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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة
 فال هللا يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره، ونستعينه، حنمده، هلل، احلمد إن

 صلى ورسوله، عبده حممدا   أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل
 ؛﴾ مُّْسِلُمونَ  َوأَنُتم ِإالَّ  َتُوُتنَّ  َوالَ  تُ َقاِتهِ  َحقَّ  هللا ات َُّقوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ  ﴿ كثريا ،  تسليما   وسلم وصحبه آله وعلى عليه هللا
  رَِجاال   ِمن ُْهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمن َْها َوَخَلقَ  َواِحَدة   ن َّْفس   مِ ن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها يَ  ﴿[. 102: عمران آل]

 ات َُّقوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَ  ﴿ ،[1:النساء] ؛﴾ َرِقيبا   َعَلْيُكمْ  َكانَ   هللا ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءلُونَ  الَِّذي هللا َوات َُّقوا َوِنَساء   َكِثريا  
 ؛﴾ َعِظيما   ف َْوزا   َفازَ  ف ََقدْ  َوَرُسوَلهُ  هللا يُِطعِ  َوَمن ذُنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ *  َسِديدا   ق َْوال   َوقُولُوا هللا
 [.72- 71: األحزاب]

والنجاح والتفوق  األمل احيدوه واشرأبت النفوسفها هو موسم دارسي قد هل هالله  وبنايت كل عام أنتم أبنائيخبري 
 طريق السعادة واعد له العدة  لنفسهقد رسم  والفالح كل

 النيب ابيعت قال هللا عبد بن جريرالبخاري  اإلماممن ابب النصيحة عمال ابحلديث الصحيح الذي رواه  رأيتو لقد 
 (1)مسلم(  لكل والنصح استطعت، فيما فلقنين والطاعة، السمع على وسلم عليه هللا صلى

 النجاح العشرة مفاتيحيف احلياة الدراسية و مسيت تلك الرسالة  والنجاح أن أسدي إليكم هذه النصائح الذهبية للتفوق 
(2) 

 فصلني  واشتملت على
 العلم فضل: األول الفصل
 العشر النجاح مفاتيح بيان يف النشرة الثاين الفصل

يكون من  أنينال اعلى الدرجات و  أنمن خالهلا يستطيع الطالب  اليتالنجاح  وبنايت مفاتيحلك أبنائي  وقد بينت
 املتفوقني 

  واألخرةتلك النصيحة تفز يف الدنيا  واعمل مبقتضىفخذ بنصحي بين 
 املمات يوم إىل ذخرا وهلم لنا جيعله وأن واملسلمات املسلمني العمل بذلكتكونوا من املتفوقني وأن ينفع  أن اسأل فاهلل
 أمني. والسماوات األرض رب وجه إىل والنظر اجلنات أعايل إىل لنا زادا يكون وأن
 سالمة مراد السيد/  أمساء أبو

 املصرية ابألوقاف ومدرس وخطيب إمام
 

                                                                 
 43: األحكام كتاب  93: يف البخاري أخرجه - 1
 ما دون العشرون ويراد هباتطلق العشرة  - 2
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 العلم فضل الفصل األول:
 يف العلم نظمه حقري الشرفاء وكم من مصاف إىل العلم رفعه وضيع رفيع فكم من لعال وإن شرفه لعظيم، العلم إن فضل"

 "العظماء سلك

  األمر، ووجود اخللق، وجود: وجودان الوجود فإن بدونه، له قوام ال العلم، إىل يفتقر هللا سوى ما كل  إن

 قامت فماوحكمته  علمه عن صادر وأمره خلقه من الوجود ضمه ما وحكمته فكل الرب علم مصدرمها واألمر واخللق
 عليه وأثىن ومحد وحده هللا عبد ابلعلم وال إال الكتب وأنزلت الرسل بعثت ابلعلم وال إال بينهما وما واألرض السماوات

 ".ابلعلم إال غريه على اإلسالم فضل عرف ابلعلم وال إال احلرام من احلالل عرف ابلعلم وال إال وجم د

ا الِعْلمِ  َوأُْولُو َواْلَمالِئَكةُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال  أَنَّهُ  اَللَُّ  َشِهدَ ﴿: القرآن يف شهادة أعظم يف – وجل عز – هللا قول ذلك فمن  َقاِئم 
 أوجه عشرة اآلية هذه يف أن القيم ابن اإلمام ذكر[. 18 اآلية: عمران آل سورة] ﴾احَلِكيمُ  الَعزِيزُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال  اِبْلِقْسطِ 

 :ومنها. العلماء وفضل العلم شرف على تدل

 .اخللق سائر بني من استشهدهم – وجل عز – هللا أن – 1

 .تعاىل شهادته إىل شهادهتم وضمَّ  – 2

 .مالئكته شهادة إىل شهادهتم وضم – 3

: األثر جاء هذا ويف. عدول وأهنم إال بقوهلم يستشهد أن ميكن ال ألنه عدَّهلم؛ أنه فمعناه استشهدهم تعاىل وكونه – 4
 .”عدوله خلف كل  من العلم هذا حيمل“

 أشهد مث مالئكته أشهد مث نفسه، فأشهد العلماء، عن األنبياء يفرد فلم واحد، وصف يف واألنبياء هم جعلهم أهنم – 5
 .العلماء ضمنهم ومن األنبياء، رأسهم على الذين العلم، أويل

 إله ال إن: شهادة: هو به املشهود ألن القرآن؛ يف شهادة وأعظم أجلُّ  وهذه به، مشهود أعظم على أشهدهم أنه – 6
 . شيء يعدهلا ال اليت. هللا إال

 وإليكم عباد هللا بعض مثرات وفضائل العلم 
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 :مهذب و مؤدب للنفوس العلم -1

"  لذنبك واستغفر هللا إال إله ال أنه فاعلم"  به بدأ حني قوله تسمع أمل: فقال العلم فضل عن عيينة بن سفيان سئل
 .العلم بعد ابلعمل فأمر[ 19:حممد]

 واستغفر هللا إال إله ال أنه فاعلم: " تعاىل والعمل "، لقوله القول قبل العلم ابب: " فقال اباب   البخاري اإلمام بوَّب وقد
 [19:حممد" ] لذنبك

