
 





  

  

 







  
  

  
  
  
  

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َّإن﴿ َا  ِ ُيأمر َّ ُ ْ ِبالعدل َ ْ َ ْ ِواإلحسان ِ َ ْ َِ ِوإيتاء ْ َ ِ َالقربى ِذي َ ْ ُ َوينْهى ْ َ ِعن َ ِالفحشاء َ َ ْ َ ِواملنْكر ْ َ ُ ْ َ 

ِوالبغي ْ َ ْيعظكم َْ ُ ُ ِ ْلعلكم َ ُ َّ َتذكرون ََ َُ َّ   .]٩٠:النحل[﴾َ





 

  

 ٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
   الرحيمبسم اهللا الرمحن

 

اهللا صــــــــاحب اإلحــــــــسان ، وأشــــــــهد أال إ  إال احلمــــــــد هللا احلكــــــــم العــــــــدل املبــــــــني
ً، وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله املبعـوث باهلـدى وديـن احلـق والفضل العظيم

ْومتــت﴿:  للعــاملني، املنــزل عليــه قولــه تعــاىلرمحــة َّ َ ة َ ُكلمــ َ ِ َربــك َ ِّ دقا َ ًصــ ْ دال ِ ًوعــ ْ َ دل َال َ َمبــ ِّ َ ُ 
ِكلامتهِل ِ َ ِ َوهو َ ُالسميع َُ ِ ُالعليم َّ ِ َ وعىل آ ه وأصحابه عليه وسلم صىل اهللا و، ]١١٥:األ عام[﴾ْ

تـــبعهم بإحـــسان إىل يـــوم ، وعـــىل مـــن اين قـــاموا بـــاحلق وبـــه كـــانوا يعـــدلون، الـــذأمجعـــني
  :أما بعدالدين، 

ىل ا دينا قيامه عفإن من أعظم حماسن دين اإلسالم الذي أكرمنا اهللا به ورضيه لن
العـدل وأمــره بـه، فهــو القـسطاس املــستقيم، والــدين القـويم، وبــه تـصلح حيــاة النــاس، 

ْلقـــد﴿: ذلك أرســـل اهللا الرســـل وأ ـــزل الكتـــب، وبـــوتـــسقيم أمـــورهم َ ْأرســـلنَا َ َ ْ َرســـلنَا َ ُ ُ 
ِبالبينَات ِّ َ ْ ْوأ زلنَا ِ َ ْ َ ُمعهم َ َُ َالكتاب َ َ ِ َوامليزان ْ َ ِ ْ َليقوم َ ُ َ ِبالقسط ُالنَّاس ِ ِْ ْ َوأ ِ ْ زلنَاَ َ َاحلديد ْ ِ َ ِفيه ْ ٌبأس ِ ْ َ 
ٌشــــــديد ِ افع َ ــــــ ُومنَ َِ اس َ ــــــ ِللنَّ يعلم ِ َولــــــ َ ْ َ ُا  َِ ْمــــــن َّ ــــــرصه َ ُينْ َُ ُورســــــله ُ ََ ُ ِبالغيــــــب ُ ْ َ ْ َّإن ِ َا  ِ ٌّقــــــوي َّ ِ َ 

ٌعزيز   .]٢٥:احلديد[﴾َِ
َامليزان"و َ ِ  كلـه الرسـل بـه جـاءت الذي والدين ،واألفعال األقوال يف العدل هو" ْ
هي وامـــراأل يف وقـــسط عـــدل  والقـــصاص اجلنايـــات ويف ،اخللـــق معـــامالت ويف والنـــوا



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٨
َليقوم﴿: وقوله ،ذلك وغري واملواريث واحلدود ُ َ اس ِ ِبالقسط ُالنَّ ِْ ْ  ، قياماأي بالعدل ﴾ِ
 أن عـــىل دليـــل وهـــذا ،وعــدها حـــرصها يمكـــن ال التــي ملـــصاحلهم وحتـــصيال ،اهللا بــدين
  .)١(...طبالقس القيام وهو ،الرشع قاعدة يف متفقون الرسل

... مــور واألحــوال جــاء األمــر باإلحــسانومــع األمــر بالعــدل والقــسط يف كــل األ
  ...هللا، واإلحسان إىل عباد ااإلحسان يف عبادة اهللا

ًفــإذا كـــان العـــدل أن تعطــي حقـــا، وتأخـــذ حقــا إن اإلحـــسان أن تعطــي أكثـــر ممـــا ، فـــً
ذين األمــرين وهبــ... ك إحــسانا إىل الــنفس أو إىل الغــري، وتتنــازل عــن بعــض حقــجيــب

، وحيــصل مــن يــنعم اإلنــسان، وحييــا حيــاة ســعيدة مــع بنــي جنــسه) العــدل واإلحــسان(
  ... ما ال خيطر عىل البالاألمن والسالم واملحبة والوئام

و ـــا هلــــذين اخللقــــني العظيمـــني مــــن األمهيــــة واملكانـــة واأل ــــر املبــــارك أحببــــت أن 
نبهام يف كتـــاب اهللا تعـــاىل  ز  جـــاء يف الـــسنة يف ذلـــكمـــستعينا بـــاماتتبـــع بعـــض جـــوا ، إلبـــرا

هنام كثريا يف  ر اقرتا نبهام من حيث املعنى واملكانة واأل ر واملجاالت وأرسا ًبعض جوا
  : الرشيفني، وجعلت عنوان البحثنصوص القرآن والسنة

ن”   “العدل واإلحسان يف السنة والقرآ
  : بعد هذه املقدمة كام يأيتخطة البحثوقد جاءت 

  :وفيه مطلبان القرآن والسنة،ومكانته من خالل نصوص العدل :املبحث األول
                                                        

  ).٨٤٢ص( السعدي تفسري) ١(



 

  

 ٩  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
  . تعريف العدل لغة واصطالحا:املطلب األول

  .ف العدل لغة تعري:ًأوال
  .ً تعريف العدل اصطالحا:ثانيا
  . بني العدل واملساواة:ثالثا

   مكانة العدل ومنزلته من خالل نصوص القرآن والسنة:املطلب الثاين
اين وفيــــه  ،فــــضله مــــن خــــالل نــــصوص القــــرآن والــــسنةاإلحــــسان و :املبحــــث الثــــ

  :مطلبان
  . تعريف اإلحسان لغة واصطالحا:املطلب األول

  . تعريف اإلحسان لغة:ًأوال
  . تعريف اإلحسان اصطالحا:ثانيا
ع اإلحسان:ثالثا   . أ وا

  . فضل اإلحسان من خالل النصوص:املطلب الثاين
  :ه مطلبانوفي،  جماالت كل من العدل واإلحسان:املبحث الثالث

  . جماالت العدل:املطلب األول
  . جماالت اإلحسان:املطلب الثاين

بعاملبحث ال   .القرآن والسنة اقرتان العدل باإلحسان يف نصوص :را



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ١٠
ت العدل واإلحسان:املبحث اخلامس   :وفيه مطلبان،  ثمرا

ت العدل: املطلب األول   .مترا
ت اإلحسان:املطلب الثاين   . ثمرا

  .سنها نسأل اهللا ح:اخلامتة
لــــصة لوجهــــه، ، وأن جيعــــل أعاملنــــا خال اهللا أن ينفــــع بــــه كاتبــــه وقارئــــههــــذا وأســــأ

  ،، ويستعملنا يف طاعته، واحلمد هللا رب العاملني،
  .سوله حممد وعىل آ ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ور

  
  عبد النارص حممد قايد البعداين

   إب-اليمن 



 

  

 ١١  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 

 

 

 

 

  : تعريف العدل لغة-١
 -كـام يقـول ابـن فـارس-تـدل ) ل ع د(ً مـصدر عـدل يعـدل عـدال، ومـادة  :العدل
  : متقابلنيعىل معنيني 

 واملــراد هنــا املعنــى ،، واآلخــر يــدل عــىل االعوجــاج يــدل عــىل االســتواء:أحــدمها
ِالـــذي﴿ :ه قولـــه تعـــاىلاألول، ومنـــ َخلقـــك َّ َ َ ك َ َفـــسوا َّ َ َفعـــدلك َ َ ََ  أي جعلـــك ]٧:االنفطـــار[﴾َ

ْأو﴿: متناسب األعضاء، وقوله ُعدل َ ْ َذلك َ ِ ًصياما َ َ   .أي ما يساويه ]٩٥:ا ائدة[ ﴾ِ
ْ عــدل يف احلكـــم إذا مل َجيـــر :ال، يقـــوالعــدل خـــالف اجلــور، والعـــدل احلكـــم بــاحلق ُ

َوإذا﴿: ه ومل يظلمه عليه يف القضية أ صف، وعدلفيه ِ ْحكمتم َ ُْ َ َبني َ ْ اس َ ـ ْأن ِالنَّ ُحتكمـوا َ ُ ْ َ 
ِبالعدل ْ َ ْ   .]٥٨:النساء[﴾ِ

ة عـدل، : املريض املستقيم الطريقة، يقال: والعدل من الناس رجل عدل، وامـرأ
، املؤنـث واملفـرد واملثنـى واملجمـوع، ونـساء عـدل، يـستوي فيـه املـذكر وورجـال عـدل



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ١٢
ٌعــــدول وهــــم ،ًأ ــــضا عــــدالن مهــــا: وتقــــول  الــــشهادة ِّيضْرَ العدالــــة مــــِّ، واملعنــــى أ ــــه بــــنيُ

ُوأشهدوا﴿: مقبوهلا، ومنه قوله تعاىل ِ ْ َ ْذوي َ َ ٍعدل َ ْ ْمنْكم َ ُ ْممـن﴿: مع قوله، ]٢:الطالق[﴾ِ َّ ِ 
َترضون ْ َ ْ َمن َ ِالشهداء ِ َ َ   .]٢٨٢:البقرة[ ﴾ُّ

ُهـــو عدلـــه: الـــيشء يـــساوي َّللـــيشء ويقـــال ْ ُ، وعـــدلتِ ْ ِيعادلـــه هـــوو ،ًفالنـــا ٍبفـــالن َ ُ، 
ِيعـدل واملـرشك ْ، والعــدالنغـريه بــه يـسوي كأ ـه -ًكبــريا ًعلـوا قــوهلم عـن تعـاىل-بربــه  َ ِ :

دل... لتـساوهيام بــذلك ِّسـميا ،الدابــة ِْمحـال ْوالعــ ُوفـداؤه الــيشء قيمـة :َ َ : تعــاىل اهللا قــال ،ِ
َوال﴿ ُيقبــــــل َ َ ا ُ هــــــ َمنْ ٌعــــــدل ِ ْ  وهــــــي ،َاملعادلــــــة مــــــن ذلــــــك وكــــــل ،يــــــةفد أي ،]١٢٣:البقــــــرة[﴾َ

  .)١(املساواة
دل القــسط ل العــ ْومثــ ٌأصــل صــحيح ) القــاف والــسني والطــاء: (قــال ابــن فــارس: ِ

ُعنَيني متضادين والبناء واحدُّيدل عىل م َّ ِ أقسط يقسط:َالعدل، ويقال منه: ِ فالقسط، َ ْ َ ُْ َ ،
ِإن اهللا ُحيب املقسطني﴿: قال اهللا تعاىل ِ ْ َُّ ُّ ت[، ]٤٢:ا ائدة[﴾َ   . ]٨:نةاملمتح[، ]٩:احلجرا
ْوالقــسط َ قــسط، : يقــال،ُالعــدول عــن احلــق: ُ والقــسوط،َاجلــور: -بفــتح القــاف-  َ ََ

ًإذا جار، يقسط قسطا َ ُ ْْ ِ َ والقسط،َ َاعوجاج يف الرجلني، وهو خالف الفحج: َ ٌَ ِّ.  
ْومــن البــاب األول القــسط ِ َالنـَّـصيب، وتقــسطنا الــيشء بيننــا، والقــسطاس: ّ ْ َْ َ َِّ َّ ، ِامليـــزان: َ

ِوزنوا بالقسطاس املستقيم﴿: بحانهقال اهللا س َِ ُُ ِ ْ ِ ء[﴾َ   .)٢(]١٨٢:الشعراء[، ]٣٥:اإلرسا
                                                        

ــاييس ينظـــر معجـــم) ١( ــارس البـــن اللغـــة مقــ ــادة ) عــــدل(مـــادة ) ٤/٢٤٦(فــ ، والنهايـــة يف غريـــب احلــــديث واأل ـــر مــ
 ).عدل( مادة ،بن منظور، ولسان العرب، ال)عدل(

ــة) ٢( ــاييس اللغــ ــارسمقــ ــ"الـــــصحاح ، و)٤/٢٤٦( البــــن فــ ــة وصــــحاح العربيــ ــاج اللغــ ، )٥/١٧٦٠(اجلـــــوهري" ةتــ
غب األصفهاينو،  البن منظورلسان العربو   ).قسط: ( مادةاملفردات يف غريب القرآن، الرا



 

  

 ١٣  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 

   :ًا تعريف العدل اصطالح-٢
التـــــــــسوية بـــــــــني املـــــــــستحقني يف ، و بـــــــــذل احلقـــــــــوق الواجبـــــــــة ملـــــــــن يـــــــــستحقهاهـــــــــو
  .)١(حقوقهم

 أن اجلور وحد ،وتأخذه الواجب نفسك من تعطي أن العدل  حد:قال ابن حزم
  .)٢(تعطيه وال تأخذه

ط والتفريط عبارة عن األمر العدل:وقال اجلرجاين   .)٣( املتوسط بني اإلفرا
ام القرطبــــــــي ال اإلمــــــــ َّإن﴿:  عنــــــــد تفــــــــسري قولــــــــه تعــــــــاىلقــــــــ َا  ِ ُيــــــــأمر َّ ُ ْ ِبالعــــــــدل َ ْ َ ْ ِ 

ِواإلحسان َ ْ َِ   ...واإلحسان العدل تأويل يف العلامء اختلف: ]٩٠:النحل[﴾ْ
ال ة ابــن قــ ئــع عقائــد مـن مفــروض، كــل هــو  العـدل:عطيــ  األمانــات، أداء يف ورشا
 فمــن إليـه؛ منــدوب كـل فعــل هـو واإلحـسان ،احلــق وإعطـاء واإلنــصاف، الظلـم وتـرك
 يف داخـل منه اإلجزاء حد أن إال فرض، هو ما ومنها إليه، مندوب كله هو ما األشياء
ئد والتكميل العدل،   ... اإلحسان يف داخل اإلجزاء عىل الزا

ال ريب ابــن وقــ  نفــسه، حــظ عــىل تعــاىل حقــه إيثــار ربــه وبــني عبــدال بــني العــدل :العــ
ه، عــىل رضــاه وتقــديم  بينــه العــدل وأمــا ،لألوامــر واالمتثــال للزواجــر واالجتنــاب هــوا
َوهنــــــــى﴿: تعـــــــــاىل اهللا قــــــــال هالكهــــــــا؛ فيـــــــــه ممــــــــا فمنعهـــــــــا نفــــــــسه وبــــــــني َ فس َ نَّ َالـــــــــ ِعـــــــــن ْ َ 
َاهلــــوى َ  حــــال كــــل يف القناعــــة ولــــزوم األ بــــاع، عــــن األطــــامع ، وعــــزوب]٤٠:النازعــــات[﴾ْ

                                                        
هرة يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة،) ١(   ).٢٥٣ص (الرياض النارضة واحلدائق النرية الزا
 ).٨١ص (مداواة النفوس ابن حزم) ٢(
 ).٢٢٤ص (للجرجاين لتعريفاتا) ٣(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ١٤
 وكثـــر، قـــل فـــيام اخليانـــة وتـــرك النـــصيحة، فبـــذل اخللـــق وبـــني بينـــه العـــدل وأمـــا ،ومعنـــى

 فعـل وال بقـول أحـد إىل إسـاءة منـك يكـون وال وجـه، بكـل هلـم نفسك من واإلنصاف
 ذلـــــــك وأقــــــل البلــــــوى، مــــــن مــــــنهم يـــــــصيبك مــــــا عــــــىل والــــــصرب علــــــن، يف وال رس يف ال

  .)١(وعدل حسن العدل يف التفصيل اهذ: )القرطبي( قلت، األذى وترك اإلنصاف
املساواة بـني املـتامثالت، والتفريـق هو ، فالعدل هناك فرق بني العدل واملساواة

  .بني املختلفات
  ً. إن كانت بني املتامثالت فهي عدل، وإال صارت ظلامفاملساواة
الـــرب والفـــاجر يف كـــل يشء لـــيس عـــدال،  بـــني املـــسلم والكـــافر و املطلقـــةفاملـــساواة

جعل﴿ :عاىلقال ت ُأفنَ ََ ْ َاملسلمني َ ِ ِ ْ ُ َكاملجرمني ْ ِ ِ ْ ُ ْ ْأم﴿: ، وقال]٣٥:القلم[﴾َ ُنجعل َ َ ْ َالذين َ ِ َآمنُوا َّ َ 
ُوعملوا ِ َ ِالصاحلات َ َ ِ َكاملفسدين َّ ِ ِ ْ ُ ْ ِاألرض ِيف َ ْ َ ْأم ْ ُنجعل َ َ ْ َاملتقني َ َِّ ُ ِكالفجار ْ َّ ُ ْ    .]٢٨:ص[ ﴾َ

 يف مــستقر أ ــه عــىل فــدل نــهع نفــسه الظــن، ونــزه هــذا ظــن مــن عــىل ســبحانه فــأ كر
 هـو إ  ال وإالهيته وعزته بحكمته يليق وال يكون ال هذا أن السليمة والعقول الفطر
  .كبريا علوا اجلاهلون يقول عام تعاىل

 موضــــع يف واالنتقــــام العقوبــــة وضــــع اســــتقباح عــــىل عبــــاده عقــــول اهللا فطــــر وقــــد
 اإلحــسان وضـع  وكــذلك...وزيـادة بمثلـه اجلميــل الـصنع ومكافــأة واإلحـسان الرمحـة

ع العــــامل إىل يــــيسء مــــن إىل جــــاء إذا واالنتقــــام، كــــام العقوبــــة موضــــع يف واإلكــــرام  بــــأ وا
 ورفعــــه اإلكـــرام غايــــة فأكرمـــه ودمــــائهم وحـــريمهم أمــــواهلم مـــن يشء كــــل يف اإلســـاءة

                                                        
  ).١٥٨؛١٠/١٥٧ (تفسري القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن) ١(



 

  

 ١٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
 فهكـذا.... فعلـه مـن سفه عىل وتشهد هذا استحسان تأ ى والعقول الفطر فإن وكرمه
 يف ســـــبيله، الــــــساعني عـــــن الـــــصادين بأعدائـــــه جتمـــــل وال حتـــــسن وال قتليـــــ ال اهللا نعـــــم

 حكـم مـا رىض، ويعطلـون إذا غـضب، ويغـضبون إذا يرضون مرضاته، الذين خالف
 لغــــــريه، فهــــــم لغــــــريه، والطاعــــــة لغــــــريه، واحلكــــــم الــــــدعوة تكــــــون أن يف بــــــه، ويــــــسعون

 وينفـرون هحيبـ مـا إليـه، ويبغـضون ويـدعون يبغـضه مـا يريد، حيبون ما كل يف مضادون
لــون ،عنــه  قــال رســوله، كــام وعــىل عليــه ويظــاهروهنم إليــه اخللــق وأ غــض أعــداءه ويوا
ْولو﴿: تعاىل َكان ََ ْبعضهم َ َُ ٍلبعض ُْ ْ َ ًظهريا ِ ِ ء[﴾َ   .)١(] ٨٨:اإلرسا
ة لـــيس عـــدال، قـــال تعـــاىلاملـــساواة املطمثلهـــا و يس﴿: ًلقـــة بـــني الرجـــل واملـــرأ َولـــ ْ ََ 
ُالذكر َ َكاأل ثى َّ ْ ُ ْ ال﴿: ، وقـال]٣٦:نعمرا آل[﴾َ ِوللرجـ َ َِّ يهن ِ َّعلـ ِْ َ ٌدرجـة َ َ ، وهـذه ]٢٢٨:البقـرة[﴾ََ

مــــة : ؤولية الرعايــــة واحلاميـــة والكفايـــة، وقــــال، التـــي هـــي مـــسالدرجـــة هـــي درجـــة القوا
ال﴿ ُالرجــ َ مـــون ِّ َقوا َُ ىل َّ َعـــ ـــساء َ ِالنِّ َبـــام َ َفـــضل ِ ُا  ََّ ْبعـــضهم َّ َُ ىل َْ َعـــ ٍبعـــض َ ْ َوبـــام َ ِ ُأ فقـــوا َ َ ْ ْمـــن َ ِ 

ْأمــــــــ هلمَ ْوا ِ ِ يكم﴿: ، وقــــــــال]٣٤:النــــــــساء[﴾َ ُيوصــــــــ ُ ِ ُا  ُ ْأوالدكــــــــم ِيف َّ ُ ِ َ ْ ِللــــــــذكر َ َ َّ ُمثــــــــل ِ ْ ِّحــــــــظ ِ َ 
ِاأل ثيني ْ َ َ ْ ُ   .]١١:النساء[﴾ْ

                                                        
ئد البن القيم  بدائع: ينظر) ١(   ).٢/٤٣٨(الفوا
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لهـا أرسـل اهللا الرسـل وأ ـزل  بينت النصوص أن العدل هو الغايـة التـي مـن أج-
َلقد أرسلنَا رسلنَا بالبينَات وأ زلنَا معهم الكتاب وامليزان ﴿: تعاىل اهللا، قال الكتب ْ ْ ْ َ ْ َ ََ َِ ْ َ َ ُ َ َ ّ ََ ِْ ُِ َ ُ ُ َ َْ َِ

اس بالقسط ِليقوم النَّ ِ ِْ َْ ُِ ُ   .]٢٥:احلديد[﴾َ
يم ال ابــن القــ  بالقــسط، وهــو النــاس ليقــوم كتبــه وأ ــزل رســله أرســل اهللا فــإن ":قــ

ت بــه قامــت الــذي العــدل  أدلــة وقامــت احلــق أمــارات ظهــرت واالرض، فــإذا الــسموا
  .)١("وأمره ورضاه ودينه اهللا رشع فثم كان طريق بأي صبحه وأسفر العقل

 ، قـــــال اهللاوصـــــل إىل حمبـــــة اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل وأخـــــرب اهللا أن العـــــدل ســـــبب م-
َوأقــسطوا إن ا  ُحيــب املقــسطني﴿: تعــاىل ِ ِ ِْ َّ ْ ُ ُْ ْ ُّ َِ َ َّ ِ ت[﴾َ  فـــال ًوإذا أحــب اهللا عبــدا... ]٩:احلجــرا

إن املقـسطني «: صرسـول اهللا ، ويف احلـديث قـال تسأل عن كرامة اهللا لـه وقربـه منـه
، الذين يعدلون تا يديه يمني، وكلبر من نور عن يمني الرمحن عز وجلعند اهللا عىل منا

  .)٢(»واُّلُيف حكمهم وأهليهم وما و
 أي، مــــن أســــامء اهللا احلــــسنى) العــــدل(ـ، فــــواهللا ســــبحانه عــــدل حيــــب أهــــل العــــدل

لـــه وأفعالـــه وقـــضائه  بعدلـــه ، الـــذي حيكـــم بـــني عبـــاده يف الـــدنيا واآلخـــرةالعـــدل يف أقوا
                                                        

  ).٤/٣٧٣(إعالم املوقعني عن رب العاملينابن القيم) ١(
وعقوبـــة مـــام العـــادل لة اإليبـــاب فـــض ، كتـــاب اإلمـــارة،)١٨٢٧(رقـــم) ٣/١٤٥٨(أخرجـــه مـــسلم يف صـــحيحة) ٢(

  .والنهي عن إدخال املشقة عليهم، واحلث عىل الرفق بالرعية، اجلائر



 

  

 ١٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
وزر أحــد، وال جيــازي العبــد بــأكثر مــن ً، وال حيمــل أحــدا وقــسطه فــال يظلــم مثقــال ذرة
ال يدع صاحب حق إال وصل إليه حقه، وهـو عـدل ، فذنبه، ويؤدي احلقوق إىل أهلها

دل يف أحكامـــــه ، فهــــو عــــ متـــــصف بالعــــدل املطلــــقيف تــــدبريه، وتقــــديره، فهــــو ســــبحانه
  .)١(، وهو عدل يف حكمه الرشعي والقدريالدنيوية واألخروية

ُ يف حكمـكٍماض« :صوقوله  ُ، عـدل يف قـضاؤكَّ َّ ،  متـضمن إلثبـات القـدر)٢(»ٌ
ل ، وأ ـه سـبحانه عــد ال حيلــة لـه يف دفعهـاةماضـي، وأن أحكامـه سـبحانه نافـذة يف عبـده

رج فيها عن موجب العدل واإلحسان، فإن ، بل ال خي ظامل لعبدهيف هذه األحكام غري
بـل ، فال تناقض بني حكمته رمحتـه، عاقب فبعدله، وإن أ اب فبمحض جوده وفضله

وبتــه وعدلــه وانتقامـه وبأســه موضــعه، ، ويـضع عقيـضع رمحتــه وبـره وإحــسانه موضــعه
 .)٣(وهو العزيز احلكيم

َاحلكم الع( :قرن بني االسمنيُولذا ي َ معناه الذي إليه احلكم يف كل يشء، ، و)ْدلَ
، املتخاصـــمني، ويبـــني لعبـــاده مجيـــع الطـــرق التـــي حيكـــم هبـــا بـــني فـــيحكم تعـــاىل بـــرشعه

حيكــم بــني النــاس فــيام اختلفــوا ، ونــازعني مــن الطــرق العادلــة احلكيمــةويفــصل بــني املت
، متـــهيجــري علـــيهم منهــا مــا تقتــضيه حك، فوحيكــم فيهــا بأحكـــام القــضاء والقــدر، فيــه

ضعها وينزهلا منازهلاويضع   ، فيقيض ويقيض بينهم يوم اجلزاء واحلساب،األشياء موا
                                                        

  ).٣٣ص( السعدي احلسنى، اهللا أسامء وينظر تفسري) ١(
من حـديث عبـد اهللا بـن مـسعود ) ٤٣١٨(رقم) ١/٤٥٢(، و)٣٧١٢(رقم) ١/٣٩١( أخرجه أمحد يف املسند) ٢(

  .ا
 .)٤/٢٠٦( العباد خري هدي يف املعاد ينظر زاد) ٣(
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حتـى مــن قـىض علــيهم بالعـذاب يعرتفــون ، بيـنهم بــاحلق، وحيمـده اخلالئــق عـىل حكمــه

  .)١(دل، وأ ه مل يظلمهم مثقال ذرةله بالع
خــري بب حـصول كـل  والعـدل ممـا يقــرب العبـد إىل تقـوى اهللا تعــاىل التـي هـي ســ-

رب للتقـــــوى﴿: وتعـــــاىلســـــبحانه اهللا ، قـــــال يف العاجـــــل واآلجـــــل َاعـــــدلوا هـــــو أقـــــ ُ َْ ْ َُّ ِ َِ َ ُ ْ﴾ 
  .]٨:ا ائدة[

ف عـن العـدل إىل اجلـور اتبـاع للهـو ى ويعـرض العبـاد لـسخط اهللا كام أن االنحرا
َّفال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن﴿: وعقابه َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َِ ُِ ِ ْ ْ ُ َ ْ َ ُُ َ َ َّ ََ َِ َ َ ا  كان بام تعملون ِ ُ ََ ْ َ َ َِ َ َّ
ًخبريا ِ   . ]١٣٥:النساء[﴾َ

ذلك  ا كانت أمور العامل ، ولوال مت الساموات واألرض بالعدل واحلقوإنام قا
ّل واملجتمعــــات ورس اســــتقرار حاهلــــا، قــــال  ســــبب لقيــــام الــــدوالعــــدل، ولــــذا فمنتظمــــة
ا الـــساموات واألرض ومـــ﴿: تعـــاىل ـــ ا خلقنَ َومـــ ْ َّ ََ َ َ ََ َ ْ ِ َ ْ َ احلقَِّ هام إال بـــ نَ َا بيـــ ْ ِ َّ ِ َ ُ ْ  وقـــال ،]٨٥:احلجـــر[﴾َ

هام إال ﴿: سبحانه نَ ا بيـ َّأومل يتفكروا يف أ فسهم ما خلَق ا  الـساموات واألرض ومـ ْ َِ َ َُ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َّ َ ْ َُ َ َ َِ ِ ُِ َّ َ ُ ََ ِ ْ َّ َ ْ
اس ب ِباحلقِّ وأجل مسمى وإن كثريا من النَّ ِِ َ َ َ َِ ًِ َ َّ ِ  َ ُ ٍ َ َ ُلقاء رهبم لكافرْ ْ َِ َ َ َِ ِّ ِ   .]٨:الروم[﴾َونِ

 يف االشـرتاك فيـه الـذى العـدل مـع الـدنيا يف تـستقيم الناس  وأمور:قال ابن تيمية
ع   إن:قيل وهلذاأ ـم،  يف تشرتك مل وإن احلقوق يف الظلم مع تستقيم مما أكثر االثم أ وا
مـــــسلمة،  كانـــــت وإن الظاملـــــة يقـــــيم كـــــافرة، وال كانـــــت وإن العادلـــــة الدولـــــة يقـــــيم اهللا

  .)٢(واالسالم الظلم مع تدوم والكفر، وال العدل مع تدوم نياالد: ويقال
                                                        

ئد بدائع: ينظر)١(   ).١٤٧ص( الكايف ، واجلواب)١/٤١٣(السالكني ، ومدارج)٢/٤٣٧الفوا
  ).٢٨/١٤٦( جمموع الفتاوى)٢(



 

  

 ١٩  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
 ال دولـة إال برجـال، وال رجـال إال بـامل، وال :جاء يف مأ ور احلكم والسياسات

 .)١(مال إال بعامرة، وال عامرة إال بعدل

اء لقد دلت األدلة الرشعية وسـنن اهللا يف األولـني واآلخـرين أن العـدل دعامـة بقـ
 . أ نية العز واملجد، ويكون النرص والتمكني، وتعلوبه يمتد األمناألمم والدول، و

 جمــــدها إال حــــني ، وال ترقــــى إىل عــــزارات اإلنــــسانية ال تبلــــغ أوج عزهــــاإن احلــــض
يعلــــو العــــدل تاجهــــا، وتبــــسطه عــــىل القريــــب والبعيــــد، والقــــوي والــــضعيف، والغنـــــي 

  . ، والكبري والصغريوالفقري
ئع-  احلكيمـــة، وتعلقـــت بـــه الفطـــر رضـــيته العقـــول، و العـــدل اتفقـــت عليـــه الـــرشا
ن عـىل ، فجميع الناس متفقـوتباهى به امللوك والقادة والساسة، ومدحوا به، والسوية

ن أهنـم مـن أهلـه ولـو كـانوا ظـاملني، ولـذا قيـل ، ويزعمـواستحـسانه ويطـالبون بتحقيقـه
اس شــعروا ومتــى قــام العــدل بــني النــ...  هــو مــا قــام يف النفــوس أ ــه مــستقيم:يف تعريفــه

  .ا وصلحت أحواهلم واستقامت أمورهمباألمان واالطمئنان والرض

                                                        
 .دروس صوتية مفرغة ..  محيد بن صالح الشيخ  من دروس)١(



 

 

 

 

 

 

  : تعريف اإلحسان لغة-١
واحلــــسنة ضــــد ، اإلحــــسان ضــــد اإلســــاءة، مــــصدر أحــــسن أي جــــاء بفعــــل حــــسن

ِرجل حمـس: ، يقالالسيئة ْ ُ وحمـسان، ويقـالٌنُ ٌ ْ َأحـسن يـا هـذا فإنـك حمـسان، أي ال تـزال : ِ َْ ِ ْ ِْ
ًحمــــــسنا ِ ْ : عــــــامل واألقــــــوال ضــــــد املــــــساوئ فــــــيهام، قــــــال اهللا تعــــــاىلواملحاســــــن يف األ. ..ُ
َويــــــــدرءون باحلــــــــسنَة الــــــــسيئة﴿ ََ ِّ َ ََّ َ ُ َِ َ ْ ِ التي هــــــــي ﴿: ، وقــــــــال تعــــــــاىل]٢٢:الرعــــــــد[﴾ْ َادفــــــــع بــــــــ ِ ِ َّ َِ ْ ْ

ُأحسن َْ َأ بع السيئة احلسنَة متحهاو« :يثويف احلد، ]٣٤:فصلت[﴾َ ُ ِّْ َ ََّ َ ْ َ َ ِ ْ َّوحسنت اليشء .. .)١(»َ
                                                        

  :ب ورد هذا اللفظ من حديث أيب ذر ومعاذ )١(
ــــديث أيب ذر  ــا حـ ــــد يف املـــــسند افأمـــ ــه أمحـ ــ) ٥/١٥٣،١٥٨( فأخرجـــ ــ ــه )٢١٤٤١، ٢١٣٩٢(مرقـ ــ ، وأخرجـ

كتــاب  )١٩٨٧(رقـم) ٤/٣٥٥( بـاب يف حـسن اخللــق، وأخرجـه الرتمـذي )٢٧٩١(رقـم) ٢/٤١٥( الـدارمي
: صـحيح، ثـم سـاق بـسنده عـن معـاذ، وقـال حـسن حـديث: الرب والصلة، باب ماجاء يف معارشة الناس، وقـال

ــــصحيح ــ ــــديث والــ ــ ــــسنده أيب حـــ ــ ــزار يف مــ ــ ــ ــــاين، والبـــ ــ ــــسنه األلبـــ ــ ــــم) ٩/٣٨٣(ذر، وحــ ــ ــاكم يف )٣٤٠٤(رقـــ ــ ــ ، واحلـــ
ــذا :، وقــــال)١٧٨(رقــــم) ١/١٢١( املــــستدرك ىل صــــحيح حــــديث هــ ــ ــه  مل و الــــشيخني رشط عــ ــاه، ووافقــ خيرجــ

=  .الذهبي 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٢٠



 

  

 ٢١  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
: فيف قصة يوس ، وقوله تعاىل، وأحسنت إليه وأحسنت بهْو مجَّلته، ًحتسينا، أي زينته

ِوقد أحسن يب إذ أخرجني من السجن﴿ َ َْ َ َ َ ْ َِّ َ َِ ِ ْ ْ َِ ِ   .)١(َّقد أحسن إيل: ، أي]١٠٠:يوسف[﴾ْ

  :حا معنى اإلحسان اصطال-٢
ُلـــــــسياق الــــــذي يـــــــرد فيــــــه لفـــــــظ خيتلــــــف معنـــــــى اإلحــــــسان اصـــــــطالحا بمختلــــــف ا

قبـة، ؛ فإذا اقرتن اإلحسان بـاإليامن واإلسـالم كـان ااإلحسان َملـراد بـه اإلشـارة إىل املرا ُ
أن تعبـد «: يف حـديث جربيـل ص، و هذا هو الذي بني حقيقته النبي و حسن الطاعة

ه فإن اهللا ه فإن مل تكن ترا كاهللا كأ ك يرا ، وهو اجلد يف القيام بحقوق اهللا عىل )٢(» يرا
  .وجه النصح، والتكميل هلا

ًأما إن ورد اإلحسان مطلقا دون أن يكون مقرتنا باإلسالم و اإليام ن ؛ فإن املراد ً
  .به فعل ما هو حسن

 أحـسن مـصدر اإلحـسان: علامؤنـا قـال فقـد اإلحسان  وأما:قال اإلمام القرطبي
                                                       

=

) ١/٣٢٠(الـــصغري ، والطــرباين يف املعجــم)٢٢١١٢(رقــم) ٥/٢٣٦(وأمــا حــديث معــاذ فأخرجــه أمحـــد أ ــضا

ــري ، ويف املعجــــم)٥٣٠( رقــــم ــي يف شــــعب،)٢٩٦،٢٩٧،٢٩٨(رقـــــم) ٢٠/١٤٤،١٤٥(الكبــ ــامن  والبيهقــ  اإليـــ
 ).٨٠٢٣،٨٠٢٥،٨٠٢٦(رقم) ٦/٢٤٤(

ــــسكر)١( ــة للعــ ــ ــــروق اللغويــ ــــر الفــ ــــدي)١/١٩٣( انظــ ــــروس للزبيــ ــاج العــ ــ ــــراب)٣٤/٤٢٢(، وتــ ــــسان العــ ــادة  ، ولــ ــ مــ
 .بترصف . )حسن(

ــي )٢( ــؤال جربيــــل النبــ ــامن، بــــاب ســ ــاري، كتــــاب اإليــ ــالم واإلحــــسان وعلــــم ص أخرجـــه البخــ ــامن واإلســ  عــــن اإليــ
ــاىل،وأخرجـــه يف كتــــاب التفـــسري، )٥٠(رقــــم )١/٢٧( الـــساعة  ﴾إن اهللا عنـــده علــــم الــــساعة﴿:  بــــاب قولـــه تعــ

ــــم) ٤/١٧٩٣( ــــسلم)٤٤٩٩(رقـــ ــه مـــ ــ ــ ــــم) ١/٣٠(، وأخرجـ ــ ــامن)١٠٦(رقـ ــ ــ ــــاب اإليـ ــامن ،  كتـــ ــ ــ ــة اإليـ ــ ــ ــــاب معرفـ بـــ
  .واإلسالم والقدر وعالمة الساعة



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٢٢
  : معنيني عىل ويقال، إحسانا حيسن

ك بنفـسه؛ ٍ متعــد:أحـدمها  منقــول وهـو وكملتــه، حـسنته أي كــذا، أحـسنت: كقولــ
  . اليشء حسن من باهلمزة

انيهام  مـــا إليـــه أوصـــلت أي فـــالن، إىل أحـــسنت: كقولـــك جـــر؛ بحـــرف ٍمتعـــد :وثـــ
  .به ينتفع

 مـــن حيـــب تعـــاىل فإنـــه معـــا؛ بـــاملعنيني مـــراد اآليـــة هـــذه يف وهـــو :)القرطبـــي( قلـــت
 ال دارك يف ســــجنك، والــــسنور يف الطــــائر أن حتـــى بعــــض، إىل بعــــضهم إحــــسان خلقـــه
 اإلحـــسان ومنـــه إحـــساهنم، عـــن غنـــي تعـــاىل وهـــو بإحـــسانك؛ تعهـــده تقـــرص أن ينبغـــي
  . واملنن والفضل والنعم

 إىل راجــــع األول املعنــــى فــــإن بالثــــاين؛ ال األول جربيــــل بــــاملعنى حــــديث يف وهــــو
قبـة واملكملـة، ةاملـصحح بأدائها ومراعاهتا العبادة إتقان  فيهـا، واستحـضار احلـق ومرا
 اهللا تعبد أن« :صبقوله  املراد وهو ،االستمرار وحالة الرشوع حالة وجالله عظمته
ه كأ ك ه تكن مل فإن ترا ك فإنه ترا قبة هذه يف القلوب وأرباب ،)١(»يرا   : حالني عىل املرا

دمها ه فكأ ــه احلــق مــشاهدة عليــه غالــب: أحــ  هــذه إىل ار أشــص النبــي ولعــل ،يــرا
                                                        

حـسان، أخرجـه مــسلم يف  عـن اإلسـالم واإليــامن واإلص يف سـؤال جربيـل النبــي اجـزء مـن حـديث عمــر  )١(
ــامن، وقـــد أخرجــه البخـــاري مــن حـــديث أيب هريـــرة) ١٠٢(رقـــم) ١/٢٨(صــحيحه  )١/٢٧ (ا كتــاب اإليـ

 ويف الـــساعة، وعلــم واإلحــسان واإلســـالم اإليــامن  عــنص النبـــي جربيــل ســؤال كتــاب اإليــامن، بـــاب٥٠رقــم
ــــروم ــ ــــورة الــ ــ ــــسري سـ ــ ــــسري، تفــ ــ ــــاب التفـ ــ ــــم)٤/١٧٩٣(كتـ ــ ــــضا)٤٤٩٩(رقـ ــ ــــسلم أ ـ ــ ــه مــ ــ ــ ــــم) ١/٣٠( ، وأخرجـ ــ  رقــ

)١٠٨ ،١٠٦(. 



