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*** 

 .يقال إن صاحب النفس المطمئنة والقلب األبيض ال يتحرق لإلطراء والتقريظ وال يأبه للمالمة والتثريب

*** 

تعزيز الخواطر والُمغرض يعّكر األجواء ويبث البلبلة والتشويش أما المنصف المتزن فيعمل على تهدئة 

 .لفة والتفاهم بين الناساأل

*** 

 وأعظُم كنٍز في الحياِة صداقة  

 تدوُم دواَم العمِر دوَن تبّدلِ 

 وتبقى شعوراً فيِه حب  وبهجة  

 ومصدَر إلهاٍم وأعذَب منهلِ 

*** 



يتخلص الحديد من الصدأ المتراكم عند تعريضه للنار وتصفو النفوس وتتصفى من شوائب وأوضار هذه 

 .لهيب التجارب القاسيةورها عبر لدنيا بمرا

*** 

يجب َمحق األنانية وجعل العيش البسيط والتفكير البنّاء المعيار العالمي لمستوى الحياة  :يقول الحكماء

 .فيسود العدل ويعم اإلخاء بين الناس

 

ح بالرغم من تقدم العمر بها، ما أن تبسمت حتى شع وجهها الحلو القسمات بألق الشباب وليد التسام

 .وتحّمل تجارب الحياة بصبر وطول أناة

*** 

 الخواطر من اإلنجازات التي يعتد بها: طمأنة النفوس المثقلة بالهموم وإراحة القلوب المتعبة وتطييب 

 .وتشجيع المتهيبين من الظروف الصعبة

*** 

 

به اضطراب لحظة ال غنًى عن إيمان راسخ بديمومة الحياة بعد الموت وتسليم كلي وهدوء نفسي تام ال يشو

 .توديع هذا العالم

*** 

ذرة من التعاطف الوجداني مع اآلخرين واالهتمام الفعلي بهم هي أعظم شأناً من جبال األنانية   نإقيل 

 .الجرداء وأثقل وزناً في ميزان القيم

*** 

 .من مظاهر الطبيعة نصيحة أعجبتني: أيها الفنان ال تقلّد أحداً. ليكن تفننك بال حدود وإبداعك مظهراً جديداً 

*** 

يتكلم ويتصرف بفكر نقي ونية صافية تتبعه السعادة كظله الذي ال يفارقه في يوم حكمة شرقية: من 

 .مشمس

*** 

 دعاء أعجبني:



خذ بيدي من الوهم إلى الحقيقة ومن الظلمة إلى النور ومن الحزن إلى الفرح ومن الهم إلى سكينة النفس  

 .وطمأنينة القلب

*** 

 :اءالحكميقول 

الحياة الكونية، وبما أنك جزء من تلك الحياة المباركة فأنت حرٌّ وقوي ال يوجد أي نوع من القيود على 

وحكيم ومحب وناجح وغير ُمكبَّل، والحياة في داخلك دائمة التفتح والتجدد والتمدد وما عليك إال أن تعرف 

 .وتختبر ذلك

تخدم جهازاً دقيق قامتك على هذه األرض، فاستخدمه مثلما تسأنت لست الجسد الذي هو أداة تحتاجها إبان إ

 .التركيب

 .أنت النفس الجوهرية التي ال تمرض وال تقلق وال تشعر باإلحباط

 .أنت طاقة كونية هي نفس الطاقة الجبارة المنبثقة عن الشمس والتي تُبقي الكواكب مندفعة في مساراتها

إلى جمال، والمرض إلى افق مع الحقيقة يمكنك تحويل القبح عند تنقية الفكر من الشوائب والعيش بتو

 .عافية، والحزن إلى فرح والضعف إلى قوة والكره إلى محبة بعونه تعالى

*** 

 ..أيتها النابتة وسط مروج الجمال الندية.. ذات الخضرة الزمردية

 ..أنِت أروع قصيدة خطتها يد غير منظورة على صفحات القلب

 ..الروح العصية على السبر التدفق من أغوار ي من أحاسيس دائمةبل أنِت ديوان كون

 ..وأنِت ومضة باهرة منبثقة من وراء الشمس، وقيثارة تهتز أوتارها لمالمسة أنامل الحنين الصامت

  .وأنِت سماء من اإللهام وفضاء ال حد له من الثبات الدائم والحب المخلد

*** 

 وتدعم التفكير اإليجابي.هناك قوة عظمى تعزز األفكار النيرة 

التركيز المتواصل على نقاط الضعف أو الندم أو استذكار األغالط الناجمة عن األفكار الخاطئة يحجب نور 

 البصيرة ويعيق تدفق قوة الحياة إلى الفكر والقلب.

 فكير.قانون الحياة يعمل بدقة فائقة ويجّسد نتائج إيجابية أو سلبية بحسب طبيعة النوايا ونوعية الت



ا تعج به من قسوة وانتقاد ولوم وتعنيف وخوف وعداوة وكراهية وتحامل وإجحاف وظلم األفكار السلبية بم

وأحكام مسبقة ال تجلب لصاحبها الصحة والفهم والسعادة والسالم والشجاعة والوفرة والصداقة والجمال 

 والقوة الروحية وتحرمه من إدراك جوهر النفس اللطيف.

الدوافع للتعرف على العوائق التي تحول دون التواصل مع  لداخلي وفحصى االستبطان االحاجة تمس إل

 قوى الخير الباطنية واستبدال المشاعر العنيفة الضارة باألفكار التوافقية النافعة.

 

 :أمور ال غنى عنها

 .يةعقل راجح يحسن التمييز بين الحقيقة والوهم ويبني استنتاجاته وفقاً لقناعاته الذات  •

 .تحرير الفكر من المفاهيم المغلوطة وتوسيع نطاقه وتعزيز قدراته االستيعابيةالمثابرة على  • 

 .االسترشاد بحكمة الحكماء وأنوار العارفين لتفادي الكبوات وتجنب السقوط في مطبات الزلل • 

 .نظرة فلسفية شاملة ونفاذة تجيد الغربلة والتمحيص قبل الرفض واإلنكار • 

 .هن بتركيزه على أمر بعينه واستشفاف ما ينطوي عليه من دوافع وحساباتلى لجم مشتتات الذة عقدر • 

 .فن للعيش البسيط يستفيد من كل اإلمكانات المتوفرة والموارد المتاحة دون إفراط أو تفريط • 

 .يقين ال يتخلخل، يسنده قلب طيب وتعضده نوايا سليمة • 

*** 

 .لذي يطلقه نطقاً أو كتابةيما في مجال الكالم ااإلنسان بطبيعته خالق ال س

قد ال يتحمل الشخص كامل المسؤولية عن األفكار التي تمر في ذهنه والمشاعر التي تعتمل في داخله ]لعدم 

 .ي يتلفظ به أو يدّونهذقدرته على صرفها عن باله أو التحكم بها[ لكنه مسؤول عن الكالم ال

  .ذاته، ولكن ما من قوة تستطيع رد أو تغيير الكلمة المنطوقةانا من تلقاء الكالم غير المنطوق يتالشى أحي

 .فتحية للكالم الطيب والمسؤول.. وتحية لمحبيه ومستخدميه

*** 

 :قول رقيق

  ".مدسوسة في طيات قلبي كأوراق ورد بين صفحات كتاب"



االحتفاظ بها في ت عزيزة أراد هذا القول هو للشاعر الوجداني لونغفلو، وربما كان يشير بذلك إلى ذكريا

مطاوي الفؤاد.. أو قطرات حب صافية يروي بها ظمأ روحه، أو مفاهيم نيرة يريدها أن تبقى قريبة جداً من 

وجدانه، أو قيم رفيعة أرادها أن تسري في كيانه سريان الدم في األوردة والشرايين، أو طيف غاب عن 

 .قصد غير ذلكقد يكون .. وهناظره فأراد أن يبقيه ضيفاً في حجرات قلب

 

 :كانت إحداهن تقول

ال يهم ما يموج به العالم من فوضى واختالل وتشّوش وتخبط من حولي ما دام رب السالم يسكن هيكل 

 .روحي ويتربع على عرش قلبي

فهو محور اهتمامي ومصدر قوتي وينبوع الحكمة والحب والجمال في حياتي، وإياه أقصد كلما استشعرت 

لالبتعاد عن الجلبة والصخب والقبح والفظاعة للحصول على النشاط واإللهام والشجاعة والراحة  الحاجة

 .لقلبي وروحي

*** 

 

 ذات يوم طلب أحدهم نصيحة من حكيم بخصوص كيفية التعامل مع اآلخرين فقال:

 منهم.وتوقعاتك يستجيب الناس لك بحسب مزاجك وحالتك النفسية التي تقابلهم بها وموقفك تجاههم 

فإن أظهرت أو حتى أضمرت لهم االنتقاد وشعرت نحوهم بالريبة والتوجس سيقابلونك بالمقاومة والكره 

 وعدم الثقة واالستياء.

 وإن توقعت األسوأ منهم فهذا ما ستحصل عليه والعكس هو الصحيح.

والطيبة  م والمودةوهم التفهأما إن أردت أن يحبك اآلخرون ويثقون بك ويحترمونك ويصغون إليك فلتبِد نح

 والرغبة في المساعدة بحيث يشعرون أنك تقدرهم وتثق بنواياهم وتكّن لهم اإلحترام.

 ومع ذلك فهذا ال يعني الثقة العمياء أو عدم التمييز في التعامل مع اآلخرين.

*** 

 :خاطبت نفسها قائلة

لى الحياة لوال قدرة العلي ير.. بل عية والتفكال قدرة لِك يا نفسي على الحركة والكالم وهضم الطعام والرؤ

 ..القدير

 ..وال حول لك وال قوة بمعزل عن مصدر كل نشاط وقوة



 فكيف تستخدمين قوتك المستمدة من قوته.. وبأية صورة تظهرينها لآلخرين؟

 هل تبقين العقل مهذباً، والذهن صافياً، والنوايا نظيفة؟

 ..وقلبك وفّي، وخلقك قويتوافقية، ارك نقية وهل كالمك لطيف ومشبع بالحكمة، وأفك

 وهل أنت صبورة ودمثة وكريمة ومتألقة وناجحة وُمحبة ومتعاطفة يا نفسي؟ 

*** 

 

قرأت هذا الفجر عبارة الفتة كانت ترد ضمن قَسم التتويج الذي كان لزاماً على ملوك إحدى السالالت 

 :الشعب وهيالشرقية القديمة الحاكمة أن يرددوها أمام 

  ".م فألُحرم من نعيم الجنة، وألفقد حياتي، ولتُمحق ذريتيظلمتك أما إن"

  .وتذهب الرواية إلى أن األمن كان مستتباً والعدل سارياً والخير يعم أرجاء البالد

 .حقاً أن العادلين هم ملح األرض وأمل األجيال

*** 

 

افة بينك ن جانبه أن يخلق مسإهمال أو استئثار مانظر إلى أبعد من عيوب وهفوات الصديق وال تدع بعض 

 .وبينه، بل حاول أن تحسن الظن به وتبصر مالمح جميلة في روحه

وإذ تظهر ثقتك به وتجعله يشعر بأنك تتوقع أشياء راقية وعظيمة منه وبأنه يمتلك القدرة على تقديم 

 .هايكن يعرف بأنه يمتلكاألفضل فإنك بذلك تساعده على معرفة ما يتوفر عليه من قدرات لم 

لو أن أصدقاءنا وّجهوا إلينا الشجب واالنتقاد وأبدوا عدم ثقتهم بقدراتنا ونوايانا لتولّدت في داخلنا مشاعر 

 .من األلم واالحباط ولشعرنا بخيبة وحسرة

نعرف حتى وإن كنّا  -عندما نشعر بأن أصدقاءنا يثقون بنا ويتوقعون المزيد من إنجازاتنا  ،وفي المقابل

وبفيض من الحيوية وسترتفع معنوياتنا ونزداد همة ونشاطاً.. وهكذا  سنشعر عندئذ ببهجة -بأننا نمتلكها 

 .يجب أن نتعامل مع أصدقائنا

هذا بمقدورنا أن نفعله إن رأينا الحياة تنظر لنا من عيونهم وتتحدث إلينا من أصواتهم وتربطنا بهم بوشائج 

 .وِصالت



بينهم جسوراً من الثقة والتعاضد والمحبة لوبنا ونبني بيننا ونا عندما نفتح لهم قنستطيع مساعدة أصدقائ

 .واالحترام المتبادل

 .دامت الصداقات غنية وعميقة الجذور في تربة التفهم والوئام

*** 

 

 ...في هذا العيد

 نفتقد أحبة راحلين فنترحم عليهم

 ونشتاق ألعزاء مغتربين فنتمنى لقاءهم

 أعياداً مع األهل واألصدقاءونتذكر 

 فيغمرنا الشوق ويعاودنا الحنين

 ألفراح عائلية المست قلوبنا

 وذكريات ندية استوطنت خواطرنا

 ً  وماٍض جميل ما زال طيفه شاخصا

 يلوح بمناديل الحب والوفاء لألحبة واألوفياء

 كل عام وأنتم بخير

*** 

أن تتواصل إلى ما ال  استيعابه أيضاً. وهذه العملية يمكنبتوسيع أفق العقل تتوسع قدراته وتزداد قوة 

ً انتهاء، وتسا  .عد على اكتساب المواهب بل وبلوغ العبقرية أيضا

ال توجد حدود إلمكانيات اإلنسان وبمقدوره تنمية ومضاعفة قدرات العقل في أي اتجاه وتوجه. العائق 

 .قاته وتطوير ذاتهالوحيد أمام إنجازات الشخص هو تقاعسه وعدم استثمار طا

ان أن يعمل بجد ومثابرة لفتح المسالك التي من شأنها السماح للقوى العليا اهرة، على اإلنسوإلحراز نتائج ب

 .باالنسياب ولإلمكانات الفائقة بالظهور

وال يمكن تحقيق ذلك قبل أن يعترف الشخص أوالً بوجودها، ثم بالتعمق في فهم قوانين النمو العقلي 

 .وتطبيقها

، ولكن بعد فترة من الزمن تصبح نتظم الستيعاب هذا المفهوم الجديدال بد من بذل المجهود الواعي والم

 .العملية اعتيادية وتأتي النتائج مجزية وُمرضية على المستويين المادي والنفسي

*** 

 !وحتى الملحد لم يستطع مقاومة الحاجة الملحة للدعاء



 :فأطلق تنهدة عميقة وقالشعر بحنين غامض يكتسح كيانه،  -كم ثبّت هللا إيمان -يحكى أن ملحداً 

 يا رب الوجود إن كنت موجوداً "

 أناشدك بأن تسمعني إن كنت تسمع النداء

 وأن تتلطف بنفسي إن كانت لي نفس

 ".وأن تستجيب لدعائي إن كنت تعتبر ما أتلفظ به دعاءً 

*** 

 :قول سديد أعجبني

لحب والحياة فيما إذا أردنا السالم ما يتعين علينا تصديقه هو اإليمان واال ينبغي تصديق شبح الشك بل "

 ".الطمأنينة لنفوسناو

في هذا القول يؤكد الفيلسوف الماورائي جيمس وارنك أهمية تجاوز الشك الهدام الذي اعتبره أحد 

ق التي خارج نطاق المتنورين شراً مستطيرا ألنه يضع حجاباً صفيقاً بين قوة اإلدراك الباطنية والحقائ

  .الحواس

ك شبحاً مظلماً ال ينفذ منه النور وال يبشر بالخير، ولذلك فهو صناعة الوهم وال يقود اعتبر الشالفيلسوف 

  .إال لمزيد من التشويش وعدم اليقين

والفيلسوف يشجع على تصديق اإليمان غير المنظور الذي تعّرفه المراجع بأنه اإليقان بحقائق ال ترى، 

 .كر للحب، كاره للحياةما حقيقي وحقيقتهما ال ينكرها إال كل ناوأيضاً على تصديق الحب والحياة ألن كليه

*** 

في الحياة ما فيها من هموم وخيبات أمل وتعقيدات مربكة وأوجاع قلب وجروح مؤلمات ومفاجآت غير 

 .سارة ومشكالت عصية على الحل.. والقائمة تطول

يها وتجاوزها بالتواصل الطيب والكلمة نغصات يمكن تخفيفها وتلطيفها وربما تالفإنما لحسن الحظ هذه الم

  .مشجعة والمشاعر الودية واالهتمام الوجداني باآلخر والتوكيد المعنوي بأن الدنيا ما زالت بخيرال

*** 

لى تحويل الجحيم ال ينبغي تغيير العقل وفقاً للمكان أو الزمان. فمكان العقل هو العقل نفسه، وله القدرة ع"

