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إهدائي ..

إلى من عشت تحت ظلهما ، و نشأت تحت عينيهما 

اعترافًا بفضلكما .. و افتخارًا بكما 

إلى أخويَّ الكبيرين الكريمين 

دخـّيـل و فـالـح
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شكري و عميق امتناني ..

إلى صديقي المميز سفيان بن سعيد العباد ، إلى الجندي المجهول ، 
وراء كل إنجاز أنتم ترونه اآلن ، فقد وّفر لي بيئة آمنة لإلنجاز ، 
و أعتبر نفسي محظوظًا بمقابلته و صداقته ، فحقيقة المشاعر التي 
بيننا تدفعنا دومًا مسافات بعيدة لإلنجاز ، فشكرًا ال حدود لها أبعث 

بها لشخصك أيها المكرم .
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شبه مقدمة ..
سأحكي قصتي مع مفكرتي أكثر من كونها ُتعبر عن مقدمة ، لسُت 
أدعي بأنني قد خططت لكل شيء بالنسبة لطبيعة هذه المادة التي بين 
أيديكم اآلن ، ما حصل بكل صراحة هو تقدير رباني ، حيث أنني قد 
تعرفت على طريقة تلقائية و عفوية بأنني قد كنُت أقوم بتسجيل 
كل ما يعجبني أثناء قراءتي لبعض الكتب ، و األقوال التي أسمعها 
ويتحدث بها من حولي ، بقيُت على هذا سنوات ، و قد كان األمر ينمو 
و يتطور مع الوقت ، حتى جاءني يومًا أحد أصدقائي و أخبرني بأن 

علّي أن أخرجها في كتاب ، و من هناك كانت البداية .
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اإلنسان ..
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اإلنسان كائن حي حساس متحرك باإلرادة

ابن القيم
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اإلنسان ..

و هذه   ، عني  التي كونتها  الصورة  تكره  أنت   .. تكرهني  •أنت ال 
الصورة ليست أنا ، إنها أنت .
أدونيس –  شاعر سوري

•ما ينبغي أن تتجنبه هو أن تشكو حالك لمن ليس بوسعهم شيء 
يقدمونه لك سوى المعاناة من شكواك .

د. واين دبليو داير 

•من كثر رضاه عن نفسه كثر الساخطون عليه .

محب الدين الخطيب 

•ِنعم البديل عن الزلة االعتذار .
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•من لم يكن حكيمًا لم يزل سقيمًا .
أرسطو 

•شكرًا لألشواك ، فقد علمتني الكثير .
رابندا ناث طاغور – شاعر وفيلسوف هندي

•إذا أردت أن تكون أصياًل فحاول أن تكون نفسك ، ألن اهلل لم يخلق 
شخصين متماثلين تمامًا .

برنارد ملزر

•القدوة قيادة .
ألبرت شفايترز – طبيب ألماني

•يمكنك معرفة المزيد عن الشخص من خالل ما يقوله عن اآلخرين 
أكثر مما يمكنك معرفته من خالل ما يقوله اآلخرون عنه .

أودري هبرون 

•الحكمة أهم مكونات السعادة .
سوفو كليس

•كل شيء يحتوي على جمال ، لكن ليس كل شخص يستطيع أن 
يرى ذلك الجمال .
كونفوشيوس

•ليست األنانية أن يعيش المرء كما يهوى ، بل أن يطلب من اآلخرين 
أن يعيشوا كما يريد هو أن يعيش .

أوسكار وايلد 
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 ، الماضي  في  فتصير  عينيك  تغلق   ، الوقت  يصنع  من  أنت  •إنك 
تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل .

الطاهر بن جولون   

•العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة ، حتى و لو لم يؤمن 
بها .

نجيب محفوظ 

•ال تبحث عن النكد ، فإنه يعرف عنوانك .
برنارند شو 

•أنا متأكدة أن كل شيء يحدث لسبب ما ، حتى و لو كانت الحكمة 
لمعرفته تنقصنا .

أوبرا وينفري

•أحد أعراض قرب االنهيار العصبي هو إيمان المرء بأن عمله هام 
للغاية.

برتراند راسل 

•اإلنسان موسوعة كاملة للحقائق .
رالف إمرسون 

•عجبُت لمن يغسل وجهه عدة مرات في النهار ، و ال يغسل قلبه مرة 
واحدة في السنة .

ميجائيل نعيم 

•الصداقة حب دون أجنحة .
لورد بايرون – شاعر انكليزي 



14

•الخطأ الوحيد في حياتي هو الخطأ الذي لم أتعلم منه شيء .
د. سلمان العودة 

•القوي من حكم غيره ، و العظيم من حكم نفسه .
الوتسي

•أقوى مبادئ التطور يكمن في االختيار اإلنساني .
جورج إيليوت

، ال تغتر كثيرًا  أبطاؤها  تأثيرًا أقصرها و  الساعة  •أكثر عقارب 
بالحركة و الشكل .
صالح الفوزان 

•لو شغلك ما يعنيك ، تركت ما ال يعنيك .
الفضيل بن عياض 

•حريتي من اهلل ، فإن فقدتها فأنا وحدي المسؤول عن ذلك .
أمين الريحاني – أديب لبناني 

•الرجال معادن ، بعضهم يذوب في درجة حرارة ال تتجاوز العشرين، 
ال  منهم  قلة  لكن  و   ، الخمسين  درجة  إلى  يصعد  اآلخر  البعض  و 
يذوبون حتى في الفرن الذري ، و حين يذوبون يتحول فحمهم إلى 

ألماس .
محمد عبدالحليم عبداهلل – كاتب و روائي مصري

•ما ندمت على سكوتي مرة ، لكنني ندمت على الكالم مرارًا .
عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه 
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•معظم الرجال تقريبًا يمكنهم تحمل الصعاب ، لكن إن أردت اختبار 
معدن رجل فاجعل له سلطة .

أبراهام لنكون 

•ال بأس من أن يساورك الشعور باإلثم ، فهذا معناه أن ذهنك نابض 
و قلبك نابض و أحاسيسك نابضة .

جبرا إبراهيم جبرا

•عظيم هو الرجل الذي لم يفقد قلبه الطفولي .
منسيوس

•أحكم العقول ما زال أمامه ما يتعلمه .
جورج سنتايانا 

•ال شيء يظهر شخصية المرء أكثر من األشياء التي تضحكه .
يوهان جوته – أديب ألماني 

•سيعيش الحكماء نفس حياتهم و لو ألغيت كافة القوانين .
أريستوفان 

•ليس حرًا من لم يسد إمبراطورية نفسه .
فيثا غورس

•ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته .
الشافعي 

•أن تكون حزينًا على ما ال تملكه ، تبديد لما تملكه .
كين كير
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•قوة العقل تكمن في الرصانة ، ألنها تبقي عقلك بعيدًا عن تشويش 
العاطفة .

فيثا غورس 

•بعض الناس مزاجه كاإلناء الصغير ، أدني شيء يكدره ، و بعضهم : 
كالبحر ، مهما يلقى في البحر يغرق ، و بين ذلك برازخ .

د. محمد الحمد   

•إن أعظم انقالب في حياتي هو اكتشاف أن األفراد يمكنهم التغيير 
في المظاهر الخارجية لحياتهم بتغيير موقفهم الداخلي لعقولهم .

وليام جيمس 

•بعض من تتعامل معه مثل البرشومي ، اصبر على وخزاته و تلذذ 
بحالوته .

حمد الماجد 

•لم أحترم رأيك الذي لم تقله ، احترمت صمتك الذي قلته .
صالح الفوزان 

•العمر و المال ال يقاسان باألرقام ، بل بمقدار استمتاعك بهما .
د. عبدالرحمن الدريس   

•ال أحد مسؤول عن حياتك سواك .
أوبرا وينفري

المكان  الوطن هو   : الوطن فقال  •سئل أحدهم ذات مرة عن معنى 
الذي ُتحفظ فيه كرامتي و يكون فيه معاشي .
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•من أبصر محاسن نفسه ابتلي بمساوئ الناس ، و من أبصر عيوب 
نفسه سِلم من رؤية مساوئ الناس .

محفوظ النيسابوري 

•ليس للشيطان سالح لإلنسان مثل خوف الفقر ، فإذا وقع في قلب 
اإلنسان منع الحق و تكلم بالهوى و ظن بربه ظن السوء .

سفيان الثوري 

•أريد التغيير من أجلي و ليس من أجل أي أحد آخر .
أوبرا وينفري

•على الواحد منا أن يكون على حذر من نصائح أصدقاء المصلحة، ألن 
نصائحهم تكون حسب الظاهر في مصلحتك ، و تكون في الحقيقة 

لمصالحهم و على حسابك .

•اإلنسان يرى العالم بوضوح من أعلى الجبل .
أبو طالب – عم الرسول صلى اهلل عليه و سلم

•ال يمكن أن نجعل الطباع كلها طبعًا واحدًا ، و ال اآلراء كلها رأيًا 
واحدًا ، و ال السلوك البشري كله نمطًا واحدًا ، فال بد من أن يفهم 

الناس بعضهم بعضًا .
عصام العطار 

•الوعي أول التغيير .
أوبرا وينفري 
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التي  الخطط  ، ألن  األعمال  البشرية هو أصعب  المادة  •العمل على 
نضعها للتعامل معها تقابلها خطط أخرى تعمل في االتجاه المقابل و 
تسعى إلى أهداف عكسية يقوم عليها ، و لهذا فإن نقاط القوة والضعف 
و  الميزان  كفتي  تشكل  التي  هي  المضادة  الخطط  و  الخطط  في 

زاويتي المعادلة.
د. عبداهلل بن بّيه   

•إذا أردت أن تكشف رأيك الحقيقي في أي شخص فأرقب ما يصيبك 
من تأثير لدى أول نظرة تلقيها على رسالة واردة منه .

آرثر شوبن هاور – فيلسوف ألماني 

•يعرف كل مزارع أنه يستطيع َجني محصول أكثر إذا غذى حقوله 
بالسماد ، و يحتاج اإلنسان إلى إشباع حاجاته إذا أردنا الحصول منه 

على نتائج أفضل .

•ليس عليك أن يقتنع الناس برأيك ، و لكن عليك أن تقول للناس 
ما تعتقد أنه حق .

د. مصطفى السباعي 

•األصل في الفطرة اإلنسانية : المسالمة .
د. سلمان العودة 

•إن الصوت شيء فريد أكثر من البصمة ، إنه يكشف عن شخصيتك 
و مزاجك و اتجاهاتك و مشاعرك في كل مرة تفتح فيها فمك 
للتحدث ، فإنك تعّرض نفسك و أفكارك و بضاعتك و خدماتك .

فيفيان بوكر

•إذا عجز القلب عن احتواء الصدق عجز اللسان عن قول الحق .
عباس محمود العقاد 
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•من حسنت نيته في الحق و لو على نفسه كفاه اهلل ما بينه و بين 
الناس ، و من تزين بما ليس فيه شانه اهلل .

عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه

•ال شيء يعدل معرفة اإلنسان بنفسه .
د. عبدالكريم بكار

•إنني ال أصغي للوشايات أبدًا ، فإنها إذا كانت غير صحيحة تعرضت 
لخطر االنخداع ، و إذا كانت صحيحة اضطررت أن ُأبغض أناسًا ال 

يستحقون أن أفكر بهم .

ماريون كوبماير  

•معرفة السبب الذي قام شخص ما بتصرفه أو فعله مهم للتعامل مع 
هذا الفعل أو الخطأ ، و لذا جاء قول الخضر لموسى عليه السالم : 
﴿ و كيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا ﴾ ، فعند العالج ألي خطأ 

َتعرف على الدافع له لتسهل معالجته .

ياسر الحزيمي  

•فرق كبير بين أن ترى الرأي و بين أن تعتقده ، إذا رأيت الرأي 
فقد أدخلته في دائرة معلوماتك ، و إذا اعتقدت الرأي جرى في دمك 

و سرى في مخ عظامك و تغلغل في أعماق قلبك .

أحمد أمين   

 ، عليه  حكمًا  يصدر  ثم  باألمر  يشعر  أنه  اإلنسان  طبيعة  من  •إن 
لكن الشعور كثيرًا ما يكون خاطئًا ، و من هنا كان من المهم أن 
نتريث في تصديق مشاعرنا في أي موضوع ، قبل أن نفكر فيه تفكيرًا 
إيحاطيًا عميقًا ، أي أن نحسن درجة محاكمتنا العقلية لما نشعر به .
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•الغضب كالتابع الرديء الذي يحركك أواًل في مصلحتك ، فإن 
أطعته حركك في مصلحته.

قاسم أمين  

•ال تغبطن حيًا بشيء إال بما تغبطه به ميتًا ، و ال تطلب حاجة إلى 
من ال يبالي أال يقضيها لك .

ُأبي بن كعب رضي اهلل عنه  

•من األمور النافعة أن تعلم أن أذية الناس لك و خصوصًا في األقوال 
 ، بها  باالهتمام  نفسك  أشغلت  أن  إال  بل تضرهم  السيئة ال تضرك 

وسوغت لها أ ن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما ضرتهم .

الشيخ عبدالرحمن بن سعدي  
•احتج إلى من شئت تكن أسيره

و استغن عن من شئت تكن نظيره

و أحسن إلى من شئت تكن أميره

فأعظم ما يكون العبد قدرًا و حرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم 
بوجٍه من الوجوه ، فإن أحسنت إليهم مع االستغناء عنهم كنت أعظم 

ما يكون عندهم .

شيخ اإلسالم ابن تيمية   

•إن التنمية في محصلتها النهائية وسيلة و ليست غاية ، هي وسيلة 
السياسي  و  االجتماعي  و  االقتصادي  اإلنسان  بمستوى  االرتفاع  نحو 
والثقافي ، و ما دام هذا هو هدف التنمية الحقيقية فكل ما يؤدي على 
أي نحو إلى اإلضرار باإلنسان جسدًا أو روحًا ال بد أن يكون عماًل 

معاديًا للتنمية ، حتى لو ارتكب باسمها .
د. غازي القصيبي - التنمية .. األسئلة الكبرى 
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جحيمًا  الجنة  يجعل  أن  يستطيع  بنفسه  و  مكانه  في  العقل  •إن 
والجحيم جنة .

ميلتون – شاعر إنكليزي 

•إن العقل الفعال هو المؤثر في الكون .
ابن سينا 

•سيكتشف اإلنسان كلما غّير أفكاره إزاء األشياء و األشخاص اآلخرين 
أفكاره  يغير  ما  شخصًا  دع   ، بدورهم  األشخاص  و  األشياء  ستتغير 
وسندهش للسرعة التي ستتغير بها ظروف حياته المادية ، فالشيء 

المقدس الذي يشكل أهدافنا هو أنفسنا .
جيمس ألين – مثلما يفكر اإلنسان  

•ال يتأثر اإلنسان بما يحدث مثلما يتأثر برأيه حول ما يحدث .
مونتين - فيلسوف فرنسي

•من ال ينتصر على نفسه لن ينتصر على غيره ، فالمهزوم من هزمته 
نفسه قبل أن يهزمه عدوه .

أ.د. ناصر العمر 

•تحدثك عن نفسك دائمًا دليل على أنك لست واثقًا منها .
مصطفى السباعي – أديب سوري 

•رأيك بنفسك أهم من رأي اآلخرين فيك .
سنيكا 

•إن إحساسك بالوحدة يتعاظم عندما تتوق ألن تكون أفضل ما يمكن 
أن تكون 

ديفيد فسكوت 
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•المصلحة الشخصية هي الصخرة التي تتحطم عليها المبادئ .
توفيق الحكيم – أديب مصري 

•إن الذي يكل إلى الناس تقدير قيمته ، يجعلونه سلعة يتراوح سعرها 
بتراوحهم بين الحاجة إليها أو االستغناء عنها .

مصطفى العقاد – أديب مصري 

•العنف ليس معيارًا للثقة بالنفس ، بل بالعكس إذ ُيعتقد أن اإلنسان 
الذي يندفع للعنف بسرعة هو إنسان شعر بالتهديد أكبر من الواقع ، 

ألن ثقته بنفسه ضعيفة فلجأ بتغطيتها بشيء من العنف .
د. عمر المديفر 

في  في طريقتك  داخلك  من  أواًل  يبدأ  حياتك  في  تغير  أي  •إن 
التفكير ، و التي قد تجعل حياتك سعادة أو تعاسة 

إبراهيم الفقي – المفاتيح العشرة للنجاح 

إخوانه  معاتبة  أكثر  من  و   ، المتفائل  الفطن  هو  العاقل  •الكّيس 
وأعظم من لومهم لم تطل مودته ، و لن يدوم لهم صاحب ، قال موسى 
بن جعفر : ) و من لك بأخيك كله ؟ ال تستقصي عليه فتبقى بال 

أخ (
فيصل البعداني  

•البنية النفسية لإلنسان هشة ، إذ تستخفه كلمة ثناء و تفتنه نظرة 
و تقض مضجعه كلمة .

د. عبدالكريم بكار   

•الضمائر تصمت أكثر مما هو مطلوب منها ، و لهذا ابتدعت القوانين 
جوزيه ساراماغو – روائي و صحفي برتغالي
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•هذا العصر عصر الرفق و الصبر و الحكمة و ليس عصر الشدة!! 
بد من  فال   ، للدنيا  إيثار  و  غفلة  في  و  في جهل  فالناس أكثرهم 
الناس  يبلغ  و حتى  الدعوة  تحصل  الرفق حتى  من  بد  ال  و  الصبر 

وحتى يعلموا.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل 

•هناك خطأ شائع كثيرًا ما نقع فيه و هو خطأ التطابق ، فنحن نلوم 
أنفسنا إذا لم نشبه اآلخرين ، و نلوم اآلخرين إذا لم يشبهونا ، مع أن 
اهلل تعالى منح كل واحد منا تفردًا عجيبًا على مستوى العقل و الروح 
، و قد قال أميرسون : ) إن فكرة التطابق و االنسجام تلك الفكرة 

الحمقاء هي بمثابة وسواس يسيطر على العقول الضعيفة (

اجتنب  و   ، ينفعك  فإنه   ، يضرك  أنه  ترى  حيث  بالصدق  •عليك 
الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك .

الشعبي 

•معظم مشكالتنا الشخصية تقع بين “ ما أقصده أنا “ و “ ما فهمته 
أنت “ ، لذا كن متحدثًا ُمبّينًا و مستمعاًُ و مستوضحًا ، كما قالت 
عائشة رضي اهلل عنها : ) كان حديثه صلى اهلل عليه وسلم حديثًا فصاًل 

يفهمه كل من سمعه ( رواه الطبراني و الحاكم

•محارباًَ أحيانًا ، مسالماًَ أحيانًا أخرى ، و هكذا اإلنسان ال يمكن أن 
يكون حالة واحدة فقط .

قّدم   “ تقول  التي  القاعدة  تلك  التعامل  في  الذهبية  القواعد  •من 
الثناء أمام الجميع ، و قّدم نقدك لمن يستحقه في مكان خاص “ 

•الكالم ليس مخترعًا ثقافيًا ، بل الصمت هو المخترع الثقافي .
د. عبداهلل الغذامي 
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•السعادة ممكنة فقط عندما ال يفترض الناس أن الهدف من الحياة 
هو السعادة .

جورج أورويل 

•اإلنسان كائن حي حساس متحرك باإلرادة .
ابن القيم في تعريفه لإلنسان 

•أجهزة التلفزيون و اإلذاعة والسينما و صفحات المجالت و الجرائد 
تتبارى على شيء واحد خطير هو سرقة اإلنسان من نفسه .

د. مصطفى محمود 

•هناك قاعدة نفسية تقول : كلما ارتفع مستوى االنفعال كلما قل 
مستوى التفكير ، و العكس صحيح ، فعليه حاول تدريب نفسك عند 
أن  التفكير و  ُتدخل  بأن  إليك  نفسية  إثارة  ظهور موقف يستدعي 

تتأمل الموقف قبل االستجابة منك .
أ. د. صالح الصنيع – عضو لجنة التأصيل اإلسالمي للعلوم 

•إننا نطيل الكالم عندما ال يكون لدينا ما نقوله .
أندريه شينيه – شاعر فرنسي

•لحظة االعتذار تشكل ترجمة للضعف اإلنساني و ترجمة لالنتصار 
على الذات ، و من المهم أن نحافظ على صفاءها و شفافيتها من خالل 

صونها عن التبرير المقبول منه و غير المقبول.

•ثمة قدر كبير من الحرية في قول الحقيقة .
د. فيل 

•حينما تقبل ذاتك يمكنك قبول العالم بأكمله .
ديفيد فسكوت – عالم اجتماع
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الناس فانظر إلى من تحبه لغير  •إذا أردت أن تعرف طبقتك من 
علة .

أفالطون – فيلسوف يوناني 

•ال تعن أخاك على أخيك في خصومة ، فإنهم يصطلحان عن قريب 
و تكتسب المذمة .

إقليدس 

•ال يوجد كمال في الدنيا و لكل امرئ عيوبه و أخطاؤه .
علي الطنطاوي 

•طبيعة الحساسية لدى المرء هي ما يحدد طبيعة مقاومته .
فوزي عبدالكريم – شاعر عراقي

•الثروة ال تكفي لجلب السعادة و قد تكون وبااًل على صاحبها .
بيل غيست – مؤسس شركة مايكروسوفت 

الذي تستطيع  الوحيد  الوضع  إنه   ، الذات ليس مستحياًل  •إن قبول 
تحقيق التطور من خالله .