 

  

 ٢٣  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
  . )١(»الصالة يف عيني قرة وجعلت«: ص بقوله احلالة

انيهام ـــــ  عليـــــه مطلـــــع ســـــبحانه احلـــــق أن عليـــــه يغلـــــب لكـــــن هـــــذا، إىل تنتهـــــي ال :وث
ِالــــذي﴿: تعــــاىل بقولــــه اإلشــــارة وإليــــه لــــه، ومــــشاهد ك َّ را َيــــ َ َحــــني َ ُتقــــوم ِ ُ َوتقلبــــك. َ َ َُّ َ  ِيف َ

َالــساجدين ِ ِ ا َِّالإ﴿: ، وقولــه]٢١٩–٢١٨:الــشعراء[﴾َّ ــ يكم ُكنَّ ْعلــ ُ ْ َ ًشــهودا َ ُ ْإذ ُ َتفيــضون ِ ُ ِ ِفيــه ُ ِ﴾ 
  .)٢(]٦١:يونس[

ال ابــن عاشــور  هــو مــن إىل يلزمــه ال ممــن باحلــسنى معاملــة فهــو اإلحــسان  وأمــا:قــ
 كـان مـا وأعـاله لفاعلـه، ًالزمـا يكـن ومل بـه َاملعامـل عنـد ًحمبوبا كان ما: َواحلسن أهلها،

 وهـــو الواجـــب، العـــدل عـــىل زاد فـــيام املعاملـــة يف اإلحـــسان ثـــم ...تعـــاىل اهللا جانـــب يف
 بحكــم َاإلحــسان ُحــرم مــا إال األصــناف ســائر ومــع واألفعــال األقــوال مجيــع يف يــدخل
  .)٣(الرشع

  :واإلحسان نوعان -٣
القيــــام بحقـــــوق اهللا عــــىل وجـــــه ، وهــــو اجلـــــد يف  إحــــسان يف عبــــادة اخلـــــالق:األول

 ص، وصـدق االتبـاع لرسـوله مـن حيـث حتقيـق اإلخـالص هللا ، والتكميـل هلـاالنصح
                                                        

ــــد)١( ــه أمحــ ــ ــــديث  أخرجــ ــــن حــ ــزء مــ ــ ــــم) ٣/١٢٨( جــ ــــسائي)١٢٣١٥،١٢٣١٦(رقــ ــــم) ٧/٦١(، والنــ  ،٣٩٣٩( رقــ
ىل صــحيح حــديث هــذا : ، وقــال)٢٦٧٦(رقــم) ٢/١٧٤(، واحلــاكم يف املــستدرك)٣٩٤٠  ومل مــسلم رشط عــ

ــس  ــذهبي، كلهــــم مــــن حـــديث أ ــ ــه الــ ــاه، ووافقــ ــرباين يف املعجــــماخيرجـ ــه الطــ ــ ، وأخرجــ ) ٢٠/٤٢٠(ريالكبــ
  .من حديث املغرية مقترصا عىل اللفظ املذكور أعاله) ١٠١٢(رقم

  .)١٠/١٦٦،١٦٧( اجلامع ألحكام القرآن)٢(
 .)٢٥٥/(١٤ التحرير والتنوير، الطبعة التونسية)٣(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٢٤
ا ممن أسلم وجهه   وهو حمسن ﴿: ام مجع بينهام يف مثل قوله تعاىلك ٌومن أحسن دينً َ َ ُ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ ْ َِ ِْ ُ ُ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ َِ

ًواتبع ملة إبراهيم حنيفا واختذ ا  إبراهيم خليال َ ً َ َِّ َ َ َ ْ َ َ ِْ ِِ ُِ َّ َ َّ َ َ َ َ َِ ِ   .]١٢٥:النساء[﴾َّ
اوي ال املنـــــ ٌحـــــسان يكملـــــه إ ٌامن بـــــاطنإيـــــ  يقيمـــــهٌ ظـــــاهرٌم إســـــال : اإلحـــــسان:قـــــ

، ٍقـت و حـنيَّ و تعـاىل  يف كـل وتبـارك  بمعنـي أن تـشاهد اهللا حيـال تعبـدك لـه،ٌشـهودي
  . )١(َّفاإلحسان يستغرق الدين كله

  : اإلحسان إىل اخللق: والثاين
، ولكنــــه يتفــــاوت  بــــذل مجيــــع املنــــافع مــــن أي نـــوع كــــان، ألي خملــــوق يكــــونوهـــو

، سن إلــــيهم، وحقهــــم ومقـــــامهم، وبحــــسب اإلحــــسان، وعظــــم موقعـــــهبتفــــاوت املحــــ
  .)٢(سبب الداعي له إىل ذلك، وبحسب إيامن املحسن وإخالصه، والوعظيم نفعه

غــب ال الرا اين اإلنعــام عــىل الغــري، :أحــدمها: وجهــني اإلحــسان عــىل :وقــ  :والثـــ
ً، وذلك إذا علم علام حسنًا أو عمل عمال حسنًاإحسان يف فعله ً")٣(.  

َحسان واإلنعاماإل ْْ َّأن اإل: َ َحسان يكون لنفس اإلنسان ولغريه، تقولَ ُأحـسنْت : ْ َ ْ َ
َّ واإلنعام ال يكون إال لغريه،ىل نفيسإ َ ْ)٤(. 

َاإلحسان واإلفضال َ َواإلفـضال، )النفـع احلـسن: (َّأن اإلحـسان :ْ ئـد النَّ (:ْ َّفـع الزا
                                                        

 . )٢٧٩ص( انظر التوقيف عىل مهامت التعريف للمناوي )١(
  .)٢٠٤،٢٠٦ص( هبجة قلوب األ رار للسعدي )٢(
  .)٢٣٦ص(املفردات  انظر )٣(
  ).١٣/١١٤( انظر لسان العرب البن منظور)٤(



 

  

 ٢٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
َ، وقد خـص اإلحـسان بالفـضل، ومل جيـ)ِّعىل أقل املقدار ْ َّ َّ ـه ِّب مثـل ذلـك يف الزيـادة؛ ألُ

 .)١(ِّجرى جمرى الصفة الغالبة

َاإلحـــسان والفـــضل ْن اإلحـــإ :ْ ًسان قــد يكـــون واجبـــا وغـــري واجـــبَّ ل ال ـوالفـــض ،َ
ِما يتفضل به من غري سبب يوجبهَّوإنام هو  ًيكون واجبا عىل أحد، َّ()٢(.  

                                                        
  . )٢٣ص( الفروق اللغوية أليب هالل العسكري )١(
 .)٢٤ص( الفروق اللغوية أليب هالل العسكري )٢(
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 لقــــــد نــــــوه اهللا ســــــبحانه وتعــــــاىل بفــــــضل اإلحــــــسان حتــــــى ورد مــــــصدر اإلحــــــسان
  .ً موضعا)١٦٥( بمشتقاته يف كتاب اهللا تعاىل يف

ُّوأحـــسنُوا إن ا  ُحيـــب ﴿ :كتابـــه العزيـــز أ ـــه حيـــب املحـــسننيفـــأخرب ســـبحانه يف  ْ َِ َ َّ َّ ِ ِ َ
َاملحــسنني ِ ِ ْ ُ وكفــى ،  والتأ يــدبــاحلفظ والنــرص والتوفيــقوأخــرب أ ــه معهــم  ،]١٩٥:البقــرة[﴾ْ

ًبذلك فضال ورشفا َإن ا ﴿: فقال سبحانه، ً َّ َّ َمع الذين اتقوا والذين ِ َ ْ َ َِ َِّ َ ََّّ َهم حمسنُون َ ِ ْ ُ ْ ُ﴾ 
َوإن ا  ملع املحسنني﴿: ، وقال]١٢٨:البقرة[ ِ ِ ْ َ َُ ْ َ َ َ َّ َّ   .]٦٩:العنكبوت[ ﴾ِ

ء اإلحــس﴿: جعــل ســبحانه جــزاء اإلحــسان مــن جنــسه، فقــال و زا َهــل جــ ُْ َِ ْ َ ْ َّان إال َ ِ ِ
ُاإلحـــسان َ ْ ِ ى: "، وقـــال]٦٠:محنالــر[﴾ْ زي الـــذين أحـــسنُوا باحلـــسنَ ْوَجيـــ َ ُْ ْ ِ ْ َ َ ََ ِ َّ ، فمـــن ]٣١:الـــنجم[﴾ِ

 اآلخــرة يكــون واإلحــسان يف اجلـزاء كــام يكـون يف... أحـسن عملــه؛ أحـسن اهللا جــزاءه
َللذين أحسنُوا يف هذه الدنيا حـ﴿: قبل ذلك يف الدنيا، قال تعاىل َ ْ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ رة َّ ِسنَة ولـدار اآلخـ َِ ُ َْ َ َ ٌَ

َخري ولنعم دار املتقني َِّ ُِ ْ ُ ََ ْ ََ ٌ ْ عود عىل صاحبها يف العاجل فثمرة اإلحسان ت.... ]٣٠:النحل[﴾َ
ْإن أحسنتم أحسنتم أل فسكم﴿: واآلجل، قال تعاىل ْ َ ْ َُ ِ ُ َْ َ َِ ُ ُْ ْ ء[﴾ِ وماذا يريد العبد . ..]٧:اإلرسا

أمجــع مــا يــدعو بــه  ومــن أمجــع كــان مــن ولــذا ،ب بعــد صــالح دينــه ودنيــاه وآخرتــهويطلــ
ا﴿ :العبـد أن يقــول ــ َّربنَ ا َ ــ َالـدنيا ِيف ِآتنَ ْ ًحــسنَة ُّ َ ِويف َ رة َ ِاآلخــ َِ ًحــسنَة ْ َ ا َ ــ ِوقنَ ذاب َ َعــ َ ار َ ــ  ﴾النَّ

  .]٢٠١:البقرة[



 

  

 ٢٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
نَزيد املحـسنني﴿: ليهم بالزيـادة حتقيقـا لوعـده ع اهللابل تفضل َوسـ ُِ ِ ْ َُ ْ ِ ، ]٥٨:البقـرة[ ﴾َ

ادة﴿ :تعـاىل  ســبحانهفقـال ى وزيــ ذين أحــسنُوا احلــسنَ ٌللــ َ َ َ ْ َِ ْ َُ ْ َ ِ ، وفــرسها رســول ]٢٦:يـونس[﴾َِّ
ة«:  بــأن احلــسنىاعــن صــهيب  بـام رواه مــسلم صاهللا  ادة، اجلنــ ر إىل : والزيــ النظــ

 .)١(»وجه اهللا عز وجل

ـة ا  قريــب ﴿: ، فقـالاملحـسننيوقـد أخـرب اهللا تعـاىل أن رمحتـه قريبـة مــن  ٌإن رْمحَ ِ َ َ َِّ َّ َ ِ
ُمـن امل ْ َ َحـسننيِ ِ ِ ، فكـام كـانوا مـشفقني يف الـدنيا ورمحـاء اسـتحقوا رمحـة اهللا ]٥٦:األعـراف[﴾ْ

  . تعاىل والقرب منها
اك نــــستعني﴿ومنزلـــة اإلحـــسان مـــن منـــازل  اك نعبـــد وإيـــ ُّهـــي لـــب اإليــــامن  ﴾إيــــ

  .)٢(ٌوهي جامعة  ا عداها من املنازل، فجميعها منطوية فيها، وروحه وكامله
َ؛ ألن العـدل أن يأخـذ اإلنـسان مالـه فـوق منزلـة العـدل ،نزلة اإلحـسان عظيمـةوم ْ َّ

ْا لـه، وأن يعطـي أكثـر ممـا ْواإلحـسان يعنـي أن يأخـذ اإلنـسان أقـل ممـ... ويعطي ما عليه
ِإن ا  يأمر بالعدل واإلحسان﴿:  وكالمها مأمور به يف قوله تعاىل،عليه َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ََّ ّ   .]٩٠:النحل[﴾ِ

 مــن أســامء اهللا وصــفاته، فأســامء اهللا كلهــا حــسنى، إلحــسان أ ــهوممــا يبــني فــضل ا
                                                        

يــا : يبعـث يـوم القيامـة مناديـا ينـاديتعــاىل إن اهللا «: صشـعري عـن رسـول اهللا يب موسـى األأ ورد مـن حـديث )١(
 والزيـادة النظـر ، فاحلـسني اجلنـة، إن اهللا وعدكم احلسنى وزيادة-صوت يسمعه أوهلم وآخرهمب- أهل اجلنة

ــــرمحن ــه الــ ــ ــــسريأ. »إىل وجــ ــربي يف التفــ ــ ــه الطــ ــ ــــسنةأ، و)١١/١٠٥(خرجــ ــــل الـــ ــاد أهــ ــ ــائي يف اعتقــ ــ ــه الاللكــ ــ  خرجــ
النظـــر إىل ة دلكـــم عنـــدي الزيـــا«: فيقـــول، فنظـــروا إىل اخللـــل فـــسأ وا اهللا الزيـــادة": ، وفيـــه٧٨٢ رقـــم)٣/٤٥٥(

ــي ــامن)١٨١( رقـــم)١/١٦٣(  وورد مــــن حـــديث صــــهيب يف صـــحيح مــــسلم،»وجهـ ــات ،  كتــــاب االيـ بــــاب إثبــ
  .خرة رهبم سبحانه وتعاىل ما يشهد لذلك يف اآلرؤية املؤمنني

  . وما بعدها)٢/٤٨٠( انظر مدارج السالكني )٢(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٢٨
زل أحــسن ﴿ :بالغــة الكــامل واجلــامل واجلــالل، وال أحــد أحــسن مــن اهللا حــديثا َا  نــ َْ َ َ َّ َ ُ َّ

اين ا متــشاهبا مثـــ َاحلــديث كتابـــ ِ َ َ ُ ًً ِ َ َ َ ِ ِ ِ َ بغة ا  ومـــن ﴿، وال أحـــسن منــه صــبغة ]٢٣:الزمــر[﴾ْ ْصـــ َ َْ ِ َّ َ َ ِ
بغ َأحسن مـن ا  صـ ْ َ ُ ِْ ِ َّ ِ َ َصـبغة" و،]١٣٨: البقـرة[﴾ًةَ َ ْ ِا  ِ َصـبغة" وانتـصاب، اهللا ديـن "َّ َ ْ  "َّا  ِ

َفطرت﴿ :كقوله اإلغراء عىل َ ْ ِا  ِ   .)١(عليكموه ،ذلك الزموا: أي ]٣٠:الروم[﴾َّ
َفتبارك ا  أحسن اخلالقني﴿: أحسن اخلالقنيسبحانه وهو  َِ ِ َ ْ ُ ْ ََ ََ ُ َّ َ ، وال ]١٤:املؤمنون[﴾َ

ْومن﴿: أحد أحسن منه حكام ُأحسن ََ َْ َمن َ ِا  ِ ًحكام َّ ْ ٍلقوم ُ ْ َ َيوقنُون ِ ِ   .]٥٠:ا ائدة[﴾ُ
، ٌإن اهللا حمــــــــسن«: كـــــــام يف احلـــــــديث) ناملحـــــــس(ســـــــبحانه وتعـــــــاىل ومـــــــن أســـــــامئه 

  .)٢(»فأحسنوا

                                                        
  ).١/٦٨(، وتفسري السعدي)١/٤٥٠(كثري ابن تفسري:  انظر)١(
ه البــن عـدي مـن حـديث ســمرة، وهـو يف مـصنف عبــد )١٨٢٣(بـاين يف صـحيح اجلــامع رقـم صـححه االل)٢(  وعـزا

زق ــرا ــظ)٨٦٠٣( رقــــم)٤/٤٩٢( الــ »:  بلفــ ــإذا قتلــــتم فأحــــسنُوا ِ ِإن ا  حمــــسن ُحيــــب اإلحــــسان إىل كــــل يشء، فــ ِ ِْ ْ ُّ ٌ ََّ َ َ َ َ َ َّْ َُ َْ ِِّ ٍِ ْ َ ْ ُُ َ ِ ْ َ
َالقتلـة، وإذا ذبحـتم فأحـسنُوا الــذبح ْ ْ َْ ْ ََّ َ َ َ َِ َِ ُ ِْ َ ُ، وليحـد أحـدكم شــفرته، ولـريح ذبيحتـهْ َ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َِّ َ ِْ ُ ْ َْ َْ ُ َ  ، وانظــر املعجـم الكبـري للطــرباين»ِ

 رقـــم )٣/١٥٤٨(وأصــل احلـــديث يف صــحيح مـــسلم مــن حــديث شـــداد بــن أوس ، )٧١٢١( رقــم)٧/٣٧٥(
  .الشفرة وحتديد والقتل الذبح بإحسان األمر كتاب الصيد والذبائح، باب) ١٩٥٥(
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َّإن﴿: عـــــدل واإلحـــــسان بـــــإطالق، قـــــال تعـــــاىلورد األمـــــر بال َا  ِ ُأمرَيـــــ َّ ُ ِبالعـــــدل ْ ْ َ ْ ِ 
ِواإلحـــــسان َ ْ َِ مـــــع كـــــل ليكونـــــا  و، كـــــل يشء، وذلـــــك لـــــيعام بـــــيشءاومل يقيـــــد ]٩٠:النحـــــل[﴾ْ

  ...أحد
 مطلـوب فـيام كام أن اإلحسانففيجب العدل مع اهللا، ومع الناس، ومع النفس، 

ذلك مطلــوب اإلحـسان إىل عبــاد اهللا، بـل ومطلــوب اإلحــسان ، كــبـني العبــد وبـني اهللا
  .ان مطلوب يف العبادات واملعامالتي أن اإلحس، أإىل النفس

ترك اإلحـسان فـيام بينـه وبـني اهللا، واإلحـسان وهلذا نجد القرآن يقرن بني ذم من 
َوال﴿: إىل عباد اهللا، فقد قال عن املنافقني َيأ ون َ ُ ْ َالصالة َ َ َّإال َّ ْوهم ِ ُ َكساىل َ َوال َُ َينْفقون َ ُ ِ ُ 

َّإال ْوهــم ِ ُ ارهون َ َكــ ُ ِ  ،، فـــال أحــسنوا يف عبــادة اهللا، وال أحــسنوا إىل عبـــاد اهللا]٥٤:التوبــة[﴾َ
ُّكل﴿: وقال يف حق أهل النار ٍنفس ُ ْ َبام َ ْكسبت ِ َ َ ٌرهينَة َ ِ َّإال .َ َأصحاب ِ َ ْ ِاليمني َ ِ َ ٍجنَّات ِيف .ْ َ 

َيتساءلون ُ َ َ َ ِعن .َ َاملجرمني َ ِ ِ ْ ُ ْسلككم َما .ْ َُ َ َسقر ِيف َ ُقالوا .ََ ْمل َ ُنك َ َمن َ ِّاملصل ِ َ ُ ْومل .َنيْ َ ُنك َ ُنطعم َ ِ ْ ُ 
َاملسكني ِ ْ ِ ا .ْ ُوكنَّ ُنخوض َ ُ َمع َ َاخلائضني َ ِ ِ َ ا. ْ ُوكنَّ ُنكذب َ ِّ َ ِبيوم ُ ْ َ ِالدين ِ َّحتى .ِّ َأ انا َ َ ُاليقني َ ِ َ ْ﴾ 

تـــــركهم الـــــصالة، وعـــــدم إطعـــــامهم :  فـــــذكر مـــــن أســـــباب دخـــــوهلم النـــــار]٤٧-٣٨:املـــــدثر[
وأصـل اإلحـسان فـيام بـني  للمعبـود اإلخالص عمود الصالة، وهي ، فرتكوااملساكني



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٣٠
 للخلــق، فــال اإلحـسان مراتــب مــن هـو الــذي املـسكني إطعــام ، وتركــوا وبــني ربـهالعبـد

َالـذين﴿: يف موضـع آخـر تعـاىل قـال للمخلوق، كـام إحسان وال للخالق إخالص ِ ْهـم َّ ُ 
راءون َيـ ُ َ َويمنَعـون .ُ ُ َ اعون َْ َا ـ ُ َ  اليمـني أصـحاب بـه وصـف مـا ضـد وهـذا ،]٦،٧:ا ـاعون [﴾ْ
َالذين﴿: بقوله ِ َيقيمون َّ ُ ِ َالـصالة ُ َ ا َّ َّوممـ اهم َِ ـ ْرزقنَ َُ ْ َينْفقـون َ ُ ِ اىف﴿: وقـال ،]٣:األ فـال[﴾ُ َتتجـ َ َ َ 

ْجنُوهبم ُ ُ ِعن ُ ِاملضاجع َ ِ َ َ َيدعون ْ ُ ْ ْرهبم َ َُ ًخوفا َّ ْ ًوطمعا َ ََ َّومما َ ْرزقنَاهم َِ َُ ْ َينْفقون َ ُ ِ   .]١٦:السجدة[﴾ُ
 تـارة، وأ نــى هبــام أمـر: كتابــه يف موضـع غــري يف نياألصـل هــذين بـني ســبحانه فقـرن

 وال علـيهام النجـاة مـدار تـارة، فـإن تاركهام والعقاب بالويل تارة، وتوعد فاعليهام عىل
  :نقسم هذا املبحث إىل مطلبنيسو.... هبام أخل ملن فالح
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َّإن﴿:  يف تفسري قوله تعاىليقول السعدي َا  ِ ُيأمر َّ ُ ْ ِبالعدل َ ْ َ ْ فالعدل ": ]٩٠:النحل[﴾ِ
ك أداء العــدل  و،الــذي أمــر اهللا بــه يــشمل العــدل يف حقــه يف حــق عبــاده، فالعــدل يف ذلــ

احلقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب اهللا عليـه مـن احلقـوق ا اليـة والبدنيـة 
 مــا ٍفيــؤدي كــل والواملركبــة مــنهام يف حقــه وحــق عبــاده، ويعامــل اخللــق بالعــدل التــام، 

عليــــه حتــــت واليتــــه ســــواء يف ذلــــك واليـــــة اإلمامــــة الكــــربى، وواليــــة القــــضاء ونـــــواب 
   .، فال يظلمها وال حيملها ما ال تطيق، ويعدل يف حق نفسهاخلليفة، ونواب القايض

، وأمـــرهم ص  هـــو مـــا فرضـــه اهللا علـــيهم يف كتابـــه، وعـــىل لـــسان رســـولهوالعـــدل
ء وســــــائر بــــــسلوكه، ومــــــن العــــــدل يف املعــــــامال ت أن تعــــــاملهم يف عقــــــود البيــــــع والــــــرشا

املعاوضــــات، بإيفــــاء مجيــــع مــــا عليــــك فــــال تــــبخس هلــــم حقــــا وال تغــــشهم وال ختــــدعهم 
  .)١(...وتظلمهم

 :فنقــولكـن أن نـشري إىل بعــض جمـاالت العـدل، وبنـاء عـىل هـذا الفهــم الـشامل يم
  :إن جماالت العدل كثرية، وهي

  :العدل يف حق اهللا تعاىل 
رشاك بــــه ، كـــام أن أظلــــم الظلـــم اإلالعــــدل مـــع اهللا تعــــاىل بتوحيـــده: لدأعظـــم العـــ

                                                        
  .)٤٧٧ص(دي  تفسري السع)١(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٣٢
يمســبحانه،  ال ابــن القـــ التوحيـــد، ، كــام أن أعـــدل العــدل فــإن الـــرشك أظلــم الظلـــم ":قـــ

ا األولفالعـدل قـرين التوحيــد، والظلـم قــرين الـرشك، وهلــذا جيمـع سـبحانه بيــنهام،   أمــ
َشــهد﴿: ففـي قولــه ِ ُا  َ ه َّ ُأ ــ َّ َإ  َال َ َ َّإال ِ َهــو ِ ة ُ ُواملالئكــ ََ ِ َ ْ ُوأولــو َ ُ ِالعلــم َ ْ ائام ِْ ًقــ ِ ِبالقــسط َ ِْ ْ  آل[﴾ِ

ٌإن الّرشك لظلم عظيم﴿ :فكقوله تعاىل، وأما الثاين ]١٨:عمران ٌِ َ ْ ُ َ ََّ ْ وقال  ...)١("]١٣:لقامن[﴾ِ
  .)٢("حيد والعدل مها مجاع صفات الكاملالتو: "ً أ ضاابن القيم

 :العدل مع النفس

، مانـــــة التـــــي كلفـــــه اهللا عـــــز وجـــــل هبـــــاعـــــدل قيـــــام اإلنـــــسان باألويـــــدخل يف هـــــذا ال
اب اهللا وغـضبه مـصداق قولـه عـز والعمل عىل خالصها ونجاهتـا ممـا ال تطيقـه مـن عـذ

َأهيا َيا﴿: وجل ُّ َالذين َ ِ ْأ فسكم ُقوا َآمنُوا َّ َُ ُ ْ ْوأهليكم َ ُ ِ ْ َ ًنارا َ َوقودها َ ُ ُواحلجارة ُالنَّاس َُ َ َ َِ َعليها ْ ْ َ َ 
ٌمالئكــة ََ ِ ٌغــالظ َ َ ٌشــداد ِ َ َيعــصون َال ِ ُ ْ َا  َ ا َّ رهم َمــ ْأمــ َ َُ َويفعلــون َ ُ َْ َ ا َ َيــؤمرون َمــ ُ َ ْ ، ]٦:التحــريم[﴾ُ

ويقابل هذا النوع من العدل ظلم اإلنسان لنفسه برتك ما أمـر اهللا بـه أو بفعـل مـا حـرم 
َّإن﴿ :، ومـــا ال يتعــدى رضره إىل غـــريه عــز وجــل عليـــه ممــا هـــو دون الــرشكاهللا َا  ِ  َال َّ

ُيظلم ِ ْ اس َ ًشيئا َالنَّ ْ َّولكن َ َِ اس َ ْأ فسهم َالنَّ َُ ُ ْ َيظلمون َ ُْ ِ   .]٤٤:يونس[﴾َ
يل ٌعبد من العدل أمر ظاهر ال خيفىإن حظ ال ":قال الغزا َّ، فأول يشء جيب عليه ٌ

أســـريين حتـــت إشـــارة العقـــل مــن العـــدل يف صـــفات نفـــسه أن جيعـــل الـــشهوة والغـــضب 
، أمـا ظلمـه، هـذا يف اجلملـةًا للشهوة والغضب فقد ، فإنه لو جعل العقل خادموالدين

                                                        
ئد )١(   ).٨١ص(بن قيم اجلوزية  ال الفوا
  .)٣/٤٢٣( مدارج السالكني)٢(



 

  

 ٣٣  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
عـاة حـدود الـرشع كلهـاتفصيالت ما جيب عليه يف العدل  ، وإن عدلـه يف يف نفـسه فمرا

  .)١("له عىل الوجه الذي أذن الرشع فيهُكل عضو أ ه يستعم
ِّيكلـُف َال﴿:  حتملها ما ال تطيـق، قـال تعـاىلومن العدل مع النفس إال َ ُا  ُ ًنفـس َّ ْ  اَ

َّإال َوسعها ِ َ ِّيكلـُف َال﴿: ، وقـال]٢٨٦:البقـرة[﴾ُْ َ ُا  ُ ًنفـسا َّ ْ َّإال َ ا ِ ا َمـ َآتاهـ َ ، ومـن ]٧:الطـالق[﴾َ
 ، فـــالبلغنـــي أ ـــك تـــصوم النهـــار، وتقـــوم الليـــل«:  لعبـــد اهللا بـــن عمـــروصذلـــك قولـــه 

  .)٢(»ً، وإن لزوجك عليك حظاتفعل، فإن جلسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا
ىل التمتـــع بالوســـطية وعـــدم ، مـــدربا إياهـــا عـــملـــرء عـــادال مـــع نفـــسهوحـــني يكـــون ا

ط، وعــدم تعــريض نفــسه  ــا ال تطيقــه نــسان كيــف يكــون ، حــتام ســيتعلم هــذا اإلاإلفــرا
  .عادال مع اآلخرين

  :العدل مع العباد
، وال يمكـــن أن هــذا القــسم مــن األمهيــة بمكـــان، وهــو ثمــرة القــسمني الــسابقنيو

 واتبـاع منهجـه ،من األقسام إال بتطبيق رشع اهللا عز وجـليتحقق هذا القسم أو غريه 
إال فــال عــدل وال ، وصجــل وعــال الــذي أمرنــا بــه وبينــه يف كتابــه وعــىل لــسان رســوله 

  .، وإنام كفر وظلم وفسوققسط وال استقامة
 فإذا حكم يف حياة الناس منهج آخر من وضع البرش الزمه جهل البـرش وقـصور

                                                        
يل بترصفي )١(  ).١٠١-٩٨ ص (نظر  املقصد األسنى يف رشح معاين أسامء اهللا احلسنى للغزا
بـــاب النهـــى عـــن صـــوم الـــدهر ملـــن تـــرضر بـــه أو فـــوت بـــه ،  كتـــاب الـــصوم)٢٨٠٠(رقـــم) ٣/١٦٦( رواه مـــسلم)٢(

  .وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم، فطر العيدين والترشيقأو مل ي، حقا
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ظلـــم الفـــرد للجامعـــة، أو ظلـــم اجلامعـــة للفـــرد، أو : تنـــاقضالبـــرش كـــام الزمـــه الظلـــم وال

، وحكـم اهللا عـز وجـل وحـده ظلم طبقة لطبقة، أو ظلـم أمـة ألمـة، أو ظلـم جيـل جليـل
َشـــهد﴿: ألي مـــن هــــؤالءهـــو املـــربأ مــــن اجلهـــل اهلــــوى وامليـــل  ِ ُا  َ ُأ ــــه َّ َّ َإ  َال َ َ َّإال ِ َهــــو ِ ُ 

ُواملالئكة ََ ِ َ ْ ُوأولو َ ُ ِالعلم َ ْ ِقائ ِْ ِبالقسط ًامَ ِْ ْ َإ  َال ِ َ َّإال ِ َهو ِ ُالعزيز ُ ِ َ ُاحلكيم ْ ِ َ َّإن .ْ َالدين ِ َعنْد ِّ ِا  ِ َّ 
ُاإلســــــالم َْ ِ اء واألعــــــداء، واألقربــــــاء عــــــدل اإلســــــالم يــــــسع األصــــــدق ]١٨،١٩:عمــــــران آل[﴾ْ

احليــــاة ، ويــــنظم كــــل ميــــادين والغربــــاء، واألقويــــاء والــــضعفاء، املرؤوســــني والرؤســــاء
فقهـــــــا ودروهبـــــــ عـــــــي والرعيـــــــة، واألوالد : ا وشـــــــؤوهناومرا يف الدولـــــــة والقـــــــضاء، والرا

، واألقـوال حقوق العبـاد يف األ ـدان واألمـوال، وعدل يف ٌواألهلني، عدل يف حق اهللا
  .ٌألعامل، عدل يف العطاء واملنعوا

   :له جماالت وتطبيقات كثرية منها) العدل مع العباد(وهذا القسم من العدل 
  :ًما، ويف الشهادة خصوصا العدل يف القول عمو-

َوإذا﴿: قال اهللا تعاىل ِ ْقلتم َ ُ ْ ُفاعدلوا ُ َِ ْولو ْ َكان ََ َقربى َذا َ ْ   .]١٥٢:األ عام[﴾ُ
َوإذا﴿: واملعنى ِ ْقلتم َ ُ ْ  اخلطاب ، بينهم وتفصلون ،الناس بني به حتكمون قوال ﴾ُ
دلوا﴿ واألحــوال املقــاالت عــىل بــه وتتكلمــون ُفاعــ َِ عــاة ،قــولكم يف ﴾ْ  يف دقالــص بمرا

 مــن عـىل امليـل فـإن ،بيانـه يلـزم مـا كـتامن وعـدم ،واإلنـصاف ،تكرهـون ومـن حتبـون مـن
 أهـل مقـاالت عـىل العـامل تكلم إذا ، بلاملحرم الظلم من مقالته يف أو فيه بالكالم تكره

 احلـــــق مـــــن فيهـــــا مـــــا يبـــــني وأن ،حقـــــه حـــــق ذي كـــــل يعطـــــي أن عليـــــه فالواجـــــب ،البـــــدع
 عليـــه جيـــب القـــايض أن الفقهـــاء منــه، وذكـــر ُوبعـــدها قاحلـــ مـــن قرهبـــا ويعتـــرب ،والباطــل



 

  

 ٣٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
  .)١(ولفظه حلظه يف اخلصمني، بني العدل

ه اآليــة الكريمــة بالعــدل يف القــول، ولــو كــان عــىل ذي تعــاىل يف هــذاهللا أمــر "وقــد 
بــة  كــام قــال ،، ولــو كــان عــىل نفــسه أو والديــه، ورصح يف موضــع آخــر بــاألمر بــذلكقرا
ِيا أهيا الذ﴿: تعاىل َّ َ ُّ َ ىل أ فـسكم أو َ مني بالقسط شهداء   ولـو عـ ِين ءامنُوا كونوا قوا َ َْ ْ َُ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ َْ ُ َُ ْ َ َ َّ َِ َّ َ َ ُِ

ِالوالدين واألقربني إن يكن غنيا أو فقريا فا  أوىل هبام فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن  َِ ْ َ ُ ْ ْ ّ ْ َ َ ْْ ُ ْ ْ َ َ ً َ َ ً ْ ِْ ِ َِ َّ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ََ ِ ِ ُ َّ َ ُ َ
ُتلووا أو تعرض ِ ْ ْ ُُ ََ ْ َوا فإن ا  كْ َ َّ َّ َ ًان بام تعملون خبرياِْ َ ُ َِ َِ َ ْ َ   .)٢(]١٣٥:النساء[﴾َ

ِفال تتب﴿: يف قوله تعاىلو َّ َ َ ْعوا اهلوى أن تعدلواَ ُ ْ ِْ ْ َ َُ َ  حتذير من اتباع أهـواء النفـوس ﴾َ
، بـل ال بـد كم، لغني عىل فقـري، أو لفقـري عـىل غنـي، فيقـول غـري احلـقيف امليل يف شهادت

  .الشهادة بقول احلق والصدقعدل يف من لزوم ال
  :  العدل يف احلكم بني الناس فيام شجر بينهم-

َإن ا  يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني ﴿: قال اهللا تعاىل ُ َ ُْ َ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ َ َ ُّ ََ ْ َِّ ِ ِِ ْ َ ََ ُِ ْ َ َّ
اس أن حتكموا بالعدل إن ا  نعام يعظكم به ِالنَّ ِ ِ ِِ ِْ ُُ ُُ َّ ْ َْ ََّ َ َّ ِ ِ ْ ْ َ َ ً إن ا  كان سميعا بصرياِ ً َ َِّ َ َِ َ َ َّ ، ]٥٨:النساء[ ﴾ِ

هم بالقـــــسط إن ا  ُحيـــــب املقـــــسطني﴿: وقـــــال تعـــــاىل نَ احكم بيـــــ َوإن حكمـــــت فـــــ َِ ِ ِ ِْ َّ ْ َ ُْ ْ ُّ ُ ْ ْ َ َِ َ َّ ِ ِْ َ ِْ ُ َ﴾ 
العـدل والقـسط يف احلكـم بـني النـاس، وأن اهللا تعـاىل  ففي هـذا بيـان فـضيلة ،]٤٢:ا ائـدة[

إذا حكمتم «: صقال رسول اهللا :  قالا س بن مالك عن أ، وحيب أهله، و حيبه
، فان اهللا عز وجل حمسن حيب املحسنني ، وإذا قتلتم فأحسنوا   . )٣(»ٌفاعدلوا

                                                        
 ).٢٨٠ص(السعدي   تفسري)١(
ء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي)٢(  ).٢/٣٣٢( انظر أضوا
  ).٥٧٣٥(رقم) ٦/٤٠،٤١( أخرجه الطرباين يف األوسط من حديث أ س)٣(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٣٦
ًوالعدل مطلوب ولو كان أحد الطرفني عدوا وخصام لدودا، فال يم ً نع ذلك مـن ً

ْيأهيا الذين ءامنُوا﴿: العدل يف احلكم بينهام، وكام قال تعاىل ََّ َ َِ َ ُّ َ كونوا قوامني   شهداء َ َ َُ َُّ ُِ َّ ِ َ ْ
آن قوم عىل أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا ا   كم شنَ َبالقسط وال َجيرمنَّ َّ ْ ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُ َ ُ َّْ َّ ََ َ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ َُ ْ ََّ ََ ٍَ ُ ِ ِ

َإن ا  خبري بام تعملون ُ ََّ ْ َ َ َِ ٌِ َ َّ   .]٨:ا ائدة[﴾ِ
إن املقسطني عند اهللا «: صل اهللا قال رسـو:  قالب عن عبد اهللا بن عمرو

ا يديـه يمـني، الـذين يعـدلون يف  ز وجـل، وكلتـ رمحن عـ عىل منابر من نور عن يمني الـ
  . )١(»حكمهم وأهليهم وما ولوا

 معناه  ،»الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا«: ص قوله :قال النووي
 أو مـارة أو قــضاء أو حــسبةأن هـذا الفــضل إنـام هــو ملـن عــدل فـيام تقلــده مـن خالفــة أو إ

 ،حقــوق أهلــه وعيالــه ونحــو ذلــك، وفــيام يلزمــه مــن نظــر عــىل يتــيم أو صــدقة أو وقــف
   .)٣(ٍواإلمام العادل سابع سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله، )٢( أعلمواهللا

َّقلت األمة هذه أمور من يشء عىل يكون أحد من ما«: جاء يف احلديث ُكثرت أم َ َ 
                                                        

ــارة، ) ٤٨٢٥(رقــــم )٦/٧( رواه مــــسلم )١( ــائربــــاب فــــضيلةكتــــاب اإلمــ ــة اجلــ ــادل وعقوبــ ــام العــ ىل ،  اإلمــ ــ واحلــــث عــ
  .والنهى عن إدخال املشقة عليهم، الرفق بالرعية

  ).١٢/٢١٢(نظر رشح النووي عىل صحيح مسلما )٢(
اإلمــام العــادل، وشــاب نــشأ يف عبــادة : ســبعة يظلهــم اهللا يف ظلــه«: ص إشـارة إىل حــديث أيب هريــرة عــن النبــي )٣(

ة ذات ربه، ورجل قلبه معلق يف املساج د، ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليـه، ورجـل طلبتـه امـرأ
ــا تنفـــق يمينـــه، : منـــصب ومجـــال فقـــال إين أخـــاف اهللا، ورجـــل تـــصدق بـــصدقة فأخفاهـــا حتـــى ال تعلـــم شـــامله مـ

 كتـــاب اجلامعـــة واإلمامـــة، )٦٢٩(رقـــم) ١/٢٣٤(أخرجـــه البخـــاري. »ورجـــل ذكـــر اهللا خاليـــا ففاضـــت عينـــاه
 ، يف الزكـاة)٢٤٢٧( رقـم)٣/٩٣(وأخرجـه مـسلم،  يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجدباب من جلس

 .باب فضل إخفاء الصدقة
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يهم عــدلي فــال ار يف اهللا كبــه إال فــ سلمني أن يقيمـــوا فحــق عــىل والة أمــور املــ، )١(»النــ

  .العدل يف الناس
يل العــادل مـن أهــل اجلنــة قـال  ة«: صوالـوا ة ثالثــ ل اجلنــ ذو ســلطان مقــسط : أهــ

ٌمتصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو  ٌ
  .)٢(»عيال

إن اهللا مـع «: ص، جـاء عنـه  جحـواأ بالعـدل فـازوا ووهكذا القضاة إذا حكموا
ْالقايض ما مل َجير، فإذا جار ختىل اهللا عنه ولزمه الشيطان ُ«)٣(.  

