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 الشيخ حممد خري الطرشان : بقلم 

اللهم . احلمد هللا رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني 
علمتنا، وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفني، ووفقنا توفيق الصاحلني، واشرح علمنا ما ينفعنا، وانفعنا مبا 

صدورنا، ويّسر أمورنا، ونّور قلوبنا بنور العلم والفهم واملعرفة واليقني، واجعل ما نقوله حجة لنا، وال جتعله حجة 
 .علينا برمحتك يا أرحم الرامحني

 ...ة التي يخوض فيها أبناؤنا غمار االمتحانسأتحدث عن أهمية االمتحانات في هذه المرحل
ملاذا ندرس؟ وملاذا منتحن؟ وملاذا كل هذا التعب والعناء؟؟ أليس الذي جعل الشوارع نزهته، واألرصفة قهوته، 
والطرب منتهى أحالمه، أليس يف راحة وهدوء بال؟؟؟ فلم كل هذا العناء، دراسة، وجهد، وسهر، مث امتحان؟؟ 

اسة هو احلصول على الشهادة لتُـَعلق على اجلدار؟ أو أن اهلدف هو املفاخرة واملباهاة ألن هل اهلدف من الدر 
فالناً من أبنائنا قد درس وتفوق ونال الشهادة العليا؟ أو أنه جمرد ملٍء للفراغ وإشغال للوقت، أو نوع من التسلية 

دّوار؟ أو احلصول على سيارة ذات منرة  والرتفيه؟ أو أن اهلدف هو التحصيل لوظيفة مرموقة؟ أو الفوز بكرسي
 متميزة؟ أو أنه منصب نسعى له، وُحظوة اجتماعية نتلهف هلا، وحفالت نتصّدرها، ومكاسب حنّققها؟؟؟

ما اهلدف من الدراسة؟ وما اهلدف من االمتحانات اليت خيوضها أوالدنا يف خمتلف سين أعمارهم، ويف خمتلف 
وىل منها أو العليا؟؟ ال شك أن االمتحانات أمر ال بد منه، وهي تعكس حقيقة املراحل اليت حيّصلوا، سواء األ

 .التفوق والّدراسة والوعي واالنتباه الذي يقضيه أبناؤنا خالل العام الدراسي

•  ����"������ "������ ���� !:  
أن ندّهلم على أن خنطئ كثريًا حينما نصّور ألبنائنا أن هذه االمتحانات هي أهم شيء يف احلياة، وننسى 

هناك امتحاناً حقيقياً هو الوقوف بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل؛ حيث تنكشف األمور على حقيقتها، ويقف 
... اإلنسان أمام اهللا تبارك وتعاىل متجّردًا عن منصبه، وشهادته، وأمواله، ووضعه االجتماعي والوظيفي

رية ارتكبها، أو يف املقابل لُيجازى ويُعطى العطاء احلسن لُيحاَسب أمام اهللا سبحانه وتعاىل عن كل صغرية وكب
اهللا سبحانه وتعاىل . على كل عمل صاحل قّدمه وكان به من الفائزين والنائلني رضواَن اهللا سبحانه وتعاىل

 .٤٩سورة الكهف  ]َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوَال َيْظِلُم َربَك َأَحًدا[: يقول



   الشيخ حممد خري الطرشان    لالمتحاناتإرشادات وتوجيهات 

 www.naseemalsham.com                                                                                    موقع نسيم الشام: 2 

والذي علينا أن نربطه يف أذهان أوالدنا؛ لكي َجيمعوا بني امتحان  ؛"االمتحان"لدقيق لكلمة هذا هو املفهوم ا
 .الدنيا وامتحان اآلخرة

• �����"� ���# �$% &'(�� )�*�� ��+��,- ��
���� �������:  
ُلها بشكل  دقيق وسريع، ومن هناك نصائح وإرشادات ال بد أن أتوجه ا إىل أبنائنا الطلبة بشكل خاص، ُأمجِْ

 :أهم هذه النصائح واإلرشادات
   :تقوى اهللا عز وجل -أ

 ]َواتـُقوْا الّلَه َويـَُعلُمُكُم الّلهُ [ :قال تعاىل. نذكر أنفسنا وإياكم بأن العلم حيتاج إىل تقوى اهللا سبحانه وتعاىل
َنا [ :فالعلم مشروط بالتقوى، والتقوى أمر أوصى به اهللا سبحانه وتعاىل بقوله). ٢٨٢(سورة البقرة  َوَلَقْد َوصيـْ

