


١- يــا طــالــب الــعلم أن تــقول ملــا ال تــعلم:”ال أعــلم”لــيس فــيه 
منقصة لك، فقد قالتها املالئكة: 

َك أَنــَت الــَعليمُ  (قــالــوا سُــــبحانَـَك ال عِـــلَم لَــنا إاِّل مــا عَــلَّمتَنا إِنّـَ
الَحكيُم) [البقرة: ٣٢]. 

٢- قبل أن تطلب العلم تعلم آدابه! 

ـِبُعَك عَـــلى أَن تُــَعلَِّمِن مِـــّما عُـــلِّمَت رُشـــًدا) [الـــــكهف:٦٦] (هَـــل أَتّـَ
(سَــــتَِجُدنــي إِن شــاَء اهللَُّ صــابِــرًا واَل أَعــصي لَــَك أَمــرًا)[الـــكهف: 

 .[٦٩

٣-يـا طـالـب الـعلم ال تـأخـذنـك لـذة الـطلب والـقراءة عـن تـقويـة 
الــجانــب الــتعبدي: قــيام الــليل، بــر الــوالــديــن، كــثرة الــذكــر، 

تالوة القرآن. 

(… وَكانوا َلنا عاِبديَن) [األنبياء: ٧٣]. 



٤- حـفظ الـقرآن مـن أهـم مـا يـعتني بـه طـالـب الـعلم بـل هـو 
من أولوياته في بدايات الطلب. 

ــذيــَن أوتُــوا الــِعلَم َومــا  (بَــل هُـــوَ آيــاٌت بَــيِّناٌت فــي صُـــــــدوِر الّـَ
يَجَحُد ِبآياِتنا إاِلَّ الظّامِلوَن) [العنكبوت: ٤٩]. 

٥- طلبة العلم ال تغرهم الدنيا ببهجتها وزخرفها! 

ــذيــَن أوتُــوا الــِعلَم َويــَلُكم ثَــواُب اهللَِّ خَـــيٌر مِلَــن آمَـــنَ   (َوقــاَل الّـَ
َوَعِمَل صالًِحا …) [القصص: ٨٠]. 

نَ  ٦- (…َوقَـالُـوا َحسْــــبُنَا اهللَُّ َونِــْعَم الْـوَكِــيُل،فَـانـَقَلبُوا بِــِنْعَمٍة مّـِ
اهللَِّ َوفَْضٍل لَّْم يَْمَسْسُهْم ُسوٌء…) [آل عمران ١٧٣-١٧٤]. 

ملا توكلوا على اهللهلالج لج حفظهم! 

٧- مؤمـن آل فـرعـون ملـا قـال: (…َوأُفَـوُِّض أَمْــِري إِلَــى اهللَِّ ۚ إِنَّ 
اهللََّ بَِصيٌر ِباْلِعبَاِد ) [غافر ٤٤]. 

ماذا قال اهلل بعدها؟ 

(فَوََقاهُ اهللَُّ َسيِّئَاِت َما َمَكرُوا…) [غافر ٤٥]. 

من توكل على اهلل وقاه ما يكره! 



٨- قـال اهلل فـي حـادثـة اإلفـك:(…اَل تَْحسَـــبُوهُ شَـــرًّا لّـَُكم ۖبَـْل هُـوَ 
َخيٌْر لَُّكْم…) [النور ١١]. 

حــــادثــــة اإلفــــك وفــــيها خــــير؛ فــــكيف بــــغيرهــــا مــــن الــــهموم 
والكروب! 

٩- أنت بخيٍر ما دمت تنوي خيرا! 

ِكينََة عَــَليِْهْم …) [الــفتح    (…فَــَعلَِم مَــا فِــي قُــُلوبِــِهْم فَــأَنــزََل الــسَّ
١٨].(إِن يَـــْعَلمِ اهللَُّ فِــــي قُـــُلوبِــــُكْم خَــــيْرًا يُؤْتِــــُكْم خَــــيْرًا) [األنـــــفال 

 .[٧٠

١٠-الـتوفيق واإلعـانـة كـلها مـنّة مـن اهللهلالج لج ومـحض تـفضل 
منه وليس بجدك واجتهادك 

ا َعلََّمِني َربِّي…) [يوسف ٣٧].  (…ذَٰلُِكَما ِممَّ

(…ذَٰلَِك ِمن فَْضِل اهللَِّ َعَليْنَا…) [يوسف ٣٨]. 

…) [النساء ١١٣].  (…َوَعلََّمَك َما َلْم تَُكن تَْعَلُم ۚ



١١- تأمل في ثقة األنبياء بربهم: 

(…َوأَْعَلُم ِمَن اهللَِّ َما اَل تَْعَلُموَن ) [يوسف ٨٦]. 
…) [التوبة ٤٠].  (…اَل تَْحزَْن إِنَّ اهللََّ َمَعنَا ۖ

(…إِنَّ َمِعيَ َربِّي َسيَْهِديِن ) [الشعراء ٦٢]. 
اللهم حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. 

١٢- حــينما يــجتمع صــدق االلــتجاء إلــى اهللهلالج لج مــع حــسن 
الظن به في حال االضطرار فانتظر الفرج! 

َما أَشْــــُكو بَـثِّي َوحُـــزْنِــي إِلَــى اهللَِّ َوأَعْــَلُم مِــَن اهللَِّ مَــا الَ  (قَــاَل إِنّـَ
تَْعَلُموَن ) [يوسف ٨٦]. 

