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  ِّالدليل. كرِّ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
بددان مددن شددرور أن سددنا وسدديئات أعمالندداع مددن يهدددِّ ُ   ه ونسددتهديه ونسددتغ رسع ونعددوذُ إنَّ الحمددد ن نحمدددس ونسددتعينُ 

وأشددهد أنَّ نبيندددا  عوحدددس ال شددره  لدده إلدده إال   فهددو المهتدددع ومددن يضددلل فلددن تجددد لدده وليدددا مرشددًداع وأشددهد أالَّ 
د محمًدا عبدس ورسوله وص يُّه وخليُله أرَسله ربُّه بالهدد  وديدن الحد  ِّ  كونع شدرِّ س علد  الددين ُكل ِّده ولدو كدرِّس المُ رَ لُيظهِّ

لين ومن سدار علد  دربهدم  عفصلواُت رب ِّي وسالمه عليه وعل  آل بيته الطي ِّبين الطاهرهنع وأصحابِّه الُغر ِّ الُمحجَّ
 . أمَّا بعد إخوة اإليمان:..واهتد  بُهداهم إل  يوم الدين

ْلُمللوْي كذن ْمللا ْيْتللْع  ُر ُأوُلللو يقددول   تعددال  وهددو أحكددم القددائلين:  َه َْ ْن ْت ي ْلُمللوْي ْوال للعذ َه َْ ْت ي للْتوذِ ال للعذ )) ُقلل ه ْللل ه ْتسه
)) ْلهْبابذ  [9]الزمر:  األه

دد ي عددن َأبددي الدددرداء  ُت  -رضددي   عندده  -وفددي الحددديص الصددحي  الدد ي أخرجدده أبددو داود والترمِّ ع َقدداَل : َسددمِّع 
ِْري للْا كذْلللى ع يقددول :  -م     عليدده وسدلَ صدلَّ  -رسدول    ْ  ُي ْلللُا   ُ لهمللْا ْسل لي فذيللاذ سذ ِذ ْت ِْرذي للْا ْيبه َه ْسللْلْط  )) ْمل

ْنُع ...((الْجن ةذ، ْوإي  الْماْلئذْكةْ  لهمذ رذضْا بذْما ْتصه َذ ا لذْطالذبذ ال ُْ نذْحْت    ْلْتْضُع أجه

صددل    عليدده  -َقدداَل : َقدداَل َرُسددول    -رضددي   عندده  -ورو  اإلمددام مسددلم  فددي صددحيحه عددن أبددي هرهددرة 
َيفذ :  -وسلم  َذ الض  مذ َْ الُمؤه ُِّ ْخيٌر ْوْأْحبُّ كذْلى يذ مذ َُ الْ وذ مذ  ْوفي ُك  ٍّ ْخيٌر... ((. ،)) الُمؤه

يددة تحصدديل العلددم المددادي ِّ  ددن أخطددرِّ وأهددم ِّ  عولعلَّنددا إذ نتحدددَّ  عددن المدديمن القددوي ندد ُكر فددي هدد ا البدداب أهم ِّ فهددو مِّ
 أسباب القوَّة في ه ا الزمان.

اليدوم عدن  وقد شارفت مدارسدنا علد  أن تبددأ عاًمدا دراسدييا جديدداع أحببدت أن يكدون حددي نا -ها السادةأيَّ  -اليوم 
اقتدراب عدودة مدع  علم والتعليمع عن واجبات األهل والمعل ِّمين والطالب مع بداية العدام الدراسديالمدارسع عن العِّ 

د الدراسة والمدارس.  الطالب إل  مقاعِّ

ددد ت لتكدددون منددداراتى للهدددد ع لتكدددون أبوابدددًا للخيدددرع لتكدددون مجدددااًل للصدددالح ئتلددد  المددددارس التدددي ُي تدددَرُن ب نَّهدددا ُأنشِّ
وت سيًسددا لل ضدديلةع ونمدداًء للعلددمع وزكدداًء للخيددر ومجتمعددًا لل ضدديلة والر ِّفعددة ... فددِذا بهددا وقددد كانددت ُحرِّفددت عددن 
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دجندًة إلفسدادع لتكدون مَ وا ا لل سدادِّ هدفها في بالدنا ومجتمعنا لتكون مكاًنا لتعليم علدمى ال ين دع العمدلع لتكدون مرتًعد
ن  م الطواغيت وتدج ِّ  ...العقول عل  طاعتهم والعبودية لهمُتعظ ِّ

