العدل واإلحسان
بني املفهوم اللغوي واالصطالح القرآين.
د .خرية غامن
جامعة الشلف ـ اجلزائر ـ
احلمد هلل الذي علّم ابلقلم ،علّم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم على أشرف رسول ومعلّم ،وعلى آله وصحبه

والتابعني ،حاملي مشعل العلم إىل يوم الدين.

ّأما بعد ،فإ ّن املعاين السامية اليت جاء هبا اإلسالم مبصدريه العظيمني القرآن الكرمي والسنّة النبوية الشريفة ال يكاد
وجل
حييط هبا علم البشر،إالّ أن ينري هللا بصائر عباده الصاحلني ّ
ليسخرهم خلدمة هذا الدين ،وذلك بتفسري كالمه عز ّ
ويرووا ظمأهم إىل
وجتلية معانيه ،ما استطاعوا إىل ذلك سبيال  ،حىت يقبل عامة الناس على هذا النبع العظيم فينهلوا منه ْ
اخلري والصالح.

وإذا كان األمر كذلك ،فال غرو أن يسعى املهتمون ابلدراسات القرآنية إىل البحث يف قيم القرآن العظيمة اليت أرساها،
نص عليها القرآن الكرمي والسنة النبوية
لعل أعظم هذه القيم اليت ّ
وجعلها قواعد يقوم عليهما صالح الدنيا واآلخرة .و ّ
اإلحس ِ
ِ ِ
الشريفة ،قيمتا العدل واإلحسان.قال تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
ش ِاء
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
اَّللَ ََي ُْم ُر ِبل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَـغْ ِي يَِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن﴾[ النحل.]90: .
فما هو مفهوم العدل واإلحسان؟ وما مناسبة اجلمع بينهما؟ وما مدى اتّساع معانيهما يف القرآن الكرمي ،وما هي
نص عليه القرآن العظيم.
اجملاالت اليت يشملها تطبيق هاتني القيمتني يف ضوء ما ّ
تلك هي التساؤالت اليت يطرحها هذا البحث ،وحياول اإلجابة عليها هبدف الكشف عن املعاين اليت تنطوي عليها
هااتن القيمتان ،واآلاثر العظيمة اليت ترتتب على تطبيقهما وجعلهما مسلكا حياتيا حيقق به الفرد واألمة سعادة الدنيا
واآلخرة.
1ـ مفهوم العدل واإلحسان ومعانيهما يف القرآن الكرمي
مما ال شك فيه أن املفردة القرآنية هي أصل الدقة يف التعبري القرآين ،إذ على الرغم من
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كوهنا من صميم املعجم اللغوي العريب ،إال أ ّن تعلّقها ابلسياق القرآين جيعل منها مصطلحا قرآنيا خاصا يستحيل تعويضه
أبي مرادف آخر مهما كان قريبا منه يف املعىن .لذلك عمدان يف هذا املبحث إىل التمييز بني املعىن اللغوي للمفردة
القرآنية ،حمل البحث ،واالصطالح القرآين.
أ .العدل

جاء عن األصمعي قول العرب :عدلت اجلُوالق (الوعاء)على البعري أعدله عدال  ،أي محلت على جنب البعري
وعدلت آبخر ،ويقال  :عدلت أمتعة البيت إذا جعلتها أعداال مستوية لالعتكام يوم الظعن. 1
والعدل ابلفتح ما عادل الشيء من غري جنسه ،والعدل ابلكسر  :املثل  ،وذلك أن تقول  :عندي عدل غالمك،
وعدل شاتك إذا كانت شاة تعدل شاة أو غالم يعدل غالما  ،فإذا أردت قيمته من غري جنسه نصبت العني. 2
وذكر األخفش أ ّن العدل ابلكسر ،مبعىن:املثل ،فهو اسمّ ،أما العدل ابلفتح ،فهو املصدر ،تقول" :عدلت هذا هبذا

عدال حسنا" . 3
سويت بينهما ،والعديل الذي يعادلك يف الوزن والقدر.4
وعدلت فالان بفالن إذا ّ
وعدل الرجل يف احململ وعادله  :ركب معه  ،والعدل  :نصف احلمل يكون على أحد جنيب البعري.5

واالعتدال  :توسط حال بني حالني يف كم أو كيف كقوهلم :جسم معتدل بني الطول والقصر  ،وماء معتدل  :بني
البارد واحلار  ،وكل ما تناسب فقد اعتدل ،وكل ما أقمته فقد عدلته.6
و ّأما عدل عن الشيء ،فبمعىن ترك ،يقال عدل الفحل عن اإلبل إذا ترك الضراب ،وعدل فالن عن الطريق إذا جار.7
هذا ابلنسبة للمعاين اللغوية اليت وردت يف كالم العرب،وهي يف جمملها تدور حول معىن مساواة الشيء ابلشيء.

 1ينظر لسان العرب البن منظور ،دار صادر بريوت ،مادة(عدل).
 2ينظر اتج اللغة وصحاح العربية إلمساعيل بن محاد اجلوهري حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار.دار العلم للماليني ط :الرابعة 1990 ،م،
مادة (عدل).
 3ينظر معاين األخفش،أليب احلسن سعيد بن مسعدة ( األخفش األوسط) مكتبة اخلاجني1990 ،م  ،ط :األوىل.288/1 ،
 4م نفسه
 5لسان العرب ،مادة (عدل)
 6م نفسه.
 7ينظر الصحاح ،مادة (عدل).
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وقد اجتهد بعض العلماء يف حتديد معىن العدل ،فقال بعضهم :هو" استعمال األمور يف مواضعها ،وأوقاهتا،
ووجوهها ،ومقاديرها ،من غري سرف ،وال تقصري ،وال تقدمي ،وال أتخري".1
وذكر الغزايل يف سياق تفسريه ألمساء هللا" :والعدل  :ما قام يف النفوس أنه مستقيم وهو ضد اجلور ،ومن أمساء هللا
احلسىن :العدل وهو الذي ال مييل به اهلوى فيجور يف احلكم  ،وهو يف األصل مصدر مسي به ،فوضع موضع العادل وهو
املسمى نفسه عدال .2
أبلغ منه ؛ ألنه جعل ّ
وقال اجلرجاين ":العدل مصدر مبعىن العدالة  ،وهو االعتدال واالستقامة ،وهو امليل إىل احلق". 3
ّأما العدل بوصفه مفردة قرآنية ،فقد تعددت معانيه بتعدد السياقات اليت ورد فيها  ،وقد جاء بصيغ خمتلفة ،حنو
﴿:وإِذَا قُ ْلتُ ْم فَا ْع ِدلُوا َولَ ْو َكا َن ذَا قُ ْرَ َٰب ﴾[األنعام.]152:
الفعل ،و االسم و الوصف كما يف قوله تعاىلَ :
ِ
اعةٌ َوَال يُ ْؤ َخ ُذ ِمْن َها َع ْدل ﴾ [البقرة.]48 :
﴿وَال يُ ْقبَ ُل مْن َها َش َف َ
وقوله َ :
ِ
ِ
َّع ِم َْحي ُك ُم بِِه ذَ َوا َع ْدل ِمْن ُك ْم ﴾ [األنعام.]95:
جل شأنه﴿ :فَ َجَزاءٌ مثْ ُل َما قَتَ َل م َن الن َ
وقوله ّ
كل مصطلح منها خاص
وإ ّن تعلق معاين " عدل " ومشتقاته ابلسياق القرآين جعلها مبثابة مصطلحات قرآنية ّ ،

ابلسياق الذي ورد فيه  ،ال يتعداه إىل غريه ،وقد مشلت هذه املصطلحات حقوال داللية خمتلفة  ،سنعرض هلا فيما أييت:
اإلحس ِ
ِ ِ
 .1العدل مبعىن التوحيد :يف قوله تعاىلَّ ﴿ :
إن َّ
ان ﴾ [ النحل.]90:
اَّللَ ََي ُْم ُر ِبل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
نقل الطربي عن ابن عباس تفسريه لآلية :إن هللا َيمر ِبلعدل واإلحسان أ ّن العدل  :شهادة أن ال إله إال هللا .4
ونقل البغوي أيضا عن ابن عباس قوله أب ّن " العدل "  :التوحيد  ،و " اإلحسان "  :أداء الفرائض.5
والتوحيد كما هو معلوم  ،يقوم على إفراد هللا مبا يستحقه من األمساء و الصفات واألفعال  ،فهو إذن حق هللا على
الش ْرَك لَظُْل ٌم
وجل﴿ :إِ َّن ِّ
عباده ،والعدل يقتضي أداء هذا احلق ،أي التوحيد ،حىت ال نقع يف ظلم الشرك .قال عز ّ
ِ
يم﴾ [لقمان.]13:
َعظ ٌ
1

هتذيب األخالق  ،املنسوب اىل اجلاحظ ص.28:

2

املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء هللا احلسىن لإلمام أيب حامد الغزايل ،تح حممد عثمان الشخت ،دار القرآن بوالق .ص.90 :

