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 9111اىل  9اضاءات من 

 

 



 «1»اضاءات 
وضاقت عليه األرض مبا رحبت؛ وَأَحسَّ من نفسه بأنه  ، لو انقطع احملسن عن الطاعة؛ لضاقت عليه نفسه

 وتـََقرُّ عينه.، فتسكُن نفسه، حىت يعاودها، كاحلوت إذا فارق املاء
 )ابن القيم(
 « 2»اضاءات 
 ��الّسعادة أن يتذكر االنسان ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من مشاكل ومُهوم.. أسرار من أهم

 « 4»اضاءات 
)  تصرخ ضمائرُهم ،وحني تأتيهم الفرصة على طبٍق من ذهب، يتوعدون باإلنتقام، عندما يُطعن الطيبون يف قلوهبم

 !!العفو عند املقدرة (
 « 3»اضاءات 

وهم يبحثون عن قدوات هلم يف بداية حياهتم يسريون وفق ، همة يف حياة اإلنسانإن مرحلة الشباب مرحلة م
ولشأهنم كان النيب عليه ، سواًء كانوا ذكوراً أو إناثاً ، ولن جيدوا قدوات حقيقية إال يف شباب السرية النبوية، خطاهم

بالساقطني والتافهني ويقبلوا على  فينبغي للشباب اليوم أن يرتكوا االقتداء، الصالة والسالم يتعاهدهم ويهتم هبم
 سرية سلفهم الصاحلني.

 « 5»اضاءات 
 ال خري فيمن يرى نفسه أهاًل لشيء ال يراه الناس أهاًل له!!!!

 )اإلمام مالك (.
 « 6»اضاءات 

 اكثر الناس :اذا نصحت احد وقال لك
 كذا
 ها كثر الناس في القرآن لوجدت بعدابحثت عن كلمة قل له لو  

 اليؤمنون( -اليشكرون  - )اليعلمون
 « 1»اضاءات 

 }وما من دابة يف األرض إال على اهلل رزقها{
 من سوء الظن باهلل؛

 أن تعلم بأن اهلل تكفل برزق كل دابة عجماء
 مث تظن أنه يضيع عبده املوحد.

 



 الشيخ فهد العيبان
 « 8»اضاءات 

 " مالكم ال ترجون هلل وقارا "
 

 ملا جترَّأ على معاصيه "، قاُر اهلل وعظمُته يف قلب العبدقال ابن القيم " ولو متكَّن و 
 « 1»اضاءات 

 ؛َقد آل َتُكون َمنك أَو ِبسبِبك ؛أَشياء مَجيَلة حَتدث َلكَ 
 !ومل تُرد َخائَِبة ؛أرَتفعْت إىَل الّسماء ؛َبل ِمن َدْعوة حُمّب َلك

 « 91»اضاءات 
 [93ى { ]العلق:قال تعاىل } َأملَْ يـَْعَلْم بَِأنَّ اللََّه يـَرَ 

وتدعو ، وتكبح اجلماح، إهنا تضبط النوازع، وتفعل يف النفس ما ال تفعله سلطات الدنيا كلها، آية هتز الوجدان
أو يده ، فما أمجل أن يستحضر كل أحد هذه اآلية إذا امتدت عينه إىل خيانة، وكمال املراقبة، إىل إحسان العمل

أروع أن تكون هذه اآلية نصب أعيننا إذا أردنا القيام مبا أنيط بنا من وما ، أو سارت قدمه إىل سوء، إىل حرام
 .عمل

 « 99»اضاءات 
قد حتبك اليوم وتكرهك غدًا وليكن مهُّك كيف ُُيبك ، ال جتعل مهُّك هو حب الناس لك فالناس قلوهبم متقلبة

 .ربَّ الناس فإنه إن أحبك جعل أفئدة الناس هتواك
 « 92»اضاءات 

  :قّيم رمحه اهلليَقول إبن ال
 ، ] لو أن أحدكم هّم بإزالة جبل

 ..وهو ) واثق بالّله ( ألزاله
 .اللهم زدنا ثقة وحسن الظن بك

 "94اضاءات"
، فيصفو عنصرها ويضيء، ويطهرها يف بوتقة األمل، ويرفعها على ذواهتا، إن الصراع والصرب عليه يهب النفوس قوة

 .أل حىت يف أعني أعدائها وخصومهافتتأل، ويهب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية
 .]الشهيد سيد قطب[ عليه رمحة اهلل

 « 93»اضاءات 
 !رفقاء الدرب يتساقطون يف طريق الذات واملصاحل وال يستمر معك إال أصحاب املبادئ واملروءات



 نوح الشهري
 « 95»اضاءات 

 اهلدايُة حمُض توفيق؛ 
 ، فكم من ذكي ال يُبصُر الطريق

 وفٍَّق للصواب والتحقيقوكم من بليٍد م
 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: 
ويعميه عن أظهر األشياء! وقد يكون من أبلد الناس ، وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحّدهم نظًرا» 

 فال حول وال قوة إال باهلل! ، وأضعفهم نظًرا ويهديه ملا اختلف فيه من احلق بإذنه
 يف األحاديث الصحيحة كثريًا  - ملسو هيلع هللا ىلص -وهلذا كان النيب ، ره واستدالله أو عقله ومعرفته ُخِذلفمن اتكل على نظ

 :ما يقول
 )يا مقلِّب القلوب ثبِّت قليب على دينك(.

 «96»اضاءات 
هكذا جيب ،،، وال تتّكرب بسبب جناح!، وال تتبّدل بسبب فشل، وال تتلّون لنّيل إعجاهبم، ال تتغرّي إلرضاء الناس

 ...تكونان 
 « 91»اضاءات 

 صعب على املرء فراق أحبته باملوت..
 ولكن األصعب:هو لقاء اهلل دون رصيد من العمل الصاحل..

 « 98»اضاءات 
 :قال الشافعي" 

 طلبنا ترك الذنوب فوجدناه بصالة الضحى
 وطلبنا ضياء القبور فوجدناه يف قراءة القرآن
 دقة."وطلبنا عبور الصراط فوجدناه يف الصوم والص

 « 91»اضاءات 
لو رغب ىف اجلنة  ، و . لو خاف من النار كما خاف من الفقر.. لنجا منهما.مسكني ابن آدم :يقول ُيىي بن معاذ
 لو خاف اهلل سراً كما خياف اخللق جهراً لسعد ىف الدارين.، و . لوصل اليهما.كما رغب ىف الغىن

 « 21»اضاءات 
 قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل:



 ، ذا رأيت نفسك متكاساًل عن الطاعه}إ
 فأحذر أن يكون اهلل قد كره طاعتك {

 « 29»اضاءات 
 "وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا )ربنا("

 مل جيدوا قوة يلقون هبا هول عدوهم مثل الدعاء
 .ربنا :واجه املخاطر واألهوال والكربات وقل مثلهم

 « 22»اضاءات 
 األدب الضائع.....

 :مد بن إمساعيل املقدمقال الشيخ حم
 !!!واهلل ما رأيت مسلًما ميشي يف الشارع إال وأوقن أنه خري مين 

 ؟فقلت له ملا يا شيخنا
 :فقال

 ألين ال أدري مبا خيتم يل وله. :* األول
لتفاوت معاين القلوب فرمبا أوتيت أنا الكالم وأويت هو التقوى ورمبا أوتيت أنا حسن السمت وأويت هو  :* الثاين

 لتوكلا
 فنحن ننبهر بأعمال اجلوارح وال نلتفت ألعمال القلوب وهي موضع نظر الرب عز وجل 

 « 24»اضاءات 
}وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار{ قال طلق بن حبيب: إن حق اهلل أثقل من أن يقوم به 

 وأمُسوا توابني.، توابنيولكن أصِبحوا ، وإن نعم اهلل أكثر من أن ُيصيها العباد، العباد
 « 23»اضاءات 

واستعذ باهلل دائما ان تكون جسرا يعرب عليه الناس اىل اجلنة مث ، }إياك ان تدل الناس على اهلل مث تفقد الطريق
 يرمى به يف النار{

 « 25»اضاءات 
ن هناك من يدعو اهلل ولك، وال قلًبا خالًيا من اهلموم وال رأًسا خفيفا من األعباء، ال أحد ميتلك حياة كاملة

 ويبتسم قائال احلمد هلل دائما وأبًدا.
  



 « 26»اضاءات 
 ..مؤملة جدا

 ُسئل أحد املشائخ عن املرء كثري الطاعات 
 ...لكنه يغتاب

 فقال" لعل اهلل سخره ليعمل لغريه"
 .إجابة مؤملة حتتاج ملزيد من التأمل

 ��وحكمة ُتظهرها، ونُعمة تشكرها ،وباطٌل تدحضه، احفظ لسانك إال من أربعة:حٌق توضحه��
 « 21»اضاءات 

 اللهم صل وسلم على نبينا حممد عدد ما ذكره الذاكرون»
 «اللهم صل وسلم على نبينا حممد عدد ماغفل عن ذكره الغافلون

 « 28»اضاءات 
 قدام(أللو أن السباق إىل اهلل ب )ا

 .!!.لتصدر خفيف البدن
 
 لكن السباق إىل اهلل  

 ئاً "خلفي العمل..بالقلوب فهني
 « 21»اضاءات 

 فشرب من تراب الشاطئ امثن من كل ذهب األرض بالنسبة للغريق"، "قيمة كل شيء هي قيمة احلاجة اليه
 « 41»اضاءات 

 إذا كنت يف زمان يكون الوصول فيه إىل احلرام أسهل.... 
 

 فاعلم أنه زمان يكون فيه ثواب اخلوف من اهلل أعــظـم....
 

 مل..جديرة بالتأ
 «49»اضاءات 

 تيأس من صعوبة الطريقال  
 ،، فالصراط املستقيم على ظهر جهنم

 ولكنه طريقك إىل اجلنة.



 « 42»اضاءات 
سئل سفيان الثوري كيف تعلم املالئكة أن العبد قد هم حبسنه أو سيئه قال إذا هم العبد حبسنه وجدوا منه ريح 

 املسك وإذا هم بسيئة وجدوا منه ريح الننت 
  أعلمواهلل

 املرجع / تفسري القرطيب رمحه اهلل
 « 44»اضاءات 

 )) الـُمــــوفــــــق ((
 

 هو الذي إذا توّقفْت أنفاسه
 ..مل تتوقف حسناته

  
 مسافٌر أنَت واآلثاُر باقيٌة 

 فاترك وراءك ما حتيي به أثرك..
 « 43»اضاءات 

تبقى على العهـد..حىت وإن طالت املسافات أو  الصداقة هي أن، ليست الصداقه البقاء مع الصديق وقتًا أطول"
 ".قصرت

 «45»اضاءات 
 :-رمحه اهلل-قال اإلمام الشوكاين 

وإذا لقي غري األهل من ، أقلهم خرياً و  أشجعهم نفساً و  )فرتى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخالقاً!
 ، كثر خريه، و انبسطت أخالقه وجادت نفسهو  األجانب النت عريكته

 نسأل اهلل السالمة(.،  شك أن من كان كذلك فهو حمروم التوفيق زائ  عن سواء الطريقالو  
 ( 2/236) نيل األوطار 

 « 46»اضاءات 
 ، "واهلل ما تنالون ما حتبون إال برتك ما تشتهون

 وال تدركون ما تأملون إال بالصرب على ما تكرهون
 فما عند اهلل ال ينال إال بطاعته" 

  



 
 "الحسن البصري

 « 41»اضاءات 
 

 )أَلَْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُه(
 

 ءالبتإلوحنن يف زمن الفنت وا
 ..يةآلتأمل جيدا هذه ا

 
 ..قال ابن القيم

 الكفاية على حسب العبودية
 ..فكلما ازدادت طاعتك هلل

 .ازدادت كفاية اهلل لك
 « 48»اضاءات 

 على قدر تقصريك بالطاعات يلحقك اهلم والغم.."" 
 "إذا قصر اإلنسان يف العمل ابتاله اهلل باهلموم".:السلف قال بعض
 « 41»اضاءات 

 متّعن يف أختيار اصدقائك فأنت ختتار صفاً من صفوف املصلني على جنازتك
 « 31»اضاءات 

 ؟سؤل رجل: ما سر هدوء قلبك واطمئنان بالك
 

 منذ عرفت اهلل  :قال
 ما أتاين خري إال توضأت وصليت شكراً 

 ر إال توضأت وطلبت صرباً وما أصابين ض
 وما حارين أمر إال توضأت واستخرت خرياً 

 .وهكذا تتقلب حيايت بني شكر وصرب ودعاء
 « 39»اضاءات 



بأن ، لذلك كان جزاء من يسرت أخاه عظيم، ألن اإلنسان بطبيعته فضويل، السرت على مسلم أمرا ليس بالسهل
 يسرته اهلل يوم القيامة أمام مجيع الناس..

 «32» اضاءات
 ازداد صالحا وبِّرا وتقوى"، كل من حدثته نفُسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه هلل" 

 رمحه اهلل -ابن تيمية 
 « 34»اضاءات 

 واحلمل على اخليل يف سبيل اهلل (، ونفقة األموال، ) ذكر اهلل يعدل عتق الرقاب
 الوابل الصيب -ابن القيم 
 « 33»اضاءات 

 فكيف يتسلط على نيَّات اخللق (، يصعب عليه معرفة نـيته فـي عمـله) واهلل إن العبد ل
 

 ابن القيم.. رمحة اهلل
 « 35»اضاءات 

 من سلك غري طريق سلفه أفضت به إىل تلفه
 ومن مال عن السنة فقد احنرف عن طريق اجلنة 

 فاتقوا اهلل تعاىل وخافوا على أنفسكم 
 فإن األمر صعب 

 وما بعد اجلنة إال النار
 ما بعد احلق إال الضالل و 

 وال بعد السنة إال البدعة. 
 )ابن قدامة املقدسي(

 «36»اضاءات 
 كالم اعجبين: 

) قال إين أنا أخوك فال تبتئس مبا كانوا يعملون (ما أمجل احلياة حني تضيق بك الدنيا فتجد فيها أخ عزيز أو 
حني يُقامسك الشراكة يف العمل الصاحل..} وأمجل من ذلك  يُواسيك يف مهومك..و  صديق محيم يشاركك أحزانك

 أشركُه يف أمري* كي ُنسبحك كثرياً* ونذكرك كثريًا{و  اشدد بِه أزري*
  



 « 31»اضاءات 
الكلمة الطيبة واالبتسامة الصادقة هي رصيد إجيايب ُتودعه لدى الشخص الذي أمامك؛ وأوىل وأحق الناس هبذه 

 الكلمة واالبتسامة هم األقربون!
 «38»اضاءات 

عندما كنت صغريا مترض ويسألك الطبيب: مما تشكو؟ فتنظر ألمك وترتكها جتيب ألنك تثق أهنا تشعر مبا تشعر 
 فال تنسى رعايتها وأنت كبري!، به

 « 31»اضاءات 
فما عذر من ، . كانوا يعدون أبناءهم حلمل همِّ هذا الدين قبل أن يولدوا.) إين نذرت لك ما يف بطين حمررا(

 !!؟ه دون أن ُيدد مشروعه يف احلياةميضى عمر 
 )الشيخ ناصر العمر ( 

 « 51»اضاءات 
 ↔ولكم يل رسالة↔
 حتذير حتذبر حتذير�� 

 الحتتقرّن عاصياً ضعف أمام شهوه
 وينام هو ودمعاته على خده ندما على تفريطه، فقد تنام وأنت مبتسماً مغرتاً بطاعتك

 فيقبله ريب لتوبته 
 ويردك أنت لغرورك...

 « 59»ءات اضا
مھبَعضْ  كالكُتب الناس"  هِبُدوء وقراءته إحتضانه على جُيربك اآلِخر والبَـْعضَ  َسرِيَعه ِقَراءه َمنْ  أكَثر يتطلب ال ُُ
 مرة تلوا األخرى" َتركيزَ و 

 « 52»اضاءات 
 قال اهلل } َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة مِّينِّ {

 اهلل عليك مبحبة الناس. وال سبيل إىل ذلك إال باإلميان والعمل الصاحل إن من أعظم العطايا وأجزل اهلبات أن مين
 } ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحَُن ُوّداً { 

 « 54»اضاءات 
 "َفَسَقى هَلَُما" 

 خدمة عابرة يف حلظة عفوية خيلدها القرآن!
 سية.املعروف ال ُيتاج خلطة مخ 



 « 53»اضاءات 
.. 
 ثالثة امور ال تضّيع هبا وقتك:-

 وحماولة إرضاء كل الناس ألنه لن يكون ، ومقارنة نفسك بغريك ألنه لن يفيد، التحّسر على ما فاتك ألنه لن يعود
 
 "حامل املسك" جوال -

 «55»اضاءات 
 :علمتين قصة يوسف

 كثرية اليدل دائما على الصوابألا ان امجاع
 سف امجعو على اخلطأ ويوسف صاحب احلق لوحده )وامجعوان جيعلوه يف غيابت اجلب(فإخوة يو 

 )وان تطع اكثرمن يف االرض يضلوك عن سبيل اهلل(..
 «56»اضاءات 

 :2علمتين قصة يوسف 
 اين الافشي سري ألحد اال ملن اثق فيه وُيبين خوفا من عواقب اهل الغل واحلسد

لى شفيق وهواباه فبادر بالنصح مباشرة )التقصص رؤياك على اخوتك ولذا يوسف مل يقصص رؤياه اال ألغ 
 فيكيدو لك كيدا (..

 « 51»اضاءات 
َهْوَن َعِن السُّوِء ﴾ َنا الَِّذيَن يـَنـْ  ﴿ َأجْنَيـْ

 
 ..جناهم

 ؛مع أهنم مل يتمكنوا من إيقاف املنكر
 }منقول{ !لكنهم مل يسكتوا

 « 58»اضاءات 
 لتأريخ""من تسلط على الناصحني سيدفنه ا

ذكر اإلمام أمحد أن رجال له جمالس وكان صحيح احلديث إال أنه كان ال َيسلم على لسانه أحد فذهب حديثه 
 وذكرُه.

  



 ش/ سعود الشريم.
 « 51»اضاءات 

 علمتين قصة يوسف
 ان اخلطأ اليعاجل باخلطأ

 والميكن ان يكن وسيلة للوصول اىل طاعة 
 را خلطأهم )وتكونوا من بعده قوما صاحلني (ولذا اراد اخوة يوسف ان جيعلو هلم مرب 

هيهات ان جيتمعا فإخوة يوسف ارادو ان يتخلصو من يوسف ليكسبو حمبة ابيهم هلم مث يعلنو توبتهم بعد فعلتهم 
فازداد الشر وذلك ملاحصل منهم الذنب العظيم وهو ان يضعوه يف اجلب تشعب هذا الذنب او اخلطأ اىل اخطاء 

 .اع وعقوق واهتام حىت الذئب مل يسلم من اهتامهممكر وخد عديده من
 « 61»أضاءت 

أهل الفجرفئة موفقة وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاهتم مباركة فإن كنت منهم فامحداهلل على فضله وإن مل 
 تكن فادعواهلل أن جيعلك منهم

 ابن القيم.
 « 69»اضاءات 
 كنها معه ان ترى احلقالبصرية إىل احلد الذي ال مي تعمي  " الذنوب"
 ( ")كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون"  قال تعاىل:

  ؟إذا هتت عن احلق
 اصلح حالك مع اهلل"

 «62»اضاءات 
 من َعُظم يف قلبه خشية اهلل

 إغتىن باهلل وَحُسنت سريرته     
 «64»اضاءات 

 " ال ُيطمنكم سليمان
 وجنوده وهم اليشعرون "

 عرون ( ) وهم اليش
 ، حسن ظن من منلة

 عجز عنه             
 !الكثري من البشر           



 « 63»اضاءات 
 احلرام يبقى حراماً حىت لو كان اجلميع يفعله.. 

 !ال تتنازل عن مبادئك ودعك منهم فسوف حتاسب وحدك
 

 ال كما رغبت، لذا استقم كما أُمرت
 « 65»اضاءات 

 معٍة من ُمذنب رب د
 .!.أصدق من قنوت قائم

 « 66»اضاءات 
 مع نسيم الفجر

نائمًا على  ؛بكى ُسلْيم بن عيسى عند قوله تعاىل ) ويستغفرون للذين آمنوا ( مث قال: ما أكرم املؤمن على اهلل
 فراشه واملالئكة يستغفرون له

 « 61»اضاءات 
 "ما ودعك ربك وما قلى" 
 ، قتانقطاع اخلري عنك لبعض الو 
 .هو هتيئة لفيضان خري جديد

    
  .تتابعت عليه اخلريات :من لزم احلمد

 
 فتحت له املغاليق.  :ومن لزم االستغفار

 
خرة بإذن اهلل آلومن لزم الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجد مامتىن وغفر ذنبه وكفي هم الدنيا وا

 فأكثروا منها.
 «68»اضاءات 

 الطاعةَ  "خُيفي اإلنسانُ 
 ، ال يذكرونه إال باحملاسنو  حىت إهنم ال يعرفون له ذنباً ، بأكثر منها، و يتحدث الناس هبا، و فتظهر عليه 

أو ، تذّمه، و أو تأباه، حتبهو  وإن قلوَب الناس لتعرف حال الشخص، ليعلم أن هنالك ربًا ال ُيضيع عمَل عاملٍ 
 بني اهلل تعاىل."و  متدحه َوْفَق ما يتحقق بينه



 
 رحمه اهلل-يد الخاطر البن الجوزي ص

 « 61»اضاءات 
فجزيت مهّاً ، : عن غم ال يعرف سببه؟ فقال:) هو ذنب مهمت به يف سرك ومل تفعله-رمحه اهلل-ُسِئل ابن عيينه 

 والعالنية بالعالنية(.، السر بالسر، معلقاً: ) فالذنوب هلا عقوبات -رمحه اهلل-قال ابن تيمية، به(
 « 11»اضاءات 

 رع الذنب حىت ترتكه.. فإن عجزت فاغمره بوابل احلسنات.. صا
 

 ﴿وَيدَرُءوَن باحَلَسنِة السَّيَئة﴾. :هلالج لجقال 
 « 19»اضاءات 

، وقف مالك بن دينار رمحه اهلل تعاىل يوما ينصح الناس فقال يا أيها الناس إن األبرار لتغلي قلوهبم بأعمال الرب
 واهلل يرى مهومكم فانظروا مامهومكم رمحكم اهلل..، وإن الفجار لتغلي قلوهبم بأعمال الفجور

 « 12»اضاءات 
 ، اخلوف ال يصنع والءً 

 ، وإمنا يصنع نفاقاً 
 ، فإذا زال اخلوف ظهر العداء

 .والصادق من ينصحك وأنت قوي ويعضدك وأنت ضعيف
 

 عبدالعزيز الطريفي
 « 14»اضاءات 

 . بل املهم ان جيد لنفسه فكرة نبيلة قبل ان ميوت".لةنسان قبل ان ُيقق فكرته النبيإل"ليس املهم ان ميوت ا
 ..غسان كنفاين 

 «13»اضاءات 
بل أنت حمتاج يعطي حمتاج..حاجته ، "عندنا تتصدق على فقري ال تظن انك قد مثلت دور الكرمي مع احملتاج

 عندك وحاجتك عند اهلل"
 « 15»اضاءات 

 د العزيز"التأمل يف نعم اهلل من أفضل العبادات " عمر بن عب
 «16»اضاءات 



 كلما أكثرت من الكالم كثرت أخطاؤك.
 إال " ذكر اهلل " 

 فكلما أكثرت منه 
 !!ُمسحت أخطاؤك

 « 11»اضاءات 
 :قال عبد اهلل بن حممد

 ، "املؤمن يطلب معاذير إخوانه
 واملنافق يطلب عثراهتم"

 .35آداب الصحبة ص
 !!!!وهذا واقع بعض الناس اليوم مع غريهم

 «18»اضاءات 
َر الزَّاِد التـَّْقَوى ﴾  ﴿ َوتـََزوَُّدواْ َفِإنَّ َخيـْ

 
نيا َسفر ا الدُّ  !فتفّقدوا أَمِتعتكم، إمنَّ

 «11»اضاءات 
 :قيل البن عباس رضي اهلل عنهما

 ؟كيف يكلم اهلل الناس كلهم يوم القيامة يف ساعة واحدة
 !كما يرزقهم كلهم يف الدنيا يف ساعة واحدة  :قال
 

 944/5مية فتاوى ابن تي
 « 81»اضاءات 

 :قال تعالى " ِلَيْسَأَل الصَّاِدِقيَن َعْن ِصْدِقِهْم " يقول ابن القيم
 "! ؟نــــفكيف باللهبالكاذبي!. سئلوا وحوسبوا وهم صادقين."عجبا والله

 84/ 9غاثة اللهفانإ :انظر
 « 89»اضاءات 

 توفيق:التفكر يف عيوب النفس واالنشغال يف مشروعات إصالحها عالمة 
 قال مكحول: رأيت رجال يبكي يف صالته فاهتمته بالرياء فُحرمت البكاء سنة كاملة...

 « 82»اضاءات 



 :قال ابن حجر رمحه اهلل
 ال تضره الفنت ، صاحب الصدق مع اهلل“

 ”واهلل جيعل ألوليائه عند ابتالئهم خمارج
 «84»اضاءات 

 . .كأن ال بأس به  مرض أحد التابعني فلما زارته أمه؛ قام فلبس وتأنق
 . .فلما خرجت من عنده سقط مغشيا عليه

 فما أصابك؟!، فقيل له: كنت معها وما بك شيء
 فأجاب: إن أنني األبناء يعذب قلوب األمهات."اللهم اجعلنا من البارين"

 « 83»اضاءات 
 قال أبو سليمان الداراين رمحه اهلل

 رأيت هلل تعاىل علي فيه نعمة ويل فيه عربة"" إين ألخرج من منزيل فما يقع بصري على شيء إال 
 « 85»اضاءات 

 ..... كّلما طالت الصحبة أخربك بأسراره.القرآن كالصاحب
 

 ،،، والصاحب اليعطي سره ملن جيلس معه دقائق مث ينصرف
 « 86»اضاءات 

 :اليوم -
 ..يُقبل منك ﴿ِمثقَال َذرة ﴾

 :غداً و  -
 لن يُقبل منك 

 ..رِض َذهبًا﴾أل﴿ملُء ا
 ..َأملُوها بعمقت

 « 81»اضاءات 
 مهما مجعت من الدنيا وحققت من

 :فعليك بأمنية يوسف عليه السالم، األمنيات
 -توفين مسلًما وأحلقين بالصاحلني-  
 .فال تعش بعيًدا عن اهلل وتطلب السعاده 

  



 « 88»اضاءات 
فإذا كنت وجيها عند ، هلل عز وجلقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل: أهم شيء لإلنسان أن يكون وجيها عند ا

 فأصلح ما بينك وبني اهلل يصلح اهلل ما بينك وبني اخللق.، اهلل فستكون وجيها عند اخللق
 (.243)شرح حلية طالب العلم / ص

 « 81»اضاءات 
 علمتين قصة يوسف

 احسان الظن باالخرين 
 وهلذا يقول يعقوب البنائه عندما طلبومنه ان يرسل معهم يوسف 

يف احلفاظ على اخيهم  اخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون( فهو اليريد ان يتهمهم بالتقصري اوالتفريط )اين
بني هلم بقوله )وانتم عنه غافلون( اي  بل مع علمه مبكيدهتم وعدم حمبتهم له ومع هذا اليزال ُيسن الظن هبم

 منشغلون جبريكم وبصيدكم وبرعيكم
الظن باالخرين فهو سبب للعداوة والبغضاء وهلذا يقول اهلل عزوجل ) اجتنبو كثريمن  فاحذر اخي الكرمي ان تسئ

 ��) واياكم والظن فانه اكذب احلديث(:الظن إن بعض الظن امث( ويقول عليه الصالة والسالم
 « 11»اضاءات 

ويد األهل والصبيان تع -4أنه أقرب إىل اإلخالص  -2تطبيق السنة  -9لصالة النافلة يف البيت فوائد منها: " 
 حلول الربكة فيه." -5عمارة البيت بالطاعة  -3

 « 19»اضاءات 
 } تسرون إليهم باملودة {

 عاتبهم اهلل على إسرار املودة للكفار
 فكيف مبن يرقص فرحا لفرحهم!!

 !؟وكيف مبن يسجد شكراً بفوزهم ويدعو هلم أيضا
 « 12»اضاءات 

 فإن تاب رجعت إليه..فاملعاصي نار النعم، مة من اهلل حبسب ذلك الذنبماأذنب عبٌد ذنبا إال زالت عنه نع" 
 تأكلها كما تأكل النار احلطب..

  



 ابن القيم"
 « 14»اضاءات 

وسريى من ال يقيم ، فاجلزاء من جنس العمل، فقد تعّجل عقوبة املثل، من أنكر جهود السابقني ورماهم بالفشل
 وسيكون مآله الفشل."، جلهده أي وزن

 .علي بن حسن األملعيد
 « 13»اضاءات 

 .؟ قال ) دعوة صادقة من قلب صادق (..كم بيننا وبني العرش  :قيل لالمام أمحد رمحه اهلل
 أمحد بن حبل رمحه اهلل..:توقيع

 « 15»اضاءات 
 علمتين قصة يوسف 

اهلل حفظه ومن فمن حفظ  .. وحِفَظك.ولكن إن اعتصمَت باهلل رفَعك ..أن أعدائك قد يُريدون لك اهلالك 
  تعرف على اهلل يف الرخاء عرفه يف الشده.!

)فاهلل خريحافظا وهوارحم الرامحني( ويقول اهلل تعاىل يف اخرالسورة )انه من  ألن النواصي بيداهلل باختصار شديد
 يتق ويصربفإن اهلل اليضيع اجر احملسنني(

 « 16»اضاءات 
، نه كلما َعَلْت مرتبته يف علم وعمل زادت املرتبة يف دار اجلزاءوأ، من علم أن الدنيا دار سباق وحتصيل للفضائل

 ومل يرتك فضيلة مُتِْكُنُه إال حّصلها.، انتهب الزمان ومل يضّيع حلظة
  



 )ابن عقيل(
 « 11»اضاءات 

 
 وتبقى قطع الزجاج جترح من يلمسها ؛ينكسر الزجاج فينتهي الصوت بسرعة
 لب يتأمل طويال كذلك الكالم اجلارح ينتهي ويبقى الق

 فال تقل إال خريا"
 « 18»اضاءات 

 :حكمة اليوم
" إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك. ولنفسك وال يغرنك اجتماعهم عليك فإهنم يراقبون ظاهرك واهلل تعاىل 

 يراقب باطنك "
 «11»اضاءات 

 )] أِلَيِّ يـَْوٍم ُأجَِّلْت * لِيَـْوِم اْلَفْصل ِ[(
 !.فاحذر الظلم.سيبقى الكثري منها عالقاً ليوم الفصل، سم كل القضايا هنامن املؤكد أنه لن يتم ح

 « 911»اضاءات 
 “فأسّرها يوسف يف نفسه ” 

 ليس ألنعدام ،بعض الكالم قد تتجاهله
 .و هذا منطق القوه،بل تدع األيام لتبدي ما أردته دون أن تتكلم ،ليس لضعف الشخصية، و الرد

 { 919اضاءات تربوية }
 ات تربويةتناقض 

 نبذل قصارى جهدنا لينطق أبناؤنا وحنتفل هبم فإذا تكلموا انزعجنا منهم وقمعناهم بكلمات:
 اسكت

 أزعجتين...
 د_مصطفى أبوسعد"

 {912اضاءات تربوية }
 :طفالالمن كيفية التعامل مع ا

  /إذا عاش الطفل يف جو من التشجيع يتعلم الثقة بالنفس.9
 نصاف يتعلم العدل...ال/إذا عاش الطفل يف جو من ا2 

 {914اضاءات تربوية }



"اعط طفلك مساحة للرتاجع عن كذبته بدال من استخدام أسلوب التحقيق وكشف ثغرات كذبته الذي جيعله 
 يتمسك بكذبته أكثر خجال من االعرتاف "

 {913اضاءات تطويرية }
قبل ان تنقد شخصا ما هو تاكد ، "عندما يكون النقد ملصلحة شخصية فهذا ليس بنقد بل هو حسد وحقد

 الغرض من االنتقاد هل هو لتحقيق مصلحة ومنفعة أو ملصلحة شخصية.
 {915اضاءات تطويرية }

 "لكي تنجح جيب ان تكون رغبتك يف النجاح تفوق خوفك من الفشل"
 { 916اضاءات تطويرية }

 " أنا أقرأ إذا أنا اتغري "
 {911اضاءات تطويرية }

 إّن مع الُعسر ُيسرا"، فأن اهلل تعاىل اقسم مرتني ' فإّن مع الُعسر ُيسرا، األمور"تفاءل عندما تصعب عليك 
 { 918اضاءات تربوية }

 )وشروه بثمن خبس دراهم معدودة(
 قيمتك احلقيقية هي عند اهلل وأما تقييم الناس فالتلتفت إليه..

 فهذا الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي باعوه بثمن خبس!!
 { 911اضاءات أسرية }

"إذا كانت اخلصومة أو فساد ذات البني بني أثنني من املسلمني هي احلالقة كما يف حديث أيب الدرداء رضي اهلل 
 عنه فاخلصومة بني الزوجني أشد خطرا وأعظم أثرا "

 ؛؛؛الشيخ خالد الصقعيب
 { 991اضاءات أسرية }

 قنطرة اإلساءة لزوجته "" خيطي بعض األزواج حينما يعتقد أن بره بأمه ال بد أن مير عرب 
 ؛؛؛الشيخ خالد الصقعيب
 {999اضاءات تطويرية }

 " عندما ترتفع سيعرف أصدقائك من أنت ولكن عندما تسقط ستعرف من هم اصدقائك "
 {992اضاءات تطويرية }

 !العجز ليس أن تكون بال قدم وساق
 !العجز أن تكون بال غاية أو هدف 
 ....نت متتلك كل السبل لكي تكون ناجحاً عظيماً العجز أن تكون مكتئباً حزيناً وأ 



 {994اضاءات إميانية }
وليس على القلب شيء أضر من إطالق البصر فإنه "يورث ، ويبعده عن اهلل، "إطالق البصر" يُفرق القلب ويشتته

 الوحشة" بني العبد وربه."
 ابن القيم رمحه اهلل...

 { 993اضاءات إميانية }
فيا هلل كم ، وأكثر من الدعاء فيه، وتذلل خلالقك، ع يف مكان ال يراك فيه اال اهلل" جرب طعم السجود خبشو 

 أستجيبت فيه من دعوات وحتققت فيه من أحالم وأمنيات "
 { 995اضاءات تطويرية }

هكذا الغضب يدمر لكنه ال يقدم ، لكنها ال تستطيع أن حتل عقدة خيط، " العاصفة تستطيع أن تدمر سفينة
 حلوال"
 { 996ات إميانية }اضاء

 }وماعلمناه الشعر{
، )قد يقال: إن فيها مالحظة البعد عن الشبه...ويؤيد هذا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا كان ميشي مع صفية 

 فقال:"على رسلكما فإهنا صفية".، فمر به رجالن فأسرعا
 الناس الظن يب. مادمت نزيها فاليهمين أن يسيء وهذه فائدة عظيمة؛ ألن بعض الناس يقول:

 وهذا ليس بصحيح...بل اإلنسان مأمور أن يدفع عن نفسه الشبهات(.
 252تفسري سورة يس البن عثيمني 

 {991اضاءات تربوية }
ليس الفقري من فقد الذهب إمنا ' الفقري من فقد  بل هو طابع يف قلب من ترىب " األدب ال يباع وال ُيشرتى '

 األخالق واألدب " 
 {998رية }اضاءات تطوي

فالنضوج  ،مشاعرك يومًا ماو  امجل ما يف التقدم بالسن انه جيعلك تستصغر امورًا كثرية كانت تستهلك طاقتك
 ..جيعلك تعيد ترتيب االشياء

.فقلوب الناس أصبحت ضيقه! حآول فقط زرع احرتام ذاتك .لست ملزما أن جتعل لنفسك مكانا يف كل قلب
 ...وكن متفاءل

 { 991إضاءات تطويرية }
 



، و"عندي"، و"يل"، :" وليحذر كل احلذر من طغيان "أنا"-وهو يتحدث عن األلفاظ املكروهة -قال ابن القيم
 وقارون" زاد املعاد.، وفرعون، فإن هذه األلفاظ الثالثة ابتلي هبا إبليس

 { 921اضاءات تطويرية }
قيَل: قبل أن حتلم بالطريان تعّلم املشي بطريقة  فقد، وال ترتقب النجاح دون ِكفاح، ال ُتكثر التمين وأنَت ال تعمل

 صحيحة.
 {929اضاءات أسرية }

 من الواقع....
 حترتق قلوبنا حني نرى املؤمنة الفرنسيه حمرومة من الوظيفه وتدفع غرامة دفاعاً عن حجاهبا...

 وبعض نسائنا ينفقون أمواهلم لشراء اللباس العاري.....
 {922اضاءات تربوية }

 :بن اليمان سئل حذيفة
 أنه فنت فقال:  مىت يعلم املرء

 إن كان مايراُه باألمس ] حراًما [
 فليعلم أنه فنت.، أصبح اليوم ] حالاًل [ 

 { 924اضاءات أسرية }
 من أسباب ختويف الطفل: 

 .خرينآلالسخرية من الطفل اخلائف والضحك عليه أمام ا - 9
   .ملنازاعات اليت حتدث بني الوالدينسري بسبب األمن األستقرار واالشعورالطفل بعدم ا-2

  :يتآلج يتبع االوللع
  .خرينآلمتناع عن السخرية هبذا الطفل أمام االا -9
 {923: اضاءات إميانية }.سريةألمن النفسي داخل املنزل وإبعاده عن املشاحنات األإشعار الطفل با -2

 قلبك حوائجك فاجعل كل دعائك أن قال اإلمام #ابن_القيم )إذا كنت تدعو وضاق عليك الوقت وتزامحت يف
 يعفو اهلل عنك فإن عفا أتتك حوائجك دون مسألة("

 {925اضاءات إميانية}
وعويف ، وانشرح صدره، سلمت نيته، وأحسن الظّن هبم، يقول ابن القيم: "من محل الناس على احملامل الطيبة

 وحفظه اهلل من الّسوء واملكاره"..، قلبه
 {926اضاءات تربوية }

 فارتفع أنت بدينك وبأخالقك ، ما إرتفع املصباح كلما اتَـّسع نطاق إضاءتهكل



 .وبتفكريك وبقدراتك لكي يتسع نطاق عطائك وتأثريك اإلجيايب يف احلياة
 { 921اضاءات إميانية }

 وصيةاإلمام مالك لإلمام الشافعي وهو غالم يطلب العلم:": 
 عصية""إن اهلل ألقى على قلبك نوًرا فال تطفئه بامل

 {928: اضاءات إميانية}
 :علمتين قصة يوسف

ومن  فيوسف خرَج من البئر إىل القصر فهو يُريد لك عطّيه وافيه كافيه شافيه أن اهلل حينما يُؤخر لك إجابه
  السجن إىل رئاسة الدوله!