 يُسمَّى ما أو"  الرتبية علم" و"  التوحيد"  تعلمه ينبغي ما وأول علم، دون عمل فال والعمل، القول على مقدم فالعلم
 .ويربيها يهذهبا وكيف نفسه ويعرف عقيدته، ويصحح تعاىل هللا فيعرف"  السلوك"  بعلم

 :البصرية نور العلم -2

إن العلم هو السراج الذي به مييز اإلنسان بني احلق و الباطل، و بني اهلدى و الضالل، و بني الغي والرشاد ،و بني النافع 
ا: ))تعاىل و الضار ، قال  هللا جعل ولذلك ؛[46:احلج(( ]الصدور يف اليت القلوب تعمى ولكن األبصار تعمى ال فإهنَّ

ا يعلم أفمن: ))تعاىل هللا فقال أعمى أو عامل إمَّا: قسمني على الناس (( أعمى هو كمن  احلق ربك من إليك أنزل أَّنَّ
 [.19:الرعد]

 :تعاىل هللا من اخلشية يورث العلم -3

ا: " تعاىل هللا أيها اآلابء هو مصدر اخلشية فمىت وجد العلم فثمة اخلشية قالوالعلم  "  العلماء عباده من هللا خيشى إَّنَّ
 [28: فاطر]

ْبِلهِ  ِمن اْلِعْلمَ  أُوتُواْ  الَِّذينَ  ِإنَّ : " تعاىل وقال رُّونَ  َعَلْيِهمْ  ي ُت َْلى ِإَذا ق َ ا ِلأَلْذَقانِ  خيَِ  رَبِ َنا َوْعدُ  َكانَ   ِإن رَبِ َنا َحانَ ُسبْ  َويَ ُقولُونَ  ُسجَّد 
رُّونَ  َلَمْفُعوال    [109- 107: اإلسراء" ] ُخُشوع ا َوَيزِيُدُهمْ  يَ ْبُكونَ  ِلأَلْذَقانِ  َوخيَِ

 :العلم من االستزادة طلب -4

ا زدين رب وقل: " تعاىل هللا فقال للعلم، عظيمة منقبة من هبا وكفى العلم من ابالستزادة تعاىل هللا أمران وقد : طه" ] علم 
 كما  منه املزيد يسأله أن وسلم عليه هللا صلى نبيه تعاىل هللا ألمر العلم من أشرف شيء كان  فلو: القرطيب قال ،[114

 .العلم من يستزيده أن أمر

  

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 
 

7 

 :اجلهاد أفضل العلم -5

 واللسان، ابليد اجلهاد من منفعة أعظم وهو األنبياء، ورثة من األئمة جهاد وهذا والبيان، ابحلجة اجلهاد اجلهاد، من إذ
 .فيه العدو وكثرة مؤنته، لشدة

 [52- 51: الفرقان" ] كبري ا  جهاد ا به وجاهدهم الكافرين تطع فال نذير ا قرية كل  يف لبعثنا شئنا ولو: " تعاىل قال

 يقاتلون يكونوا مل املنافقني فإن أيض ا، املنافقني جهاد وهو اجلهادين، أكرب وهو ابلقرآن، هلم جهاد فهذا: " القيم ابن يقول
 جاهد النيب أيها ي: " تعاىل قال فقد هذا ومع معهم، عدوهم يقاتلون كانوا  ورمبا الظاهر، يف معهم كانوا  بل املسلمني،

 .والقرآن ابحلجة املنافقني جهاد أنَّ  ومعلوم"  عليهم واغلظ واملنافقني الكفار

  (3)" هللا إىل به اخللق ودعوة العلم، وطلب اجلهاد هي هللا سبيل أنَّ  واملقصود

 أو يتعلمه خلري إال أيته مل هذا مسجدي جاء من: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن
  (4)((غريه متاع إىل ينظر الرجل مبنزلة فهو ذلك لغري جاءه ومن هللا، سبيل يف اجملاهد منزلة يف فهو يعلمه

 :العلم بذل يف التنافس -6

 وجوه يف التنافس على النَّاس وحث الصنيعني، لشرف وهذا العلم، وبذل املال، بذل: أمرين يف إال التحاسد هللا جيعل ومل
 .اخلري

 على فسلط ماال هللا آاته رجل اثنتني يف إال حسد ال: ))وسلم عليه هللا صلى النيب قال: قال مسعود بن هللا عبد عن
 (5)(( ويعلمها هبا يقضي فهو احلكمة هللا آاته ورجل احلق، يف هلكته

 :منة أعظم الدين والفقه يف العلم -7

ا رزق ومن  .املنن أعظم من الدين يف فالفقه احلقيقة، على املوفق فذاك الدين يف فقه 

  (6)((الدين يف يفقهه خريا به هللا يرد من: ))قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنَّ  عباس ابن عن

  

                                                                 
 [.70 ص 1 ج: القيم البن السعادة دار مفتاح كتاب  انظر]- 3
 [.صحيح بسند( 227) ماجه ابن أخرجه]- 4
 ،( 815 رقم ، 1/558) ومسلم ،( 7091 رقم ، 6/2737) والبخاري ،( 4550 رقم ، 2/8) أمحد أخرجه - 5
 [.صحيح حسن: وقال( 2645) الرتمذي أخرجه]- 6
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 :العبادة على مقدم العلم -8

 .اجلنة طريق عليه سهل العلم درب يف سار ومن عبادة، يف فضل من خري علم يف فضال فإنَّ  العبادة، على مقدم والعلم

: إيلَّ  أوحى هللا إنَّ : ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قالت عنها هللا رضي عائشة أمنا عن سننه يف البيهقي أخرج
 من خري علم يف فضل و اجلنة عليهما أثبته كرميتيه  سلبت ومن اجلنة طريق له سهلت العلم طلب يف مسلكا سلك من أنه

