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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

بعـد سـنوات قليلـة املـدة   -عزيزى القارىء–هذه سطور من واقع طالب علم متفوق أكتبها إليك 

كثــرية احلـــوادث قضــيتها ىف رحلـــة التعلــيم الـــىت ال Yايـــة هلــا إال بنهايـــة عمــر اإلنســـان أكســبتىن العديـــد مـــن 

شــىت منــاحى احليــاة ؛ فقــد كنــت أتعلــم كــل يــوم شــيئاً جديــداً لــيس فقــط ممــا ندرســه مــن علــم  الــدروس ىف

ولكــن مــن كــل شــىء حــوىل ىف مدرســة احليــاة مــن أفعــال الطــالب واملعلمــني وأخطــاء املســئولني واســتهانة 

  املتعلمني . 

يــة حيــاة مــن أعظــم الــدروس الــىت تعلمتهــا خــالل هــذه الرحلــة عــدم انتهــاء مشــوار الــتعلم إال بنها

اإلنسان ؛ ألن العلم حبر واسـع ال Yايـة لـه مهمـا أحبـرت فيـه فلـن تصـل لشـواطئه ولـن تتغلـب علـى أمواجـه 

العاتية ؛ لذا جيب أن نقتنع بأنه ال كبري ىف العلم ، وأن أى فرع من فروع العلـم مهمـا كـان سـهالً ال ميكـن 

  أن يتمثل ىف شخص واحد على وجه البسيطة . 

وأتــابع حركــة تطــور العلــم ىف مجيــع أحنــاء العــامل وأعــرف جيــدا أيــن يتطــور وأيــن  إنــىن أعــيش الواقــع

 –يتخلف وأسباب هذا التطور وذلك التخلف وتأثري كل منهما علـى البشـرية ؛ لـذا فلـن أشـرح لـك فقـط 

ــــة التغلــــب علــــى الظــــروف  –عزيــــزى القــــارىء  شــــروط التفــــوق الدراســــى ولكــــىن أيضــــاً سأشــــرح لــــك كيفي

مبــا تواجههــا ىف رحلتــك هــذه الــىت تعــد أعظــم شــىء ىف الــدنيا ، وثــق متامــاً أن مــا ســتقرؤه واملســاوىء الــىت ر 

  ليس رمجاً بالغيب ولكنه من واقع طالب علم ذى خربة ليست بقليلة ىف هذا األمر . 

–أمتىن أن يكون اهللا تعاىل قد وفقىن خلدمة طـالب العلـم ىف شـىت أحنـاء املعمـورة ، وأن أمتـىن لـك 

  االستفادة من قراءة هذا العمل املتواضع .  -ءعزيزى القارى
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  -*أدلة وجوب طلب العلم :

   -من القرآن الكريم :-

) ٤) الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم (٣) اقْـَرْأ َوَربَُّك اَألْكَرُم (٢) َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلٍق (١اقْـَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ( قال تعاىل"-

َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاَء ُكلََّها "  ،و) ١ ن" (  ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرونَ "  ،و:)  ٥- ١( العلق "  )٥نَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم (َعلََّم اإلِ 

اَنَك ال ِعْلـَم لَنَـا ِإالَّ َمـا َعلَّْمتَـنَـا ) قَـاُلوا ُسـْبحَ ٣١ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكـِة فـََقـاَل أَنِْبئُـوِين بَِأْمسَـاِء َهـُؤالء ِإْن ُكنـُتْم َصـاِدِقَني (

ــيُم احلَِْكــيُم ( ــ٣٢ِإنَّــَك أَْنــَت اْلَعِل ــَأُهْم بَِأْمسَــائِِهْم َقــاَل َأملَْ أَقُــْل َلُكــْم ِإينِّ أَْعَل ــا أَنـَْب ُهْم بَِأْمسَــائِِهْم فـََلمَّ ــئـْ ُم َغْيــَب ) َقــاَل يَــا آَدُم أَنِْب

) َخَلَق ٢) َعلََّم اْلُقْرآَن (١الرَّْمحَُن ( " ،و) ٣٣- ٣١البقرة  )٣٣َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن ( َواَألْرِض َوأَْعَلمُ  السََّمَواتِ 

ماً بِاْلِقْسِط ال َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوأُْوُلوا اْلِعْلِم قَائِ "  ،و)٤-١رمحن (ال ")٤) َعلََّمُه اْلبَـَياَن (٣اِإلنَساَن (

يـَْرفَـــْع اللَّـــُه الَّـــِذيَن آَمنُـــوا ِمـــْنُكْم َوالَّـــِذيَن أُوتُـــوا اْلِعْلـــَم َدَرَجـــاٍت َواللَّـــُه ِمبـَــا  "،و)١٨" ( آل عمـــران  ِإلَـــَه ِإالَّ ُهـــَو اْلَعزِيـــُز احلَِْكـــيمُ 

ـَـا َخيَْشــى اللَّــَه ِمــْن ِعبَــاِدِه اْلُعَلَمــاءُ  " ،و)١١٤"(طــهَوقُــْل َربِّ زِْدِين ِعْلًما ،و")٨"(اQادلــة  تـَْعَملُـوَن َخبِــريٌ  ) ٢٨" ( فــاطر  ِإمنَّ

َـا يـَتَـذَكَُّر أُْولُـوا ُقْل َهْل َيْسـَتِوي الـَِّذيَن يـَْعَلُمـونَ  "،و فَـَال َتُكـوَننَّ ِمـَن اجلَـاِهِلَني  ،و")٩الزمـر(" األَْلبَـابِ  َوالـَِّذيَن َال يـَْعَلُمـوَن ِإمنَّ

، )هود٤٦("ِإينِّ أَِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن اجلَاِهِلَني  ،و")٦٧البقرة("ُعوُذ بِاللَِّه َأْن َأُكوَن ِمَن اجلَاِهِلَني قَاَل أَ  ،و")٣٥األنعام("

  .)٤٣النحل(" فَاْسأَُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َال تـَْعَلُمونَ  و"

  

    -من السنة :-

  :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا-

  .)٨١-١"(رواه ابن ماجةضة على كل مسلمطلب العلم فري"

" رواه مــن سـلك طريقــاً يلــتمس فيــه علمــاً سـهل اهللا لــه بــه طريقــاً إىل اجلنــةقـال صــلى اهللا عليــه وســلم : " -

  مسلم . 
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إذا مـات اإلنسـان انقطـع عملـه إال مـن ثـالث ، صـدقة جاريـة ، أو علـم قال صـلى اهللا عليـه وسـلم : "  -

  " رواه مسلم .  و لهينتفع به ، أو ولد صاحل يدع

من جاءه املـوت وهـو يطلـب العلـم ليحـىي بـه اإلسـالم فبينـه وبـني األنبيـاء قال صلى اهللا عليه وسلم : "  -

  " رواه الدرامى وابن السىن .  ىف اجلنة درجة واحدة

مـن خـرج ىف طلـب العلـم  عن أنس بن مالك رضى اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : " -

  " أخرجه الرتمذى وحسنه .  ىف سبيل اهللا حىت يرجع كان

  .  " رواه أمحد ه املالئكة بأجنحتهاإن طالب العلم حتفقال صلى اهللا عليه وسلم :" -

يــا أبــا ذر ألن تغــدو فــتعلم آيــة مــن كتــاب اهللا خــري لــك أن تصــلى مائــة  قــال صــلى اهللا عليــه وســلم : " -

" رواه  مـل بـه أو مل يعمـل بـه خـري لـك مـن أن تصـلى ألـف ركعـةركعة ؛ وألن تغـدو فـتعلم بابـاً مـن العلـم ع

  البزار . 

ــــٌة، الــــدنياإنَّ  " ــــاومــــا وااله  اهللاِ  ذكــــرَ  إال فيهــــا، مــــا ملعــــونٌ  ملعون
ً
(حســــن،اجلامع الصــــغري "متعلًمــــاأو  وعامل

١٩٦٧(.  

  

   -من األقوال المأثورة :-

  ى أوالء على اهلوى ملن استهد ---" ما الفخر إال ألهل العلم إYــم -

  واجلاهلون ألهل العلم أعـداء "  ---  وقدر كل امرىء ما كان حيسنه    

  ( اإلمام على بن أىب طالب رضى اهللا عنه ).     

ىت " مــا أتــى اهللا تعــاىل عاملــاً إال أخــذ عليــه امليثــاق أن ال يكتمــه ومــا أخــذ اهللا علــى اجلهــال أن يتعلمــوا حــ-

  على بن أىب طالب ) .   . اإلمام أخذ على العلماء أن يعّلموا "
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  .  لى بن أىب طالب )" ما مات من أحيا علما ، وال افتقر من ملك فهما " (اإلمام ع-

  " البد ىل ىف درب احلياة أن أجد بني كل أثنني معلمَاً◌ " ( كونفشيوس ) . -

  " من كان ىل معلماً يوماً ، غدا ىل صديقاً دوماً " ( حكمة صينية ) . -

  ريشه ، ومجال الرجل ىف علمه " ( حكمة صينية ) . " مجال الطري ىف -

  ، وإذا علمت بنتاً فقد علمت أمة"اإلمام ابن باديس. ذا علمت ولدا فقد علمت فرداً "-

  " العلم أرفع النسب العمل أرفع احلسب " ( شامفور ) . -

  " ذوو العلم الواسع هم من يرصفون هيكل اQد " ( شامفور ) . -

  .  يان عماد العلم"( ابن التوءم )، والبين، والعلم عماد الروح" الروح عماد الد-

  زماننا شيئان:عامل يعمل بعلمه،وعارف ينطق عن حقيقة"(أبو احلسن الثورى). يف"أعز األشياء -

" يا جاهل العلم تعلم العلم ؛ فإن قلباً لـيس فيـه شـوق للعلـم كالبيـت اخلـراب الـذى ال عـامر فيـه" ( أبـو -

  ذر الغفارى ) . 

  "على بن أىب طالب.اً ، والعامل كبري ولو كان حدثاً إن كان شيخ"اجلاهل صغري و -

  " من مل يصرب على تعلم العلم ، صرب على شقاء اجلهل " (سقراط ) . -

  . على بن أىب طالب" لم فإنه يتسع" كل وعاء يضيق مبا جعل فيه إال وعاء الع-

  د اهللا بن مسعود ) . " كونوا للعلم رعاة وال تكونوا له رواة " ( عب-

  "العلم بغري إميان ضرب من النقص املعيب،أما اإلميان بغري علم فمهزلة ال تطاق"(ديستوفسكى).-

" إن استطعت فكن عاملاً فـإن مل تسـتطع فكـن متعلمـاً ، فـإن مل تسـتطع فـأحبهم ( العلمـاء ) ، فـإن مل  -

  تستطع فال تبغضهم " ( اخلليفة عمر بن عبد العزيز ) . 
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تعلموا العلـم ؛ فإنـه زيـن للفـىت ، وعـون للفقـري ، ال أقـول إنـه يطلـب بـه ، ولكنـه يـدعو إىل القناعـة " (  "-

  اخلليفة عمر بن عبد العزيز ) . 

" إن العلــم والعمــل قريبــان ، لكــن كــن عاملــا بــاهللا عــامالً لــه فــإن أقوامــاً علمــوا ومل يعملــوا فكــان علمهــم -

  عبد العزيز ) . عليهم وباالً " ( اخلليفة عمر بن 

  كاد املعلم أن يكون رسوال " ( أمحد شوقى ) .   ---" قم للمعلم وفه التبجيال -

  .رء ما زاد علماً زاد بالرتب "الشافعىوامل    ---" العلم كنز فال تفىن ذخائره  -

  .لشقاوة ينعم"أبو الطيب املتنىبوأخو اجلهالة ىف ا  ---ذو العلم يشقى ىف النعيم بعقله  "-

يــا بــىن عليــك مبجالســة العلمــاء ، وامســع كــالم احلكمــاء ، فــإن اهللا ليحــىي القلــب امليــت بنــور احلكمــة ،   "-

  كما حيىي األرض امليتة بوابل املطر " ( لقمان احلكيم ) . 

  " من احلكمة أال تقرب النهر حىت تتعلم السباحة " ( هـ . ج . بوهني) . -

الــث احلفــظ والرابــع العمــل واخلــامس نشــره وإذا نظرنــا للصــمت  أول العلــم الصــمت والثــاىن االســتماع والث-

  األصمعى. كشرط الزم لالستماع صح القول بأن أول العلم الصمت"

" طبيعة اإلسالم تفرض علـى األمـة الـىت تعتنقـه أن تكـون أمـة متعلمـة ترتفـع فيهـا نسـبة املثقفـني ، وjـبط -

  ىل ) . فيها أو تنعدم نسبة اجلاهلني " ( الشيخ حممد الغزا

  .  واء،حق لكل مواطن"(أ.د./طه حسني )جيب أن يكون التعليم كاملاء واهل"-

  " لكل شىء آفة ، وآفة العلم نسيانه " ( اخلليفة عثمان بن عفان ) . -

  .  "امللوك حكام على الناس،والعلماء حكام على امللوك"حممد زكى عبد القادر-

اخلليــــل بــــن " لمــــى وال يضــــررك تقصــــريىينفعــــك ع  ---لى " أعمل بعلمى وإن قصرت ىف عم-

  . أمحد الفراهيدى 
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  " لوال العلماء لصار الناس مثل البهائم " ( احلسن البصرى ) .  -

" اللذات كلها بني حسى وعقلى فنهاية اللذات احلسية وأعالها النكاح وYاية اللذات العقلية وأعالهـا  -

  اجلوزى. ابن  "العلم فمن حصلت له الغايتان فقد قال النهاية

  نار الصرب على العلم وال جنة اجلهل. -

العلــم ثالثــة أشــبار فمــن دخــل ىف الشــرب األول تكــرب ومــن دخــل ىف الشــرب الثــاىن تواضــع ومــن دخــل ىف  –

  الشرب الثالث علم أنه ال يعلم .

  

  م همية طلب العلأ

تكــون أمـة متعلمــة طبيعـة اإلســالم جتعـل العلــم فريضـة علــى كـل مســلم كمـا تفــرض علـى أمــة اإلسـالم أن -

  ترتفع فيها نسبة املثقفني ، وjبط أو تنعدم نسبة اجلاهلني . 

العلم أساس احلياة فهو السراج املنري الذى يضىء طريقك الدنيوى وهو النافذة الـىت تطـل منهـا علـى كـل -

  .  ر الذى يوضح لك علل حدوث األشياءشىء حولك وهو املفس

-صـلى اهللا عيـه وسـلم-ده عن الزيغ واالحنراف ؛فقد قـال رسـول اهللالتسخر العلم إلفادة اإلنسانية وتبع -

"(رواه  الــنعم حمــر لــكأن يكــون  مــن لــك خيــر،  واحــدا رجــال بــك اهللا يهــدي ألنفــواهللا  " ألحــد صــحابته:

    .البخارى)

  تتعلم لتؤدى واجبك ىف الدنيا؛فالعلم جزء من أجزاء عمارة األرض الىت خلقنا اهللا من أجلها.  -
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  االجتهاد فى العلم فوائد

   .)١الكهف(" اْقرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ  " اىل بالعلم النافع استجابة لقولهالتقرب إىل اهللا تع-

- ١(رواه ابن ماجة"" طلب العلم فريضة على كل مسلمالقائل التقرب إىل النىب صلى اهللا عليه وسلم - 
أو  وعالًماوما وااله  اهللاِ  ذكرَ  إال فيها، ما عونٌ مل ملعونٌة، الدنياإنَّ  لقائل أيضًا "، وا)٨١

   ).١٩٦٧(حسن،اجلامع الصغري "متعلًما
  التقرب من املالئكة الذين يضعون أجنحتهم لطالب العلم . -

  اكتساب حب الناس ومصاحبة الناجحني والبعد عن الفشلني . -

  بر الوالدين وإسعادمها . -

  يعد احلكم جانبًاً◌ من عمارة األرض . عمارة األرض وتأدية أمر اهللا ، حيث -

  زيادة قيمتك كإنسان مبا حتصله من علم . -

  تعليم اجلاهلني ونشر العلم النافع .-

  االستعانة بالعلم على اجلهاد ىف سبيل اهللا وإعالء راية اإلسالم . -

  س. االستعانة بالعلم النافع على العمل واكتساب الرزق احلالل واالستغناء عن سؤال النا-

  االستعانة بالعلم على الزواج وبناء أسرة صاحلة . -

  حسن تربية األبناء ومساعدjم ىف فهم دروسهم . -

  حتقيق القدوة العملية لألبناء و لألجيال القادمة كما صنع علماؤنا األفذاذ السابقون. -
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  -*آداب طالب العلم :

علـــم وأن تـــتعلم العلـــم هللا ال ليقـــول ىف طلـــب ال -ســـبحانه-اإلخـــالص : جيـــب عليـــك إخـــالص النيـــة هللا-

الناس إنك عامل وال الجتياز االمتحانات فقط ، ( األمر الـذى شـاع بكثـرة ىف عصـرنا هـذا وسـبب الفشـل 

  للكثريين ) . 

حتقيــــق التــــوازن بــــني العلــــم والعبــــادة : ال ميكــــن أن يــــؤدى إنســــان العبــــادة علــــى أكمــــل وجــــه ومياطــــل ىف -

نسان صاحلاً ، وال خري أيضـاً فـيمن جيتهـد ىف طلـب العلـم ويـرتك العبـادة االجتهاد ىف عمله ويكون هذا اإل

، لذا جيب حتقيق التوازن بني األمرين ، ويقول اإلمـام احلسـن البصـرى رضـى اهللا عنـه : " العامـل علـى غـري 

 علم كالسالك على غري طريق ، والعامل على غـري علـم مـا يفسـد أكثـر ممـا يصـلح ، فـاطلبوا العلـم طلبـاً ال

تضـروا بالعبــادة ، واطلبـوا العبــادة طلبــا ال تضـروا بــالعلم ، فـإن قومــاً طلبــوا العبـادة وتركــوا العلـم حــىت خرجــوا 

ولــو طلبــوا العلــم مل يــدهلم علــى مــا  –يعــىن اخلــوارج  –بأســيافهم علــى أمــة حممــد (صــلى اهللا عليــه و ســلم) 

  فعلوا . 

 َوقُـل رَّبِّ زِْدِين ِعْلمـاً  ورد ىف القـرآن الكـرمي:"فقـد  املداومة على طلب العلم واالسـتزادة منـه حـىت املـوت ؛-

  .  )طه١١٤("

تطهـــري الـــنفس مـــن الـــذنوب واألخـــالق الســـيئة ؛ وقـــد قيـــل : " ينبغـــى أن ميهـــد القلـــب للعلـــم كمـــا متهـــد -

    -األرض للزراعة ، وقال الشافعى :

  فأرشدىن إىل ترك املعاصى   ---  " شكوت إىل وكيع سوء حفظى 

  ونور اهللا ال يؤتى لعاصى "  ---  ن العلـم نـور    وأخربنـى بـأ

واحــرص علــى غــض البصــر ؛ فمــن فوائــده أنــه يــورث فراســة صــادقة مييــز tــا بــني احلــق والباطــل والصــادق 

والكاذب ، واهللا سبحانه وتعاىل جيزى العبد عن عمله مبـا هـو مـن جـنس عملـه و مـن تـرك هللا شـيئاً عوضـه 
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سان بصره عن حمارم اهللا عوضـه اهللا بـأن يطلـق نـور بصـريته عوضـاً عـن حـبس اهللا خرياً منه ؛ فإذا غض اإلن

  بصره و يفتح عليه باب العلم واملعرفة . 

احــرتام املعلــم ، ولكــن اعلــم جيــداً أن املعلــم لــيس معصــوماً مــن اخلطــأ وأنــه بشــر خيطــىء ويصــيب ؛ لــذا  -

ريســـها و احـــذر الثقـــة العميـــاء ىف حفظهـــا وتدفثـــق ىف الكتـــب واملراجـــع والبـــد مـــن مراجعـــة كـــل كلمـــة قبـــل 

  املعلم مهما كان قدره وكانت عظمته ؛ فهو بشر . 

واتبـع أسـلوبا جيـدا عنـدما تصــحح لـه أخطـاءه فـال تقــل لـه : " أنـت خمطـىء " مباشــرة بقسـوة بـل قـل لــه " 

  لقد قرأت ىف كتاب كذا أن كذا هو الصواب " وأحضر له الدليل .

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنزَْلَنا ِمْن  :"فيقول تعاىلشره وإفادة اآلخرين به ؛وتعليم العلم ونعدم كتمان العلم - 
ُهْم اللَُّه َويـَْلَعنـُُهْم  اْلبَـيـَِّناِت َواْهلَُدى ِمْن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس ِيف اْلِكَتاِب أُْولَِئَك يـَْلَعنـُ

ْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب لَتُبَـيـِّنـُنَُّه لِلنَّاِس َوال َوإِ  البقرة)،ويقول جل شأنه:"١٥٩"(الالَِّعُنونَ 
 اهلَُدى من به اهللاُ بـََعَثِين  ما َمَثلُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ،ويقول  )١٨٧"(آل عمرانَتْكُتُمونَهُ 
 وكانت الكثَري، والُعْشبَ  الَكَألَ  فأَنـَْبَتتِ  املاَء، قَِبَلتِ يٌَّة، نَقِ  منهافكان  أرًضا، أصاب الكثريِ  الغيثِ  كَمَثلِ  والِعْلِم،
أخرى، إمنا هي  طائفةً  منهاوأصابت  وزرعوا، وَسَقْوا فَشرِبُوا الناَس، tا اهللاُ  فنفع املاَء، أَْمَسَكتِ أجاِدُب،  منها

 وَمَثلُ  وَعلََّم،فَعِلَم  به اهللاُ بعثين  ماونفعه  اِهللا،ِديِن  يففـَُقَه  َمن َمَثلُ فذلك  َكَألً، تـُْنِبتُ  وال ماءً  ُمتِْسكُ  ال ِقيعانٌ 
من سئل )،وقال أيضا:"٧٩"(صحيح البخارى بهالذي أُْرِسْلُت  اهللاِ  ُهَديمل يـَْرَفْع بذلك رأًسا، ومل يـَْقَبْل  من

أحد ، فال تبخل على ).٢٩- ٥"( رواه الرتمذىعن علم فكتمه أجلمه اهللا بلجام من نار يوم القيامة
فقد خيشى الطالب من أنه إذا أفاد زميله مبعلومة مهمة أو نادرة مبعلومة مهما كانت الظروف واألحوال ؛

العلم فسيتفوق عليه زميله لكىن أرد عليه بأن اإلنسان إذا فعل شيئا ابتغاء مرضاة اهللا بنية صادقة 
وقد  الدنيا ىف سبيل نصرته ،مبكافأة أعظم مما يتخيل وسيكسر له كل قواعد -سبحانه–فسيكافئه اهللا 

بُّ لنَـْفِسه "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بَّ ألخيه ما حيُِ "(صحيح ال يُؤِمُن أحدُكم حىت حيُِ
و قد ،)اهللا ىف عون العبد ما كان العبد ىف عون أخيه"(رواه مسلم ىف صحيحه":)،وقال أيضا١٣البخارى

" ما أتى اهللا تعاىل عاملًا إال أخذ عليه امليثاق أن ال -رضى اهللا عنه–قال اإلمام على بن أىب طالب 
  ،يكتمه وما أخذ اهللا على اجلهال أن يتعلموا حىت أخذ على العلماء أن يعّلموا "

 اللهـم إىن أعـوذ بـك مـن علـم ال ينفـعطلب العلم النافع ؛ فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم : " -

  .  )٢٧٢٢(صحيح مسلم "
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اللهــم البكــور ، وهــو أول النهــار للظفــر بالربكــة ؛ فقــد قــال الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم "  اغتنــام وقــت-

  .   )١٢١٢(سنن الرتمذى" بارك ألمىت ىف بكورها

وقـول )النحـل٤٣( أَْهـَل الـذِّْكِر ِإن ُكنـُتْم الَ تـَْعَلُمـونَ فَاْسـأَُلوا  عدم اخلجل واحلياء ىف العلـم ؛ فقـد قـال تعـاىل : "-

  : " يضيع العلم بني التكرب واحلياء " .  مأثور يقول

َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْورَاَة ُمثَّ ملَْ  العمل بالعلم ؛ فقد ذم اهللا سبحانه من ال يعملون بالعلم ىف قوله تعاىل "- 
 القيامةِ  يومَ  عبدٍ  قَدما زولُ ت ال ، وقال صلى اهللا عليه وسلم : ")٥اجلمعة( َحيِْمُلوَها َكَمَثِل اِحلَماِر َحيِْمُل َأْسَفاراً 

جسِمِه  وعن،  أنفَقهُ  وفيمَ  اكتسَبهُ  أينَ  من مالِهِ  وعن،  فعلَ  فيمَ  ِعلِمهِ  وعن،  أفناهُ فيما  عمرِهِ  عن يسألَ  حىتَّ 
 ).٢٤١٧"(صحيح الرتمذى أبالهُ  فيمَ 

ة مسـطورة ىف ويقول مجـال الـدين األفغـاىن :"علـم قليـل مقيـد ىف الصـدور يعمـل بـه خـري مـن علـوم كشـري "  

  .  الكتب ال يعمل tا"

  عدم التجرؤ على اإلفتاء دون علم .  - -

    -التواضع : فقد قال الشاعر :-

  على طبقات املاء وهو رفيع   ---  " تواضع تكن كالنجم الح لناظر 

  إىل طبقات اجلو وهو وضيع "   ---  وال تك كالدخان يعلو بنفســه

تعلمــوا العلــم ، وتعلمــوا للعلــم الســكينة واحللــم ، وتواضــعوا ملــن  وقــال عمــر بــن اخلطــاب رضــى اهللا عنــه : "

  تتعلمون منه يتواضع لكم من تعلمونه " . 

