مفهوم اإلحسان وصوره املتعلقة ابلتعامل مع اآلخرين يف القرآن
الكرمي
ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العاملي الرابع للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكرمي يف أورواب( ،مؤمتر العدل
واإلحسان يف القرآن الكرمي والسنة النبوية) ،والذي يعقد يف الفرتة من اجلمعة -األحد /15يوليو/
2016م مبانشسرت ابململكة املتحدة.

إعداد:
د .سعاد بنت جابر الفيفي
األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
وبعد،،،
فإن هذه ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر العاملي الرابع للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكرمي يف أورواب( ،مؤمتر العدل
واإلحسان يف القرآن الكرمي والسنة النبوية) ،والذي يعقد يف الفرتة من اجلمعة -األحد /15يوليو2016 /م
مبانشسرت ابململكة املتحدة.
هذا البحث بعنوان :مفهوم اإلحسان ،وصوره املتعلقة ابلتعامل مع اآلخرين يف القرآن الكرمي ،وهو يندرج حتت
احملور األول من حماور املؤمتر والذي هو بعنوان :أتصيل مفهوم العدل واإلحسان ابالنفراد واالقرتان ،وتدبر اآلايت
الواردة يف ذلك.

املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل
له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن حممداً عبد هللا ورسوله عليه وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم.
اإلحسان خلق عظيم ،وصفة نبيلةَ ،أمر هللا سبحانه وتعاىل عباده ابالتصاف به قال تعاىل( :إِن اّللَ ََيْ ُمُر ِابلْ َع ْد ِل
يتاء ِذي الْقرىب وي ْنهى ع ِن الْفح ِ
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جاء لفظ اإلحسان يف القرآن الكرمي ليدل على معان أكرب من جمرد كونه إحسان العبادة هلل تعاىل ،بل نراه قد
جتاوز هذا املعىن إىل معان أخرى تشمل سلوكيات األفراد وأخالقهم وتعاملهم مع اآلخرين.
وردت كلمة (حسن) بتصريفاهتا يف عدة مواضع من القرآن الكرمي مبعان متعددة ،فهي يف موضع تدور حول إتقان
الشيء بفعله على أحسن الوجوه ،ويف موضع آخر حول عبادة هللا تعاىل مع استحضار مراقبته ،كما أتت مبعىن
اإلخالص ،ومبعاين أخرى تدور حول معىن التفضل واإلنعام ،وعدم اإلساءة.
فهو مبعىن إحسان العمل وإتقانه وإصالحه ،سواء يف العبادات أو يف املعامالت أو أي عمل كان ،وذلك يف قوله
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ومبعىن اإلحسان إىل الناس ،الوالدين واألقربني واليتامى واملساكني واملسلمني وسائر اخللق ،يف قوله تعاىلَ ( :وإِ ْذ
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ومبعىن االحسان إىل خملوقات هللا يف قوله تعاىلَ ( :وال تُ ْفس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ َ ْ ْ
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وعلى هذا فاإلحسان احلق ليس إحسان صالة وصيام وعبادة هلل فقط ،بل هو أوسع من ذلك فهو عبادة
ومعاملة وحسن خلق.
هذا البحث يلقي الضوء على مفهوم اإلحسان ،وبعض صوره اليت وردت يف القرآن الكرمي واليت هلا تعلق ابلتعامل
مع اآلخرين ،مما دعت إليه الشريعة.

أمهية املوضوع :تظهر أمهية هذا البحث من خالل النقاط التالية:
 /1يتناول هذا البحث موضوعاً من موضوعات القرآن الكرمي ،وال شك أنه موضوع جدير ابلبحث ألمهية ما
تعلق به وهو القرآن الكرمي.
 /2أن صور اإلحسان ال تقتصر على األعمال القلبية كما هو املتبادر إىل األفهام ،بل تتعدى ذلك إىل جماالت
أوسع تضمنها القرآن الكرمي والسنة النبوية.
 /3أن اإلحسان من املوضوعات املهمة آلاثره على الفرد واجملتمع ،مما يدعو الباحثني لدراسته وإبرازه حلث األفراد
واجملتمعات على تطبقيه والعمل به.
أهداف البحث:
 /1تتبع ألفاظ اإلحسان الواردة يف القرآن الكرمي ،وبيان معانيها.
 /2التعرف على صور اإلحسان املتعلقة ابلتعامل مع اآلخرين املذكورة يف القرآن الكرمي.
الدراسات السابقة:
بعد البحث واالطالع والسؤال للمراكز العلمية وجدت عدداً من الكتب واألحباث تتحدث عن اإلحسان من
عدة جوانب ،منها:

 /1كتاب مقدمة يف فقه أصول الدعوة ،شرح حديث جربيل عليه السالم :اإلسالم واإلميان ،واإلحسان ،لألستاذ
أمحد سالم ،حتدث فيه عن أمهية الدعوة مستشهداً حبديث جربيل عليه السالم ،مقتصراً يف اإلحسان على تعريفه
وذكر اإلحسان يف العبادة فقط.
 /2الرتهيب من أكل مال اليتيم ،والرتغيب يف اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم ،لألستاذ أبو عبد الرمحن
األثري ،كما هو ظاهر من العنوان فقد اقتصر املؤلف على جمال واحد من جماالت اإلحسان وهو اإلحسان إىل
األرملة واليتيم واملسكني.
 /3حبث بعنوان :اإلحسان :أمهيته وأقسامه ،ومثراته ،كتبه :د .مسفر بن سعيد الغامدي عام 1420ه ،تناول فيه
أمهية اإلحسان  ،وذكر فيه أن األعمال تتفاضل حبسب فعلها ابإلحسان وعدمه ،ومثل ابلتقوى واإلحسان،
والتقوى والعفو والصفح وغريها ،ث ذكر مثرات اإلحسان وفيها :اخللود يف جنات النعيم ،حب هللا للمحسنني
وتفضله عليهم وغريها.

مشكلة البحث:
حتدث عدد من الباحثني عن اإلحسان شرحاً وبياانً؛ إال أهنم اقتصروا يف كتاابهتم على جانب األعمال القلبية يف
عبادة هللا عز وجل ،أو على جانب إعانة الفقراء واحملتاجني وعيادة املرضى ،مع كون السياقات اليت جاء فيها يف
القرآن الكرمي تدل على معان أوسع مما ذكروه ،فهو يشمل كل جوانب حياة اإلنسان ،عالقته مع اآلخرين ،ومع
جمتمعه  ،ومع الكون من حوله ،يسعى هذا البحث لبيان مفهوم اإلحسان ،وصوره اليت جاء هبا يف القرآن الكرمي
املتعلقة ابملعاملة للداللة عليها والتنبيه هلا وألمهيتها للفرد يف نفسه وعبادته وتعامله مع كل ما خلقه هللا تعاىل.
منهج البحث:

سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي ،فتتبعت لفظ اإلحسان ومشتقاته يف النصوص القرآنية ،ث
قمت بتحليلها ومعرفة املراد منها ،ومعانيها من خالل أقوال املفسرين ،ث قسمتها إىل عناوين ،وضعت حتت كل
عنوان ما يتعلق به ،وفق منهج التفسري املوضوعي ،واستشهدت له بنصوص من السنة النبوية.
خطة البحث:
يتضمن هذا البحث مقدمة ،ومبحثني ،ث خامتة تتبعها فهارس.
أما املقدمة ،ففيها ذكر ألمهية املوضوع ،وأهدافه ،وخطته ،ومنهجه.
واملبحث األول :مفهوم اإلحسان يف القرآن الكرمي.
وأما املبحث الثاين :صور اإلحسان املتعلقة ابلتعامل مع اآلخرين يف القرآن الكرمي.
ث خامتة تتضمن نتائج البحث وتوصياته .تليها فهارس البحث.

املبحث األول :مفهوم اإلحسان يف القرآن الكرمي.

اإلحسان لغة :مشتق من (حسن) ،نعت ملا َح ُسن ،ضده اإلساءة والقبح ،وهو مصدر أحسن حيسن إحساانً،1

يقال :أحسن الرجل :أتى ابحلسن ،وأحسن الشيء :أتى به حسناً ،وأحسن إىل عمرو :أسدى إليه خرياً ،2فهو
على هذا يتعدى بنفسه ،ويتعدى كذلك بغريه ،3وهو يف عمومه اتقان العمل وفعل ما ينبغي فعله من اخلري ،4وقال
ابن جزي" :5االحسان له ثالث معان :فعل احلسنات ،واإلنعام على الناس ،ومراقبة هللا تعاىل املشار إليها يف قوله
صلى هللا عليه وسلم« :اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه» ،7"6واإلحسان واإلنعام واإلفضال :نظائر.8
اإلحسان يف االصطالح :االحسان هو فعل املأمور به سواء كان إحسان املرء لنفسه أو إىل الناس ،9وسواء تعلق
ابلعقائد أو ابلعبادات أو بغريمها ،وحقيقةُ اإلحسا ُن اإلتيا ُن ابألعمال على الوجه ِ
الالئق فيكون حسنُها الوصفي
 1ينظر :هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف370 :ه ) ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،ط2001 ،1م .183/4 ،معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكراي القزوين الرازي ،أبو
احلسني (املتوىف395 :ه ) ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،ه 1979 ،م.57/2 ،
 2ينظر :خمتار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (املتوىف666 :ه ) ،حتقيق :يوسف
الشيخ حممد ،املكتبة العصرية ،الدار النموذجية ،بريوت ،صيدا ،ط1420 ،5ه 1999 ،م ،ص.73
 3ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوىف:
671ه ) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2ه1964 ،م.166/10 ،
 4ينظر :كتاب التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف816 :ه ) ،حتقيق :ضبطه وصححه مجاعة من
العلماء إبشراف الناشر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1403 ،1ه1983 ،م ،ص.12
 5هو :حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا ابن جزي الكليب الغرانطي ،يكىن أاب القاسم ،برع يف فنون العربية والفقه واألصول
واألدب واحلديث ،له مصنفات منها :وسيلة املسلم يف هتذيب مسلم والبارع يف قراءة انفع ،توىف سنة741 :ه.
أنظر :الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (املتوىف852 :ه )،
حتقيق :حممد عبد املعيد ضان ،جملس دائرة املعارف العثمانية ،صيدر اابد ،اهلند ،ط1392 ،2ه 1972 /م.89/5 .
 6أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اإلميان ،ابب :سؤال جربيل النيب صلى هللا عليه وسلم عن اإلميان واإلسالم واإلحسان
وعلم الساعة ،رقم احلديث ( .19/1 ،)50وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اإلميان ،ابب :معرفة اإلميان واإلسالم
والقدر ،رقم احلديث (.36/1 ،)8
 7التسهيل لعلوم التنزيل ،أبو القاسم ،ابن جزي الكليب الغرانطي (املتوىف741 :ه ) ،الدكتور عبد هللا اخلالدي ،شركة دار األرقم بن
أيب األرقم ،بريوت ،ط1416 ،1ه.32/1 .
 8ينظر :البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي (املتوىف:
745ه ) ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،ه.352/1 ،
 9ينظر :جمموعة الفتاوى لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين املتوىف سنة 728ه ،اعتىن به وخرج أحاديثه :عامر
اجلزار ،أنور الباز ،ط1426 ،3ه2005/م ،دار الوفاء ،املنصورة.19/15 ،

مستل ِزُم حلسنها الذايت ،1وهو كقول النيب صلى هللا عليه وسلم يف تعريفه لإلحسان " :أن تعبد هللا كأنك تراه فإن
مل تكن تراه فإنه يراك" ،فيستحضر قربه وأنه بني يديه ،فيتقن العبادة وحيسن العمل.

