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This research consists of an introduction and three sections. Each
section has several parts then the conclusion on the following.
The introduction consists on the reasons for choosing the topic, its
importance, its goals and the methodology of the research and its
steps.
The first section " Justice in the Holy Quran" and consists of three
parts:
The first: definition of Justice linguistically and terminologically. The
second part is on the justice of Allah The Majestic. The third is on
the order of Allah to establish justice.
The second part consists of Ihsaan as it occurs in the Holy Quran,
and it consists of two parts. The first is on the definition of ihsaan
linguistically and terminologically. The second part is on the verses
that enjoins the doing of ihsaan, they are of two types: direct and
indirect.
The third part consists of examples of justice and ihsaan in the Quran
with towards nonMuslims, and it is further subdivided into two: The
first is the effect of ihsaan towards nonMuslims in dawah towards
Allah. The second is examples of ihsaan permitted towards
nonMuslims.
The conclusion consists of the most important results and
recommendations.
Key words: Quran, Justice, Ihsaan.
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مستخلص البحث:
كتب للاه ـ عز وجل ـ اإلحسان على كل شيء وأمر به( .وأفعاله جارية على قانون

العدل واإلحسان وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل)( ،)1وابلعدل قامت السماوات
واألرض ،وابلعدل واإلحسان تستقيم احلياة ويستتب األمن وتتحقق مصاحل الدنيا واآلخرة
اإلحس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ان}
جلميع الناس ،لذا أمران ربنا بعدل واإلحسان ،قال تعاىل{ :إن اّلله هَيُْمُر ابلْ هع ْدل هو ْ ْ ه
ني الن ِ
اس أه ْن هَْت ُك ُموا
[النحل ]90 :وابحلكم بني الناس ابلعدل ،قال تعاىل { :هوإِذها هح هك ْمتُ ْم بـه ْ ه
ِابلْ هع ْد ِل} [النساء .]58 :والتاريخ يشهد للمسلمني يف كل عصر ومصر أبهنم أقاموا العدل يف
دولتهم ،وتعاملوا ابإلحسان مع من خالفهم ،فبنوا بذلك حضارهتم.
وسبب اختياري هلذا املوضوع هو :نظرا ملا العدل واإلحسان من أمهية يف استقامة
فقد كثري
حياة الناس يف الدنيا وجناهتم يف اآلخرة ،خاصة يف هذا الزمان الذي نعيش فيه ،حيث ه
من الناس هاتني اخلُلتني ـ إال من رحم للا ـ فال تكاد ترامها يف تعامل الناس مع بعضهم البعض.
وبعد االستعانة ابهلل تعاىل ،مث استدامة النظر والتأمل والبحث واملطالعة للمراجع
األصيلة املتخصصة ،مث مشاورة بعض أهل العلم املختصني ،عزمت على الكتابة يف هذا
املوضوع ،وتقسيم البحث إىل ثالثة مباحث ،كتبت يف األول منه عن العدل يف القرآن الكرمي،
ويشتمل على ثالثة مطالب ،ويف املبحث الثاين كتبت عن اإلحسان يف القرآن الكرمي ،ويشتمل
على مطلبني ،ويف املبحث الثالث منه كتبت عن بعض صور العدل واإلحسان يف التعامل مع
غري املسمني يف القرآن الكرمي ،وضمنته مطلبني اثنني ،وأدرجت يف خامتة البحث أهم النتائج
والتوصيات .وللا املوفق واملعني ومنه القبول.
الكلمات املفتاحية :القرآن ،العدل ،اإلحسان.

( )1احلسنة والسيئة البن تيمية ( ،)102 /1جمموع الفتاوى الكربى البن تيمية (.)446/6
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املقدمة:
إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا ،من يهده للا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال للا وحده
صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
ال شريك له ،وأشهد أن سيدان حممدا عبده ورسوله ـ اللهم ّ
أمجعني والتابعني ـ أما بعد:
(إِن للا ـ عز وجل ـ ُْحم ِسن ُُِيب ِْ
اإل ْح هسا هن) ()1وَيمر به ،وحرم الظلم على نفسه،
ه
وجعله بني العباد حمرما ،وأمر ابلعدل يف التعامل مع الناس مجيعا ،بقوله تعاىل ﴿ :إِن اّلله هَيُْمُر
اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان ﴾ [النحل ،]90 :وأمران ـ سبحانه وتعاىل ـ حبسن القول يف الكالم ،قال
ابلْ هع ْدل هو ْ ْ ه
تعاىل ﴿ :هوقُولُوا لِلن ِ
اس ُح ْسنا ﴾ [البقرة ،]83 :وأن خنتار من الكالم أطيبه وأحسنه ،قال
ِ
ِِ ِ
هح هس ُن ﴾ [اإلسراء.]53 :
سبحانه ﴿ :هوقُ ْل لعبهادي يـه ُقولُوا ال ِت ه هي أ ْ
ِ
ِ
ِ
ني﴾ [الفاَتة]5 :
قال ابن القيم ـ رمحه للا  ( :هوم ْن همنها ِزل ﴿ إَِّي هك نـه ْعبُ ُد هوإَِّي هك نه ْستهع ُ
ِِ
ِ
ان .وِهي لُب ِْ ِ
ِ ِ ِ
يع الْ همنها ِزِل .فه هج ِم ُيع هها
وحهُ هوهك همالُهُ ،هوههذه الْ همْن ِزلهةُ هَْت هم ُع همج ه
اإلميهان ،هوُر ُ
همْنزلهةُ ْاإل ْح هس ه ه
ِ ()2
مْنطه ِوية فِ هيها .وُكل ما قِ ِ ِ ِ ِ ِ
اهنها فهـ ُهو ِمن ِْ
اإل ْح هسان).
ُ ه
يل م ْن أهول الْكتهاب إ هىل هه ُ ه ه
ه ه ه
وملا لإلحسان من شرف يف اإلسالم فقد أمر للا تعاىل به عباده يف أكثر من مئت آية
يف القرآن الكرمي بتصاريف خمتلفة ،وكتبه على كل شيء.
وابلعدل قامت السموات واألرض ،وبه تستقيم احلياة ويستتب األمن وتتحقق مصاحل
ني
عز من قائل ﴿ :هوإِذها هح هك ْمتُ ْم بـه ْ ه
الدنيا واآلخرة ،لذا أمران ربنا ابحلكم بني الناس ابلعدل ،قال ّ
الن ِ
اس أه ْن هَْت ُك ُموا ِابلْ هع ْد ِل﴾ [النساء ،]58 :سواء كانوا من املسلمني أو من غريهم ،قال تعاىل:
ِ
ِ
ب لِلتـ ْق هوى ﴾ [املائدة ،]8 :والتاريخ
﴿ هوهال هَْي ِرهمن ُك ْم هشنهآ ُن قهـ ْوم هعلهى أهال تهـ ْعدلُوا ْاعدلُوا ُه هو أهقْـهر ُ
يشهد للمسلمني يف كل عصر ومصر أبهنم أقاموا العدل يف دولتهم ،وتعاملوا ابإلحسان مع من
( )1رواه أبو داود الطيالسي  ،برقم ،)443/2( )1215( :وعبد الرزاق يف املصنف يف كتاب املناسك ،ابب
سنة الذبح ،برقم ،)492/4( )8603( :والطرباين يف الكبري برقم  ،)275/7( )7121( :كلهم عن شداد
بن أوس ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم.)1824( :
( )2مدارج السالكني بني منازل إَّيك نعبد وإَّيك نستعني (.)429 /2
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خالفهم .وألمهية احلديث عن العدل واإلحسان يف استقامة حياة الناس يف الدنيا وجناهتم يف
اآلخرة ،خاصة يف هذا الزمان الذي نعيش فيه ،حيث فقد كثري من الناس هاتني اخلُلتني ـ إال
من رحم للا ـ فال تكاد ترامها يف تعامل الناس مع بعضهم البعض.
وقد أفردت حبثي هذا للحديث عن خلقي العدل واإلحسان يف القرآن الكرمي ،أذ ّكر
به نفسي واملسلمني وغري املسلمني لضرورة إقامة العدل واإلحسان بني الناس ،فجاء البحث
يف مقدمة ،وثالثة مباحثَ ،تت كل مبحث عدة مطالب ،مث اخلامتة ،وابهلل التوفيق.

أسباب اختيار املوضوع وأمهيته :وتكمن األسباب يف التايل:

 -1أمهية الكتابة يف هذا املوضوع واحلاجة املاسة له خاصة يف هذا الزمان.
 -2مل أطلع على سفر يتناول العدل واإلحسان يف القرآن الكرمي ابلبحث على وجه اخلصوص.
 -3ضرورة دراسة آَّيت العدل واإلحسان يف القرآن الكرمي وفهم معانيها ،والوقوف على هداَّيهتا.
 -4حاجة اجملتمع اإلنساين إلقامة العدل يف مجيع شؤون حياهتم ،واإلحسان إىل بعضهم بعضا.
 -5وجود اإلحسان يف حياة الناس يُضفي عليها السعادة واليُسر.
 -6أن يطلع املسلم على أروع معاين األخالق الكرمية فيما َيمر به للا تعاىل يف القرآن الكرمي من
العدل واإلحسان؛ فيبقى متمسكا مببادئ دينه ،معتزا إبسالمه ،الذي حقق الرَّيدة وأمسى
لقي العدل واإلحسان.
وأرقى املراتب يف ُخ ّ
 -7حاجت الشخصية املاسة للوقوف على املزيد من صور العدل واإلحسان يف القرآن الكرمي.
أهداف ِّ
الدراسة:
-1
-2
-3
-4
-5

