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 اإلحسان -5

  :مراتب الدين 

 مراتب الدين ثالث: 

 اإلسالم.. واإليمان.. واإلحسان.

 وكل مرتبة لها أركان، واإلحسان أعالها.

فاإلسالم يمثل أعمال الجوارح.. واإليمان يمثل أعمال القلوب.. 

واإلحسان إتقان تلك األعمال، وحسن أدائها، مع كمال التوجه بها إلى 

 هللا.

م في اإلسالم واإليمان بحمد هللا، وبقي الكالم في وقد مضى الكال

 اإلحسان.

 أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.اإلحسان : 

  :منزلة اإلحسان 

 اإلحسان هو فعل الشيء الحسن في النفس أو الغير.

ً إلى نفسه وإلى غيره كان أقرب إلى  وكلما كان اإلنسان أكثر إحسانا

ً منه برحمته كما قال سبحانه: رحمة هللا، وكا ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )ن ربه قريبا

 .[56: ]األعراف(   ۉۉ

واختص أهل اإلحسان برحمة هللا؛ ألنها إحسان من هللا، واإلحسان إنما 

يكون ألهل اإلحسان من خلقه؛ ألن الجزاء من جنس العمل، فكما 

ۉ ۉ  ۋ ۅ ۅ)أحسنوا بأعمالهم، أحسن هللا إليهم برحمته كما قال سبحانه: 
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 . [60: ]الرحمن(   ې

وأحسن الناس وأسعدهم وأفضلهم هو المؤمن الذي استسلم لربه، واتبع 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )شرعه كما قال سبحانه: 

 .[125: ]النساء (  ڻ ڻ ڻ

وقد وعد هللا كل من أحسن عبادة هللا، وأحسن إلى عباد هللا بالثواب 

وئ ۇئ ۇئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ې ې ې ې ۅ ۅ ۉ ۉ ۋ ۋ)الجزيل كما قال سبحانه: 

 .[44-41: ]المرسالت(   ۆئ ۆئ

 وأعظم اإلحسان الصادر من العبد:

هو اإليمان باهلل، وتوحيده، وطاعته، واإلنابة إليه، واتباع شرعه، وأن 

 تعبد هللا كأنك تراه، وبذلك تحصل للعبد معية هللا عز وجل.

 .[128: النحل](   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي )قال هللا تعالى: 

  :إحسان الرب 

 إحسان الرب إلى الخلق ال يحيط به أحد من الخلق. 

 وأعظم إحسان الرب إلى عباده:

خلقهم في أحسن تقويم.. وتسخير ما في السماوات واألرض لهم.. 

 وإمدادهم باألرزاق والنعم على مر الدهور.

 وأعظم من ذلك كله: 

. وهدايتهم إلى التوحيد إنزال الكتب عليهم.. وإرسال الرسل إليهم.

واإليمان.. وإثابتهم على الطاعات باألجور المضاعفة.. ثم الخلود في 

 جنات النعيم.
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 .[61: ]غافر(   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)قال هللا تعالى: 

  :إحسان العبد 

 إحسان العبد له ثالث حاالت: 

 : إحسان إلى النفس بحملها على طاعة هللا ورسوله.األولى

: إحسان في عبادة هللا، بأن تعبد هللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يةالثان

 يراك.

 : إحسان إلى عباد هللا تعالى، و ذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم.الثالثة

ومن أعظم اإلحسان إلى الخلق دعوتهم إلى هللا، وتعليمهم ما ينفعهم في 

الدنيا واآلخرة من العلم باهلل دينهم، وما يكون سبباً لسعادتهم ونجاتهم في 

 وأسمائه وصفاته، ودينه وشرعه، وتحذيرهم سبل الشر والهلكات.

وأعظم الناس إحساناً إلى الخلق هم األنبياء وأتباعهم الذين يحملون الخير 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )للبشرية كما قال سبحانه: 

 .[164: ]آل عمران(   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 ه اإلحسان: فق 

اليقين هو ظهور الشيء للقلب بحيث تصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى 

 العين، فال يبقى معه شك وال ريب أصالً.

 وهذا نهاية اإليمان، وهو مقام اإلحسان.

فاليقين من اإليمان بمنزلة الروح من الجسد، وهو روح أعمال القلوب، 

 التي هي روح أعمال الجوارح.

ومتى وصل اليقين إلى القلب امتأل نوراً وإشراقاً، ومحبة هلل، ورحمة 
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 لخلقه، وانتفى عنه كل شك وريب.