ومعىن االحسان خيتلف ابختالف السياق الذي جيي فيه ،وذلك ظاهر يف القرآن الكرمي فقد ورد يف عدة مواضع
مبعان خمتلفة على حسب السياق ،من املعاين اليت جاء فيها يف القرآن الكرمي:
ِ
•جاء مبعىن اإلميان يف قوله تعاىل( :فَأَ َاثب هم اّلل ِمبا قَالُوا جنات َجت ِري ِمن َحتتِها األَنْهار خالِ ِد ِ
ْ
َُ ْ ُ َ
ين ف َيها َوذَل َ
َ
ْ َْ َُ َ َ
ك َجَزاءُ
ِِ
توحيدا
ني) (سورة املائدة  ،)85:أي :املوحدين املخلصني يف إمياهنم ،فهم قد أحسنوا أبن وحدوا هللا
ً
الْ ُم ْحسن َ

خالصا مل يشركوا فيه معه أحد ،وأقروا بصدق أنبياء هللا ،وصدق الكتب اليت جاءوا هبا من عند هللا ،وأدوا فرائضه
ً
واجتنبوا معاصيه وذلك كمال إحسان احملسنني.2

•وجاء مبعىن إتقان العمل يف قوله تعاىل( :الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طني) سورة
3
ص َوَرُك ْم) سورة التغابن،3:
صوَرُك ْم فَأ ْ
َح َس َن ُ
السجدة ،7 :واملعىن الذي أتقن كل شيء خلقه وأحكمه  ،ومنه ( َو َ
ِ
َح َس ِن تَ ْق ِومي) التني.4 :
نسا َن ِيف أ ْ
وقوله( :لََق ْد َخلَ ْقنَا ْاإل َ

•وجاء مبعىن الفضل والزايدة يف قوله تعاىل( :وإذا حييتم بتحية فحيوا أبحسن منها أو ردوها) سورة النساء،86 :
أي :إذا سلم عليكم املسلم ،فردوا عليه أبفضل مما سلم أبن يزاد يف رد السالم ،أو ردوا عليه مبثل ما سلم.4

 1ينظر :تفسري إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى (املتوىف982 :ه)،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.153/5 ،
 2ينظر :جامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :ه )،
حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه2000/م.512/10 ،
 3ينظر :اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه ،وأحكامه ،ومجل من فنون علومه ،أبو حممد مكي بن أيب طالب
َمحوش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين ث األندلسي القرطيب املالكي (املتوىف437 :ه ) ،حتقيق :جمموعة رسائل جامعية
بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،جامعة الشارقة ،إبشراف أ .د :الشاهد البوشيخي ،كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،ط1429 ،1ه2008/م.5751/9 .
 4ينظر :تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ث الدمشقي (املتوىف774 :ه ) ،حتقيق :سامي
بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2ه1999/م .368/2 .فتح القدير ،حممد بن علي بن حممد بن
عبد هللا الشوكاين اليمن (املتوىف1250 :ه ) ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،بريوت ،ط1414 /1ه.
.569/1

•وجاء مبعىن الصدق يف قوله تعاىل( :حنن نقص عليك أحسن القصص) سورة يوسف ،2:ومنه قوله تعاىل( :هللا
نزل أحسن احلديث) سورة الزمر ،23:فأحسن احلديث :أصدقه ،وأحسن القصص أي :أصدقها.1
ِِ
وه ُه ْم قَتَ ر َوال ِذلة
َح َسنُوا ْ
احلُ ْس َىن َوِزَاي َدة َوال يَ ْرَه ُق ُو ُج َ
ين أ ْ
•وجاء مبعىن اجلنة واجلزاء على العمل يف قوله تعاىل( :للذ َ
اجلَن ِة ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن) سورة يونس ،26 :فهو تعاىل َو َعد احملسنني من عباده على إحساهنم ،أن
اب ْ
أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
جيزيهم على أعماهلم الصاحلة ابحلسىن وهي اجلنة ،ووعدهم مع احلسىن الزايدة عليها ،وهي أن يكرمهم ابلنظر إليه،
يدهم غفراان ورضو ًاان .2
وأن يعطيهم غُرفا من آللئ ،وأن يز َ
• وجاء مبعىن الفعل احلسن يف قوله تعاىل( :وليحلفن ابهلل إن أردان إال احلسىن) سورة التوبة ،107 :أي :وليحلفن
من بنوه" :إن أردان إال احلسىن" ،ببنائناه ،رفقاً ابملسلمني ،ومنفعة وتوسعة على أهل الضعف الذين يعجزون عن
املصري إىل مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للصالة فيه ،وتلك هي الفعلة احلسنة اليت ادعوها.3
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َح َس َن َع َمالً)
َجَر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
ين َآمنُوا َو َعملُوا الصاحلَات إان ال نُض ُ
•وجاء مبعىن العمل الصاحل ،يف قوله تعاىل( :إن الذ َ

(سورة الكهف  ،)30:أي :أن من أحسن يف عمله أبن عمل األعمال الصاحلة فاهلل جل وعال ال يضيع أجره،

أي :جزاء عمله :بل جيازيه بعمله احلسن اجلزاء األوىف.4
وقد جاء التنصيص على بعض األعمال الصاحلة اليت وصفت ابحلسن من ذلك:
ِِ
ِ
 وصف الصابرون أبهنم من احملسنني يف قوله تعاىل( :و ْ ِ ِ
ني) (سورة هود
َجَر الْ ُم ْحسن َ
يع أ ْ
اص ْرب فَإن اّللَ ال يُض ُ
َ
.)115:

 كما وصف العافني عن الناس كذلك بكوهنم حمسنني يف قوله تعاىل( :والعافني عن الناس وهللا حيب
احملسنني) سورة آل عمران.134:

 1ينظر :تفسري املاتريدي (أتويالت أهل السنة) ،حممد بن حممد بن حممود ،أبو منصور املاتريدي (املتوىف333 :ه ) ،حتقيق :د.
جمدي ابسلوم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1426 ،1ه  2005،م.205/6 .
 2ينظر :جامع البيان يف أتويل القرآن .71/15
 3ينظر :جامع البيان عن أتويل القرآن .470/14
 4ينظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكن الشنقيطي (املتوىف:
1393ه ) ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان1415 ،ه1995/م.271/3 ،

ِ
ك
 ووصف من يقوم الليل للتهجد واالستغفار بكونه من احملسنني يف قوله تعاىل( :إِن ُه ْم َكانُوا قَ ْب َل َذل َ
ِ ِ
ِِ
َس َحا ِر ُه ْم يَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن) سورة الذارايت:
ُْحمسن َ
ني (َ )16كانُوا قَليالً م َن اللْي ِل َما يَ ْه َجعُو َن (َ )17وِابْأل ْ
.18-16
 كما وصف اجملاهد بنفسه وماله ابحملسن يف قوله تعاىل( :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع
احملسنني) سورة العنكبوت.69 :
وعلى هذا فمفهوم اإلحسان واسع ،فكل عمل طيب وصنيع متقن يصح وصفه ابحلسن ،وهو كذلك يشمل كل
عمل وكل تعامل ،يف عالقة العبد بربه ،وعالقته أبسرته ،وعالقته مبجتمعه ،وعالقاته ابلبشرية والكون مجيعاً،1
واحملسنون هم الذين أحسنوا يف عبادة اخلالق ،أبن عبدوه على وجه املراقبة والنصيحة يف عبوديته ،وقاموا مبا قدروا
عليه منها ،وأحسنوا إىل عباد هللا مبا يقدرون عليه من اإلحسان القويل والفعلي ،من بذل اإلحسان املايل،
واإلحسان البدين ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وتعليم اجلاهلني ،ونصيحة املعرضني ،وغري ذلك من وجوه
الرب واإلحسان.2

املبحث الثاين :صور اإلحسان املتعلقة ابلتعامل مع اآلخرين يف القرآن الكرمي.
اإلحسان هو أعلى مراتب الدين جاء األمر به يف قوله تعاىل( :إن هللا َيمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب
وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي) سورة النحل ،90 :وهذه آية من أمجع اآلايت يف األمر بكل خري والنهي عن
كل شر ،فكما أحسن هللا للعبد إبحسان خلقه (وصوركم فأحسن صوركم) سورة غافر ،64 :مع انعامه عليه،
وصرفه الضر عنه ،عليه هو أن ُحي ِسن( ،وأ ِ
ك) سورة القصص ،77 :وإحسانه يكون
َح َس َن اّللُ إِلَْي َ
َحسن َك َما أ ْ
َ ْ
بفعل الطاعات واجتناب املعاصي ،واتقان العمل ،واإلنعام والتفضل لآلخرين ،واإلحسان خللق هللا كلهم ،وعلى
هذا فاإلحسان املأمور به نوعان:
أحدمها :واجب ،وهو اإلنصاف ،والقيام مبا جيب عليك للخلق حبسب ما توجه عليك من احلقوق.
 1ينظر :يف ظالل القرآن ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب (املتوىف1385 :ه ) ،دار الشروق ،بريوت ،القاهرة ،ط،17
1412ه.2190/4 .
 2ينظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي (املتوىف1376 :ه ) ،حتقيق :عبد
الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه  2000/م ،ص.362

والثاين :إحسان مستحب ،وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدين ،أو مايل ،أو علمي ،أو توجيه خلري دين ،أو
مصلحة دنيوية ،فكل معروف صدقة ،وكل ما أدخل السرور على اخللق صدقة وإحسان ،وكل ما أزال عنهم ما
يكرهون ،ودفع عنهم ما ال يرتضون من قليل أو كثري ،فهو صدقة وإحسان ،1وهو عند إحسانه ينال اجلزاء الذي
ِ
ِ
َسأْ ُْمت فَلَها) سورة اإلسراء ،3:قال ابن عطية:2
َح َسنتُ ْم أ ْ
هو من جنس العمل( :إِ ْن أ ْ
َح َسنتُ ْم ألَن ُفس ُك ْم َوإ ْن أ َ
اإلح ِ
سان هو فعل كل مندوب إليه ،فمن األشياء ما هو مندوب إليه ،ومنها ما هو فرض ،إال أن حد االجزاء
" َو ِْ ْ

منه داخل يف العدل ،والتكميل الزائد على حد االجزاء داخل يف اإلحسان".3

وقد جاءت يف القرآن الكرمي صور عديدة من اإلحسان ،تضمنت احسان هللا يف خلقه للخلق ،واحسانه يف
تقديره لألقدار اليت تصيبهم ،واحسانه املتضمن انعامه عليهم وتوفيقه هلم.
كما تضمن القرآن الكرمي إحسان العبد يف عبادته هلل ،وهو ما تضمنه حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:
«اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك» ،وهو مراقبة هللا يف كل ما يفعله العبد مستشعراً أبن
هللا يراه ،كما تضمنت صوراً من احسان العبد ألقاربه وأصحاب احلاجات ،وصوراً من احسانه يف كل ما يصدر
عنه من قول أو فعل ،ومقياسه يف ذلك أن يكون هذا الفعل احلسن هو مما استحسنه هللا منه ،وليس مما يستحسنه
العبد بنفسه فقط ،فإن الفاسق رمبا يكون الفسق يف نظره حسناً ،وهو ليس حبسن.4
 1ينظر :هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار ،أبو عبد هللا ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا بن انصر
بن محد آل سعدي (املتوىف1376 :ه ) ،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية،
ط1423 ،4ه  .ص.128
2
هو :عبد احلق بن غالب بن عبد بن عطية أبو حممد الغرانطي القاضي ،اإلمام الكبري قدوة املفسرين ،كان فقيهاً ،عارفاً
ابألحكام ،واحلديث ،والتفسري ،ابرع يف األدب ،بصري بلسان العرب ،واسع املعرفة ،له يد يف اإلنشاء والنظم والنثر ،له
التفسري املشهور املسمى احملرر الوجيز ،توىف سنة 541ه .
ينظر :طبقات املفسرين العشرين ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :ه ) ،حتقيق :علي حممد عمر،
مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1396/1ه  .ص .61طبقات املفسرين ،حممد بن علي بن أمحد ،مشس الدين الداوودي املالكي
(املتوىف945 :ه ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.266/1 .
 3ينظر :احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب
(املتوىف542 :ه ) ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1422 ،1ه.416/3 .
 4ينظر :مفاتيح الغيب ،التفسري الكبري ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي
خطيب الري (املتوىف606 :ه ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1420 ،3ه .377/29 .

