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ABSTRACT 

 

Justice and charity are two Islamic values and two Arabic concepts that are frequently 

repeated 

in the Holy Quran in their different derivatives and various contexts, which means 

that the connotations intended by the Quran vary from one context into another, but 

the Quran added different new meanings to the original one that was used by Arabs. 

Thus, this paper which is entitled «  Justice and Charity between the Linguistic 

Meaning and the Technical Meaning in the Quran  »  comes to reveal the meanings 

of these two words: justice and charity developed by the Quran. So, we attempted to 

highlight the original significance of both of them, and then we followed the new 

connotations created in the Quran, trying to explore the relationship between these 

new meanings on one hand, and between them and the original meaning on the other 

hand, depending on the views of language and interpretation scientists. 
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 ملخص ال

 
العدل واإلحسان قيمتان إسالميتان ولفظان عربيان تكررا  يف القرآن الكرمي مبشتقاهتما املختةلف  مرات كثرية ويف سياقات 

مما يعين  أّن الدالالت اليت قصد إليها القرآن الكرمي ليست هي نفسها يف مجيع تةلك املواضع، وإمنا هي معان  متنوع  ،

خمتةلف  وجديدة أضافها القرآن الكرمي إىل املعىن األصةلي الذي كان متداوال عند العرب. وحرصا مين عةلى الكشف عن 

لعدل ال واإلحسان سعيت إىل إعداد هذا البحث املوسوم بـ " هذه املعاين  اليت طور هبا القرآن الكرمي  لفظي العد

" أبرزت فيه الدالل  األصةلي  لكّل من لفظي العدل واإلحسان واإلحسان بين المفهوم اللغوي واالصطالح القرآني 

اجلديدة من  ،مّث تتبعت الدالالت اجلديدة اليت جاء هبا القرآن و حاولت التنقيب عن  املناسب  القائم  بني هذه املعاين

 جه  ، وبينها وبني املعىن األصةلي من جه  أخرى، مستعين  يف ذلك بآراء العةلماء من أهل الةلغ  والتفسري.
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 المقدمة:
احلمد هلل الذي عةّلم بالقةلم، عةّلم اإلنسان ما مل يعةلم، والصالة والسالم عةلى أشرف رسول ومعةّلم، وعةلى آله وصحبه   

 والتابعني، حامةلي مشعل العةلم إىل يوم الدين. 
أّما بعد، فإّن املعاين السامي  اليت جاء هبا اإلسالم مبصدريه العظيمني القرآن الكرمي والسّن  النبوي  الشريف  ال يكاد     

حييط هبا عةلم البشر،إاّل أن ينري اهلل بصائر عباده الصاحلني ليسّخرهم خلدم  هذا الدين، وذلك بتفسري كالمه عز وجّل 
 إىل ذلك سبيال ، حىت يقبل عام  الناس عةلى هذا النبع العظيم فينهةلوا منه ويْرووا ظمأهم إىلوجتةلي  معانيه، ما استطاعوا 

 اخلري والصالح.                                                                             
يت أرساها، يف قيم القرآن العظيم  ال وإذا كان األمر كذلك، فال غرو أن يسعى املهتمون بالدراسات القرآني  إىل البحث   

وجعةلها قواعد يقوم عةليها صالح الدنيا واآلخرة. ولعّل أعظم هذه القيم اليت نّص عةليها القرآن الكرمي قيمتا العدل 
َهى َعِن  واإلحسان.قال تعاىل: ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ ْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي ا﴿ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

 [.90: ] النحل.يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن﴾
وقد تكرر لفظا العدل واإلحسان ومشتقاهتما يف القرآن الكرمي يف سياقات خمتةلف  ، حيث بةلغ تكرار العدل و مشتقاته 

ات وسور ومشتقاته أربعا وتسعني ومائ  مرة.يف آيحنو الفعل والصف  وغريمها سبعا وعشرين مرة وبةلغ تكرار اإلحسان 
حمتةلف ، مما يعين أّن الدالالت اليت قصد إليها القرآن الكرمي ليست هي نفسها يف مجيع هذه املواضع، وهذا ما يدعونا 

 كرمي.لإىل البحث يف معاين هذين الةلفظني وذلك من خالل املقارن  بني مفهومهما يف لغ  العرب ودالالهتما يف القرآن ا
 لقرآن الكرمياهي املعاين واالصطالحات اجلديدة اليت أثرى هبا ؟ وما يف لغ  العرب  فما هو مفهوم العدل واإلحسان  

 .نوع العالق  اليت ربطت بينهما يف تةلك اآلي  اجلامع  من سورة النحل؟وما  ،هذين الةلفظني
ةليها عةليها هبدف الكشف عن املعاين اليت تنطوي عتةلك هي التساؤالت اليت يطرحها هذا البحث، وحياول اإلجاب    

رد واألم  سعادة الدنيا فهاتان القيمتان، واآلثار العظيم  اليت ترتتب عةلى تطبيقهما وجعةلهما مسةلكا حياتيا حيقق به ال
 واآلخرة
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  مادة)عدل(.) د ت( دار صادر،  بريوت،  ينظر ابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي،  لسان العرب ،  1
م، 1990بريوت ـ دار العةلم لةلماليني، ط: الرابع  ،  حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار.  ينظر اجلوهري إمساعيل بن محاد،  تاج الةلغ  وصحاح العربي ،  2

 مادة )عدل(.
 .1/288م ، 1990أبو احلسن سعيد بن مسعدة ) األخفش األوسط(،  معاين القرآن، املكتب  اخلاجني،القاهرة،  ، ط: األوىل: ينظر ،األخفش   3
 .1/288م نفسه، 4
 ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، مادة )عدل(  5
 م نفسه. مادة )عدل(  6
 ينظر اجلوهري،الصحاح،  مصدر سابق، مادة )عدل(. 7
 .28م،  ص:1990و عثمان عمرو بن حبر ، هتذيب األخالق ، )منسوب اىل اجلاحظ( طنطا، دار الصحاب  لةلرتاث، اجلاحظ أب  8

 
 .         لغةمفهوم العدل واإلحسان  .1

 العدل .أ
قول العرب: عدلت اجُلوالق )الوعاء(عةلى البعري أعدله عدال ، أي محةلت عةلى جنب البعري وعدلت  األصمعي جاء عن  

 . 1بآخر، ويقال : عدلت أمتع  البيت إذا جعةلتها أعداال مستوي  لالعتكام يوم الظعن
 : عندي عدل غالمك، والعدل  بالفتح ما عادل الشيء من غري جنسه، والعدل بالكسر : املثل ، وذلك أن تقول 

 . 2وعدل شاتك إذا كانت شاة تعدل شاة أو غالم يعدل غالما ، فإذا أردت قيمته من غري جنسه نصبت العني
لت هذا هبذا تقول: "عد دل بالفتح، فهو املصدر،وذكر األخفش أّن العدل بالكسر، مبعىن:املثل، فهو اسم،  أّما الع  

 . 3 "عدال حسنا
 .4وعدلت فالنا بفالن إذا سّويت بينهما، والعديل الذي يعادلك يف الوزن والقدر

 .5ركب معه ، والعدل : نصف احلمل يكون عةلى أحد جنيب البعري وعدل الرجل يف احململ وعادله : 
واالعتدال : توسط حال بني حالني يف كم أو كيف كقوهلم: جسم معتدل بني الطول والقصر ، وماء معتدل : بني   

 . 6البارد واحلار  ، وكل ما تناسب فقد اعتدل، وكل ما أقمته فقد عدلته
 .7ا جارلطريق إذوأّما عدل عن الشيء، فبمعىن ترك، يقال عدل الفحل عن اإلبل إذا ترك الضراب، وعدل فالن عن ا

قد و بالنسب  لةلمعاين الةلغوي  اليت وردت يف كالم العرب،وهي يف جممةلها تدور حول معىن مساواة الشيء بالشيء. هذا 
 هو" استعمال األمور يف مواضعها، وأوقاهتا، ووجوهها، اجتهد بعض العةلماء  يف حتديد معىن العدل، فقال بعضهم:
 .8ومقاديرها، من غري سرف، وال تقصري، وال تقدمي، وال تأخري"

    
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13721
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 .90أبو حامد الغزايل ، املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء اهلل احلسىن ، تح حممد عثمان الشخت، بوالق ،دار القرآن)د ت (. ص:  9 
 .124حتقيق حممد الصديق املنشاوي ، القاهرة،دار الفضيةل ، ص: الشريف اجلرجاين ، معجم التعريفات، ، 10
 .4/596م ، 2002ينظر ابن كثري إمساعيل بن عمر القرشي، تفسري القرآن العظيم،الرياض،  دار طيب  لةلنشر  11
 15/255ينظر حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير  ،تونس، دار سحنون لةلطباع  والنشر، ) د ت(  12

 
"والعدل : ما قام يف النفوس أنه مستقيم وهو ضد اجلور، ومن أمساء اهلل  وذكر الغزايل يف سياق تفسريه ألمساء اهلل:

ه اهلوى فيجور يف احلكم ، وهو يف األصل مصدر مسي به، فوضع موضع العادل احلسىن: العدل وهو الذي ال مييل ب
 .9وهو أبةلغ منه ؛ ألنه جعل املسّمى نفسه عدال 

 .   10وقال اجلرجاين:" العدل مصدر مبعىن العدال  ، وهو االعتدال واالستقام ، وهو امليل إىل احلق"
  11وذكر ابن كثري أن العدل معناه : القسط واملوازن 

إعطاء احلق إىل صاحبه ، كما أنّه األصل اجلامع لةلحقوق الراجع  إىل الضروري  بأنه :أما ابن عاشور فعّرف العدل
 . 12واحلاجي من احلقوق الذاتي  وحقوق املعامالت

 ب ـ اإلحسان 
سان   . اإلحسان : ضد اإلساءة ، من أحسن حيسن إحسانا  فهو حُمسن وحمح

 ،القبح، يقال حُسن حيسن حسنا، فهو حاسن،وحسنوأما األصل ، فُحسن ، وهو ضد 
 واجلمع حماسن ، عةلى غري قياس.

