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وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية
قطاع ال�سوؤون الثقافية
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د. فريد �ضكري 

من مواليد املغرب، حا�سل على دكتوراه الدولة يف الدرا�سات الإ�سالمية، يعمل 
الإن�سانية،  والعلوم  الآداب  بكلية  ال�سريعة  ومقا�سد  الفقه  لأ�سول  اأ�ستاذا 

باملغرب. املحمدية 

املحلي  العلمي  املجل�ص  وع�سو  امل�سلمني،  لعلماء  العاملي  الحتــاد  ع�سو  وهو    
باملحمدية - املغرب، وخبري باملجمع الفقهي بجدة.

   له درا�سات وبحوث من�سورة باملجالت والدوريات املحكمة.
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اإبريل 2012 م / جمادى الأوىل 1433هــ
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ت�صدير

7

احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله 
و�سحبه اأجمعني.

حياة  تنظم  التي  والقواعد  املبادئ  من  بالعديد  الكرمي  الــقــراآن  يزخر 
الإن�سان يف خمتلف املجالت الفردية واجلماعية ، وهي مبادئ حمتاجة من 
العقل امل�سلم اإلى اأن يح�سن تدبرها ومتثلها وتنزيلها يف واقع احلياة ، ويعيد 

�سياغة ماألوفاته الفكرية وال�سلوكية على وزان هدايات القيم القراآنية.
وقد �سعى الباحث فريد �سكري اإلى اأن يجمع عنا�سر اإحدى تلك القواعد ، 
ويعيد �سلكها يف منظومة متوازنة  تك�سف عن جوهر التوجيهات القراآنية يف 
مو�سوع الأ�سرة  تاأ�سي�سا وع�سرة وتفاعال، وقد دلل على اأن تلك التوجيهات 
تقدم »نظرية« ت�سبط العالقة بني مكونات الأ�سرة يف ظل التعاليم ال�سمحة 

للقراآن الكرمي.
وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة  الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 
منها  اإ�سهاما  الكرام،  القراء  جمهور  اإلــى  الكتاب  هذا  تقدم  اأن  الكويت  
بني  العالقة  من  جتعل  التي  القراآن  لهدايات  ال�سديد  الفهم  روح  تقوية  يف 
مكونات الأ�سرة امل�سلمة  رابطة تتجاوز اإطار العدل لرتتقي يف اآفاق الف�سل 

والإح�سان.
ملوؤلفه  الدعاء  مع  ن�سره،  الغاية من  الكتاب  يحقق  اأن  والأمل معقود على 

بالتوفيق وال�سداد.
                         

اإنه �سميع جميب.     
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متهيد:

تتميز ال�سريعة الإ�سالمية مبنظومة ت�سريعية متما�سكة 
ل �سداها ومتثِّل حلمتها،  زة مبجموعة من القيم ت�سكِّ معزَّ

غري مقت�سرة على اجلانب الإجرائي والقانوين.

الف�سل،  وقيمة  العدل  قيمة  ها  واأهمِّ القيم  اأبــرز  ومن 
املنظومة  بناء  عليها  يقوم  �سلبة  اأر�سية  ميثِّل  فالعدل 
هذا  فيه  ميتد  الــذي  الف�ساء  ميثل  والف�سل  الت�سريعية، 
البناء ويتطاول وي�سمخ بنيانا مر�سو�سا بالقيم ي�سد بع�سه 

بع�سا.

مبالحظة  نخرج  الكرمي،  القراآن  يف  الأويل  وبالتاأمل 
كاملة  نظرية  على  الكرمي  الــقــراآن  ا�ستمال  وهــي  اأولــيــة، 
للعدل والف�سل يف كافة الأحكام ال�سرعية وخا�سة اأحكام 

الأ�سرة.

النظرية  بهذه  الأويل  التعريف  الدرا�سة  هــذه  وتــروم 
الكربى  العامة ومعاملها  وتتبع خيوطها، ور�سم  مالحمها 

يف اأفق متديد ف�سولها بعد حتديد اأ�سولها.

اإن العدل والف�سل قيمتان متثِّالن دمًا ي�سري يف �سرايني 
الأحكام مِتّدانها بطاقة ال�ستقرار وروح ال�ستمرار، وكما 
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فاإن  والــعــدل  ال�سدق  �سفتْي  حــول  تــدور  اهلل  كلمات  اأن 
اأحكام اهلل تدور حول �سفتي العدل والف�سل. ولو جاز اأن 
نحاكَي قول اهلل عزَّ وجل {ھ ھ ھ ھ  ے} 
)النعام:115( ونن�سج على منواله جلاز لنا اأن نقول: »ومتت 

اأحكام ربِّك عدًل وف�ساًل«. 
ل  وت�سكِّ للمجتمع  قيا�سية  وحدة  متثِّل  الأ�سرة  اأن  ومبا 
رها عرب و�سائط  و ي�سدِّ القيم  ينتج  الذي  القيم  حم�سن 
تربوية، فاملنا�سب اأن ت�سبح الأ�سرة اأي�سا يف ف�ساء قيمي 
يحقق لها التما�سك الأ�سري ال�سليم والمتداد الجتماعي 

القومي.
اأما الف�سل فهو ف�ساء رحب قابل للتفا�سل والرتقي يف 

مدارجه وال�سمو يف معارجه.
الأحكام  منه  تنطلق  الــذي  الأدنــى  احلد  العدل  وميثِّل 
ال�سرعية وُتبنى عليه، وما دونه دركات الظلم التي ميكن 

اأن ن�سطلح عليها بالع�سل)1(.

1- ا�ستعملت » الع�سل« لأن معناه يوؤول اإلى الظلم الذي هو »و�سع ال�سيء يف غري مو�سعه، 
امل�سطلحات  يف  معجم  )الكليات:  ال�سارع«.  حد  وجمــاوزة  الغري،  حق  يف  والت�سرف 
والفروق اللغوية، �ص 594 اأبو البقاء  الكفوي، مقابلة: عدنان دروي�ص ، حممد امل�سري، 

الطبعة الأولى، 1992، موؤ�س�سة الر�سالة، �سوريا(.
ڈ ژ ژ  اأق�سد املعنى الوارد يف قوله تعالى {   وكذلك مراعاة للجنا�ص ومل 
يجب  الكفء حيث  موليته من  تزويج  الويل من  امتناع  يعني  الذي  ڑ  ڑ} 

عليه هذا التزويج.
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واإذا كان العدل قيمة جُممعا عليه ومطلبا متفقا عليه 
من ِقَبل الت�سريعات الو�سعية يف كافة احل�سارات ويف كافة 
الت�سريع  بها  يتميز  التي  النوعية  الإ�سافة  فاإنَّ  املجالت، 
ووجهة  القيمة  هــذه  اإلـــى  النظر  ـــة  زاوي هــي  الإ�ــســالمــي 

اعتبارها.

ذلك اأنَّ العدل ميثِّل لنا مع�سر امل�سلمني اأر�سية ننطلق 
منها ونقف عليها ابتداًء بينما هو ميثلُّ لغري امل�سلمني �سقفًا 

يرومون الو�سول اإليه انتهاًء.  

بالإ�سافة اإلى اأن ال�سريعة الإ�سالمية مل تكتف بتحقيق 
اإليه عامة  العدل واإقامته واملطالبة به فح�سب كما تطمح 
الأحكام القانونية الو�سعية، واإمنا ندبت اإلى حتقيقه بنَف�ص 

الف�سل وح�صِّ الإح�سان وذلك حلكمتني:

 احلكمة الأولى: اإن الف�سل مبثابة املاء الذي ت�سبح فيه 
قيمة العدل والهواء الذي ت�ستن�سقه والف�ساء الذي ترفرف 

فيه، وهذا يك�سبها املرونة والمتداد.

حتقيق  يف  اخلطاأ  حالة  يف  ــه  اأنَّ وهي  الثانية:  احلكمة 
يقع  لن  امل�سلم  فــاإن  الف�سل  على  القائمة  ال�سرع  اأحكام 
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مبا�سرة يف الع�سل )1(، بل »اأ�سواأ« ما ي�سقط فيه هو مرتبة 
العدل.

فالعدل ل ميثِّل الأر�سية ال�سلبة التي ينبني عليها البناء 
الزمن يف  اآماد  تطاوله يف  عند  �سالمته  ل�سمان  الأ�سري 
ه ميثِّل اأي�سا الطبقة الإِ�سفنجية  حالة الوفاق فح�سب، ولكنَّ
دام وت�سّنجات اخلالف يف حالة  التي متتَّ�ص رعونات ال�سِّ

ال�سقاق .

فقد  الأ�سرة،  مو�سوع  وخا�سة يف  الكرمي   القراآن  الــوارد يف  الف�سل  رغم خطاب   -1
رة  من الوقوع يف الع�سل كما يف قوله تعالى  {پ  وردت   الآيات القراآنية املحذِّ
ٹ}  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ   پ 

البقرة)231(
وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   }

ۇئ} البقرة)233(.
{ى ى ائائ ەئ   ەئ وئ وئ ۇئ} البقرة)282(.

{ ڻ ۀ ۀ ہ ہ     ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے}  الن�ساء)12(.
{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ    ڀ} الطالق)6(

{ۈئ ېئېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی} البقرة)190(.
{ ھ ھ   ھ ے ے ۓ ۓ }  البقرة )178(.

{ىئ ىئ ىئ ِفيَما اْفتََدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد ِىت َفَل تَْعتَُدوَها َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد ىتەئ وئ 
وئ} البقرة  )231(.
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املبحث الأول
العدل والف�صل: مفاهيم وظالل

13
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مفهوم العدل والف�ضل:

اأما  ــاواة)1(،  ــس ــ� امل الــلــغــوي:  معناه  يف  بالعدل  يق�سد 
اأق�سد بالعدل القيام باحلد الأدنى يف  مفهوميا)2(  فاإين 
الت�سرفات واإيفاء احلقوق، واأق�سد بالف�سل القيام باحلد 
الأق�سى يف الت�سرفات واإيفاء احلقوق، فالعدل »اأن تاأخذ 

مالك و تعطي ما عليك«)3(.

وعليه فاإن الإح�سان اأو الف�سل)4( لي�ص اأن تاأخذ ما هو 
األَّ تعطي ما  و  اأقل مّما هو لك  تاأخذ  اأن  لك فح�سب، بل 

عليك فح�سب، بل اأن تعطي اأكرث مّما عليك.

دا هذه  نفي�ص حمــدِّ ن�ص  ابــن حــزم يف  الإمـــام  ويقول 
املعاين:»حدُّ العدل اأن تعطي من نف�سك الواجب وتاأخذه، 
وحدُّ اجلور اأن تاأخذه ول تعطيه، وحدُّ الكرم، اأن تعطي من 

اليزيد      اأبو  الأ�سفهاين، حت:  الراغب  ال�سريعة، �ــص253-252،   اإلى مكارم  الذريعة   1
اأبو زيد العجمي،  ط1،2007، دار ال�سالم.

2 - فاإين لن اأطيل يف التحديدات مبعناها املنطقي، لكن غر�سي هنا بيان ما اأرومه من 
اإطالقي مل�سطلحي »العدل والف�سل«.

3 - الكليات، �ص639 .
4 - ن�ستعمل الإح�سان والف�سل مبعنى واحد دون الوقوف عند التفريق بينهما كما ذهب 
  ،141 �ص  التعريفات،  معجم  علة«  بال  اإح�سان  ابتداء  »الف�سل  بقوله  اجلرجاين  اإليه 
ال�سريف اجلرجاين، حتقيق ودرا�سة: حممد �سديق املن�ساوي، دار الف�سيلة، القاهرة.
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ك لغريك قادرا، وهو  نف�سك احلق طائعا وتتجافى عن حقِّ
ف�سل اأي�سا...والف�سل فر�ص زادت عليه نافلة«)1(.

ويعترب الإمام الغزايل الإح�سان »فعل ما ينتفع به املعامل 
ل منه فاإن الواجب يدخل  وهو غري واجب عليه، ولكنه تف�سُّ

يف باب العدل وترك الظلم«)2(.

اخلري  عمل  هو  العدل  فــاإن  زة،  ومركَّ موجزة  وبعبارة 
والف�سل هو خري العمل، والعدل هو اأر�سية القيم والف�سل 

قمة  القيم.

العدل  قيمة  على  اتفاقا  هناك  اأنَّ  من  الرغم  وعلى 
وو�سوح ف�سيلته، فاإن العدل ملتب�ص مب�ستويات من اخلفاء 
اختالف  عليه  يرتتب  مما  و�سوره  واأ�سكاله  تفا�سيله  يف 
وعرّب  تيمية  ابــن  الإمـــام   لحظه  ما  وهــذا  اعتباره،  يف  
عنه بقوله »فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل اأحد 
املبيع  وت�سليم  امل�سرتي،  على  الثمن  ت�سليم  كوجوب  بعقله 
وامليزان،  املكيال  تطفيف  وحترمي  للم�سرتي،  البائع  على 

1 - الأخالق وال�سري، �ص 31 ، حتقيق: ندى تومي�ص،  اللجنة الدولية لرتجمة الروائع،  
بريوت،1961.

2 - اإحياء علوم الدين،2 / 75،  دار القلم، بريوت، طبعة  3  .
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ووجوب ال�سدق والبيان، وحترمي الكذب واخليانة والغ�ص، 
واأن جزاء القر�ص الوفاء واحلمد.

 ومنه ما هو خفي جاءت به ال�سرائع اأو �سريعتنا -اأهل 
من  وال�سنة  الكتاب  عنه  نهى  ما  عامة  فــاإن  الإ�ــســالم-، 
اإلى حتقيق العدل والنهي عن الظلم دّقه  املعامالت يعود 

وجله...

