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أهدي إلى اللذين غرسا فيّّّ ّّ حب العلوم الشرعية صغيراً
وغذياني بها يافعا ً وكبيرا  ،والديّ حفظهما هللا وأطال في عمرهما
بالصحة والعافية0
وإلى من لهم فضل الشبق في تعليم أساتذتي األجالء 00
وال يفوتني أن اسدي جزيل شكري ألستاذي الفاضل الدكتور السر
األمين لتفضله بالغشراف على هذا البحث00
وهلل الشكر من قبل ومن بعد والصالة والساام على سيدنا إمام
المرسلين00
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كلمـــــــة شكــــــــــر
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المسرسلين محمد بن عبد َّللا

ال َربِّ أَ ْو ِز ْعنِي أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َك الهتِي
األمين  0قال تعالى ( َوقَ َ
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َوأَ ْد ِخ ْلنِي بِ َرحْ َمتِ َك فِي ِعبَا ِد َ

النمل آية (0)19

وقال صلى َّللا عليه وسلم َ ( :ل يشكر َّللا من َل يشكر الناس)0
الشكر هلل أوَلً وآخراً ثم الشكر لجامعة الرباط الوطني وأحص بالشكر كلية عبد
السالم الخير وكلية الدراسات العليا0
وأخص بالشكر أستاذي وشيخي الدكتور  :السر األمين الذي أفدت منه فوائد
جمة0
والشكر كذلك لكل من ساهم معي في هذا العمل سواء كان بماله أو رايه وأسأل َّللا
أن يتقبل من الجميع0

(ج)
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المقدمة:
الحمد هلل الحق الرافع الباسط رب كل شيء ومليكه يعز من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء
قدير ،والصالة والسالم على رافع لواء اإلحسان وإمام المحسنين محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين0
أما بعد فهذه رسالة بعنوان ( مفهوم اإلحسان في القرآن)0
أسباب اختيار الموضوع:
فمن خالل اطالعي على كتاب َّللا والسنة النبوية وهي المصدر الوحيد الذي جاء فيه اإلحسان
وحبي له أريد أن أكتب في اإلحسان وتوضيخ فضله للناس ألنه يجلب المحبة بين الناس
واإلحسان هو الطريق األسلم لجمع األمة اإلسلمية  ،كان ذلك سببا ً َلختياري لهذا الموضوع0
أهمية البحث تتمثل في اآلتي:
 :1ارتباطه بشيئين  :الكتاب والسنة0
 : 2أن معرفة اإلحسان وفهمه وتطبيقه بين الناس أمر مطلوب0
 : 3أن اإلحسان ما فيه من فضل إذا طبق بيت الناس لحلت جميع المشكالت0
 :4أن اإلحسان أمر به َّللا ورسوله0
أهداف البحث:
يهدف البحث جماة من األأهداف أبرزها:
1ـ بيان قيمة اإلحسان في اإلسالم0
 2ـ أَّ ،للا سبحانه أمر به في كتابه وأن الرسول صلى َّللا عليه وسلم حث به المسلمين0
الدراسات السابقة:
لم أجد أحداً بحث في هذا الموضوع بالشكل الذي أريد بحثه ولم يصل إلى علمي قيام أحد
الباحثين بذلك0

منهج البحث:
المنهج الوصفي التحليلي

خطـــــة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة وفصول وخاتمة ،ومباحث ومقسمة على النحو التالي:

الفصل األول  :تعريف اإلحسان0
المبحث األول :تعريف اإلحسان لغة واصطالحا ً0
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المبحث الثاني :مفهوم اإلحسان0
المبحث الثالث  :معاني اإلحسان

الفصل الثاني :النصوص الواردة في اإلحسان
المبحث األول :النصوص الواردة في اإلحسان
لمبحث الثاني  :مكانة اإلحسان
المبحث الثالث  :مراتب اإلحسان

الفصل الثالث  :من أنواع اإلحسان
المبحث األول :اإلحسان إلى الوالدين
المبحث الثاني :اإلحسان إلى األقارب
المبحث الثالث  :اإلحسان إلى الجيران

الفصل األول وفيه ثالث مباحث
المبحث األول  :تعريف اإلحسان لغة اصطالحاً:
ـ اإلحسان  :ضد اإلساءة مشتق من مادة ( حسن) الخذحاء والسين والنون اصل واحد وهو
مصدر أحسن يحست إحيانا ً يتعدى بنفسه فتكون الصيرورة تقول  :أحسنت كذا أي أتي بالفعل
الحسن على وجه اإلتقان واإلحاكم وصنع الجميل ،وأحسن الفعل أتقنه وجوده وجمله وأحسن
الرجل صار حسنا اي دخل في شيء حسن فهو محسن وهم محسنون وهن محسنات ويتعدى
بإلى والالم تقول  :أحسنت إلى فالن ولفالن إذا وصل إليه النفع وأنعمت عليه وأكرمته وصنعت
به الجميل  ،ويتعدى الباء ومنه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السالم َ ( :وقَ ْد أَحْ َسنَ بِي إِ ْذ
أَ ْخ َر َج ِني ِمنَ ال ِّسجْ ِن ) يوسف اآلية ( )100أي قد أحسن إل ّى 0
والحسن  :ما حسن من كل شيء وهو يحسن الشيء إحسانا ً اي يعمله  ،والمحسن  :التجمل
وحسن الشيء يحسن حسنا ً صار حسنا ً جميالً ومؤنثه  :حسنة وهي خالف السيئة يعبر بها عن
كل ما يسر من نعمه تنال اإلنسان في نفسه وبدنه وأحواله والحسن الجمال وضده القبح وجمع
الحسن والحسنة على حسان وحسنت الشيء ) (1وحسنت الشيء زينته ويستحسنه يعده حسناً
)(1

معجم اللغة ( بن فارس) ( )262مفردات غريب القرآن ( لألصفهاني ()174( )1
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وأحسن أفعل تفضيل من الحسن تقول  :ف الن أحسن من فالن إذا كان أفضل منه والمحاسن في
األعمال ضد المساوئ0
والحسنى ضد السوأى مؤنث األحسن0
الفرق بين الحسن والحسنة أن الحسن يقال في األعمال واألحداث تقول :رجل حسن وعمل حسن
وكذا  0الحسنة إذا كانت وصفا ً تقول  :امرأة حسنة وصالة حسنة وإذا كانت اسما ً فمتعارف في
)(2
األحداث والحسنى َل يقال إَل في األحداث دون األعيان0
ويقال الرجل محسن اي كثير اإلحسان إلى الناس عامة وللقراء خاصة اي بذل جميع المنافع من
اي نوع كان لي مخلوق بكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم واإلحسان لفظ عام
ومعناه خاص وظاهره هو مطلوب من كل مؤمن بكل معانيه وفي كل شيء يوجد اإلحسان إليه ،
ولقد كتب اإلحسان في كل شيء ونوه بمحبته للمحسنين وجزاء اإلحسان بمثله وزيادة فا يعمل
)(1
المؤمن عمالً إَل وهو محسن له

تعريف اإلحسان في اَلصطالح:
بختلف اإلحسان اصطالحا ً باختالف القرائن والسياق الذي يرد فيه وله معنيان:
المعنى األول :أن يقترن اإلحسان بشيء من حقوق َّللا تعالى وما يجب له من العبادة فيكون
المراد يه ما عرفه به النبي صلى َّللا عليه وسلم عندما ساله جبريل عليه السالم عن اإلحسان
فقال :
" أن تعبد َّللا كأنك تراه )(2والمعنى عبادة المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والخشوع
والمراقبة واإلتقان حتى يغلب عليه مشاهدة َّللا تعالى بقلبه كأنه يراه بعينه)0(3
ـ أنــواع القرائـــن:
ضي ُع أَجْ َر َم ْن أَحْ َسنَ
اقتران إلحسان باإليمان  ،قال َّللا تعالى ِ ( :إ هن ال ه ِذينَ آَ َمنُوا َو َع ِملُوا ِإنها ََل نُ ِ
َع َم ًال) الكهف اآلية ( 0)30اي من أخلص منهم إيمانه وأتقن أعماله الصالحات على وجه
الحضور والخشوع المراقبة حتى يغلب عليه مشاهدة َّللا تعالى بقلبه كأنه يراه بعينه وقال تعالى
ت لَنُ َكفِّ َر هن َع ْنهُ ْم َس ِّيئَا ِت ِه ْم َولَنَجْ ِزيَنههُ ْم أَحْ َسنَ اله ِذي َكانُوا
َ ( :واله ِذينَ آَ َمنُوا َو َع ِملُوا الصهالِ َحا ِ

)(2معجم الوسيط اللغة العربية ( )174( )1لسان العرب َلبن منظور (110 / )13
) (1الجروشي ()87
)(2صحيح مسلم( )1( /138/ )1كتاب الغيمان (باب) اإلسالم واإلحسان0
) (3فتح الباري()121( )1
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يَ ْع َملُونَ (العنكبوت اآلية  0 )7وفي اآلية وصف لألعمال بالحسن والمعنى كما أحسنوا أعمالم
)(1
على ما سبق بيان اإلحسان جازاهم َّللا بأكثر ما عملوا وأجمل منه0
أن يقترن اإلحسان باإلسالم  :قال تعالى ( :بَلَى َم ْن أَ ْسلَ َم َوجْ هَهُ ِ ههللِ َوهُ َو ُمحْ ِس ٌن فَلَهُ أَجْ ُرهُ ِع ْن َد َر ِّب ِه
َو ََل َخوْ ٌ
ف َعلَ ْي ِه ْم َو ََل هُ ْم يَحْ َزنُونَ ) (البقرة اآلية (  )112وقال تعالى َ ( :و َم ْن أَحْ َس ُن ِدينًا ِم هم ْن أَ ْسلَ َم
َوجْ هَهُ ِ ههللِ َوهُ َو ُمحْ ِس ٌن َواتهبَ َع ِملهةَ ِإبْ َرا ِهي َم َح ِنيفًا َواته َخ َذ ه
َّللاُ ِإ ْب َرا ِهي َم َخ ِل ً
يال) النساء اآلية ( )125وقال
ك ِب ْالعُرْ َو ِة ْال ُو ْثقَى )لقمان اآلية )22
س َ
َّللا َوهُ َو ُمحْ ِس ٌن فَقَ ِد ا ْستَ ْم َ
تعالى َ ( :و َم ْن يُ ْسلِ ْم َوجْ هَهُ ِإلَى ه ِ
زالمحسن هو الذي يفعل اإلحسان المراد هنا  :من أخلص هلل0
بالتوحيد وانقياه له بالطاعة ) (2حالة كونه محسنا ً0
صابَهُ ُم الْقَرْ حُ
ُول ِم ْن بَ ْع ِد َما أَ َ
اقترن اإلحسان بالتقوى  ،قال َّللا تعالى ( :اله ِذينَ ا ْستَ َجابُوا ِ ه ِ
هلل َوال هرس ِ
َظي ٌم ) آل عمران اآلية ( )172اي الذين استجابوا لدعوة َّللا
ِلله ِذينَ أَحْ َسنُوا ِم ْنهُ ْم َواتهقَوْ ا أَجْ ٌر ع ِ
)(3
ورسوله إلى الخروج للجهاد لمن أحسن منهم بطاعته لرسول َّللا واتقى مخالفته أجر عظيم0
وأحسن الفعل إذا أتقنه وجوده وجمله والمعنة كونهم مطيعين هلل ورسوله متقين المخالفة هلل
تعالى ورسوله صلى َّللا عليه وسلم على وجه اإلخالص واإلتقان في اَلستجابة واتقاء المعصية
كأنهم يرون َّللا تعالى  0وقا تعالى َ ( :و ِإ ِن ا ْم َرأَةٌ َخافَ ْ
ت ِم ْن بَ ْعلِهَا نُ ُشو ًزا أَوْ ِإ ْع َراضًا فَ َال ُجنَا َح
ت ْاألَ ْنفُسُ ال ُّش هح َو ِإ ْن تُحْ ِسنُوا َوتَتهقُوا فَإِ هن ه
َعلَ ْي ِه َما أَ ْن يُصْ لِ َحا بَ ْينَهُ َما ُ
ض َر ِ
ص ْلحًا َوالصُّ ْل ُح َخ ْي ٌر َوأُحْ ِ
َّللاَ
َكانَ بِ َما تَ ْع َملُونَ َخبِي ًرا ) اآلية ( )128النساء  0اي تعملوا الصلح الذي ليس فيه جور وقيل هذا
خطاب األزواج اي وإن تحسنوا معها باإلقامة على الكراهية وتتقوا ظلمها حالة كونكم تفعلون
ذلك وكأنكم تنظرون إلى َّللا تعالى على ما سبق في تعربف اإلحسان فإن َّللا تعالى مطلع على
ْس َعلَى اله ِذينَ آَ َمنُوا َو َع ِملُوا
بواطن ما تخفون وما تعلنون ليجازيكم بها) (1قال تعالى ( :لَي َ
ت ثُ هم اتهقَوْ ا َوآَ َمنُوا ثُ هم اتهقَوْ ا
ت ُجنَا ٌح فِي َما طَ ِع ُموا ِإ َذا َما اتهقَوْ ا َوآَ َمنُوا َو َع ِملُوا الصهالِ َحا ِ
الصهالِ َحا ِ
َوأَحْ َسنُوا َو ه
َّللاُ يُ ِحبُّ ْال ُمحْ ِسنِينَ ) المائدة  ،اآلية 0 93
قال الطيبي رحمه َّللا  ( :والمعنى أنه ليس المطلوب من المؤمنين الزهادة عن الملذات وتحريم
الطيبات وإنما المطلوب منهم الترقي في مدارج التقوى واإليمان إلى مراتب اإلخالص واليقين
ومعارج القدس والكمال وذلك بأن يثبتوا على اَلتقاء عن الشرك وعلى الغيمان بما يجب اإليمان
به وعلى األعمال الصالحة لتحصل اَلستقامة التامة التي يتمكن بها الترقي إلى مرتبة المشاهدة
) (1فتح القدير للشوكاني ()192( )4
) (2تفسير ابن كثير (717 )3
) (3معالم التنزيل للبغوي (293 )1
)(1معالم التنزيل للبغوي (388 )1
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ومعارج ( أن تعبد َّللا كأنك تراه) وهو المعنى بقوله تعالى ( :ثُ هم اتهقَوْ ا َوآَ َمنُوا ثُ هم اتهقَوْ ا َوأَحْ َسنُوا
َو ه
َّللاُ ي ُِحبُّ ْال ُمحْ ِسنِينَ )) (2قال الفاسي رحمه َّللا ( اإلحسان المذكور في اآلية  :إما إحسان العمل
أو اإلحسان إلى الخلق  ،أو إحسان المشاهدة المتقدم وَل مانع من العمل على الجميع)(3ومقصود
بإحسان العمل أخفاؤه واإلحسان إ لى الخلق اإلنعام عليهم وإحسان المشاهدة عبادة المؤمن ربه
حتى كأنه يراه ويمكن حمل اآلية على األول والثالث دون الثاني ألمربن :
األول  :أن سياق اآل ية فيه إشارة لإلنعام على الغير َل في السابق وَل في الالحق والثاني أن
اإلحسان مقترن هنا بالتقوى 0قال تعالى ( :لِله ِذينَ اتهقَوْ ا َما َذا أَ ْن َز َل َربُّ ُك ْم قَالُوا َخ ْي ًرا لِله ِذينَ أَحْ َسنُوا
فِي هَ ِذ ِه ال ُّد ْنيَا َح َسنَةٌ َولَدَا ُر ْاآلَ ِخ َر ِة َخ ْي ٌر َولَنِ ْع َم دَا ُر الْ ُمتهقِينَ ) النحل اآلية ( )30اي لمن أحسن عمله
على ما سبق ببيان اإلحسان مكافأة في هذه الدنيا حسنة يسرون بها من نعمة تنالهم في أنفسهم
وابدانهم وأحوالهم وذلك بسب إحسانهم تقــوى
َّللا وعبادته ولهم في اآلخرة ما هو خير منها وخي جنات عدن في اآلية الالحقة ) (1قال تعالى :
( ِإ هن ه
َّللاَ َم َع اله ِذينَ اتهقَوْ ا َواله ِذينَ هُ ْم ُمحْ ِسنُونَ )اآلية  128النحل  0أي الذين هم فاعلون لإلحسان
َّللا
وقال تعالى ( :قُلْ يَا ِعبَا ِد اله ِذينَ آَ َمنُوا اتهقُوا َربه ُك ْم لِله ِذينَ أَحْ َسنُوا فِي هَ ِذ ِه ال ُّد ْنيَا َح َسنَةٌ َوأَرْ ضُ ه ِ
ب )الزمر اآلية  ) 10اي للذين أحسنوا اتقاءهم
اس َعةٌ ِإنه َما يُ َوفهى الصها ِب ُرونَ أَجْ َرهُ ْم ِب َغي ِْر ِح َسا ٍ
َو ِ
َّللا في الدنيا مثوبة حسنة في اآلخرة َل يعرف كنهها إَل َّللا تعالى فمن تعسر عليه القدرة على
اإلحسان وظنه فلبهاجر إل ى حيث يتمكن منه وَل يتعذر عن التفريط في اإلحسان بعدم مساعدة
المكان فأرض َّللا واسعة فمن كابد البالء وهاجر األوطان من أجل اإلحسان وفاه َّللا أجره في
ك هُ ُم ْال ُمتهقُونَ ()33
ق ِب ِه أُولَ ِئ َ
ص هد َ
ق َو َ
اآلخرة بغير مكيال ) (2وقال تعالى َ ( :وال ه ِذي َجا َء ِبالصِّ ْد ِ
ك َج َزا ُء ْال ُمحْ ِسنِينَ ( )34لِيُ َكفِّ َر ه
َّللاُ َع ْنهُ ْم أَ ْس َوأَ اله ِذي َع ِملُوا َويَجْ ِزيَهُ ْم
لَهُ ْم َما يَ َشاءُونَ ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َذلِ َ
أَجْ َرهُ ْم ِبأَحْ َس ِن اله ِذي َكانُوا يَ ْع َملُونَ ( )35الزمر  ،اآليات ( 33ــ  )35والمعنى يجزي َّللا
المحسنين في تقواهم وأعمالهم بالحاسن دون المساوئ )(3اقتران اإلحسان بالعمل الصالح  0قال
ب لَهُ ْم لِيَجْ ِزيَهُ ُم ه
َّللاُ أَحْ َسنَ َما
ص ِغي َرةً َو ََل َك ِبي َرةً َو ََل يَ ْقطَعُونَ َوا ِديًا إِ هَل ُكتِ َ
تعالى َ ( :و ََل يُ ْنفِقُونَ نَفَقَةً َ
َكانُوا يَ ْع َملُونَ ) التوبة (اآلية  )121وقال تعالى (لِيَ ْبلُ َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَحْ َس ُن َع َم ًال ) (هود اآلية  )7وقال
صبَرُوا أَجْ َرهُ ْم ِبأَحْ َس ِن َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ )
ق َولَنَجْ ِزيَ هن اله ِذينَ َ
تعالى ( َما ِع ْن َد ُك ْم يَ ْنفَ ُد َو َما ِع ْن َد ه ِ
َّللا بَا ٍ
) (2محاسن التأويل (2148 )6
)(3المرجع نفسه0
) (1محاسن التأيل للقاسمي (3798 )10
)(2محاسن التأويل0
)(3فتح القدير ()463( )4
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اء
َّللا َوإِقَ ِام الص َهال ِة َوإِيتَ ِ
النحل اآلية ()96وقال تعالى ِ ( :ر َجا ٌل ََل تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َجا َرةٌ َو ََل بَ ْي ٌع ع َْن ِذ ْك ِر ه ِ
صا ُر ) ( )37لِيَجْ ِزيَهُ ُم ه
َّللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُ ْم
ال هز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ًما تَتَقَلهبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ َو ْاألَ ْب َ
ِم ْن فَضْ ِل ِه َو ه
َّللاُ يَرْ ُز ُ
ب ( )38النور اآليات ( 37ـ 0)38
ق َم ْن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر ِح َسا ٍ
ب الْ َجنه ِة
وقال تعالى ( :أُولَ ِئ َ
ك اله ِذينَ نَتَقَبه ُل َع ْنهُ ْم أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َونَتَجا َو ُز ع َْن َسيِّئَا ِت ِه ْم ِفي أَصْ َحا ِ
ت َو َما
هلل َما فِي ال ه
س َما َوا ِ
ق اله ِذي َكانُوا يُو َع ُدونَ ) األحقاف اآلية (0)16وقال تعالى َ ( :و ِ ه ِ
َو ْع َد الصِّ ْد ِ
ي اله ِذينَ أَحْ َسنُوا ِب ْال ُح ْسنَى) النجم اآلية ()31
ي اله ِذينَ أَ َسا ُءوا ِب َما َع ِملُوا َويَجْ ِز َ
ض لِيَجْ ِز َ
فِي ْاألَرْ ِ
والمعنى من أحسن عبادة ربه حتى كأنه يراه يجزى أجر إتقان عمله وأجوده إضافة اإلحستن
إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه بل من إضافة الشيء إلى بعضه قصداً
َّللا َو ََل تُ ْلقُوا ِبأ َ ْي ِدي ُك ْم
يل ه ِ
إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل ) (1وقال تعالى َ ( :وأَنْ ِفقُوا ِفي َس ِب ِ
ِإلَى الته ْهلُ َك ِة َوأَحْ ِسنُوا ِإ هن ه
َّللاَ ي ُِحبُّ الْ ُمحْ ِس ِنينَ ) البقرة اآلية  )195والمعنى تحروا فعل اإلحسان
واإلتيان بكل ما هو حسن ومن أجله اإلنفاق في سبيل َّللا وفيه تنبيه باإلظهار المحبة للمحسنين
على شرف منزلتهم وفضيلة أفعالهم ) (2إن يذكر اإلحسان مفرداُ إَل أنه من السياق ويعرف
اب تَ َما ًما َعلَى اله ِذي أَحْ َسنَ
سى ْال ِكتَ َ
اقترانه بالعمل الصالح  0قال َّللا تعالى  ( :ثُ هم آَتَ ْينَا ُمو َ
ص ً
يال لِ ُكلِّ َ
ش ْي ٍء َوهُدًى َو َرحْ َمةً لَ َعلههُ ْم ِبلِقَا ِء َربِّ ِه ْم ي ُْؤ ِمنُونَ ) األنعام اآلية0)154
َوتَ ْف ِ
اختلف المفسرون في تأويل هذه اآلية وسببه بيان المراد باَلسم الموصول (الذي) فقيل المراد به
من أحسن من قوم موسى ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي َّللا عنه ( على الذين أحسنوا) قال أبو
عبيدة معناه على كل من أحسن أي أتممنا فضيلة موسى عليه السالم بالكتاب على المحسنين
والمعنى أظهرنا فضله عليهم والمحسنون هم األنبياء والمؤمنون وعلى هذا يكون اإلحسان هنا
بمعنى إتقان الطاعة على وجه كأنه يرى َّللا تعالى 0
وقيل المقصود باَلسم الموصول ( الذي ) (ما) فيكون الذي أحسن هو موسى عليه السالم
والتقدير إتيان ( آتيناه كتاب التوراة إتماما ً للنعمة عليه إلحسانه في الطاعة والعبادة وتبليغ
الرسالة وأداء األمر0
وقيل اإلحسان بمعنى العلم وأحسن بمعنى علم ومعناه تماما ً على الذي أحسن موسى من العلم
والحكمة آتيناه الكتاب زيادة على ذلك0
وقيل المراد باَلسم الموصول (الذي) من أحسن وهو َّللا تعالى ومعناه تماما ً مني على إحساني
إلى موسى ويكون اإلحسان هنا بمعنى اإلتمام0
) (1فتح القدير (0)463( 49
) (2محاسن التأويل ()482( )3
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وقال تعالى ( :لِله ِذينَ أَحْ َسنُوا الْ ُح ْسنَى َو ِزيَا َدةٌ َو ََل يَرْ هَ ُ
ك أَصْ َحابُ
ق ُوجُوهَهُ ْم قَتَ ٌر َو ََل ِذل هةٌ أُولَئِ َ
ْال َجنه ِة هُ ْم فِيهَا َخالِ ُدونَ ) يونس اآلية ( )26للذين أحسنوا النظر فعرفوا مكر الدنيا وعاقبة
الشهوات فأعرضوا عنها وتوجهوا إل ى َّللا تعالى فعبدوه كأنهم يرونه المثوبة الحسنى وهي الجنة
وزيادة المثوبة وهي التفضيل كما قال تعالى ( َويَ ِزي َدهُ ْم ِم ْن فَضْ ِل ِه ) النساء اآلية ( )137وأعظم
أنواعها النظر إلى وجهه تعالى (1)0وقال تعالى ِ ( :إ ْن أَحْ َس ْنتُ ْم أَحْ َس ْنتُ ْم ِألَ ْنفُ ِس ُك ْم َو ِإ ْن أَ َسأْتُ ْم فَلَهَا )
اإلسراء اآلية ( )7إن أحسنتم توبتكم وأعمالك كأنكم ترون َّللا أحسنتم ألنفسكم وتفضلتم عليها
بإبقاء الغلبة لها واإلمداد باألموال والبنين وتكثير النفير) (2وقال تعالى  :قُلْ هَلْ نُنَبِّئُ ُك ْم
صنْعًا )
ض هل َس ْعيُهُ ْم فِي الْ َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َوهُ ْم يَحْ َسبُونَ أَنههُ ْم يُحْ ِسنُونَ ُ
ِب ْاألَ ْخ َس ِرينَ أَ ْع َم ًاَل ( )103اله ِذينَ َ
الكهف (اآليات  103ـ )104يحسبون أنهم يعملون على مقتضى اإلحسان في عبادة َّللا تالى
والحال أنهم على ضالل وهم أهل الكفر والزيغ0

