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،موػوو ممماإلؼـوُرمُخؾٌقمسظقٌممِعْنمأخالَقماإلدالَمم،موصػيمطرمييمؼؿؿِقُزمبفومادللؾممسنمشريهمعنماظـوَس

عنمأمسىمصورماظّرِضيِّماِّخالِضويِّ،مواظؽؿووَلماإلغلووِغيِّ،مصِؿوْنمخالِظوِهمؼلوؿملقُممادلومعُنمَأْنمؼـؿ ورمسؾوىمممممممممم

م،موعـزظويمسظقؿويممواظلكوءمعرتؾيمسوظقيمِعنمعراتىماظؾذلمى،موػوغػله،موؼؿغؾَُّىمس َؾىمػواُهمروسًيمهلِلمتعوَظ

م.عـوزلماظعملوءمعن

اخؿورهم:مصكثرهمإؼـوًرام،مماظِؿؼدؼممواالخؿقورمواالخؿ وصم:،ممبعـى"مآثرمُؼوْمِثرمإؼـ وًرام"مع درواإلؼـور:ممممممم

أنمؼؼدمماإلغلونمشريهمم :وإلؼـور(مب)م،موؼؼ دبه ه،مواظشيءمبوظشيءمخِ م،موؼؼول:مآثرهمسؾىمغػلهموصضؾه

:مػومصضقؾيمظؾـػسمبفومؼؽفماإلغلونمسنمموضولمابنمعلؽوؼه:م)اإلؼـورم،موؼػضؾهمسؾىمغػلهمصقؿومحيى

  (م)تفذؼىماِّخالقمالبنمعلؽوؼه(.بعضمحوجوتهماظيتمخت همحؿىمؼؾذظهمدلنمؼلؿقؼه

وماظوـ م)صوؾىماهللمسؾقوهمممم،مواظيتمغفوغومسـفاظذاتمواِّغوغقيمموػومضدم)اِّثرة(مواظيتمؼؼ دمبفومحّىم

ًُمَأغ س مْبن مع وِظوٍكممم:ع ْنمِػش وُممَضول ودؾم(،مص ـْوهُممم)د ِؿْع ـِِؾوّيممم:مؼ ُؼوولُمم(ر ِضوي ماظؾَّوُهمس  ص وؾَّىماظؾَّوُهمس َؾْقوِهمممم)َضوول ماظ

م(م)عؿػقمسؾقه(.و ع ْوِسُدُطْمماْظق ْوُضم،َصوْصِؾُروامح ِؿىمت ْؾَؼْوِغيم;َإِغُؽْممد ؿ ْؾَؼْون مب ْعِديمَأث ر ًة)م:ِظْؾَلْغ  وَر(مو د ؾَّم م

م:واجلود، والسخاء ، الفرق بني اإليثار 

م،منيمطلمعنماظلكوءمواجلودمواإلؼـورومبصروًضم(رمحهماهلل)ذطرمابنماظؼقممممممم

موػذامادلـزل:مػومم"م:مؼولمرمحهماهللص،ممعممأغفومطؾفومأصعولمبذلموسملوء

م:صننمادلراتىمثالثيم،معراتؾه لماإلؼـورمِّغهمأسؾىومسيممبـز،مـزلماجلودمواظلكوءمواإلحلونمع

م.أنمالمؼـؼ هماظؾذلموالمؼ عىمسؾقهمصفومعـزظيماظلكوءمإحداها:

م.أنمؼعمليماِّطـرموؼؾؼيمظهمذقؽومأومؼؾؼىمعـلمعومأسملىمصفوماجلودمالثانية:م

 )عدارجماظلوظؽني(.معممحوجؿهمإظقهموػيمعرتؾيماإلؼـورمءبوظشيأنمؼمثرمشريهممالثالثة :م

ماهللمصؾى)ماهللمردولمدقدغومأخالقمعنمخؾقمأغهموجدغوماظـؾقلماخلؾقمػذامإىلمغظرغوموإذاممممممممممم

