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  شيماء علي عبد ربه
  نعطي؟ أنكما ينبغي   فكلمه العطاء كثريا ما ترتدد يف كالمنا وحديثنا ولكن هل نعطي مجيعاً 

 بالدرجةمهتم  إنسانكل   أصبح املادية احلياةذات الرمت السريع واليت يغلب عليها منط  احلياةففي ظل 
سواء اختلفت مع طموحات ورغبات من  وأهدافهبأن يأخذ وأن يستفيد وأن حيقق مطالبه وطموحاته  األوىل

  .حوله أم ال
من  أمناط ىما نر  وكثرياً  .بدون قصد أورمبا بقصد  .وإيثارهالسجون حب الذات  ىسر أ مجيعاً  أصبحنا
 ةن يعاملوا بطريقأو  ميدحوا دوماً  أنجيب  وأم أشخاص أهم وأمكل الدنيا تتمركز حوهلم   أنالبشر يرون 

  .اآلخرينمن  أفضل
 ىعل نه دوماً أفكل منا حيس ، نشعر أنكل شخص منا بعضا من هذا ولو بدون   أصابرمبا  احلقيقة

مثلما تم  اآلخرينحل مبصا أحياناورمبا ال تم ، بدون تعب يءكل ش  ىن حيصل علأنه يريد أصواب و 
  .الشخصيةمبصاحلنا 

 :فقد قال النيب صلي اهللا عليه وسلم اآلخريننه يدعونا للعطاء وإليثار أنا لديننا احلنيف لوجدنا ولو رجع
منه  ىاشتك إذااملسلمون هم كالبنيان  أنوالسالم  الصالة أفضلقال عليه و  "ما حتب لنفسك ألخيكحب "

  .فيما معين احلديث ىبالسهر واحلم األعضاءعضو تداعي له سائر 
من  األرضاليت يراها بعض املسلمون يف خمتلف بقاع  الكربى االبتالءات ىحينما ير  اإلنسان أن واحلقيقة

واملمتلكات  اإلعراضوتدمري للمنازل واغتصاب  إهاناتوجماعات واستضعاف وتشريد وقتل وتعذيب و  إمراض
  .حيزن بل ويبكي كمدا

ما فيه  ىننسو  سيئةونأكل وننام ونضحك وحنس بامللل بعدها وان حياتنا  ىننس لكننا بعد قليلو  
  .ربع ما منلكه حنن ال ميلكون نصف وال حىت وأميف كل مكان  املستضعفون إخواننا

عض كيف يكون قد يقول الب، املسلمني يف كل مكان إلخوانناما حنن مطالبون به هو العطاء  ��	���	���	���	�

  ذلك؟
  .أدينا حق اهللا علينا لرمبا رفع البالء عنهم إننان نعبد اهللا حق عبادته فلو أب: نقول فلنبدأ

  .يعينهم ويرزقهم الصرب وخيفف عنهم أنونتوسل هللا العزيز الرحيم  ةجاباإل أوقاتندعو هلم يف  أن ::::�����ً�����ً�����ً�����ً
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حسب  مكن لنا ذلك وكلأن أ ةواجتماعي ةنفسيو  ةن نقدم ما نستطيعه هلم من مساعدات ماديأ ::::�����ً�����ً�����ً�����ً

  .ما يستطيع

ً�����ً�����ً�����ً�����لو قوي و أفضل فسنصبح أصبحنا أذا إ ننا يف حياتنا مستقيمني يف ديننا ألن نكون حنن ناجحنيأ ::::

وسيعلم العدو حقا من  ةساءو اإل ىذنواع األأشد أالعدو الذي حييق م  ىفأننا سنتغلب عل ىقو أأصبحنا 
مهات ناجحني أو  باءآو موظفني ناجحني ناجحني و ن نكون طلبه أفأذن جيب ، من هم العربهم املسلمني و 

  .خملصني و عباد هللا قبل كل ذلك أصدقاءو 

ً�����ً�����ً�����ً�����خر حيايت أحدنا حيايت ضنك ويقول أفيقول ، عليها"نتبرت"ن ال أنعمه و  ىن نشكر اهللا علأ ::::

