
 



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٣

 املقدمة
 ومصائب؛ وكرب وغموم مهوم الدنيا هذه يف اإلنسان تعتري

 اهللا سخره من واملوفق املخلص، والصديق املعني األخ إىل فيها حيتاج

 م وكشف إخوانه خدمة يفم نزل ما ورفع كر. 
 خاص الناس إىل واإلحسان الكرب تفريج أن يظن وال

 مهوم لديه فكل ب،والنس واحلسب واجلاه واجلدة املال بأصحاب

 .الغموم من وعنده
 من أكثر اهلموم من لديهم القوم وعلية واملوسرين األغنياء بعض

 إىل حتتاج وأعماهلم وأوالدهم أنفسهم يف كرب وعندهم الفقراء،

 .تنفيس
 فقد إلينا؛ أحسن الذي اهللا فضل من هو اإلنسان وإحسان

 وأحسن شفع،فا جباه إليك وأحسن فأنفق، باملال إليك اهللا أحسن

 وأبواب ..فأعن اجلسم يف ببسطة إليك وأحسن بذل،اف بالعمل إليك

 .متعددة كثرية اإلحسان
 إىل واإلحسان اخلري فعل ينوي وهو إال بيته من خيرج ال واملؤمن

(اخللق
0F

١(. 
 أن اهللا أسأل واإلحسان؛ الرب أعمال من مجلة الكتيب هذا ويف

 .احملسنني من جيعلنا
                                     

النية اردة عن العمل يثاب عليها، : (-رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ) ١(
ى اخلري وعمل منه والعمل ارد عن النية ال يثاب عليه، ومن نو

 ).مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامل



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٤

 حيب احملسننيوأحسنوا إن اهللا 
 وجه على شرعا باملطلوب اإلتيان هو :االصطالح يف اإلحسان

 سأله حينما  جربيل حديث يف  النيب ذلك بني وقد حسن،

 اهللا تعبد أن« :اإلحسان عن فقال واإلحسان واإلميان اإلسالم عن

 ].مسلم رواه[ »يراك فإنه تراه تكن مل فإن تراه، كأنك
 حيب  أنه وأخرب مرتلته، ظموع اإلحسان  اهللا ذكر وقد

 :تعاىل قال املرتلة، تلك بلغ ملن ورفعة شرف ذلك ويف احملسنني،
ِسنِنيحالْم بحي وا إِنَّ اللَّهِسنأَحو ]ابن قال ،]١٩٥ :البقرة 

 ).الطاعة مقامات أعلى وهو باإلحسان عطف مث( :اهللا رمحه كثري
 أنواع مجيع شملي وهذا( :السعدي عبدالرمحن الشيخ وقال

 والشفاعات باجلاه اإلحسان فيه ويدخل تقدم، كما باملال اإلحسان

 عن والنهي باملعروف األمر :اإلحسان ذلك يف ويدخل .ذلك وحنو

 :من الناس حوائج قضاء ذلك يف ويدخل .النافع العلم وتعليم املنكر،
 وتشييع مرضاهم، وعيادة شدائدهم، وإزالة كربام، تفريج

 ال ملن والعمل عمالً، يعمل من وإعانة ضاهلم، وإرشاد جنائزهم،
 ...).به اهللا أمر الذي اإلحسان يف ذلك وحنو العمل، حيسن

فََآتاهم اللَّه ثَواب  :اإلحسان ألهل حمبته مبينا  وقال
ِسنِنيحالْم بحي اللَّهو ةرابِ الَْآخثَو نسحا وينالد ]عمران آل: 

١٤٨.[ 
 إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنون : َ وقال

 ].١٣٨ :النحل[



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٥

والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه :   وقال
ِسنِنيحالْم علَم ]٦٩ :العنكبوت.[ 



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٦

 جزاء اإلحسان
 ذلك ومن العمل، جنس من اجلزاء لجع أنه ومنته اهللا فضل من

هلْ جزاُء  :  قال كما إحسانا، اإلحسان ثواب جعل أنه
 أحسن عمالً أحسن فمن ،]٦٠ :الرمحن[ الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ

 وأفضلها، املنازل أعلى وأنزهلم وكرمهم جبوده وتكرم بل جزاءه، اهللا

للَّذين:   وقال ،]٥٨ :البقرة[ وسنزِيد الْمحِسنِني :  قال
  النيب فسرها والزيادة ]٢٦ :يونس[ أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ

 .النعيم جنات يف  اهللا وجه إىل بالنظر
 :اآلية هلذه تفسريه عند السعدي الرمحن عبد الشيخ قال
ٌةادزِيى ونسوا الْحنسأَح ينلَّذل )عبادة يف أحسنوا للذين :أي 

 مبا وقاموا عبوديته، يف والنصيحة املراقبة وجه على عبدوه بأن اخلالق،

 :من عليه يقدرون مبا اهللا عباد ىلإ وأحسنوا منها، عليه قدروا
 واإلحسان املايل اإلحسان بذل من- والفعلي القويل اإلحسان

 اجلاهلني، وتعليم املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر -البدين

 فهؤالء واإلحسان، الرب وجوه من ذلك وغري املعرضني، ونصيحة

 حسنها، يف الكاملة اجلنة وهي ):احلسىن( هلم أحسنوا الذين

 برضاه والفوز كالمه ومساع الكرمي اهللا وجه إىل النظر وهي ):زيادة(و

 ويسأله املتمنون يتمناه ما أعلى هلم حصل فبهذا بقربه، والبهجة

 .)1F١()السائلون
                                     

 ).١/٣٦٢: (تفسري السعدي) ١(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٧

 األنبياء صفات من كروم كشف يف السعيو الناس ونفع

 به اإلضرار من إخوته فعله ما مع  يوسف فالكرمي والرسل،

 يبخسهم ومل جبهازهم، وجهزهم إليهم أحسن أنه إال البئر، يف وإلقائه

 .منه شيئًا
 من أمة عليه وجد مدين ماء ورد ملا  اهللا كليم وموسى

 إليهما أحسن عفتني،مستض امرأتني دوم من ووجد يسقون، الناس

 .أغنامهما رويت حىت هلما وسقى البئر عن احلجر فرفع
 إنك( : حممد النيب وصف يف تقول عنها اهللا رضي وخدجية

 وتعني الضيف، وتقري املعدوم، وتكسب الكل، وحتمل الرحم لتصل

 سئل إذا  حممد اخللق وأشرف ،]البخاري رواه[ )احلق نوائب على

 رسول سئل ما : جابر يقول حاجته، عن لالسائ يرد مل حاجة عن

 ].املفرد األدب يف البخاري رواه[ ،ال :فقال قط شيئًا  اهللا
 ابن يقول احلوائج، قضاء شأم األمة وأعالم اإلسالم نبالء