مودؾممسؾقه م)سـفوماهللمرضي)مسوئشيماظلقدةمضوظًمحقٌم،( مُعق ِؿًدامو َظِؽِنم،مذ ِؾْعـ ومغ ْشؾ م مَأْنمِذْؽـ ومَظْو(:

موسَؾىمغػِلِهمسَؾىمشريهمُؼمِثُر(مو د ؾَّم مس َؾْقِهماظؾَُّهمص ؾَّى)مصؽونم،(غ ْػِلِهمس َؾىمُؼْمِثُرمَطون (مو د ؾَّم مس َؾْقِهماظؾَُّهمص ؾَّى)

م.محوجِؿَفْممذدِةمعم مبقِؿِهمأْػَل



مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مػوموػوم ًْم،مِبُؾْرد ٍةماعرأةمتلتقه( مػ ِذِهمَأْطُلوَكماظؾَِّهمر ُدول مؼ ومَصَؼوَظ مَصَلخ ذ ػ و.

مَصَؼول م،ماظِ ق وب ِيمِعن مر ُجٌلمس َؾْقِهمَصر آػ ومَصَؾِؾل ف و،مَإَظْقف و،مُعْقؿ وًجو(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـّ  مر ُدول مؼ و:

:ممَضوُظوامَأْصق وُبُه،ماَلع ُه(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـ مَضوم مَصَؾِؿوم،(غ ع ْم:م)َصَؼول م،مَصلْطُلـِقف ومػ ِذِهمَأْحل ن مع وماظؾَِّه

ً َأْحل مع و ً مِحني مـْ ً مو َضْدم،مَإِؼوػ ومد َلْظؿ ُهمُثِمم،مَإَظْقف ومُعْقؿ وًجومَأخ ذ ػ و(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـِِؾِيمر َأْؼ مس ر ْص

مَصَؼول مَصق ْؿـ ع ُه،مذ ْقًؽومُؼْلَلُلماَلمَأِغُه ـِِؾّيمَظِؾل ف ومِحني مب ر َطؿ ف ومر ج ْوُت: مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظ مُأَطػَُّنمؾخملىَظع (

مميفمغػلهمسؾىمشريهمؼمثر(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مصؽون(.مِصقف و

م.ممماِّحوالمطل

مماإلؼـووورمخبؾوقماظؿقوؾيمإىلمأصقوبوه(مو د ؾَّم مس َؾْقِهماظؾَُّهمص ؾَّى)مدسومثمم

محقٌم،متاظذاموحىماِّغوغقيموعؼووعيماظـػسممبكوظػيموذظكم،محقوتفمميفموسؿؾْقومدؾوطْقومواضًعومظقؽون

مَصْضٌلمَظُهمَطون مو ع ْنم،مَظُهمَزْفر ماَلمع ْنمس َؾىمِبِهمَصْؾق ُعْدمَزْفُرمَصْضُلمع ع ُهمَطون مع ْن(:م)و د ؾَّم مس َؾْقِهماظؾَُّهمص ؾَّى)مضول

م(.َظُهمز اد ماَلمع ْنمس َؾىمِبِهمَصْؾق ُعْدمز اٍدمِعْن

يفممم،ِّغ ورمسؾىمعومبذظوهمعنمسملوءمودكوءاِّوظنيمعنمامضدمعدحماهللمدؾقوغهموتعوىلماظ قوبَيوم

جتوهمإخواغفممادلفوجرؼنم)رضيماهللم،ممفوماظؾقونسـمؿعؾرياظ،موؼضعفمسنممصورةمؼعفزمسنموصػفوماظؾخمللون

و اظَِّذؼن م}ضولمتعوىلميفمذلغفم:حؿىم،ممحنيمضدعوامادلدؼـيمعفوجرؼنمإىلماهللموردوظهمو(سـفمممجقًع

مو اْظَنمي  ماظِدار  مُأوُتوامت ؾ ِوُءوا معِِّؿو مِصيمُصُدوَرِػْممح وج ًي مؼ ِفُدون  مو َظو مَإَظْقَفْم مع ْنمػ وج ر  مُؼِقّؾون  مِعنمَضْؾِؾَفْم ون 