 3معجم التعريفات ،للشريف اجلرجاين ،حتقيق حممد الصديق املنشاوي  ،دار الفضيلة ،ص.124:
 4ينظر تفسري الطربي ،البن جرير الطربي ،حتقيق حممود شاكر ،طبعة دار املعارف  ،ط :الثانية .280/17 ،
 5ينظر تفسري البغوي ،للحسني بن مسعود البغوي ،حتقيق :حممد عبد هللا وآخران ،دار طيبة للنشر.39/5 .
3

ِ
ِ
ب
﴿:وَال ََْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَ ٰى أ ََّال تَـ ْعدلُوا ۚ ا ْعدلُوا ُه َو أَقـ َْر ُ
 .2العدل مبعىن القسط :يف حنو قوله تعاىل َ
لِلتَّـ ْق َو ٰى ﴾ [املائدة،]8:أي ال حتملنّكم عداوة قوم على أال تعدلوا يف حكمكم فيهم وتعاملكم معهم ،فتجوروا

عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة .1
وكذلك قوله تعاىل ﴿ :فَِإ ْن ِخ ْفتم أ ََّال تَـع ِدلُوا فَـو ِ
ك أَ ْد ََٰن أ ََّال تَـعُولُوا ﴾ [النساء.]3:
اح َدةً أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أ َْْيَانُ ُك ْم ۚ ٰذَلِ َ
ْ
ُْ
َ
فاهلل سبحانه وتعاىل ينهى الرجال عن ظلم النساء واجلور عليهن ،وذلك بعدم العدل يف القسم بينهن يف النفقة واملبيت،
وحنو ذلك .2
ِ
ِ
َّع ِم ََْي ُك ُم بِ ِه ذَ َوا َع ْدل ِم ْن ُك ْم
 .3العدل مبعىن العلم والفقه :يف حنو قوله تعاىل ﴿ :فَ َج َزاء مثْ ُل َما قَـتَ َل م َن النـ َ
﴾ [املائدة.]95:

تتعلق اآلية أبحكام احلج والعمرة ،إذ حيرم على احلاج أو املعتمر الصيد مادام حمرما ،فإن فعل وجب عليه تقدمي هدي
من النعم يشبه الذي قتله ،وهذا ما جيعله حيتاج إىل ذوي الفقه والعلم .
قال القرطيب " :إن اعتبار العدلني إّّنا وجب للنظر يف حال الصيد من صغر وكرب  ،وما ال جنس له مما له جنس  ،وإحلاق
ما مل يقع عليه نص مبا وقع عليه النص". 3
إذن ففقه احلكمني وعلمهما جيعلهما ال حييدان عن مراد الشارع ،وبذلك استحقا أن يكوان من ذوي العدل.
ِ
اعة َوَال
 .4العدل مبعىن الفدية :حنو قوله تعاىلَ ﴿ :واتَّـ ُقوا يَـ ْوًما َال ََتْ ِزي نَـ ْفس َع ْن نَـ ْفس َش ْيـئًا َوَال يـُ ْقبَ ُل م ْنـ َها َش َف َ
ِ
ص ُرو َن ﴾ [البقرة]48:
يـُ ْؤ َخ ُذ م ْنـ َها َع ْدل َوَال ُه ْم يُ ْن َ

فقد تضمنت اآلية التحذير من يوم احلساب ،وتيئيس الكفار من دفع العذاب عنهم بشفاعة أو فداء يفتدون

عرب عن الفداء ب"عدل" ويف ذلك يقول اإلمام البغوي" :ومسي به[ أي مسّيت
به أنفسهم يوم القيامة .وقد ّ
4
الفدية عدال] ألنّه مثل املفدي  .والعدل املثل" .
ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا َوَماتُوا َو ُه ْم ُك َّفار فَـلَ ْن يـُ ْقبَ َل ِم ْن
وأتكيد هذا املعىن يف ﺁية أخرى من القرﺁن وهي قوله تعاىل ﴿ :إ َّن الذ َ
ِ
ِ ِ
َح ِد ِه ْم ِم ْلءُ ْاْل َْر ِ
ين﴾ [آل عمران.]91:
ض َذ َهبًا َولَ ِو افْـتَ َد ٰى بِ ِه ۚ أُوٰلَئِ َ
أَ
ك ََلُ ْم َع َذاب أَليم َوَما ََلُ ْم م ْن ََنص ِر َ

 1ينظر تفسري الطربي .95/10 ،
 2م نفسه.547/7 ،
 3ينظر اجلامع ألحكام القرآن حملمد بن أمحد القرطيب ،دار الفكر للطباعة والنشر.235/6 .
 4تفسري البغوي.90/1 ،
4

حق يل أن أجتهد يف فهم العدل الذي هو مبعىن الفدية ،فإين أقول :إذا كانت الفدية هي العوض الذي يقدمه املرء
وإذا ّ
توعد به هللا
لتخليص نفسه أو غريه من ضرر ما ،فهي من صميم العدل ،ومن ذلك افتداء املرء نفسه من العذاب الذي ّ
معني ،حمدد مبا قبل حضور املوت؛ إذ قبل هذا املوعد تكون فدية املرء نفسه
الك ّفار والعصاة ،غري أ ّن هذا مرتبط أبجل ّ

من العذاب واجبة ،وذلك ببذل ماله ونفسه وصحته وشبابه ،وكل النعم اليت أنعم هبا هللا عليه يف سبيل ختليص نفسه من
العذاب ،وهذا من خالص عدل هللا مع عباده .أما إذا جتاوز العبد هذا األجل ،فال تقبل فديته ،كما التقبل توبته ،ألنه
قد فات أواهنا.
ب بَـ ْيـنَ ُك ْم َكاتِب ِِبل َْع ْد ِل ﴾ [البقرة . ]282:ففي
 .5العدل مبعىن  :عدم التحريف  ،حنو قوله تعاىلَ ﴿:ولْيَ ْكتُ ْ
اآلية دعوة إىل املتداينني أبن خيتاروا كاتبا ثقة أمينا ،ال يتالعب بوثيقة الدين ،بزايدة أو نقصان ،أو تقدمي أجل
فلما كان يف التحريف والزايدة والنقصان جور ،مسّى املوىل عز
أو أتخريه ،أل ّن يف ذلك جورا على أحد املتدايننيّ ،
وجل جتنّب ذلك عدال .قال اإلمام مالك رمحه هللا " :ال يكتب الواثئق بني الناس إال عارف هبا عدل يف نفسه
ّ
1
مأمون  ،لقوله تعاىل ":وليكتب بينكم كاتب ابلعدل" .
: .6العدل مبعىن :عدم اتّباع اَلوى ،حنو قوله تعاىل ﴿:فَ َال تَـتَّبِعُوا ا َْلََو ٰى أَ ْن تَـ ْع ِدلُوا ﴾ [النساء .]135:أي ال
تتبعوا هوى أنفسكم لتتصفوا ابلعدل ،2وهذا معناه أ ّن العدل هو ترك اتّباع اهلوى.
يقول اإلمام الرازي " :وحتقيق الكالم[ يقصد يف هذه اآلية] أن العدل عبارة عن ترك متابعة اهلوى  ،ومن ترك
أحد النقيضني فقد حصل له اآلخر  ،فتقدير اآلية  :فال تتبعوا اهلوى ألجل أن تعدلوا يعين  :اتركوا متابعة اهلوى
ألجل أن تعدلوا" .3
 .7العدل مبعىن :الصدق وقول احلق ،حنو قوله تعاىلَ ﴿:وإِذَا قُـلْتُ ْم فَا ْع ِدلُوا َولَ ْو َكا َن ذَا قُـ ْرَ َٰب
﴾ [األنعام]152:
فلفظ "اعدلوا" يف هذا املوضع هو مبعىن :قولوا احلق واصدقوا يف احلكم والشهادة ،ولو كان الذي يتوجه احلق

عليه من ذوي القرَب.4

 1اجلامع ألحكام القرآن.348/3 ،
 2ينظر تفسري الطربي.306/9،
 3التفسري الكبري،اإلمام فخر الدين الرازي ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط :األوىل1981 ،م.75/11،
4ينظر تفسري الطربي ،226/12،و الكشاف البن عمر الزخمشري،دار الكتاب العريب ،بريوت،ط.62/1 ،2006 ،1:
5

فصل اإلمام الشوكاين يف هذا املعىن فقال" :وإذا قلتم فاعدلوا" أي إذا قلتم بقول يف خرب أو شهادة أو
وقد ّ
وحتروا الصواب  ،وال تتعصبوا يف ذلك لقريب وال على بعيد  ،وال متيلوا إىل صديق
جرح أو تعديل فاعدلوا فيه ّ
سووا بني الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر هللا به ".1
وال على عدو  ،بل ّ
وخالصة القول يف هذا ،أ ّن الصدق يف القول والشهادة ،حيقق العدل بني املتنازعني ،ويدفع اجلورعن املظلوم ،
وجل عدال.
ولذلك مسّاه املوىل ّ
عز ّ
 .8العدل مبعىن :احلكم على بصرية وعلم :حنو قوله تعاىل َ ﴿ :وِمم َّْن َخلَ ْقنَا أ َُّمةٌ يَ ْه ُدو َن ِاب ْحلَ ِّق َوبِِه
يَ ْع ِدلُو َن﴾ [األعراف]181:

قال الزجاج :وبه يعدلون ؛ أي  :وابحلق حيكمون ،2وبذلك قال أيضا اإلمام البغوي

3

وقال ابن عاشور ":واملعىن [ :يقصد "وبه يعدلون"] أهنم حيكمون ابلعدل على بصرية وعلم ،وليس مبجرد مصادفة احلق
عن جهل" .4
ويؤكد هذا املعىن الذي ذهب إليه هؤالء املفسرون قوله تعاىل:
يل َِّ
َّاس ِِب ْحل ِّق وَال تَـتَّبِ ِع ا َْلَو ٰى فَـي ِ
اك َخلِي َفةً ِيف ْاْل َْر ِ
ك َع ْن َسبِ ِ
اَّلل
ود إِ ََّن َج َعلْنَ َ
ضلَّ َ
﴿ ََي َد ُاو ُ
اح ُك ْم بَـ ْ َ
ض فَ ْ
َ ُ
ني الن ِ َ َ
﴾ [ص.]26:
 .9العدل مبعىن :املثل ،حنو قوله تعاىل ﴿:ه ْدَي ِبلِ َغ الْ َكعب ِة أَو َك َّفارة طَعام م ِ
ك ِ
صيَ ًاما
ني أ َْو َع ْد ُل ٰذَلِ َ
ساك َ
َ ً َ
َْ ْ َ َ ُ َ َ
﴾ [املائدة.]95:

ذهب املفسرون يف تفسريهم ل"عدل" يف هذا املوضع ،إىل أنه مبعىن :مثل .قال األخفش " :أو عدل ذلك صياما"
يريد :أو عليه مثل ذلك من الصيام" . 5

 1فتح القدير حملمد بن علي الشوكاين ،راجعه واعتىن به :يوسف الغوش ،دار املعرفة ،بريوت.458/1 ،2004 ،
 2معاين القرآن وإعرابه ،أليب إسحاق الزجاج ،حتقيق عبد اجلليل شليب،دار احلديث القاهرة2004،م.310/2،
 3ينظر تفسري البغوي.291/3،
 4التحرير والتنوير.142/10،
 5معاين األخفش. 288/1 ،
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العدل مبعىن :جمامع الفضائل ،يف حنو قوله تعاىل َ ﴿ :ه ْل يَ ْستَ ِوي ُه َو َوَم ْن ََي ُْم ُر ِِبل َْع ْد ِل ۚ َو ُه َو
.10
َعلَ ٰى ِ
ص َراط ُم ْستَ ِقيم ﴾ [النحل.]76:

كالا على مواله ،وال أييت
جاء وصف "من َيمر ِبلعدل" ،مقابال لصفات األول ،وهي كونه أبكم وغري قادر ،و ّ

مهماهتم،
خبريّ ،
فدل ذلك على أن اآلمر ابلعدل جيب أن يكون انطقا  ،وقادرا ،وانفعا للناس بعلمه  ،وكافيا هلم يف ّ
ومن ثّ فهو جامع لصفات الفضل.

يؤكد هذا املعىن ما ذهب إليه العديد من أئمة التفسري.

مهماهتم وينفعهم حبثّهم
قال اإلمام األلوسي ":ومن أيمر ابلعدل ،ومن هو منطيق فهم ذو رأي ورشد يكفي الناس يف ّ
على العدل اجلامع جملامع الفضائل" .

1

وقال اإلمام الرازي ":واعلم أن اآلمر ابلعدل جيب أن يكون موصوفا ابلنطق وإال مل يكن آمرا  .وجيب أن يكون قادرا
بعلو املرتبة  ،وذلك ال حيصل إال مع كونه قادرا  ،وجيب أن يكون عاملا حىت ميكنه التمييز بني
؛ ألن األمر مشعر ّ
العدل وبني اجلور  .فثبت أن وصفه أبنه أيمر ابلعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عاملا ".2

.11

العدل مبعىن :اإلشراك،أو االحنراف عن احلق ،يف حنو قوله تعاىل ﴿:أَإِ ٰلَه مع َِّ
اَّلل ۚ بَ ْل ُه ْم قَـ ْوم
ََ

يَـ ْع ِدلُو َن﴾ [النمل.]60 :

ذهب املفسرون يف تفسري قوله تعاىل ﴿ :بَ ْل ُه ْم قَـ ْوم يَـ ْع ِدلُو َن﴾ مذهبني:

اْلول :أ ّن يعدلون مبعىن جيعلون هلل نظريا  ،أي يشركون به غريه .3

احلق  ،ألن عدل عن الشئء مبعىن تركه واحنرف عنه.4
الثاين :أ ّن يعدلون مبعىن :ينحرفون عن ّ
وهناك من املفسرين من مجع بني املعنيني لعدم التعارض بينهما؛ ألن من جيعل هلل نظريا فقد احنرف عن احلق ،ومن
ينحرف عن احلق جيعل هلل نظريا .قال صاحب نظم الدرر ":قوم يعدلون" أي  :عن احلق الذي ال مرية فيه إىل غريه  ،مع
العلم ابحلق  ،فيعدلون ابهلل غريه" .5

 1تفسري األلوسي ،لشهلب الدين األلوسي ،دار إحياء الرتاث العريب.197/14 ،
 2التفسري الكبري .،88/20 ،
 3ينظر تفسري ابن كثري.202/6،
 4ينظر تفسري الطبري ،484/19،واجلامع ألحكام التنزيل ،205/13،و تفسري األلوسي.5/20،
 5نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،برهان الدين أيب احلسن البقاعي،دار الكتاب اإلسالمي.188/14 ،
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دل عليها لفظ "العدل" ومشتقاته يف القرآن الكرمي ،وهي كما يظهر للمتمعن
تلك هي مجله املعاين االصطالحية اليت ّ
يكمل بعضها بعضا.كما أهنا شروط العدل وصفات العدول؛
فيها غري متعارضة فيما بينها ،وإّنا هي أجزاء العدل اليت ّ
أل ّن مدارها كلّها على التقوى والعلم وفضائل الصفات واألعمال.

يقول املاوردي يف تعريف العدالة اليت هي شرط من شروط الوالية والشهادة " :والعدالة  :أن يكون صادق اللهجة ظاهر
األمانة  ،عفيفا عن احملارم متوقيا املآث  ،بعيدا من الريب  ،مأموان يف الرضا والغضب  ،مستعمال ملروءة مثله يف دينه
ودنياه  ،فإذا تكامل ت فيه فهي العدالة اليت جتوز هبا شهادته وتصح معها واليته  ،وإن اخنرم منها وصف منع من الشهادة
والوالية فلم يسمع له قول ومل ينفذ له حكم".1

ويؤكد هذه املعاين السابقة ما جاء عن الشوكاين أ ّن " العدالة مالك األمور وعليها تدور الدوائر وال ينهض بتلك األمور
اليت ذكران أهنا املقصودة من اإلمامة إال العدل الذي جتري أفعاله وأقواله وتدبرياته على مراضي الرب سبحانه ،فإ ّن من ال

عدالة له ال يؤمن على نفسه فضال عن أن يؤمن على عباد هللا ،ويوثق به يف تدبري دينهم ودنياهم .ومعلوم أن وازع الدين
وعزمية الورع ال تتم أمور الدين والد نيا إال هبا ومن مل يكن كذلك خبط يف الضاللة وخلط يف اجلهالة واتبع شهوات نفسه
وآثرها على مراضي هللا ومراضي عباده ".2
غري أ ّن العدل أو العدالة ليس حمصورا يف الوالية والشهادة ،وإّنا يشمل جوانب كثرية من حياة اإلنسان ،بل يشمل
حياة اإلنسان جبميع تفاصيلها ،وسنعرض لذلك يف املبحث الالحق إن شاء هللا.
ب ـ اإلحسان

اإلحسان  :ضد اإلساءة  ،من أحسن حيسن إحساان فهو حمسن ِ
وحمسان .
ُ
حسن حيسن حسنا ،فهو حاسن،وحسن،
وأما األصل ُ ،
فحسن  ،وهو ضد القبح ،يقال ُ

واجلمع حماسن  ،على غري قياس.

واحلسنة  :ضد السيئة ج  :حسنات .
ويقال:هو حيسن الشيء إحساان  ،أي  :يعلمه ،وأحسن الشيء أي أتقنه وأجاده ،قال صلى هللا عليه وسلّمَّ :
"إن هللاَ
فأحسنوا ِ
القْت لَةَ  .وإذا ذحبتم ِ
فأحسنُوا الذبح  .وليُ ِح َّد أح ُدكم شفرتَه ُِ .
فلري ْح
كل ش ٍيء  .فإذا قتلتم ِ ُ
َ
كتب اإلحسا َن على ِّ
ذبيحتَه [ رواه مسلم] .

