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 حفل التكريم
 ))كلمة  اإلفتتاح (( 

 :افتتح الدكتور يوسف العارف عريف احلفل األمسية قائالً
القُ أَا قُرِ ذَِإو فَ آنُر اسِمتوا لَ عه نِصأَ ولَ واْت كُلَّعم رت حونَم)  آيات عطرة  )  ٢٠٤  : اآلية ،األعراف

جي من مدرسة اإلمام نافع لتحفيظ القرآن الكرمي         من كتاب اهللا الكرمي يتلوها األستاذ أسعد املزجا        
 .لفليتفض

 

  ))تالوة مباركة(( 
سيدنا ونبينا حممد   ..  والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني     ..  احلمد هللا رب العاملني   
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 ..أيها املعلمون املكرمون
  ..أيها الزمالء احلاضرون 

 ..أيها الضيوف الكرام
عندما عقدت اللجنة العليا لتكرمي املعلم يف اإلدارة العامة          ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

للتربية والتعليم جلستها لتنظيم فعاليات هذا اليوم العاملي للمعلم سألين الزمالء وماذا ستقدم إدارة                
إن هذه الدار دارة     ةإن الشيخ عبد املقصود خوجة قال أكثر من مر         :  الثقافة واملكتبات؟ قلت هلم   

: اجلميع، دارتكم حتلون ا يف أي وقت وحني مرحباً بكم مستشعراً فضل زيارتكم وحلولكم ا، وقال               
وجودكم ذه الدار أحس بأنه تكرمي لصاحبها، وصاحبها أنتم، وليس يل فيها أكثر من مقعدي الذي                 

كرمين، ويف العام املنصرم أقمنا أمسية      كل من يشرفين ي   :هناك مثل حجازي دائماً أردده      :  أقتعده، وقال 
هذه دارتكم فضلُ منكم أن تسعدوين      :  يف مثل هذه األيام، وأكد على مثل هذه املعاين ومما قال مؤكداً           

الشيخ :  يف كل سنة أن نلتقي يف يوم املعلم، فضل منكم أقابله مبزيد من الشكر والتقدير، قلت لزمالئي                
 وعقله ملنسويب التعليم يف يوم املعلم ويف غري يوم املعلم، فاقترحت            عبد املقصود خوجه يفتح داره وقلبه     

أن نذكر الشيخ واملسؤولني يف هذه الدار بأن يوم املعلم يف هذا الشهر يف التاسع من شهر مثانية وحنن                    



 يف إدارة التعليم جبدة استمر معنا هذا اليوم حىت اية شهر شعبان، لعل هذه األمسية هي خامتة األماسي                 
 .اليت حنتفي ا باملعلم، يف هذه الليلة

يشاركنا يف تكرمي املعلم هذا املساء رائد من رواد التعليم، رمز من رواد التربية والتعليم يف بالدنا                 
األستاذ اجلليل عبد اهللا بن سليمان احلصني، له كل الفضل وكل التقدير عندما يعرف مبثل هذه                   

ن هناك مناسبة رغم ارتباطاته رغم مسؤولياته إال أنه يشارك معنا           املناسبات فيشارك فيها فقط نذكره بأ     
 .فله مين ومنكم ومن أسرة التعليم كل الشكر والتقدير

يشاركنا أيضاً يف هذه األمسية سعادة األستاذ الدكتور حسن عائل أمحد حييي عميد كلية املعلمني               
تربية والتعليم، فأهالً ومرحباً    وهو اإلنسان الذي يشرف على بيت اخلربة وعلى مصانع رجال ال            

 .بأستاذنا الدكتور حسن
كان يفترض أن يشارك معنا األستاذ عبد الفتاح أبو مدين رئيس النادي األديب ولعل له عذراً ومل                 
يأِت حىت اآلن، أيضاً كان ممن سيشارك يف تكرميكم معايل األستاذ الدكتور حممد عبده مياين ولكنه                  

 .لعذر وله كل الشكر والتقديرارتبط وانشغل فله كل ا
ال أود أو أطيل يف التقدمي ولكن هناك كلمة ترحيبية أرسلها الشيخ عبد املقصود خوجه من مقر                 
إقامته يف اخلارج وهو متأسف جداً لعدم حضور هذه الليلة لكنه يتابع متابعة دقيقة حىت أقمنا هذه                   

 .لشيخ بالنيابة فليتفضلالفعالية، األستاذ حسني بن عاتق الغرييب سيلقي كلمة ا
 

 كلمة سعادة الشيخ عبد املقصود خوجه(( 
  ))الغرييبعاتق يلقيها �يابة عنه سعادة األستاذ حسني 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، يف البدء يسعدين أن أنقل إىل مجيع السادة احلضور حتية راعي االثنينية                 
لمني املتميزين املكرمني يف هذه األمسية، وقد       سعادة األستاذ عبد املقصود خوجه وتربيكاته لألخوة املع       

كان سعادته حريصاً على حضور هذه األمسية الطيبة إال أن ظروف سفره حالت دون ذلك، أيضاً كان                 
من املتوقع حضور معايل الدكتور حممد عبده مياين حفلنا هذا وقد اعتذر معاليه يف اللحظات األخرية                  

فأهالً ومرحباً بكم ويسرين اآلن أن أتلو عليكم         .  ويبلغكم حتياته لظرٍف ألزمه التواجد مبكة املكرمة      
 :كلمة سعادة األستاذ عبد املقصود حممد سعيد خوجه

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على معلم البشرية                  

 ..ورسول اإلنسانية



 .. الثقفي مساعد مدير عام التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمةسعادة األستاذ عبد اهللا
 ..األساتذة األفاضل

 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
إا ملناسبة طيبة وفأل خري أن نلتقي يف مستهل نشاطاتنا على ضفاف هذا املوسم لتكرمي كوكبة                 

 حضارية تعترب امتداداً لنهج توارثناه عن اآلباء        من األساتذة املميزين، سعيداً بااللتفاف حوهلم، يف ظاهرة       
واألجداد، ويأيت تكرمينا هلذه النخبة مبناسبة اليوم العاملي للمعلم، ترسيخاً للقيم اليت اعتدنا عليها وكلمة               
شكر نزجيها بكل ود وحمبة تقديراً هلؤالء األساتذة األفاضل وشحذاً هلمم زمالئهم الكرام، فالتكرمي ال               

 من يذكر امسه فقط، بل يشمل يف الواقع كل املعلمني الذين وهبوا شطراً من أعماهلم حلمل                 يقتصر على 
 .أنبل رسالة عرفها العامل

لقد تعودنا يف هذه الدار على االحتفاء بكثري من املناسبات اخلرية اليت ختدم مسرية الثقافة والعلم                
ية تضمني كل جزء يصدر من أمسيات االثنينية        يف بلدنا احلبيب، وقد رأينا يف اجتماع عقدناه مؤخراً أمه         

الفعاليات األخرى اليت تتم على ضفافه، وقد أكرمنا اهللا سبحانه وتعاىل بالوفاء بالوعد الذي قطعناه                 
على أنفسنا وصدر اجلزء العشرون متضمناً وقائع حفلكم عن العام السابق وسيتم رصد هذا احلفل                 

ذا العام، ألننا نعتقد جازمني أن مثل هذه اللقاءات ستشكل لبنة من            مبشيئة اهللا ضمن أمسيات االثنينية هل     
وكلما مر الزمن على هذه اإلصدارات صارت أكثر        ،  لبنات الثقافة وسطراً يف تاريخ احلركة املعاصرة      

 .فعالية وأمهية بالنسبة للباحث والدارس
لعربة ليست يف كََر األيام     ها هي األيام متضي سراعاً مير عام ويطوي أشرعته مث يعقبه آخر وا             

والليايل فحسب، بل برصد املنجز من خالل هذه املسرية اخليرة، فباألمس التقينا ذه الوجوه الطيبة                
وتلمسنا جانباً من آمال ومهوم العملية التعليمية فما أمجل أن نلتقي جمدداً وقد حتقق على أرض الواقع                  

خذ موقعها بني صفوف املدارس االبتدائية فاحتة بذلك نافذة          بعض أحالمنا، فها هي اللغة اإلجنليزية تأ      
جديدة يف التعامل مع كثري من تقنيات العصر، وهي جتربة نأمل أن تؤيت مثارها قريباً، وحتدث اختراقاً                  

 .ملموساً يف التعامل مع كثري من معطيات احلضارة
قصور جتاه حتسني وتطوير بيئة     ويف الوقت الذي نسعد فيه ذا التطور إال أننا نشعر بشيء من ال            

التعامل بني الطالب وغريهم من فئات اتمع، وهذه قضية ال أود اخلوض فيها من وجهة نظر استيعاا                 
يف املناهج الدراسية بل أنظر إليها بأسلوب ال صفي ينهض باحلوار بني الطالب ويغذي روح التسامح                 

أن االبتعاد عن هذه املفاهيم والقيم الراقية كان        مع اآلخر وعدم إقصائه بأي شكل من األشكال، ذلك          
احملرك األساسي لكثري من اإلرهاصات اليت تؤدي إىل تزايد العنف والتوتر بني الشباب وداخل اُألسر                



ويف الشارع ودوائر العمل، ومما ال شك فيه أن هذا يتطلب اجلهود لتصحيح األوضاع ومعاجلة                   
 .مالسلبيات اليت تزداد وتريا كل يو

إن مسؤولية املعلم تتضاعف مبقدار ااات اليت سوف تقابلها األجيال القادمة على خمتلف               
مسارات احلياة، فنحن نشهد يومياً جبهات جديدة من االحتقان مع بعض الدول الصديقة، ولعل                 

الساحة السبب يرجع إىل عدم الدراسة املوضوعية املتأنية ملثل هذه املنعطفات اليت فرضت نفسها على                
وهناك من وظف نفسه لالصطياد يف املاء العكر خللق مزيد من البلبلة والوصول بالعالقة مع خمتلف                  
الشعوب واحلضارات إىل نقطة الالعودة، متذرعني باخلصوصية وغريها من النعوت اليت مل تعد تشكل               