 شديدا سعيا يسعى اإلسالم شيخ كان( :تيمية ابن عن اهللا رمحه القيم

 ).الناس حوائج لقضاء
 .ومعاملة عبادة وعمل، علم :الدين جاء ذا
 ا،بغي امرأة إن« : قال فقد احليوان، إىل ميتد واإلحسان بل

 العطش، من لسانه أدلع قد ببئر يطيف حار يوم يف كلبا رأت

 ].مسلم رواه[ »هلا فغفر مبوقها له فرتعت
 بن عبداهللا عن :وظلمت تعدت امرأة هي ها ذلك عكس وعلى

 هرة يف امرأة عذبت« :قال  اهللا رسول أن عنهما اهللا رضي عمر



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٨

 واهللا- :فقال :قال »النار فيها فدخلت جوعا، ماتت حىت حبستها

 أنت وال حبستها، حني سقيتها وال أطعمتها أنت ال« -أعلم

 ].البخاري رواه[ »األرض خشاش من فأكلت أرسلتها



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٩

 من صور اإلحسان إىل الناس
 ومل حاجة املسلم بأخيك نزلت إذا :باجلاه اإلحسان -١

 ذلك يتيسر فقد إخوانك، عند لنفعه فاسع يديك؛ على أمرها يتيسر

 ألمره، وامتثاالً ، اهللا برسول اقتداء -  اهللا بإذن- أيديهم على

 أصحابه وأمر عنها، اهللا رضي بريرة زوجته لدى ملغيث  شفع فقد

 ].ومسلم البخاري رواه[ »..تؤجروا اشفعوا« :فقال بالشفاعة
 بريرة ردت فقد شفاعته، ترد أن من خوفًا افعالش يستنكف وال

 من ابتالء املرتلة وهذه اجلاه هذا أن الشافع وليعلم ، النيب شفاعة

 !؟عليه أسبغها اليت النعمة ذه يصنع كيف لينظر ،  اهللا
 دنيوية؛ ومرتبة مرتلة منك أقل هو من عند تشفع أن يضريك وال

 . شفاعته وردت جارية لدى  النيب شفع فقد
 الطرق أعظم من تعترب الطريق وهذه :بالعلم اإلحسان -٢

 واآلخرة، الدنيا سعادة فيه ما إىل يؤدي اإلحسان هذا ألن نفعا؛ وأمتها

 وظفر العلم، حتصيل أسباب له اهللا يسر فمن بصرية، على اهللا يعبد وبه

 من للعمل جيب مبا القيام ولزمه عظيمة، وليتهئمس كانت منه؛ بشيء

 املنافع من ذلك وغري السائل، وإفتاء احلريان، وإرشاد جلاهل،ا تعليم

 .الغري إىل تتعدى اليت
 .»العلم نفقة النفقة أعظم ما« :احلسن قال
 عمل وهذا :باالستغفار واملؤمنات للمؤمنني اإلحسان -٣

 : اهللا رسول قال :قال  الصامت بن عبادة فعن ميسور، سهل
 ومؤمنة مؤمن بكل له اهللا كتب وللمؤمنات، للمؤمنني استغفر من«



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ١٠

 !ومؤمنة؟ مؤمن من فكم واسع، اهللا وفضل ]الطرباين رواه[ »حسنة
 أثىن وقد :املنكر عن والنهي باملعروف باألمر اإلحسان -٤

 والنهي باملعروف باألمر فيها اخلريية وجعل األمة، هذه على  اهللا

رِجت للناسِ تأْمرونَ كُنتم خير أُمة أُخ :تعاىل قال املنكر، عن
ونَ بِاللَّهنمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعبِالْم ]١١٠ :عمران آل.[ 

لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي  :إسرائيل بين حق يف تعاىل وقال
ميرنِ مى ابيسعو وداود انسلَى ليلَ عائرإِس ]٧٨ :املائدة، 

 باملعروف، اآلمر كان إذا إال النفع ويتم املطلوب، حيصل وال ،]٧٩

 كان وإال عنه، ينهى عما ومنتهيا به، يأمر مبا مؤمترا املنكر عن والناهي

كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا  :  اهللا لقول عليه، وباالً ويه أمره
 ].٣٠ :الصف[ ما لَا تفْعلُونَ

 ال املنكر، عن ويهم باملعروف، بأمرهم الناس إىل حسانواإل
 ينهى وقد منكر، هو مبا يأمر قد اجلاهل ألن علم؛ عن يكون أن بد

 ما على ويصرب احلكمة، العلم ىلإ جيمع أن بد وال معروف، هو عما

قُلْ هذه  :تعاىل قوله الثالثة األمور هذه على األدلة ومن أصابه،
 :يوسف[ إِلَى اللَّه علَى بصرية أَنا ومنِ اتبعنِي سبِيلي أَدعو

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة  :تعاىل وقوله ،]١٠٨
ةنسالْح ]تعاىل وقوله ]١٢٥ :النحل:  رأْملَاةَ ومِ الصأَق ينا بي

ننِ الْمع هانو وفرعبِالْم نم كإِنَّ ذَل كابا أَصلَى مع بِراصكَرِ و
 ].١٧ :لقمان[ عزمِ الْأُمورِ



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ١١

 مل إن مراتب، ثالث على املنكر إنكار  النيب جعل وقد
 اإلميان، أضعف هي اليت الثالثة من أقل فال األوليان، املرتبتان حتصل

 حيث  اخلدري سعيد أيب عن صحيحه يف مسلم ذلك روى كما

 يستطع مل فإن بيده، فليغريه منكرا، منكم رأى من« : قال

 رواه[ »اإلميان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع مل فإن فبلسانه،

 ].مسلم
 يستطيعه ما ببذل جيود بأن وذلك :البدين بالنفع اإلحسان -٥

 من الظامل فيمنع املفاسد، ودفع املصاحل حتصيل يف البدنية القوة من

  عناها اليت هي الطريق وهذه مثالً، الطريق عن األذى ومييط الظلم،

 صدقة، عليه الناس من سالمى كل« :عليه املتفق احلديث يف بقوله

 الرجل ويعني صدقة، االثنني بني يعدل :الشمس فيه تطلع يوم كل

 والكلمة صدقة، متاعه عليها يرفع أو عليها فيحمل دابته على

 األذى ومييط دقة،ص الصالة إىل خيطوها خطوة وكل صدقة، الطيبة

 ].ومسلم البخاري رواه[ »صدقة الطريق عن
 املال؛ وآتاه الرزق، عليه اهللا وسع ومن :باملال اإلحسان -٦

 شرعها، اليت الطريق يف بصرفه ذلك على اهللا يشكر أن عليه فإن

 الضيف، ويقري األسري، ويفك املنكوب، ويواسي احلاجة، فيقضي

وأَحِسن كَما أَحسن اللَّه  :حانهسب لقوله حتقيقًا اجلائع، ويطعم
كإِلَي ]٧٧ :القصص.[ 

