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اإليثار
ِث��ُروَن َعَل��ى �أَنُف�ِس��ِهْم َوَل��ْو َكاَن ِبِه��ْم  ق��ال تع��اىل : Rَوُيوؤْ
Q1ٌة َوَمن ُيوَق �ُس��حَّ َنْف�ِس��ِه َفاأُْوَلِئَك ُهُم �ْلُْفِلُحوَن ا�سَ َخ�سَ

تعريف �لإيثار
 �لإيثار لغة: هو �لتقدمي و�لتف�سيل 

��سطالح��ًا: فه��و عك���س �لأناني��ة، ولف��ظ يطل��ق عل��ى �أي 
ت�س��رف �أو فع��ل �أخالقي يقوم �ل�س��خ�س بفعله، ويهدف 
بذلك �أن تعّم �لفائدة و�خلري على غريه من �لأ�سخا�س 
ولي�س عليه دون �نتظار �أّي مقابل لهذ� �لفعل، فال�سخ�س 

هنا يف�سل �ل�سلحة �لعاّمة على �ل�سلحة �ل�سخ�سّية.
         لع��ّل م��ن �أجم��ل �ل�سف��ات �لت��ي ق��د يّت�س��ف به��ا 
�لإن�س��ان ه��و ح��ب �لعط��اء وحتقي��ق �خل��ري لالآخري��ن، 
وم��ا �أقب��ح و�أب�س��ع �أن يّت�س��ف بالأناني��ة وح��ّب �ل��ذ�ت، 
حي��ث دع��ت جمي��ع �لديان��ات �ل�س��ماوية و�لثقاف��ات �إىل 
�لإيثار و�ل�س��خاء و�لإح�سا���س بالآخرين، لا له من نتائج 
فردي��ة و جمتمعّي��ة كث��رية، فالإيث��ار �س��و�ء كان مادّي��ًا �أم 
معنوي��ًا يعم��ل عل��ى تقوي��ة �لرو�بط و�لعالقات �لإن�س��انّية 
و�لجتماعّي��ة ب��ن �لأف��ر�د و�أي�س��ًا يعم��ل عل��ى حتقي��ق 
�لر�س��ا �لذ�ت��ي و�لنف�س��ي للف��رد و�ل�س��عور بالطماأنين��ة 
و�ل�س��الم �لد�خل��ي. �إّن �لإيث��ار ه��و �س��عور د�خل��ي ونزع��ه 
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موج��ودة بد�خ��ل كل ف��رد يف �لجتم��ع، ولك��ن يحتاج �إىل طرق 
عدي��دة و�أ�س��اليب مبتك��رة لتث��ريه يف نف���س �لف��رد وتخرج��ه 
لي�سب��ح فع��ل عمل��ي عل��ى �أر���س �لو�ق��ع، وعلي��ه ف��اإّن عل��ى كّل 
ف��رد �لنهو���س بنف�س��ه ومبجتمع��ه، و�لتحّل��ي ب�سف��ة �لإيث��ار 
ل��ا له��ا م��ن فو�ئ��د �إيجابّي��ة تع��ود بالنف��ع على �لف��رد و�لجتمع 

�سويًا.

فو�ئد �لإيثار:
�نت�سار �لتكافل و�لتاآخي و�لتعاون و�لحّبة يف �لجتمع.

 يح�سل �لجتمع على كفاية �قت�سادّية ومادّية.
 يعم��ل �لإيث��ار عل��ى �لع��الج م��ن �ل�سف��ات �ل�س��ّيئة �لذموم��ة، 

مث��ل: �لبخل، و�لأنانية، و�حل�س��د. 
بالإيث��ار يحق��ق �لف��رد �لر�س��ا �لنف�س��ي و�ل�س��الم �لد�خل��ي 

وه��و دلي��ل عل��ى �خلل��ق �لنبيل. 
م��ن �لناحي��ة �لدينّي��ة، ف��اإّن �لإيث��ار يعم��ل عل��ى حتقي��ق حمب��ة 

�هلل ور�سو�ن��ه، وه��و دلي��ل على قوة �لإميان.

