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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اهلل دواهدة وأساوة الزبابعة

ودى تأثري الغاية عمى الوسيمة وتطبيكاتها يف باب
اجلٍايات واجلهاد والكضاء
أ.د .أساوة عمي الفكري الزبابعة**

السيد .عبداهلل حمىود دواهدة*

تاريخ قبول البحث0218/11/02 :م

تاريخ وصول البحث0218/7/4 :م

ومخص

تناولت ىذه الدراسة مدى تأثير الغايةة يةا الوسةيمة و تةض تط يااتيةا يةا ةاب الجنايةات والجيةاد والاضةا,

ي ةةد ت يةةان ضةوا ط تةةأثير الغايةةات يةةا الوسةةا ل يةةا اإلسة م وتناولةةت الد ارسةةة تةةض اامثمةةة التةةا يظيةةر يييةةا

تأثير الغاية يا الوسيمة يا اب الجنايات والجياد والاضا ,مع الحرص عمى التأصيل لكل مسألة.

يضةا ضةوا ط
وتيدف ىذه الدراسة إلى يان موقف اإلس م من نظرية الغاية ت ةرر الوسةيمة و ينةت ً
اعت ار الغايات يا اإلس م وعرضت مجموعة من اامثمة التا يظير يييا تةأثير الغايةة عمةى الوسةيمة يةا

متظم واب الفاو.

وتوصةةمت إلةةى جممةةة مةةن النتةةا منيةةا :ن اإلس ة م ض ة ط الغايةةات المتت ةرة ووسةةا ميا ون اإلس ة م وازن

ةةين المصةةالل والمفاسةةد وقةةدم اانفةةع ون التط ياةةات التةةا ثةةرت يييةةا الغايةةة الوسةةيمة لةةم يكةةن من تيةةا التش ةوا ية

واليوى؛ ل كانت مض وطة مني الشرع.

الكممات مفتاحية :تأثير الغاية الوسيمة ياو.

Abstract
The current study discussed the effect of aims on means and some relevant applications
in books of jihad, Felonies and jurisprudence, so it began with explanation of controls
through which aims affect means in Islam with examples showing such effects taking
into account origin establishment of each issue.
The study aims at clarifying the attitude of Islam towards the theory of “Aims Justify
Means” and regulations ruling the consideration of aims in Islam with some examples
indicating effects of aims on means in books of Islamic jurisprudence.
The study concluded that Islam regulated considerable aims and means and had
balanced interests and abuse, giving preference to the most beneficial.Furthermore,
applications, where aims affected means, have not randomly originated but regulated by
the method of Sharia.

املكدوة.

الحمد هلل والص ة والس م عمى رسول اهلل وعمى آلو وصح و ومن وااله ومن استن سنتو واقتفى ثره واىتدى

يداه و تد:
يمن المتموم ن اهلل تتالى خمق اإلنسان يا ىذا الكون ليدف ر يس وىو ع ادتو -ت ارك وتتالى -إذ قال عز من قا ل:
*

احث.

** ستاذ جامتة اليرموك.
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ودى تأثري الغاية عمى الوسيمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػت اُل ِ ػ إػف َو ُِ
ػس إِإْ لَِي ُ ُ ػ ُ ِ
وف :56[الةةذاريات]؛ يةةأنزل لةةذلك الكتةةب و تةةث مةةن جمةةو الرسةةل وخةةص كةةل رسةةول اومةةو
َو َمػػا َلمَ ُتػ ُ
اَ ُِػ َ

وجتةل ن يةةو محمةدا  رسةوال لمنةاس كايةةة خاتمةا لكةةل مةن سة او مةةن الرسةل وجتمةةو م مغةا عةةن ر ةو رسةةالتو التةا وحةةى إليةو يةةا قةةال
وحى :4-3[النجم] وجتل شريتتو ىا الشريتة الخالدة إلى قيام الساعة.
تتالىَ :و َما َي ُِ ِط ُ
ؽ َع ِف اُل َهَوى * إِ ُف ُهَو إِإْ َو ُح ٌي ُي َ
س َػر َوَْ
ولكونيا كذلك ياد جا ,التشريع يييا مناس ا لكةل زمةان ومكةان مراعيةا حةوال ال شةر قةال تتةالىُ :ي ِريػ ُ المإػ ُ ِ ُك ُػـ ا ُل ُي ُ
س َر :585[ال ارة] ومن تمام التيسير يا ىذه الشريتة الغرا ,والمرونة يا حكاميا نيا تريع الحرج يةا سةموك
ُي ِري ُ ِ ُك ُـ ا ُل ُ ُ
تض الوسا ل المحرمة يا ااصل من جل تحايق غاية شرعية و صيانة ضرورة من التمف وياا لاواعد وضوا ط قررىا

ىل التمم.
ومن ىنا جا,ت ىذه الدراسة تنوان" :مدى تأثير الغاية عمى الوسيمة وتط يااتيا يا اب الجنايةات والجيةاد والاضةا",

لدراسة مدى ارت اط الوسيمة الغاية واستارا ,التط ياات الفايية التا ترت ط مع ىذا التنوان.
أهىية الدراسة.

تكمن ىمية ىذه الدراسة ييما يأتا:

 -5تأصيل يسير يا ضوا ط تأثير الغايات عمى الوسا ل.
 -2تكشف الدراسة عن المسا ل التا ثرت يييا الغاية عمى الوسيمة يا اب الجنايات.
 -3تكشف الدراسة عن المسا ل التا ثرت يييا الغاية عمى الوسيمة يا اب الجياد.

 -4تكشف الدراسة عن المسا ل التا ثرت يييا الغاية عمى الوسيمة يا اب الاضا.,

أهداف الدراسة.

تستى الدراسة لتحايق ىداف محددة ىا:

-5

يان ضوا ط تأثير الغايات يا الوسا ل.

-2

يان تط ياات تأثير الغاية يا الوسيمة يا اب الجنايات والجياد والاضا.,

وشكمة الدراسة وأسئمتها.

ا ,كانةةت
نظ ة اًر اىميةةة حكةةام الش ةريتة يةةا حيةةاة المسةةمم ياةةد جةةا,ت ىةةذه الد ارسةةة لت ةةين ع قةةة الوسةةيمة الغايةةة س ةو ٌ
الحرمة م الحل م الوجوب وت ين ضوا ط ذلةك يةا تةض ةواب الفاةو اإلسة ما يجةا,ت الد ارسةة لتجيةب عةن السةاال

الر يسا اآلتا:
ما مدى تأثير الغاية عمى الوسيمة يا اب الجنايات والجياد والاضا,؟ ويتفرع عن ىذا الساال ااس مة الفرعية اآلتية.
 -5ما ضوا ط تأثير الغايات يا الوسا ل؟
 -2ما مدى تأثير الغاية يا الوسيمة يا اب الجنايات والجياد و الاضا,؟ وما تط يااتيا؟

وٍهجية الدراسة.

اسةةتخدم ال احةةث يةةا ىةةذه الد ارسةةة المةةني االسةةتا ار ا الاةةا م عمةةى تت ةةع المسةةا ل التةةا سةةمحت يييةةا الش ةريتة اإلس ة مية

سموك وسا ل محرمة تحاياا لغاية سمى منيا و منتت الشريتة سموك وسا ل م احة ديتا لمفسدة عظم منيا وكذلك استخدم
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المني الوصفا والمني التحميما.

الدراسات السابكة.

تد ال حث الجاد والتحري المستمر عن دراسة تتناول ىذا الموضوع شكل و ٍ
اف وتت ع جز ياتو وتفصةل يةا يةراده ياةد

عثرت عمى الدراسات اآلتية:

()5

 -5كتاب تنوان "قواعد الوسا ل يا الشريتة اإلس مية"

لة مصطفى ن كرامة اهلل مخدوم و صل ىذا الكتاب رسةالة

عممية تادم يا المالف لنيل درجة الدكتوراه من الجامتة اإلس مية يا المدينة المنورة عام 5455ىة.
وقد يصل يا ىذا ال حث الاول ما يأتا:

أوًْ :تحدث ال احث عن الوسا ل و ىميتيا والت قة ينيا و ين المااصد.

ثاِياً :تحدث عن قسام الوسا ل.

ثالثاً :تناول الحديث عن ت رير الغاية لموسيمة تحت ةاب الوسةا ل الممنوعةة والضةرورات وذكةر الايةود الشةرعية لااعةدة الضةرورات
وذكر تض اامثمة التا يكون يييا جواز سموك وسا ل محرمة لغايات سمى منيا.
ما تضيفو ىذه الدراسة إلى الدراسة السا اة:

جا,ت ىذه الدراسة لت حث يا واب الفاو المختمفة عن تط ياات كان لمغاية ثر يةا الوسةيمة المت تةة ولةم تاتصةر

عمى ذكر تض اامثمة ياط.

-2

كتاب "الغاية عند ااصوليين و ثرىا يا الفاو" لمدكتور يوسةف ةن حسةن الشةراح وقةد يصةل يةا ىةذا ال حةث الاةول

ما يأتا:

أوًْ :تحدث ال احث عن حاياة الغاية وتاسيماتيا و دواتيا.