 وكم يعاين مريض من فكم :الشرعية بالرقية اإلحسان -٧



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ١٢

  عبداهللا بن جابر عن وسحر؛ نفس أو عني بسبب األمل أصام ممن

 :فقال  اهللا رسول مع جلوس وحنن عقرب، منا رجالً لدغت :قال
 أن منكم استطاع من« : اهللا سولر قال أرقي؟ اهللا، رسول يا

 ].مسلم رواه[ »فلينفعه أخاه ينفع
 عبداهللا عن متنوعة، وصوره شىت وأنواعه :احلوائج قضاء -٨

 يا :فقال  اهللا رسول إىل جاء رجالً أن :عنهما اهللا رضي عمر بن

 اهللا؟ إىل أحب األعمال وأي اهللا؟ إىل أحب الناس أي اهللا، رسول

  إىل األعمال وأحب للناس، أنفعهم اهللا ىلإ الناس أحب« :فقال
 عنه تقضي أو ،ةكرب عن تكشف مسلم، على تدخله سرور  اهللا

 إيل أحب حاجة يف أخ مع أمشي وألن جوعا، عنه تطرد أو دينا،

 ومن شهرا، -املدينة مسجد يعين- املسجد هذا يف أعتكف أن من

 رضا، القيامة يوم اهللا قلبه أمضاه؛ ميضيه أن شاء ولو غيظه كظم

 يوم قدميه اهللا ثبت له يقضيها حىت حاجة يف أخيه مع مشى ومن

 ].األلباين حسنه[ »األقدام تزول
 املاء هلن يسقي األرامل، يتعهد  اخلطاب بن عمر كان وقد

 كل وعجائزهن احلي نساء على يطوف اهللا رمحه وائل أبو وكان ليالً،

(يصلحهن وما حوائجهن هلن فيشتري يوم،
2F

١(. 
 اهللا عذاب من تفدي الصدقة فإن( :اهللا رمحه القيم ابن قال

 الصدقة فتجيء هالكه، تقتضي وخطاياه العبد ذنوب فإن تعاىل،
                                     

 .انظر جامع العلوم واحلكم) ١(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ١٣

 ).منه وتفكه العذاب، من تفديه
 املسلم، ةقضائ به تفك احلسن القرض :احلسن القرض -٩

 إىل حاجته من جيده الذي والضنك الضيق بعد سعادته عليه وترد

 عن اإلحسان، من فهو القرض على األجر الشارع رتب وقد املال،

 على امكتوب فرأى اجلنة رجل دخل« :قال  النيب عن  أمامة أيب

 الطرباين رواه[ »عشر بثمانية والقرض أمثاله، بعشرة الصرب :باا

 ].األلباين وحسنه والبيهقي
 مسلم من ما« :قال  النيب عن  مسعود بن عبداهللا وعن

 ابن رواه[ »مرة كصدقتها كان إال مرتني، قرضا امسلم يقرض

 ].األلباين وصححه ماجه
من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه :   اهللا قول عند القيم ابن قال

 هإِلَيطُ وسبيو قْبِضي اللَّهةً وريافًا كَثعأَض لَه فَهاعضا فَينسا حضقَر
 اإلنفاق هذا اهللا مسى( :اهللا رمحه قال ،]٢٤٥ :البقرة[ ترجعونَ

 :اهللا رمحه قال مث ).البذل على هلا وبعثًا للنفوس حثًا حسنا؛ قرضا
 جيمع وذلك حسنا، بكونه قيده القرآن يف القرض هذا جاء وحيث(

 :ثالثة أمورا
 .وخبيثه رديئه من ال ماله، طيب من يكون أن :أحدها
 .اهللا مرضاة ابتغاء بذله؛ عند ثابتة ،نفسه به طيبة خيرجه أن :والثاين
 .يؤذي وال به مين ال أن :الثالث
 اهللا، وبني بينه باملنفق يتعلق :والثاين باملال، يتعلق :فاألول



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ١٤

 .)3F١()اآلخذ وبني بينه :والثالث
  رسول قال :قال  هريرة أيب عن :الكربات تفريج -١٠

 عنه اهللا نفس الدنيا؛ كرب من كربة مسلم عن نفس من« : اهللا

 ].مسلم رواه[ »القيامة يوم كرب من كربة
 بالكلمة يكون بعضها ومتعددة، كثرية الكرب تفريج وأوجه

 .وغريها األحزان يف واملشاركة اخلواطر ودئة النصح وبث
 وإدخال احلوائج وقضاء الكرب تنفيس يف األمر وألمهية

 أقضي نأل( :اهللا رمحه البصري احلسن يقول املسلمني، على السرور

 حاجة أقضي وألن ركعة، ألف أصلي أن من إيل أحب حاجة ملسلم

 .)4F٢()شهرين أعتكف أن من إيل أحب ألخ
 اهللا عند وهي يسرية نظنها بأعمال :الناس إىل اإلحسان -١١

 وجه يف تبسمك« : اهللا رسول قال :قال  ذر أيب عن عظيمة،

 ،صدقة املنكر عن ويك باملعروف وأمرك صدقة، لك أخيك
 للرجل وبصرك صدقة، لك الضالل أرض يف الرجل وإرشادك

 عن والعظم والشوك احلجر وإماطتك صدقة، لك البصر الرديء

 »صدقة لك أخيك دلو يف وكلد من وإفراغك صدقة، لك الطريق
 ].الترمذي رواه[

 قال :قال  هريرة أيب عن :املعسرين على التيسري -١٢
                                     

 ).١٤٨ص(التفسري امليسر البن القيم ) ١(
 ).٢٤٧ص: (روضة العقالء) ٢(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ١٥

 يف عليه اهللا يسر الدنيا، يف معسر على يسر من« : اهللا رسول
 ].مسلم رواه[ »واآلخرة الدنيا

 أن سره من« : اهللا رسول قال :قال  قتادة أيب وعن

 »عنه يضع أو معسر عن فلينفس القيامة؛ يوم كرب من اهللا ينجيه
 من اهللا ينجيه أن سره من« :بلفظ الطرباين ورواه ،]مسلم رواه[

 من فكم »معسرا فلينظر عرشه؛ حتت يظله وأن القيامة، يوم كرب

 اهلم فيلحقهم ديوم؛ به يقضون ما جيدون ال الذين واملعسرين الفقراء

 .والغم
 حاج أو غاز جتهيز من تستطيع مبا :الناس إىل اإلحسان -١٣

 بن زيد عن القربات، وأجل األعمال أعظم من فإا أهله يف خلفه أو

 أو حاجا جهز أو غازيا، جهز من« :قال  النيب عن  خالد

 أن غري من أجورهم، مثل له كان صائما، فطر أو أهله، يف خلفه

 ].خزمية ابن رواه[ »شيء أجورهم من ينقص
 قال :قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن :الديون قضاء -١٤