ل تكريس هذه الشروخ    أساساً متيناً للعالقات الطبيعية بني الناس، ومن اجلانب اآلخر يوجد من حياو            
لتوسيع الفجوة بيننا كشعب مسامل وحمب للخري وبني العامل من حولنا وحماولة شطب تارخينا املضيء                 
وتلطيخه بتهم اإلرهاب واجلهل وسلب حقوق اإلنسان وهضم حقوق املرأة وغريها من التهم الباطلة               

تام لطبيعة من يطلقها     راكواألكاذيب والضالالت الواضحة لكنها تؤثر على بعض من ليس هلم إد            
 .واألهداف اخلسيسة اليت يسعى للوصول إليها

ويف تصوري أن دور املعلم كبري جداً يف هذه املعركة ألنه يقوم بإعداد أجيال ستكون قريباً بإذن                 
اهللا يف الصف األمامي للمجتمع، وما يغرسه املعلم يف طالبه من خمتلف مراحل التعليم، حيتاج إىل تضافر                 

مسؤولية التعامل   ود، ووضع اخلطط والضوابط الالزمة لضمان صياغة جيل جديد قادر على حتمل           اجله
مع العامل والشعوب األخرى، سالكاً طريقاً وسطاً حىت ال يفقد هويته كما ال يتقوقع يف صدفة                    

ائق اخلصوصية اليت تقتل فيه اإلبداع وتبعده عن شواطئ الدهشة وإعمال العقل والفكر وصوالً إىل حق              
 .احلياة والكون عن طريق البحث والتجربة والدليل والربهان وليس عن طريق التلقني واحلقد والتكرار

ومن ناحية أخرى ينبغي االستفادة من خمتلف األدوات التربوية إىل أقصى درجة ممكنة فأين حنن                
ل والتعايش اخليايل   من استغالل املسرح لقولبة الطالب وصهره يف خمتلف شرائح جمتمعه من خالل التمثي            

لظروف وبيئات اتمع من حوله؟ على أن يكون ذلك بصورة أسبوعية أو شهرية، وال يقتصر على                  
احلفل السنوي الذي يكاد يكون نسخة واحدة بني املدارس ويف ذات الوقت يتوسع النشاط الالصفي                

بيعية وغريها من األنشطة اليت     ليشمل تفعيل مجعية اإلسعاف والبساتني واجلغرافيا والتاريخ والعلوم الط        
تعىن بإحياء اجلوانب اإلنسانية يف النشء وتكريس أوقات فراغهم خلدمة جمتمعهم الصغري، حىت إذا                
خرجوا للعامل من حوهلم استطاعوا أن يسهموا فيه جبهد طيب وال يأنفون عن دخول يف معترك احلياة،                  

ضات، ففي الوقت الذي نتغىن فيه بالوطن جند أن بوصلة          إن الفقاعة اليت أحطنا ا أنفسنا مليئة باملتناق       
يف حركة انغالق غري مربر، وسباحة عكس تيار          البعض جتنح حنو القبيلة والفخذ واجلماعة واألسرة       

االنفتاح العاملي حنو الكيانات الكبرية، لذا من الضروري العمل اجلاد على جتاوز مثل هذه املتناقضات                



س قيم اخلري والعدل والتواضع واآلداب اإلسالمية النبيلة بني أبنائنا الطالب           وأن يسهم املعلمون يف غر    
يف كل مراحل التعليم العام، متخذين لتحقيق ذلك كل السبل واألساليب املتاحة مع ابتكار كل ما من                 

 .شأنه أن يعني على حتقيق هذا اهلدف
ظم سائالً املوىل عز وجل أن      ويسعدين اغتنام هذه الفرصة ألهنئكم بقرب حلول شهر رمضان املع         

يعيننا على صيامه وقيامه وجيعلنا من عتقائه وأن يعيده على األمة اإلسالمية وقد توحدت كلمتها                  
وانتظمت صفوفها ورفرفت أعالم النصر على ذراها إنه ويل ذلك والقادر عليه، متمنياً لكم أمسية                 

 أحبه لكم من إخالص وتفاٍن يف محل شعلة         ماتعة وعلى أمل أن نلتقي يف مناسبات أخرى وأنتم على ما          
 .العلم واملعرفة اليت تضيء لألجيال القادمة مستقبل الوطن، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

وهكذا هو دائماً الشيخ عبد املقصود خوجه معنا وهو يف سفره، هذه الكلمة اليت              :  عريف احلفل 
 التربوية اليت ميكن أن تكون منطلقاً لعملنا التربوي         تستمد من الواقع واألحداث املعاصرة بعض الرؤى      

 .هذه الكلمة إن شاء اهللا، شكراً للشيخ عبد املقصود خوجه وشكراً للزميل حسني الغرييب الذي قدم
الكلمة اآلن لإلدارة العامة للتربية والتعليم يف جدة ويلقيها سعادة األستاذ عبد اهللا الثقفي                 

 .التعليمية فليتفضلمساعد املدير العام للشؤون 
 

  ))كلمة سعادة األستاذ عبد ا الثقفي(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله                  

 .وصحبه أمجعني
 ..سعادة األستاذ القدير أستاذي وأستاذ اجليل األستاذ عبد اهللا بن سليمان احلصين

  ..دكتور حسن عائلزميلي األستاذ ال
 ..رجاالت التربية والتعليم

 ..زمالئي املكرمني من املعلمني
 ..أخي وزميلي األستاذ حسني الغرييب
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن اهللا كرم العلم وأهله وإن املعلم قد كُرم من ربه، مث كُرم من تالميذه، وكُرم من جمتمعه لكننا                   
ج حضاري متألق يف استمرارية دائمة ميثلها الشيخ عبد املقصود خوجه الذي آل              دائماً نسعد بنموذ  

على نفسه أن يكون دائماً يف يوم املعلم مكَرماً، وأبلغ التكرمي أن يستمر حىت وهو غائب، فإنين باسم                   
ودنا على  إدارة التربية والتعليم جبدة أقدم له الشكر والتقدير والثناء، وذلك ليس مبستغرب عليه فقد ع              



ذلك، وقد أبلغنا أن هذه الدار هي لنا، كما أن تلك الكلمة الضافية اليت استمعنا إليها قبل قليل هي                    
منهج ورؤى حتاكي الكثري من املشكالت التعليمية والتربوية، من املشكالت املزمنة ومن املشكالت               

املعاصرة، التحديات التقنية،   املعاصرة، وتعطينا الكثري من االجتاهات واملسارات لنواجه التحديات           
والتحديات الفكرية، وال شك أن للمعلم الدور األمثل وأنه هو مصدق أو مكذب لكل ما تضعه                   
الوزارة وكل ما حيلم به الوزير وكل ما يسعى إليه كل مسؤول يف إدارته من برامج ومن خطط إن                     

ه اخلطط، فلذلك كل ما اقتربنا من       املعلم هو املنفذ احلقيقي أو هو الذي ال مسح اهللا سوف حيجب هذ             
 .الصف الدراسي كلما اقتربنا من الطالب زادت أمهية املكان والزمان والشخوص

.. أيها الزمالء ..  أيها الصفوة ..  فليسمح يل اجلميع أن أوجه رسالة للمعلم وأن أقول أيها النخبة          
ن اتمع عندما يلقي ويؤشر     إن مهوم املهنة وأن رسالة املعلم قد تضاعفت يف ظل حتديات كربى، وأ             

باللوم إىل التربية والتعليم فذلك ليس باام وإمنا ذلك انتظار للدور وانتظار للرسالة اليت نؤديها، فكثري                
من الدول عندما تشعر أن هناك خلل يف خطط التنمية أو يف خطط الصناعة دائماً تفتش عن التعليم                    

  ماذا تعطي وماذا تخرج؟ودائماً تنظر إىل اجلامعات وإىل املدارس
إننا يف هذا الوقت ويف هذا العصر مل نعد نستطيع أن نتقبل العمل النمطي واألداء الروتيين الذي                 
ال يقوم على رؤى والذي ال يقوم على برامج، وأن ما كان يصلح قبل عام ال يصلح اآلن وذلك                      

لقراءة واإلطالع وفهم الواقع وفلسفة     يتطلب منا كمعلمني وأنا من املعلمني وأفخر بذلك يتطلب منا ا          
 .وحتليل ما نعطي وفهم من نعلم

أهنئكم ذا التكرمي أهنئكم ذه املناسبة ومن نكرمه هذه الليلة فهو رمز ملن وراءه              :  أيها الزمالء 
من املعلمني ألن التكرمي هو لكل معلم، إن التكرمي لكل خملص، إن التكرمي لكل صادق وال نستطيع                  

حفل الليلة أن    احلفل السابق الذي شرفه صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن ماجد ويف            سواء يف   
 .اًنكرم اجلميع ولكننا نكرم رموز

أشكر جمدداً لصاحب هذه الدار وأقدم له التحية والتقدير باسم املدير العام الذي هاتفين قبل                 
ه أنه خارج اململكة، كما أنين       قليل للسالم عليكم وإبالغ شكره للشيخ والذي حال دون حضور          

أشكر رواد التربية والتعليم الذين حضروا معنا هذه الليلة وهم ال زالوا يفخرون بأم حيملون اسم                  
 .املعلم، شكراً للجميع والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 

مسية شكراً لألستاذ عبد اهللا على هذه الكلمة الضافية، وقبل أن تبدأ هذه األ             :  عريف احلفل 
كنت أجلس إىل جوار أستاذي األستاذ عبد اهللا احلصني وكنا نتحدث يف مهوم التربية والتعليم فأشار                 
إىل أن التربية والتعليم مرت مبراحل كثرية لعله يذكر أهم مرحلة وهي مرحلة التأسيس والتنوير كما                 



، وال أخفيكم   -رمحه اهللا -يخ  قال املرحلة اليت قاد فيها مسرية الوزارة الشيخ حسن بن عبد اهللا آل الش             
سراً إذا أذعته أيضاً إذا يسمح يل األستاذ أنه يعد لكتاب أو ملذكرات عن هذا الرمز التربوي والتعليمي                  
الذي نفخر عندما نذكر هذا االسم، األستاذ عبد اهللا احلصني من تلك املرحلة اليت قادت املسرية                   