  . واحلسن  : ضد السيئ  ج : حسنات
قال صةلى اهلل عةليه وسةّلم: "إنَّ اهلَل   وأحسن الشيء أي أتقنه وأجاده، ويقال:هو حيسن الشيء إحسانا ، أي : يعةلمه، 

ُنواكتب اإلحساَن عةلى كلِّ شٍيء . فإذا قتةلتم  ةَل َ  فأحسح دَّ أحدُكم شفرتَه .  . القحتـْ ُنوا الذبَح . ولُيحح وإذا ذحبتم فأحسح
 ] رواه مسةلم[ . فةلرُيحْح ذبيحَته

 وأحسنت إليه، أي أوصةلت إليه ما ينتفع به من اخلري. 
والفرق بني اإلحسان واإلنعام أن اإلحسان يكون لنفس اإلنسان ولغريه ، تقول : أحسنت إىل نفسي ، واإلنعام ال 

 يكون إال لغريه . 
 وأحسن به الظن : نقيض أساءه ،  
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 الصحاح لألزهري، ولسان العرب،  والقاموس احمليط لةلفريوزابادي، )مادة: حسن(. ينظر 13
 .29اجلرجاين، ، التعريفات، مصدر سابق، ص: 14
 10/150 م، 2002ينظر القرطيب حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ، بريوت، دار الفكر لةلطباع  والنشر.  15
 15/255 التحرير والتنوير، مصدر سابق، ابن عاشور 16
 

 
 .13و يقال أحسن الرجل إذا جةلس عةلى احلسن ، وهو الكثيب النقي العايل 

 . 14ينبغي أن يُفعل من اخلري، ويف الشريع : أن تعبد اهلل كأّنك تراهواإلحسان كما عرّفه اجلرجاين: فعل ما 
 فهذه مجةل  املعاين اليت توصل إليها املعجميون فيما خيّص لفظ اإلحسان يف كالم العرب. 

وقد أّكد عةلي هذه املعاين بعض املفسرين كالقرطيب يف قوله: اإلحسان مصدر أحسن حيسن إحسانا . ويقال عةلى 
دمها متعد بنفسه ; كقولك : أحسنت كذا ، أي حسنته وكمةلته ، وهو منقول باهلمزة من حسن الشيء . معنيني : أح

  15.وثانيهما متعد حبرف جر ; كقولك : أحسنت إىل فالن ، أي أوصةلت إليه ما ينتفع به
ان حمبوبا واحلسن : ما كوذكر ابن عاشور يف تعريف اإلحسان أنه : " معامةل  باحلسىن ممن ال يةلزمه إىل من هو أهةلها ، 

 16عند املعامل به ، ومل يكن الزما لفاعةله ، وأعاله ما كان يف جانب اهلل تعاىل"
 وهو هبذا قد ربط بني املعىن الةلغوي واملعىن اإلصطالحي الذي سنتوسع فيه بإذن اهلل.

 واإلحسان في القرآن الكريمالمعاني االصطالحية للعدل  .1
يم املعجم الةلغوي كوهنا من صم  مما ال شك فيه أن املفردة القرآني  هي أصل الدق  يف التعبري القرآين، إذ عةلى الرغم من    

العريب، إال أّن تعةّلقها بالسياق القرآين جيعل منها مصطةلحا قرآنيا خاصا يستحيل تعويضه بأي مرادف آخر مهما كان 
آن الكرمي عرض املعاين االصطالحي  اليت ترتبت عن توظيف القر  ا املبحث إىلقريبا منه يف املعىن. لذلك عمدنا يف هذ

  لةلفظي العدل واإلحسان يف سياقات خمتةلف  .

 العدل .أ
العدل بوصفه مفردة قرآني ، فقد تعددت معانيه بتعدد السياقات اليت ورد فيها ، وقد جاء بصيغ خمتةلف ، حنو أّما    

 [.152َوَلْو َكاَن َذا قـُْرََبٰ ﴾]األنعام: فَاْعِدُلوا : :﴿َوإحَذا قـُةْلُتمْ عاىلقوله تالفعل، و االسم و الوصف  كما يف 
َها  نـْ َها َشَفاَعٌ  َواَل يـُْؤَخُذ مح نـْ  [.48]البقرة:  ﴾ َعْدل  وقوله : ﴿َواَل يـُْقَبُل مح

َن النـََّعمح حَيُْكُم بحهح وقوله جّل شأنه: ﴿ ْثُل َما قـََتَل مح ْنُكْم  َعْدل  َذَوا َفَجزَاٌء مح  [.95﴾ ]األنعام:مح
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 .17/280)د ت (،  ، حتقيق حممود شاكر، طبع  دار املعارف ، ط:  الثاني  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ينظر الطربي حممد بن جرير ، 17
 .5/39ينظر  البغوي، احلسني بن مسعود ، تفسري القرآن، حتقيق: حممد عبد اهلل وآخران، الرياض ، دار طيب  لةلنشر)د ت(.  18
 .10/95تفسري الطربي ،مصدر سابق، ينظر  19
 .7/547م نفسه،   20

 
وإّن تعةلق معاين " عدل " ومشتقاته بالسياق القرآين جعةلها مبثاب  مصطةلحات قرآني  ،كّل مصطةلح منها خاص   

بالسياق الذي ورد فيه ، ال يتعداه إىل غريه، وقد مشةلت هذه املصطةلحات حقوال داللي  خمتةلف  ، سنعرض هلا فيما 
 يأيت:

ْحَساِن ﴿  يف قوله تعاىل:وحيد: العدل بمعنى الت .1  [.90نحل:] ال ﴾ إنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
 .17 أّن العدل : شهادة أن ال إله إال اهلل واإلحسان بالعدل يأمر اهلل إنابن عباس تفسريه لآلي :  نقل الطربي عن

 .18العدل " : التوحيد ، و " اإلحسان " : أداء الفرائض ّن "ونقل البغوي أيضا عن ابن عباس قوله بأ  
ةلى عوالتوحيد ـ كما هو معةلوم ـ ، يقوم عةلى إفراد اهلل مبا يستحقه من األمساء و الصفات واألفعال ، فهو إذن حق اهلل 

ْرَك َلظةُْلٌم إحنَّ الشِّ ﴿ عباده، والعدل يقتضي أداء  هذا احلق، أي التوحيد، حىت ال نقع يف ظةلم الشرك .قال عز وجّل:
 [.13]لقمان: ﴾َعظحيمٌ 

اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب  ۚ  :﴿َواَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوم  َعَلٰى َأالَّ تـَْعِدُلوا : يف حنو قوله تعاىلالعدل بمعنى القسط .2
ال حتمةلّنكم عداوة قوم عةلى أال تعدلوا يف حكمكم فيهم وتعامةلكم معهم، فتجوروا  [،أي8]املائدة: ﴾ لِلتـَّْقَوٰى 

  .19عةليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة 
ِلَك َأْدَنىٰ  ۚ  فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم  ﴿وكذلك قوله تعاىل:   [.3]النساء: ﴾  َأالَّ تـَُعوُلواذَٰ

فاهلل سبحانه وتعاىل ينهى الرجال عن ظةلم النساء واجلور عةليهن، وذلك بعدم العدل يف القسم بينهن يف النفق  واملبيت، 
 .20 وحنو ذلك

ِه َذَوا َعْدل  ِمْنُكْم َفَجَزاء  ِمْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم َيْحُكُم بِ  ﴿ يف حنو قوله تعاىل:: بمعنى العلم والفقه العدل .3
 [.95]املائدة: ﴾

تتعةلق اآلي  بأحكام احلج والعمرة، إذ حيرم عةلى احلاج أو املعتمر الصيد مادام حمرما، فإن فعل وجب عةليه تقدمي هدي    
 من النعم يشبه الذي قتةله، وهذا ما جيعةله حيتاج إىل ذوي الفقه والعةلم .

 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=16&ayano=90#docu
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 .6/235ينظر تفسري القرطيب، مصدر سابق،   21
 .1/90تفسري البغوي، مصدر سابق،   22
 .3/348تفسري القرطيب،م س  23

 
س ، وإحلاق ، وما ال جنس له مما له جنقال القرطيب : "إن اعتبار العدلني إمّنا وجب لةلنظر يف حال الصيد من صغر وكرب 

 . 21ما مل يقع عةليه نص مبا وقع عةليه النص"
  إذن ففقه احلكمني وعةلمهما جيعةلهما ال حييدان عن مراد الشارع، وبذلك استحقا أن يكونا من ذوي العدل.  

