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 (132) 1122جوان  –(21)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

عمر سيدي لشيخ محمد باي بن ند احفظ النفس، والدين عمقاصد 

 كتابه شرح األحاديث المقريةنوازله، ومن خالل ، الكنتي

 أ.دواس يمينة                                                 

 المركز الجامعي لتامنغست

S 
الشيخ َمحمد الصغري باي، بن الشيخ سيدي عمر، بن تناولت يف هذه الورقة البحثية 

ه( ونظرته 8431الكنيت، )ت: حممد، بن الشيخ سيدي املختار الكبريالشيخ سيدي 

يكاد ، إذ ال مبختلف أبوابها، واملسائل الفقهية ثاقبة إىل األحكام الشرعيةاملقاصدية ال

وقد قرنه أو نازلة من النوازل اليت تعرض إليه يف عصره إاّل، يذكر حكما ملسألة

 .حكاممن تلك األاإلسالمي ع يشرتيه الواملقصد الذي يرمي إل، باحلكمة من تشريعه

لوقوف على فكرة املقاصد عند الشيخ باي ي من أجل امر الذي لفت انتباهاألوهو 

، فكان احلديث ههنا عن مقاصد حفظ النفس، والدين من خالل رمحه اهلل تعاىل

 ألّن مجيع كتبه ال تزال-كتابني اثنني فقط له رمحه اهلل تعاىل قد توفرا لدي بصعوبة 

 وهما شرح األحاديث املقرية، ونوازله الفقهية. -خمطوطة إىل يومنا هذا

Resumé 
On a Traité dans le présent article Cheikh Mohammed Assaghir  
Bey, fils de cheikh Sidi Omar, fils Cheikh Sidi Mohamed, fils Cheikh  
Sidi Almukhtar Alkabir Alkunti, ( mort en 1348 hijri), 
 et sa vision pragmatique pertinente ( Makassidia ) au droit 
musulman, et au questions doctrinales en toutes ses ramifications, 
car il faisait recours dans toutes ses jurisprudences et jugements à 
l’objectif et la fin de la législation musulmane.     
Ce qui attire l’attention pour l’étude de l’idée de la fin chez Cheikh 
Bey ;  dans ce contexte on aborde la fin de sauvegarder l'âme et la 
religion dans la charia islamique à travers deux livres  
de Cheikh  Mohammed Assaghir  Bey péniblement acquis car 
toutes ses œuvres sont encore sur des manuscrit à ce jour à savoir  
« sharah al'ahadith almaqarriat '', et "el  nawazile alfiquehiya" 

 مقدمة

اهتم علماء الشريعة اإلسالمية بعلم مقاصد الشريعة اإلسالمية اهتماما 

يع ما استحد  على مجوالتطبيق بالغا؛ فتضلعوا فيه بالتأليف، والتنظري، 
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يف أزمانهم من مسائل، وقضايا، حتى أصبحت العلوم الشرعية تستند 

 إليه، وال تستغن عنه كالطائر الذي ال يطري إال جبناحيه معا. 

كما  -وعلم مقاصد الشريعة مل يهتم العلماء القدامى بتقديم تعريف له 

األمر ، ولعلهم اعتربوا  -هو احلال عند شيخ املقاصد اإلمام الشاطيب

نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيبكتابه يف الريسوني واضحا كما قال 
(1)

 

أما العلماء املعاصرون؛ فقد وردت عنهم تعاريف كثرية لعلم املقاصد، 

على رأسها تعريف الشيخ اإلمام حممد الطاهر بن عاشور رمحه اهلل تعاىل، 

 مجيع يف للشارع حوظةاملل واحِلَكم املباني تلك»الذي يرى أّن املقاصد هي: 

 نوع يف بالكون مالحظتها ختتص ال حبيث معظمها؛ أو التشريع أحوال

 وغاياتها الشريعة أوصاف هذا يف فيدخل الشريعة، أحكام من خاص

 معان هذا يف ويدخل...مالحظتها عن التشريع خيلو ال اليت واملعاني العامة

 يف ملحوظة هاولكن ؛األحكام أنواع سائر يف ملحوظة ليست احلكم من

«منها كثرية أنواع
(2)

العلم الذي »، كما عرف الريسوني املقاصد بأّنها 

«العباد ملصلحة حتقيقها ألجل الشريعة وضعت اليت الغايات يدرس
(3)

 

ومن خالل هذه التعريفني ميكن القول إّن مقاصد الشريعة هي غايات 

أساسها  الشريعة اإلسالمية، وأسرارها، واحلكمة من تشريعها، واليت

، ومعادهم، ودفع املفاسد، ودرئها معاشهمحتقيق، وجلب املصاحل للعباد يف 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}عز وجل: عنهم مصداقا لقوله 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

وتكمن أهمية مقاصد الشريعة يف ، [09]سورة النحل: { ڑ ژ

دراك الفقيه اجملتهد الذي ال يستطيع إ كونها مما ينبغي للعامل حتصيله، ألّن

أسرار الشريعة، وأحكامها، وغاياتها اليت وضعت ألجلها؛ إمنا يكون وعاء 

للعلم فقط، وال يكون عاملا كما أشار إىل هذا اإلمام أبو حامد الغزالي 

أن يكون شديد البحث عن أسرار األعمال اجملتهد على الفقيه » حينما قال:

م وال يكون عاملا ه إن اكتفى حبفظ ما يقال كان وعاء للعلواألقوال فإّن

شأنه ولذلك كان يقال: فالن من أوعية العلم فال يسمى عاملا إذا كان 
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«احلكم واألسرارمن غري اطالع على احلفظ 
(4)

كما تظهر أهمية علم املقاصد ، 

يف بيان علل التشريع، وأغراضه، وحكمه، ومراميه يف شتى جماالت احلياة 

أمر يسمح للفقيه التوفيق بني ويف خمتلف أبواب التشريع اإلسالمي، وهذا 

ما عليه ظواهر النصوص، ومدلوالتها، ومقاصدها، فيدفع بذلك كل ما 

يوحي باالختالف، والتناقض لتسري هذه الشريعة الربانية على النسق 

الذي أراده اهلل تعاىل منها ، وهو حتقيق مصاحل العباد يف املعاش، واملعاد، 

 ودفع املفاسد عنهم .

ه اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه أعالم املوقعني ومما يؤكد علي

كون االهتمام بأسرار التشريع، وغاياته، وهو ما يسمى مبقاصد التشريع؛ 

إمنا هو منهج الصحابة رضي اهلل عنهم، فقد كانوا كما قال َأفَهم األمة 

مقصوده، مُلراد نبيها، وَأتَبع له، وإمنا كانوا يدندنون حول معرفة مراده، و

 ثم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مراد له يظهر منهم أحد يكن ومل

ألبته غريه إىل عنه يعدل
(5)

واملتصفح لكتابه أعالم املوقعني جيده هو ، 

رضي اهلل عنهم يف حماوالتهم لربط األحكام الصحابة اآلخر قد انتهج منهج 

 الشرعية بغاياتها، وأسرار تشريعها.