وما يعنينا هنا هو صور اإلحسان املتعلقة مبا يصدر عن الشخص جتاه غريه يف القرآن الكرمي ،وهي تنقسم إىل
نوعني:
النوع األول :أصناف أمر هللا ابإلحسان إليهم ،وهم:
الصنف األول :من بينهم وبني اإلنسان قرابة:
وذكر منهم الوالدين ،فأمر تعاىل ابإلحسان إليهم يف كثري من املواضع يف كتابه ،قال تعاىل( :وابلوالدين إحساانً)
سورة البقرة ،83 :فجعله أمراً؛ كأنه يقول :وإحساانً ابلوالدي ِن ،أي :أ ِ
إحساان.1
َحسنُوا إىل الوالدين ْ
ْ
وقد قرن هللا بني عبادته واإلحسان إىل الوالدين فقال( :وأعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً وابلوالدين إحساانً) سورة
النساء ،36 :كما قرن بني الشكر له تعاىل ،والشكر للوالدين يف قوله تعاىل( :أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري)
سورة لقمان ،14 :لوجوه:
الوجه األول :أن نعمة الوالدين أعظم النعم بعد نعمة هللا تعاىل على العبد ،وذلك ألن الوالدين مها األصل ومها
السبب يف كون الولد ووجوده كما أهنما منعمان عليه ابلرتبية.
الوجه الثاين :أن هللا تعاىل ال يطلب إبنعامه على العبد عوضاً ،والوالدان كذلك ،فإهنما ال يطلبان على اإلنعام
على الولد ابلتنشئة والرتبية واإلحسان إليه عوضاً.
الوجه الثالث :أن هللا تعاىل ينعم على العبد ولو أتى العبد أبعظم اجلرائم ،وكذا الوالدان ال يقطعان عن الولد
كرمهما وحناهنما ،وإن كان الولد مسيئاً هلما.2
واإلحسان أقصى الرب ،يدخل فيه كل ما جيب للوالدين من الرعاية والعناية ،من معاشرهتما ابملعروف ،والتواضع
هلما ،وامتثال أمرمها ،والدعاء هلما ابملغفرة بعد مماهتما ،وصلة أهل ودمها ،3ومنه فعل املعروف هلما ،والقول
اجلميل ،وخفض جناح الذل رمحة هبما ،والتحنن عليهما ،والرأفة هبما ،والدعاء ابخلري هلما ،وما أشبه ذلك من
 1ينظر :معاىن القرآن لألخفش ،أبو احلسن اجملاشعي ابلوالء ،البلخي ث البصري ،املعروف ابألخفش األوسط (املتوىف215 :ه )،
حتقيق :الدكتورة هدى حممود قراعة ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1411 ،1ه 1990/م.134/1 .
 2ينظر :التفسري الكبري .568/3
 3ينظر :اجلامع ألحكام القرآن .13/2

األفعال اليت ندب هللا عباده أن يفعلوا هبما ،1وعليه أال يؤذيهما وإن كاان كافرين ،وأن يدعومها إىل عبادة هللا ابللني
والرفق ،وكذا إن كاان فاسقني حيسن خطاهبما ابملعروف من غري غلظة وجفاء.2
وثىن بذكر قرابة املسلم ،وهم من يربطه هبم رحم من قبل األب أو األم ،وقد أمر هللا تعاىل ابإلحسان إليهم يف قوله
تعاىل( :وأعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً وابلوالدين إحساانً وبذي القرىب) سورة النساء ،36 :فذكر الوالدين ث ذوي
القرىب تقدمياً لألوكد ،إذ الوالدان مها أحق يف اإلحسان إليهما ،ث أتبعهما بذي القرىب؛ ملشاركتهما الوالدين يف
القرابة ،وألن صلة األرحام مؤكدة أيضاً 3يف نصوص كثرية ،قال تعاىل( :واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام)
تعظيما ألمره ،4واملعىن :واتقوا األرحام أن تقطعوها ،5وقال
سورة النساء ،1:فعطفه ( َو ْاأل َْر َح َام) على لفظ اجلاللة
ً
تعاىل( :وآت ذا القرىب حقه) سورة اإلسراء ،26 :وهذا من األمر بصلة الرحم وحفظها ،6فاإلحسان إليهم يكون

بصلتهم ،واالنفاق عليهم ،والقيام مبا حيتاجون إليه حبسب وسع العبد وما تبلغ إليه قدرته ،7مع الصرب على آذاهم
ول ِ
وحتمل اساءاهتم ،كما أمر النيب صلى هللا عليه وسلم الرجل الذي اشتكى إليه قرابته بقوله :اي َر ُس َ
اّلل إِن يل قَ َرابَةً
ِ
ِ
َصلُهم وي ْقطَع ِوين ،وأ ِ
ِ
ت فَ َكأََّنَا
ت كما قُ ْل َ
َحلُ ُم َعْن ُه ْم َوَْجي َهلُو َن َعلَي ،فقال« :لَئ ْن ُكْن َ
ُحس ُن إِلَْي ِه ْم َويُسيئُو َن إيلَ ،وأ ْ
أ ُ ْ ََ ُ َ ْ
8
ِ
ت على ذلك» ،1فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم هذا
تُ ِسف ُه ْم الْ َمل وال يََز ُال َم َع َ
ك من اّلل ظَ ِهري عليهم ما ُد ْم َ
احملسن أبن ال شيء عليه ،وأن اإلث العظيم عليهم يف قطيعته وإدخال األذى عليه.2
 1ينظر :جامع البيان يف أتويل القرآن .292/2
 2ينظر :فتح البيان يف مقاصد القرآن ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسين البخاري ِ
القنوجي
ُ
ِ
يدا،
صَ
األنصاري ،املَكتبة العصرية للطبَاعة والن ْشرَ ،
(املتوىف1307 :ه ) ،عن بطبعه وقدم له وراجعهَ :عبد هللا بن إبراهيم َ
بَريوت 1412 ،ه 1992/م.213/1 .
 3ينظر :البحر احمليط .459/1
 4ينظر :تفسري الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين (املتوىف502 :ه ) ،من أول سورة
آل عمران ،وحىت اآلية  113من سورة النساء ،حتقيق ودراسة :د .عادل بن علي ِ
الش ِدي ،دار الوطن ،الرايض ،ط،1
 1424ه 2003/م.1325/3 .
 5ينظر :جامع البيان .523/7
 6ينظر :احملرر الوجيز .50/2
 7ينظر :فتح القدير .126/1
 8املل :هو الرماد أو الرتاب احلار.
ينظر :غريب احلديث ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :ه ) ،حتقيق :د .عبد املعطي
أمني القلعجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1405 ،1ه 1985/م.373/2 .

ويدخل حتت هذا الصنف الزوجة ،جاءت نصوص الشريعة ابإلحسان إليها فقال تعاىل( :وعاشروهن ابملعروف)
سورة النساء ،19 :أي :صاحبوهن ابملعروف.3
وقد ذهب طائفة من العلماء إىل أن املراد ابلصاحب ابجلنب الذي جاء األمر ابإلحسان إليه يف قوله تعاىل:
(وأعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً وابلوالدين إحساانً وبذي القرىب واليتامى واملساكني واجلاري ذي القرىب واجلار
اجلنب والصاحب ابجلنب) سورة النساء ،36 :أهنا الزوجة ،4واإلحسان إليها يكون ابإلحسان يف كالمها ،وبرها،
واإلنفاق عليها ،وجيتنب ما ال يليق هبا من الشتم واإليذاء ،وغري ذلك.5
وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم« :استَ وصوا ِابلنِس ِاء ،فَِإن املرأََة خلِ َقت ِمن ِضلَع ،وإِن أ َْعوج َشيء ِيف ِ
الضلَ ِع
ْْ ُ
َْ ُ ْ ْ
َ
َ
ََ ْ
أَعالَه ،فَِإ ْن َذهب ِ
صوا ِابلنِ َس ِاء» ،6أي :أوصيكم ِهبن خرياً فاقبلوا
َْ َ
يمهُ َك َس ْرتَهَُ ،وإِ ْن تَ َرْكتَهُ َملْ يََزْل أ َْع َو َج ،فَ ْ
ْ ُ
استَ ْو ُ
ت تُق ُ
وصييت فِي ِهن وارفقوا ِهبن وأحسنوا عشرهتن فَِإهنن ُخلِ ْق َن من ضلع ،وقال عليه الصالة والسالمَ « :خْي ُرُك ْم َخْي ُرُك ْم
ِأل َْهلِ ِهَ ،وأ ََان َخْي ُرُك ْم ِأل َْهلِي».7
وقد جاءت نصوص الشريعة بكيفيات أخرى لإلحسان إىل الزوجة فمن ذلك الدعاء بصالح األهل وأبن يقر هللا
8
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْلنَا
ب لَنَا م ْن أ َْزَواجنَا َوذُ ِرايتنَا قُرَة أ َْع ُني َو ْ
ين يَ ُقولُو َن َرب نَا َه ْ
عينيه برؤية صالحهم وطاعتهم  ،قال تعاىلَ :
(والذ َ
ِ ِ
ني إَِم ًاما) سورة الفرقان :آية .74:
ل ْل ُمتق َ
ومن ذلك معاونة أهله يف املنزل وقد فعل ذلك النيب عليه الصالة والسالم ،حيث سألت عائشة ما كان النيب صلى
ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
ضَر ِت الصالَةُ َخَر َج
هللا عليه وسلم يصنع يف بيته؟ قالتَ « :كا َن يَ ُكو ُن ِيف م ْهنَة أ َْهله  -تَ ْع ِن خ ْد َم َة أ َْهله  -فَِإ َذا َح َ
إِ َىل الصالَِة».1
 1أخرجه مسلم يف كتاب :الرب والصلة واآلداب ،ابب :صلة الرحم وحترمي قطيعتها ،رقم احلديث (.1982/4 ،)2558
 2ينظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف676 :ه ) ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،ط1392 ،2ه .115/16 .
 3ينظر :تفسري املاتريدي .84/3
 4ينظر :جامع البيان .342/8
 5ينظر :تفسري املاتريدي .84/3
 6أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء ،ابب خلق آدم صلوات هللا عليه وذريته ،برقم (.133/4 .)3331
 7أخرجه ابن ماجة يف سننه برقم ( .636/1 )1977والرتمذي يف سننه برقم ( .457/2 )1162قال األلباين" :صحيح".
 8ينظر :جامع البيان .318/19

