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 وأنواعها الشرعية المقاصد أقسام
 اؼبختلفة، االعتبارات حبسب وذلك ، أقسام عّدة إىل الشرعّية اؼبقاصد العلماء قّسم

 .واألنواع األقسام ىذه بٌن التداخل ذبّنب علىمنهم  احرص
 اؼبتعّلقة الصورة وضوح من تزيد واغبيثيات االعتبارات باختالف التقسيم وطريقة

 إليو، ينتمي الذي بنوعو مقصد كلّ  إغباق علىيف ذىن اجملتهد وتعينو  اؼبقاصد بأقسام
 :اآليت النحو على األقسام أىم بذكر أكتفي وسوف

 .رُتبها باعتبار اؼبقاصد أقسام:  أواًل 
 .وأبوابو التشريع جملاالت مشوؽبا مدى باعتبار اؼبقاصد أقسام: ثانًيا
 .وأفرادىا األّمة بعموم تعلقها باعتبار اؼبقاصد أقسام: ثالثًا
 . اؼبكّلف حبظ العالقة باعتبار أو األصالة باعتبار اؼبقاصد أقسام: رابًعا

 .وخالفو القطع حبسب اؼبقاصد أقسام: خامًسا
 

 .رُتبها باعتبار المقاصد أقسام:  أوًل 
ليست على درجة صاحل ذه اؼبىإن مقاصد الشريعة ىي ربقيق مصاحل الناس، و 

ويات ـبتلفة، ودرجات ىي على مست بلإليها، اجة اغبواحدة من حيث األمهية واػبطورة و 
، فبعض اؼبصاحل ضروري وجوىري يتعلق بوجود اإلنسان ومقومات حياتو، وبعضها باينةمت

 دةساعحبيث تقوم دبيكون وسيلة مكملة للمصاحل الضرورية السابقة، فيأيت يف الدرجة الثانية 
اإلنسان على االستفادة اغبسنة من جوانب اغبياة اؼبختلفة يف السلوك واؼبعامالت وتنظيم 

وبعض اؼبصاحل ال تتوقف عليها اغبياة، وال ترتبط حباجيات اإلنسان، وإمنا . قاتالعال
تتطلبها مكارم األخالق والذوق الصحيح والعقل السليم، لتأمٌن الرفاىية للناس وربقيق 

 . (1)الكماليات ؽبم

                                                
 .وما بعدىا 42 بتصرف وما بعدىا 1/29ر: قواعد األحكام انظ( 1)
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وتنقسم اؼبقاصد باعتبار رتبتها أو حبسب االضطرار إليها من عدمو إىل ثالثة أنواع 
 ىي:
 الضرورية: المقاصدـ  1

وىي اليت تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، ويتوقف عليها وجودىم يف الدنيا 
وقباهتم يف اآلخرة، وإذا فقدت ىذه اؼبصاحل الضرورية اختل نظام اغبياة، وفسدت مصاحل 

 الناس، وعّمت فيهم الفوضى وتعرض وجودىم للخطر والدمار والضياع واالهنيار.
صر مصاحل الناس الضرورية يف طبسة أشياء، وىي: الدين، والنفس، والعقل، وتنح

، وقد جاءت الشريعة الغراء غبفظ ىذه اؼبصاحل األساسية، (1)والعرض، أو النسب، واؼبال
 وإن مقاصد الشريعة األساسية مرتبة هبا وىي:

 5ـ حفظ العرض أو النسب  4ـ حفظ العقل  3ـ حفظ النفس  2ـ حفظ الدين  1
ـ حفظ اؼبال، وقد اتفقت الشرائع السماوية على مراعاة ىذه األصول األساسية واؼبصاحل 

 الضرورية للناس.
قال حجة اإلسالم الغزايل: "ومقصود الشرع من اػبلق طبسة: وىو أن حيفظ عليهم 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماؽبم، فكل ما يتصمن حفظ ىذه األصول اػبمسة فهو 