والمعنى الثاني من اإلحسان ؛
أن َل يقترن بشيئ من حقوق َّللا تعالى أو ما يحب له من الطاعة مطلقا ً فيكون المراد به فعل ما
ينبغي فعله من المعروف وهو ضربان:
أحدهما  :اإلنعام على الغير بحيث يصير الغير حسنا ً به كإطعام الجائع وتكون الهمزة هنا
للتعدية0
والثاني  :ما يصير الفاعل بسببه حسنا ً بنفسه كمن علم علما ً محموداً وعمل عمالً حسنا ً وتكون
الهمزة هنا للصيرورة ومنه قول علي رضي َّللا عنه (الناس أبناء يحسنون) أي منسوبون إلى ما
يعلمون ويعملون من األفعال الحسنة وكال الضربين متعلق المدح في العاجل والثواب اآلجل إذا
)(1
صحبتهما النية الصالحة0
ومما يستدل به على أن اإلحسان إذا لم يقترن بشيء من حقوق َّللا تعالى أو ما يجب له من
الطاعة مطلقا ً يكون بمعنى فعل ما ينبغي فعله من المعروف وصنع الجميل النفس أو الغير  ،قال
َّللا تعالى َ ( :وا ْعبُ ُدوا ه
َّللاَ َو ََل تُ ْش ِر ُكوا بِ ِه َش ْيئًا َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا َوبِ ِذي ْالقُرْ بَى َو ْاليَتَا َمى
يل َو َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم
ب َوا ْب ِن ال ه
ب ِب ْال َج ْن ِ
ب َوالصها ِح ِ
ار ْال ُجنُ ِ
س ِب ِ
َو ْال َم َسا ِك ِ
ار ِذي الْقُرْ بَى َو ْال َج ِ
ين َو ْال َج ِ
ِإ هن ه
َّللاَ ََل ي ُِحبُّ َم ْن َكانَ ُم ْختَ ًاَل فَ ُخورًا)النساء اآلية ( )36وفي اآلية دَللة واضحة على األمر
) (1أنظر محاسن التـأويل ( 3341 )15ـــ  3342بتصرف
) (2المصدر نفسه
)(1
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بفعل المعروف اإلنعام وصنع الجميل بالوالدين أوَلً ثم بقية األصناف الثمانية وقال تعالى َ ( :وإِ َذا
ُحيِّيتُ ْم بِتَ ِحيه ٍة فَ َحيُّوا بِأَحْ َسنَ ِم ْنهَا أَوْ ُر ُّدوهَا إِ هن ه
َّللاَ َكانَ َعلَى ُكلِّ َ
ش ْي ٍء َح ِسيبًا ) النساء( )86وأحسن
هنا أفعل التفضيل من الحسن ووجه الدَللة األمر برد التحية بتحية أحسن منها وأجمل وهي
الزيادة وهذا إنعام ومعروف وصنع جميل بالغير وهذا في قوله تعالى ( َوقُلْ ِل ِعبَا ِدي يَقُولُوا الهتِي
ش ْيطَانَ يَ ْن َز ُ
غ بَ ْينَهُ ْم ِإ هن ال ه
ِه َي أَحْ َس ُن ِإ هن ال ه
ان َع ُد ًّوا ُم ِبينًا ) اإلسراء اآلية ()53
إل ْن َس ِ
ش ْيطَانَ َكانَ ِل ْ ِ
اس ُح ْسنًا) البقرةة اآلية (0)83
وقال تعالى ( َوقُولُوا لِلنه ِ
اي قولوا أحسن األقوال فاألول تفضيل والثاني قولوا قوَلً حسنا هكذا جاءت منكرة اتفيد التكثير
صاصُ فِي ْالقَ ْتلَى ْال ُح ُّر ِب ْال ُح ِّر َوالْ َع ْب ُد
ب َعلَ ْي ُك ُم ْالقِ َ
والتعظيم وقوله تعالة ( :يَا أَيُّهَا اله ِذينَ آَ َمنُوا ُكتِ َ
بِ ْال َع ْب ِد َو ْاألُ ْنثَى بِ ْاألُ ْنثَى فَ َم ْن ُعفِ َي لَهُ ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْي ٌء فَاتِّبَا ٌ
ك
ان َذلِ َ
ع بِ ْال َم ْع ُر ِ
وف َوأَدَا ٌء إِلَ ْي ِه بِإِحْ َس ٍ
تَ ْخ ِف ٌ
ك فَلَهُ َع َذابٌ أَ ِلي ٌم )البقرة اآلية ( )187اي أدوا إليه
يف ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َرحْ َمةٌ فَ َم ِن ا ْعتَدَى بَ ْع َد َذ ِل َ
ان فَإِ ْم َسا ٌ
الدية بمعروف وليس فيه مماطلة وَل نقص وقال تعالى  ( :الطه َال ُ
وف أَوْ
ك ِب َم ْع ُر ٍ
ق َم هرتَ ِ
ي أَحْ َس ُن َحتهى
ْري ٌح ِبإِحْ َس ٍ
ان) البقرة اآلية( )229وقال تعالى ( َو ََل تَ ْق َربُوا َما َل ْاليَ ِت ِيم إِ هَل ِباله ِتي ِه َ
تَس ِ
يَ ْبلُ َغ أَ ُش هدهُ ) األنعام اآلية (0)152
ومما يستدل به من السنة ما روي عن عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه عن انبي صلى َّللا عليه
وسلم قال َ ( :ل يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر  ،قال رجل أن الرجل يحب أن
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ،قال  :إن َّللا جميل يحب الجمال  ،الكبر بطر الحق وغمط
الناس (1))0وفي الحديث اإلحسان إلى النفس وما روي عن أبي هريرة رضي َّللا عنه قال قال
رجل  :يا رسول َّللا من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال :امك ،ثم أمك ثم أمك ثم ابوك  ،ثم
أدناك ثم أدناك) وفيه اإلنعام على القرابة كل بحسب قربه وما روي عن عائشة زوج النبي صلى
َّللا عليه وسلم رضي َّللا عنها قال  :جاءتني امرأة ومعها ابنتان فسألتني فام نجد عندي شيئا ً غير
تمرة واحدة فأعطيتها إيها فأخذتها فسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ً ثم قامت فخرجت
وابنتاها فدخل علي النبي صلى َّللا عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى َّللا عليه وسلم (
من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار) (2واإلحسان إلى البنات اإلنعام
عليهن بحسن ا لرعاية والتربية وخصهم بذلك لمزيد حاجتهن له ولزهادة كثسر من الناس فيهن
وما روي عن أبي هريرة رضي َّللا عنه أن رجالً قال :يا رسول َّللا إن لي قرابة اصلهم

) (1صحيح مسلم ()93( )1
) (2صحيح مسلم (2027 )3
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ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلى وأحلم عنهم ويجهلون على 0فقال ( لئن كنت كما قلت
فكأنما تسفهم المل) (1وَل يزال معك من َّللا ظهير ما دمت على ذلك0(2)0
واإلحسان إلى القرابة هو اإلنعام عليهم وصنع الجميل بهم وما روي عن أبي طلحة رضي َّللا
عنه قال  :كنا قعوداً بأفنية نتحدث فجاء رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فقام علينا فقال :ما لكم
ولمجالس الصعدات؟)اجتنبوا مجالس الصعدات) (3فقلنا قعدنا لغير ما ياس قعدنا نتذاكر ونتحدث
قال  :أما َل فأدوا حقها  :غض البصر ورد السالم وحسن الكالم) (4والكالم الحسن هو الجميل
الطيب الذي هو نوع من اإلنعام وما روي عن شداد بن أوس رضي َّللا عنه قال ثنتان حفظتهما
عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلك قال  ( :إن َّللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ) (5وفيه اإلنعام
وصنع الجميل بالغير حتى مع الحيوان حال ذب حه وَل شك أن ثمة فرق بين اإلحسان واإلنعام
فاإلحسان أعم من اإلنعام ألن اإلحسان يكون لنفس اإلنسان ولغيره تقول أحسنت إلى نفسي
)(6
وأحسنت إلى فالن واإلنعام َل يكون إَل للغير0

الفرق بين اإلحسان والحسنة:
يقول الراغب رحمه َّللا الحسنة يصير بها عن كل ما يسر منه نعمة تنال اإلنسان في نفسه وبدنه
َّللا ) النساء اآلية( )78اي
ص ْبهُ ْم َح َسنَةٌ يَقُولُوا هَ ِذ ِه ِم ْن ِع ْن ِد ه ِ
وأحواله قال َّللا تعالى َ ( :و ِإ ْن تُ ِ
خصب وسعة وظفر  ،أما اإلحسان فإنه يقال على وجهين أحدهما اإلحسان إلى النفس أو اإلنعام
على الغير0
والثاني :اإلح سان في الفعل أو العمل وعلى هذا قول اإلمام علي رضي َّللا عنه ( :الناس اينا
)(1
يحسنون ) أي منسوبون إلى ما يعملونه من األفعال الحسنة0
اختالفات الروايات في تفسير اإلحسان:
)((1المل) هو الرماد الحار النهاية()4
)(2صحيح مسلم (1982 )3
) (3الصعدات هي الطرق النهية ()29( )3
) (4صحيح مسلم (1703 )2
) (5صحيح مسلم (1548 )2
)(6لسان العرب 117/13
)(1موسوعة نضرة النعيم في مكارم األخالق0
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اختلفت الروايات في تفسير النبي صلى َّللا عليه وسلم ببإحسان كما هو واضح في حديث
جبريل علي ه السالم عندما سأل النبي صلى َّللا عليه وسلم عن اإلسالم واإليمان واإلحسان
وأمارات الساعة والشاهد منه قوله صلى َّللا عليه وسلم عن اإلحسان ( :أن تعبد َّللا كأنك تراه
فإن لم تكن تراه فنه يراك) وهذه الرواية أخرجها اإلمام مسلم في صحيحه من رواية عمر بن
الخطاب رضي َّللا عنه بمثل رواية عمر رضي َّللا عنه ) (2وخالفت بعض الروايات وتفسير
اإلحسان فعند اإلمام مسلم رحمه َّللا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي َّللا عنه قال _ أن
تخشى َّللا كأنك تراه فإنك أن َل تكن تراه فإنه يراك) وجاء في مسند اإلمام أحمد رحمه َّللا من
حديث ابن عباس رض ي َّللا عنهما قال أن تعمل هلل كأنك تراه فإنك إن لم تره فإنه يراك)(3جاء في
الرواية األولى قوله ( أن تعبد َّللا ) وفي الرواية الثانية قوله( أن تخشى َّللا )..وفي الرواية
الثالثة قوله ( أن تعمل هلل )..ولكل لفظه من ألفاظ الروايات هذه معنى يعرف به الفرق بينها وبين
غيرها0

المبحــــث الثاني:
مفهـــــوم اإلحســـــــان
اإلحسان يطلق على عدم اإلساءة واإلحسان ضد اإلساءة  ،واإلحسان في المعنى القرآني له
إطالقات عدة منها أنه إتقان الشيء بفعله على أحسن الوجوه ومنها أنه عبادة َّللا تعالى في السر
والعلن مع إحضار مراقبته ويأتي اإلحسان أيضا ً بمعاني أخرة كثيرة) (1تجتمع جلها في معنى
اإلتقان وعدم اإلسالءة وكلمة (حسن) يتصرفاتها واشتقاقاتها ووردت في القرآن سبعا ً وثالثين
مرة والمتدبر في آيات اإلحسان التي جاء ذكرها في القرآن الكريم يدرك أن الفاظ اإلحسان
بطريقة استعمالها ووجه ترك يبها صارت وكأنها فوق اللغة فقد تنوسي األصل اللغوي لإلحسان
الذي يعني عدم اإلساءة إلى ما هو أعمق منه ومن هذه المعاني القرآنية الجديدة مقام اإلحسان
فهو أعلى مقامات الدين ورتبته بعد مقام اإلسالم واإليمان فمقام اإلحسان هو لب اإليمان
وروحه وكماله وهذه المنزلة تجمع جميع مثل منزلة العلم والتذكر والتبتل والخشوع واإلشفاق
التهذيب وغيرها من المنازل األخالقية فجميعها) (2منضوية فيها 0

) (2الفروق في اللغى ألبي هالل العسكري 182
) (3المصدر نفسه0
) (1لسان العرب0
) (2مدارج السالكين0
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إن مفهوم القرآت لإلحسان بالمفهوم البسيط اإلحسان أن تعطي من مالك لآلخرين ولكن اإلحسان
بالمفهوم القرآني أن تتقن عملك  ،اإلحسان هو اإلتقان بدليل قوله تعالى ( :اله ِذي أَحْ َسنَ ُك هل َ
ش ْي ٍء
) السجدة ( )7اي أتقن كل شيء خلقه0
ومن أهم اآليات في القرآن الكريم اآلمرة باإلحسان قوله تعالى ِ ( :إ هن ه
ان
اإلحْ َ
س ِ
َّللاَ يَأْ ُم ُر ِب ْال َع ْد ِل َو ْ ِ
) وقد أعطى لإلحسان في هذه اآلية معاني كثيرة منها ما توافق مع ما جاء في حديث جبريل
المشهور وهو مراقية َّللا تعالى في السر والعلن فقد روى اإلمام الطبري في تفسيره عن ابن
عيينة أنه كان يقول في تفسير هذه اآلية إن معنى العدل في هذا الموضع استواء السريرة
والعالنية من كل عامل هلل عمالً وأن معنى اإلحسان أن تكون سراً) (1سريرته أحسن من عالنيته
وكيف َل يكون اإلحسان بهذه المنزلة العالية وقد وصف َّللا تعالى نفسه بصفة من صفاته فهو
تعالى المحسن أي أنه يتقن كل شيء يصنعه وبخلقه ويبدعه وهذا المعنى في قوله تعالى ( :لَقَ ْد
اإل ْن َسانَ ِفي أَحْ َس ِن تَ ْق ِو ٍيم )التين( )4يتجليان اإلحسان وآثاره كما جاءت في القرآن0
َخلَ ْقنَا ْ ِ
اإلحسان باإليمان جاء ذلك في قوله تعالى ِ ( :إ هن ه
ان ) اإلحسان أمر
اإلحْ َس ِ
َّللاَ يَأْ ُم ُر ِب ْال َع ْد ِل َو ْ ِ
مقرون بالعدل وصلة الرحم فلكي تكون العبادة صحيحة َل بد من اإلحسان فيها فيؤديها العبد
وكأن َّللا سيحاسبه عليه فوراً فال يقصر وَل يؤجل فالحساب اآلن وليس غداً وبعد ذاك يخبرنا َّللا
عز وجل بمكانة المحسنين عنده في قوله تعالى َ ( :وأَحْ ِسنُوا ِإ هن ه
َّللاَ يُ ِحبُّ ْال ُمحْ ِسنِينَ )

المبحث الثالث  :معنى مرتبة اإلحسان
اإلحسان من حيث هو مرتبة واحدة وهي أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور
والمراقبة حتى يغلب عليه مشاهدة َّللا بقلبه كأنه يراه بعينه) (2وهذا يقتضي تمام اإلتقان
واإلخالص والمتابعة وهو قول النبي صلى َّللا عليه وسلم في تعريفه لإلحسان من حيث قال ( :
أن تعبد َّللا كأنك تراه )) (3وهذا من جوامع الكلم ألنه لو قدر أن أحداً قام في عبادة ربه وهو
يعاينه لم يترك شيئا ً مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واشتماله بظاهره
وباطنه على اَلعتناء بتتميمها على أتقن وجوهها إَل أتي بها )(4يعبر عن هذه المرتبة
بالمشاهــــدة وما قالـــــه صلــــــى َّللا عليــــــه

