




سََُّّّ
مصادر، عدة من مجعه مت "للحب أوجه عديدة" نص: إن
بني األصدقاء. وقد الشخصية فتاءات واالست االنترنت منها

كنا احلاجة خاصة، وعند عناية ية األصل النصوص إيالء مت
مت القصص والبعض من لطباعة، با ترخيص احلصول على حناول

األصلية. النسخة حنصل على ألننا مل خمتصرة بطريقة ذكرها
احلقوق. بعض عن نا غفل إذا اعتذارنا نقدم حنن

ديفيد كتابات من (د.ف) هي اىل املنسوبة باسات اإلقت
ترخيص. على احلصول بعد فونتني.مت استخدامها

من كتاب وجوه الين نا ي وكريست يم حل أبو سعاد حترير
(ش.ش)، يلر شانون شا وحترير: تصنيف من لفة املخت احلب
احلصول على بعد استخدامها مت (ك.ف) يبس ل في وكيث

إذن.

املشوقة ٢٠٠٦ حمفوظة، الطبع حقوق مجيع
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ألحلأل
 

نا حنو السماء أحيا يرفعك إنه عذوبة احلياة. سر هو احلب
أو متأججا مدويا يكون أخرى. قد نا أحيا أرضا ويرتلك

شخصية جتربة إنه مقابل، ودون نا جما ، يأتيك قا ورقي حساسا
مجيع من مجاال تشع جوهرة يعيشها العامل أمجع. احلب مذهلة

صويف، شيء إنه ية، ق الب أكثر من يشع وجه كل ، أوجهها
امسه احلب. مدهش سحري،

 
تراه يف أن ميكنك الكلمات، كل من أكرب بادل مت حب

ابنهم عودة الذين ينتظرون وجوه األهل يف وطفلها، ُأّم وجه
يف عان احلب ويضي يف يهيمان وجهي عاشقني يف الغائب،

يهتمون أناس وجوه يف تراه ميكنك أن واألحالم. العيون عامل
شخص وأي واألصدقاء الغرباء وجوه يف والبؤساء، باملشردين

اآلخرين. مشاعر يراعي لطيف
 

ية. والرعا لعون با ميدنا وجل، عز اهللا جند احلب جند أينما



٦٧

من احلب اإلهلي. ملسة جند وقت نلمس فيه احلب، أي ويف
تدلنا قد ولكنها حقه، احلب تفي لة ال ي القل الصفحات هذه
األزل منذ حبا الكون هذا مأل قد وجل فاهللا عز عه، بي ينا على

لألبد. ذلك قى ب وسي
e



٦٧

...ًَّ خعز
املشاركة، التشجيع، املساعدة، ، الثقة اإلميان، هو احلب

التواصل هو احلب العطاء. الدعاء، ية، العنا الشعور، التفاهم ،
احلياة هو احلب واإلحساس. العاطفة هو مع اآلخرين. احلب

األفضل دائما. حنو يأخذك والدفء. احلب والنبض
خدمة أعظم فهو وهلذا املرء، حيتاجه ما هو أعظم احلب

عندما إال احلب ترى أن تستطيع ال لإلنسان. تقدمها أن ميكن
يق. احلب التطب موضع يضعوه أو يظهروه أو عنه اآلخرون يعرب

احلب املكان. أو الزمان ال يعرف دائم، املراعاة. احلب هو
غري احلب الذات. عطاء هو احلب طريق. إلجياد يسعى دائما
بذاا. فأة املكا هو بثمن. احلب ال يقدر احلب نادر. األناين

ة د سعا يفضل قي حلقي ا حلب ا األذى. يعرف ال احلب
ملساعدة األمل  خيتار  احلب تك. د سعا على ين اآلخر

الكاملة. التضحية هو احلب هو الشجاعة. احلب اآلخرين.
. وضعناه أينما ّمجة يعطي فوائد فهو سدى. يذهب ال احلب

لألبد. احلب
–د.ف



٨٩

وباستمرار. يولد دائما إنه حمدد ، عمر للحب ليس
–باليز باسكال

e

ية. النها يف يربح وكالمها شخصني، بني لعبة احلب
جابور  –إيفا

e

اجلميع. ناول مت يف وهو كل الفصول، فاكهة احلب
–األم ترييزا

e

سحر احلب
كذلك،  قى دائما ب كالسحر وسي احلب
والروعة.  اجلمال سر احلياة يعطي احلب

لإلعجاب،  مثري غريب بشكل نا في يؤثر إنه
تغيريه.  عن يعجز احلياة شيء يف يوجد وال

املألوف  املكان حيّول إن احلب
الرمحة.  النور، الروعة، اجلمال، فيه وجند

والرقة.  العمق، اإليثار، يعين احلب
العقل. قبل للقلب البصرية قوة يعطي احلب إن



٨٩

اجلميع. عنه اجلواب يبحث هو احلب
ناغمة. املت القلوب لغة إنه

يشترى. وال يباع ال مثني، احلب
والروعة. إنه سر اجلمال السحر، إنه

نر رايس ي لني ست -هي



١٠١١

ئالآلخسخعز
ألسرنا نا فيه عن حب نعرب كالم أفضل هي كلمة "أحبك"

ولنهبهم حنبهم، ملن يعرفون أننا الكالم هذا فلنهب ئنا، وأحبا
لنسبة با الوجود وأمهية الرفقة عة ت ومب باخلصوصية اإلحساس

دائما. سعادتنا مصدر لنا، ولنخربهم أم
-ش.ش

e

كوت جوزيف املعروف لوماسي والديب املحامي ُسِئَل
مرة قرر الزواج إذا اليت سيختار عن السيدة (١٨٣٢-١٩١٧)

حتما ستكون زوجيت احلال "السيدة كوت يف فأجاب أخرى،
نية." الثا

ك.ف عن -رويت
e

دأ تب كيف
لآلخرين، حبك عن اإلفصاح عليك الصعب كان من إذا
وكأا حتب، من يف نفس األثر أكرب بسيطة تترك عبارات إليك

السماء. من قادمة ترانيم مالئكية
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أحبك.
أحتاجك.
رائع. أنت

بدونك؟ سأحيا أين
يومي. تصنع أنت

أؤمن بك.
بك. أثق

بك. معجب أنا
بك. فخور أنا

سأكون قربك دوما.
ظريف. أنت

برفقتك. عة املت أجد إنين
رائع. صديق أنت

أجلي. ومن دائما بقريب أنت
معي. وجودك على اهللا أشكر

عشقك. أعشق
ألنك أنت. شكرًا

ورعايتك. لعنايتك شكرا
لنسبة يل. با أنت مهم

باحلب. الشعور تبادلين أنت
الكثري. تعطيين أنت
بين السعادة. أنت

شيء. لكل اخلصوصية أنت ب
أن أكون مثلك. أود

-ش.ش
e
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مطر قطرة
السماء من بعد تسقط مل مطر صغرية، قطرة

صغرية. نفسها ترى
عطشى زهرة تزال هناك ال ما، مكان لكن يف

سقوطها. تنتظر
األفواه، خترج من مل صغرية، كلمة

تافهة. تبدو إا
هذا العامل يف ما مكان يف لكن

مساعها. يدعو قلب هناك
أليسون لني.ت. -هي



١٢١٣

خيهخألخعز
تنا، وتصرفا لنا أفعا يف وجلّي ظاهر قي احلبَّ احلقي إن

عنه السماع ال الصادق احلب لرؤية احلاجة أمسِّ لناس يف فا
فيها: قال اليت ِجْست أ. أدغر قصيدة فقط، إنه مثل

الكالم أرى أن أريد
فقط. أمسعه أن ال

الدرب يرافقين شخصا أريد
فقط. يه ليدلين عل ال

احلب عن املعربة الكلمات إضاعة البشر ئع إن من طبا
ال واليت باألفعال احلب يكون عن احلقيقي عبري لكن الت نًا، أحيا