لنددا أن يتغيَّددر حدداُل هكدد ا كانددت المدددارس سددابقً  ا لنصدد ِّ قددرنى فددي بالدنددا حتدد  أذِّن   بهدد س ال ددورة المباركددةع فت مَّ
ر أدا هدداع وأن نددتخلَّص  س ال ددورة التددي ال يمكددن أن تنتصددر نَّ هددمددن عالئدد  الجاهليددة فيهدداع أل المدددارس وأن يتطددوَّ

جيدل  ُيشدبه الجيدل الد ي  عوالتمكدين  والعدز ِّ جيدل النصدرِّ ع جيدل  ُرب ِّدي علد  الطهدارة والمعرفدةع ما لم ي ت جيل  جديد
صددنعه نددور الدددين زنكددي عندددما بندد  المدددارس النورهددة فددي مدددن الشددام زمددن الحددروب الصددليبيةع فخرَّجددت جددياًل 

ضدد الصدحي ع ُربدي علد  اإليمدان والمعتقدد الصدحي ع فدي بيئدة جهاديَّدةى لدم يتوقد  الجهداد فيهدا جديدا تعلَّم العلدم 
... فُرب ِّي في تل  المدارس جيُل النصر وكان جيُل التمكين؛ ذاك الجيدُل الد ي دخدل المسدجد األقصد  أعداء   

را مع صالح الدين األيوبي  .محر ِّ

فالبددَّ مدن  عاًء صدحيًحاع ونن أردندا أن ُنحددِّ  تغييدًرا صدحيًحا فدي مجتمعنداأن نبندي بند وله ا أيُّها السدادة إن أردندا
ًبددا وُسددُلطاتى وجماعدداتى وقيدداداتع البدددَّ مددن أن نتعدداون جميًعددا  عوآبدداًء وأمَّهددات عأن نتعدداون جميًعددا ُمعل ِّمددين وطالَّ

 عل  تغيير المنظومة التعليميةع وعل  تطوهر أداء المنظومة التعليمية.

بندا...تغيير  يمسُّ  دُد ك يدرة   أداءها وأفكارها ومناهجها وتوجيهات وأساليب معل ِّميهدا وطرهقدة تعداطيهم مدع ُطالَّ م اسِّ
 ل ك ير  منها بعد سبع سنواتى من ال ورة موجوًدا في مدارِّسنا اكنَّا نعاني منها في منظومتنا التعليميةع الز 

ُيرهدد  أذهددان الطددالب دون قمددرةى قرهبددةى مرجددوَّة وحشددو ك يددر  فددي منهدداجى  ععلددم ال ين ددع العمددلعلدد  التركيددُز  •
 منه 

م في القلدوب غيدر   • ومدا كتداب التربيدة اإلسدالمية  ؛بدالملتزمين مدن عبداد   وتسدتهز   عتربية  كانت تعظ ِّ
إال رسددالة  واضددحة   -أجلَّكددم    –الدد ي أصدددرس النظددام المجددرم مددن أيددام وقددد مددي غالفدده بصددور الحميددر 

شدددددرو  ع وعلددددد  االزدراء والتحقيدددددرِّ لددددددعاة الهدددددد  والخيدددددر لبددددددين   وعلددددد  االزدراء  سدددددتهزاءعلددددد  اال
والعجيب أنَّ ك يرا من المعلمدين الد ين يحملدون ن دس العقليدةع وبقدوا علد  مدا كدانوا عليده مدن  وال ضيلة...

 فسادهمع الزالوا مستمر ِّهن عل  ما هم عليه في مدارسنا!!
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نظومددة التعليميددة وقددد انعدددام التركيددز علدد  الجانددب التربددوي األخالقددي فددي كيدد  ال نتحدددَّ  عددن فسددادِّ الم •
الددد ين انعددددام الشدددعور بالمسددديولية والرسدددالة  المعلمدددون  مناهجهدددا وفدددي سدددلوكيات المعلمدددين فيهددداع أولئددد 

