
 امللخص
يهتــم هــذا البحــث بدراســة مصطلــح اإليثــار؛ للكشــف عــن مفهومــه يف نســقه القــرآين وفــق منهــج الدراســة املصطلحيــة، ســعيا إىل فهــم معــاين اإليثــار يف عالقاهتــا ابإلنســان؛ حتريــرا 
لإلنســانية مــن حتكــم األهــواء، وحتقيقــا لعبوديــة النــاس خلالــق األرض والســماء، ذلــك الفهــم العميــق الــذي ميكــن النــاس مــن إتبــاع الشــريعة الــي ارتضاهــا اخلالــق لعبــاده، فيســعدوا 

دنيــا وأخــرى.
يكتسي مفهوم اإليثار يف القرآن الكرمي أمهية كبرية، خاصة مع االهتمام املتزايد أبمهية بدور اإلنسان يف هذا الكون، وما محلته العلوم املادية واإلنسانية من مصطلحات وافدة.

يــروم هــذا البحــث ضبــط مفهــوم مصطلــح اإليثــار ابعتبــاره مصطلحــاً مــن مصطلحــات الــذات، لــه مــن اخلصائــص والــدالالت مــا يدعــو لدراســته دراســة وافيــة تتناولــه يف كل نصوصــه 
القرآنيــة؛ حــى يتحصــل الفهــم عــن هللا، ويتحقــق العمــل مبــا ارتضــاه. وتظهــر أمهيــة هــذه الدراســة عامــة يف كوهنــا تتعلــق مبصطلــح قــرآين فريــد، يتنــاول مفهــوم اإليثــار املتعلــق حبيــاة 

اإلنســان ومصــريه، خاصــة مــع غيــاب الدراســات األكادمييــة الــي تناولــت هــذا املفهــوم وفــق منهــج الدراســة املصطلحيــة.
ومــن أهــم النتائــج نذكــر: متيــز مصطلــح اإليثــار يف القــرآن الكــرمي بتعــدد الصيــغ رغــم مادتــه قليلــة الــورود، ممــا دل علــى أمهيــة مفهومــه، خاصــة مــع كثــرة األســاليب وتنوعهــا حبســب 

الســياقات؛ فأكــد ذلــك أمهيتــه يف نســق املصطلحــات القرآنيــة الــي تشــكل أســرته املفهومية:كالتكــرمي والتفضيــل و االختيــار واالصطفــاء. 
إن دراســة مصطلــح اإليثــار واعــد مبــا تتيحــه الدراســة املصطلحيــة مــن  آفــاق لضبــط صفــات املصطلــح وعالقاتــه وضمائمــه ومشــتقاته وقضــاايه، وكــذا دراســة املصطلحــات األخــرى 

الــي تشــرك معــه يف بعــض معانيــه.
الكلمات املفتاحية: اإليثار، املصطلح، املفهوم، القرآن، اإلنسان.

Abstract:
The search for the truth of the term “altruism” in its Quranic layout based on a solid, scientific method, its goal is to understand the 
position of man in this universe, that God has entrusted him, and it is a way for the nation to rise from its misfortunes, and to free 
humanity from  ignorance, dependence and whims since people were created to worship the Creator.There is no goodness for this 
nation except through the jurisprudence of the religion. That deep understanding that enables one to follow the Sharia approved by 
the Creator for his servants, to preference them in life and the afterlife.
This research deals with the term “iitar=altruism “, seeking light from the terminological study, in an attempt to study its concept in 
the Noble Qur’an, and to emphasize the importance of the foundations of the Holy Qur’an in dealing with human issues. 
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المقدمة
اهتــم اإلنســان دومــا مبــا حيقــق لــه النفــع ويضمــن لــه مــا هــو خــر 
وأبقــى، وقــد خــص القــرآن الكــرمي مصطلــح اإليثــار بعنايــة معتــرة، 
كمــا أكــد مــن خــال اآلايت أمهيــة إيثــار ديــن احلــق واآلخــرة علــى 
مــا ســوامها، فبــنَّ لذلــك ســبل بلــوغ هــذه املرتبــة العظيمــة، وحــث 
علــى الســعي إىل الفــاح عــن طريــق إيثــار الغــر علــى النفــس كنــوع 
مــن إيثــار اآلخــرة علــى الدنيــا؛ هلــذا انشــغل هــذا البحــث مبحاولــة 
تبــن وبيــان مفهــوم اإليثــار يف القــرآن الكــرمي، وذلــك مــن خــال 
إعمــال منهــج الدراســة املصطلحيــة الــذي يفيــد يف فهــم ألفــاظ 
القــرآن الكــرمي، هــذه األلفــاظ املكرَّمــة الــي ال ســبيل إىل اإلحاطــة 

بــكام اخلالــق عــز وجــل إال بفهمهــا.
أهمية البحث:

أمهيــة كبــرة، خاصــة  الكــرمي  القــرآن  اإليثــار يف  يكتســي مفهــوم 
مــع االهتمــام املتزايــد أبمهيــة دور اإلنســان يف هــذا الكــون، مــع مــا 
محلتــه العلــوم املاديــة واإلنســانية مــن مصطلحــات وافــدة)1( يف إطــار 

اهتمامهــا الواســع مبجــال األخــاق اإلنســانية.
يروم هذا البحث ضبط مفهوم مصطلح اإليثار ابعتباره مصطلحاً 
مــن املصطلحــات القرآنيــة، لــه مــن اخلصائــص والــدالالت مــا يدعو 
يتحصــل  حــى  نصوصــه؛  تتناولــه يف كل  وافيــة  دراســة  لدراســته 

الفهــم عــن هللا، ويتحقــق العمــل مبــا ارتضــاه.  
وتظهر أمهية هذه الدراسة أيضا يف ما يلي:

- تعلــق موضــوع البحــث ابلقــرآن الكــرمي، إذ شــرف العلــم بشــرف 
متعلقه.

تعــاجل  الــي  الراهنــة  مــن املوضوعــات  املوضــوع ابعتبــاره  - أمهيــة 
قضيــة مــن أهــم قضــااي اإلنســان يف هــذا الكــون.

- غيــاب الدراســات األكادمييــة الــي تناولــت هــذا املوضــوع وفــق 
منهــج الدراســة املصطلحيــة.

- املســامهة يف فهــم نصــوص الوحــي عامــة، والقــرآن الكــرمي علــى 
وجــه اخلصــوص، وابألخــص مــا تعلــق منهــا مبوضــوع هــذه الدراســة 
الدراســة  منهــج  بتجريــب  وذلــك  البحــث،  نتائــج  خــال  مــن 

املصطلحيــة واالســتفادة مــن مــزاايه.
أهداف البحث:

- تبن وبيان مفهوم مصطلح اإليثار وداللته وفق منهج الدراســة 
املصطلحية

- الوقوف على معاين املصطلح يف نصوصه.

1 مييــز شــيخ الدراســة املصطلحيــة الدكتــور الشــاهد البوشــيخي بــن مصطلحــات الــذات، الــي بدورهــا 
تنقســم إىل أصليــة: )مصطلحــات نصــوص الوحــي(، وأخــرى فرعيــة: )مصطلحــات العلــوم اإلســامية(، 
أخرى.«دراســات  حضــارات  مــن  اإلســامية  األمــة  اســتوردهتا  الــي  الوافــدة  املصطلحــات  وبــن 

مصطلحية، الشاهد البوشيخي)1/64(. 

- الوصول إىل وضع تعريف ملصطلح اإليثار  انطاقاً من دراســة 
هذا املصطلح يف نصوصه.

مشكلة البحث:
لبيــان  الكــرمي؛  القــرآن  يف  اإليثــار  مبصطلــح  البحــث  هــذا  يهتــم 
حقيقــة مفهــوم هــذا املصطلــح مــن خــال كل النصــوص القرآنيــة 
الــي ورد فيهــا. فمــا هــو مفهــوم هــذا املصطلــح؟ ومــا دالالتــه يف 
القــرآن الكــرمي اعتمــاداً علــى منهــج الدراســة املصطلحيــة؟ وماهــي 
تلــك املعــاين الــي محلتهــا النصــوص القرآنيــة الــي ورد هبــا مصطلــح 
اإليثــار؟ وكيــف ميكــن تعريــف هــذا املصطلــح القــرآين اعتمــاداً علــى 

منهــج الدراســة املصطلحيــة؟
الدراسات السابقة:

الكــرمي،  القــرآن  يف  اإليثــار  مبوضــوع  عديــدة  دراســات  اهتمــت 
الشــريعة  يف  اإليثــار  أنــواع  عامر)2(ابســتعراض  فاطمــة  فاهتمــت 
اإلســامية وعاقتــه أبحــكام الفقــه وأصولــه، وذلــك دون دراســة 
ملصطلــح اإليثــار قصــد فهمــه مــن خــال كل نصوصــه، مث فهــم 
هــذه النصــوص انطاقــا مــن فهــم هــذا املصطلــح. وتنــاول أمحــد أبــو 
بكــر حــازم)3(يف حبثــه أنــواع اإليثــار وصــوره يف القــرآن الكــرمي، مــع 
انشــغاله إببــراز كل هــذه األنــواع يف دراســة موضوعيــة. أمــا أمســاء 
املصمــودي)4( فاســتعرضت بعــض املعــاين اجلزئيــة ملفهــوم اإليثــار يف 
مجلــة مــن اآلايت واألحاديــث ويف تعريفــات بعــض الصوفيــة، إال 
أهنــا مل تســلك ســبيل الدراســة املصطلحيــة ومل ختلــص إىل تعريــف 
مصطلــح اإليثــار يف القــرآن الكــرمي. ودرســت غصــون غنــام فايــز)5( 
اإليثــار يف القــرآن والســنة حيــث تتبعــت مادتــه وذكــرت أنواعــه 
وآاثره علــى الفــرد واجملتمــع، إال أن هــذا اجلهــد يف جانــب ضبــط 
مصطلــح  بدراســة  تدقيــق؛  مزيــد  إىل  حيتــاج  املصطلــح  مفهــوم 
اإليثــار يف كل نصوصــه دراســة مصطلحيــة وافيــة تتيــح تعريــف هــذا 
املصطلــح. وذكــر مــروان عطــا هللا جميــد)6( يف حبثــه أنــواع اإليثــار 
وأمهيتهــا يف الرتبيــة، وذلــك أتســيا برســولنا الكــرمي، لكنــه مل يــدرس 

مصطلــح اإليثــار.  
الدراســات املوضوعيــة الســابقة لإليثــار كان مدخلهــا املوضــوع ال 
املصطلــح، أمــا الدراســات الدالليــة منهــا والعامــة فاهتمــت بدراســة 
ألفــاظ اإليثــار يف عاقاهتــا ابملعــاين، دون دراســة املصطلــح وضبــط 
مفهومــه، ووضــع تعريــف يناســبه؛ ممــا جعلهــا غــر كافيــة لإلحاطــة 
هبــذا املصطلــح دقــة ومشــواًل. وســيحاول هــذا البحــث حبــول هللا 

2 اإليثار يف الشريعة اإلسامية، فاطمة منور عامر. 
3 اإليثار يف القرآن الكرمي،2012أمحد أبو بكر حازم،)1/31(.

