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 اإليثار والتضحية (فضاء التربية اإلسالمية)



النصوص المؤطرة للدرس

وُتوا َوُيْؤِثُروَن ا ا� م� لَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة م� وَن َمْن َهاَجَر ا� يَماَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحب� اَر َواْال� ُءوا الد� يقول ا� تعالى:” َوال�ِذيَن َتَبو�

ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن” ولَٰ نُفِسِهْم َولَْو كَاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة ۚ َوَمن ُيوَق ُشح� َنْفِسِه َفا� َعلَٰى ا�

أالية 9 سورة الحشر

عن أنس بن مالك رضي ا� عنه عن النبي صلى ا� عليه وسلم قال:” اليمون أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه”

صحيح مسلم

الشرح اللغوي

يوثرون: يفضلون

خصاصة: فقر وحاجة وسوء حال

يوق شح نفسه: يحتمي من البخل الشديد ومن الطمع

ال يومن أحدكم: ال يكتمل إيمانه

مضامين النصوص

بيان الصفات المميزة لألنصار وهي: حب إخوانهم المهاجرين وتفضيلهم على أنفسهم وعدم البخل عليهم بشيء.

ال يكتمل إيمان المومن حتى يحب إلخوانه الخير لهم.

مفهوم اإليثار والتضحية

اإليثار: هو تفضيل الغير على النفس،وتقديم مصلحته على المصلحة الذاتية، وهوأعلى درجات السخاء، وأكمل أنواع الجود، ومنزلة

عظيمة من منازل العطاء.

التضحية: هي بذل الن�فس أو الوقت أو المال ألجل غاية أسمى، وألجل هدف أرجى، مع احتساب األجر والثواب على ذلك عند ا�

. عز� وجل�

أقسام اإليثار

إيثار رضا ا� على رضا غيره وإن عظمت فيه المحن وأغضب الخلق.

إيثار اآلخرين على النفس وتقديم مصلحتهم على المصلحة الشخصية وهو درجة عالية في البذل والتضحية.

نتائج اإليثار

القضاء على األنانية وحب الذات

حسن الذكر عند الناس

يكسب العبد رفعة في الدنيا واآلخرة

تطهير القلب من البخل والشح واألنانية

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althaltha-iadadi#section-2986
https://www.alloschool.com/element/32645


تحقق الرضى النفسي

انتشار حس التعاون بين أفراد المجتمع والتكافل والمودة والرحمة.

توثيق المحبة واأللفة بين أفراد المجتمع

التضحية ودورها في صون المجتمع

للتضحية مظاهر كثيرة ال تخص مجاالبعينه، وإنما هناك تضحية بالنفس، والمال والوقت والجهد… وغيرها من أنواع التضحية.

وتعتبر التضحية من أهم الركائز التي تقوم عليها عالقة المسلمين مع بعضهم البعض، فهي تحافظ على تماسك المجتمع وتقيه من

عوامل الضعف والتشتت التي تنتج عن األنانية والبحث عن المصلحة الشخصية. ولنا في الرسول صلى ا� عليه وسلم وأصحابه

أعظم نماذج التضحية بالنفس والمال في سبيل هذا الدين العظيم.