ة والتعليم أو مديراً للتعليم يف الطائف، مث قاد تلك املسرية            التربوية والتعليمية يوم كان مديراً للتربي     
عندما كان مديراً للتعليم يف جدة وال زال يواصل التوجيه والكتابة والفكر عن التربية والتعليم من                  

املقروءة يومياً، األستاذ عبد اهللا احلصني رائد ورمز من رموز التعليم            الصحيفة"  عكاظ"خالل صحيفة   
 .نا ونستمع إىل كلمته إىل إخواين وزمالئي املعلمني فليتفضلنفخر به بين

 

  ))كلمة سعادة األستاذ عبد ا احلصني(( 
بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، خري من علّم وتعلّم وعلّم، وعلى آله وأهل بيته                  

 .والتابعني ومن سار على هديه إىل يوم الدين
 ..وبعضكم أيها األبناء.. أيها الزمالء.. أيها األخوة

 ..سعادة وكيل منطقة التعليم يف املنطقة الغربية األستاذ عبد اهللا الثقفي
 ..سعادة الدكتور حسن عائل أمحد حيىي

 ..سعادة الدكتور يوسف العارف
 ..سعادة األخ األستاذ حسني الغرييب األستاذ الذي ينوب عن الشيخ عبد املقصود خوجه

 .. وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا
كيف نبدأ؟ كيف ننصف املعلم؟ هل فعالً حنن أنصفنا         :  توقفت قبل أن أحضر إىل هنا أسأل نفسي       

املعلم عرب تاريخ التعليم يف هذا البلد أم ال؟ هل كل معلم هو معلم؟ أسئلة تفرض نفسها يف وسط                     
الً وأن نشري إىل ما أشار إليه       االهتمام بالعلم والتعليم واملعلم وكيف نكرم املعلم؟ هل يكفي أن نقيم حف           

سعادة مدير التعليم بأن ننظر إىل جمموعة نخب وخنتارها مث نقدم هلا التكرمي واهلدايا إذا وجدت وجنعل                  
هذا التكرمي رمزاً للمعلم وهذا شيء طيب وهي بادرة كرمية، واعتراف حبق هذا اإلنسان الذي يضيء                 

كثرياً وتريد إجابة وحنن يف احلقيقة عندما          تطرح نفسها  يف احلقيقة أسئلة  .  كالشمعة حىت لو احترق   
ن إمكانيات األسرة   عنتحدث عن املعلم نتحدث عن املنهج، نتحدث عن الكتاب املدرسي، نتحدث             

اليت ترسل الطالب إىل املدرسة، وكيف هي تفكر؟ وكيف هي أيضاً تتعامل؟ حىت نسهل أو نساعد                  
من املتحمسني ملا قاله شوقياملعلم على أداء مهمته، أنا لست : 

كــاد املعلــم أن يكــونَ رســوال   
                                                            . 

ــيال   ــِه التبجـ ــم وفِّـ ــم للمعلـ قُـ
. 



 ألن التبجيل ليس معناه هو تكرمي معلم، تكرمي املعلم أن تشعر أنه             أنا ال أعترب هذا مدحياً للمعلم،     
لو ال املعلم ملا دارت هذه احلركة يف احلياة، وهي ترمز إىل أن رساالت املعلمني هي رساالت األنبياء،                   
فاألنبياء علموا البشر، واملعلمون يعلمون األجيال وتتعاقب، وأذكر أن فترة من فترات التعليم جاءين               

أنا ما أستطيع أن    :  اذ كُلِّف بأن يفتح مدرسة يف رأس جبل يف قرية من قرى الطائف النائية، فقال يل               أست
محار يركب فوقه أو حىت اجلمل ما يطلع اجلبل، فقلت          )  أعزكم اهللا (أذهب، كيف أطلع؟ حىت ما أجد       

 أن تصل فيه    أنت صاحب مهمة وصاحب رسالة خذ ما تريد واستأجر سيارة إىل احلد الذي تستطيع             :  له
السيارة مث اركب أي وسيلة من وسائل احليوانات وأِصلْ اجلبل، وأشعل النور يف القرية وستحصد ما                 
زرعت، هذه القرية بعد سنوات خرجت أجيال التحقوا باجلامعة أو باجلامعات وخترجوا ومنهم اآلن                

يعرف عنها شيء خترج منها     دكاترة يف اجلامعات، هذه القرية الصغرية النائمة يف حضن جبل ال أحد              
 .جمموعة من الرجال كان طريقهم إىل العلم هو املعلم األول

ألن األمة اليت ال تكرم املعلم ال       ..  تكرمي لألمة ..  كأمنا املعلم يف يوم تكرمي املعلم هو تكرمي للوطن        
ن يف أشخاص هؤالء    تعرف قيمة العلم، هلذا فإين أعتقد أن تكرمي املعلم هو تكرمي لألمة وتكرمي للوط              

املكرمني، لو مل يكن املعلم ملا وصلت األمة إىل هذا املستوى من الفكر والثقايف لوال املعلم ملا صدرت                   
الصحف وال وِجد حمررون، ونفخر وستظل وزارة التربية والتعليم تفخر بأن الوقود اليومي ألكثر                

اونني مع الصحافة هم معلمون، كلهم من       الصحف الصادرة يف اململكة هم رجاالت التعليم، أغلب املتع        
 .املعلمني، أو من املنتسبني إىل التعليم

املازين كاتب مصري معروف، تويف قبل سنوات       ..  يقول املازين وأنتم طبعاً أعرف الناس باملازين      
ن ال أهتم برجل األعمال، وال أهتم بالوزير وال أهتم باملسؤول الكبري، بقدر ما أهتم باملعلم أل                :  يقول

هذا املعلم فتح ذاكريت وذهين وعقلي فجعل مين كاتباً أكتب يف الصحف وأُعرف من ِقبل الناس،                  
وله كتب أخرى أيضاً هذا الرجل      "  وحي القلم "ويقول األستاذ مصطفى صادق الرافعي صاحب كتاب        

ألزهر كان ال يسمع وهلذا كان يتمىن أن يعمل مدرساً وكان من أكثر املصريني الذين خترجوا من ا                  
ال أهتم إال مبعلمي وكنت أمتىن لو كنت أمسع         :  وكان من خرية املثقفني املصريني، هذا الرجل قال يوماً        

ألكون معلماً، هذه مناذج وليست كل شيء، كيف نعلِّم؟ كيف نتعلم؟ كيف نكرم املعلمني؟ هذه دون                
ا يوماً للمعلم، وتأيت املناسبة يف      شك رسالة تقوم ا أجهزة التعليم وقد يعين فعلوا خرياً عندما خصصو           

هذا التكرمي بأنه اليوم العاملي لتكرمي املعلم، وهو أمر جيد وكرمي وبقي كلمة أن نتوجه إىل األستاذ                   
الشيخ عبد املقصود خوجه جزاه اهللا خرياً، هذا الرجل الذي فتح قلبه، وفتح بيته وفتح آفاق املعرفة                  

لشعراء، كرم املعلمني، ومل يتوقف هذا التكرمي يف هذا الشكل            كرم العلماء، كرم األدباء، كرم ا      
األسبوعي أو الشهري بل أيضاً اهتم بالكتاب فطبع الكتاب ونشره ووزعه، فجزاه اهللا خرياً على ما                 



والسالم عليكم ورمحة   .  فعل وأمد اهللا يف عمره وجعله إن شاء اهللا قدوة لغريه يف الكثري من العمل اخلير               
 .اهللا

 

وأنا أستمع ألستاذي األستاذ عبد اهللا احلصني وهو يلقي هذه الكلمة أتذكر تلك             :  ف احلفل عري
األيام اجلميلة عندما كنا يف دار التوحيد الثانوية وكان حيضر سعادة مدير تعليم الطائف األستاذ عبد اهللا                 

طبته ال عطر بعد    احلصني كان حيضر تلك األماسي ويشجع الطالب ويلقي الكلمات، كان دائماً يبدأ خ            
 .عروس، هذه الكلمة اليت ال أنساها أبداً

 .هذه املرة مل أستعملها، ألين أعرف أنك ستعقب: األستاذ عبد اهللا احلصني
اهللا خيليك أستاذي، كنت أيضاً أفكر كيف أقدم الدكتور حسن عائل أمحد عميد             :  عريف احلفل 

ي السيوطي األستاذ املساعد بكلية املعلمني ذه       كلية املعلمني، فأنصفين أو أحتفين الدكتور حامد صبح       
الكلمة اجلميلة اليت أستأذنكم يف قراءا نيابة عنه وأقدم ا عميد كلية التربية عميد بيت اخلربة أو كما                  

 :التربية والتعليم أو املعلمني إن شاء اهللا يقول األستاذ حامد) مصنع(نسميه 
 يكرم املعلم فمن يكَرم إذاً؟ إذا مل يكرم بناة األجيال وصناع            ليس غريباً أن يكرم املعلمون فإذا مل      

الرجال وحماة احلاضر واملستقبل فمن يكرم إذاً؟ لكن هذا التكرمي الطيب يلقي على أكتافنا مهمة                 
 التكرمي احلقيقي أال وهي عودة املعلم إىل صورته املشرقة، عودة املعلم إىل رسالته املقدسة من بناء                  
األجيال وليس تلقني املعلومات، التكرمي احلقيقي أن نعيد للعملية التعليمية قدسيتها، تلك القدسية اليت              
أتت عليها أمور عدة، وهذه العودة هي مهمتنا حنن املعلمون، أوالً مث باقي مؤسسات اتمع، هنيئاً                  

  .يقي للمعلمهذا التكرمي وآمل حتقيق التكرمي احلق للمعلمني وشكراً للقائمني على
شكراً لك يا دكتور حامد على هذه الكلمات اجلميلة اليت أقدم ا أستاذنا الدكتور حسن عائل                

 .حييي عميد كلية املعلمني
 

  ))كلمة سعادة الدكتور حسن عائل حييى(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه               

 .أمجعني
 ..سعادة األستاذ عبد اهللا الثقفي مساعد مدير عام التربية والتعليم

 ..أستاذي األستاذ عبد اهللا سليمان احلصني
 ..زمالئي وأخواين املعلمني سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته



حقيقة املعلم ميثل لبنة يف الصرح التعليمي وميثل اجلانب األكرب يف العملية التعليمية، كنا يف                  
وع املاضي على لقاء مع إعداد املعلم يف ضوء التحوالت العاملية يف جامعة الكويت يف مؤمتر                   األسب

املناهج واالحتفال باملعلم، كنا ننظر وال نزال ننظر إىل كليات التربية وكليات املعلمني على أا هي                  
ا إعداد املعلم إعداداً    البيت الذي يتأهل به هذا املعلم، كليات التربية وكليات املعلمني يقع على عاتقه             

تكاملياً فهو منذ دخوله إىل هذه الكلية وهو سوف يتخرج معلماً بإذن اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا هو ما                  
وهناك إعداد آخر هو اإلعداد التتابعي حيصل املعلم          سارت عليه السياسة التعليمية منذ فترة طويلة،      

 .العلمية أو األدبية مث يأخذ دورة تدريبيةعلى بكالوريوس مث بعد ذلك يأخذ شهادة من الكلية 
حنن ال نزال ننظر إىل النظرة األوىل النظرة التكاملية للمعلم على أن يكون معلماً منذ يومه                   
األول، والكلية سواء كانت كلية املعلمني أو كلية التربية تأخذ ذا املنحى، والذي أثبت جناحه وأثبت                

وكليات التربية يقع على     ل عام من أعوامنا الدراسية، كليات املعلمني      فعاليته وحنن اآلن نقطف مثراته بك     
 املعلم يف املرحلة االبتدائية،     ئعبئها وعلى عاتقها إعداد هؤالء املعلمني، وكنا يف الفترة السابقة فقط نهي           

 اآليل أو يف     املعلم يف مجيع مراحل التعليم العام، سواء يف اللغة اإلجنليزية أو يف احلاسب              ئحنن اآلن نهي  
 .اللغة العربية، أو يف الدراسات القرآنية وغريها من التخصصات املختلفة

املعلم هذا هو يومه، املعلم ورسالة التعليم هي مهنة األنبياء والرسل، وهم املؤمتنون على أبنائنا يف                
 الشكر  املدارس فلهم منا الشكر والتقدير والود واالحترام، ولكن مع هذا الود والتقدير وهذا               

واالحترام ينبغي على املعلم أن يواكب متطلبات العصر أن يصل إىل التحوالت العاملية، أن يفهم اآلخر                
أن يعي ما يدور حوله من قضايا ومشكالت معاصرة، ألن هذه األمور تأيت مع عصر حنن بأمس احلاجة                  

 وحياورنا يف منطقة وسطى     نبحث عن أن نتعرف على اآلخر وحناوره      ..  نتصافح..  نتحاور..  إليه، نتعاون 
ال متيل إىل اإلرهاب وال تتعرف عليه من قريب أو بعيد، حنن اآلن يف عصر فيه الكثري من املتطلبات                     

فيه كثري من التطورات العاملية فأنا أهيب بزمالئي وأخواين املعلمني أن يواكبوا العصر                 ..  احلالية
ت خمتلفة واستخدامها يف العملية التعليمية، ألن       بالتقنيات العلمية والتقنية من حاسب آيل واستخداما      

األطفال والكبار معنيون ا بالدرجة الكبرية فما بالك يف املعلم الذي هو حجر الزاوية، فآمل أن                   
 .يواكبوا هذا العصر وأن يأخذوا ذه التقنية وأن تكون هلم طريقاً ونرباساً وأساساً

احل التعليم العام يف الوقت احلاضر يستخدم مبدأ         املعلم ال يزال كما قلت جند املعلم يف مر         
التلقني، التلقني انتهى وقته، حنن اآلن يف عصر التقنية واستخدام املعلومات، وأيضاً التعليم عن بعد                 

 .وأيضاً تعميق االعتزاز بني املعاصرة وعدم نسيان املاضي وعدم نسيان أيضاً املعتقدات األساسية
لم أنا أعتقد تكرمي املعلم ليس فقط بالنثر والشعر وإمنا باحلياة العلمية             أنا يل رأي يف تكرمي املع     

والعملية نكافئ املعلم مكافأة حقيقية كلما زادت خربته ينبغي أن تقل عدد احلصص اليت يشغلها كما                 



قلت عدد ساعاته فنجد األستاذ      هو احلال يف اجلامعات السعودية، كلما تنقل األستاذ يف اجلامعة كلما          
لكبري يأخذ مثاين ساعات يف األسبوع، األستاذ املشارك عشر ساعات، األستاذ املساعد اثنيت عشرة                ا

ذا املنظار  ساعة، ينبغي أن تأخذ وزارة التربية والتعليم ذا املبدأ وتكرم املعلم حقيقة وتنظر إىل اخلربة                
 كان أول ما يسمى باملعلم األول أو         مالياً لكن يشعر املعلم بأنه مقدر،      ولو أن فيه عبئاً كبرياً عليها     

املدرس األول من زمالئه، وكان فترة يف اململكة أيضاً فترة بسيطة، فهذا اجلانب أنا أعتقد يعطي اهلمم                  
وحيفز الناس على البقاء يف مهنة التربية والتعليم، ويقلل أيضاً عملية التسرب احلاصل يف عملية التقاعد                

 .واالنسحاب من اجلانب التربوي
الناحية الثانية أيضاً، جند حنن الشرحية الكربى من املعلمني يف اململكة لكن منسيون، نادي                 
الضباط، نادي الكهرباء، مستشفى أمن القوى الداخلي، لكن املعلم ال نادي جيمعه، ال مستشفى تأويه،               

اجتماعياً إذا كرب وعدم     ئهال مكان بعد الِكبر يأوي إليه، أنا أعتقد أن تكرمي املعلم احلقيقي هو يف احتوا              
نعطيه )  كَثَّر اهللا خريك  (التخلي عنه يف السن الكبرية نأخذه حلماً ونرميه عظماً يف آخر األربعني سنة               

 وكلمة ومع السالمة، أنا أعتقد أن التكرمي احلقيقي ينبغي لوزارة التربية والتعليم أن تأخذ على                 اًدرع
 كثرياً  يكفي لتشييد     أخذ ريال واحد من املعلمني سوف تعمل مبلغاً       لو ت ..  عاتقها تنظر إىل  تكرميه فعالً     

 للمعلمني، أشياء كثرية ينبغي أن تفكر فيها بدالً من قول الشعر والنثر والدروع              مستشفى للمعلم، نادٍ  
 فأعتقد أن التكرمي احلقيقي االهتمام به اجتماعياً، االهتمام به نفسياً مما يؤدي إىل تقليص أيضاً الفترة                 
اليت سوف يقضيها قبل ما ينتهي ويتقاعد يستمر هؤالء هم إخوانه يواسونه يستطيع أن يذهب إىل                  
مستشفى يستطيع أن يأيت مكان يتسلى فيه، لكن املكان اآلن احلقيقي للمعلم هو دار املسنني بعد فترة                  

أن يهتم اهتماماً كبرياً    طويلة، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أال نكون كذلك، نأمل من وزير التربية والتعليم              
ذه األشياء ألا تالمس كل واحد فيهم، ألن كل واحد ساكت يعتقد أن هذه األمور أمور بسيطة                   
لكن أنا أعتقد أا أمور حساسة وأمور مهمة جداً، فاألمور املعنوية واألمور اليت تعني املعلم على بقائه                  

املعلم أن يعطي عطاًء جيداً ومقابل هذا العمل         علىيف صحة جيدة، يعتقد أا جزء كبري جداً، وأمتىن          
اجليد يعلم أبناءنا تعليماً جيداً ويواكب التربية والتعليم واالجتاهات احلديثة يف أمور التربية والتعليم                
وشكراً على الشفافية الكبرية اليت كنت أحتدث ا واألستاذ عبد اهللا احلصني ميكن له وجهة نظر أو                   

 .ت فليتفضلتعليق على ما قل
 

  ))مداخلة سعادة األستاذ عبد ا احلصني(( 
اآلن أعود من أجل أن أُرضي الدكتور ال عطر بعد عروس، كلمة الدكتور               ..  مداخلة بسيطة 

كلمة وافية والرجل يتكلم من منطلق علمي يهتم باجلوانب التقنية واجلوانب العلمية، ألنه رجل                 



رين مبقولة للجاحظ اجلاحظ حتدث كثرياً عن املعلمني ولكنه         متخصص وهذا عمله، لكن يف احلقيقة ذَكَّ      
يف احلقيقة ال يعجبكم كالم اجلاحظ عن املعلم لكنه قال يف النهاية قال تذهبون لدور املسنني وهذه يف                   
احلقيقة كوا تأيت يف يوم االحتفال بيوم املعلم يعين أراها أنا تشاؤم، جيب أن نتفاءل تفاءلوا باخلري جتدوا                  
خرياً إن شاء اهللا، وشكراً للدكتور على ثقافته الواسعة وعلى شفافيته كما قال، وأسأل اهللا جلت قدرته                 
أن مينحكم القوة والتوفيق وأن تكونوا رسالً إىل هذا اجليل الطالع وهو جيل متِعب وجيل تتوزعه                   

د، هلذا فمهمتكم ليست    الرتعات واألفكار واألهواء والتربية املتدنية يف األسرة مع األسف الشدي           
بسيطة قواكم اهللا وأخذ بيدكم وأخذ بيد أيضاً قادتكم يف التعليم إىل ما فيه اخلري والسالم عليكم ورمحة                  

 .اهللا
 

األستاذ عبد اهللا احلصني فعالً هو أستاذي كنت أعمل معلماً يف املرحلة             :  الدكتور حسن عائل  
 واحدة يف ثانوية الفيصل جبدة مع األستاذ مكي احلريب          الثانوية عندما كان هو مديراً للتعليم فترة سنة       

  . مين أمجل التقدير وأعز الود واالحترام وشكراً لكم مجيعاًافلهم
 

شكراً دكتور حسن، شكراً أستاذ عبد اهللا احلصني على هذه املداخالت اجلميلة،            :  عريف احلفل 
ه، ألنه فعالً حنتاج من املعلم أن        وإن كان احلقيقة كثري من كالم الدكتور حسن جيب أن نثين علي             

أن بعض   يستشرف املستقبل أن يتفاعل مع ما يطرح اآلن يف قواعد التربية والتعليم، يؤسفنا جداً               
املتعلمني منذ أن يتخرج من اجلامعة ويقبض على هذه الوظيفة ال يطَّلع وال يقرأ وهذا شيء مؤسف،                  

ل العلم واإلطالع والقراءة أيضاً، ما طالب به الدكتور         لكن أنا متأكد أن املعلم املتميز هو الذي يواص        
 للمعلمني، مكافأة للمعلم، حوافز للمعلم، وهذه       حسن حنن نطالب به دائماً، مستشفى للمعلمني، نادٍ       

مطروحة أمام وزارة التربية والتعليم وإن شاء اهللا ال بد مع هذه املطالبات وكثرا وتتابعها سيكون إن                  
ستجابة، لكن احلقيقة هو الدكتور حسن قال ال حنتفي باملعلم بواسطة الشعر وأنا احلقيقة              شاء اهللا هناك ا   

أتوقف هنا ألن الشعر الليلة له مساحة كبرية، ولدينا شاعران ال بد أن نستمع إليهما، فاحلقيقة وإن                   
 :كان األستاذ عبد اهللا وقف عند بيت أمحد شوقي

كــاد املعلــم أن يكــون رســوال   
                                                            . 