هم أن يمضي الشهر لي ُخ  المرتَّبَ   . آخرسوالهدف عند ك يرى منهمع أعظم هم ِّ واحدِّ
دددد  • كاندددت قبدددل هددد س ال دددورة ف تدددت ال دددورة بدددالتغييرع فتغيَّدددرت بعددد   –أيهدددا السدددادة  -ك يدددر  مدددن هددد س الم اسِّ

ر ليحسن بعضهاع ولكنَّا الزلنا نعاني عالئد  ال سداد الماضديع الزلندا نعداني مدن معل ِّمدين  المدارس وتطوَّ
َْللْ  فذللي األنبيدداء  أنَّ وظي ددة التعلدديم هددي أسددم  وأعلدد  وأغلدد  وظي ددةع ألنَّهددا وظي ددة تناسددوا ِ ْب ))ُلللْو ال للعذ

ْمْة ْوإذيه كْ  كه ُم الهكذْتاْب ْوالهحذ ُُ َْل ذُم مه ْوُي ُذ مه آْتاتذاذ ْوُيْز  ذي ُذ ُلو ْسْليه مه ْيته ُُ نه َْ ْرُسوْن مذ ي ذي ُم ذ ُ  ْلفذي ْضلاْللٍّ األه َه ْقبه اُنوا مذ
 ٍَّ  [ .2]الجمعة :  ((ُمبذي

وال يعرُِّف للمعل ِّم حقَّه وقدرسع وال يعديُن المدرسدَة علد  أداء  عُم المعل ِّمالزلنا نعاني من مجتمعى فاسدى ال ُيعظ ِّ  •
 دورها الصحي .

ددن معل ِّمددين نسددوا الدددور المنددون بهددمع نسددوا بدد نَّ المعل ِّددم يجددب أن يكددون ُقدددوًة وأسددوة لطالبدده  • الزلنددا نعدداني مِّ
 خارِّج المدرسة كما في داخلها...

عل ِّمدين يخداطبون الطدالب فدي قدورةى هد سع ونحدن مازلندا نتسداهل مدع مُ  وأيُّ  –أيهدا السدادة  –أي تعلديمى هد ا 
المدارِّس بالكالم الب يء ال احشع أي تعليمى ه ا ونحن نسمع بمعل ِّدمى ُيشدعل سديكارته داخدل الصد  ليكدون 

 !ُأسوة سوءى وقدوَة ضاللى للطالب؟
دددر  • ع أي تعلددديمى هددد ا ومدددا زلندددا ندددر  بعددد  المدر ِّسدددات ُيبددددين زهندددتهنَّ وُهظهِّ شددديتهنَّ دددرن فدددي مِّ ع يتكسَّ م ددداتنهنَّ

ع والطالبدددة المسدددكينة تدددر  هددد ا فدددي  هدددنَّ ع وهلغددديَن مدددع الرجدددالِّ فدددي كالمِّ نَّ يضدددعن األصدددبَغَة علددد  وجدددوههِّ
دمن فدي لباسدهنع خدرج عليندا دعداُة الحر ِّهدة الم زهَّ دة معلمتها فتقلدها ... فِذا طلبندا مدن المعل ِّمدات أن يتحشَّ

ر ليعترضوا علينا ُل في سير العمليَّة التربوهَّة!ع مُ والتحرُّ  !دَّعين ب ننا نتدخَّ
بدات نقَّ تتددخل بتوجيهدات للمعلدمع مندع المُ  -وكدل أنظمدة العدالم-ب ن النظام ال اجر قبدل ال دورة  نسي أولئ  •

)يجدددب أن تددد تي مدددن التعلددديمع بدددل وفدددي المرحلدددة األخيدددرة قبدددل ال دددورة مندددع مدددن تضدددع حجابدددا بلدددون أسدددود 
قدوة حسدنة لبناتندا اعتدرن  نَّ هن ليكُ من في لباسِّ إذا طلبنا من المعلمات أن يتحشَّ بحجاب ملون( قم نحن 

 علينا من يتعرن.
َْ  يبددددو أن القدددوم قدددد غ ِّلدددوا عدددن قولددده تعدددال : • ي ْرارذ ال لللعذ َه ْأوه للل ْم اله ذْياْملللةذ ْومذ ْللللْة ْيلللوه ْراْرُللللمه ْكامذ ُللللوا ْأوه مذ ))لذْيحه