4 مصطلح اإليثار،أمساء املصمودي.
5 اإليثار يف القرآن والسنة، غصون غنام فايز انيف. 

6 اإليثار يف الفكر اإلسامي، مروان عطا هللا جميد، )3/44( 
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الكــرمي  القــرآن  مفهومــه يف  قصــد ضبــط  املصطلــح  هــذا  دراســة 
وصــوغ تعريــف يناســبه.

اإلضافة العلمية في الدراسة الحالية: 
من أهم اإلضافات العلمية هلذه الدراسة: الوقوف على الدالالت 
اللغويــة مث االصطاحيــة ملفهــوم اإليثــار، وتتبــع اســتعماالت هــذا 
تعريــف  إىل  اخللــوص  مــع  القرآنيــة،  نصوصــه  يف كل  املصطلــح 

ملصطلــح اإليثــار يف القــرآن الكــرمي.  
تبويب البحث: 

املبحث األول: مفهوم اإليثار يف املعاجم 
         املطلب األول: اإليثار يف املعاجم اللغوية

         املطلب الثاين: اإليثار يف املعاجم االصطاحية
املبحث الثاين: اإليثار يف القرآن الكرمي

        املطلب األول: ورود مادة )أثر( يف القرآن الكرمي
        املطلب الثاين: نتائج الورود مادة )أثر( يف القرآن الكرمي

املبحث الثالث: حتديد التعريف
        املطلب األول: تعريف املصطلح
        املطلب الثاين: عناصر التعريف

خاتمة
منهج البحث:

اعتمــد هــذا البحــث منهــج الدراســة املصطلحيــة، للكشــف عــن 
مفهــوم اإليثــار يف القــرآن الكــرمي، وذلــك ملــا يكتنــزه هــذا املنهــج مــن 
أصــول وإجــراءات؛ انبعــة مــن رؤيــة واضحــة يف التحليــل والتعليــل 
واهلــدف، منضبطــة بــروح املنهــج الوصفــي مــع رؤيــة اترخييــة خاصــة، 
كل ذلــك لــه مثــرات أتيت هبــا خطــوات مرحلــة التبــن الــي تعتمــد 
مث  النصيــة  والدراســة  والتصنيــف  واإلحصــاء  املعجميــة  الدراســة 
العــرض  الثمــرات جبــاء يف مرحلــة  املفهوميــة، كمــا تظهــر تلــك 
املصطلحــي. كل ذلــك انطاقــا مــن املصطلــح وحتليلــه يف نصوصــه 

بغيــة ضبطــه وحتديــد تعريــف يناســبه. 
المبحث األول : مفهوم اإليثار في المعاجم 

معــى  دراســة  أوال:  يقتضــي  املعاجــم  يف  اإليثــار  مفهــوم  حبــث 
املصطلــح يف املعاجــم اللغويــة؛ للوقــوف علــى مــدار املــادة أو أصلهــا 
اللغــوي، وكــذا حتديــد مأخذهــا واملعــاين الــي شــرح هبــا املصطلــح. 
مث اثنيــا: دراســة معــى املصطلــح يف املعاجــم االصطاحيــة للوقــوف 

علــى جهــود الســابقن هبــذا اخلصــوص.
المطلب األول: اإليثار في المعاجم اللغوية

إن تنــاول مفهــوم اإليثــار يف املعاجــم اللغويــة يتطلــب الوقــوف علــى 
مادتــه )أثــر( يف هــذه املعاجــم؛ لضبــط مأخذهــا ومدارهــا اللغــوي، 

ومــن مث  حتديــد معــى اإليثــار يف اللغــة.
1_مادة )أثر( يف املعاجم: املأخذ واملدار اللغوي

أ_المأخــذ: املتتبــع ملختلــف اســتعماالت مــادة )أثــر: اهلمــزة والثــاء 
والــراء( يف اللغــة؛ جيدهــا منبثقــة مــن  االســتعمال احلســي املتعلــق 
أثــر الشــيء وضربــة الســيف، جــاء يف العــن  ب: مــا بقــي مــن 
الصحاح:»واألُثْــر  الســيف: ضربته«)7(،وجــاء يف  للفراهيدي:»أثــر 
مــا  ابلتحريــك:  ..واألثَــر  الــرء  بعــد  يبقــى  اجلــراح  أثــر  ابلضــم: 
األثــر  الســيف..والتأثر:إبقاء  وضربــة  الشــيء  رســم  مــن  بقــي 
الســيف  املقاييس:»أثــر  فــارس يف  ابــن  عنــد  الشــيء«)8(.جاء  يف 
ضربتــه، ونقــول: مــن يشــرتي ســيفي وهــذا أثــره، يضــرب للمَجــرَّب 
املختـََر«)9(،قــال املصطفوي:»األثــر: مــا بقــي مــن رســم الشــي ء و 

الســيف«)10(. ضربــة 
ممــا ســبق ميكــن القــول أمنأخــذ مــادة )أثــر( هــو : مــا بقــي مــن أثــر 
الشــيء ومــا ترتكــه ضربــة الســيف مــن عامــة اثبتــة ابقيــة تــدل علــى 

اجلــرح)11(.
املعاجــم  يف  مادة)أثــر(  أصــل  اللغوي:أمــا  واألصــل  املــدار  ب_ 
الثابتــة  العامــة  تلــك  اعتبــار  أي  ابملأخــذ  مرتبــط  فهــو  اللغويــة: 
والثــاء  فارس:»اهلمــزة  ابــن  الشــيء،قال  علــى  تــدل  الــي  الباقيــة 
والــراء، لــه ثاثــة أصــول : تقــدمي الشــيء، وذكــر الشــيء، ورســم 
الشيء الباقي«)12(.وذكر الشيء وتقدميه هنا ال يكون إال لعامة 
وبقيــة منــه اثبتــة ختلفــه،  يؤكــد هــذا حســن جبــل بقولــه يف املعــى 
احملــوري ل )أثر(:»واملعــى احملــوري هــو بقيــة أو عامــة تبقــى مــن 
جــرم الشــيء اثبتــة ختلفــه«)13(، جــاء عنــد  العســكري يف الوجــوه 
والنظائــر،ابب وجــوه لفــظ )اخلــر(:» وممــا جيــري مــع هــذا البــاب 
الــكام يف االختيــار واإليثــار، فاالختيــار إرادة الشــيء بــدال عــن 
غــره، واإليثــار مثــل االختيار..فــكان اإليثــار هــو االختيــار املقــدم؛ 
وال يكــون أيضــا إيثــار شــيء إال علــى شــيء، وأجــود منــه أن يقــال 
اإليثــار اختصــاص الشــيء  دون غــره، وذلــك ملــا يظهــر فيــه مــن 
آاثر الصــاح، واالختيــار إرادة الشــيء دون غــره؛ ملــا فيــه مــن 

7 العن،الفراهيدي، )8/237-236(.
8 صحاح العربية،اجلوهري )2/575(.

9 مقاييس اللغة،ابن فارس، )01/54(.
10 التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي،املصطفوي )01/31( 

اللغويــة اســتعماالت حســية أخــرى لكــن رجحــت ضربــة الســيف، لكثــرة  فــي المعاحــم  11 جــاء 
ثابتــة ال  باقيــة  مــن عامــة  الســيف  لمــا تخلفــه ضربــة  قــدم االســتعمال، وكــذا  الــدال علــى  الــورود 
تــزول تــدل علــى الضربــة، عكــس االســتعماالت األخــرى ومــن تلــك االســتعماالت:«1-ما يتركــه 
البعيــر الــذي يســير علــى األرض عليهــا بخفــه أو بحافــره، فاألَثِيــَرُة مــن الــدواّب: العظيمــة األَثَــر فــي 
البعيــر بحديــدة  ُيْســَحى باطــن خــف  اإِلثاَرة.واألُثـْــَرة، بالضــم: َأن  بـَيـّنَــة  اأَلرض بخفهــا أَو حافرهــا 
ليـُْقتَــّص أَثــرُُه 2:-واالســتعمال الثانــي هــو اســتخاص الســمن ،واإِلثْــر واألُثْــر: ُخاصــة الســْمن ِإذا 
ُســِلَئ وهــو الَخــاص والِخــاص، هــو اللبــن ِإذا فارقــه الســمن.3-األثارة: بقيــة الشــحم العتيــق« ينظــر 
معجــم العين،الفراهيــدي، )07/235(  ؛المقاييس،ابــن فارس؛)01/53(؛لســان العرب،ابــن منظــور 

 .)04/04(
12 ابن فارس ، مقاييس اللغة، )01/53(.

13 املعجم االشتقاقي املؤصل،حسن جبل، )01/237(.
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الواحــد يف  أّن األصــل  املصطفوي:»والتحقيــق   وقــال  اخلــر«)14(، 
هــذه املــاّدة هــو اأْلَثـَــُر، أي مــا يــدّل علــى الشــي ء ومــا يبقــى مــن  
ْأثُــوُر. أَثَــر الضربــة. َأاَثَرًة 

َ
آاَثِر وجــوده ومــن مصاديقــه: احلديــث  امل

الفضيلــة  أثــر املشــي والســلوك.  الشــي ء.  البقيّــة مــن  العلــم.  مــن 
الباقيــة املأثــورة املكرمــة «)15(.

وهبــذا اللحــاظ يطلــق األثــر علــى بقيــة الشــيء الثابتــة الدالــة علــى 
وجــوده.

مما سبق يتضح جلياً أن أصل مادة )أثر( واحد، وهو العامة)16(
الثابتــة الباقيــة مــن الشــيء لتــدل علــى وجــوده وتزكــي ذكــره واختيــاره 

وتقدميه وتفضيله)17(.
2_ معنى اإليثار في اللغة

اإليثــار لغــة مصــدر لفعــل آثــر يؤثــر، »واإليثــار علــى مــا قيــل هــو 
االختيــار املقــدم«)18(، اإليثــار تقــدمي الشــيء واختيــاره واختصاصــه 
ابلفضــل والتفضيــل، وضــد اإليثــار: االســتئثار واألثــرة: واالســتئثار 
التفــرد واالنفــراد ابلشــيء واختيــاره دون غره)19(،»وآثــره: أكرمــه، 
ورجــل أثر:مكــن مكرَّم...وآثــره عليه:فضلــه«)20(،» وآثــر: اختــار 

وفّضــل، وقــّدم«)21(.
إن حتديــد معــى اإليثــار لغــة، يبــى ابألســاس علــى مأخــذ مــادة 
)أثــر( وأصلهــا يف اللغــة، كمــا أنــه يتأســس بنــاء علــى مــا ذهــب إليــه 

أهــل املعاجــم يف ذكــر معــاين اإليثــار.
بنــاء علــى هــذا ، وعلــى أصــل مــادة )أثــر( والــذي هــو العامــة 
الثابتــة الباقيــة مــن الشــيء الدالــة علــى وجــوده وتزكيتــه ذكــرا واختيــارا 
وتقدميــا وتكرميــا وتفضيــا، ومــا يــدور حــول هــذا األصــل مــن معــاين 
اخلــر واإلحســان والرفعــة عــن النقــص، فــإن  اإليثــار يف اللغــة هــو: 

االختيــار املقــدم املفضــل يف الــذات لبقيــة اثبتــة دائمــة فيهــا.
المطلب الثاني: اإليثار في المعاجم االصطالحية

ارتباطــاً  ارتبــط  االصطاحيــة،  املعاجــم  يف  اإليثــار  تعريــف  إن 
وثيقــاً ابملفهــوم اللغــوي، إال أنــه اختلــف مــن معجــم آلخــر، وفقــا 
واحلقــل  العــام،  الدالليــة ألصحاهبا:كاحلقــل  احلقــول  الختــاف 
الفقهــي، واحلقــل الصــويف وغرهــا، وذلــك يف إطــار الســرورة الزمنيــة 

14 الوجوه والنظائر،أبو هال العسكري، )01/214-213(.
15 التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي،املصطفوي، )01/31(.