 من ذلك ما قد ينازع فيه امل�سلمون خلفائه وا�ستباهه، 
فقد يرى هذا العقد والقب�ص �سحيحا عدل، واإن كان غريه 

يرى فيه جورا يوجب ف�ساده....«)1(

ولهذا اتفقت ال�سرائع ال�سماوية والت�سريعات الو�سعية 
نتج  واإمنـــا  واجلــمــال  واحلــق  كاخلري  القيم  مــن  كثري  يف 
التف�سيلية  الت�سريعية  الــقــنــوات  يف  بينهما  الخــتــالف 

قة لها . املو�سلة اإليها والإجراءات الت�سريفية املحقِّ

- �ضَيغ الف�ضل :

وردت يف القراآن الكرمي عدة �سيغ تفيد معنى الف�سل 
نورد بع�سها اخت�سارا على �سبيل املثال:

1- ال�سيا�سة ال�سرعية �سمن جمموعة الفتاوى 27 /213 دار الوفاء ط2 �سنة 2001 
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اأ-الإح�ضان:

ة عن قيمة الف�سل  هو من امل�سطلحات املركزية املعربِّ
قوله  يف  كما  كبري،  ب�سكل  الكرمي  الــقــراآن  ا�ستعمله  وقــد 
)النحل:90(  ڇ}  ڇ   چ  چ  چ   } تعالى 
 .)195 })البقرة:  ے  ے    ھ  ھ    وقوله{ھھ 

وقوله{ہ ھ ھ ھ ھ} )البقرة: 229(.

وال�ستقراء املفهومي والدليل مل�سطلح الإح�سان يحيلنا 
على  معنيني :

اإلى فالن،  اأح�سن  يقال  الغري،  الإنعام على  »اأحدهما: 
والثاين اإح�سان يف فعله، وذلك اإذا علم علما ح�سنا اأو عمل 

عمال ح�سنا«)1(.

واجلمال  احل�سن  ــة  دلل طياته  يف  يحمل  والإحــ�ــســان 
اللذين ي�سدران عن الإتقان اأي الإح�سان يف الفعل. 

ال�سالم  العزَّ بن عبد  الإمــام  اأن  اإلــى  الإ�ــســارة  وجتــدر 
لثنائية  املــعــارف  ب�سجرة  املــو�ــســوم  كتابه  �ص  خ�سَّ قــد 
يطلق  اأنه  اإلَّ  ال�سريعة.  تفا�سيل  كلِّ  يف  والإح�سان  العدل 

الأ�سفهاين، �ص 126،  الراغب  القا�سم احل�سن  اأبو  القراآن،  املفردات يف غريب   -  1
مراجعة وتقدمي: وائل اأحمد عبد الرحمن، املكتبة التوقيفية.
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الإح�سان ويق�سد به العدل بالنظر اإلى اأثره، ومثال ذلك 
به،  يتعلق  من  كل  اإلى  نفعه  يتعدى  اإح�سان،  »العدل  قوله 
من ظامل ومظلوم، وغابن ومغبون، وباذل ومبذول له«)1(.
بقوله  اآخــر  مقام  يف  املقا�سدية  بخلفيته  ذلــك  ويو�سح 
»الإح�سان عبارة عن جلب م�سالح الدارين اأو اإحداهما، 

ودفع مفا�سدهما اأو مفا�سد اإحداهما...«)2(.

ولهذا فهو يعترب كل اأوجه اخلري من »الإجمال، والإنعام، 
اأنواع الإح�سان، فاإن الإح�سان يعربَّ  والإف�سال، من جملة 

به عن جلب املنافع كلها، اأو دفع امل�سار باأ�سره«)3(.

الإح�سان  ال�سالم  عبد  ابــن  الإمـــام  ا�ستعمال  و�سبب 
يف  هو  كما  مقابله  يف  ي�ستعمله  اأن  عو�ص  العدل،  مبعنى 
راجع  والح�سان«،  بالعدل  ياأمر  اهلل  »اإن  الكرمي  القراآن 
اإلى اأنه يق�سد بالإح�سان ما يقابل الإ�ساءة وهذا وا�سح يف 
قوله »فاإرادة النفع اإح�سان لكونها �سببا فيه. واإرادة ال�سر 

اإ�ساءة لأنها �سبب فيه«)4(.

ال�سالم،  الدين بن عبد  والأعمال، عز  الأقوال  والأحــوال و�سالح  املعارف  1 - �سجرة 
�ص22، حت: اإياد خالد الطباع، الطبعة الأولى، 1989، دار الطباع.

2 - �ص137.
3 - �ص35.

4 - �ص137.
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اأّما الإح�سان با�سطالحنا فيعربِّ عنه باإح�سان الإح�سان 
على  يفعل  اأن  وهو  الإح�سان.  »اإح�سان  قوله  ذلك  ومثال 
اأعلى مراتبه خليا من ال�سبه، والأذية، والعيوب، والإذلل، 

واملنة«)1(.

ب- اأح�ضن:

قال اهلل تعالى: { ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ 
ے  {ے  وقال:  )العنكبوت:46(،   { پ  پ 

ۓ ۓ} )النحل : 125(.
ڦ}  ڦ  ڦ  ڤ   } تــعــالــى:  اهلل  قــــال 

ہ  ہ  ہ    {ہ  وقــــــال:  )الأعــــــــــــــراف:145(، 
 ،)18-17 )الــزمــر:  ھ}  ھ  ھ  ھ 
 { ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  {ائ  ـــال:  وق

)الزمر:55(.

ڌ}  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  وقـــــــــــــــــال:{ڇ 
ىئ  مئ   حئ  جئ  ی   } )الإ�ـــــــســـــــراء:63(، 

يئ}الن�ساء 86.

1 - �ص143.
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يف  والعلوِّ  التف�سيل  على  »اأفَعل«  �سيغة  دللة  ولتخفى 
الف�سل فكيف لو كان التفا�سل يف مدارج احل�سن اإلى غاية 

الو�سول اإلى الأح�سن .

ج-�ضيغة املبالغة: قّوامون:

{ ٱ ٻ ٻ ٻ } )الن�ساء:34(

  { پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ }
)الن�ساء:135(، فيالحظ اأن اهلل �سبحانه مل يقل:  »كونوا 
قائمني« ، لأن القيام يحقق احلد الأدنى املتمثل يف  العدل، 
ولكنه عربَّ عنه بلفظ »قّوامني« وهو الذي يكون مبالغا يف 

قيامه مبا ُطلب منه و يعطي اأكرث مما هو مفرو�ص عليه.

د-الف�ضل:

 {ىئ ىئ ی ی} )البقرة: 237(.

اإح�سان  »ابتداء  هو  اجلرجاين،  قال  كما  والف�سل 
علة«.)1( بال 

هـ-الو�ضف باجلمال:

{ ک گ گ }، )املزمل:10( { گ 

1 - معجم التعريفات، �ص 141. 
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ڭ  ڭ   } )الأحــــــــــزاب:49(،   ،{ ڳ  ڳ 
ڭ}، )احلجر:85( {ے ے} )يو�سف:83(، 
يف  املطلوبة  ال�سلوكيات  اأن  ـــات  الآي هــذه  يف  واملــالحــظ 
ب�سكل  بها  والت�ساف  اإتيانها  ينبغي  لبية  ال�سَّ ال�سياقات 

جميل.

والت�سنُّج  التوتُّر  ي�سوده  �َسلبيا  املقام  كون  ذلك  وتعليل   
وت�سدر عن الإن�سان انفعالت غري   من�سبطة وغري ماأمونة  
الوقوع يف  ا يجعله  مظنة  العواقب وهو مقام مغالبة، ممَّ
املقام  هذا  يف  بالعدل  يطاَلب  ل  فامل�سلم  ولهذا  الع�سل. 
واأخطاأ  نف�سه  غالب  اإذا  لأنه  بالإح�سان،  يطالب  ما  بقدر 

املغالبة فاإنه ل ينزل عن درجة العدل اإلى درجة الع�سل.

و-الإيفاء:

تعالى: {ۉ ۉ ې ې     ې ې    قال اهلل 
وقـــال: {ڀ ٺ  ــراء:35(،  ـــ ـــ ــس )الإ� ى} 

ٺ ٺ} )الأنعام 152(.
ق بني العدل  ويجدر التنبيه على اأنَّ القراآن الكرمي يفرِّ
ومنه  الظاهر،  البنيِّ  العدل  هو  »الق�سط  لأن  والق�سط 
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لك  ر  ي�سوِّ لأنه  ق�سطا  و»امليزان«  ق�سطا،  »املكيال«  �سمي 
العدل  من  يكون  وقد  تراه ظاهرا،  الــوزن حتى  العدل يف 
الذي  الن�سيب  هــو  الق�سط  اإن  قلنا:  ولــهــذا  يخفى،  مــا 
 ، امليزان  الق�سط يف  هو  الأدنى  فاحلدُّ  وجوهه«.)1(  بيِّنت 
لأن  بالكيل  تويف  اأن  وهو  الف�سل  هو  الأق�سى  احلدَّ  ولكنَّ 
ابن  يقول  التمام)2(.  وبلوغ  املطلوب  على  زيادة  الإيفاء 
زائدًا  اأي   ، وافيًا  ال�سيء  اإعطاء  اأ�سلها  »والتوفية  عا�سور 
على املقدار املطلوب، وملّا كان حتّقق امل�ساواة يخَفى لقّلة 
حتّقق  جعلوا  الكيل،  على  ولعتمادهم  عندهم،  امَلوازين 
اأطلقت  ل على املقدار امل�ساوي ،  امل�ساواة مبقدار فيه ف�سْ

التوفية على اإعطاء املعادل«)3(.

ز-العفو:

چ}  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    {ڄ 
)الأعراف:199(.

ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   }

1 - الوجوه والنظائر يف القراآن الكرمي، اأبو هالل الع�سكري، �ص 247-246.
2 -املفردات، �ص543.

للن�سر  �سحنون  دار   : الن�سر  دار  التون�سية  الطبعة  �ص 61/6  والتنوير،  التحرير   -3
والتوزيع - تون�ص.
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ڭ  ڭ   {ۓ  )الـــبـــقـــــــــــرة:178(،  ڻ}  ڻ 
ٹ}                        ٹ  {ٿ   ۇ})ال�سورى:40(،  ڭ  ڭ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ   )اآل عمران:134(، { 

ڤ ڤ ڤ ڤ           ڦ ڦ })الن�ساء:149(،  {ڈ 
ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک} )النور:22 (.

اأْن  »العفو  اأنَّ  القراآنية  الآيــات  هــذه  خــالل  من  يتبَّني 
ا فُي�سقطه ويربئ عنه من ق�سا�ص اأو غرامة،  ي�ستحق حقًّ

وهو غري احِللم وكظم الغيظ«.)1( 

كما اأن العفو: هو ترك املوؤاخذة بالذنب، وال�سفح: ترك 
فيها  اأثبت  التي  ال�سفحة  جتاوز  من  وا�ستقاقه  الترثيب، 
ذنوبه اأو الإعرا�ص ب�سفحة الوجه عن التلف اإلى ما كان 
اإذا كان على الوجه الذي يجب. ولهذا  منه، وهو حممود 
)احلــجــر:85(   { ڭ  ڭ  ڭ   } تعالى:  قــال 
تعالى  اهلل  نــدب  وقــد  منه  يحمل  ما  على  تنبيها  فخ�ص 

ٹ  ٿ   ٿ  {ٿ  بقوله:  ذلــك  اإلــى 
وقال:  والعفو  باحللم  واأمر  عمران:134(  )اآل  ٹ} 

1- الإحياء، 125/3، املطبعة العامرة ال�سرقية م�سر 1326هـ.
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ۉ ې  {ڈ ڈ} )الــنــور:22(وقــال: { 
ېې ې ى ى ائ } )املائدة:13( وقال: 

{ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ})ال�سورى:40(.

والعفو اإمنا ي�ستحب فيما اإذا كانت الإ�ساءة خم�سو�سة 
كانت  اإذا  فاأما  عر�سه،  �ستم  اأو  ماله،  اأخذ  كمن  بالعايف 
الإ�ساءة عائدة بال�سرر على ال�سرع اأو على جماعة النا�ص 
فاإنه اإن كان فيها اأدنى �سبهة فلل�سلطان العفو لقوله عليه 
�سبهة  يكن  مل  واإن  بال�سبهات«  احلــدود  »ادروؤوا  ال�سالم: 

فلي�ص له العفو، ولهذا قال تعالى يف الزنا: ''{ٿ  ٿ  ٹ 
ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ})النور:2(.

ح-ال�ضدقة:

ترد ال�سدقة مبعنى الف�سل يف القراآن يف �سياقني:  

هو  كما  بالذمة   متعلق  حق  واإ�سقاط  الإعفاء  -�سياق 
تعالى: {ٱ ٻ          قال  القتل اخلطاأ،  كفارة  ال�ساأن يف 
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٿ      ٿ  ٿ         ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ين:  ٹ} )الن�ساء 92( وقال �سبحانه يف اإ�سقاط الدَّ
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{ ې ى            ى ائ   ائ ەئ    ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ }  ) البقرة280(  

{ے  الف�سل،  مبعنى  الق�سا�ص  �سياق  يف  ترد  كما 
ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  
ۋۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې  ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ}  )املائدة 45(

-ويف �سياق الإعطاء: { ی ی ی جئ   حئ 
مئ ىئ يئ جب حب خب مب} ) احلديد18(.

- رتبة الإح�ضان:

ل �سك اأن الإح�سان كما قال الراغب ال�سفهاين »فوق 
العدل… فالإح�سان زائد على العدل«)1(.

اأنه  اأي  الواجب«  على  »الزيادة  اأنه  يف  تكمن  وف�سيلته 
الذي  بالزيادة«.)2(وهو  ل  وتف�سُّ بيقني،  احلق  عن  »خروج 

اعتربناه مانعا من الوقوع يف الع�سل.

