آفــــاق

أوروبا والمسلمون :صورة اآلخر
رؤية أسيرين أوروبيين من القرن
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■

أثّ��رت الرؤي��ة األول��ى لإلس�لام م��ن ِق َب��ل
المسيحية الشرقية 1في كافة ردود أفعال أوروبا
في العصور الوس��طى؛ حي��ث طغت الرؤى الس��لبية،
وأس��همت في رسم وتوجيه السياس��ات األوروبية تجاه
اإلسالم والمسلمين.
ومن نافلة الق��ول أن نذكر أن النخب��ة األوروبية
التي صاغت تل��ك الرؤى جاءت من رجال الكنيس��ة،
 1ـ عن الرؤى المبكرة لإلسالم .راجع:

Sahas, D; Jhon of Damascus on Islam: «The Heresy of the
Ismaelites», Lieden, 1972; Kotter, B., Die Shriften des Johannes
von Damaskos, (PatristischeTexte und Studien) vol. 4, New York,
1981; Muir. W., The Apology of Al-Kindi Written at the Court
of Al Mamun in Defence of Christianity Against Islam, London,
1882; Hoyland, R., Seeing Islam as Others Saw it. A Survey
and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on
Early Islam, New Jersey, 1997.
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الكاتببكلية اآلداب ،جامعة الملك فيصل.
أستاذ
1

آفــــاق

باعتبارهم القادة الروحيين للشعب المسيحي ،وعلى أساس أنهم وحدهم
الذين حظوا بقدر ال بأس به من التعليم في أوروبا العصور الوسطى.
ونظرا لتوفر كتاب��ات النخب األوروبية الكنس��ية والعلمانية ،تحاول
ً
هذه الورقة تلمس صورة أخرى مغايرة عن اإلسالم والمسلمين في كتابات
تعبّر عن مش��اعر األوربيين العاديين ،وبش��كل خاص أفراد الطبقة غير
المثقفة من الجنود واألس��رى وما يحملونه من رؤى منبثقة من ثقافتهم
المحدودة التي أنتجت تصورات ش��عبية متباينة عن اآلخر المسلم .كما
تعكس في الوقت نفس��ه صورة تلقائية غير متعم��دة ،وإن كانت بطبيعة
الحال متأثرة باألوضاع االجتماعية والثقافية ألصحابها.
كان الفتى األلماني يوهان شيلتبرجر  Johan Schiltbergerفي الرابعة
عش��رة من عمره عندما غادر منزله القريب من مدينة ميونيخ 1394م؛
لمرافق��ة س��يده األمي��ر لينه��ارت ريتش��ارتجنر Leinhart Richartinger
واللحاق بالحمل��ة الصليبية الت��ي دعى إليها س��يجموند  Sigmondملك
المج��ر لمحاربة العثمانيين ف��ي نيقوبوليس 1396م .غير أن الس��لطان
العثمان��ي بايزي��د األول  Bayezit 1المع��روف بالصاعق��ة  Yidrimحقق
انتص��ارا مدوياً على الق��وى األوروبية في تلك المعركة الش��هيرة ،التي
ً
خلّفت آالف القتلى واألس��رى من الجانب المس��يحي .وعلى أثرها أيضاً
سقط شيلتبرجر
أسيرا في قبضة الجنود العثمانيين.1
ً
ونظرا لصغر سن األس��ير األلماني ،الذي كان يبلغ السادسة عشرة
ً
فقد احتفظ به الس��لطان العثماني؛ ليعمل ضمن حاشيته كجندي مراسلة
أسيرا لدى العثمانيين لست سنوات ،عندما ُق َّدر
 .runnerوظل شيلتبرجر
ً
  1ـ
2
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ل��ه أن يحضر معركة جدي��دة وفاصلة هي معركة أنق��رة 1402م ،التي
استطاع فيها العاهل المغولي تيمورلنك أن يلحق هزيمة مهينة بالسلطان
بايزيد يلدرم الذي وافته المنية بعيد ذلك في األس��ر المغولي .وترتب
على ذلك أن انتقل األس��ير شيلتبرجر للعمل في حاشية تيمور لنك لعدة
سنوات إلى وفاة األخير عام 1405م ،لينتقل بعدها إلى خدمة ابنه شاه
رخ ،ثم إلى أبي بكر بن ميران شاه.
حدث هذا قبل أن يهب��ه األخير بعد ذلك إلى صديقه جكره أوغالن
 Tchekreحاكم مغول القبيلة الذهبية ،ليمكث بعدها شيلتبرجر في خدمة
المغول في روس��يا حتى نجاحه ف��ي الهرب إلى وطنه ف��ي ألمانيا عام
1427م ،وهناك أملى كتابه الذي أرخ فيه لفترة األسر الطويلة.
وهكذا عاش األس��ير األلمان��ي محافظاً على مس��يحيته الكاثوليكية
أكثر من ثالثة عق��ود «1427 - 1396م» في كنف المجتمعات المس��لمة
في أراضي العثمانيين والمغول .األمر الذي جعله يمر بتجربة فريدة من
نوعها مكّنته من االقتراب من المس��لمين والدين اإلسالمي وشعائره عن
كثب ،وهو ما جعله يخصص أكثر من عش��رة فصول ف��ي كتابه للحديث
عن اإلسالم والمس��لمين (الفصول  45ـ  .)55وإن كان ذلك قد تم دون
أن يس��بر أغوار الدين اإلسالمي بش��كل موضوعي وعميق ،وذلك بفضل
فضال عن البيئة والمناخ
ثقافته المسيحية التي الزمته طوال فترة األسر،
ً
الثقافي الذي عاش داخله في معية الجنود العثمانيين والمغول.
أما األسير المس��يحي الثاني فكان الصربي قسطنطين ميخائيلوڤتش
 Konstantin Mihailovicالتاب��ع للكنيس��ة الصربية الت��ي تبنت المذهب
األرثوذكس��ي لكنيس��ة القس��طنطينية البيزنطية 1منذ القرن العاش��ر
  1ـ
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3

