انرٌه ٌعطُن
تكلمنا عن القلب الحنون ،الذي ٌعطف على الناس روحًٌا .هذا القلب ٌعطف أٌضًا مادًٌا،
وباستمرار ٌعطى..
وهذه هً شٌمة الذٌن ٌعطونٌ :عطون بحب ،وبسخاء وباستمرار ،وبدون أن ٌطلب
منهم ..وبراحة داخلٌة..
ما أجمل أن نشرك هللا معنا فً أموالنا ،فٌكون له نصٌب منها.
َمب وعطًٍ هلل ،ال وحسبً جس ًءا ضبئ ًعب مه مبنىبَ ،إومب وحسبً بركت كبٍرة نببقً انمبل.
إذ أن هللا عندما ٌأخذ من مالنا شٌ ًئا ،إنما ٌبارك هذا المال ،فٌزٌد أكثر من األصل بما ال
ٌقاس .وٌصبح ً
ماال مبار ًكا ،وٌعوضه الرب أضعافا من جهات أخرى .ونجد أننا بهذا العطاء
قد زدنا ولم ننقص.
وفى الواقع أننا ال نعطى هللا من مالنا ،بل من ماله هو ..إن كل شًء نملكه هو ملك هلل،
ونحن مجرد أمناء علٌه ،مجرد وكالء هلل فً هذا المال الذي استودعنا إٌاه لكً ننفقه فً
الخٌر .ح ًقا ،ما الذي نملكه نحن؟! نحن الذٌن قٌل عنا إننا":عراة جئنا إلى األرض ،وعراة
نعود إلى هناك" ..هللا هو المالك الحقٌقً لكل ما نملك .وما أصدق داود النبً حٌنما قال
هلل" من ٌدك أعطٌناك"..
وقد ظهر العطاء فً التوراة فً وصٌة العشور ،حٌث طلب هللا من الناس أن ٌدفعوا
العشور من كل ما ٌملكون.
ولكن العشور لم تكن كل شًء فً العطاء ..كانت هناك أٌضًا البكور ،والنذور ،والتقدمات،
والقرابٌن ،والنوافل.
وفً البكور كان اإلنسان ٌعطً أوائل ثمار األرض .أول حصٌده ٌقدمه للرب ،لكً ٌبارك
الرب كل الحصاد .كما كان ٌقدم المولود البكر من كل حٌواناته ،حتى ابنه هو البكر ،كان
ٌقدمه لخدمة الرب ،كما قال الرب فً التوراة " قدس لً كل بكر ،كل فاتح رحم".

ما أجمل أن نعطً البكور للرب :المرتب األول الذي ٌتقاضاه اإلنسان ،والعالوة األولى
ً
فمثال أجرة أول عملٌة ٌجرٌها الجراح ٌقدمها للرب وأول
وأول إٌراد خاص ٌصل إلٌه.
كشف للطبٌب ،وأول درس خصوصً للمدرس ،وأول عمل ٌد للصانع .وهكذا ٌبارك هللا
كل أعمالنا ألنها بدأت به ،وقدمنا أولى ثمارها له..
ضا ..الساعة األولى فً النهار نقدمها هلل .أول كلمة ننطق
بل أن بكور الوقت نقدمها هلل أٌ ً
بها كل ٌوم تكون كلمة موجهه إلً هللا .أول عمل نعمله فً ٌومنا ٌكون مختصًا باهلل
وعبادته .وبهذا ٌبارك هللا ٌومنا وٌقدسه وبنفس الوضع أول ٌوم فً عامنا ٌكون ٌومًا للرب.
وفً عطائنا ال ٌصح أن نحاسب هللا بالدقة الحرفٌة .فإن دفعنا العشور ً
مثال ،ال ٌجوز أن
نقول هلل" :كفاك هذا! لٌس لك شًء عندنا بعد!"
كال ،إن العشور والبكور هً الحد األدنى للعطاء ،وأما العطاء فال حدود له ،أنه ٌختص
بالقلب الحنون العطوف الذي ٌعطً عن حب مهما كانت قٌمة العطاء ،دون أن ٌحاسب هللا
على ما ٌعطٌه..
ولقد جاءت المسٌحٌة فرفعت العطاء عن مستوى العشور .وقالت" :من له ثوبان ،فلٌعط
الذي لٌس له" .ولم تكتف بهذا ،بل تطورت إلً العطاء بغٌر حدود .فقال السٌد
المسٌح فٌاإلنجٌل المقدس" :من سألك فأعطه .ومن طلب منك ،فال ترده".
هكذا لم ٌقتصر العطاء على العشور والبكور والنذور ..بل بقى باب الكمال مفتوحً ا لما هو
أكثر من هذا (اقرأ ً
مقاال آخر عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة
والمقاالت) ..فعندما جاء الشاب الغنً إلً السٌد المسٌح ٌستلهم منه معرفة الطرٌق الذي
ٌوصله إلً الحٌاة األبدٌة ،أجابه بتلك الوصٌة الجمٌلة الخالدة..
ً
كامال ،أذهب وبع كل مالك وأعطٌه للفقراء ،وتعال أتبعنً".
"إن أردت أن تكون
هذه الوصٌة ،نفذها القدٌس انطونٌوس حرفًٌا وبها أسس الحٌاة الرهبانٌة فباع ثالثمائة فدان
كان ٌملكها من أجود األطٌان ،ووزع ثمنها على الفقراء ،وعاش حٌاة الزهد والنسك..
وسٌر القدٌسٌن تحكً لنا صور عجٌبة للعطاء..
ً
رجال فقٌرً ا ،وإذ لم ٌكن له ما ٌعطٌه ،باع إنجٌله
فالقدٌس األنبا سرابٌون الناسك ،رأى
وأعطاه ثمنه .وفً ذلك الوقت لم تكن هناك مطبوعات ،وكان اإلنجٌل مخطوطة ثمٌنة ..ثم

