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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

  -:ائالًافتتح الدكتور يوسف العارف احلفل ق
آيات عطرة من كتاب اهللا املبني يتلوها األستاذ        .  بسم اهللا الرمحن الرحيم، نستفتح بالذي هو خري       

 .الشيخ أمحد احملروقي فليتفضل
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا حممد بن                

 .عبد اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني
لة ماتعة كهذه الليلة من العام املنصرم كان لنا يف هذه الدار العامرة ومع صاحب االثنينية                يف لي  

الشهرية الشيخ عبد املقصود خوجه لقاء كرمنا فيه مديري إدارات الثقافة واملكتبات، يومها قال لنا                 
هذه الدار حتتضنه،   الشيخ اعتربوا هذه الدار داركم، اعتربوين أحد منسويب التعليم، أي لقاء للتعليم ف             

 .يومها شكرنا الشيخ، وقلنا ليس هذا بغريب على رجل نذر نفسه وماله ووقته للعلم والفكر والثقافة                
الشيخ عبد املقصود خوجه ال ميكن أن نعرفه بكلمات بسيطة لكنه صاحب أشهر صالون يف عاملنا                  

كرم من خالل   .  ن أخطأت فليصحح يل   وإ..  الذي مر عليه اآلن عشرون عاماً     )  صالون االثنينية .  (العريب
هذه االثنينية مشاهري العلماء واألدباء واملفكرين والعلماء، وقد بلغ فيما يربو أو يف حوايل مئيت عامل                  

 .ومفكر، وأرجو أن يكون الرقم صحيحاً ورمبا هو أكثر
عد الذي   فيها إال املق   هالشيخ عبد املقصود خوجه دائماً يقول االثنينية منكم ولكم وليس ل            

قتعده، قمة التواضع الذي يعلمنا إياه الشيخ عبد املقصود خوجه، هذا املكان لنا ولكم، للمعلمني                 ي
وللمتعلمني للمثقفني واألدباء واملفكرين، وما هو إال رجل اختاره اهللا هلذه املهمة فهو عريف هلذه                  

الثنينية دائماً وأبداًل فعل االثنينية وحنضر االثنينية ونعد لاالثنينية، وحنن الذين نفع . 
للشيخ عبد املقصود خوجه ألف شكر، وألف تقدير، باسم املعلمني واملتعلمني، باسم املثقفني               

 .واملربني واملفكرين الذين حيضرون هذه الليلة
 :أيها األخوة الكرام 

شرين حىت  املعلم وما أدراك ما املعلم؟ يوم املعلم العاملي الذي حنتفل به منذ اليوم الثامن والع                
 .اليوم، وحىت األسبوع القادم واإلدارة العامة للتعليم تقيم هذه الفعاليات



الشيخ عبد املقصود خوجه آثر أن يستضيفنا هذا املساء، شارك اتمع كل اتمع هذا العام،                
شاركت يف تكرمي   .   ومدارس األندلس  - الغرفة التجارية    -هيئة اإلغاثة اإلسالمية، كرمت املعلمني      

. املعلمني، واليوم اثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه تفعل نفس الفعل وتستضيفكم يف هذا اللقاء املبارك              
 .والكالم كثري وال أود أن أطيل لكن الشيخ عبد املقصود خوجه سيلقي كلمة افتتاحية فليتفضل

 

  ))الشيخ عبد املقصود خوجهكلمة سعادة (( 
الم على سيدنا حممد خري من تعلم وخري من أعلم بالرسالة           احلمد هللا رب العاملني والصالة والس     

 .والكتاب
األخوة األساتذة  ..   اهلوميل مدير التعليم باملنطقة الغربية      حممدأخي سعادة األستاذ عبد اهللا       

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. الكرام
هي دارتكم حتلون ا يف أي       هذه الدار، هي دارة اجلميع، ف      ايةبادئ ذي بدء يل كلمة هامشية، ِبد      

 وجودكم ذه الدار أحس فيه وبه     مرحباً بكم، مستشعراً فضل زيارتكم وحلولكم ذه الدار،         .  وقت
تكرمي لصاحبها، وصاحبها أنتم، فليس يل فيها أكثر من مقعدي هذا، وإنين لسعيد جداً وأنا أرى هذه                  

على (ه دائماً ويسعدين أن أقوله يف هذه األمسية         الوجوه النرية أمامي، ويل من تعبري حجازي استعملنا       
اهللا نور، واحملبة نور، قلت إا كلمة هامشية يف احلقيقة هذه اجلزئية ليست هامشية وإمنا هي                 )  بيتنا نور 

 . واسطة العقد
عاماً بفضل  ن  والكلمة اهلامشية أحب أن أوضح وال أقول أصحح أن االثنينية قد مر عليها عشر             

 بإعطائنا الفرصة لتكرميهم، وبفضل من اهللا سبحانه وتعاىل قد أصدرنا           أكرمونا  من  وفضل  اهللا ونعمته، 
طباعة فعالياا أوالً بأول، وقد من اهللا علي مبا كنت أحلم به حبيث أن تكون فعالية السنة املاضية بني                    

اجلزء التاسع عشر   فقد صدر   .  أيدي رواد االثنينية وهم من يتفضلون حبضورها مكرمني أو مكرمني          
وكان مع االثنينية املاضية، كما رصد مع ما سبقه على اإلنترنت، لنكون مع واقع التقنية، والتقدم،                  

االثنينية كرمت ما يقرب    ..  واإلنترنت، ومن يتعامل معه، ويلَّ اآلن أن تتفضلوا علي بدقائق، قبل ذلك           
ق سائرون، وهذا ال يتم إال باملؤازرة، وإخاء          الطري على  حنن  اهللا  شاء  وإن  ثالمثائة عامل ومفكر،  من  

وود، أصحاب الفضل من اإلخوة الذين يتفضلون ويكرمون من يكرم، ويسعدونا مبداخالم وتكرمي              
 .احملتفى به، فإن شاء اهللا أن يكرمنا املوىل سبحانه وتعاىل بااللتقاء بكم يف االثنينية، ويف أي مقام كهذا

املكان الذي   نرى هذه الوجوه املكتسية بنور العلم، تضيء جنبات هذا            ما أسعدنا اليوم وحنن   
 احملتفى اكتسبها من مكانه الوفاء والتكرمي، غري أن هذا اللقاء له متيزه وفَرادته اليت          لقاءات  تعددت فيه 

 .م يف قلوبنا مجيعاً، مشاعل النور ومحلة رسالة العلم والتعليم يف بالدنا الغالية



باملعلم يف مناسبة يوم املعلم يعترب منارة خري، وعمالً مربوراً، يؤكد املكانة السامية              إن االحتفاء   
اليت حيظى ا يف قلوب الناس على اختالف مشارم ومواقعهم االجتماعية، لقد ظل املعلم دائماً وعلى                

ضوء الشمس إىل     احتاج  إذا  إال  دليل  وهذا ال حيتاج إىل   امتداد التاريخ مكان تقدير وإعزاز واعتزاز،       
دليل، لذا سأجتاوز هذه اجلزئية ألحتدث عن املعلم كضلع مهم وأساسي يف مثلث العملية التربوية، اليت                
تلتقي عند املدرسة كوعاء يضم املعلم من جهة، والطالب من جهة أخرى، واملرتل كرافد يؤدي دوره                 

 .يف جناح العملية التعليمية والتربوية
م أيضاً يف تكوينه نتاج هذه الدورة، فهو جزء من اتمع باعتباره واحداً             ومما ال شك فيه أن املعل     

باملدرسة، هو  التعليمي والتربوي   من أبناء هذا الوطن املعطاء وله أسرة ومرتل، وهو املعلم يف موقعه              
 لقاملنط  هذا  ومن.  رسالته  تأهيالً كامالً ألداء  الطالب سابقاً بصفته اقتعد مقعد الدرس قبل أن يتأهل          

 أن املعلم قد مجع األضالع الثالثة يف شخصه، األمر الذي يلقى عليه مسؤولية جسيمة يف أداء                   نرى
الرسالة املناطة به، ذلك أن كل ألوان الطيف تنعكس عليه، تلتقي عنده وتنبع من بني جواحنه، وبالتايل                  

إن نظرة سريعة على    :   وقد يقول قائل   .متنحه موقعاً فريداً وفاعالً وإجيابياً يف العملية التعليمية والتربوية        
واقع احلال تشري إىل تقلص مكانة املعلم االجتماعية، فلم يعد حيل مكان الوالد املرهوب، وليست له                 
اليد االجتماعية اليت متنحه حق التدخل يف بعض الشؤون اخلاصة املتعلقة بالطالب وأسرهم، واختلّت               

وأحسب أن كل هذه  دوره بني جدران املدرسة،      أن اختصر    مسامهته يف اهلم االجتماعي بصفة عامة إىل      
 اليت كانت متثل رافداً أساسياً أهلَ املعلم فيما         التركيبة السكانية املالحظات هلا ما يربرها فقد اختلفت       

 . مضى ألداء رسالته على حنو تعليمي وتربوي متكامل
 كانت متواضعة جداً، إال أن دفع       فبالرغم من أن املدرسة كمبىن ومقر ووعاء للعملية التعليمية        

 مبن  حماطاً  جيد املعلم نفسه  تلك اجلدار البسيطة كان كافياً إلحداث أثر ال ميحى يف وجدان الطالب، إذ              
يعرفه ويعرف والده وجده وأخواته وإخوانه، ألنه جزء أصيل من بوتقة صهرت اتمع يف سبيكة                  

بياً وعميقاً يف تلك الظروف، كما أن مقولة ويل األمر           متجانسة، وبطبيعة احلال كان تأثري املعلم إجيا       
 احلريف للعبارة مبا    املعىن  إطالقاً  تعين ال   وهي  عميقة  هلا مدلوالت كان  )  لك اللحم ويل العظم   (للمعلم  