 {921اضاءات إنسانية }
يا ومنعته الكرامة أن ميد يده إليك ُكن قري أرهقته الدنف إنسان حيلة فهذه سيارتك عند ہإذا وقف عامل النظاف

 .أنت املبادر ابتسم مث تصدق
 {941اضاءات إميانية }

" لو كان هناك حمالت لبيع السعادة لرأيت البشر يتهافتون عليها ويشرتوهنا بأغلى األمثان ولكنهم جيهلون أهنا يف 
 سجدة بني يدي اهلل )بال مقابل(..."

 {949اضاءات تطويرية }
 ندى ...."قطرة

 إن كانت يف السماء أمطرت 
 وإن كانت يف األرض سقت 

 ...تلك هي قطرة املاء اليت عاشت لتهب للناس حياة جديدة
 فكن كهذه القطرة "

 {942اضاءات تربوية}
فليس املهم من ، .مل يذكر اهلل عزوجل امسه لكنه ذكر فعله وقوله."وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى "..) رجل (

 ؟ماذا قدمت!املهم !أنت
 {944اضاءات أسرية }

 "جلسة الزوج مع زوجته وأوالده ولو ملرة واحدة يف األسبوع خارج البيت مبثابة عملية إنعاش للحياة األسرية"
 ..الدكتور خالد الصقعيب

 { 943اضاءات إميانية }
 أن تكون "الضياع احلقيقي" 



الذين  :بال حياةو  بال هدف طيبو  متّيز بني خبيث خارج حدود اإلستقامة بعيدا عن ربك غارقًا يف الدنيا ال 
وهي "التفاؤل ، ولكنهم فقدوا مفاتيح كنوزهم، خزائنهم مليئة وغنّية، يشتكون قلة الرزق وقلة احلظ وسوء احلياة

 والصرب واإلميان"
 { 945اضاءات إميانية }

 ك عنها...حِبار الدنيا ال تطفئ مجرًة من نار جهنم ولكن دمعة من خشية اهلل حتجب»
 «ماأغلى الدموع يصحبها اخلشوع لتسكن اجلوارح إىل درب الرجوع

 اإلمام الشافعي رمحه اهلل.
 { 946اضاءات إميانية }

 :-رمحه اهلل-من مجيل كالم اإلمام الشافعي 
 "إذا ختلى الناس عنك يف كرب؛ فاعلم أّن اهلل يريد أن يتوىل أمرك وكفى به ولياً".

 {941اضاءات إميانية }
 هنا تسئ إىل صاحبها.ألما مسيت السيئة سيئة إال 

 
 )محمد مختار الشنقيطي(

 { 948اضاءات إميانية }
.لذا إبذر اخلري فوق أي أرض وحتت أي .إن فقدت مكان بذورك اليت بذرهتا يوما ما.. سيخربك املطر أين زرعتها

... فال يضيع مجيال .و يف غري موضعهإزرع مجيال ول مساء ومع أي أحد.. فأنت ال تعلم أين جتده ومىت جتده؟!
. فما أمجل العطاء... فقد جتد جزاءه يف الدنيا أو يكون لك ذخرا يف اآلخرة.. ال تسرق فرحة أحد وال .أينما زرعا

 . فالبصمة اجلميلة تبقى وإن غاب صاحبها.... أعمارنا قصرية.تقهر قلب أحد
 {941اضاءات إميانية }

وهلذا ، فاء نور النبوة. كما قال مالك بن أنس: إذا قّلت اآلثار ظهرت األهواءالفنت هي من اجلاهلية بسبب خ
 شبهت الفنت بقطع الليل املظلم.

 )ابن تيمية(
 {931اضاءات إميانية }

 :كان هشام الدستوائي رمحه اهلل
 

 ال يطفئ السراج إىل الصبح ويقول:
 إذا رأيت الظلمة ذكرت ظلمة القرب. 



 
 6/218 -حلية األولياء

 {939ضاءات إميانية }ا
قد اليعجبك أو التتفق معه لكنه: ، كل حدث سّيء يف حياتك فيه ُلطف خفّي! التدركه غالًبا إال إن متّعنت

 يبقى خريًا لك ألنه ُقّدر حلكمة!
 { 932اضاءات إميانية }

 أخالق الكبار
 :قال الشيخ حممد بن إمساعيل املقدم

 !!! وأوقن أنه خري مينواهلل ما رأيت مسلًما ميشي يف الشارع إال
 ؟فقلت له ملا يا شيخنا

 :فقال
 ألين ال أدري مبا خيتم يل وله. :* األول
لتفاوت معاين القلوب فرمبا أوتيت أنا الكالم وأويت هو التقوى ورمبا أوتيت أنا حسن السمت وأويت هو  :* الثاين

 ..وضع نظر الربالتوكل فنحن ننبهر بأعمال اجلوارح وال نلتفت ألعمال القلوب وهي م
 ..كانوا فلـيتنـا نكون

مة القلوب وحسن الص: أسال اهلل يف هذه الساعة أن يرزقنا وإياكم س 92:32:19هـ  9345، شعبان 96
 املقام وحسن اخلتام وجنة الفردوس دار املقام 

 {934اضاءات إميانية }
 :إنتقاء االلفاظ وحسن اخللق
 !هو أكرب مين وأنا ولدت قبله :فقال ؟ـول اهلل صل اهلل عليه وسلمأنت أكرب أم رس :سئل العباس رضي اهلل عنه

 {933اضاءات إميانية }
ألسنا يف حاجة إىل وضع لفظة)مع(بدال من لفظة)على(؛لنتحدث"مع"بعضنا ال ، إىل مىت نتكلم"على"بعضنا؟!

 !.!ويف الثانية ود، وىل خصامألففي ا، على بعضنا؟
 1سعود الشرمي

 {935اضاءات إميانية }
 =صالة النافلة يف السر=

 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .عشرين"و  "صالة الرجل تطوعا حيث ال يراه الناس تعدل صالته على أعني الناس مخسا



 ) صحيح (
 .يف صحيح اجلامع 4829 :انظر حديث رقم 

 {936: اضاءات إميانية }
وكثري من الناس ، وذاكرة ضعيفة تنس اإلحسان، ساءة}} من طبيعة البشر أهنم أصحاب ذاكرة قوية عند تذكر اإل

 ساءات لصاحبه وال يعدد فضال واحدا له {{إليعدد ا
 د/ حممد لطفي الصباغ

 {931اضاءات إميانية}
 ووإنما ذروة عطاء الله للعبد ه،فالسعادة شعور مؤقت زائل،السعادةت إن ذروة عطاء الله للعبد ليس

 ؛....الرضا؛
 لرسوله لم يقلهلل ومن هنا فا

 ولسوف يعطيك ربك فتسعد
 فترضىولسوف يعطيك ربك  ؛وإنما قال

 الن الرضا هو سبب السعادة الدائمة
 {938اضاءات إميانية }

  .أكرموا من حتبون بكلمات مجيله وافعال امجل
 فال تدري من سيختاره املوت اوال.  

  .إن الشوق هلم بعد املمات ال يطاق، فواهلل
 سرتحل و  من الزمنارواحنا خلقت لفرته 

 .ابتسموا وتناسوا أوجاعكم
 جنة ال فهي دنيا 

 عسى الغد يكون أمجل 
 .خري اہوعسى آيامنا كل

 وأحسن الظن ، سأل حكيم عن الطهآره فقال: اغسل قلبك قبل جسدك ولسانك قبل يديك
 ولكن عليك أن ال تؤذي أحدا....، ليس عليك إسعاد كل الناس 

 {931اضاءات إميانية }
 :قال ابن كثري..م عليكمالسال

 ،،، إلبُسوا ِمعَطف األذكار لِيِقيكم ُشرور اإلْنس واجلان
 .....ودثروا أرواَحُكم باإلسْتغفار لَتْمحي لُكم ُذنوب الّليل والنهار



 {951اضاءات إميانية }
 !يف اخللوة مع اهلل

 !الحتتاج إيل حجز موعد مسبق بل كل األوقات متاحة بني يديك وانت من تقرر!
 ما أكرمك يااهلل 

 
 يف اخللوة مع اهلل!

 الحتتاج إيل اعتذار إلطالة اللقاء ألنه ُيبك وُيب مناجاتك!
 ما أرمحك يااهلل 

 
 يف اخللوة مع اهلل!

لّحني!!
ُ
 الحتتاج لإلعتذار بسبب تكرار املوضوع فهو ُيب امل

 ما أعظمك يااهلل 
 

 يف اخللوة مع اهلل!
 فهو يعلم حباجتك قبل سؤالك!.ة منمقة وحجة دامغة لتنال طلبكال حتتاج ألن تكون صاحب عبار 

 ما أقربك يااهلل
 

 يف اخللوة مع اهلل!
 لن تصاب باإلحراج لو دمعت عينك أو تلعثمت كلماتك فالضعف بني يديه قوة وعزة!

 ما ألطفك يااهلل
 

 يف اخللوة مع اهلل!
 ف ألنه ُيب منك االعرتاف باالقرتاف!ميكنك االعرتاف باخلطيئة دون أن ختاف من تبعات االعرتا

 ما أجللك ياهلل
 

 وأخرياً يف اخللوة مع اهلل!
تنتهي حلظات خلوتك وقد وضعت بني يديه حاجاتك ومتضي!والرب يدبر لك ما يصلح حالك ومآلك وأنت 

 التشعر



 طوىب ألصحاب اخللوات...
 {959اضاءات إميانية }

 قال عبداهلل بن وهب رمحه اهلل:
. وإذا أعطيت ثواهبا .. وإذا تذكرهتا.إذا كنت فيها، ذ إمنا له لذة واحدة إال العبادة فإن هلا ثالث لذات" كل ملذو 

" 
 {952اضاءات إميانية }

ويصري أخص أهله به ، حىت يدخل عليه الضرر بشيء ممن كان يرجو أن ينفعه، من ضّيع اهلل ضّيعه اهلل بني خلقه
 وأرفقهم به يؤذيه.

 )ابن رجب(. 
 {954ات يف استقبال رمضان}اضاء

 ) واشوقاه إىل رمضان (
 من أمسى الغايات اليت جيب

 أن يسعى املسلم لتحقيقها عند
 :استقباله لشهر رمضان الكرمي

 ، إصالح النفس وتغيريها حنو األفضل
 ، فرمضان فرصة عظيمة للتغيري

 ؛فكل ما يف رمضان يتغري
 .سلوك وعبادة وخلق

 {953اضاءات يف استقبال رمضان}
من رمحة اهلل عز وجل بعباده أن جعل هلم مواسم للخري يكثر أجرها ويعظم فضلها حىت تتحفز اهلمم للعمل فيها 

 ..... ها هو رمضان اقبل اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه......فتنال رضى اهلل وفضله
 {955اضاءات يف استقبال رمضان }

 ؟سئل ابن مسعود كيف كنتم تستقبلون رمضان
 ماكان احدنا جيرؤ على استقبال اهلالل ويف قلبه ذرة حقد على أخيه املسلم أو على أحد من قرابته.. :لقا

 {956أضاءت رمضانية }
 :"قال ابن القيم رمحه اهلل

 ".إن العبد ليأيت يوم القيامة بسيئات أمثال اجلبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر اهلل تعاىل
  



 {951أضاءات رمضانية }
، وقبله تطهري النفس من اآلثام الستقبال معاين القرآن، ما أحوجنا لتفسري يكون لنا كاملرآة نسدد به تدبرنا للقرآن 

 قال أحد السلف: "أذنبت ذنبا فُحرمت فهم القرآن".
 ]طريق اهلجرتني[

 {958: اضاءات رمضانية }
 :يقول ابن رجب احلنبلي

 .".هلم فنافس املذنبني يف استغفارهم"إذا مل تستطع أن تنافس الصاحلني يف أعما
 {951اضاءات رمضانية }

 ما أمجلك يا رمضان.. وما ألذ أيامك..
 أما هنارك فصوم وخضوع..

 وأما لياليك فبكاء ودموع وقنوت.يف رمضان تفتح أبواب اجلنان.. وتغلق أبواب النريان.. فكيف النفرح؟؟؟!!!
 . فكيف النفرح؟؟!.فحاتيف رمضان تتنزل الرمحات.. وتكثر من اهلل الن

 يف رمضان تسعد النفوس وتفرح االرواح..فكيف النفرح؟؟!!
 {961اضاءات رمضانية }

 ..السعداء حقاً 
 ُهم أشخاٌص عرفوا أن السعادة بيد اهلل عَزوجل لذلَك اقرتبوا ِمن اهلل أكثر.... جعلنا اهلل وإياكم منهم. 

 {969اضاءات رمضانية }
 موا رمضان بصوم يوم وال يومني إال رجل كان يصوم صوما فليصمه(متفق عليه.يف احلديث الصحيح )ال تقد

 .يشمل النهي من صام بقصد التطوع او احتياط لرمضان -
 يستثىن منه من وافق نفال معتادا له أو كان عليه قضاء أو كفارة. -
التقوي بالفطر ، ري حملهسد باب الغلو باحتياط يف غ، متيز النفل عن الفرض :مما قيل يف احلكمة من ذلك -

 ليدخل رمضان بنشاط.
 {962اضاءات رمضانية }

 اشدأنواع الوجع يف رمضان؛  
 ..بيت بال أم....   

 اللهم من كان له ام ميته فارمحها 
 من كان له ام مريضه فاشفها 

 من كان له ام بعافيتها فاحفظها..



 {964اضاءات رمضانية }
 :من اجل صحتك يف رمضان

 شرب الڤيمتو يومياً. اخلطأ/
 الصح/ مرتني باالسبوع تكفي.

 السبب/ ألنه عايل بالسكريات واألصباغ املضرة.
 (2من اجل صحتك يف رمضان)

 اخلطأ/ شرب املاء بكمية مفرطة وقت الفطور.
 الصح/ كوب ماء كل ساعتني.

 السبب/ ألن امتالء املعدة بالسوائل أشد ضيقاً على النفس من امتالءها بالطعام.
 {963اضاءات رمضانية }

 بقول دعاء رؤية اهلالل:، تطبيق تلك السنة عند رؤيته، ممّا نغفُل عنه عند رؤية هالل شهر رمضان
ربنا وربك اهلل( ، والتوفيق ملا حتب ربنا وترضى، والسالمة واإلسالم، اللهم أهله علينا باألمن واإلميان، )اهلل أكرب

 رواه الرتمذي
 ��ريب وربك اهلل( رواه أمحد....، والسالمة واإلسالم، يمن واإلميان)اللهم أهله علينا بال

 :م: أيُّها الّساكنوَن وطَن القلب 5:39:58هـ  9345، رمضان 9
 أن يبّلَغُكم شهر اخلري بأمت صحٍة وأكمل عافية.. ؛اهلل أزّف إليكم حروفًا تكتسي بالطُّهر ترحتُل داعياً 

 
وأن يبّلغنا إيّاه دهورًا عديدة وعمًرا مديداً يف طاعِة ، والقيام وُحسن املقام وأن جيعَل حّظي وحّظكم منه الصالة

 اهلل..
 

 وكل عام وانتم باحسن صحه وحال..
 عام وانتم اىل اهلل اقرب. وكل
 {965اضاءات رمضانية } 

خريًا أو ما حتصده أجسادنا من الطاعات حترقه ألسنتنا من الزالت فالصمت والتغافل منهج الصاحلني لذا قل 
 اصمت..
 《فسالمة املرء بني فكيه》

 الغيبة والكذب :خصلتان من حفظهما سلم له صومه :قال جماهد
 {966اضاءات رمضانية }



 !قررت امرأة فرعون أن تتغري
 !وقرر ابن نوح عليه السالم أال يتغري

 !وكان هو حتت أكرب داعية، كانت هي حتت أكرب طاغية
 .التعتذر بالظروف فأنت من يقرر

 
 حناول ان نتغري مع رمضان...

 {916اضاءات قرآنية }
قال تعاىل: )) مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 

 باخلريات ((
 لئال ييأس الظامل -مع أن السابق أعلى رتبة منه  -}} قيل يف سبب تقدمي الظامل لنفسه على السابق باخلريات 

 وأخر السابق لئال يعجب بعمله{{ القرطيب، من رمحة اهلل
 {968اضاءات رمضانية }

 جنوع وحنن نعلم مىت سنأكل فتذكروا
 .من جيوع وال يعلم مىت ُيني طعامه

 
 * عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه

 {961اضاءات رمضانية }
 ﴿أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهلل﴾

 .ى أن سقي املاء من أفضل األعماليف هذه اآلية دليل عل
 .من كثرت ذنوبه؛ فعليه بسقي املاء

 
 القرطبي

 { 911اضاءات رمضانية }
 :-رمحه اهلل  -قال ابن رجب 

جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على ، " واعلم أن املؤمن جيتمع له يف شهر رمضان جهادات لنفسه
 أجره بغري حساب ". فمن مجع بني هذين اجلهادين وىفّ ، القيام

 ] لطائف املعارف [.
 {919اضاءات رمضانية }



 ) يعطى كل احد من التوفيق يف رمضان على قدر صالح نيته وما انطوى عليه قلبه من إجالل اهلل ( 
 

 صالح المغامسي"
 {912اضاءات رمضانية }

فما بالنا ال نتبع ، تتبعه للضوءولو غطيتها بصندوق فيه ثقب خلرجت من هذا الثقب م، النباتات ال متلك العقل
 النور وحنن منلك العقول!!!!
 {914اضاءات رمضانية صحية }
 من اجل صحتك يف رمضان

 
 اخلطأ/ تناول طعام ُيوي كميات من الصوديوم. 
 الصح/ تناول طعام ُيوي كميات من البوتاسيوم.

 ا الصوديوم فيفعل العكس متاماً.أم، السبب/ ألن اإلكثار من البوتاسيوم مينع العطش متاماً وأنت صائم
 {913اضاءات رمضانية }

 فثق أن القلب قد أُثِقل بذنوب ثقلت معه بقية اجلوارح....، إذا وجدت يدك تتثاقل عن املصحف
 {915اضاءات رمضانية }

 السخاوي:يقول 
 يقول غري مرة: إين ألتعجب ممن جيلس خالياً عن االشتغال! -أي ابن حجر-وقد مسعته 

 911/9اهر اجلو 
 

 لو رأى ابن حجر احلال اليوم؟
 {916اضاءات رمضانية }

) وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت  :أن يفسر قوله تعاىل -رمحه اهلل تعاىل  -ملا أراد الشيخ عبدالعزيز بن باز ��
يف مكان ، بعمل خمصوص، لعبد خمصوص، أمر خمصوص :وما زاد على أن قال، بكى ؛وإمساعيل ربنا تقبل منا (

 !.ومع ذلك يسأل اهلل القبول، خمصوص
 سلوا اهلل تعاىل القبول وال تغفلوا 

 !!الصادقني قلوب محلته مٓ  فهو أعظم ه
 {911اضاءات رمضانية }

 ما تشعر به من جوع يف آخر ساعات الصيام



 يشعر به مئات املاليني يف االرض كل يوم وكل ساعة.. 
 .اللهم اطعم كل جائع وارحم كل ضعيف 
 {918اضاءات رمضانية } 

 .؟؟.ملاذا خيتار امليت الصدقة لو أرجع للدنيا
 جل قريب فأصّدق ((إىل أرب لوال أخرتني كما قال تعاىل:))

 ومل يقل ألعتمر أو اُلصلي أو ألصوم
 أثرها بعد موته"لعظيم ما رأى من إال الصدقة امليت ما ذكر  :قال أهل العلم

 وم القيامة يف ظل صدقته.فإن املؤمن ي فأكثروا من الصدقة 
 ��وتصدقوا عن موتاكم فإن موتاكم يتمنون الرجوع للدنيا ليتصدقوا ويعملوا صاحلا  

 {911اضاءات رمضانية }
 .قال تعاىل: )) من خشي الرمحن بالغيب ((

 .《فيستغفر اهلل منها ، هو الرجل يذكر ذنوبه يف اخلالء 》قال الفضيل بن عياض رمحه اهلل: 
 {981نية }اضاءات رمضا

 
 " الصائم يف عبادة ما مل يغتب وإن كان نائما على فراشه "

 
 أبوالعالية رمحه اهلل..

 {989اضاءات قرآنية رمضانية }
 ويف غري رمضان يف سبع.، كان ابن مسعود خيتم يف رمضان يف ثالث

 
 :قال ابن باز 'رمحه اهلل'

 .وهذا هو املوافق للسنه وهو أدعى للتدبر والتفكر
 {982رمضانية } اضاءات

: أي مسافة فلكية بني حالنا مع اإلنفاق )وحنن يف رمضان( وحال الذين )تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً 
 أالجيدوا ماينفقون( 

 
 !!!قدم يف حياتك لتجده أمامك بعد مماتك

 {984اضاءات رمضانية }



  :يقول عائض القرني
 كلمة ) اهلل يسعدك ( حبد ذاهتا 

 !..لو ريب استجابسعاده فكيف 
 

 ..أسأل اهلل أن يسعدكم
 .".سعادة ال خيالطها هم وال حزن

 { 983اضاءات رمضانية }
 ؟أتعلمون مآ هي أخوف آيه يف القرآن

 
 :يھ

 ] وقدمنا إىل ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا [
 

 !إذا مل ختلص يف عملك هلل فال تتعب بدنك
 
 -تدبر-

 {985اضاءات رمضانية }
  《أفعاله و  ثر ما يضعف الدعوة هي املسافة بني أقوال الداعيةأك 》

 * حممد راتب النابلسي *
 {986اضاءات رمضانية }

 الفتور أمر طبيعي يف حياة املسلم..
 ..ولكن احذر أن يكون فتورك يف وقت الغنائم

 ..ويف أزمنة السباق
 فالكيِّس الفطن من اغتنم النفحات..

 {981اضاءات رمضانية }
 وال زلت أزيد حىت بل  حزيب عشرة أجزاء، زادت الربكة يف وقيت، كلما زاد حزيب من القرآن  :أحد السلف قال 

 :موصياً الضياء املقدسي ملا أراد الرحلة للعلم، وقال إبراهيم بن عبد الواحد املقدسي
 فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ " ؛" أكثر من قراءة القرآن وال ترتكه

 .قات احلنابلة البن رجبطب 



 {988اضاءات رمضانية }
 :يقول ابن القيم رمحة اهلل عليه

 
 يف عمـله فكيف يتسلط على نيَّات اخللق!!!،، واهلل إن العبد ليصعب عليه معرفة نـيته

 {981اضاءات رمضانية }
أصلحك اهلل صف لنا :حابهقال عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه]ما محل الرجال محال أثقل من املروءة [ فقال له أص

 ...املروءة
إال  :فقال ابن عمر رضي اهلل عنه ) ما أدري ما أقول، فقال ) ما لذلك عندي حد أعرفه( فأحل عليه رجل منهم
 ....!!.أين ما استحييت من شيء عالنية إال استحييت منه سرا(

 {911اضاءات رمضانية }
 العاقبة )فوقاه اهلل سيئات ما مكروا (... قال مؤمن ال فرعون )وأفوض أمري إىل اهلل( فكانت
 ...ما خاب من علق حاجاته باهلل وأحسن الظن مبواله

 حجاج العجمي
 {919اضاءات رمضانية }

عندما يتدبر املؤمن هذه اآلية )وال تكن للخائنني خصيما ( مث يتأمل الواقع يدرك كم من إنسان نصب نفسه 
 جمادال وحماميا ألهل الباطل...

 دبر []موقع ت
 {912اضاءات رمضانية }

ذكر اهلدهد )لدعوته(..والكلب )لصحبة الصاحلني(..والنملة )إلنذارها قومها (...والغراب )معلما :يف القرآن
 لغريه(...

 ...مبادئ ُيملها احليوان لإلنسان فهل وعيناها وطبقناها
 {914اضاءات رمضانية }

ستقام العبد ال بد أن ُيصل منه خلل أو تقصري وجيرب هذا اخللل يقول تعاىل )فاستقيموا إليه واستغفروه ( فمهما ا
 ...باإلستغفار

  



 ]د. نوال العيد[
 {913اضاءات رمضانية }

 سئل حكيم: ماهي أمجل حكمة؟
 عاما أقرأ 11فقال: يل 

 ما وجدت أمجل من هذه:
 "إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثواهبا...
 وإن لذة املعصية تذهب ويبقى عقاهبا"

 {915اءات رمضانية }اض 
 "قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 

 ... ُكتب له أجر عمله وأجر حسبته"(.. فإن من احتسب عمله.)أيها الناس احتسبوا أعمالكم
 {916اضاءات رمضانية }

 : "ليس يف الدنيا نعيٌم يشبه نعيم اآلخرة إال نعيم اإلميان"...-رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ]اللهم أرزقنا نعيم الدنيا واآلخرة[  

 {911اضاءات رمضانية }
ما خريًا منه{  }فأَرْدنا أن يـُْبِدهَلُما رهبُّ

 
 !ليس كل مانفقده يُعد خسارة 
 قد يريد الّله تبديل النعمة خبري منها 

 {918اضاءات رمضانية }
 .(.يققال الفضيل بن عياض )من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوف

 {911اضاءات قرآنية }
 قال االمام اجلليل سفيان بن عيينة:

 "إمنا آيات القرآن خزائن فإذا دخلت خزانة فاجتهد أال خترج منها حىت تعرف ما فيها "
 «زاد املسري يف علم التفسري»

 {211اضاءات رمضانية }
 .....قريبا[يقول اهلل تعاىل]فعلم ما يف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم وأثاهبم فتحا 

 «أكثر الناس توفيقا أصدقهم نية»
  



 
 د.عبد العزيز الطريفي

 رزقنا اهلل وإياكم اإلخالص والصدق.
 {219اضاءات رمضانية }

 :قال أهل العلم
 من أويت صدراً سليماً 

 إلخوانه وأهله وأحبابه..
 فقد تعّجل شيًئا من نعيم اجلّنة..!

 {212اضاءات رمضانية }
 !ن رجاهلا هواة يشغلون هبا فراغهملن تنجح دعوة إذا كا

 
 وتتحكم فيها التقلبات النفسية والتغريات االجتماعية..! ، ولن تنجح دعوة كانت نزوة طارئة تغدو وتروح

 
، والشغل الشاغل وكل ما سواها جيب أن يسخر خلدمتها، إن الدعوة عند أبنائها املخلصني الربرة هي اهلم األكرب

 ..ويصب يف قناهتا
 

 .الصويان / من مقال الطاقات المهدرةأحمد 
 {214اضاءات رمضانية }

 بر الوالدين ليس مناوبات 
 !!..وظيفية بينك وبني إخوتك

 
 بل ُمزامحات على أبواب اجلنة
 رزقنا اهلل برمها أحياًء وأمواتًا"

 {213اضاءات رمضانية }
وأقرب إىل ، أنقى، أصفى، فهكذا يكون احلب أمَجل، إذا أحببت شخصا خذه معك يف دعائك دون علمه

 اهلل....
  



 {215اضاءات رمضانية }
 :املوفق

 !هو الذي إن توقفت أنفاسه مل تتوقف حسناته
 ، األثار باقيةٌ و  ُمسافٌر أنت

 ...فاترك وراءك ما حُتيي به األثر
 {216اضاءات رمضانية }

باهلل الذي وعده بالعوض قال احلسن أن الذي اليتصدق خشية القلة أساء الظن  :فائدة ذكرها القرطيب يف تفسريه
 :وقرأت يف موضع واحد، ضمنها خللقهو  قرأت يف تسعني موضعا من القرآن أن اهلل قدر األرزاق“البصري: 

 ...صدقنا قول الكاذب يف موضع واحدو  فشككنا يف قول الصادق يف تسعني موضعاً  .الشيطان يعدكم الفقر
 {211اضاءات رمصانية }

 اإلنسان احملرمات ولو هتيأت أسباهبا العبادات تصرف عن 
 )كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني(."

 الطريفي.
 {218اضاءات رمضانية }

وكان إذا مّر بآية فيها ، كأنّه خُياطب إنساناً ،  مرتّسلة، بطيئة، شهّية، كانت قراءة الفضيل بن عياض للقرآن حزينة
 الّسرَي(...ذكر اجلنة = يُردد ويسأل.)

 {211اضاءات رمضانية }
 اللهم حقق لنا هذا االطمئنان.-قال: إذا أصبح الصراط خلفك  ؟سأل رجل أحد التابعني: مىت اطمئن

 {291اضاءات رمضانية }
قال عطاء اخلراساين "مثل املعتكف كمثل عبد ألقى نفسه بني يدي ربه مث قال: رب ال أبرح ]ال أفارق مكاين[ 

 رب ال أبرح حىت ترمحين....، حىت تغفر يل
 {299اضاءات رمضانية }

)اهلل لطيف بعباده ( حينما تشعر أن املنافذ كلها مغلقة ستعرف معىن اللطيف الذي يوصل إليك بره من املنفذ 
 .. .املستحيل

 {292اضاءات رمضانية }
لنشاط واجلد يف العمل ".....ابن خبالف أرباب ا، ليس هلم فرح وال سرور، " الكساىل أكثر الناس مهاً وغماً وحزناً 

 القيم
  



 {294اضاءات رمضانية }
 كثريون يرجون املغفرة 

 غري أن سعيهم إليها بطيء 
 وهذا تفريط ظاهر
 ألن العمر حمدود 

 فال ُيتمل إال املسارعة ال التباطؤ 
 ﴿َوَسارُِعوا ِإىَلٰ َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم﴾.

 د / سعود الشرمي 
 {293} اضاءات رمضانية
 :-رمحه اهلل-قال ابن القيم 

فاهتمه؛ ، يقول: إذا مل جتد للعمل حالوة يف قلبك وانشراحاً  -قّدس اهلل روحه-"ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 فإن الرب تعاىل شكور.

فحيث مل  وقوِة انشراٍح وقرِّة عني.، يعين أنه ال بد أن يثيب العامل على عمله يف الدنيا من حالوٍة جيدها يف قلبه
 جيد ذلك فعمله مدخول".

 
 [ 9316/ 2] مدارج السالكني 
 {295اضاءات تدبرية }

 ".. قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني"
 "قال فاهبط منها"

 إذا كان صاحب الباطل نقاشه غري منطقي وليس لديه حجة ينبغي اإلعراض عنه.
 (296اضاءات رمضانية )

 أفال تبصرون " قال تعاىل" ويف أنفسكم
 قال قتادة رمحه اهلل من تفكر يف خلق نفسه عرف أنه إمنا خلق ولينت مفاصله للعبادة

 املرجع/تفسري ابن كثري رمحه اهلل
 {291اضاءات رمضانية }

 ..وعد رباين
 " إن يعلم اهلل يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً "

 



 ”!تأيت العطايا ،على قدر صالح النوايا 
 .م: ليلة عظيمة مباركة يرجى أن تكون ليلة القدر 8:19:99هـ  9345، رمضان 21

 لنجتهد فيها من املغرب اىل طلوع الفجر لعلنا ندرك هذا االجر العظيم
 {298اضاءات رمضانية }

 أشد اجتهاداً منهم يف بداياهتم (، ) أهل االستقامة يف هناياهتم
 إبن القيم 

 {291: اضاءات رمضانية }
فاجعلوا نصيبا وافرا من دعائكم يف ساعة االستجابة ، بألسنتكم" والدعاء جهاد عظيم "جاهدوا املشركني

 ”للمجاهدين وبالذات يف غزة لتكونوا من اجملاهدين
 

 ،، أ.د.ناصر العمر
 {221اضاءات رمضانية }

ري فليت شع، وهو ذاهب عنكم بأفعالكم وقادم عليكم غدًا بأعمالكم، * رمضان قد قرب رحيله وأزف حتويله
 ماذا أودعتموه وبأي األعمال ودعتموه!.

 ) ابن اجلوزي ( 
 {229اضاءات رمضانية }

 :تدبر
 ﴿ إنا كنا من قبل ندعوه ﴾

 حلظات ) الدعاء ( بقيت خالدة يف أذهان أهل اجلنة مل يستطيعوا نسياهنا} فتلذذ بالدعاء {..
 {222اضاءات تدبرية }

 لودا غريها...(يف قوله تعاىل ) كلما نضجت جلودهم بدلناهم ج
 ]تنضج يف اليوم الواحد سبعني ألف مرة [ال إله إال اهلل... :روى ابن أيب حامت عن احلسن أنه قال

 «اللهم اعتق رقابنا من النار» 
 {224اضاءات عيدية }

والكّيس يف العيد من يُرغم أنف ، العيد فرصة ساحنة لصلة األرحام وتعاهد األقارب واألصدقاء، العيد جيمعنا 
  الشيطان بالصفح )َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حتُِبُّوَن َأن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم (.

 {223اضاءات عيدية }



. .) َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّه ( :اعفو عّمن أخطأ حبقك وابت  يف ذلك األجر من اهلل الذي اخربك فقال
  اهلل أكرب تأمل ما أعظم الصفقة.

 {225اضاءات عيدية }
 "العيُد بدون تسامٍح وتصاٍف هو جمردُّ ورقٍة على التقومي"

 علي الطنطاوي.
 تقبل اهلل طاعاتكم

 
 )حمبكم (

 {226اضاءات إميانية }
 ) فما ظنكم برب العاملني ( 

 عطاه اهلل مايظّن وذلك ألّن الفضل كله بيد اهلل.يقول ابن مسعود: قسماً باهلل ماَظّن أحٌد باهلل ظنَّا إال أ
 {221اضاءات إميانية }

 الناس ميحون كل ماضيك اجلميل مقابل آخر موقف سيء منك!
 
 سبحانه وتعاىلهلل و

 ميحو كل ماضيك السيء مقابل توبة منك!
 

 ؟؟فأيهم أحق باملراقبة
 {228اضاءات إميانية }

 سئل ابن القيم
 

 ❗سان بنعمة كيف يعرف إن كانت فتنة أم نعمةإذا أنعم اهلل على اإلن
 فقال

 إذا قربته إىل اهلل فهي )نعمة( وإذا أبعدته عن اهلل فهي )فتنة(...
 {221اضاءات إميانية مثانية}

 . .تربية )هذا حالل وهذا حرام( تنشئ جياًل يراقب اهلل
 . .ولكن تربية )هذا عيب( تنشئ جياًل يراقب الناس

 {241اضاءات إميانية }



 ﴾ …﴿إين أنا أخوك فال تبتئس
 

 األصل يف األخوة أن يُذهب األخ عن أخيه البؤس ويبعث يف نفسه الطمأنينة واألنس بالود والقرب..
 
 :قال ابن تيمية رمحه اهلل 

وإذا تأملت اليد بكت العني ، )مثل األخوة يف اهلل كمثل اليد والعني فإذا دمعت العني مسحت اليد دمعها
 ...ألجلها(

 {249ءات إميانية }اضا
 .".بل هو الذي يؤيدهم بقوته فينصرونه، اإلسالم يف ذاته قوة ال ُيتاج إىل قوة أتباعه ليؤيده هبا

 علي الطنطاوي 
 {242اضاءات إميانية }

 《...التدين الذي ال يدفعك إلسعاد اآلخرين ُيتاج إىل مراجعة》
 سلمان العودة :الشيخ

 {244اضاءات إميانية }
  [51ِإىَل اللَِّه { ]الذاريات:} َفِفرُّوا   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
فأما يف عامل األشقياء فهم ، أو يدامهه هم، ألنه يعرف إىل أين يفر حني تصيبه مصيبة، هكذا يطمئن املؤمن
فال ينالون إال األوبئة اليت حرمتهم الشهوات! ، وإىل الشهوات احملرمة، فال جيدون إال الوبال، يهربون إىل املخدرات

 فأين يذهبون؟! هم واهلل ال يدرون!
 {243اضاءات إميانية }

 ) وأهديك إىل ربك فتخشى (:قال تعاىل
 

 .وعلى قدر املعرفة تكون اخلشية، تعاىل مقرونة مبعرفته فخشيته، ألّن من عرف اهلل خافه ؛إذا عرفته خشيته
 .. منقول.ابن القيم رمحه اهلل
 {245إضاءات تربوية }

سلوكيات سيئة ويكتشف أن ذلك هو أسرع وإال فإنه سيقوم ب، ُيتاج الطفل إىل انتباه والديه لسلوكياته احلسنة
 ،،، طريق جلذب االنتباه له

 اإلستشاري النفسي والرتبوي الدكتور #مصطفى_أبوسعده



 {246اضاءات إميانية }
 .نًبا: ال تقل: "اللهم إني أتوب إليك" ثم ال تتوب فتكون كذبة وتكون ذ-رمحه اهلل  -قال الربيع بن خثيم  

 .ولكن قل: اللهم تب علي
 
 214-لزهد لإلمام أحمد * ا

 {241اضاءات إميانية }
 كلما ضاقت أرض مبخلوق عليه أن يتذكر قوله تعاىل "يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة"

 وكلما ضاق قلبك تذكر قوله"أال بذكر اهلل تطمئن القلوب"
 خضر بن سند

 {248اضاءات إميانية }
 قال الفضيل بن عياض رمحه اهلل 

قال: ألن كل من يصلي يقول: مسع  ؟قيل له: َومن أين قلت هذا، "احَلمد هلل" كثر الداعون لهمن أكثر من قول: 
 اهللُ ملن محده.