) (1تفسير الطبري
) (2جامع العلوم والحكم (26 )1
) (3مصدر سابق
) (4شرح صحيح مسلم للنووي ( )4نفس المصدر
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وسلم لم تكن تراه فإنه يراك) (1فليس بداخل في تعريف اإلحسان بل هو بيان المنزلة المراقية
الموصلة إلى مرتبة اإلحسان ولهذا أتى به النبي صلى َّللا عليه وسلم تعليما ً لمرتية اإلحسان
لتكون وسيلة له فإذا تحقق أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة َّللا له واطالعه على سره
وعالنيته وباطنه وظاهره َل يخفي عليه شيء من أمره وأنه قريب منه فإذا وصل العبد إلى هذه
المنزلة سهل عليه اَلنتقال إلى مرتبة اإلحسان ألن العبد عندما أمر يمراقية َّللا وحضور القلب
حال العب ادة حتى كأنه يرى َّللا تعالى قد يشق ذلك عليه ابتداء فيستعين باستحضار مشاهدة َّللا له
واطالعه عليه وقربه منه ألن استحضار ذلك في عمله يمنعه من اَللتفات إلى غير َّللا وأرادته
)(2
بالعمل 0
زيادة اإلحسان ونقصانه ومرتبة اإلحسان نسبية يتفاوت المحسنون فيها بحسب إحسانهم كما قال
ابن رجب يتفاوت أهل هذه المرتبة فيه بحسب قوة نفوذ البصائر) (3إَل أن بينهم قدراً مشتركا ً من
وصل إليه فهو محسن وثم قدر مميز فمن زاد في إحسانه ارتفع درجة في اإلحسان مثل ذلك
كمثل الضوء فإن كل ضوء يشترك في مسمى اإلضاءة ويتفاوت في قدرها فضوء المصباح ليس
كضوء الشمس وهكذا اإلحسان وقد فسر طائفة من العلماء المثل األعلى المذكور في قوله عز
ض َوهُ َو ْال َع ِزي ُز ْال َح ِكي ُم ) الروم آية (0 )27بهذا
وجل ( َولَهُ ْال َمثَ ُل ْاألَ ْعلَى فِي ال ه
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
المعنى ومثله قوله تعالى ( ه
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح) النور
َّللاُ نُو ُر ال ه
س َما َوا ِ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
آية( )35والمراد مثل نوره في قلب المؤمن كذا قال ابي كعب رضي َّللا عنه وغيره من
السلف) (4ألن اإلحسان كاإليمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان فالمحسن ليس بمعصوم من
المعاصــــــــــي
بل يجوز عليه ما يجوز على المؤمن والمسلم من ارتكاب الذنوب كما في حديث أنس بن مالك
رضي َّللا عنه قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( كل بن آدم خطاء وخير الخطائين
التوابون)) ، (1إَل أن المحسن أسرع أوبة وأعظم توبة من غيره وقد يكون المحسن محسنا ً وإن
كان فيه بعض المعاصي إذا لم ينزل عن القدر النسبي من الطاعات التي يلغ بها مرتبة اإلحسان
كالماء إذا بلغ قلتين َل يحمل الخبث والعكس بالعكس0
إذا تقرر أن اإلحسان من حيث هو مرتبة واحدة فإن للمحسنين درجات وكل درجة متفاوتة في
القدر وهي على اإلجمال أربعة درجات كما قال َّللا تعالى َ ( :و َم ْن ي ُِط ِع ه
ك َم َع
َّللاَ َوال هرسُو َل فَأُولَ ِئ َ
) (1نفس المصدر
) (2معارج القبول ()1000( )3
) (3جامع العلوم والحكم (129 )1
) (4تفسير ابن كثير 100
) (1سنن الترمذي ( 659 )4وحسنة األباني
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اله ِذينَ أَ ْن َع َم ه
ك
ك َرفِيقًا (َ )69ذلِ َ
َّللاُ َعلَ ْي ِه ْم ِمنَ النهبِيِّينَ َوالصِّ دِّيقِينَ َوال ُّشهَدَا ِء َوالصهالِ ِحينَ َو َحسُنَ أُولَئِ َ
اهلل َعلِي ًما ()70النساء (69ـ0)70فالدرجات هنا أربع بعضها دون بعض
َّللا َو َكفَى بِ ه ِ
ْالفَضْ ُل ِمنَ ه ِ
األولى درجة األنبياء عليهم الصالة والسالم وهم الذين تمدهم قوة إلهية وتصحبهم نفس في أعلى
مراتب القدسية ومثلهم كم يرى الشيء عيانا ً من قريب والثانية درجة الصديقين وهم الذين
يتأخرون عن األنبياء عليهم الصالة والسالم في المرعفة ومثلهم كم يرى الشيء عيانا ً من بعيد و
إياه عني على رضي َّللا عنه حيث قيل له  :هل رايت َّللا تعالى ؟ فقال ما كنت ألعيد ربا ً لم أره
ثم قال لم تره العيون بشواهد العيان ولكن رأته القلوب بحقائق األيمان والثالثة منازل الشهداء
وهم الذين يعرفون الشيء بالبراهين ومثلهم كمن يرى الشيء في المرآة من مكان قريب كحال
من قال كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً و الرابعة درجة الصالحين وهم الذين صلحت سرارئهم
وعالنيتهم ومثلهم كمن يرى الشيء من بعيد في مرآة )0(2
الثالث األخيرة قصد النبي صلى َّللا عليه وسلم بقوله (أعبد َّللا كأنك تراه ) قال َّللا تعالى :
( َو ِل ُك ٍّل َد َر َج ٌ
ات ِم هما َع ِملُوا ) األنعام آية()132
وتفصيل درجات المحسنين على النحو اآلتــي:
الدرجة األولى :درجة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم وهم الذين حققوا غاية اإلحسان في
اإلحسان وذلك أنه يقع منهم أحسن اإلحسان أبداً من غير فكر وَل روية لغلبة قواهم عليه وبعد ما
ينافيه عنهم ) (1على تفاوت فيما بينهم في القدر فإن بعضهم أعظم إحسانا ً من بعض قال َّللا تعالى
ْض) البقرة آية ( )253والرسول هو من أرسله َّللا بشريعة
(تِ ْل َ
ك ال ُّر ُس ُل فَض ْهلنَا بَ ْع َ
ضهُ ْم َعلَى بَع ٍ
استقاللية وأمر بتبليغها والنبي هو من أرسله َّللا بشريعة تبعية وامر بتبليغها وأفضل األنبياء
والرسل عليه السالم إحسانا أولو العزم الخمسة الذين ذكرهم َّللا تعالى بقوله ( َ
ِّين
ش َر َ
ع لَ ُك ْم ِمنَ الد ِ
سى أَ ْن أَقِي ُموا ال ِّدينَ َو ََل
ك َو َما َو ه
َما َوصهى ِب ِه نُوحًا َواله ِذي أَوْ َح ْينَا ِإلَ ْي َ
صيْنَا ِب ِه ِإ ْب َرا ِهي َم َو ُمو َسى َو ِعي َ
تَتَفَ هرقُوا فِي ِه َكبُ َر َعلَى ْال ُم ْش ِر ِكينَ َما تَ ْد ُعوهُ ْم ِإلَ ْي ِه ه
َّللاُ يَجْ تَ ِبي ِإلَ ْي ِه َم ْن يَ َشا ُء َويَ ْه ِدي ِإلَ ْي ِه َم ْن يُنِيبُ )
الشورى(0)13
وأفضل الخمسة إحسانا ً الخليالن محمد وإبراهيم عليهما الصالة والسالم كما قال تعالى ( َوات ه َخ َذ
ه
َّللاُ إِ ْب َرا ِهي َم َخلِ ً
يال) النساء ( ) 125وقوله صلى َّللا عليه وسلم كما في حديث عبد َّللا بن مسعود
رضي َّللا عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال  :لو كنت متخذاً خليالً َلتخذت أبا بكر خليال
 ،ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ َّللا عز وجل صاحبكم خليال) (2يعني نفسه صلى َّللا عليه
)(2روح المعاني لأللوسي (76 )5
) (1الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب األصفهاني ()55
) (2صحيح مسلم (1855 )2
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وسلم عندما يطلب الناس الش فاعة يوم القيامة من األنبياء فيأتون وإبراهيم عليه السالم فيقول كما
في حديث أبي هريرة وحذيفة رضي َّللا عنهما قاَل ( :قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم (:
يجمع َّللا تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤ منون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون  :يا ابانا
استفتح لنا ا لجنة فيقول وهل اخرجكم من الجنة إَل خطيئة أبيكم آدم  ،لست بصاحبكم ذلك،
أذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل َّللا  0قال فيقول إبراهيم لست بصاحبكم  ،ذلك أنما كنت خليالً من
وراء وراء أعمدوا إلى موسى الذي كلمه َّللا تكليما ً فيأتون موسى عليه السالم فيقول لست
بصاحب ذلك فيأتون محمد رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فيقوم فيؤذن له (الحديث) )0 (1
فإذا كان هكذا بتفاضل النبيون في درجة اإلحسان فمن دونهم من باب أولى فإن هناك نصوصاً
تنهي عن تفضيل بعض األنبياء على بعض منها:
حديث أبي هريرة رضي َّللا عنه قال بينما يهودي يعرض سلعة له أعطى بها شيئا َ كرهه أو لم
يرضه قال َل والذي اصطفى موسى عليه السالم على البشر،قال فسمعه رجل من األنصار فلطم
وجهه،قال :تقول والذي اصطفى موسى عليه السالم على البشر ورسول َّللا بين أظهرنا ؟ قال
فذهب اليهودي إلى رسول َّللا فقال  :يا ابا القاسم  :أن لي ذمى وعهداً  ،وقال فالن لطم وجهي
فقل رسول َّللا  :لم لطمت وجهه؟ قل  :قال يا رسول َّللا (والذي اصطفى موسى على البشر
وأنت بين أظهرنا ) فغضب رسول َّللا حتى عرفت الغضب في وجهه ثم قالَ ( :ل تفضلوا بين
األنبياء بنفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في األرض إَل من شاء َّللا قال ثم ينفخ
فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى عليه السام آخذ بالعرش فال أدري أحوسب بصعقة
الطور أو بعث قبلي وَل أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى عليه السالم  (2)0فإن ذلك
يخرج على وجوه األول أن النبي صلى َّللا عليه وسلم نهى عن ذلك قبل أن يعلمه َّللا بأنه أفضل
األ نبياء والرسل كما جاء في حديث أبي هريرة رضي َّللا عنه قـــــــال:قال رسول َّللا صلى َّللا
عليه وسلم ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع0 (1))0
والثاني  :أنه صلى َّللا عليه وسلم نهى عن ذلك خشية أن يحقر بعض األنبياء والثالث نهى عن
ذلك حتى َل تحصل خصومة بين أتباع الرسل  ،والرابعة أنه قال ذلك تواضعا ً منه صلى َّللا
عليه وسلم ) (2ومما يجب التنبيه عليه هنا أن هذه الدرجة ليست ألحد من الناس غيرهم فال يمكن

) (1صحيح مسلم0
) (2صحيح مسلم (10843 )2
) (1صحيح مسلم (1782 )2
) (2شرح الطهاوية
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الوصول إليها باَلكتساب أبداً ألنها محض منه وفضل من َّللا تعالى كما قال جل ذكره ( ه
َّللاُ
اس ) الحج آية ()75
يَصْ طَفِي ِمنَ الْ َم َالئِ َك ِة ُرس ًُال َو ِمنَ النه ِ

الفصـــــــــــــل الثــــاني
النصوص الــواردة في اإلحســـان
20

المبحث األول :النصوص الواردة في اإلحسان:
لما كان اإلحسان أعلى مراتب الدين والمحسنون هم خواص المؤمنين جاءت النصوص
الشرعية الدالة عليه على نوعين :
أحدهما ما جاء على صيغة اإلخبار ،الثاني ما جاء على صيغة اإلنشاء وهو أضرب كثيرة منها :
األمر وهو طلب الفعل والنهي وهو طلب الكف سوا ًء أكان طلب الفعل على سبيل الوجوب أم
اَلستحباب وكذا طلب الكف سواء أكان على سبيل التحريم أم الكراهة والنوع األول وهو ما جاء
على صيغة اإلخبار وقد يكون فيه معنى اإلنشاء الطلبي سواء طلب الفعل أو طلب الكف يعرف
ذلك بال سياق والقرائن وهذا هو الغالب في الجمل الخبرية الواردة في اإلحسان والنصوص
الواردة في الدعوة إليه على النحو اآلتي:

أوَلً األمر باإلحسان:
ما جاء على صيغة اإلنشاء الطلبي على سبيل األمر قال تعالى ( َوأَحْ ِس ْن َك َما أَحْ َسنَ ه
ك)
َّللاُ ِإلَيْ َ
ب إِ هَل بِالهتِي ِه َي أَحْ َس ُن ) العنكبوت ىية
القصص آية ( ، )77وقال تعالى َ ( :و ََل تُ َجا ِدلُوا أَ ْه َل ْال ِكتَا ِ
( )46وقال تعالى َ ( :وأَحْ ِسنُوا إِ هن ه
َّللاَ ي ُِحبُّ الْ ُمحْ ِسنِينَ ) البقرة آية( )195وقال تعالى ( َوقُولُوا
اإل ْن َسانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه ُح ْسنًا ) العنكبوت آية ()8
اس ُح ْسنًا ) البقرة آية( )83وقال تعالى ( َو َو ه
ص ْينَا ْ ِ
ِللنه ِ
وقال تعالى (ا ْد ُ
ك ِبالْ ِح ْك َم ِة َو ْال َموْ ِعظَ ِة ْال َح َسنَ ِة )النحل آية ( )125وقال تعالى ( َو ِإ َذا
يل َربِّ َ
ع إِلَى َس ِب ِ
ُحيِّيتُ ْم ِبتَ ِحيه ٍة فَ َحيُّوا ِبأَحْ َسنَ ِم ْنهَا ( النساء آية ( )86وقال تعالى ( َوقُلْ لِ ِعبَا ِدي يَقُولُوا الهتِي ِه َي
ك يَأْ ُخ ُذوا ِبأَحْ َسنِهَا ) األعراف آية
أَحْ َس ُن) اإلسراء آية ( )53وقال تعالى (فَ ُخ ْذهَا ِبقُ هو ٍة َو ْأ ُمرْ قَوْ َم َ
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ش ْي ٌء فَاتِّبَا ٌ
( )145وقال تعالى (فَ َم ْن ُعفِ َي لَهُ ِم ْن أَ ِخي ِه َ
ان ) البقرة
ع بِ ْال َم ْع ُر ِ
وف َوأَدَا ٌء إِلَيْ ِه بِإِحْ َس ٍ
آية(0)178
ان فَإِ ْم َسا ٌ
وقال تعالى ( :الطه َال ُ
ان ) البقرة آية ( )229وقال
ك ِب َم ْعر ٍ
ْري ٌح ِبإِحْ َس ٍ
ق َم هرتَ ِ
ُوف أَوْ تَس ِ
تعالى ِ ( :إ هن ه
اإلحْ َسا ِن َو ِإيتَا ِء ِذي ْالقُرْ بَى ) النحل آية (  )90وقال تعالى ( َو ِإ ْذ
َّللاَ يَأْ ُم ُر ِب ْال َع ْد ِل َو ْ ِ
ق بَنِي إِ ْس َرائِي َل ََل تَ ْعبُ ُدونَ ِإ هَل ه
َّللاَ َو ِبالْ َوالِ َدي ِْن ِإحْ َسانًا َو ِذي ْالقُرْ بَى َو ْاليَتَا َمى َو ْال َم َسا ِكي ِن )
أَ َخ ْذنَا ِميثَا َ
البقرة آية ( )83وقال تعالى َ :وا ْعبُ ُدوا ه
َّللاَ َو ََل تُ ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ْيئًا َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا ) النساء آية
( )36وقال تعالى ( َو ََل تُ ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ْيئًا َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا ) األنعام آية ( )151وقال تعالى
ك أَ هَل تَ ْعبُ ُدوا إِ هَل إِيهاهُ َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا ) اإلسراء ( )3وقل تعالى ( َو َو ه
اإل ْن َسانَ
ضى َربُّ َ
( َوقَ َ
ص ْينَا ْ ِ
ُوف َحقًّا َعلَى
ِب َوا ِل َد ْي ِه إِحْ َسانًا ) األحقاف آية ( )15وقال تعالى ( َو َعلَى ْال ُم ْق ِت ِر قَ َد ُرهُ َمتَاعًا ِبا ْل َم ْعر ِ
ْال ُمحْ ِس ِنينَ ) البقرة آية (0 )236
والـمر بالشيء نهى عن ضده ما جاء على سبيل اإلخبار وفيه معنى اإلنشاء الطلبي وهو الغالب
في اآليات الخبرية التي وردت في إلحسان فإن فيها معنى اإلنشاء الطلبي سواء طلب الفعل أم
طلب الترك 0واألمثلة من القرآن الكريم كثيرة0
َّللا
هلل َوهُ َو ُمحْ ِس ٌن َواتهبَ َع ِملهةَ ِإبْ َرا ِهي َم َحنِيفًا َواته َخ َذ ه ُ
ـ قال تعالى َ ( :و َم ْن أَحْ َس ُن ِدينًا ِم هم ْن أَ ْسلَ َم َوجْ هَهُ ِ ه ِ
إِ ْب َرا ِهي َم َخلِ ً
يال ) النساء آية (0)125
فهذه اآلية من باب الخبر وفيها معنى اإلنشاء الطلبي أي طلب الفعل والمعنى أن َّللا تعالى يخبر
أنه َل أفضل دينا ً ممن أخلص نفسه هلل حال كونه محسنا ً أي فاعالً المحسنات كأنه يرى َّللا تعالى
بقلبه حال عمله متبعا ً للتوحيد مائالً عن األديان الباطلة إلى اإلسالم )(1ومعتى اإلنشاء الطلبي
فيها أخلصوا وأتقنوا أعمالكم هلل كأنكم تنظرون إليه بقلوبكم0
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم من شفرته فليرح ذبيحته ) (2قال ابن عبــــد
الب ر رحمه َّللا  :وظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق اإلحسان فيكون كل شيء أو كل
مخلوق هو المكتوب عليه  0والمكتوب هو اإلحسان وقيل إن المعنى أن َّللا كتب اإلحسان إلى
كل شيء أو في كل شيء أو كتب اإلحسان في الوَلية على كل شيء فيكون المكتوب عليه غير
مذكور وإنما المذكور المحسن اليه لفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء واألصوليين
خالفا ً لبعضهم وإنما استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم إما شرعا ً كقوله تعالى
ص َجنَفًا أَوْ ِإ ْث ًما ) البقرة آية ( )183أو فيما هو واقع قدراً َل محالة كقوله
( :فَ َم ْن َخافَ ِم ْن ُمو ٍ
) (1فتح القدير للشوكاني ()519( )1
)(2مسلم (1548 )2
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َّللاُ َألَ ْغلِبَ هن أَنَا َو ُر ُسلِي إِ هن ه
ب ه
َزي ٌز) المجادلة آية ( )21وقال النبي صلى َّللا
تعالى َ ( :كتَ َ
َّللاَ قَ ِويٌّ ع ِ
عليه وسلم في قيام شهر رمضان ( إنني خشيت أن يكتب عليكم) ) (1وحينئذ فهذا الحديث نص
في وجوب اإلحسان وقد أمر َّللا تعالى به قالِ ( :إ هن ه
ان ) النحل آية ()90
اإلحْ َس ِ
َّللاَ يَأْ ُم ُر ِب ْال َع ْد ِل َو ْ ِ
وقال تعالى ( َوأَحْ ِسنُوا ِإ هن ه
َّللاَ يُ ِحبُّ ْال ُمحْ ِس ِنينَ ) البقرة آية( )195وهذا األمر باإلحسان تارة يكون
للوجوب كاإلحسان إلى الوالدين واألرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة واإلحسان إلى
الضيف بقدر ما يحصل به قراه وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونــحـوها0
ص ُر َخ ْمرًا َوقَا َل ْاآلَ َخ ُر ِإنِّي أَ َرانِي
ان قَا َل أَ َح ُدهُ َما ِإنِّي أَ َرانِي أَ ْع ِ
قال تعالى ( َو َد َخ َل َم َعهُ ال ِّسجْ نَ فَتَيَ ِ
ك ِمنَ ْال ُمحْ ِسنِينَ )يوسف اآلية ()36
ق َر ْأ ِسي ُخ ْب ًزا تَأْ ُك ُل الطه ْي ُر ِم ْنهُ نَبِّ ْئنَا ِبتَأْ ِويلِ ِه إِنها نَ َرا َ
أَحْ ِم ُل فَوْ َ
فهذه اآلية جملة خبرية يخبر َّللا سبحانه وتعالى عن مقالة شخصين سجنا مع يوسف عليه السالم
وطلبا منه تفسير رؤياهما وعلال ذلك بأنهما رأياه من المحسنين لكن فيها معنى اإلنشاء الطلبي
ك آَيَ ُ
ب ْال َح ِك ِيم
اي اقتدوا بيوسف عليه السالم في إحسانه مع الناس 00وقال تعالى ِ ( :تلْ َ
ات ْال ِكتَا ِ
( )2هُدًى َو َرحْ َمةً لِ ْل ُمحْ ِس ِنينَ ) لقمان األية (2ـ ) 3وكذلك هذه اآلية جملة خبرية يخبر َّللا تعالى
فيها أن ىيات الكتاب هداية ورحمة لعباده المحسنين بلكنها تخرج إلى األإنشاء الطلبي أي أحسنوا
َّللا
عبادة ربكم تهتدوا بكتابه وتزاحموا بينكم وترحموا أنفسك ويرحمكم َّللا به وقال تعالى ( ِإ هن ه َ
َم َع اله ِذينَ اتهقَوْ ا َواله ِذينَ هُ ْم ُمحْ ِسنُونَ ) النحل آية ( )128وهذه اآلية أيضا ً جملة خبرية يخبر َّللا
تعالى بعد أن نبه باَلستفهام التشويق أن جزاء أهل اإلحسان في الدنيا إحسان َّللا لهم في اآلخرة
لكنها تخرج إلى اإلنشاء الطلبي اي أحسنوا أعمالكم في الدنيا يحسن َّللا حالكم في اآلخرة يخبر
َّللا تعالى أن معيته التي من لوازمها الحفظ والنصرة والتأييد حاصلة ألهل التقوى وأهل
اإل حسان لكنها تخرج إلى معنى اإلنشاء الطلبي اي اتقوا َّللا وأحسنوا أعمالكم يكن معكم وقال
اإلحْ َس ُ
ان ) الرحمن آية ()60
ان إِ هَل ْ ِ
اإلحْ َس ِ
تعالى ( :هَلْ َج َزا ُء ْ ِ

ـ األمثلة من السنة النبوية :
ما جاء منها على صيغة اإلنشاء الطلبي على سبيل األمر  :عن شداد بن أوس رضي َّللا عنه قال
ثنتان حفظتهما عن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( إن َّللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا
قتلتم فأحسنوا القتلة)
وهذا الحديث يدل على وجوب اإلحسان في كل شيء من األعمال لكن إحسان كل شيء يحسبه
فاإلحسان في اإلتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة واإلتيان بها على وجه الكمال واجباتها فهذا
القدر يوجب اإلحسان في ترك المحرمات اَلنتهاء عنها وترك ظهرها وباطنها كما قال تعالى
)(1صحيح البخاري (729 )1
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اطنَهُ ) األنعام آية( )120فهذا القدر فيها واجب وأما األحسان في الصبر
اإل ْث ِم َوبَ ِ
( َو َذرُوا ظَا ِه َر ْ ِ
على المقدورات فإنه يأتي بالصبر على وجهه من غير تسخط وَل جزع واإلحسان الواجب في
معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب َّللا من حقوق ذلك كله واإلحسان الواجب في وَلية
الخلق وسياستهم القيام بواجبات الوَلية كلها والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس
بواجب واإلحسا ن في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إلزهاق نفسه على اسرع الوجوه
واسهلها وأوفاها من غير زيادة في التعذيب فإنه إي َل حاجة إليه وهذا النوع هو الذي ذكره
النبي صلى َّللا عليه و سلم في هذا الحديث ولعله ذكره على سبيل المثال ولحاجته إلى بيانه في
سلك الحال فقال ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذابحتم فأحسنوا الذبح) والقتلة والذبحة بالكسر أي
الهيئة والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل وهذا يدل على وجوب اإلسراع وإزهاق النفوس
التي يباح أزهاقها على اسهل الوجوه وقد حكى ابن حزم اإلجماع على وجوب اإلحسان في
الذبيحة وأسهل وجوه القتل اآلدمي ضربة بالسيف على العنق  ،قال َّللا تعالى ( :فَإِذا لَ ِقيتُ ُم اله ِذينَ
ض َع
ب َحتهى ِإ َذا أَ ْث َخ ْنتُ ُموهُ ْم فَ ُش ُّدوا الْ َوثَا َ
ق فَإِ هما َمنًّا بَ ْع ُد َو ِإ هما ِفدَا ًء َحتهى تَ َ
ب الرِّ قَا ِ
ضرْ َ
َكفَرُوا فَ َ
ك َولَوْ يَ َشا ُء ه
ْض َواله ِذينَ قُتِلُوا فِي
ْال َحرْ بُ أَوْ َزا َرهَا َذلِ َ
ص َر ِم ْنهُ ْم َولَ ِك ْن لِيَ ْبلُ َو بَ ْع َ
َّللاُ ََل ْنتَ َ
ض ُك ْم ِببَع ٍ
ُض هل أَ ْع َمالَهُ ْم ) محمد آية (0)4
َّللا فَلَ ْن ي ِ
يل ه ِ
َس ِب ِ
وعن جابر ب ن عبد َّللا رضي َّللا عنه قال  :سمعت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قبل موته
بثالثة يقول ( َل يموتن أحدكم إَل وهو يحسن الظن باهلل عز وجل)) (1اي يعتقد اعتقاداً حسنا
وعن عبد َّللا بن عمرو بن العاص رضي َّللا عنه قال  ( :أقبل رجل إلى النبي فقال ابايعك على
الهجرة والجهاد وابتغي األجر من َّللا 0قال فهل من والديك أحد حي؟ قال  :نعم  ،بل كالهما ،
)(2
قال  :أفتيتغي األجر من َّللا ؟ قال نعم  0قال :فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما0
وعن عائشة رضي َّللا عنها تقول سمع رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم صوت خصوم بالباب
عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع اآلخر ويسترفقه في شيء وهو يقول  :وَّللا َل أفعل
فخرج عليهما رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم فقال  :أين المتألي على َّللا َل يفعل المعروف فقال
 :أنا يا رسول َّللا 0وله اي ذلك أجب ) (1المعروف هنا هو الخير واإلحسان  0عن أبي
ذررضي َّللا عنه قال إن خليل رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أوصاني ( إذا طبخت مرقا ً فأكثر
ماءه ثم أنظر أهل بين من جيرانك فأصبهم منها بمعروف ) (2أي إحسان0
) (1جامع العلوم والحكم (380 )1
) (2مسلم (2205 )3
) (1صحيح البخاري
) (2مسلم
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عن عبد َّللا بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل اراد سفراً فقال  :يل نبي َّللا أوصني قال (
أعبد َّللا وَل تشرك به شيئا ً ) قال يا نبي َّللا زدني قال ( وإذا اسأت فاحسن ) قال يا رسول َّللا
زدني  0قال استقم وليحسن خلقك)0 (3
عن عمران بن حصين رضي َّللا عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي َّللا صلى َّللا عليه وسلم وهي
حبلى من الزنى فقالت  :يا نبي َّللا اصبت حداً فأقمه علي  ،فدعا نبي َّللا صلى َّللا عليه وسلم
وليها فقال  :أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها 0فأمر بها نبي َّللا صلى َّللا عليه وسلم فشكت
عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها (4)0واإلحسان هنا بمعنى اإلنعام على الغير
وصنع الجميل بهم  0عن أبي هريرة رضي َّللا عنه قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( يا
أبا هريرة كن ورعا ً تكن أعبد الناس وكن قنعا ً تكن اشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك
)(5
تكن مؤمنا ً وأحسن جوار من جاورك تكن مساما ً وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب
ومعنى أحسن جوار من جاورك أي أنعم عليه ببذل الندى وكف األذى 0
ما جاء من أحاديث اإلحسان على سبيل اإلخبار وفيه معنى اإلنشاء الطلبي سواء طلب الفعل أم
طلب الترك:
عن ابن سعيد الخدري رضي َّللا عنه أنه سمع رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يقول ( إذا أسلم
العبد فحسن إسالمه يكفر َّللا عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر
أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة ب مثلها إلى أم يتجاوز َّللا عنها وهذه الجملة خبرية يخبر
النبي صلى َّللا عليه وسلم عن ثواب من حسن إسالمه لكن فيها معنى اإلنشاء الطلبي أي أحسنوا
إسالمكم0
عن عائشة رضي َّللا عنها قالت  :جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئاً
غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابمتيها ولم تأكل منها شيئا ً ثم قامت
فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى اله عليه وسلم فحدثته حديثا ً فقال النبي صلى َّللا عليه
وسلم ( من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار) ) (1وهذه الجملة كذلك
خب رية يخبر النبي صلى َّللا عليه وسلم عمن أنعم إلى البنات وصنع بهن الجميل أن َّللا يجعل
ذلك اإلحسان إليهن ستراً له من النار ولكن فيها معنى اإلنشاء الطلبي أي أحسنوا تربية البنات
يكن لك ستراً من النار0
) (3مسلم ( )6رواه بن حبان رباب اإلحسان
) (4أخرجه مسلم (1324 )2
) (5سنن ابن ماجة (1410 )2
) (1صحيح مسلم (2027 )3
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عن عثمان بن عفان رضي َّللا عنه قال سمعت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يقول ( ما من
أمرئ مسلم تحضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إَل كانت له كفارة لنا
قبلها من الذنوب لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله (2)0وهذه الجملة كذلك خبرية يخبر النبي صلى
َّللا عليه وسلم أن من أتقن وضوء الصالة وخشوعها وركوعها كانت له كفارة لما قبلها من
الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله لكن فيها معنى إنشاء طلبي أي أحسنوا وضوء صالتكم
وخشوعها وركوعها تكن كفارة ثانيا ً الترغيب في اإلحسان بما أعده َّللا للمحسنين من النعيم
في الدنيا واآلخرة وهذا لون آخر من اساليب القرآن الكريم والسنة النبوية في الدعوة إلى بلوغ
مرتبة اإلحسان العليا 0