ديفيد فسكوت 

•كلما كان المرء أقوى و أفضل استعدادًا و تأهياًل كُثر المحتاجون 
مهاراته  و  تأهيله  في  ، و كلما كان ضعيفًا  عنه  الباحثون  و  إليه 

عظمت حاجته إلى الناس و عظم استغناء الناس عنه .
د. عبدالكريم بكار

•اإلنسان في نهاية المطاف ليس شيئًا أكثر من اهتماماته و أعماله.
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•حين نعامل اإلنسان كما هو في الواقع فإننا نجعله أسوء مما هو 
في  يكون  أن  ينبغي  ما  أساس  على  نعامله  أما حينما   ، عليه حقيقة 

المستقبل فإننا بذلك ندفعه إلى تحقيق ما يصبو إليه .
جوته – كاتب ألماني

•خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فأعلم أن من ورائهما خير : إذا كان 
حابسًا للسانه محافظًا على صالته .

يحيى بن أبي كثير 

•كان العالم الكبير ابن باز رحمه اهلل إذا بلغه أحد من المخالفين 
 ، اهلل  ) سامحه   : يقول  أن  على  يزد  لم  بذم  أو ذكره  بسوء  رماه 
سامحه اهلل ( ، و إذا مرض هذا المخالف زاره أو اتصل به ليواسيه 

ويدعو له .
محمد الموسى – مدير مكتب الشيخ عبدالعزيز بن باز 

الدنيء  أما   ، هو  ذاته  في  يكمن  السامي  اإلنسان  إليه  يسعى  ما  •إن 
فيسعى لما لدى اآلخرين .

كونفو يشيوس – حكيم صيني 

يتحدثون  ال  الذين  األفراد  إلى  إنصاتي  زاد  العمر  بي  تقدم  •كلما 
كثيرًا .

جيرمن ج جليدن 

•إذا حسنت أخالق اإلنسان كُثر مصادقوه و قل معادوه و تسهلت له 
األمور الصعاب و النت له القلوب الغضاب .

الماوردي 

•المتشائم هو من يبحث عن التابوت عندما يشم رائحة الزهور .
اديسون إلمنكون 
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بالسير و عند  أن تحرك  بعد  بالقطار  للحاق  •كان غاندي يجري 
صعوده سقطت إحدى فردتي نعاله ، فما كان منه إال أن أسرع بخلع 
الفردة الثانية و قذفها بجوار الفردة األولى على سكة القطار ، فتعجب 
، فقال غاندي بحكمة : أحببت  أصدقاؤه و سألوه عن سبب ما فعل 
للذي يجد النعال أن يجد الفردتين فيستطيع االنتفاع بهما ، ألنه لو 

وجد فردة واحدة لن تفيده .

عندما  نعم  نقول  حتى  اإلرادة  و  العقل  و  القدرة  أعطانا  اهلل  •إن 
نستطيع ، و نقول ال عندما ال نستطيع ، ال أن نشغل أنفسنا لنحرق 
جميع طاقاتنا و نفقد السيطرة على حياتنا ، و نصبح عديمي القدرة 

على اإلنجاز .
وفاء محمد مصطفى – أعد شحن بطاريتك 

•إذا كنت تعتقد أنك تستطيع ، فأنت تستطيع ،  و إذا كنت تعتقد 
أنك ال تستطيع أنت على صواب .

ماري كاي أسون

•العقل عضو رائع ، فهو يبدأ عمله منذ أن يولد المرء ، و ال يتوقف 
سوى عندما يرتقي المرء المنصة و يتكلم على المأل .

جون ماسون براون 

الجاثم  للحزن  و   ، الصواب  عن  ُتخِرج  نشوة  الطاغية  للفرحة  •إن 
وطأة تسحق اإلرادة .
محمد الغزالي 

•الرجل الصالح هو الذي ُيفيد من ال يستفيد منه .
مثل صيني
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 ﴾ يفتنون  ال  هم  و  آمنا  يقولوا  أن  يتركوا  أن  الناس  أحسب   ﴿•
فاالبتالء و االمتحان للنفوس بمنزلة الكير يخرج خبثها و طيبها.

الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه اهلل

•ال يصل اإلنسان إلى الكمال و لكن يقترب بسعيه و هداية اهلل منه، 
ففيه دائمًا مهما حاول نقص ، و ال تكون له العصمة ، فعنده دائمًا 
مهما حاول خطأ ، و ال بد أن يظهر أثر نقصه و خطئه فيما يقول 

أو يعمل .
عصام العطار 

•ما اإلنسان في هذا الكون ؟

و ما خيره و ما شره ؟

و ما سخطه و ما رضاه ؟

إن كل ذلك ال يزيد عن قبضة من تراب و قد نسيت أنه سيأتي من 
يكنسها .

مصطفى صادق الرافعي 

•العديد منا لديه نزعة اللوم الذاتي و معاتبة النفس على أحداث كل 
يوم، ثم يحدد أسوء التفسيرات بشأن ما يقال حول هذه األحداث .

ديفيد هنيدز – اقهر االكتئاب 

 ، أوالده  على  اعتماده  بسبب  الناس  من  َهِرم  من  أكثر  أن  •وجدُت 
وانتظار برهم و مساعدتهم له ، فليوطن أحدنا نفسه على تحمل أذى 

الخلق أيًا كانوا ، حفاظًا على نفسه و إبقاًء لها .
د. يحيى اليحيى
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•أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك ، ألنه نّبه على نقصك ، 
و أبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك ، ألنه نّبه على فضلك .

ابن حزم 

•كلما كان الشخص أعرف بنفسه و صفاته صار أقرب إلى الحكم 
الصواب و التقويم السليم لطباع اآلخرين و أخالقهم .

أ. د. عبداهلل الصغّير 

•معظم دول العالم تعيش على ثروات تقع تحت أقدامها ، و تنضب 
بمرور الزمن أما نحن فنعيش على ثروة فوق أرجلنا ، تزداد و تعطي 

بمقدار ما نأخذ منها .
مفكر ياباني 

•ال تحدق طوياًل في الهاوية حتى ال تلتفت إليك 
فريدريك نتشه – فيلسوف ألماني 

•ال تجعل أي شخص له األسبقية في حين تكون أنت بالنسبة له واحدًا 
من عدة خيارات .

تشاك بالهنيوك – روائي و صحفي أمريكي

•اإلنسان هو الكائن الوحيد القادر على أن يرتفع على ذاته أو يهوي 
دونها ، على عكس المالئكة و الحيوانات ، فالمالئكة ال تملك إال أن 
تكون مالئكة ، و الحيوانات هي األخرى ال تملك إال أن تكون حيوانات، 

أما اإلنسان فقادر أن يرتفع إلى النجوم أو أن يغوص في الوحل .

ال  من  مع  التعامل  عند  فاحترس  سجيتها  على  نفسك  أطلقت  •إذا 
يعذرك .

د. عبدالوهاب الطريري
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•أعظم الخالفات ال تحدث بين شخصين ، بل بين شخص واحد ونفسه.
غارث بروكس

مليئين   ، نقرأها  التي  المؤرقة  بالكتب  شبهًا  نكون  ما  أكثر  •نحن 
بالمقاطع التي تحتاج إلى تنقيح .

ألبرتو مانغول

عنادهم  تستثير  أو  إليهم  تسيء  أن  دون  الناس  زمام  تملك  •لكي 
إليك هذه القاعدة : 

“ الفت النظر إلى األخطاء من طرٍف خفي “ .

دايل كارنيجي   

ما  بقدر  تنقل رسالته  أن  الكلمات  تستطيع  البارع من ال  •الخطيب 
يفعله التأمل بها .

أوشو – حكيم هندي 

•إن الرخاء قد ُيفسد الطبيعة البشرية ، فال بد لها من شقاء يصلحها، 
، و كذلك  تذيبه حتى تصلحه  نار  بد من  يفُسد فال  قد  فالحديد 
النفوس قد ُيطمعها النعيم و يصدمها الترف فال بد لها من نار ُتكوى 

بها لتنصهر و يذهب وجعها .
أحمد أمين 

•ما زال التغافل من فعل الكرام .
سفيان الثوري 

•اإلنسان الغاضب مترع بالسم .
كونفوشيوس – فيلسوف صيني 
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و  الحركة  من  يمنعه  أوهامه سجنًا  من  اإلنسان  يصنع  ما  •كثير 
االنطالق.

د. مصطفى السباعي 

•قد ال نقوى على السيطرة على الجو أو حركة المرور أو أمزجة 
على  السيطرة  على  قادرون  بال شك  لكننا  و   ، هم حولنا  من  كل 

موقفنا من هذه األحداث .
روبن شارما – خبير و مدرب في فن القيادة 

•لكل اعتقاد مجموعة قوانين مبرمجة في مستوى عميق في العقل 
الباطن ، و على أساس هذه القوانين يتصرف اإلنسان .

هيدام سمين 

•إن إيمانك بقدرتك أو عجزك على فعل شيء ما هو ما سيحصل 
بالفعل.

هنري فورد – التخيل اإليجابي 

•كلما زاد تفكير المرء في حل مشكالته عن طريق القوة فإن عليه 
أن يخشى على نفسه أن يكون في عداد الظلمة و الجبارين .

د. عبدالكريم بكار

•إن التحدي الذي يواجهنا هو كيف نصبح منارة يهتدي بها اآلخرون 
ال أن ُننصب أنفسنا قضاة ُيصِدرون على اآلخرين أحكامًا .

ستيفن كوفي 

•أتدري كيف ُيسرق عمر اإلنسان منه ؟ يذهل عن يومه في ارتقاب 
غده، و ال يزال كذلك حتى ينقضي أجله و يده صفر من أي خير .

محمد الغزالي 
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•قيمة اإلنسان هو ما يضيفه للحياة بين ميالده و مماته .
د. مصطفى محمود – مفكر مصري

ينقلك  لكنه ال  دائمًا  تتحرك  الهزاز يجعلك  الكرسي  مثل  •القلق 
ألي مكان .

كيري جاليسون - مؤلف

•حتى تكون أفضل الناس خذ أفضل ما عند الناس .

سمعتها من أحد أصدقائي  

•عندما ُيسكت الخوف األلسنة فإن القلوب تصبح مدافن األحقاد .
د. عبدالوهاب الطريري

•قيل لحكيم : ما بال الناس ال يرون عيب أنفسهم كما يرون عيب 
غيرهم ؟ 

فقال : ألن اإلنسان عاشق لنفسه ، و العاشق ال يرى عيوب المعشوق .

•اإلكراه سالح كل فقير في براهينه فاشل في إقناعه أعوَزُه المنطق 
فأسعفته العصا .

محمد الغزالي 

•إن الشخص الذي يبالغ في التمسك بآرائه ال يجد من يتفق معه .
الوتسو تاوتيه كنج

•ال تتكون الحياة بشكل أساسي من الحقائق و األحداث ، إنها تتكون 
أساسًا من عاصفة األفكار التي تجتاح عقل المرء طوال عمره .

مارك توين
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•مما فطر اهلل سبحانه اإلنسان عليه أن كل إنسان له ميول و اتجاهات 
و رغبات قد تختلف عن غيره ، فمن المهم أن يحاول أن يكتشف نفسه 
ألجل أن ينمي ما لديه ، فال يكون مقلدًا لغيره فتكون نتيجته الفشل 

و الخسارة .
أ.د. فالح الصغّير

•نادرون أولئك الذين ال يتاجرون بأخطر أسرار أصدقائهم عندما 
يعجزون عن إيجاد موضوع للمحادثة .

فريدرك يتشه 

•حدسنا األول هو الحدس الصحيح .
إيمل سيوران 

•لو أننا قارّنا أنفسنا كما هي و كما يجب أن تكون عليه لوجدنا 
أننا أنصاف أحياء ، ذلك بأننا ال نستخدم إال جزء يسيرًا من مواردنا 

الجسدية والذهنية .
وليام جيمس – كاتب أمريكي

•اإلنسان مجموعة من التجارب بعضها أنضج من بعض .
د. سلمان العودة 

•قلة من األصدقاء يعيدون لك األمل بجمالية الحياة .
محمد الغزالي 

•الغضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل .
روبرت أنجورس – مفكر إنكليزي

•من أسوء األخالق أن يصبح المظلوم ظالمًا و قد ذاق مرارة الظلم .
أ.د. ناصر العمر
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•إذا كانت األداة الوحيدة التي تمتلكها هي المطرقة فكل شيء حولك 
سيبدو كأنه مسمار .

إبراهام ماسلو – عالم نفس أمريكي

•ضعوا أنفسكم في مقدمة أولوياتكم .. فأعطي نفسك الحياة التي 
تستحقها .

أوبرا وينفري 

•ليست من شيمة الشريف أن يشمت بمصائب من ال يحبهم ، فالشماتة 
خلق األدنياء .

محمد كرد علي – مفكر سوري

•معنى المبادرة أن تكون أنت المسؤول عن حياتك و عن ما يحدث 
لك فيها ، فال يمكن ألحد أن ُيغضبك إال أن تغضب ، و ال يمكن ألحد 

أن ُيهينك إال إذا قبلت اإلهانة .
د. صالح بن حميد – رئيس مجلس القضاء األعلى

•إن رجال األعمال الذين ال يعرفون كيف يكافحون القلق يموتون 
مبكرين .

د. أليكس كارل

•كلما اقتربت من التلقائية كلما دخلت قلوب الناس بال استئذان .
جالل عيسى 

•ما وعظ امرئ كتجاربه .
مثل عربي

•أعقل الناس أعذرهم للناس .
مثل عربي
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•الشباب يتمنون الحب فالمال فالصحة ، و لكن سيجيء اليوم الذي 
يتمنون فيه الصحة فالمال فالحب .

بول جالردي

•من طال تعديه كُثر أعاديه .
مثل عربي

•ليست حقيقة اإلنسان فيما يظهره لك ، بل في ما ال يستطيع أن 
يظهره ، فإذا أردَت أن تعرفه فال تصغي إلى ما يقوله بل إلى ما ال 

يقوله .
جبران خليل جبران

•األشخاص الذين ُشوهدوا يرقصون ُيعدون مجانين في نظر أولئك 
األشخاص الذين لم يستطيعوا سماع الموسيقى .

فريدرك نيتشه 

•في عملية إنقاذ عمال المناجم قالت لنا تشيلي و بصوت رنان : إن 
المواطن ذو قيمة ، و أن الغالي يهون في سبيل إنقاذ ثالثة و ثالثين 
اإلرادة  أمام  ينهار  المستحيل  أن  علمتنا  ، كما  البسطاء  العمال  من 
والعزيمة المقرونة بالعلم و التخطيط ، و بينت لنا بجالء أن وضوح 
الهدف و وحدة القيادة و تسخير اإلمكانيات هي السبيل إلى النجاح .

م. عبداهلل المعلمي 

•المسامحة ليست ضعفًا .
د. عبدالعزيز المطوع 

•بما أننا نختار فعلينا أن نلتزم بهذا االختيار .
د. أحمد الشركسي 
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•الثروة هي اإلنسان .
إبراهيم البليهي – كاتب و مفكر سعودي

•فترات االستغراق و االسترخاء تجعل اإلنسان ينغمس في الذات .
د. سلمان العودة

أن  .. على  المديح  أن يقضي علينا  ُنفضل  أننا  •مشكلة معظمنا هو 
ينقذنا النقد .

نورمان فنيسنت بل

•هذا عجز فضيع أننا نلقي بتخلفنا على اآلخرين .
إبراهيم البليهي – كاتب و مفكر سعودي

•اإلنسان أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق .
عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه  

•مقياس التخلف ليس دخل الفرد ، و لكن عقل الفرد .
د. حسن صعب 

•المبادئ ال تصنع شيئًا ، البشر هم من ُيحركون هذه المبادئ .
إبراهيم البليهي 

•و من هنا تحررت من عقدة االنبهار باللقب .
د. محمد العوضي ، عندما تنازل عن لقب ) الدكتور ( في الحياة العامة

أنني  ثبت  نضجت  و  تعلمت  أنني  ظننت  ، كلما  بسذاجتي  •اعترف 
مخطئ .

بالل فضل 
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•قانون 60:40:18

     في السن 18 : يراعي الناس في حياته .

     في السن 40 : يدرك أن الناس يتابعونه و لكنه ال يهتم بهم .

     في السن 60 : يدرك أن الناس لم يعلموا عنه أصاًل .

دانيال أمين  

•الوعي : حالة تتلبس اإلنسان حتى يدرك ما حوله .
د. سلمان العودة 

•األبطال الخارقون هم الواقعيون في الحياة .
إبراهيم البليهي 

•اللسان البشري وحش ، ال يستطيع السيطرة عليه إال قليلون ، فهو 
ترويضه  و  تدجينه  يتم  لم  فإذا   ، قفصه  من  للخروج  دائمًا  يتفلت 
فقد ينطلق متوحشًا و يسبب لك األحزان ، فالسلطة ال تأتي للذين 

يبعثرون كنز كلماتهم .
روبرت غرين – كيف تمسك بزمام القوة ؟

•كلماتك ال تعني شيء بقدر ما تعني أفعالك .
أوبرا وينفري 

•نعتقد أن حب الذات أمر خاطئ و أنانية .
إليزابيث جلبيرت – مؤلفة كتاب “ طعام ، حب ، صالة “

•لن نقدم لإلنسان حقوقه إال إذا عرفنا مكانته .
فهمي هويدي – مفكر مصري 
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•مراحل اإلنسان ال تتناسخ ، بل إضافة خبرة تلو خبرة .
د. سلمان العودة 

•إن ما تفعله في الزمن هو ما يشفي الجراح ، و ليس فكرة أن الزمن 
يشفي الجراح .

د. فيل 

•بداخلنا قوة داخلية ال نعلمها إال وقت الشدة .
مارثا ستيورات 

•أخطر ما قد يواجهه الناجحون الغرور .
د. محمد راتب النابلسي 

•أفضل صفقة هو أن يكون المرء على حقيقته .
أوبرا وينفري

•في االعتراف يكمل المرء .
تميم البرغوثي – شاعر فلسطيني

•الجهل عن تصرفات الناس و غاياتهم سبب لثورة مشاعرنا و غضبنا .
مارثا ستيورات – مقدمة برامج حوارية 

•أقوى مظاهر الغرور الخادع أن يعتقد إنسان أن ما حصل عليه كان 
لقدراته و مواهبه .

د. حسين آل الشيخ 

ا لندرب عقولنا لترغب فيما يتطلبه الموقف . •هيَّ
سنيكا
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الحب ..
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يجب رد االعتبار إلى القلب في وجه العقل الجاف و التكنولوجيا ، 
هدفي إعالن الحب على اإلنسان بدل الحرب و شعاري العالم هو القلب  

كاثرين ريهوا
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الحب ..

•كل شيء بالسيف ، إال المحبة بالكيف .
مثل عربي قديم 

•إن أجمل الحب ليس الذي نعثر عليه ، بل الذي نتعثر به .
أحالم مستغانمي – شاعرة و روائية

•ال شيء أفجع من موت الحب ، سوى موت الصداقة .
د . غازي القصيبي – ديوان الصقر محلقًا

•ال تفكر أنك تستطيع أن توجه الحب في مساره ، فالحب إن وجدك 
جديرًا به هو الذي يوجه مسارك .

جبران خليل جبران
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•ال تفريط في الحب و الكره ، فقد ينقلب الصديق عدوًا ، و العدو 
صديقًا ، و ال تتأخر عن كلمة الحق بحجة أنها ال ُتسمع ، فما من 

بذرة طيبة إال و لها أرض خصبة .
د. مصطفى السباعي – أديب سوري

•إن التعليم ال يجعلك سعيدًا 

إن النجاح ال يصنع منك إنسانًا عظيمًا 

إن الفقر ال يجعل منك حكيمًا 

إن الثراء ال يجعلك تشعر بالكمال 

إن الخبرة ال تزيدك فطنة 

لكن الحب قد يعلمك كل شيء ..

ديفيد فسكوت

•يمكننا عمل الكثير بالحق ، لكن بالحب أكثر .
وليام شكسبير 

•الحب اإلنساني الشامل يجعل اإلنسان يتجلى في كل إنسان .
كمال جنبالط 

•عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب و العطف و الخير ، سنكتشف في 
نفوس الناس كنوزًا من الخير ، و سنجد لهم مزايا طيبة و سنثني 
عليها صادقين مخلصين ، و نعفي أنفسنا من أعباء و مشقات كثيرة .

أ . سيد قطب 

•بغير نوع من الحب لن نكون دعاة على منهاج النبوة .
د. الشريف حاتم العوني 
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•ليست وظيفة الحب أن تجلب لنا السعادة ، بل أنني أعتقد أنه موجود 
ليبين لنا قدرتنا على االحتمال .

هيرمان هسه 

منهم  قليل  و  عنه  يتكلمون  ، كثيرون  الحقيقي كاألشباح  •الحب 
رأوه .

أنيس منصور – أديب مصري

•ما من قوة أعظم شأنًا في الكون كله من قوة الحب ، إن الشعور 
بالحب هو أعلى تردد يمكنك أن تبثه ، إذا أمكنك أن تغلف كل فكرة 
أن تحب كل شيء و كل شخص  أمكنك  إذا   ، بالحب  أفكارك  من 

فسوف تتحول حياتك بشكل جذري .
رواندا بايرن – السر 

•لكي تحصل على الحب ، إمأل نفسك بالحب ألقصى حد حتى تصير 
مغناطيسًا .