م[،9]احلشر:{اْظُؿْػِؾُقون مُػُممِؽَكو ع نمُؼوق مُذِّّمغ ْػِلِهمَصُلوَظمٌيخ   وص مِبَفْممَطون مو َظْومَأغُػِلَفْم و ُؼْمِثُرون مس َؾى

اظؾذلموغهميفمػذهماآلؼيمأنماظذيممحلماِّغ ورمسؾىماظؿضققيماظيتموصؾًمإىلمحدمنمدؾقصؼدمبِق

ماإلميونماظو مػو مإمنو موادلوـاإلؼـور، ماحملؾي مواظذيمأمثر ماظ در متالهمعنمبذلموبممعنمدالعي موعو دة

م.وإؼـور

ـُْه)مُػر ْؼر ةموَأبمأن:موضدموردميفمدؾىمغزولمػذهماآلؼيم ىمر ُجوٌلمر ُدوول ماظؾَّوِهممممَأت وم:مَضوول ممم(ر ِضي ماظؾَُّهمس 

ـْود ُػِنمذ وْقًؽومممم:َصَؼول م(ص ؾَّىماظؾَُّهمس َؾْقِهمو د ؾَّم ) ،ممؼ ومر ُدول ماظؾَِّهمَأص وب ـِيماْظف ْفُدمَصَلْرد ل مَإَظىمِغل وِئِهمَصَؾْممؼ ِفوْدمِس

َصَؼووم مر ُجوٌلمِعوْنمممم؟مُػُهمػ وِذِهماظؾَّْقَؾوَيمؼ ْرح ُؿوُهماظؾَّوُهمممممَأَظوومر ُجوٌلمُؼض وقِّمممم(م:ص ؾَّىماظؾَُّهمس َؾْقِهمو د وؾَّم م)َصَؼول مر ُدوُلماظؾَِّهم

ص وؾَّىماظؾَّوُهمس َؾْقوِهمممم)ض ْقُفمر ُدوَلماظؾَِّهم:مَصَؼول مِظوْعر َأِتِهمم،مَصذ ػ ى مَإَظىمَأْػِؾِهم،مَأغ ومؼ ومر ُدول ماظؾَِّه:ماْظَلْغ  وَرمَصَؼول م

مَصَنذ امَأر اد ماظ ِّْؾق ُيماْظع ش وء مَصـ ووِِّعقَفمْمم:َضول ،مو اظؾَِّهمع ومِسـِْديمَإظَّومُضوُتماظ ِّْؾق ِيم:مًْمَضوَظم،مَظومت ِدِخَرؼِهمذ ْقًؽوم(و د ؾَّم 

ًْمم،و ت ع وَظْيمَصَلْرِػِؽيماظلِّر اج مو غ مْلَويمُبمُلوغ ـ وماظؾَّْقَؾَيم، ُهمص وؾَّىماظؾَّومم)ُثِممَشد اماظِرُجُلمس َؾوىمر ُدووَلماظؾَّوِهممممم،َصَػع َؾ



م:م(و ج ولِممس وزِم)َصوَلْغز ل ماظؾَّوُهممم،مَأْومض وِقَكمِعوْنمُصَؾووُنمو ُصَؾوغ وَيمممممم(و ج ولِممس وزِم)َظَؼوْدمس ِفوى ماظؾَّوُهممممم:َصَؼوول مم(س َؾْقِهمو د ؾَّم 

مم)رواهماظؾكوري(.{و ُؼْمِثُرون مس َؾىمَأْغُػِلَفْممو َظْومَطون مِبَفْممخ   وص ٌي}

ـؾيميفماظؾذلمواإلؼـورم،مصؼدمضربمادلفوجرونمأعـؾيميفماظعػيموسزةموإذامطونماِّغ ورمضدمضربوامأع

ـُْه)ع ْنمَأغ ُسماظـػسم،مص ـِِؾوّيممم(ر ِضي ماظؾَُّهمس  ص وؾَّىماهلُلمم)َضول :مَضِدم مس ْؾُدماظِرْحؿ َنمْبُنمس ْوٍفمادَلِدؼـ َيمَصكخ ىماظ

