العطاء والبذل
" َم ْغ ُبو ٌط ه َُو ا ْل َع َطا ُء أَ ْك َث ُر مِنَ األَ ْخذِ" (سفر أعمال الرسل ٓ.)53 :0
بهذه العبارة الدسمة فً معانٌها ،نبدأ موضوعنا عن العطاء والبذل.
إن هللا تبارك اسمه – هو أول من أعطى ،وأعطى بسخاء.
ضا نعمة العقل
لقد أعطى اإلنسان نعمة الوجود حٌنما خلقه ،وأعطاه معها نعمة الحٌاة ،وأٌ ً
ضا سلطا ًنا فً
والنطق .وهكذا تمٌز اإلنسان بأنه مخلوق حى عاقل .ناطق .أعطاه هللا أٌ ً
األرض ،وكرامة فوق كل المخلوقات األرضٌة ،بل أعطاه فوق ذلك كله ،شرف التحدث إلٌه
وزوده طوال حٌاته ببركة الرعاٌة والحماٌة
(فى الصالة)ّ .
لهذا كله ،كان لقب (المعطى) من ألقاب هللا عز وجل.
أما اإلنسان الذي ٌقدم العطاء ،فهو عبد المعطى ،أخذ من سٌده ما ٌعطٌه لغٌره..
أٌضا هو المعطى الوحٌد الذي ٌعطى من عنده.
ح ًقا ان هللا – لٌس فقط هو المعطى األول ،بل ً
أما نحن فنعطى غٌرنا مما ٌعطٌنا هللا.
الذى علمنا موهبة العطاء ،وأعطانا الذي نعطٌه

وقد دربنا هللا على العطاء ،وشجعنا علٌه بأمور عدة:
أٌضا
ضا أنه أمرنا ً
منها انه أمرنا بإعطاء ٌوم من االسبوع له .هو ٌوم مقدس هلل .ومنها أٌ ً
بتخصٌص جزء من أموالنا له ،ننفق على الفقراء والمحتاجٌن ،وعلى مشروعات البر.
ومن تشجٌعنا على العطاء ،أنه جعل مكافأة علٌه ،سواء فً السماء أو على األرض ،حٌث أنه
على قدر ما نعطىٌ ،عطٌنا هللا وأزٌد.
فما هً اذن قواعد العطاء؟ وكٌف ٌكون فً وضعه المثالى؟

القاعدة األولى هً أن تعطى عن حب واشفاق ،وعن اقتناع
فهناك من ٌعطى مرغ ًما ،حٌن ٌلحون علٌه وهو ال ٌرٌد! ومن ٌعطى لمجرد الخجل ممن
ً
مجاملة ،أو لمجرد إداء
ٌطلبون الٌه من اجل المساهمة فً مشروع بر! ومثل من ٌعطى
واجب ،أو انسٌا ًقا مع تٌار معٌن لٌس من السهل التخلف عنه! وهنا من ٌعطى محبة للظهور
وللمدٌح!!
كل اولئك قد ٌعطون من جٌوبهم ولٌس من قلوبهم! ولٌس هذا هو العطاء المطلوب ،إذ لٌست
فٌه أٌة عاطفة نحو المحتاجٌن...

والعطاء المثلى ،لٌس هو فٌمن ٌطلب منك فتعطٌه ،بل األكثر هو االحساس باحتٌاج أولئك
المحتاجٌن ،وإعطائهم دون أن ٌطلبوا...
كثٌرا ما ٌعطٌنا دون أن نطلب .فكم باألولى اذا ما طلبنا منه ،فإنه ٌعطٌنا
فإن هللا تبارك اسمه ً
أكثر مما نطلب...
فلتكن فٌنا هذه المثالٌة التً قدّمها لنا هللا ،فنعطى اآلخرٌن أكثر مما ٌطلبون .النهم قد ٌكونون
ً
خجال أو خو ًفا من أن ٌوصفوا بالطمع...
فً حاجة ،ومع ذلك ال ٌطلبون كل ما ٌرٌدون ،إما