ميكن أن تضيع منا أبدا.    
-د.ف

e

الكون يف لة ي ب الن يشعر أن كل املشاعر لفطرة با اإلنسان إن



١٤١٥

صادق.      واحد حمب هي أقل قيمة من فعل
لول راسيل  –جيمس

e

ملواجهة لقوة با متدنا تشفي وروح احلياة، هذه يف هناك نور
من حبر يف غارقني وحنن نا القوة أحيا هذه نفقد قد الظلمة.
من القوة هذه على نستدل ية النها نا يف ناة، لكن واملعا األمل
ية. غا لل خارقة بطرق نداء لل بون يستجي عاديني أناٍس خالل

–األم ترييزا
e

احلب. لظهور ئمة قا الفرصة قى تب البشرية، استمرت ملا طا
معروف –املؤلف غري

e

فا ي تكون لط ة أن أمهي
بعد بلدته الرجل هذا فيها يزور اليت األوىل املرة كانت لقد
لقد كان بسبب اإلختالس. السجن يف قضاها سنوات ثالث

لدة. الب يف ملواجهة الناس قواه حياول أن يستجمع
يف الطريق. لدية الب رئيس التقى األيام، أحد صباح ويف
"أنا حبرارة: مث قال فة، لطي لدية بنربة الب رئيس قال "مرحبا"

وانتهت باإلرتباك، حالك؟" شعر الرجل كيف لرؤيتك! سعيد
بالصمت. املحادثة

أخرى، بلدة يف لدية الب رئيس الرجل سنوات، التقى بعد
بعد معي ته فعل ملا الشكر عميق لك "أقدم قال الرجل:



١٤١٥

السجن". من خروجي
فعلت؟" "ماذا لدية الب رئيس سأل

جمرى غريت فة، "لقد تفوهت بكلمة لطي قال الرجل:
حيايت."

ك.ف -رويت عن:  
  e

من هناك كان إن فقط. واحدة مرة العامل هذا سأجتاز
اآلن أفعله فدعين ألي شخص أظهره اآلن وعطف أفعله خري

لن عنه، إذ أنين أتغاضى فعله أو أن أجتاهل ال أن وساعدين
نية." ثا الطريق هذا أجتاز

جريليت يفني -ست
e

التشجيع من يل القل
فإن دفعة صغرية وعرة، عندما تكون الطريق

القمة. اىل أحدا توصل ميكنها أن
السوداء الغيوم تتراكم عندما لة ي قل دعوات

نة. مطمئ الروح جتعل قد
ثقيال احلمل يكون عندما املساعدة من يل قل

ويصل. ينجح شخصا جتعل قد
العزمية تقل عندما احلماس بعض
النشاط واهلمة. مينح شخصا قد

فة مصافحة من يد لطي
عميق. ختلصنا من هم قد



١٦١٧

خترج بصوت عذب كلمة
عد عنا اليأس. تب قد

حزينا القلب يكون عندما صغرية بسمة
نور. من شعاعا جتلب قد

واهنة الروح تكون عندما حب كلمة
جتعل شخصا يعلو ويصل لآلفاق. قد
بالضياع تشعر عندما من احلب يل قل

اهللا. رمحة إجياد يف تساعدك قد
اهللا" يحفظك "فل ودعاء صغرية دمعة

جتعل الوجوه مشرقة. قد
خملص قلب من صغري معروف

عبة. ينقذ روحا مت قد
صعبة احلياة تبدو عندما التشجيع يل من قل

غاه. ت ملب شخصا يوصل قد
أيزاور -والتر
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خعز َخ ش
تستحق الناس، مجيع عند اجليدة املوجودة الصفات إن
عنها بعمق، مل تَر هذه الصفات فاحبث إذا والتقدير، ناء الث
بكل اخلبري يم العل هو ألنه فتراها بصريتك أن ينري اهللا واسأل
خصوصية كل التعرف على الصعب إن من هذه الصفات.

رفيع من خام عرق عن البحث يشبه شخص، إن ذلك
فإن ناء) احلب (وهو الث من شعاعًا يه عل تسلط وعندما الذهب
ستجد األم. حيث على املصدر سوف يدلك الرفيع هذا العرق

دهشتك. تثري أشياء هناك
-ش.ش

   e

العظيمة. بشرية له نتائجه روح تشجيع
جونسون –س.

   e
نية اإلنسا بعض املفاهيم دراسة وأطباء النفس علماء حاول

نتخطى جيعالنا والتقدير ناء لث فا البشر، يف اهللا وضعها اليت



١٨١٩

غامر وفرح بنشوة نشعر األفضل، وحنن على لنحصل قدراتنا
أكثر وأكثر ألننا جبد فنحاول اآلخرين، رضاء على نا حصل ألننا

أن ننجز األفضل. نريد
–ش.ش

e

يات الطباعة، عمل يف العناء من الكثري يوتر الكمب وفرَّ لقد
وتتطلب ئة، بطي يدوية، طباعة بقًا سا الطباعة كانت فقد

إحدى الحظ حمرر يوم، ذات واجلهد. العناء من الكثري
للرجل شكر كتاب فأرسل تقان بإ مطبوعة لة مقا الصحف
ناه عي حىت امتألت هذا الرجل لة. تأثر املقا هذه طبع الذي

عشر الطباعة ملدة حقل يف أنه كان يعمل إذ بالدموع،
هي هذه كانت ولكن عمله، يف جهده سنوات، ووضع كل

اجليد. عمله على ذهب أحدهم لشكره اليت األوىل املرة
ك.ف عن –رويت

   e

حىت املاء للزهرة، تقدم كما بشر لل والتقدير ناء الث قّدم
ونضارة. منوًا تستمتع برؤية كالمها يزيد

-ش.ش                               
e

ذلك ورغم حولنا، ممن هم والتقدير ناء ث لل حنتاج عنا مجي
هلؤالء والرضا التقدير تقدمي على قادر منا غري الكثري ال يزال

كان ما وكل كان حقا نا. فكل ما من أجل يعملون الذين
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ما وكل ما كان طاهرا عادال، وكل كان ما شريفا، وكل
كان ما السمعة، وكل حسن كان ما مستحبا، وكل كان

ومهما األفكار. هذه يف تأمل ن فل محيدة، وخصلة لة فيه فضي
ونثمن اآلخر عمل نقّدر كيف علم نت أن نا ي عل قة، كانت احلقي

حوله. عمن ا ينفرد اجليدة اليت وميزاته له خصا له
فونتني -ماريا

e

حمبوبون ننا بأ نشعر أن هي احلياة قية يف ي السعادة احلق إن
شخصنا. رغم باألحرى حمبوبني أو لشخصنا

هيجو  -فكتور
e

والتقدير. ناء الث قمة فذلك هو كما اآلخر حتب أن
-ش.ش
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خؤنتئال آلى
أكثر  صورة نا ويعطي قاء ب لل يدفعنا الصادق احلب إن

نا القوة يعطي اإلهلي فاحلب معجزة، حقا إنه للمستقبل، إشراقا
نا احلياة. ويهب

–د.ف
e

مة سا االبت مة قي
حنو األفق يأخذنا الذي الشيء

معىن، للحياة يعطي
نا الكثري ويعطي يل فنا القل يكل

اإلبتسامة. إا
القلب بعة من اإلبتسامة النا

رفيق، واليت خترج لكل
العابسة الغيوم عد ب ست
نية. ثا الشمس وجتلب

بة الطي تعبري عن إا
قة الرقي املشاعر وعن
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املاليني تساوي إا
ئا. فنا شي تكل ال لكنها

نيسبيت  -والتر
شخصني. بني مسافة أقرب هي اإلبتسامة

معروف غري -املؤلف
e

وجهك. على يظهر داخلك، يف احلب يتغلغل عندما
معروف غري -املؤلف
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خؤمتو٧ط خنبخ ذإلٌخ
أو امليالد أعياد خالل بنا غرينا إىل اهتمام نتطلع نا ت ي ب أغل
عندما حقا حمبوب أنك تشعر أال ولكن اخلاصة. املناسبات

فقط ألنه حيبك؟ إال أمر لطيف ما بفعل شخص يقوم
توقفت إذا مع اآلخرين. الشيء نفسه تفعل أن حاول