 1األحكام السلطانية لعلي بن حممد املاوردي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،ص.84:
 2السيل اجلرار حملمد بن علي الشوكاين ،دار ابن حزم ،ط :األوىل،ص.938:
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وأحسنت إليه ،أي أوصلت إليه ما ينتفع به من اخلري.
والفرق بني اإلحسان واإلنعام أن اإلحسان يكون لنفس اإلنسان ولغريه  ،تقول  :أحسنت إىل نفسي  ،واإلنعام ال يكون
إال لغريه .
وأحسن به الظن  :نقيض أساءه ،
و يقال أحسن الرجل إذا جلس على احلسن  ،وهو الكثيب النقي العايل .1
عرفه اجلرجاين :فعل ما ينبغي أن يُفعل من اخلري ،ويف الشريعة :أن تعبد هللا كأنّك تراه. 2
واإلحسان كما ّ
خيص لفظ اإلحسان يف كالم العرب.
فهذه مجلة املعاين اليت توصل إليها املعجميون فيما ّ
سنتعرض هلا فيما
ّأما اإلحسان ابعتباره مفردة قرآنية ،فقد ورد ابشتقاقاته املختلفة يف مواضع كثرية ،وبدالالت عديدة،
ّ
أييت:
اإلحس ِ
ِ ِ
 .1اإلحسان مبعىن :اإلخالص ،قال تعاىلَّ ﴿ :
إن َّ
ان ﴾ [ النحل.]90:
اَّللَ ََي ُْم ُر ِبل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
قال اإلمام البغوي يف تفسريه هلذه اآلية ،نقال عن ابن عباس رضي هللا عنه" :اإلحسان :اإلخالص يف التوحيد ،
وذلك معىن قول النيب صلى هللا عليه وسلم "  :اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه"  .3 .وهذا املعىن يتفق مع تفسري ابن
4
وجل ليس
عباس ل " العدل " يف اآلية نفسها ،ابلتوحيد  ،أو قول  :ال إله إال هللا  ،ألن التوحيد الذي أيمر به املوىل ّ
عز ّ

جمرد كلمة يلفظ هبا اللسان ،وإّّنا هو إخالص العبادة هلل ،فال يتخذ اإلنسان مع هللا أحدا يعبده ويتقرب إليه  ،ومن ثّ
متمما ملعىن التوحيد ،وإعالن العبودية هلل وحده ال شريك له .قال اإلمام اجلرجاين ":اإلحسان :هو
كان اإلحسان ّ
التحقق ابلعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصرية ،أي رؤية احلق موصوفا بصفاته بعني صفته ،فهو يراه يقينا،

 1ينظر الصحاح لألزهري ،ولسان العرب ،والقاموس احمليط للفريوزاابدي( ،مادة :حسن).
 2كتاب التعريفات ،ص.29:
 3ينظر تفسري البغوي ،للحسني بن مسعود البغوي ،حتقيق :حممد عبد هللا وآخران ،دار طيبة للنشر.39/5 .
 4سبقت اإلشارة إىل هذا يف مبحث "العدل".
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وال يراه حقيقة ،وهلذا قال صلى هللا عليه وسلّم " :كأنّك تراه "؛ ألنه يراه من وراء حجب صفاته ،فال يرى احلقيقة
ابحلقيقة " .1
وكما يكون اإلحسان مبعىن اإلخالص يف التوحيد ،يكون كذلك يف العبادات ،قال صلى هللا عليه وسلّم ملعاذ بن جبل:
أعين على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك" [ رواه أبو
تدعن أن تقول دبر كل صالة مكتوبة :اللّهم ّ
" ال ّ
داود].
(4).. 2

قال اإلمام ابن حجر" :وإحسان العبادة :اإلخالص فيها واخلشوع ،وفراغ البال حال التلبس هبا ومراقبة املعبود" .

َخَر َج ِين
َح َس َن ِيب إِ ْذ أ ْ
 .2اإلحسان مبعىن :اإلنعام  ،كما يف قوله تعاىل على لسان يوسف عليه السالمَ ﴿:وقَ ْد أ ْ
ِ ِ
الس ْج ِن﴾ [يوسف.]100:
م َن ّ

املفسرين إىل أ ّن " أحسن يب " يف هذا املوضع هو مبعىن  :أنعم علي.3
فقد ذهب العديد من ّ
وأتكيد ذلك ما وقع به اإلحسان ،ومها أمران ،األول :إخراجه عليه السالم من السجن بعد تربئته من التهمة
الشنيعة اليت نسبت إليه،وهذه نعمة من هللا عليه ومنّة .قال الواحدي يف معرض املوازنة بني خروج يوسف عليه

السالم من البئر ،وخروجه من السجن " :النعمة يف إخراجه من السجن أعظم ؛ ألن دخوله يف السجن كان
هم به " .4
بسبب ذنب ّ
والثاين :اجمليء أبهله من البادية ،وهذه نعمة أخرى؛ أل ّن مبجيء أهله إىل حيث هو قوي ومكني ،يزول أمله النفسي

 ،وتزول وحشته وشوقه إليهم ،وهي نعمة أيضا على أهله ؛ أل ّهنم ختلّصوا من قساوة العيش يف البادية .5

وقد ذهب بعض املفسرين إىل تضمني " أحسن " معىن لطف ؛ ألنّه جاء متعداي ابلباء  .6وال تعارض بني هذا
املعىن واملعىن السابق ،أي أنعم؛ ألن من معاين اللطف الرفق ،وإذا لطف هللا بعباده ورفق هبم ،أنعم عليهم وأخرجهم
ي
من الضيق الذي يكونون فيه .حنو قوله تعاىلَّ ﴿ :
يف بِعِبَ ِادهِ يَ ْرُز ُق َم ْن يَ َشاءُ ۖ َوُه َو الْ َق ِو ُّ
اَّللُ لَ ِط ٌ
الْ َع ِز ُيز﴾[الشورى. ]19:
 .3اإلحسان مبعىن :الطاعة ،يف حنو قوله تعاىل ﴿:وأ ِ
ك ﴾[القصص.]77:
َح َس َن َّ
اَّللُ إِلَْي َ
َحس ْن َك َما أ ْ
َ ْ
 1التعريفات ،ص.29:
 2فتح الباري.120/1 ،
3
ينظر تفسري البغوي ،280/4،و في ظالل القرآن.20/4،
4
5
6

ينظر تفسير الرازي.214/18 ،
ينظر التحرير والتنوير.58/14 ،
تفسير األلوسي.59/13،
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واملقصود ب " أحسن " األول  ،أنه مبعىن :أطع ،أي أطع هللا واعبده ،كما أنعم عليك ،ومنه سؤال جربيل :ما
اإلحسان ؟ وجواب الرسول صلى هللا عليه وسلّم « :أن تعبد هللا كأنك تراه»[ رواه الشيخان]  .والعبادة طاعة.
ِ ِ
ِ
َسأْ ُْت فَلَ َها
َح َسْن تُ ْم أ ْ
ويدعم هذا املعىن  ،قوله تعاىل يف آية أخرى ،خماطبا بين سرائيل﴿:إِ ْن أ ْ
َح َسْن تُ ْم ألَنْ ُفس ُك ْم ۖ َوإ ْن أ َ
﴾[ اإلسراء.]7:
يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية («:إن أحسنتم) اي بين إسرائيل  ،فأطعتم هللا وأصلحتم أمركم  ،ولزمتم أمره وهنيه (
أحسنتم ) وفعلتم ما فعلتم من ذلك ( ألنفسكم ) ألنّكم إّنا تنفعون بفعلتكم ما تفعلون من ذلك أنفسكم يف الدنيا
واآلخرة» . 1
وخلّص ابن العريب معاين اإلحسان فقال« :مجاعها استعمال نعم هللا يف طاعة هللا» . 2
ِ
َّ ِ
ِ
 .4اإلحسان مبعىن االستقامة ،يف حنو قوله تعاىل ﴿:و َّ ِ
ين
ين َو ْاْلَنْ َ
َ
صا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن ْاْل ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
اتَّـبَـعُ ُ ِِ
سان﴾ [ التوبة.]100:
وه ْم ِب ْح َ
ذهب بعض املفسرين إىل تفسري االتباع إبحسان أبنّه اقتداء ابملهاجرين واألنصار من غري أن حيولوا أو يزيغوا عن
شيء من طريقهم ،فهؤالء السائرون يف استقامة على طريق سلفهم من املهاجرين واألنصار قد استحقوا من رضا هللا
األولون. 3
عليهم ما استحقه ّ
وروي عن ابن عباس « :والذين اتبعوهم إبحسان على دينهم إىل يوم القيامة».4أي مستقيمني على طريقهم إىل أن
ِِ
ِ
َج ُرهُ
َسلَ َم َو ْج َههُ ََّّلل َو ُه َو ُُْمسن فَـلَهُ أ ْ
يلقوا هللا سبحانه وتعاىل.يؤكد هذا املعىن قوله تعاىل يف آية أخرى﴿ :بَـلَ ٰى َم ْن أ ْ
ِع ْن َد َربِِّه ﴾[البقرة .]112:فقد استخلص العلماء من هذه اآلية شرطني للعمل املتقبّل ،أوهلما :اإلخالص ،وهو

 1تفسري الطربي371/17 ،
 2اجلامع ألحكام القرآن.288/13 ،
3
4

ينظر نظم الدرر.8/9 ،
تفسير الرازي.176/16 ،
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معىن قوله( :من أسلم وجهه هلل) ،واثنيهما :موافقة العمل للشريعة ،وهو معىن قوله( :وهو حمسن)  .1وليست
ت ِ
ِبلل ثَّ ِ
استق ْم « [رواه ابن حبان].
آم ْن ُ
االستقامة إالّ موافقة للشريعة ،لقوله صلى هللا عليه وسلّم «:قُ ْل َ :
 .5اإلحسان مبعىن :اإلْيان ،يف حنو قوله تعاىلَ ﴿ :وِم ْن ذُ ِّريَّتِ ِه َما ُُْم ِسن َوظَ ِاِل لِنَـ ْف ِس ِه ُمبِني﴾ [
الصافات. ]113:

فاحلديث يف هذه اآلية عن إبراهيم وإسحاق عليهما السالم اللذين جعل هللا من ذريتهما املؤمن والكافر . 2قال
الزخمشري «:وفيه تنبيه على أن اخلبيث والطيب ال َيري أمرمها على العرق والعنصر  ،فقد يلد الرب الفاجر ،
والفاجر الرب  .وهذا مما يهدم أمر الطبائع والعناصر  ،وعلى أن الظلم يف أعقاهبما ِل يعد عليهما بعيب وال
نقيصة  ،وأن املرء يعاب بسوء فعله ويعاتب على ما اجرتحت يداه  ،ال على ما وجد من أصله أو فرعه» .3
وذهب بعضهم إىل أ ّن هذه التكملة مقصود هبا مشركو مكة ،إذ كانوا مغرتين بكوهنم من ذرية إبراهيم ،فأبطل هللا

وبني هلم أن التميّز إّنا يكون ابإلميان والدخول يف اإلسالم. 4
هذا الغرورّ ،

ِ ِ ِ ِ ِ
س ًاَن ۚ
ض ٰى َربُّ َ
الرب  ،يف حنو قوله تعاىلَ ﴿:وقَ َ
 .6اإلحسان مبعىنّ :
ك أ ََّال تَـ ْعبُ ُدوا إ َّال إ ََّيهُ َوِبل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
﴾[اإلسراء. ]23:

تكرر األمر ابإلحسان ابلوالدين يف مخسة مواضع يف القرآن الكرمي ،يف البقرة ،اآلية ،83:ويف النساء:اآلية36 :
،واألنعام ،اآلية ،151:واإلسراء،اآلية ،23 :واألحقاف ،اآلية.515:
وقد عُ ّدي اإلحسان يف مجيع هذه املواضع ابلباء ،األمر الذي جعل بعض العلماء حيمل ذلك على تضمني اإلحسان

الرب .قال ابن عاشور «:وعندي أ ّن اإلحسان إّّنا يع ّدى ابلباء إذا أريد به اإلحسان املتعلّق مبعاملة الذات  ،وتوقريها
معىن ّ
دي
الرب  ،ولذلك جاء «وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن» وإذا أريد به إيصال النفع املايل ُع ّ
وإكرامها  ،وهو معىن ّ
أح َس َن إىل فالن  ،إذا وصله مبال وحنوه» . 6
إبىل  ،تقول ْ :
يؤكد هذا املعىن أبو هالل العسكري الذي أورد قوهلم ":أحسن إىل فالن" مبعىن  :نفعه. 7

 1ينظر تفسري ابن كثري.385/1 ،
 2ينظر تفسرب الطربي.92/21 ،
 3الكشاف ،للزمحشري228/5 ،
 4ينظر التحرير والتنوير.163/24،
 5قرأها الكوفيون إحسانا ،وقرأها الباقون ُ :حسنا ،ينظرالنشر في القراءات العشر البن الجزري ،دار الكتب العلمية ،بيروت.373/2 ،
 6التخرير والتنوير.49/5،
 7ينظر الفروق اللغوية ،أبو هالل العسكري ،تح حممد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة ،القاهرة.193/1،
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والنفع يكون ماداي ،ال معنواي ،يف حني جند التعريف ابلرب خيتلف عن هذا ،ألنّه أييت مبعىن التوسع يف فعل اخلري ،ومنه
توسع يف طاعتهما .1
توسع يف طاعته ،و وكذا ّبر والديه  ،أي ّ
قوهلمّ :بر العبد ربّه أي ّ
والطاعة كما هو ظاهر ال يُنتفع هبا ،وإّّنا تُدخل البهجة والسرور على النفس ،لذلك ذهب كثري من املفسرين يف تفسريهم
ِ ِ ِ
س ًاَن ﴾ إىل الرتكيز على اجلانب املعنوي يف معاملة اْلبناء لألِبء،.قذكر الطربي أنه أي
لقوله تعاىلَ ﴿ :وِبل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
اإلحسان ِبلوالدين ،هو فعل املعروف َلما  ،والقول اجلميل  ،وخفض جناح الذل رمحة هبما  ،والتحنن عليهما ،
والرأفة هبما  ،والدعاء ِبخلري َلما  ،وما أشبه ذلك من اْلفعال املندوبة. 2
َتسد اإلحسان ِبلوالدين وهي :معاشرهتما ِبملعروف  ،وحفظهما،
وذكر الفرطيب أيضا مجلة من اْلمور اليت ّ
وصيانتهما ،والتواضع َلما،وامتثال أمرمها ،وإزالة الرق عنهما ،وترك السلطنة عليهما ،والدعاء َلما بعد مماهتما
وصلة أهل ودمها .3
وهذا اإلحسان الدال على التوسع يف الطاعات ،إمنا هو خاص ِبلوالدين املؤمننيّ ،أما إذا كاَن مشركني كالمها

أو أحدمها ،فإن التعامل معهما يكون على أساس املعروف ،إذ ال طاعة َلما فيما مها عليه من الشرك ،دليل ذلك
صْي نَا ا ِإلنْ َسا َن بَِوالِ َديِْه ُح ْسنا َوإِ ْن َج َ ِ ِ ِ
يل َم ْرِجعُ ُك ْم
قوله تعاىلَ ﴿:وَو َّ
ك بِِه ِع ْل ٌم فَال تُ ِط ْع ُه َما إِ ََّ
س لَ َ
اه َد َاك لتُ ْشرَك يب َما لَْي َ
فَأُنَبِّئُ ُك ْم ِمبَا ُكْن تُ ْم تَ ْع َملُو َن﴾ [سورة العنكبوت  ،]8 :فاهلل سبحانه وتعاىل قد أوصى ابالحسان ابلوالدين فيما أنزل على
رسوله الكرمي ،لكنه تعاىل نفى هذا اإلحسان عن املشركني الذين جياهدان ابنهما ليشرك ابهلل  ،وذلك بنفي طاعتهما
،وإثبات املعروف الذي جيب هلما حىت مع دعوهتما له إىل الشرك  ،األمر الذي يدل على عدل اإلسالم حىت مع الكفار
واملشركني.
وما يدل على أ ّن اإلحسان أوسع وأمشل من املعروف  ،تفسري العلماء للمعروف يف اآلية السابقة ،واآلية األخرى من

سورة لقمان ،أنّه يعين مصاحبتهما ،أي الوالدين املشركني ،يف الدنيا صحبة يرتضيها الشرع ،ويقتضيها الكرم
واملروءة ،كإطعامهما ،وكسوئهما ،وعدم جفائهما وانتهارمها ،وعيادهتما إذا مرضا ،ومواراهتما إذا ماات .4

ِ
َح َس َن ُك َّل َش ْيء َخلَ َقهُ ﴾[ السجدة]7 :
.7اإلحسان مبعىن اإلتقان ,يف حنو قوله تعاىل﴿ :الَّذي أ ْ

ينظر المفردات لألصفهاني ،ص.114:

1

ينظر تفسيرالطبري.292/2:

2

 3ينظر تفسير القرطبي ، 119/7 ،و 15/2
 4ينظر تفسير األلوسي.88/21،
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ذهب أهل التفسري إىل أ ّن " أحسن " يف هذا املوضع من اآلية جاءت مبعىن :أتقن وأحكم ،1أي إ ّن هللا سبحانه وتعاىل
بكل شيء خلقه على ما أراد  ،مل يتغري عن إرادته ،وهو مثل قوله تبارك وتعاىل ( :الذي أعطى كل شيء خلقه) [
جاء ّ
طه ]50:أي مل خيلق اإلنسان على خلق البهيمة  ،وال خلق البهيمة على خلق اإلنسان.2
وأتكيدا على أ ّن (أحسن) يف اآلية السابقة  ،ليست من احلسن  ،قال ابن عباس وعكرمة » :ليست است القرد،
مؤخرته] حبسنة  ،ولكنها متقنة حمكمة» .3
[أي ّ
كل ٍ
وقد جاء اإلحسان مبعىن اإلتقان يف حديث الرسول صلى هللا عليه وسلّم « َّ
شيء،
إن هللاَ كتَب اإلحسا َن على ِّ
ِ ِ
ذحبتُم ِ
فأحسنوا َّ
الذبْ َح ولْيُ ِح َّد أح ُدكم َش ْفَرتَه ولْ ُِري ْح ذبيحتَه« [ رواه ابن حبان].
فإذا قتَ ْلتُم فأحسنوا القْتلةَ وإذا َْ
 .8اإلحسان مبعىن :عدم املماطلة والتأخري ،يف حنو قوله تعاىل ﴿ :فَمن ع ِفي لَه ِمن أ ِ
َخ ِيه َش ْيء فَاتِّبَاع
َْ ُ َ ُ ْ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
سان ﴾[ البقرة.]178:
ِبل َْم ْع ُروف َوأ ََداء إلَْيه ِب ْح َ
واملقصود يف اآلية أنه على القاتل يف حال تنازل صاحب الدم عن القصاص ،وقبوله ِبلدية ،أن يؤدي إليه هذه
الدية ِبحسان  ،أي من غري مماطلة وأتخري عن الوقت . 4
حث عليها اإلسالم ،إذ ال يع ّد العمل الصاحل صاحلا إالّ إذا أدي يف وقته املناسب،
وهذا من اْلمور اجلميلة اليت ّ
سواء كان هذا العمل من العبادات أم من األعمال األخرى اليت تعود ابلنفع على املسلمني .وأداء احلقوق عمل صاحل،
لكن بشرط أن تؤدى هذه احلقوق بدون ممطالة أو أتخري ،ولذلك قال صلى هللا عليه وسلّم  « :أعطوا
األجري أجرهُ
َ
جيف عرقهُ« [ رواه البيهقي].
قبل أن ّ
 .9اإلحسان مبعىن  :كل خلق مجيل أو عمل صاحل ،وهو كثري يف القرآن الكرمي .منه قوله
ِ
اص َف ْح ۚ إِ َّن َّ
ني﴾ [ املائدة .]13:إذ معىن احملسنني هنا هم الذين
اَّللَ َُِي ُّ
تعاىل ﴿:فَا ْع ُ
ف َع ْنـ ُه ْم َو ْ
ب ال ُْم ْحسنِ َ