تشارلز هانيبعل

•ربي اجعلني وسيلة إلفشاء السالم ، و أينما كانت الكراهية دعني 
أزرع حبًا ،و اينما كان األذى دعني أزرع غفرانًا .

سانت فرانسيس   

•بعض الناس ليس لديهم أدنى شك بأن فكرة بذل الكثير من العطاء 
والحب للنفس سوف تبدو باردة للغاية و جافة و غير رحيمة ،  مع 
اإلهتمام  أن  نجد  حين  أخرى  زاوية  من  إليه  ينظر  قد  فاألمر  هذا 
بالذات هو في الواقع اهتمام باآلخر ، و هو الطريقة الوحيدة لبذل 

العطاء الدائم لآلخرين .
برنتيس ملفورد 
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•عّلق من تحبه باهلل ، و اقطع كل الطرق التي تعلقه بك ، ألنه مادام 
معلقًا بك فلن يكمل تعلقه باهلل .

الشيخ صالح المغامسي – إمام و خطيب جامع قباء 

•ُسئل أحد األطفال : أين تسكن ؟ فنظر في وجه أمه نظرة ملؤها 
الحب و الوله ، ثم قال : بيتي حيث تسكن أمي .

 : الوجود  في  شيئين  أقدس  منزل  القلب  فإن   ، القلوب  تزدروا  •ال 
اإليمان و الحب ، و حسب العقل جمودًا و عجزًا أنه ال يستطيع أن 

يفهم الحب و يدرك اإليمان .
علي الطنطاوي 

•يجب رد االعتبار إلى القلب في وجه العقل الجاف و التكنولوجيا ، 
هدفي إعالن الحب على اإلنسان – بدل الحرب – و شعاري العالم هو 

القلب .
كاثرين ريهوا – روائية

•سنكون أكثر سعادة حين نكون أكثر براءة و عفوية في التعبير 
عن مشاعرنا ألنفسنا و لمن حولنا و لمن نعرف و لمن ال نعرف ، 

فالتعبير عن المشاعر ليس بوحًا بأسرار نووية .
د. سلمان العودة 

•إن الحب كائن حي .
إيرني الرسون 

•العواطف بالنسبة لحياة كل واحد منا أشبه بالحبل السري بالنسبة 
للجنين ، لكن مشكلتها أنها عمياء ، ال تملك أي قدرة على االختيار 

أو التمييز .

•الحب أخالق قبل أن يكون مشاعر .
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•إنني أتوق لحياة زاهرة باألحاسيس ال باألفكار .
جون كيدس 

•تجربتي الصغيرة علمتني أن الحب ليس شعورًا تجاه إنسان واحد 
القنوات  له  فتحنا  مداه كلما  يتسع  متدفق  ينبوع  هو  بل   ، فحسب 
واستوعبنا أعدادًا كبيرة نمنحهم جرعاته و نفسح لهم في قلوبنا ، 
وهذا من أجمل معاني الجود ، الجود بالمشاعر و األحاسيس الجميلة .

د. سلمان العودة 

•ال يمكن أن تكون هناك صداقة من دون ثقة ، و ال ثقة من دون 
صدق.

صامويل جونسون – كاتب و أديب إنكليزي

•أحياناًَ أصغر األشياء تأخذ المساحة األكبر في قلبك .
ميلن

•إذا استطعُت منع قلب واحد من االنكسار فإن حياتي لم تذهب عبثًا .
إيملي ديكنسون

•ال ينبغي للمحبة السليمة أن تكون مؤذية .
أحد الناجيات من العنف األسري 

•الحب قيمة وهبها اهلل لنا لنقيم بها العالقات اإلنسانية .
تهاني الجبالي 

•يبعثون لألشياء الحياة بمشاعرهم .
بالل فضل 
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•متأكدة بأن الحب أقوى المشاعر .
جيه. كيه. كينج – كاتبة أمريكية 

•نشأنا على فكرة أن االهتمام يساوي الحب .
أوبرا وينفري

•الحب من أسباب البرمجة اإليجابية .
د. سلمان العودة 

•إن محبة اآلخرين و االهتمام بهم في أي موقف ما هو إال مفتاح 
النمو الروحي و كلما كنت أكثر إحساسًا بآالم اآلخرين ، و عذاباتهم 

كلما تحقق لك المزيد من النجاح و التقدم في الحياة .
رايكو أوشيدا
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المعرفة ..
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أعطني كتابًا و اتركني على المريخ ، و تأكد أنني أسعد الكائنات ، 
فالمعرفة عندي هي الماء و الهواء .

د. أحمد زويل
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المعرفة ..

•قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : ) إن علمًا ال ينتفع به ككنز ال 
ينفق منه في سبيل اهلل( 

رواه ابن عساكر 

أمضي  فكنت   ، كتابي  أنيسي   ، وحدي  عائشًا  عمري  طوال  •كنت 
يومي – إال ساعات الدراسة – في الدار ، ال أجد ما ُأشغل نفسي به 

وأمأل به فراغ حياتي إال  القراءة .
الشيخ علي الطنطاوي 

•و فتحت لي القراءة األبواب على دنيا عجيبة .
مالكوم إكس 
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•كلما ارتفع اإلنسان في العلم كلما عِمل فلترة لحياته الماضية ، 
ليصبح بذلك أكثر إتزانًا .

أ.د. ممدوح صابر 

•شيء أفضل من ال شيء ، يجب علينا أن ال نتوقف ، و أن تكون الثقافة 
هي خيارنا .

د. سليمان العسكري – رئيس تحرير مجلة العربي 

•التعليم أفضل مؤنه للشيخوخة .
أرسطو

•من أخطر ما يعطل قيمة القراءة و يفقد عافيتها أن يدخل القارئ 
على النص و هو متحيز إلى عاطفة أو فكرة مسبقة ، فإذا فعل ذلك 

تشوش معيار التقويم و ضل مقياس الموضوعية .
إبراهيم العسعس 

•المعرفة قوة .. و الحرية أيضًا .
د. فهد العرابي الحارثي – كاتب و مفكر سعودي 

•العلم أثاث جيد لغرفة المرء العلوية ، إن كان هناك منطق سليم 
باألسفل .

أوليفر ويندل هولميز – طبيب و كاتب و شاعر أمريكي

•إن الفطن الموفق من يغتنم أيام الشباب في قراءة أكبر قدر ممكن 
من الكتب الجيدة .

د. عبدالكريم بكار

•إن األمم التي ال تقرأ تموت قبل أوانها .
مالك بن نبي – مفكر جزائري
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•األبناء الذين يقرؤون في سن مبكرة يأتون في الغالب من بيوت يقرأ 
اآلباء فيها ألبنائهم بشكل منتظم .

مصطفى السباعي – أديب سوري

•من المهم أن ننظر معاشر المعلمين إلى القراءة نظرة مختلفة عن 
نظرة غيرنا ، فإذا كانت القراءة بالنسبة لكل الناس لتطوير معارفهم، 

فإن القراءة بالنسبة للمعلمين هي الطريق إلى تطوير ذواتهم .
د. عبدالكريم بّكار

الُخلقي  الكمال  و  الثقافي  االرتقاء  مدارج  في  اإلنسان  ارتفاع  •إن 
يغّير كثيرًا من أفكاره و أحاسيسه ، و يبّدل أحكامه على كثير من 

األشخاص و األشياء .
محمد الغزالي – جدد حياتك 

مع  و   ، أصعب  سوقهم  يجعل  و  أسهل  الناس  قيادة  يجعل  •التعليم 
التعليم يجعل حكمهم أسهل ، أما استبعادهم يكون مستحياًل .

اللورد بروغهام 

حية  تكون  بإحساس  المقترنة  الفكرة  بينما  ميتة  المجردة  •الفكرة 
ناطقة متحركة .
علي الفيفي

•أي كتاب على أي قدر من األهمية يجب أن تعاد قراءته فورًا .
آرثر شوبنهاور 

•بلغني أن قومًا كانوا يتناظرون في العراق في بعض مسائل العلم ، 
فقال قائل من هؤالء ؟ فقيل : هؤالء قوم يقتسمون ميراث رسول اهلل 

صلى اهلل عليه و سلم .
أسد بن الفرات 
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•إن الناس ال تعرف أن كتابًا واحدًا كفيل بأن يغير مجرى حياة 
اإلنسان .

مالكوم إكس 

•من رأى الغدو و الرواح إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في 
عقله و رأيه .

أبوالدرداء رضي اهلل عنه

•مشكلة إعراض الشباب عن القراءة أكبر من مشكلة إدمان المخدرات، 
و أكبر من مشكلة البطالة عن العمل ، ألن الجهل يشكل مدخاًل إلى 

كل األزمات و الرذائل .

•نسعى وراء الكتاب في أي اتجاه .
يوسف شعبان 

•الكتب الحقيقية تعيش إلى األبد ، ال تنفك تولد من جديد و تتجدد 
كلما  لمسها وجدان قارئ من جيل جديد .

بول أوستر – كاتب أمريكي 

•أعطني كتابًا و اتركني على المريخ ، و تأكد أنني أسعد الكائنات، 
فالمعرفة عندي هي الماء و الهواء .

د. أحمد زويل – الحائز على جائزة نوبل

•لدى كثير من القراء نقص في القراءة ، و ذلك ألنهم ال يفكرون 
فيما قرؤوه و الحقيقة أن ما نسمعه و نقرأه ال يصبح ملكًا لنا إال من 

خالل التفكير فيه .
د. عبدالكريم بكار 

•الجهل شر األصحاب .
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الثقافية كلما كان  الناس و مستوياتهم  ارتفعت طموحات  •كلما 
استعدادهم للتغيير أكبر .

د. علي الحمادي

•لو رجعت إلى الجامعة مرة أخرى لركزت على أمرين أولهما فن 
الكتابة و الثاني فن الخطابة ، فال شيء في الحياة أهم من القدرة على 

االتصال بالناس .
فورد – الرئيس األمريكي األسبق 

•حّل التلفزيون محل األدب و التفكير ، و بالتالي استطاع أن يقلص 
النشاط الفكري ، إنه يقدم حلواًل جاهزة لجميع مشكالت الحياة .

علي عزت بيغوفيتش – رئيس جمهورية البوسنة و الهرسك األسبق 

•القراءة حياة تعادل الحياة نفسها .
د. عبدالكريم بكار 

•العلم قرين التغيير .
د. سلمان العودة

•الحوار بينك و بين الكتاب و التأمل طاقة إيجابية ال مثيل لها .
فوزي عبدالكريم – شاعر عراقي

•القراءة دائمًا ما تسمو بالروح و العقل .
بالل فضل 

•الكتاب كائن حي ، بل هو أقوى منه.. فهو يموت و الكتاب ال يموت.
يوسف شعبان – شاعر و كاتب مصري 
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•أرجو أن التدني يتوقف بالنسبة لشبابنا ، و لن يتوقف إال بالعلم و 
الثقافة و المعرفة .

د. يحيى الجمل – مستشار قضائي 

•كتبي هي بالنسبة لي البالط الملكي العظيم ، حين أتحدث في كل 
ساعة مع الحكماء و الفالسفة و األكابر ، و أحيانًا على سبيل التنويع 

ألتقي مع ملوك و أباطرة و أزن نصائحهم .
بومونت – كاتب إنكليزي 
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الحياة ..
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الحياة في سبيل اهلل ، أصعب من الموت لذات الهدف . 

الشيخ عبدالعزيز بن باز
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الحياة ..

•إن حياتنا هي من صنع أفكارنا .
ماركوس أورليوس – األمبرطور الروماني  

•حياة اإلنسان ال تقاس بطول السنين ، بل بعرض األحداث .
علي الطنطاوي 

•إن الحياة اقصر من أن نقصرها بالتوافه .
دزرائيلي 

•الحياة ال تكون إال في العز ، أما العيش فال يفرق بين العز و الذل .
أنطون سعادة – سياسي سوري 
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السأم  النفوس و يطردان  •هناك شيئان جوهريان يحركان مكامن 
 : هما  الشيئان  هذان  و   ، بهاء خاصًا  الحياة  على  يضفيان  و  والملل 

المرح و التشجيع .

نقوم  أن  ذلك  من  األهم  لكن  و  األفكار  ننتج  أن  جدًا  المهم  •من 
بتوجيهها و تطبيقها على أرض الواقع .

مالك بن نبي – مفكر جزائري 

•نحن بحاجة مستمرة إلى استحضار فكرة جوهرية هي أن هذه الحياة 
مؤقتة ، و ذلك ألننا من خالل هذه الفكرة نملك نصاب التواصل ، 
فال نطغى عند وجود التمّكن و الرخاء و ال ننهزم عند وجود الشدائد 

و الكربات ، أي أن نصبح شيئًا أكبر مما يحيط بنا.

•اليسر نظام الحياة .
د. سلمان العودة 

•الحياة في سبيل اهلل ، أصعب من الموت لذات الهدف .
الشيخ عبدالعزيز بن باز 

•إن العبادة كما هي ضراعة و تسبيح ، هي أيضًا قدرة امتالك الحياة 
و تسخيرها في سبيل اهلل و إعالء اسمه .

محمد الغزالي 

•القلق ال يجرد الغد من مآسيه ، و لكن يجرد اليوم من أفراحه و 
رجل بال مال فقير ، و أفقر منه رجل ليس لديه إال المال .

د. عبدالكريم بّكار 

•الغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل .
روبرت انجرسول  
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•الحياة شركة مساهمة كبرى ال يمكن أن تنفرد فيها بقرار و ال أن 
تستأثر بأرباحها أو تتحمل وحدك خسائرها ، بيدك فقط أن تتحمل 

نتائج انسحابك منها .
د. أحمد الصقر 

•السبب في شقاء اإلنسان أنه دائمًا يزهد في سعادة يومه ، و يلهو عنها 
بما يتطلع إليه من سعادة غده ، فإذا جاء غده اعتقد أن أمسه كان 

خيرًا من يومه ، فهو ال ينفك شقيًا في حاضره و ماضيه .
مصطفى لطفي المنفلوطي  

•ال يوجد إنسان سعيد طيلة الوقت ، هناك لحظات نادرة في حياة كل 
إنسان سواء كان غنيًا أو فقيرًا مشهورًا أو مغمورًا ، لحظات تطفح 
هذه   ، بالسرور  متفجرًا  اإلنسان  يجعل  نحو  على  الغامرة  بالسعادة 

اللحظة تعدل مئة يوم من األيام العادية 
د. غازي القصيبي – رواية أبو شالخ البرمائي 

•إن الحياة الجديرة بأن نحياها جديرة بأن يتم تسجيلها .
توني روبنز

•الطمع ، الكذب ، النفاق ، ماهذه الخصال ؟ 

إنها جملة من الرذائل حرمها الدين ، و قمنا بتدريس تحريمها في 
كتب األطفال ، فهي بديهيات واضحة ، و من شدة وضوحها أصبحت 

غامضة لدى بعضهم مع مرور الزمن .
محمد الغزالي

•يقرص الموت أذني و يقول : عش حياتك فأنا قادم .
أوليفر هولمز – كاتب أمريكي
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•الخبرة مدرسة جيدة لكن مصروفاتها باهضة .
هاينرش هاينه

عن طريق  عطوفًا  و  إنسانيًا  يصبح  أن  مجتمع  بإمكان  أن  أظن  •ال 
تقييد ما يمكن أن يقوله أفراده .

ديليك بوك 

الحياة  أن  ، كما  للدراسة  قاعة  لكن  و   ، للعب  العالم ساحة  •ليس 
ليست عطلة و لكنهه عملية تعلم مستمرة ، و السؤال الخالد الوحيد 
الذي يجب أن نسأله ألنفسنا هو : كيف يمكننا أن نحيا حياة أفضل ؟

هنري دروموند

•حسب خبرتي : الدروس التي ال ُتعلم بالدماء من السهل نسيانها .
عبدالرحمن منيف – أديب سعودي 

كبرنا  فإذا   ، األخذ  في  هي  السعادة  أن  صغارًا  نكون  حين  •نظن 
اكتشفنا أنها في العطاء .

د. عبدالكريم بكار 

التميز و الخصوصية و ال أن تتنازل عن  •التعايش ال يعني نسيان 
رأيك ، ألنه جزء من شخصيتك ، التعايش هو أن يتخلى اإلنسان عن 

التعصب و االحتقان .
د. سلمان العودة

•إن االمتنان هي الطريقة المثلى لجلب المزيد للخير إلى حياتك.
مارسي شيموف
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•كان االمتنان تمرينًا فعااًل لي في كل صباح أنهض و أقول : الحمد 
هلل ، و في كل صباح حينما تلمس قدمي أرض الغرفة أقول : الحمد 
أغسل  بينما  الحمد  تستحق  التي  األشياء  في  بالتفكير  أبدأ  ثم   ، هلل 
أسناني و أقوم بطقوس الصباح ، و ال أكتفي فقط بالتفكير بشأنها 
و القيام ببعض العادات الروتينية بل أنني أصوغ الحمد و ألهج به و 

استشعر في نفسي مشاعر االمتنان .
جمس راي

•حقيقًة أن هناك طريقان لالقتراب من الحياة ، إما أن تكون ضحية 
أو أن تكون محاربًا نبياًل ، و عليك أن تتخذ قرارك ، و إذا لم تقرر 
بأي طريقة ستلعب بها مع الحياة عندها فإن الحياة هي التي ستتالعب 

بك دائمًا .
ميرل شين

•نحن جميعًا نمر بتغيرات كبيرة خالل حياتنا و هي بشكل ما فرصة 
ثانية تمنحها لنا الحياة .

هرسون فورد – ممثل أمريكي

•الخيال هو كل شيء ، إنه الرؤية المسبقة لما سوف تجذبه الحياة 
و تأتي به .

ألبرت أنشتاين 

•الموت ليس أعظم مصيبة في الحياة ، أعظم مصيبة هي ما يموت 
بداخلنا و نحن على قيد الحياة .

نورمن كايزنس – نعم تستطيع 

بعمل خطط  مشغول  أنت  و  بغتة  على  لك  يحدث  ما  هي  •الحياة 
أخرى .

جون لينون
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قيد  للبقاء على  استجابة مهمة  الهروب هي  أو  المواجهة  •استجابة 
الحياة ، فيها تساعدنا على الهروب من الخطر ، على سبيل المثال ، 
غير أنها مخصصة فقط لالستخدام لفترات قصيرة  و أثناء ثورات 

الغضب، ال لالستخدام بشكل معتاد .
روبرت سابوالكاي 

•لماذا يقال أن شخصًا ال يزال على قيد الحياة ؟ هل نحن في سجن 
نسعى طول العمر لكسره للخروج منه ؟

قاسم حداد 

•أنا سعيدة من تأثير الحياة الذي صنعته في نفوس اآلخرين .
أوبرا وينفري

•لم يكن ذكر الموت روحًا عدمية تبعث الناس على الفرار .
د. سلمان العودة

•تعلمت من تجارب الحياة على مبدأ الصواب و الخطأ .
أوبرا وينفري

•من السذاجة أن تشعر أنك تمتلك التجربة الكاملة .
عبدالواحد األنصاري – روائي سعودي 

•مفاتيح الحياة الحقيقية : الحقيقة .
خيري شلبي – كاتب مصري

•مواقف الحياة تستلزم منك قرارات .
بالل فضل 
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•قد يبني المرء منا قصرًا منيفًا من التصورات التي يراها صحيحة 
عنده ، فما أن تمر عليه األيام و تزداد خبرته في الحياة حتى يعلم 
فجأة أنه قد بنى تصوره – ذاك المنزه – على وهم من األفكار التي 

رانت على خاطره و فكره في تلك األزمنة الماضية .
عبداهلل األقصم

الدروس ثم نواجه  نتعلم  الجامعة  أو في  المدرسة  أنه في  •تعلمُت 
منها  نتعلم  ثم  االمتحانات  نواجه  فإننا  الحياة  في  أما   ، االمتحانات 

الدروس .

•لقد علمتني تجارب الحياة أن الناس تغيظهم المزايا التي تنفرد بها ، 
و ال تغيظهم النقائص التي ُتعيبنا ، و أنهم يكرهون منك ما يصغرهم 

ال ما يصغرك .
عباس محمود العقاد – أديب مصري

العاطفية  رغبتك  تفقد  أن  إحداهما   : الحياة  في  مأساتان  •هناك 
واألخرى هي أن تجدها .

جورج برناند شو

إنه   ، العصور  لكل  الفشل هو أعظم معلم  بأن  أؤمن شخصيًا  •إنني 
بالفعل ليس معلمًا عطوفًا ، و لكن من ينكر أنه معلم فّعال .

ديفيد هيندز – اقهر االكتئاب 

•إن الحياة مرآة تعكس للمرء وجهه ، فإن عبست في وجهها فستعبس 
في وجهك ، و إن ضحكت في وجهها فستضحك في وجهك كصديق 

عطوف مبتهج .
وليام ثاكراي 

•أعدل الشهود التجارب .
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•إن التوازن في السير على الحبل في سيرك الحياة يتطلب المرونة .
ديفيد هيندز – اقهر االكتئاب 

•يكمن الخطر الرئيسي في هذه الحياة في هؤالء الذين ليست لهم 
وسطية ، فهم إما يرغبون في تغيير كل شيء أو ال شيء .