ثاِياً :تحدث عن حكام الغاية.

ثالثاً :عرض ااثر الفايا المترتب عمى الغاية وتطرق يا حديثو ل تض اامثمة التا ترت ط مع ليةا ع قةة موضةوع ىةذه
الدراسة مثل :محار ة ال غاة وغيرىا.

ما تضيفو ىذه الدراسة إلى الدراسة السا اة:

-3

يجا,ت ىذه الدراسة لت حث عن المزيد من المسا ل التا كان لمغاية تأثير يا وسا ميا

حث تنوان" :الغاية ت رر الوسيمة ةين اإلسة م والميكاييميةة" عةده الةدكتور سةامة الغنميةين وقةد يصةل الةدكتور الاةول

ييما يأتا:

أوًْ :ين متنى الغاية والوسيمة.

ثاِياً :وضل الضوا ط الشرعية لسموك وسا ل محرمة يا اإلس م.
ثالثاً :مثل تض المسا ل التا ررت الغايةُ يييا الوسيمةَ.

ار اً :تحدث عن الرخص شا ,من اإليجاز.

ما تضيفو ىذه الدراسة إلى الدراسات السا اة:

جةةا,ت ىةةذه الد ارسةةة لت حةةث يةةا ةواب الفاةةو المختمفةةة عةةن تط ياةةات كةةان لمغايةةة ثةةر عمةةى الوسةةيمة المت تةةة يييةةا ولةةم

تاتصر عمى ذكر تض اامثمة ياط.
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ودى تأثري الغاية عمى الوسيمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خطة الدراسة.

الم حث التمهي ي :ضوا ط تأثير الغايات عمى الوسا ل.

الم حث األوؿ :تط يتات تأثير الغاية عمى الوسيمة في اب ال ِايات.

المطمب األوؿ :تأثير الغاية عمى الوسيمة يا تشريع الحدود لديع الضرر عن الغير.
المطمب الثاِي :تأثير الغاية عمى الوسيمة يا تحمل التاقمة لمدية.

الم حث الثاِي :تط يتات تأثير الغاية عمى الوسيمة في اب ال ها .

المطمب األوؿ :تأثير الغاية عمى الوسيمة يا ترك الاتال يا حاالت متينة.
المطمب الثاِي :تأثير الغاية عمى الوسيمة يا الكذب عمى التدو.

الم حث الثالث :تط يتات تأثير الغاية عمى الوسيمة في اب التضاء.

المطمب األوؿ :تأثير الغاية عمى الوسيمة يا الحكم جواز الاضا ,عمى الغا ب.

المطمب الثاِي :تأثير الغاية عمى الوسيمة يا إ احة النظر إلى المحرمات من جل الشيادة.
املبحح التىهيدي:

ضوابط تأثري الغايات يف الوسائن.
لكةا ال يت ةةادر لةةذىن الاةةارئ الكةريم ن ىنةاك ثمةةة تتة ٍ
ةارض يةةا حكةةام اإلسة م و ن ىنةاك شةةيًا مةةن التشةةيا يةةا تشةريع

حكةةام اإلس ة م؛ يياةةال :كيةةف لممجتيةةد ن ي ةةيل تةةض الوسةةا ل المحرمةةة ييتطييةةا حكةةم الج ةواز مةةع نيةةا يةةا ااصةةل محرمةةة

ييت ادر إلى الذىن ن الغاية ت رر الوسيمة عمى إط قيا كما ياول ذلك صحاب المدرسة الميكاييمية.

واإلس م لم ي ل سموك الوسا ل المحرمة إال يا حاالت  -وىا يا ىذه الحالة ال تكون محرمةة انيةا خةذت صةفة

الشرعية -وويق ضوا طو ياهلل تتالى عندما شرع لنا ااحكةام شةرعيا لمةا يييةا مةن تحايةق مصةالل الت ةاد وعنةدما حةرم
عمينا تض اامور حرميا؛ لما يييا من مفاسد(.)2

وعميو لم تكن إ احة اإلس م لسموك تض الوسا ل المحرمةة من تيةا التشةوا ية كمةا سةمفت ةل كةان ذلةك ويةق ضةوا ط

و ىم ىذه الضوا ط ما يأتا:
)1

تحصيؿ المصمحة الشرعية ال ار حة(.)3

ق ل الخوض يا ىذا الضةا ط ال ةد مةن يةان الماصةود المصةمحة المتت ةرة خاصةة ن المصةمحة مةر نسة ا ية

من يان المراد المصمحة الشرعية.

ةد

ا ,كانةةت ىةةذه المنفتةةة شخصةةية م عامةةة دنيويةةة و خرويةةة راجحةةة و مرجوحةةة يةةالر ل
الم ةراد المصةةمحة المنفتةةة س ةو ً

والصحة والتمم وغيرىا من المنايع كميةا مصةالل النسة ة لمكتسة يا لكةن ىةذه النظةرة لممصةالل غيةر كاييةة ل نةا ,ااحكةام الشةرعية
ةا ,عمةى النظةرة الذاتيةة لممصةالل لكةن
عمييا خاصة ن المذة قد تكون عواق يا سي ة يمث  :جنا اار اح يكون منفتة لمجةانا ن ً

قد يكون طريق حصولو عمى ىذه اار اح غيةر شةرعية يتمحةق الضةرر ةو و غيةره وذلةك يةا الةدنيا واآلخةرة وليةذا وجةب ن ُيتخةذ

متةةا وي ةوازن ةةين عاجةةل
لممصةةالل والمفاسةةد التةةا ي نةةى عمييةةا مايةةاس غيةةر المتنةةى الةةذاتا ي ارعةةا ةةو مصةةمحة الفةةرد والمجتمةةع ً

الحوا

وآجل النتا .
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وعمةةى ىةةذا يالمصةةالل والمفاسةةد المتت ةرة يةةا الشةةرع ىةةا التةةا تتوايةةق و تتنةةايى مةةع مااصةةد الش ةريتة وليةةذا نةةرى

قسةةموا التصةريات التةةا تُتة لد مةةن المصةةالل مةةن وجيةةة نظةةر الشةةرع إلةةى ضةةروريات وحاجيةةات وتحسةةينيات .وعمةةى
الفايةةاّ ,
ىذا يااحكام التا ُشرعت لصيانة الضروريات آكد المراعاة وتمييا ااحكام التا ُشرعت لصيانة الحاجيات ثم ااحكةام التةا
شرعت لصيانة التحسينيات(.)4

و يذا يت ين لنا ّن ليس ك لل من ادعى المصمحة تكون مصمحتو متت رة من وجيةة نظةر الشةرع ةل المصةمحة المتت ةرة مةا

اعت رىا الشرع مصمحة.

وممةةا اسةةتار عنةةد الفايةةاّ ,ن تحصةةيل المصةةمحة الراجحةةة يكةةون س ة ًا يةةا الحكةةم ج ةواز ن يسةةمك اإلنسةةان مةةا ىةةو محةةرم

شرًعا شرط ن تكون المفسدة ال قيمة ليا ماا ل المصمحة المحااة(.)5
)5

الضرورة والمشتة(.)2

ق ل الخوض يا تفاصيل ىذا الضا ط ال د من يان مفرداتو الر يسة وذلك عمى النحو اآلتا:
()7

()8

واالصط ح

()9

()50

واالصط ح

الضرورة :جا,ت يا المغة

منيا االضطرار.

أما المشتة :ييا يا المغة

متنى واحد وىا :الحاجة الشديدة والمشاة والشدة التةا ال مةديع ليةا واالسةم
متنى واحد ييا متنى :التنت والجيد والتسر يا الشا.,

()55

والمشةةاة مةةر نس ة ا تختمةةف مةةن شةةخص آلخةةر كة ٌل حسةةب طاقتةةو وكةةذلك حسةةب ال ي ةةة والظةةروف التةةا يوجةةد يييةةا
و"الضا ط يا المشاق الماثرة يرجع إلى اجتياد الفايو(".)52

.

وقد عد اإلمام الشاط ا الضا ط يا المشاة المستجم ة لمتخفيةف أنيةا التمةل الةذي يةادي الةدوام عميةو إلةى االناطةاع عنةو

و عن تضو و إلى وقوع خمل يا صاح و يا نفسو و مالو و حال من حوالو(.)53

ير وما أ ِ
ِ
ِإ
ُه إؿ
إـ َولَ ُح َـ ا ُلل ُِ ِز ِ َ َ
وااصل يا ىذا الايد -الضرورة والمشاة -ىو قولو تتالى :إِ َما َحإرَـ َعمَ ُي ُك ُـ ا ُل َم ُيتَ َة َوال َ
ِ
ِ
ٍ
إ
يـ :573[ال ارة].
ِ ِ لِ َغ ُي ِر المإ ِ فَ َم ِف ُ
اضطُإر َغ ُي َر َا ٍغ َوَْ َعا فَ ََل إِثُ َـ َعمَ ُي إِ إف الم َ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ

تد ن ذكر اهلل -ت ارك وتتالى -تض ااصناف المحرمة عمى المسمم يا حالة الرخةاّ ,ةين ّن حكةم التحةريم يسةاط يةا
حالةةة الضةةرورة واالحتيةةاج إلييةةا عنةةد ياةةد غيرىةةا مةةن ااطتمةةة( .)54ينفيةةو ت ةةارك وتتةةالى ل ثةةم عةةن المضةةطر د ّل عمةةى ّن الوسةةيمة
لسد جوعو م احة .يدلّت اآليات الكريمة عمى ّن ل نسان يا حالة الضرورة ن يسمك الوسةيمة المحرمةة يةا ااصةل
التا سمكيا ّ
ما دامت الضرورة قا مة.