  ذلك ملاذا؟كل  .احلياةريد أمل اعد  أخرىلدي وتقول  أملخر ال أيقول و  ةشياء سيئأو حيايت كلها أ ةسيئ
يف  ىحوال املرضأتأملنا يف  أننالو و ، األمر حقيقةيف  ةمشكل يأوال متثل  تافهة ألسبابرمبا  

 أونواع التعذيب والقتل البشع اليت تفطر القلب أتأملنا  أوشيوخ رجال و طفال ونساء و أاملستشفيات من 
 إىل خبيثةمراض ألديهم  و منأ منحرفةله كالفقر املدقع واليتم والتشرد والعيش يف ظل عائ  القوية االبتالءات

ن ال نصاب باليأس وال بامللل أن نشكر اهللا عليها و أقل ما ميكننا فعله أ ىننا يف نعم كرب أأخره لعرفنا مجيعا 
  .الشديد واالكتئاب قدر ما نستطيع

ريد ال ي "الزهقان"املكتئب  فاإلنسان العطاء أعداءاكرب  أيضاً و النجاح  أعداءن اليأس وامللل مها اكرب أل
  .اآلخرينن يعطي مفيد وال أل يءش يأداخله لفعل  اهلمةال جيد  ألنهيفعل شيئا  أنن يعطي وال يريد أ

ن نذكر أ ىفال ننس ... األوليف املقام  سالميةاإلمتنا وعن العطاء أل وقد حتدثنا عن العطاء عموماً  ماأ
نعطيها بأن نغذيها ، كيف نعبد اهللالدين و  نفسناأنعطيها بأن نعلم  وكيف يكون ذلك؟، ألنفسنان نعطي أ

سنا مبا يدور حولنا يف الكون نفأن نعرف أو ، كل حسب اهتماماته  ةالعلم واملعرف يضاً أبغذاء الروح وهو القران و 
  .حداث وقضاياأمن 

ن نعطي أو ، نفسنا ونعزز نقاط قوتنا ونعاجل نقاط ضعفناأن نفهم أو ، فضللأل ن نتغري دوماً أن حناول أو 
 حينما يكون راضيا عن نفسه دينياً  اإلنسانن إن نعرف أوجيب ، عمال اخلريأوقت لعمل  أيضاً  ألنفسنا
 النفسي ىالفرد بالرض ىفعمل اخلري يعود عل، ن يتخيلها بشرأميكن  ةحيا أفضلنه يعيش إف وحياتياً  وخلقياً 

 ألنفسنافقط بل  لآلخرين طاءً عليس  احلقيقةفلذا االهتمام به هو يف ، والسالم الروحي بدرجه كبريه جداً 
  .أيضاً 
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ومل نفعل شيئا  أيدينامن بني  األيامحياتنا فال تتسلل  أيامالستغالل  الفرصة أنفسنان نعطي أكما جيب 
  .بعد مماتنا أوحياتنا  إثناءينتفع به احد من حولنا  أو أخرتناينفعنا يف 

نعطيهم الوقت واحلب واحلنان واالهتمام ونغدق ، منا نيوللمقربن نعطي ملن حولنا أن نذكر أ ىوال ننس
فال ، و دائماأن ال نعترب وجودهم يف حياتنا مضمونا أنتذكر عليهم بكل ما منلك ونسعدهم بكل ما منلك و 

  .يديناألو ضاعوا من بني  إالنشعر بقيمتهم 
نتغلب  أنوحناول ، ل ذي حق حقهتم ونعطي ك، صديقفكل قريب وحبيب و  حداً أمنهم  ىوال ننس

  .أنفسنا ىعل اآلخرينحبنا لذاتنا ونؤثر  ىعل
ما فيها  وأمجل قصرية احلياةن ألنعلم و ة، مجل حياأ لو اتبعنا ذلك لعشنا مجيعاً  وأخوايت إخواينصدقوين 

  .ةسامي ةرقيق ةمن معاين مجيل الكلمةالعطاء بكل ما يف 
 .ن شاء اهللاإلقاء قريب  إىلحتيايت لكم و 