ليدي أستور – كاتبة بريطانية 

•الماضي ال يفنى ما دام يترك لنا ذكريات تبعث في نفوسنا السرور 
أن  قبل  مئة مرة  يفكر  أن  منا  الواحد  على  فإن  لهذا  و   ، األسى  أو 
يتورط في عمل يجعله يشعر بالذنب و الضعف و الطيش على مر 

السنين .

•الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو ال شيء .
هيلين كيلر – أديبة أمريكية

•هل يعد شيئًا تافهًا أن تستمتع بالشمس ؟ أن تحيا نشيطًا في الربيع؟ 
أن تحب أن تفكر أن ُتنجز ؟ 

ماثيو أورنلود 

•أننا كأدميين نتعلم القليل جدًا من الفرص الجيدة و الحياة السهلة 
من خالل  تتضح  الحياة  في  الحقيقية  الدروس  إن   ، القوية  الرغدة 

النكبات و الصعاب .
ديفيد هيندز 

•أنا أفكر ، إذن أنا موجود .
ديكارت – فيلسوف و عالم رياضيات فرنسي 

•السعادة ال تعني أنك تعيش حياة كاملة ، بل تعني أنك قد قررت 
غض البصر عن النواقص .
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•كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين ، إال السعادة فإنها تزيد .

فشل  المطبخ  نافذة  من  تراقب  كانت  مزارع  زوجة  عن  •يخبرنا 
 ، الحظيرة  إلى  دفعه  و  ثور ضخم  تحريك  في  أطفالها  و  زوجها 
فخرجت بنفسها حاملة حزمة برسيم و سارت أمام الثور الذي تبعها 

حتى دخل الحظيرة بطيب خاطر .
قصة ذكرها ديل كارنيجي في كتابه ) كيف تؤثر في الناس ؟ (

السؤال هل  في  أوقاتنا  أجمل  نقضي  أننا  بالتعاسة  بإحساسنا  •السر 
نحن سعداء أم ال ؟

جورج برناند شو

•آخذ الدرس من الذين يخطئون أمامي كل يوم ، و أتعلم منهم .
د. سلمان العودة

النظرية  عالم  في  يبقى  الكتب  بين  عمره  اإلنسان  يصرف  •عندما 
عالم  الغالب  في  ، ألنه  هادئ  و  عالم جميل  و هو   – الُمثل  عالم   –
ذلك  فيها  يعود  التي  اللحظة  في  لكن   ، ضبطه  يمكن  و  متماسك 
اإلنسان إلى الواقع ستكون الحياة بإشكاالتها و تعقيداتها و تناقضاتها 
بانتظاره ، حينها يكون المحك و االختبار الحقيقي لتلك النظريات 

العزيزة على قلبه .

عبداهلل المالكي

من  اآلخرين  إلنقاذ   ، أحيانًا  يعنيه  ال  فيما  التدخل  المرء  على  •إن 
التحطم .

أوبرا وينفري

•أنا حديثة الوالدة بالنسبة لعمر التجربة و الدرس الجديد .
سارا فرغستون 
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•إذا فشل التعليم فشل المستقبل .
فهمي هويدي

•من قرر اإلصالح فعليه أن يستعد لألعداء .
د. غازي القصيبي

للعالم  رؤيتنا  على  تأثير  لها  يكون  قد  واحدة  فكرة  مجرد  •إن 
وإدراكنا له .

ديفيد هيندز 

•ال تقلق ، الحقيقة تمنحك الحرية .
باولو كويلو 

•كم من األشياء الجميلة في الحياة ، و لعجلتنا ال ندركها ، فذهب 
وهجها .

د. سلمان العودة

متمسك  إلنسان  ورودًا  و  زهورًا  األرض  ُتغَرس  أن  أبدًا  يمكن  •ال 
، و فتش في  المحال  ، فمن رام ذلك فقد رام  ينبغي  بالسنة كما 
التاريخ ما من إنسان قام هلل بحق إال وجد أذى ، فكل من كان أقوم هلل 
و أصدق للحق فإنه سيكون أعداءه أكثر ، قل متى َسِلم الرسول صلى 

اهلل عليه و سلم و صحبه و التابعون لهم على إحسان .
الشيخ محمد بن عثيمين 
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التربية ..
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التربية الصالحة ليست كلمات تتلى ، و ال عصًا ترفع ، إنها حياة 
كاملة ، فيها الرقة و اللين ، كما فيها الشدة و الحزم .

أ.د. ناصر العمر
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التربية ..

•عدد كبير من اآلباء يعيشون الحياة نيابة عن أطفالهم و من خاللهم، 
لقد قرروا أن طفلهم ينبغي أن يكون كل شيء كانوا يتوقون أن 
وراء  ما  إلى  الطفل  يدفعون  ثم  من  و   ، يستطيعون  لم  و  يكونون 

قدراته و إمكاناته .
د. روبرت أنتوني 

نفوسهم  في  تنشأ  تربيتهم  في  الخشونة  تمارس  ممن  كثيرًا  •إن 
أحقاد دفينة و تميل طبيعتهم إلى القسوة !! و يظهرون قدرًا أقل من 

التسامح مع المخالفين و مع األفكار المباينة ألفكارهم !! 
د. عبدالكريم بّكار 
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•مهما كانت الحياة ، فأسرتك أهم من أي شيء في الحياة .
د. منصور حسنين 

•كن محددًا فيما ينبغي أن يفعله الطالب و ما ال ينبغي أن يفعلوه ، 
فإخبار الطالب أن يمسكوا القلم بشكل مناسب يمكن أن يعني القليل، 
جانب  و  إبهامك  و  سبابتك  بطرفي  القلم  أمسك  قلت  إذا  ولكن 

اإلصبع األوسط فستكون في منتهى الوضوح .

•أحسن هدية يقدمها الوالدان إلى طفلهما هي أن يمنحاه أطول مدة 
مستطاعة من وقتهما .

لويز هرنز

•لقد اكتشفت مبكرًا في حياتي أن األم هي أطيب كائن على اإلطالق، 
، و من تلك  بالفاسد  لقد دافعت عني بقوة عندما وصفني أستاذي 
اللحظة عزمت أن أكون جديرًا بثقتها ، كانت شديدة الثقة بي ، ولو 
ال ثقتها بي لما أصبحت مخترعًا أبدًا ، إن أمي هي التي صنعتني ، فقد 

أشعرتني أنني أهم شخص في الوجود .
توماس أديسون – مخترع المصباح الكهربائي 

•إن لدى كل مولود طاقة إبداعية رائعة اكتشفها بعضهم فسقاها 
بل  وحدهم  هم  يخسروا  فلم   ، فماتت  آخرون  غيبها  و   ، فأورقت 

خسرتهم البشرية كلها .
د. خالد الحليبي 

•ثمة شيء في طفولتك حدث – و بدون أن تعي ذلك – كل شيء 
سيدور حوله إلى آخر لحظة من حياتك .

أحالم مستغانمي
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•المشاورة تزرع القناعة .
د. يحيى اليحيى

•اسلك في تربية ولدك طريق الترغيب قبل الترهيب ، و الموعظة 
قبل التأنيب ، و التأنيب قبل الضرب ، فآخر الدواء الكي .

د. مصطفى السباعي

•التربية الصالحة ليست كلمات تتلى ، و ال عصًا ترفع ، إنها حياة 
كاملة فيها الرقة و اللين ، كما فيها الشدة و الحزم .

أ.د. ناصر العمر 

•يا بني ، إذا كنت في قوم فحدثهم على قدر سنك

و أسألهم على قدر محلك

و ال ترتفع عن الواجب فتستثقل

و ال تنحط فتحتقر

و إذا أوسع اهلل عليك فابسط

و إذا أمسك فأمِسك .
أبو األسود ناصحًا ابنه 

•الحرص على األبناء و رجاء صالحهم أمر فطري ، لكن هذا ال ينبغي 
أن ُيخرج المرء عن مقتضى العبودية ، بل يؤدي ما عليه من واجب 
اتجاه أبناءه ، و يجتهد في دعاء اهلل أن يهديهم ، ثم يعلم أن األمر 

كله هلل .
أ.د. ناصر العمر
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•المنع ليس األصل في التربية و األسرة و السياسة ، و األفضل أن 
ننمي المناعة الذاتية عند الشخص التي تجعله يترك الشيء ، حتى ولو 

كان متاحًا له لعدم قناعته به .
د. سلمان العودة 

•لم يكن ابن عباس الغالم ليصير إلى ما صار إليه لو كان بين أبوين 
ال يرعيان فيه إال جسده .

د. لطف اهلل خوجة

•كلمة التأديب اختفت تمامًا عند المعلمين لسنوات عديدة ، و ذلك 
ألننا نشأنا على ربط التأديب بالعقاب القاسي ، و لكن ما يعنيه التأديب 
الوقت  التصرف حتى يتسنى لهم مع  فعاًل هو تعليم طالبنا كيفية 

التحكم بسلوكهم .

القراءة للطفل بصوت عال تنمي  أن  •أكدت دراسة تربوية حديثة 
لديه شغف القراءة و المطالعة .

•تتأتى السعادة من خالل التحقق التدريجي لهدف يستحق العناء .
روبن شارما 

 ، الكبار  و  الصغار  بين  عقلي  و  روحي  احتكاك  و  تفاعل  •التربية 
وهي تتم بطريقة طبيعية بشرط أن نتخلص من األشياء التي تجعل 

النفوس متنافرة ، مثل العقوبة البدنية و االستهزاء و الشك .
د. عبدالكريم بكار 

•القسوة في تربية األبناء تحملهم على الكذب ، و تجعلهم يتظاهرون 
بغير ما في ضمائرهم خوفًا من انبساط األيدي بالقهر عليهم و حين 

يكبر الواحد منهم يقعد عن اكتساب الفضائل و األخالق الجميلة .
ابن خلدون
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 ، االجتماعية  بالرقابة  الشعور  الطفل  عند  تنمي   “ عيب   “ •كلمة 
فيفهم أنه من الخطأ أن يراك احد تفعل هذا األمر ، و هذا يعني ال 

مشكلة لو لم يرك أحد .
د. عبدالكريم بكار

•التقبيل و الضم و الحنان و تفهم المشاعر هي أعلى درجات العدالة 
عن طفل الثالثة ، في حين يحتاج طفل الثامنة لمزيد من نظرات الود 
و التقدير و حسن التوقع ، أما المراهق فهو يحتاج منا إلى إظهار 
باألمان  يشعر  حتى  نظر  وجهات  و  أفكار  من  يطرحه  لما  االهتمام 

والعدالة تجاه النظام األسري الذي ينتمي إليه .
د. عبداهلل الخليفي 

عليه  العطف  إحساس   ، بإحساسين  شعرت  طفل  أمام  وقفت  •كلما 
لحياته الغضة و إحساس االحترام للمكانة التي يمكن أن يصل إليها 

في المستقبل .
باستور 

تفوق  ولدك  إنجازات  ترى  عندما  أبوتك  صالح  معرفة  •يمكنك 
إنجازاتك .

توم هاغاي

•فهناك من تكفيه اإلشارة ، و هناك من تكفيه نظرة العقاب ، و هناك 
من ينصلح بالقدوة ، و هناك من يحفزه الثواب ، و هناك من يحتاج 
للعقاب ، و المربي الناجح يعرف متى و أين و كيف يستخدم هذه 

الوسائل .
د. محمد المهدي 
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•الكبار و الشباب و األطفال يحتاجون إلى معرفة أنهم يشغلون مكانًا 
خاصًا في حياة من حولهم ، و يرغبون في أن تتم معاملتهم كأشخاص 
و أن يتم قبولهم كما هم ، و ليس كما يعتقد شخص آخر أنهم يجب 

أن يكونوا .
د. روبرت أنتوني

•التسمي بأسماء العظماء و الكبار و أبطال الحق و الفضيلة لها آثار 
روحية بالغة على األطفال أنفسهم من جهة ، و على محيط العائلة 
التربوي  األثر  عن  النظر  غض  يمكن  ال  و  أخرى  جهة  من  برمتها 
و النفسي الذي يتمتع به حاملوا هذه األسماء ، حيث تشيع جوًا من 

الخواطر المجيدة المشرقة في أجواء العائلة .
د. أحمد بهشتي

•حين يخطئ الكبير مع الصغير فإن عليه أن يعتذر إليه ، ألن هذا هو 
الذي يرسخ في نفوس األطفال أهمية االعتذار في العالقة بين الناس 
، لكن إذا كثر خطأ الكبير مع الصغير فإن االعتذار يفقد قيمته و 

معناه .

•الصبي أمانة عند والديه و قلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية عن 
كل نقش و صورة وهو قابل لكل ما نقش و مائل إلى كل ما يمال 

به إليه .
أبو حامد الغزالي

•إن أسلوب النقد الالذع يخرج جياًل فاقد الثقة بنفسه ، محطم اآلمال 
يشعر أنه مجموعة متراكمة من األخطاء .

ناصر األحمد 

•مرحبًا بابنتي .
قالها رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم البنته فاطمة عندما أقبلت عليه 
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•كثيرًا ما يتطلع الصغير إلى الرجولة ، فإذا بلغها استعذب الماضي،  
أن يمنح أطفاله حق براءتهم  إال  ، و ال يجد  استعادته  فال يستطيع 

وعفويتهم ، و المهم أال يسرق فرحتهم بكثرة التدخل و الحرمان .
د. سلمان العودة 

• أفضل ما يورث اآلباء ألبنائهم الثناء الحسن و األدب النافع واإلخوان 
الصالحون .

ابن عبدالبر 

•المعلم والد و الوالد معلم ، و على كل منهما أن يمارس الدورين 
معًا ، قال صلى اهلل عليه وسلم : ) إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ( 

رواه النسائي .
د. خالد الحليبي 

مسافات  لهم  ُيقرب  حين  طالبه  إلى  المعلم  يقدمها  هدية  •أعظم 
أحالمهم و يرسم لهم طرق تحقيقها و يذيقهم لذتها قبل معانقتها .

مشعل الفالحي 

•المسجد نواة الدراسة الجدية و محور للحياة و العمل و المجتمع ، 
لكن بشرط أن ال يكون هناك عقاب بدني ، ألن العقاب البدني ُينّغص 

الحياة الدراسية و يطمس اإلبداع .
د. أحمد زويل   

•إن معاقبة الطفل تعني أنك تغضبه و تجعله فردًا غير قابل للتعليم 
لالنتقام  و سجينًا   ، الضغينة  و  للحقد  أسيرًا  و  للعدوانية  و ضيفًا 
ومشربًا بالحسد و كثرة التذمر ، و هنا لم يعد للطفل وقت أو عقل 
للدراسة ، إن العقاب ُيزود الطفل المزعج و المشاغب بتبرير لسوء 

التصرف السابق و ُتقدم له عذر لإلساءة المقبلة أو المستقبلية .
د. هايم جينوت 
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•إن أفضلية ثقافة أو حضارة على أخرى ال تقوم على ما لديها من 
المعرفة العلمية – و لو أن هذا األمر مرغوب فيه – بل على نشاطها 
األخالقي و على مدى قدرتها على تفسير و موازنة مختلف نواحي 

الحياة اإلنسانية. 
محمد أسد – كاتب و مفكر نمساوي 

•كل إنسان يولد و في تكوينه بذور النبوغ و العبقرية و الكفاءة 
و الفاعلية ، و يتوقف نمو هذه البذور أو موتها على نوع التربية 

والرعاية التي يتلقاها اإلنسان من أسرته و بيئته و مجتمعه .
د. أكرم رضا

•األمومة قيمة ، األمومة اختيار .
تهاني الجبالي – مستشارة في القضاء المصري

تقليل  و  الصغار  على  التأثير  في  فعالية  األكثر  الوسائل  من  •إن 
اإلجهاد و التعب عند الكبار اإلصرار على استخدام الخطاب اإليجابي 

المفعم بالتشجيع و التفاؤل و اللطف و التفهم .

أن  األمر  تطلب  لو  حتى   ، فصلك  في  الخيالين  بالطالب  •رّحب 
تخصص لهم أماكن في المدرسة .

•لدى الطفل مهما كان صغير السن شعور كامل بالكرامة الشخصية، 
و لهذا فإن من المهم الحذر من توجيه اإلهانة إليه عن طريق السخرية 
أو المزاح الثقيل ، و يكون ذلك مضاعف التأثير إذا تم أمام الزمالء 

أو أي أحد من الناس .
د. عبدالكريم بكار

•رزقني ربي العديد من الذكور ، بيد أني أحببت أن يكون حديثي عن 
بناتي ، ألنني أحب الحديث عن شيء مختلف و متميز .

د. سلمان العودة – من مقدمة كتاب بناتي
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تعج  هي  و  األطفال  عيون  في  فلنتأمل  الحياة  نفهم  أن  أردنا  •إذا 
باآلمال الِعذاب ،  و إذا أردنا أن نعيد تأسيس مجتمعاتنا فلنعد تأسيس 

عالقتنا باألطفال .
عبدالواحد علواني 

•معجزة العقل الصغير تبدأ في السنوات األولى ، فكل دوالر واحد 
 ، دوالرات  سبع  مقداره  عائدًا  يحقق  ذلك  فإن  الطفل  على  تنفقه 

وماليزيا واحدة من تلك الدول التي أدركت ذلك األمر جيدًا .
د. سانتوس مهروترا – كبير الخبراء في منظمة اليونيسيف   

الثقة  عن  الناتج  اإلهمال  أن  غير   ، مهم  مطلب  النشء  في  •الثقة 
المفرطة له ضرر بالغ ، فهو قد يريحك من نصب التربية في بداية 

العمر غير أن له وجع شديد في المآل .
د. فيصل الحليبي

•إذا منحت لنفسك حق اإلنجاب ، فامنح ألبنائك حق التربية .
د. منصور حسنين

•ال يفعل األوالد ما تقولونه ، بل يفعلون ما تفعلونه .
أوبرا وينفري

•يا بني .. ال تأكل شبعًا على شبع ، فإنك إن تلقه للكلب خير من 
أن تأكله .

يا بني .. ال تكن حلوًا فتبلع و ال مرًا فتلفظ .
من وصايا لقمان البنه 
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 الشجاعة ..
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إن لم تقلها فأنت ميت ، و إن قلتها فأنت ميت ، إذن قلها و مت .

طاهر جاوود
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الشجاعة ..

•قد تثبت لك األيام إن ما ظننته قالع من صخور إنما هي حصون 
من ورق ، فريق منا تصرعه الضربة األولى و آخرون تخلق منهم 

الضربة األولى أبطااًل .
مصطفى أمين – صحفي مصري

•إنني و إن هزمت إال أنني لن أستسلم .
صامويل جونسون – العب كرة قدم غيني

•على العالم أن يعي جيدًا أنه إذا لم يتحقق السالم في القدس فلن 
يتحقق في كل العالم ، اعلموا أنه إذا احترق المسجد األقصى مرة 

أخرى فسيحترق العالم بأسره .
رجب طيب أردوغان – رئيس وزراء تركيا
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•لن أندم يومًا على قول ما أنا مقتنعة به ، علّي أن أكون صوت الذين 
غابوا ، هذه باتت مهمتي و ال يمكن أن يمنعني أي شيء بعد اآلن من 

قول الحقيقة و ما ينبغي أي ُيقال .
مي ُشدياق – إعالمية لبنانية ُأختيرت بطلة لحرية الصحافة في العالم 

•إن دوي االنفجار ال يسبب الذعر إذا كنت متأهبًا لسماعه .
إلفرد هيتشكوك – مخرج و منتج بريطاني

•ليس فقط محاسب على ما تقول ، أنت أيضًا محاسب على ما لم تقل 
حين كان ال بد أن تقول .

مارتن لوثر كينج – قس و ناشط أفروكاني

•الرأي هو الجانب اآلخر للشجاعة .
األسقف جوزيف هود 

•ال تحرق الجسر بعد أن تعبره ، فإنك ال تعلم كم مرة ستتضطر 
فيها لعبور النهر .

أ.غالندو دونير – خواطر في الحياة

•هكذا العظماء يواجهون دائمًا األزمات .
د. سلمان العودة

•إن الخوف لن يتوقف من أن يسري في أرواح الناس ، لكن األرواح 
القوية هي التي ستطرده خارج حدودها .

باولو كويلو – روائي برازيلي

•في األزمات الفاصلة يكون األكثر جرأة هو األكثر أمانًا في أغلب 
األحيان .

هينري كاسنجر – وزير الخارجية األمريكي
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•كلنا نموت و لكن قليلون مّنا من يظفرون بشرف الموت من أجل 
عقيدة .

أنطون سعادة – سياسي سوري

بالشجاعة فقد ال  تتمتع  تكن  لم  إن  •الشجاعة أعظم فضيلة ألنك 
يكون لك فرصة الستخدام أي من الفضائل األخرى .

صامويل جونسون 

•نحن الذين بنينا بسكوتنا كل تلك األصنام القابعة على صدورنا ، 
و نحن قادرون على إسقاطها و تحطيمها .
ربيحة الرفاعي – أديبة و شاعرة أردنية

•عليك أن تتحلى بالشجاعة الكافية الستخدام عقلك .
ايمانويل كانت – فيلسوف ألماني

•من ال يخاف الموت يموت مرة واحدة فقط .
جيوفاني فالكوني – قاضي إيطالي

•إن لم تقلها فأنت ميت ، و إن قلتها فأنت ميت ، إذن قلها و مت .
طاهر جاوود – أديب و صحفي جزائري 

•كنُت أناضل إليجاد فضاء خاصًا بي .
باولو كويلو 

•دع شجاعتك تزيد مع الخطر .
لو تولي –الصديق المقرب لنيلسون مانديال 
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العدل ..
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الوقوف على الحياد من الصراع بين القوي و الضعيف ال يعني 
الحياد ، و إنما يعني الوقوف مع القوي ضد الضعيف .