  ).١٣١(سورة النساء ] الِذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم َوِإياُكْم َأِن اتـُقواْ الّلهَ 
مداره وأساسه تقوى اهللا سبحانه وتعاىل، والطالب حينما فمدار كل شيء يف الدنيا واآلخرة الفالح، والنجاح 

 .يقصد حتصيل العلم النافع فما عليه إال أن يسعى إىل تقوى اهللا سبحانه وتعاىل
وتقوى اهللا أن جنعل وقاية بيننا وبني ما ال يرضي اهللا سبحانه وتعاىل، وأحد التعاريف الكثرية ملفهوم كلمة 

اِتِق اَهللا حيُثما  ": والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول. وأن يفقدك حيث اك أن جيدك اهللا حيث أمرك: التقوى
أي حافظ على تقوى اهللا سبحانه وتعاىل يف كل أحوالك وأزمنتك؛ فإن تقوى اهللا سبب . سنن الرتمذي."كنت

َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ) ٢(ُه َخمَْرًجا َوَمن يـَتِق اللَه َجيَْعل ل  :[قال تعاىل. للخروج من أي ضيق أو أزمة يقع فيها اإلنسان
  .سورة الطالق )]٣(َال َحيَْتِسُب 

 ).٤(سورة الطالق  ]َوَمن يـَتِق اللَه َجيَْعل لُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًا [:ويقول سبحانه يف آية أخرى
فَاتـُقوا اللَه [:تعاىل بقوله فلنعمل على تقوى اهللا سبحانه وتعاىل ما استطعنا إىل ذلك من سبيل، كما أمرنا ربنا

 .أي احرصوا على تقوى اهللا قدر استطاعتكم، فال يكلف اهللا نفساً إال وسعها). ١٦(سورة التغابن  ]َما اْسَتَطْعُتمْ 
   :اإلقبال على اهللا في األحوال كلها، ال أيام االمتحانات فقط -ب

االمتحانات، رمبا حيافظون عليها، ورمبا يبلغون درجة أرقى من كثري من أبنائنا يُقِبلون على الصالة يف فرتة 
ذلك؛ فتجدهم يف صالة الفجر خلف اإلمام يسألون اهللا سبحانه وتعاىل، ويبتهلون إليه، ويدعونه أن يشرح 

ادة صدروهم، وييسر أمورهم، ويفتح عليهم، وينور قلوم، فإذا ما انتهى االمتحان عادوا ملا كانوا عليه، وكأن العب
 .هلا موسم مث تتوقف، وكأن التعرف على اهللا سبحانه وتعاىل له أيام حمدودة مث يتوقف
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َوِمَن الناِس َمن يـَْعُبُد [ :ال نريد أن نكون ممن ذكرهم اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي بقوله! أيها اإلخوة
ٌر اْطَمَأن بِِه  نـَْيا َواْآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اللَه َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُه َخيـْ َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الد َوِإْن َأَصابـَْتُه ِفتـْ

  ).١١(سورة احلج ] اخلُْْسَراُن اْلُمِبنيُ 
فال جيوز وال يصح يف حال من األحوال أن نكون ممن يقبل على اهللا سبحانه وتعاىل يف األزمات، وعند 

ويشتد األمر، وتقبل املصائب، فنقبل على اهللا عبادًة وذكرًا واستغفارًا وصالًة  امللمات، وعندما يدهلم اخلطب،
ودعاء، وحني تنتهي هذه املهمة أو املشكلة أو األزمة اليت نعيشها إذا بنا نعود إىل حياتنا الطبيعية، ونغط يف نوم 

 .عميق
يف كل حياتنا، وأن تكون كل  نه وتعاىلعلينا معشَر الطالب أن نوازن يف قضية العبادة وإقبالنا على اهللا سبحا

تعّرْف إليه يف الرخاء يعرْفك يف ": وقد ورد يف املأثور. أيامنا مشتملة على تقوى اهللا سبحانه وتعاىل والتعرف عليه
فالصلة باهللا سبحانه وتعاىل ينبغي أن تكون على الدوام وبشكل مستمر، وليس فقط عند . مسند أمحد. "الشدة

 .الوقوع يف املصائب األزمات أو عند

12 �0 /,��.�� ��*�(إذًا � ��
� ��2� 3(�أم إذا أقبلوا إىل العبادة وإىل الصلة باهللا وإىل حتريك قلوم  :
حنو اهللا سبحانه وتعاىل، عليهم أن يستمروا يف هذا احلال، فإنه سر انشراح الصدور، وسر التفوق الدراسي 