َصع ور ض مس َؾْقوِهمَأْنمُؼـ وِصوَػُهمَأْػَؾوُهمو ع وَظوُه،مَصَؼوول :مس ْؾوُدمممممممم،ماَِّْغ  ووَريِّمممب ْقـ وُهمو ب وْقن مد وْعِدمْبوَنماظِرِبقومَمممممم(س َؾْقِهمو د ؾَّم 

ـِِؾوّيمماظِرْحؿ َنمب ور َكماظؾَُّهمَظَكمِصيمَأْػِؾَكمو ع وِظَكمُدظَّـِيمس َؾىماظّلوَق،مَصر ِبّّ مذ وْقًؽومِعوْنمَأِضوٍومو د وْؿُن،مَصور آممممم ُهماظ

ـِِؾوّيمممم(م ص ؾَّىماهلُلمس َؾْقِهمو د ؾَّ) ع ْفوق ْممؼ ووممم)مم(:ص وؾَّىماهلُلمس َؾْقوِهمو د وؾَّم ممم)ب ْعد مَأِؼوُممو س َؾْقِهمو ض ٌرمِعْنمُصْػر ٍة،مَصَؼوول ماظ

ًُماْعر َأًةمِعن ماَِّْغ  وَرمَضول :م(مس ْؾد ماظِرْحؿ َن؟ ً مِصقف و؟)مَضول :مؼ ومر ُدول ماظؾَِّهمت ز ِوْج ن مغ وو اٍةممَصَؼول :مو ْزم(مَصؿ ومُدْؼ

(مصدلمػوذامسؾوىمعودىمسظومماِّغ وورمممممممَأْوِظْممو َظْومِبش وٍة):مم(ص ؾَّىماهلُلمس َؾْقِهمو د ؾَّم )ِعْنمذ ػ ٍى،مَصَؼول ماظـِِؾّيم

موإؼـورػم،موعدىمسظممادلفوجرؼنموسػؿفم.

ماظعظووقمماخلؾووقمػووذامحتؼقووقميفماِّعـؾوويمأروع(مسؾووقفممتعوووىلماهللمرضوووان)ماظ ووقوبيمضووربموظؼوود

ـْوهُمماظؾَّوهُممر ِضوي م)مُػر ْؼور ةممَأبويممصعونمم،مهلممدفقيماخلؾقمػذامص ورم،مإظقهماحلوجيمرشممظؾغريماخلريموبذل (مس 

مِغل ووِئِه،ممب ْعوضَممَإَظوىممَصَلْرد ل م،مع ْفُفوٌدمَإغِّي:مَصَؼول م،(و د ؾَّم مس َؾْقِهماهلُلمص ؾَّى)ماهلِلمر ُدوَلمَإَظىمر ُجٌلمج وء :مَضول 

ًْ ًْممُأْخور ى،ممَإَظوىممَأْرد ول ممُثِممع وٌء،مَإظَّومِسـِْديمع ومِبوْظق قِّ،مب ع ـ َكميو اظَِّذ:مَصَؼوَظ ـْول ممَصَؼوَظو مُضْؾون ممح ِؿوىممذ ِظوَك،ممِع

ـْوِديممع ووممِبووْظق قِّ،ممب ع ـ وكَممو اظَِّذيمَظو،:مذ ِظَكمِعـْل مُطؾُُّفِن مر ِحؿ وهُمماظؾَّْقَؾويَممػ وذ اممُؼِضوقفُممع ونْم):مَصَؼوول ممع ووٌء،ممَإظَّووممِس

مػ ولْم:ممِظوْعر َأِتوهِممَصَؼوول ممر ْحِؾوِه،ممَإَظوىممِبوهِممَصووْغمَلَؾق مماهلِل،مر ُدوول ممؼ ووممَأغ ووم:مَصَؼوول مم،ماْظَلْغ  وورَممِعن مر ُجٌلمَصَؼوم م،(اهلُل؟

ًْمذ ْيٌء؟مِسـْد ِك مو َأَرؼوهِمم،ماظلِّر اج مْرِػَهَصَلمض ْقُػـ ومد خ ل مَصَنذ امِبش ْيٍء،مَصع ؾخملِؾقَفْم:مَضول مِصْؾق وِغي،مُضوُتمَإظَّومَظو:مَضوَظ