العدل  مكانة  اإلــى  لطيفة  التفاتة  الــغــزايل  ولــالإمــام 
1 - املفردات، �ص 126.

2 - �سجرة املعارف، �ص222.
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تفاوت قيمتهما وماآلتهما وقد مثَّل  اإلى  بالنظر  والف�سل  
فقط  النجاة  �سبب  »والعدل  بقوله  التجارة  مبجال  لهما 
وهو يجري من التجارة جمرى راأ�ص املال والإح�سان �سبب 
الفوز ونيل ال�سعادة وهو يجري من التجارة جمرى الربح 
ول ُيعدُّ من العقالء من قنع يف معامالت الدنيا براأ�ص ماله 
ن اأن يقت�سر  فكذا يف معامالت الآخرة فال ينبغي للمتديِّ

على العدل واجتناب الظلم ويدع اأبواب الإح�سان«)1(.

- حكمه:

لقد وقفنا  اآنفًا على  كثري من الآيات القراآنية التي حتثُّ 
على الإح�سان بجميع �سيغه من ذلك :

 قوله تعالى  {چ چ چ ڇ  ڇ ڇ 
 { ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

)النحل:90(.

ية  يعطيه  ورود الأمر بالعدل والإح�سان  يف هذه  الآية املكِّ
الكليات  بجانب  كليَّة  ت�سريعية  و�سيغة  تاأ�سيلية  �سبغة  
النفو�ص  يف  برت�سيخها  املكية  الآيات  عنيت  التي  العقدية 
املوؤمنة، وذلك لتكون لبنة توؤ�س�ص للبناء العقدي والإمياين، 

1-  اإحياء علوم الدين، 74/2، دار القلم.
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مما يف�سح املجال ل حقا لالآيات  املدنية بتف�سيل الأحكام 
و�سياغتها.

يف  اآيــة  واأجمع  القراآن  قطب  الآيــة  هذه  اعُتربت  ولقد 
ر�سي  م�سعود  ابن  عن  روي  كما  وال�سر  للخري  اهلل  كتاب 

اهلل عنه.

وعن قتادة قوله »لي�ص من خلق ح�سن كان يف اجلاهلية 
يعمل وي�ستحب اإل اأمر اهلل تعالى به يف هذه الآية ولي�ص من 

خلق �سيء اإل نهى اهلل عنه يف هذه الآية«)1(.

ثون  كما اأُِثر عن علي ر�سي اهلل عنه اأّنه مرَّ بقوم يتحدَّ
فقال فيم اأنتم؟ فقالوا نتذاكر املروءة فقال اأو ما كفاكم 
اهلل عز وجل ذاك يف كتابه »اإن اهلل ياأمر بالعدل والإح�سان« 

1مفاتيح الغيب 263/20 فخر الدين الرازي  دار اإحياء الرتاث العربي
 لقد خ�س�ص جمموعة من العلماء هذه الآية بتاآليف خم�سو�سة مثل:

ابن  والإح�سان«  بالعدل  يامر  اهلل  »اإن  تعالى  قوله  تف�سري  يف  الإح�سان  نهاية   -
املو�سل.

بن  مرعي  الإح�سان«  و  بالعدل  يامر  اهلل  اإن  تعالى«  قوله  يف  العقيان  قالئد   -
الكرمي  يو�سف 

البحوث للدرا�سات ال�سالمية واإحياء  دار  ن�سرته  الأني�ص   احلكيم  عبد  –حتقيق 
الرتاث، دبي، ط2005.

- فتح الرحيم الرحمن يف تف�سرياآية »اإن اهلل يامر بالعدل و الإح�سان«، اأبو احل�سن 
علي ال�سربيني.
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فالعدل الإن�ساف والإح�سان التف�سل فما بقي بعد هذا. 

وعد  الإحــ�ــســان  يف  ــبــة  املــَحــبِّ الــقــراآنــيــة  ال�سيغ  ومـــن 
ڳ  ڳ  گ   گ  {گ  الثواب  بجزيل  املح�سنني 
ڳ})النحل30 (.{ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ})الزمر: 30(. 
ہ}  ہ  ہ  {ہ  اهلل  ــة  ــي مبــع ووعــــدهــــم 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  {ی  )الــعــنــكــبــوت:69( 
ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ   } حب})النحل:128(، 

ۅ ۉ} )الأعراف:56(.
اأكرب اجلزاء  وكفى بحبِّ اهلل  لهم  ووعدهم بحبِّ اهلل 
)البقرة:195(  ڤ}  ڤ  ہ  ٴۇ   } واأجــزلــه 

)املائدة: 13( ) َوہ ڤ ڤ( ) املائدة 93( 

يقول الإمام ابن عا�سور: »{ٴۇ ہ ڤ ڤ} 
تذييل للرتغيب يف الإح�سان ، لأن حمبة اهلل عبده غاية 
ما يطلبه النا�ص اإذ حمبة اهلل العبد �سبب ال�سالح واخلري 
دنيا واآخرة ، والالم لال�ستغراق العريف واملراد املح�سنون 

من املوؤمنني«)1(.

1- التحرير والتنوير، 405/2.
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العدل  ى  يتحرَّ اأن  عليه،  ،بل يجب  له  ينبغي  امل�سلم  اإن 
الأول  املنطلق  لأنها  عليه   املفرو�سة  الأحــكــام  جميع  يف 
حتّري  بينما  الأحكام،  �سائر  عليها  تقف  التي  والأر�سية 
باب  »مــن  الأ�سفهاين  الــراغــب  اليه  ذهــب  كما  املــكــارم 
ل  ل من اأهمل الفر�ص، ول تف�سُّ الف�سل والنفل، ول ُيقبل تنفُّ
من ترك العدل، بل ل ي�سح تعاطي الف�سل اإل بعد العدل، 
فاإن العدل فعل ما يجب، والتف�سل الزيادة على ما يجب، 
وكيف ي�سح ت�سور الزيادة على �سيء هو غري حا�سل يف 

ذاته، ولهذا قيل: ل ي�ستطيع الو�سول من �سيع الأ�سول.  

�سغله  ومن  فمعذور،  الف�سل  عن  الفر�ص  �سغله  فمن 
الف�سل عن الفر�ص فمغرور، وقد اأ�سار تعالى بالعدل اإلى 

چ  چ   } تعالى:  بقوله  املكارم  اإلى  وبالإح�سان  الأحكام، 
چ ڇ  ڇ } )النحل:90(«.)1(

بقوله  املفردات  يف  الأ�سفهاين  الراغب  اأكــده  ما  وهو 
»فتحّري العدل واجب وحتّري الإح�سان ندب وتطوع«)2(.

وقد لحظ الإمام اأبو هالل الع�سكري يف تف�سريه لهذه 

1 - الذريعة، �ص94.
2 - �ص126.
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الآية تداخل العدل والإح�سان فيما بينهما فقال: »والإح�سان 
داخل يف العدل، والعدل داخل يف الإح�سان، ومع هذا فاإن 
الفرق بينهما معروف، وقد يعطف ال�سيء على ال�سيء واإن 
كانا يرجعان اإلى �سيء واحد اإذا كان يف اأحدهما خالف 

لالآخر« )1(.

- جمال العدل والف�ضل:

»واأح�سنوا   : تعالى  قوله  عن  عا�سور  ابن  الإمــام  يقول 
اإن اهلل يحب املح�سنني« ''ويف حذف متعلق  اأح�سنوا  تنبيه 
على اأن الإح�سان مطلوب يف كل حال ويوؤيده قوله -�- 
كل  على  الإح�سان  كتب  اهلل  ''اإن    : ال�سحيح  احلديث  يف 
ر لنظرية الإح�سان، ذلكم  �سيء)2(«)3(، فهذا احلديث موؤطِّ
اأن الإح�سان ل ينبغي اأن يكون انتقائيا اأو يف مواطن دون 
اأخرى، بل ينبغي اأن يكون م�ستغرقا لكافة جوانب احلياة 
الإن�سانية، و»كل �سيء« هنا تفيد ال�ستغراق وتفيد مطلق 
لالإح�سان  مثَّل  النبي  اأن  واملثري يف هذا احلديث  العموم. 
ُي�ستغرب فيه الت�سرف بالإح�سان ولو �سدر فيه  يف مقام 

1- الوجوه والنظائر يف القراآن الكرمي، �ص 246ـ247، دار الكتب العلمية.
2 - رواه م�سلم .

3- التحرير والتنوير،  405/2  .
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هو  املقام  هذا  معذورا،  لكان  الإح�سان  غري  عن  الإن�سان 

مقام الذبح، ومقام القتل »فاإذا ذبحتم فاأح�سنوا الذبحة 
و اإذا قتلتم فاأح�سنوا القتلة«.

يقول الإمام ابن عبد ال�سالم »اإنَّ اهلل كتب الإح�سان يف 
كل �سيء حتى يف قتل ما اأمر بقتله، وذبح ما اأمر بذبحه، 

ورجم من اأمر برجمه..«)1(

لكان  اإح�سان  بغري  الإن�سان  اأتــاه  لو  املقام  اأن هذا  اأي   
نكون  اأن  اأُمرنا فيه  �سلبي، ورغم ذلك  لأنه مقام  معذورا 
اإح�سانًا يف  اأكرث  اأن نكون  اأولى  حم�سنني، فيكون من باب 

خمتلف املجالت املدنية واحل�سارية..

اإن حتري امل�سلم العدل يف الأحكام عند الت�ساف بها 
وحتقيقها يف حياته والتحقق بها تورثه �سفة العدالة التي 
من  الإن�ساف  اأبدا  بها  يختار  و»هيئة  للنف�ص  ف�سيلة  هي 
نف�سه على نف�سه اأول، ثم الإن�ساف والنت�ساف من غريه 
على  واخلــريي  الإيجابي  العائد  اإلــى  بالإ�سافة  ولـــه«)2(. 
بالعدل وحتّراه  اإذا همَّ  النا�ص  »والعادل مع  ال�سادر عنه 

1 - �سجرة املعارف، �ص348.
 ، الأمريكية  زريق، اجلامعة  ق�سطنطني  م�سكويه، �ص 18، حت:  الأخــالق،  تهذيب   -  2

بريوت 1996.
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فقد عدل مع نف�سه قبل اأن يعدل مع غريه«.)1(

ثم اإن انعدام ف�سيلة الف�سل يف حياة املجتمعات والأفراد 
والتجاوزات  الجتماعية  الأمــرا�ــص  من  ملجموعة  مــورث 

ال�سلوكية.

والنا�ص متى تركوا تعاطي الإح�سان والأف�سال وحتري 
تخلقا،  ول  خلقا  ل  ياأتونها  فال  بينهم،  فيما  العدالة 
ول رياء ول �سمعة، ول رغبة ول رهبة، ف�ساروا يف تعاطي 
الف�سيلة  فيهم  عدمت  احلمار،  كاأ�سنان  �سوا�سية  ال�سر 

والوفاء.)2(

�سالفا،  بنا  مرَّ  العدل كما  فوق  فالف�سل درجة  اإذن 
اأن جماله كل املعامالت بني النا�ص ما عدا املنازعات  اإل 

التي يف�سل فيها القا�سي.

ا يعطيه من عنده حتى يعطَيه  لأن احلاكم لميلك حقًّ
وزيادة  ففاقد ال�سيء ل يعطيه، واإمنا ينزعه من الظامل 

ې  ې  ې  ۉ   ۉ  لــلــمــظــلــوم. {ۅ  ويــعــطــيــه 
ې})الن�ساء:58(.

1 - الذريعة، 358،357.
2 - الذريعة،�ص 161.
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بينما �ساحب احلق  يف حالة الوفاق والوئام  ولي�ص يف 
فوق   يعطي  اأن  ميلك  الــذي  هو  اخل�سام  و  ال�سقاق  حالة 

مايجب عليه وياأخذ اأقل ما ي�ستحقه. 

ولالإمام الراغب الأ�سفهاين كالم نفي�ص يف هذا ال�سدد 
يقول فيه: »الإف�سال والإح�سان اأ�سرف من العدل اإذا كان 
احلكم بينك وبني غريك، فاأما اإذا حكمت بني اثنني فلي�ص 
اإل العدل، واإمنا الإح�سان اإلى املتحاكمني، ولهذا قال تعالى: 
{ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ} )املائدة:42(، وقال 

ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  {ۆ    تعالى: 
ۉ ۉ  ې ې ې ې} )الن�ساء:58(، وقال 

ملن له احلق: {ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  ىئ ىئ ی 
ی} )البقرة: 237(«، وقال يحيى بن معاذ: »ا�سحبوا 
ومع  ال�ستق�ساء،  العدل،  فمع  بالعدل  ل  بالف�سل  النا�ص 
الف�سل ال�ستبقاء، واإين لأرجو اأن يحا�سب اهلل تعالى عباده 
بالف�سل ل بالعدل، وقد اأمرهم اأن ي�ساحب بع�سهم بع�سا 
والإف�سال  الإح�سان  اأمر  تعالى  اهلل  م  عظَّ وقد  بالف�سل، 
)يــونــ�ــص:26(،  ٻ}  ٻ  ٻ  {ٻ  ــال:  ــق ف
وقال: وهل ياأمر احلكيم مبا ل يفعله؟ وكيف يرتك الكرمي 
اأكرم  الف�سل  اأن  بني  وقد  العدالة  على  ويقت�سر  التف�سل 
ُيرجى  ل  وكيف  املنزلتني-  اأدنـــى  عــن  –تعالى  واأف�سل 
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واأفعاله كلها عدل وعدله كله تف�سل، لأنه مبتدئ  تف�سله 
اأن  يجوز  وهل  تف�سل،  يلزم  ل  والبتداء مبا  يلزمه  ل  مبا 

يرتك التف�سل انتهاًء وقد حتّراه ابتداًء؟)1(«

يقال  »تارة  هو  بل  الف�سائل،  ف�سيلة من  يبقى  والعدل 
هو الف�سائل كلها من حيث اإنه ل يخرج �سيء من الف�سائل 
فعل  حتري  يف  »فالإن�سان  به،  الت�ساف  وينبغي  عنه«)2( 
العدالة يكون تام الف�سيلة اإذا ح�سل مع فعله هيئة مميزة 
من  النقطة  »يجري جمرى  العدل  كان  واإذا  لتعاطيه«)3(. 
الدائرة فتجاوزها من جهة الإفراط عدوان. والعدل اأي�سا 
»مــن و�سط  واأي عــدول عنه فهو خــروج  واعــتــدال،  و�سط 
بزيادة اأو نق�سان، ولذلك �سار اجلور واخلطاأ – بالإ�سافة 
والعدل  له،  نهاية  ز ما ل  – من حيِّ وال�سواب  العدل  اإلى 

ز املتناهي«)4(. وال�سواب من حيِّ

- العدل والف�ضل يف القراآن الكرمي:مناذج

القراآن  يف  والف�سل  العدل  قيمة  على  الوقوف  ميكن 
اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ويف  الكرمي بدون عناء يف كلِّ 

1 - الذريعة، 253-252.
2 - نف�سه.
3 - نف�سه.
4 - نف�سه.
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كلِّ جمالت الن�ساط الإن�ساين عباداٍت و عاداٍت ومعامالٍت 
وجناياٍت .

