ادحسـ
ِ
وأحسـ ـام أحسـ اهلل إفقؽ

هق مـ اإلتؼان (الذي أتؼـ كؾ يشء خ َؾ َؼف) ،وهق صاحب اإلكعام البالغ طذ طباده.
ؿال رشقل اهلل ^:
ِ

ِ

ِ

ب اإلحسان» ( .)1
« إذا حؽؿتؿ فاطدلقا ،وإذا ُقؾتُؿ فلحسـقا ،فنن اهلل
حمسـ ُُي ُّ
ٌ

ؿال ادـاوي ذم ؿقفف ^( :إن اهلل حمس ٌـ):
وصػ ٓزم ٓ ،خيؾق مقجق ٌد ظـ إحساكف َضر َؾة ظغ ،ؾال بد فؽؾ ُمؽقن مـ إحساكف إفقف بـعؿة اإلجياد
ٌ
«أي :اإلحسان فف
وكعؿة اإلمداد» ( .)2

وذم حديث صداد بـ أوس  ظـ رشقل اهلل ^:
ِ
فلحسـقا الؼتؾة ،وإذا ذبحتؿ فلحسـقا الذبحة ،ولقُ ِحد أحدكؿ
« إن اهلل تعاىل كتب اإلحسان طذ كؾ يشء ،فنذا قتؾتؿ
شػرتفِ ُ ،
ولرح ذبقحتف»( .)3
وؿقفف (ـؾ يشء) ..إصارة إػ تعدد وجقه اإلحسان ،وظدم حرصها أو إمؽاكقة ظدها ـام تشر إفقف ـؾؿة (ـؾ يشء) ،ؾؽؾ ظؿؾ
مفام طفر بسق ًطا أو ٓ ؿقؿة فف داخؾ ذم دائرة اإلحسان.
فؽـ ..أي إحسان ذم افؼتؾ وافذبح؟!
ِ
مر رشقل اهلل ^ ظذ
واجلقاب :ظؾقؽ أن ُُتدَّ صػرتؽ ظـد افذبح  ،وٓ تؼقم بذفؽ أمام حققان آخر ـل ٓ يتل َّذى ،وؿد َّ
رجؾ واضع رجؾف ظذ صػحة صاة وهق ُيِد صػرتف ،وهل تؾحظ إفقف ببرصها ،ؾؼال:
« أفال َقبؾ هذا! أ ُتريد أن تُ قتَفا مقتتني» ( .)4

واخلالصة :إن اشتحؽام خؾؼ اإلحسان ذم افـػس جيعؾفا تعتاد اإلحسان واإلتؼان ذم ـؾ إمقر ،ذم صغائرها وظظائؿفا.
واإلحسان ظذ وجفغ:
إول  :اإلكعام ظذ افغر ،ؾقؼال :أحسـ إػ ؾالن ،ومـف }وؿد أحسـ يب إذ أخرجـل مـ افسجـ{..
وافثاين :اإلتؼان ذم افػعؾ ،ومـ ذفؽ ؿقفف تعاػ )ا َّف ِذي َأحسـ ُـ َّؾ َ ٍ
اإلكس ِ
ان ِمـ ِض ٍ
غ)افسجدة،(7 :
ْ َ َ
يشء َخ َؾ َؼ ُف ۖ َو َبدَ َأ َخ ْؾ َؼ ْ ِ َ
ْ
وؿقفف }:فؼد خؾؼـا اإلكسان ذم أحسـ تؼقيؿ{ ،وؿال}:ؾتبارك اهلل أحسـ اخلافؼغ{.