والسنة الن ويةة حايمةة مةا يةد ّل عمةى ّن لممسةمم ن يسةمك تةض الوسةا ل المحرمةة يةا حالةة الضةرورة لكةن سةنكتفا يةذا؛

خشية اإلطالة.

ويمكن ن نستنت  :ن لممسمم ن يسمك الوسةيمة المحرمةة -يةا حالةة الضةرورة-؛ لتحايةق ماصةد ميةم ولكةن عميةو ن ي ارعةا

الشروط اآلتية:

()55

 .وااصةل

 -5ن يتحرى وي حث عن وسيمة م احة لتحايق ىذا الماصود يإن لم يسةتطع لجةأ إلةى الوسةيمة المحرمةة
ِ
ِ
ٍ
إ
يـ :573[ال ارة] .وجو الداللةة:
يا ذلك قولو تتالى :فَ َم ِف ُ
اضطُإر َغ ُي َر َا ٍغ َوَْ َعا فَ ََل إِثُ َـ َعمَ ُي إِ إف الم َ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
ي يكون اإلنسان مضط ار إلى سموك الوسيمة المحرمة إن كان ىناك وسيمة خرى يستطيع ن يحاق يا الماصود
ييو يا ىذه الحالة لم يصل إلى مرحمة الضرورة حتى ينفا عنو اإلثم.
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-2

ن ال يسمك من ىذه الوسيمة إال المادار الذي يحاق ىذا الماصود(.)56

ِ
ِ
ٍ
إ
يـ :573[ال ارة].
وااصل يا ذلك قولو تتالى :فَ َم ِف ُ
اضطُإر َغ ُي َر َا ٍغ َوَْ َعا فَ ََل إِثُ َـ َعمَ ُي إِ إف الم َ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
اضطُإر َغ ُي َر َا ٍغ َوَْ َعا ٍ  :573[ال ارة].
جا ,يا تفسير قولو تتالىل :قولو تتالى :فَ َم ِف ُ
عمَ ُي ِ  :573[ال ارة].
َ

ﱠ ي :يا غير غا وال عدوان وىو مجاوزة الحد قال تتالى :فَ ََل إِثُ َـ
يضا يا تفسير قولو تتالىَ  :غ ُيَر َا ٍغ َوَْ َعاٍ  :573[ال اةرة] .ال يشةوي مةن الميتةة؛ ليشةتييو
ﱠ ي :يا كل ذلك .وجاً ,
()58
()57
ويحمل متو ما ي مغو الح ل يإذا مغو لااه ي يتدو و الح ل .
وال يط خو وال يأكل إال التماة
ينت اآلية الكريمة ن عمى المضطر تجنب ال غا والتدوان لكا ينفا عنو اإلثم ي يأخذ إال المادار الذي ي مغو

حاجتو(.)59
-3

ن ال يادي ااخذ يا إلى ضرر ك ر؛ وذلك ان الغرض ىو ديع المشاة وليس جمب مشاة ك ر(.)20

-4

ن ال يادي ريع الضرر عن المضطر إلى إلحاق ضرر اآلخرين حجة نو مضطر(.)25

-5

ن ال ياصد المكمف من الترخص التمتع الرخصة ذاتيا ل يكون قصده تحايق قصد الشارع(.)22

-6

ن يكون الماصد المراد تحاياو متت اًر شرعاً(.)23

-7

ن تكون المصمحة متحااة سموك ىذه المفسدة يإن كانت المصمحة ظنية ي يجوز سموكيا(.)24
املبحح األوه:

تطبيكات تأثري الغاية يف الوسيمة يف باب اجلٍايات.
املطمب األوه :تأثري الغاية يف الوسيمة يف تشزيع احلدود( )52لدفع الضزر عَ الغري.
يا ىذا المطمب سيتم يان كيةف ثةرت الغايةة يةا الوسةيمة يةا تشةريع الحةدود لةديع الضةرر عةن الغيةر ولةن ُيةدخل

يا تفاصيل المسألة إال الادر الذي يخدم ىةذه الد ارسةة؛ وذلةك ان الغةرض مةن الد ارسةة تسةميط الضةو ,عمةى تةأثير الغايةة
يا الوسيمة يا ىذه التط ياات وذلك عمى النحو اآلتا.
عَلقة تشريع الح و الغاية والوسيمة.
من ااصول الثا تة يا الشريتة اإلس مية تحريم إيذا ,اآلخرين أي نوع كان وليس ىذا ل نسان ةل وال لمحيةوان

ِ
ِ
ط َم ًػػا إِ إف
صػ َػَل ِح َها َوا ُ ُعػػوُْ َل ُوفًػػا َو َ
ينيةةى اهلل تتةةالى عةةن اإليسةةاد يةةا اارض قةةال تتةةالىَ  :وَْ تُ ُفسػ ُ وا فػػي األرض َ ُ ػ َ إِ ُ
ِ
عموما.
يف :56[ااعراف] وجة الداللة :يإيذا ,اآلخرين يدخل يا اإليساد يا اارض
يب ِم َف ا ُل ُم ُح ِس ِِ َ
َر ُح َم َت المإ قَ ِر ٌ
ً
ينيةةت الشةريتة اإلسة مية عةةن إيةةذا ,اآلخةرين وجتمةةت إيةةذا يم وسةةيمة محرمةةة ينةةال صةةاح يا التاو ةةة إال نيةةا احةةت

سةموك ىةذه الوسةيمة يةا تةةض ااحيةان يتةارة تةأمر اطةع يةةد السةارق و خةرى اتةل ال ازنةا المحصةةن وغيةر ذلةك مةن الحةةدود
التةةا ينتيةةا الش ةريتة اإلس ة مية ومةةا ىةةذا اامةةر سةةموك مثةةل ىةةذه الوسةةا ل إال لتحايةةق مصةةمحة عظةةم مةةن المفسةةدة المترت ةةة
عمييا ليس ىذا يحسب ل لم ت ل الوسيمة ياط انيا تادي إلى مصمحة ل المصمحة متتينة يا ىةذه الوسةيمة إذ ال يجةوز
إ احة المفسدة ياط انيا تادي إلى مصمحة؛ إذ اطع يد السارق تنتدم السرقة و تال كثير ماارنة مةع الحةال لةو عطمنةا ىةذا
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الحد ييتيش الناس يا مجتمع آمن تيدا عن الج ار م التا تزعزع نيان المجتمةع ويصة ل المجةرم يحسةب لةف حسةاب ق ةل

ِ ِ
ػاِ َح َيػاةٌ َيػاأُولِي ُاألَ ُل َ ِ
ص ِ
ػوف
ػاب لَ َ مإ ُك ُػـ تَتإتُ َ
اإلقدام عمى ي جريمة كانت وال دل عمى ذلك من قولو تتالىَ  :ولَ ُك ُـ في ا ُلت َ
[ :579ال ارة] قال و التالية" :جتل اهلل الاصاص حياة يكم من رجل يريد ن ياتل يتمنتو مخاية ن ياتل "(.)26

املطمب الجاٌي :تأثري الغاية يف الوسيمة يف حتىن العاقمة

()52

لمدية(.)52

يا ىذا المطمب سيتم يان كيف ثرت الغاية يا الوسيمة يا تحمل التاقمة لمديةة ولةن ُيةدخل يةا تفاصةيل المسةألة
إال الادر الذي يخدم ىذه الدراسة؛ وذلك ان الغرض من الدراسة تسميط الضو ,عمى تأثير الغايةة يةا الوسةيمة يةا ىةذه التط ياةات
وذلك عمى النحو اآلتا.
عَلقة تحمؿ ال اقمة لم ية الغاية والوسيمة.
من ااصول التا ث تت يا الشريتة اإلس مية ن اإلنسان وحده المساول عن عمالو ييو مةن يتحمةل ت تةات مةا يصةدر

ِ
ش ٍ
إِ ِ
ػب ُكػ َؿ َِ ُف ٍ
َ
ػس إِإْ َعمَ ُي َهػا َوَْ تَػ ِػزُر َو ِازَرةٌ ِو ُزَر
ػيء َوَْ تَ ُكس ُ
عنةو مةن يتةال قةال تتةالىُ  :قػ ُػؿ أَ َغ ُي َػر المػ أَُغػػي َرُػا َو ُه َػو َر َب ُكػؿ َ ُ
وف :564[اانتام].
أُ
ُل َرى ثُإـ إِلَى َرَ ُك ُـ َم ُر ِ ُ ُك ُـ فَ ُي َِ َ ُئ ُك ُـ ِ َما ُك ُِتُ ُـ ِفي ِ تَ ُلتَمِفُ َ
وجو الداللة :خ ر اهلل تتالى ن اإلنسان يجازى حسب عممو و نو ىو وحده من يتحمل ت تات يتمو(.)29
()30