ِ
اب لَ ُك ْم ِم َن النِ َس ِاء
ومن ذلك العدل بني نساءه يف النفقة واملبيت ويف كل ما جيب هلن قال تعاىل( :فَانْك ُحوا َما طَ َ
ث ورابع فَِإ ْن ِخ ْفتُم أَال تَع ِدلُوا فَو ِ
اح َد ًة) سورة النساء.3 :
َمثْ َىن َوثَُال َ َ ُ َ َ
ْ
ْ
َ
وهذا يف ما هو دون امليل القليب الذي قال هللا فيه( :ولَن تست ِطيعوا أَ ْن ت ع ِدلُوا ب ِ ِ
صتُ ْم فَ َال َمتِيلُوا ُكل
َ ْ َْ َ
ني الن َساء َولَ ْو َحَر ْ
َ ْ َ َْ ُ
الْمي ِل فَتَ َذروها َكالْمعل َق ِة وإِ ْن تُصلِحوا وتَت ُقوا فَِإن اّلل َكا َن َغ ُف ِ
يما) سورة النساء.129 :
َْ
َ
ورا َرح ً
ً
ُ َ َُ َ ْ ُ َ
فإن كره الرجل من امرأته َدمامة أو ُخلًُقا فعليه ابلصرب عليها ،وإيفاءها حقها وعشرهتا ابملعروف ،ويتقي هللا فيها
2
ِ
وهن
برتك اجلور فيما جيب هلا من حقوقها ،من القسمة ،والنفقة ،والعشرة ابملعروف  ،فاهلل تعاىل يقولَ ( :وعاش ُر ُ
ِ
وهن فَ َعسى أَ ْن تَكَْرُهوا َشْيئاً َوَْجي َع َل اّللُ فِ ِيه َخ ْرياً َكثِريا) سورة النساء ،19 :ويقولَ ( :وإِ ِن
ِابلْ َم ْع ُروف فَِإ ْن َك ِرْهتُ ُم ُ
ضر ِ
امرأَة خافَت ِمن ب علِها نُ ُشوزا أَو إِ ْعراضا فَ َال جنَاح علَي ِهما أَ ْن يصلِحا ب ي نَ هما ص ْلحا والص ْلح خي ر وأ ِ
ت
ً ْ َ ً
ُ ْ َ َْ ُ َ ُ ً َ ُ َ ْ َ ْ
َْ َ ْ ْ َْ َ
ُ َ َْ َ
ُح َ
س الشح َوإِ ْن ُْحت ِسنُوا َوتَت ُقوا فَِإن اّللَ َكا َن ِمبَا تَ ْع َملُو َن َخبِ ًريا) سورة النساء.128 :
ْاألَنْ ُف ُ
واإلحسان املأمور به يف هذه اآلية خطاب لألزواج ،يعن وإن حتسنوا ابإلقامة على نسائكم وإن كرهتموهن وتيقنتم
النشوز واإلعراض ،وما يؤدي إىل األذى واخلصومة فإن هللا كان مبا تعملون من اإلحسان والتقوى خبرياً ،وهو
يثيبكم عليه.3
الق مر ِ
اتن فَِإ ْمساك
فإن استحالت العشرة بني الزوجني فلهما أن يفرتقا افرتاقاً مشروطاً ابإلحسان ،قال تعاىل( :الط ُ َ
ِمبَْع ُروف أ َْو تَ ْس ِريح إبِِ ْحسان) سورة البقرة.229 :
وإَّنا أمر ابإلحسان يف التسريح ألن يف (التسريح) قطع احلقوق اليت أوجبها النكاح ،فأمر عند قطعها عنها
ابإلحسان إليها ،4أبن يسرحها وال يظلمها شيئاً من حقها ،وال يؤذيها ويشتمها ،وأن يدعها حىت متضي عدهتا
ويعطيها مهرها إن كان عليه هلا شيء من املهر ،5وال َيخذ على فراقه هلا شيئا من ماهلا ،فاهلل يقولَ ( :وال َِحيل لَ ُك ْم

 1أخرجه البخاري يف كتاب الصالة ،ابب ما كان يف حاجة أهله فأقيمت الصالة ،برقم (.136/1 .)676
 2ينظر :جامع البيان .284/9
 3ينظر :التفسري الكبري .237/11
 4ينظر :تفسري املاتريدي .165/2
 5ينظر :جامع البيان .485/4

ِ
ِ
ِ
ود اّلل) وهي املخالعة ابملعروف ،إذا كرهت الزوجة زوجها،
يما ُح ُد َ
أَ ْن َأتْ ُخ ُذوا مما آتَْي تُ ُم ُ
وهن َشْي ئًا إال أَ ْن َخيَافَا أَال يُق َ
وخافت أال تطيع هللا فيه ،فتدفع له مقابل فراقها.1

ومن هذا الصنف األوالد ،جاء األمر ابإلحسان إليهم ،إذ هم مسؤولية الوالدين يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم:
ِ
ِِ
اعية علَى ب ي ِ
ت
« ُكل ُك ْم َراع َوُكل ُك ْم َمسؤول ،فَا ِإل َم ُام َراع َوُه َو َم ْسؤولَ ،والر ُج ُل َراع َعلَى أ َْهله َوُه َو َم ْسؤولَ ،واملَْرأَةُ َر َ َ َْ
ِ ِ
العْب ُد َراع َعلَى َم ِال َسيِ ِد ِه َوُه َو َم ْسئُول ،أَالَ فَ ُكل ُك ْم َراع َوُكل ُك ْم َم ْسئُول».2
َزْوج َها َوه َي َم ْسؤولَةَ ،و َ
واألوالد ودائع عند والديهم يقومون على مصاحلهم الدينية والدنيوية ،فيعلموهنم ويؤدبوهنم ويكفوهنم عن املفاسد،
وَيمروهنم بطاعة هللا ومالزمة التقوى على الدوام ،وإذا رأوا منهم معصية هلل ردعوهم وزجروهم عنها ،3وهو الواجب
ِ
ِ
اس
ين َآمنُوا قُوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم َان ًرا َوقُ ُ
على الوالدين جتاه أوالدهم املذكور يف قوله تعاىلَ ( :اي أَي َها الذ َ
ود َها الن ُ
ِ ِ ِ
و ِْ
صو َن اّللَ َما أ ََمَرُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَم ُرو َن) سورة التحرمي ،6 :فاألوالد عند
احل َج َارةُ َعلَْي َها َم َالئ َكة غ َالظ ش َداد َال يَ ْع ُ
َ
والديهم موصى هبم ،فإما أن يقوموا بتلك الوصية ،وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب.4

ومن اإلحسان إليهم الدعاء هلم ابلصالح واهلداية كما يف قوله تعاىل( :رب اجعلن مقيم الصالة ومن ذرييت) سورة
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني إِماماً) سورة الفرقان.74 :
اج َع ْلنا ل ْل ُمتق َ
ب لَنا م ْن أ َْزواجنا َوذُ ِرايتنا قُرَة أ َْع ُني َو ْ
الرعد ،40 :وقولهَ ( :ربنا َه ْ
ومن اإلحسان هلم إشعارهم حببه وتقديره هلم واهتمامه هبم ،واحاطتهم بعنايته ،ومراعاة حاجتهم النفسية واجلسدية،
واعتبار ضعفهم وقلة حيلتهم واعتمادهم على والديهم ،فقد جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم احلث على ذلك
يف العموم بقوله« :لَي ِ
صغِ َريَان َويُ َوقِْر َكبِ َريَان» ،5ولذلك كان النيب صلى هللا عليه وسلم َيخذ
س منا َم ْن َملْ يَ ْر َح ْم َ
ْ َ
احلسن وأسامة بن زيد ويقول« :اللهم إِِين أ ُِحب هما فَأ ِ
َحب ُه َما» ،6مشعراً هلم حببه ،وحميطاً هلم بعنايته ،ويف صورة من
ُ
َُ
ول اّللِ
صور إحسان النيب صلى هللا عليه وسلم للصغار ما رواه عبد هللا بن شداد عن أبيه قالَ " :خَر َج َعلَْي نَا َر ُس ُ
 1ينظر :تفسري السعدي .102/1
 2أخرجه البخاري يف كتاب النكاح ،ابب قو أنفسكم وأهليكم انرا ،برقم ( .26/7 .)5188وأخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة،
ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق ابلرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم ،برقم (.)1829
,1459/3
 3ينظر :جامع البيان .492/23
 4ينظر :تفسري السعدي .166/1
 5أخرجه أبو داود يف سننه برقم ( .286/4 .)4943والرتمذي يف سننه برقم ( .385/3 )1919قال األلباين" :صحيح".
 6أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ،ابب مناقب احلسن واحلسني رضي هللا عنهما ،برقم (.26/5 .)3747

صلى هللا علَي ِه وسلم ِيف إِح َدى ص َال ِيت الْعِش ِاء وهو ح ِامل حسنا أَو حسي نا ،فَت َقدم رس ُ ِ
صلى هللاُ َعلَْي ِه
ْ
ول اّلل َ
َ
َ َ َ ََُ َ
َ ًَ ْ ُ ًَْ َ َ َ ُ
ُ َْ ََ َ
ِ ِ
ت َرأْ ِسي َوإِ َذا الصِيب
ص َالتِِه َس ْج َد ًة أَطَا َهلَا ،قَ َ
َو َسل َم فَ َو َ
صلى فَ َس َج َد بَ ْ َ
ال أَِيب :فَ َرفَ ْع ُ
اين َ
ض َعهُُ ،ث َكب َر للص َالة فَ َ
ني ظَ ْهَر َْ
ول اّللِ صلى هللا علَي ِه وسلم ،وهو س ِ
ودي ،فَلَما قَضى رس ُ ِ
اجد فَرجعت إِ َىل سج ِ
َعلَى ظَه ِر رس ِ
ََْ ُ
ول اّلل َ
َ
ُُ
َ َُ
ُ َ ْ َ َ َ ََُ َ
ْ َُ
صلى هللاُ
ال الناس :اي رس َ ِ
ِ
ك َس ْج َدةً أَطَْلتَ َها َحىت ظَنَ نا أَنهُ قَ ْد
ص َالتِ َ
ول اّلل ،إِن َ
ت بَ ْ َ
ك َس َج ْد َ
اين َ
َعلَْيه َو َسل َم الص َالةَ قَ َ ُ َ َ ُ
ني ظَ ْهَر َْ
ِ
ك َمل ي ُكن ولَ ِكن اب ِن ارَحتلَِن فَ َك ِرهت أَ ْن أُع ِجلَه حىت ي ْق ِ
ض َي
ك ،قَ َ
َح َد َ
وحى إِلَْي َ
ْ َْ
ْ ُ
َ ُ َ َ
ث أ َْمر أ َْو أَنهُ يُ َ
الُ « :كل ذَل َ ْ َ ْ َ
اجتَهُ»".1
َح َ
ويف صورة أخرى من احسانه إىل الصغار ورمحته هبم ما روي من «أَن رس َ ِ
ِ
صلِي
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم َكا َن يُ َ
ول اّلل َ
َُ
ِ ِ
ِ
وهو ح ِامل أُمامةَ بِْنت زي نَ ِ ِ
الع ِ
اص بْ ِن َربِ َيعةَ بْ ِن َعْب ِد َمشْس فَِإذَا
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َمَ ،وِألَِيب َ
ب بْنت َر ُسول اّلل َ
ََُ َ
َ َ َ َْ َ
ض َع َهاَ ،وإِذَا قَ َام َمحَلَ َها».2
َس َج َد َو َ
وقد جاءت نصوص الشريعة مؤكدة على اإلحسان إىل البنات لضعف قوهتن ،وقلة حيلتهن ،واحتياجهن إىل
التحصني ،مع كراهتهن من كثري من الناس ،خبالف الصبيان فإهنم خيالفوهنن يف مجيع ذلك.3
ِ ِ ِِ
ِ
َح َس َن إِلَْي ِهنُ ،كن لَهُ ِسْت ًرا ِم َن النا ِر» ،4وعنه:
قال النيب صلى هللا عليه وسلمَ « :م ْن يَلي م ْن َهذه البَ نَات َشْي ئًا ،فَأ ْ