اآليات القرآنية التي تدل على مضاعفة أجر المحسنين:
صابَهُ ُم الْقَرْ ُح ِلل ه ِذينَ أَحْ َسنُوا ِم ْنهُ ْم َواتهقَوْ ا
قال تعالى ( :اله ِذينَ ا ْستَ َجابُوا ِ ههللِ َوال هرسُو ِل ِم ْن بَ ْع ِد َما أَ َ
َظي ٌم ) آل عمران آية ()172تعني الخوف والحزن عن أهل اإلحسان وقال تعالى ( :بَلَى
أَجْ ٌر ع ِ
َم ْن أَ ْسلَ َم َوجْ هَهُ ِ ههللِ َوهُ َو ُمحْ ِس ٌن فَلَهُ أَجْ ُرهُ ِع ْن َد َربِّ ِه َو ََل َخوْ ٌ
ف َعلَ ْي ِه ْم َو ََل هُ ْم يَحْ َزنُونَ ) البقرة آية
(0)112
َّللا َو ََل تُ ْلقُوا بِأ َ ْي ِدي ُك ْم إِلَى الته ْهلُ َك ِة
يل ه ِ
محبة َّللا عز وجل للمحسنين 0وقال تعالى ( َوأَ ْنفِقُوا فِي َسبِ ِ
َوأَحْ ِسنُوا إِ هن ه
َّللاَ يُ ِحبُّ ْال ُمحْ ِسنِينَ ) البقرة آية()195
الخلود في الجنان :قال تعالى (فَأَثَابَهُ ُم ه
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ ِتهَا ْاألَ ْنهَا ُر َخا ِل ِدينَ ِفيهَا
َّللاُ ِب َما قَالُوا َجنها ٍ
ك َج َزا ُء ْال ُمحْ ِس ِنينَ ) المائدة آية()85
َو َذ ِل َ
النظر إلى وجه َّللا تعالى في جنات التعيم  :قال تعالى ( :لِله ِذينَ أَحْ َسنُوا ْال ُح ْسنَى َو ِزيَا َدةٌ َو ََل يَرْ هَ ُ
ق
ك أَصْ َحابُ الْ َجنه ِة هُ ْم فِيهَا َخالِ ُدونَ ) يونس آية ()26
ُو ُجوهَهُ ْم قَتَ ٌر َو ََل ِذلهةٌ أُولَئِ َ
والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه َّللا تعالى 0
األحاديث النبوية خيار المسلمين أهل اإلحسان:
عن أبي هريرة رضي َّللا عنه قال  :قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( أَل أنبئكم بخيركم؟
قالوا نعم يا رسول َّللا 0قال  :خياركم أطولكم أعماراً وأحسنكم أعماَلً) (1إن حسن اإلسالم يهدم
الذنوب0
عن عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه قال :قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم( :أنؤاخذ بما
عملنا في الجاهلية ؟ قال أما من أحسن منكم في اإلسالم َل سؤخذ ومن اساء أخذ بعمله في
)(2
الجاهلية واإلسالم0
) (2نفس المصدر
) (1مسند أحمد (468 )2
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مضاعفة اجر المحسنين:
عن أبي موسى األشعري رضي َّللا عنه أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قال  ( :ثالثة يؤتون
أجرهم مرتين  ،رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى َّللا عليه وسلم فآمن به
واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق َّللا تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت
له أم ة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران)0(1
عن عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه قال قال رجل لرسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( كيف لي
أن أعلم إذا أحسنت وإذا اسأت ؟) قال الرسول صلى َّللا عليه وسلم ( إذا سمعت جيرانك يقولون
)(2
أحسنت فقد أحسنت وغذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت)0
الفوز بالجنة والنجاة من النار :
عن أبي هريرة رضي َّللا عنه قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( َل يدخل أحد الجنة إَل
رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً وَل يدخل النار أحد إَل أري مقعده من الجنة لو أحسن
ليكون عليه حسرة) (3عن أبي هريرة رضي َّللا عنه قال  :قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم (
بينما كلب يطيف بركبيه ( بئر) قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من البغايا فنزعت كوقها(
حذاؤهأ ) فغذا اسقته له به إياه فغفر لها (4))0وعن عبد َّللا بن عمر رضي َّللا عنهما أن رسول
َّللا صلى َّللا عليه وسلم  ( :عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النارَ ،ل هي
أطعمتها وَل سقتها إذ حبستها وَل هي تركتها ـأكل من خشاش األرض) ، (1عن القة بن إلياس
رضي َّللا عنه قال  :قال رجل  :يا رسول َّللا ( إني ألذبح الشاة فأرحمها 0قال صلى َّللا عليه
وسلم  :الشاة إن رحمتها رحمك َّللا ، (2)0عن أبي هريرة رضي َّللا عنه قال :قال رسول َّللا
صلى َّللا عليه وسلم  ( :أكمل المؤمنين إيمانا ً أحسنهم خلقا ً وخياركم خياركم لنسائهم)0
من صفات المؤمنين حسن الحديث إذا حدث وحسن اَلستماع إذا حدث وحسن البشر إذا لقي
ووفاء بالوعد إذا وعد 0قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( َل يكن أحدكم إمعة يقول  :أنا مع
الناس ،إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت  ،ولكن وطنوا أنفسم إن أحسن الناس أن
) (2صحيح مسلم ()111 ( )1
)(1صحيح مسلم (134 )1
) (2سنن ابن ماجة 0
) (3متفق عليه0
)(4رواه البخاري ومسلم0
) (1رواه البخاري في األدب المفرد
) (2رواه الترمذي0
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تحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم (3) )0وعن النواس بن سمعان رضي َّللا عنه قال سألت
رسول َّللا صل ى َّللا عليه وسلم عن البر واإلثم فقال  :البر حسن الخلق واإلثم ما حاك في نفسك
وكرهت أن يطلع عليه الناس (4) )0وعن جابر رضي َّللا عنه أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم
ي وأقربكم مني مجلسا ً بوم القيامة أحاسنكم أخالقا ً وإن أبغضكم إلي
قال  ( :إن من أحبكم إل ّ
وابعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون  0قالوا  :يا رسول َّللا قد علمنا
)(5
الثرثارون والمتشدقون فما المتفيقهون ؟ قال المتكبرون)0
النهي عن كفر اإلحسان يعني جحود ه 0عن ابن عباس رضي َّللا عنه قال :

النهي عن كفر اإلحسان يعني جحوده عن ابن عباس رضي َّللا عنه قال  :قال رسول َّللا صلى
َّللا عليه وسلم  ( :أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء ( يكفرن) قيل  :يكفرن باهلل ؟ قال  :يكفرن
العشير ويكفرن اإلحسان  ،لو أحسنت إلى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا ً قالت :ما رايت منك
)(1
خيراً قط0

المبحث الثاني  :بيـــــــان مكانـــــــة اإلحســـــان
يحتل اإلحسان أعلى المنازل الدينية وأكملها وهو الغاية القصوى للعابدين والمكانة السامية
للمشمرين وأهله أشرف خلق َّللا أجمعين يتقرر ذلك من عدة وجوه  0لوجه األول أنه أعلى
مراتب الدين إذ أن الدين الخاتم الذي أتمه َّللا وأكمله وارتضاه لعباده ثالث مراتب اإلسالم
واإليمان واإلحسان يدل على ذلك قول النبي صلى َّللا عليه وسلم في أمر حديث جبريل عليه
السالم ( هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم  (2))0وذلك بعد أن سأل النبي صلى َّللا عليه وسلم عن
تلك المراتب وأعلى هذه المراتب الثالث مرتبة اإلحسان  0قال ابن تيمية رحمه َّللا  :جعل النبي
صلى َّللا عليه وسلم الدين ثالث درجات أعالها اإلحسان وأوسطها اإليمان ويليه اإلسالم وقال
ك نَ ْعبُ ُد َو ِإيها َكئ نَ ْستَ ِع ُ
ين ) منزلة اإلحسان وهي لب اإليمان
ابن القيم رحمه َّللا  :من منازل ( ِإيها َ
وروحه وكماله وهذه المنزلة تج مع المنازل فجميعها منظومة فيها وكل ما قيل من أول البحث

) (3رواه الترمذي
) (4رواه مسلم
)(5الترمذي0
)(1صحيح البخاري ()29( )19( )1
) (2صحيح البخاري
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يعني مدارج السالكين إلى هنا فهو اإلحسان ) (3والوجه الثاني أن َّللا تعالى اتصف بصفة
اإلحسان وأحب المحسنين وكل صفة اتصف َّللا بها فإنها وَل ريب صفة كمال من كل الوجوه
ليس فيها نقص كما أن َّللا تعالى أحب المحسنين وكل محبوب له تعالى فإنه بمنزلة عنده وإنما
صالِحًا
اهلل َويَ ْع َملْ َ
أحبهم بسبب إحسانهم 0قال تعالى واصفا ً نفسه جل وعال باإلحسان ( :ي ُْؤ ِم ْن ِب ه ِ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ ِتهَا ْاألَ ْنهَا ُر َخا ِل ِدينَ ِفيهَا أَبَدًا قَ ْد أَحْ َسنَ ه
َّللاُ لَهُ ِر ْزقًا ) الطالق ()11وقال
يُ ْد ِخ ْلهُ َجنها ٍ
تعالى َ ( :وأَحْ ِس ْن َك َما أَحْ َسنَ ه
ك ) القصص آية( )77وقال تعالى عن محبته للمحسنين
َّللاُ ِإلَ ْي َ
( َوأَحْ ِسنُوا ِإ هن ه
َّللاَ يُ ِحبُّ ْال ُمحْ ِسنِينَ ) البقرة0
الوجه الثالث  :أن اإلحسان صفة من صفات األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم وكذا من
ان قَا َل
صفات صالحي بني آدم وهم السابقون الخيرات  0قال َّللا تعالى َ ( :و َد َخ َل َم َعهُ ال ِّسجْ نَ فَتَيَ ِ
ق َر ْأ ِسي ُخ ْب ًزا تَأْ ُك ُل الطه ْي ُر ِم ْن ُه
ص ُر َخ ْمرًا َوقَا َل ْاآلَ َخ ُر ِإنِّي أَ َرا ِني أَحْ ِم ُل فَوْ َ
أَ َح ُدهُ َما ِإنِّي أَ َرا ِني أَ ْع ِ
ق
ك ِمنَ ْال ُمحْ ِس ِنينَ ) يوسف آية( )36وقال تعالى ( َوبَا َر ْكنَا َعلَ ْي ِه َو َعلَى ِإ ْس َحا َ
نَ ِّب ْئنَا ِبتَأْ ِوي ِل ِه ِإنها نَ َرا َ
َو ِم ْن ُذرِّ يه ِت ِه َما ُمحْ ِس ٌن َوظَا ِل ٌم ِلنَفْ ِس ِه ُم ِب ٌ
اب
ين ) الصافات آية( )113وقال تعالى (ثُ هم أَوْ َر ْثنَا ْال ِكتَ َ
ص ٌد َو ِم ْنهُ ْم َسا ِب ٌ
َّللا )
ت ِبإِ ْذ ِن ه ِ
ق ِب ْال َخ ْي َرا ِ
اله ِذينَ اصْ طَفَ ْينَا ِم ْن ِعبَا ِدنَا فَ ِم ْنهُ ْم ظَالِ ٌم لِنَ ْف ِس ِه َو ِم ْنهُ ْم ُم ْقتَ ِ
فاطر آية ()32
الوجه الرابع أن اإلحسان قدر زائد على مجرد أداء الطاعات  ،قال تعالى ( :اله ِذينَ يُ ْنفِقُونَ فِي
اس َو ه
َّللاُ ي ُِحبُّ ْال ُمحْ ِسنِينَ ) آل عمران آية
سرها ِء َوال ه
ال ه
ضرها ِء َو ْال َك ِ
اظ ِمينَ ْال َغ ْيظَ َو ْال َعافِينَ ع َِن النه ِ
(0)134
قال الشو كاني رحمه َّللا في قوله ( والكاظمين الغيظ) أي التاركين عقوبة من أذنب واستحق
المؤاخذة وذلك من أجل ضروب الخير) (1وعم الثوري رحمه َّللا اإلحسان أن تحسن إلى
المسئ فإن اإلحسان إلى المحسن تجارة أي معارضة لإلحسان باإلحسان وهكذا فهمه السلف
فعن ميمون بن مهرون أن جاريته جاءته ذات يوم بصفقة فيها مرقة حارة وعنده أضياف فعثرت
فصبت المرقة عليه فأراد ميموم أن يضربها فقالت الجارية  :يا موَلي استعمل قوله تعالى :
اظ ِمينَ ْال َغ ْيظَ ) قال لها  :قد فعلت فقالت أعمل بما بعد والعافين عن الناس ) فقال قد عفوت
( َوالْ َك ِ
عنك فقالت الجارية  :وَّللا يحب المحسنين) قال ميمون قد أحسنت إليك فأنت حرة بوجه َّللا
تعالى ) (1فإذا كان هذا اإلحسان الذي هو بمعنى اإلنعام على الغير وصنع الجميل بهم فإنه كذلك
في اإلحسان الذي هو بمعنى المشاهدة هلل بعين البصيرة فهي حالة زائدة عن أداء الطاعات مع
)(3مدارج السالكين
) (1شرح الطحاوية0
) (1الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ()135( )3
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استشعار العبد مراقبة َّللا له والوجه الخامس عظم منزلة المحسنين في اآلخرة وإن كانوا
فاسقين0
عن أبي هريرة رضي َّللا عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم ( أن امرأة بغيا) (2رأت كلبا ً في
)(3
يوم حار يطيق بئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها 0
الوجه السادس قلة المحسنين في جنب المسلمين والمؤمنين دليل على شرف اإلحسان  0قال بن
تيمية رحمه َّللا وأما اإلحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة اصحابه من اإليمان
واإليمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة اصحابه من اإلسالم فاإلحسان يدخل فيه اإليمان
والغيمان بدخل فيه اإلسالم والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين 0
الوجه السابع الدعاء ببلوغ مرتبة اإلحسان في قراءة للفاتحة كما قال تعالى (ا ْه ِدنَا الصِّ َرا َ
ط
ص َراطَ ال ه ِذينَ أَ ْن َع ْم َ
ب َعلَ ْي ِه ْم َو ََل الضهالِّينَ ) الفاتحة آيات(-6
ت َعلَ ْي ِه ْم َغي ِْر ْال َم ْغضُو ِ
ْال ُم ْستَ ِقي َم (ِ )6
 ) 7وصراط المنعم عليهم هو اإلحسان والمنعم عليهم هنا اصناف المحسنين وهم المبيون
والصديقون والشهداء والصالحون0
وال وجه الثامن أنه أمنية الكافرين لو عادوا إى الدنيا مرة ثانية كما قال تعالى ( :أَوْ تَقُو َل ِحينَ
اب لَوْ أَ هن لِي َك هرةً فَأ َ ُكونَ ِمنَ ْال ُمحْ ِسنِينَ ) الزمر آية ( )58وذلك بما يرون من رفعة
تَ َرى ْال َع َذ َ
منزلة المحسنين في اآلخرة0
الوجه التاسع شدة عناية القرآن باإلحسان قدبلغت عناية القرآن باإلحسان إلى درجة أن هذه
اللفظة وما يتصرف منها واأللفاظ ذات الصلة بها وردت في مئات المواضع منه وفي ذلك دَللة
واضحة على علو مكانته0
الوجه العاشر  :شدة عناية السنة النبوية باإلحسان حيث بلغت بدون المكرر قرابة مائة وخمسين
حديثا ً أما ما ورد باأللفاظ ذات الصلة بالموضوع فأضعاف ذلك وفي هذه الكثرة التي أخذت من
السنة برهان على أهمية اإلحسان ورفعة منزلته0

النهي عن اإلساءة وهي ضــــــد اإلحسان
قال تعالى ( ِإ ْن أَحْ َس ْنتُ ْم أَحْ َس ْنتُ ْم ِألَ ْنفُ ِس ُك ْم َو ِإ ْن أَ َسأْتُ ْم فَلَهَا ) اإلسراء آسة ( )17فهذه جملة خبرية
يخبر المولى جل وعال أن إحسان المحسن عائد عليه كما أن غساءة المسئ عائدة عليه إَل أن
فيها معنى اإلنساء الطلبي على سبيل النهي أي انتهوا عن اإلساءة فإنها عائدة عليكم بالشقاء في
الدنيا والوزر في اآلخرة  0وقال تعالى َ ( :و ََل يَ ِحي ُ
سيِّ ُئ إِ هَل ِبأ َ ْهلِ ِه ) فاطر آية ()43
ق ْال َم ْك ُر ال ه
)( (2بغيا) زانية0
) (3صحيح مسلم ( )1761( )2الفتاوى (0)3( )7
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وهذه جملة خبرية يخبر َّللا تعالى أن من يتحرى فعل القبيح بحيلته ) (1فإن فعله ذلك نازل به وَل
يصيب غيره إَل أن فيها معنى اإلنشاء الطلبي على سبيل النهي أي َل تتحروا بحياتكم فعل
القبيح حتى َل تصيبكم عاقبته وهكذا في غالب اآليات المتعلقة باإلحسان  0قال تعالى ( :ثُ هم َكانَ
َّللا َو َكانُوا ِبهَا يَ ْستَه ِْزئُونَ ) الروم آية ( )10وأساءوا
ت هِ
عَا ِقبَةَ اله ِذينَ أَ َسا ُءوا السُّوأَى أَ ْن َك هذبُوا ِبآَيَا ِ
أي عملوا السيئات من الشرك والمعاصي ( السوأى ) هي فعل من السوء تأنيث األسوا وهو
األقبح أي كان عاقبتهم العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وقيل هي اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم
صي ُر َواله ِذينَ آَ َمنُوا َو َع ِملُوا
للجنة  ،إن المسئ كاألعمى قال تعالى َ ( :و َما يَ ْستَ ِوي ْاألَ ْع َمى َو ْالبَ ِ
ت َو ََل ْال ُم ِسي ُء قَلِ ً
يال َما تَتَ َذ هك ُرونَ ) غافر آية (0)58
الصهالِ َحا ِ
إن المسئ ضال  0قال تعالى ( :أَفَ َم ْن ُزيِّنَ لَهُ سُو ُء َع َملِ ِه فَ َرآَهُ َح َسنًا فَإِ هن ه
ُضلُّ َم ْن يَ َشا ُء ) إن
َّللاَ ي ِ
ت
ب ْال ُمنَا ِف ِقينَ َوالْ ُمنَا ِفقَا ِ
ظن السوء من صفات المنافقين والمشركين  ،قال تعالى ( َويُ َع ِّذ َ
اهلل ظَ هن السهوْ ِء ) الفتح آية ( )61إن النفس أمارة بالسوء
ت الظهانِّينَ ِب ه ِ
َو ْال ُم ْش ِر ِكينَ َو ْال ُم ْش ِر َكا ِ
س َألَ هما َرةٌ ِبالسُّو ِء ِإ هَل َما َر ِح َم َربِّي ِإ هن
خرجت عن رحمة َّللا فام يغضبها قال تعالى ِ ( :إ هن النه ْف َ
َربِّي َغفُو ٌر َر ِحي ٌم ) يوسف آية ( )53النهي عن منع اإلحسان لمستحقه  ،عن أبي هريرة رضي
َّللا عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال  ( :ثالثة َل يكلمهم َّللا يوم القيامة وَل ينظر إليهم
رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة
بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول َّللا اليوم أمنعك فضلي كما
)(1
منعت فضل مالم تعمل يداك0
عن ابن عباس رضي َّللا عنه قال  :قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( ليس لنا مثل السوء
الذي يعود في قيه كالكلب يرجع في فيه) (2عن سهل بن سعد الساعدي رضي َّللا عنه قال إني
سمعت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم يقول ( اإلمام ضامن فإن أحسن فعله فله ولهم وإن اساء
يعني فعليه وَل عليهم 0(3)0عن أبي موسى رضي اله عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال :
( مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل الكير إما أن يحرق
)(4
ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ً خبيثة0