 (2)يُفوُِّت ىذه األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة"مصلحة، وكل ما 
 الحاجية: المقاصدـ  2

وىي األمور اليت حيتاجها الناس لتأمٌن شؤون اغبياة بيسر وسهولة، وتدفع عنهم 
اؼبشقة وزبفف عنهم التكاليف، وتساعدىم على ربمل أعباء اغبياة، وإذا فقدت ىذه 
األمور ال خيتل نظام حياهتم وال يتهدد وجودىم، وال ينتاهبم اػبطر والدمار والفوضى، ولكن 

شقة، ولذلك تأيت األحكام اليت ربقق ىذه اؼبصاحل اغباجية للناس يلحقهم اغبرج والضيق واؼب

                                                
 .60،61، األصول العامة ص2/4اؼبوافقات ، 199، علم أصول الفقو، خالف ص1/286انظر: اؼبستصفى ( 1)
 .1/287انظر: اؼبستصفى ( 2)
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لرتفع عنهم اغبرج، وتيسر ؽبم سبل التعامل، وتساعدىم على صيانة مصاغبهم الضرورية، 
 .(1)وتأديتها واغبفاظ عليها، عن طريق )اغباجيات(

 ة:تحسينيـ المصالح ال 3
اؼبروءة واآلداب، وحيتاج إليها الناس لتيسًن شؤون اغبياة  وىي األمور اليت تتطلبها

على أحسن وجو وأكمل أسلوب، وأقوم منهج، وإذا فقدت ىذه األمور فال زبتل شؤون 
اغبياة، وال ينتاب الناس اغبرج واؼبشقة، ولكن حيسون باػبجل، وتتقزز نفوسهم، وتستنكر 

 عقوؽبم، وتأنف فطرهتم من فقدىا.
حسينية ترجع إىل ما تقتضيو األخالق الفاضلة واألذواق الرفيعة، وىذه األمور الت

 .(2)وتكمل اؼبصاحل الضرورية واؼبصاحل اغباجية على أرفع مستوى وأحسن حال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .1/289انظر: اؼبستصفى ( 1)
 .1/290، اؼبستصفى 200، علم أصول الفقو، خالف ص2/6انظر: اؼبوافقات ( 2)
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 .وأبوابه التشريع لمجالت شمولها مدى باعتبار المقاصد أقساما: انيث
 :أقسام ثالثة إىل بوابووأ التشريع ا جملاالتمشوؽب مدى باعتبار اؼبقاصد تنقسم

 .العامة المقاصد: األول القسم
 للشارع اؼبلحوظة واغِبَكم اؼبعاين ىي: "بقولو – اهلل رضبو – عاشور ابن عرفها وقد

 أغلب أو صبيع يف تالحظ اليت ىي العاّمة فاؼبقاصد 1"معظمها أو التشريع أحوال صبيع يف
 .الشريعة أحكام من خاص نوع يف مالحظتها زبتص ال حبيثاهبا، وأبو  الشريعة أحكام

 الدنيا يف اإلنسان حال إصالح ىو الدين ؽبذا العام اؼبقصد أنّ  العلماء بٌن وقد
 عمارة ىو: "العام اؼبقصد يبٌّن  وىو – اهلل رضبو – الفاسي عالل األستاذ قال. واآلخرة
 دبا وقيامهم فيها، اؼبستخلفٌن بصالح صالحها واستمرار فيها، التعايش نظام وحفظ األرض
 األرض يف وإصالح العمل ويف العقل يف صالح ومن واستقامة، عدل من بو كلفوا

 2"اعبميع ؼبنافع وتدبًن ا،هتػبًنا واستنباط
 من األعظم اؼبقصد أنّ  اآلن لنا انتظم فقد: "اهلل ضبور  عاشور ابن اإلمام وقال

 ودفع اإلنسان حال بإصالح حيصل وذلك الفساد، ودرء الصالح جلب ىو الشريعة
 اإلنسان عند التفكًن مبدأ إصالح ىو الذي االعتقاد بإصالح الدعوة فابتداء...فساده
 3" الصاغبة األعمال إىل اإلنسان ؿبرك الباطن ألن باطنو؛ وتصفية نفسو بتزكية

 مقصد: مثل من عامة، كّلّية مقاصد ضمنو اندرجت للتشريع العام اؼبقصد وىذا
 .الناس بٌن اؼبساواة وإقامة األمة، نظام وحفظ اغبرج، ورفع التيسًن

 
 
 

                                                
 171 ص الشريعة، مقاصد 1
 41 ،ص: ومكارمها الشريعة مقاصد 2
 255 :ص، الشريعة مقاصد 3
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 .الخاصة المقاصد: الثاني القسم
 ال السابقة العاّمة فاؼبقاصد التشريع، أبواب من باب بكلّ  اػباّصة اؼبقاصد وىي

 اؼبقاصد أنّ  كما باألبواب تتعلق اػباصة واؼبقاصد كّلو، للتشريع ىي بل معٌّن، بباب تتعّلق
 اؼبلحوظة واغِبَكم اؼبعاين: ىي اػباّصة اؼبقاصد فإن وعليو اعبزئّية، باألحكام تتعلق اعبزئّية
 ابن ذكر وقد ومتجانسة، متقاربة أبواب صبلة يف أو التشريع أبواب من باب يف للشارع
 :ذكره فبا وكان باألبواب، اػباصة اؼبقاصد ىذه من صبلة – اهلل رضبو – عاشور

 مث النكاح، آصرة إحكام مقصد ربقيق إىل فهتد اليت: العائلة أحكام مقاصد* 
 .صبيًعا عليها واغبفاظ الصهر، آصرة إحكام مث والقرابة، النسب آصرة إحكام

 وتوفًنه األمة مال حفظ مقصد ربقيق إىل فهتد اليت: اؼبالّية التصرفات مقاصد* 
 .فيها والعدل ،اهتاوثب وحفظها، ووضوحها، برواجها، وذلك ؽبا،

 : ...األبدان عمل على اؼبنعقدة اؼبعامالت يف الشريعة ومقاصد* 
 .... التربعات أحكام ومقاصد* 
 ... والشهادة القضاء أحكام ومقاصد* 
 1..." العقوبات ومقاصد* 

 .الجزئّية المقاصد: الثالث القسم
 اؼبتعلقة أحكامو من حكم كلّ  عند الشارع راعاىا اليت واألسرار اغِبكم وىي
 . ذلك بيان سبق وقد باعبزئيات،
 
 
 
 

                                                
 ( 155 ص) السابق اؼبصدر 1
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 وأفرادها األمة بعموم تعلقها باعتبار المقاصد أقساما: ثالث

 :نوعٌن إىل االعتبار ذاهب اؼبقاصد وتنقسم
 :الكلّية المقاصد: األّول النوع

 اهلل رضبو – عاشور ابن قال أغلبو، أو تمعاجمل أفراد على تعود اليت اؼبقاصد صبلة وىي
 عائًدا كان وما متماثاًل، عوًدا األمة عموم على عائًدا كان ما ىي: "وأمثلتها تعريفها يف -

 1"قطر أو األمة من عظيمة صباعة على
 التفرق، من اعبماعة وحفظ البيضة، حبماية األمة عموم على يعود ؼبا مّثل وقد

 يعود ؼبا ومّثل األمة، بعموم ويتعلق حفظو الشارع قصد فبا وغًنىا الزوال، من الدين وحفظ
 قضائية؛ تشريعات من اؼبسلمٌن بالد من بلد كلّ  إليو حيتاج دبا العظيمة اعبماعات على

 األقطار ىذه تقيمو وما والظلم، الشرّ  منافذ وسدّ  اػبًن، طرق بتيسًن م،هتحيا نظام غبفظ
 2"مصاغبها خيدم دبا وسياسية اقتصادية ومعاىدات اتفاقيات من

 . الجزئّية المقاصد: الثاني النوع
 وىي منهم، الصغًنة موعاتاجمل على أو األفراد، آحاد على تعود اليت اؼبقاصد وىي

 اؼبقاصد أّما" :اػبادمي الدين نور الدكتور قال ."البعضية اؼبصاحل" بعضهم يسميها ما
 اليت اؼبقاصد اهب يراد البعضية اؼبقاصد ألن وذلك اعبزئّية، اؼبقاصد ترادف فهي البعضّية،

 تمع،جملا أفراد وصبيع األمة فئات سائر تشمل وال واػبًن، بالنفع معجملتا أفراد بعض على تعود
 واألنس الزوجٌن، بٌن واالستمتاع وسعرىا، وبثمنها اؼببيعة، بالبضاعة االنتفاع: ومثاؽبا

 أناًسا زبص اؼبقاصد فهذه اعباين، على العقوبة بتسليط عليو ينجملا أىل وإرضاء باألوالد،
 3"اؼبقاصد تلك إىل اؼبؤدية األحكام يزاولون الذين وىم معينٌن،

                                                
 220 ص الشريعة، مقاصد 1
 220 ص السابق اؼبصدر 2
 135 ص حجيتها، أمثلتها، تعريفها، الشريعة، مقاصد 3
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 .المكلف بحظ العالقة باعتبار أو األصالة باعتبار المقاصد أقساما: رابع
 :نوعٌن إىل االعتبار ذاهب تنقسم وىي

 .األصلّية المقاصد: األول النوع
 – اػبالق قصدىا اليت أو فيها، للمكّلف الحظ بأنّو العلماء عنها يعرّب  اليت وىي

 .اػبمس الضروريات على اغبفاظ يف الشارع مقاصد: وىي وابتداءً  أصاًل  – سبحانو
 بأنّ  ،فيها للمكلف حظأهنا ال: قوؽبم من اؼبقصود – اهلل رضبو – الشاطيب بٌن وقد

 بالقصد اؼبكلفٌن حظوظهبا  اإللزام يف يُراع مل اؼبكلفٌن هبا وألزم وضعها عندما الشارع
 1"وحفظها بالضروريات بالقيام واستقامتهاحياهتم  إقامة فيها راعى وإمنا األول،

 إاّل  إليها، ىواه ينزع وال نفسو سبيل وال غالًبا، يريدىا وال يقصدىا ال اؼبكّلف أنّ  أي
 والقيام اعببار، اػبالق مع لصلحوا التعّبد إىل اعبنوح لديو وتعّمق الديين الوازع اكتسب إذا

 تأىل اليت األمانة أمر وتنفيذ الشرعية، االلتزامات وأداء اإلسالمي، االستخالف بواجبات
 2"وتطبيًقا وفهًما وأداءً و اجملاىد ؽبا ربمال  واؼبكابد الكادح اإلنسان

 :مها قسمٌن إىل تنقسم األصلّية اؼبقاصد وىذه
 :عينّية ضروريّة أصلّية مقاصد - 1

 اػبمس، الضرورات على اغبفاظ أجل من نفسو، يف مكلف كلّ  على الواجبة أي
 وعماًل، اعتقاًدا دينو حبفظ: "مأمورًا اؼبكلف كون من – اهلل رضبو – الشاطيب قال كما أو

 عمارة يف عوضو بقاء إىل التفاتًا نسلو وحبفظ إليو، ربو من اػبطاب ؼبورد حفظًا عقلو وحبفظ
 الفروض كلّ : ذلك وأمثلة. 3"األربعة األوجو تلك إقامة على استعانة مالو وحبفظ.. الدار

 .وكبوىا واغبج، والزكاة، والصيام، والصالة، الطهارة، من العينية
 

                                                
 1/134: اؼبوافقات 1
 111/ 1: بيومي الناصر عبد للدكتور اعبزئية، باؼبقاصد االستدالل أثر 2
 1/135: اؼبوافقات 3
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 :كفائّية ضروريّة أصلّية مقاصد  -2
 .صبيعهم على ال اؼبكلفٌن ؾبموع علىا عيني وجوبًا الواجبة األحكام وىي
 اليت الفرائض من ذلك وغًن والتعليم، القضاء من العاّمة الواليات ذلك أمثلة ومن

 عامة دبصاحل قيام: "بقولو - اهلل رضبو – الشاطيب عنها عرّب  كما أو العاّمة، للمصاحل ُشرعت
 1"وقت دون بوقت وال صورة، دون بصورة وال حال، دون حبال زبتص ال مطلقة،

 ومن: "بقولو الكفائية األصلية للمقاصد – اهلل حفظو – اػبادمي الدكتور مثل وقد
 تعليًما وربصياًل، طلًبا النافع بالعلم القيام يف واالحتساب التعبد األصلية اؼبقاصد أمثلة

 بالعلم فالقيام ذلك، وغًن وصرفًا، وقًفا وتوزيًعا، نشرًا وتعليًقا، ربقيًقا وتأليًفا، حبثًا وتبليًغا،
 بو، واالستعانة بو، تعاىل اهلل تعّبد ىو والذي الرئيس األصلي مقصوده بو يقصد أن ينبغي

 .وكرمو فضلو من األكرم عبزاءا وانتظار
 للمقصد التابعة اؼبقاصد بعض النافع بالعلم للقائم حيصل أن ذلك بعد وديكن

 األموال بعض وكسب وعامة، خاصة الناس احرتام جلب: منها اليت اؼبذكور، األصلي
 باؼبقصد زبلّ  ال التابعة اؼبقاصد وىذه واؼبكافآت، والعطايا، كاؽبدايا العينّية، اغبّسية واؼبنافع
 وتبارك شأنو جل هلل كلو األمر وتفويض واالحتساب التعبد قصد على انبىن الذي األصلي

 .اظبو
 طاعة يف األمر ويل وطاعة األنظمة احرتام: األصلي اؼبقصد على اؼبعاصرة األمثلة من

 غبياة واؼبنّظمة اؼبتخذة والرتاتيب واألنظمة فالقوانٌن واغبياة، اؼبعاش صالح واستدامة اهلل،
 األصلي، مقصودىا أّما ومكّملة، تابعة وؼبقاصد ورئيس، أصلي ؼبقصد موّجهة احملكومٌن

 أّما ،اهتاومراع واحرتامها النافعة واألنظمة القوانٌن بتلك التقّيد روح ترسيخ يف يتمّثل فهو
 جلب مثل وذلك لمحكومٌن،ل كثًنة منافع من جيلب ما يف فتتمثل التابعة اؼبقاصد

                                                
 1/134وافقات اؼب 1
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 فبا ذلك وغًن والتشاجر، واالختالف اػبصام ودفع اػبسارة ودرء العقوبات، ونفي االحرتام،
 1"تطبيقها وعدم القوانٌن إمهال جيلبو

 
 .التبعية المقاصد: الثاني النوع

 من لو حيصل حيث األول، بالقصد اؼبكلف حظ فيها ُروعي اليت اؼبقاصد وىي
 اػبالت، وسد باؼبباحات، واالستمتاع الشهوات، نيل من عليو جبل ما مقتضى جهتها
 حدود ضمن اؼبشروعات أنواع وبٌن وعدمو، الفعل بٌن االختيار حريّة فيها لإلنسان وُجعل

 أو ؿبّصلة هنافإ اؼبقاصد، ىذه يف األّول بالقصد اؼبكلف حظ مراعاة ومع وقوانينها، الشريعة
 اؼبقاصد وىذه باألصل ال بالتبع لكن األصلّية، اؼبقاصد وىو األّول، للنوع ومكّملة خادمة

 لو الزواج: "فقالوا بالزواج العلماء ؽبا مّثل وقد ؽبا، ومكملة األصلية للمقاصد خادمة تعد
 ىو للزواج األصلي فاؼبقصد تبعية، مقاصد أو تابع ومقصد أصلي، مقصد: اثنان مقصدان
 بالزوجة االستمتاع فهي لو التابعة اؼبقاصد أّما وتعمًنه، الكون إلعمار والتوالد التناسل
د باألوال األنس وكذلك ومتاعها، دباؽبا والتجمل والرضبة، والسكن اؼبودة وربقيق هبا، واألنس

 2 "واغباجة واؼبرض والضعف العجز فرتات يف سيما ال – تعاىل اهلل بعد – هبم واالستعانة
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 وخالفه القطع بحسب المقاصد أقساما: خامس
 :أنواع ثالثة إىل االعتبار ذاهب اؼبقاصد تنقسم وىي

 .القطعية المقاصد: األّول النوع
 ووجوب اعتبارىا يف االجتهاد أىل بٌن اختالف ال اليت اليقينّية اؼبقاصد أي

 معٌّن  شرعي مقصد على اغبكم طريقها عن ديكن اليت الطرق العلماء حدد وقد هتا،مراعا
 :يلي، فيما قطعي مقصد بأنّو

 .اؼبقصد ىذا اعتبار على التأويل حيتمل ال الذي النص – 1
 .واؼبتنوعة اؼبتعددة الشريعة ألدلة التام االستقراء – 2
 وأنّ  بو، مقطوًعا عظيًما صالًحا اؼبقصد ىذا ربصيل يف أنّ  على العقل داللة – 3

 1.عظيًما وضرًا فساًدا ضده حصول يف
 دبقتضاىا والعمل اهتامراع عليو وجيب إمهاؽبا، هداجملت يسع ال اؼبقاصد من النوع وىذا

 .ذلك على واقع واإلصباع
 :قولو ذلك ومن ،متعددة بأمثلة – اهلل رضبو – عاشور ابن اإلمام مّثل ولقد

 ينفي تكررًا، القرآن أدلة متكرر من يؤخذ ما القطعية الشرعية اؼبقاصد مثال" 
 يُرِيدُ :}تعاىل اهلل قال فقد .التيسًن ؛الشارع مقاصد كون كبو واؼببالغة، زاجملا قصد احتمال

 اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َواَل : } قولوب اغباصل التأكيد فهذا ،{ رَ سْ اْلع ِبُكمُ  يُرِيدُ  َواَل  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اهلل

                                                
 مقصد، يف توافرت إذا الشروط، من ؾبموعة اشرتط وقد عاشور، بن الطاىر اإلمام الطرق ىذه إىل أشار 1

 وما 172 الشريعة، مقاصد انظر .واالطراد واالنضباط، والظهور، الثبوت،: ذلك ومن قطعًيا،ا مقصدً  يكون فإنو
 .بعدىا
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 يف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما: } تعاىل قولو إليو ويضم ...{  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اهلل يُرِيدُ : }قولو عقب{ 
َنا رَبِْملْ  َواَل  ناَرب: } ،وقولو{ جٍ َحرَ  ِمنْ  الدينِ  {  قـَْبِلَنا ِمنْ  الِذينَ  َعَلى َتوُ لضبَ  َكَما ْصرًاإ َعَليـْ
 من عليكم: "وقولو ،"السمحة باغبنيفية بعثت: "وسّلم عليو اهلل ىّل  ص النيب وقول ...