16 املقصــود ابلعامــة: مــا يبقــى مــن األثر؛فــاأَلاثَرٌة يف َمْعــى الَعاَمــة، وهنــاك مــن اعتــر العامــة تكــون 
قبــل الشــيء واألثــر يكــون بعــده، قــال العســكري يف فروقه:«الفــرق بــن األثــر والعامــة: أن أثــر الشــئ 
يكــون بعــده، وعامتــه تكــون قبلــه تقــول الغيــوم والــرايح عامــات املطــر ومدافــع الســيول آاثر املطــر« 

الفــروق، أبــو هــال العســكري، )01/07(.
17 جــاء يف تفســر مقاتــل بــن ســليمان اآلثــر يف قــول أيب جهــل مبعــى األفضــل األحب:«قــد علمــت 
أنــك كنــت أحــب إىل أمــك مــن مجيــع ولدهــا، وآثــر عندهــا« تفســر مقاتــل بــن ســليمان، )03/375(

18 الفروق، أبو هال العسكري، )01/60(, 
19 العن، الفراهيدي، )01/60( ؛املقاييس،ابن فارس، )01/53( ؛ املفردات، األصفهاين 

.)01/62(،
.)04/07( 20 لسان العرب، ابن منظور، 

21 اتج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي ، )10/20(.

لتأليــف هــذه املعاجــم؛ فانعكــس ذلــك علــى تعريــف هــذه املعاجــم 
ملصطلــح اإليثــار يف ضــوء نصــوص القــرآن الكــرمي.

 نظــرا ملــا ســبق، البــد مــن إيــراد بعــض تعريفــات أصحــاب املعاجــم 
لألثــر؛ ملــا قــد حتمــل هــذه التعريفــات مــن معــاين ختــص اإليثــار، 
فالبعــض قصــر اإليثــار علــى املعــى املــادي، بينمــا جعلــه آخــرون 
مرتبطــا بعمــوم املعــى اللغــوي، فوضــع بعــض الشــروط واألقســام 
مــا حتصــل  ابســتعراض  املبحــث  هــذا  اهتــم  لذلــك  والتفريعــات، 
مــن بعــض أهــم هــذه التعريفــات، مــع حماولــة تســجيل مجلــة مــن 

املاحظــات.
بــن  لمحمــد  األعــراق  وتطهيــر  األخــالق  تهذيــب  فــي   -1

)ت124ه( مســكويه  يعقــوب 
حتــت  تدخــل  الــي  الفضائــل  مــع  اإليثــار  مســكويه  ابــن  جعــل 
فهــو  اإليثــار  قال:»وأمــا  والســماحة،  واملواســاة  الســخاء كالكــرم 
فضيلــة للنفــس هبــا يكــف اإلنســان عــن بعــض حاجاتــه الــي ختصــه 

حــى يبذلــه ملــن يســتحقه«)22(.
من خال هذا التعريف ياحظ أن ابن مسكويه اعتر:

_ اإليثار فضيلة من فضائل السخاء كالكرم
_ اإليثار كف وامتناع عن بعض حاجات املؤثِر.

_ اإليثار بذل ملن يستحق وتقدميه وتفضيله على النفس.
_ اإليثار تفضيل ملن يستحق دون غره

2- في المفردات للراغب األصفهاني )ت 502ه(
قــال الراغب:»واملآثــر: مــا يــروى مــن مــكارم اإلنســان. ويســتعار 
واالســتئثار:التفرد  آثرتــه،  ومنــه  للتفضــل  واإليثــار  للفضــل  األثــر 

غــره«)23(. مــن دون  ابلشــيء 
ميكن ماحظة اآليت:

_ اعتــر األصــل اللغــوي يف تعريــف املآثــر وهــي مــا يــروى مــن 
تــروى. مــكارم ابقيــة  املآثــر:  اعتــر  مــكارم اإلنســان، كمــا 

_ بــى تعريــف اإليثــار علــى أصلــه اللغــوي املرتبــط ابلبقيــة، وربــط 
مفهــوم األثــر ابلفضــل واإليثــار ابلتفضيــل، كمــا اكتفــى بتعريــف 

اإليثــار بنقيضــه االســتئثار.
3- في التعريفات للجرجاني )ت 816(

جاء يف تعريف اجلرجاين » اإليثار أن يقدم غره على نفسه يف 
النفع له، والدفع عنه، وهو النهاية يف األخوة«)24(.
_ عرف اإليثار فاعتره تقدمي االغر على النفس.

_ تقدمي الغر على النفس يكون يف جلب النفع ودفع الضر 
وهو غاية األخوة.

22 هتذيب األخاق وتطهر األعراق،ابن مسكويه، )01/130( 
23 املفردات،الراغب األصفهاين، )01/639(  

24 التعريفات، اجلرجاين، )01/40( 
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4- في الكليات للكفوي )ت1094ه(
قــال اإلمــام الكفــوي »واألثــرة: معــى التقــدم واالختصــاص، مــن 
)األثــر(  ويســتعار  املتوارثــة،  املكرمــة  ابلضــم  واألُثــرة:  اإليثــار. 

.)25(» للتفضيــل  واإليثــار  للفضــل، 
ياحظ اآليت:

_اعتر يف اإليثار معانيه اللغوية كالتقدم واالختصاص والتكرمي.
_اعتر يف اإليثار بقاء األثر وتوارثه.

إمنــا ذكــر اســتعمال األثــر للفضــل، واإليثــار  يعــرف اإليثــار  _مل 
للتفضيــل. 

للمنــاوي  التعاريــف  مهمــات  علــى  التوقيــف  فــي   -5
. )1031 )ت

قــال املنــاوي رمحــه هللا: »واملآثــر: املــكارم ألهنــا تؤثــر؛ أي تذكــر 
وتــروى«)26(.

ياحظ اآليت:
_ عــرف املآثــر ابملــكارم، وهــو هنــا اعتمــد األصــل اللغــوي الــذي 

يفيــد مــا يبقــى مــن ذكــر مــكارم وروايتهــا.
_ مل يعرف اإليثار.

الخالصة
ممــا ســبق ميكننــا القــول أن اإليثــار يف املعاجــم االصطاحيــة ارتكــز 

بشــكل ملحــوظ علــى اجلوانــب التاليــة:
* ربــط اإليثــار أبصلــه اللغــوي، املرتكــز علــى معــاين العامــة الثابتــة 
واختيــارًا  ذكــرًا  وتزكيتــه  وجــوده  علــى  الدالــة  الشــيء  مــن  الباقيــة 
وتقدميـًـا وتكرميـًـا وتفضيــا، ومــا يــدور حــول هــذا األصــل مــن معــاين 

اخلــر واإلحســان والرفعــة عــن النقــص.
* تعلــق مــادة )أثر(ابالختيــار املقــدم املكــرم يف الــذات، واملفضــل 

لبقيــة اثبتــة دائمــة فيهــا.
معــاين  منهــا:  اشــتق  ومــا  األثــر  لفــظ  تعاريــف  بعــض  مشلــت   *
اإليثــار، فعرفــت األثــر وذكــرت مشــتقاته، كمــا ضمنــت بعضهــا 

معانيــه. إىل  وأشــارت  اإليثــار  لفــظ 
* اعتر ابن مسكويه اإليثار كف وبذل ملن يستحق. 

* ربط الراغب األصفهاين اإليثار مبعاين التكرمي والتفضيل.
* عرف اجلرجاين اإليثار بتقدمي الغر؛ جلبا للنفع ودفعا للضر.

* بــى اإلمــام الكفــوي اإليثــار علــى مــا تقــرر مــن معانيــه اللغويــة، 
ابلتفضيــل  معانيــه  وربــط  األثــر،  وبقــاء  واالختصــاص  كالتقــدم 

والتكــرمي.
اعتبارا  ملا سبق  ميكن القول :

25 الكليات،الكفوي، )01/40(
26 التوقيف على مهمات التعاريف،املناوي، )01/631(

أوال: اعتمدت املعاجم االصطاحية املعى اللغوي لإليثار، الذي 
هــو االختيــار املقــدم املكــرم يف الــذات، واملفضــل ألثــره الباقــي، ومــا 
يــدور حــول ذلــك مــن معــاين اخلــر واإلحســان والتكــرمي والرفعــة 

عــن النقــص.
اثنيــا: إن مــا ذكــر مــن ماحظــات ختــص هــذه التعاريــف، يبــن 
قصــور أغلبهــا علــى أن تــدل داللــة  وافيــة و اتمــة علــى مفهــوم 
اإليثــار يف القــرآن الكــرمي، كمــا أن مــا ســبق ذكــره مــن التعريفــات 
رغــم أمهيتــه، ال خيلــو مــن ماحظــات وقصــور، فمــا هــو إذن مفهــوم 
الكــرمي؟  القــرآن  يف  الــواردة  اآلايت  عليــه   تــدل  الــذي  اإليثــار 
ســيحاول املبحــث الثــاين حبــول هللا، الوقــوف علــى اآلايت مواطــن 
الــورود، مث ضبــط العناصــر الدالليــة الــي حتملهــا، لعــل ذلــك يعــن 

علــى تبــن مفهــوم اإليثــار يف القــرآن الكــرمي.  
المبحث الثاني: اإليثار في القرآن الكريم

تعريــف  ، ووضــع  الكــرمي  القــرآن  اإليثــار يف  مفهــوم  إن حتديــد   
الدراســة  نتائــج  مــن  ســبق  مــا  إىل  إضافــة  يتطلــب  لــه  مناســب 
املعجميــة، االعتمــاد علــى دالالت هــذا املصطلــح يف النصــوص 

فيهــا. الــي ورد 
المطلب األول: ورود مادة )أثر( في القرآن الكريم

وردت مــادة )أثــر( يف القــرآن الكــرمي إحــدى وعشــرين مــرة، يف 
عنايــة  وهــذه  مكيــة،  منهــا  عشــرة  سورة،ســبع  وعشــرين  إحــدى 
مبفهــوم اإليثــار عــر مشــتقاته؛ اســتلزم إيرادهــا وبياهنــا يف ســياقات 

كثــرة، تعــددت بتعــدد هــذه الســور.
اجلدول01: مادة )أثر( يف سور القرآن الكرمي حبسب الصيغ)27(

اللفظ

السور  الي 

وردت فيها 

مادة )اثر(

مكية أم 

عدد الورود يف عددهامدنية
اجملموعكل سورة

املائدة46آاثرهم

الكهف 6

يس12

الصافات70

الزخرف22

الزخرف23

احلديد 27

مدنية

مكية

مكية

مكية

مكية

مكية

مدنية

07107

غافر21آاثرًا

غافر82

020102مكية

طه 96أَثَِر

الفتح 29

مكية

مدنية

020102

27 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي،حممد فؤاد عبد الباقي، )11و1/12(
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اللفظ