 على تدخله سرور : اهللا إىل األعمال أحب« : اهللا رسول

 »دينا عنه ضيتق أو جزعا، عنه تطرد :كربة عنه تكشف أو مسلم،
 ].األلباين حسنة[

 .الزكاة من الدين قضاء اإلسالم يف شرع وقد
 سفر يف حنن بينما : اخلدري سعيد أيب عن :املواساة -١٥

 ميينا بصره يصرف فجعل له راحلة على رجل جاء إذ ، النيب مع



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ١٦

 به فليعد ظهر؛ فضل معه كان من« : اهللا رسول فقال ومشاالً،

 ال من على به فليعد زاد من فضل له كان ومن ،له ظهر ال من على
 ألحد حق ال أنه رأينا حىت ذكر، ما املال أصناف من فذكر »له زاد

 ].مسلم رواه[ فضل يف منا
 ما فأما ابتداء، منه كان ما( :قال ؟ءالسخا ما  لعلي وقيل

 .)5F١()وكرم فحياء مسألة عن كان
 مل إذا املعروف اهللا أخزى بين، يا( :البنه العاص بن سعيد قال

 يف دمه ترى تكاد الرجل أتاك إذا فأما مسألة، غري من ابتداء يكن
 خرجت لو فواهللا، متنعه؟ أم أتعطيه :يدري ال خماطرا جاءك أو وجهه

 .)6F٢()كافأته ما مالك مجيع من له
 الطيبة بالكلمة املسلمني إىل اإلحسان ةاملواسا أنواع ومن

 توالصال االجتماعية القيم فيه تفلتت زمن يف احلانية، واللفتة
 .اإلسالمية

 اآلبار حفر ذلك ومن :املسلمني مصاحل يف النفقة -١٦

 كبد منه يشرب مل ماء بئر حفر من« : قال العطشى، وسقاية

 ومن القيامة، يوم اهللا آجره إال طائر، وال إنس، وال جن، من حرى

(قطاة كمفحص مسجدا بىن
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 »اجلنة يف بيتا له اهللا بىن أصغر أو ،)٣
                                     

 ).١٧ص: (تاريخ اخللفاء) ١(
 ).٨/٩٣: (البداية والنهاية) ٢(
 .الذي تفرخ فيه من األرض املكان: مفحص القطاة) ٣(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ١٧

 ].خزمية ابن رواه[
 أفضل؟ الصدقة أي اهللا رسول يا :قلت  عبادة بن سعد وعن

 ].ماجه ابن رواه[ »املاء سقي« : قال
 ].البيهقي رواه[ »ماء من أجرا أعظم صدقة ليس« : وقال
  النيب أتى  عبادة بن سعد أن :املسيب بن سعيد وعن

 ].داود أبو رواه[ »اءامل« :قال إليك؟ أعجب الصدقة أي :فقال
 املنصور جعفر أيب بن جعفر بنت زبيدة جعفر أم ترمجة يف جاء

 هلا كان أنه اهللا رمحه الرشيد هارون العباسي اخلليفة زوجة اهللا، رمحها

 .خري وفعل كثري، معروف
 إا ]:األلقاب[ كتاب يف اجلوزي بن الفرج أبو احلافظ قال

 عندهم )املاء قربة( اويةالر كانت أن بعد املاء، مكة أهل سقت

 -مكة أهل إىل لتوصله أي- أميال عشرة املاء أسالت وإا !بدينار
 وأوصلته غلغلته حىت اجلبلية، والكهوف الصخور توحن اجلبال دم

 بالنفق أشبه وهي- البستان عقبة وعملت احلرم، أهل إىل احلل من

 نفقة زمكيل :وكيلها هلا فقال املسلمون، ا لينتفع -اجلبل داخل

 ضربة كانت ولو ، اعملها :له فقالت !!العقبة تلك بناء إلمتام كثرية

 .دينار ألف وسبعمائة ألف ألف عليه النفقة فبلغت بدينار، فأس
 زبيدة جعفر أم حجت( :سليمان بن جعفر بن إمساعيل قال

 يف احلج، يف والفقراء املساكني على نفقتها فبلغت األعوام، من عاما
 )!!ألف ألف ومخسني أربعة ،يوما ستني



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ١٨

 )بك؟ اهللا فعل ما( :هلا فقال املنام، يف املبارك بن عبداهللا ورآها
 !)8F١()مكة طريق يف ضرب -فأس أي- معول بأول يل غفر( :فقالت

 من واملساكني األرامل :واملسكني األرملة على السعي -١٧

، وقد ورد يف إعانتهم والسعي يف حاجة وأهل املسلمني ضعفاء
: قال النيب : قال ئجهم األجر العظيم، عن أيب هريرة حوا

وأحسبه  »الساعي على األرملة واملسكني كااهد يف سبيل اهللا«
رواه البخاري [ »كالقائم ال يفتر، وكالصائم ال يفطر«: قال

 ].ومسلم
ألن أعول أهل بيت من : (قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
اء اهللا، أحب إيل من حجة، املسلمني شهرا، أو مجعة، أو ما ش

ولطبق بدرهم أهديه إىل أخ يف اهللا أحب إيل من دينار أنفقه يف 
 .)9F٢()سبيل اهللا

عندما توىل خالفة املسلمني بعد رسول  يروى أن أبا بكر 
كان يصلي بالناس صالة الفجر، مث ينسل من بني الصف  اهللا 

! اهللاو: (فقال عمر بن اخلطاب  ؟أين يذهب ىوخيرج، ال يدر
أي أنه يعمل عمالً صاحلًا ال -) إن أليب بكر خبيئًا من عمل صاحل

وذات يوم صلى أبو بكر بالناس  -يريدنا أن نراه فيه أو نطلع عليه
واهللا، ألرمقنه فألرين ماذا : (صالة الفجر مث خرج؛ فتبعه عمر وقال

                                     
 ).٣١٥٩-٢/٣١٤: (كتاب وفيات األعيان البن خلكان) ١(
 ).١/٧٥٦: (صفة الصفوة) ٢(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ١٩

 ).؟يصنع
فخرج أبو بكر من أطراف املدينة، وتبعه عمر، فإذا بأيب بكر 

وس ءدخل بيت شعر قدمي، يكاد أن يسقط من البلى على ري
 .أصحابه
رع عمر خلف صخرة ساعة من ار، فإذا بأيب بكر خيرج دا

من البيت ليتبعه عمر فيدخل فيه، فإذ به جيد امرأة عجوزا هرمة 
 من أنت؟ ومن هذا الرجل الذي يأتيك؟: مقعدة عمياء، فقال هلا

