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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 يريد طاعة ربه والفوز جبنته.إىل كل طالب: 
 يريد إرضاء والديه.إىل كل طالب: 
 يريد كسب احرتام اآلخرين.إىل كل طالب: 
 يريد استثمار وقته.إىل كل طالب: 
 لصحيحة للمذاكرة.يبحث عن الطريقة اإىل كل طالب: 
 يريد التخلق بأخالق الطالب املثايل.إىل كل طالب: 
 يريد اجتناب صفات الطالب املتأخر دراسًيا.إىل كل طالب: 

 نقدم هذا اإلصدارإىل كل طالب وطالبة: 

 الناشر
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 ملاذا تدرس؟

هل  سلألن نفسلخ  خلط الطاللب هلذا السلذا ت مللا ا الدر ت وملا 
 ةتهط  هدافخ وطموحااخ من الدراس

لقد ُسئ  كثري من الطالب هلذا السلذا  فنانلن إجلابتتل ةتلفلة. 
 فالذين ضُعفن مهمتل وَفرتت عزائمتل دارت إجابتتل حو  ما يلط:

 ألكسب املا .أدرس 
 حىت ال ينون  حد  فض  مين.أدرس 

 ال أدري.
 ألن معظل الذين هل يف سين يدرسون.أدرس 
 ألصبح رجاًل مشتورًا.أدرس 
 .ألضيع وقيتأدرس 
 ألن والدي يريدان  لخ.أدرس 

وأنااار هللا بئااا رمم تاا    أماا ماان ت  ااا أماادات م وم ااا    اام
 إجاباهتم دارت حول اآليت:

 ألنفع نفسط و سريت وجمتمعط و ميت.أدرس: 
 . ن هللا اعاىل  مر بالعلل والتعللطاعة هلل عز وج ؛ ألأدرس: 
  ألعبلللد هللا علللز وجللل  عللللى عللللل وبصلللرية، ال عللللى جتللللأدرس: 

 وهوى.
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 إرضاء لريب وطاعة لوالدي وألكتسب فضائ  التعليل.أدرس: 
  خط الطالب الفرق بني هذالء وهذالء..أرأيا: 
يريد املا .. يريلد الشلترة.. يريلد ضلياو األوقلات.. وقلد ال األول: 
 يدري ما يريد.
يريد طاعة ربه ورضاه.. يريلد بلر والديله.. يريلد نفلع نفسله والثاين: 

 يريد األجر واملثوبة من هللا.وجمتمعه و مته، 
فلنن هللا علز وجل  يعطيله ومن نوى بع  ه ودراساهه ما ا األماور: 

املللللا ، ويعطيلللله الشللللترة ويعطيلللله الللللذكر احلسللللن وعلللللو املنزلللللة يف الللللدنيا 
 واآلخرة.

ال جتعلل  الللدنيا  كللو مهللخ، وال جتعلل  هللدفخ مللن أخااا الطالااب: 
لعللللل والتفلللوق الدراسلللة والعللللل ،صللليلتا، بللل  اصلللر  مهلللخ إىل طللللب ا

 فيه، وسو  اأيت إليخ الدنيا  ليلة منقادة.
 تضل الع م

وفضللائ  العلللل كثللرية ال يعاارق راادر الع اام إال ماان ماارق تضاا ه: 
الصلل،ري، ولنللن نشللري إىل بعلل   البحللثال مينللن استقصللايفها يف هللذا 

 هذه الفضائ  يف النتاب والسنة.
اانْ قللا  اعللاىل:  ُ ا ال اا اين  ن م ناااوا ما كاْم و ال اا اين  أاوتاااوا اْلعاْ اام  يا ْرت اا ا ا

اااات   اااْن ماب اااادااا [ وقلللا  اعلللاىل: 11]اجملادللللة:  د ر ج  ُ   ما ااا  ا إاَّن  اااا ش ْ  
ااا ا  ااْل ي ْسااه واي ال اا اين  يا ْع   اااو   [ وقللا  اعللاىل: 82]فللاطر:  اْلعا     م 

بزيلللادة  ن يلللدعوه  [ و ملللر هللا نبيللله 9]الزملللر:  و ال ااا اين  ال  يا ْع   ااااو   
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 [.111]طه:  و راْل ر ب ا زاْدينا ماْ ً االعلل فقا : 

من س ك طريًقاا ي اه ف تياه م ً اال سا ل هللا : »وقا  النيب 
 .( 1)«له به طريًقا إىل اجلنة

 .( 2)«ط ب الع م تريضة م   كل مس م: »وقا  
ماان خاارط ب ط ااب الع اام ت ااو ب ساابيل هللا حاا  : »وقللا  

 .(3)«يرج 
رضط هللا عنه لنمي  بلن زيلادة النخعلط بن أيب طالب  ورال م ا

العلللل خللري مللن املللا ، العلللل حترسللخ و نللن ،للر  املللا ، العلللل يزكللو »
علللى اإلنفللاق، واملللا  انقصلله النفقللة، العلللل حللاكل واملللا   نللوم عليلله، 
و بلللة العللللل ديلللن يلللدان سلللا، العللللل ينسلللب العلللا  الطاعلللة يف حيااللله، 

 «.اه، وصنيعة املا  ازو  بزوالهومجي  األحدوثة بعد وفا
مللات ُخللزان األمللوا  وهللل  حيللاء، والعلمللاء بللاقون مللا بقللط الللدهر، 

  عياهنل مفقودة و مثاهلل يف القلوب موجودة.

                              
 مسلل. رواه (1)
 األلباين. وصححه ماجه ابن رواه (8)
 وحسنه. الرتمذي رواه (3)
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 صفات الطالب املثايل

منتللا مللا هللو واجللب عليلله، كثاا ل ل طالااب املثااايل:   صاافاتمنااا  
 ومنه ما هو مندوب يف حقه ومن  لخ.

 اإلخالص: -1
ال بلللد منللله يف كللل   ملللر ملللن األملللور، وهلللو يف طللللب الص: واإلخااا

العلل متأكد، إ  لو ُعدم اإلخلال  ألصلبح العللل ُحعلة عللى صلاحبه 
من تع م م ً ا مما يبهغاا باه وجاه هللا ال : »ووبااًل عليه، قا  النيب 

يهع  اااه إال ليئااايب باااه موًداااا مااان الااادنيا    اااد مااارق اجلناااة ياااو  
 .( 1)«القيامة

تع ااام الع ااام ليبااااما باااه الع  اااا  أو  ااااري باااه مااان : »وقلللا  
 .( 2)«السف ا ل أو يئرق به وجوا الناس إليه أدخ ه هللا ج نم

 ن ُاصللللللح نبيلللللخ واتعاهلللللد سلللللريراخ، تع ياااااك أخاااااا الطالاااااب: 
إَّنااا األم ااال بالنياااتل وإَّنااا لكاال : »وانظللب باطنللخ فقللد قللا  

هللا امااارا ماااا ناااوى ت ااان أناااا مهرتاااه إىل هللا ورساااوله ت هرتاااه إىل 
ورساااولهل ومااان كاناااا مهرتاااه إىل دنياااا يئااايب ال أو امااارأل ينك  اااا 

 .( 3)«ت هرته إىل ما ماجر إليه
واعللللل  خلللط الطاللللب  ن اإلخلللال  للللن يفقلللد   للليًئا ملللن األملللور 

                              
 األلباين. وصححه داود و بو  محد رواه (1)
 األلباين. وصححه البيتقط  خرجه (8)
 عليه. متفق (3)
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املادية، ب  على العنس من  لخ، فننله ععللخ الذدي عمللخ والذاكر 

التفلوق  دروسخ بناقان ومراقبة هلل عز وج ، مما يعينخ بعد  لخ على
الدراسللط الللذي يذهلللخ إىل املناصللب الدنيويللة الُعليللا، واملراكللز القياديللة 

 الرفيعة.
 الهقوى: -2

 سا  الفالح، وُدعامة التفوق والنعاح، وهلط خلري زاد والهقوى: 
يتلللزوده الطاللللب إىل مدرسللله، فملللن ااقلللى هللا علللز وجللل  فَللللَتح لللله  بلللواب 

ُ   و  العلل كما قا  سبحانه  ُ ا و اتا قاوا ا  [.828]البقرة:  يااع   ا اكاما ا
عز وج  يسر له ك  عسري، و ل  له كل  الصلعاب ومن اتق  هللا 

اااْن أ ْمااارااا ياْساااًرااللليت اواجتللله قللا  اعلللاىل:  ُ     ْع ااْل ل اااها ما َا ا  و م اااْن يا ه ااا
 [.1]الطالق: 

