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هل نحن فً حٌاتنا نأخذ أم نعطى؟ أم نحن نأخذ ونعطى ،أم نأخذ وال نعطى؟ لسنا نستطٌع أن
نفهم كل هذا ،ما لم ندرك فً عمق :ما هً فلسفة األخذ والعطاء.
كلنا فً الحٌاة نأخذ ونعطى ..وسعٌد هو اإلنسان الذي مهما أعطىٌ ،شعر أنه ٌأخذ أكثر مما
ٌعطى ،أو ال ٌشعر إطال ًقا أنه ٌعطى..
مسكٌن ذلك الشخص الذي ٌظن أنه ال ٌأخذ شٌ ًئا ،أو الذي ال ٌحس ما قد أخذه ..إنه ٌعٌش
تعٌسًا فً الحٌاة ،شاعرً ا بالظلم ،وشاعرً ا بالعوز ،وٌقضى عمره فً التذمر وفً الضجر وفً
الشكوى ،وفى االفتقار إلى الحب.
واحد فقطٌ ،عطى باستمرار دون أن ٌأخذ من أحد ،إنه هللا .وهللا وحده ٌعطى الكل ،وال ٌأخذ
من أحد شٌ ًئا ..ألنه ال ٌحتاج إلى شًء ،فهو مكتف بذاته ،كامل فً كل شًءٌ ،ملك كل شًء،
وال ٌوجد عند أحد شًء ٌعطٌه هلل..
ولكن لعل البعض ٌسأل :ألسنا فً الصالة نعطى هللا وق ًتا ،ونعطٌه قل ًبا ،ونعطٌه ح ًبا؟! كال،
لٌس هذا هو المفهوم الحقٌقً للصالة .إننا عندما نصلى ،إنما نأخذ من هللا نعمة ،ونأخذ منه
بركة ،ونأخذ منه كافة احتٌاجاتنا الروحٌة والمادٌة ..بل نأخذ أٌضًا لذة التخاطب معه ،ولذة
الوجود فً عشرته اإللهٌة..
وتسبٌحا وتمجٌدً ا ،ما أسهل علٌه أن ٌمتنع
ركوعا
إن الذي ٌظن أنه ٌعطى هللا وق ًتا ،وٌعطٌه
ً
ً
محتجا بأن لٌس له وقت لٌعطٌه!
أحٌا ًنا عن الصالة
ً
وما أسهل على هذا اإلنسان أن ٌجدف على هللا الذي ٌطالبه بكل هذا التسبٌح والتمجٌد!! والذي
ٌفرض علٌه كل هذه الفروض! وما أسهل على هذا اإلنسان أن ٌحتج بأنه لٌست لدٌه
صحة للصوم ،ولٌست لدٌه رغبة للتعبد ،ولٌس لدٌه وقت للصالة ..وأن قام بمثل هذه العبادة،
ٌقوم بها بطرٌقة حرفٌة آلٌة ال روح فٌها.
الواقع إننا نصلى ألننا محتاجون إلى هللا ،لذلك نبسط إلٌه أٌدٌنا إشارة إلى أخذنا منه ..إن
أفواهنا تتقدس عندما تلفظ اسمه القدوس ،وقلوبنا تبتهج بعشرته وإنه لتواضع كبٌر من هللا أن
ٌسمح لنا بمخاطبته ،ومنه عظٌمة منه أن ٌوقفنا أمامه .لذلك فً كل مرة نقف للصالةٌ ،نبغً أن
نشكره-تبارك اسمه -على هذا التفضل والتواضع.

وعندما ٌقول هللاٌ" :ا ابنً أعطنً قلبك" ،إنما ٌقصد :أعطنً هذا القلب ألمأله بركة وح ًبا
وطهارة .أعطنً هذا القلب لكً أقدسه وأنقٌه وأغسله من جمٌع أقذاره ،وأرفعه عن مستواه
األرضً لكً أجلسه فً السماوٌات ،وأرٌه مجدي..
لذلك فً كل مرة نذهب فٌها للصالةٌ ،نبغً أن نشعر بأننا نأخذ وال نعطى ،وإنها بركة لنا
ولٌست فرضًا علٌنا.
هذا من جهة هللا ،وأما من جهة الناس ،فإننً أسأل :أترانا ح ًقا نعطٌهم شٌ ًئا مهما كنا محبٌن
وكرماء؟
نحن ال نملك شٌ ًئا لنعطٌه .كل الذي لنا هو ملك هلل ،استودعنا إٌاه ،وقد أخذناه منه لنعطٌه
ً
مقاال آخر عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة
لغٌرنا (اقرأ
والمقاالت) .كل ما نتبرع به لمشروعات الخٌر ،إنما نقول عنه هلل ما سبق أن قاله داود النبً:
"من ٌدك أعطٌناك" .تمامًا كاالبن الصغٌر الذي ٌقدم هدٌة فً عٌد األسرة ألبٌه أو أمه ،ومنهما
قد أخذ المال الذي اشترى به هذه الهدٌة..
إن هللا قد أعطانا الٌد التً تعطى ،وأعطانا الخٌر الذي نعطى منه ،بل قد أعطانا أٌضًا محبة
العطاء..
نعم ،حتى موهبة العطاء قد أخذناها منه .هذه الفضٌلة ،فضٌلة العطاء ،قد تفضل هللا فأنعم بها
علٌنا ..هً جزء من عمله فٌنا ،وجزء من مؤازرة نعمته لنا .ألن كل موهبة صالحة ،هً نازلة
من فوق ،من عند هللا..
