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-اإلحســــان  -  

بكمالها وجوٌد ٌتجسـّد على أرض  ٌل ٌفكــّر ولساٌن ٌعبــّر. والفكرة  ــبكماله عق اإلنسان  

 المجتمع ٌفعل باآلخرٌن وٌنفعل بهم.

اٌن محبٌّ محسٌن عادٌل. ــو إنســان حضارّي هــإنس وكل    

ٌشرب  من كأس السعً و ـة وتولـَّه فً اكتشاف الحقٌقة، ترّنَح نشوًة وهــأحبَّ المعرف

ادالً ـاًء عــو ٌتوق إلى اإلبداع الذي ٌتمظهر عطـاً وهــإلى الخٌر العام، وانفجر بركان

 لمصلحة المجتمع واإلنسانٌة.

اء مجتمعه ولإلنسانٌة ــان الحضاري محسٌن لنفسه ومحسٌن لبٌئته ومحسٌن ألبنــاإلنس

ًٌّ ــه الذي هى جسدـافظ علــان لنفسه إذا حــقاطبًة. ٌحسن اإلنس رام ـباحت و نتاٌج طبٌع

غ والمخدرات ــبالتبه ــه بتلوٌثــدي علٌــه. فال ٌعتــل معــً التعامــن الطبٌعة فــقوانٌ

والمسكرات وكٌمٌائٌات المأكل والمشرب وجراثٌم اإلباحة الجنسٌة. وٌحسن اإلنسان 

واحترام الحقائق البدٌهٌة اه على احترام قوانٌن المنطق لنفسه إذا حافظ على عقله فربّ 

ة وفً هذا ٌجب أال ٌغذي عقله إال بالمعارف ـات اإللهٌــة والمعلومــوالبراهٌن العلمٌ

ـة ر اإلنسانٌــه خٌـق العلمٌة التً تستعمل لما فٌــل البرهانٌة والحقائــالٌقٌنٌة والفضائ

ن  المنكر ـالنهً عر بالمعروف وــه قٌم األمــها وهالكها، ولما فٌه شرّ ــولٌس لما فٌ

راء بالمحرمات. ـن بالملذات والممنوعات واإلغـّ ولٌس لما فٌه تروٌج معرفة التفن

اء ذي القربى وٌنهً عن الفحشاء ــٌتــدل واإلحسان وإر بالعــال تعالى: إن هللا ٌأمــق

 والمنكر والبغً.

رٌن بالعدل ن أن ٌعامل اإلنسان نفسه بالعدل وٌعامل اآلخـوهل هناك إحساٌن أجمل م

وإذا سعى سعى  ل.إذا نطق صدقاً ـرة على الفضائــة وغٌــّق ومحبــارة حــوٌكون من

وإذا نوى نوى خٌراً.  صالحاً   

 وا منهم واتقوا أجرٌ ــال: للذٌن أحسنــوى فقــد أوصى هللا سبحانه باإلحسان والتقــولق

وى. وهل جزاء ـن التقــم ى للطمأنٌنةــاء وال أدعــذة العطــن لــل مــ. فال أجمعظٌمٌ 

ً أحسن ـق اإلنسان فـذي خلـاإلحسان إال اإلحسان. فرأس اإلحسان هو هللا سبحانه ال
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ّ تقوٌم وسخ ة والغرض والقصد والمراد. ولقد بلغ ـه الغاٌــر له جمٌع الموجودات ألنــ

 ًّ ّ ٌفك الً ــى اإلنسان عقـأن أعطـمنتهاه ب اإلحسان اإلله ارن ـــوٌقلل ــل وٌحــّ ر وٌتأمــ

ق الحٌاة البدٌهٌة ولكن اإلنسان ــحقائ ره كلّ ــجوهى مرآة ــعل منقوشاً  وٌستنتج. عقالً 

ر ــق وكأنها غٌــالم تلك المرآة فانطمست الحقائــه طمس معـه واعتقاداتــبسوء أعمال

اد ـر نفسه بكرٌم اإلعتقــود لٌصقل مرآة جوهــى اإلنسان إال أن ٌعــموجودة. وما عل

ق فً جوهرها كما ٌظهر البدر فً ـتادل حتى تنجلً المرآة فتظهر الحقائــمل العوالع

سلسبٌل.  قاع بركة ماؤها فراتٌ   

ع اآلخرٌن. ألن رأس مـ مع نفسك وعادالً  ون عادالً ـورأس اإلحسان برأًٌ هو أن تك

ن تطوٌر ـول الناس وحرٌاتهم ومنعهم مــو الظلم واإلستبداد ومصادرة عقــالرذائل ه

ة ــل كرٌمــدم للناس فرص عمــا الحاضر رأس اإلحسان أن تقـً عصرنـأنفسهم. فف

ن هاوٌة الجهل والفقر واإلرتهان ــى النهوض مــة لتساعدهم علــوفرص تعلٌم كرٌم

 واإلحباط.

