
 

 رسالة عدنان الَطرَشة إلى أهل الفنون القتالية 
---------------------------------- 

 صفات المدرب الناجح
------------------- 

ِحيم  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

والصالة والسالم على خاتم األنبياا  والمرسالين نبيناا محماد و لا    الحمد هلل رب العالمين،

 وصحب  أجمعين.

 إخواني مدربي وطالب الفنون القتالية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركات ،

 :ليس كل حامل حزام أسود يكون مدربًا
-------------------------------------- 

ليس كل حامل للحزام األسود في الفنون العسكرية القتالية يكون مدربًا. فكثير من الالعبين يحصلون على درجات متقدمة 

في الكاراتي  ولكنهم ال يصبحون مدربين وال يصلحون أن يكوناوا مادربين، والسابب فاي ألا  أنا  يجاب أن تتاوفر فاي 

صفات خاصة أخرى غير صفات الالعب الطالب. فكل إنسان يمكن أن يكون العبًاا وطالبًاا، ولكان لكاي يكاون المدرب  

مدربًا ناجًحا وقديًرا ال بد أن تتوفر في  صفات عدة. وهأه الصفات إن توفرت في العب ما تجده قاد أصابم مادربًا حتاى 

فات ليست من التدريب وإنما هاي موجاودة فاي صاميم وإن لم يصل إلى الحزام األسود بعد، مما يعني أن أصل هأه الص

 شخصيت  فيستخدمها في تدريب اآلخرين.

 الصفات المطلوبة في المدرب:
----------------------------- 

 هأه الصفات المطلوبة في أي مدرب لفن من الفنون العسكرية القتالية: وفيما يلي بعض 

بأن  يدرب طالب  طاعة ألمر هللا ورسول ، وبأن  يساهم في جعل طالب  المسلمين أقويا  كما أن تكون لديه نية حسنة؛    -

ويكاون للمادرب مان ورا  ألا  يحبهم هللا تعالى أن يكونوا؛ وبأل  يصبحوا خيًرا وأحب إلى هللا من المسلمين الضعفا . 

 أجر عند هللا تعالى. 
فيعرض كل نشاط من األنشطة المتنوعة لفن  على الشرع اإلساالمي ليعارا الحاالل   أن يكون لديه حرص على الدين  -

والحرام فيها فيفعل الحالل ويلغي الحرام، ويغير ويبدل بحيث تكون أنشاطت  متوافقاة ماإل اإلساالم وخالياة مان الحارام، 

ا أن يسان سانة وبأل   يجنب نفس  اكتساب اإلثم وتحمل الوزر الأي سيحاسب علي  يوم القيامة. واألحسن مان ألا  أيضاً

 حسنة في فن  وأنشطت  وتكون حالالً في الدين فيكون ل  أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
  .وفي معاملت  لآلخرين... إلخ في أخالق  الحسنة، وفي تدريب ، أن يكون قدوة حسنة لطالبه: -
على تدريب الطالب خاصة المبتدئين منهم الأين يحتاجون إلاى كثيار مان التعلايم وتكارار التصاحيم   أن يكون صبوًرا  -

 مرات ومرات.

ضابًطا ألعصاب  خاصة عند استخدام القوة مإل طالب  في القتال وتمارين التقوية وغيرها،   أن يكون مسيطًرا على نفسه  -

إن اعتراا الطالب بقوة مدرب  أمر بديهي وال يحتاا  إلاى إثباات مان قبال المادرب، فيكاون ضارب المادرب لطالبا  إأ  

ضرب تدريب إلتقان الدفاع وتقوية أعضا  الجسم، وليس لغرض االنتصار علي  أو إظهار قوة المدرب. ومان الطبيعاي 

إلي  لمنح  الثقة بالنفس وإزالاة رهباة القتاال مان نفسا    أن يفسم المدرب المجال لطالب  أثنا  القتال لكي يوج  الضربات 

 .وغير أل 

من الناحية العلمية النظرية المتعلقة بالفن العسكري القتالي الأي يدرب ، ومتابعًا للمستجدات والحركاات   أن يكون مثقفًا  -

ن خبيًرا وملًما بجميإل ما يحتوي  والمعلومات الجديدة التي تظهر في فن  لكي ينقل أل  إلى طالب ، وبعبارة أخرى أن يكو



 

فن  القتالي؛ وإال فاقد الشي  ال يعطي . والفنون العسكرية لها جانبان: علمي وعملي. ويكون نقصانها بحسب نقصان كال 

 من هأين الجانبين.