 وأيب جبل بن ؼبعاذ وقولو ،"بالعسر وليس يسر الدين ىذا إنّ : "وقولو ."تطيقون ما األعمال
 فمثل ،"ميسرين بعثتم إمنا: "وقولو ،"تعّسرا وال يّسرا: "اليمن إىل بعثهما ؼبا األشعري موسى

 :يقول أن الشريعة مقاصد عن للباحث خيول االستقراء ىذا
 عمومات كّلو ذلك يف اؼبستقراة األدلة ألن التيسًن؛ الشريعة مقاصد من إنّ " 
 1"اؼبنت قطعي وىو القرآن، منألهنا  الشارع؛ إىل النسبة قطعّية وكّلها متكّررة،

 .الظنية المقاصد: الثاني النوع
 هتا،إثبا بطرق تثبت ومل القطعّية، اؼبقاصد شروط فيها تتوافر مل اليت اؼبقاصد وىي

 يف هدينجملتا أنظار واختالف التأويل وحيتمل الشرع من ظين بدليل ثبتتهنا كو  من وذلك
 ظنّية كانت عليها العقل داللة أنّ  أو القطع، يفيد ال تام غًن استقراء عليها دلّ  أو ذلك،

 .قطعّية وليست
 حقيقة فيو يقّرب السالم عبد بن العزّ  عن نصا اػبادمي الدين نور الدكتور نقل وقد

 :فقال ذلك يف الظن غلبة على حيصل وكيف الظنية، اؼبقاصد على اجملتهد وقوف
: األنام مصاحل يف األحكام قواعد كتابو يف – اهلل رضبو – السالم عبد بن العز قال

 اعتقاد ذلك ؾبموع من لو حصل اؼبفاسد ودرء اؼبصاحل، جلب يف الشرع مقاصد تتبع من"
 يكن مل وإن ،اهناقرب جيوز ال اؼبفسدة ىذه وأن إمهاؽبا، جيوز ال اؼبصلحة ىذه بأنّ  عرفان أو

 أن ذلك ومثل ذلك، يُوجب الشرع نفس فـَْهم فإن خاص، قياس وال نص وال إصباع فيها
 وصدر، ورد كل يف ويكرىو يؤثره ما وفهم العقالء اغبكماء الفضالء من إنسانًا عاشر من
 من عهده ما دبجموع يعرف فإنو فيها، قولو يعرف مل مفسدة أو مصلحة لو سنحت مث

 2"اؼبفسدة تلك ويكره اؼبصلحة تلك يؤثر أنو عادتو من وألفو طريقتو
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 .الوهمية المقاصد: الثالث النوع

 عند -حقيقتها يف وىي وخًنًا، ونفًعا صالًحا، فيها أنّ  بعضهم يتخّيل اليت وىي
 فيها واؼبفسدة الضرر خفاء إىل الفاسد التصّور ىذا سبب يعود وقد ذلك، خبالف -التأّمل

 أو عاجلة، ولذة ومنفعة لو صالًحا فيها بأنّ  اؼبخّدرات يتناول من يتخّيل كما ىؤالء، عند
 َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ :} تعاىل قال كما الفعل فساد يف مغمورة اؼبصلحة أنّ  بسبب ذلك يكون
 .219: البقرة{ نَفِعِهَما ِمنْ  َأْكبَـرُ  َوِإشْبُُهَما لِلناسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبًنٌ  ِإمثٌْ  ِفيِهَما ُقلْ  َواْلَمْيِسرِ  اػْبْمرِ 

 التيارات مع نزاع ؿبلّ  ىي اليت اؼبسائل اصراؼبع واقعنا يف ذلك على األمثلة أبرز ومن
 يف اؼبساواة ومسألة الربوية، التعامالت مصلحة:  مثل من اإلسالمي عاؼبنا يف العلمانية
 أنّ  التيار ىذا يزعم فبا ذلك وكبو والتربج، التعّري حريّة ومسألة واألنثى، الذكر بٌن اؼبًناث

 .اغبقيقة خالف على متخّيلة ومهةتم ومهّية مصاحل حقيقتها يف وىي معتربة، مصاحل فيها
 

 


