الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده
وقفات مع اإلحسان
اإلحسان هو أعلى مراتب الدين  ،أعلى من اإلسالم واإليمان وقد بلغ من منزلة اإلحسان أن هللا
سبحانه وتعالى سمى األعمال الصالحة بالحسنات وسمى ثوابها كذلك بالحسنات فقال تعالى { َمن

اء ِبال َح َس َن ِة َفَله َعشر أَمثَالِ َها } [ األنعام ]160:فمن أحسن ,أحسن هللا إليه يقول هللا تعالى ( َهل
َج َ
َج َزاء اإلحس ِ
ان ِإال اإلح َسان )[ الرحمن ]60:وقد عرفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حديثه
َ
المشهور الذي بين فيه مراتب الدين -اإلسالم واإليمان واإلحسان -فقال :اإلحسان ( أن تعبد هللا

كأنك تراه  ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك ).
وقد بين هللا سبحانه وتعالى أن اإلحسان مطلوب في جميع ميادين الحياة
ِِ
ِ
ين } [هود. ]115 :
في ميدان الصبر قال هللا تعالى { َواصِبر َفِإن ّللاَ َال يضيع أَج َر المحسن َ
َخ ِ
يه َشيء َف ِاتباع ِبالمعر ِ
وفي ميدان أداء الحق ألهله قال هللا تعالى {َفمن ع ِفي َله ِمن أ ِ
وف َوأ ََداء
َ
َ
َ
َ
ِإَلي ِه ِبِإح َسان} [البقرة]178 :
وفي أداء الحق للمرأة المطلقة قال هللا تعالى { َفِإم َساك ِب َمعروف أَو تَس ِريح ِبِإح َسان} [البقرة]229 :
ِ
ين
وفي ميدان الجهاد بأنواعه (الحرب  -النفس -العمل الصالح وغيرها ) قال هللا تعالى َ { :والذ َ
ِ
ِِ
ِ
ين} [العنكبوت]69 :
اهدوا ف َينا َل َنهد َينهم سبَل َنا َوإِن ّللاَ َل َم َع المحسن َ
َج َ
وفي ميدان الخالفات والخصومات قال هللا تعالى { َوَال تَستَ ِوي ال َح َس َنة َوَال السِي َئة ادَفع ِبالِتي ِهي
َ
أَح َسن} [فصلت]34 :
ال ال َيِتي ِم ِإال ِبالِتي ِهي أَح َسن َحتى َيبل َغ أَشده َوأَوفوا
وفي معاملة اليتامى قال هللا تعالى { َوَال تَق َربوا َم َ
َ
ِ
ان َمسئوًال } [اإلسراء]34 :
ِبال َعهد ِإن ال َعه َد َك َ

وفي العالقات االجتماعية بين الناس أمر هللا باإلحسان قال تعالى { َوإِ َذا حِييتم ِبتَ ِحية َف َحُّيوا ِبأَح َس َن
ِ
ان َعَلى ك ِل َشيء َح ِس ًيبا} [النساء]86 :
وها ِإن ّللاَ َك َ
من َها أَو رُّد َ
وفي العالقات االقتصادية قال هللا تعالى {وأَن ِفقوا ِفي سِب ِ
يل ّللاِ َوَال تلقوا ِبأَيِديكم ِإَلى التهل َك ِة َوأَح ِسنوا
َ
َ
ِِ
ِ
ين} [البقرة]195 :
ِإن ّللاَ يح ُّب المحسن َ
ومن األحاديث الشريفة التي تحدثت عن اإلحسان
عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال أقبل رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال أبايعك
على الهجرة والجهاد أبتغي األجر من هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( فهل من والديك
أحد حي ) قال نعم بل كالهما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( أفتبتغي األجر من هللا ) قال
نعم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ) رواه البخاري
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني أي الصدقة فلم تجد عندي
شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت
وابنتاها تقول عائشة فدخل النبي صلى هللا عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى هللا عليه
وسلم ( من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ست ار من النار ) رواه البخاري ومسلم
وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :قال رجل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف لي
أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت فقال النبي صلى هللا عليه وسلم ( إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد
أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت ) رواه ابن ماجه
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال :قال أناس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنؤاخذ بما
عملنا في الجاهلية ؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من أحسن في اإلسالم لم يؤاخذ بما عمل
في الجاهلية ،ومن أساء في اإلسالم أخذ باألول واآلخر ) رواه البخاري ومسلم
ومن أنواع اإلحسان

 -١اإلحسان إلى النفس وهي تتضمن إخالص العبادة وكمال الطاعة هلل قال هللا تعالى {ِإن أَح َسنتم

ِ ِ
َسأتم َفَل َها } [اإلسراء]7 :
أَح َسنتم ألَنفسكم َوإِن أ َ

ُّك أَال تَعبدوا ِإال ِإياه َوبِال َوالِ َدي ِن ِإح َس ًانا }
 -٢اإلحسان إلى الوالدين قال هللا تعالى { َوَق َ
ضى َرب َ

[اإلسراء]23 :

 -٣اإلحسان إلى القربى والرحم قال هللا تعالى { وإِذ أَخذنا ِميثَ ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ
َ
يل َال تَعبدو َن إال ّللاَ
اق َبني إس َرائ َ
ِ
ِ ِ ِ
ين وقولوا لِلن ِ
ِ ِ
اس حسًنا } [البقرة]83 :
امى َوال َم َساك َ
َوبِال َوال َدين إح َس ًانا َوذي القرَبى َوال َيتَ َ
 -٤اإلحسان إلى المجتمع كله  ,الغني والفقير ,من عرفته ومن لم تعرفه قال هللا تعالى { َواعبدوا

ّللا وَال تش ِركوا ِب ِه َشيًئا وبِالوالِدي ِن ِإحسانا وبِِذي القربى واليتَامى والمس ِ
اك ِ
ين َوال َج ِار ِذي القرَبى َوال َج ِار
َ َ َ
َ ً َ
ََ
َ َ َ َ َ ََ

الجن ِب والص ِ
اح ِب ِبالجن ِب واب ِن السِب ِ
يل َو َما َمَل َكت أَي َمانكم } [النساء]36 :
َ َ
َ

 - ٥اإلحسان إلى المخالفين في العقيدة ,فيجب على المسلم أن يشمل بإحسانه كل الناس بال تفرقة
من دين أو عرق
وعلى سبيا اإلجمال فإن دائرة اإلحسان تمتد لتشمل حياة اإلنسان كلها أقواله وأفعاله ,عالقته مع
هللا ,عالقته مع الناس جميعا ,عالقته بالكون وسائر المخلوقات ولهذا قال النبي صلى هللا عليه
وسلم ( إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء) رواه مسلم
أسأل هللا أن يجعلنا من عباده المحسنين  ،وأن يرزقنا اإلخالص في األقوال واألفعال
كتبه فضيلة الشيخ سالم محمد سالم مبعوث و ازرة األوقاف المصرية إلى بارانافي – بارانا