  

  إياك أن تسخر من أحد.-

عنـــدما دخلـــت اجلامعـــة وحالـــت الظـــروف دون جنـــاحى ىف عـــامى األول tـــا وتـــذوقت ألول مـــرة  
رياً علـى حـاىل ومتعجبـاً علـى طعم الرسوب والفشل وخيبـة األمـل كنـت أتـذكر أيـامى املاضـية متحـ

هبــوطى مــن القمــة إىل الســفح دون تــدريج وآمنــت بــالقول الصــادق : " ارمحــوا عزيــز قــوم ذل " ؛ 
فقد كان ىل شأن عظيم طوال أيام دراسىت وكنت رمـزاً للتفـوق واألخـالق العاليـة وكـان يضـرب ىب 
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وكان الطلبـة إذا ضـايقهم أحـد املثل ىف التفوق ، وكان اجلميع يوقرىن وخيشى مواجهىت ىف العلم ، 
معلمى اللغة العربية أو استعرض عضالته اللغوية عليهم قالوا لـه : " سنحضـر لـك زميلنـا "حممـود 
عبـــد القـــادر" ليؤدبـــك ويعرفـــك جيـــداً قـــدر نفســـك وكـــان املعلمـــون والطـــالب ينتظـــرون كتابـــاتى 

عـد قلمـك فـنحن ىف انتظـار بتلهف شديد ، وعند األحداث املهمة كانوا يأتون إىل ليقولـوا ىل " أ
مــا ســتكتبه" وبــني يــوم وليلــة أصــبح امســى ىف اجلامعــة رمــزاً للفشــل والرســوب وإثــارة املشــاكل مــع 
األســـاتذة وحينهـــا نـــدمت علـــى كـــل حلظـــة أعجبـــت فيهـــا بنفســـى و حســـبت نفســـى فيهـــا شـــيئا 

 عظيما. 
أ وألن أصـبح خمطئـاً علمتىن احلياة مـن هـذا املوقـف أال أسـخر مـن أحـد ؛ ألنـىن بشـر معـرض للخطـ   

مثلــه ىف حلظــة ، وقــد أعطــاىن هــذا املوقــف عصــمة مــن الغــرور والتكــرب؛ ألىن آمنــت بــأن حــال الــدنيا 
  متغري وال أحد يدرى ماذا سيحدث بعد حلظة .
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  كن شاباً ناجحاً 

البــد أن تكــون صــحيح العبــادة ؛ فصــحة العبــادة طريــق الصــالح والفــالح والســعادة وهــى عــالج القلــق -

" (  يـــا عبــاد اهللا ال خــوف علـــيكم اليــوم وال أنــتم حتزنـــون اب واحلــرية وقلــة احليلـــة ، قــال تعــاىل : "واالكتئــ

) فـــأد الفـــرائض واســـتزد مـــن النوافـــل واجتهـــد ىف قـــراءة القـــرآن الكـــرمي وجاهـــد نفســـك عـــن ٦٨الزخـــرف : 

  املعصية على الطاعة . 

 

  استخر اهللا فى كل أمورك-
تفاصيل دينية نظرا ألىن لست دارسا للعلوم اإلسالمية دراسة كافية ال أريد أن أحتدث ىف مواضيع ذات 

  ولكىن أنوه على موضوع االستخارة ألمهيته .
حني كنت صغريا كنت أهاب استخارة اهللا سبحانه خشية أن يهديىن لفعل شىء ال أقتنع به وال أنفذه 

ك اهللا سبحانه لفعل شىء فيعاقبىن ولكىن بعد التجربة اتضح ىل أن نتيجة االستخارة هى أن يهدي
ويقنعك به وييسر لك فعله أى أن نتيجة االستخارة ال تكون اهلداية إىل الصواب فقط وإمنا تتضمن 

  اإلقناع وتيسري التنفيذ.
ومذ آنذاك أستخري اهللا ىف كل شىء حىت أتفه األمور ألىن أعلم أن اهللا لن يستهزئ بأتفه األمور بل 

تخارة اهللا ىف كل أمورك وإن مل jتد بعد أول مرة فأعد االستخارة سيهدى عبده للصواب وأنصحك باس
  مرات ومرات حىت تنال اهلداية.

  صالة االستخارة:
مور املباحة  والتبس عليه وجه اخلري فيه أن يصلي ركعتني من غري الفريضة ولو  يسن ملن أراد أمرا من األ

لليل أو النهار يقرأ فيهما مبا شاء بعد الفاحتة، كانتا من السنن الراتبة أو حتية املسجد يف أي وقت من ا
مث حيمد اهللا ويصلي على نبيه صلى اهللا عليه وسلم مث يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث 

 مور كلها  كماجابر رضي اهللا عنه قال: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة يف األ
ل: (إذا هم أحدكم باالمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة مث ليقل: (اللهم يعلمنا السورة من القرآن بقو 

أستخريك  بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم 
  وأنت عالم الغيوب.

مري وآجله  اللهم إن كنت تعلم أن هذا االمر  خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أ
فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه. وإن كنت تعلم أن هذا االمر شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري، 
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أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عين واصرفين عنه واقدر يل اخلري حيث كان، مث أرضين به) قال: 
  . ويسمي حاجته: أي يسمي حاجته عند قوله: (اللهم إن كان هذا االمر)

كن مثقف الفكر على دراية مبا يدور حولك وحبقوقك و واجباتك و تزود بكل ما جتده من وسائل - 
،ألن اإلنسان منظومة الثقافة املسموعة واملرئية واملقروءة وتابع الربامج واQالت و الصحف الناجحة

العامل غري العاقل وغري وفرق كبري بني العامل العاقل املرن املتزن احلكيم و  ؛شاملة وليس طالب علم فقط
املتزن وغري احلكيم؛فقد جتد شخصا متفوقا جدا ىف جمال عمله لكنه فاشل ىف حياته العامة وغري متزن 

وغري حكيم وغري مرن وبالتاىل عندما يظهر أمر ىف عمله ال حيكمه نص فإنه ال جييد التعامل معه 
  فادحا ومن أمثلة ذلك: ويتسبب حينها ىف خسران الشركة الىت يعمل حلساtا خسرانا

ذات مرة كنت أرسل رسالة مبكتب الربيد وكتبت على مظروف الرسالة :"املرسل إليه/مشرف مسابقة - 
ساقية الصاوى للقصة القصرية"فرفض املوظف تسجيل هذه الرسالة وأخربىن بأن املرسل إليه جيب أن 

هامه أن هذا لقب شخص يكون اسم شخص وأنه ال توجد مؤسسة باسم ساقية الصاوى فحاولت إف
وعرضت عليه أن أكتب املرسل إليه :مسابقة كذا أو مؤسسة كذا ويكون حينئذ املرسل إلبه شخصا 

  اعتباريا لكن صدق قول لقمان احلكيم :"نقل الصخور من أماكنها أيسر من إفهام من ال يفهم".
يرحيك نفسياً ويبعث فيك أمًال خصص وقتاً أسبوعياً ملمارسة الرياضة وملمارسة هواياتك وللتنزه؛ فهذا 

ومجيل أن تشارك ىف األنشطة املدرسية لكن جديداً، واعلم أن من ال جييد فن الراحة ال جييد فن العمل . 

احرص على أال تعطلك عن الدراسة أو تسلب منك الرتكيز السابق ذكره لذا خصص هلا موعدا حمددا 

  أسبوعيا.

ن املخصصة هلا فالبد أن تؤمن بالتخصص؛فمثال ال يتعلم واحرص على أن متارس هواياتك ىف األماك

أحد السباحة باملدرسة رغم وجود نشاط رياضى باملدرسة وذلك ألن كل شىء له وقته ومكانه ليتم 

  بإتقان ال بشكل عشوائى أو هامشى.

  كن منظماً ىف شئونك مرتباً . -

  اهتم بنظافتك الشخصية ومبظهرك فإن اهللا مجيل حيب اجلمال . -

  مارس الرياضة لتقوية جسدك .  فالعقل السليم ىف اجلسم السليم  و اهتم بصحتك ؛ -
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؛فقـد قــال احـذر مـن أصـدقاء السـوء وتــزود بالصـديق الصـاحل و اعلـم أن الوحـدة خــري مـن صـديق السـوء -

(صــحيح الرتمــذى "علــى ديــن خليلــه فلينظــر أحــدكم مــن خيالــل رجلالعليــه وســلم:"صــلى اهللا -رســول اهللا

ــا مثـُل اجللـيِس الصَّــاِحل واجللـيِس السُّــوِء ، كحامـِل املِسـِك ونــافِخ الكـِري . فحامــُل " أيضـا : الوقـ)٢٣٧٨ إمنَّ

املســِك ، إمَّــا أن ُحيــِذَيك ، وإمَّــا أن تَبتــاَع منــه ، وإمَّــا أن ِجتــَد منــه رحيًــا طيِّبــًة . ونــافُخ الكــِري ، إمَّــا أن حيــرَِق 

مهمـا فعلـت لـن تسـتطيع أن ومعىن هـذا أنـك ،".(رواه مسلم ىف صـحيحه)ثياَبك ، وإمَّا أن ِجتَد رًحيا خبيثةً 

جد منــه رحيــا خبيثــة رق ثيابــك فســتفجلــيس الســوء إن مل حيــ حتمــى نفســك مــن إيــذاء األشــرار احمليطــني بــك

لذا عليك االبتعاد عن األماكن واألوطان الىت يتواجد فيهـا األشـرار قـدر اإلمكـان وحـاول فعـل ذلـك بكـل 

    ما متلك .

  

  -:ومن أسباب ضياع الوقت  اعلم أن الوقت هو احلياة فالبد من االهتمام به وعدم التفريط فيه-

  عدم التخطيط الذى يولد العشوائية ىف األداء ويهدر الوقت بغفلة . -١

 )٦٦(مرفوع،تنبيـه الغـافلني"" هلـك املسـوفون : التسويف ؛ فقد قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم -٢

  .  

  املقاطعون . الزوار و -٣

  الطوارىء . -٤

  *كيفية احلرص على الوقت :

  حسن التعامل مع مضيعات الوقت .-١
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أى شــخص يــأتى لزيارتــك دون موعــد مســبق وال يريــد شــيئا شــديد األمهيــة ال  -*الــزوار واملقــاطعون مــثالً :

ك وال ختجل ىف االعتذار لـه عـن عـدم اسـتقباله وال ختجـل مـن هـذا فلـن ينفعـك أحـد سـوى وقتـك و عملـ

  حق ألحد عليك . 

حســن التعامــل مــع الوقــت و ذلــك بــالتخطيط لكــل شــىء وجعــل اخلطــة مرنــة وقابلــة للتحــديث حبيــث -٢

  تقبل التعامل مع الطوارىء والتغريات . 

  صرف الوقت فيما يفيد يزيد من قيمته . -٣

  تنظيم الوقت بالصالة . -٤

  عيدهم معك . التزم مبواعيدك بالضبط وعود الناس أن يلتزموا مبوا-٥

  حاول استغالل أوقات االنتظار ىف ذكر اهللا . -٦

  حل مشكلة التسويف بالبدء مبا تسوفه .  -٧

كـــن نافعـــاً لغـــريك متطوعـــاً ىف خدمـــة النـــاس ومســـاعدة احملتـــاجني ؛ فقـــد قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه -

(صــحيح "يــوم القيامـة  مـن نفــس عـن مــؤمن كربـة مـن كــرب الـدنيا نفــس اهللا عنـه كربـة مــن كـرب وسـلم : "

  .رواه مسلم ىف صحيحه)"(اهللا ىف عون العبد ما كان العبد ىف عون أخيه " :وقال أيضا )٢٦٩٩مسلم

لـــوىف الـــذى ال يمـــا ال يفيـــد ؛ فاملـــال هـــو صـــديقك ااحـــرص علـــى مالـــك وعلـــى ادخـــاره وعـــدم تضـــييعه ف-

ائــل " ال خــري ىف حــق ال تدعمــه خيــذلك عنــد الشــدائد ، وهــو مــن أهــم األشــياء ىف احليــاة وتــذكر القــول الق

قـــوة " وكـــم مـــن عقـــول وأفكـــار ال يســـتفيد منهـــا وطننـــا العـــرىب احلبيـــب بســـبب عـــدم وجـــود املـــال الكـــاىف 

  لتنفيذها . 

نظــم مواعيــد نومــك واســتيقظ مبكــراً لتــنعم بربكــة اإلبكــار وإن مل تســتطع فعــل ذلــك ىف بعــض األحيــان -

  .  إال عند الشعور بالنعاسب للفراش فحلك املؤقت ال القاطع هو أال تذه
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قو إميانك باهللا وثق به و اعلم أن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمًال وإنك إذا أديت ما عليك - 

بإخالص فسينصرك اهللا مهما طال الزمان( و إن مل تنتصر ىف بادىء األمر ) ؛ فبني السفح والقمة 

سارات الىت تفوق ىف عددها مشوار طويل وتعب وكد و كفاح و مشقة ومثابرة وصرب على االنك

  االنتصارات ويأتى النصر مل يصرب على بالئه ويواصل اجتهاده ىف عمله .



 ١٨

  ملاذا جيب على  أن أتفوق  وأن أسعى للقمة ؟؟؟

ألىن ســـاع للمثاليـــة كنـــت ال أمســـح بـــذرة خطـــأ ملـــن أملـــك ســـلطة عليـــه فعارضـــىن الـــبعض قـــائلني ىف  -١  

أفضل طبيب وكل حمام أفضل حمام ؟! " فـرددت علـيهم بأنـه ال تعجب : " هل البد أن يكون كل طبيب 

مكان ىف اQتمع إال للمتفوق مثالً إنك ال تذهب إىل طبيب وتسلمه صحتك وتثق بـه إال لعلمـك بتفوقـه 

، وإن مل تك منافساً على املركز األول ىف جمالك فهـذا دليـل علـى عـدم تفوقـك فيـه فلـيس مهمـاً أن تكـون 

ن لقب األول سيذهب لشخص واحد لكنه مهم أن تكون منافساً علـى املركـز األول ؛ األول ىف جمالك أل

فمثًال ىف بطولة دورى كرة القدم لقب بطل الدورى يذهب لفريق واحد ال فريقني لكنك جتد فرقـاً نافسـت 

علــى هــذا اللقــب وخســرته بفــارق قليــل مــن النقــاط عــن بطــل الــدورى وجتــد فرقــاً تــأخرت عــن بطــل الــدورى 

 وارمتت ىف قاع جـدول الـدورى بفـارق كبـري جـداً مـن النقـاط عـن البطـل وهـى بـالطبع مل تنـافس علـى بكثري

املركــز األول مــع مالحظــة أن هــذه الفــرق لــو كانــت ارمتــت ىف قــاع جــدول الــدورى بفــارق قليــل مــن النقــاط 

ى ىف قـاع عن البطل ستكون حينئذ نافست على املركز األول لكـن تفـوق كـل الفـرق هـو الـذى جعلهـا ترمتـ

  اجلدول . 
ال مكان فى المجتمع اليوم إال للمتفوقين فبيننا مئات األطباء والمهندسين والمعلمـين ولكـّن النـاس 

  ال يتوجهون إال لمن يثقون به ويرون تفوقه وتميزه على غيره .

لتكون قد أديت عملك علـى أكمـل وجـه وتكـون قـد حققـت إتقـان العمـل الـذى أمرنـا بـه اهللا ؛فيقـول -٢

(حسن،صــحيح "حيــب إذا عمـل أحـدكم عمــال أن يتقنـه تعـاىل إن اهللا"صـلى اهللا عليــه وسـلم :–رسـول اهللا 

      .)١٨٨٠اجلامع

قد حيطم أحالمك فقد جزء من الدرجة وحيول بينك وبني الكلية الىت تريد االلتحـاق tـا ومينعـك بلـك -٣

  من حتقيق أهدافك . 
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مـا يصـل إىل مـا يريـد ، ولكـن الفشـل يظـل عـاجزاً عـن لتحقق أحالمك وطموحاتك ؛ فاملتفوق سـريعاً -٤

  حتقيق أحالمه . 

  إلرضاء والديك اللذين يتعبان طوال اليوم من أجلك ولتشريف إخوتك . -٥

للنهــوض بوطنــك والعمــل علــى رفعتــه وتقدمــه ، فقــد تربيــت علــى أرضــه ونشــأت حتــت مسائــه وتنفســت -٦

من أجله ؛ فوطنـك اليـوم ىف أمـس احلاجـة إىل رجـال  هواءه وأكلت من خرياته ؛ لذا فهو جدير بأن تعمل

  متفوقني آخذين بأسباب العلم يقودونه إىل التقدم والرقى ومواكبة التقنيات احلديثة. 

  

  اجعل هدفك دائماً القمة -

" ســـأل أحـــد األئمـــة العظمـــاء ولـــده و كـــان جنيبـــاً : أى غايـــة تطلـــب ىف حياتـــك يـــا بـــىن ؟ وأى رجـــل مـــن 

أن تكون ؟ فأجابه : أحب أن أكون مثلك ، فقال : وحيـك يـا بـىن ! . لقـد صـغرت عظماء الرجال حتب 

نفســك وســقطت مهتــك .. فلتبــك علــى عقلــك البــواكى . لقــد قــدرت لنفســى يــا بــىن ىف مبــدأ نشــأتى أن 

أكون كعلى بن أىب طالب ؛ فما زلت أجد وأكدح حىت بلغت املنزلة الىت تراها و بيـىن وبـني علـى مـا تعلـم 

البعيد واملـدى الشاسـع فهـل يسـرك وقـد طلبـت منـزلىت أن يكـون بينـك وبيـىن مـن املـدى مثـل مـا من الشأو 

  بيىن وبني على ؟! "

  

  عن المنافسة

املنافسة شىء ضرورى جداً ىف طريقك للتفوق الدراسى فهى الشىء الذى جيعلك تبذل كل جهدك 

يهم بأن املنافسة خُري خٍري لتكون األفضل ، و يتساءل البعض : كيف أنافس صديقى ؟! ؛ و أرد عل

  لصديقك فهى جتعله يبذل أفضل ما عنده ليكون األفضل إذا فهى خري له.
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إيــاك أن تظــن أنــك األفضــل ىف شــىء مــا ؛ فبالتأكيــد هنــاك آخــرون أفضــل منــك أو مياثلونــك علــى األقــل 
جــائزة  ولكــن الظــروف متــنعهم مــن اخلــروج إىل النــور مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى لــو أنــك حصــلت علــى

األفضل فستتجه إليك أنظار العامل ىف هذه اللحظة وسيسـعى النـاس إىل معرفـة أسـرار تفوقـك وىف اللحظـة 
الثانيـــة ســـيفعل الكثـــريون مـــا فعلتـــه لكـــى تتفـــوق وتكـــون األفضـــل بعـــد مـــا يطورونـــه مبعـــارفهم وقـــدراjم لـــذا 

  ستجدهم أفضل منك ىف اللحظة الثالثة . 
  

  إياك أن تحتج بالمعوقات

ك أن حتتج باملعوقات وتستسلم للفشل وإمنا بدال من البكاء والتحسر اللذين ال جيديان والشكوى إيا- 
للناس الذين يسخرون منك بدال من أن يساعدوك استعن باهللا وفكر دائما ىف حل مشاكلك وسأسرد 

ذى  إحدى جتارىب ىف ذلك فإىن ساعدت العامل على مساعدتى ؛ فقد كان خطى سيئا للغاية األمر ال
كان جيعل أى شخص يستصعب قراءة ما أكتبه خبط يدى فال يقرؤه فكنت أدخر أمواىل وال أشرتى tا 
احللوى وال الطعام كى أكتب كتاباتى على احلاسوب ونظرا ألىن ال أملك حاسوبا وال إنرتنت فاشرتيت 

flash memory  . ألستطيع إرسال كتاباتى باإلمييل  
ن أكون مستعدا الغتنام الفرصة فقد كنت أرى إعالنات مسابقات تطلب  وقد علمتىن احلياة أىن البد أ

كتابات عن موضوع معني وأكون قد كتبت ىف هذا املوضوع مسبقا لكن املسابقة تطلب إرسال املوضوع 
  بالربيد االلكرتوىن وأنا مل أكتبه بعد على احلاسوب والوقت ضيق .

دى مل يك  يوجد فيها سوى مركز حاسوب واحد وأقسم لك أن كل ذلك فعلته بصعوبة بالغة فإن بل
جييد الكتابة ومراكز االنرتنت األخرى فيها االنرتنت بطىء جدا كما أن األجهزة tا ال حتوى برنامج 

word   ورغم ذلك كنت أحفظ برنامجword   على الflash memory  وأجلس على
لسون لتصفح املواقع اإلباحية وقد االنرتنت وأحتمل الضوضاء الىت تنتج عن وجود شباب فاشلني جي

تعلمت احلاسوب واالنرتنت أول ما دخال بلدى ألىن أعلم أYما أساس كل شىء حاليا وجدير بالذكر 
أن ىل أصدقاء أكثر تفوقا مىن ىف الكتابة ويصرون على عدم احملاولة حبجة أYم ال ميلكون حاسوبا وال 

  متتلئ بشباب فاشلني جيلسون لتصفح املواقع اإلباحية . انرتنت ويرفضون حتمل جو مقاهى االنرتنت الىت
وقد راسلت مجيع الصحف املصرية والعربية ومل أنل من بعضها غري الرتحيب بنشر كتاباتى دون مقابل 

  ورفضها عملى معها .
وقد كنت أدخل على االنرتنت أسبوعيا للبحث عن املسابقات من مجيع أحناء العامل وكنت أشرتك tا 

خسر ىف معظمها إال إىن كنت أحاول حىت حصلت على املركز األول جبائزة أمحد tاء الدين وكنت أ
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وهى جائزة ناجى نعمان ٢٠١٠لإلعالم وهى على مستوى مصر مث حصلت على جائزة عاملية ىف مايو
  .٢٠١٠األدبية لالستحقاق لعام

على رؤساء التحرير  وحرصت على نشر بعض أعماىل ىف مدونة خاصة ىل على االنرتنت حىت يسهل 
  التعرف على .

إذن أنا ساعدت الناس على مساعدتى ومل أحتجج بشئ بل كنت أحاول حل مشاكلى والتغلب على 
  الصعوبات .
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  لعالج ضعف الهمة* 

تذكر دائماً هدفك الذى تسعى لتحقيقه وتذكر يوم النتيجة وفرحة املتفوقني ىف ذلك اليوم وتـذكر املنافسـة 

  وحتسر على كل علم يفوتك وحيصله غريك . بينك وبني زمالئك

  إياك واالجتهاد األعمى

إياك واالجتهاد األعمى ؛ فمثال أحياناً يدرس الطالب معلومـة خاطئـة مقـررة ىف منهجـه الدراسـى وهـم     

يعلــم خطأهــا ويعلــم الصــواب ولكنــه لــو كتــب ىف االمتحــان املعلومــة الصــحيحة فلــن 

ا جــاء بــاملقرر ىف منهجــه لــذا احفــظ املعلومــة حيصــل علــى أيــة درجــة ألنــه مل يكتــب مــ

الصــحيحة لنفســك واملعلومــة اخلاطئــة املطلــوب حفظهــا احفظهــا مــن أجــل االمتحــان 

فقط وانسها بعده ، وال تتمسك برأيك مـع مـن ال يفهـم كـى ال تكـون جمتهـداً أعمـى 

  فأحياناً ال يصح الصحيح وإمنا يصح ما جيلب املكسب الصحيح . 

