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املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
وحسن
الكلمة قيمة وأثر ..فهي قيمة من حيث اختيارها ُ
توظيفها ..وهي أثر من حيث أهنا بصمة على النفوس وطابعة على
القلوب ..فما أمجل الكلمة حني تنتقي بعناية ..إهنا سبيل على سبل
اهلداية ..وما أفضلها حني توضع يف مكاهنا الصحيح فتكون داللة..

ت
وإىل طريق احلكمة فعالة ..حينها تتذكر قول هللا تعاىلَ { :وَم ْن يُ ْؤ َ

ِ
ا ْْلِ ْك َمةَ فَ َق ْد أ ِ
ريا} [البقرة.]962 :
ُوِتَ َخ ْي ًرا َكث ً

أال ما أعذذب الكلمذة حذني تذوين نيذلان الذدين وتُضذبد بقواعذد
الشذذرف فتكذذون النذذور البذذني والص ذرا السذذتقيم الذذذمي ك ذث يف األرض
ويعذذم عفعذذب ويبقذذى أثذذر وكذذم مذذن كلمذذة خلذذدن يف عفوسذذنا مذذن والذذد أو
م ذذرب أو معل ذذم قاهل ذا خمت ذذارة مويوع ذذة حكيم ذذة ف بع ذ يف ذكرايتن ذذا حب ذا
حبب وإفضاال إبفضال.
الكلمة تسحر النفذوس وت يذب اخلذواطر وتسذا القلذوب وتفذتح
األبواب الغلقة يف النفوس.
إن الفرق بني الكلمة احللوة والكلمذة القاسذية قذد يبذدو يف ع ذر
البعض بسي ا لكنب للمتأمل مفتاح للسعادة والقبول من ضد .
إن الكلمة بذرة تبذرها يف كل مكان تذهب إليب فذاخر البذذرة
اجلميل ذذة ال ذ ت ذذبهو النف ذذوس وتب ذذا القل ذذوب ..ألقه ذذا عل ذذى الن ذذاس تع ذذود
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إليذذب بسذذمة وحب ذا وتقذذديرا ..الكلمذذة احلسذذنة الاتذذارة بعنايذذة هذذي ال ذ
تص ذذنع الف ذذرق ب ذذني احلي ذذاة ال يب ذذة وض ذذدها وب ذذني القب ذذول و ذذبيهب وب ذذني
احلذذب ومليلذذب ..الكلمذذة كلمذذا أع يناهذذا يف وقتهذذا حسذذنا وع ذذاك كلمذذا
كاع مؤثرة ودافعة ...الكلمذة ال يبذة البنذاكة رقذي وارتقذاك ..فهذي رقذي
كوهنذذا تنبذذؤ عذذن اذذوهر كذذاحبها وكنذذة قا لهذذا ..وهذذي ارتقذذاك ألهنذذا فذذلة
للمستمع ا قة لنفسب ابعية لدور  .الكلمة الواهة دمعة خشية ،ولني
قلب ،وابتسامة فة ،إهنا أتسر القلذوب ،وتتغلغذل يف النفذوس وتسذلب
األلبذذاب ،وتل ذذج األاذواك ،وبتذذني مسذذاحة مذذن الرضذذا بذذني التعذذاملني..
ما رأيب أن أحدهم أرسل رسالة من اوالب إىل عدد من أكدقا ب وهو
حول احلرم ي وف قال فيها« :إين أحبب يف هللا وتذكرتب وأان أطوف
فذذدعون لذذب» ..فتذذأثر أكذذدقاث أتثذذرا ابلغذا هبذذذ الرسذذالة ..حذ بكذى
بعضذذهم هبذذا فرح ذا ..بذذل وظنهذذا الكلذذه أهنذذا مواهذذة إليذذب وحذذد  ..ومذذا
ظن ذذب ل ذذو أن أاب أو أمذ ذا ك ذذر ني خاطب ذذا أوالدك ذذا ذك ذذورا وإانث بق ذذوهلم:
«ابرك هللا لن ذذا في ذذب» اي ت ذذرا م ذذا األث ذذر ..وم ذذا قول ذذب ل ذذو أن م ذذديرا أو
ر يس ذا أبلذذا التميذذل مذذن موظفيذذب يوم ذا وقذذال« :أع ذ ملذذار فاذذر واعت ذلاي
لكذذل مذذن يعمذذل معذذب لع ا ذذب» ...أليس ذ هذذذ سذذهلة سذذيما وأع ذ
تسذذمع احلبيذذب الذذويف عليذذب الصذذالة والسذذالم يقذذول« :والكلم ة البي ة

صدقة» أال ما أحوانا إىل كدقة الكلمذة فقذد ال اتذال النذاس منذا إال
هي ...أليس الكلمة الواهذة طيبذة وأعذ تسذمع هللا سذبحاعب وتعذاىل
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َ ااُ َم ثَ ًط َكلِ َم ةً ََيِةَ ةً َك َ َ َر ََيِةَ ة
يقذذول{ :أَََلْ تَ َر َك ْي َ
َ َ َر َ
َ وفَ رعُ َ ا ِء ال ما ِ تُ ْؤِِت أُ ُكلَ َ ا ُك ِ ِن ِِ ْ ِ
أْ
َص لُ َ ا ٌَِِ ر َ ْ
َ

َرِةّبَا} [إبراهيم.]92 ،92 :

ومذذن هنذذا ومشذذاركة لذذب يف بنذذاك الكلمذذة اجلميلذذة الذذؤثرة البن ذاكة
اخرن لب هذ األقوال من علار كله مجعتب من أالب ،أاب مذع أبنا ذب

ومعلم ذا م ذذع طالب ذذب وم ذذديرا م ذذع فريق ذذب ..مجعت ذذب لتك ذذون الكلم ذذة بلس ذذما
ذافيا ومواهذا مر ذذدا ..وال أخفيذذب أن فكذذرة الكتذذاب عبتذ يف ذهذذا
م ذذن يم ذذن بعي ذذد يلي ذذد ع ذذن عش ذ ذرين عام ذ ذا حينم ذذا دخل ذ ذ عل ذذى م ذذدير
مستشفى وكان يمذيال وكذديقا وقريبذا فجذاك راذل للسذنني علذى واهذب
أث ذذر ..وللفاق ذذة عل ذذى أطال ذذب رس ذذالة ف لب ذ ذب يف خدم ذذة حي ذذث ال معرف ذذة
ألحد ..فنهر اللميل حبجة الشغل ..ساكين مذا رأيذ وينلذا مذا طعذ
فال يل أعلم أن كديقي هذذا امذل يف داخلذب إعسذان كبذه ..فهذل اي
ت ذذرا ذ َذه النص ذذب ..فكتب ذ ل ذذب يف قصاك ذذة ك ذذغهة قب ذذل أن أخ ذذرل.
«أح ذذب األعم ذذال إىل هللا س ذذرور تدخل ذذب عل ذذى مس ذذلم» م ذذا أمجل ذذب ل ذذو
فعل ذلب ..مث اعلتها يف ظرف وخراذ فاتصذل يف السذاك وقذال:
قرأهتذذا اون وكذذم أأذذل أن أقابذذل ذلذذب الراذذل ألقب ذل رأسذذب وأعتذذذر منذذب
وأق ذذوم تدمت ذذب ..فه ذذذا ا ذذلك م ذذن خدمت ذذب وم ذذن واا ذذا ...حينم ذذا يرن
كاحا يف مكتبة بعد سنة وادتب قد علَذق هذذا احلذديث فذوق رأسذب..
«أنب الناس إىل هللا أنفع م للناس ،وأنب األعمال إىل هللا سرور
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تدخل ع عل ى م لم أو تك َ عن ع كرٌ ة أو تق

عن ع ين اً أو

م أ أخ امل لم ء ناج ة أن ب إ

تبر عنع جوعاً ،وأل أم
من أ أعتكَ ء امل د ش راً ،ومن كَ غ ع س هللا عورت ع،
ومن كظ م غيظ اً ول و أش ا أ ي يع أم ا م ل هللا قل ع ر اً ي و
القيامة ،ومن م ى مأ أخيع امل لم ء ناجتع نىت يث ت ا ل ع أت َ
هللا تعاىل قدمع يو تزل األقدا  ،وإ سو اخللق ليف د العمِ كما

يف د اخلِ الع ِ» حسنب األلباين.

ففرح ذ لذذا رأيتهذذا وتبسذذم كذذاحا ..مذذن تذذذكرمي هلذذذ القصذذة
أخرا لب هذ األقوال اجلميلة العذبذة السذهلة وهذي مذن مجذع مجعتذب
خ ذذالل ثالث ذذني عامذ ذا يف البح ذذث وال ذذدرس وال الع ذذة ..ه ذذي عب ذذارة ع ذذن
( )0111قذذول وأعقبهذذا بتعليذذق مذذا علذذى كذذل قذذول كتوايذذب للمقولذذة..
اربته ذ ذذا م ذ ذذع أبن ذ ذذا ي ويف دوراو ويف خ ذ ذذا ويف مدرسذ ذ ذ ويف عمل ذ ذذي
اإل رايف ورأي هلا أثرا كبها ...ارهبا كلهون ممن أعرفهم حيذث علقهذا
مدير مدرسة يف مكتبة ..ويف رف العلمني ..ويف أورقة الدرسذة ..نذا
يتناسذذب م ذذع ك ذذل مق ذذام ..واعلهذذا أب أو أم يف ذذرف ع ذذوم األبن ذذاك أو
البنان نا يناسب لبناك طموحهم ..واعلها أحدهم وقد رقمذ ررقذام
إىل األلج كمسابقة يف جملس خيتار أحد اجلالسني رقمذا مث ي لذب منذب
أو مذذن أحذذد احلاض ذرين تعليق ذا ف ذ ن وافذذق أو كذذان أمجذذل يع ذذي هديذذة..
و ه ذلب من أساليب التفعيل..
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هذ األقوال األلج أاعلها بذني يذديب لتسذتفيد منهذا وتصذوهبا
وتفعله ذ ذذا حبكم ذ ذذة ومجي ذ ذذل قص ذ ذذد ..ف ذ ذذوهللا م ذ ذذا أردن إال اإلك ذ ذذالح م ذ ذذا
اسذذت ع ومذذا تذذوفيقي إال ابهلل ..وأان أعمذذل اون بتشذذجيع مذذن كلذذهين
علذذى إعذذداد األلذذج اللاعيذذة الذ أحسذذب أهنذذا سذذتكون قريبذا بذذني يذذديب،
فذذادف و وأعذ تقذرأ هذذذا الؤلذج لعلذذب يتلكذذى ..ولقذذد كذذدق اخل ذذا إذ
يقول:

م ن ال

م اس ا ق

وم

ن ل ع اْل

فق

اعلذذب هللا مباركذذا حيذذث كن ذ وال تذذنس كاتذذب هذذذ األق ذوال
واامعها من دعاك وهللا يتوالك.
 .ن ن ٌن حممد شرمي
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ترٌية وتعليم وآ اَ
 -1من أرا علو ٌنيانع فعليع ٌتوتيق أساسع.
 وحقا ...ال يذ بيذ إال بعمذد  ...ومذن أراد العليذاك فليعذدهلا ...ولقد قال الشاعر يوما:

وال عما إ ا َل ترس أوات ا
وال يَ ال ي ين إال لع عمد
 -2وأتكلنا أايمنا فكأمنا متر ٌنا األاي وه أسو .
 مذ ذذاذا عكتذ ذذب يف .رخينذ ذذاتب ...ومذ ذذاذا عكتذ ذذب يف كذ ذذفحانأايمناتب إعنا عكتب أعمالنا وأعمذاران ..فمذا عكتبذب هذو مذا يبذا أايمنذا..
والنهاية يف ذلب إما خها ترك فتذكر بب أو ه ذلب...
 -3كما ت أ نف ك ي عك الناس.

 كمذذا تضذذعها علم ذا وسذذلوكا وفكذذرا وخدمذذة لرخ ذرين يض ذعهاالناس حبا واتباعا واقتداك
 -4املعلومات قو .

 فالعرفة والفكر الركني قوة وجناح ،وداللة أكذني ...والنذاستقيس بعضها على مقدار علمها وفكرها وأثرها.
 -5م ن ال ي درال ن م االنب ط ال يع ر ف
االستمرار.

ِ
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 الذذذمي ال خي ذذد ألهدافذذب إبدراك حجذذم االع ذذالق وماهيتذذب،وفضل االستمرار و ايتب ال يصلح أن يكون قا دا مواها.
 -6قبأ الوعو ألنف نا ق ِ قبأ الوعو لآلخرين.

 ألن الصذذادق مذذع عفسذذب يلذذق بذذب اوخذذرون وهذذو معهذذم أ ذذدحركا على إعفاذ وعد فالقادة هم كادقون يف أبري طاهتم.
 -7العرٌ ة الفارغ ة أكث ر جل ة م ن الئرٌ ة املمتل ة وهك ا
رؤوس الناس.
 ال أين ابلفكذذرة تتبعهذذا الفكذذرة ،والنجذذاح يتلذذو النجذذاح إالمن امذتتن رثوسذهم ابلفكذر وحيذاهتم ابهلمذم الكبذار لذذا فهذو كذاحب
أثر ومبادران اناحة.
 -8احمل ة تول د األم ا  ،واألم ا يول د الثق ة ،والثق ة تول د

العبا .
 األمان...اللقة ...الع اك ..كلها متولدة من احملبة ...ولكنأمي بة ..إهنا احملبة الصادقة ..الذ تليذد وال تذنق ....احملبذة التكاملذة
البناك ...احملبة ذان اهلدف الكرمي.
 -9م كلتنا لي َ ء الرغ ة...م كلتنا ء املن ية.

 كلذذه م ذذن العذذاملني ال تنقص ذذهم الر بذذة يف أن يق ذذدموا اه ذذداولكذذن أ ذذد مذذا ينقصذذهم هذذو كيذذج يقذذدموا هذذذا اجلهذذدت وإىل أيذذنت ومذذا
اللمران الراوةت إهنا منهجية السه.
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 -11إمنا خلقَ الدنيا لن وزها ال لنحوزها.
 حقذا ألعنذذا فيهذذا ضذذيوف ذرابك عو ذذب أن ععذذود إىل أوطاعنذذاوعسلم .فحقيق بنا أن عتافج منها نا يعيننا على اجلواي.
 -11ما جنحَ فيع ابألمس قد ال يكفيك اليو .

 ألن النج ذ ذ ذذاح الس ذ ذ ذذتمر يت ل ذ ذ ذذب ت ذ ذ ذذويرا لل ذ ذ ذذذان وت ذ ذ ذذويرالتدوان واألساليب والوسا ل ..فنجاح األمذس مجيذل لكنذب حبااذة إىل
الغد ليستمر.
 -12أنفظ لئريال ما حتب أ حيفظع لك.

 مذذن الذذود واحملبذذة والصذذداقية ومجيذذل التضذذحية وحسذذن التعذذاونوالبذل ..تنل ذكرا مجيال ..ال يؤمن أحدكم ح اب ألخيب مذا اذب
لنفسب.
 -13من و أ نف ع ء موقأ الت مة فط يلومن م ن أس ا

الظن ٌع.
 فأع ذ حي ذذث تض ذذع عفس ذذب ...فااعله ذذا يف ذريج الق ذذولوالفعل و اضن العل ومدارل الكمال.
 -14ال يق ِ أن دكم خ ث َ نف

نف

ولك ن ليق ِ لق َ

.

 إمنذذا الكلمذذة اإلةابيذذة الفاعلذذة ..اخره ذا مذذن قاموسذذب تكذذنخها كالشهد ذوقا وكالبلور من ورا.
 -02تقول ه ا جنا النحِ متدنع

وإ ت أ قلَ ا ق

الزاننري.
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 إهنذذا الكلمذذة ميذلان العقذذول وترمجاعذذب ...ومغذراف القلذذوب...ومع ذ ة عذذن خلذذق كذذاحبها ،فلكذذل كلمذذة سذذياة كلمذذة طيبذذة مرادفذذة هلذذا
تؤدمي العل عفسب ،فاألوىل أن تقول هذا عسل.
 -06مدناً و ماً وما جاوزت

واْلق قد يع يع سو تع ري.
وصف ما
־ اخ ذذر الكلم ذذة ال يبذ ذذة ..فذ ذذاحلق ق ذذد يرفض ذذب ال ذذبعض لسذ ذذوك تعبذ ذذه
كاحبب ..فقل احلق اجلميل.

 -17انفظ هلم خ الرجعة.

־ ل ذذيس النص ذذر يف الوق ذذج أن نش ذذر اوخ ذرين يف ياوي ذذة ال خيرا ذذون
منهذ ذذا ...لكذ ذذن النصذ ذذر احلقيقذ ذذي أن يعذ ذذرف اوخذ ذذرون أخ ذ ذذاكهم
ويراعوا عنها ويشاركوا يف مسذهة النذااحني ألن اهلذدف العاجلذة
وليس العاقبة.
 -18ان ر الربوز على ن اَ اآلخرين.
־ ااع ذ ذذل عفس ذ ذذب ذ ذ ذريكا م ذ ذذع اوخ ذ ذ ذرين وال تصذ ذ ذذادر ينراكه ذ ذذم وال
اهذذودهم ...بذذل ااعذذل عفسذذب واحذذدا مذذنهم ح ذ لذذو كذذان لذذب
الدور األساس.

 -19أان ل َ أ .

־ إن الذذذمي يفذذتح أذعيذذب لرخذرين ال يكذذون اناحذا ألعذذب يعذذي بذذني
س ذذوك ال ذذن واعع ذذدام اللق ذذة ويس ذذلد علي ذذب مرتلق ذذة احلي ذذاة ال ذذذين ال
املون كا وال فكرا وال رثية ،وإمنا رأطاهلم إيذاك اوخرين.
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 -21عش ما ش َ فإنك ميَ.
־ وما دم ميتا ال الة فاكنع مع اوخرين جناحا خيلد بعدكم...
يُتمب اوخرون ،ويدعون لب ويلنون نا رس من بذر.

-90ومن قلة اإلنصا أنك ت تئ
امل َ ء الدنيا ول َ امل َ
־ إن ع ذذني اإلعص ذذاف أن تب ذذدأ بنفس ذذب هت ذذذيبا يف الس ذذلوك والفك ذذر
واألداك ..ف ذ ن كذذان كذذذلب كن ذ هذذاداي بقذذدوتب لرخ ذرين علذذى
طريقة الرايدة.
 -99ومن يت أ جاهداً كِ عثر

جيدها وال ي لم لع الدهر صانب.
־ فمذذن منذذا ال يسذذلم مذذن علذذرة وال خيل ذوا مذذن كبذذوة ...ولكذذن اجل ذواد
األكذذيل يقذذج بعذذد كبوتذذب ،واوخذذرون مللنذذا أام ذا تتالذذل حيذذاهتم
علرة وكبوة فلنحتمل ذلب فمن الكاملت

إ ا كا ال نا على ف ا .
 -92فإ اجلرح ينفر ٌعد ن
־ إن البن ذ ذذا ني اله ذ ذذرة اُكم ذ ذذون البن ذ ذذاك بداي ذ ذذة بتا ذ ذذي هم واعته ذ ذذاك
بتحسني بنا هم ...فاحلياة النااحذة ال تقبذل البنذاك علذى فسذاد أو
خلل وإال عفر اجلرح واتضح فساد فيكون كما قيل:
 -92إ ا ما اجلرح ر على ف ا

ت

فيع تفري الب يب.

05

قول على قول

־ إذا و ذذدن الش ذذكلة عل ذذى أس ذذباهبا دون ح ذذل ..ع ذذادن أكذ ذ مم ذذا
كاع ذ  ..ملذذل اجلذذرح إذا عذذوا علذذى فسذذاد وإكذذال إعتكذذأ وحينهذذا
يكون ال بيب مفرطا.
-25فإ يكن الفعِ ال

سا وانداً

فأفعالع الطئ سرر كثري .
־ ال اجبذذب مذذا سذذوك فعذذل فعلتذذب فقذذد يكذذون خ ذذأ أو ااتهذذاد...
ولكن اع ر إبعصاف من مجيع اجلهان فمذا أخ أتذب قليذل باعذب
أفعال سرتب كلها من قبل ...فلن األمور.

-26أل نلمك نلم ال تكلفع

ليس التكحِ ء العين كالكحِ.
־ احلذب واحللذذم ال يتكلفذذان ..إعذذب فكذر ور بذذة وإرادة ..ولذذيس الذذذمي
يكح ذذل عيني ذذب مل ذذل ال ذذذمي خلقذ ذ عين ذذا مكحول ذذة ،ولق ذذد قي ذذل:
ليس ذ النا حذذة اللكلذذى كالنا حذذة السذذتأارة ..إن القيذذادة سذذجية
وطبيع ذذة ي وره ذذا أك ذذحاهبا وم ذذن ع ذذر إلمكاانت ذذب وطوره ذذا ع ذذوض
الفارق إبذن هللا.

-27إ ا ترنلَ عن قو وقد قدروا

أال نفارق م فالرانلو هم.
־ أع ذ ذ تقذ ذذدم مذ ذذا عنذ ذذدك ..ويته ذذد يف خدمذ ذذة اوخ ذ ذرين ..وتبذ ذذذل
وسذذعب ..ولكذذن قذذد توااذذب النكذران وحينهذذا ال تنذذدم علذذى مفارقذذة
هؤالك ..فأع قدم واابب ..والنادمون هم ولو بعد حني.
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والك َ ء أفعالنا أفعى لنا.
-28الصد ء أقوالنا أقوى لنا
־ إن القذذوة احلقيقيذذة هذذي يف أسذذكنا ابلقذذيم ال ذ عذذدعو إليهذذا وعلذذى
رأسها فضيلة الصدق فهي قوة وقدوة.
-29وما ر الورو وما علي ا

إ ا املزكو َل يعر ش اها.
־ ل ذذيس ال ل ذذوب أن يش ذذكر الن ذذاس مجي ذذع فعل ذذب لتك ذذون اناحذ ذا..
الهذذم أعذذب عل ذذى ال ريذذق ...إن الذذوردة م ذذع مجاهلذذا وطيبه ذذا إال أن
اللكوم ال ةد هلا را حة مع أن عبههذا ذت أراذاك الكذان ..فتوقذع
أعب ستجد عدد ممن ال يدركون للوردة قيمتها.

 -31اعر هللا ء ٌدايتك يكن لك ء هنايتك.
־ فالنيذذة ...النيذذة مذذن بدايذذة العمذذل ليكذذون هللا معذذب مسذذددا وملبت ذا
على احلق والفضيلة ف ذا بدأن معتنيا ابلبدايذة فذ ن النهايذة سذوف
تعتا بنفسها.

 -31إ ا أخ هللا ما وهب أسق ما وجب.

־ فذذال تكلذذج العذذاملني معذذب مذذا ال ي يقذذون ..فاألحكذذام الشذذرعية
تسقد وهي رف إذا أخذذ هللا مذن عبذد مذا وهبذب ...فمذع اععذدام
العقل يسقد التكليج.
 -32والقلب يصدأ إ َل جتلع نيناً.
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־ فتتبذ ذذع قلبذ ذذب بذ ذذني حذ ذذني وحذ ذذني ...فاحليذ ذذاة متسذ ذذارعة واألعمذ ذذال
مش ذذغلة ...ف ذ ذ ن ُ ذ ذذغل عذ ذذن قلبذ ذذب فل ذ ذ  ..وحينهذ ذذا ال ينفذ ذذع
الندم.
 -33ء زمن الفتنة ييِ كثري م ن الن اس إىل م ن ا ال طمة ومتي ِ
الصفو إىل سطمة املن ا.

־ ألن يف سالمة النهو جناة ...ويف منهو السالمة هذالك ولذو بعذد
حني.

 -34ت كر اْل نات.

־ إن أكذ ذ ذذحاب النفذ ذ ذذوس الريض ذ ذ ذذة يتناسذ ذ ذذون احلسذ ذ ذذنان ويكن ذ ذ ذذلون
الس ذذياان فه ذذم عل ذذى ال ذذدوام هب ذذا م ذذذكرين ...إن الق ذذادة يت ذذذكرون
احلسنان كمحفلان إةابية للحياة والعاملني.

 -35كا رسول هللا  حيب االسم اْل ن.

־ ألن الناس ابون أن يدعوا رطا هم فهي أحذب إلذيهم ..إن أ ذد
مذذا يُنفذذر القلذذوب أن ينسذذب الفذذرد إىل ذذه اطذذب ...فاسذذم كذذل منذذا
مصدر اعتلاي لب.

 -36األقر أشد تئايراً من التيوس ء راّبا.

־ إن يف أعمالنا أقران كلر إما بعلم أو بسن ...والتغاير بينهم ممكن
ومواذذود فذذال تسذذتغربب ...ولكذذن وظفذذب حبسذذن توييذذع الهذذام ومعرفذذة
احلقوق والواابان والتذكه الدا م ابألهداف.

 -37من َل أيخ العرب من الئري سيفوتع كثري من اخلري.
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־ فتج ذذارب اوخ ذ ذرين ع ذذة لن ذذا وع ذ ذ ة ...وم ذذن س ذذامي عفس ذذب م ذذن
اإلف ذذادة م ذذن اوخ ذرين ع ذذا ي ذذتع .بنفس ذذب ...والعاق ذذل م ذذن اتع ذذ.
بغه .
 -38عامِ اإلن ا كما هو ف ي قى كما هو.
־ عاملذذب ك عسذذان خي ذذب ويصذذيب ...عاملذذب ك عسذذان يكذذل و ذذل...
عاملذذب ك عسذذان يضذذحي ويع ذذي ويتعذذب ...عاملذذب ك عسذذان بكذذل
معذذل اإلعسذذان ..وال نتقذذر أمي أحذذد فذذالواقع احلقيقذذي هذذو ع رتنذذا
حنن لب.

مث ال يئنو عن أمر جلِ.
 -39يثقلو األرض من كثرهتم
־ إن الع ذ ذ ة ليس ذ ذ ابلكل ذذرة ...الع ذ ذ ة بق ذذوة الع ذذاك ومجي ذذل الب ذذذل
وحسن التضحية.

 -41ولي َ األنط ء ن الر ا

إمنا األنط ء ن الئ ب.
־ عنذد الغضذذب تتضذذح الشاصذذية السذذوية وهذذي جمذذال اختبذذار لنذذا...
فمن لب عفسب عند الغضب ملب اوخرين.

 -21الدعو قدو وصح ة ترٌية.
־ إن الذذدعوة ليس ذ كالم ذا يقذذال ..وال عبذذاران تذذدبو ..إهنذذا أك ذ
من ذلب ..إهنا منوذاا اتذا ..وكحبة تنتقى ..وتربية تصان.
 -22القو املعنوية تصنأ املفاجآت.

09

قول على قول

־ نفي ذذل ال ذذنفس وبن ذذاك قواه ذذا م ذذن خ ذذالل الكلم ذذة ال يب ذذة والتواي ذذب
اإلةا تصنع النجاح وتدفع لتمام.

 -23ال تنال الرانة ابلرانة.

־ إن مذذن يريذذد الع ذذاو البذذد أن يُع ذ َد هلذذا عذذدهتا ..فم ذذن ينثذذر الراح ذذة
والدعذذة والسذذكون فلذذن يتعذذدا حل تذذب فذ ن الراحذذة ال تنذذال ابلراحذذة
ف ن النا م ال يعدو حل ة عومب.

 -24ال أشت

أ أكو ممن يقفو على ال اَ.

־ قاهلذذا أحذذد األ مذذة ل الذذب كذذان يق ذرأ بذذني يديذذب مث اعتهذذى مذذن ابب
مذذن أبذواب العلذذم ووقذذج ،فقذذال لذذب :اسذذتمر يف قذراكة البذذاب التذذاو
فم ذذا أ ذذتهي أن أك ذذون مم ذذن يقف ذذون عل ذذى األبذ ذواب .وعقوهل ذذا حن ذذن
كذلب ما عشذتهي أن عقذج علذى أبذواب النهايذة فذن ن يف أعفسذنا
عج ذذلا ..وال عل ذذى أبذ ذواب البداي ذذة فتقذ ذج قب ذذل أن عب ذذدأ لع ذذوق أو
كعوبة.

 -25هناال من يتق ِ النصح ولكن اْلكما هم من ي تفيد من ا.
־ النصيحة بوبة ..والتوايب مقبول عند من اتمل العقل ..ولكذن
احلصيج هو من ةعل من النصيحة ال يسمع دافعا حنذو العذاو
فيستلمرها حنو اهلدف.

 -26إ ا أر ت قتِ األرنب فامحِ ال طح ال

ير

النمر.

־ اس ذ ذ ذذتعد دا م ذ ذ ذ ذا رفض ذ ذ ذذل م ذ ذ ذذا أل ذ ذ ذذب ..ف ذ ذ ذذالفر ال تسذ ذ ذ ذذتلم إال
للمستفيدين منها والستعدين هلا.
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 -27ال تكو لواماً.
־ فكله اللوم ال يبقى لب كاحبا ...إن الناس منب يهربون.

 -28رَ أَل ت كو منع اليو تتمنا غداً.
־ اإلكذذال ال يصذذنع جناحذا ..والتذذأخه ال يبذا فركذذة ..والعقذذالك هذذم
من يستلمر اوخرين لليد من العمل ..إن ألب الذمي تشكو منذب
اليوم قد يكون هو احملفل لدوران العجلة أو استمرارية النجاح.
 -29إ م ن تف رس ء نف ع ليعرف ا ص حَ فراس تع ء غ ري
وأنكم ا.

־ أول جناحذذان القذذادة والصذذلحني معذذرفتهم بذذذواهتم ..مذذا هلذذم ومذذا
علذ ذ ذيهم ..ق ذ ذذدراهتم وإمك ذ ذذاانهتم ..حينه ذ ذذا تك ذ ذذن لكلم ذ ذذتهم قيم ذ ذذة
ولتوايههم معل.

 -21اْلكمة الة املؤمن.

־ أن وادها فهو أوىل الناس هبا ..إن الؤمنني ح َقا هم من يبحذث
عذن احلذق وسذبل النجذاح وطرا قذب مذن أمي مكذان مذا دام خيذالج
ثواب الدين.

وقيو ه ا العاَل األوها .
 -20وهم يقيد ٌع نا ٌعض ٌع
־ ال تذذؤخرك األوهذذام عذذن نقيذذق ال لذذوب ..فكلذذه ممذذا يقيذذدان أكذذلب
وهم توكنا ...فتقدم وال يؤخرك الوهم أو الواكون.
 -22ما كِ ما يعلم يقال.
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־ ففيم ذذا ععل ذذم أس ذرار ال ة ذذوي إفش ذذاثها ..وفيه ذذا م ذذا ت ذذدعو احلكم ذذة
لعذذدم ذكذذر للمذذان أو مكذذان ..فلنعذذرض علذذى احلكمذذة مذذا ععلمذذب
فحيث تكون الصلحة عكون.
 -53ان ر ممن ال يرجى خري وال يؤمن شر .
־ ففذذي تفويت ذذب للاذذه ني ذذة عنذذب فل ذذو كذذان ابلص ذذلحة عال ذا م ذذا ت ذذرك
اخله ..ومن ترك اخله فكيج يؤمن.
 -24من أسرع كثر عثار .

־ العجلذ ذ ذذة ال أتن تذ ذ ذذه إال يف مواضذ ذ ذذع قليلذ ذ ذذة ..واألكذ ذ ذذل التذ ذ ذذدبر
واخلشية والسكون ..ومن تعجل يك قبل أواعب عوقب حبرماعب.

 -55العلم كال راج من مر ٌع اقت س منع.

־ ومن أخذذ فقذد أخذذ حبذ .وافذر ..بذوب عنذد هللا ..مقبذول عنذد
الناس.

 -26أوقَ ائر اللو .

־ فذذالال مني حذذرب علذذى أعفسذذهم ابلعن ذ  ..وعلذذى ذذههم ابحلسذذد
والال م ال خها حصل وال حبذا ملذب ..إعذب يفقذد فريقذب خوفذا مذن
سهام لومب وكلمان عتبب فأوقج هذ الدا رة.

 -57إ ما تفعلع ينبق ٌصوت عال لدرج ة أن ين ال أس تبيأ اع
ما تقولع.
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־ األفعذال تن ذذق بلسذان واضذذح يقذول حنذذن هنذا ..وهذذو أبلذا انطذذق..
فدف أعمالب تتحدث عنب .وينثرك تبقذى خلفذب ..فمذا أعذذب
حديث اإلجنايان.
 -58الوجع ال وش مشس ِنية.
־ الس ذ ذذرور والبش ذ ذذر والبشا ذ ذذة يف الوا ذ ذذو س ذ ذذحر ح ذ ذذالل ..ي ذ ذذذب
اوخ ذرين كمذذا هتذذاون علذذى ضذذوك فرا ذذان ..فكذذن س ذا كذذافية
ببسمة حاعية.
 -29ليكن وج ك ٌ اماً وكطمك لين اً تك ن أن ب إىل الن اس م ن
يعبي م ال هب والف ة.

־ الذذذهب والفضذذة تنتهذذي وال الذذة ..أمذذا اخللذذق الكذذرمي بسذ ة ولينذا
فهي إىل القلوب رسالة و لى النفوس قبوال.

 -61مجي ِ أ ت دأ الص داقة ابٌت امة وأمج ِ من ا أ تنت
ابٌت امة.
־ فالنااحون حقا هم من ااف .على النجاح إىل النهاية.

 -61تدنو من العظمة ٌقدر ما تدنو من التوا أ.

־ فالتواضعون هم الع ماك ..يبنون الع مة ابحلب والقبول.

 -62ما تريد أ يقولع الناس عنك ٌعد وفاتك فافعلع ء نياتك.
־ مذذا دم ذ يف يمذذن الهلذذة فذذاترك أثذذرا كر ذا ..وختيذذل وأع ذ يف ق ذ ك
ماذا سيذكر الناس عن أثرك الذمي ترك ت وكيج سينتفعون ببت
 -63كثريو من أعلنوا اإلفطس على مقرٌة من الن اح.
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־ ألهنذذم اي سذذون ...أعق ذذع هبذذم األمذذل عذذن بلذذوي الغايذذة ...بينمذذا لذذو
اعت روا إبذن هللا قليال لكاعوا من النااحني.

 -64ال تنظر ابلك ا فت عر أنك النور فق .

־ لسذ وحذذدك يف النذذور ..إن معذذب ينخذرين ..فتعذذاون معهذذم تكذذن
عورا على عور.
 -65الوقَ أمثن موجو وأٌ

مفقو .

־ وهذذل هنذذاك أنذذن مذذن عمذذرك ..وعملذذب ..وأثذذرك ..فاعتبذذب ف ذ ن مذذا
مضى من العمر ال يعود.

 -66فاقد ال

ال يعبيع.

־ مهم ذ ذذا اعل ذ ذذب الن ذ ذذاس أو اع ذ ذذل عفس ذ ذذب ..إع ذ ذذب خ ذ ذذاومي الفك ذ ذذر أو
القذذدران ..فكيذذج لذذب أن يع ذذي مهمذذا بلغ ذ بذذب الناكذذب ،أو
عصب لب من اجلا .

 -67إنك ال تئر ء سقوَك ء امليا ولكن من ٌقائك في ا.
־ فال يعل الشكالن تغرقب ..عاجلها أوال رول.

 -68إايال أ تق ِ مبا هو أقِ من املمكن.
־ مذذن رضذذي ابلصذذغه بقذذي كذذغها ..أكذذحاب اهلمذذم ال يرضذذون إال
وهذذم يقذذاومون السذذتحيل ..فالسذذتحيل لذذيس لذذب مكذذان يف قذذاموس
التوكلني ..فقبولب ابألقل دليل على قبولب بال يك.
 -69إ للحق جا ٌية.

־ ال اتال لن يعرف بب ..إن لب ااذبية خاكة .يرا كل بصه.
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 -71اْلق مثِ الزيَ يبفو ائماً.
־ يذذرا ابلعذذني ا.ذذردة ..ال اتذذال لتجميذذل ..الكذذل يلذذق رعذذب منتصذذر
يف النهاية ..إعب ي فو دا ما ..ثقة ابحلق فعال وكلمة..

 -71إ اإلقرار ابجلميِ وركو الفؤا إىل صانعع جيع ِ امل ر أه طً
للمزيد.
־ م ذذن أكذ ذ أمذ ذراض ه ذذذا العص ذذر الرك ذذون إىل الراح ذذة ..وقل ذذة الوف ذذاك
ألهل اجلميل والعروف ..وكلما كان ا.تمع وفيا كلمذا ياد العمذل
اجلميل والفعل اجلليل.
 -72من َل يعر ال ر كا أجدر أ يقأ فيع.
־ ولذا قال األول:

عرفَ ال ر ال لل ر ولكن لتوقيع

ومن ال يعر اخلري من ال ر يقأ فيع
 -73أمجوا النفوس واَل وا هلا َرائ َ اْلكم ة فإهن ا مت ِ كم ا ي ِ
اجل د.
־ فدف لب رحلة استجمام يم هبا فؤادك وتذريح هبذا عفسذب ..قصذة
مجيلة ،وع ة كادقة ،وابتسامة هاد ة ...اقرأ وارحل واسرح حذ
ال أل ولكن يف كل ذلب ال تنس هدفب وقيمب.

 -74م ن نص يب نف ع للن اس إمام اً فلي دأ ٌتعل يم نف ع ق ِ أ
يعلم غري ولكن أت ي ع ٌ ريتع ق ِ ل انع.

־ ف ن أعني الناس معلقة بقولب وفعلب ..وعندها يكون القبول.
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 -75ن ن الظن رانة القلب.
־ القلذ ذذب الس ذ ذذليم والصذ ذذدر الص ذ ذذادق مذ ذذر.ح ...ألع ذ ذذب أذ ذذل للن ذ ذذاس
اخله ...اسن هبم ال ن ..يعلم أن األكل يف الناس ال يب.

 -76النفوس ٌيوت أصحاّبا فأَرقوها ابلعلم.

־ ابلعلم ترقي النفوس ..وتك اهلمم وال يرفع اإلعسان ملل العلم.

 -77صفا االنت ا من صفا االٌتدا .

־ كن كايف القلب ..انقي السريرة ..فكلما كان االبتداك كذادقا..
كاع النهاية كادقة.
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اهلمة والتفاؤل
 -78املر توا إىل ما َل ينِ.
־ ع ذ ذذادة ال ذ ذذنفس تت ذ ذذوق إىل اجلدي ذ ذذد ..إىل م ذ ذذا تنل ذ ذذب ..إىل نقي ذ ذذق
اهل ذذدف وال يك ذذون نقي ذذق ذل ذذب إال هبم ذذة ..خت ذذرل م ذذاك الص ذذفا..
وعلمة ما اهبا قول ينح.

 -79اهلمة تؤ

إىل القمة.

־ األم ذذاين لبل ذذوي القم ذذة س ذذهل ..لك ذذن بل ذذوي القم ذذة يف ذات ذذب ل ذذيس
سذهال ..إعذب اتذال هلمذذة وتفكذه يولذذدان خت ي ذا وتن يمذا ومتابعذذة
ورقابة ..واألكعب من ذلب كلب احلفاظ على القمة.

وأتِت عن قدر الكرا املكار .
 -81على قدر أهِ العز أتِت العزائم
־ على قدر عل تب وقوة إرادتب – إبذن هللا – تكون جناحاتذب..
وبقدر ما تقدم من إحسان وإحكام تكذون مكارمذب و امذدك..
أع الذمي يضع اصيتب ويبا ثناكك.
« -81إ هللا حيب معا األمور ويكر وسف اف ا».

־ مجيل أن ترفع عذن الصذغا ر والسفاسذج ..واألمجذل مذن ذلذب أن
ت ذرتبد ابلعذذاو وتسذذعى إليهذذا ..والعاقذذل يبحذذث عذذن األمجذذل ففيذذب
يكون اجلمال.

 -82اشح املن ار.
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־ رااذذع دا م ذا عفسذذب ..سذذلوكب ..خ تذذب ..أهذذدافب ..وأتكذذد
أعب حبااة إىل حذ اهلمة وبناك احلماس ومرااعة الواهة لتبقى
على ال ريق اناحا.
« -83ألموتن واإلسط عزيز».
־ ه ذذذا عق ذ خ ذذا الق ذذداد ب ذذن عم ذذرو  إع ذذب نلاب ذذة رس ذذالة ت ذذذكر
بدور وهدفب ..ولقد كان للصحابة مللب رسا ل ،فعمرو  كذان
عقشذب «كف ى ابمل وت واعظ اً» وأحذدهم كذان عقشذذب «ععذم القذذادر
هللا» فما عقشب ورسالتب أع .ت

 -84ال تكت ب ف إ الئي و ال مت ل ال ما س نِ عم ا قلي ِ،
والرايح ال تعصَ س نِ وست قى قمم األش ار سامقة وس يعو
ال يا .
־ بعذذد رحيذذل العاكذذفة تبقذذى الرثيذذة والرسذذالة ..تبقذذى اهلمذذم ..يبقذذى
اهل ذذدف ..تبق ذذى ال ذذذكرا ..كاعذ ذ هن ذذاك عاك ذذفة ..أم ذذا النج ذذاح
وأتلقب فسيبقى أثرا وثناك وذكرا.

ٌ -85صرت ابلرانة الكربى فلم أرها

تنال إال على ج ر من التعب.
־ ومن ال يتعب ال يذذوق طعذم الراحذة ..وال اذاف .علذى النجذاح..
والراحة ال تنال ابلراحة ،والعقالك هم من يعلم أن التعب للمعذاو
راحة.

 -86ومدمن القرع للٌواَ أ يل ا.
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־ دع ذذوة إىل العم ذذل الس ذذتمر الت ذذدرل ..ال س ذذأم وال مل ذذل وحن ذذن حن ذذو
اهل ذذدف عتج ذذب ..الص ذذابرون فق ذذد ه ذذم م ذذن يس ذذتمر عل ذذى ال ري ذذق
الوكل ..واققون الغاية إبذن هللا.
وأشدها ء الصرب أسعدها
 -87أشقى النفوس أشدها جزعاً
־ دعوة الكتساب الص  ..السفينة ال جنوي بب احلياة.
 -88محار حيملك خري من نصا يلقيك على األرض.

־ مذذا خيذذدم هذذدفب ..وهذذو وسذذيلة عبيلذذة مشذذروعة فحذذاول نقيقذذب..
فالغاية ال ت ر الوسيلة ..ليس الهم من ينجل العملت الهم كيذج
ينجل العملت

 -89انتمِ م ر يومك مل ر غدال.

־ الذين اتملون اليوم ير.حون دا ..واسأل النااحني ةيبون.

« -91كيَ ٌك اي سراقة إ ا ل َ سوار ك رى».

־ إهنذ ذذا كلمذ ذذان أمذ ذذل ..واستش ذ ذراف للمسذ ذذتقبل ..إهنذ ذذا ع ذ ذذرة للغذ ذذد
الشذذرق ..وإن أظلذذم ذلذذب اليذذوم ..هذذذ كلمذذة قاهلذذا رسذذول هللا 
لس ذراقة ..وه ذذو م ذذارد مه ذذاار .ف ذذاع ر لتم ذذل والتف ذذاثل حذ ذ يف
ساعة العسرة.
 -91ال ن لة امللي ة ابخل ري متي ِ إىل األرض توا عاً ألهن ا ملي ة
ابخلري.

־ ليس هناك طة أمجل وال أكمل من التواضع ..إن الذمي يقج يف
أعلذذى اجلبذذل يذذرا النذذاس كذذغارا وينسذذى أن النذذاس يروعذذب كذذغها..
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تذكر النالة وتواضعها ..تذذكر القذادة النذااحني إن مذن أسذرارهم
التواضع.

 -92إنتاج املر يعتمد على قدر َمونع ومهتع.

־ قل و :ما كتبت مذا طموحذبت كيذج عل تذبت أيذن أعذ اونت
أيذ ذذن تريذ ذذد أن تكذ ذذونت أقذ ذذل لذ ذذب استش ذ ذرافا -إبذن هللا -إىل أيذ ذذن
سوف تصل..ت.

 -93التفاؤل يدفأ لإلٌداع.

־ ألعب ع رة إىل الغد الشرق الباسم ..والنفس الت لعذة التفا لذة هذي
ال تصل للتفكه الناال البدف.

 -94ال يب ء الرأس غري ال يب ء اهلمم.

־ ليس الع ة بكلرة الشيب ..إمنا الع ة ابهلمة وما ندثب يف عفس
كاحبها من حب للمعاو وت لع إىل العلا م وبناك للهمم.

 -95قي ِ ليح ى  وه و ص ئري إلع ب معن ا ..فق ال «م ا
خلقَ أللعب».
־ حن ذذن خلقن ذذا لغاي ذذة ..خلقن ذذا هل ذذدف ..خلقن ذذا لعب ذذادة هللا تع ذذاىل..
خلقن ذذا لعم ذذار األرض ابلعم ذذل الن ذذتو عل ذذى أرض هللا ..وف ذذق م ذراد
هللا ..لنكون حقا أهال لعبادة هللا.

 -96ليس للع ا م اح إال حتَ ش ر َوىب.
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־ طبع ذ ذ الذ ذذدعيا عل ذ ذذى كذ ذذدر ..ومذ ذذن أدرك أن خيراه ذ ذا عذ ذذن ه ذ ذذذ
الصفة ..تكلج الستحيل ..وال تنال الراحة ابلراحذة ..إن الراحذة
بعد التعب تكون للمؤمن يف اجلنة ..فلنعمل هلا.
 -97من أرا علو ٌنيانع فعليع ٌتوتيق أساسع وإنكامع.
 البنذاك التذدرل ..واألولذواين الدروسذة ..دليذل ثقذة يف السذذتقبل إبذنهللا ..وطريق علو وكمال.
 -98أتِت سلبة الرئيس الناجح من عظمة الئاية ال خيدم ا.