 (7)(( الورع الدين مالك و عبادة يف فضل

 َذِلكَ ﴿: وعال جل – هللا قال ولذلك. وحيه على هللا أُمناء العلم أهل فإن للنجاة؛ سبب – األخوة أيها – العلم -9
 أُْوَلِئكَ ﴿[ 88 اآلية: األنعام سورة] ﴾يَ ْعَملُونَ  َكانُوا  مَّا َعن ُْهم حَلَِبطَ  َأْشرَُكوا َوَلوْ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمن ِبهِ  يَ ْهِدي اَللَِّ  ُهَدى
َتِدهْ  َفِبُهَداُهمُ  اَللَُّ  َهَدى الَِّذينَ   واقتفى حذوهم، حذا ومن ورسله، هللا أنبياء يف اآلية فهذه[. 90 اآلية: األنعام سورة] ﴾اق ْ

 .”أرضه يف هللا أمني العامل أن: “اآلاثر بعض يف جاء ولذا. سنتهم من وأخذ حياضهم، من وأخذ سنتهم،

 الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿: وعال جل هللا يقول ولذلك. متضرعون له، خمبتون هلل، خاشعون أنفسهم يف فهم عالية، العلم أهل فدرجة
ْبِلهِ  ِمن الِعْلمَ  أُوتُوا رُّونَ  َعَلْيِهمْ  ي ُت َْلى ِإَذا ق َ ا ِلأَلْذَقانِ  خيَِ  هبم يكون الذين هم العلم وأهل[. 107 اآلية: اإلسراء سورة] ﴾ُسجَّد 

 فالناس املصاابت، وتوالت املعضالت، ونزلت املدهلمات، ادهلمت إذا اخلري، هبم ويكون النجاة، هبم ويكون االنتفاع،
 .هللا بكتاب انطقون – وعال جل هللا إبذن – العلم وأولو يتخبطون،

 َلَعِلَمهُ  ِمن ُْهمْ  اأَلْمرِ  أُْويل  َوِإىَل  الرَُّسولِ  ِإىَل  َردُّوهُ  َوَلوْ  ِبهِ  َأَذاُعوا اخلَْوفِ  أَوِ  اأَلْمنِ  مِ نَ  أَْمر   َجاَءُهمْ  َوِإَذا﴿: سبحانه هللا يقول
 هم ﴾اأَلْمرِ  أُْويل ﴿ أن – الشيخ من مسعنا كما  – التفسري أهل نقل[. 83 اآلية: النساء سورة] ﴾ِمن ُْهمْ  َيْسَتنِبطُوَنهُ  الَِّذينَ 
 .الدين يف الفقه وأولو العقل، أولو

 الناس؟ هالك عالمة ما: قيل جبري، بن سعيد قول مسعنا كما  الناس، يهلك العلماء وهبالك

 ابلوقيعة عليهم؛ املتسلطني بتسلط أيض ا يكون فإنه مبوهتم، يكون أنه كما  العلماء وهالك“.  علمائهم هالك: ” قال 
 األهواء إىل القلوب وصرف عنهم، الناس إبعاد وإرادة نياهتم، يف والتشكيك أعراضهم، يف واخلوض منهم، والتنفري بينهم،

 .وسلم عليه هللا صلى – هللا رسول ُسنة من وال هللا، كتاب  من هلا سند ال اليت األقوال وإىل البدع، وإىل

 ِمنْ  نَنُقُصَها اأَلْرضَ  ََنْيت  َأانَّ  يَ َرْوا أََوملَْ ﴿: وعال جل هللا بقول املراد هو العلماء موت أن يف التفسري أهل قال وقد ال، كيف
 .العلماء موت أنه – غريه أو – عباس ابن عن جاء[.  41 اآلية: الرعد سورة] ﴾َأْطرَاِفَها

 : القائل قال ولذلك

                                                                 
 (5751 رقم ، 5/53) اإلميان شعب يف البيهقي أخرجه - 7
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 َطَرفُ  ميُتْ  ِمن َْها َعامل   ميُتْ  ***َوِإنْ  َعاِلُمَها َعاشَ  َما ِإَذا ََتَْيا اأَلْرضُ 

 الت ََّلفُ  َأْكَناِفَها يف  َحلَّ  َأَب  َوِإنْ  هِبَا*** َحلَّ  اْلَغْيثُ  َما ِإَذا ََتَْيا َكاأَلْرضِ 
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 النشرة يف بيان مفاتيح النجاح العشرالفصل الثاين 
بين يف هذا الفصل أهديك هذه النصائح الغالية وتلك املفاتيح اليت تفتح لك أبواب اجملد وأبواب السعادة وأبواب التفوق 

 وجعلتها دليلك يف عام الدراسي التزمت هبا  إن أنتعلى األقران 

 االستعانة ابهلل تعاىل-1

أي بين: إذا أردت النجاح والتفوق فعليك ابالستعانة ابلعليم اخلبري فالعلم رزق و الرزق بيدي الفتاح العليم قال هللا تعاىل  
 [282: البقرة{ ]َعِليم   َشْيء   ِبُكل ِ  َواَللَُّ  اَللَُّ  َوي َُعلِ ُمُكمُ  اَللََّ  َوات َُّقوا}

 :كتابه  هبا ختم اليت الفوائد من والستني احلادية الفائدة يف- هللا رمحة عليه- القيم البن املوقعني إعالم يف

 االْسِتَعاَنةَ  َويُْكِثرُ "  َعلِ ْميِن  إبْ رَاِهيمَ  ُمَعلِ مَ  يَ "  يَ ُقولُ  اْلَمَساِئلُ  َعَلْيهِ  َأْشَكَلتْ  إَذا وََكانَ  ، ِبَذِلكَ  الدَُّعاءِ  َكِثريَ   َشْيُخَنا وََكانَ ))
:  ف ََقالَ  ، يَ ْبِكي رَآهُ  َوَقدْ  ، َمْوِتهِ  ِعْندَ  السَّْكَسِكي ِ  خَيَاِمرَ  ْبنِ  ِلَماِلكِ  َقالَ  َحْيثُ  َعْنهُ  اَللَُّ  َرِضيَ  َجَبل   ْبنِ  اذِ مبُعَ  اْقِتَداء   ِبَذِلكَ 