َها َشَفاَعة  نـَْفس  َشيْ َواتَـُّقوا يـَْوًما اَل َتْجِزي نـَْفس  َعْن  ﴿ حنو قوله تعاىل: العدل بمعنى الفدية: .4 ًًئا َواَل يـُْقَبُل ِمنـْ
َها َعْدل  َواَل ُهْم يُنْ   [48]البقرة:   ﴾ َصُرونَ َواَل يـُْؤَخُذ ِمنـْ

فقد تضمنت اآلي  التحذير من يوم احلساب، وتيئيس  الكفار من دفع العذاب عنهم بشفاع  أو فداء يفتدون 
 ويف ذلك يقول اإلمام البغوي:  "ومسي به] أي مسّيت "عدل" به أنفسهم يوم القيام . وقد عرّب عن الفداء ب

  22الفدي  عدال[ ألنّه مثل املفدي . والعدل املثل" .
ْن يـُْقَبَل ِمْن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّار  فـَلَ  ﴿: ن وهي قوله تعاىلآي  أخرى من القرآوتأكيد هذا املعىن يف  

 [.91]آل عمران: ﴾ُأولًَِٰئَك َلُهْم َعَذاب  َألِيم  َوَما َلُهْم ِمْن نَاِصرِينَ  ۚ  َأَحِدِهْم ِمْلُء اْْلَْرِض َذَهًبا َوَلِو افْـَتَدٰى ِبِه 
عىن الفدي ، فإين أقول: إذا كانت الفدي  هي العوض الذي يقدمه وإذا حّق يل أن أجتهد يف فهم العدل الذي هو مب  

املرء لتخةليص نفسه أو غريه من ضرر ما، فهي من صميم العدل، ومن ذلك افتداء املرء نفسه من العذاب الذي توّعد 
عد تكون فدي  املرء و به اهلل الكّفار والعصاة، غري أّن هذا مرتبط بأجل معنّي، حمدد مبا قبل حضور املوت؛ إذ قبل هذا امل

نفسه من العذاب واجب ، وذلك ببذل ماله ونفسه وصحته وشبابه، وكل النعم اليت أنعم هبا اهلل عةليه يف سبيل ختةليص 
نفسه من العذاب، وهذا من خالص عدل اهلل مع عباده. أما إذا جتاوز العبد هذا األجل، فال تقبل فديته، كما التقبل 

 ا. توبته، ألنه قد فات أواهن
َنُكْم َكاِتب  بِاْلَعْدِل  ﴿، حنو قوله تعاىل:العدل بمعنى : عدم التحريف  .5 [ . ففي 282]البقرة: ﴾َوْلَيْكُتْب بـَيـْ

اآلي  دعوة إىل املتداينني بأن خيتاروا كاتبا ثق  أمينا، ال يتالعب بوثيق  الدين، بزيادة أو نقصان، أو تقدمي أجل 
أحد املتداينني، فةلّما كان يف التحريف والزيادة والنقصان جور، مّسى املوىل أو تأخريه، ألّن يف ذلك جورا عةلى 

"ال يكتب الوثائق بني الناس إال عارف هبا عدل يف  : رمحه اهلل مالك عز وجّل جتّنب ذلك عدال. قال اإلمام
 . 23وليكتب بينكم كاتب بالعدل" ، لقوله تعاىل:" نفسه مأمون

 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=282#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=2&ayano=282#docu
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 .9/306ينظر تفسري الطربي، م س،  24
 .11/75م،1981والنشر، ط: األوىل، الرازي حممد فخر الدين،  التفسري الكبري، ،بريوت، دار الفكر لةلطباع   25
 .1/62، 2006، 1، و الكشاف البن عمر الزخمشري، بريوت ،دار الكتاب العريب ، ،ط:12/226ينظر تفسري الطربي، م س،26
 .1/458،  2004الشوكاين حممد بن عةلي ، فتح القدير ، راجعه واعتىن به: يوسف الغوش،  دار املعرف ، بريوت،   27
 .2/310م،2004اق ،معاين القرآن وإعرابه، ، حتقيق عبد اجلةليل شةليب، القاهرة ، دار احلديث ،الزجاج أبو إسح 28
 .3/291ينظر تفسري البغوي،م س ،  29
 .10/142ابن عاشور، التحرير والتنوير، م س ، 30

 
أي  .[135]النساء:  ﴾َفاَل تـَتَِّبُعوا اْلَهَوٰى َأْن تـَْعِدُلوا   ﴿حنو قوله تعاىل: العدل بمعنى: عدم اتّباع الهوى،: .6

 ، وهذا معناه أّن العدل هو ترك اتّباع اهلوى.24ال تتبعوا هوى أنفسكم لتتصفوا بالعدل
، ومن ترك  العدل عبارة عن ترك متابع  اهلوى وحتقيق الكالم] يقصد يف هذه اآلي [ أنيقول اإلمام الرازي: "  

متابع  اهلوى  تركواأن تعدلوا يعين : اأحد النقيضني فقد حصل له اآلخر ، فتقدير اآلي  : فال تتبعوا اهلوى ألجل 
 .25ألجل أن تعدلوا" 

َوِإَذا قـُْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَبٰى  ﴿:حنو قوله تعاىل العدل بمعنى: الصدق وقول الحق، .7
 [152]األنعام:  ﴾

يتوجه احلق  كان الذيفةلفظ "اعدلوا" يف هذا املوضع هو مبعىن: قولوا احلق واصدقوا يف احلكم والشهادة، ولو  
 . 26عةليه من ذوي القرَب

أو  أي إذا قةلتم بقول يف خرب أو شهادة فاعدلوا" قلتم وإذا" وقد فّصل اإلمام الشوكاين يف هذا املعىن فقال:
جرح أو تعديل فاعدلوا فيه وحتّروا الصواب ، وال تتعصبوا يف ذلك لقريب وال عةلى بعيد ، وال متيةلوا إىل صديق 

 .27به " وال عةلى عدو ، بل سّووا بني الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر اهلل
ورعن املظةلوم ، ويدفع اجلوخالص  القول يف هذا، أّن الصدق يف القول والشهادة، حيقق العدل بني املتنازعني،  

 ولذلك مسّاه املوىل عّز وجّل عدال.
 : حنو قوله تعاىل : ﴿ َوممحَّْن َخةَلْقَنا أُمٌَّ  يـَْهُدوَن بحاحلَْقِّ َوبحهح العدل بمعنى: الحكم على بصيرة وعلم .8

 [181]األعراف:  ﴾يـَْعدحُلونَ 
 29، وبذلك قال أيضا اإلمام البغوي28؛ أي : وباحلق حيكمون وبه يعدلون قال الزجاج: 

وقال ابن عاشور:" واملعىن: ] يقصد "وبه يعدلون"[ أهنم حيكمون بالعدل عةلى بصرية وعةلم، وليس مبجرد مصادف  احلق 
 .30عن جهل" 

 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=6&ayano=152#docu
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 . 1/288األخفش ،معاين القرآن ، م س ،   31
 .14/197بريوت،دار إحياء الرتاث العريب، ) د ت( األلوسي شهاب الدين ، روح املعاين يف تفسري القرآن ،  32
 ،.20/88الرازي التفسري الكبري ،م س ،  33

 
 ويؤكد هذا املعىن الذي ذهب إليه هؤالء املفسرون قوله تعاىل:  

َك َعْن َبِبيِل اللَِّه لَّ يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْْلَْرِض فَاْحُكْم بـَْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َواَل تـَتَِّبِع اْلَهَوٰى فـَُيضِ ﴿ 
 [.26]ص: ﴾

ِلَك ِصَياًما  َهْديًا بَاِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّارَة  طََعاُم َمَساِكيَن َأْو َعْدلُ ، حنو قوله تعاىل:﴿ العدل بمعنى: المثل .9 ذَٰ
 [.95]املائدة: ﴾

أو عدل ذلك  "  . قال األخفش:مثلذهب املفسرون يف تفسريهم ل"عدل" يف هذا املوضع، إىل أنه مبعىن: 
 . 31ذلك من الصيام"  مثلصياما"  يريد: أو عةليه 

 ۚ  ْلَعْدِل َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِا: ﴿ يف حنو قوله تعاىل مع الفضائل، مجا بمعنى: العدل .10
 [.76]النحل: ﴾َوُهَو َعَلٰى ِصَراط  ُمْسَتِقيم  

 يأيت الو  مواله، عةلى وكاّلا  قادر، وغري أبكم كونه  وهي األول، لصفات مقابال "،بالعدل يأمر "من وصف جاء   
 يف مهل وكافيا ، بعةلمه لةلناس ونافعا وقادرا، ، ناطقا يكون أن جيب بالعدل اآلمر أن عةلى ذلك فدلّ  خبري،

 الفضل. لصفات جامع فهو مثّ  ومن مهّماهتم،
 التفسري. أئم  من العديد إليه ذهب ما املعىن هذا يؤكد
ومن هو منطيق فهم ذو رأي ورشد يكفي الناس يف مهّماهتم وينفعهم  بالعدل، يأمر ومن األلوسي:" اإلمام قال

 32حبّثهم عةلى العدل اجلامع جملامع الفضائل" .
أن يكون موصوفا بالنطق وإال مل يكن آمرا . وجيب أن يكون وقال اإلمام الرازي:" واعةلم أن اآلمر بالعدل جيب 

مشعر بعةلّو املرتب  ، وذلك ال حيصل إال مع كونه قادرا ، وجيب أن يكون عاملا حىت ميكنه التمييز  قادرا ؛ ألن األمر
 .33بني العدل وبني اجلور . فثبت أن وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عاملا "

َبْل ُهْم  ۚ  َأِإلَٰه  َمَع اللَِّه  يف حنو قوله تعاىل:﴿ بمعنى:  اإلشراك،أو االنحراف عن الحق،العدل  .11
 [.60]النمل:    ﴾قـَْوم  يـَْعِدُلونَ 

 مذهبين:  ﴾َبْل ُهْم قـَْوم  يـَْعِدُلونَ  ذهب املفسرون يف تفسري قوله تعاىل: ﴿
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=16&ayano=76#docu
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 .6/202ينظر تفسري ابن كثري، م س ،  34
 .20/5، و تفسري األلوسي،13/205، وتفسري القرطيب،19/484ينظر تفسري الطربي، 35

 .14/188،)د ت( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي، برهان الدين أبو احلسن البقاعي 36
 .84، بريوت ،دار الكتب العةلمي ، ،ص:املاوردي عةلي بن حممد ،األحكام السةلطاني   37
 .938م ، ص:2004الشوكاين حممد بن عةلي،السيل اجلرار  ، بريوت،دار ابن حزم، ط: األوىل،  38

 
 .34أّن يعدلون مبعىن جيعةلون هلل نظريا ، أي يشركون به غريه  اْلول:

 . 35الثاين: أّن يعدلون مبعىن: ينحرفون عن احلّق ، ألن عدل عن الشئء مبعىن تركه واحنرف عنه
وهناك من املفسرين من مجع بني املعنيني لعدم التعارض بينهما؛ ألن من جيعل هلل نظريا فقد احنرف عن احلق، ومن    

أي : عن احلق الذي ال مري  فيه إىل غريه ،  يعدلون" قوم ينحرف عن احلق جيعل هلل نظريا. قال صاحب نظم الدرر:"
 .36 ه" مع العةلم باحلق ، فيعدلون باهلل غري 

تةلك هي مجةله املعاين االصطالحي  اليت دّل عةليها لفظ "العدل" ومشتقاته يف القرآن الكرمي، وهي كما يظهر لةلمتمعن    
 فيها غري متعارض  فيما بينها، وإمنا هي أجزاء العدل اليت يكّمل بعضها بعضا.كما أهنا شروط العدل وصفات العدول؛

 ألّن مدارها كةّلها عةلى التقوى والعةلم وفضائل الصفات واألعمال.
يقول املاوردي يف تعريف العدال  اليت هي شرط من شروط الوالي  والشهادة: " والعدال  : أن يكون صادق الةلهج  ظاهر 

يف دينه  مستعمال ملروءة مثةلهعن احملارم متوقيا املآمث ، بعيدا من الريب ، مأمونا يف الرضا والغضب ،  األمان  ، عفيفا
من الشهادة  ودنياه ، فإذا تكامةلت فيه فهي العدال  اليت جتوز هبا شهادته وتصح معها واليته ، وإن اخنرم منها وصف منع

 .37والوالي  فةلم يسمع له قول ومل ينفذ له حكم"
ألمور وعةليها تدور الدوائر وال ينهض بتةلك اويؤكد هذه املعاين السابق  ما جاء عن الشوكاين أّن " العدال  مالك األمور   

اليت ذكرنا أهنا املقصودة من اإلمام  إال العدل الذي جتري أفعاله وأقواله وتدبرياته عةلى مراضي الرب سبحانه، فإّن من ال 
ازع الدين و عدال  له ال يؤمن عةلى نفسه فضال عن أن يؤمن عةلى عباد اهلل، ويوثق به يف تدبري دينهم ودنياهم. ومعةلوم أن 

وعزمي  الورع ال تتم أمور الدين والدنيا إال هبا ومن مل يكن كذلك خبط يف الضالل  وخةلط يف اجلهال  واتبع شهوات نفسه 
 .38وآثرها عةلى مراضي اهلل ومراضي عباده "

يشمل  اإلنسان، بلغري أّن العدل أو العدال  ليس حمصورا يف الوالي  والشهادة، وإمنا يشمل جوانب كثرية من حياة 
 حياة اإلنسان جبميع تفاصيةلها، وسنعرض لذلك يف املبحث الالحق إن شاء اهلل.

 اإلحسان  .ب
أّما اإلحسان باعتباره مفردة قرآني ، فقد ورد باشتقاقاته املختةلف   يف مواضع كثرية ،وبدالالت عديدة،  سنتعّرض هلا    

 فيما يأيت:
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=27&ayano=60
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=27&ayano=60
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=27&ayano=60#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=27&ayano=60#docu
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 .5/39ينظر تفسري البغوي، م س.  39
 سبقت اإلشارة إىل هذا يف مبحث "العدل". 40
 .29التعريفات، م س ،ص: اجلرجاين ،  41
 م2001، 1ري يف شرح صحيح البخاري، تح: عبد القادر احلمد،)د دن( طابن حجر العسقالين،فتح البا  42
1/120. 

 .4.17/20بريوت القاهرة، دارالشروق، الطبع : ، و سيد قطب، يف ظالل القرآن، 4/280ينظر تفسري البغوي، م س، 43

 
ْحَساِن ﴿  تعاىل:قال اإلحسان بمعنى: اإلخالص،  .1  [.90حل:] الن ﴾ إنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

اإلخالص يف التوحيد ،  قال اإلمام البغوي يف تفسريه هلذه اآلي ، نقال عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنه: "اإلحسان:    

وهذا املعىن يتفق مع تفسري   .39  . تراه" كأنك  اهلل تعبد أن اإلحسان " : وذلك معىن قول النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم

، ألن التوحيد الذي يأمر به املوىل عّز وجّل 40ابن عباس لـ" العدل " يف اآلي  نفسها، بالتوحيد ، أو قول : ال إله إال اهلل

ليس جمرد كةلم  يةلفظ هبا الةلسان، وإمّنا هو إخالص العبادة هلل، فال يتخذ اإلنسان مع اهلل أحداا يعبده ويتقرب إليه ، 

حسان: إلومن مّث كان اإلحسان متّمما ملعىن التوحيد، وإعالن العبودي  هلل وحده ال شريك له. قال اإلمام اجلرجاين:" ا

هو التحقق بالعبودي  عةلى مشاهدة حضرة الربوبي  بنور البصرية، أي رؤي  احلق موصوفا بصفاته بعني صفته، فهو يراه 

يقينا، وال يراه حقيق ، وهلذا قال صةلى اهلل عةليه وسةّلم: " كأّنك تراه "؛ ألنه يراه من وراء حجب صفاته، فال يرى احلقيق  

 .41باحلقيق  " 

إلحسان مبعىن اإلخالص يف التوحيد، يكون كذلك يف العبادات، قال صةلى اهلل عةليه وسةّلم ملعاذ بن جبل: وكما يكون ا  
" ال تدعّن أن تقول دبر كل صالة مكتوب :  الةّلهم أعيّن عةلى ذكرك وعةلى شكرك وعةلى حسن عبادتك" ] رواه أبو 

 داود[.
 (4).. .42واخلشوع، وفراغ البال حال التةلبس هبا ومراقب  املعبود""وإحسان العبادة: اإلخالص فيها  قال اإلمام ابن حجر:

  
 يبح إحْذ َوَقْد َأْحَسنَ :﴿ كما يف قوله تعاىل عةلى لسان يوسف عةليه السالماإلحسان بمعنى: اإلنعام ،  .2

َن السِّْجنح   [.100]يوسف: ﴾َأْخَرَجينح مح
 .43املوضع هو مبعىن : أنعم عةليفقد ذهب العديد من املفّسرين إىل أّن " أحسن يب " يف هذا 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=51&ID=893&idfrom=895&idto=940&bookid=51&startno=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=51&ID=893&idfrom=895&idto=940&bookid=51&startno=31#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=51&ID=893&idfrom=895&idto=940&bookid=51&startno=31#docu
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 .18/214ينظر تفسري الرازي، م س،   44
 .14/58ينظر التحرير والتنوير، م س،   45
 .13/59األلوسي، م س،تفسري   46
 17/371تفسري الطربي،م س ،   47
 .13/288اجلامع ألحكام القرآن، م س،   48

 
وتأكيد ذلك ما وقع به اإلحسان، ومها أمران، األول: إخراجه ـ عةليه السالم ـ من السجن بعد تربئته من التهم   

الشنيع  اليت نسبت إليه،وهذه نعم  من اهلل عةليه ومّن . قال الواحدي يف معرض املوازن  بني خروج يوسف ـ عةليه 
خراجه من السجن أعظم ؛ ألن دخوله يف السجن كان النعم  يف إالسالم ـ  من البئر، وخروجه من السجن: " 

 .44بسبب ذنب هّم به " 
اجمليء بأهةله من البادي ، وهذه نعم  أخرى؛ ألّن مبجيء أهةله  إىل حيث هو قوي ومكني، يزول أمله  والثاين:

 .45لبادي  ا النفسي ، وتزول وحشته وشوقه إليهم، وهي نعم  أيضا عةلى أهةله ؛ ألهّنم ختةّلصوا من قساوة العيش يف
. وال تعارض بني هذا 46وقد ذهب بعض املفسرين إىل تضمني " أحسن " معىن لطف ؛ ألنّه جاء متعديا بالباء  

املعىن واملعىن السابق، أي أنعم؛ ألن من معاين الةلطف الرفق، وإذا لطف اهلل بعباده ورفق هبم، أنعم عةليهم 
َوُهَو اْلَقوحيُّ  ۖ  وأخرجهم  من الضيق الذي يكونون فيه. حنو قوله تعاىل: ﴿ الةلَُّه َلطحيٌف بحعحَبادحهح يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء 

 . [19لشورى:اْلَعزحيُز﴾]ا
ْن َكَما َأْحَسَن الةلَُّه إحلَْيَك ﴾]القصص: اإلحسان بمعنى: الطاعة، .3  [.77يف حنو قوله تعاىل:﴿ َوَأْحسح

 ما أي أطع اهلل واعبده، كما أنعم عةليك، ومنه سؤال جربيل:  أطع، مبعىن:  أنه ، األول " أحسن " بـ واملقصود

. والعبادة  الشيخان[ رواه «]تراه كأنك  اهلل تعبد أن» : ـ وسةّلم هعةلي اهلل صةلى ـ الرسول وجواب ؟ اإلحسان

ُكْم  َنـُْفسح  َوإحنْ  ۖ  طاع . ويدعم هذا املعىن ، قوله تعاىل يف آي  أخرى، خماطبا بين سرائيل:﴿إحْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ألح

 [.7﴾] اإلسراء: فـَةَلَها َأَسْأتُْ 

اهلل وأصةلحتم أمركم ، ولزمتم أمره وهنيه )  فأطعتم بين إسرائيل ، يا  أحسنتم( إن »)يقول الطربي يف تفسري هذه اآلي :

أحسنتم ( وفعةلتم ما فعةلتم من ذلك ) ألنفسكم ( ألّنكم إمنا تنفعون بفعةلتكم ما تفعةلون من ذلك أنفسكم يف الدنيا 

