 اإلحســــان -اإلنسان بكماله عقــ ٌل ٌفكــّر ولسانٌ ٌعبــّر .والفكرة بكمالها وجو ٌد ٌتجسـّد على أرض
المجتمع ٌفعل باآلخرٌن وٌنفعل بهم.
وكل إنســان حضاريّ هــو إنســانٌ محبٌّ محسنٌ عادلٌ.
أحبَّ المعرفــة وتولـ ّ َه فً اكتشاف الحقٌقة ،تر ّن َح نشو ًة وهـو ٌشرب من كأس السعً
إلى الخٌر العام ،وانفجر بركانــا ً وهـو ٌتوق إلى اإلبداع الذي ٌتمظهر عطــا ًء عـادالً
لمصلحة المجتمع واإلنسانٌة.
اإلنســان الحضاري محسنٌ لنفسه ومحسنٌ لبٌئته ومحسنٌ ألبنــاء مجتمعه ولإلنسانٌة
ً
قاطبةٌ .حسن اإلنســان لنفسه إذا حــافظ علـى جسده الذي هــو نتا ٌج طبٌعًٌّ باحتـرام
قوانٌــن الطبٌعة فــً التعامــل معــه .فال ٌعتــدي علٌــه بتلوٌثــه بالتبــغ والمخدرات
والمسكرات وكٌمٌائٌات المأكل والمشرب وجراثٌم اإلباحة الجنسٌة .وٌحسن اإلنسان
لنفسه إذا حافظ على عقله فر ّباه على احترام قوانٌن المنطق واحترام الحقائق البدٌهٌة
والبراهٌن العلمٌــة والمعلومــات اإللهٌـة وفً هذا ٌجب أال ٌغذي عقله إال بالمعارف
الٌقٌنٌة والفضائــل البرهانٌة والحقائــق العلمٌة التً تستعمل لما فٌـه خٌــر اإلنسانٌـة
ولٌس لما فٌــه ش ّرها وهالكها ،ولما فٌــه قٌم األمــر بالمعروف والنهً عـن المنكر
ولٌس لما فٌه تروٌج معرفة التفنـ ّن بالملذات والممنوعات واإلغـراء بالمحرمات.
قــال تعالى :إن هللا ٌأمــر بالعــدل واإلحسان وإٌتــاء ذي القربى وٌنهً عن الفحشاء
والمنكر والبغً.
وهل هناك إحسانٌ أجمل مـن أن ٌعامل اإلنسان نفسه بالعدل وٌعامل اآلخرٌن بالعدل
وٌكون منــارة حــ ّق ومحبــة وغٌــرة على الفضائـل.إذا نطق صدقا ً وإذا سعى سعى
صالحا ً وإذا نوى نوى خٌراً.
ولقــد أوصى هللا سبحانه باإلحسان والتقــوى فقــال :للذٌن أحسنــوا منهم واتقوا أج ٌر
عظٌ ٌم .فال أجمــل مــن لــذة العطــاء وال أدعــى للطمأنٌنة مــن التقـوى .وهل جزاء
اإلحسان إال اإلحسان .فرأس اإلحسان هو هللا سبحانه الـذي خلـق اإلنسان فـً أحسن
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تقوٌم وسخــ ّر له جمٌع الموجودات ألنــه الغاٌـة والغرض والقصد والمراد .ولقد بلغ
اإلحسان اإللهًّ منتهاه بـأن أعطـى اإلنسان عقــالً ٌفكــ ّر وٌتأمــ ّل وٌحــلل وٌقـــارن
وٌستنتج .عقالً منقوشا ً علــى مرآة جوهــره ك ّل حقائــق الحٌاة البدٌهٌة ولكن اإلنسان
بسوء أعمالــه واعتقاداتـه طمس معــالم تلك المرآة فانطمست الحقائــق وكأنها غٌــر
موجودة .وما علــى اإلنسان إال أن ٌعــود لٌصقل مرآة جوهــر نفسه بكرٌم اإلعتقـاد
والعمل العــادل حتى تنجلً المرآة فتظهر الحقائـتق فً جوهرها كما ٌظهر البدر فً
ٌ
فرات سلسبٌل.
قاع بركة ماؤها
ورأس اإلحسان برأًٌ هو أن تكـون عادالً مع نفسك وعادالً مـع اآلخرٌن .ألن رأس
الرذائل هــو الظلم واإلستبداد ومصادرة عقــول الناس وحرٌاتهم ومنعهم مـن تطوٌر
أنفسهم .ففـً عصرنـا الحاضر رأس اإلحسان أن تقــدم للناس فرص عمــل كرٌمــة
وفرص تعلٌم كرٌمــة لتساعدهم علــى النهوض مــن هاوٌة الجهل والفقر واإلرتهان
واإلحباط.
قال اإلمام علًّ  :عاتب أخــاك باإلحسان إلٌه ،وأردد شــرّه باإلنعام علٌه ،وقال النبًّ
ٌ
سبعة للعبد بعد موتــه ،من علــّم علماً ،أو أجـرى نهراً ،أو حفر بئراً ،أو بنى
الكرٌم:
ً
صدقة تجري له بعد موته.
مسجداً ،أو أورث مصحفـاً ،أو ترك ولداً صالحا ً ،أو ترك
وفاعــل اإلحسان ال ٌكون إال إنسانا ً ٌؤمــن بغائٌــة الوجـود ال بعبثٌته ،وبأنَّ اإلنسان
خلــق من أجــل غاٌــة هــً معرفــة هللا ومحبتـه .وانعكاس ذلك علــى محبـ ّة الناس
ومعاملتهم بالحسنى .قــال النبًّ الكرٌم :اإلحسان أن تعبــد هللا كأنك تراه فإن لم تكـن
تراه فإنه ٌــراك .واإلنسان المؤمن النقًّ السرٌــرة ٌنظر إلى هللا بعٌن بصٌرته فٌراه
أقرب إلٌه من حبل الوتٌن .وٌح ّسه متربعــا ً علــى عرش قلبــه فإذا نظر ٌنظر بعٌنه،
وإذا نطق ٌنطق بلسانه .ولهذا قٌــل :إحذروا فراسة المؤمن ألنه ٌنظر فٌكم بنور هللا.
قــال المتنبً:
أحسن وجـه فـً الورى وجـه محسن
وأٌمــن كفّ فٌهــم كفّ منعــم
وقال أبو فتح البستًّ :
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فعلٌــك باإلحســان واإلنصــاف

