
 

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

 الناجح  صفات الطالب
------------------- 

ِ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 ،

 :منتسب العبًاليس كل 
---------------------- 

كثيرون هم الذين ينتسبون إلى الفنون القتالية، ولكن معظمهم يتركها بعد مدد تدريب متفاوتة، ما بين درس واحد في يوم 

الحزام األسود، وقليل ممن يحصل على الحزام األسود يترك التدريب. ولكال مان هاذا   واحد إلى سنوات والحصول على

وذاك أسباب. فيجب أن تتوفر في الطالب الالعب صفات خاصة ليكون طالبًا والعبًا ناجًحا. وهذه الصفات إن توفرت في 

 طالب ما تجده يستمر في التدريب حتى حصول  على الحزام األسود وما بعده.

 الصفات المطلوبة في الطالب الالعب:
----------------------------------- 

 وفيما يلي بعض هذه الصفات المطلوبة في أي طالب في فن من الفنون العسكرية القتالية:

عاالى أن بأن  يتدرب طاعة ألمر هللا ورسول ، وبأن  يريد أن يكون مسلًما قويًا كما يحب  هللا تأن تكون لديه نية حسنة؛    -

 يكون؛ وبذلك يصبح خيًرا وأحب إلى هللا من المسلمين الضعفا ، ويكون ل  أجر عند هللا من تدريب .

فقد ُعرفت الفنون القتالية باحترام الطالب لمدرب  احتراًما يفوق احترام أي مدرب أو أن يكون مطيعًا ومحترًما لمدربه؛    -

 مدرب  وتعليمات  التي تصب في مصلحت  كطالب فينال الفائدة الكبرى من ذلك.معلم لعلوم أخرى. وبذلك يطيع أوامر 

فيما يقوم ب  من حركات وتدريبات، فيعطيها حقها فيما تتطلب  من قوة وسرعة وتكرار؛ فيناال   أن يكون جديًّا ومخلًصا  -

 بذلك الفائدة القصوى من التدريب.

ج المرجوة أو الوصول إلى أعلى الدرجات في أقصر وقت. فاالفنون وال يستعجل الحصول على النتائ  أن يكون صبوًرا  -

 القتالية تحتاج إلى وقت طويل إلتقانها وممارستها على أحسن صورة.

ألن تدريب الفنون القتالية شاق ومتعب كثيًرا وال يساتطيع تحملا  إال مان لديا  أن تكون عنده قدرة على تحمل التعب؛    -

 .قوة جلد كبيرة

 مع زمالئ  الطالب، وهذا يتطلب من  تواضعًا واحتراًما وتقديًرا لهم خاصة لمن هم أعلى درجة من .اونًا أن يكون متع -

لكي يحصل على الفائدة والتقدم فاي التادريب درجاة بعاد درجاة حتاى يصال إلاى هدفا  الاذي أن يكون مواظبًا ومتقنًا   -

 مدربًا.وضع  لنفس  ومن ذلك الحصول على الحزام األسود، أو لكي يصبح 

خاصة عندما يمارس القتاال ماع زمالئا ؛ ألن المطلاوب  وأن يكون مسيطًرا على نفس أن يتمتع بروح رياضية عالية   -

 .هو إجادة القتال بالتدريب المتواصل، وليس المطلوب هو االنتصار وإيقاع األذى بزمالئ 

 الصفات المكروهة في الطالب:
----------------------------- 

وبالوقت نفس  هناك صفات سيئة ومكروهة إذا وجد بعضها أو أحدها في طالب ما فإن  سيسبب لنفس  عدم االستمرار في 

التدريب ونفور المدرب والطالب من  وعدم رغبتهم في وجوده بينهم؛ ومن هذه الصفات: سو  الُخلُا،، الرارور بتفوقا ، 

 مخالفة األنظمة والقوانين.



 

أي يكون ل  تصرفات فيها عقوق وغدر وخيانة لمدرب ، أو يفعل ذلك مع زمالئ  الطاالب؛ وقاد  ة؛العقوق، الغدر، الخيان

«ال يحب هللا العقوققال النبي صلَّى هللا علي  و ل  وسلَّم: »
(1)

. 

 حين يصبح متقدًما في التدريب أو يصبح مدربًا أو بطالً في بطولة ما وما شاب  ذلك... فيجحاد فضال  الجحود والنكران؛

 مدرب  علي  أو يتنكر لمن ساهموا في وصول  إلى ما وصل إلي .