مه عظيم إحسان هللا
(  )1صذ٘خ :سّاٍ اتي عذٕ فٖ الكاهل ّ ،2145/6أتْ ًع٘ن فٖ أخثاس أصثِاى ّ ،213/2دسٌَ األلثاًٖ فٖ السلسلح الصذ٘ذح سقن470:
(  )2ف٘ض القذٗش 264/2
(  )3صذ٘خ :سّاٍ أدوذ ّهسلن ّاألستعح عي شذاد تي أّس كوا فٖ صذ٘خ الجاهع سقن1795 :
(  )4صذ٘خ :سّاٍ الطثشاًٖ ّالثِ٘قٖ كوا فٖ السلسلح الصذ٘ذح سقن24 :

إحسان اهلل إلقؽ فاق كؾ احلدود ،يا جحقد!
حتك ادصقبة افتل ُتبتَذ هبا ٓ ختؾق مـ إحسان ،ؾام أصقب ظبدٌ بؿصقبة َّإٓ وـان فف ؾقفا أربع ك ِ َعؿ ،أرصدكا إفقف افػاروق بـ
اخلطاب  ؾؼال:
ظع ؾقف أربع كعؿ:
« ما ابتُ ُ
ؾقت ببالء َّإٓ ـان هلل تعاػ َّ
حرم افر ضا بف ،وإذ أرجق افثقاب ظؾقف»( .)5
إذ مل يؽـ ذم ديـل ،وإذ مل يؽـ أظظؿ ،وإذ مل ُأ َ

وفذا ؿافقا:
« افعطاء مـ اخلؾؼ حرمان ،وادـع مـ اهلل إحسان».
إحسان كؾ حلظة
ؿال ابـ الؼقؿ:
« ٓ أحد أظظؿ إحساكًا مـ اهلل شبحاكف ،ؾنن إحساكف ظذ ظبده ذم ـؾ َك َػس وحلظة ،وهق يتؼ َّؾب ذم إحساكف ذم مجقع أحقافف ،وٓ
شبقؾ فف إػ ضبط أجـاس هذا اإلحسانً ،
ؾضال ظـ أكقاظف أو ظـ أؾراده ،ويؽػل أن مـ بعض أكقاظف :ك ِعؿة افـَّ َػس افتل ٓ تؽاد
ختطر ببال افعبد ،وفف ظؾقف ذم ـؾ يقم وفقؾة ؾقف أربعة وظؼون أفػ كعؿة ،ؾنكف يتـػس ذم افققم وافؾقؾة أربعة وظؼون أفػ
ك َػس ،وـؾ ك َػ ٍ
س كعؿة مـف شبحاكف ،ؾنذا ـان أدكك كعؿة ظؾقف ذم ـؾ يقم أربعة وظؼيـ أفػ كعؿة! ؾام افظـ بام ؾقق ذفؽ
ِ
قها} (افـحؾ.)81 :
ْص َ
وأظظؿ مـف؟! { َوإِ ْن َت ُعدوا ك ْع َؿ َة اهللِ ٓ ُُت ُ
هذا إػ ما يرصف ظـف مـ ادرضات وأكقاع إذى افتل تؼصده ،وفعؾفا تقازن افـعؿ ذم افؽثرة ،وافعبد ٓ صعقر بف بلـثرها
أصال  ،واهلل شبحاكف يؽؾمه مـفا بافؾقؾ وافـفار ـام ؿال تعاػُ { :ؿ ْؾ مـ ي ْؽ َؾمُ ُـؿ بِاف َّؾق ِؾ وافـَّف ِ ِ
افر ْْح ِ
ً
َـ} (إكبقاء.)6 ( »)24:
ْ ْ َ َ
َ َ
ار م َـ َّ
ادضادة يف ادعامؾة
ِ
(ادحسـ) إفقؽ رؽؿ خمافػتؽ َٕمره ،وحؾؿف َظـْؽ َم َع إظراضؽ ظَـ ذـره ،وشسه َظ َؾ ْقؽ َم َع ؿ َّؾ ة
دوام إِ ْح َسان
وادح َ
مر بؽ حديث:
حقائؽ مـف ،وؽـاه ظـؽ مع صدة اؾتؼ ارك إفقف ،وؿد َّ
(ما أحد أصز طذ أذى سؿعف مـ اهلل ،يد طقن لف القلد ثؿ يعافقفؿ ويرزقفؿ ) .)7

ؾنحسان اهلل هلمٓء ظذ ـػرهؿ وظذ ضالهلؿ مل يـؼطع ،وؿد امت َّـ اهلل ظذ ـػار ؿريش بـعؿة إمـ ،ؾؼال:
}أومل كؿؽـ هلؿ حر ًما آمـًا و ُيتخ َّطػ افـاس مـ حقهلؿ{

