
 قيمـــة اإليثـــار
 

اإليثار خلؼ مـ إخالق الكريمة التل تدل عذ ادروءة ، والشهامة ، والنبؾ ، 

واإلىساىوة ، والرقل ، فديننا احلنوػ حيثنا عذ اإليثار وسخاء النفس ، وينهاىا عـ كؾ ألقان 

ووصفهؿ هبذا اخللؼ النبوؾ ، فقال  إثرة وإىاىوة ، وقد أثنك القرآن الكريؿ عذ إىصار

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض"سبحاىف : 

 خم حم جم  هلمل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق
َعَلوِْف  اهللوَأَتك َرُجٌؾ النَّبِلَّ )َصذَّ  ،( 9) احلرش :  "خن حن جن مم

َّٓ ادَْاُء ، َفقَ  ـَ : َما ِعنَْدَىا إِ َعَلوِْف َوَسلََّؿ(  اهلل)َصذَّ  اهللاَل َرُسقُل َوَسلََّؿ( ، َفبََعَث إََِل ىَِسائف ، َفُقْل

ـْ َيُضؿُّ َهَذا ، َأْو ُيِضوُػ َهَذا ؟ ":  َْىَصاِر : َأَىا ، َواْىَطَلَؼ بِِف إََِل اْمَرَأتِِف ،  "َم ْٕ ـَ ا َفَقاَل َرُجٌؾ ِم

بَْواِن َعَلوِْف َوَسلََّؿ ( ، َفقَ  اهلل)َصذَّ  اهللَفَقاَل: َأْكِرِمل َضْوَػ َرُسقِل  َّٓ ُققُت الصِّ اَلْت : َما ِعنَْدَىا إِ

ِمل ِصبَْواَىِؽ إَِذا َأَراُدوا َعَشاًء ، َفَهوََّيْت  اَجِؽ ، َوَىقِّ ! َفَقاَل : َهوِّئِل َصَعاَمِؽ ، َوَأْصبِحل ِِسَ

َا َمْت ِصْبوَاََنَا ، ُثؿَّ َقاَمْت َكَيَنَّ اَجَها ، َوَىقَّ اَج ، َفَيْصَفَيْتُف ،  َصَعاَمَها ، َوَأْصبََحْت ِِسَ َ ُتْصلُِح الِّسِّ

ََُم َيْيُكالِن ، َفبَاَتا َصاِوَيْْيِ ، َفَلَمَّ َأْصبََحا َغَدا إََِل َرُسقِل  َعَلْوِف  اهلل)َصذَّ  اهللَفَجَعال ُيِرَياىِِف َأَنَّ

ـْ فِعَ  اهللَوَسلََّؿ( ، َفَقاَل : َضِحَؽ   خك ": اََل ـَتعَ  اهللَفَيْىَزَل  ا ،ـالُِكمَ ـاللَّوَْلَة ، َأْو َعِجَب ِم

 )صحوح البخاري(."  هلمل خل حل جل مك لك

ِمؾ اْبنَْتْْي ََلَا ،  "ويف الصحوحْي عـ عائشة )ريض اهلل عنها( قالت :       َجاَءتنل ِمْسكِونٌَة ََتْ

ََتْرًة لَتَيُكلَها، َفَيصعمتَها َثالَث ََتَْراٍت ، َفَيعطْت ُكؾَّ َواحَدٍة ِمنُْهََم ََتَْرًة َورفعْت إَِل فِوها 

ت التَّْمَرَة الَّتل َكاَىْت ُتريُد َأْن تْيُكلَها بْونُهََم، فَيْعجبنل َشْيََنا،  َفاْسَتطَعَمتَها اْبنَتَاَها، َفَشقَّ

ا إنَّ اهللَّ َقْد َأْوَجَب ََلَا هِبَ  "َفَذكْرُت الَّذي صنَعْت لرسقِل اهللَّ )َصّذ اهللُ َعَلْوِف وَسلَّؿ( َفَقاَل: 

 )صحوح مسلؿ( . " اجلنََّة ، َأو َأْعتَقها هِبَا َمـ النَّارِ 



ل ، َوَمِعل  "وعـ حذيفة العدوي أىف قال :       ـَ َعمِّ ُمقِك َأْصُلُب اْب اْىَطَلْقُت َيْقَم اْلَرْ

 ، وَ 
ِ
ـَ ادَْاء  ، َوإَِىاٌء ، َفُقْلُت : إِْن َكاَن بِِف َرَمٌؼ َسَقْوتُُف ِم

ٍ
ـْ َماء َمَسْحُت بِِف َوْجَهُف ، َفٌَِذا َأَىا بِِف َشنٌَّة ِم

، َفُقْلُت َلُف : َأْسِقوَؽ ؟ َفَيَشاَر َأْن َىَعْؿ ، َفٌَِذا َرُجٌؾ ، َيُققُل : آِه ،  -أي : يمص بفوف  -َينَْشُغ 

ـُ اْلَعاِص َأُخق عَ  ل َأِن اْىَطلِْؼ بِِف إَِلوِْف ، َفٌَِذا ُهَق  ِهَشاُم ْب ـُ َعمِّ ـِ اْلَعاِص ، َفَيَتْوتُُف ، َفَيَشاَر اْب ْمِرو ْب

َق َقْد َفُقْلُت : َأْسِقوَؽ ؟ َفَسِمَع آَخَر ، َيُققُل : آِه ، َفَيَشاَر ِهَشاٌم َأِن اْىَطلِْؼ بِِف إَِلوِْف ، َفِجئُْتُف َفٌَِذا هُ 

ـَ  ل ، َفٌَِذا ُهَق َقْد َماَت  َماَت ، ُثؿَّ َرَجْعُت إََِل ِهَشاٍم ، َفٌَِذا ُهَق َقْد َماَت ، ُثؿَّ َأَتوُْت اْب  " َعمِّ

 .)شعب اإليَمن للبوهقل( 

ْحَ ـَد الـَأنَّ َعبْ  "الؽ )ريض اهلل عنف( :ـوعـ أىس بـ م ـَ عَ ـرَّ  ِدَم ــْقٍف قَ ــِ ْب

بِوِع ا اهلل)َصذَّ  اهللادَِْدينََة ، َفآَخك َرُسقُل  ـِ الرَّ َْىَصاِريِّ ، َفَقاَل َعَلوِْف َوَسلََّؿ( َبْونَُف َوَبْْيَ َسْعِد ْب ْٕ

تِل اْمَرَأتَ  ، َفاْىُظْر َشْطَر َماِِل ، َفُخْذُه ، َوََتْ ًٓ اِن ، َلُف َسْعٌد : َأْي َأِخل ، َأَىا َأْكثَُر َأْهِؾ ادَِْدينَِة َما

ـِ : َباَرَك  ْحَ َقَها ، َفَقاَل َعْبُد الرَّ ََُم َأْعَجُب إَِلوَْؽ َحتَّك ُأَصلِّ َلَؽ يِف َأْهلَِؽ َوَمالَِؽ ،  هللاَفاْىُظْر َأُّيُّ

قِق ، َفَذَهَب َفاْشََتَى َوَباَع َوَربَِح  قُه َعَذ السُّ قِق ، َفَدلُّ )مسند أحد( ، وبارك  "ُدلُّقِِن َعَذ السُّ

 اهلل لف حتك صار مـ أكثر الناس مآً وبركة . 

يا عبد  "بنف عبد اهلل : ودا حرضت القفاة سودىا عمر بـ اخلطاب )ريض اهلل عنف( قال ٓ      

اهلل بـ عمر اذهب إَل أم ادًمنْي عائشة )ريض اهلل عنها( فقؾ : يقرأ عمر بـ اخلطاب علوؽ 

ُوثَِرنَّ بِِف اْلَوْقَم َعَذ  َٕ السالم ، ثؿ سلها أن أدفـ مع صاِحبَّل ، قالت : ُكنُْت ُأِريُدُه لِنَْفِِس َو

 . "َىْفِِس 

إيثار ما عند اهلل تعاَل عذ الدىوا وما فوها ، استجابة لققلف تعاَل  وأعذ درجات اإليثار هق     

، ومنف ما كان مـ أيب صلحة (99)النحؾ :  " نبمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ: 

، وكان  إىصاري )ريض اهلل عنف( حوث كان الرجؾ أكثر إىصار باددينة مآً مـ ىخؾٍ 

ن )صذ اهلل علوف وسلؿ( يدخلها ، وكاىت مستقبلة ادسجد ، وكاأحب أمقالف إلوف برحاء

 ممخم حم جم يل ىل مل خل ": ويرشب مـ ماء فوها صوب ، فلَم أىزلت هذه أية
 خل "تبارك وتعاَل َيُققُل :  اهلل، إِنَّ  اهلل( َقاَم َأُبق َصْلَحَة ، َفَقاَل : َيا َرُسقَل 99)آل عمران :  "



َا  ، َوإِنَّ َأَحبَّ َماِِل  (99)آل عمران :  " ممخم حم جم يل ىل مل َحاَء ، َوإَِنَّ إَِِلَّ َبْرُ

َها َوُذْخَرَها ِعنَْد  هللَصَدَقٌة  ، َفَقاَل َرُسقُل  اهللَحوُْث َأَراَك  اهلل، َفَضْعَها َيا َرُسقَل  اهللَأْرُجق بِرَّ

ِمْعُت َما ُقْلَت ، َبٍخ َذلَِؽ َماٌل َرابٌِح ، َذلَِؽ َماٌل َرابٌِح ، َوَقْد َس  ":  (َعَلوِْف َوَسلَّؿَ  اهللَصذَّ ) اهلل

َْقَربَِْي ، َفَقاَل َأُبق َصْلَحَة : َأْفَعُؾ َيا َرُسقَل اهلل : َفَقَسَمَها َأُبق صَ  ْٕ َعَلَها يِف ا ْلَحَة يِف َوإِِنِّ َأَرى َأْن ََتْ

فِ   )صحوح البخاري( . "َأَقاِربِِف ، وَبنِل َعمِّ

 إخالق الكريمة . فَم أحقجنا إَل العقدة إَل ديننا وقومنا والتحيل هبذه

 

*       *       * 



 