كل شًء نعطٌه سنجده فً األبدٌة ،وسنأخذ أكثر منه بكثٌر .وسنرى أن المكافأة فً السماء
أغزر وأوفر .فالشًء الذي نعطٌه ،أو الذي ٌعطٌه هللا عن طرٌقنا ،هو محجوز لنا فوق ،لم
ٌضع ..فً الواقع أننا لم نعطه ،وإنما ادخرناه! فأٌن العطاء إذن؟!
إننا نعطى الفانٌات ونأخذ الباقٌات ،نعطى األرضٌات ونأخذ السماوٌات .نعطى المادة ونأخذ
البركة .ال شك أننا نأخذ أكثر مما نعطى..
عود نفسك على العطاء .فقد قال الكتاب" :مغبوط هو العطاء أكثر
لذلك أٌها القارئ العزٌزِّ ،
من األخذ"
أعط بفرح ولٌس بتضاٌق ألن الكتاب ٌقول" :المعطى بسرور ٌحبه الرب" .وأعط عن حب
وعن عاطفة .وأعط بوفرة وبكرم أعط وأنت موسر ،وأعط وأنت معوز ،فالذي ٌعطى من
أعوازهٌ ،كون أعظم بكثٌر ممن ٌعطون من سعة .وأجره أكبر فً السماء.

وإن لم ٌكن لك ما تعطٌه ،أعط ابتسامة طٌبة ،أو كلمة تشجٌع ،أو عبارة تفرح قلب غٌرك.
وال تظن أن هذا العطاء المعنوي أقل من العطاء المادي فً شًء ،بل أحٌا ًنا ٌكون أعمق منه
أثرً ا ،ولكن حذار أن تكتفً بالعطاء المعنوي إن كان بإمكانك أن تعطى المادة أٌضًا.
واشعر -عندما تعطً -أنك تأخذ .إن السعادة التً ٌشعر بها قلبك حٌنما ٌحقق سعادة لغٌره ،هً
شًء كبٌر أسمى من أن ٌقتنى بالمال ..إن راحة الضمٌر التً تأخذها ،وفرحة القلب برضى
الناس ،كلها أمور أسمى من المادة قد أخذتها وأنت تعطى ..وستأخذ أعظم منها فً السماء.
كثٌرا مع الذي تعطٌه .وإال كانت منزلتك هً منزلة قاض ال عابد ..ال
وعندما تعطى ال تحقق
ً
كثٌرا لئال تخجل الذي تعطٌه ،وترٌق ماء وجهه .أعطه دون أن تشعره بأنه
تحقق
ً
ٌأخذ ..حسن إنك قد أعطٌته حاجته ،أعطه أٌضًا كرامة وعزة نفس ،وال تشعره بذله فً األخذ.
وعندما تعطى أنس أنك قد أعطٌت .وال تتحدث عما فعلته ،بل ال تفكر فٌه .ولعل هذا هو ما
ٌقصده السٌد المسٌح بقوله" :إذا أعطٌت صدقة ،فال تجعل شمالك تعرف ما فعلته ٌمٌنك" .وإن
تذكرت قل لنفسك" :أنا لم أعط هذا اإلنسان شٌ ًئا ،بل هو الذي أعطانً فرصة ألسعد بهذا
األمر".
إن األم تعطى ابنها حنا ًنا ،إنما تسعد هً نفسها بهذا الحنان .وهى عندما ترضعه ،إنما تشعر
براحة ،ربما أكثر من راحته هو فً الرضاعة .ذلك إن عمل الحب هو عمل متبادل ٌأخذ فٌه
اإلنسان أثناء إعطائه لغٌره.
خٌرا على وجه الحقٌقة .إن أجره لٌس فٌه،
وعمل الخٌر الذي ال تأخذ منه سعادة ،لٌس هو ً
ضائع.
عمل
انه
بعد.
فٌما
ولٌس
كذلك عندما تأخذ ،خذ من هللا وحده ،وممن ٌرسلهم هللا إلٌك .وحاذر من أن تأخذ
من الشٌطان شٌ ًئا وال من جنوده.
ٌعطٌه.
مما
أكثر
ٌأخذ
ٌعطى،
عندما
الشٌطان
إن
قد ٌعطٌك لذة الجسد ،وٌأخذ منك كرامة الروح .وقد ٌعطٌك الكرامة .وٌأخذ منك االتضاع ،وقد
ٌعطٌك الغنى ،وٌأخذ منك الزهد ،وٌعطٌك الدنٌا ،وٌأخذ منك اآلخرة وٌعطٌك اللهو والعبث،
وٌأخذ منك الحكمة والرزانة .وٌعطٌك اللعب ،وٌأخذ منك النجاح ..إنه ٌأخذ الجوهرة التً فٌك،
وٌعطٌك القشور التً لها.
تخطئ إن ظننت أنك تأخذ منه شٌ ًئا .إنك الفاقد ،ولست اآلخذ ،ولست المعطى.
أما هللا ،فإنه ٌعطى على الدوام ،وٌعطى بسخاء وال ٌعٌر ،وٌعطى عطاٌا صالحة تلٌق
بصالحه ..إننا نعٌش فً عطائه كل لحظة من حٌاتنا.