السور  الي 

وردت فيها 

مادة )اثر(

مكية أم 

عدد الورود يف عددهامدنية
اجملموعكل سورة

010101مكيةاملدثر 24يُؤثَر
010101مكيةالنازعات 38آثََر
010101مكيةيوسف 91آثرك

010101مكيةاألعلى 16تؤثرون
010101مكيةطه 72نؤثرك
010101مدنيةاحلشر 90يؤثرون
010101مكيةطه 84أثري
010101مكيةالروم 50آثار

010101مكيةالكهف 64آثارهام
010101مكيةاألحقاف 04أثارة
21----املجموع

الجدول 20: مادة )أثر( في القرآن الكريم بحسب السور
حجم ورود عددهاالسور

مادة)أثر(

املجموع

010303طه

030206الكهف-الزخرف-غافر

املائدة-يس-الصافات-
احلديد-الفتح-املدثر-
النازعات-يوسف_

األعلى-الروم-الكهف-
االحقاف

120112

21_16اجملموع

وميكن إمجاال بعد التتبع واالستقراء القول أن:
-أعلــى عــدد مــرات مشــتقات )أثــر( يف الســور هــو ثــاث مــرات، 
وكان يف ســورة طــه، تلتهــا ســور الكهــف والزخــرف وغافــر مبرتــن 
يف كل ســورة، وكل هــذه الســور مكيــة، فســورة طــه الــي تضمنــت 
أعلــى ورود غلــب فيهــا ذكــر مــا فضــل هللا بــه رســوله علــى ســائر 
حــاز  ممــا  أعظــم  وهــو  والقــرآن،  والنبــوة  البعثــة  رزق  مــن  اخللــق 
اإلنســان مــن رزق الدنيــا؛ فوجــب إيثــاره، وذلــك يف إطــار التوحيــد 
ســور  أكدتــه  الــذي  املتــن  األســاس  هــذا  العقيــدة،  وتصحيــح 
الكهــف والزخــرف وغافــر، حيــث جــاء التذكــر يف كل مــرة آباثر 
مــا قدمــت األمــم الســابقة مــن تصديــق أو تكذيــب للرســاالت 

الســماوية، حبســب مــا قدمتــه يف إيثارهــا: الديــن أم الدنيــا.
يف  مشــتقاته  مــن   86% زهــاء  انتشــار  اإليثــار  أمهيــة  يؤكــد   _
هبــا  الــي  الســور  جممــوع  مــن   94% حــوايل  أي يف  15ســورة، 
ورودت هبــا هــذه املشــتقات، وتركــزت مــا يقــارب%43 مــن هــذه 

املشتقات يف السور املكية: طه، الكهف، والزخرف وغافر، لكن 
مــا تعلــق مبفهــوم اإليثــار الــذي هــو التقــدمي والتفضيــل  جــاءت بــه 
ســورة طــه ) لــن نؤثــرك(، ومــا ارتبــط بذلــك مــن معــاين يف ســياقات 
مــا نــزل مــن القــرآن يف مكــة، خاصــة ســورة طــه الــي حــازت أعلــى 
نســبة ورود بن الســور املكية، مما اســتوجب االهتمام مبا ورد فيها 

مــن معــاين مصطلــح اإليثــار.
- وردت مــادة اإليثــار مــرة واحــدة يف اثنتــا عشــرة ســورة، أي أن: 
زهــاء %75 مــن جممــوع ســور الــورود هبــا أزيــد مــن%57 مــن 
مــادة )أثــر(، وهــذا حــرص علــى ذكــر مــادة اإليثــار ولــو مــرة واحــدة 
علــى امتــداد الســور االثنــي عشــرة ، ممــا اســتوجب تتبــع مــا ورد يف 
هــذه الســور هبــذا االنتشــار؛ أتكيــدا علــى أمهيــة مفهــوم اإليثــار يف 

القــرآن الكــرمي.
عشــرة  ســبع  بــن  الكــرمي  القــرآن  يف  اإليثــار  مــادة  انقســمت   -
أمهيــة مفهــوم   يــدل علــى  ممــا  ســورة مكيــة، وأربــع ســور مدنيــة؛ 
هــذا املصطلــح عمومــا، كمــا يــدل علــى خصوصيــة ارتباطــه مبــا 
القــرآن يف مكــة يف ســياقات خمتلفــة، وبصيــغ متنوعــة  مــن  نــزل 
تناســب تلــك الســياقات، مــع اختــاف يتــاءم مــع طبيعــة اخلطــاب 
القــرآين العقــدي مبكــة، ومــع طبيعــة اخلطــاب التشــريعي ابملدينــة، 
فقــد كان حلجــم ورود يف مــا نــزل مــن القــرآن يف مكــة مــن مــادة 
اإليثــار النصيــب األكــر: )17مــرة( ، بينمــا كان حجــم ملــا نــزل 

منــه ابملدينــة صغــرا:) 04 مــرات(.
المطلب الثاني: نتائج الورود مادة )أثر( في القرآن الكريم

- إن كل املعطيــات الســابقة تبــن االمتــداد املعتــر ملــادة اإليثــار 
اإليثــار  أمهيــة مفهــوم  يــدل علــى  ممــا  الكــرمي،  القــرآن  عــر ســور 
عمومــا، كمــا يــدل علــى خصوصيــة ارتباطــه مبــا نــزل مــن القــرآن يف 
مكــة، وبســياقات الســور األربــع الــي احتــوت أعلــى ورود بوجــه 
أخــص. وميكــن مــن خــال مــا ســبق اســتخاص النتائــج اآلتيــة:

أوال: اإليثــار بيــن مــا نــزل مــن القــرآن فــي مكــة ومــا نــزل مــن 
القــرآن فــي المدينــة

- تعتــر املرحلــة املكيــة مرحلــة التأســيس والبنــاء ملصطلــح اإليثــار، 
ويــدل علــى ذلــك عــدد مــا ورود فيهــا مــن مــادة )أثــر( :17مــرة، 
مقابــل04 مــرات فقــط يف املرحلــة املدنيــة، أي بنســبة ورود 72  
%يف مــا نــزل يف القــرآن يف مكــة و%28 يف مــا نــزل مــن القــرآن 
يف املدينــة. ولعــل مــا ورد مــن صيــغ تعلقــت جبــذر اإليثــار اللغــوي 
واملفهومــي يف مــا نــزل يف القــرآن يف مكــة؛ مــرده إىل أنــه احتضــن 
الــرابين  أصلــه  ببيــان  وانشــغل  لإليثــار،  اجلديــد  املفهــوم  أتســيس 
وماهيتــه، وحقيقتــه اللغويــة والشــرعية، وكــذا مقاصــده، أمــا مــا جــاء 



املجلد 89، يونيو، 2022

171

يف املرحلــة املدنيــة، فهــو أتكيــد ملــا ســبق وأتســيس عــل ضوئــه، 
وبيــان لعاقبــة اإليثــار ورجــوع بــه إىل أصلــه.

اثنيا: مياد مصطلح اإليثار
مــادة  مــن  نــزل  مــا  أول  أن  ياحــظ  الكــرمي  القــرآن  يف  الناظــر 
اإليثار)أثــر( كان يف ســورة األعلــى، عندمــا قــال هللا تعاىل:﴿بَــۡل 
ــٰوةَ ٱلدُّۡنيَا﴾]األعلــى:16[، واإليثــار هنــا يعــي التقــدمي  ــُروَن ٱۡلَحيَ تُۡؤثِ

والتفضيــل كمــا هــو مقــرر يف اللغــة، وهــو يف عمومــه تقــدمي للغــر 
والثــواب يف  األثــر  لبقــاء  واســتحبااب  إىل هللا  تقــراب  النفــس  علــى 
اآلخــرة، فاإليثــار  هنــا مرتبــط بتقــدمي اآلخــرة علــى حظــوظ النفــس 
مــن الدنيــا رغــم احلاجــة إليهــا، قــال القرطيب:«اإليثــار: هــو تقــدمي 
الغــر علــى النفــس وحظوظهــا الدنيويــة، ورغبــة يف احلظــوظ الدينيــة. 
وذلــك ينشــأ عــن قــوة اليقــن وتوكيــد احملبــة، والصــر علــى املشــقة. 
علــى  وفضلته...يوثــرون  بــه  أي خصصتــه  بكــذا:  آثرتــه  يقــال: 
أنفســهم أبمواهلــم ومنازهلــم، ال عــن غــى بــل مــع احتياجهــم إليهــا«.

)28(، وقــد عاتبــت اآلايت مــن يقــدم الفــاين علــى الباقــي.

ــٰى  ــيِ ٱۡلَمۡوتَ ــُن نُۡح ــا نَۡح بعــد ذلــك انتقــل الوحــي يف قولــه تعاىل:﴿إِنَّ
بِيــن﴾ هُ فِــٓي إَِمــاٖم مُّ َرُهــۡمۚ َوُكلَّ َشــۡيٍءأَۡحَصۡينَٰ َونَۡكتُــُب َمــا قَدَُّمــواْ َوَءاثَٰ

اآليــة  الــي وردت يف  الفعلية)يؤثــرون(  الصيغــة  مــن  ]يــس:12[ 
الســابقة، إىل صيغــة )آاثرهــم( االمسيــة الــي تــدل داللــة قويــة علــى 
مفهــوم األثــر، ومعنــاه هنــا هــو كل مــا أســلفه املوتــى مــن أعمــال 
صاحلــة وغرهــا تركــت أثــرا، أي»مــا هلكــوا عنــه مــن أثــر حســن ، 
كعلــم علمــوه، أو كتــاب صنفــوه، أو حبيــس حبســوه، أو بنــاء 
بنــوه، مــن مســجد أو رابط أو قنطــرة أو حنــو ذلــك. أو ســيئ: 
كوظيفــة وظفهــا بعــض الظــام علــى املســلمن، وســكة أحــدث 
فيهــا ختســرهم«)29(، فــاآلاثر شــاملة ملــا يبقــى مــن األعمــال خرهــا 

وشــرها.
لقــد جــاءت هــذه اآلايت وهــي أول مــا نــزل مــن مــادة اإليثــار 
يف القــرآن الكــرمي، مؤسســة ملنطلــق هــام مــن منطلقــات الدعــوة، 
ومثبتــة ألصــل مــن أصوهلــا، واملتمثــل يف اإليثــار املرتبــط ابلتقــدمي يف 
االختيــار وتفضيــل اخلــر واإلحســان، ومــا يبقــى أثــره؛ لذلــك دعــت 
اآلايت إىل إيثــار مــا هــو خــر يف الدنيــا وأبقــى وأنفــع دنيــا وأخــرى. 
مث توالــت اآلايت تــرتى حاملــة مــادة اإليثــار، مؤكــدة تعلقهــا مبــا 
يبقــى مــن الشــيء، وهــو األثــر الــذي بــه يكــون االختيــار والتقــدمي 
والتفضيــل، مذكــرة مبــآل مــن آثــر الدنيــا علــى اآلخــرة، ومبينــة أنــواع 

اإليثــار حممــوده ومذمومــه.