، قيــــد اهللا ســــبحانه م وتوطيــــد العــــدل الكامــــل بــــني النــــاسومــــن أجــــل إزالــــة الظلــــ
ا واجبـة التنفيـذ ، ، وهي احلدود الـرشعية التـي جعلهـالبرش ببعض القيودوتعاىل حرية 

َتلـــك﴿:  تعـــاىلقـــال ْ ُحـــدود ِ ِا  ُُ َفـــال َّ َتعتـــدوها َ ُ َ ْومـــن َْ َّيتعـــد ََ ََ َحـــدود َ ِا  ُُ َفأو ـــك َّ ِ َ ُهـــم َُ ُ 
َالظاملون َُّ   .]٢٢٩:البقرة[﴾ِ

                                                        
ــه أمحــــد)١( ــري)٢٠٣٠٥( رقــــم)٥/٢٥( أخرجــ ــرباين يف املعجــــم الكبــ ــه ،)٥١٨،٥١٩( رقــــم)٢٠/٢٢٢(، والطــ  وفيــ

ــاكم يف املـــستدرك ــجعي)٧٠١٤( رقـــم)٤/١٠٢(قـــصة، واحلـ ، ، وصــــححه مـــن حــــديث معقـــل بـــن ســـنان األشـ
 .ووافقه الذهبي

  يعــرف هبــا يفيكتـاب اجلنــة وصــفة نعيمهـا وأهلهــا، بــاب الـصفات التــ) ٧٣٨٦(رقــم) ٨/١٥٨( أخرجـه مــسلم)٢(
  .الدنيا أهل اجلنة وأهل النار

: ، وقـــالالعـــادل اإلمـــام يف جـــاء مـــا كتـــاب األحكـــام، بـــاب )١٣٣٠( رقـــم)٣/٦١٨( احلــديث يف ســـنن الرتمـــذي)٣(
ــام، بـــاب )٢٣١٢( رقـــم)٢/٧٧٥( ســـنن ابـــن ماجـــهحـــديث حـــسن غريـــب، وهـــو يف ــيظ كتـــاب األحكـ  يف التغلـ

ف ــ ــ ــــوة احليــ ــظوالرشــ ــ ــــر«:  بلفــ ــامل جيــ ــ ــايض مــ ــ ــع القــ ــ ــــسه. إن اهللا مــ ــه إىل نفــ ــ ــار وكلــ ــ ــإذا جــ ــ ــاكم يف »فــ ــ ــه احلــ ــ ، وأخرجــ
ووافقــه الــذهبي، واحلـــديث ، ، وصــححه»فــإذا جــار تــربأ اهللا منــه« : بلفــظ)٧٠٢٦(رقــم) ٤/١٠٥( املــستدرك

 . صحيح السننيفه األلباين نحس



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٣٨
ة ا نبــي الرمحــةصوتأمــل هــذا املوقــف مــن النبــي  ملخزوميــة ، عنــدما رسقــت املــرأ

فعظـم ذلـك عـىل  تنفيذ احلـد عليهـا، ص، وقرر رسول اهللا القرشية وثبت ذلك عليها
، ص أن يـشفع هلـا عنـد رسـول اهللا ا، فطلبوا مـن أسـامة بـن زيـد رجال من قريش

ــشفع «: ، وقــال ألسـامة مــستنكراص، غــضب  يف أمرهــاصفلـام حتــدث أســامة إليــه  أ 
كانوا إذا رسق فيهم الرشيف ، إنام أهلك الذين من قبلكم أهنم يف حد من حدود اهللا

اتركــوه يهم الــضعيف أقــ : صثــم خــتم حديثــه بقولــه  ،»موا عليــه احلــد، وإذا رسق فــ
  .)١(»، لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطع حممد يدهاوأ م اهللا«

هـــة القــــضا يف  ونقــــاء ضــــامئرهم جيعــــل صــــاحب احلــــق يــــشعر بالثقــــة واألمــــان ةفنزا
يس الناس بلحظـه ولفظـه،أروقة املحاكم ودواوين القضاء  ويف ، والقايض العادل يوا

  .)٢(ن عدله، وال ييأس ضعيف م رشيف يف حيفهوجهه وجملسه، ال يطمع
: تعـاىلاهللا سـبحانه  كـام قـال : ومن العدل مع اآلخرين أن تنصف مـن نفـسك-

ْولو﴿ َعىل ََ ْأ فسكم َ ُ ِ ُ ْ   .]١٣٥:النساء[﴾َ
را ،أهيا الناس«:  خيطب يف الناس ويقولص قد كانو  من كنت جلدت له ظهـ

يض فليشتمه، ومن أخذت منه فهذا ظهري فليجلده، ومن شتمت له عرضا فهذا عر
 .)٣(»فإهنا ليست من طبيعتي؛ ماال فهذا مايل فليأخذه مني، وال خيش الشحناء

                                                        
ْأم" كتــاب أحاديــث األ بيـاء، بــاب )٣٢٨٨(رقــم)٣/١٢٨٢( أخرجـه البخــاري )١( َحــسبت َ ْ َّأن َِ َأصــحاب َ َ ْ ف َ ِالَكهــ ْ ْ 

ــــرقيم ِوالــ ِ َّ ف[" َ ــ ــ ــــسلم] ٩:الكهــ ــه مــ ــ ــــم)٥/١١٤(،  وأخرجــ ــــدو)٤٥٠٥( رقــ ــــاب احلــ ــــسارق د كتــ ــع الــ ــ ــــاب قطــ ، بــ
  .والنهى عن الشفاعة ىف احلدود، الرشيف وغريه

 .محيد بن اهللا عبد بن للشيخ صالح من خطبة )٢(
 عـــن عبــاس مــن حـــديث ابــن )٢٦٢٩(رقــم) ٣/١٠٤(األوســـط  جــزء مــن حــديث أخرجـــه الطــرباين يف املعجــم)٣(

  ).١٩٠٣(رقم) ٦/١١٢(عباس، ونحوه أخرجه البزار بن الفضل



 

  

 ٣٩  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
كان أ و لبابة وعيل بن أيب : " نفسه وبني أصحابه تطبيقا للعدلوكان يساوي بني

ْزمييل طالب  َ ِ ُعقبة  صرسول اهللا َ َْ  نحن نميش :فقاال: قال، ص رسول اهللا -ردو-ُ
  .)١(»، وال أ ا بأغنى عن األجر منكامقوى منيما أ تام بأ«: عنك، فقال

  :  ومن العدل أن تعامل الناس بمثل ما حتب أن يعاملوك به-
إن أول هذه األمة خيارهم، «: صقال رسول اهللا : قال ا بن مسعوداعن 

رهم خمتلفني متفرقني، فمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليأ ه منيته : وآخرهم رشا
  .)٢(»أيت إىل الناس ما حيب أن يؤتى إليهوهو ي

  :لالعدل يف امليزان واملكيا -
ُوأقيموا﴿: قال تعاىل ِ َ َالوزن َ ْْ ِبالقسط َ ِْ ْ َوال ِ ُخترسوا َ ِ ْ َامليزان ُ َ ِ ، وقد أرسل ]٩:الرمحن[﴾ْ

،  اعوجـــاج قـــوم يف املكيـــال وامليـــزان، وليقـــوم رســـوله شـــعيب للـــدعوة إىل توحيـــدهاهللا
َوإىل مدين أخاهم شعيبا قال يا ﴿: لتطفيف يف ذلك، قال تعاىلالظلم واوحيرهم من  ً ْ َ َ َ ََ َ ُ َْ َُ َ َ ْ ِ

ِّقوم اعبدوا ا  ما لكم من إ  غريه وال تنْقصوا املكيال وامليزان إين أراكم بخري وإين  ِِّ ٍ ِ َِ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْْ ْ ََّ ِ ْ َ ْ َُ ََ َ َ ُ َ ََ ِْ ِْ ْْ َُ َُ ُ َ ٍِ ِ َ
ٍأخاُف عليكم عذاب يوم حميط ِ ُ ٍ ْ َ َ َْ ََ َْ ُ َ َ وي.َ ُا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط وال تبخسوا َ َْ ْ َ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ْ َ َ ُ َِ َ ِ ِْ ْْ َ ِ

َالنَّاس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين ْ ْ َ َ َِ ِ ِْ َُ ْ ْ َِ َ َْ ََ ُ َ بقية ا  خري لكم إن كنْتم مؤمنني وما .ْ ُ ْ ْ ََ ََّ ُِ ِ ِْ ُ ْ َ ُِ ُ ٌ ْ ََّ ِ
ٍأ ا عليكم بحفيظ ِ َ ِْ ْ ُ َ َ َ   .]٨٦–٨٤:هود[﴾َ

                                                        
ــــد)١( ــــن عبــ ــــد عــ ــه أمحــ ــ ــــسعود  أخرجــ ــــن مــ ــــم)١/٤١١( اهللا بــ ــربى)٣٩٠١( رقــ ــ ــــسنن الكــ ــــسائي يف الــ ــه النــ ــ  ، وأخرجــ

  .  ، واللفظ ألمحدالدابة يف كتاب السري، باب االعتقاب) ٨٨٠٧(رقم )٥/٢٥٠(
  ).١٠٥١٧(رقم) ١٠/٢١٦(أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري) ٢(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٤٠
يال وامليزان وإن كان شيئا يـسريا، بيـنام يأخـذ بالويل ملن يظلم يف املكوتوعد اهللا 

َويــــل للمطففــــني﴿: حقــــه وافيــــا دون نقــــص، فقــــال ِ ِِّ َ ْ ٌُ ْ اس . َ ــــ ىل النَّ الوا عــــ ِالــــذين إذا اكتــــ َ َْ ُ َ ََّ ِ َ ِ
َيستوفون ُ ْ ََ َوإذا كالوهم أو وزنوهم ُخيرسون. ْ ُ َُ ِ ْ َْ ُْ ُُ َ َ ْ ََ ْأال يظن أو ك أهنم. ِ َُّ َ ُ ََ ِ َ ُُّ َ َ مبعوثونَ ُ ُ ْ ٍليـوم . َ ْ َ ِ

ٍعظيم ِ اس لرب العاملني. َ َيوم يقوم النَّ ِ َ َ ِّ ُ َ ْ َْ َُ ُ   .]٦-١:املطففني[﴾َِ
 احلـديث عـن ، ويفية يشمل ويل الدنيا وويـل اآلخـرةوهذا  الويل املذكور يف اآل

، مخس يا معرش املهاجرين«: ل، فقاصأقبل علينا رسول اهللا : عبد اهللا بن عمر قال
تم هبــإذا ابت اهللا أن تــدركوهنليــ ال « : وذكــر منهــا،»...:ن وأعــوذ بــ ومل ينقــصوا املكيــ

  .)١(»وشدة املئونة وجور السلطان عليهموامليزان إال أخذوا بالسنني 
  :  العدل مع األوالد-

ال : قالت عمرة بنـت رواحـة، فأعطاين أيب عطية:  قالب عن النعامن بن بشري
طيت ابنـي مـن إين أع:  فقالص ، فأ ى رسول اهللاصُأرىض حتى يشهد رسول اهللا 

ائر «: عمـــرة بنـــت رواحـــة عطيـــة، فـــأمرتني أن أشـــهدك يـــا رســـول اهللا، قـــال أعطيـــت ســـ
فاتقوا اهللا واعدلوا بني «: ، ويف رواية قال)٢(»فأرجعه«: ال، قال:  قال»؟هولدك مثل
ه«: ، ويف رواية قال)٣(»أوالدكم ال تـشهدين شـهادة : نعـم، قـال:  قـال»؟أ ك ولد سـوا

                                                        
  رقـــم)٤/٥٨٢(احلــاكممـــستدرك ، وكتـــاب الفــتن، بـــاب العقوبــات)٤٠١٩( رقــم)٢/١٣٣٢( ســنن ابــن ماجـــه)١(

  . صحيح سنن ابن ماجهيف، وحسنه األلباين بيووافقه الذه،  وصححه)٨٦٢٣(
 كتاب اهلبة وفضلها، باب اهلبة للولـد وإذا أعطـى بعـض ولـده شـيئا )٢٤٤٦( رقم)٢/٩١٣( صحيح البخاري)٢(

  .مل جيز حتى يعدل بينهم ويعطي اآلخرين مثله وال يشهد عليه
  . كتاب اهلبة وفضلها، باب اإلشهاد يف اهلبة)٢٤٤٧( رقم)٢/٩١٤( صحيح البخاري)٣(



 

  

  .)١(»ال أشهد عىل جور« : أو،جور
َأكــل ولــدك نحلتــه مثـــل ذلــك؟«: أ ــه قــال لـــهملــسلم ويف روايــة  َّ : ال، قـــال:  قــال »ُ

ء؟« ِّأ حب أن يكونوا لك يف الرب سوا   . )٢(»ًإذا فال«: ل، قانعم: قال، »ُّ
ًفكــن معهــم كــام تريــد أن يكونــوا معــك، فــال تفــضل بعــضا عــىل بعــض،  :واملعنــى ِّ

ًك العطيـة طاعـة هللا ورسـوله ّ، فـرد تلــفقـام بـشري ك أن هـذا التفـضيل يــسبب صّ ، وذلــ
، والد وبــــني أ ــــيهمِّ، ويــــسبب العــــداوة والبغــــضاء بــــني األهــــااخــــتالف القلــــوب وتنافر

  . الفعل من أ يهمويكرهون هذا
  : العدل بني الزوجات-

ٌفمن كان له أكثر من زوجة ففرض وحـٌق واجـب عليـه أن يعـدل بيـنهن يف النفقـة  ٌ
ُن واملروءة، وهذا أمر اهللا بهاملعاملة والعرشة كام هو فعل أهل الديوالكسوة و ، وأمر َ

اب ﴿: ، قال اهللا تعـاىلصّبه نبيه  ا طـ انكحوا مـ امى فـ تم أال تقـسطوا يف اليتـ َوإن خفـ ُ َ ََ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ َُّ َ ِ
تم أال تعــدلو إن خفــ اع فــ ــى وثــالث وربــ ــساء مثنَ ُلكــم مــن النّ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِْ َ َ َ ََ َُّ َ ْ َ ُ َ َ ّ ِْ ا ملكــت ُ دة أو مــ ْا فواحــ ً ََ َ َ َْ َ ْ َ ِ

ْأ امنكــم ُ ُ َ ْ مــن «:  قــالصأن رســول اهللا  :ا، ويف احلــديث عــن أيب هريــرة ]٣:النــساء[﴾َ
اقط قه ســ ة وشــ اء يــوم القيامــ نهام جــ دل بيــ ان فلــم يعــ ــ ده امرأ  : ، ويف روايــة»كانــت عنــ

  .)٣(»وشقه مائل«
                                                        

 . كتاب الشهادات، باب ال يشهد عىل شهادة جور إذا أشهد)٢٥٠٧( رقم)٢/٩٣٨(خاري صحيح الب)١(
هة كتاب اهلبات، باب) ٤٢٧٢(رقم) ٥/٦٦( صحيح مسلم)٢(  .اهلبة ىف األوالد بعض تفضيل كرا
  رقـم)٣/٤٤٧(، والرتمـذي كتـاب النكـاح، بـاب القـسم بـني النـساء) ٢١٣٥( رقـم)٢/٢٠٧(أخرجه أ و داود )٣(

ئركتا )١١٤١( = )٨٨٩٠( رقـم)٥/٢٨٠(والنـسائي يف الكـربى ،ب النكاح، باب ما جاء يف التسوية بـني الـرضا 

 ٤١  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٤٢
َلقد أ اح اإلسالم التعدد وأذن فيه  ـا فيـه مـن  ، نـافع للفـرد واجلامعـةاملـصالح واملّ

ِّلكــــن رشيطــــة أن يكــــون املعــــدد ي ، فيعــــدل بــــني ِغلــــب عــــىل ظنّــــه العــــدل بــــني الزوجــــاتَ
ٌّولو كان يف القلب حب لواحدة  العدل فيهاِالزوجات يف األمور التي يمكن ِ .  

ِإال أن ذلـــــك احلـــــب مل ينـــــسه ، ك شـــــديد احلـــــب لعائـــــشة صوقـــــد كـــــان النبـــــي  ُ
يام «: ّسائه، فيعـــدل، ثـــم يقـــولالعـــدل، حتـــى إنـــه كـــان يقـــسم بـــني نـــ ْ  هـــذا قـــسمي فـــ َّ

ّر الظاهرة فقد ، أما األموّي حمبة القلب، يعن)١(»ِ، فال تلمني فيام متلك وال أملكأملك
  .أدى ما عليه فيها

ٌألربـع، فكـان لـه تـسع مـن النّـسوة، وكـان َ فأ ـاح لـه فـوق اص وقد خص اهللا نبيه
، فمن خرجت هلا ّأراد السفر أقرع بني نسائه« ، حتى أ ه كان إذاّعدل يف األمور كلهاي

ًتطييبا لنفوسهن، وحتريا للعدل بينهن )٢(»ُالقرعة سافر هبا ً.  
                                                       

=


ــرشة النــــساء، بــــاب ميــــل ــض إىل الرجــــل كتــــاب عــ ــض، وابــــن دون نــــسائه بعــ ــه بعــ ) ١٩٦٩(رقــــم) ١/٦٣٣(ماجــ
ىل رشط الــشيخني)٢٧٥٩( رقــم)٢/٢٠٣(، واحلــاكمكتــاب النكــاح، بــاب القــسمة بــني النــساء ، ، وصــححه عــ

  . لذهبيووافقه ا
  رقـم)١/٦٣٣ (ماجـه وابـن كتاب النكاح، باب القسم بني النـساء، )٢١٣٦(رقم) ٢/٢٠٨( أخرجه أ و داود)١(

كتــاب النكــاح،  )١١٤٠(رقــم) ٣/٤٤٦(الرتمــذي كتــاب النكــاح، بــاب القــسمة بــني النــساء، وســنن )١٩٧١(
ئر، وابــن نكــاح، بــاب القــسمة بــني كتــاب ال) ١٩٦٩(رقــم) ١/٦٣٣(ماجــه بــاب مــا جــاء يف التــسوية بــني الــرضا

ــرشة النـــساء، بـــاب ميـــل )٣٩٤٣(رقـــم) ٧/٦٣( والنـــسائي يف الـــسنن،النـــساء  نـــسائه بعـــض إىل الرجـــل كتـــاب عـ
ــ)٢/٢٠٤(، وأخرجـــه احلـــاكمبعـــض دون ىل رشط مـــسلم)٢٧٦١(م رقـ ، ولكـــن ضـــعف األلبـــاين  وصـــححه عـــ

 ص اهللا رســول كــان: "ًالـشطر األخــري منــه، وحــسن الــشطر األول، وذكــر لــه شـاهدا مــن حــديث عائــشة بلفــظ
  ).٢٠١٨(ينظر حتقيق ذلك يف إراواء الغليل حديث رقم..". القسم  يف بعض عىل بعضنا يفضل ال

ــا)٢ ــ ــ ــ ــع منهـــ ــ ــ ــ ضـــ ــــدة موا ــ ــ ــاري يف عـــ ــ ــ ــ ــه البخـــ ــ ــ ــ ــــشهادات:  أخرجــ ــ ــ ــــاب الـــ ــ ــ ــــشكالت، كتـــ ــ ــ ــة يف املـــ ــ ــ ــ ــــاب القرعـــ ــ ــ  )٢/٩٥٥( بـــ
بـاب ىف حـديث  ،كتـاب التوبـة) ٧١٩٦( رقـم)٨/١١٢( أحـدمها:، وأخرجـه مـسلم يف موضـعني)٢٥٤٢(رقم

  .وقبول توبة القاذف، اإلفك



 

  

 ٤٣  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
  :يلني الذين حدثا يف بيت النبوةولنتأمل هذين املوقفني اجلم

نـوع –يرة خز بصأ يت النبي :  قالتك يف مسنده عن عائشة روى أ و يعىل
 ،كـيل، فأ ـت - بينـي وبيـنهامصوالنبـي - :ودة، فقالت لس قد طبختها له-من الطعام
يـــــرة، فطليـــــت زلتـــــأكلني أو أللطخـــــن وجهـــــك، فأ ــــت، فوضـــــعت يـــــدي يف اخل: فقلــــت
ي ، وجههـا ا: ، فوضــع بيــده هلــا، وقــال هلــاصفــضحك النبــ ي وجههــ ، فلطخــت الطخــ

ي وجهــي،  اصفــضحك النبــ  أ ــه فظــن ،اهللا عبــد يــا ،اهللا عبــد يــا :فقــال عمــر فمــر،  هلــ
 هليبــة عمــر أهــاب زلــت فــام: عائــشة فقالــت ،وجــوهكام فاغــسال مــاقو: فقــال، ســيدخل
  .)١(ص اهللا رسول
هــذه : كأ ــه يقــول هلــا عــدل بيــت زوجتيــه، وصرســول اهللا هــذا التــرصف مــن و 
  .بتلك

 طعامــــا يف ص إىل النبــــي صأهــــدت بعــــض أزواج النبــــي :  أ ــــه قــــالوعــــن أ ــــس
: ص فقــال النبــي قــصعة، فــرضبت عائــشة القــصعة بيــدها، فأ قــت القــصعة ومــا فيهــا،

  .)٢("، وإناء بإناءطعام بطعام«
د واملؤلفات -   :العدل يف تقييم اجلامعات واألفرا

ط وتفريط رطون يف هـذا ْفُ، فإذا أحبوا شخصا أو طائفة ما فإهنم يالناس بني إفرا
                                                        

ىل يف مــــسند عائــــشة )١ ــ ــه أ ــــو يعــ ــه النــــسائي يف الــــسنن)٤٤٧٦(رقــــم)٧/٤٤٩(أخرجــ ــربى ، وأخرجــ ) ٥/٢٩١(الكــ
  .بنحوه) ٨٩١٧(رقم

 لــه حيكــم مــا الــيشء لـه يكــرس فــيمن جــاء مــن كتــاب األحكــام، بـاب )١٣٥٩( رقــم)٣/٦٤٠( أخرجـه الرتمــذي )٢(
  )٥/٢٠٠٣(بــاب الغـــرية ، خــر يف كتــاب النكــاحآلبــاين، ورواه البخـــاري بلفــظ ، وصــححه األالكــارس مــال مــن
  . )٤٩٢٧( رقم



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٤٤
اء ، ويتجـاوزون عـن األخطـ فإن أحبوا فال يـرون إال احلـسنات،احلب وال يعدلون فيه
، وهـذا غلــو يف كـأن مــن أحبـوه ال جيــوز عليـه اخلطــأ، وا ويؤولوهنــاوالـسيئات ويربروهنـ

 وفـــــــرق شاســـــــع بـــــــني التقــــــــدير ،دي إىل الغلـــــــو يف الرجـــــــال وتقديـــــــسهماحلـــــــب قـــــــد يـــــــؤ
  .والتقديس

ه ينــــسيهم كــــل ويف مقابــــل ذلــــك إذا أ غــــضوا شخــــصا أو هيئــــة مــــا فــــإن هــــذا الكــــر
يـا فاعليهـا يف الوقـت احلـسنات واإلجيابيـات الـذي ال يـذكرون إال ، أو يـشككون يف نوا

، وهــــذا عــــني الظلــــم واالعتــــداء وجمانبــــة العــــدل األخطــــاء مــــع التــــضخيم والتهويــــل هلــــا
ملــيسء عـىل اادة للمحـسن بإحـسانه بتجـرد وإنـصاف، وواإلنـصاف الـذي يقتـيض الـشه

االنتبـاه ، وألعـذار إن كـان هنـاك عـذر رشعـي، وتلمـس اواإلرشـادبإساءته مع النصح 
، فاالعتـدال يف ص وكل يؤخذ من قوله ويرد إال املعـصوم ،إىل أن كل ابن آدم خطاء

زم قوله تعاىلاحلب والكر َأهيا َيا﴿: ه من لوا ُّ َالذين َ ِ َآمنُوا َّ ُكونوا َ َقوامني ُ ِ َّ ِبالقسط َ ِْ ْ َشهداء ِ َ َ ُ 
 ِ ْولو َِّ َعىل ََ ْأ فسكم َ ُ ِ ُ ْ ِأو َ لدين َ ِالوا ْ ََ ِ َواألقربني ْ ِ َ ْ َ ْ رية سـلفنا ، وهكذا كانت س]١٣٥:النساء[﴾َ

قفهم مع املخالف يالصالح    .ني هلموموا
 ذي كــل يعطــي أن عليــه فالواجــب ،البــدع أهــل مقــاالت عــىل العــامل تكلــم إذا بــل"
 ُوبعــــدها احلــــق مــــن قرهبــــا ويعتــــرب والباطــــل ، احلــــق مــــن فيهــــا مــــا يبــــني وأن ،حقــــه حــــق
  .)١("منه

ذا  ام هــ م؟ أمــرشكون هــ:  يقاتــل مــن خــرج عليــه، فلــام ســئل عــنهماعــيل اإلمــ
                                                        

 ).٢٨٠ص(السعدي تفسري) ١(



 

  

 ٤٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
افقني ال يذكرون اهللا إال إن املن: أفمنافقون هم؟ قال: الرشك فروا،  قيلهم من : قال

  .)١(بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهمقوم : فام هم يا أمري املؤمنني؟ قال: ًقليال، قيل
، وال يمنــع منــه وينبغــي ذكــر فــضل أهــل الفــضل: يقــولتعــاىل والنــووي رمحــه اهللا 

وحـــب القـــسط علـــم احلـــق ، ورحـــم اخللـــق، ا رزق العـــدل شـــنآن أو عـــداوة ، والعبـــد إذ
  .)٢(واتبع الرسول، واجتنب مسالك الزيغ والبدع

وولــــــت اهلمـــــوم، وأدبــــــرت ، ُعـــــدل حفظــــــت احلقـــــوق، ونــــــرص املظلـــــوم الإذا ســـــاد
  .الغموم

مـــا  ويمتنـــع يـــستحق ، ال الـــذي يأخـــذ: الظلـــم دائـــرة دخـــل العـــدل عـــن جتـــاىف ومـــن
َوإذا﴿: عليه وجب ِ ُدعوا َ َإىل ُ ِا  ِ ِورسوله َّ ِ ُ َ َليحكم َ ُ ْ َ هم ِ ْبينَ َُ َإذا ْ ِفريٌق ِ هم َ ْمنْ ُ َمعرضون ِ ُ ِ ْ ُ . 

ْوإن ِ ْيكن َ ُهلم َُ ُ َاحلقُّ َ ُيأ وا ْ ْ ِإليه َ ْ َ َمذعنني ِ ِ ِ ْ قد احلمحاة  يف  الناسيقععندئذ و، ]٤٩ ،٤٨:النور[﴾ُ
  .والقطيعة والفرقة وذهاب الريح

  :العدل يف النقد ومعاجلة اخلطأ -
نـــب العـــدل ُحيتـــاج إليـــه يف كـــل حـــوهـــذا ا لنـــا الفرديـــة جلانـــب مـــن جوا ال مـــن أحوا
تسيطر عليها روح ، وذلك يف حل مشاكلنا ومعاجلة أخطائنا معاجلة رشعية واجلامعية

، وجيــدر بنــا أن نــذكر هــذا املــنهج العــادل والطريقــة املثاليــة ملعاجلــة املحبــة واإلخــالص
                                                        

، "علينـا بغـوا قـوم: "شـهاب بلفـظ بـن طـارق عـن) ٣٩٠٩٧(رقـم) ١٥/٣٣١(يف مـصنفه شيبة أيب أخرجه ابن  )١(
 قــوم: "بلفــظ:... رجــل قــال: القــ ســلمة بــن شــقيق عــن) ١٧١٦(رقــم) ٨/١٧٤(الكــربى والبيهقــي يف الــسنن

  . "عليهم علينا، فنُرصنا بغوا
  ).٢١٢/(١٢مسلم عىل النووي  رشح)٢(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٤٦
 من صنيع حاطب بن أيب بلتعة ص ، ونختار منها موقفهصاخلطأ من خالل سريته 

  . هلذا اخلطأ رغم شناعته وخطورتهص، ومعاجلته يف فتح مكة ا
 وأ ـــا صبعثنـــي رســـول اهللا :  قـــالاالبخـــاري عـــن عـــيل والقـــصة يف صـــحيح 

ة من انطلقوا حتى تأ وا روضة خاخ«: مرثد والزبري، وكلنا فارس قال ، فإن هبا امرأ
اب مـن حاطـب بـن أيب ب فأدركناهـا تـسري عـىل  ،»لتعـة إىل املـرشكنياملرشكني معها كتـ

 ،مــــا معنــــا مــــن كتــــاب: الكتــــاب، فقالــــت:  فقلنــــاصبعــــري هلــــا حيــــث قــــال رســــول اهللا 
، لتخــرجن الكتــاب صمــا كــذب رســول اهللا : فأ خناهــا فالتمــسنا فلــم نــر كتابــا، فقلنــا

، هـــوت إىل حجزهتـــا وهــــي حمتجـــزة بكـــساء، فأخرجتــــه، فلـــام رأت اجلــــد أأو لنجردنـــك
يـــا رســـول اهللا، قـــد خـــان اهللا ورســــوله : ، فقـــال عمــــرصا هبـــا إىل رســـول اهللا فانطلقنـــ

 قال »؟ما محلك عىل ما صنعت«: ص، فقال النبي واملؤمنني، فدعني فألرضب عنقه
، ولكــن أردت أن تكــون يل صواهللا مــا يب أن ال أكــون مؤمنــا بــاهللا ورســوله : حاطــب

أحد من أصـحابك إال لـه هنـاك مـن ، وليس  يد يدفع اهللا هبا عن أهيل ومايلعند القوم
، »، وال تقولوا إال خرياصدق«: ص، فقال  من يدفع اهللا هبا عن أهله ومالهعشريته

أ يس من أهل «: إنه قد خان اهللا واملؤمنني، فدعني فألرضب عنقه، فقال: فقال عمر
  أو،»ملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنةاع:  لعل اهللا اطلع عىل أهل بدر فقال!؟بدر
  .)١(اهللا ورسوله أعلم: ، فدمعت عينا عمر، وقال»فقد غفرت لكم«

                                                        
ىل   كتــاب االســتئذان،)٥٩٠٤( حــديث رقــم)٥/٢٣٠٩( أخرجـه البخــاري)١( بـاب مــن نظــر يف كتــاب مــن حيــذر عــ

   .املسلمني ليستبني أمره



 

  

 ٤٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
  :ًفهذه ثالث مراحل ملعاجلة العادلة للخطأ مهام كان كبريا

  .يف التثبت من وقوع اخلطأ: املرحلة األوىل
ا محلـك : "سـباب التـي دفعـت إىل ارتكـاب اخلطـأ األُّنيَبـَوهـي ت: املرحلة الثانية مـ

اك عـذر رشعـي، وتنتهـي القـضية عنـد معرفـة العـذر، ن هنـو، فقد يك"؟عىل ما صنعت
  :ًفإن كان مقبوال، وإال انتقلنا إىل

ـــة زنـــة بـــني احلـــسنات والـــسوابق اخلـــرية وبـــني هـــذه : املرحلـــة الثالث وفيهـــا يـــتم املوا
يس مـن أهـل بـدر؟«: ، فقد ينغمر هذا اخلطأ، أو هذه السيئة يف بحـر حـسناتهالسيئة  أ ـ

، ومـن كـان )١(»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكـم: اللعل اهللا اطلع عىل أهل بدر فق
  :ا بلغ ا اء قلتني مل حيمل اخلبث، وإذضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضلهف

  وإذا احلبيب أ ى بذنب واحد      جاءت حماسنه بأ ف شفيع
زن يـــوم القيامـــة بـــني حـــسنات العبـــد وســـيئاته فـــأهيام غلـــب كـــان  واهللا ســـبحانه يـــوا

  .التأ ري له
  : العدلليس من

، فقــــد الفطــــر الــــسليمة والعقــــول املــــستقيمة ــــا كانــــت كلمــــة العــــدل حمبوبــــة لــــدى 
، فحرفـــوا املبتدعـــة يف الـــرتويج لـــبعض بـــاطلهماســـتخدمها أهـــل الباطـــل مـــن الكفـــار و

  :أطلقوها عىل بعض املعاين الباطلةمدلوهلا و
                                                        

 . سبق خترجيه)١(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٤٨
ه حتــى صــار أصــال مـــن ، ومتجيــدهم لــالعـــدل اســتعامل املعتزلــة للفــظ :مــن ذلــك

دون بــه معنــى بــاطال يف غايــة القــبح، وهــو نفــي قــضاء اهللا ، وهــم يريــوهلم اخلمــسةأصــ
ذي هــو ركــن ، وإنكــار القــدر الــوا بــه إىل نفــي قــدرة اهللا ومــشيئته، فتوصــلتعــاىل وقــدره

  .من أركان اإليامن
فعدهلم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي ال خيـرج ...  ":وقال ابن القيم

  .)١(... "وجودات ذواهتا وصفاهتا وأفعاهلاعنها يشء من امل
اآلخـرين أهنـم أهــل  الكفـار والعلامنيـني ودعـاة حقـوق اإلنـسان هيـام إ:ومـن ذلـك

، كـــإطالقهم دئ واألفكـــار املخالفـــة للـــدين احلـــقعـــىل كثـــري مـــن املبـــاواملـــساواة العـــدل 
ْعدل عىل التسوية بني املختلفنيال سوية بـني ٌ، وينـدرج حتـت هـذا صـور كثـرية ، منهـا التـَ

ساواة ، واملـــ، وبـــني اخلبـــري بالـــشأن واجلاهـــل بـــهالعلـــامء والـــسفهاء ، واملتقـــني والفجـــار 
، ملـــساواةِّ، فيجعلـــون هـــؤالء كلهـــم عـــىل حـــد ســـواء بـــزعم ااملطلقـــة بـــني الـــذكر واأل ثـــى

  .ٍوهذا غاية الظلم، وهو مناف للعقل السليم الراجح
ســــالم ويزعمــــون أهنـــــا وهــــؤالء الكفــــار وأ بــــاعهم يطعنــــون يف بعــــض أحكــــام اإل

ة نــصف ديـــة الرجـــل ، خمالفــة للعـــدل، فيــشككون بـــذلك يف اإلســالم، كجعـــل ديــة املـــرأ
هـــا ومرياثهـــا عـــىل النـــصف مـــن مـــرياث الرجـــل إىل غـــري ذلـــك مـــن األحكـــام التـــي رشع

  .أحكم احلاكمني وأعدل العادلني
وهلــــم ســــلف يف ذلــــك كــــأيب العــــالء املعــــري  ــــا قــــدم بغــــداد اشــــتهر عنــــه أ ــــه أورد 

                                                        
ئد)١(   ).٢/٣٩٢( بدائع الفوا



 

  

 ٤٩  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
 ذلـــك شـــعرا دل ونظــم يف،  يف جعلهـــم نــصاب الـــرسقة ربــع دينـــارشــكاال عـــىل الفقهــاءإ

  :عىل جهله وقلة عقله، فقال
ُيـــــــد بخمـــــــس مئـــــــني عـــــــسجد وديـــــــت ِمــــــــــا باهلــــــــــا قطعــــــــــت يف ربــــــــــع دينــــــــــار؟  ٌ
ــــــــــــــــوذ بموالنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن النـــــــــــــــار  ٌتنـــــــــاقض مـــــــــا لنـــــــــا إال الـــــــــسكوت لـــــــــه وأن نعـ

، وقـــد أجابـــه النـــاس يف رب مـــنهمَّر عنـــه تطلبـــه الفقهـــاء فهـــو ـــا قـــال ذلـــك واشـــته
  .)١(" ا كانت أمينة كانت ثمينة، و ا خانت هانت: "فقال بعض الفقهاءذلك 

ذل اخليانــــــــة فــــــــافهم حكمــــــــة البــــــــاري  وأرخــــــــــصها، نــــــــــة أغالهــــــــــاعــــــــــز األما
 :بقوله أجاب اهللا رمحه الشافعي أن وروي

  )٢(الباري عىل هانت ظلمت، وه   بقيمتهـــــــــــا مظلومـــــــــــة، غالـــــــــــت هنـــــــــــاك
ر الــــــرشيعة العظيمــــــةهــــــذا مــــــن متــــــام احلكمــــــة و ، فــــــإن يف بــــــاب واملــــــصلحة وأرسا

، ويف بـــاب  مائـــة دينـــار لـــئال جينـــى عليهـــااجلنايـــات ناســـب أن تعظـــم قيمـــة اليـــد بخمـــس
ئال يـسارع النـاس يف رسقـة ْالرسقة ناسـب أن يكـون القـدر الـذي تقطـع فيـه ربـع دينـار لـ

  .ب، فهذا هو عني احلكمة عند ذوي األلبااألموال

                                                        
  :، وفيه)٢٤٧، ٢/٢٤٦(، وفقه السنة لسيد سابق)٢/٨٢(املوقعني البن القيم م وينظر إعال)١(

  يد بخمس مئني عسجد وديت    لكنها قطــعت يف ربع دينار
  محاية الدم أغالها ، وأرخصها    خيانة ا ال فافهم حكمة الباري

  ).٧/٣٦٥(وأدلته  اإلسالمي  الفقه)٢(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٥٠

 

 

َّإن﴿: قال تعاىل َا  ِ ُيأمر َّ ُ ْ ِبالعدل َ ْ َ ْ ِواإلحسان ِ َ ْ َِ   .]٩٠:النحل[﴾ْ
، العـدل واجـب، واإلحـسان فـضيلة مـستحبف....  ":قال السعدي يف تفـسريها

ع النفع حتى إنـه يـدخل كنفع الناس با ال والبدن والعلموذلك  ، وغري ذلك من أ وا
  .)١("ىل احليوان البهيم ا أكول وغريهن إفيه اإلحسا
ُوابتغوا﴿ : عند تفسري قوله تعالوقال َ ْ ِإليه َ ْ َ َالوسيلة ِ َ ِْ  ،منه القرب:  أي]٣٥:ا ائدة[﴾َ

ئــضه بــأداء وذلــك ،لــه واحلــب ،لديــه واحلظــوة  واخلــوف ،وفيــه لــه كاحلــب ،القلبيــة فرا
 كالــصالة ذلـك مـن ملركبـةوا، واحلــج كالزكـاة: والبدنيـة، والتوكـل واإلنابـة ،والرجـاء
ع مـــن ونحوهـــا، ع ومـــن ،والـــذكر القـــراءة أ ـــوا  والعلـــم با ـــال اخللـــق إىل اإلحـــسان أ ـــوا
 العبد يزال وال ،اهللا إىل تقرب األعامل هذه فكل ،اهللا لعباد والنصح والبدن، ،واجلاه
  .)٢(...اهللا حيبه حتى اهللا إىل هبا يتقرب
 يـشمل باإلحـسان واألمـر حـسان،إ طيـب عمـل فكل ًمدلوال، أوسع اإلحسان"فـ
 وعالقاتـــه بربــه، العبــد عالقـــات يف كلهــا احليــاة حمـــيط فيــشمل تعامــل، وكـــل عمــل كــل