حتمله من صرامة وقوة، ولكنها تشري إىل أسس التعامل التربوي الذي يشترك فيه البيت واملدرسة لتقدمي                
 نتائج مشكورة، وساهم يف ختريج أجيال حتملت مسؤولية العمل اخلاص والعام،             منط خاص أدى إىل   

 . وأدت دورها على خري ما يؤديه الرجال، املوفون بعهودهم احلافظون ألمانام
أما اليوم فقد اختلف الوضع كما تعلمون، وأصبح اجلار ال يرى جاره، ناهيك عن معرفته                  

 آباًء وأعماماً، وكل الكبريات أمهات وخاالت، والنظراء أخوة         لقد كان كل الكبار   .  واالطمئنان عليه 
أشقاء، وعندما اختلّت واختلفت تلك التركيبة لظروف نعلمها مجيعاً، كان البد أن تفرز نوعاً جديداً                



من التعامل على كافة املستويات، فأصبح املعلم يف وضع ال ميكن مقارنته مبا سبق، وإذا متت املقارنة                   
ظلم كبري يف حق معلم اليوم، غري أن ذلك يف تصوري ال يعفيه من حماولة التشبه بأسالفه،                 فإا حيف و  

ذلك أن التشبه بأولئك الكرام فالح يف حد ذاته، وعلى املعلم أن حياول ويكرر احملاوالت لفرض                   
عليم يف  رسالته السامية، وحبمد اهللا أن بذرة الت  ألداء  ممكنة  ظروف  أفضل  شخصيته وإجياد توازن لتهيئة   

 الشريفني   احلرمني ىبني حصاو هذا البلد الطيب بذرة خيرة، ألا نبعت من مهد الرسالة فانبثق العلم             
 الفالح  مدارس  يف  للتعليم النظامي، ممثلة   واملدينة املنورة، مث جاءت منارات اهلدى         املكرمة  مكةيف  
 يف ذلك الزمن الغابر وأحد الطلبة       ، وجدة ومدرسة حتضري البعثات، أنا أحد أولئك الطلبة        املكرمة  مبكة

 احلرم املكي وأروقته، وكم أمتىن لو كان لتلك          ىالذين جثوا على ركبهم أمام رجاالٍت يف حصاو        
 .األروقة صوت يسمع، لرددت صدى ما كان يلقيه أساتذتنا الكبار قامة وقمة

ضة، إذا قيست   غ  لقد ذهب الفضل بذويه، ولكن اخلري فيكم، مما ال شك فيه هي جتربة تعليمية              
لقد خرجت عن النص مبا قلت عن جثوي على الركَب مع زمالئي            -بعمر الزمن، وخالل فترة وجيزة      

 .  استطعنا أن حنقق وهللا احلمد الكثري من اإلجنازات الطيبة- احلرم املكي الشريفىيف حصاو
صحافة والنشر ويل زميل    وأذكر ذه املناسبة عندما كنت مديراً عاماً للمديرية العامة لإلذاعة وال          

هنا جبانبكم كنا نسري على تلك الدرب، األستاذ الكبري عبد اهللا احلصني أستاذ العلم والتعليم، بداياته                 
 املرموقني  رجاهلا  من  وكان  تصبح وزارة لإلعالم،  كانت يف اإلذاعة العامة للصحافة والنشر قبل أن          

 للتعليم، وكم أنا سعيد وأنا أرى       نفسهم  نذروا  الذينمن الذؤابة    اهللا عليه بكرمه فكان      من  وقد،  علماً
طويل، كلنا أصبحنا كباراً يف     ..  اليوم عن مييين األستاذ الكبري عبد اهللا بوقس، أعرفه منذ زمن طويل            

عرفته وهو مديراً   .  السن، ولكن صغاراً إن شاء اهللا بصحتنا وإن شاء اهللا بلقاءاتنا اجلميلة كالشباب             
 . دة، كان ذلك ما يقرب من مخسني عاماًإلدارة التعليم يف ج

كنا نشعر بزهو وفخر كبريين، عند إذاعتنا أو نشرنا وحنن يف املديرية العامة باإلذاعة والصحافة                
والنشر آنذاك، بعبارة نرددها نشراً وإذاعةً أننا نبين مدرسة كل يوم، وبالتأكيد فإن العدد قد تضاعف                 

 وجهود  تصميم  إىل  وحيتاج  والطريق شائكاً،  الشوط طويالً    عدة مرات يف الوقت الراهن ولكن يبقى      
، ملواكبة املسرية حنو مستقبل مشرق مبشيئة اهللا، ومن ناحية أخرى، أعتقد أن اتمع بكافة فئاته،                كبرية

مدعو أكثر من أي وقت مضى إلعطاء املعلم حقه كامالً من العناية والرعاية وتأمني املناخ املالئم،                   
 املناسب له ولعائلته أسوة بكثري من العاملني يف قطاعات أخرى، ال أقلل من شأا                 خاصة اإلسكان 

 .ولكنها ال تنشئ أنفساً وعقوالً كما يفعل املعلم
ومبوجب هذه احلوافز وحفظ احلقوق يستطيع قطاع التعليم أن جيتذب أفضل الكفاءات إىل               

ألخرى، فاملعلم بشر فواجبنا كمجتمع يضم      صفوفه، واحملافظة عليها من التسرب إىل مواقع اإلغراءات ا        



ووسائل اإلعالم املختلفة أن نعمل وفق آلية واستراتيجية        ..  واملؤسسات الصحفية ..  البنوك والشركات 
مدروسة للخروج مبشروع خيدم تطلعات املعلم املشروعة، وخيدم يف ذات الوقت العملية التعليمية               

 .اء اهللاوالتربوية، مبا حيقق األهداف املرجوة إن ش
وأصحاب هذه جمرد أفكاٍر عنت يل ذه املناسبة الطيبة، مرحباً بتناوهلا من ِقبل كافة املهتمني                 

، إىل أن تتبلور يف شكل حيقق آمال وتطلعات          واإلضافة  واحلذف  للدراسة  االختصاص وإخضاعها 
عارف والكفاءات اليت   املعلم، ومما ال شك فيه أن معايل أخي الدكتور حممد بن أمحد الرشيد وزير امل                

سوف تتمخض عنه هذه األفكار، إىل أن تصل حبول اهللا          حوله سيكونون خري سند وعضٍد ونصري، ملا        
 طور التنفيذ الفعلي، على أرض الواقع، وال بد يل من وقفة صغرية، قبل أن أختتم كلميت، وقد                    إىل

حقل التعليم العام، ال أقول إن جتربتنا       أطلت عليكم وأشري بكثري من التقدير إىل ما حتقق من إجنازات يف             
يسهم يف رفع مستوى    مرتهة عن األخطاء، والكبوات، غري أا أخطاء مهدت الطريق إىل إجياد وعٍي              

منها أي جمتمع ، وحنن جزء من        األخرية بعض الشوائب، اليت ال خيلو         األداء، وقد صاحب الفترة   
ريبة على جمتمعنا كما يشري البعض، ألا إفراز طبيعي           عاملية مترابطة، وبالتايل فإا ليست غ       منظومة

لتطور أخذ جمراه بني الناس، وهنالك جزئيات إجيابية كثرية، وجزئيات سلبية ينبغي أن ال نغض الطرف                
عنها ونكتفي بشجبها والقول بأا غريبة على جمتمعنا، بل ينبغي أن ندرسها بدقٍة، ونضعها حتت اهر                 

ها مث البحث عن العالج الناجع الذي يقطع دابرها، وأحسب          ئا وأسباب نشو  لنعرف حجمها، وعمقه  
  يف هذه القضية، ألنه رمز للتحدي وخط الدفاع األول بالنسبة للوطن واملواطنني،            اً بارز اًأن للمعلم دور  

 . مرغوبةواملؤهل علمياً وعملياً للوقوف يف وجه أي مٍد أو آفات غري
إىل وضعها حتت  ء إىل املعلم وتبدر من قلة من الطالب حتتاج          كما أن بعض السلوكيات اليت تسي     

 ولكنها،  ظاهرة  مرحلة تشكل  وهي على العموم مل تصل حبمد اهللا إىل          اإلمكان  قدر  لتحجيمها  اهر
 مواكبة العصر وإجياد     بقليل من احلكمة والصرب، ومن اإلفرازات اإلجيابية       إبادته  ميكن  متطفل  شاذ  نبت
دراسات والبحوث ملا يتوفر هلا من مراجع باملكتبات أو شبكة اإلنترنت، وكلما              للتخاطب وال  وسائل

 مراحل التعليم االبتدائي ورمبا التمهيدي كانت النتائج أفضل وأكثر مدعاة           يف  معها  أسرعنا يف التعامل  
   . لالستمرار والتوسع يف تعلمها

دنا ألن الدين حبمد اهللا حيثنا على طلب        ولن يؤثر ذلك بإذن اهللا يف ثوابتنا الدينية وعاداتنا وتقالي         
العلم بل جعله فريضة على كل مؤمن، هنيئاً للمعلم حبب الناس، وهنيئاً لنا ؤالء األفاضل، مشوساً                  
تسطع يف حياتنا كل يوم، وأركاناً تبىن عليها دعائم الوطن ومستقبله، ذلك أن التعليم هو أشرف مهنة                 

ألنبياء والرسل الذين أرسلهم احلق سبحانه وتعاىل، مبشرين         على ظهر األرض، تستمد شرفها من ا       



إليه يصعد  .  ومنذرين، وسيلتهم يف ذلك التعليم، وسالحهم احلكمة واملوعظة احلسنة، واهللا املستعان           
 .الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

خوجه على هذه الكلمة الضافية اليت أعتقد       شكراً، سعادة الشيخ عبد املقصود      :  عريف احلفل 
أنين وزمالئي يف اللجنة العليا للتخطيط يف فعاليات يوم املعلم سنحتاجها أن تكون وثيقة من وثائق                  