ِ
ِ
ِ ِ
ام ِػة َو ِم ُػف أ َُوَز ِار
قةال تتةالى :ل َي ُحممُػوا أ َُوَزَارُه ُػـ َكاممَػ ًة َي ُػوَـ ا ُلت َي َ

وال يسأل عةن عمةل غيةره إال إذا كةان لةو ي ٌةد ةو
الإِذ َ ِ
ٍِ
وف :25[النحل].
اء َما َي ِزُر َ
س َ
يف ُيضمَوَِ ُه ُـ ِ َغ ُي ِر ع ُمـ أََْ َ
ومن ااحكام التا خالفت ىذا ااصل تحمةل التاقمةة لمديةة؛ إذ لةيس ايةراد التاقمةة ي يةد يةا وقةوع ا ةنيم يةا ىةذه الجريمةة
ةا ,عمةةى ااصةةل السةةا ق ال يجةةوز لكةةن الش ةريتة اإلس ة مية سةةمكت ىةةذه الوسةةيمة وجتمتيةةا م احةةة؛
يكةةان تحمةةيميم ىةةذا التةةب ,نة ً

وذلك طمًا لممصمحة ودرً,ا لممفسةدة؛ إذ لةو جتمةت الجةانا وحةده مةن يتحمةل ىةذه النتيجةة مةن الممكةن ن تةذىب كةل مالةو و قةد

يستغرق عمره يا سداد ىذا الحق وقةد ال يسةد لكةن عنةدما قسةم ىةذا الم مةف عمةى يةراد التاقمةة يإنةو يجمةع وقةت قةل وجيةد قةل
يكان تحميل التاقمة ليذا الحق مصمحتو ك ر من المفسدة المترت ة عميو يأثرت الغاية يا الوسيمة يجتمتيا م احة(.)35
يممةةا كانةةت النيةةة الجرميةةة عنةةد الجةةانا منتدمةةة ناسةةب ىةةذا ن يخفةةف عمةةى الجةةانا ةةأن تحمةةل التاقمةةة جةةز ,مةةن الديةةة

ي ةاعت رت مةةن ق يةةل إت ة ف ااشةةيا ,وعاو تيةةا التتةةويض يناسةةب ذلةةك توزيتيةةا عمةةى التاقمةةة خ ة ف لةةو كانةةت النيةةة الجرميةةة
عمدا يفا ىذه الحالة ال يتناسب التخفيف عمى الجانا يتص ل الدية مغمظة ييتحمميا ىو.
موجودة يصار الاتل ً

ويةا ىةذا المجةال ياةول ا ةن حجةر -رحمةو اهلل تتةالى" :-وتحمةل التاقمةة الديةة ثا ةت السةنة وجمةع ىةل التمةم عمةى ذلةك

وىةو مخةةالف لظةةاىر قولةةو" :وال تةةزر وازرة وزر خةةرى" لكنةو خةةص مةةن عموميةةا ذلةةك لمةةا ييةو مةةن المصةةمحة؛ ان الااتةةل لةةو خةةذ
الدية اوشك ن تأتا عمى جميع مالو؛ ان تتا ع الخطأ منو ال يةامن ولةو تةرك غيةر تغةريم اىةدر دم الماتةول .قمةت :ويحتمةل
ن يكةون السةةر ييةةو نةةو لةةو يةةرد ةةالتغريم حتةةى يفتاةةر آلل اامةر إلةةى اإلىةةدار تةةد االيتاةةار يجتةةل عمةةى عاقمتةةو؛ ان احتمةةال ياةةر
الواحةد كثةةر مةن احتمةةال ياةر الجماعةةة وانةو إذا تكةةرر ذلةك منةةو كةان تحةةذيره مةن التةةود إلةى مثةةل ذلةك مةةن جماعةة دعةةى إلةةى
الا ول من تحذيره نفسو والتمم عند اهلل تتالى"(.)32
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املبحح الجاٌي:

تطبيكات تأثري الغاية يف الوسيمة يف باب اجلهاد.
سأتناول يا ىذا الم حث حول اهلل وقوتو تةض التط ياةات التةا يظيةر يييةا تةأثير الغايةة عمةى الوسةيمة يةا ةاب
الجياد وسيكون حث ىذه التط ياات شةا ,مةن اإليجةاز غيةر المخةل لكةن التركيةز سةيكون عمةى جانةب تةأثير الغايةة يةا
الوسيمة؛ إذ الدراسة عادت ليذا الغرض واهلل المويق .ولذا جا ,الم حث يا مطم ين.
املطمب األوه :تأثري الغاية يف الوسيمة يف تزك الكتاه يف حاالت وعيٍة(.)33

يا ىذا المطمب سيتم يان كيف ثرت الغاية يا الوسيمة يا تشريع ترك الاتةال يةا حةاالت متينةة ولةن دخةل يةا

تفاصيل المسألة إال الادر الذي يخدم ىذه الدراسة؛ وذلك ان الغرض من الد ارسةة تسةميط الضةو ,عمةى تةأثير الغايةة يةا الوسةيمة
يا ىذه التط ياات وذلك عمى النحو اآلتا:
عَلقة ترؾ التتاؿ في حاْت م يِة الغاية والوسيمة.
من ااصول الثا تة يا الشريتة اإلس مية النيا عن التولا يوم الزحف ليس ىذا يحسب ل عةدىا الرسةول  مةن

الك ا ر قال ( :اجتن ةوا السة ع المو اةات قةالوا :يةا رسةول اهلل ومةاىن قةال الشةرك ةاهلل والسةحر وقتةل الةنفس التةا حةرم اهلل
إال الحق و كل الر ا و كل مال اليتيم والتولا يوم الزحف وقذف المحصنات المامنات الغاي ت)(.)34

يتةةد التةةولا يةةوم الزحةةف ك يةرة مةةن الك ةةا ر ويسةةتحق صةةاح يا التاو ةةة؛ إذ إنيةةا ال تصةةدر مةةن شةةخص كامةةل اإليمةةان يمةةن

يفتميا يكون قد قدم مصمحتو يا حفظ نفسو عمى مصمحة إعزاز الدين ويكن قدم مصةمحتو الشخصةية عمةى مصةمحة الجماعةة
وم تث ىذا ىو عدم اكتمال إيمانو يأين إيمانو الاضا ,والادر.

ييا إذن وسيمة محرمة لكن اهلل تتالى اح سموك ىذه الوسيمة عندما تحاق غاية متت رة وذلك يا حاالت وىا:

 -5الخروج من المتركة ليس ىرًا وج ًنةا ةل لخطةة عةدىا ييريةد الكةر والفةر لينةال مةن التةدو وال شةك ةأن مثةل ىةذه
الخطط تحاق المصمحة لمجميع إذ قد تكون س ًا لتسييل النيل من التدو يتكون طرياًا لتحايق النصر وال يخفةى
يضا -حان لدما ,المسممين.
ما يا ذلك من تويير الوقت والجيد –و ً

 -2الخروج من المتركة لنصرة جماعة خرى من المسممين يكان خروجو لةيس الخةوف ةل لياةدم يةد التةون والمسةاعدة
لطا فة خرى تااتل التدو وىةذا ييةو تحايةق لنصةر المسةممين عمةى التةدو وممةا ال يخفةى عمةى ذي لةب ن المااتةل

و المااتمين لن يتركوا جماعتيم التا يااتمون متيم إال إذا كان اإلمكان االستغنا ,عنيم.
يف َعمَى ا ُل ِتتَ ِ
َها ال إِ ِ َي َحَر ِ
وف
اؿ إِ ُف َي ُك ُف ِم ُِ ُك ُـ ِع ُ
صػا ِ ُر َ
شُر َ
ض ا ُل ُم ُؤ ِم ِِ َ
 -3الحالة الثالثة وردت يا قولو تتةالىَ  :يا أَي َ
وف َ
ؼ المإ ُ َع ُِ ُك ُـ َو َعمِ َـ
وف * ُاْل َف َلفإ َ
يف َكفَُروا ِأَإِ ُه ُـ قَ ُوٌـ َْ َي ُفتَ ُه َ
َي ُغمِ ُوا ِم َائتَ ُي ِف َوِا ُف َي ُك ُف ِم ُِ ُك ُـ ِم َائ ٌة َي ُغمِ ُوا أَُلفًا ِم َف الإِذ َ
ػؼ ي ُغمِ ػوا أَُلفَ ُػي ِف ِػِإذ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ػع
أإ
صػا ِ َرةٌ َي ُغمِ ُػوا ِم َ
َف ِفي ُك ُـ َ
ػائتَ ُي ِف َوِا ُف َي ُك ُػف مػ ُِ ُك ُـ أَُل ٌ َ ُ
ُف المإػ َوالمإػ ُ َم َ
ض ُ فًا فَِإ ُف َي ُك ُػف مػ ُِ ُك ُـ م َائػ ٌة َ
يف :66-65[اانفال].
ال إ
صا ِ ِر َ

وج ةو الداللةةة :ن اهلل تتةةالى خفةةف عةةن المسةةممين الحكةةم تةةد ن كةةان الواحةةد يجةةب عميةةو الصةةمود مةةام التش ةرة يأص ة ل

الواجةةب ن ياةةاتموا إن كةةانوا نصةةف التةةدو و كثةةر مةةا إن كةةانوا قةةل مةةن نصةةفيم يإنةةو يجةةوز ليةةم ن ال ياةةاتمونيم؛ وذلةةك لكةةا ال

محتما دون تحايق يا دة من نصر و إظيار ىي ة المسممين ل قد يكون
إلاا ,النفس إلى التيمكة ان الموت ص ل
يكون ً
ً
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مدعاة لمتدو أن يستيزئ يم (.)35
تِ ي  :مما س ق يت ين لنا ن الغاية ثرت يا الوسيمة يأص حت الوسيمة م احة.

