غيوان  :احسان
اس خاد مربوظَ  :رساکر خامن بیگیل

ثيظمی کييدٍ  :غزل ثبیاین

مؼيای لغوی
احسان ،مصدر ابب افؼال از ریضَ «حسن» است.
ُح ْسن (مصدر و امس مصدر) در ملابل ُس ْوء و َس ْوء
(بدی و بد صدن) و هزی كُبح (زص یت و زصتصدن) ،بَاکر رفذَ و مذياسب اب موارد اکربرد در مؼيای امس مصدری آٓن،
مفِوم ،زیبایی خویب ،هیکی ،صایس خگی ،مورد پس يد و  ...را میرساهد.
این واژٍ و مض خلّایت چون َح َسنَ ،ح َس يَةَ ،ح َس يَاتُ ،ح ْس ین ،حمسن و َا ْح َسن کَ در كرآٓن هزی فراوان آٓمدٍ است
در وصف آٓن دس خَ از امور دیین و دهیایی بَاکر میرود
حّس و  ...میثواهد اب براىگیخنت احساس خویش ،رضایت ،زیبایی و
کَ بَسبب داصنت گوهَای از زیبایی غلیل ،ػاظفیّ ،
حتسنی در اوسان ،او را بَ خود جذب کيد.

مؼيای اصعالیح
مفّسان ،افزون بر دیدگاٍُای مذفاوت در ثفسری پارٍای از آٓایت مربوط کوص یدٍاهد ات ثؼریف واحدی از احسان ارائَ کييد .ا ّما بیشحر
ّ
ثؼاریف بَسبب گسرتدگی مصادیق و غيارص دخیل در مفِوم احسان و هزی ػدم ثفکیک اکمل بنی اکربردُای سَگاهَ آٓن ،جامؼیت الزم
را هدارد.
ثؼاریفی چون ،رساهدن هفع هیکو و صایس خَ س خایش بَ دیگری اکری کَ از رس آٓگاُی و بَ صلک صایس خَ اجنام پذیرد ،و هزی اجنام اکری
بَ صلک هیکو و اب اىگزیٍ خدایی و رساهدن خری ای سودی بَ دیگری بدون چضمداصت ُرگوهَ پاداش و جربان کردین از این كبیليد.
از مجموع آٓایت برمیآٓید کَ غيارص هم ّمی چون امیان ،اىگزیٍ و هیّت الِیی ( ُحسن فاػیل) ،هیک بودن ذایت یک اکر ( ُحسن فؼیل) ،صلک
صایس خَ اجنام (ُیأٔت صدور) ،رساهدن خری و خویب بَ دیگری ،در مفاُمی سَ گاهَ احسان دخیليد.
در پارٍای از مصادیق ،مهَ و در پارٍای دیگر فلط خبضی از غيارص ایدصدٍ ،مرز مؼيایی احسان را جضکیل میدُيد .بيابراین ،ارائَ
ثؼریف جامع برای ُر سَ مؼيا و مهَ مصادیق آٓنُا اماکنپذیر هیست.

احسان از مٌظر رواایت
سان َم َح ّب ٌة؛ احسان و هیکی حمبت است».
«ا ِال ْح ُ
سان َر ُاس الْ َفضْ ِل؛ احسان اساس فضیلت و خویبُاست».
«ا ِال ْح ُ
حاز ٍُ ،هیکی کردن رسمایَ اوسان است و بزرگوار کّس است کَ آٓن را بَ دست آٓورد».
خر َو الکر ُمی َم ْن َ
«ا ِال ْح ُ
سان ُذ ٌ
سان غُ ٌن؛ هیکی کردن غيمیت است».
«ا ِال ْح ُ
ُک َم ٍ
« ُ ُّ
سان؛ ُر اکر خویب احسان و هیکی است».
ؼروف ِا ْح ٌ
احسان؛ گضادٍرویی احسان است».
«البَضاص ُة
ٌ

حوزٍ مؼيایی احسان در كرآٓن
واژٍ احسان در كرآٓن در سَ مؼيا بَ اکر رفذَ است:
 .۱اجنام دادن اکر هیک و اجنام اغامل و رفذار صاحل.
 .۲هیکی کردن بَ دیگران.
 .۳اجنام دادن هیکو و صایس خَ یک اکر در صلک اکمل و بَ وجَ هیکو.
واژٍ احسان بَ ُر سَ مؼيا در كرآٓن بَاکر رفذَ است.
امیان بَ خدا و پیامرب اکرم (صیلهللاػلیَوآٓهل ّ
وسل) و اجنام فضائل اخالیق و هجاد در راٍ خدا و ...از مصادیق احسان ُسدٌد.