 .فعاليات جدة لتكرمي املعلم
حناول أن تكون   أيضاً أريد أن أقف عند نقطة هامة جاءت يف ورقته وأعتمدها إن شاء اهللا                 

أن يكون هناك حافز للمعلمني وهو إجياد       :   الفعالية، وهي قوله   هذه  أو  امللتقى  ذاه  توصيات  من  توصية
 .اإلسكان املناسب أسوة بغريهم من القطاعات ومثل املعلم يستحق هذه التوصية

أيضاً أقول ألخواين املعلمني الذين حيضرون هذه الليلة والذين سيسمعون عن خرب هذه الليلة أن               
لتكرميكم باحلضور، لتكرميكم   شارك هؤالء الرواد لتكرميكم بالكلمات،      يكون شرف كبري لنا أن ي     

نا ؤذا التواجد بيننا الشيخ عبد اهللا بوقس ومعنا األستاذ عبد اهللا احلصني ومعنا كما تعرفون زمال               
 حيضرون معنا لكي يكرموا     وكلهم  القيادية  يف اإلدارة العامة للتعليم الذين ترجلوا عن أعماهلم        

 .ليشدوا على أيديهماملعلمني و
  .الكلمة اآلن لسعادة مدير عام التعليم األستاذ عبد اهللا حممد اهلوميل فليتفضل 

 

  ))األستاذ عبد ا حممد اهلوميلكلمة سعادة (( 
العلم نوراً يستضاء به، والصالة     بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، احلمد هللا الذي جعل             

 .مد ابن عبد اهللا  املعلم األول، حموالسالم على
عبد اهللا  شيخنا الفاضل أبا حممد سعيد، الشيخ عبد املقصود خوجه، أستاذنا اجلليل الفاضل               

 . اهللا احلصني، زمالئي األعزاء السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهعبد الفاضل بوقس، أستاذنا اجلليل
يف مساء   هذه الشموس املضيئة     هنيئاً لنا يا شيخنا الفاضل يف هذه الليلة املباركة أن نكون مع            

األستاذ عبد اهللا بوقس، واألستاذ عبد      :   والتعليم، الذين يشاركوننا يف هذه الطاولة كما ذكرت        التربية
اهللا احلصني، واألستاذ راضي، واألستاذ عبد اجلبار ظفر، وعن مييين وعن مشايل زمالء أضاءوا لنا الطريق                

لتربوية اجلليلة فهنيئاً لنا أن ضمنا هذا الس العامر الذي اعتاد           يف العمل التربوي خبربام وخدمام ا     
على أن يضم خري الرجال وخري القادة وخري الفاعلني، شكراً لك أبا حممد سعيد على هذه الليلة                    

 يف هذه االثنينية املفكر واملبدع      الس  هذا  ضم  كما  للمعلم مقعداً يف جملسك   املباركة، أن بوأت    
وهو  الكاتب كيف يتناول الرياع، ليبث فكره وخرباته         علَّم  الذي  وهو  ال يضم املعلم  وكيف  والكاتب  

 .يتعامل مع أفكار ومع كتابات من سبقه يف جمالهوهو الذي علَّم املفكِّر كيف  الذي علَّم الناقد،



يلة نكرر الشكر بامسي وباسم زمالئي املعلمني احلاضرين والغائبني على هذه البادرة املباركة اجلم            
اليت نعتز ا ويعتز ا كل معلم يف هذه االحتفالية املباركة اليت نشارك فيها العامل يف االحتفال بيوم املعلم                   

 يف عقولنا سيكون يف قلوبنا    ذكرى، بل املعلم سيكون   العاملي، وحنن إن شاء اهللا لن ندع هذه االحتفالية          
 من يضيء لنا مشاعل اخلري إن شاء اهللا         هو  ذكرت  دائماً، ألنه وكما   السمع والبصر معنا     ءسيكون مل 

 .ويضيء لنا الطريق يف مستقبل أمتنا
يا شيخنا الفاضل، وأنت قد بوأت للمعلم هذه املكانة، فإن وكما ذكر الدكتور يوسف، فإن                 
للتربويني أيضاً املقعد الوافر يف هذا الس املبارك الذي كما ذكرت وحتدثت، ذكرت أنت أنه قد كرم                 

بو على الثالمثائة مفكِّر ومبدع وكاتب، فقد أصبح للتربويني مقعداً مروا به خالل العام املنصرم                ما ير 
عندما استضفت يف هذا املكان الطاهر املبارك مدراء الثقافة واملكتبات يف اإلدارات التعليمية يف اململكة               

 وزير املعارف وقادة العمل     العربية السعودية، مث استضفت لقاء قادة العمل التربوي حتت قيادة معايل           
 . التربوي يف اململكة العربية السعودية

نكرر لك الشكر دائماً على أرحييتك، نكرر لك الشكر دائماً على أن وضعت لنا مكاناً مرموقاً                
 .بني املبدعني واملفكرين يف اململكة العربية السعودية

صراع األجيال بني   ا دائماً أن ننهج ج      ولعلي أقف عند ما قاله الشيخ الكرمي ال نريد يف أحاديثن          
 املرموقة  املكانة  الوافر، وصاحب  واملعلم يف احلاضر، فاملعلم هو املعلم صاحب القدر          السابق يف   املعلم

ألنه هو وكما ذكرت املشعل املبارك الذي يعلم األبناء اخلري، املشعل املبارك الذي يضيء مستقبل                 
 ظروفها، البد أن يتعامل املعلم مع هذه الظروف مبا يرقى من             األمم، فلكل زمان أحداثه لكل فترة     

مستوى العمل، مما يرقى مبستوى الفكر، مما يصبو ويرتفع بقيمة اتمع الذي يتعامل معه، ألنه إذا ارتقى                 
 .املعلم مبا يقدم ارتقى إن شاء اهللا اتمع يف هذا التقدمي الذي يبذله املعلم

بية والتعليم، وكما أضاء لنا شيخنا الفاضل عن تلك الفترة اليت            عندما نتحدث عن مسرية التر    
يعتز ا تاريخ التربية يف اململكة العربية السعودية، فمع الفترة البسيطة مائة سنة أو سبعني سنة أو مثانني                  
 سنة اليت تعترب يف عمر الزمن للعمل التربوي والعمل التعليمي، فترات بسيطة ولكننا وهللا احلمد بفضل                
ما قدمته حكومة اململكة العربية السعودية بقيادة قادتنا السابقني واحلاضرين من اهتمام بالغ بالعمل                
التربوي، ما حققته هذه املسرية وهللا احلمد أصبح يضاهي من سبقنا من الدول املتقدمة اليت قطعت                  

السعودية،  اململكة العربية    شوطاً زمنياً طويالً أطول من الشوط الذي قطعته مسرية التربية والتعليم يف           
، ال خييفنا النقد، ألن هذا هو ما يدعونا إىل البحث عن احلقيقة، ما              املالحظات  لكن أيضاً حنن ال ختيفنا    

يدعونا إىل البحث عن األساليب اجليدة، ما يدعونا إىل البحث عن الرقي مبستوى العمل يف مدارسنا                 



ن شاء اهللا ما يتمناه ويتمناه قادتنا ويتمناه اآلباء           مبستوى العمل عند معلمينا حىت حنقق للوطن إ         
 . واألمهات الذين منحونا الفرصة بأن نسهم معهم يف تربية هذه الناشئة

هذا فقط لإليضاح، ألنه بيننا كما ذكرت من هلم السبق ووضعوا لنا اللبنات الطيبة املباركة                 
واصل أيضاً تلك احلقائق التربوية     وحنن نسري على ما حددوه وعلى ما رمسوه وعلى ما قدموه، ون             

والعلمية والفكرية اليت بثوها يف نفوسنا حنن عندما كنا بني أيديهم،  يصوغون ذلك الصوغ، حنن أيضاً                  
 . نا الطالب ليكونوا إن شاء اهللا أبناء صاحلني لوطنهم وألمتهمئنصوغ من بني أيدينا من أبنا

 

وباسم زمالئي يف منطقة مكة املكرمة على وجه        لعلي ال أجزيك حقك بالشكر والتقدير بامسي        
العموم، ال جدة فقط ألنك أخرجت من العادة أخرجت تكرمي املعلم من كونه يتم بني جنبات ويف                   
أحضان حماضر التربية والتعليم واملدارس، وحتت ريادتنا إىل الوجه االجتماعي املشرق الذي أنت أحد               

من هذا متمنني لك الصحة وافرة وعزاً وافراً أيضاً، ولعلي           جنباته، لك الشكر والتقدير مثىن وأكثر       
أجدها فرصة أيضاً أن أقدم لك باسم زمالئي هدية بسيطة ال ترقى إىل ما يتمناه الزمالء ولكنها تعبرياً                   
عن مودتنا وتقديرنا لك ولشخصك الكرمي على ما تقدمه للتربية والتعليم ورجال التربية والتعليم                

 .والسالم عليكم
لك الشكر أجزله، ولكم أيها األخوة الكرام كل         ..  يا سيدي :  لشيخ عبد املقصود خوجه   ا

التقدير أكرر ما بدأت وقلت هذه دارتكم ويدي دائماً ممتدة ملصافحتكم وقبلها قليب منفتح لكم، أحب                
يب أن  أعلنها هذه الليلة فضل منكم أن تسعدوين يف كل سنة إذا ربنا سبحانه وتعاىل أكرمنا بالعمر الط                

 .نلتقي، فاليوم املعلم يف املنطقة الغربية يوم يف هذه الدارة، فضل منكم أقابله بكثري من الشكر والتقدير
شكراً األستاذ عبد اهللا اهلوميل على كلمته الضافية، شكراً ملضيفنا الشيخ عبد             :  عريف احلفل 