مَصَؾِؿوومماظِضوْقُف،ممو َأَطول ممَصَؼع وُدوام:مَضوول ممُتمْلِػِؽقوِه،ممح ِؿوىمماظلِّور اجَممَإَظوىممَصُؼووِعيممِظق ْلُطول ،ممَأْػوو ىممَصَنذ امغ ْلُطُل،مَأِغو

 .(اظؾَّْقَؾَيمِبض ْقِػُؽؿ ومص ـِقِعُؽؿ ومِعْنماهلُلمى س ِفمَضْد):مَصَؼول م،(مو د ؾَّم مس َؾْقِهماهلُلمص ؾَّى)ماظـِِؾيِّمس َؾىمَشد امَأْصؾ ّّ 

مسؾوىمموؼؼودعفومماظغوريممعـوصممؼػضلموأنم،مظـػلهمحيىمممومأطـرمِّخقهماإلغلونمحيىمأنماإلؼـورمصؼؿي

مُأْػوِدي م:م)َضوول م(مسـفؿوماهللمرضي)مُسؿ ر ماْبَنمس َنم،مثوابهميفمورؿًعو(موجلمسز)ماهللمإرضوءميفمرشؾيمعـوصعه

مَأْحوو جُممو ِسق وَظوهُممُصَؾوًغووممَأِخويممَإِن:مَصَؼوول مم،مذ ووةٍممر ْأُس(مو د ؾَّم مس َؾْقِهماظؾَُّهمص ؾَّى)اهللمر ُدوَلمَأْصق وِبمِعْنمِظر ُجُل

ٌُممؼ ز ْلمَصَؾْمم،مَإَظْقِهمَصؾ ع ـ ه:مَضول م،مِعـِومػ ذ امَإَظى مح ِؿوىممَأْبق ووتٍممد وْؾع يُممت ود او َظْؿف وممح ِؿوىممآخ ور ممَإَظوىممو اِحودٌممِبوهِممؼ ْؾع و

ًْ م.اْظَلِوَلمَإَظىمر ج ع 

 مناذج من اإليثار:



 ،مأممادلمعـنيماظلقدةمسوئشيم)رضيماهللمسـفو(متضربمظـومعـاًلميفماإلؼـورمبشيٍءمطوغًمتؿؿـووهمظـػلوفوممم .1

ًُمُسؿ ر مْبن ماْظك ملَّوِبمم:ع ْنمس ْؿَرومْبَنمع ْقُؿوُنماْظَلْوِديِّمَضول ص ـُْهمر ِضي ماظؾَُّه)ر َأْؼ ؼ ومس ْؾد ماظؾَِّهمْبن مُسؿ ر مم:َضول م(س 

ُثوِممد وْؾف ومممم،ؼ ْؼر ُأمُسؿ ُرمْبُنماْظك ملَّوِبمس َؾْقِكماظِلوَؾوم مم:َصُؼْلم(ر ِضي ماظؾَُّهمس ـْف و)اْذػ ْىمَإَظىمُأمِّماْظُؿْمِعـِني مس وِئش َيم

ًْم،َأْنمُأْدَصن مع م مص وِحؾ ِي ًُمُأَرؼُدُهمِظـ ْػم:َضوَظ ـْ ع ووممم:َصَؾِؿوومَأْضؾ ول مَضوول مَظوهُممممم،َصَؾُلوِثر ِغُهماْظق ْوم مس َؾىمغ ْػِليم،ِليُط

ًْمَظَكمؼ ومَأِعري ماْظُؿْمِعـِني م:َضول م؟َظد ْؼَك َصوَنذ امم،مع وومَطوون مذ وْيٌءمَأػ وِممَإَظوِيمِعوْنمذ ِظوَكماْظؿ ْضوف مَممممممممم:َضوول مم،َأِذغ 