  ".حيمإلى نعيم والنعيم إلى ج

هذا القول هو للفيلسوف الضرير الشاعر جون ملتون مؤلف ملحمة )الفردوس المفقود(، ويوحي بأنه كان 

يحترم العقل ويسترشد به وال يؤمن بتغييره لمواءمة الظروف واألحوال، بل الحفاظ عليه كعنصر متكامل 

  .الجوهرية المكينة والمتماسكة تكمن قوته وفعاليته في وحدته



ذا النهج على التزمت وعدم التفاعل إيجابياً مع مستجدات الحياة ومتطلباتها، أو رفض دل من هال يُست

مهما كان مصدرها، بل أعتقد أنه قصد بأن يكون الشخص ذا قناعات منطقية راسخة  األفكار البناءة

  .ية غير متضعضعةمدعومة بعقل راجح وآفاق نفسية رحبة وركيزة ذات

. فالعقل المتنور بمقدوره خلق ظروف مالئمة حتى وسط عيم والجحيم إلى العقلوإلى ذلك فهو يعزو الن

التوتر والبلبلة في حين يعجز العقل المتهور من تحقيق االتزان الذي هو شرط أساسي للسعادة التي هي 

  .إسم آخر للنعيم

*** 

أترجمها هنا مع بعض  هذه الفقرات للدكتور شبرد والتي -صبحكم هللا بالخير  -مما قرأت هذا الصباح 

 :التصرف

هذا شخص  فقَد إحدى ساقيه فاستعان بعكاز وعالمات التفاؤل بادية على محياه المشرق إذ عّوض خسارته 

 ً  .بالرضا واالستبشار وكأنه لم يفقد شيئا

لم من العطف والمواساة. ففي يوم من األيام فقد إيمانه ووذاك شخص  حالته يُرثى لها ويحتاج إلى قدر كبير 

 .يعد لديه ما يتوكأ عليه

فلنحتفظ بإيماننا بالحياة وبأنفسنا.. ولنعزز ثقتنا باهلل الذي هو العون والسند لكل الواثقين به، الراجين 

 .للطفه وعنايته

*** 

 "لسؤال هو: جد ونشاط في أي اتجاه؟ال يكفي أن يعمل المرء بجد ونشاط، فالنمل يفعل ذلك أيضاً. وا"

يعي ثورو الذي ترك بصمة مشرقة على فلسفة الحياة والعلوم لسوف والعالم الطبهذا القول هو للفي

  .اإلنسانية

  .كان قوي المالحظة وذا استنتاجات بارعة مما أعطى أقواله وزناً وأهمية

ي الصيف ليقتات عليها في فصل الشتاء هو الحظ نشاط النمل ومثابرته على جلب الحبوب إلى مخازنه ف

  .ة اآلخرين بها كما تخبرنا قصة النملة والصرصورإنما ليس لمشارك

وهو الحظ أن النمل ُمسيّر بالغريزة لكن اإلنسان لديه ملكات أسمى من الغريزة وأجدى، ومع ذلك هناك من 

ألرض ألنفسهم فقط دون يشبهون النمل في سعيهم النشيط لتحصيل ما يمكنهم تحصيله من خيرات ا

 .افياً وال يعتبر إنجازاً يحسب لهمسواهم، وهذا في نظر ثورو ليس ك

هو يؤمن بالنشاط والعمل الجاد، فالثروة األدبية والعلمية التي تركها استفاد منها كثيرون وما زالوا حتى 

  .يومنا هذا



فالخيرات وافرة وإن بذل كل  .به ويفيدوهو يريد أن يكون النشاط الفردي خيرياً وغيرياً، يستفيد منه صاح

  .به وسيكون لكل مجتهد نصيبلالزم للحصول على نصيبه منها لن يُحرم نصيواحد المجهود ا

*** 

 :ميراباي تتساءل

 "كيف سيتسنى لي العيش دون طاقة ترفع الجبال؟"

كعاشقة الودود  –هذا التساؤل هو للشاعرة الصوفية ميراباي من القرن السادس عشر، التي هام قلبها 

 .بالحب والمحبوب اإللهي – رابعة

تعرف ال ف عن المتصوفة امتالكهم اإلرادة الناجزة وتوفرهم على طاقات روحية متجددة تكاد عروالم

 .النضوب

كانت تطمح إلى طاقة غير اعتيادية ترفعها إلى ما فوق مؤثرات الدنيا وإغراءاتها  الشاعرة ميراباي

النفسية المقيدة والعادات الطاغية.. طاقة قادرة على زحزحة جبال المخاوف والهموم والسلبيات والحاالت 

  .الضاغطة والتقاليد المكبلة

التي هي بحجم ووزن الجبال بالنسبة هي أرادت قوة تزيح عن كاهلها وقلبها تلك الضغوطات الثقيلة 

 .للنفوس المرهفة والقلوب المجنحة

*** 

 :قول لبوذا أعجبني

ن ينتهج خط االستقامة المستقيم يبلغ مثلما تتبع الشمس مسارها عبر الفصول وال تحيد عنه أبدا، هكذا م

  .غايته ويصبح مستنيراً 

*** 

 :دعاء لشاعر مجهول اإلسم فيه نبضات قلب واثق

 أنت أدرى يا رب بصالحي

 األمَر إليك –بثقة األطفال  –وما علّي إال أن أترك 

 فخـُذ بيدك القوية زمام أمري

 .وامنحني الثقة والمحبة لجعل أيامي مشرقة بالبهجة

 درى يا رب ما إذا كان الفشل أو النجاحت أوأن

 ً  .سيجعل حياتي نبيلة ومستقبلي مباركا



 الطيبين تقريبي منكوإن استطاعت كوكبة من أصدقائي 

 .فلدّي ما يكفي من اإليمان كي أقول }وأما بنعمة ربك فحّدث{

 وأنت أدرى بحاجة الذين أصلي من أجلهم

 .دروب الضياعوكيف أن مراحمك تجلب عزاًء للتائهين على 

 إنك تصغي البتهاالتنا وتعمل ما هو لصالحنا وصالحنا

 .شملني بعطفكفاشمل أصدقائي برعايتك وحنانك تماماً مثلما ت

 وأنت أدرى من كل أفكاري المتلمسة وتخميناتي الضبابية

 بخيرات المستقبل المغلفة بآالم الحاضر

 ركوما علّي إال أن أضع ثقتي بك وأدع باقي األمور لتدبي

 .وأن أستمع لكلماتك اإلرشادية وأعرف إرادتك ومقاصدك

 لهاوأنت أدرى ما إذا كانت هناك بعض أعمال بانتظار إنجازي 

 .قد شارفت على اإلتمام -بحلول المساء  –أو ما إذا كانت واجباتي 

 ومهما يكن من أمر، وسواء اكتنفتني الظالل أو غمرني النور

 .ك المباركيبقى نعيمي مرهوناً برضاك وحضور

*** 

 .سيأتي اليوم الذي به نشكرك حق شكرك على كل خيبة أمل ووخزة أسى...دفعتنا إلى قلب حبك"

هذا اإلبتهال هو للروائي جورج مكدونالد الذي رأى ببصيرته الثاقبة الجانب اآلخر لحاالت واختبارات تبدو 

  .سلبية ومقفرة من العناصر اإليجابية

مل وغصات األسف ربما ألنها بدت له أموراً نسبية تنطوي على دروس  خيبات األيجنبه هللا كيهو لم يبتهل 

 .وفيها منافع

الجانب المشرق من خيبة األمل هو عدم حصر الثقة إال بمن ال يخيّب رجاء الواثقين به، وأن  ولعله أدرك أن

التساعه وال انتهاء لفيض  الفواجع المؤلمة تبعث على التماس الراحة والعزاء من القلب اإللهي الذي ال حد

 .حبه ومراحمه

*** 

 :قول أعجبني

 ".القلب المتواضع هو معبدي المفضل"

 

في هذا القول يفصح الشاعر بايلي عن حساسيته لالهتزازات ومدى ارتياحه لتلك المشاعر الصادرة عن 

المتواضعة هي قلوب القلوب المتواضعة التي تكتنز في حجراتها مزايا طيبة ليس أقلها التواضع. فالقلوب 



ير والجمال بالنفاذ والسريان تسكنها مشاعر إنسانية وفيها من الشفافية ما يسمح ألنوار المحبة ونوايا الخ

 إلى قلوب تحب البساطة وفيها ظمأ لكل ما

في أنقى المشاعر وأعمقها وأصفى النوايا وأصدقها وأقوى وشائج اإليمان والمحبة وأوثقها ممرات 

 .ر األمان ورضا الرحمنومسارات إلى ب

 

*** 

 

المعاناة، وبأنها تختزن قوة عظيمة إليصال النداء ُوِصفت الصالة الحارة بأنها سهم من النور يخترق ظلمة 

 .إلى سامع الدعاء

*** 

 

حرث تربة الحياة بسكة اإلرادة الماضية وغرس بذور التفاؤل والصحة والسعادة في أثالمها  اعتزم  

 .والثقة بالنفس وسقيها بماء اإليمان

*** 

الصانعة لألفكار الغنية واأليدي الناشطة جزى هللا خيراً أصحاب النفوس الطيبة والقلوب النبيلة والعقول 

 .في عمل الخير ومنفعة الغير

 

*** 

 .لبركات واإليجابيات تجلب الخيراتبين السلبيات واإليجابيات هو أن السلبيات تسلب ا إن الفرقيقال 

 

وإضاءات فاً يسكن أعمق طبقات وعيه ويمده بفيض غزير من طاقة الحب  لطيفاً شفيشعر أن عنصراً 

 .التوجيه

*** 

العسل هو نتاج لمجهود جماعي منسق وهو درس في أهمية التعاون البناء: الفرد يعمل للجميع والكل في 

 !خدمة الفرد. دامت روح اإليثار

*** 

نه لم يفارقهم ين من عمرهم لم يتمنوا عودة الشباب ألهناك رجاالً ونساء في الثمانين والتسع إنقيل 

 .الهمم في القممأصالً. دامت 



*** 

من الخطأ التركيز على نقاط ضعفنا ألن ذلك يولد االكتئاب ويجعلنا نكره أنفسنا، ومن يكره نفسه  إنهويقال 

 .ال يستطيع محبة اآلخرين

*** 

 يا نغمة   األمل ِ المشع ِ وهمسة   الحْب النقي

 .عوُم يحلو ببحرك  ومن مياهك  نستقيلا

 

 :الناجحةيقول ذوو التجارب 

التجدد يعني تنشيط الجسم وإنعاش خالياه بالتمارين الصحية والتغذية المناسبة والمتوازنة، وابتعاث اآلمال 

ات بمستقبل مشرق وحياة أفضل، وتعزيز قدرات العقل بالتفكير السليم والنظرة المتفائلة، والوقوف مع الذ

رها باألفكار الحيوية والدراسات النافعة والتحليل اليومي للدوافع الشخصية، وتثقيف النفس وتطوي

 .والملهمة

*** 

نفسه مؤكداً: سأقهر التكبر بالتواضع والغضب بالمحبة واالضطراب بالهدوء واألنانية بالكرم والجهل  وعدَ 

 .بالفهم والشر بالخير

*** 

ي العقول والخواطر الفياضة بالحب للبحث عن في العيون والذكاء المتوقد فوقد حفزه ذلك البريق الَسني 

 .مصدر كل روعة ونبل وجمال

 

 .ل إنسان جهاز نجاح وما عليه إال أن يعرف طريقة تشغيلهسمعت أن في داخل ك

*** 

ق الفكرية الضاغطة التي يمسك بها الشخص آراءه ويتناول المسائل التي تعترضه تعي إن القبضةوقيل 

 .تسرب إشعاعات الهداية إلى ذهنه

*** 

ص أفضل النتائج وإيجاد وأدرك أن طريقة العيش فن  بواسطته يمكن استخدام الجسم والكالم والعقل الستخال

 .الحلول الفاعلة للمشكالت



*** 

جاح ثبت أنه ال يكتمل النجاح المادي أو االجتماعي بدون تحقيق الراحة النفسية التي هي شرط الزم للنوقد 

 .في الحياة

*** 

فاستثمر فيها اقتنع بأن راحة الروح أوفر مردوداً وأكثر ديمومة من المباهج العابرة واالجتهادات الفارغة 

 ً  .وكان استثماراً رابحا

*** 

وأكد لنفسه: في النوم واليقظة، في هذه الحياة والحياة القادمة، ستنعم روحي بالطمأنينة لمعرفتي بأن هللا 

 .رمشة عينلن يفارقني 

*** 

عشق أنا خفقة من ال أنا ومضة من نور وبين النجوم تجوالي.. وقال: أنا موجة في بحر وفي البحر حريتي..

 .اإللهي ونبضة في القلب الكوني

*** 

ويقول أصحاب األحوال: عندما تتوامض نجوم اليقين في سماء التجلي تتوارى ظالل الشك الكثيفة ويبزغ 

 .واصلينفجر الجمال في قلوب ال

*** 

لكنها لألعراف والعادات والتقاليد والممارسات والمفاهيم السائدة مكانها ومكانتها في المجتمعات والنفوس 

ليست بالضرورة الدرجة األعلى على سلّم اإلرتقاء، وإن بدت قمماً شامخة للبعض فقد يكون وراءها قمم  

 تعلوها قمم. 

*** 

الظالم بالسيطرة على العالم، بل اً وميؤوساً منه لن يسمح هللا لقوى يؤكد العارفون: مهما بدا الوضع بائس

 .سيبددها بنوره تبديدا

*** 

الناس كثيرا عن النور وما لم يتوجهوا إليه سيلفهم الضياع وسيتعلمون عن طريق األلم واألسى لقد ابتعد 

 .واإلحباط



*** 

ال واالهتمام بما يريح النفس ويبعث على يحلو طعم الحياة وتطيب نكهتها عند االبتعاد عن القيل والق

 .اإلطمئنان

*** 

مات الرضا النفسي وقد غمرت طاقة المحبة كان الجو مفعماً بسالم عميق وعلى الوجوه ارتسمت عال

 .صغيرالمكان فتحول إلى فردوس أرضي 

*** 

لرذيلة أو التعاسة أو عندما يحب اإلنسان هللا والفضيلة والسالم والجنة والنور فلن يخشى من الشيطان أو ا

 .النار أو الظالم، ألن الحب أقوى من الخوف ومشتقاته

*** 

 .ووقعَت في مطبات الحياة ستجدني دوماً صديقك الذي يهمه أمرك ويحبك بال قيودقال له: مهما تعثرَت 

*** 

قد تصرفات بما لم يقم الحب على تمييز حصيف ورؤية مبصرة يجنح إلى التغاضي والقبول العشوائي 

 .ي على محاذير وهنا مكمن الضررتنطو

*** 

 .وائح المنبعثة عن األنانية واالستئثارعطور المحبة والتفاهم أقوى زخماً وأكثر نفاذاً من الر إن

 

 :باب القلب عبارة تقول على

 

 !فليتفضل أصحاب النفوس الكريمة والقلوب الطيبة بالدخول والمكوث على الرحب والسعة

*** 

بشرية والطبيعية هي هبات من المانح األعظم وإن توظيفها وترشيدها فيما إن الطاقات اليقول الحكماء 

 .عبادة مقبولة عندهيخدم الناس هما 

*** 



لألفكار والتصرفات نتائج محددة، وذوو الفطنة واإلدراك الحصيف يزنون أفكارهم بميزان الحكمة والمنطق 

 .قبل ترجمتها إلى أفعال

*** 

 ً  :وقال مشجعا

 في الليالي صنو نجٍم  .. يلوُح ضياؤهُ للناظريناتك عهد

 ويزداُد بريقهُ في الدياجي .. لتحديد اتجاه السالكينا

*** 

تحية من القلب لفرسان التفاؤل الذين يحيون األمل في النفوس ويطردون منها ظلمات اليأس وأشباح 

 .القنوط

*** 

نفكر بما نختزنه من قدرات وإمكانات غير محدودة عندما تعتمل في داخلنا طموحات جديدة وآمال مشرقة فل

 .لتحقيق ما تصبو إليه نفوسنا

*** 

 .قيل إن اإلنسان يرتفع ويحلق عالياً بجناحين اثنين هما بساطة القلب وسالمة النية

*** 

 .كان النداء الوجداني حاراً والحب متوهجاً.. وكانت االستجابة واضحة وضوح الصدق وعميقة بعمق القلب

 

وس المستفادة هي بمثابة أقباس تنويرية وكلمات مرور تفتح أبواب الحكمة والمعرفة للراغبين في درال

 .الحياةالتعلم من تجارب 

*** 

يقال أن المشاعر السلبية هي كالطفيليات التي تمتص حيوية الجسم وتتلف ثمار األفكار اإليجابية النامية في 

 .تربة العقل

*** 

 .. إنه مغناطيس اإلخالص والمحبة والنوايا الطيبةوالمحبين.األصدقاء ب قطفي القلب مغناطيس يست