أي النظر إىل مقاصد التشريع غري اإلمام الشاطيب،  –ج وقد نهج هذا املنه

وابن القيم، وشيخه ابن تيمية، وشيخ املقاصد حممد الطاهر بن عاشور، 

والعز بن عبد السالم، علماء كثر قدامى، ومتأخرون، ضربوا يف هذا 

 اجملال بسهم وافر. 
يع؛ ومن هؤالء العلماء الذين كان هلم هذا الفهم العميق ملقاصد التشر

العامل اجملتهد الشيخ باي حممد الصغري بن سيدي عمر الكنيت رمحه اهلل 

راء اجلزائر، وصاحب املؤلفات حتعاىل، وهو من علماء منطقة اهلقار بص

 الفقهية املبنية على أصول املذهب املالكي.

فقد ربط الشيخ رمحه اهلل تعاىل يف مؤلفاته الفقهية بني األحكام الشرعية 

واحلكمة، والغاية اليت تهدف إىل حتقيقها، فكان كثريا ما  اليت يذكرها،

، وسبل حتقيقها، واملفسدة، ودفعها، ويقول الشرعيةيتحد  عن املصلحة 
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مبنع وسد كل ما كان ذريعة إىل الفساد، ويفتح كل وسيلة مفضية إىل 

 مصلحة شرعية.

مور اليت كما كان رمحه اهلل تعاىل يقر إعمال أعراف الناس، وعوائدهم يف األ

حتقق مصاحلهم ما مل تتعارض هذه األعراف مع املصاحل اليت يرمي إليها 

 النص الشرعي، ويأخذ بذلك يف الكثري من فتاويه.

ومعلوم يف علم املقاصد أنه يف العمل باملصلحة املرسلة، وسد الذرائع، 

وإعمال العرف، وعادات الناس مراعاة ملقاصد الشارع احلكيم، ونظر إىل 

اليت جاءت هذه الشريعة املصاحل يف جلب وحكمته التشريع، وأسراره، غايات 

 لتحقيقها، ودفع املفاسد.
ومما ينبغي التنبيه إليه ههنا هو أن حماولة )التأصيل لفكرة املقاصد(
(6)

 

عند الشيخ باي رمحه اهلل تعاىل ليست باألمر السهل؛ فاألمر يتطلب 

 لّيعهلل تعاىل، وهذا أمر متعذر اطالعا واسعا جبميع ما ألفه الشيخ رمحه ا

حاليا خاصة وأن أغلب مؤلفاته ال تزال إىل يومنا هذا خمطوطة، لذلك 

ما جاء عن النظر املقاصدي دراسة جعلت هلذه الدراسة إطارا خاصا وهو 

للشيخ باي يف بعض األحكام الشرعية من خالل كتابني فقط توفرا لدي 

 كتابه شرح األحاديث املقرية.من كتب الشيخ، وهما نوازله الفقهية، و

ضف إىل ذلك أن موضوع املقاصد واسع ومتشعب خاصة وأن العلماء أ

قد قاموا بتقسيمها إىل عدة أنواع باعتبارات كثرية، فمنها الضروريات، 

ومنها احلاجيات، ومنها التحسينيات، وكل نوع من هذه األنواع ينقسم 

اليت تندرج حتت مجيع هذه  بدوره على أقسام، ناهيك عن املقاصد اجلزئية

األنواع، لذلك ُخصص احلديث ههنا عن مقصدين هامني من املقاصد 

الكلية اخلمسة "الضروريات اخلمس" وهما النفس، والدين، وكيف كان 

 التنزيل املقاصدي حوهلما للشيخ باي رمحه اهلل تعاىل؟

 وعليه ميكن طرح التساؤل اآلتي:

رمحه اهلل تعاىل لكل من مقصد حفظ كيف كانت نظرة الشيخ باي الكنيت 

 النفس، وحفظ الدين؟ 
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عن هذا التساؤل اعُتمد كل من املنهج االستقرائي، والتحليلي، ولإلجابة 

 وفق اخلطة اآلتية: 

  مقدمة:

 املقصود حبفظ النفس وحفظ الدين. :األول املطلب

 ابهوبكت الكنيت، عمر بن باي حممد الصغري بالشيخ املطلب الثاني: التعريف

 املقرية، ونوازله. األحاديث شرح

حممد بن  باي الشيخ مقاصد حفظ النفس، والدين عند: الثالث املطلب

اجلزء األخري  –املقرية  األحاديث شرح كتابه خالل سيدي عمر الكنيت من

  ونوازله. –منه 

 املطلب األول: املقصود حبفظ الدين والنفس

سة يف الشريعة الفرع األول: حفظ املقاصد الضرورية اخلم

قسم علماء مقاصد الشريعة اإلسالمية املقاصد إىل عدة : اإلسالمية

أقسام حبسب عدة اعتبارات ومن أقسام مقاصد الشريعة املذكورة يف كتب 

العلماء قدميا وحديثا واليت ذكرها اإلمام الشاطيب وسار عليها كثريون قدميا 

ضرورية، حاجيةوحديثا تقسيمهم هلا إىل ثالثة أصناف هي: مقاصد 
(7)

 ،

وحتسينية 
(8)

 ما ال»كما عرفها اإلمام الشاطيب هي  واملقاصد الضرورية، 

 الدنيا مصاحل جتر مل فقدت إذا الدين، والدنيا حبيث مصاحل قيام يف منها بد

 فوت األخرى ويف حياة، وتهارج، وفوت فساد على بل استقامة، على

«املبني باخلسران والرجوع النجاة، والنعيم،
(9)

وقيل يف تعريفها: ما  

 يستقيم ال حبيث حتصيلها إىل ضرورة يف مبجموعها، وآحادها األمة تكون»

 مبا فساد، وتالش، وذلك إىل األمة حالة تؤول اخنرمت فإذا. باختالهلا النظام

 كانت إذا عليها، العدو بتسلط أو ببعض، بعضها تفاني من حيصل قد

«هلا املعادية األمم من مبرصد
(10)

كما عدها -تلك املقاصد الضرورية و، 

مخسة، وهي: الدين، والنفس، والعقل، -العلماء، ومنهم الشاطيب 

عز وجل: والنسب، واملال. ويضرب هلا العلماء مثاال يشملها وهو قوله 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
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، [82]سورة املمتحنة: {   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
على خالف بني العلماء يف ترتيبها، فقد رتبها اإلمام أبو حامد 

الغزالي
(11)

الدين أوال ثم النفس، ثم العقل ثم النسب، وأخريا بمبتدئا 

، وخالفه اآلمدياملال
(12)

الدين ثم النفس، ثم فرتبها على هذا النحو:  

كما أشار اآلمدي إىل ترتيب آخرين هلا النسب، ثم العقل، ثم املال، 

مبتدئني بالنفس أوال، ثم الدين، ثم العقل، ثم النسب، فاملال، غري أنه مل 

قشتهم يف يذكر من هؤالء الذين اعتمدوا هذا الرتتيب األخري، مكتفيا مبنا

بينما ذكر الريسونيرأيهم هذا، والرد عليهم، 
(13)

أنه من هؤالء الذين  

يف احملصول يف كتابه اإلمام الرازي قدموا حفظ النفس على حفظ الدين 

علم األصول
(14)

 بصورة ورد املقاصد ترتيب» أن ويقول الشيخ على مجعة 

 املال، ثم النفس،: "الزركشي عند فمثًلا الغزالي، ترتيب غري على خمتلفة

(15) العقل ثم الدين، ثم النسل، ثم
ويعد العلماء حفظ الدين، والنفس؛ ، 

ود حبفظ الدين أمسى، وأعلى، وأرقى تلك املقاصد اخلمسة، فما املقص

  والنفس عند علماء مقاصد الشريعة اإلسالمية؟

ومعناه احملافظة على حقيقة  الفرع الثاني: املقصود حبفظ الدين

وسالمة التعبد واخلضوع على اهلل تعاىل وحلفظه االمتثال التدين، وجوهر 

            يف كتابه املوافقات وهما:                  الشاطيب أمران كما أشار إىل ذلك 

حفظه من جانب الوجود أي اإلتيان مبا فيه احلفاظ عليه وصون  -8

التعبد وتقرير االمتثال إىل اهلل تعاىل املعبود وحده، وألجل هذا شرعت 

قواعد االعتقاد، والعبادات، وتفاصيلها، وكليات املعامالت، واألخالق، 

لقوله هذه األرض  واألخرية لإلنسان على فكانت العبادة هي املهمة األوىل،

، [65 ]سورة الذاريات: { ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}عز وجل: 
ومن خالهلا حيفظ هذا الدين الذي رضيه املوىل سبحانه وتعاىل لعباده 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}عز وجل:  قالمجيعا ف

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 {   گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[4ُ]سورة املائدة:
حفظه من جانب العدم: ومعناه ترك ما يف فعله إهدار، وتعطيل  -2

حلقيقة التدين، والتعبد، واالمتثال، ويتمثل عموما يف ضرورة إبعاد كل 

منكر، أو بدعة، أو فساد يهدد قيم هذا الدين احلنيف، وحماربة من يعتدي 

ملسلمني أمر دينهم، فيعاقب بالعقوبات املقررة شرعا عليه ويفسد على ا

يف الدين. وباجلملة فإن واملبتدعني كجهاد املعتدين، ومعاقبة املرتدين، 

 حفظ الدين أرقى وأمسى الكليات الشرعية اخلمس.

ويراد به حفظ حياة اإلنسان، الفرع الثالث: املقصود حبفظ النفس: 

اهلل تعاىل النفس البشرية،  وصون جسده، وروحه، وكرامته، وقد كرم

 گ گ گ ک ک ک ک}عز وجل:  قالوفضلها على مجيع خملوقاته 

   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

وحفظ النفس هو اآلخر يكون على ضربني: حفظها ، [07]سورة اإلسراء: {

وحفظها من حيث الوجود؛   العدممن حيث الوجود وحفظها من حيث 

املعامالت، والعادات اليت تؤدي إىل يكون بكل ما شرعه اهلل تعاىل من 

صونها وعدم تعريضها إىل اهلالك كتوفري الغذاء، واللباس، والعالج، 

 .اليت ُتيسِّر احلفاظ عليها كاملعاوضات، وغريهااملعامالت واملسكن، وِحلِّية 

اإلسالم حرم كل وسيلة تفضي إىل  أما حفظها من حيث العدم؛ فإّن

ان جنسها، أو لونها، أو عرقها، فحرم هالك النفس البشرية، مهما ك

عز  قالإزهاق روح اإلنسان، واعترب ذلك جرمية كربى ضد اإلنسانية كلها 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وجل: 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
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 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[23]سورة املائدة: {   چ ڃ ڃ

هو أرقى املقاصد اليت  موضوع حفظ الدين، والنفس هذا؛ وباجلملة فإّن

واليت ال يكاد خيلو من احلديث حوهلا كتاب ، عليها مدار الشريعة بأكملها

 وقد سبقت اإلشارة أّن، املقاصدأو كتب علم األصولية أو الفقهية من الكتب 

الفقيه الذي ال حييط مبراد الشارع احلكيم ومقصده من التشريع ال يعترب 

فقط، وال حنسب الشيخ حممد باي رمحة اهلل عاملا، وإمنا يكون وعاء للعلم 

تعاىل، وهو العامل الفقيه، األصولي، اجملتهد  وعاء للعلم فقط، وإمنا هو كما 

عامل من العلماء الذين »قال عنه الشيخ حممد باي بلعامل رمحه اهلل تعاىل 

«اعتنوا بربط الفروع بأصوهلا...
(16)

، وقال عنه تلميذه الشيخ حممد بن 

آخر من بلغ رتبة الرتجيح يف تكرارنا ممن نعرفه؛ شيخنا حممد هو »بادي: 

باي، وال يبعد عن رتبة االجتهاد لكثرة اطالعه، واتساع باعه يف فين 

«املعقول، واملنقول، آية من آيات اهلل يف علوم القرآن، واحلديث
(17)

وقبل ، 

به حماولة الوقوف على املنحى املقاصدي للشيخ باي رمحه اهلل من خالل كتا

شرح األحاديث املقرية، ونوازله، البد من تقديم حملة موجزة عن هذا 

 العامل اجملتهد، فمن هو الشيخ حممد باي بن سيدي اعمر؟ 

املطلب الثاني: التعريف بالشيخ باي حممد الصغري بن سيدي 

 .عمر الكنيت وبكتابه شرح األحاديث املقرية، وبنوازله

 الشيخ حممد باي بن عمر: نبذة موجزة عن حياة : األول الفرع

ونسبه امسه،-1
(18)

 سيدي الشيخ بن الصغري باي، َمحمد) الشيخ: هو 

 :ابن( الكبري املختار سيدي الشيخ بن حممد، سيدي الشيخ بن عمر،

 اهلل، حيد سيدي بن حممد، سيدي بن بكر، أبي سيدي بن أمحد بابا، سيدي»

 بو البكاي، دأمح سيدي بن الشيخ عمرو سيدي بن الوايف، سيدي بن

 بن علي، سيدي بن الكبري، الكنيت حممد سيدي بن -الكنتيني جد–دمعة

 بن العاقب، بن يعقوب، بن شاكر، بن يهس، بن دومان بن حييى، سيدي

 عامر، بن لقيط، بن القيس، عبد بن نافع بن عقبة، بن عمر، بن عامر،

 كنانة، نب النضر، بن مالك، بن فهر، بن احلر ، بن النظر، بن أمية، بن
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 بن معد، بن نزار بن  مضر، بن الياس، بن مدركة، بن  خزمية، بن

 القبائل إحدى» :هي اليت كنته قبيلة إىل نسبة الكنيت؛ له ويقال، «عدنان

 واجلزائر املغرب، وجنوب والنيجر ومالي، موريتانيا، يف املنتشرة العربية

 « والسنغال

:العلمية ونشأته مولده،-2
(19)

 رمحه اهلل تعاىل سنة دتهوال فقد كانت 

 بقرية أتليه، بزاوية ،ـه8216-ـه8213 بني ما كانت وقيل م،8216

 زاوية نشأ، وتعلم يف، (ملت تاغت) تدعى غزير، وماء خنيل، ذات صغرية

 وقطن آمسني، إىل رأسه، مسقط آتليه منطقة إىل متيوين مبنطقة كنته

 منطقة يف أبناءه  بري،الك املختار الشيخ بناءها توىل اليت مات، حتى أقب

 أخوه أمره فتوىل سنوات، اخلمس ابن وهو عنه، والده توفى وقد أتليه،

 اآلخر هو عنه توفى أن إىل وعّلمه، فرّباه، الزين، بابا حممد سيدي األكرب

 وكرب، عمر، بن باي حممد الشيخ عود اشتد قد كان وحينها ـه8483 سنة

 أخيه خالفة يف دوره جاءف العمر، من والعشرين الثال  ابن وأصبح

 يف نشأ وقد ذلك، له يكون ال وكيف كنته، زاوية شؤون ليتوىل  األكرب،

 الشيخ والده يد على درس فقد وتقدسه، العلم، حتب أسرة أحضان

 بن أمحد الزين، باب حممد سيدي الشيخ أخيه يد على ثم عمر، سيدي

 من غريهم يد وعلى والدهم، وفاة بعد الكبري املختار سيدي الشيخ

احلميدة،  واألخالق العلم، عنهم أخذ الذين األجالء، والعلماء الشيوخ،

 باحلقوق والقيام األخالقية، وقيمه احلنيف، الدين على واحملافظة

 .األمر وأوىل الوالدين كطاعة منه املطلوبة

 اليت املناطق أصبحت كنته؛ آل على به مّن الذي تعاىل اهلل وبفضل

 كونها من قبيلتهم فتحولت دائبة، وثقافية علمية، حركة ذات يقطنونها

 الذي باي الشيخ كمثل كثر، أجالء علماء بها حضارة، ذات قبيلة إىل بادية

 العلم. يف الراسخني من وأصبح صيته، ذاع

شيوخه، ومؤلفاته-3
(20)

 يد على عمر بن باي حممد الشيخ : تتلمذ

 باب املدعى حممد سيدى والده، والشيخمنهم » خمتلفة مشارب من علماء

كثرية يف الفقه،  مؤلفات له، األكرب، وغريهم كثر أخيه عمر بن الزين
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والعقيدة، واللغة، واحلديث، واليت منها كتاب شرح األحاديث املقرية، 

   .ونوازل فقهية مجعها تلميذه، وابن أخته بن بادي

 :وفاته-3
(21)

 وستني ثال  عن ،(هـ8431: )مات رمحه اهلل تعاىل سنة 

   .نةس

: الفرع الثاني: التعريف بكتابه شرح األحاديث املقرية، وبنوازله

املقّرية"، ويسمى  األحاديث أما عن كتاب الشيخ باي رمحه اهلل تعاىل "شرح

، فهو من أنفس ما "الدين أصول أحاديث شرح يف املبني السنن" أيضا 

 يقارب ما ميض كتاب ال يزال خمطوطا ألفه الشيخ باي رمحه اهلل تعاىل، وهو

 .جملدات ثالثة يف( صفحة 8059 حوالي أي) لوحة األلف

 اعتمد اليت املصادر فيها ذكر جّدا؛ هاّمة مبقدمة تعاىل اهلل رمحه افتتحه

 اشتملت الشرح، كما يف ومنهجه النبوية األحاديث هذه شرح يف عليها

 وفصل به، واالشتغال احلديث، بفضل يتعلق فصل على املقّدمة هذه

 يف ذلك من به حيتّج وما والضعيف، واحلسن، الصحيح، احلديث فيه عّرف

 .الفقهية الفروع

 كاملوطأ األحاديث املقّري منها مجع اليت املؤلفات عن فيه حتد  آخر وفصل

 الّنسائي، وسنن داود، أبي وسنن مسلم، وصحيح البخاري، وصحيح

 .مبؤلفيها فعّرف الرتمذي، وسنن

 لألحاديث تعاىل اهلل رمحه باي الشيخ روحاتش املقدمة هذه بعد تأتي ثم

 يف كتابه "عمل من طب ملن حب " وهي مرتبة املقري اإلمام مجعها اليت

 وسلم عليه اهلل صلى الرسول حبديث بدأها واليت الفقه أبواب مجيع على

 يف ُبدأ قد النفيس املخطوط هذا مع العلم أّن، {بالنيات االعمال إمنا}

يف  اجلزائرية، اجلامعة طالب من جمموعة قبل من 2989: سنة حتقيقه

رسائل دكتوراه، خرج بعض أجزاءه من خالل تلك الرسائل إىل النور ومل 

 يزل البعض اآلخر قيد العمل.

أما نوازله فهي عبارة عن جمموعة من املسائل والنوازل يف شتى األبواب 

ابن أخته  الفقهية كان الشيخ رمحه اهلل تعاىل قد سئل عنها، فجمعها عنه

 يف   الفق حممد بن حممد يف كتاب أمساه النوازل، كما مجع هذه النوازل تلميذه
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 العواطل حلي أمساه نظم يف بيت آالف سبعة عن يزيد ما ضمت قصيدة

 بن احملمود الشيخ عند حمفوظ خمطوط يف بديع نظم وهو النوازل، نظم يف

 عليه.  وأطلعين يده، خبط نسخه أعاد السوقي، محا

مقاصد حفظ النفس، والدين عند الشيخ باي : طلب الثالثامل

 من خالل كتابه شرح األحاديث املقرية، ونوازله.

أوىل الشيخ باي  الفرع األول: مقصد حفظ النفس عند الشيخ باي:

رمحه اهلل تعاىل يف مؤلفاته، وفتاويه يف النوازل اليت حدثت يف عصره مبقصد 

ويظهر لنا جزء من ذلك االهتمام ، حفظ النفس اهتماما بالغا، وواضحا

يف موقفه من مسألة التكفري اليت حتد  عنها يف غري ما موضع من 

مؤلفاته واليت انتشرت بكثرة يف زمانه، حيث جاء عنه يف كتابه شرح 

 ال}األحاديث املقرية، وعند شرحه حلديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 

(22){كفارا بعدي ترجعوا
 يف قيل: كفارا: )وقوله :قوله – احلدود باب  يف 

 : أقوال سبعة معناه

 .حق بغري املستحل حق يف كفر ذلك أن أحدها -

 .اإلسالم وحق النعمة كفر املراد والثاني -

 .إليه ويؤدي الكفر من يقرب أنه الثالث  -

 .الكفار كفعل فعل أنه والرابع -

 .مسلمني ادومو بل تكفروا ال ومعناه الكفر، حقيقة املراد واخلامس -

 بالسالح، املتكفرون بالكفر املراد أن وغريه، اخلطابي، حكاه والسادس -

 يقال :التهذيب يف األزهري قال لبسه، إذا بسالحه الرجل تكفر يقال

 .الكافر السالح لالبس

 قتال بعضا، فتستحلون بعضكم يكفر ال معناه: اخلطابي قاله السابع -

 .بعضا بعضكم

 النووي كالم انتهى« عياض القاضي اختيار وهو الرابع، األقوال وأظهر

  .اهلل رمحه

 بعضهم ضرب وهو ،الفعل هذا تعظيم املراد ألن أظهرها كان إمنا :قلت

 أنه على متظاهرة واألدلة امسه، عليه وأطلق بالكفر، فشبه بعض، رقاب
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 الفعل هذا مثل على الكفر إطالق جواز ففيه بذنب، مؤمن يكفر ال

 .كفر دون كفر وهو عنه، تنفريا الشنيع،

 حماوراتهم، يف العلماء واستعمله الّصحاح، األحاديث يف هذا مثل كثر وقد

 الشارع أطلقه ما تأويل يكره الثوري كان وقد التنفري لقصد يهموفتاو

 استحل من حلكمة، أما إال يطلقها مل إذ هليبتها، إبقاء األلفاظ هذه من

 قال أن إىل (...كفره يف خالف فال تأويل، غري من وقتاهلم املسلمني، قتل

 والقتل الدماء، سفك تعظيم صعب، وفيه أمر والتكفرياهلل تعاىل:  رمحه

 أكرب هو ذلك أن خالف وال شرعي، مبيح غري من الدنيوية احلظوظ على

 بكرة أبي عن الشيخان روى: كثرية أحاديث ذلك ويف ،الشرك بعد الكبائر

 املسلمان التقى إذا} :يقول وسلم يهعل اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال

 فما القاتل، هذا اهلل، رسول يا: قلت {النار يف واملقتول فالقاتل، بسيفيهما؛

(23){أخيه قتل على حريصا كان إنه} :قال املقتول؟ بال
 قال أن ، إىل

 الدماء، عصمة بيان احلديث بهذا املقصود أن واعلم: »الشيخ حممد باي

 والعقل، الشرع، تظافر وقد العصمة فيها لاألص وأن منها، يباح وما

 عصمتها. وجوب على

 تقويم، أحسن يف املخلوقة الصورة فساد من القتل يف فلما العقل؛ أما

 النهي املطهرة والسنة العزيز، الكتاب يف فورد الشرع؛ وأما، يأباه والعقل

 العلماء جيتمع مل من قتل عن الوقوف فيجب فيه، الشديد والوعيد عنه،

 وعلماؤهم، والسالطني عموما، الناس تساهل وقد قتله، ىعل

 خطر، وذلك قيل، قول بكل سفكها يف السودان أمراء منهم وخصوصا

 فأثار الثلثني، إلصالح األمة ثلث قتل جيب أنه العوام ألسنة على وشاع

  (واضح وخطأ مبني، ضالل وهذا الفاجر، لريتدع الربيء قتل ذلك

 الدين عند الشيخ بايالفرع الثاني: مقصد حفظ 

كان رمحه اهلل تعاىل يلفت النظر  حفظ الدين من حيث الوجود-1

دائما إىل احلكمة من التشريع، وأسراره يف كل األحكام املتعلقة بإقامة 

داء العبادات على وجهها الشرعي، كما أمر بها أالدين، واحلرص على 

 .املوىل عز وجل
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اب اهلل تعاىل ويرى فيه مصلحة فكان يستحسن كل أمر ولو مل يكن يف كت

حلفظ الدين وإقامته، ويرد كل بدعة ختالف ما جاء يف الكتاب والسنة 

ومن استحسانه رمحه اهلل تعاىل لكل ويرى أنها تفسد على الناس دينهم، 

 قال :احلزب لقراءة االجتماع يف أمر يقيم هذا الدين، وحيفظ وجوده رأيه

 واحد، صوت على مجاعة وقراءته للحزب، االجتماع أما: »النوازل يف

 مجاعة واتبعه  املدخل، يف احلاج ابن ذلك ورجح كراهته األئمة إمام فقول

 من ومجاعة زمرتهم، يف اهلل حشرنا الصوفية وذهب...بدعة أنه قائلني

 اجتمع ما} الصحيح باحلديث عمال ذلك استحسان إىل واحملدثني الفقهاء،

 نزلت إال بينهم فيما ويتدارسونه اهلل تابك يتلون اهلل بيوت من بيت يف قوم

(24) {عنده فيمن اهلل وذكرهم املالئكة، وحفتهم السكينة، عليهم
 رويناه

 من ليس ما بأن املتقدم احلديث عن وأجابوا مسلم، صحيح يف بسندنا

 الشرع شهد ما وأما  باعتباره، الشرع يشهد ومل يسنه، مل ما هو أمره

 كاالجتماع املستحسنة كالبدع أمره من وهو جائز، فهو أصله باعتبار

 وشكلها ونقطها، املصاحف، وكتب املدارس، وكاختاذ رمضان، قيام على

 أمصار يف العمل القول هذا وعلى إنكاره، ميكن ال مما ذلك غري إىل

 األوىل فهو واضحة، وأدلته ظاهرة، ومصلحته وغربا شرقا،  املسلمني،

...«باالتباع
(25)

 كان عمل املولد النبوي الشريف حيثواستحسانه كذلك ل، 

مستدال على ذلك مبا عليه عمل كثري من  مستحسنة،  بدعة ذلك يعترب

العلماء ومنهم اإلمام احلافظ ابن حجر الذي نقل لنا كالمه يف كتابه 

 احلافظ سئل فقد وسلم عليه اهلل صلى مولده عمل أما» النوازل فقال:

 من أحد عن ينقل مل بدعة املولد عمل» :نصه مبا فأجاب حجر، ابن

 على اشتملت قد ذلك مع ولكنها الثالثة، القرون من الصاحل السلف

 بدعة كان ضدها، وجتنب احملاسن عملها يف حترى فمن وضدها، حماسن،

ثم استدل الشيخ حممد باي رمحه اهلل تعاىل مبا عليه  «فال... ال، ومن حسنة،

 بإنشاد اعتناء لناسا أكثر كانوا من»فقال إنهم  تنبكت أهل عمل

 نسمع ومل والبيوت، املساجد، يف وختميسها الفزازي زيد أبي عشرينيات

 بل القصوى، الغاية والدين العلم، يف بلغوا الذين علمائها من أحد بإنكار
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 بن املختار ابن كان ولقد بلغنا فيما معلومة بأوراد ذلك يتعاطى ممن كانوا

 فإن، قدوة به وكفى شنقيط، سجدم يف بإنشادها االعتناء شديد األعمش

 والذاكر صالته، عن املصلي وإشغال املسجد، يف الصوت رفع ذلك يف قلت

 القربات، أعظم من وسلم عليه اهلل صلى مدحه كان ملا: قلت! ذكره عن

 استحسن وسلم؛ عليه اهلل صلى حبه على الباعثة األسباب أقوى ومن

 إظهارا للعبادة، جمتمعنا هي يتال املساجد يف وردا منه يتخذوا أن أشياخنا

 ذاكره مع هو إذ بذكره وتربكا تعاىل، اهلل عند قدره بعظيم وإعالما حلبه،

« زيد أبو قال كما
(26) 

أما إشارة الشيخ باي رمحه اهلل تعاىل إىل حفظه من حيث العدم: -2

مقاصد حفظ الدين ومحايته مما يؤدي إىل إفساده، واإلخالل بنظامه؛ 

من خالل حديثه عن حكمة تشريع القصاص، وحكم  فيظهر لنا هذا

 عليه اهلل الردة ، فقال رمحه اهلل تعاىل يف شرحه حلديث الرسول صلى

 إال اهلل رسول وأني اهلل إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم حيل ال} :وسلم

 املفارق لدينه والتارك بالنفس، الزان، والنفس الثيب :ثال  بإحدى

ور يف كتاب احلدود من كتابه شرح األحاديث املقرية: املذك –(27){للجماعة

 القتل جيب -احلديث ويقصد اخلصال الثالثة املذكورة يف  – اخلصال وهذه»

 واألديان والنفوس، األنساب، حفظ وهي العامة؛ املصلحة من فيها ملا بها

وقال عن ، »اإلسالم إىل املرتد يرجع أو القصاص، مستحقو يعفو أن إال

تشريع حكمها  من  ثم ذكر احلكمة «ي أفحش أنواع الكفره» الردة:

 .«وحنوه بالسيف، قتله حل اإلسالم عقد نظام حل ملا» لدينه التارك وهي أن

: الفرع الثالث: تقديم الشيخ باي حلفظ النفس على حفظ الدين

اهتم الشيخ باي رمحه اهلل تعاىل مبقصد حفظ النفس إىل درجة أنه يقدمه 

  عدة مواضع.على حفظ الدين يف

ويف حقيقة األمر إن الشيخ باي مبوقفه هذا؛ مل يكن شاذا عما جاء عن 

وقد متت -العلماء القدامى، إذ قال بتقديم النفس على الدين علماء قبله، 

 هذا من جهة! ومن جهة ثانية فإّن اإلشارة إىل هذا يف مقدمة هذا البحث

الدين فأكيد أنه قد   الشيخ باي رمحه اهلل تعاىل حينما قدم النفس على
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هو وجود من حنى  -واهلل أعلم  -كانت له مربراته، واملربر األكرب يف ذلك 

هذا املنحى من العلماء القدامى قبله، خاصة وأنه رمحه اهلل تعاىل ومن 

خالل بعض املسائل اليت تعرضنا هلا يف كتبه كان يعمل بكل بدعة حسنة 

بها، كما يرد كل بدعة سيئة ال وينظر إىل أقوال العلماء فيها وعملهم 

مصلحة فيها، ومدار كل ذلك عنده مبين أساسا على الرتجيح بني املصاحل 

ومن بني املواقف اليت قدم فيها وهو العامل اجملتهد كما عرف عنه،  واملفاسد

 الشيخ باي حفظ النفس على حفظ الدين: 

 أوال: فتواه يف عدم القيام على املستعمر الفرنسي يف منطقة

اهلقار خالل فرتة االستدمار الفرنسي: 
(28)

 حممد الشيخ فقد عايش 

 وكان األزواد، منطقة يف الفرنسي املستعمر تعاىل اهلل رمحه عمر، بن باي،

 الزمان، ظروف فيه مراعيا حكيما، متفردا، موقفا آنذاك منه موقفه

 معد إىل يدعو كان إذ آنذاك، األزواد سكان يعيشه الذي واحلال واملكان،

 اختاذ إىل دفعه الذي والسبب األزواد، منطقة يف الفرنسي املستعمر حماربة

 كان األزواد شعب ليس هو مواالته هلم، وإمنا كان لسبب هو أن املوقف هذا

 خاصة األمر، هذا ملثل والتهيؤ العدة، لقلة املقاومة على يقدر ال أعزال،

 وتعذب عليها، القائمني جبريرة العزل البسطاء تأخذ كانت فرنسا وأن

 حممد الشيخ فنظر الرعاة، مواشي وتسلب والنسل احلر ، وتهلك الناس،

 أن - أعلم واهلل -رأى إذ مقاصدية، نظرة املسألة هذه إىل عمر بن باي

 نسل، منه يبقى فال بأكمله، شعب يباد ال كي ههنا مقدم النفس حفظ

 اليت فسالن ضاعت إن عرض، أو مال، أو لدين، بقاء فال ذرية، وال

وقد ذكرنا ما قاله اآلمدي حول هذا املوضوع سابقا، ونضيف  حتققهم،

فقط ههنا أن مجاعة الذين قدموا حفظ النفس على حفظ الدين كان 

 حقوق ألن تعاىل؛ اهلل حّق على اآلدمي حّق تقديم مربرهم يف ذلك قاعدة

 العبد ألنو املساحمة، على قائم تعاىل اهلل وحّق املشاّحة على قائمة العباد

.التضرُّر عن فُمنزَّه تعاىل اهلل أما حقِّه بفوات يتضّرر
(29)

وأضاف اآلمدي ، 

، واملريض، والرتخيص يف الصوم، الرتخيص للمسافرأن هؤالء من مربرات 

وغري ذلك، إمنا هو تقديم حلفظ النفس على الدين. ولعل الشيخ باي 
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تقديم الفقهاء رمحه اهلل تعاىل وهو مطلع على كتب القدامى قد علم 

حلفظ النفس على الدين يف مواضع فقهية كثرية، وهو العامل الفقيه، 

 واألصولي، واجملتهد، فانتهج نهجهم يف هذه املسألة.

 هاته، وهو فتواه آخر يف مستند تعاىل اهلل رمحه باي حممد وقد يكون للشيخ

 ماحين وسلم، عليه اهلل صلى الرسول زمن يف مثله وقع قد األمر هذا أن

 احلرب أنهكت األرواح، وقد على حمافظة قريش مع احلديبية صلح أبرم

 قد قريشا وأن وأصحابه، وسلم، عليه اهلل صلى الرسول وأوزارها

 من أنه وسلم عليه اهلل صلى الرسول فرأى اضطهاد، أميا تهم اضطهد

 ذلك كل وزيادة على، قريش مع صلحا يعقد أن الفرتة تلك يف املناسب

 بني الفنت كثرة من» تعاىل اهلل رمحه باي الشيخ زمان يف حد  فإن ما

 ظهر حينما واهلقار، أدرار، والية بني الرابط الطريق يف األزواد أهالي

 وتعدوا والنسل، احلر ، وأهلكوا األنفس، على فتعدوا الطرق قطاع

فالتقى على الناس آنذاك  حرياتهم، الناس على وضيقوا احلقوق، على

املستعمر، وتسلط قطاع الطرق، فسالت الدماء، وسلبت  األَمّرين؛ بطش

 اهلل رمحه باي حممد الشيخ جعل ذلك األموال، والنساء، والذراري...كل

 ظلم كل من، كرامتها وصون النفس، على احملافظة بضرورة يفيت تعاىل

مستعمر، قبل  غري أو مستعمرا، كان أي أو استعباد، من استبداد، أو

ألنه إن حصلت إبادة لشعب األزواد بأكمله فمن  حفظ الدين باجلهاد،

«سيقوم بواجب باجلهاد هناك إَذا
(30)

 

وا على هذا؛ وقد حتد  الشيخ رمحه اهلل تعاىل مع من راسلهم ممن قام

فتواه تلك مل تكن من قبيل مواالة الكفار،  ّناملستعمر الفرنسي آنذاك بأ

قتل املسلمني، وإمنا ألنه مل يكن يواليهم بقلبه، ومل يكن يساعدهم على 

والظاهر من كالمه عن ، فعل ذلك لتلك الضرورات اليت حتدثنا عنها سابقا

املواالة أنه رمحه اهلل تعاىل قد وازن بني املصاحل اليت ميكن جلبها من خالل 

وبني  –زواد منطقة األ –القيام على املستعمر يف تلك الفرتة وذلك املكان 

ستعمر يف ذلك الوقت وذلك احلال الذي ما ينجم عن ذلك القيام على امل

يعيشه شعب االزواد آنذاك، وعمل مبا حيقق أخف الضررين هلذا الشعب 
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األعزل وهو عدم القيام على املستعمر يف تلك الفرتة ويف تلك الظروف، 

وهذا يعين أن األصل عند الشيخ حممد باي هو أن مقاومة املستعمر 

ليه يف تلك الظروف وذلك الوقت يف واجبة وال جدال حوهلا وأن القيام ع

 منطقة األزواد تنجر عنه مفاسد أكرب وأشنع. 