باولو فريري  
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العدل ..

•قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : ) إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول 
للظالم يا ظالم ، فقد ُتوِدع منها ( 

رواه الحاكم 

•قال صلى اهلل عليه و سلم : ) ال ُقّدست أمة ال يأخذ فيها الضعيف فيها 
حقه غير متعتع (

رواه البزار من حديث عائشة

•احذر أن تظلم من ال ناصر له إال اهلل .
أبو الدرداء رضي اهلل عنه
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بل فيه جاهلون  الغرب ليس كتلة واحدة معادية لإلسالم  أن  •بما 
وفيه منصفون مدافعون عن حقوق الناس ، فيجب عند المعاملة أن ال 
نشمل الجميع بخطاب واحد ، ال يميز بين محق و مبطل ، إن التفرقة 
العدل  يتطلبه  أمر  األصناف و معاملة كل بحسب موقفه  بين هذه 

الذي يقوم عليه بنيان الدين الحق 
د. جعفر الشيخ إدريس – عالم سوداني

•من الغلط الفاحش الخِطر قبول قول الناس بعضهم ببعض ثم يبني 
السامع حبًا و بغضًا ، فالواجب على العاقل التثبت و عدم التسرع ، 

وبهذا يعرف دين المرء و رزانته و عقله .
عبدالرحمن السعدي – العالم الكبير

•مغانم االحتيال الظالم ال تكون أبدًا آمنة .
سوفوكليس – كاتب مسرحي يوناني

•من حق الناس أن ُيعبروا بإعجابهم بشيء ما بلغتهم الخاصة ، و أن 
يختاروا األلفاظ التي يرونها ُتعبر عن تقويمهم ، لكن من المهم أن 
يتربى الناس على االعتدال و الموضوعية في التقويم و أال ينحصروا 

في األحكام المتطرفة في الثناء أو النقد .
د. محمد الدويش – المشرف العام على موقع ُمربي

•ال ُتصدق كل ما يقال و لو سمعته من ألف فم  حتى تسمعه ممن 
شاهده بعينه ، و ال ُتصدق من شاهد بعينه حتى تتأكد من تثّبته فيما 
يشاهد ، و ال تصدق من تثّبت فيما يشاهد حتى تتأكد من خلوه من 

الغرض والهوى .
د. مصطفى السباعي 
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•قال ابن تيمية : ) كالم أرسطو في اإللهيات كالم قليل و فيه خطأ 
كثير ، بخالف كالمه في الطبيعيات فإنه كثير و صوابه كثير ( ، 
ليتنا نقرأ كالم من يخالفنا على نحو هذا المنهج المتوازن من إمام 

مارس النقد .
د. سلمان العودة

•القصاص عدل .

•مر أبو الدرداء رضي اهلل عنه على رجل قد أصاب ذنبًا فكانوا يسبونه 
فقال لهم : ) أرأيتم لو جدتموه في بئر ، ألم تكونوا مستخرجيه ؟( 
قالوا : بلى ، قال : فال تسبوا أخاكم واحمدوا اهلل الذي عافاكم . 

قالوا : أفال نبغضه ؟ قال : إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي .

•إن هلل سيوفًا تقطع رقاب الظالمين ، منها : أخطاؤهم و حماقاتهم .
مصطفى السباعي

•إن رجال الدين في القرون الوسطى قد رسموا لدين محمد صورة 
قاتمة ، لقد اعتبروه عدوًا للمسيحية ، لكنني اطلعت على أمره فوجدته 
أعجوبة ، و توصلت إلى أنه لم يكن عدوًا للمسيحية ، بل يجب أن 
اليوم  البشرية  ، و في رأيي لو أنه تولى أمر  البشرية  يسمى منقذ 

لُوّفق في حل مشكالتنا بما يؤمن السالم الذي يرنو البشر إليه .
جورج برنارد شو – أديب أيرلندي 

•إذا كان النبي صلى اهلل عليه وسلم قد استعمل أعلى معايير اإلنصاف 
مع من يفصل بينه و بينهم الشرك األكبر ،  فنحن أحوج الستعمالها 
إليهم  يدنينا  و  يفرقنا  مما  أكثر  معهم  يجمعنا  الذين  إخواننا  مع 

أكثر مما يبعدنا .
د. عبدالوهاب الطريري – داعية إسالمي 



90

الدين  بعيدون عن  أنهم  أن كثيرًا ممن نظن  الحج  •علمتني رفقة 
أصحاب معدن صقيل و جوهر صاٍف أصيل و أنهم ُيحبون ربهم كما 
يحبه من يظهر من سمتهم االلتزام ، لكن المشكلة هي تبنّينا حدودًا 
و مظاهر معينة لتمييز الملتزم عن غيره ، ضّيقنا بها حدود الممكن 
و المسموح ، فصنفناهم على أنهم خارج اإلطار ، و الخلل في اإلطار 

الذي لم يشملهم.
د. عالء ناجي 

اتهام  إلى  تدفعنا  الشباب  أعصاب  فيها  فترات كانت  بنا  مرت  •لقد 
خصومنا في الرأي ، فاللهم إنا نشهدك أن رأينا بأعيننا خطأ ما فعلنا 

، و لمسنا بأيدينا نتيجة ما فرطنا .
مصطفى السباعي – هكذا علمتني الحياة 

يعني  ال  الضعيف  و  القوي  بين  الصراع  من  الحياد  على  •الوقوف 
الحياد ، و إنما يعني الوقوف مع القوي ضد الضعيف .

باولو فريري – مفكر برازيلي 

•إذا اجتمع في الرجل الواحد خير و شر و طاعة و معصية و سنة 
وبدعة استحق من المواالة و الثواب بقدر ما فيه من الخير ، و استحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص 

الواحد موجبات اإلكرام و اإلهانة فيجتمع له من هذا و هذا .
شيخ اإلسالم ابن تيمية

•إذا كان الرجل ثقة مشهود له باإليمان و االستقامة فال ينبغي أن 
يحمل كالمه و ألفاظ كتاباته على غير ما تعّود منه و من أمثاله ،  

بل ينبغي التأويل الصالح و حسن الظن الواجب به و بأمثاله .
السبكي – فقيه شافعي
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•لكل أحد نصيبه من النقص ، و مقدار من الذنوب ، و إنما يتفاضل 
جميع  على  االشتمال  فأما   ، المساوئ  قلة  و  المحاسن  بكثرة  الناس 
المحاسن و السالمة من جميع المساوئ دقيقها و جليلها و ظاهرها 

وخفيها فهذا ال ُيعرف عن أحد .
الجاحظ

الرأس  تضع   ، المصورة  اآللة  في  الزجاجية  الدنيا كالعدسة  •هذه 
بموضع القدم و ترفع القدم إلى مكان الرأس ، فزنوا الرجل بمآثره 

ال بما يبدو لكم من مظاهره .
محمد الخضر حسين – شيخ األزهر األسبق
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 مع اهلل ..
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أحبكم أهل أثينا ، و لكني أحب اهلل و وحدانيته .

سقراط  
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مع اهلل ..

•اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري

و أصلح لي دنياي التي فيها معاشي 

و أصلح لي آخرتي التي فيها معادي

و اجعل الحياة زيادة لي من كل خير 

و جعل الموت راحة لي من كل شر 
من دعائه صلى اهلل عليه و سلم – رواه مسلم

•إني ألفتقر فأتاجر اهلل بالصدقة 
جعفر بن محمد 
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•المخلوق إذا خفته استوحشت منه و هربت منه ، و الرب تعالى إذا 
خفته أنست به و قربت إليه .

ابن القيم 

•كل األنبياء في سورة الشعراء يقولون ألقوامهم : ﴿ قل ما أسألكم 
فلم يقوال   ، السالم  إبراهيم عليهما  إال موسى و   ،  ﴾ عليه من أجر 
ذلك، لماذا ؟ موسى تربى في قصر فرعون ) ألم نربك فينا وليدًا ( 
و إبراهيم لم يقلها لقومه ألن من جملة المخاطبين أباه الذي رباه ، 

فاستحيا أن يقوال ذلك .

أو  مجهول  من  خائف  ابتعاد  المحضورات  عن  ابتعادًا  الدين  •ليس 
ابتعاد مكره مضطرب ، بل هو الوجل من عصيان مليك مقتدر سبقت 

نعماه و وجب االستحياء منه .
محمد الغزالي – عالم و مفكر مصري

•إذا أستعجلك الشيطان في صالتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه 
و جميع ما تخشى فواته بيد من أنت واقف أمامه .

د. خالد أبالخيل 

 ، ، و لفروجهم حافظون  المعارج مصلون و متصدقون  •في سورة 
وبشهاداتهم قائمون ، و ألماناتهم و عهدهم راعون ، و مع هذا كله هم 
من عذاب ربهم مشفقون ، إنها آليات تستأصل داء العجب من نفوس 

العاملين .

•ُيساق الكالم عن قبول األعمال و كأن قبولها مغامرة ال يدري العبد 
حظه من إصابتها .

د. عبدالوهاب الطريري 
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•تلقينا فقه الصالة و حفظنا من واجباتها و سننها و فروضها فوق 
من  نعي  لم  ذلك  مع  و   ، طوياًل  وقتًا  ذلك  استغرق  و   ، الستين 
الخشوع الذي هو روح الصالة شيئًا و لم ندري شيئًا عن العظمة التي 

ينبغي أن تغمر أفئدتنا في هذا الموقف العظيم .
محمد الغزالي

التي  العافية  مع  السالم  عليه  سليمان  فوجدت صفة  القرآن  •قرأت 
كان فيها : ﴿ ِنعم العبد إنه أواب ﴾ ، و وجدت صفة أيوب عليه السالم 
مع البالء الذي كان فيه : ﴿ ِنعم العبد إنه أواب ﴾ ، فاستوت الصفتان 
و هذا معافى و هذا مبتلى ، فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر ، فلّما 
اعتدال كانت العافية عندي مع الشكر أحب إلّي من البالء مع الصبر .

سفيان بن عيينة 

•ما دمت في صالة فأنت تقرع باب الملك ، و من يقرع باب الملك 
ُيفتح له .

عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه

•ما أمر اهلل عباده بما أمر إال و الشيطان فيه نزعتان ، فإما إلى غلو 
و إما إلى تقصير ، فأيهما ظفر َقَنع .

ابن عائشة 

•رضا الناس غاية ال تدرك ، فعليك باألمر الذي يصلحك فألزمه 
ودع ما سواه ، و إرضاء الخلق ال مقدور و ال مأمور ، و إرضاء الخالق 

مقدور و مأمور .
الشافعي 
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•إن البشر و هم يحاولون التخفي من اهلل بحركة أو سر أو نية في 
الضمير يبدون مضحكين ، فالضمير الذي يخفون فيه نيتهم من َخِلق 
اهلل ، و هو يعلم دروبه و خفاياه ، و النية التي يخفونها هي كذلك 
من خلقه ، و هو يعلمها و يعلم أين تكون ، فماذا يخفون ؟؟ و أين 

يستخفون ؟؟ 
سيد قطب

•إذا أعجبك البحر فاذكر اهلل 

و إذا أعجبك الجبل فاذكر اهلل

و إذا أهمك الهم فاذكر اهلل 

اذكره كلما سررت أو حزنت 

أو رضيت أو غضبت ، 

اغتنيت أو افتقرت ، 

 اذكره يذكرك .
د. عبداهلل الرحيلي 

•ليس العجب من مملوك يتذلل لمالكه مع حاجته و فقره فذلك هو 
األصل ، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف أنعامه و 

يتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه .
ابن القيم 

•إن رقة القلوب و خشوعها و انكسارها لخالقها و بارئها منحة من 
، و تكون  الغفران  العفو و  ، تستوجب  الدّيان  الرحمن و عطية من 

حرزًا و حصنًا حصينًا من الغي و العصيان .
د. محمد المختار الشنقيطي  
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•من صحت له معرفة ربه في أسمائه و صفاته عِلم يقينًا أن المكروهات 
و المحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح و المنافع التي ال 

يحصيها علمًا ، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب .
ابن القيم 

•يـا عـالـم الـغيب ذنـي أنت تعرفه   

و أنـت تـعـلم إعــالنـي و إسـراري     

  و أنـت أدرى بـإيمـان مـننت بــه    

عـلـي مـا خـدشـتـه كــل أوزاري     

  أحببت لقياك حسن الظن يشفع لي 

أُيـرتـجـى الـعـفو إال عـنـد غـفـاِر     

د. غازي القصيبي في قصيدته حديقة الغروب   

•تمر بالمسلم لحظات عامرة باليقين عند رؤية قدرة اهلل ، فإذا مر 
بك مثل هذا فسل اهلل حاجتك ، فالدعاء في هذه الحالة ال ُيرد .

د. خالد أبالخيل 

•كل الناس يذهبون إلى ربهم عند انقضاء آجالهم ، و خيرهم من 
يذهب إلى ربه في حياته قبل موته يطلب هدايته و صالحه ، كما قال 
اهلل تعالى على لسان خليله إبراهيم عليه السالم ﴿ و قال إني ذاهب 

إلى ربي سيهدين ﴾ .
د. عبدالعزيز العويد

•إن الهزيمة في معركة عسكرية يمكن أن تستبدل بنصر مظفر في 
معركة تالية ، لكن الهزيمة التي ال نصر بعدها هي الهزيمة الروحية.

د. سلمان العودة
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•قال تعالى : ﴿ و أيوب إذا نادى ربه أني مسني الضر و أنت أرحم 
الراحمين ﴾ جمع أيوب عليه السالم في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد 
إليه  التوسل  و  الرحمة  له بصفة  إقرار  و  ربه  إلى  الفقر  إظهار  و 
بصفاته سبحانه ، و متى وجد في المبتلى ذلك كشفت عنه بلواه ، 
وقد ُجرب أنه من قالها سبع مرات و ال سيما مع هذه المعرفة كشف 

اهلل ضره. 
ابن القيم

•السماوات الطباق و الجبال الشاهقات تكشف لإلنسان حجمه الصغير 
و من َثم تزيل الكبر من نفسه ﴿ و ال تمش في األرض مرحًا إنك لن 

تخرق األرض و لن تبلغ الجبال طواًل ﴾ 
د. مجدي الهاللي 

فقد  المسلمين  سلم صدره إلخوانه  و  الغل  من  قلبه  من طهر  •إن 
تـعجـل شيئـًا مـن نـعيـم الجنة في صدره و هو بعُد حي في الدنيا 

﴿ و نزعنا ما في صدروهم من غل إخوانًا على سرر متقابلين ﴾
د. عمر المقبل 

•لك موعد مقدس مع اهلل خمس مرات في اليوم و الليلة ، فالصالة 
هي رابط عظيم بين اإلنسان و ربه ،  فاجعل عادتك هي العبادة .

د. سلمان العودة 

•بخلت بدنياك على أصدقائك ، و سخوت بآخرتك على أعدائك ، 
فال أنت بما بخلت به معذور و ال بما سخوت به محمود .

إبراهيم بن أدهم 

•واهلل ما أبكي الذنب أني أتيته ، و لكني أخاف أني أتيت شيئًا حسبت 
أنه هينًا و هو عند اهلل عظيم .

محمد بن المنكدر لما حضرته الوفاة 



101

•إنني ال أخشى على نفسي أن يغريني الشيطان بالمعصية مكاشفة ، 
ولكني أخشى أن يأتيني بها مغلفة بثوب من الطاعة .

مصطفى السباعي

•ثالث خصال ينبغي أن تكون في اإلنسان :

يخشى اهلل في الغيب 

و يزداد خيرًا مع الشيب 

و يحرس نفسه في دار الدنيا من العيب .
عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه

•قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أهل الجنة ثالثة :

ذو سلطان مقسط موفق 

ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى و مسلم

و عفيف متعفف ذو عيال 
رواه مسلم

•كيف يدخل الجنة من لم يرشحه لها جهده ، و اهلل تعالى يقول : 
﴿ تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾

محمد الغزالي

•الرقابة اإللهية هي ميزة للذين يؤمنون باهلل .
د. سلمان العودة 

•التدين الصحيح يجعل صاحبه منسجمًا مع ذاته .
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•في المؤمن ثالث خصال :

يسمع الكلمة التي تؤذيه فيضرب عنها صفحًا كأن لم يسمعها

ويحب للناس ما يحبه لنفسه

و يقطع أسباب الطمع من الخلق 
عمرو بن عبيد 

•قيل لعبداهلل بن المبارك : إذا أنت صليت لما ال تجلس معنا ؟ قال: 
أجلس مع الصحابة و التابعين ، أسمع آثارهم و أقرأ كتبهم ، فما 

أصنع معكم ؟ أنتم تغتابون الناس .

باهلل  الظن  حسن  يورث   ، العبد  يحصله  كنز   ، قسم  بما  •القناعة 
والرضا بأقداره و يعينه على الثبات على الدين ، قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه و سلم : ) قد أفلح من أسلم ، و ُرزق كفافًا و قّنعه بما أتاه ( 

رواه مسلم و الترمذي
د. عبدالمحسن القاسم

•كلما عّول اإلنسان في أمر من األمور على غير اهلل صار ذلك سببًا 
إلى البالء و المحنة و الشدة و الرزية ، و إذا عّول العبد على اهلل و لم 
يرجع إلى أحٍد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه .

أبوبكر الرازي – طبيب مسلم

•إّن من هو في البحر على لوح ليس بأحوج إلى اهلل و إلى لطفه ممن 
هو في بيته بين أهله و ماله ، فاعتمد على اهلل اعتماد الغريق ال يعلم 

سببًا لنجاته غير اهلل .
ابن قدامة
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•قال تعالى ﴿ و قولوا للناس حسنى ﴾ ، القول الحسن يشمل : الحسن 
في هيئته و في معناه ، ففي هيئته أن يكون باللطف و اللين و عدم 
الغلظة و الشدة ، و في معناه بأن يكون خيرًا ، ألن كل قول حسن 

فهو خير ، و كل قول خير فهو حسن .
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اهلل

•قال صلى اهلل عليه وسلم : ) الساعي على األرملة و المسكين كالمجاهد 
في سيبل اهلل أو كالذي يصوم النهار و يقوم الليل ( .

متفق عليه

النبي صلى اهلل عليه و سلم قال :  أن  ابن عمر رضي اهلل عنهما  •عن 
) أراني أتسوك بسواك ، فجاءني رجالن أحدهما أكبر من اآلخر ، 
فناولت السواك األصغر منهما ، فقيل لي : كّبر ، فدفعته إلى األكبر 

منهما ( 
متفق عليه 

•من سجد في الدنيا سجد يوم القيامة ، و من لم يسجد هنا لن يسجد 
قط هناك ﴿ يوم ُيكشف عن ساق و يدعون إلى السجود فال يستطيعون 
﴾ فعلل سبحانه في عجزهم عن السجود بقوله ﴿ و قد كانوا ُيدعون 

إلى السجود و هم سالمون ﴾ .
ابن كثير – صاحب التفسير

•لفت نظري أن أي كتاب يبدأ باعتذار مما وقع فيه من نقص أو 
سهو أو خطأ إال القرآن فأول ما يبدأ بقوله ﴿ ذلك الكتاب ال ريب 

فيه ﴾  .
أحد القساوسة الذين أسلموا 

•قدر المعصية يقاوم بقدر التوبة و االستغفار و الذكر .
د. سلمان العودة
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فيه  أنزل  الذي  رمضان  شهر   ﴿  : قال  و  رمضان  عن  اهلل  •تحدث 
القرآن﴾ و لم يقل الكتاب ، إشـارة إلى فضيلة القراءة هذا الشهر ، 
وقد جاءت ) القرآن ( مرة واحدة في البقرة ، أما لفظة ) كتاب ( 

فقد جاءت سبعة و أربعون مرة .

•تغمرني الفرحة عندما أقرأ قوله تعالى : ﴿ فاذكروني أذكركم ﴾ 

و أقول من أنا حتى يذكرني صاحب العظمة جّل جالله ؟

محمد الدحيم  

•الغريب أنك ال تجد في القرآن الحديث عن الكثرة ، و إنما الحديث 
عن اإلحسان .

د. سلمان العودة

إن  و   ، اإلنفاق  على  األجر  األذى شرط لحصول  و  المّن  ترك  •إن 
العدول عن الصدقة التي يتبعها األذى إلى قول و عمل آخر ُيكرم به 
الفقير أو تؤيد به المصلحة العامة خير من نفس تلك الصدقة في 

الغاية التي شرعت لها .
محمد رشيد رضا – مفكر مصري

•﴿ ألقعدن لهم صراطك المستقيم ﴾ لم يقل على صراطك ، و ال 
في صراطك ، بل حذف حرف الجر ليشمل قعوده على الصراط حتى 

ال ندخل ، و قعوده في الصراط حتى ال تتم السير .
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اهلل 

•نقول لمن يعترض على أحكام اهلل تعالى إذا لم يعرف حكمتها : أنت 
أولى  بأنه  اعترافًا منك   ، بعلمه  للطبيب حياتك مع جهلك  تسلم 
للخالق  تسليمك  أفيكون   ، معرفة عالجها  في  نفسك  من  بنفسك 

العليم الحكيم سبحانه دون تسليمك لخلقه ؟ 
د. الشريف حاتم العون 
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•حقيقة الغنى في القناعة ، و لذا رزقها اهلل لنبيه صلى اهلل عليه و سلم 
و امتن عليه بها ﴿ و وجدك عائاًل فأغنى ﴾ إذ أنزلها بعض العلماء 

على غنى النفس .
إبراهيم الحقيل

•عزة المسلم تنبع من ذله هلل ، و كرامته تنبثق من أعماق خضوعه 
لخالقه .