وكلما زاد اليقين في القلب امتأل بمحبة هللا.. واألنس به.. واإلنابة إليه.. 

والرضا به.. والتوكل عليه.. والخوف منه.. والشكر له.. والرضا به.. 

ً فيه واالستعانة به.. وعدم اال لتفات إلى غيره.. واليقين ال يسكن قلبا

 سكون لغير هللا أبداً.

: ]يونس (  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)قال هللا تعالى:  -1

26]. 

: ]لقمان  ( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)وقال هللا تعالى:  -2

22]. 

 .[24: ]السجدة   (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)وقال هللا تعالى:  -3

  :درجات اإلحسان 

 اإلحسان في العبادة درجتان: 

: أن يعبد اإلنسان ربه بقلب حاضر كأنه يراه عبادة طلب وشوق، األولى

 ورغبة ومحبة، وهذه أعلى المرتبتين.

: إذا لم يعبد ربه كأنه يراه، فليعبده كأنه هو الذي يراه، عبادة خائف الثانية

 منه، هارب من عقابه.

 ناس متفاوتون في هذه الرتب.وال

فالحب هلل يول ِّد الشوق والطلب.. والتعظيم يول ِّد الخوف والهرب.. وفي 

هذا وهذا كمال العبودية هلل.. وكمال الحب هلل.. وكمال التعظيم له.. وهذا 

 هو اإلحسان في عبادة هللا جل جالله.
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(   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)قال هللا تعالى:  -1

 .[125: ]النساء

ْندَ َرُسولِّ ا ْنـهُ عَ  هللاُ  يَ ضِّ رَ  ُعَمر ْبن الَخطَّابِّ َوَعْن  -2 ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قال: بَـْينََما نَْحُن عِّ

، ال  يدُ َسَوادِّ الشَّعَرِّ يدُ بَـيَاضِّ الث ِّيَابِّ، َشدِّ ذَاَت يَْوٍم، إِّْذ َطلََع َعلَـْينَا َرُجٌل َشدِّ

، َوال ِّ  يُـَرى َعلَـْيـهِّ أثَُر السَّفَرِّ ي  ى َجلََس إِّلَـى النَّبِـّ نَّا أَحدٌ، َحتَـّ فُـهُ مِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصيَْعرِّ

، َوقَاَل: يَا  ذَْيـهِّ ْيـهِّ َعلَـى فَخِّ ، َوَوَضَع َكفَـّ فَأْسنَدَ ُرْكبَتَـْيـهِّ إِّلَـى ُرْكبَتَـْيـهِّ

. فَقَاَل َرُسوُل ا ْسالمِّ ي َعنِّ اإلِّ دُ! أْخبِّْرنِـّ ْسالُم أْن تَْشَهـدَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ُمـَحـمَّ أْن اإلِّ

داً َرُسوُل ا َكاةَ، ملسو هيلع هللا ىلص ٬ال إِّلَـهَ إِّال هللاُ َوأنَّ ُمـَحـمَّ َي الزَّ يَم الصَّالةَ، َوتُْؤتِـّ ، َوتُقِّ

يال قال: « َوتَُصوَم َرَمَضاَن، َوتَـُحجَّ البَـْيَت، إِّنِّ اْستََطْعَت إِّلَـْيـهِّ َسبِـّ

قُهُ. قال: فَ ْبنَ َصدَْقَت. قال فَعَجِّ  . ا لَـهُ. يَْسألُـهُ َويَُصد ِّ يَمانِّ ي َعنِّ اإلِّ أْخبِّْرنِـّ

َن بِّا»قال:  َن ٬أْن تُْؤمِّ . َوتُْؤمِّ رِّ ، َواليَْومِّ االخِّ ، َوُرُسلِّـهِّ هِّ ، َوُكتُبِـّ هِّ ، َوَمالئَِّكتِـّ

هِّ  هِّ َوَشر ِّ . قال: « بِّالقَدَرِّ َخْيـرِّ ي َعنِّ اإلْحَسانِّ قال: َصدَْقَت. قال فَأْخبِّْرنِـّ

هُ يَـَراكَ أْن تَْعبُدَ هللاَ َكأنََّك تَـَراهُ، فَ »  .(1)سلممأخرجه   «.إِّْن لَـْم تَُكْن تَـَراهُ فَإِّنَـّ

 

                                                 

 (.8برقم ) أخرجه مسلم( 1)
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