 تأمل يا رعاك اهلل
 {241اضاءات إميانية }
 :-رمحه اهلل  -يقول ابن القّيم 

 
 وحب اخلري هلم؛ فإن معاملة الناس بذلك:، فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف»
 ا أجنيب فتكتسب موّدته وحمبته.إم -9
 وإما صاحب وحبيب فتستدمي صحبته وموّدته. -2
 وإما عدوٌّ مبغض فُتطفئ بلطفك مجرته وتستكفي شره. -4
 

حاِمل الطيبة
َ
وحفظه اهلل ، وُعويَف قلبه، وانشرح صدره، وَأْحَسَن الظّن هبم؛ سلمت نيته، ومن مَحَل الناس على امل

 «.من الّسوء واملكاره
 (.2/599ارج السالكني )مد

 {231اضاءات إميانية }
 أبشر يامن تنشر اخلري 

 



 :قال اإلمام املنذري رمحه اهلل تعاىل
 له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمَل به... ما بقيَّ خطُّه"، "وناسخ العلم النافع
 {239اضاءات إميانية }

 :ُسِئل الشيخ خالد اهلويسني
 
 ؟فماذا نفعل، متكنت الدنيا من قلوبنا 

كث يف املساجد :قال
ُ
 ، ادحروها بطول امل

 {232اضاءات إميانية }
 ..《توهم أهل الباطل أهنم على احلق، حني سكت أهل احلق عن الباطل》

 علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه
 {234اضاءات تأملية }

 :::: تأمل
 

هم يبكون على آبائهم الذين ماتوا على غري . و .أكثر مايدفعين للبكاء عندما أقابل بعض الذين دخلوا يف اإلسالم
 . .اإلسالم

 وهم يصرخون فينا أين كنتم يا مسلمون
 د. عبدالرمحن السميط رمحه اهلل 

 {233اضاءات إميانية }
. ومىت خلى قلبه من .احلزن خيالط قلبهو  بل ال يباشرها إالّ ، املؤمن ال تتّم له لذة مبعصية أبًدا》 :قال ابن القيم
 《فليبكي على موت قلبههذا احلزن 

 {235اضاءات إميانية }
( ال كما) يريد( وهو نيب ولو   قال تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم )فاستقم كما امرت( هود. يستقيم كما )أمر

 كان ألحد أن يستقيم كما يريد ويهوى لكان حممد صلى اهلل عليه وسلم. 
 .الطريفي 

 {236اضاءات إميانية }
 ، ثناء الناس عليه" كم من مفتون ب

 ويظن اجلاهل أهنا كرامات "، وكل هذه عقوبات، ومستدرج بنعم اهلل عليه، ومغرور بسرت اهلل عليه
 ..ابن القيم



 {231اضاءات إميانية }
 (919اأَلرِض ربّنا ما خلقَت هذا باطاًل ﴾ )آل عمرآن: و  يتفكَّروَن يف خلِق السَّماواتِ و  ﴿

 يل فيه عربة (...و  نزيل فما يقع بصري على شيء إال رأيت هلل علي فيه نعمة)إين ألخرج من م :قال الداراين
 {238اضاءات إميانية }

 "ربِّ اشرح يل صدري"
الداعية من أعظم ما ُيتاجه يف دعوته انشراح الصدر فهو معرض لألذى يف نفسه وعرضه وماله فيتحمل التبعات 

 بسعة صدره
 حجاج العجمي..
 {231اضاءات إميانية }

 :ن عالمات التوفيق للعبدم 
 أن جَيَعلُه اهلل " ملجًئا للناس "

 
 يَهِدي عاِصيا..، يُنقذ متعثرا، . ينصُح حائًرا.ينصر مظلوًما، يُعني ملهوفاً ، يقِضي ديناً ، يـُنَـّفس كرباً ، يُفرّج مهاً 

 
 ..إعانتهمو  جعلُه سبًبا يف نفع الناسو  أكرِم هبذا العبد الذي اختاره اهلل

 ..مغاليق للشرلنا مفاتيح للخري اجع فاللهم
 {251اضاءات إميانية }

 ..من اخلطأ الشائع قول البعض )نعم اهلل ال تُعدُّ وال حُتصى (
 فالذي ال يُعّد ال ُُيصى

)وإن تعدوا نعمة اهلل ال حُتصوها( فأثبت العّد ونفى :لقوله تعاىل، والصحيح أن نعم اهلل تُعّد ولكن الحُتصى
 اإلحصاء.

  



 العمر د. ناصر
 {259اضاءات إميانية }

 قاعدة يف الرتبية للطنطاوي:
 

 ال استخدم صويت مادام جيدي صميت"و  .."ال استخدم سوطي ما دام جيدي صويت
 {252اضاءات إميانية }

 
 اكتب آراءك بقلِم رصاص حيث التعديل والتصحيح.....و  ••الثبات و  مبادئك بـ قلٍم جاف حيث الرسوخ اكتب

 {254ة }اضاءات إمياني
 فال يزال مستيقظا حذرا.، يؤدب اهلل عبده املؤمن الذي ُيبه وهو كرمي عنده بأدىن زلة أو هفوة :قال ابن القيم

 
واملغرور يظن ، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة، وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه خيلي بينه وبني معاصيه

 أن ذلك من كرامته عليه
 

 والعقوبة اليت ال عاقبة معها، وأنه يريد به العذاب الشديد، اإلهانةوال يعلم أن ذلك عني 
 

 516/4زاد املعاد 
 {253: اضاءات إميانية }

وراد والتقدم للمسجد وزيارة الوالدين..اخل هبدف كسب ألميانية كاإلثبت بالتجربة أن التنازل املؤقت عن الوظائف ا
 الوقت ملهام عاجلة؛ يأيت بنقيض املقصود.

 م السكران()إبراهي
 {255إضاءات إميانية }

 فالضعف بني يديه قوة وعزة "، "يف اخللوة مع اهلل لن تصاب باإلحراج لو دمعت عينيك أو تلعثمت كلماتك
 {256اضاءات إميانية }

 :-رمحه اهلل  -قال الفقيه تقي الدين ابن الصالح الشافعي 
 :تمن حافظ على أربع كتب من الذاكرين اهلل كثريا والذاكرا 

 ..ورد الصباح ��✅
 ..واملساء ��✅



 ..وبعد الصلوات ��✅
 وعند النوم. ��✅
 
 :املصدر 

 ]] فتاوى ابن الصالح [[
 {251اضاءات إميانية }

 "من أراد أن يدوم حتت سرت اهلل فال يكشف سرت غريه "
 عبد العزيز الطريفي
 {258اضاءات إميانية }

 لذنب حرم به )واعلموا أن اهلل ُيول بني املرء وقلبه (..، "قد ُيب اإلنسان احلق ولكن يعجز عن اعتناقه
 ابو طالب حام حول اإلميان وعجز عن نطق الشهادتني "

 عبد العزيز الطريفي
 {251اضاءات تطويرية }

وكذلك مهما قرأت عن التفاؤل ، مهما كانت قوة إبصارك فلن ترى بوضوح إذا كانت الزجاجة األمامية متسخة
 فائلة ما مل متسح زجاجة واقعك حبسن الظن باهلل.فلن تعيش بعقلية مت

 )ياسر احلزميي(
 {261اضاءات إميانية }

 :قال ابن القيم رمحه اهلل
"وباجلملة فإن العبد إذا أعرض عن اهلل واشتغل باملعاصي ضاعت عليه أيام حياته احلقيقية اليت جيد غب إضاعتها 

 يوم يقول 
 )يا ليتين قدمت حليايت (...

 55دواء ص الداء وال
 {269اضاءات إميانية }

 ]مل يغب الفجر عن األمة إال عندما غبنا حنن عن صالة الفجر وحىت نعيد الفجر إلمتنا دعونا نصلي الفجر [
 {262اضاءات تطويرية }

 :ثالثة ال تضّيع هبا وقتك
 ...التحّسر على ما فاتك ألنه لن يعود
 ...مقارنة نفسك بغريك ألنه لن يفيد



 ...ء كل الناس ألنه لن يكونحماولة إرضا
 {264اضاءات إميانية }

ٍم"﴾ قال اهلل تعاىل عن إبراهيم عليه السالم أنه دعا ربه قائال: ﴿َربِّ َهْب يل ِمَن الصَّاحِلِنَي * فـََبشَّْرنَاُه "ِبُغاَلٍم َحِلي 
فكن حليما بّرا ، يه يف الكربوأحوج ما يكون إل، من أعظم املبشرات للوالد، أن جيمع الولد ما بني الصالح واحللم

 بوالديك.
 )أ.د.إبتسام اجلابري(

 {263اضاءات إميانية }
 ..عندما ترمي الرتاب

 ..فوق من حتب
 ..بعد ان يغادر احلياة

 ..ستدرك حينها
 ..جًدا ہان الدنيا تافه
 ..والبقاء فيها

 ..لن يستمر طويال
 ..رحم اهلل

 ..... آمني.كل من فقدناهم
 .{265إضاءات إميانية}

 
 إن كرهوا ذلك".و  قال زيد بن أسلم: "من اتقى اهلل أحبه الناس رغما عنهم 

 {266اضاءات تطويرية }
. فمن .. ال أن يعوِّدهم على تعظيمه.اللِّنيو  احرتامه على أبنائه بالتَّواضعو  األب الناجح هو من يفرض حبَّه

 التَّواضع يولد التَّعظيم.
 {261اضاءات تطويرية }

، تتجمد يف صقيع الوحدة، ! ستتناوب عليك الفصول األربعة تلفحك حرارة اخليبات!رك كله ربيعاً لّن يكون عم
 لكن حياتك ستزهر من جديد. حكمة عظيمة، تتساقط أحالمك اليابسة

 او رغبة منا، . هذه ليست قوة فينا.كثريون ماتوا باألمس وحنن مل منت.. وكثريون مل يقوموا هذا الصباح وحنن قمنا
نعمة اهلل علينا" فاحلمدهلل يظل االنسان يف هذه احلياة مثل قلم الرصاص تربيه العثرات ليكتب خبط أمجل  "هذه

 وهكذا حىت يفىن القلم فال يبقى له إال مجيل ما كتب!



 {268اضاءات إميانية }
 "يا أيها الناس أنتم الفقراء )إىل اهلل("

 إىل اهلل فقط.
 هحنن من يصنع احلاجة يف قلوبنا لغري 

 مل خيلقنا اهلل لنفتقر ألحد يف أي شيء سواه.
 د_عبداهلل بن بلقاسم

 {261اضاءات إميانية }
 :قال بكر العابد

 مسعت الفضيل بن عياض يقول يف قول اهلل عز وجل:
 31} َوَبَدا هَلُم مَِّن اللَِّه َما ملَْ َيُكونُوا َُيَْتِسُبوَن { الزمر/

 !هي سيئاتقال: أتوا بأعمال ظنوها حسنات فإذا 
 !قال بكر: فرأيت ُيىي بن معني بكى

 ] تاريخ بغداد [
 {211اضاءات إميانية }

 :من أعظم مطالب الدنيا
 .أن يكفيك اهلل مهك

 
 :خرةآلومن أعظم مطالب ا

 .أن يغفر اهلل ذنبك
 

 ويغفر ذنبك ".، " إذاً تكفى مهك ملسو هيلع هللا ىلصومها مضمونان ومكفوالن بكثرة الصالة والسالم على املصطفى 
 

 .ا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما ﴾﴿ يَ 
 {219اضاءات إميانية }

العمل وحتابوا باأللسن وتقاطعوا باألرحام لعنهم اهلل  "إذا أظهر الناس العلم وضيعوا يقول احلسن البصري رمحه اهلل:
 ....فأصمهم وأعمى أبصارهم "

 {212اضاءات تطويرية }
 



 رتق بكلماتك وال ترفع صوتك..إ 
 فاألمطار هي اليت تنبت الزهور ال الرعد.

 {214اضاءات تطويرية }
 أحيانا حناول دفع الباب لفتحه فنفشل! 

 فنحاول بالقوة وقد نتأمل!
 ، مث نكتشف أنه يفتح يف اإلجتاه اآلخر 

 كذلك "املشاكل"
 حتل بالعقل ال بالقوة!!! 

 {213اضاءات إميانية }
 :تيمية رمحه اهلل قال ابن

 "أسرع الدعاء إجابًة دعاُء غائٍب لغائب ".
 {215اضاءات إميانية }

 ملّا قال يعقوب: 
ْئُب(  )َوَأَخاُف َأن يَأُكَلُه الذِّ

 ، وأصيب هو بالعمى، اختفى يوسف
 ، ألنه عليه السالم قدم احتمال السوء

 أما حني قال: 
 (اهلل ِإىَل  ٓ  )َوأُفـَوُِّض أَْمرِى

 !وعيناه، ويوسف، نيعاد بنيام
 

 اللهم اين فوضت امري إليك...
 {216اضاءات إميانية }

 كان يوسف األحسن بشهادهتم،  عندما كان يُوسف يف السجن
حسنني " 

ُ
 " إنا نراك ِمن امل

 !!لكن اهلل أخرَجهم قبله
 

 بعدهم يف السجن بضَع سنني! -رغم كل مميزاته -وظّل هو 
 



 ، لثاين خرج ليقتل()وا، )األول خرج لُيصبح خادماً(
 !!)ويوسف انتظر كثرياً(

 . .وليفرح حد االكتفاء، ليالقي والديه، لكنه.. خرج ليصبح "عزيز مصر"
 {211اضاءات تطويرية }

، واختيار الكلمات والعبارات املناسبة، ماهرا يف التعبري والتأثري، من فن التعامل أن تتعلم أن تكون لبقا يف حديثك
 ..حمبك.أن تسحر أو هتدمفالكلمات بإمكاهنا 
 {218اضاءات إميانية }

والتفنن يف ، : احلزن على فوات الطاعة عالمة إميان }تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع حَزنًا أن ال جيدوا ما ينفقون{
 التخلُّص منها عالمة نفاق }ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين{.

 ]د. عمر املقبل[
 {211اضاءات تطويرية }

أما الرؤية مع العمل هي ما ، والعمل من دون رؤية ما هو اال مضيعة للوقت، من دون عمل ما هي اال حلم رؤية»
 «"ميكنها أن تغري العامل
 {281اضاءات إميانية }

 يقول الشيخ ناصر العمر حفظه اهلل:
 سنة 36)توفيت والديت منذ 

 فماتركت الدعاء هلا يوماًواحدا
 من غري دعائي هلا يف الصالة(

 ]]رب ارمحهما كما ربياين صغريا[[
 حماضرة:

 "حقوق األقربني"
 {289اضاءات تطويرية }

 
 كم من قبيح زينته أخالقه[و  ]كم من مجيل قبحته أفعاله

 {282اضاءات إميانية }
 

 ! !إذا حار أمرك يف شيئني
 ومل تدر حيث اخَلطأ والّصواب 



 ف خالف هَواك فإن اهلوى 
 ( ) يقود النفس إىل ما يُعاب 

 
 رحمه اهلل -مام الشافعي الا 

 {284اضاءات تربوية }
ابدأوا ، فال تصّدقوا أن من تغلبه شهواته يستطيع أن يغلب عدًوا يف موقف، إن عبيد الشهوات ال يتحررون أبًدا

فإذا انتصرمت يف هذا امليدان فأنتم منتصرون يف كل ميدان. ، بتحرير أنفسكم من نفوسكم وشهواهتا ورذائلها
 ري اإلبراهيمي[.]البش

 {283اضاءات إميانية }
 :يقول ابن القيم رمحه اهلل

الحتسب أن نفسك هي اليت ساقتك إىل فعل اخلريات بل إعلم أنك عبد أحبك اهلل فأهلمك فعل اخلريات «
 «فالتفرط يف هذه احملبة فينساك

 {285اضاءات تطويرية }
 هناك نوعان من الطموح:

 
 ، ك فإن طموحك حمدودفإذا أردت أن تكون أفضل من غري 

 
 فإن طموحك واسع اآلفاق!، لكن إذا أردت أن تكون أفضل من نفسك

 {286اضاءات تطويرية }
 . .قاعدة مهمة يف العالقات

 !!!ففي البداية كلهم رائعون، اهتم مبن يبقى ويستمر رائًعا حىت النهاية، الهتتم مبن يكون رائًعا يف البداية -
 {281اضاءات إميانية }

 :ل الحافظ المزي رحمه اللهقا
 

 "ولو سكت من ال يدري الستراح وأراح وقل الخطأ وكثر الصواب"
 462/3تهذيب الكمال 

 {288اضاءات تطويرية }
 :قال حكيم



 ؛الراحة َكالسراب كلما إقرتبنا منه إبتعد ولن نصلها إال يف اجلنة
 لـ نبحث عن ] اجلّنة [و  فـ لنرتك الراحة

 {281اضاءات إميانية }
 :احتضر إمساعيل النيسابوري فقالت أمه

 ؟ما جتد
 ؛فما قدر على النطق فكتب على يدها

 فروح ورُيان وجنة نعيم مث مات.
 

 969/21السري للذهيب 
 { 211إضاءات إميانية } 

أمجُل احلب حينما يُنادى يف السماء " إن اهلل ُيب فالنًا فأحبوه " فيحبه أهل السماء مث يضع له القبول يف 
 ض فيحبه أهل األرض... األر 
 ♧جعلنا اهلل وإياك من هؤالء♧  

 {219اضاءات إميانية }
 لو كان الوالء لألرض 

 مكة ملسو هيلع هللا ىلص ماترك النيب صلى اهلل عليه وسلم
 

 ولو كان للقبيلة 
 ما قاتل قريشاً 

 
 ولو كان للعائلة 

 ما تربأ من أيب هلب
 

 ولكنها ﴿ العقيــدة ﴾ 
 أغلى من الرتاب والدم!

 جرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرةاللهم ا
 {212اضاءات إميانية }

 :قال ابن القيم رمحه اهلل



 )تاهلل ما عدا عليك العدو إال بعد أن توىل عنك الويل فال تظن أن الشيطان غلب ولكن احلافظ أعرض (...
 {214اضاءات إميانية }

 :إبن اجلوزي يقُول
 مآ يزال ] التغافل [ عن الزالت

 .الَكرام من أرقى شيم
 فإن الناس جمبولون على الزالت 

 !واألخطاء
 خطيئة (و  فإن أهتم املرء بكل ) زلة

 .. .] تعب وأتعب [
  :والعاقل الذَكي

 وَكبرية مع ، من ال يدقق يف َكل صغرية
 وزمالئه [، وجريانه، وأصحابه، أحبابه، أقاربه، ] أهله

 .تصفو عشرتهو  َكي حتلوا جمالسته
 {213اضاءات تربوية }

 نزل الراتب
 ..كم من أم حمتاجه يعجز لساهنا طلب ابنها شيئا من املال  -اهلل اهلل بأمهاتكم 

 .هنيئا ملن تصدق عنها ولو بالشيء القليل، ومن كانت أمه يف رمحة اهلل
 ....أعطها ماقسمه اهلل لك وماتقدر عليه وال يقف عطائك عند سؤاهلا ) هل هي حباجه ام ال (

 نا برهم أحياء وأمواتا(())اللهم أرزق  
 {215إضاءات إميانية}

 
ال ينبغي لإلنسان أن يكون فارغا؛ ألن الشيطان يتسلط عليه خبواطر السوء فخري له أن يشغل نفسه مبا ينفعه كي 

 ...ال تشغله نفسه مبا يضره.
 ابن باز رمحه اهلل

 {216اضاءات إميانية }
  :قال أحد الصاحلني

 ويعود بالعطاء "، . يرحل بالرجاء.عود إال الدعاء" كل األشياء ترحل وال ت
 {211إضاءات إميانية }



كان سعيد بن املسيب يطيل يف صالته ويقول البنه: "واهلل إين ألطيل يف صاليت رجاء أن ُأحفظ فيك" ويتلو قوله 
 سبحانه: }وََكاَن أَبُومُهَا َصاحِلًا{.-

 {218اضاءات إميانية }
 :-رمحه اهلل-عي من مجيل كالم اإلمام الشاف

 "إذا ختلى الناس عنك يف كرب؛ فاعلم أّن اهلل يريد أن يتوىل أمرك وكفى به ولياً".
 فإذا علمت هذا؛ فاعتمد على اهلل اعتماد الغريق؛ الذي ال يعلم له سبب جناة غري اهلل..

 وجعل دونك ُحجَّابه..!، وإياك أن تطلب حوائجك ممن أغلق دونك بابه
  تطفئ مجرًة من نار جهنم ولكن دمعة من خشية اهلل حتجبك عنهاحِبار الدنيا ال  

 ماأغلى الدموع يصحبها اخلشوع لتسكن اجلوارح إىل درب الرجوع....
 {211اضاءات إميانية }

وصل .اللُهم اين استغفُرك مّن مجيع الذنوِب واخلطايا واتوب إليك، أّنسُجوا قصورَا ِمن االسِتغفار :مّن اجل اجلّنة
 لى رسوله وعبده حممد.اهلل ع

 
 {411اضاءات تربوية}
 ال ُيشرتى بل هُو طابٌع يّف قَلب من ترىَب وليس الفقرُي من فَقد الذهَب إمنا الفقرُي من َفقد األخالقو  األَدب ال يُباع

 األدب...و 
 {419اضاءات إميانية }

 بقدر ضعف اإلميان 
 ونقص اإلخالص 

 يف العني والقلبستبدو األشياء اليت حرَّم اهلل مجيلة 
 مهما كان قبحها يف الواقع 

 }أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا{ 
 والذي زينها هو الشيطان
 إذ تعهد بذلك أمام ربه

 }ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني{..
 {412اضاءات تربوية }

 )ومن يهن اهلل فما له من مكرم(
 ك ولو أهانك اخللق كلهمإذا أكرمَت دينه أكرم



 وإذا أهنت دينه أهانك ولو ملّعك اإلعالم وطارت شهرتك يف اآلفاق! 
 اللهم اكرمنا وال هتنا واعطنا وال حترمنا وآثرنا وال تؤثر علينا يارب العاملني...

 {414اضاءات تدبرية }
لُكربات قد حتمل يف طّياهتا كرامات فال بعض ا، ومل تعلم أن يف بطنها "نيب" ؛"يا ليتين ِمتُّ قبل هذا" :قالت مرمي

 تيأس إن طال بك البالء!"...
 {413اضاءات تربوية }

 أثبتت دراسة أن الكالم الطيب 
ولذلك أخربنا النيب عليه الصالة والسالم "أن الكلمة الطيبة ، الذي يسمعه االنسان مينحه نظام مناعة أعلى 

 صدقة"
 ينساه أحد واحرص على طيب الكالم....ال  جترح أحد كن شيئا مجيالٌ ال تؤذي أحد وال 

 {415اضاءات تطويرية }
 :(قيل ألحد الصاحلني .)لوكانت الدنيا سهلة ميسرة ملا كان الصرب أحد أبواب اجلنة

 قال ] أن تبتلى وقلبك يقول احلمد هلل[... ؟ما هو الصرب اجلميل
 {416اضاءات تطويرية }

 
 سهم من اجلرح أوجع من اخرتاقه....انتبه ألسلوبك يف االعتذار فانتزاع ال

 {411اضاءات إميانية }
إذا زاد أحدمها يف القلب نقص اآلخر )وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع ، ذكر اهلل وهوى النفس ضدان

 هواه(
 عبد العزيز الطريفي

 {418اضاءة إميانية }
 ﴿ َوتـََوفَـَّنا َمَع اأْلَبـَْراِر ﴾

 
 ..حىت يف املوت صحبة األبرار شرف وفخرٌ 

 {411اضاءات إميانية }
 . .من حافظ على النوافل ُعصم من النظر احملرم والسمع احملرم واملال احلرام بفضل اهلل

  



  :جاء يف احلديث القدسي
، وبصره الذي يبصر به، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، )...وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه

 يبطش هبا...(ويده اليت 
 

 فهنيئا لك يامن تتقرب إىل اهلل بالنوافل
 {491اضاءات إميانية }

 
 :متوت األلقاب مبوت أصحاهبا

 .. اخل (.دكتور، وزير، ملك، ) رئيس
 :يقال له، إال قارَئ القرآن

 ..ارَق ورتل كما كنت ترتل يف الدنياو  اقرأ
 ]اللهم أجعلنا من أهل القرآن[    

 {499}اضاءات تطويرية 
 

 ،.،.يصعد ماء البحر املاحل إىل السماء خبارا
 ..،.مث يعود إىل األرض غيثا.. عذبا نقيا، فيكون غماما 

 »»،،.اصعد بقلبك إىل السماء وانظر كيف يعود««..
 {492اضاءات تربوية }
 وخالف األدب(، ) أدب اخلالف

 
 ب(:أننا نفتقد يف مشهدنا الفكري واالجتماعي ثالثة أنواع من )األد

 . أدب اخلالف9
 . أدب النصيحة2
 . أدب احلوار4
 
 واخلالف يف الرأي نتيجة طبيعية تبعاً الختالف األفهام وتباين العقول ومتايز مستويات التفكري. 
 
 األمر غري الطبيعي أن يكون خالفنا يف الرأي بوابًة للخصومات ومفتاحاً للعداوات وشرارًة توقد ناَر القطيعة. 



 
 الوا خيتلفون ويتحاورون يف حدود )العقل( دون أن تصل آثار خالفهم حلدود )القلب(.العقالء ماز 

 
فهم يدركون متام اإلدراك أن الناس البد أن خيتلفوا ويؤمنون بكل يقني أنه ) َ﴿َلْو َشاَء َربَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة  

 َواِحَدًة َواَل يـََزاُلوَن خُمَْتِلِفنَي ﴾.
 
 ن نكون )إخواناً( حىت لو مل نتفق كما يقول اإلمام الشافعي؟أال حُنسن أ 
 

 إن اختاليف معك ياأخي اليعين أنين أكرهك أو أحتقر عقلك أو أزدري رأيك 
 

 ولو بقينا الدهر كله )خمتلفني( يف الرأي.، أحبك يا أخي
 

 .واختاليف معك اليبيح )عرضي( وال ُيل )غيبيت( والجييز )قطيعيت(
 

والأريد بك أن تكون أمحقًا متعصبًا أو متطرفًا حمرتقًا فالناس عند اخلالف ثالثة ، تكون عاقالً إين ألرجو أن 
 أصناف:

 
 . إن مل تكن معي فاليعين أنك ضدي )وهذا منطق العقالء(.9
 . إن مل تكن معي فأنت ضدي )وهذا هنج احلمقى(.2
 . إن مل تكن معي فأنت ضد اهلل!!!)وهذا سبيل املتطرفني(.4
 
 راء يا أخي:اآل
 )للفرض( للعرض ليست-
 )لإللزام( ولإلعالم ليست-
 )للتالكم(. وللتكامل ليست-
 
 
 :ختاما 



 ..سنحسن كيف نتطور.عندما حنسن كيف خنتلف
 

 بعضنا يتقن )أدب اخلالف(
 والبعض اآلخر يهوى )خالف األدب(

 {494اضاءات إميانية } 
 تدبر يف قوله تعاىل 
 ُم الطَّيُِّب":"ِإلَيِه َيصَعُد الَكلِ 

 
 ¡¡،، حىت ولو مل يقدر اآلخرون طيبة كلماتك

 
 "وكفى"!يكفيك أهنا تصعد لربك 

 {493اضاءات إميانية }
مبغيب مشس هذا اليوم تدخل األشهر احلرم فالتظلموا فيهن أنفسكم وعظموا شعائر اهلل..}يا أيها الذين آمنوا ال 

 حتلوا شعائر اهلل وال الشهر احلرام{ 
 دة من األشهر احلرم.وذو القع

ليكون الكفُّ عن اهلوى فيها وسيلة إىل استمرار الكف يف ، والسر يف أن اهلل تعاىل عظَّم بعض الشهور على بعض
 ..بتصرف[-غريها تدرجيا للنفس إىل فراق مألوفها املكروه شرعا ]زاد املسري

 {495اضاءات تطويرية }
 

 ،، اذا مت كسر قشرة بيضة من اخلارج
 ،، ياهتا قد انتهتفإّن ح 
 ،، وإذا ُكِسَرت من الداخل، 
 ، فإن هناك حياة قد بدأت 

 *األمور العظيمة دوماً تبدأ يف داخلك أنت*
 {496اضاءات إميانية }

 قال حامت األصم رمحه اهلل /
ُت . فما حسدّ .تأملُت قوله تعاىل: ﴿حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا﴾ فعلمُت أن القسمة من اهلل

 أحدا أبًدا على خري أعطاه اهلل.



 {491اضاءات تربوية }
 متتلئ املساجد بعد ) صعود ( اإلمام للخطبة بثواين

 بينما متتلئ املالعب قبل ) نزول ( الفريق للملعب بساعات 
 واجلزاء هو ما بني األقواس..

 {498اضاءات تطويرية }
لى رسم اإلبتسامة على وجهك وتزداد إبداعا عندما ]]الفن ليس فقط القدرة على رسم اللوحات بل قدرتك ع

 تستطيع رسم اإلبتسامة على وجوه من هم حولك [[
 {491: اضاءات إميانية }

 قالوا هلود عليه السالم: ) إنا لنراك يف سفاهة (
 ) ياقوم ليس يب سفاهة (  :فأجاهبم

 ومل يقل بل أنتم السفهاء
 ..نبياءألوأرق تعامل ا ما أمجل

 {421ميانية }اضاءات إ
 

 واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم"
 بصيغة اجلمع!

 "وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا"
 بصيغة املفرد! 

 شخص واحد كفيل بأن خُيرجك من اجلماعة الصاحلة.....
 {429اضاءات تطويرية }

 ..يقول سيد قطب رمحه اهلل
تبدأ من حيث بدأنا حنن وتنتهي بانتهاء عمرنا  ،)عندما نعيش لذواتنا فحسب تبدو لنا احلياة قصرية ضئيلة

تبدأ من حيث ، أي عندما نعيش لفكرة او مشروع فإن احلياة تبدو طويلة عميقة، أما عندما نعيش لغرينا، احملدود
 .!!( كالم له عمق....بدأت اإلنسانية ومتتد بعد مفارقتنا لوجه هذه األرض

 {422اضاءات تطويرية }
 
طمأنينة القلب أعظم من سعادته ألّن السعادة وقتيه والطمأنينة دائمة حىّت مع املصيبة ومن أعظم أسباهبا ذكر  

 .. .اهلل ) أال بذكر اهلل تطمئّن القلوب (.



 {424اضاءات تربوية }
 

بل تصل قوة الدرع أن يعود ، قال ابن القيم "أذكار الصباح واملساء مبثابة الدرع كلما زادت مساكته مل يتأثر صاحبه
 السهم فيصيب من أطلقه".

 {423ءات تربوية }اضا
 

ال توجد بيئة أسوأ من بيت فرعون وخرجت منه إمرأة ضرب اهلل ، عدم توفر بيئة صاحلة ليس عذرًا لرتك اإلستقامة
 هبا مثاًل للذين آمنوا.
 {425اضاءات إميانية }

 
 :ألن اهلل يقول، مىت أطلق اهلل لسانك بالدعاء والطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك :من درر السلف

 ادعوين استجب لكم () 
 {426اضاءات تطويرية }

 
 إذافشلت يف رفع أحد إىل مستوى اخالقك

 فال تدعه ينجح يف انزالك اىل مستوى أخالقه
 {421اضاءات إميانية }

لن ينام أهل النار ألن عذابهم متواصل ولن ينام أهل الجّنة ألنهم في راحة ال يحتاجون معها للنوم حقيقة 
 !تأملوها

 {428ية }اضاءات إميان
 من أكرب عالمات التوفيق: 
 . .مراقبتك هلل يف اللسان والنظر

 وأكثرها معصية وأحوجها إىل احلذر والتثّبت يف زمن الفنت."، فهما أسرع اجلوارح تفلُّتاً 
 {421اضاءات تربوية }

 إذا لم تعرف عنوان رزقك.. فال تخف..!!
 ألن رزقك يعرف عنوانك.. فإذا لم تصل إليه.. 

 ا سيصل إليك...فهو حتم
 {441اضاءات تطويرية}



ال تكن كالذي كسر ، فوراء قسوته حب عميق، واستفد من مالحظته، إذا نصحك شخص بقسوة ال تقاطعه 
 ساعة منبهة مل يكن هلا ذنب إال أهنا أيقظته....

 {449اضاءات تطويرية }
 

 !أغلى من الذهب لكن التفاؤل قد مينحنا ما هو، قدمياً قالوا: التشاؤم لن يعيد ما ذهب
 {442اضاءات تطويرية }

 
 كلما إرتفع املصباح كلما إتسع نطاق إضائته 

 ، بتفكريك، فارتفع أنت بأخالقك 
 ، بقدراتك

 لكي يتسع نطاق عطائك وتأثريك اإلجيايب يف احلياة! 
 { 444اضاءات إميانية }

ألن السعادة حينها هي من ، مطوالً فإننا لن حنتاج للبحث عن السعادة ، عندما نتعلم كيف نقرتب من اهلل
 ستبحث عنا.

 {443اضاءات تربوية }
 إذا حضر بسط البهجة يف قلوب الرفاق وإذا خرج افتقدنا ربيع اللحظات ) هكذا بعض الزمالء يف العمل (

 {445اضاءات إميانية }
ال: يابين أحّلك فيما قيل للشيخ األلباين: ياشيخ حللين عن كلمة قلتها فيك ليست غيبة لكن ندمت عليها. فق

 فيما ستقولو  فيما مل تقلو  قلت
 

 د. عبدالعزيز السدحان
 {446اضاءات تطويرية }

 حكمة كفيف من أروع ما ستقرأون
)خرج أعمى ليشرب من النهر وبيده مصباح ينري به طريقه فسأله أحد املبصرين ملاذا حتمل املصباح وهو ال ينفعك 

 ن(...قال: أمحله لكي ال يصدمين املبصرو 
 {441اضاءات تطويرية }

 ليس املهم من هو القائد انا او أنت؟!
 



 ،، املهم من سيوصلنا إىل جناح أكرب
 
 

 محمد فهد المالكي
 {448اضاءات تربوية }
 املسؤولية واخلشبة:

 مثل املسؤولية اليت حتتاج من ُيملها ويقوم هبا كمثل خشبة عريضة. 
 ذه اخلشبة. فالصادقون اجلادون اإلجيابيون ُيملون ه

 ويظنون لقرهبم منها والتصاقهم هبا أهنم منتسبون إليها. ، والكساىل املّدُعون االنتهازيون ُُيملون على هذه اخلشبة
وأما ، والفرق الكبري بني الفريقني أن احلاملني هلا يفرحون مبن يساعدهم يف محلها ألنه خيفف عنهم ويعينهم

 معهم ألنه يضايقهم ويأخذ شيئا من حظوظهم.! احملمولون األدعياء فيكرهون من جيلس 
 

أم ممن حتملهم الدعوة ، هل أنت ممن ُيمل الدعوة واملسؤولية :واحكم على نفسك من خالله، فتأمل هذا املثل
 وتعاين منهم؟.

 د/ محمد جابر القحطاني
 {441اضاءات إميانية }
 يقول الشنقيطي.

إال جعل اهلل لُه من بني أطباق الدنيا ، ومها ولزم أذكار الصباح واملساءلن جتد أحًدا مكروبًا ضاقت عليِه الدنيا هبمُ 
 فرًجا وخمرًجا.

 {431اضاءات تربوية }
.. مث عاد يأكل مع الفقراء وينام على احلصري صلوات ريب وسالمه .وصل صلى اهلل عليه وسلم إىل سدرة املنتهى

 علي.
د حتمله األرض ينتقد دينه وعادات بلده ومعيشة والبعض وصل إىل بالد الكفر مث عاد متغطرسا ال تكا

 ..!!!!.أهله
 {439اضاءات إميانية }
 .. أن تقوم الصباح ألجل رزقك وال تقوم الفجر ألجل رازقك.من أعظم احلرمان
 {432اضاءات إميانية }



 :قال ابن القيم رمحه اهلل" 
 } أليس اهلل بكاٍف عبده {
 إزدادت كفاية اهلل لك."، دادت طاعتك هللفكلما از ، الكفاية على قدر العبودية

 {434اضاءات إميانية }
 :مسع أحد السلف قول اهلل

 ﴿التقربوا الصالة وأنتم سكاری﴾
 

 كم من مصلِّ اليشرب مخرا" لكنه اليدري مايقول يف صالته  :فقال
 قد أسكرته الدنيا هبمومها

 
 واهلل املستعان على تقصرينا!!

 {433اضاءات إميانية }
ما يهلك الصاحلني االغرتار بالطاعات وأكثر ما يهلك املقصرين احتقار املعاصي ومن عرف اهلل ما استكثر "أكثر 

 الطاعة وال احتقر املعصية "
 {435اضاءات تربوية }

 "وأخي هارون هو أفصح مين"
 ..اإلعرتاف مبزايا اآلخرين من مزايا األنبياء

 
 وإنكارها من مزايا الشيطان

 !""قال أنا خري منه
 

 ذكرك حماسن اآلخرين يساعدك على التخلص من حظوظ النفس واحلسد ويكسبك حمبتهم
 {436اضاءات إميانية }

 للعبد اليطلع عليها الناس". دسيسة باطنة "خامتة السوء تكون بسبب:قال ابن رجب رمحه اهلل
" .به جنتان " (خاف مقام ر  " وملن:منعين منها قوله تعاىل اخلفاء ) كم من معصية يف :وقال بعضهم

 حني نعصي اهلل تعاىل " جند راحتنا أن :كل املصيبة واملصيبة، كل احلسرة احلسرة إن
 {431اضاءات إميانية }

 



 املوت ليس فراق
 .سنجتمع يف اآلخرة بالتأكيد

  :الفراق هو
 ....ان يكون أحدنا يف اجلنه واآلخر يف النار

 {438اضاءات إميانية }
هما ) إن للحسنة ضياًء يف الوجه ونورًا يف القلب وسعًة يف الرزق وقوًة يف البدن وحمبًة عن ابن عباس رضي اهلل عن

 .يف قلوب اخللق
 وإن للسيئة سواداً يف الوجه وظلمًة يف القلب وقلة يف الرزق ووهناً يف البدن وبغضًة يف قلوب اخللق (

 {431اضاءات إميانية }
  .فإن تاب رجعت إليه، هلل حبسب ذلك الذنبما أذنب عبٌد ذنبا إال زالت عنه نعمة من ا

 فاملعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار احلطب
 

 ابن القيم
 {451اضاءات إميانية }
  :يقول إبن القيم

احلزن يضعف القلب ويضر اإلرادة وال شيء أحب إىل الشيطان من حزن املؤمن لذلك افرحوا واستبشروا وتفاءلوا 
 واحسنوا الظن باهلل.!

 {459اضاءات تربوية }
 ..!!!... هي اللغة الوحيدة اليت ال حتتاج إىل ترمجة.االبتسامة

 {452اضاءات إميانية }
حني تدخل جملسًا فتشتاق إىل قيام الناس لك وتفرح بذلك وتسر به وتغضب حني ترى من مل يقم لك فقد 

وسلم ) من أحب أن يتمّثل له الرجال  قارفت كبرية من كبائر الذنوب حتتاج منك إىل توبة قال صلى اهلل عليه
 .قياماً فليتبوأ مقعده من النار ( وهذا احلكم خيص الداخل أما اجلالس لو قام احرتاماً وتقديراً فذلك من كمال أدبه

 د.مشعل الفالحي
 {454اضاءات إميانية }

 
م بالغداة والعشيِّ يريدون وجهه"  واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبَّ

 ..خرٌي من مئة ابتسامة من صديق السوء،  أن قسوًة من صديق صاحلتأكد يا صاحيب



 {453اضاءات إميانية }
 قال تعاىل )فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني(

 .ألن جليس السوء كصاحب الكري، فراق الفجرة من شيم الربرة
 "العز بن عبد السالم"

 {455اضاءات إميانية }
 يقول ابن القيم رمحه اهلل:

فال ، وإذا فتح اهلل عليك يف باب الصيام، فال تنظر للنائمني نظرة ازدراء، تح اهلل عليك يف باب قيام الليل"إذا ف 
فرب نائم ، فال تنظر للقاعدين نظرة ازدراء، وإذا فتح اهلل عليك يف باب اجلهاد، تنظر للمفطرين نظرة ازدراء

 . أقرب إىل اهلل منك ".ومفطر وقاعد
عَجب ، : "وإنك أن تبيت نائمًا وتصبح نادمًا خري من أن تبيت قائمًا وُتصبح معجباً وقال رمحه اهلل تعاىل 

ُ
فإنَّ امل

 ال يصعد له عمل"
 ([9/911]مدارج السالكني ) 

 {456اضاءات إميانية }
 يقول حممد الشنقيطي:

 يوم اجلمعة ستعرض عليه ملسو هيلع هللا ىلص"عندما يتأمل اإلنسان أن صالته على النيب 
 البضاعةيستحي أن يكون قليل 

 قليل العدد
 ملسو هيلع هللا ىلصلعظيم حقه عليه 
 {451اضاءات إميانية }
 قال اهلل تعاىل: 

 ) ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربون (
 مهما كان يف احلياة من مشكالت ومتاعب

 إالّ أن استشعار هذا التكرمي من اهلل  
 يزيد من الشوق بني الزوجني 

 وميأل حياهتما تفاؤاًل وصرباً ورضا 
 ا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما[]َربَـّنَ 

 {458اضاءات تربوية }



ولن يسع األمة سوى هذه القلوب اليت تعطي دون أن تنتظر ، إن النفوس العظيمة حتمل يف طياهتا قلوبا رحيمة
 مقابال...

