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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أخي طالب البكالوريا: 

 ، ألنها عبادة الوقت.أشرف عبادة يمكنك اآلن ممارستها.. أن تتعلم

 أفضل ما يمكن أن تقدمه لنفسك في المرحلة الراهنة.. أن تتعلم

 أفضل ما يمكنك أن تقدمه لهذه األمة.. أن تتعلم 

اآلن تعملممون ، وأنممتم (بمماه والعلممم  ، بممرمر والعلممم  ، بخلممق العلممم: )ثالثممة أطممراف لممه العلممم الممذر أمرنمما   بممه

: الشممافعي اإلمممام علممى الطممرف األول منممه، تتعبممدون   بممه، بممل لعممل ذلممك اآلن أفضممل مممن كثيممر مممن النوافممل، يقممول

(. ألنممك بعلمممك تفيممد نفسممك وأمتممك، وتمملدر فريضممة فطلمم  النافلممة مممن   عنممد شممرفأ العلممم طلمم  فممي الليممل حيمما )إ

 وال شك بذلك.العمل فريضة، 

 إخوتي الطالب: 

تسممتبيبون ألول أمممر إلهممي نممسل مممن السممما ، فممرول كلمممة نسلممت علممى النبممي  مملى   عليممه وسمملم:  أنتتتم ا ن -

 "اقرأ".. وأنتم اآلن تقرلون، فاستبشروا بمعونة من  . 

 خيتتترا بتتت  هللا يتتتر  متتتن» وسممملم قممال: عليممه   تمضممون فمممي طريممق الخيمممر، فمم ن النبممي  ممملى أنتتتتم ا ن -

  .«يفهم 

تمضمممون فمممي طريمممق تضمممن المالفكمممة أبنحتهممما فيمممه احترامممماأ لكمممم وتممموقيراأ لبهمممدكم، فمممرنتم األن أنتتتتم ا ن  -

ها تضع المالئكة   إن  »ب حبة المالفكة وحفظهم ففي الحديث:  ت   .«يطلب بما رضى العلم لطالب أْجنِح 

 كممما أخممر -قممال   ن النبممي  مملى   عليممه وسمملمفمم تمشممون فممي الطريممق الملديممة إلممى البنممة، أنتتتتم ا ن -

لممماذا قممال  والحظتتوا معتتي: «.البنممة إلممى طريقمماأ  لممه   سممهل علممما بممه يطلمم  طريقمما سمملك مممن»: -ومسمملم البخممارر

 ليممه ال ممالة والسممالم: )سممههللال(ع ألن   تعممالى تممولى أن يسممهلل عليممه طريممق العلممم أيضمماأ، قممال ابممن حبممر: )سممهلع

 بشممارة وفيممه البنممة إلممى المو مملة ال ممالحة لألعمممال يوفقممه بممرن الممدنيا، فممي أو اآلخممرة فممي أر طريقمماأ: لممه  

 البنة(.  إلى المو لة الطرق من طلبه ألن طالبه على العلم بتسهيل

ت ممنعون مسممتقبلكم، حمماولوا أن تسممتمتعوا فممي هممذه المرحلممة بممدل أن تتشممنبوا، تماسممكوا بممدل أن  أنتتتم ا ن -

 تنهاروا.

اليمموم، واكتبمموه فممي كممراا  ممذير خممال بهممذه المرحلممة  الممذر ي ممادفكم فمميالشتتيا الممتتتع  ابحثمموا عممن -

 ترابعونه من األيام، ستبدون ذلك ممتعاأ حقاأ. 

 ، وهذه خطوة على الطريق، أنتم أهل لتباوسها. أنكم أكبر من مناهجكمتركدوا وثقوا  -

  استتتريحوا بةتتوممما اسممتطعتم، تعمماملوا مممن نفوسممكم ببديممة، ركممسوا علممى دراسممتكم بقمموة، ثممم  ا رستتوا بةتتو  -

أيضمماأ، خممذوا حقكممم مممن االسممتراحة كممما ترخممذون حقكممم مممن التعمم ، وخممذوا حقكممم مممن النمموم كممما ترخممذون حقكممم مممن 

  اليقظة، واحذروا السهر الطويل، وخا ة ليلة االمتحان.

دقيقممة، علممى أن ال تطممول  01 - 09دقيقممة، ثممم اسممتريحوا  09، ركممسوا  قيةتتة 09مبتت أ  حمماولوا العمممل علممى -

 .، واحذروا البرامج غير المرنةفيكون المفعول عكسياأ فترة االستراحة 

...(، وعممدوا أنفسممكم أنكممم لممن  تلفسيممون - ألعمما  -فمميا بمموك  -البتممو   -)موبايممل  المشتتتتا  تخل مموا مممن -

، أممما اآلن فممال، ألنهمما تسممتهلك الطاقممة والوقممت والتركيممس، وتبممدون أنفسممكم بعممد مممدة أكثممرتم مممن تمنعوهمما ذلممك الحقمماأ 

 . قليلالبلوا بنفن 
دقممافق  09أو  1قضمما  حابممة(، فكممل  -شممرا   -)طعممام  الحاجتتتا  الطبيعيتتة ل نستتتانأحيانمماأ تكممون المشممتتات 

يقمموم الطالمم  عممن الدراسممة ليركممل أو يشممر  أو يقضممي حابتممه، ال بممد أن تبهممسوا كممل شممي مممن الطعممام والشممرا ، 

 وادخلوا الخال ، ثم التفتوا إلى الدراسة مرتاحين.

، الهمماد ، البعيممد عممن الضممبيج، البعيممد عممن سممحر ألمموان الطبيعممة، فممنحن اآلن فممي المناستتبالجتتو وفممروا  -

 بهاد.

 ..(  -اإلفراط من المنشطات والمنبهات  -المخدرات  -التي تضركم: )التدخين  تناول الموا احذروا من  -

 يادة عن اللسوم.سال تبطئوا  باإلبابة، ال تتسرعوا بالكتابة، ال تتسرعوا بالخرو ، وكذلكال تتسرعوا  -

، آبممما كم وأمهممماتكم، أحبمممابكم وأ مممدقا كم، كلنممما معكمممم، يومممماأ بيممموم، وسممماعة لستتتتم وحيتتت ين تمممذكروا أنكمممم -

بسمماعة، نتممابعكم ونطمممفن علمميكم، فلسممتم وحيممدين، وكممذلك لسممتم وحيممدين فممي االمتحممان، فالحيمماة كلهمما امتحانممات، 

 اة. ولكل إنسان ن يبه بالطريقة التي تفرضها عليه طبيعة الحي

 ، وطل  دعا  الوالدين وال الحين ممن تعرفون، واسرلوا   من فضله. ال عااال تنسوا  -
 والحم  هلل رب العالمين