28 اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب، )10/213(.
29 الكشاف،الزخمشــري، )05/168(، وقــد ذكــر رمحــه هللا كمــا ذكــر غــره مــن املفســرين أن اآلاثر 
قــد ينصــرف معناهــا إىل آاثر خطــى املشــائن إىل املســاجد، كمــا ينصــرف إىل األعمــال والســنن 

احلســنة الباقيــة آاثرهــا.

لقــد كان أول مــا نــزل مــن اآلايت املتضمنــة ملــادة )أثــر(؛ هادفــا 
إىل إرســاء مفهــوم جديــد ملصطلــح اإليثــار، يتجــاوز املعــاين احلســية 
املصدريــة  اإليثــار يف صيغتــه  أمــا  العــرب،  عنــد  هبــا  ارتبــط  الــي 
)علــى وزن اإلفعــال( فلــم يــرد يف القــرآن الكــرمي، إمنــا  ورد منــه 
اإليثــار  مصطلــح  والدة  حيــث كانــت  )تؤثرون_نؤثــرك(  الفعــل 
بصيغتــه الفعليــة يف ســورة األعلــى وســورة طــه اللتــن احتضنتــا هــذا 
املصطلــح، فبينتــا ارتبــاط فهــم حقيقتــه مبصــر األفــراد واألمم، وذلك 
﴾ يف قولــه تعاىل:﴿بَــۡل تُۡؤثِــُروَن ٱۡلَحيَٰوةَٱلدُّۡنيَــا َوٱۡلِٓخــَرةُ َخۡيــٞر َوأَۡبقَــٰىٓ
]األعلى:16و17[،وقولــه ســبحانه:﴿قَالُواْ لَــن نُّۡؤثِــَرَك َعلَــٰى َمــا 
ــِذِه  ــِت َوٱلَّــِذي فََطَرنـَـۖا فَٱۡقــِض َمــآ أَنــَت قـَـاٍضۖ إِنََّمــا تَۡقِضــي َهٰ َجآَءنـَـا ِمــَن ٱۡلبَيِّنَٰ

ــِه ِمــَن  ــا َعلَۡي ــا َوَمآأَۡكَرۡهتَنَ نَ يَٰ ــا َخَطٰ ــَر لَنَ ــا ِليَۡغِف ــا بَِربِّنَ ــآ َءاَمنَّ ــآ إِنَّ ــٰوةَ ٱلدُّۡنيَ ٱۡلَحيَ

﴾]طــه:72و73[، حيــث أكــدت اآليتــان  ــٞر َوأَۡبقَٰىٓ ُ َخۡي ــۡحِرۗ َوٱللَّ ٱلّسِ

جبــاء أن حقيقــة اإليثــار وصوابــه، تتجلــى يف تقــدمي الديــن علــى 
الدنيــا، واآلجلــة علــى العاجلــة؛ ألن ذلــك األثــر هــو األبقــى. ومــن 
اللطيــف أن ختتــم اآلايت يف املوضعــن بقولــه تعــاىل )خــر وأبقــى( 
وهــو تذكــر جبوهــر اإليثــار، أي أثــره الــذي هــو خــر وأبقــى، إذ 
بســببه يكــون التقــدمي والتفضيــل؛ ابتغــاء لتفضيــل اآلخــرة وطمعــا 

يف تكــرمي اخلالــق فهــو حقــا خــر وأبقــى.
ميــاد مصطلــح اإليثــار جــاء مــن جهــة، يف ســياق التذكــر بعطــاء 
هللا والدعــوة إليثــار الديــن واآلخــرة الباقيــة علــى الدنيــا الزائلــة)30(، 
اختارهــم  ملــن  اخلالــق  تكــرمي  ســياق ذكــر  أخــرى يف  ومــن جهــة 
واختصهــم إببــاغ دعوته)31(،فاختــاروا اإلميــان، وآثــروا اتبــاع احلــق 
وجماهبــة الباطــل علــى احليــاة الدنيــا، قــال القرطــيب :»لــن نؤثــرك أي 
لــن خنتــارك علــى مــا جــاءان مــن البينات«)32(.وقــال البقاعي:»قالــوا 
لن نؤثرك: أي نقدم أثرك ابالتباع لنســلم من عذابك الزائل«)33(.

  جــاءت مــادة مصطلــح اإليثــار يف كثــر مــن آايت القــرآن الكــرمي، 
أتكيــدا علــى أمهيتــه، فمــا جــاء هــذا الديــن إال ليدعــو اإلنســان إىل 

إيثــار الديــن علــى الدنيــا تفضيــا لــه وتكرميــا.
انتقــل القــرآن املكــي مبصطلــح اإليثــار مــن مفهومــه اللغــوي املتعلــق 
املعــى  يتجــاوز  خــاص،  اصطاحــي  مفهــوم  إىل  األثــر،  مبعــاين 
احلســي) املرتبــط مبــا يبقــى مــن الشــيء وهــو األثــر الــذي بــه يكــون 
هبــذا  املرتبطــة  املعــاين  مــن  وغرهــا  والتفضيــل  والتقــدمي  االختيــار 
املعــى احلســي(، إىل  معــاين االختيــار والتفضيــل والتشــريف املتعلــق 
بتقــدمي اآلخــرة علــى الدنيــا وتقــدمي الثــواب علــى رغبــات النفــس 

واحتياجاهتــا.
ثالثا: تنوع  الصيغ الصرفية

30 كما بينت اآليتان 16 و17 أعاه من سورة األعلى. 
31 وهذا ظاهر من اآليتن 72و73 من سورة طه املذكورتن أعاه.

32 اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب، )11/141(.
33 نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،البقاعي، )12/313( 
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الجدول20: ورود مادة )فضل( في القرآن الكريم وفق الصيغ الصرفية
األسامءاألمراملضارعاملايضالفعلالصيغة

14-070304العدد

 

*مــن أهــم مــا يلتفــت إليــه هنــا: حجــم الصيــغ االمسية)14مــرة(، 
الــذي يضاعــف حجــم األفعــال، فاألمســاء هلــا داللــة قويــة علــى 
مفاهيمهــا، حيــث تعــرِّ وفــرة هــذه الصيغــة الــي ورد هبــا املصطلــح 

علــى مســو داللتــه ورفعتهــا .
*فيمــا يتعلــق ابألفعــال، هنــاك غلبــة لصيغــة الفعــل املضــارع، خاصة 
مــا دل علــى املضــارع لفظــا، واملاضــي واحلاضــر واملســتقبل معــى، 
ــِت َوٱلَّــِذي  كقولــه تعــاىل: :﴿قَالـُـواْ لـَـن نُّۡؤثـِـَرَك َعلـَـٰى َمــا َجآَءنـَـا ِمــَن ٱۡلبَيِّنَٰ
ــِذِه ٱۡلَحيَــٰوةَ ٱلدُّۡنيَــآ إِنَّــآ َءاَمنَّــا  فََطَرنَــۖا فَٱۡقــِض َمــآ أَنــَت قَــاٍضۖ إِنََّمــا تَۡقِضــي َهٰ

﴾ ُ َخۡيــٞر َوأَۡبقَــٰىٓ َوٱللَّ ــۡحِرۗ نَــا َوَمآأَۡكَرۡهتَنَاَعلَۡيــِه ِمــَن ٱلّسِ يَٰ بَِربِّنَــا ِليَۡغِفــَر لَنَــا َخَطٰ

]طــه:72و73[، ويف هــذه اآليــة إشــارات إىل أن إيثــار ديــن هللا 
تعــاىل  أمــر مطلــوب مســتمر يف كل األزمــان، وجــب علــى األمــم 
أفــرادا ومجاعــات التحلــي بــه، والتعامــل خبلقــه مــع النــاس؛ امتثــااًل 
ألمــر هللا، وطلبــاً للفــوز برضــاه، فذلــك الفــاح األبــدي مبعيــة مــن 
ُءو ٱلــدَّاَر  فــاز بفضــل هللا يف اآلخــرة، وذاك قولــه تعاىل:﴿َوٱلَِّذيــَن تَبـَـوَّ
ــَن ِمــن قَۡبِلِهــۡم يُِحبُّــوَن َمــۡن َهاَجــَر إِلَۡيِهــۡم َوَل يَِجــدُوَن فِــي ُصدُوِرِهــۡم  يَمٰ َوٱۡلِ
ــآ أُوتـُـواْ َويُۡؤثِــُروَن َعلَــٰىٓ أَنفُِســِهۡمَولَۡو َكاَن بِِهــۡم َخَصاَصــٞةۚ َوَمــن  مَّ َحاَجــٗة ّمِ

ــُم ٱۡلُمۡفِلُحوَن﴾]احلشــر:09[. ٓئَِك ُه ــوَق ُشــحَّ نَۡفِســهِۦفَأُْولَٰ يُ

ياحظ أيضا أن:
*نســبة األفعــال كانــت ) %25( مــن جممــوع الصيــغ، وهــي وإن 
كانــت نســبة ضعيفــة، فقــد اتســمت جبمعهــا بــن معــاين البقيــة 
النســبة علــى ارتبــاط اإليثــار  والتفضيــل ســواي؛ وقــد دلــت هــذه 
ابلزمــن عمومــا، فتحقيقــه مطلــوب منــذ أن خلــق هللا آدم عليــه 
الســام، ومســتمر ال حيــد بزمــن أو مــكان، بــل يشــمل كل بــي 
يــرث هللا األرض ومــن  مــا خصــه هللا ابإليثــار إىل أن  آدم وكل 
عليهــا، بينمــا الصيــغ االمسيــة وأن كانــت هــي الغالبــة، لكــن ال 

ميكــن توجيههــا إال ملعــى البقيــة.
* جــل األفعــال وردت يف الســور املكيــة)34(، والــي تضمنــت أكــر 
أساســها:  اإليثــار  ُخلــق  إىل  الدعــوة  حيــث كانــت  ورود،  عــدد 
لإليثــار علــى  القــرآن يف نزولــه مفهومــاً  فبــى  التوحيــد والتقــوى، 
أســس جديــدة خمتلفــة عمــا كان ســائداً، ُمبيِّنــا حقيقتــه، حيــث 
واآلداب  األحــكام  تلــك  ذكــر  اإليثــار كلمــا  أفعــال  اســتعمل 
اهلاديــة؛ وهــذا  يفســر اســتعمال األفعــال، فحركيــة جتديــد الفهــم 
تنســجم مــع حركيــة األفعــال بــن مــاض ومضــارع، كمــا أن غلبــة 
34 كمــا هــو مذكــور يف اجلــدول رقــم01، والســور هــي: املدثــر، النازعات،يوســف، األعلــى، طــه. 

وجاء فعل واحد:)يؤثرون( يف سورة احلشر املدنية. 