ساســى وتضــيعه مــن أجــل املناضــلة ىف حتقيــق أهــداف فرعيــة تضــيع ال تــنس هــدفك األ

هدفك األساسى وتنسيك إيـاه ؛ فمـثًال ىف اجلامعـة ىف بالدنـا يكـون أمـر الطالـب بيـد 

األستاذ اجلامعى دون وجود أى رقابة على األخري مـن أيـة جهـة لـذا فـإن حـدثت مشـادة كالميـة فقـط بـني 

ب ضـرر شـديد جـداً قـد يــؤدى إىل فصـله Yائيـاً لـذا جيـب علــى الطالـب وأسـتاذه اجلـامعى قـد يلحـق بالطالــ

الطالب احلرص على عدم االحتكاك بأستاذه اجلامعى وعدم خمالفتـه ىف أى شـىء وحـىت قبـول اإلهانـة منـه 

فعلى الطالب أن يبذل ىف ذلك كل جهده حىت حيقق هدفه األساسى وهو التخـرج ، وقـد صـدق القـول " 

وأذكــر أن صـــديقة ىل دخلــت ىف نقـــاش ىف إحــدى احملاضـــرات مــع أســـتاذ  إن النصــر مـــع الصــرب ســـاعة " ،

جــامعى وخالفتــه ىف الــرأى وحــدثت مشــادة كالميــة بينهمــا فحوهلــا Qلــس التأديــب ألنــه عــد ذلــك تطــاوالً 

منهـا عليـه وفصــلت مـن كليتهــا مث رفعـت دعــوة قضـائية علـى الكليــة وصـحيح أن القضــاء أنصـفها وكســبت 

لـــك حـــدث بعـــد زمـــن بعيـــد بعـــد بقـــاء الـــدعوى ىف أروقـــة احملـــاكم ســـنني وبـــذلك الـــدعوى القضـــائية لكـــن ذ

خسـرت ثـالث سـنوات مـن عمرهـا وأضـاعت هـدفها األساسـى مقابـل التمسـك tـدف فرعـى نتيجـة قصـر 

  نظرها وقلة خربjا . 
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  قد يتفق بعض القراء مع رأىي وخيتلف البعض اآلخر معى ىف هذا األمر لكىن سأقنعهم باآلتى:

يكــون اإلنســان بعيــد النظــر وأال ينســى هدفــه األساســى وينــدمج ىف الســرحان ىف حتقيــق أهــداف  البــد أن 

فرعية تلهيه عن هدفه األساسى ولذلك أمثلة كثرية فمثالً ال جتعل ممارستك هلواياتك تلهيك عـن دراسـتك 

أساســى لكنــه  أمرنــا بــالرتكيز ىف الصــالة ألYــا هــدف –وعملــك األساســى ، ومــثالً إن اهللا ســبحانه وتعــاىل 

أبــاح لنــا فعــل أشــياء أخــرى ىف أثنــاء الصــالة لكوYــا بســيطة ال خترجنــا عــن تركيزنــا ىف اهلــدف األساســى ( 

 –الصالة ) فمثًال أبـاح العمـل اليسـري كإصـالح الـرداء وحـك اجلسـد باليـد والتنحـنح عنـد االضـطرار لكنـه 

ز ىف اهلـدف األساسـى (الصـالة)، وهـذا جعل كثرة احلركـة تبطـل الصـالة ألYـا ختـرج مـن الرتكيـ –جل شأنه 

Yانــا عــن االجتهــاد األعمــى وقــدر ظــروف كــل حالــة فمــثالً أجــاز لنــا النطــق  –تعــاىل  –دليــل علــى أن اهللا 

"  أنـتم أعلـم بـأمر دنيـاكم"  –صـلى اهللا عليـه وسـلم –بكلمة الكفر عن اإلكـراه امللجـىء ، وقـال الرسـول 

كبـرية ىف حياتنـا املعاصـرة ألنـه دعـوة  للبحـث املسـتمر ىف شـئون   (رواه مسلم) وهلذا احلديث الشريف أمهيـة

الكون واستنباط ما هـو نـافع للبشـرية وهـذا دليـل علـى أن العلـم ىف اإلسـالم غـري حمـدد حبـد معـني أو وقـت 

ــؤدى إىل التقــدم العلمــى  حمــدد فهــو يفــتح أمامنــا جمــال البحــث والــرأى واملشــورة ىف كــل أمــور الــدنيا وهــذا ي

  بالعلم . واالنتفاع 

ومــن صــور اخلطــأ الســابق ذكــره أيضــا أىن رأيــت طــالب كليــة التجــارة يعطــون أغلــب وقــتهم ملــذاكرة مــادة 

احملاسبة وطالب كلية احلقوق يعطون أغلب وقتهم ملذاكرة مادة علم املواريث علـى حسـاب املـواد األخـرى 

عاديــة تتسـاوى درجاjــا مـع درجــات  الـىت ال يهتمــون tـا االهتمــام الكـاىف وىف النهايــة  جتـدها مــادة دراسـية

بــاقى املــواد فلــو اهــتم طالــب tــا اهتمامــا زائــدا علــى حســاب اهتمامــه بــاملواد األخــرى فســيكون قــد خســر 

  هدفه األساسى ونسيه يف سبيل حتقيق هدف فرعى.

وجتدر اإلشارة هنا إىل وجوب جتنب املشاجرات واملناقشات مـع عامـة النـاس واجلهـالء ؛ حيـث قـال تعـاىل 

ـــِرْض َعـــِن اَجلـــاِهِلنيَ : "  )  ، ويقـــول الشـــاعر : " والصـــمت عـــن جاهـــل أو أمحـــق  ١٩٩" ( األعـــراف  َوأَْع

  شرف      وفيه أيضاً لصون العرض إصالح " ،. 
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علمتــىن احليــاة أن أنظــر إىل الفوائــد بنهاياjــا فمــثالً مــن حصــل علــى الشــهرة ؛ فالشــهرة ال تعــد مكســباً ىف 

ب حقيقـى كالعمـل املرمـوق مـثالً ، وقـد  رأيـت مـن النـاس مـن يبـذل جمهـوداً كبـرياً ذاjا ما مل تؤد إىل مكس

قـدم ىف إقناع شخص بفكرة ما أو حبقـه ىف شـىء وهـذا الشـخص ال ميلـك سـلطة منحـه احلـق وإقناعـه لـن ي

  ولن يؤخر شيئاً 

شــددت ىف كمــا علمتــىن احليــاة أىن طاملــا ال أملــك ســلطة اإلصــالح فعلــى فقــط أن أنــادى بــه ولكــىن إذا ت

املنــاداة بــه ىف وجــود ســلطة جاهلــة ال تقــدره فســتكون النتيجــة تعســف الســلطة وإبعــادى Yائيــاً عــن اQــال 

وبذلك أكون قد ضيعت كل شىء وخسرت فرصة االستمرار ىف اQـال لنيـل السـلطة وحـني أناهلـا سـأكون 

د طالبــاً جامعيــاً يتشــدد ىف املنــاداة قــادراً علــى حتقيــق مــا كنــت أريــد املنــادة بــه ؛ وأمثلــة ذلــك كثــرية فمــثالً جتــ

حبقــوق الطــالب فيــؤدى ذلــك لفصــله مــن الدراســة ولكنــه إذا نــادى دون تشــدد وصــرب حــىت التخــرج وأYــى 

دراســـته فحينهـــا ســـيكون قـــادراً علـــى التشـــدد ىف املطالبـــة حبقـــوق الطـــالب وفضـــح األســـاتذة الظـــاملني ألنـــه 

كون طالباً حتت رمحة األساتذة الظاملني وإمنـا سـيكون حينها لن يكون لدية شىء خيشى عليه فحينها لن ي

  قد خترج وأYى دراسته ولن يستطيعوا إيذاءه.

*وفضـالً عــن أن تكــون نتيجــة التشــدد ىف اإلصــالح دون وجــود ســلطة هــى تعســف الســلطة اجلاهلــة هنــاك 

لـن يسـتطيع نتائج أخرى سيئة أمهها نيل إيذاء جهال آخرين معارضـني لإلصـالح ألن مـن ال ميلـك سـلطة 

محايــة نفســه مــن هــؤالء اجلهــال وتــذكروا معــى الفــيلم املصــرى " اغتيــال مدرســة " بطولــة الفنانــة نبيلــة عبيــد 

والفنــان هشــام ســليم فقــد أوضــح ذلــك جيــداً عنــدما حاولــت نبيلــة عبيد(املدرســة)التدخل بصــورة شخصــية 

متلـك نبيلـة عبيد(املدرسـة) إلصالح خطأ هشام سليم(الطالب) الذى ارتكبـه مـع إحـدى الفتيـات دون أن 

أى ســلطة ىف ذلــك وكانــت النتيجــة أن آذى هشــام ســليم (الطالــب) مدرســته (نبيلــة عبيــد) إيــذاء شــديدا 

  أدى إىل يأسها وانتحارها .      

:"من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يسـتطع فبلسـانه فـإن -صلى اهللا عليه وسلم–ويقول رسول اهللا 

  لداللة على قدر االستطاعة.        مل يستطع فبقلبه" ل
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  ال أحب العلم

رأيـت كثــرياً مــن النــاس يظنــون أYــم ال حيبــون العلــم بســبب فشــلهم ىف التعلــيم باملدرســة أو باجلامعــة لكــىن -

أرى اعتقادهم خاطئاً ألن العلـم قمـة اللـذات املعنويـة وال أحـد ال حيبـه مثـل اجلـنس الـذى هـو قمـة اللـذات 

حيبه لكن هؤالء يعتقـدون أYـم ال حيبـون العلـم ألYـم مل يكتشـفوا بعـد فـرع العلـم الـذى  احلسية وال أحد ال

  يتوافق مع رغباjم وقدراjم . 
--------------------------------------------------------

---------------------  
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  فى تعاملك مع الناس

جمهــودك و ال تعبــأ مبحــاوالت أعــداء النجــاح  ابعــد عــن املشــاحنات واملشــاجرات ولصــوص الطاقــة وادخــر-

  ولصوص الطاقة إلضرارك . 

  * إياك أن جتادل اجلهال فقد قال الشافعى:

وفيــه أيضــاً لصــون العــرض إصــالح " وقــال أيضــاً :" مــا     ---" الصــمت عــن جاهــل أو أمحــق شــرف  

  وما جادلىت عامل إال غلبته " .      ---جادلىن جاهل إال غلبىن    

ا استشـرت فاستشــر شخصـا جمربــا ملــا تستشـريه فيــه وناجحــا يف جتربتـه األمــر الــذى تستشـريه فيــه فقــد إذ - 

علمتــىن احليــاة أن مــن يــده باملــاء ومل جيــرب فلــيس لــه احلــق أن يتحــدث ألن كالمــه ســيكون أبعــد مــا يكــون 

بأنــه ال حيــق ىل أن  عــن الصــواب فإنــه ال قيمــة أليــة معلومــة نظريــة بــال تطبيــق وجتربــة ؛ فقــد أقنعتــىن جتــارىب

أحتــدث عــن شــىء بثقــة إال بعــد مــا أجربــه وأنــه مــن يتحــدث عــن شــىء مل جيربــه فصــعب جــداً أن يكــون  

كالمه صحيحاً ألن التجربة فوق كل علم نظرى وفوق كل ما رأيته أمام عينك ألن هنـاك أشـياء ال تظهـر 

اور ىف أمــرك مـــن مجــع بــني العلـــم وال ميكــن إدراكهــا وال اإلحســاس tـــا إال بالتجربــة ويقــول أفالطـــون: "شــ

  والعمل وال تشاور من انفرد بالعلم فقط فيدلك منه على ما يتصوره الفهم وال خيرج إىل الفعل".
وال يكفى أن يكـون مـن تستشـريه جمربـا ملـا تستشـريه فيـه بـل البـد أن يكـون مـن تستشـريه ناجحـا يف جتربتـه 

جــرب دراســة جمــال معــني وفشــل فيــه فيــذكر لــك األمــر الــذى تستشــريه فيــه ؛ فمــثال قــد تستشــري شخصــا 
أسباب فشله ومساوئ الدراسة لكنـه لـن يسـتطيع أن يـذكر لـك كيفيـة التغلـب علـى تلـك املسـاوئ ألنـه مل 

  يفعلها.
هنـاك أمـر يضـيع فائـدة االستشـارة وهـو أنـك إذا استشـرت شخصـا ىف أمـر قـد جربـه وكانـت جتربتـه خاسـرة 

احلقيقـــة ألال يظهـــر خســـرانه ؛فمعظـــم النـــاس يكرهـــون إظهـــار فغالبـــا مـــا ســـيكذب عليـــك ولـــن يقـــول لـــك 
  خسراYم ويسعون لذلك مهما كان الثمن.

" إذا أردت أن تكـــــون عظيمـــــاً فاعمـــــل ىف صـــــمت " ؛ فقـــــد قـــــال رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم : -

بــل (رواه أبــو نعـيم عـن معــاذ بـن ج "حـوائجكم بالكتمــان فـإن كـل ذى نعمــة حمسـود إجنــاح اسـتعينوا علـى"



 ٢٧

وال تعبــأ بــاملثبطني أعــداء النجــاح وبكالمهــم وال تنفــذ نصــائح )٦/١٠٠ىف حليــة األوليــاء بإســناد غريــب  

اآلخــرين إال بعــد أن تفكــر فيهــا جيــداً وتــرى أYــا صــحيحة فكــم مــن نصــائح مضــللة توجــه لنــا مــن أعــداء 

  ؤالء املثبطني .النجاح وكم من سخرية نلقاها منهم ، و ادخر طاقتك وال جتادل وjدر طاقتك مع ه

اقـــرأ مقـــال " كـــالم النـــاس " التـــاىل للمؤلـــف ، ومقـــال " أقـــوال مـــأثورة غبيـــة للمهنـــدس / خالـــد الصـــفىت  ( 

    -:كاملنشور ىف أحد أعداد كتابه الشهري " فالش ") اللذين يؤكدان ذل

  

  كالم الناس

لكـون الكـالم جمانيـا ، واملعـروف من أكثر األشياء انتشاراً ىف حياتنا كالم الناس ورمبـا كـان ذلـك طبيعيـاً    

  أن الناس يكثرون من فعل األشياء اQانية حباجة أو بغري حاجة . 

جند الناس يتحدثون عن كل شىء ىف كـل اQـاالت بثقـة شـديدة جتعلـك تظـن كـل شـخص مـنهم خبـرياً ىف  

سـان مسـتمعيه كل اQاالت الىت يتحدث فيها وإذا كان هذا ظنك فهو يقينه الذى اكتسبه من نيـل استح

، ونظــراً لعــدم كــون أى متحــدث خبــرياً ىف كــل اQــاالت فطبيعــى أن يكــون معظــم كــالم هــذا الشــخص ( 

الذى يظن نفسه خبرياً ىف كل نواحى احلياة ، ويلقب بـ أبو العريـف ىف جمتمعنـا ) خاطئـاً ومضـلالً ؛ فنجـد 

ز لــه دراســات وخــربات ســابقة أبــو العريــف يتحــدث ىف السياســة كأنــه قائــد سياســى أو حملــل سياســى بــار 

وباع كبـري ىف هـذا اQـال وينتقـد أفعـال الساسـة ونـادراً مـا يستحسـن شـيئاً مث يتحـول للرياضـة وينتقـد أفعـال 

املدربني والالعبني واحلكام ، وينتقل من جمال آلخر مبدياً آراءه وهو على يقـني أYـا الصـحيحة ناسـيا قـول 

) ، ولـيس هـذا فحسـب بـل ميتـد كالمـه إىل تـأليف ٣٦"(اإلسـراءلَـَك بِـِه ِعْلمٌ تـَْقـُف َمـا لَـْيَس  الَ  اهللا تعـاىل:"

ـــف لكنهـــا تلقـــى استحســـان  األخبـــار اجلديـــدة والـــىت تكـــون خاطئـــة بطبيعتهـــا وأYـــا مؤلفـــة واألخبـــار ال تؤل

مســـتمعيه لقـــابليتهم لالســـتهواء ؛ ولتســـليمهم بـــأى شـــىء دون تفكـــري . وإذا ســـألت " أبـــو العريـــف " عـــن 
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ول لــك " ال أعــرف أبــداً " ؛ ألن هــذه الكلمــة تــذهب هيبتــه وصــيته فيعطيــك أيــة إجابــة ختطــر شــىء ال يقــ

على باله دون تفكري .صحيح أن " أبو العريف " خمطئ فيما يفعله لكن اخلطأ األكرب يـأتى مـن مسـتمعيه 

  الذين يستحسنون كالمه ويسلمون به دون تفكري فيجعلونه يتمادى فيه . 

ف " بفضـل تأليفـه األخبـار وقابليـة مـن حولـه لالسـتهواء ىف ترسـيخ مفـاهيم خاطئـة ىف وقد جنح " أبو العري

عقول الناس ظلت تتوارثها األجيال وكل جيل يضلل اآلخـر بعـده ، ومـن أهـم أمثلـة هـذه املفـاهيم اخلاطئـة 

تســـــمية األســـــد مبلـــــك الغابـــــة واألســـــد ال يعـــــيش ىف الغابـــــات وإمنـــــا يعـــــيش ىف منـــــاطق احلشـــــائش. وحـــــب 

معني الضــالني ذوى القابليــة لالســتهواء ألىب العريــف جعلــه يتــوىل تــدريب فريــق أعــداء النجــاح الــذى املســت

يتــدرب أعضــاؤه علــى الســلبية والعــيش بــال هــدف والتمــرد علــى كــل شــىء والنقــد اهلــدام وإليــك أمثلــة عــدة 

  -من كالم أعداء النجاح :

ىف الطريـــق اخلطـــأ وهـــو أنـــت هتصـــلح  إذا قلـــت لـــه : هـــذا خطـــأ وال تفعلـــه يقـــول لـــك : بلـــدك كلهـــا تســـري

الكون ؟! وينسى أن اهللا سبحانه وتعاىل سيحاسبه علـى كـل خطـأ بغـض النظـر عمـا يفعلـه النـاس مجيعـاً ، 

وينســى أيضــاً أن اهللا قــد خلقنــا لتعمــري األرض فلــم ال نصــلحها ؟ ! ، وإذا رآك ختطــط لغــدك يقــول لــك : 

يها بظروفهـا ، وإذا رآك حتـدث تطـوراً ىف أى شـئ يقـول لـك يا عم خليها على اهللا أو خليها بالربكة أو خل

: امحـــد ربنـــا علـــى الوضـــع احلـــاىل ده التمـــرد وحـــش وغـــريك مـــش القـــى يأكـــل ، وكلمـــا رأى طفـــالً أو شـــاباً 

ميسور احلال يقول له : أنـت مرفـه ومـش هتنفـع ؛ ألن الفقـر مـن شـروط اجلـد ، ده إحنـا كنـا بنـذاكر علـى 

ثال الدال على خطأ كالم " أبو العريف " : قال الباجى البن حـزم : " أنـا أعظـم ملبة اجلاز  ونسرد هذا امل

منـــك مهـــة ىف طلـــب العلـــم ؛ ألنـــك طلبتـــه وأنـــت معـــان عليـــه فتســـهر مبشـــكاة الـــذهب وطلبتـــه وأنـــا أســـهر 

بقنــديل الســوق " فقــال ابــن حــزم : " هــذا الكــالم عليــك ال لــك ألنــك إمنــا طلبــت العلــم وأنــت ىف هــذه 
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تبديلها مثل حـاىل وأنـا طلبتـه ىف حـال مـا تعلمـه ومـا ذكرتـه فلـم أرج بـه إال علـو القـدر العلمـى  احلال رجاء

  ىف الدنيا واآلخرة " . 

، وإىن ألتـــذكر جيـــداً كـــالم " أبـــو العريـــف " وعدوانـــه للنجـــاح ىف أثنـــاء دراســـىت بالثانويـــة العامـــة ؛ فعنـــدما 

خـذ يـردد : " كنـا عـايزين منـك أكثـر مـن كـده بكثـري ، حققت بفضل اهللا جمموعـاً عاليـاً ىف املرحلـة األوىل أ

مث بعـد فــرتة ردد :أنــت هتتغـري وتتكــرب ومــش هتحـافظ علــى جمموعــك " ، وعنـدما حافظــت عليــه وحققــت 

ملكـــت البلـــد  –" مفـــيش شـــغل اليـــومني دول والبطالـــة  -أكـــرب منـــه ىف املرحلـــة الثانيـــة قـــال أبـــو العريـــف :

 انتقـــد اجلامعـــة قـــائالً : هتتعـــب جـــداً ىف اجلامعـــة ومـــش هتالقـــى وهــتخلص دراســـة وتقعـــد ىف البيـــت " ، مث

أكـل وال شــرب وهتتبهــدل ىف الغربـة ، مت حتــول أبــو العريــف النتقـاد كــل كليــات اجلامعـة بانتقــاده كــل املهــن 

املوجــودة ؛ فمــثالً انتقــد الصــيدىل بأنــه ىف نظــره جمــرد بقــال أو بــائع ، والطبيــب بتعبــه وكثــرة إجهــاده وعــدم 

باحلياة ، والطبيب البيطرى بتعامله مع البهائم ( هذا على علم أىب العريف بـأن الطبيـب البيطـرى هـو متتعه 

طبيب احليوانـات وهـو ال يعلـم أن طـب احليـوان قسـم مـن أقسـام الطـب البيطـرى الـذى يشـمل العديـد مـن 

ه للضــباط حبجــة التخصصــات ) مث انتقــد املهــن كافــة حبجــة البطالــة وعــدم وجــود عمــل وأتــذكر أيضــاً انتقــاد

  التعب وعدم االستمتاع باحلياة أيضاً . 

الغريب الذى نتعجب منه أن أبا العريف ال يستفيد شيئاً من عدائـه النجـاح وتثبيطـه املتتـايل ألفعـال النـاس 

  والنقد اهلدام لكل شىء ، ورغم ذلك يسعد جداً حينما ميارس هوايته اللعينة . 

يتــدخل ىف شــئونك اخلاصــة وأبـو العريــف ال يعجبــه شــىء ىف الــدنيا  وال يكفـى كــل هــذا أبــا العريــف بـل إنــه

وال يرحيـــه أو يـــروى غليلـــه ســـوى ممارســـة هوايتـــه ىف عـــداء النجـــاح وإحبـــاط النـــاس والتمـــرد علـــى كـــل شـــىء 

  وتأليف األخبار اخلاطئة .
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فكـر أىب أمتىن من كل إنسان ناجح ومتفوق وطموح أال يتأثر بكالم أبو العريـف وإن مل يسـتطيع إصـالح  

العريــــف فعليــــه أال يعبــــأ بــــه وأال يعطيــــه اهتمامــــاً وال استحســــاناً ؛ ألنــــه ال يســــتحق ذلــــك ، وأن يكــــون ىف 

منتهى احلـذر مـن أعـداء النجـاح ومـن كـالم النـاس الـذى ال Yايـة لـه وال حـاكم لـه وأن يعـرض عـن مناقشـة 

، وقـد صـدق القائـل:" ال يضـر السـخاب  )١٩٩(األعراف َوأَْعِرْض َعِن اجلَاِهِلنيَ اجلهال؛فقد قال تعاىل:" 

نبــاح الكــالب"،وأن مييــز بنفســه الصــواب مــن اخلطــأ وأن يتلقــى معلوماتــه مــن مصــادر موثوقــة ال مــن أفمــام 

فَاْسـأَُلوا أَْهـَل الـذِّْكِر ِإن ُكنـُتْم الَ :" -عـز وجـل–البشر فالبشر ينسى وخيطئ ويصيب ،وأن يعمل بقـول اهللا 

فـــإن مل جتـــد املعلومـــة الـــىت تبحـــث عنهـــا ىف كتـــاب موثـــوق أو قـــرار صـــادر مـــن جهـــة ) ؛٧(األنبيـــاء تـَْعَلُمـــونَ 

خمتصــة واضــطررت لســؤال البشــر فــاحرص علــى ســؤال املخــتص فقــط ؛وأذكــر حينمــا قمــت بالتحويــل مــن  

كليــة الطــب البيطــرى لكليــة احلقــوق أخــربىن موظفــو شــئون طــالب كليــة احلقــوق بــأن علــى إحضــار شــهادة  

يطرى فأحضرjا وذهبت للتقدمي بقسم التقدمي بشئو ن الطالب فتبـني أن الشـهادة كذا من كلية الطب الب

الــىت أحضــرjا ليســت هــى املطلوبــة ألن مــن أخــربىن tــا لــيس املوظــف املخــتص فعــدت وأحضــرت شــهادة 

أخــرى وذهبــت لقســم الفرقــة األوىل بشــئون الطــالب فتبــني أن الشــهادة الــىت أحضــرjا ليســت هــى املطلوبــة 

ىن tا ليس املوظف املختص فعدت وأحضـرت ثالـث شـهادة ،وبقـول شـاعرنا العظـيم أ/حممـد ألن من أخرب 

  " النسور الطليقة ىف األفق -إبراهيم أبو سنه :

  تعرف مصرعها  

  والعيون الىت ترتصده

والنصال الىت تتعاقب خلف النصال "لذا كن على دراية بكل مـا خيصـك مـن مصـادر موثوقـة حـىت ال تـدع 

  تالعب أىب العريف .نفسك فريسة ل



 ٣١

الذى يهتم بالتأكد من صـحة األخبـار العلميـة  www.takkad.comجدير بالذكر اإلشادة مبوقع  

الـذى صـحح John Lloyd للمؤلـف The book of General Ignoranceوبكتـاب 

الـدرر الكثري من املعلومات اخلاطئة ،وباملوسوعة احلديثية وموسوعة أحاديث منتشرة املوجودتني على موقع 

اللتان تبينان مدى صحة األحاديث النبوية، ومبقال "أقـوال مـأثورة غبية"الـذى كتبـه   dorar.netالسنية 

ـــــار أثبتـــــت  ـــــه أقـــــوال ملســـــئولني كب ـــــه العظيم"فالش"وبـــــني في ـــــد الصـــــفىت ىف أحـــــد أعـــــداد كتاب ـــــدس خال املهن

اإلنرتنــت ،وبكتــب  خطأها،ومبقـال "مفــيش حاجــة امسهــا"املوجود علــى اإلنرتنــت ويبــني خــدع النصــب علــى

التصــــحيح اللغــــوى ىف اللغــــة العربيــــة ،وبكتــــب التصــــحيح اللغــــوى ىف اللغــــة اإلجنليزيــــة وبكتــــاب مستشــــارك 

  اخلاص للكاتب ،وما شاtهم  . 