آفــــاق

الميالدي ،فقد س��قط مع أخويه في قبضة الحملة العثمانية التي أرسلها
الس��لطان محمد الفاتح لمهاجمة الص��رب بعد نجاحها في االس��تيالء
على مدين��ة نوڤوب��رادو  Novobradoع��ام 1455م ،وفي طري��ق العودة
حاول ميخائيلوفتش الهرب مع مجموعة من رفاقه األس��رى عبر الغابات
والجبال ،غير أنهم فش��لوا في ذلك ،مما دف��ع العثمانيين إلى القبض
عليهم من جديد.1
وخالل فترة األس��ر لدى العثمانيين عم��ل ميخائيلوفيتش جندياً في
فرق��ة اإلنكش��ارية  Janissaryفي الجي��ش العثماني ،فش��ارك مع جنود
الس��لطان الفاتح في حصار مدينة بلج��راد في الع��ام التالي 1456م،
وكذل��ك في الحمالت عل��ى الم��ورة 1458م وطرابي��زون 1461م وضد
دراكوال  Draculaحاكم والشيا عام 1462م.2
كما اشترك في نهاية خدمته العسكرية في الحملة العثمانية على
البوس��نة عام 1462م ،وأثناء ذلك تواج��د ميخائيلوڤتش مع الجنود
العثمانيي��ن في قلع��ة  Zvecejقب��ل أن يهاجمها مل��ك المجر ماثيو
كورفينوس ويقوم بأس��ره ضمن حاميتها من اإلنكشارية .3وهكذا عاد
إلى بالده وهو غني بخبراته وذكرياته عن ثماني س��نوات من األسر
( 1455ـ 1462م) قضاها بين العثمانيين المسلمين ،حيث خلف كتاباً
استعاد فيه ذكرياته مع اإلنكشارية ،وانطباعاته عن الدولة العثمانية
واإلسالم.
ويجب علينا قب��ل الولوج إلى ما ذكره األس��يرين ـ ش��يلتبرجر
   1ـ
  2ـ
 3ـ
4
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وميخائيلوڤيت��ش ـ من انطباعات عن الدين اإلس�لامي والمس��لمين
نذك��ر بأن ما كتب��اه ال يمك��ن أن ينفصل عن المناخ السياس��ي
أن ّ
والعسكري وحالة العداء بين أوروبا المسيحية والعثمانيين المسلمين
آنذاك ،وه��و ما تجلى عب��ر العديد م��ن ردود الفع��ل الثقافية من
الجانبين ،كم��ا ال يمكن أن ينفص��ل أيضاً عن وطأة تجربة األس��ر
وإسقاطاتها.
وهك��ذا انعك��س المن��اخ الثقاف��ي المحدود له��ؤالء الجن��ود على
تصوراتهما عن اإلس�لام الحقيقي ،وهو األمر الذي اس��تمر أيضاً لدى
شيلتبرجر في س��نوات أس��ره الطويلة عند مغول القبيلة الذهبية بفضل
المؤثرات الثقافية التي ربطت بي��ن األتراك والمغول .ويبدو أنهما قاما
بعد ذلك بتدوين كافة ما استمعا إليه من معلومات مشوشة اختلطت فيه
الحقيقة باألس��طورة عن اإلسالم وتعاليمه وش��رائعه ،ونبي المسلمين،
لدرجة أن ش��يلتبرجر ذكر أن المس��لمين يدينون بع��دة ديانات ،فعلى
الرغم من أن معظمهم يؤمنون بمحمد ،فإن منهم من يؤمن بعلي بن أبي
طالب ،والبعض اآلخر بشيخ مسلم يدعى المال  ،Molwa1والبعض اآلخر
يؤمن كما آمن الملوك الثالث��ة قبل تعميدهم ،ب��ل إن بعضهم يعبدون
النار!!.
وهكذا ،فمن البداية تب��دو عدة دالئل ال يمكن إغفالها :األولى :أنه
قام بجمع كافة األديان والعقائد التي س��مع عنها كاإلس�لام والمسيحية
والزرادشتية والشامانية والمانوية ،وآمن بها السكان في األقاليم التابعة
للعثمانيي��ن ومغول القبيل��ة الذهبية ،واعتق��د أنها جميع��اً أديان يؤمن
المسلمون بها.
 1ـ

«The Bondage and Travels», p. 65.
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وفضال ع��ن هذا ،فعل��ى الرغم من وجود ش��يلتبرجر ف��ي الفضاء
ً
السنَّي فإنه يمكن بسهولة مالحظة تأثره بالمؤثرات
العثماني والمغولي ُّ
الشيعية ،بفضل بقايا الشيعة اإلس��ماعيلية الذين انتشروا في األناضول
وآسيا الوسطى.
واختلط��ت الحقيقة باألس��طورة في العديد من تصورات ش��يلتبرجر
تجاه اإلسالم والمسلمين .من ذلك النبوءة المتعلقة بنبي المسلمين قبل
أن يأتيه الوح��ي ،فبعد أن ذكر أن��ه ُولد في الجزي��رة العربية ألبوين
فقيرين ،وفي صباه طلب من بعض التج��ار مرافقتهم في إحدى القوافل
التجارية إلى مصر من أجل رعاية اإلبل والخيول .1في إشارة إلى الدور
االقتصادي لتجار قريش قبيل اإلسالم ،في ظل ما نعرفه من خالل تردد
القوافل التجارية بشكل خاص على الشام واليمن ومصر .2غير أنه أشار
في مالحظة تدعمها الوقائع التاريخية أيضاً أنه حينما كان يتوقف النبي
محمد عن سيره كانت تظلله غمامة دائماً.3
 1ـ
 2ـ تناولت العديد من المصادر التاريخية اإلسالمية تجارة قريش مع الشام واليمن ومصر.
راجع أيضاً ما ذكره ثيوفانس عن س��فر النبي محمد بتجارة الس��يدة خديجة إلى مصر
وفلسطين قبل اإلسالم.Chronographia, p.464 .
Ibid, p. 66.
 3ـ
من الواض��ح أن حديث ش��يلتبرجر يتطابق تماماً مع م��اورد في كتب الس��يرة النبوية.
راجع على س��بيل المثال :ابن هشام ،الس��يرة النبوية ،تحقيق مصطفى السقا ،إبراهيم
اإلبيارى ،عبدالحفيظ شلبي ،القسم األول ،الجزء األول ،القاهرة ،د.ت ،ص  181ـ ،183
 188حيث يتناول نفس التفاصيل تماماً حول دور الراهب بحيرى الذي استضاف القافلة
ف��ي بصرى على تخوم الش��ام ونبوءته عن نبوة الش��اب محمد المراف��ق للقافلة .وعلى
الرغم من تكرار ورود تلك الرواية في كتب الس��يرة فإن بع��ض المؤرخين قد رفضوها
لضعف الس��ند ،عن ذلك راجع :الذهبي (ش��مس الدين محمد ب��ن أحمد بن عثمان)،
تاريخ اإلس�لام ووفيات المش��اهير واألعالم ،الس��يرة النبوية ،تحقيق عمر عبد السالم
تدمري ،بيروت ،د.ت ،ص .57
«The Bondage and Travels», p. 65.
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واعتمادا على المناخ الثقافي المعادي لإلس�لام والمس��لمين في
ً
أوروبا ،ونتيجة لوطأة األس��ر الطوي��ل الذي رافق ش��يلتبرجر ،فقد
أكد بش��كل دائم في كتاباته ـ بوصفه ش��اهد عيان على االنتصارات
العثمانية على بيزنط��ة والقوى األوروبية ـ على أن مس��ألة اضطهاد
المسيحيين وأ َ ْسرهم هي مسألة قديمة تقع في بنية الدين اإلسالمي
نفسه.1
ولعل أوضح مثال على اختالط األس��طورة بالحقيقة عندما أشار
محمدا قد تزوج من زوجة ملك مص��ر بعد وفاة األخير ،ثم
إل��ى أن
ً
قام بدعوة أتباعه إلى اإليمان باهلل خالق السموات واألرض بدالً من
عبادة األوثان.2
محمدا اس��تعان بأربعة من
اس��تمر ش��يلتبرجر في روايته ليذكر أن
ً
أتباعه م��ن المتفقهين في الدي��ن الجديد .3وعلى حي��ن اعترف أن أبا
محمدا
بكر قد احتل مكان��ة أرفع من الباقين ،فإنه عاد وأش��ار إلى أن
ً
اخت��ص علي بن أبي طالب بمنزل��ة خاصة...« .فجعل له الرئاس��ة على
 1ـ

«The Bondage and Travels», p. 73, 78.