الفعــل املضــارع تؤكــد ثبــات خلــق اإليثــار عمومــا، وتعلقــه بســلوك 
اإلنســان خاصــة منــذ خلقــه األول، وامتــداد ذلــك ليشــمل كل 
ذريــة آدم مــن بعــده، يف املاضــي واحلاضــر واملســتقبل إىل أن يــرث 

هللا األرض ومــن عليهــا. 
 إن ورود مــادة اإليثــار يف هــذه الســور املكيــة منســجم: مــن جهــة 
مــع طبيعــة وخصائــص الســياق العــام ملــا أنــزل مــن القــرآن يف مكــة، 
والــذي ميعــن يف دعــوة اإلنســان إىل إيثــار الديــن؛ وذلــك بتحريــره 
مــن كل عبوديــة ووصلــه خبالقــه الــذي اســتخلفه ومحلــه األمانــة. 
ومــن جهــة أخــرى مــع الســياق الــذي تنتمــي إليــه تلــك الســور، 
حيــث مضامينهــا متشــاهبة، فهــي راســخة يف الدعــوة إىل اآلداب 
الرفيعــة وقــومي الســلوك؛ بنــاء لعقيــدة اإلخــاص والتوحيــد، كمــا 
تتفــق يف ارتكازهــا علــى ترســيخ عقيــدة  تــكاد  أن مضامينهمــا  
اإليثــار، وذكــر ألنبــاء فســاد أقــوام ســابقة آثــرت الدنيــا علــى اآلخــرة 
وجحــدت بنعــم اخلالــق عليهــا؛ فاســتحقت اإلهانــة ابلتعذيــب، 

وفــاز مــن آثــر اإلميــان مبغفــرة هللا وفضلــه.
* أما صيغة املاضي فورد الفعل مرتن:

- املوضــع األول جــاء بصيغة)َءاثــَـَر( وذلــك يف قولــه تعاىل:﴿فََأمَّــا 
َوٰى﴾

ۡ
ٱۡلَمــأ ِهــَي  ٱجۡلَِحيــَم  فَــِإنَّ  يَــا  نـۡ ٱلدُّ ٱحۡلَيـَــٰوَة  َوَءاثـَــَر  َطغَــٰى  َمــن 

حتقــق  اســتمرار  علــى  داللــة  اآليــة  ويف  ]النازعــات:37و38[، 
الدنيــا  احليــاة  إيثــار  ذم  والقصــد  ســببه،  الشــرط حبصــول  نتيجــة 

عنــه. والنهــي 
قولــه  وذلــك  )آثــرك(،  صيغــة  بــه  فجــاءت  الثــاين  املوضــع   -
ِــَن﴾ خلََٰطِ ٔ َوِإن ُكنَّــا  نَــا  َعَليـۡ  ُ ٱللَّ َءاثـَــَرَك  َلَقــۡد  تَــٱللَِّ  تعاىل:﴿قَالُــواْ 

إىل  إشــارة  املاضــي  اســتعمال  ســياق  يف  ]يوســف:91[،وذلك 
اســتمرار إيثــار هللا ليوســف عليــه الســام. واملتأمــل يف ســياقات 
أو  انقطاعــه،  ال  اإليثــار  اســتمرار  لــه  يتجلــى  النصــوص،  هــذه 
احنصــاره يف املاضــي أو املضــارع؛ وذلــك الرتبــاط الدعــوة ابإليثــار، 

بتجددهــا. متجــدد  فهــو 
*مــا تعلــق ابســتعمال القــرآن ألفعــال اإليثار:ياحــظ مــن خــال 

اســتقراء اآلايت الــي حــوت اجلــذر )أثــر( مــا يلــي:
اإلهلــي  اإليثــار  بــن  الكــرمي  القــرآن  ميــز  لألفعــال،  ابلنســبة   -
فاســتعمل لــه الفعــل املاضي)آثــرك(، أمــا اإليثــار اإلنســاين الــذي 
هــو فــرع عــن اإليثــار اإلهلي،فاســتعمل لــه الفعــل املاضــي واملضــارع؛ 
ويف ذلــك إشــارة إىل أن اإليثــار هــو حقيقــة اثبتــة، لذلــك خصــه 
يف  الكفــار  تشــكيك  أمــا  الفعل)آثــر(،  بصيغــة  الكــرمي  القــرآن 
الدعــوة، وإيثارهــم الدنيــا، فهــو متجــدد ومســتمر، فناســبه املضــارع 

كصيغــة )توثــرون( الدالــة علــى جتــدد الفعــل واســتمراره.
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األكــر حجمــا،  ورودهــا  فقــد كان  األمســاء  بصيــغ  تعلــق  مــا   *
وهــذه الكثــرة مرتبطــة بــكل مــا ارتبــط ابألثــر مــن معــاين البقيــة، 
فناســب ذلــك اســتعمال الصيغــة االمسيــة، الــي تــدل علــى الثبــات 

واالســتقرار، ال علــى احلــدث والتجــدد. 
*االســم بصيغــة )آاثر( األكثــر ورودا، حيــث جــاء إحــدى عشــرة 
مــرة، أمــا الصيغــة )أثــر( فــوردت ثــاث مــرات، وأمــا الصيغــة )أاثرة( 
أثــر  مــن   اتصــل هبــا   مــا  دالــة علــى  مــرة واحــدة،  تــرد إال  فلــم 
علــم حيتكــم إليــه، يدعــو إىل توحيــد اخلالــق ســبحانه، ولعــل غيــاب 
الصيغــة املصدريــة )إيثــار( كان لصــاحل مــا اشــتق منهــا مــن أفعــال يف 

املضــارع، الــي أفــادت اســتمرار اإليثــار وجتــدده وتنوعــه.
ميكــن القــول أيضــا أن ذكــر األثــر يف القــرآن الكــرمي كان وافــراً، أمــا 
مــا خــص ابإليثــار فــكان قليــًا وخاصــاً. وقــد دل هــذا علــى أن 
اإليثــار مرتبــط ابتــداًء ابختيــارات بــي آدم وســلوكهم بعــد تكرميهــم 
ابخلافــة يف األرض وتفضيلهــم علــى غرهــم، ومســتمر هبدايتهــم 
إىل الفــوز ابآلخــرة، وهــذان أصــان عظيمــان، هبمــا ارتبــط كل مــا 

تعلــق ابإليثــار.
خنلــص أيضــا: إىل أن ســورة طــه متيــزت مبــا تضمنــت فعــل اإليثــار 
)نؤثــرك( ؛ وهــو إيثــار مســبوق بنفــي، يؤكــد انقطــاع عاقــة اإلميــان 
بنصــرة الظلــم وإيثــار الطغــاة، كمــا تضمنــت مــن األمســاء مــا مل يــرد 
يف غرهــا فضمــت أكــر حجــم ورود؛ وهــذا دل علــى حموريتهــا يف 
بنــاء مفهــوم اإليثــار، خاصــة وأهنــا نزلــت بعــد ســورة مــرمي، حيــث 
والنبــوة  التوحيــد  العقيــدة:  أصــول  ترســيخ  علــى  التوكيــد  اســتمر 
والبعــث، وكــذا اإلنــذار والدعــوة إىل االعتبــار مبــا حــل علــى مــن 
كــذب وآثــر احليــاة الدنيــا، فكانــت بذلــك مرحلــة حامســة يف بنــاء 
أســس العقيــدة، ممــا يؤكــد أمهيــة اإليثــار كأســاس فــارق، يقــوم عليــه 

أمــر الفــاح يف الدنيــا واآلخــرة. 
خاصــة :  ابلنظــر إىل الصيــغ الصرفيــة، وردت مــادة )أَثــر( يف 

القــرآن الكــرمي ميكــن تقريــر اآليت:
- إن تنــوع صيــغ مــادة )أثــر( يــدل أيضــا علــى أمهيــة اإليثــار، وكــذا 
علــى أمهيــة دعــوة النــاس إليــه، فقيمــة اإليثــار ظاهــرة مــن خــال 
مــا ارتبطــت بــه مادتــه يف اآلايت، فاخلالــق تعــاىل هــو الغــي منــه 
يكــون اإليثــار وإليــه يرجــع أمــره، فباإليثــار حيُصــل الفــوز واإلميــان، 
وتنــال الرمحــة والتزكيــة والرضــوان، وتــدرك الفرحــة والرغــد، وتتجنــب 
اخلســارة والبخــل واحلســد، ويُغلــب الشــيطان ويدحــض الكفــر، 

ومنــه يكــون االبتغــاء وألجلــه يســتوجب الشــكر.
لقــد جــاءت مــادة اإليثــار )أُثــر( جلُّهــا يف املرحلــة املكيــة، وهــذا 
دال علــى أن هللا تعــاىل قــد حســم أمــر اإليثــار يف املرحلــة املكيــة، 

ابعتبــاره أساســا يتعلــق بــه مصــر اإلنســان؛ فدعــا هللا تعــاىل يف 
القــرآن الكــرمي إىل التحلــي مبنهــج اإليثــار؛ ملــا لــه مــن أثــر يف حيــاة 

املؤمنــن، يبقــى ثوابــه بعــد موهتــم.
خامسا: بين اإلخبار واإلنشاء

لقــد جــاءت صيــغ مادة)أثــر( يف القــرآن الكــرمي: بعضهــا أبســلوب 
اإلخبــار، والبعــض اآلخــر أبســلوب اإلنشــاء

اجلدول04:تصنيف ورود مادة التفضيل يف ما نزل من القرآن يف مكة وما نزل يف املدينة 
ابعتبار األسلوب

اإلخباراإلنشاءاألسلوب

0215ما نزل يف القرآن يف مكة

0004ما نزل يف القرآن يف املدينة

0219اجملموع

مــن الوظائــف األساســية ألســلوب اإلخبــار: بيــان قيمــة اإليثــار 
املخاطــب  إقنــاع  املكلفــن؛ وذلــك هبــدف  وأثــره علــى  ومكانتــه 
األســلوب  يهــدف  بينمــا  راغبــا،  يســتجيب  حــى  ذهنــه  وإاثرة 

وبيــان حكمــه.  اإليثــار  إىل  ابلدعــوة  التصريــح  إىل  اإلنشــائي 
 مــن خــال مــادة اإليثــار تتضــح غلبــة األســلوب اخلــري علــى 
القــرآين  املنهــج  مــع  منســجم  ذلــك  ولعــل  اإلنشــائي،  األســلوب 
عامــة، فغلبــة هــذا األســلوب يف القــرآن –مكيــه ومدنيــه- منهــج 
قــرآين يف تنزيــل األحــكام، منهــج يرمــي إىل إخــراج إنســان ينقــاد 
بعــد أن يعلــم ويســتوعب، فالبيــان واإلقنــاع يســبق األمــر والنهــي 

ويســايره ال العكــس.
غلبــة أســلوب اإلخبــار ظاهــرة هنــا، ســواء يف مــا نــزل مــن القــرآن 
يف مكــة: )15مــرة مقابــل مرتــن(،أو يف مــا نــزل مــن القــرآن يف 
املدينــة: ) 04مقابــل 00( ، كمــا أن املرحلــة املكيــة متيــزت أبكــر 
عــدد ورود ابلنســبة لألســلوبن معــا)17 مــرة مقابــل 04مــرات(، 
وهــذا يؤكــد االهتمــام ملــا نــزل مــن القــرآن يف مكــة ابإليثــار؛ زايدة 
يف بيــان قيمتــه وأثــره ومظاهــره. إن اعتمــاد صيغــة )ِيؤثــر( يف هــذا 
األســلوب  وغيــاب  اخلــري  األســلوب  غلبــة  يكــرِّس  التصنيــف، 
اإلنشــائي، ممــا ميّكــن مــن القــول أن الغــرض كان هــو بيــان قيمــة 

اإليثــار والدعــوة إليــه، ال عــرض أحكامــه.
سادسا: بين اإلفراد والجمع

ابلنســبة لصيــغ ورود مــادة )أثــر( يف القــرآن الكــرمي، جــاءت أغلبهــا 
مجعــا )14مــرة(: جّلهــا يف مــا نــزل مــن القــرآن يف مكــة )12مــرة(، 
أمــا املفــرد فــكان ) 7 مــرات(: أي نصــف مــا جــاء مجعــا، منهــا 

)6مــرات( وردت مبكــة.
إن املرحلــة املكيــة كانــت هــي مرحلــة البنــاء، لذلــك كانــت العنايــة 
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فيهــا ابإليثــار؛ الرتباطــه مبصــر اإلنســان دنيــا وأخــرى، وملَـّـا كان 
التفضيــل ذاتيــا يف كل فــرد مــن النــاس، وليســت قيمــة تتحصــل 
ابلتجمــع؛ كانــت الصيغــة الفرديــة حاضــرة إىل جانــب صيغــة اجلمــع 
الغالبــة. إن خطــاب اإليثــار يف القــرآن الكــرمي، غلبــت عليــه الصيغــة 
إيثــار  إنــه  اجلماعــة،   داخــل  اإلنســان  ألنــه خاطــب  اجلماعيــة؛ 

خاطــب الفــرد يف مجاعتــه. 