ميَانِ  اْلِعْلمِ  َعَلى أَْبِكي َوَلِكنْ  ، ِمْنكَ  أُِصيبُ َها ُكْنتُ   ُدنْ َيا َعَلى أَْبِكي َما َوَاَللَِّ   ُمَعاذُ  ف ََقالَ  ، ِمْنكَ  أَت ََعلَُّمُهَما ُكْنتُ   اللََّذْينِ  َواإْلِ
ميَانَ  اْلِعْلمَ  إنَّ :  َعْنهُ  اَللَُّ  َرِضيَ  َجَبل   ْبنُ   َأيب  ُعَوميِْر   ِعْندَ :  َأرْبَ َعة   ِعْندَ  اْلِعْلمَ  اُْطُلبْ  ، َوَجَدمهَُا ابْ ت ََغامهَُا َمنْ  ، َمَكاهَنَُما َواإْلِ

 َعْنهُ  اأْلَْرضِ  َأْهلِ  َفَساِئرُ  َهُؤالءِ  َعْنهُ  َعَجزَ  َفِإنْ  ، الرَّاِبعَ  َوذََكرَ  ، اأْلَْشَعرِي ِ  ُموَسى َوَأيب  ، َمْسُعود   ْبنِ  اَللَِّ  َعْبدِ  َوِعْندَ  ، الدَّْرَداءِ 
 (.8).( َعَلْيهِ  اَللَِّ  َصَلَواتُ  إبْ رَاِهيمَ  مبَُعلِ مِ  ف ََعَلْيكَ  ، َأْعَجزُ 

 اجِتَهاُدهُ  َعَليهِ  ََيِن  َما َفَأوَّلُ ***  ِللَفىت هللاِ  ِمنَ  َعون   َيُكن   مل ِإَذا

 اهلمة العالية: اليت هبا يناطح املرء السحاب -2

البد أن تكون طموحا ذا مهة عالية ال ترضى بدون فاملرء حيزن عندما يسمع بعض الطلبة يقول }أكل ونوم يعطيك 
 دبلوم{ و أخر يقول }مقبول عند هللا خري من ألف جيد{ 

 ملاذا ال تسموا نفسك إىل معايل األمور؟

 ملاذا ال تكون أنت األول على دفعتك؟ 

 زائد عنك؟ أم عنده أذن أزيد منك؟ هل هذا الطالب املتفوق عنده عقل 

 (.9")مهته سقوط من ابلرجل أقعد أر مل فإين مهتك تصغرن   ال: "عنه هللا رضي الفاروق عمر اخلليفة قال

                                                                 
 (257/ 4) املوقعني إعالم - 8
 . 1/445 األدابء حماضرات- 9
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 ( .10")ويهديه يبصره وعلم وترقيه تسريه مهة من للسالك بد ال: "القيم ابن وقال

 :هللا رمحه نباتة ابن وقال

 أرزاق والعلى احملام  د إن***  تقل وال األمور جسيمات حاول

 سباق الطالب يف غاية عن***  مقصرا تكون أن بنفسك وارغب

 صلى هللا رسول أصحاب على العلم مجع يف يرافقه أن عباس ابن منه طلب الذي األنصاري صاحبه مع عباس ابن قصة
 .وسلم عليه هللا

 فإذا...  عجبا ، أمرا   اهلمم تفاوت من اليوم وترى: " 22 – 21 ص القمة إىل طريقك اهلمة كتابه  يف حسن بن حممد قال
 سيصاب عليه احلريصني هللا بشرع امللتزمني وابقي والدعاة العلم طالب وهم املسلمني من اخلاصة أحوال على املرء اطلع

 األوائل به أيت مل مبا أتى قد أنه ظن اليوم يف ساعتني أو ساعة اطلع إذا من فمنهم...  اهلمم فتور من يراه ملا ابلدهشة
 عليه تتغلب من ومنهم ، يومه حق من عليه ما قضى قد أنه يظن الدعوة بقصد الناس من فالن لزيرة خرج إذا من ومنهم
 وحضور ، األشرطة بعض مساع على العلم َتصيل يف اقتصر من ومنهم ، مرضاهتم يف وقته عامة فيقطع وعياله زوجه

 نسينا إىل به يفضي َتتعا   مبباحاهتا والتمتع الدنيا إىل الركون عليه غلب من ومنهم ، الشهر أو األسبوع يف اثنتني أو حماضرة
...  اجملال هذا يف رسوخا   علمه يزيد ما على ومطلعا   إخوانه لقطات متشبعا   وقته عامة يقضي من ومنهم ، العلية املعاين

 ، به حيتذى َّنوذجا   ويصبح والشكاية االعتذار ويقصر الشمل جيمع ممن يكونوا أن فاهتم قد الصحوة مجهور أن أزعم وال
 ".االرتقاء حق أبنفسهم يرتقوا أن حياولوا ومل ، االستثمار حق مهمهم يستثمروا مل – القليل إال – أبهنم جازما   أقول ولكن

 : طرفة قول فقال إليه العرب قالته بيت أعجب عن مدرسه سأله الذي البناء حسن القليل الرهط هذا أمثلة ومن

 أت َب َلَّدِ  ومل أْكَسلْ  ف ََلمْ  ُعِنيتُ ***  أنين ِخْلتُ  َفىت ؟ من: قالوا القوم إذا

 املقربني أحد عليه فدخل اجلريدة يف ينشره مقاال   يكتب وجعل وقلما ورقة فأخذ شديد نصب بعد فراشه إىل ليلة وأوى
 .رد أمجل ذلك يف عليه فرد نفسه يف فوعظه عليه املشفقني منه

 :يقول الفاسي اللع: الشيخ وذلك ، إبجازة يتمتع مل الوظيفي عمره من سنة مخسني قضى ابز ابن الشيخ وهذا

 وأطرب حويل الالهني مع وأهلو***  ألعب عشرة مخس بلوغي أبعد

َجرَّةِ  َهامِ  على مقاما  ***  أبية ونفس عال   نظر ويل
َ
 (11َتْطُلُب) امل

                                                                 
 . 4/21 الكامنة الدرر- 10
 جدو بن حممد اهلمة لسيد علو- 11
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 كان  حيث عام ا، بعشرين القدس َترير قبل وذلك األقصى، املسجد منرب صنع هللا رمحه زنكي بن حممود الدين نور وهذا*
 مفككة كانت  اإلسالمية األمة أن برغم النصارى، قبضة من األقصى املسجد َترير يف َتثلت عالية ومهة سام، مطلب له