هذا رجل من املسلمني يأتيين أنا أمة من إماء اهللا، و: قالت
كل صباح، يقم بييت، ويعجن عجيين، وحيلب شايت، ويقوم على 

إنه .. مصلحيت، ويدفع عين األذى، ويذهب واهللا ال أعرفه، واهللا
 !خلري من أيب بكر خليفة رسول اهللا

عند ذلك ضرب عمر كفأتعبت اخللفاء بعدك : ، وقالا بكف
ن يستطيع أن ينافسك يف خري؟ أو من يطيق ما تطيق؟ م! يا أبا بكر

 يسابقك إىل قرىب؟ أو ميشي أمامك إىل طاعة؟
  من يل مبثل سريك املدلل

 متشي رويدا وجتيء يف األول
وعلى ! وأوصلك هذه القمة! فتبارك من أعطاك هذه اهلمة

 !الطريق سار عمر، وهل يضل من قائده الشمس ورائده القمر؟
 !هذا اخلرب -رعاك موالك-فاقرأ 

يتعاهد األرامل يستقي هلن املاء  كان عمر بن اخلطاب 
بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليه طلحة  بالليل، ورآه طلحة 



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٢٠

  ا، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسأهلا ما يصنع هذا الرجلار
هذا منذ كذا وكذا يتعاهدين مبا يصلحين، وخيرج : عندك؟ قالت

لتك أمك يا طلحة، أعوارات ثك: عين األذى، فقال طلحة لنفسه
(عمر تتتبع
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 ؟)١
 وأفضل الناس من بني الورى رجل
 ضى على يده للناس حاجاتـتق

 دـن أحـال متنعن يد املعروف ع
 ا دمت مقتدرا فالسعد تاراتـم

 واشكر فضائل صنع اهللا إذ جعلت
 إليك ال لك عند الناس حاجات

 عن أيب الدرداء  :اإلحسان إىل ضعفة املسلمني -١٨
ابغوين الضعفاء، فإمنا تنصرون «: مسعت رسول اهللا : قال

 ].رواه أبو داود وهو صحيح[ »وترزقون بضعفائكم
فالرفق بالضعفاء، واإلحسان إليهم ورمحتهم وقضاء 

 .حوائجهم، وتفقد أحواهلم، طريق األخوة اإلميانية
رغبة يف تأليف : اإلحسان إىل الكفار غري احملاربني -١٩

قلوم ودعوم هلذا الدين العظيم، عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا 
نعم «: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: عنها قالت
 ].رواه البخاري[ »صلي أمك

                                     
 .انظر جامع العلوم واحلكم) ١(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٢١

وتعاونوا : قال تعاىل :التعاون على الرب والتقوى -٢٠
 ].٢: املائدة[ علَى الْبِر والتقْوى

على كل مسلم «: قال عن النيب  عن أيب موسى 
يعمل بيديه فينفع نفسه  :أرأيت إن مل جيد؟ قال: قالصدقة، 

يعني ذا احلاجة  :أرأيت إن مل يستطع؟ قال: قالويتصدق، 
يأمر باملعروف أو : أرأيت إن مل يستطع؟ قال: قال. امللهوف

 »ا صدقةميسك عن الشر فإ :أرأيت إن مل يفعل؟ قال: قال. اخلري
 ].متفق عليه[

كل سالمى «: قال رسول اهللا : قال وعن أيب هريرة 
من الناس عليه كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، تعدل بني 
االثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها، أو ترفع له 

 ].متفق عليه[احلديث  »...عليها متاعه صدقة
ويوحد الصف وجيمع  فالتعاون بني املسلمني يشد البنيان

 .الكلمة
ما ال تراه األعني وال  :من صور اإلحسان إىل الناس -٢١

حتس به األنفس، وفيه من األجر العظيم ما اهللا به عليم، من تلك 
 قال رسول : قال عن أيب هريرة  الصور ما ذكره النيب 

واهللا : مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال«: اهللا 
 ].رواه مسلم[ »املسلمني ال يؤذيهم، فأدخل اجلنةألحنني هذا عن 

ويطْعمونَ الطَّعام علَى : قال تعاىل :إطعام الطعام -٢٢



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٢٢

إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد * حبه مسكينا ويتيما وأَسريا 
 ].٩، ٨: اإلنسان[ منكُم جزاًء ولَا شكُورا

: يقول مسعت رسول اهللا : قال بد اهللا بن سالم وعن ع
أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل : يا أيها الناس«

رواه الترمذي وصححه [ »والناس نيام؛ تدخلوا اجلنة بسالم
 ].األلباين

: يقول مسعت رسول اهللا : قال وعن صهيب 
 ].رواه أمحد[ »خياركم من أطعم الطعام«

ام ال خيتص به الفقري واحملتاج، بل للجريان وإطعام الطع
إذا طبخت مرقة؛ فاكثر «: واإلخوان حق يف ذلك، فقد قال 

، ويدخل يف ذلك إكرام ]رواه مسلم[ »ها، وتعاهد جريانكءما
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر؛ «: الضيف والقيام حبقه، قال 

 ].رواه البخاري[ »فليكرم ضيفه
: قال رسول اهللا : قال عن سهل  :كفالة اليتيم -٢٣

وأشار بالسبابة والوسطى وفرج أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا، «
 ].متفق عليه[ »بينهما

كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة، : قال النووي
 .وتأديب، وتربية، وغري ذلك

حق على من مسع هذا احلديث أن يعمل به؛ : (قال ابن بطال
يف اجلنة، وال مرتلة يف اآلخرة أفضل من  لنيب ليكون رفيق ا

 ).ذلك



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٢٣

أحب الناس إىل اهللا «: قال رسول اهللا  :الشفاعة -٢٤
أنفعهم للناس، وأحب األعمال إىل اهللا سرور تدخله على مسلم، 
تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، وألن 

إيل من أن  أمشي مع أخي املسلم يف حاجته حىت تقضى أحب
 »...أعتكف يف مسجدي هذا شهرا

ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجته حىت «: إىل أن قال
 ].حسنه األلباين[ »يثبتها له، ثبت اهللا قدمه يوم تزل األقدام

كان إذا أتاه سائل أو طالب  أن النيب : عن أيب موسى 
اشفعوا تؤجروا، ويقضي اهللا على لسان نبيه ما «: حاجة، قال

 ].رواه البخاري[ »اءش
وهذا احلديث متضمن ( -رمحه اهللا-قال الشيخ السعدي 

ألصل كبري، وفائدة عظيمة، وهو ينبغي للعبد أن يسعى يف امور 
اخلري سواء أمثرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها، أو مل يتم 
شيء، وذلك كالشفاعة ألصحاب احلاجات عند امللوك والكرباء 

 ما من الناس ميتنع من السعي فيها ومن تعلقت حاجام، فإن كثري
وت على نفسه خريا كثريا من اهللا، إذا مل يعلم قبول شفاعته، فيفِّ