مر بعد ذلك فرأى فقٌرً ا آخر .وإذ لم ٌكن له شًء أخر ٌعطٌه ،خلع ثوبه وأعطاه له .ورجع
إلً مسكنه بال ثوب وال إنجٌل .فلما سأله تلمٌذه( :أٌن إنجٌلك ٌا أبً؟) ،أجابه( :كان هذا
اإلنجٌل ٌقول لً" :اذهب بع كل مالك وأعطٌه للفقراء " فبعته ألنه كان كل ما لً) ..فقال له
تلمٌذه( :وأٌن ثوبك؟) فأجابه( :خلعته لٌلبسه المسٌح.)..
َنعم أجمم مب فً انعطبء ،أن ٌعطى .اإلوسبن مه أعُازي..
ألن الشخص الذي ٌعطى من أعوازه ،إنما ٌفضل غٌره على نفسه ،بل ٌتعب ألجل إراحة
غٌره .وهذا هو منتهى الحب الذي فٌه تزول الذاتٌة ،وتحل فً موضعها محبة الغٌر ..وقد
ً
ضئٌال فً الصندوق .وقال إنها أعطت
مدح السٌد المسٌح األرملة الفقٌرة التً وضعت شٌ ًئا
أكثر من الجمٌع ،ألنها أعطت وهً محتاجة..
إن انقهب انحىُن دائ ًمب ٌعطىَ .إن نم ٌجد شٍئًب ٌعطًٍ ،فإوً ٌعطى كهمت حب..
و قد ٌوجد شخص ٌقترض لكً ٌعطى غٌره .أو ٌطلب من اآلخرٌن لكً ٌعطى للمحتاجٌن.
ومن هنا نشأت الجمعٌات الخٌرٌة التً تجمع لتعطى..
َنكه أٌم عطبء ٌُ انقهب ذاتً .أعط انىبش مه قهبك ،قبم أن تعطٍٍم مه جٍبك.
أعطهم عاطفة ،قبل أن تعطٌهم ً
ماال .أظهر لهم أنك شخص محب ،ولٌس مجرد شخص
عمال اجتماعًٌا أو إدارٌا ،ولكنه لٌس ً
محسن ..والعطاء الخالً من الحب ٌكون ً
عمال روحًٌا.
والقلب الحنون عندما ٌعطى ،إنما ٌشعر أنه ٌتعامل مع هللا ذاته:
مه مبل هللاٌ ،عطى عٍبل هللا ،دَن أن ٌشعر بأي فضم مه جٍتً.
هذا القلب العطوف ٌعطى للكل..
ال ٌقتصر على األصدقاء واألحباء ،وذوى القربى ،وبنى جنسه ،وأخوته فً الدٌن والمذهب.
كال ،بل ٌضع أمام عٌنٌه أن ٌرٌح الكل ،وٌشفق على الكل .وبهذا ٌكسب الكل ،وٌحٌط نفسه
بجو من المحبة.
َانقهب انعطُف ٌعطى دَن أن ٌطهب مىً.
هو دائم التفكٌر فً احتٌاجات الناس ،دون أن ٌقولوا له.

ٌرٌد أن ٌرٌح الناسٌ ،رٌد أن ٌسعدهم .وأن وضعت فً ٌده مسئولٌةٌ ،ستخدمها لراحة
الناس .وإن وهبه هللا ثروة أو سلطة أو أٌة إمكانٌة ،فإنه ٌستخدمها ألجل راحة الناس ،كل
الناس.
محتاجا .بل ٌظل
شخصا متع ًبا أو
والقلب العطوف ال ٌستطٌع أن ٌنام ،إن سمع أن هناك
ً
ً
ٌفكر ماذا ٌفعل ألجله.
لذلك كان من المستحٌل على مثل هذا القلب أن ٌؤذى أحدً ا ،ألنه ٌتألم آلالم الناس ،أكثر
من تألمهم هم.