 �أ�سباب ودو�فع �لإيثار: 
 �ل�س��بب �لفط��ري : ه��و �ل��ذي جن��ده عن��د �لآب��اء وحبه��م 
�ل�سديد جتاه �أبنائهم �أو حب �لزوج لزوجته وهذ� �حلب من 
�أقوى �لدو�فع �لذ�تّية �لتي تعمل على �لت�سحية بالنف���س من 

�أج��ل حتقيق �س��عادة ور�س��ا �لحبوب. 
�ل�س��بب �لإمي��اين : ه��و م��ا يك��ون هدف��ه �بتغ��اء ر�س��ا �هلل 

ور�سو�ن��ه ويك��ون ذل��ك �إم��ا ب��رك �أم��ور ق��د نه��ى �هلل 
�لف��رد عنه��ا و�أم��ر بالبتع��اد عنها، على �لرغ��م �أّن هذ� 
�لأمر حمّبب للفرد ترغب فيه نف�سه، �أو �أن يقوم �لفرد 
بعم��ل م��ا �أم��ر �هلل عب��اده بفعل��ه، حّت��ى و�إن كان ه��ذ� 

�لفع��ل مكروه��ًا �إىل نف���س، ثقي��اًل عليه��ا.

 �سروط �لإيثار يف �لإ�سالم:
 �أّل يت�سبب باإ�ساعة وقت �لوؤثر.

�أّل يعمل على ف�ساد حال �لوؤثر �أخالقيًا.
 �أّل يكون �لإيثار منافيًا لدين �لوؤثر.

 �أّل يت�سّبب يف جلب �ل�ساكل و�سّد �خلري على �لوؤثر. 
�أّل يحرم �لوؤثر من و�رد.

رو�يات يف �لإيثار : 
قال �لإمام علّي )A( : )) �لإيثار �أح�س��ن �لإح�س��ان 

و�أعلى مر�تب �لإميان((2
ق��ال �لإم��ام عل��ي )A( : ))م��ن �س��يم �لأب��ر�ر حم��ل 

�لنفو���س على �لإيثار((3
ب��ه،  فت�س��ّدق  فاأعجب��ه  )A(ثوب��ًا  عل��ّي  ��س��رى 
وق��ال:  �س��معت ر�س��ول �هلل )E(يق��ول: ))م��ن 
�آثر على نف�سه �آثره �هلل يوم �لقيامة �جلّنة، ومن �أحّب 
�س��يئًا فجعل��ه هلل ق��ال �هلل ي��وم �لقيام��ة: ق��د كان �لعباد 
يكافئ��ون فيم��ا بينه��م بالع��روف، و�أن��ا �أكافي��ك �لي��وم 
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باجلّن��ة ((4
ق��ال �لإم��ام �لباق��ر )A( : )) �إّن هلل ع��زَّ وج��ّل جّن��ة 
ل يدخله��ا �إّل ثالث��ة: رج��ل حك��م عل��ى نف�س��ه باحل��ّق، 
ورج��ل ز�ر �أخ��اه �لوؤم��ن يف �هلل، ورجل �آثر �أخاه �لوؤمن 

يف �هلل ((5
قال نبّي �هلل مو�س��ى )A( : ))يا رّب �أرين درجات 
حمّم��د و�أّمت��ه، ق��ال �هلل عزوج��ل : ي��ا مو�س��ى �إّن��ك ل��ن 
تطيق ذلك ولكن �أريك منزلة من منازله جليلة عظيمة 
لته بها عليك وعلى جميع خلقي...، فك�سف له عن  ف�سّ
ملكوت �ل�سماء فنظر �إىل منزلة كادت تتلف نف�سه من 
�أنو�ره��ا وقربه��ا م��ن �هلل ع��زَّ وج��ّل ق��ال: ي��ا رّب مب��اذ� 
بلغت��ه �إىل ه��ذه �لكر�م��ة؟! ق��ال: بخل��ق �خت�س�ست��ه ب��ه 
من بينهم وهو �لإيثار. يا مو�سى، ل ياأتيني �أحد منهم 
ق��د عم��ل ب��ه وقتًا من عمر �إّل ��س��تحييت من حما�س��بته 

وبّو�أته من جّنتي حيث ي�س��اء((6

�ل�سادر : 
تف�سري نور �لثقلن 

عيون �حلكم و�لو�عظ 
�لكايف 

ميز�ن �حلكمة
4  تفسير نور الثقلين : ج1 ، ص 364
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