ياةول اإلمةةام التةةز" :انيةزام المسةةممين مةةن الكةةايرين مفسةدة لكنةةو جةةا ز إذا زاد الكةةايرون عمةى ضةةتف المسةةممين مةةع

التاارب يةا الصةفات تخفيفةاً عةنيم؛ لمةا يةا ذلةك مةن المشةاة وديةع المفسةدة غم ةة الكةايرين لفةرط كثةرتيم عمةى المسةممين.

وكذلك التحرف لماتال والتحيز إلى ي ة مااتمة نية ن يااتل المتحيز متيم؛ انةو وان كةان إد ةا ار إال نةو نفةع مةن اإلق ةال

عمى الاتال"(.)36

وقةةال يةةا موضةةع آخةةرر تةةد ذكةةر مجموعةةة مةةن االمثمةةة التةةا يتاةةدم يييةةا حاةةوق الت ةةاد عمةةى حاةةوق الةةرب؛ رياةةا يةةم يةةا

دنياىمر ياال" :ومنيا االنيزام يوم الزحف وىو جا ز إذا ر ى عةدد الكفةرة عمةى المسةممين عةددا مةع التاةارب يةا الصةفات ولةيس
منيةةا وجةةوب الفةرار مةةن الكفةةار يةةا حةةق مةةن عمةةم نةةو لوث ةةت لاَتَةل مةةن غيةةر نكايةةة يةةا الكفةةار يةةإن ث وتةةو ال جةةدوى لةةو إال كسةةر
قموب المسممين وشفا ,صدور الكايرين"(.)37

املطمب الجاٌي :تأثري الغاية يف الوسيمة يف الكذب عمى العدو.

يا ىذا المطمب سيتم يان كيف ثرت الغاية يا الوسيمة يا الكذب ولن دخل يا تفاصيمو إال الادر الذي يخدم

ىذه الدراسة؛ وذلك ان الغرض من الدراسة تسميط الضو ,عمى تأثير الغاية يا الوسيمة يا ىذه التط ياات وعنةون المطمةب
إحةةدى الحةةاالت التةةا ةةاح يةةا اإلس ة م الكةةذب؛ ان الغةةرض يتحاةةق تسةةميط الضةةو ,عمةةى إحةةدى ىةةذه المسةةا ل و ةةاقا
المسا ل تتامل المثل وذلك عمى النحو اآلتا:
عَلقة الكذب عمى ال و الغاية والوسيمة.

مما ىو راسخ يا ديننا تحرم اإلس م لمكةذب ومةن الحةاالت التةا خةالف يييةا اإلسة م ااصةل و ةاح يييةا الكةذب

ع مى التدو وما ىذا إال لما تحااو من مصمحة ولةيس ىةذا يحسةب ةل صة حت المصةمحة ىنةا متتينةة يةا ىةذه الوسةيمة
إذ ال ت اح المفسدة ياط انيا تادي إلى مصةمحة ةل ال ةد و ن تتتةين المصةمحة يييةا حتةى تصة ل م احةة يتنةدما ُيكةذب

عمى التدو يإن ذلك يساعد يا تث يط عزيمتيم واعطا يم متمومات مغموطة عن جيش المسممين وعن استتداداتيم وىذا

يادي إلى تحايق الفوز لممسممين و تسييل النصر عمييم.

يينا ثرت الغايات المذكورة يا ىذه الوسيمة (الكذب) يأص ل الكةذب مشةروعا يةا ىةذه الحةاالت؛ لمةا يحااةو مةن مصةالل
ويشترط ن ال يترتب عميو إيساد مثل :قطع الشجر لخداع التدو وما إلى غير ذلك.
ياةةول اإلمةةام التةةز -رحمةةو اهلل " :-الكةةذب مفسةةدة محرمةةة إال ن يكةةون ييةةو جمةةب مصةةمحة و در ,مفسةةدة ييجةةوز تةةارة

ويجةةب خةةرى ولةةو مثمةةة حةةدىا :ن يكةةذب لزوجتةةو إلصة حيا وحسةةن عشةرتيا ييجةةوز؛ ان قة ل الكةةذب الةةذي ال يضةةر وال
ينفع يسير يإذا تضمن مصمحة تر و عمى ق حةو ةيل اإلقةدام عميةو؛ تحصةي لتمةك المصةمحة .وكةذلك الكةذب ل صة ح ةين
النةاس وىةو ولةةى ةالجواز لتمةوم مصةةمحتو .وكةذلك ن يخت ةو عنةةده متصةوم مةةن ظةالم يريةد قطةةع يةده ييسةألو عنةةو يياةول :مةةا
ريتو ييذا الكذب يضل من الصدق لوجو و من جية ن مصمحة حفةظ التضةو عظةم مةن مصةمحة الصةدق الةذي ال يضةر
وال ينفةةع يمةةا الظةةن الصةةدق الضةةار؟ و ولةةى مةةن ذلةةك إذا اخت ةةأ عنةةده متصةةوم ممةةن يريةةد قتمةةو...والتحايق يةةا ىةةذه الصةةور

و مثاليا ن الكذب يصير مأذونا ييو ويثاب عمى المصمحة التا تضمنيا عمى قدر رت ة تمك المصمحة من الوجوب يا حفةظ
اجملمة األردٌية يف الدراسات اإلسالوية ،وج ( ،)11ع (1111 ،)1ه ً2020/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 523
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ودى تأثري الغاية عمى الوسيمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ااموال واا ضاع واارواح ولو صدق يا ىذه المواطن اثم إثم المتس ب إلةى تحايةق ىةذه المفاسةد وتتفةاوت الرتةب لةو ثةم
التس ب إلى المفاسد تفاوت رتب تمك المفاسد "(.)38

املبحح الجالح:

تطبيكات تأثري الغاية يف الوسيمة يف باب الكضاء.
سيتناول يا ىذا الم حث حول اهلل وقوتو تض التط ياةات التةا يظيةر يييةا تةأثير الغايةة عمةى الوسةيمة يةا ةاب
الاضا ,وسيكون حث ىذه التط ياات شا ,من اإليجاز غير المخل لكن التركيز سيكون عمةى جانةب تةأثير الغايةة يةا
الوسيمة؛ إذ إن الدراسة عادت ليذا الغرض واهلل المويق.
املطمب األوه :تأثري الغاية يف الوسيمة يف احلكي جبواس الكضاء عمى الغائب(.)32

يا ىذا المطمب سيتم يان كيةف ثةرت الغايةة يةا الوسةيمة يةا الحكةم جةواز الاضةا ,عمةى الغا ةب ولةن دخةل يةا

تفاصيل المسألة إال الادر الذي يخدم ىذه الد ارسةة؛ وذلةك ان الغةرض مةن الد ارسةة تسةميط الضةو ,عمةى تةأثير الغايةة يةا
الوسيمة يا ىذه التط ياات وذلك عمى النحو اآلتا.
عَلقة الحكـ

واز التضاء عمى الغائب الغاية والوسيمة.