 من املسلمني أقطار ووحد للسالح، مصانع وبىنللتحرير  الالزمة القوة هيأ املسلمني قيادات بني شديدة واخلالفات آنذاك
 بناء وما أمامهم، وكأهنا التحرير مرحلة يعيشون الناس وجعل العراق، ومشال الشام وبالد واليمن مصر إىل أفريقيا مشال
 منرب ووضع التحرير، فأمت األيويب الدين صالح بعده من تلميذه جاء الدين نور تويف وعندما التهيئة هذه من نوع ا إال املنرب
 .األقصى املسجد يف مكانه يف الدين نور

 يف ليباعا وقتها املصرية الدير أمري طولون ابن قطائع إىل هبما فجيء أسودين، عبدين وصاحبه اإلخشيدي كافور  وكان*
 وطموحه. أمنيته عن اآلخر يسأل منهما كل  وبدأ يتحداثن، وصاحبه كافور  جلس العبيد، أسواق

 . جوع بعد وأشبع أشاء ما آلكل لطباخ، أابع أن أَتىن صاحبه: قال

 . فأطاع وآمر وأهنى، ألحكم كلها،  مصر أملك أن فأَتىن أان أما كافور:  وقال

 كفاءة  كافور  من املصري القائد رأى حىت أشهر إال هي وما مصر قادة ألحد كافور  وبيع لطباخ، صاحبه بيع أيم وبعد
 جيد زال وما القواد، رأس صار حىت فطنته وكمال بذكائه واشتهر مقامه، هو قام كافور  موىل مات وملا منه، فقربه وقوة،

 . واحلرمني والشام مصر ملك حىت وجيتهد

 لقد”  وقال: أتباعه إىل كافور  التفت سيئة، حبالة بدا وقد جد يف يعمل الطباخ عند فرآه بصاحبه يوم ا كافور  مر بعدها
 “. واحد مصري جلمعنا واحدة مهة وإيه مجعتين ولو ترون، كما  فصرت مهيت يب وطارت ترون، ما فكان مهته هبذا قعدت

 القدمي يف األمم من أمة أي يف املستقبل وقيادات احلياة صناع فهم والطموح، اهلمم أصحاب إىل مجيعها األمم َتتاج
 واحلديث.

 كانوا  وإن غريهم على واملثابرة والطموح العالية اهلمم أصحاب هللا فضَّل واآلخرة، الدنيا يف تعاىل هللا موازين يف وحىت
 َسِبيلِ  يف  َواْلُمَجاِهُدونَ  الضََّررِ  أُويل  َغرْيُ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي الَّ : }  تعاىل قال احلسىن، أصحاب من مسلمني

 ۚ   احْلُْسىَنى  اللَّ هُ  َوَعدَ  وَُكاّل  ۚ   َدَرَجة   اْلَقاِعِدينَ  َعَلى َوأَنُفِسِهمْ  أِبَْمَواهِلِمْ  اْلُمَجاِهِدينَ  اللَّ هُ  َفضَّلَ  ۚ   َوأَنُفِسِهمْ  أِبَْمَواهِلِمْ  اللَّ هِ 
ا َأْجر ا اْلَقاِعِدينَ  َعَلى اْلُمَجاِهِدينَ  اللَّ هُ  َوَفضَّلَ   (.95:  النساء“) َعِظيم 
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 يساوي األخذ العطاء-اثلثا 
 فمن جد وجد ومن سهر ليس كمن رقد و الفضائل َتتاج إىل وثبة أسد و لن تنال العلم كله إال اذا أعطته وقتك كله 

 ابلظفر فاز إال الصرب وأستعمل* * *  حياوله أمر يف جد من وقلَّ                   

 رأيك يف نفسك غري-4

 نفسه بنظر األخرين إليه فان قالوا جمد جد وإن قالوا بليد تبلد  إىلفالبعض ينظر 

ال بل البد أن تغري رأيك يف نفسك فاهلل تعاىل منحك القوة والفهم واإلدراك منحك هللا تعاىل االلة النجاح وما عليك إال 
 أن تسخرها

 ال فائدة منهم و لنضرب لذلك مثال:ليهم انه إينظر  وقد كانفكم وكم يف التاريخ من علماء غريوا جمرى التاريخ 

 يف النجاح قبل فاشلة حماولة ألف25 حيال شعوره عن أديسون توماس الصحفيني أحد سأل عندما أديسون توماس
 ميكنك ال طريقة ألف25 األن أعرف أان فاشلة؟ حماوالت تسميها مل أفهم لست" أجاب، بسيطة، ختزين بطارية اخرتاع

 "أنت؟ تعرف ماذا بطارية، صنع هبا

 فقررت استيعابه، بطء من ابلشكوى معلموه بدأ املدرسة، دخل عندما. التاريخ يف املخرتعني أعظم من حبق أديسون يعترب
 إىل املطاف به لينتهي منزله يف كيمياء  خمترب أعد العاشرة سن ففي ابلعلوم، مولعا أديسون كان.  البيت يف تدرسه أن والدته
 ذلك، يف أديسون يقول. احلديث العصر إنسان حياة يف الواضح األثر هلا كان  علمية وأداة جهاز1300 من أكثر اخرتاع

 ".%99واجلد واملثابرة منه %1 الذكاء يشكل عمل مثرة هو حققته ما إن"

 اديسون تومس فشل طول بعد جناح

 اخرتعت فقد أبدا، أفشل مل أان: "يقول الفاشل التجريب من مرة ألفي بعد حققه الذي الكهرابئي املصباح اخرتاع وعن
 "ذلك إىل للوصول اجتيازها من بد وال خطوة، ألفي من عملية كانت  لقد. النهاية يف املصباح

 أبيه، عن ابحثا ألديسون، األكرب االبن تشارلز هرع اليوم ذلك يف و، 1914 عام كبري  حريق يف أديسون خمترب تدمري مت
 .هبدوء املتصاعدة اللهب يراقب واقفا فوجده