١٣- املعاصي ظلمات والطاعة نور وحياة! 
(أََومَــن كَــاَن مَــيْتًا فَـأَحْـــيَيْنَاهُ َوجَـــَعْلنَا لَــُه نُـورًا يَـْمِشي بِــِه فِــي 

النَّاِس َكَمن مَّثَُلُه ِفي الظُُّلَماِت…) [األنعام ١٢٢]. 
اللهم اجعل في قلوبنا نورا 

١٤- في دعواتك أظِهر ضعفك وفاقتك! 
(رَبِّ إِنِّي مِلَا أَنزَْلَت إَِليَّ ِمْن َخيٍْر فَِقيٌر ) [القصص ٢٤]. 

(رَبِّ إِنِّي َوَهَن اْلَعظُْم ِمنِّي َواْشتََعَل الرَّأُْس َشيْبًا…)[مريم ٤]. 
رُّ َوأَنَت أَرَْحُم الرَّاِحِمنَي ) [األنبياء ٨٣].  ِنيَ الضُّ (…أَنِّي َمسَّ



ـَف بَــنْيَ قُــُلوبِــِهْم ۚ لَــوْ أَنــفَْقَت مَــا فِــي اأْلَرِْض جَـــِميًعا  ١٥- (َوأَلّـَ
مَّا أَلَّفَْت بنَْيَ ُقُلوِبِهْم َولَِٰكنَّ اهللََّ أَلََّف بَيْنَُهْم ۚ …) [األنفال ٦٣]. 

وإنك لتعجب من قلوب ال تتعارف فتتآلف! 

١٦- بركة الوقت تأتي مع تالوة القرآن! 
(ِكتاٌب أَنزَلناهُ إَِليَك ُمبارٌَك…)[ص: ٢٩]. 

كثير البركة! 
اللهم اجعلنا من أهل القرآن. 

١٧- إن تــتابــعت عــليك الــكروب فــعليك بــدعــوة ذي الــنون؛!
يناهُ مِــَن الــَغمِّ وَكَــذلِــَك نُـنِجي املُؤمِــننَي) (فَــاســتََجبنا لَــُه َونَـجَّ

[األنبياء: ٨٨]. 

١٨- إذا كـان اهلل يـقول لـنبيهملسو هيلع هللا ىلص:( َولَـوال أَن ثَبَّتناَك لَـَقد كِـدتَ 
تَرَكُن إَِليِهم َشيئًا َقلياًل ) [اإلسراء: ٧٤]. 

فكيف بنا نحن الضعفاء؟! 
لنلزم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 

١٩- ملـــا بـــعث اهلل هلالج لج مـــوســـى وهـــارون لـــفرعـــون قـــال لـــهما: 
ُر أَو يَخشى) [طه: ٤٤].  (فَقوال َلُه َقواًل َليِّنًا َلَعلَُّه يَتَذَكَّ

أليس املسلم أحق بالقول اللني! 



ذيـنَ  ٢٠- وغـايـة الـشيطان إحـزانـك؛ ألـم تـسمع (… لِيَحـزَُن الّـَ
آَمنوا …)[املجادلة: ١٠]. 

فـــتعوذ بـــاهلل مـــنه، وال تـــلتفت إلـــيه ؛ إن كـــيد الـــشيطان كـــان 
ضعيفا! 

٢١- وكل قضاٍء يقضيه اهللهلالج لج خير! 
تأمل: 

(… فَــَعسى أَن تَــكرَهــوا شَــــيئًا َويَــجَعَل اهللَُّ فــيِه خَـــيرًا كَـــثيرًا) 
[النساء: ١٩].. 

ليس فقط خير؛ وإنما كثيرًا. 
كن مطمئنا! 

٢٢- هـــنيئاً لـــلمتوكـــل الـــذي اعـــتمد عـــلى ربـــههلالج لج فـــي دفـــع 
املـضار وجـلب املـنافـع مـع الـثقة بـه؛ يـكفيه أن اهللهلالج لجحسـبه 

وكافيه: 
(… َوَمن يَتَوَكَّل َعَلى اهللَِّ فَُهوَ َحسبُُه …) [الطالق: ٣]. 

٢٣- وإن أحاطت بك املصائب؛ ال تقلق! 
(… َسيَجَعُل اهللَُّ بَعَد ُعسٍر يُسرًا) [الطالق: ٧]. 

كن متفائالً في أصعب الظروف. 



٢٤- أن تتصدق ال يعني أن تخرج أسوأ ما لديك فتقدمه! 
ُموا الـَخبيَث مِــنُه تُـنِفقوَن َوَلسـتُم بِــآخِـــذيـِه إاِّل أَن  (… واَل تَـيَمَّ

تُغِمضوا فيِه َواعَلموا أَنَّ اهللََّ َغِنيٌّ َحميٌد) [البقرة: ٢٦٧]. 

٢٥- مـن يـفتح حـسابًـا فـي وسـائـل الـتواصـل بـاسـم وهـمي، 
ثـــم يـــبث فـــيه بـــضاعـــته املـــزجـــاة، مـــن ســـب وشـــتم، ونشـــر 
لـألكـاذيـب، وإشـاعـة لـلفواحـش واملـنكرات؛ (أَلَـم يَـعَلم بِـأَنَّ اهللََّ 

يَرى) [العلق: ١٤]. 

٢٦- لـيس مـن الـفقه أن تـقدم أجـنبيًا فـي الـصدقـة ولـديـك مـن 
أقاربك فقير متعفف! 

والصدقة عليه بر وصلة وصدقة. 
(يَـسأَلـونَـَك مـاذا يُـنِفقوَن قُــل مـا أَنـفَقتُم مِــن خَــيٍر فَـلِلوالِـَديـنِ 

َواألَقَربنَي) [البقرة: ٢١٥]. 
فقد بدأ اهلل بهما. 