  .)٣("ًمجيعا بالبرشية وعالقاته باجلامعة، وعالقاته بأرسته،
                                                        

 .)٤٤٧ص( تفسري السعدي  )١(
  .)٢٣٠ص(سعدي  تفسري ال)٢(
 .)٤/٤٨٥( يف ظالل القرآن)٣(



 

  

 ٥١  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
  : فمنهاًكثرية جدا وسنذكر بعضها، وبناء عىل ما سبق فإن لإلحسان جماالت 

  :اإلحسان يف عبادة اهللا تعاىل -
بحيـــث جيتهـــد العبـــد أن يوقـــع عبادتـــه هللا عـــىل أكمـــل الوجـــوه إخالصـــا هللا تعـــاىل 

، وال تعبــــري يف العزيمــــة وتركــــا للتــــواين والكــــسل، وصــــدقا صواتباعــــا لــــسنة رســــوله 
ك مثــل قــول النبــي  د اهللا كأ ــك «: وقــد ســئل عــن اإلحــسان صأقــوى عــن ذلــ أن تعبــ

ه ك،ترا ه فإنه يرا   .)١(» فإن مل تكن ترا
  :  النفساإلحسان إىل -

 ، ألن مــصلحة ذلــكو إحــسان منــه إىل نفــسهواحلقيقــة أن كــل إحــسان يقدمــه العبــد هــ
ُ ِن أحسنْتإ﴿: ًتعود عليه أجرا وثوابا ومكافأة، قال تعاىل َ ْ َ ْم أحسنْتم أل فسكمْ ْ َ ُْ ِ ُ ْ َ َِ ُ ، ]٧:اإلرساء[﴾ْ

 إن مـــــن اإلحـــــسان اإلحـــــسان إىل الـــــنفس بحملهـــــا عـــــىل القيـــــام بطاعـــــة اهللا: ولكننـــــا نقـــــول
ئب ، وجتريــدها الواجبـة واملـستحبة وفعــل املعـروف، وكفهـا عــن املحـارم وا ـآ م مـن شــوا

: ًوتزكيتهــا لتكــون نفــسا طيبــة زاكيــة، وبرتبيتهــا عــىل رشع اهللا الــرشك والبــدع واملحــدثات
َقد أفلح من زكاها﴿ َّ َ ْ ََ َ ْ ََ َوقد خاب من دساها. ْ َّ ََ ْ َ ََ ْ واجـب ، ألن مـن قـرص يف ال]١٠-٩:الشمس[ ﴾َ
ْ ِن أحـــسنْتم أحـــسنْتم إ﴿: كـــب احلـــرام فقـــد ظلـــم نفـــسه، وأســـاء إليهـــا، كـــام قـــال تعـــاىلوارت َ ْ َُ ُْ َْ َ ْ

ِأل فس ُ ْ َ َكم وإن أسأ م فلهاِ ََ َ ْْ َ ُْ ْ َ ِ َمن عمل صاحلا فلنَفسه ومن أساء ﴿: ، وقال تعاىل]٧:اإلرساء[﴾ُ َ َ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ َِ ً ِ َ
ِفعليها وما ربك بظالم للعبيد ِِ َِ َ َ ْ َْ َّ َ َ ٍَ َ ُّ َ َوما﴿ : وقال سبحانه،]٤٦:فصلت[ ﴾َ ْظلمنَاهم َ ُْ َ ْولكن َ َِ ُكانوا َ َ 

ْأ فسهم َُ ُ ْ َيظلمون َ ُْ ِ ْومن﴿: ، وقال]١١٨:النحل[ ﴾َ ْيفعل ََ َْ َذلك َ ِ ْفقد َ َ َظلم َ َ ُنفسه َ َ ْ   .]٢٣١:البقرة[﴾َ
                                                        

  . سبق خترجيه )١(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٥٢
ت املحرمـــــــيف أل ـــــــه بتدســـــــية نفـــــــسه  ة جيعلهـــــــا رقيقـــــــة لـــــــشهوهتا مـــــــستنقع الـــــــشهوا

فـف عـن ، فيتعهيينهـاوملسلم نفـسه عـن مـا يـشينها والواجب أن يصون ا.. . والشيطان
ُتـــي تـــشني فإنـــه يكـــرم فكلـــام ترفـــع املـــرء عـــن األمـــور ال.. .احلـــرام وعـــام يف أ ـــدي النـــاس

َومن هين ا  فام ل﴿: وُحيرتم ََ ُ َُّ ِ ِ ْ ٍه من مكرمََ ِ ْ ُ ْ  .]١٨:احلج[﴾ُِ

  :اإلحسان إىل اخللق -
ضع وجماالت كثري ع كثـرية مـن و، ويكـوهذا يشمل كل أحد، ويشمل موا ن بـأ وا

  :اإلحسان ومنها
لدين -   :اإلحسان إىل الوا

ع اإلحـــــسان غـــــري مـــــا آيــــــة يف كتابـــــه بحقــــــه ، إذ قرنــــــه اهللا يف وهـــــو مـــــن أعظــــــم أ ـــــوا
لــــدين ولـــــو كانــــا كـــــافرين بمـــــصاحتهام يفســــبحانه  ، ووىص األوالد باإلحـــــسان إىل الوا

ضــع الالــدنيا معروفــا رعايــة ملعــروفهام : ا باإلحــسان إلـــيهامتــي وىص اهللا هبــ، ومــن املوا
ْوقَىض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عنْدك الكرب أحدمها أو ﴿ َ َّ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ ََ َ ِ ََ ُ ْ ُ ْ َُ َ ً َ ُ ََ َ ِ ِ َِ َ ََّ َ ُّ َِ ِ ِ ِِ َّ َّ

َكالمها فال تقل هلام أفٍّ وال تنْهرمها  َُ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ ََ ََ ُ َ ُ ًوقل هلام قوال كريامِ َِ َ ً ْ ََ َ ْ ْواخفض. ُُ ِ ْ َ هلام جنَاح الذل من َ َ َِ ِّ ُّ ََ ُ
هام كام ربياين ص َالرْمحَة وقل رب ارَمحْ َ ُ ِّ َِ َّ َ ْ َ ََّ ََ ْ ُ ًغرياِ َواعبدوا ا  وال ﴿: ، وقوله]٢٣،٢٤:اإلرساء[﴾ِ َ ُ ََ َّ ُ ْ

امى واملـساكني واجلـ لدين إحسانا وبـذي القربـى واليتـ َتْرشكوا به شيئا وبالوا ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ِْ ِِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ َ ً َ ُْ ُ ْ ِْ ِ ِِ ًِ َ ِار ذي ُ ِ
َالقربى واجلار اجلنُب والصاحب باجلنْب وابن السبيل وما ملكت أ امنكم إن ا  ال  َ ََّ َّ َ ُ ِْ ْ َ َ َّ ْ َ ُْ َُ ْْ َ َ َّ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َْ ْ ِْ ِ

ًُحيب من كان خمتاال فخورا َُ َ ًَ َ ْ ُ َ ْ ُّ   .]٣٦:النساء[﴾ِ



 

  

 ٥٣  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
دير ع اإلحــسان يف القــول واجلــ لــدين يــشمل كــل أ ــوا  بالــذكر أن اإلحـسان إىل الوا

، حتـــى يــشمل صـــلة ان إلـــيهام يف احليــاة وبعـــد املــامت ويـــشمل اإلحــس، لفعــل وا ــالوا
  ... وتشمل اإلحسان إىل صديقهام، وصل إال هبامتالرحم التي ال 

بينـا نحـن عنـد رسـول :  أسيد مالك بن ربيعة الـساعدي قـال عن أيبويف احلديث
ر أ ـــوي  مـــن بــ، هـــل بقــييـــا رســول اهللا:  إذ جــاءه رجــل مـــن بنــي ســـلمة، فقــالصاهللا 

يهامنعـــم«: يشء أ رمهـــا بـــه بعـــد مـــوهتام؟ قـــال اذ ، الـــصالة علـــ تغفار هلـــام، وإنفـــ ، واالســـ
م صديقهام، وعهدمها من بعدمها   .)١( »صلة الرحم التي ال توصل إال هبام، وإكرا

ن ، وهذا يعـم كـل إحـساأحسنوا بالوالدين إحسانا: أي: قال السعدي يف تفسريه
لــــدين، وفيـــيهمقـــويل وفعــــيل ممــــا هـــو إحــــسان إلــــ ، أو عــــدم ه النهــــي عــــن اإلســـاءة إىل الوا

  .سان واإلساءة، ألن الواجب اإلحسان، واألمر باليشء هني عن ضدهاإلح
اإلسـاءة، وهــي أعظــم جرمـا، وتــرك اإلحـسان بــدون إســاءة، : ولإلحـسان ضــدان

واليتــامى، ، وهـذا حمـرم، لكــن ال جيـب أن يلحـق بــاألول، وكـذا يقـال يف صــلة األقـارب
  . )٢(، كام تقدم تكون باحلد، وتفاصيل اإلحسان ال تنحرص بالعد، بلكنيواملسا
  : اإلحسان إىل الزوجة -

ْوأخـذ﴿: عقد الزوجية عقـد متـني، وميثـاق غلـيظ، كـام وصـفه اهللا تعـاىل َ َ نْكم َ ْن مـ ُ ِ َ
                                                        

كتــاب األدب، بــاب مــا جــاء يف  )٥١٤٤( رقــم)٤/٥٠٠(، وأ ــو داود)١٦١٠٣( رقــم)٣/٤٩٧( أخرجــه أمحــد)١(
لــدين، وابــن ، وضــعفه كتــاب األدب، بــاب صــل مــن كــان أ ــوك يــصل )٣٦٦٤(رقــم) ٢/١٢٠٨(ماجــه بــر الوا

 .يف ضعيف السنناأللباين 
 .)٥ص (لسعدي يف تفسريه  ا)٢(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٥٤
ا ا غليظـــــ ًميثاقــــ ً َِ َ : ، يرتتــــب عليـــــه حقــــوق وواجبــــات، وجيمعهـــــا قولــــه تعـــــاىل]٢١:النــــساء[﴾ِ

ُوعارشوه﴿ ُ ِ َ ِباملعروف َّنَ ُ ْ َ ْ َّوهلن﴿: ، وقولـه]١٩:النساء[﴾ِ َُ ُمثـل َ ْ ِالـذي ِ يهن َّ َّعلـ ِْ َ املعروف َ ِبـ ُ ْ َ ْ ِ 
ِوللرجال َ َِّ َّعليهن ِ ِْ َ ٌدرجة َ َ   .]٢٢٨:البقرة[﴾ََ

ٍوينبغــي أن تقــوم العالقــة بــني الــزوجني عــىل أســاس املــودة والرمحــة وإحــسان كــل 
ود املحبــة، أو حتــى ، ووجــيــنهاماء يف حــال انــسجام العالقــة بمــن الــزوجني لآلخــر ســو
ْفإن﴿: عند عدم احلب، قال تعاىل َّكرهتموهن َِ ُ ُْ ُ ِ َفعسى َ َ ْأن َ ُتكرهوا َ َ ْ ًشيئا َ ْ َوَجيعل َ َ ُا  َْ ِفيه َّ ِ 

ًخريا ْ ًكثريا َ ِ   .فليس كل البيوت تبنى عىل احلب، ]١٩:النساء[﴾َ
ق ســـواء مـــن قبـــل الـــزوج أو الزوجـــةحتـــى عنـــد إرادة الفـــو ْوإن ﴿ :ىل، قـــال تعـــارا ِ َ

ُأردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنْطارا فال تأخذوا منْه شيئا أ أخذونه  ْ ُ َّ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ َ ُُ ُ َ َ َ َ َُ ُْ َْ ًَ َ ََ ٍ ٍِ ِ ًِ ْ َ ْ ُ َُ ِ َ َ
ا ِهبتانا وإثام مبينً ُ ً ْ ِ َ ً َ ْ ِوكيَف تأخذونه وقد أفَىض بعضكم إىل بعض وأخذن منْكم مي. ُ ِْ َ ْ َُ َُ ْ ْ َ َُ َُ ٍ ََ ْ ْ َ ُ ْ ََ َِ ُ ْ َ ًثاقا َْ َ

ًغليظا ِ روف ، ورعاية للمعلعقد النكاح الغليظ املتني كل ذلك مراعاة ]٢١ ،٢٠:النـساء[﴾َ
ْوال تنْسوا الفضل بينَكم﴿: والفضل بينهام كام قال تعاىل َ َُ ْ ُ ََ َ ْْ َ   .]٢٣٧:البقرة[﴾َ

ق عنـدما يــصبح قــرارا ال بـد منــه جـاء األمــر بــأن يكـو يــة ا بإحــسان رعنحتـى الفــرا
روف أو تـرسيح ﴿: ني، قـال تعـاىللمعروف بني الزوجل ان فإمـساك بمعـ ٌالطـالق مرتـ ْ ِْ َْ َ ٍَ ُِ َ َ ْ َّ َِ ٌ ِ َ ُ َ َّ

ٍبإحــسان َ ْ ِ ات ثــم ﴿: ، وقــال تعــاىل]٢٢٩:البقــرة[﴾ِ ــ تم املؤمنَ ــوا إذا نكحــ ا الــذين آمنُ ا أهيــ َّيــ ُ َُ َ َِّ ِ ِْ ُ ْ ُ َْ َ ََ ِ َ َ ُّ َ
يه ِطلقتمـــوهن مــــن قبــــل أن متـــسوهن فــــام لكــــم علــــ ْ َّ ْ ْ ََّ َ َ ْ َ ْ َّ ََ ْ ُّ َ ُُ َ ُ َُ َ ِ ِ ــوهن ُ َّن مـــن عــــدة تعتــــدوهنا فمتعــ ُ ْ ْ َُّ ِّ ُّ َ َ ََّ ََ َ ٍ ِ ِ

حا َمجيال ًورسحوهن رسا ِ ً َّ ُ ََ َِّ   .]٤٩:األحزاب[﴾َُ
تعكن ﴿:  نــساءه بــأمر اهللا قــال هلــنصوهكــذا عنــدما خــري الرســول  الني أمــ َّفتعــ ْ َُ ِّ َ ََ ُْ َ َ



 

  

 ٥٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
حا َمجيال ًوأرسحكن رسا ِ ً َّ ْ ََ َِّ َُ ح اجلميل هو الت.. .]٢٨:األحزاب[﴾ُ حسان كام رسيح بإوالرسا

مــن دون مغاضــبة وال مــشامتة، بــل بــسعة صــدر، "يف اآليـة األخــرى، وهــو الــذي يكــون 
ح بـــــال مـــــن غـــــري خماصـــــمة، وال "، و..".ل أن تبلـــــغ احلـــــال إىل مـــــا ال ينبغـــــي، قبـــــوانـــــرشا

  .)١(مشامتة، وال مطالبة، وال غري ذلك
هـر نـصف املومن اإلحسان إىل الزوجة إن فارقها قبل الدخول هبا أن يفرض هلـا 

، مــع الرتغيــب بــالعفو واملــساحمة إن كــان قــد عــني هلــا مهــر، وإال فلهــا املتعــة بــاملعروف
ْال جنَاح عليكم إن طلقتم النِّساء ما مل ﴿: فيام يكون بني الزوجني قال تعاىلوالسامحة  َ ََ َ َ ُ ُْ ْ َّ َ ْ َِ ُ ْ َ َُ

ُمتسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن عىل امل ْ َ َ َ َُّ ُ َ َّ ْ َُّ ُِّ ََ ُّ ًَ َ َ ِْ ُِ َ ًوسع قدره وعىل املقرت قدره متاعا َ ََ َ ََ ُ ُُ َ َُ ْ َِ ِ ُ ْ َ ِ ِ
َباملعروف حقا عىل املحسنني ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َْ َ  ُ َ َّ وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن .ِ َ َّ ْ ْ َّ َُ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْْ َ ُّ َ ُُ ْ ُْ ُ َُ َ ِ ِ ِ

َّفريضة فنصُف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو ال ُ َ ُ ْ َ َ ً ََ ْ َ ْ ْ َ َْ َ َّ ِ ْ َ َُ ْ َِ ُذي بيده عقدة النِّكاح وأن تعفوا ِ ْ ْْ َ ََ ُ ََ ِ َ ُ ِ ِ ِِ
ٌأقرب للتقوى وال تنْسوا الفضل بينَكم إن ا  بام تعملون بصري ِ َ َ ْ َ َ ََ ُ َّ َ َ ْ ْ ْْ ْ ُ َ َ َُ َ ََّ َِ َّ ِ ُ ْ َ ِ   .]٢٣٧ ،٢٣٦:البقرة[﴾ َ

أو أن تـرد ، الـزوج زوجتـه بـدفع يشء مـن ماهلـا فإن من اإلساءة أن يطالب وعليه
أو يـــضارها حتـــى تفتـــدي نفـــسها، فمـــن ،  منـــه مقابـــل طالقـــه هلـــاْت ممـــا أخـــذًعليـــه شـــيئا

قـــه هلــا شـــيئا مــن ماهلـــا، أل ــه ظلـــم، وأخــذ للـــامل يف غـــري  أن ال ياإلحــسان" أخـــذ عــىل فرا
يئا إال أن ﴿: مقابلة بيشء، فلهذا قال تعاىل ْوال َحيل لكم أن تأخذوا مما آتيتمـوهن شـ ُ ْ َ َُّ َِ ً ْ َّ ْ َّ ََ ُ ُ ُْ َ َِ ُ ْ ُ ِ

ََخياف ُا أال يَ ِقيام حدود ا َ َّ َ ُُ َ ، وهي املخالعة باملعروف، بأن كرهـت الزوجـة ]٢٢٩:البقرة[﴾ِ
ْفـإن﴿: زوجها، خللقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت أن ال تطيع اهللا فيه، قال تعاىل َِ 

                                                        
  .)٦٦٨، ص٦٦٢ص( انظر تفسري السعدي )١(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٥٦
ْخفتم ُ ْ َّأال ِ َيقيام َ ِ َحدود ُ ِا  ُُ َفال َّ َجنَاح َ يهام ُ َعلـ ِ ْ َ يام َ َفـ ْافتـدت ِ َ َ ِبـه ْ  ـه عـوض أل ؛]٢٢٩:البقـرة[﴾ِ

، إذا وجــــــــدت هــــــــذه لتحــــــــصيل مقــــــــصودها مــــــــن الفرقــــــــة، ويف هــــــــذا مــــــــرشوعية اخللــــــــع
  .)١(احلكمة

، ، وربة بيتكضجيعتك: ن أوىل الناس بربك وإحسانك زوجتك أن مواملقصود
 .)٢(»خريكم خريكم ألهله«: ليك، ويف احلديثإ، وهي أقرب الناس وأم أوالدك

 الزوجـــة، وأن ختتارهـــا ذات عقـــل لـــزواج يبـــدأ مـــن حـــسن اختيـــاراإلحـــسان يف او
 دون التفـــــات إىل الـــــدين ، ال أن ختتارهـــــا ألســـــباب أخـــــرىذات إيـــــامن وخلـــــقو، وديـــــن
  ....واخللق

،  إيقــاع األذى االمتنــاع عــن-قــطف- تعنــي واملعــارشة بــاملعروف بــني الــزوجني ال
ًكـام تعنـي أ ـضا اإلحـسان . ..ل األذى إذا صدر مـن أحـد الـزوجنيًبل تعني أ ضا احتام
تـــــــب ه عــــــىل مرضــــــاة اهللا وجتنيبـــــــه مــــــساخطهإىل الــــــزوج بحملــــــ ، وهــــــذا مــــــن أعظــــــم مرا

ا﴿: أل ــه متعلـق بالــدين وسـعادة اآلخــرة، قـال تعــاىلاإلحـسان  ا َيــ َأهيـ ُّ ذين َ َالــ ِ ــوا َّ َآمنُ  ُقــوا َ
ْأ فسكم َُ ُ ْ ْوأهليكم َ ُ ِ ْ َ ًنارا َ َوقودها َ ُ اس َُ ُواحلجارة ُالنَّ َ َ َِ  .]٦:التحريم[﴾ْ

  :ارب واألرحام واجلرياناإلحسان إىل األق -
ِواعبدوا ا  وال تْرشكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي ﴿: تضمن قوله تعاىل ِ ِِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ًَ َ ُ َُ ِ ِ ِْ ً َْ ُ َ َ َّ

                                                        
 .)١٠٢ص( تفسري السعدي )١(
 )٥/٧٠٩(، والرتمـذي كتاب النكـاح، بـاب حـسن معـارشة النـساء )١٩٧٧( رقم)١/٦٣٦( أخرجه ابن ماجة)٢(

  .صكتاب الفضائل، باب فضل أزواج النبي  )٣٨٩٥( رقم



 

  

 ٥٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ِالقربى واليتامى واملساكني واجلار ذي القربى واجلار اجلنُب والصاحب باجلنْب وابن  ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َْ َّ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ُِ ْ ْ ُ ِْ َ ْ َ

ِالسب اال فخـوراَّ ان خمتـ ًيل وما ملكت أ امنكم إن ا  ال ُحيب من كـ َ ْ َ َُ َ َ َّ ًَ ََ ُ ْْ ُ َ ْ ُّ ْ َِ َ ََّ ِ ُ ََ  األمـر ]٣٦:النـساء[ ﴾ِ
لــدين  ذوو القربــى وهــم األقــارب باإلحــسان إىل كــل مــن ذكــر يف اآليــة ومــنهم بعــد الوا

تــــــام واخلــــــدم واألجــــــراء وابــــــن ، واأل واألرحــــــام، واجلــــــريان عــــــىل اخــــــتالف درجــــــاهتم
عـاة حقـوقهمكل هؤالء أمر اهللا... بيلالس ، وأشـارت اآليـة إىل  باإلحـسان إلـيهم ومرا

فس وبخلهـا، ولـذا جـاء وشح الـن، هذه احلقوق سببه الكرب واالختيالأن االمتناع من 
اس بالبخل ويكتمون ما آتاهم ﴿: عقب اآلية قوله تعاىل ُالذين يبخلون ويأمرون النَّ َ ُ ُ ُُ َ َُ َ ْ َ َ ُ َّْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َِ ْ َِ ْ ِ

ا ِا  من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينً ُ ً َ ْ ََ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ِ ُ   .]٣٧:النساء[﴾َّ
ة هبــــــم فأمـــــا األقـــــارب واألرحـــــام فكـــــم يف نــــــصوص القـــــرآن والـــــسنة مـــــن الوصـــــي

ه، فقـال اس ﴿: والرتهيب من اإلساءة إلـيهم، بـل قـد قـرن اهللا ذكـرهم بتقـوا ـ ا النَّ ا أهيـ ُيـ ََ ُّ َ
ِاتقوا ربكم الذي  َّ ُُ َّ َُ ًخلقكم من نفس واحدة وخلَق منْها زوجها وبث منْهام رجاال كثريا َّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ً َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ِْ َ َّ َ ْ َ ََ َْ َ ََ ٍَ ُ

َونساء واتقوا ا  الذي تساءلون به واألرحام إن ا  ََّ ََّّ َ ُ َّ ُِ َ ْ َ َ ً ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ِِ َ ً كان عليكم رقيباَّ ِْ َ ْ ُ َ ََ ، ]١:النساء[ ﴾َ
هفقـــــد افتـــــتح تعـــــاىل هـــــذه الـــــسورة بـــــاألمر بتقـــــ ، واحلـــــث عـــــىل عبادتـــــه، واألمـــــر بـــــصلة وا

  .، واحلث عىل ذلكاألرحام
ه أ ـ ُربكـم ﴿: هَّوبني السبب الداعي املوجـب لكـل مـن ذلـك، وأن املوجـب لتقـوا َّ َُ

ْالـــذي خلقكـــم ُ َ َ ََّ ِمـــن ﴿، التـــي مــن مجلتهـــا خلقكـــم وربـــاكم بنعمـــه العظيمـــة ورزقكـــم ﴾ِ
ا ا زوجهـــ هـــ َنفـــس واحـــدة وخلـــَق منْ َ ْ َ َ ََ ِ ٍ َِ َْ َ اســـبها، فيـــسكن إليهـــا، وتـــتم بـــذلك النعمـــة،  لين﴾ٍَّ

ه بــاألمر بــرب األرحــام ... وحيــصل بــه الــرسور والنهــي عــن قطيعتهــا، وقــرن األمــر بتقــوا



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٥٨
اهللا، كــذلك جيــب القيــام بحقــوق اخللــق، ، وأ ــه كــام يلــزم القيــام بحــق ليؤكــد هــذا احلــق

  .قوقهم هو من حق اهللا الذي أمر به، بل القيام بحخصوصا األقربني منهم
افتــــتح هــــذه الــــسورة بــــاألمر بــــالتقوى، وصــــلة األرحـــــام واألزواج تأمــــل كيــــف و
 ،هـــذه األمـــور أ ـــم تفـــصيل، مـــن أول الـــسورة إىل آخرهـــا، ثـــم بعـــد ذلـــك فـــصل عمومـــا

  .)١(، موضحة  ا أهبما مبنية عىل هذه األمور املذكورة، مفصلة  ا أمجل منهافكأهن
قـــريب، وإيتـــائهم حقـــوقهم، يص اهللا باإلحـــسان إىل ذوي الويف آيـــات كثـــريات يـــو

يعــــتهم واإلســـــاءة ، ويرهـــــب غايــــة الرتهيــــب مـــــن قطويــــأمر بــــصلتهم، والـــــصرب علــــيهم
ْفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األر﴿: إليهم، قال تعاىل ْ ْ ََ َْ ِ ُِ ُ ُ َ ُْ ْ َّ ْ ْ َْ َ ْ َِ ْض وتقطعوا أرحامكمَ َ ُْ َ ُ ََ ِّ َ ُ ِ .

هم ا  فأصمهم ْأو ك الذين لعنَ َّ ُُ َ ُ َ ََ َ َ َّ َُ َّ ِ َِ ْ وأعمى أ صارهمُ َ ْ َُ َ ََ   .]٢٣ ،٢٢:حممد[﴾َْ
 عليه، وماً وتوكيدا لشأ ه،ً تعظيام )اإلحسان إىل ذوي القربى(ه ب األمر يربز إنام"

 مـن اإلسـالم بـه يتدرج الذي التكافل مبدأ عىل يبنيه إنام األرسة، عصبية عىل هذا يبني
  .)٢("التكافل اهلذ التنظيمية نظريته وفق ،العام املحيط إىل املحيل املحيط

: نقطـع عـن رمحـة اهللا تعـاىل، ففـي احلـديثوقـد جعـل اهللا جـزاء قـاطع الـرحم أن ي
  .)٣(»قطعته قطعك ومنوصلته، وصلك من :اهللا فقال الرمحن من شجنة الرحم إن«

 ،إذا فـرغ مـن خلقـه قامـت الـرحمحتـى ، إن اهللا تعـاىل خلـق اخللـق«: ويف احلديث
                                                        

 .)١٦٣ص( انظر تفسري السعدي )١(
 .)٤/٤٨٥( ظالل القرآن يف)٢(
ــاري)٣( ــ ــه البخـ ــا) ٥٦٤٢(رقـــــم) ٥/٢٢٣٢( أخرجـــ ــ ــله اهللا ،  األدببكتـ ــ ــــن وصـــــل وصـ ــــديث أيب ، بـــــاب مـ مـــــن حـ

  .اهريرة 



 

  

 ٥٩  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ضـني أن أصــل  أمـا تر،نعـم: قــال، ذ بـك مـن القطيعـةهـذا مقــام العائـ: مـه؟ قالـت: فقـال

  .)١("فذلك لك: لقا، بىل يا رب: و أقطع من قطعك؟ قالت، من وصلك
بــــات يكــــون يف أمــــر الــــدين بتعلــــيمهم وإرشــــادهم  واإلحـــسان إىل األرحــــام والقرا

، ويكـــون باإلحـــسان إلـــيهم يف أمـــر أمـــرهم بـــاملعروف وهنـــيهم عـــن املنكـــرونـــصحهم و
 وال أقــــــل مــــــن ،م ومــــــشاركتهم يف أفــــــراحهم وأ ــــــراحهم وصــــــلتهدنيــــــاهم بمواســــــاهتم
  .)٢(»بلوا أرحامكم ولو بالسالم«: كام يف احلديث، السؤال والسالم

ة كـام يطلقـون ، وهم يطلقون النداوة عىل الصلأي ندوها بصلتها": بلوا"ومعنى 
 وحيــصل بالنــداوة، وخيــتلط يتــصل األشــياء بعــض رأوا  ــا ألهنــم ؛اليــبس عــىل القطيعــة

 ملعنــــــى واليــــــبس الوصــــــل، ملعنــــــى البلــــــل اســــــتعاروا بــــــاليبس والتفــــــرق التجــــــايف بيــــــنهام
ا سأ لها رمحا لكم فإن« :احلديث ، ومنهالقطيعة  الـدنيا، وال يف أصـلكم أي )٣(»ببالهلـ

 أو مــاء مــن احللـق بــل مـا كــل هــو: وقيـل ،بلــل مجـع ،  والــباللشــيئا اهللا مـن عــنكم أغنـي
  .)٤(غريه أو لبن

                                                        
ــاري)١( ــه البخــ ــا)٧٠٦٣( رقــــم)٦/٢٧٢٥( أخرجــ ــع منهـــ ضــ  : كتــــاب التوحيــــد، بــــاب قــــول اهللا تعـــــاىل: يف عــــدة موا

ــرب والـــصلة والـــرحم)٦٦٨٢(رقـــم) ٨/٧(، وأخرجـــه مـــسلم﴾يريـــدون أن يبـــدلوا كـــالم اهللا﴿ بـــاب ،  كتـــاب الـ
  .صلة الرحم وحتريم قطيعتها

 الـــشهاب ، والقــضاعي يف مــسند)٧٩٧٣ ،٧٩٧٢(رقــم) ٦/٢٢٦(اإليــامن شــعب  احلــديث أخرجــه البيهقــي يف)٢(
ه للطــرباين) ١٠٤٢٣(رقــم األحاديــث ، ويف جــامع)٦٥٣(رقــم) ١/٣٧٩(  ىف والبيهقــى الطفيــل، أ ــى عــن عــزا

 عـساكر وابـن اإليـامن شـعب ىف والبيهقـى منده وابن والبغوى عباس، ابن عن البزارو أ س، عن اإليامن شعب
  ).١٧٧٧(وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقماأل صارى،  عامر ابن وقيل عمر، بن سويد عن

، ومـــسلم كتـــاب )٥٩٩٠( جـــزء مـــن حـــديث أخرجـــه البخـــاري يف كتـــاب األدب، بـــاب الـــرحم تبـــل ببالهلـــا رقـــم)٣(
ء[﴾وأ ذر عشريتك األقربني﴿: باباإليامن،   ).٣٤٨(رقم] ٢١٤:الشعرا

  ).بلل( النهاية يف غريب احلديث واأل ر مادة )٤(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٦٠
، ألن فاآليات اآلمرة باإلحسان إىل اليتيم كثرية جدا: ن إىل اليتيموأما اإلحسا -

نــــصيبا مــــن ً، فجعــــل اهللا لــــه حظــــا ووقــــد فقــــد كافلــــه وكاســــبه وراعيــــه، اليتــــيم ضــــعيف
لـــــدين وبــــذي القربـــــى، ووىص هبــــم إحـــــسانالغنــــائم والفــــيء والنفقـــــة : ا كــــام وىص بالوا

ئيل ال ت﴿ َوإذ أخذنا ميثاق بني إرسا ََ َ َ َ ْ ِْ ِ َِ ْ ِ َِ َ َ َعبدون إال ا  وبالوالدين إحسانا وذي القربى َ ْ َُ ْ ْ َِ َِ ْ ْ َ َ ُ ًْ َ ُِ ِِ ِ َ َّ َّ
ِواليتامى واملساكني ِ َ ََ ْ َ َ ََ   . ]٨٣:البقرة[﴾ ...ْ

 : عـــىل ســـبيل اإلحـــسان إليـــه يف مالـــه، قـــال تعـــاىلوهنـــى عـــن قربـــان مـــال اليتـــيم إال
ْوال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أح﴿ َ ََ َ َ ُ َِ ِ َِّ ِ ْ َ ِْ َّ َِ ُسنَ ُ حتى يبلغ أشدهَ ْ َ ََّ َُّ َ َ ن أ، وأمر ]١٥٢:األ عام[﴾ُ
َوآتوا اليتامى ﴿: وعدم العبث هبا أو تبديلها، ق عليه باملعروف مع احلفاظ عليهمينف َ َُ َْ َ

ا لكم إنـه كـ هلم إىل أمـوا هلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب وال تـأكلوا أمـوا َأموا َ ُُ َ َ َ ِّ َ َ ََّ َ َّ َ َِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ ِ َ َ ِ َُ َُ ُ َّ َ ُ َْ ِ َِ ََ ا ْ ًن حوبـ ُ َ
ًكبــــريا ِ ر اهللا بــــدفع أمــــواهلم كاملــــة ُ، فــــإذا بلــــغ أشــــده وأونــــس منــــه الرشــــد أمــــ]٢:النــــساء[﴾َ
هم رشـدا ﴿: ، قال تعاىلموفرة نْ اح فـإن آنـستم مـ ًوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغـوا النِّكـ ُ َ َّ َ َْ ُ ْ ْ ْ َ َ ُْ َ َ َ َِ َ ْ َ َ َ ْ ُِ َِ ُ

هلم وال تأكلوها َفادفعوا إليهم أموا ُ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْْ ْ ُْ َ ِ فا وبدارا أن يكربوا ومن كان غنيا فليستعفْف ِ ِ إرسا ِْ َ  ْ َ َ ََ َْ َ ًْ َ َ ْ ًَ َ ُ َ ْ َ ِ َ ْ ِ
هلم فأشهدوا عليهم وكفى با   ِومن كان فقريا فليأكل باملعروف فإذا دفعتم إليهم أموا َّ ِ َ ِ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ ْ ُ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ُ َِ ِ َِ ُ ُُ َ ِ ِ ِ َِ ْ ً

ًحسيبا   .]٦:النساء[﴾َِ
:  إين أحرج حق الضعيفني « :م وضيق فيه فقالحق اليتي صوحرج النبي 

ة   .)١(»اليتيم و املرأ

                                                        
ــــد)١( ــه أمحــ ــ ــــم)٢/٤٣٩( أخرجـ ــه)٩٦٦٤( رقــ ــ ــــن ماجـ ــــم)٢/١٢١٣(، وابــ ــــق  )٣٦٧٨( رقــ ــــاب حــ ــــاب األدب، بــ كتــ

  ).١٠١٥(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم)٢١١( رقم)١/١٣١(واحلاكماليتيم، 



 

  

 ٦١  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
، ولكــن اكــل مــال اليتــيم أشــد حرمــة لــضعفه إن أكـل أمــوال النــاس بالباطــل حــرام

أكلون ﴿: ىل اإلحــسان إليــه ال اسـتغالل ضــعفه، وقــال اهللا تعــاىلوحاجتـه إ ذين يــ َإن الــ ُ َّ َُّ ْ َ َ ِ ِ
َّأموال اليتامى ظلام إن َِ ً ْ ُ ْ ََ َْ َ ْام يأكلون يف بطوهنمَ ُِ ِ ُ َ ُِ ُ ْ َ ً نارا وسيصلون سعرياَ ِ َ َ ًَ َْ ْ َ َ   .]٩،١٠:النساء[﴾َ

 ولدك من بعدك فعامل وهلذا ينبه ربنا إىل معنى لطيف وهو كيفام حتب أن يعامل
لـــه، قـــال تعـــاىل، ويكـــون أوالد النـــاس يخش ﴿: ذلـــك بلـــزوم التقـــوى يف مجيـــع أحوا َولـــ ْ َ َْ

َالـذين لــو تركــوا مــن خ ْ ْ َِ ُِ َ َ َ يهم فليتقــوا ا َّ افوا علــ ة ضـعافا خــ َلفهــم ذريــ َّ ُ ْ َ َ ُ ً ً ُ َّْ َ ْ َ َّْ ِّ ِْ َِ َ ِ ً وليقولــوا قــوال ِ ْ َ ََ ُ ُ ْ
ًسديدا ِ   .]٩:النساء[﴾َ

ء واملـــساكني وابـــن الـــسبيل واخلـــدم  را ية باإلحـــسان إىل الفقـــ ـ اءت الوصــ ـــم جـــ ث
ء وعـدم ،  البهيم جـاء األمـر بـالرفق بـهوحتى احليوان وكل من حتت يد العبد واألجرا

أو تعذيبـــه أو حبـــسه ومنعـــه مـــن الطعــــام ، أو حرمانـــه مـــن حقوقـــه، يـــقليفـــه مـــا ال يطتك
رجــــل بــــسبب أ ــــه أحــــسن إىل كلــــب  أن اهللا غفــــر لص، وقــــد أخربنــــا النبــــي والــــرشاب

  . )١(»يف كل كبد رطب أجر« :ص وقال، فسقاه

  : باعتبار ما يكون اإلحسان بهومن جماالت اإلحسان
  : اإلحسان با ال واإلنفاق -

 ذلـــــك ّ؛ فــــإن عليــــه أن يــــشكر اهللا عــــىلوآتــــاه ا ــــال، هللا عليــــه الــــرزقّ وســــع افمــــن
يس املنكـــــوب، وييـــــرس عـــــىل ، فيقـــــيض احلاجـــــة، بـــــرصفه يف الطـــــرق التـــــي رشعهـــــا ويـــــوا
                                                        

 )٧/٤٤(بــاب فــضل ســـقيا ا ــاء، وأخرجــه مـــسلم، كتـــاب املــساقاة)٢٢٣٤(رقــم) ٢/٨٣٣( أخرجــه البخــاري)١(
  .باب فضل ساقى البهائم املحرتمة وإطعامها،  كتاب السالم)٥٩٩٦( رقم



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٦٢
: ًويطعـــم اجلـــائع؛ حتقيقـــا لقولـــه ســـبحانه، ويقـــري الـــضيف، ويفـــك األســـري، املعـــرسين

َوأحسن كام أحسن ا  إليك﴿ ْ َ ْ ْ ْ ََ ِ ُ َّ َ َ ََ َ   .]٧٧:القصص[﴾ِ
  :اإلحسان يف القول -

ُوقولوا﴿: قال تعاىل ُ اس َ ِللنَّ ا ِ ْحسنً م بقول احلسن مع كل وهذا أمر عا ]٨٣:البقرة[﴾ُ
، واحلـــــسن يف أحــــد مــــن النــــاس، وهــــو يـــــشمل احلــــسن يف معنــــاه، واحلــــسن يف موضــــعه

امت حيــنام أمجــل األلفــاظ وأحــسن الكلــ ، فهــو خطــاب للجميــع بــأن خيتــاروامونهضمــ
ومـــن القــــول احلـــسن أمــــرهم بـــاملعروف، وهنــــيهم عـــن املنكــــر، "بيــــنهم، يتحـــدثون فـــيام 