لأغلب  ية  املغطِّ القراآنية  الآيات  بع�ص  باإيراد  و�ساأكتفي 
الن�ساط الإن�ساين انتقاًء ل ا�ستق�ساًء اأو ا�ستقراًء، و يكفي 

من القالدة ما يحيط بالعنق.

ين: 1- الدَّ

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } املداينة  اآيــة   -
پ پ پ  ڀ} )البقرة: 282(.

اأن  ُيعقل  كيف  هو  الذهن  اإلى  يتبادر  الذي  والت�ساوؤل   
تكون اأطول اآية يف القراآن هي اآية املداينة عك�ص ما ينبغي 
الآيات  اأو  العقدية  الآيات الطوال، كالآيات  اأن تكون عليه 

العبادية؟

ز م�سروعية هذا الت�ساوؤل هو اأن الإن�سان لي�ص  والذي يعزِّ
ره بتوثيق ديونه نظرًا اإلى  يف حاجة اإلى من ياأمره اأو يذكِّ
يوؤكد  ومما  الفطري  احلر�ص   بحكم  ذلك  على  حر�سه 
قون الديون  فطرية هذا احلر�ص هو اأن غري امل�سلمني يوثِّ

من تلقاء اأنف�سهم.
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قويا  الطبع  داعــي  يكون  عندما  اأنــه  ال�سرع  عــادة  ومن 
فاإن داعي ال�سرع يكون �سعيفا، واأما اإذا كان داعي الطبع 
�سعيفا فاإن داعي ال�سرع يكون قويا.  يقول الإمام ال�ساطبي:  
»اإذا كان الداعي قويا جدا بحيث يحمله ـ اأي املكلف ـ قهرا 
على ذلك، مل يوؤكد عليه ـ اأي ال�سارع ـ  الطلب بالن�سبة اإلى 

نف�سه«)1(.

فاإن  ولهذا  للزواج  فطري  داٍع  عنده  مثال  فالإن�سان   
حد  الــى  قليلة  الـــزواج  على  حتث  التي  القراآنية  الآيـــات 
الندرة  واملتاأمل فيها يجدها ذات طابع ت�سديدي اختياري 
پ}  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڄ   ، )النور:32( 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ 
ژ    ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ   ڍ 
الآيات  بخالف  وهــذا    )221 ــة  الآي )البقرة  ڑ} 
القراآن  يف  جدا  كثرية  فهي  العبادية   وخا�سة  التكليفية 

الكرمي حيث داعي الطبع  �سعيف جدا  عند املكلف.

عك�سي  تنا�سب  فيها  امل�ساألة  فــاإن  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 
»كلما كان داعي الطبع �سعيفا كان داعي ال�سرع قويا«.

1 ـ املوافقات، ال�ساطبي، 138/2، حت: عبد اهلل دراز، ط7، 2005، دار الكتب العلمية.
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الطبع  داعــي  يكون  اأن  الإن�سان  يف  الأ�سل  فــاإن  اإذن، 
يدعوه اإلى توثيق الديون، فلماذا اأتت اآية طويلة جدا التي 
هي اأطول من بع�ص ال�سور الق�سرية لتكون فيها تفا�سيل 
مل  ــاإن  – ف يكونا  مل  »فـــاإن  الحــتــمــالت  جميع  لتفا�سيل 
ين؟ ثم ملاذا حثَّ  القراآن الكرمي   يكن...« يف اآية متعلقة بالدَّ
ين وندب اإليها؟ وملاذا اأطال  يف اجلزئيات  على كتابة الدَّ
والتفا�سيل اخلا�سة باملداينة اإلى حد اإعفاء املقرت�ص من 

ې  ين ودعوة املقر�ص اإلى اإ�سقاطه عنه {  ردِّ اأ�سل الدَّ

ى  ى ائ   ائ ەئ    ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  
ۈئ ۈئ        ېئ} )البقرة:280(؟

اآية املداينة  اأن  لعل الإجابة عن هذه الأ�سئلة تكمن يف 
اإذا  الديون  اأن  العدل، ذلك  الذي هو  الأدنى  حتقق احلد 
مل توثَّق ابتداًء فقد يقع املتداينون  يف الظلم انتهاًء. ولهذا 
اإج���راءات  يف  بالنخراط  مطالب  املقر�ض  ف��اإن  ال�سبب 
ُيعفَي املقرت�ص من  اأن  التوثيق والكتابة، واإن كان يف نيته 
ين لأن ذلك هو الذي يحمي املقر�ص من اأن يتجراأ  رد الدَّ
ابتداًء  اأنه ُمعفًى  اإذا علم  عليه املقرت�ص فيظلمه  خا�سة 

ين  بقرينة عدم كتابته وتوثيقه. من رد الدَّ
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امل�ساألة خ�سو�سًا- درجات  والف�سل عموما -ويف هذه 
ترتقي من الأدنى اإلى الأق�سى.

ه يف املوعد املن�سو�ص  فالعدل يف القر�ص هو الوفاء بردِّ
عليه يف العقد.

املقرت�ص مدة  اإمهال  فهو  الأدنى  الف�سل يف حده  واأما 
ر له الظروف {ې ى  ى ائ   ائ  تتي�سَّ اأن  اإلى 
ەئ    ەئ}، واأما الف�سل يف حده الأق�سى فاإنه ي�سل اإلى 
ۆئ}   ۇئ  ۇئ  كليا، {وئ  ين  الدَّ اإ�سقاط  درج��ة 
من  خري  بالإبراء  »ال�سدقة  ال�سالم  عبد  بن  العز  يقول 

الإنظار«)1(.

2 – الق�ضا�ص:

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ  تعالى:  قال 
ک} )البقرة:178( .

فالإن�سان بطبعه يحب اأن يقت�صَّ لنف�سه من املعتدي لأنه 
بالظلم من جّراء اعتداء غريه عليه  والقت�سا�ص  ي�سعر 
يتمَّ  اأن  العدل  ومن    . للمظلوم  الظامل حق طبيعي    من 

له ذلك  {ڈ ژ ژ ڑ          ڑ ک ک کک 

1 - �سجرة املعارف،�ص 181.
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گ   گ گ گ ڳ  ڳ } )البقرة:178(.
الروحي  وال�سفاء  الــذاتــي  الت�سامي  حالة  يف  ولكنه 
اًل ومكرمة، واأن ُي�سقط  والنقاء اخللقي يحبُّ اأن يعفو تف�سُّ
مع  كــان  ما  العفو  خــري   لأن  املقدرة  حالة  يف  الق�سا�ص 

املقدرة.

ــعــفــو كثرية  ــى ال والآيـــــــات الـــقـــراآنـــيـــة املــ�ــســجــعــة عــل
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  مـــنـــهـــا{ 
ٹ  ٿ  })178 لـــــــبـــــــقـــــــرة: )ا ڻ}  ڻ  ڻ  
ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  }  ،)92 })الن�ساء: ٹ
  { ٹ ٹ  ٿ   }،)40 )ال�سورى:  { ۇ ڭ 

ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   }  ،)134 ــــران: ــــم ع ل  )اآ
ڦ})الن�ساء:149(،                                                                                                                ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ 
{ڈ ڈژ ڑ ڑ ک ک ک} )النور:22(. 
ال�سالم  عبد  بن  الدين  عز  ــام  الإم يقول  ال�سدد  وبهذا 
عن  اأو  والق�سا�ص،  الدية  بالعفو عن  املقت�ص:  »واإح�سان 
ويوؤدي  باملعروف،  بها  فيطالب  الدية،  اإلى  الق�سا�ص 
ق�سا�ص  كل  عن  والعفو  باإح�سان.  اإليه  الدية  اجلاين 



41

واأف�سل«)1(. اآكد  فيه  خمتلف 

ويربئ  في�سقطه  حقا  ي�ستحق  اأن  »العفو  كــان.  واذا  
عنه من ق�سا�ص اأو غرامة«)2(، كما قال الإمام الغزايل، 
فاإن اإ�سقاط الق�سا�ض ُيعترب »من اأف�سل ال�سدقات« لأنه 
وت�سُرف  وال�سفات.  الأع�ساء  ببع�ص  اأو  باحلياة  ق  ت�سدُّ
من  اأ�سرف  �سيء  واأي  بــه،  ق  املت�سدَّ ب�سرف  ال�سدقات 

احلياة بعد �سالمة الأديان!.)3(

نف�سية  على  ولذيذ  خا�ص  وَطعم  اإيجابي  اأثــر  للعفو  و 
الت�سفي  لذة  من  اأطيب  العفو  لذة  »اأن  درجة  اإلى  امل�سلم 
لأن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة، ولذة العقوبة يلحقها 
ذمُّ الندم، والعقوبة اأَْلأَُم حالت ذوي القدرة، وهي طرف 
له  الظامل  وبني  بينه  يكون  ل  اأن  ر�سي  ومن  اجلــزع،  من 
ذلك  على  تعالى  اهلل  نبه  وقد  فلينت�سف،  رقيق  �سرت  اإل 

ے  ھ  {ھ  تعالى:  فــقــال  املــقــال،  مــن  بلطيف 
باإ�ساءته  امل�سيء  جمــازاة  ف�سمى  )ال�سورى:40(  ے} 

1- �سجرة املعارف، �ص 171.
2  اإحياء علوم الدين، املطبعة العامرة، 3 /125.

3- �سجرة املعارف، �ص 180.
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گ  ک    ک  ک  {ک  تــعــالــى:  وقـــال  اإ�ـــســـاءة، 
املجازي  ف�سمى  )الــبــقــرة:194(  ڳ}  گ  گ  گ 
اإياه،  يكون  اأنه قد كاد  تنبيها على  على  العتداء معتديا 
والعقوبات فيما بني النا�ص اأقبحها ما كان فيما مل يظهر 

بالفعل.)1(

 والعفو ف�سيلة  مندوبة لقول اهلل تعالى {ڄ ڃ   ڃ  
ڃ ڃ چ چ}.)الأعراف:199(

قال جعفر ال�سادق : اأمر اهلل نبيه مبكارم الأخالق يف 
هذه الآية ، ولي�ص يف القراآن اآية اأجمع ملكارم الأخالق من 
هذه الآية. وقال �سلى اهلل عليه و�سلم : »بعثت لأمتم مكارم 

الأخالق«)2( )3(. 

وقد اأمر القراآن الكرمي بالعفو اأخذًا ل اإعطاء، رغم اأنه 
ل، ولكن احلكمة يف هذا التعبري  يف الواقع اإعطاء لأنه تف�سُّ
اإ�ساعة هذه القيمة اخللقية التي قد ي�سعب  القراآين هي 
على كثري اأن يتخلَّق بها خا�سًة اإذا ا�ست�سعر املاأمور به باأنه 
والبخل  الف�سيلة  بهذه  ال�سنِّ  اإلى  يدعوه  ما  وعطاء  بذل 

1 - الذريعة: 344-342.
2 - رواه اأحمد  عن اأبي هريرة ر�سي اهلل .

3 اجلامع لأحكام القراآن )345/7(.
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بها. بينما قد يت�سجع اإذا ُدعَي اإلى الأخذ بدل العطاء.

هذا بالإ�سافة اإلى اأن الإن�سان ي�ستجيب تلقائيا ملا فيه 
د يف ما فيه عطاء.ومبالحظة هدا التعبري  اأ و يرتدَّ اأخذ ويتلكَّ
الذي ا�ستعملته الآية  ميكن القول باأنَّ العفو اإذا كان عطاًء 

ابتداًء وحاًل فاإنه  اأخذ انتهاًء وماآًل.

 العتداء: 3- ردُّ

{ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ} 
)البقرة: 195(

يقول الإمام الراغب »ف�سمي اعتداء و�سيئة، وهذا النحو 
اأن  چ چ چ ڇ  ڇ}   } بقوله:  املعني  هو 

يقابل اخلري باأكرث منه وال�سر باأقل منه«)1(

ــد الأدنــــى الـــذي هو  ــل احل ــداء باملثل ميــثِّ ــرد العــت  ف
فيتمثَّل  الإح�سان  هو  الــذي  الأق�سى  احلد  ــا  واأّم العدل، 
ڤ}  ڤ  ہ  ٴۇ  وٻ   } وعال  جل  قوله  يف 

)البقرة:195(.