التعريف مبصطلحي العدل واإلحسان من حيث اللغة واالصطالح.
مجع اآلَّيت الكرمية الت أمرت ابلعدل واإلحسان من القرآن الكرمي.
دراسة اآلَّيت الكرمية الت أمرت ابلعدل واإلحسان دراسة تفسريية.
إبراز حماسن الدين اإلسالمي يف جانيب العدل واإلحسان.
ِّ
السابقة:
الدراسات َّ
 .1مجيع كتب التفسري.
 .2معاجم اللغة العربية.
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 .3اإلحسان وجماالته وآاثره من املنظور القرآين دراسة موضوعية ،ملروان أفندي نصرون.
(رسالة ماجستري).
 .4اإلحسان يف القرآن الكرمي ،أمحد عبد للا حسني.
 .5اإلحسان يف ضوء الكتاب والسنة دراسة موضوعية ،ألمحد بن سعد الغامدي (رسالة
دكتوراه).
 .6مفهوم اإلحسان يف القرآن الكرمي ،لصالح زوين( .رسالة ماجستري).
 .7مفاهيم العدل يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف ،لعبد السالم القريف (رسالة
دكتوراه).
 .8مفهوم العدل يف القرآن الكرمي ،حملمد سليم (رسالة ماجستري).
 .9العدل بني املفهوم القرآين والرتاث التفسريي ،للدكتور أمحد النيفري (مقال على موقع
آفاق للدراسات والبحوث على الشبكة العنكبوتية).
.10العدل يف القرآن الكرمي ،لعبد للا بن عبد العزيز احلكمة (رسالة ماجستري).
 .11اإلحسان إىل الكفار ،رؤية شرعية أخالقية .مقال يف موقع إسالم ويب.
.12اإلحسان إىل غري املسلمني وأثره يف الدعوة إىل للا .مقال يف موقع الطريق إىل للا.
كتب مؤلفوها فيها عن أحد
ومجيع الدراسات السابق ذكرها ـ خالف كتب التفسري ـ ه
املصطلحني وحسب ،العدل أو اإلحسان .وجمال حبثي :اجلمع يف الكتابة والبحث بني
مصطلحي العدل واإلحسان ،مع ضرب مناذج لعدل وإحسان املسلمني يف تعاملهم ـ يف السلم
واحلرب ـ مع غري املسلمني.
منهج البحث وطبيعة عملي فيه :منهجي يف البحث قائم على االستقراء من كتب التفسري
وعلوم القرآن وعلوم العربية واألحباث السابقة ،والتحليل ملعاين اآلَّيت ،مث أصوغ املادة العلمية
الت أحصل عليها من املراجع أبسلويب وأحيل على مصادر املعلومة ومراجعها وفق شروط
أخرج األحاديث من مصادرها ،وإذا
وضوابط منهج البحث العلمي ،أعزو اآلَّيت إىل سورها ،و ّ
كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها أكتفي ابلعزو إليهما فقط ،وإذا كان احلديث يف
غريمها أعزوه إىل مرجعني على األقل من كتب السنة ،وأورد قول من حكم عليه غالبا ،وحرصت
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على اتباع كل ما هو مطلوب مراعاته يف كتابة األحباث العلمية من عزو ،وَتقيق ،وما إىل
ذلك ،وللا أسأل أن َيعل عملي خالصا مقبوال ،واحلمد هلل رب العاملني.
خطة البحث:
يقع البحث يف مقدمة وثالثة مباحث ،اشتمل كل مبحث على مطالب ،مث اخلامتة؛ على النحو
اآليت:
املقـدمـة :واشتملت على :أسباب اختيار املوضوع ،وأمهيته ،وأهدافه ،ومنهج البحث ،وخطته.
املبحث األول :العدل يف القرآن الكرمي ،ويشتمل على ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف العدل من حيث اللغة واالصطالح.
املطلب الثاين :عدله ـ جل جالله.
املطلب الثالث :أمره ـ جل جالله ـ ابلعدل.
املبحث الثاين :اإلحسان يف القرآن الكرمي ،ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :تعريف اإلحسان من حيث اللغة واالصطالح.
املطلب الثاين :اآلَّيت الداعية لإلحسان ،وهي على قسمني :مباشرة ،وضمنية.
املبحث الثالث :صور من العدل واإلحسان يف القرآن الكرمي مع غري املسلمني ،ويشتمل

على مطلبني:

املطلب األول :أثر اإلحسان مع غري املسلمني يف الدعوة إىل للا تعاىل.
املطلب الثاين :صور من اإلحسان ـ املأذون به ـ مع غري املسلمني.
اخلامتة :اشتملت على أهم النَّتائج والتَّوصيات.

8

العدل واإلحسان يف القرآن الكرمي

املبحث األول :العدل يف القرآن الكرمي ،ويشتمل على ثالثة مطالب:
املطب األول :تعريف العدل من حيث اللغة واالصطالح:
العدل لغة :مصدر مبعىن :العدالة ،وهو :ما قام يف النفس أنه مستقيم ،وهو خالف اجلور.
ُ

()1

ِ ِ ِ
ِ ِِ
احل ُك ِ
صلى اّللُ هعلهْي ِه
العدل اصطالحاُ :ه هو فه ْ
ومة هعلهى هما ِيف كتهاب اّلل ُسْب هحانههُ هو ُسنة هر ُسوله ه
ص ُل ُْ ه
()2
ِ
ِ
س ِم هن ا ْحلهِّق ِيف هش ْيء.
هو هسل هم ،هال ْ
ْم ِابلرأْ ِي الْ ُم هجرد ،فهإِن ذهل ه
احلُك ُ
ك لهْي ه
وعرفه اجلرجاين أبنه :األمر املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط.
ّ

()3

املطلب الثاين :عدل املوىل ـ جل جالله:
ِ ِ
ك حسنهة ي ِ
هجرا
اعلم رمحك للا﴿ :إِن اّلله هال يهظْلِ ُم ِمثْـ هق ه
ال ذهرة هوإِ ْن ته ُ ه ه ُ ه
ضاع ْف هها هويـُ ْؤت م ْن له ُدنْهُ أ ْ
هع ِظيما﴾ [النساء ]40 :ـ سبحانه وتعاىل ـ أمره قائم ابلقسط والعدل ﴿ هش ِه هد اّللُ أهنهُ هال إِلههه إِال
احله ِك ُيم ﴾ [آل عمران،]18 :
ُه هو هوالْ هم هالئِ هكةُ هوأُولُو الْعِْل ِم قهائِما ِابلْ ِق ْس ِط هال إِلههه إِال ُه هو الْ هع ِز ُيز ْ