־ كلهون ضلوا يف طريق احلياة ..ألهنم يدركوا الغايذة الذ يسذعون
إليها ..القادة هم من يرون أعفسهم ع ماك بقذدر الغايذة ..فذاع
ابلغااين النبيلة واألهداف الكر ة تسمو.

 -99الٌد أ تك و ص يا اً للف ر ولك ن ..الف ر ال تناس ب
َمونك وترت

أبهدافك.

־ الفر كلهة والعمر قصذه ...ومذن يبحذث عذن كذل فركذة وعمذل
هلذذا فاتتذة فذذر أكذ  ..والعمذذر ال يسذذتوعب مجيذذع الفذذر فاهتبذذل
اهلمم الكبار والفر الع ام.

 -111قال ال ما ك ي ة وجت ما
قال الص ا و فقلَ لع اٌت م

قلَ ات م يكف الت م ء ال ما
لن يرجأ األسَ الص ا املتصرما.
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־ وهكذذذا النفذذوس التفا لذذة تكسذذب مذذن حوهلذذا تفذذاثال ..أمذذا النفذذوس
اليا سة فهي ال تكسب الناس إال كا وكدرا ووقوفذا عذن التقذدم..
فتقدم عامال ف ن السماك ال أ ر ذهبا وال فضة.
 -111اهتم حب ِ اْليا فقد يدير عملك.
־ واحلياك كما قال عليب الصالة والسالم ال أين إال ته..
 -112أوقَ ال مس نىت أست يب لك.
־ هذذ العبذذارة قاهلذذا أحذد علمذذاك السذذلج لذا اذذاك أحذذدهم يسذذتوقفب
فق ذ ذذال ل ذ ذذب« :أوق ذ ذذج الش ذ ذذمس» وه ذ ذذذا م ذ ذذن اهتم ذ ذذامهم ابلوقذ ذ ذ
وحركهم على استلمار .

 -113اشتد أزمة تنفرج .

־ كلما ا تدن األيمان فرا كما قال األول:

اقَ فلما استحكمَ نلقاهتا

فرجَ وكنَ أظن ا ال تفرج

واملر جيعِ إ راال العط ق ط.
 -114كِ لع غرض ي عى ليدركع
־ النذ ذذاس يسذ ذذهون يف احلي ذ ذذاة ..كذ ذذل لذ ذذب ه ذ ذذدف يسذ ذذعى إلدراك ذ ذذب..
والعاق ذذل م ذذن ه ذذؤالك الن ذذاس ه ذو م ذذن يقص ذذد الع ذذاو ويبح ذذث ع ذذن
طريقها.
 -115من ملح ف ر األجر ها عليع ظط التكليَ.
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־ لذذاذا تقذذوم مذذن ف ذرا دافذذب يف ليلذذة ذذاتيةت ..لذذاذا جنذذوف وعع ذ
وحنذن عصذوم بينمذا ال عذام بذني يذدينات ..لذاذا يغاضذبنا أحذد ولذيس
لب حق علينا فتتذكر أخذ العفوت ..لاذا ..لاذا ..إعب فجر األاذر
ور بة الرمحة بني يدمي هللا تعاىل وحينها يهون كل يك.

 -116ك ِ أمني ة ال ت مج ا األفع ال إمن ا تك و م ن

روَ

األوها .
־ األمنيذذة إن تكذذن مرمجذذة إىل فعذذل فهذذي خيذذال ..واألمذذاين كمذذا
قيذذل رأس مذذال الفذذاليس ..والفلسذذون هذذم مذذن يعذذي اخليذذال مذذن
دون دافع حنو العمل ..ذاك هو اإلفالس والوهم.

 -117اليأس جيش من جيوش إٌليس.

־ يلقي ذذب عل ذذى أتباع ذذب فيكوع ذذون م ذذن ايو ذذب ..العق ذذالك ه ذذم ال ذذذين
يدفعون أهدافهم ابلتفاثل احملمود الذمي يتبعب عمل.

 -118وإ ا ما غدا الك ار صئارا

أرسِ اجملد ء البريق صئار
־ م ذذن مصذ ذذا ب احليذ ذذاة أن تن ذذتكس ال ذ ذوايين فيذ ذذؤمن اخلذ ذذا ن وخيذ ذذون
األم ذذني ،يستأس ذذد احلم ذذل ويس ذذتنوق اجلم ذذل ،ذذدح م ذذادر الباي ذذل
ويذم حا الكرمي ،يقال عن ابقي العيذي أعذب متحذدث وعذن قذيس
اخل يذذب أعذذب متعلذذر عذذن احلذذديث حينهذذا فيذذا مذذون ير إن احليذذاة
ذميمذ ذذة ..ولك ذذن ال يؤخرع ذذب ذلذ ذذب ع ذذن التق ذذدم خلدم ذذة اهلذ ذذدف
النبيل.
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 -119وما النفس إال ن جيعل ا الفىت.
־ فم ذذن اع ذذل عفس ذذب يف اهلم ذذة كاع ذ ..ومن اع ذذل عفس ذذب يف الي ذذأس
كان.

 -111ليس من ال رور أ نكو مجيع اً أٌب االً الٌ د م ن وج و
مجاهري تصفق عند مرور األٌبال.

־ إن الب ل احلقيقي هو مذن يعذرف مذ يكذون ب ذال ..ومذ يكذون
يف ك ذ ذذفوف اجلم ذ ذذاهه ..إع ذ ذذب م ذ ذذن إذا ك ذ ذذان يف القدم ذ ذذة ك ذ ذذان يف
القدمة ومن إذا كان يف الساقة كان يف الساقة ال يضذر وال يهمذب
إال أن يكون متجها حنو اهلدف.

 -111عظ يم اهلم ة ال يقن أ مب ِ وقت ع ابلباع ات وإمن ا يفك ر أال
متوت ن ناتع مبوتع.
־ إعب يشعر أن الذكر لإلعسان عمر ثين ..إن من يعي مرتني يف
احلياة هو من كان لب ذكر حسن ..مرة وهو يدرل بني الناس
منجلا ..ومرة يعي بذكر وإجناياتب الباقية.

يقولو مر وه ا األتر
فكن رجطً إ أتوا ٌعد
فالليِ ين ب للحيا ص اناً.
-009م طً فقد يلد األسى أفراناً
־ يف رحم األسى فرحة ..ويف ثنااي البكاك بسمة ..عند ظلمذة الليذل
احلالكة تكون تبا ه الصباح ..وأول هل ة ل هبا اإلعسذان تبذدأ
من داخلب .الهم أن تكون متفا ال.
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 -113إ ا عزم َ فث اٌر واعل م أن ع ال ي درال املف اخر م ن ر
ابلصَ اآلخر.
־ أك ذ ذذحاب اهلم ذ ذذم الكب ذ ذذار ه ذ ذذم الل ذ ذذابرون ..ال ذ ذذذين ال يرض ذ ذذون إال
ابلص ذ ذذج األول ..األول ك ذ ذذة ..واألول عل ذ ذذة ..واألول إجن ذ ذذايا..
واألول خت ي ذ ذا للحيذ ذذاة النااحذ ذذة ..اللذ ذذابرون وحذ ذذدهم هذ ذذم مذ ذذن
يس ذذت يع االس ذذتمرار ه ذذم م ذذن يقولذ ذوا ألعفس ذذهم دا مذ ذا ...تق ذذدمي
كادقة منجلة.

صحح مين العز والدهر أىب
 -114ال تلم كف إ ا ال يَ ن ا
־ قذذد اذذاول النجذذاح ..وقذذد ةتهذذد يف األداك ..وقذذد يقذذوم إبحسذذان
الع اك ..ولكن ليس كل من يريد اخله يبلغب ..ومذع هذذا فواكذل
البحذذث عذذن النجذذاح فلعذذل سذذاعتب نذذن بعذذد ..بذذل لعلذذب ن ذ
قدميب ففت عنب.
 -115نقبة املا امل تمر حتفر عمق الصخر .

־ وهذ دعوة للعمل الدا م الستمر وكما قيل« :قليل دا م خه من
كله منق ع».

 -116األعمال العظيمة ال تن ز ابلقو  ٌِ .ابملثاٌر .

־ وهلذذذا قذذال احلكمذذاك« :ثبذذر فأع ذ قذذادر» ..ابدر ابلعلذذم وت ذذوير
الذان فاألعمال الع يمة واألهداف اجلليلة تنجل كلما أع يناهذا
حقها من العناية.
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 -117ق د تل أ ابٌ ة ج وا اً فتوجع ع ،لك ن ء الن اي ة يظ ِ
أندمها ابٌة واآلخر جوا اً.
־ الكبذذه يبقذذى كبذذها مذذا دام متمسذذكا هبدفذذب وواهتذذب مهمذذا تكالبذ
عليب العقبان ..كبه اهلمذة مذع اللسذعان والعقبذان قذد يتواذع أو
يت ذ ذذأثر لكن ذ ذذب ال يت ذ ذذأخر ..وك ذ ذذغه اهلم ذ ذذة م ذ ذذع احل ذ ذذ .ق ذ ذذد يتق ذ ذذدم
قليال..ولكن يبقى الكبه كبها والصغه كغها والع ة ابلنهااين.

 -118ت نح الفر ابالجت ا ال ابْلظ.
־ الذذين يعتمذدون علذذى احلذ ...واحلذ .فقذذد عذادة ال يتجذاويون مذذا
أوكذذلهم احلذذ .إليذذب ..ال يعرفذذون االسذذتمرار وال لكذذون أدواتذذب..
وال يعلمون كيج ااف ون على عتا و ح وظهم.
 -119إهنا مصاعب اْليا مت مأ مهم الرجال علوا وه وَاً.
־ تتصاعد األعمال وتك العقبان ..ولكذن مذا عتيجذة اهلمذة العاليذة
إعب النجاح العاو للفر العالية.

 -121ام ض نثي ط اخلب و ك و ه دفك وم م ا أخب أت فت ط
ابْلز واستأنَ امل ري كو هدفك املرسو .
־ التمسذذب ابهلذذدف احملذذدد دليذذل كذذحة الواهذذة ..وكمذذا أانس بذذدأوا
هبذ ذذدف واعته ذ ذوا إىل هذ ذذدف ينخذ ذذر فنذ ذذدموا ألهنذ ذذم وكذ ذذلوا إىل ذ ذذه
واه ذذتهم ال ذ ذ رط ذ ذوا ..وخ ذ ذذأهم أهن ذذم يقوم ذ ذوا ابلرااعذ ذذة علذ ذذى
ال ريق.
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-121نب ال طمة يثين هم
صان ع
لو أ ء شر املأوى ٌلوغ م ر
أه َ ابْلظ لو ان يَ م تمعاً
أعلِ النفس ابآلمال أرق ا

عن املعا ويئر املر ابلك ِ
َل تربح ال مس يوماً ار اْلمِ
واْلظ عين ابجل ال ء شئِ

ما أ يق العيش لوال ف حة األمِ
־ منهو السذالمة مجيذل ..ولكذن بشذر أال يقعذد عذن العذاو ويلذبد
اهلمذذة ..مجيذذل مذذنهو السذذالمة إذا كذذان مدروس ذا هبذذدف الرااعذذة
علذذى طريذذق النجذذاح ..هذذل اهلذذدف سذذليمات هذذل الواهذذة سذذليمةت
هذذل أدوان العمذذل سذذليمةت واألخ ذذر مذذن ذلذذب مذذن رام النجذذاح
ابحل ذ ،.ليسذذلم مذذن العقبذذان وتبعاهتذذا ..كلذذههم مذذن خيذذافون علذذى
مغذذادرة مذواقعهم حفاظذا علذذى مكتسذذباهتم – يعمذوا – ولذذو أن يف
الكذ ذذان الواحذ ذذد ذ ذذرف ومكاسذ ذذب مذ ذذا ذ ذذادرن الشذ ذذمس دارهتذ ذذا
فأ رق  ..إن احلركة وفق اهلذدف والواهذة ..وفذق الرثيذة والرسذالة
هي مكاسب النااحني ونران القادة – إبذن هللا.

 -122اجعِ خبوات ات جرأ وتقة.

־ الق ذ ذذادة م ذ ذذن ط ذ ذذاهتم اجلذ ذ ذرأة واللق ذ ذذة ..األوىل تكس ذ ذذبب الب ذ ذذادرة إىل
اقتنا الفر  ..واللاعية تكسبب االستمرارية على ال ريق.

 -123هتو علينا ء املعا نفوسنا
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ومن خيبب اْل نا َل يئلع امل ر
־ من خ ب النجاح نمل تبعاتب ..ومذن كذدر عفسذب قا ذدا هاعذ
عليب عفسب ..فيكفيب من النذوم وال ذاعم والشذارب القليذل ..هتذون
عليب يف سبيل الغاية عفسب فال يلهيب الهر عن اختيار ما يريد.

 -124وما اجملد زخر أقوال لبال ع

ال يدرال اجملد إال كِ فعال
־ حل ذ ذ ذ أن الق ذ ذذوال فق ذ ذذد ال ينج ذ ذذل ذ ذذياا مهم ذ ذذا ك ذ ذذان بياع ذ ذذب..
والنااحون فقد هم من ااتمع هلم القول والفعل لتحقيق اية.

ظلَ تئازلع من شوق ا الن م
 -125ومن أانر َريقاً للعط رن اً
־ الستقبل ..النجاح ..النجوم ..الشكر ..اللناك ..كذل هذذ تغذايل
وتش ذذتاق لص ذذاحب اهلم ذذة والعل ذذة ..الس ذذا ر عل ذذى ال ري ذذق ب ذذد..
العارف هبدفب واحملدد لواهتب.
 -126ولو أين أسعى أل ىن معي ةً
ولكنين أسعى جملد مؤتِ

كفاين وَل أَلب قليطً من املال

وقد يدرال اجملد املؤتِ أمثا
־ التعذذب علذذى قذذدر اهلمذذة..وكلما كاع ذ اهلمذذة كبذذهة كاع ذ النتذذا و
أك ذ واللم ذران أ ل ذذى ..وأه ذذل اهلم ذذم يس ذذعون للمج ذذد أله ذذدافهم
و اايهتم فكل الذين يلقون فيها بب.

 -127أول ك القو إ ٌنوا أن نوا
ال نا
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وإ عاهدوا أوفوا وإ عقدوا شدوا
־ إهنم القادة الذين يعرفوا منهو القيادة يف قيادة اوخرين ..إذا بنذوا
بن ذذاك أحس ذذنو  ..وإذا وع ذذدوا وفذ ذوا ..وإذا علمذ ذوا عل ذذى أم ذذر ذذدوا
حياي هم حنو  ..إهنم يرطون ال ريق ويلتلمون يف السه عليب.

 -128أغرق م ابهلمم الك ار.

־ إن القا د القدوة ال يرا منب فريقب إال طريق اهلمة فيغذرقهم ابهلمذم
الكبار ليكوعوا كبارا يف علا مهم وأفعاهلم.

يعيش أٌد الدهر ٌ
 -129ومن يت يب صعو اجل ال
־ م ذ ذذن يتهي ذ ذذب التا ذ ذذيد ..م ذ ذذن يتهي ذ ذذب النج ذ ذذاح ..م ذ ذذن يتهي ذ ذذب
العقبان والصعوابن ..لن يصل إىل القمم ..سي ل مكاعب ..بذل
قد يتأخر ويعي بني احلفذر كذة وكذا فذال يتعذدا مواقذع أقدامذب..
فاهلمة اهلمة.
 -131ك كافظ على توها املص اح جيب أ ن يَ الوقو .
־ إن وقذود النجذاح التجذدد والت ذذوير والبحذث عذن اجلديذد والفيذذد..
فرااع كب وكتب دوما.

 -131ال مت

إىل نيط ينت

البري ق ِ ٌ .ا ه ب إىل ني ط َل

ي هب أند واترال أتراً.
־ ليس الع ة بنهاية ال ريق ..الع ة ابألثر الذمي تركب.

 -132اغرس روح التفاؤل والثقة ء نفوس العامل معك.
־ ففي ذلب بناك لشاصياهتم ودعم لنجاحهم.

اْلفر
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 -133إننا ن عر ابلرانة عندما نعمِ خط .
־ واإلخال

نرتب الراحة األبدية والرضا التام.

 -134قال اٌن القيم «الوصول إىل املبلوَ موقو على ه ر
العوائد وقبأ العطئق».
־ فذذال يعذذل مذذن عفسذذب أسذذه عذذادة ..وال متعلذذق بفكذذرة و ذذا.
مهمذا كذذان ،فوكذولب ألهذذدافب اتذذال منذذب إىل التضذذحية ومليذذد
الع اك مهما كان التعب.

 -135لتكن نكيم نف ك.

־ وذلب مذن خذالل أتملذب يف قراراتذب ومرااعتذب خل ذب حينمذا
تكون أع احلكيم.

 -136الظفر ابل عيَ هزية.

־ فال تفرح ف ن الضعفاك ال يليدون النصر إال عالة على االعتصار.

 -137وأان راض إ كثر مكاسيب

إ ا َل تكن ابلعز تلك املكاسب
־ اهلمة ..العلة ..قيم كر ة دافعة حنو العاو ..إذا تكن مكاسذب
احلياة دافع حنو العلة فال بركة فيها.

 -138ومن ينفق ال اعات ء مجأ

خمافة فقر فال فعِ الفقر
مالع
־ العق ذذالك م ذذن ي ذذرا يف مج ذذع ال ذذال أو العل ذذم نس ذذني احلي ذذاة والت ذذأثه
فيها ..وإال فالفقر يف الشعور والعلوم ُحرم...
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 -139انبلق وأنَ ختبو إىل األما .
־ مذذا دمذ متجهذا إىل هذذدفب ..فذذاع لق ..وال تتذذأخر عذذن الفذذر
الساحنة ..فأهل البادران النافعة هم من يصل أوال.

 -141ال ت يأ مهت ك ء اْلل ول ال

لة ..رك ز عل ى األه دا

الفعالة.
־ ال ذ ذذذين يبحل ذ ذذون ع ذ ذذن الس ذ ذذهل دا م ذ ذ ذا ال يص ذ ذذلون إىل القمذ ذ ذذة وال
يتميذذلون ..التميذذلون هذذم مذذن يبحذذث عذذن اإلبذذداف يف طذريقهم حنذذو
أهدافهم مهما كاع وعورة ال ريق.
***
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 -3الع طق ات
ِ
ِِ ِ
َن َ ُن} [اإلس را
َ { -141وقُ ِْ لةعَ ا يَ ُقولُ وا ال ِ ه َ أ ْ
.]53
־ ال هي أحسذن يف األقذوال ..الذ هذي أحسذن يف األفعذال ..الذ
هذذي أحسذذن يف العالقذذان ..ال ذ هذذي أحسذذن يف ردان الفعذذل..
ال هي أحسن يف األهداف ..أمي من حسن إىل حسن..
ض َع ِن ا ْجل ِ
اهلِ َ }
ُ { -142خ ِ ال َْع ْف َو َوأْ ُم ْر ِابلْعُ ْر ِ َوأَ ْع ِر ْ
َ
[األعرا ].
־ وه ذذذا أم ذذر لرس ذذول هللا  أن أيخ ذذذ أك ذذحابب ابلعف ذذو والتس ذذامح،
فم ذ ذ ذذن ال ذ ذ ذذذمي ال خي ذ ذ ذذب ..وأيم ذ ذ ذ ذر ك ذ ذ ذذذلب أن يتعام ذ ذ ذذل معهذ ذ ذ ذذم
ابلعذذروف ..وإذا اهذذل عليذذب أحذذد أن يعذذرض عذذن قولذذب وفعلذذب..
وهذ دعوة للعفو والعروف والرفع.

« -143الكلمة البي ة صدقة».

־ ك ذذدقة عل ذذى القل ذذوب فتنج ذ  ..ك ذذدقة عل ذذى العق ذذول فتس ذذتقيم..
ك ذذدقة عل ذذى احلي ذذاة فتبتس ذذم ..ك ذذدقة عل ذذى الق ذذدران وال اق ذذان
فتارل ..إهنا الكلمة ال يبة ال يهون هبا بعد هللا كل عسه.

« -144ت مك ء وجع أخيك صدقة».

־ البسذذمة كذذدقة ت لقهذذا مذذن واهذذب علذذى قلذذوب اوخ ذرين ..ولذذذا
فهذذي مفتذذاح احلذذب ..قذذال اريذذر بذذن عبذذد هللا « :مذذا حجبذذا

قول على قول

11

رسذ ذذول هللا  منذ ذذذ أسذ ذذلم وال رينين إال تبسذ ذذم» ولذ ذذذلب فهذ ذذو
يفتار بتلب االبتسامة الصادقة فكان الوالك للحق.

َ { -145وقُولُوا لِلن ِ
اس ُن ْ نًا} [ال قر .]83
־ حسنا يف الكلمة ..حسنا يف العمل ..حسنا يف التوايب...

« -146إنكم لن ت عوا الناس أبموالكم ،ف عوهم أبخطقكم».
־ مهم ذ ذذا تب ذ ذذذل م ذ ذذن ال ذ ذذال ف ع ذ ذذب يوم ذ ذ ذا س ذ ذذينق ع ..إن الذ ذ ذذال والك
موقون ..ولكن إذا ا سعة الناس ووال هم للحق الذمي تؤمن
بذذب أو اهلذذدف الذذذمي تن لذذق إليذذب فذذاألخالق ..األخذذالق ف هنذذا أمذذر
هني واب بشو وكالم لني.

« -147األرواح جنو جمند  ،فما تعار من ا ائتل َ ،وم ا تن افر
من ا اختلَ».
־ األرواح تتآلج وتتآير مذ عرفذ كذاحبها ومذن أمامهذا ..عنذدها
أتم ذذن ..عن ذذدها تش ذذارك ..عن ذذدها ت ذذرا البس ذذمة ك ذذادقة والكلم ذذة
انطقذذة واخلدمذذة سذذابغة حينهذذا تتذذآلج ..أمذذا اختالفهذذا فضذذد ذلذذب
كلب.

« -148وال أن اها لبلحة».

־ قاهلا كعذب بذن مالذب  لذا ااكتذب توبذة هللا عليذب بعذد أن هجذر
رسذذول هللا  ،فبشذذر النذذاس ابلتوبذذة فجذذاك .لذذس رسذذول هللا 
فلمذا دخذل قذام لذب طلحذة وقذذال :لتهنذب توبذة هللا عليذب ..مذا قذذام
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إال هو فرحا مستبشرا ،فقال هذا القول ختليدا للمبادرة يف التعبذه
عن الفرحة مع الفريق وأفراد ولذلب ال ينساها لب.

 -149إصغ لتف م ال لتعارض.

־ ف ذ ن ذلذذب حذذرمي رن ةعلذذب مسذذتفيدا دا م ذا مذذن فكذذرة را عذذة أو
سنة.
 -151ك ن ن عر أب ى اآلخ رين جتاهن ا وال ن عر أب اان جت ا
اآلخرين.
־ إذا أك ذ ذذابنا ذ ذذيك عش ذ ذذعر ابألذا ..وتلي ذ ذذد عن ذ ذذدان لغ ذ ذذة القاوم ذ ذذة
والبحث عن الارل ..ولكن ماذا عقول يف أذاان يا اوخرينت..
هذذل حناسذذب أعفسذذنا عليذذبت هذذل ععتذذذرت هذذل عشذذعر بذذبت حقذا إعنذذا
عنسذ ذى ذل ذذب م ذذا دام ال س ذذنا ..ف ذذأان أدع ذذوك لتش ذذعر هب ذذذا تك ذذن
بواب ومؤثرا.

 -151ك ب مو اآلخرين َريقك لتحصيِ أن ن ما عندهم.

־ ف ذ ن أفضذذل مذذدخل علذذى اسذذتارال مكنذذوانو وقذذدراو وإمكذذاانو
هذذو قلذذا فااطبذذب مذذودة وسذذالما ..وحينهذذا فاذذذ مذذا حبذا وعمذذال
وإجنايا ..ف ن خ اب القلب للعقل حبيب.

 -152من عمِ على احمل ة َل يص ع فتور.

־ قاهلا اإلمام السفاريا رمحب هللا يوما ...منذاداي للمتعذة يف العمذل..
فم ذ ذذن عم ذ ذذل مس ذ ذذتمتعا فيم ذ ذذا يق ذ ذذوم ب ذ ذذب يف ذ ذذر ..س ذ ذذينجل عمل ذ ذذب
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مبتسما ..من جنذاح إىل جنذاح ..فذ ن احملبذة طريذق لكسذب مذا تريذد
من حق.

 -153خِ إ ا ما ج تع يوماً لت ألع
خيف صنائعع وهللا يظ رها

أعباال ما ملكَ كفا واعت ارا

إ اجلميِ إ ا أخفيتع ظ را
־ وهكذا من كاع اسن األخالق فيب سذجية يذد يعمذل العمذل
الكذرمي ..والفعذل النذذدمي ال يراذو لذذب ذكرا ..بذذل ةتهذد أال يعلمذذب
أحدا فيحبب هللا ذلب ..وينلل بتب يف األرض.

 -154ورا كِ سلوال قصد إجيايب.

־ فذذال تسذذب لنذذاس فلعذذل لذذب عذذذرا وأع ذ تلذذوم ..وقذذد يكذذون لذذب عيذذة
حسنة وأخ أ يف األسلوب.

 -155األصِ ء الناس البيب.

־ اعتب ذذب يف االع ب ذذاف األول ...ال تص ذذدر علي ذذب حكمذ ذا ..اعتب ذذب م ذذن
إس ذذاكة ال ذذن ابوخ ذ ذرين ..فلق ذذد ق ذذال أ م ذذة الفق ذذب اإلس ذذالمي يف
قواعدهم« :إن األكل يف النذاس ال يذب» حذ تذرا ذه ذلذب..
فليس ذذعهم بس ذذد الوا ذذب وك ذذج األذا والكلم ذذة ال يب ذذة ..وال ي ذذب
يعامل ابل يب.

 -156أعقِ الناس أع رهم للناس.

15

قول على قول

־ قبذذول العذذذر مذذن كذذرم النفذذوس ..ومذذن حسذذن عقذذل منقبلذذب ..فمذذن
الذمي ما ساك قد ..ومن لب احلسل فقد.

 -157كطم ص واَ حيتم ِ اخلب أ ،وك ط غ ري خب أ حيتم ِ
الصواَ.
־ عبذذاران قاهلذذا اإلمذذام الشذذافعي رمحذذب هللا لذذا كذذان ينذذاظر ينخذذر..
يقل لب أعذ خم ذب ..وإمنذا احلذوار اهلذادف هذو مذن خيذرل الصذواب
ويؤك ذذد  ..وإذا ك ذذان التح ذذاوران ك ذذادقان ف ذذال أيب ذذب أح ذذدكا أي ذذن
يك ذ ذذون الص ذ ذ ذواب مع ذ ذذب أو م ذ ذذع أخي ذ ذذب ..اله ذ ذ ذم أن ةُل ذ ذ ذى للن ذ ذذاس
الصواب.

ك فَبَ ِة ْر} [املدتر].
َ { -158وتِيَاٌَ َ

־ ت ه ذ ذ ذذر وتنقذ ذ ذ ذى للوب ذ ذ ذذب ..لكلمت ذ ذ ذذب ..لفعل ذ ذ ذذب ..لعالقات ذ ذ ذذب..
لكسذذبب ..ت هذذر ف ذ ن كلذذها مذذن النذذاس عسذذي النقذذاك وال هذذارة يف
اللهاث وراك الادة ..إهنا دعوة لل هارة الادية والعنوية.

 -159ق ِ أ أتمرهم أملك قلوّبم.

־ حينهذذا فذذأمرك جمذذاب ..وهذذو لذذيس أمذذر منذذب إعذذب إىل القلذذب حذذني
خاطبتب ..فيكون العمل معب متعة حيناذ.

 -161أنب ش

أ عع ا

.
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־ أعب دليل علي فال نرما منب ..واعتبب من أن تنادمي :اي هذا ..أو
اي فذذالن ..ذاك ..أو ههذذا ..إن أول دخولذذب علذذى القلذذوب هذذو
عدا ي ابطي الذمي أحب ..وإال فال يلف إذا تعد طاعة..
 -161حتَ الرغو اللنب الصاء.
־ ال يغرك الواب حني ترا ابتذداك ..ال يغذرك الكلمذة أو الفعذل حذني
تذرا ابتذذداك ..فذ ن نذ اخل ذذأ الكلذذه مذذن الصذواب فاحبذذث عنذذب..
ال تستعجل فتح الر وة الل الصايف.
 -162كلما ات عَ تقافة وجترٌة العقط كلما زا ق وهلم للع ر.

־ وهك ذذذا اللقاف ذذة ذذذاك الفك ذذر ،والتجرب ذذة لق ذذاح الق ذذراران النااح ذذة
فاس ذذتفد م ذذن ه ذذذا وذاك وال ذذذكي م ذذن اس ذذتفاد م ذذن اوخذ ذرين وه ذذم
ابوعب.
 -163اتق العثار حب ن االعت ار.

־ اع ذذر لرخ ذرين ..أتمذذل يف يذذارهبم ..ف ذ ن فيهذذا الع ذ والع ذذان..
فيهذذا عمذذر يضذذاف لعمذذرك ..لعلذذب يذذد فيهذذا مذذا يكفيذذب العلذذرة
برثية يربة أو حكمة أو توايب.

 -164جد ابلكثري واقنأ ابلي ري.

־ ابلكله من أخالقب ..من ك ك ..من رثاك ..من فكذرك ..مذن
حلمذذب ..مذذن كتذذب ..مذذن ينمالذذب ..واقنذذع ابليسذذه مذذن اجلهذذود،
فالكل معب ما دم معهم.
 -165الكرمي أوسأ ما تكو مئفرتع إ ا اقَ ابمل نب مقدرتع.
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־ وذل ذذب ألع ذذب ك ذذرمي ال ذذنفس والكرم ذذاك كرم ذذاك يف أمذ ذواهلم ..وأقذ ذواهلم
ونفيلهم وعفوهم ..كرماك يف كل يك يبا ويعلي.

 -166من عر نق من فوقع عر نقع من ونع.

־ وهكذذذا الذذدعيا ع ذذاك بع ذذاك ..وحذذق حبذذق ..كمذذا تع ذذي تع ذى..
ف ذ ن االح ذرام مذذن النذذاس علذذى قذذدر مذذا تع ذذيهم مذذن بسذذد الواذذب
وحسن اخلدمة ومجال الكلمة.

 -167كِ م ول مملول.

־ فابذل دا ما وأبدا ولكذن دون أن لذب النذاس ..ااتهذد أن تقذدم
ما نب ابألسلوب الذمي ابب اوخرون.

 -168ن ن ء كِ العيو ما تو .
־ ولذلب قال الشاعر:

وع الر ا من كِ عيب كليلة

ولكن ع ال خ ت د امل اواي

 -169ازرع مجيطً ولو ء غري

فط ي يأ مجيِ أينما زرعا
مو عع
־ وكذذاحب العذذروف ال يسذذقد ..وإن سذذقد واذذد متكا ذا ..النذذاس
أسذذرا للجميذذل مذذن القذذول والفعذذل ..فذذال تباذذل علذذى عفسذذب أو
اوخرين.

 -171االع ا ابجلميِ يزيد احمل ة وجيد املو .
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־ وهكذا طبيعة النفوس أتعس ابألوفياك وتر.ح لذن يعذرف ابلع ذاك
فيشكر عليب ..إن هذا مما يليد ع اك الع ذني ..وهبذة القذادرين..
ينمي احملبة وةدد األخوة.
 -171أ َ الظاهر عنوا أ َ ال اَن.
־ اللسذ ذذان دليذ ذذل القلذ ذذب ..والواذ ذذب البسذ ذذو للنذ ذذاس دليذ ذذل سذ ذذالمة
الصدر ..واألدب واخللق الذمي يرا النذاس إعذب رسذالة اذوهرك مذن
داخلب تقول هذا أان اوهرا وظاهرا.

 -172وإ ا ت اجر ء فؤا ال مر

فاعمد للعَ
أمرا
־ إذا اختلج يف عفسذب حذب وبغذض ..كلمذة طيبذة وضذدها ..لذني
وقس ذذوة ..ح ذذني تتص ذذارف يف عفس ذذب ..فلتا ذذر العفي ذذج اجلمي ذذل
الذذذمي يبذذا وال يهذذدم ..يرقذذي ويرقذذي ..ينفذذع وال يضذذر..تلب مذذن

األمجِ

اسن األخالق.

 -173جالس من تكلمك صفتع ال من يكلمك ل انع.
־ القذ ذ ذدوة ه ذ ذذي أس ذ ذذاس الت ذ ذذأثه ..ال ذ ذذؤثرون يق ذ ذذودون م ذ ذذن األم ذ ذذام..
فجالسهم فصفاهتم ندثب ..وهي خه اهد من كل كالم.

مثِ الزجاجة ك رها ال جيرب
 -174إ القلوَ إ ا تنافر و ها
־ اعتبب من كسر القلوب ...اعتبب مذن كسذرها بكلمذة ..ومذن كسذرها
بفعذذل ..أو مذذلة ..أو هنذذرة ..أو أمي فعذذل يكسذذر القلذذوب وتنفذذر
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من ذذب النف ذذوس ..إن القل ذذوب مل ذذل اللا ذذال ال ةذ ذ كس ذذرها عن ذذدما
تفقد ثقتها يف اوخرين أو ينهدم حبها هلم.

َ { -175وَال تَ ْن َ ُوا الْ َف ْ َِ ٌَ ْي نَ ُك ْم} [ال قر .]237
־ ال تنس الفضل بينب وبني يواب ..ففي السنني واألايم والعشرة
فضل ع يم ،عد إليب يف حل ة ضب أو حل ة احود ..وكذلب
ال ينسذذى الفضذذل مذذدير أو قا ذذد أو أب البذذن أو موظذذج أو فريذذق
عمذذل بذذذل وااتهذذد مث توقذذج أو أتخذذر ،ال تنسذذى فضذذلب السذذابق
تذكر األمس.
 -176كِ إن ا حيمِ ء نف ع ٌ ر خري ولكن من يتلم ا.
־ إهن ذذا ف ذذرة يف داخ ذذل النف ذذوس ..وب ذذذرة عليه ذذا البن ذذاك ..خهي ذذة يف
القلب ومناهو احلياة ..ولكذن مذن يبحذث عنهذا ويتلمسذها ..إهنذا
مهمة كناف النجاح..
 -177من عاشر إخوانع ابمل احمة امَ لع مو هتم.

־ سامح ..مث سامح ..مث سامح ..فلعذل يف مسذا تب يذاوي عنذب
ي ذذوم القيام ذذة ..ف ال ذذا أح ذذب هللا مث الن ذذاس التس ذذا ني ول ذذو عل ذذى
حساب عفوسهم.
 -178االٌت امة كنز ال يكلَ رمهاً.
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־ ععم ..إهنا كنل ..كنل ع ذيم ..يغذرس يف النفذوس حبذا ومذودة ..ال
يكلذذج درك ذا ..تكس ذذب هبذذا دوم ذا دون أن يكلف ذذب إال أن تف ذذر
فتاك ..ويسر واهب.
 -179إ ا كا سؤالك ال ي مك فط ت أل.
־ فقذد يكذون يف سذؤالب فقذد لذذبعض مكتسذباتب ..فذال تسذأل عمذذا
ال يهمب.
-181

ونبو ما جرى منا
من اليو تعارفنا
وال قلتم وال قلنا
فط كا وال صار
من العتىب ف اْل
وإ كا والٌد
־ فلنتناس ذذى الاض ذذي ..لنتناس ذى األخ ذذاك ..لن ذذرا الي ذذوم و ذذدا ..ال
تلتفذ إىل األمذذس ..وإذا كذذان والبذذد مذذن اللذذوم أو العتذذاب فذذاخر
الكلمة أو الفعل الناسب ..الذمي ال ةرح أو ارل.

جِ من ال عيب فيع وعط
-181إ جتد عي اً ف د اخللط
־ كلنا ذوو خ ذأ ..ومذن منذا لذيس لذب عيذب ..وهذذ طبيعذة البشذر.
.فتحمذل مذذن عفسذب عسذذبة مذذن اخل ذأ وأتكذذد أعذب مذذن أخ ا ذذب
تتعلم ..مث تقبل اوخرين على ملل ذلب.
 -182اجت د ء قفِ امللفات وت امح.

־ كلمذ ذ ذذا أحسذ ذ ذذن يف قفذ ذ ذذل اللفذ ذ ذذان وتسذ ذ ذذا
اوخرون.

 ..كلمذ ذ ذذا أمنذ ذ ذذب
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-183اْلب ء األرض جز من
ختيلنا

لو َل جند على األرض الخ عنا
־ لكن ذذب احل ذذب الص ذذادق ..ال خي ذذد احلي ذذاك وال ا ذذم الش ذذرف وال
يلغذذي الكرام ذذة ..ح ذذب يب ذذا وال يه ذذدم ..ال يب ذذا عل ذذى االعتهايي ذذة
والصلحية ..حب يقدم لتمام ويكون هلل.

 -184الزمن يداو اجلروح.

־ إذا ت ذذنجح فكرت ذذب الي ذذوم ..ف ذذال ترمه ذذا ..ااعله ذذا يف مس ذذتودف
األفكار ..إن اللمن كفيل بنجاحها ..وكذذلب أخ ذاك اوخذرين..
إهن ذذا يرح ذذب ..ال ي ذذلف ..اع ه ذذا يم ذذن ..فه ذذو كفي ذذل ن ذذداواهتا..
الهم ال هتملها.

« -185ال يؤمن أندكم نىت حيب ألخيع ما حيب لنف ع».

־ وهذ ذذذا ايذ ذذة اإلعصذ ذذاف ..أن تسذ ذذاومي إخواعذ ذذب بنفسذ ذذب ..ف ذ ذ ذا
أردن أن تقول ياا أو عفعل ياا فضع عفسب مكاعب.
 -186االٌت امة الصا قة تعرب ٌك آال األميال جتا الناس.
־ إهنا ختتصر السافان ..وتقرب البعيد ..وال تكلج ياا.
 -187وترا يصئ للحديط ٌقل ع وي معع ولعلع أ رى ٌع
־ لكنب االحرام للحديث واحملدثني يصغي لب العقالك وإن كاعوا قد
طعو من قبل ..قال الشافعي رمحب هللا:إين ألطع الكلمة طعتها
من أحدهم قبل أن تلد بب أمب ..فأعص خمافة أن أيعجب..
وهذا من حسن اإلعصان.
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ال تعز فاقداً عمن فقد
-188كِ ما ء األرض من فل فة
־ فكيذذج نذذن فقذذد األمذذل ..بذذل كيذذج نذذن فقذذد العمذذل ..بذذل كيذذج
نن ير نران اهد  ..الكلمان ال ترد الفقود ..الوحيد الذذمي
يعلينا ع َم تفقد هو احتساب الفقود وبناك الدافع لالستمرار.

فيما أقول فأستح من الناس
-189أتين عليك و نال تك ٌين
־ الك ذذالم احل ذذق ..واحل ذذال احلذ ذق ..ه ذذو ال ذذدليل الص ذذام الن ذذاطق..
ولك ذذن الش ذذكلة إذا ك ذذان أح ذذدهم يق ذذول ق ذذوال مج ذذيال وحال ذذب قب ذذيح
ادا ..حينها أين الصداقية واللقةتب.
-191رَ قول أشد من صول.

־ فاحبث عن الكلمة الواعية ..والعمل الصايف الوايف.

 -191ملكَ نف

يو ملكَ منبق .

־ ولقد قاهلا األولون :لساعب حصاعب ..إذا ملكتذب ضذمن عيشذا
كر ا ..وحبا ر يدا.
 -192أسا عاً فأسا إجاٌة.
־ وحق ذا أول مب ذذادل الفه ذذم الس ذذماف ..فلب ذ عم ذذا طعذ ذ قب ذذل أن
ييب.
 -193من اش ى اْلمد َل يئنب.

־ وال يشرا احلمد إال بشكر هللا عل وال ..مث كر أهل الفضل
عل ذ ذذى فض ذ ذذلهم ..ول ذ ذذيس هن ذ ذذاك تع ذ ذذب أو ذ ذ ذ بع ذ ذذد االعذ ذ ذراف
ابجلميل.
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 -194ال يك ن لل

عيَ أ يص فح فالص فح م ن ص فات

األقواي .
־ والعفو عند القدرة من يم الكرام الفضالك.

 -195ال تتب اول عل ى م ن ه و فوق ك في تخَ ٌ ك م ن ه و
ونك.
־ االح ذ ذرام يذ ذذورث االح ذ ذرام ..وكلمذ ذذا أع ي ذ ذ اجلميذ ذذل كذ ذذان ال ذ ذذرد
مجيال ..فال تتجاوي على ذهك ففذي يذاويك علذى اوخذرين يذاوي
عليب ..فاحلمد يلرف احلمد.

« -196صنائأ املعرو تق مصارع ال و ».

־ كذذدق رسذذول هللا  إن مذذن كذذنع العذذروف يتقذذي مصذذارف السذذوك
ألعب يصيب يف الناس متكاا ..كل الناس لب كاحب.

 -197من زرع املعرو نصد ال كر.

־ ف ذذايرف الع ذذروف ..واب ذذن اجلمي ذذل ..وك ذذاحب الع ذذروف ال يس ذذقد
أبدا.

 -198كثري القول ين ى ٌع ع ٌع اً وإمنا لك ما أتر عنك.

־ وخه الكالم ما قل ودل ..فاختصذر كالمذب وامجذع فيذب العبذاران
احلسنة تصل إىل قلوب الناس رخصر طريق.

 -199اتقوا من ت ئ ع قلوٌكم.

־ وهلذذذا قذذال رسذذول هللا  لذذا اذذاك راذذل ٌ« :س أخ و الع ري »
وذلب ألعب بذميك اللسان سيك الفعال فحذر منب رسول هللا.
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 -211ال يكن ن ك كلفاً وال ٌئ ك تلفاً.
־ ولقذذد قذذال الصذذادق الصذذدوق « :أن ب ن ي ك ه وانً م ا
لعِ أ يكو ٌئي ك يوماً ما ،وأٌئض ٌئي ك ه وانً م ا لع ِ
أ يكو ن ي ك يوماً ما».

 -211أشقى الوال من شقيَ ٌع رعيتع.
־ فكن قا دا يلرف البسمة ويبا األمل ..ويعي التفاثل.

 -212ان ر م ن يبري ك مب ا ل يس في ك فيوش ك أ ي ت ك مب ا
ليس فيك.
־ فم ذذن تع ذذود الت في ذذج يف مكي ذذال الكلم ذذة ..ك ذذعب علي ذذب ال ذذوين
واالتلان.

 -213من ر

عن نف ع كثر ال اخبو عليع.

־ ألعب يلداد رورا والناس ال ابون الغرور ..أو إن رضا عن عفسب
ةعل ذذب يس ذذتغا ع ذذن الن ذذاس في ذذركهم والن ذذاس ال يرض ذذون عم ذذن ال
يشاركهم.

 -214م ن و أ نف ع مو أ الت م ة ف ط يل ومن م ن أس ا ٌ ع
الظن.
־ ولق ذذد رأين ذذا رس ذذول هللا  وه ذذو ال ذذاهر خيشذ ذى عل ذذى عفس ذذب م ذذن
التهم ذ ذذة ل ذ ذذا رين ال ذ ذذراالن ومع ذ ذذب ك ذ ذذفية يوات ذ ذذب فق ذ ذذال« :عل ى
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رسلكما! إهنا صفية» وهو من هذو ..و يكذن يف موضذع هتمذة..
فكيج نن ذهب إىل موقعها عياذا ابهلل.

 -215إ الكرمي لريعى من املعرفة ما يرعى الواصِ من القراٌة.
־ وذلب ألعذب طيذب الذنفس ..مجيذل القلذب ..وايف الذوعي فذال رابذة
أن يبحث عن األفضل رعاية وفضال.

 -216ال كر ء من ازل تطت ة حم ة ء القل ب وتن ا ء الل ا
ومكافأ ابلفعِ.
־ ولذلب كان الشاكرون أهل حب وفضل.

 -217م ا ع َ كلم ة للحكم ا ه أنف أ

م ن قول ع ص انأ

وج اً وانداً يكفيك الوجو كل ا.

־ فكن مع هللا تعاىل يكفيب الواو كلها.

 -218أتى رجِ إىل مبيأ فقال لع ج تك خاَ اً مو ت ك! فق ال
ء قول الناس.
لع فاجعِ امل ر أال تق ِ ة

־ ألن مذذن مفسذذدان الذذودة فذذتح األذن لسذذماف األقذوال ..ومذذن فذذتح
أذعيب اعل اخل أ يف عملب أكلر من الصواب.

 -219أسو الرجال من ال يثق أبند وال يثق ٌع أند ل و فعلع.
־ الن ذذاس ع ذذادة ي مان ذذون ل ذذن يل ذذق هب ذذم ويف ذذتح هل ذذم ك ذذدر وعقل ذذب
فيستوعبهم ..يسه أمامهم ..فه.حون لب.

 -211ال تنظروا إىل من قال ولكن أنظروا إىل ما قال.

قول على قول

56

־ ال يهمب األطاك وال اهلياان ال قال  ..ولكذن اطذع أو اقذرأ مذا
ق ذالوا واعرض ذذب عل ذذى احل ذذق واهل ذذدف مث أحك ذذم بع ذذد ذاك ..احك ذذم
عل ذ ذذى الق ذ ذذال والعب ذ ذذارة ودف عن ذ ذذب األ ذ ذذاا واهليا ذ ذذان ف ال ذ ذذا
أ غل عن احلق.

-211ال حيمِ اْلقد من تعلوا ٌع
الرتب

وال ينال العط من َ عع الئ ب
־ ألعب مشغول عن األحقاد والضغا ن نعاو األمور ..هدف ع يم
ورس ذذالة س ذذامية ورثي ذذة أك ذذيلة ..ول ذذذا فه ذذو ع ذذن الراح ذذة يف ذذغل
فكيج نا ينايف الراحة.