عللز وجلل  جعللله مللن النللاجحني الفللائزين يف الللدنيا وماان اتقاا  هللا: 
ُ   و يا ها ْقاها كما قا  سبحانه:   واآلخرة ْاا  ا ُ   و ر سااول ها و ش  و م ْن ياطاا ا ا

 [.28]النور:  ت أاول ئاك  ماما اْلف ا ازاو   
كملللا قلللا  طللللق بلللن حبيلللب رضلللط هللا عنللله:  ن اعمللل  والهقاااوى: 

بطاعلللة هللا عللللى نلللور ملللن هللا، ارجلللو ثلللواب هللا، و ن الللرت  معصلللية هللا، 
  اخا  عقاب هللا.على نور من هللا

 تر  السخرية واالسه زا : -2
متواضع لزمالئله و سلااذاه ال يسلتتزأ بأحلد، وال الطالب املثايل: 

اْن يسخر من  حد قا  اعاىل:  ْر ر او ن ما ا ال ا اين  ن م نااوا ال  ي ْساخ  ي ا أ ياُّ  
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ناْ امْ  ًرا ما ياْ  [.11]احلعرات:  را ْو   م س   أ ْ  ي كاوناوا خ 
 ن يسلللتتزأ الطاللللب باإلسلللالم  و بشلللطء ملللن كااا ى: والطاماااة ال

فلللنن  للللخ   حنامللله،  و بلللالقر ن،  و بشلللطء ملللن ُسلللنن املصلللطفى 
ُ ا خيرجه من اإلسلالم إن كلان منلًفلا باألحنلام، قلا  اعلاىل:  رااْل أ بااا

اااااْر اْ با ْعاااااد   ف  ْناااااهاْم ت ْساااااها ْ زا او   َ ال  تا ْعه ااااا اراوا ر اااااْد ك  ن ي اتااااااها و ر سااااااولاها كا  و 
 [.55، 52]التوبة:  إا  اناكامْ 

والسللخرية واالسللتتزاء مللن عالمللات ال،للرور والنللو وال،للرور والنللو 
يذديللللان إىل حرمللللان الطالللللب مللللن الفوائللللد املتنوعللللة اللللليت هللللو يف  مللللس 

 احلاجة إليتا.
رمحلللله هللا االسللللتتزاء رااااال تاحااااة ال ااااي  مبااااد العزيااااز باااان باااااز 
سلللللتتزأ بأهللللل  اللللللدين باإلسلللللالم  و بشلللللطء منللللله كفلللللر  كلللللو، وملللللن ي

واحملللللافظني علللللى الصلللللوات مللللن  جلللل  ديللللنتل و للللافظتتل عليلللله يعتللللو 
مسللتتزئًا بالللدين، فللال عللوز جمالسللته، وال مصللاحبته، بلل  عللب اإلننللار 

 عليه والتحذير منه ومن صحبته.
 االسهعانة باهلل مز وجل: -4

ال يعتمد على فتمله و كائله، ألن ملن اعتملد إ  الطالب املثايل: 
تملله و كائلله قللاده  لللخ إىل ال،للرور والتنللو الللذي حَتللرم الطالللب علللى ف

االسللتفادة وقللد يفتللل األ للياء علللى  لللري وجتتللا ولللذلخ فللنن الطالللب 
املثللايل يلعللأ إىل هللا عللز وجلل  يف كلل  األمللور، ويطلللب منلله العللون علللى 
الفتلللل واإلدرا ، وسلللرعة التحصلللي  واحلفلللل والزيلللادة الدائملللة يف العللللل 

 واملعرفة.
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 ال امر:رال 

إ ا   مينلللللللللن علللللللللون  ملللللللللن هللا 
 للفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللىت

 

 فللأكثر مللا عللين عليلله اجتتللاده 
 احملاتظة م   الئالل: -5 

هلللا  للأن عظلليل يف حيللاة الطالللب املثللايل، فتللو حتللافل تالئااالل: 
عليتللا، ويسللتعد هلللا، وحتللافل علللى  ركاهنللا وواجباتللا وسللننتا وعتتللد يف 

يتتلا، وحتلافل عللى  دائتلا اخلشوو فيتلا وفتلل معانيتلا، ويذديتلا يف مواق
 يف املساجد مع مجاعة املسلمني.

خللري معلني للطالللب يف مسللرياه التعليميلة ولللذلخ  َمللر هللا والئاالل 
لا اعللاىل باالسلللتعانة سلللا فقللا :  ]البقلللرة:  و اْساااه عايناوا باالئ اااْ ا و الئ اااال 

12.] 
انتط عن الفواحش ومننرات األخلالق الليت يبتعلد عنتلا والئالل 

اااااا ا اللللللب املثلللللايل. قلللللا  اعلللللاىل: الط ااااا  م ااااانا اْلف ْ    ل  تا ناْ   إا   الئ اااااال 
 [.12]العننبوت:  و اْل اْنك را 

حتب  ن ينون ملن السلبعة اللذين يظلتلل هللا يف والطالب املثايل: 
و « شاااااب ن ااااأ ب مبااااادل هللا»ظللللله يللللوم ال ظلللل  إال ظللللله، ومللللنتل: 

 .( 1)«رجل ر به مع َ باملساجد»
 نللله يصللللط صلللالة لطالاااب املثاااايل م ااا  الئاااالل: ومااان ظاتظاااة ا

الظتلللر يف مدرسلللته قبللل   ن يلللذهب إىل البيلللن وال يذجلتلللا ليصلللليتا يف 
 بيته؛ ألنه يعلل فض  صالة اجلماعة، وحتر  عليتا.

                              
 عليه. متفق (1)
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 ورفة م  صالل الفهر

يضليعون صلالة الفعلر  علة  هنلل يسلتيقظون كث  من الطاالب: 
 فرضلللتا هللا علللز وجللل  عللللى مبنلللرًا وهلللذا  لللرم ال علللوز فالصللللوات الللليت

عبلللاده صلللس صللللوات ال  ربعلللة، وصلللالة الفعلللر ملللن  عظلللل الصللللوات 
اااا   اخلملللس قلللا  اعلللاىل:        و راااااْرن    اْلف ْهااارا إا   راااااْرن    اْلف ْهااارا ك 

ماااان صاااا   الاااا دين دخاااال : »[ وقللللا  82]اإلسللللراء:  م ْ اااا اوًدا
 . والودان: الفعر والعصر.( 1)«اجلنة

ص   الئبح ت و ب ذمة هللا تاال يهبعانكم هللا من : »ورال 
 .( 2)«ب ا  من ذمهه
اضيع  خط الطالب هذه الصالة العظيملة وافضل  عليتلا تكيف: 

 مرًا من  مور الدنيات وللو  نلخ  خلط الطاللب  خلذت باألسلباب املعينلة 
 على صالة الفعر ألحرزت دينخ ودنيا  مًعا، ومن هذه األسباب:

 دقة: والعزمية القوية على القيام للصالة.استحضار النية الصا -1
 النوم مبنرًا: وعدم الستر. -8
عللدم ارانللاب املعاصللط بالنتللار: فللنن  لللخ ممللا يقسللط القلللب  -3

 وحتو  بينه وبني  سباب الرمحة.
 عدم إاعاب البدن بالنتار مبا ال يفيد. -1

                              
 مسلل. هروا (1)
 األلباين. صححه و الرتمذي رواه (8)
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  ال ينثر األك  والشرب في،لبه النوم. -2
 االستعانة بالقيلولة. -5
ضللبا السللاعة املنبتللة علللى موعللد الصللالة  و االسللتعانة بأحللد  -8

 األ خا  يقوم بنيقاظه.
 ن يعلللللر  فضللللل  الصلللللالة عموًملللللا: وصلللللالة الفعلللللر خاصلللللة،  -2

 وحنل اركتا  و التتاون سا.
 احلذر من الشتوات:  -5

حتلللذر   لللد احللللذر ملللن الشلللتوات احملرملللة؛ ألهنلللا الطالاااب املثاااايل: 
ضللله للعقوبلللات الدنيويلللة واألخرويلللة قلللا  اقطعللله علللن طللللب العللللل، واعر 

ل  و اتا با عااااااوا اعلللللاىل:  ْ ااااافن أ د ااااااماوا الئ اااااال  اااااْن با ْعاااااداماْم خ  ت خ   اااااف  ما
 [29]مرمي: ال    و اتا ت س ْوق  يا ْ ق ْو   غ يًّا

وهو يبتعد عن  ي طريق يذدي إىل اراناب الفلواحش، وملن هلذه 
 الطرق:
م هللا عملللاًل بقولللله فتلللو ي،للل  بصلللره علللن  لللار طرياااَ البئااار:  -أ

