قالوا في العلم والحكمة وفي الحب
والصداقة
في العلم
* سئل عالم "ما أفضل العلم؟" فأجاب :هو معرفة اإلنسان لنفسه.
ٌمر من عمرك دون أن تتعلم فٌه شٌ ًئا جدٌدً ا ,هو ٌوم ضائع .سواء كان
* وقٌل :الٌوم الذي ّ
هذا التعلم بالقراءة أو المالحظة أو السماع أو التأمل ,أو الخبرة أو المعاناة.
* قال الشٌطان ذات ٌوم :كنت من قبل أعلّم الناس الشر ,فصرت اآلن أتعلم منهم.
* قٌل :أكثر الناس عل ًما فً العالم كلهٌ ,كون على جهل تام بعدد كبٌر من األمور.
* وقٌل :العاقل ٌتعلم من أخطاء اآلخرٌن.
* وقٌل :الفنان العظٌم كان ٌو ًما فنا ًنا مبتد ًئا.
* وقٌل :تعرف اإلنسان من أسئلته أكثر مما تعرفه من أجاباته.
* وقٌل :أترٌد أن تعرف حقٌقة إنسان؟ استمع إلٌه فً مشاجرة.

في العقل والقلب
تصرح له بذلك.
* قٌل :كن أعقل من غٌرك ,ولكن ال
ّ
* وقٌل :فقر العاقل خٌر من ثراء األحمق.
* وقٌل :العقل له أحكام ,والقلب له أحالم.
* وقٌل :من شاور الحكماء ,شاركهم فً عقولهم.
رأسا فوق كتفٌه ,خٌر من مائة رجل بال رؤوس.
* وقٌل :رجل واحد ٌحمل ً

* وقٌل :المشروعات الواسعة ال ٌمكن تنفٌذها بأفكار ضٌقة.
* وقال فرانس بٌكون :إن ً
ٌقرب اإلنسان من اإللحاد .أما التعمق فً
قلٌال من الفلسفة قد ّ
الفلسفة فٌردّه إلى هللا.
* وقٌل :القراءة هً أن تفكر بعقل غٌر عقلك.
حوارا مع نفسك.
* وقٌل :عندما تفكر ,فإنك تجرى
ً
* وقٌل :للقلب منطق هٌهات للعقل أن ٌفهمه.

في العمل
* قٌل :إن األمانى هً بضاعة الضعفاء .أما العمل هو بضاعة األقوٌاء.
* وقٌل :من ال عمل لهٌُ ,وجد الشٌطان له ً
عمال.
* وقٌل :ف ّكر ببطء ,ولكن إعمل بسرعة.
* وقٌل :ال تطلب ,ولكن إعمل.
عمال ً
أجلت ً
ثقٌال إلى الغد ,ضاعفت ثقله.
* وقٌل :إذا ّ
* وقٌل :إن التجربة هً أعظم استاذ فً العمل ,ولكن نفقاتها باهظة.
* وقٌل عن شخص :عنده مواهب كثٌرة ,ولكن تنقصه موهبة واحدة ,وهى استخدام مواهبه!
* وقٌل :إذا أردت أن تتحاشى النقد ,ال تعمل شٌ ًئا ,وال تقل شٌ ًئا ,وال تكن شٌ ًئا!

فى الحكمة
* قٌل :الملوك ح ّكام على الناس .والحكماء هم ح ّكام على الملوك.
* وقال أحدهم :نحن ألف رجل ,وفٌنا حكٌم واحد ,ونحن نستشٌره ونطٌعه .فكأننا ألف حكٌم.
* وقال اآلباء :الذٌن بال مرشد ٌسقطون مثل أوراق الشجر.

* وقال حكٌم :الرؤوس تكون أكثر حكمة إن كانت هادئة .والقلوب تكون أكثر قوة ,إن نبضت
تعاط ًفا مع القضاٌا النبٌلة.
* وقٌلٌ :لجأ اإلنسان إلى الخبث ,حٌن ال ٌسعفه الذكاء.
سم ,إعتما ًدا على ما عندك من الترٌاق.
* وقٌل :ال تشرب ال ّ
إصرارا على رأٌه من العالم.
* وقٌل :الجاهل ٌكون دائ ًما أكثر
ً
* ومن األمثال الصٌنٌة :إذا أعطٌت إنسا ًنا سمكة ,فسوف ٌأكل وجبة واحدة .ولكن إن علمته
الصٌد ,فسوف ٌأكل طول حٌاته.

في الحب والصداقة
* قال حكٌم :اهتم بالرفٌق قبل الطرٌق.
* وقال آخر :من شروط المرافقة ,الموافقة.
* وقال ثالث :حٌاة بال أصدقاء ,هً جنازة بال مشٌعٌن.

مصدر المقال :موقع األ نبا ت كالهٌم انوت.

* وقٌل :من عاش بغٌر حب ,مات فً ٌوم مولده.
* وقال أحدهم :لٌس صدٌ ًقا َمنْ "ٌبلع لك الظلط" (الحجارة) .إنما صدٌقك هو من ٌحذرك من
الغلط.
* وقٌل :الصدٌقان الحمٌمان إذا اتفقا على موعد ,ذهب كل ّ منهما إلٌه قبل اآلخر.
صا آخر على نفسك.
* وقٌل :الحب هو أن ت ّفضل شخ ً
* وقال حكٌم :إن قلت لً من هم أصدقاؤك ,أقول لك من أنت.
* وقٌل فً الصداقة :زهرة واحدة ال تصنع حدٌقة.

في الحب والعداوة

عدوا.
* قال القدٌس ذهبى الفم :من ال توافقك صداقته ,ال تتخذه لك ً
تحول العدو إلى
أٌضا :هناك طرٌقة مثلى تستطٌع بها أن تقضى على عدوك ,وهى أن ّ
* وقال ً
صدٌق.
* وقٌل :الناس أعداء ما جهلوا.
* قٌل :المحبة تبنى ,والعدواة تهدم.
والذى ٌبنى ٌصعد دائ ًما إلى فوق
والذى ٌهدمٌ ,هبط إلى أسفل
* وقٌل :كل عداوة ُترجى إزالتها ,إال عداوة من عاداك عن حسد.
* وقال :مٌخائٌل نعٌمة :هناك مبالغة فً قولهم "الحب أعمى" .والحقٌقة أن الحب بعٌن
واحدة.