ا فيها كل املناطق التعليمية اليت      املقصود خوجه الذي وسع دائرة التكرمي لتشمل منطقة مكة املكرمة مب          
 كنت  املعلمني، يف املرحلة الثانوية   ستشرف إن شاء اهللا يف العام القادم باحلضور هلذه الدار لتكرمي             

أدرس يف دار التوحيد الثانوية، يومها كان مدير عام التعليم أو كان مدير عام تعليم الطائف األستاذن                  
ت منه عبارة رائعة ومجيلة ال أزال أرددها يف كثري من جمالسي ال عطر              عبد اهللا بن سليمان احلصين، تعلم     

 حيضر احلفالت اخلتامية لدار التوحيد تعلمت منه هذه الكلمة، الليلة يتحفين            بعد عروس، عندما كان   
 ..بلقب مجيل أعتز به كاتب عدل التعليم

 

 .. اكتب بينهم كاتب بالعدل: الشيخ عبد املقصود خوجه
 .الكلمة لألستاذ الرائد املريب الكبري عبد اهللا بن سليمان احلصين فليتفضل: عريف احلفل



  ))ألستاذ عبد ا احلصنيكلمة سعادة ا(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين، وإمام العلماء                

 ..ىل يوم الدينواملتعلمني، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كامالً إ
أيها األخوة أعود فأستعمل هذه الكلمة وفعالً ال عطر بعد عروس، ماذا أتكلم بعد أن مسعتم                  
الكلمة املؤثرة لصاحب الدار األستاذ األديب عبد املقصود خوجه؟ ماذا أحتدث بعد الكلمة الوافية اليت               

 مدير التعليم يف املنطقة؟ ماذا أقدم       قدم فيها مشروع أو برنامج العمل التربوي يف هذه املنطقة األستاذ          
بعد ما قدم لكم كاتب عدل التعليم على حد تعبريه الكثري عن تطلعات التعليم وتطلعات أيضاً املعلم،                  
وخروج الفكر التعليمي من قمقمه القدمي إىل املناخ الواسع، حنن اآلن يف عصر اختلفت فيه املفاهيم،                 

لعامل إىل كل شيء، أصبح العامل خملوط يعين خمتلطة أوراق            اختلفت فيه القيم، تغريت فيه نظرة ا       
 .وأفكاره

 ..يف علمه العامل اآلن يف حاجة فعالً إىل معلم قدوة، يقود هذه األجيال يرتفع ا يكون قدوة                  
طالبه، حنن يف أمس      ومع  زمالئه  مع  عالقاته  يف  قدوة..  سلوكه  قدوة يف ..  فكره يف   أيضاً  قدوة

 هذا اجلانب يف حياة املعلم، جيب أن نتحدث يف كل مناسبة وليست مناسبة اليوم               احلاجة إىل أن نلمس   
 أكتوبر مث ننساه، وننتظر حىت يعود العام، نريد أن نكرر هذه            ٥العاملي للمعلم، أن نتذكر املعلم يف يوم        

اللقاءات وإذا كان يل أيضاً من كلمة شكر لكل معلم فيجب أن يسبق هذا الشكر كلمة إىل صاحب                   
الدارة الذي فتح قلبه وفتح داره واعتربه تكرمياً منكم له، وهذا منتهى احلقيقة منتهى اجلود الذي ميكن                 

يفعلوا كما فعل   أن جيود به إنسان، هذا الرجل يوجد من أمثاله القادرين على العمل الكثر، ولكنهم مل                
والشعراء مث  م املفكرين واملبدعني،    كرم العلماء، كرم األدباء، كرم اإلعالميني، كر      .   املقصود خوجه  عبد

 .جاء يكرم املعلم الذي هو األساس يف احلركة العلمية والفكرية يف هذا البلد
 .أعود فأقول ال عطر بعد عروس، وشكراً لكم والسالم عليكم ورمحة اهللا 

ليست هلا  فاتين أن أقول ما يهمين جداً، أنتم ذؤابة اتمع االثنينية           :  الشيخ عبد املقصود خوجه   
رقاع دعوة، يسعدين أن أرى وجوهكم فيها، يسعدين أن أراكم أرجو أن يتم التواصل بيين وبينكم من                 

، فأرجو أن "كل من يشرفين يكرمين"بسيط وعفوي   وهو  خالل لقاءات االثنينية، هلا شعار دائماً أردده        
، السيء  ع العمل يدف  معي ألن العمل الطيب   أرجو منكم وأكرر هذا الرجاء بشكل حار، كونوا          

 منكم مسعي، أنكم ستحضرون     يتلقاه عقلي قبل أن أتلقاه     أن أعترب بدون أن أمسع منكم وعد         فأرجو
 فاالثنينية ليست كما يقال اثنينية عبد املقصود خوجه وال أود أن أقول اثنينييت               ،وسأراكم يف اثنينييت  

كم النرية، أرجو أن تعدوين دون      االثنينية هي لكم ومنكم ومعكم وفيكم وبكم، فأرجو أن أرى وجوه          



أن أمسع الوعد ألن هو أحس يف عقلي اآلن وأنتم تقولون نعم فأرجو إين أراكم ليتم التواصل بيين                    
 .وبينكم وأكون لكم شاكراً ومقدراً وممتناً

من أنا أُثين على كلمة الشيخ، فعالً االثنينية تقدم عطاء عقلي وفكري وتربوي              :  عريف احلفل 
هو قراءة جديدة    الشيخ، أو تكرمهم االثنينية، فحضورنا ووجودنا        يكرمهم  ات الذين خالل الشخصي 

أعالم الدراسات اإلسالمية يف     أن غداً أو بعد غد يوم االثنني سيكرم علم من            وأعتقد  املعاصر  للفكر
 ، وهو أستاذ يف جامعة أم القرى، فأنا أؤكد وأُثين على دعوة الشيخ وأرجو أن نكون فعالً من                  تونس

 . رواد االثنينية احلريصني عليها
نرحب طبعاً باملساعد للشؤون اإلدارية األستاذ سعد احلارثي الذي شرفنا اآلن، وهو رائد من               
رواد التربية والتعليم، أيضاً تعودنا من سنوات ماضية أن نكرم أنفسنا بأنفسنا، هذا العام يعين شرفنا                 

 عشت وأنا يف احلي     ايقة خطباء املساجد كان هلم دور كبري أن       بأن يكرمنا اتمع، ومن ضمن اتمع احلق      
ومسعت خطيب املسجد وهو يتحدث عن املعلم وعن يوم املعلم، ويف أحياء أخرى كثر حيدثين الزمالء                 

 من تكرمي املعلم، كان حديث اجلمعة أو خطبة         ٢٨   اليوم السابق ليوم   ٢٧/٨  مسعوا يوم املعلمون أم   
مني، هذه الليلة يشرفنا الشيخ األستاذ أمحد احملروقي إمام وخطيب مسجد             اجلمعة تتحدث عن املعل   

 . النقاء حبي النعيم، يف كلمة خمتصرة إن شاء اهللا للمعلم وحول املعلم فليتفضل
 

  ))الشيخ أمحد احملروقيكلمة سعادة  (( 
 سان وكرمه، شرف اإلن احلمد هللا الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده سبحانه               

قل هل يستوي الذين يعلمون     حبمل رسالة العلم، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القائل                
 وأشهد أن حممداً عبده ورسوله معلم البشرية اخلري، وخمرجهم من ظلمات اجلهل              والذين ال يعلمون  

األرض، حىت النملة يف حجرها،     والضالل إىل نور اإلميان، القائل إن اهللا ومالئكته وأهل السموات و           
وحىت احلوت ليصلون على معلم الناس اخلري عليه من ربه أفضل الصالة وأزكى التسليم، وعلى آله                  

 :أما بعد.. وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين
ا أيها األحبة الكرام هذه رسالة إىل معلم، أقول أيها املعلم الكرمي، اإلسالم شريعة اهللا للبشر، أنزهل               

 حلمل  اإلنسان وذيبه، حىت يصلح   هلم ليحققوا عبادته يف األرض والعمل ذه الشريعة يقتضي تطوير           
إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال فأبينا أن حيملنها          هذه األمانة وحتقيق هذه اخلالفة      

 إال   حتقيق لشريعة اإلسالم   فال)  ٧٢:  األحزاب(  ظلوماً جهوال وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان       
بتربية النفس واجليل واتمع على اإلميان باهللا ومراقبته واخلضوع له وحده، ومن هنا كانت التربية                 
اإلسالمية فريضة يف أعناق مجيع اآلباء واملعلمني واتمع، وأمانة حيملها اجليل للجيل الذي بعده،                 



ن خيون هذه األمانة أو ينحرف ا عن هدفها، أو يسيء            ويؤديها املربون للناشئة، والويل مث الويل مل      
 .تفسريها أو يغري حمتواها

إن األم واألب واتمع مسؤولون أمام اهللا عن تربية هذا اجليل، فإن أحسنوا تربيته سِعد وسِعدوا                
كم راٍع  كل(يف الدنيا واآلخرة، وإن أمهلوا تربيته شقي وكان وزره يف أعناقهم، ولذا جاء يف احلديث                 

، إن هذه املسؤولية العظيمة لتقع على عاتق كل من يقوم بدور التربية               )وكلكم مسؤول عن رعيته   
 رسالة سامية عظيمة، بل هم      أصحاب مهنة، بل هم أصحاب    والتوجيه بالدرجة األوىل، إذ أم ليسوا       

وإن أول ما جيب    أصحاب إرث عظيم، إنه إرث األنبياء والرسل، عليهم الصالة والسالم، إنه العلم،              
تعليمه هلم النطق بالشهادتني وإفهامهم معناها إذا كربوا، وغرس حب اهللا وحب رسوله يف قلوم،                 
وتعليمهم الصالة يف صغرهم، ليلتزموا ا عند الِكبر، وحتفيظهم القرآن وتعويدهم الصدق يف القول               