يوسف العظم 

•ال مثوبة يقدمها المرء بين يدي ربه يوم جزائه أنفع من مواساة 
البائس و تفريج كربة المكروب .

مصطفى لطفي المنفلوطي

•إذا سجدَت فأخبره بأسرارك .
د. سلمان العودة 

•التوبة و االستغفار هما شكل من أشكال االعتذار هلل تبارك و تعالى، 
فإذا كان االعتذار لفظة تتعلق بالعالقة بين البشر و بعضهم ، فإن 
التوبة و االستغفار لفظة تحمل نفس المعنى في إطار العالقة بين 

العبد و ربه .
د. محمد الثويني

•أحبكم أهل أثينا ، و لكني أحب اهلل و وحدانيته .
سقراط ، أعلن وحدانيته فسقوه أهل أثينا السم

•اإليمان ليس نجاح أخروي فقط ، بل نجاح دنيوي أيضًا .
د. سلمان العودة



106

•غّير شعورك اتجاه المسجد ، و تتغير حياتك مع اهلل .
مشاري الخراز

•من تأمل ذل أخوة يوسف عليه السالم لما قالوا : ﴿ و تصدق علينا﴾، 
عرف شؤم الزلل .
ابن الجوزي 
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النجاح ..
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العرق عطر النجاح .

هايود هال  
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النجاح ..

•نولد جميعًا و في داخلنا نار مقدسة ، و ينبغي لنا أن نبذل جهودنا 
إلعطاء تلك النار أجنحة كي تملئ العالم بسناها .

أبوبكر زين العابدين عبدالكالم – رائد المشروع النووي الهندي 

•يبدأ النجاح في العقل ، ثم يعمل الجسد على تحقيقه .
أوبرا وينفري

•بمقدور نفس الطموح أن يدمر و أن ينقذ ، و أن يصنع من أحد 
بطالًَ و من آخر وغدًا .

ألكسندر بوب 
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•إرادة النجاح مهمة ، لكن األهم منها إرادة التحضير للنجاح .
بوبي نايت 

•الكل يجازف في سباق حياته ، لكن أكبر مجازفة هي أن ال تجازف .
محمد بن راشد آل مكتوم 

•شيء من المدهش أن يصل اإلنسان بخيبته و فجائعه حد الرقص ، 
إنه تميز في الهزائم ، فليست كل الهزائم في متناول الجميع .

أحالم مستغانمي   

•هناك اختبار لمعرفة ما إذا كانت مهمتك على األرض قد انتهت أم 
ال : هل ما تزال على قيد الحياة ؟ إذن لم تنتهي مهمتك بعد .

ريتشارد باخ 

•أخطر ما يشل روح اإلنسان و إرادته هو اإلقرار بالعجز قبل بدء 
المسيرة .

عبدالوهاب مطاوع  

•دعني أخبرك بالسر الذي قادني إلى هدفي : إن قوتي تتركز في 
عنادي .

لويس باستر 

•إن من لديهم الجرأة ليتكبدوا أكبر الخسائر هم وحدهم القادرون 
على تحقيق أعظم المكاسب .

روبرت كيندي 

•األفكار العليا ال بد لها من لغة عليا .
أريستوفان 



111

•من الجرح نفسه يولد األدب .
أحالم مستغانمي

الشمس في  .. لن تستطيع أن تجد  العالم فقم  •لك شيء في هذا 
غرفة مغلقة .

غسان كنفاني 

•العالم يتغير بسرعة ، فالقوي لن يهزم الضعيف مستقباًل ، بل سوف 
يهزم السريع البطيء .

روبرت مردوخ 

•المكافأة لمهمة أًُنجزت هي القوة على إنجاز مهمة أخرى .
جورج إليوت 

•لست أشعر ببرود الهمة ، ألن كل محاولة خاطئة أتخلى عنها هي 
خطوة تقودني لألمام .

توماس أديسون 

•ليس على طريق النجاح إرشادات تحدد السرعة القصوى ، وليس ثمة 
مستحيل طالما َصَدَق العزم و تم التوكل ، بيد أن طريق الفشل هو 

اآلخر ال يتطلب أكثر من خور اإلرادة أو فقدان التخطيط .
د. سلمان العودة 

•كل المعالي ثقيالت على النفس .
علي الطنطاوي 

•العبقرية قدرة غير محدودة على احتمال بذل الجهد .
توماس كارليل 
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أن تسري  لكن  و   ، الخالدين  التاريخ عن  يتحدث  أن  الخلود  •ليس 
أرواحهم في األحياء المتعاقبين ، و أن تعمل أخالقهم عملها في كل 
عصر على مر التاريخ ، و لم يجتمع ذلك لعظيم كما اجتمع لمحمد 

صلى اهلل عليه و سلم .
د. مصطفى السباعي

•البدايات الصحيحة تؤتي ُأكلها بإذن ربها ، و إذا فسدت البدايات لم 
يلحق الصالح النتائج ، و على المسلم أن يتقن البدايات و لو لم يدرك 

النتائج .
د. محمد العبده

•الطريقة الوحيدة الكتشاف حدود الممكن هو تخطي هذه الحدود 
قلياًل إلى المستحيل .

آرثر سي كالرك – مخترع انكليزي

•من ال يعرف الهدف لن يجد الطريق .
الوتسي

•إننا بحاجة إلى طراز من المتعلمين يدركون بأنه ال فضل لهم فيما 
نالوا من نجاح أو علم أو أدب ، و أنهم خلق حصل لهم هذا بتوفيق من 

اهلل من غير أن يكون لهم يد في ذلك .
د. علي الوردي – عالم اجتماع عراقي

•ال ترضى أبدًا أن تكون ظاًل ألحد ، و حاول دائمًا أن تكون قدوة 
ونموذجًا ينتفع بك غيرك .

د. عبدالكريم بكار

•ال تلوم فوات الفرص حينما تقصر في البحث عنها .
د. خالد الشريدة
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•مع إطاللة كل صباح في أفريقيا يستيقظ الغزال مدركاًَ أن عليه 
أن يسابق أسرع األسود عدوًا و إال كان مصيره الهالك ، و مع إطاللة 
كل صباح في أفريقيا يستيقظ األسد مدركًا أن عليه أن يعدو أسرع 

من أبطئ غزال و إال أهلكه الجوع .

ال يهم إن كنَت أسدًا أو غزااًل فمع إشراقة كل صباح يتعين عليك 
أن تعدو أسرع من غيرك حتى تحقق النجاح .

محمد بن راشد آل مكتوم - رؤيتي  

التي  الهواية  ، اختر  اليوم  •إذا كان لديك هواية مفيدة فابدأ من 
تناسبك و اجعلها تنميك ، و سوف تجد فيها مصدرًا للهناء و سياجًا 

يحميك من القلق و التوتر .
د. شيخ عبدالرحيم

•الناجحون في الحياة هم ُأناس بحثوا عن الظروف التي يريدونها ، 
و حين لم يجدوها وضعوها بأنفسهم .

جورج برناردشو  

الحياة  مناحي  مختلف  في  اإلسالمية  األمة  و  المسلمين  نجاح  •إن 
كفيل بإقناع غير المسلمين بالوجه الحقيقي للدين اإلسالمي أكثر 
من المواعظ و الخطب ، فاإلسالم ال يشكل عقبة تحول دون التقدم 

و النمو .
مهاتير محمد – رائد النهضة الماليزية

•إذا أردت أن تكون ناجحًا فاذهب إلى النوم في كل ليلة و أنت تشعر 
بالنجاح راضيًا تمامًا عن نفسك ، و معتقد بأنك ولدت لتنجح و في 

النهاية ستزرع فكرة النجاح في عقلك الباطن .
د. جوزيف ميرفي
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•إن عمرك الحقيقي هو ما تحسه في جسمك و نفسك ال ما تعده 
من سني عمرك ، و أن شهادة العمر ما تجده من أسارير وجهك ال 

سطور ورقة ميالدك .
د. عبدالوهاب عزام

•إننا نعتقد في ماليزيا أنه من األفضل أن يكون لك قطعة من كعكة 
تكبر عن أن يكون لك كعكة كاملة تنكمش .

د. مهاتير محمد 

•ليس من العسير أن تنطلق إلى أهدافك البعيدة بأمل و عزم ونشاط، 
العسير بأن تحتفظ بأملك و عزمك و نشاطك إلى آخر  و لكن 

الشوط .
عصام العطار

 ، إمكانياتهم  و  حدودهم  يعرفون  أنهم  الناس  من  كثير  •يتوهم 
والحقيقة أنهم يعرفون ما يعتقدونه عن أنفسهم فحسب ، و لهذا فإن 
اإلنسان الناجح ال يتوقف عند ما يعتقد أنها سدود تقف في طريقه ، 
و يركز على ثقته بربه ثم على مشاعره و قوة إرادته على تجاوز 

الصعاب .
د. عبدالكريم بكار 

 ، البعيد سوف تصل إلى الهدف الذي وضعته لنفسك  •على المدى 
ولهذا فإن عليك أن تجعل الهدف ساميًا دومًا على الرغم من العقبات 

التي ستعوقك في طريقك إليه .
هنري ديفيد

•اإلنسان بدون هدف كسفينة بدون دفة ، كالهما سوف ينتهي به 
األمر على الصخور .

توماس كارليل – مؤلف إنكليزي 
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•إذا أحس أحد أنه لم يخطئ أبدًا في حياته فهذا يعني أنه لم يجرب 
أي جديد في حياته .

ألبرت أنيشتاين – عالم فيزيائي ألماني 

•الشمعة ال تفقد أي شيء من ضوئها إذا أضاءت شمعة أخرى .
جيمس كلير 

•كلنا عنده قصة يريد أن يرويها ، و الناس يحبون سماع القصص ، 
فقل قصتك بحماس دومًا على جمهور راغب في السماع .

فرانك والكر

•تصرفنا هو الذي يحدد هل نحن أشخاص قياديين و ناضجين أم ال ، 
و ال يتأتى ذلك إال بالتدرب على ترك الغضب و عدم االنفعال .

 ، الناجحين  النجاح و صفات  الناس كثيرًا عن شروط  •قد تحدث 
ولعل أهم ما يمكن أن يقال في ذلك هو أن النجاح عن شيئين ، األول 

أن تبدأ و الثاني أن تستمر فيما بدأت به.
د. عبدالكريم بكار  

•إن لم تختر أهدافك بحرص و حب  و رغبة صادقة فثق أن الحياة 
ربما ستختار لك ما ال تحبه  و تصنع لك مستقبل ال تريده فاألمر 
لك و أنت صاحب القرار في تحديد مستقبلك و شكل الحياة التي 

تريد أن تحياها بعد توفيق اهلل تعالى .
د. سليمان العلي

•افعل كل شيء في وقته ، ألن فعل شيئين في وقت واحد سيؤدي 
لخسارة الشيئين معًا .

عبدالرحمن منيف
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•عدوى األرواح قريبة من عدوى األجسام ، و لهذا فإن من المهم أن 
نقلل التفاعل مع اليائسين و المخفقين من الناس ، فهؤالء يحطمون 
الطموحات ، أما العظماء و أهل الهمم العالية فإننا إذا خالطناهم َتوّلد 

لدينا أمل عميق بإمكانية السير في طريقهم .
د. عبدالكريم بّكار 

•كل العظماء ولدوا كما يولد الناس ، لكنهم حين رحلوا من الدنيا 
رحلوا و هم مختلفون تمامًا عن كل الناس ، و الزمن الفاصل بين 

الوالدة و الموت هو الذي صنع الفرق .
مشعل الفالحي

•إذا أردت أن تعمل فال بد أن تهدأ .
دافنشي 

•سيقول لك الكثيرون إنك ال تستطيع و إن هذا مستحيل و ذلك 
غير ممكن و غير مناسب و غير الئق و غير مفيد ، فال تصدقهم، 
 ، أنك على حق  ، و ستكتشف  أنك تستطيعه  تعتقد  ما  حاول كل 

وأنك ستنجح و تفاجئ الجميع .
ثوريو

•إذا أنت أكثرت من التردد و بالغت من الحذر و لم تقدم على عمل 
حتى تثق من نجاحه مئة في المئة فقد تصلح أن تكون أديبًا حالمًا أو 
فيلسوفًا في الخيال سابحًا ، و لكن ال تصلح أن تكون رب عمل ناجح .

أحمد أمين

•الوحدة هي ثمن العظمة 
حكماء الهند القدماء 
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•ال شيء يجعل الناس يتنافرون مثل النجاح !!
ديفيد فسكوت 

األعمال  إلى  نظرنا  إذا  و   ، قدرة  و  إرادة  غير  من  عمل  يقوم  •ال 
العظيمة التي أنجزتها البشرية و جدنا أنها مدينة لقوة اإلدراك وليس 
إلى عظمة القدرات ، و من الواضح أن لدينا جميعًا قدرات فائضة ال 

نملك من صالبة اإلرادة ما يكفي لالستفادة منها .
د. عبدالكريم بّكار

•يمكن للمرء أن يصبح في عداد العظماء إذا ركز على شيء إيجابي 
في شخصيته ، و استثمره على نحو ممتاز ، ليصنع منه عالمة فارقة 
بينه و بين أقرانه ، كما نفعل حين ننفخ على شرارة صغيرة فنحولها 

إلى نار عظمية تضيء كل أرجاء المكان .
د. عبدالكريم بّكار 

•إن المسلم يعيش كالشمس يغرب من جهة ليشرق من جهة أخرى .
محمد إقبال – شاعر باكستاني 

•الجهة المؤمنة بقضيتها تربح .
صالح آل طالب – إمام الحرم المكي

•إن الوقت من األمور المهدرة التي ال يهتم الكثير باستثمارها ، فإذا 
كانت النظرية الغربية ترى أن الوقت هو المال فاإلسالم يرى أن هذا 

بخس في حق الوقت ، فالوقت يعني الحياة .
د. حمدي عبدالعظيم – أستاذ االقتصاد

•إن الذين ال يعملون يؤذي نفوسهم أن يعمل اآلخرون .
طه حسين – أديب مصري 
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•الطريق ليس طوياًل كما يصور للبعض ، إنك ال تحتاج إلى عشرات 
السنين حتى تحدث نقلة من التخلف إلى التقدم ، كما أن الفرصة 
اليابان  ، لقد فعلت  لليائسين أن ُيصوروا األمر  لم تفت كما يحلو 
و الصين ذلك في سنوات ، و فعلتها النمور اآلسيوية و أيرلندا في 
سنوات ، و حينما سألت مهاتير محمد عن السر قال : أن تجعل الشعب 
كله يفكر في المستقبل ، و حين وجهت السؤال نفسه للسيدة ربنسون 

رئيسة إيرلندا السابقة قالت : إنه شيء واحد التعليم .
د. أحمد زويل – الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء 

انجازها في  أننا نستطيع  نعتقد  التي  األعمال  نبالغ في  ما  •كثيرًا 
نتقدم سوى  فال   ، النهاية  في  باإلحباط  يشعرنا  مما   ، الواحد  اليوم 
خطوات قليلة كل يوم ، وكثير ما نقلل من شأن ما يمكننا انجازه 

خالل السنة الكاملة .
ديفيد مايرز – أستاذ علم النفس 

•كل شخص يمارس التخيل سواء عرف هذا أم ال ، التخيل هو السر 
العظيم للنجاح .

جينيف بهرند

المكبوتة صُعب على صاحبها  الرغبات  بالعقد و  النفس  امتألت  •إذا 
النجاح في معاملة الناس ، ألن قواه الخارقة ال تكون إذ ذلك نقية 
أو حرة في عملها ، فهي تختلط بما يتخامها من العقد و العواطف 
المغلوطة ، و بذلك يضيع على صاحبها ما تنتج من كشف مبدع أو 

انجاز رائع .
د. علي الوردي

•اتخذ شعار “ قم بعملك اآلن و اعلم إن لم تبدأ فلن تنتهي ، و إن 
انتظرت انتظام بعض األمور فقد تفقدها كلها  “ 

روبرت بودش 
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•اإلبداع ال ُيستجلب بالقوة و توتر األعصاب و إنما بالهدوء و السكينة 
و قوة اإليمان و الثقة بما وهبك اهلل من إمكانات مع الصبر والتصميم 

و قوة اإلرادة و العزيمة .
أ.د. ناصر العمر 

•حينما تموت روح المخاطرة يموت اإلبداع ، فاإلبداع وليد الجرأة ، 
و المخاطرة يتبعها الخطأ ، فإن لم نسمح بقدر من الخطأ ، لن نسمح 

بأي قدر من اإلبداع .
د. الشريف حاتم العوني 

دائمًا  تأتيهم  ألنها   ، تواجههم  التي  الفرص  معظم  الناس  •يخسر 
بمالبس العمل ، و ال توجد فرص مجردة من الجهد إال في األحالم ، 

و ال يقابل الفرص في األحالم إال النيام .
توماس أديسون – مخترع المصباح الكهربائي

بكل  الحقيقة  هذه  تقبل   ، شيء  كل  لعمل  كافي  وقت  يوجد  •ال 
بساطة ، لذا من الضروري التركيز على األشياء األكثر أهمية ، وإذا 
فعلت ذلك في كل من عملك و حياتك فإنك ستنجز أكثر بحسن 

إدارة الوقت .
روبرت بودش 

•عدم تحديد األهداف و رسمها بدقة يؤدي إلى آنية التفكير وموسمية 
العمل ، و هذا هو االرتجال بعينه ، و ينشئ عادة من النظرية السطحية 
أسبابها  في  النظر  دون   ، األحداث  ظواهر  عند  الوقوف  و  لألمور 

وآثارها .
أ.د. ناصر العمر 

•من تساوى يوماه فهو مغبون .
قول مأثور
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المسلمين  معظم  مشكلة  أن  وجدنا  العامة  أوضاعنا  في  تأملنا  •إذا 
ليست مع المستحيل و إنما مع الممكن ، و ليست مع الصعب إنما مع 

السهل .
د. عبدالكريم بكار

المؤكدة  الطرق  إن أكثر  •ضعفنا األكبر يكمن في االستسالم و 
للنجاح هي “ أن نحاول دائمًا مرة تلو أخرى “ .

توماس أديسون 

•الثروة الوحيدة التي تستحق أن تجدها هي أن يكون لك هدف .
جاكلين كيندي – زوجة الرئيس األمريكي األسبق

•سوياًَ نحقق النجاح .
مثل إنكليزي 

 %  20 عن  تنبع  اإلنتاج  من   %  80 أن  النظريات  بعض  •تقول 
النظرية أن ِبضع دقائق ُتصرف للتخطيط  ، و ترجمة  العناصر  من 
والتفكير توفر %80 من الجهد و الوقت ، و تحقق أكبر قدر ممكن 

من النجاح .
عبداهلل البوصي

•آمل أن أكون ذات نفع أو فائدة لآلخرين ، عبر أرصدة القلب التي 
ربحتها من خالل الخبرة و التجربة ، و أعمل على تكريس حياتي 

لهذا الهدف .
رايكو أوشيدا 

•كّرس وقتًا للتفكير الُمَتروي ، و لكن إذا حان وقت العمل توقف عن 
التفكير و أبدأ في العمل .

نابليون بونابرت
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•مهما تأخر تحقيق الحلم فليس معنى هذا أنه لن يتحقق .
أيانال فانزانت 

•سئل نابليون : كيف استطعت أن تولد الثقة في نفوس أفراد جيشك؟ 

فأجاب : كنت أرد بثالث على ثالث :

من قال : ال أقدر ، قلت له : حاول

و من قال : ال أعرف ، قلت له : تعلم 

و من قال : مستحيل ، قلت له : جرب 

هناك  فليس   ، المستحيل  و  التساهل  من  نتخلص  أن  علينا  •ينبغي 
مستحيل مع العزيمة و اإلصرار .

مالك بن نبي – مفكر جزائري 

•العجلة التي تتحرك تتطاير وراءها األحجار و الغبار .
نجيب الزامل – كاتب 

•العقول العظيمة تمتلك أهدافًا واضحة ، بينما غيرها ال يمتلك إال 
اأُلمنيات .

واشنطن إرفنج 

•إذا كان هناك سر واحد للنجاح فهو المقدرة على إدراك وجهة نظر 
الشخص اآلخر ، و النظر إلى األشياء بالمنظار الذي ينظر إليها .

هنري فورد – مؤسس شركة فورد

•إذا أردت أن تبني عاليًا ، فأحفر عميقًا .
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•علينا أن نبعد أنفسنا الصغيرة المكبلة باألوهام و الهموم و العجز 
عن طريق نفوسنا الكبيرة القادمة من قلب العاصفة التي أثارتها الثقة 

و الجدية و المثابرة و الطموحات الكبيرة .
د. عبدالكريم بكار 

تختلف  نسبية  أمور   ، السهل  و  الصعب  و  المستحيل  و  •الممكن 
باختالف الناظرين ، و على مقدار ما نملكه من ثقتنا بربنا و التفاؤل 
و المثابرة تتسع مساحة ما هو ممكن و سهل و تتقلص مساحة الصعب 

و المستحيل .