ًُمَصوْحِؿُؾوِغي ًْمِظويمَصووْدِصـُوِغيممممم،ؼ ْلوؿ ْلِذُنمُسؿ وُرمْبوُنماْظك ملَّووبِممممم:ِممُضولْمُثم،ُثِممد ؾخملُؿوام،ُضِؾْض و َإظَّووممم،َصوَنْنمَأِذغ و

 )رواهماظؾكوري(. َصُرّدوِغيمَإَظىمع َؼوِبَرماْظُؿْلِؾِؿني (

ؼوًعوممسؽًي،موطونمضدمغ ِؼوه مِعونمعورُضمصوظُؿِؿل وًممممممماذؿفى:مأغهمابنمسؿرم)رضيماهللمسـفؿو(مأؼًضووسنمم .2

،مصؾممتوجدمحؿىمُوِجد تمبعودمُعوِدٍة،مواْذوُؿَرؼ ًمِبودرػمموغ وٍف،مصُشوَوؼ ًموجويءمبفوومسؾوىمممممممممممبودلدؼـي

صولبىماظغوالم،مصورِدهممممم،مظػَّفوومبرشقػفوو،موادصعفوومإظقوهمممم:م)رشقف،مصؼوممدوئٌلمبوظؾوب،مصؼوولمابونمسؿورمظؾغوالممممم

،مصؼودمأسملقؿوهممممبومسؾودماظوِرمحنمم،موضول:مُطْلمػـقًؽومؼومأمصوضعفومبنيمؼدؼهمو،مثِممجوءمبفموأعرهمبدصعفومإظقه

 (م)رواهمابنمسلوطر(.صؼول:مظػَّفوموادصعفومإظقه،موالمتلخذمعـهماظدِّرػمم،درػًؿوموأخذتفو

ًٍموسنم .3 َأِنماْظق وَرث مْبن مِػش وُم،مو ِسْؽَرع َيمْبن مَأِبيمج ْفوُل،مو س ِقووش مممم)رضيماهللمسـه(مح ِؾقُىمْبُنمَأِبيمث وِب

َصـ َظور مَإَظْقوِهمِسْؽَرع وُي،مَصَؼوول ماْظق ووَرُث:ممممممم،َصود س وماْظق ووَرُثمِبؿ ووٍءمِظق ْشور ب هُممممم،ْرت وَلْوامؼ وْوم ماْظق ْرُعووكِمممْبن مَأِبيمر ِبقع وَيمام

ل مَإَظوىممَصؿ ومو ص وماْدَصُعوُهمَإَظىمِسْؽَرع َي،مَصـ َظر مَإَظْقِهمس ِقوُشمْبُنمَأِبيمر ِبقع َي،مَصَؼول مِسْؽَرع ُي:ماْدَصُعوُهمَإَظىمس ِقوُش،م

ـُْفْممح ِؿىمع وُتوامو ع ومذ اُضوُه  (م)رواهماحلوطمميفمادللؿدرك(.س ِقوُشمو َظومَإَظىمَأح ٍدمِع

اظؿىمطونمسؾقفومبعضمأصقوبمموػذامسؿرمبنماخلملوبم)رضيماهللمسـه(مؼؽشفمظـومسنمبعضماظلفوؼو .4

ن ماْظك ملَّوِبمَأخ وذ مَأْرب ع ِؿوئ وِيمِدؼـ ووُرمَصف ع َؾف وومممممْنمع وِظِكماظِداَرمَأِنمُسؿ ر مْبردولماهللم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(،مصع

ـُْظور ممممم،مُثِممَضول مِظْؾُغَؾوَم:ماْذػ ْىمِبف ومَإَظىمَأِبيمُسؾ ْقد َةمْبَنماْظف ِراَحمِصيمُصِرٍة ًِمح ِؿوىمت  ،مُثِممت ؾَّه مد وس ًيمِصيماْظؾ ْقو

،مَصَؼول :مؼ ُؼوُلمَظَكمَأِعرُيماْظُؿْمِعـِني :ماْجع وْلمػ وِذِهمِصويمب ْعوَضمح و اِئِفوَك،ممممممم،مَصذ ػ ى مِبف وماْظُغَؾوُممَإَظْقِهمع ومؼ ْ ـ ُم