) (1فتح الدقير للشوكاني ()167( )1
)(1صحيح البخاري (0)834( )2
) (2البخاري (0 263 )1
) (3سنن ابن ماجة
) (4صحيح البخاري (2104 )5
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المبحث الثالث  :مراتب اإلحســــــان :
ـ الفرق بين مراتب اإلحسان
المرتبة األولى اإلسالم هو مصدر اسلم وهو مأخوذ من مادة ( س ل م ) التي تدل في الغالب
على الصحة والعافية ومن الباب اإلسالم وهو اَلنقياد ألنه يسلم من اإلباء واَلمتناع ) (1واإلسالم
واَلستسالم اَلنقياد  ،يقال فالن مسلم وفيه قوَلن أحدهما هو المستسلم ألمر َّللا والثاني هو
)(2
المخلص هلل العبادة من قولهم سلم الشيء لفالن أي خلصه وسلم الشيء له اي خلص له
اصطالحا ً لإلسالم حالتان الحالة األولى أن يذكر اإلسالم غير مقترن بذكر اإليمان وفي هذه
الحالة يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله ) (3كقوله تعالى ( ِإ هن ال ِّدينَ
ض ُ
اإلس َْال َم ِدينًا) المائدة آية ()3
اإلس َْال ُم ) آل عمران آية ( )219وقوله تعالى ( َو َر ِ
ِع ْن َد ه ِ
يت لَ ُك ُم ْ ِ
َّللا ْ ِ
اإلس َْال ِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َوهُ َو فِي ْاآلَ ِخ َر ِة ِمنَ ْال َخا ِس ِرينَ ) آل
وقوله تعالى ( َو َم ْن يَ ْبتَ ِغ َغ ْي َر ْ ِ
عمران آية (0)85
وهكذا فسره النبي صلى َّللا عليه وسلم عندماسأله معاوية بن حيدة رضي َّللا عنه قال  :قلت يا
رسول َّللا بالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك ب ه؟ قال ( اإلسالم قلت :وما اإلسالم؟ قال ( أن تسلم
قلبك هلل وتوجه وجهك إل ى َّللا وتصلي الصالة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وفي رواية له
قلت وما آية اإلسالم ؟ قال أن تقول اسلمت وجهي هلل وتخليت وتقيم الصالة وتؤدي الزكاة وكل
مسلم على مسلم حرام) (4وعن أبي موسى رضي َّللا عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم أنه سئل
أي المسلمين أفضل فقال ( من سلم المسلمون من لسانه ويده )0في الحديث األول ضمن ذلك
أعمال الجوارح الحالة الثانيو يذكر اإلسالم مقترنا ً باإليمان فيكون المراد به األعمال واألقوال
ت ْاألَ ْع َرابُ آَ َمنها قُلْ لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َولَ ِك ْن قُولُوا أَ ْسلَ ْمنَا َولَ هما يَ ْد ُخ ِل
الظاهرة ) (1كما قال تعالى ( :قَالَ ِ
اإلي َم ُ
ان فِي قُلُوبِ ُك ْم ) الحجرات آية ( ) 14وفي اآلية اثبت َّللا اإلسالم الذي هو األعمال واَلقوال
ِْ
الظاهرة ونفى عنهم كمال اإليمان َل اصله ألنه من ليس له أصل إيمان وإن كان ضعيفا ً فإنه
منافق وهم ليسوا كذلك) (2ومن السنة مما يدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي َّللا
عنه أن رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم أعطى رهطا ً وسعد جالس فترك رسول َّللا صلى َّللا
) (1مقاييس اللغة 0 487
) (2لسان العرب بن منظور (0 293 )12
) (3معارج القبول الحافظ بن أحمد الحكمي ()595( )2
) (4مسند أحمد (0 19520 )5
) (1معارج القبول0
) (2تفسير ابن كثير (0 336 )4
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عليه وسلم رجالً هو أعجبهم إلى فقلت يا رسول َّللا مالك عن فالن فو َّللا إني ألراه مؤمنا ً فقال
مسلما ً فسكت قليالً ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي عاد رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ثم
قال ( يا سعد إني ألعطي الرجل وغيره أحب ألي منه خشية أن يكتبه َّللا في النار (3))0وفي
الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يحقق مقام اإليمان وإنما هو في مقام اإلسالم الظاهرة وإن كان
)(4
معه من اإليمان ما يخرجه من حد النفاق0
المرتبة الثانية لإلحسان مرتبة اإليمان  ،اإليمان مصدر آمن وهو مأخوذ من مادة ( أ ،م  ،ن )
التي تدل على معنيين هما األمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب والتصديق الذي هو
)(5
ضد الكذب ومنه أخذ اإليمان قال تعالى ( َو َما أَ ْن َ
ت ِب ُم ْؤ ِم ٍن لَنَا ) يوسف آية ( )17بمصدق لنا
لإليمان حالتان الولى أن يذكر مفرداً غير مقترن بذكر اإلسالم فيكون به الدين كله اصوله
وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة ) (6كما قال َّللا تعالى
( ِإنه َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ اله ِذينَ ِإ َذا ُذ ِك َر ه
ت قُلُوبُهُ ْم َو ِإ َذا تُ ِليَ ْ
َّللاُ َو ِجلَ ْ
ت َعلَ ْي ِه ْم آَيَاتُهُ َزا َد ْتهُ ْم ِإي َمانًا َو َعلَى َر ِّب ِه ْم
ك هُ ُم الْ ُم ْؤ ِمنُونَ َحقًّا لَهُ ْم
يَتَ َو هكلُونَ ( )2اله ِذينَ يُ ِقي ُمونَ الص َهالةَ َو ِم هما َر َز ْقنَاهُ ْم يُ ْن ِفقُونَ ( )3أُولَ ِئ َ
َد َر َج ٌ
ات ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َو َم ْغفِ َرةٌ َو ِر ْز ٌ
ق َك ِري ٌم ) اآليات ( )4-2األنفال وقوله تعالى ( ِإنه َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ
اهلل َو َرسُولِ ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتهى يَ ْستَأْ ِذنُوهُ ) النور آية
اله ِذينَ آَ َمنُوا ِب ه ِ
()12
وفي حديث أبي هريرة رضي َّللا عنه قال  :قال رسول اله صلى َّللا عليه وسلم ( اإليمان يضع
وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول َل إله إَل َّللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق0
والحياء شعبة من اإليمان )) (1وفي اآليات والحديث ذكر األمور اَلعتقادية الباطنة والعملية
الظاهرة وسمى كل ذلك إيمانا ً وهذا دليل قول السلف الصالح رحمهم َّللا تعالى أن اإليمان
تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل باألركان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية0
)(2

ب الْ ُم ْؤ ِم ِنينَ ِليَ ْزدَا ُدوا ِإي َمانًا َم َع ِإي َما ِن ِه ْم ) الفتح آية ()4
قال تعالى ( :هُ َو اله ِذي أَ ْن َز َل ال ه
س ِكينَةَ فِي قُلُو ِ
)(3
الحالة الثانية أن يذكر اإليمان مقرونا ً باإلسالم فيكون المراد به األمور اَلعتقادية القلبية فقط
)(3صحيح البخاري ()18( )1
)(4جامع العلوم والحكم ()110( )1
) (5مقايس اللغة0
) (6معارج القبول (0 597 )2
)(1صحيح مسلم (0 63 )1
) (2شرح الطحاوية َلبن أبي العز ()360
) (3معارج القبول (0 )203 )2
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كما في حديث جبريل عليه السالم عندما سأل الرسول صلى َّللا عليه وسلم عن اإلسالم فأجاب
باألركان الخمسة وسأله عن اإليمان فأجاب باألركان الستة فيكون اإلسالم األعمال الظاهرة
ت تَجْ ِري
ت َسنُ ْد ِخلُهُ ْم َجنها ٍ
واإليمان األعمال الباطنة قال تعالى َ ( :واله ِذينَ آَ َمنُوا َو َع ِملُوا الصها ِل َحا ِ
ِم ْن تَحْ ِتهَا ْاألَ ْنهَا ُر َخا ِل ِدينَ ِفيهَا أَبَدًا لَهُ ْم ِفيهَا أَ ْز َوا ٌج ُمطَهه َرةٌ َونُ ْد ِخلُهُ ْم ِظ ًّال ظَ ِل ً
يال ) النساء آية
((4))57
المرتبة الثالثة اإلحسان قال المناوي رحمه َّللا اإل حسان إسالم ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله
إحسان شهودي) (1ومعنى ذلك أن اإلسالم هو تحسين الظاهر واإليمان هو تحسين الباطن
واإلحسان الظاهر والباطن بحيث يقوم المحسن بعبادة ربه في حالة من اإلتقان واإلخالص
والخشوع والخضوع على درجة كأنه يشاهد َّللا تعالى بعين بصيرته واإلحسان بهذا الوصف
أعم من اإلسالم واإليمان كما قال شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه َّللا تعالى جعل النبي صلى َّللا
عليه وسلم الدين ثالث درجات أعالها اإلحسان وأوسطها اإليمان ويليه اإلسالم0فكل محسن
مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسن وَل كل مسلم مؤمن ثم قال وأما اإلحسان فهو
من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه واإليمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه
من اإلسالم) (2والحاصل أنه اذا أفرد كل من اإلسالم واإليمان بالذكر فال فرق بينهما كما في
حديث جبريل عليه السالم كان الفرق بينهم ما فسره الرسول صلى َّللا عليه وسلم كال منهما في
)(3
الحديث المذكور
وأما إذا ذكر اإلحسان فإنه يطلق على الدين كله بحيث يشمل األعمال الظاهرة والباطنة مع
تحسينها وفي هذه الحالة َل بد أن يكون مقترنا ً بشيء مما يحب َّللا تعالى أو يفهم من السياق ذاك
أما إذا ذكر مفرداً فإنه يكون المراد به اإلحسان إلى النفس أو الغير وخالفت بعض الروايات في
تفسير اإلحسان فعند اإلمام رحمه َّللا في صحيحه حديث أبي هريرة رضي َّللا عنه قال ( أن
تخشى َّللا) وفي الرواية الثالثة قوله ( أن تعمل ببه) وكل لفظة من األلفاظ الروايات هذه معنى
يعرف به الفرق بينما وبين غيرها فالعبادة غاية الخضوع واذَل تستحق إَل بغاية اإلنعام ولهذا
َليجوز ألن يعبد غير َّللا تعالى 0

اإلحسان في اإليمان بتوحيد األلوهية :
) (4اإليمان لشيخ اإلسالم ابن تيمية 0
) (1لبتوفيق على مبهمات التعاريف
) (2الفتاوى (10/7 )7
) (3معارج القبول (0 603 )2
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يستطيع العبد تحقيق درجة اإلحسان في اإليمان بتوحيد هذا بأن يفرد ربه تعالى بالعبادة
الصحيحة وحده دون سواه على هيئة من الخشوع والخضوع الخوف والمحبة والرجاء كأنه
يشاهد هذا الحق سبحانه وتعالى بقلبه حالة كونه عابداً إياه مع اليقين التام انه المستحق لعبادة
الخلق أجمعين 0وأن الوهيته كل معبود سواه باطلة فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة وقر في قلبه
أتم المحبة هلل تعالى والخوف منه والرجاء فيما عنده ولم يدع شيئا ً يقدر عليه مما هو قربه هلل
تعالى إَل أتى به على أتم الوجوه وأكملها فقد أحسن في أحسن في توحيد األلوهية قال َّللا تعالى :
() َو َم ْن أَحْ َس ُن ِدينًا ِم هم ْن أَ ْسلَ َم َوجْ هَهُ ِ ههللِ َوهُ َو ُمحْ ِس ٌن َواتهبَ َع ِملهةَ ِإ ْب َرا ِهي َم َحنِيفًا َواته َخ َذ ه
َّللاُ ِإ ْب َرا ِهي َم
َخلِ ً
هلل َوهُ َو ُمحْ ِس ٌن فَلَهُ أَجْ ُرهُ ِع ْن َد َربِّ ِه َو ََل
يال) النساء آية( )125وقال تعالى (بَلَى َم ْن أَ ْسلَ َم َوجْ هَهُ ِ ه ِ
َخوْ ٌ
ف َعلَ ْي ِه ْم َو ََل هُ ْم يَحْ َزنُونَ )البقرة آية(0 )112
اإلحسان في اإليمان بأسماء َّللا وصفاته وطريقة أهل اإلحسان معرفة الرحمن بأسمائه الحسنى
وصفاته العلى ومعرفة يقينه غلبت على قلوبهم حتى لكأنهم يشاهدونه بجالله وكماله وعظمة
سلطانه سبحانه وتعالى يسألونه ويدعونه ويتعبدون بها جميعا ً فال يحجبهم عبودية اسمه الرحيم
العفو والغفور عن اسمه المنتقم أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطيف واإلحسان عن أسماء
العدل والجبروت والعظمة والكبرياء مستجيبين في ذلك لدعوته سبحانه وتعالى ) (1مرتبة
اإلحسان في منزلة التأمل والتفكر والتدبر يمكن للعبد أن يحقق هذه المنزلة وذلك بأن يغلب عليه
النظر والتفكر والتدبر في كل ما يصلح شرعا ً أن يكون مكانا ً لذلك مما سبق بيانه بفرض أخذ
العبرة والعظة والرسوخ في العلم ذاك بفعل ذلك كله على حاله كأنه ينظر إلى ربه تعالى وقال
َّللا تعالى ( َو َك ْم أَ ْهلَ ْكنَا قَ ْبلَهُ ْم ِم ْن قَرْ ٍن هُ ْم أَ َش ُّد ِم ْنهُ ْم بَ ْ
يص ()36
ط ًشا فَنَقهبُوا فِي ْال ِب َال ِد هَلْ ِم ْن َم ِح ٍ
س ْم َع َوهُ َو َش ِهي ٌد(ق) آية (0 )37-36
ك لَ ِذ ْك َرى ِل َم ْن َكانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَ ْلقَى ال ه
ِإ هن ِفي َذ ِل َ
قال ابن القيم رحمه َّللا الناس ثالثة رجل قلبه حيت فذلك الذي َل قلب له ليست اآلية ذكرى في
حقه والثاني رجل له قلب حي مستعد ولكنه غير مستمع لآليات المتلوة التي يخبر بها َّللا عن
اإليمان المشهودة إما لعدم ورودها أو لوصولها وقلبه مشغول عنها يغيرها فهو غائب القلب ليس
حاضراً فهذا أيضا ً َل تحصل له الذكرى مع استداده ووجود قلبه والثالث رجل حي القلب مستعد
ثابت عليه اآليات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه فهو
شاهد القلب ملقي السمع فهذا القسم هو الذي سنتفع بالىيات المتلوة والمشهودة فاألول
منزلةاألعمى الذي يال يبصر والثاني بمنزلة البصير الطامع ببصره إألى غير جهة المنظور

) (1شرح الطحاوية 0 388
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إليه فكالهما َل يراه والثالث بمنزلة البصير الذي حدق إلى وجهة المنظور واتبعه وقابله ببصره
وتوسط من البعد والقرب فهذا هو الذي يراه فسبحان من جعل كالمه شفاء لما في الصدور0

تحقيق برتبة اإلحسان في منزلة الخوف:
يمكن للمرء المسلم أن يحقق اإلحسان في خوفه من َّللا تعالى ومن عقوبته وذاك بأن يستشعر
عظمة َّللا تعالى وجالله وكبريائه وجبروته ( َو َما قَ َدرُوا ه
َّللاَ َح ه
ضتُهُ
ق قَ ْد ِر ِه َو ْاألَرْ ضُ َج ِميعًا قَ ْب َ
ات َم ْ
ط ِوي ٌ
يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة َوالسهما َو ُ
هات ِبيَ ِمينِ ِه ُس ْب َحانَهُ َوتَ َعالَى َع هما يُ ْش ِر ُكونَ ) الزمر آية ( )67وكذلك
ك ِإ َذا أَ َخ َذ ْالقُ َرى َو ِه َي
ك أَ ْخ ُذ َربِّ َ
يستشعر أخذه جل وعال لألمم الكافرة بمثل قوله تعالى ( َو َك َذلِ َ
ك يَوْ ٌم َمجْ ُمو ٌ
ع لَهُ
اب ْاآلَ ِخ َر ِة َذلِ َ
ظَالِ َمةٌ ِإ هن أَ ْخ َذهُ أَلِي ٌم َش ِدي ٌد (ِ )102إ هن فِي َذلِ َ
ك َآلَيَةً لِ َم ْن َخافَ َع َذ َ
ك يَوْ ٌم َم ْشهُو ٌد )هود آية( )103-102ويتأمل كذلك فيما يحدثه تعالى في الكون من آيات
النهاسُ َو َذلِ َ
ال
ق َخوْ فًا َوطَ َمعًا َويُ ْن ِش ُئ ال ه
يخوف بها عباده بمثل قوله تعالى (هُ َو اله ِذي ي ُِري ُك ُم ْالبَرْ َ
اب الثِّقَ َ
س َح َ
ُصيبُ ِبهَا َم ْن يَ َشا ُء َوهُ ْم
(َ )12ويُ َس ِّب ُح ال هر ْع ُد ِب َح ْم ِد ِه َو ْال َم َال ِئ َكةُ ِم ْن ِخيفَتِ ِه َويُرْ ِس ُل ال ه
ص َوا ِع َ
ق فَي ِ
ال ) هود آية ()13-12ويستشعر كذلك ما أخبر به َّللا تعالى عن
يُ َجا ِدلُونَ ِفي ه ِ
َّللا َوهُ َو َش ِدي ُد ْال ِم َح ِ
شدة عذابه ودار عقابه التي اعدها لمن عصاه وما فيها من النكال وما حوت من السالسل
واألغالل والزقوم والشريع وغيرها من عظائم األهوال بمثل قوله تعالى (فَا ْعبُ ُدوا َما ِش ْئتُ ْم ِم ْن
ان ْال ُمبِ ُ
ك هُ َو ْال ُخ ْس َر ُ
ين
اس ِرينَ اله ِذينَ َخ ِسرُوا أَ ْنفُ َسهُ ْم َوأَ ْهلِي ِه ْم يَوْ َم الْقِيَا َم ِة أَ ََل َذلِ َ
ُدونِ ِه قُلْ ِإ هن الْ َخ ِ
ف ه
ك يُ َخ ِّو ُ
ون )
ار َو ِم ْن تَحْ تِ ِه ْم ظُلَ ٌل َذلِ َ
َّللاُ ِب ِه ِعبَا َدهُ يَا ِعبَا ِد فَاتهقُ ِ
( )15لَهُ ْم ِم ْن فَوْ قِ ِه ْم ظُلَ ٌل ِمنَ النه ِ
الزمر آية ( )16-15ثم ينظر في سير الخائفين من عباده المقرين مع سبقهم في الطاعات
وايكثارهم من المستحباتكيف كانوا من َّللا أشد الخوف0
ك اله ِذينَ هَدَى ه
َّللاُ فَ ِبهُدَاهُ ُم ا ْقتَ ِد ِه ) األنعام آية ( )90فإذا حصل ذلك العلم ثم غلب
قال تعالى ( :أُولَ ِئ َ
على قلبه حالة كأنه ينظر إلى الجبار غاضبا ً على العصاة والمالئكة اسوقهم على وجههم إلى
السعير أحدث ذلك كله في نفسه ذعراً وفزعا ً يعرف به قبح جنايته والتصديق بالوعيد عليها مما
يحمله على أداء الفرائض والنوافل واجتناب المحارم والمكروهات وترك ما يلهي من المباحات
على وجه اإلتقان التام واإلخالص الكامل هلل تعالى مع شدة الوجل أَل تقبل منه فقد حق له أن
يكون من المحسنين في خوفه من َّللا تعالى أنه دليل صادق على تحقق اإلحسان قال عبد َّللا لن
مسعود رضي َّللا عنه ( إن المؤمن يرى ذنبه كأنه جالس في أصل جبل يخشى أن ينقلب عليه
)(1
وأن الفاجر يرى ذنبه كذباب مر على ألنفه فقال به هكذا)0

) (1شرح السنة للبغوي (0 )373( )14
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قال الحسن البصري رحمه َّللا ( وَّللا ما مضى مؤمن وَل بقي وهو يخاف النفاق وما أمنه إَل
منافق0 (2)0
أن من خاف َّللا في الدنيا أخاف منه كل شيء  ،قال عمر بن عبد العزيز رحمه َّللا ( من خاف
َّللا أخاف َّللا منه كل شيء ومن لم يخف َّللا خاف من كل شيء (1)0قال يحيى بن معاذ رحمه َّللا
( على قدر حبك هلل يحبك الخلق وعلى قدر خوفك من َّللا يهابك الخلق (2))0بكى أبو هريرة
رضي َّللا عنه في مرضه فقيل له :ما يبكيك؟ فقال أما إني َل ابكي على دنياكم هذه ولكن أبكي
على بعد سفري وقلة زادي وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار َل أدري إلى ايتهما يؤخذ
بي (3) 0قيل للحسن بن صالح رحمه َّللا إن سفيان يقول ليتني لم أسمع من هذا العلم بشيء قال
الحسن ولم قال ابو محمد كانوا يتخوفون من أفضلهم أعمالهم إَل من في اآلخرة والفوز بالجنة
عن أبي هريرة رضي َّللا عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم قال ( سبعة يظلهم َّللا في ظله يوم
َل ظل إَل ظله ) ومنهم (رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف َّللا(4))0
ي ْال َمأْ َوى
وقال تعالى ( َوأَ هما َم ْن َخافَ َمقَا َم َربِّ ِه َونَهَى النه ْف َ
س ع َِن ْالهَ َوى ( )40فَإِ هن الْ َجنهةَ ِه َ
)النازعات آية (0)41-40
من مراتب األ‘حسان الخوف والخشية يقول الكفوي رحمه َّللا الخشية اشد من الخوف ألنها
مأخوذة من قولهم شجرة خاشية يابسة وهو موات بالكلية والخوف النقص مطلقا ً من قولهم ناقة
خوفاء اي بها داء وليس يغواث ولذلك صفة الخشية باهلل في قوله تعالى ( َويَ ْخ َشوْ نَ َربههُ ْم) الرعد
آية ()21
والخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قويا ً والخوف يكون من ضعف الخائف وإن
كان المخوف أمراً سراً وأيضا ً فإن أصل الخشية خوف مع تعظيم ولذلك خص بها العلماء في
شى ه
قوله تعالى ( ِإنه َما يَ ْخ َ
َّللاَ ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْال ُعلَ َما ُء )فاطر آية ( )28اإلحسان والخشية جاء في بعض
روايات حديث جبريل عليه السالم عندما سأل الرسول صلى َّللا عليه وسلم عن اإلحسان فقال (
أن تخشى َّللا كأنك تراه فإنك إن َل تكن تراه فإنه براك) قال  :صدقت) (1األمر بالخشية قال
تعالى (يَا أَيُّهَا النهاسُ اتهقُوا َربه ُك ْم َو ْ
از ع َْن
اخ َشوْ ا يَوْ ًما ََل يَجْ ِزي َوالِ ٌد ع َْن َولَ ِد ِه َو ََل َموْ لُو ٌد هُ َو َج ٍ
ق فَ َال تَ ُغ هرنه ُك ُم الْ َحيَاةُ ال ُّد ْنيَا َو ََل يَ ُغ هرنه ُك ْم بِ ه
َّللا َح ٌّ
اهللِ ْال َغ ُرو ُر ) لقمان آية ()33
َوالِ ِد ِه َش ْيئًا إِ هن َو ْع َد ه ِ
) (2صحيح البخاري ()111( )1
) (1شعب اإليمان للبيهقي0
) (2المرجع السابق0
) (3شرح لسنة للبغوي (373 )14
)(4صحيح البخاري(293 )3
) (1صحيح مسلم ()40( )1
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ك هُ ْم َخ ْي ُر ْالبَ ِري ه ِة )
ت أُولَئِ َ
الخشية صفة أحسن الناس وقال تعالى (إِ هن ال ه ِذينَ آَ َمنُوا َو َع ِملُوا الصهالِ َحا ِ
بمعنى أحسن وعن أنس بن مالك رضب َّللا عنه وذكر الحديث بطوله قال  :قالصلى َّللا عليه
وسلم وَّللا إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له (2))0من عالمات الخشية ما ذكره َّللا تعالى من افشعرار
الجلود عند تالوة القرآن ولينها قال تعالى ( ه
ث ِكتَابًا ُمتَ َشا ِبهًا َمثَا ِن َي تَ ْق َش ِعرُّ ِم ْنهُ
َّللاُ نَ هز َل أَحْ َسنَ الْ َح ِدي ِ
َّللا يَ ْه ِدي ِب ِه َم ْن يَ َ
ُجلُو ُد اله ِذينَ يَ ْخ َشوْ نَ َربههُ ْم ثُ هم تَ ِل ُ
شا ُء
َّللا َذ ِل َ
ك هُدَى ه ِ
ين ُجلُو ُدهُ ْم َوقُلُوبُهُ ْم ِإلَى ِذ ْك ِر ه ِ
َو َم ْن يُضْ لِ ِل ه
َّللاُ فَ َما لَهُ ِم ْن هَا ٍد ) الزمر آية ()23
مرتبة اإلحسان في صفة الشكر :يمكن للمؤمن أن يحقق ذلك بأن يظهر آثار نعمة َّللا عليه على
لسانه ثنا ًء واعترافا ً وعلى قلبه سهوداً ومحبة وعلى جوارحه انقياداً وطاعة أم نعم المخلوق
فب المكافأة بأحسن من المعروف المسدى إليه مع الدعاء له والثناء عليه فإن لم يجحد ما يكافئه به
فبالدعاء والثناء بفعل ذلك كله ابتغاء مرضاة َّللا وهو على حاله وكأنه ينظر إلى ربه وموَله جل
جالله0
وقد أخبر جل ذكره أن مرتبة اإلحسان َل تنال إَل بالصدقة كما قال سبحانه وتعالى (لَ ْن تَنَالُوا
ْال ِب هر َحتهى تُ ْنفِقُوا ِم هما تُ ِحبُّونَ َو َما تُ ْنفِقُوا ِم ْن َش ْي ٍء فَإِ هن ه
َّللاَ ِب ِه َعلِي ٌم ) آل عمران آية ( )92والبر هنا
سعة اإلحسان وشدة المرضاة والخير الكامل الشامل ولذلك توصف األفعال القوية باإلحسان
فيقال بر الوالدين وبر الحج ) (1وقد دعا اإلسالم إلى الصدقة بأساليب تستهوي األفئدة المؤمنة
بما يبعث فيها كوامن الخير والبر واإلحسان وذلك للتخلص من شح النفس وحب الذات فقط
وتوثيق أواصر األخوة اإليمانية وسد حاجات المجتمع المسلم إذ أنه َل يسوغ أن يرى المسلم
أخاه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه ولم يقيد هذه الصدقة بزمان وَل مكان وَل نصاب
بل أطلق ذلك كله إلى حالة المتصدق وما تجود به نفسه الكريمة0