حاله؟ ما لشيخه أو لنفسه، املهدية ادعى ممن ثانيا: موقفه
(31)

 

 املهدية ادعى من أما» :نصـه مبا فأجاب ذلك، حكم عن سئل حينما

 للتأديب، مستحق كذاب، فهو برهان، غري من لشيخه أو لنفسه،

 أو املقال، بلسان الوالية ادعاء أن املشايخ ذكر وقد التكذيب،و والتأنيب

 إمام هو واملهدي ذلك، من باهلل عائذا والطرد للسلب، موجب احلال

 ملا مدع األمة، على ملبس مقامه فمدعي الدوالب، دولة وخامت األولياء،

 التفوه وال عليه اهلجوم حيل ال صعب بالكفر احلكم لكن العيان فيه يكذبه

 القاصرين من كثري اغرت وقد عليه، مبجمع إال امللة من موحدا خيرج امب

 وملك الدماء، فسفك األرواح مصباح كتابه يف املغيلي اإلمام بكالم

 صرح وقد صراح، خطأ وذلك امللة، من املؤمنني أكثر وأخرج األحرار،

 خمرج خرج وأنه ظاهره، على ليس كالمه بأن ونظراؤه املغيلي، معاصرو

 والشيخ السيوطي، اإلمام وهم االشتباه، مواضع عن والتنفري، ،الزجر

 نعم به، موثوق خبط ذلك على وقفت كما غازي، ابن والعالمة السنوسي،

 يطلق ال لكن اهلداية، من حظ له سبيله إىل وهدى اهلل، إىل دعا من كل

 فالشيخ باي رمحه اهلل تعاىل،، انتهى« اإليهام من فيه ملا املهدي اسم عليه

 للتأديب، مستحق كذاب، ورغم أنه قال بداية أن من ادعى املهدية فهو

فإنه مل يقل  -وهو بهذا مرتكب بدعة يف الدين  -والتأنيب، والتكذيب، 

بتكفري صاحب هذه البدعة، ومل يقل بقتله ال كفرا، وال حدا، وإمنا قال 

لى يؤدب، ويؤنب، وهذا تقديم منه رمحه اهلل تعاىل ملقصد حفظ النفس ع

 مقصد حفظ الدين. 
ومما جيدر التنويه إليه ههنا أن مسألة تقديم حفظ النفس على حفظ 

الدين وإن كانت عند العلماء القدامى صورة استثنائية مل يسلم بها مجيع 

 العلماء، فإن املسألة قد عادت للنقاش يف عصرنا هذا وبشكل كبري جدا 
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حول مصلحة تقديم  وقد سبق وأن ذكرنا ما قال به اإلمام علي مجعة

حفظ النفس على حفظ الدين يف وقتنا احلالي وذكر مربراته يف كل 

ذلك، فتقبل فتواه هذه مجاعة من العلماء، وردها آخرون، ولكل أدلته 

 ومربراته.

موضوع املقاصد عند الشيخ حممد باي بن عمر بصفة  وأخريا؛ فإّن

ا البحث، كما أنه عامة، جدير باالهتمام بشكل أكرب وأدق مما قدم يف هذ

حيتاج إىل الكثري من اإلثراء، والتوسع، وذلك من خالل االطالع على مجيع 

الرتا  الذي خلفه لنا الشيخ باي رمحه اهلل تعاىل من كتب خمطوطة حتتاج 

إىل من خيرجها إىل النور، ويدرسها دراسات أكادميية علمية من مجيع 

ملقاصدية، واللغوية، ال سيما النواحي الفقهية، واحلديثية، واألصولية، وا

وأن الشيخ باي رمحه اهلل تعاىل من العلماء اجملتهدين يف عصره، كما شهد 

 له بذلك الكثري واهلل املستعان.  

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 ،2اإلسالمي، ط: للكتاب العاملية الشاطيب، الدار اإلمام عند املقاصد ظريةأمحد الريسوني، ن( 1)

 .5، ص: 2م، ج:2992

إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب، املوافقات، حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ( 2)

 .م8001، 8سلمان، دار ابن عفان، ط: 
 .1، ص:8املرجع نفسه، ج:الريسوني، أمحد ( 3)
 .11، ص: 8املعرفة، بريوت، ج: علوم، دار الطوسي، إحياء الغزالي حممد بن حممد حامد بوأ( 4)
حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، ( 5)

 .851، ص: 8، ج:8008، 8دار الكتب العلمية، بريوت، ط:، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم

إىل حد الساعة من تبنى فكرة التأصيل للبعد املقاصدي عند الشيخ حممد باي -واهلل اعلم  –مل أجد ( 6)

الكنيت، وكل ما وجدته دراسات سطحية ملنهج املؤلف يف التأليف يف بعض كتبه اليت ُبِدأ يف حتقيقها 

 ول الدين. ككتاب شرح األحاديث املقرية، واملسمى أيضا السنن املبني يف شرح أحاديث أص

واملشقة الالحقة ، ورفع الضيق املؤّدي يف الغالب إىل احلرج، ما يفتقر إليه من حيث التوسعة هي( 7)

بفوت املطلوب. فلو مل ُيراَع دخل على املكلَّفني احلرُج واملشّقُة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد 

 موسى بن )إبراهيم راض، واملساقاةارات، والقجياإل، واملتوقع يف املصاحل العامة، ومثال ذلك البيوع

سلمان،  آل حسن بن مشهور عبيدة الشاطيب، املوافقات، حتقيق: أبو الغرناطي اللخمي حممد بن

 .28، ص:2م، ج:8001، 8عفان، ط: ابن دار
عرفها ابن عاشور بأنها: ما كان به كمال حال األمة يف نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة، وهلا ( 8)

تمع يف مرأى بقية األمم، فتكون األمة اإلسالمية مرغوبًا يف االندماج فيها، أو يف بهجة منظر اجمل



(123) 

 (21) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
 اخلوجة ابن احلبيب حممد حتقيق اإلسالمية، الشريعة مقاصد عاشور، بن . )الطاهرالتقرب منها

 (832:ص ،2:ج ،2993 قطر، اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة
 آل حسن بن مشهور عبيدة أبو حتقيق املوافقات، شاطيب،ال اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم( 9)

 .21، ص:2م، ج:2991 ،2: ط عفان، ابن دار سلمان،

حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حتقيق ( 10)

 .841:، ص2، ج:2993حممد احلبيب ابن اخلوجة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 

 الشايف، دار عبد السالم عبد حممد: الطوسي، املستصفى، حتقيق الغزالي حممد بن حممد حامد أبو( 11)

 .813م، ص: 8004 ،8العلمية، ط الكتب

 أصول يف اآلمدي، اإلحكام الثعليب سامل بن حممد بن علي أبي بن علي الدين سيد احلسن أبو( 12)

 .216، ص: 3بريوت، لبنان، ج: اإلسالمي، تبعفيفي، املك الرزاق عبد: األحكام، حتقيق
 .32، ص: 8، مرجع سابق، ج:يف كتابه نظرية املقاصدناقش الريسوني مسألة ترتيب املقاصد ( 13)
 الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهلل عبد أبو( 14)

الرسالة،  العلواني، مؤسسة فياض جابر طه الدكتور: وحتقيق الري، احملصول، دراسة خطيب

 .859، ص: 6م، ج:8001، 4ط:

، 2على مجعة حممد عبد الوهاب، املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية، دار السالم، القاهرة، ط:( 15)
قد تبنى الشيخ علي مجعة ترتيب املقاصد اخلمسة باعتبار النفس أوال  -. 428، ص: 2998

 عند نقف أن ينبغي ال الرتا  مع تعاملنا يف يف هذا الكتاب فقال: إننا ودافع على رأيه هذا بكل قوة

 ومشكالت بأزمانهم، مرتبطة السلف فمسائل مبناهجهم نأخذ أن علينا بد ال بل السلف، مسائل

 الوجود، على اإلهلي الوحي تطيق بكيفية اهتمت مناهجهم أن حني يف عاشوه، الذي الواقع

 نهتم وأن مبناهجهم نلتزم أن أردنا ما فإذا .النسيب على طَلقامل بتطيق اهتمت آخر ومبعنى

 اليت املسائل عند بها نقف ال وأن نتفهمها، أن علينا بد فال املعاصرة حياتنا واقع يف بتشغيلها

 .وعاجلوها عاشوها،

 عصرهم، تناسب بطريقة رتبوها حيث السلف، عند اخلمس الكليات ترتيب من يتضح: ذلك ومثال

 سرعة ومع احلاضر، العصر يف أنه إال .وقتهم يف واحملتملة بل القائمة، املسائل مجيع واستوعبت

 الضروري، من أصبح-التقين والتقدم املعلومات، ثورة يف اهلائلة واالنطالقة احلياة، أمناط تطور

 .العصر هذا ومتطلبات مقتضيات مع فاعلية أكثر بطريقة تعمل حتى ترتيبها إعادة

 معطيات مع أكثر تسمح بتشغيلها بدرجة رتبناها بل ترتيبها، يف السلف مناهج الفخن مل فنحن وبذلك

 وهذا متوافقا، نراه الذي والرتتيب .اآلن إىل القرن هذا بداية منذ املتشابكة اإلنسانية احلضارة

 .املال ثم النسل، ثم ثم الدين، العقل، ثم النفس، حفظ: كاآلتي االحتياج

قامة احلجة بالدليل، شرح على نظم ابن بادي ملختصر خليل، دار ابن حزم، حممد باي بلعامل، إ( 16)

 . 22، ص: 8، ج:ـه8321، 8بريوت، ط:

الشيخ بن الشيخ سيدي حممد بن بادي، جنل الشيخ حممد باي بن عمر، املفيد للمستفيد، وهو ( 17)

 نسخة منه.  حصلت علىحممد باي بن عمر، زاوية تهقارت، مكتوب له حيمل ترمجة موجزة للشيخ

ينظر: الشيخ بن الشيخ سيدي حممد بن بادي، املفيد وحال املستفيد، مرجع سابق. وحممد ( 18)

اخلليفة بن الشيخ سيدي املختار الكنيت، الطرائف والتالئد يف مناقب الوالدة والوالد، ت: حيي ولد 

حممد باي بن  ونوازل الشيخ .281، ص: 8، ج:2988، 8سيدي أمحد، دار املعرفة، اجلزائر، ط:



                    واس يمينةأ.د...   عمرسيدي بن  لشيخ محمد بايحفظ النفس، والدين عند امقاصد  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (124) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
عمر اليت مجعها تلميذه، وابن أخته، خمطوط بزاوية تهقارت. وخلضر بن قومار، شرح األحاديث 

، رسالة دكتوراه، -كتاب الطهارة، والصالة-املقرية للشيخ حممد باي بن عمر، دراسة وحتقيق 

 . 05، ص:8، ج:2986-2983جامعة أدرار، 
، 8ملرجع نفسه. وخلضر بن قومار، املرجع نفسه، ج:الشيخ بن الشيخ سيدي حممد بن بادي، ا( 19)

 . 899ص: 
ينظر: الشيخ بن الشيخ سيدي حممد بن بادي، املفيد وحال املستفيد، مرجع سابق، وخلضر بن ( 20)

كتاب الطهارة، والصالة -قومار، شرح األحاديث املقرية للشيخ حممد باي بن عمر، دراسة وحتقيق 

ومالك كركوش، وحيمد الكنيت، السنن  .890-895، ص:8ج: ، رسالة دكتوراه، مرجع سابق،-

املبني يف شرح أحاديث أصول الدين، خلامتة احملققني الشيخ باي بن سيدي عمر الكنيت الوايف، وزارة 

 .61-35، ص: 8ج:. 2988الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائر، 
-883، ص: 8رجع نفسه، ج:وخلضر بن قومار، امل الشيخ سيدي حممد بن بادي، املرجع نفسه.( 21)

 .38ص:  ،8، ومالك كركوش وحيمد الكنيت، املرجع نفسه، ج:885
 .46:ص ،8:ج ،828 رقم حديث العلماء، إىل اإلنصات باب العلم، كتاب البخاري، صحيح (22)
 رقم حديث بعض، رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا ال باب اإلميان، كتاب مسلم، صحيح -

 .18:ص ،8:ج ،56
صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب وإن طائفتان من  - رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة:( 23)

 .86، ص:8، ج:48املؤمنني اقتتلوا، حديث رقم :
كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما، حديث رقم  ،صحيح مسلم -

 .2283، ص:3، ج:2111

واالستغفار، باب فضل االجتماع على ذكر القرآن، حديث ، الدعاءو، صحيح مسلم، كتاب الذكر (24)

 .2913، ص: 3، ج:2199 :رقم
 نوازل الشيخ حممد باي بن عمر الكنيت، يف سؤال له حول االجتماع للحزب وقراءته مجاعة. ( 25)

 نوازل الشيخ حممد باي بن عمر، يف سؤال له عن عمل املولد النبوي الشريف.( 26)
 .6، ص:0، ج:5111تاب الديات، باب قوله تعاىل أن النفس بالنفس، حديث رقم البخاري، ك( 27)

صحيح مسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والديات، باب ما يباح به دم املسلم، حديث رقم 

 .8492، ص: 4، ج:8515
تة اهلقاري، وهذه الفتوى مذكورة يف نوازل الشيخ باي رمحه اهلل تعاىل، ويف مراسالته للشيخ بك( 28)

واليت ذكرها بنصها كامال بادي بن سلطان بن الشيخ سيدي املختار يف مقال له عنوانه: كلمة عن 

، ص: 2996شيخ األقاليم األربعة املتجاورة جنوب اجلزائر وهو الشيخ باي بن عمر الكنيت، أدرار 

88. 
 .215، 3اآلمدي، اإلحكام يف أصول االحكام، مرجع سابق، ج:( 29)

الكثري من الباحثني والدارسني استنتاجات استخلصتها من خالل مقابالت خاصة مع  ههذ( 30)

ومنهم الشيخ ، ملوقف الشيخ حممد باي رمحه اهلل تعاىل من املستعمر الفرنسي يف منطقة األزواد

وشيخ زاوية بتمنراست، والشيخ احملمود بن محا السوقي إمام ، عيسى قمامة إمام متقاعد

 نورالدين الكنتاوي أستاذ اللسانيات باملركز اجلامعي بتمنراست.  متقاعد، واألستاذ

 نوازل الشيخ باي بن عمر.( 31)