 .انه وتعاىلوالعلمي، وسر القبول عند اهللا سبح
   :تهيئة غرفة الدراسة تهيئة جيدة -جـ

ال شك أن التحضري اجليد لالمتحان هو الذي يؤدي إىل هذا التفوق الذي نبحث عنه، ونسعى إليه كثرياً يف 
من أهم األسباب يف التحضري اجليد لالمتحان أن يئة غرفة . حياة أبنائنا ومستقبلهم الدراسي واالمتحاين

بعض الطلبة يعتمد أثناء املذاكرة على استماع املوسيقى، أو يفتح التلفزيون وهو يقرأ، واهللا . جيدةالدراسة يئة 
  ). ٤(سورة األحزاب  ]ما َجَعَل اللُه ِلَرُجٍل من قـَْلبَـْنيِ ِيف َجْوِفهِ [ :تعاىل يقول

صرعة هذه األيام املوسيقى وخاصة إذا كانت ! فكيف يركز وحيفظ املعلومة جيدًا وهو يصغي إىل املوسيقى؟
فلنحذر مثَل هذه األمور، ولنجهز ! الغربية الصاخبة اليت توتر أعصاب اإلنسان، وتصرفه عن الرتكيز والطمأنينة

 .غرفة املذاكرة، سواء كان يف املسجد، أو يف البيت، أو يف املكتبة، أو يف أي مكان آخر
   :المذاكرة والمراجعة في حالة صحية -ء
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هذه . يذاكر مستلقياً، وبعضهم يدرس منبطحاً، فإذا به يستغرق وتسرتخي أعصابه فينام بعض الطالب
الطريقة يف الدراسة ليست صحيحة وال مثالية، وْليعتمِد الطالب أثناء املذاكرة واملدارسة واملراجعة أن يكون بيده 

تعود منذ نعومة أظفاره اته أنه يقول يف مذكر  ".علي الطنطاوي"رحم اهللا الشيخ . قلم من احلرب أو من الرصاص
أن يكون بيده قلم الرصاص إذا قرأ، فكلما مرت به مسألة مهمة يضع حتتها إشارة، ويدّون على اهلامش رمزًا أو  

 .هكذا ترسخ املعلومة يف الذهن وتستقر، ويستطيع الطالب أن يعود إليها يف كل حلظة. كلمة ترمز إليها
   :المشي أثناء الحفظ -هـ

جيد وجمرب، ونافع للحفظ، ولو داخل البيت، امحل أيها الطالب كتابك بيدك، وامش يف البيت وأنت املشي 
 .تذاكر وحتفظ؛ فقد ثبت علمياً أن املشي يساعد يف تركيز املعلومة يف الذهن والذاكرة واحلافظة

   :النوم مبكراً ليلة االمتحان - و
؛ ألن كثرياً من املعلومات اليت درسها الطالب أو الطالبة، وعدم املبالغة يف السهر، وأخذ قسط وافر من الراحة

وحّضرها يف ذهنه يعتمد اسرتجاعها واستحضارها على راحة اجلسد واسرتخاء الدماغ بشكل خاص، فإن كان 
اجلسد متَعبًا ومرَهقاً، والدماغ مشوشًا مضطرِبًا نتيجَة السهر الطويل الذي يتلف األعصاب، وخاصة إىل ما قبيل 

جر؛ فكيف يستحضر الطالب االمتحان الذي يبدأ عادة يف الساعة الثامنة صباحًا تقريباً؟؟ كيف يستحضر الف
 اإلنسان املادة العلمية اليت درسها وهو قد نام قبيل الفجر أو بُعيده؟؟

   :المحافظة على صالة الفجر والدراسة في الصباح الباكر -ز
الطلبة إىل قبيل الفجر أم ينامون عن صالة الفجر، مث يذهبون من النتائج السيئة اليت تنتج عن سهر بعض 
كيف ينشرح صدره ويكون قلبه وعقله منورًا وقد ضّيع الفريضة ! إىل االمتحان وكأم اآلن استيقظوا من فراشهم

وراده املهمة اليت تقسم فيها األرزاق بعد أداء صالة الفجر؟؟ فإذا صلى اإلنسان الفجر، وانتظر قليال ليقرأ أ
وتسبيحاته إىل أن تطلع الشمس، هذا الوقت هو وقت الربكة، ووقت توزيع األرزاق، واألرزاق ليست فقط أرزاقاً 