لهمٍّ ْأْن سْ  رذ سذ ِْيه مه بذ ُُ لُّوْن ُروْي((ُتضذ  [ .25]النحل :  اْء ْما ْيزذ
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 -صدل    عليده وسدلم -   : أنَّ رسدول -رضدي   عنده  -أبي هرهرة  وفي صحي  اإلمام مسلم عن
مه : َقالَ  َه ُأُجورذلذ ُ ُص ْذلذْط مذ َُْا ْن ْينه َه ْتبذ ثهُ  ُأُجورذ ْم رذ مذ َْ اأْلجه َه ْدْسا كذْلى ُلدْى ْكاْي ْلُا مذ ئْا (()) ْم  .ْشيه

العلمددديع عدددداك عدددن إهمدددال بعددد  المعلمدددين ضدددع  الهددد ا عدددن الجاندددب التربدددوي األخالقدددي عدددداك عدددن  •
حتَّدددد  ليصدددد ُّ فدددديهم قددددول  عندددددهماألقددددرِّ اإليجددددابي  ضددددع ول الرقيددددب علدددديهم نعددددداماللتحضددددير دروسددددهم و 

ر ِ  نفع لمَ تأتي مدارسكم *** كي كاي تخرج منُا مثلما دخال   :الشاعِّ  وأ
بع سلبييضاف إل  ذل  أيها السادة تعانى  • َهدة  في عالقة المعلم بالطُّالَّ ورحدم   الصدحابيَّ الجليدل ُمعاوِّ

ددَلمي بددن  لدده قددائال:  -صددل    عليدده وسددلم-إذ وصدد  تعلدديَم رسددول    –رضددي   عندده  -الحكددم السُّ
ْلللُا وْ  َْل ذمللْا ْقبه للُم ُم للي ، ْمللا ْرأيه ْرنللي ، ْوْن ))... بذللأبذي ُلللْو ْوُأم ذ ُْ يذ ْمللا ْك للَْ َْ للُا ،  نه لذيمللْا مذ َه َْ ْت ْسلل للْدُ  أحه َه ْن ْب

 ْضْرْبنذي ، ْوْن ْشْتْمنذي((. ]روا  مسلم[
صللى ي سليلا  -))ْ لاْي رسلوُل ي ع قدال :  -رضدي   عنده  - وفي الحديص المت د  عليده عدن أندسى 

َْ الن لا  ُخُل لْا((.  -وسلم  ْس َْ َقداَل :  -رضدي   عنده  –وعنده أحه لْي يلرْا أله يْباجلْا ْوْن ْحرذ لُم دذ سه ))ْملا ْمسذ
َه ْكف ذ رسولذ يذ  َه ْرائذْحلةذ رسلولذ يذ  -م ى ي سليا وسل  صل   -مذ ل ِهْيلْب مذ ُم ْرائذْحلْة ْقل ُّ أ  -، ْوْن ْشْممه

لْر سلنيَ ، فملا ْقلاْل  -م  سليلا وسلل  ى يصلل   -، ْوْلْ ده خدمُم رسول يذ  -م ى ي سليا وسل  صل   ْسشه
خدم النبدي عشدر سدنين فلدم يتد ف  منده مدرة ولدم يزجدرس ولدم ينهدرس ألن هدفده كدان ع لي ْق ُّ : ُأف ٍّ .... (( 

كددان  خيددر -روحددي فددداس  –كددان خيددر المعلمددين ه ونصددالحهع نعددم أيهددا السددادة هكدد ا وتربيتَدد  ال تدد تعلدديمَ 
درُ ينع كدان حليمدًا رحيمداً ربِّ الُمد طليد  الوجده دائدم البشددر يعسدرع وهبشدر وال ين درع كدان   وال رفيقدًا رقيقدًاع ييس ِّ

 (كن تبسم في وجُي( )ما ل يم النبي)عنه وأرضاس قال:  والسرورع وعن جرهرى رضي  

همع هدالَّ هالَّ ت س  مشايخنا ودعاتنا برسول   في تعلديمهم ودعدوتع   معلمونا برسول   في مدارسهمفهال  ت سَّ 
عالقددتهم فددي بيددوتهم برسددول   صددل    عليدده وسددلمع هددال  ت سددينا فددي ت ديبنددا ألبنائنددا ت سدد  آبا نددا وأبنا نددا فددي 