من ااصول الثا تة يا الشريتة اإلس مية التحاق مةن صةحة ااخ ةار ية ياخةذ كةل مةا ياةال إال تةد التث ةت مةن
ٍ
ؽ ِ َِ ٍإ فَتَ إي ُِوا أ ُ ِ
ِ
ص ِ ُحوا َعمَػى َمػا فَ َ ُمػتُ ُـ
َها الإِذ َ
اء ُك ُـ فَاس ٌ َ َ
َف تُصي ُوا قَ ُو ًما ِ َ َهالَة فَتُ ُ
ااخ ار قال تتالىَ  :يا أَي َ
آم ُِوا إِ ُف َ َ
يف َ
يف :6[الحجرات].
َِا ِ ِم َ
يتانا(.)40
وجو الداللة :يأمر اهلل تتالى التث ت من ااخ ار؛ كا ال يتيم حد ًا
زور و ً

ومن ااخ ار ما ياولو المةدعا يةا حةق المةدعى عميةو عنةدما يريةع مةره لماضةا ,قةال  موص ًةيا عميةاً  قةال" :قةال لةا

رسةوال هلل ( :إذ اتااضةةى إليةةك رجة ن ية تاةةض لةةحول حتةةى تسةةمع كة م اآلخةةر يسةةوف تةةدري كيةةف تاضةةا) قةةال عمةةا :يمةةا
زلت قاضيا تد"(.)45

ممةةا س ة ق يت ةةين لنةةا ن الحكةةم عمةةى الغيةةر ال ي ةةتم إال حضةةوره و يةةذا صةة ل الاضةةا ,عمةةى الغا ةةب وسةةيمة منيي ةةة

عنيا

()42

لكن الشرع جاز ىذه الوسيمة وذلك لما تحااةو مةن غايةات إذ لةو عمةم الجةانا ن الحكةم ال يةتم إال حضةوره لاصةد

ةادا إللحةةاق الضةةرر المةةدعا يينةةا تتةةين تحايةةق ىةةذه المصةةمحة سةةموك ىةةذا المفسةةدة
التخفةةا لكةةا ال يةةديع حةةق الغيةةر و عنة ً
يضةا يمحةةق ىةذا مطةةل الغنةا ييةةو عةةين الظمةم والتةةأخر يةا الحكةةم ييةو إعانةةة لمظةالم يتمةةى الااضةةا ن
يأصة حت م احةةة و ً

يأخةةذ عمةةى يةةد الظةةالم ويمنتةةو مةةن الظمةةم وال يخفةةى عظةةم الضةةرر الةةذي يمحةةق المةةدعا منتةةو مةةن حاةةو ط ةوال مةةدة انتظةةار
الغا ب حتى يرجع يالمفسدة المترت ة عمى ترك الاضا ,عمى الغا ب ك ر من المفسدة المترت ة عمى الاضا ,عمى الغا ب.
ويةا ىةةذا المجةةال ياةةول اإلمةةام التةةز" :يجةب الاضةةا ,عمةةى الغا ةةب لمةةا يةةا تةأخيره إلةةى حضةةوره مةةن اسةةتمرار المفسةةدة؛ ان

الةةدعوة إن كانةةت طة ق تضةةررت المةةرة اا يةةا يةةا قيةةود نكةةاح مرتفةةع ولةةم تةةتمكن مةةن التةةزوج وال ممةةا يةةتمكن منةةو الخميةةات وان
كانةةت تتةةاق تضةةررت اامةةة والت ةةد ةةإجرا ,حكةةام الةةرق عمييمةةا إلةةى حضةةور الغا ةةب وان كانةةت الةةدعوى تةةين تضةةرر ر يةةا
الحيمولة ينو و ينيا وان كانت دين تضرر ر و تأخير ق ضو وعدم االرتفاق و وال يرق ين الغا ب والحاضر يا إقامة
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الحج

يإن الظن المستفاد يا إقامة الحج عمى الغا ب كالظن المستفاد من إقامتيا عمى الحاضر.
يإن قيل :الحاضةر يناضةل عةن نفسةو المتارضةات والجةرح خة ف الغا ةب .قمنةا :ال يجةوز تةرك مةا وجةب ظيةوره حجةة

شةةرعية الحتمةةال ااصةةل وعدمةةو والحةةاكم يناضةةل عةةن الغا ةةب عمةةى حسةةب اإلمكةةان ولةةذلك يحمةةف المةةدعا وال يجةةوز إىمةةال
الحج الشرعية لمجرد ااوىام والظنون الضتيفة؛ لما ذكرناه من تاديم الظن الاوي عمى الظن الضتيف يا سا ر ااحكام.

يإن قيل :ما المتنى الظالم والم طل يا ىذا ال اب؟ قمنا :ما الظالم ييو ظالم أنو عةاص هلل جحةوده وانكةاره ومنةع الحةق

مةةن مس ةةتحاو ييج ةةب عم ةةى الحةةاكم س ةةموك ق ةةرب الط ةةرق يةةا دي ةةع ى ةةذه المفس ةةدة عةةن المس ةةتحق وال س ةةيما إذا تتما ةةت ال ةةدعاوى
اا ضاع؛ وان مطل الغنةا ةالحاوق التةا ياةدر عمةى ديتيةا ظمةم وال تجةوز اإلعانةة عمةى الظمةم وقةد قةال " :انصةر خةاك

ظالما و مظموما" 43وراد نصر الظالم ن يردعو عن الظمم ويكفو عنو كما يسره  .ومةا الم طةل ييةو الةذي يجحةد مةا يجيةل
وجو و من الحاوق الواج ة يا اامر نفسو ييةذا ال إثةم عميةو ولكنةو يجةب إيصةال الحةق إلةى مسةتحاو عمةى الفةور وان لةم يكةن
المستحق عميو آثما ديتا لمفسدة تأخر الحق عن مستحاو"(.)44

املطمب الجاٌي :تأثري الغاية يف الوسيمة يف إباحة الٍظز إىل احملزوات وَ أجن الشهادة(.)22

يا ىذا المطمب سيتم يان كيف ثرت الغاية يا الوسةيمة يةا إ احةة النظةر إلةى المحرمةات مةن جةل الشةيادة ولةن

دخل يا تفاصيل المسألة إال الادر الةذي يخةدم ىةذه الد ارسةة؛ وذلةك ان الغةرض مةن الد ارسةة تسةميط الضةو ,عمةى تةأثير

الغاية يا الوسيمة يا ىذه التط ياات.

عَلقة إ احة الِظر إلى المحرمات مف أ ؿ الشها ة الغاية والوسيمة.

يف ي ُغ َ ِ
ِ
ِ
صػ ِ
ػارِه ُـ َوَي ُحفَظُػوا
ممةا ث ةت يةةا الشةريتة اإلسة مية اامةر غةض ال صةةر قةال تتةةالى :قُ ُػؿ ل ُم ُمػ ُػؤ ِمِ َ َ
ضػوا م ُػف أَ ُ َ
ِ
إ
وف :30[النور].
ص َِ ُ َ
ير ِ َما َي ُ
فُُرو َ ُه ُـ َذل َؾ أ َُزَكى لَ ُه ُـ إِ إف الم َ َل ِ ٌ

يإذا كةان اامةر غةض ال صةر لرجةال والنسةا ,عةن تضةيم تضةا ية شةك ن اامةر غةض ال صةر عةن عةورات النةاس

آكد يا التحريم ىذا النس ة لمخالفتيا لحصل ااول مما ىو ثا ت يا الدين.
ما ااصل الثانا وىو النيةا عةن التجسةس وعةن تت ةع عةورات اآلخةرين يةدليل النيةا عةن التجسةس قولةو تتةالىَ  :يػا
ض ُكـ ً ِ
َف َيأُ ُك َؿ لَ ُح َػـ
آم ُِوا ا ُ تَِِ ُوا َكِث ًا
ض الظإ َف إِثٌُـ َوَْ تَ َ إ
َح ُ ُك ُـ أ ُ
ير ِم َف الظإ َف إِ إف َ ُ َ
َها الإِذ َ
ضا أ َُيح َب أ َ
سوا َوَْ َي ُغتَ ُب َ ُ ُ ُ َ ُ
أَي َ
سُ
يف َ
ِ
ِ ِ
يـ :52(الحجرات).
أَلي َم ُيتًا فَ َك ِرُهتُ ُموُْ َواتإتُوا المإ َ إِ إف المإ َ تَإو ٌ
اب َرح ٌ

وال يخفى يا التادة ن من راد ن يزنا استتر ظممة الميل و منزل و ما شا و ذلك ومةن شةيدىم وقةع يةا التجسةس

قدرا.
عادة مع التمم نو قد يشاىدىم ً

و الشةةيادة يكةةون قةةد وقةةع يةةا يضةةل التةةورات وخةةالف التوجيةةة الن ةةوي السةةتر عمةةى النةةاس قةةال ( :المسةةمم خةةو

المسمم ال يظممو وال يسممو من كان يا حاجة خيو كان اهلل يا حاجتو ومن يرج عن مسمم كر ة يرج اهلل عنو يا كر ة

من كرب يوم الايامة ومن ستر مسمما ستره اهلل يوم الايامة)(.)46

مما س ق يت ين ن النظةر إلةى عةورات اآلخةرين لمشةيادة وسةيمة منيةا عنيةا يةا ااصةل لكةن لمةا كةان نظةر الشةارع إلةى

الغايةةة المتحصةةمة مةةن إ احتيةةا احيةةا مةةا يحاةةق الغايةةة المطمو ةةة وىةةذه الغايةةة ىةةا ن الش ةخص عنةةدما يشةةيد إلقامةةة الزنةةا عمةةى
يضا ييو خذ لحاوق اهلل تتالى وحةق الت ةاد خاصةة عنةدما يكةون
الجانا يإنو شيادتو ياوم إقامة حد اهلل تتالى يا اارض و ً
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ودى تأثري الغاية عمى الوسيمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حةةدىما مكرىةاً عمةةى الزنةةا ي شةةيادتو يةةرد الحةةق لصةةاح و وخاصةةة إن حصةةل حمةةل ومةةا يترتةةب عميةةو مةةن ت تةةات ثةةم إن

يضةا عميةو
النظر مايد أن يكون الناظر من ىل الشيادة واال يأثم عمى نظره؛ ان الغايةة المرجةوة مةن نظةره لةم تتحاةق و ً
ن ينظر الادر الذي يمكنو من تحمل الشيادة يإذا تحاق صرف نظره واال يأثم عمى ذلك وذلك؛ ان الغاية تحاات ي
داعا لمزيد من النظر.