(  )5هختصش هٌِاج القاصذٗي 293
(  )6طشٗق الِجشت٘ي 315/1
(  )7صحقح :افبخاري ( ،)9966مسؾؿ ()4192

ثاويا :فادعىه بها عبادة وعمل
 .1إحسان العبادة
جاء ذم حديث جزيؾ ذم تعريػ اإلحسان:
(أن تعبد اهلل تعاػ ـلكؽ تراه ،ؾنن مل تؽـ تراه ؾنكف يراك).
وؿد َّبغ افـبل ^ أن اإلحسان هـا ظذ مرتبتغ :واحدة أظذ مـ إ خرى :
ادرتبة إوػ إظذ :أن تعبد اهلل ـلكؽ تراه ،بلن يبؾغ بؽ افقؼغ ـلكؽ تشاهد اهلل ظقاكًا ،ؾؾقس ظـدك أدكك تردد أو صؽ ،بؾ ـلن
اهلل أمامؽ تراه بعقـقؽ ،واهلل جؾ وظال ٓ ُي َرى ذم هذه افدكقا ،وإكام ُيرى ذم أخرة ،وفؽـؽ تراه هـا ببصرة ؿؾبؽ حتك ـلكؽ
تـظر إفقف بعقـؽ ،وفذفؽ ُجيازَ ى أهؾ اإلحسان افذيـ رأوه ببصائرهؿ ذم افدكقا بلن يروا رهبؿ ذم أخرة}فؾذيـ أحسـقا احلسـك
ِ
وزيادة{ ،ؾؼد ظبدوه ذم دكقاهؿ وـلهنؿ يروكف ،ؾؿ َّـ ظؾقفؿ برؤيتف حغ يؾؼقكف!
ادرتبة افثاكقة إدكك  :إذا مل يبؾغ افعبد هذه ادرتبة افعظقؿة ،ؾؾقعبد ربف بادراؿبة ،بلن يعؾؿ أن اهلل يراه ،ويعؾؿ ـؾ أحقافف وما ذم
كػسف ،ؾال يؾقؼ بف أن خيافػ أمره وهق يراه مطؾ ًعا ظؾقف ،وهذه حافة جقدة فؽـفا أؿؾ مـ إوػ.
وادتلمؾ ذم ظبادة افـبل ^ َجيِد َّ
أن ِظبادتف ذم ؽاية اإلتؼان واإلحسان ،ؾػل حديث ظائشة ريض اهلل ظـفا ذم صػة ؿقام
ِ
افـبل ^ ورـعاتف بافؾقؾ ،ؿافت « :ؾال ت ْ
وضقهل َّـ».
َسلل ظـ ُح ْسـف َّـ
ً
َّ
أظامٓ يسرة صارت باإلحسان ذات أجقر ظظقؿة ،وكلخذ
وحث ظذ إحسان افعبادات وظ َّظؿ أجرها؛ فذا دمد
افقضقء هـا ِ
ـؿثال:
مـ ثقاب إحسان افقضقء مغػرة افذكقب ،ـام ذم احلديث:
« مـ تقضل فلحسـ القضقء خرجت خطاياه مـ جسده حتك خترج مـ حتت أضػاره» ( .)8

ومـ إحسان افقضقء :إشباؽف أي بؾقغ اداء إظضاء بصقرة تامة واؾقة؛ وفذا دا رأى افـبل ^ ؿق ًما وأظؼاهبؿ تؾقح ،ومل يبؾغفا
ماء افقضقء ؿال هلؿ حمذرا:
افق ُضقء» ( .)9
أشبِ ُغقا ُ
« و ْيؾ فألظْؼاب مـ افـارْ ،

ور َّؽبؽ احلبقب ذم إحسان افقضقء بلبؾغ افعبارات ،وظرض ظؾقؽ أظظؿ ادؽاؾآت؛ حتك تبؾغ باداء ؿدر اشتطاظتؽ ،ؾؼال:
ِ
« تبؾغ احلؾقة مـ ادممـ حقث يبؾغ القضقء» ( .)10
وادؼصقد هبا ِحؾقتؽ افتل ترتدهيا ذم اجلـة ،وؿبؾفا جعؾ مـ ثقاب إحسان افقضقء ؾتح أبقاب اجلـة ذم اشتؼب افؽ:
حمؿدا طبده ورسقلفُ ،ف ِتحت لف
« مـ تقضل فلحسـ القضقء ..،فؼال :أشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال رشيؽ لف ،وأشفد أن
ً
أبقاب اجلـة يدخؾ مـ أهيا شاء»

( )11

.