  . )١("البشاشة وغري ذلك من كل كالم طيب، ووتعليمهم العلم، وبذل السالم
ْوقل﴿: وقال تعاىل ُ ِلعبادي َ ِ ُيقولوا َِ ُ ِالتي َ َهي َّ ُأحسن ِ َْ َّإن َ َالشيطان ِ َ ْ ُينْزغ َّ َ هم َ ْبينَ َُ َّإن ْ ِ 

َالشيطان َ ْ َكان َّ ِلإل َ ْ ِنسانِ َ ُ عدوا ْ ا َ ِمبينً ء[﴾ُ   .]٥٣:اإلرسا
وهــــذا مــــن لطفــــه بعبــــاده حيــــث أمــــرهم بأحــــسن األخــــالق واألعــــامل واألقــــوال "
ُوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن﴿:  للسعادة يف الدنيا واآلخرة فقالاملوجبة ْ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ ُ﴾ ،

ر بمعروف وهني عـن م يقرب إىل اهللا من قراءة، وذكر، وعلم، وأموهذا أمر بكل كال
تبهم ومنــازهلم، وكــالم حــسن لطيــف مــع اخلمنكــر ، وأ ــه إذا دار لــق عــىل اخــتالف مــرا

  .أحسنهام إن مل يمكن اجلمع بينهاماألمر بني أمرين حسنني فإنه يأمر بإيثار 
ك لــسانه ملــك حلــسن داع لكــل خلــق مجيــل وعمــل صــالحوالقــول ا ؛ فــإن مــن ملــ

  .مجيع أمره 
                                                        

 ).٥٧ص( تفسري السعدي )١(



 

  

 ٦٣  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ْإن الشي﴿: وقوله َّ َّ همِ ْطان ينزغ بينَ َُ ْ َُ َ يسعى بني العباد بام يفسد عليهم دينهم :  أي﴾َ
  . ودنياهم

، وأن يلينـوا ال غـري احلـسنة التـي يـدعوهم إليهـافدواء هـذا أن ال يطيعـوه يف األقـو
غـي هلـم أن فيام بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم فإنه عدوهم احلقيقي الـذي ينب

ُليك﴿حياربوه فإنه يدعوهم  َ ْمن ُونواِ ِأصحاب ِ ََ ِالسعري ْ ِ هنم فـإهنم  ،]٦:فـاطر[﴾َّ وأما إخوا
حلـزم كــل احلـزم الـسعي يف ضــد ، فـإن ايطان فــيام بيـنهم وسـعى يف العــداوةوإن نـزغ الـش

، وأن يقمعوا أ فسهم األمـارة بالـسوء التـي يـدخل الـشيطان مـن قبلهـا فبـذلك عدوهم
  .)١("هبم ويستقيم أمرهم وهيدون لرشدهميطيعون ر
  ــا هلــا مــن أ ــر كبــري يف )٢(»الطيبــة صــدقة الكلمــة« صقــد جعــل نبــي اإلســالم ل
طر، وإزالــة الــسخائم والوحــشة، وتــأ يف القلــوبجــرب ا هــي يــسرية عــىل مــن و.. .خلــوا

د اهللا مــا كـــان ، وإن العبـــد ليبلــغ بالكلمــة الطيبـــة درجــات عاليــات عنـــيــرسها اهللا عليــه
ة يبلــغ مــن ســخط اهللا وهيــوي هبــا يف نــار ، وكــذلك يف الكلمــة الــسيئخيطــر لــه أن يبلغهــا

ار «: هويف احلديث املتفق علي... ركات أ عد ما بني املرشق واملغربجهنم د ّاتقوا النـ
 .)٣(»، فإن مل جتدوا فبكلمة طيبةولو بشق مترة

                                                        
  ).٤٦٠ص( تفسري السعدي )١(
بـاب مـن أخـذ بالركـاب ونحـوه، وأخرجـه  ، كتـاب اجلهـاد والـسري)٢٨٢٧( رقـم)٣/١٠٩٠( أخرجه البخاري)٢(

  .باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف،  كتاب الزكاة)٢٣٨٢( رقم)٣/٨٣( مسلم
ــع مـــن صـــحيح )٣( ضـ ــا احلـــديث يف موا كتـــاب الزكـــاة، بـــاب الـــصدقة قبـــل الـــرد، ) ١٣٤٧(رقـــم) ٢/٥١٢: (البخـــاري منهـ

ــــاب ــ ــرصا يف بــ ــ ــ ــه خمتــ ــ ــ ــوا" وأخرجــ ــ ــ ــار اتقــ ــ ــ ــــو النــ ــ ــــشق ولــ ــ ــ بــ ــ ــ ــــل ،"رةمتــ ــ ــــن والقليــ ــ ــــسلم مــ ــ ــه مــ ــ ــ ــــصدقة، وأخرجــ ــ ) ٣/٨٦( الــ
 .النار من حجاب وأهنا طيبة كلمة أو مترة بشق ولو الصدقة عىل احلث كتاب الزكاة، باب) ٢٣٩٦،٢٣٩٦(رقم



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٦٤
الوالدين حينام نخاطبهم مع  :الكلامت يف سائر حمادثاتنا نحتاج إىل اختيار أحسن

ُوقل هل﴿: وننادهيم َ ْ ُ ريامَ ًام قوال كـ َِ َ ً ْ ء[﴾َ وال حتطـيم  ، فـال جتـريحبـني الـزوجنيو، ]٢٣:اإلرسا
، وذلك عندما الدعوة إىل اهللا عندما نامرس، و)١(»وخريكم خريكم ألهله«للمشاعر 

ا لعلـــه يتـــذكر أو ﴿: ت يف خطابنـــا مــع النـــاسننتقــي أحـــسن الكلــام ْفقـــوال لــه قـــوال ليًنـــ َ ُ َ ِّ ْ َُ ُ َّ َ َّ َ َ َ َ ُ ََ ً
ََخيـــشى رنـــا وحـــديثنا مـــعو ،]٤٤:طـــه[﴾ْ  رقأو، النـــاس فنختـــار أمجـــل العبــــارات يف حوا
  .األلفاظ

، ة احلـــــسنة يف خطاباتنـــــا مـــــع اآلخـــــرينفالواجـــــب اختيـــــار الكلـــــامت الطيبـــــة اهلادئـــــ
وقـد هتـوى بـك ، ها قد ترفعك عند اهللا وعند النـاسولكن ،موعة حروففالكلامت جم

  .إىل اجلحيم والنريان
ًمل يكــن فظــا غليظــا، بـــل كــان ســهال ســـمحا،  ،هــو املثــل األعـــىل صرســول اهللا و ً ًً

ًلينـــــــا، دائـــــــم البـــــــرش، يواجـــــــه النـــــــاس بابتـــــــسامة حلـــــــوة، ويبـــــــادرهم بالـــــــسالم والتحيـــــــة 
يس « :صَّواملصافحة وحسن املحادثة، علمنا أدب التخاطـب وعفـة اللـسان فقـال  لـ

  .)٢(»ء بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذياملؤمن
امن كــــام جعــــل الــــسكوت عــــن الــــرش ري مــــن اإليــــقــــول اخلــــ صوقــــد جعــــل النبــــي 

اهللا واليــوم «: قـال ص أن رسـول اهللا  ا، فعـن أيب هريـرة كـذلك ان يـؤمن بـ مـن كـ

                                                        
  . سبق خترجيه)١(
ــــد) ٢( ــ ــه أمحــ ــ ــ ــــم)١/٤١٦(أخرجــ ــ ــــرد)٣٩٤٨( رقــ ــ ــاري يف األدب املفــ ــ ــ ــــم)١/١١٦(، والبخــ ــ ــــححه )٣١٢( رقــ ــ ، وصــ

  .األلباين



 

  

 ٦٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
 .)١(»ًاآلخر فليقل خريا أو ليصمت

تــــدفع عـــن مـــسلم أذى، أو تنــــرص :  كلمـــة طيبــــة كتـــب اهللا هبـــا الرضـــوانفكـــم مـــن
ّمظلومــا، أو تفــرج كربـــة، أو تعلــم جـــاهال، أو تــذكر  ً ُّ ًغــافال، أو هتـــدي ضــاال، أو تـــرأب ًِّ ً

ّوكـــم مــن مـــشاكل حلــت ؟ًصــدعا أو تطفـــئ فتنــة َ، وكـــم مــن صـــالت قويــت، وكـــم مـــن ُ ِ َ ِ
 ؟ة طيبةخصومات زالت بكلم

، وزرعــت القلـوب، وفرقـت بـني الـصفوف م مـن كلمـة خبيثـة مزقـتوباملقابـل كـ
  ؟ ً النفوس وخربت كثريا من البيوتاألحقاد والضغائن يف
لرمحن إىل الرضوان ّلجام اإليامن وعطره بطيب األقوال قاده افمن أ جم لسانه ب

ِ، ومـن لطــخ لـسانه بقــبح الكــالم مـن زور وفحــش وكـذب وهبتــان هــوى وأعـايل اجلنــان َ ُ ََّ
ىل « ارالنــبــه الــشيطان إىل دركــات  ىل وجــوههم أو عــ ار عــ اس يف النــ وهــل يكــب النــ

     :وقد قيل ،)٢(»!مناخرهم إال حصائد أ سنتهم؟
َإن الرب    ِّوجه طليق، وكالم لني      ِّيشء هنيِ

                                                        
مــن كــان يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر فــال : " بــاب،يف كتــاب األدب) ٥٦٧٣( رقــم)٥/٢٢٤٠(لبخــاريأخرجــه ا) ١(

ــاره ــؤذ جــ ــامن)١٨٢(رقـــــم) ١/٤٩(ومــــسلم، "يــ ــزوم ،  كتــــاب اإليــ ــار والــــضيف ولـــ م اجلــ ــرا ىل إكـــ ــ بـــــاب احلــــث عــ
  .الصمت إال من اخلري وكون ذلك كله من اإليامن

كتـاب الفـتن، بـاب كـف اللــسان  )٣٩٧٣(رقـم) ٢/١٣١٤(ماجـه ، وابـن)٢٢٠٦٩( رقـم)٥/٢٣١( رواه أمحـد)٢(
ــة ــذيو، يف الفتنـــ ــــسائي )٢٦١٦( رقـــــم)٥/١١(الرتمـــ ــة الـــــصالة، والنـ ــاء يف حرمـــ ــا جـــ ــــاب مـــ ــامن، بـ يف  كتـــــاب اإليـــ
ــربى ــاىف﴿: تعـــاىل يف التفــــسري، قولـــه) ١١٣٩٤(رقـــم) ٦/٤٢٨(الكـ َتتجــ َ َ ْجنُـــوهبم َ ُ ُ ِعـــن ُ ِاملــــضاجع َ ِ َ َ ــال ... ْ َفـ ُتعلــــم َ َ ْ َ 

ٌنفس ْ ِأخف َما َ ْ ْهلم َيُ ُ ْمن َ ِقرة ِ َّ ٍأعني ُ ُ ْ ء َ ًجزا َ َبام َ ُكانوا ِ َيعملون َ ُ َ ْ  .]١٧ ،١٦:السجدة[﴾َ



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٦٦
  : اإلحسان يف العمل -

َّالذي أحسن كل ﴿ :تعاىلسبحانه وقال ، دةاإلحسان اإلتقان واإلجا من معاين  َُّ َ َْ َ ِ
ُيشء خلقـه َ َ َ ٍ ْ ، وإن فجميـع املخلوقــات حــسنة"أ قـن كــل يشء خلقــه، : أي، ]٧:الــسجدة[﴾َ

ا اإلنـسان يف أحـسن " :تعـاىلسن، كام يـشري إليـه قولـه تفاوتت يف مراتب احل ـ ِلقـد خلقنَ ََ ْ ِ ْ َ َ ََ ْ
ٍتقويم ِْ   . )١( ]"٤:التني[ "َ

  .)٢(»ًإن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه«: ص  النبيويقول
ويـــــــده أن يكـــــــون رائـــــــده ومـــــــن أعظـــــــم مـــــــا يـــــــدفع اإلنـــــــسان إىل إتقـــــــان العمـــــــل وجت

ب اإلخـــالص، اإلخـــالص هللا، وشـــعوره بعظـــم األمانـــة، وكـــرب املـــسؤولية، ومتـــى غـــا
  .ينا، فال تسأل عن حجم ا أساة بضياع الدين والدوذهبت األمانة

هب جعل الـب هبهم إن ضعف اإلخالص عند كثري من ذوى املوا الد تـشقى بمـوا
ًوترجع القهقرى، عندما صار هم أحدهم شهادة عليا، ومنصبا رفيعا، وشهرة زائفة،  ً

ًأو مــاال وفــريا ، ومــن املؤســف أن هنــاك املبــادئىل حــساب القــيم واألخــالق و، ولــو عــً
 بدينهم ، وحيتبسون منطق ا ال والدرجة والرتقيةمجهورا من املوظفني ال يفقهون إال

، ويربطـــــون رضـــــاهم وســـــخطهم وفتـــــورهم ونـــــشاطهم ودنيـــــاهم داخـــــل هـــــذا النطـــــاق
 . والشهوة اخلفية، فهؤالء أشقياء، وهم سبب شقاء البالد والعبادبميزان ا ادة

                                                        
  ).١٥/٤٩٤( تفسري األلويس)١(
ىل يف مــسنده) ٢( ، )٨٩٧(رقــم) ١/٢٧٥(األوســط ، والطــرباين يف املعجــم)٤٣٨٦(رقــم) ٧/٣٤٩(أخرجــه أ ــو يعــ

ده حمقــق املــسند، وحــسنه األلبــاين يف ، ولــني إســنا)٥٣١٣،٥٣١٤(رقــم) ٤/٣٣٤(اإليــامن والبيهقــي يف شــعب
 ).١٨٨٠(صحيح اجلامع الصغري رقم



 

  

 ٦٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ئبجنــودا أو  قـــادة أنعــىل العـــسكريني  ، فقـــد  جيعلـــوا جهــادهم منزهـــا عــن الـــشوا

،  جانبه األلقاب والرتب والـشاراتربطوا حياهتم ومماهتم بواجب مقدس  تصغر إىل
  .ثروا ما عند اهللا عىل دنيا فانية، وشهوة عابرةفليؤ

نه أن يعتد ما يكتبه، ومـا حيـسبه، ومـا يكـد فيـه عقلـه، ،وعىل املوظف  وهو يف ديوا
  . العباد، ورضا رب فيه يده، عمال يقصد به مصلحة البالدويتعب

، واإلنـسان قـد هيـبط بقيمـة جهـده د تكدح سحابة النهار نظري طعامهاإن الدابة ق
، لكـــن احليـــوان، فيكـــون عملـــه لقـــاء راتبـــه، أو رتبـــة حيـــصل عليهـــا فحـــسبإىل مـــستوى 

 . رجل العاقل يغاىل بتفكريه ونشاطه، فيجعلهام ليشء أجلال

رفــع ، وأن ينويــا  نــرش العلــم وحتــصيلهالعــامل واملــتعلم أن جيــردا نيــتهام هللا يفوعــىل 
، ال العلــم والعمــل بـه والــدعوة إليــه، وجيتهــدا يف امتثـاجلهـل عــن أ فــسهام وعـن غريمهــا

  .ً كان العلم وباال عليهام وشقاءوإال
، وأن ينظــرا ا للعلـموقـد أوجـب اإلسـالم عــىل األسـتاذ والطالـب مجيعــا أن يتجـرد

تعلم والتعلـــــيم ابتغـــــاء ا ـــــال ، والـــــصلحة العامـــــةبـــــل كـــــل يشء إىل املثـــــل العاليـــــة واملـــــق
 يف ، هــولهفــا عــىل املنفعــة الشخــصية املحــضة، كــام هــو ديــدن األلــوف اليــوم، وتوحــده

إضـاعة للـدنيا واآلخـرة عـىل ، واحلقيقة استهانة بقيمة العلم، وإضـاعة لرسـالته اجلليلـة
ء   .)١(السوا

                                                        
يل )١(   ).٧٧-٧٥ص( انظر خلق املسلم للشيخ حممد الغزا



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٦٨
  : لبديناإلحسان بالنفع ا -

ك بــأن جيــود ببــذل مــا يــستطيعه مــن القــوة البدنيــة  يف حتــصيل املــصالح ودفــع  وذلــ
وهـذه الطريـق ،  -ًمـثال– و يميط األذى عن الطريـق، فيمنع الظامل من الظلم، املفاسد

اس عليـــه « :بقولــه يف احلـــديث املتفــق عليـــه صهــي التــي عناهـــا  ـــ ِكــل ســـالمى مــن النَّ ِْ َْ َ َُّ ِ َ ُ ُ
ٌصدقة َ َ َ كل ي،َ َّ ني صدقةُ ٌوم تطلع فيه الشمس يعدل بني االثنَ َ ْ ُ ُ َْ َ ََ ْ َ ُ ُ ِْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ ِ ويعني الرجل عىل دابته ،ٍ ِ َِّ ََّ ُ ُ ََ َ َ ُ

ا َفيحمل عليهـ ْ ْ ََ ُ ََ ا متاعـه صـدقة،ِ ٌ أو يرفـع عليهـ َ َ ََ ََ ُ َ ْ ُ َ َْ ََ ْ ٌ والكلمـة الطيبـة صـدقة،َ َ ُ َّ ُ َْ َ َ ِّ ََ ِ ٍ وكـل خطـوة ،َ َ َْ ُُّ ُ
ََخيطوها إىل الصالة ص َِّ َ َُ ِْ ٌدقةَ َ ٌ ويميط األذى عن الطريق صدقة،َ َ َّ َ َُ َ ْ ُ َِ ِ َ َ ْ ِ«)١(.  

 :اإلحسان باجلاه -

فعليـه أن يكـون ، ّوإذا مل يتمكن املؤمن من قضاء حاجة أخيه وإيصال النفع إليـه 
قتداء برسول اوذلك بالسعي معه لدى من يستطيع ذلك؛ ، ًعونا له يف سبيل حتصيلها

وأمـــــر ، كملغيـــــث لـــــدى زوجتـــــه بريـــــرة  ص فقـــــد شـــــفع، ًوامتثـــــاال ألمـــــره، صاهللا 
ُاشفعوا تؤجروا« :أصحابه بالشفاعة فقال َ ُْ ُ َ ْ...«)٢(.  

  :التحية يف  االحسان-
َوإذا﴿: تعاىل اهللا يقول ِ ْحييتم َ ُ ِّ ٍبتحية ُ َِّ َ ُّفحيوا ِ َ َبأحسن َ َْ َ ها ِ َمنْ ْأو ِ َردوها َ ُّ   .]٨٦:النساء[﴾ُ

                                                        
  بــاب مــن أخــذ بالركــاب ونحــوه، ومــسلم، كتــاب اجلهــاد والــسري)٢٨٢٦( رقــم)٣/١٠٨٩( أخرجــه البخــاري)١(

  .ع عىل كل نوع من املعروفباب بيان أن اسم الصدقة يق،  كتاب الزكاة)٢٣٨٢(م رق)٣/٨٣(
  باب التحريض عىل الصدقة والشفاعة فيهـا، ومـسلم، كتاب الزكاة)١٣٦٥(رقم)٢/٥٢٠( أخرجه البخاري)٢(

م،  كتاب الرب والصلة واآلداب )٦٨٥٨( رقم)٨/٣٧(   .باب استحباب الشفاعة فيام ليس بحرا



 

  

 ،والــدعاء اإلكــرام وجــه عــىل املتالقيــني أحــد مــن الــصادر اللفــظ: هــي والتحيــة "
  .ونحوها البشاشة من اللفظ بذلك يقرتن وما

ع وأعىل  املـؤمنني تعاىل فأمر ، وردا ابتداء السالم منالرشع  به ورد ما التحية أ وا
ّحيـــوا إذا أهنـــم  يف مثلهـــا أو ،وبـــشاشة لفظـــا منهـــا بأحـــسن يردوهـــا أن ،كانـــت حتيـــة بـــأي ُ
  .بدوهنا ردها أو بالكلية الرد عدم عن النهي ذلك ومفهوم ذلك،

  :وجهني من والتحية السالم ابتداء عىل احلث الكريمة اآلية من ويؤخذ
 التحيــــة أن يــــستلزم وذلــــك ،مثلهــــا أو منهــــا بأحــــسن بردهــــا أمــــر اهللا أن :أحــــدمها

  .ًرشعا مطلوبة
اين  التحيــة مــشاركة عــىل الــدال" أحــسن "وهــو التفــضيل أفعــل مــن يــستفاد مــا :الثــ

  .ذلك يف األصل هو امك ،باحلسن وردها
 مـشتغل عـىل"كــ ،هبـا مـأمور غـري بحـال َّحيـا مـن الكريمـة اآلية عموم من ويستثنى

 ،حتيتــــه إجابــــة يطلــــب ال ، فإنــــه"ذلــــك ، ونحــــو)١(ٍمــــصل أو ،خطبــــة اســــتامع أو ،بقــــراءة
                                                        

ىل املـصيل:قلــت )١( ز إلقـاء إلقــاء الــسالم عــ ىل جــوا ) ١٢٣٣(رقــم) ٢/٧١(مــسلم  ففــي صــحيح قـد ورد مــا يــدل عــ
ّإيل،  عليــه، فأشــار يــصىل، فــسلمت يــسري وهــو أدركتــه ثــم حلاجــة  بعثنــىص اهللا رســول إن :قــال أ ــه جــابر عــن
  .»أصىل وأ ا آنفا سلمت إنك«: دعانى، فقال فرغ فلام

ف :لــبالل قلــت: قــال عمــر ابــن عــن )٣٦٨(رقــم) ٢/٢٠٤(الرتمــذي ويف ســنن  همعلــي  يــردص النبــي كــان كيــ
صـــحيح، وصـــححه  حـــديث حـــسن: بيـــده، وقـــا  يـــشري كـــان :قـــال الـــصالة؟ يف وهـــو عليـــه يـــسلمون كـــانوا حـــني

  . ًاأللباين أ ضا
 يـصيل، فـسلمت  وهـوص اهللا برسـول مـررت: قـال صـهيب عن )٣٦٧(رقم) ٢/٢٠٣(ًأ ضا وعند الرتمذي

=  .ًلباين أ ضابإصبعه، وصححه األ إشارة: قال أ ه إال أعلم ال: إشارة، وقال إىل عليه، فرد 
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  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٧٠
 غـــري العـــايص وهـــو ،تـــهحتي وعـــدم هبجـــره الـــشارع أمـــر مـــن ذلـــك مـــن يـــستثنى وكـــذلك
 ملعارضــــة وذلــــك ،حتيتــــه ُتــــرد وال ،ُّحييــــا وال هيجــــر فإنــــه ،بــــاهلجر يرتــــدع الــــذي التائــــب
  .الكربى املصلحة

 فإنـــه ،ًرشعـــا حمظـــورة غـــري وهـــي النـــاس اعتادهـــا حتيـــة كـــل التحيـــة رد يف ويـــدخل
  .)١(..."منها وبأحسن ّبردها مأمور

  : اإلحسان يف الدعوة -
 وقـــد ،الــداعي إىل اهللا حمـــسن يف دعوتـــه، أحـــسن إىل نفـــسه، وأحـــسن إىل اآلخـــرين

َومن أحسن قوال ممن دعا ﴿: قال، فً أحد أحسن من الداعية إليه قوالأخرب اهللا أ ه ال َ ْ َّ ْ ُ ْ ْ َِ َ َ ََ
َإىل ا  وعمل صاحلا وقا ََ َ ًَ ِ ِ َ ِ َّ َ َل إنني من املسلمنيِ َِّ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ِ   .]٣٣:فصلت[﴾َ

ًكالمـــــا :  أي،ال أحــــد أحـــــسن قــــوال:  أي، اســــتفهام بمعنـــــى النفــــي املتقـــــررهــــذا"و
ِممن دعا إىل ا ﴿ الةوطريقة، وح َّ َ ِ َ َ ْ َّ ظ الغـافلني واملعرضـني، ْ، ووعـ اجلـاهلني بتعلـيم﴾ِ

واحلــث عليهــا، وحتــسينها مهــام  ،وجمادلــة املبطلــني، بــاألمر بعبــادة اهللا، بجميــع أ واعهــا
ً، خــصوصا مــن أمكــن، والزجــر عــام هنــى اهللا عنــه، وتقبيحــه بكــل طريــق يوجــب تركــه

، هــــي أحــــسن، وجمادلــــة أعدائــــه بــــالتي  وحتــــسينهعوة إىل أصــــل ديــــن اإلســــالمهــــذه الــــد
  .)٢(النهي عام يضاده من الكفر والرشك، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكرو

                                                       

=


  . وأل كر عىل فاعلهصفهذا يدل عىل مرشوعية رد السالم عىل املصيل؛ إذ لو كان ممنوعا  ا أقره النبي 
 .)١٩١ص( انظر تفسري السعدي )١(
  .)٧٤٩ص ( تفسري السعدي  )٢(



 

  

 ٧١  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
إلحــــسان يف طريقــــة ، أي يلــــزم ان يكــــون حمــــسنا يف دعوتـــهأوعـــىل الــــداعي إىل اهللا 

ضعها، حتى إذا دعا إىل اهللا بإحـسان مـه ، وهلـذا يلزالدعوة وأسلوهبا، ووضعها يف موا
ضعها، وخياطب كل قوم بام يليق هبم، ويرتب ًأن يكون فقيها حكي ًام يضع األمور موا

بييل أدعـو ﴿: املذكورة يف قوله تعـاىل البصرية من، وهذه أولويات الدعوة ُقل هـذه سـ ْ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ْ ُ
َإىل ا  عىل بصرية أ ا ومن اتبعني وسبحان ا  وما أ ا من َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ٍَ ََ ِ ََ ُ َ َِ َِّ ََّ َّ َ ِ َ ََ َ املْرشكنيِ ِ ِ ُ ، ]١٠٨:يوسف[﴾ْ

ِادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلـسنَة ﴿: هي احلكمة املرادة يف قوله تعاىلو ِ ِ َِ َ ِّ َ ََ ْ ْ ََ ْ َ ُ َْ ْ ْ ِ ِ ِِ َ ِ
بيله وهـــو أعلـــم  ـي أحـــسن إن ربـــك هـــو أعلـــم بمـــن ضـــل عـــن ســـ التي هــ ادهلم بـــ ُوجـــ َ َ ُ َّ َ َ َ َْ َّ َ َّ َّ ْْ َ َ َْ َ ََ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َُ ُِ ِ ِِ ِ ِ َِ ِ ِ ُ

ِباملهتد َ ْ ُ ْ   .]١٢٥:النحل [﴾َينِ
 َ، وإن تفـــــاوترأى موضـــــعا للـــــدواء أعطـــــى وإال أمـــــسكفالداعيـــــة كالطبيـــــب إن 

ك يف خماطبتــه للمــدعوينتامن عــىل الداعيــة أ النــاس ومــداركهم ُحيــِعقــول عــي ذلــ ، ن يرا
، بــل حيــرى يف خطــاهبم عــىل و ال تدركــه أفهــامهم، أ خيــاطبهم بــام ال حتتملــه عقــوهلمفــال

رعايــــة مقتــــىض احلــــال قاعــــدة : دركــــه أفهــــامهم، وكــــام يقــــالتقــــدر مــــا حتتملــــه عقــــوهلم و
ْفذكر﴿: قال تعاىل... احلكيم ِّ َ ْإن َ ِنفعت ِ َ َ َالذكرى َ ْ   .]٩:األعىل[﴾ِّ

ال ابــن كثــري ، ومــن هاهنــا يؤخــذ األدب يف نــرش  أي ذكــر حيــث تنفــع الــذكرى:قــ
مــا انــت بمحــدث : ا كــام قــال أمــري املــؤمنني عــيل ،العلــم فــال تــضعه عنــد غــري أهلــه

، حـدث النـاس بـام يعرفـون: بلغه عقوهلم إال كـان لبعـضهم فتنـة، وقـالقوما حديثا ال ت
  .)١(!ب اهللا ورسوله؟َّكذُأ حبون أن ي

                                                        
 ضـوء الكتـاب  وانظـر احلكمـة واملوعظـة احلـسنة وأ رمهـا يف الـدعوة إىل اهللا يف،)٤/٥٠٠( انظـر تفـسري ابـن كثـري)١(

 . )٢٠٨  ،٢٠٧ص(والسنة 



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٧٢
ك ختــول النــاس باملوعظــة  ، حتــى ال يملهــم ويــدخل الــسآمة علــيهمويــدخل يف ذلــ

بمكانكم أما أين أخرب ": فقال اخرج علينا عبد اهللا ابن مسعود : عن شقيق قالف
هية أن أملكمفأ رك ام ص، وإن رسول اهللا كم كرا  كان يتخولنا باملوعظة بـني األ ـ

  .)١("خمافة السآمة علينا
ال النــووي لــئال متلهــا القلــوب فيقــوت  يف هــذا احلــديث االقتــصاد يف املوعظــة :قــ

  .)٢(مقصودها
موعدا ثابتا له للتحدث جيعل يوم اخلميس من كل أسبوع  اوكان أ و هريرة 

  .)٣(إىل الناس
، املوعظة "املوعظة احلسنة"ـ األمر بالدعوة ب جاء"احلكمة"ـعد األمر بالدعوة ببو

دعوتـه عالمــة ، فإحـسان الداعيــة يف  هــام مـن عنـارص الــدعوة اإلسـالميةاحلـسنة عنـرص
 اهللا الـذي ، وبعبارة أخرى هي العالمة الفاصـلة بـني الداعيـة إىلعىل مصداقية الداعية
  . يشء آخر غري اهللا تبارك وتعاىلاعية إىل نفسه أو إىل، وبني الدال غاية له سوى اهللا
؛ ألن املوعظــــة  ــــا كــــان عظــــة باحلــــسنة دون وصــــف احلكمــــة بــــذلكووصــــف املو

غالـــب املقـــصود منهـــا ردع الــــنفس عـــن األعـــامل الـــسيئة كانــــت مظنـــة لـــصدور إغــــالظ 
، فــأمر اهللا بــأن يتــوخى فيهــا أن تكــون ، وحــصول انكــسار يف خــاطر املوعــوظالــواعظ

                                                        
ــاري)١( ــه البخــ ــي ، كتــــاب العلــــم)٦٨( رقــــم)١/٣٨( أخرجــ ــا كــــان النبــ ــة والعلــــم ص بــــاب مــ ، ..يتخــــوهلم باملوعظــ

 .باب االقتصاد ىف املوعظة،  كتاب صفة القيامة واجلنة والنار)٧٣٠٥(رقم) ٨/١٤٢(ومسلم
 .)١٧/١٦٤( رشح النووي عىل مسلم)٢(
  .)٢/٥٧(لراوي وآداب السامع اجلامع ألخالق ا)٣(



 

  

 ٧٣  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ًة، محال للواعظ عىل إالنة القول، وترغيـب املوعـوظ يف اخلـري، ولـذلك مل تعـر آيـة حسن

َذهبا﴿: قال تعاىل ملوسى وهارونُوعيد يف القرءان عن أن حتف بآ ة بشارة، وقد  َ َ إىل ْ ِ
َفرعون إنه طغى َ َُ َّْ ِ َ ْ َفقوال له قوال لينا لع. ِ ِّ ْ َُ ً َ َ َ ُ َله يتذكر أو َخيشىًَ ْ َّْ َ َُ ُ َ  .]٤٤ ،٤٣:طه [﴾ََّ

ّا هي النصيحة اهلادفة إىل اخلـري، والدالـة  بأهناملوعظة احلسنةف ِّعرُونستطيع أن ن
، ني اهلادئ املتضمن لرتغيب وترهيب، أو هي القول البليغ اللعليه من أقرب الطرق

، أو الــــرش أو التــــذكري بعاقبــــة اخلــــري لألخيــــار، ًمر بفعــــل مــــا يــــستتبع خــــريا للفاعــــلكــــاأل
ر بق   .ىل فعل اخلري وترك الرشصد احلث علألرشا

ـي أحـــسن﴿: ولنتأمـــل ثالثـــا قولـــه تعـــاىل التي هــ ادهلم بـــ ، فلـــام كانـــت دعـــوة ﴾وجـــ
هـا املتكـربون فيغلـب ، ويتلقاتلقاها املنصفون فيلوح هلـم احلـق؛ فيؤمنـون بـهاإلسالم ي

، وكان ذلك من شأ ه أن يغضب فيعادون وجيادلون جدال املتعنتني؛ عليهم التصلب
 ســــــبيله باملجادلــــــة بــــــالتي هــــــي احــــــسن،  رســــــوله بالــــــدعوة إىل فــــــأمر اهللاصالرســــــول 

ادهلم: "والــضمري يف ر أن املـــسلمني ال عائـــد عـــىل املـــرشكني، بقرينــة املقـــام؛ لظهـــو"  جـــ
  . جيادلون رسوهلم

الرجوع واملجادلــة واجلــدال واجلــدل املراجعــة بــالقول يف أمــر أو رأي ، لإلقنــاع بــ
 .عنه إىل ما يطلبه املجادل

ــي أحــــسن: "ل يف قولــــهواســــم التفــــضي التي هــ راد منــــه جيــــوز أن يكــــون غــــري مــــ" بــــ
 فيكــون مــسلوب ؛راد منــه املبالغــة يف كوهنــا حــسنة، بــل املــالتفــضيل عــىل جمادلــة أخــرى

ِرب السجن أحب إيل مما يدعونني إليه﴿ :املفاضلة، كقوله ِْ َ َّ ُّ َ ُ ْ َِّ ِ َِ ُْ ِ َّ َ َ ِّ حمبوب : ، أي]٣٣:يوسف[﴾َ



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٧٤
  .إيل دون ما يدعونني إليه

َّوال جتادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن إال ﴿: ري هذه اآلية قوله تعالونظ َِّ ُِ ْ ََ ََ ِ َِ ِ ِ َِّ ْ َ ُِ َ ْ َ ُ
هم ْالذين ظلموا منْ ُُ َِ َِ َ   . ]٤٦:العنكبوت[﴾َّ

م الفـــــظ بجـــــدال غـــــري رصيـــــح يف  مقابلـــــة جـــــداهل"التـــــي هـــــي أحـــــسن"ويـــــدخل يف 
ىل هـ﴿: الغلظة، مثل قوله اكم لعـ ُوإنا أو إيـ َ َُ َّ ْ ََ ْ ِ َِ ٍدى أو يف ضـالل مبـنيَّ ِ ُ ٍ َ ِ ْ َ : ، وقولـه]٢٤:سـبأ[﴾ً

َوإن جادلوك فقل ا  أعلم بام تعملون﴿ ُ َ ْ ُ َ ُ َْ ُْ َ َ ََ َ ِ ْ َ ُ َّ َ بام هو أحـسن مـن ذلـك مـن ، أو ]٦٨:احلج[﴾ِ
ا بالذي أ زل إلينَا ﴿:  قوله تعاىل يف جواب أهل الكتاب، كام يفلني القول ْوقولوا آمنَّ ََ َ َّ ُ ُِ ِ ْ ُ ِ ِ َ
ْوأ زل إلي ََ َِ ِ ْ َكم وإ نَا وإ كم واحد ونحن له مسلمونُ َُ ْ ُ ْ ِْ ُ ُ ْ َ َ َ ََ ٌ ِ ُ ُُ َُ َِ   .]٤٦:العنكبوت[﴾ِ

،  النيـــة أو ســـوء النيـــة عنـــد الداعيـــةٌواجلـــدال كاملوعظـــة دليـــل وعالمـــة عـــىل حـــسن
، وذلـــــك ألن اجلـــــدال تبـــــاري مـــــع دال أوضـــــح وأكثـــــر داللـــــة عـــــىل النيـــــةولكنهـــــا يف اجلـــــ

  .  ما هو عليهج إلثبات كل واحد صحة وتبادل حج،اخلصم
، ألن املجـادل سنة يف اجلدال والنيـة الـسيئة فيـهوهنا الشعرة الفاصلة بني النية احل
رص والتفــوق يف اجلــدال ً انتــصارا للــذات كانــت النيــة ، فــإن كــان اجلــداليبحــث عــن النــ

 . وإحقاق احلق كانت النية صاحلة، وإن كان االنتصار هللاسيئة

  :نوهناك عالمات ملعرفة اجلدال احلس -
ن ينظـر ، منها أ خصمه، بل يسلم له ويذعن لهأال يرفض احلق إذا جاء من :منها

، ليقطـع الطريـق أمـام نفـسه اإلمــارة املجـادل إىل خـصمه بـاحرتام، وتقـدير لعقلـه ورأ ــه
  .بالسوء أن تتكرب أو تتعاىل



 

  

 ٧٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ا ِالقــــول ومنكــــر  أن يلــــزم نفــــسه بخلــــق اإلســــالم الــــذي ينهــــى عــــن فحــــشاء :ومنهــــ ُ
 أو قولـــه غـــري املقـــصود منـــه، وعـــدم ،ا العفـــو عـــن زالت لـــسان اخلـــصم ومنهـــ،الـــسلوك

  .الرتكيز أو الوقوف عليه
ا ، أو أ ــه سيــصل ً أن اجلــدال ســيأخذ شــكال غــري الئــق أ ــه إذا أدرك الداعيــة:ومنهــ

حيــث يـــدع البـــاب إىل طريــق مـــسدود فعليــه بـــأدب إســـالمي رفيــع أن يرجـــئ املجادلـــة ب
  .ًأمام خصمه مفتوحا
وهو من وسائل –رقا بني أخالق اجلهاد  أن هناك ف يعلمه الداعيةومما ينبغي أن

ا ﴿: ، ففــي اجلهــاد يقـول اهللا تعــاىل أخــالق الــدعوة يف ميــداهنا الواســع وبــني–الـدعوة ــ َي
بي جاهد الكفار واملنَافقني واغلظ عليهم ْأهيا النَّ َ ُِّ ْ َ َ ََ ْ ُ َّ َْ ْ َ ِ ِ ُِ ْ ُ ِ ِ َ ُّ    .]٧٣:التوبة[﴾َ

التي ﴿ :تعـاىلفقـال ، أما يف جمال الدعوة  ِوال تـستوي احلـسنَة وال الـسيئة ادفـع بـ َّ َ ُ ُِ ْ ْ َِّ َّ َ َْ ْ ِ َ َ
ك وبينَه عداوة كأ ه ويل َمحيم ٌهي أحسن فإذا الذي بينَ َ َ َ َِ ٌّ ِ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َّْ َ َ ٌ َ َ َ ِ َّ َ َِ َ  .]٣٤:فصلت[﴾ِ

 املطلــوب مــن الداعيــة إيــصال اخلــري للمــدعوين بــنفعهم يف دنيــاهم مــن اإلحــسان
يس حمتــــاجهمنهمديــــكـــام حيـــرص عــــىل نفعهـــم يف   ويعـــود مريــــضهم، ويـــسأل عــــن ، فيـــوا

  .. .، ويشاركهم يف أفراحهم وأ راحهم، ويشفع ملن حيتاج الشفاعةغائبهم
، ويقابـــــل إســـــاءهتم ل األذى مـــــن املـــــدعوين ويـــــصرب علـــــيهمومـــــن ذلـــــك أن حيتمـــــ

ُفإذا الذي بينَك وبينَه عداوة كأ ه ﴿واإلغضاء عن زالهتم تأ يفا هلم باإلحسان إليهم  َ ُ ْ َ َّْ َ َ ٌ َ َ َ ََ ِ َّ َ َِ
ٌويل َمحيم ِ ٌّ ِ َ﴾.  