 . 47« واآلخرة

 . 48« استعمال نعم اهلل يف طاع  اهلل مجاعها» :فقال اإلحسان معاين العريب ابن وخّلص

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=28&ayano=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=17&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=17&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=17&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12815
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 .9/8ينظر نظم الدرر، م س ،   49
 .16/176تفسري الرازي، م س،    50
 .1/385ينظر تفسري ابن كثري، م س،   51
 .21/92ينظر تفسرب الطربي، م س،   52

 
ْنَصاِر َوالَِّذيَن َوالسَّابُِقوَن اْْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَ يف حنو قوله تعاىل:﴿  اإلحسان بمعنى االبتقامة، .4

﴾  [.100] التوب :  اتَـّبَـُعوُهْم بِِإْحَسان 

ذهب بعض املفسرين إىل تفسري االتباع بإحسان  بأنّه اقتداء باملهاجرين واألنصار من غري أن حيولوا أو يزيغوا   

عن شيء من طريقهم، فهؤالء  السائرون يف استقام  عةلى طريق سةلفهم من املهاجرين واألنصار قد استحقوا من 

 . 49رضا اهلل عةليهم ما استحقه األّولون

.أي مستقيمني عةلى طريقهم إىل 50«والذين اتبعوهم بإحسان عةلى دينهم إىل يوم القيام : »عن ابن عباس  وروي

 ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسن  ﴿بـََلٰى َمْن َأْبَلَم َوْجَههُ  أن يةلقوا اهلل سبحانه وتعاىل.يؤكد هذا املعىن قوله تعاىل يف آي  أخرى:

خةلص العةلماء من هذه اآلي  شرطني لةلعمل املتقّبل، أوهلما: [. فقد است112]البقرة:﴾ فـََلُه َأْجُرُه ِعْنَد رَبِّهِ 

 اإلخالص، وهو معىن قوله: )من أسةلم وجهه هلل(، وثانيهما :موافق  العمل لةلشريع ، وهو معىن قوله: )وهو حمسن(

]رواه ابن  »ابتِقْم  ثمَّ  ُقْل : آَمْنُت باهللِ  ». وليست االستقام  إالّ موافق  لةلشريع ، لقوله صةلى اهلل عةليه وسةّلم:51

 حبان[.

 ] ين ﴾َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما ُمْحِسن  َوظَاِلم  لِنَـْفِسِه ُمبِ يف حنو قوله تعاىل: ﴿اإلحسان بمعنى: اإليمان،   .5
 . [113الصافات:

.  52فاحلديث يف هذه اآلي  عن إبراهيم وإسحاق ـ عةليهما السالم ـ الةلذين جعل اهلل من ذريتهما املؤمن والكافر
وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب ال يجري أمرهما على العرق والعنصر ، فقد يلد البر  »قال الزخمشري:

 ، والفاجر البر . وهذا مما يهدم أمر الطبائع والعناصر ، وعلى أن الظلم في أعقابهما لم يعد عليهما  الفاجر
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 2, 2017 

 
 103 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
قائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ، ضبط وتوثيق أيب عبد اهلل الداين،بريوت ،دار الزخمشري حممود بن عمر ، الكشاف عن ح  53

 5/228 م. 2006،  1الكتاب العريب ،ط
 .24/163ينظر التحرير والتنوير، م س،  54
 .2/373شر، بريوت ، دار الكتب العةلمي ، ، قرأها الكوفيون إحسانا، وقرأها الباقون : ُحسنا، ينظر ابن اجلزري ، النشر يف القراءات الع   55
 .5/49التحرير والتنوير، م س،  56
 .1/193الفروق الةلغوي ، تح حممد إبراهيم سةليم، القاهرة،دار العةلم والثقاف  )د ت(، أبو هالل العسكري، ينظر  57
 - ، الطبع : األوىل -تح: صفوان عدنان الداودي، دمشق بريوت ، دار القةلم، الدار الشامي   األصفهاين ،مفردات غريب القرآن ،ينظر الراغب   58

 .114، ص:هـ 1412
 .2/292الطربي، م س:ينظر تفسري 59
 

 
ما اجترحت يداه ، ال على ما وجد من أصله وال نقيصة ، وأن المرء يعاب بسوء فعله ويعاتب على  بعيب

  .53 «أو فرعه
وذهب بعضهم إىل أّن هذه التكمةل  مقصود هبا مشركو مك ، إذ كانوا مغرتين بكوهنم من ذري  إبراهيم، فأبطل اهلل 

 . 54هذا الغرور، وبنّي هلم أن التمّيز إمنا يكون باإلميان والدخول يف اإلسالم
 ۚ  اِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوَقَضٰى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلوَ  يف حنو قوله تعاىل:﴿ اإلحسان بمعنى: البّر ، .6

 [ .23]اإلسراء:﴾
 36، ويف النساء:اآلي : 83تكرر األمر باإلحسان بالوالدين يف مخس  مواضع يف القرآن الكرمي، يف البقرة، اآلي :     

 .1555، واألحقاف، اآلي :23، واإلسراء،اآلي : 151،واألنعام، اآلي :
إلحسان ى تضمني اوقد ُعّدي اإلحسان يف مجيع هذه املواضع بالباء، األمر الذي جعل بعض العةلماء حيمل ذلك عةل

وعندي أّن اإلحسان إمّنا يعّدى بالباء إذا أريد به اإلحسان املتعةّلق مبعامةل  الذات ، :» معىن الرّب. قال ابن عاشور
فع وإذا أريد به إيصال الن« وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن»وتوقريها وإكرامها ، وهو معىن الرّب ، ولذلك جاء 

 . 56« : أْحَسَن إىل فالن ، إذا وصةله مبال وحنوهاملايل ُعدّي بإىل ، تقول 
 . 57أحسن إىل فالن" مبعىن : نفعه يؤكد هذا املعىن أبو هالل العسكري الذي أورد قوهلم:"

والنفع يكون ماديا، ال معنويا، يف حني جند التعريف بالرب خيتةلف عن هذا، ألنّه يأيت مبعىن التوسع يف فعل اخلري، ومنه  
 .58د ربّه أي توّسع يف طاعته، و وكذا بّر والديه ، أي  توّسع يف طاعتهما قوهلم: بّر العب

والطاع  كما هو ظاهر ال يُنتفع هبا، وإمّنا ُتدخل البهج  والسرور عةلى النفس، لذلك ذهب كثري من املفسرين يف تفسريهم 
َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا  ﴾ إلى التركيز على الجانب المعنوي في معاملة اْلبناء لألباء.،قذكر الطبري لقوله تعاىل: ﴿ 

فعل المعروف لهما ، والقول الجميل ، وخفض جناح الذل رحمة بهما ، والتحنن أنه أي اإلحسان بالوالدين، هو 
 . 59ذلك من اْلفعال  المندوبةعليهما ، والرأفة بهما ، والدعاء بالخير لهما ، وما أشبه 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 2, 2017 

 
 104 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 2/15، و  7/119ينظر  تفسري القرطيب، م س ، 60
 .21/88تفسري األلوسي م س،ينظر  61
 . 20/170تفسري الطربي، م س،  62
 .14/85س،  تفسري القرطيب، م  63
 .14/85املصدر نفسه،   64

  
وذكر الفرطبي أيضا جملة من اْلمور التي تجّسد اإلحسان بالوالدين وهي: معاشرتهما بالمعروف ، وحفظهما، 
وصيانتهما ،والتواضع لهما،وامتثال أمرهما ،وإزالة الرق عنهما ،وترك السلطنة عليهما، والدعاء لهما بعد مماتهما 

 .60وصلة أهل ودهما 
اإلحسان الدال على التوبع في الطاعات، إنما هو خاص بالوالدين المؤمنين، أّما إذا كانا مشركين كالهما وهذا 

أو أحدهما، فإن التعامل معهما يكون على أباس المعروف، إذ ال طاعة لهما فيما هما عليه من الشرك، دليل 
ْنَساَن بحَوالحَدْيهح ُحْسناا  ذلك قوله تعالى:﴿ َنا اإلح ُعُكْم َوإحْن َجاَهَداَك لحُتْشرحَك يبح َما لَْيَس َلَك بحهح عح  َوَوصَّيـْ ةْلٌم َفال ُتطحْعُهَما إحيَلَّ َمْرجح

َا ُكْنُتْم تـَْعَمةُلوَن﴾ ]سورة العنكبوت :  [، فاهلل سبحانه وتعاىل قد أوصى باالحسان بالوالدين فيما أنزل عةلى 8فَأُنـَبُِّئُكْم مبح
هذا اإلحسان عن املشركني الذين جياهدان ابنهما ليشرك باهلل ، وذلك بنفي طاعتهما رسوله الكرمي، لكنه تعاىل نفى 

،وإثبات املعروف الذي جيب هلما حىت مع دعوهتما له إىل الشرك ، األمر الذي يدل عةلى عدل اإلسالم حىت مع الكفار 
 واملشركني.