اجلَنةُ» ،5واملراد من اإلحسان هلن هنا قدر زائد
َح َس َن إِلَْي ِهن ،فَلَهُ ْ
« َم ْن َع َ
ال ثََال َ
ث بَنَات ،فَأَدبَ ُهنَ ،وَزو َج ُهنَ ،وأ ْ
عما هو واجب هلن من القيام على شؤوهنن ابلنفقة والكسوة وغريها ،وصيانتهن ،والنظر يف أصلح األحوال هلن،
وتعليمهن ما جيب تعليمه ،وأتديبهن وزجرهن عما ال يليق هبن ،مع عدم اظهار الضجر منهن ،وال الكراهة هلن،
وال استثقاهلن؛ فإن ذلك يكدر اإلحسان.6
الصنف الثاين :من هو ضعيف حمتاج إىل اإلحسان ،وهم:
 1أخرجه النسائي يف سننه برقم ( .229/2 .)1141قال األلباين" :صحيح".
 2أخرجه البخاري يف كتاب الصالة ،ابب إذا محل جارية صغرية على عنقه يف الصالة ،برقم (.109/1 .)516
 3ينظر :الت ْف ِسريُ البَ ِسْيط ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (املتوىف468 :ه ) ،حتقيق:
أصل حتقيقه يف ( )15رسالة دكتوراه جبامعة اإلمام حممد بن سعود ،ث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه،
عمادة البحث العلمي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط1430 ،1ه .22/20 .
 4أخرجه البخاري يف كتاب األدب ،ابب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته ،برقم (.7/8 .)5995
 5أخرجه أبو داود يف سننه برقم ( .338/4 ،)5147والرتمذي يف سننه برقم ( .384/3 ،)1916قال األلباين" :صحيح".
 6ينظر:

اليتامى ،مجع يتيم ،وهو كل َمن فقد والده قبل البلوغ من ذكر أو أنثى ،وأوصى هللا تعاىل ابحلسان إليهم والعناية

هبم يف نصوص كثرية منها قوله تعاىل( :وأعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً وابلوالدين إحساانً وبذي القرىب واليتامى)

سورة النساء ،36 :وإَّنا أمر ابإلحسان إليهم ألنه ليس هلم من يربيهم ويقوم على شؤوهنم ،فهم أهل لإلحسان
ك َماذَا يُْن ِف ُقو َن قُ ْل َما أَنْ َف ْقتُ ْم ِم ْن
إليهم ،ابلعطف عليهم ورعايتهم وتربيتهم واالنفاق عليهم قال تعاىل( :يَ ْسئَ لُونَ َ
ِ ِ
ني والْيَتامى والْمساكِ ِ
ِ
ني َوابْ ِن السبِ ِيل َوما تَ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ْري فَِإن اّللَ بِِه َعلِيم) سورة البقرة:
َ َ
َخ ْري فَل ْلوال َديْ ِن َو ْاألَقْ َرب َ َ
 ،215مع احلرص على حفظ أموال اليتامى إن كان وصياً عليهم ،1كما يف قوله تعاىل( :وال تقربوا مال اليتيم إال
ابليت هي أحسن) سورة األنعام ،152 :وإَّنا ذكر مال اليتيم دون غريه مع كون مال غريه مبثابته يف التحرمي؛ ألن
2
ضَر
الطمع فيه لقلة من يراعيه أقوى ،فكان أوىل ابلذكر  ،مع التلطف هلم ابلقول كما يف قوله تعاىلَ ( :وإِذا َح َ
ِ
ِ
وه ْم ِمْنهُ َوقُولُوا َهلُْم قَ ْوالً َم ْع ُروفاً) النساء.8 :
الْق ْس َمةَ أُولُوا الْ ُق ْرىب َوالْيَتامى َوالْ َمساك ُ
ني فَ ْارُزقُ ُ

وحلث املسلمني على اإلحسان إىل اليتامى فقد جاءت نصوص الشريعة تبني أجر من حيسن إىل األيتام فعن النيب
صلى هللا عليه وسلم قال« :ومن أحسن إىل يتيمة أو يتيم عنده كنت أان وهو يف اجلنة كهاتني وقرن بني
أصبعيه» ،3وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أان وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا ،وقال إبصبعيه السبابة
والوسطى» ،4وقد شكى رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قسوة قلبه فقال له« :أطعم املسكني وامسح رأس
اليتيم».5

 1ينظر :الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (املتوىف:
468ه ) ،حتقيق وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود ،علي حممد معوض ،د .أمحد حممد صرية ،د .أمحد عبد الغن اجلمل ،د.
عبد الرمحن عويس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1415 ،1ه 1994/م .49/2 .التفسري الكبري .76/10
 2ينظر :النكت والعيون ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري ابملاوردي (املتوىف450 :ه )،
حتقيق :سيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.187/2 ،
ِِ
 3أخرجه أمحد يف مسنده برقم ( ،)22153قال حمققه" :حسن لغريه" ويف أوله " :من مسح رأ ِ
ْس يَتيم َملْ ميَْ َس ْحهُ إِال ّلل َكا َن لَهُ
َْ َ َ َ َ َ
ت َعلَْي َها يَ ُدهُ َح َسنَات" هذا الشطر منه ضعفه احملقق.
بِ ُك ِل َش ْعَرة َمر ْ
ينظر :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف241 :ه ) ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1ه /
2001م.474/36 .
 4أخرجه البخاري ،كتاب :األدب ،ابب :فضل من يعول يتيماً ،رقم احلديث (.53/7 .)5659
 5أخرجه أمحد يف مسنده برقم ( ،)7576قال احملقق" :يف سنده ضعف جلهالة الراوي" ينظر :مسند أمحد بن حنبل ،22/13

الفقراء واملساكني ،والفقراء مجع فقري ،والفقري :هو كسري الظهر ،والفقر :الكسر ،والفقار :عظم يف الظهر يكسر،1
واملفقور :الذي نزعت فقره من ظهره من شدة الفقر ،وال حال أشد من هذه ،وقد أخرب هللا عنهم بقوله( :ال
يستطيعون ضرابً يف األرض) سورة البقرة ،273 :فصار الفقري مبنزلة من انقطع صلبه ولصق ابألرض من احلاجة،2
والفقري الذين جيد دون كفايته.3
واملساكني مجع مسكني ،وهو مفعيل من املسكنة ،4واملسكنة الفاقة واحلاجة ،وهي خشوعها وذهلا ،واملساكني أهل
الفاقة واحلاجة من املسلمني 5وهم الذين يتجملون فال يبدون حاجتهم وال يسألون ،6وصفهم النيب صلى هللا عليه
ِ
ِ ِ
صد َق َعلَْي ِه».7
ني :الْ ُمتَ َعف ُ
وسلم بقوله« :الْم ْسك ُ
اس َشْي ئًاَ ،وَال يُ ْفطَ ُن لَهُ فَيُتَ َ
ف الذي َال يَ ْسأ َُل الن َ
وذهب مجاعة من السلف إىل أن الفقري واملسكني سواء ال فرق بينهما يف املعىن ،وإن افرتقا يف االسم ،وذهب
اجلمهور إىل أهنما صنفان جيمعهما قلة املال والفاقة ،ولعل املسكني أشد فاقة؛ ألنه ال شيء له ،والفقري من له
بعض ما يكفيه ويقيمه.8
واإلحسان إليهم يكون إبحسان القول هلم لقوله تعاىلَ ( :وأَما السآئل فَالَ تَْن َه ْر) سورة الضحى ،10 :وإبيتائهم
1
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين
ني َوابْ َن السبِ ِيل ذل َ
حقوقهم اليت جعلها هللا هلم  ،يف قوله تعاىل( :فَآت َذا الْ ُق ْرىب َحقهُ َوالْم ْسك َ
ك َخْي ر للذ َ
وقال ابن حجر يف فتح الباري (" :)151/11وألمحد من حديث أيب هريرة أن رجال شكى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
قسوة قلبه فقال« :أطعم املسكني وامسح رأس اليتيم» ،وسنده حسن" ،وكذلك حسن سنده بدر الدين العين يف عمدة
القاري .306/22
 1ينظر :تفسري املاتريدي .351/10
 2ينظر :اجلامع ألحكام القرآن .169/8
 3ينظر :النكت والعيون .374/2
 4جامع البيان .293/2
 5جامع البيان .137/2
 6ينظر :النكت والعيون .374/2
 7أخرجه أمحد يف مسنده برقم ( .)3636قال احملقق" :صحيح لغريه" .145/6 .وأخرجه أبو داود يف سننه برقم ( .)1632قال
احملقق" :سنده صحيح" .ينظر :سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
الس ِجستاين (املتوىف275 :ه ) ،شعيب األرنؤوط ،حممد ِ
األزدي ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية ،ط 1430 ،1ه /
َ
َ
ْ
2009م.74/3 .
 8ينظر :البحر احمليط .441/5

ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن) سورة الروم ،38 :وتفقد أحواهلم والسؤال عنهم واإلنعام عليهم ابملال
يُِر ُ
يدو َن َو ْجهَ اّلل َوأُولئِ َ
والطعام ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :الساعي على األرملة واملسكني ،كاجملاهد يف سبيل هللا ،أو القائم
الليل الصائم النهار».2
ابن السبيل ،وهو الذي انقطعت به األسباب عن بلده ومستقره وماله ،3كاملسافر ،والضيف الذي حيل ويرحتل،
والسبيل هو الطريق ،مسي ابن السبيل بذلك ملالزمته الطريق ،كما مسي ابن املاء ملالزمته له ،4وإَّنا أمر هللا
ابإلحسان إليه لكونه مجع بني الفقر والغربة عن األهل واملال ،5قال تعاىلَ ( :و ْاعبُ ُدوا اّللَ َوال تُ ْش ِرُكوا بِِه َشْيئاً
ب والص ِ
وِابلْوالِ َديْ ِن إِ ْحساانً وبِ ِذي الْ ُقرىب والْيَتامى والْمساكِ ِ
ب ِاب ْجلَْن ِ
اح ِ
اجلا ِر ْ ِ
ب َوابْ ِن
اجلا ِر ِذي الْ ُق ْرىب َو ْ
ني َو ْ
اجلُنُ َ
َ َ
ْ َ
َ
َ
السبِ ِيل) سورة النساء ،36 :واإلحسان البن السبيل يكون أبن يعينه إن احتاج إىل معونة أبن يدفع إليه ما يكفيه

إىل أن يبلغ مقصده ،6ويضيفه ويكرمه إن احتاج إىل ضيافة ،وأن حيمله إن احتاج إىل ما حيمل عليه ،7مع إيتاءه
8
ِِ
قات لِْل ُف َقر ِاء والْمساكِ ِ
ني َعلَْيها
ني َوالْعامل َ
الصدقات والزكاة اليت أمر هللا له هبا يف حنو قوله تعاىل( :إَِّنَا الص َد ُ
َ َ
ِ
ِ
الر ِ
َوالْ ُم َؤل َف ِة قُلُوبُ ُه ْم َوِيف ِ
يضةً ِم َن اّللِ) سورة التوبة .60 :وذلك هو
ني َوِيف َسبِ ِيل اّلل َوابْ ِن السبِ ِيل فَ ِر َ
قاب َوالْغا ِرم َ
اإلحسان الذي أمر هللا له به ،وهو احلق املذكور يف قوله تعاىل( :فآت ذا القرىب حقه واملكسني وابن السبيل) سورة