أصحابه أن يساعدوا  فلهذا أمر النيب . ومعروفًا عند أخيه املسلم
 :أصحاب احلاجة بالشفاعة هلم عنده ليتعجلوا األجر عند اهللا، لقوله

فاعة احلسنة حمببة هللا ومرضاة له، قال فإن الش »اشفعوا تؤجروا«
  من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها: تعاىل

 .]٨٥: النساء[



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٢٤

فإنه أيضا يتعجل اإلحسان وفعل ومع تعجله لألجر احلاضر 
 .املعروف ألخيه، ويكون له بذلك عنده يد

عبد الرمحن  وقد ذكر يل أحد اإلخوة الفضالء أنه أتى للشيخ
الدوسري رمحه اهللا ضحى يوم، وذكر له حاجة يف إدارة من 

مث عاد بعد : اإلدارات، فهز الشيخ رأسه ودخل البيت، قال األخ
: هيا، فذهبا، يقول: قليل، وآثار الوضوء على وجهه ويديه وقال

يا شيخ يكفي أن تكتب ورقة لفالن فهو : فأصابتين احلرية وقلت
وأصر رمحه اهللا على الذهاب حىت انقضت  ال، هيا: قال! يعرفك

 حاجيت وتيسر أمري؛ فرمحه اهللا رمحة واسعة وأسكنه فسيح 
 .جناته

من صور اإلحسان اليت غفل عنها البعض من الناس  -٢٥
 ةألمته وآلحاد أمته نفعا هلم ورمحة وشفع الدعاء، وقد دعا النيب 

 ].خاريرواه الب[ »هد دوسا وائت مااللهم «: م قال 
كانت أمي مقعدة حنو عشرين سنة، : قال علي بن احلرارة

اذهب إىل أمحد بن حنبل، فسله أن يدعو يل، : فقالت يل يوما
أنا رجل من أهل : من هذا؟ فقلت: فصرت إليه فدفعت الباب، قال

. ذاك اجلانب، سألتين أمي وهي زمنة مقعدة، أن أسألك أن تدعو هلا
ن تدعو لنا، فوليت أحنن أحوج إىل : فسمعته يقول، وهو كالغضب

أنت الذي : منصرفًا، فخرجت امرأة عجوز من داره، فقالت
: قد تركته يدعو هلا، قال: نعم، قالت: كلمت أبا عبد اهللا، قلت



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٢٥

فجئت من فوري إىل البيت، فدفعت الباب؛ فقامت أمي على 
قد وهب اهللا يل : رجليها متشي حىت فتحت الباب، وقالت

 .)11F١()العافية

                                     
 ).١٩٠ص(كتاب الرقة، البن قدامة، ) ١(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٢٦

 وقفة
املعروف ذخرية األبد، والسعي يف شئون الناس زكاة أهل 
املروءات، ومن املصائب عند ذوي اهلمم عدم قصد الناس هلم يف 

ما أصبحت وليس على : (حوائجهم، يقول حكيم بن حزام 
 .)12F١()بايب صاحب حاجة؛ إال علمت أا من املصائب

ضل وأعظم من ذلك أم يرون أن صاحب احلاجة منعم ومتف
على صاحب اجلاه حينما أنزل حاجته به، يقول ابن عباس رضي 

رجل بدأين بالسالم، ورجل وسع يل : ثالثة ال أكافئهم: (اهللا عنهما
لس، ورجل أغربت قدماه يف املشي إىل إرادة التسليم علي، يف ا

رجل نزل : (ومن هو؟ قال: ، قيل)فأما الرابع فال يكافئه عين إال اهللا
) ت ليلته يفكر مبن يرتله، مث رآين أهالً حلاجته فأنزهلا يببه أمر فبا

 ].رواه البيهقي يف الشعب[

                                     
 ).٣/٥١: (السري) ١(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٢٧

 األجور العظيمة
اإلحسان إىل املخلوقني ومسايرة الضعفاء واملساكني دليل 

طيب املنبت، ونقاء األصل، وصفاء القلب، وحسن السريرة؛ : على
يبشر باألجر ومن سعى يف نفع إخوانه املسلمني واإلحسان إليهم فل

العظيم والثواب اجلزيل، ومن األجور العظيمة لقاء القيام ذه 
 :األعمال
والتقرب إليه باألعمال الصاحلة اليت تنفع  رضا اهللا  -١

 .العباد
للمحسنني وأنه معهم، وكفى بذلك فضالً  حمبة اهللا  -٢

 ].البقرة[ نِنيوأَحِسنوا إِنَّ اللَّه يحب الْمحِس: وشرفًا، قال تعاىل
أنا وكافل اليتيم «: اجلنة، قال من أسباب دخول  -٣

 ].متفق عليه[ »وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ،كهاتني يف اجلنة
يتوىل قضاء حوائج احملسنني إىل عباده، قال  أن اهللا  -٤
 :»رواه [ »من كان يف حاجة أخيه؛ كان اهللا يف حاجته

 ].البخاري
نفس عن عباده احملسنني كربات يوم القيامة، ي أن اهللا  -٥

س عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهللا من نفَّ«: قال 
 ].رواه البخاري[ »عنه كربة من كرب يوم القيامة

من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة؛ «: وقال 
 ].رواه مسلم[ »فلينفس عن معسر أو يضع عنه



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٢٨

س موعود باإلعانة، مؤيد الساعي لقضاء حوائج النا -٦
بالتوفيق، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه، ويف خدمة 
الناس والقيام بأمورهم بركة يف الوقت والعمل، وتيسري ما تيسر من 

من يسر على معسر؛ يسر اهللا عليه يف «: األمور، يقول النيب 
يف عون  واهللا يف عون العبد ما كان العبد«، و»الدنيا واآلخرة

 ].متفق عليه[ »أخيه
سبب لدفع الرزايا والباليا ودفع األمراض، والعافية من  -٧
 .األسقام

عن علي بن احلسن بن ]: صحيح الترغيب والترهيب[ذكر يف 
! يا أبا عبد الرمحن: قال رجل البن املبارك رمحه اهللا: شقيق، قال

قرحة خرجت من ركبيت منذ سبع سنني، وقد عاجلتها بأنواع 
 العالجات، وسألت عنها األطباء، فلم أنتفع م؟ فماذا أفعل؟

اذهب فانظر موضعا حيتاج الناس للماء فاحفر هناك : قال له
 .بئرا، فإنين أرجو من اهللا أن ميسك عنك الدم، ففعل وبرئ الرجل

ما وقع لإلمام أيب عبد اهللا رمحه : وأعجب من هذا وأغرب
اع املعاجلة، فلم يذهب، وبقي فيه اهللا فإنه قرح وجهه، وعاجله بأنو

