
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم 

غر األنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته ال
 الميامين.

وبعد: فهذه نصائح وإرشادات وددت أن أضعها بين أيدي طلبتنا 
 األعزاء لتكون لهم عونا في حياتهم العلمية.

وهي جملة من الصفات التي يجب على الطالب المسلم أن 
 يتخلق بها ليكون أداَة نفٍع في مجتمعه ال ِمعَوَل هدٍم. 

سأذكر ما أراه مهما وصفات الطالب المسلم كثيرة ومتعددة لكنني 
 في هذه السطور:

أن يتحلى بالُخُلِق النبوي الكريم: فاألخالق الحسنة أساس  –أوال 
 لبناء المجتمع الفاضل.

 يقول الشاعر
 فإن ُهُم ذهبت أخالقهم ذهبوا    وإنما األمم األخالق ما بقيت   

نصوص الكثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية الولقد جاءت 
قال تمدح أصحابها والعاملين بها، األخالق الحسنة و  جانبتتناول 

الَِّذيَن تبارك وتعالى وهو في معرض وصف المؤمنين المتقين: 
رَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعنِ  رَّاِء َوالضَّ النَّاِس  ُيْنِفُقوَن ِفي السَّ

ُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ  َذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوالَِّذيَن إِ   َوَّللاَّ
وا  ُ َوَلْم ُيِصرُّ َ َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َّللاَّ َذَكُروا َّللاَّ

اٌت  َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن  ُأوَلِئَك َجزَاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َربِ ِهْم َوَجنَّ
سورة  ا َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلينَ ْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ تَ 

(، وقال سبحانه وتعالى على 136–134 :آل عمران: اآليات
الَة َوْأُمْر  َياُبَنيَّ  لسان سيدنا لقمان وهو ينصح إبنه: َأِقِم الصَّ

َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن  َواْصِبرْ ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر 
َك ِللنَّاِس َوال َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرًحا  َوال َعْزِم اأْلُُمور  ُتَصعِ ْر َخدَّ

َ الَ   َواْقِصْد ِفي  ُمْخَتاٍل َفُخوٍر  ُيِحبُّ ُكلَّ  ِإنَّ َّللاَّ

 

 يب:أيها الطالب الحب
 مع التعامل في اإلسالم بأخالق على كل واحد منا أن يتحلى

الصفات الحسنة التي  على حريصا يكون  نوأ اآلخرين
 مع سواء أوصانا بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .غيرهما مع أو في زمالئه أو هأستاذ
 منوعلى الطالب أن يكون منتبها إلى ما أوجبه هللا عليه 

 أوقاتها في الصالة أداء على حريصا يكون  أن، و العبادات
 يكون  بأن أنصحه كما_  الظروف كانت مهما يضيعها فال

 يقرأه يوميا وردا لنفسه يضع وأن القرآن قراءة على حريصا
 يكون  أن على ظروفه على بناء معينا وقتا لذلك ويخصص

 .يتغير ال ثابتا الوقت هذا
رأيت أن أسجلها لك أيها الطالب هذه أهم الوصايا التي  

النجيب، وليس األمر يقتصر على هذه السطور فالوصايا ال 
ون يمكن حصرها في مثل هكذا وريقات لكنني أرجو أن أك

 .قد وفقت في اختيار األهم منها
 َصلَّى َّللاَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ وأخيرا إليكم هذا الحديث: 

 ِفيَنا الُمْفِلُس : َقاُلوا ؟ اْلُمْفِلُس  َمنِ  َأَتْدُرونَ ): َقالَ  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  َّللاَُّ 
 َّللاَُّ  َصلَّى َّللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ  َمَتاَع، َواَل  َلهُ  ِدْرَهمَ  اَل  َمنْ  َّللاَِّ  َرُسولَ  َيا

 ِبَصاَلِتهِ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  َيْأِتي َمنْ  ُأمَِّتي ِمنْ  الُمْفِلُس : َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 َهَذا، َمالَ  َوَأَكلَ  َهَذا، َوَقَذفَ  َهَذا َشَتمَ  َقدْ  َوَيْأِتي َوَزَكاِتِه، َوِصَياِمهِ 

 َحَسَناِتِه، ِمنْ  َهَذا َفَيْقَتصُّ  َفَيْقُعدُ  َهَذا َوَضَربَ  َهَذا، َدمَ  َوَسَفكَ 
 َعَلْيهِ  َما ُيْقَتص   َأنْ  َقْبلَ  َحَسَناُتهُ  َفِنَيْت  َفِإنْ  َحَسَناِتِه، ِمنْ  َوَهَذا
( النَّارِ  ِفي ُطِرحَ  ُثمَّ  َعَلْيهِ  َفُطِرحَ  َخَطاَياُهمْ  ِمنْ  ُأِخذَ  الَخَطاَيا ِمنَ 

 (.2418رقم الحديث ) 4/613سنن الرتمذي: 
 