الروم.38:
ملك اليمني ،وهم الرقيق ،وإَّنا أضيف امللك إىل اليمني الختصاصها ابلتصرف ومماليك الرجل حتت يده ،وهو
ت رجلك ،وبطشت يدك.9
املتعارف عليه يف الناس ،وهي كما يقال :تكلم فوكَ ،
ومش ْ
 1جامع البيان .292/2
 2أخرجه البخاري يف كتاب النفقات ،ابب :فضل النفقة على األهل ،برقم ( .62/7 ،)5353وأخرجه مسلم يف كتاب الزهد
والرقائق ،ابب :اإلحسان إىل األرملة واملسكني ،برقم (.2286/4 )2982
 3ينظر :اجلامع ألحكام القرآن .187/7
 4ينظر :جامع البيان .346/3
 5ينظر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار هللا (املتوىف538 :ه ) ،دار
الكتاب العريب ،بريوت ،ط1407 ،3ه .283/2 .
 6ينظر :التفسري الكبري .328/20
 7ينظر :جامع البيان .347/8
 8ينظر :تفسري املاتريدي .280/8
 9ينظر :جامع البيان .348/8

وإَّنا أمر ابإلحسان إليهم ألن هللا جعلهم أذالء حتت أيدي من يستخدموهنم ويستعملوهنم يف حوائجهم ،وألن
أمثاهلم يف حاجة املطعم واملشرب وامللبس ،1فالرقيق ضعيف احليلة أسري يف أيدي الناس ،2ولذلك جاءت نصوص
الشريعة حتث على اإلحسان إليهم ،فمنها قوله تعاىلَ ( :و ْاعبُ ُدوا اّللَ َوال تُ ْش ِرُكوا بِِه َشْيئاً َوِابلْوالِ َديْ ِن إِ ْحساانً َوبِ ِذي
ب والص ِ
الْ ُقرىب والْيَتامى والْمساكِ ِ
ب ِاب ْجلَْن ِ
اح ِ
اجلا ِر ْ ِ
ب َوابْ ِن السبِ ِيل وما ملكت أميانكم)
اجلا ِر ِذي الْ ُق ْرىب َو ْ
ني َو ْ
اجلُنُ َ
َ َ
ْ َ
ت أَْميَانُ ُك ْم».3
سورة النساء ،36 :ومنها قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرض موته« :الص َالةََ ،وَما َملَ َك ْ

ت
وقد بني النيب صلى هللا عليه وسلم شيئاً من كيفية اإلحسان إليهم يف قوله« :إِ ْخ َوانُ ُك ْم َخ َولُ ُك ْمَ ،ج َعلَ ُه ُم اّللُ َْحت َ
ِ ِ
ِ
ِ
أَي ِدي ُكم ،فَمن َكا َن أَخوه َْحت ِ ِ
ِ ِ ْ
وه ْم
ُُ َ
وه ْم َما يَ ْغلبُ ُه ْم ،فَِإ ْن َكل ْفتُ ُم ُ
سَ ،والَ تُ َكل ُف ُ
ْ ْ َْ
ت يَده ،فَ ْليُطْع ْمهُ مما ََي ُك ُلَ ،ولْيُ ْلب ْسهُ مما يَْلبَ ُ
ِ
وه ْم».4
فَأَعينُ ُ
ففي هذا احلديث حث النيب صلى هللا عليه وسلم السادة إىل اإلحسان والتواضع حىت ال يرو ألنفسهم مزية على
عبيدهم ،فكلهم عبيد هلل ،لكنه تعاىل سخر بعضهم لبعض ،وملك بعضهم بعضاً إمتاماً للنعمة وتنفيذاً للحكمة.5
ومن اإلحسان الذي أراده هللا تعاىل ما جاء يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم عن أصحاب األجر ،وفيه
ِ
ِ
اإلحسان إىل اإلماء ،قال« :ورجل َكانَ ِ
يم َهاُ ،ث أ َْعتَ َق َها
ْ
َح َس َن َأتْديبَ َهاَ ،و َعل َم َها فَأ ْ
ت عْن َدهُ أ ََمة فَأَدبَ َها فَأ ْ
ََ ُ
َح َس َن تَ ْعل َ
َجَر ِان » ،6واملراد إبحسانه هنا تعليمها وأتديبها ابللطف والتأين واللني ال ابلعنف واألذى.7
فَتَ َزو َج َها فَلَهُ أ ْ
 1ينظر :تفسري املاتريدي .179/3
 2ينظر :تفسري ابن كثري .301/2
 3أخرجه ابن ماجة يف سننه برقم ( .)1625وأخرجه النسائي يف السنن الكربى برقم ( .)7057قال األلباين" :صحيح".
ينظر :سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزوين ،وماجة اسم أبيه يزيد (املتوىف273 :ه ) ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيسى البايب احلليب .519/1 .السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن
شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (املتوىف303 :ه ) ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أشرف عليه :شعيب
األرانؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1421 ،1ه 2001/م.387/6 .
 4أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان ،ابب املعاصي من أمر اجلاهلية وال يكفر صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرك ،برقم (.15/1 .)30
وأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان ،ابب إطعام اململوك مما َيكل وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه ،برقم (.)1661
.1283/3
 5ينظر :اجلامع ألحكام القرآن .190/5
 6أخرجه البخاري يف كتاب العلم ،ابب تعليم الرجل أمته وأهله ،برقم (.31/1 .)97
 7ينظر :عمدة القاري .121/2

ِ
َح َد ُك ْم َخ ِاد ُمهُ بِطَ َع ِام ِه ،فَِإ ْن َملْ ُْجيلِ ْسهُ َم َعهُ ،فَليُنَا ِولْهُ لُْق َمةً
ومنه ما جاء يف قوله النيب صلى هللا عليه وسلم« :إ َذا أَتَى أ َ
ِ
ِ ِ ِ
يل ِعالَ َجهُ».1
أ َْو لُْق َمتَ ْني أ َْو أُ ْكلَ ًة أ َْو أُ ْكلَتَ ْني ،فَإنهُ َو َ
الصنف الثالث :من له حق ال ُقرب واملخالطة ،وهم أنواع.
النوع األول :اجلار ،سواء كان جاراً ذا قُرىب ،أو جاراً ُجنباً ،واجلار ابلعموم :هو الذي جاورك وقرب منزله من
منزلك ،وهو نوعان :جار ذو قرابة ،فله حق اجلوار ،وحق الرحم ،2وجار جنب وهو اجلار البعيد منك ،فاجلنب:
البعد ،ومنه اجتنب فالن فالانً إذا بعد منه ،ومنه قيل للجنب :جنب لبعده من الطهر والصالة حىت يغتسل،
ورجل أجنيب أي :بعيد غريب ،فمعىن ذلك :واجلار اجملانب للقرابة أي :البعيد منها.3
ويف املراد ابجلار اجلنب أقوال :أحدها :أنه الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة ،قاله ابن عباس وجماهد وعطاء
وآخرون.
والثاين :أنه جارك عن ميينك ،وعن مشالك ،وبني يديك ،وخلفك ،رواه الضحاك ،عن ابن عباس ،والثالث :أنه
اليهودي والنصراين.4
وللجار مراتب بعضها أعلى من بعض ،وهي ثالثة :جار له حق واحد ،وجار له حقان ،وجار له ثالثة حقوق،
فأما الذي له حقوق ثالثة فهو اجلار املسلم القريب ،له حق القرابة ،وحق اإلسالم ،وحق اجلوار ،والذى له حقان
فهو اجلار املسلم ،له حق اإلسالم ،وحق اجلوار ،والذي له حق واحد هو اجلار الكافر ،له حق اجلوار خاصة.5
وقد جاء األمر ابإلحسان إىل اجلار يف نصوص كثرية ،منها قوله تعاىلَ ( :و ْاعبُ ُدوا اّللَ َوال تُ ْش ِرُكوا بِِه َشْيئاً َوِابلْوالِ َديْ ِن
ب والص ِ
إِ ْحساانً وبِ ِذي الْ ُقرىب والْيَتامى والْمساكِ ِ
ب ِاب ْجلَْن ِ
اح ِ
اجلا ِر ْ ِ
ب َوابْ ِن السبِ ِيل) سورة
اجلا ِر ِذي الْ ُق ْرىب َو ْ
ني َو ْ
اجلُنُ َ
َ َ
ْ َ
َ

 1أخرجه البخاري يف كتاب العتق ،ابب إذا أاته خادمه بطعامه ،برقم (.150/3 .)2557
 2ينظر :تفسري املاتريدي .173/3
 3ينظر :اهلداية إىل بلوغ النهاية .1321/2
 4ينظر :زاد املسري يف علم التفسري ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :ه ) ،حتقيق :عبد
الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1422 ،1ه .404/1 .
 5ينظر :تفسري املاتريدي .173/3

ِ
ِ ِ
ت أَنهُ َسيُ ِ
ورثُهُ» ،1وعنه
يل يُوص ِين ِاب ْجلَا ِر َحىت ظَنَ ْن ُ
النساء ،36 :وقال النيب صلى هللا عليه وسلمَ « :ما َزا َل ج ْرب ُ
2
ِ
ِ
ِ
ك ،فَأ ِ
َصْب ُه ْم
ك»  ،ويف رواية « ُث انْظُْر أ َْه َل بَْيت ِم ْن ج َريانِ َ
اه ْدهُ ج َريانَ َ
أيضاً« :إِ َذا طَبَ ْخ َ
ت َمَرقَةً فَأَ ْكث ْر َماءَ َها َوتَ َع َ
ِمْن ها ِمبعروف» ،3وعنه« :من َكا َن ي ؤِمن ِاب ِ
هلل َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر فَ ْليُ ْح ِس ْن إِ َىل َجا ِرِه».4
َْ
ُْ ُ
َ َْ ُ
واإلحسان إىل اجلار يكون أبن يتعاهده جاره ابهلدية والصدقة والدعوة والسؤال وتفقد األحوال واللطافة ابألقوال
واألفعال ،فإن استقرضه أقرضه ،وإن إستعانه أعانه ،وإن احتاج أعطاه ،وإن مرض عاده ،وإن أصابه خري هنأه،
وإن حلت به انئبة عزاه ،وغري ذلك من أوجه اإلحسان.5
رسول اّلل إن يل جاري ِن،
اباب كان حقه آكد ،فعن عائشةَ رضي هللا عنها قالت :قلت :اي َ
وكلما كان اجلار أقرب ً
ِ
ِ
اباب" ،6وإَّنا كان األقرب أحق ابهلدية؛ ألنه يرى ما يدخل يف بيت
فإىل أي ِهما أُهدي؟ قال" :إىل أقرِهب َما منك ً
جاره من هدية وغريها فتتشوف نفسه هلا خبالف األبعد ،مع كون األقرب أسرع إجابة جلاره يف املهمات
والنوائب.7
ِ
ابجلنب ،وهو الذي صحبك أبن كان إىل جوارك وجنبك ،وهذا يتحقق يف املرأة ،والرفيق
صاحب
النوع الثالث :ال
ُ

يف السفر ،والشريك يف التعلم ،والقاعد إىل جنب الرجل يف اجمللس أو املسجد أو غري ذلك.8

 1أخرجه البخاري يف كتاب األدب ،ابب الوصاة ابجلار ،برقم ( .10/8 .)6015وأخرجه مسلم يف كتاب :الرب والصلة ،ابب:
الوصية ابجلار واإلحسان إليه ،برقم (.2025/4 .)2624
 2أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة ،ابب الوصية ابجلار واإلحسان إليه ،برقم (.2025/4 ،)2625
 3أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة ،ابب الوصية ابجلار واإلحسان إليه ،برقم (.2025/4 ،)2625
 4أخرجه مسلم يف كتاب كتاب اإلميان ،ابب احلث على إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري ،برقم (.69/1 .)48
 5ينظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .177/1
 6أخرجه البخاري كتاب األدب ،ابب حق اجلوار يف قرب األبواب ،برقم (.11/8 .)6020
 7ينظر :مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،أبو احلسن عبيد هللا بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان هللا بن حسام
الدين الرمحاين املباركفوري (املتوىف1414 :ه ) ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،ط،3
1404ه 1984/م.373/6 .
 8ينظر :الكشاف .509/1