األشياء كمية إىل أن تتفاجئ املمكن فمن باألمر، التفكري يف
قلة رغم كبريا حتمل معىن واليت تقوم ا أن ميكن البسيطة اليت

ئلتك، لعا مشاعرك تنقل أن حاول إجنازها. وسرعة تكلفتها
ميكن قيمة ذات بسيطة بأعمال وذلك أصدقائك، وزمالئك،

دقائق. مخس تقوم ا يف أن
-ش.ش

e
احلب. خالل من لة املعتادة تبدو مجي األفعال

لي شي -بريسي
e
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صغرية أشياء
فقط، البسيطة إا األشياء

الدافئة، الودية األشياء
والعون مين" املساعدة تريد "أال

نور، من شعاعا تبعث إا
النفوس. يف والسعادة الفرح وتبعث

" شيء مسلِّ إنه "أضحك معي،
املشكلة" انس تم، "ال

حولنا. من العامل تنري
األشياء املشهورة كل مقابل

عادة، لل اخلارقة املبهرة األشياء وكل
معها ال تقارن هذه األشياء
اآلراء مجيع به أقرت ما هذا

األشياء هذه ماهية تقدر ال اليت
عليك" ن هوِّ ببساطة، "خذ األمر

واألمان. السعادة نا في تبعث
أيدينا، بني البسيطة األشياء كل

يوم، كل ميكن أن نتداوهلا
مشكلتك"، وواجه "ابتسم

األفضل"، لك خيتار سوف بأن اهللا واثقا "كن
بسهولة، مث ننساها نفعلها أشياء

أحبك"، أنين ترى "أال
دائما"، معك "أنا

برة. املثا يستحق معىن احلياة تعطي إا
هيرت -جريس

e
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مهس احلب
نزل ن، السِّ متقدمتني يف سيدتني لنقل فلة احلا توقفت

اجلايب عندما ذهب الصعود، يف وساعدمها فلة احلا السائق من
اآلخر. فتوقف اإلجتاه أما تريدان اكتشف األجرة إلحصاء

حىت السيارات املارة وإيقاف نزاهلما بإ وقام احلال السائق يف
يف وساعدمها الباص توقف حىت معهما بقي الشارع، قطعتا

ته. فل حلا عاد مث الصعود
قبل من واإلطراء قوبل باملديح السائق، عندما صعد

فرين، املسا وجوه على الفرح ظهر وعندما بدأ السري الركاب،
من الصمت بدال الرضا وابتسامات الباص باهلمسات وامتأل

على الباص. كان خييِّم الذي العميق
ك.ف عن -رويت

e
وقت للحب فقط

يف تقضيه الذي الوقت هو لنسبة لألطفال با احلب
اخلاصة النشاطات أطفال.  نا كل قة احلقي لكن يف تهم، مداعب

تلك أيضا ولكن عظيم، هو معا لنصنعها املربجمة واألوقات
ونطفئ العمل عن نتوقف اجلريدة، نطوي عندما اللحظات

إىل التام منا ما إهت لنعري به نقوم عمل أي نوقف أن لفاز، أو الت
هذه مثل لك؟ فعله اآلخرين إن األمر هذا حتب أال ما. شخص

أننا لنا نقلوا ألم نشعر أننا حمبوبون نا جتعل البسيطة فتة الل
هلم. لنسبة با مهمني

 -ش.ش
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e
قطاع لالست وقت ال

أعماال وُكتاب األغاين قيني واملوسي يني املغن من فريق أجنز
النجاح يتشاركون واحدا فريقا نوا كا لقد السنوات، عرب هامة

ولكن الظروف. كل يف بعضهم ندة وحياولون مسا والفشل
حنو يرشدهم أن اهللا فدعوا بعد يوم، يوما تراجع أداؤهم عندما

للوراء. أدت م اليت األخطاء على يدهلم وأن الصواب
يهتمون نوا كا أشياء بأم تغاضوا عن تعاىل جوابه فكان
واحلديث عن باهرا، جناحا حقق إذا أحدهم أمهها تقدير ا

دائما يكونوا ألن يقودهم كان اإلهتمام فهذا باهتمام، ذلك
. منازع دون الفريق األول

توقفوا عن صغرية أشياء هناك أن وجدوا تفكري عميق بعد
يعودوا أن وجل عز لوا اهللا سأ ية ويف النها قوهلا، وعن فعلها

واألحاديث االهتمامات بادلون يت فأصبحوا نوا، كا كما
قدموا أفضل عادوا لي يل قل وقت ويف قة، الرقي املشاعر وكذلك

األعمال.
-ك.ف
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ألُخ�خبخمُُّ ئُىخمُّرخ
اليت رواها السيد لية التا القصة عن لوقا إجنيل حيدثنا

قرييب؟": هو "ومن أحدهم، له سأ عندما املسيح
لصوص. بني أرحيا. فوقع القدس إىل من كان رجل منحدرا
حّي وميت. تركوه بني وقد ومضوا. بوه وجرحوه وسل فعّروه

جرحيا، ورآه بالطريق كاهن به مّر الصدفة، طريق وعن
وجاز. فأبصره اهليكل، خادم به ومر طريقه. أكمل مث إليه نظر
له. حلا والرثاء بالعطف شعر رآه عندما السامريني، أحد لكن

اخلان. اىل به دابته وذهب وأقله على فضمد جراحه
وأوصاه دينارين اخلان صاحب أعطى التايل، اليوم ويف

جمريا للرجل نعتربه الثالثة الرجال بالرجل املسكني، فأي
منه. وقريبا املسكني

حيتاج من جارنا هو أن القصة هذه يف املسيح يبدي
ما ننا سنفعل فإ يف قلوبنا موجودا احلب إذا كان مساعدتنا.

الشفقة والشفقة. العطف بني الفرق هو هذا السامري، فعله
العطف اآلالم لكن لتخفيف دون املبادرة باألسى تشعر هي أن
وجل عز باهللا نا يصل وهذا الوقت، نفس والفعل يف الشعور هو
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ورمحته. حبه نا ويهب
-د.ف

e
له أذنان واحلاجة، البؤس تريان نان عي له احلب؟ شكل ما
له تساعدهم. أيدي وله وآالمهم، اآلخرين شكوى تسمعان
احلب. هو هذا واملحتاج، الفقري ملساعدة بنا تسريان قدمان

أوجستني -القديس
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خ�خبخمُُّ أله خؤسهخ ةٍخؤنتهَّحم
يبكون عندما بكي فت اآلخرين تتعاطف مع أن هو احلب

يتأملون. عندما وتتأمل
-د.ف

e
لكن اآلخرون منفرة، يعتربها ميتلك صفات منا واحد كل

هذه نترك وأن ال مفرطة حبساسية األمور نأخذ نا أن ال ي عل
ذه يتصف من مع عامل الت دون حيول تبين حاجزا الصفات

هذه امتالكهم التفكري بسبب حناول أن نا ي عل فقط الصفات،
سنسامح ية لنها با ننا فإ مكام؟ حنن كنا لو وماذا الصفات
أن نا ي وعل للحب، طريقا جند لتايل وبا أكثر األمور ونتفهم

نه، مكا كنت "إذا ومهومهم والتساؤل: خماوفهم حناول تفهم
لألفضل؟ تسعدين وتدفعين اليت األشياء هي أحتاج؟ ما ماذا
ومبادلتهم التواصل معهم يف يساعدنا ذلك كل يؤملين؟"، ما

لدعاء با نا التوجه ي عل ذلك، نستطع مل وإذا احلب مشاعر
اآلخرين مشاعر نتفهم حىت والرمحة العطف نا يهب أن هللا

ومهومهم.
-ش.ش
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فعال يهم ما
متجها سيارته يقود كان كارل األيام، أحد صباح يف

نزلت سيدة. تقودها كانت بسيارة اصطدم عندما عمله حنو
لقد خبطئها، واعترفت مضطربة وهي السيارة من السيدة

ومل ميِض ألن سيارا جديدة زوجها مواجهة عن عاجزة كانت
شرائها. على يومني

بإجراءات مشغوال كان لكن فا لطي كارل كان لقد
بعض لتأخذ هي وعادت عن احلادث، املعلومات تسجيل