 أ.م.د محمد نبهان إبراهيم الهيتي
 واإلفتاء والتحقيق اإلسالمية وحدة الدراسات

 موقع كركوك -األنبارجامعة  -كلية العلوم اإلسالمية 
15  /1  /2016 

 

 

)ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ، 
 فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي(. نقص

أن يكون الطالب مطيعا ألستاذه إال ألمر  -خامسا 
 يخالف أحكام الدين:  

 وطاعة األستاذ تكون في أمور منها:
حسن التعامل معه وتوقيره وتقديره، فهو بمنزلة  - 1

  والدك.
 االستفادة منه، فهو يملكك أمورا كثيرة الحرص على - 2

 نيليس عندك، ولقد قيل )من علَّمال تملكها، ولديه ما 
 عبدًا(. نيحرفا ملك

على اإلقتداء به في األعمال الصالحة  الحرص – 3
 .والحسنة

اغتيابه، وتدافع عنه  االبتعاد عن على أن تحرص - 4
 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

نصيبا من دعائك، فقد أخبر صلى هللا  أن تجعل له - 5
اإلنسان انقطع عنه الصحيح )إذا مات  عليه في الحديث

ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع  عمله إال من
 1255/  3به، أو ولد صالح يدعو له( صحيح مسلم: 

 .الصالح (، والتلميذ بمنزلة الولد1631برقم )
أن تعلم أنه بشر ال يخلو من الخطأ، وعليك تجاه  - 6

 :أتيي خطئه ما
 .أال تقتدي به في الخطأ بل تجتنبه -   
 أن تستر أخطاءه وعيوبه وال تبديها لغيرك من -   

 .اآلخرين من قبل نتقادهبا رضىال تن الناس وأ
 .العذر فيما يقع فيه من خطأ له أن تلتمس -   
 السن أن تناصحه وتنبهه على ذلك مراعيا فارق  -   

والوقت  والمنزلة وحريصا على اختيار األسلوب الحسن
 ال يكون أمام زمالئك. المالئم لذلك واحرص على أن

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوقوع في الزنى واللواط ، ومشين األخالالق والطبالاع ، ولهالذا  - 2
  سمي النظر إلى المحرمالات زنالى كمالا جالاء فالي الحالديث الصالحيح :

إن هللا كتالالب علالالى ابالالن آدم حظالاله مالالن الزنالالا، أدرك ذلالالك ال محالالالة، )
اللسالان النطالق، والالنفس تمنالى وتشالتهي، فزنا العينين النظر، وزنالا 

     بالالرقم 2046/  4والفالالري يصالالدق ذلالالك أو يكذبالاله( صالالحيح مسالاللم: 
(2657.) 

 يقول الشاعر:
   النالالار مالالن مستصالالغر الشالالرر      ومعظالالم     مالالن النالظالالالرمالبداهالالالا كالالالل الحالالالواد  

 كالالم نظالالرة فتكالالت فالالي قلالالب صالالاحبها    فالتالالالك السالالهالالالام بالالالال قالالالوس وال وتالالالر
 والالعبالالالد مالا دام ذا عاليالن يالقاللالبالهالا    فالي أعالين الغيالد موقالوف علالى الخطالر

 ال مالالرحالبالا بالسالرور عالاد بالالضالالرر      هالجالالته   يالسالالر مالقاللالتاله مالا ضالالر مال
  -يامن تريد الحصول على أعلى الدرجات  –فلتجتهد أيها الطالب 

في صرف بصرك عن النظر إلى المحرمات، واعلم أن هللا عز وجل 
سيعينك إذا ما كانت نيتك من أجل مرضالاته وتنفيالذًا ألوامالره،  فمالن 

 ا.يتق هللا يجعل له من أمره يسر 
أن يكالالون حريصالالا علالالى وقتالاله: فعلالالى الطالالالب أن يسالالتغل   -رابعالالا 

وأهله وبلده، وقد قيالل )الوقالت كالساليف إن وقته بما ينفع به نفسه 
(، والرسول صلى هللا عليه وساللم دائمالا كالان يحالث لم تقطعه قطعك

 على استغالل الوقت، فقال في الحديث  الصحيح:
خمسالالا قبالالل خمالالس: شالالبابك قبالالل هرمالالك، وصالالحتك قبالالل  )إغتالالنم

سالالقمك، وغنالالاك قبالالل فقالالرك، وفراغالالك قبالالل شالالغلك، وحياتالالك قبالالل 
 .(11832برقم ) 400/  10للنسائي:  موتك( السنن الكبرى 

، وأنت أيها الطالب محاسالب علالى وقتالكن ألناله أمانالة فالي عنقالك
شالالأنه فالالي ذلالالك شالالأن سالالائر األمانالالات وكافالالة المسالالؤوليات التالالي 

،  سالبحانه وتعالالالىا اإلنسالالان يالوم العالرض علالالى هللاعنهال سالأليس
ال تالزول قال صلى هللا علياله وساللم فالي الحالديث المالروي عناله: )

قدما عبد يالوم القيامالة حتالى يسالأل عالن عمالره فيمالا أفنالاه، وعالن 
علمه فيم فعالل، وعالن مالاله مالن أيالن اكتسالبه وفاليم أنفقاله، وعالن 