(  )8صذ٘خ :سّاٍ أدوذ ّهسلن عي عثواى كوا فٖ صذ٘خ الجاهع سقن6169 :
(  )9صذ٘خ :سّاٍ الثخاسٕ :كتاب الْضْء ،تاب :غسل األعقاب سقنّ ،166 :هسلن :كتاب الطِاسج ،تابّ :جْب غسل الشجل٘ي تكوالِوا
سقن241 :
(  )10صذ٘خ :سّاٍ هسلن عي أتٖ ُشٗشج كوا فٖ صذ٘خ الجاهع سقنّ 2911 :هختصش هسلن سقن134 :

وفضعػ افعبد وصدة اؾتؼاره إػ معقكة ربف ذم ُتؼقؼ اإلحسان ،ؾؼد أمدَّ ه افـبل ^ بؿدَ ٍد دظائل؛ يستعغ بف ظذ كػسف
ـؾ يقم مخس مرات ،وظ َّؾؿف دعاذ  وجعؾف مـ ظالمات حمبتف فف ،ؾؼال:
ِ
ِ
وح ِ
سـ
«يا معاذ ،واهلل إين ألحبؽ ،أوصقؽ يا معاذ ،ال تد َطـ يف دبر كؾ صالة أن تؼقل :الؾفؿ أطـل طذ ذكرك وشؽرك ُ
طبادتؽ»( .)12

ظرف ربف ادحسـ َمـ أحسـ ظبادتف ،وشلفف افعقن ظؾقفا باشتؿرار واؾتؼار.
ما ظرف ربف ادحسـ َمـ مل يسـ ظبادتف ،ومل يسلل ربف افعقن ظذ ذفؽ.
 .2اإلحسان يف األمقر الصغرة فؽقػ بالؽبرة؟!
مر بؽ إمر بنتؼان افذبح ،وؿد روى
إن اهتامم اإلشالم باإلحسان ذم دؿائؼ إمقر يػرض ظؾقؽ اإلحسان ذم ظظائؿفا ،وؿد َّ
مسؾؿ ذم صحقحف ذم صلن تؽػغ ادسؾؿ أن افـبل ^ ؿال:
« إذا ويل أحدكؿ أخاه فؾقُحسـ كػـف ،فنهنؿ ُيب َعثقن يف أكػاهنؿ ،ويتزاورون يف أكػاهنؿ» ( .)13

وحتك ذم صلن حػر افؼز أوصاكا افـبل ^ باإلحسان! ،ؾعـ هشام بـ ظامر  أن افـبل ^ ؿال يقم ُأ ُحد:
« احػروا وأوسعقا وأطؿؼقا وأحسـقا ،وادفـقا االثـني والثالثة يف قز واحد ،وقدمقا أكثرهؿ قرآ ًكا» ( .)14

وهل ـؾفا إصارات ٓ ختػك ظذ ظاؿؾ أن افتـبقف ظذ اإلحسان وفق ذم صغائر إمقر؛ ٌّ
دال ظذ أمهقة إمر ذم ظظائؿفا.
 .3اإلحسان إىل اخلؾؼ
ؿال افشقخ ظبدافرْحـ افسعدي:
( وهذا يشؿؾ مجقع أكقاع اإلحسان بادال ـام تؼدم ،ويدخؾ ؾقف اإلحسان باجلاه وافشػاظات ،وكحق ذفؽ.
ويدخؾ ذم ذفؽ اإلحسان :إمر بادعروف وافـفل ظـ ادـؽر ،وتعؾقؿ افعؾؿ افـاؾع.
ويدخؾ ذم ذفؽ :ؿضاء حقائج افـاس مـ تػريج ـرباهتؿ ،وإزافة صدائدهؿ ،وظقادة مرضاهؿ ،وتشققع جـائزهؿ ،وإرصاد
ضاهلؿ ،وإظاكة مـ يعؿؾ ً
ظؿال  ،وافعؿؾ دـ ٓ يسـ افعؿؾ ،وكحق ذفؽ ذم اإلحسان افذي أمر اهلل بف.)...
أحسـ الـاس خ ُؾ ؼا»(  ،)15ؾؼد ـان
ويشؿؾ هذا اإلحسان افتعامؾ مع اخلؾؼ بلحسـ إخالق اؿتدا ًءا بافـبل ^ افذي « كان
َ
^ « كان أحسـ الـاس ،وأجقد الـاس ،وأشجع الـاس» ( .)16