وأ الناس ليس لع عيوَ
-212أتبلب صان اً ال عيب فيع
־ وهذذا الصذاحب عليذل ...وقذد ال يذذد  ..ألن مذن طبذع البشذر فيذذب
اخل ذذأ وخذذه اخل ذذا ني التوابذذون ..فتقبلذذب علذذى عيوبذذب ..ويعذذد مذذن
خه الناس من عدن عيوبب.

أكثر ال ا أ نا امللِ
-213غب وزر غ اً تز ن اً فمن
־ كلمذذا عذذل الشذذيك ..وعذذل م لبذذب ..ياد حبذذب وقا ذذد ذلذذب الصذذلحة
أين ومع من تكونت
-214وال خري ء و أمرئ متملق
يعبيك من َر الل ا نطو

جلد الل ا وقل ع يلت ب
وٌروغ منك كما يروغ الثعلب
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وصِ الكرا وإ رموال جبفو

فالصفح عن م ابلت اوز ين ب
־ ولذذلب قيذل :كذذم كذديق يلقذذاك عناقذا ..ويقسذم أعذذب ال ي بذق لذذب
فراق ذا ..مذذالك كذذرمي يف م هذذر  ..ذذي ان راذذيم يف خم ذ  ..يلقذذاك
بوا ذ ذذب أ ذر وقل ذ ذذب أ اه ذ ذذل .ه ذ ذذذا ه ذ ذذو اخل ذ ذذر وم ذ ذذع ه ذ ذذذا
فاإلحسان ...اإلحسان.

-215أن ن إىل الناس ت تعيد
قلوّبم
فليكن لك ء
وإ أسا م

فباملا أستعيد اإلن ا إن اان

عروض زلتع صفح وغفرا
־ ولذذيس هنذذاك ذذيك مذذن العمذذل أحذذب مذذن اإلحسذذان ،وكذذاحب
العروف ال يقع وإن وقع أكاب متكاا.

 -216اهتمامنا ٌعيوَ الناس شر عيوٌنا.

־ ومن كاع هذ كفتب عسي عيوب عفسب ..فال يرقى ..وال يتغه
بل يصبح خ ؤ أكلر من كوابب.

 -217توا أ للناس تكن أعظم الناس.

־ ومذذن تواضذذع هلل رفعذذب ..رفعذذب يف قلذذوب النذذاس ..رفعذذب يف عيذذوهنم
كان لب مكاان عند عل وال.

 -218ال تدع ه النار أتكلك.
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־ ال ت ذذدف ..انر احلق ذذد ..انر الض ذذغينة ..انر احلس ذذد ..انر الغيب ذذة..
انر النميمذذة ..انر أذذا جناحذذان اوخ ذرين وإجنذذاياهتم أهنذذا لذذب ال
تذذدعها أتكذذل حسذذناتب أتكذذل عمذذرك ..وأتكذذل واهذذب وااهذذب
..أتكل كلب.

« -219أف ِ األعم ال أ ت دخِ عل ى أخي ك امل ؤمن س روراً أو
تق عنع يناً أو تبعمع خ زاً».
־ م ذ ذذا أمجله ذ ذذا أو أاله ذ ذذا أن ترس ذ ذذم بس ذ ذذمة ..وت ذ ذذدخل يف القل ذ ذذوب
سذذرورا ..وتعذذني علذذى قضذذاك ديذذن ..حذ لذذو أتخذذذ مذذن فيذذب لفذي
أخيب لقمة ..أال ما أع م ينداب هذا الدين.

 -221أال ي تقيم اي أاب موس ى أ نك و إخ واانً وإ َل تتف ق ء
م ألة.
־ قاهلا اإلمام الشافعي ألحد أقراعب من العلمذاك بعذد أن نذاورا ورأا
أن أاب موسذى اضذبا ..فقذذال لذب هذذ العبذذارة .فمذا أاذدران هبذذا يف
حواراتنا.
 -221أل ن وج ك للن اس حي وال وتوا أ هل م جيل وال واٌ
نف ك هلم تك ب و هم.

־ ل ذذيس دلي ذذل ق ذذوة الشاص ذذية عب ذذوس الوا ذذب وال تق يذ ذب اجلب ذذني..
القوة والتأثه يف لني الواب وخدمة الناس وكسذب ودهذم والتواضذع
بني يديهم ..إن فعل ذلب فأع .ل حب ووقار.

 -222اقض ناجات اآلخرين تصِ على قلوّبم.
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־ لذذيس هنذذاك أفضذذل مذذن خدمذذة اوخ ذرين وقضذذاك حااذذاهتم ..إهنذذا
رأس التع ذذة ..الن ذذااحون وح ذذدهم ه ذذم م ذذن يش ذذعر بل ذذذة مس ذذاعدة
اوخرين.
 -223ميز ٌ ال خص وسلوكع.
־ حذ لذذو أخ ذذأ مذذن تتعامذذل معذذب ..ميذذل بذذني الشذذا .و اصذذيتب
وبذذني سذذلوكب ..إن احرامذذب لشاصذذب سذذيجعل مذذن عصذذحب لذذب
استجابة.
 -224تق ِ ال خص كما هو.

־ تقبلذذب كمذذا هذذي طبيعتذذب ..ال تكلفذذب مذذا ال ي يذذق ..إن مذذن النذذاس
أانس ق ذ ذذد يض ذ ذذيقون رعفس ذ ذذهم وبع ذ ذذض أخ ذ ذ ذا هم ..لك ذ ذذن م ذ ذذاذا
يفعلونت أعنهم وواههم وتقبلهم.
 -225تعلم اللئة ال تؤتر ء اآلخرين.

־ وهذ ذ ذذذا اتذ ذ ذذال منذ ذ ذذب إلاذ ذ ذذادة عذ ذ ذذدد مذ ذ ذذن اللغذ ذ ذذان ..ملذ ذ ذذل لغذ ذ ذذة
االبتس ذذامة ..لغ ذذة الكلم ذذة ال يب ذذة ..لغ ذذة خدم ذذة اوخ ذ ذرين ..لغ ذذة
مشاورة فريق العمذل ..لغذة احملذاورة ..و ههذا ممذا تقنذع وتذؤثر بذب يف
اوخرين.
 -226استف ر ولكن ال تقاَأ.

־ لب احلق أن تسأل ..من حقب أن تتعلم ..ولكن ال
تقاطعا فقد أيو الوضوح لا تسأل عنب بعد أن ترك
و الفركة يف إكمال حديلي .
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 -227ت را إ ا ما ج تع مت لطً
كأنك تعبيع ال

أنَ سائلع

فلو َل يكن ء كفع غري رونع
جلا ّبا فليتق هللا سائلع
هذا هو الكرمي كرامة النفس  ..والساي سااك السرور ..ذاك هو
القدام الع اك احملبوب .

-228اشتئِ ٌعيوٌك عن عيوَ الناس .

وإن يف عيوبب لشغل  ..فكلب عوران وللناس ألسن.

-229توا أ هتتز القلوَ لرؤايال .

والنفوس عادة نب من أحسن إليها وتواضع بني يديها ..وأ عر
اوخرين مهما بلا ااهب أعب معهم وهبم .

-231اجعِ شعارال رمحة ومو

إ القلوَ مأ املو تك ب
الرمحة والودة كفتان محيد.ن تصاد هبم القلوب رمحة رخ ا هم
..ومودة لكسب قلوهبم ..حينها أع القا د للقلوب .
 -231إ ي معوا ري ة َاروا ّبا فرناً
عين وما عوا من صاحل فنوا
صم إ ا عوا خرياً كرت ٌع
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وإ كرت ٌ ر عندهم أ
تلب عفوس مريضب ال خيلوا منها جمتمع ..ال تر ب العي إال يف
مواطن التهمب  ..وال يلذ هلا احلديث إال يف أعراض الناس  ..ومع كل
هذا فاإلحسان اإلحسان .
-232أظ ر تقديرال لآلخرين ..

ففي تقديرك هلم تقديرا لب ومنهجب وهدفب وفكرك .
-233أمدح اآلخرين واتن علي م .
تكسب قلوهبم وثقتهم .
 -234ركز على األشيا اجلميلة فيمن تتعامِ معع .
أمي كن كالنحل ال يقع إال على العسل  ..وااعل عينيب ال ترا إال
اجلميل  ..وواب أذعيب ال تسمع إال اخله ..فتعود اخله واجلميل ف ن
اخله عادة.
-235اف م اآلخرين .

افهم حاااهتم  ..افهم ظروفهم  ..افهم قدراهتم  ..تفهم ما حوهلم
..ماذا يقدمون للهدف ت..عند ذ يع ي األفراد أفضل ما عندهم .

 -236ازرع االن ا ء نفوس اآلخرين.

־ من خالل ع اايك ..من خالل مذا تقدمذب ..فيهذا يقبذل اوخذرون
منب ما أتمر بب أو تواهب.

 -237إ الكلمات هلا قو ء تئيري م اعران.
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فذذاخر الكلمذذة الناسذذبة يف أقوالذذب ..يف رسذذالتب ..يف خماطبتذذب ..يف
تعميماتب ..ف ن الكلمة من رسا ل القلوب.

 -238التو إىل الناس نصَ العقِ.

־ حبلب عما يسعد النذاس هذو عذني العقذل ..إن مكاسذبب الر يسذية
أن أيل لب قلوب اوخرين.
 -239ل يس م ن ش ريَ وال ع اَل وال

ف ِ إال في ع عي ب

ولكن من الناس من ال ين ئ أ ت كر عيوٌع.
־ لفضذذلب ..ولعلمذذب ..ولقذذدرة ..ولعذذل يف ذكذذر عيوبذذب إسذذقا لعلمذذب
وقبول ذلب عند الناس...

-241ومن نكد الدنيا على اْلر أ

عدواً لع ما من صداقتع ٌد
يرى
־ واألعقذذل األحكذذم هذذو مذذن يسذذت يع أن اذذول أعذذداك النجذذاح معذذب
إىل حلفاك أو ركاك ..و اسن األخالق رأمي مال ذلب.

 -241الن اس حي و ال

يص حح أخب ائ م و ج رح

م اعرهم.
־ أمي يسذاعدهم علذذى معرفذذة اخل ذأ واالسذذتفادة منذذب بتصذذحيحب دون
فضح أو تشهه أو عقد للشاصية.

-242وكِ امرئ يو اجلميِ حم ب

وكِ مكا ين َ العز َيب
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־ ويف هذا بناك احلب الصادق واألخوة الاثلذة ..إن مذن يفعذل ذلذب
كذذرمي الذذنفس حسذذن السذذجااي ..اذذدير ابلقلذذوب والعقذذول أن أيذذل
إليب.
-243قد قيِ ما قيِ إ صدقا وإ

فما اعت ارال من قول إ ا قيِ
ك اب
־ الكلمذذة ألكهذذا قبذذل أن ختذذرل مذذن فيذب ..ولكنهذذا ألكذذب بعذذد أن
خت ذ ذذرل ..وعليه ذ ذذا تق ذ ذذاس ق ذ ذذوة أو ض ذ ذذعفا. .وح ذ ذذني خرواه ذ ذذا فم ذ ذذا
االعتذارب..

-244إ ا سا فعِ املر سا ت

وصد ما يعتا من توهم
ظنونع
־ عملب دليلب ..ومذن تعذود الفعذل احلسذن فهذو إىل احلسذن أميذل:
ومن تعود ه ذاك فهو إليب أقرب ..فابن احلسن تكن حسنا.

 -245عندما ي هب الئ ب أيِت األسَ.
־ وخه من االعتذار واألسج أن تستعيذ ابهلل من الشذي ان الذرايم
«وإمذ ذذا ينل نذ ذذب مذ ذذن الشذ ذذي ان عذ ذذلي فاسذ ذذتعذ ابهلل مذ ذذن الشذ ذذي ان
الرايم».
 -246الناس إخوا وشىت ء ال يم.

־ كل النذاس ابذون الشذيم واجلميذل مذن الفعذل ..فهذم وإن اختلفذ
لغذذاهتم أو عذذاداهتم فهذذم مجيع ذا إخ ذوان يف الشذذيمة و اسذذن اخلل ذذق
وكرم النفوس.
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-247إ العيوَ لت د ء نواظرها

ما ء القلوَ من ال ئ ا واإلنن
־ فك ذذل م ذذن تري ذذد أن تع ذذرف م ذذاذا يف داخل ذذب ..ف ذذاع ر عل ذذى عيني ذذب
ففيهما القول الفصل ..ولكن ال نكم من خالهلا ..ف ن للحكذم
أدوان.

 -248ال يعبيك أند من الناس قل ع إال ابلرفق.

־ إذا أع ذذاك قلبذذب فقذذد أع ذذاك أفضذذل مذذا عنذذد  ..فذذال تباذذل عليذذب
رمجل ما عندك ،الرفق يف العاملة واإلحسان يف الكلمة.

 -249االنتق ا

م ن الن اس مك ة للع داو  ،واالن ا إل ي م

جمل ة لقران ال و  ،فكن ٌ املنق ض واملن

.

־ والتوسد خه ع يم ..فيب احلكمة والتواين.

 -251ال وسا خري من مري ن .

־ إذا أردن أن تن ذذام قري ذذر الع ذذني هاعيه ذذا  ..فحاس ذذب عفس ذذب م ذذاذا
قدم لرخذرينت وهذل ينذيذ أحذدات هذل ظلمذ ت هذل ..هذل..
حينها سوف تتسامح وحينها تنام قريرا وضمهك وسادة.

 -251شخص ٌط أخط ك

ر ٌط أورا .

־ وهل الشجرة بذدون أوراق ذان نذرةت أو ير بهذا النذاستب أو ذان
أثر يف احلياةت.
 -252عاتب أخاال ابإلن ا إليع.
־ وهذا من أكعب العتاب.
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 -253حتكم ٌعواَفك.
־ ق ذذد خي ذذب اوخ ذذرون علي ذذب فتغض ذذب ..وق ذذد تس ذذت يع أن أض ذذيب
ولكن تذكر قول الرسول « :من كظم غيظاً وهو ي تبيأ أ

ي يع م ل هللا قل ع ر اً ي و القيام ة» فذتحكم بعواطفذب ..وال
أتخذك النصرة للذان على السحب من ركيدك العاطفي.

 -254ال خت ى األع دا ال ين ي امجون ك ٌ ِ ان ر األص دقا
ال ين يداهنونك.

־ ألن األول نتذذا منذذب ..أمذذا اللذذاين فهذذو إذا يكذذن كذذادقا السذذم
اللعاف.

 -255م ا م ن تع يس أكث ر م ن ال

يت و ليك و شخص اً آخ ر

خمتلفاً عن شخصع ج داً وعقطً.
־ وهذا أيو ابلعجا ب ..وال يصنع ياا ..وسينسي عفسب.
 -256حتدث عما يريدونع.

־ فح ذذديلب ع ذذن كه ذذم واهتمام ذذاهتم دلي ذذل احرام ذذب هل ذذم وحرك ذذب
على إفادهتم ..ولكنب إذا كان ما يريدوعب حقا.
 -257ء ( )511مكامل ة هاتفي ة ُوج د أ كلم ة أان تك ررت
( )3991مر  .فلما ا؟!
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־ جنيذذد وحن ذذب أجيذذد ال ذذذان ..وأن ينس ذذب أحذذدان النج ذذاح إلي ذذب..
كنوف من األانعية ..أكحاب األان ال أيل إليهم القلوب ..الذذمي
حنبب حقا هو من ةعلنا ركاك جناح ومساعدمي فالح.
 -258حتدث مع عن نف أستمأ لك ساعات.
־ وهذذذا مذذا عنذذا الذذلوال األمريكذذي لذذا قيذذل لذذب :كيذذج اسذذت ع أن
تكسب كل هؤالك النسوةت فقال :ألعا إذا الس مع إحذداهن
أح ذذدثها ع ذذن عفس ذذها ..بينم ذذا أع ذذتم إذا الس ذذتم معه ذذن ن ذذدثوهنن
عنكم أعتم.
 -259ال تقلد اآلخرين.

־ االقتداك هبذم وبنذاك النمذوذل معهذم ..اسذتفد مذن اوخذرين ..ولكذن
إلذذبس ثوبذذب وال تذذنس أعذذب الوحيذذد الذذذمي لذذل عفسذذب فأحسذذن
إليها...

 -261إننا نف ِ أ نتكلم أكثر ممن أ يصئى إلينا.

־ بينما أهل اإلقنذاف يذرون أن اإلكذغاك لل ذرف اوخذر كلذها يع يذب
مساحة أك يف إقناعب ..كلذه مذن النذاس إذا أع يتذب فركذة كافيذة
للح ذذديث ال يب ذذاو بع ذذد ذل ذ ذب قبل ذ ذ حديل ذذب أم تقب ذذل ..ف ذ ذ ذا
ندث بعد ذلب كذان حلذديلب القبذول ...ألعذب فهذم منذب ابتذداك
أعب تريد الصواب.
 -261عندما ال يكو لديك شي اً تقولع ..ال تقِ شي اً.
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־ فلذذن ُناس ذذب عل ذذى مذذا ال تق ذذل ..بينم ذذا ناسذذب عس ذذها عل ذذى م ذذا
قل .

 -263عليك ابالهتما ابلعامل معك.

־ حباااهتم ..رفراحهم ..وأتراحهم ..تكسب قلوهبم ووالكهم.

 -263إنن ا نع

أبخبائن ا الص ئري لك نقن أ الن اس أبن ع ل يس

لدينا أخبا ك ري .
־ وهذذذ طبيعذذة عفسذذية ..ولكذذن كي ذج أمذذام هللا تعذذاىل يذذوم ال ينفذذع
أهل األعذار أعذارهم.
 -264إايال أ تث ق ابل خص ال

حي ن الظ ن ٌك ِ الن اس

ويثين علي م.
־ ف عب لذيس لذب مذنهو يسذه عليذب ..وال قذيم – البذا -يعذود إليهذا..
وال مراعية يرااذع أسذلوبب عليهذا ..إمنذا هذي النفعيذة تقذود واهلذوا
يسوسب ،فااتنبب.

 -265انتقد سرا وامدح علناً.
־ فذ ن النقذذد كذذعب علذذى النفذذوس ..أتعفذذب وال تسذذتلم لذذب .فذ ذا كذذان
سذذرا قبذذل ..أمذذا الذذدح ف ذ ن يف إعالعذذب رفذذع للشذذأن واسذذتمرار علذذى
الصواب ولكن حبكمة.
 -266حتدث إلي م.
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־ نذذدث إىل العذذاملني معذذب ..ذذجعهم ..محسذذهم ..مذذا أمجذذل أن
يسذذمعوعب عنذذد النجذذاح تقذذول هلذذم أحسذذنتم ..نذذدث ولكذذن ابلذ
هي أحسن ..إن القادة النااحني يبيعون األمل.
 -267كن مبم ناً.
־ ابهلل عذذل واذذل ..إب اعذذب ..رخالقذذب ..بقذذدراتب ..نذذا منحذذب
هللا إاي ممذذا س ذبق تسذذت يع أن تكذذون م مان ذا رعذذب سذذتؤثر علذذى
احلياة ..وتكون يايدة فيها.
 -268عامِ الناس كما هم.

־ كمذذا هذذم يف قذذدراهتم وطاقذذاهتم وإمكذذاانهتم ..ف ذ هنم ال يسذذت يعون
أن يكوع ذوا ذذياا ينخذذر ..هذذذ أخالقهذذم وهذذذ محاسذذتهم ..اقذذبلهم
ودرهبم فذلب كفيل إبكمال اصياهتم.
َ -269عم اجملاملة ل ي شر أال ت تلع ا.

־ أال تصذذبح لذذب عذذادة ..ال يشذذعر هبذذا النذذاس فيذذب دومذا ..ااعلهذذا
ملل اللح يف ال عام.

 -271م ما صئر اإلن ا فإنع ال ي يأ.

־ عن ذذد م ذذن يعذ ذرف الع ذذروف ويش ذذعر بقيم ذذة اإلحس ذذان ..وإن ..
فأع ذ لشاصذذب حذذق أن تقذذدم اإلحسذذان ألعذذب اكيذذب وقيمذذب
ومباد ب.

 -271االن ا يفرض االن ا .
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־ فهذذو ينذذلف وال يع ذذي ..فذذال أحذذد يع ذذي االح ذرام مذذن ذذه مقابذذل
أع الذمي اكمب.

 -272االن ا ينزع وال يعبى.

־ ولق ذذد علمن ذذا يف حياتن ذذا أن ال أح ذذد يع ي ذذب حبذ ذا أو احرامذ ذا أو
تق ذذديرا أو ثنذ ذذاك دون أن تع يذ ذذب أع ذ ذ أوال حسذ ذذن خدمذ ذذة ومجي ذذل
أخ ذ ذذالق وثن ذ ذذاك وتق ذ ذذدير حينه ذ ذذا يع ي ذ ذذب أمج ذ ذذل هدي ذ ذذة االحذ ذ ذرام
والتشجيع.

 -273أصغ إىل العامل معك.

־ فف ذذي اإلك ذذغاك إل ذذيهم احذ ذرام لق ذذدراهتم وأدواره ذذم ..لق ذذد ع ذذاملتهم
حيناذ كشركاك فأبشر بوالهتم وتفاعيهم.

 -274ليس امل م ما ال

تقولع وإمنا كيَ تقولع.

־ مضموان ..أسلواب ..أداة ..ح تصل الرسالة من ه تشوي .

« -275ال ي تقيم إي ا ع د ن ىت ي تقيم قل ع ،وال ي تقيم
قل ع نىت ي تقيم ل انع».
־ فالدار على القلب واللسذان ..فاللسذان مغذراف القلذب ..فاسذتقم
قوال وعمال.
 -276امحِ راية الرفق واْلنا .
־ فهمذذا اناحذذا اإلحسذذان ..ومذذا فضذذل األم إال حبناهنذذا وحذذدهبا..
فكن كاألبوان حناان ونناان.
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 -277ال جتعِ م اعرال تؤتر ء آرائك وال تدع عص يتك ختف ض
من اهتمامك.
־ ال ذرأمي الشذذديد ين ذذر للمصذذلحة أيذذن تكذذون ..وال ين ذذر للعاطف ذذة
وإن كاع مقدرة ..ولكنب ين ر للمجموف أوال ..ين ر بتواين.

 -278إ اإلنصات يك ك البر اآلخر.
־ حبا وإقناعا واعتصارا للرأمي الر يد احلكيم.

 -279املتحدث ال ارع م تمأ ابرع.

־ ألن حسذذن حديلذذب علمذذب االسذذتماف ..وتقذذدير حذذديث اوخذرين..
إعب تعلم من مجال اللسان ..مجال اإلعصان.
-281جامِ الناس حتز ر اجلميأ
عامِ الكِ ن ا حتب

رَ قيد من مجيِ وصنيأ

فقدياً مجةِ املر األ َ
־ ولقذذد قاهلذذا حذ األمذذة وترمجاهنذذا لذذا سذذال مذذا حسذذن اخللذذقت فقذذال:
حسذذن اخللذذق أمذذر هذذني واذذب بشذذو وكذذالم لذذني ..ولقذذد كذذدق
 ،ففي الواب واللسان أسر القلوب.

-281وع الر ا عن كِ عيب

كما أ ع ال خ ت د امل اواي
كليلة
־ فااعل عينب عني الرضا ..ال عني الساد ..تفل.
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« -282إ الرجِ ليحدتين ابْلديط ق د عت ع ق ِ أ تل د أم ع
فيحملين ن ن األ َ أ أنصَ وأستمأ لع».
־ قاهل ذذا الفقي ذذب األدي ذذب الش ذذافعي رمح ذذب هللا ..ول ذذذا كس ذذب ك ذذل م ذذن
حاور حبا وكرامة ...إن يف إع اك الفركة لرخذرين ليلبتذوا ذواهتذم
وي يوا قدراهتم لدليل على العقل واحلكمة.

« -283ما رأيَ رجطً أوليتع معروف اً إال أ ا م ا ٌي ين وٌين ع ،وال
رأيَ رجطً فر

منع ش

إال أظلم ما ي ين وٌينع».

־ فالذذدار علذذى القلذذب ..وحسذذن العمذذل فااعذذل قلبذذب سذذليما علذذى
ك ذذل الن ذذاس ..ب ذ ذا لكله ذذم ..وحس ذذن عمل ذذب يف خدم ذذة الن ذذاس
تكسب ودهم.

 -284من ن ن خلق الرجِ أ حيدث صان ع وهو ي ت م.

־ وحينها يكون حلديلب القبول ..حذ قبذل أن يتحذدث وذلذب ألعذب
أرسل فيعا ال يرد.

-285قلَ اٌت م ما ا ٌينك

شرب فإنك ٌعد لن ت ت ما
والر ى
־ دع ذذوة للبس ذذمة الص ذذادقة ..دع ذذوة للبش ذذر يف النف ذذوس والس ذذرور يف
الواب ..فالبسمة سحر حالل.

-286إ الكط لف الفؤا وإمنا

جعِ الل ا على الفؤا ليطً
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־ ولق ذذد ق ذذال احلكم ذذاك :اللس ذذان مغ ذراف القل ذذوب ..وم ذذا خب ذذأ ام ذذرث
خبياة إال أظهرها هللا على قلتان واهب أو فلتان لساعب.

 -287اٌدأ عملك كورقة ٌي ا .

־ ال نمذذل قصذذدا خاطاذا ..ولذذيس يف القلذذب ذذال ..حينهذذا القلذذوب
علذذى حبذذب تذذدور ..عامذذل النذذاس بنقذذاك ..ابد هذذم بصذذفاك ..تنذذل
ذكرا وحسنا.

 -288أخرج رسالتك ٌو وح فاملرسل كثر.

־ ف ذ ذا خراذ ذ رس ذذالتب واض ذذحة فح ُس ذذن أتمله ذذا وفهمه ذذا واإل ذذان
هبا ..سيما والرسلني كلر بعضهم يهدف إىل التشوي .

 -289ال ت حب من رصيدال.

־ مذذن القلذذوب ..مذذن العيذذون ..مذذن اخلدمذذة ..مذذن الع ذذاك ..أضذذج
إىل الركذيد وال تذذنق .منذذب ..وأ ذذد مذذا يذذنق .الركذذيد ..الغضذذب
فال تغضب كما قال الصادق الصدوق .
 -291إ ا أفاض املر ء الكط كانَ احملصلة مزي داً م ن الك ط
وقليطً من الفعِ.
־ دف أعمالذذب وإجنايات ذذب تتحذذدث عن ذذب أكل ذذر ممذذا تتح ذذدث أع ذ
عنها.

 -291كثر اللو تورث النقر وتوجب الره ة.

־ اللذذوم يبعذذدك مذذن أحبابذذب ..وةعلذذب عرضذذة للعتذذب وال يبذذق لذذب
كديق.
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 -292ال جتعِ ليِ املر صورتع.
־ حينه ذ ذذا تك ذ ذذون مغ ذ ذذرا ابالع ب ذ ذذاف األول ..الص ذ ذذورة الواح ذ ذذدة م ذ ذذن
الؤ ران..علم الرك وفكر وأثر خه دليل.

-293وعاشر مبعرو
اعتدى

وسامح من

وفار ولكن ابل ه
־ التسا ون هم الذين يبنون يف قلوب النذاس حبذا ألهنذم ع مذاك ال
يشغلهم احلقد عن دورهم يف احلياة.

-294ومن ال

ت قى على اهل ر

والنوى
־ من أحب على اإلخال
هللا ويف هللا.

أن ن

مو تع غري احملب املخالص
يضر قرب أحد أو بعذد مذا دام مذع

 -295اإلصئا هو سر ف منا لآلخرين.
־ القذذادة للقلذذوب واإلبذذداف اإلك ذذغاك مذذن أس ذرار جنذذاحهم ..ق ذذد ال
يريد منب أتباعب إال أن تسمع كوهتم ح لو أتخذ آبرا هم.

 -296ال جتعِ نف ك معت راً ائماً.
־ ويف هذا نذير من اخل أ ..ف ايك وما يعتذر منب.

 -297تف م وج ة نظر اآلخر أب جنعِ نف ك مكانع.
־ إذا اعل ذ ذ ذ عفس ذ ذذب مك ذ ذذان اوخ ذ ذ ذرين ل ذ ذذن خت ذ ذ ذب يف حقه ذ ذذم..
ستحب هلم ما نب لنفسب.
 -298ن ةِدث الناس ما أق لَ إليك قلوّبم.
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־ وتسذذت يع أن تكتشذذج هذذذا مذذن عيذذوهنم ..واذذوههم ..كلمذذاهتم..
مش ذذاركاهتم ..اهتب ذذل وقذ ذ الر ب ذذة ف ذ ذا أدب ذذرن ال ذذنفس فتوق ذذج..
فللقلوب إقبال وإدابر.
***
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التفك ري
 -299فكر ء األف ِ ائماً.
־ تبقذذى هبذذذا التفكذذه األفضذذل ..ألن مذذن يفكذذر يف الصذذغا ر يبقذذى
كغها.
 -311وفر رجة عالية من األمن.

־ اومنذذون فقذذد هذذم مذذن يبذذدعون ..اخلذذا فون هذذم مذذن يذذرددون يف
التفك ذذه ..والتفك ذذه ال ك ذذن أن يعم ذذل ب اقت ذذب النشذ ذ ة يف ا ذذو
خا ج ..إن أبناكان أ د حااة لتمن ح يفكروا بنجاح.
 -311شرَا اإلٌداع األمن واْلرية.
־ التفكذذه احلذذر األمذذن ..هذذو الذذذمي يقذذدم األمذذم إىل مصذذاف تكذذن
متوقعة ..حقا إن حرية التفكه دون قيود من بشذر إال مذن قيمهذا
وثوابته ذ ذذا ..م ذ ذذع أم ذ ذذن يتج ذ ذذاوي ح ذ ذذدود اخل ذ ذذوف عل ذ ذذى ال ذ ذذنفس أو
الستقبل هلو ادير ببلوي قمة اإلبداف.

 -312من يعيش ء خو لن يكن نرا.

־ تتلع ذذلم كلمات ذذب ..وتتعل ذذر خ وات ذذب ..اخل ذذا ج ال يق ذذود فك ذذر ..وال
يتحصل على إبذداف ..اخلذا فون يذرون أن وقذوفهم يف أمذاكنهم هذو
السلم هلم فكيج لو فكرواب.

 -313إ عينيك لي َ سوى انعكاس ألفكارال.
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־ فمنهما يشذع األمذل ..يشذع الفكذر ..يشذع النجذاح ..وإعذب لذرا
يف عيذذا مذذن أمامذذب مذذاذا يريذذدت وأيذذن يريذذدت وكيذذج يريذذدت فكذذن
عينا للهمة وفكرا هلا.
 -314ي تدل على عقِ العاقِ ٌ كوتع وس كونع وخف ض ٌص ر
ونركاتع ء أماكنع الطئقة ٌع.

־ وهلل در ابن اجلويمي رمحب هللا حني قاهلا ..ففيها احلكمة والفكر..
فالعاقذذل كلذذه الصذذم فكذذرا ..وكلذذه السذذكون أتمذذال ..وخذذافض
لبصر لاال يشغل قلبب ..وحركتب ال قة ليعرف عنب أعب ذو عل ة.

 -315إ هلل س يوفاً يقب أ ّب ا رؤوس الظلم ة من ا أخب اؤهم
ومحاقاهتم.

־ ال لم ظلمان يوم القيامة ..وهللا عل وال قد كتب علذى ال لمذة
الصغار ..وأ د مذا يسذلد علذى ال لمذة أخ ذاثهم فتقعذدهم ..أو
أفكارهم ال هبا يضلون عن السبيل أو محاقاهتم ال فعلوهذا دون
تفك ذ ذذه واخلالك ذ ذذة أن ال ذ ذذا تتس ذ ذذلد علي ذ ذذب عفس ذ ذذب وفك ذ ذذر ح ذ ذ
تقعد  ..فال ت الوا.

« -316ال ٌيك على اْلب إال الن ا ».

־ قاهلذذا راذذل أم ذذام عمذذر بذذن اخل ذذاب  لذذا قذذال ل ذذب عمذذر أع ذذب ال
ابب ..إعب منهو يف التفكه يرا أن احلب للنساك فقد ..ععم إن
الذين يعرفون احلب الفاضل هم النسذاك أمذا وأختذا ويواذة ..لكذن
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احلذذق أن احلذذب لكذذل الالوقذذان كنذذل ير بذذب اجلميذذع فكذذرا وسذذلوكا
ولكن على القيم واللواب .

 -317إ ا وجدت جديداً فكأين وقعَ على كنز.

־ قاهلذذا احذذد العقذذالك يوم ذا ..ذلذذب أعذذب يعل ذم يقين ذا أن اجلديذذد الفيذذد
كنذذل لإلعسذذاعية يرفعهذذا ويقذذود حياهتذذا ..وال يكذذون اجلديذذد إال مذذن
خالل فكر ثقب وعمق علمي انقد ويريب عملي.

 -318اجعِ نياتك متعة.

־ ولكن كيذج عسذتمتع ابحليذاة ..هذل هذو القصذر الشذيد أم احلديقذة
اجلميلذذة أم ..مذذاذات احليذذاة متعذذة ..عنذذد النجذذاح ..عنذذد اإلجنذذاي..
عند خدمة اوخرين ..عند كلمة كرا ..عند رسذم البسذمة علذى
فا اوخرين ..عند التفكه يف خدمة اإلعسان.
 -319التعب أصلع من ال هن.

 وإذا كل الذهن تعذب اجلسذم ..وأكلذر مذا ياد تعبنذا هذو التفكذه فيمذاال طا ل من ورا ب.

 -311فكر ٌعقلك ال ٌعقِ غريال.

־ لغ ذذهك عق ذذل ..ول ذذب عق ذذل حب ذذاك هللا ب ذذب ..ف ذذال تلغ ذذي عقل ذذب يف
عق ذذول اوخ ذرين وأفك ذذارهم ..ول ذذيس مع ذذل ذل ذذب أال تس ذذتفيد م ذذن
مشورة وخهان اوخرين.

 -311قي ِ ل ع أخب أت ( )999م ر فئ ب وق ال ال ،تعلم َ
( )999مر .

قول على قول

78

־ ه ذذذ القول ذذة قاهل ذذا أديس ذذون خم ذذرف الكه ذ ذرابك ..حي ذذث تعل ذذم م ذذن
أخ ا ب ..ولقد كدق ..فلقد تعلم من ( )222خ أ أال يفعلها
مرة أخرا ..فليجرب طريقا اديدا لعل فيب النجاح وقد كان.
 -312إ ا سرت ء َريق فوجدتع م دو اً فم ن اجل ِ أ تع و
إىل نفس البريق وتتوقأ نتي ة خمتلفة.

־ ولعذذل أديسذذون يف القولذذة السذذابقة عذذا أعذذب قذذد اكتشذذج ()222
طريقا مسدودا وواد يف األلج االخراف الذمي ه الدعيا.

 -313اقرأ ما ٌ ال بور.

־ لك ذذل كلم ذذة من ذذوق ومفه ذذوم ..والتأم ذذل فيم ذذا يقذ ذرأ ي ذذرا م ذذا ب ذذني
الس ور ففيب سر ال يرا إال الفكرون البدعون.

 -314جيب أال تكو نياتنا ر ات فعِ.

־ الذين يفويون ابلفذر هذم مذن يصذنع األفعذال ..خت ي ذا وتن يمذا
فيسذ ذذتغلوهنا ..أم ذ ذذا ال ذ ذذذمي يعيش ذ ذذون عل ذ ذذى ردان الفع ذ ذذل ال يع ذ ذذدو
أحدهم إال أن يكون تردادا وكدا لرخرين.
 -315نصَ العقِ مدارات الناس.
־ لتكسب مودهتم ..وطاقذاهتم ..و بذتهم ..والعاقذل هذو مذن يذدارمي
الناس ال أن يداهنهم.
 -316يوجد ٌعض الناس ء اْليا جملر أهنم ولدوا في ا.

־ فهم ال يذؤثرون فيهذا ..ال يسذاكون يف ت ويرهذا ..أعضذاك خذاملني
يف حياة نب العمل الدثوب ..إن هؤالك عباا على احلياة.
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 -317من عيوٌنا األنكا اجلاهز .
־ وهذذذا مذذن أكذ األخ ذذاك أن يهذذل حكمذذب قبذذل أن تسذذمع وتعذذي
وتفكذذر مذذاذا عليذذب لذذو أتملذ وتلبذ أوال مث أكذذدرن احلكذذم إن
كان البد منب.

 -318كلما انكفئ الواند على نف ع كلما قلَ َاقتع.

־ فالعاقذذل الفكذذر هذذو مذذن ةعذذل عفسذذب مذذع اوخ ذرين ..وعقلذذب مذذع
عقوهلم ..لتتالقح ويبا بعضذها بعضذا ..أهذل ال اقذان والقذدران
النااحة هم من يفعل ذلب.

 -319امل كلة ه ء نظر اإلن ا لنف ع.

־ أع ذ مي ذلان عفس ذذب ..وكلم ذذا وثق ذ هب ذذا كاع ذ منتج ذة ..وكلم ذذا
يه ذذدن فيه ذذا كاع ذ خامل ذذة ..النج ذذاح أو الش ذذكلة م ذذن عفس ذذب
أع  ..فاخر لنفسب..

 -321إص طح من

التفك ري والنظ ر والتأم ِ ء األش يا  .لي ِ

الن اح.
־ وه ذذذا ه ذذو التغي ذذه ..تغي ذذه من ذذد أو أس ذذلوب التفك ذذه ..التأم ذذل يف
األ ياك ..أتملب هذا يع يب دفعة فكرية يف مشوار النجاح.
 -321اإلجياٌية فعِ ولي َ ر فعِ .إهنا م ا ر .
־ اإلعسذذان اإلةذذا يليذذد علذذى احليذذاة ..ويذذؤثر فيهذذا ..يبذذا الواقذذج
الدافعة ..يبادر الهتبال الفر يصنعها ال تصنعب ..ويستغلها ال
تستغلب.
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 -322أعظ م مع ارال اْلي ا ت دار ء أعم ا ال نفس ال

رية

وفكرها.
־ ومن اعتصر على عفسب ..وعرف قدراتذب وإمكاانتذب كذان اناحذا..
حقا إن النجاح يبدأ من داخلب أوال.

 -323االس تعانة ٌعق ول اآلخ رين أه م أل َ م ر م ن االس تعانة
ٌع طهتم.
־ عضذذالن كلذذه مذذن احلي ذوان أك ذ وأ ذذد ..وقذذد جنذذد يف كلذذه مذذن
الناس عضالن ال يسهها عقل فتكون وابال على كذاحبها ..إن
الذمي يدير العضالن عقل ..فاستعن بب خها لب.
 -324تعاملنا مأ اْل ار الئرٌية تعامِ الزٌو ال تعام ِ البال ب
من أجِ الفائد .
־ احلق علينا أن عستفيد من إجنايان اإلعسان وياربذب مهمذا كذان مث
ععرضها على ثوابتنا مث عتعلمها وعبدف فيها واألحكم مع ذلذب أن
ع ورها وال عبقي عالة عليها.

 -325علينا أ نقيس ال ل لة أب عَ نلقاهتا.

־ ف ذ ن الذذدخل علذذى السلسذذلة التعاضذذدة أضذذعج حلقذذة فيهذذا فمذذن
احل ذذق عل ذذى ابق ذذي السلس ذذلة محاي ذذة أض ذذعفها إن أردن االس ذذتمرار
قوية.

 -326ال تت او ابألمر الصئري إ ا كا يق ِ النمو.
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־ اع ذ ذذر الش ذ ذذكلة الص ذ ذذغهة وس ذ ذذارف يف معاجلته ذ ذذا ف ذ ذ ذ ن كل ذ ذذها م ذ ذذن
الش ذ ذذكالن والعقب ذ ذذان الذ ذ ذ عراه ذ ذذا الي ذ ذذوم ه ذ ذذي عت ذ ذذا و هت ذ ذذاون يف
مشكالن األمس وقد كان حلها سهال.
 -327ه َ األفكار ووج ا ٌدالً من إلئائ ا.
־ كذذل فكذذرة أتتيذذب اذذديرة ابالح ذرام ..عاملهذذا ابلتقييذذد والتهذذذيب
والتشذيب ..إن نتجها اليوم ..فقد نتااها دا.
 -328إ ع ل ة ال زمن ال تتوق َ إهن ا ت ري وينم و مع ا الك ائن
ال ر .
־ فاس ذذتغل ال ذذلمن ..واب ذذن أايم ذذب وليالي ذذب ابلعل ذذم والعم ذذل ..فهم ذذا
السالح الناال.

 -329تعلم ف يلة االنتظار.

־ وال تسذذتعجل النت ذذا و ..فاالعت ذذار س ذذالح التذذدراني  ..وح ذذارب
العجلة ،فالعجلى هم من ال ارم اإلجناي مع التفكه.

 -331إ ا ك ا ال ح ر ه ا ً ف إ ك ِ ال فن تظ ر ٌراع ة ء
اإلحبار.

العقبان تصنع القادة ..وإذا كان النجاح رخيصا ختلى عنب أكذحابب..
وعادة إذا كان اجلميع حولب اناحا فأين أيلكتب.
 -331أعظم ش ء العاَل ه فكر جا ت ء وقت ا.
־ والشذذكلة الع مذذى يف العذذا إذا حبس ذ هذذذ الفكذذرة عذذن وق ذ
حااتها.
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 -332ال ين يديرو رؤوس م للخلَ ال يرو الئد أٌداً.
־ م ذذا أُو الغ ذ ذلال عن ذذد ال ذذاردة إال ألع ذذب ين ذذر إىل اخلل ذذج فيت ذذأخر
ابلتفات ذذب ..وم ذذا ف ذذاي األس ذذد إال ألع ذذب ين ذذر عل ذذى م ذذا يري ذذد فيح ذذدد
االي ذ ذذا مث ين ل ذ ذذق وال يع ذ ذذود إال وق ذ ذذد اكذ ذ ذ اد فريس ذ ذذتب وأك ذ ذذاب
هدفب ..وهذا من أبري كفان القا د.
فما هو إال للت لق سلم
-333على كتفيع ي لغ اجملد غري
־ أمي كتفني ععات هل هي اللمنت ..أم ..أم ..حسا أهنا كتب..
قدرتب ..طاقتذب ..بعذد توفيذق هللا تعذاىل ..مجيذل أن تعذني النذاس
علذذى النجذذاح ..لكذذن األمجذذل أن تكذذون قذذدرة هلذذم دافذذع لنجذذاحهم
من األمام.
 -334الت ارَ رئة اإلٌداع.

־ فجرب ال ترااع ..فكله من البدعني جنحوا بعد يربة اصية
أو دراسة لتجارب اوخرين.

 -335اَرح ق عة الت ويَ.

־ فالسذ ذذوفني ال أرض ذ ذا ق ع ذ ذوا ..وال أم ذ ذذال حقق ذ ذوا ..ف ذ ذذاطرح عن ذ ذذب
التسذذويج ..فالنذااحون سذذبقوك ولذذو سذذوفوا مذذا وكذذلوا ..أعذ ال
تقل عنهم فاع لق وخلج سوف وراكك.

 -336أ ل و .

־ يقوهلا أانس يوم القيامة فما أخذرهم عذن العمذل الرا ذد الصذا إال
التسويج فأف ..مث تج لسوف ..كما أخرن وح م .
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 -337ين ئ أال تقول كِ ما تعر  ..ولكن ين ئ أ تع ر ك ِ
ما تقول.
־ فذذبعض مذذا ععرفذذب سذذر يف القلذذب ..وبعضذذب مذذن الصذذلحة كتماعذذب..
وبعضب ،..الهذم أن تعذرف مذاذا تقذولت تذؤمن نذا تقذول ..مسذؤول
عما تقول.

 -338انظر لإلن ا كما هو ،ال كما كا .

־ من العدل أال تسأل عن الاضي للعاملني ..العدل كذل العذدل أن
نك ذذم علي ذذب كم ذذا ه ذذو اون ..لك ذذل من ذذا .ري ذ ف ذذال ن ذذاكما إلي ذذب
حاكما إن ا ليومي الذمي أان فيب.

 -339ل دى ك ِ إن ا خم زو هائ ِ م ن املواه ب والباق ات
ولكن ا حم وسة حتَ ركا من ال ك وال

واخلو وانعدا الثق ة

فإ ا نررهتا من لك فإهنا ستن مر ك طل م ن الق و ال ت دفعك
ء البريق الصحيح لطستفا من ا.
־ الشذذب والذذردد واخلذذوف واععذذدام اللقذذة ..رابعذذي ضذذعج أو عذذدم
النجذذاح ..فالشذذككني يف قذذدراهتم والذذردد يف ال ريذذق حنذذو العذذاو
واخلذذا فني مذذن النتذذا و ..ف ذ ذا ن ذذررن الذذنفس مذذن هذذذا كلذذب ك ذذان
النجاح.

 -341انفر حتَ رجليك ني ط أن َ واق َ فلع ِ هن اال كن زاً ال
يكلفك الوصول إليع إال أ حتفر شرباً.
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־ الهذذم أن تبذذدأ وال تتذذأخر ..وال ت ذذن أن النجذذاح دا م ذا مكل ذج..
قد ال يكلفب النجاح إىل أن تبدأ ..فاستعن ابهلل.

 -341جرَ ما َل جيرٌع غريال.

־ حينهذذا تليذذد يف احليذذاة يربذذة ..وعفتذذق هلذذا طريق ذا اديذذدا ..وتذذدهلا
علذذى رثيذذة ..وتفذذتح هلذذا أفق ذا يصذذل إليذذب أحذذد مذذن قبذذل وهكذذذا
النااحون.

 -342قد لرجلك ق ِ اخلبو مو ع ا.

־ قبل أن تن لق أتكد من موضع أقدامب ..خ د ..ع م ..حذدد
اهلدف ..ح ال تلل القدم وال تضيع الواهة .