وقد جاء األمر ابإلحسان إليه يف قوله تعاىلَ ( :و ْاعبُ ُدوا اّللَ َوال تُ ْش ِرُكوا بِِه َشْيئاً َوِابلْوالِ َديْ ِن إِ ْحساانً َوبِ ِذي الْ ُق ْرىب
ب والص ِ
والْيَتامى والْمساكِ ِ
ب ِاب ْجلَْن ِ
اح ِ
اجلا ِر ْ ِ
ب َوابْ ِن السبِ ِيل) سورة النساء ،36 :وقال
اجلا ِر ِذي الْ ُق ْرىب َو ْ
ني َو ْ
اجلُنُ َ
َ َ
َ
ِ ِ ِ
اّلل خي رهم لِص ِ
احبِ ِه».1
النيب صلى هللا عليه وسلمَ « :خْي ُر األ ْ
َص َحاب عْن َد َ ْ ُ ُ ْ َ
ومن اإلحسان إىل الصاحب حفظ سره ،والقيام على حاجته ،وكف األذى عنه ،وقبول عذره ،وسرت عورته ،وعدم
تتبع زالته ،وإخالص النصح له.
النوع الثاين من صور اإلحسان يف القرآن الكرمي :ما يصدر عن العبد جتاه اآلخرين مما هو من اإلحسان ،وهو
ما نص هللا تعاىل على أن فاعله حمسن ،وصوره كثرية فمنها :اإلحسان إىل العباد حبسن اخللق ،وبذل النصح،
وتفريج الكرب ،وإعانة الضعيف ،وإغاثة امللهوف ،وإطعام اجلائع ،والتصدق على احملتاج ،وتعليم اجلاهل ،وإرشاد
الضال ،واإلصالح بني الناس ،ومنها تفصيالً:
ِ
تَ ،وأَتْبِ ِع السيِئَةَ
 /1حسن اخللق مع الناس عامة ،وفيه يقول النيب صلى هللا عليه وسلم« :ات ِق اّلل َحْي ثُ َما ُكْن َ
ِِ
اس ِخبُلُق َح َسن» ،2أي :تكلف معاشرة الناس ابجملاملة يف املعاملة وغريها ،من حنو طالقة
احلَ َسنَةَ متَْ ُح َهاَ ،و َخالق الن َ
الوجه ،وخفض اجلانب ،والتلطف واإليناس إليهم ،وبذل الندى ،وحتمل األذى.3

ِ ِِ
آايت الْ ِك ِ
تاب ْ ِ ِ
ني ()3
 /1إيتاء الزكاة والتصدق على احملتاج ،قال تعاىل( :تِْل َ
دى َوَر ْمحَةً ل ْل ُم ْحسن َ
ك ُ
احلَكيم (ُ )2ه ً
ال ِذ ِ
يمو َن الصال َة َويُ ْؤتُو َن الزكاةَ َوُه ْم ِابْآل ِخَرةِ ُه ْم يُوقِنُو َن) سورة لقمان ،4-2 :وقال تعاىل( :فَات ُقوا اّللَ َما
ين يُق ُ
َ
َطيعوا وأ ِ
ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن) سورة التغابن،16 :
استَطَ ْعتُ ْم َو ْ
َنف ُقوا َخ ْرياً ِألَن ُف ِس ُك ْم َوَمن يُ َ
وق ُشح نَ ْف ِس ِه فَأ ُْولَئِ َ
ْ
امسَعُوا َوأ ُ َ
فأمر سبحانه بسد حاجة احملتاجني إبيتائهم الزكاة إن كانوا من أهلها ،والتصدق عليهم ،هذا الفعل من العبد خري

له يف الدنيا واآلخرة.

 1أخرجه أمحد يف مسنده برقم ( .126/11 .)6566وأخرجه الرتمذي يف سننه برقم ( .333/4 .)1944قال األلباين:
"صحيح" ،وقوى إسناده شعيب األرنؤوط وجعله على شرط مسلم.
 2أخرجه الرتمذي يف سننه برقم ( .355/4 .)1987قال األلباين" :حسن".
 3ينظر :حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى (املتوىف1353 :ه ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت.104/6 .

ِ
ِ
ِ
 /2كظم الغيظ ،قال تعاىل( :ال ِذ ِ
ِِ
ني َع ِن الن ِ
اس َواّللُ ُِحيب
ني الْغَْي َظ َوالْعاف َ
ين يُْنف ُقو َن ِيف السراء َوالضراء َوالْكاظم َ
َ
ِِ
ني) سورة آل عمران ،134 :وكظم الغيظ هو حبس النفس وإمساكها عن معاقبة املستحق ،1ولكون هذا
الْ ُم ْحسن َ
الفعل شديد على النفس قال الرسول صلى هللا عليه وسلم حااثً الناس على امتثالهَ « :م ْن َكظَ َم َغْيظًا َوُه َو قَ ِادر
َعلَى أَ ْن يُْن ِف َذهَُ ،د َعاهُ اّللُ َعلَى ُرءُ ِ
اخلََالئِ ِق يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِةَ ،حىت ُخيَِ َريهُ ِيف أ ِ
احلُوِر َشاءَ».2
َي ْ
وس ْ
ِ ِِ ِ
ِ ِِ
صبَ ْرُْمت َهلَُو
 /3الصرب على األذى ،ومقابلة السيئة ابحلسنة ،قال تعاىلَ ( :وإِ ْن عاقَ ْب تُ ْم فَعاقبُوا مبثْ ِل َما عُوقْب تُ ْم به َولَئ ْن َ
ِ
َخْي ر لِلصابِ ِرين ( )126و ْ ِ
ضْيق ِمما ميَْ ُك ُرو َن ( )127إِن اّللَ َم َع
صْب ُرَك إِال ِابّلل َوال َْحتَز ْن َعلَْي ِه ْم َوال تَ ُ
ك ِيف َ
اص ْرب َوما َ
َ
َ
ِ
ِ
ين ُه ْم ُْحم ِسنُو َن) سورة النحل ،128-126 :وهذا من أجل أنواع اإلحسان لكوهنا من خصال
ين ات َق ْوا َوالذ َ
الذ َ
ِ
ِ
ك
َح َس ُن فَِإذَا الذي بَْي نَ َ
خواص اخللق ،اليت ينال هبا العبد الرفعة يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىلْ ( :ادفَ ْع ِابل ِيت ه َي أ ْ
محيم  -وما ي لَق ِ ِ
وب ي نَه ع َداوة َكأَنه وِيلي َِ
اها إِال ذُو َحظ َع ِظيم) سورة فصلت– 34 :
صبَ ُروا َوَما يُلَق َ
ََ ُ َ
ين َ
َ َْ ُ َ َ ُ َ
اها إال الذ َ
صبَ ُروا نفوسهم على ما تكره ،وأجربوها على
 ،35أي :وما يوفق هلذه اخلصلة احلميدة وهي كظم الغيظ إِال الذين َ

ما حيبه هللا ،فإن النفوس جمبولة على مقابلة املسيء إبساءته وعدم العفو عنه ،فكيف ابإلحسان إليه.3

ِ
ِ
ف
 /4العفو والصفح ،والنصوص فيها كثرية قال هللا تعاىلَ ( :وال تَز ُال تَطل ُع َعلى خائِنَة ِمْن ُه ْم إِال قَليالً ِمْن ُه ْم فَ ْ
اع ُ
ِِ
ِ
اص َف ُحوا َحىت ََيِْيتَ اّللُ ِأب َْم ِرهِ) سورة
ني) سورة املائدة ،13 :وقال( :فَ ْ
اص َف ْح إِن اّللَ ُحيب الْ ُم ْحسن َ
اع ُفوا َو ْ
َعْن ُه ْم َو ْ
َج ُرهُ َعلَى اّللِ) سورة الشورى ،40 :جعل هللا أجر العايف عليه تعاىل
البقرة ،109 :وقال( :فَ َم ْن َعفا َوأ ْ
َصلَ َح فَأ ْ
ف
لريغب النفوس يف العفو ،فيعامل العبد اخللق مبا حيب أن يعامله هللا به ،فكما حيب أن يعفو هللا عنه ،فَ ْليَ ْع ُ
عنهم.

 /5خماطبة الناس ابلقول اللني واللفظ احلسن ،قال تعاىل( :وقولوا للناس حسنا البقرة) سورة وقال تعاىل( :وقُل
ِ
ِِ ِ
َح َس ُن) سورة اإلسراء ،53 :فهذا أمر بكل كالم يقرب إىل هللا من قراءة وذكر ،وعلم وأمر
لعبَادي يَ ُقولُواْ ال ِيت ه َي أ ْ

 1ينظر :اهلداية إىل بلوغ النهاية .1128/2
 2أخرجه ابن ماجة يف سننه برقم ( .1400/2 .)4186قال األلباين" :حسن".
 3ينظر :تفسري السعدي ص .749

مبعروف وهني عن منكر ،وكالم حسن لطيف مع اخللق على اختالف مراتبهم ومنازهلم ،والقول احلسن داع لكل
خلق مجيل وعمل صاحل فمن ملك لسانه ملك مجيع أمره.1
ويف قول النيب صلى هللا عليه وسلم« :إِن ِيف اجلن ِة غُرفًا تُرى ظُهورها ِمن بطُ ِ
وهنَا َوبُطُونُ َها ِم ْن ظُ ُهوِرَها» ،فقام أعرايب
َ َ َ ُ َُ ْ ُ
فقال :لِمن ِهي اي رس َ ِ
ال« :لِمن أَطَاب ال َك َالم ،وأَطْعم الطعام ،وأَدام ِ
الصيَ َام ،و َ ِ
اس
َ َ ََ َ َ َ َ َ
َ
ول اّلل؟ قَ َ َ ْ
َْ َ َ َُ
َ
صلى ابللْي ِل َوالن ُ
نِيَام» ،2وفيه مجع النيب صلى هللا عليه وسلم بني إطعام الطعام ولني الكالم ،ليكمل بذلك اإلحسان إىل اخللق

ابلقول والفعل ،فال يتم اإلحسان إبطعام الطعام إال بلني الكالم وإفشاء السالم ،فإن أساء ابلقول بطل اإلحسان
ابلفعل من اإلطعام وغريه ،3كما قال تعاىل( :آي أيها الذين آمنوا ال تُ ِ
بطلوا صدقاتِكم ِ
ابملن واألذى) سورة البقرة:
.264
ويدخل يف ذلك جمادلة أهل الباطل ،فقد أكد هللا على أن الدعوة إليه تكون ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،واجملادلة
ِ
ابليت هي أحسن ،قال تعاىل( :ادع إِىل سبِ ِيل ربِك ِاب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
َح َس ُن) سورة
َ َ َ
ُْ
احلَ َسنَة َوجاد ْهلُْم ِابل ِيت ه َي أ ْ
َ َ َْ
ِ
النحل .125 :وقال( :وال ُجت ِادلُوا أ َْهل الْ ِك ِ
َح َس ُن) [العنكبوت ،]46 :واملراد :جادهلم أحسن
تاب إِال ِابل ِيت ه َي أ ْ
َ
َ

اجملادلة بلني القول ،وخفض اجلانب واجلناح ،وابلبعد عن أذاهم ،وبكل طريق يكون أدعى الستجابتهم عقال
ونقال ،طمعاً يف قبوهلم ملا يعرض عليهم ،4وقد وصف هللا هذا أبنه من أحسن األفعال يف قوله تعاىلَ ( :وَم ْن
ِ
اّلل وع ِمل ص ِ
ِ
ال إِن ِن ِم َن الْ ُم ْسلِ ِمني) سورة فصلت ،33 :فأحسن األقوال هو قول
احلاً َوقَ َ
أْ
َح َس ُن قَ ْوالً ممن َد َعا إِ َىل َ َ َ َ