وما يدل  عةلى أّن اإلحسان أوسع وأمشل من املعروف ، تفسري العةلماء لةلمعروف يف اآلي  السابق ، واآلي  األخرى من   
ضيها الكرم يرتضيها الشرع، ويقت  صحبة الدنيا في المشركين، الوالدين أي ا،مصاحبتهم يعنيسورة لقمان، أنّه 

 .61والمروءة، كإطعامهما، وكسوئهما، وعدم جفائهما وانتهارهما، وعيادتهما إذا مرضا، ومواراتهما إذا ماتا 
 [7جدة: ] السَخَلَقُه ﴾: ﴿الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيء  يف حنو قوله تعاىل.اإلحسان بمعنى اإلتقان,  7      

، أي إّن اهلل سبحانه 62ذهب أهل التفسري إىل أّن " أحسن " يف هذا املوضع من اآلي  جاءت مبعىن: أتقن  وأحكم 
 شيء كل  أعطى الذي) : وتعاىل جاء بكّل شيء خةلقه عةلى ما أراد ، مل يتغري عن إرادته، وهو مثل قوله تبارك وتعاىل

 .63أي مل خيةلق اإلنسان عةلى خةلق البهيم  ، وال خةلق البهيم  عةلى خةلق اإلنسان [50طه: ] خةلقه(
ليست است القرد، « : وعكرم ابن عباس  وتأكيدا عةلى أّن )أحسن( يف اآلي  السابق  ، ليست من احلسن ، قال    

  .64« ]أي مؤّخرته[  حبسن  ، ولكنها متقن  حمكم 

إنَّ اهللَ كَتب اإلحساَن عةلى كلِّ  »وقد جاء اإلحسان مبعىن اإلتقان يف حديث الرسول ـ صةلى اهلل عةليه وسةّلم ـ   
نوا ْبَح  القحْتةل َ  شيٍء، فإذا قتَـةْلُتم فأحسح نوا الذَّ دَّ أحدُكم َشْفَرتَه وْلرُيحْح ذبيحَتهوإذا ذحَبُْتم فأحسح  ] رواه ابن حبان[.» وْلُيحح

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=201&surano=31&ayano=15#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2736&idto=2736&bk_no=48&ID=2181#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2736&idto=2736&bk_no=48&ID=2181#docu
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 .3/367ينظر تفسري الطربي، م س،   65
 .3/67ينظر تفسري ابن كثري، م س،  66
 .2/243م،  2000عبد الرمحن السعدي، تيسري الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان، تح / عبد الرمحن الةلوحيق ، مؤسسس  الرسال  ،  67

 

 
َشْيء  فَاتِـَّباع   ﴿ َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيهِ   يف حنو قوله تعاىل: اإلحسان بمعنى: عدم المماطلة والتأخير، .8

 [.178بِاْلَمْعُروِف َوَأَداء  ِإلَْيِه بِِإْحَسان  ﴾] البقرة:
والمقصود في اآلية أنه على القاتل  في حال تنازل صاحب الدم عن القصاص، وقبوله بالدية، أن يؤدي إليه    

 .  65 هذه الدية بإحسان ، أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت

وهذا من اْلمور الجميلة التي حّث عليها اإلبالم، إذ ال يعّد العمل الصالح صالحا إالّ إذا أدي في وقته   
العمل من العبادات أم من األعمال األخرى اليت تعود بالنفع عةلى املسةلمني. وأداء احلقوق  المنابب، بواء كان هذا

و تأخري، ولذلك قال ـ صةلى اهلل عةليه وسةّلم ـ : عمل صاحل، لكن بشرط أن تؤدى هذه احلقوق بدون ممطال  أ
 ] رواه البيهقي[. »عرقهُ  جيفّ  أن أعطوا األجرَي أجرُه قبل  »

 . منه قولهوهو كثري يف القرآن الكرمي اإلحسان بمعنى : كل خلق جميل أو عمل صالح، .9
ُهْم َواْصَفْح       الذين هم هنا احملسنني معىن إذ [.13املائدة: ] ﴾اْلُمْحِسِنينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ  تعالى:﴿ فَاْعُف َعنـْ

 . 66 اهلل حمب  بذلك فاستحقوا إليهم، أساء عمن ويصفحون فيعفون والصفح، العفو خبةلق يتخةلقون
 ُيِحبُّ  َواللَّهُ  ۚ  وكذلك قوله تعالى: ﴿الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس 

 [.134] آل عمران:﴾ اْلُمْحِسِنينَ 
هم الذين يعملون ويّتصفون باْلخالق التي يحّبها اهلل   " المحسنين يحب واهلل فإّن املعين باحملسنني يف قوله:

 عن الناس إحسان. اإلنفاق إحسان، وكظم الغيظ إحسان، والعفو ببحانه وتعالى، ومن ثّم فإّن 
] وهو الذي .اإلحسان يف عبادة اخلالق: وقد ذكر اإلمام السعدي يف سياق تفسريه هلذه اآلي  أّن اإلحسان نوعان   

إيصال النفع الديين »، وهو املقصود يف اآلي ، ويتمثل ـ كما قال ـ  يف.سبقت اإلشارة إليه[ واإلحسان إىل املخةلوق
ديين والدنيوي عنهم، فيدخل يف ذلك أمرهم باملعروف، وهنيهم عن املنكر، وتعةليم والدنيوي إليهم، ودفع الشر ال

جاهةلهم، ووعظ غافةلهم، والنصيح  لعامتهم وخاصتهم، والسعي يف مجع كةلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات 
ذى، واحتمال الواجب  واملستحب  إليهم، عةلى اختالف أحواهلم وتباين أوصافهم، فيدخل يف ذلك بذل الندى وكف األ

 .67« األذى

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=134#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=3&ayano=134#docu
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 .14/420تفسري الطربي ، م س، 68
 . 36مد الغزايل ، اجلانب العاطفي من اإلسالم، ، القاهرة،  دار هنض  مصر، الطبع  :األوىل، ص:حم 69
 .10/495ينظر ابن حجر، فتح الباري ، م س ،   70

  
 ومن الصفات اليت عّدها القرآن إحسانا الصرب يف قوله تعاىل:  

نحنيَ  يُع َأْجَر اْلُمْحسح ْ فَإحنَّ الةلََّه اَل ُيضح  [115] هود: ﴾﴿َواْصربح
ْقَت  وكذلك التصديق املفضي إىل طاع  اهلل، إحسان، كما يف قوله تعاىل خماطبا إبراهيم ـ عةليه السالم ـ: ﴿َقْد َصدَّ

لحكَ   إحنَّا ۖ  الرُّْؤيَا  نحنيَ  جَنْزحي َكذَٰ  [105﴾]الصافات: اْلُمْحسح
 والنصح هلل وربوله إحسان أيضا كما في قوله تعالى: 

 َما ۚ  لَِّه َوَرُبوِلِه لِ ﴿لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َواَل َعَلى اْلَمْرَضٰى َواَل َعَلى الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن َما يـُْنِفُقوَن َحَرج  ِإَذا َنَصُحوا 
 [.91] التوب :  ﴾ َرِحيم   َغُفور   َواللَّهُ  ۚ   َبِبيل   ِمنْ  اْلُمْحِسِنينَ  َعَلى

عن اجلهاد  -ةلم صةلى اهلل عةليه وس -أحسن فنصح هلل ولرسوله يف ختةلفه عن رسول اهلل ليس عةلى من »قال الطربي: 
 .68 » طريق يتطرق عةليه فيعاقب من قبةله -لعذر يعذر به  -معه 

وخالص  القول يف معاين اإلحسان، أنه كّل عمل صاحل يكون مثرة لإلميان الصادق، واإلسالم الصحيح كما بنّي ذلك  
َسَن َعَماًل﴾ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأحْ  ﴿تفسريه لقوله تعاىل: اإلمام الغزايل عند

لقد عةلمت أّن اإلميان حسن معرف  هلل وثق  نامي  فيه ، وأنَّ اإلْسالم استجابٌ  مطةلقٌ  لتعاليمه »[ فقال:30]الكهف:
جتمعت هذه العناصر ، وجرت فيها مشاعر اليقني ، وايَنعت فيها صواحل األعمال ، فإن املرء ، وحتر دقيق لرَضاه ، فإذا 

  .69 «يكون ال حمال  حمسناا 
 . العالقة بين العدل واإلحسان وصور تطبيقهما.3
وي عن ر  العدل واإلحسان ـ كما سبق القول يف معانيهما ـ  لفظان جامعان لكّل أبواب اخلري وأنواع الطاعات. فقد   

َهى عَ  الحسن البصري أنه قرأ قوله تعالى: ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ ِن اْلَفْحَشاِء ﴿ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
ر كله في آية ثم قال : إن اهلل عز وجل جمع لكم الخير كله والش  َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن﴾

واإلحسان من طاعة اهلل شيًئا إال جمعه، وال ترك الفحشاء والمنكر والبغي من  واحدة، فواهلل ما ترك العدل
 ] رواه البيهقي في شعب اإليمان[ . . معصية اهلل شيًئا إال جمعه

وقد اقرتن اإلحسان بالعدل يف اآلي  السابق  ؛ ألنّه متمم له يف املعىن ؛ إذ العدل ـ كما يقول ابن حجر ـ هو اإلتيان  
باملأمور بغري زيادة فيه وال نقصان منه، وأما اإلحسان فهو الزيادة عةلى العدل، ومنه الزيادة عةلى الفرض بالتطوع 

 .70املأذون فيه 
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 .10/495ينظر املصدر نفسه، 71

 

 :71لعالق  بني العدل واإلحسان من خالل أقوال السةلف فيهماورمبا تأّكدت لنا هذه ا

  "فالعدل مع اهلل أال نشرك به شيئا؛ ألن الشرك ظةلم، فإذا استقر "العدل ال إله إال اهلل ، واإلحسان الفرائض
 اإلميان يف الصدر، سعى املؤمن إىل حتسني عالقته باهلل عّز وجّل، وذلك بإتيان الفرائض اليت افرتضها عةليه،

ةل  ]السةلس« ممحَّا افْـتَـَرْضُتُه عةليهح  إحيَلَّ  بحشيٍء أحبَّ  َعبدي إحيَلَّ  ماتـََقرَّبَ   »لقول اهلل عّز وجّل يف احلديث القدسي:
 . الصحيح  لأللباين [

فالتقرب إىل اهلل بالفرائض إحسان  بين عةلى أساس العدل، وهو التوحيد، وإالّ فما قيم  أداء الفرائض إذا كان العبد      
 مشركا أو مشككا يف وحداني  اهلل سبحانه وتعاىل؟