  حممود عبد القادر              

www.mahmkd.net.ms  

http://www.takkad.com
http://www.mahmkd.net.ms
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  أقوال مأثورة ( غبية ) !

ل املأثورة الىت عشنا عليها ، وحفظناها عن ظهر قلب ، وصارت بالنسبة إلينا عالمات كم من األقوا

  مضيئة وكلمات مسّلماً بصحتها ، نتداوهلا بيننا ىف خمتلف املناسبات واملواقف .

لكن هناك ىف اجلانب اآلخر أقوال مأثورة صدرت عن بعض املشاهري ، ومع األيام ثبت خطؤهـا الفـادح -

  م عن الصواب .. حىت صارت ملن يقرؤها اآلن ، مدعاة للضحك .. و التهكم . ، وبعدها التا

  وبالفعل تستحق أن يطلق عليها ( أقوال مأثورة غبية ) ! ! -

  -م :١٩٧٧قال ىف عام  Digital equipment( كنت أولسن ) رئيس ومؤسس شركة -

    " ليس هناك من داع ألن ميتلك كل شخص جهاز كمبيوتر ىف منزله " . -

  ما رأيه  اآلن ؟ ىف هذا الزمن الذى صار من ال يتقن التعامل مع الكمبيوتر ( أميا) بالفعل ؟!!-

أما املارشال ( فردناند فوتش ) واضع اسرتاتيجيات احلربية الفرنسـية وقائـد القـوات الفرنسـية فيمـا بعـد ىف -

  -: ١٩١١احلرب العاملية األوىل .. فقد قال عام 

  كون " . " األرض هى مركز ال -

  تلك مقولة ( بطليموس ) عامل الفلك املصرى العظيم ىف القرن الثاىن امليالدى ! . -

  *كل عام وأنت خبري يا أبو البطالسة ! . 

أما امللك اإلجنليزى الشهري ( جورج الثالث ) مل جيد خـرياً مـن يـوم اسـتقالل الواليـات املتحـدة األمريكيـة -

  ليوم " !! ليقول : " ال شىء ذا أمهية حدث ا

    -م :١٩٨٨أما مندوب الواليات املتحدة لرباءة االخرتاع ( تشارلز دوبل ) فقد قال ىف العام -

  " كل شىء ميكن اخرتاعه .. مت اخرتاعه بالفعل " ! -
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وأغــرب األقــوال الغبيــة مــا ُوجــد ىف مــذكرة داخليــة ىف شــركة ( ويســرتن يونيــون ) الشــهرية لألمــوال ، عــام -

     -، ويقول : ١٩٧٦

" التليفون حيتوى على الكثري جداً من العيوب حبيث ال ميكن التفكري فيه جبديـة كوسـيلة اتصـال .. هـذا -

  اجلهاز ال قيمة له بالنسبة لنا " !! 

  " الطائرات ما هى إال ألعاب مسلية ، لكنها غري ذات قيمة عسكرية " .

هـــو األول واحلاســـم ىف كـــل املعـــارك واآلن .. كيـــف ننظـــر إىل هـــذا القـــول ، وقـــد أصـــبح الســـالح اجلـــوى -

احلديثة ؟ ! فمن مّنا ال يتابع اهلجمات األمريكية اجلوية ىف معاركها الغامشة ضد أجـزاء مـن وطننـا العـرىب ؟ 

ومــن منــا مل يــؤمن بــأن التفــوق العســكرى اجلــوى األمريكــى هــو الــذى يضــمن ألمريكــا كســب معاركهــا مــع 

  األطراف األخرى ؟!  

ىف مقولــة ( د. ىل ذى فورســت ) خمــرتع الصــمام اإللكــرتوىن املفــرغ ، وذلــك عــام  ومــا رأيــك يــا صــديقى-

١٩٤٦ :-  

  " اإلنسان لن يصل إىل القمر ، بغّض النظر عن التقدمات العلمية املستقبلية " ! 

ــف مــن مقولتــه هــذه ، كــان اإلنســان يتجــول حبريــة تامــة - أمــر مضــحك فعــالً .. فبعــد عشــر ســنوات و ني

  . على سطح القمر !!

    -: ١٩٦٣وهل تتصور أن ( داريل زانوك ) رئيس شركة أفالم معروفة ، قال ىف العام -

" التليفزيــون لــن يكـــون قــادراً علـــى احلفــاظ علــى أى قطـــاع جيذبــه بعـــد ســتة أشــهر ؛ ســـوف يشــعر النـــاس 

  باإلرهاق بسرعة  من التحديق ىف صندوق مصنوع من اخلشب كل ليلة " !! .

) الطبيــب واجلــراح مــن لــوس أجنلــوس قــال هــى تصــريح Qلــة النيوزويــك ( العــدد الــدكتور ( بــان مكدونلــد -

    -: ١٩٧٦) عام  ١٨
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  " بالنسبة ملعظم الناس ، استخدام التبغ له أثر مفيد " !! 

**********************************  
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  *تركيزك  فى الدراسة *

كمــا يظــن الــبعض لكــن عنصــر الرتكيــز املهــم ال أقصــد هنــا بــالرتكيز أن تــذاكر ملــدة عشــرين ســاعة يوميــاً     

جداً الذى أقصده هنا هو أال يشغل بالك شىء سوى الدراسة وأن يكون الشىء املستحوذ علـى تفكـريك 

هو الدراسة ؛ ألن صاحب بالني كذاب ، وأن تفعل شـيئني ىف وقـت واحـد يعـىن أنـك لـن تفعـل كليهمـا ، 

  ت يومياً ىف أثناء فرتة الدراسة.فمثًال ال يعقل أن يقرأ طالب كل الصحف واQال

  

  *فى داخل قاعات العلم *

احـــرص علـــى الرتكيـــز مـــع املعلـــم وأعطـــه كـــل تركيـــزك وحـــاول بكـــل مـــا متلـــك تـــدوين مالحظاتـــه وشـــرحه    

  لتساعدك على الفهم ىف أثناء االستذكار . 

ان ىف فعل ملحوظة مهمة جداً : إذا رأيت أن الشرح غري كاف وأنك حباجة لدرس خصوصى فال تتو 

ذلك ودعك من كالم الناس فلن ينفعك أحد سوى عملك . ( لست أشجع الطالب على الدروس 

  اخلصوصية ولكىن أشجعهم على الفهم ) .

  

  * فى االستذكار *

  .  ية العلم احملصل ال بعدد الساعاتال تشغل بالك بعدد ساعات املذاكرة فالعربة بكم-

  كون هادئاً مرحياً جيد اإلضاءة والتهوية ونظم كتبك ومكتبك . هىيء املكان املناسب لالستذكار بأن ي-

وعنــدما تشــعر  احــرص علــى أن تكــون حالتــك النفســية جيــدة وال تســتذكر وأنــت ىف حالــة نفســية ســيئة-

  .   حبالة نفسية سيئة حاول تغيري اجلو 

  ابدأ االستذكار باملادة الىت حتبها.-
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حالتـــك تذكار كـــى ال تســـوء حالتـــك النفســـية وإذا ســـاءت حـــذار تـــذكر الـــذكريات الســـيئة ىف أثنـــاء االســـ-

  .أنت سبحانك إىن كنت من الظاملني" ال إله إال" النفسية فردد قوله تعاىل

  حذار االندماج ىف أحالم اليقظة والسرحان لتجنب ضياع الوقت . -

  سم اهللا وابدأ بدعاء االستفتاح . -

،  يهــا فراغــات كافيــة ملواجهــة الظــروف الطارئــةأى ف جعــل خطتــك فيــه مرنــةالســتذكارك وا نظــم جــدوالً -

حرص على حتديث هـذا اجلـدول يوميـاً ؛ فـالكثري مـن الطـالب يقولـون " نـنظم جـدوالً ولكـن ال ننفـذه " او 

  ألYم ال حيدثونه يومياً ليواكب التغريات . 

وقـــد صـــدق قـــول  احـــرص علـــى البـــدء جبديـــة منـــذ أول يـــوم ىف الدراســـة فمـــن حســـن بـــدؤه حســـن ختامـــه-

  .  الشاعر:"من يغتدى للنصر ينتزع النصر"

  ابدأ باستذكار املادة الىت حتبها . -

  ال تضع على مكتبك سوى الكتاب الذى تذاكر فيه حىت ال يتشتت تركيزك .-

قبـــل أن تقـــرأ املوضـــوع تصـــفح العنـــاوين الرئيســـية و اجلانبيـــة واســـتطلع مقدمـــة كـــل جـــزء كـــى تلـــم جبوانـــب -

  عمقة لفهمه . املوضوع مث اقرأه قراءة مت

  استخدم القلم األصفر الفسفورى لتحديد املعلومات املهمة كالتعاريف مثًال .-

  اكتب التوضيحات على هامش الكتاب . -

  ضع خطا حتت املعلومات املهمة .-

  توقع وافرتض أسئلة على كل جزء تقرؤه . -

  احفظ كتابة ال شفاهة . -

  ة وبغريه ال جتدى املذاكرة . حل األسئلة على ما تذاكره أمر ضرورى للغاي-
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توقــف عــن االســتذكار إذا شــعرت بالتعــب وعــدم القــدرة علــى االســتمرار واســتأنف بعــد أخــذ قســط مــن -

الراحة ( ولكن كن جاداً فال تقم إال بعد أن تنهى ما عليك ولو اضطررت السـتعمال الغـراء ؛ فـإن النصـر 

  مع الصرب ساعة " . 

  .  اني هدوء أعصابك وذاكر جزءاً آخر ركه مؤقتاً حلإذا صعب عليك فهم جزء معني فات-

ال تنــزعج مــن النســيان فالبــد مــن مراجعــة املــادة أكثــر مــن مــرة لتأكيــد حفظهــا ومســع لنفســك كتابــة وقــيم -

  حفظك وحاول و ال تيأس . 

احــــذر احلفــــظ دون فهــــم ؛ فقــــد تــــأتى أســــئلة تكشــــف الفــــاهم واحلــــافظ دون فهــــم ، واســــتعن بالرســــوم -

رســم صــوراً ختيليــة و ختطيطيــة لــتفهم ويســتحب أن تكــون ملونــة لتســتغل خاصــية األلــوان ىف التوضــيحية وا

  بصرك . 

استعن بأكثر من حاسة ىف احلفظ كأن تقرأ املادة وأنت تنظر إليها فتستخدم حينهـا البصـر والسـمع معـاً -

  .  

  ومات الصعبة. ذاكر واحفظ ما صعب حفظه قبل النوم ألن النوم يعني كثرياً على اسرتجاع املعل-

ال تبخــل علــى نفســك باملراجعــة وال تقــل إنــك ال حتتــاج ملراجعــة فكلمــا وجــدت وقتــاً راجــع معلوماتــك ؛ -

فغالبـــــاً مـــــا تكتشـــــف باملراجعـــــة نقاطـــــا مل تـــــدركها مـــــن قبـــــل وتعطيـــــك املراجعـــــة األمـــــان وتقلـــــل مـــــن رهبـــــة 

  االمتحانات . 

اكرة ؛ فالبد من تغيري اجلو لتنشيط الذهن و دفع حذار العزلة واملكوث لفرتات طويلة جداً ىف غرفة املذ- 
لو يعلم الناس ما ىف الوحدة ما أعلم ما سار راكب " ه وسلم :صلى اهللا علي–؛ويقول رسول اهللا امللل 

  .)،لكن الوحدة طبعا خري ألف مرة من جليس السوءرواه البخارى("بليل وحده
  فرتات الراحة .  تناول املشربات الغذائية والفواكه واخلضر ىف أثناء-

  جتنب تناول العقاقري املنومة واملنبهة واملنشطة . -
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  سم .  ٢٥احرص على أال تقل املسافة بني عينيك والكتاب عن -

  واحرص على عدم االستذكار وأنت نائم على الظهر أو البطن ملا يسببه ذلك من مشاكل صحية . -

ه ونقاطـــه املهمــة ىف دفــرت خـــاص باملــادة؛ ألن هـــذا ىف املــواد النظريــة بعـــد مــذاكرة املوضــوع اكتـــب عناصــر -
سينفعك ليلة االمتحان ىف املراجعة ؛ فمن املمكـن أن تكـون فامهـاً لشـرح كـل عناصـر املـادة وعنـدما جتيـب 

  على سؤال ىف االمتحان تنسى عنصراً معيناً . 
  لماذا ننسى؟-

ات الوقـت ؛فهـو نعمـة ألن اإلنسـان إذا  ننسى ألننا بشر جلبنا اهللا على النسيان والنسيان نعـة ونقمـة ىف ذ

كان حيفظ كل األحداث فسيعيش حياة حزينـة فـاحلزن سـيتملكنا عنـد تـذكر األحـداث األليمـة،وهو نقمـة 

  ألن اإلنسان ينسى ما يريد تذكره لذا فإننا حباجة إىل تقوية ذاكرتنا لنتذكر ما نريد .

  كيف حتفظ ما تقرأ؟

  
  الربط والخيال:-

وهذا ما  لى اجلدار مث تركتها ستسقط حتما لكنك إذا ثبتتها بالصق أو مسمار فتثبتإذا وضعت ورقة ع
لذلك جيب تثبيت  حيدث للمعلومات ىف ذاكرتنا فعندما تتدفق املعلومات وال نثبتها فإننا نفقدها

  وختيل املعلومات ىف أثناء احلفظ.املعلومات اجلديدة مبعلومات قدمية 
 " ن الكلمات التاليةكرب عدد ممكن مأاحفظ  " مثال

  مساء...ورد...نيل...سيارة ...دخان ...حاسوب ..تلفاز.. جبل ...مشط
  طريق.. نظارة ...شالل....بطه....أسد ..مسجد ...مدرسة
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ء مث تسري لسماوتنظر ل مشطا متسك جبل نك تقف امامأمث يطبق قانون الربط التخيلى فيقول : ختيل  -
  ة ..إخللسيار فرتكب ا نيلال على الورد جبوار

  :التكرار-
حىت إن ثبتنا املعلومات  %من املعلومات الىت نتلقاها عن طريق القراءة أو السمع٨٠إننا نفقد 

واستخدمنا طاقة العقل القصوى فاملعلومات الىت تلقيناها عرضة للفقدان لذا علينا تكرارها بطريق التكرار 
البد من مراجعة املراجعة فبعد فرتة من الزمن ويندرج حتت التكرار عملية السماعى واحلسى واللفظى 

خالل أول ساعة وبعد يوم املعلومات وتأكيد تثبيتها ولذلك علينا مراجعة املعلومات بعد تلقيها مباشرة 
  من تلقيها وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد ستة أشهر حىت حنافظ على املعلومات ىف الذاكرة الدائمة .

املعلومات الىت تعلمناها ألننا ال نراجعها فاملعلومات غري املستخدمة تذهب إىل أبعد مكان ىف  إننا نفقد
  الذاكرة ويكون الوصول إليها صعبا .

  إذا صعب عليك حفظ شىء فسجله بصوتك وامسعه .-
  التنظيم:

فإذا مل تضع األشياء  ى بالدرجة األوىل مسألة تنظيمالذاكرة تعشق التنظيم ومسألة احلفظ وعدم احلفظ ه
  ىف أماكنها الصحيحة فلماذا تتوقع وجودها ىف أماكنها الصحيحة؟!

إن تنظيمك للمعلومات حيدد قدرتك على تذكرها ؛فإننا ال ننسى ولكن ختتلط علينا األمور بسبب عدم 
  فعندما حنفظ علينا أن نراعى:التنظيم 
  العدد

  الرتتيب
  التتابع

استعن على احلفظ بالكلمات املقـروءة املتناغمـة أو بالكلمـات املنحوتـة(أى أخـذ احلـرف األول مـن كـل   -

  تكون:حقك. قط" –كلب–؛فمثًال"محار)كلمة لتكوين كلمة منحوتة

  ومات فى الذاكرةالمعل  مواعيد المراجعة   البيان
  ذاكرة األثر  تلقى املعلومات  

  الذاكرة املؤقتة  خالل الساعة األوىل بعد التعلم  املراجعة األوىل
  الذاكرة املؤقتة  بعد يوم  املراجعة الثانية
  الذاكرة املؤقتة  بعد أسبوع  املراجعة الثالثة
  الذاكرة الدائمة  بعد شهر  املراجعة الرابعة

  الذاكرة الدائمة  أشهر ٦د بع  املراجعة اخلامسة
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  نظام تذكر القصص:- 
كل قصة حتوى كلمات رئيسية مفتاحية وكلمات ثانوية تكميلية فالكلمات الرئيسية تشري إىل تسلسل 

فإذا تذكرت  ألحداث ىف القصة وتبني شخصياjا أما الكلمات الثانوية هى الىت تكمل القصة وتصوغهاا
ا كاملة؛فمثال ماذا تتذكر عندما تقرأ الكلمات اآلتية:"أبرهة الكلمات الرئيسية للقصة فستستطيع روايته

  .بروايتها الكاملة الفيل أصحاب أبابيل"طبعا ستتذكر قصة-جد النىب- اجلبال–الكعبة - حجاج-الفيل–
tذه الطريقة استخرج من أى قصة تريد حفظها جمموعة من الكلمات الرئيسية املفتاحية الىت تذكرك 

  وصفات هذه الكلمات هى: بالقصة
  كلمات إذا مل تتذكرها تفقد جزءا مهما من القصة.- 
  كلمات رئيسية خاصة بالقصة.- 
  كلمات تبني تسلسل أحداث القصة.- 
  اء شخصيات القصة أو تدل عليهم.كلمات مثل أمس- 
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  "ألمني حممود صربىقوانين للتلخيص"
الذاكرة وعلى رأسهم أستاذ الذاكرة توىن بوزان قواعد حفظ عدد كبري من الكلمات  يذكر مجيع علماء

  الربط بقانون
 " كرب عدد ممكن من الكلمات التاليةأاحفظ  " مثال

  دخان ...حاسوب ..تلفازمساء...ورد...نيل...سيارة ..... جبل ...مشط
  طريق.. نظارة ...شالل....بطه....أسد ..مسجد ...مدرسة

ء مث تسري لسماوتنظر ل مشطا متسك جبل نك تقف امامأمث يطبق قانون الربط التخيلى فيقول : ختيل  -
  ة ..إخللسيار فرتكب ا نيلال على الورد جبوار

لكن خيص نوع واحد فقط من الكلمات وهو الكالم ديناتولوجيا جند أنه صحيح  وعند تقييم هذا
تلك الكلمات من النوع سيجما ىف حني أن أغلب   فكل(الكلمات الىت ندركها حباسة اإلبصار)سيجما 

مثل العومله  (الكلمات الىت ندركها باإلحساس واخليال)أوميجا كلمات املناهج الىت ندرسها من النوع
 .بل هلا قواعد اخرى  الىت طبقت منذ قليلواالقتصاد واالختزال وال تصح عليه القاعده 

 : قانونا كالتاىل ١١شكل املعلومة الواحدة مبفردها وهو عباره عن  عاجلةملقوانني  ناكوه
!خطأ
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أن تقوم باستخدام الكلمات اجلوهريه او  جوهريه وهوقانون االمهيه : يستخدم حينما تكون الكلمة 
  لتقلص مساحه املعلومة االكثر امهيه ىف املعلومة وتقوم بكتابتها

  التشريح ...دورة.... طفيل....الشكل\مثال : علم الطفيليات : ...عائل 
   وقانون االمهيه الذى ذكرته يستخدم لسؤال التكمله او االختيارى

  هو قانون يستخدم ىف حاله وجود كلمات هلا مدلول رمزى : رييهقانون االشاره التعب
   لتقليل مساحه املعلومة مثل يساوى ، اكرب من ..هذه الكلمات نستخدم اشارات تعبرييه حملها

بعيدة الورود على  هناك معلومات ننسى كلماjا الن كلماjا بعديه التناول مبعىن اYا : قانون االستبدال
  املعلومة بدهلا بكلمات اخرى قريبة التناول حىت يسرع استدعاءالذهن لذلك سنست

  مثال : سفك دمه بالسالح وألقاه أرضا
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  قتله ورماه : عند تطبيق القانون
   قريبه التناول متت باستبدال الكلمات بعيده التناول اجلمله الثانيه سهله الورود على الذهن فهى

 وجود كلمات هلا صور تعرب عنها فبدال من استخدام كلمة يستخدم ىف حالة : قانون الصور التعبرييه
  شجره نستخدم صوره صغريه للشجره

 الكلمات الصعبه الىت هلا مقاومة كبرية مبعىن صعوبه فهمها وتذكرها نقوم بادراجها مع : قانون االدراج
  كلمات عامية جدا فتقل مقاومة الكلمة

  االنتيبيوتك وانواع كتيري االمساء تقيله وصعبهعندنا ادويه ىف الفارما من نوع  مثال : كان
نيسرين انتيبيوتك قلت مقاومه كلمة .د سرق الكليه كانتمنكورمبو ان مسلسل  لكن ملا مسعت ىف 

  انتيبيوتك وبقت سهله التذكر
 هو استبدال الكلمات الىت هلا نفس الصوت والنطق لصوره : قانون الصور الصوتيه

 : هابتلك الصوره واملثال يوضح
We meet together  

 فتكون نطبق عليها قانون الصور الصوتيه

we meet 2 
 شويه عشان تبقى متناسقه مع الكلمات املفروض الصوره تكون صغريه

  املعلومة لكل فريق قائد ولكل جمموعه كلمات كلمة قائده وهى عنوان : قانون العنونه
  بال رأس وهذا ما جيعل املعلومة جسد برأس وليس جسد

  وهو استخدام االحرف االوىل من كل كلمه لتكوين كلمة واحده فقط : FLOW قانون
 ربيه وكعب بن مالك مثال : الذين ختلفو عن غزوة تبوك هم مراره وهالل بن

  مراره كعب هالل مكة يصهم ىف كلمةتلخ
حفظها بسهوله  وهو ترتيب املعلومة بنسق معني من الكلمات حىت يتم : قانون اعادة التشكيل الفراغى

  بالتوازى مع معلومة اخرى
 : مثال

1Body is imcompressible : as body under tention suffers no 
change in volume 

2Fluid is incompressible :as desity of fluid doesnot change  
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  بعد تطبيق القانون
1 volume of body doesnot change  

2 density of fluid doesnot change 
  يسهل حفظ املعلومتني هذا التناسق

  الخريطة الذهنية ..أحدث وسائل الفهم 
أو ” اخلريطة الذهنية“املصطلح اخلريطة الذهنية هي أداة تساعد على التفكري والتعّلم، وقد ظهر هذا 

Mind Mapping  اية الستينيات.. رأيُت أن أضع لكم ” توين بوزان“ألول مرة عن طريقY يف
 صورة للخلية العصبية:

  

ورة، من الواضح أن اخللية العصبية هلا نقطة مركزية وأذرع متفرعة سبحان اهللا، انظر للجزء األمين من الص
منها، ومن كل ذراع تتفرع أذرع أصغر وأدق. إن فهمنا للخلية العصبية جيعلنا نفهم دماغنا بشكل أكرب، 

  ورمبا هلذا السبب تكون اخلطط الذهنية أقرب يف شكلها إىل اخلاليا العصبية.