فليحرص أبنائنا على أداء صالة الفجر يف أوقاا، . مادية، وإمنا هناك أرزاق للعقل، والفهم، والربكة يف احلياة
 .وخاصة مع اجلماعة

فاحرص يا أخي الطالب . املعلومات يف الذاكرة هو وقت ما بعد صالة الفجرمث إن أفضل األوقات لتخزين 
 .أن تدرس بعد صالة الفجر، وأن تظل مستيقظاً إىل ما بعد أداء االمتحان

   :تالوة القرآن الكريم قبل الذهاب إلى االمتحان -ح
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نينة، ويشرح الصدر، ويروح ولو ملدة عشر دقائق فقط، سواء قراءة أو إصغاء؛ ألن القرآن الكرمي يعطي الطمأ
فليحرص أبناؤنا على قراءة ولو صفحتني من كتاب اهللا سبحانه وتعاىل دوء، . القلب ويصله باهللا سبحانه وتعاىل

 .مع تفكر وتذكر وصلة قلب مع اهللا سبحانه وتعاىل
   :الحرص على بر الوالدين وطلب الدعاء منهما -ط

أن يكون دعاء الوالدين ألوالدمها هو األصل الذي ينبغي أن حيرصوا وذلك قبل االمتحان ويف أثنائه وبعده، و 
فإذا ما ذهب . عليه، فال خيرج الطالب من بيته إال وقد كسب رضا والديه وبرمها، وقّبل أيديهما، وسأهلما الدعاء

مع، وقلبهما خيفق الولد إىل جامعته أو مدرسته أو معهده ليقدم امتحاناً، فإنه ينطلق وعيوُن أمه وأبيه تذرفان الد
اللهم اشرح صدره، نور قلبه، اللهم ارض عنه، اللهم سدد قلمه ولسانه، وافتح عليه : من أجله ومها يقوالن

 .هكذا يدعو األب واألم لولدمها قبل االمتحان وقبل الدخول إىل قاعة االمتحان. مغاليق الفهم
   :توجيهات عند دخول قاعة االمتحان -ي

ا قاعة االمتحان فإم يعتمدون على ذاكرم وحفظهم ودراستهم وحتضريهم، بعض الطالب إذا دخلو 
الصواب األخوة أن الطالب إذا دخل إىل قاعة االمتحان عليه أن يتربأ من حوله وقوته، وأال يغرت حبفظه وذاكرته 

د على توفيقه، ومدارسته وجهده الذي بذله، بل عليه أن يلتجئ إىل اهللا سبحانه وتعاىل، ويتوكل عليه، ويعتم

8 ��1 ���7 �6�5": وليكثر من االستغفار أثناء دخول قاعة االمتحان، ولُيكِثْر من قوله
بعد كل دراسة،  "���

8 ��1 ���7 ": وإذا أى املادة وحفظها جيدًا فليقلْ 
��� ،���:� ��6 ;� 3<�=> ،7?@A �� 56��B� 1�� 8
���

�CD���� ،1��� ;A &� �/E�� ،5��6  F=��� ،1��G� ��B� ،1��� ��B 8
��� ،H�� �' I� �' 5���

J�� ��� ،I�� .هذه األدعية ينبغي أن يكثر منها أبناؤنا حينما يدخلون إىل قاعة االمتحان. "2
وإذا بدأ الطالب باستالم ورقة االمتحان فليأخذها دوء وطمأنينة، دون اضطراب، ودون عجلة، وال يبادْر 

ال األخري قبل السؤال األول كما يفعل بعض املتهورين من الطلبة، فتتشّوش بذلك نفُسه، وتضطرب إىل قراءة السؤ 

واقرأ األسئلة دوء وطمأنينة، سؤاًال بعد سؤال بعد سؤال، واكتب  ،",A=�� &K=�� L� 8G�8"ابدأ بـ . معلوماته
ئلة اليت أجبت عليها، وركز يف اإلجابة خبط واضح حسن، ونظم الورقة، وراجع املعلومة، وضع إشارات على األس

ما استطعت وما مل تستطع جتيب عليه باملعىن، مث راجع كل كلمة كتبتها ودّونتها يف مذكرة االمتحان، ونظم 
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وقتك داخل قاعة االمتحان؛ لكي تستفيد من كل ثانية ودقيقة، تستثمرها يف قاعة االمتحان دون أن تضيعها 
 .رت وتعبتوتشتت نفسك، وما درست وحضّ 