فإن تأخر ذلك اجلزاء محلت قلوهبم غوائل جتاه من منحوه ، هم ينتظرون اجلزاء العاجلإن كثريا من الناس يعطون و 
، يدفعون ويقدمون ويعطون دون أن ينتظر الواحد منهم كلمة على ما قدم، أما القادة فشيء آخر، بعض فضائلهم

 هم ميتثلون قوله تعاىل )إمنا نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاء وال شكورا (
 ...املستعان واهلل

 {451اضاءات تربوية }
 

 يسمع صوته ولكن أثره واضح.ال اجعل خطواتك يف احلياة كمن ميشي على الرمل 
 {461اضاءات تطويرية }

بعض األشخاص مثل كتاب رائع ومثني وغالفه عادي وغري جذاب! وبعض األشخاص غالف رائع جذاب »
 «وى!وحمتوى فارغ! ال جتعل الغالف خيدعك عن حقيقة احملت

 {469اضاءات تربوية } 
 :عباره وضعت جبانب مقربه 
 

 ]ليس يف استطاعتك أن تأخذ مالك معك لكن يف استطاعتك أن جتعله يسبقك إىل هنا[
 {462اضاءات إميانية }

ن ختطط البتداء يوم ألإذا مل يكن أول قراراتك قبل أن ختُلَد للنوم أن تستيقظ لصالة الفجر فليس هناك معىن 
 فقدت أمجل بداية وأكثرها بركة. جديد ألنك

 {464اضاءات إميانية }
 

 فيقول: كيف أصبحت؟ فيلني له قليب"، "إين ألرى الرجل أبغضه
 )سفيان الثوري رمحه اهلل(

 {463اضاءات تربوية }
 ... ألهنم ال.قاموا ُياولون الصعود من اجلانب اآلخر، إنَّ أصحاب اهلمم الُعْلَية إذا هبطوا اجلبل من جانب

 .يُطيقون البقاء يف احلضيض أبداً 
  



 علي الطنطاوي.
 {465اضاءات تطويرية }

 
 غاليا؛؛ مجيالً  ثوباً  صنعت ،اخلياطة أحسنت إن، اإلبرة ولسانكأنت اخلياط 

 ًُ وإن أخطأت لن جترح إال نفسك.
 وقولوا للناس حسنا؛..

 {466اضاءات تطويرية }
الناس ال .تنمو غابه كامله وال يسمع هلا اي ضجيج .بينما.فسمع الكل صوت سقوطها، " سقطت شجره

 بل لسقوطك "، يلتفتون لنموك ومتيزك
 

 فكن واثق اخلطى
 {461اضاءات تربوية }

 
 .. هوى.َمن جعل رفيقه اهلوى
 .. إرتقى.وَمن جعل رفيقه الُتقى

 {468اضاءات إميانية }
 لك ( الذي خلقك فسواك فعد•• ) يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي 
 ِعرق واحد من ماليني العروق يف رأسك

 ..لوينفجر التذكر بعدها امسك
 .وما أشد فقرك لربك ،. فما أضعفك.فال تغرت بعلمك وفهمك وقّوتك وغناك

 {461اضاءات إميانية }
 :يقول ابن القيم رمحه اهلل

 ، الحتسب أن نفسك هي اليت ساقتك إىل فعل اخلريات
 ، أهلمك فعل اخلرياتبل إعلم أنك عبد أحبك اهلل ف

 فالتفرط يف هذه احملبة فينساك...
 {411اضاءات إميانية }

  :إن ضاعت عليك فرصة واحرتق قلبك عليها أطفئ هليبها هبذه اآلية
َها ِإنَّا ِإىَلٰ َربّـَِنا رَاِغُبوَن( ]سورة القلم ًرا ِمنـْ  [42 :)َعَسٰى َربُـَّنا َأْن يـُْبِدلََنا َخيـْ



 {419اضاءات تطويرية }
كذلك الفشل ال يستطيع أن يسيطر ،  كل مياه البحر ال تقدر على إغراق السفينة إال اذا تسلل املاء داخلها

 إال إذا تسلل التشاؤم إىل نفسك..!، عليك
 {412اضاءات تطويرية }

 
 ال حتسب كم حصدت يف يومك.. بل احسب كم زرعت.... )تأملها بعمق(

 {414اضاءات تربوية }
 

 هذا اليوم من اخللق فكن فيه من العابدين الطائعني املستغفرين؛؛؛كم يعصى اهلل يف 
 ]]استغفر اهلل للمؤمنني واملؤمنات[[  

 {413اضاءات تربوية }
 

 ُسِئل اإلمام الشافعي رمحه اهلل:
 ؟ !كيف ترى احلق من بني كل هذه الفنت

 :فقال
 . تأمل.. ]إتبع سهام أعداء اهلل ورسوله أين تقع ترشدك إىل أهل احلق[

 {415اضاءات تربوية }
 

 املستكرب عن احلق يُبتلى باالنقياد للباطل. ]ابن تيمية[
 {416اضاءات إميانية }

 
 :قال اإلمام ابن القّيم رمحه اهلل

 وغمومه فليكثر، من كثرت مهومه
 ..ال حول وال قوة إال باهلل :من قول

 "984/3زاد_املعاد 
 {411اضاءات إميانية }

 
 ".ذين استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصاهبم القرح.قال تعاىل " ال



 ..حني توجعك اآلالم بادر لعمل صاحل جديد يف حياتك أعذب الطاعة بعد اجلراح.
 {418اضاءات العشر }

 
]تأيت العشر واألمة تعيش خماضها العسري ولن يصلحها إال صالح أفرادها يف اجلملة فتكون العشر مفتاح الصالح 

 ملن أراده[.
 أديب احمليذيف

 {411اضاءات العشر }
 

 من عالمات قوة اإلميان الشوق إىل مواسم الطاعات واألزمنة الفاضلة
 ومن ضعف اإلميان عدم االكرتاث جمليئها

 )وذّكرهم بأيام اهلل(
 الشيخ املنجد

 {481اضاءات اميانية)عشر ذي احلجة(}
  

 حلديث ) أفضل أيام الدنيا أيام العشر ( صححه األلبايناحلمد هلل الذي بلغنا وإياكم هذه العشر املباركة ففي ا
 {489اضاءات إميانية)عشر ذي احلجة(}

روى اإلمام أمحد عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال) ما من أيام أعظم وال أحب 
  والتحميد (إىل اهلل العمل فيهن من هذه األيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري

 يقول ابن تيمية رمحه اهلل
..ويقول ابن حجر .أفضل من جهاد مل يذهب فيه نفسه وماله" ، "واستيعاب عشر ذي احلجة بالعبادة لياًل وهناراً 

 رمحه اهلل 
 "جيتمع يف عشر ذي احلجة أّمهات العبادات فيه الصالة والصيام والصدقة واحلج وال يتأتى ذلك يف غريه"..

 {482إميانية)عشر ذي احلجة(}اضاءات 
  :جيب على احلريص ان يبادر إىل اغتنام هذه األيام باألعمال الصاحلة ومنها

 صيام هذه األيام التسعة فإن مل يستطع فليصم ماتيسر له كاإلثنني واخلميس ويوم عرفة  -
يوميًا لكان خرياً وإن مل يستطع  قراءة القرآن فلو استطاع الواحد منا أن خيتم يف هذه العشر مبعدل ثالثة أجزاء -

 فليقرأ ماتيسر كحزب وحنوه
 الصدقة يومياً ولو بالقليل وخري الصدقة سقي املاء -



 الذكر يف كل وقت ومنه التكبري وهو السنة وغري ذلك من أنواع الذكر -
 التبكري إىل الصلوات واحلفاظ على تكبرية اإلحرام مع اإلمام -

 سنن الرواتب وصالة الضحى وغريهاواحملافظة على النوافل كال
 قيام ماتيسر من الليل ولو بركعة -
 عيادة املرضى واتباع اجلنائز -
 جتديد التوبة... -

 {484اضاءات تربوية }
 مكة ملسو هيلع هللا ىلصلوكان الوالء لألرض ماترك النيب

 ولوكان للقبيلة ماقاتل قريش
 ولوكان للعائلة ماترّبأمن أيب هلب
 ب والدم والقبيلة...ولكنها للعقيدة أغلى من الرتا

 {483اضاءات تربوية }
 

 ..التقهر أحًدا كي تسعد نفسك وال تظلم نفًسا لتربر أخطائك
 ..حاول دائًما أن تبين سعادتك بعيًدا عن أذية الناس

 {485اضاءات إميانية }
 

 اهلل رمحه -ابن عثيمنيقال 
نقول له:إن صرف النفقات يف حاجات املسلمني  مسغبة وهو قد حج الفريضة فإنناو  ]لو كان يف املسلمني جماعة

 أفضل[..
 {486اضاءات إميانية)عشر ذي احلجة(}

 
 !..!العبادة يف عشر ذي احلجة ليست باألمر اهلنّي 

 فالشياطني فيها ليست مصفَّدة كما يف
 !..!) رمضان ( 
 

 ..اهلل التوفيق والقبولوسل ، فادخل يف حتدٍّ كبرٍي مع نفسك األّمارة بالسوء وجاهد نفسك على العبادة
 {481اضاءات إميانية }



 
 وقلوبكم التفكر(..، قال أبوسليمان الداراين رمحه اهلل )عودوا أعينكم البكاء

 حلية األولياء. 
 {488اضاءات إميانية }

 
 يف غزوة اخلندق كان النيب مَيرُّ بأزمة سياسية وعسكرية ومع ذلك قال:

 
 "اهلل اكرب فتحت روميه"..

 
 يوم أحوج خلطاب التفاؤل وإزالة احباط الواقع."حنن ال

 {481اضاءات إميانية }
 

قال اهلل )استعينوا باهلل واصربوا إن األرض هلل يورثها من ، فالعاقبة للحق، قد يتغلب الظامل ولكن ال يطول متكينه
 يشاء من عباده والعاقبة للمتقني(.

 {411اضاءات تربوية }
 ..يقول اإلمام مالك رمحه اهلل

 من لم يستطيع الوقوف بعرفه
 فليقف عند حدود الله الذي عرفه
 فليبيت عزمه على طاعه الله ليقربه ويزلفه ومن لم يستطع المبيت بمزدلفه

 فليذبح هواه هنا ليبل  به المنى ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى
 ليه من حبل الوريد.....نه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إومن لم يستطيع الوصول للبيت ال

 {419اضاءات إميانية }
 

وان من رافق الراحة حصل على املشقة وقت الراحة يف دار ، يدرك بالنعيمالء كل االمة على ان النعيم ال]امجع عق
 فإنه على قدر التعب تكون الراحة[...، الراحة

  



 ��ابن القيم��
 424هتذيب مدارج السالكني

 {412اضاءات إميانية }
 
 . .أنت خبري ما اتقيت اهلل :فقال عمر، حنن خبري ما أبقاك اهلل لنا :ل املغرية لعمر بن اخلطابقا 

هم املدح       ”"العظماء ال يُغريِّ
 {414اضاءات إميانية }

 
 }وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق{

 ردَّ الضمري إىل اإلبل يف "يأتني" تكرمًة هلا؛ لقصدها احلج مع أرباهبا!
 ن العريب[]اب

 {413اضاءات إميانية }
 

 }واذكروا اهلل يف أيام معدودات{
وأفضل ، فأفضل الصُّوَّام أكثرهم ذكًرا هلل يف صومهم، إنَّ أفضَل أهِل كلِّ عمٍل= أكثُرهم فيه ذكًرا هلل عز وجل

 وهكذا سائر األحوال.، احلجاج أكثرهم ذكًرا هلل عز وجل
 ]ابن القيم[

 {415اضاءات إميانية }
. كل ذلك مؤذن بفرج قريب ونصر قادم .تسارع األحداث وتوايل الفنت ومحاقة الغالة وتداعي األمم علينا

 "سيجعل اهلل بعد عسر يسرا"
 

 الشيخ / ناصر العمر
 {416اضاءات إميانية )عشر ذي احلجة(}

 
 ..من اإلبل 911دم الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يكفيه رأس من الغنم ولكنه البذل والعطاء واإلحسان فق

 يقول احلسن البصري رمحه اهلل
 ]من أيقن باخللف جاد بالعطية [ 

 {411اضاءات إميانية )احلج(}



 
 ..يقول الطنطاوي رمحه اهلل

))صدقوين أن كل لذات الدنيا بطعامها وشراهبا ولباسها وشهواهتا وأمواهلا ال تبل  ذرة من اللذة اليت يشعر هبا 
 اسأل اهلل أال ُيرمكم هذه النعمة (( ... فقولوا آمني.احلاج

 { 418اضاءات إميانية )احلج(}
 

يف احلديث الصحيح ) إن لك من األجر على قدر نصبك ونفقتك ( يقول ابن حجر معلقا على هذا احلديث ] 
 ظاهر احلديث أن الثواب والفضل يف العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة [...

 {411اضاءات إميانية )احلج(}
 
قف مطرف بن عبداهلل بن الشخري وبكر املزين رمحهما اهلل يف عرفة فقال أحدمها لآلخر)اللهم ال ترد أهل املوقف و 

 من أجلي(
 .!!.وقال اآلخر )ما أشرفه من موقف وأرجاه لوال أين فيهم ( هؤالء هم أهل العلم والعبادة ومع ذلك يتواضعون

 {311اضاءات إميانية )احلج(}
 

 :يقول احلج املربور ال بد أن تتوفر فيه ما يلي -وفقه اهلل وإياكم-خ الدكتور سعد احلجري يقول شيخنا الشي
 مراقبة العبد لربه. -9
 جماهدة النفس. -2
 .إتباع السنة -4
 .السالمة من األهواء -3
 .طلب الثواب من اهلل تعاىل -5

 وقال بعضهم )احلج املربور هو احلج الذي ال خيالطه إمث (
 {319انية )احلج(}اضاءات إمي

 
فقلت ، فالتفت إيل، جئت إىل سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه هتمالن :قال ابن املبارك

 )الذي يظن أن اهلل ال يغفر هلم ( :قال ؟من أسوأ هذا اجلمع حاال :له
 {312اضاءات إميانية )احلج(}

 



 "البيت العتيق"
من كل جّبار فكم من جّبار أراد أن يهدمه فأعتقه اهلل  عتيقا ألن اهلل أعتقهمّسي  :قل ابن عباس رضي اهلل عنه

 منه.
 {314اضاءات إميانية }

 
 )والسماء ذات الربوج. واليوم املوعود. وشاهد ومشهود(

 يوم اجلمعة:الشاهد
 املشهود يوم عرفه

 وىف هذا العام سيجتمع الشاهد باملشهود
 {313اضاءات إميانية )احلج( }

 
 شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:قال 

)وقد تكون الرمحة اليت تنزل على احُلجَّاج عشيَّة عرفة وعلى من شهد اجلمعة تنتشر بركاهتا إىل غريهم من أهل 
 فيكون هلم نصيٌب من إجابة الدعاء وحٌظ مع من شهد ذلك(. ؛األعذار

 238/  5جمموع الفتاوى 
 {315اضاءات إميانية )احلج( }

 سلف يدخرون حاجاهتم لدعاء يوم عرفة...كان ال--
 فكم من احلاجات واألمنيات والدعوات استجيبت عشية عرفة..

 ! ؟يف رمضآن تغيب عّنا ليلة آلقدر فآل نعرف مىت هي --
 !!'♡مع ذلك هل سنقصر و  َو يف ذي آحلجة خُيربنا الّله بيوم عرفة

 شية من بعد صالة العصر اىل أذان املغرب. إن استطعت أن ختلو بنفسك عشية يوم عرفه فافعل "الع --
 يقول أحد الصاحلني واهلل ما دعوت دعوة يوم عرفة وما دار عليها احلول إال رايتها مثل فلق الصبح.  -- 

 .... فماأحوجنا اىل جلسة مع النفس بني يدي الرحيم.فأحسنوا يف أنفسكم
 {316اضاءات إميانية )احلج( }

  



 :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل
 

 ام يوم عرفة أحتسب على اهلل أن يكفر السنة اليت قبله واليت بعده "." صي
 

 .رواه مسلم
 {311اضاءات إميانية )احلج( }

 
يف احلديث الصحيح يقول صلى اهلل عليه وسلم )العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما من الذنوب واحلج املربور ليس 

 له جزاء إال اجلنة(.
 العلم أهنا تشمل الكبائر والصغار والتبعات" ويف احلديث "يقول ابن حجر ومجع من أهل

 ]احلج يهدم ما قبله [
 ؛؛؛؛؛؛جعلنا اهلل وإياكم من املقبولني

 {318اضاءات إميانية }
 

  من اقوال الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل
 :وُقل هلم، أجب بصدق ؟إن سألوك يوماً ملاذا أنت حزين

 .!!!.... هاجر للقرآن.قليل اإلستغفار
 {311اضاءات إميانية }
 ومع ذلك تآمروا عليه. 99عدد إخوة يوسف 

 بينما أخو موسى الوحيد)هارون( وقف وزيراً مع أخيه.!
 !!اسألو اهلل دائماً الربكة

 يف النفس واملال والولد والرزق
 ! .قل منه أو كثر 

 فليست العربة بالعدد إمنا العربة
 بالربكة

 
 ، اهلل ""الربكة" جند خفي من جنود 

 11يرسلها على من يشاء



 ..فتحل يف الوقت والعمر واملال والولد
 الربكة 

 إذا حّلت يف املال كّثرته
 ويف الولد أصلحته 

 -ويف اجلسم قّوته
 ويف الوقت عّمرته 

 ويف القلب أسعدته
 ) اللهم اجعلنا مباركني أينما كنا(.

 {391اضاءات إميانية }
 

 :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل
 على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط
 يف هذه الدار يثبت على الصراط يف اآلخرة.
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 وقوافل احلجيج عادت! ، رحلة املشتاق انتهت
 ..لكن السائر إىل الّله لن ينفذ شوقه حىت يالقي اهلل وهو راٍض عنه

 {392اضاءات تربوية }
 
 .. لكن اخلطر ان يكون املاء ىف السفينة.ليس من اخلطر ان تكون السفينة ىف املاء 
 

 . ولكن املشكلة ان تكون الدنيا يف قلب املؤمن...وجود املؤمن ىف الدنيا ليس مشكلة
 {394اضاءات تربوية }

 .لك احلرّية أن تكره أفعال شخص ما
  



 ولكن ليس من حقك 
 ..شّوه مسعة من كرهتأن ت

 {393اضاءات تربوية }
 

 :قال ابن قتيبة رمحه اهلل
 :قال زبيد اليامي

 وهي: ، أسكتتين كلمة ابن مسعود عشرين سنة
 من كان كالمه ال يوافق فعله 

 .فإمنا يوبخ نفسه 
 ( [2/911] عيون األخبار )
 {395اضاءات إميانية }

 
، وإذا أَسْأَت سيِّئًة يف عالنِيةٍ ، فَأْحِسْن حسنًة يف سريرةٍ ، يِّئًة يف سريرةٍ قال سلمان رضي اهلل عنه:" إذا أَسْأَت س 

 فَأْحِسْن حسنًة يف عالنِيٍة؛ لكي تكون هذه هبذه". 
 (.929ص ، البن أيب الدنيا، )التوبة

 {396اضاءات تربوية إميانية }
 ))يقول الشيخ حممد بن أمحد الفراج:

 
 سف بن زبن اهلل العطري حدثين أخي وصفي ودي أبو حممد يو 

 عطر اهلل سريته يف اآلخرة كما عطرها يف الدنيا:
 

أنه استأذن شيخ اجلميع ذا املقام الرفيع اإلمام عبد العزيز ابن باز يف صحبته آخر عمرة اعتمرها اإلمام قبل وفاته 
 بعام سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف من اهلجرة 

 
 ، ته ومراقبته واإلنصات له واإلخفاتقال: فكنت له كظله وحرصت على مرافق

 
رب احفظ علي مسعي وعقلي رب ، قال: فكان أكثر دعائه يف املطاف وعلى الصفا واملروة )رب أصلح يل قليب

 زدين علما( 



 
فذكرت )أنا حمدثكم( هذا لوالدنا وشيخنا اإلمام العلم العالمة عبد الرمحن الرباك فتهلل وجهه وتبلج وتطّلق وزاد 

 لى بياضه وضياء فوق ضيائهبياضا ع
 

وقال: اهلل أكرب واهلل لقد صليت خلفه صالة العصر يف اخلرج يوم كان قاضيا يف الدمل فسمعته يف آخر ركعة قبل 
 السالم يدعو هبذا الدعاء: رب أصلح يل قليب

مخسة وستني  قال أبو حممد: ومسعت واعظا يعدد مناقب اإلمام بعد وفاته فذكر أنه مُسع يدعو بصالح قلبه عام
وثالث مئة وألف من اهلجرة وعام مثانية ومثانني بدار احلديث يف املدينة وستة وأربع مئة يف اجلامع الكبري بالرياض 

 بني خطبيت اجلمعة
 

ومعىن هذا حرصه على هذ الدعاء من صغره إىل كربه ويف مجيع مراحل عمره فأدركت سّر حفظ اهلل له بسالمة 
 ن لسانه ويده وتوفيقه له إىل االعتدال ولزوم الوسط وترك الشططقلبه وسالمة املسلمني م

 رمحه اهلل وأسكنه فسيح اجلنات ورفيع الدرجات.((
 

 أصلح اهلل قليب وقلبك ورضي اهلل عين وعنك
 {391اضاءات تربوية }

 
 ّن عالم الُغيوب لن يردها خائبه.ٲُمرُيَه ِهي شكاوي السجود حينما نعلم 

 {398اضاءات إميانية }
 
 "فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم"{} 
 

   ليس ضعفاً والصمت ليس انطواءً  والتغافل ليس غباء والتسامح نقاء القلب ليس عيباً 
 هي تربية وعبادة.."
 {391اضاءات تربوية }

 
 رأيت أقواما من املنتسبني إىل العلم]

 أمهلوا نظر اهلل إليهم يف اخللوات



 اجللواتفمحا حماسن ذكرهم يف 
 فكانوا موجودين كاملعدومني..!![

 ابن اجلوزي ~رمحه اهلل
 {321اضاءات تربوية }

 
هذه األجيال اليت جتلس على مقاعد التعليم اليوم هم رّواد املستقبل وكّتاب تارخيه وُصّناع هنضته ) ومن فطن هلذا 

 ..املعىن استعذب كل ما يبذل يف سبيل هذه األماين الكبار (
 يمشعل الفالح

 {329اضاءات تربوية }
، واضطرَّهم إىل البدعة والشناعة، ) اعلموا إخواين أينِّ فكَّرُت يف السبب الذي أخرج أقواًما من السنَّة واجلماعة

 ، وحجب نور احلقِّ عن بصريهتم، وفتح باب البليَّة على أفئدهتم
 :فوجدُت ذلك من وجهني

 وال ينفع املؤمَن فهُمه.، يغين وال يضرُّ العاقَل جهُله البحث والتنقري وكثرة السؤال عمَّا ال :أحدمها
 .وتُفسد القلوَب صحبُته( أهـ، جمالسة من ال تـُْؤَمن فتنُته:واآلخر

 ([9/411البن بطَّة )« ]اإلبانة الكربى 
 {322اضاءات تطويرية }

 
قضوا هبا عامهم املنصرم ) بل  الكبار ال ميكن أن خيوضوا رحلة العام القادم بذات األفكار والرؤى واملشاريع اليت

 لديهم من اجلديد ما يكفي إلهباج أيامهم القادمة (..
 د. مشعل الفالحي

 
 {324اضاءات إميانية }

 
 يف الغار "إّن اهلل معنا"

 يف بطن احلوت "ال إله إال أنت"
 يف السجن "ماكان لنا أن نشرك"

 يف الكهف "لن ندعوا من دونه إهلا"
 ."بالتوحيد تتسع األماكن



 { 323إضاءات إميانية } 
 

 قـال اإلمام أمحد بن حرب رمحه اهلل: 
 فما وجدت حالوة العبادة حىت تركت ثالثة أشياء:، عبدت اهلل مخسني سنة

 .تركُت رضا الناس حىت قدرُت أن أتكلم باحلق
 وتركُت ُصحبة الفاسقني حىت وجدُت ُصحبة الصاحلني 

 .آلخرةوتركُت حالوة الدنيا حىت وجدُت حالوة ا
 

 .(43/ 99سري أعالم الّنبالء )
 {325اضاءات إميانية }

 
 ﴿ َواْسأَُلوا اللََّه ِمْن َفْضِلهِ ﴾

 
 :-رمحه اهلل  -قال سفيان بن عيينة 
 لُيعطي ". " لم يأمر بالمسألة إال

 نسأل اهلل من فضله وإحسانه
 {326اضاءات تربوية }

 الّطريِفي يقول 
 

فيوم القيامة ُيسأل عن احلق ال عن الناس الذين كانوا معه ) ويوم يناديهم ، وحده ]من عرف احلق فليلزمه ولو كان
 فيقول ماذا أجبتم املرسلني ([

 {321اضاءات إميانية }
ال تظن أن قوله تعاىل: ]إن األبرار لفي نعيم[ خيتص بيوم املعاد بل هؤالء يف نعيم يف دورهم الثالثة: "الدنيا والربزخ 

 .واآلخرة"
 .يمابن الق

 {328اضاءات إميانية }
 قال ابن تيمية ~رمحه اهلل

 "ال أترك الذكر إال بنية إمجام نفسي وإراحتها ألستعد بتلك الراحة لذكر آخر" 



 
 )الوابل الصيب(

 {321اضاءات إميانية }
ز كيف قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل: "ملا فقدت بصري مسعت خاليت تقول ألمي وظنتين نائما: مسكني عبدالعزي

 !! "؟سيحصل على عمل يعيش منه
 {341اضاءات إميانية }

وإنكم لْن جتدوا شيئًا أْذهَب بسيئٍة قدمية من حسنٍة  ؛استعينوا على السيئات القدميات باحلسنات احلديثات
 حديثة..

 
 
 -احلسن البصري- 

 {349اضاءات تربوية }
 توىل اهلل أمر يوسف

 
 فاحوج القافلة يف الصحراء للماء

 !جه من البئرليخر 
 مث احوج عزيز مصر لألوالد ليتبناه!

 !مث احوج امللك لتفسري الرؤيا ليخرجه من السجن
 مث احوج مصر كلها للطعام  

 ليصبح عزيز مصر.
 اذا توىل اهلل امرك هيأ لك كل اسباب السعادة وانت التشعر

 )وأفوض امري اىل اهلل(
 {342اضاءات تطويرية }

 
 !لكن التفاؤل قد مينحنا ما هو أغلى من الذهب، ن يعيد ما ذهبقدمياً قالوا: التشاؤم ل
 {344اضاءات إميانية }

 يقول الباري سبحانه وتعاىل
 "واهلل يسمع حتاوركما"



 لذا يف كل حوار لك تذكر هذا.
 د / بلقاسم."

 ]اللهم أرزقنا مراقبتك يف الغيب والشهادة[
 {343اضاءات تربوية }

إىل مجاعة من أصحابه.. فقال هلم:  -رضي اهلل عنه-اركة جلس عمر بن اخلطاب يف دار من دور املدينة املب
وقال رجل آخر: "أمتىن لو أهنا ، "متنوا".. فقال أحدهم: "أمتىن لو أن هذه الدار مملوءٌة ذهبا أنفقه يف سبيل اهلل"

أن هذه الدار مملوءة خيال  وقال آخر: "أمتىن لو، مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه يف سبيل اهلل وأتصدق به"
: "متنوا"... فقالوا: "ما ندري ما نقول يا أمري -رضي اهلل عنه-أوقفها للجهاد يف سبيل اهلل"؛ فقال عمر 

، : "ولكين أمتىن لو كانت هذه الدار مملوءة رجاال مثل أيب عبيدة بن اجلراح-رضي اهلل عنه-املؤمنني؟"؛ فقال عمر 
 يب حذيفة... فأستعني هبم على إعالء كلمة اهلل".وسامل موىل أ، ومعاذ بن جبل

 نعم 
، إن األمم حتتاج إىل املال وعدة اجلهاد للدفاع عن نفسها فهي يف حاجة املعادن املدخورة والثروات املنشورة

ولكنها حتتاج قبل ذلك كله إىل ماهو أهم إىل رجال ُيملون أفكارها ويعملون هلا ويضحون من أجلها... ولرجل 
وأغلى من كل جوهر مثني؛ فالرجل الكفء ، عامل يف صف األمة هلو واهلل يف أمة أعز من كل معدن نفيسواحد 

 وحمور اإلصالح فيها...، وروح هنضتها، الصاحل املصلح هو عماد األمة
 "رجل ذو مهة ُييي أمة". :وقد قيل

 {345اضاءات تربوية }
 انصرام األعوام للشيخ عبداهلل الشهراين رمحه اهلل

 الذي وافته املنية قبل عام من اليوم و 
  9343/  92/  28يف 

 .. .قبيل املغرب
 {346اضاءات إميانية }

 ..فوائد صحبة االخيار
 ..ىف اهلل احبوك وإذا غفلت نبهوك وإذا دعوا ألنفسهم اشركوك
 ..هم كالنجوم اذا ضلت سفينتك ىف ظلمات حبر احلياه هدوك

 وهم حتت عرش الرمحن سينتظروك...
 {341اءات إميانية }اض
 



 [ ابن القيم .]على حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه
 451هتذيب مدارج السالكني

 {348اضاءات إميانية }
 :سر "العالقة " باهلل

 
 ...قد يراك البعض

 ،،، "تقياً"،،، 
 

 ...وقد يراك آخرون
 ،،،، "فاسقا"،،، 
 

 ...وقد يراك آخرون
 ،،، "عاصيا"،،، 
 

 ...ولكن أنت
 ...أدرى بنفسك

 
 ...السر الوحيد الذي
 اليعلمه غريك هو:

 ،،، ]سر عالقتك بربك[
 {341اضاءات تربوية }

 … الفرق بني الرجاء واألمنية …
ويقول أرجو ، ويعمل مااستطاع، وميتثل األمر وجيتنب النهي، ويبذل جهده، أن يعمل اإلنسان :الرجاء يف رمحة اهلل

 رمحة ريب. 
فهذا خمالف لسنة ، دون أن يبذل جمهودا أو يقدم عمال، ي أن يتمىن الرمحة واجلنة والثواب العظيمأما األمنية: فه

 اهلل يف الكون والشرع...
 {331اضاءات تربوية }

 قال مكحول ~رمحه اهلل:



 ومن طابت ، ]]من نظف ثوبه قل مهه
 ومن مجع بينهما ، رُيه زاد عقله
 زادت مرؤته[[

 ) صيد اخلاطر (
 {339بوية }اضاءات تر 

 
 ونكتب ماقدموا وآثارهم () 
 

جتد ان لألعمال اثرا" بعد موت صاحبها حسنة كانت ام سيئة وستكون ظاهرة" له يوم القيامه فاحرص ان يكون 
 ..لك اثرا" يف دنياك

 {332اضاءات تربوية رائعة }
 )إين ألجد ريح يوسف(

 ...تاحملسنون الظن باهلل يشمون رائحة الفرج رغم بعد املسافا
 {334اضاءات تربوية }

هو عام  :) من ادعى دعوى كاذبة ليتكّثر هبا مل يزده اهلل إال قلة ( قال القاضي عياض :قال صلى اهلل عليه وسلم
أو علم ، أو نسب ينتمي إليه يف كل دعوى يتشّبع هبا املرء مبا مل يعط من مال خيتال يف التجّمل به من غريه

أو دين يظهره وليس هو من أهله فقد أعلم صلى اهلل عليه وسلم أنه غري مبارك له يتحلى به وليس هو من محلته 
 .يف دعواه وال زاك ما اكتسبه هبا

 {333اضاءات تربوية مجيلة }
  

 يقول ابن القيم:
 فمن فاقك يف اخللق فقد فاقك يف الدين."، " الدين كله ُخلق
 {335اضاءات إميانية }
 52 :ىنَّٰ هَلُُم التـََّناُوُش ِمن مََّكاٍن بَِعيدٍ{سبأ}َوقَاُلوا آَمنَّا ِبِه َوأَ 

وليس التناوش ، }وأىن هلم التناوش من مكان بعيد{: أي التناول واملعىن: كيف هلم تناول اإلميان وهم يف اآلخرة
 من املناوشة أي االشتباك واالقتتال.

  



 
 تفسري القرطيب

 {336اضاءات تربوية }
 

، ال يتحاشون من غيبة، و يف صيده: "رأيت كثرياً من الناس يتحّرزون من رشاِش جناسةٍ  -رمحه اهلل-قال ابن اجلوزي 
 211يؤخرون الفريضة عن الوقت! " ص، و يتهجدون بالليل، و ال يبالون مبعامالت الربا، و يكثرون من الصدقةو 

 {331: اضاءات إميانية }
 ! ؟من يشرتي دموع عينيك

 
. .!! لن جتد هلا قيمة؟وبأي مثن، . فهل جتد مشرتيًا هلا.موع عينيكواعرض على الناس د، اذهب إىل السوق

 ...لكن
  ؟كم تساوى دمعتك عند اهلل عز وجل

 :الرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول
 .عني بكت من خشية اهلل وعني باتت حترس يف سبيل اهلل "، " عينان ال متسهما النار

 ] رواه الرتمذي [         
 {338ميانية }اضاءات إ

  :جاء من حديث القاسم بن حممد عن عائشه رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
وما علم اهلل من عبد ندامة على ذنب  ." ما أنعم اهلل على عبد نعمة فعلم أهنا من عند اهلل اال كتب اهلل له شكرها

ب بالدينار فيلبسه فيحمد اهلل فما يبل  ركبتيه حىت يغفر له وإن الرجل يشرتي الثو ، اال غفر اهلل له قبل أن يستغفره
 " 

 .الرتغيب والرتهيب
 {331اضاءات تطويرية }

 فسقوط املطر أمجل بداية..، ليس كل سقوط هناية
 {351إضاءات تربوية }

حني و  الكرمي حنن النسري على الطريق الصحيح حني نفرح أن أبناءنا مغرمون بكرة القدم أكثرمن حفظ القرآن
 .نفرح بطالقتهم يف اإلجنليزية دون العربية

 {359إضاءات إميانية }



فقال: إن رمضان له عدة من أيام ، فقيل له يف ذلك، فصام عاشوراء، كان اإلمام ابن شهاب الزهري يف سفر
 "511/ 4وإن عاشوراء يفوت. تاريخ اإلسالم ، أخر

 {352إضاءات تربوية }
 

 .هد يف تصفية األعمالفليجت، من أحب تصفية األحوال
 

 .صيد اخلاطر
 {354إضاءات تربوية }

 
اراين   :قال أبو سليمان الدَّ

 «وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد ، اخلاسر من أبدى للنَّاس صاحل عمله» 
 
 .[9/389 :] صفوة الصفوة 

 {353إضاءات تربوية }
 ..[[.ه فإن ذلك أعظم احلب]]اذا احببت أحدا يف اهلل فخذه يف دعائك دون علم

 {355إضاءات تربوية }
 

 يف الدنيا ثآلث
 آجر [  ،آمل ،] آمل :

 فعش اآلوىل
 آلجل الثآلثه..،، وحتْمل الثآنيه 

 {356إضاءات إميانية }
 

 الفرق بني الذنوب والسيئات...
 

 قال ابن القيم رمحه اهلل:
 ما وردت السيئات فاملراد هبا الصغائر..وحيث، حيثما وردت الذنوب يف القرآن فاملراد هبا الكبائر

 وعند التأمل يف آيات القرآن الكرمي جند:



 أن لفظ )املغفرة( يرد مع الذنوب.

 ولفظ )التكفري( يرد مع السيئات.
 ، قال تعاىل: }ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا{

 وذلك ألن لفظ )املغفرة( يتضمن الوقاية واحلفظ.
والتكفري هلا: قوله تعاىل: }إن جتتنبوا  ، السرت واإلزالة. والدليل على أن السيئات هي الصغائرو)التكفري( يتضمن 

 كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم{.
 (.491/9مدارج السالكني )

 
 -ربنا أغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار 

 {351إضاءات تربوية }
 

من ذلك فقال)واحذرهم أن يفتنوك  ملسو هيلع هللا ىلصفقد حّذر اهلل نبّيه املعصوم ، مساع الباطل تؤثر على القناعة باحلق كثرة
 عن بعض ما أنزل اهلل إليك(. الطريفي

 {358إضاءات تربوية }
 

 قال بعض السلف: "طوىب ملن ترك شهوة حاضرة ملوعد غيب مل يره".
 {351إضاءات تربوية }
 …() إنه رجل سوء 

 !؟قيلت فيمن يرتك صالة الوتر فكيف مبن يرتك صالة الفجرعبارة 
 ..فضال ال أمرا .ص: يا أحبة 6:99:31هـ  9346، حمرم 94

 من يوجد لديه كل االضاءات من
 يرسل يل كلمة ]موجودة[ 351إىل  9

 {361إضاءات تربوية }
 

نافقني النائمني عن الصال.أجواء الفجر نقيَّة
ُ
 !ة. ألهنا خالية من أنفاس امل

 
 ..هنيئاً لكم يامن أصبحتم يف ذمَّة اهلل

 ]أكثروا من الصالة والسالم على رسول اهلل[



 {369إضاءات تربوية }
 

  :لنتأمل هذا القول ماأقواه وأدله
 " لو علم املرائي أن قلوب الذين يرائيهم بيد من يعصيه؛ ملا فعل."  

 (625) صيد اخلاطر البن اجلوزي ص 
 {362إضاءات تربوية }

 -:قول أحدهمي
 ! !حينما أتكاسل عن آداء النوافل أتذكر أبنائي ومصائب الدنيا

 .[ صاحلا أبومها وكان]  :ےوأتأمل قوله تعال
 فأرمحهم وأجتهد

 ..تفكري خُملص« 
 مشروعك الناجح هو ) أوالدك ( ولنجاح هذا املشروع إتبع ماأخربنا به الصحايب اجلليل " عبد اهلل بن مسعود " 

  :يصلي يف الليل وابنه الصغري نائم فينظر إليه قائالً عندما كان 
  :من أجلك يا بين ويتلو وهو يبكي قوله تعاىل

 )وكان أبومها صاحلاً (. 
نعم إن هذه هي الوصفة لصالح أبنائنا فإذا كان الوالد قدوة وصاحلًا وعالقته باهلل قوية حفظ اهلل له أبناءه بل 

 .وأبناء أبنائه
 ية (.فهذه )معادلة ربان
 {364إضاءات إميانية }

 
 ؟فبكى قيل له: مايبكيك 1حضرت الوفاة أحد اإلئمة 

 ولكن أخاف أين أتيت شيئاً حسبته هيناً وهو عند اهلل عظيم!! 1قال واهلل ما أبكي لذنب أعلمه
 {363إضاءات تربوية }

 
 ]]ال تعبدوه ليعطي بل اعبدوه لريضى فإذا رضي أدهشكم بعطاءه [[

 رمحه اهلل -راوي من روائع الشع
 {365إضاءات تربوية }



فكيف مبن بىن فكرة إجيابية أو  .من قطع شجرة من طريق املسلمني رآه النيب صلى اهلل عليه وسلم يتقلب يف اجلنة
 !أثار مفهوماً عملياً أو حال بني األمة وبني األفكار الدخيلة واآلراء املنحرفة

 مشعل الفالحي
 .{366إضاءات إميانية } 

كثار من النوافل حىت يكون إلحوج الداعية إىل مزيد من العبادة والقرب من اهلل واحملافظة على الفرائض واما أ
 فالفاقد للشيء ال يعطيه  ،لدعوته مثرة وقبول عند الناس 

 {361إضاءات تربوية }
  .! شخص ال ينساك ألنه ُيبك يف اهلل.وأفضل الناس قلب ال يغيب عنه الصدق !..]]أفضل القلوب

 .[[..! يوم مير بك بالذنب.وأفضل األيام
 {368إضاءات تربوية }

 عبارة مكتوبة يف مكتبة هارفارد:
 :تقول

 "أمل الدراسة حلظة وتنتهي  
  .لكن امهاهلا أمل يستمر مدى احلياة" 
 

 جترع ذل اجلهل طول حياته [، وقال قبلهم الشافعي: ]من مل يذق مر التعلم ساعةً 
 {361إضاءات تربوية }

 
 (ج باطله إال بإخراجه يف قالب حقٍ ال يتمكن من تروي ؛قال االمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل ) فكلُّ صاحب باطل

 
 [161/2إغاثة اللهفان ]

 {311إضاءات تربوية }
 احلياة مستمرة سواء ضحكت أم بكيت.
 الحتمل نفسك مهوماً لن تستفيد منها. 

 كنه يسرق متعة اليوم..تذكر بأن القلق ال مينع أمل الغد ول
 {319إضاءات تربوية }

 .... صلى اهلل عليه وسلم.أكثرهم صالة وسالما على سيدنا حممد ؛من أعظم الناس حظا هذه الليلة
 



 "!فكن أنت ذلك احملظوظ
 {312إضاءات إميانية }

 
الرتاب طوال هذه مث هم صامتون حتت ، ويرى ختاصم أناس ومالسناهتم يف حقبة قصرية منه، من يقرأ التاريخ

 يدرك أنا الدنيا التساوي جناح بعوضة.، السنوات
 

 أ / مبارك احمليميد.
 {314إضاءات تربوية }

 
 «فإن مل تكن مسلًما خلوقًا فأي درس من اإلسالم تعلمت، أعظم درس يف اإلسالم هو األخالق»

 {313إضاءات تربوية }
 :فقال له، أوصى الشافعي تلميذه الربيع بن سليمان

وبني صحبة ، فأودعه يف رياض القرآن، أو من شئت صالحه، أو أخيك، أو إبنك، ذا أردت صالح قلبكوإ
 -بإذنه تعاىل-سيصلحه اهلل شاء أم أىب ، القرآن

 
 [924/ 1]حلية األولياء أليب نعيم 

 {315إضاءات إميانية }
 :يقول ابن القيم“ 

 احلزن يضعف القلب ويضر اإلرادة
 طان من حزن املؤمن وال شيء أحب إىل الشي
 ”تفاءلوا وأحسنوا الظن باهلل...و  لذلك افرحوا واستبشروا

 { 316إضاءات تربوية }
 

وزامحهم بركبتيك. ، يا بين جالس العلماء 》:ال بنه :أنه قال، ذكر اإلمام أمحد يف كتاب الزهد من كالم لقمان
 .《 كما ُيىي األرض بوابل القطر،  فإن اهلل ُيىي القلوب بنور احلكمة

 
 .218ص  .4ابن قيم اجلوزية. ج  -منقول من كتاب مدارج السالكني 

 {311إضاءات إميانية }



 ﴿ وماتفعلوا من خري يعلمه اهلل ﴾
 ؛آيٌة تسكب يف قلبك الطمأنينة

 فقط أخلص النية هلل سبحانه؛فخريك حمفوظ عند اهلل وإن مل تسمع شكراً من الناس
 {318إضاءات إميانية }

 
.فما أقل عطايانا .مث نسأل اهلل أن يرزقنا الفردوس األعلى، ا عن أقل فئات النقود كي نتصدق هبانبحث يف جيوبن

 وما أعظم مطلوبنا...
 )الشيخ الطنطاوي( رمحه اهلل

 {311إضاءات تربوية }
 كم من مشهور يف األرض

 جمهول يف السماء  
 وكم من جمهول يف األرض 

 .معروف يف السماء
 
 س األقوى املعيار التقوى ولي 

 إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم "“ 
 {381إضاءات تربوية متميزة }

ولباَس فضٍل أسبغه ، فال ُتضيع شرفًا قلدك اهلُل إياه، ويف زمن التنازالت أعظُم شرفاً ، العمل للدعوة والدين شرف
ولن ، حلق قلٌة قليلةوالصابرون على مجر ا، فإن املتخاذلوَن عنُه كثريون، فتشبث به، اهلل عليك؛ وحرمُه غريك

 ألن الظفر هلم بإذن اهلل تعاىل.، تضرهم قلتهم
 منقول

 {389إضاءات تربوية }
واحلسنات متحو السيئات ولكن ذنوب اخللوات عظيمة ال يكاد ، من عصى اهلل يف ِسره فلُيطع اهلل يف ِسر مثله

 .يوازيها إال طاعات اخللوات
 ]عبد العزيز الطريفي[ 

 {382إضاءات إميانية }
 قال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل:



}إن العامل إذا مل يرد مبوعظته وجه اهلل زلت موعظته عن القلوب كما يزل املاء عن احلجر{ اقتضاء العلم 
 العمل...

 { 384إضاءات إميانية }
 

 لقها هبا"."من أراد صفاء قلبه فلُيؤثِر اهلل على شهوته والقلوب املتعلقة بـالشهوات حمجوبٌة عن اهلل بقدر تع
 ابن القّيم رمحه اهلل.
 {383إضاءات تربوية }

 «ورجٌل ذكر اهلل ) خالًيا ( ففاضت عيناه»
 
 «ولكنهم أقواٌم إذا ) َخْلوا ( مبحارم اهلل انتهكوها»
 

 كم رفعت اخللوات من أقوام ووضعت آخرين..!
،  رجال الواحد منهم بألف وهناك، وبناء اإلنسان أشد من بناء ناطحات السحاب، أعظم صنعة، صنع الرجال

 كما أن هناك ألوفاً ال يساوون رجاًل واحداً.
 [  1]فلنصنع أبنائنا صناعة جيدة

 {385إضاءات تربوية }
 
 رفيق السوء مثل البعوض ال حتّس به إال بعد الّلسع []
 
 مصطفى لطفي املنفلوطي -

 {386إضاءات تطويرية }
  :" أمران ُيددان شخصيتك

 ".وتصرفاتك حني متلك كل شيء،، ك شيئاصربك حني ال متل
 {381إضاءات تربوية }

 ”إنا نراك من احملسنني“قيل ليوسف عليه السالم 
 مرتـــني:

 ـ وهو يف السجن
 ـ وهو عزيز مصر



 هكذا احملسن يبقى حمسناً التغريه الدنيا وال املناصب.
 {388إضاءات تربوية }

، فإذا به يرضى بالدون والدعة، وأمَّته تنتظر منه الكثري، ومواهب، قاتوطا، من املؤمل أن ترى شاباً آتاه اهلل قدرات
وجمتمعه ووطنه؛ هربًا من النقد! أو ، ويعرض عن املشاركة يف نفع أمته، ويتفنن يف تضييع الوقت وقتله هنا وهناك

  .خوفاً من الفشل!
 
 

 ( 913عمر املقبل /  -) مرافئ 
 {381إضاءات تربوية }

 غنياء[ألخرة حساب اآلش يف الدنيا عيشة الفقراء وُياسب يف ا]عجبت للبخيل يعي
 

 821 -311االضاءات من 
 

 { 094إضاءات إيمانية } 
 

 ال ترتك الدعوة واالحتساب حبجة وجود العلماء والدعاة
 "رجل" فاهلل عزوجل أثىن على

 جاء من أقصى املدينة يسعى
 .بالرغم من وجود ثالثة من الرسل

 {319إضاءات إميانية }
 

 ال تفقد السماء صوتك ُكن عبداً اذا دعا تعرفه املالئكه.
 {312إضاءات إميانية }

 
  :أحبك اهلل 

 !فلن ُيبك أحد أكثر منه
  !فلن يعطيك أحد عطية أكرم منه :وإذا أعطاك

  !فلن ينجيك أحد منه :وإذا غضب عليك



 
 ؟!فمن لك غري اهلل 

 {314إضاءات إميانية }
 :رأكان احلسن البصري إذا ق

 ) كأهّنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشّيًة أو ضحاها ( 
 هذه الدنيا إمنا هي غدوة أو روحة..  :يقول ابن آدم

 
 !؟أما تصرب عن املعصية

 {313إضاءات تربوية }
 اجلواهر العقارات  تطلع الشمس على عامل مكتظ بالقصور األبراج

 سبحان اهلل احلمدهلل.ال إله إال اهلل.اهلل أكرب.
 تقوهلا مرة واحدة أمثن من ذلك كله."

 {315} إضاءات تربوية
 قال: قلت:، عن عبداهلل بن عمرو

 يارسول اهلل! ما غنيمة جمالس الذكر؟ قال: )غنيمة جمالس الذكر؛ اجلنة(
 صححه األلباين رمحه اهلل

 
 ياحمب احرص على جمالس الذكر

 { 316إضاءات تربوية }
 ، ننام بدون أدويه ومهدئات

 ، ام بدون حروب وصواريخنن
 ننام براحة أليست هذه نعمه؟  

 اللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضـيت ولك احلمد بعد الرضى؛؛؛؛؛
 {311إضاءات تربوية }

 }ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خرياً هلم{
 

 ويف واقعنا يغيب العمل!، يف وسائل التواصل تكثر املواعظ
 {318}إضاءات تربوية 



 
 ، ُكلما تقرأ سورة يوسف تذكر اهنا بدأت حُبلم وانتهت حبقيقة

 وأحسن الظن باهلل.. ، أعد ترتيب أحالمك وقائمة أمنياتك
 {311إضاءات تربوية }

 
 ]لو عاجل الطبيب مجيع املرضى بنفس الدواء ملات معظمهم فال تعامل مجيع الناس بأسلوب واحد[

 :من أعظم مطالب الدنيا�� 
 .يكفيك اهلل اهلمأن ��
 
 :خرة أنآلومن أعظم مطالب ا��
 يغفر اهلل لك الذنب.��
 

 ملسو هيلع هللا ىلصومها مضمونان ومكفوالن بكثرة الصالة والسالم على املصطفى 
 " إذن تكفى مهك ويغفر ذنبك " :يف احلديث

 
 �� ملسو هيلع هللا ىلصعلي حبيب اخللق  أكثروا من الصالة ��
 

 .لنَّيبِّ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما ﴾﴿ ِإنَّ اللََّه َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى ا
                                                             {511إضاءات تطويرية }

 :احرجه بالطيب، أحدال تبادل الكراهية بالكراهية مع 
 ...فيصبح بني أمرين: إما أن يكفيك شره

 ...يتحول إىل صديقو  أو خيجل
 {519إضاءات تربوية }

 
 " من اعتاد أن يوزع الورد فـسيبقى شيء من العطربيده "

 
 افعل اخلري وال تستصغره سيصلك أثره..

 



 إن مل يكن يف الدنيا سيكون يف اآلخرة.
 {512إضاءات إميانية }

 
نـَْيا َواآْلِخَرِة () إِ   نَّ الَِّذيَن ُيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ

 ! ؟فكيف مبا هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله، واستحالء ذلك بالقلب، هذا جملرد حمبة أن تشيع الفاحشة
 وصيانة أعراضهم. ، ننيوكل هذا من رمحة اهلل بعباده املؤم

 
 ( 651السعدي /  -) تفسري الكرمي الرمحن 

 {514إضاءات تربوية }
 
 أصنع املعروف يف أهله ويف غري أهله." 

 11فإن صادف أهله فهو أهله
 وان مل يصادف أهله فأنت أهله"

 {513إضاءات تربوية }
 

 )والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين(
 وكيف يطمعون ، الصاحلون وحدهم عرفوا فيم يطمعون، س اإلنسانيةالطمع فطرة يف النفو 

 
 وليد العاصمي

 {515إضاءات تربوية }
 

 :قال أحد السلف
 

 ، " إن اجلسد ال جيد لذة الطعام مع املـرض
 

 ! ".؟فكيف جيد العبد لذة العبادة مع الذنوب
 {516إضاءات تربوية }

 ستذوب الوجوه اجلميله يف تراب الدنيا 



 ستبقى االفعال اجلميله ولكن 
 ترسم وجهاً امجل يف اجلنة باذن اهلل..

 {511إضاءات تربوية }
 ،، اإلبتسامة

 والكلماَت اجَلميلة 
 َهدايِا بسِيطة يِبقى اثَرها

 يف القلوب لالَبد
 {518إضاءات تربوية }

 :قــال ذو النون رمحه اهلل 
 " لكل شيء عقوبة وعقوبة العارف  

  ." انقطاعه عن ذكر اهلل
 { 511إضاءات تربوية }

 
وال تناله اللصوص؛ ، : إن استطعت أن جتعل كنزك حيث ال يأكله السوس-رضي اهلل عنه-قال ابن مسعود 
 فافعل بالصدقة!.
 {591إضاءات إميانية }

دة العمل لدين اهلل تعاىل شرف ال ينقلك لساحاته إال نية خالصة وعزمية صادقة ) ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له ع
 ولكن كره اهلل انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين (

 {599إضاءات تربوية }
 
 لصداقة الحقيقية "ا

 ، ال تحتاج إلجراء ُمحادتاث يومية حتى تستمر
 لذلك فإن أصدقاءك المخلصين يستمرون معك بغض النظر عن تواصلك معهم" 

 {592إضاءات تربوية }
 

 عندما كنت طفاًل 
 ء عين حقائق مزعجةكانت أمي ختىب

 …حىت أظل طفلها السعيد



 
 اليوم جاء دوري ألخىبء عنها 

 …"حقائق مقلقة حىت تظل أمي سعيدة
 {594إضاءات إميانية }

 :عباره وضعت جبانب مقربه» 
 

 ليس يف استطاعتك أن تأخذ مالك معك لكن يف استطاعتك أن جتعله يسبقك إىل هنا 
 

 « حقيقة الصدقة
 {593إضاءات إميانية }

فيه دليل على أن اإلحسان إىل  :"وملا بل  أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك جنزي احملسنني" قال السعدي رمحه اهلل
 العباد سبب ينال به العلم.

 {595إضاءات تربوية }
 ﴿ليسأل الصادقني عن صدقهم﴾ 

 !.ني. فكيف بالكاذب.! ُسئلوا وُحوسبوا ]وهم صادقون[."عجباً واهلل :قال ابن القيم
 {596إضاءات تطويرية }

 
 العقل الواعي هو القادر على احرتام الفكرة حىت ولو مل يؤمن هبا.

 {591إضاءات تربوية }
 

 ﴿ أنا يوسف وهذا أخي ﴾
 مل يقـــل:

 !أنا عزيز مصــر
 بل ذكر امسه خاليا من أي صفة

 فكبري النفس يبقى كبريا
 ....تغره املناصبال 

 {598إضاءات تربوية }



)اختصاصياً ، وحىت إذا صار موظفا كبريًا أو أستاذًا جامعياً ، يلزمها أحيانا،  الدعوة متجرًا ألبناء الدنياقد تصري
 انفرد يبين مستقبله.، و خبرياً(: تركها

 
 تنكروا له..و  فإن كتف الدعوة يئن لكثرة الذين محلهم، كلمة مـُـرّة جيب أن يتقبلها الدعاة

 
اجعلوا الشهادة العالية أو التجارة أو املنصب يف خدمة ، و ه الدعوة املباركة أيها اإلخوةفاعقدوا العزم على الوفاء هلذ

 .الدعوة ال للصيت
 

 ..حممد أمحد الراشد
 {591إضاءات تربوية }

 
 .يف قلب كل إنسان نبتة صاحلة

 له بستانآً  ان سقاها باخلري تفرعت وصنعت
 ..وإن سقاها بالشر فسدت وأفسدت أرضه وماحوله

 {521ءات تربوية }إضا
 

 . يدعو ملن رباك[[.]]إجعل من يراك
 {529إضاءات تربوية }

 
 "كن خلوقا"

        :قالوا لنيب اهلل هود عليه السالم
 )أنا لنراك يف سفاهة(

 :فأجاهبم
        يا قوم ليس يب سفاهه.

 :ومل يقل
 )بل أنتم السفهاء.(

 .ما أمجل رقي األخالق
 {522ة }إضاءات تربوي



 
 يقول األوزاعي رمحه اهلل " الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب إذا مل تكن مثله شانته "

 {524إضاءات تربوية }
 

من أويت صدرا سليما إلخوانه وأهله وأحبابه فقد تعّجل شيئا من نعيم اجلنة.. "ونزعنا مايف صدورهم من غلٍّ 
 إخوانا".

 {523إضاءات إميانية }
 

  وهو أهون عليه { قال اهلل تعاىل }
 وقال عز وجل } قال كذلك قال ربك 

  هوعلي هني{
 

  فما تراه مستعصياً عليك
 

 اطلبه من الذي هني عليه.
 {525إضاءات إميانية }

 !..تصور أنك بني أمواج البحر
 ...ومّد لك حبل 

 !ستمسك به وبقوة
 لن تشتكي أمل من قّوة مسكك

 ...وال طول القبض على احلبل
 !نجو من الغرقاملهم ت

 
 ...هكذا الدنيا فنت تعصف 

 فتمسك به..، والقرآن هو حبل اهلل املتني
 {526إضاءات تربوية }

 
 . .﴿ فأثابكم غمَّا بغمٍّ ﴾



 
 فأثابكم ..مل يُقل فأصابكم بل قال

 ؟. أن الغَم مثوبة.هل ختيلتم يوًما
 

 اجلنة.... وصربُك أدخلك .. ستكتشف أن ُحزنك قد محاك من النار.يوماً ما
 {521إضاءات تطويرية }

 
 ...ال تغرّي من مبادئكو  إذا تعثرت يف حتقيق أحالمك فغرّي أساليبك

 ...فاألشجار تغرّي أوراقها ال جذورها
 {528إضاءات إميانية }

 
 :راقب نفسك قبل أن تُقدم على أي عمل

 ، هل الباعث عليه هو اهلوى
 ؟أم إرادة اهلل والدار اآلخرة

 يف خطرات قلبه؛ فمن راقب اهلل
 ..سّدد اهلل قوله وعمله
 {521إضاءات تربوية }

 
 !..واآلن يرقد مدفوناً جبانبه، ملسو هيلع هللا ىلصكان يف طريقه لقتل الرُسول   -رضي اهلل عنه  -ُعمر بن اخلطاب 

 فالكلُّ يتغري ( ؛) ال َتفقْد أمَلْك يف أحد أو يف نفسك
 {541إضاءات تربوية }

 
 قمة رقي األخالق!!

 شخص ُُيدثك يف شيء أنت تعرفه جيًداأن تستمع إىل 
 وال تقاطعه فتكسر خباطره....

 {549إضاءات تربوية }
 ال أن منحو األخّوة من أجل زلة![[، علينا أن منحو الزلة من أجل األخّوة]]

 {542إضاءات تربوية }



 
 ؛من ليس لديه مشروع بناء

 قد يتشاغل هبدم أبنية األخرين.
 

 .#سلمان العودة
 {544وية }إضاءات ترب

 
  :قال أحد احلكماء عن تربية األبناء

 ما جيمل احلديقة هي الزهور وليس السياج! 
 

 فرتبية األبناء تكون بغرس القيم فيهم بداًل من السيطرة عليهم...
 {543إضاءات تربوية }

 
من دائرة رمسية وإذا صّور ورقة شخصية ، ( لايٍر مقابل ذلك التخّلف511كان إذا ختّلف يومًا عن العمل أخرج )
تقريب مسافة القدوة بني سلف األمة وأجياهلا املعاصرة ) وإذا مل يتحّول  دفع ضعفي أجرها لتلك الدائرة حماواًل يف

 العلم إىل مثل هذه الصور صارت الرقاع بالية من القدوات (...
 د.مشعل الفالحي
 {545إضاءات تربوية }

 
 :أسعد رحلة

إىل اجلَنِة ُزَمًرا حىت إذا جاُءوَها وفُِتَحت أَبواهُبا وقال هلُم خزنـَُتها سالٌم َعَليكم ِطبُتم ﴿ وِسيَق الذيَن اتقوا رهبُم 
 فادخلوها َخاِلدين ﴾

 
 يارّب اجعلنا منهم ومن حنب..! -

 {546إضاءات تربوية }
 

 ." أبو موسى األشعري.والوحدة خري من جليس السوء، إن اجلليس الصاحل خري من الوحدة
 {541ربوية }إضاءات ت



 
 :-رمحه اهلل-قال اإلمام السخاوي 

 "جرب اخلواطر من أعظم القربات". 
 {548إضاءات تربوية }

 
 ...والكسوُة يف اآلخرة على قدِر اخلوِف من الكبرِي املتعال، الكسوُة يف الدنيا فخامُتها على قدِر املال

 {541إضاءات إميانية }
 

 ..طالب احلق يأخذه من األدلـة
 ـوى يطلب فـي األدلـة مايصحـح بـه هـواه صاحب اهل

 ) خالد السبت (
 {531إضاءات تربوية }

 
 .) برواتب السنني ( تبين منزاًل يف الدنيا

 ...و) بالسنن الرواتب ( يبين اهلل لك منزاًل يف اجلنة
 {539إضاءات تربوية }

 
 إكره اخلطأ ولكن التكره املخطئ..

 أبغض املعصية ولكن إرحم العاصي..
 إنتقد القول ولكن إحرتم القائل..

 ..فإن مهمتك أن تقضي على املرض ال على املريض
 {532إضاءات تربوية }

 
 ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ﴾

 السوء الذي يصرف عنك
 ، مصدره عمل صاحل دافع عنك
 فأكثر من الصاحلات فال تعلم

 كم سوء يصرف عنك"



 {534إضاءات تربوية }
 

 ...غامسيكالم رائع للم
 

 كلما متنيت اخلري لغريك؛ أتاك اخلري من حيث ال حتتسب!و  أحسن اهلل حالك!، "كلما أحسنت نيتك
فكلما أعطيت كلما ، وعندما نعيش لنسعد اآلخرين؛ يرزقنا اهلل بآخرين ليسعدونا.. فاحبث عن العطاء ال األخذ

 أخذت دون أن تطلب"
 ...نسأل اهلل أن يرزقنا من فضله

 {533وية }إضاءات ترب
 

 ينام على احلصري!!، و مث عاد يأكل مع الفقراء، وصل إىل سدرة املنتهى
 -سالمه عليه و  صلوات ريب -
 

 !معيشة أهلهو  عادات بلدهو  ينتقد دينه، و البعض وصل إىل بالد الكفر مث عاد متغطرساً ال تكاد حتمله األرض
 

 ..و ما فقد املاضون مثل حممدٍ 
 . .فَقدو ال مثله حىت القيامة يُ 

 صلوا عليه وسلموا تسليما
 {535إضاءات تربوية }

 
 :قال تعاىل

 } وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكْم { 
 

 هذا يف شأن من تعب ووصل للباب
 

 على اتصالنا أو رسالتنا. فكيف نغضب من عدم رد اآلخرين
  



 عبداهلل بلقاسم
 {536إضاءات تربوية }

 
 !!تمن أسوء الذنوب: غيبة املي

 
 .فال تستطيع أن ختربه 

 وال يستطيع أن يساحمك....!
 {531إضاءات إميانية }

 )فأثابكم غماً بغٍم لكيال حتزنوا(
 إذا تتابع عليك أملٌ بعد أمل.فاعلم أنك على موعد مع مفارقة األحزان

 فاللهم أزح عنا اهلم والغم
 {538إضاءات تربوية }

 
وال حترق اجلسور اليت قمت ، نًا كسب القلوب اوىل من كسب املواقفالحتاول االنتصار يف كل اخلالفات فأحيا
 بعبورها فرمبا حتتاجها للعودة يوماً ما....

 {531إضاءات تطويرية }
 

ال عليك من كل األخطاء واإلخفاقات اليت واجهتك يف حياتك ) كلها ميكن أن تكون القاعدة الصلبة اليت تقف 
 حالمك يف قادم األيام ( د.مشعل الفالحيعليها واملكان الذي تشرف منه على أ

 {551إضاءات تربوية }
 

 ليس املهم كم ستعيش؟ 
 ولكن املهم كيف تعيش؟

ست سنوات فقط من حياة سعد بن معاذ رصي اهلل عنه يف اإلسالم كانت كفيلة ألن يهتز ملوته بعدها عرش 
 الرمحن!

 {559إضاءات إميانية }
  



 :قال ابن تيمية
 .قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى األسباب املانعة له من املعاصي أو بعضهافإن اإلنسان إذا 
 924/ 21جمموع الفتاوى 

 {552إضاءات تربوية }
 

. وأنت بفضل اهلل قادر على .واألعمى يتمىن أن يراه، واألصم يتمىن أن يسمعه، األبكم يتمىن أن يرتل كتاب اهلل
 الرتتيل والسماع والرؤية فماذا قدمت

 {554ضاءات تربوية }إ
 

 !!!استقم وانتظر املوت، املوت لن ينتظر استقامتك
 {553إضاءات تربوية }

 
) كثري من الناس يسمع ويرى من احملاسن أضعاف املساوئ فال ُيفظها وال ينقلها فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء 

 ابن القيم،،(… وجد بغيته فجعلها فاكهته ونقله 
 {555متميز }إضاءات تربوية ذات رقم 

 
 !لو انتصر احلق دائمآ ) المتألت ( صفوف الدعاة باملنافقني

 
 !ولو انتصر الباطل دائمآ ) لشك ( الدعاة يف الطريق

 
 ..ولكنها ساعة وساعة

 
 . رمحه اهلل.ابن القيم-

 {556إضاءات تربوية }
 

 ، تعّلمــوا العطاء حىّت يف ظروفكم اخلانقة
 حولكم  تعّلموا كيف هتدون الّنور ملن
 !جداً  .وإن كانت خفاياكم حالكة.



 !وإن كنتم تبكون ..تعّلموا أن هتبوا ألحبابكم ابتسامة
 ، فثواب العطاء سيمسح متاعبكم، ابذلوا

 وألجر اآلخرة أكربْ ”  ..وخيبئ لكم فرجاً من حيث الحتتسبونْ 
 {551إضاءات تربوية }

  
  ؟ومن هو األسعد ؟من هو السعيد

 
  .اهللمن كان مع  :السعيد
  .من كان اهلل معه :واألسعد

 
 ".ابذل لألوىل = تـُْرَزق الثانية

 {558إضاءات تطويرية }
 

 .كن باباً.. يدخل منه اخلري
 . فنافذة ينفذ منها الضوء.فإن مل تستطع
 . فجداراً يسند رؤوس املتعبني.فإن مل تستطع

 
 .. تلتفت له. وال.ال تنسى دائما أن حتمل معك "بعض اخلري" تنثره أينما ذهبت

 !!فعبق عبريه سيتبعك أينما ذهبت
 { 551إضاءات تربوية }

 
فالكلمات املنتقاة بصورة جيدة ميكن أن توقف اجليوش وتغري اهلزمية إىل انتصار وتنقذ ، ]للكلمات قوة عظيمة

 امرباطوريات[
 {561إضاءات تطويرية }

 
 .!اجعل مشروع قلبك أن يأيت اهلل سليًما :أخي

 {569ية }إضاءات إميان
 



فإذا عثر جل به العثار ( يقول حممد الغزايل معلقاً " هذه اللجاجة خور يف ، يقول ابن املقفع ) املؤمن خبري ما مل يعثر
 اإلرادة ييسر االهنيار ومينع التماسك وجيعل من الرجل ريشة يف مهب الريح " انتهى

 {562إضاءات إميانية }
 

 ) واهلل حميط بالكافرين (
فتأخذ  ؛فتعلم أن اهلل حميط هبم ؛كبه هذه اآلية يف قلبك وأنت ترى تربص الكفار باإلسالم وأهلهأي يقني تس

 !باألسباب اليت يُنزل هبا سبحانه تلك اإلحاطة واهلالك بأولئك الكفرة
 {564إضاءات إميانية }

 
 يقول ابن القيم رمحه اهلل:

. ومن .توقظه من نومه إليها، اهلل له مالئكة تؤزه إليها أزاً فُيقيض ، ال يزال املرء يعاين الطاعة حىت يألفها وُيبها
 .جملسه إليها

 :وقال سبحانه
 " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا "

كلما ازداد العبد قربًا من اهلل أذاقه من اللذة واحلالوة ماجيد طعمها يف يقظته ومنامه وشرابه وطعامه حىت يتحقق 
 ماوعده اهلل فيه
 ياًة طيبة"..."فلنحيينه ح

 {563إضاءات إميانية }
 

 ..رهبا نور حنن أمة
 " اهلل نور السموات واألرض ":قال تعاىل

 
 ..ونبيها نور 

 :قال تعاىل
 " قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني "

 
 ..وكتاهبا نور
 قال تعاىل:



 " فآمنوا باهلل ورسوله والنور الذي أنزلنا "
 {565إضاءات تربوية }

 
 ثقة العامة يف بعض "ما اهتزت 

 طلبة العلم إال حني رأوهم يف الصف 
 األخري يقضون الصالة" 

 الشيخ / عبدالكرمي اخلضري
 {566إضاءات إميانية }

 
 ، ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك

 وما كان لغريك لن تناله بقوتك. 
 

 )علي الطنطاوي(
 {561إضاءات تربوية }

 
 ُكلما مهمت بفعل معصية 

 ؛اتتذكر ثالث آي
 
 " أمل يعلم بأن اهلل يرى " - 9
 " وملن خاف مقام ربه جنتان " - 2
 " ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا " - 4

 {568إضاءات تربوية }
 "ال سجن أضيق من سجن اهلوى وال قيد أصعب من قيد الشهوة. "

 991ابن القيم /  -) الداء والدواء 
 {561إضاءات تربوية }

  



 أخي ويل األمر الفاضل: 
 .،.إن سليمان عليه السالم قد تفّقد جنوده مجيًعا مبا فيهم الطري واكتشف غياب اهلدهد

 ..أوالدك أيام االختبارات؛ فهال تفّقدت
 لقطع الطريق.. فلصوص القلوب وقرناء السوء ينتهزون هذا الوقت

 {511إضاءات تربوية }
 

 رجل مذنب سأل عاملاً:
 هل يقبلين ريب على عظم ُجرمي؟

 ”املدبرين“إنه ينادي  !العامل: وُيكفقال 
قبلني“أفال يتوب على 

ُ
 ”امل
 {519إضاءات تربوية }

 
 " ُتِسرُّوَن إليهم بِاملودَِّة.. "

 
 .!.فكيَف مبن يرقُص فرحاً بفرحهم َويشاركهم أعيادهم، عاتبهم اهللُ على إسرار املودَّة هلم

 {512إضاءات إميانية }
 

 !ع باملواعظ فإن الذنب على الذنب يعمي القلبأزح ركام الذنوب عن قلبك لتنتف
 

 قال تعاىل:
 ﴿ كال بل ران على قلوهبم ماكانوا يكسبون ﴾

 {514إضاءات تربوية }
 

 ....من اجلميل أن تدعو هبذا الدعاء ولكن األمجل أن ترسله لغريك
ه االختبارات واحفظهم من  )اللهم يا جميب الدعوات يا حي يا قيوم وفق أوالدنا وأوالد املسلمني ويسر عليهم هذ

 .(آمني.كل سوء ومن أصحاب السوء والشر والفساد
 منقول

 {513إضاءات إميانية }



 
 أكثر الناس طاعًة هلل

 أكثرهم هداية وتوفيقاً للحق
 :قال تعاىل

 ..)وإن تطيعوه هتتدوا(
 {515إضاءات إميانية }

 
 ائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين( )مثّ آلتيّنهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مش

 قال قتادة:
 مل يستطع أن ُيول بينك وبني رمحة اهلل.!!، غري أنه مل يأتك من فوقك، أتاك الشيطان يا بن آدم من كل وجه

 {516إضاءات تربوية }
 

 فإمنا هي زيادة عذاب دنيا وأخرى ، فال تغرت به، إذا رأيت كافرا زاده اهلل ماال وذرية
 ال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهلل ليعذهبم هبا "....قال تعاىل " ف

 {511إضاءات تربوية }
 

 ��"الصداقه احلقه تبدء يف الدنيا وتستمر حىت يكونوا اصدقاء على سرر متقابلني يف جنات النعيم".. 
 جعلنا اهلل وإياكم منهم

 {518إضاءات تربوية }
 

 صفاء القلب أوىل مما نظنه صدعاً باحلق (و  فمصلحة اإلجتماع، آراءه )إن العاقل ليستبقي إخوانه بإخفاء بعض
 ما أشد حاجتنا ملثل هذا يف هذه الفرتة

 {511إضاءات تربوية }
  



 موقف رائع 
فأهدى بيته لوالده وأخذ ، ومدح قرب املسجد من بيته ومتىن منزال مثله، شخص اشرتى بيت جديد فزاره والده به

 بيت والده القدمي....
 {581اءات تربوية }إض
 

 .! ( .) يا صاحيب
األفكار احلية إمنا تستمد وهجها من أرواح أصحاهبا ) وإذا أردت لفكرتك أن تبسط واقعها يف األرض فلتقتات 

 من روحك بالقدر الذي تبقى به حية يف العاملني (
 د.مشعل الفالحي
 {589إضاءات إميانية }

 
)ما من عبد يسجد هلل سجدة يف بقعة من بقاع األرض إال  :لعن األوزاعي قال:حدثين عطاء اخلرساين قا
 شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم ميوت (

 .األتقياء االخفياء .كتاب
 اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا كرمي

 {582إضاءات تربوية }
 

 من عرف نفسه مل يضرَّه ما قال الناس عنه.  :يقول سفيان الثوري
 

 صدقاءالوعظمة قلبك ختلق لك ا، لق لك احلسادعظمة عقلك خت :وكما قيل
 {584إضاءات تربوية }

  



 حقيقة
 !!!لكنك حتتاج سنني لكتابته، حتتاج لثواٍن معدودة حلرقه، الصداقة أشبه بالكتاب

 {583إضاءات إميانية }
 ....للتأمل

يته مث يدعو فيقول )) اللهم من رمحة أويس القرين رمحه اهلل واستشعاره حلال غريه كان يتصدق على الفقراء مبا يف ب
 من مات جوعاً فالتواخذين به ومن مات عرياناً فالتؤاخذين به ((

 {585إضاءات تربوية }
 

 يقول تعاىل ) وادعوه خوفاً وطمعا (
 ...ليس الدعاء فقط حلل أزمة أو شفاء من مرض أو جناة من كرب فحسب

 . ادع ولو مل تقع يف مشكلة......الدعاء عبادة بنفسه
 {586اءات تطويرية }إض
 

 !فأنت من نفخه وأعطاه أكرب من حجمه، ال تغضب إذا انفجر البالون يف وجهك
 

 " كذلك بعض البشر "
 {581إضاءات تربوية }

 
 من إعتاد أن يوزع الورد فسيبقى 

 ` ہشيء من العطر بيده
 سيصلك أثرهو  ہإفعل اخلري وال تستصغره

 ..أن مل يكن يف الدنيا فسيكون يف اآلخره
 {588إضاءات إميانية }

 
 ..حتت الرتاب هم نائمون ُيلمون هبدايا كثرية

 ، دعاء 
 ، صدقة

 أحالمهم ال تكلف املستيقظني جهد



 
اللهم آنس وحشتهم وارزقهم نور الَقرب ونَعيم اجلنة واغفرهلم َما تقّدم من ُذنوهبم وَما تأَخر وارضى اللهم عنا 

 وعنهم"
 {581إضاءات إميانية }

 
 س إزددت يقيًنا لنااطت خالكلما 
 رزاق " متاماً..ألامثل " ق ألخالأن ا
 اهلل.. قسمة من هي 
 .!!.فقيرفيها و  غنيفيها 

 {511إضاءات تربوية }
 

 :زرعان ُيبهما اهلل
 ، زرع الشجر وزرع األثر

 فإن زرعت الشجر رحبت ظل ومثر..
 وإن زرعت طيب األثر حصدت حمبة اهلل مث البشر..

 ، ثرطبتم بطيب الذكر واأل
 ....ومجعين بكم يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، ورزقكم اهلل أعظم األجر

 {519إضاءات تربوية }
 

 قال تعاىل:
 "والذين يبيتون لرهبم سجداً وقياما"
 قال ابن عباس_رضي اهلل عنهما_:

 فقد بات هلل ساجدا وقائما ".، " من صّلى بعد العشاء ركعتني أو أكثر
 ()البغوي_رمحه اهلل تعاىل

 {512إضاءات تربوية }
 حىت كلمة ) ثبات ( 

 فهي مكونة من أول األحرف األوىل، ليس بينها فواصل، متماسكة احلروف
 ث (، ت، ب، ) أ 



 وهكذا هم الثابتون.
 

 د. عمر املقبل
 {514إضاءات تربوية }

 
والتكونوا أعوانًا ، أن يتوب عليهوادعوا اهلل له ، قال عمر رضي اهلل عنه:"إذا رأيتم أًخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه

 للشيطان عليه"
 {513إضاءات تطويرية }

 
 

 احذف كلمه " مشكلة " من قاموسك 
 واستبدهلا بكلمه " حتدي " 

 حينها ستستطيع إن شاء اهلل جتاوز أي مشكلة يف حياتك بسهوله.
 { 515إضاءات تربوية }

 
 لكنها متأل الكون بالنور [[، س متلك النارفالشم، . ليست مبا ميلكه بل مبامينحه.]]روعة االنسان
 (516اضاءات تربوية )

.. املهم .. وكل شجرة عمالقة كانت جمرد نبته ليس املهم من أنت اليوم... كان طفال باكياً ." كل إنسان عظيم
 من ستكون غداً"
 {511إضاءات إميانية }

 يقول تعالی علی لسان ابراهيم عليه السالم
 د األصنامواجنبين وبين ان نعب

 .ألسنا اولی أن ندعو اهلل دائما الثبات حتی املمات، فهذا نيب اهلل خيشی ع نفسه ويدعو اهلل الثبات ع دينه
 {518إضاءات إميانية }

 يف الغار ﴿إن اهلل معنا﴾
 يف بطن احلوت ﴿الإله إال أنت سبحانك﴾

 يف السجن ﴿ماكان لناأن نشرك باهلل من شيء﴾
 ونه إهلا﴾يف الكهف ﴿لن ندعوامن د



 التوحيد جناة
 {511إضاءات تربوية }

وأفصحت عن ، وإن أعربت من غري كالم، مواعظ األيام أبل  من مواعظ األنام :ومن كالم بعض احلكماء
 ونصب عليه من اهلل حافظا.، فطويب ملن جعل له من نفسه واعظا.استعجام

 {611إضاءات تطويرية }
 ..حكمة كفيف

وبيده مصباح ينري به الطريق فسأله أحد املبصرين ملاذا حتمل املصباح وهو ال "خرج أعمى ليشرب من النهر 
 أمحله لكي ال يصدمين املبصرون ":. قال.ينفعك

 {619إضاءات إميانية }
 قال تعاىل عن يعقوب عليه السالم

 } فتوىل عنهم وقال يا أسفى على يوسف { 
 

 حولك حىت ال ُتدخل الكآبة عليهم.عندما تريد إخراج مشاعر حزينة يستحسن أن تتوارى ممن 
 {612إضاءات تربوية }

 
 )اهلّم اأُلخروي وقوُد أصحاب الرساالت( 

 وليد اهلويريين
 {614إضاءات إميانية }

ما أقل عطايانا ، مث نسأل اهلل أن يرزقنا الفردوس األعلى، نبحث يف جيوبنا عن أقل فئات النقود كي نتصدق هبا
 لطنطاويعلي ا -وما أعظم مطلوبنا. 
 {613إضاءات إميانية }

 
 :من عالمات اإلخالص

 كثرة دعاء اإلنسان يف خلوته
 ..أن يرزقه اهلل اإلخالص

 
 ..فحمل هّم هذا األمر هو عالمة إخالص

 {615إضاءات تربوية }



 حني قال يعقوب “
 }وأخاف أن يأكله الذئب{

 فقد يوسف وفقد بصره
 

 وحني قال:
 }وأفوض أمري إىل اهلل{

 وسف وعاد بصرهعاد ي
 

 فوض أمرك هلل وانتظر البشرى
 {616إضاءات إميانية }

 يف احلديث ) من صلى علي صلت عليه املالئكة ما دام يصلي علي فليقل أو يكثر (
 اللهم صلي وسلم على نبينا حممد.

 {611إضاءات إميانية }
 !!فقط وفقط . صدقين هي أمك.. نعم.العني الوحيدة اليت تراك دائمآ مجيآل هي عني أمك

 
 .مجّلكم ريب بعيون أمهاتكم رضآ وبرآ

 {618إضاءات إميانية }
 : أحسن النوايا وأبشر بالعطايا قال تعاىل:

ًرا"" ًرا يـُْؤِتُكْم َخيـْ  "ِإْن يـَْعَلِم اللَُّه يف قـُُلوِبُكْم َخيـْ
 {611إضاءات تربوية }

             قال اهلل تعاىل:
 

َم أَْو يـََتَأخَّر () ِلَمْن َشاَء مِ       .ْنُكْم َأْن يـَتَـَقدَّ
 

 !!فإن مل تكن تتـقدم فإنك يقيناً تتأخر ،يتضح أنه ال جمـال للـتوقف أبـداً 
 {691إضاءات تربوية }

 اليوم عادة دروس السنة يف البيوت واملساجد واالجتماعات وعادت معها النهضة يف حياتنا من جديد ""
 {699إضاءات تربوية }



أما أنا فلن أحّرق علمًا ولن أخرج مظاهرًا يف نصرة نبينا صلى اهلل عليه وسلم وإمنا سأبدأ يف متّثل سنته يف واقعي 
 وسأفتح هلا باب البهجة يف بييت ومسجدي وساحات عملي 

 ) وشكراً ملن أيقظين من سبات الغفلة (
 د.مشعل الفالحي
 {692إضاءات تربوية }

 مع ال ُيسب بعدد أفراده بل بعدد العاملني فيه "يقول أحد السلف " اجملت
 {694إضاءات تربوية }

 محل العجوز هاتفه اجلوال وذهب به اىل حمل صيانة اهلواتف 
 :دخل وسلم على الشخص املختص بالصيانة وقال 
 يا بين أصلح يل هذا اهلاتف فإنه معطل  
 عطل فيه ال فك هذا سليم ويا عم ان هات :فحص الرجل اهلاتف مث ناوله للعجوز وقال له 

 :نكسارة حتتل قلبه وعيونهال.وا.فأجاب العجوز
 ..دياليتصل يب احد من اوال اذا كان اهلاتف سليما فلم  

 ..دكالصدم من يف احملل ومل يستطع احد ان يقول له ان هاتفك سليم ولكن املشكلة يف عقوق او
 .جيدها عاقال نة توجد عن مسرية الف عام وفإن ريح اجل، إياكم وعقوق الوالدين :كرم "ص"العن الرسول ا 

 {693إضاءات تطويرية }
 "آل مُيكننآ أْن ُنِضيْف َعلى َحيآتنآ َمزيداً ِمن األيام

 ولكْن بـِاستطاعتَنا 
  
 .".أْن نُعطْي أليآَمنا َمزيداً َمن احلـيآة 

 {695إضاءات إميانية }
 ﴿ وَما َتسُقُط ِمن َورَقٍة إالّ يَعلُمَها ﴾

 .وأمل قلبك، ودمعة َعينك، الكفكيف حب
 

 كلما إزداد العبد ُقرباً من اهلل اذاقه اهلل من اللّذة واحلالوة ما جيد طعمها يف يقظتِه ومنامه وطعامه وشرابه
 ﴿فـََلُنحيينُه حياًة طَيَِّبة﴾

 {696إضاءات تربوية }
 وقالت هيت لك قال معاذ اهلل ﴾﴿ 



 مل يرتك فراًغا زمنًيا للتفكري!، ّيثليس بني اجلملتني أداة عطف توحي بالرت 
  
 " كن صارًما مع الشهوات قبل أن تبتلعك " 
 
 {691إضاءات تربوية } 
 

*قال أبو بكر بن عياش: أهل السنة ميوتون وُيىي ذكرهم؛ ألهنم أحيوا ما جاء به الرسول فكان هلم نصيب من 
 قوله}ورفعنا لك ذكرك{

 {698إضاءات إميانية }
 

بن هشام على شيخه "ويستغفرون للذين آمنوا " فبكى مث قال يا خلف ما أكرم املؤمن على اهلل نائما " قرأ َخَلف 
 على فراشه واملالئكة يستغفرون له"

 {691إضاءات إميانية }
عبادة السر واخللوة هي السياج الذي يضعه اإلنسان حول قلبه من االنتكاسات! ال يشكو أحد ضعفا إال وخلوته 

 خلوة الليل.. ملسو هيلع هللا ىلصذا كان زاد النيب بربه نادرة ل
 الشيخ / عبدالعزيز الطريفي

 {621إضاءات تربوية }
 

 :يقول الشيخ ناصر العمر
 :مسعُت طالَب علٍم يقول

  :ملا علمُت حبديث
 

 ..ُه ِإيَّاُه""ِإنَّ يف اجلُُْمَعــِة َساَعــًة ال يـَُواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم َيْسَأُل اللََّه ِفيَها َخــرياً ِإال أَْعطَا
 ..!..فاغتنموهــا بيقـني!. فيعطيين حىت استحييُت منه.. فأسأل ريب وأدعوه.صرُت أحرُص عليها آخر يوم اجلمعة

 {629إضاءات إميانية }
 

نيا  .تأهََّب للسفر، وَمن أيقن بطول الطريق، أخذ احلذر، َمن تفكَّر يف عواقب الدُّ
 [ 31صـ، صيد اخلاطر، ] ابن اجلوزي



 {622ت تطويرية }إضاءا
 

 ""تنّب ) فكرة ممتعة ( وعش ما بقي من عمرك مستمتعاً هبا ""
 د.مشعل الفالحي
 {624إضاءات تربوية }

 
 تاقت نفوس البشر لإلجازة )يوم واحد فقط(

 !!!رضأل. ماذا لو ُمنح األموات يوماً فوق ا.وعندما حضيت هبا ضجت فرحاً وسروراً 
 اهلل؟؟..كيف حالك مع .وقفــــــــــــة 

 {623إضاءات تربوية }
 

 َساّق و  لِيَس أْن َتُكون َبآل َقدم ؛الَعجز
 أنَت مَتَتلْك الَسبْل لَِتُكون نَاَجحاً َسِعيداً.... و  آل َهدّف؛ أْن َتُكون ُمكَتئباً َحزيناً و  الَعجز أْن َتُكون َبآل َغاية

 د.حسن شرمي
 {625إضاءات تربوية }

 
 !حن هاتفه لئال يُغلققبل النوم ُياول الواحد منا ش

 ... ويتوب إليه.. ويناجيه.فهال شحن أحدنا إميانه بركعات يقوم هبا بني يدي ربه
 قم رعاك اهلل اآلن للوتر

 {626إضاءات تربوية }
 

 :قال اإلمام علي بن أيب طالب _رضي اهلل عنه_
 .إن السلطان بالدين يبقى"و  "إن الدين بالسلطان يقوى

 ...استقرارهاو  أمنهاو  د عقيدهتاهلذه البال اللهم احفظ
 {621إضاءات تربوية }

 ولكن احلافظ أعرض[.، فال تظنَّ أن الشيطان غلب ؛]تاهلل ما َعدا عليك العدوُّ إال بعد أن توىلَّ عنك الويلُّ 
  



 11ابن القيم /  -الفوائد  ��
 {628إضاءات تربوية }

 
 . وال ذَوباَن يف باب العقائد...لة على حساب املبادئ. ال جمام."فلّما تبنّي له أنه عدوٌّ هلل تربأَ منه "

 {621إضاءات إميانية }
إذا رأيت من الناس من اليستجيب للحق وينساق إليه مع وجود احلقائق والدالئل الواضحة اجللية أمام عينيه فال 

 تعجب!! فإمنا حجبتها عنه معصيته..
 كانت بينه وبني ربه خبيئه فاسدة..حىت وإن كان ظاهره اإللتزام فال تعجب أيضاً فلرمبا  

 {641إضاءات تربوية }
 :يقول الشيخ حممد املختار الشنقيطي

 
 إياك أن تقول كالماً فيه اهتام ملسلم

 التستطيع أن تثبته إذا قيل لك يوم القيامة 
 "...هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني "

 :ولن ينفعك أن تقول حينها
 .مسعت ومسعت وقالوا ويقولون

 
وحفظه اهلل من ، وعويف قلبه، وانشرح صدره، سلمت نيته، وأحسن الظّن هبم، محل الناس على احملامل الطيبة من

 ..الّسوء واملكاره
 {649إضاءات إميانية }

 
ال أعلم من مايل درمهاً من حرام  :دخلت على إمساعيل والد اإلمام البخاري عند موته فقال :قال ُأحيد بن حفص
 .ةوال درمهاً من شبه

 هبذا يكون صالح األبناء
 {642إضاءات تربوية }

 
 جدد استغفارك كل حلظة جُتدد معرفتك وجُتدد العهد بينَك وبني ربَـّك وتصل ما انقطع بغفلتك.

 )د.مصطفى حممود(



 {644إضاءات تربوية }
 
 ..مات شاب فقام أصحابه ببناء مسجد له"

 ..وماتت فتاة فحفرن صديقاهتا هلا بئرا
 ..".الصحبة الصاحلةإهنا مثرة 

 {643إضاءات تطويرية }
 

 ُيلو الشقاء من أجلها"، "حني حتلو األهداف
 عبد الوهاب مطاوع.. 

 {645إضاءات تربوية }
 
 بل تغري املستقبل!"، فأنت ال تغري املاضي، عندما تسامح من أساء إليك"

 {646إضاءات إميانية }
وأنا أحتسب ، يف حلي وترحايل -حىت اليوم-فما زال يرافقين ، يقول أحدهم: أهداين صديق مصحفاً منذ سنوات

 لصاحيب أجر قراءيت منه!
 بوركت تلك الصحبة."

 {641إضاءات تربوية }
 لو اهدى اليك رجل درة "

 ؟!؟هل يهمك من الذي اخرجها من البحر
 كذلك النصيحة "

 اقبلها انتفع منها ولو كانت من أي أحد من الناس "
 {648إضاءات إميانية }

 
 ...ال ينقضي عجيب وأسفي من مسلٍم يداوُم كل يوم قرابة ست ساعات

 فإذا جاءت )) اجلمعة (( أتى للمسـجـد قُبيـل األذان.. 
 !!؟فكيف أصبحت اآلخرة أقل شأناً من الدنيا

  



 ..د/ ناصـر العمــر 
 { 641إضاءات إميانية }

 
، وكم من أمور تيسرت بسبب دمعة، بب دعوةوكم من األمراض ُشفيت بس، كم من اهلموم انفرجت بسبب ركعة

 .بثوا شكواكم خلالقكم فإنه جييب دعوة املضطرين
 ؛؛؛اللهم اغفر ذنوبنا يف هذه الساعة؛؛؛؛

 {631إضاءات تربوية }
 

 :تقول إحدى بنات الشيخ عبداهلل الغديان رمحه اهلل
 

 "سألته يوما: كيف أريب اطفايل يف هذا الزمن الصعب؟
فال يروك حيث هنيتيهم وال يفتقدوك ، وكوين قدوة هلم، أكثري من الدعاء هلم، ية بالدعاء والقدوةفقال يل: الرتب 

 فإذا غاب املريب انتظمت سريته كخيوط من ذهب يستفيد منها من يربيهم.، حيث أمرتيهم
 {639إضاءات تربوية }

ا إعاقة الرُّوح عن العمل والتضحية و ، أعظم أنواع اإلعاقة اليت يعيشها اإلنسان ليست إعاقة اجلسد عن احلركة إمنَّ
 والبناء. 

 
 د. مشعل الفالحي
 {632إضاءات إميانية }

 
 قال لقمان إلبنه:

 !إحذر واحدة هي أهل للحذر
 ؟ِقيـل: وما هي

 قال: إياك أن تُري الناس
 !"!أنك ختشى اهلل وقلبـك فـاجر

 {634إضاءات تربوية }
 

 !ةحلظ منه تذكر ال ٫البعض تعيش معه عمر



 والبعض تعيش معه حلظة تذكرها طول العمر ألن الذي ُيتل القلوب املواقف وليس الزمان..
 {633إضاءات إميانية }

 
 قال احلافظ ابن رجب:

 كان السلف لقلة ذنوهبم يعدوهنا.
 قال رياح القيسي: يل نيف وأربعون ذنًبا
 قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة.

 [463-9]م الرسائل 
 {635وية }إضاءات ترب

فإنكم إن أجلتموه ، اكتبوه يف حينه، دّونوا كل ما ميّر على أذهانكم من أفكار وما يعتلج يف نفوسكم من مشاعر
 فّتشتم عنه فلم جتدوه.

 )علي الطنطاوي(
 {636} اإلضاءة

 ان.إذا مهمت بصدقة أو ِبرب أو بعمل صاحل فَـَعّجل ُمضّيه من ساعته؛ من قبل أن ُيول بينك وبينه الشيط
 )سفيان الثوري(

 {631إضاءات إميانية }
ما كان لك سيأتيك رغم ضعفك وما ليس  .حياتنا كالورود فيها من اجلمال ما يسعدنا وفيها من الشوك ما يؤملنا

 ...لك لن تناله بقوتك
 فاألعمار جمرد عداد أليامك أما العقول فهي حصاد فهمك وقناعاتك يف، الوعي يف العقول وليس يف األعمار

 احلياة
 {638إضاءات إميانية }

فيلقي اهلل بغضه يف قلوب املؤمنني من حيث ال يشعر. ]أبو الدرداء رضي اهلل ، إن العبد ليخلوا مبعصية اهلل تعاىل
 عنه[

 {631إضاءات إميانية }
لقادر فاللهم خّص ا، سّنة هلل ماضية، سيتبعه عقوبة توازي َعَظمة اخلذالن، خذالن الدول العظيم ألهل الشام

 .وارحم العاجز
  



 الطريفي 
 {651إضاءات إميانية }

 ) الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون(
 فأي نعيم ذلك النعيم."! وهل من مشمر للجنه..، املرياث الوحيد الذي لن يرثه أحد بعدك هو اجلنة

 {659إضاءات تربوية }
لكن أٌي كان يستطيع أن يبدأ اليوم لكي يصنع . و .ال يستطيع أحٌد أن يعود للوراء لكي يُغري من البدايات"

 هنايات جديدة"
 {652إضاءات إميانية }

وشغله برؤية ، " إن اهلل إذا أراد بعبد خريا سلب رؤية أعماله احلسنة من قلبه واإلخبار هبا من لسانه :قال ابن القيم
 ذنبه ""

 {654إضاءات تربوية }
 ِمْن مَجاِل اهلويَّة" .."حسُن الطويَّة

 {653إضاءات إميانية }
فمن تعلق قلبه بالعظائم مل يلتفت إال إليها قال أنس ، النفوس الشريفة ال تغضب على الصغائر وال ختاصم عليها

 عشر سنني فما قال يل: أف( ملسو هيلع هللا ىلص)خدمت النيب 
 {655إضاءات إميانية }

)فمن اتبع هداي فال يضل وال  الشقاء ال يكون بفقد الدنيا ونقصها وإمنا بفقد اإلنسان للدين وتقصريه فيه
 يشقى(

 {656إضاءات إميانية }
 .قال تعاىل: }وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا{

فكل صحبة ، " يأىب اهلل أن يدخل الناس اجلنة فرادى :هذه اآلية مفسراً  -رمحه اهلل  -يقول االمام ابن القيم  -
 يدخلون اجلنة سويا"..

 
 ه احلسىن وصفاته العلى.. أن نكون صحبة يأخذ بعضنا بيد بعض وندخل اجلنَة..أسأل اهلل العظيم بأمسائ

 اللهم آمني..
 {651إضاءات إميانية }
 ؟توصي شي :اعتاد الناس قول
 الرد: سالمتك



 ؟توصي شي :بينما ابن باز إذا قيل له
 .أوصيك بتقوى اهلل يف السر والعلن :قال

 ما أمجلها من وصية.."
 {658إضاءات إميانية }
 :أول ليلة يف القرب

 هي قصة من أعظم القصص ولن ترويها ألحد ولن يرويها لك أحد!!
 {651إضاءات تربوية }

 احد ملوك اهلند امر صائ  ان ُيفر له على خامته مجله ان قرأها وهو حزين يفرح وان قرأها وهو فرح ُيزن
 فكتب له ) هذا الوقت سيمضي(

 {661إضاءات تربوية }
 

ومن تفكر يف زوال اللذات ، : "من تصور زوال احملن وبقاء الثناء هان االبتالء عليه-رمحه اهلل-زي قال ابن اجلو 
 وما ُيالحظ العواقب إال بصر ثاقب".، وبقاء العار هان تركها عنده

 {669إضاءات تربوية }
 قال حكيم لرجل

 :يستكثر من العلم وال يعمل به
 ياهذا اذا أفنيت عمرك يف محل

 ؟تقاتل السالح فمىت
 {662إضاءات إميانية }

 «.ما أكثر الصاحلني وما أقل الصادقني»
 رمحه اهلل -معروف الكرخي 
 {664إضاءات إميانية }

بعد كل عمليه شراء مصريف تأتيك رساله تبني لك حدوث نقص يف رصيدك. ختيل أن هذه الرساله تأتيك بعدكل 
؟؟ االمر االصعب ان النقص ُيدث ؟يدك هل تظلم غريك غيبه ومنيمه وهبتان ينقص من رصو  عمليه ظلم واعتداء

 ..فتنبه.يف رصيدك دون علمك ولكنك سرتى فاتورة كشف احلساب كاملة يوم التغابن
 {663إضاءات إميانية }

ٓ  " بر آل  """أبنائك لك يرده والثاين الـجنة إىل يآخذك فاالؤل وَديـن ِديــن والدينٓ 
 {665إضاءات إميانية }



 وزي:قال ابن اجل
 إذا مل جتدوين يف اجلنة

 فاسألوا عين وقولوا ياربنا:
 ، إن فالن بن فالن كان يذّكرنا بك

 مث بكى رمحه اهلل..!!
 اهلل إنا نسألك اجلنة ونعوذ بك من النار

 {666إضاءات إميانية }
اته لنفسه لكن خيفف وييسر على العبد إذا كان قد أدخر يف حي، ليس القدوم على اهلل عز وجل باألمر اهلني

 قال تعاىل: )إن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال(. ، فإن ربه جل وعال ُيفظها له، أعماال صاحلة
 )صاحل املغامسي(
 {661إضاءات إميانية }

فال ، ألن حلظة املوت ال ميكن تصنعها، "اخلامتة احلسنة التقع إال ملن كانت سريرته حسنة :رجب احلنبلي قال ابن
 مكنون القلب". خيرج حينئذ إال

 {668إضاءات إميانية }
ليأتني على الناس »وأعظمها دعاء اهلل قال حذيفة  ，الفنت إن اشتّدت كالبحر تتحرّي العقول عن أسباب النجاة 

 .«زمان ال ينجو فيه إال من دعا كدعاء الغريق
 }عبدالعزيز الطريفي {

 {661ضاءات إميانية }إ
 
ن أول تلبيس إبليس على الناس صدُّهم َعِن العلم؛ ألنَّ العلم نور فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم يف الظلم  اعلم أ»

 «كيف شاء
 .-رمحه اهلل-ابن اجلوزي 

 {611إضاءات إميانية }
 . .رمبا والداك مل يقّدما لك كلَّ ما تـريد

 !و لكن تأكد متاماً أهنما قّدما لك كل ما ميلكان
 االلهم اغفر هلم

 {619إضاءات إميانية }
 إن العبد



 إمنا يعود إىل الذنب
 لبقايا يف نفسه

 فمىت خرج من قلبه الشبهة والشهوة
 مل يعد إىل الذنب.

 ابن تيمية
 {612إضاءات تربوية }

 يف لذة قهر اهلوى لذة تزيد على كل لذة.!""
 ابن اجلوزي

 {614إضاءات إميانية }
إذا  فكذلك القلب :بلى قال :قالوا ؟من الطعام والشراب والدواء ميوت أليس املريض إذا منع :قال أحد السلف

 منع من ذكر اهلل تعاىل ميوت!"
 {613إضاءات إميانية }

 
 : من هم األبرار؟-رمحه اهلل-سئل احلسن البصري 

 ، قال: "هم الذين ال يؤذون الذر"!
 

 وبعض الناس ال يسلم منه إخوانه!.
 {615إضاءات إميانية }

 يفة رضي اهلل عنه:قال حذ
 ما من صباح وال مساء إال ومناد ينادي:

 "!الرحيل الرحيل، أيها الناس
 {616إضاءات إميانية }

 يقول تعاىل ) وادعوه خوفاً وطمعا (
 ...ليس الدعاء فقط حلل أزمة أو شفاء من مرض أو جناة من كرب فحسب

 . ادع ولو مل تقع يف مشكلة......الدعاء عبادة بنفسه
 {611إميانية } إضاءات

 
 "إذا خال القلب من مالحظة اجلنة والنار..



 فـَتَـَرت عزائمه"
 رمحه اهلل-ابن القيم 

 {618إضاءات إميانية }
 )هاؤم اقرءوا كتابيه(

 خذ نظره سريعه على حياتك اليت مضت
 هل ياترى سوف تتفاخر هبا امام الناس

 ام تدسها وراء ظهرك..
 {611إضاءات تربوية }

تتوقع أن متنحك املدفأة احلرارة قبل أن متنحها الجيب أن تعطي قبل أن تأخذ.، رع قبل أن حتصدجيب أن تز "
 خذ قبل أن يعطي شيئا"ألالوقود.البعض يسعى دوما ل

 {681إضاءات تربوية }
 هل تعلمون ماهي الثقافه البائسة؟ 

 
 :الثقافة البائسه

 !أعطيه، إذا أعطاين هديه
 !أتصل به، إذا اتصل يب
 !أحضر عزميته، عزمييت إذا حضر
 !إذا عزاين أعزيه، حىت العزاء

 الطنطاوي رمحه اهلل تعاىل:  *يقول
بل عاملهم بالكرم ، ال تعامل الناس يف العواطف واهلبات واهلدايا مبقياس البيع والشراء وال مبيزان الربح واخلساره

ال تكن ، و إذا أخطأت إعتذر، ضستعيش مره واحده على هذه األر ، ومن منعك شيئًا فأعِطه أنت، واجلود
، ومن يسمع عنك يتمىن مقابلتك، ومن يعرفك يدعو لك باخلري، اجعل من يراك يتمىن أن يكون مثلك، صامًتا

 فمن تعطر بأخالقه لن جيف عطره حىت لو كان حتت الرتاب..
 {689إضاءات إميانية }

 
  :قال ابن القيم

 لن جتد أحّن من اهلل عليك 
 لساجد مايغشاه من الرمحة بسجوده ملا رفع راسهفواهلل لو يعلم ا



 {682} إضاءات إميانية
 :-رمحه اهلل  -قاَل شيُخ اإلسالِم ابن تيمية 

 
 إال ؛ما انتقَم أحٌد قّط لنفِسهِ 

 ، ُذاًل جِيدُه يف نفِسهِ  :أورثُه ذلك
 .. أعزُّه اهللُ تعاىل.فإذا )َعَفا(

 .911/9جامُع املسائِل 
 {684} إضاءات تربوية

ولكنهم لن ينسوا ما ورّثه هلم اللقاء من مشاعر، اجعل مشَسك تشرق ، "َمن تلتقيهم قد ينسون تفاصيل اللقاء
 وانثر وروَد الود على كل روح تلتقيها".، على اجلميع

 )د.خالد املنيف(
 {683} إضاءات تربوية
 اعلم أن الرفق

 بالضعفاء واليتامى والصغار
 عطفاجيعل يف القلب رمحة وليناً و 

 وإنابة إىل اهلل عز وجل
 ال يدركها إالمن جرب ذلك.

 ابن عثيمني.
 {685إضاءات تربوية }

لكن ، ولذا سّول إبليس آلدم أن جيرب أكل الشجرة ال أن يتخذها طعاما دائما له، بداية كل ضاللة التجربة
 املؤمن أواب إىل احلق وغريه وثّاب إىل الباطل

 الطريفي
 {686} إضاءات تطويرية

نقول: مادامت األلف مرة بأسلوب واحد فأنت مل تعلمه إال مرة واحدة نوّع يف  تقول البنك: علمتك ألف مرة» 
 «"أساليبك الرتبوية وسرتى الفرق

 {681} إضاءات تربوية
أو ، عندما تأتيك رسالة تغضبك أِخر الرد عليها لليوم التايل فبعد يوم ستجد نفسك إما أن ترد عليها رًدا حكيًما»

 «أنك سرتى أهنا تافهة ال تستحق الرد



 {688} إضاءات إميانية
 
قال الثوري:"ال نعلم شيئا من األعمال أفضل من طلب العلم واحلديث ملن حسنت فيه نيته. قيل له: وأي شيء  

 النية فيه؟ قال: يريد اهلل والدار اآلخرة"
 {681} إضاءات إميانية

 :من عالمات حمبة اهلل للعبد
 ...".تحول مرارة الطاعة إىل حالوة وحالوة املعصية إىل مرارة"إن ت

 رزقنا اهلل وإياكم حمبته
 {611} إضاءات تربوية

 ومبقدار عظم اهلدف يعظم األثر ويرسخ. ، ال بد لكل راغب يف أن يرتك أثراً عظيماً أن يكون هدفه عظيماً 
 حممد موسى الشريف-أثر املرء يف دنياه 
 {619} إضاءات تربوية

 ، العتاب اخلفيف مقبول وسائ •
 ..وأمجل منه تقدمي الدعاء قبل العتاب

 
 :قال اهلل تعاىل•

 } عفا اهلل عنك مل أذنت هلم {.
 {612} إضاءات تربوية

 :هكذا تكون الرتبية
 :كانت والدة ابن تيمية تقول البنها

 بقدر ما تقدمه لإلسالم واملسلمني"، إن غاية رضائي عليك، "يا ولدي
 اهلل أن يكثر من أمثاهلا يف أمة اإلسالم أسأل

 {614} إضاءات تربوية
 يقول أحد الصاحلني: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء""

 {613} إضاءات تربوية
 " وكاًل نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك ".

 .حىت رسولنا حباجة لوسائل الثبات وتكون قصص األنبياء تثبيتاً له
 .ثبت قلبك بقصص األنبياء



 {615} إضاءات إميانية
 :)) يف َسَعة األخالق كنوُز األرزاق ((.-رمحه اهلل-قال ُيىي بن معاذ 

 
 ]] اجلامع ألخالق الراوي [[

 {616} إضاءات تربوية
 !!كلما دعتك نفسك إىل معصية
 ..حاورها حوارا لطيفا هبذه اآلية

تقوَن كانت هلم جزاًء ومصريا ﴾﴿ قل أذلَك خرٌي أم جنَُّة اخلُلِد ا
ُ
 ليت ُوِعَد امل

 {611} إضاءات تربوية
 ينتظر مسؤوله يسأله ماذا صنعت؟  ال، من يعمل يف جمال العمل اخلريي

 فماذا صنعت؟!، بل يستعد لسؤال ربه: مكنتك من نفع خلقي
 {618} إضاءات إميانية

 أبناء اآلخرة قد أمّههم سفر اآلخرة:
 ني علي رضي اهلل عنه يقول يف الليل:كان أمري املؤمن

 ووحشة الطريق."، وبعد السفر، " آٍه من قلة الزاد
 {611} إضاءات إميانية

 هـ( رمحه اهلل:914قال خالد بن معدان )
 

 فإنه ال يدري مىت يغلق عنه".، فليسرع إليه، "إذا فُتح ألحدكم باب خري
 .531/ 3سري أعالم النبالء للذهيب 

 {111} إضاءات تربوية
 :-رمحه اهلل  -قال اإلمام الذهيب 

 "وكانت العروس يوضع يف جهازها خمتصر املزين".
 [92/314] السري 

 
 "! 6" أّما اآلن آيفون 

 {119إضاءات تطويرية }



، فإن هناك حياة قد بدأت، وإذا ُكِسرت من الداخل، فإن حياهتا قد انتهت، اذا مت كسر قشرة بيضة من اخلارج»
 «عظيمة دوماً تبدأ يف داخلك أنت!األمور ال

 {112} إضاءات تربوية
 "إن يل غالما جنارا أال آمره فيصنع لك عتبات ترتقي عليها"

 مبادرة من امرأة
 فكان أول منرب يف اإلسالم

 وأصبح كل خطيب إىل اليوم يعيش مثرة مبادرهتا"
 {114} إضاءات إميانية
 :يقول ابن القيم

 يجتها مثمرة:معاملة الناس باللني نت 
 .._ إما بعيد فتكتسب موّدته

 .._ وإما حبيب فتستدمي صحبته
 _ وإما عدوٌّ ُمبغض تطفيء بلطفك مجرته!

 {113} إضاءات تربوية
 إنتقد القول

 ،، ولكن إحرتم القائل
 

 ،، على املرض تقضي مهمتك أن فإن
 ال على املريض..!!

 {115} إضاءات تربوية
وحوارك ونقاشك وتعاملك فإنك خترب من حولك أنك تلقيت تربية عظيمة دون أن  عندما ترتقي بأخالقك»

 «تتكلم وقد يكون هذا سبباً للدعاء لوالديك. 
 {116} إضاءات تربوية

 !!ليس فاقدا للشهوات :املتدين
 !!ليست جاهلة باملوضة :واحملتشمة
 !!ليس كارها للمال :والكرمي

 !!للدراسة حىت املتفوق: ليس شرطا ان يكون حمبا
 !!... أقوياء يف مواجهة "أهواء أنفسهم".ولكنهم



 فكن ممن قال اهلل فيهم: 
 ) وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى * فإن اجلنة هي املأوى(

 
 وال تكن ممن قال اهلل فيهم:

 )قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالني(..
 {111} إضاءات تربوية
 وجتده تغرّي! ،، واليتغرّي عليك! والبعض تغيب عنه يوم،، عنه سنني البعض تغيب

 "!هذا الفرق بني الذهب واخلشب
 {118} إضاءات إميانية
 :قال اهلل تعاىل

 ) وأن سعيه سوف يُرى (
 ال جتعل يومك ُيطوى دون أثٍر حسن..

 ،، فاأليام ال تعود
 {111} إضاءات إميانية

 !"!..ذكر أن كل ماتريد حِلاقـه ومجيع ما ختشى فواته بـيـد من وقـفـت أمامهإذا استعجلـت يف صالتك فـتـ"
 {191} إضاءات إميانية

 ويقول يف ِخالل ُبكائه: ، كان مالك بن دينار يبكي ويـُْبكي أصحابه
 اصربوا على طاعته.»

ا هو صرٌب قليٌل وُغْنٌم طويٌل.  فإمنَّ
 «واألمر أعجل من ذلك

 {199} إضاءات إميانية
         )فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم( وقال تعاىل: )فأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم (:قال تعاىل

 .لكن اختالف احلال واخلامتة..اليم مشرتك بينهما
 موسى كان يف غاية الضعف ومل يستطع اليم أن يضره. 

  وفرعون يف قمة عزه وجربوته فغمره اليم مبائه وكان من املغرقني
 خذ قاعدة من صميم القلب:

 ومن مل يكن مع اهلل فلن تنفعه قوته"، "من كان مع اهلل فلن يضره ضعفه
 {192} إضاءات إميانية



 "من اعتاد التسبيح قبل نومه: أُعطي نشاطًا وقوة يف قضاء حاجاته؛ وقوة يف عبادته "
 

 شيخ اإلسالم ابن تيميةرمحه اهلل تعاىل
 {194} إضاءات تربوية

 ربية اهلل لك من ت
فيتعّلق قلبك بِه ، قد يبتليك اهلل باألذى ممن حولك حىت ال يتعلق قلبك بأي أحد ال أم وال أب ال أخ وال صديق

 وحده.....
 {193} إضاءات تربوية
 :مرارة االنتكاس
 :قال اهلل تعاىل

 }ينادوهنم أمل نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم { 
 

، سرة والبالء أن يفتح للعبد طريق النجاة والفالح حىت إذا ظن أنه ناٍج ورأى منازل السعداءأشُد ما يكون من احل
 ..اقُتِطَع عنهم وضربت عليه الشقوة

 
 ابن القيم رمحه اهلل
 {195} إضاءات إميانية

 ؛كل احنناء يف حياتك قد يؤمل ظهرك   
 .إال احنناءات الصالة 

 فيها ترتقي الروح.
 .وتسمو النفس

 طيب القلبوي
 {196} إضاءات إميانية

 
 ..بل فكر يف أحسن رد، عندما تتعرض إلساءة فال تفكر يف أقوى رد

 "والتستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن".
 {191} إضاءات إميانية

 إين ألمسع بالغيث



 أصاب بلدا من بلدان املسلمني
 فأفرح وما يل هبا سائمة.
 ابن عباس رضي اهلل عنه.

 {198} إضاءات إميانية
 ماأصدق موعظة ابن اجلوزي يف قوله

 فإن عليكم من اهلل عينا ناظرة التنام {..، النيات النيات، البواطن البواطن، اخللوات اخللوات، } فاهلَل اهللَ  
 {191} إضاءات إميانية

 ) الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون(
 ..ك هو اجلنةاملرياث الوحيد الذي لن يرثه أحد بعد

 ! !فأي نعيم ذلك النعيم
 ! !وهل من مشمر للجنة

 ��اللهم ارزقنا الفردوس األعلى منها 
 {121} إضاءات تربوية
  :احرتامك للناس

 ”"ضوٌء تسلطُه على نفَسك لرياك الناس
 {129} إضاءات إميانية

 ...ولده وهو ميسح كفة امليزان بطرف ثوبه -رمحه اهلل  -رأى الفضيل بن عياض 
 ..حىت ال أزن للمسلمني غبار الطريق :فقال                            ؟ملاذا :فسأله

 .!..إن عملك هذا يا بين عندي أفضل من حجتني وعشرين عمرة :فبكى الفضيل وقال
 446 أمة العظماء

 {122} إضاءات إميانية
 صدقاء حين يصبحوا غرباء فجأة..!!. وما أصعب األ.نا قدراما أجمل الغرباء حين يصبحوا أصدقائ

 متحان يعم الصمت ويطبق الهدوء في قاعة اال
  -:خرةوفي امتحان اآل
 همسًا( تسمع اإل صوات للرحمن فال)وخشعت األ
  ؟ُتريد أصدقاء

  .إذن اْشرب من كأس التغاُفل
  



 مام احمد رحمه الله:قال اإل
 افل () تسعة أعشار العافية في التغ

 {124} إضاءات تربوية
التفاؤل هو أن تتعلق بفرج اهلل حىت ولو كانت املعطيات كلها ضدك! فالبحر أمام موسى والعدو خلفه ومع ذلك »

 «قال "كال إن معي ريب سيهدين"
 {123} إضاءات إميانية

 !!ملثل هذا ربيتك    �🌹�هلل درك من أم  �🌹�
 
ون ؤيعتذر لها فيها عن ُبْعِدِه عنها أليام وإقامته فى مصر لبعض ش، رسالة ألمه -رحمه الله ـ رسل ابن تيمية أ

 ..الدين والدعوة
 :فلما وصلتها الرسالة ردت عليه أمه فقالت
 "ولدي الحبيب الرضّي / أحمد ابن تيمية..