أنك تنتقل من فكرة إىل أخرى بسبب رابط موجود عندك، قد إذا جلسَت مع نفسك تفكر، ستجد 
تنتقل عرب األفكار بسبب تذكرك لصوت معني أو رائحة معينة، وقد جتد يف النهاية أنك تفكر يف شيء 

يبدو ظاهرياً غري ذا عالقة بالنقطة األساسية اليت بدأَت منها، ولكن ما دمَت قد انتقلَت إىل الفكرة، 
  جد طريقة ما لربطهما عرب أفكار أخرى.فالبد أن عقلك قد و 

اخلريطة الذهنية تعتمد نفس الطريقة املتسلسلة، حيث تبدأ من نقطة مركزية حمددة، مث تسمح باألفكار 
بالتدفق. إن منح عقلك احلرية املطلقة حيفزه لفتح األبواب املغلقة، وإلقاء الكثري من الضوء على الزوايا 

  قية بالنسبة لك. هذا مثال مبسط خلريطة ذهنيةاملظلمة اليت قد تبدو غري منط
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 كيف نضع اخلريطة الذهنية؟

  سنقّسم العمل إىل ثالث مراحل 

  أ) جتهيز البيئة واألدوات املطلوبة:

  فكرة ترغب يف التخطيط هلا.. بالطبع هههه - 
  مكان هادئ وجلسة مرحية  - 
تكون بيضاء اللون، ميكنك إحضار أي  ) إذا أمكن وليس شرطاً أنA4ورقة كبرية احلجم (أكرب من  - 

  لون تفضله
  أقالم متعددة األحجام واأللوان واألنواع - 

  ب) معرفة خطوات العمل، وهي:

ضع الورقة الكبرية أمامك، ويف مركزها األفقي والعمودي اكتب كلمة واحدة أو كلمتني تعرب    .١
رس، فاكتب ما يعّرب عن عن الفكرة األساسية، فمثًال إذا كنت تنوي التخطيط حملاضرة أو د

  موضوع احملاضرة يف مركز الورقة متاماً.
حرر عقلك من القيود. كيفما تتدفق األفكار اكتبها عرب كلمة أو كلمتني يف أفرع متفرعة من  .٢

الدوائر الفرعية من الفكرة. بإمكانك التوسع عرب املزيد من األفكار الفرعية أو األفرع الفرعية.. 
كم عليها وعلى عالقتها مبا تريد، مهما بدت غري متصلة ببعضها ضع األفكار دون أن حت

البعض أو صعبة التطبيق ميكنك تصحيح ذلك الحقاً ولكن ال تضع وقتاً خالل هذه اخلطوة. 
دقائق  ٧- ٥تذكر أن العقل البشري يعمل بكفاءة يف إنتاج أفكار جديدة ملدة ترتاوح ما بني 

هذا بأقصى طريقة ممكنة. وهذا ينقلنا إىل النقطة  فقط، لذا عليك أن تستغل تدفق األفكار
  الثالثة:)

استخدم الصور والرموز والكلمات املفتاحية الختصار أكرب وقت ممكن، وانتقل إىل الفكرة  .٣
بقلم أسود  A4التالية. اكسر القاعدة اليت تقول أن عليك أن تكتب على ورقة بيضاء حبجم 

دم ورقة كبرية احلجم، رمبا يف حجم الورقة الكبرية أو بقلم رصاص، استخدم ورقة كبرية، استخ
اليت يستخدمها عمال حمالت الكوي لتغليف املالبس واستخدم ألواناً خمتلفة، أقالماً كبرية، 
أقالماً صغرية، ألواناً خمتلفة. كما ازداد حجم الورقة، كلما ازداد تدفق أفكارك حبرية اجعل 
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ك من بقية النقاط، وكلما كانت األفكار أبعد عن النقطة النقطة املركزية أكثر نقطة وضوحاً وأمسَ 
  املركزية تقل مساكة اخلط.

بعد أن تنتهي متاماً من وضع كل أفكارك (بل وحىت أفكار اآلخرين إذا قاموا مبساعدتك مثًال)  .٤
 يف اخلريطة الذهنية، أعد النظر إليها نظرة متفحصة، وقم برتتيبها. 

  :جـ) ما جيب وضعه يف االعتبار .٥

ال تتقيد بشكل حمدد، ميكنك أن خترتع نظاماً شكلياً خاصاً بك، النقطة اهلامة أن تكون  •
األفكار متصلة ببعضها البعض، متفرعة من بعضها البعض، أما كيف تتفرع أو ما هو الشكل 

  الذي تضع فيه األفكار املتفرعة مباشرة من الفكرة الرئيسية.
على بالك فجأة أن عليك أن تغسل األطباق،  إذا كنت ختطط لتقرير يف العمل، مث خطر •

فارسم فرعاً واكتب فيه (األطباق) وانتقل للفكرة التالية. إذا مل تفعل ذلك. فإن فكرة األطباق 
ستظل مكبوتة يف عقلك وتدور فيه بشكل مينعك من الرتكيز يف األفكار األخرى اليت هلا عالقة 

     حقيقية باملوضوع.
وشعرَت بتباطؤ تدفق األفكار أو أنه ال يوجد لديك املزيد من  إذا مر عقلك حبالة جتمد، •

األفكار لتضيفها، فال تفزع، وأبِق يدك يف حركة مستمرة، ارسم دوائر وأفرع فارغة، أو أرسم 
خطوطاً جديدًة على اخلطوط املوجودة أصًال، أو قم بتغيري اللون فمثل هذا يساعد على شحن 

  من األفكار. طاقة املخ ويدفعه إلنتاج املزيد
إذا وجدَت وأنت تكتب عالقة بني األفرع املختلفة بشكل فوري، أو وجدَت فكرة واحرتت يف  •

الفرع الذي جيب أن تضع الفكرة حتته، فال تعيد بناء ما كتبت، فالرتتيب يبطئ تدفق أفكارك، 
راج ستقوم برتتيب األفكار الحقاً، ميكنك وضع عالمة سريعة، وتذكر أنه ميكنك دائماً إد

  األفكار مباشرة حتت النقطة املركزية الرئيسية دون أن تضيع الوقت يف تنظيمها.
العقول البشرية خمتلفة عن بعضها البعض، لذا ستستغرب من اختالف طرق التخطيط لنفس  •

املوضوع من قبل الناس، حىت بني اإلخوة أو أقرب األصدقاء، وهذا يف الواقع جيعل ما تقدمه 
  يًال يف كل مرة شيئاً متجدداً ومج

إذا اتّبعَت هذه اخلطوات، فستتمكن من كتابة خريطة ذهنية رائعة، تغطي من خالهلا قدراً متكامًال من 
األفكار. وخالل شهر من املواظبة على التخطيط tذه الطريقة، ستالحظ أن إنتاجك يتضاعف.. ألنك 

  بشري.اآلن ختطط بشكل يعّرب عّما تريده ويتناغم مع طبيعة الدماغ ال

  اQاالت اليت ميكن أن يكون استخدام اخلريطة الذهنية جمدياً:



 ٤٨

: إذا أردَت أن تعد تلخيصاً لكتاب معني للمراجعة عند االمتحان، فإن كل للطالب والباحثني •
ما عليك فعله هو وضع ورقة اخلريطة الذهنية الفارغة إىل جانبك، وضع موضوع الكتاب  

كزها، مث ابدأ القراءة، وكلما مررَت بفكرة فرعية مهمة أو جتد كعنوان يف كلمة أو كلمتني يف مر 
أYا مثرية لالهتمام، قم بتسجيلها فوراً يف اخلريطة الذهنية عرب الوسائل اليت حتدثنا عنها. قبل 

التحضري إىل االمتحان ستختصر هذه اخلريطة ثالثة أرباع الوقت الذي ستقضيه يف املذاكرة، إذ 
ت الصفحات، كل ما عليَك فعله هو مراجعة ورقة واحدة.مثل هذه بدًال من مراجعة مئا

اخلريطة، ترّكز املعلومات، إذ أنك تضع الفكرة بكلمات تنبثق عن عقلك، بالتايل سيكون سهالً 
  على دماغك ربطها وتذّكرها.

التخطيط tذه الطريقة يساعدك على إخراج اقرتاحاتك وتقدميها بصورة مقنعة، بل  :للموظفني •
ر، ميكنك استخدامها يف إعداد التقارير الروتينية اململة بشكل أنيق وجذاب. ميكنك أن وأكث

  حتسن التحضري والتنظيم وإدارة االجتماعات الدورية. رمبا حتصل على ترقية.. إن شاء اهللا 

تـاج : تساعدك هذه اخلريطة يف ربـط أفكـارك، وإبـراز النقـاط الـيت حتللمدرسني واحملاضرين وكتّاب املنتديات

أن تركــز عليهــا وجتعلهــا حموريــة يف درســك أو موضــوعك. هــذه اخلريطــة أيضــاً تســاعدك علــى النظــر للصــورة 

الكليــة، وحتديــد أهــدافك الرئيســية ممــا تقــوم بشــرحه، وبالتــايل تفــتح لــك البــاب لتقــوم بــذلك بأفضــل وســيلة 

  .موضوع ممكنة. تذّكر.. أن ثراء وتنظيم األفكار مها املفتاح احلقيقي ألي درس أو

  الفرصة سانحة حتى آخر لحظة

  أحياناً يتعرض الطالب لظروف طارئة كاملرض مثًال وتضيع منه أيام وأسابيع دون استذكار .  -

ال تنـزعج إذا تعرضـت لـذلك وال تشـعر بأنـك لـن تكــون األفضـل ألن هنـاك مـن سـبقك ؛ فـالعربة بالنتيجــة 

ام القليلــة الباقيــة قــد جيعلــك تتفــوق علــى مــن بــدأ منــذ ال بــالطريق املســلوك فاجتهــادك ىف األســابيع أو األيــ

وات لكنـــه منظـــف مـــن األتربـــة واألوســـاخ يضـــئ أشـــد مـــن املصـــباح ٦٠أول العـــام؛ فاملصـــباح الـــذى قدرتـــه 

  وات لكنه مغطى باألتربة واألوساخ . ١٥٠الذى قدرته 

--------------------------------------------------------

 -------------------  



 ٤٩



 ٥٠

  فى االمتحان

    -ىف اليوم السابق لالمتحان ( ليلة االمتحان ) :-

عليــك أن تــريح ذهنــك ىف أثنــاء هــذا اليــوم و تنبــه إن إرهاقــك ىف االســتذكار ىف هــذا اليــوم يــؤثر عليــك ىف 

يوم االمتحان و أن انصرافك التام عن االستذكار ىف هذا اليـوم جيعلـك تشـعر بـالقلق ممـا يفقـدك الثقـة يـوم 

متحــان فــاحرص ىف هــذا اليــوم علــى أن جتمــع بــني املراجعــة وشــىء مــن الرتفيــه يقلــل مــن تــوترك ومينحــك اال

الثقة ؛ و احرص على أال تستسلم للسهر إىل وقت متأخر مـن الليـل بـل من مبكـراً لتحظـى بقـدر وافـر مـن 

واحــرص علــى  النــوم والراحــة ، و اعلــم أن راحــة الــذهن واجلســد هــى أهــم شــىء ىف اســتعدادك لالمتحــان ،

  حل امتحانات للسنوات السابقة لكى تتدرب على أسلوب ومنط االمتحانات . 

    -*ىف يوم االمتحان :

اعلـــم أن اهللا ال يضـــيع أجـــر مـــن أحســـن عمـــالً ؛ لـــذا احـــذر التـــوتر و القلـــق وجتنبهمـــا وثـــق ىف اهللا ؛ فـــإن *

أن تـــــذهب إىل جلنـــــة التــــوتر عـــــدوك األول ىف يـــــوم االمتحــــان ؛ و احـــــرص علـــــى هـــــدوء أعصــــابك وعلـــــى 

  االمتحان وأنت ىف أحسن حاالتك النفسية وأعصابك حديدية كأنك ذاهب إىل ليلة عرسك .

حافظ على صـفاء ذهنـك فـال حتـاول تعلـم شـىء جديـد ىف هـذا الوقـت املتـأخر وال حتـاول القيـام مبزيـد مـن 

جـــداً كـــى ال تـــدخل ىف املراجعـــة فـــاكتف مبـــا حصـــلته وتوكـــل علـــى اهللا وال تـــذهب للجنـــة االمتحـــان مبكـــراً 

مناقشـــات مـــع زمالئــــك تشـــتت معلوماتــــك وتضـــعف ثقتــــك بنفســـك ، بــــل اذهـــب مبكــــراً قلـــيالً وحــــاول 

  الذهاب مع أحد أصدقائك للتخفيف من توترك . 

اصــطحب معــك ســاعتك لتــدرك زمــن االمتحــان ولكــى ال jــدر الوقــت ىف إجابــة ســؤال معــني دون بــاقى *

  األسئلة بغري قصد  . 



 ٥١

ة بتــأن وإذا وجــدت ســؤاالً مــن جــزأين فضــع حتتــه خطــني لكــى ال تنســامها أو جتيــب عــن جــزء اقــرأ األســئل-

  دون اآلخر . 

إذا وجدت سؤاًال صعباً أو عز عليـك تـذكر إجابتـه فاتركـه آلخـر االمتحـان وال jـدر كـل وقـت االمتحـان *

  فيه . 

  نظم ورقة اإلجابة وابدأ إجابة كل سؤال ببداية صفحة جديدة . -

ابــــة أكثــــر مــــن إجابــــة لســــؤال واحــــد ( بعــــض الطــــالب يشــــكون ىف إجابــــاjم فيجيبــــون إجابــــة احــــذر كت*

صـحيحة مث إجابــة خاطئــة ويكتبــون إجابـة أخــرى للســؤال وىف هــذه احلالــة حيرمـون مــن درجــة الســؤال Yائيــاً 

  ري مـنكثـرغم أن املراقبني ينصحوYم بكتابة إجابات عديدة للسؤال الواحد ) أمل أذكر لكم سابقاً بطـالن  

  كالم الناس ؟! ( اللهم بلغت اللهم فاشهد ) .

جيــب أن تكــون إجابتــك مرتبــة بعناصــر ونقــاط فمــثالً بــدالً مــن أن تكتــب أن مــن وســائل اإلعــالم :   " *
  هكذا:بطريقة سهلة على املصحح االستماع واالطالع والقراءة "  اكتبها 

  من وسائل اإلعالم : 
  االستماع -١  
  طالعاال-٢  
  ءة . القرا-٣  
  اكتب عناصر إجابة مجيع األسئلة ىف مسودة بآخر ورقة ىف كراسة اإلجابة .  - 

ىف أحيـــان كثـــرية تصـــخب جلنـــة االمتحـــان بالضوضـــاء نتيجـــة مشـــاجرات الطـــالب مـــع املـــراقبني لـــذا عـــود -

نفســك علــى حــل االمتحانــات ىف الضوضــاء ودرب نفســك علــى ذلــك جيــداً؛ فمــثالً حــل امتحانــاً وأنــت 

  رتك أمام التلفاز وحاول إفراغ ذهنك من كل شىء والرتكيز ىف اإلجابة فقط .جالس مع أس

  

  يوم النتيجة



 ٥٢

إذا كرمك اهللا وكلل جهدك وحققت التفوق فأول شىء جيب أن تفعله هو أن تشكر اهللا بكل السبل - 

اجلاد وإياك اإلفراط ىف وتواصل العمل )إبراهيم٧ ( "لَِئن َشَكْرُمتْ َألزِيَدنَُّكمْ  ؛فيقول تعاىل:"املمكنة لشكره 

  الفرحة فإنه ينسيك شكر اهللا .



 ٥٣

  حول فشلك إلى نجاح

 فقد صدق القائل:"الطفل ال ميشـى مـن أول حماولـة فاصـرب"إذا فشلت ىف شىء ال قدر اهللا فال تيأس 

ويقـــــول عـــــادل حســـــنني:"بني االســـــفح والقمـــــة مشـــــوار طويـــــل وتعـــــب وكـــــد وكفـــــاح وجهـــــاد ومشـــــقة 

  االنتصارات". وانكسارات تفوق ىف عددها

؛فيقـول  كن صرحيا مع نفسك واعرتف بأخطائـك حـىت تـتمكن مـن تصـحيحها ومـن إصـالح نفسـك

"(رواه أنـس بـن مالـك كل بىن آدم خطاء وخـري اخلطـائني التوابـون:"-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا

- عليـه وسـلمصـلى اهللا–ىف اجلامع الصغري)وخري اخلطائني هنا معناها خري الناس ألYا مسـبوقة بقولـه 

:"كـــل بـــىن آدم خطاء"،كمـــا أن االعـــرتاف باخلطـــأ شـــرط مـــن شـــروط التوبـــة وضـــرورى للـــتعلم منـــه و 

  لتفاديه مستقبال .

أحــص أســباب فشــلك بصــراحة أمــام نفســك وأصــلحها ؛ فــالعلم بــالتعلم و احللــم بــالتحلم وال شــىء  

  صعب بإذن اهللا. 

  

  أجتهد وال أحصل على حقى

يـأتى يـوم ارىب أنه البد من تدعيم احلـظ Qهوداتـك لكـى جيلـب لـك التفـوق وقـد إنىن أعلم جيداً بفضل جت

ولكن بعدما أديت ما عليك اعلـم أن اهللا لـن يضـيع أجـرك النتيجة وال حتصل فيه على ما تريد(ال قدر اهللا)

فامحـد  ،ه أنـت وستكتشـف هـذا اخلـري بعـد ذلـكوأن ما حدث إمنا هـو خلـري يعلمـه عـالم الغيـوب وال تعلمـ

   و اشكره على كل حال .اهللا



 ٥٤

اعلــم أن أيــة منظومــة تعليميــة كاجلامعــة واملدرســة يــديرها جمموعــة مــن البشــر مــنهم العــادل ومــنهم الظــامل  

ومنهم املصيب ومنهم املخطىء فـال تنـزعج وال تغضـب وال حتـزن مطلقـاً إذا ظلمـت ىف نتـائج االمتحانـات 

  واجعل مهك حتصيل العلم ال حتصيل الدرجات فقط . 



 ٥٥

  من ساء بدؤه ساء ختامه

أؤمن جداً بالقول القائل "من حسن بدؤه حسن ختامه ومن ساء بدؤه سـاء ختامـه " وواضـح جـداً عمليـاً 

أن كــل جنــاح يكــون مبنيــاً علــى بدايــة صــحيحة وســري ىف الطريــق الصــحيح أمــا مــن أســاء البــدء وبــدأ بدايــة 

ه عندما بـدأ بدايـة خاطئـة سـار ىف طريـق خـاطىء سيئة فال تتوقع له وال تنتظر منه أن ينتهى إىل خري ؛ ألن

  واستمر ىف السري فيه وهو خمطىء وطبيعى أن يصل إىل Yاية خاطئة وسأسرد مثاًال على ذلك :

ىف امتحاناتنـــا باملرحلـــة االبتدائيـــة كـــان يقـــوم املراقبـــون علينـــا ىف جلنتنـــا بكتابـــة إجابـــات االمتحانـــات علـــى -

جابات منوذجية وصـحيحة متـام الصـحة وكـان الطـالب جييبـون إجابـات السبورة لينقلها الطالب وكانت اإل

واحـــدة وهـــى اإلجابـــات النموذجيـــة الصـــحيحة املطلوبـــة املثلـــى األمـــر الـــذى جعلـــىن أتوقـــع آنـــذاك أن كـــل 

الطالب سيحصلون على درجة واحدة ألن إجاباjم كانت واحدة بأسـلوب واحـد وألن اإلجابـات كانـت 

حيصــل كــل الطــالب علــى الدرجــة النهائيــة ولكــن هيهــات فكانــت الــدرجات املثلــى الصــحيحة توقعــت أن 

متفاوتة ومن مل يظلم بـالنقص ظلـم بالزيـادة وهـذا لـيس بغريـب فقـد بـدأ املدرسـون بدايـة خاطئـة وهـى أYـم  

كتبـــوا اإلجابـــات الصـــحيحة جلميـــع الطـــالب ومل يصـــبح االمتحـــان امتحانـــاً مث قـــام بتصـــحيح االمتحانـــات 

الفاشلون الفاسدون الضـالون فـال نتوقـع مـنهم أن ينهـوا األمـر علـى صـواب بـل سـيتمادون هؤالء املدرسون 

  ىف خطئهم الذى بدؤه و سيصححون تصحيحًاَ◌ صورياً . 

ومثال آخر : ىف امتحاناتنا باجلامعة كانت االمتحانات ىف منتهـى السـهولة لدرجـة جعلـت طالبـاً واحـداً مل 

واحـدة وصـحيحة ومثلـى فتوقعـت أن تكـون  –الطـالب  –باتنـا يشك من االمتحانات وبالتاىل كانت إجا

  درجاتنا واحدة ولكن حدث ما حدث ىف املثال السابق.

