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بعد املنا�سبات اخلا�صة مثل رم�ضان والعيد ،نود كثريا
لو �أنها ا�ستمرت لفرتة �أطول قليالً ،حيث الروابط الأ�رسية
تقرر وامل�شاكل التي تبدو ال ميكن التغلب عليها حتل ب�سهولة
اكرب �أو يتم تلطيفها بطريقة �أو ب�أخرى خالل هذه الأوقات
اال�ستثنائية.
ولكن احلياة العادية ت�ست�أنف ،ونعود نحن �إىل العمل،
حيث �أننا قد نحاول بجد� ،إال �أن نوايانا ال�صادقة والقلبية
للتم�سك بتلك املجموعات الإيجابية من الأفكار تق�رص عن
بلوغ الهدف .اننا نفقد ال�صرب حتت ال�ضغط وينفجر الغ�ضب
عند مواجهة حاالت الإحباط وي�صبح حبنا يف بع�ض الأحيان
رقيق ًا يف مواجهة �أوجه الق�صور الفا�ضحة من املحيطني بنا.
كيف نتمنى �أن نكون  ....ح�سناً� ،أكرث كماالً!
واحلمد لله ،مل نخ�رس كل �شئ .عند انتهاء االحتفاالت
ون�ضيع ببطء يف خ�ضم ان�شغال حياتنا .ميكننا جتديد �أنف�سنا
وا�ستعادة ذلك املنظور الإيجابي الذي ي�سود مو�سم الأعياد
من خالل اتخاذ بع�ض الوقت للتوقف والتفكري ملي ًا والت�أمل.
حيث �أن وقت ًا ق�صري ًا من الرتكيز على الأ�شياء التي هي
الأكرث �أهمية يف احلياة ميكن �أن جتددنا وت�ساعدنا على �صقل
الأعمال اجليدة بحيث ت�صبح قيود ًا ثابتة يف تقومينا ،وبالتايل
ي�صبح الإهتمام �أ�سلوب حياة ،وال�سعادة حالة ذهنية.

عيد �سعيد �أ�صدقائي الأعزاء! بارككم الله هذا املو�سم
ودائماً.

�سعاد �أبو حليم
للم�شوقة

�أفكار حول التجديد
جعل كل يوم جديد
اقتب�ست بقلم دافيد فونتني

يف �سباق �رسعة احلياة هذا ،نحن بحاجة �إىل وقت للإبطاء وجمع �أفكارنا
وتقييم ما يحدث من حولنا ،واحل�صول على توجيهات من ال�شخ�ص الذي
يعرف النهاية من البداية.
�صحيح ،لي�س من ال�سهل و�ضع العمل ال�رضوري جانب ًا والتوقف يف و�سط
كل ما يجري .ومع ذلك انه �شئ ي�ستحق التعلم ،علينا �أن ال نقلق ونحنق �إذا
�أخذنا بع�ض الوقت للإبطاء وال�سماح لعقولنا �أن تخطو خارج حميطنا املبا�رش.
�سنجد ال�سالم والراحة لروحنا يف هذا العامل اجلميل حيث كل �شئ هادئ و�سكني
و�ستجددنا متام ًا ونقدم ر�ؤية جديدة و�إلهام جديد لنا.
�إذا كان بو�سعنا �أن نتعلم كيفية الإنتقال من الأداء �إىل التوقف و�إعادة �شحن
�أنف�سنا – وحتى لفرتة ق�صرية كل يوم – �سوف نعود متجددين وم�ستعدين
ملواجهة كل ما قد جتلبه احلياة يف طريقنا.
دعونا نبد�أ اليوم!

ال�صمت والعزلة
امل�ؤلف غري معروف

هنالك اعتقاد �شائع يف هذه الأيام �أن العامل ينتمي �إىل �أولئك الذين ميلكون
الكثري من املبادرة والدفع ال�رسيع ،املغامرين .ولكن ما نن�ساه غالب ًا �أن �أولئك
الذين هم قادة يف جماالتهم ي�أخذون عادة وقت ًا للتفكري ملي ًا والت�أمل يف حياتهم
وحياة الآخرين وبهذا يجدون قوة و�أفكار جديدة ودافعية يف تفكري �إيجابي
وهادئ.
�إننا جند قوتنا يف الهدوء والثقة .هنالك وقت وغاية كل �شئ يف حياتنا ،وقت ًا
للعزلة ووقت ًا لل�صداقة ،وقت ًا للعمل ووقت ًا للإ�سرتخاء .يف احلفاظ على التوازن
ال�صحيح بني هذه الأوقات ف�إننا �سنجني �أق�صى ا�ستفادة من هبة احلياة املعطاة لنا.
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�أفكار حول احلب
در�س يف الإن�سانية