 ..وعليك السالم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه
..وال تظننَّ .وعلى شرائع الدين علمتك، ولخدمة اإلسالم والمسلمين نذرتك، لمثل هذا ربيتكفإنه والله 

 ..ياولدي أن قربك مني أحب إلي من قربك من دينك وخدمتك لإلسالم والمسلمين في شّتى األمصار
 ..إنَّ غاية رضائي عليك ال يكون إال بقدر ما تقدمه لدينك وللمسلمين -يا ولدي  -بل 

 ..ألني أعلم أين وفيم أنت، لن أسألك غدًا أمام الله عن بعدك عني -ياولدي  -وإني 
سأسألك أمام الله وأحاسبك إن قّصرت في خدمة دين الله وخدمة أتباعه من إخوانك  -يا أحمد  -ولكن 

 ...المسلمين
يوم ال ظل ، وجمعني الله وإياك تحت ظل عرش الرحمن، وسدد خطاك، وأنار بالخير دربك، رضي الله عنك

 ..إال ظله
 ته".والسالم عليكم ورحمة الله وبركا

 ( 28/  38 مجموع الفتاوى ) 
  



 
 أمة العظماء

 {125} إضاءات تربوية
 !ال يُعاد وال يُنسى، كالتارِيخ  ؛بعض البشر

 {126} إضاءات تربوية
 .والكلمة الطيبة توجد أجواء من احلب والسعادة، الكلمة السيئة تثري عواصف من الشر

 
 مصطفى السباعي -نا االجتماعية ) أخالق

 {121} إضاءات إميانية
 ال ترتدد يف العودة اىل اهلل

 مهما لوثّتك اخلطايا والذنوب
 .) قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل فرمحة اهلل واسعة

 {128} ص: إضاءات تربوية 6:29:29 23/4/2195
 يدفع مثن القعودمن مل يدفع مثن اجلهاد س

 سيد قطب             
 {121} إضاءات تربوية

 ثالث قواعد للتعامل مع اآلخرين:
 التمس العذر - 9
 كن متساحماً ألن اجلميع خيطئون  - 2
 ال تثق ثقة عمياء وال تشك شك وسواس!" - 4

 {141} إضاءات إميانية
وال ينبغي من أهل ، ال يليق بأهل الفضل، وعمل مرذول، اقطوخلق س، ومركب وطيء، ُدنُو اهلمة مسلك دينء

 النبل والعقل. 
 والناس إمنا تتفاوت أقدارهم بتفاوت مهمهم. 

 ( 25حممد احلمد /  -) اهلمة العالية 
 {149} إضاءات إميانية

ه إىل اجلنه مث يرمى "إياك أن تدل الناس على اهلل مث تفقد أنت الطريق وأستعذ باهلل دائمآ أن تكون جسرآ يعرب علي
 يف النار"



 ]الفضيل بن عياض[
 ص: اللهم أدم على هذه البالد وسائر بالد املسلمني نعمة األمن واألمان.. 6:91:51 26/4/2195
 ....واحفظ إخواننا أهل السنة واجلماعة يف كل مكان 

 لك.اللهم وفق خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان خلدمة دينك وكتابك وسنة رسو 
 {142} إضاءات إميانية

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
 

 وال دنيا منصورة "، وال دين مقبول، وال نقل صحيح، ليس هلا عقل صريح، " الرافضة أمة خمذولة
 

 [895/  2 اقتضاء الصراط
 {144} إضاءات إميانية

 
 ؟كيف يارسول اهلل  :قالوا، سهامهم سهامكمإن يف املدينة أناًسا سبقت  :يف املعركة ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب ، يف غزوة تبوك 

 ..بدعائهم :قال
 {143} إضاءات إميانية

 «ومن أنزل حوائجه كلها بربه فليطمئن حبصوهلا من فضله وثوابه.، من وفق لكثرة الدعاء فليبشر بقرب اإلجابة»
 {145} إضاءات تطويرية

 . .الصواعق ال تضرب سوى قمم اجلبال الشاخمة
 . .فال تذهب إليها إال املياه الراكدة وأما املنحدرات

 ..واملرء يُبتلى على قدر مشوخه ورفعته
 {146} إضاءات تربوية

 :كان مالك بن دينار رمحه اهلل يقول
 اللهـم أنت أصلحــت الصاحلـني
 .فأصلحنا حىت نكـون صاحلـني

 "اللهم إنا نسألك أن جتعلنا منهم يارب العاملني"
 {141} إضاءات تربوية

 قال ابن تيمّية )رمحه اهلل( *
 " ومىت جاهدت األّمة عدوها: 



 ،، أّلف اهلل بني قلوهبا  
 فإن تركت اجلهاد شغل بعضها ببعض".

 {148} إضاءات تربوية
 

 " النّـُفوس إذا اعتادت املعصية فقد ال تنفطم عنها انفطاماً جيداً إال برتك ما يقارهبا من املباح "
 21/994ابن تيمية الفتاوى  ️✒

 {141} إضاءات تربوية
 واإلقدام على التعب راحة "، واخلوف من التعب تعب، وطلب املوت حياة، " إن اهلروب من املوت موت

 
 ) عبدالرمحن الكواكيب (

 {131} إضاءات تربوية
 

بل ، زم: "ال ريب أن ابتعاد املرء عن مواطن الفنت من كمال احل-رمحه اهلل-يقول الشيخ عبد السالم بن برجس 
 من كمال الديانة".

 
 [59]قطع املراء ص: 
 {139} إضاءات تربوية

 ﴿فتزل قدٌم بعد ثبوهتا﴾
 
 مل يقل بعد تذبذهبا؛ بل بعد ثبوهتا..-
 
 !!. والثبات عزيز.احلياة فنت 
 
 .ثبتنا على احلق حىت نلقاك".يارب 

 {132} إضاءات إميانية
لى لذة املعصية وفرحتها أضعافًا مضاعفة لبادر إليها أعظم من لو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد ع

 مبادرته إىل لذة املعصية. 
 



 ابن القيم 
صيام االثنني " كان صلى اهلل عليه وسلم يصومه ويتحرى صيامه  :ص: " تذكري 92:19:41 41/4/2195

 وُيب صيامه."
 {134} إضاءات تربوية

ًرا يـُْؤِتُكْم َخيـْرً  :﴿ِإن يـَْعَلِم اهللُّ يف قـُُلوِبُكمْ   ﴾ َخيـْ
 وعد رباين على قدر صالح النوايا تأيت العطايا من أكرم األكرمني

 {133} إضاءات تربوية
 ، كثريون يبدأون الدعاء برغبة ونشاط

 ، فإذا تأخرت االستجابة فرتوا 
 فليبادر بعالج قلبه..، وذلك قد يكون من ضعف اليقني 

 هبم"" فطال عليهم األمد فقست قلو 
 {135} إضاءات تطويرية

 الفرق بني الواقع واحللم هو كلمة من ثالثة أحرف )عمل(.
 {136} إضاءات إميانية

 
تبني له أنه ما دخل فيها أحد ، "من استقرأ أحوال الفنت اليت جتري بني املسلمني :-رمحه اهلل-قال ابن تيمية 

 فحمد عاقبة دخوله".
 

 {.391/3}املنهاج 
 {131}ة إضاءات إمياني

 
 ( متفق عليه. ل بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى)إمنا األعما ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 

 فبقدر النية يتفاوت اخللق تفاوتاً عظيماً اليعلمه إالاهلل :قال اإلمام السعدي
 {138}إضاءات إميانية 
 وال، زادت الربكة يف وقيت، كلما زاد حزيب من القرآن  :قال أحد السلف

 زيب عشرة أجزاءزلت أزيد حىت بل  ح
 {131}إضاءات تربوية 



 
مث يبحث القلب عن حرام ، مث ُيطبع على القلب، مث ُيلو، مث يؤلف، مث ُيستساغ، مث يسهل، أصعب احلرام أوله

 !آخر
 {151}إضاءات تربوية 

 
 ) وأهش هبا على غنمي (
 ،أشرف لقاء تّشرف به بشر يف لقائه مع اهلل سبحانه،

 وسى عليه السالم عن رعيه للغنم..حتدث نيب اهلل م
 شرفُنا أن نعيش حبقيقتنا

 ..يف كل الظروف دون تصنع أو زيف
 {159} إضاءات إميانية

 قال تعاىل:
 ِإْن تـَْنُصُروا اللََّه يـَْنُصرُْكْم...( )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا

 فالنصر مشروط }بنصرة اهلل تعاىل{ 
 وترك نواهيه عزوجل[ونصرة اهلل هي ]امتثال أوامره 

 {152} إضاءات إميانية
 

 قول احلق تبارك وتعاىل
ُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقنَي(  ) اأْلَِخالَّ

املتخالون يوم القيامة على معاصي اهلل يف الدنيا، بعضهم لبعض عدّو، يتربأ بعضهم من بعض، إال الذين كانوا 
 لى تقوى اهلل.ختاّلوا فيها ع

 * تفسري الطربي  
 جعلين اهلل ممن يتخالون على تقوى اهلل

 {154} إضاءات تربوية
 :يقول الشيخ الدكتور ناصر العمر

سالمة القلوب أعظم مفاتيح النصر وهذا مايغفل عنه كثري من الناس فيعتنون بالقوة املادية دون اإللتفات للقوة 
 اإلميانية

 {153} ءات تربويةإضا



 ، لو كان الوالء لألرض ماترك حممد صلى اهلل عليه وسلم )مكة(
 

 ، ولو كان للقبيلة ما قاتل قريش
 

 ، ولو كان للعائلة ما تربأ من أيب هلب
 

 أغلى من الرتاب والدم. "العقيدة" ولكنها
 {155} إضاءات إميانية

 أتدري ما معنى قول المظلوم 
 لوكيل" ونعم ا"حسبـي اهلل  
 ية ـنه نقل ملف القضأي أ 
 إىل السماء.....من األرض   

 {156} إضاءات تربوية
اشتغلت ، واجلوارح التسكن فإن مل تشغلها بالعظائم، واللسان اليصمت، الفكر الُيد :يقول عبدالوهاب عزام

 تنفر من الذل.، رفها العزوإن مل تعملها يف اخلري عملت يف الشر فعلمها التحليق؛ تكره اإلسفاف وع، بالصغائر
 {151} إضاءات إميانية

 
 : "ومىت جاهدت األمة عدّوها أّلف اهلل بني قلوهبا".-رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 
 {.411/5}جامع املسائل 
 {158} إضاءات إميانية

 
 :فهم دقيق البن اجلوزي

 ﴿ِإن اهلل ال يغري ما بقوم حىٰت يغريوا ما بأنفسهم﴾ 
 فغرّي ما أنت فيه من الذنوب، ذا أردت أن تغرّي ما بك من الكروبإ

 {151} إضاءات تربوية
 .أذكار الصباح واملساء خترج اإلنسان من وصف الغافلني

 ) واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخفية ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال وال تكن من الغافلني ( 



 .الشيخ / عبد العزيز الطريفي
 {161} ت تربويةإضاءا

 ﴾هلل ﴿ يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل 
 

 !!أرأيَت فقراً أفضل من غىن
 ، هللإنه الفقر إىل 

 .كلما زاد فقرك لربك زاد توفيقه لك
 )اللهم اجعلنا من أفقر خلق إليك (

 {169} إضاءات إميانية
 ﴿هذا ما توعدون لكل أواٍب حفيظ ﴾

 ...قال جماهد رمحه اهلل
 ؟:باألوَّاب احلفيظأال أُنبئك  

 . فيستغفر له.هو الرجل يذكر ذنبه إذا خال
 اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب وخطيئة

 {164} إضاءات تربوية
 ، عالج كثري من مشاكلنا ال يكون "بالنقد" بقدر ما يكون "بالوعظ" والتذكري اإلمياين

 } وعظهم وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا { 
 {163} إضاءات تربوية

)النية اخلالصة واهلّمة الصادقة ينصر اهلل هبا وإن مل يقع الفعل وإن -:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
 تباعدت الديار(

 "364/28"الفتاوى 
 {165} إضاءات تربوية

 مث فكر بكيفية إجناح العمل،، فليكن شغلك الشاغل قبول العمل من اهلل،، إذا دعوت إىل اهلل
 ز على إجناح العمل وتنسى إخالص العمل هلل"وال ترك

 {166} إضاءات تطويرية
 ليكن لك إرادة تتبعها بإدارة...

 {161} إضاءات إميانية
 



 يف قلِب كل إنسان نبتة َصاحَلة؛
 ، إن سقاها باخلري تفّرعت وصنَعت له بسُتانًا
 وإن سقاها بالشر فَسدت وأفسدت أرضه!

 {168} إضاءات إميانية
 

 ل وال قوة اال باهلل""ال حو 
 ؟كنز من كنوز اجلنة فبم يقدر هذا الكنز

 .؟اذا كان تراهبا الذي تدوسه األقدام املسك االذخر فماذا سيكون الكنز
 

 .-حفظه اهلل-الشيخ عبدالكرمي اخلضري 
 {161} إضاءات تربوية

 .!.غض البصر
 ..رف خوفاً منهالعليم اخلبري وحَده يعلُم ارتداد الط، عبادة ال ميسُّها رياء 

 وإجالاًل أن يقع على ما يُغضبه.
 ..تلك هي سر عفة قلب املؤمن

 .وذلك سر املتقني مع رهبم
 {111} إضاءات تربوية

 بائع عسل يسأل بائع خل:  
 مابال الناس يشرتون منك ويرتكونين؟

 قال: أنا أبيع اخلل بلسان من عسل  
 وأنت تبيع العسل بلسان من خل 

 بلطف العبارة مكس
 {119} إضاءات إميانية

 حني قال يعقوب:
 "واخاف ان يأكله الذئب"

 .فقد يوسف وفقد بصره
  



 وحني قال:
 "وأفوض امري هلل"

 .عاد يوسف وعاد بصره
 

 ...فوِّض امرك هلل وانتظر البشرى
 {112} إضاءات تربوية 
 

)وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رُيكم أعظم أسباب فشل األمة وهزميتها النزاع يف اجلزئيات يف زمن صراع الكليات 
 واصربوا إن اهلل مع الصابرين(.

 
 .-حفظه اهلل-الشيخ عبدالعزيز الطريفي 

 {114} إضاءات تربوية
 ولكن بدعوة مظلوم واحدة تفقد ُكل ما ملكت.، تستطيع أن متلك ُكل ما تريد، رمبا بالظلم

 {113} إضاءات تربوية
 ؟؟هل أعجبك كثرة عملك

وما رد منه فلم ، فإنك ال تعلم ما قبل منه، تعاىل: )َواَل مَتُْنْن َتْسَتْكِثُر( قال احلسن: ال تستكثر عملك تأمل قوله
 .يقبل

 {115إضاءات تربوية }
 

 سأل عاملاً …رجٌل مذنب
 هل يقبلين ريب على عظم ُجرمي؟

 !وُيك :فقال العامل
 إنه ينادي ) املدبرين (

 أفال يتوب على ) املقبلني(
 {116إميانية } إضاءات

 ﴿ وََكاَن أَبُومُهَا َصاحِلًا ﴾
 ، بناءألكافية لتزيل هم تربية وحفظ ا

 ..وبأن يعمل كل أٍب على إصالح نفسه



 
 تأمالت سورة الكهف

 {111} إضاءات تربوية
ئا أكثر البد من أن يكون اهلل األول يف حياتنا واألول يف قلوبنا.. البد ان حنبه أكثر من كل شيء وإذا أحببنا شي

 من حبنا له فإننا نتعلق هبذا الشيء...
 {118} إضاءات تربوية

 وإمنا اخلائف: من ترك ما اشتهى من احلرام إذا قدر عليه"، "ليس اخلائف من بكى وعصر عينيه
 ) ابن رجب ( 

 {111} إضاءات تربوية
 .."ال تُكن َعلى َاخطائك حُماِمي
 "!َو على أخطاِء اآلخريّن قاِضي

 {181ربوية }إضاءات ت
 :وهو أحد األشهر اليت عّظمها الشرع، دخل شهر رجب من هذه الليلة

 
 .. اآلية {... منها أربعة حرم.} إن عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرآ

 
 .فلنعّظمها برتك املعاصي 

 {189إضاءات تربوية }
 فسه عنده قدر".قال بعد السلف: "من عمل يف السر عمالً يستحيي منه يف العالنية فليس لن

 {182} إضاءات تربوية
 حينما نرسل النصائح

 اليعين أننا ندعي املثالية
 بل هي رسائل نوجهها ألنفسنا قبلكم

 فمهما بلغنا يف الدين أو الدنيا
 فنحن بشر حمتاجون للتواصي باخلري...

 {184} إضاءات إميانية
 

 «وحّب اخلري هلُم ، فُع من معاملِة الّناس بالّلطففليَس للقلِب أن»  :-رمحه اهلل-قال ابن قّيم اجلوزيّة 



 {183} إضاءات تربوية
 اَكثر ُقرباً ِمن الَشخّص الّذي اَل َيكوَن َسعيًدا إال ِبَك" ۆ"كَن َقريباً مْن الَشخَص الّذي جَيعلَك سَعيداً 

 {185إضاءات تربوية }
 ، تنجو األمة بالِقّلة املصلحة

 ، وال تنجو بالكثرة الصاحلة 
 : أهنلك وفينا الصاحلون؟ملسو هيلع هللا ىلصقيل للنيب 

 ،، : )نعم إذا كثر اخلبث(ملسو هيلع هللا ىلصقال  
 

 ،، الطريفي
 {186} إضاءات تربوية

 .إمنا قد يبتلى ليهّذب، و ليس دوماً يُبتلى اإلنسان لُيعّذب
 

 ) ابن القيم (
 {181} إضاءات تربوية

 ﴿ وُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسًنا ﴾
 

 . . أيقظت أمالً يف نفس غريك وأنت التدريُربَّ كلمة طيبة ال تلقي هلا باالً 
 

 !فال حتقرّن من الطّّيبات شيئاً 
 {188} إضاءات تربوية

  !!....أُريدك مهندساً أو دكتوراً أو طبيبا أو :أغلبنا يقول ألوالده
 .!.أريدك مباركا أينما كنت :من منا قال

 . وعمل... تأمل.حتتاج
 د.أمحد املعصراوي

 {181} إضاءات تربوية
 :يقول ابن القيم

. ومن .توقظه من نومه إليها، فُيقيض اهلل له مالئكة تؤزه إليها أزاً ، ال يزال املرء يعاين الطاعة حىت يألفها وُيبها
 .جملسه إليها



 
 :وقال سبحانه

 " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا "
 

 ؛وادع اهلل -صابر  -اصرب  -حاول -جاهد 
ن اهلل أذاقه من اللذة واحلالوة ماجيد طعمها يف يقظته ومنامه وطعامه حىت يتحقق ماوعده كلما إزداد العبد قربا م

 اهلل فيه
 "فلنحيينه حياًة طيبة"

 ؛؛؛؛؛؛؛رزقنا اهلل وإياكم هذه احلياة؛ 
 {111إضاءات تربوية }

 إن أحرتمك شخص فاحرتمه.. وإن مل ُيرتمك فاحرتمه أيضاً.. 
 ه...وهو ميثل نفس.فأنت متثل نفسك

 وهذا هو فن االحرتام..
 {119} إضاءات تربوية

علينا أن نريب األجيال على مواجهة احلقائق مهما كانت صعبة بقوة وثبات وهذا واضح يف )ستدعون إىل قوم أويل 
 بأس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون(.

 
 د. بكار

 {112} إضاءات تربوية
ال يُعيد النَّاُس تغريدها وال ترُصدها ، وبني اهلل عبادات خفّية اجعل بينكَ ، التفت إىل قيمتك عند اهلل ودَع البشر

ال تظهر ، مقباًل على احلياةفقد يعيُش اإلنسان كافًّا عافًا ، وال خُتَاِفْت هبا صديًقا وال حتدث هبا قريًبا، الَعدسات
بشرات ما يقشعّر هلا البدن "تلك هي اخلبيئة، عليه عظيم ديانة

ُ
 الصاحله" ودَع البشر فإن مات رأيت من امل

 {114} إضاءات تربوية
 النجاح يف العالقات يكمن يف إتقان

 )فن املسافات(  
 ال تقرتب إىل حد )إبصار العيوب( 
 وال تبتعد إىل حد )نسيان احملاسن(

 {113} إضاءات تربوية



 الرجال األخفياء يعملون يف منظماهتم اخلريية بشعار "هي" 
 

 ."ال بشعار "حنن" أو "أنا
 {115} إضاءات تربوية

وبعد مماهتم تنتشر أخبارهم وتربز جهودهم وأعماهلم وتضحياهتم وأسرارهم ، "الرجال االخفياء ال يعرفون يف حياهتم
" 

 ....اللهم أجعلنا منهم
 {116} إضاءات تربوية

 أول قيود الشيطان على اإلنسان
 (، )تقييد اللسان عن الذكر

 
 فإذا قـُّيد اللسان 
 

 )استحوَذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهلل( مت األركان _قال تعاىلاستسل
 {111} إضاءات تربوية

 رض إمنا هو وصول إىل السماء"أل"السجود يف احلقيقه هو ليس وصوال إىل ا
 {118} إضاءات تربوية

 قال أبو سليمان الداراين: "ال يصرب عن شهوات الدنيا
 خرة"إال من كان يف قلبه ما يشغله من اآل

 {111} إضاءات تربوية
 

 قال معاوية رضي اهلل عنه: )ال تكرهوا الفتنة؛ فإهنا ُتظهر رؤوس النفاق(.، وُتظهر السرائر، الفنت متّيز الصفوف
 

 ش. عبدالعزيز الطريفي.
 {811} إضاءات تربوية

 
 "تعلمت من الرياضيات أن بعض الكسور ال جُترب"

 {819} إضاءات إميانية



 محه اهلل:قال مسروق ر 
 ماغبطت أحدا ماغبطت مؤمنا يف اللحد.

 وأمن عذاب اآلخرة.، قد اسرتاح من الدنيا
 {812} إضاءات تربوية

 "كثرياً ما نرفض الفكره جملرد النربه اليت قيلت هبا"
 {814} إضاءات تربوية

 ..ما دمت تفعل " اخلري "
 ..فسيصلك أثره

 
 ..إن مل يكن يف " الدنيا "

 ..خرة "فسيكون يف " اآل
 

 !!فواصل العمل
 ..وال تفكر يف األثر
 {813} إضاءات تربوية

فالزمن الطويل واحد من أهم تلك الوسائل والذي ، "تذكر أن توفري املاء واهلواء والرتبة ال يكفي وحده إلمناء النبتة
 تشتد النبتة كلما طال وتضعف كلما قصر "

 وليد الرفاعي
 {815} إضاءات تربوية

منا وفهمها هلم كما أهنا وسيلة رائعة إلقناعهم مبا نريد واقتناعنا مبا  األبناء تنمي عقوهلم وتزيد من قرهبم" استشارة 
 يريدون "

 وليد الرفاعي
 {816} إضاءات تربوية

 ..جاء رسول عمر بن اخلطاب من إحدى الغزوات فبشره بالنصر
 ؟فسأل عمر بن اخلطاب مىت بدأ القتال

 فقالو قبل الضحى.. 
 ؟قال مىت كان النصرو 
 فقالو قبل املغرب.. 



 فبكى سيدنا عمر حىت ابتلت حليته 
 ؟فقالو يأمري املؤمنني نبشرك بالنصر فتبكى 
 :فقال رضي اهلل عنه 

 ..واهلل أن الباطل ال يصمد أمام احلق طوال هذا الوقت إال بذنب أذنبتوه أنتم أو أذنبته أنا وأضاف قائالً 
 والعتادحنن أمه التنتصر بالعدة 

 عداء أل ولكن ننتصر بقله ذنوبنا وكثرة ذنوب ا 
 فلو تساوت الذنوب أنتصرو علينا بالعدة والعتاد... 

 {811} إضاءات تربوية
"... نرى ماال نريد ونريد ماال نرى فنفقد قيمة ما نرى ونضيع يف سراب ما ال نرى كن حريصا أال تفقد قيمة ما 

 ترى"
 {818} إضاءات تربوية

ولن ينفعك هؤالء ولن يضرك ، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، يء بعض الناس بك الظن"قد يس
 املهم حقيقتك وما يعلمه اهلل عنك "، أولئك

 {811} إضاءات تربوية
يقول ابن عثيمني رمحه اهلل "حىت تتيقن أن املسألة هي مسألة توفيق انظر اىل الذكر من أسهل الطاعات لكن ال 

 القليل" يوفق له إال
 {891} إضاءات تربوية

وكلما كانت  ")انا انظر اىل العقوبة يف الرتبية على أهنا مثل التحويلة ( خنرج فيها عن الطريق لنعود إليه بعد انتهائها
 التحويلة أقصر وأوضح كان ذلك أفضل "

 د.عبد الكرمي بكار
 {899} إضاءات تربوية

 قال شيخ اإلسالم بن تيمية: 
 ؤمن ألخيه ينتفع به"فدعاء امل

 944/ 9الداعي واملدعو له"الفتاوى 
  



 .الدعاء من إخوانك تنسى ال ●○●
 {892} إضاءات تربوية

 
ودناءة ، إمنا يعاب على قبح لسانه، فليس له يف ذلك حول وال قوة، وال قبح شكله، ال يعاب املرء على فقره

 أخالقه...
 {894} إضاءات تربوية

 هـ111علماءاملغرب عام
 ذكروا مسألة: 

 )حكم ترك الصالة(
 قالوا:

 هذه مسألة افرتاضية الوجود هلا!!
 فلم يتصوروا مسلماً اليصلي

 
 الشيخ/عبدالكرمي اخلضري

 {893} إضاءات تربوية
 يف قوله تعاىل: }َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما{:  –رمحه اهلل  –قال البخاري 

 ن بعدنا"."أئمة نقتدي مبن قبلنا ويقتدي بنا م
 : –رمحه اهلل  –وقال احلسن البصري 

فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إال كان ، إمامًا ملن وراء ذلك، إماما حليه، "من استطاع منكم أن يكون إمامًا ألهله
 لك منه نصيب".
 {895} إضاءات تربوية

 املؤمن املخلص هلل
 من أطيب الناس عيًشا

 وأنعمهم باال وأشرحهم صدرًا
 اوأسرهم قلبً 

 وهذه جنة عاجلة قبل اجلنة اآلجلة.
 ابن القيم.

 ؛؛؛؛؛؛؛؛ اللهم ارزقنا اإلخالص



 {896} إضاءات تربوية
 قال ابن اجلوزي رمحه اهلل:

، كالفرح باملال احلرام،  وأشد من ذلك أن يقع يف السرور مبا هو عقوبة، "أعظم املعاقبة أن ال ُيس املعاقب بالعقوبة
 ذه حاله ال يفوز بطاعةومن ه، والتمكن من الذنوب

قال تعاىل:}أو مل يهد للذين يرثون األرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوهبم ونطبع على قلوهبم فهم ال 
 يسمعون{

 نسأل اهلل العفو والعافية
 {891} إضاءات تربوية

 
عوا اهلل ألخيكم أن يتوب يقول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه:"إذا رأيتم أخًا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه واد

 والتكونوا أعواناً للشيطان عليه".، عليه
 

 (.3/911)تفسري ابن كثري )
 {898} إضاءات تربوية

 :قوله تعاىل
 } قال أخرقتها لتغرق ) أهلها ( {

 و مل يقل ) لتغرقنا ( 
 .فالعظماء ال يهمهم الضرر الواقع عليهم بقدر ما هتمهم مصاحل األمة

 {891} إضاءات تربوية
 ..من فوائد التسبيح

 
 وقوًة يف عبادته ".، "من اعتاد التسبيح قبل نومه أُعطي نشاطًا وقوة يف قضاء حاجاته 
 

 فتاوى ابن تيمية
 {821} إضاءات تربوية

)إذا  ملسو هيلع هللا ىلصقال ، ولكن اهلل قد يبتلي هبا وُيسلطها لتتهيأ األمة ألمر أعظم، كتب اهلل أن ال تعود فارس لسابق ملكها
 ِكْسَرى فال ِكْسَرى بعَده(.َهَلَك  

 



 ش. عبدالعزيز الطريفي.
 {829إضاءات تربوية }

 " حني سكت أهل احلق عن الباطل توهم أهل الباطل أهنم على حق "
 {822} إضاءات تربوية

ويدعمها مباله وحضوره فتلك من املصائب ، ويشهد املنكرات، وإذا رأيت صاحب سنة وصالح يكّثر سواد الباطل
 .اج إىل اسرتجاعاليت حتت

 د.مشعل الفالحي
 {824} إضاءات تربوية

 ما استغثُت باهلل يوًما يف أزمٍة أتعبتين إال أغاثين بأفضل مما أتوقع وما خفُت أمًرا فدعوتُه إال كفاين إياه.
 

 .رمحه اهلل -علي الطنطاوي  :* الشيخ
 {823} إضاءات تربوية

 :قال اجلنيد رمحه اهلل
 الكذب.ال ينجيك منه إال صدَق يف موطن تظن أنه أن ت :حقيقة الصدق•

 {825إضاءات تربوية }
 قال ابن قدامة املقدسي: 

وتدعو له باخلري؛ فإن ذلك يغيظ الشيطان ، فينبغي أن تزيد يف مراعاته، "ومىت خطر لك خاطر سوء على مسلم
 خيك"..فال يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء واملراعاة أل، ويدفعه عنك

 رزقنا اهلل مجيعاً سالمة الصدر...
 {826} إضاءات تربوية

 ﴿ مَّا َلُكْم اَل تـَْرُجوَن لِله َوقَارًا ﴾  
 

 .أعظم مما تستحي من أكابر الناس، ومن وقاره سبحانه أن تستحي منه يف اخللوة
 ]ابن القيم[

 {821} إضاءات تربوية
 ...وال تك "حريًقا" يلتهم حلظاهتم بالشكاية واألذى، لكن "رحيًقا" ميد من حوله بالسعادة واألم

  



 
 {828} إضاءات تربوية

 قوله جل وعال:) فإن اهلل كان عفواً قديرا (
 جاء هنا قديرا: ألن العفو قد يكون عن ضعف"

 .لكن عفو اهلل جل وعال: مع القدرة
 الشيخ/سليمان العلوان

 
 {821} إضاءات تربوية
 .؟.ال تكن متفرجا

جناز وأنت إلجناز تلو اإلخرين يفوزون ويتقدمون وُيققون اآلقبلت بأن تبقى متفرجا يف احلياة فستجد ا إذا
 ..تشاهدهم فحسب

. سباق يف ميدان .. سباق يف ميدان العمل.. سباق يف ميدان العلم.إن احلياة سباقات يف ميادينها املختلفة
 ... سباق يف ميدان تطوير الذات.اخلري

 ..ياة هو السباق إىل اهللوخري سباقات احل
 ..ويف ذلك فليتنافس املتنافسون 

حتمل معها التعب الذي يتعبه املتنافسون فإهنم سيبقون يف ال إن الذين يكتفون باملشاهدة ظنا منهم أن املشاهدة 
 ..أماكنهم وكل من حوهلم يتقدمون

 ..انت املنافسة قوية وشرسةجناز مهما كإلالفوز واال تقبل إال كن يف كل ميادين احلياة منافسا شريفا 
 ..نه سيجد نفسه يف النهاية قد خرج من احلياة بال شيءألواترك من شاء أن يتفرج كي يتفرج 

 ، حممد بن أمحد الكعيب
 

 {841} إضاءات تربوية
 . .ال جدوى من قبلة اعتذار على جبني ميت غادر احلياة

 استلطفوا بعضكم البعض وأنتم أحياء...
 

 {849} إضاءات تربوية
 شر ما يصيب املتدينني

 هو حتول الطاعات إىل عادات



 تؤدى يف غيبه العقل وغفلة الشعور.!!
 الغزايل.

 
 {842} إضاءات تربوية

 ، الشباب ال يعرف قدره إال الشيوخ
 ، وال يعرف قدر العافية إال أهل البالء

 ، وال قدر الصحة إال املرضى
 وال قدر احلياة إال املوتى.!

 محامت األص
 {844} إضاءات تربوية

 :قال تعاىل
 ﴿َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر َربّـَِها﴾

 يكفيَك هذا لُتحب صباحَك واحلياة 
 . ومنحك الفرصة.وأن تتذكر مع كل نسمه أن تذكر وتثين على من أمّد لك يف العمر

 {843} إضاءات تربوية
 العظماء ال تشغلهم قضاياهم اخلاصة عن قضايا األمة!

فكان سؤاله بعدها: }قال فما خطبكم أيها ، حني بشرته املالئكة بغالم -عليه السالم-ل حاَل إبراهيم تأم
 املرسلون{.

 ]د. حممد الربيعة[
 {845} إضاءات تربوية

وأنه ال جديد وال مفيد ىف  ،"علمتىن احلياه ان العقل يتوقف عن النمو يوم يتوقف االنسان عن القراءة والتأمل
 ال يقرأ.."احلياه ملن 

 
 {846} إضاءات تربوية
 ) الّناجحون (

 بأهدافهم يُقارنون إجنازاهتم
 ) الفاشلون (

 يُقارنون إجنازاهتم بإجنازات اآلخرين



 
 {841} إضاءات تربوية

 من توسع قلبه حبب )اهلل(تعاىل''،،، 
 توسعت له قلوب الناس باحملبة"

 {848إضاءات تربوية }
ما يلبث أن ميحوها موج الزمن وال يبقى منها إال ما ،  جمرد أمساء منقوشة على املاء"ما حنن يف هذه الدنيا إال

 قدمنا من عمل،،
 {841إضاءات تربوية }

 وكيفية تعاملك مع اإلخفاقات والعثرات يف طريقك،،، وكرب حلمك، "يقاس جناحك بعد توفيق اهلل بقوة رغبتك
 {831إضاءات تربوية }

 ..خترب به الناس إذا ابتليت بذنب فال،،، 
 ، تب إليهو  وأستغفر اهلل

 !!فإن الناس يعريونك وال يغريونه
 ..ال يعريك بهو  واهلل يغريه لك
 {839} إضاءات تربوية

 فال تغلقُه يف وجِه حمتاج ". ،،علماً أو مااًل أو جاهاً  :"إذا فتح اهلل عليك باب خري أياً كان
 {832} إضاءات تربوية

نيا واآلخَرة البنُك الوحيد الذي  لديه فروٌع يف الدُّ
 هو بنُك " الصَّدقة "

 !!وتسحُب منه يف آخرِتك ،تودُع فيه بُدنْياك -
 {834} إضاءات تربوية

يكون بقعة حرب تفسد بقية  وال تسمح أن، " مهما طال األمل فاجعله ال يتعدى أن يكون سطرا يف قصتك
 صفحاتك"
 أمحد اليافعي

 {833} إضاءات تربوية
 ة األم:رمح

 أم قيس بنت حمصن مات هلا ابن صغري فجزعت عليه وقالت للذي يغسله: 
 ال تغسل ابين باملاء البارد فتقتله!



 (....منقول551/33مسند أمحد )
 "اللهم اجزهن عنا خري اجلزاء وارزقنا الرب بوالدينا إحياء واموات"

 
 {835} إضاءات تربوية

 ا:كلما دعتك نفسك لرتك عمل صاحل قل هل"
 !.لعلي هبذا العمل أدخل اجلنة

 ابن القيم
 {836} إضاءات تربوية

 :أيها الداعية
 إىل اهلل انتبه هلذه اآلية اليت خاطب اهلل به أفضل القرون يف طريق الدعوة  

 } منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة {
 {831} إضاءات تربوية

ولتكن ، وتذكر "وماعلى الرسول إال البالغ"، هلل"وماتوفيقي إال باهلل"ومتثل قول ا، ليكن منهجك"أدومه وإن قل"
 نظرتك"ويعجبين الفأل"

 {838} إضاءات تربوية
 تصحيح مفاهيم:

 بل قل احلمداهلل الذي أكرمنا بقضاء حوائج الناس...، ال تقل فالن ما يعرفنا إال وقت احلاجة
 {831} إضاءات تربوية

 ر وعن احلراممن حفظ بصره عن فضول النظ
 واسرتاح باله!، واطمأن قلبه، زََكت نفُسه

 )قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وُيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم..(
 {851} إضاءات تربوية

 "ال تعص اهلل فيمن عصى اهلل فيك
 ولكن أطع اهلل فيمن عصى اهلل فيك

 فأنت بذلك ُتدرك مقامات السمو واملغفرة"
 {859} :إضاءات تربوية



وإن العبد  !وأن تصل إليه، "فال إله إهلل كم يف النفوس من علل وأغراض وحظوظ متنع األعمال أن تكون خالصة
ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقًا وهو ، ليعمل العمل حيث ال يراه بشر البتة وهو غري خالص هلل
 .وب العاملونخالص لوجه اهلل وال مييز هذا إال أهل البصائر وأطباء القل

 ) ابن القيم (
 {852} إضاءات تربوية

 "إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة
  أحرقت ماكان قبلها من السيئات

 وأعادت عليه ثواب حسناته املتقدمة"
 "ابن القيم"

 
 {854} إضاءات تربوية

ا جيرؤ على إستقبال اهلالل ويف كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ قال:ما كان أحُدن:: ُسئل ابن مسعود رضي اهلل عنه
 قلبه ذرة حقد على أخيه املسلم"

 {853} إضاءات تربوية
 قال عطاء اخلراساين رمحه اهلل:

 ثـالث ال تنفع اثنتان دون الثالثة:
 "اإلميان والصالة واجلماعة".

 
 (.961/ 9)اإلبانة الكربى 

 
 {855} إضاءات تربوية

 لغزو الذي تقوم به الروح إلمرباطورية اجلسد.الرقة واإلحساس الصادق باآلخرين هو ا
 أ.د. عبدالكرمي بكار

 {856} إضاءات تربوية
 ، "فاذكروين أذكركم"

 قال خالد بن معدان: 
 قف عند هذه اآلية وال تعجل

 فلو استقر يقينها يف قلبك



 ما جّفت شفتاك
 {851} إضاءات تربوية

، وال تفتخر بنسبك ألنك مل ختتاره، جبمالك النك مل ختلقهمن العيب أن تفتخر بشيء مل تصنعه! فال تفتخر "
 إمنا افتخر بأخالقك فأنت من يصنعها "..

 {858} إضاءات تربوية
وإذا ما عرتك يف الغضب ، فيصريك إىل ذل االعتذار، :"إياك وعزة الغضب-رضي اهلل عنه-قال عبداهلل بن عمرو 

 العزة فاذكر مذلة االعتذار"
 (.241)الشكوى والعتاب 

 
 {851} إضاءات تربوية

فإنه يرجى أن يكون اهلل أنيسه يف ظلمات اللحود إذا فارق الدنيا وختلى ، "من كان اهلل أنيسه يف خلواته يف الدنيا
 عنها.""