ااْن أ ْبئ اااراماْم و ف ْف ظاااوا تااااراوج  امْ اعللاىل:     راااْل لاْ  اااْنمانا   يا غاضُّااوا ما
 [ .33 :]النور

فتللللو ال يللللتنلل بللللالنالم الفللللاحش الللللذي طريااااَ ال سااااا :  -ب
لااااايف املااااانمن : »يسلللللتدعط الشلللللتوات ويتللللليل ال،رائلللللز قلللللا  النللللليب 

 .( 1)«ي بالطعا  وال ال عا  وال الفاحا الب 
                              

 األلباين. وصححه واحلاكل  محد رواه (1)
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ومللللن النللللالم الفللللاحش الللللذي يبتعللللد  عنلللله الطالللللب املثللللايل  لللللخ 
النللالم الللذي يللدور  ثللاء املعاكسللات اهلاافيللة، ولللذلخ فتللو يبتعللد عللن 

 الخ املعاكسات وينرهتا وينفر منتا.
طريق السمع: فالطالب املثايل حتفل مسعه عن النلالم احمللرم،  -ج

الشللتوات. ولللذلخ فننلله يبعللد والعبللارات الفاحشللة اللليت اُللذكره بللال،رائز و 
 عن مساو ال،ناء؛ ألن ال،ناء يدعو إىل الباط  ويزين الشتوات.

طريلللق اللملللس: فالطاللللب املثلللايل حتفلللل يلللده ملللن  ن  تلللد إىل  -د
 حرام.

طريللللللق املشللللللط وهللللللو  يًضللللللا ال يسللللللعى إىل وال يللللللذهب إىل  -هللللللل 
 األسواق والشوارو بقصد املعاكسات واملضايقات.

 : ال يقر  روايات احلب وال،رام.الطالب املثايل  -و
 الطالب املثايل: ال يشرتي اجملالت اخلليعة. -ز
الطالللللللب املثللللللايل: ال يتللللللدم دينلللللله و للللللبابه مبطالعللللللة القنللللللوات  -ح

 الفضائية اليت اعرض للعتر والر يلة.
الطاللللب املثلللايل: ينلللبح مجلللاح  لللتواه بلللالطرق الشلللرعية مثللل   -ط

 القراءة ولري  لخ.الزواج، والصيام، وممارسة الرياضة، و 
الطالللب املثللايل: يراقللب ربلله، ويسللُد كلل  األبللواب اللليت اللدعوه  -ي

 إىل اراناب احملرمات.
 العادل السرية
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من   د املشنالت اليت يعاين منتلا الطلالب، إ  العادل السرية: 

وقللد زاد مللن  للدتا كثللرة امل،ريللات والوسللائ  اللليت اللدعو إىل الفاحشللة، 
ة، وقصة خبيثة، واوج مثلري، فيلعلأ الطاللب من جملة خليعة وقناة ماجن

إىل االستمناء ليخفب حدة الشتوة بزعمه، وهو بذلخ كمن يست،يث 
من الرمضاء بالنلار، فلنن االسلتمناء ال يزيلده إال  لبًقا وضلعًفا وسلقوطًا 

 يف مستنقع ال،رائز والشتوات.
فينللون باالبتعللاد عللن املثللريات اللليت اللذجل أمااا العااالط ايقيقااا: 

 ة.الشتو 
 ن ينتشلل  نفسلله مللن القنللوات اخلبيثللة، و ن يبتعللد تع اا  الطالااب: 

علللن الصلللور املاجنلللة، و ن يتعنلللب األملللاكن املختلطلللة الللليت ينثلللر فيتلللا 
 التوج وإظتار املفاان والعورات.

 ن يعللللل حنلللل هللا علللز وجللل  يف االسلللتمناء و نللله وم ياااه كااا لك: 
و ال ا اين  مااْم  رم يف  ريعة هللا عز وج  يد  عللى  للخ قولله اعلاىل: 

ْم أ ْو م ا م   ك ْا أ ْ  ااناا اْم ت ا انا  اْم  لافاراوجا اْم ح اتاظاو   َ إاال  م     أ ْزو اجا ا
ااااما اْلع اااااداو    اااانا ابْاها غ اااا  و ر ا   ذ لاااااك  ت أاول ئاااااك  ما اااارا م  اااااوما   َ ت     غ ياْ

 [.8-2]املذمنون: 
كر إال يف الزوجللة، فللال حتلل  العملل  بالللذ »رمحلله هللا: رااال ال اااتعا 

 «. و يف ملخ اليمني وال حت  االستمناء وهللا  علل
 ن يعلللل فاعلتللا  هنللا وممااا يعاا  م اا  تاار  ماا ا العااادل القبي ااة: 

ُاذهب قوة البدن ملن  دمنتا، واُلذهب سلاء الوجله ونلوره، والورل اللذ  
واالنقيلللاد للشلللتوة، والللدعو إىل ملللا هلللو  كلللو منتلللا ملللن الزنلللا والللللواط، 



 

 17 صفات الطالب املثايل
 

 العبد من درجة علو اهلمة إىل درجة دناءة اهلمة وخساستتا. واتنز 
 ال ل   ول

 خللط الطالللب  ن الصللو علللى الشللتوة  سللت  مللن الصللو وام اام: 
 على ما اوجبه الشتوة فنهنا.

ا وعقوبة.
ً
 إما  ن اوجب  مل

 وإما  ن اقطع لذة  كم  منتا.
 وإما  ن اضيع وقًتا إضاعته حسرة وندامة.

 سالمته  فض  للعبد من ثلمه. وإما  ن اثلل عرًضا
 وإما  ن اذهب ماال بقايفه خري له من  هابه.

 وإما  ن اضع قدرًا  و جاًها قيامه خري من وضعه.
 وإما  ن اسلب نعمة بقايفها  لذ من قضاء الشتوة.

 وإما  ن  تد لوضيع إليخ طريًقا   ينن عدها قب   لخ.
 ارب لذة الشتوة.وإما  ن جتلب مهًا ولًما وحزنًا وخوفًا ال يق

 وإما  ن انسط علًما  كره  لذ من ني  الشتوة.
 وإما  ن اشمن عدًوا و،زن ولًيا.

 وإما  ن اقطع الطريق على نعمة مقبلة.
 وإما  ن ،دل عيًبا يبقى صفة ال ازو .

 تيا أخا الطالب!
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 إيا   ن استسلل هلذا العادة القبيحة!

 إيا   ن  ننتا من قياد  والسيطرة عليخ!
 يا   ن اصبح عبًدا هلا!إ

 إيا   ن اضيع فيتا زهرة  بابخ وخالصة قواخ!
 قللللللد هيللللللذو  ألمللللللر لللللللو َفطنللللللن للللللله

 
 فاربلللأن بنفسلللَخ  ن ارعلللى ملللع اهلََمللل    

 
 املئابرل:الئ  و  -7

ملن  هلل صلفات الطاللب املثلايل، وكثلري تالئ  م ا  اله ئايل: 
تل مللللن الطللللالب يتمتعللللون بللللذكاء كبللللري، إال  ن عللللدم صللللوهل ومصللللابر 

يللذخرهل عللن مرابللة الطللالب املتميللزين إىل مرابللة الطللالب العللاديني، بلل  
رمبلللا إىل مرابلللة الطلللالب املتمللللني املفلللرطني، فلللنن العللللل ال يُنلللا  براحلللة 
اجلسللللللد، بلللللل  بالصللللللو والتحملللللل  وبللللللذ  نفلللللليس األوقللللللات يف ،صلللللليله 

 واكتسابه، فنن لذة العلل ازيد على ك  لذة.
وهو  ن ك   طء نفليس خطلري اأملن ععًبا »رال ابن اجلوزي: 

يطللللو  طريقلللله وينثللللر التعللللب يف ،صلللليله. فللللنن العلللللل ملللللا كللللان   للللر  
األ ياء   حتص  إال بالتعب والستر، والتنرار وهعلر الللذات والراحلة 
حللىت قللا  بعلل  الفقتللاء: بقيللن سللنني   للتتط اهلريسللة ال  قللدر؛ ألن 

 «وقن بيعتا وقن مساو الدر !!
 للللوال املشللقة سللاد النللا  كلتلل

 
 اجلللللللود يفقللللللر واإلقللللللدام قتللللللا  

اد زملان اجللزاء ملن الملح قصلر املوسلل املعملو  فيله وامتلدتاملوتَ:  
نتتلللب حلللىت اللحظللة وزاحلللل كلل  فضللليلة، فنهنلللا إ ا الللذي ال  خلللر للله، ا
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 فاان فال وجه الستدراكتا.
يف صلوه ومصلابراه عللى ،صلي  العللل: ورال ابن اجلاوزي أيًضاا: 

العلللل  لقللى مللن الشللدائد مللا هللو عنللدي ولقللد كنللن يف حللالوة طللليب »
 «. حلى من العس ، ألج  ما  طلب و  رجو

كنللن يف زمللان الصللبا  خللذ معللط  رلفللة يابسللة، فللأخرج يف طلللب 
احلديث، و قعد عللى هنلر عيسلى، فلال  قلدر عللى  كلتلا إال عنلد امللاء، 
فنلما  كللن لقملة  لربن عليتلا، وعلني مهليت ال الرى إال للذة ،صلي  

 العلل.
ال اطاللللللب جبلللللوو  و عطلللللش.. وال ي اااااا األي ايبياااااب: وأناااااا أ

اطالللب بالسللفر والرحلللة الطويلللة لطلللب حللديث  و حللديثني.. فاحلمللد 
جممللوو.. و للريعة اإلسللالم  فوظللة والعلمللاء  هلل حللديث رسللو  هللا 

متلللوافرون يف بلللالد .. وملللا عليلللخ إال اإلقبلللا  عللللى العللللل، والصلللو يف 
 اقييده.،صيله وبذ  األوقات يف اكتسابه و 

 فأين  ه  اجلد واالجتتادت
 و ين املشمرون األجمادت

 و ين املتزودون ليوم املعادت
 حسن اخل َ: -8

ُحسللن اخللللق وقللد كللان رسللو  هللا وماان صاافات الطالااب املثااايل: 
  :حسن النلا  ُخلًقلا ووصلفه هللا علز وجل  بلذلخ يف قولله   و إان اك

َ  م ظايم    [.1]القلل:  ل ع    خا ا
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ماااا مااان شاااا  ب امليااازا  أ قااال مااان حاسااان : »لنااا  وراااال ا

 .( 2)«أك ل املنمن  إ انًا أحسن م أخالرًا: »وقا  ( 1)«اخلا َ
يقتضط التواضع للزمالء والتعلاون معتلل ورمحلتتل، وحسن اخل َ: 

وقبللللو  معللللا يرهل والعفللللو عللللن زالتللللل، ويقتضللللط كللللذلخ التللللأدب مللللع 
لللري معصللية، وحبللذا لللوقرن  املعلمللني واحللرتامتل واللوقريهل وطللاعتتل يف

  لخ بالدعاء هلل والثناء عليتل.
 ن اصلل  مللن قطعللخ، واعطللط مللن حرمللخ، ومجاااح حساان اخل ااَ 

 واعفو عمن ظلمخ.
 اح ر السب وال عن

كثللللري مللللن الطللللالب يف معصللللية السللللب واللعللللن، وال يللللدرون يقاااا  
( 3)«سباب املس م تسوق: »خطورة هذه املعصية، فقد قا  النيب 

. 
يف املانمن بالطعاا ل وال ال عاا  وال الفااحا وال ل: »وقلا  
 .( 4)«الب ي 

 خللط الطالللب مللن السللب واللعللن فنهنمللا دليلل  علللى سللوء تاحاا ر 
 اخلُلق وضعب الرتبية وخفة التدين.

                              
 األلباين. وصححه داود و بو  محد رواه (1)
 صحيح. حسن قا : و الرتمذي رواه (8)
 عليه. متفق (3)
 األلباين. وصححه واحلاكل  محد رواه (1)
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 النظافة وحسن اهلندام: -9
الطالللللب املثللللايل: يتللللتل بنظافللللة ثيابلللله وبدنلللله، فللللنن اإلسللللالم ديللللن 

 هللللللل  ركللللللان اإلسللللللالم بعللللللد  النظافللللللة، وقللللللد جعلللللل  الصللللللالة اللللللليت هللللللط
الشللتاداني متوقفللة علللى الوضللوء وهللو لسلل  بعلل  األعضللاء وانظيفتللا 
وا للرتاط لصللحة الصللالة طتللارة البللدن والثيللاب واملنللان. وجعلل  ال،سلل  

احللللللائ  والنفسلللللاء  مجلللللع البلللللدن مللللذهًبا للعنابلللللة، و ملللللر وهللللو انظيلللللب
 بال،س  إ ا انتتن فرتة احلي  والنفا .

م اار : »ط يللوم اجلمعللة وقللا  األسللبوعوحااع م اا  الغساال: 
ماان الفطاارل: راار ال اااربل وإمفااا  ال  يااةل والسااوا ل واسهن اااق 
املا ل ورر األظفارل وغسل ال اجمل ونهاف اإلبا ل وح اَ العاناةل 

. قلللا  راوي احللللديث مصلللعب ابلللن ( 1)(«وانهقااااص املاااا  )االساااهنها 
  يبة: ونسين العا رة إال  ن انون املضمضة.

  ُيسب  ثيابه.والطالب املثايل: ال
 والطالب املثايل: ال يتشبه بالنفار يف مالبستل.

والطالب املثايل: ال يقل   لعره عللى مثلا  القصلات ال،ربيلة؛ ألن 
مااان ت ااابه بقاااو  ت اااو : » للللخ ملللن التشلللبه احمللللرم وقلللد قلللا  النللليب 

 .( 2)«من م
ال يللللبس مالبلللس الشلللترة، وال خيتلللا  يف ثيابللله والطالاااب املثاااايل: 

                              
 مسلل. رواه (1)
 باين.األل وصححه داود و بو  محد رواه (8)
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 انوًا.

 ال يتشبه بالنساء يف مالبستن وليونتتن.الب املثايل: والط
 مسامدل الزمال :  -11

الطاللللب املثلللايل: ال حتتنلللر اخللللري لنفسللله، وال يبخللل  بلللالعلل عللللى 
 زمالئه، ب  عود عليتل بعلمه، ويوجتتل إىل اخلري، وقلد بلني النليب 

املساا م أخااو املساا م ال يظ  ااه : »فضلل  مسللاعدة اإلخللوان فقللا  
 ه ماان كااا  ب حاجااة أخيااه كااا  هللا ب حاجهااهل وماان تاارط وال يساا 

ماان مساا م كربااة ماان كاارب الاادنيال تاارط هللا منااه  ااا كربااة ماان كاارب 
 .( 1)«يو  القيامةل ومن سرت مس ً ا سرتا هللا يو  القيامة

حتب ألخيه ما حتلب لنفسله، فنملا حتلبف لنفسله والط ب املثايل: 
للدرجات الُعليلا فنلذلخ ينب،لط  ن  ن ينون جمتتًدا متفوقًا حائزًا عللى ا

حتب  لخ لزمالئه، وال مينع من  لخ  ن ينافس الطالب  قرانه منافسلة 
  ريفة ب،ية اقدمتل والتفوق عليتل.

 التحلط بالصدق: -11
فالطالللللب املثللللايل: صللللادق احلللللديث نقللللط السللللريرة، حلللللو املنطللللق، 
حسللن النللالم، ال ينللذب إ ا حللدل، وال خيلللب إ ا وعللد، وال خيلللون 

 ا ائلللللتمن فباطنللللله مثللللل  ظلللللاهره وهلللللذه حقيقلللللة الصلللللدق، قلللللا  اعلللللاىل: إ
   ااْدقا و ص ااد ق  باااها أاول ئاااك  ماااما اْل اها قاااو ااا   باالئ ا ]الزمللر:  و ال اا اي ج 

33.] 
                              

 عليه. متفق (1)
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إ  الئادق ي ادي إىل الا ل وإ  الا  ي ادي »: ورال النا  
 .( 1)«إىل اجلنةل وإ  الرجل ليئدق ح  يكهب مند هللا صديًقا

 خط الطالب! كن صادقًا مع زمالئخ ومعلميلخ، واعللل  نلخ  فيا
إ ا كللذب علللى معلمللخ يوًمللا فسللو  ينشللب  مللر  يف هنايللة املطللا  
 وعندها لن يصدقخ  حد بعد  لخ، فاصدق انعو فنن الصدق جناة.

 اله  ا باملرو ل: -12
سعية ُجبَلن عليتا النفو  الزكية و يمة طُبعن عليتا واملرو ل: 
، وضللعفن عنتللا الطبللاو الدنيللة، فلللل ُاطللقن مَحنللَ    للراطتا اهلمللل العليللة

السنية واملروءة داللة عللى كلرام األعلراق، وباعثلة عللى منلارم األخلالق، 
قيللل  لسلللفيان بلللن عيينلللة: قلللد اسلللتنبطن ملللن القلللر ن كللل   لللطء، فلللأين 

خااا ا اْلع ْفااو  و ْأماااْر بااااْلعاْرقا و أ ْمااراْ   روءة فيللهت قللا : يف قوللله اعللاىل:امللل
[ ففيه املروءة وحسن اآلداب ومنارم 199]األعرا :  نا اجلْ اما ا   م  

 األخالق.
 املروءة اسل جامع للمحاسن كلتا.ورال  را  بن  را : 

 التحلط بالعفة واحلياء و ر  النفس: -13
فالطاللللب املثلللايل: بعيلللد علللن اللللدنايا، قريلللب ملللن العفلللا  و لللر  

يسلللريًا وال يقبللل   ن ،لللوم اللللنفس، ال يسلللمح بلللانثالم عرضللله وللللو  للليًئا 
 نفسه حو  الدنايا واألوساخ، كتذا الرج  الذي وصفه الشاعر بقوله:

  مراللللله نفلللللس باللللللدناءة واخلنلللللا
 

وهنتللللللللللله علللللللللللن سلللللللللللب  العللللللللللللى  
 طاعتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا!أف
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 فلللن ا  صلللاب ملللن احمللللارم خللللة

 
 يبين النرمُي سا املنلارَم باعتلا! 

حلللطر كلللرمي بعيلللد علللن الصلللفاقة والقحلللة واحليلللاء ملللن وماااو كااا لك:  
 الصفات اجلبلية اليت ابعث على فع  ك  مجي  وار  ك  قبيح.

 . وقللللا  ( 1)«واييااااا  شااااعبة ماااان اإل ااااا »: رااااال الناااا  
 .( 2)«اييا  ال يأيت إال خب »

 م و اهل ة: -14
ال يسللعى دائًمللا إىل االزديللاد مللن العلللل واملعرفللة، و الطالااب املثااايل: 

اقب مهته عند خطوط محراء ال اتعاوزها، ب  هلو يطللب العللل النلافع 
ملللن كللل  طريلللق، ويطلللرق  بلللواب املعرفلللة مجيعتلللا ال حتركللله يف  للللخ دنيلللا 
زائلة، وال  توات فانية وإمنا حتدوه إىل  لخ هد  نبيل  ولايلة سلامية 
هلللط إخلللراج نفسللله وللللريه ملللن ظلملللات اجلتللل  إىل نلللور املعرفلللة، وكفلللى 

 ومسًوا ورفعة. بذلخ نُبالً 
ال ينتفللللط مبللللا هللللو مقللللرر عليلللله يف عامللللة والطالااااب مااااايل اهل ااااة: 

الدراسط، فن ا كان زماليفه حتفظون جزًءا  و اثنلني ملن القلر ن، فننله قلد 
 اعدى نصب القر ن حفظًا وجتويًدا.

وإ ا كلللللان زملللللاليفه يتعتعلللللون يف األصلللللو  الثالثلللللة فننللللله قلللللد حفلللللل 
 مث   لخ فقس. الطحاوية والواسطية عن ظتر قلب، وعلى

ال ينظلر إىل ملن دونله يف  ملور اللدين والعللل والطالب مايل اهل اة 
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 وسائر الفضائ ، ب  ينظر إىل من هو  على منه و رفع قدرًا.
ينفللر مللن اوافلله األمللور دائًمللا يطلللب النمللا  وينشللد املعللايل و ت ااو 

 فتا.وينره سفاس
 ص بة األخيار: -15

الطبلع يسلرق ملن خصلا  الصاحب له اأثري كبري يف صاحبه، فلنن 
املخللالطني، فمللن صللاحب طللالب العلللل واملعرفللة حللذا حللذوهل وطلللب 
العلل مثلتل، وَمنن صاحب البطالني الذين املتتت جمالسلتل بالنلذب 
وال،يبللللة والنميمللللة والسللللخرية واالسللللتتزاء بللللاآلخرين،  و للللخ علللللى   ن 
ينلللون ملللثلتل، فلللنن اللللنفس  يللل  إىل ملللا يشلللاكلتا، وقللل   ن يسللللل ملللن 

مثاال اجل اايف الئااا  : »لسللة هللذالء  حللد، ولللذلخ قللا  النلليب جما
واجل اايف السااو  ك اماال املسااك ونااات  الكاا . ت اماال املسااك إمااا 
أ  فاْااا يك أي يعطاااا وإماااا أ  تبهااااح  مناااهل وإماااا أ   اااد مناااه رفًاااا 
طيباااةل وناااات  الكااا  إمااااا أ  فااارق  ياباااك وإمااااا أ   اااد مناااه رفًااااا 

 .( 1)«خبيثة
  دياااان خ ي ااااهل ت ينظاااار أحاااادكم م ااااْن الرجاااال م اااا: »وقللللا  

 .( 2)« شالل
 ن رفقللللة الفللللارلني املتملللللني اتسللللبب يف وام اااام أخااااا الطالااااب: 

اراجلللع مسلللتوا  الدراسلللط، ونفلللور زمالئلللخ الصلللاحلني منلللخ، ولضلللب 
 سللللااذاخ عليلللللخ، باإلضلللللافة إىل لضلللللب والللللديخ، وهلللللذا بلللللال  لللللخ 
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 يدخ  يف عقوق الوالدين وهو من كبائر الذنوب احملرمة.

 ذكر هللا وررا ل القرن  -16
علللللز وجللللل  يرقلللللق القللللللوب، وعللللللب اخلشلللللوو، ويطلللللرد تااااا كر هللا 

الشللليطان، ويرضلللط اللللرمحن ويزيللل  اهللللل وال،لللل، وعللللب الفلللرح والسلللرور 
والبسا، ويقلوي القللب والبلدن، وينلور القللب و الوجله، وعللب اللرزق 
ا ويللدفع الفقللر، وينسللو صللاحبه املتابللة والقللرب واملعرفللة، وحتللا اخلطايلل

ويللللذهبتا، ويزيلللل  الوحشللللة بللللني العبللللد وربلللله وهللللو سللللبب ايسللللري األمللللور 
اااائانُّ واكتسللللاب املعللللار  والعلللللوم قللللا  اعللللاىل:      ُ ا ت ْط   أ ال  بااااا اْكرا ا

تا قاْ اااااا [ وقللللا  اعللللاىل يف فضلللل  االسللللت،فار 82]الرعللللد:  اْلقا اااااوبا 
االا  ااا   غ ف ااارًا َ يااْرسا ااْدر ارًا َ اْسااها ْغفاراوا ر ب كاااْم إان ااها ك  الس اا  ا   م   ااْيكاْم ما

اااارًا اااْم أ نْا   ن اااات  و   ْع اااْل ل كا اااْم ج  ْااادادْكاْم بااااأ ْمو ال  و ب ناااا   و   ْع اااْل ل كا  و  ا
 [.18-13]نوح: 

أنا مناد ظان مبادي يب »يقو  هللا اعاىل: وب ايديع القدسا: 
وأناااا معاااه إذا ذكااارين تااا   ذكااارين ب نفساااه ذكرتاااه ب نفساااال وإ  

 .( 1)«كرين ب مأل ذكرته ب مأل خ  من مذ 
واالواه وادبره وفتمه حلق فتمله، فتلو أما حفظ القرن  الكرمي: 

 ،  الطاللب املثلايل الشلال ، فلال ميلر يلوم دون  ن ينظلر يف كتلاب هللا 
علللز وجللل  حافظًلللا وقارئًلللا ومتلللدبرًا فتلللو متلللأدب بللل داب القلللر ن متخللللق 

حتللل  حاللللله، وحتلللرم حرامللله، بأخالقللله، عامللل  مبحنمللله ملللذمن مبتشلللاسه 
ويتتللللدي سديلللله ويسللللر بسللللنته فللللالقر ن هللللو العلللللل، وهللللو املعرفللللة وهللللو 
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ااان  الشلللفاء، وهلللو الرمحلللة، وهلللو اهلُلللدى والنلللور. قلللا  اعلللاىل:  اااز الا ما و ناانا 
اارًا ف ا ن و ر مْح ةن لاْ  اْنمانا   و ال  ي زايدا الظ االا ا   إاال  خ س   اْلقاْرن  ا م ا ماو  شا

ذ لاااك  اْلكاه ااابا ال  ر يْااب  تايااها ماااًدى [ وقللا  سللبحانه: 28سللراء: ]اإل
 [.8]البقرة:  لاْ  اه قا   

 .( 1)«خ كم من تع م القرن  وم  ه: »وقا  
ماااان راااارأ حرتًااااا ماااان كهاااااب هللال ت ااااه بااااه حساااانةل : »وقللللا  

حاارقل ولكااان ألااف حااارقل  ا وايساانة بع اار أمثاهلاااا ال أرااول 
 .( 2)«قوال  حرقل وميم حر 

 على االوة كتاب هللا عز وج .تاحرص أخا الطالب 
 وسارو باالنضمام إىل حلقات ،فيل القر ن 

 واجع  لخ ورًدا يومًيا للقراءة واحلفل.
 وال تم  املراجعة فنن القر ن سريع التفلن.

: وإ ا كنن ال ،سن القراءة فال ارتكتا ألج   لخ، فقد قلا  
الكااارا  الااا رلل والااا ي يقااارأ القااارن  املاااامر باااالقرن  مااا  السااافرل »

. واللللذي يلللدمن الللالوة  ( 3)«ويهعهااا  تياااه وماااو م ياااه شااااق ت اااه أجااارا 
 كتاب هللا عز وج  ال بد  ن حُتسنتا.

 اله يز بايف الدموي: -17
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متميز باحلس اللدعوي؛ ألنله يعللل فضل  اللدعوة والطالب املثايل: 

. وهللو ال يتملل  إىل هللا عللز وجلل  واألمللر بللاملعرو  والنتللط عللن املننللر
ادْحا إاىل  األساليب الدعوية الليت  كلرت يف القلر ن والسلنة قلا  اعلاىل: 

اا  أ ْحس انا  ااداهْلاْم بااال ها ما ان ةا و ج   س بايلا ر ب اك  باايْاْك  ةا و اْل  ْوماظ ةا ايْ س 
 [ .182]النح : 

ماا كاا  الرتاَ ب شاا  إال زاناه وال ناازح مان »: ورال النا  
 .( 1)« شانهشا  إال

إ ا ر يلللن ملللن زمالئلللخ  للليًئا مننلللرًا فحلللاو  تياااا أخاااا الطالاااب: 
« اللللدين النصللليحة»نصللليحتتل عللللى  للللخ، وارفلللق سلللل يف  للللخ، فلللنن 

 كما قا  املعصوم 
 داب اله ينبغا م يك اله  ا  ا ب ذلك:ومن اآل

 عدم البحث عن األخطاء والمس العثرات. -1
 .عدم ال،لظة والشدة يف النصيحة -8
 عدم اعبري املنصوح والتنو عليه. -3
 إ عار املنصوح  بخ له وخوفخ عليه. -1
 اإلسرار بالنصيحة وجتنبتا على املت. -2

 رال ال اتعا رمحه هللا:
 َا،ملدين بُنصللحخ يف انفللرادي

 
 وجنبلللين النصللليحة يف اجلماعلللة 
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 فللللنن النصللللح بللللني النللللا  نللللوو
 

ملللللللللللللللن التلللللللللللللللوبي  ال  رضلللللللللللللللى  
 اسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتماعه

 
 مام بصحته وبدنه:االهت -12

وألن البللدن  مانللة، ونعمللة مللن هللا عللز وجلل ، فللنن الطالللب املثللايل 
يتتل بأمر صلحته وبدنله، وال يسلتخدم جوارحله الليت هلط نعملة ملن هللا 
اعللاىل عليلله فيمللا يضللره بلل  إنلله حتللافل علللى هللذه النعمللة، ويشللنر ربلله 

نع هااا  مغبااو  تي  ااا كثاا  ماان الناااس: الئاا ة : »عليتللا، قللا  
 .( 1)«راغوالف

 ومن صور امه ا  الطالب املثايل بئ هه وبدنه:
فالتللدخني مللن اخلبائللث واحملرمللات اللليت يبتعللد )أ( تاار  الهاادخ : 

عنتللا الطالللب املثللايل، وهللو كللذلخ متنللوو األضللرار مللن صللحية وماديللة 
واجتماعيللة ودينيللة ونفسللية ومللن اعللود علللى التللدخني و سللر  فيلله كللان 

حلظلللة، و خبلللث ملللن اللللدخان: املخلللدرات  ُعرنَضلللة للتلللال  احمللللتل يف  ي
واملسنرات فنهنا الدمر اإلنسلان واقتل  فيله كل  صلور اإلبلداو والطملوح 

 واملعايل.
والسللتر كمللا  نلله يضللر بالصللحة، فننلله يفللوت )ب( تاار  الساا ر: 

على الطالب مصاحل عديدة  عظمتا  نه حترمله ملن صلالة الفعلر وقيلام 
 ا.اللي ، ويشوش عليه  هنه وعع  مزاجه سيئً 

فنن ممارسلة الرياضلة اعمل  عللى بنلاء البلدن )ط( ممارسة الريادة: 
وسللللالمته مللللن اآلفللللات واشلللل،  اإلنسللللان مبللللا هللللو مفيللللد.. ومللللن  نللللواو 
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الرياضللللللللة املفيللللللللدة: السللللللللباحة واجلللللللللري، وسللللللللباق الللللللللدراجات والقيللللللللام 

 بالتمرينات الرياضية اليومية.
ام  ورثله فلنن اإلنسلان إ ا املتت بطنله بالطعل)د( تر  كثرل الطعا : 

  لخ كساًل وصواًل وعدم دقة يف التفنري واالستنساخ.
فلنن الزملان ملن   لر  األ لياء، وإضلاعتتا )ما( تر  كثارل الناو : 

يف النللوم خسللارة وسللوء اللدبري، و عللد  األمللور  ن ينللام الطالللب كلل  يللوم 
 مثان ساعات ال يزيد عليتا.

ألن هلللللذه املنشلللللطات اضلللللر )و( ماااااد  اساااااهخدا  املن اااااطات: 
دن، والللذهب بالصلللحة، وافقلللده النشلللاط واحليويلللة الطبيعيلللة، وهلللط بالبللل

 نوو من  نواو اإلدمان الذي من اعود عليه قاده إىل اهلال  والدمار.
 االمهدال ب املزاح والض ك: -19

فننلله ال ينثلر الضللحخ وما ا أيًضاا ماان صافات الطالااب املثاايل: 
زح  حيانًلا وال ي،رق يف املزاح ب  يضحخ إ ا كان مثلة سلبب للذلخ، وميل

ولنللن ال يقللو  إال الصللدق واحلللق، وال يسللتخدم الللخ الننللات البذيئللة 
وياااال : »اخلبيثللللة ليسللللتعلب سللللا ضللللحخ الللللزمالء، فقللللد قللللا  النلللليب 
 .( 1)«ل  ي فدث تيك ب ليض ك به القو  ويلن لهل ويلن له

ال تكثاار الضاا كل تاا   كثاارل الضاا ك  يااا : »وقللا  النلليب 
 .( 2)«الق ب

                              
 األلباين. وحسنه وددا و بو  محد رواه (1)
 األلباين. وصححه البيتقط رواه (8)
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ملللللزاح والضللللحخ اسللللتخب بلللله، وفسللللد طبعلللله، ومللللن اعللللود علللللى ا
وضعفن مهته، وحام حوله سفسا  األمور و قرات األعما ، ونسط 
األمللللور اهلامللللة اللللليت ُخلللللق ألجلتللللا، ومللللن كللللان هللللذا حاللللله فتللللو  للللبيه 

 بالبتلوان ال بطالب العلل!
 بر الوالدين: -21

بللار بوالديلله مطيللع هلمللا، باحللث عللن رضللامها ال الطالااب املثااايل: 
ضللاسما وةالفتتمللا وال ميلل  مللن خللدمتتما واإلحسللان إليتمللا. يطيللق إل

اانًا قا  اعاىل:      ْينا إاْحس  و ر ض   ر بُّك  أ ال  تا ْعباداوا إاال  إاي اااا و بااْلو الااد 
ااا أاق   و ال   اادا ا ا أ ْو كاال  ا ااا ت ااال  تا قاااْل هل ا   اار  أ ح  ْنااد    اْلكابا  إام ااا يا ااباْ اغ ن  ما

ان  الر مْح اةا تا ناْ  رْ  ن اح  الا ُّل ا ما  ا ا و راْل هل ا  ا را ْواًل ك را ًا َ و اْخفاْض هل ا  ا ج 
ااا ر با ي اااينا ص ااغا ًا ااا ك    وقللرن سللبحانه طاعللة الوالللدين  و راااْل ر ب ا اْرمح ْ ا  

ُ   و ال  واإلحسان إليتما بعباداه وحده ال  ريخ له فقا :  و اْمبااداوا ا
ْينا إاْحس انًا تاْ راكاوا ْيًئا و بااْلو الاد   .باها ش 

ردااااااا الاااااارب ب ردااااااا الوالاااااادينل وسااااااخطه ب : »ورااااااال 
 .(1)«سخط  ا

فيللا  خللط الطالللب هللا هللا يف والللديخ ال ا،ضللبتما وال اسللذمها وال 
انتمرمهللللا وال اعصللللتما ولنللللن برمهللللا.  فرحتمللللا  سللللعدمها  قللللر  عينتمللللا 

خلرة، اسلأهلما اللدعاء بالنعلاح بنعاحخ وفالحخ وفوز  يف الدنيا واآل
 والتوفيق فنن دعوة الوالد لولده مستعابة.

                              
 األلباين. وصححه الطواين  خرجه (1)
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رضلط هللا عنله يف بيتله ملع  مله، فلن ا  راد  ن خيلرج كا  أباو مريارل 

وقب على باسا وقا : السالم عليخ يا  ماه ورمحة هللا وبركااه، فتقو : 
ربيتللين  وعليللخ السللالم يللا بللين ورمحللة هللا وبركاالله، فيقللو  رمحللخ هللا كمللا

صلل،ريًا فتقللو : رمحللخ هللا كمللا بللرراين كبللريًا، ن إ ا  راد  ن يللدخ  صللنع 
 مث    لخ!! فأين  نن  خط الطالب من  لخت!

 االسهفادل من األورات: -21
ال يسللمح بضللياو  وقاالله فيمللا ال يفيللد فضللاًل إ  الطالااب املثااايل: 

علب  عما يضر، فتلو يعللل  ن العملر  نفلا  معلدودة و نله جلوهرة مثينلة
رعايتتلللللا واسلللللتثمارها يف معلللللايل األملللللور وكلللللرائل اخلصلللللا ، و فضللللل  ملللللا 
استثمر فيه األوقات: طاعة هللا عز وجل ، واكتسلاب مرضلااه، وللذلخ 

اغهاانم ًًسااا رباال ًااف: شاابابك رباال مرمااكل وغنااا  : »قللا  
ربل تقر ل وتراغك ربل شغ كل وص هك ربال ساق كل وحياتاك 

 .( 1)«ربل موتك
يعلللللل  ن  فضلللل  األزمللللان الكتسللللاب املعللللار   والطالااااب املثااااايل:

والعلوم هلو زملان الصل،ر والشلباب فقلد قيل : العللل يف الصل،ر كلالنقش 
وطللللب  التحصلللي عللللى احلعلللر، وللللذلخ فتلللو يسلللت،  سلللين صلللباه يف 

 العلل واقتنا  الفوائد ومزامحة العلماء بالركب.
 تنظيم األورات والبد  باألمم تامل م: -22

ل  ن العمللر قصللري، و ن الواجبللات  كثللر مللن يعلللالطالااب املثااايل: 
                              

 األلباين. وصححه احلاكل رواه (1)



 

 33 صفات الطالب املثايل
 

األوقلللات، و ن املعلللار  والعللللوم  لللر ال سلللاح  لللله، للللذلخ فتلللو يعمللل  
،  هللذا تعلللى انظلليل وقتلله وارايللب  مللوره ويبللد  بللاألهل فللاملتل حللىت يسلل

الوقللللن  ت اسللللت،ال ، فتللللو يبللللد   واًل مبللللذاكرة دروسلللله وإجنللللاز واجباالللله 
يذجللل  واجبلللات اليلللوم إىل ال،لللد  اليوميلللة املطلوبلللة منللله، وكلللذلخ فتلللو ال

 حىت ال ارتاكل عليه ويصبح لري قادر على إجنازها.
 للللخ يوميًلللا فسلللينون لديللله  وقلللات كثلللرية مينلللن وماااو إذا تعااال: 

اسلللت،الهلا يف القلللراءات األخلللرى وحفلللل القلللر ن وحفلللل حلللديث النللليب 
. 

وهلللو كلللذلخ: ال يتمللل  واجبااللله الدينيلللة الللليت كلفللله هللا اعلللاىل سلللا  
اخلملللس يف مواقيتتلللا بللل  يقلللدم هلللذه الواجبلللات عللللى كللل  كالصللللوات 

  موره.
يستخدم الطريقة الصلحيحة يف امللذاكرة حلىت ال والطالب املثايل: 

 يضيع عليه زمان كثري يف استفادة قليلة ومن خطوات هذه الطريقة: 
 يبد  باملواد اليت ،تاج إىل اركيز  كو. -1
 قراءة متأنية. يقر هيقر  الدر  قراءة عابرة ليعر  عليه ن  -8
 يلخ  الدر  إىل  فنار رئيسية. -3
 مينن  ن يضع عنوانًا لن  فنرة. -1
 يردد على نفسه خالصة الدر  وما فتمه منه. -2
 يسع  مجيع النقاط اليت ال يفتمتا ويعرضتا علط  ستا ه. -5
 حتدد لن  مادة وقًتا معيًنا ال يتعاوزه إال عند الضرورة. -8
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 ومًيا ملراجعة ما سبق.حتدد وقًتا ي -2
تلللاج إىل ،يسلللتخدم الطريقلللة السلللليمة للحفلللل يف امللللواد الللليت  -9

حفللللل، و و   لللللخ فتللللل مللللا يُللللراد حفظلللله ن اقسلللليمه إىل مقللللاطع، ن 
اللرددي كلل  مقطللع علللى حللدة، ن ضللل كلل  مقطللع إىل اآلخللر، وارديللد 

 عدة مقاطع مًعا حىت ينتتط إىل حفل الن  كاماًل وارديده.
 :عدم ال،ش -83

الطالللللب املثللللايل ال ي،للللش وال خيللللدو، فللللنن ال،للللش يف االختبلللللارات 
ولريهلللا دليللل  عللللى الللدين اللللنفس، وسلللفو  اهلملللة، وانعلللدام امللللروءة قلللا  

« :( 1)«من غا ت يف منا. 
ال يقتصللللر ضللللرره علللللى العمليللللة التعليميللللة  االختبللللاراتوال،للللش يف 

فحسلللب، وإمنلللا يلللنعنس  عللللى سللللوكيات الطلللالب األخلللرى يف مجيلللع 
ط حيلاتل، فلال،ش معنلاه اخللداو واخليانلة، و للخ نلابع ملن ليلاب مناح

الصدق واألمانة واإلخال  والثقة بلالنفس وضلعب التلدين، وهلو يلد  
 على األنانية وحب الذات وعدم املباالة بظلل اآلخرين.

ولللو قللدرنا  ن هللذا الطالللب جنللح يف مجيللع مراحلل  دراسللته بللال،ش 
وإ ا  صلبح طبيبًلا فسلو  ي،لش واخلداو فملا سلينون احللا  فيملا بعلد. 

املرضلللى وخيلللدعتل وقلللد يقلللتلتل بلللداًل ملللن  ن يصلللب هللللل اللللدواء؛ ألنللله 
بن  بسلاطة ال يفقله  ليًئا يف الطلب، وإ ا  صلبح هلذا ال،لاش متندًسلا 
فسللو  يللزاو  ال،للش يف متنتلله وقللد يتسللبب يف كللوارل يللروح ضللحيتتا 

                              
 مسلل. رواه (1)
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صلللاحل عشلللرات األبريلللاء، وإ ا  صلللبح هلللذا ال،لللاش موظًفلللا يف إحلللدى امل

احلنوميلللللة فسلللللو  يقبللللل  الر لللللوة ويلللللزور الوثلللللائق ويضلللللر بلللللأمن النلللللا  
 واجملتمع.

فتللل  اقبللل   خلللط الطاللللب  ن مااا ا  اااار الغاااا ومااا ا نها هاااه: 
 انعح سذه الوسيلة احلقرية احملرمةت
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 مالط ظامرل الغا

  كن مالط ظامرل الغا بالوسا ل الهالية

ال،لاش نفسله التبصري بأضلرار ال،لش يف العاجل  واآلجل  عللى  -1
 ن على اجملتمع واألمة بأسرها.

اربيللة الطللالب: الرتبيللة األخالقيللة اإلسللالمية اللليت انفللرهل مللن  -8
 هذا اخلُلق الذميل.

انللوين الللوازو الللديين القللومط: وانميللة  خللالق املراقبللة واخلللو   -3
 من هللا عز وج .

 ابصري الطالب: بتحرمي ال،ش وقبحه. -1
ل،للللاش: و لللللخ مثلللل  طللللرده مللللن فللللرض عقوبللللة صللللارمة علللللى ا -2
 املدرسة.
فللرض عقوبللات رادعللة علللى املللراقبني الللذين يسللمحون بللال،ش  -5

 ويشععون عليه.
اقليللل  علللدد الطلللالب يف قاعلللة االختبلللارات الواحلللدة حلللىت ال  -8

 يتمنن ال،اش من النظر يف إجابات زميله الذي علس جبانبه.



 

 37 صفات الطالب املثايل
 

 تات الطالب املهفوق دراسًيا

 ا  عالية.صاحب طموحات و هد -1
 صاحب عزمية ومهة عالية يف الدراسة. -8
 واثق من نفسه لري  اعر بالععز. -3
 قوي اإلرادة والشخصية ال خيضع ألهواء اآلخرين ورلباتل. -1
 قادر على ضبا النفس وانظيل  عماله. -2
 صبور َجلد متحم  للصعوبات ومواجتة العقبات الدراسية. -5
 ني به.ناجح يف عالقااه مع احمليط -8
 فعا  نشيا ال يعر  النس  واخلمو . -2
  ب للعلل واملعرفة واملطالعة. -9

 عيد استثمار األوقات للمذاكرة. -13
حلللللري  عللللللى امللللللذاكرة بلللللالطرق العلميلللللة و اطبيلللللق معلللللايري  -11

 املذاكرة  الناجحة.
 حري  على التفوق يف العلوم واملعار . -18
 جاد ويعا ر اجلادين يف الدراسة. -13
 مستقيل ومتزن الشخصية. -11
 صاحب قدرات عقلية ومواهب عالية. -12
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 موفق يف اختيار اخص  مناسب لقدرااه. -15
 واهب نفسه للمذاكرة وملزيد من التحصي  العلمط. -18
 يذاكر ويراجع الدرو  السابقة بانتظام. -12
 ينتظل يف حضوره ويذدي واجبااه  واًل بأو . -19
 واسعي   عناصر الدر  واملالحظات.منتبه ألسااذاه،  -83
 يستعيب لنصائح  سااذاه واوجيتاتل. -81
 عليه وال يستحط. لم يستفسر عن ك  ما  -88
 يتتل باملوضوعات العامة إىل جانب االهتمام بالدراسة. -83
يللنظل حياالله العلميللة وحتللدد  وقللات املللذاكرة و وقللات الراحللة  -81
 بدقة.

عللللى امللللذاكرة اجليلللدة مثللل  ال،لللذاء  يلتلللزم بالعوامللل  املسلللاعدة -82
 اجليد والنوم املبنر.

صللللادق مللللع نفسلللله ولللللريه، ال يفنللللر يف ال،للللش  و النعللللاح  -85
 باحملاباة  و الواسطة.

 يستعد لالمتحانات استعداًدا جيًدا عن طريق اآليت. -88
 موعد االختبار ووقته.الهأكد من  -أ

 التأكد من منان االختبار. -ب
 اه و لخ لضبا الوقن.التأكد من ساعا -ج
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 التأكد من ورقة األسئلة. -د
 التأكد من كتابة امسه على ورقة اإلجابة. -هل
 القراءة اجليدة قب  اإلجابة ومن ن فتل السذا . -و
مراجعللللة مللللا كتبلللله يف اإلجابللللة قبلللل  اسللللليمه انظللللر فيمللللا سللللبق  -ز

 "سب  النتوض بالطالب"
 كيف تراج  دروسك؟

ن العنلاوين الصل،رية ملع  اوللة الذكر العناوين النبرية تئفح  -1
  هل نقاط الدر .

حلللاو  اسلللرتجاو واسلللميع ملللا سلللبق حفظللله ملللع الرتكيلللز عللللى  -8
 النقاط املتمة.

حاو  كتابة النقاط اهلاملة يف اللدر ، فلنن   اتلذكرها فلارجع  -3
 إىل الدر  مرة  خرى

راجع ماداني  و  كثر يف ك   سبوو  يلث اسلتنم  مراجعلة  -1
 ليت درستا مرة يف الشتر.املواد ا
انتتللز فللر  الفللراء  ثنللاء اليللوم الدراسللط ملراجعللة بعلل   جللزاء  -2

 املواد الدراسية.
 خص  يوم األجازة األسبوعط للمراجعة. -5
 عليخ بالتلخي  فننه  ست  طريقة للمراجعة. -8
 جلللللللللب علللللللللن بعللللللللل  األسلللللللللئلة الشلللللللللاملة، وخاصلللللللللة  سلللللللللئلة  -2
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 االمتحانات السابقة.

 اراجع  حيانًا مع زمالئخ يف منافسة  ريفة.ال بأ   ن  -9
ركللللللز علللللللى النقللللللاط األساسللللللية ملوضللللللوعات املللللللادة وحللللللاو   -13

 .( 1)اسرتجاعتا 
 رسالة إىل طالب ممه ن 

 أي ا الطالب امل ه ن:
 يا من استعد لدخو  قاعة االختبارات.

يللا مللن اعقللد العللزم والتصللميل علللى ،قيللق النعاح..السللالم عليللخ 
 كااه وبعد:ورمحة هللا  وبر 

لعلللخ اتفللق معللط  ن الطلبللة الفا لللني هللل الللذين أي ااا امل ااه ن: 
يعيشللون  جللواء الرعللب و يللام التللوار، وخيللافون مللن  للبح االمتحانللات، 

منذ بداية العام الدراسلط،  التحصي  كثر من لريهل ألهنل متملون يف 
 ومقصرون يف بذ   سباب اجلد واالجتتاد، اليت قا  فيتا الشاعر:

 انللا  العلللل إال بسللتة خللط لللن 
 

 سلللأنبيخ علللن افصللليلتا ببيلللان 
  كللاء  وحللر  واجتتللاد وبل،للة 

 
 وإر لللللاد  سلللللتا  وطلللللو  زملللللان 

إيلللللا   ن انلللللون: ملللللن  ولئلللللخ الطلللللالب اللللللذين يعملللللدون يف  يلللللام  
االمتحانللللات إىل مواصلللللة النتللللار بالليلللل  يف املللللذاكرة، فللللال ينللللامون وال 

املنشللطة  و اإلكثللار مللن يراللاحون فنمنللا يطيلللون السللتر بتنللاو  احلبللوب 
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 للللرب املنبتللللات وحموهللللا، يف  اولللللة مللللنتل إلنقللللا  مللللا مينللللن إنقللللا ه.. 
ناسني  و متناسني  ن يف  لخ التصر  من اإلرهاق اللذهين واإلجتلاد 

 البدين ما ال ،مد عقباه.
امللللذاكرة واسلللرتجاو املعلوملللات قبيللل  اللللدخو  إىل قاعلللة ال حتااااول 

 ذدي إىل نتائل سيئة.االمتحان، فنن  لخ  سلوب خاطئ ي
 و اسللتيعابه والوقللو  عنللد سللذا  قللد يصللعب عليللخ فتملله إيااا  

وعليللخ  ن اتعلللاوزه إىل للللريه ن اعلللود إليلله ملللرة  خلللرى، حلللىت ال ينلللون 
 سبًبا يف ضياو وقن االمتحان واعطي  اإلجابة على بقية األسئلة.

وال اللنس:  ن مللن احلنمللة للطالللب  ن يللوزو زمللن االمتحللان علللى 
 لة ومراعاة ار  بع  الوقن للتفنري واملراجعة.عدد األسئ

الللذكر  ن  اوللللة ال،لللش متملللا كلللان نوعتلللا دليللل  عللللى علللدم الثقلللة 
 بالنفس واخلو  من الفش .

عللللى كتابلللة اإلجابلللات ملللا واضلللح ومقلللروء، وعليلللخ  ن  احلللر 
 تتل بنظافة ورقة اإلجابة وانسيقتا قدر اإلمنان.
ىت الللتمنن ملللن كتابلللة كملللا  ن  عليلللخ:  ن اقلللر  األسلللئلة جيلللًدا حللل

 اإلجابة املطلوبة دومنا إطالة مملة،  و إعاز ة  باملعىن.
وعليلللخ  خللللط الطالللللب التأكللللد قبلللل  دخللللو  قاعللللة االمتحللللان مللللن 
وجود ك  ما قد ،تاج إليه يف  داء االمتحان كاألقالم واألوراق ولريها 

 . من األدوات الالزمة.
و خلرًا، وااللتعلاء إليله عليخ بالتوك  على هللا وحلده  واًل وخهاًما: 
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سللبحانه بنثللرة الللدعاء حللىت يللذكر  مللا نسللين، ويعلمللخ مللا جتلللن، 

 وينتب لخ التوفيق والسداد واهلداية والر اد .
اعلللاىل  ن يوفقلللخ  خلللط الطاللللب ويسلللدد خطلللا  و ن أساااأل هللا: 

ععلخ ومجيع  بناء املسلمني من الناجحني الفائزين، و ن يبصرنا مجيًعلا 
 نتالفاهللا، وهللا  علللل وصلللى هللا علللى نبينللا  مللد بعيللوب  نفسللنا حللىت

 وعلى  له وصحبه وسلل. 
  