ــيال   ــِه التبجـ ــم وفِّـ ــم للمعلـ قـ
. 

 

يف نظري هذا هو الرمز الذي دائماً نتغىن به إذا قلنا تكرمي املعلم، أنا يل حماولة بسيطة حملاكاة                    
 :وقي قبل أن أعطي الشاعرين الكرميني  الفرصة أقول فيهاأمحد ش



  ))قصيدة سعادة الدكتور يوسف العارف (( 
ــي ــأل أحزانـ ــى امل ــيه عل ــأبث ف س

                                                            . 

ــنـا  ــذا يوم ــيم ه ــرم التعل ــا مك ي
. 

ــاِن ــر األزمـ ــن غاب ــا م  ــسمو ي
                                                            . 

ــبويـة  ـــورة نـ ـــم صـ إن املعلـ
. 

ـــرياِن ــٍل ح ــضياء جلاه ــدي ال 
                                                            . 

ــادة  ـَّ ـَّاءة وق ــ ــعلـة وض ــو ش ه
. 

ــاِن ــة ورهـ ــصى غايـ ــبلوغ أق ل
                                                            . 

ــبابنـا  ــيه ش ــى عل ــلم يرق ــو س ه
. 

ــرمحـِن ــيامـةُ ال ــوم ق ــىت تقـ ح
         .                                                    

ــيالدنـا  ــن م ــتد م ــلعنا املم ــو ض ه
. 

ــيـاِن ــريبـه لع ـــن تق ــد م ال ب
                                                        .     

 ــرقـد ــوكب أو فـ ــم كـ إن املعلـ
. 

يف مجـــع أمخـــاس علـــى أمثــــان
                                                            . 

ــسهداً  ــيل الطــويل م كــم واصــل الل
. 

ــي ــشرقاً روحانـ ــيذ م ــني التالم ب
                                                            . 

ــتـه  ــى ألفيـ ــصباح أتــ وإذا الـ
. 

ــي ــوة حانـ ــثل األبـ ــتحاً م متف
                                                            . 

ــي لــواعج شــوقه يف درســه  يعط
. 

فــيالم جهــراً يف مجــادى الــثاين   
                  .                                           

ــرم    ــهر حم ــوال ش ــول ط ــبين العق ي
. 

 

األستاذ حيىي موسى كبوش مشرف تربوي قدمي ورائد أيضاً من رواد التربية والتعليم معنا شارك               
 يف يوم تكرميهم ذه القصيدة فليتفضل       يف مسرية التربية والتعليم فترة طويلة، أحب أن يشارك املعلمني         

 .مشكوراً
 

  ))كلمة سعادة األستاذ حييى موسى كبوش(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني               

  .سيدنا حممد معلم البشر عامة وعلى آله وصحبه ومن وااله
  ..عد األستاذ عبد اهللا الثقفيسعادة مدير التعليم املسا

   ..سعادة األستاذ عبد اهللا احلصني
 ..السادة رجال الفكر والتعليم

  ..األخوة الضيوف والزمالء واألبناء
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

قرأت بعض أبيات للشاعر السوداين     ..  ابين املعلم ..  ابين اجلندي اهول  ..  ابين رجل امليدان  
 اع، والذي كان شاعراً ومعلماً يتحدث عن الشاعر عامة وعن نفسه خاصة، وهو يقول                إدريس جم

 :فيها



ويناجـــي أشــباحـه والظـــالال
                                                            . 

ــشـي  ــيـل مي ــواكب الل ــه يف م مال
. 

قــــوي يـــصـارع األجــــيـاال
                                                            . 

ــل  ــسمـة الطفـ ــستخفـه ب ــني ت ه
. 

ــصـاال ــبحت صل ــدي فأص ــار وج ن
                                                            . 

ــشتهـا  ـــى وغ ــنة األس ــت طي خلق
. 

ـــاال  ــاعـراً مرس ــبـؤس ش ــنة ال طي
                                                            . 

ــت   ــوين فكانـ ــضاء ك ــاح الق مث ص
. 

 

وال أظنه ذهب بعيداً أن يقول طينة املعلم، ولعل هذه املناسبة من أجدر املناسبات اليت متتص من                 
ل امليدان من اجلندي اهول روح األسى، وحتمل هذه الطينة وحتوهلا إىل واحة خضراء               املعلم من رج  

 .تنتج لنا مثاراً يانعة
أنا أتفق جداً مع األستاذ يف كل ما قاله، ولكن هذا املوضوع حيتاج إىل إجراءات عملية، أنا ال                   

عني سنة، واملعلم يعاين ما يعاين،      كثر من أربع وأرب   أل يف اململكة    أعملأعترض على مدير التعليم لكن أنا       
ونستمع ما نستمع ونقدم القصائد ونقدم الدروع واجلدول ما زال أربع وعشرين حصة، وملا تتكلم عن                

 .اجلدول يف املدارس يقولون لك أن الوزارة فرضت ذلك
  إجراءات فعلية، أن املعلم كلما كان متميزاً كلما         إىلكالم مجيل أرجو أن يتحول هذا الكالم        

خفضنا احلصص، كلما وضعنا له ناد، كلما وضعنا له حوافز فعلية يكون أفضل، وليست دروع وال                 
 .أبيات من الشعر، وامسحوا يل أن أقرأ عليكم بعض األبيات

ررــد ــِر وال ــناًء كاجلواه ــض ث وأف
                                          .                   

 ــرر ــلَ والغ ــارم واألفاض ــي األك ح
. 

ــر هــِق والز ــِل واحلدائ ــوق اخلمائ ف
                                                            . 

ــ   ــا ك ــنك ي ــدح بلح ــرداًواص نار مغ
. 

ــر ــا اخلَفَ ــداِء جلَّلَه ــن األن ــا م ري
                                                            . 

 ــقائق ــندٍس وش ــرجٍس أو س ــن ن ِم
. 

حرــس ــسائم يف ال ــي الن ــشوٍة حتك يف ن
                                                            . 

ــهم  ــولك كل ــباِب ح ــر إىل األح وانظ
. 

ــشاشةَ  ــشاركنا الب ــذىل ت ــسمرج  وال
                                                            . 

 ــصت ــشموع تراق ــد وال ــىت املقاع ح
. 

ــشر ــسيِم وينت ــع الن ــضوع م عطــراً ي
                                                            . 

ــم    ــانَ أرجيك ــر املك ــد غم ــاً لق حق
. 

ــر ــنني إىل الوك ــاوده احل ــسِر ع كالن
                                        .                     

ــرماً يف دارِه  ــيد مكـ ــي العمـ حـ
. 

ــر ــن ذُكـ ــوفاَء مل ــي ال ــسٍة حتك يف مل
                                                            . 

ــنع اللقــ   ــد ص ــكراً فق ــمناش اَء وض
. 

ــر ــوماً مفتخـ ــاِء ي ــِل العلم يف حمف
                                                            . 

اـى الوف ـوب عل ـع القل ـشكراً فقد جم   
. 

ــتمو ــم طوق ـــراوبعطفك ــلَّ اُألس  كُ
                                                            . 

ــساسنا  ــبكم إح ــس قل ــاً يالم دوم
. 

ــر ــلَ واُألخـ ــردده األوائـ ــزاً ي رم
                                                            . 

ــعـار اثنينــ    ــت ش ــن رفع ــا م ٍةيي
. 

         رريف صـدرها أغلـى النفـيِس مـن الد
  .                                                           

ــروا  ــرجـاِل لينثـ ــيد ال ــؤمها ص وي
. 



طـــروال و هللا ال جاهـــاً تــريـد
                                        .                     

ــبـةً   ــوِب حم ــلِّ القلـ ــت يف كُ فملك
. 

ــر ــن القم ــياءنا حن ــنك ض ــتد م من
                                                            . 

ــسنا  ــك مش ــن فإن ــا أمي ــكراً أب ش
. 

العزيــِز املنتظــر شــوقاً ملــنطقك
                                                            . 

ــنا  ــائكم يف حفلـ ــسرورنا بلقـ فـ
. 

ــر ــربع واحتك ــوِب أخ ت ــى القل وعل
                                                            . 

ــنا  ــواِد عيوِن ــاوةُ يف س ــك احلف فل
. 

ـى الـنداَء ومـن حضرشـكراً ملـن لب
                                                            . 

ــكراً لكــل مــساهٍم يف حفلــنا  ش
. 

يبقــى بقــاَء الــنقِش يف جــوِف احلجــر
                      .                                       

ــتجـدد  ــد م ــوم خالـ ــيوم ي فال
. 

ــذا النفـــر ــِد يف ه ا ــرس ع ــيوم ال
                                                            . 

ــنـا  ـــم يف أبنائ ــيد العل ــيوم ع ال
. 