  : " العبادة واخلشوع أمران متالزمان، أو ينبغي أن يكونا "العدل العبادة ، واإلحسان الخشوع فيها
  ، إذ العبادة ظاهر وباطن، فاملرء قد يصةلي أو يصوم أو يقرأ القرآن امتثاال ألمر اهلل تعاىل، فيكون متالزمني

ن؛ ألن فإن فعل فقد أحس بذلك قد حقق العدل، لكن هل خضع قةلبه وخشعت جوارحه أثناء أدائه لةلعبادة؟
اغل من ده، ال يشغةله عن ذلك شاخلشوع هو جوهر العبادة، وهو املتمم هلا جبعل قةلب املرء متصال باهلل وح

 أمور الدنيا.
  العدل الفرائض واإلحسان النافلة": إذا كان أداء الفرائض يجزئ العبد ويدخله الجنة، فإّن اكتفاءه بها"

 يكون عدال، وذلك مصداقا لقوله ـ صلى اهلل عليه وبّلم ـ للرجل الذي جاء يسأله: 

عَلى  الَمكتوباِت وُصمُت َرمضاَن وأحللُت الحالَل وَحرَّمُت الحراَم وَلم أزِدْ أرأيَت إذا صلَّيُت الصَّلواِت  «
 . رواه مسلم[« ] شيًًئا ذِلك على أزيدُ  ال شيًًئا أأدُخُل الجنََّة ؟ قاَل : نَعم ، قاَل واللَّهِ  ذِلكَ 

فأّما إذا مل يكتفح العبد مبا افرتضه اهلل عةليه، وأقبل عةلى ربّه مبزيد من الطاعات، فإنه بذلك يكون حمسنا مستحقا     
 جلزاء أوفر من اجلزاء األول، تصديق ذلك قوله تعاىل يف احلديث القدسي:
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 .3/520، الطربي حممد بن جرير ،  تاريخ الرسل واملةلوك ، ، تح:حممد أبو الفضل،القاهرة،  دار املعارف املصري  72
 .10/495ينظر ابن حجر، فتح الباري ، م س ،   73

 

َصَرُه الذي يـُْبِصُر َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َبْمَعُه الذي يسمُع بِه ، و بَ بِالنـََّواِفِل حتى ُأِحبَّهُ ، فإذا  ِإَليَّ  َعبدي يـَتَـَقرَّبُ  زالَ  ما و»
السةلسةل   «]يَذنَّهُ بِه ، و يََدهُ التي يـَْبِطُش ِبها ، و رِْجَلهُ التي َيْمِشي ِبها ، و إْن بألَِني ُْلْعِطيَـنَّهُ ، و لًَِئِن اْبتَـَعاَذِني ُْلعِ 

 الصحيح  لأللباين[

  "وهذان املعنيان لةلعدل واإلحسان، مها أكثر املعاين شيوعا بني "العدل اإلنصاف، واإلحسان التفضل
العام ،وقد أكدهتما روايات عديدة عن الصحاب  والتابعني.فضال عّما جاء يف القرآن والسن  النبوي  الشريف . 

اهلل ابتعثنا   «:ه : ما جاء بكم ؟ فقالرحبعي بن عامر رضي اهلل عنه  أنه قال لرستم قائد الفرس ملا سألفعن 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهلل، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور األديان إىل عدل 

اإلسالم، فأرسةلنا بدينه إىل خةلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبةلنا منه ورجعنا عنه، ومن أَب قاتةلناه حىت 
. فذكر اجلور يف حق العباد، وقابةله بالعدل معهم، األمر الذي جيعةلنا نتأكد بأن  72 »نفيء إىل موعود اهلل

العدل مبعىن اإلنصاف، وهو الشائع، إمنا يكون بني العبد وغريه من الناس. وقد ذهب هذا املذهب ابن العريب 
العدل  ي:والثانمناهيه ،العدل بني العبد وربّه بامتثال أوامره واجتناب : اْلولعندما قّسم العدل ثالث  أقسام: 

: العدل بني العبد وبني والثالثالشبهات والشهوات ، بني العبد وبني نفسه، ويتحقق مبزيد الطاعات وتوقي
. وهذا األخري هو الذي يكون له كبري األثر عةلى نفوس املستضعفني؛ ألنه يأسر قةلوهبم، 73غريه باإلنصاف 

قّدمت لنا السرية النبوي  أروع األمثةل  يف هذا اجملال فَعْن  وجيعةلها رهن إشارة الشخص الذي عدل معهم، وقد
ُم َشْيئاا أَقْـَبَل َرُجٌل  َنا َرُسوُل الةلَّهح َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح َوَسةلََّم يـَْقسح َأَكبَّ َعةَلْيهح َفطََعَنُه َرُسوُل فَ َأيبح َسعحيٍد اخْلُْدرحيِّ قَاَل: بـَيـْ

ُه َعةَلْيهح َوَسةلََّم: )تـََعاَل َسةلََّم بحُعْرُجوٍن َكاَن َمَعُه َفَخرََج الرَُّجُل فـََقاَل َرُسوُل الةلَّهح َصةلَّى الةلَّ الةلَّهح َصةلَّى الةلَُّه َعةَلْيهح وَ 
 ]رواه النسائي[.« فَاْسَتقحْد( قَاَل: َبْل َقْد َعَفْوُت يَا َرُسوَل الةلَّهح 

منه عةلى الرغم من أّن األذفالرسول األعظم ـ صةلوات اهلل وسالمه عةليه ـ يدعو رجال بسيطا إىل ى  أن يقتص ّ
 الذي أحلقه ـ صةلى اهلل عةليه وسةلم ـ هبذا الرجل، ال يكاد يُنظر إليه عةلى أنّه أذى أو ضرر.

ومن أمثةل  عدله ـ عةليه أزكى الصالة والتسةليم ـ ، مشاركته ألصحابه يف العمل، وعدم قبوله التمّيز عنهم عةلى الرغم من 
 العمل. كما جاء يف احلديث الذي ذكره الطربي:إحلاحهم عةلى كفايته 
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األوىل، : مكتب  نزار مصطفى الباز ، الطبع  طالل بن مجيل الرفاعي، مك  املكرم ،: احملقق : أبو العباس حمب الدين الطربي ، خالص  سري سيد البشراملؤلف 74

 .1/87م.،1997 -هـ 1418
 .1/181دار الوضاح لةلطباع  والنشر، ، ،  عمان األردن ، التفسري البياين ملا ورد يف سورة النحل من دقائق املعاين، سامي وديع القدومي ينظر  75

 
أّن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم كان يف بعض أسفاره فأمر بإصالح شاة فقال رجل يا رسول اهلل عةلي ذحبها، وقال آخر »

عةلي سةلخها وقال آخر عةلي طبخها، فقال صةلى اهلل عةليه وسةلم وعةلي مجع احلطب فقالوا يا رسول اهلل حنن نكفيك، 
د عةلمت أنكم تكفوين ولكين أكره أن أمتيز عةليكم فإن اهلل يكره من عبده أن يراه متميزا بني أصحابه وقام صةلى فقال ق

 .74«اهلل عةليه وسةلم ومجع احلطب
وأّما مناذج اإلحسان، فيكفينا أمنوذجا  أنّه ـ صةلى اهلل عةليه وسةّلم ـ ملّا مّكنه اهلل من قريش الذين آذوه وأصحابه أذى   

رجوهم من ديارهم وسةلبوهم أمواهلم، مل يسارع إىل القصاص منهم ، وهو اجلزاء العدل الذي يستحقونه، وإمّنا كبريا ،وأخ
 «.اذهبوا فأنتم الطةلقاء»قال قولته اخلالدة خةلود رسالته: 

وبما أّن العالقة بين العدل واإلحسان، هي عالقة تكامل ، إذ اإلحسان يكمل ويزّين العدل الذي هو اْلصل 
 امل العبد مع غيره، فقد ذهب بعض العلماء إلى القول أّن العدل واجب، بينما اإلحسان مندوب.في تع

غير أن بعض الداربين الحظ أّن هذا الحكم غير صحيح؛ إذ من اإلحسان ما هو فرض، كاإلحسان إلى  
 َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا  ﴾.  ﴿الوالدين في نحو قوله تعالى: 

]  ﴾ َساِن إنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِحْ ﴿  فإن قيل :فلماذا قّدم ذكر العدل على اإلحسان، في قوله تعالى :    
كان الجواب: ْلن "العدل" كّله واجب، بينما "اإلحسان" واجب ومندوب، والواجب أولى؛ لقول [ 90النحل:

 "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحّب إلي مما افترضت عليه الربول صلى اهلل عليه وبلم في الحديث القدبي:
 . 75" ]رواه البخاري:[

ومهما يكن من اختالف حول حكم العدل واإلحسان ، يبقى أّن العدل هو اْلباس الذي قامت عليه 
السموات واْلرض، وتقوم عليه حياة الناس، وذلك بأداء الحقوق كاملة غير ناقصة إلى أصحابها المستحقين 

و جبر كسر المظلومين برد مظالمهم، وتعويضهم ما لحقهم من ضرر ، من غير أن يكون في ذلك تمييز  لها ،
َل اللَُّه ﴿َوُقْل آَمْنُت ِبَما َأنـْزَ  نس أو الدين أو أي اعتبار آخر:قال تعالى مخاطبا ربوله الكريم:جعلى أباس ال

َنُكُم اللَُّه رَبُـَّنا َورَبُُّكْم لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم اَل ُحجَّ  َنُكُم اللَُّه َيْجَمُع ِمْن ِكَتاب  َوأُِمْرُت ِْلَْعِدَل بـَيـْ نَـَنا َوبـَيـْ َة بـَيـْ
نَـَنا َوِإلَْيِه اْلَمِصيرُ   [.15﴾]الشورى: بـَيـْ
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وأّما اإلحسان فهو الجامع لألخالق كلها التي يحتاج العدل أن يتزين بها، ذلك أن العدل يقوم على المعاملة 