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٧٦
  :اإلحسان يف أداء الدية  -

قـــــف اخلـــــصام ومـــــن عجائـــــب املـــــنهج القـــــرآين أ ـــــه يـــــأمر باإلحـــــ سان حتـــــى يف موا
ق بــني الــزوجني بإحــسان، وقــد ســبق كيــف أمــر اهللا أنواخلــالف عــ يكــون الفــرا ة ا، مرا

  ...تعاىلحلدود اهللا 
،  العفو عن القـصاص يف القتـل العمـدهنا يأمر اهللا باإلحسان يف دفع الدية بعدو
هيــــا بإحــــسان بــــدون مماطلــــة أو تــــأخري، فقــــد أحــــسنوا إليــــه بــــالعفو، فعليــــه أن حيــــسن يؤد

ْهل﴿: باألداء ء َ ُجزا َ ِاإلحسان َ َ ْ ِ َّإال ْ ُاإلحسان ِ َ ْ ِ ن أ ويأمر اهللا أولياء املقول ،]٦٠:الرمحن[﴾ْ
َأهيا َيا﴿: اىل، قال تع باملعروفيطابوا بالدية ُّ َالذين َ ِ ـوا َّ َآمنُ َكتـب َ ِ يكم ُ ُعلـ ُ ْ َ ُالقـصاص َ َ ِ  ِيف ْ

َالقتىل ْ َ ُّاحلر ْ ُ ِّباحلر ْ ُ ْ ُوالعبد ِ ْ َ ِبالعبد َْ ْ َ ْ َواأل ثى ِ ْ ُ ْ َباأل ثى َ ْ ُ ْ ْفمن ِ َ َعفي َ ِ ُله ُ ْمن َ ِأخيـه ِ ِ ٌيشء َ ْ اع َ ٌفاتبـ َ ِّ َ 
ِباملعروف ُ ْ َ ْ ٌوأداء ِ َ ِإليه ََ ْ َ ٍإحسانِب ِ َ ْ َذلك ِ ِ ِختفيٌف َ ْ ْمن َ ْربكم ِ ِّ ٌورْمحَة َُ َ ِفمن َ َ َاعتدى َ َ َبعد ْ ْ َذلك َ ِ ُفله َ َ َ 

ٌعذاب َ ٌأ يم َ ِ ْولكم. َ ُ َ ِالقصاص ِيف َ َ ِ ٌحياة ْ َ ِأويل َيا َ ِاأللباب ُ ََ ْ ْلعلكم ْ ُ َّ َتتقون ََ ُ َّ   .]١٧٩ ،١٧٨:البقرة[ ﴾َ
الديـة بـدل عنـه، ، وأن لىل أن األصل وجوب القود يف القتـويف هذه اآلية دليل ع

ـن أخيـــه يشء﴿: فلهـــذا قـــال ٌفمـــن عفـــي لـــه مــ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ ويل املقتـــول عـــن القاتـــل إىل عفـــا :  أي﴾َُ
 ، وجتــب الديـة، وتكــون اخلــرية يفالديـة، أو عفــا بعـض األوليــاء، فإنــه يـسقط القــصاص

 أن يتبع قتولويل امل: القود واختيار الدية إىل الويل، فإذا عفا عنه وجب عىل الويل، أي
املعروف﴿القاتــــل  ِبــــ ُ ْ َ ْ  مـــــن غــــري أن يــــشق عليـــــه، وال حيملــــه مــــا ال يطيـــــق، بــــل حيـــــسن ﴾ِ

ٍأداء إليه بإحسان﴿االقتضاء والطلب، وال حيرجه، وعىل القاتل  َِ ٌْ ْ َِ ِِ َ من غري مطل وال  ﴾َ
 ، إال اإلحــــساننقــــص، وال إســــاءة فعليــــة أو قوليــــة، فهــــل جــــزاء اإلحــــسان إليــــه بــــالعفو



 

  

 ٧٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ور مـن لـه ، مـأم كـل مـا ثبـت يف ذمـم النـاس لإلنـسانهذا مأمور بـه يف، وبحسن القضاء

ُفمن عفـي لـه ﴿: ويف قوله، احلق باالتباع باملعروف، ومن عليه احلق باألداء بإحسان َْ ََ َِ ُ
ِمن أخيه ِ َِ   .)١( ترقيق وحث عىل العفو إىل الدية، وأحسن من ذلك العفو جمانا﴾ْ

  : اإلحسان يف اتباع السنة والسلف الصالح -
ْوالسابقون األولون من املهاجرين واأل صار والـذين اتبعـوهم ﴿: يقول تعاىل َُّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ََّ ِ َِّ َ ُ َ ُِ ْ َ َْ ِْ ِ ُ ْ ِ

َبإحسان ريض ا  عنْهم ورضوا عنْه وأعد هلم جنَّات جتري حتتها األهنار خالدين فيها  َ َ َ َ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ٍ ٍَ ُ ْ ْ َ ْ َ ََ ُ ََ َْ َ َّْ ْ َ َ ُ ََ َِ َ ُ َّ ِ ِ ِ
ْأ دا ذلك الفو َ ْ ََ ِ ً َ ُز العظيمَ ِ َ ْ   .]١٠٠:التوبة[﴾ُ
ٍوالذين اتبعوهم بإحسان﴿: فقوله َ ْ ِ ،  أي متلبسني به، واملراد كل خصلة حسنة﴾ِ

هــــم الــــذين ســــلكوا ســــبيلهم يف : ، وقيــــل...الالحقــــون بالــــسابقني مــــن الفــــريقنيوهــــم 
هـــــــم الـــــــذين يـــــــذكرون : ، وقـــــــال عطـــــــاءهلجـــــــرة أو النـــــــرصة إىل يـــــــوم القيامـــــــةاإليـــــــامن وا

  .)٢( صار بالرتحم والدعاءاملهاجرين واأل
ًيوما ملحمد بـن كعـب القرظـي أال ختـربين : قلت:  أ ه قالروي عن محيد بن زياد

إن اهللا تعاىل قد غفر :  فيام كان بينهم من الفتن، فقال يلصعن أصحاب رسول اهللا 
يف أي موضــــع : جلمـــيعهم وأوجــــب هلـــم اجلنــــة يف كتابــــه حمـــسنهم ومــــسيئهم، فقلـــت لــــه

َوالسابقون األولون﴿:  أال تقرأ قوله تعاىل،سبحان اهللا:  فقالأوجب هلم اجلنة؟ ُ َ َُّ ََ ْ ِ َّ...﴾ 
 اجلنــة والرضــوان، ورشط ص، فــتعلم أ ــه تعــاىل أوجــب جلميــع أصــحاب النبــي اآليــة

                                                        
  .)٨٤ص( تفسري السعدي )١(
 .)٤/٨٨( تفسري البغوي)٢(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٧٨
لــــــيهم أن يتبعــــــوهم رشط ع: ومــــــا ذلــــــك الــــــرشط؟ قــــــال: ًعــــــىل التــــــابعني رشطــــــا، قلــــــت

ال يقتـــدوا هبــم يف غـــري ذلـــك، قـــال أن يقتـــدوا هبــم يف أعامهلـــم احلـــسنة، و، وهـــو بإحــسان
ت هذه اآلية قط: محيد بن زياد   .)١(فكأين ما قرأ
ال  ، وأن الً هــو أن يتبعــوهم بإحــسان يف القـول، وأن ال يقولــوا فــيهم ســوءا:أو يقـ

، وعـىل هـذا تكـون اآليـة متـضمنة مـن فـضل الـصحابة يوجهوا الطعن فيام أقـدموا عليـه
  .)٢( ما مل تتضمنه عىل التقدير األولي

زي  َوالذين﴿: قوله: اخلامسة املسأ ة :قال الفخر الرا َِ ُاتبعوهم َّ ُ َ ٍبإحسان َّ َ ْ ِ  قال ﴾ِ
 والرمحـــــة باجلنـــــة واأل ـــــصار املهـــــاجرين يـــــذكرون يريـــــد: ي عبـــــاس ابـــــن عـــــن عطـــــاء

 بإحــسان اتبعــوهم والــذين: أخــرى روايــة يف وقــال حماســنهم، ويــذكرون ،هلــم والــدعاء
م أن اآليـــة دلـــت عـــىل أن مـــن اتـــبعهم إنـــام يـــستحقون واعلـــالقيامـــة،  يـــوم إىل ديـــنهم عـــىل

الرضـــــوان والثـــــواب، بـــــرشط كـــــوهنم متبعـــــني هلـــــم بإحـــــسان، وفـــــرسنا هـــــذا اإلحـــــسان 
بإحــــسان القــــول فــــيهم، واحلكــــم املــــرشوط بــــرشط، ينتفــــي عنــــد انتفــــاء ذلــــك الــــرشط، 
ًفوجــب أن مــن مل حيـــسن القــول يف املهــاجرين واأل ـــصار ال يكــون مــستحقا للرضـــوان 

 تعاىل، وأن ال يكون من أهل الثواب هلذا السبب، فـإن أهـل الـدين يبـالغون يف من اهللا
وال يطلقـــون أ ـــسنتهم يف اغتيـــاهبم وذكـــرهم بـــام ال ، صتعظـــيم أصـــحاب رســـول اهللا 

  .)٣(  ،ينبغي

                                                        
ه يف الدر)١(   .عساكر وابن أليب الشيخ) ٤/٢٧٢(املنثور  عزا
  ).٧/٣٤٢( انظر تفسري األلويس)٢(
زى الفخر  تفسري)٣(   ).١٦/١٣٠(الرا



 

  

 ٧٩  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
فيكون املعنى أهنم اتبعوا من سبقهم من الـسابقني بإحـسان يف اتبـاعهم مـن جهـة 

، ومــن جهــة أخــرى أهنــم اتبعــوهم  تعــاىل ومرضــاته اهللاأهنـم أرادوا بــذلك االتبــاع وجــه
، ومن جهة ثالثة أهنم أحسنوا واألعامل اجلميلة وهي األصل فيهميف اخلصال احلسنة 

، كام تغفروا هلم وكفوا عن ذكر مساوئهم، واسفيهم وأ نوا عليهم بالثناء احلسنالظن 
ذين﴿: عـاىل بعـد ذكــر املهـاجرين واأل ـصارقـال اهللا ت َوالــ َِ اءوا مــن بعـدهم يقولــون َّ َ جـ ُ ُ َ ْ ْ َْ َ ُِ ِ ِ

ننَا الذين سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنَا غال للذين آمنُوا ربنَا  َّربنَا اغفر لنَا وإلخوا َ َ َ ْ َّ ََ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ  ُ ُ ْ ُ َّ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ْ ِ ْ
ٌإنك رءوٌف رحيم َ ُ َِ َ َّ   .]١٠:احلرش[﴾ِ

  :اإلحسان إىل احليوان -
 بمظهـــره وال بــأكوام حلمـــه ، ال يف إنـــسانيته إال بقلبــه وروحــهّيــزإن اإلنــسان ال يتم

  .وعظامه، بالروح والقلب يعيش ويشعر، وينفعل ويتأ ر، ويرحم ويتأ م
إن الرمحــــة عاطفــــة رشيفــــة، وخلــــق فاضــــل، وهــــي صــــفة مــــن صــــفات اهللا تعــــاىل، 

ُورْمحَتي وسعت ك﴿: تفضل هبا عىل عباده، وامتن هبا عىل خلقه، قال تعاىل ْ َ َ َِ ِْ ٍل يشءَ ْ َ َّ﴾ 
: صن عبد اهللا بن عمرو عن النبي فع، ، حتى رمحة احليوان والرفق بـه]١٥٦:األعراف[
محون يرمحهم الرمحن«    .)١(»من يف األرض يرمحكم من يف السامء، ارمحوا الرا

مـن أ فـاظ " من"عامة لكل من عىل وجه األرض؛ ألن " من يف األرض: "فقوله
                                                        

ــــو )١( ــ ــه أ ـــ ــ ــ ــــم)٤/٤٤٠ ( داودأخرجـــ ــ ــــاب األدب،  )٤٩٤٣( رقـــ ــ ــةكتـــ ــ ــ ــــاب يف الرمحـــ ــ ــذي، بـــ ــ ــ ــــم) ٤/٣٢٣(والرتمـــ ــ  رقـــ
 مــن ارمحــوا الــرمحن، يــرمحهم الرامحــون«: بلفــظ كتــاب الــرب والــصلة، بــاب مــا جــاء يف رمحــة املــسليمن  )١٩٢٤(
ــجنة الـــرحم الـــسامء، يف مـــن يـــرمحكم األرض يف ــا ومـــن اهللا، وصـــله وصـــلها فمـــن الـــرمحن، مـــن شـ  قطعـــه قطعهـ
  .»اهللا



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٨٠
 ـا هلـم مـن احلـق والقـرب مـن بالرمحـة مـن غـريهم  أوىل لـقالعموم، وإن كان بعض اخل

  .العبد
داد بــن أوسو ىل شــ إن اهللا كتــب «: صقــال رســول اهللا :  قــالا عــن أيب يعــ

ة،  تم فأحــسنوا الذبحــ ه وإذا ذبحــ تم فأحــسنوا القتلــ إذا قتلــ ل يشء فــ ىل كــ اإلحــسان عــ
  . )١(»وليحد أحدكم شفرته ولريج ذبيحته

  .نسان إىل احليوانيف اإلسالم اإلواإلحسان وتعدت الرمحة 
 : ببعري قد حلق ظهره ببطنه فقالصمر رسول اهللا : عن سهل بن احلنظلية قالف

  .)٢(» وكلوها صاحلة، فاركبوها،م املعجمةاتقوا اهللا يف هذه البهائ«
وهكـــــــذا يقـــــــرر اإلســـــــالم الرفـــــــق والرمحـــــــة بـــــــاحليوان قبـــــــل أن نعـــــــرف مـــــــا يـــــــسمى 

، بيــنام هــم يــسحقون الــبالد مــع الغــرباحليوان التــي توجــد يف بــالد بجمعيــات الرفــق بــ
  :كام قيل ... لبالد يف بقاع كثرية من أرض اهللا، وال سيام بالد اإلسالما

  )٣(     وأسسوا مجعية للرفق باحليوانسحقوا البالد مع العباد 

                                                        
ــذ)٥١٦٧( رقــــم)٦/٧٢(أخرجـــه مـــسلم) ١( ــذبح والقتـــل وحتديــــد  كتـــاب الــــصيد والـ بائح، بـــاب األمــــر بإحـــسان الــ

  .الشفرة
 مــا كتــاب اجلهـاد، بـاب )٢٥٥٠(رقـم) ٢/٣٢٨(سـنن أيب داود، و)١٧٦٦٢( رقــم)٤/١٨٠(نظـر مـسند أمحـدي) ٢(

واحلـديث صـححه ، )٢٥٤٥( رقـم)٤/١٤٣(، وصـحيح ابـن خزيمـةوالبهـائم الـدواب عـىل القيـام من به يؤمر
إســناده صــحيح : ، وقــال شــعيب األرنــاؤوط يف حتقيــق املــسند)٢٢٩٦(رقــم أيب داود  يف ســنناأللبــاين صــحيح

  .رجاله ثقات رجال الصحيح
 . هذا البيت من قصيدة للشيخ حممد بن حممد املهدي حفظه اهللا تعاىل)٣(



 

  

 ٨١  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
، وأن الرمحـة ً كبـد رطبـة أجـرا، وإن كـان كلبـاوها هو نبي اإلسالم يقرر أن يف كـل

: صقــال :  قـالاث عـن أيب هريــرة  ومغفرتـه كــام يف احلـديبـه سـبب لنيــل رمحـة اهللا
 ، ثم خرج،ًبينام رجل يميش بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها ورشب«

رى مـن العطـش ال الرجـل،فإذا كلب يلهث يأكـل الثـ  لقـد بلـغ هـذا الكلـب مـن : فقـ
فيه حتى رقي العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فمأل خفه ماء ثم أمسكه ب

 ً إن لنا يف البهائم أجرا؟، يا رسول اهللا: قالوا، » فشكر اهللا له فغفر له،فسقى الكلب
  .)١(»يف كل كبد رطبة أجر« :قال

ذ الشاة ألذبحها ، إين ألخيا رسول اهللا: قلت:  عن أ يه قالعن معاوية بن قرةو
  .)٢(»والشاة إن رمحتها رمحك اهللا« :ص، قال فارمحها

، فـــإن الفظاظـــة والغلظـــة والقـــسوة الرمحـــة ســـمة اإلســـالم وخلـــق أهلــهنــت وإذا كا
هيـة  من الرذائل التي يمقتها اإلسـالم بـام يـصيب املجتمعـات منهـا مـن التفكـك والكرا

، وآثـــــــار ذلـــــــك يف حمـــــــيط األرسة ءوإثـــــــارة روح العـــــــداء والبغـــــــضاء واحلقـــــــد والـــــــشحنا
ف املحمـــوواملجتمـــع مــــن التخريــــب والتـــد  فــــإن ّمَثــــمــــن ، ودةمري لكــــل القــــيم واألعــــرا
                                                        

ــاري) ١( ــه البخــ ــاء، ومــــسلم)٢٢٣٤( رقــــم)٢/٨٣٣(أخرجــ ــقي ا ــ   رقــــم)٧/٤٤( كتــــاب املــــساقاة، بــــاب فــــضل ســ
  .اب فضل ساقي البهائم ملحرتمة وإطعامها كتاب السالم، ب)٥٩٩٦(

٢ (ــــد ــــسند أمحــ ــــر مــ ــــم)٣/٤٣٦(انظــ ــــم)٥/٣٤(، ويف)١٥٦٣٠( رقــ ــــصحيحني)٢٠٣٧٩( رقــ ىل الـــ ــ ــ ــــستدرك عــ  ، واملــ
ىل )٧٥٦٢( ورقــم)٦٤٨٢( رقــم)٣/٦٧٦(  ويف الطريــق األوىل عــدي بــن الفــضل، قــال الــذهبي يف التعليــق عــ

ــذهبي: املـــــستدرك ــ ــه الـ ــــديث ووافقـــ ــاكم احلـ ــــحح احلـــ ــك، وصـ ــريهالـــ ــ ــرباين، واملعجـــــم الكبـ ــــم) ١٩/٢٢( للطـــ  رقـ
ــــححه)٤٤( ــاؤوط،، وصـــ ــ ــ ــــعيب األرنـ ــــاين و شـــ ــــر . األلبـــ ــــمانظـــ ــامع رقـــ ــ ــــحيح اجلـــ ــ ــــسلة )٧٠٥٥(يف صـ ــ ، ويف السلـ

  .)٢٦(الصحيحة رقم



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٨٢
 عـن ترتـب العـذاب عـىل ص، وقد أخرب النبي ء ال يستأهلون أن يرمحهم الرمحنهؤال

: ب عبـد اهللا بــن عمــر عــن، فقمـن ظلــم وقـسى عــىل احليـوان املحــرتم بـدون وجــه حـ
ا فـدخلت « : قالصأن رسول اهللا  رة حبـستها حتـى ماتـت جوعـ ة يف هـ عذبت امرأ

ِ ال أ ت أطعمتها وال سقيتها حني حبستها وال :-مواهللا أعل-فقال : ، قال"رفيها النا ِ ِ ِ
ْ أرسلتها فأكلت من خشاش األرضِأ ت ِ«)١(.  

هتا مـــن فـــأرة ونح)خـــشاش األرض( :قولـــه وهـــا، كـــام  هــي هـــوام األرض وحـــرشا
 وحتـريم حبـسها بغــري ،ىف احلـديث دليـل لتحــريم قتـل اهلـرة و،....وقـع يف روايـة أخـرى

ةطعــام أو رشاب ها فظــاهر احلــديث أهنــا كانــت مــسلمة،  النــار بــسبب، وأمــا دخــول املــرأ
رهـا وهذه املعصية ليـ... وانام دخلت النار بسبب اهلرة ست صـغرية بـل صـارت بإرصا

  .)٢(كبرية
ة ت هــذه عقوبــة قتــل احليــوان ، فــإذا كانــ عــذهبا اهللا ألهنــا مل تــرحم هبيمــةفهــذه امــرأ

كيـــــف بـــــالتقي ، و، وكيـــــف باملـــــسلم الـــــدمبغـــــري حـــــق، فكيـــــف بقتـــــل اآلدمـــــي املعـــــصوم
َّإن﴿ !!؟املـــصلحالـــصالح  َالـــذين ِ ِ رون َّ َيكفـــ ُُ ْ ات َ ِبآ ــــ َ َ ِا  ِ َويقتلـــون َّ ُ ُْ َ بيـــني َ َالنَّ ِّ ِبغـــري ِ ْ َ  َحــــقٍّ ِ
َويقتلــون ُ ُْ َ ذين َ َالــ ِ أمرون َّ َيــ ُ ُ ْ ِبالقــسط َ ِْ ْ َمــن ِ اس ِ ــ هم ِالنَّ ْفبــرشِّ ُ ْ َ ذاب َ ٍبعــ َ َ يم ِ ٍأ ــ ِ َأو ــك . َ ِ َ ذين ُ َالــ ِ َّ 
ْحبطت َ ِ ْأعامهلم َ ُ ُ َ ْ َالدنيا ِيف َ ْ ِواآلخرة ُّ َِ َ ْ َوما َ ْهلم َ ُ ْمن َ َنارصين ِ ِ ِ  ، فاستحقوا]٢٢ ،٢١:عمران آل[﴾َ

                                                        
ــاري) ١( ــه البخــ ــاء، ومــــسلم)٢٢٣٦( رقــــم)٢/٨٣٤(أخرجــ ــقي ا ــ   رقــــم)٧/٤٣( كتــــاب املــــساقاة، بــــاب فــــضل ســ

 كتـاب الـرب والــصلة )٦٨٤١( رقـم)٨/٣٥(هلـرة، وأخرجـه أ ـضا يف كتـاب الـسالم، بـاب حتـريم قتـل ا)٥٩٨٩(
  .ب، باب حتريم تعذيب اهلرة ونحوها من احليوان الذي ال يؤذيادواآل

  .)٦/٣٥٧(، وفتح الباري)١٤/٢٤٠(انظر رشح النووي عىل صحيح مسلم) ٢(



 

  

 ٨٣  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
 وهــذه ...أ ـدهيم كـسبت بـام أعامهلـم وبطلــت.. .العقوبـات أشـد املنكـرة اجلنايـات هبـذه
هم مــا اهللا قـــبحهم ،ونحـــوهم اليهـــود صـــفة احلالــة  وعبـــاده أ بيائـــه وعـــىل اهللا عـــىل أجـــرأ

  .)١(الصاحلني
  :حسان لغري املسلمنياإل -

، فقـــد رشع اإلســـالم لغـــري ة غـــري املـــسلمنيمـــن الوســـائل اهلامـــة يف دعـــواإلحـــسان 
اكم َال﴿: املسلمني من الـذميني واملـستأمنني املعاملـة احلـسنة لقولـه تعـاىل هـ ُينْ ُ َ ُا  َ ِعـن َّ َ 

َالذين ِ ْمل َّ ْيقاتلوكم َ ُ ُ َِ ِالدين ِيف ُ ْومل ِّ َ ُْخيرجوكم َ ُ ُْ ْمن ِ ِديار ِ َ ْكمِ ْأن ُ ْتربوهم َ ُ ُّ َ ُوتقسطوا َ ِْ ُ ْإليهم َ ِ ْ َ َّإن ِ ِ 
َا  ُُّحيب َّ َاملقسطني ِ ِ ِ ْ ُ   .]٨: املمتحنة[﴾ْ

وهـــــذه اآليــــــة أصــــــل يف معاملــــــة غــــــري املـــــسلمني املعاهــــــدين، وحكمهــــــا بــــــاق غــــــري 
  .خمنسو

 املـسلمني اختـاذ عـن السورة أول يف هنى  ا سبحانه اهللا فإن: : قال ابن القيم
 من إليهم واإلحسان برهم أن بعضهم توهم وبينهم بينهم املودة وقطع ءأوليا الكفار

ك أن سـبحانه اهللا واملــودة، فبــني املـواالة  ينــه مل عنهـا، وأ ــه املنهــي املــواالة مـن لــيس ذلــ
 املنهـي يشء، وإنـام كـل عـىل ويرضاه، وكتبـه حيبه الذي اإلحسان من هو ذلك، بل عن
  .)٢(ودةبامل إليهم واإللقاء الكفار تويل عنه

معنى اآلية الرخصة يف اإلحسان إىل الكفار والصدقة عليهم إذا كانوا مـساملني ف
                                                        

 ).١٢٦ص(السعدي   ينظر تفسري)١(
  .)٦٠٢ص( أحكام أهل الذمة  )٢



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٨٤
  .بموجب عهد أو أمان أو ذمة

َّإن﴿: حــسان إىل النــاس يف القــول والعمــلنــصوص كثــرية يف رضورة اإلوال َا  ِ َّ 
ُيـأمر ُ ْ ِبالعـدل َ ْ َ ْ ِواإلحـسان ِ َ ْ َِ اء ْ ِوإيتـ َ ِ َالقربـى ِذي َ ْ ُ ُوقولـوا﴿، ]٩٠:النحـل [﴾ْ ُ اس َ ـ ِللنَّ ا ِ ْحـسنً ُ﴾ 

  . إىل غري ذلك من اآليات]٨٣:البقرة[
أال « :ص منهــا قولــه ،حتــرم الظلــم يف حــق كــل أحــد كثــرية النــصوص التــي كــام أن

 أو أخـذ منـه شـيئا بغـري طيـب نفـس ، أو كلفـه فـوق طاقتـه، أو انتقـصه،مـن ظلـم معاهـدا
  .)١(»يوم القيامةفأ ا حجيجه 

أوصـيكم بذمـة اهللا فإهنـا ذمـة ":  كـان يقـولاأن عمر : البخاريويف صحيح 
 ص رســوله وذمــة اهللا بذمــة... أويص اخلليفــة مــن بعــدي: "  وكــان يقــول، )٢("منبــيك
  .)٣("طاقتهم فوق يكلفوا ال وأن، وراءهم من يقاتل وأن ،بعهدهم هلم يويف أن

، فهنـاك فـرق ظـاهر بـني اإلحـسان ريق بني اإلحسان والـوالءال بد من التفولكن 
، فـــــاألمر بــــالرب واإلحــــسان إلـــــيهم ال هتم بــــالقلوبيف املعاملــــة للمعاهــــدين وبـــــني مــــود

لـدين  فقـد أوىص اهللا تعـاىل،ستلزم مودهتم بأي حال من األحوالي  باإلحـسان إىل الوا
                                                        

١) ج )٣٠٥٤(رقـــم) ٣/١٣٦(أخرجـــه أ ـــو داود ــارات،  كتـــاب اخلـــرا ، بـــاب ىف تعـــشري أهـــل الذمـــة إذا اختلفـــوا بالتجـ
ــي  ــربىيف والبيهقـــ ــــسنن الكـــ ــــم)٩/٢٠٥(الـ ــة :  "وزاد،  )١٨٥١١( رقـ ــ ــة اهللا وذمـ ــ ــه ذمـ ــدا لـــ ــ ــــن قتـــــل معاهـ ًأال ومـ

  ."ً وإن رحيها ليوجد من مسرية سبعني خريفا،رسوله حرم عليه ريح اجلنة
ــاري)٢( دعـــة)٢٩٩١( رقـــم)٣/١١٥٤( أخرجـــه البخــ ــة واملوا ــة رســــول اهللا ،  كتــــاب اجلزيــ ــايا بأهـــل ذمــ بــــاب الوصــ

  .ص
ــا)٣( ــع منهـ ضــ ــائز)١٣٢٨( رقـــم)١/٤٦٩:( أخرجـــه البخـــاري يف عـــدة موا ــي ،  كتــــاب اجلنـ ــرب النبــ ــاء يف قـ ــا جـ بـــاب مــ

  . ب، وأيب بكر وعمر ص



 

  

 ٨٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
 ، قــالاإليــامن، مــع أ ــه هنــى عــن مــودة اآلبــاء واأل نــاء إن اســتحبوا الكفــر عــىل الكــافرين
ُجتد َال﴿ :تعاىلو بحانهاهللا س ِ ًقوما َ ْ َيؤمنُون َ ِ ْ ِبا  ُ َّ ِواليوم ِ ْ َ ِاآلخر َْ ِ َ َيوادون ْ ُّ َ ْمـن ُ اد َ َّحـ َا  َ َّ 

ُورسوله ََ ُ ْولو َ ُكانوا ََ ْآباءهم َ َ َُ ْأو َ ْأ نَاءهم َ َ ُْ ْأو َ هنم َ ْإخوا َُ َ ْ ْأو ِ ْعشريهتم َ َُ َ ِ اهللا ، وقال ]٢٢:املجادلة[﴾َ
لـدين ْإنَو﴿: تعـاىل يف شــأن الوا داك ِ َجاهــ َ َ ىل َ َعــ ْأن َ َتـْرشك َ ِ ا ِيب ُ يس َمــ َلــ ْ َلـك َ ه َ ِبــ ٌعلــم ِ ْ َفــال ِ َ 

َتطعهام ُ ْ ِ َوصاحبهام ُ ُ ْ َ َالدنيا ِيف َِ ْ ًمعروفا ُّ ُ   .]١٥:لقامن[﴾َْ
ّالرب والصلة واإلحسان ال يستلزم التحابب والتواد املنهى ": : قال ابن حجر

  .)١("عنه
الدينان،  اختلف وإن اإلنفاق وجوب يلالدل عليه يقوم  والذي:وقال ابن القيم

ْوإن﴿: تعـــاىل لقولـــه ِ َجاهـــداك َ َ َ ىل َ َعـــ ْأن َ َتـــْرشك َ ِ ا ِيب ُ يس َمـــ َلـــ ْ َلـــك َ ِبـــه َ ٌعلـــم ِ ْ َفـــال ِ َتطعهـــام َ ُ ْ ِ ُ 
َوصاحبهام ُ ْ َ َالدنيا ِيف َِ ْ ًمعروفا ُّ ُ  تـرك املعـروف مـن اإلحسان، وال من ، وليس]١٥:لقامن[﴾َْ

  .)٢(...الغنى غاية يف وهو اقةوالف الرضورة غاية يف وأمه أ يه
  :إىل غري املسلمنيمن صور اإلحسان و

  :الصدقة: أوال
 الزكـاة غـري فيجوز للمسلم أن يتصدق عـىل اجلـار الكـافر مـن غـري املحـاربني مـن

شـيخ كبـري رضيـر :  بباب قوم وعليه سـائل يـسألافقد مر عمر لآلية التي ذكرهتا، 
                                                        

 َال﴿: وقـول اهللا تعـاىل، كنيبـاب اهلديـة للمـرش، والتحـريض عليهـا  كتاب اهلبة وفـضلها)٥/٢٣٣( فتح الباري)١(
ُينْهاكم ُ َ ُا  َ ِعن َّ َالذين َ ِ ْمل َّ ْيقاتلوكم َ ُ ُ ِ َ ِالدين ِيف ُ   .]٨:املمتحنة[﴾ِّ

 .)٢/٧٩٢( أحكام أهل الذمة)٢(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٨٦
هيــودي، : ؟ فقــال ــت أهــل الكتــاب أمـن أي: البـرص، فــرضب عــضده مــن خلفــه، وقــال

فأخــذ عمــر : أســأل اجلزيــة، واحلاجــة والــسن، قــال: فــام أ جــأك إىل مــا أرى؟ قــال: قــال
ىل منزله فرضخ له بيشء من املنزل، ثم أرسل إىل خازن بيت ا ال، ، وذهب به غبيده
اهللا مـــــــا أ ـــــــصفناه أن أكلنـــــــا شـــــــبيبته، ثـــــــم نخذلـــــــه يف ، فـــــــوانظـــــــر هـــــــذا ورضبـــــــاءه: فقـــــــال
  .)١(...اهلرم

بة: ثانيا ر،صلة القرا   : وحسن اجلوا
، وال بـأس أن املحمـودة عنـد كـل عاقـل ويف كـل ديـن األخـالقمـن  صـلة الـرحم
لـــدين كـــً كـــان أو بعيـــداً قريبـــاَ املـــرشكُيـــصل املـــسلم ام ســـبق ، وتتأكـــد الـــصلة يف حـــق الوا

  .ذكره يف اآلية قبل ذلك
مـرشكة عنـد قـدمت أمـي وهـي  : قالـتكيف البخـاري عـن أسـامء بنـت أيب بكـر 

إن أمي قدمت وهي راغبـة أفأصـل : قلت صفاستفتيت رسول اهللا  صرسول اهللا 
  .)٢(»نعم صيل أمك« :ص قال ؟أمي

، أي راغبة يف يشء تأخذه وهي عىل رشكها" راغبة: " قوهلا:/ قال ابن حجر
  .)٣(ن ولو كانت راغبة يف اإلسالم مل حتتج إىل إذ،وهلذا استأذنت أسامء أن تصلها

                                                        
ج أليب يوسف )١(  ).١٣٩ص( اخلرا
ــا)٢٤٧٧(رقـــم) ٢/٩٢٤( أخرجـــه البخـــاري)٢ ــرشكني، ،  كتـــاب اهلبـــة وفـــضلها والتحـــريض عليهـ بـــاب اهلديـــة للمـ

  . باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني، كتاب الزكاة)٢٣٧٢( رقم)٣/٨١(مسلمو
   ).٥/٢٣٤( فتح الباري)٣



 

  

 ٨٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
 ص النبــي ألن ؛، فإنــه جيــوز قبــول هديتــهوز صــلة القريــب واإلهــداء إليــه جيــوكــام

ة سـالم بـن مـشكم يف خيـرب، حيـث أهـدت  قبل هدية زينب بنت احلارث اليهودية امـرأ
  .)١( مشوية مسمومة كام ثبت ذلك يف السنةله شاة

 إليـه، وال حتـسن جـارا كـان إذا ،اجلـوار حـسن أ ضا ذلك ومن  :: قال ابن باز
 ؛ينفعـــه فــيام لــه وتنــصح إليــه، وهتــدي فقـــريا، كــان إذا عليــه جــواره، وتتــصدق يف تؤذيــه
  ).٢(ماإلسال يف ودخوله اإلسالم، يف رغبته يسبب مما هذا ألن

  : منهمحتاج إعانة امل: ثالثا
،  العــاجز مــنهم أو كبــري الــسنومــن ذلــك أ ــضا إعانــة املحتــاج ســواء كــان بكفالــة

،  اإلسالم يف معـاملتهم ألهـل الذمـةوهذا هو ما سار عليه اخللفاء الراشدون يف صدر
عقــد الذمــة ألهــل يف  ا كتــب خالــد بــن الوليــد اففــي خالفــة أيب بكــر الــصديق 

ق   أو ،جعلـــت هلـــم أ ـــام شـــيخ ضـــعف عـــن العمـــلو: -وكـــانوا نـــصارى-احلـــرية بـــالعرا
هـل دينـه يتـصدقون عليـه طرحـت  أو كـان غنيـا فـافتقر وصـار أ،أصابته آفة مـن اآلفـات

                                                        
ــاري  احلــــديث يف صــــحيح)١ ــة، بــــاب )٢٩٩٨(رقــــم) ٣/١١٥٦(البخــ دعــ ــة واملوا ــرشكون غــــدر إذا أ ــــواب اجلزيــ  املــ

 سـم، فقـال فيها اة شص للنبي أهديت خيرب فتحت  ا: قال ا هريرة أيب عنهم، عن يعفى هل باملسلمني
 إن يشء عـن صـادقي أ تم هل: "قال ثم: وفيه... له فجمعوا هيود، من هنا ها كان من إيل امجعوا: "ص النبي

 مـــا: "نعــم، قـــال :، قـــالوا"ســام؟ الـــشاة هــذه يف جعلـــتم هــل: "القاســم، قـــال أ ـــا يــا نعـــم،: فقــالوا "عنـــه؟ ســأ تكم
ىل محلكـــم ــ ــك؟ عـ ــالوا ،"ذلـ ــا :قــ ــا كنـــت إن أردنـ ــا كنـــت يح، وإننـــسرت كاذبــ ــرضك مل نبيـ ــرصا "يــ ، وقـــد أخرجـــه خمتــ

ــي الـــشاة بـــاب) ٤٠٠٣(رقـــم) ٤/١٥٥١(يف َّســـمت التـ ــي ُ ــرب،ص للنبـ ، واحلـــديث يف  عائـــشه مـــن حـــديث  بخيـ
 ،٤٥١٢ ،٤٥١١( رقــم) ٤/٢٩٤(داود أ ــى عبــاس، ويف ســنن ابــن عــن )٢٧٨٥(رقــم ) ١/٣٠٥(أمحــد مــسند
 منه؟ أ قاد فامت أطعمه أو سام رجال سقى منفي ًأ ضا كتاب الديات، باب هريرة أ ى عن) ٤٥١٤

  ).٣٧٣ص( باز البن الدرب عىل نور  فتاوى)٢(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٨٨
  .)١(ل من بيت مال املسلمني هو وعيالهْيِوع، جزيته

 أمر إنام سبحانه اهللا فإن بعد، أما: أرطاة بن عدي إىل العزيز عبد بن وكتب عمر
نا عتيـــا الكفـــر واختـــار اإلســـالم عـــن رغـــب ممـــن اجلزيـــة تؤخـــذ أن  فـــضع مبينـــا، وخـــرسا

ك يف فــإن األرض، عــامرة وبــني بيــنهم وخــل ،محلهــا أطــاق مــن عــىل اجلزيــة  صــالحا ذلــ
 سـنه، كـربت قـد الذمـة أهـل مـن كِلـَبِق مـن وانظـر عدوهم، عىل وقوة املسلمني ملعاش

 لحه،يـص مـا املـسلمني مال بيت من عليه فأجر املكاسب، عنه وولت قوته، وضعفت
 عنــــه وولــــت قوتـــه وضــــعفت ســــنه كـــربت مملــــوك لـــه كــــان املــــسلمني مـــن رجــــال أن فلـــو

 أ ـــه وذلـــك عتـــق، أو مـــوت بيــنهام يفـــرق حتـــى يقوتـــه أن عليــه احلـــق مـــن كـــان املكاســب
 النـاس، أ ـواب عـىل يـسأل الذمـة أهـل مـن بـشيخ  مـرا عمـر املؤمنني أمري أن بلغني
 "كـــربك يف ضـــيعناك ثـــم ،شـــبيبتك يف اجلزيـــة منـــك أخـــذنا كنـــا أن أ ـــصفناك، مـــا": فقـــال
  .)٢(يصلحه ما ا ال بيت من عليه أجرى ثم: قال

ك إغاثــة امللهــوف وإســعاف املحتــاج مــنهم كــام لــو و د مــصابا أو ِجــُويــدخل يف ذلــ
  .نقطع به الطريق فال حرج أن يعينها

  :زيارة مرضاهم وتعزيتهم: ًرابعا
العلــامء إىل مــا جــاء يف ، واســتند مــن أ احهــا مــن ومــن ذلــك أ ــضا عيــادة مرضــاهم

 فمــرض ص كــان خيــدم النبــي ًاأن غالمــا هيوديــ" :اعــن أ ــس  صــحيح البخــاري

                                                        
  ).٢٠٢ص( العمرية الرشوط رشح يف  انظر املفصل)١(
  ).١٠٤(سالم رقم بن للقاسم  األموال)٢(



 

  

 ٨٩  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
  .)١(، فأسلم»أسلم« : فقال،عودهي  صفأ اه النبي 

 للمــسلم جيــوز فهــل: النــصارى جمــاوري مــسلمني قــوم شــيخ اإلســالم عــن وســئل
رصاين مــرض إذا ك فعــل مــن عــىل وهــل جنازتــه؟ يتبــع أن مــات وإذا يعــوده؟ أن النــ  ذلــ
  ؟ال أم وزر املسلمني من