ف ِذِهماْظك ْؿل ِيمَإَظوىممَصَؼول :مو ص َؾُهماظؾَُّهمو ر ِحؿ ُه،مُثِممَضول :مت ع وَظْيمؼ ومج وَرؼ ُي،ماْذػ ِؾيمِبف ِذِهماظِلْؾع ِيمَإَظىمُصَؾوُن،مو ِب

ـَْؾف وومِظُؿع ووِذمْبوَنمممممممممممممُصَؾوُن،مح ِؿىمَأ ْغَػد ػ و،مَصر ج م ماْظُغَؾووُممَإَظوىمُسؿ ور مْبوَنماْظك ملَّووِب،مَصوَلْخؾ ر ُه،مو و ج ود ُهمَضوْدمَأس وِدمِع

ـُْظر مَإَظىمع وومؼ ْ وـ مم ًِمد وس ًيمح ِؿىمت  ذ ػ ى مُم،مَصومج ؾ ُل،مَصَؼول :ماْذػ ْىمِبف ومَإَظىمُعع وِذمْبَنمج ؾ ُل،مُثِممت ؾَّه مِصيماْظؾ ْق

وَظْيمؼ ووممِبف ومَإَظْقِه،مَصَؼول :مؼ ُؼوُلمَظوَكمَأِعورُيماْظُؿوْمِعـِني :ماْجع وْلمػ وذ امِصويمح وج ِؿوَك،مَصَؼوول :مو ص وَؾُهمو ر ِحؿ وُه،مت ع وممممممممممم

ًِمُصَؾووُنمِبَؽوذ ا،مَصورَّممممم ًِمُصَؾوُنمِبَؽوذ ا،مو َإَظوىمب ْقو ًِماْعور َأُةمُعع ووٍذ،ممممج وَرؼ ُي،ماْذػ ِؾيمَإَظىمُصَؾوُنمِبَؽذ ا،مو َإَظىمب ْق َؾع و



ًْ:مو غ ْقُنمو اظؾَِّهمع ل وِطنُي،مَصَلْسمِلـ و،مَصَؾْممؼ ْؾق مِصيماْظِكْرَضِيمَإظَّومِدؼـ ور اَن،مَصد ح ومِبَفؿ وو،مَصر م ج وم ماْظُغَؾووُممَإَظوىممممَصَؼوَظ

(م)رواهماظملرباغوويموأبووومغعووقمميفمِعووْنمب ْعووُضمُسؿ وور مَصووَلْخؾ ر ُه;مَصُلووِرمِبووذ ِظَكمُسؿ ُر،و َضووول :مَإِغُفووْممَإْخووو ٌةمب ْعُضووُفْم

 احلؾقي(.

م:ماإليثار مثراتممممممم

محمٍؾويممظ وحؾهمجيؾىمأغه:ممعـفوم،مواجملؿؿمماظػردمسؾىمواظـػممبوخلريمتعودمسظقؿيممثراتموظإلؼـور

مجؾؾًماظؼؾوبمصننم،مواآلخرةماظدغقوميفموعـزظيمرصعيموؼزؼدهم،موحلدػممحؼدػممسـهموُؼذػُىم،ماظـوس

م،مواظوظودممادلوولمميفماظربطويممعونمماإلؼـوورممجيؾؾوهممعووممعوممم،مؼمثرػووممعونمموتعظقممإظقفومأحلنمعنمحىمؾىس

:متعووىلممضوولمم،ماآلخورةمميفماظع ِؿوقمممواخلوريمماظعظوقمممواِّجورمماظؽوؾريمماظـووابممعونممصووحؾهممجيدهمسؿومصضاًل

ـِووْذَرمُؼوُصووون *ممت ْػِفوورًيامُؼَػفُِّروغ ف وووماظؾَّووِهمِسؾ وووُدمِبف ووومؼ ْشوور ُبمس ْقـًووو} *ممُعْلووؿ مِلرًيامذ ووّرُهمَطووون مؼ ْوًعووومو ؼ ك وووُصون مِبوظ