٢٧- الــتذلــل هلل عــز واالفــتقار إلــيه غــنى والــتوكــل عــليه قــوة 
والقرب منه حياة! 

(فَِفرّوا إَِلى اهللَِّ …) [الذاريات: ٥٠]. 
اللهم قربك. 



٢٨- (إِنَُّهم كانوا يُسارِعوَن ِفي الَخيراِت …) [األنبياء: ٩٠]. 
هل جربت هذا الشعور في الطاعة؟ 

مبادرة ومسابقة ومسارعة! 
أم أننا نتثاقل ونتكاسل؟ 
اللهم حبب إلينا اإليمان 

٢٩- إن صـدر مـن قـريـبك أو صـديـقك مـا يـسوؤك؛ اغـمره فـي 
بحر حسناته، ثم كفى باملرء نبالً أن تعد معايبه! 

وال تلتفت للشيطان ووساوسه فغرضه إفساد العالقات. 
يطاِن ) [البقرة: ١٦٨].  (واَل تَتَِّبعوا ُخطُواِت الشَّ

٣٠- الــــكثير مــــن الــــنعم الــــتي اعــــتدنــــا عــــليها وغــــفلنا عــــن 
شكرها هي لغيرنا أمنيات! 

الصحة 
األمن 

رغد العيش 
(الَّذي أَطَعَمُهم ِمن جوٍع َوآَمنَُهم ِمن َخوٍف) [قريش: ٤]. 

الحمد هلل كثيرا. 



٣١- العالقة مع اهللهلالج لج تثمر العالقة الجيدة مع الناس! 
ذيـَن آمَـنوا َوعَــِمُلوا الـّصالِـحاِت سَــــيَجَعُل لَـُهُم الـرَّحـمنُ  (إِنَّ الّـَ

ُودًّا) [مريم: ٩٦]. 

٣٢- وإن كــان أبــواك مشــركَـــني (… َوصــاحِــــبُهما فِـــي الــدُّنــيا 
َمعروفًا …) [لقمان: ١٥]. 

فكيف إن كانا مسلَمني موحدين! 
اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهما وألحقنا برهما. 

٣٣- امـــِض قـــدمـــا فـــي تحقيق هـــدفـــك وال تـــلتفت لـــلمثبطني 
والكسالى. 

ال وقتك لديك لتضيعه! 
(… واَل يَلتَِفت ِمنُكم أََحٌد َوامضوا َحيُث تُؤَمروَن) 

[الحجر: ٦٥]. 

٣٤- الـــغنب أن تـــمضي ســـاعـــات يـــومـــك وأنـــت تـــنتقل بـــني 
وسائل التواصل ثم يضيق وقتك عن تالوة آية! 

 ( (بَـــِل اإِلنـــساُن عَــــلى نَـــفِسِه بَـــصيرَةٌ  َولَــــو أَلـــقى مَــــعاذيـــرَهُ
[القيامة: ١٤-١٥]. 



٣٥- ال تحــــدثــــني عــــن إنــــجازاتــــك إذا لــــم يــــكن الــــقرآن مــــن 
أولوياتك! 

(إِنَّ هذَا الُقرآَن يَهدي لِلَّتي ِهيَ أَقوَُم …)[اإلسراء: ٩]. 

٣٦- أحسن وفادة يومك قبل ارتحاله! 
(يَـوَم تَجِـــُد كُــلُّ نَـفٍس مـا عَــِمَلت مِــن خَــيٍر مُـحَضرًا َومـا عَــِمَلت 
مِــن سـوٍء تَـوَدُّ لَـو أَنَّ بَـينَها َوبَـينَُه أَمَـًدا بَـعيًدا َويُحَـــذِّرُكُــُم اهللَُّ 

نَفَسُه …) [آل عمران: ٣٠]. 

٣٧- رّوض نــــفسك عــــلى تــــقلبات الــــدنــــيا؛ فــــلم يســــلم مــــن 
ابتالءاتها األنبياء على علو كعبهم! 

ُهم فـيها نَـَصٌب َومـا  الـراحـة الـتامـة فـي الـجنة فـقط، (ال يَـَمسُّ
ُهم ِمنها ِبُمخرَجنَي) [الحجر: ٤٨]. 

٣٨- تـــتهيأ لـــك املـــعصية فـــي وســـائـــل الـــتواصـــل فـــتدعـــها 
مستحضرا: 

ـِه َونَــَهى الــنَّفَس عَـــِن الــَهوى  فَــِإنَّ  (َوأَمّــا مَــن خــاَف مَــقاَم َربّـِ
الَجنََّة ِهيَ املَأوى) [النازعات: ٤٠-٤١]. 

اللهم أعنّا على أنفسنا. 



٣٩- إلى من أثقلته الذنوب وكبلته: 
(َومَــن يَـعَمل سـوًءا أَو يَـظلِم نَـفَسُه ثُـمَّ يَسـتَغِفِر اهللََّ يَجِـــِد اهللََّ 

َغفورًا رَحيًما) [النساء: ١١٠]. 

٤٠- كلما همت نفسك بمعصية ردد: 
(… فََمن يَنُصرُني ِمَن اهللَِّ إِن َعَصيتُُه …) [هود: ٦٣]. 
(ُقل إِنّي أَخاُف إِن َعَصيُت َربّي َعذاَب يَومٍ َعظيمٍ) 

[األنعام: ١٥]. 

ـــُه أَنّــــي مَـــــغلوٌب فَــــانــــتَِصر فَــــفَتَحنا أَبــــوابَ  ٤١- (فَــــَدعــــا َربّـَ
ماِء ِبماٍء ُمنَهِمٍر) [القمر: ١٠-١١].  السَّ

هكذا يصنع الدعاء! 