سيارا. يف املهمة من ظرف األوراق
مكتوبة خبط يف يدها اليت وقعت األوىل الورقة كانت لقد

زوجها: يد
أنت أحبك عزيزيت أنين تذكري حادث، أي وقوع لة حا "يف

السيارة." ال
هاريف بول من –بتصرف

e
واالحترام احلب غرس

الذي الصلب يع تصن مصنع يف يتجول تشارلز كان لقد
يدخنون وهم العمال ببعض مر عندما فترة الظهرية، ميلكه

أشار هل التدخني!" تقول:"ممنوع الفتة مباشرة رؤوسهم وفوق
هذا يكن فلم ال، بالطبع تقرأون؟" "أال وقال: لالفتة تشارلز

منهم واحد كل وسلم الرجال حنو تقدم عادته. ولكنه من
اخلارج". يف تم سجائركم سأكون شاكرا إذا دخن وقال: سيجارا
لكن العقاب يستحقون وأم القوانني لفوا خا بأم عرفوا لقد
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تهم. بأمهي وأشعرهم هلم باحترامه فاجأهم تشارلز
كارنيجيه   -ديل

e
ه ي ل ع بن ميال امش

ئة. نا سي أحيا األشياء جيدة، تكون نا أحيا
تعساء، نا وأحيا سعداء نكون نا أحيا

لصديق. وحنتاج ننهار عنا مجي
أقوياء نا أحيا ضعفاء، نكون نا أحيا

خطأ. على نا وأحيا صواب، على نكون نا أحيا
لصديق. وحنتاج أحيانا، عنا ننهار مجي

يه. عل بن ميال امش
قادا. انت وال ااما تقدم ال

به،  شعر بكل ما لتشعر خذ وقتا
يه. عل بن واحد ميل فة مسا السري جرب فقط

ُتْشقي تبارك، وميكن أن أن ميكن الكلمات إن
جتعلها أسوأ. وقد أفضل، األشياء جتعل قد

األرض. على نا مكا تفقد قاذورة، فيها ترمي مرة كل يف
حتفظك وقد للهالك، بك تؤدي أن فالكلمة ميكن

شجاعا. واجعله الضعيف، ساعد
تقدما. حترز أحدا، فيها تساعد مرة كل يف

-مايكل فوجاريت
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ىـخع خؤَّط
من الداخل، يان الروح كَر نان عي بل له احلب أعمى، ليس

قوة إن للحب اآلخرين. ال يراها اليت نيات واإلمكا احلسن ترى
ميكن ننا فإ ومبساعدته اخلالق، مع اهللا الصلة يعين فهو خالقة

تكر ونبدع .           أن نب
-د.ف

e
تدفعه ما حت وبذلك يريد، ما حقق وكأنه االنسان عامل

يريد. ملا للوصول
جويث فون -يوهان

e
للجمال. العظيم هو املانح احلب

–لويزا مي الكوت
e
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أا رائعا، أخرب زوجتك وسيكون أنه رائع زوجك أخربي
لة. لة وستكون مجي مجي

 -د.ف
e

أخرى فرص
بشخص نثق أن الصعب من لكن يفترقان، احلب والثقة ال

املثال يل سب على للمخاطرة. خذ هنا يدفعنا احلب نعرفه، ال
لية: التا ية ق ي احلق القصة هذه

يف األمل املتكررة بات خي الكثري من أديسون توماس عاىن
عامل الت كان يرفض لكنه الكهربائي، املصباح الختراع طريقه

أحدهم. أخرب أفشل" مل "أنا فشل، أا معها على
أكتشف كنت حماولة كل يف على الطريق، خطوات "إا

مئيت من أكثر اكتشفت لقد املصباح، الختراع تؤدي ال طريقا
قريب". عما الصحيحة الطريقة وسأجد ناجحة طريقة غري
وإعطائهم ثقة، لل اآلخرين حاجة متفهما أديسون كان

يوما. ينجحون علَّهم للمحاولة كثرية فرصا
صنع يف أخريا جنح قد توماس كان جتاربه، إحدى يف

من املئات يجة نت هذه وكانت الكهربائي، املصباح
وكان العامل يف كهربائي مصباح أول كان املحاوالت، لقد

اليت متناها اللحظة هي هذه واالعتزاز، بالفخر يشعر أديسون
طوال. سنني عرب

جيمي هو قال أديسون- جيمي" هكذا لألعلى "خذ
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كان لقد حطام، صوت أديسون مساعده- وفجأة مسع
يدي من سقط أن بعد األرض على تًا فتا أصبح املصباح،

جيمي.
بصنع مصباح وبدأ خمربه اىل وعاد بكلمة يتفوه مل أديسون

من انتهى ية النها يف لكن طويلة، أياما ذلك استغرق آخر.
وقال: "حبذر جليمي املصباح أعطى فة، وبابتسامة لطي عه، صن

أخرى. فرصة معطيا الفىت اآلن"
ك.ف عن: -رويت

e

يفَّ تؤثر أنت

عليَّ يؤثر أحد ال
وأفكاري مبشاعري ويرتقى

أنت. إال
يفَّ! تؤثر كم

وتشجيعك، مدحيك،
وتصفيقك، هتافك،

ابتسامتك، وتقديرك،
ومتجيدك، ئتك، ن
وإعجابك، إطراؤك،
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واعتزازك، فخرك،
استحسانك، وإقرارك،

وحبك، ئتك، ن
وشهادتك، عطفك،
غامر. بفرح صراخك

                                                                 
غري معروف -املؤلف  
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ُّينتالـخرحلخ خعز
ولكن لكي الكثري، دائما يعطيك إنه أبدًا، يفشل ال احلب
أكثر، إا أخذت أكثر أعطيت وكلما تعطي أن تأخذ عليك

مترادفة. ية عمل
 -د.ف

e 
ال مرضا وال يها عل يتغلب ال صعوبة يترك ال الكبري احلب

حائطا وال جيّسره ، يجا ال وال خل ، يفتحه ال با با وال ، يشفيه
تعقد بغّض النظر عن . و خطأ ال يصلحه وال ، يهدمه ال

كل يكتسح احلب فان ضخامة اخلطأ األفق أو قتامة أو املشاكل
! العوائق هذه

فوكس -إمييت
 e

فقد ذهب عاسة، الت ية غا ميسون يف بة الشا الزوجة كانت
وحيدة املرتل قبل شركته وتركها يف مهمة من يف زوجها

حماولة يف عندها زوجيت وذهبت الزوجية. حياا يف مرة أول
بابتسامة ميسون السيدة تها بل قا ولدهشتها، عنها. للتخفيف
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وجهها. على
ميسون. السيدة أخرى-أوضحت زائرة عندي جاءت
فإنين ذلك ومع الشديد، أشعرتين باخلجل إا وأضافت:

ته عن الذي ما تفهم أن زوجيت تستطع ومل السرور. ية غا يف
بالضبط. ميسون السيدة

حول تقطن إا السيدة اليت ميسون، السيدة وأوضحت
إياها حادثة سيارة تاركا يف زوجها قتل لقد . زاوية الشارع
وهي يف يف زياريت، تفكريها وإن يات صغريات. فت ثالث مع

يف العامل. حظا النساء أشعرين بأنين أسعد تها تلك، حمن
قد أنين أظن صمت: حلظة بعد ميسون السيدة أضافت

أن هي ناتك معا من للتخلص الطرق أفضل لعل ئا. شي تعلمت
وحيسها. يعيشها شخصا تساعد

غاي -فرانسيس
e

العطف من يل بقل
الوعرة. يف الطريق نتشارك السري

نا من اللطف أحيا يل قل
ماً. يضيء يوما مظل قد

معربة بسيطة كلمة
والقوة، تبعث األمل قد

قة عمي ابتسامة أو
فا. بًا ضعي قل تنعش قد
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فجأة يأيت املشرقة، الشمس وكشعاع
مظلمة غرفة يضيء