لكدددي نربدددي جددديال محمدددديا قائمدددا علددد   -م    عليددده وسدددل  صدددل  -وبناتندددا وألزواجندددا وزوجاتنددداع هدددالَّ ت سدددينا بدددالنبي 
يكددون جدديال يتخددرج مددن مدددارس لهددا هدددف واضدد  لهددا هدددف  عمكددينالكتدداب والسددنة يكددون جدديال أهددال للنصددر والت

ع كدددانوا فدددي نصدددر الددددينيوالددد ي س عتسدددع  إليددده وهدددو إحددددا  وننشددداء جيدددل التغييدددر الددد ي سددديغير فدددي المجتمدددع
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ليدتهم سدمعوا فطبقدوا وهدو القائدل رحمده  ولم يت سوا بما قال ولدم يلتزمدوا مدا قدال عالمدارس يسمعونا كالم الرصافي
 : 

 حت  ُنطاول في بنيانها ُزحال***  ابنوا المدارس واستقصوا بها األَمال 

ُبكم  ال      ***جودوا عليها بما َدرَّت مكاسِّ  وقابلوا باحتقارى كل من َبخِّ

َلل  لال***    إن كان للجهل في أحوالنا عِّ  فالعلم كالطب  َيش  ي تلكم العِّ

لم فيها كل غايتكم  لمًا ُينتج العمال بل عل موا*** ال تجعلوا العِّ  النَّشء عِّ

 ُيمسي بها ناقص األخالق ُمكَتمِّال   ***  رب وا البنين مع التعليم تربيًة 

رة  ققافًة تجعل المعَوج  معتدال           ***      وقق  وهم بتدرهبى وتبصِّ

يِّشوِّا جيش علم من شبيبتنا  عرمرمًا تضرِّب الدنيا به الم ال   ***     فج 

 أو قام للحرب دكَّ السهل والجَبال***     رد  األرن ُممَرعةأن قام للَحر  

ل  رايته  اًل ظِّ  هز  البالد وأحيا األعُصر اأُلوال     ***     ونن غزا مستظِّ

 قم اعملوا بنشان ُينكِّر المَلال      ***    ف جمِّعوا الرأَي فيما تعلمون به

 قباًل أنش ت دوال بالعلم والسي    ***    إن ا لمن أمة في عهد نهضتها 

تهددا  زَّ ددة نبي ِّدد  محمدددى إلدد  سددال  عصددرِّ عِّ خيارهددا وال تسددل ِّي عليهددا  ومك ِّددن لهددا وأقِّددم عليهدداوازدهارهددا اللهددم أعددد أمَّ
بنددا وطالباتنددا وان عهددم ك اللَّ ع بددارِّ شددرارها عل ِّمهددم بمددا علمددتهمع هددم فددي مدارسددناع وبددارك فددي معلمينددا ومعل ِّماتنددا وطالَّ

أقدول هد ا القدول وأسدتغ ر   لدي ولكدمع فاسدتغ روس  ين عهم في دنياهم وآخيتهمع ا ودينا ونيماًناعلما وعماًل وأخالق
 فيا فوز المستغ رهن.
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 الخطبة الثانية:

 الحمددددد ن وك دددد  وصددددالًة وسددددالًما علدددد  عبدددددس الدددد ي اصددددط  ع عبدددداد   خيددددر الوصددددايا وصددددي ُة رب ِّ الَبرايددددا:
( َْ ي ْنا ال عذ يه ْ()ْوْلْ ده ْوص  لذُكمه ْوإذت لاُ مه ْأيذ ات ُ لوا    َه ْقلبه ل فداتَّقوا َ  عبداَد  ع فبِّتقدو   ِّ [. 131]النسداء: (ُأوُتلوا الهكذْتلاْب مذ

َحدددن ة أن    ال يغيدددر مدددا بقدددوم حتددد  يغيدددروا مدددا أيهدددا األحبَّدددواعلمدددوا … العِّصدددمة مدددن ال ِّدددتنع والسدددالمة مدددن المِّ
يمدس منظومتندا التعليميدةع تلد   إال بتغييرى  ؛ير ال ي ننشدس ونرهدس في ه ا المجتمعوأننا لن نحد  التغي عب ن سهم

ك يدًرا المنظومة التي أهملها المتسلطونع تلد  المنظومدة التدي أهملهدا أصدحاب القدرارع تلد  المنظومدة التدي تركندا 
وقددد  عالتغييدر   مدع دعددو  إلدد  اليدوم يخضددعون البتدزاز النظددام المجدرم فيضددع  أداءهدم وال يت دداعلون  مدن معل ِّميهدا

 .تركهم القائمون عل  األمر يبتزون بلقمة عيشهم النظام المجرم

لدددن تددديدي الددددور المددددارس وعدددن خطدددورة دورهدددا ال بدددد أن نيكدددد بددد ن هددد س ونحدددن نتحدددد  عدددن نعدددم أيهدددا األحبدددة 
بندائهم وعوًندا ًندا ألالمطلوب منها مالم تتضافر جهود األهالي مع جهود المعلمينع مالم يكدن اببداء واألمَّهدات عو 

 ...لُمعل ِّمي أبنائهم

المسلجد والمدرسلة أيتُلا األخلم ليسلم ليسم مكاْنا تتخلص فيا ملَ كرسلاج وللد    السيد  ايُأ... المدرسة 
نعدم هد س رسدالة ال بدد أن تصدل إلد  نسدائكم فدي البيدوت ك يدر مدن اببداء مكانا تتخلصيَ فيا مَ ارساج ولد ، 

ينظددرون إلدد  المدرسددة ونلدد  المعهددد فددي المسددجد وك ندده مكددان لكددي نرتدداح فيدده مددن إزعدداج األوالدع فددال  تواألمهددا
مصددددنع  تصددددنع فيدددده والمدرسددددة يهتمددددون ببندددداء أوالدهددددم وال بتربيددددة أوالدهددددم وال بتعلدددديم أوالدهددددمع المسددددجد والمعهددددد 

نيا ت خدد ك فددي غمراتهددا وتنسددي  شخصددية ولدددك ومسددتقبله الدد ي سددينعكُس عليددَ  إيجاًبددا أو سددلبا ... التدددو الددد
 ع فالوالِّد هو الُمرب ِّي األول علدكدورك مع و 

ن ا*** ع مِّ َدُس أُبوس وَهنشُ  ناش ُء ال تيانِّ  عل  ما كاَن َعو 

ًجاع ولكن    ُيَعل ُمُه الت َدي َن أقَرُبوس   *** وما داَن ال ت  بحِّ

ددداندده أو يُ الولددد يولددد علدد  ال طددرة فدد بواس يهو ِّ  رانه أو يمجسددانهع الوالددد والوالدددة هددم المدرسددة األولدد  والوالددد هددو نص ِّ
دص لكدم ُجملدًة مدن المعلم األولع ل ل  مع افتتاح العام الدراسي  المك َّدة القصديرةع لدن المالحظدات أحببت أن ألخ ِّ
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وتعتنددي بهددا لكددي فددي البيددت ال بددد أن تدد مر بهددا زوجتدد  و ال بددد أن تلتزمهددا أيهددا الوالدددع أطيددل الشددرح فيهددا ولكددن 
 .ينعكس ذل  إيجابا عل  أوالدك

ل  أن تتحد  مع أوالدك اليوم عن بدأ العام الدراسدي )غددا(ع ت دت  معهدم هد ا ع أيها األخ ال اضل أذكرك بهما أوَّ
تسدد لهم عددن انطبدداعهم عددن اسددتعدادهم عددن لددوازمهمع تحدددقهم عددن بدايددة  عالحددديصع تحدداور أوالدك وتحدداور بناتدد 

ددو فددي طلددب العلددم  النيَّددة إخددال ع وتدد كر لهددم أهميددة العددام الدراسددي اإلمددام أحمددد إذ قددال:  العلددم ال يعدلدده    مَ رحِّ
فدي الدتعلم نع أن تعلدم أوالدك خطدورة الدتعلم ألجدل أن تعلم أوالدك أهمية إخال  النية  شيء إذا َصُلحت النية.

َذ والمراء والجدل فدد الرهاء والسمعة  ِ ))مَ تَلم ال با السفُاء أو تجادل با الَلملاء فليتبلوأ م َلد  ملَ  لم ليمار
ال  النيددةع تشددجعهم علدد  طلددب العلددمع تتحددد  مددع أوالدك عددن بدايددة العددام الدراسدديع تحدددقهم عددن إخدد .النللار((

))مَ سللط ِري لْا يللتمي فيلا سلملْا سلُ  ي للا بلا ِري لْا  -م    عليه وسل  صل  -وت كر لهم ما قال النبي 
 كلى الجنة((.

