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 رعاية المقاصد في المدرسة المالكية المصرية
ا لذين كّونومالك بن أنس ا اإلمامبفضل تالميذ ر، ألمصااىف ر نتشاوااللّتشُعب خبصائص كثرية، منها  ا املالكيملذهب امتّيز لقد   
يد زىب أبن م ااماإلنقله ذلك ما ليل على عنه والدقليم مبا نقلوه إهل كل أختّص ، واملذهبأصول وقواعد انبثقت عن ، اارسمد

هل أهم عليزاد غري ما ا لف مسألة  ..هذأحنو سبعني اق لعراىل إقد ُنِق ل وُّ عن مذهب مالك(:"... بلّذاىن ىف كتابه)والقريا
 ألقصى".وا ىندألايه بشّقب ملغر، وامصرز، وحلجاا

 وا بوادر هذا خذأن لذيامالك  م مااإلمن صنع تالميذ نت كا، ملالكياملذهب اىف اة الفكر املقاصدي نون ميكن القول بأوعليه 
يق ىف لدقالبحث ، والتنظريوالتأصيل ل امن خالإلبراز علم املقاصد مشاعل راً وبَؤا هم لُيشكِّلودىل بالدوا امامهم مث عاإعن فكر لا
يف ت فنشأ، وهذا شأن كل علم يف بداية تأسيسه ونشأته كغريه من علوم الفقه واحلديث ... وضوابطهعده اقووملذهب ل اصوأ
 م يف خمتلف التخصصات ألعالة اجلهابذاسة جمموعة من ركل مدرأس على ن كا، وةمالكيارس فقهية مدع برب أر من متقاز

قاصديني...، وهذه املدارس هي: املدرسة املالكية يف املدينة املنورة، املدنني و احملفقهاء و الؤرخني و عدد من املوالعلوم، فربز منهم 
 وإن كان لكل مدرسة طابع خاص هبا، العراق، واملدرسة املالكية يف املغرب.واملدرسة املالكية يف مصر، املدرسة املالكية يف 

وخصائص متيزها عن غريها كل حسب حميطه العلمي وما يرتضيه من مناهج البحث وأدوات الدراسة...إال أهنا جتتمع كلها يف أمر 
لتيسري، واعتبار املصاحل، ومراعاة مقاصد واحد وهو خدمة املذهب املالكي وإنراؤه بأحباث سامهت يف ترسيخ مفاهيم عظيمة،كا

 الشريعة اإلسالمية. 
يف مصر، مركزا على نالنة علماء متقنني، وُجمّدين، وَجمّددين يف علم املقاصد  املقاصدية وحبثنا سيلقي الضوء  على املدرسة املالكية

 .وهم: ابن احلاجب، والقرايف، وابن دقيق العيد
 مجعتها،السري على اخلطوات التالية: ولقد فرضت املادة العلمية اليت

 التعريف بالمدرسة المالكية المصرية
 خصائص المدرسة المالكية المصرية

 أعالمها أشهرعند  مراعاة المقاصد في المدرسة المالكية المصرية
 : التعريف به وبفكره املقاصديابن احلاجب_

 _القرايف: التعريف به وبفكره املقاصدي
 تعريف به وبفكره املقاصديال ابن دقيق العيد:_

، ين مدرسة تظهر بعد مدرسة املدينة، مما جعلها ناكلت املدرسة املصرية يف وقت مبكرتش :1التعريف بالمدرسة المالكية المصرية
، كعثمان بن احلكم اجلذاميإىل أوائل من قدم مصر من تالمذة مالك  _بعد اهلل تعاىل  _الفضل يف ظهور هذه املدرسة راجع و 

 .عبد الرحيم وعثمان بن عبد احلكم أول من قدم مصر مبسائل مالك"، يقول اإلمام الدارقطين:"اجلمحيالرحيم بن خالد  وعبد
، وعلى رأسهم عبد اهلل بن كونون املؤسسني الفعليني للمدرسةفحمل عنهما وعن غريمها علم مالك طائفة من أهل العلم الذين سي

الكية بعد أشهب و عبد الرمحن بن القاسم الذي كان يتذاكر مع عبد الرحيم اجلمحي وغريه عبد احلكم الذي انتهت إليه رياسة امل
 .، وهذا ما خيربنا به عن نفسه فيقول :"ما خرجت إىل مالك إال وأنا عامل بقوله"ة مالك حىت استوعب كل فتاوى مالكمن تالمذ
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ة جيدة مبذاهب اإلمام ، مما أكسبهم معرفم وابن وهبقاسوقد طالت مالزمة بعضهم ملالك حىت بلغت عشرين سنة كحال ابن ال
، وما استقر عليه رأيه وما رجع عنه...، ولذلك قال مالك رمحه اهلل البن القاسم ملا أراد العودة لبلده:"اتق اهلل وانشر ما واختياراته
 .(25مسعت")

، فقد "جلس على رأسهم اإلمام أشهب رمحه اهلل، و ماماإلعلى أنه قد ظهر مبصر طائفة من املالكية مل يكونوا يروا بأسا يف خمالفة 
يوماً مبكة إىل ابن القاسم فسأله رجل عن مسألة، فتكلم فيها عبد الرمحان فصّعر له أشهب وجهه، وقال ليس هو كذلك. مث أخذ 

ني مرة. فلم يراّده بن يفسرها وحيتج فيها. فقال ابن القاسم: الشيخ يقوله، عفاك اهلل. يعين مالكاً. فقال أشهب: لو قاله ست
 .(26القاسم")

، ومثله ابن وهب رمحه اهلل فقد كان حيذر من اتباع (27لقاسم خالفه يف أكثر مسائلها)بل إنه ألف مدونة يعارض هبا مدونة ابن ا
ملدرسة املدنية وإن وهؤالء كانوا حمسوبني على ا 2" اتق اهلل، فإن أكثر هذه املسائل رأي"القاسم فكان يقول ليحىي الليثي:آراء ابن 

 ...، وهذه أحد التأنريات املدنية يف املذهب املالكي خارج حدود املدينة الشريفةكانوا مصريني
وقد امتاز هؤالء عن غريهم بسعة العلم باألخبار النبوية واإلحاطة هبا ـ وهذا منسجم متاما مع منهجهم الذي ارتضوه ـ حىت إنه قد 

 (29" ما رأيت حجازيا وال شاميا وال مصريا أكثر حديثا من ابن وهب")روي عن أمحد بن صاحل أنه قال :
ه املدرسة على وجه العموم خبصائص، وسأركز على تلك اليت متيزت هبا يف لقد متيزت هذ :المذهب المالكي في مصر خصائص

 لسببني: وبداية السابع القرن السادس اهلجري
 صدي عاشوا يف هذه الفرتة.: إن األعالم الذين سأتناول فكرهم املقااألول

من الصعب تتبع املراحل اليت مرت هبا املدرسة املالكية املصرية يف نشأهتا، واإلحاطة بكل جوانبها، فضال على أنين أهدف  الثاني:
هم هذه وأ .ه الفرتةهلل أعلم_ برزت أكثر يف هذكما يبدو يل وا_، وحىت أن املقاصداملقاصدي وليس التارخيي إىل البحث يف اجلانب

 :اآليتاليت تتعلق بالفكر املقاصدي فقط اخلصائص 
، وملن يُنسب إىل املذهب املالكي، إذ من املسلم به أن يتبىن والعقلي والمقاصدي ألعالم هذه المدرسة التكوين العلمي _1

ب عرفت إقباال منقطع فمؤلفات ابن احلاج ،من خصائص، وما امتاز به من مناهج وأفكار أتباع املذهب ما دعاه إليهم مذهبهم
بأسلوب مبسط  عند العلماء، وخاصة خمتصره املشهور الذي يعترب برناجما وجيزا ألقوال الفقهاء املالكية، حيث نسجه املؤلف النظري

 .3فالقى عناية قصوى تتجلى يف الشروحات واملنظومات طناب، بعيدا عن احلشو واإل
فضال عن ذلك فقد تأنر بأحد مؤسسي ، لكل من طالع كتبه تضحذهب، وهذا يمتيز القرايف باالجتهاد وعدم التعصب للمكما  

ويبدو أنر هذا الكتاب واضًحا يف تراث القرايّف يف مصاحل األنام( قواعد األحكام )وبكتابه  علم املقاصد وهو العز بن عبد السالم
ٍة؛ يتمثَّل األوَّل منها يف النزعة التأصيلّية والتقعيديّة اليت عموًما، ويف كتاب )الفروق( خصوًصا؛ فقد جتّلى أنره فيه يف اجّتاهاٍت نالن

تيحائه َهْيَمَنْت على موادِّ الكتاب مجيًعا، بل إنَّ الكتاب مل يـَُؤلَّْف إال على أساس منها واستناٍد إليها، والثاين منها يتجلَّى يف اس
كان العّز قد بىن كتابه على ننائّية املصاحل واملفاسد، والفروق بني   العميِق من كتاب العّز فكرَة الّتمييز بني القواعد املختلفة؛ إذ
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الفرق بني الصغائر بعَض الفروق املبثونة يف الكتاب، ومن أمثلة ذلك: القواعد املتعلقة هبا. واالجّتاه الثالث َيْظهر يف استمداد القرايّف 
 . 4والزواجروالكبائر، والفرق بني اجلوابر 

، وفيه 5 باملواهب الفنية واملهارة الصناعية، حيث ذكر يف كتابه نفائس األصول أنه صنع مشعداناً للملك الكامل يفوأيضا  متيز القرا 
 .متييز لساعات الليل، وتنبيه على وقت الفجر، كما صنع أيضاً ما يشبه اإلنسان اآليل اليوم

  . 6هم بالديار املصرية نالنة: وعدُّوا القرايف مبصر القدميةمث ذكر ابن فرحون أن الشافعية واملالكية أمجعوا على أن أفضل أهل عصر 
)كتاب إحكام األحكام شرح عمدة األحكام( اليت تظهر فيه إمامة ابن دقيق العيد يف الفقه وأصوله  وليس بعيدا عما سبق

ويقال: إن ابن دقيق  ،السالمبن عبد ، وهو اآلخر تأنر باوقواعده، من خالل مناقشاته وإيراداته وإنصافه وحتّرره من التقليد املذموم
 رينمابن وحيكى أن ابن عبد السالم كان يقول: ديار مصر تفتخر برجلني يف طرفيها: هو أول من لقَّبه بـ: سلطان العلماء. 
  .  7باإلسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص

شرارة املختصرات  االقرون اليت انطلقت فيه، حيث برز عدد غري قليل يف القرن السادس الذي يعد أهم _ انتشار المختصرات2
بكثرة التصحيف وانقطاع سلسلة االتصال برتك الرواية، وانطفأت إذ ذاك جذوة االجتهاد، وركن الناس إىل التقليد. فأكثر الكتب 

 . 8 يرجع إليهاواليت ال تستساغ منها الفتوى والسلكت مسلك التهذيب، ومجع التشتيت وبيان الغريب. فُهجرت كثري من املؤلفات 
وإن كان ذلك من سلبيات املختصرات، فإن هلا إجيابيات حيث أحدنت أنرا كبريا يف امليدان الفقهي، فاستطاعت أن تصوغ الفقه 
املالكي يف صيغ جديدة بعيدة كل البعد عن التعقيدات، والتطويل واإلقحام للعبارات اليت يستحيل فهم املقصود منها،والبد ملن 

نصاف والعدالة أن ينصف هؤالء املختصرين الذين قاموا مبجهودات جبارة يف املختصرات، وخاصة خمتصر ابن يبحث عن اإل
هو فقه املالكية بأسلوب و جامع مانع، أسلوبه واضح، احلاجب الذي خدم الرتاث الفقهي اإلسالمي خدمة جليلة، فهو خمتصر 

، حيث انصب االهتمام لدى فاسُتغلت هذه املختصرات .9املقفلة، ال توجد فيه الكلمات الغامضة وال األلغاز مبسط خمتصر
الفقهاء واملهتمني بوضع شروحات وحواشي وزوائد أنعشت الفقه وأكسبته حلة جديدة متثلت يف ظهور أصناف كبرية من املؤلفات  

 . 10وأخرى ملختصر خليل ا هتدف إىل إنراء احلركة الفقهية، فقد ظهرت شروحات الرسالة ، وشروحات خمتصر ابن احلاجب، كله
وقد كانت لتلك الظاهرة بشقيها _ االختصار والشروح _ آنارها البينة على مستوى تعميق حاالت اجلمود والركود...كما أهنا 
أجهضت امللكة العقلية االجتهادية لدى أهل العلم واالستنباط، إال أهنا عززت اجتاه العلماء الثائرين على مثل هذه الظواهر، 

ني إىل تأسيس االجتهاد والتجديد واالبداع، فراحوا يعملون على بث روح البحث العلمي واالجتهاد الفقهي بدل التقليد والداع
 .11واالجرتار واحلشو وسائر مظاهر اجلمود والركود

لقرايف."إذ كان من ممثلة بتونس زاد نباتا وتونيقا بابن احلاجب وا _ االحتكاك العلمي المطرد بين المدرستين المصرية والمغربية3
خمتصره يف إفريقيا واملغرب... اآلخذين عليهم ابن راشد أخذ من القرايف، وناصر الدين الزواوي أخذ من ابن احلاجب الذي نشر 

                                                           
و 273-321/263-1/29 :1968، عز الدين بن عبد السالم، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، مصر األنام مصالح ينظر: قواعد األحكام في - 4

 1/357 .و4/1277: يروت لبنلن، القرافي، عالم الكتب بأنوار البروق في أنواء الفروق
5

 442_1/441 جم، 2000 1في شرح المحول، القرافي، تحقيق محمد عبد القادر عطية، دار الكتب العلمية بيروت، ط نفائس األصول -
6

 1/207 المذهب في معرفة أعيان المذهب، ابن فرحون المالكي، تحقيق محمد األحمدي أبو النور، مكتبة دار التراث،ج الديباج - 
7

 .(209/ 8انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) - 
8

 688_   687المختصرات الفقهية في المذهب المالكي:  - 
9

 867المرجع السابق: - 
10

 769 المرجع السابق: - 
11

 148ص  م ،2003 2، نور الدين مختار الخادمي، مكتبة الرشد ناشرون، ط ه6و  ه5المقاصد في المذهب المالكي خالل القرنين  - 



4 
 

وقابل ظهور هؤالء مبصر أن ظهر بتونس أمثال ابن هارون الكناين وابن عبد السالم، فاعتمدوا كتب املصريني ورووا عن املتخرجني 
 .     12منهم"

وعليه فالتواصل العلمي بني القاهرة وتونس أدى إىل انصهار املدرستني يف بوتقة الوحدة املذهبية املالكية من جهة، ومن جهة أخرى 
فإن الرحالت العلمية بني علماء هذين القطرين كان هلا أنر كبري يف خلق املناخ العلمي هلذه الوحدة املالكية، مما أدى إىل انتقال 

 .13املغاربة إىل الشرق، ومؤلفات املشارقة إىل الغرب مؤلفات 
ذهب املالكي يف املغرب من مقومات ساعدته على االستقرار والثبات، انطالقا من قاعديت املصاحل املرسلة امل فى ما عرف بهوال خي

ملقومات أنرت بدورها يف . وال شك أن هذه ا14وسد الذرائع، وما تقدمانه من مرونة وقابلية للتكيف مع أي بيئة ويف أي عصر
 املدرسة املصرية، واندجمت يف كياهنا وصارت من أسسها هي أيضا.

على حنو القرايف وابن احلاجب وهذه النزعة أسهمت يف تأكيد الناحية  النزعة المنطقية لبعض أعالم المذهب المالكي_ 4
فضال على  15النوازل، ومعاجلة آلنارها وفق منهج املذهب لالجتهاد املالكي، ويف إبراز اجلانب التطبيقي ملا ُيستجد من  العملية

ويظهر ذلك مثال يف دمج علم الكالم بعلم األصول، فقد هنج ابن احلاجب يف كتبه األصولية ذلك تقرير بعض الرؤى املقاصدية، 
لكالم:"وإمنا أكثر فيه على حب علماء األصول لعلم اجلدل وا املنهج وسبب ذلك هو حبه لعلم الكالم، فقد قال الغزايل مؤكدا

ومصنفات ابن احلاجب  16املتكلمون من األصوليني لغلبة الكالم على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه هبذه الصنعة"
أكرب برهان على ذلك، فطريقة  (مبنتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل)دليل على حبه لعلم الكالم، بل تسميته مصنفه 

 ده على املعتزلة أنرت كتبه األصولية بعلم الكالم .مناظرته وردو 
وممّا يدّل على شّدة تقارب مآخذ الّرُجَلِني الذي استفاد منه خاصة يف جمال الفروق اللغوية، ومن تالميذ ابن احلاجب اإلمام القرايف 

دَّمُها مًعا امتداًدا ملا أْطَلَق عليه َمْدرسَة َحنِْو الفقهاِء، تلك الّلغويّة والّنحويّة واُألصولّية والفقهّية أنَّ الدكتور حمّمد املختار ولد أبّاه عَ 
 . 17"حماولة تطبيق القواعد الّنحويّة على األحكام الفقهّية… ومن أهّم ميزات هذه املدرسة اجلديدة" ليت قال عنها:املدرسة ا

االستبصار فيما يدرك )فيها، ولعل من طالع كتابه ز إلضافة إىل علوم الشريعة اليت بر وقد تفوق القرايف يف العلوم العقلية، با
املنطقية هذه  وعلى كل فالنزعة .18قال عنه ابن السبكي:" أستاذ زمانه يف املنطق والعقليات بأسرها" يظهر له ذلك جلياً. (باألبصار

قلنة املسار االجتهادي، وتأسسه على أسهمت بصفة فعالة يف خدمة النواحي العقلية والربهانية والتأويلية اليت كان هلا تأنري ما يف ع
 .19قواعد النظر املصلحي، ومراعاة روح النص ومقصده ومشروعيته، دون الوقوف عند ظاهر املنقول ومبناه وألفاظه

 _تشجيع ملوك وسالطين مصر للعلم والعلماء:5
تمع املصري زمن األيوبيني واملماليك، ما جيب اإلشارة إليه أن الدين مل يكن مبعزل عن احلياة السياسية واالقتصادية يف اجمل 

رجال العلم والقضاء على اختالف مذاهبهم، فقد كان هؤالء العلماء هم  قيون هم علماء اإلسالم متمثلني يففقد كان القادة احلقي

                                                           
12

 9_8ص  41مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد  - 
13

 708المختصرات الفقهية: - 
14

   61ص  والموكن وأثره في االستقرار االجتماعي، محمد عز الدين الغريلني، منشورات جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية، طرابلس ليبيا، النشأة :المذهب المالكي - 
15

 51ص  ه،6و5لقرنين الكي خالل االمقاصد في المذهب الم- 
16

 1/10 ه، ج1322 1من علم األصول، الغزالي، دارصادر بيروت، ط المستصفى - 
 321تاريخ الّنحو العربّي في المشرق والمغرب:  - 17
18
 3/82الحاجب عن مختصر ابن الحاجب رفع  - 

19
 132ه، ص 6و5لقرنين المقاصد في المذهب المالكي خالل ا -
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الشعب ويصطدمون معهم، وكان تصحيح األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويتصلون باحلكام، على  يعملون الذين
أكثر طاعة لعلمائه وقضاته من غريهم من امللوك والسالطني، فقد كان العلماء هم الزعماء واملصلحني، الذين يدافعون عن  ياملصر 

حقوق الشعب ويبصرونه هبذه احلقوق، وكانت السلطات احلاكمة تستجيب للعلماء، والفقهاء ألسباب كثرية منها أن سالطني 
الدعوة إىل اجلهاد ضد األعداء، وحث الناس على البذل والعطاء  مدون على الفقهاء، ورجال العلم يفيعت األيوبيني واملماليك كانوا

احلروب للتحريض على القتال، وتبصري اجلنود مبعىن اجلهاد، وبث الروح املعنوية  كما كان هؤالء يشرتكون بأنفسهم يفقبل املعركة،  
حلكام واألمراء يغدقون على العلماء والطالب لتمكينهم من أداء دورهم ىف تعليم . هذه املكانة للعلم والعلماء جعلت ا20بينهم

 منا هو بالقاهرة من بالد مصرإذا العهد نرى أن العلم والتعليم حنن هل :"ولعل ذلك هو ما أكده ابن خلدون ، بقوله العلم وتعلمه.
ستحكمت فيها الصنائع وتفتت، ومن مجلتها تعلم كما أن عمراهنا مستبحر، وحضارهتا مستحكمة منذ آالف من السنني، فا

 .22ذلك العصر أصبحت منبع العلم، وحمل سكن العلماء، وحمط رجال الفضالء  إىل أن مصر يف، كما أشار السيوطى 21"العلم

لعلم، ولعل الدارس لتاريخ امللوك الذين تعاقبوا على مصر من ملوك بىن أيوب يوشك أال يصادف فيهم ملكاً قليل العناية با
  23...تقريبهم إليه، بل أوشك أن يكون كل واحد من هؤالء شاعراً أو فقيها أو حمدناً و أو فاترا ىف تشجيع أهله 

وال شك أن هذه العالقة اجليدة بني احلكام والعلماء قد ساعدت يف خدمة أهداف الدولة، ومتكني سالمتها وأمنها، 
، وتثبيت مسارها العلمي وازدهارها املعريف ودورها االجتماعي األصويل وحتسني أوضاعها االجتماعية واملادية واألخالقية

 .24املقاصدي
 عند أشهر أعالمها مراعاة المقاصد في المدرسة المالكية المصرية

إن معاين مقاصد الشرع منسجمة يف اخلصائص املذكورة سابقا، وقد جتلت يف مراعاة مصاحل العباد يف العاجل واآلجل، وهو تعبري 
، فضال عن ذلك فإن هذه اخلصائص توحي بأن النظرات املقاصدية  هي يف جمال فهم النصوص وتدبّرها ح عليه أهل املقاصداصطل

متازوا  به من نظر وإعمال للمقاصد وإملامهم مببادئ األصول ا يدل على ذلك ما وكل املدارس املالكية،  فطرية  لدى مالكية مصر،
خبصب  ، وتتسق آنار التفكري فيهتنمو فروع املذهب :"يقول الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهلل .اهلل اليت أّصل هلا إمام مذهبهم  رمحه

جواء ، وتعدد األى املذهب من بعد اإلمام، وسعة مدى التفكري الذي يفتحه ألنفسهم القائمون علأصوله، وتعدد املصادر فيه
، وتالميذ اإلمام ومن بعدهم قد وسعوا ، فمناهجه خصبة ومتعددةيالكامل . وقد كان هذا كله يف املذهبالفكرية اليت جيتهدون فيها

. وكان من فقهاء هذا باملذهب املالكي وتباينت أحواهلا. وكثرت األقطار اليت أخذ فيها دى تفكريهم يف تطبيق أصول إمامهمم
  ".تاألقاليم وتباين تاملذهب من مجع بني الفقه العميق والفلسفة واحلكمة... وإن ختالف

ليس يف نييت و  األئمة الثالث_ ابن احلاجب، القرايف، ابن دقيق العيد_ولبيان مدى مراعاة هذه املدرسة للمقاصد سأركز على      
فتلك مهمة قد كفاين إياها مجع ممن كتبوا سابقا، ولكن نييت حمصورة يف الكشف عن اجلانب املقاصدي  لكل  هتماستقصاء حيا

 موجزة لكل واحد.إمام، بعد أن أترجم ترمجة 
                                                           

20
 141، ص1981 –القاهرة  –دار الفكر العربى  –على سالم النباهين:، ة االسالمية فى عصر دولة المماليك فى مصر نظام التربي - 
 .400د . ت. ص  –القاهرة   -طبعة دار الشعب  –مقدمة ابن خلدون - 21
القاهرة  –مكتبة الحلبى  – 2ط –تحقيق ابى الفضل ابراهيم ،  1ج –. السيوطى )جالل الدين عبد الرحمن بن أبى بكر(: حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة - 22

 .94. ص1968 –
 .15ص – 1988بيروت  –ابن جبيبر )أبو الحسين محمد بن أحمد الكنانى األندلسى(: دار صادر  –رحلة ابن جبير  –السلوك لمعرفة الدول الملوك  - 23
24

 103_102، صه6و5لقرنين المقاصد في المذهب المالكي خالل ا - 
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  :25ترجمة موجزة البن الحاجب
 اسمه ونسبه وكنيته ومولده:

قرئ، الفقيه
ُ
 هو أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، الكردي، الدَِّويين األصل، اإِلْسَنائيُّ املولد، القاهري املنشأ، امل

وَسك الصَّالحي، ابن خال السلطان صالح الدين األيويب؛ وهلذا كان أبوه حاجًبا لألمري عز الدين مُ  املالكي، األصويل، النْحوي.
 بإسنا من بالد صعيد مصر.  ولد يف آخر سنة سبعني ومخسمائة .يقال يف كنيته: ابن احلاجب

 "وفيات األعيان "ن القول األول أرجح؛ ألن ابن خلكان صاحبهـ، إال أ571هـ أو 570أن مولده كان سنة  الذهيب وذكر 
 .عاصر ابن احلاجب، وقابله بعد عودته من الشام إىل القاهرة

 :تتلمذ ابن احلاجب على مشايخ متعدِّدين؛ من أشهرهم :شيوخه 
 (.هـ590أبو حممد، القاسم بن ِفريُّه الرَُّعيين، الشاطيب، املقرئ، النحوي، الضرير )ت:  -أ

 .(ه598أبو القاسم، هبة اهلل بن علي األنصاري، البوصريي، الكاتب األديب )ت:  -ب
 .(هـ599أبو الفضل، حممد بن يوسف الَغْزنَوي، املقرئ، الفقيه احلنفي، املفسر، النحوي )ت:  -ج
 .(هـ605أبو اجلود، غياث بن فارس اللَّْخمي، املنذري، املصري، املقرئ، النحوي، العروضي، الضرير )ت:  -د
كانت البن احلاجب براعة بالعربية والفقه وأصوله والقراءات، وكان له عدة تالميذ، هنلوا من معينه، وارتشفوا من لسانه :تالميذه 

 :هذه العلوم؛ فممن أخذ عنه
نذري، احملدِّث املصري، الشافعي )ت:  -أ

ُ
احلديث عن هـ(، روى 656احلافظ زكي الدين، أبو حممد عبدالعظيم بن عبدالقوي امل

 .ابن احلاجب
، النحويُّ، نزيل مصر )ت:  -ب  هـ(، أخذ النحو عن ابن 695رضي الدين، أبو بكر عمر بن علي الُقَسْنِطيين، الشافعيُّ

 .احلاجب
قرئ، الصويف )ت:  -ج 

ُ
بع هـ(، تال بالس695موفَّق الدين، أبو عبداهلل حممد بن أيب العالء حممد األنصاري، النصييب، الشافعي، امل

  .على ابن احلاجب، وأخذ عنه العربية، ومسع منه مقدمته يف النحو
 .هـ(، أخذ عن ابن احلاجب النحو699جنم الدين، أمحد بن حُمَسِّن بن َمِليٍّ األنصاري، البعلبكي، الشافعي، املتكلم )ت:  -د
، ومن أشهر مصنفاته :مصنفاته   :صنف ابن احلاجب يف علوم َشىتَّ
 الكافية. شرح -د       .الكافية- ج      .النحوية األمايل- ب  .املفصل شرح اإليضاح يف- أ

منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول  -ز    القصيدة املوشحة باألمساء املؤنثة السماعية. -و  .شرح الوافية نظم الكافية -هـ
 .أن له كتًبا أخرى غري ما ذكر وورد يف بعض كتب الرتاجم خمتصر املنتهى. -ح          واجلدل.

هـ باإلسكندرية، ضحوة النهار، ودفن خارج باب البحر 646كانت يف شوال سنة:   اتَّفقت املصادر مجيعها على أن وفاته :وفاته
 .رمحه اهلل -برتبة الشيخ الصاحل ابن أيب شامة 

                                                           
، 321/  19، والوافي بالوَفَيات: 349، 348، ومعرفة القراء: 466، 465/  23، وسير أعالم النبالء: 250، 248/  3تنظر ترجمته في: وَفَيات األعيان:  - 25

، وشذرات 422، 421/  7الصافي: ، والمنهل 208/  1، وغاية النهاية: 197، 196، والبلغة: 86، 86/  2، والديباج المذهب: 206/  13، والبداية والنهاية: 322
 .265/  6، ومعجم المؤلفين: 655، 654/  1، وهدية العارفين: 211، 210/  4، واألعالم: 407، 405/  7الذهب: 

 

http://www.alukah.net/library/0/35249
http://www.alukah.net/library/0/35249
http://www.alukah.net/library/0/29547
http://www.alukah.net/library/0/29547
http://www.alukah.net/library/0/18537
http://www.alukah.net/library/0/18537
http://www.alukah.net/audio_books/0/15758/
http://www.alukah.net/audio_books/0/15758/
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 المقاصد عند ابن الحاجب
وابن مل يتعمق ابن احلاجب كثريا يف مباحث املقاصد، كاملقاصديني الكبار أمثال الشاطيب وابن عاشور...ومل يعن هبا عناية  الغزايل 

تيمية ...لكن له إشارات مقاصدية هامة، إذ ال خيلو فكر فقيه أو نظره من مقاصد، فمختصره حافل هبذه النظرات ولو كان هذا 
املختصر كبري احلجم ألبرز لنا جوانب تفصيلية عظيمة من الفكر املقاصدي البن احلاجب، وحظي باملكانة نفسها اليت عرفتها 

 ة . وهذه بعض النقاط اليت تربز فكر ابن احلاجب املقاصدي :  املؤلفات املقاصدية املشهور 

اهتمامه بقاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد، وربطها باألحكام.قال:" املقصود من شرع األحكام إّما جلب مصلحة أو دفع  _
 اآلخرة كإجياب الطاعات وحترم مفسدة، وجمموعهم للعبد لتعايل الرّب عن ذلك، وذلك إّما يف الدنيا كأحكام املعامالت، وإّما يف

 املعاصي".

تقسيمه املقاصد يف حديثه عن مسالك العلة إىل ضروريات، وحاجيات، وحتسينيات، كما ذكر مكمالهتا والعالقة فيما بينها،  _
 روعيت يف كل ويف كل مرّة كان ميّثل ملا يقول. قال:"واملقاصد ضربان: ضروري يف أصله وهو أعلى املراتب كاملقاصد اخلمسة اليت

ملة، حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال، كالقصاص والعقل كاحلد على املسكر...وما تدعو احلاجة إليه يف أصله كالبيع 
واإلجازة...وهي املرتبة الثانية وهي معاوضة للتكملة من الضروريات، وبعضها آكد من بعض،...وما ال تدعو احلاجة إليه لكنه من 

    26 كسلب العبد أهلية الشهادة ...فال تليق به املناصب الشريفة..."قبيل التحسني

_ترجيحه بني املصاحل واملفاسد. قال:"ال مصلحة مع مفسدة تساويها أو تزيد عليها، فالبد من الرتجيح...قالوا: إن تساويا 
  27  فسدة النتفائه..."فاإلبطال حتكم، وإن ترجحت املفسدة فالعقل قاض مبناسبة املصلحة للحكم ومبناسبة امل

مث أجاب عن ذلك مع تقدم مناذج أخرى لتعارض املصاحل واملفاسد، وبعدها أشار إىل ضوابط املصلحة املعتربة عندما قال:"وشرط 
 الغزايل أن تكون املصلحة ضرورية قطعية كلية" املرجع السابق

عذر حرج املطر، فإن جنس احلرج معترب يف عني هذه تعليل رخصة مجع احلضر ب_ تعليله بعض العبادات و املعامالت. قال:"
وقال يف موضع آخر:" وتعليل والية النكاح يف الثيب الصغرية بالصغر، فإن عني الصغر معترب يف جنس الوالية  28الرخصة باإلمجاع"

 .29باإلمجاع" 

لتعليل باِحلكم واملقاصد كاحلرج _ تعليله باِحلكم واملقاصد عند كالمه عن مسالك العلة. قال:"كون الوصف غري منضبط، كا
واملشقة والزجر فإهنا ختتلف باختالف األشخاص واألزمان واألحوال..."مث أجاب عن ذلك بقوله:" إما بأنه منضبط بنفسه أو 

 .    30بضابط كضبط احلرج بالسفر وحنوه"

                                                           
26

 183_182م، 1985 1منتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل، ابن الحاجب، دار الكتب العلمية بيروت، ط - 
27

 المرجع نفسه- 
28

 184السابق: المرجع- 
29

 184 -183المرجع السابق: - 
30

 195المرجع السابق:  - 
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. قال:"فمنه ما ال هر أو ال معىن له ظاهريعقل معناه وهو التعبدي، وما يعقل معناه، وله معىن ظا ال ا_تقسيمه األحكام إىل م
يعقل معناه كأعداد الركعات ونصب الزكوات ومقادير احلدود والكفارات، ومنه ما ال نظري له وله معىن ظاهر، كرتخص املسافر 

 . 31واملسح للمشقة، أوال معىن له ظاهر كالقسامة وضرب الدية على العاقلة"

حكام، أو بني املصاحل واملفاسد، وهذا عند كالمه على الرتجيح مبرجح خارجي. قال:"ترجح _ توظيفه املقاصد يف الرتجيح بني األ
املقاصد اخلمسة الضرورية على غريها، واحلاجية على التحسينية والتكميلية من الضروريات، وإن كانت تابعة على احلاجية، وإن  

تضرره على حق اهلل لعلوه عن الضرر، ولذلك قدم القصاص كانت أصال ملا نبت من اعتناء الشرع به... وقد يرجح حق اآلدمي ل
على قتل الردة عند االجتماع، ورجحت مصلحة النفس على مصلحة الدين بالتخفيف عن املسافر بالقصر، وترك الصوم واجناء 

 . 32الغريق، ومصلحة املال برتك اجلمعة واجلماعة حلفظ  املال، وإن قل"

مر : وقال :"ألّن دفع املفسدة أكثر من حتصيل املصلحة"، وقريبا منه رّجح لنّص الناهي عن األري، حيث رّجح اومن هذا القبيل كث
احلظر على الوجوب وقال : "ألّن احلظر لدفع مفسدة والوجوب لتحصيل مصلحة: ودفع املفسدة أهم عند العقالء"، ورّجح أحد 

مثل : )َوَأْن جَتَْمُعوا بـَْنيَ  33املني بأن يكون أمس باملقصودالعاّمني إذا كان أقرب إىل مقصد الشرع : فقال :"يرّجح أحد الع
 . اُألْختَـْنيِ(، ألّن املقصود اجلمعية فيهما على مثل )َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَاَنُكْم("

 المقاصد عند القرافي

  :34ترجمة موجزة للقرافي

 البهفشيمي عبد اهلل الصنهاجيأمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحن بن : هو اسمه وكنيته ومولده

بأيب العباس، وإن كان من ترجم له مل يذكر أن له ابناً امسه العباس، وال أنه تزوج، وال غضاضة يف ذلك عند  املصري.ويكىن البهنسي
 القرايف. :وشهرتهشهاب الدين. العرب، فقد يكىن الرجل وإن مل يكن له ولد يف الواقع.ولقبه

العريف دون الوضع   كتابه العقد املنظوم يف الباب الثالث عشر يف صيغ العموم املستفادة من النقلوقد ذكر سبب شهرته هذه يف
وهذا الباب يكون العموم فيه مستفادًا من النقل خاصة، وذلك هو أمساء القبائل اليت كان أصل تلك األمساء اللغوي بقوله:" 

أو المرأة كالقرافة، فإنه اسم جلدة القبيلة املسماة بالقرافة،  ياه كغسان،ألشخاص معينة من اآلدميني كتيم وهاشم، أو ملاء من امل
من أسقاع مصر َلّما اختطها عمرو بن العاص ومن معه من الصحابة ـ رضي اهلل عنهم أمجعني ـ فعرف  بسقع ونزلت هذه القبيلة

                                                           
31

 168 المرجع السابق: - 
32

 228 -227المرجع السابق: - 
33

 المرجع نفسه - 
( واألعالم 189، 188( وشجرة النور الزكية )5/99( وهدية العارفين )1/215( والمنهل الصافي )1/205( والديباج المذهب )6/233انظر الوافي بالوفيات ) - 34

(. باإلضافة إلى الكتب المؤلفة في ترجمته خاصة، مثل: اإلمام الشهاب القرافي وأثره في الفقه اإلسالمي، للدكتور/عبد هللا صالح، 100( ومعجم المؤلفين )95، 1/94)

تاذ الوكيلي، وشهاب الدين القرافي حياته وآراؤه األصولية، واإلمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب اإلمام مالك في القرن السابع، لألس

الفروق في القواعد والضوابط الفقهية عند اإلمام القرافي ـ رحمه هللا ـ في غير العبادات والمعامالت، جمعاً وتوثيقاً  »للدكتور/عياض السلمي. والمزيد أكثر ينظر إلى: 

 للباحثة :فوزية بنت هاجس الشمري«. ودراسة
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وأما سفح املقطم فمدفن ويسمى بالقرافة  الكبرية.ذلك السقع بالقرافة، وهو الكائن بني مصر وبركة األشراف وهو املسمى بالقرافة 
للمجاورة تبعاً، ولذلك قيل له: القرافة الصغرية ... واشتهاري بالقرايف ليس ألين من ساللة هذه القبيلة، بل للسكن بالبقعة اخلاصة 

 . "مدة يسرية، فاتفق االشتهار بذلك

ذكر يل بعض تالمذته: أن سبب شهرته  "عن بعض تالمذته، بقوله:  حونوهذا التوجيه الذي ذكره القرايف يتفق مع ما نقله ابن فر 
الدرس كان حينئذ غائبًا فلم يعرف امسه، وكان إذا جاء للدرس يُقبل من جهة  بالقرايف أنه َلّما أراد الكاتب أن يُثبت امسه يف بيت
 ."القرافة ، فُكِتب )القرايف( فجرت عليه هذه التسمية

. وأما مكان والدته فقد ُولد يف قرية من  «ونشأيت ومولدي مبصر سنة ست وعشرين وستمائة»ونشأته بقوله:  ذكر القرايف سنة مولده
 من صعيد مصر األسفل، تعرف ببهفشيم. ُكورَة بُوش

مسقط  : نشأ اإلمام القرايف يف مصر، وكانت مصر آنذاك بلد العلم والعلماء، وقد بدأ القرايف حياته العلمية منطلبه للعلم وشيوخه
رأسه؛ حيث تعلم القراءة والكتابة والقرآن يف ُكّتاب القرية كعادة الطالب يف ذلك العصر، وكان جاّدا يف طلب العلم منذ نعومة 
أظفاره، وقد رحل من قريته لطلب العلم فقصد القاهرة لينهل من معني العلم يف مدارسها وعلى يد كبار العلماء هناك، حيث كانت 

ك الوقت ـ جبهابذة العلماء الذين جاؤوا إليها من بغداد والشام واألندلس، بعدما ابتليت ديارهم بالغزو الصلييب، مث مصر متوج ـ يف ذل
وقد انتمى القرايف أول جميئه ملدرسة الصاحب بن شكر، وكان أحد  إهنم قد وجدوا التشجيع والعناية من ملوك مصر وسالطينها.

  ،، واخُلْسَروشاهي وابن احلاجب ،مثل: العز بن عبد السالم، مث الزم العلماء وأخذ عنهم، طالهبا الذين توزع عليهم مكافآهتا
 .ومشس الدين أيب بكر حممد املقدسي، وصدر الدين احلنفي ،والشريف الكركي

يف مسائل  فظهر أن القرايف قد درس على أيدي علماء من املذاهب الفقهية األربعة، وهذا يكشف سر معرفته بآراء علماء املذاهب
 الفقه املختلفة، واليت يذكرها يف كتبه.

ا بلغ القرايف منزلة عالية يف العلوم الشرعية والعقلية، وبعد أن خترج من أفضل املدارس يف مصر، وعلى أيدي أفضل مل تالميذه:
للتدريس يف أشهر مدارس علمائها، مع ما امتاز به من ذكاء وعقلية فريدة، مع االجتهاد وعدم التعصب، وحسن املناقشة، تأهل 

وقد أقبل عليه الطلبة وقصدوه من كل حدب  .مصر، مثل: املدرسة الصاحبية، ومدرسة طيربس، واملدرسة الصاحلية، وجامع مصر
 .القفصي، وابن راشد وتاج الدين الفاكهايني، وشهاب الدين املرداو ، والبقوريز، وكان من تالميذه: ابن بنت األع وصوب.

بل إن من تصفح كتبه بدا له واضحاً أن القرايف مالكي املذهب، ، من ترجم للقرايف أنه مالكي املذهب  ذكر مجيع :مذهبه الفقهي
فإن الفقه عماد احلق ونظام اخللق، ووسيلة السعادة األبدية، ولباب الرسالة احملمدية، من حتلى  "فقد قال يف مقدمة كتابه الذخرية:
وملا وهبين "مث يقول: ،"ق طريقاً مذهب إمام دار اهلجرة النبوية واختيارات آرائه املرضية ألمور ... بلباسه فقد ساد ... وأقربه إىل احل
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وقد آنرت أن "مث يقول: "،اهلل من فضله أن جعلين من مجلة طلبته الكاتبني يف صحيفته، تعني علي القيام حبقه حبسب اإلمكان
وهذه  ". وهي املدونة، واجلواهر، والتلقني، واجلالب، والرسالة وغربًا ... شرقاً أمجع بني الكتب اخلمسة اليت عكف عليها املالكيون 

 كلها كتب يف املذهب املالكي.

 : ألف التـآليـف البـديعـة البارعـة منهـا: كتبـه ومصنفـاتـه

 . العقد املـنظوم يف اخلصوص والعموم_        . التنقيح يف أصول الفقه وهو مقدمة الذخرية_

 . شـرح األربعيـن يف أصـول الديـن للرازي_                      . ـاء يف أحكـام االستثنـاءاالستغن_

 . األمنية يف إدراك النيـة_                                 . االنتقـاد يف االعتقـاد_

 . شـرح التهـذيـب_                            . التعليقـات علـى املنتخـب_

 . اليواقيت يف أحكام املواقيت_                                        . ـالبشـرح اجل_

 .... وغيـرهـا كثيـر (. أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق ) الفـروق_                         . اإلبصـار يف مدركات األبصـار_

، واحلـدائق اللمس، مباحثه كالـريـاض املونقةالسامي عن  احلظ) وسـارت مصنفاته مسري الشمس، ورزق فيها قـال ابـن فـرحـون:
 (...األمسـاع دون األبصـار، وجينـي الفكـر ما هبا من أزهـار وأمثـار املعـرقـة، تنزه فيهـا

 : ذكرتها في ثنايا البحثكانته العلمية وثناء العلماء عليهم

، يف مجادى اآلخرة سنة أربع ومثانني وستمائة، عن عمر يناهز مثانية ومخسني تويف القرايف ـ رمحه اهلل ـ بدير الطني ظاهر مصر وفاته:
 .عاماً، ودفن بالقرافة

ق الفقه يف ـني حتقيـزج بـث ميـحيمؤلفاته، جندها يف مواطن ّعدة من  خاصيةإن إبراز املقاصد عند القرايف  :المقاصد عند القرافي
، حىت عّده ابن املصلحةة ومدى اشتماهلا على احلكمالمية وـشريعة اإلسـد الـو مقاص، ةـربط باألدّلـو بني ال، املعروضة ائلاملس

وحلق بأولئك أفذاذ نفوسهم جاشت مبحاولة هذا الصنيع، مثل عز الدين بن عبد ":، فقال عاشور من العلماء املؤسسني للمقاصد
يف كتاب الفروق، فلقد حاوال غري مرّة  السالم املصري الشافعي يف قواعده، وشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، املصري، املالكي

حيث اهتم بتحرير وهتذيب ما قرره شيخه العز بن عبد السالم. ويتجلى دوره يف إبراز علم املقاصد  35."تأسيس املقاصد الشرعية 
 يف اآليت: 

                                                           
35

 8: م1987اإلسالمية، الشركة التونسية للتوزيع تونس، ط انظر مقاصد الشريعة- 



11 
 

-ملقاصد... بقوله: )حكمها )الوسائل هلا أحكام املقاصد(، بتعريفها، واإلحاطة بأقسامها، وعالقتها با توسع القرايف يف قاعدة:_
بل استعمل العديد من القواعد املقاصدية، حيتج هبا أحيانا، ويرد هبا على اخلصم أحيانا حكم ما أفضت إليه(. -يعين الوسائل

وحنن نعتقد أهنا املصاحل يف نفس األمر قال:"،و  36 "ومقتضى القواعد أن ال ترتك املصاحل الغالبة للمفسدة النادرة أخرى،منها :"
اشتملت عليها هذه األوقات، وإن كنا ال نعلمها، وهكذا كل تعبدي معناه أنا ال نعلم مصلحته، ال أنه ليس فيه مصلحة طردا 

مور به، لقاعدة الشرع يف عادته يف رعاية مصاحل العباد على سبيل التفضل، فقد تلخص أن التعيني الفوريات لتكميل مصلحة املأ
. حيث قال: "اعلم أن والنَّواهي تـَْتَبُع املفاسدَ   أن اَألَواِمُر تـَْتَبُع املصالـحَ  ومنها: ،37"ويف العبادات ملصلحة األوقات فظهر الفرق

 ندب، وإن كانت يفاألوامر تتبع املصاحل، كما أن النواهي تتبع املفاسد. واملصلحة إن كانت يف أدىن الرتب كان املرتب عليها ال
 وكثري من هذه القواعد.  38.املرتب عليها الوجوب" أعلى الرتب كان

_ اعتناؤه بتعريف املقاصد والوسائل، حيث قال: )وموارد األحكام على قسمني، مقاصد وهي املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف  
 .39(أنفسها، ووسائل وهي الطرق املفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من حترم وحتليل...

_ تأكيده على أن الضروريات اخلمس حمفوظة ومرعية يف مجيع امللل واألديان وأهنا ال تقبل النسخ بل ينبغي أن تكون من احملكمات  
بقوله : )الكليات اخلمس مل ختل شريعة عنها...(  ويف موضع آخر قال:"وهذا اإلطالق وقع يف كتب العلماء كثريا  ، واملراد أن 

 ، وكذلك حفظ الكلياتائد مل تنسخ، أما كلها فال، ألن قواعد العقتنسخ بعض أحكام الشريعة املتقدمةقد الشريعة املتأخرة 
و رتب القرايف الكليات اخلمس ترتيبا خمتلفا عما كان معروفا، فجعل  .40"األحكام الفرعية ، فحينئذ النسخ إمنا يقع يف بعضاخلمس

ومن مظاهر التجديد يف جمال املقاصد عند القرايف أنه أضاف مقصد الِعرض  .41وأخريا املالالنفس أّوال ّمث العقل ّمث الّدين ّمث النسل 
 ـ (ه1250هـ( والشوكاين )ت771وجعله من الضروريات، ووافقه السبكي )ت

 استقراء الشريعة يقتضي _اعتماده االستقراء مسلك من مسالك الكشف عن املقاصد، وبذلك يعد من السّباقني يف ذلك، قال:" 
أن ما من مصلحة إال وفيها مفسدة، ولو قلت على البعد، وال مفسدة إال وفيها مصلحة ولو قلت على البعد، ولو يف الكفر، فإن 
فيه تعظيم أهله وعصابته ملن شايعهم وعداوة أهل احلق وطلب دمه وماله، وكذلك تقّول يف اإلميان، هذا يف أعظم األشياء مصلحة، 

 43وملا استقرأنا لشرائع وجدناها مصاحل"، ويف موضع آخر يقول:" 42"غريهاوأعظمها مفسدة، فما ظنك ب

األحكام تدور حول املصاحل واملفاسد، فعليه ليس هناك حكٌم وإال فيه مصلحة خالية عن ربطه األحكام باملقاصد، فيقرر أن _  
تمًال على مصلحة خالية من املفسدة ال بد أن املفسدة أو العكس أو يكون خالياً من كليهما أو مشتمًال عليهما معاً، فإن كان مش

يشرع، وكذلك إن كان مشتمًال على مصلحة راجحة.. وهكذا جيب أن تصنف األحكام على حسب هذا الرتتيب يقول القرايف يف 
أحدها:  شرح احملصول:"إما أن يكونا متعادلني، وإما أن تكون املصلحة راجحة، وإما أن تكون املفسدة راجحة، فهذه أقسام ستة:

                                                           
36

 279شرح التنقيح: - 
37

 63المرجع السابق:  - 
38

 3/151: الفروق - 
39

 2/33الفروق، القرافي،عالم الكتب بيروت، د.ط،   - 
40

 1932:نفائس األصول  - 
41

 .1/90م، 1994 1إلسالمي، ط، القرافي، تحقيق محمد بوخبزة، دار الغرب االذخيرة  - 
42

 74شرح التنقيح:  - 
43

 63المرجع السابق:  - 
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أن يستلزم مصلحة خالية عن املفسدة، وهذا ال بد وأن يكون مشروعًا ألن املقصود من الشرائع رعاية املصاحل. ونانيها: أن يستلزم 
شر كثري. ونالثها: أن يستوي  -مصلحة راجحة، وهذا أيضًا ال بد وأن يكون مشروعاً، ألن ترك اخلري الكثري، ألجل الشر القليل 

يكون عبثًا فوجب أال يشرع. ورابعها: أن خيلو عن األمرين، وهذا أيضًا يكون عبثاً، فوجب أال يكون مشروعاً.  األمران، فهذا
وخامساً: أن يكون مفسدة خالصة، والشك أهنا ال تكون مشروعة. وسادسها: أن يكون ما فيه من املفاسد راجحاً على ما فيه من 

  44الراجحة واجبة الدفع بالضرورة"  املصلحة، وهو أيضاً غري مشروع، ألن املفسدة
 ام ـإذا تعارض احملرم و غريه من األحكعلى قاعدة درء املفاسد وجلب املصاحل يف الشريعة، قال يف بياهنا :"  زكّ ر _

 شرع و العقالء بدرء املفاسد أّشد من عنايتهمّـ ة الـو عناي، ال ملفسدةأحدمها أّن احملرم ال يكون إين: لوجهّقدم احملرم ، األربعة
 
 .45األصل وهو األصل" ضي إىل موافقة ـو ألّن تقدم احملر م يف، ل املصاحلبتحصي 

 ّشرع اهلل تعاىل السلف للمعروف و_ ذكره بعض احلكم من تشريع املعامالت، حيث قال يف احلكمة من تشريع عقد السلم:" 
 و ، فّقدمها يف غري القرض، اـفيجوز دفع أحد النقدين فيه ليأخذ على مصلحة اّلرب، و لذلك استثناه من اّلربا احمّلرم، اإلحسان 

 دـا عنـى أدنامهـدمها الشرع عليها على عادته يف تقدم أعظم املصلحتني علّـ ا  فقـلكن ّرجحت مصلحة اإلحسان على مصلحة اّلرب
 .                  46ارض"ـالتع 

 ضرورية ... و أقسام:نة قاعدة املصاحل الشرعية نالفيقول:"_ تقسيمه املقاصد إىل املراتب الثالث مع حتديد العالقة بينها 
 . 47و الثانية على الثالثة عند التعارض"، ةـى الثانيـة علـوالرتبة األوىل مّقدم، حاجية... و متامية

 وآخذا بأصول فقه اإلمام مالك. وقد بىن فقهه على ، د السالمـن عبـز بّـ يخه العـلفقه املصلحيمقتفيا بذلك آنار ش_إفاضته يف ا
 نوعني من املصاحل :  

 أو وهياليت مل يشهد هلا الشرع باالعتبار، بةـى املناسـعلة ـصلحة املبنيـامليـوه، لةـ: املصلحة املرسولالنوع اأّل
 اإللغاء. 

 اه ـا أمسـوهيماألصلية.  وميكن إحلاقها بالقواعد، ة منهاـى رتبـلأعلـب، لةـاملصلحة املرسوهيغري، :املصلحة العلياع الثاينالنو 
 اينـل املعـى تعّقـعلاملبين يل ـي األصـو هي نوع من التفلسف الفقه .48ا  باملقاصدـاه أحيانـومس، امـراراألحكـشرع وأسـال دـبقواع

 ام يف األحكام ـى احلكـعة علـن التوسـه عـاء حديثـ. قد أشار إىل هذه املصاحل أنن49الفقهية للوصول إىل النظرة الكّلية لألمور 
 :50جوهشرعية من وـد الـه القواعـشهد لـبلت، وأّن ذلك ليس خمالفا للشرع، السياسية

 ى النص رفعا للحرج. ـدميها علـو تق، ادـضرورية للعبـ:وجوب احملافظة على املصاحل الأحدها
 باملصاحل . العمل وجوب املرسلة  ثانيها:
 لتّوهممن الرواية  ا أّن الشرع ّشدد يف الشهادة أكثرنالثهفقال:"واملرسلة. غري املصاحل وهي، ا: مراعاة املصاحل العلياو ثالثه

                                                           
44

 796/ 4نفائس األصول في شرح المحصول:  - 
45

 288/ 4الذخيرة:  - 
46

 5/231المصدر السابق: - 
47

 7/159المصدر السابق: - 
 1/2ومقدمة الفروق:  1/38انظر مقدمة الذخيرة: - 48

49
 (254و 252غرب للوكيلي :ملشرق و املا نيوصل بحلقة  يفانظر اإلمام الشهاب القرا - 
50
 10/45انظر الذخيرة: - 
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 مل يقبل يف الزىن و، ملزيد الضرورة ستثناةـسائر العقود املو ع يف السلم والقراض و املساقاةّوسو، احلريةعدد وفاشترط ال، داوةـالع 
 ،لكن املقصود الستر...و هذه املباينات كثرية يف الشرع الختالف األحوال، و الدماء أعظم، و قبل يف القتل اننني، إّال أربعة

 تبار،د هلا باالعالقواعت ملناسبة الواقعة يف هذه القوانني مما شهدفتكون ا، فكذلك ينبغي أن يراعى اختالف األحوال يف األزمان 
           .51"ليةـد األصـق بالقواعـة فتلحـبل أعلى رتب، مرسلة فال تكون 
 صد عند ابن دقيق العيدلمقاا

 52ترجمة موجزة البن دقيق العيد
بن وهب بن مطيع بن أيب طاعة هو اإلمام، اجملدد، اجملتهد، شيخ اإلسالم، حممد بن علي ا اسمه ونسبه ووالدته:

أيب احلسن القشريي، من ذرية املصري املالكي الشافعي، تقي الدين أبو الفتح ابن القاضي اإلمام  املنفلوطي القوصي
 املشهور بـ: ابن دقيق العيد. هبز بن حكيم القشريي، 

متوجهاً من ُقوص إىل مكَة ، يف ينبع على ساحل البحر األمحر، عندما كان والُده ه(625ولد يف شعبان سنة )
 للحج. 

نشأ اإلمام ابن دقيق العيد يف أسرة علمية، مشهورة بالتدين والصالح؛ فأبوه الشيخ جمد الدين نشأته وطلبه للعلم: 
أبو احلسن علي، مجع بني العلم والعمل والعبادة والورع والتقوى والزََّهادة واإلحسان إىل اخلالئق مع اختالفهم، وبذل 

 يف اجتماع قلوهبم وائتالفهم، وقد ارحتل إليه الناس من سائر األقطار، وقصدوه من كل النواحي واألمصاِر. اجملهود
 وقد ذكر والُده: أنه أخذه عند والدته وطاف به الكعبة، وجعل يدعو اهلل أن جيعَله عاملاً عامالً. 

شأ بقوص على حالة واحدة من الصمت فابتدأ الشيخ بقراءة القرآن العظيم، حىت حصل منه على حظٍّ جسيم، ون
واالشتغال بالعلوم، ولزوم الصيانة والديانة، فاشتغل بالفقه على مذهب اإلمامني مالك والشافعي على والده، وكان قد 

 تلميذ والده الشيخ هباء الدين هبة اهلل الِقْفطي، وكان يقول: البهاء ُمعلِّمي.  اشتغل مبذهب الشافعي أيضاً على
 القاهرة فقرأ على شيخ اإلسالم العز ابن عبد السالم، وقرأ العربية على الشيخ شرف الدين حممد إىلمث رحل 

ْرِسي، وغريه.
ُ
ارحتل يف طلب احلديث إىل دمشق واإلسكندرية وغريمها، ومسع احلديث من  بعدها بن أيب الفضل امل

الدائم بن نِْعمة املقدسي، واحلافظ أيب علي  والده، والشيخ احلافظ عبد العظيم املنذري، وأيب العباس أمحد بن عبد
احلسن بن حممد البكري، وخالئق. مث درَّس باملدرسة الفاضلية، واملدرسة اجملاورة للشافعي، والكاملية، والصاحلية 

 بالقاهرة، ودرَّس بقوص بدار احلديث ببيت له. 

                                                           
51

 نفسهالمرجع - 

طبقات الشافعية الكبرى (.223/ 5(، وشذرات الذهب البن العماد )24/ 21(، والوافي بالوفيات للصفدي )178/ 5(، والعبر كالهما للذهبي )119/ 23انظر: سير أعالم النبالء ) -52

الديباج  (،.504(، وطبقات الحفاظ للسيوطي )ص: 10/ 19(، والوافي بالوفيات للصفدي )111/ 2البن قاضي شهبة )بقات الشافعية (، وط259/ 8للسبكي )

 (.325المذهب البن فرحون )ص: 
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ري، واجلم الغفري مع قلة ومسع منه اخللق الكثوقد اشُتِهر امسُه يف حياة مشاخيه، وشاع ذكرُه، وخترَّج به أئمة، 
 رمحه اهلل. حتديثه 

 : تصانيفه
صنَّف اإلماُم ابُن دقيق العيد التصانيَف البديعة املفيدة، الدالََّة على سعة علمه، أتى فيها بكثري من الفروع الغريبة، والوجوه 

 لنـََّقلة، ومن أشهر هذه املؤلفات: واألقاويل، مما ليس يف كثري من املبسوطات، وال يعرفه كثرٌي من ا

 اإللمام بأحاديث األحكام _ 2                اإلمام في معرفة أحاديث األحكام  _1

 شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه: ولم يكمله _ 4              كام األحكام شرح عمدة األحكامحإ_ 3
 ثناء األئمة والعلماء عليه:

شيخ اإلسالم، كان إمامًا عدم النظري، نخني الورع، متني الديانة، متبحرًا يف العلوم، قلَّ أن ترى قاضي القضاة، قال الذهبي: 
  .اإلمام الفقيه اجملتهد، احملدث احلافظ العالمة، شيخ اإلسالم قال أيضاً: . العيوُن مثَله

ْطَلق، ذو اخلربة التامة بعلوم الشيخ اإلمام، شيخ اإلسالم، احلافظ الزاهد الورع النَّاقال تاج الدين السبكي: 
ُ
سك، اجملتهد امل

قال أيضا: ومل ندرك أحدًا من مشاخينا خيتلف يف أن ابن دقيق العيد هو العامل املبعوث على و .الشريعة، اجلامع بني العلم والدين 
 ، وأنه أستاُذ زمانِه علماً وديناً ملسو هيلع هللا ىلصإليه يف احلديث املصطفوي النبوي  رأس السبع مئة املشار

 الشيخ اإلمام العامل العالمة احلافظ، قاضي القضاة، انتهت إليه رياسة العلم يف زمانه، وفاق أقرانه، ورحل إليه الطلبة. ل ابن كثير: قا

 شاعراً نانراً، ذكياً، غوَّاصاً على املعاين، جمتهداً، قلَّ أن ترى العيوُن مثَله. 

، أحد شيوخ اإلسالم، كان إمامًا حافظاً فقيهاً مـالكياً شـافعياً، ليـس احلافظ العالمة اإلمامقال ابن ناصر الدين الدمشقي: 
 له نظري، وكان آية يف اإلتقان والتحري والتحرير. 

 اإلمام الفقيه احلافظ، احملدث العالمة، اجملتهد، شيخ اإلسالمقال السيوطي:  
، وأن له زاد مقاصدي من خالل فيما تقدم وأتقن أعلم من بعض اجملتهدين علم أنهاألئمة األعالم  أولئك ومن تأمَّل كالم

 غوصه يف املعاين، وفقهه لأللفاظ دون الوقوف على ظاهرها فحسب.
َقطَّم، وكان ذلك يوماً ه(. 702، يوم اجلمعة من شهر صفر سنة )وافته املنيَّة بالقاهرة: وفاته

ُ
ودفن من يوم السبت بسفح امل

الناس إليه، ووقف جيش ينتظر الصالة عليه، ورناه مجاعٌة من الفضالء واألدباء، رمحه اهلل  مشهوداً، عزيزًا مثُله يف الوجود، سارع
 .تعاىل

 ميكن إبراز بعض النظرات املقاصدية البن دقيق يف اآليت:: المقاصد عند ابن دقيق العيد
َا ُيْسَتَحبُّ تَْأِخريُ  _كثرة استعمال ابن دقيق العيد للفظ)القصد( و)املقصود(، فكتابه اإلحكام حافل بذلك قال:"  ؛ السحور َوِإمنَّ

 ، َولِْلُمَتَصوَِّفِة َوأَْربَاِب اْلَباِطِن يف َهَذا َكَالٌم َتَشوَّفُوا ِفيِه إَىل اْعِتَباِر َمْعىَن الصَّْوِم َمْقُصوِد ِمْن ِحْفِظ اْلُقَوىِألَنَُّه أَقْـَرُب إَىل ُحُصوِل الْ 
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 ، ُه اْلَمْقُصوُد ِمْن الصَّْومِ ، َوقَاُلوا : إنَّ َمْن مَلْ تـَتَـَغيـَّْر َعَلْيِه َعاَدتُُه يف ِمْقَداِر َأْكِلِه اَل حَيُْصُل لَ اْلَبْطِن َواْلَفرْجِ ِة َوِحْكَمِتِه َوُهَو َكْسُر َشْهوَ 
َها التََّصوُُّن َوالتََّجمُُّع ()يف السجود للصالةاْلَمْرأَُة َتُضمُّ بـَْعَضَها إَىل بـَْعٍض  وقال:" .53"َوُهَو َكْسُر الشَّْهَوتـَْنيِ   ، ِألَنَّ اْلَمْقُصوَد ِمنـْ

 َوَأنَّ اْلَمْقُصوَد : التـَّنَـزُُّه َعْن التـََّقرُِّب إَىل اللَِّه ُسْبَحانَهُ  ،قال تعليقا على النهي عن الوضوء باملاء الذي وقعت فيه جناسة:"54"َوالتََّستـُّرُ 
 55"بِاْلُمْستَـْقِذرَاتِ  

 ، َواْخِتَالِف ِمْقَداِر َما اِصِد النَّاِس َوَأْحَواهلِِمْ َوَقْد خَتَْتِلُف َمرَاِتُب ااِلْسِتْحَباِب بِاْخِتَالِف َمقَ )مقاصد(، قال:" _ إيراده ملصطلح
 ْلَمْوِعظَِة ، َواحلَْثِّ َعَلى طَاَعِتِه َواهِ تَـْقَوى اللَّ ِمْن اْألَْمِر بِ  -َوَهِذِه اْلَمَقاِصُد الَّيِت ذََكَرَها الرَّاِوي ،وقال عن خطبة العيد:"56"َيْستَـْعِمُلوَن 

ٍ ِألَنَّ اخْلُْطَبَة اَل تـَْنَحِصُر مَ  ،وقال عن خطبة صالة الكسوف:"57بة "ِهَي َمَقاِصُد اخْلُطْ :-َوالتَّْذِكرِي   ، بـَْعَد َقاِصُدَها يف َشْيٍء ُمَعنيَّ
تْـَياِن ِمبَا ُهَو اْلَمْطُلوُب مِ  َهااإْلِ  ُل ذِْكِر اْجلَنَِّة ، ِمثْ ُموِر َداِخًال يف َمَقاِصِدَها. َوَقْد َيُكوُن بـَْعُض َهِذِه اْألُ ِد َوالثّـََناِء َواْلَمْوِعظَةِ ، ِمْن احلَْمْ نـْ

 .58". َبْل ُهَو َكَذِلَك َجْزًماَكْوهِنَِما ِمْن آيَاِت اللَّهِ ، َو َوالنَّارِ 
 : ويعين به النيات، والثاين: ويعين به اِحلكم واملعايناألول عنيني،ويالحظ من كالم ابن دقيق، أنه يستعمل مصطلح مقاصد يف م

 واملصاحل من تشريع األحكام، وهو هبذا ال خيرج عما ذهب إليه أهل املقاصد. 
 الثَّالَِثِة ِمْن  ةِ نَّ التـََّزيَُّن يف الصََّالِة ِمْن الرُّتْـبَ _أوضح الضروريات واحلاجيات والتحسينيات، وزاد على ذلك العالقة بينهم، فقال:"إ

 ، أَْو ِمْن الثَّانَِيِة َوِهَي اْحلَاِجيَّاُت وَىل َوِهَي الضَُّرورِيَّاتُ : ِمْن الرُّتْـَبِة اْألُ ُمرَاَعاُة أَْمِر النََّجاَسةِ ، وَ تـَّْزيِيَناِت َوالتَّْحِسيَناتِ ، َوِهَي رُتْـَبُة الاْلَمَصاِلحِ 
َها  ُحْكِم إزَاَلِة النََّجاَسةِ يف َعَلى َحْسِب اْخِتَالِف اْلُعَلَماِء   .59". فـََيُكوُن رَِعايَُة اْألُوَىل ِبَدْفِع َما َقْد َيُكوُن ُمزِيًال هَلَا أَْرَجَح بِالنََّظِر إلَيـْ

َهايَقُتُه اْلُمتـََّفُق َعلَ َفَحقِ إَضاَعُة اْلَماِل "َوأَمَّا " _إشارته حلفظ بعض الكليات اخلمس، ومنها كلية املال، فقال:"  : ِبَذِلَك يف َغرْيِ يـْ
 ، إمَّا . َويف تـَْبِذيرَِها تـَْفِويٌت لِِتْلَك اْلَمَصاِلحِ ِقَياًما ِلَمَصاِلِح اْلِعَبادِ ، ِألَنَّ اللََّه تـََعاَىل َجَعَل اْألَْمَواَل َيِويٍَّة. َوَذِلَك مَمُْنوعٌ َمْصَلَحٍة ِديِنيٍَّة أَْو ُدنْـ  

 .60يف َحقِّ َغرْيِهِ ، َأْو يف َحقِّ ُمَضيِِّعَها
 َواْلِعلَُّة يف َهَذا  _ إفاضته يف مسألة التعليل، فقد تكلم يف كثري من علل األحكام سواء يف جمال العبادات أو املعامالت،فقال:"

 فـَيـُْفِضي َذِلَك إَىل َقِطيَعِة الرَِّحِم َوَقْد َوَرَد : َما يـََقُع ِبَسَبِب اْلُمَضارَِّة ، ِمْن التََّباُغِض َوالتـََّنافُِر ( )اجلمع بني املرأة وعمتها... النـَّْهيِ 
ْشَعاُر هِبََذا التـَّْعِليلِ   : ُمَعلٌَّل بِاْلِفْسِق يف احلََْرمِ  )الفواسق(َوُعلَِّل َذِلَك بَِأنَّ إبَاَحَة قـَْتِل َهِذِه اْألَْشَياءِ  ، ويف موضع آخر قال:"61اإْلِ

 تـَْقِدِم السَُّنِن َعَلى يف  ، ويعجبين ما علل به تقدم أو تأخري الرواتب على الفرائض، فقال:"62"ُعُموِم اْلِعلَّةِ َواْلُعْدَواِن فـَيَـُعمُّ احلُْْكُم بِ 
نْـ َها : َمْعىًن َلِطيٌف ُمَناِسبٌ اْلَفرَاِئِض َوتَْأِخريَِها َعنْـ  ْنَساَن َيْشَتِغُل بِأُُموِر الدُّ  َيا َوَأْسَباهِبَا . فـََتَتَكيَُّف النـَّْفُس ِمْن . أَمَّا يف التـَّْقِدِم : َفأِلَنَّ اإْلِ

َمْت السَُّنُن َعَلى اْلَفرِيَضِة تَأَنََّسْت وِر اْلَقْلِب يف اْلِعَباَدِة، َواخْلُُشوِع ِفيَهاَذِلَك حبَاَلٍة بَِعيَدٍة َعْن ُحضُ   ، الَِّذي ُهَو ُروُحَها . فَِإَذا ُقدِّ
ْم السُّنَُّة .اَلٍة تـَْقُرُب ِمْن اخْلُُشوعِ يـََّفْت حِبَ ، َوَتكَ النـَّْفُس بِاْلِعَباَدةِ   . فـََيْدُخُل يف اْلَفرَاِئِض َعَلى َحاَلٍة َحَسَنٍة مَلْ َتُكْن حَتُْصُل َلُه َلْو ملَْ تـَُقدَّ

َلَها َقْد مَيُْحو أَنـََر اْحلَاَلِة السَّابَِقِة ِسيََّما إَذا َكثـَُر أَْو طَالَ ، اَل التََّكيُِّف ِمبَا ِهَي ِفيهِ  فَِإنَّ النـَّْفَس َجمُْبوَلٌة َعَلى   . َوُوُروُد اْحلَاَلِة اْلُمَناِفَيِة ِلَما قـَبـْ
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رَُة : فَِلَما َوَرَد َأنَّ النـََّواِفَل َجاأَْو ُيْضِعُفهُ   َأْن َيُكوَن بـَْعَدُه َما جُيْربُ  . فَِإَذا َوَقَع اْلَفْرُض نَاَسبَ ِبرٌَة لِنـُْقَصاِن اْلَفرَاِئضِ . َوأَمَّا السَُّنُن اْلُمَتَأخِّ
 .63"َخَلًال ِفيِه إْن َوَقَع 

ًرا يـَرَُه ،  _اهتمامه باملصاحل واملفاسد. وذلك من حيث التعريف هبما، فقال تعليقا على قوله تعاىل:  } َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ
 ِلَك َدلِيٌل َعَلى التـََّفاُوِت يف اْلِعَقاِب َوالثّـََواِب ، حِبََسِب التـََّفاُوِت يف اْلَمَصاِلِح َواْلَمَفاِسِد فَِإنَّ َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـَرَُه { َوذَ 

رَاِت َمَصاِلُح َواْلَمَفاِسَد ُشُروٌر   نَّ َواَل َشكَّ أَ وربط صالح العمل وفساده حبسب العلم مبا فيه من مصلحة أـو مفسدة، فقال:" .64اخْلَيـْ
يِع اْألَْعَماِل بِاْعِتَباِر اْلِعْلِم َأْو ااِلْعِتَقاِد بِاْلَمَفاِسِد َواْلَمَصاِلحِ   . 65"َصَالَح مجَِ

 َوَمَقاِديُر اْلَمَفاِسِد َواْلَمَصاِلِح َوأَْعَداُدمُهَا  ويف موضع آخر اعترب أن املصاحل واملفاسد غري حمصورة وال سبيل للوقوف على ذلك فقال:"
 َوِإَذا َكاَنتْ  وأحيانا يذكر ما يوحي بأنه قسم املصاحل باعتبارات خمتلفة قال:". 66"ٌر اَل َسِبيَل لِْلَبَشِر إَىل ااِلطَِّالِع َعَلى َحَقائِِقِه : أَمْ 

يََة اْلَمَصاِلُح ُمتَـَقابَِلًة َفِفي َذِلَك َنَظٌر ، يـَْرِجُع إَىل تـَْفِسرِي اْألَْفَضِل . فَِإْن ُفسَِّر ِبزِيَادَ    ِة الثّـََواِب ، فَاْلِقَياُس يـَْقَتِضي َأنَّ اْلَمَصاِلَح اْلُمتَـَعدِّ
 ، َوِإمَّا ْهِيَئُتُه لِْلُجُلوِس َعَلْيهِ إمَّا ِلَمْصَلَحٍة ُدنـَْيِويٍَّة َوِهَي تـَْلِييُنُه َوتَـ  وقال يف نضح احلصري للصالة عليه:" .67..."أَْفَضُل ِمْن اْلَقاِصرَِة 

 كما تناول ابن دقيق تعارض املصاحل واملفاسد .68"يِنيٍَّة ، َوِهَي طََلُب َطَهاَرتِِه ، َوَزَواُل َما يـَْعِرُض ِمْن الشَّكِّ يف جَنَاَسِتِه ِلَمْصَلَحٍة دِ 
َم أَْواَلَها َوأَقْـَواَها وطرق الرتجيح بينهما فقال:"  اِب تـَْقِدِم بـَْعِض اْلَمَصاِلِح اْجلُْزئِيَِّة َهَذا ِمْن بَ  ،وقال:"69أَنَُّه إَذا تـََعاَرَضْت اْلَمَصاِلُح ُقدِّ

ْسَالُم ِفيِه َغرِيًبا  يِن ، َوقـُوَّةِ  -َأْعيِن ابِْتَداَء َزَمِن النُّبـُوَِّة  -َعَلى بـَْعٍض فَِإنَّ َذِلَك الزََّمَن َكاَن اإْلِ  ، وََكاَن َأْخُذ اْلَغَناِئِم َعْونًا َعَلى ُعُلوِّ الدِّ
 فَِإنَّ  وقال:" 70"، َوَهِذِه َمْصَلَحٌة ُعْظَمى َقْد يـُْغتَـَفُر هَلَا بـَْعُض النـَّْقِص يف اْألَْجِر ِمْن َحْيُث ُهَو ُهوَ َوُضَعَفاِء اْلُمَهاِجرِينَ ، اْلُمْسِلِمنيَ  

نُوَب تـَْعُظُم حِبََسِب ِعَظِم ا ْنَسانِيَِّة ِمْن َأْعَظِم ، أَْو حِبََسِب فـََواِت اْلَمَصاِلِح اْلَمْفَسَدِة اْلَواِقَعِة هِبَاالذُّ َيِة اإْلِ  ْلُمتَـَعلَِّقِة ِبَعَدِمَها َوَهْدُم اْلِبنـْ
 وكأنه هنا يقدم مقصد حفظ النفس على مقصد حفظ، 71"َأْعَظُم ِمْنهُ  -تـََعاَىل  -، َواَل يـَْنَبِغي َأْن َيُكوَن بـَْعَد اْلُكْفِر بِاَللَِّه اْلَمَفاِسدِ 

 بعض املقاصديني.الدين جريا على ما ذهب إليه  
 ، َوَوِسيَلَة اْلَمْعِصَيِة َمْعِصَيٌة ، َوِسيَلَة الطَّاَعِة طَاَعةٌ  فَِإنَّ اْلَقاِعَدِة : تـَْقَتِضي َأنَّ  _ إشارته إىل الوسائل وأهنا خادمة للمقاصد. قال:"

 ، َوَلمَّا َكاَن النَّْذُر َوِسيَلًة إَىل اْلِتزَاِم حِبََسِب ِعَظِم اْلَمْصَلَحةِ  ِضيَلُة اْلَوِسيَلةِ َويـَْعظُُم قـُْبُح اْلَوِسيَلِة حِبََسِب ِعَظِم اْلَمْفَسَدِة وََكَذِلَك تـَْعُظُم فَ 
 . 72قـُْربٍَة َلزَِم َعَلى َهَذا َأْن َيُكوَن قـُْربَةً 

ًيا َواْقِتَداًء ِمبَا فُعِ _ذكره الكثري من اِحلكم. قال يف تشريع الرََّمل يف طواف القدوم:"...   َل يف َزَمِن الرَُّسوِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم . تََأسِّ
ُر اْلَوقَائِِع الْ َويف َذِلَك ِمْن احلِْْكَمةِ  َها َما كُّرَِها : َمَصاِلُح ِديِنيَّةٌ ، َويف َطيِّ َتذَ َماِضَيِة لِلسََّلِف اْلِكرَامِ : َتذَكُّ ُ يف أَنـَْناِء َكِثرٍي ِمنـْ  . إْذ يـََتبَـنيَّ

 َوَقْد ِقيَل يف ِحْكَمِة تـَْقِدِم اْلَمْضَمَضةِ ، وقال:"73"، َواْلُمَباَدرَِة إلَْيِه ، َوبَْذِل اْألَنـُْفِس يف َذِلكَ ِتثَاِل أَْمِر اللَِّه تـََعاَىل نُوا َعَلْيِه ِمْن امْ َكا
 ، َوَطْعٌم يُْدَرُك َلْوٌن يُْدَرُك بِاْلَبَصرِ  - ٌث َأْعيِن اْلُمْعَتبَـرََة يف التَّْطِهريِ : إنَّ ِصَفاِت اْلَماِء َنَال ى َغْسِل اْلَوْجِه اْلَمْفُروضِ ، َعلَ َوااِلْسِتْنَشاقِ  
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َمْت َهاتَاِن السُّنَّتَ  ْوِق َورِيٌح يُْدَرُك بِالشَّمِّ ، فـَُقدِّ  74"، قـَْبَل أََداِء اْلَفْرِض ِبهِ اِن لَِيْخَتربَ َحاَل اْلَماءِ بِالذَّ
 َعْن َأيب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل } ُسِئَل َرُسوُل  صلية واملقاصد التبعية، عندما قال تعليقا على حديث:_تلميحه إىل املقاصد األ

يًَّة َويـَُقاِتُل رِيَاءً  ، َويـَُقاِتلُ الرَُّجِل: يـَُقاِتُل َشَجاَعةً اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن   يِل اللَِّه ؟ فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى . َأيُّ َذِلَك يف َسبِ محَِ
 َلمَّا َكاَن اْلَقْصُد اْألَوَُّل إَىل اجلَِْهاِد َواِقًعا ملَْ ُيْشتَـَرْط أَْن  :"{ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : َمْن قَاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اللَِّه ِهَي اْلُعْلَيا ، فـَُهَو يف َسِبيِل اللَّهِ 

 .75" ِلَك يف اْجلُْزئِيَّاتِ َيُكوَن ذَ 
 ، مث يؤكد 76_تقسيمه لألحكام حبسب تعليلها إىل تعبدية ومعقولة املعىن، قال:" الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف"

 اْنِقَساُم اْألَْحَكاِم إَىل  ، َوِهيَ َوَقْد قـَرَّْرنَا قَاِعَدةً  يف مواضع أخرى بأن التعبدي له جهة معقولية، وأن املعقول له جهة تعبدية. قال:"
َها : َأْن َيُكوَن َأْصُل اْلَمْعىَن َمْعُقواًل ، َوتـَْفِصيُلُه حَيَْتِمُل التـََّعبَُّد . فَِإَذا َوَقَع ِمثْ    نَّ إ ، وقال أيضا:"77"ُل َهَذا فـَُهَو حمَِلُّ َنَظرٍ أَْقَساٍم : ِمنـْ

 : َبابـََها. َأاَل تـََرى أَنَّا إَذا فـََعْلَناَها َوَتذَكَّْرنَا َأسْ َعبٌُّد " لَْيَسْت َكَما ِقيلَ احلَْجِّ ، َويـَُقاُل ِفيَها " إنّـََها تَـ  َكِثريًا ِمْن اْألَْعَماِل الَّيِت َوقـََعْت يف 
 أَْمِر اللَِّه ، َفَكاَن َهَذا التَّذَكُُّر بَاِعثًا لََنا َعَلى ِمْثِل  َحَصَل لََنا ِمْن َذِلَك تـَْعِظيُم اْألَوَِّلَني ، َوَما َكانُوا َعَلْيِه ِمْن اْحِتَماِل اْلَمَشاقِّ يف اْمِتثَالِ 

 َسَبَبُه : . إَذا فـََعْلَناُه َوَتذَكَّْرنَا َأنَّ بـَْنيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةِ  . ِمثَالُُه : السَّْعيُ . َوَذِلَك َمْعىًن َمْعُقولٌ َذِلَك ، َوُمَقرِّرًا يف أَنـُْفِسَنا تـَْعِظيَم اْألَوَِّلنيَ 
َقِطَعْي َأسْ  َفرَِدْيِن ُمنـْ  ، َمَع َما َأْظَهرُه اللَُّه تـََعاَىل اِب اْحلََياِة بِاْلُكلِّيَّةِ بَ ِقصَُّة َهاَجَر َمَع ابِْنَها ، َوتـَْرُك اخْلَِليِل هَلَُما يف َذِلَك اْلَمَكاِن اْلُموِحِش ُمنـْ

ِر لِِتْلَك اْحلَالِ  . َأْي يف يف َذِلَك َمَصاِلُح َعِظيَمةٌ  َكانَ   -اِج اْلَماِء هَلَُما هَلَُما ِمْن اْلَكرَاَمِة ، َواآْليَِة يف إْخرَ   . وََكَذِلَك " َرْمُي اجلَِْماِر التَّذَكُّ
 : َحَصَل ِمْن َذِلَك َمَصاِلُح خْلَِليِل َذْبَح َوَلِدهِ َدِة ا: َرْمُي إبِْليٍس بِاجلَِْماِر يف َهِذِه اْلَمَواِضِع ِعْنَد إرَا، َوَتذَكَّْرنَا َأنَّ َسَبَبهُ " إَذا فـََعْلَناُه 

يِن   . ِه َمْعُقوَل اْلَمْعىَن أَْوَىل ىَت َداَر احلُْْكُم بـَْنيَ َكْونِِه تـََعبًُّدا ، أَْو َمْعُقوَل اْلَمْعىَن ، َكاَن مَحُْلُه َعَلى َكْونِ :"موقال .78َعِظيَمُة النـَّْفِع يف الدِّ
 .79 "بُِّد بِالنِّْسَبِة إَىل اْألَْحَكاِم اْلَمْعُقوَلِة اْلَمْعىَن لُِنْدرَِة التـَّعَ 
 :الخاتمة

هذا عرض حول املدرسة املالكية املقاصدية يف مصر، اجتهدت يف إبراز معاملها والسيما عند العلماء الثالنة: ابن احلاجب، القرايف، 
املالكي مل تكن قاصرة على إمام املذهب فقط، بل أهنا  ابن دقيق العيد، وخلصت من خالل ذلك إىل أن املقاصد يف املذهب

ظاهرة يف فقه املذهب كله، فهي ممتدة من تالمذة مالك إىل العصور املتأخرة، يف كل  مدينة استقر فيها املذهب املالكي، باإلضافة 
يكونوا جامدين عليها، بل كانوا يُعملون إىل ذلك فإن ما ُعرف عند املتأخرين من تقليد واتباع ملا أنر عن مالك من أقوال وغريها مل 

 املقاصد، ويعتربوهنا يف أقواهلم وتصرفاهتم.
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