٤٢- حتى األنبياء يسألون اهللهلالج لجالثبات على الدين! 
(َوإِذ قــــاَل إِبــــراهــــيُم رَبِّ اجــــَعل هــــذَا الــــبََلَد آمِــــنًا َواجــــنُبني 

َوبَِنيَّ أَن نَعبَُد األَصناَم) [إبراهيم: ٣٥] 
(تَوَفَّني ُمسلًِما َوأَلِحقني ِبالّصالِحنَي) [يوسف: ١٠١]. 



٤٣- ال تـــتوقـــف عـــن الـــسعي والـــعمل وعـــمارة األرض مـــهما 
كانت الظروف؛ تأمل: 

(َوُهزّي إَِليِك ِبِجذِع النَّخَلِة …) [مريم: ٢٥]. 

٤٤- عـلينا أن نـسارع فـي مـياديـن الـخيرات والـطاعـات دون 
أن نلتفت ملقدار األجر والهبات! 

(… َومـا تَُقدِّمـوا أِلَنـفُِسُكم مِـن خَـيٍر تَجِــدوهُ عِــنَد اهللَِّ هُـوَ خَـيرًا 
َوأَعظََم أَجرًا …) [املزمل: ٢٠]. 

٤٥- الـصدقـة دلـيل عـلى صـدقـك وسـخاء نـفسك حـيث تخـرج 
جزًءا من مالك بال مقابل حسي تراه! 

والفالح فيمن وقاه اهلل شح نفسه. 
(َوَمن يوقَ ُشحَّ نَفِسِه فَأُولِئَك ُهُم املُفلِحوَن) [التغابن: ١٦]. 

٤٦- والداك وصية اهلل لك؛ فما أنت فاعل بوصيته!؟ 
ينَا اإِلنساَن ِبوالَِديِه إِحسانًا …)[األحقاف: ١٥].  (َوَوصَّ



٤٧- تعاهد الصدقة ولو بالقليل 
فـــفيها بـــركـــة لـــلمال، وأمـــاٌن مـــن الـــخوف والحـــزن، وســـبيل 

لرفعة الدرجات وغفران الخطيئات. 
ذيـَن يُـنِفقوَن أَمـوالَـُهم بِـالـلَّيِل َوالـنَّهاِر سِـــرًّا َوعَــالنِــيًَة فَـَلُهم  (الّـَ

أَجرُُهم ِعنَد َربِِّهم واَل َخوٌف َعَليِهم واَل ُهم يَحزَنوَن) 
[البقرة: ٢٧٤]. 

٤٨- ليس هناك أشياء تأتي متأخرة 
كل شيء يأتي في وقته املناسب 

لكننا نستعجل! 
(ُخلِقَ اإِلنساُن ِمن َعَجٍل..) [األنبياء: ٣٧] 

فارض به مدبرًا كما رضيت به ربًا. 

٤٩- الـــــدعـــــوات الـــــتي فـــــي نـــــفسك ألِـــــح عـــــلى اهللهلالج لج بـــــها 
والتمس أوقات اإلجابة، وال تتعجل وأيقن اإلجابة. 

(… إِنَّ َربّي َلَسميعُ الدُّعاِء) [إبراهيم: ٣٩]. 
(… فَِإنّي َقريٌب …) [البقرة: ١٨٦]. 

(أَمَّن يُجيُب املُضطَرَّ …) [النمل: ٦٢]. 

٥٠- لو لم يكن للصداقة شأن ملا ذكرت في القرآن! 
(فَما َلنا ِمن شاِفعنَي  واَل َصديقٍ َحميمٍ) [الشعراء: ١٠٠-١٠١]. 



٥١- يهددهم فرعون بصنوف العذاب ثم يأتي ردهم: 
(… فَـاقـِض مـا أَنـَت قـاٍض إِنّـَما تَـقضي هـِذِه الـَحياةَ الـدُّنـيا)

[طه: ٧٢]. 
ما أعظم اإليمان إذا خالطت بشاشته القلوب! 

٥٢- الــــذيــــن يــــعملون هلل ال يــــتوقــــفون عــــن الــــعطاء وإن قــــل 
الثناء أو ظهر الجفاء! 

ألنها هلل! 
(… َومـا تَُقدِّمـوا أِلَنـفُِسُكم مِـن خَـيٍر تَجِــدوهُ عِــنَد اهللَِّ هُـوَ خَـيرًا 

َوأَعظََم أَجرًا …) [املزمل: ٢٠]. 

٥٣- كـــــل تـــــجارة فـــــهي دائـــــرة بـــــني الـــــربـــــح والـــــخسارة؛ إال 
التجارة مع اهلل فالربح فيها مضمون! 

الةَ َوأَنــفَقوا مِــّما  ـذيــَن يَــتلوَن كِـــتاَب اهللَِّ َوأَقــامُــوا الــصَّ (إِنَّ الّـَ
َرزَقناُهم ِسرًّا َوَعالِنيًَة يَرجوَن ِتجارَةً َلن تَبور)[فاطر:٢٩]. 

٥٤- بـينما تـخشى مـن الـنهايـات الـقاسـية؛ فـإذا هـي بـوابـةٌ 
لحياٍة سعيدة! 

 (وإن يَــــتَفَرَّقــــا يُــــغِن اهللَُّ كُـــــالًّ مِـــــن سَـــــــَعِتِه وَكــــاَن اهللَُّ واسِــــــًعا 
َحكيًما) [النساء: ١٣٠]. 