أٌضا هو أن تعطى من األشٌاء الجٌدة الفائضة.
ومثالٌة العطاء ً
اشخاصا ال ٌعطون إال من الفضالت ،أو من األشٌاء المرفوضة منهم ،فٌتخلصون
ألن هناك
ً
منها عن طرٌق العطاء ،ولكن لٌست هذه هً فضٌلة العطاء الذي ٌتمثل اإلنسان فً أعطاء
أجود وأفضل ما عنده .وهكذا كان ٌفعل حاتم الطائى الذي كان من أكرم العرب فً عطائه...
ومٌزان العطاٌا ال تكون على قدر من ٌأخذونها .انما كرم العطاٌا هً أن تكون على قدر
معطٌها...

وأفضل نوع من العطاء ،هو أن ٌعطى اإلنسان من أعوازه...

أى أن ٌعطى وهو محتاج .هذا ٌكون عطاؤه ذا عمق .ألنه ٌحمل معنى التضحٌة باإلضافة إلى
صفات العطاء األخ ُرى .وما أعمق ما قاله مرشد روحى فً أحدى فترات المجاعة ،حٌث قال
صم وقدّم -لهم طعامك"!
"اذا لم ٌكن عنده ما تعطٌه لهؤالء المساكٌن" .ف ُ
ومن هنا كان العطاء الذي ٌقدمه الفقراء – مهما كان ً
قلٌال فً كمٌته – فهو فً نوعٌته أفضل
مما ٌقدمه األغنٌاء من فضالتهم

ومن أجمل صور العطاء ،أن ٌصبح عادة عند المعطى..
مر علٌه ٌوم لم تتح له فٌه فرصة للعطاء.
فهو ٌعطى باستمرار ،وٌعطى كل ٌوم .وٌأسف إن ّ
وهو ال ٌرد طال ًبا مطل ًقا .وٌعطى الكل دون تفرٌق .وال ٌعطى بكٌل أو مقٌاس ،إنما ٌعطى بال
حدّ  ،وبال عدّ  .وٌنمو فً موهبة العطاء ٌو ًما بعد ٌوم...
مصدر ا لمقال :موقع األ نبا ت كالهٌمان وت.

ومتى أعطى ٌعطى بكرم وسخاء ،كعطاٌا هللا التً تتدفق علٌنا...

والمعطى ال ٌفتخر بعطائه ،وال ٌطلب عنه أج ًرا هو مدٌح الناس.
إنما بقدر االمكان ٌعطى فً الخفاء ،وأجره عند هللا الذي ٌرى كل ما فً الخفاء وٌكافئ
علٌه ...وهو ٌواظب على العطاء ،واث ًقا من أنه لٌس ٌتنازل عن شًء من أمواله .إنما هو
ً
كنوزا فً السماء...
ٌكنز له
وٌدرك فً أعماق قلبه ،وفً ثقة انه ال ٌعطى إنما هو ٌأخذ! أي ٌأخذ بركة هً أعمق بكثٌر
مما ٌعطٌه .وهذه البركة تتابعه فً امواله ،وفً كل ما تمتد الٌه ٌده .فهو ٌستبدل العطٌة
المادٌة الفانٌة بعطٌة أبدٌة ال تفنى....

والعطاء األكبر ،هو أن ٌعطى اإلنسان نفسه فدا ًء لغٌره...
ألن كل عطٌة اخرى هً خارجة عن ذاته .أما تقدٌم النفس عطٌة ،فهو أعظم من كل شًء.
ٌعبر أحدهم عن محبته لصدٌق له ،فٌقول "أنا مستعد أن أفدٌه بحٌاتى" ...هنا قمة
وكثٌرا ما ّ
ً
العطاء

على األقل إن لم ٌستطع أحد عن ٌقدم حٌاته ،أو لم تأت مناسبة لذلك ،فعلى االقل ٌمكنه أن
ٌتبرع بشئ من دمه ،حٌنما ٌُطلب ذلك منه النقاذ حٌاة مرٌض أو جرٌح...
إن مجاالت العطاء متسعة ،ولٌساهم كل أحد فٌها بما ٌستطٌع...