اقتب�ست من "حياة من النجاح" بقلم بات ويليامز وفليمنج �أت�ش ريفيل

منذ �سنوات اقرتب �صبي يبلغ من العمر ع�رش �سنوات من من�ضدة
حمل لبيع الآي�س كرمي و�صعد على كر�سي (بال ظهر �أو ذراعني)
�س�أل النادلة”ما ثمن مثلجات الآي�س كرمي؟”
ف�أجابت “خم�سون �سنتاً”
�أدخل الطفل يديه يف جيوبه و�أخرج فكة متنوعة من النقود و�أخذ
يعدها بعناية ويف الأثناء بدا �صرب النادلة ينفذ .وكان عندها زبائن
“�أكرب” يف الإنتظار.
“ح�سناً ،كم ثمن الآي�س كرمي ال�رصف؟” �س�أل ال�صبي.
ف�أجابت النادلة بغ�ضب ملحوظ يف �صوتها“ ،خم�سة وثالثون �سنتاً”.
مرة �أخرى ،عد ال�صبي فلو�سه ببطء“ .هل �أ�ستطيع احل�صول
على بع�ض الآي�س كرمي ال�رصف يف طبق من ف�ضلك؟” �أعطاها املبلغ
ال�صحيح و�أح�رضت له الآي�س كرمي.
عادت النادلة يف وقت الحق لرفع
طبق ال�صبي ،وعندما �أخذته� ،شعرت
بكتلة يف حلقها .كان هناك � 15سنت ًا
تركها ال�صبي على املن�ضدة� .أدركت �أن
ال�صبي كان معه ما يكفي من الفلو�س
للمثلجات ولكنه �ضحى بذلك كي يرتك
لها بق�شي�ش.
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احلب يحب بغي�ضه
امل�ؤلف غري معروف