من ذلك إش��ارته إلى تهدم ألف كنيسة يوم ميالد نبي المس��لمين .واستمر شيلتبرجر في
التركيز على هذه المس��ألة ،فزعم أن كتاب المس��لمين القرآن  Alkorayيذكر أنه تم قتل
تسعين ألفاً من المسيحيين في يوم واحد ،ولهذا أسلمت الجزيرة العربية كلها .راجع p. 67
 2ـ ولع��ل تلك الدع��وة هي الوحي��دة التي لم يدخلها التش��وش ل��دى ش��يلتبرجر .فقد ذكر
بموضوعي��ة أن نبي المس��لمين «..دعا إلى االيم��ان باهلل خالق الس��موات واألرض ،وليس
باألصنام التي صنعها البشر ،التي ال تسمع بآذانها وال تبصر بأعينها ،وال تتكلم بألسنتها،
وليس لها قدم وال تستطيع السير ،وال تملك دفع الضرر عن نفسها» .راجعp.67 :
Ibid, p.77.
 3ـ
ذكر شيلتبرجر أن نبي المسلمين عهد بمسؤولية التشريع الديني إلى عمر بن الخطاب،
والتش��ريع الدنيوي إلى عثمان بن عفان ،بينما تولى أبوبكر الصديق مس��ألة الحس��بة
والموازين والصناعات.
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جميع قومه» ،كما عهد إليه بمحاربة مسيحيي الجزيرة العربية وإكراههم
بالسيف على دخول اإلسالم.1
عم��ا أصاب أف��كار ش��يلتبرجر عن��د حديثه ع��ن الخلفاء
ً
وبعي��دا ّ
الراش��دين دون ترتيب حقيقي .وكذا خلْط أعمال الحس��بة بالتشريعات
الدينية والدنيوية ،فإن إشارته إلى علي بن أبى طالب ودوره تحمل أيضاً
السنَّي.
مؤثرات شيعية واضحة كانت موجودة وسط الفضاء العثماني ُّ
غير أن المس��ألة الجديرة باالهتم��ام هي ما ق��ام بترديده عبر
التركي��ز على فك��رة القت��ال واالضطه��اد ال��ذي أوقعه المس��لمون
بالمس��يحيين في بيزنطة والبلقان ،فهو يش��ير إلى أن نبي المسلمين
أمر بنفس��ه بضرورة اضطهاد المس��يحيين ،وهو األم��ر الذي أصبح
نبراس��اً اهتدى به كافة المس��لمين .2ب��ل أضاف ـ مدفوع��اً بالواقع
التاريخي الذي يحاصره في رحلة األسر ـ أن المسلم الذي يقوم بقتل
المس��يحيين بهذه الطريقة يطلق عليه لقب غ��ازي  ...« 3Ghaziويوجد
 1ـ
 2ـ

 Ibid, p.67.ـ 4
«The Bondage and Travels», p. 74.

وحسب كلماته «عقد أتباع محمد تحالفاً لقتل المسيحيين وعدم أسرهم ،لدرجة أنه إذا
التقى الطرفان في معركة ،ولم يفلح المسلم في النيل من المسيحي ،فإنه يتوجب عليه
أن يشتري مسيحياً آخر من بين األسرى ،ليقوم بقتله».
 3ـ راج��ع p.73 :الغازي  Ghaziوجمعه��ا الغزاة  Ghuzatفي األصل كلم��ة عربية دخلت إلى
التركية .وأطلقت في تلك الفترة على الجندي الذي ضم أرضاً بالفتح للدولة العثمانية.
كما أطلقت بشكل خاص على القادة والسالطين المجاهدين .انظر :شمس الدين سامي،
قاموس تركي ،إس��تانبول1917 ،م ،ص  .960وكان الغزاة العثمانيون يستمدون مبادئهم
من قيم الفتوة  .Futuvvetوالغازي هو التابع ألوامر اهلل في الجهاد ،وهو سيف اهلل على
أعدائه وحامي المس��لمين .وإذا ما استشهد في قتال غير المس��لمين ،فإنه سوف يصبح
خالدا في السموات .عن ذلك .انظر:
ً
Gustav Bayerle, Pashas, Begs and Efendis; A Historical Dictionary of Titles and Terms
in The Ottoman Empire, Istanbul, 1997, p. 68.
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الكثي��ر منهم في بالد األت��راك ،ودائماً ما يعادون المس��يحيين؛ ألن
هذه شريعتهم».
وهكذا قام ش��يلتبرجر بردة فعل ثقافية لمهاجمة المس��لمين الذين
نجحوا في أسره ،بعد أن أسبغ وحشية كبرى على بنية الدين اإلسالمي،
كما أنه في الوقت نفسه انتقص من قدر العثمانيين الذين قاموا بأسره،
وحط من ش��أنهم عبر امتهانه للقب الغازي ،الذي أطلق على السالطين
يسيرا.
والجنود العثمانيين؛ ليجعل الحصول عليه
ً
وم��ن المن��اخ الثقافي المع��ادي لإلس�لام وللعثمانيين نفس��ه قام
األسير الصربي قس��طنطين ميخائيلوڤيتش بالتركيز على مسألة اضطهاد
المسلمين للمس��يحيين بشكل وحش��ي ،فقد عزا إلى علي بن أبي طالب
أيضاً أم��ره بضرورة تعذي��ب المس��يحيين أينما كانوا ،س��واء في ديار
اإلسالم أم خارجها .1كما تكررت اإلشارة إلى سيفه الشهير «ذي الفقار»
وباترا ضد المسيحيين.
حادا
ً
الذي وصفه بأنه كان ً
ومرة أخرى نجد أن ش��خصية علي بن أبي طالب ق��د احتلت مكانة
متميزة ،اختلطت فيه��ا الحقيقة بغيرها لدى حدي��ث ميخائيلوڤيتش عن
اإلسالم .فقد أشار إلى تبجيل المس��لمين له ورفعهم من قدره ،لدرجة
أنهم جعلوا من��ه نبياً مث��ل محمد ال��ذي اصطفاه ،وق��ام بتزويجه من
فاطمة.2
تفس��يرا موضوعياً لرؤي��ة ميخائيلوڤيتش
ويمك��ن القول بأن هن��اك
ً
المشوش��ة لرابع الخلفاء الراش��دين ،يتعلق بكونه قضى س��نوات أسره
 1ـ

«Memoirs of A Janissary», p. 9.

وحسب كلماته «ابحثوا عنهم في بالدهم ،بد ًال من أن تنتظروهم في بالدكم».
 2ـ  Ibid, p.7غير أنه أخطأ عندما تحدث عن فاطمة بوصفها أختاً لمحمد.
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الثماني��ة 1463 - 1455م وس��ط جنود اإلنكش��ارية العثمانيي��ن ،الذين
كانوا يبجلون علياً بش��دة بفضل عالقاتهم القوية مع طائفة البكتاش��ية
علي أحد أهم مظاهر الممارسات الشائعة لهذه
الدراويش ،وكان تبجيل ّ
الطائفة ذات الجذور الشيعية في القرن الخامس عشر الميالدي.
حدث ه��ذا قبل أن تتدهور ص��ورة علي فيما بعد ،إب��ان المواجهات
الس��نَّة والصفويين الشيعة في عصر السلطان
العسكرية بين العثمانيين ُّ
سليم األول منذ بدايات القرن السادس العشر الميالدي.1
وهك��ذا يمكنن��ا أن نلحظ بس��هولة أن رؤية األس��يرين ش��يلتبرجر
وميخائيلوڤيتش كانت منحازة ثقافياً ضد الرسول والمسلمين وضد مبادئ
اإلس�لام وتوجهاته نحو المس��يحيين .غير أن ما يلفت النظر هو أنهما
عرضاً ـ في أمانة وحياد ـ موقف اإلس�لام من الدين المس��يحي نفسه.
فعل��ى حين ذكر ش��يلتبرجر أن المس��لمين يؤمنون بميالد المس��يح من
حدثها في المهد؛ فقد أشار ميخائيلوڤيتش
الس��يدة مريم العذراء ،وأنه ّ
إلى أن المسلمين يعتقدون في الوقت نفس��ه أن السيد المسيح هو روح
من عند اهلل.2
كما اتفق األسيران أيضاً في رؤية اإلس�لام لمسألة صلب المسيح.
وعلى حين يذكر ش��يلتبرجر أن المس��لمين ال يعتقدون أنه قد صلب ،بل
تم صلب شبيه له ،3يزيد ميخائيلوڤيتش أن المسلمين يذكرون أن اليهود
ّ
كبيرا على الشاه إسماعيل
انتصارا
 1ـ حقق السلطان العثماني سليم األول ( 1512ـ 1520م)
ً
ً
الصفوي في موقعة جالديران  Caldiranعام 925هـ ـ 1519م وعلى الرغم من أن العديد
من الجنود العثمانيين كانوا على المذهب الش��يعي وأظه��روا تراخيا أثناء المعركة فإن
العثمانيين تمكنوا من النصر في النهاية .راجع :ش��مس الدين سامي ،قاموس األعالم،
الجزء الثالث ،إستانبول 1308هـ ،ص  1865ـ .1866
«Memoires of A Janissaries», p. 17.
 2ـ
= «The Bondage and Travels» , p. 76.
 3ـ
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حاولوا قتل السيد المسيح ،غير أن اهلل وضع في طريقهم شخصاً شبيهاً
به ،فقاموا بالقبض عليه وتعذيبه قبل صلبه.1
كما أش��ار أيضاً إلى أن المس��لمين يذكرون أن الس��يد المسيح قد
رُفع إلى الس��ماء ورحبت به المالئكة ،وأنه سوف يهبط األرض في آخر
الزمان؛ ليدين اليهود ،كما أنه س��وف يقوم بإدانة المس��يحيين أيضاً؛
2
يعدون
ألنهم جعلوا منه إله��اً  .ولم ينس أيضاً أن يذكر أن المس��لمين ّ
أنفس��هم في مرتبة أعلى من اليهود والمس��يحيين ،بوصفهم المصطفين
من أجل صحيح اإليمان ،وأن المس��يحيين قد أخطأوا كذلك العتقادهم
في الثالوث المقدس.
ونتيج��ة لط��ول فت��رة األس��ر ل��دى
المس��لمين فقد ش��هد كل من ش��يلتبرجر
وميخائيلوڤيت��ش حاالت تح��ول عديدة من
المسيحية إلى اإلس�لام ،حيث ذكر األخير
أن الذين كانوا يس��لمون بشكل سنوي كان
كبيرا ،وخص بالذكر منهم العديد
عددهم
ً
من البحارة اإليطاليين .كما ش��هد بنفسه
حالة تح��ول نادرة إلى اإلس�لام كان صاحبها أح��د رهبان جماعة
القديس برن��ار  3St. Bernardف��ي منطقة غلط��ة  Galataبالعاصمة
العثمانية الجديدة.

�إن ر�ؤية الأ�سيرين
�شيلتبرجر وميخائيلوڤيت�ش
كانت منحازة ثقافي ًا �ضد
الر�سول والم�سلمين و�ضد
مبادئ الإ�سالم وتوجهاته
نحو الم�سيحيين

= وحسب كلماته «..كيف يصلب المس��يح خير أصفياء اهلل والذي لم يرتكب ذنباً قط .إن
صلبه يدل على افتقار حكم اهلل للعدل؛ إذ كيف يصلب الرب بريئاً».
«Memoires of A Janissaries» , p. 17.
 1ـ
Ibid , p.19.
 2ـ
Ibid, pp. 191, 193.
 3ـ
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تحذيرا إلى
وعلى الرغم من س��ابق إصدار كنيس��ة القس��طنطينية
ً
أهالي مدينة نيقية عام 1340م بعدم الدخول في اإلسالم بعدما الحظت
حاالت تحول عديدة عن المسيحية؛ فإن ذلك ال يعد قاعدة يقاس عليها
لألس��باب الس��ابق ذكرها .كما أن المصادر التاريخية العثمانية ـ كابن
عاش��ق باش��ا ـ 1تحدثت أحياناً عن دخول ق��رى بأكملها في اإلس�لام،
وأحياناً أخرى عن بقاء المس��يحيين على دينهم في األماكن التي فتحها
العثمانيون.
على أن فرق الدراويش الصوفية كان لها الفضل األكبر في عمليات
التح��ول الديني باتجاه اإلس�لام ف��ي األناض��ول والبلقان ف��ي الفترة
العثمانية؛ فقد أولى البكتاشية اهتماماً واسعاً بهذا األمر ،وأرسل حاجي
بكتاش العديد من الدعاة على رأسهم الشيخ صاري صالتيق Sari Saltik
إلى األراضي التابعة للبيزنطيين وإلى دوبرجة  Dobrujaوالبلقان لتحويل
السكان المسيحيين إلى اإلسالم.2
وانفرد ش��يلتبرجر عن ميخائيلوفيتش بذكر المراسم التي تمت عند
تحول الرجل المس��يحي إلى اإلس�لام ،فذكر أن علي��ه أن يرفع إصبعه
عالياً وي��ردد« :ال إله إال اهلل محمد رس��ول اهلل» قب��ل أن يقوم بإنكار
جديدا وعمامة
العقيدة المس��يحية ،ثم يقوم المس��لمون بإلباس��ه ثوباً
ً
بيضاء بد ًال م��ن عمامة المس��يحيين الزرقاء أو اليه��ود الصفراء ،3ثم
 1ـ
 2ـ انظر :ش��مس الدين س��امي ،المصدر الس��ابق ،الجزء الراب��ع ،ص 2916؛ محمد فؤاد
كوبريلي ،المرجع السابق ،الجزء األول ،ص 112؛
AsikPasaoglu, op. cit, p.

Vryonis, op. cit, p.378; Uyar, M., "Sari Saltik Populer Islam" in Balkanlardaki Destani Oncusu,
Ankara Universitesi Dilve Tarih - Geografya Fakultesi, Tarihbolumu Tarih Arastermalare
Dergisi, Cilt: 21, Sayi: 33, Ankara, 2003, s.189.

 3ـ
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يركبونه فرساً لتبدأ مراسم االحتفال به ،ويزفه الشيوخ والعوام مصحوباً
بالطبل والصنج والمزامير في شوارع المدينة وهم يصيحون فرحاً ،قبل
أن يت��م ختانه .وإن كان فقير الحال قاموا بجم��ع الهبات والتبرعات له
حتى يبدأ حياته الجديدة.1
كثيرا مع ما ورد في التراث
والحقيقة أن ما ذكره شيلتبرجر يقترب
ً
الفقهي لدى المسلمين في تلك الفترة ،فقد ظهر ذلك في ثنايا كتابات
الفقيه المغربي ابن الحاج التي تناولت مراسم إشهار إسالم أحد أفراد
أهل الذم��ة في مصر ف��ي العصر المملوكي ،فقد أش��ار إل��ى أنه كان
يتوجب عليه التوجه إلى خطيب أحد المساجد ليشهر إسالمه على يديه،
ثم يعود في صالة الجمعة التالية ليقف وس��ط المس��جد ويكرر إعالن
إس�لامه على المأل ،وعندها يتوقف الخطيب ع��ن خطبته لتحدث ضجة
فرح عارم.2
= يتفق حديث ش��يلتبرجر مع ما ورد من الش��روط الس��تة المس��تحبة لعقد الذمة حسب
ما ورد ف��ي العهدة العمرية م��ن «لبس الغي��ار المخالف لمالبس المس��لمين» .راجع:
الماوردي ،األحكام الس��لطانية ،ص  137ـ  .138ومن الواضح أن تلك الشروط من وضع
الفقهاء المسلمين الذين غالوا في مرحلة متأخرة في فرض القيود على غير المسلمين.
فم��ن الثابت أنهم لم يلتزموا باختالف المالبس عن المس��لمين في عهد الرس��ول عليه
الصالة والسالم .عن ذلك راجع :ابن قيم الجوزية ،أحكام أهل الذمة ،ج ،1ص .236
Loc.cit.
 1ـ
كما أشار شيلتبرجر أيضاً إلى مراسم تحول النس��اء أيضاً من المسيحية إلى اإلسالم،
حيث تتوجه المرأة إل��ى قاضى القضاة ،وتقوم بترديد الكلمات الس��ابقة باإلضافة إلى
إنكارها للعقيدة المسيحية ثالث مرات قبل أن تسلمه حزامها ليشقه إلى نصفين ويجعله
على شكل صليب.
 2ـ (أبو عبد اهلل محمد بن محمد العبدري) ،المدخل إلى الش��رع الشريف ،الجزء الثاني،
القاهرة ،د.ت ،ص ...« 271يتلفظ باإلسالم على رؤوس الناس ،ويقطع الخطيب الخطبة
بسببه ،وتقع ضجة في المسجد...ويتعين على الخطيب أن يأمره بالخروج من المسجد،
ويأمر من يخرج معه من المسلمين حتى يغتسل إن كان جنباً»؛ وانظر أيضاً قاسم عبده =
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على أن ش��يلتبرجر لم يذكر المكان الذي شهد فيه عمليات التحول
من المس��يحية إلى اإلسالم ،س��واء أكان ذلك إبان س��نوات أسره لدى
العثمانيين أم ل��دى تيمورلنك وأبنائه ،أم لدى أم��راء القبيلة الذهبية.
كما أننا نعرف أنه س��بق له أن زار مصر على عهد الس��لطان المملوكي
األش��رف برس��باي عام 1425م ،ومكث بها فترة في معي��ة وفد من قبل
األمير المغولي جكرة أوغالن .غير أن صيغة مرس��وم تحول الذمي إلى
اإلسالم لم تتغير تقريباً من منطقة إلى أخرى بفضل العناصر الرئيسة
المحددة لها.
ويمكننا أن نلحظ فارقاً بين حديث كل من شيلتبرجر وميخائيلوڤتش
عن المس��اجد ودورها لصالح األخير؛ ألن فترة أسره التي استمرت من
الع��ام 1455م حت��ى 1463م قد جرت بعد اس��تقرار مؤسس��ات الدولة
= قاسم ،أهل الذمة في مصر من الفتح اإلس�لامي حتى نهاية عصر المماليك ،القاهرة،
2003م ،ص 162ـ .163
وهناك صيغ��ة كاملة حفظه��ا التراث الفقهي اإلس�لامي منذ الق��رن الخامس الهجري
يذكرها المتح��ول من أهل الذمة إلى اإلس�لام هي« :يعلن المس��يحي فالن أنه يرفض
الدين المس��يحي عن اعتقاد ،وأنه يعتنق ديانة اإلس�لام عن اعتق��اد؛ ألنه يعلم أن اهلل
ليس له نظير ،وأنه نس��خ بالقرآن ما أنزله قبله من الكتب والشرائع واألديان .ويشهد
محمدا عبده ،وخاتم
المسيحي المذكور :أن ال إله إال اهلل ،وأن اهلل ليس له شريك ،وأن
ً
رسله وأنبيائه ،وأن المسيح ابن مريم هو عبده ورسوله ،وأن اهلل أرسل أحد مالئكته إلى
مريم ليخبرها بأنها س��تلد عيسى ،وأنها حملت من روحه تعالى .وبهذا يخضع المسيحي
المذكور لجميع أوامر اإلس�لام اإللهية المتعلق��ة بالوضوء والصالة وال��زكاة والصيام
وغيرها .ويعلم ما يترتب على تركها من العق��اب .كما يعلم المحرمات الواجب االمتناع
عنها .وعليه ،فإنه مال إلى اإلسالم حباً فيه .ويحمد اهلل على هذه النعمة التي أنعم بها
مجردا عن الخوف،
عليه ،فألهمه اعتناق هذا الدي��ن .هذا هو ما قاله المذكور ،ق��و ًال
ً
وخالياً عن كل تأثير ألنه يجب أال يقهر المرء في الدين .عن ذلك انظر :ابن س��لمون
(ابن سلمون الكناني الغرناطي  1289ـ 1365م) ،العقد المنظم للحكام فيما يجري على
أيديهم من العقود واألحكام ،مخط��وط بالخزانة العامة بالرب��اط 186003 \1 ،الرقم
العام  ،5224رقم الصنف ع.ك  ،2166ص .256
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العثماني��ة ،ولهذا فقد تميز عن ش��يلتبرجر باإلش��ارة إلى أن مؤسس��ة
األوقاف العثمانية كانت تضطلع ببناء المس��اجد عبر إسهامات السلطان
والوزراء والباش��وات والتجار الميس��ورين ،كما أش��ار إلى دور كل من
المؤذن والخطيب واإلمام داخل المسجد.
كان م��ن الطبيع��ي ـ نتيجة لوجود األس��يرين المس��يحيين وس��ط
العثمانيين والمغول المسلمين بشكل مستمر ـ أن يكونا على معرفة تامة
بصلواتهم اليومية ،وأوقاتها وش��روط وأماكن قيامها .وهكذا أش��ارا إلى
الصلوات الخمس المعروفة لدى المسلمين.1
ويب��دو أن إقامة ميخائيلوفت��ش الطويلة بين الجنود اإلنكش��ارية قد
جعلته يتحدث عن الصالة والوضوء بشكل موضوعي وواقعي ،فأشار إلى
وجوب الصالة على جميع المسلمين س��واء أكان ذلك داخل المسجد أم
في المنازل ،.كما اهتم بالحديث عن مساجد المسلمين بشكل أكبر مما
اهتم به ش��يلتبرجر ،فأشار إلى اتس��اعها وتميزها بلونها األبيض ،بينما
تتوس��طها مآذن دائرية يصعد إليها المؤذن ألداء األذان الذي لم يغفل
 1ـ
على الرغم من خطأ األول عند وصفه لصالة العش��اء بأنها صالة يؤديها المسلمون لمحمد
من أجل الشفاعة .على حين أش��ار الثاني إلى س��بع صلوات على المسلمين بعد إضافة
صالة الضحى وصالة التهجد .ونتيجة لمكوثهما في األس��ر لس��نوات طويلة فقد رصدا
أيضاً كيفية معاقبة الس��لطات العثمانية والمغولية لمن يتخلفون عن أداء الصلوات مهما
كانت طبقته��م االجتماعية ،فكان يجرى تكبيلهم على س�لالم خش��بية ليطاف بهم في
ش��وارع المدينة ،قبل أن يتم توثيقهم أمام المسجد لحين انتهاء الصالة ،حيث يجلدون
خمسا وعشرين جلدة .وكذا كان يحدث األمر نفس��ه مع األشخاص الذين تمت إدانتهم
بارتكاب الجرائم .انظر:
Shiltberger,op.cit.p.67-68; Mihalovic, op. cit. p.11.

Shitberger, op. cit.pp .68-69; Mihalovic, op. cit, p.11.

والحظ األخير ع��دم انتظام بعض ال��وزراء أو القادة العس��كريين م��ن العثمانيين في
الصالة في المساجد.
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أيضاً عن ذكر صيغته بش��كل س��ليم .1وفي مالحظة جيدة منه ذكر أنه
مس��افرا ،فإنه يتوجب عليه أن يتوقف للتوضؤ ،ثم
حتى إذا كان المسلم
ً
يتنحى عن الطريق جانباً كي يقوم بأداء صالته.2
وفي وصف نادر لمساجد المسلمين من الداخل ،أشار ميخائيلوڤتش
إلى تميزها بالنظافة البالغة ،وأنهم قد اس��تخدموا قناديل من الشحم
الحيواني م��ن أجل اإلض��اءة الداخلي��ة بها ،بينم��ا تتوس��طها المنابر
التي كان الش��يوخ يتلون الق��رآن عليها ،على حين جل��س المصلون على
الس��جاد الذي تميز بنظافته لإلنصات بانتباه كبير .3كما اتفق األس��ير
الصربي مع شيلتبرجر في اإلش��ارة إلى خلع المسلمين لنعالهم ووضعها
في مكان محدد خارج المساجد .كذلك أش��ارا إلى عدم اتخاذ الرسوم
والصور بداخلها ،وعدم الس��ماح للنس��اء بدخول المس��اجد طالما كان
فضال عن عدم جواز دخول
الرجال بداخلها ،وكذا منع إدخال األس��لحة،
ً
المسيحيين إليها.4
على أن المسألة التي استحوذت على اهتمام األسيرين ألسباب يسهل
فهمها تتعلق بتركيزهما على الدور الكبير الذي لعبه خطباء المس��اجد
في ح��ث الجنود العثمانيين على قتال المس��يحيين .وعلى س��بيل المثال
أغف��ل ميخائيلوفيتش كاف��ة القضاي��ا الموضوعية الت��ي تناولها خطباء
 1ـ
2ـ

The memoires of the Janissary, pp. 11, 13.

 Ibid. p. 11.ـ ول��م يفت األس��يران اإلش��ارة أيضاً إل��ى أهمية الوضوء لدى المس��لم،
وأن نقضه إي��اه يوجب إعادته ثانية .كم��ا الحظ ميخائيلوڤتش أيضاً اهتمام المس��لمين
بنظافتهم الش��خصية « ...فهم دائماً ما يرتدون المالبس النظيف��ة لدى توجههم ألداء
الصلوات ،فإذا ما أصابها أي اتساخ فإنهم يقومون بتبديلها على الفور».

 3ـ
 4ـ انظرShiltberger, op. cit. p.68; Mihalovic, op. cit. p13. :
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الجمعة آن��ذاك ،وقام باتهامهم عل��ى الدوام بالحث عل��ى الجهاد ضد
المس��يحيين ،فأورد في كتابه عبارات من تلك الخطب تحض على هذه
الفكرة ،وتشيد بالذين استشهدوا في ميادين القتال ضد القوى األوروبية
المسيحية.1
الم�س�ألة التي ا�ستحوذت
على اهتمام الأ�سيرين
بالدور الكبير الذي لعبه
خطباء الم�ساجد في
حث الجنود العثمانيين
على قتال الم�سيحيين

كذل��ك الحال مع ش��يلتبرجر الذي توقف
كثيرا أمام الدعاء الذي كان يؤديه المسلمون
ً
بعد االنتهاء م��ن صالة الجمع��ة؛ حيث يرفع
المصلون أياديه��م داعين اهلل بصوت واحد أن
ينتق��م من المس��يحيين قائلي��ن« :اللهم فرق
جمعه��م» .وفي إس��قاط منه عل��ى وضعه في
األسر ،وعلى تمنياته كمسيحي ،يشير إلى أن المسلمين يبتهلون إلى اهلل
بهذا الدعاء؛ ألنهم يقولون :إنه لو اتحد المسيحيون وساد السالم فيما
بينهم فسوف ينتصرون على المسلمين.2

وحدث أن ق��اوم ميخائيلوفت��ش انحي��ازه الديني والثقاف��ي ذات مرة،
وتع��رض بحياد لتعام��ل خطبة الجمعة م��ع المس��يحيين الخاضعين للحكم
العثماني؛ حيث س��جل دعوة الخطيب إلى تطبيق أوامر الس��لطان العثماني
محمد الفاتح بعدم ظلم الرعايا المسيحيين أو اقتحام منازلهم وبساتينهم.3
 1ـ

The Memoires of the Janissary, p.13.

«.....عندما تشاهدون الجنود المسلمين العائدين من قتال المسيحيين امنحوهم الشرف
والس�لام ،وقوموا بتقبي��ل أياديهم وأقدامهم وهكذا تكونون قد ش��اركتم بش��كل ما في
الجهاد»« ..صلوا من أجل أرواح آبائكم ،ومن أجل أولئك الذين استش��هدوا في الحروب
ضد المسيحيين.»..
The Bondage and Travels ,p. 69.
2ـ 
The Memoire of the Janissary, p. 29, 169.
 3ـ
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وكأنه ي��ورد الفارق بي��ن معاملة العثمانيي��ن للمس��يحيين الخاضعين لهم،
ومعاملة أعدائهم المس��يحيين األوربيي��ن والبيزنطيين ف��ي أراضي البلقان
وطرابيزون وغيرها.
أدرك ميخائيلوفتش أيضاً مكانة المصاحف عند المس��لمين ،فالحظ
تبجيلهم وتقديس��هم لها ،ومحافظتهم عليها وحملها معهم دائماً ،والحظ
أن جميع الجنود العثمانيين يحملون أيضاً مصاحف صغيرة تحت إبطهم
في أوقات الحروب غير أنه أس��ماها أحياناً بالحمايلي  ،hamahely1كما
لفت نظره إلى أنهم كانوا يكتبون اس��م «ذو الفقار» أسفلها زاعمين أن
ذلك يجلب لهم النصر في المعركة.
وهنا تظه��ر من جدي��د تأثيرات أف��كار الدراويش أتب��اع الطريقة
البكتاش��ية الذين تس��للت األفكار الش��يعية إليهم على س��لوك الجنود
العثمانيين واإلنكش��ارية الذين عاش ميخائيلوفتش بينهم ثماني سنوات.
وما لم يذك��ره بوضوح أنهم اس��تخدموا المصاحف الصغي��رة كأحجبة
للحماية ودفع األخطار ،وكذلك من أجل جلب النصر في المعركة.
ومن الغريب على الصربي ميخائيلوڤتش عدم الربط بين تلك الممارسة
للتدين الشعبي لدى الجنود اإلنكشارية المسلمين ـ على اختالف مذاهبهم
ـ وبي��ن بعض الممارس��ات التي تعبّر عن التدين الش��عبي المس��يحي في
البلق��ان؛ كالتبرك باأليقونات ورفات القديس��ين ،وغير ذلك من الطقوس
والمعتقدات الشعبية األخرى الس��ابقة على المسيحية في صربيا والبلقان،
كانتظار هطول األمطار في موعده الس��نوي ،والرب��ط بينه وبين الخصوبة
1ـ 
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الحمايلي :حجاب يحمل دائما ويعلق على الجس��م لحماية صاحبه من أوهام الشياطين
والجان .انظ��ر :محمد أحمد دهمان ،معج��م األلفاظ التاريخية ف��ي العصر المملوكي،
دمشق1990 ،م ،ص.64
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وبين عوامل أخ��رى متعلقة بالحياة البدائية للمجتمع��ات الريفية في نقاط
التماس على الحدود المشتركة بين العثمانيين ومختلف شعوب البلقان.1
غير أن األمر لم َي ْخ ُل من إشارة طريفة حول سلوكيات بعض الجنود
وي ْق ِسمون
العثمانيين ،فبعد أن ذكر ميخائيلوفتش أنهم يبجلون المصاحف ُ
عليها الحظ أن هذا لم يمنع بعضهم من أن يحمل أحياناً أحجبة صغيرة
تحوي قطعاً من الصابون البندقي ليقس��موا عليها حين تعرضهم لبعض
المواقف الصعبة.2
ويحوي حديث ميخائيلوڤيتش السابق إشارة تعبّر عن داللة اقتصادية
آن��ذاك؛ إذ إننا نعرف أن الصاب��ون البندقي كان قد أثب��ت تفوقه على
الصاب��ون التركي المحلي ف��ي القرنين الرابع عش��ر والخامس عش��ر
الميالديي��ن ،وهو ما جع��ل منه أحد أهم الس��لع والبضائ��ع في حركة
التج��ارة بين الدولة العثماني��ة والمدن اإليطالية ،3باإلضافة إلى س��لع
أخرى كالدقيق ،وحجر الشبه ،والحبوب ،واألقمشة ،والمعادن.
كما استحوذت مس��ألة تحريم اإلسالم لش��رب الخمر على اهتمام
األس��يرين أيض��اً .4وبص��رف النظر عن ذل��ك ،فقد ترك لنا األس��ير
 1ـ  Vryonis, «Religious Changes» pp.154-156؛ راج��ع أيضاً :بيتر ش��وجر ،أوروبا العثمانية
 1354ـ ( 1804ف��ي أصول الص��راع العرقي ف��ي الص��رب والبوس��نة) ،ترجمة عاصم
الدسوقي ،القاهرة1998 ،م ،ص 70ـ .71
The Memoires, p.9.
  2ـ
  3ـ Fleet, K., European and Islamic Trade in the Early Ottoman State, Cambridge, 1999, pp. 24-26.
Shiltberger, op. cit. p72.; Mihalovic, op. cit. p13.
  4ـ
ذكر شيلتبرجر أن نبي المسلمين قرر تحريمها بس��بب العربدة وعمليات الشجار والقتل
التي حدثت بس��ببها .بينما أكد ميخائيلوفتش على مسألة تحريم الخمر ،فأشار إلى أنه
ليس هناك مس��لم حقيقي يعاقر الخمر ،وإذا ما أدين شخص بذلك فإنه يعاقب بقسوة،
دون أن يحدد لنا كيفية تنفيذ تلك العقوبة.
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الصربى إشارة أكثر داللة على حدوث بعض االستثناءات ،فذكر أن بعض
رجال الحاش��ية والقادة العس��كريين كانوا يش��ربون الخمر ،1مما يشي
بعدم انتظام مسألة تطبيق العقوبات داخل المجتمع العثماني آنذاك.
على أن��ه ع��اد ـ ف��ي مالحظ��ة ال تخل��و من دالل��ة أخ��رى ذات
مغزى ـ فأش��ار إلى أنه عندما يتوجه الجميع إلى ميدان القتال لمحاربة
المس��يحيين فإنه��م ال يقربون الخمر عل��ى اإلطالق ،ف��ي الوقت الذي
يسمحون فيه للجنود المسيحيين الذين كانوا يحاربون معهم في صفوف
اإلنكشارية بشرب الخمر دون ممانعة ،حتى إنهم كانوا يقومون بتزويدهم
بها وتلبية احتياجاتهم .2وال بد أن حاجة العثمانيين لالستفادة من تلك
القوات المس��يحية في ميادين القتال هي التي فرضت تلك عليهم إبداء
المرونة في هذه المسألة.
ونظرا لطول فترة األس��ر لدى المسلمين فقد حضر األسيران صيام
ً
3
شهر رمضان وأعياد المسلمين ،فتحدث شيلتبرجر عن عيد الفطر الذي
يس��تمر لثالثة أيام ،واصفاً خطبة العيد .ومرة أخرى فرضت الهواجس
التي انتابت األس��ير األلماني نفس��ها ،فلم يذكر من خطبة العيد سوى
الدعاء بطلب العون والقوة من اهلل لمحاربة أعداء الدين اإلسالمي .كما
تعرض بتفصيل أكبر مع بعض التش��وش لكيفية احتفال المس��لمين بعيد
األضحى وقيامهم بذبح الشياه والثيران وتوزيعها على الفقراء.4
 1ـ
 2ـ
3ـ
 4ـ
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Mihalovic, op. cit. p 13.
Loc.cit

 The Bondage and Travels, p. 70.الذي عرض لمس��ألة عدم جواز اقتراب المسلمين من
زوجاتهم في نهار رمضان ،كما انفرد عن زميله باإلش��ارة إلى أن الدين اإلسالمي منح
رخصة اإلفطار للمرضى والمرأة الحامل والمرضعة.
The Bondage and Travels, p. 71.
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وح��دث ل��دى ميخائيلوڤتش أيضاً بع��ض الخلط فيم��ا يخص أعياد
المسلمين ،فهو يس��مي عيد الفطر بالعيد الكبير  ،Buiuk Bayramالذي
يأتي قبل الحصاد ويس��تمر لثالثة أيام ،كما ذك��ر في اقتضاب أن عيد
األضحى ه��و العيد الصغير  Cuczuk Bayramلدى المس��لمين ،وهو يحل
في وقت الخريف.1
ويمكنن��ا أن نح��اول تفس��ير تحدي��ده
لعي��د األضح��ى ف��ي الخري��ف ع��ن طري��ق
رص��د عدد م��رات ورود عي��د األضحى خالل
س��نوات أس��ره الثماني��ة ل��دى العثمانيي��ن
 1455ـ 1462م 860/ـ 868هـ  ،لنج��د أنه قد
حل بالفعل لخمس مرات ف��ي فصل الخريف،
وذلك خالل ش��هور نوڤمبر وأكتوبر وس��بتمبر
على الترتيب في األعوام من  1455ـ 1459م.2

لم يذكر الأ�سير �شيلتبرجر
من خطبة عيد الفطر
الذي �سمعها وهو في الأ�سر
�سوى الدعاء بطلب العون
والقوة من اهلل لمحاربة
�أعداء الدين الإ�سالمي

لكن الغري��ب أنه أورد عن حق ما س��معه من الحج��اج العثمانيين
الذين ع��ادوا إلى بالدهم عن كيفية اقتطاعهم خرقاً صغيرة من كس��وة
دليال دامغاً على قيامهم بالحج .وهو األمر
الكعبة؛ ليحتفظوا بها ولتكون
ً
نفس��ه الذي ورد بعد ذلك في كتابات األس��ير اإلنجليزي جوزيف بتس،
ال��ذي زار مكة المكرمة العام 1680م ،حيث أش��ار إلى أنه بعيد انتهاء
= ويبلغ التشوش مداه لدى شيلتبرجر الذي عاش وسط المسلمين لثالثة عقود حينما يذكر
أن الحجاج المسلمين يزورون فيه قبر الرسول والكعبة المشرفة في المدينة المنورة.
Memoires, p. 3.
 1ـ
 2ـ عن ذلك راجع :ويس��تنفيلد ،ف ،جدول الس��نين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها
من الس��نين الميالدي��ة بأيامها وش��هورها ،ترجم��ة عبد المنعم ماجد وعبد المحس��ن
رمضان ،القاهرة1980 ،م ،ص .78
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فترة الحج قام ش��ريف مكة بتحويل كس��وة الكعبة إلى قطع صغيرة من
أجل بيعها للحجاج الذين أقبلوا على شرائها.1
انحيازا ثقافياً من
وبعيدا عن التركيز على القضايا التي اس��توجبت
ً
ً
جانب األسيرين ـ كمس��ألة بنية الدين اإلس�لامي ومبادئه التي حضت
على اضطهاد وقتال المسيحيين أينما وجدوا ـ فقد توقفا أمام المظاهر
الذين
االقتصادية واالجتماعية واإلنس��انية اإليجابية للس��كان المسلمين ْ
عاش��ا في أوس��اطهم ،ولم يس��تنكفا عن الحديث عنها بحياد تام .من
إيجارا
ذلك مالحظة شيلتبرجر أن مالك البيوت المسلمين لم يتقاضوا
ً
من شاغليها خالل ش��هر رمضان ،وكذلك عدم مغاالة التجار المسلمين
في أسعار الس��لع والبضائع ،والحظ أنهم كانوا يقنعون بربح عادل ربما
واحدا على أربعين من سعر السلعة المباعة.2
بلغ ً