وعن حكمة ورود الأمر بالإح�سان يف هذا ال�سياق  يقول 
الأمر  ذكر  بعد  بالإح�سان  الأمر  »ويف  عا�سور  ابن  الإمــام 

1- املفردات، �ص329. 
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بالعتداء على املعتدي والإنفاق يف �سبيل اهلل والنهي عن 
اأّن كّل هاته الأحوال  اإلى التهلكة اإ�سارة اإلى  الإلقاء باليد 
يالب�سها الإح�سان ويحفُّ بها ، ففي العتداء يكون الإح�سان 
والقتناع  العتداء  يف  والقت�ساد  احلدود  عند  بالوقوف 
مبا يح�سل به ال�سالح املطلوب، ويف اجلهاد يف �سبيل اهلل 
اأموال  وبحفظ  واملغلوب  بالأ�سري  بالرفق  الإح�سان  يكون 
املغلوبني وديارهم من التخريب والتحريق ، والعرب تقول: 
)ملكت فاأ�سجح ( ، واحلذر من الإلقاء باليد اإلى التهلكة 

اإح�سان«.)1(

4- النت�ضار:

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ      {ۋ  وجــل:  عز  اهلل  قال 
ې ې ې} )ال�سورى:41(

وقال �سبحانه وتعالى: {ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ} 
»مدحهم  ال�سالم  عبد  ابن  الإمــام  يقول  )ال�سورى:39(، 
لكان  عليه  زادوا  لو  اإذ  عليه.  يزيدوا  لأنهم مل  بالنت�سار 

تعديا ومل يكن انت�سارا«)2(.

1 - التحرير والتنوير، )405/2(.
2- �سجرة املعارف، �ص 371.
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5- الرفق يف رد ال�ضائل:

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  {ڭ  ـــى:  ـــال ـــع ت اهلل  قـــــال 
{ٱ  وقـــال:  )الـــبـــقـــرة:263(،  ۈ}  ۆ   ۆ 
ڀ   ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
وقــال: {ڱ ڱ ڱ ں}  ــراء:28(،  ــس ڀ} )الإ�

)ال�سحى:10(.

منك�سر  »ال�سائل  ال�سالم  عبد  بن  العز  الإمــام  يقول 
الرد  �سوء  ذلــك  اإلــى  �سممت  فــاإذا  ال�سوؤال  وذلِّ  بالفقر 
من  اأقل  فال  بالبذل  اإليه  حت�سن  مل  فاإن  ك�سره.  ت�ساعف 

ح�سن الرد«)1(.

1- �سجرة املعارف، �ص268.
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اإطار العدل والف�ضل يف العالقة الزوجية

ر  ُتَدثِّ التي  التف�سيلية  القراآنية  الآيات  ا�ستعرا�ص  قبل 
الأ�سرة امل�سلمة بقَيم الف�سل، يح�سن بنا اإيراد بع�ص الآيات 
ل اإطار ال�سورة الوظيفية التي ينبغي اأن  القراآنية التي ت�سكِّ

تكون عليها الأ�سرة امل�سلمة.

لالإطار.  والتَّحديدية  التَّجميلية  الوظيفة  نعلم  ونحن 
فالإطار ير�سم احلدود التي ينبغي  األَّ تتجاوزها ال�سورة 

بالإ�سافة اإلى اأنه يزيد ال�سورة جمال.

-الآية الأوىل: هي  قول اهلل عزَّ وجل{ ڻ ۀ 

ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    
ے   ے} )�سورة الفرقان: 74(.

على  دعــــاًء  ـــــواردة  ال الــكــرميــة  ــــة  الآي هـــذه  ت�سمنت 
املتعة  بني  اجلامعة  الأ�سرة  وظيفة  الرحمن  عباد  ل�سان 
الأعني  به  َتقرُّ  ــزواج  ال اأنَّ  يف  تتمثَّل  فاملتعة  والر�سالية، 
املتزوج  املوؤمن  فيها  يكون  والر�سالية  وا�ستمتاعا،  اإجنابا 

ر�ساليا بل اإمام املتقني.

�سياق  لأنها جاءت يف  املو�سوع  الآية حمورية يف  وهذه 
يقول  الرحمن«،  »عبيد  �سياق  يف  ولي�ص  الرحمن«  »عباد 
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ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  } وعــال:  جلَّ  احلق 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
)�ســــــورة   { ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  
وتعالى �سفاتهم  �سبحانه  د احلُق  فعدَّ الفرقان:63ــــ64(، 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ     ۀ  ڻ   } قال:  اأن  اإلى 
})�سورة  ے  ے    ھ   ھ  ھ  ھ 
اأن العبادية يف القراآن الكرمي  �سفة  الفرقان:74( ذلكم 
العبيدية  بخالف  الألوهية  مبقت�سى  انتقائية  ا�سطفائية 
التي هي �سفة قهرية يجتمع وي�سرتك فيها النا�ص مبقت�سى 
الربوبية فاهلل عزَّ وجل يقول: {جح مح جخ حخ} 
العبيد كافرهم  )�سورة ف�سلت: 46(، فاملق�سود هنا كل 
وموؤمنهم، ولكن العباد يف القراآن تطلق دائما على الذين 
عباد  الذين هم   ل  اختيارا  عبادا هلل  يكونوا  اأن  اختاروا 
الآيات  تتبعنا  اإذا  بجالء  هذا  لنا  ويظهر  ا�سطرارا،  هلل 

ۇ  ۇ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   {ۓ  القراآنية، 
 )63 )الفرقان:  ٴۇ}  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

{ٿ   )186 )الــبــقــرة:  ەئ}  ائ  ائ   {ى 
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ڤ}  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ 
)الأعراف: 32(.

ذكر  اإذا  القراآن  يف  »العباد«  اأن  اإلى  نخل�ص  هنا  ومن 
اإلى  ين�سرف اإلى العبادية ال�سطفائية النتقائية، ولي�ص 

مطلق العبودية التي ي�سرتك فيها عامة  النا�ص.

ة العباد الذين هم عباد الرحمن  ميثَّلون  فاإذا كان خا�سَّ
هم �سجدا وقياما،  القمة يف الورع والتديُّن لأنَّهم يبيتون لربِّ
اأن  يتعار�ص  يــتــزوجــوا،ول  اأن  اإطالقا  ينايف  ل  هــذا  فــاإن 
يتزوجوا بخلفية ا�ستمتاعية مع مقت�سيات الر�سالية، ولهذا 
فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم  يقول عن نف�سه -وهو الذي  
ميثِّل القمة العبادية ال�سطفائية- »ُحبٍّب اإيلَّ من دنياكم 
الن�ساء و الطيب«)1(، ولكن  الذي مييزه عن جميع النا�ص 
»وجعلت قرة عيني يف ال�سالة« مبعنى ميكنك اأن ت�ستمتع 

ماديا وج�سديا بت�ساوق  مع ال�ستمتاع معنويا و روحيا.

دعاًء  وردت  التي  الآيــة  هذه  من  ن�ستخل�ص  اأن  وميكن 
على ل�سان عباد الرحمن اإ�سارتني منهجيتني:

1- عن اأن�ص بن مالك رواه احمد، والن�سائي ، واحلاكم يف م�ستدركه وقال: �سحيح على 
�سرط م�سلم.
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قيمية  ذات حمولة  الأدعية  هذه  كون  الأولــى يف  تتمثل 
ومن هنا، ينبغي اإعادة العتبار  القيمي للدعاء و األَّ ي�سبح 

التعامل معه باعتبار الطلب فح�سب. 

ميثلون  الذي  العباد  هــوؤلء  اأن  يف   فتتجلى  الثانية  اأما 
مثال للتدين، بل قمة التدين، ل يتنافى اإطالقا عندهم هذا 
املقام مع اللتفات  اإلى احلاجيات  البيولوجية والغريزية، 
وال�ستمتاع بها، وعدم الكتفاء بها يف  ُبعدها ال�سروري، 

بل اإتيانها حتى يف ُبعدها التح�سيني و املكارمي.

- الآية الثانية: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  
ڳ}  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

)الروم: 21(.

وميكن اأن نتعامل مع هذه الآية يف اأربعة م�ستويات:

وبناء  الزوجية  الكرمي  القراآن  الأول:اعــتــرب  امل�ضتوى 

ر  الأ�سرة  من اآيات اهلل، والآية الكونية مدعاة للتاأمل املتفكِّ
ر املتاأمل امتثال لقوله تعالى { ڈ ژ     ژ ڑ  و التفكُّ
ک    گ گ گ گ  ڑ ک ک ک 
ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں 
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عــمــران:190 -191( {چ ڇ ڇ ڇ  اآل   ( ہ} 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ 
ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  
ھ  ہ  ہ   ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 
ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې ې ې ى ى 

ۈئ}  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ    ائ 
)الروم:20ـــــ24(.

�سراحة  عليه  من�سو�ص  الأ�سرية  الآيــة  يف  ر  فالتفكُّ
ر  بقوله تعالى »اإن يف ذلك لآيات لقوم يتفكرون«، وهو تفكُّ
متجدد للوقوف على املعاين املتعددة والدللت  املتجددة  
التي توحي بها الأ�سرة مفهومًا ووظيفًة  بعيدا عن التعامل 
ظاهرة  باعتبارها  الأ�ــســرة  مع  والبليد  والــبــارد  ال�ساذج 

اجتماعية ماألوفة وعادية..

امل�ضتوى الثاين:  اأن اهلل عز و جل اعترب الإن�سان الذي 

يتزوج امراأة واإن كانت غريبة عنه فاإمنا يتزوج جزءا منه 
ال له  لأنها من نف�سه {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ومكمِّ
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بالنفور  ال�سعور  لرفع  مدعاة  وذلــك  ک}،  ک  
ب�سبب الغربة والوح�سة.  

األ يكونا  يقول الإمام ابن عا�سور: »لأن الزوجني يكرث 
حتى  التزوج  عقد  اأول  يف  ال�سطحابي،  و�سببه  قريبني 
اأن اهلل  اإل  الآخر خلقه،  ويكت�سب كل من  املعا�سرة  تطول 
تعالى جعل يف رغبة الرجل يف املراأة اإلى حد اأن خطبها، 
ويف ميله اإلى التي يراها، مذ انت�سبت به واقرتنت، ويف نيته 
معا�سرتها معا�سرة طيبة ، ويف مقابلة املراأة الرجل مبثل 
ذلك ما يغرز يف نف�ص الزوجني نوايا وخواطر �سريفة وثقة 
معا�سرة  تعقبها  ثم  اجلبلي،  ال�سبب  مقام  تقوم  باخلري، 

واإلف تكمل ما يقوم مقام ال�سبب ال�سطحابي«)1(.

والزوجية قانون كوين وَخلقي كما هو من�سو�ص عليه يف 
الآيات املتلوة ومبثوث يف الآيات املجلوة كما يف قوله تعالى 

ڀ  پ   پ  پ  پ   ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ       }
ٹ  ٿ     ٿٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  

ٹ } )ال�سورى:11(.

ىب  مب  خب  حب   جب  يئ  ىئ  مئ  {حئ  وقوله: 
يب جت حت} )النحل: 72(.

1- التحرير والتنوير ، )460/2(.
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والزوجية الأ�سرية نعمة عظمى، »اإذ جعل قرين الإن�سان 
الإن�سان  ل�سُطّر  ذلك  له  يجعل  ولو مل  نوعه،  من  متكّونًا 
بذلك  التاأنُّ�ص  يح�سل  فلم  اآخــر  بنوع  التاأنُّ�ص  طلب  اإلــى 
للزوجني. وهذه احلالة واإن كانت موجودة يف اأغلب اأنواع 
غريه  يدركها  ول  الإن�سان  يدركها  نعمة  فهي  احليوان 
بها  ينفرد  اأن  الّنعمة  قوام ماهّية  ولي�ص من  الأنــواع.  من 

املنعم عليه«)1(.

وللزوجية الأ�سرية ظالل معنوية ونف�سية وعاطفية تلقي 
اأنَّ »الو�سف بالزوج يوؤذن  بها على احلياة العائلية. ذلك 
وقرينُة  املــراأة  قرين  بالزوج  �سّمي  فلذا  لآخــر،  مبالزمته 
اهلل  األهمه  اإذ  الإن�سان  بها  اخت�ّص  نعمة  وهــذه  الرجل. 
جعل قرين له وجبله على نظام حمّبة وغرية ل ي�سَمحان 
وتن�سرف  اإناثها  العجماوات  ُتهمل  كما  زوجه  باإهمال  له 

اإناثها عن ذكورها«.)2(

اإ�سارة تربوية منهجية  لنا  تتبنيَّ  الآية،  تاأملنا يف  واإذا   
هاّمة، هي اأن الزوجني اإذا اعترب كل واحد منهما اأن الآخر 
جزء منه وامتداد له فاإن حبَّ اأحد الزوجني لنف�سه ل بدَّ اأن 
ين�سرف اإلى زوجه، بل حتى الأنانيات الفردية و ال�ستئثار 

1-  التحرير والتنوير، 218/14.
2 - نف�سه.
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�سيكون  لنف�سه  عادًة  الإن�سان  به  ي�ستاأثر  الذي  ال�سخ�سي 
حل�ساب الزوجني  ولي�ص على ح�ساب اأحدهما.

ابن  الإمــام  لحظه  كما  لل�سكن  مدعاة  الزوجية  وهذه 
علة  كان  ولو  منه،  اأنها  ال�سكون  علة  »فجعل  بقوله:  حزم 
ي�ستح�سن  األ  لــوجــب  اجل�سدية  الــ�ــســورة  ح�سن  احلــب 

الأنق�ص يف ال�سورة«)1(.