وأوػ افـاس بنحساكؽ :افؼريب مـؽ شؽـًا أو كس ًبا  ،ؾجار افسؽـ أوىص بف افـبل ^ ـام ذم حديث أيب ُُشيح اخلزاظل :
ْ
َان يمْ ِمـ بِاهللَِّ وا ْفقق ِم ْأ ِخ ِر َؾ ْؾقح ِسـ إِ َػ ج ِ ِ
اره» ( .)17
َ
ُ ْ ْ
َ َْ
( َم ْـ ـ َ ُ ُ

(  )11صذ٘خ :سّاٍ اتي هاجح ّالذاكن عي عوش كوا فٖ صذ٘خ التشغ٘ة سقن219 :
(  )12صذ٘خ :سّاٍ أدوذ ّأتْ داّد ّالٌسائٖ عي هعار تي جثل كوا فٖ صذ٘خ الجاهع سقن7969 :
(  )13صذ٘خ :سّاٍ سوَْٗ عي أًس كوا فٖ صذ٘خ الجاهع سقن845 :
(  )14صذ٘خ :سّاٍ أدوذ ّالتشهزٕ ّأتْ داّد ّالٌسائٖ كوا فٖ هشكاج الوصات٘خ سقن1703 :
(  )15صذ٘خ :سّاٍ هسلن ّأتْ داّد عي عي أًس كوا فٖ صذ٘خ الجاهع سقنّ 4632 :هختصش هسلن سقن1414 :
(  )16صذ٘خ :سّاٍ الش٘خاى ّالتشهزٕ ّاتي هاجح عي أًس كوا فٖ صذ٘خ الجاهع سقن4634 :
(  )17صذ٘خ :سّاٍ الش٘خاى ّالٌسائٖ ّاتي هاجح عي أتٖ ششٗخ ّأتٖ ُشٗشج كوا فٖ صذ٘خ الجاهع سقن6501 :

ظرف ربف ادحسـ مـ أحسـ إػ جاره ،ور ِ ِ
ْحف ،وـؾ مـ حقفف.
َ
َ
ورْحف ،ومـ حقفف.
ما ظرف ربف ادحسـ َمـ آذى جراكف ِ َ
 .4ال تعتذر طـ اإلحسان بػؼر أو ضعػ
هذا يقشػ ظؾقف افسالم خياضبف صاحباه ذم افسجـ}:كب ئـا بتلويؾف إكا كراك مـ ادحسـغ{
ؾؾؿ يتعؾؾ بؼؾة إمؽاكاتف ،وؾؼر أ مالـف ،بؾ أحسـ إفقفؿ وهق ذم شجـف ،وهق ٓ يؿؾؽ مـ حطام افدكقا صقئًا ،ؾال أهؾ
يزوروكف ،وٓ أصحاب ُي ِؿدّوكف ،وٓحظ أهنؿ مل يؼقفقا ذم وصػ يقشػ :رأيـاك ُتسـ ،بؾ رأوا حافتف افدائؿ وإحساكف ادتؽرر
ؾاشتحؼ أن يصػقه بلكف مـ (ادحسـغ).
ظرف ربف ادحسـ َمـ أحسـ ِمـ افؼؾقؾَ ،
وبذل فغره أؿىص ما يستطقع.
ظرف ربف ادحسـ َمـ اظتذر يق ًما ظـ اإلحسان بضعػ إمؽاكاتف.
ما َ
 .5اكسب الػضؾ لربؽ
ؿال تعاػ:
}وما بؽؿ مـ كعؿة ؾؿـ اهلل{
هؾ تذـر هذه أية ذم حقاتؽ ،وخاصة شاظة تباهقؽ واؾتخارك؟!
اشؿع ؾعؾ افصحابة ،وحؾؼ مع افؼدوات:
أؿبؾ بالل بـ رباح وأخقه أبق روية ظبد اهلل بـ ظبد افرْحـ اخلَثْ َعؿل إػ ؿقم ،ؾؼآ:
« إكا ؿد أتقـاـؿ خاضبغ ،وؿد ــا ـاؾريـ ؾفداكا اهلل ،وممؾقـغ ؾلظتؼـا اهلل ،وؾؼريـ ؾلؽـاكا اهلل ،ؾنن ُتزَ و جقكا ؾاحلؿد هللْ ،
وإن
ؾزوجقمها» ( .)18
تر ّدوكا ؾال حقل وٓ ؿقة َّإٓ باهللَّ ،