ِ
ب و هغيـره ِيف سب ِ ِ ِ
ِ
هحبها ِر الش ِام قه ِد هما هعلهى
ب نـُُزول ْاآليهة ،هوُه هو( :أهن هحْبـهريْ ِن م ْن أ ْ
ذه هكهر ابْ ُن السائ ِ ه ْ ُُ ه ه
ِ
ال أهح ُد ُمها لِص ِ
ِ
ِ
احبِ ِه :هما أه ْشبههه هه ِذهِ الْ هم ِدينه ِة
صهرا الْ همدينهةه قه ه ه ه ه
صلى اّللُ هعلهْيه هو هسل هم  ،-فهـلهما أهبْ ه
يب  -ه
الن ِّ
ِمب ِدين ِة النِ ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
صلى اّللُ هعلهْي ِه هو هسل هم  -قه هاال
يب  -ه
يب الذي هَيُْر ُج يف آخر الزهمان ،فهـلهما هد هخ هال هعلهى الن ِّ
ه ه ّ
ِ
ِ
هخبهـهرتْـنها ِبها هآمنا
همحه ُد؟ قه ه
ت ُحمهمد؟ قه ه
ال :نـه هع ْم ،هوأ ْ
ال :نـه هع ْم ،قه هاال :نه ْسأهلُ ه
ك هع ْن هش هه هادة ،فهإ ْن أ ْ
لههُ :أهنْ ه
()4
ال :س هالِين ،قه هاال :أهخِربهان عن أهعظهِم شهادة ِيف كِت ِ ِ
ت ْاآليهةه).
بِ ه
ه
اب اّلل فهـنهـهزله ْ
ْ ْ ه ْ ْ هه ه
ك ،قه ه ه
( )1انظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس ،مادة (عدل) ( ،)247/4لسان العرب البن منظور ،مادة
(عدل) ( ،)430/11الصحاح للجوهري ،مادة (عدل) ( ،)1760/5املصباح املنري للفيومي ،مادة (عدل)
( ،)396/2القاموس احمليط للفريوز آابدي (عدل) ( ،)1030/1التعريفات للجرجاين ،مادة (عدل) (ص
.)147
( )2انظر :فتح القدير للشوكاين (.)555 /1
( )3انظر :التعريفات للجرجاين (ص .)147
( )4انظر :البحر احمليط يف التفسري ( ،)59 /3مدارج السالكني البن القيم ( ،)429 /2حاشية ثالثة
األصول (ص ،)78 :تفسري حدائق الروح والرُيان يف روايب علوم القرآن ()223 /4
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اىل ﴿ :قهائِما ِابلْ ِق ْس ِط ﴾ [آل عمران( :]18 :الْ ِق ْس ِط:
وقال ابن القيم ـ رمحه للا ـ يف قهـ ْولُهُ تهـ هع ه
ِ
ِ
يد
ُه هو الْ هع ْد ُل ،فه هش ِه هد اّللُ ُسْب هحانههُ :أهنهُ قهائِم ِابلْ هع ْد ِل ِيف تهـ ْو ِحيدهِ ،هوِابلْ هو ْح هدانِي ِة ِيف هع ْدل ِه ،هوالتـ ْو ِح ُ
ص هف ِ
والْع ْد ُل ُمها ِمجاع ِ
ضم ُن تهـ هفرهدهُ ُسْب هحانههُ ِابلْ هك هم ِال هوا ْجلههال ِل
ات الْ هك هم ِال ،فهِإن التـ ْو ِح ه
يد يـهته ه
ه هُ
ه ه
والْمج ِد والتـع ِظي ِم ال ِذي هال يـْنـبغِي ِألهحد ِسواه ،والْع ْد ُل يـتضمن وقُوع أهفْـعالِِه ُكلِّها علهى السدادِ
ه
ه ه
ه هْ ه ْ
ه ه ُ ه ه هه ه ُ ُ ه ه
هه
ِ ِ ِ ()1
والصو ِ
ْمة).
اب هوُم هوافهـ هقة ْ
احلك ه
ه ه
()2
ِ
حرم للا تعاىل الظلم على نفسه ،وجعله بني عباده حمرما فقال عز من قائل ﴿ :إن اّلله
ولقد ّ
ِ
اس هشْيـئا ﴾ [يونس ]44 :بل يعط كل ذي حق حقه ،وَيازي كل عبد بعمله ،قال
هال يهظْل ُم الن ه
ال ذهرة هشًّرا يـههرهُ ﴾[الزلزلة-7 :
ال هذرة هخْيـرا يـههرهُ ( )7هوهم ْن يـه ْع هم ْل ِمثْـ هق ه
تعاىل ﴿ :فه هم ْن يـه ْع هم ْل ِمثْـ هق ه
ِ
ِ
ط
ين الْ ِق ْس ه
 ]8سبحانه وتعاىل ﴿ هوهال يهظْل ُم هرب ه
هحدا ﴾ [الكهف ﴿ ،]49 :هونه ه
ك أه
ض ُع الْ هم هواز ه
لِيهـ ْوِم الْ ِقيه هام ِة فه هال تُظْله ُم نـه ْفس هشْيـئا ﴾ [األنبياء ]47 :فاهلل ـ تبارك وتعاىل ـ عدل يف خلقه وشرعه
ِ
ت هو هعلهْيـ هها هما
ف اّللُ نـه ْفسا إِال ُو ْس هع هها هَلها هما هك هسبه ْ
وثوابه وعقابه ـ جل جالله ـ ﴿ هال يُ هكلّ ُ
ت ﴾ [البقرة .]286 :ال يؤاخذ نفسا بذنب أخرى ،وال يعذب أمة من خلقه حىت
ا ْكته هسبه ْ
ِ
ث
ني هحىت نـهْبـ هع ه
يبعث فيهم بشريا ونذيرا ،قال سبحانه ﴿ :هوهال ته ِزُر هوا ِزهرة ِوْزهر أ ْ
ُخهرى هوهما ُكنا ُم هع ّذبِ ه
هر ُسوال ﴾ [اإلسراء ]15 :يريد بعبادة اليسر وال يريد ِبم العسر؛ لذا قال سبحانه ﴿ :يُِر ُ
يد اّللُ
( )1مدارج السالكني بني منازل إَّيك نعبد وإَّيك نستعني (.)423 /3
( )2أخرج البخاري يف األدب املفرد يف ابب :الظلم ظلمات برقم( )490( :ص )172 :هع ْن أِهيب هذ ّر ،هع ِن
ِ ِ
ِ
ِ
اىل قه ه
صلى للاُ هعلهْي ِه هو هسل هم ،هع ِن اّللِ تهـبه هارهك هوتهـ هع ه
ال « :هَّي عبهادي ،إِِّين قه ْد هحرْم ُ
ت الظلْ هم هعلهى نـه ْفسي ،هو هج هعلْتُهُ
يب ه
الن ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وب ،هوهال أ هُابِيل،
ين ُُتْطئُو هن ِابللْي ِل هوالنـ هها ِر هوأ ههان أه ْغفُر الذنُ ه
ُحمهرما بـهْيـنه ُك ْم فه هال تهظهاله ُموا .هَّي عبهادي ،إن ُك ُم الذ ه
ِ
فه ِ
ِ ِ
ِ
استهطْعِ ُم ِوين أُطْعِ ْم ُك ْم .هَّي ِعبه ِاديُ ،كل ُك ْم هعار
استهـغْفُر ِوين أه ْغف ْر له ُك ْم .هَّي عبهاديُ ،كل ُك ْم هجائع إِال هم ْن أهطْ هع ْمتُهُ ،فه ْ
ْ
إِال ِمن هكسوتُه ،فهاستكْس ِوين أه ْكس ُكمَّ .ي ِعب ِادي ،لهو أهن أهوله ُكم و ِ
آخهرُك ْم ،هوإِنْ هس ُك ْم هوِجن ُك ْم ،هكانُوا هعلهى أهتْـ هقى
ُ ْ ه ه
ْ
ْ ه
ْ ه ْ ُ ْه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قهـلْ ِ
ِ
ِ
ك م ْن ُملْكي هشيْـئا،
ص ذهل ه
ب هعبْد ِمنْ ُك ْم ،هملْ يهِزْد ذهل ه
ك يف ُملْكي هشيْـئا ،هوله ْو هكانُوا هعلهى أهفْ هجر قهـلْب هر ُجل ،هملْ يـهنْـ ُق ْ
احد فهسأهلُ ِوين فهأهعطهيت ُكل إِنْسان ِمْنـهم ما سأ ههل ،همل يـْنـ ُق ِ
وله ِو اجتمعوا ِيف صعِيد و ِ
ك ِم ْن ُملْ ِكي هشْيـئا ،إِال
ص هذل ه
ْ ُْ
ُْ ه ه ْ ه ْ
ه ْهه ُ
ه ه
ه
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هج هعلُ هها هعلهيْ ُك ْم ،فه هم ْن هو هج هد
س فيه ا ْخلهيْ ُ
ط هغ ْم هسة هواح هدة .هَّي عبهادي ،إمنها ه هي أ ْهع همالُ ُك ْم أ ْ
هك هما يـهنْـ ُق ُ
ص الْبه ْحُر أه ْن يـُغْ هم ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك فه هال يـلُ ُ ِ
ِِ
احلهديث هجثهى
ث ِبه هذا ْ
يس إِذها هحد ه
هخْيـرا فهـلْيه ْح همد اّلله ،هوهم ْن هو هج هد هغْيـهر ذهل ه
ه
وم إال نـه ْف هسهُ» هكا هن أهبُو إ ْدر ه
هعلهى ُرْكبهـتهـيْ ِه) .قال الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزَّيدته ( :)800 /2صحيح .ورواه مسلم يف
كتاب الرب والصلة واآلدب ،اببَ :ترمي الظلم ،برقم.)1994/4( )2577( :
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يد بِ ُك ُم الْ ُع ْسهر ﴾ [البقرة ،]185 :رمحته ـ سبحانه وتعاىل ـ سبقت غضبه
بِ ُك ُم الْيُ ْسهر هوهال يُِر ُ
وب هعلهْي ُك ْم
ووسعت كل شيء ،ويريد أن يتوب على عباده ،فقال سبحانه ﴿ :هواّللُ يُِر ُ
يد أه ْن يـهتُ ه
﴾ [النساء ﴿ ،]27 :هما يـه ْف هع ُل اّللُ بِ هع هذابِ ُك ْم إِ ْن هش هك ْرُْت هو هآمْنـتُ ْم هوهكا هن اّللُ هشاكِرا هعلِيما ﴾
[النساء.]147 :
املطلب الثالث :أمره ـ جل جالله ـ ابلعدل:
أمر للا ـ تبارك وتعاىل ـ نبيه حممدا ـ صلى للا عليه وسلم ـ ابحلكم بني الناس ابلعدل يف غري ما
ِ
آية من كتاب للا ،ومنها قوله تعاىل﴿ :إِان أهنْـزلْنها إِلهي ه ِ
ني الن ِ
اس ِمبها أ ههر هاك
اب ِاب ْحله ِّق لته ْح ُك هم بـه ْ ه
ه ْ
ك الْكته ه
اّلل وهال ته ُكن لِْلخائِنِني خ ِ
صيما﴾ [النساء]105 :
ْ ه ه ه
ُه
ِ
هح ُد بهِن ظههف ِر بْ ِن
صا ِر يـُ هق ُ
وسبب نزول اآلية الكرمية هو أهن هر ُجال م هن ْاألهنْ ه
ال لههُ :طُ ْع همةُ بْ ُن أُبـه ِْريق أ ه
ِ ِ
احلا ِر ِ
ِ
ع ِيف ِجهراب فِ ِيه هدقِيق،
ث هسهر هق ِد ْرعا ِم ْن هجار لههُ يـُ هق ُ
ال لههُ :قهـته هادةُ بْ ُن النـ ْع همان ،هوهكانهت ال ّد ْر ُ
ْه
ِ
ِ ِ
اجلِر ِ
ِ
اب هحىت انْـتهـ ههى إِ هىل الدا ِر هوفِ هيها أهثـهُر الدقِ ِيقُ ،مث هخبأ ههها ِعْن هد
فه هج هع هل الدق ُ
يق يـهْنـتهثُر م ْن هخ ْرق يف ْ ه
رجل ِمن الْيـه ِ
ت ال ِّدرع ِعْن هد طُعمةه فهـلهم تُ ِ
ني ،فهالْتُ ِمس ِ
ال لههُ :هزيْ ُد بْن الس ِم ِ
ف
ود يـُ هق ُ
وج ْد عْن هدهُ هو هحله ه
ُْ
ه ُ ه هُ
ْه ْ ه
ُ
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هخ هذ هها
هخ هذ هها هوهما لههُ بِه م ْن ع ْلم ،فهـ هق ه
ال أ ْ
اب ال ّد ْرِع :بـهلهى هواّلل قه ْد أ ْهد هله هعلهْيـنها فهأ ه
هَلُْم :هواّلل هما أ ه
هص هح ُ
ِ
ف تـههرُكوهُ هواتـبهـ ُعوا أهثـههر الدقِ ِيق هحىت
هوطهلهْبـنها أهثـههرهُ هحىت هد هخ هل هد هارهُ ،فهـهرأهيْـنها أهثـههر الدق ِيق .فهـلهما أه ْن هحله ه
ال :دفهـعها إِ هيل طُعمةُ بن أُبـ ِريق ،وش ِهد لهه أ هُانس ِمن الْيـه ِ
ِ
ِ ِ
ود
ي فهأ ه
ْ ه ْ ُ هْ ه ه ه ُ
ه هُ
هخ ُذوهُ ،فهـ هق ه ه ه ه
انْـتهـ هه ْوا إ هىل همْن ِزل الْيهـ ُهود ِّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
صلى للاُ هعلهْي ِه هو هسل هم ـ
هعلهى ذهل ه
ك ،فهـ هقاله ْ
ت بـهنُو ظههفر هوُه ْم قهـ ْوُم طُ ْع همةه :انْطهل ُقوا بنها إِ هىل هر ُسول اّلل ـ ه
ك ِ
فه هكلموه يف ذلك ،فسألوه أه ْن َُي ِاد هل عن ِ
احبـنها وافْـتُ ِ
ض هح
ُُ
صاحبِ ِه ْم ،هوقهالُوا :إِ ْن هملْ تهـ ْف هع ْل ههله ه ه
ه هْ ه
ص ُ ه
ودي ،فهـهم رس ُ ِ
ئ الْيـه ِ
صلى للاُ هعلهْي ِه هوآلِِه هو هسل هم أه ْن يـه ْف هع هل ،هوهكا هن هه هواهُ هم هع ُه ْم هوأه ْن
ول اّلل ه
هوبهِر ه ه ُ
ه هُ
ِ
يـعاقِب الْيـه ِ
اىل ﴿ :إِان أهنْـزلْنها إِلهي ه ِ
ني الن ِ
اس ِمبها
ودي ،هحىت أهنْـهزهل اّللُ تـه هع ه
اب ِاب ْحله ِّق لته ْح ُك هم بـه ْ ه
ه ْ
ُه ه ه ُ
ك الْكته ه
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين.
ني هخصيما ﴾ [النساء ،]105 :هوهه هذا قهـ ْو ُل همجه ه
أ ههر هاك اّللُ هوهال ته ُك ْن ل ْل هخائن ه
اعة م هن الْ ُم هف ّس ِر ه

( )1انظر :تفسري الطربي ( ،)176/9مفاتيح الغيب للرازي ( ،)211/11التحرير والتنوير البن عاشور
( ،)192/أسباب النزول للحميدان (ص ،)181/وأخرج القصة بطوَلا الرتمذي يف أبواب التفسري ،ابب :ومن
سورة النساء ( )244/5برقم ، )3036( :واحلاكم يف املستدرك يف كتاب احلدود برقم)8164( :
( ،)385/4والطرباين يف الكبري برقم.)9/19( )15( :
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(ففي هذه اآلية الكرمية َيمر للا تعاىل نبيه ابحلكم ابلعدل إلنصاف رجل من اليهود ،آتمرت
عليه عصبة لتوقعه يف االهتام -وإن كانت تربئة بريء أمرا هائال ثقيل الوزن يف ميزان للا تعاىل-
إمنا كانت أكرب من ذلك .كانت هي إقامة امليزان الذي ال مييل مع اَلوى ،وال مع العصبية ،وال
()1
يتأرجح مع املودة والشنآن أَّي كانت املالبسات واألحوال).
ومل يقتصر األمر ابلعدل على النيب ـ صلى للا عليه وسلم ـ فحسب ،بل أمر به املؤمنني أمجعني،
ِ
فقال سبحانه﴿ :إِن اّلل َيْمرُكم أه ْن تـُؤدوا ْاألهم ه ِ
ني الن ِ
اس أه ْن هَْت ُك ُموا
ه ه ُُ ْ ه
اانت إِ هىل أ ْههل هها هوإِذها هح هك ْمتُ ْم بـه ْ ه
ه
ِ
ِ
ِابلْ هع ْد ِل إِن اّلله نِعِما يهعِظُ ُك ْم بِِه إِن اّلله هكا هن همسيعا بهصريا ﴾ [النساء]58 :
قال علي بن أيب طالب ـ رضي للا عنه ـ وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب ،وابن زيد :هذا
()2
ورجح هذا القول ابن جرير الطربي ـ رمحه للا.
خطاب لوالة املسلمني خاصةّ .
وقال ابن جريج وغريه :ذلك خطاب للنيب عليه السالم يف أمر مفتاح الكعبة حني أخذه من
عثمان بن طلحة بن أيب طلحة العبدري ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن أيب طلحة ،فطلبه
العباس بن عبد املطلب لتنضاف له السدانة إىل السقاية ،فدخل رسول للا الكعبة فكسر ما
كان فيها من األواثن ،وأخرج مقام إبراهيم ،ونزل عليه جربيل ِبذه اآلية .قال عمر بن
اخلطاب :وخرج رسول للا وهو يقرأ هذه اآلية ،وما كنت مسعتها قبل منه .فدعا عثمان وشيبة،
فقال َلماُ :خذاها خالدة اتلدة ال ينزعها منكم إال ظامل ،وحكى مكي أن شيبة أراد أال يدفع
()3
املفتاح ،مث دفعه وقال للنيب عليه السالم :خذه أبمانة للا.
واألظهر يف اآلية أهنا عامة يف مجيع الناس )4( .فاملسلمون كلهم مأمورون أبداء األمانة والعدل.
( )1سيد قطب ،يف ظالل القرآن ( ،)752/2وانظر :تفسري احملرر الوجيز البن عطية ( ،)108الكشاف
للزخمشري ( ،)562/1البحر احمليط أليب حيان ( ،)57/4مفاتيح الغيب للرازي ( ،)211/11تفسري املراغي
( ،)147/5التحرير والتنوير البن عاشور (.)192/
( )2تفسري الطربي ( ،)490/8احملرر الوجيز البن عطية ( ،)70/2تفسري القرطيب (. ،)255/5
( )3تفسري الطربي ( ،)491/8احملرر الوجيز البن عطية ( ،)70/2تفسري ابن كثري ( ،)340/2تفسري
القرطيب (.)256/5
( )4تفسري الطربي ( ،)492/8الكشاف للزخمشري ( ،)523 /1تفسري ابن كثري (.)338/2
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املبحث الثاين :اإلحسان يف القرآن الكرمي ،ويشتمل على مطالب:
املطلب األول :تعريف اإلحسان من حيث اللغة واالصطالح:
اإلحسان لغة :ضد اإلساءة ،وهو :فعل ما ينبغي أن يُفعل من اخلري.

()1

اإلحسان يف االصطالح :هو ما يكون متعلق املدح يف العاجل والثواب يف اآلجل.

()2

املطلب الثاين :اآلايت الداعية لإلحسان ،وهي على قسمني :مباشرة ،وضمنية:
القسم األول :أمثلة لآلايت اليت جاء األمر فيها ابإلحسان مباشرة:
 -1قال تعاىل يف شأن األمر ابإلنفاق يف سبيل للا تعاىل ﴿ :هوأهنْ ِف ُقوا ِيف هسبِ ِيل اّللِ هوهال
()3
ِِ
ِ
تُـ ْل ُقوا ِأبهي ِدي ُكم إِ هىل التـهلُ هك ِة وأ ِ
ني﴾ [البقرة.]195 :
هحسنُوا إِن اّلله ُُيب الْ ُم ْحسن ه
ْ ه ْ
ْ ْ
 -2وأمر للا تعاىل القاتل املعفو عنه إىل الدية أبدائها لويل الدم من غري مطل وال نقص
بقوله تعاىل﴿ :فهمن ع ِفي لهه ِمن أ ِهخ ِيه شيء فهاتِّباع ِابلْمعر ِ
وف هوأ ههداء إِلهْي ِه إبِِ ْح هسان﴾
هْ ه
هْ ُ ه ُ ْ
ه ُْ
[البقرة.]178 :

()4

اح هعلهْي ُك ْم إِ ْن
 -3وحض للا تعاىل املؤمنني بتمتيع املطلقة غري املمسوسة بقوله﴿ :هال ُجنه ه
( )1انظر :مقاييس اللغة البن فارس ،مادة (حسن) ( ،)8/2لسان العرب البن منظور ،مادة (حسن)
( ،)117/13التعريفات للجرجاين (ص .)12
( )2انظر :التعريفات للجرجاين (ص .)87
هسله هم أِهيب
ث بْ ُن هس ْعد ،هع ْن يهِز ه
( )3روى ابن كثري يف تفسريه ( )528 /1بسنده عن اللْي ُ
يد بْ ِن أِهيب هحبِيب ،هع ْن أ ْ
ِ
ِِِ
ِ
صا ِري،
ِع ْمهرا هن قه ه
ص ِّ
وب ْاألهنْ ه
ف الْ هع ُد ِّو هحىت هخهرقه ،هوهم هعنها أهبُو أهي ه
ين ِابلْ ُق ْسطهنْطينية هعلهى ه
ال ( :همحه هل هر ُجل م هن الْ ُم ههاج ِر ه
ول اّللِ
ال أهبو أهيوب :هحنن أهعلهم ِِب ِذهِ ْاآلي ِة إِمنها نـهزله ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ص ِحْبـنها هر ُس ه
فهـ هق ه
ه ْ
ت فينها ،ه
ه ُْ ْ ُ ه
ه
ال هانس :أهلْ هقى بيهده إ هىل التـ ْهلُ هكة .فهـ هق ه ُ
ِ
ص ْرهانهُ ،فهـلهما فه هشا ِْ
صا ِر هِجنيها،
صلى اّللُ هعلهْي ِه هو هسل هم ه
اإل ْس هال ُم هوظه هههرْ ،
اجته هم ْعنها هم ْع هشهر ْاألهنْ ه
وش ِهدان هم هعهُ الْ ُم هشاه هد هونه ه
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِره ،هحىت فه هشا ِْ
اإل ْس هال ُم هوهكثُـهر أهلُه ،هوُكنا قه ْد آثـهْرهان ُه
ن
و
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
اّلل
ى
ل
ص
ه
ي
ب
ن
ة
ب
ح
ص
ب
اّلل
ا
ن
م
ر
ك
ه
أ
د
ق
:
ا
ن
ل
ق
ُ ه هْ ه ه ه ه ْ
فهـ ُ ْه ه ْ ْ ه ه ه ُ ُ ْ ه ه ّ ه
علهى ْاأل ْههلِني و ْاألهمو ِال و ْاألهوهال ِد ،وقه ْد و ه ِ
ب أ ْهوهز هارهها ،فهـنهـ ْرِج ُع إِ هىل أ ْههلِينها هوأ ْهوهال ِد هان فهـنُ ِق ُيم فِي ِه هما .فهـنهـهزهل فِينها:
ه
ض هعت ا ْحلهْر ُ
ه ه ْه ه ْ ه ه
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلقهام ِة ِيف ْاألهه ِل والْم ِال وتهـركِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ هوأهنْف ُقوا يف هسب ِيل اّلل هوال تـُلْ ُقوا أبهيْدي ُك ْم إ هىل التـ ْهلُ هكة ﴾ فه هكانهت التـ ْهلُ هكةُ يف ْ ه
ْ ه ه هْ
ا ْجلِ هه ِاد).
( )4انظر :تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمحن (ص.)84/
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طهل ْقتم النِّساء ما همل متههسوهن أهو تهـ ْف ِرضوا هَلن فه ِريضة ومتِّعوهن علهى الْم ِ
وس ِع قه هد ُرهُ هو هعلهى
ُُ ه ه ه ْ ُ ْ ُ ُ
ه هه ُ ُ ه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني﴾ [البقرة]236 :
الْ ُم ْق ِرت قه هد ُرهُ همتهاعا ِابلْ هم ْعُروف هحقًّا هعلهى الْ ُم ْحسن ه
بتسرُيهن إبِِ ْحسان ،ومعناه :أال
 -4وأوصى للا تعاىل الرجال بعد طالق أزواجهن
ّ
حقوقهن وال يتعدين عليهن يف قول﴿ .الط هال ُق همرهات ِن فهإِ ْم هساك
يظلمنهن شيئا من
ّ
()1
ِمبهْعُروف أ ْهو ته ْس ِريح إبِِ ْح هسان﴾ [البقرة]229 :
 -5وأمر للا ابإلحسان إىل الناس يف القول ،فقال تعاىل ﴿ :هوقُولُوا لِلن ِ
اس ُح ْسنا﴾ [البقرة:
()2
 ]83قال القرطيب :هوقُولُوا لِلن ِ
اس قهـ ْوال ذها ُح ْسن.
 -6وأمر للا حبفظ مال اليتيم هحىت يـهْبـلُ هغ احللم والرشد ،فِإ ْن هكا هن هرِشيدا وجب دفع ماله
ِ
إليه ،فقال تعاىل﴿ :وهال تهـ ْقربوا م ه ِ
هشدهُ﴾
هح هس ُن هحىت يـهْبـلُ هغ أ ُ
ال الْيهتي ِم إِال ِابل ِت ه هي أ ْ
ه هُ ه
()3
[األنعام]152 :
 -7وقال الرازي ـ رمحه للا ـ يف تفسري قوله تعاىل﴿ :وأ ِ
ك﴾
هح هس هن اّللُ إِلهْي ه
هحس ْن هك هما أ ْ
ه ْ
ان مطْلهقا ،وي ْدخل فِيهِ
ان ِابلْم ِال أهمره ِابِْإلحس ِ
[القصص( : ]77 :لهما أهمره ِابِْإلحس ِ
ه ه هُ ْ ه ُ
ه هُ ْ ه
هه ُ ُ
ِ ِ ()4
ِ
ِ
ِْ
اجلهاهِ هوطه هالقهِة الْ هو ْج ِه هو ُح ْس ِن اللّ هقاء هو ُح ْس ِن ال ّذ ْكر).
اإل هعانهةُ ِابلْ هم ِال هو ْ
 -8وقال النسفي ـ رمحه للا ـ يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :وهال َُته ِادلُوا أ ْههل الْ ِكته ِ
اب إِال ِابل ِت
ه
ه
ِ
هح هس ُن﴾ [العنكبوت( :]46 :ابخلصلة الت هي أحسن للثواب وهي مقابلة
ه هي أ ْ
اخلشونة ابللني والغضب ابلكظم).

()5

 -9وأحسن للا تعاىل لإلنسان ،أبن وصى األبناء ابآلابء ابلتعامل معهم ابإلحسان بقوله
()6
تعاىل﴿ :ووصْيـنها ِْ
اإلنْ هسا هن بِهوالِ هديِْه إِ ْح هساان﴾ [األحقاف]15 :
هه
وأمر للا تعاىل نبيه ـ صلى للا عليه وسلم ـ ابلدعوة إىل للا تعاىل مبا أنزله
-10
( )1انظر :تفسري ابن عطية ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (.)306 /1
ِ
وه ْم ِبها.
( )2انظر :تفسري القرطيب ( )16 /2وقه ه
ال ابْ ُن هعباس :الْ هم ْع هىن قُولُوا هَلُْم هال إِلههه إِال اّللُ هوُمُر ُ
( )3انظر :تفسري البغوي (.)204 /3
( )4انظر :تفسري الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري (.)15 /25
( )5انظر :تفسري النسفي ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل (.)679/2
( )6انظر :البحر احمليط يف التفسري ( .)439 /9تفسري ابن كثري ت سالمة ()613 /4
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عليه من الكتاب والسنة ،ومبا فيهما من الزواجر والوقائع ابلناس ليحذروا أبس للا،
()1
فقال تعاىلْ ﴿ :ادع إِ هىل سبِ ِيل ربِ ه ِ ِ
احله هسنه ِة﴾ [النحل]125 :
ْم ِة هوالْ هم ْو ِعظهِة ْ
ُ ه هّ
ك اب ْحلك ه
ِ
هح هس هن
-11
وقال السعدي يف تفسريه لقوله تعاىل ﴿ :هوإِذها ُحيِّيتُ ْم بِتهحية فه هحيوا ِأب ْ
ِ
وها﴾ [النساء( :]86 :التحية هي :اللفظ الصادر من أحد املتالقيني
مْنـ هها أ ْهو ُرد ه
على وجه اإلكرام والدعاء ،وما يقرتن بذلك اللفظ من البشاشة وحنوها .وأعلى أنواع
وردا .فأمر تعاىل املؤمنني أهنم إذا ُحيّوا
التحية ما ورد به الشرع ،من السالم ابتداء ًّ
أبي َتية كانت ،أن يردوها أبحسن منها لفظا وبشاشة ،أو مثلها يف ذلك .ومفهوم
()2

ذلك النهي عن عدم الرد ابلكلية أو ردها بدوهنا).
اإلحس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ان﴾ [النحل ]90 :قال
-12
ملا نزلت هذه اآلية ﴿إن اّلله هَيْ ُمُر ابلْ هع ْدل هو ْ ْ ه
مجعت كل الفضائل يف القرآن
أمجع آَّيت القرآن للخري هذه اآلية .ألهنا
ْ
ابن مسعودُ :
()3
الكرمي.
القسم الثاين :أمثلة لآلايت اليت جاء األمر فيها ابإلحسان ضمناً:
ِِ
احلُ ْس هىن هوِزهَّي هدة﴾
هح هسنُوا ْ
ين أ ْ
 -1قال ابن كثري ـ رمحه للا ـ يف تفسريه لقول للا تعاىل﴿ :للذ ه
اىل أهن لِمن أهحسن الْعمل ِيف الدنْـيا ِابِْإلميه ِ
ان هوالْ هع هم ِل الصالِ ِح
[يونسَُ ( :]26 :يِْ ُرب تهـ هع ه
ه
ه ْ ْ ه ه هه ه
احلسىن ِيف الدا ِر ْاآل ِخرةِ ،وقهـولُه﴿ :وِزَّيدة﴾ ِهي ته ْ ِ
يف ثـهو ِ
اب ْاأل ْهع هم ِال
ه ه ْ ُ ه هه
أهبْ هدلههُ ُْ ْ ه
ضع ُ ه
ه
ِ
ِ
ك أهيْضا هويه ْش هم ُل هما يـُ ْع ِطي ِه ُم
ِاب ْحله هسنه ِة هع ْشهر أ ْهمثهاَلها إِ هىل هسْبعِ ِمائهِة ِض ْعف ،هوِزهَّي هدة هعلهى ذهل ه
ِ
اّلل ِيف ِْ ِ ِ
صور واحلُور هو ِ
هخ هفاهُ هَلُْم م ْن قُـرةِ أ ْهع ُني ،هوأهفْ ه
الر ه
ضا هعْنـ ُه ْم ،هوهما أ ْ
اجلنهان م هن ال ُق ُ
ُ
ّ
ضلُ
()4
ِ ِ
ك وأ ْهع هاله النظر إِ هىل وج ِه ِه الْ هك ِرِمي ،فهإِنه ِزَّيدة أ ْهعظهم ِمن هِ
مجي ِع هما أ ُْعطُوهُ).
ُ هه
م ْن ذهل ه ه ُ ُ ه ْ
ُ ْ
هح هس ُن قهـ ْوال ِِم ْن
 -2وقال اإلمام السعدي ـ رمحه للا ـ يف تفسريه لقول للا تعاىل ﴿ :هوهم ْن أ ْ
دعا إِ هىل اّللِ وع ِمل ص ِ
ِ
ِِ
ني﴾ [فصلت( :]33 :هذا استفهام
احلا هوقه ه
هه
ال إِن ِن م هن الْ ُم ْسلم ه
هه ه ه
( )1انظر :تفسري الطربي ( ،)321 /17تفسري ابن كثري (.)613 /4
( )2انظر :تفسري السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن (ص.)191 :
( )3انظر :تفسري ابن كثري ( ،)146 /8اإلتقان يف علوم القرآن ( ،)147 / 2تفسري الشعراوي (/13
.)8155
( )4انظر :تفسري ابن كثري (.)262 /4
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مبعىن النفي املتقرر أي :ال أحد أحسن قوال .أي :كالما وطريقة ،وحالة {ِِم ْن هد هعا
إِ هىل اّللِ} بتعليم اجلاهلني ،ووعظ الغافلني واملعرضني ،وجمادلة املبطلني ،ابألمر بعبادة
للا ،جبميع أنواعها ،واحلث عليها ،وَتسينها مهما أمكن ،والزجر عما هنى للا عنه،
وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه).

()1

هح هس ُن ِدينا ِِم ْن
 -3وقال اإلمام الثعليب ـ رمحه للا ـ يف تفسريه لقول للا تعاىل ﴿ :هوهم ْن أ ْ
هسله هم هو ْج هههُ ِّللِ هوُه هو ُْحم ِسن هواتـبه هع ِملةه إِبْـهر ِاه هيم هحنِيفا هواُته هذ اّللُ إِبْـهر ِاه هيم هخلِيال﴾
أْ
هح هس ُن ِدينا
[النساء( :]125 :قال أهل الكتاب :حنن وأنتم سواء حىت نزلت ﴿ هوهم ْن أ ْ
ِ
هسله هم هو ْج هههُ ِّللِ هوُه هو ُْحم ِسن هواتـبه هع ِملةه إِبْـهر ِاه هيم هحنِيفا هواُته هذ اّللُ إِبْـهر ِاه هيم هخلِيال﴾
ِم ْن أ ْ
ِ
هسله هم هو ْج هههُ ِّللِ .وعن ابن عباس ـ رضي للا عنه:
[النساء ]125 :قد علم ربّنا ِم ْن أ ْ
يعن أخلص هلل عمله ،وقيلّ :فوض أمره إىل للا ،وقيل :مفلح هوُه هو ُْحم ِسن أي موحد
()2
هواتـبه هع ِملةه إِبْر ِاه هيم يعن دين إبراهيم هحنِيفا مسلما خملصا).
املبحث الثالث :اإلحسان لغري املسلمني يف القرآن الكرمي ،ويشتمل على مطالب:
املطلب األول :أثر اإلحسان لغري املسلمني يف الدعوة إىل هللا تعاىل:
اإلحسان يف التعامل مع غري املسلمني من الوسائل الفعّالة يف دعوهتم واستمالة قلوِبم للدخول
يف اإلسالم ،وقد كان رسول للا ـ صلى للا عليه وسلم ـ يتألف قلوب بعض زعماء الكفار من
غري املسلمني طاحما يف إسالمهم.
روى ابن أيب حات بسنده هع ْن أِهيب هسعِيد ْ ِ
ث
ال :هع ْن أِهيب هسعِيد هر ِض هي اّللُ هعْنهُ ،قه ه
ي قه ه
ال :بـه هع ه
اخلُ ْدر ِّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ني األ ْهربـه هع ِة األهقْـهرِع بْ ِن
صلى للاُ هعلهْيه هو هسل هم بِ ُذ ههْيـبهة فهـ هق هس هم هها بـه ْ ه
يب ه
هعلي هرض هي اّللُ هعْنهُ ،إ هىل الن ِّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
هح ِد بهِن نـهْبـ هها هن،
ي ،هوهزيْد الطائ ِّيُ ،مث أ ه
هحابس احلهنْظهل ِّيُ ،مث املُ هجاشع ِّي ،هو ُعيهـْيـنهةه بْ ِن به ْدر ال هفهزار ِّ

( )1انظر :تفسري السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن (ص.)749 :
( )2انظر :تفسري الثعليب ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن (.)392 /3
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وع ْل هقمةه ب ِن عالهثهةه الع ِام ِر ِيُ ،مث أ ِ
ِ
ِ
ص ُار ،قهالُوا :يـُ ْع ِطي
هحد بهِن كالهب ،فهـغهضبه ْ
هه ه ْ ُ
ت قُـهريْش ،هواألهنْ ه
ه
ه ّ
()1
ِ
ال« :إِمنها أ ههَتهل ُف ُه ْم».
يد أ ْهه ِل هْجند هويه هد ُعنها ،قه ه
صنهاد ه
ه

قال ابن جرير الطربي يف تفسري قوله تعاىل﴿ :منها الصدقهات لِلْ ُف هقر ِاء والْمساكِ ِ ِ ِ
ني هعلهْيـ هها
ني هوالْ هعامل ه
ه ُ ه ه هه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرقه ِ
هوالْ ُم هؤل هف ِة قُـلُوبـُ ُه ْم هوِيف ِ
يضة م هن اّلل هواّللُ هعليم
ني هوِيف هسبِ ِيل اّلل هوابْ ِن السبِ ِيل فه ِر ه
اب هوالْغها ِرم ه
ّ
هح ِكيم﴾ [التوبة( :]60 :وكذلك املؤلفة قلوِبم ،يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء ،استصالحا
وطلب تقويته وَتييده .وقد أعطى النيب ـ صلى للا عليه وسلم ـ من
أمر اإلسالم
ه
إبعطائهموه ه
أعطى من املؤلفة قلوِبم ،بعد أن فتح للا عليه الفتوح ،وفشا اإلسالم وعز أهله).

()2

ِ
ِ
ف قهـ ْوما هعلهى
يح أهن هه هذا ْ
ْم هغْيـُر همْن ُسوخ هوأهن ل ِْإل هم ِام أه ْن يـهتهأهل ه
وقال الرازي ـ رمحه للا ( :هوالصح ُ
احلُك ه
ِ ()3
صِ
ف هويه ْدفه هع إِلهْي ِه ْم هس ْه هم الْ ُم هؤل هفة).
هه هذا الْ هو ْ
وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز ـ رمحه للا( :أما الزكاة فال مانع من دفعها للمؤلفة قلوِبم من
ِ
ين هملْ يـُ هقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن هوهملْ َُيْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد هَّي ِرُك ْم
الكفار؛ لقوله تعاىل﴿ :هال يـهْنـ هها ُك ُم اّللُ هع ِن الذ ه
()4
ِِ
ِ
ِ
ني﴾ [املمتحنة.)]8 :
وه ْم هوتُـ ْقسطُوا إِلهْي ِه ْم إِن اّلله ُُيب الْ ُم ْقسط ه
أه ْن تهـبهـر ُ
كذلك اإلحسان إليهم بفك األسري العاين منهم ،له وقعه على قلوِبم مبحبة اإلسالم وأهله.
ِ
ِ ِ
ب
ين هك هفُروا فه ه
ض ْر ه
قال ابن جرير الطربي ـ رمحه للا ـ يف تفسريه لقوله تعاىل﴿ :فهإذها لهقيتُ ُم الذ ه
ِ
الرقه ِ
ِ
ب أ ْهوهز هارهها﴾
ض هع ْ
وه ْم فه ُشدوا الْ هو هاث هق فهِإما همنًّا بـه ْع ُد هوإِما ف هداء هحىت ته ه
اب هحىت إِذها أهثْ هخْنـتُ ُم ُ
احلهْر ُ
ّ
[حممد ( :]4 :والصواب من القول عندان يف ذلك أن هذه اآلية حمكمة غري منسوخة . . .
صلى للا هعلهْي ِه هو هسلم ـ كذلك كان يفعل فيمن صار أسريا يف يده من أهل
ألن رسول للا ـ ه
مين على بعض ،مثل يوم بدر قتل عقبة بن أيب ُم هعْيط
احلرب ،فيقتل بعضا ،ويفادي ببعض ،و ّ
( )1انظر :تفسري ابن أيب حات ( ،)1822 /6ورواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء ،ابب :قوله تعاىل:
(وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر) برقم ،)137 /4( )3344( :وراه مسلم يف كتاب الزكاة ،ابب :إعطاء
املؤلفة قلوِبم على اإلسالم برقم.،)733/2( )1059( :
( )2انظر :تفسري الطربي (.)316 /14
( )3انظر :تفسري الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري (.)86 /16
( )4انظر :املوقع الرمسي على الشبكة للشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه للا.
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وقد أيت به أسريا ،وقتل بن قُـهريظة ،وقد نزلوا على حكم سعد ،وصاروا يف يده ِسلما ،وهو على
ومن على مثامة
املن عليهم قادر ،وفادى جبماعة أسارى املشركني الذين أُسروا ببدرّ ،
فدائهم ،و ّ
احلنفي ،وهو أسري يف يده ،ومل يزل ذلك اثبتا من سريه يف أهل احلرب من لدن أذن للا
بن أاثل
ّ
()1
صلى للا هعلهْي ِه هو هسلم دائما ذلك فيهم).
له حبرِبم ،إىل أن قبضه إليه ه
قال الشافِعِي ـ رمحه للا :وكذلك فعل رسول للا  -صلى للا عليه وسلم  -يف أُسارى بدر ،همن
عليهم ،وفداهم ،واحلرب بينه وبني قريش قائمة ،وعرض على مثامة بن أاثل احلنفي وهو يومئذ
فمن عليه وأطلق سراحه.
وقومه حرب لرسول اّلل  -صلى للا عليه وسلم – ّ

()2

قلت :ال شك أن اإلحسان للناس يؤلف قلوِبم ،فهذا مثامة بن أاثل ـ رضي للا عنه ـ سيد بن
حنيفة كان سبب إسالمه إحسان النيب ـ صلى للا عليه وسلم ـ له وصحابته الكرام رضوان للا
من الرسول ـ صلى للا عليه وسلم ـ عليه وأطلق سراحه ،فكان لتلك املعاملة احلسنة
عليهم ،فقد ّ
األثر الكبري عليه ،فشرح للا صدره لإلسالم وأسلم ،وإلسالمه قصة رائعة يرويها لنا راوية
صلى اّللُ هعلهْي ِه هو هسل هم هخْيال
اإلسالم الصحايب اجلليل أبو هريرة ـ رضي للا عنه ـ فقال :بـه هع ه
ث النِيب ه
ِ
ال لههُ ُمثه هامةُ بن أاثل سيد أهل اليمامة فهـهربهطُوهُ بِ هسا ِريهة
ت بِهر ُجل ِم ْن بهِن هحنِي هفةه يـُ هق ُ
قبه هل هْجند فه هجاءه ْ
ِمن سوا ِري الْمس ِج ِد ،فهخرج إِلهي ِه رس ُ ِ
صلى للا عليه وسلم ـ فقال :وماذا عِْن هد هك هَّي ُمثه هامةُ؟
ول اّلل ـ ه
هه ه ْ ه ُ
هْ
ْ هه
ِ
ِ
ِ ِ
فهـ هق ه ِ
يد
ت تُ ِر ُ
ال :عْندي َّي حممد خري إن تقتلن تهـ ْقتُ ْل هذا هدم ،هوإِ ْن تُـْنع ْم تُـْنع ْم هعلهى هشاكر ،هوإِ ْن ُكْن ه
ِ ِ
ال فهسل تـُع ه ِ
ال لههُ:
صلى اّللُ هعلهْي ِه وسلم هحىت هكا هن الْغه ُد ،فهـ هق ه
الْ هم ه ه ْ ْ
ط منْهُ ما شئت ،فرتكه هر ُسول اّلل ه
ول اّللِ
ِِ
ك إِ ْن تنعم تنعم على شاكر ،فرتكه رس ِ
« هما عِْن هد هك هَّي ُمثه هامةُ؟» فهـ هق ه
ت له ه
ال :ما عْندي هما قُـ ْل ُ
هُ
ال :عِْن ِدي هما
ال لههُ « :هما ِعْن هد هك هَّي ُمثه هامةُ؟» فهـ هق ه
صلى اّللُ هعلهْي ِه وسلم هحىت هكا هن بـه ْع هد الْغه ِد ،فهـ هق ه
ه
ِ
ِ
ِ
صلى اّللُ عليه وسلم« :أهطْل ُقوا ُمثه هامةه»  ،فهانْطهله هق إِ هىل هخنْل قه ِريب م هن
ال هر ُس ُ
ك ،فهـ هق ه
ت له ه
قُـ ْل ُ
ول اّلل ه
الْ هم ْس ِج ِد فها ْغته هس هل ُمث هد هخ هل الْ هم ْس ِج هد ،فهـ هق ه
ال :أه ْش هه ُد أه ْن هال إِلههه إِال اّللُ هوأه ْش هه ُد أهن ُحمهمدا هعْب ُدهُ
هوهر ُسولُهُ ،هَّي ُحمهم ُد هواّللِ هما هكا هن هعلهى هو ْج ِه ْاأل ْهر ِ
هصبه هح
ض إِ هيل ِم ْن هو ْج ِه ه
ك ،فهـ هق ْد أ ْ
ض هو ْجه أهبْـغه ه
( )1انظر :تفسري الطربي (.)156 /22
( )2انظر :تفسري اإلمام الشافعي ( )1256 /3بتصرف.
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ِ
ِ ِ
ِ
أحب
ض إِ هيل ِم ْن دينِ ه
هو ْج ُه ه
أحب الوجوه كلها إِ هيل هواّلل هما هكا هن م ْن دين أهبْـغه ه
ك ،فأصبح دينك ّ
ك ّ
الدين كله إِ هيل ،واّللِ ما هكا هن ِمن بـلهد أهبـغ ِ ِ ِ
أحب البالد كلها إِ هيل،
ْ ه ْه ه
ه ه
ض إ هيل م ْن بـهلهد هك فأصبح بلدك ّ
ِ
ِ
ِ
هخ هذتِْن هوأ ههان أُِر ُ
هوإِن هخْيـله ه
كأه
صلى اّللُ هعلهْيه هو هسل هم ـ هوأ ههمهرهُ
يد الْ ُع ْمهرةه ،فه هما هذا تهـهرى؟ فهـبهشهرهُ هر ُسول اّلل ـ ه
ِ ِ
ِ
ِ
صلى
ت؟ فهـ هق ه
أه ْن يـه ْعته ِمهر فهـلهما قه ِد هم همكةه قه ه
هصبهـ ْو ه
هسله هم ُ
ال :هال هولهك ْن أ ْ
ت هم هع هر ُسول اّلل ـ ه
ال لههُ قهائل أ ه
اّلل علهي ِه وسلم ـ وهال واّللِ هال َيْتِي ُكم ِمن الْيمام ِة حبةُ ِحْنطهة حىت َيْذه هن فِيها رس ُ ِ
ول اّلل ـ ه
ه هُ
ه ه
ه ْ ه هه ه ه
صلى اّللُ
ُ هْ هه ه ه ه
()1
هعلهْي ِه هو هسل هم).
ويُكمل اإلمام القرطيب ـ رمحه للا ـ احلديث عن أحداث قصة إسالم الصحايب اجلليل مثامة بن
ِ
ِِ ِ
ضّر لهلهجوا ِيف طُ ْغيهاهنِِ ْم
اه ْم هوهك هش ْفنها هما ِب ْم م ْن ُ
أاثل احلنفي يف تفسري قول للا تعاىل ﴿ :هوله ْو هرمحْنه ُ
ت ِيف قِص ِة ُمثه هامةه بْ ِن أه هاثل
يـه ْع هم ُهو هن﴾ [املؤمنون :]75 :فقال ( :قه ه
ال ابْ ُن هعباس ـ رضي للا عنه :نـههزله ْ
ـ رضي للا عنه ـ لهما أهسرتْه الس ِريةُ وأهسلهم وخلى رس ُ ِ
ال
صلى اّللُ هعلهْي ِه هو هسل هم ـ هسبِيلههُ ،هح ه
هه ُ
ول اّلل ـ ه
ه ْ ه هه هُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اّلل ـ
ال :هواّلل هال هَيْتي ُك ْم م هن الْيه هم هامة هحبةُ حْنطهة هحىت هَيْذه هن ف هيها هر ُس ُ
ني الْ ِم هريةِ هوقه ه
ني همكةه هوبـه ْ ه
بـه ْ ه
ِ
ِ
ب هوالْعِْل ِههز،
اجلُ ِ
هخ هذ اّللُ قُـهريْشا ِابلْ هق ْح ِط هو ْ
صلى اّللُ هعلهْيه هو هسل هم .هوأ ه
ه
وع هحىت أه هكلُوا الْ همْيـتهةه هوالْك هال ه
ِ
ِ
وف هوالْ هوبـههر فهـيهـبُـلونههُ ِابلدِم ُمث يه ْش ُوونههُ هو هَيْ ُكلُونههُ.
يل :هوهما الْع ْل ِهُز؟ قه ه
ال :هكانُوا هَيْ ُخ ُذو هن الص ه
ق ه
ِ
ِ ِ
ال :بـهلهى.
ني؟ قه ه
فهـ هق ه
س تهـ ْز ُع ُم أهن اّلله بـه هعثه ه
ك هر ْمحهة ل ْل هعالهم ه
ال لههُ أهبُو ُس ْفيها هن :أهنْ ُش ُد هك اّلله هوالرح هم! أهلهْي ه
ِ
ِ
ت ْاآلابء ِابلسي ِ
اه ْم
ت ْاألهبْـنهاءه ِاب ْجلُ ِ
قه ه
وع ،فهـنهـهزهل قهـ ْولُهُ ﴿ :هوله ْو هرمحْنه ُ
ف ،هوقهـتهـ ْل ه
ال :فهـ هواّلل هما أ ههر هاك إِال قهـتهـ ْل ه ه ه ْ
()2
ِِ ِ
ضّر لهلهجوا ِيف طُ ْغيهاهنِِ ْم يـه ْع هم ُهو هن﴾ [املؤمنون.]75 :
هوهك هش ْفنها هما ِب ْم م ْن ُ
املطلب الثاين :من صور اإلحسان ـ املأذون به ـ مع غري املسلمني:
أوالً :الرب ابلوالدين الغري مسلمني:

( )1انظر :تفسري البغوي ( ، )209 /4ورواه البخاري يف كتاب اخلصومات ،ابب :الربط واحلبس يف احلرم،
املن عليه)1764( ،
برقم ،)2423( :ورواه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري ،ابب :ربط األسري وحبسه وجواز ّ
(.)1386/3
( )2انظر :تفسري ابن كثري (.)361 /3
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ِ
ِ
ِ
ت هعلهي أ ُِّمي ـ قتيلة بنت عبد العزى ـ
ت :قهد هم ْ
ف هع ْن أ ْهمسهاءه بِْنت أِهيب بهكْر هرض هي اّللُ هعْنـ ُه هما ،قهاله ْ
ول اّللِ ـ صلى للا علهي ِه وسلم ـ فهاستـ ْفتـيت رس ه ِ
وِهي م ْش ِرهكة ِيف هعه ِد رس ِ
صلى للاُ هعلهْي ِه
ول اّلل ـ ه
ه ُ ه ْ ه ه ه ْ ه هْ ُ ه ُ
ْ هُ
ه ه ُ
()1
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال« :نـهعم ِصلي أُم ِ
ك»).
هو هسل هم ـ قُـ ْل ُ
ت :هوه هي هراغبهة ،أهفهأهص ُل أ ُّمي؟ قه ه ه ْ
ِ
ين هملْ يـُ هقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن هوهملْ َُيْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِد هَّي ِرُك ْم
فأنزل للا تعاىل قوله﴿ :هال يـهْنـ هها ُك ُم اّللُ هع ِن الذ ه
()2
ِِ
ِ
ِ
ني﴾ [املمتحنة.]9 ، 8 :
وه ْم هوتـُ ْقسطُوا إِلهْي ِه ْم إِن اّلله ُُيب الْ ُم ْقسط ه
أه ْن تهـبهـر ُ
قال السعدي ـ رمحه للا( :أي :ال ينهاكم للا عن الرب والصلة ،واملكافأة ابملعروف ،والقسط
للمشركني ،من أقاربكم وغريهم ،حيث كانوا حبال مل ينتصبوا لقتالكم يف الدين واإلخراج من
دَّيركم ،فليس عليكم جناح أن تصلوهم ،فإن صلتهم يف هذه احلالة ،ال حمذور فيها).

()3

ولقد رخص للا تعاىل ابإلحسان إىل الوالدين ولو كاان الكافرين ،فقال سبحانه﴿ :وص ِ
احْبـ ُه هما
ّ
هه
ِ ِ ِ ِ ِ ()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اان ُم ْشرهك ْني حبه ْسبه هما وهنى
ِيف الدنْـيها هم ْعُروفا﴾ [لقمان ،]15 :فهأ ههمهر ابِْإل ْح هسان إلهْيه هما ،هوإ ْن هك ه
ِ
ِ
آابءه ُك ْم
ين هآمنُوا هال تهـتخ ُذوا ه
عن مودهتم إن استحبوا الكفر على اإلميان ،قال تعاىلَّ﴿ :ي أهيـ هها الذ ه
اإلميه ِ
ِ ِ
استه هحبوا الْ ُك ْفر هعلهى ِْ
ك ُه ُم الظالِ ُمو هن﴾
ان هوهم ْن يـهتهـ هوَلُْم ِمْن ُك ْم فهأُولهئِ ه
هوإِ ْخ هوانه ُك ْم أ ْهوليهاءه إِن ْ
ه
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
[التوبة ،]23 :وقال تعاىل﴿ :هال هَت ُد قهـ ْوما يـُ ْؤمنُو هن ابّلل هوالْيهـ ْوم ْاآلخ ِر يـُ هوادو هن هم ْن هحاد اّلله
ِ
ِ
ِ
ك هكتهب ِيف قُـلُوِبِِم ِْ
اإلميها هن
هوهر ُسولههُ هوله ْو هكانُوا ه
آابءه ُه ْم أ ْهو أهبْـنهاءه ُه ْم أ ْهو إ ْخ هوانـه ُه ْم أ ْهو هعش هريتهـ ُه ْم أُولهئ ه ه
ُ
وأهي هدهم بِروح ِمْنه وي ْد ِخلُهم جنات هَْت ِري ِمن هَْتتِها ْاألهنْـهار خالِ ِد ِ ِ
ضوا
ين ف هيها هرض هي اّللُ هعْنـ ُه ْم هوهر ُ
ُ هُ ُ ْ ه
ْ ه هُ ه ه
ه ُْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
عْنه أُولهئِ ه ِ
ب اّلل ُه ُم الْ ُم ْفل ُحو هن﴾ [اجملادلة]22 :
هُ
ب اّلل أههال إن ح ْز ه
ك ح ْز ُ

( )1رواه البخاري يف كتاب اَلبة وفضلها والتحريض عليها ،ابب :اَلدية للمشركني ،برقم/3( )26020( :
 ،)164ومسلم يف كتاب الزكاة ،ابب فضل الصدقة والنفقة على األقربني ،برقم.)696/2( )1003( :
( )2انظر :تفسري ابن أيب حات ( ،)3349/10تفسري الكشف والبيان للثعليب ( ،)294/9الدر املنثور
للسيوطي (.)411/14
( )3انظر :تفسري (.)856 / 1
( )4انظر :تفسري ابن كثري (.)361 /3
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ويقرون ابليوم اآلخر يو ّادون من
قال ابن جرير ـ رمحه للا( :ال َتد َّي حممد قوما يص ّدقون للاّ ،

آابءه ُه ْم).
ّ
حاد للا ورسوله وشاقهما وخالف أمر للا وهنيه هوله ْو هكانُوا ه

()1

اثنياً :وجوب إجارة الكافر املستجري أبحد من املسلمني:
ِ
قال الشيخ ابن سعدي ـ رمحه للا ـ يف تفسري قول للا تعاىل ﴿ :وإِ ْن أ ِ
ني
هحد م هن الْ ُم ْش ِرك ه
ه ه
ِ
ِ ِ
ِ
ك ِأبهنـ ُه ْم قهـ ْوم هال يـه ْعله ُمو هن ﴾[التوبة :
استه هج هارهك فهأهج ْرهُ هحىت يه ْس هم هع هك هال هم اّلل ُمث أهبْل ْغهُ همأْ همنههُ هذل ه
ْ
ِ
ث
(: ]6ملا كان ما تقدم من قوله ﴿ :فهإِ هذا انْ هسله هخ ْاأله ْش ُهُر ْ
ني هحْي ُ
احلُُرُم فهاقْـتُـلُوا الْ ُم ْش ِرك ه
صد ﴾[التوبة  ]5 :أمرا عاما يف مجيع
صُر ُ
وه ْم هو ُخ ُذ ُ
هو هج ْدمتُُ ُ
وه ْم هو ْ
وه ْم هواقْـ ُع ُدوا هَلُْم ُكل هم ْر ه
اح ُ
األحوال ،ويف كل األشخاص منهم ،ذكر تعاىل أن املصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز،
ِ
بل وجب ذلك فقال ﴿ :وإِ ْن أ ِ
استه هج هارهك ﴾ أي :طلب منك أن َتريه،
هحد م هن الْ ُم ْش ِرك ه
ني ْ
ه ه
ِ
الم
ومتنعه من الضرر ،ألجل أن يسمع كالم ّ
اّلل ،وينظر حالة اإلسالم ﴿ فهأهج ْرهُ هحىت يه ْس هم هع هك ه
اّللِ ﴾ مث إن أسلم فذاك ،وإال فأبلغه مأمنه ،أي :احملل الذي َيمن فيه.
والسبب يف ذلك أن الكفار قوم ال يعلمون ،فرمبا كان استمرارهم على كفرهم جلهل منهم ،إذا
اّلل رسوله ،وأمته أسوته يف األحكام ،أن َيريوا من طلب
زال اختاروا عليه اإلسالم ،فلذلك أمر ّ
اّلل).
أن يسمع كالم ّ

()2

هذه عظمة اإلسالم والرمحة والعدل واإلحسان الذي نزل ِبا هذا الدين؛ فيأمران أن الذين مل
يتوبوا من غري املسلمني وظلوا على كفرهم ،مث جاء أحدهم مستجريا ابملؤمنني بعد انسالخ
األشهر احلرم ،فماذا يكون سلوكنا معه؟
جاء األمر من للا تعاىل أبن َتريه ،وإذا أجرته أمسعه كالم للا تعاىل وحاول أن هتديه إىل اإلميان
وإىل الطريق املستقيم؛ فإن آمن واقتنع وأعلن إسالمه أصبح واحدا من املسلمني ،وإن يقتنع فال

( )1انظر :تفسري الطربي (.)257 /23
( )2انظر :تفسري السعدي (.)329 /1
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تقتله! بل أبلغه مأمنه ،واسأله أين تريد أن تذهب؟ وَتكد أنه سوف يكون آمنا حىت يبلغ
املكان الذي يريده.

()1

اثلثاً :تفقد أحواهلم وزايرة مريضهم:

ِِ
ِ
ِ
ني
اب هو ْاأل ُّميِّ ه
ين أُوتُوا الْكته ه
روى ابن كثري ـ رمحه للا ـ يف تفسريه لقول للا تعاىل  ﴿ :هوقُ ْل للذ ه
ِ
ك الْب هالغُ واّلل ب ِ
ِ
ِ
صري ِابلْعِبه ِاد ﴾ [آل عمران:
هسله ْمتُ ْم فهإِ ْن أ ْ
أهأ ْ
هسله ُموا فهـ هقد ْاهته هد ْوا هوإ ْن تهـ هول ْوا فهإمنها هعلهْي ه ه ه ُ ه
 ]20عن أنس ـ رضي للا عنه :أن غالما يهودَّي كان يهضع للنيب ـ صلى للا عليه وسلم ـ وضوؤه
ويناوله نعليه ،فمرض ،فأاته النيب ـ صلى للا عليه وسلم ـ فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه،
ت أبوه،
فقال له اـلنيب صلى للا عليه وسلمَّ" :ي فُال ُن ،قُ ْل :ال إله إال للا" فهـنهظههر هإىل أبيه ،فه هس هك ه
أطع أاب الْ هق ِ
ِ
فأعاد علهي ِه النِيب ـ صلى للا عليه وسلم ـ فهـنهظهر هإىل أ ِ
ال
اسم ،فهـ هق ه
هبيه ،فهـ هق ه
ال أبُوهُْ :
ه ه هْ
ه
ِ
احله ْم ُد
ولْ " :
ول للا ،فه هخهر هج النـ هيب ـ صلى للا عليه وسلم ـ هوُه هو يـه ُق ُ
ك هر ُس ُ
الم :ال إلههه إال للا وأهن ه
الْغُ ُ
ِ ()2
ِ ِ
أخهر هجهُ ِيب ِم ِن النار).
هلل الذي ْ
قلت :هذا هو هدف الداعية املسلم ،وهذه هي رسالة املسلني إىل غريهم :حب اخلري للناس
أمجعني ،واإلحسان َلم إبرادة النجاة َلم ،فهذا رسول للا ـ صلى للا عليه وسلم ـ يعود جارا له
يهودي ،ليطمئن على سالمة صحة ابنه املريض ،الذي كان َيدمه ،فيكتب للا تعاىل للغالم
النجاة من اخللود يف النار ،بسبب تلك الزَّيرة الت سبقها الكثري من العالقات اإلنسانية
احلميدة ،من حسن اجلوار ،والسؤال واَلدية ،والعون واإلغاثة والصدقة ،واالبتسامة والتحية،
والتقدير واالحرتام املتبادل ،األمر الذي فتح للا بسببه القلوب لقبول دعوة النيب ـ صلى للا عليه
وسلم ـ له ابلدخول يف اإلسالم.
وهذا ما يفعله املبشرون النصارى يف أدغال أفريقيا ،ويف غريها من بالد املسلمني ،يقدمون العون
للفقري واحملتاج ،ويغيثون امللهوف واملضرور ،ويعاجلون املريض ويطعمون اجلائع ،ويكسون
( )1انظر :تفسري الطربي ( ،)138/14تفسري ابن كثري ( ،)113/4تفسري السعدي ( ،)329 /1تفسري
الشعراوي (.)3369 /1
( )2انظر :تفسري ابن كثري (.)26 / 2
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العاري ،ليصلوا إىل بغيتهم بفتح قلوب الناس َلم مبحاسن األخالق .وحنن املسلمون أوىل بذلك
منهم.
وقال السعدي يف تفسريه( :أي :ال ينهاكم للا عن الرب والصلة ،واملكافأة ابملعروف ،والقسط
للمشركني ،من أقاربكم وغريهم ،حيث كانوا حبال مل ينتصبوا لقتالكم يف الدين واإلخراج من
دَّيركم ،فليس عليكم جناح أن تصلوهم ،فإن صلتهم يف هذه احلالة ال حمذور فيها).

()1

اخلامتة :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:
أوالً :أهم النتائج:
 .1املسلم مأمور ابإلحسان العام ،واإلحسان لغري املسلمني -إذا انضبط بضوابط
الشريعة  -له آاثر حسنة يف دعوهتم لدين للا تعاىل.
 .2اإلسالم دين العدل يف شرائعه وأحكامه ،وعليه قامت السماوات واألرض.
حرم للا الظلم على نفسه وعلى عباده ،وأقسم بعزت وجالله أن ينصر دعوة املظلوم.
ّ .3

اثنياً :التوصيات:

األوىل :حاجة الدعاة إىل اإلسالم إىل استثمار خلق اإلحسان يف دعوة غري املسلمني.
الثاين ضرورة نشر ثقافة العدل واإلحسان بني شعوب العامل على اختالف مللهم،
لكف قوى الطغيان والقتل واألذى واالعتداء على بعض بدون وجه حق.
ت البحث بتوفيق للا تعاىل ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

( )1انظر :تفسري السعدي (.)856 /1
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(املراجع )
)1

لقرآن الكرمي (عز قائله ،وجل منزله).
)2

اإلحسان إىل الكفار ،رؤية شرعية أخالقية .مقال يف موقع إسالم ويب.

)3

اإلحسان إىل غري املسلمني وأثره يف الدعوة إىل للا .مقال يف موقع الطريق إىل للا.

)4

اإلتقان يف علوم القرآن ،املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف:
911هـ) ،احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :اَليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة:
1394هـ ،عدد األجزاء 4 :جملدات.

)5

الرزاق احلسين ،أبو الفيض،
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
اتج العروس من جواهر القاموس ،املؤلفّ :
املل ّقب مبرتضى ،الزبيدي (ت 1205هـ) ،احملقق :جمموعة من احملققني ،الناشر :دار اَلداية.

)6

التحرير والتنوير «َترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد» ،املؤلف:
حممد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 1393هـ) ،الناشر :الدار التونسية للنشر – تونس  ،سنة
النشر 1984 :هـ ،عدد األجزاء. 30 :

)7

التعريفات ،املؤلف :علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) ،احملقق:
ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت –لبنان،
الطبعة :األوىل 1403هـ 1983-م ،عدد األجزاء1 :جملدا.

)8

تفسري اإلمام الشافعي ،املؤلف :الشافعي أبو عبد للا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن
شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي (املتوىف204 :هـ) ،مجع وَتقيق
ودراسة :د .أمحد بن مصطفى الفران (رسالة دكتوراه) ،الناشر :دار التدمرية  -اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل 2006 - 1427 :م ،عدد األجزاء 3 :جملدات.

)9

تفسري الشعراوي – اخلواطر ،املؤلف :حممد متويل الشعراوي (املتوىف1418 :هـ) ،الناشر :مطابع
أخبار اليوم ،ت نشره عام 1997م ،عشرون جملدا.

)10

تفسري القرآن العظيمَ ،تليف :إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء ،دار النشر :دار
الفكر – بريوت –  1401هـ.

)11

تفسري القرآن العظيم البن أيب حات ،املؤلف :أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر
التميمي ،احلنظلي ،الرازي ابن أيب حات (املتوىف327 :هـ) ،احملقق :أسعد حممد الطيب ،الناشر:
مكتبة نزار مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثالثة  1419 -هـ.
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)12

تفسري حدائق الروح والرُيان يف روايب علوم القرآن ،املؤلف :الشيخ العالمة حممد األمني بن عبد للا
العلوي اَلرري الشافعي ،إشراف ومراجعة :الدكتور هاشم حممد علي بن حسني مهدي ،الناشر:
دار طوق النجاة ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م ،عدد األجزاء33 :
( 32وجملد للمقدمة).

)13

تفسري املراغي ،املؤلف :أمحد بن مصطفى املراغي (املتوىف1371 :هـ) ،الناشر :شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،الطبعة :األوىل 1365 ،هـ  1946 -م ،عدد
األجزاء 30 :جملدا.

)14

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،املؤلف :عبد الرمحن بن انصر بن عبد للا السعدي
(املتوىف1376 :هـ) ،احملقق :عبد الرمحن بن معال اللوُيق ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل
1420هـ  2000-م ،جملد واحد .

)15

جامع البيان عن َتويل آي القرآنَ ،تليف :حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر،
دار النشر :دار الفكر ،بريوت –  1405هـ.

)16

اجلامع الكبري  -سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد بن عيسى بن هس ْورة بن موسى بن الضحاك،
الرتمذي ،أبو عيسى (املتوىف279 :هـ) ،احملقق :بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي
– بريوت ،سنة النشر 1998 :م  ،عدد األجزاء 6 :جملدات.

)17

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول للا ـ صلى للا عليه وسلم ـ وسننه وأَّيمه ،صحيح
البخاري ،املؤلف :حممد بن إمساعيل أبو عبدللا البخاري اجلعفي ،احملقق :حممد زهري بن انصر
الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة  ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ  ،عدد األجزاء. 9 :

)18

احلسنة والسيئة ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس661( ،ـ 728هـ)َ ،تقيق د.
حممد مجيل غازي ،الناشر مطبعة املدين ،مكان النشر القاهرة ،جملد واحد.

)19

حاشية (األصول الثالثة حملمد بن عبد الوهاب) ،املؤلف :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي
القحطاين احلنبلي النجدي (املتوىف1392 :هـ) ،الناشر :دار الزاحم ،الطبعة :الثانية1423 ،هـ-
2002م ،جملد واحد.

)20

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول للا صلى للا عليه وسلم ،املؤلف:
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :هـ) ،احملقق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،عدد األجزاء 5 :جملدا.
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)21

الدر املنثور ،املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :هـ) ،الناشر:
دار الفكر – بريوت ،عدد األجزاء 8 :جملدا.

)22

سنن ابن ماجه ،املؤلف :ابن ماجة أبو عبد للا حممد بن يزيد القزوين ،وماجة اسم أبيه يزيد
(املتوىف273 :هـ)َ ،تقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيسى البايب احلليب ،جملدان.

)23

سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد بن عيسى بن هس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى
(املتوىف279 :هـ)َ ،تقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر (جـ  ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد الباقي (جـ ،)3
وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف (جـ  ، )5 ،4الناشر :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احلليب – مصر  ،الطبعة :الثانية 1395 ،هـ ،عدد األجزاء 5 :أجزاء .

)24

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،املؤلف :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف:
393هـ)َ ،تقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة
 1407هـ  1987 -م ،عدد األجزاء6 :

)25

صحيح اجلامع الصغري وزَّيداته ،املؤلف :أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،بن احلاج نوح بن جنايت
بن آدم ،األشقودري األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،الناشر :املكتب اإلسالمي  ،عدد األجزاء. 2 :

)26

يف ظالل القرآن ،املؤلف :سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب (املتوىف1385 :هـ) ،الناشر :دار
الشروق  -بريوت -القاهرة ،الطبعة :السابعة عشر  1412 -هـ.

)27

القاموس احمليط ،املؤلف :جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى (املتوىف817 :هـ)،
العرقسوسي ،الناشر :مؤسسة
َتقيق :مكتب َتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إبشراف :حممد نعيم
ُ
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة :الثامنة 1426 ،هـ  2005 -م  ،جملد واحد.

)28

لسان العرب ،املؤلف :حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعي اإلفريقي (املتوىف711 :هـ) ،الناشر :دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ ،
عدد األجزاء 15 :جملدا.

)29

جمموع الفتاوى ،املؤلف :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف:
728هـ)  ،احملقق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية  ،عام النشر1416 :هـ1995/م .
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)30

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،املؤلف :أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن
متام بن عطية األندلسي احملاريب (املتوىف542 :هـ)  ،احملقق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،
الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت  ،الطبعة :األوىل  1422 -هـ .

)31

خمتار الصحاح ،املؤلف :زين الدين أبو عبد للا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي
(املتوىف666 :هـ) ،احملقق :يوسف الشيخ حممد ،الناشر :املكتبة العصرية  -الدار النموذجية،
بريوت – صيدا ،الطبعة :اخلامسة1420 ،هـ 1999 /م ،عدد األجزاء.1 :

)32

معجم مقاييس اللغة ،املؤلف :أمحد بن فارس بن زكرَّي القزوين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف:
395هـ) ،احملقق :عبد السالم حممد هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام النشر1399 :هـ -
1979م ،عدد األجزاء 6 :جملدات.