 -343تصيد ال ل يات ق ِ أ تصيدال.

־ التأمذ ذذل يف أعمالذ ذذب ..الذ ذذذمي يع ذ ذذي عفسذ ذذب وعملذ ذذب وقت ذ ذا ..الب ذ ذا
يتج ذذاوي الس ذذلبيان قب ذذل وقوعه ذذا ..خ َذ ذد لتجاويه ذذا ..ل ذذذا فه ذذو
كا د هلا قبل أن تقع ...أو خفج من وقعها.
 -344ال تئر ء املا

 ،اجعلع وقو امل تق ِ.

־ للماضذ ذذي فا ذ ذذدة ك ذ ذ ا حيذ ذذث أعذ ذذب التذ ذذاري ومنذ ذذب تسذ ذذتلهم الع ذ ذ
واخل ذ ان والتجذذارب ..ولكذذن ..هنذذاك مذذن خي ذذب فيذذب فيغذذرق فيذذب
دون ع ة ..ينسى حاضر ومستقبلب ..أقول هلؤالك أاعل الاضي
طريق الستقبل.

 -345ال داية أصعب جز ء العمِ.
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־ فأحسذذن البدايذذة ..اعذ هبذذا ..فذ ن فعلذ ذلذذب ..اعتنذ النهايذذة
بنفسها – إبذن هللا.-

 -346خصص وقتاً للتفكري.

־ حق ذا التذذأملون وحذذدهم هذذم مذذن يق ذرأ السذذتقبل إبذن هللا فيهتبلذذون
الف ذذر  ..اله ذذم فك ذذر وأتم ذذل قب ذذل أن تب ذذدأ ..وق ذذج م ذذع عمل ذذب
وقفان مرااعة ..حينها فقد أع يف ال ريق الصحيح.

 -347الت خيص ال ليم ٌداية اْلِ.

־ وهذذذا اتذذال مذذن القا ذذد إىل الوقذذوف علذذى مالبسذذان الشذذكلة أو
العقب ذذة فيقرأه ذذا م ذذن مجي ذذع اجله ذذان ..حينه ذذا يك ذذون التش ذذاي.
سليما ..وحينها يكون احلل إبذن هللا انالا.

 -348إ اجلو العاصَ ال يكنع أ ي قى َوال الوقَ.

־ النااحون هم من يتحمل العواكج ..العقبذان أمذام جناحذاهتم..
إهنذذم يذذدركون وهذذم العقذذالك أن النجذذاح معذذب دا ذذم إبذن هللا ..أمذذا
العواكذذج والعقبذذان فهذذي يا لذذة ..نتذذال إىل ك ذ  ..الهذذم العمذذل
واالستمرارية مهما كاع العواكج.

 -349ن ىت تتخل ق األش يا ء الواق أ فإن ع ين ئ أ تتخل ق ء
ال هن أوالً.
־ بدايذذة النجذذاح فكذذرة ختمذذرن يف العقذذل ..أتملهذذا كذذاحبها ..فك ذر
فيه ذذا كل ذذها ..مث أخراه ذذا ..مش ذذاورة ..م ذذداورة ..ت ذذدرل ..ت بي ذذق
اناح إبذن هللا.
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 -351انت ع من ئ امل اعر.
־ العاطف ذ ذ ذذة م ذ ذ ذذودة ....وال ذ ذ ذذذين ال لك ذ ذ ذذون العواط ذ ذ ذج اجليا ذ ذ ذذة
والشذ ذذاعر التدفق ذ ذذة ال يكوع ذ ذذون يف قلذ ذذوب أك ذ ذذحاهبم ..اله ذ ذم أال
تضذذغد عليذذب العواط ذج فتنحذذرف مذذن الص ذواب إىل اخل ذذأ ..أو
من دا رة السؤولية واألماعة إىل السلبية وفقد التواب.
 -351الفكر األصيلة ال ت ٌِ أٌداً.
־ وذلذ ذذب ألهنذ ذذا أكذ ذذيلة ..راسذ ذذاة ..أمينذ ذذة ..كذ ذذادقة ..قذ ذذد ذ ذذون
أك ذذحاهبا ولكنه ذذا ال أ ذذون ..ألن الفك ذذرة األك ذذيلة ذان اهل ذذدف
كل هلا كاحب ...وعنها مدافع.
 -352مقاٌِ ل واند هناال ألَ أَل.

־ الصذذابرون علذذى اوالم هذذم النذذااحون يف احليذذاة ..والذذذمي يريذذد أن
يصل إىل التلذذذ ابلنجذاح البذد أن يصذ فهذو سذفينة النجذاة إبذن
هللا.
 -353اسأل هللا أ يقو ظ رال على اْلمِ ٌ دالً م ن أ ت دعو

س حانع ليخفَ عنك.
־ ف عذذب إن سذذألتب سذذبحاعب أن يقويذذب فبكرمذذب عذذل واذذل تكذذون مذذن
مليد من اإلعتال واإلفادة ..أما سؤال التافيج فهذو رضذا ابلواقذع
أو استسالم لب.

 -354رتب أفكارال ك تيب ن ات العنب.
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־ حب ذذة ..حب ذذة ..متدرا ذذة ..متسلس ذذلة ..كالعق ذذد الفري ذذد واجلذ ذواهر
النفيسة.

 -355الفكر ال تقتل ا إال فكر .

־ قد عقاوم فكرة خاطاة نقاومة كاحبها أو اولة اربتها ..وهذا
ال كن ..من أراد مقاومة فكرة فليأن بفكرة أمجل وأرقى وأجنذح
فلينشرها ف ن الناس ابون عادة األمجل و األجنع.

 -356انظ ر للما

كرص يد م ن الت ارَ واخل رب وللحا ر

كم مار حتد وللم تق ِ كصور م رقة من األمِ.
־ وهك ذذذا يفع ذذل العق ذذالك لق ذذاك فك ذذراي ب ذذني احلاض ذذر والس ذذتقبل يلم ذذر
إبذن هللا جناحا.

 -357م ن اخلب أ أ تن تظم اْلي ا م ن نول ك وت ال الفو ى ء
قل ك.
־ بداية النجذاح مذن داخلذب ..ال تشذعر ابحليذاة ومجاهلذا إال إذا كذان
داخلذذب مجذذاال وأمذذال ..فذذن م قلبذذب وعقلذذب أوال ..تنذذت م احليذذاة
من حولب إبذن هللا.

 -358األفكار الرائعة تقتِ ابلت ويَ.

־ وأكلر ما ينذدم عليذب يذوم القيامذة هذذا فيقذول أانس عيذاذا ابهلل أف
لسوف.

 -359ال ترٌ عقلك ٌ

حمد .
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־ أطلق لب العنان ..ودعب ةول نة ويسرة ..دعب يفكر كيفما الو
لب ..وستجد حيناذ متجدد مبدف.

 -361خري العا أال تكو لك عا .

־ وما حجب الكله عذن اسذتلمار طاقذاهتم وقذدراهتم إال أسذر العذادة
وه ذذي م ذذا كب ذل اجل ذذاهليون أن يس ذذلموا فق ذذد أس ذذرهم {إِان َو َج ْد َان

آ ََاب َ َان َعلَى أُمة} [اللخرف.]99 :

 -361اس ح فاْلقِ ال

انل ق باً م ن الران ة يعب حمص والً

رائعاً.
־ فاس ذ ذذتغل إاايت ذ ذذب لراحت ذ ذذب ..ااعله ذ ذذا كمكاف ذ ذذأة عل ذ ذذى الع ذ ذذاك
واإلجناي لتعود را عا متدفقا كالشالل.

 -362ك ِ األعم ال العظيم ة ه إجنازه ا عل ى َريق ة النم ِ ش ي اً
ف ي اً.
־ ابلتدرل ..ابلص  ..ابالستمرار.

 -363أ من ٌدأ امل مة أجنز نصف ا.
־ والعذ ة ابلبذدااين ..ابذدأ فقذذد تق ذع الكلذه بيذدايتب  ..ال تقذذج
كلها ..ما دم عايما فتوكل على هللا.

 -364عش كِ ْلظة على أهنا آخر ْلظة ء نياتك.
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־ وكذذدق رسذذول هللا  فيمذذا معنذذا « :إ ا قام َ ال اعة وء ي د
أندكم ف يلة فليئرس ا» حينها ةب أن تشعر أعذب حبااذة أن
ترك أثرا.

 -365التوقعات ن ب البلب.
־ فمن أحسذن ال ذن كذان ..ومذن أسذاك كذان ..مذن فكذر ابإلةذاب
كان ومن فكر ضد كان ..فكن على حسن ال ذن ابهلل تعذاىل..
إمنا الفأل من الن ق..

 -366اخلأ النظار ال و ا .

־ ال تتشذذاكم ..فعسذذى الفذذرل يف رحذذم العسذذر ..وعسذذى النجذذاح يف
طيان الفشل ..أمل خها دا ما.

 -367فكر ق ِ أ تنف .

־ فقد يكون يف حل ة تفكر اختصار ال ريق.

 -368قيد أفكارال وه ساخنة.

־ فكلذذه مذذن األفكذذار خسذذرها أكذذحاهبا ..وخسذذرها ا.تمذذع ألهنذذا
تقي ذذد فض ذذاع يف عق ذذول أك ذذحاهبا ..قي ذد ..أكت ذذب ..فك ذذر م ذذع
اوخرين.

 -369إ ا فكرت ٌ كِ عيَ ستظِ عيفاً.
־ والضذذعيج ال يقذذدم ذذياا ..ولذذيس لذذب يف مي ذلان النذذاس ذذياا ألعذذب
ضعيج.
 -371استمتأ ابألشيا الصئري ء نياتك.
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־ فما األ ذياك الكبذهة إال مذن الصذغه بذدأن ولقذد قيذل :إمنذا السذيل
ااتمذذاف الذذنقد ..فاهتمامذذب ابلفكذذرة الصذذغهة هذذو وقذذود الفكذذرة
الكبهة.
 -371ال تعتب على الدهر ،فمن عتب على الدهر َال عت ع.
־ وبدال من هذا اعتب على عفسب ..أتخذرنت أتقذدمت أيذن
أانت.
 -372خفَ محولتك.

־ امحذذل اهلذذم ..اهلذذدف ..العمذذل ..ولكذذن علذذى قذذدر اسذذت اعتب..
َ ااُ نَ ْف ً ا إِال ُو ْس َع َ ا} [البق ذذرة:
ووف ذذق ق ذذدرتب { َال يُ َكلِة ُ

.]986

 -373ال حتتقر الرأ اجلزيِ من رجِ هزيِ.
־ فعليب هلالب ولب اليل فكر .

عرفَ ّبا صديق من عدو
-374جزى هللا ال دائد كِ خري
־ يف يم ذذن الرف ذذا ق ذذد ال ينكش ذذج األك ذذحاب وال ذذلمالك ..الش ذذدا د
وحذذدها هذذي مذذن تكشذذج لذذب مذذن أعذ  ..ومذذن حولذذب ..الهذذم
استلمارها.
 -375الق درات الب يع ة مث ِ الن ااتت الب يعي ة حتت اج لتع دها
ابلت يب والت يب والرعاية.
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־ الذذذمي ال ي ذذور عفسذذب وواقذذج ..والذذذمي ال يعذذرف قدراتذذب هذذا م..
والذمي عرف قدراتب ف ورها ودرهبا ومهنها عاقل را د.

 -376كافئ فكرال ٌعد جناح الفكر .

־ ابالسرخاك ..ابإلااية ..بفكرة اديدة.

 -377ال تيب عطمة التفكري النا ا.

־ فبداي ذذة النج ذذاح لتا ذذيد والتن ذذيم ..والن م ذذون ه ذذم م ذذن يهتب ذذل
الفر  ..والفر ال أتو إال الستعدين هلا.

 -378ي عد الن اس أ يبيع وا الرج ِ ال

يعتق دو أن ع يفك ر

جدايً ء مصاْل م أكثر مما يفكرو هم في ا.

־ ولذذذلب فمذذن طذذان القا ذذد الفكذذر أن العذذاملني معذذب يعملذذون وهذذو
يفكذذر يف خذذدمتهم وكيذذج يشذذكرهم وافذذلهم ويليذذد مذذن أحالمهذذم
فتلداد لب طاعتهم وحبهم.

 -379آمن أنَ ٌفكرتك أوالً إىل ند االعتق ا  ،نين ا ي ؤمن ّب ا
اآلخرو وإال ف ت قى جمر صياغة خالية من الروح واْليا .

־ وليسذ ذ ذ النا ح ذ ذذة اللكل ذ ذذى كالنا ح ذ ذذة الس ذ ذذتأارة ..ع ذ ذذن إ اع ذ ذذب
بفكرتب يليد ثقة الناس هبا.

 -381إ ا صدأ الرأ صقلتع امل ور .

־ فما عدم من استاار وال خاب من استشار.

 -381خري الناس أنفع م للناس.
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־ يدخل عليهم السرور ..أو يساعدهم ..أو يسقي هلذم ..أو امذل
أح ذذدهم عل ذذى دابت ذذب ..أو يتج ذذاوي ع ذذنهم ..أو ينص ذذح هل ذذم ..ذاك
أعفعهم.
 -382الت ارَ ليس هلا هناية واملر من ا ء زاي .
־ وال يدرك ذلب إال الذين يعملون.
 -383الفكر مرآ تريك ن نك من سي ك .
־ فكن مفكرا متجردا مستشها تكن كل يوم يف يايدة.

 -384أنب ال

حيول الب إىل آنية للزيَ أو العبر.

־ واألحذذب منذذب الذذذمي اذذول الفكذذرة إىل اكتشذذاف اديذذد أو إجنذذاي
محيد يرقى بب اإلعسان إهنا الفكرة والعمل للصا العام.

 -385إ الق در عل ى ك ب حم ة اآلخ رين ل يس معناه ا أ
ت ت لم ألفكارهم وإمنا تتعاو وتتفاهم مع م.

־ رأس كسب بة اوخرين أن تصبح هلذم ذريكا ..يف الهمذة ..يف
اهلم ..يف الرأمي ..وليس إلذابة هدفب يف أهدافهم.

 -386إ االنفعال مر واند ي د تلط الباقة.

־ فكيذذج نذذن ينفعذذل كذذل مذذرة ..إعذذب يهلذذب عفسذذب ..ويضذذيع عمذذر ..
حق ذا إعن ذذا ال عتع ذذب م ذذن أاس ذذادان بق ذذدر تع ذذب عفوس ذذنا يف حل ذذة
اعفعال.

 -387استمأ لت تفيد ال ل .
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־ ال تنشذذغل أثنذذاك احل ذوار ابلذذرد والت يذذر ..اسذذتمع ايذذدا ..حلذذل مذذا
تسذذمع ..احبذذث عذذن احل ذذق عنذذد ذذاورك ..وسذذتجد إن ذذاك هللا
أعب قريب من اورك مستفيد منب مقنع لب.
-388أ َ اجلليد.
־ بينذ ذب وب ذذني م ذذن تتعام ذذل معه ذذم ..ق ذذد ي ذذردهم عن ذذب احلي ذذاك ..أو
اخل ذذوف ..أو ض ذذعج العرفذ ذذة ..أذب اجللي ذذد بين ذذب وبيذ ذذنهم ت ذذرا
طاقاهتم وتكسب حبهم.
 -389انظر للفكار على أهنا فر ال على أهنا م كطت.

־ ألن من ين ر هلا على أهنا فر سوف يسذتلمرها ..أمذا مذن ع ذر
هلا على أهنا مشكلة فسي ل مكاعب.

 -391فكر ابمل تق ِ.

־ فمن فكر فيها اهتبل فركة ..ف ن الفر يفوي هبا الستعدون.

نىت إ ا فات أمر عاتب القدر
-391وعاجز الرأ م ياع لفرصتع
־ العذ ذذاالون ال يذ ذذدركون الفذ ذذر  ..أقعذ ذذدهم العجذ ذذل عذ ذذن العمذ ذذل..
ةيدون لوم اوخرين ..ال يصلون لنتيجة وال اققون هدفا.
 -392لن تكو غري نف ك فاق ل ا.

־ علذى عالهتذا ..علذى قصذورها ..علذذى ضذعفها ..اقبلهذا كمذا هذذي..
اقبلها وطورها وعاا ضعفها ..فقد تنجح يوما.
 -393أنطمنا مثِ أٌنائنا حتتاج إىل الت

يأ والدعم.

־ ونتال مللهم إىل احلب والعمل والتعاهد والرعاية.
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 -394من ي أ اإلَار حيكم النتي ة.
־ اإلطذذار رسذذالة ..اإلطذذار رثيذذة ..اإلطذذار قذذيم ..اإلطذذار مؤ ذران..
اإلطذذار ع ذذم ..اإلطذذار خ ذذة ..ومذذن حكذذم كذذل ذلذذب فكأعذذب يذذرا
النتيجة إبذن هللا.

 -395كن على فة ال ب ال على فة النتي ة.

־ اع ذ ابألسذذباب فهذذي دليذذل النتذذا و ..اذذود األسذذباب وأتكذذد أن
الغاية ال ت ر الوسيلة.

 -396قس مرت واغبس مر .

־ قاهل ذذا أا ذذدادان ..رن تع ذذي عفس ذذب للتفك ذذه فرك ذذة أكذ ذ ووقتذ ذا
أطول وللعمل وقذ أقذل ..ولقذد كذدقوا فذالتفكه أسذاس النجذاح
إبذن هللا ...وإذ أحكم اختصر الوق .

 -397أخرج من منبية اتك إىل منبية اآلخرين.

־ ال ذذذمي يع ذذي يف إط ذذار فك ذذرة فق ذذد ..ق ذذد ال يس ذذتفيد م ذذن أفك ذذار
وجناح ذان اوخ ذرين ..العقذذالك يس ذذتفيدون لنمذذاك ذواهت ذذم مذذن ك ذذل
أحد

 -398كلما اٌتعدت عن قبرال كلما أ يَ ٌ كِ أكرب.

־ وكلمذ ذذا خرا ذ ذ مذ ذذن دا رتذ ذذب كلمذ ذذا يادن فا ذ ذذدتب ..وتوسذ ذذع
مداركب ...ووادن ميداان اديدا للنماك والع اك.

 -399ال تر أنطمك.
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־ اسذ ذذتغلها ..سذ ذذجلها ..أتملهذ ذذا ..وإذا كن ذ ذ ال نتااهذ ذذا اليذ ذذوم..
فااعلها يف األر يج مكتوبة لعلب نتااها مستقبال.

 -411من ق لنا زرعوا وكن أكلنا ..وكن نزرع ليأكِ غريان.

־ وهكذذذا العقذذالك يبنذذون لغذذههم كمذذا يبذذا ذذههم هلذذم ويغرسذذون وقذذد
أيكل ههم ..وليس الهم من أيكل الهم أن تذلرف وتنمذو البذذور
ابسقة وتكون احلياة إعتااا ..وترك من بعدك أثرا محيدا

 -411اكتب أهدافك.
־ لرااعهذذا دا مذذا ..ف َكذر فيهذذا ..اكتبهذذا ..علقهذذا أمذذام فريذذق العمذذل
رااعهذذا مذذع فريقذذب بذذني فذذرة وأخذذرا ..ح ذ اف وهنذذا كأطذذا هم
ف ن ذلب كيج رال ينسوهنا.
 -412رتب نف ك.

־ رتذ ذذب أولوايتذ ذذب ..ع ذ ذذم وقتذ ذذب ..تعلذ ذذم كلمذ ذذة ال ..قذ ذذل عع ذ ذم يف
وقتها ..وال يف وقتها ..فكل منها يف وقتها حكمة.
 -413انلم أوالً.
־ احل ذ ذذم نس ذ ذذتقبلب ..احلذ ذ ذذم بغ ذ ذذدك  ..احلذ ذ ذذم ابلنجذ ذ ذذاح ..احلذ ذ ذذم
رهذ ذذدافب ..احلذ ذذم ت ذ ذذب ..فقذ ذذد تكذ ذذون هذ ذذي ذ ذذدك الشذ ذذرق
وواهب الباسم.
 -414إ ا أر ت أ ت ق يوم ك ف أكثر التفك ري ،وإ ا أر ت أ
تكو ره ْلظتك فعش مهو نياتك.
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־ ألن التفك ذذه يلي ذذد عم ذذرك اإلعت ذذااي واإلجن ذذايمي إبذن هللا ،وعلي ذذب
فأع ذ سذذابق اقراعذذب نراحذذل وسذذنوان ..وال تكذذن رهذذني حل تذذب
كا ف ن ذلب يقعدك عن الستقبل والن ر فيب ..فاهلموم رهينب.
 -415ال جتمد على أسلوَ واند.
־ عدد أساليبب ..عدد طرقذب ..عذدد منهجيتذب يف التفكذه ..إن
تعدد األساليب دليل االستمرارية والتفوق.

فاجعِ اإلصئا فناً
-416إ ٌعض القول فناً
־ اإلك ذذغاك ك ذذفة الن ذذااحني ..والق ذذول ف ذذن الق ذذادة ..وكم ذذا الق ذذادة
يبيعون األمل فهم كذلب متحدثون ابريون ،و مصغون ايدون.
 -417إ هللا خل ق

أقول.

ان

ول اانً وان داً ك أ أ أكث ر مم ا

־ فف ذذي االس ذذتماف حكم ذذة ..وفي ذذب االس ذذتفادة م ذذن ق ذذدران اوخ ذرين
وإمكاانهتم ..ال تتحدث إال حينمذا تكذون للكلمذة معذل ..قذد ال
تالم عند طاعب ..ولكن اللذوم يبذدأ مذع أول كلمذة قلتهذا يف ذه
وقتها.

 -418أهدافك تصنأ نياتك وتقو ال إىل م عاال.

־ فح ذذدد أه ذذدافب وف ذذق مباد ذذب وقيم ذذب ..فذ ذ ن أه ذذدافب ك ذذا غة
حلياتب فال تفصل بينهما ..ف منا احلياة اية.
 -419إ البريق الونيد الستعا قو اإلرا هو ان ا ال نفس
والثقة ّبا.
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־ اللقذذة ابلذذنفس واحرامهذذا ..دليذذل قذذوة اإلرادة والتذذأثه ..فذذنم ثقتذذب
ففيها النجاح.

 -411النفس كاْلصا إ ا ملكت ا فأكثر من خريها.

־ عادة الذنفس أن تكذون ذرودة وهلذا إقبذال وإدابر ..فمذ يسذر هللا
امتالكها فلنستغلها وعكلر من خهها.
 -411النفس مولعة حبب العاجِ.
־ وم ذذن استس ذذلم هل ذذا ذذاب عن ذذب العم ذذل ال ذذن م ..واألث ذذر الكام ذذل..
ال ذ ذذذين يبن ذ ذذون للهم ذ ذذم الكب ذ ذذار ال يغ ذ ذذرهم العاا ذ ذذل ..وال يعمل ذ ذذون
ابوال إهنم من مون يسهون حنو اهلدف هبمة.

 -412الناس ال ين و من أن ن إلي م.
أحسن إىل الناس تستعبد قلوهبم

ف الا استعبد اإلعسان إحساان
־ وحقذا لذذيس ملذذل اإلحسذذان ذذيك يف امذذتالك القلذذوب ..فاألوفيذذاك
ال ينسون اإلحسان.

 -413ك ِ وان د من ا ء ي د ري وت كن ول ْليات ع ف ط تعب ع
لآلخرين نىت يتحكموا فيك.
־ أع أتلب قلبب ويمام حياتب ..أع أعرف نصلحتب ..أع
األعلم نا نتال ...ااتهد ال تسلم يمام حياتب لغهك فيديروك
حيث ال تعلم ،وحيناذ أع لس أع  ،أع ا .ينخر.

 -414أول م ا ئ الرانة النف ية أ تعر أين يكمن اخلبأ.
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־ ال كن العاجلة إال بعد التشاي ...وحينها تر.ح النفوس.

 -415فكر ء سنة وتكلم ء ِنية.

־ وكلمذذا اعتنينذذا ابلفكذذرة وأع يناهذذا الوقذ الكذذايف كلمذذا قلذ عسذذبة
اخل أ.

-416اْلديط عن الوا حات ت ويش هلا.

־ ومذ ذذا ياد عذ ذذن حذ ذذدة اعقل ذ ذذب ضذ ذذد  ..القذ ذذادة يهتمذ ذذون ابلوض ذ ذذوح
ولكنهم ال ينشغلون بتوضيح الواضح.

 -417إ رق ال و أكثر أتراً ء ال عا من رق العقِ.
־ بذذل إعذذب ابن للعقذذل الراقذذي ..فالذذذوق فذذن ..والفذذن ثقافذذة ..واللقافذذة
هي بناك العقل.
 -418إ ا رأيَ اْلديط يتصدر فقد فاتع ش كثري.

־ ولقذذد كذذدق الشذذافعي رمحذذب هللا فالتذذدرل يف بلذذوي األحذذداث رأس
مال النااحني فال تستعجل اللمران  ..ياا فشياا تصل.

 -419كِ ش يت اوز ند املعقول يكو اراً.
־ ف ذذال تب ذذالا يف حيات ذذب ..اعم ذذل عل ذذى العق ذذول ابجله ذذد العق ذذول..
والس ذذه العق ذذول ..وك ذذل م ذذن ي ذذاوي ذل ذذب ف ذذأحرق الراح ذذل لبل ذذوي
النايل عدم عند الوكول أعب ليس مذن أهذل ال ذول ..والضذابد يف
ذلب سر على قدر كتب وهدفب مع اوخرين.

 -421إ ا ه العقِ نقص الكط .

־ العاقل هو من يعمل أكلر مما يتكلم ألن العمل دليل العقل.
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 -421كن جز من اْلِ
־ ارك يف احلل ..فالعقالك ..الك من احلل ال الك من الشكلة.

 -422الر ا ابلواقأ يقتِ البموح.

־ ال ذذا ون مذذن يذذرون يف التجديذذد أو التغيذذه جنذذاح يف ط ذريقهم حنذذو
الرايدة ..الرضا ابلواقع فشل مبكر.

 -423إىل كم ن

ا ت كو امل يقا

أترها رمبا وجدت َريق ا
־ ال نذذبس يف ذهنذذب فكذذرة ..وال تتذذأخر عذذن فركذذة ..أثرهذذا ..فقذذد
يكون النجاح يف ذلب.

 -424تناس أزمنة احملن لكن ال تنس أٌداً ما تعلمَ من ا.

־ ألن م ذذن تناس ذذيها تق ذذدما ..ولك ذذن اعتب ذذب يف رح ذذم ك ذذل أيم ذذة تول ذذد
فركة ..ويف كل أيمة دروس ويارب فاستفد منها.

 -425العق ول اململ و ابْلكم ة ل يس في ا س وى القلي ِ م ن
امل انة للخداع.
־ غلتها معاو األمور وأ رافها عن الداناي.

 -426أعظم ش

ء العاَل فكر جا ت ء وقت ا.

־ فقول ذذة ال يف وقته ذذا حكم ذذة ..وعع ذذم يف وقته ذذا حكم ذذة ..والفك ذذرة
الص ذ ذ ذا بة يف وقته ذ ذذا حكم ذ ذذة ..وإن أتخ ذ ذذرن ع ذ ذذن وقته ذ ذذا كاع ذ ذ ذ
حسرة ..فأثرها رنا وادن طريقا.
 -427اْلكمة الة املؤمن أين وجدها ف و أنق ّبا.
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־ وهذا من طة الؤمن ..ابحث عن احلذق ..ومنذدفع حنذو النجذاح..
وما دام ال خيالج القيم والبادل فاحلكمة ضالتنا.

 -428ال ن تبيأ أ ن ق ى مكانن ا جام دين والع اَل م ن نولن ا
يتئري.
־ فهي دعوة للت وير والتجديد وفق ما تعلمنذا مذن قذيم ومذا عشذنا
من مبادل.
***
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الن

اح

ِِ ِ
ِْ ِِ ٌَ{ -429
رير} [القيامة.]02 :
اإلنْ َ ا ُ َعلَى نَ ْف ع ٌَص َ

־ أعذ أعذذرف بنفسذب وقذذدراتب وطاقاتذب ..أعذ بصذه حباااتذذب
وإمكاانتب.

 -431كما ت أ نف ك ي عك الناس.

־ أعذ ذ م ذذن يب ذذا قيمت ذذب عن ذذد اوخ ذرين ..فذ ذ ن بنيته ذذا ت ذذه ط ذذاب
مس ذذلكب ..وإن ك ذذان ذذه ذل ذذب ف ذذال تل ذذم اوخذ ذرين ..عفس ذذب
فأع البداية.

 -431ال ت ئِ نف ك ابل ل يات.

־ ففذذي االعشذذغال بنقذذا الضذذعج والسذذلبيان إهذذدار للوقذ وقضذذاك
عل ذذى عق ذذا الق ذذوة ..اهتمام ذذب بنق ذذا قوت ذذب وتعليله ذذا إلغ ذذاك م ذذع
الوق لنقا الضعج.

« -432أنفظ هللا حيفظك».

־ قال أحد السلج لا رين أحد طالبب يقفذل مذع كذ سذنة علذى مذاك
ةرمي ،فقال« :أعضاك حف ناها يف الصغر فحف هذا هللا علينذا يف
الك » فأين النااحني من حف .هللا يف إجناياهتم ويف خ هذم..
ويف أهدافهم وتواهاهتم.

 -433ء مجيعنا ملكات متفرقة لو اجتمعَ لصنعَ الكثري.
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־ والقا ذذد النذذااح هذذو مذذن يوظذذج ملكذذان فريذذق العمذذل يف خدمذذة
أهداف الؤسسة ويوفق بينها لتسه متوايية حنو اهلدف والواهة.

 -434ال هب ال يصدأ أٌداً.
־ وك ذذذلب القذ ذذدران وال اقذ ذذان الواهذ ذذة ال تصذ ذذدأ وال تبيذ ذذد ..بذ ذذل
تتنامى كلما كقل ابلت وير والتدريب.
 -435أفتخر كما أنَ.
־ بقذذدراتب  ..إبمكاعذذب ..النذذااحون يفتاذذرون بذذذواهتم وامذذدون
هللا علذذى مذذا أع ذذاهم ..ولذذذا فلقذذتهم بنفوسذذهم أعلذذى ..ويوظفوهنذذا
يف خدمة اهلدف ،ويدجموهنا مع ع ذاكان اوخذرين ..لتبذا كذورة
النجاح التكامل.

 -436إ ا أعبينا املو وع أمهي ة م ن ال داي ة ف و هت تم الن اي ة
ٌنف ا.
־ فاع ابلبداية ف هنا اجلوهر.

 -437انت ع م ن س م الك ع (ال

رم وَل ينت ع إلص اٌتع

فك ر القوس فلما جا الص اح وجد س مع قد أصاَ فند ).
־ حذذاف .علذذى جناحذذب ..واع لذذق حنذذو هذذدفب ..وال تقذذل أجنذذح..
أو أتخر النجاح ..ولكذن قذل :سذأبذل السذبب .وأخ ذد للنجذاح
وسأكل إن اك هللا – الهم أن أكون يف ال ريق الصحيح.

 -438ء كِ مع لة توجد فرصة.

־ فاحبث عن الفر دون أا العضالن أو الشكالن.
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 -439إ ا َل كاول أ تفعِ شي اً أٌعد مم ا أتقنت ع فإن ك ل ن تتق د

أٌداً.
־ وهذذي دعذذوة إىل ت ذذوير الذذذان ..فكذذم مذذن طاقذذان خمبذذوكة ن ذ
ركذذام مذذن اخلجذذل أو عذذدم معرفذذة القذذدران الذاتيذذة ..حينمذذا ت ذذور
ذهنها عرف أين تكون فتقدم .

 -441ل يس العظم ة ء أال ت ق أٌ داً .ولك ن العظم ة ء أ
ت ق مث تن ض من جديد.

־ وهكذذذا مذذن سذذار علذذى ال ريذذق وكذذل ..فمذذن رام الع مذذة واذذدها
وإن تعلر أو أتخر ..ومن ظن أال يتعلر فهو واقج ..ألن الواقج
ال يتعلذذر ..العقذذالك هذذم مذذن يسذذتمد مذذن الفشذذل أو العلذذرة فركذذة
االع الق والتوثب إىل األمام حنو اهلدف.

 -441االنتصار يتحقق ء ال عور ق ِ أ يتحقق ء الواقأ.
־ فتأملب ..واكتبب ..وفكر فيب كلها ..فقد يتحقق.

 -442أعظم اخلبأ الع لة ق ِ اإلمكا  ،والتأين ٌعد الفرصة.
־ إذا أتذ الفركذذة فاهتبلهذذا ..واعتبذذب مذن العجلذذة وأعذ ذذه مسذذتعد
لنيل الفر ..اعرف قدران عفسب وطورها فقد أتو الفركة.

 -443على ال ين جييدو اهلرولة ء ه اْليا أ ي ب و قل يطً
ع ى أ ت تبيأ ٌعض األشيا اجلميلة اللحا ّبم.
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־ ومذذن تلذذب األ ذذياك اجلميلذذة بعذذض فريذذق العمذذل ال ذذمي أتخذذر ..أو
ح ذذافل الش ذذكر واللن ذذاك ..أو رثي ذذة ال ذذنفس النااح ذذة مر.ح ذذة ..أو
الفر التالحقة تتبعهم فتاتصر هلم ال ريق.
« -444إين ألمقَ الرجِ إ ا أرا فارغاً ليس ء ش
الدنيا وال عمِ اآلخر ».

م ن عم ِ

־ قاهلا ابن مسعود  يريد هبا أن يذدعو لإلجنذاي والنجذاح ..ومنهذا
ال ذذدعوة إىل العم ذذل الفي ذذد ال ذذؤثر يف احلي ذذاة ..فالع ذذاملون النج ذذلون
ع ماك.

 -445ال تكن كمن أرا املا وات أ ال راَ.

־ وكذذل مذذن اعذذل اخليذذال واألحذذالم ذذعار دون أن يعمذذل فهذذو إىل
صل وال إجنايا فعل.
سراب ..ال خها ح َ

 -446ليس خبأ اإلن ا معقو على سو قصد .
־ فرب مريد للاه ال يبلغب.

 -447من َل يكن معع من مبالب األشيا غري متني ا فاتتع.
فما نيِ املبالب ابلتمين
 -448الناجح ال ي عر ابلتعب.

ولكن تؤخ الدنيا غطاب

־ فذ ن فرحتذذب ابلنجذذاح هتذذون عليذذب التعذذب ..وإن ذعور ابإلجنذذاي يف
خدمة اوخرين ةعلب فرحا.

 -449ما تدخر جتد عند اْلاجة.
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־ الفكذذرون النذذااحون يذذوفرون يف أوقذذاهتم ابسذذتغالهلا ..ويف أم ذواهلم
ابسذ ذذتلمارها ..ويف أفكذ ذذارهم بكتابتهذ ذذا والعنايذ ذذة هبذ ذذا ..كذ ذذل ذلذ ذذب
ليكوعوا مستعدين لوق احلااة.
 -451لكِ ن ات ظِ م ما كا صئرياً.
־ ولكذذل جنذذاح ذذعور ..ولكذذل إجنذذاي فاذذر ..ولكذذل هذذم كذذة ..فهذذال
كنع ظال لفريق العمل النااح معب.
 -451م اعد الناس لري وا عن أنف م هو مفتاح اإلجناز.

־ والقا ذذد النذذااح يبذذا اوخذرين ويعتذذا هبذذم ..ألن كذذناعة اوخذرين
إبذن هللا من مهاران القادة.

 -452ساعد العامل تصِ ألقصى َاقاهتم.

־ ساعدهم إبيضاح اهلدف ..وعالمان ال ريذق ..وبدايذة الشذوار..
ونديد الواهة وبناك القناعان ..والتحفيل على ال ريق.

 -453تعمد أ تزور العامل وهم يعملو شي اً تقا .
־ يرهذذم وهذذم اناحذذني يكذذن ذلذذب حذذافلا هلذذم ..وااتهذذد أال أتتذذيهم
وهم على تقصه ..ليس مهمتنا رثية اخل ذأ ..إن رأس مهامنذا أن
عرا الصواب ..وعواب بوكلة العمل حنو .

 -454ازرع مجيطً ولو ء غري
مو عع

فط ي يأ مجيِ نيثما زرع
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־ النذذاس مذذنهم األوفيذذاك ومذذنهم ذذه ذلذذب ..فذذايرف اجلميذذل ولذذو عنذذد
ذذه الذ ذوايف ..فذ ذ ن م ذذا عفعل ذذب عنواع ذذب أعذ ذ  ..ال عنذ ذوان ذذهك..
فأعمل فلعلب تصيب متكاا ولو بعد يمن.
 -455ن تبيأ ارتيا آفا رن ة من الن اح إ ا َل ي من ا إىل أي ن
ت هب اجلائز .

־ والقادة متجردون دا ما.
 -456االن ا سر جناح أ م ا ر .
־ ولقذذد قذذالوا :االسذذتمرارية والداومذذة إضذذافة إىل االعضذذبا والتجذذدد
جناح أمي عمل.
 -457من سام نف ع فو ما ي او ر هللا إىل قمتع.

־ فهذذي دعذذوة لنن ذذر أيذذن حنذذنت وأيذذن عريذذد أن عكذذونت وأن ععلذذم أن
أحدان لو سامى عفسب وهو ال يستحق فسينكشج أمام اوخرين
وحينها يندم.

 -458إ ا أص َ ء كِ م ر فمع ه ا أن ك قري ب م ن اهل د
أو أ اهلد ك ري.

־ ول ذذو األوىل ه ذذي األوىل ..القريب ذذون م ذذن أه ذذدافهم يص ذذيبون البذ ذا،
خصوكذ ذا إذا ك ذذاعوا يرااعوهن ذذا ويتأملوهن ذذا وخي ذذون للوك ذذول إىل
نقيقها.

 -459ل وال ال تا م ا عرفن ا روع ة الرٌي أ ،ول وال م ا تص ا
صعاَ ما كا انتفاؤان ابلن اح.

من
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־ النجذذاح م ذذن ذذه الص ذذعاب ل ذذيس لذذب قيم ذذة يف ال ذذنفس عالي ذذة ألع ذذب
رخذذي ...بينمذذا النجذذاح مذذع العقبذذان والصذذعاب ذو قيمذذة ولذذب يف
النفس احتفاك كالربيع بعد الشتاك.
 -461إ االستمتاع هو أف ِ نافز للعمِ.
־ الس ذ ذذتمعون ع ذ ذذادة ه ذ ذذم الن ذ ذذااحون ..يص ذ ذذغون جله ذ ذذود اوخذ ذ ذرين
ويارهبم.
 -461النمِ إ ا اجتمأ انتصر على ال أ.

־ الهذذم أن ةتمذذع النمذذل ..أن يتعذذاون ..فبتعاوعذذب يكذذون النصذذر..
فمذذع ضذذعج النملذذة وضذذعج ال اقذذان عنذذد الذذبعض إال أهنذذم مذذع
االاتمذذاف واالنذذاد يتحذذول ضذذعفهم إىل قذذوة وكذذذلب القذذادة حذذني
يستفيدون من مجيع العاملني.
 -462ال تصفو رؤاال وال ترو إال إ ا نظرت إىل قل ك؛ أل من
ينظر إىل اخلارج حيلم ومن ينظر إىل الداخِ ي تيقظ.

־ ذل ذذب ألع ذذب ض ذذع عفس ذذب يف مكاهن ذذا ال بيع ذذي ..وال ةعله ذذا حي ذذث
ةب أن ال تكون.

 -463ال خري ء منو يكو على ن اَ أفرا فريقك.

־ إن ال ذ ذذذين يتس ذ ذذلقون عل ذ ذذى أكت ذ ذذاف الع ذ ذذاملني معه ذ ذذم ..يس ذ ذذرقون
اه ذ ذذودهم ،وةعل ذ ذذوهنم س ذ ذذلما إىل م ذ ذذا يري ذ ذذدون ..ع ذ ذذادة ال ا ذ ذذبهم
أفرادهم ..بل يصفوهنم ابالعتهايية وسرقة اجلهود.
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 -464إ ا أف اض امل ر ء الك ط ف يحص د مزي داً م ن الك ط
وقليطً من الفعِ.

־ فدف إجناياتب تتحدث عنب.

 -465إ اإلجاٌة الونيد على اهلزية ه االنتصار.
־ وهي خه إاابة للعقالك ..فذال يعذل يف اهلل ذة قعذود ..إمنذا اهلل ذة
للعقالك وقود النجاح واالعتصار.

 -466أوجد مناخاً من الثقة.

־ بينذذب وبذذني فريقذذب ..فكلمذذا يادن اللقذذة ..كلمذذا يادن مسذذاحة
التعاون واإلجناي واإلحساس ابألمن الوظيفي.

 -467القيمة الكربى ء اْليا لي َ ء ال

حتص ِ علي عِ ٌ ،

فيما يكن أ تؤول إليع.
־ ففكر يف البداية كيج تكون النهاية ..ولقد قيل :البدااين تصنع
التهاابن إبذن هللا.

 -468ال تلق م ؤولياتك وم امك على كاهِ اآلخرين..
־ فأع أعرف حبااتب ..أعذرف نذا تريذد ..ومذا حذب الذدك ملذل
ظف ذ ذذرك ..فت ذ ذذول أعذ ذ ذ مجي ذ ذذع أم ذ ذذرك ..ول ذ ذذيس مع ذ ذذل ه ذ ذذذا ع ذ ذذدم
التف ذذويض ..نم ذذا مذ ذذا ال ي ذذتم إال ب ذذب فاعمل ذذب أع ذ ذ ومذ ذذا ك ذذن
التفويض فيب فابن اوخرين معب من خاللب.

 -469إ استخدامك أشخاصاً أكثر ك ا من ك في ع الل ة عل ى
أنك أ ى من م.
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־ ليس ذ الع ذ ة نذذن هذذو الذذذكي ..الع ذ ة كيذذج عسذذتلمر بعضذذنا حنذذو
اهلدف النشود.

 -471األم ور العظيم ة ال تن ز ابالن دفاع ٌ ِ تن ز ٌتظ افر ع د
من األشيا الصئري .

־ حقا ..إمنا السيل ااتمذاف الذنقد ..وبوضذوح األهذداف ..وت ذافر
اجلهود ونديد الواهة تنجل األعمال الع يمة.
 -471ركز على إجياٌيات العطقة ٌ العمِ والعامل .
־ حينها سرا اجلاعب الشرق يف اوخرين ..وهذا مذا سذيقودك إىل
الكلمة اإلةابية ..واحلافل اإلةا  ..و...
 -472ال ترٌ الن اح ٌ خص ٌعينع..

־ ف ع ذذب إن رب ذ النج ذذاح ابأل ذذاا ينته ذذي ابعته ذذا هم ...وإذا
رب تب ابلؤسسة ..ابهلدف ..ابلرسالة فسذيبقى ملذار فاذر واعتذلاي
للجميع..

 -473اخ كلماتك ٌعناية فقد حتمِ أمهية أكرب مما تعتقد.

־ وكم من كلمة بن اصية ..وأعادن من ذارد ..ال تسذتاج
رحد أمام الكلمة ..اع هبا مث أطلقها ..وسرا األثر..
 -474املعلومات مصدر مث للفكار الناجحة.
־ فجدد معلوماتب فهي كنلك اللمني لفكرة اناحذة ..ولغذة األرقذام
هي لغة العصر وعليها تبل اخل د النااحة.
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 -475ا ع م ق و إرا ت ك و افعيت ك ٌق در م او م ن التخب ي
وااللتزا .
־ الذين ال خي ون يتاب ون يف حياهتم ..والتلامهم يا اوخرين.

 -476إ ق ول ك مب توى متوس

م ن العم ِ يت ع ع ر اال

مب توى متوس من اجلو .
־ وذلب ألن العمل واجلودة متاليمان م مذا هيذأن هلمذا األسذباب
ورض ذذاك منهم ذذا ابل ذذدون يبقي ذذان عل ذذى رض ذذاك هبم ذذا ..فأعذ ذ م ذذن
خيتار ..فاإلةابية من داخلب تبدأ...

 -477أخرب من معك مبا تتوقعع من م وال تدقق ٌعد ابلتفاصيِ.

־ أاعله ذذم ذذركاكك ..ذذركاك األح ذذالم ..ذذركاك الكلم ذذة ..ذذركاك
التا يد ..ركاك البداية ..ركاك الؤ ران والتوقعذان ..ذركاك
اإلجناي ..الهم أن تكون معهم واضحا..

 -478انتفِ جنازاتك.

־ لذذيس وحذذدك ..ولكذذن مذذع فريقذذب ..احتفل ذوا ابإلجنذذاي ..قذذدرو ..
أكرموا أكحابب ..إن هذا دافع هلم لليد من اإلجناي.

 -479إ ا الفرصة َل تبر ابٌك فاٌن هلا ابابً آخر.

־ احبذذث عذذن طريذذق ينخذذر ..ال تسذذتلم لضذذياف الفركذذة ..قذذد تكذذون
ن قدمني ..الهم احبث عنها وفكر هبا.

 -481تص ر

ائم اً مث ِ ال ب ة ت دو ها ئ ة عل ى ال بح ٌينم ا

جتد ٌكِ قواها حتَ ال بح.

000

قول على قول

־ وال كن أن يكون ذلب إال بتا يد من خذالل معرفذة القذدران
الذاتية ..وتوظيج قدران اوخرين ومهاراهتم.

 -481ال تظ ر ر فعلك فور اعك ش

م م.

־ فك ذر أوال ..اسذذأل عذذن الفعذذل ..مذذاذا ينبغذذي حيذذال مذذا حصذذلت..
مث ق ذذرر م ذذاذا ينبغ ذذيت ..وهك ذذذا العق ذذالك ال ين ذذدمون عل ذذى أفع ذذاهلم
حينما يفكرون..

 -482ال تر ن راً ء ال ر ال شرٌَ من ا...
־ فلعلب تعود إليها مذرة أخذرا وإن تكذن واضذحة لذب اليذوم ..ال
تك ذ ذذدر عمل ذ ذذب ..ك ذ ذذن واض ذ ذذحا ..اعم ذ ذذل وفريق ذ ذذب يف ا ذ ذذو م ذ ذذن
الوضوح البنَاك.
 -483أنز اْلازم من عر األمر ق ِ وقوعع فان س منع.

־ وهذ ذذذا ال يكذ ذذون إال للمسذ ذذتعدين ..الا ذ ذذني ..الذ ذذذين يتنباذ ذذون
ابلستقبل ويتوقعون إبذن هللا عقباتب ويفرضون هلذا العاجلذة يف اذو
من القيادة الفاعلة والتفاعلة.

 -484ال رٌة املتوقعة أقِ ق و .

־ ألع ذذب بعذ ذذد توفي ذذق هللا خ ذ ذ هلذ ذذا ..واسذ ذذتعددن لتقبلهذ ذذا بذ ذذل
كيج توااهها وهكذا األيمان إذا اتقيناها.
وخ

وأٌصرت ما أتِت فأنَ ل يب
 -485إ ا ما أتقيَ األمر من نيط
־ وه ذذذايتقه ذىذو طذ ذ العق ذذالك الن ذذااحني ..التوق ذذع الس ذذمة ..التفك ذذه
هدف ..والتا يد النهجي طريق.
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 -486اجلدل حي

األمِ وي لك العمِ.

־ فال تشغل عفسب بب ..ف الا سقد قوم يف اجلدل فهلكوا..

 -487اعت رب مق درِت عل ى إِر اْلم اس ٌ

الن اس أعظ م كن ز

أمتلكع وأ البريقة لتنميتع أف ِ ه الثنا والت

يأ.

־ دا م ذ ذا ح ذ ذذني ت ذ ذذذكر ابأله ذ ذذداف وتس ذ ذذاهم يف وض ذ ذذوحها ..ونف ذ ذل
العاملني معب ..يد عفسب معهم اناحا ومنجلا.

 -488اٌدأ ٌنقا االتفا .

־ حينمذذا نذذاور أحذذدا وتريذذد إقناع ذذب فذذال تبذذدأ بنقذذا االخ ذتالف..
العق ذ ذ ذذالك يب ذ ذ ذذدأون بنقذ ذ ذ ذذا االتف ذ ذ ذذاق أوال ..وس ذ ذ ذذتجد أن عقذ ذ ذ ذذا
االختالف قليلة وسهلة بعد ذلب..

 -489ال تدافأ عن فكر إ ا َل تكن مقتنعاً ّبا.
־ ف ن النا حة اللكلى ليس كالستأارة.

 -491ال ي وت اإلن ا م ن العم ِ ال ا ٌ ِ م ن الت تَ
والقلق.
־ والركيل والتا يد كا عماد النااحني إبذن هللا.

وجاوز إىل ما ت تبيأ
 -491إ ا َل ت تبيأ شي اً فدعع
־ ه ذ ذذذ دع ذ ذذوة إىل أن تب ذ ذذدأ ن ذ ذذا تس ذ ذذت يع ..تب ذ ذذدأ ابلمك ذ ذذن ..تب ذ ذذدأ
ابلتذ ذذاح ..وحينهذ ذذا يذ ذذد أال مسذ ذذتحيل حيناذ ذذذ ..إن عمذ ذذل مذ ذذا يف
اسذذت اعتب كفيذذل إبع ا ذذب مذذن التجذذارب واخلذ ان مذذا ةعذذل مذذا
ال تست يعب اليوم ممكن دا.
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 -492لك تكو م ماً كن م تماً..
־ مهتم ذا ابوخ ذرين مهتم ذا بتحديذذد األهذذداف ..مهتم ذا بكذذل ذذأن
يرفع من مستوا ورضا أفراد الفريق ..واقق هدفب.
 -493إ ا ك ا هن اال س ر للن اح ف و يكم ن ء الق در عل ى
استيعاَ وج ات النظر.
־ وكلم ذذا اس ذذتوعب واه ذذان ع ذذر اوخ ذرين كلم ذذا وك ذذل لقل ذذوهبم
وعقوهلم ..ااعل منها وقودا للنجاح ..وأ عرهم أهنم ركاك.

 -494أنَ أول من تقر عينع ابلناجح ..

־ أتذذدرمي لذذاذا ..ألعذذب اناذذح ..نمذذل الشذذعور ..يف قلبذذب احلذذب
لكل الناس ..لذا ال رابة أن قرن عينب هبم..

عي نا األكرب أ ن ق نعاَ
 -222ليس عي اً أ نرى أخبا ان
־ حق ذا كلنذذا خ ذاك ..ولذذذا فلذذيس مذذن العيذذب أن ذذب ..أن تذذلل
قدم أحدان ..العيب األع م واخل أ األك أن تبقى أخ اثان مذن
ه حل ..وإخفاقاتنا من ه عالل..
« -496فإين أنب أ أخرج إليكم وأان سليم الصدر».

־ قاهلذذا رس ذولنا عليذذب الصذذالة والسذذالم ألكذذحابب را ب ذا أال يتحذذدث
أح ذذدهم عن ذذد ع ذذن أح ذذد م ذذن أك ذذحابب ..في ذذو ر ك ذذدر  ..وعل ذذل
ذلذذب هبذذذ القولذذة العجيبذذة «ف إين أن ب أ أخ رج إل يكم وأان
س ليم الص در» أمي أخذذرل وأان علذذى ب ذ وتقذذديرمي ..ومذذن هنذذا
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فحرمي ابلقا د النااح أال يكون أذان ألحد ..ف ن كان أذان فعلى
قيادتب السالم..

 -497ال خت ش أ تقف ز قف ز ك ري إ ا ك ا الزم اً ،إن ك ال
ت تبيأ أ تت اوز من فو األخدو ٌقفزت صئريت .
־ لذا فاجلرأة م لب إذا كاع

سوبة وضرورية وحكيمة.

 -498إ ا َل تك ن تع ر إىل أ وج ة ت ري ف إ أ َري ق
سيقو ال.
־ فحدد أهدافب ففي نديدها االيا الصحيح.

 -499ال ت تلم أٌداً فما من مأز إال ولع خمرج.
־ ولقد اعل هللا مع كل عسر يسران.

 -511إ وج دان َريق اً ن ري علي ع ف مي ِ ،وإ َل جن د ص نعنا

ألنف نا َريقاً.
־ والقادة ا.ددون هم من يبحلون عن خمرل طوارل دا ما .وخ ذد
بديل ذذة ألعم ذذاهلم ..إهن ذذم م ذذن اجل ذرأة حبي ذذث ةعل ذذون للنج ذذاح طرقذ ذا
يستوعبون فيها العاملني كل حسب قدراتب وإمكاانتب.
 -511ال أخا عليك من الف ِ ِ ٌ ،خ وء علي ك م ن الن اح
فيما هو خبأ.
־ ففكر أوال يف نرة النجاح ..فكر يف األثر ..فكر يف االستمرارية.

 -512ال هتتم أين ت هب اجلائز .
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־ ألن ه ذذذا م ذذن س ذذلوك الق ذذادة ..يبن ذذون اوخذ ذرين معه ذذم ويفرح ذذون
بنجاحان اوخرين.

 -513ال ةاقو حترك م القيم وامل ا ئ.
־ ولذذذا فهذذم اناحذذون ..ألن قذذيمهم تقذذودهم ..ومبذذاد هم نذذويهم..
ال ين ذذرون لذذذواهتم ومصذذاحلهم الشاصذذية ..إهنذذم أكذذحاب عفذذع
عام وهدف .م.
 -514إ ال

ينتصر على غري قو  ،ولكن ال

ينتص ر عل ى

نف ع أقوى.
־ فأكذذل الصذراعان يف النفذذوس وكلمذذا وعيناهذذا وعاجلناهذذا كلمذذا كنذذا
أكلر عورا ابلنصر.

 -515اخليِ أعر ٌفارس ا.

־ وأفضل وأجنح ترويض هو ترويض النفس وأع أعرف بنفسب.

 -516اْلي ا ملي ة ابْل ار ل ن أتعث ر ّب ا ٌ ِ س أمجع ا وأٌ ين ّب ا
سلماً كو الن اح.

־ وك ذ ذذذلب العقب ذ ذذان إذا أحس ذ ذذنا التعام ذ ذذل معه ذ ذذا فه ذ ذذي ف ذ ذذر حن ذ ذذو
النجاح.

 -517ساعد من يعملو معك على أ ي روا م تق ل م أبنف م
وأبعين م.
־ إعاعة القا د ألتباعب ابلرثية الصحيحة والرسالة الواضحة والشذورة
الباركة دليل وعيب وحركب وحبب.
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 -518ق ةِدر لنف ك ق ِ اخلبو مو ع ا.
־ فكر قبل العمل ..أين تضع قدميب ..خ د ..ح ال تلل قذدم
بعد ثبوهتا.
 -519األمس ال يصنأ تقدماً ..لكن يكن أ جنعل ع خم زو خ رب
ليصنأ الئد-

هللا.-

־ اح ذرام األمذذس دليذذل اح ذرام اليذذوم والغذذد ..ولكذذن الشذذكلة فذذيمن
ين ذ ذ ذ ذذر وراك وال يذ ذ ذ ذذرا أمامذ ذ ذ ذذب ..العقذ ذ ذ ذذالك ين ذ ذ ذ ذذرون إىل األمذ ذ ذ ذذام
مستلهمني يارب األمس كركيد خ ة.
 -511أف ِة ِ أ أغري رأي وأجنح على أ أت ط ٌع وأف ِ.
־ البحث عن النجاح أسذاس تفكذه العقذالك ..لذيس العذ ة نذن قذال
ال ذرأمي النذذااح ..الهذذم أن تفعذذل ال ذرأمي السذذديد ..إن مذذن أسذذب
برأيذذب علذذى خ ذذأ هلذذب ،ولذذو يكذذن مذذن هالكذذب سذذوا أعذذب أتخذذر
عن جناح يؤملب.
***
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الق يا
 -511هِ يرجتى مبر ٌئري سحاَ.
تبذل أسباببت إن مذن النذاس مذن يبقذى
־ هل تنت ر النجاح وأع
دون خت ذذيد أو تن ذذيم أو بنذذاك فكذذر أو ر بذذة يف يديذذد أو ت ذذوير
مث يتمل بعد هذا كلب أن يكون قا دا اناحا ..كال ..ليس األمر
كذلبب.
 -512استثمر الوال استثماراً مناس اً.
־ اسذتلمر لبنذذاك جنذذاح مشذذرك ..اسذذتلمر للعمذذل ولذذيس لشذذيك سذذوا
م ذذن خدم ذذة ال ذذذان أو الص ذذلحة الشاص ذذية ..حينا ذذذ تب ذذل ثقاف ذذة
مشركة تتمحور حول النجاح الشرك.
 -513نلول اليو م اكِ الئد إ ا َل نعتين ّبا.

־ حذذل الشذذكلة هذذدف هذذام وكلمذذا اسذذتعجل يف حلهذذا كلمذذا كذذان
ذلذذب أجنذذح وأجنذذع ولكذذن ليس ذ العجلذذة يف احلذذل علذذى حسذذاب
اذذودة احلذذل...إن كلذذها مذذن مشذذكالتنا اليذذوم إمنذذا هذذي مذذن حلذذول
سابقة ااعبتها احلكمة.

 -514من َل يتقد يتقا .

־ يتقذذادم يف ع ذذر مذذن حولذذب ...تت ذذور األعمذذال وتتشذذعب الهذذام،،
وينمذذو العذذاملون وهذذو يتقذذدم قيذذد أمنلذذة ..إن ملذذل هذذذا يتجذذاوي
الركب وتتعدا النجاحان و لب النااحون.
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 -515ال عيَ أمري الركب.
־ قاهلا  مواها ..وفعلها عليب السالم وأمذر بذذلب ..ففذي السذفر
يف احليذاة ضذعفاك يف قذدراهتم مذع حسذن ر بذة وإرادة ومشذاركة فذال
رس حيناذ من تقديرهم ومساعدهتم.

 -516اجعِ امل تق ِ عامطً اتٌعاً خلبتك ال م تقطً عن ا.

־ إن خ ذة ال تبذا كذذورة السذتقبل فيهذا ...خ ذذة قاكذرة انقصذذة...
ال تعذذرف أيذذن هذذيت وال أيذذن تريذذدت القذذادة يفكذذرون يف الغذذد كمذذا
يفكرون يف اليوم إبذن هللا.

 -517لنصنأ م تق لنا ق ِ أ يصنعع لنا اآلخرو .

־ ل ذذن يق ذذج الغ ذذد ينت ذران إذا حنس ذذب حس ذذابب م ذذن الي ذذوم – إبذن
هللا -إذا عسذذاهم يف كذذنعب فسيصذذنعب لنذذا اوخذذرون ن ذ ظذذرف
أو مشكلة أو فكر ..فال هنمل الن ر إىل الشمس ف هنا ابي ة إىل
حيث يشاك هللا.
 -518وزع امل ا وال هتمل ا فإهنا اعية اإلجناز.
־ العمذذل الؤسسذذي عمذذل يذ علذذى الشذراكة...الكل فيهذذا منجذذل...
وال يتذذأتى ذلذذب إال مذذن خذذالل توكذذيج األعمذذال وتوييذذع اله ذذام
والتفذذويض احلكذذيم ...حينهذذا يشذذعر اوخ ذرون رهنذذم ذذركاك جنذذاح
وإال كاعوا متفراني.

 -519إ الع اَل ليف ح البري ق للم ر ال
اهب.

يع ر إىل أي ن ه و
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־ إن األهذذداف احملذذددة ،وال ذذرق الرسذذومة ،واالياهذذان الوسذذومة..
كله ذذا داعي ذذة جن ذذاح يل ذذوح يف األف ذذق ..فم ذذن يع ذذرف إىل أي ذذن ه ذذو
ذاهب ..هو ا .يعمل ابلسبب ويعي على اطب النتيجذة
وقريب ذا منهذذا وعذذادة يشذذاطر اوخذذرون اهلذذم واالهتمذذام هبمذذة ألهنذذم
يلقون ابلواهة والتواب ..ولذا قيل:

 -521إن ا ٌ ط ه د ك فينة ٌ ط ف ة كل ا تنت

عل ى

الصخور.
־

مة ...كالة...يبكيها مالكها.

عمط أ يتقنع».
« -521إ هللا حيب إ ا عمِ أندكم ً

־ ه ذ ذذذا معي ذ ذذار ع ذ ذذال م ذ ذذن مع ذ ذذاير اجل ذ ذذودة دع ذ ذذا إلي ذ ذذب م ذ ذذد  إع ذ ذذب
اإلتقذذان ..العمذذل ا.ذذود الذذتقن ذو اهلذذدف احلكذذيم والعمذذل اجلذذاد
والعل ة التقدة.

 -522عل ى ق در امل ؤولية يك و ن م القائ د كم اً ،ونوع اً،
وكيفاً.

־ وإال فكيج يتضح القا د ..إهنذا السذؤولية والتضذحيان والعقبذان
يعذذرف هبذذا القذذادة ..وإن يكذن كذذان النذذاس سواسذذية وحينهذذا أيذذن
القادةت

 -523القائد ال خي ِ من أت اعع.

قول على قول

011

־ كيج خيجل منهم وهو قا دهم حنو اهلذدف ..كذاعع التعذاون بذني
الفريق ..إعب منهم وهم منذب إهنذم ذركاك ..والشذريب ال خيجذل مذن
ريكب ..إعب يواههم كقا د حنو النجاح.
 -524القيا ه حتريك الناس كو اهلد .
־ اهل ذذدف ال ذذذمي يس ذذعى إلي ذذب اجلمي ذذع ..فتح ذذدد الواه ذذة ..ويتك ذذون
االيذذا  ..إن قذذدرة القا ذذد الفذذذ تتفذذتح عنذذدما يواذذب النذذاس وأيخذذذ
بقيادهتم وهم را بون.
 -525ال أقو سيارتك ولكن أزو ال ابلوقو .

־ حينمذذا أواهذذب أان ال أقذذودك أان ال أيذذاوي اصذذيتب أان معذذب
ومذذع اهلذذدف الشذذرك الذذذمي كذذنعنا والغايذذة النبيلذذة ال ذ خ نذذا
هلا ..حقا أان ال أقودك ولكن..
 -526ال أقو ال ولكن أسري معك.

־ القا د احلق ال يقود اإلعسذان ولكنذب يسذه معذب ابيذا اهلذدف يذرا
الناس قا دا وهو يرا عفسب مواها حنو اهلدف.

 -527إ ا َل تبور نف ك فأنَ ٌ عدو أو غريق.

־ مذذن يبقذذى يف مكاعذذب فذذال يتقذذدم ..فهذذو بذذني أتخذذر عذذن معذذاو ..أو
مصاحب جلاهل ..يتجذاوي النجذاح وهذو ال يذلال يف مكاعذب واقفذا
ينت ر احل..

 -528ال ترهق نف ك.
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־ إن النفذذوس إذا كل ذ مل ذ  ..فذذال ترهقهذذا ..أل ذذج هبذذا ..حفلهذذا
كلما جنح يف نقيق هدف ..ال يعلهذا مرهقذة اب سذة الهلذة..
ااعلها إبذن هللا متفا لة مستمرة.
 -529غري منبقة االنت ا .
־ ههذا لينمذذو إحساسذب ابلهمذذة وتتوسذع دا ذذرة اهتمامذب ..ههذذا
لعلب يد فيها طريقا ينخر تر بعد وقد يكون فيب جناح أك ..
هها ح ال تسأم وال أل وح ينمذو تفكذهك وتركيذلك ..ههذا
فقد يكون من التغيه فكرة اديدة أو فركة ساحنة.
 -531توقَ ف أ .

־ رااذذع هذذدفب ..رااذذع هذذل أع ذ علذذى ال ريذذقت ..حق ذا حاسذذب
عفسب ورااعها هل ما أقوم بب هو الصذحيح ..ععذم توقذج فجذأة
وبتا ذ ذذيد ..اله ذ ذذم ال تت ذ ذذأخر ع ذ ذذن الهم ذ ذذة ..توق ذ ذذج للتفك ذ ذذه..
للتأمل ..للراحة ..للمرااعة ..للتقومي ععم توقج ولكن هلدف.

 -531ركز ال و على أهدافك.

־ ح ذ ذ يراه ذذا اوخ ذذرون ..يرااعوهن ذذا ..يتأك ذذدون أهن ذذم حوهل ذذا ..ال
يعله ذذا ألغ ذذايا ..أكتبه ذذا ..علقه ذذا أم ذذامهم ..ذكذ ذر هب ذذا ..ااعله ذذا
كالشذذمس وضذذوحا حينهذذا يسذذتمر اوخذذرون معذذب علذذى اهلذذدف
واثقني.
 -532ال تفقد مصدر الباقة.
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־ إن مصذذدر طاقتذذب هذذي ثقتذذب ابهلل تعذذاىل مث بنفسذذب ..ال تفقذذد
هذ ذذذا الصذ ذذدر ..إن ال ذ ذواثقني عذ ذذادة م ذ ذذن النذ ذذااحني ..إن ثقت ذ ذذب
دافعب حنو الليد.
 -533أق ِ إمكانياتك كما ه  .مث َورها.
־ رضاك عن عفسب وقبولذب هلذا كمذا هذي بدايذة النجذاح ..إن كلذها
م ذذن الن ذذاس ال يعرف ذذون إمكاعي ذذاهتم فتق ذذل عس ذذبة رض ذذاهم فينك ذذرون
ذواهتم ويتأخرون ..النااحون هم من يقبلون قدراهتم مث ي ورهنا.
 -534أين حتتفظ ابلعمِ ال َل ين ز؟ قال أنتفظ ٌع من زاً.
־ اإلجن ذذاي دلي ذذل ثق ذذة ورايدة ..والق ذذادة احلقيقي ذذون منج ذذلون بدرا ذذة
عاليذذة ويسذذاعدون العذذاملني معهذذم علذذى اإلجنذذاي ..إهنذذم ال يؤالذذون
وال يسوفون ..يعرفون أين تكون األولوية.
 -535ال جتعِ شخصيتك كالزجاج ي َ ما ورا .

־ وهذا ال يعا عذدم الوضذوح ..وإمنذا يعذا أن القا ذد اذتف .بذبعض
الرثا الداعمة للمواقج واحملفلة للعاملني معذب ..خيراهذا يف وقتهذا
الناسب ..إعب عميذق نذا تعذا الكلمذة يف حكمذة واتذلان ..كذذلب
ل ذ ذذيس س ذ ذذهال أن يس ذ ذذتفل القا ذ ذذد ..إن ل ذ ذذب قلبذ ذ ذا كب ذ ذذها يس ذ ذذتوعب
األخ اك ويواهها.

 -536لوال امل قة سا الناس كل م

اجلو يفقر واإلقدا قتال
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־ إن هذذذا هذذو الفذذرق بذذني القا ذذد وضذذد  ..إهنذذا الشذذقة سذذودن هذذذا
وقدمت ذذب وأخ ذذرن ذاك ،إهن ذذا اهلم ذذة والعل ذذة والر ب ذذة يف الس ذذه إىل
األمام.
 -537ارٌ العمِ ابلئاية.
־ ورااذذع ذلذذب مذذن فذذرة ألخذذرا ..اع ذذر إىل األمذذام لذذرا هذذل أع ذ
على ال ريق إىل الغاية ..أم ماذاتب تذكرها دا مذا ورااذع وسذا لب
عليها.
 -538ال تتخ قراراً ء ْلظة غ ب.

־ فالغاضبون يندمون دا ما علذى قذراراهتم ..يتمذل أحذدهم أن تراذع
األايم ليعاا قرار ولكن..

 -539تدار األعمال أبنفاس الرجال ال أبج ا هم.

־ يكفيذ ذ ذذب مذ ذ ذذن القذ ذ ذذادة تذ ذ ذذوايههم ..وإداراهتذ ذ ذذم للراذ ذ ذذال ابلكلمذ ذ ذذة
والتذأثه ..إن جمذذرد واذذود القذذادة األكفيذذاك الذذذين لكذذون اجلاذبيذذة
والتأثه والتابعة يكفي إبذن هللا لنجاح األعمال.

 -541الكط سلعة القا .

־ كلمة طيبة فلة ..عبارة مجيلة ابعية ..مجلة ركينة دافعذة ..تلذب
روح القادة وسرهم.

 -541ل ن ت

مشعة خري من أ تلعن الظط .

־ ال تشغلب عفسب ابل الم ..ابلشككني ..ابللب ذني ..بذدال مذن
أن تبقذذى يف ظالمهذذم ..أوقذذد عذذة تنذذه ال ريذذق السذذا ر ..سذذتجد
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حينه ذذا أع ذذب م ذذا كنذ ذ يف حاا ذذة للوق ذذوف يف ال ذذالم إمن ذذا كنذ ذ
حبااة لرا من حولب .فاع لق يف النور.

 -542تصرفاتنا ه نتاج قراراتنا.

־ حسذذن التصذذرف ..عضذذو الق ذرار ..الن ذذر إىل العواقذذب ..استشذذارة
اوخ ذرين ..دليذذل ق ذراران فاعلذذة مذذن قذذادة فذذاعلني ..وال تذذنس أن
االستاارة خه.

 -543ال عيد من َل ت ئلع عيوَ الناس عن عيوَ نف ع.

־ ولذذاذا االعشذذغال بعيذذوب النذذاستب الناكذذحون وحذذدهم ..هذذم مذذن
يرا يف عيوب الناس عقصا البد من معاجلتب ابحلكمة والوع ة..
وهذ ذذم يذ ذذرون كذ ذذذلب أن كلنذ ذذا ذوو خ ذ ذذأ وال اصذ ذذل الكمذ ذذال إال
ابلتكامل والتوايب.
وحتكم فاْل ن قد أعباال
الال فأنَ أهِ ل اكا
 -544تع ً
־ أيها القا د :إعب فضذل هللا عليذب ،ومنتذب أع اهذا لذب ..فتذب دالال
وثقذذة ال ذذرورا ..وعل ذة ال تك ذ ا فمذذا أع ي ذ مذذن اح ذرام وحذذب
إمنا هو فضل هللا عليب مث يف طاقان وهبب.
الٌد مما ليس منع ٌد
 -545قد مشرت عن ساق ا ف دوا
־ خياطذ ذذب القذ ذذادة أعفسذ ذذهم نلذ ذذل هذ ذذذا ..مذ ذذا دام ذ ذ السذ ذذاولية قذ ذذد
نققذ  ..واألعمذذال ذذرن ..فالبذذد حينهذذا مذذن التقذذدم والوااهذذة
والتا ذ ذذيد احلميذ ذذد س ذ ذذعيا إىل العذ ذذاو ..فم ذ ذذن العجذ ذذل أن أ ذ ذذون
اباان.
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 -546ال ت عِ انراً ال ت تبيأ إَفا ها.
־ احلكمذذة تت لذذب ذلذذب ..وتذذدعو إليذذب ..لذذان تبقذذى يف قيادتذذب مذذن
ذذه ت ذذوير مؤقت ذا خذذه لذذب مذذن أن تشذذعل انرا تتجذذاويك وتقضذذي
على جناحتب.
 -547ال يكنك ٌيأ ال قر ومتلك نلي ا.

־ إذا علم ذ علذذى ذذيك ففكذذر قبذذل العذذلم واستشذذر واسذذتار ..وال
تنس أعب لسذ قذادرا علذى االسذتفادة مذن منفعذة ذيك أعذ قذد
ضحي بب بيعا أو تنايال أو ختل عن مسؤولية.

 -548إ ا كنَ على نق فط اع أل ترفأ صوتك.

־ ألن احل ذذق ي ف ذذو مل ذذل الليذ ذ  ..وألن احل ذذق واض ذذح يذ ذرا الن ذذاس..
ويعلمب العقالك.

 -549من َل يصلح الثوَ القدمي ال يكو لع جديداً.
־ ألن .رخيذذب هذذو ياربذذب وخ اتذذب فذذاهتم بذذب وسذذاهم يف كذذالحب
فهو امتداد لتمس وإضاكة لليوم وكورة للغد.
 -551كِ إن ا حيب ال ر ال تظلع.
־ أفلسنا حنب أهدافنا الكر ةت أفلسنا حنب وطننا الكبهت وما دمنا
حنذ ذذب الشذ ذذجرة ال لذ ذذة واهلذ ذذدف الكذ ذذرمي والذ ذذوطن البذ ذذارك فالعمذ ذذل
اهلادف هدف ،واإلتقان اية.
 -551أجرأ الناس على األسد أكثرهم لع رؤية.
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־ فضذذع حذذدا فاكذذال بينذذب وبذذني مذذن تقذذود بشذذر أن ال يذرا النذذاس
منذذب ك ذ ا أو ذذرورا ..إن مذذن يتج ذرأ عليذذب كقا ذذد -الب ذا -هذذو
األقرب إليب من األفراد...
 -552عندما يتوقَ املبر نن ى املظلة.
־ ة ذذب أن ال عع ذذي يف أعمالن ذذا إدارة األيم ذذة ح ذذرمي بن ذذا أن ععيش ذذب
اذذودة وإتقذذاان ولك ذذن علينذذا حينمذذا ع ذذدير أيمذذة أال عنسذذى أس ذذباهبا
وحلو هلا وعالاها فالعقالك ال ينسون أهدافهم وق األيمان.
 -553يد تئ ِ األخرى واالتنا تئ ِ الوجع.

־ لذا فالتعاون سالح النااحني ..ولن تنجح وحيدا ..أع حبااذة
للجميع فكرا وأداك وسلوكا ..فأع معهم وهبم.

وال عما إ ا َل ترس أوات ا
-554وال يَ ال ي تين إال لع عمد
־ إن أو.دان ال ةب علينا أن ععمقها يف االرض هي احلذب والذود
واإلتقان الذمي يدفع لليد من الع اك.

فيث ت ا ء م توى األرض يزلق
 -555ومن َل يقد رجلع مبم نة
־ ومن هنا كاع احلكمة يف دراسة الوقج مث اختاذ الناسب حنو .
أكثر اإلن ا منع أو أقِ
 -556قيمة اإلن ا ما حي نع
־ وم ذ ذذن عم ذ ذذل أو ق ذ ذذال م ذ ذذا ال اس ذ ذذن أتذ ذ ذى ابلعجا ذ ذذب ..ول ذ ذذذلب
ف ذذالت وير لل ذذذان والبح ذذث ع ذذن اجلدي ذذد ومن ذذاك الفك ذذر ه ذذو س ذذالح
العقالك القادة.

-227
يرعو

ومن ال لية ع ل من ال

عن غيع وخباَ من ال يف م
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־ أكذ الذذبالاي ممذذاران اجلاهذذل ومعاملذذة السذذفيب فذذال تنشذذغل هبذذم عذذن
دورك القيذذادمي ..إهنذذم يذذؤخرون عذذن النجذذاح فذذال هذذم يرعذذون عذذن
يهم وال يفهمون فحوا اخل اب احلكيم.
 -558قد تنكر الع

و ال مس من

وينكر الفم َعم املا من سقم
رمد
־ إن العي ذذب ل ذذيس يف وض ذذوح ه ذذدفب ف ذذال تتهم ذذب ..وال يف ا ذذودة
أدواتذذب ..وال يف حسذذن خت ي ذذب قذذد يكذذون العيذذب كذذل العيذذب
فيمن أعكر ضوك الشذمس وعسذي أعذب أرمذد ،ومذن ذم ذوق ال عذام
وما علم أعب سقيم ولكن ال نع أن ترااع عفسب.

 -559كن حباجة إىل العمِ ال ال يُعر من أجنز .
־ إهنا دعوة إىل اإلخال أوال ..وإىل العمل بروح الفريق ثعيا ..ال
يهذذم حق ذا مذذن أجنذذل ولكذذن الذذذمي يهذذم عنذذد القذذادة هذذو أن العمذذل
منجل بروح متألفة من طريق متألق.

 -561اإلجن از اخل الص يت ع ع إجن ازات واإلجن از امل وَ يت ع ع
إجازات.
־ ألن الفكرة تدفعها الفكرة ..والكلمة ال يبة تتبعها كلمذة مللهذا..
وكذذذلب اإلجنذذاي داف اإلجنذذاي ينخذذر أك ذ جناح ذا ..الهذذم أن ععمذذل
وعنجل إبخال .

 -561إ الن اح يقَ على البر اآلخر من الف ِ.
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־ ال يهم ذذب الفش ذذل للم ذذرة األوىل إع ذذب يرب ذذة عل ذذى طري ذذق النج ذذاح..
اع ذذر أمامذذب وأع ذ علذذى ذذاطب الفشذذل إن النجذذاح علذذى مقربذذة
منب ..إعب ترا  ..إعب على الشاطب اوخر ..عن فشلب وقذودك
إىل النجاح.

 -562لو ق نا أنف نا مبا جيب أ يكو الت ح لنا أنن ا أنص ا
أنيا .

־ وذلذذب ألن هللا اعذذل يف كذذل منذذا قذذدران وإمكذذاانن ها لذذة كفيلذذة
أن يعلنذذا أحيذذاك بكذذل معذذاين احليذذاة ..الهذذم أن ععرفهذذا وعوظفهذذا
التوظيج الصحيح لتكون حية فاعلة.

 -563قب ر امل ا عل ى وهن ا ن

ت تمر حت دث ء اْل ر

الصلب ما يع ز عنع امل مار.
־ مذذن طذذان النذذااحني االسذذتمرارية يف نقيذذق اهلذذدف والسذذه علذذى
ال ريق بتوأدة وروية ال يوقفهم الستحيل وال تؤخرهم العقبان.

 -564ان ر م ن أ ين ا م ن ه و ء الن ور وي تيقظ م ن ه و ء
الظلمة.
־ وتلذذب مذذن أس الذذبالاي أن يتذذأخر عذذن القيذذادة مذذن هذذو أهذذل هل ذذ...
ويتسنمها من ال يستحقها ..إن هذا األمر قاتل للقدران و ذم
للمعنذذواين ..ولكذذن ليحذذذر القذذادة أن يكذذون التذذأخر بسذذببهم مذذن
عفس أو خوف أو تذرف.

 -565اٌتنا املناقب ال يتم إال ابنتمال املتاعب.
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־ الذذذين ال يتبعذذون عذذادة ال اذذاف ون علذذى النج ذلان وال ي ذذدافعون
عنهذذا ألهنذذا اذذاكهتم رخيصذذة ..أمذذا الذذذين تعبذوا يف نصذذيل النجذذاح
ف عب أ د دفاعا عنب ح من أعفسهم إن أتخرن.
 -566ك ِ ش خص يول د وعل ى ج ت ع عطم ة تق ول م ن ف لك
اجعلين أشعر أنين م م.

־ إن الذمي ال يقدر الناس ال يستحق حبهم ..والذمي ال يشذعر هبذم
ال يسذذتواب والكهذذم ..إن احلذذب والذذوالك ال يكذذون إال مذذع قا ذذد
أ ذذعرين ركيذ فجعلذذا أبذذدو ذريب هذذدف وكذذاحب رسذذالة...
كل الناس تتمل ذلب.

 -567الراتٌة نوع من العد .

־ ال ذ ذذذين ال ي ذ ذذورون ذواهت ذ ذذم يبق ذ ذذى أح ذ ذذدهم رتيبذ ذ ذا مم ذ ذذال ..يس ذ ذذأمب
اوخرون وال يلقون بب ،إعب معدم يف منو ومنا ب وإمنا ب.

 -568تقد ٌب

م تمر خري من قفز حمبمة.

־ التذ ذذدرل يف األعمذ ذذال عذ ذذوف مذ ذذن التن ذ ذذيم الن قذ ذذي هلذ ذذا ...والذ ذذذين
يتسذذلقون احل ذواال ويقفذذلون األس ذوار ويتا ذذون الراحذذل مذذن ذذه
تذذدرل عذذادة يسذذق ون مذذن العيذذون ..إن تقذذدمب الب ذذيك التذذدرل
العقول هو احلكمة.

 -569اإلجنازات ال تتوقَ عند ند.

־ ف ذذال تقن ذذع ن ذذا دون النج ذذوم ك ذذة وطموحذ ذا ف ذذال تقع ذذدك مص ذذاعب
احلياة عن السه حنو أهدافب.
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 -571عق ات البريق ال يعرف ا إال ال الكو .
־ إهن ذذا ياده ذذم ال ذذذمي ق ذذوا ع ذذودهم ...وه ذذي ي ذذارهبم ال ذ ذ ك ذذنع
قي ذذادهتم وه ذذي داف ذذع النج ذذاح ال ذذذمي دفعه ذم إىل األم ذذام فج ذذلا هللا
الشدا د كل خه.

 -571س أل املمك ن امل تحيِ أي ن تق يم؟ فق ال ء أن ط
العاجزين.

־ الع مذذاك القذذادة هلذذم مذذع السذذتحيل قصذذة ..فهذذم يبذذدأون ابلمكذذن
والتاح فيستسلم أمامهم الستحيل إبذن هللا ..العاالون فقد هذم
من ةد يف الستحيل راحتهم من عناك العمل.

 -572حتقي ق اإلجن ازات العظيم ة يتبل ب أف را اً من

ب ،

ملتزم أبفكار من بة ومدروسة ،وتنفي اً من باً قيقاً.
־ إن اإلجن ذ ذذاي حق ذ ذا يت ل ذ ذذب اعض ذ ذذباطا يف نقي ذ ذذق اهل ذ ذذدف والغاي ذ ذذة،
واعضذ ذذباطا يف االلت ذ ذلام ابألفكذ ذذار ..واعضذ ذذباطا يف التنفيذ ذذذ ..يرقذ ذذى
ابهلدف واإلدارة والعاملني.

 -573لي َ القل وَ الب اهر ال تت ن ب املب ر ٌ ِ تل ك ال
حتمِ املظلة.

־ إن القيذذادة احلقذذة ترع ذى العذذاملني وتضذذللهم مذذن الشذذمس وال ذذر..
إهنا نمل قلواب طاهرة نب اوخرين وتسعى لنجاحهم ..ولذذلب
أحبها األتباف كأ د ما أحب األرض ال ر.
 -574خفَ محولتك.
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־ فال تتعذب قلبذب حبملذب للحقذد علذى خم ذب ...وال تتعذب عفسذب
حبملهذذا كذذل اهلمذذوم ..وال ترهذذق حياتذذب بعمذذل كذذل ذذيك ..العقذذل
يقول لب خفج محولتب فمعب فريق يريد أن امل بعذض كذب
إن يكن الَب.

 -575ال تنس نف ك.

־ يف يمحذذة العمذذل والسذذاكة يف بنذذاك اوخ ذرين ..ال تنسذذى عفسذذب..
ألن ذل ذ ذذب داف ذ ذذع االس ذ ذذتمرار  ..وه ذ ذ ذي أماع ذ ذذة عن ذ ذذدك ..ال ي ذ ذ ذلال
السذذتقبل حبااذذة إىل اهذذدك ..فذذوفر مذذن محاسذذب مذذا يذذدفعب إىل
الليد من الع اك حنو اهلدف.

 -576ش د ه وَ ال ريح تزي د ش ر ال ل و ق و وإ امل اس
يتكو ء أجوا ات ئ مرتفأ.
־ وكذذذا القا ذذد اجلذذوهرة رسذذوخا ويقينذا يف موااهذذة األيمذذان ..تصذذنع
العقبان ويبنيب استغالل الفر إبذن هللا.
 -577اخليا عاقِ نقاً ف و أيخ مقاس زٌونع كلما جا إليع.
־ فالن ذذاس طاق ذذان وق ذذدران تنم ذذو ...ويف من ذذو فري ذذق العم ذذل ع ذذبك
اديذذد علذذى القا ذذد لينمذذي مذذن قدراتذذب ليسذذتوعب النمذذو الفكذذرمي
والها للعاملني ،وةدد من أساليب التواكل معهم.
 -578إ الت رٌ ة معل م ق اس ألهن ا تع ِ االمتح ا وت ؤخر
الدرس.
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־ ولكنها ممتعذة مذ كذان أكذحاهبا أكذحاب رثيذة بعيذدة يذرون أبعذد
من األيمان فيجعلوهنا خ وة على طريق النجاح.

 -579ال تصدر أٌداً أمراً تع ز عن إنفا .
־ ولذلب ف ذا عجلن عن أمر أع مؤمن بب متصذور ألهدافذب فمذن
ابب أوىل أن يعجذذل اوخذذرون ..إن السذذتحيل و ذذه المكذذن اليذذوم
ق ذذد يكذ ذذون ممكذ ذذن ذذدا فذ ذذاعت ر الوق ذ ذ الناس ذذب ..عذ ذذن أوامذ ذذرك
الدروسة وجناحب فيها هو سر ثقة العاملني.
 -581تول قيا موظفيك.

־ ال يقودهم هك فاإلدارة اخلفية هي أخ ر أعذواف اإلداران  ..وال
كذذن القضذذاك عليهذذا إال مذذن خذذالل اسذذتلمار ومشذذاركة اجلميذذع..
واألخ ر إذا سلم أذعب لغهك فقد سلم القيادة لب فقادك.
 -581إ ا م يَ خببوات مرحية وٌتأ فإنك لن تتعثر.

־ وك ذذل م ذذن خ ذذد مش ذذي مر.حذ ذا وار.ح مع ذذب الفري ذذق رم ذذن ع ذذال
وهدفية ايدة.

 -582أنثر االٌت امات يين اً ومش االً عل ى َ ول البري ق فإن ك ل ن
تعو لل ر فيع ِنية.

־ القا د مبتسم دا ما وهي من أسرار جناحب ..إعب يباف األمل ..إعذب
جمتهد حبيث ةعل لب يف كل طريق بصمة من عمل وثناك وبناك.

 -583إ ا كنَ ال ت تبيأ االٌت ا فط تفتح كاانً.
־ ألن السر يف قبول اوخرين هو االبتسام.
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 -584عظم ة القائ د ء مقدرت ع عل ى االس تعانة ٌرجال ع و أ
ي ت لم هلم.
־ يف توظي ذذج ق ذذدراهتم واالس ذذتفادة م ذذن خذ ذ اهتم وكس ذذب وال ه ذذم ال
لنفسب وإمنا لتهداف الشركة ال يسعون إهليا مجيعا.

 -585يبو اجلوع ن ول ٌي َ الرج ِ العام ِ ولكن ع ال جي رؤ أ
يدخِ ٌيتع.

־ ألعب لب مقومان النجاح وهو روح ور بة العمل مما ةعلب عليذلا
ماكنا متمكنا يعي بكرامتب من عرق ابينب..

 -586جوهر اإل ار هو التن ؤ ق ِ ندوث األشيا .

־ إن القا د النااح يتنبأ حبدوث األ ياك ابلتوقع وذلذب ألعذب يعمذل
وفذذق خ ذذة مدروسذذة وتقيذذيم مسذذتمر هلذذا ..والذذذمي يذذرا السذذتقبل
عادة يكون مستعدا.

 -587علينا أال نقرأ الوجع القاه وال النص الفارغ.

־ ألن قراكهتم أتخر وتشاثم واألمل يذدعو أكذحابب لقذراكة كذحيحة
– عذ ذذ .داع ذ ذذم أو واذ ذذب مستبش ذ ذذر ..ففذ ذذي الق ذ ذذتم والف ذ ذراي ض ذ ذذياف
لتوقان وأتخر عن القاكد ابلتأوهان.

 -588ند من ال داية نقبة الن اية.

־ والا ون عادة هم من يرون النهاية من كحة البداية.

 -589سلبتنا اعت ارية كن ال نفر ا.
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־ إعنا عدعو الناس إىل احرام سل اتنا بشاصذياتنا احملبوبذة وواوهنذا
الستبشرة وقلوبنا الفتوحة وكلماتنا البناكة وعملنذا الذدثوب حيناذذ
تكون سل اتنا أك سل ة وأوفاها.
 -591أزل الثلا.
־ أيلذذب مذذن التفكذذه  ..أيلذذب مذذن طريذذق النذذااحني ..أيلذذب وحولذذب إىل
فذذر فهذذو سذذرعان مذذا يتحذذول إىل سذذا ل بشذذر أن تذيبذذب محاس ذا
وعل ة ور بة وقدرة.
وه ْم إِن ُ ْم م ْ ُولُو َ } [الصافان.]92 :
َ { -591وقِ ُف ُ
־ القا ذذد مس ذذؤول ..مس ذذؤول ع ذذن الرثي ذذة ..مس ذذؤول ع ذذن الرس ذذالة..
أمني على تنفيذها ..هل كا علذى ال ريذقت هذل الفريذق يف االيذا
الصحيحت إهنا مسؤولية ع يمة حقا.
 -592أ ر ال فينة وأشرال غريال.

־ وال ت ذذدف اوخذ ذرين يقودوهن ذذا ..أ ذذركهم يف الش ذذورة ..أ ذذركهم يف
التقي ذ ذذيم ..فك ذ ذذر معه ذ ذذم ..ولك ذ ذذن أدر الس ذ ذذفينة أع ذ ذ ذ الن هذ ذ ذذذ
مسؤوليتب.

 -593ر

ائماً كلمة «كن ،كلنا».

־ ألهن ذذا ت ذذدل عل ذذى الفري ذذق ..عل ذذى اجلماع ذذة ..عل ذذى الشذ ذراكة ..يف
ترديدها عور اجلميع رهنم أكحاب هدف ورسالة ورثيذة وخ ذة
واحدة.
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 -594ال تل س توَ غريال.
־ القدرة م لب ..وبناك النموذل يف العذني مهذم ..ودراسذة جناحذان
اوخ ذرين عامذذل جنذذاح ..خذذذ ذلذذب كلذذب ..خذذذ بنفسذذب ..إلبسذذب
عل ذ ذذى مقاس ذ ذذب ..وف ذ ذذق أه ذ ذذداف مؤسس ذ ذذتب ..واعتب ذ ذذب أن تك ذ ذذون
عساة مكررة ..كن أع ابختصار.
 -595حتديد األهدا ينحك القو .
־ ألعب يشعرك أعب على ال ريق ..ويف االيا الصحيح.

 -596إجناز األشيا ٌ رعة ليس ٌديطً عن عمِ الصواَ.

־ فالصواب اخلذال .هذو رأس األعمذال ..وإجنذاي األعمذال يف وقتهذا
م لب ر يس و بوب ولكن ..على رك أن يكون كوااب.

 -597عن دما ت أ ء ش رفتك قف ري الع ِ ف ط حتت اج ل دعو
الفراشات لتمل ارال.

־ عندما تصنع الشكالن وتفتعلها رسذلوب مبا ذر أو ذه مبا ذر
أعذ لسذ يف حااذذة لذذدعوة العذذداوان لتأتيذذب ..وكذذذلب حينمذذا
تفعذل احملمذود احملبذوب دا مذا لسذ يف حااذة لذدعوة النذذااحني..
إن جناحب داعيهم.
 -598إ من اخلبأ حتريك الناس م ن األعل ى إىل األس فِ وك أهنم
مى ٌِ ،ين ئ م اورهتم.
־ وهلذذذا لذذن ألذذب النجذذاح إال مذذع الفريذذق ..نذذرم ينراكهذذم وتشذذاركهم
يف السه حنو اهلدف.
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 -599ع اجلوارح تنبق.
־ دف واهب ين ق ابالبتسام والبشر ..ودف يذديب تن ذق ابلسذالم
والصذذافحة والع ذذاك ..ودف راليذذب تن ذذق ابلذلايران والواابذذان..
دف كذذدرك ين ذذق ابلصذذفح والسذذالم والعفذذو ..ودف لسذذاعب ين ذذق
ابلكلمة احللوة وكتب تن ق تدمة اوخرين ومساعدهتم ..حينها
ال نتال لتكون خ يبا ابرعا.

 -611او جرنك ال يت أ.

־ ح ذ ذذل الش ذ ذذكلة مبك ذ ذذرا دواك انا ذ ذذح لتف ذ ذذاقم األيم ذ ذذان ..وإن م ذ ذذن
احلكمة الدواك وق احلااة.

« -611اي أاب ر ،إن ك

عيَ ،وإهن ا أمان ة ،وإهن ا ي و القيام ة

خز وندامة ،إال من أخ ها حبق ا ،وأ ى ال

عليع في ا».

־ حقذا إهنذذا أماعذذة ومسذذؤولية وسذؤال ..إال مذذن أخذذذها حبقهذذا وأداهذذا
رماعتهذ ذذا ع ذذرف حقوقهذ ذذا ووااباهتذ ذذا وك ذذان حفي ذ ذا عليم ذ ذا {إِِةين

ن ِفي ر ِ
يم} [يوسج.]22 :
َ
ظ َعل ر

 -612أول م ا ئ الرانة النف ية أ تعر أين يكمن اخلبأ.
־ ألن معرف ذذة أي ذذن يكم ذذن اخل ذذأ ه ذذي بداي ذذة احل ذذل .وك ذذم م ذذن أانس
فرض ذ ذوا حلذ ذذوال دون أن يعرف ذ ذوا اذ ذذوهر الشذ ذذكلة فكاع ذ ذ حلذ ذذوهلم
مشاكل اديدة تليد ال ني بلة واألمر علة.
 -613أنن رأسك للعاصفة أوالً.
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־ إن أول مراح ذذل النج ذذاح يف موااه ذذة األيم ذذة ه ذذو اس ذذتيعابب هل ذذا،
فاحن رأسب للعاكفة ال هل ذة ولكذن اسذتيعااب وأتمذال لعرفذة أيذن
يكمن اخل أت وكيج تكون الوااهةت.
 -614ال تقَ عند اخلبأ.
־ إن وقوف ذ ذذب عن ذ ذذد اخل ذ ذذأ ط ذ ذذويال لعام ذ ذذل أتخ ذ ذذه ..أدرس اخل ذ ذذأ
وكحح السار وواكل السه وإايك واألخ اك العقدة.
 -615ال ختَ على مكت اتك .فأنَ جز من منظومة.

־ إن ركاثك يف النجاح كله فال ختج فأع اذلك مذن مؤسسذة ..
ال يقعدك خوف الفشل اع لق إىل األمام.

 -616كافئ نف ك.

־ ق ذذد ال يك ذذافؤك الن ذذاس عل ذذى جناحات ذذب وق ذذد ال يش ذذكرك ر يس ذذب
عليها فكافأ أع عفسب بنفسب «إبااية» «بدعوة» «بشكر»
«بنلهة مع األهل» رمي طريقة ترسم البسمة على فيب ..كافأهذا
ما دام قادرة على اإلجناي ..وال تربد الكافأة ابوخرين.

 -617أج ز اجل م تتعب لكن ا تتل

ابهلد .

־ ال ذذنفس م ذذا دام ذ تس ذذه عل ذذى اهل ذذدف ف ذذال تع ذذب وال عص ذذب وال
ملل.

 -618كن ترو للناس ال ع اً علي م.
־ نباد ب وأخالقب وفكرك تكون ثروة للناس ..يا دا مذع احليذاة ال
يا دا عليها.
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 -619ل ن حتص ِ عل ى ترقي ة إ ا تع ر و أ ش خص آخ ر
مكانك.
־ حق ذا لذذن تنتقذذل مذذن مكاعذذب أو نصذذل علذذى ترقيذذة أفضذذل إال إذا
أعددن الفريق الذمي معذب وأعذددن مذن خالهلذم مذن خيلفذب يف
مكاعب ليواكل السهة.

 -611امل قة جتلب التي ري.

־ ال تشذذق علذذى عفسذذب وال تكلفهذذا مذذا ال ت يذذق ..وأتكذذد أن كذذل
مشقة نمل يف طياهتا يسرا فتذكر.
ٌ -611قدر اجل د امل ول تكو الثمر .
־ على قدر ما تقدم من اهد تكذون اللمذرة فذأول ابذر للنجذاح هذو
أع كما أن أول قاطج لللمار هو أع فابذل.

كما يق ض الكَ ابل اعد
 -612وما املر إال خوانع
وال خري ء ال اعد األج
وال خري ء الكَ مقبوعة
־ إهنا دعوة إىل بناك فريق عمل واحد يدرك أهدافب ويعرف واهتذب،
وإىل أين هو سا ر يقدرون بعضهم كما يقدرون أهدافهم.
 -613إندى يد ة أصاٌتين وَل تر .
־ قذذد يكذذون أحذذد ذذركاك العمذذل خم اذا ولكذذن أحسذذن ال ذذن فلعلذذب
يرد اخل أ ...فقد يكون اخل أ من عفسب عليب.
 -614وما الكَ إال أص أ مث أص أ.
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־ إهنا دعوة إىل التعاون فاألكابع نجموعها كج ولكل منها عمل
مع إخواعب ...و عمل لوحد ما أجنل.

 -615الت اجر ال راٌح ق د خي َ ن اَع إ ا انت ى املوس م لكن ع ال
يقفِ مت ر .
־ اهل ذذدف ال ذذن م الا ذ ذد ل ذذب ال ينته ذذي ابعته ذذاك الوس ذذم إع ذذب عم ذذل
مسذذتمر ..ععذذم قذذد خيذج أو يفذذر كذذاحبب لكنذذب ال يقذذج إعذذب ينمذذو
مع دوران احلياة ..وع مة الغاية.

 -616سري شخص ء ألَ خري من نديط ألَ ء شخص.

־ يف هذ القولة دعذوة إىل اهتبذال قذدران األ ذاا كذأفراد ولبنذاك
الؤسسان فقد يكون يف فريقب رال رلج رال هذدفا وسذهة..
فابنب ف عب قا د الستقبل.

 -617املتفائ ِ ي رى ء ك ِ عق ة فرص ة واملت ائم ي رى ء ك ِ
فرصة عق ة.
־ إن احمل ذذن نم ذذل يف طياهت ذذا م ذذنح ..ويف ك ذذل عقب ذذة فرك ذذة للتق ذذدم
والنجاح ال يدركها إال من يقذرأ احليذاة قذراكة كذحيحة ..وهذذا هذو
الفذذرق بذذني مذذن عذذرف الفذذر فاهتبلهذذا ومذذن يعذذرف ذلذذب ..إن
النفس التفا لة ترا إبةابيتها يوااي ال يتمكن التذمرين أن يروها.

 -618إ َل تز شي اً على الدنيا كنَ زائداً علي ا.

־ فذذاخر لنفسذذب ..فمذذن النذذاس مذذن ياد علذذى احليذذاة جناحذذان وبنذذاك
ف ذ ذذر وم ذ ذذنهم ك ذ ذذان عال ذ ذذة عل ذ ذذى احلي ذ ذذاة ..فك ذ ذذن دومذ ذ ذا يف يايدة
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والنتجذذون هذذم مذذن أثذذروا احليذذاة وأث ذروا فيهذذا .ومذذا الذذرك إال حذذديلا
بعد .

 -619كلما ارتفعَ ن ة االهتما كلما زا ت الدافعية.

־ الر بة واالهتمام ياد دافذع إىل مليذد مذن الرفعذة والنجذاح فذأين حنذن
منهات.
 -621الدوافأ أكثر ارت اَاً ابمل مات.
־ فليكن دافعب إىل األمام دا ما.

 -621القائد يد وتداً ء األرض ويقول «ها كن هنا».

־ القا د ال خيتبب ..القا د ال خيجل ..القا د يقول إبجناياتذب أان هنذا
أساعد وأساعد ،أبا وأواب.

 -622ال تكن أسري العا .

־ فكله من العادان مقعدة للهمم فال تكن أسها هلا.

 -623اٌدأ ٌنف ك.

־ إذا وقذذج اوخذذرون عذذن إدراك وفهذذم مذذا تريذذد ..فابذذدأ أع ذ  ..إن
مذذن النذذاس مذذن ير ذذب العمذذل لكنذذب خيشذذي البدايذذة فابذذدأ أع ذ ..
فالناس حبااة إىل قدوة.
 -624اٌدأ والن اية معك تتخيل ا.
־ وهذذؤالك الا ذذون ..فهذذم يذذدركون أن ال جنذذاح إال بتايذذل النهايذذة
ومن بدأ كحيحا وق َوم عملب اعتهى كحيحا على ال ريق.

 -625اخرج من الصندو .
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־ كلذذهون هذذم الذذذين أتخذذروا ألهنذذم تعذذودوا علذذى العذذي يف كذذناديق
تعودوهذذا وألفوهذذا و ذذعروا هبذذا مكتسذذبان يعم ذوا ..العقذذالك القذذادة
هم من طوروا أعفسهم فكاعوا واضحني اناحني.
 -626ك حتافظ على توها املص اح جيب أ ت يَ لع الوقو .
־ راا ذذع عفس ذذب وحاس ذذبها إذا أردن احلف ذذاظ عل ذذى توهجه ذذا ..إن
التقومي لتعمال وقود إضايف للنااحني القادة.
 -627إ ا انقبعَ األهدا عن غاايهتا لَ الرسالة َريق ا.

־ وكذذم رسذذالة ضذذل  ..وكذذم مذذن عمذذر اعقضذذى هذذدرا ..وذلذذب ألن
كاحبب ضل ال ريق وضاع منب الواهة.

 -628اْلرب ال عيَ خري من ال اكر القوية.

־ وهذذي دعذذوة إىل توثيذذق األعمذذال ..وعذذدم أو ضذذعج التوثيذذق مذذرض
كل ذذه م ذذن اإلداران ..ق ذذد تك ذذون األعم ذذال واض ذذحة يف ذهنه ذذا..
لكن تذ َكر أعب لن تدوم هنا ..فوثَق أعمالب لستقبل أهدافب.
 -629ت كر أ إلٌل يس رس الة ء نيات ع أعلن ا مث أص ر علي ا مث
حتدى ء إجنازها مث خب هلا مث نف ها وجيد ها ائماً.
־ هذا وهو يف سبيل اإل واك فكيج نن هذو علذى الغذااين احلميذدة
يسه.

 -631من قرأ التاريخ أ ا إىل نياتع أايماً أخرى.
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־ ف ذ ن حيذذاة اوخ ذرين تضذذاف ،وخ ذ ان اذذديرة ابلدراسذذة ،ويذذارب
ح ذذرمي ابلن ذذااحني أن يدرس ذذوها ويتأملوه ذذا ..ليض ذذيفوا أعم ذذارا إىل
أعماهلم.
 -631رنم هللا أٌو ٌكر كا أعلم مين ابلرجال.
־ هذ القولة قاهلا عمر  وهو من ععلم كة وحكمة ..وهو هبذذا
يدعوان لنفت عن الراال القادة.
 -632اٌدأ نينما تكو م تعداً.
־ والعا يفتح يديب للمستعدين دا ما ..إن الفر عادة ال يهتبلهذا
إال أهل االستعداد.
 -633ال

جيعِ عملع هوايتع ال يفكر ء التقاعد.

־ ألعذذب يشذذعر حيناذذذ ابلتعذذة ولقذذد قاهلذذا اإلمذذام السذذفاريا رمحذذب هللا
«من عمل على احلب يصبب الفتور».

 -634الصانأ امل مِ يلق ابللو على أ واتع.

־ إن الذذذين يسذذتفيدون مذذن أخ ذذا هم هذذم مذذن يتجذرأ علذذى أن يقذذول
اخل ذذأ ا ذذاك م ذذن هن ذذا {قُ ِْ ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أَنْ ُف ِ ُك ْم} [ينل

عمران.]062 :

 -635استمتأ ابألشيا الصئري ء نياتك.
־ ففي جناحها عور ابلتعة والدافعية لليد من النجاح.

 -636وجع النقد لل لوال وان ال ات.
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־ إذا ر ب أن أقبل النقد فال تتحدث عن اصذي أو ذاو ..إن
ذذا نذذدث عذذن السذذلوك اخلذذاطب حيناذذذ أقبذذل منذذب ..فالنذذاس
يدافعون ابستماتة عن اوكهم وذواهتم.
 -637ال ت تع ِ فقد يرى غريال ما ال ترا .
־ فش ذذارك اوخ ذرين ابلش ذذورة أو العم ذذل أو النق ذذد فلعل ذذب عل ذذى ذذه
الواهذذة ..إن يف الشذذاورة ع ذذر لتمذذور مذذن عذذدد مذذن الذذلوااي ركلذذر
من عقل ،والشي ان مذن الواحذد قريذب وهذو مذن االثنذني أبعذد وال
أيكل الذ ب إال من الغنم القاكية.
 -638من خي ى ال لِ ال يصبا ال مك.

־ إن مذن أراد العذاو نمذل تبعاهتذا وكذ علذى أذاهذا ..حيناذذ فقذد
ةد للنجاح متعة.
 -639إصطح املوجو خري من انتظار املفقو .

־ كله من الناس يشغلب الفقود ولذو كذان قا ذدا ..لنشذتغل ابلواذود
فقذذد يكذذون يف عملذذب القضذذاك علذذى السذذتحيل ..فمسذذتحيل اليذذوم
قد يكون هو ممكن الغد.

 -641ال أتكِ خ زال على مائد غريال.

־ وعند أهذل اإلدارة والقيذادة حذاول أن تنضذو خبذلك ويذود عملذب
وال ن ذذع أن نتف ذذل بنجاح ذذب وت ذذدعو الن ذذاس وتق ذذدم هل ذذم منوذاذ ذا
للنجاح.
 -641ما كِ ابرقة جتو مبائ ا.

قول على قول

011

־ ال ت ذذن أن ك ذذل فرك ذذة نم ذل جناح ذا دا مذ ذا ..إن يف رح ذذم بع ذذض
الف ذذر اختب ذذاران واب ذذتالكان فاق ذذدر هل ذذا ق ذذدرها ..عع ذذم الهتب ذذال
الفذذر ولكذذن علذذى ر ذذد وقذذدر واسذذت اعة ..وال تنت ذذر مذذن ةذذود
عليب ..احبث أع  ..ودف إجناياتب تتحدث عنب.

 -642من أن ن ال د قبأ نصَ البريق.

־ فذذاهتم ابلبدايذذة فهذذي ال ذ تبذذا بعذذد فضذذل هللا اللقذذة ..ولقذذد قذذال
أسذذالفنا إذا أردن الس ذذفر فعتب ذذب البي ذ الس ذذفر ..أمي إذا ااويهت ذذا
فكأعب سافرن.

 -643ك ن عل ى راي ة ٌرجال ك وانت ع مل ن يتمت أ م ن م مبقوم ات
القيا  .من يدر رمبا حتتاج م ء القريب العاجِ.
־ اإلع ذ ذذداد م ل ذ ذذب جلمي ذ ذذع الع ذ ذذاملني ..ويف وقذ ذ ذ التاف ذ ذذج م ذ ذذن
األعمذذال يصذذنع قذذادة السذذتقبل ..أعمذذل والسذذتقبل أمامذذب كأعذذب
ترا إبذن هللا ..فقد نتال بناك اليوم لنجاح الغد.
 -644أخلص للعامِ خيلص لك.
־ إع ذذب يع يذذب ..واحرمذذب ارمذذب ..وال تباذذل عليذذب فلذذن يباذذل
عليذذب ..وكلمذذا أخلص ذ لذذب أخلذذ .هلذذدفب و ايتذذب بشذذيك
تتوقعب ..إن اوخرين ينت رون منا اإلخال واالحرام.

 -645ك ِ األعم ال العظيم ة ه إجنازه ا عل ى َريق ة النم ِ ش ي اً
ف ي اً.
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־ الت ذذدرل م لذ ذذب إدارمي ...وحكمذ ذذب م لوبذ ذذة ..يعقلهذ ذذا مذ ذذن أدرك
قيمة النجاح.

 -646كلما خَ محلك زا ت سرعتك.

־ إن توييعب لتعمال وتوكيفب هلا ..ومعرفة كل حبقوقب ووااباتب
مذذع تفذذويض المكذذن مذذن األعمذذال ..إن ذلذذب كلذذب خيفذذج محلذذب
ويليد من إعتااب.

 -647تكمن قيمة العمِ ء استكمالع نىت الن اية.

־ خت ذ ذب ح ذذني تب ذذدأ العم ذذل وتس ذذتعد ل ذذب رم ذذور مادي ذذة وتنسذ ذذى أن
عل تذذب هذذي رأس مذذال اإلأذذام ..فذ ن قيمذذة العمذذل وقبولذذب لذذيس يف
بدايتذ ذذب فحسذ ذذب ..إن قيمتذ ذذب تكمذ ذذن يف رثيتذ ذذب كذ ذذامال ينتفذ ذذع بذ ذذب
اوخرون.
 -648الرج ِ ال
واند ينت

حي اول أ يتم ك ٌك ِ األش يا ء وق َ

ٌع األمر ويد خاوية.

־ وهذذا ال يصذلح أن يكذون قا ذدا ..ألن القا ذد مذن طاتذب التفذذويض
واللق ذذة بفري ذذق العم ذذل ول ذذذلب فه ذذو ال س ذذب يف يدي ذذب إال متابع ذذة
الرثيذذة واالطمانذذان علذذى الرسذذالة والقيذذام بذذبعض األعمذذال ال ذ ال
ةيدها إال هو ويدرب عليها.

 -649لي َ ال

اعة ء أ تقول كِ ما تعتقد  ٌِ ،ال

ء أ تعتقد كِ ما تقول.

اعة
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־ البذ ذ ذ ذذادل إن يعتقذ ذ ذ ذذدها أكذ ذ ذ ذذحاهبا تبقذ ذ ذ ذذى ح ذ ذ ذ ذ ا علذ ذ ذ ذذى ورق..
واألهداف عن يؤمن هبا واضعوها تقذج يف وسذد ال ريذق ..إن
اهلمة نعناها التام أن تعتقد ما تقولب مسؤولية وعمال ودعوة.
 -651تولد الفر من رنم الع ر وامل كطت.
־ الذين أيتيهم النجاح مذن ذه تعذب عذادة ال اذاف ون عليذب ..وال
يشعرون بلمرة النجاح ..أما الذين أيهتم النجاح إال بكد وك
وتغلب على العقبان فهم أكلر حفاظا على النجاح..
 -651كن مرآ لفريقك.

־ ي ذذرون في ذذب اللق ذذة والعل ذذة واهلم ذذة ..ك ذذن هل ذذم م ذرينة تعك ذذس األم ذذل
والتفاثل.

 -652اْلكمة ه الت رٌة م افاً إلي ا التأمِ.
־ إهنا وسد بني فكرتني ..وجناح يعقبب إبذن هللا جنذاح ..إعذب التأمذل
والتفكذذر واالسذذتفادة مذذن أهذذل اخل ذ ة والتجربذذة ..وال ينذذدم حكذذيم
أبدا -إن اك هللا.-
 -653إننا نعيش ألنف نا نيا م اعفة نينما نعيش لآلخرين.
־ كما قال الشاعر:

يقولو مر وه ا األتر
وكن رجطً إ أتوا ٌعد
إن من يعي للحق ..ال يرا فيذب إال مصذلحة اوخذرين ..ف عذب
يعي مرتني حياتب وبعد مماتب.
 -654الوسيلة ال ريفة ه البريق الصحيح للئاايت ال ريفة.
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־ فالغاية ال ت ر الوسيلة.

 -655ال حترص وا عل ى ك ِ ش

فتق دوا ك ِ ش

! أي ن

األولوايت؟!.
־ إبن األولواين ..العمر قصه ..والواابان كلذه ..وحيناذذ عليذب
ابألولذذواين لتسذذتغل العمذذر يف أفضذذل وأاذذل األعمذذال ..وح ذ ال
تغرق يف اجلل يان.
 -656كن وا حاً كال مس.
־ أليس الصلحة تقودكت أليس اهلدف مشرك مع اوخرينتب إذا
فلم ذذاذا ال تك ذذون واض ذذحات إن الواض ذذحني يف أه ذذدافهم و ذذاايهتم
وأعماهلم ينجحون ويلق هبم الناس.
 -657إ أص حاَ امل اعر العميق ة هل م ق در عل ى تل وين اجل و
ال

يعي و فيع وإَط أشعة تؤتر فيمن يق َ من م.
־ وهكذذذا فالقا ذذد كمذذا قذذالوا اب ذذع لتمذذل ..رافذذع للتفذذاثل ..يكسذذب
من حولب اللقة ..يرون يف ابتسامتب يادا ويف ثقتب قوة.

 -658إ ا قصرت يدال عن املكافأ فليصِ ل انك ابل كر.

־ ليس ذ كذذل الكافذذأة بسذذد اليذذد ابلع ذذاك ..إن الكافذذأة بس ذ ة يف
الواب ..وحسن يف القال ..وبسمة مرسومة على احمليذا ..كلذهون
ال يريدون الال كمكافأة ..لكنهم يريدون الشعور ابلقبول.

« -659إ املن َ ال أر اً قبأ وال ظ راً أٌقى».
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־ قاهلا الصادق الصدوق  ..فا د لعملب ..وراف أولوايتذب..
وخذذذ مذذن العمذذل مذذا ت يذذق وتسذذت يع ..ف ذ ن العقذذالك أدرك ذوا معذذل
استَبَ ْعتُ ْم} [التغابن.]06 :
قول هللا{ :فَات ُقوا ااَ َما ْ

 -661فما كِ من ي د املو
انصح
ومن َل يدٌر أمر و ٌصري

كما ليس كِ الرب يصد خائلع

شفيق ٌكتع عن قريب تواكلع
־ إهن ذذا دع ذذوة لش ذذورة الناك ذذحني الص ذذادقني أه ذذل الفض ذذل واحلكم ذذة
فالعاق ذذل التعق ذذل م ذذع قل ذذة علم ذذب خ ذذه م ذذن الع ذذا التس ذذرف يف قول ذذب
وفعلب.

 -661خالَ نف ك ت ح.

־ فذذالنفس داعيذذة للدعذذة والراحذذة ..بذذة للكسذذل ..وكلمذذا خالفتهذذا
يادن كتب وارتفع عل تب.

 -662ال حتملن على يومك هم غدال فح ب كِ يو مهع.

־ ولقد قيل عن العقالك :ال تؤال عمل اليوم إىل الغد ..والن مون
هم من يدرك أن لكل يوم عمل ويف أتايلب ثقل على الغد.

 -663األسد قد ي اَ وإ كا مرٌوَاً.
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־ ألع ذذب ام ذذل ك ذذفان تدفع ذذب ليك ذذون مه ذذااب ..ذذجاعة ..ه ذذدوك..
قي ذذادة ..إن م ذذن الق ذذادة م ذذن يه ذذاب ألع ذذب كل ذذه الص ذذم  ..كل ذذه
العمل.
 -664إ الوجو إ ا كثر تقاٌل ا اعتصر ٌع ا ما ٌعض.
־ ولذلب قيل:
فمن أكثر ال ا أ نا امللِ
زر غ ا جتد ن اً
 -665ع ة َ ن ا ال ابإلن ا إلي م.
־ ومذذا وكذذل القلذذوب ملذذل اإلحسذذان ..ومذذا بذذل القلذذوب والعالقذذان
مللب ..فاإلحسان اإلحسان أيل إلينا القلوب بة.

 -666ال تكونوا كاملنخِ ي ك النخالة ويرسِ البح .

־ هناك مذن يكنذل الذذهب والفضذة ويراهذا خذه م مذع ..وهنذاك مذن
يكنل للناس احلقد والضغينة واألوىل بذب أن امذل يف كذدر احلذب
للناس ..والدعاك هلم.

 -667وما ين ض ال از ٌئري

وال حتمِ املاش إال اْلوامِ
جنانع.
־ علمب وقدرتب واهدك هي أانحتب ال هبما ت ذه وحواملذب
ال ذ عليه ذذا أش ذذي وم ذذا اوخ ذذرون مع ذذب يف الفري ذذق إال م ذذن كت ذذب
وعل تب يستمدون فكن قا دا ملهما.

 -668إمنا الدرر من ال وال وما
قيمة اإلن ا ما حي نع

ين َ النرجس إال من ٌصِ
أكثر اإلن ا منع أو أقِ
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َل يفز ابْلمد إال من غفِ
وتئا ى عن أمور إنع
־ األذكياك القذادة املذون أحيذاان عفوسذا حساسذة ..وملااذا ريبذا..
لكذذن لقيمذذة عتذذا جهم وينثرهذذم عتحمذذل كذذل ذلذذب ..إن التغاضذذي
والتغافل عن بعض األخ اك إدارة ..بشر أال تكذون لذب سذلبيان
أع م ..أو ضرر يلحق ابوخرين.

 -669عقِ الفىت ليس يئين عن م اور
إ امل اور إما صائب غر اً
ال حتقر الرأ أيتيك اْلقري ٌع

كعفة اخلو ال تئين عن الرجِ
أو خمبئ غري من وَ إىل اخلبِ

فالنحِ وهو ابَ َائر الع ِ
־ العقالك هم الذين ال يستغنون بعقوهلم عن عقذول اوخذرين ..إهنذم
يعرف ذذون أن الش ذذاورة ع ذذوف م ذذن بن ذذاك ذذعور الش ذريب ..ف ذذال نتق ذذر
الذرأمي مذذن أمي أحذذد ..فالسذذداد لذذيس لذذب سذذن وال لغذذة وال لذذون وال
وطن.

 -671ال حت ب الناس َ عاً وانداً
غرائز ل َ حتصي ا وألوا
فل م
־ فعامل كل فرد من فريقب ووفق ما أع ذا هللا مذن قذدران ،فلذيس
كلهذذم علذذى حذذال واحذذد ..ومعرفتذذب بقذذدراهتم دافذذع لذذب الختيذذار
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الناسب هلم من األعمال واألفعال ..وحني ختاطذب قذدراهتم تنذال
أفضل ما لديهم.

فط يدو على اإلن ا إمكا
 -671أن ن إ ا كا إمكا ومقدر
־ اذذب النذذاس مذذن اسذذن إلذذيهم ..ينتهذذي القذذادة مذذن مسذذؤولياهتم..
ويبقى هلم ذكر حسن من بعد  ..كلما ذكرانهم دعوان هلذم ..فذال
تبال تدمة اوخرين ما دام يف اإلمكان.
 -672أنب ه ا ال

حي ين ظ ر لت تقيم ظ وران ويل و عنق ع

ل تفأ وجوهنا كو األعا .
־ والن ذذاس اب ذذون م ذذن خي ذذدمهم واس ذذن إل ذذيهم وي ذذدهلم عل ذذى ال ري ذذق
الصواب.
 -673أنَ ء اْليا ت مو ٌقدر ما تعب ال ٌقدر ما أتخ .
־ فكن مع اك «..وليد العليا خذه مذن اليذد السذفلى ويف كذل خذه»
كدق رسول هللا  .فذأعد مذن خلقذب ومذن مالذب ومذن فكذرك
ومذذن مواهبذذب وقذذدراتب فأع ذ حذذني تفعذذل ذلذذب تكذذن ذذامة يف
عني الدهر وابينب.

 -674ألَ قول ال ي او ء امليزا عمطً وانداً.
־ فالعمل ..العمل ..بب يقيس الناس النجذاح ..فالذذين يقولذون كلذر
ولكن من يعملت .ويرك خلفب األثر.
 -675إ التمتأ ء أاي َويلة يوجد ابلصرب على أاي قليلة.
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־ فاذ من راحتب لتعبذب ..ومذن يومذب لغذدك ..فنجذاح الغذد هذو
عتذذال ك ذ اليذذوم ..فذذاحر علذذى العمذذل والع ذذاك وحسذذن اخلدمذذة
لله ذذدف النبي ذذل م ذذا دام ذل ذذب يف اإلمك ذذان ت ذذرك خلف ذذب بص ذذمة
كاحلة.

 -676الر س ة ال ت تم حب ن ال ياس ة وم ن َل ا ص رب عل ى
م

ا.
־ للقيذ ذذادة عقبذ ذذان ..مذ ذذن ك ذ ذ عليهذ ذذا فذ ذذاي ..وال هتذ ذذتم إال حبسذ ذذن
السياسة لتع مة واألفذراد ..سياسذة ومسايسذة ..تنذل مذنهم أمجذل
ما لديهم.

 -677من ت لق ال واهق سخر من املآس مجيع ا.

يعي أبد الدهر بني احلفر
ومن يتهيب كعود اجلبال
־ وأكحاب اهلمة ال ين رون إىل العقبان وإمنا ين رون إىل النتا و.
 -678الن ر الك ري ال حيدث جل ة.

־ والقا ذذد الع ذيم ال اتذذال أن يقذذول أان هنذذا ..إن إجناياتذذب تتحذذدث
عن ذذب ..وإن الع ذذني تس ذذر ن ذرين  ..ذ ذواهد كل ذذر أوهل ذذم فري ذذق العم ذذل
الذذذمي يعمذذل معذذب ..إعذذب ال يرفذذع كذذوتب ألن جناحاتذذب تذذرا ابلعذذني
ا.ردة ..ويشعر هبا كل أحد

 -679ال تلق اْل ار على ال

ر املثمر .
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־ إهن ذذا نارهذ ذذا تس ذذقد ايعع ذذة ..ال نمل ذذب اه ذذدا إال أن تراهذ ذذا وأن
تتأملها ..وكذا القادة الؤثرون تتحدث ينثرهم ويدافع عنها نراهتذا
الصاحلة وأايديها الع اكة.
 -681ال ر ال تطمس ال ما منَ من أصئر ٌ ر .
־ ومع م النار من مستصذغر الشذرر ..والشذجرة مذن بذذرة ..واجلسذم
من خالاي ..الهم أن تبذدأ وأن نسذن البدايذة ..وتعهذد ابلسذقيا..
والنماك من هللا.
 -681الرج ِ العظ يم يعم ِ ق ِ أ ي تكلم وٌع د ل ك ي تكلم
حب ب عملع.
־ ألن ع متب علمتب أن اإلجنايان هي ال تتحدث عن أكحاهبا.

 -682ال تتع ِ قبَ الثمار.

־ فمذذن تعج ذذل الش ذذيك قب ذذل أواعذذب عوق ذذب حبرماع ذذب ..خ ذذد ..ع ذم
عملب ..أك عليب قليال فسوف تستمع بلمراتب انضجة.

 -683قد تئرس وجيين غريال.

־ الذذذمي يغذذرس يتايذذل عنذذد بذذذر البذذذرة ذذكل الشذذجرة وكأعذذب ي عذذم
نارهذذا ويتعهذذدها ولكذذن ليذذدر يف خلذذد البنذذا ني أعذذب قذذد يبذذذر وةذذا
ه  ،وقد خي د وين م ويق ج اللمرة ه  ..عند القادة ال يهم
من يق ج اللمرة الهم أن تكون اللمرة كاحلة ايععة.

 -684القائ د املتمي ز يتعام ِ م أ األزمن ة في تعلم من ا ،أم ا القائ د
العا

ف و يتأتر ّبا فق .
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־ وهذذذا سذذر أيذذل  ..إعذذب يذذرا يف العقبذذان فذذر ويف رحذذم األيمذذان
فرل ..ويف أع اف احملن منح.

 -685ال ت

مح للحرائ ق أ ت

تعِ مث توظ َ َاقات ك

إلمخا ها ،عليك ائماً أ تتوقأ من أين أيِت اخلبر؟

־ القادة هم من يتوقع األيمة ومن أين أتو ..يتوقع الشكلة فيتوقى
منهذذا ..حينمذذا خي ذذد وفريقذذب يذذد يضذذع طعذذب وبصذذر عنذذد مواقذذع
اخل ر فيتوقاها وااول تالفيها ..وامي فريقب من رها.

 -686تعلم كيَ تقو ال فينة.

־ وأع م القيادة قيادة سفينة احلياة إىل برها رمذان ..فيكذون منتجذا
فاعال ..القيادة فن كن تعلمب واكتسابب ابلصذحبة والدربذة وبنذاك
النموذل بعد توفيق هللا.

 -687كن ترو للناس وال تكن ع اً علي م.
־ وال يكون ثروة إال مذن عذرف للنذاس حقهذم ..فكذان يايدة للحيذاة
ال يايدة عليها.
 -688لنتفق اٌتدا .
־ عقوهلذذا عنذذد ذذاورة ..عقوهلذذا عنذذد أمي عمذذل مشذذرك ..لنقلهذذا مذذع
أعفسذذنا عنذذد أول خ ذذوة جنذذاح ..لنتفذذق ابتذذداك ح ذ ال تلذذج يف
النهاية .لنتفق أن احلق هدفنا والصواب قصذدان وال يهذم علذى أمي
لسان يكون.
 -689لننبلق من مكا واند.
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־ فالش ذ ذ ذذركاك يف اهلذ ذ ذ ذذدف الواحذ ذ ذ ذذد ..وااليذ ذ ذ ذذا الواحذ ذ ذ ذذد ..واخل ذ ذ ذ ذذة
الواحذ ذذدة ..ع ذذادة ين لقذ ذذون ويص ذذلون إىل مك ذذان واح ذذد را ذ ذذدين
هاد ني ركاك.
 -691التئايب ال ك ة القائد الناجح.
־ وسيد القوم حقا هو التغا  ..التغا الذكي ..الذذمي هذو لسذبب
تربومي.
 -691أنَ ٌداية اْلِ غال اً.
־ فال تنت ر أن بداية احلل عند هك ..إعب يبدأ منب ..فابذدأ علذى
بركة هللا.
 -692هناال مفتاح نِ لكِ م كلة فاحبط عنع.

־ ال تواذذد مشذذكلة مذذن ذذه حذذل الب ذا ،إن لكذذل مشذذكلة مفتذذاح
احبذذث عنذذب أتملذذب سذذتجد إمذذا يف النفذذوس ..أو يف اخل ذذة ..أو يف
يذذاعس فريذذق العمذذل ..أو يف أسذذنان الفتذذاح عفسذذب ..إن قلذذيال مذذن
التأمل يف الشكلة سيع يب الفتاح الناسب هلا.

 -693االنفعال يبفئ مص اح العقِ.

־ وتذ ذذذكر قذ ذذول الرسذ ذذول  لذ ذذا استنصذ ذذحب أحذ ذذد أكذ ذذحابب فقذ ذذال:
أوكا ،فقال« :ال تئ ب» فردد مرارا فقال« :ال تئ ب».

 -694أ هدفك أمامك وال تن ئِ ابمل وش .
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־ ف ذ ذ ن الشو ذ ذذني علذ ذذى األهذ ذذداف الكر ذ ذذة كلذ ذذهون ..ال تن ذ ذذر إىل
اخللذذج حذ ال يشذذغلب هذؤالك ..اع لذذق مذذا دمذ واضذذح اهلذذدف
دد االيا .
 -695اس ح ق ِ أ يدركك التعب.
־ إن ذلذ ذذب دافذ ذذع حنذ ذذو االسذ ذذتمرار ..إعذ ذذب مكافذ ذذأة الذ ذذنفس لتسذ ذذتمر
را دة ..وأتكد أن للنفذوس إقبذال وإدابر ..وكلذل وملذل .فاذذها
ابلكدر والراحة معا.
 -696أ َ لعملك ما يزيد استمتاعك ٌع.

־ أض ذذج إلي ذذب كلم ذذة مجيل ذذة تعلقه ذذا حول ذذب ت ذذدفعب حن ذذو النم ذذاك..
أض ذذج إلي ذذب لقم ذذة أتكله ذذا وقذ ذ احلاا ذذة ..أض ذذج إلي ذذب س ذذجادة
تصلي عليها حينما تريد أن يد قلبب ..أضج إليب مذا تذرا ممتعذا
مذذن قصذذة أو من ذذر أو مشذذهد خذذه أو تذذذكر إلحسذذان ..أو وقفذذة
لتأمل ذاتب.

 -697ال حتمِ نف ك ما ال تبيق.

־ فالذمي يراعي طاقاتب وإمكاانتب ليبلا الراد ..يتق هللا ما است اف.

 -698كن أنَ.

־ تلقذذب وعلمذذب وقذذدراتب ..كذذن أعذ بشاصذذيتب وااذبيتذذب..
كن أع نباد ب وقيمب ..كن أع وال تكن اصا ينخر..

 -699خ األمور ٌ اَة.
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־ ول ذذيس مع ذذل ه ذذذا البس ذذاطة التس ذذاهل أو ال ذذرخ ...وإمن ذذا أخ ذذذ
األمور ابرتياح واستمتاف.

 -711اللو س م قاتِ.

־ فعالم اللومت على فا  ..إعب ال يعود ..أم على أمر اعقضىت
־ فحرمي معاجلة أثر بدال من الذتالوم ..لذو أن مذا عضذيعب يف العتذب
واللوم عقضيب يف العاجلة حلل كله من أموران.

 -711أٌعد اْلاجز ال ايب عن ع املخبئ.

־ إهنذذا دعذذوة للوضذذوح ..ا.املذذة ال تبذذا الشاصذذيان ..أحيذذاان قذذد
ذذب دون علذذم منذذا ..مهمذذة القذذادة إيضذذاح ذلذذب حبكمذذة ودون
ارح للذان.

 -712ال تفتش عن األخبا اخلفية.

־ ااعذذل النذذاس يف فالهتذذم ..مذذا بذذدا لذذب عاجلذذب ..ال تبحذذث عمذذا
خفذذي فلعذذل كذذاحبب خيفيذذب حيذذاك ف ذ ذا ذهذذب احليذذاك فذذال حيذذاة..
ولكن ال تقج إذا عرف واب وعاا ابألسلوب احلكيم.

 -713الكلم ة القاس ية ء العت اَ هل ا كلم ة َي ة مرا ف ة ت ؤ
املع نف ع.

־ فاسذذتبدل القسذذوة ابلل ذذج ..واللاذذر ابلرمحذذة ..ومذذا دام قاموسذذب
إسذذالمي النلعذذة عذذر اللغذذة ففيذذب لكذذل كلمذذة عتذذاب م ذرادف مذذن
الكلمان ال يبان فاستعملها تبا األرواح والعقول.

 -714كن م تعداً.
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־ ألن الستقبل والفر يستغلها ويستوعبها ويهتبلها الستعدون.

 -715حتمِ م ؤولياتك.

־ قذذم هبذذا ..امحذذل كهذذا ..السذذؤولية تذذدفعب إىل القيذذام ابلوااذذب ال
تتأخر فقد يفوتب خه كله.

 -716أنَ ٌداية العطج.

־ فابدأ بنفسب ..فالقدرة هي الدفع من األمام وإىل األمام.
 -717ليعلم اجلميأ ّبمك.
־ خصوكا فيما هذو مشذرك بينذب وبذني اوخذرين ..ااعلهذم ذركاك
يف اهلم ..ركاك يف احلل ما دام ذلب ممكنا.
 -718ارٌ قراراتك مب ا ئك.

־ فأك ذ ذذحاب الب ذ ذذادل احلق ذ ذذة يلي ذ ذذد قناع ذ ذذان اوخ ذ ذ ذرين ن ذ ذذا اق ذ ذذق
فاعليتهم.

 -719ال تدع األمور ال هتمك حتَ ئ املوا األقِ أمهية.

־ اعتبب لتولواين ففيها استلمار الوق بشكل أفضل وتوييع الهام
بشكل أكمل..

 -711واز ٌ أهدافك وقدراتك وإنتاجك.

־ ففي موايعتها نقيق لالست الة والبناك األملل.
 -711ليس هناال م كلة وإمنا فر .
־ اإلةابيون وحدهم من ةعذل مذن الشذكالن فذر ومذن العقبذان
جناح وذلب ابستغالهلا وتوايهها إةابيا.
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 -712جو الصداقة وال راكة خيل ق نوع اً م ن امل ؤولية اجلماعي ة
ال حتفز للعمِ.

־ فالشراكة مسؤولية ..الشراكة ع اك ..الشراكة عية كاحلة حافلة.

 -713ال تعاجل جرنك ٌقبأ يدال.

־ ففذذي مسذذاعديب طاقذذان ..ويف فريذذق العمذذل معذذب قذذدران ..قذذد
خي اذذون ..فذذال تع ذاقبهم بفصذذلهم ..القيذذادة تت لذذب منذذب العاجلذذة
دون الق ع.

 -714أنزل الناس منازهلم.

־ احرامذ ذا وتق ذذديرا ..توييع ذ ذا للمه ذذام ..واعراف ذ ذا ابحلق ذذوق ...أع ذ ذلهلم
منايهلم يف احلب واللناك ..ف ن النفوس ابل على حب اللناك.

 -715أظ ر تقديرال لآلخرين.

־ إن تق ذذديرك لرخ ذ ذرين يكس ذذبب والثه ذذم وح ذذبهم ..اخ ذذر الوق ذ ذ
الناسب هلا ..وال تتأخر هبا عن وقتها إال حلكمة.

 -716ال تدع اهلمو ت تو عليك.

־ ف ذ ذذاهلموم ينش ذ ذذغل هبم ذ ذذب ع ذ ذذن الع ذ ذذاو ..ف ذ ذذال تع ه ذ ذذا أك ذ ذ ذ م ذ ذذن
حجمها ..إهنها ح ال تشغلب.

 -717من م اراتك ابستمرار.

־ طذذور عفسذذب ..احبذذث عذذن اجلديذذد دا مذا ..سذذيتجاويك أفذراد فريذذق
العمل معب حني تقج دون ت وير.
 -718كن إجياٌياً ء نياتك.
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־ ح تستغل الفر رفضل ما فيها ..اإلةابيون وحدهم من ةد
يف العقبان فر .

 -719اعر ما تريد متاماً.
־ فذ ن النذذاس يقتنعذذون منذذب حينمذذا يروعذذب عارفذا نشذذروعب مقتنع ذا
بب.
 -721رأ اجلماعة ال ت قى ال ط ٌع

رغم اخلط ورأ الفر ي قي ا
־ إهنا دعوة للمشورة ..دعوة لن ام الؤسسة وبنذاك قذيم الن مذة ..ال
ي ذرتبد ابلف ذذرد وإمن ذذا ي ذرتبد ابلؤسس ذذة ع ام ذا وقيام ذا ..إن الش ذذركاك
ابلشورة هم ركاك يف اهلم واهلمة والنجاح.

 -721سعا تك تن أ من إسعا اآلخرين.

־ السذذعداك هذذم مذذن يذذرون أن إسذذعاد كذذل النذذاس مهمذذتهم ..فيقضذذون
احلاا ذ ذذان ..ويرط ذ ذذون بفر ذ ذذاة اإلحس ذ ذذان البس ذ ذذمة عل ذ ذذى وا ذ ذذو
اوخرين دون الن ر إىل قرهبم أو بعدهم منب.

خيل البريق وال يؤ من اقتنعا
 -722ليَ ال َل يكن ابْلق مقتنعاً
־ ليسذ الشذذكلة فذذيمن اقتنذذع ابهلذذدف والتواذذب ..وليسذ الشذذكلة
كذلب فيمن يتضح لب اهلدف فأحب أن يستوضح ..الشذكلة
كل الشكلة فيمن ال يريد أن يقتنع ..فليتب يرك ال ريق لغه .
« -723إين أخ ى أ أمح ِ الن اس عل ى اْل ق مجل ة فريف ونع

مجلة».
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־ قاهل ذذا عم ذذر ب ذذن عب ذذد العلي ذذل رمح ذذب هللا داعيذ ذا إىل الت ذذدرل ومراع ذذاة
األولواين ..إن يف ذلب مدعاة للقبول.

 -724إ العواصَ ال تع ز عن اقتطع ال تزيدين إال قو .

־ وك ذ ذذذلب العوا ذ ذذق والش ذ ذذكالن تلي ذ ذذد ك ذ ذذاحبها ق ذ ذذوة ..اله ذ ذذم أال
يستسلم هلا.
 -725كث ري م ن إجن ازات الي و َل يك ن ممك ن حتقيق ا ل وال ج رأ
رجال األمس.
־ فلندف لن سذبقنا مذنهم فقذد مهذدوا لنذا ال ذرق ووضذحوا لنذا السذبل
وأهدوان التجارب.

 -726الف ِ موجو ء عقولنا فق .

־ فذ ذ ذذال تتصذ ذ ذذور الفشذ ذ ذذل فيكذ ذ ذذون ..إن الفشذ ذ ذذل أول مذ ذ ذذا يكذ ذ ذذون يف
تصوراتنا.

 -727ال تر ى أ تعيش على هامش اْليا ال وز وال قيمة.

־ إن احلذي حقيقذة هذو مذن يعذذي مذؤثرا يف احليذاة يا ذدا فيهذا حكمذذة
وكذ ذوااب وي ذذاراب .إن م ذذن يع ذذي ال وين وال قيم ذذة ه ذذو يا ذذد عل ذذى
احلياة.
 -728نِ امل كلة خري من ترك ا تتعقد.
־ ععاا الشكالن مبكرا فذ ن الذذابب ال يعذي إال بذني القذاذوران
وكذلب الفا لني الرضى ال يعيشون إال يف او الشكالن.

 -729قراراتنا ه ال حتد مصريان.
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־ فكن قرارا اناحا ..فقرارك أع

البا.

 -731الناس حي و من يفتح هلم اجملال لتحقيق واهتم.
־ والقا ذ ذذد اب ذ ذذع لتمذ ذذل ..فكيذ ذذج وقذ ذذد مك ذ ذن للنذ ذذاس وأحذ ذذب هلذ ذذم
النجاح.

 -731ال َعم للحلوى ء فم تعو م ا الع ِ.
־ والنجاح ال ااف .عليب إال من تعب يف نصيلب.

 -732إ ا َل تكن جز من اْلِ فأنَ جز من امل كلة.
־ والعاقل ال يرضى لنفسب إال ان يكون احلل أو مساعدا فيب.
 -733امل ر ني ط جيع ِ نف ع إ رفع ا ارتفع َ وإ قص ر ّب ا
ات عَ.
وما املر إال نيط جعِ نف ع

فف صاحل األخط نف ك فاجعِ

 -734أوليتع مين ال كوت ورمبا

كا ال كوت عن اجلواَ جوااب
־ الصذذم أحيذذاان مذذن حكمذذة القا ذذد ..والقا ذذد احلكذذيم مذذن يعذذرف
م يكون الكالم حكمةت وم يكون الصم وين.