أحـيوا مـن اآلثـار أمجـلَ مـا اندثـر
                                                            . 

ــاـم  ــناس يف أوط ــاد ال ــالعلِم س ب
. 

ــشـر ــتقدم للب ــان ال ــا ك ــواله م ل
                                                            . 

ــريقنـا  ــضـيء ط ــرباس ي ــالعلم ن ف
. 

ــتا ــروك ــِه أمـ ــاملني بـ ب رب الع
                                                            . 

ـــالوةً  ــيـض ح ــبوع يف ــم ين والعل
. 

ــرأ وربــك والكــثري مــن الــسـور اق
                                                            . 

 ــضلـه ــر ف ــاِت تذكـ ــائم اآلي وعظ
. 

ــيه األثـــر ــنذ املهـــد حيك ــِد م ِللَّح
              .                                               

ــه  ــرنـا بـ ــبـوب يأم ــولنا احمل ورس
. 

ــرب ــستوحي الع ــنعلني ن ــل ال ــن حام م
                                                            . 

ــصص  ــى بالق ــاء حبل ــالس اخللف وجم
. 

ــرب ــديث أو خ ــن ح ــسجل م ــيما ي ف
                                                            . 

ــصدق     ــو م ــتاريخ وه ــاحلكم لل ف
. 

ا الشيب الشعرـىت كس ـا ح ـذ الصب ـمن
                                                            . 

ــا أيهــا الــصيد الــذيـن عــرفتهـم  ي
. 

ــخر ــزماِن إذا س ــن ال ــاخرين م ــا س ي
                                                            . 

ــنـا  ــوِم جليل ــري العل ــري خ ــا ناش ي
. 

ــر ــبها زم ــياِل تعق ــن األج ــر م زم
           .                                                  

كنـتم مــراتع كـــل علـــم عــندنـا 
. 

جاهدمتــوا يف العلــِم مــا أحلــى الظفــر
                                                        .     

ــى  ــل التقـ ــناءنا كـ ــتموا أب أورث
. 

  ــر ــد النظ ــه بع ــيماً زان ــالً حك عق
                                                            . 

ــائـالًً  ــوِم مش ــوق العلـ ــرزمتوا ف أح
. 

ــر ــوَء القم ــِربت ض ــد أُش ــا ق وكأ
                                                            . 

ــاءة  ــبِني وض ــى اجل ــوِم عل ــن العل فم
. 

ــصرآي ال ــواه املخت ــا ح ــتاِب وم ك
                                                            . 

ــثهم  ــيِع حدي ــشواهد يف مج ــا ال أم
. 

ــصر ــلُء الب ــرها ِم ــسامِع ِذك ــلُء امل م
                                                            . 

ــى  ــع والنه ــارِم والتواض ــن املك وم
. 

ــر ــرباعِم وازده ــنع بال ــِل أي كاحلق
                   .                                          

 ــع ــع وروائ ــنوِن بدائـ ـــن الف وم
. 

ــذي  ــأى تغ ــرظم ــارف كاملط ها املع
                                                            . 

   ــس ــروى أنف ــواِب ت ــرتِع األك ومب
. 

ــر ــافس وافتخ ــِم ن ــواُء العل ــم ل وبك
                                                            . 

ــال  يف الع ــق ــِم خيف ــواَء العل ــتم ل كن
. 

ــر ــِم صــهوات اخلط ــتموا يف العل وركب
                             .                                

 وشــباِبكُم حــياِتكم ربــيع بعــتم
. 



ِخـــلٌّ ويفٌّ يف احلـــضوِر ويف الـــسفر
                                                            . 

ــتم مــ   ــهرم ــتـاِب ألنـ صاحبةَ الك
. 

ــصور ــثاِل يف شــىت ال ــرراً مــن األم غُ
                                                            . 

كـم مـن يـراعِة كاتـٍب صـاغت لنا 
. 

رقــوالً تــنوُء بــه الــصحائف لــو نــِش
                                                            . 

ــنكموا  ــيٍل ع ــد ج ــدثُ بع ــيلٌ يح ج
. 

   ــنفوس ــه ال ــز ب ــيلٌ تع ــرج وتفتخ
                                                            . 

ـــم  ــشهد أنك ــرفكم وي ــل يع الك
. 

رــد ــره كَ ــال يعك ــنفوِس ف ــفْو ال ص
                                                            . 

نافـــستم اجلــــوزاَء يف علـــيائهـا 
. 

ــر ــى األث ــنا أغل ــى أجيال ــم عل ولك
                                 .                            

ــم  ــدواِم حملك ــى ال ــنجوِم عل ــوق ال ف
. 

ــر ــن الثم ــرطيِب م ــى ال ــدنا أحل ومي
                                                            . 

ــشمخ يف  ــنخلِّ ي ــيكال ــضاِء ويرتق  الف
. 

ــضر ــبوادي واحل ــضن ال ــضوُء حيت وال
                                                            . 

ــذرا   ــايل وال ــسطع يف املع ــشمس ت وال
. 

ومــن الــوقاِر علــيه مــا جيلــي البــصر
                                                            . 

ــبةٌ  ــِم هي ــدى املعل ــانَ ل ــاألمِس ك ب
. 

ــر ــه عمـ ــنـاُء قدوتـ ــه األب وجيل
                                                            . 

ــاخماً  ــزهو ش ــنشِء ي ــني ال ــراه ب وت
. 

ــر ــى خط ــنا أده ِدين ــدد ــر يه خط
    .                                                         

ــه  ــي إن ــل ويِح ــاع الك ــيوم ض وال
. 

ــر؟ ــن املف كــيف اخلــالص أحــبيت؟ أي
                                                  .           

الغـــرب بـــث مســـومه يف جيلـــنا 
. 

ــذَر ــي وال ي ــيس يبق ــِد ل ــن املفاس وم
                                                            . 

ــضارٍة  ــياِب ح ــرذيلةَ يف ث ــاغَ ال ص
. 

واملعـــايل واحنـــدر املكـــارم ـــاعب
                                                            . 

ـــٍد  ــيـٍل فاس ــوا جب ِدعنا خــشباب ف
. 

لَ الشعر ـوا خص ـحسروا الرؤوس وصفف  
                                                            . 

ســـاروا وراَء الغـــرِب يف عـــادام 
. 

وتــر أو بينــنا عــازف أو خمــرج
                                                            . 

 ــنا مطــرب ــو كــان في ــا رأيكــم ل م
. 

أُكــر أو بينــنا العــب بومــدر
              .                                               

ــثلٌ  ــضور مم ــني احل ــن ب ــان م أو ك
. 

يلـتقطُ الصور والـبعض مسـهر تطلـب
                                                            . 

فـــت مجـــيع وســـائلُ اإلعـــالِمهل 
. 

ــرب ــباُء يف أول خـ ــه األنـ وتذيعـ
                                                            . 

وتبـــثُّه األقمـــار يف كـــل الـــدنا 
. 

ــر ــولَ العم ــه ط ــندب حظ ــيظلُ ي س
                                                            . 

ــودهِ     ــلَّ جه ــم ك ــم رغ ــا املعل أم
. 

ا فاجلــو أظلــم واعتكــرلــشبابن
                                                            . 

ــواتكم  ــويت.. دع ــا إخ ــواتكم ي دع
. 

الــصغر والعقــولَ مــن رعــى الــرباعمي
                                                            . 

 ِإزاره فعلـــى ا ملعلــــِم أن يـــشـد
. 

ــشر ــن ب ــواباً م ــرجو ث يف اهللا ال ي
                 .                                            

ــداً  ــونَ جماه ــِم أن يك ــى املعل وعل
. 

ــسر ــيا وانك ــسكني ع ــي امل ويراع
                                                            . 

ــا  ــريفض ــت أح ــبارايت ومات عت ع
. 

ــصدر ــنونَ ال ــرغت مك ــال وال أف ك
                                                            . 

ــوقهم  ــض حق ــيت بع ــا أوف واهللا م
. 

ــتتر ــد اس ــيلُ ق أظهــرت جــزءاً والقل
                                                            . 

ــنـا  ــت احلُـــر خيجلـــه الث ــا رأي مل
. 



ــظِّ يف  ــيلُ احل ــشعرإين قل ــِم ال  نظ
                                                            . 

ــا رفاقــي وصــحبيت  عــذري لــديكم ي
. 

ا ظَهرـاِء وم ـي السم ـاب جنم ف  ـا غ ـم
                                                            . 

أُهــدي التحــيـةَ والــسـالم معطـــراً 
. 

 

 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا
شاعر القادم  ، وقد تستغربون ال    ششكراً للشاعر األستاذ حيىي موسى كبو      :  عريف احلفل 

ومتحدث لبق، قال عنه    ..  متخصص يف اهلندسة النووية، ومذيع يف اإلذاعة السعودية هو شاعر مبدع           
 .إنه الشاعر الزميل الصديق حممد العمري أبا معن فليتفضل.. أحد الزمالء إذا ارجتل ال خيطئ وال يبطئ

 

  ))كلمة سعادة األستاذ حممد العمري(( 
 ..والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيبسم اهللا الرمحن الرحيم، 

وأسعد اهللا ليلتكم باخلري، هذه هي املرة الثانية اليت يلح          ..  أيها األخوة السالم عليكم ورمحة اهللا     
علي فيها الصديق الدكتور يوسف العارف، ألشارك يف االحتفال بيوم املعلم العاملي للمرة الثانية، وهو                

ألمر ال يتصل إال يف الوقت احلايل قبل احلفل بيومني أو ثالثة، ويطلب نصاً يليق مبثل هذه                  يف حقيقة ا  
املناسبة ومبثل هذه الذوات الكرمية اليت أقدرها وأجلها وأمحد لشيخنا وأستاذنا األستاذ عبد اهللا                  

هده وبشخصيته  احلصني، كلمته األنيقة الرائعة اليت أفاض فيها من اإلشارات بكل ما يليق باملعلم وجب              
على أي حال هنا نص كتبته      .  اليت هي بذرة شخصيات كثرية متفاوتة يف القدرات واملواهب والعطاءات         

  .يف وقت ضيق
               القناديل برحـت جفنـه املـؤرق وجـدا
 ..فتشاجى مييل من طرٍب يؤرق الليل سهدا

 .  لليلييا كرمة الصباحات قطري احلرب واألرق ا.. قلت
 ..وشهدا.. عقيقاً.. مرمراً.. مؤتلقاً من القوِل

 .  أيقظتها.. أفأنت إن نعست بطلها شقائق النعمان
 ..فطـلك أهـدى.. أأرقتها.. تنازعها طلها
ليتك الورد ..كم يف القناين من الورِد. أوحشين الورد   . 