  النريان التهمت عندما شااب يكن ومل العمر، من والستني السابعة يف كان  لقد: " تشارلز يقول" ألجله شديد حبزن شعرت"
 طلب حينها يعرف، ال أبنه فأجاب" أمك؟ أين تشارلز: "قائال به صاح تشارلز لوجود أديسون انتبه وحني" شيء كل
 "حييت ما كهذا  منظرا تشهد فلن بسرعة أوجدها" :له قائال جيدها أن منه
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 فقد ابألمس، حصل ملا عظيمة فائدة هناك:" وقال احلريق خلفه الذي الركام أديسون تفقد التايل، اليوم صباح يف
 "جديد من البدء ميكننا هلل احلمد. أخطائنا كل  احرتقت

 اديسون تومس فشل طول بعد جناح 
 اخرتع ما مجلة ومن ،( أسطواانت مشغل!)فونغراف أول خيرتع أن أديسون استطاع احلريق، من أسابيع ثالثة بعد

 جعل كما.  السينمائي والشريط واحلاكي اهلاتف وجهاز الطابعة االلة وطور الناسخة،: واألدوات التآلا من واستحدث
 أهم أن إال اإللكرتون، أنبوب أساس أصبح والذي" أديسون أثر" يسمى ملا صدفة ابكتشافه ممكنة التلفزيون صناعة
 (12الكهرابئي) للمصباح اخرتاعه هو اإلطالق على أعماله

 :إديسون توماس العظيم املخرتع مقوالت بعض مع أترككم النهاية ويف

 .الشاق ابلعمل بل ابلصدفة اخرتاعايت من أي أخرتع ومل صدفة شيء أي افعل مل أان *

 .انفسنا ألذهلنا عليها قادرون حنن اليت األشياء كل  فعلنا إذا *

 .فائدة بال أنه منه تريد كما  يعمل مل ما شيئا أن معىن ليس *

 .جهد %99 و موهبة %1 النجاح *

 .للنجاح طريقة آالف 10 وجدت بل افشل مل أان *

 .شيء أي من ابملليون واحد نعرف ال حنن *

 .العظماء األشخاص تصنع العظيمة *اآلمال

 .خردة وكومة جيدة خميلة إىل حباجة أنت خترتع *لكي

 َلهُ  َعجَّْلَنا اْلَعاِجَلةَ  يُرِيدُ  َكانَ   َمنْ }وسعى هلا فناهلا و منحه هللا إيها  و صدق هللا العظيم إذ يقول 2ض2فهذا أراد الدنيا  
 [18: اإلسراء{ ]َمْدُحور ا َمْذُموم ا َيْصاَلَها َجَهنَّمَ  َلهُ  َجَعْلَنا مُثَّ  نُرِيدُ  ِلَمنْ  َنَشاءُ  َما ِفيَها

                                                                 
 شبكة منتديت عبري العلمية - 12
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 مواهبك واستفد منها اكتشف-5

 مبعىن ال تنساق خلف القطيع وأنت ال تدري أين سيذهب 

فبعض الطلبة يريد أن حياكي أصدقائك وأصحابه يف انتمائهم العلمي فهو يريد أن يدخل ختصص علمي مثل صديقه 
منح كل فرد من األفراد قدرات لو استخدمها يف ما حيسنه -سبحانه -وجاره دون أن ينظر إىل مواهبه و قدراته فاهلل 

 لكان من املتفوقني 

مصريه الفشل والرتاجع وكم من طالب تعرف على قدراته ومواهبه فنال ما  فكم من طالب خاض يف غري موهبته فكان
 َتىن 

ففي العام املنصر اعرف جمموعة من البنات ساقهن الفضول واحملاكاة فدخلوا علمي علوم ومرت هبم السنوات وكان 
حيتسبون جمموع ال يغين وال  ختامها العام املنصرم وكانت الشهادة الثانوية فلما ظهرت النتيجة ظهر هلن ما مل يكونوا 
 يسمن من جوع و لو دخلوا ختصص أديب لكن من املتفوقات و لكنهن مل يكتشفوا مواهبهن 

 فأنت من اآلن اكتشف مواهبك وخض  جلة التعليم و التعلم و استعن ابهلل و ال تعجز  

 سادسا احذف كلمة سوف من حياتك، وال تؤجل.
 ذ يذكرون أوال أبول و نذكر من هؤالء :و لقد كان السلف من العلماء األفذا

 أحفظنا الزبري أبو فكان تذاكران، عنده من خرجنا فإذا عبد هللا، بن جابر عند نكون كنا: "رابح أيب بن عطاء قال
 .(13) "حلديثه

 . (14)"بيننا تذاكران عنده من خرجنا فإذا احلسن، َنيت كنا: "عبيد بن يونس وقال

 فنقعد، ،"تربد أن قبل هاتوها: "هشام لنا فيقول الدستوائي، وهشام أيوب عند من خنرج كنا: "زيد بن محاد وقال
 .  (15)"بيننا فنتذاكرها

 وكان علينا، ميلي ال فكان أتيناه، البصرة علينا قدم فلما ميلي، ال األنصاري سعيد بن حيىي كان: "زريع بن يزيد وقال
 . (16) ..."ذا عن وذا ذا، عن ذا بيننا؛ فتذاكران الدار، ابب على قعدان عنده من خرجنا فإذا حيدث،

                                                                 
 (.2/23) والتاريخ املعرفة ،(615) الدارمي سنن ،(79) خيثمة أليب العلم ،(1/139) عبدهللا برواية الرجال، ومعرفة العلل- 13
 (.608) الدارمي سنن- 14
 (.1/182) والتعديل اجلرح- 15
 (.2/830) والتاريخ املعرفة- 16
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 هللا رسول أن هريرة، أيب عن عبدالرمحن، بن سلمة وأبو يسار بن سليمان أخربين الزهري، حدثنا: "عيينة بن سفيان وقال
 عند من خرجنا فلما: "سفيان قال"". فخالفوهم يصبغون، ال والنصارى اليهود إن: "قال -وسلم عليه هللا صلى-

 الفقهاء، من غريه يف اهلذيل، سوار بن وأشعث مسلم، بن وإمساعيل أمية، بن وإمساعيل السختياين، أيوب جلس الزهري؛
 إن: "احلديث هذا فذكروا مسعوه، ما تذاكروا مث ،...معهم وجلست فجلسوا، الزهري، من مسعنا ما نتذاكر تعالوا: فقالوا
 فلما يسار، بن سليمان عن هو: بعضهم وقال سلمة، أيب عن هو: بعضهم فقال ،..."يصبغون ال والنصارى اليهود
  عن هو أحفظكم، الصغري قال، كما  هو: "إمساعيل قال مث حلين، من فضج وا. كالمها  عن هو: -صغري وأان- قلت أكثروا
 [.36""]كالمها

 اثمنا من أجل حفظ متقن:
 (.لنفسك) استمع. ستحفظ ما تسميع على صمم*      

 .احفظ مث افهم*    

 .احفظ مث وحدات إىل النص قسم*    

 .زمنية فرتات على احلفظ وزع*    

 .كرر...  كرر  مث كرر*     

 .احلفظ يف حاسة من أكثر على اعتمد*    

 ( - %10 تقرأ %20 – تسمع %30 – ترى ترى%50 – وتسمع مما%80– تقوله %90– وتفعل تقوا*    

 .الرئيسية الفقرات أو الرسوم بعض لو ن – ختطيطية صورا   ارسم*       

 .احلفظ إىل أسرع – احلفظ تؤجل ال*      

 ( النوم. قبل املذاكرة-التلخيص-التكرار-والربط التخيل-الراحةاحلماس ). التذكر ودعم النسيان قاوم*       
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 منهج السلف يف احلفظ وتقيد العلم
 آَخرَ  قَياسا   َأخْذتُ  منه َفرْغتُ  َفإَذا َمرَّة ، َألفَ  ِقَياس   كلَّ   أُعيدُ  ُكنتُ " َقاَل: أنَّهُ  الشِ ريَازي ِ  إْسَحاق أيب اإلَمامِ  ت َْرمجة يف َجاءَ 

 . (17)" الَقِصيدةَ  َحفظتُ  به يُْسَتْشهدُ  بيت   املْسَألةِ  يف َكانَ   فإذا َمرَّة   َألفَ  درس   ُكلَّ   أُعيدُ  وُكنتُ  وَهَكَذا،

  (18) . َمرَّة   ِماَئةَ  ِبَدايَِته يف الدَّْرسَ  يُعيدُ  إْسَحاق أبو وَكانَ 

 -( 518:ت) الغرانطي َعِطيةَ  بنِ  الرَّمحنِ  َعْبدِ  بنِ  َغالبِ  َبكر   أيب ترمجة يف(  1/146 الصلة يف)  َبْشُكَوال ابنُ  َقالَ  َوَقدْ 
رِ  َعِطيَّة ابنِ  والدِ  عَ  أنَّه أْصَحاِبَنا بعضِ  خبط ِ  َوَقرأتُ : "  - املَفسِ   َسبعَ  الُبَخاري ِ  َصِحيحَ  َكرَّرَ   أنَّهُ  َيذُكرُ  ع ِطيَّةَ  بنِ  بكر أابَ  مسَِ
 ه .ا"  َمرَّة   ِمائةِ 

َفاِخرِ  أبو النُّونِ  ذي بنُ  احَلسن وَكانَ 
َ
 ي َُعدْ  مل إَذا الشَّيءُ :  يقولُ ( ه  545:  ت( ) للُمْعَتزَِلةِ  املنسوبُ )  الن َّْيَسابُوري امل

 (19) ه .ا.  َيْسَتقرُّ  ال َمرَّة   َسبعنيَ 

 (20) مرة   مَخسنيَ  الدَّْرسَ  يُعيدُ  َكانَ   أنَُّه: َعْنهُ  َجاءَ  ف ََقدْ  الت َّْقريبِ  َوْجهِ  َعَلى وَهَذا. 

َهذَّبَ )  َأْلَقى: يُقالُ ( : " ه 642 ت:) الَعَجمي ِ  ابن ترمجة يف الذََّهيبُّ  وَقال
ُ
 (21).  ه .ا"  َمرَّة   وِعْشرينَ  مخَسا   ُدرُوَسا  (  امل

 عنه يل وَحكى األمشاطي والشَّمسُ  قاسم الزينُ  َعْنهُ  َأَخذَ  وممن: "  احلََنِفي الِكرَماين ِ  الَّلطيف َعبدِ  ترمجة يف السََّخاوي َوَقالَ 
 احلنفية فقه يف املرغيناين لإلمام النعماين الفقه يف الربهاين واحمليط."  مرة مائة للربهاين(  احمليط) َطالعت: يقول مسعه أنه
.(22) 

 (23) َمرَّة   مائة أربعَ  املْسألةَ  يُكرِ رُ  َطَلِبهِ  ابتداءِ  يف َكانَ   ُرمبا أنَّه:  اأَلْنَصاري ِ  الَفْضلِ  أيب بن حممدِ  بنِ  بكر عن وَجاءَ 

 (24) مرة مائة أرَبعَ  خبَُاَرى ِحْصنِ  من بُرج   يف َليلة   املْسألةَ  َهذهِ  َكرَّرتُ :   ف ََقالَ  غريبة   مسألة   عن يوما   وُسِئلَ 

رَأَ  أنَّهُ  ِهَشام   ابنِ  عن ُونِقلَ   (25) . َمرَّة   ألفَ  األلِفيَّةَ  ق َ

                                                                 
 . 1/38 شهبة قاضي البن الشافعية طبقات ، 4/115 الكربى الشافعية وطبقات ، 18/458 النبالء أعالم سري- 17
 ( .4/489 اجلوزي البن املنتظم يف كما)  - 18
 1/288 امليزان ولسان ، 5/170 املنتظم- 19
 . 2/82 بردي تغري البن والقاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجوم - 20
 ( 115/ 23 السِ ريِ  يف) - 21
ياءِ  يف) - 22  ( 2/418 الالمع الضِ 
 . 12/227 والنهاية البداية- 23
 19/416 النبالء أعالم وسري ، 9/201 اجلوزي البن واألمم امللوك اتريخ يف املنتظم - 24
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 اتسعا كن متفائال
 فيما هللا منهج على يعمل اإلنسان مادام العواقب من التشاؤم عن النفس وصرف،  ابخلري التفاؤل اإلرادة قوة ظواهر من

 هللا يرضي

 أنه فوائده ومن اإلرادة قوة مثرات من وهو،  طيب نفسي عنصر ألنه،  به يرغبهم التفاؤل على املسلمني يشجع واإلسالم 
  واألمل ابلطمأنينة القلب ويغذي،  العمل إىل اهلمم يشحذ

 العمل عن اهلمم يبطء،  سيء نفسي عنصر ألنه،  عنه صرفهم على ويعمل،  التشاؤم من املسلمني ينفر واإلسالم 
 ضعف على يدل وهو،  اخلبيث الساري الداء دبيب اليأس إليه فيدب،  األمل روح فيه ومييت،  ابلقلق القلب ويشتت
 اإلرادة

 :هدف أي لتحقيق النفسية الصفات أهم من إن

 التفاؤل واألمل يف حتقق اهلدف.
 من ضرورة عموم ا احلياة هذه يف السري يف والتفاؤل ، النجاح يف والتفاؤل العمل، إجناز يف والتفاؤل التفكري يف التفاؤل إن

 وكذا مولود ا جنينها تضع حىت تتفاءل واألم ابلشفاء، يتفاءل أن عليه فاملريض احلياة، مقومات أحد وهو الضروريت
 .الكثريين قلوب على اليأس الستوىل التفاؤل ولوال والتفوق، ابلنجاح يتفاءل فهو الطالب مع احلال

،  يف املشرقة البامسة الوجوه من التفاؤل إن،،،  التشاؤم ويكره الفأل حيب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  ولذلك 
  القاَتة الكاحلة الوجوه من فهو التشاؤم خبالف،  احلياة

 عاشرا كون ملخصات
 ومن.  لذلك خاصة مذكرة يف أو صغرية بطاقات يف املقرر كتاب  يف الواردة األفكار أهم بتلخيص تقوم أن امللخصات

 أهنا امللخصات فوائد أهم

  املادة تركيز على تساعد: أوال  

  دراستها املراد للمادة شاملة بصورة تفهم: اثنيا  

  االختبار قبل األفكار استحضار يف تساعدك: اثلثا  

                                                                                                                                                                                                                        
 . 2/150 اجلربيت اتريخ - 25
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 توقع أسئلة :احلادي عشر
 أن ويستحسن الكتاب هامش على أو خارجية ورقة على واكتبها متوقعة أسئلة افرتاض على تعود املقرر كتاب  تقرأ وأنت
  األسئلة هذه مثل زمالئك أحد نع تتبادل

 .  أكرب بصورة املادة فهم مث الرتكيز على شك بال سيعينك املتوقعة األسئلة وضع إن

  األسئلة. وضع يف املقرر أستاذ بطريقة معرفتك هو املناسبة األسئلة اختيار على يساعدك مما إن

  السابقة االمتحاانت أسئلة إىل الرجوع أو سؤاله خالل من ذلك تعرف أن ممكن

 قوله: مثل أمهيتها على تدل عبارات وقوله املدرس شرح أثناء األسئلة توقع وتستطيع 

  مهمة النقطة هذه

  االمتحاانت يف أتيت دائما   هذه الفقرة

 الطلبة فيه خيطئ دائما   السؤال هذا 

 تقريبا   كلها  االمتحاانت يف السؤال هذا أضع طبعي من أان

 للنجاح.الفرد  اليت توصل عشر: العالماتالثاين 

 سكينة القلب أي هدوء البال -أ

ومعناه عدم الشعور ابلذنب، وعدم الشعور ابخلوف، وهذا األخري من أكرب املعوقات لتحقيق النجاح فاألقدم حنو إجناز  
 شيء ما، 

اإلخفاقات ستدمر حياتنا ، وعلى مبدأ املثل القائل "خري جيب أن يكون الشعار الذي يالزمنا طوال حياتنا، وإال فإن 
 لك أن تشغل مشعة صغرية ، من أن َتضي جل حياتك تلعن الظالم .

 َتقيق مستوى عال  من الطاقة-ب

من أبرز مسات الطالب املتفوق ، الطاقة املتوقدة يف ذاته اليت تدفعه حنو اإلجناز ، وَتدي كل الظروف اليت تعرتض مسرية  
بن له دور كبري يف دفعه الاته الدراسية ، وأييت دور األسرة هنا يف تدعيم طاقة الفعل لدى الطالب ، فما يتوقعه من احي

 حنو اإلجناز وَتقيق النجاح والتفوق .
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 َتقيق عالقات طيبة مع الناس -ت

الطالب ال تتحقق إال من  إن إقامة عالقات طيبة مع اآلخرين من أساسيات َتقيق الذات لدى الفرد ، فالذات لدى 
خالل تفاعله مع اآلخرين ، الذين هم أيضا  حباجة لتوكيد ذاهتم وابلتايل فإن َتقيق الذات عند الطالب إحدى درجات 

 سلم التفوق الدراسي.

 عدم االحتياج املادي-ث

الطالب وكل أفراد األسرة إن جو العطف واحلنان واحلب داخل األسرة هي الزاد الفين ، والرغيف الساخن ، الذي مينح  
القوة الذاتية الكفيلة بصنع النجاح والتفوق وعلى الرغم من كل التحديت املادية اليت ميكن أن تعيق طريق األسرة .. نعم 

 فقد قاهلا علم النفس "إن كسرة خبز يبس يف بيت يسوده الوائم ، خري من بيت وافر اللحم يسوده اخلصام.

 يف حياة اإلنسانأهداف ذات قيمه  وجود-ج

إن َتديد هدف النجاح من قبل الطالب حبد ذاته جناح ، ويعزوا علماء النفس ذلك ، إىل إن اإلنسان بشكل عام حيتاج  
 (26جتماعي  )المينحه الثقة ابلنفس واملطالبة ابلقبول ا هإىل النجاح ألن

  

                                                                 
 موقع خطوات النجاح و التفوق الدراسي - 26
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