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التقوى

*إذا مل ُتفلح يف َترك أثر مجيل على القلوب فال تزرع فيها 
ألـًما ال ُينسى.

*إحرص جيدا على مُسعتك ألهنا ستعيش طويال بعدك.
*ال يتأمل إال الذي كان وفيا أكثر من الالزم.

* ليس كلَّ َمن لبس احلريَر أمري. وليس كلَّ من انم بدون 
ســرير فقــري. فكــم مــن حقــري ختفَّــى حتت احلريــر. وكم من 

فقرٍي بدون سرير قديٌر.
*إذا أردت أن تعرف ُخلق الرجل، فانظر إىل كيفية تعامله 

مع من هم أقل منه مكانة وليس تعاملة مع رؤسائه!

*مــن أســباب اهليبــة ِقلــة الــكالم، ومــن أســباب اجلمــال 
كثرة االبتسامة. فُكن مجيال ذا هيــبة.

*االعتذار صفة اندرة ال جتدها إال يف العظماء.
*أمجل ما يف الفقر أنه ال جيلب لك أصدقاء املصلحة.

*علمتين احلياة أن ال أثق يف من حيدثين عن الناس ألنه 
سيحدث الناس عين!!

*ال ُيعاب املرء على فقره وال ُقبح شكله.. فليس له يف 
ذلك حول وال قوة.. وإان ُيعاب علي ُقبح لسانه ورداءة 

أخالقه !!
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