إن كنت تطلب رتبــة األشراف

ٌ
وقـدرة اإلنسان علـى اإلحسان المعنويّ دائ ٌ
باقٌة رغم تقلبات الزمـان ألنها تواضع
مة
وتسامح ومحبة ورضى .أمــا قدرتــه علــى اإلحســان الماديّ فهً متقلبة مع تقلبات
الزمــان ولهذا نصح الحكماء باإلحسان فً زمن القدرة ألنه قد ٌأتً زمنٌ ال ٌستطٌع
المرء إحسانا ً وإن أراد ذلك.
أحسـن إذا كان إمكانٌ ومقدرةٌ
فلن ٌـدوم على اإلحسان إمكان
قــال هللا فً كتابه العزٌز :وأمـ ّا بنعمة ربــ ّك فح ّدث.
ً
أي ال تخبًء النعمة وتحجبها عــن المحتاج إلٌها ،والنعمة قد تكون عقالً
وحكمة وقد
تكــون ماالً ورزقا ً وقد تكون نجد ًة ومروء ًة .فمن أنعم هللا علٌه بالعقل ٌجب أن ٌضع
عقله فــً خدمة الخٌر العام .ومـن أنعم هللا علٌه بالمال ٌجب أن ٌضع ماله فً خدمة
الخٌــر العـام .ومــن أنعم هللا علٌــه بالشجاعـة والمروءة ٌجب أن ٌضع شجاعته فً
حماٌة أعراض الناس وكراماتهم ولٌس العكس .أخٌــراً نقـول :أن لإلحسان آدابا ً كما
لك ّل شًء آدابــه ،فأدب اإلحسان أن ال تذكـر من أحسنت إلٌه بإحسانك وأن ال تنسى
إحسان من أحسن إلٌك.
أما أنا فأعود وأقــول أن من لم ٌحسن إلــى نفسه ال ٌستطٌع أن ٌحسن إلى اآلخرٌن.
وإحسان المــرء لنفسه هــو فـً احترام قوانٌن العقـل وقوانٌن الطبٌعة والتواصل مع
الحقٌقــة والعدالـة واإلعتبار مــن صروف الدهـر ت ٌّمنا ً بقوله تعالى :اعتبروا ٌا أولً
األلباب.

كمال ٌوسف سري الدٌن
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