رجل ثري جداً يعيش مع زوجته وماليينه في الريف الجميل .ال أوالد
له .وقال أنه سيمنحها جميعاً لو أن له إبناً يحبه ويحول ميراثه له .ولما
كانت زوجته في الثالثينات من العمر ودخلت في األربعينات ،بدأ يفقد
األمل .ثم في يوم من األيام حملت زوجته ،ولكن مضاعفات الوالدة كلفت
زوجته حياتها أثناء إنجابها ابناً بسبب تناذر داون .أحب األب ابنه بنفس
الطريقة وسكب حياته في هذا الفتى ،أوه ،كم كان يحبه!
توفي الصبي في سن الثانية عشرة ،وعانى األب من قلب متحطم والتحق
بأحبائه اإلثنين بعد وقت قصير.
ومع عدم وجود أحد ليرث ثروة األب ،قضت الوصية بإجراء مزاد
علني كبير .وكان على الدالل أن يبيع المنازل واألراضي والثروة الحيوانية
لمن يدفع أكثر .العديد من األغنياء قادوا سياراتهم لمئات األميال لحضور
المزاد العلني .وبدأ الدالل البيع بصورة مؤطرة للصبي  ،11x14الذي
كان له وجه منغولي“ .ماذا أسمع عن هذا البند األول من المزاد؟” وصاح
الدالل .ال أحد زايد بعشرة سنتات ،الحضور صامت ينتظرون األشياء
الثمينة.
“هلي لي بمزايدة؟  ....هل يهتم أحد على المزايدة؟ في اللحظة األخيرة
المتاحة ،قالت امرأة في الحشد “سأعطيك خمسة دوالرات لتلك الصورة
وهذا كل ما عندي” .كانت الخادمة التي اعتنت بالصبي خالل اثني
عشر عاماً من حياته“ .هل أسمع عشرة ....أي شخص يزاود عشره؟.
مرة واحدة ،مرتين ....بيعت للمرأة بخمسة
دوالرات.آنئذ مزق الدالل رسالة من الجزء
الخلفي للصورة أثناء تسليمها إلى المرأة التي
فازت في المناقصة ،الرسالة مكتوبة بخط
األب قبل وفاته وكانت موقعة وموثقة.
“للشخص الذي يفكر بما فيه الكفاية بإبني
لشراء هذه الصورة ،أعطيه كامل ممتلكاتي”.
وضرب الدالل السندان بمطرقته معلناً،
“المزاد انتهى” .بقي الصمت الذي سقط فوق
الحشد في الجو لفترة طويلة.
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ك�أ�س احلب
اقتب�ست من كتابات كوزما كاي
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الرا البالغة من العمر �سبع �سنوات مرت بيوم
بائ�س .انتحبت وجتهمت ودفعت �أختها ال�صغرية،
ليزا ،وانتزعت دمية ليزا املف�ضلة.
و�أخرياً ،مل تعد الأم تتحمل“ ،الرا ،ما �أنت
واقعة فيه؟ من الأف�ضل �أن تع ّديل نف�سك وتكوين
لطيفة مع �أختك� ،أو �سوف تعاقبني؟
مل تب ِد الرا اهتمام ُا للتحذير وا�ستمرت بقول
�أ�شياء خ�سي�سة �إىل ليزا ،يف وقت النوم� ،أخربت
الأم الرا �أن موقفها الفظ جعلها غري �سعيدة
للغاية .وهذا جعل الرا �أكرث غ�ضب ًا “�أنت حتبني
ليزا �أكرث مني ”.ردت الرا بحجة معاك�سة.
فهوت نائمة عبو�سة.
ا�ستيقظت الرا �صباح اليوم التايل يف مزاج
�سئ .وا�شتكت بتعا�سة بينما الأم مت�شط �شعرها.
الأم حمتدمة غيظاً ،ما اخلط�أ مع الرا؟
هل من املمكن �أن تكون الرا تعاين من عدم
الإهتمام الإيجابي؟ نادت الأم“ ،الرا ،اعتقد
�أنني �أعرف ما هو اخلط�أ معك“ ”.انت؟” بدت
الرا يف حرية.
“نعم” ،قالت والدتها“ ،ك�أ�س حبك فارغ!
تعايل هنا وا�سمحي يل �أن �أمل�ؤه”.
�أجل�ست الأم الرا يف ح�ضنها وعانقتها وقبلتها
وقالت لها كيف �أنها كانت عزيزة .تفاج�أت الرا،
ولكنها متتعت بهذا الإهتمام ب�شكل وا�ضح� .إنها
تعلم �أنها ت�ستحق العك�س .وبعد دقيقة� ،س�ألت الأم
الرا �إذا كان ك�أ�س حبها ممتلئ حتى الآن.

ثم �س�ألت “هل هو ممتلئ الآن؟“ .ال ،ولكنه
و�صل �إىل ذقني”.
“جيد” قالت الأم وبعناق كبري“ .دعونا نرى
ال بحيث
ما �إذا كنا ال ن�ستطيع ملْ هذا الك�أ�س كام ً
يتدفق �أكرث من الالزم؟.
و�أخرياً ،مع ابت�سامة كبرية على وجهها ،قالت
الرا �أنا ممتلئة وجتاوزت احلد.
“ح�سناً� ،إذا كنت قد ح�صلت على الكثري من
احلب” ،قالت الأم“ ،ملاذا ال تعطي بع�ض ًا منه
لأختك؟”.
“�أوه ،ال ”،قالت الرا“ ،ليزا �سوف تدفعني
بعيداً” .عرفت الأم �أن بعد الطريقة البغي�ضة التي
تعاملت بها الرا مع ليزا قد حتدث ،لكنها �شجعت
الرا على املحاولة� .إىل حد ما وبرتدد ذهبت الرا
�إىل ليزا وقالت “ليزا� ،أنا �أحبك” .وعانقتها،
وعانقت ليزا �أختها ب�شدة .وتوجه كل منهما يد ًا بيد
�إىل مائدة الإفطار.
ولكن هذه لي�ست نهاية الق�صة ،وبعد �أ�سابيع
قليلة مرت الأم بيوم رهيب .تذمرت وتكلمت
بغالظة مع الفتيات ،وبعد حني ،قالت الرا،
“ماما ،اعتقد �أنني اعرف ما هو اخلط�أ معك.
ك�أ�س حبك فارغ!” و�ألقت بذراعيها حول عنق
�أمها وقبلتها قبلة كبرية .هل تعرف ما حدث لك�أ�س
حب الأم؟ متام ًا مثل ذلك ،امتلأ حتى طفح و�أمي
كانت �سعيدة بنف�سها مرة �أخرى!