 يف نفوسهم بشرح حماسنه   مه  والعمل، وهدايتهم إىل حماسن الدين بغرس حمبته يف قلوم، وتعظي           
، مبا تتهذب   صغره عبارة عن تغذية روحه    ، وما امتاز عن غريه من األديان، فإن تعليم الولد يف            وفضائله

 حمباً له، واعلموا أنكم      حبيث يكون ميله إىل اخلري،     به أخالقه، وتزكو أعماله، وحتسن مقاصده،        
 اهللا أن نكون كذلك وإما دعاة       ة إىل خري، وأسأل   أن تكونوا دعا  مسؤولون أمام اهللا عنهم، إذ أنتم إما        

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص              :  (ضالل ونعوذ باهللا من ذلك، قال       
ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من                      

 ).آثامهم شيئا
 أمناء على هؤالء النشء بالكلمة الطيبة الصادقة، والعمل املنظم والقدوة             أنتم..  أيها املربون 

السلوكية احلسنة، والتحضري اجليد للدرس، واستخدام كل ما يعني من الوسائل السمعية والبصرية               
واملراجع والنماذج والعينات، ليصل الدرس بأهدافه إىل مجيع الطالب، على خمتلف مستويام                

 التراخي والكسل،   مطورين ومتطورين، ال يغلبنكم   متحمسني يف عملكم مبدعني،     وقدرام، كونوا   
فإن املاء اآلسن ال يرجى منه إرواء، حتققوا من املعلومة قبل قوهلا، فإن طالب اليوم يعيش يف جو من                     

اذه املعلومة السريعة، يف عامل من املعلومة السريعة، اليت جيدها يف كل مكان وأي مكان، ورمبا فاق أست                 
أنفسكم إذا كان ذلك املعلم غري مطلع وال يأبه مبا حيدث حوله يف العامل من أمور قد جيهلها، اجعلوا                    

 بالعلم واحلماس، هلذه الرسالة العظيمة حيترمكم القاصي والداين، غذوا يف             براكني عطاء متفجرة  
 ارجي، اجعلوهم على التوجيه اخل  طالبكم نشاطهم اإلبداعي، ساعدوهم غلى التخلص من االعتماد          

هم، شاركوهم نشاطهم، وجهوا طاقام دائماً إىل ما يعود عليهم باخلري والصالح             ئيعتمدون على ذكا  
يف دينهم ودنياهم وآخرم، فإن احلسنة عندهم ما فعلتم، والقبيح ما تركتم وحسن سلوك املريب أمام                 

 ويقدموا من علمهم وجهدهم     تالميذه أفضل تربية هلم، ليتخرجوا غداً ويدعوا لكم ويشكروا لكم          



لدينهم وأمتهم ووطنهم الكثري الكثري، ويبقى لكم زخراً يف اآلخرة يوم ال ينفع مال وال بنون فإنه من                   
نذكر بعض  .  العمل الصاحل الذي يبقى لصاحبه بعد موته، كما أخرب بذلك الصادق املصدوق                

 :الصفات اليت ينبغي أن يتحلى ا املريب املسلم
 يكون هدفه وسلوكه وتفكريه ربانيا يهدف من كل أعماله التعليمية ودروسه أن جيعل                أن :أوالً

الطالب مثله ربانيني، يرون آثار عظمة اهللا وقدرته ويستدلون عليها يف كل ما يدرسونه وخيشعون هللا،                 
 .طبيعةويشعرون بإجالله عند كل عربة من عرب التاريخ، أو سنة من سنن احلياة، أو قانون من قوانني ال

 أن يكون خملصاً هللا، فال يقصد بعمله وسعة إطالعه إال مرضاة اهللا والوصول إىل احلق،                  :ثانياً
 له يدورون معه حيث دار، فإذا زال اإلخالص حل حمله احلسد            اًوزرعه يف عقول النشء وجعلهم أتباع     

واضع للحق وإيثار   فيصبح كل معلم يتعصب لرأيه أو طريقته، ويسوده الغرور واألثرة، عوضاً عن الت             
 .احلق على اهلواء

 أن يكون عادالً بني طالبه، ال مييل إىل أي فئة منهم، وال يفضل أحد على أحد إال باحلق،                    :ثالثا
 .ومبا يستحق كل طالب من حسب عمله ومواهبه

 أن يكون صادقاً فيما يدعو إليه، وعالمة الصدق أن يطبقه على نفسه فإذا طابق علمه                  :رابعاً
 .بعه الطالب وقلدوه يف أقواله وأفعالهعمله ات

 مشاكل احلياة املعاصرة وعالج اإلسالم هلا، هذه بعض          أن يتناول بالشرح والتحليل   :  خامساً
الصفات اليت ينبغي أن يتحلى ا املعلم املسلم وغريها كثري، ولكن املكان ال يتسع لذكرها وإمنا أردت                 

 .من ذلك التذكري والنصيحة
ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش            :  ل املصطفى   وأختم كالمي بقو  

لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة ويف رواية فلم حيطها بنصحه مل جيد رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من                     
 . مسرية كذا وكذا هذا وأصلي وأسلم على نيب الرمحة، معلم الناس اخلري، وجزاكم اهللا خرياً

شكراً لألستاذ الشيخ أمحد احملروقي على هذه الكلمة، ورائد من رواد التربية              :  عريف احلفل 
 .األستاذ عبد اهللا بوقس فليتفضلسعادة والتعليم احلقيقة البد أن نستمع إىل كلمة منه توجيهية، 

 

  ))األستاذ عبد ا بوقسكلمة سعادة (( 
على نيب اهلدى وإمام املتقني،     سالم  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، احلمد هللا والصالة وال         

 . حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وصحابته الكرامسيدنا



طاملا أحتفنا يف   أود يف البداية أن أشكر أخي األديب واملفكر الشيخ عبد املقصود خوجه الذي               
املفكرين، وأشكر له   وكثري من   ..  وكثري من األدباء  ..   باالستماع لكثري من العلماء    اثنينيته الشهرية 

استضافته اليوم لتكرمي إخواننا املعلمني املربني، كما أشكر أخي الدكتور عبد اهللا اهلوميل على كلمته                 
 هذا االهتمام   يستمر هذا التكرمي وأن يستمر    اليت ذكرها عن املعلم، وعن ما ينوي سيادته من أن            

لذكر مدرس املرحلة   ا ب وأخص  عليم كله، بالنسبة للت باملعلم، احلقيقة أن املعلم هو حجر الزاوية         
 هذا املعلم   وأعددنا  جهزنا  وكلما،  هو األساس يف العملية التربوية    االبتدائية، مدرس املرحلة االبتدائية     

التربوي املتميز كلما ضمنا طالباً متميزين وطالباً جمدين وطالباً على قدر كبري من الفهم والعلم، هذا                 
 .املراحل التعليمية وهي املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانويةأيضاً ميتد إىل ما بعده من 

القيام جبهود  ولقد كان لنا لقاءات أنا وأخي األستاذ عبد اهللا احلصني يف إدارة التعليم، ويف                 
 شاركونا يف تلك املرحلة على علم مبا كنا نعلِّمه من تدريب             الذين  املربني  اإلخوان  تربوية أعتقد أن  
 مرحلة  املربون أن تعليم الطفل سواء يف     ننا املعلمني واملربني، أمتىن أن يدرك األخوة        ومن تعليم إلخوا  

رياض األطفال أو يف املرحلة االبتدائية هو أهم من أي مرحلة تعليمية أخرى، فإىل جانب ما ينبغي أن                   
آرائهم يتميز به معلم املرحلة االبتدائية من علم بسلوكيات األطفال ومبراحل منوهم املختلفة وب                

 .وأفكارهم، كلما كان هذا املعلم ناجحاً يف دروسه
أيضاً نريد أن نرى الفهم واالستيعاب من الطالب أكثر من احلفظ، لعلكم تدركون اآلن أن                 
ظاهرة احلفظ أصبحت ظاهرة عامة يف مدارسنا وأن ظاهرة الدروس اخلصوصية امتدت وتشعبت                

م وهواتفهم يف السوبرماركتات ويف كل مكان،        لدرجة أن بعض األخوة املدرسني يكتبون أمساءه       
، من غري أن يريب املدرس      حيفظه  فهو  به املعلم من تعليمه   الطالب يف املدرسة إذا فهم وأدرك ما قام          

ظاهرة احلفظ يف الطالب، نريد أن حتتفي هذه الظاهرة، نريد أيضاً االهتمام باملكتبات املدرسية، وارتياد               
 تفيد الطالب وتعلمه كيف يعد مقالة أو        اليت  والنافعة  القيمة  يها من الكتب  املكتبة ف الطالب هلا لعل    

حبثاً يف التعليم، أيضاً املكتبة العامة البد أن يكون يف كل مدرسة مكتبة عامة يرتادها الطالب واملعلم                   
 . واملريب

قصود خوجه إىل   أنا أدرك متاماً أن املعلم حيتاج منا ومن جمتمعنا كما قال أخي األستاذ عبد امل                
 اخلطوط السعودية مثالً،  بعض املزايا اليت تساعده يف حياته االجتماعية كالسكن، أيضاً يف تنقالته،              

 أراد االرحتال إىل بلد يف إجازته الصيفية مع عائلته، هناك أمور كثرية              ما  إذا  خاص  ختفيض  له  يكون
علم واملريب مبدى احترام جمتمعه له، مبدى       احلقيقة يف الواقع من امليزات الطيبة اليت ميكن أن يشعر امل           