 
 {861} إضاءات تربوية

 :يقول ابن القيم رمحه اهلل
 :ال تظن أن قوله سبحانه وتعاىل 

 ..الدنيا والربزخ واآلخرة :بل هؤالء يف نعيم يف دورهم الثالثة، املعاد) إن األبرار لفي نعيم ( خيتص بيوم 
 

 ..جعلنا اهلل وإياكم ومن حنب منهم
 

 {869} إضاءات تربوية
 ال يكن هم أحدكم يف كثرة العمل"

 لكن ليكن مّهه يف إحكامه وحتسينه"
 وهيب بن الورد.

 
 {862} إضاءات تربوية

 
 :وما أمجل من قال



 !!) اهلل ( يتعاونون الدعاة إىل
 !!والدعاة إىل ) أنفسهم ( يتنافسون

 ..وشتان بينهما
 

 {864} إضاءات تربوية
 ،، صالة الفجر

 ،، كنٌز من اخلري والرّاحة والّطمأنينة
 ،، يصُعب وصُفها ولكن يسُهل أن يشُعر هبا من ذاق حالوهتا يف وقتها

 
 {863} إضاءات تربوية

إنسان مهما كان. فمن نراه شخصا بسيطا اليوم رمبا يكون شخصا مدهشا وبديعا يف علينا أال نقلل من حلم أي 
 الغد. لنتذكر أن الورود كانت بذورا....

 
 {865} إضاءات تربوية

 كم من مصيبة غائبة يف رحم الغيب   
 أجهضها معروف بذلته أو هم فرجته أو حاجة قضيتهاقال صلى اهلل عليه وسلم

 صارع السوء () صنائع املعروف تقي م
 

 {866} إضاءات تربوية
» بلغني أنه يأتي على الناس زمان تمتليء قلوبهم في ذلك الزمان من حب :-رحمه الله-قال سفيان الثوري 

 الدنيا فال تدخله الخشية «
 

 ({. 1/48) }حلية األولياء 
 

 {861} إضاءات تربوية
 :هلالج لجقال ابن قتيبة يف قوله 

 موات()وما يستوي األحياء وال األ
 



 ، قال األحياء العقالء
 واألموات اجلهال!!

 
 {868} إضاءات تربوية

  :البيوت
 . .ليس أساسها اإلمسنت أو احلجر

 بل املرأة الصاحلة؛؛
 

 {861} إضاءات تربوية
 َوالُقرآْن َسيعلِّمُه ُكل َشيء، عِلم َولدَك الُقرآنْ  ؛يَقول أحَد الَصاحِلنيْ 

 
 {811} إضاءات تربوية

 
 ل صاحيب:قا

وصار خللف اليوم "كامرية"يصّور هبا كل ، كان لسلف األمس خبيئة من الصاحلات قد اليعلمها أقرب الناس إليه
 عمله!وتغريد ُيسّمع هبا كل قوله!.

 
 د. عبدالعزيز آل عبداللطيف.

 
 {819} إضاءات تربوية

 الغرس.قد تغرس وُيصد غريك فال تفكر كثريا يف احلصاد بقدر ماتفكر يف إتقان 
 

 {812} إضاءات تربوية
 من أسباب اهليبه قلة الضحك ومن أسباب اجلمال كثرة التبسم..

 فكن مجيال ذو هيبة؛؛؛ 
 

 {814} إضاءات تربوية
 ال جتمع حسناتك يف كيس مثقوب. .تتوضأ فُتسرف.. تتحجب فتتعطر.. تصوم وتغتاب.. تتصدق ومتّن.



 
 {813} إضاءات تربوية

وأن تصرف جهودها وطاقتها للتقرب إىل ، ة احلرب جيب أن تكون أبعد الناس عن اللهو والرتفإن أمة تعيش حال
 وأن حترص على التأسي بالسلف يف الزهد.، اهلل

 د.سفر احلوايل حفظه الباري.
 

 {815} إضاءات تربوية
 "441/9ر اوجد مّتكأ " عيون األخب فإن وقع صاحب المعروف ال يقعاس رضي اهلل عنهما: " قال ابن عب

 
 {816} إضاءات تربوية

 ومشاعر املعطي أعظم بكثري من مشاعر اآلخذ "، .هو دين سريع السداد."العطاء
 :اقتباس من كتاب

 على ضفاف الفرح )د.خالد املنيف(
 

 {811} إضاءات تربوية
ما  وقال عنك، جحد عشرتك، أفشى سرك، أنكر فضلك، قال حكيم: "أسوأ الناس خلقًا من إذا غضب منك

 ليس فيك".
 

 {818} إضاءات تربوية
وإن سقاها بالشر فَسدت وأفسدت ، يف قلِب كل إنسان نبتة َصاحَلة؛ إن سقاها باخلري تفّرعت وصنَعت له بسُتانًا

 أرضه!
 

 {811} إضاءات تربوية
 :قيل لإلمام أمحد

 ؟؟كم بيننا وبني عرش الرمحن
 ..دعوة صادقة من قلب صادق :قال

 اإلخالص والقبول ( )اللهم ارزقنا
 



 
 {881} إضاءات تربوية

 :حقيقة
 !الدنيا دنيئة خلقت لنا والدين عزيز خلقنا له

 
 {889} إضاءات تربوية

كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البالء والشر عليه ،  إذا استنار القلب أقبلت وفود اخلريات إليه من كل ناحية“
 ]ابن القيم[”. من كل مكان

 
 {882} إضاءات تربوية

 
 : "احلياء خري كله"ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 

 رواه مسلم.
: "من عقوبات املعاصي ذهاب احلياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خري -رمحه اهلل-قال ابن القيم 

 وذهابه ذهاب اخلري أمجعه".
 

 {884} إضاءات تربوية
 ”تظار الصِّحة بطالةوال تنتظروا الصِّحة فإنَّ ان، سريوا إىل اهلل ُعرًجا ومكاسري“
 

 االمام الشافعي رمحه اهلل
 

 {883} إضاءات تربوية
فكم أفسد إطالقه يف ، ومن أشّدها: البصر، فاحفظ الطرق املؤدية إليه، إذا أردت أن يسلم لك قلبك قبل رمضان
 احلرام من قلوب فقدت بسببه لذة العبادة.

 .عمر املقبل .د
 {885} إضاءات تربوية

فهو منصوٌر ولو كان وحده... قال ابن مسعود رضي اهلل عنه: أنت اجلماعة ولو كنت ، بل اهللمن استمسك حب
 وحدك...



 
 {886} إضاءات تربوية

فقالت تواسيهم: "لوال مصائب الدنيا جلئنا اآلخرة ، فجاء الناس يواسوهنا، انكسرت رِجل امرأة من السلف
 مفاليس".

ألجر إن صرب وأن املصائب هي الكفارات والرافعات للدرجات ملن صرب أي أن املسلم جُيزى على مصيبته أعظم ا
 إبتغاء ما عند اهلل.

 
 {881} إضاءات تربوية

 -. كالمك وسلوكك...وليس عدد الكتب اليت قرأهتا أو شهاداتك فقط! .الدليل على ثقافتك هو
 

 {888} إضاءات تربوية
 وس قومه""عاش سيداً فوق رؤ  ""من عاش خادماً حتت قدمي أمه

 
 {881} إضاءات تربوية

 . .إن جمرد تفكريك يف التغيري يعدُّ "
 !"!حبّد ذاته نوعاً من التغيري

 ؛؛؛؛ما أشد حاجتنا إىل هذا املعىن وخصوصاً يف رمضان شهر التغيري
 

 {811} إضاءات تربوية
 إَذا كَاْن اإلعَتَذار ثَقياًل َعلى نَفَسك"

 قيَلة َعلى نُفوس األَخريْن"فَتذَكر أيضاً أْن اإلَساءة ثَ 
 

 {819} إضاءات تربوية
 ، سودّ ٓ  ـيٓ  إّن وجهى ل"

 حني أرى العمل خيرج
 من يد الكافر 

 ، جُمّوداً متقناً 
 



 وخيرج من يد املسلم 
 هزياًل ُمشّوها.."
 رمحه اهلل -االمام الغزايل 

 
 {812} إضاءات تربوية
 :قال ابن اجلوزي

 
 والشهوات العاجلة قطاع الطريق.، وإمنا يُقطع بالقلوب، قطع باألقدامالطريق إىل اهلل ليست ممايُ 

 
 {814إضاءات رمضانية }

 واجعل لك تسبيحات دائمات يف كل يوم.، ال ترتكه مهما كان، اجعل لنفسك ورداً من )القرآن(
 رمحه اهلل-الطنطاوي 

 
 {813} إضاءات رمضانية

 مث تتعىن لصالة الرتاويح والتهجد؛ وهذا من طغيان املظاهر علينا. ؛من الغنب أن تنام عن الظهر والعصر يف رمضان
 فريضة واحدة خري من قيام كل رمضان.

 
 الشيخ الشنقيطي
 {815} إضاءات رمضانية

 :قصير ال يحتمل التقصير وقدومه عبور اليقبل الفتور وكلما تكاسلت تذكر قوله تعالىشهر رمضان 
 

 " أيامًا مَّْعُدوَدات "
 

 {816} رمضانيةإضاءات 
 )ومل أكن بدعائك رب شقياً(
 لن يتسلل إليك احلُزن والشقاء

 ما ُدْمت مبتهاًل إىل اهلل معتصماً به..
 {811} إضاءات رمضانية



 فإن هلل ساعات ال يـــرد فيها سائـــالً ، اللهم اغفر يل :عود لسانك :يا أخي الغايل
 {818} إضاءات رمضانية

 
 مِّن َشىٍء فـَُهَو خُيِلُفُه ﴾﴿ َوَمآ أَنَفقُتم 

 
 ؟أيُّ ضماٍن أَْوثق    

 د. عبداهلل بلقاسم              
 

 {811} إضاءات رمضانية
 .و دوداً " ..قبل أن ُتصبح عظاما."كن عظيما ودوداً 

 رمحه اهلل -الشعراوي  
 

 {111} إضاءات رمضانية
 ِبهِ قراءة الُقرآن على الوجه املأُمور 

سلم من الِعلم واليقني واإلميان ما ال يُْدرُِكُه أحد إال من يفعُلُه.
ُ
 تُورُث قلب امل

 ابن تيمية.
 

 {119} إضاءات رمضانية
  :-رمحه اهلل  -قال القرطيب 

 
 أي َُيرُِقها باألعمال الصاحلة". :إمنا مُسّـَِي رمضان ألنه يـَْرمض الذنوب :" وقيل

 {112} إضاءات رمضانية
 

 قال تعاىل: ﴿وبدا هلم من اهلل ما مل يكونوا ُيتسبون﴾
 هذه آيتهم وقصتهم ".، ويٌل ألهل الرياء، " ويٌل ألهل الرياء :قال الثوري

 اللهم ارزقنا اإلخالص
 {114} إضاءات رمضانية

  :وصية



 أذكر اهلل يف راحتك ليذُكرك يف حاجتك
 

 {113} إضاءات رمضانية
 .بتأمل صوت القاريء القرآن وأثره يف نفوسهم ألهنم ُشغلوا عن تدبّر كالم البارييفقد كثرٌي من الناس بركة 

 
 الشيخ/ عبدالعزيز الطريفي

 
 {115} إضاءات رمضانية

 . فإن القاع مزدحم"."ارتقِ 
 صابر العلوان

 
 {116} إضاءات رمضانية

 
 ﴿ خالدين فيها ذلك هو الفوُز العظيم ﴾ يارّب أجعلها دارنا

 
 {111} انيةإضاءات رمض

 .ولكنه يُبقي لك اهلل وكفى به حسيباً ، قول احلّق قد يُفقدك كثرياً من الناس
 

 )الطريفي(
 

 {118} إضاءات رمضانية
ليهتز ملوتك عرش ، ست سنوات ماذا فعلت هبا يا سعد بن معاذ !َسنه 46سنه ومات وعمره  41أسلم وعمره 

 !الرمحن
 

 قلوبنا كما هديت قلبه اللهم اهدِ 
 {111} إضاءات رمضانية

انِو اخلري؛ فإنك ال تزال خبري ما نويت اخلري" ، بركة النية الصاحلة: من وصايا اإلمام أمحد رمحه اهلل البنه: "يا بين
 الشرعية[. ]اآلداب



 
 {191} إضاءات رمضانية

 
 ..من أشد أنواع الِكرب شعورك بأن جلوسك مع الفقراء تواضع منك

 
 {199} إضاءات رمضانية

 "املليارات اليت تصرف على املسلسالت 
 لو صرفت على الواقع لغريته"، حبجة أهنا متثل الواقع

 
 {192} إضاءات رمضانية
 :-رمحه اهلل-قال إبن دينار 

 !!فإنه ال يضرك مىت مت"، " كل عمل تكره املوت من أجله فاتركه
 

 {194} إضاءات تربوية
 ال إذا اسرتجعوا ما أضاعوه من عقيدة التوحيد.واهلل لن يسرتجع املسلمون سالف جمدهم إ

 املنفلوطي
 

 {193} إضاءات رمضانية
 " اجملـد 

 ال يكون فقط يف قراءة كتاٍب سّطره أجدادك..
 اجملـد احلقيقـي

 أن تكتب سطراً يف كتاٍب سيقرأه أحفادك "
 حممد الرطيان

 
 {195} إضاءات رمضانية

قادرة على التوقف عن العدوان والبغي والظلم أيًا كانت الدوافع ، روحانيةالعبادات ُشرعت لصياغة نفوس عالية ال
 واملغريات..)لعلكم تتقون(

 



 {196} إضاءات رمضانية
  ؛اشد أنواع الوجع يف رمضان

 بيت بال " ام " 
 للهم امنياللهم من كان له ام ميته فارمحها ومن كان له ام مريضه فاشفها ومن كان له ام بعافيتها فاحفظها له...ا

 
 {191} إضاءات رمضانية

 
 " قد أوتيت سؤلك ياموسى"

 سبع حاجات أجاهبا اهلل دفعة واحدة.
 وأكثر سؤاالتك واهتف بكل حاجاتك ُرب حلظة يقال لك قد أوتيت سؤلك. احشد رغباتك

 
 ش. عبداهلل القاسم.

 
 {198} إضاءات رمضانية

 
 رته وسريه على طريق االستقامة؟!املنتكس فكرياً أو شهوانياً أال ُيّن أليام فط

 أال ُيّن لدمعة تغسل أدران قلبه؟!
 أمحد عبدالكرمي اخلضري.

 
 {191} إضاءات رمضانية

 
 ) واستبقا الباب ( :قال تعاىل

 كالمها جيري..
 أحدمها يفر من املعصية واآلخر إىل املعصية..

 ولكن النيات ختتلف..، قد نشرتك يف األعمال
 .ياتنا.ناللهم أصلح 

 {121} إضاءات رمضانية
 



من اعظم ما ميرض القلب ويقطع سريه اىل اهلل إدمان الذنوب واملعاصي فتعوذوا باهلل منها فإهنا تستويل على القلب 
 حىت هتلكه "

 
 {129} إضاءات رمضانية

 
 "أنت مع من أحببت"    

 حني ترى مجوع القائمني الساجدين
 ، حني ترى دموعهم
 ، هتمحني ترى ابتهاال
 ، حني ترى املنفقني

 استثمر يف حبهم تكن معهم ولو قصرت.
 

 د. عبداهلل بلقاسم.
 

 {122} إضاءات رمضانية
تسبيحه حبمد اللّٰه يف صحيفة مؤمن خرٌي له من  :-رمحه اللّٰه  -قال عبيد بن عمري  } وما عند اللّٰه خرٌي وأبقى {
 !.جبال الدنيا جتري معه ذهبا

 
 {124} إضاءات رمضانية
 :من وصايا السلف

 
 “أتعب قدماك فإن تعبا قّدماك “ 
 

 {123} إضاءات رمضانية
) إمنا  :ففي احلديث، خري ممن أحسن يف أوله وقصر يف آخره، "من قصر يف أول رمضان وأحسن يف آخره

 األعمال خبواتيمها (" 
 الشيخ عبدالعزيز الطريفي

 {125} إضاءات رمضانية



 هل تعلم ما أشد 
 ؟لعقارب خطورةا

 إهنا عقارب الساعة إذا مرت بليلة القدر ويف العشر االواخر ويف اوقات الفضائل
 ..وحنن غافلون

 
 ..جتعلنا من الغافلنيال اللهم 

 
 {126} إضاءات رمضانية

 :قال العالمة السعدي
 

 .صاد راح وتركها[]من اجتهد أول رمضان وَفرت آخره كان كمن بذر حبة وسقاها ورعاها حىت إذا أوشك زمن احل
 

 {121} إضاءات رمضانية
  :إذا مل حنسن إستقبال رمضان فلنحسن وداعه...قال ابن تيمية 

 " العربة بكمال النهايات ال بنقص البدايات"
 أحسن فيما بقی...يغفر لك ما قد مضی 
 

 {128} إضاءات رمضانية
 هي أحرى ان تكون ليلة القدر"اذا وافقت ليلة اجلمعة احدى ليايل الوتر من العشر األواخر ف

 قاهلا ابن هبرية كما نقلها ابن رجب يف لطائفه
 

 {121} إضاءات رمضانية
 :املخيف يف مجلة

 )الشياطني تصفد يف رمضان( 
 .يعرب عن حقيقة نفسك، ان كل سوء تفعله هذا الشهر

 
 {141} إضاءات رمضانية

 ذي ترد عليه آيات الكتاب باملرآةرحم اهلل اإلمام العظيم ابن القيم حيث شبه القلب ال



 فإذا كانت املرآة صافية نقية تراءت فيها صور القرآن واضحة جلية
 انعكست عليها صور القرآن مشوشة ناقصة ضعيفة األثر، وإذا كانت متسخة باألدران مليئة بالشقوق واخلدوش

 ....عليها أنوار القرآن نظف قلبك من األوهام والشكوك وادران املعاصي وأمراض األحقاد حىت تنعكس
 

 {149} إضاءات تربوية
 

أي: املخلوق يرزق فإذا  :﴿وهو خري الرازقني﴾هلالج لج: قال بعض املفسرين يف قول اهلل-رمحه اهلل-قال ابن قتيبة 
 واهلل عز وجل يسخط وال يقطع.، سخط قطع رزقه

 
 {142} إضاءات تربوية
 الدين كله خُلق

 فمن زاد عليك يف اخللق
  الدينزاد عليك يف

 وحسن اخللق يقوم على أربعة أركان:
 والعدل.، والشجاعة، والعفة، الصرب

 ابن القيم.
 

 {144} إضاءات تطويرية
 «لكن ال تدع احلياة تغري ابتسامتك!، استخدم ابتسامتك لتغيري احلياة»
 

 {143} إضاءات تربوية
 

 "وما أنفقتم من شئ فهو خيلفه"
 حىت ما تنفقه من راحتك ومشاعرك

 وما متنحه لآلخرين من فرحة رغم آالمك
 خيلفه انشراحا وفرحة يف قلبك.

 منقول
 



 {145} إضاءات إميانية
 ﴿وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا﴾

 .حافظ على ما غزلت وشّيدت يف رمضان
 حافظ على صفاء قلبك

 ومسو روحك
 ومجال لسانك
 ونقاء بصرك

 .مضانحافظ على كل بناء شيدته يف ر 
 اجلمال الذي وجدَته يف قلبك وروحك يف رمضان بإمكانك أن حتافظ وتداوم عليه طوال العام

 
 {146} إضاءات تربوية

سيء فتجاهله وعرف قدر نفسه فارتقى هبا عن  
ُ
من يتجاوز عن اإلساءة ليس عاجزاً عن ردها ولكنه عرف قدر امل

 كل ما ال يليق هبا...!
 منقول

 
 { 141إضاءات تربوية }

 وال معروفاً أسديته..عش حياتك على مبدأ ..والمهاً فّرجته.لن ينَس اهلل خرياً قدمته
 كن حُمسناً حىت وإن مل تلَق إحساناً 

 
 {148} إضاءات تربوية

 " النية اخلالصة واهلمة الصادقة ينصر اهلل هبا وإن مل يقع الفعل وإن تباعدت الديار "
 

 ] جمموع فتاوى ابن تيمية [
 

 {141} ت تربويةإضاءا
سيسهل عليك ترك الذنب لو تركت مقدماته.. وسبحان اهلل أنت تعرف جيدا املقدمات اليت دائما توصلك 

 للذنب..
 فال تكرر نفس اخلطوات وتنتظر نتيجة خمتلفة! 



 
 {131} إضاءات تربوية

يغادر كل واحد يف رحلته  " مثلنا وإياكم يف هذه احلياة كمثل أناس يف صالة مطار كبرية ينتظرون مث بعد ذلك
 اخلاصة به "

 ....اللهم احسن عاقبتنا يف األمور كلها
 

 {139} إضاءات تربوية
} احلَْْمُد لِلَّـِه الَِّذي  :ألن أهل اجلنة قالوا، ينبغي ملن مل ُيزن أن خياف أن يكون من أهل النار :قال إبراهيم التيمي

ألهنم قالوا } قَاُلوا ِإنَّا  ، ي ملن مل يشفق أن خياف أن ال يكون من أهل اجلنة[ وينبغ43أَْذَهَب َعنَّا احلََْزَن { ]فاطر
 (3/295[ حلية األولياء )26ُكنَّا قـَْبُل يف َأْهِلَنا ُمْشِفِقني { ]الطور

 
 جوال ) ليدبروا (

 
 {132} إضاءات تربوية

 ﴿ ولو ترٰى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نُرّد﴾
 

 ى النار جتعلك تتمىن العودة لفعل اخلريجمرد الوقوف عل
 !؟فكيف بدخوهلا

 هاأنت يف وقت العمل فبادر 
 

 {134} :إضاءات تربوية
أمحل هلم بقلبك كل اخلري ، أبتعد عن إسائتهمو  ال تدع بقلبك حقداً مينعك من راحة البال سامح من أساء إليك»

 «وأدع هلم فنحن مجيعا راحلون!
 

 {133} إضاءات تربوية
 .!.إن مل يكن لك هدف تطارده يف صباح كل يوم فما تصنع حبياة القاعدين :ا صاحيبي

 د.مشعل الفالحي
 



 {135} إضاءات تربوية
 " إذا مسعت كلمة تؤذيك فطاطيء هلا حىت تتخطاك "

 خالد اليافعي
 

 {136} إضاءات تربوية
 قول تعاىل:﴿فال خيرجّنكما من اجلنة فتشقى﴾

 قل ) فتشقيا ( ألن يف شقاء أحد الزوجني شقاء اآلخر لتالزمهما يف الكون.فتشقى ( ومل يهلل ) قال 
 الطاهر بن عاشور

 
 {131} :إضاءات تربوية

َوَوَرِعه إذا ، وأمانته إذا ائْـُتِمن، ولكن انظروا إىل ِصْدِق حديثه إذا َحدَّث، ال تَنظروا إىل ِصياِم أحٍد وال إىل صالته
 َأْشفى.

 اهلل عنه رضي -عمر بن ال خطاب 
 

 {138} إضاءات تربوية
 

. عقول ال تدري كيف مت اقناعها أن اجلّنة فوق جثث .هل حنمي الوطن من "األعداء" أم حنميه من "األبناء"
 !املسلمني

 ....اللهم تقبل من مات يف الشهداء وأنزل على املرضى واملصابني الشفاء
 

 {131} إضاءات تربوية
. وكأن اهلل .ألهنا السورة الوحيدة اليت بدأت حبلم وانتهت بتحقيق هذا احللمسورة يوسف مسيت بأحسن القصص 

 خيربنا أن نتمسك بأحالمنا
 وتعلمنا أيضاً:

  .بأن املريض سيشفى -
  .بأن الغائب سيعود -
  .بأن احلزين سيفرح -
  .بأن الكرب سريفع -



 وبأن صاحب اهلدف سيصل. -
 

 {151} :إضاءات تربوية
 هف:فأووا إىل الك

 اجعل حفظ الدين أول أولوياتك..
 فالكهف املوحش مع بقاء الدين أَْوىل من القصر الفاخر مع ضياع الدين.

 
 {159} إضاءات تربوية

 )القراءة للنكرات (
 فإذا اعتد برأيه  .هي أخطر الوسائل وأشدها أثراً يف تكوين مفاهيم االحنراف لدى شبابنا يف الوقت احلاضر

)وكان يالزم الرافضة  :وقد قال الذهيب يف ترمجة ابن الراوندي، مالته الغرائب ووقع يف صيد الشبهيف باكر عمره است
 واملالحدة فإذا عوتب قال إمنا أريد أعرف أقواهلم إىل أن صار ملحداً (

 د. مشعل الفالحي
 

 {152} إضاءات تربوية
أترك بعض "اخلالفات" هتدأ قلياًل لـ يسهل عليك مثلما ترتك بعض "األطعمة" تبـرد قلياًل. لـ يسهل عليك أكلها »

 «حلها!
 

 {154} إضاءات تربوية
كذلك الناس إن ،  كلما جرحت أحدًا فاطرق مسمارًا وإن اعتذرت فأخلعه مث انظر ألثر املسامري يف اجلدار

 جرحتهم فإهنا ترتك أثر كبري يف قلوهبم!
 

 {153إضاءات تربوية }
واألرحام اليت تقذف بالعظماء هي نفسها اليت تقذف ، كما يولد الناس  صدق من قال " العظماء يولدون

 وإمنا الذي يصنع الفرق هو الفاصل بني امليالد والوفاة"، باملفلسني
  



 {155} إضاءات تربوية
فقد تكون هذه هي آخر مرة تراهم ، تذكر أنه جيب دائما أن ترتك من حتبهم وأنت تقول هلم كلمات احلب»

 «فيها!
 

 {156} ات تربويةإضاء
حتوى َكنٌز مَثنيو  بَعض الُكتب ِغالُفها َبسيط

ُ
 كالبشر متاماً َفال حَتكم بِالظاهر فَالبعض ال يُعّوض.....،  لكّن امل

 
 {151} إضاءات تربوية

 «الكلمة الرقيقة العذبة هلا صدى أكثر رقة وعذوبة»
 

 {158} إضاءات تربوية
عدم مقاطعة اآلخرين هذه األشياء لن يكلف ِفعلها شيء لكن نتائجها  اإلبتسامة وكلمة شكًرا واإلنصات و »

 «كبرية!
 

 {151إضاءات تربوية }
 حتتاج تأمل فاعلم بأّن داخلك مجيل" إذا رأيت يف غريك مجـاالً "
 

 {161} إضاءات تربوية
  :يقول ابن كثري رمحه اهلل

 رواحكم باإلستغفار لتمحي لكم ذنوب الليل والنهار""إلبسوا معطف األذكار ليقيكم شرور اإلنس واجلان ودثروا أ
 

 {169} إضاءات تربوية
 )من َأَشدِّ أُمَّيِت يل ُحبًّا ناٌس يكونون بعِدي يـََودُّ أحدهم َلْو َرآين بَِأْهِلِه وماله( رواه مسلم.ملسو هيلع هللا ىلصقال

 اللهم اجعلنا وإياكم منهم
 أمجعني..اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 
 {162} :إضاءات تربوية

 اعترب الطالب ) مشروع وقف ( له ريع من احلسنات تأتيك يف حياتك وبعد مماتك



 
 .لو استشعرنا هذا املعىن فستكون النفس أكثر إقباالً على هذه املهنة العظيمة

 
 {164} إضاءات تربوية

 ندفعه بكثرة"الطاعات " )حر الدنيا(شديد ندفعه بربودة"املكيفات" و)حر اآلخرة(أشد فل
 الشيخ: عبد العزيز السدحان

 
 {163} إضاءات تربوية

ومابه ، من عمر خلواته مبحاب اهلل أضاء منه كل شيء؛ حىت إنك لتسمع الكلمة من أحدهم تضيء قلبك عمرا
 مزيد فصاحة؛ إمنا هو فضل اهلل على املخلصني..!

 
 بدر الثوعي

 
 {165} إضاءات تربوية
  :أن رسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلَّم اختَذ خامتًا فلِبَسه فقال :ن عباس رضي اهلل عنهعن عبداهلل ب

 مث ألقاه ".، إليكم نظرةٌ و  إليه نظرةٌ ، " شغلين هذا عنكم منُذ اليومَ 
 ( 5413 -) صحيح النسائي 

 هذه نظرة ونظرة فكيف مبن ال يشعر مبن حوله حينماميسك هاتفه اجلوال؟!
 

 {166} ةإضاءات تربوي
إذا أردت أن تصنع فارقًا يف واقعك فتعّرف على أهم ما مييزك مث رّكز عليه وستكون مع األيام شيئًا مثريًا يف واقع 

 .احلياة
 د. مشعل الفالحي

 
 {161} إضاءات تربوية

ك ستدخر ل، فال تفوت هذه الغنيمة، عمٌل يسري وأجٌر كبري، صدقة 461صالة الضحى اقلها ركعتان جتزئ عن 
 ..يوم تلقى اهلل أحوج ما تكون للعمل الصاحل

 



 {168} إضاءات تربوية
 " من إستطال الطريق ضعف مشيه"

 
 {161} إضاءات تربوية

 ) األنا ( 
وكلما حاول الواحد منا االعرتاف خبطئه وواقعه واجهته ) األنا ( فسرت كل شيء ، أسوأ ما يواجه جناحنا وتقدمنا
 ...م األمراض اليت يعيشها يف واقعهومضى مكابراً يف الطريق رغ

 د. مشعل الفالحي
 

 {111} إضاءات تربوية
 :للفجر لذتان 

 حني نصلي :األوىل
 حني منضي وحنن يف ذمة اهلل :والثانية

 !ومن احلرمان أن تقوم الصباح من أجل رزقك وال تقوم الفجر من أجل رازقك
 

 {119} إضاءات تربوية
 قال الشافعي رمحه اهلل:

 وعفا عن زلته {{، وسد خلله، ن صدق يف أخوة أخيه: قبل عذره}} م
 

 {112} إضاءات تربوية
 }ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون{

 املصائب إشارة حتذير للمؤمن
 لعّله يتوب ويقلع عن الذنوب

 فتصلح أحواله وتستقيم شؤون حياته.
 

 {114} إضاءات تربوية
واهلل سبحانه ميحو ماضيك السيء مقابل توبة ، بل آخر موقف سيء منكالناس ميحون ماضيك اجلميل مقا

 فأيهم احق بطلب الرضى؟، منك



 
 {113} إضاءات تربوية

 :قال تعاىل
 "ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " 

  رمحه اهلل :قال الزجاج
 هو من الدعاء الذي ينبغي أن

 .ويدعى به كثريا، ُيفظ
 شرح صحيح مسلم

 
 {115} تربوية إضاءات

 صفات اجلمال للمرأة..
 قال تعاىل " حور مقصورات يف اخليام " 

 من صفات مجاهلا.، هـ(كون املرأة ال خترج من بيتها 9414قال الشنقيطي ت)
 [493/6أضواء البيان ]

 
 {116} إضاءات تربوية

 .. فإن احلب دعاء.أدعوا سراً ملن حتبون
 فلعل بدعاء يف ظهر الغيب تفرج ُكرهبم.، و همال تدرون مامير به أحبابكم من ضيق أ

 
 {111} إضاءات تربوية

 أخفى اهلل القبول:لتبقى القلوب على وجل
 ..ليبقى االنسان على أمل:وأبقى باب التوبة مفتوحا

 ..لئال يغرت أحد بالعمل :وجعل العربة باخلواتيم
 

 {118} إضاءات تربوية
 !! !ادهال جتعل فهمك للرزق يتوقف عند حدود امل

 اللهم لك احلمد .فصحة اجلسد رزق
 



 { 111} إضاءات تربوية
 فن التعامل مع اآلخرين 

 ﴿فَأسرََّها يُوسُف يف نـَْفسِه ومََل يـُْبِدها﴾
 . فإن بعض العالقات أكرب من أن ُتضيعها كلمة!.دعها، إذا آملتك كلمة عابرة ِمن حبيٍب أو قريب

 
 {181} إضاءات تربوية
 ضي اهلل عنها:قالت عائشة ر 
 فإنكم لن تلقوا اهلل بشيء أفضل من قلَِّة الذنوب"، "أقلِّوا الذنوب

 
 {189} إضاءات تربوية
 وغرية اهلل أن يأيت املؤمن ما حرم اهلل(، )إن اهلل يغار

 5224الصفحة أو الرقم:  -املصدر: صحيح البخاري  - الراوي: أبو هريرة احملدث: البخاري
 حيح[خالصة حكم احملدث: ]ص

 
 {182} إضاءات تربوية

وأوصد باب اليأس وانفذ ببصرك إىل ، افتح نافذة األمل .عش حيًا مؤثرًا متفائاًل مبا حولك متفاعاًل معه مؤثرًا فيه
أحالم الغد وال حتسب عوائد ذلك األمل وإياك أن تلتفت للوراء إال حني تريد حساب مباهج النصر ) احلياة يا 

 ا مباهج الفأل وتتزاحم فيها أحداث املشاريع (صاحيب ممتعة حني متلؤه
 د. مشعل الفالحي

 
 {184} إضاءات تربوية
 مجيلها العطورِ  عن ٓ  يا من حبثت

 ليكون عطُرك يف األنام نسيما      
 

 هل يل بأن أُهديك عطراً فاخراً 
 سقيـما ٓ  دوتٓ  وهو الدواُء إذا غـ     
 

 هو قوُل رّب اخللِق يف قرآنـــه



 ملسو هيلع هللا ىلصصّلوا عليه وسّلموا تسليما       
 

 {183} إضاءات تربوية
 ما استعان العبد على صالح ذريته مبثل أمرين:

 إصالحه لنفسه:﴿وكان أبومها صاحلا﴾ -
 اإلحلاح بالدعاء:﴿وأصلح يل يف ذرييت﴾ -
 

 {185} إضاءات تربوية
 :قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

 م صامتون" كونوا دعاة إىل اهلل وانت
 قال: بأخالقكم ". ؟قيل وكيف ذلك

 
 {186} إضاءات تربوية

 قال تعاىل: } واسألوا اهلل من فضله {.
 قال سفيان بن عيينة: مل يأمر باملسألة إال ليُـْعِطي.

 215/2تفسري البغوي 
 

 {181} إضاءات تربوية
حىت تدُخَل اجلّنَة ، ال ترى أّنَك خرٌي من أحٍد يقول: )ال إله إال اهلل(، يا بينّ  قال زيُد بُن أسلَم البنه عبدالرمحن:

 .ويدُخَل الّنار
 فإذا دخلَت اجلّنَة ودخَل الّنار؛ تبنّي لك أّنك خرٌي منه...

 
 {188} إضاءات تربوية

 دخل شايب حمل جواالت ليصلح جواله 
 ه شيفقال له صاحب احملل جوالك سليم ما في

 طيب ليه عيايل ما يتصلون :فقال الشايب
 مؤملة 

 ))اللهم ارزقنا برهم أحياء وأموات ((



 
 {181} إضاءات تربوية

 
وخراب قلوهبم ، : "وأكثر تسلط الشياطني على البشر تكون من جهة قلة دينهم-رمحه اهلل-قال ابن القيم 

 ."..والتحصنات النبوية، وألسنتهم من حقائق الذكر
 

 {111} تربوية إضاءات
" اللهم اجعل  :ما أحوجنا وحنن منارس أعمالنا الدعوية املختلفة إىل مثل دعاء عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

 ، واجعله لوجهك خالصاً ، عملي كله لك صاحلاً 
 وال جتعل ألحد فيه شيئاً "

 ] عبدالرمحن اجلاسر [
 

 {119} إضاءات تربوية
  رمحه اهلل:قال قتادة السدوسي

 إال أبدله يف عاجل الدنيا قبل اآلخرة....، ال يقدر رجل على حرام مث يدعه ليس به إال خمافة اهلل عز وجل 
 

 {112} إضاءات تربوية
 ،، يف مثل هذه الليلة
 ليلة الثاين والعشرين
 هـ 128من ذي القعدة سنة 

  !تويف شيخ اإلسالم ابن تيمية بالسجن
 قال ابن كثري:

 ، ّبلته"وكشفُت عن وجهه وق
 وقد عاله الشيب أكثر مما فارقناه".

 ..رمحه اهلل رمحة واسعة
 

 {114} إضاءات تربوية
 :قالوا



 وإن رحل ظل أثره فيهم"، "كن كيث إذا أقبل استبشر به الناس وإذا حط نفعهم
 حتتاج تامل

 
 {113} إضاءات تربوية

  :قالت العرُب قدمياً 
 أضاع أدبه"،، "من أطاع غضبه

 :حلكماءقال بعض ا
 وخري القول ما ردع"، "خري العلم ما نفع

 
 {115} إضاءات تربوية

 }حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفَسهم..{
 !؟. فكيف مبن عمره يف التخلف عنه.فجرى هلم ما مسعتَ ، يف غزوة واحدة ملسو هيلع هللا ىلصختّلف الثالثة عن الرسول 

 ابن القيم
 

 {116} إضاءات تربوية
 السائل فال تنهر﴾ ﴿وأما 

 ؛؛اجلود باملشاعر أوىل من اجلود باملال؛؛
 .فال ُتدخل احلُزن إىل قلب احد 
 

 {111} إضاءات تربوية
 ....قالوا

 "عظيم اهلمة ال يقنع مبلء أوقاته بالطاعات وإمنا يفكر أال متوت حسناته مبوته"
وال تنسوا إخواننا املرابطني واملستضعفني يف   حان وقت العطايا واهلبات فارفعوا أيديكم إىل رب األرض والسموات

 ...كل مكان.
 

 {118} إضاءات تربوية
  



 ، ال تفقد السَماء صوتك
الئكه

َ
 ...ُكن عبًدا اذا دعا تعرفه امل

 وذلك بكثرة ذكر اهلل وقراءة القرآن
 

 { متميزة 111} إضاءات تربوية
 وأشدُّ إحلاحا من إزالة األذى عن طريق األقدام " ،والعمل الصاحل أعظم أجرا، "إزالة األذى عن طريق القلوب

 )ابن عثيمني رمحه اهلل(
 

 {9111} إضاءات تربوية
 9431ولد "س" العاجز سنة 

 9461مات سنة 
 9391دفن سنة 

عاش ، ومل يشرتك مع أحد يف شيء نافع ،مل يرتق مبواهبه، سنة بدون هدف أو خطة أو عزم وتصميم 11عاش 
 !!!.مات ومل يشعر به أحد، على هامش التاريخ

 حممد الشريف -عجز الثقات  -كتاب 
 ....انكم املسلمني واملستضعفني وجنودنا املرابطني على الثغور.

 
 
 

 اسال اهلل تعاىل ان ينفع هبا وأن جيعلها من األعمال اليت يستمر ثواهبا بعد الرحيل
 ،،،أمني
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