اب  ذلــــك يف يكــــون قــــد فإنــــه هبــــا، بــــأس فــــال عيادتــــه جنازتــــه، وأمــــا يتبــــع  ال:فأجــــ
 يــصىل ال وهلــذا النــار؛ لــه وجبــت فقــد كــافرا مــات اإلســالم، فــإذا عــىل لتأ يفــه صلحةمــ

  .)٢(أعلم واهللا ،عليه
ا التعزيـــة ، والظـــاهر أهنـــا جتـــري مـــع املـــصلحة، قـــال  ففيهـــا خـــالف بـــني العلـــامءأمـــ

  : :الشيخ ابن باز 
 يعــزهيم أن بــأس ال لكــن، أعيــادهم أو احتفــاالهتم يف مــشاركتهم للمــسلم ولــيس

 أحـسن أو ،مـصيبتك اهللا جـرب: يقول بأن ذلك يف الرشعية املصلحة رأى إذا تهممي يف
 :يقـول وال، لـه اهللا غفـر :يقـول وال، الطيـب الكـالم مـن أشـبهه ومـا، بخـري اخللـف لـك
 وبـــالعوض باهلدايـــة للحـــي يـــدعو وإنـــام للميـــت يـــدعو ال ًكـــافرا، أي كـــان إذا اهللا رمحـــه

  .)٣(ذلك ونحو الصالح

                                                        
  . باب عيادة املرشك، كتاب املرىض)٥٣٣٣( رقم)٥/٢١٤٢( أخرجه البخاري)١(
  ).١٤/٢٦٥( الفتاوى جمموع ) ٢
  ).٤/٢٦٧(باز ابن فتاوى  جمموع)٣(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٩٠

  : سان يف السنة والقرآناالت اإلحومن جم
  : اإلحسان إىل األموات

ع كثــــرية مــــن فــــال ينقطــــع اإلحــــسان بــــاملوت ، بــــل يتعــــداه إىل مــــا بعــــد املــــوت بــــأ وا
ت لــد،اإلحــسان لألمــوا ين وغــريهم مــن ذوي الــرحم  ســواء كــانوا مــن األقــارب كالوا

بــــة، أو كــــانوا مــــن عمــــوم املــــسلمني  املــــسلم ، فقــــد ورد أن مــــن حــــق املــــسلم عــــىلوالقرا
الرمحـــــة والثبـــــات ، والـــــدعاء لـــــه بـــــاملغفرة وشييع اجلنـــــازة واتباعهـــــا، والـــــصالة عليهـــــاتـــــ

والتثبيت يف قربه، وهذا كله من اإلحسان إليه بعد موته، مع ما ينال الفاعل مـن اخلـري 
  .ويصري إليه من األجر

 متـــام مـــن هـــذا عملـــه، بـــل مـــن بـــيشء أخـــاه ينفـــع أن للمـــسلم الـــشارع إذن يمنـــع ال
 مبناهــا التــي هلــم رشعهــا التــي الــرشيعة هــذه كــامل لعبــاده، ومــن محتــهور الــرب إحــسان

 يــدعون عرشــه ومحلــة مالئكتــه أقــام تعــاىل والتعــارف، والــرب واإلحــسان العــدل عــىل
 رســله خـاتم الـسيئات، وأمــر يقــيهم أن هلـم ويــسأ ونه هلـم ويــستغفرون املـؤمنني لعبـاده
 العـصاة يف ليـشفع حممـودا مقامـا القيامـة يـوم واملؤمنات، ويقيمـه للمؤمنني يستغفر أن
 ،ممـاهتم وبعـد حيـاهتم يف أصحابه عىل يصىل أن تعاىل أمره سنته، وقد وأهل أ باعه من

 عـىل الـذي ا ـأ م أن عـىل الـرشيعة اسـتقرت هلم، ولقد فيدعو قبورهم عىل يقوم وكان
واحـد،  ولـو بفعله املقصود حيصل من فعله إذا يسقط للكفايات فروض برتك اجلميع

عنـه،  وأدائـه امليت دين احلي بضامن القرب يف اجللود وحرارة االرهتان سبحانه أسقطو
ك كــان وإن  عــن والــصيام احلــج يف النبــي املكلــف، وأذن حــق يف امتحانــا الوجــوب ذلــ

 بصحة السهو سجود ا أموم عن حقه، وأسقط يف امتحانا الوجوب كان امليت، وإن



 

  

 عــن يتحمـل هلـا، فهــو اإلمـام بتحمــل فاحتـةال وقــراءة الـسهو مـن وخلوهــا اإلمـام صـالة
  .له وسرتة خلفه ملن قراءة وسرتته اإلمام لقراءة وسرتته وقراءته سهوه ا أموم

 تعـــاىل الـــرب بإحـــسان تـــأس إال إليـــه الثـــواب بإهـــداء املكلـــف إىل اإلحـــسان وهـــل
 هسـبحان كـان لعيالـه، وإذ أ فعهـم إليه فأحبهم اهللا عيال املحسنني، واخللق حيب واهللا
 حــال يف يـنفعهم مـن خبـز، فكيـف وكـرسة لـبن ومذاقـة مـاء بـرشبة عيالـه ينفـع مـن حيـب

 كــانوا مــا أحــوج إلــيهم ُهيــدى يشء إىل أعامهلــم، وحــاجتهم وانقطــاع وفقــرهم ضــعفهم
  .احلال هذه يف عياله ينفع من اهللا إىل اخللق اليه، فأحب
 يل اغفــر رب: مــرة سـبعني يــوم كــل قـال مــن أ ــه الـسلف بعــض عــن أ ـر جــاء وهلـذا
 كـل بعـدد األجر من له حصل واملؤمنات واملؤمنني واملسلامت وللمسلمني ولوالدي
نــــه اســــتغفر إذا هــــذا؛ فإنــــه تــــستبعد ومؤمنــــة، وال ومــــؤمن ومــــسلمة مــــسلم  فقـــــد إلخوا
  .)١(املحسنني أجر يضيع ال واهللا إليهم أحسن

واء كانت ة سومما ورد أن من اإلحسان إىل امليت قضاء ما عليه من حقوق واجب
  .)٤(أو كانت حقوقا للعباد وقضاء الدين، )٣(لصوموا )٢(هللا كاحلج

                                                        
  .)١٣٤ص( الروح البن القيم )١(
ج، بــاب )١٧٥٤(رقــم) ٢/٦٥٦(البخــاري  يف صــحيح)٢( ج كتــاب احلــ ج والرجــل امليــت عــن والنــذور احلــ  عــن حيــ

ة ة أن: ب عبــاس ابــن عــن: املــرأ ج أن نــذرت أمــي إن:  فقالــتص النبــي إىل جــاءت جهينـــة مــن امــرأ  فلـــم حتــ
 اقـضوا قاضـية؟ أكنـت ديـن أمـك عـىل كان لو أرأ ت عنها، نعم، حجي: "قال عنها؟ فأحجماتت، أ حتى حتج
  ".بالوفاء أحق فاهللا اهللا

 صــيام وعليــه مــات مــن: " قــالص اهللا رســول أن: ك عائــشة عــن )١٨٥١(رقــم) ٢/٦٩٠(البخــاري  يف صــحيح)٣(
  .امليت عن صيامال قضاء باب كتاب الصيام، )٢٧٤٨(رقم) ٣/١٥٥(مسلم ، وأخرجه"وليه عنه صام

ىل امليـــت ديـــن أحـــال إن بـــاب كتـــاب احلـــواالت، )٢١٦٨(رقـــم) ٢/٧٩٩(البخـــاري  يف صـــحيح)٤( = :جـــاز رجـــل عـــ 

 ٩١  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٩٢
ت زيــــارهتم بعــــد مــــوهتم يف ق بــــورهم والــــسالم علــــيهم ومــــن اإلحــــسان إىل األمــــوا

  : أشياء ثالثة فالزيارة عند أهل التوحيد مقصودها، والدعاء هلم
 :بقوله ذلك  إىلصالنبي  أشار وقد ،واالتعاظ واالعتبار اآلخرة تذكر :أحدها

  .)١(»اآلخرة تذكركم فإهنا القبور زوروا«
 تـــرك إذا ويتناســـاه، كـــام فيهجــره بـــه عهـــده يطــول ال وأن امليـــت، إىل اإلحـــسان :الثــاين

 أل ــه أوىل بــذلك، فامليــت ورس بزيارتـه فــرح احلــي زار تناسـاه، فــإذا طويلــة مــدة احلــي زيـارة
هنم أهلها هجر قد دار يف صار قد  :هديـة إليـه وأهـدى زاره هم، فـإذاومعـارف وأهلهـم إخـوا
 يــزوره بمــن احلــي يــرس كــام وفرحــه رسوره بــذلك ازداد قربــة أهــدى أو صــدقة أو دعــاء مــن

ئـــرين ص النبـــي رشع وهلـــذا لـــه وهيـــدي  والرمحـــة بـــاملغفرة القبـــور ألهـــل يـــدعوا أن للزا
  .عندهم يصيل وال هبم يدعوا أن وال، يدعوهم أن يرشع فقط، ومل العافية وسؤال

                                                       

=


 هــل: "عليهــا، فقـال صـل: بجنـازة، فقــالوا أيت  إذص النبــي عنـد جلوســا كنـا: قــال ا األكـوع بــن سـلمة عـن
ــ ال، فـــصىل :قـــالوا ،"شـــيئا؟ تـــرك فهـــل: "ال، قـــال :قـــالوا ،"ديـــن؟ عليــه  يـــا :أخـــرى، فقـــالوا بجنـــازة أيت ثـــم ه،عليـ
 فـصىل دنـانري ثالثة: قالوا شيئا؟، ترك فهل: "نعم، قال: قيل ،"دين؟ عليه هل: "عليها، قال صل اهللا، رسول
 :قــالوا ديـن؟، عليــه فهـل: "ال، قــال: قـالوا" شــيئا؟ تـرك هــل: "عليهــا، قـال صـل: بالثالثـة، فقــالوا أيت ثــم عليهـا،
  .عليه دينه، فصىل وعيل اهللا، رسول يا عليه صل :قتادة أ و قال ،"صاحبكم عىل اصلو: "قال دنانري، ثالثة

ــ )١ ــه )١٥٦٩(رقــــم) ١/٥٠٠(هأخرجـــه ابــــن ماجــ ــارة القبــــور، وأخرجــ ــاء يف زيــ ــا جــ مــــن حــــديث أيب هريـــرة، بــــاب مــ
 وأ كـى فبكـى أمـه  قـربص النبـي زار: "ً، بـاب مـا جـاء يف زيـارة قبـور املـرشكني، عنـه أ ـضا بلفـظ)١٥٧٢(بـرقم
ــتأذنت: "حولـــه، فقـــال مـــن ــتغفر أن يف ريب اسـ ــأذن فلـــم هلـــا أسـ ــا أزور أن يف ريب واســـتأذنت يل، يـ ــأذن قربهـ  يل؛ فـ

ــزوروا ــا فــ ــذكركم القبــــور؛ فإهنــ ــاللفظ الثــــاين يف صــــحيح"املــــوت تــ ) ٢٣٠٤(رقــــم) ٣/٦٥(مــــسلم ، واخلــــديث بــ
ــائز، بـــــاب ــ ــتئذان كتـــــاب اجلنـ ــ ــى اسـ ــهص النبـــ ــ ــز  ربـ ــ ــارة ىف وجـــــل عـ ــ ــرب زيـ ــــس قـــ ــه، وأخـــــرج مـ ــ ــــم) ٦٥ /٣(لمأمـ  رقـ

  .احلديث.... فزوروها القبور زيارة عن هنيتكم: "ص اهللا رسول قال: قال من حديث بريدة )٢٣٠٥(



 

  

 ٩٣  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ئـر إحـسان :لـثالثا  الرسـول رشعـه مـا عنـد والوقـوف الـسنة باتبـاع نفـسه إىل الزا

  .)١(املزور وإىل نفسه إىل ، فيحسنص
، وهــي أن يف قــصد اإلحــسان إىل امليــت : األخــرية مــن ابــن القــيم وهــذه اللفتــة

رة أيب عــن، فقــد ورد يف احلــديث عبــد نفــسه، جاريــة يف غــري الزيــارةإحــسان لل  أن: هريــ
 يصىل حتى معه واحتسابا، وكان إيامنا مسلم جنازة اتبع من«: ال قـص اهللا رسول
 صىل أحد، ومن مثل قرياط كل بقرياطني األجر من يرجع فإنه دفنها من ويفرغ عليها
ط يرجع فإنه تدفن أن قبل رجع ثم عليها ع امليـت بالـصالة عليـه ، فكـام ينتفـ)٢(»بقريا

  .والدعاء له، فكذلك حصل اإلحسان للفاعل نفسه

                                                        
 .)١/٢١٨( إغاثة اللهفان)١(
  .كتاب اإليامن، باب اتباع اجلنائز من اإليامن) ٤٧(رقم) ١/٢٦(البخاري  صحيح)٢(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٩٤

 

 

ُإن ا  يأمر ﴿: ري من النصوص، ومنها قوله تعاىليقرتن العدل باإلحسان يف كث ُ ْ َ َ َّ َّ ِ
ِبالعدل واإلحسان وإيتاء ذ ِِ َ ِْ َ ْ َ ََ ِ ِْ ِ هى عن الفحشاء واملنْكر والبغـي يعظكـميْ ْ القربى وينْ َ ُْ َُ ْ َ ْ ُ ِْ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ْ ِ ُ ْ ِ َ ِ َ 

َلعلكم تذكرون َ َّ َُ َّْ َ ُ   .]٩٠:النحل[﴾َ
ك أن احليــاة ال تــستقيم إال هبــاموذ مــع مــا ، واألمــر باإلحــسان بعــد األمــر بالعــدل لــ
ّ من قدرة وجالل وتأ ري عميق يف كل األوقات يف عملية بناء املجتمع السليم، لللعد

ّإال أهنا ليست العامل الوحيد الذي يقوم هبذه املهمة ّ  اإلحسان"مر بـء األ، ولذلك جا ّ
  . ومن غري فاصل، مبارشة"العدل"بـ  األمر بعد"

ّ قــــد حتــــصل يف حيــــاة البـــرشية حــــاالت حــــساسة ال يمكــــن معهــــا حــــل وذلـــك أل ــــه ّ
ّ، وإنــــام حتتــــاج إىل إيثــــار وعفــــو وتــــضحية، وذلــــك مــــا يتحقــــق عــــدل فقــــطاملــــشكالت بال
 وزكــــاة اإلحـــسان، العــــدل زكـــاة يقـــال: النقــــاش ، وقـــد قـــال"اإلحــــسان"برعايـــة أصـــل 

نه إىل الرجل كتب اجلاه وزكاة املعروف، الغنى وزكاة العفو، القدرة   .)١(إخوا
ّالعدل هو انتظام األمور عىل وجهها، بينام اإلحسان يتضمن تنازال عن احلق من  ُ

                                                        
 ).١٠/١٦٥( اجلامع ألحكام القرآن)١(



 

  

 ٩٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ف، ثم يأمر القرآن الكريم بإيتاء ذي القربى بعد أن يبني القرآن  ّقبل طرف من األطرا ّ

   .راد املجتمع بعضه مع بعض، وهي وسيلة العدلالكريم وسيلة اللتحام أف
ًلــو أن عــدوا هجــم عــىل جمتمــع مــا، أو وقعــت زلزلــة أو : وعــىل ســبيل املثــال كارثــة ّ

يأيت هنا ف، يف بالد ما، أو حروب ونزوح وخراب ودمارفيضان أو عواصف ساموية ك
ْكـل مـن يملـمـن ّبد من تقديم التضحية والبذل واإليثار  ال، فدور اإلحسان َ ك القـدرة ّ

  ...ا الية، اجلسمية، الفكرية، ملواجهة اخلطر وإزالته
ّ أ ــه : قــالا فعـن عــيل، مــا ســبق ويؤكــدهيـشري إىل  ّمـا جــاء يف أقــوال املفــرسينو
أداء : ّإن العـــــدل: وقـــــال الـــــبعض، " التفـــــضل، واإلحـــــسانالعـــــدل اإلنـــــصاف: قـــــال

  .اتيعني يعد أداء الواجب )١(أداء املستحبات: الواجبات، واإلحسان
ّقد بدأت بالعدل ثم باإلحسان، ألن املجتمع ، فًالرتتيب يف اآلية ليس اعتباطياف ّ

الكـــوارث واحلــــاالت : ، مثــــل كـــام ســـبقّقـــد يمـــر بمنعطفــــات حيتـــاج فيهـــا إىل اإلحــــسان
ّالطارئـــة، ثـــم تـــأمر اآليـــة الكريمـــة بإيتـــاء ذي القربـــى مـــن أجـــل تقويـــة وشـــائج وروابـــط 

بــــــة األرسة والقبيلــــــة املجتمــــــع، والقربــــــى املــــــذكورة يف ا ُآليــــــة هــــــي عمــــــوم القربــــــى، قرا
  ...والعشرية

رز  بــــروز ظــــاهرة و،  العــــدل قيامــــه عــــىل مبــــدأصــــفات املجتمــــع الــــسليمومــــن أ ــــ
والتمييـز، ، فمتى غاب العدل حل الظلم واالضطهاد واالسـتبداد بني أ نائهاإلحسان 

واأل ــرة، لقـسوة واأل انيــة والتفــرد ، ومتــى اختفـى اإلحــسان حلــت اوضـاعت احلقــوق
                                                        

  ).١٠/١٦٥(قرآنال ألحكام  اجلامع)١(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٩٦
 ...وعظمت املعاناة

فــام دون العـــدل ظلـــم وجــور وكـــذب وخيانـــة وفحـــشاء ومنكــر وبغـــى، وكـــل هـــذا 
رم وتفـضل وعفـو وصـفح وبــر لـيس مـن اإلسـالم ، أمـا مـا فـوق العـدل مـن إحـسان وكـ

 القلـب وصـدقه  الـذى وقـر يف ـامن بـل مـن كـامل األ،فهو من كـامل اإلسـالم، باآلخرين
االستقــــصاء،  مــــن إليــــه أحــــب العــــدل، واملــــساحمة  مــــناهللا إىل أحــــب ، والفــــضلالعمــــل
 مـــــن إليـــــه أحــــب غـــــضبه؛ فالرمحـــــة غلبــــت االســـــتيفاء، ورمحتـــــه مــــن إليـــــه أحـــــب والــــرتك
  .)١(...االنتقام من إليه أحب ، كام أن العفواملنع من إليه أحب ، والعطاءالعقوبة

 قاعـدة قـوم ولكـل مجاعـة ولكـل فـرد لكـل يكفـل الـذي "بالعدل" جاء"فاإلسالم 
 للــصهر جمـاراة تتبــدل وال والـبغض، بـالود تتــأ ر وال اهلـوى، مـع متيــل ال للتعامـل، ثابتـة

 بمكيــــال تكيــــل طريقهــــا يف متــــيض إنــــام ،والــــضعف والقــــوة والفقــــر، والغنــــى والنــــسب،
  .للجميع واحد بميزان وتزن للجميع، واحد

 ويـــدع اجلـــازم، الـــصارم العـــدل حـــدة مـــن يلطـــف "اإلحـــسان" العـــدل جـــوار وإىل
 لغـــل وشـــفاء القلــوب، لـــود ًإيثـــارا حقــه بعـــض يف يتـــسامح أن يريــد ملـــن ًمفتوحـــا ابالبــ

 أو ًجرحـــــا ليــــداوي عليــــه الواجــــب العــــدل فـــــوق بــــام يــــنهض أن يريــــد وملــــن ،الــــصدور
  .)٢(ًفضال يكسب

 والرمحة اإلحسان أفعال أن ...الكريم القرآن يف املعهودة الطريقة "ولذا نجد أن
                                                        

 .)٢/٤٤( و،)١/٢١٢( انظر يف هذا املعنى مدارج السالكني)١(
  ).٤/٤٨٤(القرآن ظالل  يف)٢(



 

  

 ٩٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
 الفعــل يبنــي إليــه، وال منــسوبة فاعلهــا وتعــاىل، فيــذكر ســبحانه اهللا إىل تــضاف واجلــود
 معهــا الفعـل وبنـي حــذف والعقوبـة واجلـزاء العــدل بأفعـال جـيء للمفعـول، فــإذا معهـا

 هــذه فمنــه ...أفعالــه قــسمي أرشف تعــاىل اهللا إىل وإضــافته ،اخلطــاب يف أدبــا للمفعــول
ط﴿: اآلية َرصا َ َالذين ِ ِ َأ عمت َّ ْ َ ْ ْعليهم َ ِ ْ َ ِغري َ ْ َامل َ ِغضوبْ ُ ْعليهم ْ ِ ْ َ َوال َ َالضالني َ ِّ ، ]٧:الفاحتة[﴾َّ
 الفاعـــل حـــذف الغـــضب ذكـــر فاعلهـــا، و ـــا حيـــذف ومل إليـــه فأضـــافها النعمـــة ذكـــر فإنـــه

يهم املغــضوب﴿: ، فقــالللمفعــول الفعــل وبنــى  الــذين﴿: اإلحــسان يف  وقــال،﴾علــ
  .﴾عليهم أ عمت

هيم قــول ونظــريه ت اخلليــل إبــرا ذي﴿ :عليــه وســالمه اهللا صــلوا ِالــ ِخلقنــي َّ َ َ َفهــو َ ُ َ 
ِهيــدين ِ ْ ِوالــذي .َ َّ َهـــو َ ِيطعمنــي ُ ُِ ْ ِويــسقني ُ ِ ْ َ َوإذا .َ ِ ُمرضـــت َ ْ ِ َفهــو َ ُ ِيــشفني َ ِ ْ ، ]٨٠-٧٨:الـــشعراء[﴾َ
 ذكـــر إىل جــاء تعــاىل، و ـــا اهللا إىل والــسقي بالطعـــام واإلحــسان واهلدايـــة اخللــق فنــسب
، فنـسب ﴾يـشفني وفهـ﴿: أمرضـني، وقـال :يقـل ، ومل﴾مرضـت وإذا﴿: قال املرض

  .الشفاء إليه سبحانه
ا﴿: اجلـــن مــؤمني عـــن حكايـــة تعــاىل قولـــه ومنــه َّوأ ـــ َ ـدري َال َ ِنــ ْ ٌّأرش َ َ َأريـــد َ ِ ـن ُ ْبمــ َ  ِيف ِ

ِاألرض ْ َ ْأم ْ َأراد َ َ ْهبــم َ ِ ْرهبــم ِ َُ دا ُّ ًرشــ َ  الــرب، وحــذفوا إىل الرشــد إرادة ، فنــسبوا]١٠:اجلـن[﴾َ
: الـسفينة يف عليـه الـسالم اخلـرض قـول نـهللمفعـول، وم الفعـل الـرش، وبنـوا إرادة فاعـل
ـــأردت﴿ ُفــ ْ َ َ ْأن َ ا َ َأعيبهـــــ َ ِ : الغالمـــــني يف نفـــــسه، وقـــــال إىل العيـــــب ، فأضـــــاف]٧٩:الكهـــــف[﴾َ
َفأراد﴿ َ َ َربك َ ُّ ْأن َ َيبلغا َ ُ ْ َأشدمها َ ُ َّ ُ   .)١(] ٨٢:الكهف[﴾َ

                                                        
ئد )١(   .)٢/٢٥٦( بدائع الفوا



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ٩٨
نـــه يـــذكر عقـــب اآلخـــرين، ولكو  بـــني اإلنــسانلعالقـــة األخالقيـــةا ميـــزان والعــدل
ًوهـــــو تعجيـــــل اخلـــــري لآلخـــــرين حرصـــــا عـــــىل حيـــــاة أفـــــضل ، هـــــوم اإلحـــــسانالعـــــدل مف

زنة ، للجميع؛ وهى منزلة أعظم وال شك وإعطاء كل ذي فالعدل يعنى القسط واملوا
  .حق حقه، وأال تزر وازرة وزر أخرى

ْوإن﴿: وعليـــه جــــاء الــــنص القــــرآين،  الــــشارع قــــد أجـــاز املعاقبــــة باملثــــلوإذا كـــان ِ َ 
اقبتم ْعـ ُ ْ َ اقب َ ُفعـ َِ ِبمثـل واَ ْ ِ ا ِ ْعـوقبتم َمـ ُ ْ ِ ِبـه ُ ، فقــد لإلحـسان نـصيبيبقـى ، لكـن ]١٢٦:النحـل[﴾ِ

ْولئن﴿: جاء عقبها مبارشة احلث عىل نوع من اإلحسان فقال تعاىل َِ ْصربتم َ ُ ْ َ َهلـو َ ُ ٌخـري َ ْ َ 
َللصابرين َِّ ِ   .]١٢٦:النحل[﴾ِ

ء﴿: ًويف القرآن أ ضا ُوجزا َ َ ٍسيئة َ َ ِّ ٌسيئة َ َ ِّ َمثلها َ ُ ْ ، وجاء عقبها قوله عز ]٤٠:الشورى[﴾ِ
ْفمن﴿: وجل َ َعفا َ َوأصلح َ ْ ََ ُفأجره َ ُْ َ َعىل َ ِا  َ ُإنه َّ َّ ُُّحيب َال ِ َالظاملني ِ ِ ِ ، فاألوىل ]٤٠:الشورى[﴾َّ

  .عدل، والثانية إحسان وفضل
ا﴿: ضع ثالث يقول رب العزة جل وتعاىلويف مو ـ ْوكتبنَ ََ يهم َ ْعلـ ِ ْ َ ا َ َفيهـ َّأن ِ فس َ نَّ َالـ ْ 

فس النَّ ِبــ ْ َوالعــني ِ ْ َ العني َْ ِبــ ْ َ ْ ْواأل ــَف ِ َ ْ األ ف َ ِبــ ْ َ ْ َواألذن ِ ُ ُ ْ األذن َ ِبــ ُ ُ ْ َّوالــسن ِ ِّبالــسن َِّ ِّ روح ِ َواجلــ َُ ُ ْ 
ٌقـــصاص َ ه بـــاملجني عليـــه، ولكـــن ل باجلـــاين كثـــل فعلـــ، أن يفعـــ، فهـــذا عـــدل]٤٥:ا ائــدة[﴾ِ
  !ماذا بعد؟

ْفمـن﴿: يقـول اهللا تعـاىل َ َتـصدق َ َّ ِبـه ََ َفهــو ِ ُ ارة َ ٌكفـ َ َّ ، إنـه اإلحــسان ]٤٥:ا ائـدة[﴾...ُهَلـ َ
  .ام بدر منهبالعفو والتصدق عىل اجلاين باملساحمة ع
ك ألن اإلحــسان هــو   لآلخــرين، اخلــري تقــديم يف العمــيل األســلوبوربــام كــان ذلــ



 

  

 ٩٩  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
 .ذايتال العطاء موقع من أو اخلري، ذلك يف يمتلكونهذي ال احلق موقع من

ــــ بــــني العالقــــات تنطلــــق أن يريــــدهللا ا فــــإن  وروح اخلــــري حــــب أســــاس عــــىلاس النّ
 يأخـذ أن احلـق لـصاحب أن عـىل -كام سبق– آية من أكثر يف اإلسالمكد أ فقد العطاء،
 ويتنـازل، ويـسامح يعفـو أن حـق كـصاحب موقعـه مـن اإلنـسان إىل حبـب ولكنه حقه،

  .اإلحسان أساس عىل
حــسان  ــا  يرشــد أصــحابه إىل املــساهلة واملــساحمة واإلصوقــد كــان رســول اهللا 

 عـــىل اخلـــري ، ، والتعـــاونيف ذبـــك مـــن تطييـــب النفـــوس، وإزلـــة اخلـــصومات والـــشحناء
ك بـن كعــب بـن اهللا ، والتيـسري عــىل املعـرس ،فعــن عبــدوتفـريج الكربــات  كعــب أن مالــ

املـــسجد،   يفص اهللا رســـول عهـــد يف عليـــه لـــه دينـــا حـــدرد أيب ابـــن تقـــاىض أ ـــه: أخـــربه
هتام فارتفعـت  رســول إلـيهام بيتـه، فخــرج يف هـو، وص اهللا رســول سـمعها حتــى أصـوا

: قـال  ،»كعب مالك، يا بن كعب يا«:  حجرته، ونادى سجف كشف  حتىص اهللا
ك  قــد: كعــب قــال ،»دينــك مــن الــشطر ضــع« : قــالأن بيــده اهللا، فأشــار رســول يــا لبيــ
  . )١(»فاقضه قم«: ص اهللا رسول اهللا، قال رسول يا فعلت

 عنـد الزبري خاصم األ صار من الرج أن: حدثه أ ه ب الزبري بن اهللا عبد عن
ج  يفص النبي يمـر،  ا ـاء رسح :األ ـصاري النخـل، فقـال هبـا يـسقون التي احلرة رشا
 زبري، ثم يا اسق«: للزبري  ص اهللا رسول ، فقالص النبي عند عليه، فاختصام فأ ى

                                                        
ضع من صحيح)١( كتـاب الـصالة، أ ـواب املـساجد، بـاب  )٤٤٥(رقـم) ١/١٧٤: (البخاري منها  احلديث يف موا

 الـصوت رفـع كتاب الصالة، أ واب املـساجد، بـاب )٤٥٩(رقم) ١/١٧٩(التقايض املالزمة يف املسجد، ويف
  .كتاب املساقاة، باب استحباب الوضع من الدين) ٤٠٦٧(رقم) ٥/٣٠(مسلم املساجد، صحيح يف



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ١٠٠
 وجـه فتلـون عمتـك؟ ابـن كان أن :، فقالاأل صاري فغضب ،»جارك إىل ا اء أرسل
 فقال ،»اجلدر إىل يرجع حتى ا اء احبس زبري، ثم يا اسق«: قال ، ثمص اهللا رسول
َفــال﴿: ذلــك يف نزلــت اآليــة هــذه ألحــسب إين واهللا: الــزبري َوربــك َ ِّ َ ــون َال َ َيؤمنُ ِ ْ َّحتــى ُ َ 

َُحيكموك ُ َفيام َِّ َشجر ِ َ هم َ ْبينَ َُ  . )١(]٦٥:النساء[﴾ .. ْ

 دون يسريا شيئا اسق أي ،»جارك إىل ا اء ارسل اسق، ثم« : يف قولهقال النووي
ك، ثــم قــدر  ويــؤثر بــذلك يــرىض بأ ــه الــزبري، ولعلمــه عــىل إدالال جــارك إىل أرســله حقــ

 ، واســـتوعى)٢(حقـــه مجيـــع يأخـــذ أن أمـــره قـــال مـــا اجلـــار قـــال جـــاره، فلـــام إىل اإلحـــسان
ي الـزبري عـىل أشــار ذلـك  قبـلص اهللا رسـول حقـه، وكــان  للـزبريص اهللا رسـول  بــرأ
 اســـــتوعى  األ ـــــصاريص اهللا َرســـــول أحفـــــظ ولأل ـــــصاري، فلــــام لـــــه الـــــسعة هفيــــ أراد

  .)٣(احلكم رصيح يف حقه للزبري
 وتركيــــز، لــــصاحبه احلــــق تأكيــــد هــــو باإلحــــسان العــــدل اقــــرتان هــــدف كــــان وربــــام

 حــسانلإل املجــال إفــساح أجــل ومــن جهــة، مــن التــرشيعت يف ثابــ ٍأســاس عــىل العــدل
مــــة التعامــــحــــد مــــن خيفــــف لكــــي  بحيــــث ،التقــــيص يف أخــــذ احلقــــوق وآدائهــــال بة ورصا

زن ال يتحقـــــق  مـــــن ٍأســـــاس عـــــىل اإلســـــالميةخـــــصية الش بنـــــاء ويف املجتمـــــع حيـــــاة يفتـــــوا
  .سامح واإلحسانوالت العدالة

                                                        
ــاري  صــــحيح)١( ــه )٢٢٣١(رقــــم) ٢/٨٣٢(البخـــ ــار، وأخرجــ ــْكر األهنـــ ) ٧/٩٠(مـــــسلم كتـــــاب املــــساقاة، بـــــاب ســ

  .سلم و عليه اهللا صىل اتباعه وجوب باب الفضائل، يف )٦٢٥٨(رقم
 ).١٥/١٠٨(مسلم عىل النووي  رشح)٢(
 يف  ــا ، وينظــر التمهيــد)٢/٩٠(الطحــاوي اآلثــار، مــشكل ، وبيــان)٢٥٦١(رقــم) ٢/٩٦٤(البخــاري  صــحيح)٣(

 ).١٧/٤٠٩(واألسانيد املعاين من املوطأ
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 العاجـــــل ، فخـــــريخلـــــري يف امتثـــــال أوامـــــر اهللا تعـــــاىل، والعمـــــل بـــــرشعهاخلـــــري كـــــل ا
لهـا رمحــة وكلهـا حكمــة ، فـرشيعة اهللا كل وا ـآل مـرتبط بــذلكواآلجـل، وصـالح احلــا

ْقل﴿: وكلها مـصلحة ُأ زله ُ َ َ ْ ِالذي َ ُيعلم َّ َ ْ َّالرس َ ِالساموات ِيف ِّ َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ ُإنه َ َّ َكان ِ ًغفـورا َ ُ َ 
ًرحيام ِ   .]٦:الفرقان[﴾َ

 ، ومنبــع املـــصالح سان، فهــام مجــاع اخلــريومــن أعظــم مــا أمــر اهللا بــه العــدل واإلحــ
ق  بعــض ثــامر ، وســنذكر فــيام يــأيتي للمجتمــع مــن كــل مفــسدة بفــضل اهللاوالــسياج الــوا

  .هذين األصلني العظيمني

 

 

ت العــدل أن اهللا حيـب أهلـه، وهــم املقـسطون، ويف القـرآن الكــريم -١ : مـن ثمـرا
ْوإن﴿ ِ َحكمـــت َ ْ َ احكم َ ـ ْفــ ُ ْ هم َ نَ ْبيـــ َُ ِبالقـــسط ْ ِْ ْ َّإن ِ َا  ِ َاملقـــسطني ُّبُِحيـــ َّ ِ ِ ْ ُ ، وقـــال ]٤٢:ا ائـــدة[﴾ْ

ُفأصلحوا.. ﴿: سبحانه ِْ َ هام َ َبينَ ُ ْ ِبالعدل َ ْ َ ْ ُوأقسطوا ِ ِْ َ َّإن َ َا  ِ ُُّحيب َّ َاملقسطني ِ ِ ِ ْ ُ ، ]٩:احلجرات[﴾ْ
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اكم َال﴿: ويقــول تعــاىل هــ ُينْ ُ َ ُا  َ ِعــن َّ َالــذين َ ِ ْمل َّ اتلوكم َ ْيقــ ُ ُ َِ ِالــدين ِيف ُ ْومل ِّ َ ُُخيرجــوك َ ُْ ْمــن ْمِ ِ 

ْدياركم ُ ِ َ ْأن ِ ْتربوهم َ ُ ُّ َ ُوتقسطوا َ ِْ ُ ْإليهم َ ِ ْ َ َّإن ِ َا  ِ ُُّحيب َّ َاملقسطني ِ ِ ِ ْ ُ   .]٨:املمتحنة[﴾ْ
، وينــــالوا كـــــل يتــــوالهم وينــــرصهم وحيفظهــــم ويــــسددهمومــــن أحــــبهم اهللا فإنــــه 

مـــة، ويف احلـــ وبـــرصه الــــذي ، ذا أحببتـــه كنــــت ســـمعه الــــذي يـــسمع بــــهفــــإ... «: ديثكرا
ويـده التـي يـبطش هبـا، ورجلــه التـي يمـيش هبـا، ولـئن سـأ ني ألعطينـه، ولــئن يبـرص بـه، 

  .)١(»...استعاذ يب ألعيذنه
ا﴿:   العـدل أقــرب للتقــوى، قـال تعــاىل-٢ ا َيــ َأهيــ ُّ ذين َ َالــ ِ ــوا َّ َآمنُ ُكونــوا َ مني ُ َقــوا ِ َّ َ  ِ َِّ 
َشهداء َ َ ِبالقسط ُ ِْ ْ َوال ِ كم َ َْجيرمنَّ َ ُْ آن ِ نَ ُشـ َ ٍقـوم َ ْ ىل َ َعـ َّأال َ ُتعـدلوا َ ِ ْ ُاعـدلوا َ ِ َهـو ْ رب ُ ُأقـ َ ْ َللتقـوى َ ْ َّ ِ 
ُواتقوا َّ َا  َ َّإن َّ َا  ِ ٌخبري َّ ِ َبام َ َتعملون ِ ُ َ ْ   .] ٨:ا ائدة[﴾َ

مــــــع الــــــصديق والعــــــدو  بــــــه العمــــــل يف العــــــدل، واجتهــــــدتم عــــــىل حرصــــــتم فكلــــــام
  .التقوى كملت العدل تم فإن ،قلوبكم لتقوى أقرب ذلك والقريب والبعيد كان

ْ العــدل يــوفر األمــان للــضعيف والفقــري، ويــشعره بــالعزة والفخــر-٣ ، كــام يــشعره ُ
  ...االستقرار النفيس، وراحة الضمريب

 ألن ،حقـــوقهم عـــىل باالطمئنـــان أفـــراده حيـــس العـــدل فيـــه يـــشيع الـــذي فـــاملجتمع
ك وبعكــس ،ًقويــا كـان إن املبطــل مــع ال ًضــعيفا كـان وإن املحــق مــع يكــون القـانون  ذلــ

 عــنهم وزال حقــوقهم عــىل الــدائم بــالقلق األفــراد أحــس العــدل لــم، ونــدرالظ شــاع إذا
 الرســـول أشـــار وقـــد ،املجتمـــع هـــذا بــدمار ًإيـــذانا ذلـــك واالســـتقرار، وكـــان االطمئنــان
  .اهلالك إىل باألمة يؤدي وكيف بالعدل التفريط أ ر  إىلص الكريم

                                                        
ضع،  كتاب الرقائق)٦١٣٧( رقم)٥/٢٣٨٤(أخرجه البخاري) ١(   .باب التوا
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 الرشيف رسق إذا أهنم كانوا قبلكم من الذين أهلك إنام«: احلديث يف جاء فقد

 رسقت حممد بنت فاطمة أن لو اهللا احلد ،وأ م عليه اقاموا الضعيف رسق وإذا تركوه
  .)١(»يدها لقطعت

 ،املظلومــون بوطأهتــا حيــس كالنــار الظلــم أن ،الظلــم بــسبب األمــم هــالك وتعليــل
 املجتمع هذا يف يرون ال الذين املظلومون كثر العدل معاين الظلم، وغارت شاع فإذا
 عـدم إىل جيـرهم وهـذا ،حقـوقهم هـضم فيـه يـرون حلقـوقهم، وإنـام ًحفظـا وال هلم محاية

  . وإفنائه هالكه عىل املعاونة إىل حتى جيرهم قد وببقائه، وهذا به االهتامم
عنه؛  األعداء ورد بقائه عىل األفراد حيرص حيث العادل املجتمع بخالف وهذا

 لبقائه اجلهد وبذل عليه منهم رصاحل هذا فيكون ،يؤوهيم الذي كالبيت يرونه ألهنم
ت العدل أ ضا... )٢(لبقائه ًسببا   :ًولذلك كان من ثمرا

