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اإليثار والتضحية مدخل الحكمة – للسنة الثالثة إعدادي
اإليثار والتضحية مدخل الحكمة للسنة الثالثة إعدادي وفق مقرر
منهاج التربية اإلسالمية الجديد.
مدخل الحكمة /اإليثار والتضحية /السنة الثالثة إعدادي.

نصوص االنطالق:
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قال تعالىَ ”:وا َّل ِذينَ تَبَ َّو ُءوا الد َ
صد ِ
َّار َو إ ِ
ُ
َ
إ
إ
َ
إ
َ
س ِه فأولئِكَ ُه ُم ال ُمف ِل ُحونَ ”ألية  9سورة
أُوت ُوا َويُؤإ ثِ ُرونَ َ
ق ُ
ش َّح نف ِ
ع َلى أَنفُس ِِه إم َو َل إو كَانَ بِ ِه إم َخصَاصَة ۚ َو َمن يُو َ
الحشر.
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ”:ليمون أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب
لنفسه” صحيح مسلم.

مضامين النصوص:

النص  :1بيان الصفات التي ميزت األنصار من خالل حبهم ْلخوانهم المهاجرين واْليثار وعدم البخل.
النص  :2حب الخير للناس من عالمة اكتمال اْليمان.

التحليل:

المحور األول :اإليثار :مفهومه وأنواعه وفوائده
1مفهوم اإليثار :اْليثار هو تفضيل الغير على النفس،وتقديم مصلحته على المصلحة الذاتية ،وهوأعلى درجات السخاء ،وأكمل
أنواع الجود ،ومنزلة عظيمة من منازل العطاء.
2أنواع اإليثار:إيثار متعلق بالخالق عز وجل :يعني إيثار رضا هللا على رضا غيره.إيثار يتعلق بالخلق :وهو إيثار الخلق على النفس فيما يرضي هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم .3فوائد ونتائج اإليثار:القضاء على األنانية والبخل.التربية على البذل والعطاء.القبول عند الناس والقول الحسنانتشار حس التعاون والتكافل.توثيق األخوة والمحبة بين الناس.-تجنب العداوة والحقد في المجتمع.

المحور الثاني :مفهوم التضحية وبعض نماذجها

1مفهوم التضحية:هي بذل النَّفس أو الوقت أو المال ألجل غاية أسمى ،وألجل هدف أرجى ،مع احتساب األجر والثواب على ذلك
عند هللا َّ
عز وج َّل.
2نماذج للتضحية:هناك نماذج ل يمكن حصرها للتضحية ،سواء التي قام بها األنبياء السابقون أو التي قام بها خاتم األنبياء محمد
صلى هللا عليه وسلم أو الصحابة الكرام رضي هللا عنهم ،وقد خلد لنا التاريخ صورا ناصعة للتضحية التي قام
بها الصحابة الكرام ،من ذلك:
علي بن أبي طالب ضحى بنفسه ونام في فراش النبي صلى هللا عليه وسلم للتمويه على كفار قريش.-تضحية أسرة آل ياسر رغم التعذيب
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تضحية المهاجرين بكل ما يملكون وتركوا كل شيء وراءهم في مكة وهاجروا إلى المدينة نصرة لدين هللاتعالى.