   :حمل مسؤولية ما تعلمناه -ك
أمام اهللا سبحانه وتعاىل عن كل صغرية وكبرية مما قرأناه وتعلمناه، وأن نعمل ذا العلم  فلنتذكر أننا مسؤولون

ونطبقه إن كان من العلوم اليت هلا عالقة باحلياة الدينية، والفرائض، والواجبات، واألخالق، والفضائل، فنحن 
امي علمه أمانة، والقاضي علمه أمانة، مطالبون بالرتكيز عليها، فالطبيب علمه أمانة، واملهندس علمه أمانة، واحمل

 .واملفيت علمه أمانة، فهذه األمانة علينا أن حنرص عليها وال نضيعها

• �����"� M+��� N ً�P�B =QR� ��P�B ����6 &� )�*�� ��+��,- ��='(S: 
   :الغش قي االمتحانات -أ

يحة ى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه الغش يف االمتحانات وسيلة العاجزين، وطريق الفاشلني، وهي صفة قب
فكيف يرضى اإلنسان لنفسه أن يبدأ حياته العلمية بالغش؟ . سنن الرتمذي ".من غش فليس منا": وسلم بقوله

وإن كان اإلنسان قد وقع بذلك فليستغفر اهللا سبحانه وتعاىل، وليعاهده على أن يرتك هذه الظاهرة السلبية، وأن 
 .ما قرأ، وأن يعتمد قبل ذلك كله على اهللا سبحانه وتعاىل وتوفيقه وعونهيعتمد على نفسه وعلى 

   :مصاحبة الطالب المجد للطالب الكسول -ب
احذر يا أيها األخ الطالب اد من مصاحبة الكساىل واملستهرتين بالدراسة والعاطلني عن العمل، وترّفع عن 

واملوبقات، واملثبطني للهمم الذين يفرتون من مهم أبنائنا، جمالستهم ومصاحبتهم، وخاصة أصحاب املعاصي 
ويصحبوم إىل جادة االحنراف؛ رمبا بكلمات، ورمبا بأفعال، ورمبا بأهواء ميارسوا كما يفعل بعض من أخفق يف 

فتجنب من مصاحبة هؤالء، واعتمد على مصاحبة . دراسته، فهو حيرص على أن خيفق غريه مثلما أخفق هو
 . واتهدين واملتفوقنيالصاحلني

   :أحـالم اليقظة -جـ
حيث يفكر الطالب أم أوا االمتحانات وجنحوا بتفوق، وهم يف احلقيقة ما انتهوا من قراءة الصفحات 

 .العشر األوىل من املقرر
من أحالم اليقظة هي مما يُتعب فيه اإلنسان نفسه، وهي مضيعة للوقت، وهذا النوع من األحالم رمبا ينفع 

... أما طالب عنده مسألة رياضيات، أو فيزياء، أو كيمياء... يشتغل يف الشعر واخليال والقصة والرواية وغري ذلك
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ماذا تنفعه أحالم اليقظة؟؟ وماذا تقدم له إال تقطيع الوقت وإشغال الفكر مبا ال ينفع؟ فعلى أبنائنا أن ينتبهوا إىل 
 .هذه املسالة

   :لة االمتحانتناول وجبة عشاء دسمة لي -ء
أحذر أيها األخوة الطالب من أن يأكل أبناؤنا ليلة االمتحان وجبة عشاء دمسة؛ فذلك سيدعوهم إىل 
اسرتخاء مفاصلهم، ورمبا أثر عليهم يف أثناء االمتحان، فتضطرب أمعاؤهم، ويصبح مههم اخلروج من قاعة 

 .يئةاالمتحان يف أسرع وقت؛ ألن حالتهم النفسية قد صارت يف حالة س
   :تناول الحبوب المنبهة ليلة االمتحان -هـ

 .بعض الطالب يتبع هذه العادة السلبية لكي يدرس وحيضر بشكل جيد
هذه احلبوب أيها اإلخوة تتلف األعصاب يف املستقبل، وقد ثبت أا سيئة، وليست من باب النصيحة 

 .ألبنائنا، فلنحذر من االعتماد عليها
   :وعدم الثقة بالنفسالقلق أثناء االمتحان  - و