يتخلقون خبلق العفو والصفح ،فيعفون ويصفحون عمن أساء إليهم ،فاستحقوا بذلك حمبة هللا . 5
الس َّر ِاء والض َّ ِ
ِ
ِ
وكذلك قوله تعاىل﴿ :الَّ ِذ ِ
ني َع ِن الن ِ
َّاس ۚ َو َّ
ب
ني الْغَْي َ
اَّللُ َُِي ُّ
ظ َوال َْعاف َ
َّراء َوالْ َكاظ ِم َ
ين يُـ ْنف ُقو َن ِيف َّ َ
َ
ِ
ني ﴾[ آل عمران.]134:
ال ُْم ْحسنِ َ

1
2
3
4

5

تفسير الطبري .170/20،والقرطبي،
تفسير القرطبي.85/14 ،
المرجع السابق
ينظر تفسير الطبري.367/3 ،

ينظر تفسري ابن كثري.67/3،
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فإ ّن املعين ابحملسنني يف قوله :وهللا َيب احملسنني " هم الذين يعملون ويتّصفون ِبْلخالق اليت َيبّها هللا سبحانه

وتعاىل ،ومن ثّ فإ ّن اإلنفاق إحسان ،وكظم الغيظ إحسان ،والعفو عن الناس إحسان.

وقد ذكر اإلمام السعدي يف سياق تفسريه هلذه اآلية أ ّن اإلحسان نوعان :اإلحسان يف عبادة اخلالق [.وهو الذي
سبقت اإلشارة إليه] واإلحسان إىل املخلوق ،.وهو املقصود يف اآلية ،ويتمثل كما قال يف«إيصال النفع الديين
والدنيوي إليهم ،ودفع الشر الديين والدنيوي عنهم ،فيدخل يف ذلك أمرهم ابملعروف ،وهنيهم عن املنكر ،وتعليم جاهلهم،
ووعظ غافلهم ،والنصيحة لعامتهم وخاصتهم ،والسعي يف مجع كلمتهم ،وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة واملستحبة
إليهم ،على اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم ،فيدخل يف ذلك بذل الندى وكف األذى ،واحتمال األذى» .1
ومن الصفات اليت ع ّدها القرآن إحساان الصرب يف قوله تعاىل:
ِِ
ِ
ني﴾ [ هود]115:
اصِ ْرب فَِإ َّن َّ
َجَر الْ ُم ْحسن َ
﴿و ْ
يع أ ْ
اَّللَ َال يُض ُ
َ
الرْؤَاي
ت ُّ
ص َّدقْ َ
وكذلك التصديق املفضي إىل طاعة هللا ،إحسان ،كما يف قوله تعاىل خماطبا إبراهيم عليه السالم ﴿ :قَ ْد َ
ِ
ِِ
ني ﴾[الصافات]105:
ۖ إِ َّان َك َٰذل َ
ك َْجن ِزي الْ ُم ْحسن َ
والنصح لل ورسوله إحسان أيضا كما يف قوله تعاىل:
﴿لَيس علَى الض ِ
ض ٰى وَال علَى الَّ ِذين َال ََِي ُدو َن ما يـ ْن ِف ُقو َن حرج إِذَا نَصحوا َِِّ
َّلل َوَر ُسولِ ِه ۚ َما َعلَى
ُّع َفاء َوَال َعلَى ال َْم ْر َ َ َ
ْ َ َ
َ
َُ
َ ُ
َ
ََ
ِ
ني ِم ْن َسبِيل ۚ َو َّ
اَّللُ غَ ُفور َرِحيم ﴾ [ التوبة.]91 :
ال ُْم ْحسنِ َ
قال الطربي« :ليس على من أحسن فنصح هلل ولرسوله يف ختلفه عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -عن اجلهاد معه
 لعذر يعذر به  -طريق يتطرق عليه فيعاقب من قبله « .2كل عمل صاحل يكون مثرة لإلميان الصادق ،واإلسالم الصحيح كما ّبني ذلك
وخالصة القول يف معاين اإلحسان ،أنه ّ
اإلمام الغزايل عند تفسريه لقوله تعاىل ﴿:إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ِ
َح َس َن َع َمالً﴾
َج َر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
الصاحلَات إِ ََّن ال نُض ُ
َ َ َ

[الكهف ]30:فقال«:لقد علمت أ ّن اإلميان حسن معرفة هلل وثقة انمية فيه  ،و َّ
اإلسالم استجابةٌ مطلقةٌ لتعاليمه ،
أن ْ

لرضاه  ،فإذا جتمعت هذه العناصر  ،وجرت فيها مشاعر اليقني  ،واينَعت فيها صواحل األعمال  ،فإن املرء
وحتر دقيق َ

يكون ال حمالة حمسنا » .3

 .2العالقة بني العدل واإلحسان وصور تطبيقهما.

 1تفسير السعدي .243/2 ،
 2تفسير الطبري .420/14
 3الجانب العاطفي من اإلسالم ،لمحمد الغزالي ،دار نهضة مصر ،الطبعة :األولى ،ص.36:

15

لكل أبواب اخلري وأنواع الطاعات .فقد روي عن
العدل واإلحسان كما سبق القول يف معانيهما لفظان جامعان ّ
اإلحس ِ
ِ ِ
احلسن البصري أنه قرأ قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَـ ْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َ
اَّللَ ََي ُْم ُر ِبل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
َوالْبَـغْ ِي يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن﴾ ث قال  :إن هللا عز وجل مجع لكم اخلري كله والشر كله يف آية واحدة ،فوهللا ما
ترك العدل واإلحسان من طاعة هللا شيئا إال مجعه ،وال ترك الفحشاء واملنكر والبغي من معصية هللا شيئا إال مجعه
 [.رواه البيهقي يف شعب اإلْيان] .
وقد اقرتن اإلحسان ابلعدل يف اآلية السابقة ؛ ألنّه متمم له يف املعىن ؛ إذ العدل كما يقول ابن حجر هو اإلتيان
ابملأمور بغري زايدة فيه وال نقصان منه ،وأما اإلحسان فهو الزايدة على العدل ،ومنه الزايدة على الفرض ابلتطوع املأذون
فيه .1
ورمبا أت ّكدت لنا هذه العالقة بني العدل واإلحسان من خالل أقوال السلف فيهما:2
" العدل ال إله إال هللا  ،واإلحسان الفرائض" فالعدل مع هللا أال نشرك به شيئا؛ ألن الشرك ظلم ،فإذا استقر
وجل ،وذلك إبتيان الفرائض اليت افرتضها عليه ،لقول
اإلميان يف الصدر ،سعى املؤمن إىل حتسني عالقته ابهلل ّ
عز ّ
أحب إِ َ ِ
هللا عز وجل يف احلديث القدسي «:مات قَّرب إِ َيل عبدي بِ ٍ
ضتُه ِ
عليه» [السلسلة
شيء
َّ َّ
َ َ َ َّ َ
ّ
يل ممَّا افْ تَ َر ْ ُ
ّ
الصحيحة لأللباين ] .
فالتقرب إىل هللا ابلفرائض إحسان بين على أساس العدل ،وهو التوحيد ،وإالّ فما قيمة أداء الفرائض إذا كان العبد
مشركا أو مشككا يف وحدانية هللا سبحانه وتعاىل؟
" العدل العبادة  ،واإلحسان اخلشوع فيها "  :العبادة واخلشوع أمران متالزمان ،أو ينبغي أن يكوان متالزمني
 ،إذ العبادة ظاهر وابطن ،فاملرء قد يصلي أو يصوم أو يقرأ القرآن امتثاال ألمر هللا تعاىل ،فيكون بذلك قد حقق
العدل ،لكن هل خضع قلبه وخشعت جوارحه أثناء أدائه للعبادة؟ فإن فعل فقد أحسن؛ ألن اخلشوع هو جوهر
العبادة ،وهو املتمم هلا جبعل قلب املرء متصال ابهلل وحده ،ال يشغله عن ذلك شاغل من أمور الدنيا.
" العدل الفرائض واإلحسان النافلة" :إذا كان أداء الفرائض َيزئ العبد ويدخله اجلنة ،فإ ّن اكتفاءه هبا
يكون عدال ،وذلك مصداقا لقوله ـ صلى هللا عليه وسلّم ـ للرجل الذي جاء يسأله:

 1ينظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالني ،تح :عبد القادر الحمد ،ط.495/10 ،./2001 ،1
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ِ
يت َّ ِ
ك شيئًا
وأحللت
مت َرمضا َن
َ
مت احلر َام وَِل أ ِز ْد علَى ذلِ َ
وح َّر ُ
ُ
وص ُ
أيت إذا صلَّ ُ
»أر َ
الصلوات املَكتوِبت ُ
احلالل َ
قال َِّ
واَّلل ال أزي ُد على ذلِك شيئًا» [ رواه مسلم].
قال َ :نعم َ ،
أأدخ ُل اجلنَّةَ ؟ َ
ُ

فأما إذا مل ِ
يكتف العبد مبا افرتضه هللا عليه ،وأقبل على ربّه مبزيد من الطاعات ،فإنه بذلك يكون حمسنا مستحقا جلزاء
ّ
أوفر من اجلزاء األول ،تصديق ذلك قوله تعاىل يف احلديث القدسي:

ِ
ل ِِبلنـ ِ
ت َسَْعهُ الذي يسمع ِبه  ،و بصرهُ الذي يـ ْب ِ
ال َعبدي يَـتَـ َق َّر ُ ِ
ص ُر ِبه
«و ما ز َ
َّواف ِل حىت أُحبَّهُ  ،فإذا أ ْ
َحبَـ ْبـتُهُ ُك ْن ُ َ
ُ
ُ
ب إ ََّ َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
استَـ َعاذَِين ْل ُِعي َذنَّهُ »[ السلسلة
ش ِهبا  ،و ِر ْجلَهُ اليت ْيَْشي ِهبا  ،و إ ْن سألَِين ْلُ ْعطيَـنَّهُ  ،و لَئِ ِن ْ
 ،و يَ َدهُ اليت يَـ ْبط ُ
الصحيحة لأللباين]
" العدل اإلنصاف ،واإلحسان التفضل" وهذان املعنيان للعدل واإلحسان ،مها أكثر املعاين شيوعا بني العامة،
عما جاء يف القرآن والسنة النبوية الشريفة .فعن ِربعي
وقد أكدهتما رواايت عديدة عن الصحابة والتابعني.فضال ّ

بن عامر رضي هللا عنه أنه قال لرستم قائد الفرس ملا سأله  :ما جاء بكم ؟ فقال» :هللا ابتعثنا لنخرج من شاء
من عبادة العباد إىل عبادة هللا ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم ،فأرسلنا بدينه
إىل خلقه لندعوهم إليه ،فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ،ومن أَب قاتلناه حىت نفيء إىل موعود هللا« . 1

فذكر اجلور يف حق العبا د ،وقابله ابلعدل معهم ،األمر الذي جيعلنا نتأكد أبن العدل مبعىن اإلنصاف ،وهو
قسم العدل ثالثة
الشائع ،إّنا يكون بني العبد وغريه من الناس .وقد ذهب هذا املذهب ابن العريب عندما ّ
أقسام :اْلول :العدل بني العبد وربّه ابمتثال أوامره واجتناب مناهيه ،والثاين :العدل بني العبد وبني نفسه،

ويتحقق مبزيد الطاعات وتوقي الشبهات والشهوات ،والثالث :العدل بني العبد وبني غريه ابإلنصاف  .2وهذا
األخري هو الذي يكون له كبري األثر على نفوس املستضعفني؛ ألنه أيسر قلوهبم ،وجيعلها رهن إشارة الشخص
الذي عدل معهم ،وقد ق ّدمت لنا السرية النبوية أروع األمثلة يف هذا اجملال.

فعن أَِيب سعِ ٍ
اَّللِ
يد ْ
ال :بَْي نَا َر ُس ُ
ي قَ َ
ول َّ
َْ
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
ول َِّ
اَّلل علَي ِه وسلَّم بِعرج ٍ
ون َكا َن
َر ُس ُ
اَّلل َ
صلَّى َُّ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ
اَّللِ» [رواه النسائي].
ت َاي َر ُس َ
استَ ِق ْد) قَ َ
ول َّ
ال :بَ ْل قَ ْد َع َف ْو ُ
فَ ْ

اَّلل علَي ِه وسلَّم ي ْق ِسم َشي ئا أَقْ بل رجل فَأَ َك َّ ِ
َ َّ
ب َعلَْيه فَطَ َعنَهُ
صلى َُّ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ا َ َ َ ُ ٌ
ول َِّ
ال
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم( :تَ َع َ
ال َر ُس ُ
الر ُج ُل فَ َق َ
صلَّى َّ
َم َعهُ فَ َخَر َج َّ
اَّلل َ

فالرسول األعظم صلوات هللا وسالمه عليه يدعو رجال بسيطا إىل أن يقتصّ منه على الرغم من أ ّن األذى
الذي أحلقه صلى هللا عليه وسلم هبذا الرجل ،ال يكاد يُنظر إليه على أنّه أذى أو ضرر.
1
2

تاريخ الرسل والملوك  ،الطبري ،تح:محمد أبو الفضل ،دار المعارف المصرية.520/3،
ينظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالني ،تح :عبد القادر الحمد ،ط.495/10 ،./2001 ،1
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ومن أمثلة عدله عليه أزكى الصالة والتسليم  ،مشاركته ألصحابه يف العمل ،وعدم قبوله التميّز عنهم على الرغم من
إحلاحهم على كفايته العمل .كما جاء يف احلديث الذي ذكره الطربي:
«أ ّن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف بعض أسفاره فأمر إبصالح شاة فقال رجل اي رسول هللا علي ذحبها ،وقال آخر
علي سلخها وقال آخر علي طبخها ،فقال صلى هللا عليه وسلم وعلي مجع احلطب فقالوا اي رسول هللا حنن نكفيك،
فقال قد علمت أنكم تكفوين ولكين أكره أن أمتيز عليكم فإن هللا يكره من عبده أن يراه متميزا بني أصحابه وقام صلى
هللا عليه وسلم ومجع احلطب».1
و ّأما ّناذج اإلحسان ،فيكفينا أّنوذجا أنّه صلى هللا عليه وسلّم ملا م ّكنه هللا من قريش الذين آذوه وأصحابه أذى كبريا
ّ
،وأخرجوهم من دايرهم وسلبوهم أمواهلم ،مل يسارع إىل القصاص منهم  ،وهو اجلزاء العدل الذي يستحقونه ،وإّّنا قال
قولته اخلالدة خلود رسالته« :اذهبوا فأنتم الطلقاء».
ومبا أ ّن العالقة بني العدل واإلحسان ،هي عالقة تكامل  ،إذ اإلحسان يكمل ويزيّن العدل الذي هو اْلصل يف
تعامل العبد مع غريه ،فقد ذهب بعض العلماء إىل القول أ ّن العدل واجب ،بينما اإلحسان مندوب.

غري أن بعض الدارسني الحظ أ ّن هذا احلكم غري صحيح؛ إذ من اإلحسان ما هو فرض ،كاإلحسان إىل الوالدين
ِ ِ ِ
س ًاَن ﴾.
يف حنو قوله تعاىلَ ﴿ :وِبل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
اإلحس ِ
ِ ِ
فإن قيل :فلماذا ق ّدم ذكر العدل على اإلحسان ،يف قوله تعاىل َّ ﴿ :
إن َّ
ان ﴾ [
اَّللَ ََي ُْم ُر ِبل َْع ْدل َو ِْ ْ َ
النحل ]90:كان اجلوابْ :لن "العدل" كلّه واجب ،بينما "اإلحسان" واجب ومندوب ،والواجب أوىل؛ لقول

أحب إل مما افرتضت عليه " [رواه
الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احلديث القدسي" :وما تقرب إل عبدي بشيء ّ
البخاري.2]:

ومهما يكن من اختالف حول حكم العدل واإلحسان  ،يبقى أ ّن العدل هو اْلساس الذي قامت عليه السموات

واْلرض ،وتقوم عليه حياة الناس ،وذلك أبداء احلقوق كاملة غري َنقصة إىل أصحاهبا املستحقني َلا  ،و جرب كسر
املظلومني برد مظاملهم ،وتعويضهم ما حلقهم من ضرر  ،من غري أن يكون يف ذلك متييز على أساس اجلنس أو
ت ِمبَا أَنْـ َز َل َّ
ت ِْلَ ْع ِد َل بَـ ْيـنَ ُك ُم
اَّللُ ِم ْن كِتَاب َوأ ُِم ْر ُ
آم ْن ُ
﴿وقُ ْل َ
الدين أو أي اعتبار آخر:قال تعاىل خماطبا رسوله الكرميَ :
ِ ِ ِ
اَّللُ َربُّـنَا َوَربُّ ُك ْم لَنَا أَ ْع َمالُنَا َولَ ُك ْم أَ ْع َمالُ ُك ْم َال ُح َّجةَ بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ُم َّ
َّ
ري ﴾[الشورى.]15:
اَّللُ ََْي َم ُع بَـ ْيـنَـنَا َوإلَْيه ال َْمص ُ

1

خالصة سير سيد البشر  ،لمحب الدين الطبري.87/1،

2

ينظرالتفسري البياين ملا ورد يف سورة النحل من دقائق املعاين ،سامي وديع القدومي ،دار الوضاح للطباعة والنشر ،عمان اْلردن،
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وأما اإلحسان فهو اجلامع لألخالق كلها اليت َيتاج العدل أن يتزين هبا ،ذلك أن العدل يقوم على املعاملة ِبملثل،
ّ
ِ
ِ
ك وبـ ْيـنَهُ َع َداوة َكأَنَّهُ وِلٌّ َِ
محيم﴾
يف حني أ ّن اإلحسان يقوم على قاعدة﴿ ا ْدفَ ْع ِِبلَِّيت ه َي أ ْ
س ُن فَِإ َذا الَّذي بَـ ْيـنَ َ َ َ
َ
َ
َح َ
[فصلت]34:
لذلك قال صلى هللا عليه وسلّم يف وصيته لبعض أصحابه»:أال أدلُّك على ِ
الدنيا واآلخرةِ أن ِ
ِ
أخالق ُّ
تص َل من
أكرم
ّ
عمن ظلَمك» [ الرتغيب والرتهيب].
تعفو َّ
حرمك وأن َ
عطي من َ
قطَعك وتُ َ
فذلك هو اإلحسان يف اإلسالم ،أن يسعى املسلم لكسب قلوب من حوله من املسلمني وغري املسلمني ،فيكون واصال
لرمحه وجاره وأصدقائه حىت وإن قطعوه ،وابذال هلم من ماله حىت وإن حرموه ،وكرميا متساحما متجاوزا عنهم وإن ظلموه.
فتلك هي األخالق اليت ساد هبا املسلمون وبنوا عليها حضارهتم ،ومجعوا هبا القلوب حوهلم ،حىت انقلب بغض األعداء
اجلاهلني هبذا الدين حبّا وعشقا لإلسالم واملسلمني.
وختاما نقول :ال يصلح آخر هذه األمة إالّ مبا صلح به ّأوهلا ،وليس هناك كالعدل واإلحسان دعامة وأساسا للبناء
واإلصالح.
وأما نتائج البحث فنلخصها فيما َييت:
ّ

 العدل واإلحسان قيمتان إسالميتان ال نظري هلما يف أي داينة أخرى وال يف أي قانون وضعي مهما كان راقيا.
 العدل يف املفهوم اللغوي ال يتجاوز معىن التوسط بني األمرين أو املساواة بني األشياء واملناسبة بينها.
 العدل يف االصطالح القرآين أوسع بكثري من املفهوم اللغوي ،فهو التوحيد الذي أمر به هللا ،وهوالعلم والفقه

اللذان يقوم عليهما كل شيء،وهو اإلقساط يف احلكم ،واحلكم على بصرية وعلم ،وهو عدم التحريف والتزوير،

وعدم اتباع اهلوى ،وهو الصدق يف القول ،وهو افتداء املرء لنفسه من العذاب ،وهو جمامع الفضائل اليت جتعل
املرء انفعا للناس بعلمه ورأيه وسعيه.

 احلكمة من تعدد معاين العدل يف القرآن الكرمي ،أن هللا أراد حتديد شروط العدل وصفات العدول ؛ أل ّن مدار
هذه املعاين كلّها على التقوى والعلم وفضائل الصفات واألعمال.

 معىن اإلحسان يف اللغة ينحصر بني إتقان الشيء ،وإيصال النفع للنفس أو الغري.
 اإلحسان يف االصطالح القرآين ،أوسع منه يف اللغة ،فهو اإلخالص والطاعة ،واإلميان والرب ،واإلنعام،
واالستقامة ،واإلتقان ،وكل خلق مجيل أو عمل صاحل.

كل عمل صاحل يكون مثرة لإلميان الصادق ،واإلسالم الصحيح.
 خالصة معاين اإلحسان يف القرآن الكرمي أنّه ّ
 العالقة بني العدل واإلحسان عالقة تكامل.األصل فيها العدل ،واإلحسان متمم له.

 العدل يقوم على أساس املعاملة ابملثل ،واإلحسان يقوم على قاعدة" :ادفع ابليت هي أحسن".
 العدل واإلحسان تطبيق وممارسة ،ضرب فيهما املسلمون أروع األمثلة.
19

 ال سبيل لتأليف القلوب ومجعها على اإلسالم إالّ برفع راية العدل واإلحسان يف اجملتمعات اإلسالمية.
هذا ونسأل هللا تعاىل أن يصلح أحوالنا ويسدد خطاان ملا فيه خري ّأمتنا وفالحها.
قائمة املصادر واملراجع:

 األحكام السلطانية لعلي بن حممد املاوردي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.لبنان.
 البداية والنهاية البن كثري،تح:عبد احملسن الرتكي ،دار عامل الكتب2003 ،م.
 اتج اللغة وصحاح العربية إلمساعيل بن محاد اجلوهري حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار.دار العلم للماليني ط:
الرابعة 1990 ،م.
 اتريخ الرسل وامللوك  ،حملب الدين الطربي ،تح:حممد أبو الفضل ،دار املعارف املصرية.

 الرتغيب والرتهيب ،لزكي الدين عبدالعظيم املنذري،تح :حممد السيد  - :دار الفجر للرتاث  -القاهرة-
الطبعة :األوىل -: 1421ه ..

 تفسري ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق:سامي بن حممد السالمة ،دار طيبة للطباعة والنشر.
 تفسري البغوي  ،حممد بن احلسني البغوي ،حنقيق حممد عبد هللا وآخران ،دار طيبة للطباعة والنشر.
 التفسري البياين ملا ورد يف سورة النحل من دقائق املعاين ،سامي وديع القدومي ،دار الوضاح للطباعة والنشر،
عمان اْلردن.
 تفسري التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور ،دار سحنون للنشر والتوزيع  ،تونس.

 تفسري الرازي ،أو مفاتيح الغيب ،لفخرالدين بن احلسني الرازي  ،،حتقيق هاين احلاج وعماد زكي،املكتبة التوفيقية
 ،القاهرة2003،م
 تفسري الطربي جامع البيان عن أتويل آي القران أليب جعفر الطربي نشر دار الفكر بريوت.

 تفسري القرطيب اجلامع ألحكام القرآن أليب عبدهللا حممد بن أمحد القرطيب ،الطبعة الثانية 1372ه ،نشر دار
الشعب القاهرة.

 تفسري املنارحملمد رشيد رضا ،اهليئة املصرية للكتاب 1990م .
 اجلانب العاطفي من اإلسالم ،حملمد الغزايل ،دار هنضة مصر ،الطبعة :األوىل.
 خالصة سري سيد البشر  ،حملب الدين الطربي  .دائرة املعارف العثمانية  ،اهلند2005،م.
 روح املعاين :شهاب الدين األلوسي ،إدارة الطباعة املنريية مصر.
 سنن ايب داود ،سليمان بن األشعث السجستاين أبو داود ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وآخرون ،دار الرسالة
العاملية2009،م.
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 سنن الرتمذي ،اجلامع الصحيح :أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،نشر دار إحياء الرتاث العريب بريوت،
حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون.

 السيل اجلرار حملمد بن علي الشوكاين ،دار ابن حزم ،ط :األوىل.
 صحيح البخاري ،تح:حمب الدين اخلطيب  -املكتبة السلفية  -القاهرة  -الطبعة :األوىل 1400ه .

 صحيح مسلم :أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،نشر دار إحياء الرتاث
بريوت.،
 فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالين ،تح :عبد القادر احلمد ،ط2001 ،1م
 فتح القدير حملمد بن علي الشوكاين ،راجعه واعتىن به :يوسف الغوش ،دار املعرفة ،بريوت2004 ،م.
 الفروق اللغوية ،أبو هالل العسكري ،تح حممد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة ،القاهرة.
 يف ظالل القرآن لسيد قطب ،دارالشروق ،بريوت القاهرة ،الطبعة.17 :
 كتاب التعريقات لعلي بن علي احلسيين اجلرجاين ،حتقيق نصر الدين تونسي،دار النشر :الدراسة القاهرة  ،ط،1
2007م.
 الكشاف البن عمر الزخمشري،دار الكتاب العريب ،بريوت،ط2006 ،1:م.
 لسان العرب البن منظور ،دار صادر بريوت،

 احملكم واحمليط األعظم  ،ابن سيده ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي  ،دار الكتب العلمية 2000 ،م ،الطبعة.1 :
 معاين األخفش،أليب احلسن سعيد بن مسعدة ( األخفش األوسط) مكتبة اخلاجني1990 ،م  ،ط :األوىل.
 معاين القرآن وإعرابه أليب إسحاق الزجاج  ،حتقيق عبد اجلليل شليب،دار احلديث  ،القاهرة2004،م.
 مفردات غريب القرآن لألصفهاين ،تح :صفوان عدانن الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت ،
الطبعة :األوىل  1412 -ه
 املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء هللا احلسىن لإلمام أيب حامد الغزايل ،تح حممد عثمان الشخت ،دار القرآن
بوالق.
 النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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