أن متحو ئة مضي طاهرة ميكن لروح
أعماق الكآبة والظالم. أعمق

معروف  غري املؤلف –
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فالزـخعز خعز
إنه هبة مع اآلخرين، تقامسناها كلما تزداد ثروة، احلب

الكاملة أخذنا منها، وهو عمل يعطيك الفرصة كلما تنمو
جيوبك، إنه يفرغ نثره، رميه، إبعاده، إنك تستطيع بذير، ت لل

الكثري. سيعطيك الغد يف ولكن

معروف غري -املؤلف
e

حب خاصة، حالة يعيش منا وكل له تأثري، منا شخص كل
املشاعر وتصل احلال، يف روحه ميس اآلخر جتاه باحلب شعورك

فإن صادقا احلب وإذا كان القلب مباشرة، من القلب إىل
حلظة. املشاعر ستصل يف

-د.ف
 e

من سلسة يف ينقلك إنه مذهلة، تفاعالت للحب إن
بأن مشاعرك عن عبري الت وميكنك بوجوده، التفاعالت تستمر
بفكرة تفكر أن رائعة وحىت كلمة أو تقول رائع، بعمل تقوم
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احلب. جيلب الذي احلب إنه رائعة،
-ش.ش

e

لقاه.   يت ومن يعطيه من حيفظ احلب ِمنٌَّة، إنه
     

معروف غري -املؤلف
e

؟ قة ي احلق أم ؟ االدعاء
كان  صيد عندما رحلة يرافق والده يف هنري كان نما بي

عن والده بندقية طلقة من عمره، انطلقت من العشرين يف
احلادث، قبل ، الشاب كان لعمى. با بته وأصا اخلطأ طريق
كان ألحد وما . عظيم مبستقبل بئ ين وطموحا ذكيا با شا

بدا ما وهذا . واليأس باملرارة يشعر احلادث تركه لو أن يلومه
ّجناه وساعده وحيد شيء هناك كان لكن . البداية يف فعال له
حيب كان إذ منها. واخلروج قة العمي بته كآ يف التغلب على
األسى تقريبا من جنونه جن قد أباه أن ويعلم قا حبا عمي أباه

البنه. فعله ملا
عقل سالمة على للحفاظ الوحيد احلل يعلم أن كان
ما وهذا . الرهيب اليأس عن عوضا األمل يار هو اخت أبيه

وتظاهر ، فرحا يكن مل لفرح عندما با ، تظاهر بالضبط فعله
باألمل تظاهر . االهتمام ذا يشعر ال وهو باحلياة باالهتمام

. األمل يشعر ذا أنه مل رغم مواطنا فعاال بأنه سيكون



٤٠٤١

قة! ي حق التظاهر إىل حتول فلقد ، حدث الغريب لكن
ويقوم يكافح أن قرر لقد ! باحلياة عته ومت حبه إليه وعاد

فاوست أن "هانري يجة ت ته . والن حبيا يه عل يقدر بأفضل ما
أدخل حيث للربيد وزيرا مث عّين للربملان، انتخب اجلديد"
يزية. اإلجنل الربيدية والربقية األنظمة على كبرية نات حتسي

ك.ف عن: -رويت

e

األكيد العالج
للعمل، الحظت طريقها يف متضي املمرضة كانت نما بي
لسبب تعجبت االجتاه، نفس مسرعا يف ميشي هزيال كهال

الصحية. لته حا مثل يف ولرجل مثل تلك الساعة ته يف عجل
تتابع كانت نما يف املشفى بي به فوجئت التايل، ويف اليوم
وإمنا للعالج هناك ليس موجودا كان يبدو أنه كان عملها،

الناس. آالم وختفيف ملساعدة
كي يتجنب شهور عدة منذ هناك يعمل أنه أخربها الكهل
اآلالم يه عل تتكاتف حيث املرتل يف ئه بالوحدة عند بقا الشعور
يشعر بالسعادة إنه ئة. السي األفكار يه وتتكالب عل واألحزان،
وأوجاعه. فتخف بذلك آالمه منه حاال أسوأ هم من ملساعدة

متطوعًا وكان يعمل للمستشفى، به يف ذها استمر لقد
العمل فريق مبشاركة كان يستمتع لقد األسبوع، يف يومني

يروي قصصا رائعة كان فقد املرضى وعائالم، آالم لتخفيف
احلياة. يف جتاربه اكتسبها من نصائح حكيمة ويقدم للمرضى



٤٠٤١

احلياة أن يف يرى وأصبح آالمه نسيان قادرا على أصبح لقد
والسعادة. عة للمت أخرى فرصًا

ك.ف عن -رويت
             e

مدى باحلصاد يستمتع والعطف، احلب بذور من يزرع
احلياة.    

معروف غري -املؤلف
e

يودي بنا ذلك كل لكن يبخل من وهناك يبذر هناك من
اآلخرين يروي ومن َتْغىن، من هي فقط الكرمية لنفس فا للفقر،

نفسه. يروي
األمثال -كتاب



٤٢٤٣

خعزخلسحليء
باالهتمام، وتشعرهم قي احلب احلقي اآلخرين ُتبادل عندما
يسعه فاإلنسان ال كسب األصدقاء، يف صعوبة جتد لن فإنك

اآلخرين أحب ومن املحب. السلوك ميلك ملن التقرب إال
مع "أفعل تقول: اليت ية الذهب القاعدة اتبعت وإذا أحبوه.
جتدهم منجذبني سوف معك" يفعلوه أن حتب ما اآلخرين

املحبة. ولروحك حنوك
-ش.ش

e
إسعاد من تأيت نية، لكنها األنا من تأيت قية ال ي احلق السعادة

طريقها يف السعادة ذلك فإنك ستجد نويت وإذا اآلخرين،
يبادلوه مل حبا بادلونك سي باآلخرين يثارك واهتمامك بإ إليك.

آخر. أحدا
-د.ف

e



٤٢٤٣

ة ني اإلنسا العالقات يف يا العشر الوصا
اآلخرين. مع حتدث .١

هلم. ابتسم .٢
بأمسائهم. نادهم .٣
عاونا. مت حمبا كن .٤

ودودا. كن .٥
باآلخرين. ما مهت كن .٦

نقدهم. يف وحذرا مدحهم يف كرميا كن .٧
مشاعرهم. راع .٨
. آرائهم يف فكر .٩

خدمتهم. يف بادر .١٠
معروف -املؤلف غري

e
يقدموه أن نتمىن ما هلم ولنقدم أكثر، اآلخرين فلنحب

وأكثر تساحمًا أكثر نا إيا قلوبنا جاعال يف حب اهللا فليشع لنا،
رقة أكثر وأكثر مشاركة ودعمًا لآلخرين، تواصال أكثر عطفا،

حبا. وأكثر
هلم. قلوبنا ولنفتح لنسمع مهومهم، وقتا اآلخرين نمنح فل

قدوة قلوبنا فلنجعل من حنب، ولنحب ولنسامح نَس ن فل
عن تعد ب ولن واألثقال، يه اهلموم عل مى تُر قويا سندا ولنكن

الواحد فليحمل عادلة. غري أحكام وعن إصدار سيء ظن كل
حنب." "أن به: وجل اهللا عز أمر ما نتمم وهكذا اآلخر منا أعباء

مكان. وال بزمان يرتبط اإلهلي الذي ال للحب فلنكن مثاال
فونتني -ماريا



٤٤٤٥

ضزخؤو٧
سعادتك. على اآلخرين سعادة تفضل هو أن احلب

-د.ف
e

مين" ذلك توقع "لقد
احلرب خالل اجليش كالمها يف تطوعا أخوين قصةعن هناك

بعد فأرسال بة. ي الكت نفس يف يكونا أن با وطل األوىل ملية العا
اخلنادق، حرب اخلنادق. يف حيث األمامية اخلطوط حني إىل

األمامية اخلطوط طول على خنادق شبكة حتفر جهة كل كانت
ومن األخرى. اجلهة يف احلديدي السياج ملنطقتهم ويضعون
خطوط الختراق االندفاع حياولون اجلنود كان آخر إىل وقت
جرحا األصغر اهلجمات، جرح األخ تلك إحدى ويف العدو.