خالصة :
تنــوع  مــع  الكــرمي  القــرآن  اإليثــار يف  إن حجــم  ورود مصطلــح 
صيغــه، إضافــة اىل األســاليب الــي جــاء هبــا؛ يــدل علــى أمهيتــه 
حيملهــا،  الــي  ابملفاهيــم  االهتمــام  وجــب  لــذا  املعتــرة؛  ومنزلتــه 

القرآنيــة. املصطلحــات  نســق  داخــل  وذلــك 
يــدل اختــاف الصيــغ الصرفيــة الــي ورد هبــا املصطلــح علــى ارتبــاط 
اإليثــار مبصــر اإلنســان، ورجوعــه إليــه فــردا ويف مجاعتــه، يف دنيــاه 

ويف آخرتــه.
إن تتبع السياق التارخيي ملصطلح اإليثار ،يشر إىل:

* أول مــا ورد مــن مصطلــح اإليثــار كان يف ســوريت األعلــى وطــه، 
اللتــن احتضنتــا ميــاد هــذا املصطلــح العظيــم.

تنــوع اإليثــار املذكــور يف القــرآن، ومنــه: إيثــار الدنيــا علــى اآلخــرة، 
إيثــار اإلميــان علــى الكفــر، إيثــار الكفــر علــى اإلميــان، إيثــار اخلالــق 

للصاحلــن يف األرض، إيثــار الغــر علــى النفــس.   
لقــد أظهــرت هــذه الدراســة املتواضعــة يف مراحلهــا الســابقة أمهيــة 
الكــرمي،  القــرآن  مــن حيــث وروده يف  اإليثــار، وذلــك  مصطلــح 

وتنــوع صيغــه، وكــذا مــن حيــث ســعة مفهومــه. 
المبحث الثالث: تحديد التعريف
المطلب األول: تعريف المصطلح

مــن خــال مــا ســبق، وانطاقــا مــن املعــاين اجلزئيــة الــي دل عليهــا 
مصطلــح اإليثــار،  وبعــد تتبــع وجــوه ورود مــادة )أثــر( يف القــرآن 
مصطلــح  لــزم  الــذي  الكلــي  املعــى  اســتخاص  ميكــن  الكــرمي، 
)اإليثــار( يف مــوارده، ومنــه اخللــوص إىل تعريــف مصطلــح اإليثــار 

كمــا يلــي :
»اإليثــار هــو االختيــار املقــدم املفضــل يف الــذات؛ لبقيــة اثبتــة دائمــة 
فيهــا، وهــو مــن اخلالــق تعــاىل كــرم عطــاء ونصــر ملــن اهتــدى، ومــن 

اخللــق تقــدمي علــى النفــس ولــو مــع خصاصــة، اتباعــاً للهــدى«.
المطلب الثاني: عناصر التعريف

الكــرمي  القــرآن  القــول أن اإليثــار يف  التعريــف ميكننــا  ومــن هــذا 
التاليــة: العناصــر  علــى  يرتكــز 

أوال: اإليثــار هــو االختيــار المقــدم المفضــل فــي الــذات لبقيــة 
ثابتــة دائمــة فيهــا

الشــك أن اإليثــار هــو نــوع مــن التفضيــل؛ لذلــك جنــد أن تعاريــف 
كثــرة قصــرت معــى اإليثــار علــى معــى التفضيــل، مــع أن جذرمهــا 
خمتلــف، كمــا أن االســتعمال القــرآين يؤكــد وجــود الفــارق، جــاء يف 
لســان العرب:»وآثره عليه:فضله..آثر كله فضَّل وقدَّم«)35(، وذكر 
التقــدمي هنــا مــع التفضيــل مفيــد، اعتبــاراً أن اإليثــار تفضيــل مقــدم.

وذهــب كثــر مــن املفســرين إىل أن اإليثــار نــوع مــن التفضيــل)36(، 
وأكــد آخــرون كالبغــوي واأللوســي والقرطــيب وغرهــم أن اإليثــار 
اختــارك  أي  علينــا:  األلوســي:»آثرك هللا  قــال  اختيــار وتفضيــل، 

وفضلــك«)37(.
اختيــار  اإليثــار  إذ  التفضيــل،  فــوق  درجــة  اإليثــار  أن  احلقيقــة 
وتفضيــل وتقــدمي إثبــاات لألثــر، وهــو البقيــة الثابتــة الدائمــة،» وآثــر: 
اختــار وفضــل، وقدم«)38(،كمــا ورد ذلــك عنــد أهــل اللغــة، وكــذا 
األثــر،  إثبــات  فاإليثــار  اإليثــار،  نصــوص  يف  اجلزئيــة  املعــاين  يف 
»فــكان  غــره.  الفضــل وتقدميــه علــى  لــه  مــن  واختيــار وتفضيــل 
اإليثــار وهــو االختيــار املقــدم؛ وال يكــون أيضــا إيثــار شــيء إال 
علــى شــيء، وأجــود منــه أن يقــال اإليثــار اختصــاص الشــيء  دون 
غــره، وذلــك ملــا يظهــر فيــه مــن آاثر الصــاح، واالختيــار إرادة 

الشــيء دون غــره؛ ملــا فيــه مــن اخلــر«)39(.
قــال املصطفــوي:» وأمــا حقيقــة اإليثــار: فهــي إثبــات األثــر وتقــدمي 
مــا لــه الفضــل وانتخابــه واختيــاره علــى غــره«)40(، فاألثــر بقيــة أو 
عامــة مــن أصــل الشــيء، بينمــا الفضــل هــو زايدة علــى الشــيء، 
إذ يقــوم اإليثــار علــى ذلــك املعــى احملــوري الــذي هــو البقيــة الثابتــة 
الدائمــة الدالــة علــى األصــل، قــال حســن جبــل:» واملعــى احملــوري 

هــو بقيــة أو عامــة تبقــى مــن جــرم الشــيء اثبتــة ختلفــه«)41(.
ثانيا: من الخالق تعالى كرم عطاء ونصرة لمن اهتدى

لقــد دلــت اآلايت الــي ختــص مفهــوم اإليثــار، وكــذا حجــم ورودهــا 
النصيــب  فيــه  لــه  العبــد  لكــن  تعــاىل،  علــى أن مصــدره هــو هللا 
األكــر، حيــث نســب اإليثــار يف معظــم اآلايت إىل اخللــق؛ إيثــارًا 

لإلميــان أو الكفــر، للدنيــا أو اآلخــرة، للغــر أو النفــس.
إن إيثــار هللا تعــاىل للصاحلــن يف األرض هــو عطــاء منــه: تكرميــا 
هلــم ونصــرة، ورد يف املعاجــم: »ورجــل أثــر: مكــن مكرَّم...وآثــره 
املأثورة«)43(وقــال  الباقيــة  الفضيلــة  املكرمــة.  و»  عليه:فضلــه«)42( 

35 لسان العرب،ابن منظور، )04/07(، مادة )أثر(.
واحللــم  ابلعلــم  وآثــرك  علينــا  هللا  فضلــك  لقــد  لــه:اتهلل  يوســف  إخــوة  الطري:«قــال  قــال   36
والفضل«جامــع البيان،الطــري، )07/271(، وقــال الزحمشــري:”لقد أثــرك هللا علينــا: أي فضلــك 
علينــا ابلتقــوى والصر”الكشــاف، الزخمشــري، )02/472(، وهــو مــا ذهــب إليــه كثــر مــن املفســرين 

األندلســي وغرهــم. حيــان  وأيب  كالطوســي 
37 تفسر األلوسي، )13/50(. 

38 اتج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، )20/10(.
39 الوجوه والنظائر،أبو هال العسكري، )01/214-213( 

40 التحقيق يف كلامت القرآن،املصطفوي، )01/32(. 
41 املعجم االشتقاقي املفصل أللفاظ القرآن الكرمي،حسن جبل، )01/237(. 

42 لسان العرب،ابن منظور، )04/07(. 
43 التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي،املمصطفوي، )01/31(. 
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املصطفــوي: »املأثــر مــا يــروى مــن مــكارم اإلنســان«)44(، قــال ابــن 
عاشــور:» لقــد آثــرك هللا علينــا: واإليثــار التفضيــل والعطاء..واملــراد: 
اإليثــار يف الدنيــا مبــا أعطــى هللا مــن النعــم«)45(. لقــد كــرم هللا تعــاىل 
بــه،  اإلميــان  آثــروا  ملَـّـا  ونصــره  وتوالهــم حبفظــه  الصاحلــن  عبــاده 
وقدَّمــوا طاعتــه علــى الكفــر بــه ومعصيتــه، قــال الغــزايل:» إن إيثــار 
هللا لعبد من عباده الصاحلن، ال يكون ألي شــخص، إمنا يكون 
ملن آثر طاعة هللا على كل شيء، ويكون إيثاره له، أبن يتوىل هللا 
أمــره ظاهــره وابطنــه، ســره وجهــره، فيكــون هــو املشــر عليــه واملدبــر 
بذلــك  فيبلــغ  واملســتعمل جلوارحــه«)46(،  واملزيــن ألخاقــه  ألمــره 
أفضــل درجــات مــكارم األخــاق، قــال ابــن القيــم:» اإليثــار أفضــل 
اللفظ)أفضــل(  اســتعمال  ويف  األخــاق«)47(،  مــكارم  درجــات 

إشــارة لتعلــق اإليثــار ابلتفضيــل والتكــرمي.
ثالثــا- ومــن الخلــق تقديــم علــى النفــس ولــو مــع خصاصــة 

للهــدى اتباعــا 
وتشــتهيه،  حتتاجــه  مــا  يف  النفــس  علــى  الغــر  تفضيــل  اإليثــار 
ــۡن  ــوَن َم ــۡم يُِحبُّ ــن قَۡبِلِه ــَن ِم يَمٰ ــدَّاَر َوٱۡلِ ُءوا ٱل ــوَّ ــَن تَبَ قــال تعاىل:﴿َوٱلَِّذي
ــُروَن  ــواْ َويُۡؤثِ ــآ أُوتُ مَّ ــٗة ّمِ ــۡم َحاَج ــي ُصدُوِرِه ــدُوَن فِ ــۡم َوَل يَِج ــَر إِلَۡيِه َهاَج

ــَك  ٓئِ ــهِۦ فَأُْولَٰ ــحَّ نَۡفِس ــوَق ُش ــن يُ ــٞةۚ َوَم ــۡم َخَصاَص ــۡو َكاَن بِِه ــِهۡم َولَ ــٰىٓ أَنفُِس َعلَ

ُهــُم ٱۡلُمۡفِلُحوَن﴾]احلشــر:09[، قــال اجلرجــاين: »اإليثــار أن يقــدم 

النهايــة يف  وهــو  عنــه،  والدفــع  لــه،  النفــع  نفســه يف  علــى  غــره 
األخوة«)48(.واإليثــار  أيضــاً تقــدمي للغــر مــع احلاجــة، قــال ابــن 
مســكويه:» وأمــا اإليثــار فهــو فضيلــة للنفــس هبــا يكــف اإلنســان 
عــن بعــض حاجاتــه الــي ختصــه حــى يبذلــه ملــن يســتحقه«)49(.