) (2البخاري ()104( )9
) (1تفسير التحرير والتنوير (0)128( )2
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الفصل الثالث  :أنواع
اإلحسان
فيه ثــــالث مباحث
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المبحث األول اَلحسان إلي الوالدين
اَلحسان الي اوالدين ورد في اربعة سور من القرآن جاء في سورة البقرة تذكيرا بالميثاق الذي
َّللا
أخذه َّللا علي بني اسراءيل قال تعالي ك ( َو ِإ ْذ أَ َخ ْذنَا ِميثَا َ
ق بَ ِني ِإ ْس َرا ِئي َل ََل تَ ْعبُ ُدونَ ِإ هَل ه َ
َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا) سورة البقرة األية 82
وفي سورة النساء قوله تعالي ( َوا ْعبُ ُدوا ه
َّللاَ َو ََل تُ ْش ِر ُكوا بِ ِه َش ْيئًا َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن ِإحْ َسانًا)سورة النساء
األية  36وقالي تعالي ( قُلْ تَ َعالَوْ ا أَ ْت ُل َما َح هر َم َربُّ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم أَ هَل تُ ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ْيئًا َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن ِإحْ َسانًا)
ك أَ هَل تَ ْعبُ ُدوا إِ هَل إِيهاهُ َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا)
ضى َربُّ َ
اَلية( )151وقال تعالي في سورة السراء ( َوقَ َ
اإل ْن َسانَ بِ َوالِ َديْ ِه َح َملَ ْتهُ أُ ُّمهُ َو ْهنًا َعلَى َو ْه ٍن) سورة لقمان اَلية
اَلية 23وقالي تعالي ( َو َو ه
ص ْينَا ْ ِ
ص ْينَا ا ْ ِإل ْن َسانَ بِ َوا ِل َديْ ِه إِحْ َسانًا) سورة اَلحقاف اَلية ()15فإن اإلحسان في
( )14وقال تعالي ( َو َو ه
هذه األيات عدي بالباء وتعديته بالباء وهي تدل علي معني اإللصاق – يفيد أن المطلوب أن
يتصل البر باإلحسان بمن طلب له البر واإلحسان دون إنفصال وَلمسافة بينهما وهذا فيه من
الدَللة علي تأكيد طلب اإلحسان بالوالدين والعتاية به ماليس في التعدية قال صاحب المصباح
المنير بررت والدي أبره وبروراً أي أحسن الطاعة إليه()1
وقيل البر هو اإلحسان وهو في حق الوالدين وحق األقربين و عن ابي هريرة رضي اللهىعنه
عن النبي صل َّللا عليه وسلم قال(رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر
أو أحدهما أو كالهما فلم يدخل الجنة )وعن ابي عبدالرحمن عبدَّللا بن مسعود رضي َّللا عنه
قال سألت رسول َّللا صل َّللا عليه وسلم ( أي العمل أحب إلي َّللا تعالي قال الصالة في وقتها
قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل َّللا )()2
عن أبي ذر رضي َّللا عنه عن النبي صل َّللا عليه وسلم أنه قال َ( :لتحقرن من المعروف شيئا
وإن لم تجد فألق اخاك بوجه طلق ) ()3يأمرهم بان يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم باَلحسان
اليهم بالفعل فجمع بين طرفي اَلحسان الفعلي واَلحسان القولي ثم اكد اَلمر بعبادته واَللحسان
الي الناس قال تعالي ( َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا ) أي أحسنوا بالوالدين إحسانا وهذا يعم كل إحسان قولي
وفعلي مما هو إحسان إليهم وفيه النهي عن اإلساءة إلي الوالدين أو عدم اإلحسان .
( )1المصباح المنير
( )2رواه مسلم0
( )3متفق عليه
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واَلساءة َلن الواجب اإلحسان واألمر بالشي نهي عن ضده ولالحسان ضدان اإلساءة وهي
أعظم جرما وترك اإلحسان بدون إساءة وهذا محرم لكن َليجب ان يلحق باَلول امرَّللا تعالي
ووصي اإلنسان أن يحسن إلي والديه ويبرهما واإلحسان اليهما بالقول والعمل وإن يحافظ علي
ذلك وَليعقهما وَليسئ اليهما في قوله وفعله وعمله واإلحسان الي الوالدين بالقول اللطيف
والكالم اللين ويدل المال والنفقة والطعام والكسوة وغير ذلك من وجوه اإلحسان ثم نبه علي ذكر
السبب الموجب لذلك ذكره َّللا تعالي  :ما تتحمله اَلم من ولدها وماقاسته من المكاره)1(.
وقت حملها ثم مشقة وَلدتها المشقة الكبيرة ثم مشقة الرضاعة وخدمة الحضانة وليست
المذكورات مرة يسيرة ساعة أو ساعتين وإنما ذلك مدة طويلة قدرها ثالثون شهراً للحمل تسعة
أشهر ونحوها والباقي للرضاعة وهذا الغالب ( )2قال الحسن البصري رحمه َّللا حينما سئل عن
بر الوالدين لهما ماملكت وأن تطعهما فيما أمرك به إَل ان يكون معصية قال حكيم راع اباك
يراعاك ابنك قال احمد رحمه َّللا برالوالدين كفارة الكبائر وقال بن عيينه رحمه َّللا من صلي
الصالة الخمس فقد شكرَّللا تعالي  :ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكر لهما وأحسن
لهم .
قال الشاعر بلسان ابن البار بواديه
بعد حق اَلله في اَلحترام واإلحسان
إن للوالدين حق علينا
فستحقا نهاية اإلكرام واإلحسان
أوجدانا وربيانا صغارا
اإلحسان الي الوالدين غاية اإلحسان ألنهما سبب وجوده ولهما عليه غاية الفضل واإلحسان
الوالد باَلنفاق والوالده باَلشفاق قال ا لصاوي وإنما امر َّللا األوَلد بر الوالدين دون العكس
ألن األوَلد جبلو ا علي القسوة وعدم طاعة الوالدين فكلفهم اللهى بما يخالف طبعهم واألباء
مجبولون علي الرحمة والشفقة باألوَلد فوكلهم كما جبلو ا عليه (َّ . )3للا سبحانه وتعالي
كرراألمر باإلحسان الي الوالدين و هو البر والشفقة والعطف ونهي عن يقافل لهما أف إذ هو
كناية عن اإلذاء بأي نوع كان حتي بأقل أنواعه وم ثم ورد أنه صل َّللا عليه وسلم قال لو علم
َّللا شيئا أدني من أف لنهي عنه فليعمل العاق ما شاء إن يعمل فلن يدخل الجنة وليعمل البار
ماشاء أن يعمل فلن يدخل النار()1
ومن اإلحسان إلي الوالدين وبرهما قال صل َّللا عليه وسلم والولد إذا نظر الي والديه بالود
والرحمه يكون بارا لهما قال صل َّللا عليه وسلم (( ما من مولود بار ينظر إلي والديه نظرة
رحمه إَل كتب َّللا له بكل نظرة حجة مبرورة وقيل أن نظر كل يوم مائة مرة قال نعم َّللا أكبر
وأطيب )) ( )2ومن برالوالدين واإلحسان إليهما أن ينفق عليهما إذا إحتاجا ألن َّللا تعالي يقول
اح ْبهُ َما فِي ال ُّد ْنيَا َم ْعرُوفًا) لقمان ( )15ويقول َّللا تعالي ( َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا) البقرة ()83
ص ِ
( َو َ
( )1تفسير بن كثير
( )2كالم المنان السعدي
( )3حاشية الصاوي علي الجاللين
( )1رواه الديلمي
( )2رواه البيهقي
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وليس من اإلحسان المصاحبة بالمعروف أن يموتا جوعا والولد في الكاشف في سورة اإلسراء
شكا رجل أباه إلي النبي صل َّللا عليه وسلم أنه يأخذ ماله فدعا به فإذا هو شيخ يتوكأ علي عصاه
فسأله فقال يا رسول َّللا إنه كان ضعيفا ً وأنا قوي وفقير أنا غني فكنت ألمنعه من مالي واليوم أنا
ضعيف وهو قوي وأنا فقير وهو غني فهو يبخل علي بماله فكي النبي صل َّللا عليه وسلم وقال
مامن فقير وَلمدر يسمع هذا إَل بكي ثم قال لالبن انت ومالك ألبيك وقال صل َّللا عليه وسلم
(( بروا أباكم تبركم ابناؤكم وعفوا تعفوا نساءكم ( )3اإلحسان إلي الوالدين هو البر بهما مع
اللطف ولين الجانب فاليغلظ له ما في الجواب وَليحد النظر اليهما وَليرفع صوته عليهما بل
يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي سيده تذَل لهما وأن يترحم عليهما ما عاشاء ويدعوا لهما إذا
ماتا اإلحسان الي الوالدين هو من أعظم األعمال والحقوق التي قرنها َّللا عزوجل بحقه قال
ك أَ هَل تَ ْعبُ ُدوا إِ هَل إِيهاهُ َوبِالْ َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا) سورة اَلسراء اَلية( )23فامرَّللا
ضى َربُّ َ
تعالي ( َوقَ َ
عباده باإلحسان الي الوالدين بعد الحث علي التمسك بتوحيده فإن الوالدين هما السبب في وجود
اَلنسان واَلحسان الي الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وإمتثال أمرهما والدعاء
لهما بالمغفرة بعد موتهما
واإلحسان اليهما هو أن َل يوذيهما البته ويوصل اليهما المنافع قدر ما إحتاجا إليه فيدخل فيه
دعوتهما إلي اإليمان غن كانا كافرين أمرهما بالمعروف علي سبيل الرفق أن كانا فاسقين وقد
جاءت الوصية بالوالدين في ألفاظ القرا ن علي نوعين األول بلفظ اإلحسان والثاني بلفظ حسن
من اإلحسان الي الوالدين حسن الصحبة لهما جاء في الحديث (( من أحق الناس بحسن
صحابتي قال أمك قال ثم أي قال أمك قال ثم اي قال امك قال ثم اي قال ابوك )) (.)1( )1
جاء رجل وامراءة الي رسول َّللا صل َّللا عليه وسلم يختصما في صبي لهما فقال الفرجل ولدي
خرج من صلبي وقالت األم يارسول َّللا حملته كرها ووضعته كرها وأرضعته حولين كامين
فقضى به صل َّللا عليه وسلم لإلم
بتقدم اَلحسان الي اَلب فيما يرجع الي التعظيم واَلحترام َلن النسب منه وتقدم اَلم علي اَلب
في النفقة اذا لم يكن عند الولد اَل الكفاية أحدهما لكثرة تعيهما عليه وشفقتهما وخدمتهما ومعانا
المشاق في حمله ووضعة وارضاعه وتربيته ومعالجة اوساخه وتانيسه واَلحسان الي الوالدين
وبرهما فإنه واجب الحقوق وأقدس الواجبات وطاعتهما من افضل الطاعات .
اإل ْن َسانَ بِ َوالِ َد ْي ِه ُح ْسنًا)) حينما
اإل ْن َسانَ ِب َوالِ َد ْي ِه ِإحْ َسانًا)) وبين (( َو َو ه
الفرق بين (( َو َو ه
ص ْينَا ْ ِ
ص ْينَا ْ ِ
نقرا كالم َّللا سبحانه وتعالي عن بر الوالدين ونتامل بالتحديد كلمة اإلحسان ننعد أنها وردت في
بعض اَليات ((إِحْ َسانًا)) وفي بعضها (( ُح ْسنًا)) هل تاملت ذلك ألم يلفت إنتباهك لماذا وردت
كذلك فما السبب في ذلك
اعلمو انه قد ورد اَلمر باإلحسان للوالدين بلفظ ( إحسان ) في خمسةمواضع في كتاب َّللا وهي
ق َب ِني ِإ ْس َرا ِئي َل ََل تَ ْعبُ ُدونَ ِإ هَل ه
َّللا
(( َو ِإ ْذ أَ َخ ْذنَا ِميثَا َ
َّللاَ َو ِب ْال َوا ِل َدي ِْن ِإحْ َسانًا)) ( )83البقرة (( َوا ْعبُ ُدوا ه َ
َو ََل تُ ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ْيئًا َو ِب ْال َوا ِل َدي ِْن إِحْ َسانًا)) النساء ( (( )36قُلْ تَ َعالَوْ ا أَ ْت ُل َما َح هر َم َربُّ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم أَ هَل
( )3رواه الطبراني بسند حسن
( )1رواه الشيخان
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ك أَ هَل تَ ْعبُ ُدوا إِ هَل إِيهاهُ َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن
ضى َربُّ َ
تُ ْش ِر ُكوا بِ ِه َش ْيئًا َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا)) ( )151اَلنعام (( َوقَ َ
ض َع ْتهُ ُكرْ هًا))
إِحْ َسانًا)) ( )23اَلسراء (( َو َو ه
اإل ْن َسانَ بِ َوالِ َد ْي ِه إِحْ َسانًا َح َملَ ْتهُ أُ ُّمهُ ُكرْ هًا َو َو َ
ص ْينَا ْ ِ
اإلنْ َسانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه ُح ْسنًا
اَلحقاف األية ( )15أما كلمة( حسنا) فوردت مرة واحدة وهي (( َو َو ه
ص ْينَا ْ ِ
ك ِب ِه ِع ْل ٌم فَ َال تُ ِط ْعهُ َما)) العنكبوت اَلية ( )8اما في سورة لقمان
ْس لَ َ
ك ِلتُ ْش ِر َ
َو ِإ ْن َجاهَدَا َ
ك ِبي َما لَي َ
لم ترد إحسانا وَلحسنا حيث قال (( َو َو ه
صالُهُ
اإل ْن َسانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه َح َملَ ْتهُ أُ ُّمهُ َو ْهنًا َعلَى َو ْه ٍن َوفِ َ
ص ْينَا ْ ِ
ك
ْس لَ َ
ك عَلى أَ ْن تُ ْش ِر َ
صي ُر (َ )14و ِإ ْن َجاهَدَا َ
فِي عَا َمي ِْن أَ ِن ا ْش ُكرْ لِي َولِ َوالِ َد ْي َ
ك ِبي َما لَي َ
ي ْال َم ِ
ك إِلَ ه
اب)) لقمان اَلية ()15
اح ْبهُ َما فِي ال ُّد ْنيَا َم ْعرُوفًا َواته ِب ْع َس ِبي َل َم ْن أَنَ َ
ص ِ
ِب ِه ِع ْل ٌم فَ َال تُ ِط ْعهُ َما َو َ
وذلك أن اَلحسان أقوي مرتبه من الحسن تعامل األخرين بالحسن قد يكون عاديا لكن تعاملهم
باإلحسان هي أعلي من الحسن فالوالدان في المواضع الخمسة قد إتحدا مع الولدفي عبادة َّللا
فامره باَلحسان إليهما غاية اإلحسان باَلتيان باكمله (إحسانا) أما في العنكبوت التي ذكر فيها
( ٌحسنا ) فالوالدان مشتركان فال يدفعه ذلك للقطيعة والشرك َل يسقط حقهما بل أمره بالحسني
معهم وهي أقل من اإلحسان ولو تاملنا أيضا أية العنكبوت السابقة مع أية لقمان كال األيتين
ك عَلى أَ ْن تُ ْش ِركَ
ذكرت مجاهدة الوالدين للولد علي الشرك قال في العنكبوت َ ((:و ِإ ْن َجاهَدَا َ
ِبي )) والمجاهدة اإلفراط في بذل الجهد في العمل أي الحا ألجل أن تشرك بي ( لتشرك بي )
فاَلم هنا للتعليل أما في لقمان فقال ( علي أن تشرك بي) هذه أقوي هنا الوالدان أشد مجاهدة
علي فيها إشتراط وفي حرف الحر استعال فلما كان الوالدات في العنكبوت أقل مجاهدة قال
(حسنا) وأما لما كان أشد مجاهدة لم يذكر ُحسنا وَلإحسانا بل قال ( وصاحبهما في الدنيا معروفا
فأمره بمصاحبتهما بالمعروف .
والحقيقة أن مهما عملنا ومهما قدمنا فلن نصل الي غاية ابر واإلحسان لهما ألن حقهما أعظم
وأكبر مما نتصور ويكفي في ذلك أن َّللا قرت عبادته بطاعتهما واألحسان لهما فقال سبحانه
(( وأعبدوَّللا وَلتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا )) النساء األية  36ومع هذا نحن نجتهد
ونحتسب األجر والثواب من َّللا علي قدر اإلجتهاد .
المبحث الثاني  :اإلحسان إلي الجار وحقوقه :
الجار في اللغة يطلق علي معاني منها المجاورة في المسكن والشريك في العقار والذي يجير
غيره أي يؤمنه مما يخاف ويطلق علي المستجير أيضا وهو الذي يطلب األمان ويطلق علي
المستجير أيضا ً وهو الذي الذي يطلب األمان ويطلق علي الحليف وعلي الناصر()1وقدعرفه
الراغب بقوله الجار من يقرب مسكنه منك والجار َل يكون جاراً لغيره إَل ذلك الغير جاراً له
ب)) سور النساء اَلية ( )36فإن
ار الْ ُجنُ ِ
ار ِذي ْالقُرْ بَى َو ْال َج ِ
كاألخ والصديق قال تعالي ( َو ْال َج ِ
هذه اَلية تحمل وصية َّللا تعالي لعباده في اإلحسان لجيرانهم لما في ذلك المصالح العامة
والخاصة في الدنيا والد ين قال القرطبي رحمه َّللا أما الجار فقد أمرَّللا تعالي بحفظه والقيام بحقه
والوصية به في كتابه وعلي لسان نبيه صل َّللا عليه وسلم (قال اَلتراه سبحانه أكد ذكره بعد
الوالدين واألقربين والجار ذي القربى والجار الجنب ) ()1( )2أي القريب قال بن عباس وكذلك
( )1المصباح المنير
( )1القرطبي
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هو في اللغة ومنه فالن أجنبي قالوا أوصاه بالجار مأمور بهما مندوب إليها مسلما كان أو كافراً
واإلحسان إلي الجار قد يكون بمعني المواساة وقد يكون بمعني حسن العشرة وكف األذي
ب)
ار ْال ُجنُ ِ
ار ِذي ْالقُرْ بَى َو ْال َج ِ
واإلحسان الي الجار هو من مكارم األخالق وقالي تعالي ( َوالْ َج ِ
قال بن عباس الجار ذي القربى يعني بينك وبينه قرابه والجار الجنب هو الذي ليس بينك وبينه
ار ِذي ْالقُرْ بَى) يعني
قرابه وكذا روى عن عكرمة ومجاهد وقال نوف في قوله تعالي ( َوالْ َج ِ
ب) يعني الرفيق في
ار ْال ُجنُ ِ
ار ْال ُجنُ ِ
ب) يعني اليهودي والنصراني ( )2و( َوالْ َج ِ
الجار المسلم ( َوالْ َج ِ
السفر وقد وردت اَلحاديث بالوصايا بالجار فلنذكر منها ما تيسر وباهلل المستعان عن اإلمام
أحمد عن عبدَّللا بن عمران أن رسول َّللا صل َّللا عليه وسلم قال  ( :ما زال جبريل يوصيني
بالجار حتي ظننته أنه سيورثه ( )3عن عبدَّللا بن عمر بن العاص عن النبي صل َّللا عليه وسلم
أنه قال خير اَلصحاب عندَّللا خيرهم لصاحبه وخير الجيران عندَّللا خيرهم لجاره قال اإلمام
أحمد عن المقداد بن األسود قال قال رسول َّللا صل َّللا عليه وسلم ( ألصحابه ما تقولون في
الذنى قالوا حرام حرمه َّللا ورسوله وهو حرام إلي يوم القيامة فقال رسول َّللا صل َّللا عليه
وسلم ألن يذنى الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه م أن يذني بحليلة جاره  ،قال ماتقولون في السرقة
قالوا حرمها َّللا ورسوله فهي حرام إلي يوم القيامة قال ألن يسرق الرجل من عشرة ابيات
أيسر عليه من أن يسرق من جاره ( )4قال ابو بكر البزار عن جابر بن عبدَّللا قال  :قال رسول
َّللا صل َّللا عليه وسلم ( الجيران ثالثة جار له حق وهو أدني الجيران حقا ً وجار له حقان وجار
له ثالثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا ً فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك َل رحمة له
له حق الجوار أما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق اإلسالم وحق الجوار وأما الجار
الذي له ثالثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق اإلسالم وحق الرحم .
روى اإلمام احمد عن عائشة إنها سألت رسول َّللا صلى هلل عليه وسلم فقالت إن لي جارين أيهما
أهدي قال إلي أقربهما منك باباا ( )1فينبغاي للجاار أن يتعاهاد جااره بالهدياة والصادقة والادعوة
واللطافة باألقوال واألفعال وعدم أذيته بقول او فعل  .لقد أوصاي اإلساالم اإلحساان الاي الجاار
بمراعات الجار وأوصي به خيراً وحث عليه وجعله كالقرابة وإشترط لتمام اإليمان باهلل واليوم
األخاار حساان الجااوار قااال النبااي صاال َّللا عليااه وساالم خياار اَلصااحاب عنااد َّللا خياارهم لصاااحبه
( )2وقال صل َّللا عليه وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن او يعمل من يعلام بهان قاال
أبو هريرة أنا يا رسول َّللا فأخذ بيدي قعد خمسا فقال أتو المحارم تكن أعبد الناس أرض بما قسم
َّللا لك تكن أغني الناس وأحسن الي جحارك تكن مؤمنا أحب للناس ما تحاب لنفساك تكان مسالما
وَلتكثر الضحك فاإن كثارة الضاحك تميات القلاب( )3والبربالجاار واإلحساان إلياه شامل ناواحي
( )2ابن جرير
( )3رواه الشيخان
( )1تفرد به أحمد
( )3رواه الترمذي
( )3مسند احمد
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متعددة وجوانب كثيرة يجمعهاا التعااون الكامال فاي الساراء والضاراء واإلخاالص فاي الظااهر
والباطن قال صل َّللا عليه وسلم في بيان حق الجار أتدرون ما حق الجار إذا اساتعان باك اعنتاه
وإذا أصابه خير هنيه إّذا أصابته مصيبة عذيته وإذا مات أتبعت جناذتاه وَلتساتطل علياه بالبنااء
فتحجب عنه الريح إَل بإذنه وَلتوذيه بريح قدرك إَل أن تذوقه منها وغذا إشتريت فاكهاة فأهاد
له وإن لم تفعل فأدخلها سراً وَليخرج بها ولدك ليغيظ بها ولاده وهال تفقهاون ماا أقاول لكام لان
يؤدي حق الجار إَل القليل ممن رحم َّللا ()4عن أبي ذر قال أوصاني خليلي رساول َّللا صال َّللا
عليه وسلم فقال ( إذا طبخت مرقاة فاأكثر ماءهاا ثام أنظار أهال بيات مان جيراناك فأصابهم منهاا
بمعروف (.)5
وزوجته يشتكون الطوي
قال الشاعر  :بيت الفقير وأوَلده
وزوجته ياكلون الشوي
هذا الغني واوَلد
من الجوع ظنوه كلبا عوى
ولو سمعواجارهم يشتكي
لجيرانهم بحبوب النوى
ولو أكلو التمر لم يسمحوا
قال صل َّللا عليه وسلم (( كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول يارب هذا أغلق بابه دوني
يماانح معااروف ( )1وقااال صاال َّللا عليااه وساالم (( وَّللا َليااؤمن وَّللا َليااؤمن وَّللا َليااؤمن قياال يااا
رسول َّللا لقدخاب وخسر من هذا قال من َليؤمن جاره بؤائقه قال شره ))
وقال رسول َّللا صل َّللا عليه وسلم (( من أذي جاره فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى َّللا ومن جار
جاره فقد جارني ومن جارني فقد جار ه َّللا عز وجل ()2وليس الغحسان إلاي الجاار كاف األذي
عنه بل َل بد من الرفق به قال صل َّللا عليه وسلم (( من كان ياومن بااهلل والياوم األخار فليحسان
الي جاره))( )3جاء رجال إلاي عبادَّللا بان مساعود رضاي َّللا عناه فقاال لاه ((لاي جاار يشاتمني
ويؤذيني ويضيق علي فقال إذهب فإن عصى َّللا فيك فأطع َّللا فيه )
أما ذاته صل َّللا عليه وسلم فقد كان أوفي الناس معروفا وإحسانا بجيرانه وكيف َل وهاو القائال
فيما رواه ابو هريرة رضي َّللا عنه (( من كان يؤمن باهلل واليوم األخر فليحسن إلي جاره ومن
كان ياؤمن بااهلل والياوم األخار فليكارم ضايفه ومان كاان ياؤمن بااهلل والياوم األخار فليقال خيارا أو
يسكت ( )4فإنه صل َّللا عليه وسلم يندب الي البرهنة علي اإليمان باهلل ورسول له باَلحسان الي
الجار وأكرام الضيف وقول الخير أو الصمت وَل ريب أنه صل الاه علياه وسالم قاد بارهن علاي
ذلك بنفسه أوَلً كما هي شيمته وأخالقه