اهتمام الناس به، مبدى علمه وقدرته على التعليم، نريد أيضاً أن يكون املدرس أو املريب تكون له                    
 اليت يدرسها، ألن املدرسية للكتب نقده، يف املنهج، يف املوضوعات اليت يدرسهامشاركاته اإلجيابية يف 



س بأمهية ما يدرسه وبأمهية مدى استيعاب الطالب ملا يلقى إليه من دروس              املعلم هو اإلنسان الذي حي    
أمور كثرية يف الواقع حتتاج منا إىل أن يئها هلذا املعلم التربوي حىت نشعر أننا                .  وملا يتعلمه من كتب   

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. أدينا واجبنا حنو هذا املعلم التربوي الصاحل
 شكراً لألستاذ املريب الفاضل عبد اهللا بوقس، وحماضن إخراج أو ختريج املعلمني              :عريف احلفل 

بكليات املعلمني أو بيت اخلربة كما يسميها وزير املعارف الدكتور أمحد بن سعيد درباس، يريد أن يعلق                 
 .ويتكلم يف هذا االحتفاء فليتفضل

 
 

  ))الدكتور أمحد درباسكلمة سعادة (( 
الرحيم، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا خري من عِلم وعلّم، ومنه              بسم اهللا الرمحن    
 .إىل أن تقوم الساعة نتعلم

جيلس إىل مييين،   حقيقة ال أستطيع أن أضيف وسأستخدم عبارة أستاذي عبد اهللا احلصني وهو              
 حتت  عليم الذي أعمل  الت واحتراماً ألنه يف يوم من األيام كان مدير           تقديراً  قليالً  وأثرت أن أبتعد  

 أتذكر األخ الدكتور العارف مقولته ال عطر بعد عروس وهو كان يردد مثل هذا دائماً،                 وكم،  مظلته
وحقيقةً األستاذ عبد اهللا بوقس على الطرف اآلخر أيضاً تعلمنا منه، فأنا جيل يأيت الحقاً هلذا اجليل                   

 .ليومالذي أسس وكان التأسيس والبنيان صامداً كما ترون إىل ا
يل حقيقةً تعليق أو مداخلة على التميز، حقيقةً حنن إزاء خنبة من األخوة املعلمني الذين رمبا قاموا                 
بأشياء جتعلهم يتفوقون على البقية الباقية يف داخل املدرسة، حنن نتحدث اليوم عن تغري األدوار اليت                  

 بعد أربعة وعشرين ساعة     يعين  الغداألمس، ومعلم   ينبغي للمعلم أن يتعاطاها، املعلم مل يعد املعلم          
أنا ابين سألين قبل يومني حضرت      …  سيتغري دور املعلم، نستطيع أن نقول هذا، ملاذا؟ ألن الطالب          

ملاذا حيتفلون باملعلم؟ هو املعلم معروف؟ طيب اآلن احلاسوب واإلنترنت          :  احتفاليته يف املدرسة فقال يل    
 أصح املعلم أو ما أقرأه يف اإلنترنت؟ والفضائيات تؤدي نفس وظيفة املعلم أيهما 

يف التربية أصبح للمعلم دور جسيم عليه أن يقارن         )  Function(فاآلن الوظيفة وما يسمى بالـ      
رمبا يسابق املتعلم، فنحن نريد أن يتحول دور املعلم من عملية التلقني كما ذكر األستاذ البوقس                   

 بعض  جتاري  تكن متابعاً ال تستطيع أن    تابعة، ألنه إن مل     وعملية احلفظ والتكرار إىل عملية التوجيه وامل      
 لفت نظري يف قائمة األخوة املتميزين وقد اختلست النظر إليها، وكان ينبغي أال                وحقيقةً،  الطالب

أفعل ذلك ولكن ألرى ما هي املعايري أو املقاييس اليت استخدمت الختيار هذه القائمة فاحلقيقة وجدت                
موا احلاسب يف تدريس مواد التربية اإلسالمية، حنن نطوع التقنيات احلديثة            أن بعض الزمالء استخد   



لنستعني ا على توصيل املعلومة، جيب أن نتحول من مرحلة التلقني           )  muti media(حتت مسمى الـ    
إىل مرحلة احلوار إىل مرحلة األخذ والعطاء مع الطالب، أن ننفتح انفتاحاً يتسع ويستوعب هذا الطالب                

، فنحن  املعلومة يف   شريك  للمعلم اليوم وهو التلفزيون،     اً يذهب إىل البيت، ألن هناك شريك      الذي
 . نريد أن يضاهي املعلم معلوماته من معلومات التلفزيون، لكن املعلم ال يفتقد هلذا

أمامكم، وال أريد   شكر للشيخ عبد املقصود خوجه هذه الفرصة الطيبة اليت أتاحا يل للتحدث             أ
 زيادة عن الالزم، وأشكره على اهتمامه برجال التربية والتعليم، وهو قد            اًأكادميي  وأكون  أن أستطرد 

دعاين ودعا خنبة من األخوة الزمالء ولكن تعلمون نظام احملاضرات والساعات يأخذ بعضه، فأنا أمثل                
 .هذه الكلية وأنا منكم وإليكم، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

حنن   ..أُذكِّر  أن  وأود،  الكلمة  هذه  على  درباس  أمحد  الدكتور  لألستاذشكراً  :  عريف احلفل 
 عشر معلماً فقط، يف مدارسنا ويف مراكز اإلشراف التربوي يكرمون أكثر من             هذه الليلة حنتفي بأحد   

هذا العدد بكثري، فاملتميزون كُثر وما هؤالء إال خنبة اخترناهم للتكرمي يف اثنينية الشيخ عبد املقصود                 
 اًه، هناك احتفال كبري سريعاه إن شاء اهللا حمافظ حمافظة جدة، ال زلنا خنطط له، وسنكرم عدد                  خوج
 من املعلمني، وحناول قدر اإلمكان أال يتكرر املُكرم يف مناسبة أو مناسبة أخرى، ألن املعلمني                  اًكبري

يها مديرو املراكز يف تعليم     املتميزين كُثُر واحلمد هللا، ومعايري اختيار املتميزين معايري دقيقة يشرف عل           
 .جدة

هلا، سأؤجل  احلقيقة لدينا جمموعة من الكلمات املطلوبة، ولدينا جمموعة من الكلمات املخطط             
 آخر اجللسة، وأدعو األخ عبد احلميد الدرهلي ليتحدث يف          إىل  املعلمني  األخوة  كلمة  كلمة احملتفى م  

 .دقائق معدودة إىل املعلمني فليتفضل
 

 

  ))األستاذ عبد احلميد الدرهلي سعادة كلمة(( 
لعل من نافذة القول    ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم، أخويت الكرام السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته          

، بات معروفاً   ي بده أمر  هو  التأكيد  والشعوب، ألن هذا  أن نؤكد على العلم، ودوره يف بناء األمم         
 حضارية مميزة، ومؤشراً بارزاً على العطاء       قيمة،  لة العلم هو حامل رسا  للقاصي والداين، ويبقى املعلم     

 أشرنا إليه وهو بناء األمم والشعوب، ويبقى املعلم          إنطالقاً من ذلك الدور الذي    اإلنساين املتميز،   
وصوالً إىل  كذلك هو حامل معول يهدم به اجلهل واجلهالة، وحامل مشعل يضيء به دروب األجيال                

 هلا والقضاء على اجلهل الذي يهدم بيوت العز         عماد ال   بيوتاً  يبين  الذي  مالعل  وهو،  اهلدف املنشود 
 . والكرم



للمعلم يومه، ولكن له الدهر كله، فهو باٍق يف نفسه، وباٍق يف تالمذته، وباٍق يف ذلك األثر                   
 وجهحتويل شكل اتمع،    اخلالد الذي يتركه يف جمتمعه وأمته واإلنسانية كلها، ذلك األثر املتمثل يف             

 شك  بإذن اهللا، وهو دور ال    ..  إىل النور من اجلهالة إىل العلم، ومن التخلف إىل التقدم، ومن الظالم           
 .  وعظيم ويستحق التقدير والوفاء، وما يوم املعلم إال بعض ذلك التقدير وجانب من ذلك الوفاءبارز

أداء هار من أجل    يف يوم املعلم نقف وقفة إجالل وإكبار ألولئك الذين يصلون الليل بالن              
ومداركهم، ويف  ، يف النهار يشرحون الدروس، ويقربوا إىل فهم الطالب           رسالتهم لألجيال القادمة  

 لفترة العمل اليوم التايل، إنه إذاً ارتباط نفسي          االستعداد حتضري وإعداد وتصحيح أوراق، و      الليل
 كذلك أبوة   ك العمل وأثره، وهي   ذلوعملي دائم بني املعلم وطالبه، وهو كذلك اهتمام مطلق بنتائج           

، وكلهم يتعامل   أمرهم  ه، كلهم يهمه  ئكنجاح أبنا من نوع خاص يرى فيها املعلم أن جناح طالبه هو           
معهم بالكلمة القادرة على الوصول إىل الذهن، وكلهم يفرح حني ينجحون، وحني يكربون وحني                

 .يأخذون دورهم يف خدمة الوطن
ابعاً من ارتباط إنساين غزير بالقيم اإلنسانية املطلقة، وتعامل يومي          من هنا كان التقدير للمعلم، ن     

جاد مع املستقبل املتمثل بأولئك الذين يتلقون العلم لينقلوه إىل غريهم، ولعل هذا التقدير املفترض هو                
 :الذي حفز الشاعر الكبري أمحد شوقي يف مقالة عن املعلم

ــوال  ــون رس ــم أن يك ــاد املعل ك
. 

ــيال     ــِه التبج ــم وِف ــم للمعل   ق

. 