- امل�ضتوى الثالث: اأن اهلل عز وجل قال: {ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ} ومل يقل 
ال�سكن  »مع«  الأزواج يحققون  لت�سكنوا معها، و كثري من 
الفرق  و  اأزواجــهــم،  »اإلــى«  ال�سكن  يحققون  ول  اأزواجهم 
بني ال�سكن »مع« وال�سكن »اإلى« فرق بني املعيار احلجري 
واملعيار الب�سري، فكل زواج قائم على املعيار املادي هو الذي 
معيار  فيه  يتحقق  الذي  والــزواج  مع،  ال�سكن  فيه  يتحقق 
الدين  »فاظفر بذات الدين تِربت يداك«)2( »اإذا جاءكم 
من تر�سون دينه وخلقه فزوجوه«)3( هو الذي يتحقق معه 
ال�سكن »اإلى«، ولهذا انهارت جمموعة من زيجاتنا  لأنها 

املوؤ�س�سة  عبا�ص،  اإح�سان  حتقيق:  حــزم(،  ابن  ،)ر�سائل   94/  1 احلمامة،  طوق   -  1
العربية للدرا�سات والن�سر بريوت 1980.

2 رواه البخاري يف كتاب النكاح.
3 رواه الرتمذي.
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ال�سكن  لها  حتقق  حيث  فقط  املادي  اجلانب  على  زت  ركَّ
»مع« ومل يتحقق لها ال�سكن »اإلى«.

يقول الإمام ويل اهلل الدهلوي: »فاملال واجلاه مق�سد 
من  ي�سبهه  وما  الر�سم.واجلمال  حجاب  عليه  غلب  من 
الطبيعة.والدين  حجاب  عليه  غلب  من  مق�سد  ال�سباب  
ب بالفطرة فاأحب اأن تعونه امراأته يف دينه  مق�سد من تهذَّ

ورغب يف �سحبة اأهل اخلري«)1(.

گ  والرحمة{گ  املودة  الرابع:  امل�ضتوى   -

وامتدادًا  ابتداًء  قائمة  الزوجية  والعالقة  ڳ}  گ 
على احلب، واحلب يف حياة النا�ص قائم على عدة اعتبارات 
يقول م�سكويه :»املحبة اأنواع واأ�سبابها تكون بعدد اأنواعها، 
والثاين:  �سريعا،  وينحلُّ  �سريعا  ينعقد  ما  اأنواعها  فاأحد 
ينعقد بطيئا  والثالث: ما  وينحلُّ بطيئا،  �سريعا  ينعقد  ما 
بطيئا،  وينحلُّ  بطيئا  ينعقد  ما  والرابع:  �سريعا،  وينحلُّ 
واإمنا انق�سمت اإلى هذه الأنواع فقط لأن مقا�سد النا�ص يف 
اللذة،  رابع وهي  بينها  مطالبهم و�سريهم ثالثة ويرتكب 

واخلري، واملنافع واملرتكب منها«)2(.

1 حجة اهلل البالغة 190/2 دار اجليل ط1 .
2 تهذيب الأخالق �ص 136-135.
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انعقادها  وا�ستمرارها متعددة، »فاأما املحبة  واأ�سباب 
وتنحل  �سريعا  تنعقد  التي  فهي  اللذة  �سببها  يكون  التي 

�سريعا، وذلك اأن اللذة �سريعة التغري...

اإذا كان فيها اخلري  واأما التي ترتكب من هذه الثالثة 
فاإنها تنعقد بطيئا وتنحلُّ بطيئا.

التي تنعقد بطيئا  التي �سببها املنافع فهي  واأما املحبة 
وتنحلُّ �سريعا.

واأما املحبة التي �سببها اخلري فهي التي تنعقد �سريعا 
وتنحل بطيئا.

وهذه املحبات كلُّها حتدث بني النا�ص خا�سة لأنها تكون 
ة ويكون فيها جمازاة ومكافاأة«)1(. باإرادة ورويَّ

ٺ}  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   {پ  الــثــالــثــة:  الآيـــــة   -
)�سورة البقرة: 184(.

عليه  تكون  اأن  ينبغي  مبا  توحي  الكرمية  ــة  الآي فهذه 
القراآن  فتعبري  الزوجية،  العالقة  اأو  الأ�سرية  العالقة 
اأكرث  له  اللفظ »لبا�ص«  الكرمي عن العالقة الأ�سرية بهذا 

1- نف�سه .
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اأبعاد  خم�سة  على  يحيل  املــادي  اللبا�ص  لأن  معنى)1(  من 
وُبعد  ال�سرت،  ُبعد  ل،  التجمُّ ُبعد  على الأقل: ُبعد الدفء، 

الختيار. وُبعد  اللت�ساق، 

اأن  ينبغي  ِللِّبا�ص  احل�سية  والأبعاد  الإيحاءات  هذه  كل 
تن�سرف اإلى اأبعاد معنوية يف العالقة الزوجية، فالعالقة 
لأنها  العاطفي،  الــدفء  فيها  يتحقق  اأن  يجب  الزوجية 

الآية  يف  الــوارد  اللبا�ص  معنى  يف  وبيانية  بالغية  اإ�سارات  املف�سرين  عند  وردت   -  1 
قال المام القرطبي : »اأ�سل اللبا�ص يف الثياب، ثم �سمي امتزاج كل واحد من الزوجني 
ب�ساحبه لبا�سا، لن�سمام اجل�سد وامتزاجهما وتالزمهما ت�سبيها بالثوب. وقال النابغة 

اجلعدي: 
    اإذا ما ال�سجيع ثنى جيدها          تداعت فكانت عليه لبا�سا

وقال اأي�سا: 
    لب�ست اأنا�سا فاأفنيتهم            واأفنيت بعد اأنا�ص اأنا�سا

وقال بع�سهم: يقال ملا �سرت ال�سيء وداراه: لبا�ص. فجائز اأن يكون كل واحد منهما �سرتا 
ل�ساحبه عما ل يحل اجلامع« 2 / 314- 315 .

اأما  المام فخر الدين الرازي فقد قال »اأنه ملا كان الرجل واملراأة يعتنقان، في�سم كل 
اإلى ج�سم �ساحبه حتى ي�سري كل واحد منهما ل�ساحبه كالثوب  واحد منهما ج�سمه 
الذي يلب�سه، �سمي كل واحد منهما لبا�سا، ... اأنه تعالى جعلها لبا�سا للرجل، من حيث 
اإنه يخ�سها بنف�سه، كما يخ�ص لبا�سه بنف�سه، ويراها اأهال لأن يالقي كل بدنه كل بدنها 

كما يعمله يف اللبا�ص...
 يحتمل اأن يكون املراد �سرته بها عن جميع املفا�سد التي تقع يف البيت، لو مل تكن املراأة 
حا�سرة، كما ي�سترت الإن�سان بلبا�سه عن احلر والربد وكثري من امل�سار« مفاتيح الغيب، 

.5/267
اأما الإمام ابن عا�سور فقدعلل ورود هذا اللفظ بكونه »تاأكيدًا ل�سدة التلب�ص والت�سال 

من كل جهة«...التحرير والتنوير)158/28(.
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عالقة  قائمة على اللت�ساق و احلميمية، والعالقة الزوجية 
قائمة على ال�سرت، لي�ص فقط �سرت العالقة احلميمية، بل 
حتى �سرت الأ�سرار الزوجية واحلر�ص األَّ تخرج واألَّ ت�سيع، 
اأن الأ�سرار الزوجية عبارة عن عورات والإن�سان  باعتبار 
اإن  ثم  املعنوية،  اأو  املادية  �سواء  العورات  ي�سرت  اأن  اأُمــر 
ينبني  اأن  ينبغي  الــزواج  فمبداأ  نختاره،  ما  عــادًة  اللبا�ص 

على الختيار و لي�ص على الإجبار.

ية اخلم�سة ِللِّبا�ص  ومن هذا املنطلق، فهذه الأبعاد احل�سِّ
تن�سرف اإلى اجلانب املعنوي  يف العالقة الزوجية وينبغي 

للمتزوجني اأن يحققوه يف حياتهم الأ�سرية.

ی}  ی  ىئ  ىئ   } الــــــرابــــــعــــــة:  الآيـــــــــــة   -
)البقرة:237(.

وهذه الآية فيها اإ�سارة بالغية يجدر التنويه بها، ذلكم اأن 
اهلل جلَّ وعال اعترب الف�سل موجودا اأ�سال  يف فطرة الأزواج 
ولي�ص اأمرا طارئا عليهم، فقط ُيحتاج لأن يتمَّ التذكري به 
يف حقِّ الأزواج لكي ل ُين�سى، فالف�سل قيمة اأ�سلية واأ�سيلة 

يف حياة الزوجني ولي�ص قيمة دخيلة عليهما.

الف�سل»لزيادة  ن�سيان  بعدم  الأمــر  اأن  اإلــى  بالإ�سافة 
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ويف  الــدنــيــوي،  ل  التف�سُّ مــن  فيه  مبــا  العفو  يف  الرتغيب 
باع ال�سليمة حبُّ الف�سل ... فاأُمروا يف هاته الآية باأن  الطِّ
يتعاهدوا الف�سل ول ين�سوه ؛ لأن ن�سيانه يباعد بينهم وبينه، 
في�سمِحلُّ منهم ، ومو�سك اأن يحتاج اإلى عفو غريه عنه يف 
واقعة اأخرى، ففي تعاهده عون كبري على الإلف والتحابب، 
وذلك �سبيل وا�سحة اإلى الحتاد واملوؤاخاة والنتفاع بهذا 

الو�سف عند حلول التجربة«)1(.

1- التحرير والتنوير 2/ 465.
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اجتاهات العدل والف�ضل يف القراآن الكرمي:

يف جمال الأ�ضرة

العدل  على  تقوم   اأن  ينبغي  ل  الزوجية  العالقة  اإن    
باعتباره موؤطرا  الف�سل  تقوم على  اأن  ينبغي  بل  فح�سب، 
وحا�سنًا لتلك العالقة ،  بحيث اإذا اأخطاأ الإن�سان الف�سل 
يف تفا�سيل حياته الزوجية، فاإنه ي�سقط يف مرتبة العدل، 
ل عن مرتبة العدل اإلى مرتبة الع�سل . واإذا كان القراآن 
الجتماعية  العالقات  يف  الف�سل  اإلــى  نــدب  قد  الكرمي 
اأولى  باب  فمن  اجلنائية،  والعالقات  املالية  والعالقات 
اأن يكون الف�سل مطلوبا يف العالقة الزوجية، وذلك لعدة 
اعتبارات منها اأن الإن�سان قد ل يحتاج اأو ي�سطرُّ اإلى تلك 

املجالت، كالقرتا�ص، اأو  الق�سا�ص...

بينما العالقة الزوجية اأو الأ�سرية هي عالقة �سرورية 
ودائمة و دائبة ول ي�ستغني اأي اإن�سان عنها �سواًء اأكان اأبًا 
اأو زوجًا اأو ابنًا.  لأن الأ�سرة هي اخللية الجتماعية التي 
حميمية  اأنَّها  اإلى  بالإ�سافة  وبها.  فيها  اإن�سان  كلُّ  يعي�ص 
ية،  والتَّما�صِّ  وقائمة على الحتكاك اليومي واملعا�سرة احل�سِّ

النف�سي، مما ي�ستدعي اخت�سانا قيميًا من الف�سل  .
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اإّل بجناحي  اأن حتلِّق  الزوجية ل ميكن  اإن العالقة  ثم 
لها  يتحقق  حتى  الجتماعي  الف�ساء  يف  والف�سل  العدل 
ال�ستقرار وال�ستمرار وال�ستثمار. و الكتفاء بجناح واحد 
ل ي�سمن يف اأح�سن الأحوال اإلَّ النهو�ص والإقالع و التحليق 

القريب ل البعيد.

يف  القراآن  يف  والف�سل  العدل  اأن  نالحظ  اأن  ميكن  و   
جمال الأ�سرة يتجهان اإلى كل اأفراد ومكونات الأ�سرة .

- النوع الأول: الف�ضل من الرجل اإىل املراأة

القراآن الكرمي، ونورد  الغالب يف  النوع هو   يعترب هذا 
بع�ص هذه الأحكام باآياتها على �سبيل الإ�سارة والإثارة. 

ٻ}  ٻ  ٻ  {ٱ  -الــــــقــــــوامــــــة 
)الن�ساء:34(.

التي  تتفّرع عنه الأحكام  ُكلِّّي  اأ�سل ت�سريعي  الآية  هذه 
يف الآيات بعده )1(، واإذا تاأملناها فاإنها تفيد وحتيل على 
يكون  بــاأن  فقط  مطالبا  لي�ص  الرجل  لأن  الف�سل،  قيمة 
قائمًا ب�سوؤون الأ�سرة، فالقائمون هم الذين يحققون احلد 
)هكذا  امًا  قوَّ يكون  بــاأن  مطاَلب  ه  ولكنَّ العدل،  ــى/  الأدن

1- التحرير والتنوير  402/2.
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احلد  اإلى  الت�سوُّف  و  التكثري  تفيد  التي  املبالغة(  ب�سيغة 
فّعال  »َقــّوام«  القرطبي  الإمــام  القيام.يقول  من  الأق�سى 
فيه  بالنظر  وال�ستبداد  ال�سيء  القيام على  للمبالغة؛ من 
على  هو  الن�ساء  على  الّرجال  فقيام  بالجتهاد.  وحفظه 

هذا احلد«)1(. 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ   {ہ  -الــطــالق 
ھ} )البقرة:229(.

اأن  خمافة  �سيء  على  اليد  قب�ص  حقيقته  »والإم�ساك 
ي�سقط اأو يتفلَّت ، وهو هنا ا�ستعارة لدوام املعا�سرة«)2( .

يطلق  اأن  اأراد  اإذا  باأنه  للرجل  ه  موجَّ اخلطاب  فهذا   
املراأة فليطلقها باإح�سان ل بعدل، لأن الطالق مقام �سلبي 
َرين و ميكن اأن ت�سدر عنهما اأخطاء  والزوجان يكونان متوتِّ
ى الإح�سان حتى اإذا اأخطاأ  وت�سنُّجات، اإذن فال بد اأن ُيتحرَّ
الزوجان درجة الف�سل وقعا يف درجة العدل ومل يقعا عن 

درجة العدل اإلى درك الع�سل.