*** 

 .التصرف بدافع التكبر واالستعالء هو مدعاة للسقوط والفشل، فاهلل يحب المتواضعين إنوقيل 

*** 

يقول الواثقون: ال شيء يُفقد لألبد والموت والفشل ليسا التجربة النهائية، فشمس األمل دائمة اإلشراق 

 .المؤقت احتجابهابالرغم من 

*** 

الجبال تستهوي ذوي الهمم العالية لتناغٍم عفوي وانسجاٍم طبيعي بين قممها السامقة وما تحويه نفوسهم 

 .من شموخ وشمم

*** 

مجرد حضورها الباهر كان يبّدل المرض إلى عافية والحزن إلى فرح والضعف إلى قوة والخوف   إن قيل

 .جمال إلى طمأنينة والقبح إلى

*** 

 :ومما قرأت

 

 "لنفعل الخير كي تقول األجيال القادمة "كان الخير موجوداً على هذه األرض أيام أسالفنا

*** 

ن بأن أمامهم األبدية بطولها لبلوغ أهدافهم وتحقيق ما تصبو المتفائلون ال يقطعون حبل األمل ألنهم يثقو

 .دام الرجاء -إليه نفوسهم 

*** 

 :وعن أهل الوجد

يبلغ المشتاق مرحلة الختام التي هي غاية الغايات وذروة السعادات يتحد مع المحبوب اتحاداً أبدياً ال ما عند

 .افتراق بعده

*** 

 قال حكيم: 



شخصية قوية يجب أال يفرضها على اآلخرين. التواضع يقربه أكثر إلى الناس حتى ولو امتلك الشخص 

 .ويكسبه ودهم واحترامهم

*** 

  :ومما قرأت

 .س ينظرون للوجوه وهللا ينظر للقلوب.. الناس ينظرون لألعمال وهللا يمّحص النواياناال

*** 

 .عرش الوفاء في حجرة قلبيشمعة الذكرى لم يخُب وهجها لحظة واحدة، وما زال حبك يتربع على 

*** 

الحيوية عندما نقوم بتغيير التوجه واالتجاه استجابة لحدس باطني نشعر بارتياح وبفيض من النشاط و

 .تأكيداً وتأييداً لقرارنا

*** 

وأدرك أن النور موجود دوماً في داخله ومن حوله ما لم يغمض عينّي إيمانه ويغلف نفسه بظالل قاتمة من 

 !تبارك النور .همومالمخاوف وال

*** 

 :ومما قيل

حقيقة متسع على رة واعتقادات متحيزة وأفكار متحاملة لن يبقى للـعندما تُرصف رفوف العقل بآراء مبتس

 .تلك الرفوف

*** 

 :نظر أحدهم إلى أعلى وصاح

  "أين أنت يا رب؟"

 

 .وأين قلبك وأفكارك؟" دام التناغم ؟فكان الجواب: "بل أين أنت

*** 



القرار  ألخذقال أحدهم إن مفاتيح المشاكل مطمورة تحت تربة التحديات وال يحتاج استخراجها سوى 

 .ومعول اإلصرار وهللا المستعان

*** 

عالم تحية لعشاق تسلق جبال المعرفة ولمحبي الغوص في لجج اإلبداع ولممهدي دروب التجديد والتطوير في 

 األفكار المبتكرة الجريئة

*** 

 

ويتفرع عنها.. فالرغبات  الحكماء إننا كبشر مسؤولون أمام خالقنا عن أنشطتنا وعن كل ما يرتبط بها يقول

والنوايا والمقاصد والخيارات واألهداف والغايات والتوجهات  ت والتعامالتأنشطة وكذلك األمنيات والمعامال

 .هللا بحجم المسؤوليةجعلنا  .على اختالفها

*** 

 

 .الحب روح الحياة وقلبها النابض واإلنجازات العظيمة عبقرية الطبيعة والعيش بسالم تحقيق  إلرادة السماء

*** 

 

متحاناً يلزمه رجاء مأمول وصبر  يعني رفضاً أو تجاهالً بل قد يكون اقيل إن تأخرت االستجابة للدعاء فذلك ال

 .جميل

*** 

 

غيوم الهموم في أفق الروح فلنتذكر أن شمس إدخال السكينة إلى النفس فوق الغيوم وأشعتها عندما تتكاثف 

 .الهمومقادرة على مالشاة 

*** 

 

 .المحبة وثمرتها الناضجة عندما تسكن المحبة القلوب يحل السالم، فالسالم هو نتيجة

*** 

 

لتحقيق حاجة ملحة أو تفادي خطر محدق أو تغيير وضع وقيل الدعاء هو انطالقة الفكر والشعور نحو قوة عليا 

 .صعب. سمع هللا الدعاء



 

:وهمسْت قائلة  

 أيها اللحن اليتيم الرخيم

 لم يكن القلب من جليد كي تذيبه

اوما كانت العيون عصية كي تستدر مدامعه  

 ولم تغُف العواطف الرقيقة لتوقظها

..مع ذلك   

 عندما تردَد صداك 

 خفق القلب

 واخضلت األجفان

.وضمتك مشاعر الروح  

*** 

.وإذ تيقنوا بأن األخالق الطيبة هي أعظم ثروة في الحياة استثمروا فيها فطرح هللا البركة وكان االستثمار مثمراً   

*** 

و تحييدها باالرادة والعناد البطولي وية وطاغية باإلمكان التغلب عليها أويقال مهما كانت المؤثرات السلبية ق

.الرضوخ لهيمنتها وعدم  

*** 

 ومما قاله: تعاظم شوقي إليك فبحثت بلهفة عنك وعندما التقيتك طفر قلبي فرحاً وتلك كانت ساعة الرحمن

*** 

 لماذا السلبيات أكثر من االيجابيات؟ سأل:

 من الصعود! ألن الهبوط أسهل  أجاب:

*** 

 

فيطمئن ويستريح، أما التواضع فينظر إلى األمام، وإذ الغرور ينظر إلى أعماله الماضية ويحسب بدقة ما حققه 

 يدرك المسافة الطويلة التي يتعين عليه قطعها يراعي اليقظة ويضاعف المجهود.

*** 

سه على ما أنجزه، أما التواضع عندما يبلغ الغرور هضبة ينظر إلى أسفل ويهنئ نفيقول جيمس ماكسون: 

ت أبعد وأكثر علواً. الغرور يبقينا مقيدين بهذه األرض، أما التواضع فيرفع أعيننا ومعها فينظر إلى مرتفعا



 نفوسنا إلى السماء.

 

*** 

قوية وتواصل نموها ما لم يتم النبش قيل أنه قد يتمكن الشخص من تهشيم شجرة الشر لكن جذورها تبقى 

 صالها. عليها واستئ

*** 

 أفضل طريقة لحساب مقدار المحبة هي المحبة دون حساب.

*** 

 قيل شتان ما بين قلبين: قلب يتوهج بحب هللا والناس وقلب يحترق بحب الذات ويتحرق لتكديس المال.

*** 

 الظروف المحيطة بنا.عندما يسكن هللا قلوبنا نتذوق نعيم الجنة مهما كانت 

 الحكيم #برمهنسا -

 

*** 

 السالم التي يؤمها الفكر عندما يصعد إلى بارئه األعظم تغني عن الِمسك والبخور وكل الطقوس والنذور. اقآف

 .في ساعات التأمالت -

*** 

 

 من يكثر من التحديق في الباب المغلق ال يمكنه رؤية األبواب المفتوحة.

 هيلين كيلر -

*** 

 

 يقول أمرسون:

 .وحية أقوى من أية قوة ماديةالعظماء هم الذين يعتبرون القوة الر

*** 

 

يتألف الحمد من حب هللا، والتأمل في عجائبه، واالمتنان لهباته وأفضاله، ورؤيته في كل ما يجود به علينا،  



 تمجيده.وحتى في األشياء التي ال يعطيها لنا ]لحكمة منه[... والتبرك باسمه، وعبادته، و

 ماننغ -

*** 

 ويقرعه بيد الثقة والرجاء طلباً لفضله الواسع الغزير.  ليه سيقصد دوماً بابه الكريموقيل أن من يتذكر نعم هللا ع

*** 

 

 على جدار القلب تُنقش أسماء األوفياء.

*** 

 

كرقعة الثلج فوق رمال الصحراء يقول العارفون إن الفرح الباطني يدوم أما المباهج الدنيوية العابرة فتتالشى 

 الحارة.

*** 

 حبهم له شعروا بأنهم مشمولون في الحماية الربانية وعاشوا بأمن وطمأنينة.العميق باهلل ووبفعل إيمانهم 

 

*** 

 وشكروا هللا على شبكة اإلنترنت التي يستخدمونها لتبادل كل ما هو جميل وملهم ومفيد.

*** 

 

 المستقيمة.ة المعوجة محفوفة بالمخاطر قرروا انتهاج المسالك القويمة وإذ أدركوا أن الطرق الملتوي

*** 

 وقد غدا التفكير المستنير مطمحهم وهدفهم عندما تيقنوا أن مستوى المرء من مستوى تفكيره.

*** 

ونظراً لصفاء نواياهم وأصالة معدنهم كانت أفعالهم متسقة مع الصالح اإللهي وكانوا يضمرون الخير وتسكن 

 المحبة قلوبهم. 

*** 

 أو السيء على الذين حوله. ة عديم األهمية إال وله تأثيره الحسن يقال أن ما من شخص مها بدا ضئيل القيم



*** 

أكثر ديمومة من األمور التي تفرقهم فيما لو ركزوا على العناصر ويقال إن ما يوحد الناس هو أهم بكثير و

 الجوهرية بدل الخالفات السطحية.

*** 

بعيدة األمد ستؤثر سلباً أو إيجاباً على أجيال لم  قيل أن لكل كلمة وفكرة وعمل تأثيراً على مصير اإلنسان ونتائج

  تولد بعد.

*** 

إن من يترك التقوى مرضاة ألفراد أو جماعات يسقط أرضاً ويمر عسكر الرحمن من  -رعاكم هللا  -ومما قيل 

 فوقه. 

*** 

 في النفس جبال أعلى من الهماليا، وفيها أيضاً منحدرات سحيقة. تحية لمتسلقي جبال الباطن.

*** 

الجسم والعقل بقوة حيوية فاعلة وطاقة  -لدى حفظه وترشيد استخدامه  -في داخل اإلنسان وقود ذاتي يزود 

 إبداعية متجددة.

*** 

في استبيان حول النجاح، أظهرت النتائج أن النجاح يكمن في السعادة وليس في اإلسم أو الشهرة أو المنصب 

 أو المال أو القوة.

*** 

نة المستخرجة من ث القيمة واألهمية الذخائر الدفينة والمعادن الثمينفائس تفوق من حيوفي النفس كنوز و

 باطن األرض.

*** 

قيل أنه ليس من يعرف وال من يحفظ وال من يتكلم أكثر من غيره هو من يحظى بالقرب من الخالق، بل من 

 أحبكم هللا. –يحب كثيراً 

*** 



 

 ناجع لكل المصائب والخطوب.ة ومريرة فإن هللا قريب وعنده العالج المهما كانت التحديات كبيرة والهموم كثير

*** 

يقال أنه يتعين أن تكون العلوم الروحية خالصة لوجه هللا وقائمة على نقاء القصد وصفاء النية حتى يكتب لها 

 البقاء.

*** 

 

 عنها.ومما قاله سقراط: أحب الذهاب إلى األسواق ألرى األشياء التي أسعد باالستغناء 

*** 

واإليمان برب النور والحق والعدل والسالم  العقل مصنع ال يتوقف واإلرادة تقرر خواص ومواصفات المواد

 يضمن سالمة المنتجات وجودتها.

*** 

وقيل أن هللا ينادينا، والمالئكة تهمس لنا، واألرواح الطيبة تناشدنا والحياة تستنهضنا.. وما علينا إال اإلصغاء 

 واالمتثال. 

*** 

تُعّجل والناعي ينادي "الدايم هللا" والجحيم يهدد، والجنة  –طالت أعماركم  –يقول يونغ: الوقت ينصرم والمنية 

 .توجه الدعوة لمن يهمه األمر

*** 

من فوائد التفكير اإلبداعي أنه يفتح في أثير الروح نافذة منها تدخل الطاقة الكونية فتنعش الجسم وتشحن 

 متجدد. خالياه بنشاط حيوي

*** 

موح وهمود النشاط والعصبية والصراع الداخلي وعدم القدرة ومن مضار التفكير السلبي: القلق وفقدان الط

 على االستمتاع بالحياة. 

*** 

كان فولتير يمتدح األمل والنوم بصفتهما صديقين حميمين لإلنسان.. فاألمل يَِعده بتحقيق المأمول والنوم ينسيه 

 الهواجس والهموم. 



 

ة لكنها تصبح لنا وفي متناولنا إن نحن شكرنا هللا قيل أنه بالرغم من عدم قدرتنا على خلق الهبات السماوي

 عليها وفتحنا قلوبنا لها.

*** 

النفس األمارة بالخير توحي باألفكار المشرقة وتقود إلى خطوات موفقة وتجمعها بالخير األعظم وشائج متينة 

 وعالقة وطيدة وحميمة.

*** 

 

 قصيرة أعجبتني: صةق

 

رجلين، أحدهما شديد البأس قوي البنية واآلخر دون ذلك. قال القوي متوعداً مع يحكى أن خصاماً وقع بين 

 وقف التنفيذ: لوال خوفي من هللا لفعلت كذا وكذا.

 

 فأجاب اآلخر: ما دمت تخاف هللا فال أخافك.

 

*** 

. الحكيم لداخلية التي بسقوطها يعلو المرء ويسمو قدرهاختار هدم قالع االنفعال والغضب وحصون األنانية ا

 #برمهنسا

 

*** 

 غاية العلم هي معرفة هللا ومحبته واالقتداء به.  يقول الشاعر الكبير ملتون:

 

*** 

في الصباح وضع مقررات إيجابية لنهاره. ابتهج عند المساء اللتزامه بها. كرر المحاولة حتى غدت عادة يثق 

 .بها ويعتمدعليها

 

*** 

األوضاع، تقلبت األحوال، تنوعت المصالح، تعاقبت األحداث، اشتدت المنافسات، وظل تغيرت الظروف، تبدلت 

 الوفاء كما هو.



 

*** 

قيل المعرفة قوة وقيمتها تكمن في كيفية استخدامها، إما للنفع أو للضرر. نسأله تعالى صوابية المسار والتمييز 

  بين النافع والضار.

 

*** 

 صحراء قاحلة مكفهرة ونقاط نور مؤنسة على الدروب الموحشة المقفرة. التفاؤلي جنائن مزهرة فيكير التف

 

*** 

في القلوب الطيبة مزارع مباركة تحتضن تربتها بذور المحبة والخير والسالم وال وجود فيها ألشواك الكراهية 

 أو أعشاب األنانية.

 

*** 

وفقاً لها تسكن الطمأنينة قلبه وتفارقه  من يتناغم معها ويسيّر حياتهيقال أن هناك خطة كونية فائقة الروعة 

 الهموم.

 

*** 

 يقول يونغ: ال قيمة للتعلم ما لم يكن عوناً على إصالح حياة الناس وتوجيه قلوبهم في المسارات الصحيحة.

 

*** 

الحشو . ما معناه ال يزيد قيل: أوجز ما أمكن فالكالم كأشعة الشمس التي تكمن قوتها في تركيزها ]بالعدسة[

  شيئاً إلى مدلول الكالم.

 

*** 

  ومما قيل: رائع أن نفكر أفكاراً رائعة، وأروع من ذلك هو تجسيدها على أرض الواقع.

 

*** 

  يقول آدم كالرك: إن سر السعادة يكمن في استثمار الطاقات وعدم السماح لها بالتأّسن والركود.



 

*** 

 دعم جهودنا وتجعلنا أكثر انفتاحاً وتقبالً للعون اإللهي.طب الطاقة الكونية لومما قرأت: الحماسة تستق

 

*** 

 مثل ياباني -إن كلمة طيبة واحدة تبقيك دافئاً طوال ثالثة أشهر من فصل الشتاء 

 

*** 

وابتهل قائالً: حتى وإن لم أجِن ثمرة جهودي سأشكرك مع ذلك على ما أحس به من راحة نفسية لمجرد غرس 

 ذور.الب

 

*** 

العدل يسكن قلب هللا وقوى األرض والسماء تنحني أمامه، وال قدرة ألعتى الجبابرة على مجابهته مهما  قيل أن

  طال الزمن.

 

*** 

 وقد علمنا أن أصحاب الرأي السديد ينصحون باستخدام العقل للتفكير الخالق والمستقل والبنّاء.