  ما الحل حينئذ؟



 ٥٦

وأن اهللا ادخــر ) ٣٠" (الكهــفِإنـَّـا الَ ُنِضــيُع َأْجــَر َمــْن َأْحَســَن َعَمــالً " :-تعــاىل–البــد أن تثــق ىف قــول اهللا 

 من ذلك املوضع ؛فاهللا هو الوحيد الـذى يعلـم اخلـري لعبـده لريده ل كفى موضع آخر خري لك لك جهدك

موضــع  فــإذا كــان ذلــك األمــر خــريا للعبــد  فســيعطيه لــه وإن مل يــك ذلــك خــرياً لــه فسيعوضــه ىف والشــر لــه

ٌر لَُّكمْ  َسى أَن َتْكَرُهوا َشْيئاً فيقول تعاىل:" عَ  آخر بُّوا َشْيئاً  َوُهَو َخيـْ  َواللَّـُه يـَْعلَـمُ  لَُّكـمْ َوُهَو َشرٌّ  َوَعَسى أَن حتُِ

، ويقول ابن القيم : " ما أغلـق اهللا علـى عبـد بابـا حبكمـة إال وفـتح أمامـه البقرة )٢١٦"(َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُموَن 

  .بابني برمحة "

فاحلل حينئذ هو املثابرة الىت تتمثل ىف الصرب على اخلسائر ومواصلة العمل اجلاد ويقول عادل 
والقمة مشوار طويل وتعب وكد وكفاح وجهاد ومشقة وانكسارات تفوق ىف عددها حسنني:"بني االسفح 

  االنتصارات".
% واالجتهاد ٩٠وإن جناح أى عمل دنيوى يتكون من تعاون شيئني مها احلظ وهو توفيق اهللا بنسبة 

ية فال ينفع احلظ بغري اجتهاد وقد أعطيت حلظ نسبة ئو % وبغض النظر عن النسبة امل١٠سبةبن
- ن اهللا ميلك كل شىء فاإلنسان ىف طريق النجاح حيتاج إىل حتقيق أشياء عدة أعطى اهللا %أل٩٠

%منها الجتهاد البشر واحتفظ جلالله وعظيم سلطانه بالباقى وطبيعى أن ١٠سلطة حتقيق  - سبحانه
اإلنسان إذا صدق النية وصاحبها بالعمل اجلاد واستمر وصرب على اخلسائر فسيعطيه اهللا حتما كل 

) ويقول أيضا:" ٣٠" (الكهفِإنَّا َال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمالً سن احلظ والتوفيق فيقول تعاىل :" ح
)، وىف االجتهاد وأداء كل شخص دوره ١٠٥"(التوبة َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسولُهُ  ُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكمْ 

جلهد حىت آخر قطرة دم وحىت آخر حلظة ممكنة يقول رسول بإخالص بغض النظر عن النتيجة وبذل ا
حىت  تقومال  أن استطاع فإن،  فسيلة أحدكم يد ويف الساعة قامت إن صلى اهللا عليه وسلم :"- اهللا

إذا اجتهد فأصاب فله أجران  "(صحيح رواه األلباىن ىف صحيح اجلامع)،ويقول أيضا:" فليغرسها يغرسها
  "(صحيح رواه الشوكاىن ىف الفتح الباىن).رٌ ، وإن اجتهد فأخطأ فله أج

أن اإلنسان إذا اجتهد وأدى ما عليه بإخالص فسيكرمه اهللا حبسن احلظ وسيسخر   أيضا اجلدير بالذكر
كل ما ىف األرض لنصرته وينزل جنودا من السماء لنصرته وسيكسر كل قواعد الدنيا لنصرته ليعطيه 

َواللَُّه َمَع  َكم مِّن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن اللَّهِ اىل :"  نتائج تفوق أى توقعات دنيوية ؛فيقول تع
َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت  َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا :"- جل شأنه–البقرة) ،ويقول ٢٤٩"( الصَّاِبرِينَ 

فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً : - سبحانه–]، ويقول ٩٦[األعراف:ِمْن السََّماِء َواَألْرِض 
ْم أَنـَْهاراً * َما َلُكْم * يـُْرِسْل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً * َوُميِْددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنَني َوَجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعْل َلكُ 



 ٥٧

] ، ومن األمثلة على سبيل املثال ال احلصر اخلليفة املصلح "عمر ١٣- ١٠[نوح:ال تـَْرُجوَن لِلَِّه َوقَاراً 
جمتمعا خاليا من - سبحانه–بن عبد العزيز " الذى صدق النية وصاحبها بالعمل اجلاد فأعطاه اهللا 

 بذلك القاعدة الدنيوية القاضية بعدم وجود جمتمع متكامل لنصرة ومكافأة عمر بن الفقراء فقد كسر اهللا
وال يتوقعه بشر وفق  -صلى اهللا عليه وسلم–عبد العزيز وقد أعطاه اهللا بذلك شيئا مل يعطه لرسوله 
رضي اهللا عنه! حىت إن األغنياء كانوا خيرجون  عمرالقواعد الدنيوية ؛فقد اختفى الفقر والفقراء يف عهد 

بزكاة أمواهلم فال جيدون يد فقري تبسط إىل هذا املال، يا للعجب! يف عشرين عاماً؟! يف عشرة أعوام؟!  
ام! إYا املعجزة! إYا الكرامة الكربى على يد ولد اإلسالم كال واهللا، بل يف سنتني ومخسة أشهر ومخسة أي

العظيم! وأرسلت الكتب من أمري املؤمنني وتقرأ يف مساجد عواصم دولته اليت كانت تبلغ مساحتها ربع 
مساحة العامل اليوم يف القرن العشرين، تقرأ كتب أمري املؤمنني رضي اهللا عنه: من كان عليه أمانة وعجز 

فلتؤد عنه من بيت مال املسلمني! من كان عليه دين وعجز عن سداده فسداد دينه من بيت عن أدائها 
مال املسلمني! من أراد من الشباب أن يتزوج وعجز عن الصداق فصداقه من بيت مال املسلمني! من 

أراد من املسلمني أن حيج وعجز عن النفقة فليعط النفقة من بيت مال املسلمني! وما من يوم إال 
: أين الفقراء، أين اليتامى، أين األرامل، أين املساكني؟! يا أهللا! يا خالق  عمرنادي املنادي من قبل وي

سبحانك! ليس يف عشرين عاماً وإمنا يف عامني ونصف! وذلك إذا سلك الناس طريق احلق ومنهج  عمر
  .اهللا عز وجل

 وجدير بالـذكر أيضـا أن األعمـال الدنيويـة ال تـنجح إال إذا كانـت خالصـة لوجـه اهللا تعـاىل ؛فيقـول تعـاىل:"

ــَرُتُكْم فـَلَــْم تـُْغــِن َعــنُكْم َشــْيئاً  ــْتُكْم َكثْـ ــْنيٍ ِإْذ أَْعَجَب ــْوَم ُحنَـ ــْيُكُم اَألْرُض ِمبَــا َرُحَبــْت ُمثَّ  َويـَ َولَّْيــُتم  َوَضــاَقْت َعَل

  ).٢٥" (التوبة مُّْدِبرِينَ 

ه تعـــاىل وتؤكـــد صـــدق قولـــواقـــرأ الصـــفحة اآلتيـــة مـــن ذكريـــات املؤلـــف الـــىت تؤكـــد أن اهللا يفعـــل اخلـــري لعبـــده 

ٌر لَُّكـمْ  َعَسى أَن َتْكَرُهوا َشْيئاً :" بُّـوا َشـْيئاً  َوُهَو َخيـْ  َوأَنـْـُتْم الَ تـَْعَلُمـونَ  َواللَّـُه يـَْعلَـمُ  َوُهـَو َشـرٌّ لَُّكـمْ  َوَعَسـى أَن حتُِ

  البقرة )٢١٦"(

  
  اكتشاف متأخر جدًا 

أحلقىن مكتب التنسيق طبقا عشت طوال عمرى متمنيا أن أكون طبيبا وبعدما أYيت الثانوية العامة 
Qموعى بكلية الطب البيطرى الىت مل تك كلية وإمنا كانت جتميعا لألنظمة الفاسدة ىف العامل فلم أوفق 

  tا وتركتها بعد عامني من التحاقى tا والتحقت بكلية احلقوق.



 ٥٨

علــــى أن بعــــدما التحقــــت بكليــــة احلقــــوق ودرســــت الفصــــل الدراســــى األول tــــا اكتشــــفت اكتشــــافاً كــــان 
اكتشفه منذ زمن بعيد أال وهو أن أقوى ميوىل هو ميلى للقـانون وقـد كنـت طـوال عمـرى معتقـداً أن أقـوى 
ميوىل هو ميلى اإلعالم واللغة العربية لكىن اكتشفت أن حىب لإلعالم ال يشكل جزءاً مـن املائـة أمـام حـىب 

  للقانون . 
عبـده إذا كـان مسـتحقاً لـه ولكنـه يعطيـه إيـاه ىف  ثقىت باهللا سبحانه تؤكد ىل أنـه لـن يبخـل بـأى شـىء علـى

الوقــت املناســب ، والتحــاقى بكليــة احلقــوق كــان مبثابــة وضــع الشــخص املناســب ىف املكــان املناســب وىف 
الوقت املناسب أيضاً ومل يك من املمكن أن حيـدث بغـري هـذه الكيفيـة فلـو كـان اهللا سـبحانه قـد سـبب ىل 

امـــة أحلقـــىن بكليـــة احلقـــوق لبقيـــت حزينـــاً طـــوال عمـــرى علـــى أىن فشـــلت ىف جمموعـــاً ضـــئيالً ىف الثانويـــة الع
ـــق هـــدىف وهـــو أن أصـــبح طبيبـــاً ، ولـــو ســـبب ىل جمموعـــاً كبـــرياً أحلقـــىن بكليـــة طبيـــة غـــري كليـــة الطـــب  حتقي

السـتمررت فيهـا ومـا التحقـت بكليـة  –الىت ال تعد كليـة وإمنـا جتميعـاً لألنظمـة السـيئة ىف العـامل –البيطرى 
ق ولكنــه ســبحانه حبكمتــه جعلــىن أقضــى عــامني ىف أســوأ األمــاكن حــىت أكســب خــربة كافيــة تضــبط احلقــو 

  شخصيىت ألدخل كلية احلقوق عن اقتناع تام . 
وأمحد اهللا كل احلمـد علـى أىن وضـعت ىف مكـاىن األمثـل وىف جمـاىل الصـحيح وإذا وضـع املوهـوب ىف جمـال 

  ون تفوقه خارقاً للطبيعة .موهبته واجتهد فيه فلن تكون حدود لتفوقه وسيك
  وأتذكر املثل الشعىب املصرى القائل " ادى العيش خلبازه ولو أكل نصه " .

وتطبيقاً هلذا الدرس الغاىل الذى تعلمته ؛ فإنىن اآلن ال أفعل مثلمـا يفعـل معظـم طـالب كليـة احلقـوق بـأن 
بــل ا ال يوفقــون ىف ذلــك يوجهــوا كــل طمــوحهم حنــو االلتحــاق بســلك القضــاء ويصــابون باالكتئــاب عنــدم

. ســـأجتهد وأؤدى مـــا علـــىَّ وســـأدعو اهللا قـــائال :"اللهـــم إن كنـــت تعلـــم أن هـــذا األمـــر خـــريا ىل فقـــدره ىل"
    

حممود عبد                                                                
          القادر

         ٢٠١٠يناير  ١٠أسيوط ىف 
  

  ملؤلف: واقرأ هذه الصفحة من ذكريات ا

  صفحة من ذكريات طالب ثانوية عامة
  (عدنا بخفى حنين )



 ٥٩

مجيل أن تثق بنفسك لكنك مطالب بوضـع حـدود هلـذه الثقـة وبـاحلرص علـى عـدم ختطـي هـذه احلـدود    
حىت ال يتغري احلال وتتحول إىل ثقة زائدة مث إىل غرور شيئاً فشيئاً وهو األمـر الـذى ينتـاب معظـم الشـباب 

    ىف هذه الفرتة .
صــــحيح أن ثقتــــك بنفســــك تعينــــك علــــى العمــــل وتشــــجعك عليــــه وتشــــد مــــن أزرك ىف حتقيــــق أحالمــــك 
وطموحاتك الىت قد تكون ال حـدود هلـا ، وقـد تـزداد هـذه الثقـة عنـدما حتقـق أحـد أحالمـك وهنـاك تظهـر 

إىل غـرور إمكانيات البشـر ىف القـدرة علـى التفريـق بـني الثقـة بـالنفس والثقـة الزائـدة الـىت سـرعان مـا تتحـول 
والـــىت قـــد تضـــر صـــاحبها أضـــراراً بالغـــة األثـــر إن مل تتحـــول إىل غـــرور ، وغالبـــاً ال يســـتطيع معظـــم الشـــباب 

  التمييز بني هذين األمرين . 
عزيـــزى -لقـــد كنـــت واحـــداً مـــن الشـــباب الـــذين مل ينجـــوا ىف هـــذا التمييـــز ىف التجربـــة الـــىت ســـأرويها لـــك 

  .  -القارىء 
األوىل مـــن الثانويـــة العامـــة بأعصـــاب مـــن حديـــد بالغـــة اهلـــدوء وبـــنفس فائقـــة أديـــت امتحانـــات املرحلـــة    

الثبات وبتواضع رهيب واحلمد هللا وفقت وأجبت إجابات صـحيحة علـى أسـئلة مجيـع االمتحانـات ، وهنـا 
ــــأتى اخلطــــأ ىف فــــرتة مــــا بعــــد االمتحانــــات فتــــوفيقى ىف أداء االمتحانــــات جعلــــىن واثقــــأ كــــل الثقــــة بــــأنىن  ي

% كــامالً دون نقصــان وأخــذت تــزداد هــذه الثقــة شــيئاً فشــيئاً ورغــم أYــا مل ١٠٠مــوع الـــسأحصــل علــى جم
% وكيف سـيكون حـال ١٠٠تصل إىل حد الغرور إال أYا جعلتىن أفكر فيما سأفعله بعد احلصول على الـ

اإلجازة الصيفية وحال االحتفال والفرحة فأصبحت أفكر وأكتـب وأحتـدث مـع النـاس وكـأنىن قـد حصـلت 
% والغريــب أن أصـدقائى وأهلــى وحــرياىن كـانوا واثقــني بــذلك األمـر أكثــر مــىن ١٠٠لفعـل علــى جممـوع الـــبا

األمــر الــذى زادىن ومهـــا وغفلــة وأنســـاىن كــل شـــىء ؛ فقــد أنســاىن أن لكـــل إنســان نصـــيباً البــد أن يأخـــذه 
دلت األحـوال ، سواء كان له أو عليه ولن يأخذ أكثـر منـه وال أقـل مهمـا فعـل ومهمـا تغـريت الظـروف وتبـ

و اعلـــم أن األمـــة لـــو اجتمعـــت علـــى أن ومل أتـــذكر آنـــذاك حـــديث رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : " 
ينفعوك بشىء مل ينفعـوك إال بشـىء قـد كتبـه اهللا لـك ولـو اجتمعـوا علـى أن يضـروك بشـىء مل يضـروك إال 

ل النتيجــة بــنفس ثابتــة " ، و ذهبــت الســتقبا بشــىء قــد كتبــه اهللا عليــك رفعــت األقــالم وجفــت الصــحف
% ىف مفاجـــأة ١٠٠وبأعصـــاب حديديـــة أيضـــاً وأنـــا مطمـــئن كـــل الطمأنينـــة أنـــىن حاصـــل علـــى جممـــوع الــــ 

ستذهل كل احلاضرين واستلمت ورقة نتيجىت وقد سيطر علـى شـعور الثقـة الزائـدة آنـذاك حـىت إنـىن عنـدما 
يميـاء وقـد مجعتهـا علـى أYـا درجـة ىف مـادة الك ٥٠درجة من  ٤٥.٥مجعت الدرجات كنت حاصًال على 

ومل يكـــن ذلـــك خطـــأ النظـــر ودقـــة املالحظـــة فقـــط وإمنـــا كـــان خطـــأ الثقـــة الزائـــدة بـــالنفس ،  ٥٠/  ٤٩.٥
% وهنــا كانــت الصــدمة الــىت مل تصــبىن أنــا فقــط بــل امتــد أثرهــا إىل كــل احلاضــرين  ٩٨.٤وجــدت اQمــوع 

هللا ومحدته وعدت إىل املنزل ألجلـس مبفـردى % إال إنىن رضيت بقضاء ا١٠٠الذين كانوا ينتظرون مىن الـ 
ىف هـــدوء تـــام  و أحـــاول اســـتيعاب مـــا حـــدث ؛ فجمعـــت الـــدرجات ثانيـــة وهنـــا اكتشـــفت أن درجـــىت ىف 
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% فجعلــت أردد " لقــد ظلمــت ٩٦.٤األمــر الــذى جعــل جممــوعى  ٤٩.٥وليســت  ٤٥.٥الكيميــاء هــى 
مرد وىف اليـوم التـاىل سـددت والـدتى رسـوم ىف الكيمياء وألن أهدأ حىت أعيد تصحيحها ، وما هو إال يوم 

إعادة التصحيح وذهبت مع أخى األكـرب إىل حمافظـة أسـيوط بعـد أسـبوع مـن تـاريخ ظهـور النتيجـة إلعـادة 
  التصحيح . 

لقد أخطأت للمرة الثانية ؛ فقد كـان جيـب علـى الـرتوى والتمهـل ىف األمـر ومراجعـة مـا أتـذكر أنـىن كتبتـه   
وذج اإلجابـــة الصـــادر عـــن الـــوزارة قبـــل دفـــع الرســـوم املقـــررة أو الـــذهاب إلعـــادة ىف ورقـــة اإلجابـــة علـــى منـــ

  التصحيح ، وقد تسببت ثقىت الزائدة ىف هذا اخلطأ أيضاً . 
بدأت داخل جلنة إعادة التصحيح مراجعة ما كتبته بورقـة إجـابنىت علـى منـوذج اإلجابـة وكانـت املفاجـأة أن 

    -أحد األسئلة كان كاآلتى :
إلجابة الصحيحة مع كتابة معادلة التفاعل املوزونة ، وقد كان السؤال مـن أربـع نقـاط وكـان منـوذج أ)اخرت ا

اإلجابة ينص على أن االختيـار الصـحيح عليـه نصـف درجـة واملعادلـة عليهـا درجـة واحـدة واكتشـفت أنـىن 
لــذى تســبب ىف قــد كتبــت االختيــار الصــحيح فقــط ىف  النقــاط األربــع دون كتابــة األربــع معــادالت األمــر ا

% بكــل ســهولة ولكنــه ٩٨.٤% أى أنــىن كــان مــن املمكــن أن احصــل علــى ٢فقــداىن أربــع درجــات أى 
  النصيب املكتوب واملقدر غري القابل للتغيري . 

آنذاك رضيت بقضاء اهللا لكنىن أخذت أسأل نفسـى عـدم كتابـة املعـادالت خطـأ مـن ؟؟؟! هـل هـو خطـأ 
د كنــــت أســــتذكر طــــوال العــــام علــــى أكمــــل وجــــه وقــــد كانــــت تقصــــريى وعــــدم اســــتذكارى اجليــــد ؟ ال فقــــ

املعـــادالت ســـهلة جـــداً جبيـــث ال يعجــــز أى طالـــب عـــن كتابتهـــا ، هــــل هـــو خطـــأ املصـــحح ؟ ال فقــــد مت 
تصحيح ورقة اإلجابة على أكمل وجه دون خطأ ، إذاً فهل يكون خطأ عدم دقة املالحظـة والتسـرع ؟ ال 

( أ ) ولكنـــىن كتبــــت معــــادالت اجلزئيـــة (ب ) وهــــى ليســــت فقـــد متــــت مالحظــــة هـــذا الســــؤال ىف اجلزئيــــة 
مطلوبة وكانت معادالت اجلزئية ( أ ) هى املطلوبـة ، إذا فهـل يكـون خطـأ التسـرع وعـدم الرتكيـز ؟ ال فقـد  
كنــت ىف قمــة الرتكيــز وهــدوء األعصــاب وثبــات الــنفس والرزانــة واحلالــة النفســية اجليــدة ولــيس ىف اإلمكــان 

َ◌َ◌ و الـذى  أفضل مما كان آنذاك ، إذاً فهو ليس خطأ أحد ولكنه النصيب املكتوب الذى قدره اهللا علـىَّ
لن يتغري بفعلى أو بفعل أى شـخص أو أى شـىء ؛ فحمـدت اهللا ورضـيت بقضـائه وأدركـت جيـداً حينئـذ 
أن اهللا يريــــد ىب اخلــــري بنقصــــان هــــذه الــــدرجات ، فــــإنىن ال أعــــرف أيــــن اخلــــري وال أعلــــم الغيــــب ولكــــن اهللا 

وحده هـو الـذى يعلـم الغيـب ويعلـم أيـن اخلـري ؛ فهـو الـذى خلـق عبـاده وهـو قـدير علـى –وتعاىل  سبحانه
توجيههم للخري ، وتـذكرت آنـذاك أن اهللا ال يضـيع أجـر مـن أحسـن عمـالً فجعلـت أردد ذلـك وأردد قولـه 

ى وتعـىب تعاىل " إنا ال يضيع أجر من احسن عمالً " على مسامع أخى وأفهمتـه أن اهللا قـد ادخـر ىل عملـ
  طوال العام لريده ىل ىف شىء خري من ذلك . 
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إنــىن مل أكتــب هــذه الصــفحة مــن ذكريــاتى بغــرض تســجيل الــذكريات وإخــراج مــا جيــيش خبــاطرى فحســب 
بــل ألؤكــد حقيقــة دنيويــة وهــى أن كــل شــىء ىف حياتنــا نصــيب مكتــوب حمتــوم وحتمــى وغــري قابــل للتغيــري 

جتهــاد ىف العمــل لنيــل نصــر اهللا ، فــإن اهللا خيتــرب عبــده فيمــا أتــاه ، جيــب الرضــا بــه واالســتمرار واملثــابرة واال
وخيترب إميانه ومثابرته ىف كل شـىء وإنـه سـبحانه وتعـاىل يوفـق عبـاده لكـل خـري وهـم ال يشـعرون وخيتـار هلـم 

  األفضل ، ألنه الوحيد الذى يعرف ما األفضل وما األسوء وأين اخلري وأين الشر . 
% وأنا ال أدرى مـاذا كـان سـيحدث لـو حتقـق هـذا احللـم ١٠٠حلصول على جمموع الـ أنا مثالً كنت أمتىن ا

، فقـد يكـون وبـاالً علـّى وعلـى أسـرتى وقـد أصـاب بعـني احلسـود فيحـدث مـا ال أمتنـاه مـن مـرض أو فشـل 
 أو قد ينتابىن الغرور فال أستطيع االستمرار ىف العمل اجلاد ويكون هذا اQمـوع مطيـة اإلخفـاق بالنسـبة ىل
ــق فيهــا ، ونظــراً ألنــىن تعبــت طــوال العــام الدراســى وبــذلت قصــارى  أو قــد يــؤهلىن لاللتحــاق بكليــة ال أوف
جهدى ومل أدخر وسعاً ىف اسـتذكار دروسـى إذا فـأنىن واثـق أن اهللا قـد وفقـىن Qمـوعى هـذا خلـري ال أعملـه 

فقـــد بيـــع بـــدراهم –% ولنتـــذكر قصـــة يوســـف الصـــديق عليـــه الســـالم ١٠٠وقـــد جنـــاىن مـــن شـــر جممـــوع الــــ 
  معدودة لعزيز مصر وقد كان ذلك خرياً له مل يعلمه إال بعد أن صار ملكاً على مصر . 

  محمود عبد القادر 
  م ٢٢/٧/٢٠٠٦ملوى فى 
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  الدراسة بالجامعة

عودتنـــا وســـائل اإلعـــالم ىف بلـــدنا أن تعطـــى الثانويـــة العامـــة حجمـــاً كبـــرياً مـــن اهتمامهـــا وتصـــورنا بأYـــا    

احــل التعليميــة وأن اخلــروج منهــا مبثابــة اخلــروج مــن عنــق الزجاجــة واالنتصــار علــى كــل شــىء ىف أصــعب املر 

الدنيا ، ولكن كل هذه األحاسيس يشعر الطالب خبطئها بعدما يدخلون اجلامعـة ويكتشـفون أن الدراسـة 

  tا حتتاج Qهود مضاعف Qهودهم ىف الثانوية العامة . 

صــص الــذى حتبــه لكــى تتفــوق فيــه ؛ فمقومــات النجــاح ىف العمــل هــى : وىف دراســتك باجلامعــة اخــرت التخ

موهبتك ىف جمالك وحبك Qالك الذى يولد إخالصك فيه وجيعلك تصل ألعلى املراتـب tـا و اإلخـالص 

وبـــذل كـــل طاقاتـــك وجمهوداتـــك ىف هـــذا اQـــال الـــذى حتبـــه ؛ ال تتعجـــب فهـــذا هـــو احلـــب احلقيقـــى الـــذى 

ل مـا حتبـه أو مـن حتبـه ؛ أمـا الشـخص الـذى يـدرس ويتخصـص ىف جمـال ال جيعلك تبذل كل شىء ىف سبي

حيبــه يكــون هــذا اQــال بالنســبة لــه جمــرد عمــل فقــط ال حيــاة ومتعــة كالشــخص األول ؛ لــذا ال يصــل فيــه 

  سوى إىل النجاح بالكاد . 

فيهـا وواصـل   إذا كان حال كليتك شيئاً وكانـت الدراسـة tـا بعيـدة عـن واقـع العمـل فـال تنـزعج مـن تعثـرك*

  كفاحك فيها إىل أن ينصرك اهللا سبحانه 

  ؛ فيقول اإلمام الشافعى : *إذا اضررت للسفر فى سبيل العلم فال تضايقنك الغربة فى سبيل التعليم

  .   فراق األرض ما افرتست       والسهم لوال فراق القوس مل يصب"" واألسد لوال 

 الفســـاد وأنـــت فيـــه مقيـــد بـــاألغالل ال تســـتطيع احلصـــول *إيـــاك أن تســـتمر ىف الدراســـة ىف مكـــان متنـــاه ىف

  على حقك واقرأ هذا املقال للمؤلف ليتضح لك ذلك:

  مساوىء التعليم الجامعى فى بالدنا
م نشــرت مقــاالً عــن مســاوىء التعلــيم ىف مدارســنا ٢٠٠٦عنــدما كنــت أدرس بالصــف الثــاىن الثــانوى عــام 

يمى ، أما اآلن فقد دخلت اجلامعـة وقضـيت عـامني أسـودين املصرية ىف عمود كامل بصحيفة األهرام التعل
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ه مــــن بكليــــة الطــــب البيطــــرى ومل أوفــــق فيهمــــا وتركتهــــا والتحقــــت بكليــــة احلقــــوق وهأنــــذا أكتــــب مــــا ملســــت
  .  مساوىء تعليمنا اجلامعى

لقـــد ذكـــرت ىف كتابـــات ســـابقة أن الســـبب الرئيســـى ىف ختلفنـــا وىف كـــل مشـــاكل بالدنـــا هـــو جهـــل وغبـــاء 
نا الـــذى يســــلط شـــره علــــى نفســـه دون أن يــــدرى ممـــا أدى إىل فقــــر معظـــم شــــعبنا فأصــــبحت معظـــم شــــعب

املشكلة فقرا وغباء وجهالً والفقـر سـبب جعـل التعلـيم جمانيـاً ممـا أدى إىل فسـاده وذلـك ألن جمانيـة التعلـيم 
جعلــت أجــور املدرســني ضــئيلة واإلمكانيــات ضــئيلة وجعلــت الطــالب يفســدون كــل شــىء ىف املــدارس ؛ 

Yــم مل يــدفعوا فيــه شــيئاً ( وهــذا راجــع ملشــكلة غبــاء معظــم شــعبنا الــذى يســلط شــره علــى نفســه الســابق أل
  ذكرها ) . 

