بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم
رب العالؿقـ ،وأشفد أن ال إ ٰلف إال اهلل ،وحده
الحؿد هلل ِّ
ال شريؽ لف ،وأشفد َّ
محؿدً ا طبده ورسقلف ص َّؾك اهلل
أن
َّ
وس َّؾؿ طؾقف وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ..
أ َّما بعدُ ..
أيفا اإلخقة األكارم بؿا َّ
أن االختبارات طؾىك الؿاىار
خؿس وقػات:
واألبقاب فؾل هبذه الؿـاسبة
ُ
الوقفة األولى :دطىقة صىادقة أجقجىف هبىا إلىك اهلل ۵
والسداد والعقن طؾك ِّ
كؾ خقىر أن يؽتى
الذي بقده ال َّتقفقؼ َّ
لؽؿ جؿق ًعا الـَّجاح يف الدكقا واآلخرة ،وأن يجعؾؽؿ جؿق ًعىا
الرابحقـ ،وأن ُيؿدَّ كؿ بعقكف وجقفقؼف وجسديده،
مـ الػائزيـ َّ
الصقاب ،وأن يقفؼؽؿ لؾسداد ،وأن ال يؽؾؽىؿ
وأن ُيؾفؿؽؿ َّ
إلك أكػسؽؿ صرفة طقـ ،إ َّكف -جبارك وجعالك -سؿقع الىدطاء
وهق ُ
الرجاء ،وهق حسبـا وكعؿ القكقؾ.
أهؾ َّ
الوقفة الثانية :القاج طؾك صال العؾؿ أن جؽقن ُكتى
العؾؿ والؿذ ِّكرات التل ُجؽت فقفا مسائؾف و ُيؽت فقفا اسؿ
اهلل وآيات اهلل وأحاديىث رسىقل اهلل ﷺ أن جؽىقن محرتمىة
طـده ،وك َّؾؿا كان صال العؾىؿ محرت ًمىا لؽتى العؾىؿ فىن َّن
ذلؽؿ مـ أسباب جقفقؼف وطـقان كجاحف وفالحف.
أققل ذلؽ؛ َّ
وخاصىة يف أ َّيىام
ألن مـ األمقر التل جقجد
َّ
االمتحاكات أ َّن بعى

الطىالب قىد يسىتغـل أو يىرى طىدم
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األوراق التل معف أو الؿذ ِّكرات التل بقده

الوقفََّّة الرابعََّّةَّ :
أن ٰهىىذه األيىىام أ َّيىىام االسىىتعدادات

ف ُقؾؼقفا يف األرض ،ور َّبؿا رماها طـد باب االمتحان رمقا ،أو

لالمتحىان جؽاىىػ لىؽ ُقىدرجؽ العجقبىة طؾىىك ال َّتحصىقؾ

وهذا ال يؾقؼ إصال ًقا بطال العؾؿ،
ألؼاها يف
الؿؿرات إلؼا ًءٰ ،
َّ

والؿذاكرة ،فرتى مـ كػسؽ يف ٰهذه األيام
وال َّطؾ والحػظ ُ

ف ُؽت العؾؿ واألوراق التل جؽت فقفا مسائؾ العؾىؿ أوراق

طظقؿا طؾك الؼراءة والحػظ
وهؿة طالقة ،ودأ ًبا
ً
كاا ًصا طجق ًبا َّ

محرتمة ،فنذا استغـك طـفا أو رأى طىدم الحاجىة إلقفىا فىال

أيضىا َّ
أن ذاكرجىؽ جـاىط يف ٰهىذه األيىام
والؿذاكرة ،وججد ً

ؿخصصىة
يؾؼقفا؛ بؾ يضعفا يف األماكـ -وهىل متىق ِّفرة -ال َّ

لؾحػظ كاا ًصا ال جعفدُ ه مـ كػسؽ.

الحاجة إلك بع

مخصصة لذلؽ جقضىع
لألوراق الؿحرتمة ،ففـاك صـاديؼ
َّ
فقفا مثؾ ٰهذه األوراق.

ف ٰفذا يـبغل أن جستػقد مـىف فائىدة وهىل َّ
مىـ
أن اهلل َّ ۵
هؿىة ولديىف
طؾقؽ بؼدرة ؛ َّ
لؽـ كثقرا مـَّا مض ِّقع لفا ،فؾديىف َّ

الوقفة الثالثةَّ :
أن القاج طؾك صال العؾؿ أن يحذر مـ

كااط؛ ولؽـف لقس مستػقدً ا مـىف ،ويف قىرب أ َّيىام االمتحىان

مداخؾ َّ
الاقطان طؾقىف يف ٰهىذه األيىام بالىدخقل يف مىداخؾ

ففىذا
وإحساسف بدك ِّقه جد ٰهذا الجىد وكاىط ٰهىذا الـاىاطٰ ،

حرمفا اهلل گ طؾقف وهناه َّ -
جىؾ وطىال -طـفىا ،فىال جؽىقن
َّ

جستػقد مـف أن لديؽ ٰهذه الؼدرة ولديؽ ٰهذه الف َّؿة ولىديؽ

رغبتف يف ججاوز االمتحان سب ًبا لتجىاوز حىدود اهلل -جبىارك

كىامال يف صؾى العؾىؿ هبىذا
ً
ٰهذا الـااط ،ولق أمضقت طا ًما

حرمف اهلل ،وصى َّ طىـ
وجعالك -وجعدِّ ي ما هنك طـف ،فالغش َّ

لحصىؾت مىـ
الـااط الذي يؽقن مـؽ يف أ َّيام االمتحاكات َّ

الـَّبل ﷺ أكف قال« :من غشنا فليس منَّا» ،والغىش يف العؾىؿ

وافرا.
قدرا
طظقؿا وكصق ًبا ً
ً
العؾؿ ً

والاراب؛ َّ
ضررا مـ ِّ
الغش يف الطعام َّ
ألن مؼىام العؾىؿ
أشد
ً
أطظؿ وشلكف أجؾ.