*** 

 

أو التحدث لصديق أو تصفح ألبوم صور أو النفسي، كالمشي  تقول د. شانسكي: الحركة تخفف من الضغط

 تنظيف المكتب أو ترتيب الكتب، وما شابه.

 

*** 

يقال في داخل اإلنسان جياد جامحة وطيور كاسرة وسباع ضارية وثعالب ماكرة وعقارب وأفاعٍ الدغة. رفع 

 اءة للمروضين.نقبعة وانح

 

*** 



المتفائلين الذين يتحلون بروح المرح هم أكثر قدرة على اإلنتاج  وتوصل باحثون إلى أن العمال والموظفين

 وصنع القرار وحل المشكالت.

 

لقد تبيَّن أن المشاعر تؤثر على مهارات التفكير، فذوو المزاج الرائق هم أقدر على التفكير 

  .الخالق وأكثر تعاوناً وتقبالً للنقد

 *** 

 .ى المثابرةا بل إلإلنجازهال تحتاج األعمال العظيمة إلى قوة 

 صمويل جونسون - 

  

 *** 

 حباك هللاُ ثوباً من جمالٍ 

 كأنهُ قطعة  من سحِر فجرِ 

 ترّصعهُ المناقُب كالآللئ

 وتهديه المحبةُ  نفَح عطر ِ

 محمود - 

  

 *** 

يقول أخصائيو علم النفس إن تدوين المعاناة في مذكرات خاصة يساعد على تفريغ الطاقة 

 .سببات القلقلبال والقلب من مالسلبية وإراحة ا

 *** 

 :ومما قيل عن العلم والتعلم

  .في مدرسة الحياة، ألمع الطالب وأنفع العلماء هم الذين يواصلون التعلم حتى نهاية العمر



  *** 

عندما تشققت صخور التحجر فاضت مياه الفهم غزيرة فروت تربة الوعي وسقت بستان 

 .غراسهالقلب فانتعشت أ

  *** 

 .لها: جمالِك باهر وثوبك طاهر فمن أنِت؟ أجابت: أنا اإلرادة الطيبةوا قال

 .قالوا: ماذا تقصدين؟ أجابت: النية الصافية

  

 *** 

 إبداعات

 .العين تبدع عندما تبحث عن الجمال حتى في غير مظانه 

 .عن النميمة والقيل والقال واألذن تبدع عندما تتصامم 

 .هللكالم النابي والمؤذي بتحريكواللسان يبدع عندما ال يسمح  

 .واليد تبدع عندما تساعد وتـُسِعد 

 .والقدم تبدع عندما ترفض التحرك استجابة لمآرب وأهواء الغير 

 .والقلب يبدع عندما يطرد الضغائن واألحقاد من حجراته 

 .ع ذاته أو اآلخرين ويأبى أن يخدعه أحدوالفكر يبدع عندما ال يخد 

 .م إلى البغية والمرامدما تنفذ من الكالوالبصيرة تبدع عن 

  .واإلنسان يبدع عندما تعمل جميع حواسه وجوارحه بانسجام تام بما يرضي رب األنام 

  *** 

ولكن إن يقول عالم النفس األشهر كارل يونغ: من السهل إقصاء الجانب الروحي من حياتنا 

 .فعلنا ذلك تفقد الحياة طعمها



  *** 

ريان لأللفة والوفاق. الحب يوحد ويغذي كل ما هو الحب والتسامح ضروويقول الحكماء إن 

 .قابل للنمو والكراهية تفّرق وتدمر ما يمكن إصالحه

  *** 

أية فكرة نتشبث بها بإصرار تتحول إلى مغناطيس أو مركز جذب الستقطاب العناصر  قيل أن

  .الضرورية لتجسيد تلك الفكرة على أرض الواقع

  *** 

ب هللا يغمرك وقوته تعضدك، فسر على بركته بيقين وثقة. ال تخٓش شيئاً ائالً: حُ وطمأنه ق

 .فنوره يواكبك ويده القديرة تحميك وترد عنك

  *** 

يقال أنه نظراً لتناغمها مع محبة هللا وحكمته كانت تشع منها ومضات حية من البهجة و

 .والشفاء والثقة

  *** 

 لوسيندا تروي حكايتها 

 خطيبي تعرفت على 

 ً  فتزوجنا وعشنا معاً سبعين عاما

 نعمل يداً بيد

 مستمتعين بالحياة

 ومتعاونين على تربية أوالدنا اإلثني عشر

 الذين فقدنا ثمانية منهم

 .قبل أن أبلغ سن الستين

 وكنت أغزل وأحيّك وأنظف البيت وأرتبه



 .وأعتني بالمرضى وأزرع الحديقة بالخضروات

 وفي أيام األعياد

 قولل في الحكنت أتجو

 وأستمتع بتغريد الشحارير

 وأتمشى بجوار النهر

 ن األصدافوأجمع الكثير م

 ومن الزهور البرية

 .واألعشاب الطبية

 وكنت أنادي الهضاب ذات األشجار بأعلى صوتي

 .وأغني للوديان الخضراء من كل قلبي

 وفي سن السادسة والتسعين

 ً  شعرت أنني شبعت نشاطا

 .آخذ قسطاً من الراحةوأن الوقت قد حان ألن 

 إنما ما هذا الذي أسمعه عن األسى واألسف

 واإلعياء واإلستياء

 !والحنق والتذمر واآلمال الذاوية؟

 فيا أبنائي وبناتي المحبطين
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 *** 

 :ومما قاله لصديقهمؤثراً..  كان الوداع

 .ويجبر بخاطرك ويشرح صدرك أينما وكيفما كنت هللا يسهل عليك وييسر أمرك ويرزقك

  *** 

 :كان أحد الحكماء يؤمن باآلن وليس بالغد، ويقول

اآلن هو الوقت األنسب ألن يصحح اإلنسان أفكاره غير التوافقية وتصوراته السلبية  - 

 .هنية الجامدة واعتماد التفكير اإليجابي المجديبالتخلص من القوالب الذ

  

عد استكشاف روائع الوعي وجمال اإلبداع وجبروت قوى الخير الكامنة في اآلن هو مو -

 .أعماق النفس

  

 .اآلن هو وقت البحث عن كنوز الحياة المخبأة في كهوف الباطن -

  

لكل دعاء حار نابع من أعماق  اآلن هو وقت اإليمان بأن هللا دائم القرب، يسمع ويستجيب -

 .القلب

 Meditations 

 عباس مسعودترجمة محمود 

  *** 

 القلب العطوف المحب هو بداية كل علم ومعرفة. توماس كارليل



  *** 

 :وعن االغتياب يقول تشارلز ريد

 .الغائبون كاألطفال من حيث عدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم 

  *** 

 أنشودة الذات المشتاقة

 ..ما دمت على قيد الحياة سأنتظر لقاءك 

 .النداءستناديني فألبي 

 ..لن أبقى دوماً مثلما أبدو حبيسة الجسد

 إذ سيبزغ فجر ذاك اليوم

 .الذي به أرفل برداء المجد األسنى

 سأحب الجمال

 وأشتهي الحقيقة

 .وأذوب شوقاً للمحبوب

 سأتخطى العثرات

 وأتغلب على العوائق

 مهارةوأفتح الباب بحذق و

 وأنطلق في آفاق الحرية المطلقة

 الساعةعندما تحين 

 .ويدق جرس الرحيل

 Inner Culture - مسز جي إتش كوكران 
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  *** 

مما  -بثالثة أضعاف  –ويخبرنا هوراس مان بأن التصنع والتظاهر يحجبان الفضائل أكثر 

 .تستره أعمال الخير من الذنوب والعيوب

  *** 

أحياناً ليتسنى لنا قراءة ما سطرته لنا عنايته اإللهية ويقول كولير إن هللا يغسل أعيننا بالدمع 

  .وما يتعين علينا عمله

  *** 

 :ومما قرأت هذه النصيحة التي تنطوي على فائدة

ال تقاوم المشكلة التي تضايقك وتسلبك راحتك، بل ضعها بين يدي الحكمة الكونية لتجد حالً  

الخطة اإللهية سيتم حلها بنجاح وإال ستتحلل لها. واعلم أنه إن كانت المشكلة جزءاً من 

وتختفي حالما تكف عن التمسك بها بإصرار وحينما تدع المخاوف والهموم جانباً وتعزز ثقتك 

 .القدير الذي ال تستعصي عليه حلول المشكالت والعقدباهلل 

  *** 

وممتعة  يقول الحكماء: ما دام يتعين علينا العيش في صحبة أفكارنا فلتكن صحبة طيبة

 .وبهيجة ومنعشة ومشجعة ومفيدة وراقية

  *** 

ا ظهر إن هللا صاغ نموذجاً كامالً لإلنسان وكلما تأمل المرء نموذجه بمعزل عن السلبييات كلم

 له التناغم والجمال والحب والخير

  *** 

 ً  زيزوفون -من يحاول القيام بعدة أشياء مستحيل أن يتقنها جميعا

  *** 

 سقراط -واحد أفضل من عمل أشياء كثيرة بطريقة رديئة إن إتقان شيء 



  *** 

 :Hall يقول هول

 .نفسهالمتكبر ال يعرف ربه والحاسد ال يحب جاره والغضوب ال يمتلك زمام 

  *** 

وقالت األشجار لإلنسان: انشر ظل محبتك على المكتوين بنار األحزان وارفع يديك للسماء 

 رجة من خالقكلعلك تالمس أثير الروح وتقترب د

  *** 

ويقال أن هناك قوة ربانية ال قدرة ألحد على مقاومتها، فهي تقهر العراقيل وتجلب للمتناغمين 

 .والتوفيق معها الجمال والصحة والسعادة

  *** 

 :قال أحد الحكماء

الثراء الدنيوي إلى زوال وال سعادة تذكر في الممتلكات المادية والغني يخاف على ثروته حتى 

 .أوالدهمن 

  *** 

 :ويقول فان نورَمن

مسكين ذلك اإلنسان الذي يهتم بإرضاء الخلق ورضاهم عنه أكثر من اهتمامه بمرضاة الخالق 

 .ورضوانه عليه

 *** 

كل من نقابله أو نتواصل معه أو نتصل به يحمل لنا دروساً ألن الحياة مدرسة ال تنقطع 

 .دروسها وال تنتهي فصولها وهناك رسائل للجميع

  *** 

قال مؤكداً: مهما كانت ظروفي وأحوالي وعثراتي وحسراتي وإحباطاتي وإخفاقاتي لن تصدني 

 .عن مواصلة السير وبلوغ هدفي المنشود



  *** 

ال: تمر لحظات على كل نفس حيث يعتمل الشوق ويحن القلب إلى ما هو أبعد وأسعد من ويق

 .التجارب العادية واالختبارات التقليدية

  *** 

 :ومن النصائح التي قرأتها

 يجلب لك السعد والسعادة. اترك ما ال ترغب به واسَع للحصول على ما

 *** 

اصرين بالجدران، ولكن عندما نستقل طائرةً عندما نسير في شوارع المدينة نجد أنفسنا مح 

ق تختفي كل الحواجز ونبصر اتساعاً غير مجزأ. وبالمثل، عندما نسير في مدينة التقوقع وضي

األفق نشعر أننا مقيدون بأفكار دوغماتية ضيقة ومحدودة. ولكن عندما نستقل طائرة االنفتاح 

 .حبة اإلنسانيةورحابة األفق نبصر فضاًء غير محدود من األخوة والم

  الحكيم برمهنسا

  *** 

وابتهل قائالً: يا سامع الدعاء كن معي اليوم، صحح نظرتي إن زاغ بصري وخذ بيدي إن 

 .قدمي وهب لي السالم والفرح وال تحرمني من أُنسكتعثرت 

  *** 

 ال تجزع يا قلب، فالشمس تسطع خلف الغيوم وقَدرك هو قَدر الجميع. ال بد أن ينهمر المطر

 .على كل إنسان وبعض األيام ستكون مكفهرة

 لونغفلو

 *** 

في داخل اإلنسان ملجأ من الهموم والمتاعب، وفيه نفائس من السالم والحكمة  ويقال أن

  والطمأنينة والبصيرة والقوة والفهم السديد.

 *** 



ياناً امتحان عن ماثيو هنري: المصائب االستثنائية ليست دوماً عقاباً على آثام كبيرة بل هي أح

 الحصول على نِعم غزيرة وبركات كثيرة.

 *** 

يونغ بأن السماء تمنحنا األصدقاء واألحبة لمباركة المشهد األرضي وإسعادنا ثم يفيدنا 

   تستردهم لتحّضرنا إلى المشهد القادم.

 *** 

وخدمة يقول فولر: العمر ينصرم والشباب يولّي والحيل ينهد، أما الواجب المنجز مرضاة هلل 

 لإلنسان فيدوم لألبد.

 *** 

 همست النفس المشتاقة:

جمعت وميض الروح وألق الحنين ورذاذ الشوق وبريق األمل وخطرات الفكر وذوب القلب لقد 

 وأتيت بها تقدمة لك.

 *** 

 سمعت قبل قليل هذه العبارة: 

God gives far more than what He takes away 

 يأخذ. إن هللا يعطي أكثر بكثير مما

 *** 

في فضاء النفس وغاص عميقاً في بحر األثير الحي أحس بسالم وسكينة وبحب  عندما انطلقٓ 

 ينساب كنهر عظيم.

 *** 

يخبرنا موريس بأن المعرفة هي التلة التي يأمل القليل من الناس تسلقها، أما الواجب فهو 

 الدرب الذي يمكن للجميع السير عليه.

 *** 



الت منها الرواسب المتحجرة مما أتاح لتيارات غسلت تالفيف األدمغة فأز ويقال أن مياه الفهم

 التفكير اإلبداعي االنسياب دون عائق.

 *** 

ومما قرأت: إن كنا نعبد هللا في أماكن متباعدة ومتفرقة فبوسعنا أن نعبده بقلوب متحدة وروح 

 أخوية متضامنة.

 *** 

ه األبد ]حيث ديمومة ك الدهر العتيد الذي ندعوويخبرنا تيمايوس بأن الوقت هو مجرد رمز لذل

  الوجود ووفرة األفراح المتجددة[.

 *** 

أدرك أن الحياة مغامرة رائعة على دروب الفهم الرشيد، ولحظات العمر تزخر بالفرص 

 الثمينة، والباحث عن الحقيقة سيجدها داخل نفسه.

 *** 

ز بل إحساس به عميق وليست تعريفاً للعج تقول حنة مور: الصالة ليست كالماً بليغاً بل شعور

  وليست تعبيراً مجازياً بل ]لهفة[ روح.

 *** 

قال حكيم: عندما يتولى المستنيرون قيادة الشعوب تُحل مشاكل األرض ألن المصلحين يحبون 

 الخير للجميع وال يسنّون قوانين جائرة.

 *** 

ء .. يا جديرة النسيان.. يا توأم الوفا أيتها الفائقة الجمال.. يا ذاكرة القلب التي ال تعرف

 بالثناء.. تحية تقدير وإعجاب.

 *** 

يقول الواصلون أنه مثلما ال يطمئن الرضيع إال في حضن أمه هكذا ال يستريح القلب وال يهدأ 

  إال بمعية خالقه.



 *** 

هة تحولت كوكبة األصدقاء الصادقين إلى نواة قوية جذبت العديد من ذوي الميول المشاب

 الخير وعظم تأثيرها اإليجابي.فاتسعت حلقة 

 *** 

يقال أن النية الصافية تمتلك موهبة عفوية تمكنها من اختراق ضباب التمويه واستجالء 

  الدوافع الخفية والغايات المبطنة.

 *** 

بالرغم من شواغلهم الكثيرة وهموم العيش لم يغفلوا تخصيص وتكريس بعض الوقت لمناجاة 

 بالقلب والروح والوجدان.تقرب منه خالقهم وال

 *** 

حمدوا العلي القدير على كل يوم جديد وعلى الفرص الواعدة واالمتحانات والمسؤوليات 

 واإلمكانات والتطلعات، مدركين أنه معهم كل حين.

 *** 

لقد حبذْت الباقيات الخالدات على أوهام الدنيا فبارك هللا سعيها ويسر أمرها فاطمأن قلبها 

 ققت غاية الحياة.رت أنها حوشع

 *** 

قرروا عدم االستسالم للرقاد تحت لحاف الغفلة وفرضوا رقابة ذاتية على الفكر في محاولة 

 منهم لتقييده وصده عن التهور واالنفالت.

 *** 

كان أحد الحكماء )سري يوكتسوار( يمقت النميمة واإليحاءات الهابطة ويقول: إن لم أستطع 

 ال أرغب بسماعه.سأسمعه ف التحدث للجميع بما

 *** 



وقالوا إن األفكار الصحيحة هي أفكار المحبة والصحة والوفرة والفرح والسالم التي تشحن 

 النفس بقوة التفاؤل والقدرة على اإلنجاز.