•المستقبل ينتمي لهؤالء الذين يعدون له اليوم .
مالكوم إكس – من الشخصيات األمريكية المسلمة   

تحطيمك  على  يعملون  الذين  من  و  السلبيين  األشخاص  من  •فّر 
و  العطاءات  مقدري  العقالء  من  اقترب  و  إنجازاتك  من  ويقللون 

مثمني اإلنجازات .
د. خالد المنيف – افتح النافذة ثمة ضوء 

•من السقوط أن ُيسِخر المرء مواهبه العظيمة من أجل غاية تافهة .
محمد الغزالي

من  نوع  هي  إنما  و   ، الغطرسة  و  الغرور  تعني  ال  بالنفس  •الثقة 
االطمئنان المدروس إلى إمكانية تحقيق النجاح و الحصول على بعض 

المكاسب .
د. علي الحمادي

•تناول الدواء دفعة واحدة لن يشفي من الداء بقدر أخذه على جرعات 
وفق الوصفة الطبية ، لذا فإن التدرج و استخدام إستراتيجية تجزئة 

المشروعات أمر مهم لنجاح العملية التغيرية .
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•من الخطوات العملية لبناء الثقة في النفس أن تردد الكلمات التي 
تدفعك للنجاح ، مثل “ أحاول ، سوف أتعلم ، أفكر في هذا الموضوع 

“ ، و ال  تردد الكلمات المثبطة “ ال أقدر ، ال أستطيع “ .
محمد الدحيم 

•أّيًا كان الشيء الذي يمكن للعقل أن يتصوره فمن الممكن تحقيقه .
دبليو كلمنت ستون

بعيون  العالم  إلى  النظر  يستطيع  الذي  العقل  هو  المنفتح  •العقل 
متعددة و ملونة ، و يستطيع أن يستخلص من اإلطالع على الثقافات 
المغايرة شيئًا ينمي ثقافته الخاصة ،  و يهذبها و يفتح أمامها آفاقاًَ 

جديدة للممارسة و التطبيق .

التي  الوحيد  الطريق  وحدها  هي  الكاملة  الهزيمة  أن  ندرك  •نحن 
تجعلنا قادرين على أن نخطو خطواتنا األولى نحو التحرر و القوة ، 
إن قبولنا بالضعف الشخصي يتحول في النهاية ليكون صخرة صلبة 

أو أساسًا متينًا يمكن أن تشيد عليها حياة سعيدة هانئة .
بيل ويلسون – رسام تصويري أمريكي

أنني سأموت قريبًا حية في ذاكرتي كانت األداة  •إبقائي لحقيقة 
األكثر أهمية التي ساعدتني على اتخاذ القرارات الكبيرة في حياتي، 
تذكير  على  فالمداومة   ، الموت  مواجهة  في  يخفت  ألن كل شيء 
نفسك بذلك هو أفضل سبيل ألن تتفادى الوقوع في فخ مظنة أن 

لديك شيء لتخسره فتخاف عليه .
ستيف جوبنز – رئيس مجلس إدارة شركة أبل سابقًا

•سٌر كبير في الحياة هو أنه ال يوجد سر كبير ، أياًَ كان هدفك 
يمكنك الوصول إلى هناك إذا كنت على استعداد للعمل و المثابرة . 
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•إذا كان لديك معرفة فدع اآلخرين يضيئون شموعهم عليها .
مارغريت فولر 

•الوسيلة الوحيدة التي تجنبك انتقاد الناس هي أال تعمل أي شيء أو 
تقل أي شيء أو تكون أي شيء ، باستثناء أن تبقى منتظرًا موتك .

ألبرت هاربارد 

•سبب نجاحي اإلذاعي أنني لم أكن أقرأ للمايكروفون و إنما أتحدث 
معه.

اإلعالمي برسلي جي 

•أكبر عائق للنجاح هو الشعور بالخوف من الفشل .
سيفين أريكسون – مدرب كرة قدم سويدي 

•قد تبذل الكثير من الجهد في العمل و لكنك بحاجة إلى تعلم العمل 
بذكاء ، فضع في اعتبارك النقاط التالية :

تحديد الهدف ، قياس الفائدة ، إمكانية التحقيق ، تحديد األهمية ، 
تقدير الوقت .

فرنسيس كي – من هنا ابدأ إدارة وقتك  

•العرق عطر النجاح .
هايود هال 

•التميز ال يلزم منه أن تقوم بعمل لم يقم به غيرك ، و إنما يكفي 
أن تترك ما ال يليق بمثلك .

أ.د. ناصر العمر 

•النجاح سلم ال تستطيع تسلقه و يداك في جيبك .
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•ال يمكن أن ُيبدع الخائفون .
د. أحمد زويل 

•كثير من حاالت الفشل في الحياة كانت ألشخاص لم يدركوا كم 
كانوا قريبين من النجاح عندما أقدموا على االستسالم .

توماس أديسون 

لقومك  و  األسمى  مجدك  لك  يكون  أن  على  حريصًا  كنت  •إن 
السعادة العظمى فدع الراحة جانبًا و اجعل بينك و بين اللهو حاجبًا .

محمد الخضر حسين

السباقات  من  مجموعة  هي  إنما  و   ، طوياًل  سباقًا  ليست  •المثابرة 
القصيرة ، سباق إثر سباق .

ويلتر إيلوت 

أن  الوقت  ذات  في  قررت  فقد  مستحيل  األمر  هذا  بأن  قررت  •إذا 
يحظى به غيرك .

إيناس بهجت 

•تعرف على المحظوظين كي تختار صحبتهم ، و على التعساء لكي 
تتجنبهم .

بلثزار غراسيا – كيف تمسك بزمام األمور ؟

•العوائق هي األشياء التي يراها المرء حين يقصي عينيه عن هدفه .
جوزيف كوسمان – رجل أعمال و كاتب أمريكي 

•المحدودية تعيش في عقولنا فقط لكن إذا استخدمنا مخيلتنا فإن 
اإلمكانات تصبح أمامنا بال حدود .

جيمي باولينيتي – بطل درجات أمريكي 
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•ال يجد اإلنسان العزلة عن طريق الصدفة ، بل يحدثها بنفسه كما 
أحدثتها أنا بنفسي ، ألنني قررت أن أجد ذاتي في عزلتي و سأحققها 

من أجل تأليف كتبي .
مارغريت دوراس – كاتبة و أديبة

•أنت المهندس المعماري لتجاربك الشخصية .
شارلي مكلين 

•عمل ُيجهد خير من فراغ ُيفسد .
مثل عربي 

•إن السفينة التي تحملك في طريق الوصول إلى الهدف هي الصبر 
و كلما زاد حجم تلك السفينة زادت فرص الفوز و الوصول إلى ما 

تريد .
د. أكرم رضا 

•إذا أردنا أن نعبر عن حالنا مع الوقت بلغة مصرفية فإنه يمكننا أن 
نقول : إن األمس هو شيك مرفوض و إن الغد وعد بالترقية ، أما 
اليوم فإنه السيولة النقدية ، فتعامل معها بحذر و اصرفها بحرص .

•ال أعرف ناجحًا بائسًا و ال ناجحًا متشائمًا ، الناجحون ال يستمعون 
إلى أصوات التقزيم و التحبيط ، الناجحون ال يعرفون االستسالم ، 
هم أشد الناس معرفة بقدر ذواتهم و أكثرهم دأبًا و أماًل و تفاؤاًل 
، اجعل من أذنك غربااًل يعزل كل قول متشائم و صوت مستهزئ 

واجعلها لكل قول حسن و صوت مشجع مستمعة .
سعد الكريباني 

•لو كنت استمعت للمتشائمين يومًا ما كنت وصلت لهذا المنصب .
باراك أوباما – الرئيس األمريكي
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•السفن تنعم باألمان في الموانئ لكنها قطعًا لم تصنع من أجل ذلك .
جريس هوبر – ضابط في البحرية األمريكية

•لو تأمل المرء في حياة عظماء البشر لرأى أن عظمتهم ال ترجع 
إلى امتالكهم قدرات خارقة ، و إنما ترجع إلى سلطتهم على أنفسهم 
و حملهم لها من تجاوز إدراك األفكار و الحديث عنها إلى تنفيذها 

وتحويلها إلى واقع عملي معاش .
فيصل البعداني 

•مصدر اإلبداع الشغف في المرتبة األولى .
نجوى بركات – روائية 

•األلم هو الباعث على اإلبداع المتدفق .
فوزي عبدالكريم – شاعر عراقي 

•على الناجح أن يؤدي جزء من نجاحه للبشرية .
د. أحمد زويل 

•استسالمنا و تكيفنا مع مشكالتنا بدعوى استحالة الحل أقوى عامل 
لتجذرها .

أ.د. ناصر العمر 

•ليس المهم درجة السرعة التي نسير بها ، و لكن المهم هو أن نتأكد 
أننا على الطريق المستقيم ، و قد قال رجل لسفيان الثوري : ذهب 
الناس يا أباعبداهلل و بقينا على حمر دبر - مريضة - ، فقال سفيان : 

ما أحسنها لو أنها على الطريق .

•أشد ما في الكسل أنه يجعل العمل الواحد و كأنه أعمال كثيرة .
مصطفى صادق الرافعي 
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أمر ما  لتغير مجرى  القناعة بأنك مهما فعلت  إلى  •حين تتوصل 
يتغلغل في أجهزة  قاتل  بتناول سم  تبدأ  فإنك بذلك   ، تنجح  فلن 

جسمك .
أنتوني روبنز – كاتب أمريكي

•أمضى أحد الباحثين حياته يبحث عن صفة مشتركة تنطبق على 
جيمع الناجحين ، فوجد أنها ليست العمل الشاق أو الحظ الجيد أو 
العالقات اإلنسانية رغم أهمية هذه األمور ، و لكنها ) وضع األمور 

التي لها أولوية أواًل ( .
د. ستيفن كوفي 

•إذا لم يكن لديك وقت لتقوم بالعمل بإتقان ، متى تجد الوقت لتقوم 
بالعمل مرة أخرى .

جون ودين 

•لن تستطيع أن تمنع نفسك من السقوط في عثرات الحياة لكنك 
بكل تأكيد تستطيع أن تتعلم النهوض بعد كل عثرة .

د. سلمان العودة 

•إذا أردت من نشوة االنتصار أن ال تكون لحظة عابرة في حياتك فال 
تنهي فصول انتصارك بالشماتة من عدوك .

د. الشريف حاتم العون 

•النجاح ليس كل شيء ، إنما الرغبة في النجاح هي كل شيء .

•عليك أن تفكر بشأن األشياء الكبيرة و أنت تفعل األشياء الصغيرة ، 
و ذلك حتى تصير األشياء الصغيرة في االتجاه الصحيح .

ألفن توفلر
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•يمكننا أن نفعل شيئًا ، إذا أردنا ذلك .
مهاتير محمد 

•كل ما عانيته علمني الكثير .
جيه. كيه. كينج – كاتبة أمريكية

•التكيف مع األمر يتطلب البحث عن الجانب المضيء دومًا .
د. أحمد زويل  

•عليك مالكمة المعاني السلبية بداخلك أواًل .
مدرب المالكم محمد علي كالي 

•الخيال أهم من المعرفة .
ألبرت اينشتاين

•األعمال أعلى صوتًا من األقوال .
إبراهام لينكولن – الرئيس األمريكي األسبق 

•جدي قال لي يومًا : أن هناك نوعين من البشر نوع يقوم بالعمل 
و نوع يحصل على التقدير ، و قد قال لي : أن أحاول أن أكون من 

النوع األول ، حيث أن المنافسة فيه قليلة جدًا .
أنديرا غاندي – رئيسة وزراء الهند سابقًا  

فهو   ، الخياط  هو  بعقل  يتصرف  و  أعرفه  الذي  الوحيد  •الشخص 
فإنهم  الباقون  أما   ، يراني  مرة  كل  في  جديد  من  مقاساتي  يأخذ 

يستخدمون مقاييسهم القديمة و يتوقعون مني أن أناسبها .
جورج برنارد شو
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•إذا كنا مخلصين في إجراء تعديالت على عادتنا االجتماعية ، فقد 
آن األوان ألن نتوقف عن عبارة : ال نستطيع .

د. ميسرة طاهر

•من أجل تنمية الذات ال بد من وجود نوع من معاكسة الظروف ، 
ألن السهولة عدو لدود لكل إبداع و كل تقدم ، إذ أن المشكلة ليست 

في عدم وجود التحديات بل في طريقة اإلحساس بها .

•عندما نفهم بوضوح أن الحواجز أو العوائق هي قيود عقلية و ليست 
األرقام  تحطيم  و  األداء  تطوير  احتماالت  تصبح  جسديًا  مستحيلة 

القياسية أكبر بكثير .
زيج زيجالن – أحد رواد التنمية البشرية

•الجهد المتواصل وليس الذكاء أو القوة هو مفتاح إطالق قدراتنا 
الكامنة .

وينستون تشرشل – رئيس وزراء بريطانيا األسبق

•الجيوب الفارغة لم تمنع أحدًا من إدراك النجاح ، بل العقول الفارغة 
هي التي تفعل ذلك دائمًا .

•ال تنتظر الوقت المناسب فهو لن يأتي أبدًا ، و لكن افعل كما يفعل 
المسمار و لكنه  الفارغ ليضع فيه  المكان  النجار فهو ال يبحث عن 

يحدد المكان الذي يريد أن يضعه فيه و يطرق عليه ليشق طريقه .
د. محمد فتحي 

هذه  في  تفعله  أن  تريد  لما  الدقيق  التصور  هو  اإليجابي  •التخيل 
الحياة .

ديفيد هيندز 
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•كلما تقدمت أمة في طريق المدنية زادت تطلعًا إلى الكمال ، و آية 
رقيها عّدها نفسها دائمًا مقصرة .

محمد كرد علي 

•عندما يبدو أن كل شيء يعاندك و يعمل ضدك ، تذكر أن الطائرة 
تقلع عكس الريح ال معه .

هنري فورد   

•يهب اهلل كل طائر رزقه ، و لكن ال يلقيه له في العش .
جي هوالند – شاعر و روائي أمريكي

•هناك مكان وحيد في هذا الكون يمكنك أن تتأكد فيه من التحسن 
و التطور إنه ذاتك .
ألدوس هوكسلي

•ليس هناك من هو أكثر بؤسًا من المرء الذي أصبح الالقرار هو 
عادته الوحيدة .

•إذا كانت حياتك على المحك فيجب أن تختار مسارك بنفسك .

•ما الفشل إال منعطف في طريق النجاح .

غير  الرياح  كل  فستكون  تتجه  ميناء  أي  إلى  تعرف  تكن  لم  •إذا 
مواتية .

سنيكا – فيلسوف يوناني

•ليس هناك عمل صعب إذا قسمته إلى أجزاء صغيرة .
هنري فورد



132

•حين تتوفر اإلرادة يوجد طريق .
جينفير هندسون 

•أعالج طموحي بالقناعة .
خالد ثامر السبيعي – داعية إسالمي 

•ليس عيبًا أن أكون شيئًا .
مواطن مصري قالها في أحد البرامج الحوارية 

•الفوضى كالقبور ، مكان يضمن المساواة .
إيريك هوفر – كتاب المؤمن الصادق

•ال يمكن أن يصنع لك أحدًا الرؤية ، فاصنع رؤيتك .
د. طارق السويدان 

•ربي أعدني إلى الخط المستقيم إذا ما جعلتني الشهرة أصاب بالشلل.
باولو كويلو 

أغوار  في  متغلغلة  أصبحت  بحيث  شخص  على  فكرة  سيطرت  •إذا 
الشخص  يبذلها ذلك  التي  الواعية  الجهود  فإن كل   ، الباطن  عقله 
في مخالفة تلك الفكرة تؤدي إلى عكس النتيجة التي كان يبتغيها 

منها .
د. علي الوردي – خوارق الالشعور 
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األمل ..
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إننا بحاجة إلى التفاؤل و األمل و األحالم الكبيرة .

د. عبدالكريم بكار 
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األمل ..

•التشاؤم ليس لغة قرآنية .
د. سلمان العودة 

أبدًا !! فإن كان  أو ال يوجد  الشمس يوجد عالج  •لكل علة تحت 
يوجد عالج حاول أن تجده و إن لم يكن موجدًا ال تهتم به .

أ. هوكس – جامعة كولومبيا 

•يعجبني أن يواجه اإلنسان هذه الحياة و على شفتيه بسمة تترجم 
عن رحابة الصدر و سماحة الخلق و سعة اإلحتمال ، بسمة ترى في 
اهلل عوضًا عن كل فائت و في لقاءه المرتقب سلوى عن كل مفقود .

محمد الغزالي 
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•نحن نبدع الفن كي ال نموت بسبب الواقع .
نيتشه – فيلسوف و شاعر ألماني

•التشاؤم هو تسوس الذكاء 
هوجر – أديب و رسام فرنسي

•كلما استطعنا تحويل األلم إلى متعة ، كلما اتسعت أمامنا مساحات 
العمل .

محمد الدحيم 

•الميل إلى األمل و السعادة ثروة حقيقية ،  أما الميل إلى الخوف 
واألسى ففقر حقيقي .

ديفيد هيوم – فيلسوف و اقتصادي اسكتلندي

•كثير من الناس يعلمون أنهم تعساء ، و أكثر منهم ال يعلمون أنهم 
سعداء 

ألبرت شفايتزر

•إننا أحوج ما نكون إلى أمل يدفع إلى عمل ، و فأل ينتج إنجازًا .
د. عبدالوهاب الطريري – داعية إسالمي 

•من عِلم أن كل نائبة إلى انقضاء حُسن عزاؤه عند نزول البالء .
ابن جماعة

 ، الخضرة  هذه  لألرض  و   ، الزرقة  هذه  للسماء  و  نضجر  •كيف 
وللورد هذا الشذا ، و للقلب هذه القدرة العجيبة على الحب ، و للروح 

هذه الطاقة الالنهائية على اإليمان .
نجيب محفوظ 
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•أكبر القتلة قاتل األمل .
راجي الراعي – أديب لبناني 

•ليس عيبًا أن تزل قدمك فتسقط من القمة إلى الحضيض ، إنما 
العيب أن تذهلك السقطة فتظل حيث أنت دون ان تحاول الصعود .

عبدالملك القاسم 

•ال أحد يساعدكم سوى أنفسكم .
أوبرا وينفري

•أول خطوة يجب أن تخطوها في العمل هي التفكير .
ا.د. ناصر العمر 

من  جزء  اعتبروها  و  الطبيب  ابتسامة  األطباء  من  كثير  •الحظ 
العالج ، فعندما تقدم ابتسامة لصديقك أو زوجتك أو جارك إنما 
تقدم له وصفة مجانية للشفاء من دون أن تشعر ، و هذا نوع من 

أنواع العطاء .
عبدالدائم الكحيل 

•الصبر صبران ، أعالهما أن تصبر على ما ترجو فيه الغنم بالعاقبة،  
، و الصدق  ، فأشرفهما حلمك عن من هو دونك  و الحلم حلمان 

صدقان ، أعظمهما صدقك فيما يضرك .
الجاحظ 

•عندما تختار األمل سيكون كل شيء ممكنًا .
كريسوفر ريف 

•ال تدع قلبك يتعلق بالمستحيل .
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•أريد أن أفتح نافذة في كل جدار ..

أريد أن أضع جدارًا في وجه من يغلقون النوافذ ..

رياض الصالح الحسين  

•المأساة تعتمد على الزاوية التي تراها منها ، فإذا اخترت أن تكون 
ضحية للعالم فكل ما ستمر به سيزيد الجانب المظلم في حياتك .

باولو كويلو 

•بيان الناس من أي نوع كان ، و مهما كان من الدقة و الرقة ، ما 
يزال أضيق من أن يتسع لجميع مشاعرهم و أفكارهم ، فهم أطفال 

يلثغون.
ميجائيل نعيمة

•إن التشاؤم و اليأس أن تنظر إلى “ تحت “ يرهبك العمق السحيق 
و  الخوف  بين  معلقًا  فتبقى   “ فوق   “ إلى  التطلع  رقبتك  يشل  و 

الشلل.
نجيب الزامل 

•االعتقاد الداخلي و اليقين التام بأن األيام دول و أن الشمس تشرق 
كل يوم بأفق جديد ، يجعل اإلنسان في راحة تامة و إنه كما كان 

على موعد مع الحزن سيكون له موعد مع الفرح أيضًا .
عبدالعزيز القحطاني

•ما يميز اإليجابيين عن التعساء على الدوام هو كيفية قراءة كل 
طرف لظروف الحياة و معالجتها .

روبن شارما 

•األمل باهلل شمس ال تغيب .
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•عندما ُيغلق باب ينفتح آخر لكننا غالبًا ننتظر طوياًل و بحسرة إلى 
الباب المغلق ، حتى أننا ال نرى األبواب التي تفتح لنا .