امه ّیت و فضیلت احسان
ساب احل ََس ِ
يات ِم ْن َافْضَ ِل ِ
املاکس ِب؛ حتصیل هیکیُا از برحرین کسبُاست».
« ِا ْک ِد ُ
ساب احل ََس ِ
يات؛ اساس دین بَ دست آٓوردن هیکیُاست».
« ِر ُاس ّ ِال ِین ِا ْک ِد ُ
«كَ ْد ُر ُ ُّ
ُک ِا ْم ِریٍ ما ُ ُْی ِس ُيَُ؛ مزنلت ُر خشیص بَاهدازٍ اکرُای خریی است کَ اجنام میدُد».
سان؛ حسان اوسان را مدیون و بيدٍ میکيد».
«ا ِال ُ
حسان ی َْس َ ِرت ُق ا ِالو ْ َ
سان؛ برحرین امیان هیکی کردن است».
« َافْضَ ُل ا ِال ِ
میان ا ِال ْح ُ
سان ایل الياس؛ اساس امیان هیکی کردن بَ مردم است».
«ر ُاس ا ِالمیان الا ْح ُ
سان؛ احسان کردن زیًت اسالم است».
« ِزیْيَ ُة ا ِال ْسال ِم ِاغْام ُل ا ِال ْح ِ
سان؛ بذل احسان وضاهَ بليدی ّمهت است».
َش ِف الِِْ َّم ِة ب َ ْذ ُل ا ِال ْح ِ
« ِم ْن َ َ

آٓاثر و هخاجی احسان
سان؛ احسان و هیکی اوسان را بيدٍ میکيد».
« ِاب ِال ْح ِ
سان ی ُْس َخ ْؼ َبدُ ا ِالو ْ ُ
وب؛ كلبُا اب احسان جسخری میصوهد».
سان ثُ ْم ِل ُک الْ ُللُ ُ
« ِاب ِال ْح ِ
سان یُ ْم ِل ُک ا َال ْحر ُار؛ بَ وس یهل احسان آٓزاد بيدٍ میصود».
« ِاب ِال ْح ِ
ُوب ِابلْ ُغ ْفر ِان ی َ ْؼ ُظ ُم الْ َم ْجدُ ؛ اب احسان و خبضودن گياُان جمد و غظمت اوسان بیضرت میصود».
سان ثَ َغ ُّم ِد ُّاذله ِ
« ِاب ِال ْح ِ
« َم ْن کَ ُ َُث ِا ْحساه ُ َُ کَ ُ َُث خَدَ ُم َُ َو َا ْغواهَُُ؛ ُر کس کَ احسان و هیکواکریاش بس یار ابصد ،خدمتکييدگان و ایراوش بیضرت میصوهد».
« َم ْن َا ْح َس َن ِایل اليّ ِاس ِا ْس َخدا َم ِم ْْنُ ْم امل َ َح َّب َة؛ ُر کس کَ بَ مردم هیکی کيد دوس یت آٓنُا اب او ادامَ پیدا میکيد.».
سان ِایل ال ِؼبا ِد ...ات َمٌُوا ِغ ْيدَ كیا ِم ا َال ْصِا ِد؛ بر صام ابد هیکی کردن بَ بيدگان خدا ،...چون از این ظریق در كیامت از خعرُا امین
«ػَلَ ْی ُ ُْک ِاب ِال ْح ِ
میصوید».
« َم ْن َا ْح َس َن ِا ْکد َ َس َب ُح ْس َن الثَيا ِء؛ ُر کس کَ هیکی کيد س خودٍ میصود».
« ْال ُ ُْی َمدُ ِا ّال َم ْن ب َ َذ َل ِا ْحساهََُ؛ س خودٍ منیصود مگر کّسکَ احسان خویش را بذل کيد. ».
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