إياك أخي الطالب وعدم الثقة بنفسك ومبعلوماتك، إياك واالضطراب النفسي الذي يساور بعض الطالب 
، أثناء أداء االمتحان، ال جتعل لوساوس الشيطان عليك سبيال، وال ترتك للخواطر السلبية على قلبك أي سيطرة

 .كالتفكري بالفشل واإلخفاق وعدم النجاح
بل جيب أن يكون التفاؤل واألمل هو ! الطالب يظن أن احلياة اسودت يف وجهه إن رسب يف مادة، البعض 

 .من حيذوك، ويدفعك إىل مزيد من النجاح والتفوق يف املستقبل إن شاء اهللا تعاىل

• �������"� ���# �$% &'(�� )�*�� ;��- T+�U�: 
   :المتحاناتالتدّين وترك المنكرات ال يكون فقط أيام ا -أ

عندما حيضر موعد االمتحانات نالحظ أن كثريًا من األسر تتجه إىل شيء . وهذه املسألة من األمهية مبكان
من التدين على حساب ما كانت عليه يف السابق؛ فمثًال ُمينع الغناء يف البيت، ومتنع املوسيقى، ومتنع املسلسالت 

ئج وكان أوالدنا من الناجحني، فبعض الناس يقيمون ألبنائهم فإذا ما صدرت النتا... التلفزيونية، وغري ذلك
احلفالت على املوسيقى واألغاين، ويقيمون احلفالت املختلطة بني الرجال والنساء، ويقعون فيما يُغضب اهللا 

هذا ليس مسارًا صحيحًا لرتبية أبنائنا، وسلوكهم السلوك النافع الذي يعودهم على حماسن . سبحانه وتعاىل
 .الق، والذي يهيئهم لكي يكونوا من بناة األجيالاألخ
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   :ضبط الحياة البيتية وتنظيمها بشكل دائم ال وقت االمتحانات فقط -ب
كثري من األسر إذا جاء موعد االمتحان فإم يعيشون حالة من االستنفار الدائم، تتغري حياة البيت، ويتغري 

برامج كمبيوتر، وال سهر خارج البيت، وال تسلية، وال ترفيه، وال أي نظامه، وتنضبط األمور فيه؛ فال تلفزيون، وال 
 ...شيء مما اعتادته األسرة فيما مضى

لكن ملاذا بعد االنتهاء من االمتحان يعود البيت إىل حالة من الفوضى واخللل الذي كان .. هذا أمر جيد
عال ويكونوا من املتفوقني وقد قضوا مثانية أشهر عليه قبل االمتحان؟؟ مث كيف نريد ألبنائنا أن حيّصلوا الدرجات ال

اآلباء  - حنن .. يف حالة من اخللل والضياع والفوضى، واآلن نريد أن ننظم حيام خالل مخسة عشر يوماً؟؟ إذاً 
 .من تقع عليه املسؤولية إذا أخفق أوالدنا يف االمتحانات ومل يتميزوا ومل يكونوا من املتفوقني -واألمهات واملربني 

   :التخفيف من وطأة االمتحان على أبنائنا وعدم تضخيم هذه المسألة -جـ
كثري من اآلباء واملربني واملعلمني ميارسون ضغطًا نفسيًا زائدًا على األبناء حينما يقومون بتهويل مسألة 

سواء كتب  االمتحان، ليصبح يف نظر أبنائنا شبحًا أو كابوساً، فيتمىن الطالب أن ينتهي منه يف أي وسيلة،
 !وحّضر جيداً أم مل حيّضر، يأ أو مل يتهيأ، يريد أن يتخلص من هذا الكابوس الذي يسمى االمتحان

االمتحان بطبيعته ال شك أن فيه صعوبة، وخاصة ملن قصر ونام خالل فرتة الدراسة، فال ينبغي أن نزيد األمر 
ون من هذا  الكرب وهذه املهمة، وأن نفهمهم أن  ويًال وتضخيمًا على أبنائنا، بل علينا أن ننّفس عنهم، و 

كل إنسان يفرتض فيه أن يقدم امتحانًا ملا درسه ليخترب معلوماته، وأّن العربة يف االمتحان هي أن يتابع اإلنسان 
نشاطه العلمي والتدريسي، وعلينا أن نرسخ يف قلوب أبنائنا أن هذه االمتحانات ليست هي كل شيء يف 

ليست احملطة األخرية والنهائية، فهناك امتحانات هلا دورة ثانية ودورة ثالثة، فمن أخفق يف الدورة  حيام، وأا
األوىل يستطيع أن جيدد اهلمة والنشاط يف الدورة الثانية، وأن حيضر بشكل جيد، وأن اخلسارة احلقيقية ليست 