ألكسندر غرهام بيل – مخترع الهاتف 

•لم أفقد األمل أبدًا في أن هذا التحول العظيم سوف يحدث ، كنت 
أعرف دائمًا أن في أعماق كل إنسان الرحمة و التسامح ، إن طيبة 

اإلنسان هي شعلة من نار ، قد تختفي و لكنها ال تنطفئ أبدًا .
نيلسون مانديال – المناضل األفريقي الشهير

•اإلحباطات مثل مطبات و منعطفات الطريق ، يجب أن تهدئ السرعة 
 ، المطب  ، ال تقف كثيرًا على  الطريق  بنعومة  تستمتع  قلياًل كي 

تحرك لألمام .

•أنا تجاوزت اليأس ، و لم أتخلص منه ، وصلته و عبرته .
فوزي عبدالكريم 

•ما يمنع المرء من االستسالم وجود من يستحق أن يعيش من أجله .
أوبرا وينفري

الحقيقي  المصدر  بها هي  نمر  التي  الظروف  أو  الصعوبات  •ليست 
للضغوط ، و لكن مواقفنا تجاهها و األسلوب الذي نتعامل به معها هو 

الذي يصنع الفرق .

•عندما ينغلق باب السعادة ينفتح غيره ، لكننا نحملق في الباب المغلق 
لفترة تلهينا عن االنتباه لذلك الذي انفتح من أجلنا .

هيلين كيلر – أديبة و محاضرة أمريكية 

•إننا بحاجة إلى التفاؤل و األمل و األحالم الكبيرة .
د. عبدالكريم بكار
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•انظر ، إننا نعيش في عالم مليء بالمجاعات و الجفاف و الحرمان 
و األلم ، عالم فيه كل أنواع األحزان و البؤس و األسى ، و لكننا ال 
نستطيع أن نموت رغم المرض و التعب و الوهن ، فكل شيء يمكن أن 

يولد من جديد .
إليزابيث ألين 

•إذا كان هناك من شعروا بالتقاعس و اليأس و أصبحوا يؤمنون أنه 
ال فائدة ، فليحتفظوا بيأسهم ألنفسهم .

د. يوسف القرضاوي – في معرض دفاعه عن قضية القدس 

•نعلم أن األزمات تكون دائمًا مؤقتة ، فليس هناك شر يستمر أبدًا ، 
كما أن هناك دائمًا قفزة حينما تكون هناك أزمة .

كارلوس سليم – أغنى رجل في العالم 

•إذا كان بمقدورنا قراءة تاريخ أعداءنا فسنجد بالتأكيد في حياة 
كل منهم ما يكفي من األحزان و المعاناة لما يقضي على كل مشاعر 

العدوان و الخصومة .
هنري لونج فيلو

•من لم يكن لديه أمل فلن يعرف اليأس .
جورج برنارد شو – قيصر و كليوباترا

•تعلم كيف تعيش سعيدًا بقلب ماضيك إلى تجارب تصوغك كما 
يصاغ الذهب ، فتقلب حاضرك ميدان للتحدي و تقلب مستقبلك أماًل 

و نورًا ساطعًا .
د. صالح الراشد

•اليأس الذي يقضي على بشريتك خطير .
د. سلمان العودة
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•سيرحل االكتئاب في الوقت المناسب و يتولى المالح السيطرة .

•توضح لنا الطوارئ و األزمات الشديدة عظمة و فائدة ثرواتنا و أنها 
تفوق توقعاتنا .

وليام جيمس

•من شجرة واحدة تصنع مليون عود كبريت ، و يمكن لعود واحد 
أن يحرق مليون شجرة ، لذلك ال تدع أمر سلبي واحد يؤثر على 

ماليين اإليجابيات في حياتك .

•قيل ألحد الحكماء : ما بال الهموم ال تؤثر فيك ؟ قال : لعلمي 
بسرعة انتقالها عني .

•من فقد األمل فقد الحياة .

لمالحقة  القوة  سيمنحك  فذلك   ، ماضيك  أحزان  من  •تحرر 
أحالمك و استغالل قواك الهائلة و الكامنة بداخلك .

ديفيد هيندز

لتكون  أبدًا  ُتخلق  لم  و  سعيدًا  لتكون  الحياة  هذه  في  ُخلقت  •أنت 
حزينًا .

د. عبدالعزيز المطوع 

•عندما زرعت آالمي في حقل الصبر طرحت ثمار السعادة .
جبران خليل جبران 



142



143

.. .....



144

الكلمات الصادقة ليست دائمًا جميلة ، 

كما أن الكلمات الجميلة ليست دائما صادقة .

الوتزو 
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.. .....

•قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : )من بات آمنًا في سربه ، معافًا 
في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ( .

رواه البخاري و الترمذي

امتد  و  اتسع صدره  الكمال  آفاق  إلى  ارتفع  العظيم كلما  •الرجل 
حلمه و تطلب للناس األعذار 

د. صالح بن حميد – رئيس مجلس القضاء األعلى

•حاول مخلصًا أن ترى األمور من وجهة نظر الشخص اآلخر ، فربما 
يكون مصيبًا ، و ربما تكونان أنتما االثنين مخطئين .
د. أحمد بهاء الدين األميري – أديب و شاعر سوري 
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•إن الذين يتقنون فن الكالم كثيرون ، لكن الذين يتقنون الصمت هم 
قلة قليلة ، فإن كنت تفتخر بقدرتك على الكالم في الوقت المناسب 
فافخر أكثر عندما تمتلك القدرة على السكوت في الوقت المناسب 

أيضًا.
أ . خالد الخليوي – كاتب سعودي 

•تنظر النفس في سيرة الرجل العظيم كما تنظر العين الزجاجية 
فتدرك مساؤها ، أفال تصنع بمآثرك الحميدة مرآة يبصر بها الناشئ 

بعدك صورته الروحية فيصلحها ؟
محمد الخضر حسين

•بداية السعادة تكمن في معرفة فيما هو ممكن .
جورج سانتايانا – كاتب أمريكي

•ليس هناك طريق إلى السالم ، فالسالم هو الطريق .
المهاتما غاندي 

•ال تتوقف عن االبتسام حتى و إن كنت حزينًا ، فلربما ُفتن أحد 
بابتسامتك .

جابر بل ماركيز

•لو أن الموت أو اإلحساس بالموت يكون قريبًا و قويًا بالنسبة للبشر 
كما هو فعاًل ، ألصبح اإلنسان أرقى ، لكن أكثر براعات هذا المخلوق 
منذ أقدم العصور و حتى اآلن كيف ينسى أن الموت قريب منه هكذا .

عبدالرحمن المنيف  

أبطأ  بسرعة  تقدمها مرتبط   ، المعركة  في  •اإلنسانية كالجيوش 
أفرادها .

جابر بل ماركيز 
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•المسافة بين أن ننصح الناس و بين أن نساعدهم كبيرة جدًا .
أنيس منصور

•ال تنعقد محكمة الضمير إال نادرًا ، لغياب القاضي .
مفيد فوزي – إعالمي مصري

•أيها الفم : إنك فوهة الجحيم .
جالل الدين الرومي 

•عواطفنا كالماء و النار : خدم جيدون و أسياد سيئون 
أيسوب – كاتب اغريقي 

البليغة مثلها مثل المسامير الحادة ، تفرض الحقيقة على  •الجمل 
ذاكرتنا .

دنيس ديدرو

•آفة الثائر أن يضل ثائرًا .
محمد متولي الشعراوي

•في األوقات العصيبة يحتاج أقوى األقوياء ألضعف الضعفاء .
أيسوب 

•المروءة نوع من السمو الُخلقي و تجاوز ما هو مألوف من األخالق 
و الشيم ، و قد قيل لسفيان بن عيينة : قد استنبطت من القرآن كل 
شيء ، فأين المروءة في القرآن ؟ فقال : قال تعالى ﴿ خذ العفو وأمر 

بالعرف و أعرض عن الجاهلين ﴾  .

•ثمة أسماء ال تكفي حياة واحدة إلدراكها .
خليل النعيمي – روائي سوري 
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•التعصب و الخوف توأما الجهل و التقليد .
أمين الريحاني – أديب لبناني 

•إذا لم نصل للمعنى العام ، ال جدوى لكتاباتنا إذن .
نجيب محفوظ 

•إن ما نحصل عليه في يسر بالغ ال نقدره حق قدره ، لكن الندرة 
فقط هي التي تعطي ألي شيء قيمته .

توماس بين – مفكر إنكليزي

•احرص على أن توصف بسالمة الجانب ، و تحفظ من أن توصف 
بالدهاء فيكثر المتحفظون منك ، حتى ربما أضر ذلك بك و ربما 

قتلك .
ابن حزم 

•ليس مهمًا أن كل شيء انتهى ، بل المهم أن كل شيء في مكانه 
الصحيح .

بالل فضل – كاتب مصري

، فالقرب من شخص ال يعني  باألميال  البشرية ال تقاس  •العالقات 
فهمه ، و البعد عنه ال يعني أيضًا الجهل به ، و من الحكمة أحيانًا أن 

تبتعد لترى بشكل أوضح .

ما  نادرًا  الصينيين  و  البالد  جنوب  في  يعيشون  الذين  الزنوج  •إن 
األمور  يتناولون  ألنهم  القلق   عن  الناتجة  القلب  بأمراض  يصابون 

بهدوء .
دايل كارنيجي 
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على  هدوء   ، الضخمة  السفينة  عملهم  في  يشبهون  اإلخالص  •أهل 
سطح الماء و تجديف و جهد هائل من أسفل ، أما أهل الرياء و السمعة 
فهم يقلدون العربة الفارغة ، جلبة و أصواب مزعجة ثم ال شيء بعد 

ذلك .
أحمد خليل 

التفهم  و  المتبادل  االحترام  من  مفر  ال  و   ، الحوار  من  مفر  •ال 
المتبادل بين جناحي األمة ، ال مفر من التسامح فيما بيننا طالما أننا 
نتسامح اليوم مع اآلخرين ، و لنقل ال للتخوين و ال للتجريح و ال 
هم  فالسلفيون   ، الجانبين  بين  المتبادلة  اإلساءات  لكل  ال   ، للتكفير 
أساس األمة و أصلها و سندها ، و المثقفون هم خيرة شباب األمة 

ورجالها و طالئعها ، و اختالف الرأي ال يفسد للود قضية .
د. محمد جابر األنصاري – رؤية قرآنية للمتغيرات الدولية 

•إن للصمت قوة هائلة قادرة على إنهاء المشاحنات الحامية .
جيم باالرد - عقل مثل الماء

اليوم !! هو أن األحمق واثق  العالم  •السبب األساسي في اضطراب 
أكثر مما ينبغي في حين أن الذكي مملوء بالشك .

برتوا ندراسل

•من اشترى ما ال يحتاج إليه يوشك أن يبيع ما يحتاج إليه .
عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما 

•بين المدح و اإلغراق في الذم تموت الحقيقة موتًا ال حياة بعده إلى 
يوم القيامة !!

مصطفى لطفي المنفلوطي
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•ال تستحي من إعطاء القليل ، فإن الحرمان أقل منه .
علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه

•من خالل تجاربي الدعوية في أفريقيا ألكثر من ربع قرن تأكد 
لي أن معاملة اآلخرين بالحسنى هي أفضل وسيلة للدعوة .

د. عبدالرحمن السميط – داعية إسالمي

من  الرغم  على  و   ، العالم  على  اليوم  يسيطر  الرأسمالي  •المذهب 
تحقيقه االزدهار االقتصادي إال أنه أضعف فضائل االنضباط و المثابرة، 
و التي كانت العامل األساسي في توليد الثروات ، و إن التجارة من 
دون بوصلة أخالقية يمكن أن تنحط بسهولة ، لتصبح صراعًا من أجل 

البذخ ، تختلط فيه تمامًا الوسائل بالغايات .
دون أبرلي – باحث أمريكي 

•نحن نحب عدم التكلف و نعشق البساطة و السهولة ،  لكننا نخشى 
من نقد الناس ، لكن علينا أن نوقن أن اإلغراق في مراعاة الشكليات 

والمظهريات يقتل شيئًا رائعًا في حياتنا هو العفوية و التلقائية .

•إن أكبر اللذات لذة اإلحسان .
علي الطنطاوي 

•ما كان البر باألم في بيت إال كانت مرضاة اهلل و فضله و نعمائه 
محيطة بأهله ، كيف ال و الجنة عند رجلها .

عادل الخوفي 

•ثالث يثبتن الود في قلب أخيك :

أن تبدأه بالسالم ، و أن توسع له في المجلس ، و أن تدعوه بأحب 
األسماء إليه .

عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه
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•كل من ذكرني ففي حل ، و قد قال تعالى : ﴿ و ليعفوا و ليصفحوا 
أال تحبون أن يغفر اهلل لكم ﴾ و ما ينفعك أن ُيعذب اهلل أخاك المسلم 

بسببك .
أحمد بن حنبل – بعدما نجا من الفتنة

•اسكت يا فيض ، أما علمت أن حوائج الناس نعمة من اهلل عليكم ، 
، أال تحمد ربك أن جعلك  النعم فتتحول نقمًا  فاحذروا أن تمّلوا 

موضعًا ُتسأل و لم يجعلك موضعًا َتسأل .
الفضيل بن عياض – معاتبًا فيض بن إسحاق عندما نهر أحد السائلين

•إذا كنت ال تملك من األدوات إال المطرقة فستتعامل مع األشياء 
على أنها مسامير .

•يحكى أنه كان يوجد ملك أعرج و يرى بعين واحدة و في أحد 
األيام .. دعى هذا الملك فنانين ليرسموا له صورة شخصية ، بشرط 
أن ال تظهر عيوبه في هذه الصورة ، فرفض كال الفنانين رسم هذه 
الصورة ، فكيف سيرسمون الملك بعينين و هو ال يملك سوى عين 
واحدة ، و كيف يصورونه بقدمين سليمتين و هو أعرج ، ولكن.. 
وسط هذا الرفض الجماعي قِبل أحد الفنانين رسم الصورة ، و بالفعل 
رسم صورة جميلة و في غاية الروعة ، كيف ؟ تصور الملك واقفًا 
و ممسكًا ببندقية الصيد و بالطبع كان يغمض إحدى عينيه و يحني 
قدمه العرجاء ، و هكذا رسم صورة الملك بال عيوب . و بكل بساطة.. 
ليتنا نحاول أن نرسم صورة جيدة عن اآلخرين مهما كانت عيوبهم 

واضحة .

تكن  لم  إذا  و   ، رغباتها  قتلتك  أمرك مع زوجتك  تحزم  لم  •إذا 
معها رقيقًا قتلتها شدتك ، و تكون أسعد الناس إذا حملتها على السير 

معك و هي راضية ضاحكة .
د. مصطفى السباعي
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•الكالم الخالي من العاطفة والشعور قد يكون مفعمًا بالحقائق متين 
األسلوب ، و مع ذلك ال يجد إلى النفوس سبياًل ، فالكالم ال يكون 

أسرع نفاذاًَ إال إذا كان صادرًا عن شعور صحيح و إحساس صادق .
علي محفوظ

•عندما خرج الكاتب المبدع من مؤتمره الصحفي بادره أحد الصحفيين 
بسؤال استفزازي قائاًل : أرى أنك تبحث عن الشهرة و المال يا سيدي 

فما سر ذلك ؟

تبسم برناند شو العظيم و أجابه بسؤال محرج : و ما الذي يبحث عنه 
صحفي متمرس مثلك ؟ 

فقال الصحفي : الشرف و األمانة طبعًا .

فتبسم برنارد شو قائاًل : عظيم ، كل يبحث عن ما ينقصه .

•جميعنا نمتلك من القوة و اإلمكانات ما هو أعظم شأننًا مما ندرك، 
و التخيل هو أعظم تلك القدرات .

جينف بهراند

•النصر مرهون باإليمان ، لماذا غلب أجدادنا أعظم امبراطوريتين في 
العالم ؟ و عجزنا نحن عن إسرائيل ؟

الملك فيصل بن عبدالعزيز

بها  كبرت  النفوس  صغار  إلى  الكبيرة  مناصبها  األمة  أسندت  •إذا 
رذائلهم ال نفوسهم .

مصطفى الرافعي

•قمة األدب أن يستحي اإلنسان من نفسه .
أفالطون – فيلسوف يوناني
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الكذب  يرفعني  أن  من  إليَّ  أحب  يضع  قلما  و  الصدق  يضعني  •ألن 
وقلما يرفع . 

عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه

•الكلمات تجرح ، و لكن بصفتي من الحرس القديم في مجلس الشيوخ 
األمريكي إذ قضيت فيه اثنا عشر عامًا يمكنني أن أقول بسعادة ، إنها 

ال تقتل .
ليندون جونسون

•من يحتمل عيوبي أعتبره سيدي و لو كان خادمي .
بير غونت – مسرحي روسي

•الشعور بالحرية يحفز و يمنح طاقة و حيوية .
ستيفن روالن – مصمم أزياء فرنسي

•أثبت اهلل في القرآن أقوال من عابوه ليدل بذلك على أن الحقيقة 
محتاجة إلى من ينكرها و يردها كحاجتها إلى من يقر بها و يقبلها 
فهي بأحدهما ُتثبت وجودها و باألخرى تثبت قدرتها على االستمرار .

مصطفى صادق الرافعي 

•قد يغضب المرء و يشتد غضبه ألنه ال يعرف الحقيقة ، فإذا عرفها 
هدأ و الن كالمه ، و لهذا فإن الجهل يكمن وراء كثير من مساوئ 

األخالق و عوج المسالك و انتقاص اآلخرين .
محمد الغزالي 

•التضحية أفق واسع تنعم فيه النفس بجمال السعة و ُبعد المدى ، و 
األنانية أفق ضيق تألم فيه النفس بضيق المكان و تنقبض من كثرة 

السدود و الحدود .
أحمد أمين 
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منا  يستقي  مناورًا مخادعًا  ، سحرًا  فيه  لسحرًا كامنًا  للحوار  •إن 
أسرارنا مثلما يفعل الحب .

سنيكا – كاتب و فيلسوف روماني

فيجعلها  الصدق  أما    ، المستقبل  من  جزءًا  المشكلة  يجعل  •الكذب 
جزءًا من الماضي .

المدرب ريك بيتينيو

•الصمت تجاه تصرفات اآلخرين أقوى جواب على ما بدر منهم من 
سفاهة ، دون أن يأخذوا عليك حرفًا واحدًا ال تدرك عاقبته .

أ.د. ناصر العمر

األربعة  باألغذية  مباشر  بشكل  مرتبط  الشخصي  الذكاء  نمو  •إن 
للمخ : األوكسجين ، التغذية ، الحب ، المعلومات 

و غياب أو نقص هذه األغذية يؤدي إلى عدم الثقة بالنفس و إنكار 
الذات و بغض النفس .

روبرت أنجرس – مفكر إنكليزي  

كذلك  و   ، طوياًل  تأثيره  يستمر  ال  التحفيز  أن  الناس  •يقول 
االستحمام أيضًا ، و لهذا ننصح به بشكل يومي .

زيج زيجلر

•رفق من غير ضعف و حزم من غير عسف .

•السرج المذهب ال يجعل الحمار حصانًا .

•حمارك و ال بعير غيرك .

•الحلم عقال الشر .
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•القوة ال تأتي من مقدرة جسمانية ، بل تأتي بها إرادة ال تقهر .
المهاتما غاندي – الزعيم الهندي

لها  صلة  ال  السعادة  أن  الكحوليات  عن  اقلعوا  من  معظم  •اكتشف 
بالنبيذ .

•الكلمات الصادقة ليست دائمًا جميلة ، كما أن الكلمات الجميلة ليست 
دائما صادقة .

الوتزو – حكيم صيني

•من يعطي بسرعة فكأنما أعطى مرتين .
مثل إيطالي

•من نظر في عواقب األمور َسِلم من آفات الدهور
األبشيهي – المستطرف 

•أمثلة قرأتها في المورد للفيروزبادي :

o من ثمارهم سوف تعرفونهم .

o الدم أشد كثافة من الماء.

o تكفي الحكيم كلمات قليلة . 

o حسب الحكيم كلمة واحدة .

o الجواب الرفيق يسكت الغضب . 

•تتقاطع مصائرهم على الرغم من اختالف طبائعهم .
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•كل شيء يتفق مع رغباتها يبدو صحيحًا ، و كل شيء ال يتفق معها 
يجعلنا غضابًا مسعورين .

أندري مورو – في حديثه عن النفس

•أي سجن أحلك ظلمة من قلب المرء 

و أي سجان أشد قسوة من الذات البشرية 

ناثاينال هوثون  

•إذا صمت الرجل فهو إما متعب من الكالم أو مشتاق إلى الطعام أو 
يخطط ألمر ما أو ينتظر الفرج من السماء .

أ.د. أحمد راشد بن سعيد 

•البقاع لها أثر في الطباع .
مثل عربي قديم 

•يكفي كفراًَ بذواتنا بأننا ال نفعل شيئًا ، بل أعداءنا هم من يفعلون 
بنا .

د. سلمان العودة 

•أزمتنا هي االستسهال .
تركي الدخيل

•النادرين في الحياة هم الشاكرون .
مشاري الخراز

•إياك و اللعبة القذرة ، أن تجمع المال و ال تستفيد منه 
جورج برنارد شو
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، بداًل من حلها  التوصل لحلها  •من األفضل أن تناقش مشكلة دون 
دون مناقشتها .

جوزيف جوبرت

•الحقيقة أنك في عمل دائم ، حتى و أنت تقرأ هذه الكلمات .
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