ؾغـك بالل  مل يؿـعف مـ تذـر حافتف إوػ ،مع ما اكتؼؾ إفقف مـ ٍ
خر بػضؾ (ادحسـ) شبحاكف ،و هذا صلن ادحسـغ مـ ظباد
اهلل ،يـسبقن افػ ضؾ ذم ـؾ ما هؿ ؾقف إػ ويل افـعؿ ومقجدها.
 .6كؾام زاد إحساكف زاد إحساكؽ
ِ
إن زاد إحسان (ادحسـ) فؽ ،ؾلظطاك ما مل ُيعط ؽرك ،ؾؼد وجب ظؾقؽ مـ افشؽر ما ٓ جيب ظذ ؽرك.
وظظ شبقب بـ شقبة أبا جعػر ادـصقر ،ؾؼال:
ِ .7
أتؼـ العؿؾ

صؽرا» ( .)19
« إن اهلل ظز وجؾ مل جيعؾ ؾقؿؽ أحدً ا ،ؾال دمعؾ ؾقق صؽرك ً

(  )18تاسٗخ اإلسالم 205- 204/3
(  )19اٙداب الششع٘ح 177/1

ـؾ خؾؼ اهلل يتجذ ؾقف إحسان (ادحسـ) وإتؼاكف }صـع اهلل افذي أتؼـ ـؾ يشء{؛ ؾال دماوز وٓ ؿصقر ،وٓ زيادة وٓ
تؼديرا دؿق ًؼا ذم
كؼصان ،وٓ إؾراط وٓ تػريط ،ؾؽؾ يشء بحؽؿة بافغة ،مـ أصغر افذرات إػ أـز إجرام ،وـؾفا مؼدَّ رة
ً
مقظدها  ،وذم ظؿؾفا ،وذم مآهلا.
وهذه افدؿة واإلتؼان هل ما جيب أن تسر ظؾقف ذم حقاتؽ ،وهذا مما يب اهلل مـؽ .ؿال ابـ افؼقؿ:
وتر ،يب افقتر ،مجقؾ
« وهق يب أشامءه وصػاتف ،ويب طفقر آثارها ذم خؾؼف ،ؾنن ذفؽ مـ فقازم ـامفف ،ؾنكف شبحاكف ٌ
يب اجلامل ،ظؾقؿ يب افعؾامء ،جقاد يب إجقاد ......،حمسـ يب ادحسـغ» ( .)20

وذم احلديث:
« إن اهلل ُيب إذا طؿؾ أحدكؿ ً
طؿال أن يتؼـف» ( .)21
وتـؽر ـؾؿة ( ً
ظؿال) إصارة إػ ـؾ إظامل دكققية أو أخروية.
مشرا إػ شبؼ ادحسـغ ورجحان ـػة ادتؼـغ:
ؿال ادـاوي
ً
« وذفؽ َّ
ٕن اإلمداد اإلهلل يـزل ظذ افعامؾ بحسب ظؿؾف؛ ؾؽؾ مـ ـان ظؿؾف أتؼـ وأـؿؾ ،ؾاحلسـات ُتضا َظػ أـثر،
وإذا أـثر افعبد أح َّبف اهلل تعاػ» ( .)22