()1
()2
()3
()4
()5
()1

رواه البخاري
رواه ابن حبان
رواه البخاري
القرطبي
مسلم
رواه البخاري
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أقسم عليه الصالة والسالم ثالثا علي نفي اإليمان عمن َل يكف أذيته عن جاره فقد روى أبو
هريرة رضي َّللا عنه أن رسول َّللا صل َّللا عليه وسلم ( وَّللا َليؤمن وَّللا َليؤمن وَّللا َليؤمن
قيل يا رسول َّللا قال الذي َليؤمن جاره بوائقه ( )5أي شروره وهو عام في كل جار مسلما كان
أو كافرا اَلحسان إلي الجار و حقوقه بأن ينصره إذا استنصره ويعينه إذا إستعانه ويعوده إذا
مرض ويهنيئه إذا فرح ويعذيه إذا أُصيب ويساعده إذا إحتاج بيداه بالسالم ويلين له الكالم
ويتلطف في مكالمة ولده ويرشده إلي ما فيه صالح دينه ودنياه يرعي جانبه ويحمي حماه يصفح
عن ذَلته وَليتطلع إلي عوراته َليضايقه في بناء ممر وَليؤذيه بميذابه يصب عليه أو بقذر أو
وسخ يلقيه أمام داره وَليمنعه أن يضع خشبه في جداره قال صل َّللا عليه وسلم (( من كان
جار في حائط أو شريك فال يبيعه حتي يعرض عليه ()1وقال صل َّللا عليه وسلم (( َليمنعن
أحدكم جاره أن يضع خشبة في داره ))( )2فحفظ الجار واإلحسان إليه من كمال اإليمان إن
ت بِ َغي ِْر َما
أضراره من اكبر الذنوب واَلثام قال تعالي ) َواله ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ا ْكتَ َسبُوا فَقَ ِد احْ تَ َملُوا بُ ْهتَانًا) سورة اَلحزاب اَلية  58روى احمد وغيره أنه صل َّللا عليه وسلم
قال ( إن َّللا عزوجل قسم بينكم اخالقكم كما قسم بينكم أرذاقكم وان َّللا يعطي الدنيا لمن يحب
ومن َليحب وَليعطي الدين إَل لمن أحب والذي نفسي بيده َليسلم عبد حتي يسلم قلبه
ولسانهوَليأمن حتي يأمن جاره بوائقه قلت يا رسول َّللا وما بوائقه قال غشمه وظلمه وَل يكسب
ماَل من حرام فنيق منه فيبارك فيه وَليتصدق به فيقبل منه وَليتركه خلف ظهره إَل كان راده
الي النار .
قال المفسرون ان الجار ذي القربي هو الجار الذي قرب جواره وذكر اَلمام المحدث الشيخ
عبد َّللا بن محمد المهدري في كتابه بغية الطالب أن من معاصي البدن إيذا الجار ولو كان كافرا
له أمان إيذا ظاهرا يحصل ذلك بأن يشرف علي حرمه أو بين ما يؤذيه مما َليسوغ شرعا أما
اَل سترسال في سبه وضربه بغير سبب شرعي فأشد وزراً بحيث إن األذي القليل لغيرالجار
كثير ب النسبه اليه فينبغي اإلحسان الي الجار وحفظ من كمال اَليمان ( )3وكان أهل الجاهلية
يحافظون عليه ويحصل إمتثال الوصية به بإيصال ضروب اإلحسان إليه بحسن الطاعة كالهدية
والسالم وطالقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلي غير ذلك ()4قال
الحافظ إختلف في حد الجوار فجاء عن علي رضى َّللا عنه ( من سمع النداء فهو جار ) وقيل
من صلي معك صالة الصبح في المسجد فهو جار قالت عائشة ( حد الجوار أربعون دار من
كل جانب وعن األوزاعي مثله اَلحسان الي الجار دليل علي صدق التعامل مع َّللا وهوَليقوم
إَل أؤلئك الذين تحلو بالفضائل ومكارم األخالق

()2
()3
()4
()3
()4

المصدر نفسه
متفق عليه
رواه الحاكم وصححه
بغية الطالب
أبو جمرة
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المبحث الثالث اإلحسان إلي األقارب :
َّللاَ َكااانَ َعلَا ْي ُك ْم َرقِيبًاا َواتهقُااوا ه
َّللاَ الها ِذي تَ َسااا َءلُونَ بِا ِه َو ْاألَرْ َحاا َم إِ هن ه
قاال َّللا تعااالي ( َواتهقُااوا ه
َّللاَ الها ِذي
تَ َسا َءلُونَ ِب ِه َو ْاألَرْ َحاا َم ِإ هن ه
َّللاَ َكاانَ َعلَا ْي ُك ْم َر ِقيبًاا) ساورة النسااء اَلياة ( )2اَلحساان الاي اَلقاارب
ت َذا
اإلنسان هم أجنحته ويده وقوته وسنده ودرعه لهذا أوجب لهام رب العازة حقوقاا فقاال ( َوآَ ِ
ْالقُرْ بَااى َحقهاهُ) سااورة اَلسااراء األيااة ( ) 26واءتااي ذى القربااى حقااه ماان الباار واإلكاارام الواجااب
والمنسوب و الحق ييتفاوت األحوال واألقارب والحاجة وعدمها وصلة اَلقارب تكون بمواَلتهم
ومحبتهم واإلجتهاد في إيصاالهم بطياب نفاس عناد فقادهم واإلساراع الاي مسااعدتهم ومعااونتهم
عنااد حاااجتهم ومراعاااة جباار خاااطرهم مااع التلطااف بهاام والتواضااع معهاام فااي غناااهم وفقاارهم
واإلسراع إلي مساعدتهم ومعاونتهم ونصحهم في كل شئونهم والبداءة بهم فاي الادعوة والضايافة
قبل غيرهم وايثارهم فاي اإلحساان والصادقة والهدياة عان مان ساواهم قاال صال َّللا علياه وسالم
((والذي بعثني بالحق َليقبل َّللا صدقة من رجل له قرابه محتاجين لصلته ويصرفها عنهم والذي
نفسي بيده َلينظار َّللا إلياه ياوم القياماة ( )1قاال القرطباي الارحم توصال عاماة وخاصاة فالعاماة
رحم الدين وتجب مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل واإلنصاف والقيام بالحقوق والواجباات
والمستحبة وأما الرحم الخاصة فتذيد بالنفقه علي القربى وتفقد أحوالهم والتغافل عن زَلتهم .
قال صل َّللا عليه وسلم ( ( األقرب فاألقرب )) عن أنس بن مالك رضى َّللا عنه أبوطلحة أكثر
األنصار بالمدينة ماَل من نخل وكان أحب أمواله إلية بئيرماء وكانت مستقبل المسجد وكان
رسول َّللا عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت هذه األية ( لن
تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحب ون ) قام أبو طلحة الي رسول َّللا صل َّللا عليه وسلم فقال ان َّللا
تبارك وتعالي يقول لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون إن احب اموال إلي ماء وإنها صدقة
َّللا أرجوا برها وزخرها عندَّللا فضعها يارسول َّللا حيث أراك َّللا فقال رسول َّللا صل َّللا
عليه وسلم ( بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت أني أري أن تجعلها ( في ٌاألقارب ) فقال ابو
طلحة إفعل يا رسول َّللا فقسمها ابو طلحة في اقاربه وابن عمه ( )2ومن اإلحسان الي اَلقارب
وصلتهم أن تقابل إساءتهم باإلحسان إليهم والجهر بالود والقطع بالصلة والجهل بالحلم فإن ذلك
مما يرفع قدره ويعظم اجره .
روى ان رجال قال ( يارسول اللهلي قرابه أصلهم ويقطعوني وأحسن اليهم ويسئون لي واحلم
عليهم ويجهلون علي فقال ان كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل اي الرماد الحار وَليزال معك من
َّللا ظهير عليهم مادمت علي ذلك (0)1
قال صلى َّللا عليه وسلم ( أَل أنبئ كم بما يشرق َّللا البنيان ويرفع الدرجات ؟ قالوا نعم يا رسول
َّللا قال تحلم على من جهل عليم وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك()2
ومن أفضل مظاره البر باألقارب واإلحسان بالصدقة على ذوي الرحم وأن اضمروا عداوته وأن

( )1رواه الطبراني ورواته ثقات
( )2متفق عليه
( )1رواه مسلم
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سيِّئَةُ ا ْدفَ ْع بِالهتِي
يدفع ما عندهم من البغضاء باإلحسان كما قال تعالىَ ( :و ََل تَ ْستَ ِوي ْال َح َسنَةُ َو ََل ال ه
ك َوبَ ْينَهُ َعدَا َوةٌ َكأَنههُ َولِ ٌّي َح ِمي ٌم ) فصلت آية ()34
ِه َي أَحْ َس ُن فَإِ َذا اله ِذي بَ ْينَ َ
قال المفسرون الحيمي القريب وقال صلى َّللا عليه وسلم ( أفضل الصدقة الصدقة على ذو رحم
الكاشح( )3اي المضمر عداوته في باطنه إذ عداوته َل تخرجه من ذي رحمه وقال صلى َّللا عليه
وسلم ( ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ( )4إن الصدقة على
األقارب لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة قال صلى َّللا عليه وسلم ( الصدقة على المسكين
صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ( ، )5ومن أهم مزايا صلة الرحم أنها تستدر الرزق
وتستنزل الرحمة وتدفع المكروه وتبارك في العمر بحيث يصرف أقاربه فيما ينفعه في اآلخرة
قال صلى َّللا عليه وسلم ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه)6()0
وقا ل صلى َّللا عليه وسلم ( الصدقة وصلة الرحمم يزيد َّللا بهما في العمر ويدفع بهما ميتة
السوء وبدفع بهما المكروه والمحذور)6()0
إن اإلحسان إلى األقارب بمعنى الصلة والصلة معناها اإلحسان واإلحسان والصلة بمعنى واحد
َل خالف بين المعنيين وَل فرق بينهما مثل بر الوالدين واإلحسان إلى الوالدين كال من المعنيين
يشتركان في اللفظ والمعنى اإلحسان إألى األقارب بمعنى صلتهم وأيضا ً صلة األقارب يمعنى
اإلحسان إليهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم
رغب الغسالم اإلحاسن إلى األقارب وصلتهم قال صلى َّللا عليه وسلم ( تعلموا من أنسابكم ما
تصلون به أرحامكم ) فإن صلى الرحم محبة في األهل مثراة في المال منسأة في األثر وقال
صلى َّللا عليه وسلم ( من كان يؤمن باهلل واليوم اآخر فليصل رحمه)1()0
قال ابن عمر ( من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثري ماله وأحبه أهله )0حذر
اإلسالم من عدم اإلحسان إلى األقا رب ومن عدم صلتهم قال صلى َّللا عليه وسلم ( ما من ذهب
أحد أن يعجل َّللا عقوبته في الدنيا مع ما يدخره في اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم)2(0
قطيعة الرحم محرمة شرعا ً وكبيرة من الكبائر
عن جابر رضي َّللا عنه قال خرج إلينا رسول َّللا صلى اله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال :
يا معشر المسلمين اتقوا َّللا واصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب اسرع من صلى الرحم وغياكم
والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي وغياكم من عقوق الوالدين فإن ريح الجنة
يوجد من مسيرة ألف عام وَّللا َل يجدها عاق وَل قاطع رحم وَل يشخ زان وَل جار إزاره خيالء
إنما الكبرياء هلل رب العالمين0
( )2رواه الطبراني
( )3رواه البخاري وأبو داؤود والترمذي
( )4رواه الشيخان
( )5متفق عليه0
( )6أبو يعلى
( )1متفق عليه0
( )2رواه ابن ماجة والحاكم
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قال علي بن أبي طالب رضي َّللا عنه ( ألن أصل أخا ً قامت أخوتي بدرهم أحب إلى من أن
أتصدق بعشرين درهما ً)0
وقال الشعبي رحمه َّللا ( ما من مات ذو قرابة لي وعليه دين إَل قضيت عنه دينه  0إن اإلحسان
إلى األقارب وتفقد حاجاتهم بل قال أهل العلم كان من يرث شحضا ً من أقاربه فإنه يجب عليه
ث
ار ِ
نفقة غذا كان محتاجا ً عاجزاً عن التكسب وكان الوارث قادراً على اإلنفاق لقوله ( َو َعلَى ْال َو ِ
ك ) اي يجب على القريب الوارث لقريبه من اإلنفاق مثل ما يجب على الولد لولده ومن
ِم ْث ُل َذلِ َ
بخل وقصر في هذه النفقة الواجبة فهو آثم ومحاسب عليه يوم القيامة قال ابن القيم رحمه َّللا (
وليس من صلة الرحم ترك القرابة تهلك جوعا ً وعطشا ً وعريا ً وقريبه من أعظم الناس ماَلً وَّللا
سبحانه وتعالى حرم قطيعة الرحم وإن كانت كافرة من اإلحسان إلى األقارب الزيارة والصدقة
وعيادة المريض واإل حسان إأليهم بالمال والخدمة والسالم صلة الرحم تعني اإلحسان إلى
األٌربيت وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم وصل األمر إلى إكرام
أصدقاء األقرباء وأهل ودهم قال إن أبر البر أنه إذا مات أبو الرجل وأمه وأحد من أقاربه وأن
ثبر ~أهل وده)0
ومن اإلحسان إلى األقارب وصلتهم وتصفية القلوب من كدرة التحاقد والتحاسد
وتجعل أفراد األسرة أخوانا ً متحابين ومتضامنين وتلك قوة في بناء المجتمع بالبركة فيها وقال
ابن عمر ( من أتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في غ\عمره وثري ماله وأحبه أهله وقال صلى
َّللا عليه وسلم ( إ ن َّللا تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت  :هذا مقام العائد
برء من القطيعة قال نعم أما ترضيك أن اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك
ض
لك ثم قال صلى َّللا عليه وسلم إقرءوا إن شئتم (فَهَلْ َع َس ْيتُ ْم إِ ْن تَ َوله ْيتُ ْم أَ ْن تُ ْف ِس ُدوا فِي ْاألَرْ ِ
ك اله ِذينَ لَ َعنَهُ ُم ه
َوتُقَ ِّ
صا َرهُ ْم )سورة محمد آية ()12
طعُوا أَرْ َحا َم ُك ْم ( )22أُولَئِ َ
ص همهُ ْم َوأَ ْع َمى أَ ْب َ
َّللاُ فَأ َ َ
ومقصود من هذا الحديث يؤكد صلة األقارب واإلحسان إليهم وأن أنزل لهم منزلة علية وأحث
الناس على صلتهم واإلحسان لهم سواء كانوا مؤمنين أو غير مسلمين وقال صلى َّللا عليه
وسلم وإذا ظهر القول وحزن العمل وانتلقت األلسنة وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم
رحمه فعند ذلك لعنهم َّللا وأصمهم وأعمى أبصارهم)1(0
وقال صلى َّللا عليه وسلم ( قال َّللا عز وجل أنا َّللا الرحمن خلقت وشققت لها اسما ً من اسمي
فمن وصلها وصلته ومن قطعها ( )2من اإلحسان إلى األقارب أن تصر على أذاهم وبالغ
َّللا ِم ْن بَ ْع ِد
اإلحسان إليهم وعدم قطيعة الرحم فإن َّللا تعالى يقول في كتابه (اله ِذينَ يَ ْنقُ ُ
ضونَ َع ْه َد ه ِ
ِميثَاقِ ِه َويَ ْقطَعُونَ َما أَ َم َر ه
ك هُ ُم ْال َخا ِس ُرونَ ) الرعد ىية
ض أُولَئِ َ
َّللاُ بِ ِه أَ ْن يُو َ
ص َل َويُ ْف ِس ُدونَ فِي ْاألَرْ ِ
َّللا ِم ْن بَ ْع ِد ِميثَاقِ ِه َويَ ْقطَعُونَ َما أَ َم َر ه
َّللاُ بِ ِه أَ ْن
( )27ويقول سبحانه وتعالى ( َواله ِذينَ يَ ْنقُ ُ
ضونَ َع ْه َد ه ِ
ار ) الرعد آية()25
ض أُولَ ِئ َ
يُو َ
ك لَهُ ُم الله ْعنَةُ َولَهُ ْم سُو ُء ال هد ِ
ص َل َويُفْ ِس ُدونَ ِفي ْاألَرْ ِ
روى األصبهاني عن عبد َّللا بن أبي أوفى قال كنا جلوسا ً عند النبي صلى َّللا عليه وسلم فقال :
َل يجالسنا اليوم قاطع رحم فقام غتى من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء
( )1رواه الشيخان0
( )2رواه أبو داؤد والترمذي
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فاستغفر لها واستغفرت له ثم عادا إل ى المجلس فقال صلى َّللا عليه وسلم ( إن الرحمة َل تنزل
على قوم فيهم قاطع رحم )القطع هو ضد الوصل والوصل هو األإحسان إلى األقارب
المسلم يلتزم ألقاربه بنفس اإلحسان الذي يلتزم به لوالديه وولده وأخوته فيعامل خالته معاملة أمه
وعمته معاملة أبيه وكما يعامل األب واألم يعامل الخال والعم في كل مظهر من مظاهر طاعة
الوالدبن وبرهما اإلحسان إليهما فطل من جمعتهم واباه رحم واحد من مؤمن وكافر اعتبرهم من
ذوي الواجب صلتهم وبرهم اإلحسان إليهم والتزم بنفس اإلحسان والحقوق التي يلتزم بها لولده
ووالده فيوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويعود مريضهم ويواسي منكوبهم ويعزي مصابهم وأن
قطعوه يلين لهم وإن قسوا معه وجاروا عليه كل ذلك منه تمشيا ً مع ما توجبه هذه الىيات الكريمة
واألحاديث النبوية الشريفة وتأمر به ()1
ُ
قال تعالى ( َواتهقُوا ه
َّللاَ اله ِذي تَ َسا َءلُونَ بِ ِه َو ْاألَرْ َحا َم ) النساء آية ( )1وقال تعالى ( َوأولُو ْاألَرْ َح ِام
ب) األحزاب وقال تعالى (إِ هن ه
ان َوإِيتَا ِء ِذي
بَ ْع ُ
ْض فِي ِكتَا ِ
اإلحْ َس ِ
َّللاَ يَأْ ُم ُر بِ ْال َع ْد ِل َو ْ ِ
ضهُ ْم أَوْ لَى بِبَع ٍ
ض َر ْال ِق ْس َمةَ أُولُو ْالقُرْ بَى) النساء ( )36وقال تعالى
ْالقُرْ بَى ) النحل آية ( )90وقال تعالى ( َو ِإ َذا َح َ
( َوا ْعبُ ُدوا ه
َّللاَ َو ََل تُ ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ْيئًا َو ِب ْال َوا ِل َدي ِْن إِحْ َسانًا َو ِب ِذي ْالقُرْ بَى ) النساء