 الدولـــــة إن: قيـــــل وقـــــد ،أن العـــــدل أســـــاس العمـــــران، وأســـــاس قيـــــام الـــــدول -٤
  مسلمة كانت وإن تفنى الظاملة الدولة وإن ،كافرة كانت وإن تبقى العادلة
ه روح ، وحتــل بــسبباملحكــومالعــدل يــشيع احلــب بــني النــاس، وبــني احلــاكم و -٥

  .التسامح والتفاين والتضحية
                                                        

ــع مـــــن صـــــحيح احلــــديث يف مو)١( ضـــ ــاري ا ــا البخـــ ــة )٦٤٠٦(رقـــــم) ٦/٢٤٩١: (منهــ هيـــ  كتـــــاب احلـــــدود، بـــــاب كرا
ــع إذا احلــــد يف الــــشفاعة ــاري الـــــسلطان، وانظــــر صــــحيح إىل رفــ ) ٤/١٥٦٦(، )٣٢٨٨(رقـــــم) ٣/١٢٨٢(البخــ

 وغــريه الـرشيف الــسارق قطـع كتــاب احلـدود، بــاب) ٤٥٠٥(رقـم) ٥/١١٤(مــسلم ، وصـحيح)٤٠٥٣( رقـم
  .حلدودا ىف الشفاعة عن والنهى

  ).١١٧ص( لعبد الكريم زيدان الدعوة أصول:  ينظر)٢(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ١٠٤

 

 

ت اآلخرة، إن لإلحسان  ت يف الدنيا ، وثمرا    :ومنهاثمرا

امن ، ومعيتـــه هلـــم، وهــذه معيـــة خاصــة تتـــضمن ضـــحمبــة اهللا تعـــاىل للمحــسنني -١
َّوأحـــــسنُوا إن ا﴿: قـــــال تعـــــاىل، اهلدايـــــة والتأ يـــــد والنـــــرص هلـــــم ِْ َ ْ َِ َ  ُحيـــــب املحـــــسننيَ ِ ِ ْ ُُّ ّْ ِ َ﴾ 

ِإن ا  مع الذين اتقوا والذين هـم حمـسنُون﴿: ، وقال]١٩٥:البقرة[ ِ ِْ ُّ ُ َ َّ َ ََّ ْ َ َّ ََّّ َ َ ّ ، ومـن ]١٢٨:النحـل[﴾ِ
  .ًلتي ال تغلب، وكان موفقا مسدداكان اهللا معه كان معه الفئة ا

ُو ا بلغ أشده آ﴿: رزق العبد العلم واحلكمة أن ي- ٢ ََّ ُ َ ََ َ َ َتينَاه حكام وعلام وكذلك َّ ِ َِ َْ َ َ ُ ُ ًْ ً ْ َ
ِنجزي املحسنني ِ ْ ُْ ْ ِ   .]٢٢:يوسف[﴾َ

قفواحلكمة  ي واملوا ، وقد هي اإلصابة يف القول والعمل، وهي السداد يف الرأ
َكذلك َو﴿: ن وأمة، فقالجعل اهللا ذلك سنة مطردة مع املحسنني يف كل زمان ومكا ِ َ َ

ِنجزي املحسنني ِ ْ ُْ ْ ِ   .]٢٢:يوسف[﴾َ
ْتل. امل﴿: نتفاع بالقرآن ومواعظه اال-٣ ِك آيات الكتاب احلكيمِ ِْ َِ ْ َِ َ ُ ًهدى ورْمحَة . َ َ َ ً ُ

ِللمحسنني ِ ْ ُ ْ   .]٣–١:لقامن[﴾ِّ
 وينهــى ،كــريم خلــق كــل إىل  ويــدعو-كــام وصــفه اهللا-حكــيم  أن كتــاب اهللا ومــع

ك فــإن أكثــر ،لئــيم خلــق كــل عــن  عــن معرضــون ،بــه االهتــداء حمرومــون النــاس مــع ذلــ
رهبــم،  عبـادة يف املحـسنون وهـم ،وعـصمه تعــاىل ّا  وفقـه مـن إال ،بـه والعمـل اإليـامن



 

  

 ١٠٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ًهـدى" ، فإنـهاهللاخلق  إىل واملحسنون ط إىل هيـدهيم ،هلـم "ُ  وحيـذرهم ،املـستقيم الـرصا

ــة" ،اجلحــيم طــرق مــن َورْمحَ  واخلـــري ،واآلخــرة الــدنيا يف الــسعادة بــه هلــم حتـــصل ،هلــم "َ
  .والشقاء الضالل عنهم ويندفع ،والرسور والفرح ،اجلزيل الكثري والثواب

ثم ذكر من أوصافهم وأعامهلم ما يبن أهنم حمسنون يف عبادة اهللا فـيام بيـنهم وبـني 
َالذين﴿: اهللا، وحمسنون إىل عبادة، فقال ِ َيقيمون َّ ُ ِ َالصالة ُ َ َويؤتون َّ ُ ْ ُ َالزكاة َ َ ْوهم َّ ُ ِباآلخرة َ َِ َ ْ ِ 

ْهــــم ــــون ُ َيوقنُ ِ  ،اإلخــــالص هللا وعبادتــــه ومناجاتــــه عــــىل املــــشتملة ، فالــــصالة]٤:لقــــامن[﴾ُ
 مــن صــاحبها تزكيــة مــشتملة عــىل والزكــاة واجلــوارح، واللــسان للقلــب العــام والتعبــد

، وإيامهنم باليوم اآلخر دافع هلم إىل سد حاجتهمونفع اآلخرين ، و ،الرذيلة الصفات
  .)١(ثواب، وترك ااملعصية خوف العقابفعل الطاعة رجاء ال

افـــة، كــام قـــال تعــاىل يف موضـــع آ ــات اهللا البينـــات هــدى ورمحـــة للنــاس كف... نعــم
ُشـــهر﴿: آخـــر ْ َرمـــضان َ َ َ ِالـــذي َ زل َّ َأ ـــ ِ ْ ِفيـــه ُ ن ِ رآ ُالقـــ ُ َْ ًهـــدى ْ اس ُ ـــ ِللنَّ ات ِ ـــ ٍوبينَ ِّ َمـــن ََ َاهلـــدى ِ ُ ْ 

ان ِوالفرقــــ َ ُ ْْ املتقــــون، فخــــصوا بــــذلك ، ولكــــن مل ينتفــــع هبــــا إال املحــــسنون ]١٨٥:البقــــرة[﴾َ
  .وا هبا، زادهم اهللا هدى وتوفيقا، واقتد فلام اهتدوا هبدى آيات اهللا...تكريام هلم
ت اإلحـــسان أن أول منتفـــع مـــن اإلحــسان املحـــسن نفـــسه قبـــل كـــل -٤  مــن ثمـــرا
ْإن أحــسنتم أحــسنتم أل فــسكم﴿: ، وقــد قــال تعــاىلأحــد ْ َ ْ َُ ِ ُ َْ َ َِ ُ ُْ ْ ء[﴾ِ  اإلســاءة ، كــام أن]٧:اإلرسا

ء[﴾وإن أسأ م فلها﴿: ترضرين هبايعود وباهلا إىل صاحبها، فهو أول امل   .]٧:اإلرسا
ء ، وهلـذا جــافاملحـسنون أل فـسهم يمهـدون، وينتظـرون اإلحــسان مـن رب كـريم

                                                        
  . بترصف)٦٤٦ ص( انظر تفسري السعدي)١(



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ١٠٦
ء اإلحــــسان إال اإلحـــسان﴿: قولـــه تعـــاىل زا َهـــل جـــ َْ ْ َِ ِْ َّ ِْ ِ َ ْ ، فـــاجلزاء مـــن جــــنس ]٦٠:الـــرمحن[﴾َ

، حــسانني الــدنيا، وحيــسن إلــيهم يف اآلخــرة، وهــو أفــضل اإل، فيحــسن إلــيهم يفالعمــل
ات ﴿: هم اجلنــة جــزاء إحــساهنم يف الــدنياوذلــك بــأن يــدخل ــ الوا جنَّ اهبم ا  بــام قــ ٍفأ ــ َ ْ ُ َ ََ ِ َُ َّ ُ ُ َ

ِجتري من حتتها األهنار خالدين فيها وذلك جزاء املحسنني ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َْ َ َ ، وقال سبحانه ]٨٥:ا ائدة [﴾َِ
َّإن﴿: وتعـاىل َاملتقني ِ َِّ ُ ات ِيف ْ ٍجنَّ ُوعي َ َآخذين .ٍونَُ ِ ِ ْآتاهم َما َ ُ َ ْرهبم َ َُ ْإهنم ُّ َُّ انوا ِ ُكـ َقبـل َ َذلـك َْ ِ َ 
َحمسنني ِ ِ ْ ُكانوا .ُ ًقليال َ َمن َِ ِالليل ِ ْ َهيجعون َما َّ ُ َ ْ ِوباألسحار .َ َ َْ َ ْ ْهم ِ َيستغفرون ُ ُ ِْ ْ َ ِويف .َ هلم َ ْأموا ِْ ِ َ َ 

ِللسائل َحقٌّ ِ ِواملحروم َِّ ُ ْ ََ   . ]١٩-١٥:الذاريات[﴾ْ
سنني مـــــا يـــــشاؤون ممـــــا تـــــشتهي األ فـــــس، وتلـــــذ ة اهللا تعـــــاىل للمحـــــوهنـــــاك يف جنـــــ

ء املحــسنني﴿: تعــاىل، قــال األعـني زا د رهبــم ذلــك جــ ا يــشاءون عنــ ِهلــم مــ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ َ َ َ َْ َ َِّ ِّ َ َ ، ]٣٤:الزمــر [﴾ُ
إذا دخـــل «: ص، قــال رســـول اهللا الونــه النظـــر إىل وجــه رهبـــم الكـــريموأعظــم نعـــيم ين

أ م تبيض : ًتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون:  وتعاىلنة اجلنة يقول اهللا تباركأهل اجل
ً، فام أعطوا شيئا فيكشف احلجاب: قالوجوهنا؟ أ م تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار؟ 

ْللذين أحسنُوا احلسنَى : "ثم تال هذه اآلية،  إليهم من النظر إىل رهبم عز وجلأحب َُ ْ ْ َّ ِّْ ََ ِ
ٌوزيادة َ َ َِ«)١(.  

َإن الــذين ﴿: ع أجــرهم، بــل يــدخره هلــم ويــوفيهم إيــاهوقــد أخــرب اهللا أ ــه ال يــضي ِ َّ َّ ِ
ًآمنُوا وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال َُ َ َ َ ََ ََ ْ ْ ْ ُ َّ ََ َ ِ ُِ ََّ ِ ِ َّإن ﴿: ، وقال]٣٠:الكهف [﴾َِ ِ

                                                        
 رهبــم اآلخــرة ىف املــؤمنني رؤيــة إثبــات كتــاب اإليــامن، بــاب) ٤٦٧(رقــم) ١/١١٢(مــسلم  احلــديث يف صــحيح)١(

 .وتعاىل سبحانه



 

  

 ١٠٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ِا  ال يضيع أجر املحسنني ِ ْ ْ ُ ُُ ّْ َ َ ِ َ   .]١٢٠:التوبة[﴾َ

، اهللا أحــــــــسن اهللا إليــــــــهد ، فمــــــــن أحــــــــسن إىل عبـــــــاإن اجلـــــــزاء مــــــــن جــــــــنس العمـــــــل
يقــــة هــــو إحــــسان إىل الــــنفس فاإلحــــسان لآلخــــرين حق... ون يــــرمحهم الــــرمحنوالرامحــــ

 إىل وطريقــــا وســــيلة غــــريه إىل إحــــسانه جعــــل"ونفــــع هلــــا، فمــــن أحــــسن إىل النــــاس فقــــد 
ئـه لتوقـع إليـه حيـسن أن إمـا إليه، فإنه اإلحسان ذلك نفع وصول  العاجـل، فهـو يف جزا
ك إىل حمتــاج  إنــام أ ــضا وشــكره، وهــو محــده لتوقــع بإحــسانه، أو معاوضــة أو ءاجلــزا ذلــ
 نفــــسه إىل حمـــسن واملـــدح، فهـــو الثنـــاء مـــن إليـــه حمتــــاج هـــو مـــا منـــه ليحـــصل إليـــه حيـــسن
 إىل حمـسن أ ـضا اآلخـرة، فهـو يف تعـاىل اهللا مـن اجلـزاء يريـد أن الغـري، وإمـا إىل بإحسانه
 القـصد، فإنـه هـذا يف ملـوم غـري فهـو هوفاقتـ فقـره يوم إىل جزاءه أخر بذلك، وإنام نفسه
زم مـــن لـــه الزم أمـــر وحاجتـــه حمتـــاج، وفقـــره فقـــري  مـــا عـــىل حيـــرص أن ، فكاملـــه ذاتـــه لـــوا
ا﴿: تعــاىل وقــال.. عنــه،  يعجــز وال ينفعــه َومــ ُتنْفقــوا َ ِ ْمــن ُ ٍخــري ِ ْ َيــوفَّ َ يكم ُ ْإلــ ُ ْ َ تم ِ ْوأ ــ ُ ْ َ  َال َ

َتظلمـــون َ ُْ ا«: صرســـوله نـــهع رواه فـــيام تعـــاىل ، وقـــال]٢٧٢:البقــره[﴾ُ ادي يـــ  لـــن إنكـــم عبـــ
ا رضي تبلغــوا فتنفعــوين، ولــن نفعــي تبلغــوا ادي فتــرضوين، يــ  أعاملكــم هــي إنــام عبــ

 فال ذلك غري وجد اهللا، ومن فليحمد خريا وجد إياها، فمن أوفيكم ثم لكم أحصيها
  .)١(»إال نفسه يلومن
ت- ٥ نه  ســـــبحا، كــــام قــــال اهللا اإلحــــسان دفــــع العــــداوات بــــني النــــاس مــــن ثمــــرا

                                                        
ــة اللهفــــان )١( ــرب والــــصلة واآلداب، ) ٦٧٣٧(رقــــم) ٨/١٦(مــــسلم ، واحلــــديث يف صــــحيح)١/٤١(إغاثــ كتــــاب الــ

 .باب يف حتريم الظلم



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ١٠٨
ْدفــع﴿: وتعــاىل التي َْ ِبــ َّ َهــي ِ ُأحــسن ِ َْ َفــإذا َ ِالــذي َِ ــك َّ َبينَ ْ ــه َ ُوبينَ ْ ٌعــداوة ََ ََ ُكأ ــه َ َّ َ ٌّويل َ ِ يم َ ٌَمحــ ِ﴾ 

  مــــن الــــصالحاإلحــــسان والــــدفع بــــالتي هــــي أحــــسنبيــــان مــــا يف ويف ذلــــك  ،]٣٤:فـــصلت[
ك  ،واإلصــالح وتــرويض النفــوس النــافرة عــىل التخلــق للــنفس ترويــضا فرغــب يف ذلــ

ي هـــــي أحـــــسن أردفـــــه بـــــذكر بعـــــض أمـــــر اهللا بالـــــدفع بـــــالت، و ـــــا ك اخللـــــق الكـــــريمبــــذل
 ا مــــدافعاجياهبــــك بـــام يـــسوؤك ويؤذيـــك نـــصري وهـــو أن يـــصري العـــدو الـــذي، حماســـنه
  .فال جرم أن يدل حسنه عىل حسن سببه، ، وحسن ذلك ظاهر مقبول يم محاوصديق

، وال ســيام َسيئة باحلـسنةُهبــا املـرء وهـو يقابــل الـ الراحــة التـي يـشعرأعظـم تلـك فـام 
ُال طمعـــا يف دنيـــا يـــصيبها،  هـــذا كلـــه لوجـــه اهللا وحـــدهإذا فعـــل  يِّوال خوفـــا مـــن رش أ، ُ
أو عـىل ، َّالتي يمكن أن حيس هبـا مـن يثـأر فإن هذه الراحة أعظم بكثري من تلك  ،أحد

َاألقل من يقابل الـسيئة بمثلهـا ا زاد اهللا عبـد«: صقـال وقـد جـاء يف احلـديث ... ُ ا ومـ
ضع أحد هللا إال رفعه اهللا،بعفو إال عزا   .)١(» وما توا

عـىل وقـارك   جتد نفسك عندما تتحىل هبذا اخللق قـد حافظـت املسلميوأ ت أخ
ن مـن الالغـني بالغـضب وأخـذ  ُوال تـستفز، ك فال ختوض مع اخلائضني باإلساءةواتزا
ّ، و هبــذا اخللــق أ ــضا تكــون مــن عبــاد اهللا الــذين وصــفهم اهللا عــالثــأر  قولــه ز و جــل يفً
ذين هـم عــن اللغــو معرضـون﴿: تعـاىل َوالــ َّ َُّ َِ ْ َ َُ ِْ ْ ِ ُ َوإذا ﴿: ، وقولـه عــز مـن قائــل]٣:املؤمنــون[﴾ِ ِ َ

الوا سـالما ًخاطبهم اجلاهلون قـ ُ َ َ ُ ََ ُِ َ ْ ُ َ َوإذا سـمعوا اللغـو ﴿: ، وقولـه سـبحانه]٦٣:الفرقـان[﴾َ َْ َّ ََ ِ
ا ولكـــــــ ـــــــ ا أعاملنَ ــــــــ الوا لنَ ـــــــه وقـــــــ ُأعرضـــــــوا عنْ َ ُ َ ُ ََ َ َُ ْ َ ُ َْ يكم ال نبتغــــــــي ََ ِم أعاملكــــــــم ســـــــالم علـــــــ َ َْ ْْ ٌ َ ْ ُْ َُ َُ َْ َ

                                                        
ضع العفو استحباب كتاب الرب والصلة واآلداب، باب)٦٧٥٧(رقم) ٨/٢١( أخرجه مسلم )١(   .والتوا



 

  

 ١٠٩  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
َاجلاهلني ِ ِ َ   .]٥٥:القصص[﴾ْ

ت اإلحــسان مـــا جـــاء يف قولــه تعـــاىل ومــن ثمـــر-٦ تإ﴿: ا َ ِن رْمحَ ِا  َّ ٌقريـــب َّ ِ َمـــن َ ِ 
َاملحسنني ِ ِ ْ ُ  وكـان ،ربـه رمحـة إىل أقـرب كان إحسانا أكثر العبد كان ، فكلام]٥٦:األعراف[﴾ْ

 مـــن ، واجلــزاء)١(خيفــى ال مــا اإلحـــسان عــىل احلــث مــن هـــذا ويف ،تــهبرمح منــه قريبــا ربــه
 نــال الـدعاء يف أحـسن ومـن الثــواب، ُحـسن نـال عبادتـه يف أحــسن فمـن ،العمـل جـنس
  .إليهطلب، ومن أحسن إىل العباد أحسن اهللا  مما ًخريا

ـت َّ ِنإ﴿: ويف قولـه تعـاىل ِا  َرْمحَ ٌقريـب َّ ِ َمـن َ َاملحـسنني ِ ِ ِ ْ ُ  ظـاهر  تنبيـه]٥٦:األعـراف[﴾ْ
 وهــــو ،مــــنكم ملطلوبــــه أدائكــــم بحــــسب الرمحــــة وهــــو مــــنكم مطلــــوبكم قــــرب" أن عــــىل

 الغنـــــــي هـــــــو تعـــــــاىل اهللا أ فـــــــسكم، فـــــــإن إىل إحـــــــسان احلقيقـــــــة يف هـــــــو الـــــــذي اإلحـــــــسان
  ...املحسنني غري من الرمحة بعد عىل بمفهومه وداللته.. .احلميد

العمـل،  جـنس مـن اجلزاء ألن... منهم الرمحة بقرب اإلحسان أهل اختص وإنام
  ـا فإنه اإلحسان أهل من يكن مل من وأما ،برمحته إليهم أحسن بأعامهلم أحسنوا فكام
 باإلحسان تقرب بقرب، فمن ببعد، وقربا الرمحة، بعدا عنه بعدت اإلحسان عن بعد

 سـبحانه برمحتـه، واهللا عنـه اهللا تباعد اإلحسان عن تباعد برمحته، ومن إليه اهللا تقرب
 يشء أقــرب فرمحتــه اهللا أحبـه املحــسنني، ومــن مـن لــيس مــن وبـبغض ،املحــسنني بحيـ

  .منه يشء أ عد فرمحته أ غضه منه، ومن
ء به ا أمور فعل هو ه  واإلحسان نفسه،  إىل أو الناس إىل إحسانا كان سوا

                                                        
 ).٢٩١ص( تفسري السعدي  )١(
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عليـه،  والتوكـل عليـه واإلقبال اهللا إىل واإلنابة والتوحيد اإليامن اإلحسان فأعظم
ه كأ ـــــه اهللا يعبـــــد وأن الال يـــــرا  مقـــــام هـــــو فهـــــذا وخـــــشية وحمبـــــة وحيـــــاء ومهابـــــه إجـــــ

  .)١(...اإلحسان
ا﴿: سان مــا دل عليــه قولــه تبــارك تعــاىل مــن آثــار اإلحــ– ٧ ىل َمــ َعــ َاملحــسنني َ ِ ِ ْ ُ ْمــن ْ ِ 
ٍسبيل ِ ُوا  َ َّ ٌغفور َ ُ ٌرحيم َ   .]٩١:التوبة[﴾َِ

ال الـــــسعدي ِتب هفيـــــ علـــــيهم يكـــــون ســـــبيل مـــــن: أي:  عنـــــد تفـــــسريهاقـــــ  فـــــإهنم ،عـــــةَ
 ،علــيهم اللــوم توجــه أســقطوا -العبــاد وحقــوق ّا  حقــوق مــن علــيهم فــيام بإحــساهنم

  .عليه يقدر ال ما عنه سقط ،عليه يقدر فيام العبد أحسن وإذا
 يف نفـــسه أو يف غـــريه، عـــىل أحـــسن مـــن أن: وهـــي قاعـــدة عـــىل اآليـــة هبـــذه ويـــستدل

 ،حمـسن أل ـه ضـامن غـري أ ـه ،تلـف أو نقـص إحـسانه عـىل ترتـب ثـم ،ذلـك ونحـو ،ماله
 ،كـاملفرط –املـيسء وهـو- املحـسن غـري أن عـىل يـدل أ ه كام ،املحسنني عىل سبيل وال
  .)٢(نالضام عليه أن

ك ومـن" نــه أو غــريه بــشاة موتــا رأى لــو ...ذلــ  لــيحفظ بذبحــه فبــادر ا ــأكول حيوا
َّضـمنه حمـسن، ومـن عـىل سـبيل وال حمـسنا كـان ماليتـه عليـه  إىل اإلحـسان بـاب سـد فقـد َ
 وهـــدم املـــؤجرة، فبـــادر الـــدار يقـــصد الـــسيل رأى لـــو ذلـــك مالـــه، ومـــن حفـــظ يف الغـــري

 ذلـك احلـائط، ومـن يـضمن وال حمـسنا كـان كلهـا الـدار هيـدم وال السيل ليخرج احلائط
                                                        

ئد)١(   .)٣/٥٢٨ ( بدائع الفوا
  .)٣٤٧ص( تفسري السعدي)٢(
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 رأى لــو يـضمن، ومنهـا مل تـرسي لــئال النـار عـىل وهـدمها فبــادر الـدار يف حريـق وقـع لـو

 يـضمن، ومـن ومل حمـسنا كان بعضه عىل وصاحله فبادر غائبال غريه مال يقصد العدو
 لــو منـه، ومنهــا يأكــل أن لـه جــاز أحـد عنــده ولـيس منحــورا مـشعرا هــديا وجـد لــو ذلـك

فه من طرف يف األكلة فوقعت غالما استأجر  نفـسه إىل رسى يقطعـه مل لـو بحيث أطرا
  .)١( الكه يضمنه مل فقطعه
 واإلجالل احلياء يوجب فإنه ،كلها بالقلو أعامل أصل اإلحسان  أن مشهد–٨

 ، ويقطعله والذل سبحانه هللا واخلضوع والتوكل واإلنابة واملحبة واخلشية والتعظيم
س  مـن القـرب مـن العبـد اهللا، فحـظ عـىل واهلم القلب وجيمع النفس وحديث الوسوا

 بـــني يكـــون الـــصالة، حتـــى تتفـــاوت اإلحـــسان، وبحـــسبه مقـــام مـــن حظـــه قـــدر عـــىل اهللا
 وســجودمها وركــوعهام وقيــامهام واألرض الــسامء بــني كــام الفــضل مــن لــرجلنيا صــالة
  .)٢(واحد

                                                        
  ).٣٣ص(الرشعية  السياسة يف احلكمية الطرق )١(
نه )٢(   .)٣٩ص( رسالة ابن القيم إىل أحد إخوا
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  ،مصطفى بـن أمحـد العلـوي: التمهيد  ا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، البن عبد الرب، حتقيق  .١٥

  . ١٣٨٧بري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب،سنةحممد عبد الك
 .التوقيف عىل مهامت التعريف للمناوي، طبعة دار الفكر .١٦
عبــد الــرمحن اللوحيــق، مؤســسة : تيــسري الكــريم الــرمحن يف تفــسري كــالم املنــان، الــسعدي، حتقيــق .١٧

  . ١٤٢٠األوىل /بريوت، ط–الرسالة
ف د جامع األحاديث للسيوطي، .١٨   .عيل مجعة.  ضبط وختريج جمموعة من الباحثني بإرشا
  .٢/حممد بيومي وعبدالله املنشاوي، مكتبة اإليامن، مرص، ط: اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق .١٩
ـــــاض،  .٢٠ اجلـــــامع ألخـــــالق الـــــراوي وآداب الـــــسامع، اخلطيـــــب البغـــــدادي، مكتبـــــة املعـــــارف، الري

  .حممود الطحان. د:  ، حتقيق١٤٠٣سنة
  .وعظة احلسنة وأ رمها يف الدعوة إىل اهللا يف ضوء الكتاب والسنةاحلكمة وامل .٢١
ج أليب يوســف، حتقيــق .٢٢ طــه عبــد الــرؤوف ســعد، وســعد حــسن حمــسن، املكتبــة األزهريــة : اخلــرا

 .للرتاث
يل، املكتبة الفيصلية .٢٣  ).طبعة مزيدة ومنقحة(مكة املكرمة –خلق املسلم ملحمد الغزا
 . م١٩٩٣ريوت، سنةب–الدر املنثور، السيوطي، دار الفكر .٢٤
  دروس صوتية مفرغة.. دروس الشيخ صالح بن محيد  .٢٥
نــه، حتقيــق .٢٦ -عبــد اهللا بــن حممــد املــديفر، جممــع الفقــه اإلســالمي: رســالة ابــن القــيم إىل أحــد إخوا

ف الشيخ  بكر أ و زيد: جدة، إرشا
–ريبروح املعـــاين يف تفـــسري القـــرآن العظـــيم والــــسبع املثـــاين، األلـــويس، دار إحيـــاء الـــرتاث العــــ .٢٧

  .بريوت
  . بريوت–الروح البن القيم ،دار الكتب العلمية  .٢٨
هـــرة يف العقائـــد والفنـــون املتنوعـــة الفـــاخرة، الــــسعدي،  .٢٩ الريـــاض النـــارضة واحلـــدائق النـــرية الزا

  .منشورات املؤسسة السعدية، الرياض
، ٢٧/، ط...زاد املعــــاد يف هــــدي خــــري العبـــــاد البــــن قــــيم اجلوزيـــــة، مؤســــسة الرســــالة، بـــــريوت .٣٠



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ١١٤
  .م١٩٩٤-  ١٤١٥

  . الرياض–سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباين، مكتبة املعارف .٣١
  .حممد فؤاد عبد الباقي: بريوت، حتقيق–سنن ابن ماجه، دار الفكر .٣٢
  ) .بدون (  بريوت -سنن أيب داود، دار الكتاب العريب .٣٣
  .أمحد حممد شاكر وآخرين:  بريوت، حتقيق–سنن الرتمذي، دار إحياء الرتاث العريب  .٣٤
ز أمحــد زمـــريل:  الـــدارمي، حتقيــقســنن .٣٥ خالــد الـــسبع العلمــي، دار الكتـــاب العــريب، بـــريوت ، فـــوا

  .األوىل/ط
دار الكتــب العلميــة،  عبــد الغفــار ســليامن البنـداري وآخــر،. د:  الـسنن الكــربى النــسائي، حتقيــق .٣٦

  .م١٩٩١- ١٤١١سنة/بريوت، ط
 يف اهلنــــد ببلــــدة حيــــدر آبــــاد، الــــسنن الكــــربى للبيهقــــي، جملــــس دائــــرة املعــــارف النظاميــــة الكائنــــة .٣٧

  . ١٣٤٤-األوىل: الطبعة
  . بريوت–الثانية، دار إحياء الرتاث العريب/رشح النووي عىل مسلم، ط .٣٨
 بـــــريوت ، -شـــــعيب األ ـــــاؤوط، مؤســـــسة الرســـــالة : رشح مـــــشكل اآلثـــــار، للطحـــــاوي، حتقيـــــق .٣٩

  . م١٩٩٤-١٤١٥أوىل /ط
الريـاض، -احلميـد وآخـر، مكتبـة الرشـدالدكتور عبد العـيل عبـد : شعب اإليامن للبيهقي، حتقيق .٤٠

  . ١٤٢٣األوىل، /الدار السلفية ببومباي باهلند،ط
أمحـد عبـد الغفـور : الـصحاح، تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري ، حتقيـق .٤١

  .م١٩٨٦عطار، القاهرة، 
ـــريوت ط: الـــصحاح للجـــوهري،  حتقيـــق .٤٢  ١٤١٨األوىل / شـــهاب الـــدين أ ـــو عمـــر، دار الفكـــر ب
  .١٩٩٨ـ
بـــريوت، –شـــعيب األرنــؤوط، مؤســسة الرســالة: صــحيح ابــن حبــان برتتيـــب ابــن بلبــان، حتقيــق .٤٣

  .م١٩٩٣–١٤١٤الثانية، /ط
  .م١٩٧٠–  ١٣٩٠بريوت-األعظمي، املكتب اإلسالمي. د: صحيح ابن خزيمة، حتقيق .٤٤
 – ١٤٠٧، ٣/ مـــصطفى ديـــب البغـــا، دار ابـــن كثـــري، بـــريوت ط . د: صـــحيح البخـــاري، حتقيـــق .٤٥

١٩٨٧.  



 

  

 ١١٥  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
ــريوت، ط–صــحيح اجلــامع الــصغري وزيادتــه لأللبــاين، املكتــب اإلســالمي .٤٦  -  ١٤٠٨ثالثــة، /ب

  .م١٩٨٨
ــــــة املعــــــارف  .٤٧ ــــــن ماجــــــه لأللبــــــاين، مكتب ــــــاض، ط–صــــــحيح ســــــنن اب  -  ١٤١٧أوىل ســــــنة / الري

  .م١٩٩٧
  . م١٩٩٨-  ١٤١٩أوىل سنة / الرياض، ط–صحيح سنن أيب داود لأللباين، مكتبة املعارف  .٤٨
سصحيح سنن  .٤٩   .م٢٠٠٢-  ١٤٢٣األوىل، /الكويت، ط-أيب داود، األلباين، مؤسسة غرا
  .م٢٠٠٠- ١٤٢٠أوىل سنة/الرياض، ط–صحيح سنن الرتمذي لأللباين، مكتبة املعارف .٥٠
  ).بدون تاريخ(صحيح مسلم، دار اجليل بريوت، دار األفاق اجلديدةـ بريوت  .٥١
-حممـد مجيـل غـازي، مطبعـة املـدين.  د:الطرق احلكمية يف الـسياسة الـرشعية، ابـن القـيم، حتقيـق .٥٢

  .القاهرة
  . ١٣٧٩بريوت-فتح الباري رشح صحيح البخاري، ابن حجر، دار املعرفة .٥٣
هيم سـليم، دار العلــم والثقافـة للنــرش : الفـروق اللغويــة، أ ـو هــالل العـسكري، حتقيــق .٥٤ حممـد إبــرا

 .والتوزيع
ُالفقه اإلسالمي وأدلته الفقه، وهبه الزحييل، دار الفكر  .٥٥ ْ بعة/  دمشق، ط–َّ سورية -ِ   الرا
  .م١٩٨٧- ١٤٠٧الثامنة،/بريوت،ط-فقه السنة، لسيد سابق، دار الكتاب العريب .٥٦
ئد، البن القيم، دار الكتب العلمية .٥٧   .١٩٧٣-١٣٩٣الثانية/بريوت، ط–الفوا
  .م٢٠٠٨– ١٤٢٩، ٣٧/القاهرة، ط–يف ظالل القرآن، لسيد قطب، دار الرشوق .٥٨
س، دار الفكــر : قاســم بــن ســالم، حتقيــقكتــاب األمــوال أليب عبيــد ال .٥٩ ــريوت –خليــل حممــد هــرا  ب

  )بدون تاريخ(
  .بريوت-كتاب اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ابن القيم، دار الكتب العلمية .٦٠
كـــامل يوســـف احلـــوت، مكتبـــة : الكتـــاب املـــصنف يف األحاديـــث واآلثـــار، ابـــن أيب شـــيبة، حتقيـــق .٦١

  . ١٤٠٩أوىل سنة / الرياض، ط –الرشد
  .لسان العرب، البن منظور، إعداد وتصنيف يوسف خياط ، دار لسان العرب ـ بريوت  .٦٢
 –املجتبـــى مـــن الــــسنن، النـــسائي، حتقيـــق عبــــدالفتاح أ ـــو غـــدة، مكتــــب املطبوعـــات اإلســــالمية  .٦٣

  . م١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، / حلب، ط



 

 

  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان  ١١٦
-  ١٤٢٦الثالثـة/وفـاء، طأ ـور البـاز، عـامر اجلـزار، دار ال: جمموع الفتاوى البـن تيميـة، حتقيـق .٦٤

  .م٢٠٠٥
ىل مجعـه وطبعــه .٦٥ حممـد بــن سـعد الــشويعر،  :جممـوع فتــاوى العالمـة عبــد العزيـز بــن بـاز، أرشف عــ

 .١٤٢٠دار القاسم للنرش،
مهرمــزي، حتقيــق .٦٦ حممــد عجــاج اخلطيــب، دار . د: املحــدث الفاصــل بــني الــراوي والــواعي، للرا

  . ١٤٠٤الثالثة /بريوت، ط-الفكر
حممـد حامـد الفقـي، :  بني منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعني، البـن القـيم، حتقيـقمدارج السالكني .٦٧

  .م١٩٧٣-١٣٩٣الثانية /بريوت، ط-دار الكتاب العريب
، ١/مــداواة النفــوس، ابــن حــزم، حتقيــق أيب حذيفــة بــن حممــد، مكتبــة الــصحابة مــرص، طنطــا، ط .٦٨

١٤٠٧ . 
در عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، املـــستدرك عـــىل الـــصحيحني للحـــاكم، حتقيـــق مـــصطفى عبـــد القـــا .٦٩

  .م١٩٩٠- ١٤١١األوىل /بريوت ط
م ١٩٨٤- ١٤٠٤األوىل/ حسني سليم أسد، دار ا ـأمون، دمـشق، ط : مسند أيب يعىل، حتقيق .٧٠

.  
الثانيـة، /مسند أمحد بن حنبل، حتقيق شعيب األ اؤوط وآخرين ، مؤسسة الرسالة، بـريوت، ط .٧١

  .م١٩٩٩  ، ١٤٢٠
 بـريوت، –محدي بن عبد املجيد السلفي، مؤسسة الرسـالة : حتقيق مسند الشهاب، القضاعي،  .٧٢

  .م١٩٨٦-  ١٤٠٧الثانية، / ط 
بـريوت، –حبيـب الـرمحن األعظمـي، املكتـب اإلسـالمي: مصنف عبد الرزاق الـصنعاين، حتقيـق .٧٣

  . ١٤٠٣الثانية، /ط
ْمعـــامل التنزيـــل لإلمـــام حميـــي الـــسنة، البغـــوي، حتقيـــق حممـــد عبـــد اهللا النمـــر، وآخـــري .٧٤ ِن، دار طيبـــة، َ

  .م١٩٩٣- ١٤١٤الثانية، /ط
القـاهرة -طـارق بـن عـوض اهللا بـن حممـدوآخ، دار احلـرمني: املعجـم األوسـط، الطـرباين، حتقيـق .٧٥

١٤١٥ .  
األوىل، /بـــــريوت، ط-حممـــــد شــــكور، املكتـــــب اإلســــالمي: املعجــــم الــــصغري الطـــــرباين، حتقيــــق .٧٦



 

  

 ١١٧  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
١٩٨٥ –١٤٠٥.  

ــــري، الطــــرباين، حتقيــــق .٧٧  -عبداملجيــــد الــــسلفي، مكتبــــة العلــــوم واحلكــــممحــــدي بــــن : املعجــــم الكب
  .  م١٩٨٣ –  ١٤٠٤الثانية، /املوصل، ط

ـــــــد الـــــــسالم حممـــــــد هـــــــارون، دار الفكـــــــر: معجـــــــم مقـــــــاييس اللغـــــــة البـــــــن فـــــــارس، حتقيـــــــق .٧٨ -عب
  .م١٩٧٩- ١٣٩٩بريوت

غب األصفهاين، حتقيق .٧٩   .م١٩٦١حممد سيد كالين، القاهرة : املفردات يف غريب القرآن، الرا
 – ١٤٠١الثانيـة /ح الرشوط العمرية، صبحي الـصالح، دار العلـم للماليـني، طاملفصل يف رش .٨٠

١٩٨١.  
يل، حتقيــق .٨١ بــسام عبــد الوهــاب اجلــايب، : املقــصد األســنى يف رشح معــاين أســامء اهللا احلــسنى للغــزا

  .م١٩٨٧ –١٤٠٧ قربص،  الطبعة األوىل، –مكتبة اجلفان واجلايب
   . ١٤٢١أوىل عام /  السعودية، ط -ر ابن اجلوزيالنهاية يف غريب احلديث، البن األ ري، دا .٨٢
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  ١٣...................................................: ً تعريف العدل اصطالحا-٢
  ١٦.............................والسنة القرآن نصوص خالل من العدل مكانة الثاين املطلب

  ٢٠......................................املبحث الثاين اإلحسان وفضله من خالل النصوص
  ٢٠.........................................واصطالحا لغة اإلحسان تعريف األول املطلب
  ٢٠.......................................................:  تعريف اإلحسان لغة-١
  ٢١..................................................:  معنى اإلحسان اصطالحا-٢
  ٢٣..........................................................:  واإلحسان نوعان-٣
  ٢٦.........................والسنة الكتاب نصوص يف ورد كام اإلحسان فضل الثاين املطلب

  ٢٩.........................................املبحث الثالث جماالت كل من العدل واإلحسان
  ٣١.......................................................العدل جماالت من األول املطلب

  ٣١........................................................ :العدل يف حق اهللا تعاىل
  ٣٢...............................................................: العدل مع النفس
  ٣٣................................................................: العدل مع العباد

  ٥٠.........................................................اإلحسان جماالت الثاين املطلب



 

  

 ١١٩  يف السنة والقرآنالعدل واإلحسان 
  ٩٤...........................املبحث الرابع اقرتان العدل باإلحسان يف نصوص القرآن والسنة

  ١٠١..............................................املبحث اخلامس ثمرات العدل واإلحسان
ت األول املطلب   ١٠١.........................................................العدل ثمرا
ت املطلب   ١٠٤.............................................................اإلحسان ثمرا

  ١١٢................................................................قائمة املصادر واملراجع
  ١١٨...................................................................فهرس املوضوعات

  



 