 .8قابِؾ اإلساءة باإلحسان:
مـ ظرف ر َّبف (ادحسـ) رأى إحساكف إػ خؾؼف رؽؿ إشاءاهتؿ وظصقاهنؿ ،ؾسار ذم كػس افطريؼ رادا إشاءات اخلؾؼ فف
باإلحسان إفقفؿ ،وبذا يستؾ مشاظر افعداوة ،ويؼؾؿ أطاؾر احلؼد ،ؾتَ ِح َّؾ ادحبة ً
بدٓ مـفام.
وفؾؿحسـ افذي يؾؼك اإلشاءة ذم مؼابؾ اإلحسان ظزا ٌء ذم أن اهلل كارصه ومميده ،وهق وظد اهلل افذي ٓ يتخؾػ ،ـام ذم
ؿصة افصحايب افذي جاء يشؽق إػ رشقل اهلل ^:
يا رشقل اهلل ،إن يل ؿرابة أصؾفؿ ويؼطعقين ،و ُأ ِ
حسـ إفقفؿ ويسقئقن إ َّيل ،وأحؾؿ ظؾقفؿ وجيفؾقن ظع ،ؾؼال:
( )23
مت طذ ذلؽ» .
« لئـ كـت كام قؾت ،فؽلكام ُت ِس ُّػفؿ ادؾ ،وال يزال معؽ مـ اهلل ضفر طؾقفؿ ما ُد َ
يب رشقل اهلل ^ ؿائ ًال:
وحغ شلل صحا ٌ
افر ُجؾ َأ ُمر بف ؾال ي ْؼ ِريـل وٓ ُي َضق ُػـل ،ؾ َق ُؿر يبُ ،
أؾل ْج ِزيف؟!
يا رشقل اهللَّ ،
ِ
( )24
ؿال ..ٓ « :ؿ ْر ُه» .
تعامؾف بادثؾ ،وؿدم فف ِ
أي ٓ ِ
افؼرى  -وهق ضعام افضقػ ،-وإن مل ُي ِض ْػ َؽ ً
أوٓ.
 .9حسـ ضـؽ برب ؽ

(  )20سّضح الوذث٘ي 64/1
(  )21دسي :سّاٍ الثِ٘قٖ عي عائشح كوا فٖ صذ٘خ الجاهع سقن1880 :
(  )22الت٘س٘ش تششح الجاهع الصغ٘ش 524/1
(  )23صذ٘خ :سّاٍ هسلن عي أتٖ ُشٗشج كوا فٖ هختصش هسلن سقنّ ،1763 :صذ٘خ الجاهع سقن5055 :
ضفَْ ُّ ،الق َِشُْٓ :
(  )24دسي صذ٘خ :أخشجَ التشهزٕ فٖ سٌٌَ دذٗث سقن 2006 :تاب ها جاء فٖ اإلدساى ّالعفّْ ،هعٌٔ قْلَ اقْ ِشٍِ :أ َ ِ
طعام الض٘ف.

ؿال ابـ ظطاء اهلل افسؽـدري:
ظز مـ بساط إحسان اهلل إفقف مل يصؿت إذا أشاء».
« مـ ظز مـ بساط إحساكف أصؿتتف اإلشاءة ،ومـ َ
ؾؿـ رأى ظظقؿ إحسان (ادحسـ) ودوامف مل يقلس أبدً ا مـ رْحة اهلل ،ومل يستدرجف صقطان يق ًما ظز ؾخ افقلس.
 .11افرح برشيعة اهلل
وما إؾضؾ مـ ُشيعة (ادحسـ) افتل ـػؾت اخلر وادصافح افعظقؿة فؾـاس ـؾ افـاس .ؿال اهلل تعاػَ  :و َمـ َأح َس ُـ
ِم َـ اهللِ ُحؽ ًام لِ َؼ ق ٍم ُيققِـُقنَ ( ادائدة.)09 :