الوقفة الخامسةَّ :
أن صال العؾؿ يتذ َّكر هبىذا االسىتعداد
لفذا االمتحان وجقب االستعداد لالمتحان يقم الؼقامة ،فنذا
ٰ

فقج طؾك صال العؾؿ أن يؽقن مـ ٰهىذا األمىر طؾىك

ُكـت ُجدرك أ َّكؽ س ُتؿتحـَّ ،
وأن االمتحان يتط َّؾى اسىتعدا ًدا

حذر ،وأن ي َّتؼل اهلل گ ،وال جؽقن طقـف يف االمتحان كىاضرة

ٌ
وجقاب ،وطؾك قدر اسىتعداد اإلكسىان
سمال
ويف االمتحان
ٌ

لؾؿراق الذي يدور يف قاطة الىدَّ رس يـظىر لؾطىالب؛ بىؾ
ُ

والصىقاب يف امتحاكىف يؽىقن الـجىاح ،فؽىذلؽؿ
لؾجقاب
َّ

يؽقن كظر صال العؾؿ إلك ا َّلرقق سبحاكف َّ
جؾ شلكف الىذي

الىر ِّب
االمتحان الذي يؽقن يف الؼرب والذي يؽقن يقم لؼىاء َّ

السؿاء.
ال يخػك طؾقف شلء يف األرض وال يف َّ

گ.
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ففذا االمتحان يىذ ِّكرك باالمتحىان العظىقؿ واالمتحىان
ٰ
األكرب الذي يؽقن يىقم الؼقامىة ،فىنذا كاكىت كػسىؽ جتفقىل
لفىذا االمتحىان الىدكققي ،فؾىقؽـ ذلىؽ با ًبىا لىؽ
وجستعد ٰ
يدفعؽ لتفقئة كػسؽ لالستعداد لالمتحىان األُخىروي يىقم

َّ
جؾ شىلكف مىـ سىديد
طؾك جحؼقؼ رضاه وجحصقؾ ما ُيح
األققال وصال األطؿال.
الؾفؿ و ِّفؼـا لؿا جحبىف وجرضىك ،وال جؽؾـىا إلىك أكػسىـا
صرفة طقـ ،وأصؾ لـا شلكـا كؾف.
رب العىالؿقـ ،وصى َّؾك اهلل
وآخر دطقاكىا أن الحؿىد هلل ِّ

جؾؼك اهلل گ.
وجىىذ َّكر أ َّك ىؽ طب ىدً ا سىىتؾؼك اهلل جى َّىؾ شىىلكف ،وأكىىف گ
سقسللؽ.



محؿد وآلف وصحبف أجؿعقـ.
وسؾؿ طؾك طبده ورسقلف كب ِّقـا َّ



ولفذا ُيذكر طـ الحسـ البصىري رحؿىف اهلل جعىالك أكىف
ٰ

مخس وقفات مع
االمتحانات

مػر ًصا فسللف كؿ جبؾغ مىـ السىـقـ؟ قىال :سىتقن
لؼل رجال ِّ
سـة .قال :أوما طؾؿت أكؽ يف صريؼ وقد أوشىؽت أن جبؾىغ

كلمة

الرجؾ :إ َّكا هلل وإ َّكا إلقف راجعقن .
هنايتف؟ فؼال َّ

للشيخ عبد الرزاق البدر

قال أوجعر جػسقره؟ يعـل هذا الؽالم الذي قؾتف ،قال:

حفظه اهلل

وما جػسىقره؟ قىال :إإكَّىا هلل) أي :أكىا هلل طبىد ،وإوإكَّىا إلقىف
راجع .فنذا طؾؿت أكؽ هلل طبىدٌ  ،وأكىؽ
راجعقن) أي :أكا هلل
ٌ

النسخة اإللكترونية األولى

إلقف راجع ،فاطؾؿ أ َّكف سائؾؽ ،وإذا طؾؿت أكف سائؾؽ ،فلطىدَّ
الجقاب صقا ًبا.
لؾؿسللة جقا ًبا ،ولقؽـ
ُ
الرجؾ :وما الحقؾة؟ قال :يسقرة ،قال :ومىا هىل؟
فؼال َّ
قال :أحسـ فقؿا بؼل ُيغػر لؽ ما قد مضك ،فنكؽ إن أسىلت
فقؿا بؼل ُأخذت فقؿا بؼل وفقؿا مضك.
طؾقـا جؿق ًعا -أيفا اإلخقة الؽرام -أن ك َّتؼل اهلل گ وأن



السر والعالكقة ،وأن كجاهد أكػسىـا يف ٰهىذه الحقىاة
ُكراقبف يف ِّ
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