للوداد،  حفظ  واملفارقة  امل�ساحبة  ح�سن  »يف  اإن  ثم 
حبِّ  على  القلوب  ُجبلت  اإذ  والعداوة،  البغ�ساء  من  وبعد 

1- اجلامع لأحكام القراآن 5/ 168  اأبو عبد اهلل القرطبي    دار الكتب العلمية .
2- التحرير والتنوير ج407/2.
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من اأح�سن اإليها وبغ�ص من اأ�ساء اإليها«.)1(

 وهناك ملحظ اآخر اأ�سار اإليه الإمام ابن عا�سور بقوله
 فالأمر »اإم�ساك مبعروف اأو ت�سريح  باإح�سان« على طريقة 
»ف�سرب جميل «  ...واملق�سود من هذه اجلملة اإدماج الو�ساية 
بالإح�سان يف حال املراجعة ، ويف حال تركها ، فاإن اهلل كتب 
املق�سود  اأن  هذا  من  ظهر  ،وقد  �سيء  كل  على  الإح�سان 
من اجلملة هو الإم�ساك اأو الت�سريح املْطَلقني واأما تقييد 
الإم�ساك باملعروف والت�سريح بالإح�سان ، فهو اإدماج لو�سية 
اأخرى يف كلتا احلالتني ، اإدماجًا لالإر�ساد يف اأثناء الت�سريع .

 

من  معامالتهم  يف  النا�ص  عرفه  مــا  هــو  هنا  واملــعــروف 
التي     العادات  قررتها  اأو  الإ�سالم  قررها  التي  احلقوق 
ل تنايف اأحكام الإ�سالم . وهو ينا�سب الإم�ساك لأنه ي�ستمل 
على اأحكام الع�سمة كلها من اإح�سان معا�سرة، وغري ذلك، 

فهو اأعم من الإح�سان . 

واأما الت�سريح فهو فراق ومعروفه منح�سر يف الإح�سان 
اإلى املفارقة بالقول احل�سن والبذل باملتعة ، كما قال تعالى: 
{گ گ ڳ ڳ} ) الأحزاب:49( وقد 

1- �سجرة املعارف، �ص: 223.
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حليهن  من  ومينعونهن  املطلقات  يظلمون  الأزواج  كــان 
يف  عرفة  ابــن  قــال  فيهن،  الطعن  ويــكــرثون  وريا�سهن، 
باإح�سان  فاإم�ساك  قيل  هال  قلت  »فــاإن  )تف�سريه(: 
املعروف  بــاأن  يجيبون  عادتهم  قلت  مبعروف  ت�سريح  و  اأ
واإعطاء  الع�سرة  ح�سن  املعروف  اإذ  الإح�سان  من  اأخــف 
حقوق الزوجية ، والإح�سان األ يظلمها من حقها فيقت�سي 
الإعطاء، وبذل املال اأ�سق على النفو�ص من ح�سن املعا�سرة 
الع�سمة،  دوام  املقت�سي  الإم�ساك  مع  املعروف  فجعل 
الت�سريح  مع  ال�ساق  الإح�سان  وجعل  تكرره،  ي�سر  ل  اإذ 

الذي ل يتكرر «.)1(

لأن  الإم�ساك،  بدل  بالإح�سان،  الت�سريح  وتخ�سي�ص 
الزواج يكون يف العموم يف حالة الوفاق والرتا�سي وتكون 
نفو�ص الأزواج مفتوحة على املكارمة والبذل والعطاء اإلى 
اأجواء  الطالق يف  يتمُّ  بينما  اأحيانًا،  الّذات  ن�سيان  درجة 
ة)2(  ال�سقاق والتقا�سي وتكون النفو�ص مفتوحة على امل�ساحَّ

1- التحرير والتنوير 407-405/2.
واإحدى بوادره  التي قد تكون �سرارة للطالق   الن�سوز  2- كما يف قوله تعالى يف حالة 

ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   {ٱ 
ڦ}  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ   ٿٿ 

الن�ساء)128(.
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ره وال�سنِّ اإلى درجة التطاول على احلقوق وه�سمها.  وال�سَّ
باب  من  هو  املقام  هذا  يف  الف�سل  اأو  بالإح�سان  والأمــر 
بع قوَي  املنطق ال�سرعي القائم على»كلَّما �سُعف داعي الطَّ

رع«. داعي ال�سَّ

جالله:  جلَّ  احلق  قول  اأي�سًا  القراآنية   الآيات  ومن 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  {ڻ 
ھ ھے ے ۓ  ۓ  ڭ ڭ ڭ   ڭ  ۇ 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ} )البقرة:236(،

فهناك احلد الأدنى/العدل الذي هو: {ڻ ڻ ڻ 

ۀ     ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ}، ولكن 

والطالق  الفراق  مقام  املقام   اأن حت�سن يف هذا  الف�سل 

وعدم الوفاق { ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ}«)1(.

د ال�سرع قيمة املتعة واإمنا تركها لأريحية الزوج  مل يحدِّ
املح�سن الذي يحتكم اإلى قيم الف�سل. { ے ۓ  ۓ         

 { ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ    ڭ  ڭ 
)البقرة:236(.

1- التحرير والتنوير 407-405/2.
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ومن الآيات  قول اهلل عز و جل: { ٱ ٻ ٻ 
ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
})الن�ساء:21-20(   ڤ ڤ ڤ   ڦ 
اأعطى  ما  ياأخذ  اأن  للمطلق  يحق  ل  اأنــه  الآيــة   تفيد هذه 
املراأة ولو كان قنطارا من الذهب  لأنه مبنطق العدل قد 
ا�ستوفاه واأخذه ا�ستمتاعا،  اأما مبنطق الف�سل  فال ياأخذه 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  {ٿ 
)الن�ساء:21(،  ڦ}  ڤ    ڤ  ڤ 
ك يف الإن�سان بعدًا معنويًا و لي�ص بعدًا ماديًا فح�سب. فحرَّ
تعادل  هل  الزوجية  الع�سرة  اإلى  ينظر  ل  اأن  الزوج  وعلى 
ما اأعطاها من املهر اأم ل؟!، فحتى و لو كانت قيمة املال 
واأكرث،  اأكــرب  الزوجية  فالعالقة  ال�ستمتاع  مقابل  يف 
يليق اأخالقيا، ومكارميا، اأن ياأخذ الزوج مقابال عن  فال 
العالقة الزوجية ملا وقع من الإف�ساء ومن التداخل و اأخذ 

ٿ   } »قوله:  الــرازي  الإمــام  الغليظ.يقول  امليثاق 
ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ} كلمة تعجب، 
اأي لأي وجه ولأي معنى تفعلون هذا؟ فانها بذلت نف�سها 
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التامة  الألفة  تك ومتتعك، وح�سلت  لذَّ ذاتها  وجعلت  لك 
واملودة الكاملة بينكما، فكيف يليق بالعاقل اأن ي�سرتد منها 
�سيئا بذله لها بطيبة نف�سه؟ اإن هذا ل يليق البتة مبن له 

طبع �سليم وذوق م�ستقيم«. )1(

اأي�سا يقول اهلل عز و جل يف �سياق الطالق { ٱ ٻ 
ڀ  پڀ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ    ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ} )الطالق:1(.
يقل:  مل  وجل  عزَّ  اهلل  ن  اأ ية  الآ هذه  يف  واملثري   
يكون يف  عــادًة   البيت  لأن   ، بيوتكم«  تخرجوهن من  »ل 
ملكية الزوج، ولكنه ن�سب البيت اإلى املراأة ،رغم اأنها  يف 

العادة ل متلكه لعتبارين:

لأن  الثاين:  والعتبار  مطلَّقة،  لأنها   : الأول  العتبار   
البيت واإْن مل يكن ملَكها وهي متزوجة ، فاإن اهلل �سبحانه 
اأثبت لها امللكية يف �سياق الطالق، اأي اأن املطلِّق ل يحق له 
اأن يخرجها من البيت لأنه بيتها، ولو اأنها كانت ل متلكه 
وهي متزوجة عينًا وعدًل.اإّل اأنها متلكه وهي مطلَّقة معنًى 

1- مفاتيح الغيب 1011.
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رف فالبيت  وف�ساًل ، فاإذا ما اعتمدنا احل�ساب املادي ال�سِّ
من حق الرجل، و لكن ح�ساب الف�سل يعطيها امتالك ذلك 
البناء الذي بنته معنويا وعاطفيا، فالبناء احلجري الذي 
اأُثِّث مب�ساعر املراأة وعاطفتها وتفانيها  ميلكه الزوج عينًا 

وت�سحياتها  فا�ستحقت  بذلك ملكية البيت ولو معنى.

- تعدد الزوجات:

ثنائية  منها  ن�ست�سف  اأن  اأخرى ميكن  اآية  هناك  اأي�سا 
الزوجات   بتعدد  تتعلق   التي  تلكم  هي  و  الف�سل  و  العدل 

فقول اهلل تعالى{ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ} )الن�ساء:129(، هو العدل الذي ميثل   احلد 
ذلك  عقب  وجل  عز  قوله  ولكن  التعدد،  حالة  يف  الأدنــى 
ڈ}  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  {ڍ 
اإميانيا  يرتقي  باأن  د  املعدِّ امل�سلم  يدعو  )الن�ساء:129(، 
على  فيفي�ص  معنويا.  الإ�ــســالح  يحقق  و  التقوى  ليحقق 

زوجاته ف�سال واإح�سانا.

النوع الثاين: الف�ضل من الزوجة اإىل الزوج

-املهر{ڻ  ۀ ۀ ہ} )الن�ساء:4(.
و�سدق  املحبة   وعنوان  الــزواج  �سعار  ال�سداق  يعترب 
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الرتباط الذي يعربِّ به الزوج للمراأة التي �سريتبط بها يف 
اإطار الزواج.

من  يلقيه  مبا  بال�سدقات   املهر  عن  القراآن  عرّب  وقد 
ظالل ال�سدق ونبل الرتباط،  كما و�سمها بالِنحلة »اإبعادًا 
اإلى الهدية،  اأنواع الأعوا�ص ، وتقريبًا بها  لل�سدقات عن 
التحقيق،  عند  املراأة  منافع  ال�سداق عو�سًا عن  لي�ص  اإذ 
املعا�سرة،  واملراأة ق�سد منه  الرجل  النكاح عقد بني  فاإّن 
واإيجاد اآ�سرة عظيمة ، وتبادل حقوق بني الزوجني ، وتلك 
ها  اأغلى من اأن يكون لها عو�ص مايل ، ولو جعل لكان عو�سُ
�ساأن  اأزمانها،  وامتداد  املنافع،  بتجّدد  ومتجّددًا  جزياًل 

الأعوا�ص كّلها«)1(.

فمن العدل ا�ستحقاق املراأة للمهر و اأخذها له كامال، 
ہ ہ ھ ھ  �سيء منه {  تتنازل عن  اأن  الف�سل  ومن 

ھ ھ ے ے   ۓ ۓ} )الن�ساء:4(
اإلى قيمة الف�سل هو ال�سادر  التنازل املن�سوب  وهذا 
يقل:  »مل  ولهذا  تــنــازل،  اأي  ولي�ص  خاطر  طيب  عن 
جتايف  هو  املراعى  باأن  اإعالما  �سمحن،  و  اأ وهنب  فاإن 

1- التحرير والتنوير   40/ 231-230.
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طيبة«)1(. املوهوب  عن  نف�سها 

ولتحقيق هذه القيمة وتعميقها يف هذا ال�سلوك  النبيل 
وردت لفظة »نف�سًا« للدللة على قّوة هذا الطيب .

وتف�ساًل حتى يف  اإعفاًء  املهر  التنازل عن  يعر�ص  وقد 
حــالــة الــطــالق، يــقــول اهلل عــز وجـــل{ ائ ەئ ەئ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

)الــــبــــقــــرة:237(  ی}  ی  ىئ  ىئ   ېئىئ  
وهذه الآية تلقي بظالل  من الف�سل بكل مفرداتها و�سيغها 
ب�سطها  الإمام ابن عا�سور يف قوله: وت�سمية هذا الإ�سقاط 
املطلق  على  وجــب  حــق  املهر  ن�سف  لأن  ظــاهــرة،  عــفــوًا 
للمطلقة قبل البناء مبا ا�ستخف بها، اأو مبا اأوح�سها، فهو 
حق وجب لغرم �سر، فاإ�سقاطه عفو ل حمالة ، اأو عند عفو 

الذي بيده عقدة النكاح.