“ال ،ولكنه و�صل �إىل هنا” .قالت الرا وهي
ت�شري �إىل �صدرها .والطفتها �أمها مرة �أخرى،
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�أفكار حول العرفان
قيمة املتع الب�سيطة
اقتب�ست من يوميات زالتا – بقلم فيليبوفيت�ش زالتا

شابة مستغرقة في التفكير وكثيرة النزوات
زالتا فيليبوفيتش البالغة من العمر أحد عشر
لكن نشاط الصيف البرئ هذا حمل معنى أكثر
عاماً مثل العديد من الفتيات اللواتي في سنها
عمقاً :كتبت زالتا مادة اليوميات في خضم
احتفظت في يوميات عام .1991
الحرب في مسقط رأسها في سراييفو .ال يوجد
طعام أساسي أو أي من غيرها من األشياء
“قدمنا ألنفسنا طعاماً اليوم” .كتبت في أحد
التي يحتاج اليها الشخص ،وليس هنالك فاكهة.
أيام شهر تموز.
ولكنني استطيع القول اآلن “إنني غذيت نفسي
“قطعنا الكرز عن الشجرة في الفناء وأكلناها على الكرز بسذاجة.
هذه المتعة البسيطة جلبت الفرح الكبير لفتاة
جميعها .وكنا شاهدناها تزهر وفاكهتها
ً
شهدت الوحشية يوميا متع بسيطة يمكن أن
الخضراء الصغيرة تتحول ببطء إلى اللون
األحمر وها نحن اآلن نأكلها .أوه ،كنت شجرة تحقق ذلك إذا ما أخذنا الوقت لتقدير ما تقدمه
المرحلة.
كرز رائعة ! كلمات ثالث تقرأ مثل أي فتاة

النظر �إىل اجلانب
امل�شرق من احلياة
عندما نسير في طريق اإلمتنان،
تتالشى السلبية ونشعر أننا غير
مقيدين بقواعد وحدود الحياة .نحن
أحرار في اإلستمتاع بالحياة إلى
أقصى حد ،بغض النظر عن الحالة
الراهنة لمحيطنا.
اإلمتنان يحول الظالم إلى نهار
ويحول غروب الشمس إلى طلوعها،
تحول السحب الداكنة من الداخل
8

إلى الخارج للكشف عن بطاناتها
الفضية ،ويجعل الشتاء يبدو ربيعا.
أنه يغير طريقة تفكيرنا ومحيطنا.
عندما نشعر باإلمتنان ،حتى من
خالل دموعنا وأوجاع قلوبنا ،مثل
حقال جافاً
ً
المزارع الذي يروي
ً
ومغبراً الذي كان قاحال ،وبعدئذ
يشاهد المحاصيل تبدأ بالنمو .وعندما
نعرب عن امتناننا ،فإننا نشاهد حياة
جديدة تنمو من األرض الجرداء.

�إبداء ال�شكر
امل�ؤلف غري معروف

كل فكرة سلبية يمكن تحويلها إلى ثناء وفكرة
وشكر .يمكننا تحويل السلبية إلى قوة من
خالل تحديد أنه ً
بدال من الخوض في ما بيننا
وليس لدينا ،فإننا سوف نغير األفكار السلبية
إلى امتنان.
هذا يجب أن يكون هدفنا :تحويل أفكارنا
السلبية والمقارنة إلى ثناء وشكر.
القلب المقرّ بالجميل يشحن الروح ويمنح
الجسم عزماً جديداً ويحررنا من العبودية

ويرفع وعينا إلى مكان حيث أجنحة الوعي
تدعنا نحلق في وئام مع هللا.
اإلمتنان هو وسيلة الوجود.
قال رجل حكيم ذات مرة :إن المالئكة تحوم
فوق األرض تبحث عن أشعة الشكر واإلمتنان
التي تشع من قلب ال يعرف األنانية”.
اإلمتنان هو إبداء الشكر ،ليس يوماً واحداً في
السنة ،ولكن كل يوم وكل دقيقة ومع كل نفس.