ددة وصددبرى وتواضددع  أوالدك ونبدده بناتدد  إلدد  أن طلددب العلددم ونبدده • وقددد كددان مددن كددالم أئمددة ع ووقددتيحتدداج لهمَّ
ع مسددت : أي أندده يخجددل مددن سدديال معلمدده عمددا يجهددلع أو (ن يللتَلم الَلللم مسللتحي ون مسللتكبر): التددابعين

 مستكبر يستكبر عل  معلمه وه ب  أن يتعلم منه.
 نوا في مدارسهم.حسِّ ساعدوا أوالدكم عل  أن يُ  •
أندت أيهدا األب وأندت تسدهر إلد  منتصد  الليدل وتدر   وعل ِّموهم النوم المبكرع عساعدوهم عل  تنظيم أوقاتهم •

 إلدد   با وأمددرتهم بالدد هاهددال  فعلددت خيددرً  عأوالدك يسددهرون معدد  وتعلددم بدد ن فددي الصددباح البدداكر دوام مدرسددتهم
لم  ْبلارذ ه أُلم تذلي فذلي ُبُكورذْللا -ه وسدلمصدل    عليد-وقد كان من دعاء النبدي النوم المبكر  ُُ رواس َأُبدو  ] ((.)) الل 

 داود والترم ي ع وقال : )) حديص حسن (([
وك ُفدعر ِّ ع هالَّ س لتهم عن أصدقائهم فدي المدرسدةع هدالَّ طلبدت مدنهم أن يُ أصحابهم هالَّ راقبت أبناءك وعرفت •

ع ع فالصددداحب سددداحبتعدددرف مدددن أصددددقاء أبنائددد عدددن أصددددقائهم فدددي المدرسدددة أو المسدددجد فدددي الحدددي لكدددي 
وأك دددر ممدددا يددديقر الوالدددد  عمعل ِّدددر المُ ق ِّ ي ا يدددمدددأك دددر م عوالصددداحبة تددديقر فدددي البندددت عفالصددداحب يددديقر فدددي ال تددد 

 عن أصحابهم وتعرفهم وتتعرف إليهم.والوالدةع الوالد الناج  والوالدة المهتمة تس ل أوالدها 
ال تلدم ولددك علد  تقصديرس فدي دراسدته إذا كندت أندت  ...اهتمامدا وتشدجيعاوأظهدر لده ع تابع ولدك فدي دراسدته •

ب مندددد  أن تشددددجعه أن ترفددددع المطلددددو  -اييددددم ِّ وقددددد تكددددون أُ -غيددددر مهددددتم بددددهع لدددديس المطلددددوب مندددد  أن تعلمدددده 
عددن لددزوم طاعددة  معل ِّمددهع ولددزوم تددوقيرأن تحدقدده عددن أهميددة معنوهاتددهع أن تحدقدده عددن أهميددة العلددم والددتعلمع 
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 وهدو القائدل روحدي فدداس: -م    عليده وسدل  صدل  -ع أن ت دبده بمدا أدبندا بده رسدول   ترامه وتبجيلهواحمعلمه 
لُا(( ْنلا ْح   َْالذمذ َهلرذفه لذ يْرْنا ْوْي ِذ ْحمه ْص َه ْلمه ُتجذ   ْكبذيْرْنا ْوْيره َه ُأم تذي ْم بعد  اببداء وبعد  األمهدات ، ))ْليهْي مذ

 _ة بنتهداَمدعل ِّ أو لو نبهت المُ -المعلم ولدس  نبَّهم ومعلماتهمع تراس ينزعج لو تراهم يجر ون أبناءهم عل  معلميه
ت ديددب ولدددسع هدد ا بقدددم الشددكر لددهع بدددل أن يت اعددل معدده علدد  اهتمامدده م بدددل أن يُ عل ِّددفيدد تي ليتشدداجر مددع المُ 

والنعكدس ذلد   عالولدد ه ولتركده همدالع ولضدلَّ َهدالمعلم لو أراد أن يره  بالده لمدا زجدر ولددك ولمدا أدبده ولمدا نبَّ 
 .سلبا علي 