قريبا من سنة، فسأل اإلمام أبا عثمان الصابوين أن يدعو له يف 
جملس العلم يوم اجلمعة، فدعا له، وأكثر الناس من التأمني، فلما 
كان من اجلمعة األخرى ألقت امرأة يف الس رقعة بأا عادت إىل 

 تلك الليلة، فرأت يف بيتها واجتهدت يف الدعاء للحاكم أيب عبد اهللا



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٢٩

قولوا أليب عبد اهللا يوسع املاء : كأنه يقول هلا منامها رسول اهللا 
 .على املسلمني

فقرأ الرقعة احلاكم، وأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحني 
 -الثلج-فرغ الناس من بنائها، أمر بصب املاء فيها وطرح اجلمد 

 .فيها
ق حتسن اخلامتة، ببذل املعروف واإلحسان إىل اخلل -٩

صدقة السر تطفئ غضب الرب، «: وتصرف ميتة السوء قال 
 »وصلة الرحم تزيد يف العمر، وفعل املعروف يقي مصارع السوء

 ].١٩٠٨انظر السلسلة الصحيحة برقم [
 قال رسول : قال فعن أيب الدرداء : تلني القلب -١٠

م، أحتب أن يلني قلبك، وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتي«: اهللا 
وامسح على رأسه، وأطعمه من طعامك، يلن قلبك، وتدرك 

 ].رواه أمحد[ »حاجتك
 الرفعة وعلو املرتلة يف الدنيا واآلخرة للمحسنني  -١١

وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف .... «: قال 
 ].رواه ابن حبان[ »اآلخرة

األجر العظيم على من اغتنم جاهه وسعى يف نفع  -١٢
من مشى حبق أخيه : (ني، يقول ابن عباس رضي اهللا عنهمااملسلم

 .)13F١()يه فله بكل خطوة صدقةضليق
                                     

 .رواه أبو عبد اهللا املروزي يف كتاب الرب والصلة) ١(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٣٠

استطعم مسكني : »وال حتقرن من صنائع املعروف شيئًا«
خذ حبة : (عائشة رضي اهللا عنها وبني يديها عنب، فقالت إلنسان

أتعجب؟ : (، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت عائشة)فأعطه إياها
 .)14F١()هذه احلبة من مثقال ذرة؟كم ترى يف 

ومن يعملْ * فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره : قال تعاىل
هرا يرش ةثْقَالَ ذَرم ]الزلزلة.[ 

فعن ابن املنكدر : ثقل امليزان عند الرمحن باإلحسان -١٣
ل من أفضل العمل إدخا«: قال رسول اهللا : رمحه اهللا قال

السرور على املؤمن، تقضي عنه دينا تقضي له حاجة، تنفس له 
 ].رواه البيهقي[ »كربة

أحب «: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال رسول اهللا 
سرور  اهللا أنفعهم للناس، وأحب األعمال إىل اهللا  الناس إىل

تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو 
ا، وألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجة أحب إيل تطرد عنه جوع

من أن أعتكف يف املسجد شهرا، ومن كف غضبه، ستر اهللا 
مأل اهللا  -ولو شاء أن ميضيه أمضاه-عورته، ومن كظم غيظًا 

قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجته حىت 
وإن سوء اخللق يثبتها له، أثبت اهللا تعاىل قدمه يوم تزل األقدام، 

 ].رواه الطرباين[ »ليفسد العمل، كما يفسد اخلل العسل
                                     

 ).٤/٣٠٢: (لربالتمهيد البن عبد ا) ١(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٣١

األمن يوم الفزع، والطمأنينة يف يوم اهللع، واالستظالل  -١٤
فعن أيب : يف ظل عرش الرمحن يوم تدنو الشمس من كل إنسان

من نفس عن مؤمن كربة من «: قال رسول اهللا : قال هريرة 
بة من كرب يوم القيامة، ومن يسر كرب الدنيا؛ نفس اهللا عنه كر

على معسر، يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلما، 
ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف 

 ].رواه مسلم[ »عون أخيه
: قال رسول اهللا : قال وعن قبيصة بن برمة األسلمي 

أهل املعروف يف اآلخرة، وإن  إن أهل املعروف يف الدنيا، هم«
صحيح األدب [ »أهل املنكر يف الدنيا هم أهل املنكر يف اآلخرة

 ].املفرد
وقد : (قال ابن القيم رمحه اهللا: دفع البالء وجلب اخلري -١٥

دل العقل والنقل والفطرة وجتارب األمم، على اختالف أجناسها 
حسان إىل خلقه، ومللها، على أن التقرب إىل رب العاملني والرب واإل

من أعظم األسباب اجلالبة لكل خري، وأن أضدادها من أكرب 
األسباب اجلالبة لكل شر، فما استجلبت نعم اهللا واستدفعت مبثل 

 ).طاعته واإلحسان إىل خلقه
من رفق بعباد اهللا رفق اهللا به، ومن رمحهم : (وقال رمحه اهللا

هم جاد عليه، رمحه ، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد علي
ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خريه، منعه 



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٣٢

خريه، ومن عامل خلقه بصفة، عامله اهللا تعاىل بتلك الصفة بعينها 
 .)15F١()يف الدنيا واآلخرة، فاهللا تعاىل لعبده حسب ما يكون العبد خللقه

ى مصاحل املسلمني ويقوم عسعادة وانشراح صدر من ير -١٦
  ألا من األعمال الصاحلة اليت حيبها اهللا  على إغاثتهم،

 .ويرضاها
عنوان سعادة العبد : (قال الشيخ عبد الرمحن السعدي

 ).إخالصه للمعبود وسعيه يف نفع اخللق
أن صاحب املعروف من خيار الناس، كما قال رسول  -١٧

 ].رواه الطرباين[ »خري الناس أنفعهم للناس«: اهللا 
 عروف وبذل الندى بقاء لنعم اهللا أن يف قيامك بامل -١٨

إن هللا عند أقوام نعما، أقرها عندهم ما «: عندك، فقد قال 
كانوا يف حوائج املسلمني، ما مل ميلوها، فإذا ملوهم نقلها إىل 

 ].رواه الطرباين[ »غريهم
أنه كان إذا بعث عماله شرط  وعن عمر بن اخلطاب 

كم دون حوائج الناس، فإن ال تغلقوا أبوابو(عليهم أمورا؛ منها 
 ...).فعلتم شيئًا من ذلك، حلت بكم العقوبة

كثرة الصدقات اليت يسرك رؤيتها يف صحيفتك يوم  -١٩
كل معروف «: قال رسول اهللا : قال القيامة، فعن علقمة 

 ].رواه الطرباين[ »صنعته إىل غين أو فقري، فهو صدقة
                                     

 .اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف) ١(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٣٣

