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وهو : أن تعبد هللا كأنك  –ركن واحد  –قال رحمه هللا : المرتبة الثالثة :اإلحسان 

 تراه , فإن لم تكن تراه فإنه ٌراك .

والدلٌل قوله تعالى : )إن هللا مع الذٌن اتقوا والذٌن هم محسنون (,)وتوكل على 

العزٌز الرحٌم , الذي ٌراك حٌن تقوم , وتقلبك فً الساجدٌن , إنه هو السمٌع 

العلٌم( , )وما تكون فً شأن وما تتلوا منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا 

 .علٌكم شهوداً إذ تفٌضون فٌه ( 

تعلمون الدٌن له ثالث مراتب المرتبة األولى اإلسالم أوسع المراتب وأهله هم  كما

أكثر أهل المراتب ثم دائرة اإلٌمان وهم خواص أهل اإلسالم وأقل منهم ومرتبتهم 

أعلى مرتبة اإلسالم المرتبة الثالثة مرتبة اإلحسان وهم خواص أهل اإلٌمان 

هم أقل عدداً ممن دونهم ومعنى اإلحسان ومرتبتهم أعلى المراتب وهللا أعلم أن عدد

ٌشمل أمرٌن اثنٌن األمر األول االخالص فً القلب واالمر الثانً كمال المتابعة فً 

الظاهر فٌكون الشخص بظاهره متابع للنبً ملسو هيلع هللا ىلص واالمر الثانً القلب نٌته هلل خالصة 

ٌعنً اتقان العمل كما امر  هلل وحده سبحانه لذلك ثم اإلحسان ٌعنً نهاٌة االخالص

هللا عز وجل وهو على درجتٌن اثنتٌن أي االحسان درجة اعلى من الدرجة الثانٌة 

احداهما اعلى من االخرى الدرجة االولى ان تعبد هللا كأنك تراه هذه الدرجة العالٌة 

تستشعر ان هللا سبحانه ٌراك تستحضر هذه النٌة العظٌمة كل عمل هللا كل فعل تفعله 

راك فان تخلفت هذه المرتبة تأتً المرتبة الثانٌة ان لم تكن تراه فان ٌراك تستشعر ٌ

بان هللا سبحانه ٌراك المرتبة االولى ان تعبد هللا كانك تراه كل عمل تراقب ربك 

المرتبة الثانٌة اذا لم تكن فً كل احوالك مراقبا هلل تستشعر بان هللا ٌراك والمصنف 

لة كلها على الدرجة الثانٌة ان تعبد هللا كانك تراه هذه ما ساق رحمه هللا ساق ثالثة اد

علٌها دلٌالً فً هذا الموضع من القران فان لم تكن تراه فانه ٌراك ساق علٌه ثالث 

ادلة والدرجة االولى ساق دلٌلها لٌس من القران وانما من السنة كما فً حدٌث عمر 

فالمصنف رحمه هللا ساق ثالثة ادلة على  فان لم تكن تراه فانه ٌراك هذا الدلٌل علٌها



المرتبة الثانٌة فاذا كانت المرتبة الثانٌة كذلك فانه ٌقول لك المرتبة األولى أولى ومع 

ذلك ساق دلٌلها من السنة وهذا دأب المصنف رحمه هللا انه ال ٌذكر مسألة خاصة 

األصول ساق فً ثالثة األصول وكذا جل مصنفاته إال وٌذكر دلٌلها فمثال ثالثة 

المصنف فٌها ستون دلٌال على ما قرره من مسائل رحمه هللا فقال والدلٌل قوله 

تعالى ٌعنً الدلٌل على مرتبة اإلحسان من القران ان هللا مع الذٌن اتقوا والذٌن هم 

محسنون الشاهد ان هللا مع الذٌن اتقوا هللا معهم معٌة عامة وخاصة ان هللا مع الذٌن 

ا هو الشاهد المعٌة العامة واٌضا هللا عز وجل مع الذٌن اتقوا والذٌن ٌراهم هذاتقوا 

هم محسنون فاهلل سبحانه ٌرى المحسنٌن وهذا الشاهد فاهلل ٌرى المحسنٌن معٌة 

عامة وهً اٌضا معٌة خاصة فهو سبحانه ٌكأل وٌحفظ وٌنصر وٌؤٌد وٌرفع وغٌر 

وهذا هو الشاهد والذٌن هم ذلك من المعٌة ٌرفع درجة المحسنٌن وٌؤٌدهم وٌحفظهم 

محسنون هللا معهم ومعهم ساقها من اجل اثبات المعٌة العامة هللا معهم ٌرى سبحانه 

وتعالى واالحسان المراد به امران اثنان احسان العبد لنفسه بالعبادة واحسان العبد 

للخلق باالحسان الٌهم ٌعنً بخدمتهم واعانتهم ونحو ذلك باالحسان الٌهم وكذا 

سان اٌضا بالبهائم اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فاحسنوا الذبحة احسان فاالحسان االح

اٌضا لنفسك مع ربك باتقان العبادة بٌنك وبٌن ربك واحسان اٌضا للعباد بقضاء 

حوائجهم والوقوف معهم واعانتهم وكذلك االحسان الى البهائم فمن احسن عبادته مع 

الحٌوانات اٌضا فبإذن هللا ٌكون الشخص  ربه سبحانه واحسن معاملته مع خلقه ومع

قد بلغ مرتبة االحسان قال وقوله تعالى وتوكل على العزٌز الرحٌم الذي ٌراك هذا 

انه ٌراك وتوكل نك تراه فان لم تكن تراه فالمرتبة الثانٌة ان تعبد هللا كأ الدلٌل على

 قد بلغ مرتبة على العزٌز الرحٌم الذي ٌراك فمن استشعر بان هللا ٌراه فبإذن هللا

االحسان الذي ٌراك حٌن تقوم من اللٌل وغٌر اللٌل وٌرى اٌضا تقلبك فً الساجدٌن 

وانت تصلً واحوالك قٌام جلوس سجود ٌرى سبحانه جمٌع حركاتك فاذا بلغ 

استشعار العبد به الى هذه الدرجة وهً استشعار ان هللا ٌراه فباذن هللا مع اتقان 

ن هللا ٌكون من عباد هللا المحسنٌن قال وقوله وما تكون فً العمل ظاهرا وباطنا فباذ

شأن وما تتلوا منه من قران وال تعملون من عمل اال كنا علٌكم شهودا شوف شهودا 



نراكم اذ تفٌضون فٌه فان لم تكن تراه فانه ٌراك الدلٌل على الدرجة الثانٌة من 

وما تكون فً شان درجات االحسان وما تكون فً شأن أي أي حال من االحوال 

وما تتلوا منه من قران ما تقرأ وال حرف وال اٌة وال جزء وال تعملون من عمل 

شوف من عمل أي عمل صغٌر او كبٌر اال كنا علٌكم شهودا أي شاهدٌن ومطلعٌن 

ومبصرٌن اذ تفٌضون فٌه ٌعنً من حٌن بدائتكم بالعمل به حتى تنتهون ونحن 

ر ان هللا ٌراه وٌبصره فً عمله فقد بلغ درجة نشاهد ونبصر ذلك العمل فمن استشع

من درجتً االحسان فتبٌن مما سبق ان االحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدٌن 

وهو اعلى المراتب وان ركنها واحد والركن الواحد هذا له درجتان ان تعبد هللا كأنك 

ثم ساق المصنف ان نراه فان لم تكن تراه فانه ٌراك وكال الدرجتٌن من مرتبة االحس

 رحمه هللا ثالثة ادلة من القران على اثبات مرتبة االحسان وهللا أعلم .