أتحددد  لكددم عددن حددال مخددز لددبع  الطددالب  ععندددما نتحددد  عددن بدايددة العددام الدراسددي وعددن بدددء المدددارس •
 .وقد فاحت الرائحة الكرههة من أجسادهم عت األدران أجسادهمال ين ي تون إل  مدارسنا وقد علَ 

 عل  شيونهم؟!!ائم إن كانت أمهم رعناء ال تعتني بنظافتهم ف ين الوالد الق 
الرائحة الكرههدة مدن أوالدس لكدي يد مر امرأتده  مَّ ألم يشُ  ؟أم ير السواد يعلو وجوههم وأيديهم ؟ألم ير ق ارة أوالدس •

    صدلَّ -حدالهم قبدل أن يد هبوا إلد  المدرسدة بهد س الصدورة الكرههدة ورسدول     َ تصدلِّ ب ن تقوم فتغسدلهم و 
: -أنده قددال -م    عليدده وسدلَّ صدلَّ -وفددي سدنن أبدي داود يرفعدده للنبدي -يخاطددب أصدحابه آمدرا  -معليده وسدلَّ 

للذُحوا لذْباْسلُكمه ْحت لى ْتُكوُنلوا ْكلْأن ُكمه ْشلاْمةٌ » لذُحوا رذْحاْلُكمه ْوْأصه ُكمه ْفْأصه ْوانذ ُموْي ْسْلى كذخه الن لا ذ ْفلنذي   فلي كن ُكمه ْقادذ
للبُّ الهفُ  ْ ْن ُتحذ للْ  ْوْن الللت ْفحُّْ     إن ن يكددرس ال حددش والددت حش فددي المظهددر والهيئددة واللبدداسع أيددن هدد ا األب  «.حه

 أته إن قصرت؟!ال ي يراقب نظافة أوالدس وهنبه امر 
وأعطدده  هعالدد ي سددي هب غدددا ألول مددرة إلدد  المدرسددةع اذهددب معدد لدددكع و األول يللومُمفللي  مللع أوند  للَ  •

ُيعددر ِّف بن سدده وكيدد   عيجيددب معلمتدده عددن اسددمهكيدد  ودربدده قبددل الدد هاب إلدد  المدرسددة عل ِّمدده دعمددا ن سددياع 
فب ل  تقوي شخصيته وتعزز قوة إرادتهع بد ل  يشدعر بداألمن واالطمئندانع إن كدان لد  ولدد سدي هب أول مدرة 

دتده ل أو والإل  المدرسة فاذهب معده كدي يشدعر باهتمامد  بالمدرسدة ولكدي يشدعر المعلدم بد ن والدد هد ا الط د
 يهتمون به وهتابعونه.

إذا التدزم الطدالب  كم مدن أمدر يقدع فيده الك يدر مدن النداس أال وهدو إهمدال معهدد القدرآنرُ أخيرا أيها السادة أحد  ِّ  •
ولددو لسدداعة فددي اليددوم لتدددو ولدددك يواظددب علدد  معهددد القددرآن فددي المسددجد ولددو لنصدد  سدداعة فددي المدرسددةع ف

الحدديص يقدولع كمدا فدي  -م    عليده وسدل  صدل  -رسدول   لكي ال ينس  مدا ح دو ولكدي ال ينسد  مدا تعلدم ف
لُي ُمْحم لدٍّ :  -رضي   عنه  -المت   عليه عن َأبي موس  األشعري  ِ ْنفه )) تَالدوا ْلْعا الُ لرهآْي ، ْفْوال لعذ

ْو أْشدُّ ْتْفلُّ  ُُ ابذْيدذ ذ ْل ُْ َْ اإلب ذ فذي ُسُ لذ  .((تْا مذ
ا وغدددً  سددها اليددومَ تح ظهددا وأن تدددخل اليددوم حيددز التطبيدد  عندددكع أن تمارِّ مجموعددة مددن النصددائ  أحببددت أن  •
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لمددا يتعلمددون عِّ القددرآن وارفعنددا بددالقرآن واجعلنددا وذرارهندا والمسددلمين ممددن بددالعلم النددافع اللهددم علمندا اللهدم ان عنددا  •
 نافعا ين عهم في دينهم ودنياهم

 ف م ِّنواإني داوى 