٥٥- حـتى فـي الـقتال والحـرب شـرعـت صـالة الـخوف، ولـم 
تؤخر عن وقتها: 

الةَ فَــلتَُقم طــائِـــفٌَة مِـــنُهم  (َوإِذا كُـــنَت فــيِهم فَــأَقَــمَت لَــُهُم الــصَّ
َمَعَك َوليَأُخذوا أَسلَِحتَُهم فَِإذا َسَجدوا 

فَـــليَكونـــوا مِـــنى َورائِـــُكم َولـــتَأِت طـــائِـــفٌَة أُخـــرى لَـــم يُـــَصّلوا 
فَليَُصّلوا َمَعَك َوليَأُخذوا ِحذرَُهم..)[النساء: ١٠٢]. 

فما عذرنا في تأخيرها؟ 

٥٦- ال تحـدثـني عـن كـتب الـرقـائق واإليـمانـيات؛فـالـقلب إن 
لـم يـتأثـر بـالـقرآن -الـذي لـو نـزل عـلى جـبل لـتصدع-؛فـغيره 

من باب أولى! 
(لَــو أَنـزَلـنا هـذَا الـُقرآَن عَــلى جَـــبٍَل لَــرَأَيـتَُه خـاشِـــًعا مُــتََصدِّعًــا 
مِــــــن خَــــــشيَِة اهللَِّ َوتِــــــلَك األَمـــــثاُل نَـــــضِربُـــــها لِـــــلنّاِس لَـــــَعلَُّهم 

روَن) [الحشر: ٢١].  يَتَفَكَّ

٥٧- تـحب أمـرا وتـبذل وسـعك فـي تـحقيقه ثـم ال يـتهيأ لـك؛ 
لـــتعلم بـــعد مـــدة أنـــه ال يـــناســـبك؛ فتحـــمد اهللهلالج لج أن صـــرفـــه 

عنك! 
( َواهللَُّ يَعَلُم َوأَنتُم ال تَعَلموَن) [البقرة: ٢١٦]. 



مُس يَـنبَغي لَـها أَن تُدرَِك الـَقَمَر واََل الـلَّيُل سـاِبقُ  ٥٨- (اَل الـشَّ
النَّهاِر وَُكلٌّ في فََلٍك يَسبَحوَن) [يس: ٤٠]. 

الكون كله يسير بانتظام واطراد؛ أنا وأنت أولى بهذا! 

٥٩-إلى الباحثني عن السعادة: 
(مَــن عَــِمَل صــالِــًحا مِــن ذَكَــٍر أَو أُنــثى َوهُــوَ ُمؤمِــٌن فَــَلنُحِييَنَّهُ 
حَــياةً طَـيِّبًَة َوَلنَجـِزيَـنَُّهم أَجـرَهُــم بِـأَحـَسِن مـا كـانـوا يَـعَملوَن)

[النحل: ٩٧]. 

٦٠- من أّمن على دعوة فهو كمن دعا بها: 
(قاَل َقد أُجيبَت َدعوَتُُكما..) [يونس: ٨٩]. 

فالداعي موسى واملؤمِّن هارون عليهما السالم 

٦١- كـلما تجـملت لـك املـعصية وتـهيأت؛ قـل:(إِنّـي أَخـاُف إِن 
) [األنعام: ١٥].  َعَصيُت َربّي َعذاَب يَومٍ َعظيمٍ

ثم ذكرها: (َومِلَن خاَف َمقاَم َربِِّه َجنَّتاِن)[الرحمن: ٤٦]. 
اللهم خشيتك في الغيب والشهادة. 



ــــــَك مِـــــــَن اآلمِـــــــننَي)     ٦٢- (يـــــــا مـــــــوســـــــى أَقـــــــِبل واَل تَـــــــَخف إِنّـَ
[القصص: ٣١]. 

هنا األمان الحقيقي! 

٦٣- (َوَلم أَُكن ِبُدعاِئَك رَبِّ َشِقيًّا) [مريم: ٤]. 
بــل كــلما ســألــتك أعــطيتني، وكــلما دعــوتــك أجــبتني؛ فــلك 

الحمد. 

٦٤- هلل قلوب اآلباء واألمهات! 
ت عَـيناهُ  (َوتَوَلّـى عَـنُهم َوقـاَل يـا أَسَـــفى عَـلى يـوسُـــَف َوابـيَضَّ

ِمَن الُحزِن فَُهوَ َكظيٌم) [يوسف: ٨٤]. 
(َوأَصـبَحَ فُؤاُد أُمِّ مـوسـى فـارِغًـا إِن كـاَدت لَـتُبدي بِـِه لَـوال أَن 

َربَطنا َعلى َقلِبها لِتَكوَن ِمَن املُؤِمننَي) [القصص: ١٠]. 

٦٥- مـحبة الـطاعـة وبـغض املـعصية مـنّة مـن اهللهلالج لج وفـضل 
ال بحول العبد وقوته؛ فليشكره عليها! 

ــنَُه فـــي قُـــلوبِــــُكم وَكَــــرَّهَ  (َولـــِكنَّ اهللََّ حَـــــبََّب إِلَـــيُكُم اإليـــماَن َوزَيّـَ
إِلَـــيُكُم الـــُكفَر َوالـــفُسوقَ َوالـــِعصياَن أُولـــِئَك هُــــُم الـــرّاشِـــــدوَن)

[الحجرات: ٧]. 



٦٧- اضـــرب لـــك ســـهما بـــاملـــسميات الـــحقيقية؛ أمـــا األلـــقاب 
الوظيفية واملناصب االجتماعية ال تلبث أن تزول! 