إن فضيلــة إيثــار الغــر علــى النفــس ال تســتقيم إال يف ســياق إيثــار 
اآلخــرة علــى الدنيــا رغبــة يف حظــوظ اآلخــرة،» فاإليثــار تقــدمي الغــر 
الدنيــا رغبــة يف حظــوظ اآلخــرة«)50(.  النفــس يف حظــوظ  علــى 
فاإليثــار هنــا تطــوع عــن يقــن يف هللا وعــن حمبــة للمحتاجــن مــن 

املســلمن.
محلــه  ومــا  اإليثــار،  أنــواع  مــن  الكــرمي  القــرآن  ذكــره  مــا  إن كل 
تقــدمي وتفضيــل وختصيــص،  مــن  مــن معــاين جزئيــة:  مصطلحــه 
وإحســان ورفعــة وتكــرمي، وهدايــة وصــر وجتــاوز وجماهــدة للنفــس، 
وغــر ذلــك ممــا اتصــل هبــذه املعــاين، هــو يف حقيقتــه يرجــع إىل إيثــار 
هللا هلــذا اإلنســان وتفضيلــه، فمــن كرَّمــه هللا تعــاىل واختــاره حلمــل 
أمانــة االســتخاف يف األرض، وســخر لــه الكــون واملخلوقــات، 

44  التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي،املمصطفوي، )01/31(.
45 التحرير والتنوير،ابن عاشور، )14/50(.

46 الغزايل، إحياء علوم الدين،الغزايل، )04/329(. 
47 مدارج السالكن، ابن القيم، )02/299(.

48 التعريفات، اجلرجاين، )01/40(. 
49 هتذيب األخاق وتطهر األعراق،ابن مسكويه، )01/130(. 

50 فتح القدير،الشوكاين، )05/196(.

علــى  اهلــدى  يؤثــر  حــى  والرســاالت،  ابلوحــي  الرســل  وبعــث 
الضــال، والباقيــة علــى الفانيــة؛ فيســعد يف احليــاة وبعــد املمــات، 
فمــا أعظمــه مــن إيثــار وتفضيــل بعــد التكــرمي، ومــا أزكاه مــن اختيــار 

وتشــريف وإحســان وتنعيــم.
إن إيثــار هللا تعــاىل لإلنســان وتفضيلــه إايه، بــوأه مكانــة رفيعــة؛ 
جعلتــه أهــا للتكــرمي واالســتخاف، قــال الراغــب األصفهــاين: 
بــن  األســى  املقــام  صاحــب  جعلــه  هــو  اإلنســان،  »تفضيــل 

والتكــرمي«)51(. ابخلافــة  اجلديــر  فهــو  املخلوقــات، 
الخاتمة

لقــد توزعــت املصطلحــات يف القــرآن الكــرمي بشــكل دقيــق ودال؛ 
يبهــر كل انظــر إبعجــاز هــذا الــكام الناضــر، فلــكل مصطلــح 
مســات وخصائــص متيــزه داخــل النســق القــرآين الفريــد، وقــد ســعت 
هــذه الدراســة إىل الكشــف عــن بعــض هــذه اخلصائــص والســمات 
املتعلقــة مبصطلــح اإليثــار يف القــرآن الكــرمي، فــكان للبحــث مجلــة 

مــن النتائــج والتوصيــات .
نتائج البحث:

لقد أفضى هذا البحث إىل نتائج أمهها:
تنبــي داللــة اإليثــار يف القــرآن الكــرمي علــى أصلهــا اللغــوي، املتمركــز 
علــى  الدالــة  الشــيء،  مــن  الباقيــة  الثابتــة  معاين:«العامــة  علــى 

وجــوده وتزكيتــه ذكــرًا واختيــارًا وتقدميــاً، تكرميــاً وتفضيــًا.
1- يتميــز مصطلــح اإليثــار فــي القــرآن الكريــم، بكونــه مصطلحــا 
قليــل الــورود، لكنــه متعــدد الصيــغ وهــذا يــدل علــى أهميــة مفهومــه 
بيــن المفاهيــم القرآنيــة، خاصــة مــع تكــراره فــي الســور وبأكثــر مــن 
أســلوب بحســب الســياقات المختلفــة، ممــا يؤكــد أهميتــه فــي 

نســق المصطلحــات القرآنيــة.
2- يــدل اختــاف الصيــغ الصرفيــة التــي ورد بهــا المصطلــح علــى 
ارتبــاط اإليثــار باإلنســان، ورجوعــه إليــه فــردا وفــي جماعتــه، فــي 
دنيــاه وفــي آخرته.ولعــل غيــاب الصيغــة المصدريــة )إيثــار( كان 
لصالــح مــا اشــتق منهــا مــن أفعــال فــي المضــارع أفــادت اســتمرار 

اإليثــار وتجــدده وتنوعــه
القــرآن  مــن  نــزل  مــا  فــي  اإليثــار  مــادة  أهميــة حجــم ورود   -3
فــي مكــة؛ يؤكــد علــى أهميــة مفهــوم اإليثــار كأســاس مــن أســس 
الدعــوة، واختيــار يتعلــق بــه مصيــر األفــراد واألمــم، فــي تمييــز بيــن 

األثــر واإليثــار.
4- أهميــة ســورة طــه بيــن الســور مــن حيــث تميزهــا بأكبــر حجــم 

ورود لمــادة اإليثــار، ممــا جعلهــا ســورة اإليثــار بامتيــاز.
5- االمتداد المعتبر لمادة اإليثار عبر سور القرآن الكريم، يدل 

51 الذريعة اىل مكارم الشريعة،الراغب االصفهاين، )1/86(. 
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علــى أمهيــة مفهــوم عمومــا، كمــا يــدل علــى خصوصيــة ارتباطــه مبــا 
نــزل مــن القــرآن يف مكــة، وبســياقات الســور الــي احتــوت علــى 

أفعــال اإليثار)آثــر -يوثرون-تؤثرون-نؤثــرك( بوجــه أخــص.
المقــدم  االختيــار  هــو  اإليثــار  اإليثــار:«  تعريــف مصطلــح   -6
المفضــل فــي الــذات لبقيــة ثابتــة دائمــة فيهــا ، وهــو مــن الخالــق 
تعالــى كــرم عطــاء ونصــر لمــن اهتــدى، ومــن الخلــق تقديــم علــى 

النفــس ولــو مــع خصاصــة، اتباعــاً للهــدى . 
توصيات البحث:

من أهم توصيات هذه الدراسة نذكر:
فــي  المصطلحيــة  الدراســة  أركان  مــن  اعتمــاده  تــم  مــا  إن   -1
دراســة مصطلــح اإليثــار، مــن دراســة معجميــة وإحصــاء ودراســة 
نصيــة، وإن كان عمــدة الدراســة المصطلحيــة ولبهــا، إال أن ذلــك 
الداخليــة  امتداداتــه  فــي  المصطلــح  هــذا  بدراســة  إال  يكمــل  ال 
ومشــتقاته  وضمائمــه  وعاقاتــه  صفاتــه  دراســة  أي  والخارجيــة، 
وقضايــاه، إذ الشــك أن هــذا مــن شــأنه إثــراء نتائــج البحــث بزيــادة 

فهــم مصطلــح اإليثــار. 
2- الشــك أن دراســة المصطلحــات األخــرى القريبــة فــي معناهــا 
المفهوميــة،  أســرته   إلــى  تنتمــي  والتــي  اإليثــار،  مصطلــح  مــن 
كمصطلحات التفضيل والتكريم واالصطفاء و االختيار وغيرها، 
مــن شــأنه أن يضبــط مفاهيــم هــذه المصطلحــات، ويُمكِّــن مــن 
فهمهــا وكــذا فهــم نصوصهــا دون خلــط بيــن تلــك المصطلحــات، 

مراعــاة لمــا بينهــا مــن فــروق دقيقــة.

المصادر والمراجع
بريوت،ط1،  املنهاج:  لغزايل)ت505ه(،دار  الدين،  علوم  إحياء   •

عام2011م.
• أساس البالغة،جار هللا حممود بن حممدالزخمشري)ت683ه(،حتقيق حممد 

ابسل عيون السود،دار الكتب العلمية: بريوت، ط1،عام 1998م.
• اإليثار يف الشريعة اإلسالمية، فاطمة منور عامر، رسالة لنيل درجة املاسرت يف 

الشريعة اإلسالمية،كلية العلوم اإلسالمية:جامعة اجلزائر،عام2001.
العلوم  كلية  جميد،جملة  هللا  عطا  اإلسالمي،مروان  الفكر  يف  اإليثار   •

اإلسالمية،عدد44، جملد 3،عام 2012م.
• اإليثار يف القرآن الكرمي، أمحد أبو بكر حازم،جملة كلية العلوم اإلسالمية، 

عدد31،اجمللد1، عام2012 م.
• اإليثار يف القرآن والسنة،غصون غنام فايز انيف، رسالة لنيل درجة املاجستري 
انبلس  الوطنية  النجاح  العليا، جامعة  الدراسات  اإلسالمية،كلية  الشريعة  يف 

فلسطني،عام2014م.
الكتب  دار  األندلسي)ت745ه(،  حيان  أبو  الدين  احمليط،أثري  البحر   •

العلمية: بريوت، ط1، عام 1993م.
)تونس:الدار  عاشور)ت1393ه(،  ابن  والتنوير،الطاهر  التحرير   •

التونسية،1984،ط1.
• التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي، املصطفوي)1426ه(،مؤسسة الطباعة 

والنشر:طهران،ط1،عام1995م.
الشريف  ن  زي ال ي  عل بن  حممد  بن  ي  فات،عل ري ع ت ال  •
الكتب  احملققني،دار  من  يق:جمموعة  اجلرجاين)ت816ه(،حتق

ة:بريوتط1،عام 1983م. مي عل ال
الفكر:بريوت، ط1،  الرازي)ت606ه( ،دار  الدين  الكبري،فخر  التفسري   •

عام1981م.
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