وهق إكؽار وتعجب مـ حال أهؾ افؽتاب وتقبقخ هلؿ ذم ذات افقؿت ،ومل يؼؾ هلؿ إن إحسـ ذم احلؽؿ هؿ ادسؾؿقن،

وفعؾ شبب هذا جقاز اكحراف بعض ادسؾؿغ ظـ حؽؿ اهلل ،ؾر َّد اهلل إمر إػ ما ٓ يتغر وهق حؽؿف شبحاكف ،وهق هبذا يعؾؿ
ما ذم افغقب أكف شقليت زمان يـحرف ؾقف ادسؾؿقن ظـ ادـفج اإلهلل ويؿقؾقن ظـف إػ ؽره.
تؼريرا ،وٓ يػفؿ هذا اإلحسان ذم ُشع اهلل َّإٓ مـ كزل ؿؾبف بساحة
وآشتػفام هـا– واهلل يعؾؿ جقابف  -جيعؾ مـ افسمال
ً
افقؼغ ،ؾفق افذي تبغ فف ظدل اهلل وحؽؿتف ذم ـؾ أحؽامف.
فؽـ..
هؾ آكؼقاد حلؽؿ اهلل ٍ
شار ؾؼط ظذ أحؽام ادراث وافطفارة وافـػاس دون ؽرها مـ شائر أحقال افـاس؟!
ؿارصا ظاجزً ا ظـ ؾفؿ كػقس اخلؾؼً ،
هؾ كبتغك بـظام اإلشالم (إحسـ) ً
ؾضال ظـ افتعامؾ معفا؟!
بديال وضعقا
ً
وما معـك إيامن ٍ
ظبد مل يستسؾؿ حلؽؿ ربف وخيضع فف؟!
ؿال افسعدي:
ظؿـ تقػ ظـ افطاظة ،ووجقب آكؼقاد
« دفقؾ ظذ أن اإليامن ،فقس هق جمرد افؼقل حتك يؼسن بف افعؿؾ ،وهلذا كػك اإليامن َّ
ٍ
حلؽؿ اهلل ورشقفف ذم ـؾ حال ،وأن مـ يـؼد فف َّ
مرض ذم ؿؾبف ،وريب ذم إيامكف ،وأكف يرم إشاءة افظـ بلحؽام افؼيعة،
دل ظذ
وأن يظـ هبا خالف افعدل واحلؽؿة» ( .)25

ثال ًثا :فادطقه هبا مسللة و َصؾ ًبا
يا حمسـ..

« افؾفؿ أظـا ظذ ذـرك وصؽرك وحسـ ظبادتؽ ».
يا حمسـ..
ـت َخ ْؾؼل ؾحسـ ُخ ُؾؼل ».
حس َ
« افؾفؿ ـام َّ
يا حمسـ..
اجعؾـا مم َّـ إذا أحسـ افـاس أن كحسـ ،وإذا أشاؤوا أن كجتـب إشاءهتؿ.
(  )25تفس٘ش السعذٕ 571

يا حمسـ..
اجعؾـا مـ ادحسـغ فؽؾ مـ حقفـا :ممـ ظرؾـا ،وممـ مل كعرف.
يا حمسـ..
ارزؿـا اإلحسان ذم افؼقل وافعؿؾ ،ذم افرس وافعؾـ.

راب ًعا :حاسب كػسؽ ..تعرف ربؽ
 oهؾ ُترص ظذ ُتسغ ظبادتؽ دو ًما ،ودمعؾ فذفؽ كصقبًا مـ دظائؽ؟
 oهؾ ُُت ِسـ إػ جارك ،وهتديف مما ُتب؟
 oهؾ ترى كػسؽ حمسـًا ظذ احلؼقؼة ،أم تـسب افػضؾ هلل ذم إحساكؽ؟
 oهؾ تؼابؾ إحسان اهلل فؽ ـؾام زاد بؿزيد افشؽر واإلحسان؟
 oهؾ تتؼـ ظؿؾؽ ادفـل ،وُترص ظذ تطقير كػسؽ ؾقف باشتؿرار؟
 oهؾ ُترص ظذ أن تؼابؾ اإلشاءة باإلحسان؛ رجاء أن يعامؾؽ اهلل بادثؾ؟