َنُه عَ بالمثل، في حين أّن اإلحسان يقوم على قاعدة﴿  َنَك َوبـَيـْ َداَوة  َكأَنَُّه َوِلي  اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ
 [34]فصةلت:َحِميم ﴾ 

نيا واآلخرِة أن تِصَل «لذلك قال ـ صةلى اهلل عةليه وسةّلم يف وصّيته لبعض أصحابه: أال أدلُّك على أكرِم أخالِق الدُّ
 الرتغيب والرتهيب[.« ] ظَلمك عمَّن تعفوَ  من قَطعك وتُعطَي من حَرمك وأن

املسةلمني وغري املسةلمني، فيكون فذلك هو اإلحسان يف اإلسالم، أن يسعى املسةلم لكسب قةلوب من حوله من 
واصال لرمحه وجاره وأصدقائه حىت وإن قطعوه، وباذال هلم من ماله حىت وإن حرموه، وكرميا متساحما متجاوزا عنهم وإن 

 ظةلموه.
نقةلب بغض األعداء افتةلك هي األخالق اليت ساد هبا املسةلمون وبنوا عةليها حضارهتم، ومجعوا هبا القةلوب حوهلم، حىت 

 ةلني هبذا الدين حّبا وعشقا لإلسالم واملسةلمني.اجلاه
ناء ان دعام  وأساسا لةلبقول: ال يصةلح آخر هذه األم  إالّ مبا صةلح به أّوهلا، وليس هناك كالعدل واإلحسأوختاما   

 واإلصالح
 وأّما نتائج البحث فنلخصها فيما يأتي:   

 قيمتان إسالميتان ال نظري هلما يف أي ديان  أخرى وال يف أي قانون وضعي مهما كان  العدل واإلحسان
 راقيا.

  يف املفهوم الةلغويـ ال يتجاوز معىن التوسط بني األمرين أو املساواة بني األشياء واملناسب  بينها.العدل 
 العةلم  هوي أمر به اهلل، و يف االصطالح القرآين أوسع بكثري من املفهوم الةلغوي، فهو التوحيد الذ العدل

 ،واحلكم عةلى بصرية وعةلم ،وهو عدم التحريف يف احلكم والفقه الةلذان يقوم عةليهما كل شيء،وهو اإلقساط
والتزوير، وعدم اتباع اهلوى، وهو الصدق يف القول، وهو افتداء املرء لنفسه من العذاب، وهو جمامع الفضائل 

 يه وسعيه.اليت جتعل املرء نافعا لةلناس بعةلمه ورأ
 ألّن مدار ؛ احلكم  من تعدد معاين العدل يف القرآن الكرمي، أن اهلل أراد حتديد شروط العدل وصفات العدول 

 .كةّلها عةلى التقوى والعةلم وفضائل الصفات واألعمال  هذه املعاين 
 .معىن اإلحسان يف الةلغ  ينحصر بني إتقان الشيء، وإيصال النفع لةلنفس أو الغري 
  االصطالح القرآين، أوسع منه يف الةلغ ، فهو اإلخالص والطاع ، واإلميان والرب، واإلنعام، اإلحسان يف

 واالستقام ، واإلتقان، وكل خةلق مجيل أو عمل صاحل.
  عمل صاحل يكون مثرة لإلميان الصادق، واإلسالم الصحيحخالص  معاين اإلحسان يف القرآن الكرمي أنّه كّل. 
 عالق  تكامل.األصل فيها العدل، واإلحسان متمم له. العالق  بني العدل واإلحسان 
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 ."العدل يقوم عةلى أساس املعامةل  باملثل، واإلحسان يقوم عةلى قاعدة: "ادفع باليت هي أحسن 
 . العدل واإلحسان تطبيق وممارس ، ضرب فيهما املسةلمون أروع األمثةل 
   العدل واإلحسان يف اجملتمعات اإلسالمي .ال سبيل لتأليف القةلوب ومجعها عةلى اإلسالم إالّ برفع راي 

  قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم 
 )ـ ابن اجلزري ، النشر يف القراءات العشر، بريوت ، دار الكتب العةلمي ، )د ت 
 1ـ ابن حجر العسقالين،فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، تح: عبد القادر احلمد،)د دن( ط ،

 م.2001
  ، م 2000،  ، دار الكتب العةلمي  حتقيق: عبد احلميد هنداوي ، احملكم واحمليط األعظم ،ـ ابن سيده

 .1،الطبع :
  م.2002ـ ابن كثري إمساعيل بن عمر القرشي، تفسري القرآن العظيم،الرياض،  دار طيب  لةلنشر 
  امل الكتب، ار ع،البداي  والنهاي  ،تح:عبد احملسن الرتكي،بريوت، د ابن كثري إمساعيل بن عمر القرشيـ

 م.2003
 ، د ت( دار صادر،  بريوت،  ابن منظور حممد بن مكرم اإلفريقي،  لسان العرب (. 
 أبو حامد الغزايل ، املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء اهلل احلسىن ، تح حممد عثمان الشخت، بوالق   ــ

 ،دار القرآن)د ت (.
  مكتب   طالل بن مجيل الرفاعي، مك  املكرم ، :سيد البشرحتقيقـ أبو العباس حمب الدين الطربي ، خالص  سري

 م..1997 -هـ 1418األوىل،  :نزار مصطفى الباز ، الطبع 
  الفروق الةلغوي ، تح حممد إبراهيم سةليم، القاهرة،دار العةلم والثقاف  )د ت(. أبو هالل العسكري، ـ 
  معاين القرآن، مكتب  اخلاجني،القاهرة،  ، ط: األخفش أبو احلسن سعيد بن مسعدة ) األخفش األوسط(،  ـ

 م.1990األوىل: 
  األلوسي شهاب الدين ، روح املعاين يف تفسري القرآن ، بريوت،دار إحياء الرتاث العريب، ) د ت(.ـ 
 .)ـ البغوي، احلسني بن مسعود ، حتقيق: حممد عبد اهلل وآخران، الرياض ، دار طيب  لةلنشر)د ت 
 عمرو بن حبر ، هتذيب األخالق ، )منسوب اىل اجلاحظ( طنطا، دار الصحاب  لةلرتاث،  ـ  اجلاحظ أبو عثمان

 م.1990
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 ، وت ـ دار العةلم بري  حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار.  ـ  اجلوهري إمساعيل بن محاد،  تاج الةلغ  وصحاح العربي

 م.1990لةلماليني، ط: الرابع  ، 
  م.1981الكبري، ،بريوت، دار الفكر لةلطباع  والنشر، ط: األوىل، ـ الرازي حممد فخر الدين،  التفسري 
  تح: صفوان عدنان الداودي، دمشق بريوت ، دار القةلم، الدار  األصفهاين ،مفردات غريب القرآن ،الراغب ـ

 .هـ 1412 -، الطبع : األوىل  -الشامي  
  م.2004ةليب، القاهرة ، دار احلديث ،الزجاج أبو إسحاق ،معاين القرآن وإعرابه، ، حتقيق عبد اجلةليل شـ 
   ـ الزخمشري حممود بن عمر ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ، ضبط

 م. 2006،  1وتوثيق أيب عبد اهلل الداين،بريوت ،دار الكتاب العريب ،ط
  (.وي ، القاهرة،دار الفضيةل ، )د تالشريف اجلرجاين ، معجم التعريفات، ، حتقيق حممد الصديق املنشاـ 
  ،م .2004ـ  الشوكاين حممد بن عةلي ، فتح القدير ، راجعه واعتىن به: يوسف الغوش،  دار املعرف ، بريوت 
  م.2004الشوكاين حممد بن عةلي،السيل اجلرار  ، بريوت،دار ابن حزم، ط: األوىل، ـ 
  ، ، تح:حممد أبو الفضل،القاهرة،  دار املعارف املصري .ـ الطربي حممد بن جرير ،  تاريخ الرسل واملةلوك 
 ، حتقيق حممود شاكر، طبع  دار املعارف ، ط:   جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ الطربي حممد بن جرير ،

 )د ت (. الثاني 
   ، م2005ـ الفريوزابادي حممد بن يعقوب ـ القاموس احمليط ،  بريوت، مؤسس  الرسال ، الطبع  الثامن 
 .م .2002ـ القرطيب حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ، بريوت، دار الفكر لةلطباع  والنشر 
  املاوردي عةلي بن حممد ،األحكام السةلطاني  ، بريوت ،دار الكتب العةلمي .ـ 
 :القاهرة -دار الفجر لةلرتاث  : - حممد السيد ـ املنذري زكي الدين عبدالعظيم، الرتغيب والرتهيب ،تح 

 هـ.1421األوىل :الطبع  -
  د ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي، برهان الدين أبو احلسن البقاعيـ(

 ت(.
 دار الوضاح  ، عمان األردن ، التفسري البياين ملا ورد يف سورة النحل من دقائق املعاين، سامي وديع القدومي ـ

 لةلطباع  والنشر، )د ت (.
  ،بريوت القاهرة، دارالشروق، الطبع :الرابع  )د ت(.ـ  سيد قطب، يف ظالل القرآن. 
 مؤسسس   الرمحن الةلوحيق ، ـ عبد الرمحن السعدي، تيسري الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان، تح / عبد

 م .2000الرسال  ، 
   )ـ حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير  ،تونس، دار سحنون لةلطباع  والنشر، ) د ت. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=27&ayano=60
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=214&surano=27&ayano=60
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  م .1990ـ حممد رشيد رضاتفسري املنار ، القاهرة، اهليئ  املصري  لةلكتاب 
  .)ـ حممد الغزايل ، اجلانب العاطفي من اإلسالم، ، القاهرة،  دار هنض  مصر، الطبع  :األوىل ) د ت 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