ن ما ينفر ول  هيبة كبيرة تجعل  محترًما ومطاًعا من قبل الطالب، وإال فسرعا أن يكون جديًّا وصاحب شخصية قيادية  -

 .الطالب من مدربهم إأا كانت شخصيت  مهزوزة وصاحب مزاح وهزٍل كثير

لفن  القتالي من أجل الحصول على الجديد وتأمين ما يحتاج  الطاالب مان بطاقاات   أن يكون متصالً بالجهات الرسمية  -

 وشهادات ومشاركة في معسكرات وبطوالت وغير أل  من األنشطة.

المدربين اآلخرين والمسؤولين في فن ، وهأا يتطلب من  تواضعًا واحتراًما وتقديًرا لغيره خاصاة مإل  أن يكون متعاونًا    -

لمن هم أعلى درجة أو منصبًا من ، وكأل  يتطلب من  اعترافًا بفضل َمن كان لهام فضال عليا ؛ ألنا  بغيار ألا  سايبقى 

 فة بسبب معرفتهم بشخصيت .منعزالً؛ ألن اآلخرين سيتجنبون دعوت  لمشاركتهم في األنشطة المختل

لما يقوم ب  من أنشطة وأعمال مختلفة، فطبيعة الفن القتالي هي النظاام والدقاة واإلتقاان أن يكون منظًَّما ودقيقًا ومتقنًا    -

والتخطيط السليم... إلخ، وأي فوضى أو عشوائية أو تسرع أو قرارات وخطط خاطئة وما شاب  أل ؛ فإنها ساتؤدي إلاى 

 ر معنوية ومادية وغير أل .أضرار وخسائ

إن شخصية المدرب تكون ناقصة بحسب نقصان بعض هأه الصفات المأكورة وغيرها من الصفات الحسانة التاي ال باد 

من وجودها في المدرب الناجم القدير. وإن بعض هأه الصفات يمكن اكتسابها، ولكن بعضها اآلخر هو مما جعل  الخالق 

 .نسان منأ والدت ، أي هو نعمة من هللا عزَّ وجلَّ تبار  وتعالى في َخْلق هأا اإل

 الصفات المكروهة في المدرب:
------------------------------ 

وبالوقت نفس  هنا  صفات سيئة ومكروهة إأا وجد بعضها أو أحدها في شخص ما فإن  ال يصلم أن يكون مدربًا ناجًحا 

وقديًرا مهما كانت درجت  في فن  العسكري القتالي، وإأا كان هأا الشخص يمارس التدريب فسرعان ما سيكتشا طالبا  

غرور، الحسد، سو  الُخلُق، الغيرة، اإلعجاب بالنفس، الازور، عادم في  هأه الصفات السيئة؛ ومن هأه الصفات: الكبر، ال

 الرضا، مخالفة األنظمة والقوانين.

أي يكون ل  سوابق في العقوق والغدر بمدرب ، أو يفعل أل  فيماا بعاد ماإل زمالئا  المادربين، أو طالبا    العقوق، الغدر؛

 الالعبين، أو رؤسائ  المسؤولين في منظمت . 

أي يجحد وينكر فضل مدرب  علي ، أو يجحد فضل المساؤولين والمادربين الاأين يفساحون لا  مجاال   ان؛الجحود والنكر

 المشاركة في األنشطة أو يقدمون ل  ما في  خير ل .

أي يدعي لنفس  درجة ما أو لقبًا أو منصبًا أو مركًزا متقادًما فاي بطاوالت... كاأبًا وزوًرا. أو يباال    التشبع بما لم يُعط؛

 األمور واألشيا  التي تخص  أضعاا حجمها الحقيقي.ويضخم 

فال يتورع عن الكأب على من يتعاملون مع  من مدربين وطالب وغيرهم، ويخاون األماناة ومان ألا  الكذب والخيانة؛ 

األموال التي يسلمونها ل  كرسوم لشهادات وبطاقات وغير أل .. فيأخأها لنفس  دون تساليمهم المطلاوب. وال يتاردد فاي 

تخدام األساليب الملتوية والخبيثة والغيبة والنميمة واالفترا  للوصول إلى أهداف  الشخصية وتحقيق األشيا  التي تصبو اس

 إليها أنانيت  خار  إطار جماعت  التي يعمل معها والمنظمة التي ينتسب إليها.

 تم اآلخرين ألتف  األسباب.أي يُعرا بين الناس بأن  فاحش اللسان وبأي ، يمكن أن يسب ويش سالطة اللسان؛

حيث يجعال التعامال ماإل اآلخارين فاي شاؤون الفناون القتالياة بحساب  ؛ وهأا هو األسوأ؛تقديم فنه القتالي على اإلسالم

األهوا  الدنيوية وليس على أساس المبادئ اإلسالمية؛ ويعلم طالب  ممارسة اآلداب المخالفة آلداب اإلسالم وتعاليم ، وال 

ال عالقة لها بالفن القتالي نفس  وإنما تعود إلاى أدياان وماأاهب الاأين  ايقوم بحأا تل  اآلداب من تدريب  بالرغم من أنه

اخترعوه مثل البوأية والشنتوية وغيرها؛ فيقإل بسبب أل  في معاٍص ومخالفاات شارعية فيكاون باأل  بائعًاا لشايٍ  مان 



 

والت وغير أل  ويقلد  خرت  من أجل دنياه أو دنيا غيره. كأل  ال يعرض على الشرع اإلسالمي أنشطت  المتنوعة من بط

وفي الحالتين سيتحمل وحده وزر هأه المحرمات يوم   -وهو يدري أو ال يدري    -غير المسلمين فيها؛ فيرتكب المحرمات  

الحساب ويوم العرض على هللا تعالى، وسيتبرأ من  كل الأين ارتكب الحرام من أجلهم. واألخطر من أل  أيًضا أن يسان 

 فيكون علي  وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.سنة سيئة في فن  وأنشطت ؛ 

إن وجود صفة واحدة من هأه الصفات السيئة في مدرب ما تفسد شخصيت  كمدرب حتى وإن جمإل معهاا صافات أخارى 

 ولهأا وجب على كل من يعد نفس  .جيدة؛ ألن هأه الصفة السيئة هي بمثابة نقطة البول التي تفسد كأًسا مليئًا بما  الشرب 

مدربًا ولدي  طالب يدربهم أن يبأل جهده في التخلص من الصفات السيئة التي تسي  إلى سمعت ، وأن ينازه نفس  عنهاا، 

ليس من أجل شخص  هو فقط بل أيًضا من أجل طالب ؛ ألن مدرب الفنون العسكرية القتالية هو لطالب  مثل األب ألبنائ  

و السيئة وما شاب  أل ، وكما يتصا بعض األبنا  بصفات اآلبا  ولاو كانات من ناحية التقليد والتخلق بالصفات الحسنة أ

سيئة فقد يتصا أو يتشب  بعض الطالب ببعض الصفات السيئة لمدربهم، ويقلدونا  حتاى باساتخدام األلفااظ السايئة التاي 

 .يستخدمها. وأن يسعى جهده في التخلق بالصفات الجيدة المطلوبة في المدرب الناجم

سأل هللا تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب  ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وأن ينفإل بنا غيرنا من وختاًما أ

 المسلمين، وصلى هللا على نبينا محمد و ل  وصحب  وسلَّم تسليًما.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات .

 أخوكم

 عدنان الَطرَشة

 