 (.2417برقم ) 612/  4( سنن الترمذي: جسمه فيم أباله
اإلنسان، فالإذا ضاليعه ال يمكالن بالأي  والوقت من أغلى ما يمتلكه

ه، يالروى عالن حال من هللا  ابالن مسالعود رضالي األحوال أن يسترد 
 عنه أنه قال:

 
 

 

أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثالثا، الرسول صلى هللا عليه وسلم: )
 -الوالدين قالوا: بلى يا رسول هللا، قال: اإلشراك باهلل، وعقوق 

أال وقول الزور( قال: فما زال يكررها  -وجلس وكان متكئا فقال 
برقم  172/  3يح البخاري: حتى قلنا: ليته سكت، صح

(. والطالب الذي يغش يقتطع حق غيره من المسلمين، 2654)
وعليه إثم من نال مال غيره بيمين غموس، وهي التي تغمس 

مصدوق حين جاءه الصاحبها في النار، كما أخبر الصادق 
يا رسول هللا، ما الكبائر؟ قال: اإلشراك باهلل قال: أعرابي فقال: )

ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين 
الغموس قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ 

برقم  14/  9(. صحيح البخاري: مسلم، هو فيها كاذب
(6920 .) 

 الغش:ومن صور 
أن يحمل معه ورقة يخفيها في أي مكان من ثيابه أو بدنه،   .1

 أو يكتب على جسده.
 أن ينظر إلى ورقة جاره.  .2
.  أن يطلب الطالب من غيره عمل وسيلة أو كتابة بحث، 3

سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، ثم يقدمها باسمه، ومن المؤسف 
ى األساتذة، ثم ال أن تنتشر هذه الظاهرة وتكون على مسمع ومرأ

 يحذرون منها ويمنعونها، مع أن إثمها يصيبهم.
أن يغض بصره عن المحارم: وغض البصر عما حرمه  –ثالثا 

هللا تعالى من أهم الصفات التي يجب على الطالب أن يتحلى 
بها، يقول هللا تعالى وهو يأمر نبيه عليه الصالة والسالم بتوجيه 

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ُقْل ِلْلُمْؤِمنِ  المسلمين:  يَن َيُغضُّ
َ َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعوَن  َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت  َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ َّللاَّ

سورة النور: اآليات  َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ 
/30-31. 

نظر به إلى المحرمات فقد وقع في وعلى ذلك فمن أفرط بصره و 
 محاذير كثيرة، منها:

مخالفالالة هللا فالالي أمالالره ونهيالاله ، ومخالفالالة رسالالول هللا صالاللى هللا  - 1
 عليه وسلم في أمره ونهيه.

 

 

  اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرَأْنَكَر  َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ 
أما السنة فقد رويت عن رسول هللا  .19 - 17سورة لقمان: اآليات / 

   صلى هللا عليه وسلم أحاديث كثيرة تحث على التحلي بالخلق فقال:
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت )

ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، و  في وسط
برقم   253/  4سنن أبي داود:  (الجنة لمن حسن خلقه

(، وقال عليه الصالة والسالم: )إن من أحبكم إلي 4800)
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا، وإن أبغضكم 

لمتشدقون إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون وا
رسول هللا، قد علمنا الثرثارون والمتفيهقون، قالوا: يا

ن الترمذي: ( سنما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون ف والمتشدقون 
 (.2018برقم )  370/  4

أن يعتمد على نفسه ويبتعد عن الغش: فالغش آفة  –ثانيا 
تنخر في ُخُلِق المسلم لتجعله ينسلخ من دينه ومبادئه، ولقد 
حذر االسالم من الغش واعتبر ذلك تعديا على حقوق اآلخرين، 

االسالمي، فنهى رسول هللا صلى بل خروجا على تعاليم الدين 
هللا عليه وسلم أمته عن الغش بكل صوره وأنواعه، في كل 

ر منه تنفيرًا األمور، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ونفَّ 
 /1( صحيح مسلم: من غش فليس منيشديدًا حيث قال: )

  .(102برقم ) 99
ومن صور الغش التي عمت بها البلوى في هذه األيام الغش 

ي االمتحانات، والتستر على مقترفيه، وسبب ذلك يرجع إلى ف
قلة اليقين، وجهل ونقص في الدين، وانعدام الحياء عند قسم 

 من الطالب. 
اعلموا أبنائي الطلبة الكرام، وليعلم أولياؤكم من قبل، أن ف

الشهادة التي ينالها الطالب بسبب الغش والتزوير بأي صورة 
على حاملها إثم شاهد الزور، من الصور هي شهادة زور، و 

ومن ثم فإن أي وظيفة ينالها أو كسب ومال يحصل عليه 
نتيجة هذه الشهادة المزورة هو حرام، وكسبه هذا كسب خبيث، 
وشهادة الزور من الموبقات الكبائر، بل من أعظمها، يقول 

 الرسول صلى
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