
 مقتطفـات من كتاب



كن بطال واعزم من اآلن أن تطبق ما تقتنع بنفعھ من •
وكآبتك بشاشة ،اقلب عبوسك ابتسامھ ، قدرات 

واجعل المصائب أفراحا واإلیمان ، وغضبك كرما 
واستمتع بحیاتك فالحیاة قصیرة، سالحا 

.ال وقت فیھا للغم  



ھي النقطھ الصحیحة لقفل ) قدر هللا وما شاء فعل(•
.باب األلم والسماح لألألم أن تنتھي 

أخطر مراحل الفشل ما یتحول إلى عادة ثم إلى اقتناع •
.وفي آخر األمر یتحول إلى لذة 



ال تنقب عن المشكالت وال تدقق في•
.صغائر األمور وإنما استمتع بحیاتك 

عش حیاتك بما لدیك من معطیات لتسعد•
.وانظر للجوانب المشرقة في حیاتك 



.السعادة في الحیاة تتكون من جزیئات صغیرة•

..ال تضیع الوقت في البحث عن اإللھام •
.ابدأ وسوف یأتیك تلقائیا  



األلم یرقق القلوب ویرھف األحاسیس•
.ویظھر شفافیة النفوس وصفائھا 

.الحیاة ال تكون ممتعة إال بالمشاركة والتواصل•



طالما أنك على قید الحیاة•
.فكل شيء یمكن اصالحھ  

بدون المشاعر في الحیاة فالشيء حقا مھم•
.ولكن بالمشاعر فكل شيء یصبح مھما 



كن نحلة تقع على الطیب وتتجاوز الخبیث•
.وال تك كالذباب یتتبع الجروح  

الفائز ھو من یضحك في النھایة•



لیس الغبي سید قومھ •
.ولكن سید قومھ المتغابي

لیس كل ما یتمنى المرء یدركھ •
تأتي الریاح بما التشتھي السفن



من عاش لغیره  فسیعیش متعبا •
.ولكنھ سیعیش كبیرا ویموت كبیرا 

إذا ھبت ریاح فاغتنمھا•
.فإن لكل خافقة سكون 



إن اإلنسان الناضج ھو الذي یدرك أن الحقیقة الثابتة •
الوحیدة في الحیاة ھي التعلق با سبحانھ وتعالى 

أما األشخاص ، فھم وحده الثابت الباقي الذي ال یتغیر 
.واألشیاء المادیة والمناصب فدائما متغیرات



.إن النفس ال تشع سعادة إال إذا كان لدیھا فائض منھا•

متى حررت نفسك من الخوف فإن ذكاءك سیوجھك •
من تلقاء نفسھ



على كل طامع في السعادة أن یرضى أوال بما لیس •
منع بد وأن یتعلم بعد ذلك استخالص السعادة رغم 

عجزه ورغم قصوره



أحیانا تكون طریقتنا في التعامل مع الخطأ •
.أكبر من الخطأ نفسھ 

كن لماحا للجمال فقط •
.وال تتدخل فیما ال یعنیك



سنة الحیاة أن یتقلب الناس في الحلو والمر ولكن لماذا یعطي •
الناس المصائب واألحزان أكبر من حجمھا ؟؟

مھارتك في التعامل مع اآلخرین على أساسھا•
.تتحدد طریقة تعامل الناس معك  



قدرتنا على أسر قلوب اآلخرین وكسب محبتھم الصادقة •
.تمنحنا جانب كبیر من المتعة في الحیاة

لعل ابتسامة منك في وجھ فقیر ترفعك •
عند هللا درجات



.كفى بالمرء إثما أن یحدث بكل ما سمع•

.ال تثر على نفسك الغبار ما دام ساكنا•



فأرد ما یكون ، إن لم یكن ما ترید •
).مادمت ملزما فاستمتع( 

إذا قیل حلم فللحلم موضع •
.وحلم الفتى في غیر موضعھ جھل 



كلما كانت شخصیة اإلنسان أقوى وثباتھ•
.على مبادئھ أشد كان أھم في الحیاة 

ما أجمل التمسك بالمبادئ •
.وإن كثرت اإلغراءات•



الحیاة أخذ وعطاء فاجعل•
.عطاءك أكثر من أخذك 

ال تنشغل بما یجب على اآلخرین أن یفعلوه •
.وإنما ما یجب علیك أن تفعلھ أنت



لیس الذكاء أن تنتصر في الجدال  •
.وإنما الذكاء أل تدخل في الجدال أصال 

تفاءل وأحسن الظن بربك•
.واطمئن لعدالتھ 



ال یوجد شخص عادي إال ذلك •
.الذي تجاھل اكتشاف كنوزه وإمكانیاتھ

احیاء صورة واقعیة لھدفك في الحیاة ضروري جدا •
.إلعطاءك القوة والحماس لتحقیقھ



إن التغییر من السھل أن نفھمھ•
.ولكن لیس من السھل أن نحققھ 

إن جزءا كبیرا من النضج النفسي•
ھو معرفة كیفیة التسامح 



لیس كافیا أن یكون لدیك عقل سلیم •
.ولكن المھم أن تستطیع أن تستخدمھ جیدا 

تكاد تتلخص الحیاة كلھا في عدة قرارات•
.اتخذتھا أو لم تتخذھا  



.إن ثوب الحریر یصنع من ورقة التوت والصبر •

ھنالك ھدف ومعنى دائما وراء كل حدث •
یحدث في حیاتنا



.لن یتم انجاز أي عمل عظیم دون حماسة•

إن السنین قد تصیب الوجھ بالتجاعید ولكن فقد •
.الحماس للحیاة یصیب الروح بالتجاعید 



قیمة وسحر التسامح في تحریر النفس من الندم •
والحسد والحقد والغضب وما یتبع ذلك من ھدوء 

.وصفاء نفسي 



لكي نحرر أنفسنا ونستمتع بالحیاة فإننا نحتاج إلى •
تقبل االلم واإلحباط كجزء من حیاتنا فالیوم الواحد ال 

. یكتمل إال بتمام اللیل والنھار


