
  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

   
 

اصرب وكن قريب من هللا واعمل وازرع وانصح  وسعيد ومبتهج وهذا حال الدنيا، يوجد أحد عىل وجه األرض مرتاحتعلمت أنه ال�
 .ووجه

 اس ً من ذلك ولكن كن معطاء )قدار ما تحصل عليه وال !نع النعال مان.. تعلمت أن كل إنسان حريص عىل منفعة نفسه أوالً ����
 ..من الخ0 ذاته      

 .ال تقارن نفسك بنجاح اآلخرين .. ل5 تنجح �
ًاعمل وخطط وابن حياتك ولكن ال تكن متشددا وحازما يف تنفيذها بل كن مرنا قدر ما تستطيع واجعل يف خطتك فسحة للطوارئ ���� ً 

 .للراحة واالستجBم      وفسحة

 . تريد وتجعلهم سعداء في@ يقدمونتحصل عىل ما.. ن ويستطيعون عامل الناس ك@ يفهمون واطلب منهم ما يقدرو �
    

٣ 
  

   أو قليل املستوى فليكن أدائك له ً له عمل يختص به وال يجيد إال هو أيا كان ذلك العمل عالياإنسان ميرس ملا خلق له وكل نسانكل إ� 
 .متميزا ً       
 .)ات والعاقل يدرك أنها عمل متقن ًيظنها حظوظا ومصادفاألحمق ( تعلمت أن الحياة مكتوبة ومقدرة   ����
تقد أننا سنحيا حياة قمة يف ننساه ألY أع هو املوت  يجب أن ال.. نقطة التوقف.. نقطة الرغبات .. نقطة التمني .. نقطة النهاية  �

جميع األشياء وتذكره يسلينا عندما نفقد األحباب ًحين@ نذكره دا[ا ، ألن تذكره يجعلنا نعمل ملا بعده وتذكره يجعلنا نزهد يف الروعة 
 . نعيد التفكa يف كل أمور حياتناوتذكره باختصار يجعلنا

 .تهم وحزنهمتعلمت أن الناس مختلفون يف طبائعهم وعاداتهم وطريقة عيشهم وحياتهم وسعاد ����
  . وايجابيةوتفاؤلية فدع نظرتك رائعة وحلوة ،ء ك@ نراه فاألشياء واألماكن والطعام والناس وكل يش.. تعلمت أن الحياة هي ك@ نراها � 

  
 .ب الخa والصالح والفالح لآلخرينالتواضع وح تعلمت أن السعادة يف الحياة هي البساطة و �
̀ة  برتغيف فال تإذا فاإلنسان مخلوق ضع..تعلمت أن املريض والسقيم ال يتمنى ماليU الرياالت وسيارة فارهة وقرص مشيد  ����  قوتك أو ك

 .    مالك وأوالدك وتجارتك

 تعلمت م@ كتبته سابقا أن ال نكون حزينk ونفقد األمل ونيأس من الحياة وننتظر املوت بل نعيش ونتمتع بالطيبات وبكل ما أحل �
 .العيش يف الرساء والرضاءنة ورغد  والطmنياالرض هللا لنا يف هذه الدنيا ونجعل حياتنا كلها l عندها نجمع بk السعادة و     
 : مثالًكل يشء نفعله يف حياتنا ..  حلوة أو مرة .. حسنة أو سيئة .. تعلمت أن لكل يشء رضيبة إما إيجابية أو سلبية ���� 
 . ))ًالراحة يف البداية تجعلك متعبا يف النهاية والتعب يف البداية يجعلك مرتاحا يف النهاية وهكذا    ((    

 .هم قدر ما أستطيعؤوأتجاهل عيوبهم وأخطا..  الناس كثaا واذكر محاسنهم تعلمت أن أشكر� 
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ال تقتنع وال تغرت pشاعر اآلخرين وج@لها وسعادتها فرpا الصدق غa ذلك ورpا تختلف املعايa والثقافات والتقيي@ت .. أحيانا � 

 !!ورpا هناك مؤثرات وعوامل خارجية مرادة وغa مرادة 
 .)لو دامت لغ0ك ما وصلت إليك  ( ..وأنها ال تدوم عىل حالها أبداً .. تعلمت أن الحياة ال تدوم ألحد ����

 .اإلنساناإلنسان متقلب األحوال فهو يرىض ويغضب ويحب ويكره ويطمع ويقنع ويصح وyرض ويفرح ويحزن وهذه عادة �
ال تستبق ف..   يولد طفالً ال يقرأ وال يتكلم وال يكتب اإلنسانالصفر وأن تعلمت أن جBل الحياة يف تدرجها وأن األرقام تبدأ من ����

 قبل أوانه وخذ األشياء واحداً واحداً واألكل لقمة لقمة فB هو مكتوب لك سيصلك وما هو غ0 مكتوب ًاألحداث وال تطلب شيئا
 . طول حياتكًومنبسطاتكن سعيدا ) .من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .. ( لك فلن يصلك أبدا مهB عملت 

yلك املال الكثa ولكن أمه ميتة ـ yلك عقل وتفكa رائع : كل إنسان yلك طاقة وموهبة ونعمة ليست موجودة عند اآلخر ، فمثالً  �
 .ال yلك املال الكايف لعيشه  لكن

 
  
 
 

 ويكون مرجعنا يف ، من الناسًا ومنصفk عندما نسمع أو نرى أحد،تعلمت أنه يجب أن نتعلم كيف نكون منصفk يف الحق أو الباطل  �
 .بادئنا وقيمنا التي تربينا عليهاعقيدتنا وم.. البداية والنهاية هو الكتاب والسنة 

      وعىس { ، قال تعاىل فال تحزن عىل ما فاتك وكن مع هللا دوما، لك  وال تحب يشء فقد يكون رشاً، لكال تكره شيئا فر)ا يكون خ0اً  ����
 .)لعتم عىل الغيب الخرتتم الواقع لو اط: (   و كB قيل }ًشيئا ويحعل هللا فيه خ0اً كث0اً  أن تكرهو  

ًتعلمت أن ال تعمل وال تتعلم أك� من جهدك وطاقتك فأخىش أن تضيع ك�ة األع@ل واملجهودات هباء منثورا   �  ركز واشدد .. ً
 . معينة ومحددة تفيدك اآلن ويف املستقبل ورpا بعد امل@تهمتك وعزyتك واعمل يف أشياء

 .والصناعةالبساطة ال تعني الضعف وعدم االحرتام وعدم القدرة عىل البناء   ����

 .موفقة سعيدة مسخرة من رب الس@ءتعلمت أن إحسان الظن يجب ويجب ويجب يف جميع األشياء واألوقات واألماكن لتنعم بحياة  �
 
 
 
 
 

مشاركة فهذه  ..@ت وجهك ًواضحا عىل قسذلك وليظهر ) قصة مأساوية/جميل منظر/حزن/فرحة/سعادة(دث أيا كان اعل مع الحتف�  
 .ُ وتسعد اآلخرينكسعدُت  مهمة،مشاعرية وجدانية و

بنها لتعرف اكن مكان األم التي فقدت (( كن يف مكان اآلخر إذا أردت أن تعرف يشء ما أو أن تعرف شعوره أو أن تعرف أمنياته ����  
 ، wلحظة نجاحه لتعرف مقدار الفرحة والسعادة اإلنسانوكن يف مكان املريض لتعرف مقدار النعمة ، وكن يف مكان مقدار األ (.( 

 .الفرحات األوىل ال تعود وال تتدارك  �
 ما تقدر عليه تنامال ترتك النوم بالكلية بل أنت  ساعات يف اليوم ف٨مثالً ال تستطيع النوم .. تعلمت أن ما ال يدرك كله ال يرتك جله ����  

 .واستمتعفاعمل ما تستطيع االستمتاع باليوم / القراءة / ومثله مع الكتاب الدرايس 

تعلمت أن العمل الحقيقي هو العمل ملا بعد املوت وأنه إذا كان عمل صالح طول حياتك فال يرضك أنك �وت وأنت ال �لك سيارة �  
ًجديدة أو بيتا ملكا أو لغة انجليزية أو مال كث ًa. 

 
 
  

  !!فال تحزن وال تيأس وال تهن وال تضعف وال يضيق صدرك ما دمت مع اهللا ومن وجد اهللا فماذا فقد �
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