 أي يدعي حصول  على حزام ما، أو الفوز ببطولة ما، أو القيام بأنشطة معينة... كذبًا وزوًرا. التشبع بما لم يُعط؛

إال  -مع أن األجوباة علاى جمياع األسائلة  أي يكثر من األسئلة التي تضيع أوقاتًا من التدريب، الثرثرة وسالطة اللساان؛

يأتي عمليًا في الدروس. أو يُعرف بأن  فاحش اللسان وبذي ، يمكن أن يسب ويشتم اآلخرين ألتفا  األساباب.   -فيما ندر  

 أو تكون مخاطبت  للمدرب أو زمالئ  خالية من األدب واالحترام.

يتكرر غياب  عان الادروس خاصاة فاي بداياة مشاواره؛ فيفوتا  ؛ فيتكرر تأخره عن بداية الدرس، وكذلك  التأخر والغياب

 الكثير من األساسيات والمعلومات وغير ذلك مما يلزم  خالل مسيرت  وتقدم .

؛ فيتدخل في سياسات فن  القتالي وفي قضاايا تخاا المادربين ومشااكلهم فيتلهاى باذلك عان التدخل فيما ال يعنيه كطالب

 ترك التدريب. التدريب، وربما يؤدي ب  ذلك إلى 

فينعكس ذلك سلبًا على سلوك  بشكل عام في التدريب وفي النادي، وتبدأ المخالفات تظهر رفع الكلفة بينه وبين المدرب؛ 

 من .

؛ وهذا هو األسوأ؛ حيث يجعل تدريب  ألهداف سيئة، ويتعامال ماع زمالئا  مان منطلقاات تقديم فنه القتالي على اإلسالم

ذلك في معاٍا ومخالفات شرعية. أو يكون ل  مدرب صاحب أكاذيب فيبيع هاذا الطالاب شايئًا   مخالفة للدين؛ فيقع بسبب 

كفاى باالمر  : »ملسو هيلع هللا ىلصمن  خرت  من أجل دنيا مدرب  وذلك حين يروج أكاذيب مدرب  التي سمعها منا ؛ وقاد قاال النباي 

«كذبًا أن يحدث بكل ما سمع
(2)

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاا يهاوب بهاا فاي ، وقال علي  الصالة والسالم: »

«الناار، أبعد ما بين المشرق والمغارب
(3)

. أو يكون مدرب  صاحب نصب أو احتيال أو خداع.. فيتعلم منا  الطالاب هاذه 

قاائالً:   ملسو هيلع هللا ىلصنباي  الفنون السيئة جنبًا إلى جنب مع الفنون القتالية فيتحول شيئًا فشيئًا ليصابح مثال مدربا ؛ وقاد حاذرنا ال

«الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»
(4)

؛ أي علي  أن يختار الرجال الصاادق الملتازم بتعااليم الادين ليكاون 

 مثل  وعلى طريقت .

إن وجود صفة واحدة من هذه الصفات السيئة في طالب ما تفسد شخصيت  كطالب حتاى وإن جماع معهاا صافات أخارى 

ولهذا وجب على كال مان ينتساب  .سيئة هي بمثابة نقطة البول التي تفسد كأًسا مليئًا بما  الشرب جيدة؛ ألن هذه الصفة ال

إلى أحد الفنون القتالية أن يبذل جهده في التخلا من الصفات السيئة، وأن ينازه نفس  عنها، ليس من أجال شخصا  هاو 

دة المطلوباة فاي الطالاب النااجح. وفاي حاال فقط بل أيًضا من أجل زمالئ . وأن يسعى جهده في التخلا، بالصافات الجيا

اكتشف أن مدرب  ليس ملتزًما بالدين وأن لديا  صافات سايئة تضار بادين طالبا  و خارتهم فعليا  أن يساارع إلاى تركا  

 والبحث عن غيره من المدربين المشهود لهم بالُخلُ، والدين.

نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وأن ينفع بنا غيرنا من وختاًما أسأل هللا تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب  ويرضاه، وأن يعلم

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

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات .

 أخوكم

 عدنان الَطرَشة

 
 .2467( صحيح سنن أبي داود، رقم : 1)
 في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. ( أخرج  مسلم2)
 .1884( صحيح سنن الترمذي، رقم: 3)
 .4046( صحيح سنن أبي داود، رقم: 4)