 -735إ ا قلَ ء ش

نعم فأمتع

فإ نعم ين على اْلر واجب
־ ععم ..كلمة كغهة لكنها نمذل يف طياهتذا وعذد وديذن ..فذال تقذل
إال نا تست يع إعفاذ والوفاك بب
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أ تتم الوعد ء ش نعم
 -736ال تقولن إ ا ما َل تر
وق يح قول ال ٌعد نعم
ن ن قول نعم من ٌعد ال
־ كل ذذهون ه ذذم م ذذن ض ذذاع أوق ذذاهتم ألهن ذذم ال ةي ذذدون كلم ذذة «ال»
ولق ذ ذذد قاهل ذ ذذا احلكم ذ ذذاك ..عع ذ ذذم يف وقته ذ ذذا حكم ذ ذذة ..وال يف وقته ذ ذذا
حكمة.
 -737مىت أتيَ األمر من غري ابٌع

للَ وإ تدخِ من ال اَ هتتد
־ الذمي أيو لتمر مذن ذه طريقذة يضذل ..ومذن يذدخل لتمذور مذن
ه أبواهبا يلل ..والعاقذل القا ذد مذن يعذرف البذاب وكيذج يهتذدمي
إليبت.

 -738ال تعت ر إىل من ال جيب أ يرى لك ع راً.
־ االعتذذذار م لذذب عنذذد اخل ذذأ ..ولكذذن مذذن اجلميذذل أال خت ذذب نذذا
يواب االعتذار ..خصوكا عند من ال يقبل عذرك.
 -739االٌتدا نصَ كِ عمِ.

־ فأحسن االبتداك ..فالبداية تصنع النهاية.
 -741ال واق الصئري تصنأ اجلداول الك ري .
־ فلنع ذ ذ بميذ ذذع العذ ذذاملني ..فكذ ذذل عامذ ذذل لذ ذذب دور يف رسذ ذذم لوحذ ذذة
النجاح.
 -741من عتب على الدهر َال عتاٌع.
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־ حدد عوف اخل أ مث حدد لن يكن العتذب ..إن القذادة ال يكلذرون
مذن العتذب ولكذذن احلمقذذى هذذم مذذن يعذذاتبون الذذدهر علذذى خ ذذأ هذذم
ارتكبو .
 -742انظر إىل ما ق ِ وليس إىل من قال.
־ احسذ ذذب ماهيذ ذذة القذ ذذول ال تن ذ ذذر مذ ذذن قالذ ذذب ..ال يهمذ ذذب مصذ ذذدر
القول ..الهم هل هلذا القول قبوال ..ما مدا إةابية هذا القذولت
وكيج كن االستفادة منبت.
 -743فاتور اهلاتَ أكرب ليِ على أ الصمَ نكمة.

־ الصذذم ععمذذة ولكذذن يف حينذذب ،والكذذالم ععمذذة يف حينذذب ،ففكذذر
قبل أن تتكلم ،ماذا خلج ما أقولتب.

 -744إ ا كا عند رغيفا فكِ واند وتصد ابآلخر.
־ ف ن كنا ع العروف تقي مصارف السوك.

 -745الف ِ ه و ال

الوني د ال

يك ن حتقيق ع م ن غ ري

جم و .
־ مذذن شذذي ق ذد يعلذذر ..والواقذذج هذذو الوحيذذد الذذذمي ال يعلذذر ألعذذب
يفعل ياا.
 -746القناعات الٌد في ا من اْلوار.
־ ف ذا كن مع فريقب تعملون على بنذاك القناعذان ..كذان النجذاح
الشرك واهلم الشرك والع اك الشرك.
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 -747عل م القي ا يعبي ك َريق ة ن ِ امل كلة وال حي ِ ل ك
امل كلة.
־ أعذ ذ الق ذذادر عل ذذى حله ذذا ابحل ذذب وال ذذوعي واإلحس ذذان ..فالقا ذذد
النذذااح يعذذرف كيذذج ةعذذل مذذن الشذذكلة إبذن هللا فركذذة اديذذدة
إلحسان األداك.

 -748القائد حيمِ مهو اآلخرين.

־ ألعب قا دهم ..مذواههم ..ابين النجذاح معهذم ..يذرا أال جنذاح لذب
إال نساعدهتم على ياوي الضعج أو اهلمم ..فكم من هذم مقعذد
عن األداك.

 -749القائد قو ء غري عنَ ول ء غري عَ.

־ قذذوة علميذذة ..قذذوة إداريذذة ..قذذوة فكريذذة ..قذذوة يف اإلقنذذاف والتذذأثه.
.لكذذن قوتذذب مواهذذة لإلجنذذاي دافعذذة لتمذذام ..راقيذذة يف األسذذلوب..
لذذني يف أسذذلوبب وطريقذذب ح ذوار  ..امذذل الكلمذذة البنذذاكة ..واألمذذل
الدافع ..والعمل العلي.
 -751ل َ وندال على البريق .إ مع ك آخ رين .فأف ح هل م
ء البريق.

־ القا ذذد يصذذنع القذذادة ..وهذذو مذذن يفسذذح هلذذم ال ريذذق لين لق ذوا إىل
مواقع البناك والرقي ..إعب يبنيهم وي ورهم ..بل أمجل يك عنذد
ك ذذناعة الق ذذادة وك ذذحبتهم ..فالن ذذااح احلقيق ذذي ه ذذو م ذذن ي ذذرا يف
كحبة القادة متعة وفا دة وتالقح يف الفكر.
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 -751عت َ على عمر فلما فقدتع

وجرٌَ أقواماً ٌكيَ على عمر
־ ال تف ذ ذذر يف أف ذ ذ ذراد فري ذ ذذق العم ذ ذذل ..ال ن ذ ذذر عل ذ ذذى فق ذ ذذدهم أو
التال .منهم ف ين أخشى أن يكون البديل أكعب فتبكي علذى
األول.

 -752ال ال يلك االٌت امة ال ين ئ لع أ يفتح مت راً.
־ فاالبتسامة سلعة احلكماك يكسبون هبا ما ال يكسذبوعب رمذواهلم..
فاالبتسامة تفتح القلوب وتُبهو النفوس.
 -753ال تنظر لدموع عينيع ولكن أنظر على فعِ يديع.

־ ال تغذذرك الذذدموف ال ذ تنذذلل ..اهذذتم ابلفعذذل مذذا أثذذر  ..فلقذذد اذذاك
إخوة يوسج أابهم عشاك يبكون وهم من كادوا بب.

 -754اتنا ال تقرّبما ال يخوخة اْلب والوَن.

־ فاحلب ينمو وال يشي  ..والوطن هو احلب والشموخ.

 -755من عمِ على احمل ة َل يص ع الفتور.

־ فذذنم يف فريقذذب حذذب العمذذل ..واالسذذتمتاف بذذب ..فالعمذذل ابحلذذب
وعلى احلب متعة كبهة.
 -756أعقِ الناس أع رهم للناس.
־ وقبولب للعذر دليل عقلب ور د  ..فذال كذن أن تعذي مذع النذاس
من دون التحمل والص .
 -757ناول أ ترسِ رسالة َي ة كلما سنحَ الفرصة.
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־ كلما برق لب ابرقذة فابتسذم يف الواذو  ..ابذن كمهذم ابلكمذان
ابعي ذذة ..أرس ذذل هل ذذم مجل ذذة فق ذذد تك ذذون دافع ذذة إىل الع ذذاو« ..نع م

الرجِ ع د هللا لو كا يقيم الليِ».
 -758ناول اكت ا اإلجياٌيات.
־ ال يبذذون العقذذالك وحذذدهم ..هذذم مذذن ين ذذر إىل اإلةابيذذان ..ألهنذذم
يرون أعفسذهم حنذال ال يقذع إال علذى العسذل ..وإن كذاعوا يعلمذون:
لس ابخلب ولكن اخلب ال خيدعا.

 -759لنعزل تصرفاتنا عن م اعران.

־ فما أساك يف كله من تصرفاتنا إال الشاعر من حب أو بغض إذا
تكن على ر د و اية.

 -761أولوايتك قد ال تكو أولوايت اآلخرين.

־ الش ذ ذريب ال يش ذذعر أع ذذب ذ ذريكا إال إذا كن ذ ذ وأاي يف ه ذذم واح ذذد
وأولواين واحدة ..حينها سيأخذ أفكارك كأهنا لب.

 -761اصنأ من الليمو شراابً نلواً.
־ أكنع من الشكلة حال ..واخرل من العقبذة فركذة ..حذاول فقذد
فقد تشكر األيمان حني تكتشج عضذوا فذاعال تكذن تذرا مذن
قبل.
 -762ال تر النفاايت ء ال ر فقد ت رَ منع.
־ وهي دعوة لكل عاقل أن اسذن تعاملذب مذع اجلميذع فذرب مذرثوس
اليوم ر يس دا.
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 -763ال رير الفار ال ينأ من األنط املزع ة.
־ الب ذذد لك ذذل عم ذذل م ذذن معوق ذذان ..وق ذذد يك ذذون يف وا ذذود بع ذذض
العوقان منذاك ويايدة ونريذب لراكذد الذذهن ..فذ ن التجذارب نذب
الغارب كما قيل ..ويف األيمان فر .

 -764اْلق تقيِ فكيَ إ ا قد ٌبريقة غري مناس ة.

־ ألن لص ذذاحب احل ذذق فع ذذاال ..والقال ذذة ق ذذوة ..وحن ذذن تع ذذودان عل ذذى
التمرد على القوة ..فكيج إذا كان احلذق مذع قوتذب يُقذدم رسذلوب
ه مناسب من خالل كلمة هادمة أو أتعيب أو عتاب أو لوم.

 -765ناول أ تتعاو مأ اآلخرين.

־ ألع ذذب بتعاوع ذذب معه ذذم تك ذذون مجعذ ذ عق ذذوال وقل ذذواب م ذذع عقل ذذب
وقلبب.

 -766كن على َ يعتك.

־ ال تبذذالا ..ال يامذذل ..ال تتصذذنع ..كذذن أعذ  ..وال تتكلذذج فذذوق
طبيعتب وقد قال األول:
وتكلَ األشيا د َ اع ا
 -767ليس عي اً أ تربر أخبا ال.

متبلب ء املا ج و انر

־ مذذا دم ذ عرف ذ أن مذذا فعلتذذب خ ذذأ ..ففسذذر ..أو بذذرر ال يهذذم..
الهم أن يلال اخل أ ..ويف إيالتب الصواب.

 -768ليس عي اً أ تتعثر ناول.
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־ إن التعلذذر اولذذة علذذى طريذذق النجذذاح ..لقذذد اكتشذذف يف طريقذذب
حينمذذا تتعلذذر طريق ذا ال يوكذذل إىل هذذدفب فتجنب ذذب ..أرأي ذ لق ذذد
كان يف العلرة جناحا فاعرفب ..مث حاول فقذد يكذون النجذاح نذ
قدميب فأعد البحث عنب.

 -769أص لح م ا ٌين ك وٌ

هللا يص لح هللا م ا ٌين ك وٌ

اآلخرين.
־ إذا كح منب الود فالكل هني ..كالح مذا بينذب وبذني هللا دليذل
كذذالح مذذا بينذذب وبذذني النذذاس ..واحلذذب واللنذذاك هذذو مذذن حذذب هللا
عل وال ..فكن مع هللا تكن احلياة كلها معب.

 -771كن ٌ يباً.
־ يف كلمتذذب ..يف ذذرحب ..يف تكليفاتذذب ..يف اصذذيتب ..قذذد
يكذذون جناحذذب مذذن سذذر بسذذاطتب ..أيمنذذب اوخذذرون ألعذذب هلذذم
بسيد وواضح يف سلوكب وخلقب ومجيل عفسب.
 -771تق ِ واقعك.
־ تقبل ذذب كم ذذا ه ذذو ..مث فك ذذر كي ذذج تع ذذاا س ذذلبياتبت وكي ذذج تس ذذتلمر
إةابياتب ت ..ال تع خياال ..ع الواقع كما هو ..وأتكذد بعذد
ذلب أن..

 -772رؤيتك ه واقعك.

־ قل و ما رثيتذب ..أقذل لذب مذاذا تريذدت وأيذن تريذدت وكيذج تريذدت
ويكون اجلميع معب.
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 -773ليِ ٌ ل اجل د االٌت امة.
־ أهذل اهلمذذة واجلذذد يبتسذذمون بعذذد اجلهذد مكافذذأة ألعفسذذهم علذذى مذذا
قدموا ..إهنا دليل عصر ..وحب للنجاح ..وتعبه عنب.

ٌ -774داية اليو هو كِ يو .

־ ويف اس ذذتقبال الي ذذوم خذ ذ ة ويرب ذذة ..فه ذذل ط ذذورن يوم ذذب لص ذذالح
ذذدك  ..أان يذذوم اديذذد وعلذذى عملذذب ذذهيد فذذا تنما ف ذ ين ال
أع ذذود إلي ذذب إىل ي ذذوم القيام ذذة .فاكت ذذب يف ك ذذل ي ذذوم إجن ذذايا ادي ذذدا
تكن ذو بصمة واثر.

 -775من كا متقل اً ء عواَفع كا فو وايً.
־ ي ذ ذذر بس ذ ذذمة ..وتغ ذ ذذر كلم ذ ذذة ..ال يرع ذ ذى هدف ذ ذذب وال يه ذ ذذتم برثيت ذ ذذب
و ايتذذب ..إن ملذذل هذذذا ال اقذذق هذذدفا وال يعمذذل لغايذذة ..إعذذب حقذا
كال عقض لهلا من بعد قوة أعكاث.
 -776إ ال

يكِ إىل الناس تقدير قيمتع جيعلونع سلعة ي اوح

سعرها ٌ اْلاجة إلي ا واالستئنا عن ا.
־ وه ذذؤالك ه ذذم م ذذن ال ي ذذدرك احلي ذذاة ..إن اع ذذل حيات ذذب و اص ذذيتب
للناس يبتذلوهنا أو يلمنوهنا ..فقذد ظلذم عفسذب ..فكلذه مذن النذاس
تقود احلااة والنفعة.

 -777كن كالنحل ة إ أكل َ أكل َ َي اً وإ أَعم َ أَعم َ

َي اً وإ سقبَ على عو َل تك ر أو ختدشع.

070

قول على قول

־ وهذ ذ ذذذا اختبذ ذ ذذار القذ ذ ذذادة ..يعملذ ذ ذذون طيب ذ ذ ذا ..ويواهذ ذ ذذون اوخ ذ ذ ذرين
ويقودوهنم ..ومع هذا هلم احلب واللناك والذكر احلسذن ..حقذا إعذب
بيب ابلنحلة يف نارها.
 -778نق ا امل ا تثق ب الص خر ..ل يس ابلق و  ..ولك ن
ابلتواصِ.

־ إهن ذذا دع ذذوة إىل العم ذذل الس ذذتمر واجل ذذاد والت ذذدرل ..والس ذذتفيد م ذذن
اهود اوخرين.

 -779إ ا كن َ ج ا اً ء عمل ك ق د يكره ك الكث ري ،وإ ا كن َ

م مطً يكرهك الكثري ..وما ا األمر ك لك فكن جا اً..
־ عادة ابب كل مذن ابذون أعمذاهلم وأهذدافهم ..إن اجلذادين عذادة
يلذذون إىل مذذللهم ألهنذذم معذذب اققذذون أهذذدافهم ..وحذذب اجلذذادين
والتواكل معهم هو اللايدة يف احلياة.
 -781ال جيوز إل اس التح

ات ال خصية توَ الفكر.

־ مذذن األخ ذذاك ال ذ قذذد يقذذع فيهذذا القذذادة أهنذذم اسذذبون نسسذذاهتم
والتع ذ ذذدمي عل ذ ذذى اص ذ ذذياهتم واع باع ذ ذذاهتم اس ذ ذذبوهنا فك ذ ذذرا ي ذ ذذدير
أعمذذاهلم ..فمذذن نسس ذوا منذذب أبعذذدو وضذذيقوا عليذذب حبجذذة أعذذب ال
يفكذذر ايذذدا أو ال يعمذذل بشذذكل اناذذح واألكذذل ذذه ذلذذب ..إن
هؤالك عادة ال اققون جناحا كامال.

 -781املعرفة الكاملة صفح كامِ.
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־ إن من يعرف يصفح ..إن مذن يعذرف يلذق ..بنفسذب وابوخذرين..
القادة ال يشغلهم احلقذد أو اخلذالف أو أخ ذاك اوخذرين حنذوهم..
ال يهمهم ذلب ..إهنم يعرفون أهدافهم فال ينشغلون عنها.
 -782اخلط ال خص إ ا َال أمد حتول إىل خط فكر .
־ وواقع احلياة ذاهد علذى ذلذب ..فحذاول معاجلذة أسذباب اخلذالف
يف مهد .
 -783عامِ الناس مبا جيب ال مبا حتب.

־ فقذذد تذذدعو الذذنفس إىل خذذالف ذلذذب ..وتذذذكر أن رسذذول هللا 

قذذال« :ال ي ؤمن أن دكم ن ىت حي ب ألخي ع م ا حي ب لنف ع».
فعامل الناس نا هلم عليذب مذن حذق ..حذق الداللذة وحذق التوايذب
وحق الناكحة وحق إيضاح النهو.

 -784الثرو لي َ ترو املال ٌِ ترو الرجال وال نا .

־ وهذا ما أدركب عمذر بذن اخل ذاب  إذ لذا أذل أكذحابب أمنيذان
مذذع ع متهذذا إال أعذذب أذذل راذذاال مذذن أملذذال أ عبيذذدة بذذن اجل ذراح
 .وهبذ ذ ذذذا عفهذ ذ ذذم أن اإلعسذ ذ ذذان هذ ذ ذذو أعلذ ذ ذذى وأعلذ ذ ذذى ثذ ذ ذذروة م ذ ذ ذ
استلمرانها.

 -785تعام ِ م أ أس رتك ابْل ب ال طز  ،وتعام ِ م أ أعمال ك
ابْلز الطز .
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־ وكالكا أع ..بشاصيتب ال نمل حبا وحلمذا تسذتعملها مذ
رأي ذ ذ أحذ ذذدكا أو كالكذ ذذا مناسذ ذذبا ..إن الذ ذذدافع إليهمذ ذذا احلكمذ ذذة
والفكر وليس العاطفة واليل.
 -786وليس العمى َول ال ؤال وإمنا

متا العمى َول ال كوت على اجل ِ
־ الصذ ذذم يف ذاتذ ذذب حكمذ ذذة ..ولكذ ذذن الشذ ذذكلة أن عبقذ ذذى اذ ذذاهلني
بسذذبب الصذذم ..الكذذالم يف وقتذذب حكمذذة ..والصذذم يف حينذذب
حكمة ..فتقدم ابلبحث والسؤال وطلب اجلديد احلكذيم نذا يُذؤثر
على ع ا ب.

« -787لو قامَ ال اعة وء يد أندكم ف يلة ف إ اس تباع أ
يئرس ا فليئرس ا».

־ ويف هذا احلديث الشذريج دعذوة إىل العمذل اجلذاد حذ النهايذة ..
فل ذذيس ذذعور القا ذذد رع ذذب وك ذذل عل ذذى نقي ذذق أهداف ذذب أو أ لبه ذذا
التوقج ..إن ذلب دافع لليد من النجاحان الستمرة النافعة.

 -788كن األف ِ ائماً.
־ ال افتاارا ..وإمنا ر بة يف يويد العمل ..ومرااعتب وتقو ذب ..كذن
األفض ذذل يف خ ذذدمتب لفريق ذذب ..األفض ذذل يف توظي ذذج الق ذذدران
األفضل يف الوضوح لتهداف.
 -789ال جتعِ هدفك غام اً.
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־ فيتو عنب العذاملني ..ال اذددون مال ذب ..ال يسذت يعون مرااعتذب
وتقو ب ..كلما كان اهلدف واضحا كان النجاح ممكنا إبذن هللا.

 -791اس تخد فرش اتك ء تل وين لونت ك ،وال ت دع أن د يلوهن ا
لك فقد ال يلك إال اللو األسو .
־ إن الص ذذورة األخ ذذهة للوحت ذذب ال ذ اك ذذم الن ذذاس عليه ذذا ه ذذي الذ ذ
ترعاه ذذا أع ذ ذ بنفس ذذب ختت ذذار ألواهن ذذا وإطاره ذذا وإبرايه ذذا لرخ ذ ذرين
مشاركة مع فريقب وببصمتب األخهة.

 -791ناول ائماً وال تدع اآلخرين يث بو مهتك.

־ حاول دا ما ..وال يلب ب ضذعج اهلمذة ..أو عقبذة يف ال ريذق ..
أو ضعفا يف اإلمكاانن ..حاول ففي احملاولة إبذن هللا النجذاح..
الهم حاول.

 -792انبلق من الواقأ.

־ ال تن ل ذذق م ذذن اخلي ذذال ..م ذذن اللالي ذذان ..ادرس واقع ذذب ..اع ذذرف
إمكاعياتب ..مث خ د لتن لق مع فريقب.
 -793أ ر وقتك ٌنف ك.
־ وال تدف اوخرين يتحكمون يف وقتب حلساب أوقاهتم ..لقد كان
العقالك اركون على أوقاهتم حر الشحيح على دراكب.
 -794التقومي سلم الن اح.
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־ من الناس من ينجح وهذو ال يشذعر بنجاحذب وال تقدمذب ..وسذبب
ذلب أعب ال يقج مذع عفسذب مقومذا ..أيذن أان اونت وأيذن أريذد أن
أكونت وما أدوان النجاحت.
 -795األعمال يتلف ا الراي وال معة.
־ ذلب أن ما كان هلل يبقى ويلب يف األرض وينتشر.
 -796أنَ ورتَ مكا غريال وسيأِت من خيلفك.
־ فااع ذ ذ ذذل م ذ ذ ذذن خيلف ذ ذ ذذب يكم ذ ذ ذذل الس ذ ذ ذذهة وال تش ذ ذ ذذغلب بتص ذ ذ ذذحيح
األخ ذذاك ..إن مكاعذذب اون لذذيس ملك ذا لذذب إعذذب ملذذب للهذذدف
الصاي ..تقوم بب أع اليوم ويقوم بب هك دا فهياة وال تبال.

 -797املا يت د ابْلركة وإ ا ٌق أيسن.

־ ف ي ذذب حيات ذذب ابلتجدي ذذد والت ذذوير ..ت ذذنجح يف عمل ذذب ونق ذذق
أملب إبذن هللا.

 -798الرص د الفع ال لإلص طح والتق ومي والتح

ول يس

لطنتقا .
־ وهذا عند من يقذدر لصذالح القلذوب قيمتهذا ..إن الذنفس الكبذهة
ره ذذدافها و اايهت ذذا ل ذذيس فيه ذذا مك ذذان للتش ذذفي أو االعتق ذذام ..إهن ذذا
تصلح وتقوم العمل للرقي بب ..عقدا وتقو ا للسلوك ال للذان.

 -799التحفيز وقو األعمال الرائد .

־ ذذكرا ..اذلاك هللا خذذها ..ابرك هللا فيذذب ..ال عذذدمتب ..و ههذذا
كله ذذا ألف ذذاظ دافع ذذة ..ووق ذذود ي ذذدفع حن ذذو اهل ذذدف ..إن كل ذذها م ذذن
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العذذاملني النذذااحني ال اتذذااون مذذن قا ذذدهم إال أن يذراهم ويشذذعر
هبم وافلهم.

 -811ل َ األف ِ ولكين أسعى إىل األف ِ.

־ ومذذن ظذذن أعذذب األفضذذل فقذذد ا ذذر ..ومذذن ا ذذر فقذذد أتخذذر ..وإمنذذا
كلنذ ذ ذذا عسذ ذ ذذعى لتفضذ ذ ذذل ..واألفضذ ذ ذذلية عسذ ذ ذذبية مذ ذ ذذن ذ ذ ذذا .إىل
ا ...ومن عمل إىل عمل.

 -811إ ا أر ت مكانك فتحرال ٌ رعة عالية ء كِ اجتا .

־ ف ن الذمي أيسر النذاس ..وتتعلذق أعيذنهم بذب ..هذو القا ذد التحذرك
يف كل ايا من أال نقيق أهدافب.

 -812ال ت تحق الن اح إ ا ر يَ أبقِ منع.

־ فكذذن كذذاحب كذذة ..وهامذذة كتذذب يف الل ذراي ..ف ذ ن مذذن النذذاس مذذن
روحذذب نذ العذذر  ..ومذذنهم يرضذى ابلذذدون فت ذذوف روحذذب حذذول
احل  ..فكن مع كتب من جناح إىل جناح أع م وأك .
 -813اٌدأ ابملمكن ..ي ت لم لك امل تحيِ.
־ إن ال ذذذين يعمل ذذون المك ذذن الي ذذوم ..ق ذذد ة ذذدون الس ذذتحيل ممكنذ ذا
دا ..ف ن الستحيل ابن المكن م عملنا .

 -814إ ا ن رت الق ء الزاوية انقلب أسداً.
־ ألن لذذيس أمامذذب إال أن يكذذون أسذذدا ليذذدافع عذذن عفسذذب ..وكذذذلب
احلذذر علذذى كشذذج األخ ذذاك وفضذذح أكذذحاهبا ةعلهذذم ينقلبذذون
إىل قاسني يف حديلهم ودافعهم عن ذواهتم.
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 -815قد يصعب عليك ش

واند ..وي ِ عليك ألَ ش

آخر.
־ فابدأ ابلمكن ..والنجاح يبدأ ت وة ..فال تعتذر ابلفشل ..ابذدأ
فالمكن كله.

 -816قائمة املمكن ات ٌ ط ن دو  ،وقائم ة امل تحيطت حم دو

جداً.
־ وعنذذد عمذذل المكنذذان يستسذذلم لذذب السذذتحيل ..واليذذأس إحذذدا
الراحلتني.
 -817القص ور امل ين ة عل ى الرم ال ،س رعا م ا ت دمرها ال ريح
وك لك الن انات القصري .
־ ليس كعبا أن تنجح ولكن الصعب ادا أن ناف .على النجذاح
أمام ريح الكسل والفتور.
 -818كِ ئ جديد حيمِ لك فرصة جديد .
־ فتفاكل ابلعقبان ف ن فيها فركا وجناحان للمستعدين.

 -819كِ الفر مت ر عل ى اجلمي أ ابلت او في مل ا الفاش لو
وي تئل ا الناجحو .
־ النذذااحون فقذذد هذذم مذذن يبحذذث يف رحذذم الفذذر عذذن جناحذذان
فكيج إذا مرن هبم ..وهذا الفرق بني النااحني والفا لني.

 -811كن مرانً مأ خببك ..مأ نف ك.
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־ ف ن الرن يستوعب الستجدان ..ويتجدد يف حياتب.

 -811ناسب نف ك ٌت ر  ،لتت نب حماس ة اآلخرين لك.
־ وهذ طة العقالك ..اسبة ويرد ووعي.

 -812النوعية ولي َ الكمية ه ميزا جناح األعمال.
־ الكمي ذذة م لوب ذذة أحي ذذاان ..ولك ذذن النج ذذاح ه ذذو ك ذذنو الكيفي ذذة أو
النوعية و تتقدم األمذم رعذدادها بقذدر تقذدمها ابلنوعيذة يف مجيذع
أعماهلا.

 -813األخبا الصئري تصنأ الكوارث.

־ م ذ ععاجلهذذات ..م ذ أكلناهذذات ..ولقذذد كذذدق العذذر األول لذذا
قال :ومع م النار من مستصغر الشرر.

 -814ع اآلخرين ينق وا ما وجوه م.

־ فذ ذذأع هم الفركذ ذذة ..وامذ ذذنحهم الوق ذ ذ  ..ال تقفذ ذذل علذ ذذيهم مجيذ ذذع
األبذ ذواب ..ال تف ذذرح رع ذذب تفهمه ذذم ومرام ذذي كلم ذذاهتم ..ال تف ذذرح
ب ذ ذذذلب ..إن الواا ذ ذذب أن تع ذ ذذيهم الفرك ذ ذذة لالعت ذ ذذذار والتع ذ ذذديل
ليستمروا ركاك.

 -815ت َ أوالً.
־ قبل أن تصدر أحكامب ..قبل أن تبا على ما طع  ..قبل أن
تضذذع خ تذذب ..قبذذل أن تغذذه اس ذراتيجياتب ..قبذذل ذلذذب كلذذب..
تلب ..
 -816اعر ندو ال.
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־ لسذ وكذذيا علذذى أحذذد ..إن قيادتذذب لذذيس معناهذذا التجذذاوي علذذى
اوخ ذ ذرين ..إذا عرف ذ ذ حذ ذذدودك نعرفذ ذذة كذ ذذالحياتب ووااباتذ ذذب
وحقوقب لن تتعدا على أحد وسيحرمب كل أحد.
 -817ال خري ء وعد م و وإجناز مرٌو .
־ فالع ة ابلنتا و ..واألعمال الناطقة.
 -818الر اجلميِ أن ن من الوعد البويِ.
־ فقذذد ال يتحقذذق الوعذذد ال ويذذل ..بينمذذا الذذرد حسذذن يف حينذذب الهذذم
أن يكون مجيال.

 -819ما ت اور قو ق إال هدوا ألرشد أمورهم.

־ ولقد قيل :ما خاب من استشار ،وال عدم من استاار.

 -821تنفس ّبدو .

־ ويف ذلذ ذذب الركيذ ذذل واالسذ ذذرخاك وبن ذ ذذاك األمذ ذذل ..بعقليذ ذذة هاد ذ ذذة..
وكدر سليم.

 -821وجو املقاومة يعين نقصا األلفة.

־ واأللفة ال تكون إال ابلقيادة احلسنة ..واهلدف الشرك.

 -822لي َ النائحة الثكلى كالنائحة امل تأجر .

־ كلمذذا ذذعر فريقذذب ابهلذذدف والغايذذة وبذذل معذذب الرثيذذة والرسذذالة..
وعذذرف أعذذب لذذب ذريب ،كلمذذا كذذان مهتمذا كذذاللكلى الباكيذذة علذذى
وليدها حينها ينجح ،أما إذا عر أعب أاه فغاية قصد األارة.

 -823اكت َ نف ك.
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־ لعل لديب قوة ترها ..لعذل لذديب مصذدر طاقذة تذر  ..أطلذب
مذ ذ ذذن اوخ ذ ذ ذرين مسذ ذ ذذاعدتب علذ ذ ذذى رثيذ ذ ذذة عفسذ ذ ذذب ..قذ ذ ذذوم ذاتذ ذ ذذب
ابس ذ ذ ذذتمرار ..ق ذ ذ ذذج م ذ ذ ذذع عفس ذ ذ ذذب هناي ذ ذ ذذة اخل ذ ذ ذذة أو هناي ذ ذ ذذة الع ذ ذ ذذام
وحاسبها ..قد تكتشج فيها ياا اديدا تر من قبل.

 -824عش إمكانياتك.

־ فأع وليس هك من يستفيد.

 -825ل ن ت ري ٌ رعة ال لحفا ء البري ق الص حيح خ ري م ن
أ ت ري ٌ رعة األرنب ء البريق اخلبأ.
־ الع ذ ة ليس ذ يف السذذرعة ..الع ذ ة يف اإلجنذذاي الصذذحيح وابهلذذدف
الصحيح يف الوق الصحيح.

 -826التز اجلو .

־ يف الكلم ذذة ..يف األعم ذذال ..يف النج ذذاح ..يف اخل ذذد« ..إ هللا
حيب من أندكم إ ا عمِ عمطً أ يتقنع».
 -827ليس امل م أ تعمِ ما حتب ولكن أ حتب ما تعمِ.
־ فباحلب عق ع الفاوي وهتون أمامنا العقبان.

 -828أصعب األمور ت ويق األفكار.

־ فالفكرة احلسنة قد تضعج عندما ال نسن عرضها وتقد ها.

 -829إل س وماً ما حتب أ تُرى أنك تل ع.

־ فذ ذذأول مذ ذذن ينتقذ ذذدك مذ ذذن العيذ ذذون ..عيوعذ ذذب أع ذ ذ  ..الهذ ذذم كيذ ذذج
ثقافتب ا.تمعية ..ما رسالتب ..ما رثيتب..
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 -831اقرأ مج ورال.
־ السذذتفيدون مذذن خذذدمتب ..اوملذذون منذذب فا ذذدة ..هذذم مكسذذبب
فاقرأهم ايدا ..قد ال نتال اهدا كبه إذا عرف من ختاطب.

 -831الئ ب يفقد الزما .

־ حينمذذا تغضذذب يك ذون تيذذارك بيذذد ذذهك ..ولقذذد قاهلذذا  حينمذذا
ض ذذب را ذذل أمام ذذب فق ذذال« :إين ألعل م كلم ة ل و قاهل ا ه ا

ل هب عنع ما ٌع ..أعو ابهلل من ال يبا الرجيم».
 -832نافظ على اس اتي يتك.
־ رااذذع مذذع فريقذذب دا م ذا ..اهلذذدف ..الرثيذذة ..الرسذذالة ..ليكوع ذوا
مرتب ني هبا ..وعلى وضوحها يكون النجاح.
 -833كن أما الناس قدو .
־ وال يكون قا دا من يكن أمذام أتباعذب قذدوة ..فذالعني هلذا احلكذم
األملل.

 -834أ َ فر يتك ء اجملموعة.
־ فالنذذااحون هذذم مذذن يقذذود الفريذذق قيذذادة مؤسسذذية ..يفكذذر اجلميذذع
وخيراون حبل مشرك.

 -835كِ ما ال يقاس ال يكن حت ينع.

־ فذذاهلواك ال سذذب ..والذذاك ال يبقذذى بذذني األكذذابع ..اذذدد هذذدفب
أوال ..مث قوم النجاح.

 -836إ ا أر ت االز هار مائة عا فاصنأ اإلن ا .
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־ فاإلعسان إبذن هللا هو كاعع اإلجناي ..وكاتب التاري .

 -837اب ر فأنَ قا ر.

־ البذذادرة هذذي روح النذذااحني ..الناضذذو اتذذال لبذذادرة ..األعمذذال
النااحة نتال لبادرة ..وما دم قادرا فبادر لعلب تنجل ياا.

 -738ليس كِ قدمي سيئ وال كِ جديد جيد.

־ فقذذوم بتجذذرد كذذل مذذا يذذد مذذن أفكذذار وأعمذذال ..فذذالع ة ابللواب ذ
..وما دوهنا فاالاتهاد كا ا.

 -839اتريخ الرجال مدرسة األجيال.
־ فاقرأ التاري إذ فيب الع .

 -841ك ِ إن ا في ع ج وهر مثين ة تنتظ ر القائ د امل اهر ال
ي تخرج ا.
־ هذذذ مهمذذة كذذعبة يقذذوم هبذذا القا ذذد ..إذ هذذو مراقذذب لفريقذذب يذذرا
قدراهتم وإمكاانهتم فيكتشفها ويبا عليها.

 -841تريد أ يعبوال أف ِ ما لدي م وت خِ مبا عندال علي م.

־ القا د مع اك ..العيون معلقة بب ...عجبا لب إذا كان أيخذ مذنهم
إبداعا وجناحا ومبادران وال يع يهم نفيلا وتدريبا وت ويرا.

 -842ت تبيأ أ أتخ اْلص ا عن و إىل الن ر ولك ن ال
ت تبيأ أ جترب على ال رَ.
־ عع ذ ذذم إع ذ ذذب تس ذ ذذت يع أن أتخ ذ ذذذ العل ذ ذذم إىل الفص ذ ذذل ..أن أتخ ذ ذذذ
الهن ذذدس إىل الص ذذنع ..أن أتخ ذذذ الوظ ذذج إىل الكت ذذب ولك ذذن ال
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تسذذت يع أن ي ذ علذذى العمذذل ..تسذذت يع ذلذذب ابإلقنذذاف والبذذادرة
والت وير والتحفيل والشراكة.

 -843أان ل َ أ كى من أندكم ولكين أجيد التأمِ.

־ هذذذ القولذذة قاهلذذا أديسذذون خمذذرف الكه ذرابك ..وحق ذا إن التأمذذل يف
األ ذذياك يكس ذذب ك ذذاحبب فك ذذرا متألق ذ ذا ..وا ذذدة دا م ذذة وخي ذذاال
دافعا.

 -844ال وسا خري من مري ن .

־ الذذمي ينذام قريذذر العذني علذذى وسذادتب هذو كذذاحب الضذمه احلذذي..
الذمي قدم كل ما يست يع وبذذل كذل مذا كذن ..فذ ذا اذاك فرا ذة
اسبا وادها قدم وبذل فنام قرير العني هاعيها.

 -845العظما هم ال ين ي تفيدو من املوار .

־ يسذذتفيدون مذذن ال ذوارد رعواعهذذا ..الاديذذة ..والعنوية...والبش ذرية..
المكن ذذة ..يوظفوهن ذذا التوظي ذذج الص ذذحيح فك ذذأهنم لك ذذون م ذذا ال
لكب اوخرون.

 -846ال يكت َ امل ر أراض جدي د إال إ ا ك ا م تعداً لفق د
ال اَئ ال

جا منع.

־ وال أن ي ذذرا جناحذ ذا ادي ذذدا إال إذا ك ذذان مس ذذتعدا لغ ذذادرة جناح ذذب
األول ال ذ ذذذمي حبس ذ ذذب ..كل ذ ذذهون خيذ ذ ذافون عل ذ ذذى الكتس ذ ذذبان ف ذ ذذال
يغذذادرون ذذاطب النجذذاح ..وكذذان حذذرمي هبذذم أن يبحل ذوا عذذن جنذذاح
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اديذ ذذد يف فذ ذذر اديذ ذذدة ..وعنذ ذذد مغادرتذ ذذب للشذ ذذاطب ال تذ ذذنس
إعداد البديل لب فال كن أن نصل على ترقية بدون بديل.

 -847ال يك ن لل عيَ أ يص فح أل الص فح م ن ص فات
األقواي .
־ والقوا القصود هو من يصفح عند القدرة.

 -848عن دما جنتم أ نكم ة ال رأ م أ روع ة ال خص ية يول د
القائد العظيم.
־ ااذبيذة ..كلمذة أديبذة ..رأمي سذذديد ..حكمذة ..تذواين ..ثبذذان..
خ ذذة ..مشذذاورة ..مشذذاركة ..مبذذادرة ..خدمذذة ..تلذذب هذذي روعذذة
القا د احملبوب حني ةتمع فيب ذلب كلب.

 -849ش أ ابلثنا على اإلجناز.

־ فمذ ذذن العذ ذذاملني مذ ذذن ال اتذ ذذال منذ ذذب إال كلمذ ذذة داعمذ ذذة أو بسذ ذذمة
حاعية ..أو توايب أبومي مث حاسب على اإلجناي.

 -851إ رنلة املليو ميِ ت دأ خببو .

־ فكذذن ثب ذ اخل ذذوة ..وأتكذذد ب ذذني ف ذذرة وأخذذرا ه ذذل أع ذ عل ذذى
ال ريق.

 -851كِ قو

عيفة ما َل تكن موند .

־ فالقوة يف التعاون.

 -852إ ا احتد أفرا القبيأ ان األسد جائعاً.
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־ ف منا أيكل الذ ب من الغنم القاكية ..ال تند عن الق يذع ضذاعة
أهنا ك ن أو اسذتغن  ..فتؤخذذ مذن مأمنهذا ..وكذذلب مذن يتمذرد
على سل ة الفريق.
 -853تق لكن جيب أ تتحرى.
־ لذذيس معذذل التابعذذة والتقذذومي لتعمذذال فقذذد اللقذذة ..إهنذذا مليذذد مذذن
النجاح والوثوق بني القا د أفراد فريقب ..فلق ولكن نتابعة.
 -854اٌن اهلوية الواند ٌ فريقك.

־ ليشعروا أهنم وحدة واحدة ..وايا واحد ..وهدف واحد و عور
واحد.

 -855أتقن عملك حتقق أملك.
־ ففي اإلتقان النجاح واجلودة.

 -856افعِ األشيا َ قاً ألمهيت ا.
־ األهم ..مث الهم ..تلب هي فكرة األولواين عند النااحني.
 -857اجعِ ال خص اآلخر ي عر ابألمهية.

־ حينمذا تبذا الشذراكة معذب ..حينمذا تشذذعر بذدور  ..نذرم قدراتذذب..
نصل حيناذ على أفضل ما لديب.
 -858أنَ خرجَ من نف ك ونقك إىل نقو اآلخرين.
־ وم ذذا دم ذ ذ قا ذذدا فحق ذذب وفهم ذذب ووعي ذذب ه ذذو خدم ذذة للن ذذاس
وجناحا لب معهم.

 -859قد تتئري نياتك ٌكلمة فط ت خِ ّبا.
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־ قذذال ابذذن البذذارك رمحذذب هللا لذذا سذذال إىل مذ وأعذ تكتذذبت فقذذال:
أكتب لعل الكلمة ال أجنو هبا تكتب بعد .فال تباذل بكلمذة
بناكة ..أو فعل ر يد.
 -861ال د تقتِ الوال .
־ فال تكن قاسيا ..ف ن القساة ينفض الناس من حوهلم.
 -861إ ا أف دت على أند نيا أف د عليك آخرتك.
־ ف ذذال تق ذذل إال حقذ ذا ..وال تفع ذذل إال م ذذا يرفع ذذب عن ذذد هللا ..ح ذذب
للناس ما نب لنفسب.

 -862ال يك ن أ يت م س لوال الق ا ابلكف ا إَطق اً إال إ ا
كانوا متميزين ء أعماهلم.

־ يتاذهم الناس قدوة ومناذاا ُاتذا هبا ..فالقيادة سلوك.

 -863إ ا م دنك ام رئ مب ا ل يس في ك ف ط أتم ن أ ي مك مب ا
ليس فيك.
־ فاللايدة ملذل النقصذان سذواك بسذواك ..والقذادة احلقيقيذون ال يغذرهم
م ذ ذذدح م ذ ذذادح وال عق ذ ذذد انق ذ ذذد ..إهن ذ ذذم ين ذ ذذرون لقال ذ ذذة النذ ذ ذذاس يف
أعماهلم ..ف جناياهتم واهد.

 -864أوصِ رسالتك لآلخرين شخصياً.
־ إذا أوك ذذلتها بنفس ذذب وثق ذ يف وك ذذوهلا س ذذليمة م ذذن التش ذذويب أو
التحريذذج ..إن ذلذذب دليذذل علذذى قناعتذذب هبذذا ..فالنذذاس يقيسذذون
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قناعت ذذب برسذ ذذالتب علذ ذذى ق ذذدر إقناعذ ذذب لرخ ذ ذرين ووضذ ذذوحها يف
ذهنب.

 -865ان التزاماتك.

־ فال ذ ذذذين ارم ذ ذذون التلام ذ ذذاهتم ووع ذ ذذودهم ..يك ذ ذذون هل ذ ذذم ملي ذ ذذد م ذ ذذن
االحرام.
 -866عندما جتَ ال ر ندرال قيمة املا .
־ عنذذدما تفقذذد النجذذاح ..عنذذدما تفقذذد قذذدرة اإلجنذذاي ..تذذدرك مقذذدار
ععمذذة النجذذاح والتذذأثه يف احليذذاة ..فذذاحرم قذذدران وطاقذذان وفكذذر
الع ذ ذذاملني مع ذ ذذب ..فعن ذ ذذد ت ذ ذذوقفهم ألمي س ذ ذذبب  ..تن ذ ذذدم أع ذ ذذب
تسذذجل أفكذذارهم و تسذذتلمر طاقذذاهتم ..كلذذها مذذا حذذدث فأدركنذذا
قيمة الاك واإلعسان واحلياة.
 -867ال تكل َ فري ق العم ِ م ا ي ق عل ي م ن ىت وإ كن َ

تبيق لك.

َ ااُ نَ ْف ً ا إِال ُو ْس َع َ ا}والنذاس طاقذان وقذدران..
־ { َال يُ َكلِة ُ
وما تست يعب أع  ..قد ال يست يعب هك.

 -868قدر الفوار ٌ العامل .

־ القا د الذمي ال يقدر الفروق الفردية بني األفراد أيو ابلعجا ب.

 -869عرب عن امتنانك جتا من حي ن أت ية عملع.
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־ القا ذذد احلذذق هذذو مذذن يسذذت يع دعذذم العذذاملني ونفيذذلهم ومذذن ذلذذب
الش ذذكر عل ذذى اجلمي ذذل ..واحل ذذر عل ذذى رثي ذذة الع ذذاملني مع ذذب عل ذذى
عمل اناح.
 -871اسأل العامل معك عن انتياجاهتم.
־ حذذاول تلبيتهذذا قبذذل أن ي لبذذون ذلذذب ..اخذدمهم ..إن ذلذذب دليذذل
اهتمامب هبم ..وحركب على هتياة اجلو الناسب لنجاحهم.
 -871الفو ى لي َ من تواٌَ النفس.

־ دعذ ذذوة إىل التغيذ ذذه إىل األحسذ ذذن ..فذ ذذال تكذ ذذن رقيق ذ ذا أسذ ذذها لعذ ذذادة
خاطاة لبسذتها يمنذا فالفوضذى ليسذ ثبتذة يف الذنفس فذال تتالذق
هبا ..فالفوضى أو الن ام انبعة من ثقافة اصية.

 -872القائد الف هو ال

خياَب قلوَ أت اعع ال عقوهلم.

־ فالقا ذذد اب ذذع لتمذذل ..دافذذع للتفذذاثل ..ابن للر بذذة ..يبحذذث عذذن
الكلمة والعمل الذمي يصل إىل القلوب مبا رة.
 -873أع الصطنية على قدر امل ؤولية وامل ا .
־ إذا فهذذو التفذذويض السذذؤول ..السذذتغالل كذذل القذذدران علذى وعذذي
وفهم.

 -874ال جتعِ العطقة ال خصية االجتماعية تبئى على العطق ة
العملية.
־ فذ ذ ذذالعقالك القذ ذ ذذادة هذ ذ ذذم مذ ذ ذذن ال ي ذ ذ ذربد بذ ذ ذذني العالقذ ذ ذذة الشاصذ ذ ذذية
االاتماعي ذ ذذة والعملي ذ ذذة قذ ذ ذراب أو بع ذ ذذدا ..لق ذ ذذد الح ن ذ ذذا كل ذ ذذها م ذ ذذن
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األعم ذذال توقفذ ذ بس ذذبب ه ذذذا ..العملي ذذون ارم ذذون األ ذذاا
ولكن ليس على حساب العمل واألهداف.

 -875نب ال لبة ة ت نَ ء ترٌة ال عَ.

־ الضعفاك هم الذين يستمدون سل تهم من وظا فهم ..القا ذد هذو
م ذذن أيخ ذذذ س ذذل تب م ذذن قدرت ذذب و اص ذذيتب وااذبيت ذذب م ذذع س ذذل ة
وظيفتب و رعيتب ورطيتب..

 -876ال تكن مديراً قيقاً إال إ ا كنَ ترغب ٌرٌح قيق.
־ فذ ن القا ذذد النذذااح ال يغذذرق يف التفصذذيالن ..إعذذب يذذرا الكذذل ..
ويتابع الكل ..بعيون الكل.
 -877انتفظ مب افة مناس ة ٌينك وٌ العامل معك.

־ ابن حاال مع العاملني معب ..حذاال ال يبعذدك عذن العذاملني..
وال يذيب اصيتب بينهم ..إهنا عرة معاوية.

فط تقنأ مبا و الن و
 -878إ ا غامرت ء شر مرو
־ فاهلمذ ذذة قا ذ ذذد إىل العذ ذذاو «إ هللا حي ب مع ا األم ور ويك ر

سف اف ا» إن موقع ذذب الص ذذحيح ه ذذو م ذذع النج ذذوم واللاه ذذرة يف
السماك هدفا ورسالة ..دون وال وال أتخر.

 -879لن ت تبيأ اكت ا احمليبات ما َل يكن ل ديك ال

اعة

ملئا ر ال اَئ.
־ فب ذذادر ابلبح ذذث ع ذذن اجلدي ذذد ...وم ذذع اجلدي ذذد وال يك ذذن ذل ذذب إال
بت وير عفسب وأفرادك الستلمار الفر .
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ٌ -881عد العنا واْلز أتِت الرانة.
־ والراح ذذة ال تن ذذال ابلراح ذذة ..وم ذذن ر ذذب الراح ذذة األبدي ذذة فليحس ذذن
منهو العبودية هلل تعاىل.

 -881من َل يركب األهوال َل ينِ اآلمال.

־ مذن يعذرف التعذب والعقبذان لذن يشذعر ب عذم الراحذة والنجذاح..
فأمذذل أن تصذذل لذذا تريذذد مذذع قلذذة اهذذدك مذذا دم ذ علذذى ال ريذذق
كابرا قادرا متوكال.

« -882أيظ ن أص حاَ حمم د  أ ي قوان؟ وهللا لنناف

م

فيع».
־ قاهل ذذا أب ذذو مس ذذلم اخل ذذوالين – رمح ذذة هللا :-وه ذذو ي ذذدعو إىل اهلم ذذة
والعل ذذة لسذذابقة الصذذحابة مذذع أعذذب التذذابعي ..دعذذوة منذذب إىل العمذذل
اجلاد للتنافس على انة الفردوس.

 -883ال لبة تعتمد على االن ا ال على اخلو .

־ الذمي ينتلف سل تب من اخلوف ال يعذدو أن اذرم عنذد واذود أمذا
االحرام العتمد على احلب واللقة فهو النجاح بعينب.

 -884الرج ِ ال
واند ينت

حي اول أ يتم ك ٌك ِ األش يا ء وق َ

ٌع األمر ويديع خاوية.

־ فتمس ذذب ن ذذا تس ذذت يع أن تفع ذذل وتق ذذدم ففي ذذب ني ذذة وكفاي ذذة ل ذذب،
وأتكد أن التعويض جناح وقيادة.
 -885ال تلق م ؤولياتك وم امك على اآلخرين.
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־ أع أعلم وأعرف هبا ..الناس ال ابون أن يلقي علذيهم اوخذرون
مسؤولياهتم النوطة هبم.

 -886إ ا ق ل َ أبق ِ مم ا ت تحق نص لَ عل ى أق ِ مم ا ق ل َ
ٌع.
־ وهي دليل ضعج الشاصية.

 -887األكفا ال يدورو نول امل كطت ٌِ نول الفر .
־ ألهنذذم يعلمذذون أن الشذذكالن ذهة ومقلقذذة ومشذذتتة فذذال يتذذأخرون
عندها إهنم يبحلون عن الفر .
 -888من َل ي ا ابألعدا َل ي لم من الف ِ.
־ احرامذذب لتعذذداك دليذذل عقلذذب ..فلذذو نذذرم تفكذذههم ال تتوقذذع
من أين أتتيب ضرابهتم يف الستقبل.

 -889ما استحق أ يولد من عاش لنف ع فق .

־ ألعذذب يعذذي كذذغها و ذذون كذذغها وال يذذؤثر يف احليذذاة ..وهذذو يايدة
عليها.

 -891اجل ِ ابلنظا ال يعَ من عقاَ خرقع.

־ التدريب وإعادة أتهيل العاملني هو من فكر القذادة حنذو الن ذام..
مرااعذذة ومتابعذذة ..فذذال اذذق للقا ذذد وفريذذق العمذذل معذذب أن يعتذذذروا
ابجلهذ ذذل ..فاجلهذ ذذل ذ ذذه مسذ ذذوي عنذ ذذد القذ ذذادة النذ ذذااحني ..إهنذ ذذم
يؤمنون ابلت وير الستمر.

 -891انظر للناس من وسب م.
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־ حينهذذا تكذذون قيذذادة ..فالذذذمي ين ذذر مذذن الوسذذد يذذرا األمذذور علذذى
حقيقتها ..من بني العاملني .يرا احتياااهتم فيعاجلها.

 -892األقرَ للم كلة هو األقدر على نل ا.

־ ألع ذذب األع ذذرف هب ذذا وم ذذا حوهل ذذا وم ذذا ي ذذؤثر عليه ذذا ..فيتا ذذذ القذ ذرار
األحكم.
 -893ال يَ أهول ما يرى م لوالً.
־ أما من ةعل السيج يف مد مع احلااة إليب فهو ااهذل بقيمذة
السذ ذ ذذيج ..وقذ ذ ذذد يكذ ذ ذذون السذ ذ ذذيج الن ذ ذ ذذام أو السذ ذ ذذل ة أو قذ ذ ذذدرة
التأثه...
 -894التخبي هو اخلبأ على الور .

־ عنذذدما خت ذذد وتتأمذذل خ تذذب ف ذ ن ذلذذب اكتشذذاف للا ذذأ قبذذل
وقوعب ..حيث كن مرااعتب وتعديلب.

 -895إ ا َعنَ من اخللَ فأنَ ء املقدمة.

־ وال يعذ ذ ذذرض النذ ذ ذذاس أو اذ ذ ذذاولون الضذ ذ ذذرر إال ابلنذ ذ ذذااحني...ومن
ي عنب من خلفب إذا يرد دين فاخ منب.

 -896قُد َمن أمامك.

־ ابلقدوة ..ابلعمل ..ابألسوة.

 -897سريأ إىل اٌن العم يلبم وج ع

وليس إىل اع الندى ٌ ريع
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־ وهذا هو اخل ر واخل أ الشنيع أن يكون أحدان إىل أمتذب أو وطنذب
أو أس ذرتب انقم ذا متشذذجعا ..ف ذ ذا اذذاك الكذذرم ومعذذاو األمذذور كذذان
متأخرا ..وهذ هي النفوس الريضة.
 -898ال فينة ال ت حر ٌط هد لن تنال تقة راك ي ا.
־ فحدد هذدفب ففيذب نديذد للواهذة واجلهذة ..بذب تعذرف أيذن تريذدت
وكيجت.
 -899ال تكن القائد ال

ي مح للحرائ ق أ تن ب مث يوظ َ

كِ َاقاتع إلمخا ها.
־ لذا فعلى القا د توقع اخل ر ..من خالل الن ر للمسذتقبل وأتملذب
والتا يد إلدارة األيمان.

 -911كث ري م ن الن اس ي دينو ابلن اح العظ يم ال

نقق و

للم كطت الصع ة ال واج وها.
־ ألن الش ذذكالن تص ذذنع اإلب ذذداف عن ذذد أتمله ذذا ..وخت ذذرل ال اق ذذان
الكامنة ..الهم أال تشغلب الشكلة عن البحث عن حلول.

 -911كِ قو

عيفة ما َل تكن موند .

־ التعذذاون طذذة القذذادة الت لعذذني إىل النجذذاح ..والعمذذل التعذذاون هذذو
العمذذل النذذااح ..والشذذي ان مذذن الواحذذد قريذذب وهذذو مذذن االثنذذني
أبعد.

 -912إ

عفنا ل يس ه و مص در معاانتن ا ِ ٌ ..نت أ معاانتن ا

ٌ ب ما ء أ هاننا من أوها .
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־ حقا إن التال .من الوهم هو خ وة هامة إىل النجاح.

 -913االن ا ه و ال ر ورا جن اح أ م ا رات أو أفك ار أو
أَرونات إ ارية.
־ الذين ال ينضب ون رفكارهم وأعماهلم وحياهتم ال يقدمون مبادرة
وال ينجحون يف احلياة ..ضعفهم يف فوضويتهم.

 -914القا ال خي و من األشخا

ال ين يتلك و نق ا ق و

فيما هم يفتقرو إلي ا.
־ الق ذذادة احلقيقي ذذون ه ذذم م ذذن يس ذذتلمر ه ذذؤالك ويس ذذتفيد م ذذن ق ذذوهتم
إلكمال النق .الواضح ..ولذا طي القا د قا دا.
 -915أعظم الل أ نفعِ ما يقول الناس أنع غري ممكن.
־ وعلى ذلب ين ر الناس إليذب ..المكذن يعملذب اجلميذع ..أمذا ذه
المكن أو الستحيل فال يتجاوي إال القادة إبذن هللا.

 -916ك ن عل ى راي ة مب ن يعم ِ مع ك وانت ع مل ن يتمت أ م ن م
مبقومات القيا  ..من يدر رمبا حتتاج أندهم قري اً.
־ القا ذذد مذذن كذذنع القذذادة ..يتذذأملهم  ..ينمذذيهم ..يذذدرهبم ..يف ذذرح
هبم ..حقا القادة كناف القادة.

 -917إظ ارال للثقة ال يقويك فح ب وإمنا يدفأ اآلخرين للثقة
ٌك.
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־ وهذ ذذا م ذذن ط ذذان الذ ذواثقني إبمك ذذاانهتم ..إن م ذذن مع ذذب يف فري ذذق
العم ذذل يكتس ذذبون م ذذن جناح ذذب وثقت ذذب أكل ذذر مم ذذا يكتس ذذبون م ذذن
حديلب.
 -918أفعِ ما تقدر عليع.
־ فلذذم يكلذذج هللا عفسذذا إال وسذذعها ..ومذذن عمذذل مذذا ال اسذذن أت ذى
ابلعجا ب.
 -919يواج ع الن اس التحدي دات إ ا كان َ ه

التح دايت

ختص م.
־ ف ُقذذد التحذذداين مذذن حولذذب لنكذذون حنذذو اهلذذدف ..وال تكذذن أعذ
أمامهم نداي ..إع هم الفركة للعمل يف او من األمن واللقة.

 -911الرانة املتانة قد تكو ه العم ِ األه م واألكث ر إْلان اً
ء يومك.
־ الن ذذااح ه ذذو م ذذن يك ذذافب عفس ذذب يف خض ذذم العم ذذل الش ذذاق أحي ذذاان
تك ذ ذ ذذون اإلا ذ ذ ذذاية ه ذ ذ ذذي اله ذ ذ ذذم يف حيات ذ ذ ذذب ألن بع ذ ذ ذذدها التج ذ ذ ذذدد
والتجديد.

 -911ت تبيأ اْلص ول عل ى م ا تري د إ ا أعن َ اآلخ رين عل ى
اْلصول على ما يريدو .
־ ألهنذذم حينهذذا سيصذذبحون ذذركاك ..والش ذريب ح ذري .علذذى جنذذاح
ريكب ألن الصه واحد فيليد اهلم الشرك.
 -912ال ت ل من الوعو وإال ما تنو الوفا ٌع.
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־ الوع ذذد كالعه ذذد والعق ذذالك ال يع ذذدون إال ن ذذا يس ذذت يعون الوف ذذاك ب ذذب
و لكوع ذذب أثن ذذاك وع ذذدهم والفقه ذذاك ق ذذالوا :ال ة ذذوي بي ذذع ال ذذا ر يف
السذ ذذماك وال السذ ذذمب يف الذ ذذاك لعذ ذذدم امتالكذ ذذب ..إن مذ ذذا تعذ ذذد بذ ذذب
ااسبب الناس عليب وينت روعب منب فال تتأخر.

 -913التناقض ء املواقَ حيرمك تقة الناس.

־ فالنذذاس ال يلقذذون ابلذذردد يف قولذذب أو فعلذذب فهذذذا يذذدل علذذى أعذذب ال
يفكر قبل أن يقرر.

 -914إ الناس يبةلعو على أخبائك ،فتحمِ م ؤولياتك وال
تلق ٌت عاتك على اآلخرين.
־ الشذ ذذجاعة ليس ذ ذ يف االعتصذ ذذار علذ ذذى اوخ ذ ذرين واجل ذ ذرأة علذ ذذيهم،
الشجاعة حقا أن تعرف رخ ا ب وتتحمل مسؤولياتب وتعتذر
عما ندثب لرخرين.

يقولو مر وه ا األتر
رجط أ أتو ٌعد
 -915وكن ً
־ ه ذذذا األث ذذر الك ذذرمي ال ذذذمي ختلف ذذب وراكك  ..فق ذذد تنتق ذذل إىل موق ذذع
ينخر ..أو أون ..أو تغادر ..ويبقى أثرك ذاهدا ..فمذاذا تركذ
خلفب ح يذكر الناس لب ويدعون.
 -916عامِ كِ فر على أنع م م فط يوجد إن ا ٌط قيمة.
־ حني تعامل العاملني وفق أكيذتهم ابذوك وةلذوك ويع ذوك ..أعقذد
السلوك ولكن اعتبب فما ال أطح بب أن تنتقد اصي.
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 -917ال مري خري من وعظ ألَ شاهد.
־ فذأوق .الضذذمه ..فذذوخل أ ذد علذذى الصذذادق مذن الشذذوك واإلبذذر..
وال وسادة خه من ضمه حي.

 -918الكلم ة جمموع ة م ن اْل رو الف َ ولكن ا ق د ترف أ
صان ا عند هللا مث الناس ،أو هتو ٌع.
־ النذذاس يلعذذون بكلمذذة ..ورب كلمذذة قالذ لصذذاحبها دعذذا ..ولقذذد
أذذل أحذذد احلكمذذاك أن يكذذون لذذب عنذذق بعذذه ..فقيذذل لذذب ت فقذذال:
ح أين الكلمة قبل أن خترل.
 -919ق ال اْل ن م ا رٌَ ٌ ص ر  ،وال نبق َ ٌل اين ،وال
ٌب َ ٌيد  ،وال هن َ عل ى ق دم  ،ن ىت أنظ ر أعل ى َاع ة أ

عل ى معص ية ،ف إ كان َ عل ى َاع ة تق دمَ وإ كان َ عل ى
معصية أتخرت.
־ وهكذذذا النيذذة ..فهذذي مذذدار العمذذل ..وعليهذذا القبذذول ..فهذذل أتملنذذا
يف كذذل عمذذل تقدمذذبت ح ذ ععذذان علذذى أمذذوران ..ولقذذد قذذالوا :أول
مراحل النجاح النية ،فلنحسن عواايان وعتعهدها.

 -921ق ال أٌ و اللي ط ك ا ٌع ض الص اْل ال أيم ر ول د خماف ة
أ يعصيع ء لك في توجب النار.
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־ ذذفافية كذذادقة ..وعفذذوس عاليذذة ..لذذيس األمذذر .ذذرد األمذذر ..وال
ال لب .رد ال لب ..إمنا هو القبول واإلحسذان يف العمذل وعذدم
اإلعاعة على معصية.
« -921ي تدل عل ى عق ِ العاق ِ ٌ كوتع وخف ض ٌص ر
ونركاتع ء أماكنع الطئقة ٌع».

־ ويف هذ السمان دليل على العقل واحلكمة واالتلان (سكون..
سكون ..خفض ..بصر ..عدم إتيان الشبهان وأماكنها).

« -922إ فيك خصلتا حي ما هللا ورسولع».

־ إن فيب خصلتان ال يتحلى هبما إال عاقل ..حلذم علذى السذفهاك
..وكذ ذ ذ عل ذ ذذى اجله ذ ذذالك ..وأانة يف اخت ذ ذذاذ القذ ذ ذرار واحلك ذ ذذم عل ذ ذذى
اوخرين ..حينها يكون كاحبها بواب.

 -923كفى ابملوت واعظاً.
־ اعلب عمر بن اخل اب  عار وعق خاأب ليتذذكر دا مذا أن
طريق الون والبد ..فأمام كل مصيبة كفى ابلون واع ذا ..أمذام
اخل أ..
 -924قد ائماً ن ن الظن.
־ تع ذ سذذالا ..تع ذ بذذواب ..علذذى ذذر أال يكذذون حسذذن ال ذذن
فلة.
 -925ما صعد إىل ال ما مثِ اإلخط

وال نزل مثِ الق ول.
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־ وال ين ذذلل القب ذذول م ذذن الس ذذماك إال إبخ ذذال يف العم ذذل ألن ذل ذذب
مهذذر القبذذول ..فلنعمذذل أعمالنذذا هلل لذذيس معذذب يف اإلخذذال أح ذد
ه  ..ينلل لنا يف الدعيا قبوال ويف اوخرة فالحا.
-926خليل قباع الفياء إىل اْلمى
وجور علي ا للق ول عطمة

كثرير وأما الواصلو قليِ

وليس على كِ الوجو ق ول
־ الذين يسهون يف ال ريق إىل هللا كله ..ولكن من القبولت ..مذن
الواكل إليبت ..إعب من أخل .هلل عملب وأملب ..وحينها اي حلسن
ع اك الكرمي الرحيم الودود سبحاعب ..اللهم تقبل منا.

شتا ٌ م ر ومئرَ
 -827سارت م رقة وسرت مئرابً
־ مص ذذيبة الص ذذا ب وبلي ذذة ال ذذبالاي أن يك ذذون أح ذذدهم يس ذذه عك ذذس
أهدافب ومباد ب وقيمة تسه مشرقة ويسه مغذراب ..ذتان بذني هذذا
وذاك ..من عرف طريقب فللمب ومن يعرف هويتب بعد.
 -928الن اس رج ط  ،رج ِ ان ء الن ور ،ورج ِ اس تيقظ ء
الظط .
־ راذذل انم يف النذذور فأحالمذذب عذذور ..و ايتذذب عذذور ..وأحالمذذب عذذور..
ألع ذذب م ذذع أهداف ذذب الواض ذذحة دا مذ ذا يتايله ذذا ويتعش ذذقها  ..وينخ ذذر
استيق .يف ال الم فلم يعرف النذور و اذدد الواهذة فهذو يتاذبد
نة ويسرة من ه هدا.
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 -929عرفَ فالز .
־ عرف احلق ..الفضيلة ..الشرف ..الكرامذة ..فللمتهذا ومذن للمهذا
عا ها فحرمي بب أال يتأخر عنها.

 -931أين هللا؟

־ أسأل عفسب دا ما ..يف السكون ..يف السكون ..يف ال ذالم..
يف اخلل ذ ذذوة ..يف اجلل ذ ذذوة ..يف األعم ذ ذذال ..يف األه ذ ذذداف ..دا مذ ذ ذا
يسأل عفسب كما كان ابن عمر  يسأل «أين هللا».

 -931ان ر أ يتوقَ قل ك وأنَ ن .

־ فذذال ينذذبض ابحلرقذذة علذذى مذذا اصذذل للمسذذلمني ..وال يتحذذرك ذذوقا
إىل د مشرق ..وال يتحمس ر بة يف هدف سليم و اية عبيلذة..
اعتبب أن يتوقج قلبب ف ن كلها توقف قلوهبم وهم أحياكب.

 -932لقد عا ٌوجع غري ال

هب ٌع.

־ كان يقوهلا الشركون حينما يعود إليهم من يرسذلوعب حملذاورة رسذول
هللا  فيقولوهنا وهم يستغربون حيذث أن مذن يذذهب يعذود بواذب
خمتلج وقلب خمتلذج ولسذان خمتلذج يتملكذب الذذهول واإلعجذاب
ومع أعب قد ال يُسذلم لكذن ال خيفذى ذهولذب واهتمامذب فهذل حنذن يف
بناك النفوس كذلب.

« -933رنم هللا امرئ أهدى إ عيويب».

־ قاهلا عمر بن اخل اب  .. مواهذا مذن حولذب وهذو القا ذد ،إىل
عصذذيحتب ومسذذاعدتب علذذى يذذاوي مسذذؤوليتب بشذذكل أملذذل  ..فعذذد
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كل من ينصح لذب كأعذب مهذداي هديذة ال انكذحا عصذيحة فقذد ممذا
اعل عصر وقيادتب أتلب الشفافية بدراة عالية.

 -934مىت جي د الع د َع م الران ة؟ فق ال عن د أول ق د ي ع ا
ء اجلنة.
־ ولقد كدق األول وهو يقول:

صفواً من األق ا واألكدار...
َ عَ على كدر وأنَ تريدها
« -935الرانة ال تنال ابلرانة ،والنعيم ال يدرال ابلنعيم»
־ وو هناك مسراح إال ن

جرة طوىب.

« -936ما ظننَ عمر خبا خبو إال ولع فيع نية».
־ ليكسب األار واإلجناي وخدمذة اهلذدف ونقيذق النجذاح يف عمذل
واحد ...ولذا فالنية...

 -937أول مرانِ الن اح.

־ الع ة ابلبدااين فابدأ بنية كاحلة هلل يهون عليب ال ريق ويسهل
عليب السه ..وال تنس أن ترااع عيتب بني فرة وأخرا.
« -938من سامى نف ع فو ما ي او ر هللا إىل قيمتع».
־ فكذذن متواضذذعا ..ومذذن تواضذذعب رضذذاك نذذا قسذذم هللا لذذب ..فذذال
يعل عفسب فوق حقها أو حجمها ففي ذلب خ ر على عيتذب
وعملب وأملب.
 -939إ املعون ة الئي ي ة ي تحق ا م ن َل يف ر ء األس اَ
العا ية.
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־ قاهلذذا ابذذن راذذب رمحذذب هللا داال علذذى أن اختذذاذ السذذبب هذذو التوكذذل
وال ينافيذذب فبذذذل السذذبب إ ذذان كالتوكذذل أامذا ...وإن يكذذن كذذان
التفريد والتواكل.
 -941أي ا امل افر هِ أعد ت زا اً ليلة ص ح ا يو القيامة؟
־ فهل أعددن اوااب لسؤال تلذب الليلذةت مذاذا سذنقول عذن أماانتنذا
ومسؤولياتنات .رمحاك...رمحاك.

ظ رت عليع مواهب الفتاح
 -941وإ ا أنب هللا ابَن ع د
مال الع ا عليع ابألرواح
وإ ا صفَ هلل نية مصلح
־ ك ذذحح م ذذا ب ذذداخلب ..راا ذذع عيت ذذب ..ع ذذد إىل عفس ذذب وذات ذذب
..س ذذتجد أن ذل ذذب دافع ذا للنج ذذاح ..يرع ذذا هللا تع ذذاىل ويس ذذدد ..
و يل الناس إليب حبا ومودة ..وذلب ألن هللا أحبب.
 -942إ ا َل يكن للح إال وصية امليَ فاْل هو امليَ.

־ وكيج لب أن يشعر أعب حي وهو عالة علذى احليذاة ..ذه مذؤثر يف
سهها ..ليس لذب عمذل وال هذدف ..إال اعت ذار أب ذا ذون..
أو طعة طيبة لوالذد يسذتغلها فيقذول أان ابذن فذالن ..حيناذذ فذاحلي
هو الي .

ومن العيش ما صفا
 -943خ من الرز ما كفا
ك راج إ ا انبفى
كِ ه ا سينق
־ عور الؤمن العاقذل رن ريقذب لذب ..لذن يذذهب لغذه  ..مذا دام قذد
اختذ األسباب وتوكل على هللا ..ذعور ةعلذب يسذتمع ابحليذاة وإن
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كذان مذذا يف يديذذب قلذذيال مذذن ريق أو اذا  ..مث هذذو يعلذذم علذذم يقذذني
أن هذذذا سينقضذذي قذذل أو كلذذر ملذذل الس ذرال إذا اع فذذب ..مذذا دام
ك ذذذلب فع ذذالم احلق ذذد والض ذذغينة ومنافس ذذة اوخذ ذرين منافس ذذة ذذه
كر ة.

« -944نعم الرجِ ع د هللا لو كا يقيم الليِ».

־ قاهل ذذا رس ذذول هللا  ع ذذن عب ذذد هللا ب ذذن عم ذذر رض ذذي هللا عنهم ذذا ل ذذا
سذذال عنذذب ..يذذذم ر هذذو وأمذذي ..ةذذرد مذذن إةابيتذذب ويذذذكر
سذذلبياتب ..ال ..لذذيس كذذذلب ..إعذذب مذذد عليذذب الصذذالة والسذذالم
..ب ذذدأ ابإلةابي ذذة أوال ليكس ذذب قل ذذب ك ذذاحبب ..مث ذك ذذر ملح ذذب
..فوقع يف قلب ابن عمر رضذي هللا عنهمذا فمذا تذرك قيذام الليذل
ح مان.
 -945ال تئ بوا من َل ي تلى ء ه ا البريق.

هلل در اإلم ذذام مال ذذب رمحذ ذب هللا ،فق ذذد قص ذذد هب ذذذ العب ذذارة أن م ذذن
يبتل ذذى يف طريق ذذة إىل هللا ب ذذنفس أو س ذذل ان أو ذذهوان مث ينجذ ذوا
منه ذذا بفض ذذل هللا إن ه ذذذا دلي ذذل عل ذذى ثبات ذذب و قوت ذذب وح ذذب هللا ل ذذب
..ويف العقبان يايدة قوة وثبان.
-946لقد َان َ تل ك اإلش ارات ،وغاٌ َ تل ك الع ارات،
وفني َ العل و ونف ت الرس و وم ا نفعن ا إال ركيع ات كن ا

نركع ا ء ال حر.
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يقذذول أحذذد علمذذاك السذذلج :أن اجلذذا  ..والذذال  ..والكلمذذان ..
و ثنذذاكان النذذاس والنيا ذذني  ..والذذدح كذذل ذلذذب اعتهذذى لذذا يذذدخل
ال ذذرك قذ ذ ..وم ذذا ينف ذذع إال ركع ذذان كاعذ ذ تص ذذلى يف الس ذذحر ..
وطاعذ ذذان كاع ذ ذ تقذ ذذدم ..وك ذذدقان ويك ذ ذوان كاع ذ ذ تذ ذذؤدا ..
فالعمل الصا  ..الصا .

 -947وإمن ا امل ر ن ديط ٌع د
ملن وعى

فك ن ن ديثاً ن ناً

م ذذا تري ذذد أن يتح ذذدث ب ذذب الن ذذاس عن ذذب بع ذذد موت ذذب  ..اعمل ذذب يف

حيات ذذب  ..إحسذ ذذاان هلذ ذذم وحس ذذن خلذ ذذق معه ذذم  ..هذ ذذو حذ ذذديلهم
عنب.

 -948امل قة جتلب التي ري.

هذ ذذذ قاعذ ذذدة مذ ذذن قواعذ ذذد الفقذ ذذب اإلسذ ذذالمي  ..نمذ ذذل يف طياهتذ ذذا
التيسه ..وأن كل مشقة يلب يف طريقها تيسها .
 -949قي ِ للرٌي أ ٌ ن خث يم م ا ن راال تعي ب أن داً  ،ق ال
ل َ عن نف

را ياً فأتفرغ ل الناس .

عفذذوس عاليذذة  ..وكذذدور كر ذذة ..وقلذذوب أبيذذة  ..هذذي عذذن عفسذذها
ليس ذ راضذذية وكي ذذج تتفذذري للنذذاس ذم ذذا ..إن أكذذحاب الب ذذادل
الكر ذذة والقذذيم العاليذذة واألهذذداف النبيلذذة ال يُشذذغلون بذذذم النذذاس
إمنا هم أوفياك ألهدافهم هبا يشغلون.
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 -951لقد أ ركَ أقوماً لو شا أن دهم أ أيخ امل ال م ن

 ..فيق ال هل م أال أتت و نص ي كم م ن ه ا امل ال

نل ع أخ

فتأخ ون ع ن طالً ؟ فيقول و ال ،إمن ا أ ى أ يك و أخ

ف ا اً لقلوٌنا.

إعذ ذذب اهلذ ذذدف السذ ذذامي  ..ال يشذ ذذغلون عنذ ذذب بتوافذ ذذب األمذ ذذور  ..وال
ببنيان ال ريق إمنا هي الواهة الكر ة و التواب الصا وال يك
ه.

 -951ال يكن أ يوجد نِ كامِ ء جمتمأ انقص.

فلنسذذعى لتكذذون أعمالنذذا انفعذذة متعديذذة .تمعنذذا ..بنذذاك لذذدورها ..
إن احلل ذذول اللالي ذذة م ذذع مجاهل ذذا ال ك ذذن أن ت ذذنجح وا.تم ذذع ذذه
مستعد هلا فاهم ألهدافها  ..فا.تمع الصا أوال.
 -952ك م م ر نف َ ٌ ك املك ار

خ ار ل ك هللا

وأنَ كار
ال يكر من أمر هللا يك  ..إن الكار ال نج بذب قذد تكذون
خذها لذذب وأعذ ال تذذدرمي  ..لعلهذذا خذذه لذذب  ..فامحذذد هللا عليهذذا
 ..وال يعلها تؤخرك.

 -953ال

اعة صرب ساعة.

־ وهذذذا مذذا كذذان يتميذذل بذذب عنذذرة بذذن ذذداد الب ذذل الشذذجاف ..حيذذث
يقول :أختيل وكأن أكبعي يف فم عدومي وإكذبعب يف فمذي وأقذول:
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اون يرك وأان أهم ابلرك فأرا أعب ترك قبلي بلح ة فهاها الناس
جاعة.

« -954ال يوتن أندكم إال وهو حي ن الظن ابهلل».

־ وهللا يقذذول« :أان عن د ظ ن ع د يب» فلذذيكن ظنذذب ابهلل حسذذنا
يف حياتب وعند مماتب.

 -955أَل يعق ع ل خري من ل يعق ا أَل.
־ قاهلذ ذذا ابذ ذذن القذ ذذيم رمحذ ذذب هللا ..وإن ذ ذذا فاسذ ذذأل :إعسذ ذذان عمذ ذذل
معصذذية وتلذذذذ هبذذا ..مذذاذا أعقبهذذا اسذذأل مذذن أخذذذ الذذال مذذن ذذه
حلذب ..مذاذا يف عفسذب بعذد حصذولب ..خذه مذن ذلذب أ وتعذذب مث
لذة جناح وإجناي.

 -956ال جتعِ هللا أهو الناظرين إليك.

־ ف عذذب تعذذاىل يعلذذم مذذا تسذذر ومذذا تعلذذن ..وهذذو بذذب خبذذه ..وبعلمذذب
علذ ذذيم ..فاتقذ ذذب عذ ذذل واذ ذذل يف قلبذ ذذب ..يف عملذ ذذب ..يف العذ ذذاملني
معب..
« -957خري األعمال ما كا ية».
־ وخه األعمال أدومب وإن قل ..وال يكن أحدان كالنبذ ال أرضذا
ق ع وال ظهرا أبقى.
 -958ء سعة األخط كنوز األرزا .

־ فالتاار ..والوظج ..ومجيع العاملني ال كن أن يعود هلم الناس
ثعية مع حاااهتم ما دام هناك البديل إال حبسن خلق.
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 -959إ هللا حيب العمِ النق من ال وائب املكدر .
־ دعذ ذذوة لإلخذ ذذال
العمل.

هلل تع ذذاىل فهذ ذذو أ ذذل الشذ ذذركاك ع ذذن الشذ ذذرك يف

 -961النية الصاْلة روح كِ عمِ.
־ فعمل بال عية كاحلة ال روح لب وال قبول.

 -961إ الناس إ َل جيمع م اْلق شع م ال اَِ.
־ فأمجعهم على احلذق ..فذ ن احلذق ملذل الليذ ي فذو دا مذا ..وعليذب
مدار القناعان الشركة.
 -962ان ر ممن ال يرجى خري وال يؤمن شر .
־ ومذذن يكذذن لنفسذذب وهدفذذب انفعذا فذذال خذذه فيذذب ..واحلذذذر منذذب هذذو
العقل.

 -963خو هللا جيلو القلوَ.

־ يعذذاا كذذدأها ..ويذريح الذذنفس مذذع النذذاس ..مذذن خذذاف هللا اقذذرب
منب.

 -964إين ألستح من اْلق إ ا عرفتع أال أرجأ إليع.
־ وهذ طة العقالك األوابني.

 -965ما عاجلَ شي اً أشد عل من نف

.

־ الذذنفس ذذرود ..وإذا يكذذن خ امهذذا يف يذذدك ذذذن ..فأجلمهذذا
ابلتقوا فهي خه ياد.
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 -966قي ِ ْلك يم ه ِ تع ر أج ِ م ن ال هب؟ ق ال نع م
امل تئين عنع.
־ ولذا أحذب النذاس احلسذن البصذرمي رمحذب هللا حبذا ع يمذا ..وذلذب
ألعذذب اسذذتغل عمذذا يف أيذذدمي الن ذاس و ينافسذذهم فيذذب ..ولذذذا فهذذو
أال من الذهب والفضة.
وأملالب َ

 -967قي ِ لع د هللا ٌ ن امل ارال إىل ك م تكت ب؟ فق ال لع ِ
الكلمة ال تنفعين َل أكت ا ٌعد.
־ الكلم ذذة ..الفع ذذل ..العم ذذل ..لعله ذذا تكت ذذب بع ذذد ..ف ذذأكلر م ذذن
العمل الصا والقول الصا والفعل الصذا ..ف عذب ال تذدرمي مب
تكون النجاة.

 -968قيِ ألمحد على كم تتعب نف ك؟ قال رانت ا أريد.

־ وم ذ ذذن أراد الراح ذ ذذة ..ورام طريقه ذ ذذا ..فليتع ذ ذذب اون ..ليتعذ ذ ذذب يف
الشذذباب لذذه.ح كهذذال ..ليتعذذب يف اإلرادة لتحسذذن لذذب القيذذادة..
ليتعب يف الدعيا له.ح يف اوخرة.

 -969وان ر من املظلو س ماً صائ اً
فلقد نصحتك إ ق لَ نصيح

واعلم أب

عا ال حي ب

فالنصح أعلى ما ي اع ويوهب
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־ اعتب ذذب م ذذن ال ل ذذم ..فه ذذو ظلم ذذان ي ذذوم القيام ذذة ..ين ذذام ال ذذا قري ذذر
العني بينما ال لوم منتبب ..متذيق ...يذدعو ودعذاك ال اجذب ..
وكل من عمل عمال فيب خدمة ..فليتنبب من ال لم.
 -971من استعا ٌئري هللا ء َلب
فاشد يديك حب ِ هللا معتصماً

فإ انصر ع ز وخ ال

فإنع الركن إ خانتك أركا
־ أعذ ضذذعيج  ..أعذ قليذذل ..أعذ تذذال ..أعذ فقذذه ..إىل هللا
تعاىل ..فاقرب منذب واسذتعن بذب ..وا ذدد يذديب حببلذب ف عذب الذركن
ال يتالى عنب ويسددك.

 -971قال َ اٌن ة ن اه األص م ألهل ا «خمل و نظ ر إلين ا
فاستئنينا فكيَ لو نظر اخلالق إلينا».

־ تعامذذل مذذع هللا عذذل واذذل ..وال تنس ذى أعذذب معذذب سذذبحاعب ..وإذا
كان هللا معب فأع إىل خه دا م.

 -972ما أن َ حم دث الق و ن ديثاً ال ت لئ ع عق وهلم إال ك ا فتن ة
ل ع م.

־ فحذذدث النذذاس نذذا يعقلذذون ..نذذا يعرفذذون ..وتذذدرل معهذذم يف بنذذاك
العلومة ح تُعقل وتُفهم على واهها الصحيح.

 -973ترال ال نب أي ر من التوٌة.

قول على قول

101

־ التوبة حق ومجيل ولكنا مدعو هلا ..ولكن أليس أفضل من التوبة
أال ذذب أال عق ذذع يف العص ذذية ف ذ ن ق ذذدران عل ذذى ذل ذذب فه ذذو خ ذذه
وأيسر عمال ..وإال فالتوبة مع كعوبتها.
 -974من ركب اهلوى هوى.
־ ه ذذوا م ذذن حي ذذث ق ذذد يري ذذد اإلحس ذذان أحي ذذاان ..وم ذذا أس ذذق ب إال
هوا  ..فعاا اهلوا بضد  ..العقالك هم من ع ر إىل اهلذوا بن ذر
الاالفة.

« -975إ الرائد ال يك َ أهلع ،وهللا لو ك ٌَ الناس مجيعاً ما
ك ٌتكم ،ولو غدرت الناس مجيعاً ما غدرتكم».

־ والقا ذذد ..واإلدارمي ..والتصذذدر ..والعقذذالك بعمذذومهم ال يكذذذبون
أهلهم يف هدف أو اية ..يف رثية أو رسالة ..وحني يذرا النذاس
را دهم حوهلم هم وكذة وعل ذة وكذدقا فذ هنم سذين لقون علذى كذة
وعل ة وثقة.

« -976رنم هللا رج طً توق َ عن د مه ع ف إ ك ا هلل أم ا  ،وإ

كا لئري أم ك».
־ هذ ذ ذذل تغضذ ذ ذذب لنفسذ ذ ذذبت ..هذ ذ ذذل كذ ذ ذذب لذ ذ ذذذاتبت ..ليومذ ذ ذذبت..
للح ت ذذبت ..ه ذذل ك ذذب ك ذذبت ..ه ذذل ه ذذو هللت ويف هللات وابهللت..
رااع قلبب ..إىل أين أع ذاهب.

« -977ك ط األق را يب وى وال ي روى ،ف إ ك ر أتمل ع احمل دث
فإ وجد لع متاٌعاً وإال أعرض عنع».
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־ وعلذ ذذى كذ ذذل إدارمي أو قا ذ ذذد أن اذ ذذي هذ ذذذا اللمذ ذذح ..وابلتجذ ذذارب
واخل ذ ان تلحذذ .أن كلذذه مذذن الشذذكالن بذذني العذذاملني تبذذدأ مذذن
كالم األقران وفتح اوذان ..أع العاقل أتمل كل ما تسمع.
 -978إين ألكر أ ير ال ابَ جبلي خمافة أ يؤ يع.
־ حس ذ ذذن مره ذ ذذج ..وح ذ ذذب ك ذ ذذادق ..وأخ ذ ذذوة كر ذ ذذة ..إن فعله ذ ذذا
الصديق مع كديقب دام كدقاهتم وإن عملهم الذدير أو القا ذد
أو العلم مع من حولب جنح هدفب ..ونقق ايتب إن اك هللا.
 -979رأى أٌ و ٌك ر  رج طً ي ك فق ال «هك ا كن ا ن ىت
ق َ قلوٌنا».

־ اخلذ ذذوف كذ ذذل اخلذ ذذوف علذ ذذى النذ ذذااحني يف حيذ ذذاهتم مذ ذذن أن يذ ذذرا
أحذذدهم عفسذذب كاملذذة فذذال يشذذعر بنقصذذها ..وكذذذلب كذذان أبذذو بكذذر
 يش ذذعر ..اعتب ذذب ال تش ذذغلب احلي ذذاة ول ذذذهتا ع ذذن قلب ذذب وبنا ذذب
لتنجو عند هللا.
 -981أي ا الن اس ال ت مروا لن ا ٌئ اً فإن ع وهللا م ن ي مر لن ا

ٌئ اً ندركع ء فلتا كطمع وصفحات وج ع وحملات عينيع.
־ م ذذن يض ذذمر ال ذذبغض ..فه ذذو مذ ذريض القل ذذب والص ذذدر ..ال يك ذذون
بذذواب عنذذد النذذاس ..ومهمذذا أخفذى ذلذذب فذ ن هللا سيفضذذحب علذذى
تقاسيم واهب أو على فلتان لساعب.
 -981ال أتخ أكثر مما تعب .

־ فالناس اسبون ما يقدمون ..فكن هلم وفيا.
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 -982ع َ ن ا ال ابإلن ا إلي م.
־ وكلما أحسن إليهم اعلتب أمام أعفسهم يف كراف.

 -983ال هب يتحن ابلنار ،والرجال ابلت ارَ.
־ والعاقل من اعل من يارب اوخرين يادا لب.

 -984سو تك و أق در ٌكث ري عل ى إقن اع اآلخ رين عن دما ت رى
خائِ نفوس م.
־ الصادقون وحدهم من يشعر بذلب.

 -985ق ال س ِ رمح ع هللا «ن را عل ى قل ب أ يدخل ع الن ور
وفيع ش

مما يكرهع هللا عز وجِ».

־ فاهتم بقبلب ..ففيب يولد النجاح.

 -986ق ال « قل َ كلم ة ق ِ أرٌع

س نة متني َ أ َل

أقل ا».
־ فيا ليس

عرمي كم من الكلمان عدمنا عليها.

 -987من غض َرفع أراح قل ع.

־ ومن مد بصر إىل ما وفق هللا بب ه أت  ..أرح قلبذب ابلرضذا نذا
قسم هللا لب.
 -988من ال سيَ لع ل.
־ وقذ ذ ذذد يكذ ذ ذذون سذ ذ ذذيفب فهمذ ذ ذذب ..وعيذ ذ ذذب ..فكذ ذ ذذرك ..خ ذ ذ ذذب
..كتب ..فكن راعيا ابحلياة ..تكن اناحا إبذن هللا.
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 -989كِ آت قريب.
־ ما دم تعمل إلتياعب ونر على جمياب.

 -991اإلشارات تئين الل يب عن الع ارات.
־ واحلر تكفيب اإل ارة.

 -991النفس مولعة حبب العاجِ.
־ وقد يكون مع الستعجل الللل.

 -992ل ن أف دت عليع نيا لقد أف د عليك آخرتك.
־ قالتها أطاك بن أ بكر رضي هللا عنها للحجال بن يوسج لا
قتل ولدها عبد هللا بن اللبه رضذي هللا عنهمذا ،وهذي دعذوة لكذل
من ظلمب ظا  ،إن لب يف حكمة هللا بال ا.

 -993ال عا رنلة.

־ رحلة طويلة حنو االستمتاف ابحلياة والنجاح يف استغالهلا.

 -994ال كر ترمجا النية ول ا البوية.
־ وال يشكر هللا من ال يشكر الناس.

 -995ومن نكد الدنيا على

أهنا أهنا ختص راال املين كِ
املر أهنا أأهنا
انقصأع ذذب م ذذؤ أن ت ذذرا م ذذن ال
־ الن ذذااحون ال ةلع ذذون م ذذن ذل ذذب ..م ذذع
يفقب ياا أكبح بيد كل يك ولكن أتكد أن الع ة ابخلواتيم.

-996شفعَ على نف
فكفكفَ

ٌنف

من الئيض واستعبفَ ٌع
ٌع

على
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־ ال ت لذذم عفس ذذب ..إن اخل ذذأ وارد ..ومذذن من ذذا ال خي ذذب وم ذذا دام
كذ ذذذلب فذ ذذأرض عفسذ ذذب بنفسذ ذذب ..مذ ذذا دم ذ ذ ال تتعمذ ذذد اخل ذ ذذأ
وتبحث عن الصواب.
-997سقتنا املنااي كِ ش

فط ترع

مبا زخرفوا من نقبة لك أو خ
־ الصذ ذذغار وحذ ذذدهم مذ ذذن يغذ ذذرهم اللنذ ذذاك عذ ذذن أداك الهذ ذذام ..والكبذ ذذار
يضعون كل يك يف عصابب ألن احلكمة تت لب ذلب.

 -998الصرب ن تة مر ولكن مثارها نلو .

־ و أر ملذ ذذل الص ذ ذ أمذ ذذا مذاقذ ذذب فمذ ذذر ..لكذ ذذن عواقبذ ذذب أحلذ ذذى مذ ذذن
العسل ..فاك تفل ..فالفوي ك ساعة.

ير
-999وما ه الدنيا سوى ج ر عاٌر
־ وهكذذذا هذذي احليذذاة اسذذر عذذابر ..وخ ذ
كقن رة ..فاعمل للباقي ودف الفاين.

فوقع
صحيح
ذذابر ..ذذر عليذذب اجلميذذع

 -1111الل م ال جتعلين عندال صئرياً وعند الناس عظيماً.
־ قاهلا عتبة بن لوان  حينما رأا مدح الناس لذب فاشذي علذى
عفس ذ ذذب ..وه ذ ذذي دع ذ ذذوة للن ذ ذذااحني ال تغ ذ ذذر ابللن ذ ذذاك ..أدف هللا يف
القبول.

وسقيم
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