يواجه وحيدا وترك . بني طريف الرتاع املشتركة املنطقة يف لغا با
املوت هناك.

حيدث ما يرى خندقه، يف آمنا األكرب األخ كان نما بي
جنود بني اخلندق عرب طريقه شق فعله، يه عل ما ويعرف



٤٤٤٥

فرقته. ئد قا إىل وصل آخرين حىت
غبار يف بني األكرب صرخ إلحضاره!" أذهب أن "جيب علي

املعارك.
يف "ستموت القائد صارخا. معقول!" أجاب غري "هذا

خلندق!" ا من برأسك أطللت إذا حلظات
واندفع ئد، القا قبضة بني نفسه من أفلت األكرب األخ ولكن

العدو. نريان حتت أخيه عن اخلندق، يبحث من
سوى األخ األصغر باستطاعة يكن مل وصل وعندما

ئك!" جمي من متأكدا كنت "لقد اهلمس،
غة ي بل جبروح أيضا األكرب األخ الوقت جرح هذا ويف

كالمها وقعا إىل خطوطهم حيث أخاه جير أن استطاع وبالكاد
حيتضران. اخلندق داخل

وسأل: "مل دموعه حيجم أن حياول كان والذي ئد القا جاء
ستموت!" أنك أخربتك لقد ذلك؟ فعلت

فعل ذلك، عليَّ "كان أخرية: بتسامة با األكرب األخ فأجاب
خذالنه!" أستطع ومل ئي جمي توقع لقد

ك.ف عن -رويت
             e

أجل من التضحية هو العظيم مييز احلب ما إن أهم
مقياسه وعنوانه. األصدقاء، فهي

جويت -ج.
 e
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بيل الن نافس الت
متثاالن لألديبني وضع (١٨٥٧) عام ويف نيا، ملا بأ ومير يف بلدة

ويوهان (١٧٤٩-١٨٣٢) غوته فون يوهان الصديقني الشهريين
يف حياما .(١٧٥٩-١٨٠٥) لر شي فون فريدريخ كريستوف

أفضل! أيهما الناس بال تشغل كانت احلرية
شاعر أفضل إنك "سيدي يقولون: الناس مسع إذا غوته كان

تنسوا ال يكم أن "عل تردد: ودون احلال جييب يف نيا" أملا يف
هناك "لكن يقول: كان لر لشي املديح كان وعندما لر"، شي

غوته". صديقي
يربز أن التمثال هذا صمم الذي النحات استطاع لقد

يال إكل يضع وهو غوته صور فقد تربطهما، اليت الصداقة مجال
أن رافضا كان حياول إرجاعه لر الذي شي رأس من الغار على
وهكذا كان بذلك. منه أحق لر شي أن يقول نه وكأ يتوج هو
والتقدير. احلب ميلؤمها بامها وقل تويج الت يرفضان الصديقان

ك.ف عن -رويت
e

خوفا من ويرتعش نه يعطي بسخاء فإ حدود، ليس للعطاء
يال. قل عطاؤه يكون أن

-حنا مور   
e
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احلب تفوق
دائما يعطي احلب

لألبد، ويعيش يسامح إنه
قى شاخما ويب

مفتوحة. بأيد
ملا يعيش، وطا
يعطي، ملا طا

احلب، يتفوق هلذا
ويعطي. ويعطي ليعطي

                                                                 
-جون أوكسنهام  
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خ!خؤرجي�حـخعز ٍمب
فأجاب الكربى اإلهلية يا الوصا عن أحدهم املسيح سأل

نفسك وكل وكل قلبك إهلك بكل السالم: "أحب الرب يه عل
أحب لها: مث نية والثا العظمى األوىل. الوصية هذه هي فكرك!
يف شيء أهم وهو األكرب التأثري للحب فإن كنفسك!" قريبك

احلياة.
منا الرباءة وال يتوقع منا الكمال يتوقع ال وجل عز اهللا إن
العامل يف سيطها ينتشر مة عظي أشياء عمل أو كل خطأ، من
حب كان وإذا اآلخرين. يتوقع منا أن حنب فقط أمجع، إنه

الصاحلات ونعمل سنقول احلال عة ي بطب ننا فإ قلوبنا ميأل اهللا
لن ننا افتقرنا للحب فإ وإذا اآلخرين، وتسعد اهللا ترضى اليت

حىت اآلخرين إسعاد أو وجل إرضاء اهللا عز على قادرين نكون
أنفسنا.

خييب اهللا ال فإن ذلك احلب، نا يهب وجل أن عز فلنسأل اهللا
ودعاه. إليه من جلأ أمل

-ش.ش
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e

القوانني.  لوضع داعي للحب سلطة ال عندما يكون
        

-بالتو
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سهءخعز ضَّخصحن
نا حب تعرب عن األعمال اليت من بكثري نقوم أن مبقدورنا

عمل يف خنفق ذلك، فلماذا من جراء الكثري جنين وقد لالخرين،
الذي فما ا؟ التامة نا رغم إحاطت تسعدهم األشياء اليت وقول

قنا؟ يعي

اخلوف
أن الزائدة من نا ت فحساسي خوفنا، هو األساسية العقبة
بة خي من الزائد خوفنا أو مشاعرنا، يؤذي قد بشيء نقوم

نرغمهم وأننا منافقني أو حلوحني ننا اعتقادهم بأ أو األمل،
تبادل املجامالت. على

نفسها ذلك الشعور؟ إا الطريقة على نتغلب فكيف
قرار باختاذ وذلك نة ي السف ركوب من خوفنا على التغلب يف

حاسم!
-ش.ش

  e
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التفكري بأي على يطغى احلب ألن من اخلوف، أقوى احلب
حال. احلب على كل إنه آخر، شيء

-د.ف
e

صحيح. فأن والعكس نه، بعي التواضع هو قي احلقي احلب
تعيش نفسك ستجد ية النها ويف متواضعا تكون حمبا أن تكون

انفصال. دون لتني احلا تا كل
 -د.ف

e

اخلجل
فة حا جتلس على صغرية فتاة كانت األيام، يف يوم من

زنبق. لقد ورقة جيلس على ضفدعا تراقب كانت حيث بركة
قة ي احلق يف كان الذي أمري، والضفدع أنه تعلم الفتاة كانت

مفعول تبطل قد أنفه على ته ل قب إذا الفتاة بأن علم أمريا
الفتاة لكن منذ زمن. شريرة ته ساحرة عمل الذي السحر

قيت فب هو، احلديث مع الضفدع وكذلك يف ترددت اخلجولة
القصة. ية ا هي وهذه وتراقبه، هناك جتلس
حاسم! بأمر نقوم أن أمهية نعرف هنا من

 ش.ش 
e
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اإلنشغال
ما ما اهت الناس ها في تول اليت مل املرات عدد الحظت إذا
إذا وتقديرك، حبك عبري عن الت يف ئعة الضا الفرص أو عدد

يف العمل. العامل االنشغال يكون نه فإ ذلك سبب عن تساءلت
قى ب احلياة لن ضغوطات حتت نقع نا وكل حولنا من يتسارع

أصبحت مقومات احلياة اليت توفري ولنستطيع دائما يف املقدمة
احلب أن اإلحصاءات من العديد تت أثب الثمن. باهظة

من نستمدها كلها الذات بتحقيق والشعور اآلخرين ندة ومسا
اإلحصاءات نفس نت الوقت بي نفس ويف ئلة واألصدقاء، العا

ئلة واألصدقاء. العا مع منضيه لدينا وقت ال أن
أولويات هناك كان إذا سهًال: ليس لكنه بسيط احلل
وخالل كل صباح نفسك ذكِّر أولويات. أا على عامل فت

تتواصل حاول أن أولوياتك، ُسلَّم على هم الناس النهار بأن
العمل فإن كلمة عطف. وبذلك أو ثناء أو بتسامة با معهم
حب ستكسب ذلك على عالوة عناء، وأقل أسهل سيصبح

