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	Text1: حصاد العمر
	Text2: د. طارق السويدان
	Text3: دكتوراه في هندسة البترول من جامعة Oklahoma في الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى نشر الفكر الإسلامي الصافي والعلم الحديث، الذي ينهض بالحضارة الإسلامية والإنسانية السعيدة، ألّف أكثر من 125 كتابًا وله أكثر من 100 إصدار صوتي ومرئي، درب أكثر من 100 ألف على مهارات الإدارة والقيادة، قدّم أكثر من 1000 ساعة من البرامج المرئية والمسموعة.
	Text4: أهم الدروس في حياة د. طارق السويدانهو خلاصة ما تعلمه في حياته سواءً من النجاحات أو الإخفاقات، لكن الذي علَّمَه أكثر هو الفشل والإخفاقات .. فقام بتحويل ذلك إلى دروسٍ وعبرٍ ومعانيَ مُقَسَّمَةٍ على أبوابٍ وفصولٍ.📜 من فصول الكتاب المميزة:• كيف نستفيد من المعاصي • أصناف الناس في الدنيا والآخرة • الجمع بين العلم والإيمان دون تناقض • منهجية (الحب) وتطبيقها
	Text5: - يحوي الكتاب دروس رائعة وعميقة من تجارب وخبرات الدكتور طارق السويدان.- يعرض الفكرة والفائدة بأسلوب قريب ومختصر دون إطالة تشتت القارئ.- يربط الفوائد والتجارب بالحياة من خلال ذكر قصص واقعية حدثت مع المؤلف نفسه، أو قرأها أو سمعها.
	Text6: - المواعيد النهائية للأعمال تُلزمك بالسعي الحثيث، الذي يتطلب إرادة قوية لإنهاء ما ابتدأته.- إن الإرادة هي فقط المسؤولة عن تصنيف الناس، بين من هو ناجح ويحاول ويجتهد، وبين من يرضى بأن يكون وجوده مثل عدمه، ولا يضيره أن يكون شخصاً مرّ يوماً ما في هذا الكون الواسع، فلم يتعنّى بترك أي بصمة لا لنفسه ولا لمن حوله ولا لمجتمعه ولا لأمته.- نسبة من يطبق ما تعلمه في الدورات التدريبية 4% فقط، ومن يطبقون جزئياً بعض ما جاء في الدورات 12%، و86% لا يطبقون أي شيء مما تعلموه على الإطلاق!!- القراءة مفتاح المعرفة لكل العلوم، والثقافة التي تجعلك تسبق باقي الأمم.- عندما تشارك غيرك بالعلم الذي تعلمته، ربما يصحح لك بعض المفاهيم، أو يوضح لك ما تشابه عليك من الأمور أو ما اختلط من المعاني.- هناك مقولة عميقة: (لا يولد البشر أغبياء، بل يولدون جهلة ثم يجعلهم التعليم أغبياء).- العاقل لا يحتاج إلى أحد يصرخ فيه لينتبه للمخاطر التي تحدق به، وقس على ذلك المخاطر التي ترتبط بإيماننا وعلاقتنا بالله عز وجل، تأمل معي الآية الكريمة: "اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون".- احرصوا على التركيز في صلواتكم والخشوع والتخلص من صوارف الدنيا التي يحلو لها أن تأيتيك وأنت في الصلاة.
	Text7: هذا الكتاب خلاصة حياة .. وكنز ثمين .. وصندوق مفاتيح لكثير من الأبواب..هذا الكتاب يصلح للقراءة في لحظات التركيز وفي لحظات الملل أيضاً، لأنه يجدد روحك، وينقلك من حديقة إلى حديقة.. في جو من العمق الذي لا يخلو من المتعة الروحية والعقلية..اقرأ ..تأمل ..جرب ..وننصحك أنت أيضا أن تكتب تجاربك وما تعلمته من الحياة في مذكراتك الخاصة ..
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