اىل وليست لنا أعمال صاحلة للعرض على اهللا اليوم، إمنا اخلسران احلقيقي هو حينما نأيت أمام اهللا سبحانه وتع
 أَنُفَسُهمْ  َخِسُروا الِذينَ  اْخلَاِسرِينَ  ِإن  ُقلْ  ُدونِهِ  من ِشْئُتم َما َفاْعُبُدوا{: اهللا سبحانه وتعاىل يقول. تبارك وتعاىل

فاخلاسر احلقيقي هو من يفّرط يف حق اهللا تبارك وتعاىل ويف  }اْلُمِبنيُ  اخلُْْسَرانُ  ُهوَ  َذِلكَ  َأَال  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َوَأْهِليِهمْ 
 .أداء الواجبات، ويضيع األوقات، ويضيع ما أمره به اهللا سبحانه وتعاىل، فيأيت يوم القيامة وهو خايل الوفاض

 بذلك خنفف كثريًا من حاالت القلق، واالضطراب، واالرتباك، وعدم الرتكيز، بل وقلة النوم اليت تصيب بعضاً 
من أبنائنا، ورمبا أدت إلصابة بعضهم حباالت من اإلغماء أو الغيبوبة نتيجة تفكريه الشديد يف االمتحانات، 
وكأا أزمة شديدة سيواجهها، أو معركة سيخوضها رمبا يفوز فيها ورمبا خيسر، وإن أحدهم ليكاد يفر من 
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راه عليهم يف الدراسة، ونوع من القهر االمتحانات حيث ال يراه أحد نتيجة ضغط بعض األسر، وممارسة اإلك
 .واإللزام، بل والكبت أحياناً حىت يكونوا من املتفوقني

ملاذا ضيعت ! من عشرة فإن له عقوبة) ٩,٥(أمسع أن بعض األسر إذا جاء أحد أبنائهم الصغار بعالمة 
م يف قفص االام، وأم أمر جيد أن حنرص على تفوق أبنائنا، لكن أن يشعر أبناؤنا دائمًا أ! نصف عالمة؟

دائمًا مالحقون ويف حالة تقصري، فهذا ينعكس عليهم سلباً، ويؤثر على تفكريهم، وال جيعل نفسيتهم يف حالة 
 .من الطمأنينة والراحة الدائمة

فعلينا إذًا أن خنفف من وطأة االمتحانات، وأن جنعل مسألة االمتحانات يف نظر أبنائنا أمرًا طبيعيًا لكن له 
شيء من اخلصوصية، هذه اخلصوصية جتعل أبناءنا يقبلون عليها بشيء من الرغبة فيها، وخاصة عندما نذّكرهم 

 .بالتفوق وأسراره ونتائجه، وأن هلذا التفوق مثاراً طيبة على أنفسهم، وعلى اتمع ومستقبله إن شاء اهللا تعاىل
   :شحن األبناء نفسيًا وعاطفياً  -ء

األم واألب حتديدًا أثرمها الواضح، ودورمها البارز يف عملية انتعاش نفوس أبنائنا  ينبغي أن يكون لكل من
وأطفالنا القادمني على االمتحانات، ويئتهم يئة نفسية وعاطفية؛ فاألب الذي يشحن ولده بشحنات عاطفية 

واألم اليت تقبل . أضاع لك تعباً  فتح اهللا عليك يا بين، ونّور قلبك، وال! ما شاء اهللا: بني احلني واألخر، فيقول له
ويئ هلم األجواء الدراسية يف البيت بعيدًا عن اإلكراه والقسوة ، على أوالدها، فتحّضر هلم طعامهم ولباسهم

هذه جرعات معنوية توقظ . والعتاب، ودون كثري من املراجعة واللوم الذي نسمعه من اآلباء واألمهات ألوالدهم
 .االمتحان بالشكل الطيب أبناءنا، ويئهم ألداء

   :الدعاء لالبن بالتوفيق -هـ
واألحسن من ذلك كله أن األبوين بعد صالة الفجر يتوجهان إىل اهللا سبحانه وتعاىل بأن ينور اهللا قلوب 
أبنائهم، وأن يسدد أقالمهم وألسنتهم، وأن يعيد إليهم ما درسوه وحفظوه، وما حّضروا له خالل فرتة التحضري 