مو المج وز اءممِعوـُؽمْممُغَرؼودُممالماظؾَّوهِممِظو ْجوهِممُغمْلِعُؿُؽومْممَإِغؿ ووم*ممو َأِدورًياممو ؼ ِؿقًؿومِعْلِؽقـًومُحؾِِّهمس َؾىماظملَّع وم مو ُؼمْلِعُؿون 

م{ُذُؽوًرا مخ ْقوراًممُػوو مماظؾَّوهِممِسـود ممت ِفوُدوهُممخ ْقورُممعِّونْممِظَلغُػِلوُؽمممُعواُتَؼودِّممو ع ووم}:دؾقوغهموؼؼولم،[9-6]اإلغلون:

م.م[22]ادلزعل:م{َأْجًرامو َأْسَظم 

ماِّصوورادممتودووكمسؾووىموحيوووص م،ماإلغلووووغقيمواظوووروابوماظعووووالضوتمحتلوونيميفمؼلوووووفممأغووهوعـفووو:م

متؼودممميفمتلوفممماظويتممؾقؾويماظـمادلعووغيممعونمموشريػووممواظؿوكظفممواظرتاحوممماظؿووادممصقؿقؼقم،مواجملؿؿعوت

م.وحتضرػوماظشعوب

 أمور تعني العبد على اإليثار:

م.غهموتعوىلموحلنماظظنمبهتؼوىماهللمدؾقو .1

 اظؿؼربمإىلماهللمدؾقوغهموتعوىلمدائؿومبؽلمأغواعماظؼربمواظملوسوتم. .2

مطـرةماظدسوءمبوظؿوصققمظملوسؿه،موحلنمسؾودتهموأنمحيؾؾوهمماهللميفماإلميوونمويفماظ وػوتماحلؿقودةممممم .3

 ظقؿقؾىمبفوم،موأنمؼؾغضهميفمادلعوصيمواظذغوبمواظ ػوتماظدغقؽيمظقفؿـؾفو.مم

ععووروفمبوووجلودمؿقووولمإىلممؿؿووممواظ،ممواِّثوورةادلعووروفمبوظشووّّمحمووظوويماظؾعوودمسوونماجملؿؿووممممم .4

،مأومسؾىمم،مصننمعـلمذظكمحيؿلمسؾىماالضؿداءمواظؿلديمواإلؼـورموشريػومعنممجقلماظ ػوتمواظلكوء

 ماظؿشؾه.اِّضلماحملوطوةمو

شورسمخؾوقماحملؾويمواظوودممممم،موماظوؿكؾ معونمداءماالدوؿعالءمواظؿؽوربميفماِّرضمبغوريماحلوقممممممحمووظيم .5

مواظؿعورفمبنيمادللؾمموأخقهمادللؾم،موذظكمتملؾقؼًومصعؾقًومهلديماظـ م)صؾىماهللمسؾقهمودوؾم(م،مصعونمم



ًُمر ُدووول ماظؾَّووِهمم)رضوويماهللمسـووه(مضووولم: اظـّْعؿ ووون مْبوون مب ِشرُي ع ـ ووُلم):ممؼ ُؼوووُل(مص ووؾَّىماهلُلمس َؾْقووِهمو د ووؾَّم )د ووِؿْع

ـْوُهمذ وْيٌء،مت ود اس ىمَظومممممم ُهمد ووِئُرمماْظُؿْمِعـِني مِصيمت و ادِِّػْم،مو ت ر اُحِؿَفْم،مو ت ع وُرِػَفْممع ـ ُلماْظف ل وِد،مَإذ اماْذوؿ َؽىمِع

 (.محدأرواهم)م(اْظف ل ِدمِبوظِلف َرمو اْظُقِؿى

 واظضغوئنم.مدعنماِّحؼوماظؼؾىمتملفري .6

وػوومنونمغلووقمبعوضممممممإؼـوورػمممطوونمموطقفمدريػمموضراءةمبوإلؼـورمسرصوامعنمظؾعضممنوذجمععرصي .7

معواضفمظؾلؾفماظ وحلم)رضيماهللمسـفم(ماظيتمرمبومغلؿشرفمهلومظـلريمسؾىمدربفمموغؼؿديمبفم.

 