 ًّ ًّ ــاك باإلحسان إلٌه، وأردد شــ: عاتب أخقال اإلمام عل ّره باإلنعام علٌه، وقال النب

رى نهراً، أو حفر بئراً، أو بنى ـه، من علــّم علماً، أو أجــللعبد بعد موت الكرٌم: سبعةٌ 

تجري له بعد موته. أو ترك صدقةً  ،اً، أو ترك ولداً صالحاً ـمسجداً، أو أورث مصحف  

اإلنسان  ود ال بعبثٌته، وبأنَّ ـة الوجــن بغائٌــٌؤم ل اإلحسان ال ٌكون إال إنساناً ــوفاع

ة الناس ـّ ى محبــه. وانعكاس ذلك علـة هللا ومحبتــً معرفــة هــغاٌل ــق من أجــخل

ًّ الكرٌم: اإلحسان أن تعبــبالحسنى. ق مومعاملته ن ـد هللا كأنك تراه فإن لم تكــال النب

ًّ ــتراه فإنه ٌ رة ٌنظر إلى هللا بعٌن بصٌرته فٌراه ــالسرٌ راك. واإلنسان المؤمن النق

ه فإذا نظر ٌنظر بعٌنه، ــى عرش قلبــعل اً ــه متربعوٌحسّ أقرب إلٌه من حبل الوتٌن. 

ل: إحذروا فراسة المؤمن ألنه ٌنظر فٌكم بنور هللا.ــوإذا نطق ٌنطق بلسانه. ولهذا قٌ  

ال المتنبً: ــق  

ه محسنـً الورى وجـه فـأحسن وج   
مــمنع م كفّ ــفٌه ن كفّ ــوأٌم   

  ًّ :وقال أبو فتح البست  
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افــان واإلنصــك باإلحســفعلٌ ة األشرافــإن كنت تطلب رتب   
 

ان ألنها تواضع ـرغم تقلبات الزم باقٌةٌ  مةٌ دائ ى اإلحسان المعنويّ ـدرة اإلنسان علـوق

ان المادّي فهً متقلبة مع تقلبات ــى اإلحســه علــا قدرتــوتسامح ومحبة ورضى. أم

ال ٌستطٌع  ه قد ٌأتً زمنٌ ان ولهذا نصح الحكماء باإلحسان فً زمن القدرة ألنــالزم

وإن أراد ذلك. المرء إحساناً   

ن إذا كان إمكاٌن ومقدرةٌ ـأحس   
دوم على اإلحسان إمكانـفلن ٌ   

 

ّ ا بنعمة ربـّ ال هللا فً كتابه العزٌز: وأمــق ث.ك فحدّ ــ  

وقد  وحكمةً  ن المحتاج إلٌها، والنعمة قد تكون عقالً ــأي ال تخبًء النعمة وتحجبها ع

نجدًة ومروءًة. فمن أنعم هللا علٌه بالعقل ٌجب أن ٌضع ماالً ورزقاً وقد تكون  ونــتك

ن أنعم هللا علٌه بالمال ٌجب أن ٌضع ماله فً خدمة ـً خدمة الخٌر العام. ومــعقله ف

ة والمروءة ٌجب أن ٌضع شجاعته فً ـه بالشجاعــن أنعم هللا علٌــام. ومـر العــالخٌ

كما  ول: أن لإلحسان آداباً ـنق راً ــوكراماتهم ولٌس العكس. أخٌحماٌة أعراض الناس 

ر من أحسنت إلٌه بإحسانك وأن ال تنسى ـه، فأدب اإلحسان أن ال تذكــشًء آداب لكلّ 

 إحسان من أحسن إلٌك.

ى نفسه ال ٌستطٌع أن ٌحسن إلى اآلخرٌن. ــول أن من لم ٌحسن إلــأما أنا فأعود وأق

ل وقوانٌن الطبٌعة والتواصل مع ـً احترام قوانٌن العقـو فــهرء لنفسه ــوإحسان الم

بقوله تعالى: اعتبروا ٌا أولً  مناً ر تٌّ ـن صروف الدهــة واإلعتبار مـة والعدالــالحقٌق

 األلباب.

 كمال ٌوسف سري الدٌن
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