 ..وغَـش ذا النـاس وردا.. ناجنـي.. قل
 ي امةَ طفالً.. اجلبنييا خطوي بوادي أذكر.. 

   وكلُّ الصبابات يف أضلعي من قراءتك اآلي ِورداً فَِوردا
 فغداً تكتسي أرجاً.. قال يل السهلُ حي اخلميالت جردا



 ..إذا ضج يف الغيم رعد التهائم فاستعرب الغيم ماًء ورعدا
  مان وجمدافه أنتإن يف الطفل عودين من ألٍق جيوبان حبر الز

 ..إن دت على كفك الشمس من ظلة الغيم دا
 ..مطر على ألق اجلبني العايل
 ..هم على هم وغريك سايل

 ..فاستوثق الشفق املدمى يف الشفاه يغايل
 ..واكتب به سطراً على أرٍق وبعض سؤاِل

 ..جلفنيك البدور تاليل.. أنت الذي جرح الدجى فرداً
 ا ربى شوقي ألحبايبوأنا الغريب إذ
 .والَّ يف الذكرى شفيف آليل.. توجد مدمعي

 ..والسالم عليكم ورمحة اهللا
 

شكراً أبا معن، شكراً على هذه القصيدة الرائعة، ولعل األستاذ حسني الغرييب له             :  عريف احلفل 
 .تفضل.. تعليق، أخرتك قليالً

ن عاماً عشتها يف التعليم،     وستة وثالث ..  عليماشتقت طبعاً للتربية والت   :  األستاذ حسني الغرييب  
ستة أعوام منها كنت  فيها معلما، وثالثون عاما  قضيتها مديرا، ولكن ألذ األعوام كانت تلكم الستة،                  

التكرمي احلقيقي الذي أرجو من كل مدرس أن ينظر إليه هو            :  حقيقةً هناك نقطة هامة جيب أن تقال      
 يل من   ؤولني رجال، وقد أنعم  اهللا علي بتكرميي كمعلم وتكرمي املس          تكرمي الطالب للمعلم بعد أن يصري     

..   وقد أصبح طياراً   ومرتيل مآلن  بالدروع واهلدايا ولكن أن أجد تلميذاً        ..  قبل الوزير ومدراء التعليم   
ة  وخيدمين يف أي مكان، أجد تكرميه يل ومقابلته وخدمته يل عندما أصل إىل مرحل               أو مسئوالً  أو مهندساً 

قد يبتعدون عنا   ..  التقاعد عندما يبتعد عين الناس الذين كانوا حويل، يقترب مين التلميذ، أما الزمالء             
، لكن كيف نوجد العالقة اجليدة اليت        حقيقياً حىت يف إدارة التعليم، أما الطالب هو الذي يكرمك تكرمياً         

ذ، الذي كانوا يعاقبونه أو يأتون هم         جتعل التلميذ يكرم معلمه؟ رمبا بعض املعلمني يعانون من التلمي          
إن شاء  -  بأشياء منفرة، لكن عالقتنا اجليدة وعطاءنا القوي مع التلميذ يف حياتنا العملية معهم سوف              

يف الطفل هذا الذي أصبح     ..   جيد املردود الفعلي يف احلياة     -اهللا طبعاً الثواب من اهللا وقبل كل شيء       
 حقيقة أحسست ا وأحس ا كثري من زمالئي، وهو            هذه..   وأصبح يقدرك يف كل مكان      رجالً

 .وشكراً.. التكرمي احلقيقي الذي يزرعه املعلم يف آخر حياته



شكراً أستاذ حسني، والكلمة ما قبل األخرية ألخي وزميلي مدير إدارة اإلشراف            :  عريف احلفل 
 .التربوي األستاذ حامد السلمي فليتفضل

 

  ))ميكلمة سعادة األستاذ حامد السل(( 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سعادة األستاذ عبد              
اهللا بن أمحد الثقفي مساعد مدير عام التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة، والدنا الفاضل عبد اهللا                   

 ..م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال.. أخويت األفاضل.. احلصين، أستاذنا القدير األستاذ حسن بن عائل
ولكن ماذا أقول؟ وقد أكرهين األستاذ الدكتور يوسف العارف على هذه           ..  ال عطر بعد عروس   

 ،الزمر  (ونَملَع ي  الَ ينِذالَّ و ونَملَع ي ينِذي الَّ ِوتس ي لْه:  الكلمة، فيا أخويت يقول اهللا سبحانه وتعاىل      
معناه  تدعو املالئكة ملعلم الناس اخلري حىت احليتان يف قاع البحر،              ، ويف حديث آخر مبا      )٩  :اآلية

، املهم  وفضل العاِلم على غريه كفضل القمر ليلة البدر على غريه يف سائر الكواكب أو كما قال                  
: أنا معلم وأسعد بكلمة معلم، وقد قال يل الزميل عبد اهللا الثقفي يف جمال نصائحي دائماً، يقول                 ..  حنن

يري التعليم يكتب املعلم فالن، فسعداء بكلمة معلم، ألن املعلم مكرم، قد كرمه اهللا سبحانه                أحد مد 
وتعاىل، مهمتنا عظيمة إذا تبينا مهمة العلم، بالعلم نستطيع الرقي، نستطيع أن نقف بكلمة إباٍء ومشوخ،                

، واملعلم يرتقي إىل    "العلماء ورثة األنبياء  :  " يقول والرسول    ننشر الدعوة اإلسالمية كما نشرها      
هذه الدرجة بالعلم،  فعلينا أن جنتهد وأن نكسب هذا التكرمي من اهللا سبحانه وتعاىل الذي ال يوازيه أي                   

صحيح نرى العمارة الشاخمة ونرى املهندس ونرى الطيار ونرى القاضي ونرى العاِلم ونرى               .  تكرمي
م املخلص كما قال األخ حسني الغرييب       فاملعل.  لكن من صنع هذا؟ هو املعلم     ..  الكاتب ونرى ونرى  

طالبه كل تقدير وكل احترام وكل خدمة وهذا أيضاً تكرمي ثاين، أفضل من أي تكرمي بعد                 سيالقي من 
  .تكرمي اهللا سبحانه وتعاىل

أيضاً يف جمال هذا العمل يتطلب منا إخويت األعزاء النمو املهين، فيجب علينا أن نعي دورنا ما                  
ينا مستقبل األمة بأيدينا، فلذات األكباد حنن مسئولون عنهم أمام اهللا سبحانه وتعاىل،              هو؟ األمانة بأيد  

فانظروا ماذا نقدم؟ ال يكتب تقدم إال باملعلم، ال قوة إال باملعلم بعد اهللا سبحانه وتعاىل، املعلم هو الركن                
ناك خلل يف أي منحى من      الركني يف العملية التربوية أو يف تربية النشء أو يف املستقبل، إذا كان ه               

مناحي احلياة علينا أن نتجه إىل املعلم، فاملعلم حري أيضاً خبدمتنا، من مدير املدرسة إىل وزير املعارف،                  
أو مخسة عشر     ..حنن خندم املعلم، وزارة التربية والتعليم يا أخويت األعزاء تنقل يف كل سنة عشرين ألف              

راعي احتياجات املعلم، تراعي ظروف املعلم، حنن أصحاب        ألف معلم، أيضاً هذا جانب من التكرمي، ت       
  :رسالة سامية، واملتنيب يقول



ــنجومِ  ــا دون الـ ــنع مبـ ــال تقـ فـ
                                                            . 

ــروم    ــرٍف مـ ــرت يف شـ إذا غمـ
. 

 

 :ويقول أيضاً يف بيت آخر
ــسام   ــرادها األج ــبت يف م تع

                                                            . 

ــبـاراً    ــنفوس كـ ــت الـ إذا كانـ
. 

 

 هو مجيل إذا حصل وإن شاء اهللا سيحصل، لكن علينا             دعونا من التكرمي العارض، صحيح     
بالتكرمي األديب، علينا بالتكرمي املعنوي من طالبنا، علينا أن نكرم أنفسنا، أملح الدكتور حسن إىل تكرمي                

شوطاً ال بأس به يف      فاآلن يف وزارة التربية والتعليم يدرس النظام اإلرشادي للمعلم، وقطعوا فيه          ..  املعلم
ضاً تدرس أشياء كثرية ختص املعلم، شاركنا يف األسبوع الفائت يف املدينة يف عمل              يلتربوي، أ اإلشراف ا 

حيتاج إىل شيء، درسنا ماذا نقدم للمعلم من حوافز؟ وهذا بتوجيه           ..  دليل للمعلم ال حيتاج إىل تعميم ال      
    .من معايل وزير التربية والتعليم

 هذا حيتاج إىل أدوات فإذا مل نرق بتفكرينا بأساليبنا          والعصر..  أيضاً إخويت األعزاء حنن يف عصر     
 .وبآلياتنا إىل مستوى هذا العصر لن نتقدم، فاهللا اهللا يف أبنائنا، اهللا اهللا يف مستقبلنا

ولكم مين إخويت كل حب وكل تقدير، وأسأل اهللا العلي القدير أن يوفقنا وإياكم إىل ما فيه اخلري               
 ..يكم ورمحة اهللا وبركاتهوالصالح والسداد، والسالم عل

 

شكراً، لألستاذ حامد السلمي على هذه الكلمات القوية والرائعة ولعلي اآلن            :  عريف احلفل 
أصل إىل الكلمة األخرية كلمة املعلمني املكرمني وأحد هؤالء املعلمني األستاذ فهد حممد علي العريف                