عند التجربة
نسيان القذف الذي سمعته
نسيان التهور والكلمة غير اللطيفة
نسيان الشجار والسب
نسيان األمر برمته ،ألن
النسيان هو السبيل الوحيد
نسيان عاصفة األمس
نسيان الفتى ذو الوجه المتجهم
نسيان التبسم في أي مكان
نسيان من أنك لست مليونيراً
نسيان الخطوط الرمادية في شعرك
نسيان القهوة عندما تكون باردة
نسيان الركل ونسيان التوبيخ
نسيان سعر السباك المرعب
نسيان فاتورة الطبيب الكبيرة
نسيان المصلح وأساليبه
نسيان أيام الشتاء العاصفة
نسيان الجار الذي يهز لسانه
ولكن ال تنسى أن تشكر هللا
عندما ينجز اليوم قيمة المتع البسيطة.
www.motivatedmagazine.com
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�أفكار حول التوا�ضع
اختبار العظمة الأول
امل�ؤلف غري معروف

ذهب مزارع وابنه الشاب إلى حقول القمح في موسم الحصاد .وأثناء نظرهم عبر الحقول
التي تموج بالحبوب الذهبية ،صرخ الفتى“ .أنظر ،يا والدي على رؤوس القمح تلك واقفة
بكل فخر .ال بد أن تكون تلك التي تمتلئ بالحبوب ،وافترض ان تلك ذات الرؤوس المحنية
إلى األسفل ليس لها قيمة”.
“أخطأت في الحكم ،يا بني!” قال المزارع ،آخذاً بعضاً من الرؤوس في يديه ،و َبيَّن
للصبي أن تلك الرؤوس الواقفة بكل فخر ال تحوي إال على عدد قليل وضئيل من الحبوب
أو فارغة تماماً ،في حين أن تلك ذات الرؤوس المحنية بتواضع كانت مليئة بحبات القمح
الذهبية والكبيرة والكاملة.

بطتان و�ضفدع
امل�ؤلف غري معروف

في بركة معينة في إحدى مزارع الشرق عاشت بطتان وضفدع .كان هؤالء الجيران
أفضل األصدقاء ،كانوا يلعبون معاً طوال اليوم .وبقدوم أيام الصيف الحاره ،بدأت البركة
تجف وسرعان ما أصبح هنالك القليل من الماء بحيث أنها أدركت أن عليها الرحيل .من
السهل على البط أن يطير إلى مكان آخر ،ولكن ماذا عن صديقهما الضفدع؟ وأخيراً قررتا
وضع عصا في منقار كل بطة حيث يتشبت الضفدع فوق العصا بفمه والطيران به إلى بركة
أخرى – وهكذا فعلن ،وأثناء تحليقهم ،رفع مزارع كان في حقله بصرّ ة ورآهم وقال” حسناً،
اليست فكرة ذكية؟ وال أدري من الذي َّ
فكر في ذلك!” قال الضفدع“ .أنا فعلت.”....

غرفة الراعي
امل�ؤلف غري معروف

10

رجل غني معين ارتقى إلى منزلة رفيعة من بيئة متواضعة جداً .كان راعياً في أيامه
المبكرة .ولهذا خصص غرفة في قصره عرفت باسم “غرفة الراعي” في تلك الغرفة
كانت هنالك نسخ طبق األصل من التالل والوديان والجداول المتدفقة والصخور والحظائر.
وهنا توجد العصا التي كان يحملها والمالبس التي كان يلبسها عندما كان غالماً يرعى
Motivated Special
وعندما سئل في يوم من األيام عن معنى هذا ،فأجاب :إذا ما حثني قلبي على التكبر
Issueغنمه
ِّ
َ
والغطرسه ،فإنني أذهب إلى تلك الغرفة وأذكر نفسي كيف كنت في ما مضى.
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�أفكار حول الثقة
ثقة الطفل
امل�ؤلف غري معروف

ذهب طفل يبلغ ست سنوات من العمر إلى البنك وطلب مقابلة الرئيس .وأدخله موظف لطيف إلى
مكتب الرئيس الخاص .أوضح الصبي أن نادي مدرسته يجمع ً
ماال للملعب وطلب من المصرفي إذا
كان يرغب في المساهمة.
وضع المصرفي ورقة نقدية وقطعة معدنية على المكتب وقال“ :لك اإلختيار يا صبي”.
التقط القطعة المعدنية وقال” لقد علمتني والدتي دائماً بأخذ أصغر قطعة” .والتقط الورقة النقدية
أيضاً وأضاف “ :ولكن كي ال أفقد القطعة المعدنية هذه ،سوف آخذ قطعة الورق هذه كي ألفها بها.