من مجع بني خصال ثالثة؛ أوهلا :الدعوة إىل هللا ،واثنيها :العمل الصاحل ،واثلثها :أن يكون من املسلمني ،وهو
يشمل كل من دعا إىل هللا بطريق من الطرق ،5وهو يف نفسه مهتد مبا يقوله ،فليس هو من الذين َيمرون ابملعروف
وال َيتونه ،وينهون عن املنكر وَيتونه ،بل َيمتر ابخلري ويرتك الشر ،ويدعو اخللق إىل اخلالق تبارك وتعاىل.6
 1ينظر :تفسري السعدي ص .460
 2أخرجه الرتمذي يف سننه برقم ( .354/4 ،)1984قال األلباين" :حسن".
 3ينظر :اختيار األوىل يف شرح حديث اختصام املأل األعلى املؤلف :زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن،
السالمي ،البغدادي ،ث الدمشقي ،احلنبلي (املتوىف795 :ه ) ،حتقيق :جسم الفهيد الدوسري ،مكتبة دار األقصى،
َ
الكويت ،ط1406 ،1ه 1985/م .ص.83
 4ينظر :تفسري املاتريدي .595/6
 5ينظر :التفسري الكبري .563/27
 6ينظر :تفسري ابن كثري .179/7

ونظري ما ذكر هنا من اجملادلة ابليت هي أحسن قوله ملوسى وهارون يف شأن فرعون( :فقوال له قوال لينا لعله يتذكر
ِ
ك
ك إِىل َربِ َ
ك إِىل أَ ْن تَ َزكى (َ )18وأ َْهديَ َ
أو خيشى) سورة طه ،44:ومن ذلك القول اللني :قول موسى لهَ ( :ه ْل لَ َ
فَتَ ْخشى) سورة النازعات.119-18 :

اخلامتة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،عليه وعلى آله أفضل الصالة وأمت التسليم ،فقد يسر هللا
يل إمتام هذه الورقة ،وخرجت منها ببعض النتائج وهي:
 -1يستخدم اإلحسان يف اللغة الزماً ومتعدايً ،فيكون معناه مرة اإلتقان ،وأخرى اإلنعام.
 -2أما يف االصطالح فمعناه راجع للسياق الذي يذكر فيه ،ومعانيه تتضمن مراقبة هللا تعاىل ،والعمل الصاحل
وفعل احلسنات ،واإلنعام على الناس.
 -3صور اإلحسان املتعلقة بتعامل العبد مع غريه متعددة ،منها ما هو واجب ،وهم الذين أمر هللا ابإلحسان
إليهم ،ويشمل :إحسان العبد إىل األقارب ،وأحقهم ابلرب واإلحسان الوالدان ،واإلحسان إىل النساء ويشمل :األم
والزوجة والبنات ،واإلحسان إىل اجلريان واألصحاب ،واإلحسان إىل الضعفاء وأصحاب احلاجات ،ومنها ما
يصدر عن العبد جتاه اآلخرين مما هو من اإلحسان ،مما نص هللا تعاىل على أن فاعله حمسن.

 1ينظر :أضواء البيان .465/2

 -4وبناء على هذا فاإلحسان يتنوع تبعا ألحال املسن إليه ،فهو لألقربني برهم والعطف عليهم مع إيتائهم ما
قسم هللا هلم ،ولليتامى بصيانة حقوقهم ،وأتديبهم ،وتربيتهم ،وللمساكني إبطعامهم الطعام ،وتفقد أحواهلم والسؤال
عنهم واإلنعام عليهم ابملال والطعام ،وألبناء السبيل بقضاء حاجتهم ،وإرشادهم وهدايتهم ،ولعامة الناس حبسن
اخللق ،والتلطف يف القول ،ورد احلقوق ،وكف األذى ،وكظم الغيظ ،والعفو والصفح عنهم.

املصادر واملراجع:
-1

اختيار األوىل يف شرح حديث اختصام املأل األعلى املؤلف :زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن

السالمي ،البغدادي ،ث الدمشقي ،احلنبلي (املتوىف795 :ه ) ،حتقيق :جسم الفهيد الدوسري ،مكتبة دار
احلسنَ ،

األقصى ،الكويت ،ط1406 ،1ه 1985/م.
-2

أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكن الشنقيطي

(املتوىف1393 :ه ) ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان1415 ،ه 1995/م.

-3

البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي

(املتوىف745 :ه ) ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،ه .
-4

هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار ،أبو عبد هللا ،عبد الرمحن بن انصر بن

عبد هللا بن انصر بن محد آل سعدي (املتوىف1376 :ه ) ،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،
اململكة العربية السعودية ،ط1423 ،4ه .
-5

حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى (املتوىف:

1353ه ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
-6

التسهيل لعلوم التنزيل ،أبو القاسم ،ابن جزي الكليب الغرانطي (املتوىف741 :ه ) ،الدكتور عبد هللا

اخلالدي ،شركة دار األرقم بن أيب األرقم ،بريوت ،ط1416 ،1ه .
-7

تفسري إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى

(املتوىف982 :ه ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
-8

الت ْف ِسريُ البَ ِسْيط ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (املتوىف:

468ه ) ،حتقيق :أصل حتقيقه يف ( )15رسالة دكتوراه جبامعة اإلمام حممد بن سعود ،ث قامت جلنة علمية من
اجلامعة بسبكه وتنسيقه ،عمادة البحث العلمي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط1430 ،1ه .

 -9تفسري الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين (املتوىف502 :ه )،
من أول سورة آل عمران ،وحىت اآلية  113من سورة النساء ،حتقيق ودراسة :د .عادل بن علي ِ
الش ِدي ،دار
الوطن ،الرايض ،ط 1424 ،1ه 2003/م.
 -10تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ث الدمشقي (املتوىف:
774ه ) ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2ه 1999/م.
 -11تفسري املاتريدي (أتويالت أهل السنة) ،حممد بن حممد بن حممود ،أبو منصور املاتريدي (املتوىف:
333ه ) ،حتقيق :د .جمدي ابسلوم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1426 ،1ه  2005/م.

 -12هتذيب اللغة ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف370 :ه ) ،حتقيق :حممد عوض
مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط2001 ،1م.
 -13تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي (املتوىف:
1376ه ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه  2000/م.
 -14جامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي
(املتوىف310 :ه ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه 2000/م.
 -15اجلامع الكبري  -سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيسى
(املتوىف279 :ه ) ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1998 ،م.

 -16اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه ،صحيح البخاري،
حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط،1
1422ه .
 -17اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين
القرطيب (املتوىف671 :ه ) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2ه /
1964م.
 -18الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين
(املتوىف852 :ه ) ،حتقيق :حممد عبد املعيد ضان ،جملس دائرة املعارف العثمانية ،صيدر اابد ،اهلند ،ط،2
1392ه 1972 /م.
 -19زاد املسري يف علم التفسري ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف:
597ه ) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1422 ،1ه .
 -20سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزوين ،وماجة اسم أبيه يزيد (املتوىف273 :ه )،
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيسى البايب احلليب.519/1 .

 -21سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
الس ِجستاين (املتوىف275 :ه ) ،شعيب األرنؤوط ،حممد ِ
ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية ،ط 1430 ،1ه /
َ
َ
ْ
2009م.74/3 .
 -22السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (املتوىف303 :ه ) ،حققه
وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أشرف عليه :شعيب األرانؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1421 ،1ه .387/6 .2001/
 -23طبقات املفسرين العشرين ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :ه ) ،حتقيق:
علي حممد عمر ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط1396/1ه  .ص.61
 -24طبقات املفسرين ،حممد بن علي بن أمحد ،مشس الدين الداوودي املالكي (املتوىف945 :ه ) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 -25عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب
احلنفى بدر الدين العيىن (املتوىف855 :ه ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -26غريب احلديث ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي (املتوىف597 :ه ) ،حتقيق:
د .عبد املعطي أمني القلعجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1405 ،1ه 1985/م.
 -27فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،رقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ،دار
املعرفة ،بريوت1379 ،ه .
فتح البيان يف مقاصد القرآن ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسين
ُ -28
البخاري ِ
القنوجي (املتوىف1307 :ه ) ،عن ِ
األنصاري ،املكتبة العصرية
بطبعه وقدم له وراجعهَ :عبد هللا بن إبراهيم
َ
َ
يدا ،بَريوت 1412 ،ه 1992/م.
صَ
للطبَاعة والن ْشرَ ،
 -29فتح القدير ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمن (املتوىف1250 :ه ) ،دار ابن كثري ،دار
الكلم الطيب ،دمشق ،بريوت ،ط1414 /1ه .

 -30يف ظالل القرآن ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب (املتوىف1385 :ه ) ،دار الشروق ،بريوت ،القاهرة،
ط1412 ،17ه .
 -31كتاب التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف816 :ه ) ،حتقيق :ضبطه
وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1403 ،1ه 1983 /م.
 -32الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار هللا (املتوىف:
538ه ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1407 ،3ه .
 -33جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلراين املتوىف سنة 728ه ،اعتىن به وخرج
أحاديثه :عامر اجلزار ،أنور الباز ،ط1426 ،3ه2005/م ،دار الوفاء ،املنصورة.
 -34احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية
األندلسي احملاريب (املتوىف542 :ه ) ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1422ه .
 -35خمتار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (املتوىف:
666ه ) ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العصرية ،الدار النموذجية ،بريوت ،صيدا ،ط1420 ،5ه ،
1999م.
 -36مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،أبو احلسن عبيد هللا بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان
هللا بن حسام الدين الرمحاين املباركفوري (املتوىف1414 :ه ) ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء ،اجلامعة
السلفية ،بنارس اهلند ،ط1404 ،3ه 1984/م.
 -37مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف:
241ه ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة
الرسالة ،ط 1421 ،1ه 2001 /م.

 -38املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مسلم بن احلجاج
أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف261 :ه ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
 -39معاىن القرآن لألخفش ،أبو احلسن اجملاشعي ابلوالء ،البلخي ث البصري ،املعروف ابألخفش األوسط
(املتوىف215 :ه ) ،حتقيق :الدكتورة هدى حممود قراعة ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1411 ،1ه 1990/م.
 -40معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزوين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :ه ) ،حتقيق:
عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر 1399 ،ه 1979 /م.
 -41مفاتيح الغيب ،التفسري الكبري ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب
بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف606 :ه ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1420 ،3ه .
 -42املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف676 :ه )،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1392 ،2ه .
 -43النكت والعيون ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري ابملاوردي
(املتوىف450 :ه ) ،حتقيق :سيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 -44اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه ،وأحكامه ،ومجل من فنون علومه ،أبو حممد مكي
بن أيب طالب َمحوش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين ث األندلسي القرطيب املالكي (املتوىف437 :ه ) ،حتقيق:
جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،جامعة الشارقة ،إبشراف أ .د :الشاهد
البوشيخي ،جمموعة حبوث الكتاب والسنة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،ط،1
1429ه 2008/م.
 -45الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي ،النيسابوري،
الشافعي (املتوىف468 :ه ) ،حتقيق وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود ،علي حممد معوض ،د .أمحد حممد صرية ،د.
أمحد عبد الغن اجلمل ،د .عبد الرمحن عويس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1415 ،1ه 1994/م.