 .من جممع األمري سلطان القسم االبتدائي يلقي كلمة املعلمني
 

  ))كلمة سعادة األستاذ فهد حممد العريف(( 
حق يل اآلن أن أقول ال طيب بعد عرس، احلمد هللا رب العاملني الواجب على كل ذي مقالة أن                    
يبتدئ حبمده قبل استفتاحها، كما بدئ بالنعمة قبل استحقاقها، احلمد هللا الذي علَّم بالقلم، علم                  

قل هل يستوي   :  نرفع بالعلم أقواماً تأخر باجلهل عنهم قوم آخرو       اإلنسان ما مل يعلم، احلمد اهللا الذي        
 ).٩ : اآلية،الزمر (الذين يعلمون والذين ال يعلمون

والصالة والسالم على رسول اهللا، حممد ابن عبد اهللا النيب األمي الذي بعثه اهللا لألميني رسوالً،                 
ما من رجل يسلك    :  "ن اهللا ومنة فقال   فهداهم وعلمهم وأضاء هلم إىل احلق سبيالً، وبشرهم بفضل م          

 وآله وصحبه تسليماً    صلى اهللا وسلم عليه   "..  طريقاً يلتمس فيه علماً إال سهل اهللا له طريقاً إىل اجلنة           
 ..كثرياً أما بعد



كاتبنا وأديبنا ومثقفنا سعادة األستاذ عبد      ..  سعادة األستاذ الغائب احلاضر عبد املقصود خوجه      
األخوة ..  األخوة الضيوف ..  املدير العام للشؤون التعليمة، األخوة املشرفون      مساعد  ..  اهللا الثقفي 

  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. أيها اجلمع الكرمي.. املعلمون املربون
يف هذه األمسية اجلميلة ويف هذه املناسبة العزيزة ويف هذا احلضور البهيج أجدها فرصة ساحنة                

ئة خاصة على هذه احلظوة وهذا التكرمي، هذا التكرمي الذي جيسد مشاركة             ألقدم ملعشر املعلمني ن   
اتمع متمثلة يف استضافة األستاذ عبد املقصود خوجه الذي فتح قلبه وبيته وخص هذه االثنينية بتكرمي                
املعلمني، واحلفاوة م، إنه إحساس غامر باملعلم وتقدير كرمي لدور إنساين، إنه ملسة وفاء من قلوب                  
خملصة حتفظ املعروف وجتزي به، إنه لوحة مجيلة متتزج فيها ألوان جذابة هادئة تريح النفس وتبعث                  

إنه بشرى  ..  اإلحساس بالشعور اجلميل، إنه جنم المع يأنس إليه املعلم يف سرى رحلة العطاء والعناء              
 .مبؤازرة اتمع للمعلم، وتعبيد الطريق أمامه ليسهل عليه قيامه مبسؤولياته
ولكن أيها املعلم يا صاحب     ..  أال وإن هذا التكرمي غيث أمتىن أال ينقشع غمامه وينقطع سجامه          

املهمة العظيمة واملسؤولية اجلسيمة يا من يرعى ويتعهد غرس املستقبل ويستأمن على أذهان وعقول                
فوس بريئة  وتوكل إليه ن  ..  الناشئة ليصوغها أشكاالً واضحة متكاملة تصنع تفكرياً سليماً مستنرياً          

  ..فيملؤها إمياناً وخرياً وبراً ومعروفاً
إليك رجائي أيها املعلم أن تدرك بوعيك ورشدك هذه الغاية وتسعى بإخالص وجترد المتثاهلا                

  ..لتكون على ضوئها االنطالقة والبداية
 الصمد  وامسح يل أيها املعلم الفاضل أن أقدم لك تلك الوصية اليت ألقاها عتبة بن أيب سفيان لعبد                

ليكن أول ما تبدأ به من إصالح بين إصالح نفسك فإن أعينهم معقودة عليك،               :  مؤدب ولده فقال  
فاحلسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت، علمهم كتاب اهللا وال تكرههم عليه                 

هم من علم   فيملوه وال تتركهم منه فيهجروه، مث روهم من الشعر أعفَّه ومن احلديث أشرفه، وال خترج               
فإن ازدحام الكالم يف السمع مضل للفهم، وددهم يب وأدم دوين وكن هلم             ..  إىل غريه حىت حيكموه   

وروهم سري احلُكماء واستزدين بزيادتك إياهم       .  كالطبيب الذي ال يعجل بالدواء قبل معرفة الداء        
 تأديبهم أزدك يف بري إن      وإياك أن تتكل على عذر مين لك فقد اتكلت على كفاية منك وزد يف             .  أزدك

 ..انتهى كالمه.. شاء اهللا تعاىل
واحلقيقة أا ليست وصية فقط بل أتصور أن قراءا ودراستها تتوافر على أسس تعليمية مهمة                
تترجم حاجة الفرد واتمع من العملية التعليمية والتربوية، كم أمتىن أن تقتبس التربية والتعليم من                 

  .ضوء هذه الوصية



 املعلم متر بأمتنا أمواج متالطمة ذات اليمني وذات الشمال وفنت كقطع الليل املظلم تذر                أخي
، وأن نتكاتف   وبسنة نبيه   اهللا  احلليم حريان، فما أحوجنا يف مثل هذه الظروف باالعتصام بكتاب            

ال تشتهي  ونتآلف حول قيادتنا ووالة أمرنا لكي نكون جسداً واحداً قوياً صامداً ال تزعزعه الصعاب و              
حلومه الذئاب، وما أجدر بنا أن جنسد هذه األمانة واملسؤولية وهذا املعىن يف قلوب الناشئة بأسلوب                 

  . احلوار واإلقناع، لننأى م عن االحنراف عن املنهج السليم واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
 املقصود خوجه على    ختاماً أتقدم بامسي وباسم زمالئي املعلمني بالشكر اجلزيل لألستاذ عبد           

حفاوته وتكرميه لنا كما أتقدم بالشكر لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة ممثلة يف مدير تعليمها                 
األستاذ عبد اهللا اهلوميل ومساعديه، وأخص بالشكر اإلشراف التربوي على حسن ظنهم وترشيحهم              

والسالم عليكم ورمحة اهللا    .  وأن يوفق اجلميع  لنا، سائالً اهللا العلي القدير أن جيعلنا عند حسن ظنهم            
 ..وبركاته

 

  ))كلمـة اخلتـام(( 
وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد أيها الزمالء ال أنسى أن يف هذه املنصة              :  عريف احلفل 

كثري ممن كان يرغب احلديث إليكم، سعادة الزمالء مديري املراكز اإلشراف األستاذ مساعد الطائفي               
 وهو ال يزال معنا يف التربية والتعليم، أيضاً هناك           الترحال من رواد التعليم الذين وضعوا عصا         أيضاً

أخوة كانوا يودون ويرغبون احلديث إليكم لكن ما مسعناه فيه الكفاية وأعتقد أننا سنصل اآلن إىل                  
  :موعد التكرمي لكن امسحوا يل أن أختم اتني الكلمتني

أحسب أننا  ..  يا مشوع العلم واملعرفة والتنوير    ..  أيها األخوة املعلمون  .  .أيها الزمالء املكرمون  
عشنا ليلة ماتعة، امسحوا يل أن أقول بلسانكم أن حظوتنا وتكرمينا يف هذه الدار العامرة وحبضور رواد                 

 من البذل   التعليم يزيدنا شرفاً وتألقاً ومتيزاً، وبعون اهللا ستكون هذه الليلة التارخيية حافزاً لنا ملزيد               
والعطاء، سائلني املوىل أن جيزل املثوبة واألجر لصاحب هذه الدار وجيعل ما يقدمه من تكرمي وتشجيع                 

 .وحتفيز للعلماء واملفكرين واملثقفني واملعلمني يف موازين حسناته
أيها الشيخ الفاضل بامسي وباسم منسويب التعليم أتقدم لكم بكل احلب والثناء والتقدير، زادك               

 فضالً وعلماً وعمر اهللا دارك واثنينيتك اثنينية الثقافة والفكر اثنينية اجلميع للعمل الصاحل واملثوبة                اهللا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب             .  واستمرار التقدم والنجاح  

رين أن أدعو األستاذ عبد     العاملني، سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت نستغفرك ونتوب إليك، ويس           
اهللا احلصني الدكتور حسن عايد األستاذ عبد اهللا الثقفي لتوزيع الشهادات والدروع على الزمالء                

األستاذ علي أمحد مساعد الزهراين من مدرسة األمري فواز           :  املكرمني فليتفضلوا مع األمساء وهم     



 الدين حممد القوزي، سعد سامل عوض عبد        االبتدائية، األستاذ علي سليمان مربوك املولد، األستاذ عز       
اهللا الشهري، األستاذ سامل عوض عبد اهللا الشهري، األستاذ حممد سعيد عبد الرمحن، األستاذ حممد أمحد                

مدرسة طيبة، األستاذ صاحل بن عبد اهللا حممد خان، األستاذ صاحل بن أمحد الدقل،                ..  خلف احلريب 
انوية روضة، األستاذ فهد حممد علي عريف، األستاذ علي عبد          األستاذ أمين بن فؤاد بن أمحد فرحات ث       

اهللا أمحد الغامدي النموذجية السابعة، األستاذ حزام غرم اهللا معيض الزهراين النموذجية الثالثة، األستاذ              
عابد دخيل اهللا، عطية اهللا مربوك حممد خلف بن اجلندي برابغ، األستاذ عيسى بن خيري البالدي من                  

قتيبة بن مسلم، األستاذ رحيم بن حممد الصبحي أم اجلرن املتوسطة خبليص، األستاذ              خليص مدرسة   
  .نايف حبيب األنصاري الوفاء االبتدائية بالكامل، األستاذ عامر سليوع السلمي ذي النورين بالكامل

ع وباسم منسويب إدارة التربية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة يتفضل األستاذ عبد اهللا بتسليم در              
تذكاري مبناسبة هذه االحتفائية اثنينية الشيخ عبد املقصود خوجه مع شكرنا وحتياتنا وتقديرنا، أسعد               
اهللا ليلتكم وأهالً ومرحباً بكم، والشكر أجزله لصاحب هذه الدار الذي احتفى بنا وبكم والدعوة إىل                

 ..طعام العشاء فتفضلوا مأجورين مشكورين
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