ولنتحــدث عمــا فعلــه الغبــاء واجلهــل والفقــر ىف معظــم شــعبنا ؛ فنظــرا لفقــر معظــم شــعبنا ال يســتطيع معظــم 
جعـل التعلـيم اجلـامعى جمانيـاً وأدى  أفراده إحلاق أبنائه باجلامعـات األجنبيـة أو اجلامعـات اخلاصـة ممـا سـبب

  إىل فساده أيضاً مثل التعليم األساسى . 
أمــا الغبــاء فقــد جعــل كــل أب يتمــىن أن يصــبح ابنــه طبيبــاً أو مهندســاً وال ســيما طبيبــاً ؛ فشــعبنا ينظــر إىل 

ها علـى مكـان الطب على أنه رمز للتفوق واملال واالحرتام واملكانة املرموقة وهذا يؤدى إىل تدافع الناس كل
واحد وهذا يتعارض مع فطرتنا الىت خلقنا اهللا عليها لنعمـر األرض ؛ فقـد يسـر كـال منـا ملـا خلـق لـه ، وقـد 
وصــل الغبــاء واجلهــل بالنــاس إىل درجــة أن النــاس ىف مــدينتنا بصــعيد مصــر كــانوا ال يعرفــون شــيئاً Yائيــاً عــن 

ب ويؤمنون به كل اإلميان وال يشـهدون بـالتفوق إال جماالت كثرية كالسينما واإلعالم وإمنا يعرفون فقط الط
بكليـــة الطـــب لطالــب كليـــة الطـــب ، وقــد أدت هـــذه الفكـــرة اخلاطئــة إىل رغبـــة كـــل الطــالب ىف االلتحـــاق 

لــيس حبــا ىف جمــال الطــب ولكــن ىف املــال واملكانــة املرموقــة وأدى تــدافع الطــالب علــى هــذه الكليــة بطريقــة 
روج مكتب تنسيق القبول اجلامعات عن طوعه وهو معذور فهـو مل جيـد حـال التعليم اجلامعى اQاىن إىل خ

غري أن يصبح عـدد املقبـولني بكليـات الطـب هـو عـدد أعلـى اQـاميع الكليـة ىف الثانويـة العامـة الـذى مياثـل 
 عدد األماكن اخلالية بكليات الطب ما أدى إىل حتويـل الثانويـة العامـة مـن غايـة غرضـها التعلـيم إىل وسـيلة
سـيئة جـدا لاللتحـاق بكليــات اجلامعـة وأصـبح النــاس يعتربوYـا مسـألة حيـاة أو مــوت أو حتديـد مصـري كمــا 
يقولــون فكــانوا يومهــوىن بــأىن إذا مل حيــالفى التوفيــق ومل ألتحــق بكليــة الطــب فلــن أجــد عمــال ىف أى جمــال 

بالتعاقـد مـع عـدد كبـري آخر وأدى ذلك إىل بدء الطالب ىف الدروس اخلصوصية مذ بـدء األجـازة الصـيفية 
مــن املدرســني ال بغــرض التعلــيم  إطالقــا وإمنــا بغــرض إحــراز الــدرجات بــأى وســيلة ممكنــة أو غــري ممكنــة أو 
حىت غري مشروعة حلجز مكان ىف كليات القمة وقد خضـت تلـك التجربـة وعرفتهـا وعرفـت أYـا خاسـرة و 

حصـلت علـى جممـوع كبـري فلـن تـدخل  فاشلة كل الفشل ال حمالة ألنك مهما فعلت ومها اجتهـدت ومهـا
الكليـة الــىت تريــدها وإمنـا الــىت يعطيهــا لـك مكتــب التنســيق فمـثال مــن يريــد االلتحـاق بكليــة الطــب البشــرى 
مثال مهما أحرز جمموعا كبريا فإنه سيخضـع ملكتـب التنسـيق وقـد حيالفـه احلـظ أو ال حيالفـه ويـودى بـه إىل  
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ســـنان أو العـــالج الطبيعـــى حســـب حظـــه وهـــذا فضـــال عمـــا كليـــة الصـــيدلة أو الطـــب البيطـــرى أو طـــب األ
حيدث من أخطاء ىف أسئلة امتحانـات الثانويـة العامـة الـىت غالبـا مـا جتعـل احلـظ هـو الفيصـل ولكـن أسـاس 
فشــل التجربــة هــو التحاقــك بكليــة ال تريــدها وأنــك مهمــا فعلــت فســتدخل الكليــة الــىت علــى هــوى مكتــب 

  التنسيق العلى هواك.
خلاصـــة فقـــد كنـــت أمتـــىن االلتحـــاق بكليـــة الطـــب والتحقـــت بالقســـم العلمـــى بالثانويـــة العامـــة وعـــن جتـــربىت ا

يعد هلـا كـل اإلعـداد وكـان عزمـى علـى أن -ال بديل عن االنتصار فيها -وكنت كمن يدخل حربا ضروسا 
% ال يفـــوق عزمـــى علـــى أى شـــئ آخـــر ىف حيـــاتى وكانـــت املفاجـــأة أىن ىف املرحلـــة ١٠٠أحـــرز جممـــوع الــــ 

وىل مــن الثانويــة العامــة نســيت أن أجيــب عــن ســؤال ىف مــادة الكيميــاء قــدرة مخــس درجــات وحصــلت األ
% وأودى ىب إىل  ٩٧درجــة مــن مخســني درجــة ىف الكيميــاء وكــان جممــوعى الكلــى ىف املــرحلتني  ٤٥علــى 

مهــا كليــة الطــب البيطــرى وطبعــا كــان معظــم شــعبنا مبــا فيــه مــن الغبــاء واجلهــل يكــره تلــك الكليــة وال حيرت 
ويعتربهـــا بـــالء لكـــىن كنـــت ســـعيدا جـــدا بـــأن مكتـــب التنســـيق مل خيـــذلىن وأعطـــاىن كليـــة طبيـــة ومحـــدت اهللا 
ودخلت الكلية فوجدت أىن الطالب الوحيد tا السعيد بدخوله هذه الكلية وخالل جتـربىت بالكليـة ملسـت 

الطبيعيــة بينمــا تنجــب  مســاوئ التعلــيم العــاىل لــدينا وعرفــت جيــدا ملــاذا ال تنجــب مصــر علمــاء ىف العلــوم
عظمـــــاء ىف العلـــــوم اإلجتماعيـــــة وذلـــــك ألن مـــــن أراد تعلـــــم العلـــــوم اإلجتماعيـــــة فالكتـــــب موجـــــودة أمامـــــه 
وبإمكانـه حتقيـق مـا يريـد دون االسـتعانة بأحـد أمـا مــن يريـد تعلـم العلـوم الطبيعيـة ىف جامعاتنـا فإنـه يضــرب 

لـك مـن قبـل أسـاتذjم وعمومـا سأشـرح جتـربىت باألحذية على رأسـه مـن قبـل األسـاتذة الـذين ضـربوا قبـل ذ
  وأستنبط مع كل حادث فيها عيبا ىف تعليمنا اجلامعى .

كانت الكيمياء أول مادة درسناها ىف أول يوم لنا بالكلية وىف املعمل كـان معيـد كليـة العلـوم يسـبنا ويعرينـا 
لـو كنـت مسـئوال آنـذاك لفصـلته  وأقسـم بـاهللا أىن -بأننا طالب الطب البيطرى وبأننا نتعامل مع احليوانات

وجعــل املعيــد يســرد طالســم وجتــارب ومل نفهــم منهــا شــيئا وأمرنــا بكتابتهــا  -فصــال Yائيــا ىف تلــك اللحظــة
وانتهى الدرس العملـى وقـد أمرنـا املعيـد حبفـظ هـذه التجـارب وكانـت أشـبه بالطالسـم وحفظهـا يعـد حفـظ 

ء أصـعب مـادة مث أخربنـا طـالب الفرقـة الثانيـة بـأن فهرس أى شئ ال حيفظ مما جعلنا نتعقد ونظـن الكيميـا
التجـــارب تكـــون جممعـــة ىف جـــدول موجـــود بالكافيرتيـــا وعلينـــا شـــراؤه مـــن هنـــاك ألنـــه ال يســـمح بـــدخول 
االمتحــان دون محـــل هـــذا اجلــدول وهـــو لـــيس للحفـــظ ولكــن لالمتحـــان وهنـــا يظهــر أول خطـــأ وهـــو عـــدم 

فصـل ال يـرتك صـغرية وال كبـرية تـدع الفرصـة ملعيـد أن وجود كتاب عملى مقنن صادر من الكلية به شرح م
يكـــذب علينـــا أو يضـــلنا أو يتهـــاون ىف شـــرح شـــىء لكـــن الكتـــاب العملـــى الصـــادر مـــن الكليـــة كـــان أشـــبه 
بالدفرت الفارغ الـذى جيـب ملـؤه بكـالم املعيـدين ومـثال ىف مـادة اهلسـتولوجى كـان املعيـد يرسـم الرسـوم علـى 

 ينقلها الطالب بصورة أكثر خطـأ وهـذا لعـدم وجـود تقنـني للكتـاب العملـى السبورة بصورة خاطئة وبالتاىل
وطبعـــا كـــان هـــذا العيـــب هـــو أجـــل العيـــوب ىف كـــل املـــواد الدراســـية وىف مـــادة التشـــريح مـــثال جتـــد أالطلـــس 
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اQسم املطبوع يباع ىف املكتبات وال يصدر عن الكلية وال أحد يرشـدك إىل شـرائه أمـا عـن الكتـب النظريـة 
الكتــاب مكتوبــا عليــه إعــداد قســم اهلســتولوجى مــثال وهــذا معنــاه أن الكتــاب مكتــوب مــن عشــرات فتجــد 

السنني دون تطوير وسيدرس كل موضوع ىف الكتاب أستاذ معـني وهـذا معنـاه أن كـل موضـوع ىف الكتـاب 
لـيس مكتوبـا عـل هــوى األسـتاذ الـذى سيشـرحه فتجــد كـل أسـتاذ عنـدما يــدرس اجلـزء املطلـوب منـه يشــرح 

ياء غـــري موجـــودة ىف الكتـــاب متامـــا ويكـــون الطـــالب مطـــالبني بكتابـــة كـــل كلمـــة يشـــرحها وراءه وهـــذا أشـــ
يستحيل عمليا وكفانا كالم شـعارات وكفانـا خـداع أنفسـنا ألن هنـاك أشـياء ال ميكـن كتابتهـا وراء األسـتاذ 

ة تتمثــل ىف عــدم بصــورة صــحيحة مثــل املعــادالت والرمــوز الكيميائيــة واملصــطلحات اهلجائيــة وهــذه املشــكل
وجــود كتــاب مقــنن للمــنهج وهــذا يعــد جــل املســاوىء وأســاس الفســاد ؛ ألن الكتــاب هــو أســاس العلــم ؛ 
ومصــــدره املوثــــوق ، فكيــــف نعلــــم أبناءنــــا بــــال كتــــب ، وترتيبــــا علــــى ذلــــك جتــــد أن األســــتاذ الــــذى يضــــع 

حن شـــفهيا ، وهــــذا االمتحـــان  غـــري األســـاتذة الـــذين درســـوا و مـــن يضـــع االمتحـــان التحريـــرى غـــري املمـــت
االختالف وعدم التقنني وسوء التنظـيم يـؤدى إىل جعـل املمـتحن حتريريـاً يـأتى بأسـئلة عـن أشـياء مل تـدرس 
أصًال وهو معذور ألنـه مل يـدر مـاذا درس وال يوجـد كتـاب مقـنن يوضـح مـا درس، وكـذلك يفعـل املمـتحن 

  شفهياً أيضاً . 
والت تعقيديــة آتيــة مــن األســاتذة واملعيــدين ؛ ألYــم قــد وطبيعــى أن جتــد شــرحاً ســطحياً أو عــدم شــرح وحمــا

عــانوا هـــذه املســـاوىء  وهـــم طـــالب وضـــربوا باألحذيـــة علــى رءوســـهم مـــن قبـــل األســـاتذة لـــذا فهـــم يـــروون 
  غليلهم برد اإلساءة على حساب الطالب باألخذ بقول الشاعر : " إذا مت ظمآنا فال نزل القطر " . 

ــأتى امتحانــات أعمــال الســنة ىف توقيــت ســىيء جــداً فمــثالً تكــون امتحانــات نصــف العــام ىف منتصــف  وت
شـــهر ينـــاير واملنـــاهج الدراســـية ال تنتهـــى إال بانتهـــاء شـــهر ديســـمرب وتكـــون امتحانـــات أعمـــال الســـنة ىف 
ــــاىن مــــن شــــهر ديســــمرب واالمتحانــــات العمليــــة متتــــد مــــن أواخــــر شــــهر ديســــمرب وتنتهــــى قبــــل  النصــــف الث

علــى األكثــر ، وىف هــذه احلالــة فــإن الطالــب خــالل شــهر ديســمرب حيتــار هــل االمتحانــات النظريــة بأســبوع 
يذاكر مـا درسـه اليـوم مـن منـاهج أم يـذاكر املـادة الـىت سـيمتحن فيهـا امتحـان أعمـال السـنة غـداً أم يراجـع 

عـد املادة النظرية استعداداً المتحانات نصف العـام أم يراجـع املـادة العمليـة اسـتعداد لالمتحانـات العمليـة ب
أسبوع وجدير بالذكر أن منط أسئلة امتحانات نصف العام خيتلف كليـاً عـن منـط أسـئلة امتحانـات أعمـال 
ــــذاكر اســــتعداداً المتحــــان أعمــــال الســــنة ســــيفيده  الســــنة فــــال يصــــح أن يظــــن أحــــد أن الطالــــب عنــــدما ي

وضـع وطريقـة استذكاره المتحان نصف العام وهذا ألن وضع أسئلة امتحان نصف العام خيتلـف كليـاً عـن 
أســئلة امتحــان أعمــال الســنة أى أن املــذاكرة اســتعداداً هلــذا االمتحــان تكــون بطريقــة وبكيفيــة خمتلفــة كليــاً 

  عن طريقة املذاكرة لذلك االمتحان . 
وىف االمتحان العملى كان البد أن نتجمـع ىف السـاعة العاشـرة صـباحاً ويـتم حبسـنا داخـل املعامـل ويكـون 

تيــب األجبــدى ونظــراً ألن امســى " حممــود " يبــدأ حبــرف املــيم ذى الرتتيــب األجبــدى الــدخول لالمتحــان بالرت 
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املتأخر فكنت أدخل االمتحان ىف الساعة السادسة مساًء بعدما أظل حمبوساً داخل املعمـل مثـاىن سـاعات  
م كاملــة ، أمـــا االمتحـــان الشـــفهى فكـــان موعـــده ىف الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ظهـــراً وكـــان علينـــا أن نقـــف أمـــا

أوقـات طويلــة ألنــه كــان يتــأخر عــن موعــده  -حيــث ال يوجــد مكــان للجلــوس –مكتـب األســتاذ املمــتحن 
  وإىل أن يأتى دورى ىف الرتتيب األجبدى . 

أمــا عــن األنشــطة الــىت كانــت موجــودة بالكليــة فطبيعــى أال توجــد أنشــطة عمليــة إطالقــاً وإمنــا كانــت هنــاك 
نــت إعالناjــا تــنص علــى أن أنشــطتها هــى التــدريب العملــى اجلمعيــة العلميــة لطــالب الطــب البيطــرى وكا

علــى أعمــال الطــب البيطــرى والــرحالت العلميــة وكــان اشــرتاكها قيمتــه مخســون جنيهــاً ملــدة عــام وكــان مــن 
يشرتك حيصـل علـى بطاقـة عضـوية ودورة تدريبيـة عـن كتابـة السـرية الذاتيـة ومهـارات العـرض فقـط وال ينفـذ 

ن وتقـيم اجلمعيـة رحلــة علميـة لبولنـدا قيمتهـا سـتة اآلف جنيـه مصـرى وهــو أى شـىء ممـا نـص عليـه اإلعـال
مبلغ ال ميلكه أى طالب بالكلية ألنه لو كان هناك طالب ميلك هذا املبلغ ملا التحـق بكليتنـا والتحـق بـأى 
 -جامعــة خاصــة ، وعــن النشــاط الثقــاىف فكــان الطــالب جيمعــون مقــاالت تافهــة جــداً مــن الشــبكة العامليــة

ويطبعوYـــا ىف جمـــالت بالكليـــة وال أحـــد يســـتفيد شـــيئاً مـــن هـــؤالء الطـــالب الـــذين كتبـــوا هـــذه  -رتنـــتاإلن
اQــالت ، ولكــن احلــق أحــق أن يتبــع فــإىن ال ألــوم الكليــة علــى فســاد األنشــطة tــا ألن كــل شــىء لــه وقتــه 

؛ ألن ومكانـــه والتخصـــص أهـــم شـــىء وال أحـــد يـــتعلم الســـباحة باملدرســـة رغـــم وجـــود نشـــاط رياضـــى tـــا 
  التخصص أساس النجاح والقوة . 

املســاوىء الــىت ذكرjــا ال يشــعر tــا أحــد ســوى مــن جرtــا ال مــن قرأهــا أو مسعهــا ألن يــده ىف املــاء وشــتان 
بـني طعـم الــثلج وطعـم النــار ؛ فـإن هــذه األسـباب تشــكل فسـاداً ال يوصــف وجيعـل هــذا الفسـاد والفوضــى 

يكون مبنيـاً علـى احلـظ واحلـظ أنـذل مـا ىف الوجـود فـإن نصـرك جناح الطالب أمراً إن مل يكن مسـتحيالً فسـ
اليوم لن ينصرك غداً وإن نصرك اليوم وغـداً لـن ينصـرك بعـد غـد لـذا جتـد مـن يـنجح بـاحلظ ىف العـام األول 
يرسب ىف العام الثاىن ومن ينجح ىف العامني األول والثـاىن يرسـب ىف العـام الثالـث وهكـذا وقليـل جـداً مـن 

يكرمــه حبســن احلــظ ويــنجح ىف األعــوام اخلمســة وخيــرج وهــو مل يــتعلم شــيئاً مفيــداً وإمنــا حصــل يرمحــه اهللا و 
على شهادة مظهرية فقط ، وبعد كل هذا هل ما زلت عزيزى القارىء تتساءل ملاذا ال تنـتج بالدنـا علمـاء 

  ؟! .
وقى الدراسـى بعدما شربت الكأس املرة ىف تلك الكليـة كنـت أتسـاءل هـل هـذا جزائـى علـى اجتهـادى وتفـ

طوال عمرى وحصوىل على جمموع كبري ىف الثانوية العامـة ، وقـد كنـت طـوال عمـرى طيبـاً ومل أؤذ أحـداً ؟! 
هل جيور على الـزمن هلـذا احلـد وأجتـرع كـأس الرسـوب املـرة وأتعـرض للقهـر ىف منـزىل والكـل يصـفىن بالفشـل 

ويصــفىن بالفشــل بعــدما كنــت طــوال والرســوب وجيعــل احلــظ الســىيء شخصــاً ال يســاوى مليمــاً يســخر مــىن 
  عمرى رمزاً للتفوق واالجتهاد وكنت كالعلم الذى حيييه طالب ومدرسو املدرسة كل صباح ؟ ! 

  من أسوأ األشياء ىف الدنيا أن جتد جزاء إحسانك عقابا.
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إن مـن كانــت يــنجح بتلــك الكليــة كــان يتســم بالصــرب ألبعـد حــد فكــان يصــرب علــى مســاوىء الكليــة صــرباً 
 وحيــاول أن يعمــل قــدر اســتطاعته ويصــرب ويتحمــل فشــله وإخفاقــه املتكــرر الــذى يشــعره بأنــه يتعــب مجــيالً 

ويعمــــل دون جــــدوى ؛ إال إن هــــذا الطالــــب ىف النهايــــة لــــو جنــــح فســــيكون قــــد جنــــح بــــاحلظ أيضــــاً ؛ ألن 
ية سـيئة مساوىء الكلية السابق ذكرها ال تعطى أحداً فرصة لالجتهاد والنجاح باحلظ جيعل حالتك النفسـ

ألنــك تقضــى كــل عــام وأنــت علــى كــف جــىن ال تعلــم هــل تســري ىف االجتــاه الصــحيح أم ال وتشــعر بأنــك 
قليل احليلة ال تستطيع فعـل شـىء ، ولكـن الغالبيـة العظمـى مـن طـالب الكليـة يتعرضـون للرسـوب املتكـرر 

مثلمـا -هـذه املسـاوئ وبالتاىل يتعرضون للقهـر ىف منـازهلم وال جمـال ألن يصـدقك أهلـك عنـدما تشـرح هلـم 
أنــا واثــق كــل الثقــة ىف أنــك عزيــزى القــارئ عنــدما تقــرأ مقــاىل هــذا لــن تصــدقه وإنــك ملعــذور ألنــه كــالم ال 

وإذا أردت تـرك الكليـة والتحويـل لكليـة أخـرى فلـن يوافـق  -يصدق وال يشعر به إال من جربه ولسع بنـاره 
الت عمــل ال حصــر هلــا وســيذكرون لــك أن لــك أهلــك ألYــم ينظــرون للكليــة علــى أYــا كليــة طبيــة هلــا جمــا

زمـــالء قـــد جنحـــوا ىف تلـــك الكليـــة وآخـــرين تفوقـــوا وإذا حاولـــت أن تفهمهـــم مســـاوىء الكليـــة لـــن يقتنعـــوا 
مطلقـاً، وسـيذكرون لـك أيضـًاَ◌ أن اآلالف مـن طـالب القسـم العلمـى الـذين مل حيـالفهم احلـظ بااللتحـاق 

لـــو تركـــت جمـــال الطـــب لـــن جتـــد عمـــالً ىف مكـــان آخـــر   بكليـــة طبيـــة يتمنـــون االلتحـــاق بكليتـــك ، وأنـــك
ويشـعرونك بــأن الطـب هــو اQــال الوحيـد الــذى يضـم فــرص عمــل وسـيطلبون منــك البقـاء ىف الكليــة لكــى 
تصبح طبيباً حـىت ولـو رسـبت فيهـا عشـر سـنوات وهـذا طبعـاً يتعـارض مـع نظريـة أنـك البـد أن تكـون قويـاً 

عـــارض أيضـــاً مـــع نظريـــة أن طـــرق اخلـــري أكثـــر مـــن أن حتصـــيها ىف جمالـــك وإال فســـتعذب حـــىت موتـــك ، ويت
  فكيف يقولون لك أن الطب هو اQال الوحيد الذى به فرص عمل .

لــذا يكـــون مــن التحـــق بتلــك الكليـــة قــد حكـــم عليــه بالتعـــذيب وحــرق األعصـــاب وغليــان الـــدماء وتـــدمري 
   الصمود وال التحويل لكلية أخرى . حالته النفسية مدى احلياة ال حمالة ؛ فإنه ال يستطيع االجتهاد وال

بعــد كــل مــا ذكرتــه كــان طبيعيــاً أن أرســب ىف العــام التــاىل ىل بالكليــة وأتركهــا بعــدما كانــت متثــل ىف نظــرى 
  شخصاً ميسك سوطا ويضربىن به طيلة عامني . 