العطف سترد وكلمات ناء والث وهذه اإلبتسامات الناس
جعلت ألنك بالرضا ذلك شعورك واألكثر من يف احلال، إليك
يف إجناز هذا أهم إن أفضل. ته حيا أو عمله ما أو شخص حياة

حياتك!
e

ة ني األنا
اهللا عز أمر فيها كما منر اليت الناس واملواقف نا مع مل إذا تعا

تقول: مسعنا باحلكمة اليت عنا مجي الفرق! سنالحظ ننا فإ وجل،
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املبدأ على نتفق نا وكل تأخذ"، أن ال أن تعطي السعادة "إن
العمل. من قى القول أسهل بكثري يب لكن

ال فعل ما منا يتوقع ال وجل أن اهللا عز دائما نتذكر أن نا ي عل
لنا ثا تعاىل وامت به ننا إميا يظهر وهنا مساعدته، دون نستطيع
نفعل حولنا. عندما اليت من احلياة مغريات كل رغم ألوامره
نا نا اهللا إياها ألننا أولي يهب هلا حصر ال نتائج جنين سوف ذلك
أو مادية تائج الن تكون ال قد نية. أنا منا دون اهتما اآلخرين
أو بقا سيعوضك سا اهللا ألن لن تشعر باألسف لكنك آنية

تبدو تضحيات لكنها ال بعض التضحيات نا أحيا الحقا!
ما. يوما إليك سترد ثمارات است

غرفة املشفى. ترقدان يف بسيدتني مررت صباح، ذات
حوهلا لة، ومن اجلمي واهلدايا باألزهار تعج كانت مسيث ماري

عرب حياا، كانت كذلك ية. والرعا باحلنان حييطوا أناس
جاء واآلن يتها، ورعا حبناا الناس أحاطت طوال سنوات

مآثر. من قدمته ما كل فيه استردت الذي احلاجة وقت
وحيدة، تستلقي األخرى السيدة كانت األخرى، الغرفة يف
حياا. نية األنا دمرت لقد والكآبة، احلزن مبعامل مليء وجهها

نفسها أحاطت لقد احلائط، حنو وجهها كانت هناك، تدير
الربود تعاين كانت لقد األصدقاء. وانعدام نية األنا من جبدار
الفرق كان وحيدة.كم املوت تواجه هي ها والقسوة، واآلن

الغرفتني! هاتني بني شاسعا
برانت يا ن -فرجي

e
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ياد اإلعت
واليت فيها يرتبطون اليت للحظة يتوقون املحبني معظم

أبنائهم لعيون األهل ينظر فأفضل. أفضل حيام فيها تصبح
ال خنيب أن وجل عز اهللا راجني عمق نظرة األمل اليت ميلؤها
ئهم قا بب الوعود األطفال بادل يت نيهم. أما تتحقق وأن آماهلم

العمال املدرسون، املمرضون، األصدقاء، األطباء، أفضل
الذي جيمع احلب اآلخرين. إنه خلدمة يهبون حيام كلهم

ملاذا اجليدة، لكن وخيلق الصداقات وكل العالقات العائالت،
ويفقدون األهل وملاذا يشكو األزواج بالشجار؟ تنتهي حياة
احلب نية تسلب األنا وملاذا األصدقاء؟ ينفصل ملاذا صربهم؟

الناس؟ قلوب من
نعتاد على الوقت ومبرور ياد، اإلعت على اللوم نلقي إننا
كما عن معاملتهم ونتوقف معهم، الذين نعيش األشخاص

نية اليت اإلنسا والعالقات اليومية، احلياة يف لى القدم والب جيب.
ونرى األخطاء عن نبحث نا متها املعنوية لدينا، جتعل قي تقل

جمراه. الروتني يأخذ وبذلك التجاعيد،
تنا، حيا اجتاه نعكس أن نا ي عل واضحا، امللل يصبح عندما

ية النها يف لكن سهًال يكون ولن كبري جلهد ذلك حيتاج إن
بالشخص أنفسنا أن نذكر بذلك، فلنحاول يام الق نا ميكن

أول يف فعل وما قال ما ولنتذكر مرة، أول ناه بل قا عندما اآلخر
نفسك ذب أن هو والوحيد فاحلل األكيد فيه، رأيناه مكان

فورية. تائج ستكون الن وبذلك فيا كا اآلخر وقتا متنح وأن
-ش.ش
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على عديدة سنوات السن مرت يف كبريان زوجان
بعضهما أفكار يقرآن اما قة، يف احلقي زواجهما.

يايل الل إحدى ويف األحاديث، تبادل دون التواصل عان ويستطي
املشهد بكل يعيشان عند الغروب، الشرفة يف جيلسان نا كا

بال يف كان يدور لقد شفة، ببنت يهمسا دون أن حواسهما
أن بالكاد أستطيع املشهد أرواحنا، هذا ينعش "كم الزوج:

حيب عن مارجي!" أخفي
عن عبري يف الت فرحنا سلب من ياد اإلعت فلنحاول أن مننع

هلم. لآلخرين وتقديرنا نا حب
ك.ف عن: رويت

e
ياء اإلست

إنه بني الناس، احلواجز ختلق اليت األسباب أهم من ياء األست
أو شيء يؤملنا أي شخص يفعل كأن بأمور صغرية. يبدأ عادة
وقد يتكرر األساس حجر ذلك ويكون باملثل ونبادله يؤذينا
عنا ومين ئا فشي ئا شي احلاجز يرتفع وبذلك عديدة مرات ذلك

اآلخر. رؤية من
نقول: ئنا كأن أخطا تربير أن حناول األمر هو يف ما أسوا

لكن رمبا أكون قد أخطأت بالكمال، أتصف ال أنا "حسنا،
ياء، باالست شعورنا األمر قة حقي يف أكرب"، ولكن كان خطأه
العالقات ويهدم عن اآلخر نا يفصل دائما. إنه اخلسارة يعين
نعيش نا وجيعل فأكثر اجلدار أكثر نا، وبذلك يرتفع ن بي ما في

دائمة. وتعاسة عزلة لة حا
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نسامح وأن نرمي الكرة ودم اجلدار، أن هو احلل الوحيد
لية: التا اخلطوات بع نت وأن ذلك، على كنا قادرين إذا

القوة ونقاط األشخاص يف احلميدة نرى الصفات أن .١
لديهم.

ألخطاء وحناول إجياد األعذار جديد من نبدأ أن .٢
كنا أفضل لو حنو على كنا سنتصرف إذا وأن نتساءل اآلخرين

مكام.
وأن نسأل قية ي حق مشكلة هو ياءنا است بأن أن نتفهم .٣

معنا. أخطأ من نسامح عدنا عنه وأن ويب يساحمنا اهللا أن
اهللا  مساعدة لة، وبدون احلا هذه من خنرج القوية بإرادتنا

احلب. ال نستطيع خلق ننا فإ
أخرى وأن مرة الكرة ترمي أن وحاول هذه اخلطوات اتبع

على ذلك. قادرا كنت تسامح إذا
 -ش.ش

e

اليت املحبة يهدم جسور اآلخرين يسامح أن يستطيع ال من
مساحمته. كل شخص يريد عربها مير

معروف غري -املؤلف
e

عادة. العطاء ويصبح للتسامح حدود ال احلب، يف
نوف ي أست تر بي -سري
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ؤالَّضحلطا ٍجلخهخ
تعيش الناس "ماليني من املدينة: حياة أحدهم وصف
أن قة. حقي لغ فيه لكنه إن هذا الوصف مبا معًا"، وحيدة
وحيدا تكون ال يعين أن ال من الناس الكثري حولك يكون

لناس فا النفس، يصيب بالء وهي من العزلة تأيت الوحدة ألن
إم يشكون الوحدة، أنفسهم مث اجلدران حول نون يب أنفسهم

اجلسور. ال اجلدران نون يب
املثل "حب هذا يف ما عالج الوحدة؟ إنه يلخص إذا،

الوحدة". جيلب الذات وحب السعادة نا اآلخرين يهب
كسب يف صعوبة جتد لن فإنك ناس، لل حبك عن عبَّرت إذا

بادلونك سي فإم اهتمامك الناس أوليت األصدقاء، وإذا
جتين سوف حبا زرعت جيلب احلب دائما. إذا ذلك، فاحلب

مبسربني طريق إا صداقة. جتين صداقة سوف زرعت وإذا حبا 
اآلخرين! بإسعاد السعادة جتلب

-د.ف
e
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املدينة، مشفى يف وأنا راقد العيد يف العاشرة جاء كنت عندما
كنت التايل. اليوم يف التقوميية اجلراحية ية العمل موعد حدد وقد

ولدي- وفاة بعد واألمل. والنقاهة التقيد من شهورا أنتظر أنين أعرف
كنا صغرية، يف شقة وحيدين نعيش وأنا العزيزة وأمي ثراه- اهللا طيب
قادرين نكن ولذلك مل ياب الث غسل من يل القل دخل أمي على نعتمد

ذلك زياريت على قادرة تكن مل وأمي عمومية، سيارة استئجار على
اليوم.

الوحدة،  ومشاعر أزداد قهرًا مير، كنت اليوم كان نما بي
وحيدة يف البيت متكث أمي أن أعرف كنت متلؤين. واخلوف اليأس

ماال لديها وحىت ليس معها، يأكل معها، من جيلس هناك ليس قلقة،
جديدة. با ثيا لتشتري يل فيا كا

الوسادة  يف رأسي غرزت ناي، عي من امرت الدموع
بكيت بشدة كبرية، بكيت بصمت ومبرارة فوقه. الغطاء وسحبت

وتأملت. جسدي اهتز حىت
الغطاء  كشفت مين، واقتربت تشنجي لبة مسعت ممرضة طا
اليوم ذلك أملها خاب كم أخربتين وجهي وبدأت جتفف دموعي. عن
إذا لتين سأ مث تها، ئل عا مع قاء من الب تعمل بدال أن يها عل كان ، فقد

الغداء معها. تناول كنت أود ما
دجاج  الطعام: تني من ي ن صي أحضرت قصرية، فترة بعد
الطعام. بعد اللذيذة العيد وحلويات فاكهة، باملكسرات، أرز ،
من خروجها موعد كان لقد خماويف. وحاولت دئة معي حتدثت
حىت احلادية بقيت معي لكن الظهر. بعد الساعة الرابعة فة الوظي

نوم. لل خلدت حىت معي بقيت مث عشرة، لعبت معي وتكلمنا
يب عيد  مير مل لكن العاشرة يف كنت منذ كثرية أعياد مرت
اإلحباط مشاعر العيد، املميزة لذلك اخلصوصية تلك أتذكر أن دون

وجتعل تضحي النفس اليت العطاء، وحب والوحدة والدفء واخلوف
له.  ما ما، ميكن احت بطريقة كل شيء،

                     بتصرف-املؤلف غري معروف 
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َُّرَّهـخعزخؤمتخجلئ
الوحيد وهو ، وُنحبَّ ِلُنحبَّ احلاجة نا في وأوجد اهللا قنا خل
تنا حاجا تليب قد فاألشياء الدنيوية نا، حاجت ية ب تل القادر على

فة قلوبنا الضعي يف نفوسنا ويف الفراغ ميأل وحده اهللا لكن
الواهنة.

إال شيء بأي بالكامل أن ترضى ميكن ال الروح البشرية
خلقتها. اليت املحبة مة العظي لروح با باحتادها

إنه احلب نفسها. احلب روح إنه احلب، هو وجل عز اهللا
الذي احلب الصادق قي، احلقي احلب األبدي، الكامل، احلب

أبدا. تهي ين ال
-د.ف

e  
مهما نا مكان، إنه حيب يرتبط بزمان أو ال وجل عز اهللا حب

نيه نعا الذي الضعف كان ومهما نعيش لة اليت احلا كانت
واألبدي الكامل احلب العظيم إنه بنا. متر اليت األمل بات وخي
ويزودنا الظروف واألحوال، كانت أبدا مهما ال ينقص الذي
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يستحق احلب اجلميل الذي إنه ية. ا أو حد دون به اهللا
احلياة.

فونتني -ماريا
e

عمقه،  احلب اإلهلي، كربه، عظمة الناس استوعب إذا
جيدون بذلك إم ستحل، مشاكلهم من الكثري فإن استمراريته،

إذا وشعورهم بالذنب. وقلقهم خماوفهم من للحرية طريقا
أفضل على حنو حيام سيسريون فإم عاب ذلك ي است استطاعوا

ية. والرعا احلب بكامل تنا املسيطر والراعي حليا هو اهللا ألن
 -د.ف

e

اهللا ية ورعا يف احلب احلياة
و يركد أخرى لغزارته. وأياما يندفع و جيري أياما كاجلدول. احلب

يتوقف و احلب جيف عندما ولكن عن الصخر املغمور. يتراجع نراه
من املزيد هناك يكون الطيين، القعر فارغ يف شبه هناك قى ويب تدفقه

فقدانه. يعين ال احلب يف قادما. فاجلفاف احلب
نية، ثا اجلدول احلب، يتدفق بع من ومن الكثري العمق ألن يف

حىت لو حيب إنه صعبا. كان لو حىت حيب الذي اإلهلي، احلب إنه
قي احلقي منطقي. احلب غري كان لو حيب حىت احلب بوذا. من كان
وعدم اآلخرين برود رغم يوجد إنه يتخلى اآلخرون. عندما يكون

جدير غري اآلخر يكون عندما يكون قي احلقي احلب اهتمامهم.
حببه ليمألنا اهللا اىل نلجأ فل نفد ، احلب قد أن نشعر وعندما باحلب.

. نية ثا
معروف غري املؤلف
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ـؤالضز جلهَّط
إا باآلخرين، منا ما نا واهت حب عبري عن لت با اهللا أمرنا لقد
تتالشى هلم. والسالم جتلب السعادة الطريقة الوحيدة اليت

من مستمدة هي احلب واليت سلطة أمام قافات القوميات والث
أمجع. وجل الذي حيكم العامل عز اهللا سلطة

-د.ف
e

وعنوانه. الصادق الشخص هوية هو احلب
معروف غري -املؤلف

e

جان نا قصة ي عل هيجو فكتور قص رواية البؤساء، يف
أخته ا رمق أبناء ليسد اخلبز من فا رغي سرق الذي فاجلان

يائسا خرج السجن يف أمضاها عاما عشر تسعة وبعد اجلياع،
رجل ناء ث باست متهما، نظر الناس أصبح يف ألنه احلياة من

يل. الل يف واملبيت العشاء قدم له طيب
واستسلم ينتظره الذي املستقبل من كان يائسا لقد
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وهرب الرجل ذلك من بيت قا فضية أطبا فسرق لوساوسه
لبيت وأعيد يف احلال يه مت القبض عل لكن يل، الل يف متخفيا

الرجل.
مرة جان أن يسجن معىن يدرك الطيب لقد كان الرجل

األطباق، ته أعطي لقد هذا؟ فعلتم تردد:"ملاذا دون وقال أخرى
مشدوها جان كان لقد جان!"، يا الشمعدان نسيت وقد

اليت احلامسة اللحظة هي وكانت هذه الرجل، ذلك بة من طي
رجال آخر. جان من جعلت

ك.ف  عن:  -رويت
e

ما نادرا لكنهم يف البحث عن احلب، الناس يستمر
شعاع عن باحثني لفتون حوهلم يت كل مكان يف الناس جيدونه،

ويف والرمحة. احلب من يل قل عن ئة، مضي بقعة عن أمل،
ذلك. كل سيجدون مكان ما ويف ية، النها

ئة املضي تعين الكثري، ابتسامتك قد ا نقوم صغرية أشياء
واضحا تأثريا اآلخرين يف حياة يؤثران قد الطيب ووجهك
واهتمامك وعندما بعطفك الناس يشعر ومدهشا. عندما
يِّر فإن ذلك يغ احلب دائما يبادهلم أحدا هناك بأن يفكرون

جيدة. لبداية الفرصة ومينحهم للحياة، نظرم
-د.ف
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