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اإلحسان 
 
 
 
 

 بقلم
 عمير المدخلي  الشيخ ربيع بن هادي

  بالمعهد الثانوي اًا مدرسحينما كان 
 بالجامعة اإلسالمية للمدينة النبوية

هـ 1392عام 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
. احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه

: أما بعد
يستهدؼ اإلسالـ أف يطبع حياة ادلسلمُت بالطابع اجلميل أف يسود احلياة 

. اإلسالمية وأف جيللها جو من اإلحساف الشامل بكل أبعاده وآفاقو
أف يعم اإلحساف كل عمل وكل تصرؼ وكل قوؿ على كل ادلستويات الفردية 

واجلماعية وعلى مستوى الدولة واألمة يف عالقة الفرد خبالقو وأسرتو واجملتمع الذي 
. يعيش فيو وعالقة األمة بالفرد وعالقة الدولة باألفراد واجلماعات يف العالقة باهلل

فادلسلم حينما يؤدي حقا من حقوؽ اهلل يف أي رلاؿ من اجملاالت ال سيما رلاالت 
العبادة فليؤدىا وىو يتمثل فيها رؤية اهلل كأمنا يرى اهلل ويشاىده، وإذا مل يصل إىل 
ىذا ادلستوى فليستشعر أف اهلل يراه، وىذا الشعور أو ذاؾ سيدفعانو إىل إجادة 

العمل الذي يؤديو وإحسانو وإتقانو، واألمة اإلسالمية بكاملها عليها أف تستشعر 
". أعبد اهلل كأنك تراه فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ"ىذا الشعور 

 
ويف عالقة ادلرء بأسرتو ورلتمعو عليو أف تقـو معاملتو إياىم وترتكز على أساس 

َواْعُبُدوا اللََّو َوال ُتْشرُِكوا بِِو َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوِبِذي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى }اإلحساف 
َواْلَمَساِكُِت َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب بِاجْلَْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما 

. {َمَلَكْ  أَْ َاُنُكمْ 
 

بق  ىذه التعاليم يف حياهتا، وكل فرد يف األمة اإلسالمية طفلو أف األمة اإلسالمية 
عمل على تنفيذ ىذا ادلبدأ مبدأ اإلحساف وجعل أسرتو نقطة انطالؽ ذلذا اإلحساف 

اإلحساف مبعناه الشامل يف القوؿ والعمل وبادلاؿ - بعد إحسانو يف عبادة اهلل–
. واجلهد لكان  مضرب األمثاؿ يف السعادة والرقى والسيادة
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ويف عالقة األفراد واجملتمعات بعضهم ببعض وعالقة احلاكمُت باحملكومُت يأمر اهلل 

. {ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواأِلْحَسافِ }بالعدؿ واإلحساف بكل أبعادمها، 
 

إف اإلحساف يف نظر اإلسالـ بادلكانة العالية اليت يأخذ اهلل على األمة اإلسالمية 
ادلواثيق األكيدة يف القياـ بو يف مجلة التكاليف اليت يقـو عليها اإلسالـ وسعادة 

َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَؽ َبٍِت ِإْسرائيَل ال تَػْعُبُدوَف ِإالَّ اللََّو َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوِذي }األمة 
إلزاـ  {اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكُِت َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكاةَ 

. باإلحساف يف إطار األسرة وزليط اجملتمع إحساف يف الفعاؿ وادلقاؿ
 

واإلسالـ يريد أف جيعل من أخالؽ األمة اإلسالمية صورة من أخالؽ أىل اجلنة 
َوُقْل لِِعَباِدي يَػُقوُلوا الَّيِت ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ الشَّْيطَاَف يَػنػْزَُغ } {ال َلْ ٌو ِفيَها َوال تَْأثِيمٌ }

ْنَساِف َعُدّواً ُمِبيناً  نَػُهْم ِإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف ِلْ ِ ورب فعلة قبيحة أدت إىل عواقب  {بَػيػْ
وخيمة مرة النتائج، واخلروج باألقواؿ واألفعاؿ عن رلاؿ اإلحساف إىل رلاؿ الفحش 

إف اهلل يب ض "والتفحش يوقع ادلرء حت  طائلة سخط اهلل وغضبو الذي ال يطاؽ 
. أخرجو أمحد" الفاحش ادلتفحش

 
فالفاحش كما يقوؿ القرطيب الذي يتكلم مبا يكره مساعو مما يتعلق بالدين أو الذي 
يرسل لسانو مبا ال ينب ي وىو اجلفاء يف األقواؿ واألفعاؿ، وادلتفحش ادلتعاطي لذلك 