الخاتمـــــة:
الحمد هلل الذي ينعمته تتم الصالحلت  ،نحمده ونشكره على جزيل نعمة أن وفقني إلى كتابة هذا
البحث ويتضرع إلى َّللا العلي القدير التوفيق والقبوا أن ولي ذلك والقادر عليه فإذا كان من

( )1منهاج المسلم أبو بكر الجزائي الطبعة الرابعة
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صواب فمن َّللا وحده والتقصير من نفسي والشيطان وصلى َّللا على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم0

النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث هي:
 :1أن معرفة اإلحسان وفهمه يجعل المجتمع خال من المشاكل0
 :2أن اإلحسان يدخل في جميع األشياء الحميدة0
 : 3إن تطبيث اإلحسان بين األفراد والجماعات أمر مطلوب0

التوصيـــــــات
وصي نفسي والمسلمين جميعا ً أ ،يكونوا قدوة حسنة بدخل غيرهم في اإلسالم0
أن يلتزم الناس باإلحسان ألن َّللا أمر به في كتابه وأن الرسول صلى َّللا عليه وسلم حث الناس
عليه في كل شيء0
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فهــــــارس اآليـــــــات :
اآليــــــــــــــة

قال تعالى َ ( :وأَحْ ِس ْن َك َما أَحْ َسنَ ه
َّللاُ إِ َل ْيكَ )
ب إِ هَل ِباله ِتي ِه َي أَحْ َسنُ )
قال تعالى َ ( :و ََل تُ َجا ِدلُوا أَ ْه َل ْال ِكتَا ِ
قال تعالى َ ( :وأَحْ ِسنُوا إِ هن ه
َّللاَ يُ ِحبُّ ْال ُمحْ ِس ِنينَ )
اس ُح ْسنًا )
قال تعالى َ ( :وقُولُوا ِللنه ِ
اإل ْن َسانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه ُح ْسنًا )
قال تعالىَ ( :و َو ه
ص ْينَا ْ ِ
قال تعالى ( :ا ْد ُ
ع إِلَى َس ِبي ِل َربِّكَ ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َموْ ِعظَ ِة ْال َح َسنَ ِة)
قال تعالى ( َوإِ َذا ُحيِّيتُ ْم ِبتَ ِحيه ٍة فَ َحيُّوا ِبأَحْ َسنَ ِم ْن َها )
قال تعالى ( َوقُلْ ِل ِع َبا ِدي يَقُولُوا اله ِتي ِه َي أَحْ َسنُ )
قال تعالى ( :ا ْدفَ ْع ِباله ِتي ِه َي أَحْ َسنُ )
قال تعالى ( :فَ ُخ ْذهَا ِبقُ هو ٍة َو ْأ ُمرْ قَوْ َمكَ َيأْ ُخ ُذوا ِبأَحْ َسنِ َها)
قال تعالى (فَ َم ْن ُع ِف َي لَهُ ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْي ٌء فَاتِّبَا ٌ
ان)
ع ِب ْال َم ْعر ِ
ُوف َوأَ َدا ٌء إِلَ ْي ِه ِبإِحْ َس ٍ

ان فَإِ ْم َسا ٌ
قال تعالى (الطه َال ُ
ان)
ك ِب َم ْعر ٍ
ْري ٌح ِبإِحْ َس ٍ
ق َم هرتَ ِ
ُوف أَوْ تَس ِ
قال تعالى (إِ هن ه َ ْ
ان)
اإلحْ َس ِ
َّللا يَأ ُم ُر ِب ْال َع ْد ِل َو ْ ِ
َّللا َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا)
قال تعالى َ ( :وإِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِميثَا َ
ق بَنِي إِس َْرائِ َ
يل ََل تَ ْعبُ ُدونَ إِ هَل ه َ
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اسم السورة
القصص آية ()77
العنكبوت آية ()46
البقرة آية ()195
القرة آية ( )83
العنكبوت آية ()8
النحل آية ( ) 125
التساء آية ()86
اإلسراء آية ()53
فصلت آية ()34
األعراف آية ()145
البقرة آ
ية ()178
البقرة آية()229
النحل آية()90
البقرة آية ()83

َّللا َو ََل تُ ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ْيئًا َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا)
قال تعالى َ ( :وا ْعبُدُوا ه َ
قال تعالى ( ََل تُ ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ْيئًا َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا)
ضى َربُّكَ أَ هَل تَ ْعبُدُوا إِ هَل إِيهاهُ َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا )
قال تعالى ( َوقَ َ
اإل ْن َسانَ ِب َوالِ َد ْي ِه إِحْ َسانًا )
قال تعالى ( َو َو ه
ص ْينَا ْ ِ
ً
ُوف َحقّا َعلَى ْال ُمحْ ِسنِينَ )
قال تعالى َ ( :و َعلَى ْال ُم ْقتِ ِر قَ َد ُرهُ َمتَاعًا ِب ْال َم ْعر ِ
قال تعالى ( َو َم ْن أَحْ َسنُ ِدينًا ِم هم ْن أَ ْسلَ َم َوجْ هَهُ ِ ههللِ َوه َُو ُمحْ ِس ٌن)

اآليــــــــــــــة

النساء آية ()36
األنعام آية ()151
اإلسراء آية()23
األحقاف آية ()15
البقرة آية ()236
النساء آية ()125

اسم السورة

َّللا َم َع اله ِذينَ اتهقَوْ ا َواله ِذينَ هُ ْم ُمحْ ِسنُونَ )
قال تعالى (إِ هن ه َ
اإلحْ َسانُ )
ان إِ هَل ْ ِ
اإلحْ َس ِ
قال تعالى (هَلْ َج َزا ُء ْ ِ
صابَهُ ُم ْالقَرْ ُح لِله ِذينَ أَحْ َسنُوا ِم ْنهُ ْم أل عمران آية
ُول ِم ْن بَ ْع ِد َما أَ َ
قال تعالى (اله ِذينَ ا ْستَ َجابُوا ِ ههللِ َوال هرس ِ
()112
َظي ٌم)
َواتهقَوْ ا أَجْ ٌر ع ِ
يل ه
َّللا ي ُِحبُّ البقرة آية ()195
َّللاِ َو ََل تُ ْلقُوا بِأَ ْي ِدي ُك ْم إِلَى الته ْهلُ َك ِة َوأَحْ ِسنُوا إِ هن ه َ
قال تعالى ( َوأَ ْنفِقُوا فِي َسبِ ِ
ْال ُمحْ ِسنِينَ )
يونس آية ()26
قال تعالى (لِله ِذينَ أَحْ َسنُوا ْال ُح ْسنَى َو ِزيَا َدةٌ)
ق َو ِم ْن ُذرِّ يهتِ ِه َما ُمحْ ِس ٌن َوظَالِ ٌم لِنَ ْف ِس ِه ُم ِب ٌ
الصافات
ين)
ار ْكنَا َعلَ ْي ِه َو َعلَى إِس َْحا َ
قال تعالى ( َوبَ َ
آية()113
يوسف آية ()36
قال تعالى (إِنها نَ َراكَ ِمنَ ْال ُمحْ ِسنِينَ )
صالِحًا يُ ْد ِخ ْلهُ َجنهاتٍ تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاألَ ْنهَا ُر الطالق آية ()11
اهلل َويَ ْع َملْ َ
قال تعالى ( َو َم ْن ي ُْؤ ِم ْن بِ ه ِ
َخا ِل ِدينَ ِفيهَا أَبَدًا قَ ْد أَحْ َسنَ ه
َّللاُ لَهُ ِر ْزقًا)
المائدة آية ()50
َّللا ُح ْك ًما ِلقَوْ ٍم يُو ِقنُونَ )
قال تعالى (أَفَ ُح ْك َم ْال َجا ِه ِليه ِة يَ ْب ُغونَ َو َم ْن أَحْ َسنُ ِمنَ ه ِ
البقرة آية ()138
ص ْب َغةً َونَحْ نُ لَهُ عَا ِب ُدونَ )
َّللا ِ
َّللا َو َم ْن أَحْ َسنُ ِمنَ ه ِ
ص ْب َغةَ ه ِ
قال تعالى ( ِ
َ
الكهف آية ()7
ض ِزينَةً لَهَا لِنَ ْبلُ َوهُ ْم أَيُّهُ ْم أَحْ َسنُ َع َم ًال)
قال تعالى () إِنها َج َع ْلنَا َما َعلَى ْاألرْ ِ
النجم آية()31
ي اله ِذينَ أَحْ َسنُوا ِب ْال ُح ْسنَى )
قال تعالى ( َويَجْ ِز َ
ك الذاريات آية(-15
قال تعالى (إِ هن ْال ُمتهقِينَ فِي َجنهاتٍ َو ُعيُو ٍن *آَ ِخ ِذينَ َما آَتَاهُ ْم َربُّهُ ْم إِنههُ ْم َكانُوا قَ ْب َل َذلِ َ
)16
ُمحْ ِسنِينَ )
اإلسراء آية()7
قال تعالى (إِ ْن أَحْ َس ْنتُ ْم أَحْ َس ْنتُ ْم ِألَ ْنفُ ِس ُك ْم )
آل عمران آية
ُول َح َس ٍن َوأَ ْنبَتَهَا نَبَاتًا َح َسنًا )
قال تعالى (فَتَقَبهلَهَا َربُّهَا بِقَب ٍ
()37
فصلت آية ()33
ال إِنه ِني ِمنَ ْال ُم ْس ِل ِمينَ )
صالِحًا َوقَ َ
َّللا َو َع ِم َل َ
قال تعالى ( َو َم ْن أَحْ َسنُ قَوْ ًَل ِم هم ْن َدعَا إِلَى ه ِ
قال تعالى ( ِليُ َكفِّ َر ه
َّللاُ َع ْنهُ ْم أَس َْوأَ اله ِذي َع ِملُوا َو َيجْ ِز َيهُ ْم أَجْ َرهُ ْم ِبأَحْ َس ِن اله ِذي َكانُوا الزمر آية()35
يَ ْع َملُونَ )
النمل آية ()128
الرحمن آية()60
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الصافات
قال تعالى ( :أَ َت ْد ُعونَ بَع ًْال َو َت َذرُونَ أَحْ َسنَ ْال َخالِقِينَ )
آية()125
األحقاف ()16
قال تعالى (أُولَ ِئكَ اله ِذينَ نَتَقَبه ُل َع ْنهُ ْم أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا)
قال تعالى (أَصْ َحابُ ْال َجنه ِة َيوْ َم ِئ ٍذ َخ ْي ٌر ُم ْستَقَ ًّرا َوأَحْ َسنُ َم ِق ً
الفرقان آية ()24
يال )
قال تعالى ( ِل َيجْ ِز َيهُ ُم ه
النور آية()38
َّللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َو َي ِزي َدهُ ْم ِم ْن فَضْ ِل ِه )
المؤمنون
صفُونَ )
قال تعالى ( :ا ْدفَ ْع ِباله ِتي ِه َي أَحْ َسنُ ال ه
سيِّئَةَ نَحْ نُ أَ ْعلَ ُم ِب َما َي ِ
آية()96
مريم آية ()74
قال تعالى َ ( :و َك ْم أَ ْهلَ ْكنَا قَ ْبلَهُ ْم ِم ْن قَرْ ٍن هُ ْم أَحْ َسنُ أَثَاثًا َو ِر ْئيًا )
اركَ ه
المؤمنون
َّللاُ أَحْ َسنُ ْال َخالِقِينَ )
قال تعالى (فَتَبَ َ
آية()14
ك َخ ْي ٌر َوأَحْ َسنُ تَأْ ِو ً
اإلسراء ()35
يال )
اس ْال ُم ْستَ ِق ِيم َذ ِل َ
قال تعالى ( َو ِزنُوا ِب ْالقِ ْسطَ ِ
قال تعالى () َما ِع ْن َد ُك ْم َي ْنفَ ُد َو َما ِع ْن َد ه
ص َبرُوا أَجْ َرهُ ْم ِبأَحْ َس ِن َما النحل آية ()96
ق َولَنَجْ ِز َي هن اله ِذينَ َ
َّللاِ َبا ٍ
َكانُوا يَ ْع َملُونَ )
يوسف آية ()3
ص)
قال تعالى (نَحْ نُ نَقُصُّ َعلَ ْيكَ أَحْ َسنَ ْالقَ َ
ص ِ
الملك آية ()2
قال تعالى ( :لِيَ ْبلُ َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َم ًال )
ال ْاليَتِ ِيم إِ هَل ِبالهتِي ِه َي أَحْ َسنُ َحتهى يَ ْبلُ َغ أَ ُ
األنعام ()152
ش هدهُ )
قال تعالى َ ( :و ََل تَ ْق َربُوا َم َ
واإلسراء ()34
السجدة آية ()7
ين )
قال تعالى (اله ِذي أَحْ َسنَ ُك هل َش ْي ٍء َخلَقَهُ َوبَدَأَ َخ ْل َ
ان ِم ْن ِط ٍ
اإل ْن َس ِ
ق ِْ
غافر آية ()64
ت)
قال تعالى ( َو َ
ص هو َر ُك ْم فَأَحْ َسنَ ص َُو َر ُك ْم َو َر َزقَ ُك ْم ِمنَ الطه ِّي َبا ِ
التين آية ()4
اإل ْن َسانَ ِفي أَحْ َس ِن تَ ْق ِو ٍيم )
قال تعالى (لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
األنعام آية )154
اب تَ َما ًما َعلَى اله ِذي أَحْ َسنَ )
قال تعالى (ثُ هم آَتَ ْينَا ُمو َسى ْال ِكتَ َ
قال تعالى َ ( :و ِقي َل لِله ِذينَ اتهقَوْ ا َما َذا أَ ْن َز َل َربُّ ُك ْم قَالُوا َخيْرًا ِلله ِذينَ أَحْ َسنُوا ِفي َه ِذ ِه ال ُّد ْن َيا النحل آية ()30
َح َسنَةٌ )
الكهف آية ()3
قال تعالى (إِن ال ِذين آَمُنوا وع ِملُوا إِنا ََل ُن ِ
َح َس َن َع َم ًل)
ضيعُ أَ ْج َر َم ْن أ ْ
َ َ ََ
ِّج ِن)
َح َس َن بِي إِ ْذ أ ْ
َخ َرَجنِي ِم َن الس ْ
قال تعالى ( َوَق ْد أ ْ

يوسف آية ()100

فهـــــــارس األحــــــاديـــــث:
طــــــــرف الحديـــــــــــــــــــــث
 /1قال رسول َّللا ( اإلحسان أن تعبد َّللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
 /2عبد َّللا بن مسعود ......إن الرجل يحب أن يكون ثوبع حسنا ونعله حسنة
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المصدر
صحيح مسلم
كتاب اإليمان
صحيح مسلم ()1
93

 /3عن أبي هريرة قال قال (رجل يا رسول َّللا من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال
أمك.......
/4قال النبي صلى َّللا عليه وسلم ( من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهم كن له ستراً
رواه مسلم
من النار
مسلم
/5عن أبي هريرة رضي َّللا عنه قال رجل يا رسول َّللا إن لي قرابة اصلهم
ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلى.......
رواه مسلم
 /6عن شداد بن أوس رضي َّللا عنه قال ( ثنتان حفظتهما عن رسول َّللا صلى َّللا
(1548)2
عليه وسلم  0قال ( إن َّللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا
ذبحتم فأحسنوا الذبحة )
 /7عن أبي هريرة رضي َّللا عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم ( إت امرأة بغيا رأت صحيح ميلم ()2
1761
كلباً في يوم حاز يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش فنزعت له يموقها فغفر لها)0
/8عن أبي هريرة رضي َّللا عنه قال سمعت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم قبل موته رواه مسلم ()3
220
بثالثة يقول ( َل يموتن أحدكم إَل وهو يحسن الظن باهلل عز وجا)0
رواه مسلم
 /9قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( فراجع إلى والديك أحسن صحبتهما )
 (/10إذا طبخت مرقا ً فأكثر ماءه ثن أنظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها رواه مسلم ()3
بمعروف)0
مسلم (215 )1
 /11ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى)

طــــــــرف الحديـــــــــــــــــــــث

المصدر
سنن ابن ماجة
(1324 )2
رواه مسلم ()1
1111
رواه مسلم

 /12عن أبي هريرة رضي َّللا قال :قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( أحسن جوار
من جاورك تكن مسلماً
 /13عن أبي سعيد الخدري رضي َّللا عنه أنه سمع رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم
يقول ( إذا اسلم العبد فحسن إسالمه يكفر َّللا عنه كل سيئة كان زلفها)0
 ( /14ما من مسلم تحضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إَل
كانت له كفارة لما قبلها)0
رواه مسلم
 /15عن عبد َّللا بن مسعود رضي َّللا عنه قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم (
 ......أما من أحسنكم منكم في األغسالم فال يؤاخذ بها )
 /16عن أبي موسى رضي َّللا عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم ( أنه سئل أي صحيح البخاري
(13 )1
المسلمين أفضل فقال من سلم المسامون منلسانه ويده)
( /17اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها َل إله إَل َّللا وأدناها مسلم (63 )1
إماطة األذى عن الطريق)0
 /18عن أنس بن مالك قال قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( كل ابن آدم خطاء سنن الترمذي ()4
659
وخير الخطائين التوابون)
رواه مسلم()2
 /19عن ابن مسعود قال قال النبي ( لو كنت متخذاً خليالً َلتخذت أبابكر حليالً)
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 /20قال سفيان الثوري ( الخلفاء خمسة أبو بكر وعمروعثمان وعلي وعمر بن عبد سنن أبي داؤد
()1
العزيز رضي َّللا عنهم)0
َ ( /21ل تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وَل صحيح البخاري
()1343( )3
نصفه)0
رواه مسلم
 /22خير أمتي القرن الذيت يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم)...
()1962

طـــــ ــــــــرف الحديـــــــــــــــــــــث
 /13عن أبي ذر رضي َّللا عنه عن النبي صلى َّللا عليه وسلم ( َل تحقرن من
المعروف شيئاً)0
 /24قال رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم ( بروا آباءكم تبركم ابناؤكم)0
 /25عن عبد َّللا بن عمرو بن العاص عن النبي أنه قال ( خير األصحاب عند َّللا
خيرهم لصاحبه)0
 /26عن عائشة أنها قالت  :يا رسول َّللا إن لي جارين أيهما أهدي؟ قال رسول َّللا
صلى َّللا عليه وسلم ( كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة)
 /27قال صلى َّللا عليه وسلم ( من آذى جاره فقد أذاني)0
 /28قال صلى َّللا عليه وسلم ( من كان يؤمن باهلل واليوم األآخر فليحسن إلى جاره)0
 /29قال رجل يا رسول َّللا ( لي قرابة اصلهم ويفاطعونني)
 /30قال صلى َّللا عليه وسلم ( ليس الواصل بالمكافئ)0
 /31قال صلى اله عليه وسلم ( تعلموا من أنسابكم ما تصلون به ارحامكم)0
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المصدر

فهارس األعــــــــــــــالم
أ /ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس ت395هـ
أ /األصبهانمي أبو القاسم الحسين بن محمد
أ /ابن منظور محمد بن مكر بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور
أ /الشوكاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني0
أ /ابن كثير اإلمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء ت 774هـ
أ /البغوي الحسن بن مسعود بن محمد الفراء نسبة إلى بغا
أ /القاسمي محمد جمال الدين القاسمي
ش /شمس الدين أألو عبد َّللا محمد بن ابكر 751هـ
أ /البيهقي أحمد بن الحسن بن علي بن موسى البيهقي
أ /الطبري محمد بن جرير لم يزدي الطبري ت 310هـ
أ/األلوسي هو محمود بن عبد َّللا األلوس ت 270هـ
أ /القرطبي اإلمام أبو عبد َّللا محمد بن أحمد بن بكر بن فرح القرطبي من أهل قرطبة
م /معارج القبول الحافظ أحمد بن علي الحكمي
أ /الطحاوي َلبن العز أ[و جعفر الطحاوي 321هـ
أ /الجاللين جالل الدين المحلي وجالل الديم السيوطي
أ /الجزائري أبو بكر جابر الجزائري
ك /كتاب الرياض الندية حسن كامب
أ /البخاري أبو عبد َّللا بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ت 256هـ
م /مسلم هو األإمام أبو الحسن بن الحجاج بن مسلم ت 261هـ
أ /الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت 279هـ
أ /النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علب بن سنان ت 303هـ

المصـــادر والمراجـــــع
 :1معجم اللغة َلبن فارس
 : 2مفردات غريب القرآن األصفهاني أبو القاسم الحسين
 :3لسان العرب ابن منظور أبو الفضل جمال الدين
 :3فتح القدير للشوكاني
 :4تفسير القرآن ابن كثير
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 :5معالم التنزيل للبغوي
 :6محاسن التأويل ـ للقاسمي
 :7معارج السالكين لشمس الدين أبو عبد َّللا
 :8شعب األغيمان للبيهقي
 :9تفسير الطبري
 : 10روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لأللوسي محمود
 :11الذريعة إلى مكارم الشريعة األصبهاني
 :12شرح السنة للبغوي
 :13الجامع ألحكام القرآن للقرطبي
 :14معارج القبول للحكمي
 :15شرح الطحاوية
 :16حاشية الصاوي للجاللين
 :17منهاج المسلم للجزائري
 :18حسن كامل
 :19تفسير كالم المنان للسعدي
 :20صحيح البخاري
 :21صحيح مسلم
 :22سنن الترمذي
 :23سنن النسائي
 :24سنن ابن ماجة

فـــهـــــــرس المــــــــــوضــــــــوعــــــــــــــــات
رقم الصفحة
ــ
أ
ب
ج
1
1
1

البسملـــــــــــــــــــــــــــــــــة
اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
الشكـــــــر والــعـــرفــــــــــان
المـــقـــدمــــــــــــــــــــــــــــة
أسبـــــــــــاب اختيار الموضـــــوع
أهميـــــــــــــة البحــــــــــــث
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أهــــــــــــــــداف البحــــــــــث
الدراســــــــــــات السابقـــــــة
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الفصـــــــــــــــــــــــــل األول
الفصــــــــــــــــــــــــل الثاني
الفصـــــــــــــــــــــــل الثالث
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التـــوصيــــــــــــــــــــــــــات
فهرس اآليات
فهــــــــــــــــــرس األحــــاديث
فهــــــــــــــــــرس األعــــــالم
فهـــــــــــــــــرس الموضوعـــات
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