 

 األول فهو جناح رسالته، وجناح تلك الرسالة يتمثل يف جناح من             أما ما يريده املعلم يف املقام     
يتلقون تلك الرسالة، ورؤية الوطن واألمة واإلنسانية كلها، وقد سعدت بثمار ما قدمه من علم                  

 مع ذلك الدور    ومعرفة، أما تقدير املعلم يف يومه ويف غري يومه فهو نابع من االعتراف بدوره، والتفاعل              
جبد واجتهاد، واهتماماً وصوالً إىل النجاح املنشود، الذي هو املؤشر البارز على جناح املعلم، والذي هو                

 عن نفسه، فخوراً برسالته مؤمناً بدوره، يف بناء األمم           وجيعله راضياً يبعث السعادة والرضا يف قلبه      
 ،والشعوب، ومربوك للمعلم يومه وعيده

حممد سعيد  عبد املقصود   كم شكراً جزيالً، وأرجو أن أشكر كذلك األخ         على كل حال أشكر   
االثنينية من عشرين سنة إىل هذا اليوم، ولكم مجيعاً شكري           أمسيات  خوجه، وقد اشتركت يف مجيع      

 . وتقديري
 

شكراً لألستاذ عبد احلميد الدرهلي على هذه الكلمة، وأعطي الكلمة ملدير             :  عريف احلفل 
 .يف العاصمة املقدسة األستاذ مصطفى عطار، وأرجو أن خيتصرالتعليم السابق 



  ))األستاذ مصطفى عطاركلمة سعادة (( 
، ال أريد أن أشغلكم بالظرف الذي تلقيت فيه         حنمدك اللهم ونصلي ونسلم على رسول اهللا        

المي، الدعوة، بعد عصر اليوم، وما كنت أظن ولو أنين أعلم أن األخ عبد املقصود دائماً إنسان إع                  
 أظن أنين أرى هذا احلشد الكبري من إخواننا املعلمني   الكرمية توظيفاً عظيماً، فما كنت    ويوظف الفرص   

 جئت فوجئت ومن رجال التعليم املشرفني يف هذه املنطقة العظيمة من بالدنا العزيزة، ولكنين حينما               
 طبعاً هو أستاذنا، ال ليس أستاذ       ذا العدد الكبري ووجود إخواننا املربني من األستاذ عبد اهللا بوقس،           

اجلميع فقط هو أستاذنا يعين كزميل، واألخ عبد اهللا احلصني أيضاً مدير التعليم وتزاملنا مع بعض،                  
 . واألخ اهلوميل وبقية اموعة

فنحمد اهللا سبحانه وتعاىل من أن أوجد لنا أمثال هؤالء الرجال الذين يعرفون قدر املعلم وقدر                 
 بقي أن نعرف حنن رجال التعليم قدرنا يف قيادة العمل التعليمي يف بالدنا املقدسة، وال                 رجال التعليم، 

نريد أن نزايد ونقول أن بالدنا مستهدفة وأن أبناءنا كذا خصوصاً يف الوقت احلاضر، لكن أنتم ترون                  
 لقيادة  ما تتعرض له وزارة املعارف، رغم اجلهد الشاق الكبري واجلهاز الضخم الذي جندته الدولة               

سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، وخادم احلرمني الشريفني هو الرئيس األعلى للجنة العليا               
لسياسة التعليم، وإذا أناب أحداً فيوليه النائب الثاين األمري سلطان بن عبد العزيز، وحىت حينما غاب                 

ئب الثاين ينوب عن وزير املعارف؛ ألمهية       وزير املعارف يف فترات كان خادم احلرمني الشريفني وهو النا         
 . التعليم يف هذه اململكة من عهد امللك عبد العزيز

وحنن ال نطيل عليكم إال أن نقف سداً منيعاً أمام أي ظاهرة ال نقول سلبية ألنكم أنتم جمتهدون،                  
 لدوراتواملؤهالت عالية وا   من املدن الصغرية والكبرية       اًومكاتب التوجيه التربوي عمت كثري     

الكثرية، كنا حنن إذا أردنا أن نكون جلنة يف وزارة املعارف نبحث عن شخص لديه مؤهل ماجستري،                  
فاآلن مديرو املدارس حيملون درجة الدكتوراه جبد، فنحن نأمل أننا كلنا أصحاب رسالة، وأن نؤدي                

ا، هذه املسألة اخلطرية يا     هم يعلمون أبناءن  …  هذه الرسالة لنخرج هؤالء األبناء ميلئون املراكز ويؤدون       
اسم أخوان املوجهون التربويون عليهم متابعة عمل املدرس، كأخ وكزميل ووزارة املعارف غريت               

 واآلن أكثر من شخص فين خيدم املعلم، من املرشد          إىل املوجه التربوي،    املفتش إىل املشرف التربوي   
نرجو أن نوظف هذه اإلمكانات ونكون عند       إىل املوجهني التربويني، و   ..  األكادميي إىل مدير املدارس   

حسن ظن الدولة وعند حسن ظن الناس الذين يثقون بنا، وقبل كل شيء اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله                  
 أكرب حاجة صلوات اهللا عليه يردد ويقول إمنا بعثت معِلماً، والسالم          أعطى املعلم، والرسول جعلها     

 .عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 . ليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، شكراً لكع: عريف احلفل
ــوال  ــون رس ــم أن يك ــاد املعل ك

. 

ــيال     ــِه التبج ــم وِف ــم للمعل   ق

. 

 

من أفضل القصائد اليت تقرأ يف مثل يوم املعلم، لكن الشاعر ويل أمر الطالب حممد العمري،                  
املدير والشاعر السعودي له مشاركة أيضاً يف هذه االحتفائية وقصيدة ال أعرف عنواا لكنه سيقوهلا                

 .فليتفضل
 

  ))األستاذ حممد العمريكلمة سعادة (( 
 .م، وأصلي وأسلم على عبد اهللا ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيبسم اهللا الرمحن الرحي

أيها األخوة السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا ليلتكم، أسعدين أخي وصديقي الدكتور              
يوسف العارف حني هاتفين قبل ليلتني ودعاين إىل املشاركة يف تكرمي جمموعة من األساتذة الكرام، يف                 

، نسأل اهللا   )١(ي لتكرمي املعلم يف هذه الدار العامرة لرجل كرمي كأنك تعطيه الذي أنت سائله             اليوم العامل 
 .سبحانه وتعاىل أن يعظم أجره وأن ميد يف عمره وأن يزيده من كل خري

 . وصلت اثين عشر بيتاًىذهبت يف اليومني السابقني أدبج قصيدة عجل 
لـــياٍل بـــدومت يف الدجـــى قمـــرا

. 

  هــل القــناديلُ إال أنــتمو فــإذا دجــت 

. 

ــتترا  ــانَ واس ــيب ضــمري ب ــرف بقل ح
. 

  سـن قب ـام م ـة األي ـى صفح ـسطر عل  
. 

 والســهرامــن القــناديل هــاِت احلــربا
. 

  ب هون يف الفؤاد ضحى    ـا حادي الرك  ـي 

. 

ــيو ــواتنا دررا غش ــن أص ــل م  الطف
. 

  رناـن حماب ـموج عطراً م  ـى ال ـوانثر عل  

. 

ىرـحروف س ـزف بال ـتورد فاع صاٍف  
. 

ــراً  ــا قم ــن، ي ــة إال حن ــا األجبدي م
. 

ىرـني ك ـد النازح ـق اجلفن بع  ـهل أطب 
. 

ــدي   ــا ول ــني ي ــور الع ــيب اهللا ن   ال غَ

. 

ــاِت ــجيت فه ــتهراإذا ش ــجو مش  الش
. 

  ؤاد شجى ـرق الف ـدا شغفاً ش  ـاٍد ش ـش 

. 

ــتجرا   ــد مش ــت ا ــٍد أأن ــيم جم وم
. 

    مث الم وعــني ــىليأأنــت مــيمم  

. 

ــربا   ــر والِع ــدت الِذكْ ــتاب ريب أف ك
. 

  هـقرأت ب   امـاً  ـم الناس حرف  ـن علّ ـم 
. 

تزخـرف احلـرف يف سـطٍر ومـن سطرا         
. 

  لــه مــن اهللا أجــر الصــادقني إذا    

. 

مــنك القــوايف فهلّــت يف املســا غــررا
. 

  الفــؤاد يف غامــت الشــعر يــا أعــزب 

. 

ــرا   هــا ن ــن إيقاده ــيين م ــزهو بع ت
. 

  الًـا شع ـ قلت ي  ؟مـاي أنت ـ أعين صحيب 
. 

                                                           
 ".تراه إذا ما جئته متهلالً: " عجز بيت صدره)١(



 
 .هذا النص أرجو أن يكون نال استحسانكم

خياطب العواطف، لكن حممد    ..  خياطب العقول ..  خياطب الفؤاد ..  هذا هو الشعر  :  عريف احلفل 
 . العمري خياطب عقولنا هذه الليلة ذه النماذج الشعرية

تربية احملتفى م الزمالء الذين يكرمهم هذه الليلة الشيخ عبد املقصود خوجه ويكرمهم رواد ال              
والتعليم، ونكرمهم كلنا يف هذا املكان املبارك، هلم كلمة، األستاذ حسن بن علي حداوي، من مدرسة                

 .حطني الثانوية جبدة، يتفضل بإلقاء كلمة زمالئه
 

  ))األستاذ حسن علي حداويكلمة سعادة (( 
 الذين شاركوا   قبل أن أبدأ بالكلمة يف احلقيقة ما مسعنا مجيعاً أثلج صدورنا من مجيع األخوة               

 ينتفع ا   وأن،  دراسة  إىل  حتتاج  القضايا املهمة اليت  بالتوجيه واإلرشاد ومناقشة املشاكل وكثري من       
 . كثري من الدارسني، حىت يعود النفع على أبناءنا الطالب، وكذلك إخواننا املعلمني

 

قلم، علَّم اإلنسان ما    احلمد هللا الذي خلق اإلنسان من العدم وأخرجه من اجلهل والظلم، علَّم بال            
مل يعلم، أمحده سبحانه وتعاىل على ما أعطى وقسم، وأشكره على ما أوالنا من النعم، والصالة والسالم                 
على سيد املرسلني ومن به ختم، نبينا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه سادات األمم،                   

 .وسلَّم تسليماً كثرياً
 

لكرام، إا أمسية مجيلة ولفتة كرمية أن يكرم معلم األجيال على جهده            مث أما بعد، أيها األحبة ا     
ه وبذله، أؤمتن فأدى، ووعد فأوىف، وبصمته نبيلة وعظيمة، فهو الذي يشكِّل لنا لبنات اتمع،                ئوعطا

 مشرقة،  مؤمنة  نفساً  نضارا وملعاا، فتعود  ويصقلها وميحص جوهرها ويزيل شوائبها، ويعيد إليها         
كل أنوار العلم واملعرفة، ويتنقل نورها هنا وهناك، ويضفي على احلياة مجاالً ونوراً على نور، كل ذلك                 ب

مع ما جيده يف ذلك من عناء وتعب، ورمبا قد تأمل القلب على معرض عن فائدة، ومستهتر مبعلومة، وما                   
 .ذلك إال حزناً له وتأملاً حلاله

 

والفكر، وال   ليس مبستغرب يف جمتمع العلم واألدب والثقافة         أيها األحبة الكرام، إن تكرمي املعلم     
، أن يحتفى باملعلم وحيتفل به، وهو أهل لذلك ففضله ال ينكر              والكرم  الوفاء  أهل  عند  مبستغرب

وجهده نراه ويظهر، فمن الذي أوصل األديب لرائعته، ومن الذي أوصل اجلراح ملشرطه، واملهندس               
 يتدرج الطالب من    التعليم  على مر السنني ومراحل   .  ؟ إنه املعلم  ..ومن.  .ومن..  إلبداعه وفكرته، ومن  



 ووطنه  دينه  خيدم  وكلٌ  القدرات  وإخالص تصقل املواهب وتنمى   يد إىل يد أخرى بكل أمانة وصدق        
وأمته، ويعود الفضل يف ذلك بعد اهللا لذلك املعلم املخلص الذي علَّم ودرس وخرج هذه األجيال، ال                  

طيل عليكم يف الكالم، ولكن يف ختام كلميت البسيطة البد من الشكر والعرفان لكل من له                 أريد أن أُ  
 . فضل ونعمة

 

فالشكر منا مجيعاً ألسرة التعليم أوالً وآخراً، ظاهراً وباطناً هللا تعاىل على نعمه وفضله وكرمه،                
شيخ األديب عبد املقصود    وال نزال نسأله املزيد، مث الشكر والتقدير لراعي هذا احلفل والتكرمي، ال            

 الكرمي  احلسنة، وليس مبستغرب على هذا الرجل     حممد سعيد خوجه، على هذه اللفتة الكرمية والبادرة         
 من جهد عظيم وكرم كبري يعرفه القاص والداين، ويسمعه عنه البعيد والقريب، من إكراٍم                يبذله  فما

 مبجالستهم، وعندما حضرنا اليوم كلنا مسع       ألهل العلم واألدب والفكر والثقافة واحتفائه م وسروره       
ورأى ما ال نستطيع أن نعطيه حقه من الشكر والتقدير والعرفان، فهنيئاً لنا أسرة التعليم بالشيخ عبد                  
املقصود، وهنيئاً له حبب الناس واملعلمني وأسرة التعليم، وال منلك إال أن نقول له جزاك اهللا خري اجلزاء                  

 . ناتكوجعل ذلك يف موازين حس
 

والشكر كذلك أيها األحبة حنن املعلمني نتقدم به إلدارة التعليم ، ومديرها الفاضل سعادة                 
األستاذ عبد اهللا اهلوميل، مدير عام التعليم مبنطقة مكة املكرمة، على ما جند منه من دعم وتواصل                    

ملساعد مدير التعليم   وتوجيه أخوي كبري، أمثر هذا التميز وهذا الترابط احلميم وكذلك الشكر موصول             
 املعلم ودعمه معنوياً، حىت     رجاالت التعليم، على تكرمي   للشؤون التعليمية األستاذ عبد اهللا ثقفي وكافة        

 جلميع املسؤولني يف التعليم، املشرفني      الشكر  وأحسن صورة، وكذلك  يؤدي رسالته على أكمل وجه      
برية حىت يستطيع املعلم أن يؤدي رسالته         اجلهود الك  يبذلون  ممن  املراكز وغريهم التربويني ومدراء   

 .واألمانة اليت يف عنقه على أفضل صورة وأمجل طريقة ينبغي أن يؤديها عليها
 

كل هذا ال منلك إال أن ندعو اهللا عز وجل هلم أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم، وأن يغفر هلم،                     
أن نكون عند حسن ظن اجلميع      وأن يكون مثرة ذلك عائدة على بالدنا وأبنائنا، ونسأل اهللا عز وجل              

 من كل سوء،    وحفظها  وجمدها  عز وجل عزها  وأن نبذل ما بوسعنا خلدمة هذه البالد املباركة، أدام اهللا           
 .وصلى اهللا وسلم وبارك وأنعم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثرياً

 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  ))كلمة اخلتام(( 
وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، أيها الزمالء األعزاء، أيها احلضور الكرام،            :  ف احلفل عري

 كل واحد منكم أننا   أيها األخوة، أيها األحبة، أعتقد أن بإمكاين أن أقول نيابة عنكم وعلى لسان                
وجه، وأعتقد   ليلة ماتعة، عشنا ليلة مباركة، يف ضيافة هذا الرجل املضياف الشيخ عبد املقصود خ              عشنا

أيضاً أن بإمكاننا أن نقول على لسانكم أننا غداً سنكون أول من يداوم يف املدارس الساعة السادسة أو                  
السادسة والنصف، ألننا أخذنا دفعة معنوية كبرية وحافزاً أرحيياً محيمياً يف ليلة أعتقد أا تسجل يف                  

 . التاريخ
ادة الشيخ عبد املقصود حممد سعيد خوجه على        ال أملك يف ختام هذه اجللسة إال أن أشكر سع         

هذه الضيافة الكرمية، وأن أشكر سعادة مدير عام التعليم األستاذ عبد اهللا اهلوميل الذي أتاح لنا مثل                  
، السلمي  حامد  األستاذ  لالحتفال بيوم املعلم  هذه الفرصة، أن أشكر أيضاً سعادة رئيس اللجنة العليا          

ل هذه اخلطط اليت نفذناها إن شاء اهللا بكل اقتدار، اشكر رواد التربية               الذي كان معنا دائماً يف مث     
 اهللا بوقس، األستاذ عبد اهللا احلصين، األستاذ راضي         عبد  الليلة، األستاذ والتعليم الذين شرفونا هذه     

،  مكي احلريب، األستاذ مصطفى عطّار، األستاذ فهد البنيان         إمساعيل كمال، األستاذ  اجلهين، األستاذ   
 .وإن نسيت فاعذروين

اآلن يقوم سعادة الشيخ وسعادة مدير عام التعليم بتكرمي الزمالء الذين اختريوا بعناية لتكرميهم              
 .يف هذا احملفل، وامسحوا يل أن أنادي بأمسائهم فليتفضلوا

األستاذ قشمري حممد القرين، ختصص تربية إسالمية من ثانوية صقلية، مركز شرق            :  عريف احلفل 
 بن أيب سفيان  األستاذ معيلي عايل مربوك الردادي مدرس الصفوف األولية مبدرسة احلسن             جدة،  

، األستاذ عبد الرمحن حممد أمحد الغامدي، معلم اللغة العربية مبدرسة األمري             الشرق  مركز،  االبتدائية
ئية دا بابت تبةمك  أمني،  عبد الرمحن البادي  عبد اهللا بالقاعدة اجلوية، مركز الشمال، األستاذ فيصل ابن          

 الرمحن بن عوف مركز الشمال، األستاذ حسن علي حداوي تربية إسالمية، مبدرسة حطني،                 عبد
األستاذ صاحل عبد اهللا إبراهيم الغامدي، معلم اللغة العربية مبدرسة اإلمام نافع لتحفيظ القرآن الكرمي                

ر مركز اجلنوب، مدير مركز اجلنوب       مدي  نيابة عنه  االبتدائية باجلنوب، صاحل إبراهيم الغامدي، يستلمها     
تفضل أستاذ محيد الغامدي، األستاذ حممد ابن علي بن حممد الشاحبي، تربية إسالمية، ثانوية الربيك                 
خبليص، األستاذ إمساعيل بن محيد الغامدي دبلوم العلوم متوسطة الثنايا مبركز رابغ، األستاذ وليد واصل               

ثانوية ابن خلدون مركز الوسط، األستاذ وليد املغامسي تفضل،          حامد املغامسي، مدرس الرياضيات ب    
األستاذ أمحد عبود حممد عفيف، مدرس الرياضيات بابتدائية سعود بن عبد احملسن، مركز وسط جدة،                



األستاذ أمحد عبود بن عفيف، مدير مركز الوسط، نائب مدير مركز الوسط، مشرف تربوي من مركز                
، األستاذ عايض ابن عطا اهللا املراحمي،        اهللا  حياكم،   األستاذ موفق  ..عطيةالوسط، وصل؟ األستاذ    

 .إعداد املعلمني مدرسة ملحم احلمرية االبتدائية
 . واملرسلني أشرف األنبياءهللا رب العاملني والصالة والسالم على وآخر دعوانا أن احلمد

ليم، األستاذ عبد اهللا     تذكارياً لسعادة مدير عام التع     الشيخ عبد املقصود خوجه يسلِّم درعاً     
 .اهلوميل

 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني
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