عنــدما طبيعــى أن تظــن عزيــزى القــارىء أن كالمــى هــذا نــاتج عــن فشــلى بالكليــة وأن تــردد القــول القائــل " 
ينهـــار البنـــاء تنتشــــر اجلـــرذان" ، لكـــىن أقســــم لـــك أن هـــذه هــــى احلقيقـــة وأن أوائـــل الكليــــة يعرتفـــون tــــذه 

    -املساوىء وامسع ما يقوله عظماء علمائنا املصريني عن تعليمنا العاىل :
" رسـبت سـنتني :املهندس املصرى حامت سعيد صاحب مشروع " ابىن بيتك " الذى أشاد به الوزير يقول-
  .   ركت نفسى للكلية ألصبحت فاشًال "كلية اهلندسة ولو تب

ويقـــول "أ.د.عصـــام حجـــى" العـــامل املصـــرى الـــذى يعمـــل بوكالـــة الفضـــاء األمريكيـــة " ناســـا " وكـــان قـــد -
حصل على ثالث إنذارات بالفصل من جامعة القاهرة مسبقاً : الوضـع ىف اجلامعـات املصـرية يشـبه أعمـى 

  مه حائط وتكون النتيجة قتل البحث العلمى ونزيف العقول املصرية . يقود سيارة دون فرامل وأما
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  وجدير بالذكر أنه ال توجد حىت اآلن كلية واحدة مصرية معتمدة عاملياً . 
من اآلباء العقالء الذين ميلكون املال من جيعل ابنه مير مبرحلـة الثانويـة العامـة كمرحلـة عاديـة جـداً بـاخلروج 

مــة بكــل مــا حيويــه مــن خســائر وجيعــل ابنــه يلتحــق بإحــدى اجلامعــات األجنبيــة أو مــن ســباق الثانويــة العا
    .اخلاصة ىف التخصص الذى يريده

بعد ما ذكرته عن ذلك املكان السيئ أرى أن اإلنسان إذا رأى مكانا سيئا كذلك ال يستطيع فعل شىء 
أن اهللا سبحانه سيجازيهم إجياىب فيه ويبقى مشلوال فعليه أن يرحل منه دون جدال وقد حيتج البعض ب

- على صربهم على الفساد ىف ذلك املكان ولكىن أرد عليهم بأYم مل يستطيعوا فعل شىء إجياىب 
حيتجون به أمام اهللا  ويبقون مشلولني وحتت رمحة احلظ واحلظ أنذل ما ىف الوجود  –كاالستذكار مثال 

وغدا فلن تأمن مكره بعد ذلك   وأدلل  فال أمان له فإن نصرك اليوم لن ينصرك غدا وإن نصرك اليوم
على ذلك بدليل عملى ؛ فقد كان ىل زميل بتلك الكلية رسب ىف العام األول وأعاده مث صعد للعام 

الثاىن ورسب فيه وكان قد عرف مساوئ املكان جيدا ونصحته برتكه لكنه أصر على البقاء  وأعاد العام 
بعد ضياع أربع سنوات من عمره كما أنه ىف هذا العام الثاىن  ورسب ثانية وحينها فصل من الكلية 

م الذى فصل فيه ألغى نظام االنتساب بالكليات احلكومية املصرية وبالتاىل ال حيق له االنتساب ٢٠١٠
إلحدى الكليات كما ال حيق له االلتحاق  باجلامعة املفتوحة إال بعد مرور مخسة أعوام من حصوله على 

م وبذلك يكون استمراره بعناد ىف ٢٠٠٦د حصل عليها أيام الالئحة القدمية عام الثانوية العامة ألنه ق
  ذلك املكان قد أضاع مخسة أعوام كاملة من عمره هباء.

كما أدلل على ذلك بدليل من التاريخ ؛ فحني كان الشيخ عز الدين بن عبد السالم يعمل قاضيا وبىن 
فيها مع أصدقائه اشتكى الشيخ ذلك األمر للسلطان  الوزير معني الدين غرفة فوق أحد املساجد ليجلس

فلم يرد عليه فاستقال الشيخ من القضاء وقال :"إىن ال أتوىل القضاء لسلطان ال يعدل ىف القضية وال 
  حيكم بالسوية .

  محمود عبد القادر
  

  وال تفخر بنفسك وإنما دع الناس يفخرون بأعمالك. كن فى الجامعة غريبا أو عابر سبيل *

نما دخلت اجلامعة كنت متأثراً بكالم الناس عنها فكـانوا يقولـون أنـه ال علـم ىف اجلامعـة وأن كـل شـىء حي
بالوساطة فيها وأنه البد للطالب من أن يكون مشهوراً بني األساتذة ألن تلـك الشـهرة سـتكون ىف صـاحله 

د األسـاتذة يومـا مـا إعـداد ىف نيل الدرجات الرفيعة ، وسعيت لتنفيذ كـالم النـاس ؛ فمـثالً : طلـب منـا أحـ
حبث عن موضوع معني فأعددت البحث وكتبت عليه حتت امسى عنـوان مـوقعى علـى الشـبكة العامليـة فمـا 
حــــدث إال أن تصــــفح األســــتاذ مــــوقعى وأعجــــب بكتابــــاتى الصــــحفية وىف احملاضــــرة التاليــــة أشــــاد ىب أمــــام 
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علـى ويصـافحىن ويتحـدث معـى وكنـت  الطالب مجيعًاَ◌ وأعلم سيادته وكيل الكلية وبذلك وجعله يتعـرف
إذا سرت ىف ساحة الكلية أتلقى السالمات مـن املـوظفني والعمـال وأفـراد األمـن ، وكنـت أعتقـد آنـذاك أن 
هــذه الشــهرة ســتفيدىن مجــا ولكــن الريــاح أتــت مبــا ال تشــتهى الســفن فعنــدما أتــت امتحانــات أعمــال الســنة  

أتى إىل لينظـر ىف ورقـىت ويـرى مـا أكتبـه كـى يعـرف هـل أنـا كان كـل أسـتاذ يـأتى إىل جلنتنـا يـرتك اجلميـع ويـ
حقــاً متفــوق أم أن شــهرتى هــذه عــن فــراغ ، وطبعــاً هــذا األمــر مل يكــن ىف صــاحلى ىف معظــم املــواد ومــرت 
األيــام وكــان رســوىب ىف الفصــل الدراســى األول وبعــدها وجــدت نفســى مشــهوراً بالفشــل والرســوب ؛ فقــد 

كانــت الشــهرة ضــدى متامــاً ؛ فبعــدما حــدث مــا حــدث حينمــا كنــت   أصــبحت شــهرتى بالســوء ، وحينهــا
أرى واحداً من األساتذة الـذين كـانوا يشـيدون ىب قبـل رسـوىب كـان ال ينظـر إىل وال يسـلم علـى وال يعطيـىن 
أى اهتمام وقد تعلمت من ذلك أن أضرار الشهرة غالباً مـا تكـون أكثـر وأقـوى مـن فوائـدها ، وأنـه عنـدما 

نتشــر اجلــرذان ؛ أى أنــه إذا أحبــك النــاس وأشــادوا بــك فقــد أحبــوا أعمالــك وأشــادوا tـــا ال ينهــار البنــاء ت
بشخصك وإن تراجعـت عـن جناحـك فسـيرتاجعون عـن حـبهم لـك وعـن اإلشـادة بـك ويتجلـى هـذا األمـر 

 ىف حال العىب الكرة مثال . 
دلة وكـان رأىي ىف الـدورة مرت األيام وحضـرت دورة تدريبيـة عـن تصـميم األدويـة باحلاسـوب بكليـة الصـي   

أYا سـيئة للغايـة وقـد كتبـت تقريـراً عـن مسـاوىء الـدورة ىف إحـدى الصـحف العربيـة ، وشـاء القـدر أن يقـرأ 
عميــد كليــة الصــيدلة هــذا التقريــر وبــدوره اســتدعى رئيســة قســم الكيميــاء الصــيدلية الــذى أقيمــت بــه الــدورة 

قفـت عيناهـا عنـد اسـم كاتـب التقريـر وقالـت "حممـود عبـد وكانت املفاجأة عندما قـرأت األخـرية التقريـر وتو 
القادر " هذا االسم ليس غريبـاً عـىن فقـال هلـا العميـد : " قـد يكـون صـحفياً مشـهوراً " ولكنهـا سـرعان مـا 
ردت عليـــه وقالـــت : " تذكرتـــه. هـــذا طالـــب بكليـــة الطـــب البيطـــرى حضـــر الـــدورة معنـــا ". لقـــد كـــان مـــن 

ادياً جدًاَ◌ ولكن شهرتى وكون رئيسـة القسـم تعـرفىن جيـداً مهـا اللـذان تسـببا املمكن أن مير األمر بسالم ع
ىف إضـــرارى فقـــد قامـــا معـــاً بإرســـال شـــكوى ىف إىل عميـــد كليـــىت ليســـتدعيىن بـــدوره وقـــال ىل : أنـــت أول 

 طالب ىف كليتنا ترسل فيه شكوى رمسية من ستة صفحات مقدمة من عميد كلية الصيدلة . 
شــهرة ال يتمتــع tــا قــدر مــا يشــقى tــا فمــثالً املمثــل أو العــب الكــرة املشــهور ال وتــذكرت أن مــن ميلــك ال

يســـتطيع أن يســـري مبفـــرده ىف الشـــارع وال ىف األمـــاكن العامـــة بـــل البـــد أن يســـري معـــه أفـــراد حراســـة خاصـــة 

  يتقاضون أمواًال باهظة



 ٧٠

  اإلجازة الصيفية

تعـــب و كـــد طـــوال العـــام لـــذا عليـــك اســـتغالل هـــى وقـــت للرتفيـــه املفيـــد يأتيـــك للراحـــة واملكافـــأة بعـــد     

  اإلجازة خري استغالل واالستمتاع tا خري استمتاع لتبعث فيك أمًال جديداً للعام القادم . 

  .ولكن احذر أن تضيع اإلجازة ىف شىء ال يفيد كالنوم أو األلعاب املرئية 

  ،ويقدر جناح استثمارك لإلجازة بتحقيق االستمتاع واالنتفاع واإلجناز 

أو دراســة   ICDLمــثالً كاجتيــاز اختبــارات احلصــول علــى الرخصــة الدوليــة لقيــادة احلاســوب  فاإلنجــاز 

  دورة علمية ىف احملادثة اإلجنليزية .

لكــن احــرص علــى تلقــى العلــم ال علــى الشــهادات واحــرص علــى حســن اختيــار مصــادره ؛فمــثال 
ــــدورات ىف أثنــــاء دراســــىت اجلامعيــــة رأيــــت الطــــالب واخلــــرجيني يســــعون ب كــــل قــــوjم إىل دراســــة ال

التدريبيــــة ىف احلاســــوب والتنميــــة البشــــرية ال tــــدف التعلــــيم ولكــــن tــــدف مجــــع أكــــرب عــــدد مــــن 
الشهادات وذاع بينهم آنذاك مصطلح " شهادة معتمدة " وأدى تكالب هؤالء على دراسة هـذه 

 الـذين يسـعون إىل الدورات إىل ظهور عدد كبري من مراكز التدريب الىت كان أغلبها من النصابني
 سلب أموال الناس وإعطاءهم الشهادات الىت يريدوYا دون تعليم وهذا برضا املتدربني طبعاً . 

ووجــدت مراكــز التــدريب تتصــنع الــدورات التدريبيــة ىف ســبيل ســلب أمــوال النــاس ومــن طــرق النصــب 
مـوال املتـدربني وحيـدد هلـم الىت شهدjا بنفسى أن يعلن مركز ما عن دورة تدريبية معينـة وبعـدما جيمـع أ

موعــداً لبــدء الــدورة يفــاجئهم بتأجيــل الــدورة إىل أجــل غــري مســمى وال يــرد هلــم أمــواهلم وسأســرد دلــيالً 
 عملياً آخر : 

 ٢٣إىل  ٢١أعلـن عـن نـدوات ألحـد أعـالم التنميــة البشـرية ىف العـامل  ىف مدينـة أسـيوط ىف الفـرتة مــن 
احملاضـــر علـــى الشـــبكة العامليـــة وبعـــدما بيعـــت التـــذاكر م وأعلـــن عـــن ذلـــك مبوقـــع ذلـــك ٢٠٠٩أبريـــل 

مـايو  ١٣املطبوع عليها صورته  أجلت الندوات إىل أجل غري مسمى وبعدها أقيمت ندوة بديلـة يـوم 
  م ملدرب ناشىء مبدينة أسيوط لكى ال ترد للحاجزين أمواهلم . ٢٠٠٩

  كقراءة كتاب مفيد .  واالنتفاع  

  تعك كممارسة هوايتك والتنزه مع أصدقائك .يتمثل ىف فعل ما مي االستمتاعو

    -و أمامك سبل ال حصر هلا لالستفادة من اإلجازة مثًال :
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أوالً : ىف منزلك : نظم غرفتك ومنزلك ، وحـاول أن تسـاعد والـديك ىف قضـاء حـوائج املنـزل وتواصـل مـع 

  أقاربك وأهلك . 

ون علــى درايــة tــا فالبــد مــن أن تــتعلم بــرامج ثانيــاً : ىف املعرفــة : البــد أن تواكــب تقنيــات العصــر وأن تكــ

  احلاسوب األساسية وجتيدها . 

  البد من قراءة الكتب الثقافية ومتابعة الربامج املفيدة . -

  ثالثاً : ىف الرياضة : البد من أن متارس رياضة بانتظام . 

  رابعاً : ىف التطوع : جيب أن تتطوع ىف مساعدة اآلخرين وىف األعمال اخلريية . 

  خامساً : جيب أن تتنزه مع أصدقائك ومتارس األشياء الىت تسعدك . 

***************************  
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  رسالة لكل أب وأم

يتمــىن كــل وىل أمــر أن يصــبح ابنــه أو بنتــه أحســن إنســان ىف الوجــود ويتمــىن أن حيقــق كــل مــا فشــل هــو ىف 

اىل قــــدرات معينــــة وحرمــــه مــــن قــــدرات حتقيقــــه وال يضــــع ىف اعتبــــاره أن ابنــــه بشــــر منحــــه اهللا ســــبحانه وتعــــ

خالقنـا فــيعلم اخلـري لنـا والشـر وقـد أعطــى كـل واحـد منـا اخلـري لــه –سـبحانه –؛ألن اهللا وإمكانيـات أخـرى 

ـٌر لَُّكـمْ  َعَسـى أَن َتْكَرُهـوا َشـْيئاً " ؛فيقـول تعـاىل:  بُّـوا َشـْيئاً  َوُهـَو َخيـْ  لَـمُ َواللَّـُه يـَعْ  َوُهـَو َشـرٌّ لَُّكـمْ  َوَعَسـى أَن حتُِ

ويقــول ابــن القــيم :"مــا أغلــق اهللا علــى عبــد بابــا حبكمــة إال وفــتح أمامــه البقــرة )، ٢١٦"(َوأَنـْــُتْم الَ تـَْعَلُمــوَن 

وال يــدرك الظــروف الســيئة الــىت قــد تواجــه ابنــه ىف طريقــه لتحقيــق أمانيــه وال يقتنــع tــا ألنــه ال بــابني برمحــة"

املـاء والنـار لـذا نـادراً جـدا إن مل يـك مسـتحيالً أن جتـد وىل يشعر tا ألن يده ىف املـاء ال النـار وشـتان بـني 

أمر راضياً عن ابنـه وسـعيداً بـه ودائمـاً جتـد كـل وىل أمـر يقابـل ابنـه بـابن غـريه ويشـعر نفسـه أو خيـدع نفسـه 

بأن ابـن غـريه أفضـل مـن ابنـه وحيقـر ابنـه دائمـا بـأن خيـربه بـأن فالنـاً ابـن غـريه أفضـل منـه األمـر الـذى حيـبط 

  بن وجيعله يكره أباه . اال

جيــب علــى األب أال يطلــب مــن ابنــه شــيئاً إال ىف حــدود قدراتــه وأال يعــريه بعيوبــه الــىت خلقــه اهللا tــا وكــم 

  وجدت آباء يعريون أبناءهم بضعف اجلسد . 

ومـن اآلبـاء مـن يعنــف ابنـه ىف كـل شـىء حبجــة تعليمـه ، وهـو جيهـل أن القهــر يعلمـه الكـذب وجيعلـه يكــره 

  أباه . 

عنـــدما أجنـــب األب ابنـــه فقـــد أخرجـــه إىل الـــدنيا ( دار احلـــروب ) وواجـــب عليـــه أن يقويـــه ملواجهـــة هـــذه 

  احلروب ال أن يشن حرباً أخرى عليه . 

ومـن اآلبــاء مـن حيــبط ابنــه دائمـاً ىف كــل شـىء ويشــعره دائمــاً بأنـه فشــل ىف كـل شــىء وكــم رأيـت أبــاً حيــبط 

له : " إحنا نفعنا عشان كنا فقراء وكنا بنذاكر علـى ملبـة اجلـاز "  ابنه وخيربه بأنه سيفشل ألنه مدلل ويقول
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ونرد على هذا القول السخيف الذى يصدر كثرياً مـن احلمقـى بـاملوقف التـاىل: قـال البـاجى البـن حـزم : " 

أنــا أعظــم منــك مهــة ىف طلــب العلــم ؛ ألنــك طلبتــه وأنــت معــان عليــه فتســهر مبشــكاة الــذهب وطلبتــه وأنــا 

الســوق " فقــال ابــن حــزم : " هــذا الكــالم عليــك ال لــك ألنــك إمنــا طلبــت العلــم وأنــت ىف  أســهر بقنــديل

هــذه احلــال رجــاء تبــديلها مثــل حــاىل وأنــا طلبتــه ىف حــال مــا تعلمــه ومــا ذكرتــه فلــم أرج بــه إال علــو القــدر 

  العلمى ىف الدنيا واآلخرة " . 

مـن الــدنيا فـإذا كــان ابنـك  فاشــال ىف كــل  وجيـدر بنــا أن نـذكر أن مــن أوتـى حســن اخللـق فــال عليــه مـا فاتــه

شىء ولكن حسن اخللق فهذا يكفى ألن ترضى عنه ؛ ألن حسن اخللـق أنـدر مـا ىف دنيـا النـاس ، ويقـول 

، وإن  الخلـــق حســـنمـــن  أثقـــل الميـــزان فـــي يوضـــعمـــن شـــيء  مـــا الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : "

)، ويقـول ٢٠٠٣صـحيح الترمـذى "(ليبلغ به درجـة صـاحب الصـوم والصـالة  الخلق حسنصاحب 

  شاعرنا الكبري حافظ إبراهيم : 

  فقد اصطفاك مقسم األرزاق " .  " فإذا رزقت خليقة حممودة 

ونــذكر أيضــاً أن مــن كــان ىف نعمــة ومل يشــكر خــرج منهــا ومل يشــعر ؛ فمــثالً مــن ال يشــكر اهللا علــى حســن 

  ة زوال هذه النعمة . خلق ابنه وظل يتمرد حبجة عيوب ابنه األخرى فستكون النتيج

ىف مشوار تعليم االبن جيب أن يعلم وىل األمر أن حبر العلم واسع غزيـر مـتالطم األمـواج وملـىء بالعقبـات 

وأن خوضـــه حيتـــاج إىل مثـــابرة ونقصـــد باملثـــابرة الصـــرب علـــى مـــا حيـــدث مـــن نتـــائج ســـواء أكانـــت جناحـــاً أو 

 ســـبحانه ال يضـــيع أجـــر مـــن أحســـن عمـــالً ، لكـــن إخفاقـــاً واالســـتمرار ىف العمـــل اجلـــاد والثقـــة ىف أن اهللا

لألســف جتــد األب يطلــب مــن ابنــه أن يكــون األول علــى مدرســته أو جامعتــه وأن حيــرز درجــة أعلــى مــن 

فالن ابن فالن دون أن يكـون هدفـه حتصـيل ابنـه العلـم واالسـتفادة بـه ىف حياتـه وألن يـد األب ىف املـاء ال 

تعـوق ابنـه مـن حتقيـق طلباتـه املتمثلـة ىف احلصـول علـى أعلـى الـدرجات  النار فإنـه ال يشـعر باملسـاوىء الـىت
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وهـــــذه املســـــاوىء تكمـــــن ىف أشـــــياء ال حصـــــر هلـــــا مثـــــل ســـــوء التصـــــحيح وســـــوء نظـــــام املدرســـــة أو نظـــــام 

االمتحانــات وطبعــاً ال يصــدق األب تلــك املســاوىء ألنــه ال يشــعر tــا ، وعنــدما تظهــر النتيجــة وال حيقــق 

بطــه وجيعلــه يكــره خــوض حبــر العلــم بــدالً مــن أن يشــكر اهللا علــى جنــاح ابنــه ، وجيــب ابنــه طلباتــه يعنفــه وحي

علـى األب بـدالً مـن أن حيـبط ابنـه أن حيمسـه لتحقيـق أفضـل ممـا حقـق ويبحـث معـه حـل املشـكالت الــىت 

  منعت حتقيق هدفه ؛ فخوض حبر العلم حيتاج إىل حتميس وتشجيع ال إحباط وعنف . 

ون ابنه طبيباً أو مهندساً أو يعمل نفس عمله ليكون امتداد له وحيقـق مـا فشـل وجتد كل أب يتمىن أن يك

هو ىف حتقيقه لكن خوض حبر العلم حيتاج إىل أن خيتار املبحر فيه التخصص الذى حيبـه وأن يكـون هدفـه 

 حتصـيل العلـم ال الـدرجات فقـط ، وكـل إنسـان أعطـاه اهللا قـدرات وإمكانيـات ىف جمـال معـني جتعلـه متفوقـاً 

  فيه .
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  أدعية االستذكار

*دعاء قبل املذاكرة : " اللهم إىن أسـألك فهـم النبيـني وحفـظ املرسـلني واملالئكـة املقـربني اللهـم اجعـل 

ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا خبشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شـىء قـدير و حسـبنا اهللا ونعـم 

  الوكيل " .

ودعك مـا قـرأت ومـا حفظـت و مـا تعلمـت فـرده عنـد حـاجىت *دعاء بعـد املـذاكرة : " اللهـم إىن أإسـت

  إليه إنك على كل شىء قدير و حسبنا اهللا ونعم الوكيل " . 

*عنــد دخــول جلنــة االمتحــان : " رب أدخلــىن مــدخل صــدق وأخــرجىن خمــرج صــدق و اجعــل ىل مــن 

  لدنك سلطاناً نصرياً " .

و احلــل عقــدة مــن لســاىن يفقــه قــوىل  *عنــد بدايــة اإلجابــة : " رب اشــرح ىل صــدرى و يســر ىل أمــرى

  ..بسم اهللا الفتاح ... اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً ... يا أرحم الرامحني " . 

*عنـــد تعســـر اإلجابـــة : " ال إلـــه إال أنـــت ســـبحانك إىن كنـــت مـــن الظـــاملني يـــا حـــى يـــا قيـــوم برمحتـــك 

 مــا جعلتــه ســهالً وأنــت جتعــل أســتغيث رىب أىن مســىن الضــر وأنــت أرحــم الــرامحني اللهــم ال ســهل إال

  احلزن إن شئت سهالً . 

  *عند النسيان : " اللهم يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه أمجع على ضلى " . 

  *عند النهاية : " احلمد هللا الذى هدانا هلذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا اهللا " . 
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  ) دعاء يستغيث منه الشيطان( 

مـــد بـــن واســـع " أنـــه كـــان يـــدعو اهللا كـــل يـــوم بـــدعاء خـــاص فجـــاءه ورد ىف األثــر عـــن اإلمـــام " حم •

الشــيطان وقــال لــه : " يــا إمــام أعاهــدك أىن لــن أوســوس لــك مبعصــية ولكــن بشــرط أال تــدعو اهللا 

tذا الدعاء ، وأال تعلمه ألحد ، فقـال لـه اإلمـام : " كـال سـأعلمه لكـل مـن قابلـت ، و فعـل مـا 

  شئت " . 

 ؟؟؟ كان يدعو فيقول :  هل تريد معرفة هذا الدعاء

" اللهم إنك سلطت علينا عدواً عليماً بعيوبنا يرانا هو و قبيلـه مـن حيـث ال نـراهم ، اللهـم أيسـه منـا  

كمـا أيســته مــن رمحتــك و قنطــه منــا كمــا قنطتــه مـن عفــوك و باعــد بيننــا وبينــه كمــا باعــدت بينــه وبــني 

 رمحتك وجنتك " . 

ــ • ه : " يــا بــىن ال أمحــل هــم اإلجابــة ولكــىن أمحــل هــم قــال ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب رضــى اهللا عن

  الدعاء فإذا وفقت ىف الدعاء أعطيت اإلجابة " . 

  

  * من عالمات العلم النافع *

  العمل به .  -١

 كراهية التزكية ، واملدح ، و التكرب على اخللق .  -٢

 تكاثر تواضعك كلما ازددت علماً .  -٣

 اهلرب من حب الرتؤس والشهرة والدنيا .  -٤

 عوى العلم .هجر د -٥

 إساءة الظن بالنفس و إحسانه بالناس تنزها عن الوقوع tم .  -٦
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  المراجـــــــــع

  شباب بال مشاكل ،د. أكرم رضا مرسى  -١

  كيف تدير وقتك ،د. صالح الدين حممود -٢

  كيف جتتاز االختبارات بتفوق ،مايك إيفانز -٣

   التفوق الدراسى ،أمحد حنفى-٤

  كيف تذاكر،رون فراى -٥

  حلية طالب العلم ،حممد سيد عبد رب الرسول -٦

  املذاكرة الصحيحة طريقك إىل التفوق ،د . أمحد عبادة -٧

  مفتاح النجاح ،عائض عبد اهللا القرىن -٨

  دليل الطالب العبقرى، أمني حممود صربى .-

  ثالثون قانوناً للمذاكرة الفعالة، أمني حممود صربى .  –  
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