وياةةول الشةةيخ زكريةةا اانصةةاري يةةا متةةرض حديثةةو عةةن الزنةةا " :ويجةةوز النظةةر إلةةى الفةةرج والثةةدي لمشةةيادة يةةا الزنةةا

والوالدة يا ااولى ويا الرضع يا الثانية لظيور الحاجة إليو "(.)47

وياول اإلمام التز -رحمو اهلل تتالى" :-كشةف التةورات والنظةر إلييةا مفسةدتان محرمتةان عمةى النةاظر والمنظةور إليةو؛
لما يا ذلك من ىتك ااستار ويجةوزان لمةا يتضةمنانو مةن مصةمحة الختةان و المةداواة و الشةيادات عمةى التيةوب و النظةر

إلى يرج الزانيين إلقامة حدود اهلل إن كان الناظر ى لمشيادة الزنةا وكمةل التةدد وان لةم يكةن كةذلك لةم يجةز؛ انةو مفسةدة ال
ي نى عميو مصمحة"(.)48

يضا" :ستر التورات والسو,ات واجةب وىةو مةن يضةل المةرو,ات وجمةل التةادات وال سةيما يةا النسةا ,ااجن يةات
وياول ً

لكنو يجوز لمضرورات والحاجات .ما الحاجات يكنظرك لواحد من الزوجين إلى صاح و  ...إلى ن قةال :وكةذلك نظةر الشةيود
لتحمل الشيادات"(.)49

وذكر يا موضع آخر يةا متةرض حديثةو عةن حةاالت يجةب النظةر يييةا" :وكنظةر الشةيود إلةى مةا يجةب النظةر إليةو إلث ةات

الحاوق واسااطيا يا الدعاوى والمخاصمات"(.)50

ويمكةن لنةا ن نحكةةم جةواز نظةةر النسةا ,و نظةر الط يةةب -إن لةم توجةةد الط ي ةة  -لمتةورات إذا كةةان ىةذا طمةةب مةن الااضةةا
ليتحاق من مر متي ن ليستتين يذه الشيادة لموصول إلى الحكم الصواب يا الاضية المطروحة عميو.

جا ,يةا الحةاوي عنةد حديثةو عةن مسةألة الاةول يةا حكةم النفاةة إذا كةان يةا الجمةاع ضةرر عمةى الزوجةة قةال" :يمةو

اختمفا وادعت الزوجة دخول شدة الضرر عمييا يا جماعو و نكر الزوج ن يكون عمييا ييو ضرر ييذا مما يوصةل إلةى
متريتو المشاىدة ييو عدالة ثاات النسا ,ليشيدن يإن وصمن إلى عممو ومترية حالو يا غير وقت اإلي ج نظرنةو وان
لم يتوصمن إلى عممو إال عند اإلية ج جةاز ن يشةيدن حةال اإلية ج لمضةرورة الداعيةة إليةو كمةا يشةيدن التيةوب ال اطنةة

وكما يشاىد الط يب عند الضرورة يرج المرة "(.)55

ويا ىذا المجال ياول ال ا رتا" :ولكنا ناول :النظر إلى عورة الغير عنةد الحاجةة يجةوز شةرعا يةإن الختةان ينظةر والاا مةة
تنظر والنسا ,ينظرن لمترية ال كارة و الشيود حاجة إلى ذلك؛ انيم ما لم يروا كالرشا ,يةا ال ةر والميةل يةا المكحمةة ال

يستيم ن يشيدوا "(.)52

اخلامتة

وتشتمل الخاتمة عمى النتا

والتوصيات:

أوًِْ :تائج ال راسة.

 -5قاعدة الغاية ت رر الوسيمة -عمى إط قيا -قاعدة مريوضة يا اإلس م.
 -2اإلس م ض ط الغايات المتت رة ووسا ميا.
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 -3وازن اإلس م ين المصالل والمفاسد وقدم اانفع ل نسان.
 -4إن التط ياات التا ثرت يييا الغاية الوسيمة لم يكن من تيا التشوا ية واليوى ل كانت مض وطة مني الشرع.
ثاِيا :توصيات ال راسة.
ً

 -5توصا الدراسة ال حث فروع الفاة المختمفة؛ الستخراج المزيد من التط ياات التا ثرت يييا الغاية يا الوسيمة.
 -2ضرورة االىتمام مثل ىذا الموضوع من ِق ل التمما,؛ لكا ال يجد الحاقدون مثل ىذه اامثمة؛ ذريتةً لكا يطتنوا يا الدين.

 -3تتمةيم عامةةة النةةاس مثةةل ىةةذه التط ياةةات؛ لكةةا ال يكةةون اختةراقيم سةةي ً خاصةةة يةةا عصةةر ازدىةةار وسةةا ل التواصةةل
االجتماعا.

اهلواوش.
( )5مخدوم مصطفى ن كرامة اهلل قواع الوسائؿ في الشري ة اَسَلمية (ط )5دار إش يمية الرياض 5420ىة5999/م.
( )2ينظر :الشاط ا إ راىيم ن موسى (ت 790ىة) الموافتًات تحايق :مشيور آل سممان دار ا ن عفان (ط )5ج 5ص.376
( )3الغنميين سامة الغنميين الغاية ت رر الوسيمة يف اَسَلـ والمكيافمية عمان دار عمار ص 58وما تدىا.

( )4الزرقا مصطفى حمد (ت 5420ه5999/م) الم لؿ الفتهي ال اـ دمشق دار الامم ج 5ص.503-500
( )5ينظر :التةز ةن ع ةد السة م عةز الةدين ع ةد التزيةز (ت 660ىةة) ,قواعػ األحكػاـ فػي مصػالأل األِػاـ الاةاىرة مكت ةة الكميةات
اازىرية تحايق :ع دالرحمن قاسم المدينة المنورة مجمةع الممةك ييةد ج 5ص .509وينظةر :الا اريةا حمةد ةن إدريةس (ت

684ىةة) أِ ػوار ال ػػروؽ فػػي أِ ػواع الفػػروؽ عةةالم الكتةةب ج 2ص .33وينظةةر :ا ةةن تيميةةة تاةةا الةةدين حمةةد (ت 728ى ةة)
م موع الفتاوى ج 23ص .586وينظر :الشاط ا إ راىيم ن موسى (ت 790ىة) الموافتًات ج 3ص.74

( )6ينظر :التز ن ع د الس م عز الدين ع د التزيز (ت 660ىةة) قواعػ األحكػاـ فػي مصػالأل األِػاـ ج 2ص .7وقةد يةرد يصة ً
يا المشاق الموج ة لمتخفيفات الشرعية .وينظر كذلك :الشاط ا إ راىيم ن موسى (ت 790ىة) الموافتًات ج 5ص.484

( )7ينظر :مصطفى إ راىيم ورياقو الم ـ الوسيط تحايق :مجمع المفة التر يةة دار الةدعوة ج 5ص .538وينظةر :اازىةري
محمد ن حمةد (ت 370ه985/م) تهذيب المغػة تحايةق :محمةد مرعةب يةروت دار إحيةا ,التةراث التر ةا (ط )5ج55
ص .354ومصطفى ورياقو الم ـ الوسيط ج 5ص.538

( )8الامتجا محمد رواس م ـ لغة الفتهاء عمان دار النفا س (ط )2ج 5ص.283
( )9ا ن منظور ,محمد ن مكةرم (ت 755ه5355/م) ,لسػاف ال ػرب دار صةادر يةروت (ط )3ج 50ص .585ومصةطفى
ورياق ة ةةو الم ػػػػػـ الوسػػػػػيط تحاي ة ةةق :مجم ة ةةع المغ ة ةةة التر ي ة ةةة دار ال ة ةةدعوة ج 5ص .489واازى ة ةةري محم ة ةةد ة ةةن حم ة ةةد (ت

370ه985/م) تهذيب المغة تحايق :محمد عوض مرعب دار إحيا ,التراث التر ا يروت ج 8ص.205
( )50الامتجا م ـ لغة الفتهاء ج 5ص.435

( )55ينظر :الشاط ا إ راىيم ن موسى (ت 790ىة) الموافتًات تحايق :مشيور آل سممان ج 5ص 484وما تدىا.

( )52الشاط ا إ راىيم ن موسى (ت 790ىة) الموافتًات تحايق :مشيور آل سممان ج 2ص .254ىذا مما استنتجو المحاق.
( )53الشاط ا إ راىيم ن موسى (ت 790ىة) الموافتًات ج 2ص.254

( )54ا ن كثير عماد الدين (ت 774ىة) ,تفسير الترآف ال ظيـ تحايق :طو ستد المنصورة مكت ة اإليمان ج 5ص.284
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ودى تأثري الغاية عمى الوسيمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )55ال رىانا محمد ىشام (ت 5435ىة2054/م) س الذرائع في الشري ة اَسَلمية المط تة التممية دمشق (ط )5ص.206
( )56ال رىانا محمد ىشام (ت 5435ىة2054/م) س الذرائع في الشري ة اَسَلمية المط تة التممية دمشق (ط )5ص.206
( )57ال مغة من الطتام.