الثقة والأخذ
بقلم فرجينيا يل

عرض محاضر معروف ساعة رولكس ألقدم مجموعة من الفتيات يجلسون في الصف األمامي
من القاعة“ .يا بني ،هل ترغب في الحصول على هذه الساعة؟” قال المتكلم  ،عارضاً الساعة عليه.
آسف يا سيدي”  ،أجاب الصبي“ ،ولكن ال أعتقد إن كنت تعني ذلك” .نظر إلى الصبي الثاني ،وكرر
المتكلم السؤال .وسرعان ما جاءت اإلجابة“ ،هذه ليست كذبة نيسان”.
وتكرر السؤال مرة أخرى وكانت أجوبة مزاح مماثلة .وأخيراً ،عرض المتكلم الساعة على صبي
يجلس على حافة مقعده بعيون متلهفة ومشرقة ،مركزاً بانتباه على وجه المقدم .وقدميه بالكاد لمست
األرضية ،ولكنه كان متوازناً على حافة المقعد مستعداً للوثب ،ولم تكن لدى المتكلم الفرصة لينهي
جملته“ ،أيها الشاب ،هل تريد ”....وهذا كان كافياً! وسرعان ما وصلت يده إلى الساعة ،اإلنتزاع
هي الكلمة الوحيدة لوصف ح ّدة وتوق عمل الصبي الواثق ،الذي سرق هدية على الفور ،وأثناء
عودته متهزهزاً إلى مقعده بطريقة ساره ،قال بتنهيدة تعبر عن الرضى ،إن هذا ما كان يريده دائماً.
وبعد الحدث ،طوق حشد من األوالد المتكلم باالحتجاجات “أوه ،كيف لنا أن نعرف أنك كنت تعني
ذلك حقاً؟” وقال “هذا فقط النوع من الساعات الذي أردت ”.لماذا لم تخبرنا انك كنت جاداً؟” وآخر
قال”إذا كنت أتمنى ذلك حقاً ،لماذا لم تضعها في يدي ،أو قلتها لي مرة أخرى ،كنت قد عرفت”.
كل صبي أراد أن يضع المتكلم الساعة في يدهً ،
بدال من أن يمد يده ويأخذها لنفسه ،في حين أن
أصغرهم مد يده وأخذ ما تم عرضه.
www.motivatedmagazine.com
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�أقوال ِحكمية

خذ ق�سط ًا من الراحة ،احلقل
الذي ا�سرتاح يعطي حم�صول
وفري  -او فيد

اخللق والدعابة اجليدة تتجلى يف
الوجه املبهج والعطاء ال�سخي
ولي�س فر�ض م�شاكل املرء على
الآخرين -احل�سن الب�رصي يف

ثمره ال�صمت الهدوء -

نوربخ�ش

ال�شخ�ص ال�شاكر� ،شاكر حتت
كل الظروف ،الروح املتذمرة
تتذمر حتى لوكانت تعي�ش يف
اجلنة  -م�ؤلف جمهول

ال من الأحجار الكرمية �أو
بد ً
حتى وردة ،ينبغي عليها �أن نلقي
فكرة هدية املحبة يف قلب �صديق،
والتي من �ش�أنها �أن تعطي كما
تعطي املالئكة – جورج ماكدونالد

عندما تنه�ض يف ال�صباح ،قدم
ال�شكر ل�ضوء ال�صباح وحلياتك
وقوتك .قدم ال�شكر لطعامك
ومتعة العي�ش� .إذا كنت ترى
�أنه ال يوجد �سبب لتقدمي ال�شكر،
ف�إن اخلط�أ يكمن يف نف�سك- .

امل�شقة قد تثبط العزمية يف البداية،
ولكن كل م�شقة مت�ضي .الي�أ�س
يتبعه الأمل والظالم يتبعه �أ�شعة
ال�شم�س – جالل الدين الرومي

مثل عربي

تيكوم�سيه �شوين

الطرق �إىل الله كثرية...
ولكن �أق�رصها و�أ�سهلها هو
خدمة الآخرين .....وجعلهم
�سعداء� – .أبو �سعيد (967م)
�أكره �إعطاء اليد ما مل يالزمها
الرجل كامالً-.

رالف والدو �إمر�سون.

�إعمل خرياً ،واترك باخللف
ن�صب ًا تذكاري ًا من الف�ضيلة حيث ال
ميكن لعوا�صف الزمن �أن تدمره
�أبداً .اكتب ا�سمك يف اللطف
واحلب والرحمة يف قلوب كل
من تلقاهم ،عام ًا بعد عام� ،سوف
لن تن�سى �أبداً ،ا�سمك و�أعمالك
احل�سنة � ،سوف تلمع مثل جنوم

ال�سماء –امل�ؤلف غري معروف.