 متطلبات اإلحسان
ة عظيمة، وحىت يؤديها املسلم على اإلحسان ونفع الناس عباد

 :الوجه الصحيح، جيب أن يراعي عدة أمور
 اهللا وجه بعمله يقصد وأن ،اإلخالص يف العمل هللا  -١

 قال املسلم، أخيه ونفع : »لكل وإمنا بالنيات، األعمال إمنا 

 أو ثناء أو مدحا بذلك يقصد ال ،]مسلم رواه[ »...نوى ما امرئ

 .الدنيا حظوظ من ذلك غري وأ قومه، عند جاها
 املسكني أعطيت إذا( :-تعاىل اهللا رمحه- اهللا عبد بن عون قال

 لك ختلص حىت فيك، اهللا بارك :أنت فقل فيك، اهللا بارك :فقال شيئًا،

 .)16F١()صدقتك
  :عنها اهللا رضي عائشة عن ذلك مثل روي وقد
 أعمال يف خملصا كان فمن( :تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 .)17F٢()املقيم النعيم أهل املتقني اهللا أولياء من كان هللا؛ يعملها ن،الدي
البعد عن الرياء وحب الظهور والرياسة، وكذلك  -٢

 .العجب بعمله والتحدث به
ال شيء أفسد لألعمال من العجب : (قال ابن القيم رمحه اهللا

ورؤية النفس، وال شيء أصلح هلا من شهود العبد منة اهللا وتوفيقه 
 .)18F٣()تعانة به واالفتقار إليه وإخالص العملواالس

                                     
 ).٣/١٤٠: (حلية األولياء) ١(
 ).١/٨: (جمموع الفتاوى) ٢(
 ).٦٤ص: (الفوائد) ٣(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٣٤

: وهلذا كان اإلخالص شاقًا، قال سهل بن عبد اهللا رمحه اهللا
ليس على النفس شيء أشق من اإلخالص، ألنه ليس هلا فيه (

 .)19F١()نصيب
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية حديث املرأة البغي اليت 

األذى عن الطريق والرجل الذي أماط .. سقت كلبا فغفر اهللا هلا
فهذه سقت الكلب بإميان خالص : (فغفر اهللا له، مث قال رمحه اهللا

كان يف قلبها فغفر هلا، وإال فليس كل بغي سقت كلبا يغفر هلا، 
 .)20F٢()فاألعمال تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلجالل

أن ال جتر هذه املصلحة اليت تقدمها نفعا لك يف الدنيا،  -٣
شفع لفالن حىت يشفع لك يف موطن آخر، أو تقدم اإلحسان إىل فت

 .من عرفت انتظارا حلاجة قد تطلبها منه مستقبالً
قَولٌ معروف:  احلذر من املن واألذى، وقد قال اهللا  -٤

يملح غَنِي اللَّها أَذًى وهعبتي قَةدص نم ريةٌ خرفغمو ]البقرة: 
 .يأحص إذا املعروف يف خري وال الصنعة، دم ملنةفا ]٢٦٣

عدم انتظار رد اجلميل، وتوقع النفع من الطرف اآلخر؛  -٥
 .ألنك قدمت له إحسانا

لإلحسان ثالث خصال مجيلة يف احملسن، فقد قال جعفر  -٦
ال يتم املعروف إال : (بن حممد لسفيان الثوري رمحهما اهللا تعاىل

                                     
 ).١/٢١: (جامع العلوم واحلكم) ١(
 ).٦/٢١٨: (منهاج السنة النبوية) ٢(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٣٥

ه يف عينيك حىت إذا كان كبريا، بتعجيله، وتصغري: بثالثة
 .)21F١()وستره

يتنبه إىل أن ال يكون اإلحسان إىل إنسان قد جيره إىل أمر  -٧
حمرم، ومن ذلك مثالً الشفاعة يف سفر إىل بالد الكفار لغري حاجة، 

أو اقتطاع .. أو دفع أموال يعلم أا تذهب إىل أمور حمرمة شرعا
املؤخر أو تأخري املقدم حق امرئ مسلم بشفاعة أو يف تقدمي 

واإلسالم دين العدل، يأمر باملصلحة وينهى عن املفسدة، والشفاعة 
 .يف احلدود من أعظم املنكرات

 :أخي املسلم
إن كان هناك من حيسن إليك وحينو عليك فأنت صاحب 

 :حاجة، فعلى طالب احلاجة والشفاعة
 أن ال يطلب احلوائج إال من أهلها، وال حيرج أخاه: أوالً

املسلم مبا ال يستطيع، كأن تأيت إىل أخ لك وتطلب ماالً ال يستطيعه 
 .فترهقه وتغم قلبه وأنت تعلم أنه ال يستطيع إال مبشقة

 .أن ال يطلب حاجته يف غري حينها: ثانيا
أن ال يطلب ما ال يستحق، فإن من طلب ما ال يستحق : ثالثًا

 .استوجب احلرمان
 .به، ومن القول أعجبهوليتخري من الكالم أطي: رابعا

وال لوم على من ردت شفاعته ولو عظم قدر الشافع، فقد 
                                     

 ).٢/١٦٩: (صفة الصفوة) ١(



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٣٦

 تلو راجع«: حينما قال هلا ردت امرأة شفاعة سيد اخللق 
ال، «: يا رسول اهللا، أتأمرين؟ قال: قالت »زوجك فإنه أبو ولدك

 ].متفق عليه[فال حاجة يل فيه : قالت »وإمنا أنا شافع
فينبغي الثناء على الشافع وعلى وإذا قضيت حاجة املرء 

ال يشكر اهللا من «: -عليه الصالة والسالم-املشفوع عنده، يقول 
من صنع إليكم معروفًا «: ويقول] رواه أمحد[ »ال يشكر الناس

فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له حىت تروا أنكم قد 
 ].رواه النسائي[ »كافأمتوه

جزاك اهللا : وف فقال لفاعلهمن صنع إليه معر«: وقال 
 ].رواه الطرباين[ »خريا، أبلغ يف الثناء

وإذا قصرت يدك على املكافأة فليصل لسانك بالشكر، فخري 
 .مواضع املعروف ما مجع األجر والشكر

وإن كان للمحسن عليك حق فبادر برده، فإن ذلك من 
 .اإلحسان، فأحسن كما أحسن إليك يف البدء

خدمة إليك فال تلمه وجتعله على  ومن اعتذر عن تقدمي
ما علَى الْمحِسنِني من : يقول لسانك غيبة وتانا، فاهللا 

ولرمبا أنه قد أتاه غريك وحتمل ما ال تعلمه، ] ٩١: التوبة[ سبِيلٍ
 .وليس من املروءة أن خيربك بذلك

 .جعلنا اهللا وإياكم من املتعاونني على الرب والتقوى
 



 

 

 وأحسن كما أحسن اهللا إليك ٣٧

 الفهرس
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