للمطلقة  ـــامـــاًل  ك املـــهـــر  ــق  ــطــل امل دفــــع  اأن  ـــاين  ـــث ال
بخالف   ، خم�سو�ص  ت�سريع  ـــى  اإل يــحــتــاج  ل  اإحــ�ــســان 
ملا  املــهــر  اأن  اأحــــد  يــظــن  فــقــد   ، ولــيــهــا  اأو  املـــــراأة  عــفــو 
.... منه  ���س��يء  اإ���س��ق��اط  ي�سح  ل  العقد  م��ن  رك��ن��ًا  ك��ان 

 

1-  مفاتيح الغيب  9 /491.
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ومعنى كون العفو اأقرب للتقوى : اأن العفو اأقرب اإلى �سفة 
التقوى من التم�سك باحلق ؛ لأن التم�سك باحلق ل ينايف 
التقوى لكنه يوؤذن بت�سلب �ساحبه و�سدته ، والعفو يوؤذن 
ب�سماحة �ساحبه ورحمته ، والقلب املطبوع على ال�سماحة 
ال�سديد،  ال�سلب  القلب  من  التقوى  اإلى  اأقرب  والرحمة 
�سرعي  والـــوازع   ، ــوازع  ال قــوة  مبقدار  تقرب  التقوى  لأن 
لني  وال�سماحة  الراأفة  على  املفطور  القلب  ويف  وطبيعي، 
 ، اإليه  اأقرب  التقوى  فتكون  والق�ساوة،  املظامل  عن  يزعه 

لكرثة اأ�سبابها فيه .)1(

النوع الثالث: من الأم اإىل الطفل

-الإر�ساع:

ھ ھ ھ  ھ ےے  تعالى {   قال 
ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې  ې ې 
ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئی ی  ی ی جئ 
جت  ىبيب  مب  خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 

حت خت مت ىت يت  جث مث } البقرة)233( 
1- التحرير والتنوير 464-463/2.
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املتزوجات،  الأمهات  بهن  املق�سود  لي�ص  والــوالــدات   
للمطلَّقة،  فــاخلــطــاب  املــطــلَّــقــات)1(،  الأمـــهـــات  واإمنــــا 
الإر�ساع،  تكمل  ل  اأن  للزوج  ة  امل�سارَّ بــاب  من  فيمكن 
فـــاأمـــرت، يف هـــذا الــ�ــســيــاق وهـــو �ــســيــاق طـــالق باحلد 
ولكنها  كامالن،  حــولن  هو  الــذي  الإر�ــســاع  يف  الأق�سى 
ابـــن عا�سور: يــقــول  ذلـــك.  مــن  اأقـــل  تــر�ــســع  اأن   ميــكــن 
»وقد جعل اهلل الر�ساع حولني رعيًا لكونهما اأق�سى مدة 
يحتاج فيها الطفل للر�ساع اإذا عر�ص له ما اقت�سى زيادة 
اإر�ساعه ، فاأما بعد احلولني فلي�ص يف منائه ما ي�سلح له 

الر�ساع بعُد«)2(.

النوع الرابع: الف�ضل من الأبناء اىل الآباء.

-الإح�سان:
ڻ  ڻ      ںں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  {ڳ 

1-  يقول ابن عا�سور »والوالدات معناه : والوالدات منهن ، اأي من املطلقات املتقدم 
الإخبار عنهن يف الآي املا�سية ، اأي املطلقات الالئي لهن اأولد يف �سن الر�ساعة ، ودليل 
التخ�سي�ص اأن اخلالف يف مدة الإر�ساع ل يقع بني الأب والأم اإّل بعد الفراق ، ول يقع 
يف حالة الع�سمة ؛ اإذ من العادة املعروفة عند العرب ومعظم الأمم اأن الأمهات ير�سعن 
اأولدهن يف مدة الع�سمة، واأنهن ل متتنع منه من متتنع اإّل ل�سبب طلب التزوج بزوج 
جديد بعد فراق والد الر�سيع ؛ فاإن املراأة املر�سع ل يرغب الأزواج منها ؛ لأنها ت�ستغل 

بر�سيعها عن زوجها يف اأحوال كثرية«. التحرير والتنوير429/2.
2-  التحرير والتنوير 431/2.
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ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ  ھ ھ 
ھ ے ے  ۓ} )الإ�سراء:23(.

اإذا كانت العالقة بني الآباء والأبناء مبنية على الف�سل 
جتاه  ــاء  الآب عليه  املجبول  الإح�سان  فطرية  رغم  �سرعًا 
الأبناء طبعًا فاإن اأمر  الأبناء بالإح�سان  اإلى الآباء اأوكد 
واأ�سد بداعي ال�سرع  لأن اإتيانه  من الأبناء �سعيف بداعي 

الطبع.

الإح�ساين   الــقــراآين  احلــث  هــذا  يف  لالنتباه  والــالفــت 
وروده مبفردات و�سياقات وف�ساءات تنا�سب املقام.

واأول ما نبداأ به هو �سياق الأمر بالإح�سان اأو ما ي�سطلح 
بالإح�سان  الأمــر  اأن  القــرتان.ذلــك  بدللة  اأ�سوليًا  عليه 
بالعبادة          اهلل  بتوحيد  الأمــر  بعد  مبا�سرة  ورد  بالوالدين 
{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں} ومل يقت�سر 
رد كما يف  الآية فح�سب بل هو مطَّ هذا القــرتان يف هذه 
قوله تعالى { ڇ ڍ    ڍ ڌ} )لقمان:14(، وقوله: 

ڃ  لظلم عظيم  ال�شرك  اإن  باهلل  ت�شرك  بني ال  {يا 
عا�سور  ابن  الإمــام  يقول  )لقمان:13(،  ڃ}  ڃ 

»وعطف  التخلقي:  و  التعبدي  القــرتان  هذا   دللت  عن 
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اإلى الوالدين على ما هو يف معنى الأمر  الأمر بالإح�سان 
لأنه  العبادة  فا�ستحق  اخلالق  هو  اهلل  لأن  اهلل  بعبادة 
النا�ص  اإيجاد  الأبوين مظهَر  اهلل  وملا جعل  النا�ص.  اأوجد 
اأمر بالإح�سان اإليهما، فاخلالق م�ستحق العبادة لغناه عن 
و�سبُب   ، منة  اأعظم  على  ال�سكر  اأعظم  ولأنها  الإح�سان، 
لأنه  العبادة  ل  الإح�سان  ي�ستحق  فهو  ذلك  دون  الوجود 
مُبوجد  لي�ص  ــه  ولأن العبادة،  دون  الإح�سان  اإلــى  حمتاج 
حقيقي، ولأن اهلل جبل الوالدين على ال�سفقة على ولدهما، 
اأبويه....«)1(. اإلى  بالإح�سان  ذلك  مبجازاة  الولد   فاأمر 
ــورده  ن لــهــذا القــــرتان   الــــرازي  تعليل لطيف  ــالإمــام  ول
احلقيقي  ال�سبب  اأن  الأول:  »الوجه  لنفا�سته  طوله  رغم 
لـــوجـــود الإنـــ�ـــســـان هـــو تــخــلــيــق اهلل تــعــالــى واإيــــجــــاده، 
ال�سبب  بتعظيم  فــاأمــر  الأبــــوان،  هــو  الظاهري  وال�سبب 
الظاهري. ال�سبب  بتعظيم  بالأمر  اأتبعه  ثم   احلقيقي، 
ويجب  حمدث،  واإما  قدمي  اإما  املوجود  اأن  الثاين:  الوجه 
بالتعظيم  الــقــدمي  الإلـــه  مــع  الإنــ�ــســان  معاملة  تكون  اأن 
من  املــراد  وهو  ال�سفقة  باإظهار  املحدث  ومع  والعبودية، 
على  وال�سفقة  اهلل  لأمــر  »التعظيم  ال�سالم:  عليه  قوله 

1- التحرير والتنوير)68/15(.
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الأبوان  هو  اإليه  ال�سفقة  ب�سرف  اخللق  واأحق  اهلل«  خلق 
ڳ  ڳ  {ڳ  فقوله:  الإنــ�ــســان  على  اإنعامهما  لــكــرثة 
وقوله:                                                                          اهلل  لأمــر  التعظيم  اإلــى  اإ�ــســارة  ڱ}  ڱ  ڱ 
اهلل. خلق  على  ال�سفقة  اإلــى  اإ�سارة  ںں}   {ڱ 
ثم  واجـــب،  املنعم  ب�سكر  ال�ستغال  اأن  الــثــالــث:  الــوجــه 
يكون  وقد  وتعالى.  �سبحانه  اخلالق  هو  احلقيقي  املنعم 
واجب  اأي�سا  و�سكره  عليك،  منعما  املخلوقني  من  اأحــد 
ي�سكر  مل  الــنــا�ــص  ي�سكر  مل  »مــن  الــ�ــســالم:  عليه  لقوله 
مثل  الإن�سان  على  نعمة  اخلالئق  من  لأحــد  ولي�ص  اهلل« 
قطعة  الولد  اأحــدهــا:اأن  وجــوه:  من  وتقريره  للوالدين  ما 
مني«. ب�سعة  »فاطمة  ال�سالم  عليه  قــال  الوالدين،   من 
وثانيها: اأن �سفقة الأبوين على الولد عظيمة وجدهما يف 
اإي�سال اخلري اإلى الولد كالأمر الطبيعي واحرتازهما عن 
اإي�سال ال�سرر اإليه كالأمر الطبيعي، ومتى كانت الدواعي 
اإلى اإي�سال اخلري متوفرة، وال�سوارف عنه زائلة ل جرم 
على  الوالدين  نعم  تكون  اأن  فوجب  اخلــري،  اإي�سال  كرث 
 الولد كثرية اأكرث من كل نعمة ت�سل من اإن�سان اإلى اإن�سان.
ال�سعف  غــايــة  يف  يــكــون  مــا  حــال  الإنــ�ــســان  اأن  وثالثها: 
نعمهما  فاأ�سناف  الأبوين  اإنعام  يف  يكون  العجز،  ونهاية 
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الولد  ذلك  رحمة  واأ�سناف  اإليه،  وا�سلة  الوقت  ذلك  يف 
اأن  املعلوم  ومــن  الــوقــت،  ذلــك  يف  الوالدين  ــى  اإل وا�سلة 
 الإنعام اإذا كان واقعا على هذا الوجه كان موقعه عظيما.
لداعية  يكون  قد  الغري  اإلــى  اخلــري  اإي�سال  اأن  ورابعها: 
اإيــ�ــســال اخلــري اإلــيــه وقــد ميــتــزج بــهــذا الــغــر�ــص �سائر 
الغر�ص  لهذا  لي�ص  الولد  اإلى  اخلري  واإي�سال  الأغرا�ص، 
لأحد  لي�ص  اأنه  فثبت  واأكمل،  اأمت  فيه  الإنعام  فقط.فكان 
من املخلوقني نعمة على غريه مثل ما للوالدين على الولد، 

{ڳ  قوله:  وهــو  اخلالق  نعمة  ب�سكر  تعالى  اهلل  فبداأ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ} ثم اأردفه ب�سكر نعمة الوالدين وهو 
اأن اأعظم  قوله: {ڱ ںں} وال�سبب فيه ما بينا 
اأنه  كما  الوالدين)1(،  نعمة  اخلالق  الإله  اإنعام  بعد  النعم 
عز وجل قدم الإح�سان على الوالدين ،و مل يقل: واإح�سانا 
بالوالدين، بل قال: {ڱ ںں} فتقدمي ذكرهما 

يدل على �سدة الهتمام.)2(

التعظيم على  للدللة  نكرة  ورد  الإح�سان  اأن   كما 
العظيمة  الغاية  بلغ  قد  اإليك  اإح�سانهما  كان  ملا  لأنــه 

1- مفاتيح الغيب 2/328.
2-  نف�سه.
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جميع  على  ثم  كذلك،  اإليهما  اإح�سانك  يكون  اأن  وجب 
عليك  اإنعامهما  لأن  املكافاأة،  حت�سل  فال  التقديرات 
اأن  امل�سهورة  الأمــثــال  ويف  البــتــداء،  �سبيل  على  كــان 

يكافاأ.)1( ل  بالرب  البادي 

كل  يف  الأبــويــة  العالقة  يف  الإح�سان  اأجــواء  ولإ�سفاء 
مظاهرها  واأحوالها  فقد»�سمل الإح�سان كل ما ي�سدق فيه 

هذا اجلن�ص من الأقوال والأفعال والبذل واملوا�ساة«)2(.

وقد رفع  القراآن �سقف التعامل مع الآباء عاليا بالأمر 
بالإح�سان اإليهما بدل  الكتفاء بالتحذير من الإ�ساءة اإليهما  
" لأن اهلل اأراد برهما ، والرّب اإح�سان ، والأمُر به يت�سّمن 

النَّهي عن الإ�ساءة اإليهما بطريق فحوى اخلطاب)3(.

النوع اخلام�ص: عموم اأفراد الأ�ضرة

و�سنقف عند منوذجني ماِليَّني حرجني هما:

1-الإرث

ٱ    } الإرث:  يـــة  اآ يف  وجـــل  عــز  اهلل  ــقــول  ي  

1-  نف�سه.
2- التحرير والتنوير)68/15(.

3-  التحرير والتنوير158/8.
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ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ}  ٿ   ٿ  ٺ ٺ      ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

العدل.  هو  هذا  ية 7(.  الآ ) الن�ساء :  

{ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ 
 )8 )الــنــ�ــســاء:  ڄ}  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ن�سيبا  منه  ي�ستحقون   ل  هم  و  الق�سمة  من  فاإعطاوؤهم 

وخماطبتهم باملعروف من القول  هو  من باب الف�سل.

2-مال اليتيم:

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 
ڀ} )الأنعام:152(

{'ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ'} )الن�ساء: 10(

 اإذا احتيج اإلى مال اليتيم فيجوز  الأخذ منه  مبقت�سى 
العدل لكن الف�سل قربانه بالتي هي اأح�سن  اأي بالف�سل .
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خامتة

ينبغي للعالقات الزوجية اأن تكون مبنية على املكارمة 
قيمة  اأن  اإلــى  الإ�سارة  جتدر  هنا  و  ة،  امل�ساحَّ على  ولي�ص 
الف�سل يف العالقة الزوجية قد ل جند التن�سي�ص عليها 
ن  بخلفية العدل  املتمثل يف  يف الفقه ال�سالمي  لأنه مدوَّ
متكني الزوجني من حقوقهما وحتديد واجباتهما والرجوع 
اإليه والحتكام اإليه يف حالة النزاع والتقا�سي.اأما يف حالة 
القراآن  قرر  كما  املهيمنة،  القيمة  فاإن  والرتا�سي  الوئام 

الكرمي، هي قيمة الف�سل .







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �ضامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�ضى العرباين      

د.نا�ضر يو�ضف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �ضكري      




