 -51كيف تحب الناس ويحبك الناس؟
هناك قواعد هامة ،علٌك أن تتبعها لكً تكسب محبة الناس ،ونحاول هنا أن نعرض لبعض
منها.
 -1ضع هد ًفا واضحً ا أمامك ،أن تكسب محبة الناس ،حتى لو أدى األمر أن تضحى فً سبٌل
ذلك..
هناك أشخاص ٌهمهم ذواتهم فقط ،وال ٌهتمون باآلخرٌن .ال ٌبالون إن غضب فالن أو رضى.
أما أنت فاحرص على شعور كل أحد ،وحاول أن تكسب كل أحد ،ألن الكتاب ٌقول" :رابح
ً
واحدا من الناس متضاٌق منك ،فال ٌهدأ قلبك حتى ترضٌه.
النفوس حكٌم" .وإن عرفت أن
اجعل كل أحد ٌحبك ،وكما قال الكتاب" :أن استطعتم فعلى قدر طاقتكم سالموا جمٌع الناس".
لذلك قدم للناس محبتك ،واكتسب محبتهم ،واعتبر أن محبة الناس كنز ثمٌن ٌجب أن تحرص
علٌه.
 -2وفً سبٌل محبة الناس ،احترم كل أحد ،حتى من هو أصغر منك وأقل شؤ ًنا.
ً
مركزا ،ولكنهم ٌتجاهلون من هم
كثٌر من الناس ٌحترمون من هم أكبر منهم أو من هم أعظم
أقل منهم ،وبهذا ٌخسرون الكثٌر .أما أنت فتدرب على احترام الكل وتوقٌر الكل .ال تقل كلمة
فٌها إقالل من شؤن أحد ،أو جرح لشعور إنسان .وال تعامل ً
أحدا باستصغار أو باحتقار ،وال
ً
مجهوال .درب نفسك على عبارات تقدٌر وتوقٌر بالنسبة إلى أوالدك أو
تتجاهل أح ًدا مهما كان
أخوتك الصغار أو مرإوسٌك أو خدمك..
واعلم أن أمثال هذه العبارات سوف ال تنسى ،سٌتذكرها أولئك الصغار طول العمر ،وسترفع
من روحهم المعنوٌة ،وستجعلهم ٌحبونك .إن كثٌرً ا من الكبار ٌنسون احترامك لهم ألنه شًء
عادى بالنسبة إلٌهم .أما الصغار فال ٌنسون .احترامك لهم عمل باق ال ٌضٌع .واعرف أن هللا ال
ٌحتقرنا على الرغم من الفارق الالنهائً بٌن عظمته وضآلتنا،وهللا مع ذلك ٌتنازل وٌكلمنا،
أنفسنا.
لخالص
ساعًٌا
إلٌنا
مستمعًا
وٌتضع

 -3لذلك فإن تواضعك للناس هو عامل هام فً كسب محبتهم لك.
ال تكلم ً
أحدا من فوق ،وال تتعال على أحد ،بل عامل الكل باتضاع ،فإن الناس ٌحبون
المتضعٌن .إن كان لك مركز كبٌر ،إنس مركزك ،وعش مع الناس كواحد منهم .ال تشعرهم
بفارق..
فً إحدى المرات سؤلنً أحد اآلباء نصٌحة ،فقلت له( :كن اب ًنا وسط أخوتك ،وكن ً
أخا وسط
ً
مقاال آخر عن هذا
أبنائك) ذلك ألن االتضاع ٌستطٌع أن ٌفتح حتى القلوب المغلقة (اقرأ
الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة والمقاالت) ..والناس قد ٌخافون من هو عال
وكبٌر بٌنهم ،ولكنهم ٌحبون من ٌنسً مركزه فً محبتهم .أكتسب أذن محبة الناس لك ال خوفهم
منك .وال ٌكن هدفك أن ٌهابك الناس وإنما أن ٌحبوك .ال تطلب أن تكون فوق رإوسهم ،وإنما
أطلب أن تكون داخل قلوبهم.
وال تظن أن تواضعك للناسٌ ،قلل من شؤنك ،بل على العكس إنه ٌرفعك أكثر ..تذكر
قول الشيخ الروحاني( :فً كل موضع حللت فٌه ،كن صغٌر أخوتك وخدٌمهم) ..وقد قال السٌد
المسٌح" :من وضع نفسه ٌرتفع ،ومن رفع نفسه ٌتضع" ..وما أجمل تلك النصٌحة التً وجهها
الشٌوخ الحكماء لرحبعام الملك ابن سلٌمان الحكٌم حٌنما قالوا له" :إن صرت الٌوم عب ًدا لهذا
ً
عبٌدا كل األٌام"..
الشعب ،وأحببتهم وخدمتهمٌ ،كونوا لك
 -4إن أردت أن ٌحبك الناس ،اخدمهم ،وساعدهم ،وابذل نفسك عنهم ..أشعرهم بمحبتك بما
تقدمه لهم من معونة ومن عطاء ومن بذل .أن الذٌن ٌحبون ذواتهمٌ ،رٌدون باستمرار أن
ٌؤخذوا وأن ٌنالوا وأن ٌكسبوا .أما أنت فال تكن كذلك .درب نفسك على البذل والعطاء .لتكن
عالقتك بالناس تهدف إلى مصلحتهم هم ال إلى مصلحتك أنت .انظر كٌف ترٌحهم ،وكٌف
تجلب السرور إلى قلوبهم ،وتدخل الفرح إلى حٌاتهم ..بهذا ٌحبونك..
إن أكثر إنسان مكروه هو الشخص األنانً ،وأكثر إنسان محبوب هو الشخص الخدوم ،الباذل
المعطى.
ال تظن أن الطفل هو فقط الذي تعطٌه فٌحبك ،بل حتى الكبٌر أٌضًا ..هللا نفسه عالقته مع
الناس عالقة إعطاء وبذل ،وكذلك الرسل ..األم محبوبة ً
جدا ألنها باستمرار تعطى وتبذل..
وإن لم ٌكن لك شًء تعطٌه للناس ،أعطهم ابتسامة لطٌفة وكلمة طٌبة .أعطهم حبًا ،أعطهم
حنا ًنا أعطهم كلمة تشجٌع ..أعطهم قلبك ..أظهر لهم أنك ترٌد ،وأنك مستعد ،لكل تضحٌة من
أجلهم..

 -5و إن أردت أن ٌحبك الناس ،قابلهم ببشاشة ولطف..
إن الشخص البشوش شخص محبوب ..الناس أٌضًا ٌحبون اإلنسان المرح واإلنسان اللطٌف،
واإلنسان الذي ٌنسٌهم آالمهم ومتاعبهم بكالمه العذب وشخصٌته المرٌحة ..لذلك حاول
باستمرار أن تكون بشو ًشا ..حتى فً عمق متاعبك وضٌقاتك إنس متاعبك ألجل الناس..
ال تكلم أحد وأنت مقطب الوجه صارم المالمح ،إال فً الضرورة الحتمٌة ألجل الصالح .أما
فً غٌر ذلك فكن لطٌ ًفا..
كلم الناس بكل أدب وذوق ،ال تعبس وجهك..
 -6إن إردت أن تكسب محبة الناس ،ال تكن كثٌر االنتهار ،أو كثٌر التوبٌخ ..إن الكلمة القاسٌة
موجعة تتعب الناس .والكلمة الجارحة قد تضٌع المحبة وتبددها ،فال تكن كثٌر االنتهار ..إن
أردت أن توجه لومًا أو نصٌحة ،فلٌكن ذلك بهدوء ووداعة وفً غٌر غلظة .وال تشعر
الناس بكثرة توبٌخك أنك تكرههم .وإن أردت أن تقول كلمة توبٌخ ،فلتسبقها عبارة تقدٌر أو
عبارة مدٌح أو مقدمة لطٌفة تمهد الجو لقبول التوبٌخ .أو على األقل تخٌر األلفاظ فً
توبٌخك فال ٌكن جارحً ا مهٌ ًنا ،وال ٌكن أمام الناس حتى ال ٌشعر من توبخه بالذل والخزي..
كذلك ال توبخ على كل صغٌرة وكبٌرة وإنما على األمور الهامة فقط ،إذ ال ٌوجد إنسان
ٌخلو من الزلل .وٌمكنك أن توجه الناس دون أن تجرحهم .وال توبخ كل أحد ،ألن سلٌمان
الحكٌم ٌقول" :وبخ حكٌمًا ٌحبك ،وبخ مستهز ًئا ٌبغضك"..
وإذا انتقدت فال تكن قاسًٌا فً نقدك ،إنما تكلم عن النقط الحسنة قبل أن تذكر السٌئة .إذا انتقدت
أح ًدا ال تحطمه بل كن رفٌ ًقا به .ولٌكن هدف النقد هو البناء ولٌس الهدم..
 -7وإن أردت أن ٌحبك الناس ،دافع عنهم ،وامدحهم..
حساس ً
جدا هو القلب المسكٌن الذي ٌجد الكل ضده ،ووسط هإالء ٌعثر على إنسان ٌدافع عنه.
إنه ٌهبه كل قلبه ..لذلك دافع عن الناس ،وبخاصة من تجده فً مؤزق أو من تجد الضغط شدٌ ًدا
علٌه ،أو من تراه مظلومًا أو فً حاجة إلى من ٌدافع عنه..
وفى تعاملك مع الناس تذكر حسناتهم وانس سٌئاتهم .وتؤكد أن كل إنسان مهما كانت حٌاته
مظلمة ،ال بد ستجد فٌه بعض نقط بٌضاء تستوجب المدٌح ..ابحث عن هذه النقط البٌضاء
وامتدحها وأبرزها واظهر له أنك تعرفها وتقدرها .عندئذ سٌحبك وٌكون مستع ًدا لقبول توجٌهك
أو توبٌخك بعد أن أظهرت له حبك..

لتكن ألفاظك بٌضاء ،حاول أن تكثر من ألفاظ المدٌح لمن ٌستحقها ..ال تكن شتامًا ،وال هدامًا،
وال مستهز ًئا ،وال متهكمًا على اآلخرٌن ..اضحك مع الناس ،ولكن ال تضحك على الناس .اشعر
كل أحد بتقدٌرك له ،وأعلن هذا التقدٌر أمام الكل ..استفد من الخٌر الذي فً الناس قبل أن تنقد
الشر الذي فٌهم .اعتبر أن الشر الذي فً الناس دخٌل علٌهم ،وواجبك أن تنقذهم منه ال أن
تحطمهم بسببه.
ً
فاضال فٌه الصفات المحببة إلى الناس.
 -8وإن أردت أن ٌحبك الناس فلتكن إنسا ًنا
ال تظن أن الناس ٌحبون ً
عبثا أو بال مقابل ،بل ٌحبون الشخص الذي تتركز فٌه الصفات التً
ٌحبونهاٌ ..حبون اإلنسان القدٌس ،واإلنسان الشجاع واإلنسان الناجح واإلنسان الذكى ..فلتكن
فٌك صفات جمٌلة ..عندئذ سٌحبك الناس بسببها ..لذلك إن أردت أن ٌحبك الناس قوم نفسك
ً
أوال..
أصلح العٌوب التً فٌك التً ٌكرهها الناس ،عندئذ ٌحبك الناس..
إن واجهك أحد بعٌب فال تغضب ،بل اختبر نفسك ً
جٌدا فربما ٌوجد هذا العٌب فٌك .حٌنئذ
اشكر من وجهك إلٌه وال تحزن منه..
 -9و إن أردت أن ٌحبك الناس ،احتمل الناس.
ال تنتقم لنفسك ،وال تقابل السٌئة بمثلها ،وال تغضب على َمنْ ٌسئ إلٌك ..كل إنسان له ضعفات
فاحتمل الناس .ال تتضاٌق بسرعة ،وال تخسر الناس بسبب أخطائهم ،بل اغفر لكل من ٌخطئ
إلٌك ..وعندما ٌرجع لنفسه وٌذكر احتمالك له ستزداد محبته لك ..وحتى الذٌن ال ٌرجعون ال
تخسرهم أٌضًا بل اذكر قول القدٌس ٌوحنا ذهبً الفم حٌنما قال( :من ال توفقك صداقته ،فال
تتخذه لك ً
عدوا).
 -11و إن أردت أن ٌحبك الناس كن مخلصًا لهم ،وكن حكٌمًا فً إخالصك.
عامل الناس بكل إخالص ،واحذر من أن تكون محبتك لهم ضارة بهم .بل لتكن محبتك فً
حكمة استخدم المدٌح ولكن ال تستخدم التملق وال الرٌاء .واستخدم الحنو ،ولكن ابعد عن التدلٌل
الضار ..كن مخلصًا فً حبك للناس ،هدفك صالحهم ولٌس مجرد أن ٌحبوك.
وهللا المحب قادر أن ٌسكب المحبة فً قلوبنا جمٌعًا لنحب بعضنا بعضًا كما أحبنا هو فً قلبه
الواسع الكبٌر.