(إِنَّ املُســـلِمنَي َواملُســـلِماِت َواملُؤمِـــننَي َواملُؤمِـــناِت َوالـــقانِـــتنيَ 
َوالـقانِـتاِت َوالـّصاِدقـنَي َوالـّصاِدقـاِت َوالـّصابِـريـَن َوالـّصابِـراتِ 
َوالـــــخاشِـــــــعنَي َوالـــــخاشِـــــــعاِت َواملُـــــتََصدِّقـــــنَي َواملُـــــتََصدِّقـــــاتِ 
َوالـّصائِــمنَي َوالـّصائِــماِت َوالـحافِــظنَي فُـروجَـــُهم َوالـحافِــظاتِ 
َوالــذّاكِـــريــَن اهللََّ كَـــثيرًا َوالــذّاكِـــراِت أَعَــدَّ اهللَُّ لَــُهم مَــغِفرَةً َوأَجــرًا 

َعظيًما) [األحزاب:٣٥]. 

٦٨- مكة هي املكان الوحيد الذي كلما زرته ازددت شوقا  
(َوإِذ َجَعلنَا البَيَت َمثابًَة لِلنّاِس َوأَمنًا..) [البقرة: ١٢٥] 

كلما رجعوا منه ازدادوا تعلقا! 

٦٩- مـا أكـثر مـا تـتهيأ املـعاصـي فـي وسـائـل الـتواصـل دون 
أدنى جهد، 

(.. لِيَعَلَم اهللَُّ َمن يَخافُُه ِبالَغيِب) [املائدة: ٩٤]. 
اجعل بينك وبينها سدا منيعا 

(َومِلَن خاَف َمقاَم َربِِّه َجنَّتاِن) [الرحمن: ٤٦]. 



٧٠- (َوابــتَغِ فــيما آتــاَك اهللَُّ الــّداَر اآلخِــــرَةَ واَل تَــنَس نَــصيبَكَ 
مِـَن الـدُّنـيا َوأَحـِسن كَــما أَحـَسَن اهللَُّ إِلَـيَك واَل تَبغِ الـفَساَد فِـي 

األَرِض إِنَّ اهللََّ ال يُِحبُّ املُفِسديَن) [القصص: ٧٧]. 
أحــِسن فــي عــبادة اهللهلالج لج، وأحــسن إلــى عــباده كــما أحــسن 

إليك بعظيم نعمه وآالءه. 
إن اهلل يحب املحسنني! 

٧١- كل من عصى اهللهلالج لج فهو جاهل به! 
ـَما الــتَّوبَــُة عَـــَلى اهللَِّ لِــلَّذيــَن يَــعَملوَن الــّسوَء بِـــَجهالَــٍة ثُــمَّ  (إِنّـَ
يَـتوبـوَن مِـن قَـريـٍب فَـأُولـِئَك يَـتوُب اهللَُّ عَـَليِهم وَكـاَن اهللَُّ عَـليًما 

َحكيًما) [النساء: ١٧]. 

٧٢- واهلل إني ألعجب من حال الجن مع القرآن! 
استماع وإنصات، ثم تأثر به ثم دعوة إليه! 

(َوإِذ صَـــــــرَفـــنا إِلَـــيَك نَــفَرًا مِـــَن الـــِجنِّ يَســـتَِمعوَن الـــُقرآَن فَـــَلّما 
ـــوا إِلــــى قَــــومِــــِهم  حَـــــَضروهُ قــــالــــوا أَنــــِصتوا فَــــَلّما قُــــِضيَ َولّـَ

ُمنِذريَن) [األحقاف: ٢٩]. 



٧٣- الـــــنار صـــــارت بـــــرداً وســـــالمـــــاً والـــــعصا انـــــقلبت حـــــية 
تسعى ومريم تحمل بال زوج وعيسى يتكلم في املهد.. 

(..أََلم تَعَلم أَنَّ اهللََّ َعلى ُكلِّ َشيٍء َقديٌر) [البقرة: ١٠٦]. 

٧٤- (قُـــل مَـــن يُـــنَّجيُكم مِــــن ظُـــُلماِت الـــبَرِّ َوالبَحـــِر تَـــدعـــونَـــهُ 
تََضرُّعًـا َوخُـفيًَة لَـِئن أَنـجانـا مِـن هـِذِه لَـنَكونَنَّ مِـَن الـّشاكِــريـَن، 
قُــــِل اهللَُّ يُــــنَّجيُكم مِــــنها َومِــــن كُــــلِّ كَــــرٍب ثُـــمَّ أَنــــتُم تُشــــرِكــــوَن) 

[األنعام: ٦٣،٦٤]. 
جميع كروبك سينجيك اهللهلالج لج منها! 

أيّا كانت! 

٧٥- اجــعل ولــوجــك وخــروجــك، ونــومــك ويــقظتك، ومــأكــلك 
ومشربك، وسائر شأنك وفق الهدي النبوي! 

(َلَقد كاَن َلُكم في رَسوِل اهللَِّ أُسوَةٌ َحَسنٌَة) [األحزاب: ٢١]. 

٧٦- الــــفراغ والــــهم قــــريــــنان؛ حــــاول أن تــــشغل نــــفسك بــــما 
ينفعك ويرفعك في دنياك وآخرتك. 

(فَِإذا فَرَغَت فَانَصب، َوإِلى َربَِّك فَارَغب) [الشرح: ٨،٧]. 



٧٧- أودع في خزائن أيامك عمال يسرك يوم أن تلقاه! 
ُر اإِلنساُن ما َسعى) [النازعات: ٣٥].  (يَوَم يَتَذَكَّ
(يَقوُل يا َليتَني َقدَّمُت لَِحياتي) [الفجر: ٢٤] 

٧٨- العجــــلة مــــذمــــومــــة إال فــــي أبــــواب الــــخيرات وأعــــمال 
الطاعات؛ سابق فيها وسارع قبل أن يحال بينك وبينها! 

( َوَعِجلُت إَِليَك رَبِّ لِتَرضى) [طه: ٨٤]. 

٧٩- تريد أن تسعد؟ 
انــــظر لحجــــم الــــنعم الــــتي بــــني يــــديــــك؛ قــــد اعــــتدت عــــليها 

وغفلت عن شكرها! 
تظن أنها يسيرة؛ لكن ماذا لو فقدتها؟ 

ما أعظمها واهلل! 
(َوآتــــاكُـــــم مِــــن كُـــــلِّ مــــا سَــــــأَلــــتُموهُ َوإِن تَــــُعّدوا نِـــــعَمَت اهللَِّ ال 

تُحصوها إِنَّ اإِلنساَن َلظَلوٌم َكفّاٌر) [إبراهيم: ٣٤]. 



٨٠- قــد تــأتــي بــأعــمال كــأمــثال الــجبال لــكنها تــذهــب هــباءً 
منثورا! 

أتدري لَم؟ 
فـقدت شـرطـي قـبول الـعمل؛ إمـا فـعلتها لـغير وجـه اهلل أو لـم 

تكن على هدي رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص"! 
ِه فَـليَعَمل عَــَماًل صـالِـًحا واَل يُشـرِك  (فَـَمن كـاَن يَـرجـو لِـقاَء َربّـِ

ِبِعباَدِة َربِِّه أََحًدا) [الكهف: ١١٠]. 

٨١- إن ضـــاق عـــليك الـــوقـــت بـــالـــدعـــاء، أو كـــثرت مـــطالـــبك؛ 
ـنا آتِـــنا فِـــي الــدُّنــيا حَــــَسنًَة َوفِـــي اآلخِــــرَِة حَــــَسنَةً  فــالــزم: (َربّـَ

َوِقنا َعذاَب النّاِر)[البقرة:٢٠١]. 
فقد جمعت لك خيري الدنيا واآلخرة! 

٨٢- العمل في طاعة اهلل هلالج لجهو من شكر اهلل 
كوُر)  (اعَملوا آَل داووَد ُشكرًا َوَقليٌل ِمن ِعباِدَي الشَّ

 [سبأ: ١٣] 

٨٣- حتى الجمادات خلقت لغاية! 
ماَء َواألَرَض َوما بَينَُهما باِطاًل..) [ص: ٢٧].  (َوما َخَلقنَا السَّ



٨٤- ثمرة العلم العمل! 
ــن هُـــوَ قــانِـــٌت آنــاَء الــلَّيِل ســاجِــــًدا َوقــائِـــًما يَحــذَُر اآلخِــــرَةَ  (أَمّـَ
َويَـرجـو رَحـَمَة َربّـِِه قُـل هَـل يَسـتَوِي الّـَذيـَن يَـعَلموَن َوالّـَذيـَن ال 

ُر أُوُلو األَلباِب) [الزمر: ٩].  يَعَلموَن إِنَّما يَتَذَكَّ

٨٥- يا ابن آدم تأمل في  
سمعك وبصرك 

وتناسق أعضائك 
وجمال خلقك! 

 ( (الّـَذي أَحـَسَن كُــلَّ شَـــيٍء خَـَلَقُه َوبَـَدأَ خَـلقَ اإِلنـساِن مِـن طـنيٍ
[السجدة: ٧]. 

(َلَقد َخَلقنَا اإِلنساَن في أَحَسِن تَقويمٍ) [التني: ٤]. 

٨٦- قلب في نظرك وانظر في بديع صنع خالقك! 
(الّـَذي خَـَلقَ سَـــبعَ سَـــماواٍت طِــباقًـا مـا تَرى فـي خَـلقِ الـرَّحـمنِ 
مِـــن تَــفاُوٍت فَـــارجِــــعِ الـــبََصَر هَـــل تَــرى مِـــن فُـــطوٍر، ثُــمَّ ارجِــــعِ 

البََصَر َكرَّتنَيِ يَنَقلِب إَِليَك البََصُر خاِسئًا َوُهوَ َحسيٌر) 
[امللك:٤،٣]. 



ـــما يَــــخَشى اهللََّ مِـــــن عِـــــباِدِه الــــُعَلماُء إِنَّ اهللََّ عَـــــزيــــزٌ  ٨٧- (إِنّـَ
َغفوٌر) [فاطر: ٢٨]. 

أعلم الناس باهللهلالج لج أشدهم له خشية! 

٨٩- كــل صــفة تــعامــل بــها املخــلوق يــعامــلك اهللهلالج لجبــمثلها؛ 
فـمن عـفا عـن عـباد اهلل عـفى اهلل عـنه، ومـن فـسح لـهم فـسح 

اهلل له! 
(َولـــــيَعفوا َولـــــيَصفَحوا أاَل تُـــــِحبّوَن أَن يَـــــغِفَر اهللَُّ لَـــــُكم َواهللَُّ 

َغفوٌر رَحيٌم) [النور: ٢٢]. 
حوا فِــي املَـجالِــسِ  ـذيــَن آمَــنوا إِذا قــيَل لَــُكم تَــفَسَّ ـَها الّـَ (يــا أَيّـُ

فَافَسحوا يَفَسحِ اهللَُّ َلُكم..) [املجادلة: ١١]. 

٩٠- كثرة ذكر اهلل هلالج لجأماٌن من النفاق! 
فقد قال اهللهلالج لج عن املنافقني: 

(إِنَّ املُـنافِــقنَي يُـخاِدعـوَن اهللََّ َوهُــوَ خـاِدعُــُهم َوإِذا قـامـوا إِلَــى 
الِة قــامــوا كُـــسالــى يُــراءوَن الــنّاَس واَل يَــذكُـــروَن اهللََّ إاِلّ  الــصَّ

َقلياًل) [النساء: ١٤٢]. 



 ٩١- مــــن حــــافــــظ عــــلى الــــصالة فــــإنــــها كــــفيلة بــــنهيه عــــن 
الفحشاء واملنكر: 

الةَ تَــــنهى عَـــــِن الــــفَحشاِء َواملُــــنَكرِ  الةَ إِنَّ الــــصَّ (َوأَقِـــــمِ الــــصَّ
َوَلِذكُر اهللَِّ أَكبَُر َواهللَُّ يَعَلُم ما تَصنَعوَن) [العنكبوت: ٤٥]. 

 أما من ضيعها فهو متبع للشهوات! 
ـــبَُعوا  الةَ َواتّـَ (فَخَــــــَلَف مِـــــن بَـــــعِدهِـــــم خَـــــلٌف أَضـــــاعُـــــوا الـــــصَّ

َهواِت فََسوَف يَلَقوَن َغيًّا) [مريم: ٥٩].  الشَّ

٩٢- ال يــكفي أن تــأتــي بــصورة الــعمل بــل عــليك تــحسينه 
وتكمليه! 

(الّـَذي خَـَلقَ املَوَت َوالـَحياةَ لِـيَبُلوَكُــم أَيّـُُكم أَحـَسُن عَـَماًل َوهُـوَ 
الَعزيزُ الَغفوُر) [امللك: ٢]. 

٩٣- تغافل لبقاء الود! 
(َوإِذ أَسَــــرَّ الـنَِّبيُّ إِلـى بَـعِض أَزواجِـــِه حَـــديـثًا فَـَلّما نَـبَّأَت بِــهِ 
َوأَظهَـــرَهُ اهللَُّ عَـــَليِه [عَـــرََّف بَــعَضُه َوأَعــرََض عَـــن بَــعٍض] فَــَلّما 
نَـبَّأَهــا بِــِه قــالَــت مَــن أَنــبَأََك هــذا قــاَل نَـبَّأَنِــيَ الــَعليُم الــَخبيُر)

[التحريم: ٣] . 



٩٤- (َويٌل لِلُمطَفِّفنَي) [املطففني: ١]. 
احـذر مـن الـتطفيف فـي الـتعامـل مـع غـيرك ؛ تـقدم لـهم أسـوأ 
مــا لــديــك وتــريــد أن تــأخــذ أفــضل مــا لــديــهم؛ فــقد تــوعــد اهلل 

هلالج لجاملطففني! 

٩٥- قـال اهللهلالج لج: (لَـَقد كَـفََر الّـَذيـَن قـالـوا إِنَّ اهللََّ ثـالِـُث ثاَلثٍَة …) 
[املائدة: ٧٣] 

أتدري ما اآلية التي بعدها؟! 
(أَفَــــال يَــــتوبــــوَن إِلَــــى اهللَِّ َويَســــتَغِفرونَـــُه َواهللَُّ غَــــفوٌر رَحــــيٌم)

[املائدة: ٧٤]. 
كفر وشرك ثم يفتح لهم أبواب التوبة! 

٩٦- إلى معاشر القراء واملثقفني: 
ال تـــأخـــذنـــكم لـــذة الـــقراءة عـــن تـــدبـــر الـــقرآن والـــعيش مـــع 

القرآن! 
(إِنَّ هذَا الُقرآَن يَهدي لِلَّتي ِهيَ أَقوَُم …) [اإلسراء: ٩]. 



٩٧- (واَل تَـنَسوُا الــفَضَل بَــينَُكم إِنَّ اهللََّ بِــما تَـعَملوَن بَــصيٌر)
[البقرة: ٢٣٧]. 

في أي عالقة! 
بني الزوجني 

مع االقارب 
مع األصدقاء 

ال تنسوا الفضل بينكم! 

٩٨- اقطع آمالك بالبشر 
فــقد نســبوا هللهلالج لج الــولــد وهــو يــطعمهم ويــسقيهم؛ أتــراهــم 

ينظرون إلحسانك؟ 
ال تنتظر منهم شيئا، وليكن عملك هلل.. هلل فقط. 

(َواصِبر فَِإنَّ اهللََّ ال يُضيعُ أَجَر املُحِسننَي) [هود: ١١٥]. 

٩٩- فعل األسباب هو جزء من التوكل على اهلل! 
(َوقـاَل يـا بَـِنيَّ ال تَدخُـلوا مِـن بـاٍب واحِــٍد َوادخُـلوا مِـن أَبـوابٍ 
مُــتَفَرِّقَــٍة َومــا أُغــني عَــنُكم مِــَن اهللَِّ مِــن شَــــيٍء إِِن الــُحكُم إاِّل هللَِِّ 

لوَن) [يوسف: ٦٧]  ِل املُتَوَكِّ لُت َوَعَليِه فَليَتَوَكَّ َعَليِه تَوَكَّ

١٠٠- أيسر العبادات أعظمها أجرا! 
(..َوالـذّاكِــريـَن اهللََّ كَــثيرًا َوالـذّاكِــراِت أَعَـدَّ اهللَُّ لَـُهم مَـغِفرَةً َوأَجـرًا 

َعظيًما) [األحزاب: ٣٥].


