
  مادة/التربية اإلسالمية                                       وزارة التربية والتعليم

 الصف /السابع                       المديرية العامة للمدارس الخاصة   

 مدرسة ابن خلدون الخاصة 

  

 

 

 

 

             السؤال األول: ما معنى اإليثار؟

  

 

 

 

 

 

من قصة الرجل والمرأة اللذين ضيَّفا ضيف  ستنتجيمكن أن ت ماذاالسؤال الثاني: 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشرالدرس الثالث 

 اإليثار

 التفضيل.: في اللغة-1به:      اإليثار يقصد 

في االصطالح: هو تقديم اإلنسان غيره على نفسه في النفع وتقديم مصلحة -2

َويُْؤثُِروَن  وقال الله تعالى في سورة الحشر:"اآلخرين على المصلحة الخاصة 

فقد  "نَ َعلَى أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحو

 تغلبوا على األثرة واألنانية.

 .َكَرُم األنصار، مع ما فيه بعضهم من َضنك العيش، وقلَّة ذات اليد-1

 .المبادرة إلى الخير، واالستجابة السريعة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم-2

 .البر ِ والتقوىتعاون الزوج وزوجته على -3

ا أكرَم ضيَف رسول الله -4  .، أكرمه الله، وأنزل فيه قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامةملسو هيلع هللا ىلصلمَّ

اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بضيفه، وحرصه على أْن يُضيَّف تلك الليلة، وهذا -5

 .ملسو هيلع هللا ىلص من كرمه صلى الله عليه وسلم، وكمال أخالقه



 فما خطورتهما على المجتمع؟السؤال الثالث: األنانية واألثرة نقيضا اإليثار، 

 

 

 

 

 

 

 بم تحكم على من اتحذ اإليثار خلقاً مالزماً له؟السؤال الرابع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الخامس: تحدث عن مظهر من مظاهر اإليثار تالحظه في بيئتك المحلية.

 .خسة النفس ودناءتها-2           ذهاب النعم وتدمير المجتمعات-1

 .كثرة العداوة والخصومة-4والضرر.                 انتشار الشر -3

والبغضاء تولد االختالف، األنانية تولد الحسد، والحسد يولد البغضاء، -5

واالختالف يولد الفرقة، والفرقة تولد الضعف، والضعف يولد الذل، والذل يولد 

 .زوال الدولة، وزوال النعمة، وهالك األمة

 

 

البذل والعطاء، والكرم والسخاء، مما تحبه إنه اإليثار؛ الذي يحمل صاحبه على 

ا  ﴿:النفس من الكنوز واألموال، قال الله تعالى لَن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُنِفقُوا ِممَّ

من أكبر األدلة على سماحة ﴾فهو  تُِحبُّوَن َوَما تُنِفقُوا ِمن َشْيٍء فَإِنَّ اللَّهَ بِِه َعِليمٌ 

ق، ورحمتها ورقتها، ومن أَدل  الدالئل على النفس، واتصافها بمكارم األخال

ة  محبة الله، وتقديم محبته على محبة األموال، التي ُجبِلت النفوس على قو 

 .التعلق بها

ي درجات فإن اإليثار خلق رفيع عظيم، يسمو بنفس كل أثير كريم، فيرتقي به 

المحبة واإليمان ويرفعه في مدارج التوكل واإلحسان، لتبرز بعد ذلك إنسانيته 

لكل إنسان، مشاهدة جلية للعيان: حبا ومودة، في الرخاء والشدة، عطاء 

 :وسخاء، في البذل والعدة، وقد صدق من قال

 إحسانُ  القلبَ  فلطالما استعبدَ         همقلوبَ  تستعبدُ  إلى الناِس  نْ سِ أحْ 

 ومن ذلك تقديم المساعدة للفقراء خاصة في األزمات والكوارث.

 