 .هذه هي الطريقة املثلى؛ أن يكون لألبوين دور إجيايب .لالمتحان
   :عدم توبيخ االبن إن لم يكن امتحانه جيداً  - و

بعض اآلباء واألمهات حينما يعود الولد من االمتحان وال يكون قد قّدم بشكل جيد فإذا ما يقسوان عليه 
... هذا ألنك! هذا ألنك فعلت كذا! تهذا ألنك سهر ! هذا ألنك مل تدرس جيدًا يوم أمس: ويوّخبانه قائلني

والعكس هو الصحيح؛ فلألب . تبدأ عبارات اللوم والزجر والعتاب القاسية اليت جتعل األبناء ينفرون من الدراسة
نعم يا ولدي، ال جتعل هذا اليوم هو القاعدة واألساس يف حياتك، إن شاء اهللا : واألم دور آخر، فيقوالن مثالً 
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هكذا نشجع أبناءنا على اإلقبال على املادة األخرى وعلى . ادة املقبلة، ويعطيك القوة واملددسيوفقك اهللا يف امل
  .الدراسة بشكل عام، ونعطيهم جرعة قوية من احلالة املعنوية

• �����"� �6�� N HP��=V� H�� V� ����W� �X/ N �Gمه: 
االمتحان أن خيففوا عن أبنائنا وطأة االمتحان، يفرتض باإلخوة املعلمني واملربني واملراقبني يف قاعات 

مبخاطبتهم بلهجة تبعث يف نفوسهم التفاؤل واألمل، والبعد عن عبارات التشاؤم واإلحباط؛ كالتهديد هلم 
بالرسوب والعقاب، أو التوبيخ، أو بأم سيكونون ضمن القائمة السوداء، أو بأن مستقبلهم مستقبل الفشل 

مما يفعله بعض اإلخوة، رمبا ظن من باب التحفيز للطالب، لكنه يف الواقع ينعكس سلباً  واإلخفاق، أو غري ذلك
على أبنائنا؛ فبعضهم ينهار يف قاعة االمتحان، وبعضهم حيدث عنده حالة من الشتات للمعلومات اليت قرأها أو 

 .حضرها لالمتحان
االمتحان على خمتلف مستويات االمتحان،  هي مهسة مسها يف أذن أحبابنا وإخواننا من املراقبني يف قاعة

أن يبدؤوا عملية االمتحان بكلمات فيها شيء من التفاؤل، ورفع اهلمم واملعنويات للطالب؛ حىت يستعيدوا 
 .نشاطهم، ويقبلوا على الكتابة بنفس مرتاحة ومطمئنة

• �������"� &� .�
��"� � , )�*�� �
B��Z ��P�B ��/ &� ='(����: 
هناك بعض األمور السلبية اليت ميارسها بعض أبنائنا بعد االنتهاء ! أيها األخوة اآلباء! خوة الطالبأيها األ

 :من االمتحان، هذه الظواهر ينبغي أن نتخلص منها بالتوجيه والتذكري املستمر، ومن أهم هذه األشياء
االمتحان، ويضايقون،  بعض الطالب يتسكعون عند مدارس البنات بعد :الّتسّكع عند مدارس البنات -أ

وحيرصون على إثارة مظهر من االختالط بني الشباب والبنات، مما يؤدي إىل الفساد اخللقي واالحنراف السلوكي، 
 .وهي ظاهرة تدل على التخلف احلضاري ال على التقدم

 بعض الطالب ممن ميتلكون سيارات يسارعون إىل :عبث بعض الشباب بالسيارات وقيادتها بتهور -ب
. العبث بسيارام، وإىل التهور ا بالسرعة القاتلة، واالنطالق من مكان إىل مكان وكأم قد خرجوا من السجن

 .أنت يف مهمة، أنت يف عبادة إن أخلصت النية هللا سبحانه وتعاىل! أنت لست يف سجن أخي الطالب
ن االمتحان يبادرون إىل إلقاء  كثري من أبنائنا الطالب بعد االنتهاء م :التخلص من كتب الدراسة -جـ

هذه كلها جتمع خالصة دراستهم، وعصارة . كتبهم يف املستودعات، أو إحراقها، أو التخلي عن مذكرام
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فاحرصوا أيها الطالب على تنظيمها وحفظها والعناية ا؛ ألا ستعكس لكم تارخيًا مضى يف . أفكارهم
 .وهاملستقبل، يذكركم بكثري من اجلهد الذي بذلتم
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