( )58ا ن كثير عماد الدين (ت 774ىة) تفسير الترآف ال ظيـ ج 5ص.285-284

( )59مخدوم :مصطفى كرامة اهلل (5457ىة) قواع الوسائؿ في الشػري ة اَسػَلمية رسةالة دكتةوراه كميةة الشةريتة الجامتةة اإلسة مية
الستودية ص.308

( )20مخدوم :مصطفى كرامة اهلل (5457ىة) قواع الوسائؿ في الشػري ة اَسػَلمية رسةالة دكتةوراه كميةة الشةريتة الجامتةة اإلسة مية
الستودية ص.307

( )25مخةةدوم :مصةةطفى ك ارمةةة اهلل (5457ىة ة) قواع ػ الوسػػائؿ فػػي الشػػري ة اَسػػَلمية رسةةالة دكتةةوراه كميةةة الش ةريتة الجامتةةة
اإلس مية الستودية ص.307

( )22الغنميين سامة الغنميين الغاية ت رر الوسيمة يف اَسَلـ والمكيافمية ص.33

( )23ينظر :الغنميين سامة الغنميين الغاية ت رر الوسيمة يف اَسَلـ والمكيافمية ص.33
( )24ينظر :ال رىانا محمد ىشام (ت 5435ىة2054/م) س الذرائع في الشري ة اَسػَلمية المط تةة التمميةة دمشةق (ط)5
ص.207

( )25الحد ىو" :عاو ة مادرة شرًعا وج ت حاًا هلل تتالى" وىو ثا ت الارآن والسنة.
( )26ا ن كثير عماد الدين (ت 774ىة) تفسير الترآف ال ظيـ ج 5ص.295
( )27التاقمة :ىم الا ار ة من جية ااب الذين يديتون الدية.
( )28الدية :المال الواجب يا إت ف نفوس اآلدميين.

( )29ينظر :ا ن كثير عماد الدين (ت 774ىة) تفسير الترآف ال ظػيـ ج 2ص .255والط ةري محمةد ةن جريةر (ت 350ىةة)
امع ال ياف في تأويؿ الترآف تحايق :حمد محمد شاكر ماسسة الرسالة (ط )5ج 52ص.286

( )30ينظر :ا ن كثير عماد الدين (ت 774ىة) تفسير الترآف ال ظػيـ ج 2ص .709والط ةري محمةد ةن جريةر (ت 350ىةة)
امع ال ياف في تأويؿ الترآف ج 57ص.590

( )35ينظر :ا ن حجر ,شياب الدين حمد ن عما (ت 852ىة) ,فتأل ال اري شرح صحيأل ال لاري دار المترية يةروت ج52
ص .246والرحي انا مصطفى ن سةتد (ت 5243ىةة) مطالػب ألػي الِهػى فػي شػرح غايػة المِتهػى المكتةب اإلسة ما

ج 6ص .86وا ةةن قدامةةة ع ةةداهلل ةةن حمةةد (ت 620ى ةة) روضػػة الِػػاظر و ِػػة المِػػاظر تحايةةق :ع ةةد التزيةةز ع ةةد الةةرحمن

الستيد جامتة اإلمام محمد ن ستود الرياض (ط )2ج 5ص.327

( )32ا ن حجر شياب الدين حمد ن عما (ت 852ىة) فتأل ال اري شرح صحيأل ال لاري ج 52ص.246
ػوه ُـ
يف َكفَ ُػروا َز ُحفًػا فَ َػَل تَُولَ ُ
آم ُِػوا إِ َذا لَ ِتيػتُ ُـ الإ ِػذ َ
َها الإ ِذ َ
( )33اح اإلس م لممااتل ترك الاتال يا حاالت متينة قال تتةالىَ  :يا أَي َ
يف َ
ِ
ِ
ػاؿ أَو متَحَي ًاػز إِلَػى ِفَئ ٍػة فَتَػ ُ ػاء ِ َغ َ ِ
ِِ
ٍِ
ػير
ُاألَ ُ َ َار * َو َم ُػف ُيػ َولَ ِه ُـ َي ُو َمئػذ ُ ُ َػرُْ إِإْ ُمتَ َحَرفًػا لتتَ ٍ ُ ُ َ
ض ٍػب م َػف المإػ َو َمػأ َُواُْ َ َهػإِ ُـ َوِػ ُئ َ
َ َ
س ا ُل َمص ُ
[اانفال 55 :و.]56
( )34ال خاري محمد ن إسماعيل صحيأل ال لاري تحايق :محمد الناصةر دار طةوق النجةاة (ط )5كتةاب الوصةايا ةاب قةول
اهلل تتالى{ :إن الذين يأكمون موال اليتامى ظمما إنما يأكمون يا طونيم نا ار وسيصمون ستيرا} ج 4ح  2766ص.52

( )35ينظةةر :ا ةةن كثيةةر عمةةاد الةةدين (ت 774ى ةة) تفسػػير الت ػرآف ال ظػػيـ ج 2ص – 407ص .408والط ةةري محمةةد ةةن جريةةر (ت
350ىة)

امع ال ياف في تأويؿ الترآف ج 54ص–54ص.56
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( )36التز ن ع دالس م ,عز الدين ع د التزيز (ت 660ىة) قواع األحكاـ في مصالأل األِاـ ج 5ص.95

( )37التز ن ع دالس م عز الدين ع د التزيز (ت 660ىة) قواع األحكاـ في مصالأل األِاـ ج 5ص.547
( )38التز ن ع دالس م عز الدين ع د التزيز (ت 660ىة) قواع األحكاـ في مصالأل األِاـ ج 5ص.97-96
( )39الغا ب :يطمق عمى ما ىو غا ب عن ااعين ويت ر عنو الفايا ,المفاود.

( )40ا ن كثير عماد الدين (ت 774ىة) تفسير الترآف ال ظيـ ج 4ص.265

( )45الترمةةذي محمةةد ةةن عيسةةى (ت 279ه892/م) سػػِف الترمػػذي تحايةةق :حمةةد شةةاكر وآخةةرون يةةروت دار إحيةةا ,الت ةراث

التر ا كتاب ااحكام اب مةا جةا ,يةا الااضةا ال ياضةا ةين الخصةمين حتةى يسةمع ك ىمةا ج 3ص 658ح.5335
قال عنو الترمذي حديث حسن .وكذلك قال عنو اال انا.

( )42ال نستطيع ن ناول وسيمة محرمة؛ وذلك ان تض التمما ,حممةوا كة م الن ةا  يةا حةال ن يكةون المتخاصةمين موجةودين
ويمكن حضورىما .ا ن قدامةة ع ةداهلل ةن حمةد (ت 620ه) المغِػي فػي فتػ اَمػاـ أحمػ ػف حِ ػؿ الشػي اِي دار الفكةر
يروت (ط )5ج 55ص.486

( )43ال خاري محمد ن إسماعيل (ت 256ه) صحيأل ال لاري كتاب المظالم اب عن خاك ظالما و مظمومةا دار الشةتب
الااىرة (ط )5ج 3ص 568ح.2444

( )44التز ن ع دالس م عز الدين ع د التزيز (ت 660ىة) قواع األحكاـ في مصالأل األِاـ ج 2ص.36-35

( )45الشيادة :ىا اإلخ ار حق شخص عمى غيةره عةن مشةاىدة وعيةان ال عةن تخمةين وحسة ان .والشةيادة ثا تةة يةا اإلسة م سةورة
النسا.55 ,

( )46النيسةةا وري مسةةمم ةةن الحجةةاج (ت 265ه) صػػحيأل مسػػمـ يةةروت دار الجيةةل كتةةاب ال ةةر والصةةمة واآلداب ةةاب تح ةريم الظمةةم
ج 8ص  58ح.6743

( )47اانصاري زكريا ن محمد (ت 262ه) أسِى المطالب في شرح روض الطالب تحايق :محمد محمد تامر يةروت دار
الكتب التممية (ط )5ج 3ص.555

( )48التز ن ع دالس م ,عز الدين ع د التزيز (ت 660ىة) ,قواع األحكاـ في مصالأل األِاـ ج 5ص.98
( )49التز ن ع دالس م ,عز الدين ع د التزيز (ت 660ىة) ,قواع األحكاـ في مصالأل األِاـ ج 2ص.540
( )50التز ن ع دالس م عز الدين ع د التزيز (ت 660ىة) ,قواع األحكاـ في مصالأل األِاـ ج 5ص.597
( )55الماوردي عما ن محمد (ت 450ىة) ,الحاوي يا ياو الشايتا دار الكتب التممية (ط )5ج 55ص.445
( )52ال ا رتا محمد ن محمد (ت 786ىة) ال ِاية شرح اله اية دار الفكر ج 6ص.298
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