 *** 

عندما أدركوا أن الدروب المطروقة تغري بعدم تجشم عناء البحث عن سبل جديدة قرروا 

 اعي وتنوعت الطرق.فلحت المساستكشاف مسالك بديلة فأ

 *** 

 

قول ظريف أعجبني: من يؤدب نفسه يأخذ هللا بيده ويساعده كثيراً وإال سيقوم ]سبحانه[ 

 باستخدام عصا التأديب.
Brother Turiyananda 

 *** 

رحبت به الشمس الباسمة وغمرته، وأنعشه الهواء النقي وأبهج صدره، وهيأت له الطبيعة 

 بغذاء للجسم والعقل والروح.األم وليمة أمدته 

 *** 

هناك حريتان: حرية زائفة حيث يمكن للفرد فعل ما يحلو له، وحرية حقيقية حيث يفعل ما 

 يتوجب عليه فعله.

 تشارلس كينغسلي -                         

 *** 

بٓة كانوا يتحاشون الثلب والخوض في أوحال القيل والقال كما يتحاشى السليم المعافى اإلصا

 بمرض عضال.

 *** 

قال الباحث: أحاول العثور عليك هنا وهناك، في كل صغيرة وكبيرة وحيثما يتوهج وجهك. 

 وعندما أعثر عليك سأجد نفسي في غمرة النعيم.

 *** 



 إن أفضل طريقة للعيش هي السعي لكي نصبح أفضل مما نحن عليه.

 *** 

طات قلوبهم يتواصلون ويتبادلون أرق محعن طريق تلك األسالك غير المنظورة الواصلة بين 

 وأعذب األحاسيس كما لو كانوا في قلوب بعضهم.

 *** 

ومما جاء في الرسالة: أعني تلك اللحظة الخارجة عن دائرة الزمن والتي شهدت بزوغ 

 شمسك دائمة اإلشراق في سماء روحي.

 *** 

ات ظلمة إلى أعلى عليين انإن ألدعية الصالحين قدرة على الصعود من أكثر الدياميس والزنز

  وجلب النعمة والبركات معها.

 *** 

يبدؤون يومهم بذكر الودود وخالل النهار يستثمرون قدراتهم العقلية والجسدية فيما يحبه 

 ويرتضيه فينامون براحة وأمان ملء األجفان.

 *** 

 ضع ثقتك باهلل وابِق كالمه نصب عينيك وعندئذ ستنجز عملك على أكمل وجه.

 مارتن لوثر -                     

 *** 

استنتجوا أن الفن األصيل يوّسع نطاق الوعي ويعّمق محبة الخير ويوقظ أحاسيس الروح 

 ويفتح أبواب القلب.

 *** 

ذلك الشعر الملهم الذي يستهوي القلوب ويترجم المشاعر الراقية لرقة ألفاظه وعذوبة وقعه 

  واإلسفاف.وخلوه من شوائب الهبوط 

 *** 



تحول إيمانهم وتفكيرهم اإليجابي إلى قوة مغناطيسية غير منظورة دفعت عنهم مصائب وباليا 

 وجلبت لهم خيرات ومنافع من فضله تعالى.

 *** 

 وقالها مغلفة بالمحبة: ما أتمناه لنفسي أتمناه لكم.

 *** 

الجسدية  ألثر على صحتهمكان لرفضهم القاطع لإليحاءات السلبية واألفكار المثبطة أعظم ا

  والعقلية والنفسية.

*** 

ومؤسس  قيل أن المحبة قوة والبيت الذي يغرس في أبنائه روح المحبة هو بيت  عامر  بأهله

 على صخر الحياة. 

*** 

اجتمعت األصالة والجمال واألخالق والحب والسمو والفهم والصدق والشجاعة والمروءة في 

 كيان واحد فكان الوفاء. 

*** 

 كبيرة ال تفرض نفسها على أحد وال تسمح ألحد بأن يفرض نفسه عليها.  تحية لكل نفس

*** 

األرض لبث تلك الوجوه المشرقة بنور اإليمان والثقة بالرحمن هي سفراء السماء إلى 

 الطمأنينة في النفوس وجبر الخواطر وتثبيت القلوب.

*** 

ء التجديد الذاتي والتفكير يبدع عقل اإلنسان لدى تحرره من قيود الموروث وانطالقه في فضا

 الحر البنّاء.

*** 



لقد فتح حب الخير عيون قلوبهم وأضاء بصائرهم فتمكنوا من السير بثقة وارتياح في أرض 

 .هللا الواسعة

*** 

أدركوا أن األحداث الخارجية ال تبعث على االطمئنان فتوجهوا للداخل طالبين العون من العناية 

 ت قلوبهم.اإللهية فحصلوا عليه واطمأن

*** 

لم تقتنع روح االبتكار بمقولة "ليس باإلمكان أفضل مما كان" فتجاهلتها وانطلقت تصمم 

 النماذج الفكرية وتجسدها على أرض الواقع.

*** 

 هبوط وصعود: كلما هبط التكبر وغاص الصلف كلما صعد الفهم وارتقت المدارك.

*** 

 تحقيق شيء جميل لن يذهب سدًى.افرح واستبشر خيراً وتذكر أن أي مجهود تبذله ل

*** 

المسافة بين كلمات الشخص وأفكاره قد تكون بعيدة بُعد القطبين فحاول بالهدوء اختراق 

 الحكيم سري يوكتسوار - ار.الكالم وصوالً إلى األفك

*** 

إذ بالرغم من الندوب التي أحملها ال زلت أحب الحياة كثيراً   إنني أبعد ما أكون عن التشاؤم

 يوجين أونيل - تمتع بها.وأس

*** 

طمحوا الختبار ذاك الذي لم تره العين ولم تسمعه األذن ولم يخطر على البال فأفلحوا وعندما 

 كلمات عن الوصف.حاولوا اإلفصاح عجزت ال

*** 



كان أحد الحكماء يقول لكل من يأتي إليه لبحث مشكلة ما: ال مانع لدّي من اإلصغاء إليك 

 كون جزءاً من الحل.ومساعدتك ما دمت ست

*** 

نستودعك يا رب أرواح أحبتنا المفارقين فال أمل إال فيك وال  وابتهلت قلوبهم لذي المراحم:

 الرجاء ومجيب الدعاء.مجير سواك يا عظيم 

*** 

القبضة الفكرية الُمحكمة التي يمسك بها المتزمت آراءه ومشكالته وتصوراته تجعل  قيل أن

 ة بأن ينفذ إليه.من المستحيل لنور الحقيق

*** 

يقول الشاعر اليت: تدّرع باإليمان واتخذ من الدعاء جناحاً مدركاً بأن األبدية أمامك وأن يد هللا 

 ستمسك بيدك وترشدك وتسدد خطاك.

***  

ال يسأل أوالً عن مكونات خبز الخير بل يأكله هنيئاً، وال يحلل عناصر ساقية الروح بل اإليمان 

 ا الحي.يغرف ويشرب من مائه

*** 

إضمامة عاطرة من زهور المحبة لكل األصدقاء واألحبة المفارقين واألحياء الذين يسكنون 

 حجرات القلب.

*** 

طوير الذات .. وقد تعاقبت األيام وتوالت ذات فجر قرروا صعود درجة واحدة يومياً على سلّم ت

 الشهور واألعوام وهم مازالوا يصعدون.

*** 

وسط  سجام الذاتي مصدر قوة ويمنح القدرة على التحمل وشق الطريقيقول الحكماء إن االن

 معمعان معترك الحياة. 



*** 

جم الخير تجسدت فيها روح العطاء وتضوعت أنفاسها بطيوب الطيبة وكان وما زال قلبها بح

 وعمق المحبة.

*** 

 قيل أن الهائم في حب هللا أنشد:

أتحرك كي ال أبتعد لحظة واحدة عنك وأفقد دعني أهجع يا رب بين ذراعيك وأعدك بأنني لن 

 غبطة االلتصاق بك.

*** 

تلك الثقة الهادئة وذلك اإليمان الحي اللذان يفتحان باب مخزون القوى والديناميات الذاتية 

 للتعامل مع األحداث والظروف الطارئة!

 

 ومما قيل في الجبال:

يبصرون العظمة والجمال ويتوارد الشعراء والفالسفة يرفعون أبصارهم إلى القمم العالية ف

 على الدهشة بصمتها وجاللها.عليهم اإللهام، ألن الجبال تبعث 

بدايات التصوف ربما كانت في الجبال، والتأمل في روعتها يوحي للنفس بالتواضع ويجعل 

المتأمل يشعر بقصر الحياة البشرية وعقم المناكفات والصراعات الدنيوية ألننا في الجبال 

 لمحات من األبدية.نعاين 

Self-Realization 

*** 

 :مناجاة أعجبتني

بيدي واختر الدرب الذي تريده لي مهما بدا مقفراً وتكتنفه الظلمة فاختياراتك حكيمة خذ 

 بونار - ودروبك مأمونة وسليمة.

 



وقال: تذكرني الورود بأصدقائي الذين غرست بذور محبتهم في روضة قلبي وسقيتها من 

 عصارة روحي.

*** 

الطيبة تومض وتنبض الكلمات  عندما تنضج األفكار على حرارة القلب ويفعمها دفء المشاعر

 بأجمل وأرق المعاني.

*** 

 نصائح أعجبتني:

أطلب النور وعاينه واطلب الحق وكن معه واطلب الحب واحبب، واطلب السعادة واسعد سواك 

 R.K.Das واطلب الخير لك ولغيرك.

*** 

 يقول الواثقون:

هللا مهما تلبدت األجواء حدث ما يحدث فلن نخشى المجهول بل سنواصل السير على بركة لي

 وتكاثفت الخطوب وكثُرت المعوقات.

*** 

تضيق بضيق األفق وال تجد الضحالة متسعاً لها في  ومن المفارقات أن اآلفاق الشاسعة

 األعماق السحيقة. 

*** 

مة القيم ورقي األفراد والمجتمعات واألمم. احترام المرأة وحقوقها هو مؤشر دقيق على سال

 الفاضلة اليوم وفي كل يوم.فتحية للمرأة 

 بعض أقوال للكاتب اإلغريقي بوبليليوس سيروس آمل أن تنال إعجابكم:

 

 الجرأة تعزز الشجاعة والتردد يضاعف الخوف. •



 

 الفقر هو الحاجة إلى أشياء كثيرة، أما البخل فهو الحاجة إلى كل شيء. •

 

 معة الطيبة أثمن من المال.الس •

 

 الَدين عبودية األحرار. •

 

 من يساعد المذنب يشارك في الجريمة. •

 

 الحظ كالزجاج، كلما كان قوي البريق كان سريع التهشم. •

 

 باستطاعة كل واحد قيادة السفينة عندما يكون البحر هادئاً. •

 

 الخطة غير القابلة للتعديل هي خطة سيئة. •

 

 يحسبه اآلخرون حكيما. إن التزم األحمق الصمت •

 

*** 

 

 الو تسو - ك تنجز كل شيء.الطبيعة ال تتعجل ومع ذل



*** 

 ما هو لي سيأتيني وما هو ليس لي ال رغبة لي فيه.

 الحكيم برمهنسا وال مبرر لي إلضافة المزيد.  أرى كماً هائالً من القسوة في العالم

*** 

كاره ويبادلونه البث بمثله وهذا ينطبق من يبث الكراهية والحسد لآلخرين يلتقطون أفوقيل 

 الحب واالحترام. طاب يومكم.أيضاً على 

*** 

يقول الحكماء إن أفضل طريقة للتخلص من نقاط الضعف هي بعدم التركيز عليها وإال ألربكت 

 العقل وقهرت اإلرادة. أشعل النور تفر الظلمة.

*** 

المضرة واألذى بدرجة  -الً أم آجالً عاج -ومما قرأت: من يرغب بإيذاء غيره سيجلب لنفسه 

 أكبر. إنها معادلة العدل اإللهي 

*** 

يقول ذوو األحوال إن هللا يحاول الدخول إلى قلوب الناس لكنه ال يجد متسعاً له لكثرة ما فيها 

 من المطامح والشواغل والهموم.

*** 

ة دون أن يعيقها أن نكون كالساعة في قلب العاصفة، تواصل عملها بدق مثل أعجبني: يجب

 الهيجان واالضطراب من حولها.

*** 

 وكان يقول: ال تدعوا عليهم بل ادعوا لهم بالخير، فزيادة الخير خيران.. بل خيرات.

*** 

 ونفائس.وسمعوا عن إمكانات عظيمة كامنة في داخلهم فبحثوا عنها وعثروا على كنوز 



*** 

 ب يزدهر باالحترام والتعاون وعدم التملك.العالقات الناجحة تنمو فقط في جو من الثقة، والح

 الحكيم برمهنسا -

*** 

وعلى ذمة أقطاب العشق فإن المسافة بين األرض والسماء السابعة قصيرة بحيث ال تتعدى 

 قفزة نوعية من قفزات القلب المشتاق. 

*** 

لوجوده في  أيه أو إرادته عليها فتبادله االحترام ويزداد حبها له وفرحهايحترمها وال يفرض ر

 حياتها.

*** 

وقد تبادلوا هدايا ال تقدر بثمن مثل ذهب اإلخالص وكريستال المحبة وآللئ الصدق وجواهر 

 الوفاء .. فثبتت لمحك الزمن.

*** 

يدي الذي عنده المفاتيح  بعد بذل المجهود كانوا يضعون المسائل التي تبدو لهم مستعصية بين

 م بالعلي القدير.والحلول فتتيسر األمور ويتعزز يقينه

*** 

وإذ أدركوا أنهم ال يستطيعون العيش دون اإلعتماد على غيرهم من البشر، غادروا دهاليز 

 التعصب الضيقة وفتحوا قلوبهم لإلخاء اإلنساني.

*** 

تقاء بذور تصلح للغرس في تربة الحياة ألن اقتنعوا بأن قٓدر المرء هو من صنع يديه فقرروا ان

 رعه.من يزرع يحصد ما يز

*** 



رأوا أن من غير الحكمة العيش في ماٍض خاٍل من اإللهام وأن العيش في المستقبل يشبه 

 األحالم فاختاروا العيش في الحاضر ونعم الخيار!

*** 

األرض وخميرة خبز الحياة.. ذوو القلوب الطيبة والنوايا السليمة والعقول النيرة هم ملح 

 فتحية لهم ومحبة.

*** 

وا بأفكارهم ومشاعرهم وإبداعاتهم جزيرة من السالم والمحبة وسط بحر وقرروا أن ينشؤ

 يعج ويموج بكل أنواع النشاز واالضطراب.

*** 

لوال األمهات ما عرفنا الحياة، فتحية ومحبة خالصة ومتجددة لصاحبات الفضل وملكات 

 .وخفقات الروحالقلوب 

*** 

غربلته وتطويره بما يتناسب مع على قدر محبتهم للتراث يشعرون أيضاً أن من واجبهم 

 .أذواق وتطلعات واهتمامات األجيال الصاعدة

*** 

 :عندما كان الناس يطلبون الدعاء من أحد رجال هللا الصالحين كان دعاؤه

 ".لمشيئتك وحسبما ترتضيه لهمليحصلوا بنعمتك يا رب على ما تشتهيه قلوبهم وفقاً "

*** 

مغتابين، إذ كان يقول لهم: ليتحدث كل واحد منا عن كان له أسلوب طريف في التعامل مع ال

 .عيوبه أوالً .. فيسود الصمت وينتهي الخوض

*** 

ويقال أنها كانت تطلب من قلبها المكدود ابتغاء الراحة من وعثاء الترحال والتجوال وسط 

 .خور الوهادسراب الفيافي وص



*** 

ألبية فاختاروا السيطرة على أنفسهم أدركوا أن حب السيطرة على اآلخرين ال يليق بالنفوس ا

 !ولجم غرائزهم وأهوائهم ونعم الخيار

*** 

ترسخت قناعتهم بأن الدنيا مزرعة اآلخرة فاستنهضوا هممهم واستثمروا طاقاتهم ووظفوا 

 .الدارينجهودهم لعمل ما ينفعهم في 

*** 

 :قول أعجبني

 .وال أسمح ألحد بأن يفرض رأيه عليّ  ال أفرض رأيي على أحد

*** 

سكنت الجنان قلوبهم فأصبحوا من ساكنيها وهم على األرض.. فتحية لقلوب الخير الغنية 

 بأعظم الكنوز وأبقاها.

*** 

السماح لها بأن تثبط هممهم أو أثبَتوا أنه مهما قست الظروف يظل بإمكانهم التعامل معها دون 

 تفل عزائمهم. يا لروعة اإلصرار!

*** 

وليست من شيم النفوس  في نفوس اآلخرين خلة غير مستحبةقيل أن تعمد إثارة الحسد 

 الكريمة.

*** 

 أسسوا حياتهم على دعامة اليقين وصخر الثبات فصمدت لرياح السموم وهيجان األعاصير. 

*** 

ملكاتهم فيما ينفع ويشفع فاستفادوا وأفادوا وقدموا آلخرتهم رصيدا صرفوا طاقاتهم ووظفوا 

 طيبا.



*** 

 ارهم تجددت حياتهم وقد شعروا أن التجديد هو بمثابة عمر ثان لإلنسان.عندما جددوا أفك

    *** 

قيل أن أصحاب الوصول مزقوا بشفرة الوجد المرهفة حجاب الصمت فعاينوا مباهج تسر     

 غاماً تصدح في حدائق الروح.القلب وسمعوا أن

*** 

بة ملحة في اإلرتقاء وإذ اتضح لهم أن مستوى الشخص من مستوى تفكيره فقد شعروا برغ

 بالفكر والتفكير.

    *** 

 هم مخضرمون.. يحتفظون بأنبل سمات الماضي ويرصعون حياتهم بأنصع مزايا الحاضر.

    *** 

 فالجهل نار حارقة والعلم قوة خارقة وقرأت ما معناه: تعلم كيما تحيا وعش لتتعلم

 والجهد جاّلب النعم.

    *** 

 ستبقى دواماً نزيل الفؤاد     عادومهما افترقنا وطال الب   

    *** 

وكانت ثروتهم عبارة عن رصيد وازن من البساطة واإليمان والثقة بالنفس والطمأنينة  

 والفهم والترفع عن الصغائر.

    *** 

 ال يخدعنٓك إن أردٓت دليال     استفِت قلبٓك في األموِر فإنهُ   

*** 



      *** 

 أدنى من الرموِش لألحداقِ      ناولقد شعرُت بقربٓك وكأن    

 

     

      

رحم هللا أبا الدرداء القائل: أنصف أذنيك من فيك، فقد جعل هللا لك أذنين وفماً واحداً، وذلك     

 لتسمع أكثر مما تقول.

     *** 

ارتادت قرائحهم فضاءات اإلبداع وسبحت قلوبهم في بحار الشوق ولم يرتضوا بالمقيد 

 أفكارهم إلى ما وراء األبعاد.لت المحدود فارتح

    *** 

بوه على االرتقاء إلى مستويات أكثر مالءمة  الٓحظوا أن الفكر يستسهل الهبوط واالنحدار فدٓرّ

 للنفس وأجدى.

    *** 

قيل أن أمواجاً غير منظورة كانت تنبعث منهم، بعضها حاد مدبب وبعضها سلس توافقي 

 ترتاح له النفس وتطمئن.

    *** 

الراسيات يبعث على اإلعجاب وكذلك صمود الذين تغتذي نفوسهم على المبادئ  مودص

 الراسخة والمفاهيم الشامخة.

*** 

بوعي وعقالنية فلم تطَغ عليهم أحداثها ولم تأخذهم مفاجآتها على  وألنهم تعاملوا مع الدنيا

 حين غرة.

    *** 



 ة وتختصر المسافات والجهود.الدروب الملتوية ال تستهويهم مهما بدت مريح ويقال أن

    *** 

أدركوا أن األمل ال ينضب إال بالتشاؤم لذلك استثمروا في التفاؤل فانفتحت أمامهم أبواب 

 ومسالك.

    *** 

والتكلف.. كانت مشاعرهم صادقة وأسلوب عيشهم بسيطاً ومريحاً، وكانوا بعيدين عن التعقيد 

 وبالتالي عن التخلف.

    *** 

فكانت من النوع الراقي الذي يسمو باألحاسيس ويوقظ العواطف النبيلة ويوحي  أما أغانيهم

 بالجمال المعنوي والذوق الرفيع.

*** 

عيونهم تفصح عن طيبتهم وتشيع في نفس من ينظر إليها الطمأنينة وليس الخوف. تحية 

 لنوافذ الروح الصافية.

*** 

حباً له في القلب حصة .. وكان لقاء استيقظت قبل قليل من حلم جميل حيث التقيت صديقاً م

 األثير مؤثراً.

    *** 

تحية لشعاع األمل الذي يخترق الظالم ولتلك اإلغفاءة العذبة التي تنسينا الهموم وتسقينا 

 جرعة من السالم.

  *** 

 فاقت أفعالهم األقوال فحولوا بوار األفكار إلى بساتين مزهرة وحقول ممرعة. 

 *** 



ل الصاعدة بحاجة إلى أهازيج وقصائد تمجد السالم وتحتفي بإنسانية وشعروا أن األجيا

 اإلنسان.

   *** 

ان ومما قيل: كما أن قارب النجاة هو األمل الوحيد للغريق، هكذا الحكمة هي سفينة األمل واألم

 وسط أمواج الحياة الدنيوية المضطربة.

    *** 

ي حسب ألوان الكالم ورائحة وينصح خبراء الذوق بالتمييز الحصيف للغذاء الفكر

 الموضوعات ومدى مالءمتها للصحة الذهنية قبل استهالكها.

*** 

وقال المناجي: سأتوجه إليك كي يسد غناك عوزي، ويبدد نورك ظلمتي، ويؤنس حضورك 

 وتبتلع أبديتك محدوديتي. وحشتي،

  *** 

أغنياء، ومحبي الخير  أن ذوي القلوب الطيبة حكماء، وأصحاب القناعة -حفظكم هللا  -وقيل 

 يحبهم أهل السماء.

    *** 

أحبوا النور كثيراً لدرجة أنهم لم يكتفوا بنور الشمس لعيونهم بل أشعلوا مصباح التنوير 

 الداخلي فأبصرت قلوبهم.

    *** 

وحولوا تجاربهم الصعبة إلى معاول فكرية حفروا بها عميقاً في تربة النفس إلى أن انبجست 

 الكامنة في داخلهم.فوارة القوى 

    *** 

تحية لكل المحامين النزيهين الذين هم صوت الضمير وأمل االنسانية بانتصار الحق وسمو 

 المبادئ.



 ا المحبة وال تحركها العواطف الرقيقةيقول الحكماء إن القلوب المتحجرة التي ال تسكنه

 ال تدخلها مالئكة السالم.

  *** 

فقر أو الثراء أو الغضب أو الشهوات من جعلهم يحيدون قيد قيل أنه لم يتمكن الجشع أو ال

 أنملة عن دروب الخير.

    *** 

روثات وألنهم واقعيون فقد قرروا االحتفاظ بالجيد المفيد من العادات والتقاليد وتوديع مو

 ومفاهيم قديمة ربما ضررها أكثر من نفعها.

*** 

بجهودهم ويشجعون غيرهم على  محبون للحق، منصفون، وذوو قناعات راسخة. يصعدون

 الصعود والصمود، فتحية لهم ولكم.

    *** 

وكانوا على يقين تام بأن عقولهم هي جزء من العقل الكلي الزاخر بكنوز الحكمة والمعرفة 

 والمدركات السامية.

    *** 

 تحية للقلوب الشفافة التي تنفذ منها أشعة الُمحبة بيسر ودون عائق لصفائها وخلوها من

 الشوائب.

    *** 

يقول علماء الطاقة الروحية التجريبيون إن لدى اإلنسان قوًى فائقة ومواهب رائعة وما عليه 

 إال تفعيلها لالستفادة واإلفادة منها.

  *** 

 تبروا المحن والرزايا التي يمرون بها محفزات الكتشاف القدرات وتطوير الذات.واع

    *** 



لخير تلك الفرص واالمكانات التي تضعها الحياة أمامنا، والتي ومما يبعث على االستبشار با

 يومض بريقها في أفكار المتفائلين.

   *** 

م فبرهنوا عن غنًى في النفس وعاشوا قيل أنهم لم يسمحوا لألنانية وتفرعاتها بتحريك دوافعه

 كرماء مكرمين في الدارين.

    *** 

للنمو.. فهو يوحد ويوفّق في حين الكراهية يقول أهل الرأي إن الحب يغذي كل شيء قابل 

 تفّرق وتمزق. دام الود.

*** 

ويساعدان على وقد ثبت أن الهدوء والتنفس العميق لهما تأثير إيجابي على القلب واألعصاب 

 التخلص من الخوف والتوتر.

   *** 

قووا عقدوا العزم على طرد الخوف من حياتهم وشجعوا بعضهم على الثبات عند الشدائد فت

 واطمأنت قلوبهم.

    *** 

اعتبروا الروتين ضرباً من الجمود فعمدوا إلى التفكير الخالق وعملوا على تنمية ملكاتهم 

 اإلبداعية.

   *** 

 هو بالنسبة لي أثمن من المال. فكرة واحدة دافئةإن وهج 

 توماس جيفرسون    

     *** 

 اإلغراء كان قوياً وكانت إرادتهم أقوى.

    *** 



ونظروا بعين القلب من خالل نوافذ الطبيعة فأدركوا أن المهندس األعظم للكون يحب التآلف 

 والوئام.

  *** 

بالتفكير بها والتركيز عليها فقرروا بدالً من ذلك التفكير وجدوا أن المشاكل تنمو وتتكاثر 

 بالحلول التي تنتظر الباحثين عنها.

  *** 

هي أعظم مدرسة وأن الناجحين هم الذين يتعلمون  أيقنوا بالتفكير المعمق أن الحياة

 ويستفيدون من دروس الحياة.

    *** 

ما تيسر لهم من أفكار الخير في حقول استلهموا صاع الحبوب الذي يُنبت غلة مباركة فنثروا 

 اإلنسانية وتركوا الباقي على هللا.

 *** 

العزم على إنتاج ما ينفع الناس  استنتجوا أن الفكر مصنع عجيب ومنتجاته ال حصر لها فعقدوا

 ويخفف عنهم أعباء الحياة.

 *** 

 ويرتاح له الضمير.اقتٓنعوا بأن اإلنسان مخيّر وسيُسأل عن أعماله فاختاروا ما يرضي الحق 

    *** 

لن تغيب شمس المحبة ما دام في الدنيا قلوب تصطلي بدفء وهجها وتستمد حرارتها من 

 .اضطرام لهيبها الذي ال يخبو

    *** 

كان عميق اإليمان، مواظب على الدعاء واالستغفار، لكنه مع ذلك كان يغتاب الناس  يقال أنه

 فتذهب كل حسناته لهم.

    *** 



وشعروا أن أسالكاً غير منظورة تربط بين قلوبهم وقلوب كوكبة من األصدقاء واألحبة 

 وتبقيهم على تواصل ودي ووجداني لطيف.

  *** 

 ف على الظالم بل عكفوا على صنع الشموع وإضاءتها.م الثمين في التجديلم يهدروا وقته

    *** 

وإذ الحظوا أن العالم من حولهم يمور بالسلبيات ويعج باألخبار المزعجة فقد عملوا ما 

 بوسعهم لتقديم بدائل تساعد على رفع المعنويات والتخفيف من الضغوط النفسية.

    *** 

صباح السحري وخاتم لبيك وشجرة األماني كلها رموز لفكر اإلنسان لهم أن الم أخيراً تبينٓ 

 وإرادته ونواياه.

 *** 

طوروا قدراتهم الهاجعة فتمكنوا من التعامل على نحو بناء مع القضايا الصعبة والمسائل 

 المعقدة.

   *** 

وبى يوتهم .. فطكانت إنجازاتهم كثيرة وأهمها كان إشاعة جو من السالم والطمأنينة في ب

 لصانعي السالم وتحية لهم ولكم.

  *** 

 لم يستخفهم النجاح ولم يقلقهم الفشل ألنهم كانوا أكبر من االثنين.

*** 

 وتأتي فصول  وتمضي فصول  وتبقى مقيماً بعمق الفؤاد

  *** 

 من التفاؤل بيتاً بقوله: الشاعرويزيدنا 



 

 العُسُر إِْذ داَرْت َمياسيرُ فبينما      اْستَْقدر هللاَ َخْيراً وارضيَنَّ بهِ     

     *** 

اسثمروا طاقاتهم بالتنقيب في أعماقهم واستكشاف إمكاناتهم فأثمرت جهودهم وتجوهرت 

 نفوسهم وكان سعيهم مشكورا.

*** 

 قال: ليتك كنت معي!

 بل ليتك تدري بأنني كنت وما زلت معك  منذ انبالج فجر عمرك. فكان الجواب :

*** 

هموم التي ترسمها األفكار المريرة على الجباه ال تزيلها سوى ممحاة وأكد أن تجعدات ال

 اإليمان والتفاؤل بالخير.

    *** 

ما أرق تلك النسمات الرخية التي تهب من سهول ومروج الصداقة العتيقة وتحمل معها 

 ات عذبة عصية على النسيان!ذكري

    *** 

عالية وتيارات منعشة وتفاعل إيجابي  وقد أمّدهم إيمانهم القوي وتفكيرهم الخالق بهمم

 وحيوي مع الحياة.

    *** 

يقال أنهم "كّدوا" عليه، أي حاولوا إقناعه بقبول طلبهم، لكنه لم يقتنع بصوابية الطلب 

 ية.فاعتذر عن القبول وعمل بقناعته الذات

 
 أمرسون والبطولة

 

ت ونزوات وبواعث ودوافع على من مزايا البطولة الثبات واالستمرارية. كل الناس لديهم نوبا



اختالفها، ولكن عندما تختار هدفك وتحدد مسارك اثبت وال تدع الضعف يتطرق إلى قلبك، وال 

 .تحاول المساومة على مبادئك مرضاة للعالم

 

ً الروح البطولية ليست   .أمراً شائعاً، والشائع المألوف ليس بطوليا

 

إطراًء ألفعالك واعترافاً بصنيعك، بل استمر  إن رغبت في مساعدة وخدمة اآلخرين فال تنتظر

 في نهجك وهنئ نفسك إن خالفت العرف والتقليد أحياناً وكسرت القوالب النمطية الجامدة

*** 

ألحد احتكارها لنفسه دون سواه ألنها  الحقيقة كالكهرباء لها موصالت كثيرة وال يمكن

 .للجميع

*** 

فلم تفت في عضدهم بل قرروا التصدي للتحدي  قامت في وجههم عوائق وعراقيل غير قليلة

 .فتقوت إرادتهم و أفلح مسعاهم

*** 

كانت النوايا الطيبة تاجهم واإليمان بقوة الحق صولجانهم والمحبة دليلهم فكوفئوا بسكينة 

 .الروح

*** 

ما لم تستخدم القلوب لغة المحبة والتعاطف واإلخالص فلن تقدر العقول على مالمسة 

 .نسانية وتقريب النفوس من بعضهاالمشاعر اإل

*** 

العزلة اإليجابية هي انفراد بالذات الستكشاف مكنونات وإمكانات وتنقيب عن نفائس في مناجم 

 .النفس.. ومقاسمتها

*** 

االختالط السلبي يؤجج المشاعر السلبية ويعيق عملية التفكير البنّاء ويجلب قوًى  يقال أن

 .استحواذية يصعب التحكم بها



 

شبّه أحدهم الحياة بآلة موسيقية رائعة والعزف عليها يلزمه حس رهيف ومعرفة وثيقة و

 .بالميزان الموسيقي

*** 

والصدق ومراعاة المشاعر والتواصل وجدوا جنتهم في العالقات الطيبة القائمة على المحبة 

 .الودي واالحترام المتبادل

*** 

 .جوهره االستغناء ونبذ األهواء ال يمكن استغالل الحب لتحقيق الرغبات ألن الحب

*** 

قيل أن تلك الشعلة المتأججة التي تتقد في صدور التواقين هي التي تحفزهم الرتياد الذرى 

 .واستشراف اآلفاق الرحبة

*** 

مهم بأن النجاح والفشل كالهما نسبيان وعابران فقد اعتمدوا الرزانة نهجاً وفلسفة حياة، ولعل

 .اإلحباطمترفعين بذلك عن الظفر و

*** 

يؤكد أهل الوجد واألحوال أنه مع ارتقاء الفكر ترتقي األحاسيس وتُختبر مدركات وتتجلى 

 .ومضات ال تخطر بغير ذلك على البال

*** 

كم الطيبة، مخترقة دياجي الظالم، قاطعة المسافات الطويلة، وسيُظهر فلتنطلق سهام أماني

 .الفجر أنها أصابت أهدافها

Ella Wheeler Wilcox 

*** 

 .توصلوا إلى قناعة راسخة بأن ال دوام للمحبة بدون االحترام . دمتم بمحبة واحترام



*** 

ئاً أو أشياء ال تتزعزع هم شاكرون ممتنون لكل ما تجود به عليهم يد الكريم وإن فقدوا شي

 «خير من ُمدت إليِه يدُ »ثقتهم في 

*** 

تبصر البحر الخالد الذي أتى بنا إلى تلك  حتى وإن عشنا في جزيرة نائية تبقى مع ذلك عيوننا

 .الجزيرة

*** 

ما أروع تلك المناجاة العفوية الهامسة الشبيهة بالزهور البرية المتواضعة والنجوم الوامضة 

 !الفضاءفي قلب 

 

ما دامت المثل واألهداف مقترنة بالديمومة والخلود فلن تتأثر بعراقيل وإخفاقات الحياة 

 .العابرة

P. Carus 

*** 

 .للوصول إلى القمم غاصوا في األعماق

*** 

إن كلمة تجبر الخاطر وتجلب للنفس الطمأنينة والراحة هي لمسة من لمسات القريب الودود 

 .وصدًى لصوته الحاني

*** 

 .وجدوا في الشمس مثاالً يُحتذى فلم تخُب جذوة نشاطهم ولم تنضب طاقة إبداعهم المتجددة

*** 

ة والتواضع دعوة، البعض لم يلبها والذين قبلوهاوجدوا السالم وجهت إليهم أودية البساط

 .والمسرة والطمأنينة في استقبالهم



*** 

موهت أشكالها وأرادت االختالط بهم يقال أن عناصر الحسد والكراهية والنميمة واإلفساد 

 .فعرفوها للتو وأقفلوا في وجهها األبواب

*** 

غنا أو يغرس أنيابه فينا فنتمنى عندها لو امتلكنا أجنحة إن زاد ولعنا بالعالم وعانقناه فقد يلد

 .ترفعنا وتبعدنا عنه

*** 

بها أصابع األفكار يعتقد البعض أن زهور وورود المشاعر الرقيقة تنكمش وتذوى عندما تعبث 

 .الخشنة الشبيهة بالشفرات الحادة

*** 

مبتكرة وأشعاراً ملهمة ونوايا يطيب لهم أن يتصيدوا في الماء الصافي أفكاراً جميلة وإبداعات 

 .بنقاء الكريستال

*** 

لم تتغير مودتهم سواء في صبيحة العمر أو ظهيرة الشباب أو غسق الكهولة أو ليل 

 .ب الوفاءالشيخوخة. تحية لقلو

*** 

عندما توقفوا عن استخدام نظارات التزمت والتشدد الداكنة بدا الجو صافياً وأبصروا األمور 

 .عليه. تحية صافيةبوضوح ال غبار 

*** 

ظلت صور النبالء والعظماء حاضرة في أذهانهم يستمدون منها القوة األدبية واألفكار الخيرة 

 .وتقدير الطيبين من أي خلفية وانتماء

 



بين الحين واآلخر يومض نجم صديق في سماء قلوبنا فتنبض ابتهاجاً به وينطبع في ذاكرتها 

 .حتى لو غاب عن مجال رؤيتها

*** 

 .لم تتغير معالم حياتهم التي بنوها على صخر القيم الصامد لرياح التغيير وتقلبات الزمن

*** 

 .مشاعر غنىً عاشوا بوئام مع جيرانهم ولم يكن لهم عن مراعاة الحقوق وال

*** 

 .رّصعوا أفكارهم بماس الشفافية وذهب اإلخالص فتجسدت حباً وجماالً وثراء

*** 

 :وكتب إلى صديقه يقول

 .رفع همومك وإدخال الطمأنينة إلى نفسك أهم عندي من كل مباهج الدنيا وأمجادهاإن 

*** 

دوافعه وينهض بأفكاره كانوا على تناغم وثيق مع تلك القوى التي تستحث اإلنسان كي ينقي 

 .ويكون عضواً نافعاً في العائلة اإلنسانية

*** 

بداعات وروائع العقل الكلي الذي ال وقيل أن نتاج العقل البشري لم يصرفهم عن التفكير في إ

 .حد لعبقريته وال انتهاء لبدائعه

*** 

يها األحداث قرروا تشييد حصون داخلية صامدة، ال تدمرها العوامل الخارجية وال تطغى عل

 .العشوائية

*** 

ومع أن الظروف قد تحول دون التفاعل المرغوب مع األصدقاء الطيبين لكنهم يسكنون الذاكرة 

 .ملء القلب ومحبتهم



*** 

عندما اهتموا بالتنمية النفسية وتغذية المشاعر اإليجابية عّم النمو واالزدهار كافة مناحي 

 .حياتهم

*** 

حباطات الماضي الكئيب والتغلب على القنوط الثقيل بالتفاؤل قرروا عدم استحضار آالم وإ

 .والبهجة واألمل

*** 

 .ماً لخالق الحياة الذي من أسمائه السالمأَحبوا صناعة السالم واحترموا الحياة احترا

*** 

لم تكن البيئة الخارجية كافية بالنسبة لهم فبنوا بيئة داخلية كانت مرتكز حياتهم ومنطلق 

 .تفكيرهم وتوجهاتهم

*** 

 .عندما تأكدوا أن مطلبهم ال يكمن في هذا وذاك واصلوا البحث حتى عثروا على الذات

*** 

لبث األفكار البنّاءة والمشاعر الطيبة والنوايا الحسنة فأحسنوا  عقولهم وقلوبهم استخٓدموا

 .االستخدام

*** 

يقال أن ال غنًى عن نسغ االحترام لتغذية أغراس القلوب الُمحبة وتعزيز نمو التواصل الودي 

 .والتعاطف الوجداني بين الناس

*** 

ين لعلمهم أنه تصرف غير د في نفوس اآلخرلم يسمحوا ألنفسهم بتعمد إيقاد نار الغيرة والحس

 .الئق وعواقبه غير سليمة

*** 



ذات مرة رسم أحد مشاهير الرسامين باباً إنما دون مقبض ولما سأله النقاد عن السبب أجاب: 

 .إنه باب القلب الذي يُفتح فقط من الداخل

*** 

نها اقتهم وازدهرت ألوألنهم لم يسمحوا ألنفسهم بتوقع مكاسب من أصدقائهم فقد انتعشت صد

 .كانت محصنة إزاء سوس األنانية الناخر

*** 

تحية للنفوس الكبيرة والقلوب الوفية التي تسكنها مالئكة النور وتستقطب نواياها الطيبة 

 .أطياف الخير والجمال

*** 

إن من يعمل على استمالة اآلخرين لتبني وجهة نظر متجنية يحاَسب مرتين: مرة على التجني 

 هومرة على التشجيع علي

*** 

  
 إن الحياةَ مع القناعِة راحة 

  ومع التحّرِق حرقة  وسعيرُ 

سبروا آفاق النفس وأغوار الحس بمراصد األفكار الثاقبة والمشاعر الرهيفة فاكتشفوا ما فاق 

 .التوقعات ولم يكن في الحسبان

*** 

 أسكتلنديمثل  -. من يرغب بأكل الثمرة عليه أن يتسلق الشجرة

*** 

مزايا والسجايا وأن قلبها كان نقياً كالذهب الصافي ال أثر فيه للغش أو الزغل كانت كريمة ال

 .فدخلت القلوب وبقيت فيها

*** 



في الدموع قداسة.. فهي ليست عالمة ضعف بل قوة. إنها تتحدث بفصاحة أكثر من ألف 

 .كن التعبير عنه بالكالملسان. وهي إما رسائل حزن غامر أو ندم عميق أو حب ال يم

*** 

 .يقال أن حفظ الجميل هو ذاكرة القلب، وأن ذوي القلوب الطيبة هم أصحاب ذاكرة القطة

*** 

 

يجب أن يتعلم الصغار في سن مبكرة أن ال شيء يأتي دون مجهود. يجب أن يعمل الشخص 

 شري دايا ماتا –. العالم كي يستحق ما يحصل عليه في هذا

 

*** 

روف ثباتهم فظلوا متمسكين بنهجهم المبدئي لم تفل األحداث عزائمهم ولم تخلخل الظ
 .ملكونيمحافظين على قيمهم الجوهرية كأعز وأثمن ما 

 

*** 

على قدر من الدقة والصواب بحيث يسعفهم في استشفاف ما يتعدى  كان إحساسهم الباطني
  .الحرف ويوارى في تضاعيف الكالم

*** 
 

كي ال يباغتهم الداعي األخير على غفلة الحياة قصيرة مهما طالت فتزودوا لآلخرة أدركوا أن 
 .طاب الزاد وطالت األعمار -منهم 

 
*** 
 

كانت كلماتهم وأشعارهم وآراؤهم ونصائحهم ترياقاً للهموم وتعزية للقلوب وتعضيداً للهمم.. 
 .ونعم الرسالة رسالتهم

 
*** 
 

ارات العاصفة النفوس إلى النقاشات الهادئة الهادفة وتمج الحومع ارتقاء األفكار تميل 
 .العنيفة التي ال جدوى منها وال فائدة ترجى

 
*** 

 الفاتر –. من يحسن التصرف في لحظته الراهنة يصنع صنيعاً طيباً يدوم دوام األبدية



 
 الخيُر باٍق ألن الحَق داعمهُ 

 والشُر مهما عتى فاٍن ومدحورُ 

 
*** 
 

 -. انت الفكرة في منتهى السموغاية اإلنسان هي العمل ]المجدي[ وليس الفكر، حتى ولو ك
 توماس كارليل

 
*** 
 

لن تنطفئ أنوار البصائر ولن تُسد الطرق أو تُغلق األبواب ما بقيت مشاعل الخير متوهجة 
 .في هياكل النفوس ومعابد القلوب

 
*** 
 

 

األخالق النبيلة كاحترام الذات والتعامل بصدق وإنصاف مع تركوا ألبنائهم وبناتهم إرثاً من 

 وتقوى هللا. خرين ومراعاة الحقوقاآل

 

*** 

 

امتدح أحد الحكماء األفاعي المجلجلة ذوات الجرس ألنها تنبّه بإحداث جلبة قبل اللدغ وكأنها 
 .بذلك تتبرأ من الغدر الذي هو من شيم اللئام

 
***  

 
 وكفيف  ُمبصر  في عقلِه 

 أحكُم من ُمبصٍر ال يعِقلُ 

 
***  
 

رور التي تنتابنا، وننجز واجباتنا بهمة وعن طيب خاطر، ونضع عندما نتحمل بشجاعة الش
ثقتنا في هللا ونستلهم سيرة الطيبين األبرار، لن يربكنا الخوف وسنكون متأهبين عندما تحين 

  .ساعة الرحيل
Henry Giles 



 

***  

 

 سيشرقون كالشموس في أفق جديد
 ما وراء حدود هذا العالم

 .بة والتضحية والوفاءوسيتألقون لألبد في سماء المح
 سنراهم في ابتسامات األطفال وعيونهم الصافية
 وفي الليالي القمراء سنعاين أطيافهم الحبيبة

 والنجوم الصامتة ستروي لنا حكايات طويلة عن بطوالتهم
 اناً رخيمة ألرواحهم الطيبةوالطيور ستشدو ألح

 وهكذا سنشعر بقربهم وسنحس أنهم ما زالوا معنا
 .ا قبل الرحيلمثلما كانو

 

*** 

 

 

 إن التسّرع  ال يخلو من الخطلِ 
 والحكمةُ تقتضي رشداً وترشيدا

 
***  
 

من عالمات النبل الشعور بالمسؤولية وعدم استغالل طيبة اآلخرين أو االستحواذ على 
 .قدراتهم ومقدراتهم لمصالح ومطامح شخصية

 

*** 

 

 

ن وشحذ إرادتهم وإطالق طاقات هاجعة أما تغلبهم على الخوف من الفشل فقد ساهم في شح

 .ما كانوا على دراية بامتالكها من قبل

 

*** 

 

لم يستهوهم الروتين الرتيب فاستقلوا مراكب الحث الذاتي ورفعوا أشرعة الطموح البنّاء 

 .ويمموا وجوههم شطر آفاق التجديد واإلبداع

 

*** 

 



وتعلموا وعلموا وأدوا رسالتهم كانت نفوسهم كبيرة ومقاصدهم شريفة فاستفادوا وأفادوا 
 .تحية لملح األرض .على خير ما يكون األداء

 
*** 
 

 .الرصيدأدركوا أن للحياة غاية أسمى من المفاهيم الوضعية فعملوا على تحقيقها وعززوا 
 

*** 

 

بحثوا بلهفة عن ماسة الحقيقة وسط كومة من زجاج األوهام فعثروا عليها وكان فرحهم 
 ً  .عظيما

 

*** 

 

 

وجدوا في إيمانهم العميق باهلل وثقتهم بأنفسهم وتفاؤلهم بغد أفضل قوة مكنتهم من التعامل 

 .مع األحداث الصعبة والذكريات الموجعة المريرة

 

*** 

 

 

 يا غائباً بالجسِم أنٓت حاضر  
 وبقوٍة في الروحِ والوجدانِ 

 
*** 

 

 .ينقب عنه في داخله أنظروا للداخل، ففي الداخل ينبوع الخير دائم التدفق لكل من
 ماركوس أوريليوس

 

 
 :وقال شديد الوجد

 وأشتاقك كاشتياق الغريقِ 

 لبعض الهواِء وبعض الَسندْ 

 

 
وطيبة وقلوبهم نقية وإيمانهم وطيد وضمائرهم حية وأعمالهم عقولهم راجحة وإرادتهم قوية 

 .خيّرة.. ولذلك أحبهم الباري ونالوا رضاه

 



*** 

 

 .ممناهم بين أذرعنا لفترة وجيزة ستظل قلوبنا تحتضنهم لألبدإن الذين ض: ومما قيل
 

*** 
 

 .ال بد أن تفقس البيضة أوالً قبل أن يتمكن الطير من التحليق
Alfred Tennyson 

 

*** 

 

إلى صهباء أثيرية ارتشفوها بعقولهم وتذوقوها بمشاعرهم المتلهفة أبداً إلى  ظمئت نفوسهم
 .زاد القلوب وشراب األرواح

 
*** 
 

  

 

شعروا بقوة دافعة تلهم وتوجه وتسلط ضوء التمييز الكاشف على مفاهيم وأفكار متباينة 

 .في عالم يعج بشتى التناقضات واألوهام

 

*** 

 

في األمل قوة كفيلة بتحويل الخسارة إلى ربح والخيبة إلى نجاح والضعف إلى قوة والقنوط 
 .إلى تفاؤل واستبشار

 
*** 
 
 طاغور –. ور بل اللحظات ومع ذلك لديها ما يكفي من الوقتلفراشات ال تعد الشها
 

*** 

 

عندما غسلوا قلوبهم بمياه النوايا الصافية أصبحت نظيفة فدخلتها مالئكة النور  قيل أنه

 رجعة.وهربت منها فلول الظالم إلى غير 

 

*** 

 

 



 

لتي عنها الحقيقة المطلقة هي أن اإلنسان يعيش وسط فيض ال ينضب من الطاقة الكونية ا

 هربرت سبنسر - ينبثق كل شيء

 

*** 

 
 واحدة من ثمرة الخلود إن قضمة

 ألطيب وأحلى من سلة من فاكهة الدنيا

 مثل صيني
  

 
وسنلتقي ونفرح بها في عالم الروح فرح األحبة بلم الشمل بعد  األعمال الطيبة تدوم لألبد

 . دهاماباداطول غياب
 

*** 
 

 ن ضرٍر .. وبدد همكم والحزن  تبديدادعاء: حماكم هللا من هٍم وم
 

*** 
 

أيتها الذاكرة، ما أجمل أن تبزغ من حجراتك أطياف  ألحبة وأصدقاء كانوا وما زالوا 
 .بقريبين من القل

 
*** 

 
هناك أدباء تنويريون صرفوا العمر في اإلفادة ونشر المعرفة فلنكرمهم بقراءة كتبهم 

 .واالستفادة من تجربتهم
 

*** 
 
 لورد بايرون - كفكفة دمعة واحدة أجدر بالشهرة الحقيقية من إراقة بحور من الدماء إن 
 

*** 
 

اتضح لهم أن مستوى الشخص ال يمكن أن يكون أرقى من مستوى تفكيره فاهتموا 
 .بترقية أفكارهم



كنها لم تثبطهم ولم تصدهم عن تخطيها وصوالً إلى الهدف العقبات بدت كالجبال ل
 .المأمول. اإلصرار دافع جبار

 
*** 
 

وألنهم أسسوا صداقتهم على صخر الوفاء واالحترام المتبادل فقد ثبتت على محك 
 .التجارب كالذهب الصافي وأنقى

 
*** 
 

ف فقد وبما أن التركيز على األمور الخارجية فقط يعني اختالل التوازن وإضاعة الهد
 .توجهوا للداخل لتحقيق التعادل

 
*** 
 

يقول الحكماء: مثلما يمكن للكهرباء أن تنّور أو تدمر المباني هكذا لقوى اإلنسان القدرة 
 .على تطويره أو تحطيمه.. بحسب استخدامها

 
*** 
 

ولقد ساعدهم اإلصغاء الرهيف للصوت الداخلي الهادئ الهادي على تجنب الكثير من 
 .مزالق الخطيرةالمغاصات الصعبة وال

 
*** 
 

كثيرة هي البوابات التي يتوجه الناس إليها، يقرعونها، يعالجونها، ويعبرون بوابات... 
 من خاللها.

 
 لها ألنها تفضي إلى هناك بوابات مشّرعة، دخل منها الموثوقون وأوصوا بالعبور من خال

وهناك بوابات يؤكد البعض أنهم دخلوا منها وكانت   وفضاءات مأمونة. ةساحات آمن
تجربتهم ممتعة وموفقة، ومع ذلك يتعين التفكير ملياً قبل ولوجها لعدم توافر التطمينات 

 الكافية بأنها ال تؤدي إلى أكمات وراءها ما وراءها..
 



وهناك بوابات يقصدها كثيرون ويتدافعون بالمناكب لعبورها على أمل أنها تقود إلى 
 سعادة جاهزة معلّبة ونعيم موفور ال يحتاج تذوقه سوى للتصور والتمني..

 
هذه البوابات وغيرها هي كناية عن مداخل واتجاهات وتوجهات الفكر الذي هو بحد ذاته 

البوابة الرئيسية التي تتشعب منها بوابات ال حصر لها.. من خير وشر.. ومحبة 
 .. وإنصاف وإجحاف.. والقائمة تطــــــــــول.وكراهية.. ونور وظالم.. وإيثار واستئثار

 
 .دامت بوابات الخير مفتوحة على مصراعيها

 
*** 
 

إن الرغبة في بث المسرة وليس األلم من حولنا هي أعظم من كل مستحضرات الجمال 
 .ومن أساليب التصرف المصطنع

 
*** 
 

ير اإلنغماس في المخاوف والهموم يسلب المرء جزءاً من حياته في حين يفتح التفك

 .اإليجابي أبواب األمل ويسد منافذ التنغيص
 

*** 
 

يقال عندما تنطلق األدعية الحارة من القلوب المتواضعة تحملها نسائم الرجاء إلى مقام 

 .االستجابة
 

*** 
 

  God is Love  ومن أسمائه الحسنى الودود هللا محبة

 
*** 
 

لطاقة ويشتت التنفس الهادئ يستقطب اإللهام واإلبداع في حين يبدد التنفس المتسارع ا
 .الفكر ويؤدي إلى اتخاذ قرارات عشوائية مبتسرة

 
*** 



يقال أن الكبرياء الروحي يولّد الغرور وهو ضرب من األنانية التي تحول دون انفتاح 
 .القلب وبساطة الروح وتمدد الوعي

 
*** 
 

لتكن المشاعر ودية والنوايا صافية والقلوب متقاربة والكالم طيباً والعقول متناغمة 
 الفيدا – .والنفوس تواقة للخير

 
*** 
 

يقول الحكماء: من يراقب أفكاره وكالمه يجلب لنفسه الخير والحق والجمال، ويجتذب 
 .األناس الطيبين إلى دائرة حياته

 
*** 
 

  .بقيمته وأصالته في كل البلدان األخالق الرفيعة تشبه الذهب المصفى الذي يحتفظ
 لي هونغ تشانغ

 
*** 
 

وكأن السالم يقول: إنني دائم البحث عن قلوب تسكنها الطيبة والبساطة وبراءة األطفال 
 .ألستقر فيها وأغذيها

 
*** 
 

 .ويمكن القول أيضاً: عميق كالمحبة يقول سوينبرن: عميق كالكراهية
 

*** 
 

المتفائلون أقل عرضة لإلصابة باألمراض المعدية من المتشائمين وأقل احتماالً للتعرض 
 سليغمن – لمشاكل صحية خطيرة في الكهولة والشيخوخة

 
*** 
 



وقيل أنهم ُمذ قرروا السير على الدروب السليمة المستقيمة طاب عيشهم وارتاحت 
 .نفوسهم

 
*** 
 

كانت أنفس ممتلكاتهم تلك التي ال يمكن انتزاعها أو االستيالء عليها بالقوة نظراً لطبيعتها 
 .الالمادية وقيمتها المعنوية

 
*** 
 

 :ومن أنشودة المتيم الولهان
 

 كل ضياءكن نوري فوق 
 وفرحتي التي ال تعلوها بهجة

 .وخذني بين ذراعيك يا من أنت لي
 

 كن الحب األعظم في حياتي
 وبدد ضباب االنفعال من سمائي
 .واسطع من خالل غيوم عقلي

 
 امنحني اإلرادة ألضع كل أيام حياتي

 بين يديك وفي عهدتك
 واسمح لي أن أستريح في قلبك
 ودعني أفقد ذاتي في حضرتك

 لي عند الغسقوانشد 
 حتى أغفو على أنغامك

 .ويقظني مع إطاللة فجرك
 

 جيمس وارنك
 

*** 
 

العاطفة وال  التفكير الخالق هو تفكير واضح ومنسق وغير متذبذب.إنه ال يتغير بتغير
وثابتاً كي يصبح باإلمكان  تطغى عليه آراء اآلخرين. يجب أن يكون قالب الفكرة جاهزاً 



 .الظهور لي إبرازها إلى حيّزصب المادة الخالقة فيه وبالتا
Inner Culture 

 
*** 
 

وقالت المتنورة: النصر يكمن في معرفة من نحن، ولماذا نحن هنا، وإلى أين سنذهب بعد 

 .انتهاء رحلتنا األرضية
 

*** 
 

لم يسمحوا لسوء الفهم واالنفعاالت المحتدمة بحجب نور بصائرهم وإعطاب ملكات 
 .تنتاج الصحيحتمييزهم فأبقوا على وضوح الرؤية واالس

 
*** 
 

سئل حكيم عن ماهية )خاتم لبيك( فأجاب: إنه الفكر الذي إن ُوّجه في المسار الصحيح 
 .يجلب لصاحبه السعد ويبعد عنه الغم والنكد

 
*** 
 

تحية لإلرادات الطيبة التي توجهها نوايا الخير وتغذيها محبة الحق وتحركها النزعات 
 .اإلنسانية

 
*** 
 

ً  التركيز على السلبيات يزيدها والنتائج خير  وهذا ينطبق أيضاً على اإليجابيات قوة وزخما
 .دليل
 

*** 
 

 :دعاء أعجبني
وتنبض قلوبنا بحبك وتمتلىء نفوسنا بنعيمك  نسألك يا رب أن تومض عقولنا بنور حقك

 .وفيض نعمتك
*** 



غرسوا فيها بذور الخير أدركوا أن الدنيا مزرعة اآلخرة فاستصلحوا تربة النفس و
 .العصية على الفساد والتلف

 
*** 
 

كانت األفكار اإلبداعية بالنسبة لهم بمثابة منشطات نفسية ومغذيات عقلية حيوية.. ال 
 .يمكن االستغناء عنها أو التقليل من أهميتها

 
*** 
 

 .مثلما تُبدد أشعة الشمس الضباب الكثيف الكلمة الطيبة تبدد غيوم سوء الفهم
 

*** 
 

عاء عميقاً وحاراً فانطلق كسهم من نور اخترق كثافة الظلمة وبدد غمام الغم كان الد
 .وحظي باستجابة

 
*** 
 

مثلما يطارد ضياء الشمس أكداس الظالم هكذا يطرد نور الحب ظالم الضغينة والبغضاء 
 .من سماء القلب

 
*** 
 

عثور وألنهم كانوا جادين ومخلصين في بحثهم الحثيث عن الجميل المفيد فقد كوفئوا بال
 .على كنوز وذخائر ال تنفد

 
*** 
 

وجدوا راحة في السير على الطرقات الطويلة المستقيمة بدالً من الدروب القصيرة 
 .الملتوية المحفوفة بشتى المخاطر والمحاذير

*** 
 
 



تجمعهم الكلمة الطيبة وتستقطب اهتمامهم الموضوعات االنسانية وتحركهم مشاعر 
 .المحبة ويميزون الحق من الباطل

 
*** 
 
توصلوا إلى قناعة بأن النهج القويم ينزع الحجب الصفيقة التي تعيق انبثاق النور و

 .الطبيعي وتغلف النفس بغيوم ركامية من الجهل والغرور
 

*** 
 

دع الحب يظهر من خالل األعمال الطيبة مثلما تظهر الخيوط الفضية من خالل الخرز 
  .الكريستالي الشفاف

Edwin Arnold 

 
*** 
 

ال فتشا عن مكان فسيح مريح يعيشان فيه فعثرا عليه في قلب قيل أن الحب والجم
 .البساطة

 
*** 
 

ال يمكن تحقيق السالم عن طريق البطش والعنف، ألن السالم يمكن إحرازه فقط عن 
 .طريق التفاهم والوفاق

R. W. Emerson 

 
*** 
 

 يجب عدم استخدام الكثير من الكالم للتحدث عن أمور طفيفة، بل باألحرى استخدام كلمات
  .قليلة لقول أشياء معتبرة يُعتد بها

 فيثاغورس
 

*** 
 



ربما كان الفانوس السحري هو كناية عن مصباح أثيري يضيئ هيكل القلب فيطرد منه 
 .عتمة الكراهية الكثيفة

 
*** 
 

ومع أن طوفان السلبيات كان طاغياً لكنه لم يجرفهم لتمسكهم الشديد بصخور المبادئ 
 .العصية على الزعزعة واالنجراف

 
*** 
 

 .من كان همه مراقبة نفسه يستثمر طاقته العقلية فيما ينفعه ويثمر خيراً له ولغيره
 

*** 
 

ة الرجاء في نسألك يا رب أن تشفي الجراح الدامية وتعّزي القلوب المتألمة وتوقد شعل
 .النفوس الحائرة وتحرر البشرية من كوابيس الشقاء

 
*** 
 

اختاروا تكوين روابط متينة وإقامة عالقات قوية مع ثوابت جوهرية صامدة أمام تقلبات 
 .الزمن فأحسنوا االختيار

 
*** 
 

. لم تكسرها 99واصل  ضرب الصخرة بالمرزبة )المهّدة( فانكسرت في الضربة الـ 

 .ها إذ ساهمت كل الضربات بكسرهاالضربة األخيرة وحد
 

*** 
 

عملوا جاهدين على اإلفالت من السالسل النفسية المكبلة لعقولهم ومشاعرهم أمالً في 
 .تذوق طعم الحرية الحقيقية

*** 
 
 



ما أن تمسكوا بلهفة وثقة تامة بذلك الخيط غير المنظور حتى تحّول إلى حبٍل فائق 
 .المتانة وعصي على االنقطاع والتلف

 
*** 
 

رسوا كل طاقاتهم واهتماماتهم للعالم وبضاعته بل خصصوا قسطاً من وقتهم لم يك
 .للكشوفات الباطنية فعثروا على نفائس

 
*** 
 

اإلرادة وسد  تحليل البواعث الذاتية ولجم الهوى بشكيمة وجدوا أنه من األجدى واألهدى
 .النقص بالنوايا الطيبة وتحقيق اإلنجازات المعتبرة

 
*** 
 
آفاق  أْرحب كثيراً من قوالب التفكير التقليدية الضيقة وأكثر تطور العقول تنفتح ندما تع

 .مالءمة واحتواًء لمدركات النفس
 

*** 
 

جمعوا ما بين براءة األطفال وحكمة العقالء وحنكة المجّربين ويقين العارفين وساروا 
 .بتواضع أمام رب العالمين

 
*** 
 

لنا أفكار اآلخرين وتجّسد  هناك من نسعد كثيراً برؤيتهم في األحالم التي كثيراً ما تنقل
 .مشاعرهم نحونا

 
*** 
 

صآدقوا الصدق واتخذوه دليٓل درٍب فلم يخذلهم ولم يضلوا السبيل أو يتنكبوا عن جادة 
 .الصواب

 
*** 



 
التٓحقوا بقافلة أهل اليقين فقطعوا مفاوز الحياة الشاسعة وقفارها الموحشة دون أن 

 .يشعروا بالوحشة أو تخيفهم األهوال
 

*** 
 

مهما بدت المنافذ مسدودة والمشاكل مستعصية، هناك قوة عليا قادرة على تقديم العون 
 .لكل من يتوجه إليها بيقين الواثق وثقة الموقن

 
*** 
 

نحة ترفع أصحابها عالياً وتحلق بهم بعيداً عن األجواء المثقلة بأبخرة للنوايا الطيبة أج
 .الجشع واألنانية الخانقة

 
*** 
 

قرروا عدم تكريس كل اهتمامهم لعالم مترع بالمتناقضات والمفاسد بل تخصيص بعض 

 .والبحث عن الحقيقة الوقت الستبطان الذات
 

*** 
 

وجدوا في االنسجام الذاتي قوة منعشة وحيوية متجددة وقدرة فريدة على التعامل بحذق 

 .ودراية مع الظروف المستجدة
 

*** 
 

أدٓركوا أن الثقة التامة بالعناية الربانية هي تحصين إيماني فعّال ضد مفاجآت الدهر غير 
 .السارة فاطمأنت نفوسهم

 
*** 
 

كل يوم بالنسبة لهم كان بمثابة صفحة جديدة يدونون فيها ما يبعث على التشجيع ويعزز 
 .روح التفاؤل واألمل

*** 



 
واستشرفوا آفاقاً واسعة لتعزيز  ضيقةلم يكتفوا بالوقوف عند المألوف بل تخطوا نطاقات 

 .التجارب وتنويع الرؤى
 

*** 
 

صرف وقتهم الثمين في التفكير الخالق والعمل النافع وتطوير  وجدوا أن من األجدى لهم
 .الذات وعدم مضاعفة قوة السلبيات بالتركيز عليها

 
*** 
 

 .خيراقتضت حكمتهم الفطرية عدم انصياعهم لكل ما يخالف قناعاتهم وال ينجم عنه 
 

*** 
 

كانت المسافة طويلة والدرب بدا مقفراً.. لكن العزيمة الصادقة اختزلت المسافة وحّول 
 .اإليمان الحي وحشة الدرب إلى أنس

 
*** 
 

الكلمات التشجيعية توقظ قوة الحياة وتجدد النشاط وتحفز العقل وتبقي شعلة األمل 
 .متوهجة

 
*** 
 

لحاق الضرر فاختاروا توظيفها فيما أدركوا أن األفكار قوًى يمكن استخدامها للنفع أو إل
 .ينفع ويشفع

 
*** 
 

اكتشفوا أنه بمراقبة التنفس تهدأ األفكار المضطربة فتحل الطمأنينة في القلب وتفقد 
 .المشاكل زخمها ويرتاح الجسم ويقل الشعور بالتعب

 
*** 



دياً أيقنوا أن المسارات الخاطئة واألساليب الملتوية هي مصائد ومتاهات يتعين تالفيها تفا
 .للوقوع فيها أو الضياع في منعطفاتها المربكة

 
*** 
 

كان احترامهم للمرأة وتقديرهم لدورها الحيوي والجوهري دليالً على احترامهم ألنفسهم 
 .فاستحقوا بذلك التقدير واالحترام

 
*** 
 

لم يتجاهلوا ذلك الصوت الذي همس لضمائرهم بالرغم من خفوته، بل أصاخوا السمع 
 .وأدركوا أهميته وعملوا بإرشاده إليه ففهموا فحواه

 
*** 
 

كانت األجواء يتخللها الهدوء والنشاطات يسودها االنسجام فخفقت القلوب بحب عميق 
 .وارتشفت النفوس من كوثر السالم

 
*** 
 

لألحداث  أحياناً يسبب الكالم المقروء أو المسموع اإلرهاق وكذلك الصور المتالحقة
 .واألعصاب واآلخر إلراحة الدماغ المتعاقبة ويستحسن أخذ فرصة بين الحين

 
*** 
 

في عيد الشكر، أشكر هللا على كل الطيبين الذين رّصعت أسماؤهم صفحات حياتي 
 .وغمرت محبتهم ضفاف قلبي

 
*** 
 

بعضهم يمرون في حياتنا كالشهب العابرة ويتركون لنا ذكرى.. آخرون يدخلون فضاءاتنا 
 .كالكواكب الدرية فنراهم متوهجين كلما رفعنا أبصارنا

 
*** 



لكم يحتاج العالم إلى مزارع عقلية ونفسية الستنبات األفكار المثمرة والكالم الجوهري 
 !والجرأة األدبية والمشاعر الودية

 
*** 
 

اهد القلوب على المحبة والوفاء تزداد قرباً من بعضها مع توالي األيام واألعوام عندما تتع
 .ويغمرها فيض من نشوة الحبور

 
*** 
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