. ادلستعمل لو
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ليس  األماين الكاذبة وادلزاعم الباطلة واالنتساب إىل دين أو حنلة سبيال إىل اجلنة 
إمنا السبيل األوحد إىل اجلنة ىو اإلخالص يف اإلسالـ واإلحساف مبتابعة رسوؿ اهلل 

. وشريعتو ال راء
 
َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَف ُىوداً َأْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِيػُُّهْم ُقْل َىاُتوا }

بُػْرَىاَنُكْم ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقَُت بَػَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُو لِلَِّو َوُىَو زُلِْسٌن فَػَلُو َأْجرُُه ِعْنَد رَبِِّو 
. {َوال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم َ َْزنُوفَ 

 
َوَأْحِسُنوا ِإفَّ }وإف أردت أف  بك اهلل فاختذ من اإلحساف وسيلة تنل تلك ال اية 

وإف كن  متطلعا إىل اخللود يف جنات النعيم والنظر إىل  {اللََّو  ُِبُّ اْلُمْحِسِنُتَ 
فاحلسٌت ىي  {لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسٌَت َوزِيَاَدةٌ }الرب العظيم فعليك باإلحساف، 

. اجلنة والزيادة ىي النظر إىل وجو الرب الكرًن
 

مث اإلسالـ يريد أف يشمل اإلحساف كل ذي كبد رطبة قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
زؿ فيها فشرب مث ػبينما رجل بطريق فاشتد بو العطش فوجد بئرا فن: "عليو وسلم

خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقاؿ الرجل لقد بلغ ىذا الكلب من 
العطش مثل الذي كاف بلغ مٍت فنزؿ البئر فمأل خفو فسقى الكلب فشكر اهلل ف فر 

" يف كل ذات كبد رطبة أجر: "قالوا يا رسوؿ اهلل وإف لنا يف البهائم ألجرا؟ فقاؿ" لو
ترى كيف يعلم اإلسالـ ادلؤمنُت وكيف يربيهم ويدفع نوازع اخلَت وعواطف الرمحة 
إىل اإلحساف والرب فتشمل كل ذي كبد رطبة ولو كاف خسيسا يف أحط وأدىن 

. مراتب احليوانات
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يا عبادي إين حرم  الظلم على نفسي "بينما نرى يف اجلانب اآلخر  ـر الظلم 
حىت ولو كاف كافرا يف ذمة " ادلسلم أخو ادلسلم ال يظلمو وال خيذلو"، "فال تظادلوا

من قتل معاىدا مل يرح رائحتو اجلنة وإف ر ها "ادلسلمُت فيحـر اإلسالـ دمو ومالو، 
عن ابن عمر و (أخرجو أمحد، والبخاري، ومسلم)" ليوجد من مسَتة أربعُت عاما

صحيح الًتغيب والًتىيب ) "من قتل عصفورا ب َت حق سألو اهلل عنو يـو القيامة"
عذب  امرأة ىرة حبستها حىت مات  جوعا فدخل  فيها النار "، (1092)لأللباين 

" فال ىي أطعمتها وال سقتها حُت حبستها وال تركتها تأكل من خشاش األرض
فال جييز اإلسالـ الظلم بداية من اإلنساف وهناية بالطيور  (أخرجو البخاري ومسلم)

واحليوانات اليت ال يؤبو ذلا، فهذه ىي احلضارة الراقية اليت  تمى يف ظلها آمنا يف 
كنفها حىت من يعاديها، والعصفور يقتل ب َت حق يعترب صاحبو مسئوال عنو يـو 
القيامة، وسجن ىرة حىت دتوت يعذب من سجنها بالنار واإلحساف  تد من 

اإلنساف إىل كل ذي كبد رطبة وكل ذي عرؽ ينبض باحلياة فأين احلضارة ادلادية اليت 
قام  على أساس الكفر واإلحلاد وعلى اجلشع والطمع فتسحق شعوبا وأمما لتستأثر 

بثرواهتا وتبتز خَتاهتا بعد أف تسلخها من مقومات حياهتا الدينية واخللقية 
واالجتماعية مث تتجاىل كل ما ترتكبو من جرائم فظيعة ووحشية شنيعة وترمي 

. (رمتٍت بدائها وانسل )اإلسالـ بالتأخر والرجعية وبالظلم والوحشية 
 15رللة اجلامعة اإلسالمية ، العدد : ادلصدر 
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