كما أشار ميخائيلوڤتش أيضاً إلى أن المس��لمين كانوا يتقربون إلى
فض�لا عن قي��ام األثرياء منهم
اهلل بعت��ق العبي��د الموجودين لديهم،
ً
بتقدي��م األضحيات من الش��ياه والماعز والجمال ،وك��ذا توزيع اللحوم
والخبز واألموال على الفقراء .غير أن المثي��ر في األمر أنه ذكر بحياد
يحس��ب له أن الموزعين لتلك الصدقات لم يكونوا يفرقون بين الفقراء
المسلمين والمسيحيين.3
 1ـ رحلة جوزيف بتس (الحاج يوس��ف) إلى مصر ومكة المكرم��ة والمدينة المنورة ،ترجمة
ودراسة عبدالرحمن الشيخ ،القاهرة1995 ،م ،ص .54ذكر بتس أن الحجاج يقبلون على
شراء تلك القطع من كسوة الكعبة المش��رفة الستخدامها كحجاب ضد الخطر ،وكذلك
لوضعها فوق صدورهم عندما يوافيهم الموت.
 2ـ  .The Bondage, p.75ذكر أن المسلمين «اعتبروا ذلك بيعاً عاد ًال أمر به محمد كي يعيش
الفقراء في سعادة إلى جوار األغنياء».
Memoires, p.3.
 3ـ
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كما انف��رد بذك��ر الرعاية التي أواله��ا الس��لطان العثماني محمد
الفاتح لمئات اآلالف من رعاياه المس��يحيين ،فق��د اهتم بإجراء تعداد
س��كاني لهم ،بحيث دفع كل مس��يحي ضريبة رأس تبلغ أربعين أس��بره
 Aspriأو أقجه  ،akcaوهو م��ا يعادل قطعة ذهبية واح��دة من الفلورين
 florinس��نوياً ،بينما دفع المس��يحي القادر على الكسب والربح قطعتين
ذهبيتين ،كما قام الفالحون المسيحيون بدفع نصف الضريبة السلطانية
إلى أصحاب التيمارات،
فضال عن ُع ْشر الحبوب الموجودة.1
ً
وهكذا ،فعلى الرغم من االنحياز الثقاف��ي لميخائيلوڤتش لصالح
المس��يحية ،وض��د الدين اإلس�لامي؛ فقد اس��تمر في اإلش��ارة إلى
التس��امح الكبير الذي أبداه العثمانيون تجاه رعاياهم المس��يحيين،
فأش��اد بأوامر الس��لطان محمد الفاتح لجنوده بعدم السير بخيولهم
وسط أراضي المسيحيين ،وأن من يتسبب منهم في إحداث خسائر في
الحبوب أويقوم باالس��تيالء عليها دون أن يدفع تعويضاً لذلك س��وف
ينال عقوبة القتل نتيجة لذلك .2كما أورد مثا ًال لجندي عثماني مسلم
حكم عليه باإلعدام نتيجة الستيالئه على لبن تمتلكه إحدى الفالحات
المس��يحيات دون أن يدفع تعويض��اً لذلك ،كما أورد مث��االً آخر على
عدالة الس��لطان الفاتح مع رعاياه المسيحيين الذين أمرهم بضرورة
جر مع��دات الجيش
إرس��ال آالف من الماش��ية أو الخيول للعمل في ّ
فضال عن إرس��ال المؤن الغذائية ،مقابل تحديدهم السعر
العثماني،
ً
المطلوب فيها بشكل عادل ،حتى ال يتسبب ذلك في أية خسارة يمكن
أن تحيق بهم.3
 1ـ
2ـ 
3ـ 

Ibid, p.189.
Memoires, p.189.
Loc.cit
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ويمكن القول في النهاية :إن رؤية األسيرين شيلتبرجر وميخائيلوڤتش
عن اإلس�لام كانت مغاي��رة في تفاصيلها ع��ن رؤى النخب��ة األوروبية،
فلم يهتما بطعن اإلس�لام كدين أو وصمه بالوثني��ة المطلقة ،وال بطعن
نبيه كما فعلت الكتابات الكنس��ية؛ بل اس��تفادا من تعاملهما اليومي مع
يخ ُل األمر م��ن التأثر بالرؤية الش��عبية الصوفية
المس��لمين ،وإن لم ْ
لإلسالم ،التي تس��للت إليها أيضاً العديد من الروافد الشيعية ،خاصة
تلك التي رفعت علي بن أبي طالب إلى مقام النبوة.
كم��ا تناول األس��يران بحياد موقف اإلس�لام من الدين المس��يحي
وتبجيله لعيس��ى ومريم ،غي��ر أنهما أفاضا في اتهام اإلس�لام بالحض
على اضطهاد وقتل المسيحيين .وبفضل تجربتهما الخاصة التي مكنتهما
من العيش والتعامل اليومي مع الس��كان المسلمين لسنوات طويلة ،فقد
اتصفا بالموضوعية في كثير من األحيان عن��د الحديث عن العديد من
الصفات اإليجابية التي تمتع به المجتمع اإلس�لامي الذي عاشا بداخله
تجربة األسر.
باإلضافة إلى ما س��بق ،لم يذكر األسيران أنهما دخال لمرة واحدة
في جدال ديني مع المس��لمين العثمانيين أو المغ��ول ،ومن الطبيعي أن
نظرا لحساس��ية وضعهما في األس��ر ،وربما
نفت��رض أن ذلك لم يت��م
ً
يرجع ذلك إلى خلفيتهما الدينية البسيطة بوصفهما في األصل جنديين
عاديين ال يتمتعان بثقافة دينية رفيعة تؤهلهما لذلك .غير أن هذا يش��ي
أيضاً بالتس��امح الديني الذي أبداه العثمانيون تجاههما ،وهو ما تجلى
عبر عدم إش��ارة األس��يرين إلى تعرضهما ألي اضطه��اد يرغمهما على
التحول إلى اإلسالم.
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ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺑﻦ اﻟﺮّاﻣﻲ اﻟﺒﻨّﺎء
ﻟﻗﻮال ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
»ا(ﻋﻼن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺒُﻨﻴﺎن«
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ﺍﺳﻤﻪ ﻭﻧﺴﺒﻪ ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ ﺍﻟﻠّﺨﻤﻲ ُﻋــﺮﻑ ﺑﺎﺑﻦ
ﻫــﻮ ّ
ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎ.1
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ،ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎً
ّ
ّ
ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺃﻧّﻪ ﻣــﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺗﻮﻧﺲ ،ﻭﺑﻬﺎ
ُ
ﻭﻳﻔﻬﻢ ّ
ﺍﻟﺴــﺎﺑﻊ
ﻧﺸــﺄ ﻭﺩﺭﺱ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨّﺼﻒ ﺍﻟﺜّﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ّ
ﻫﺠﺮﻱ ،ﻭﺃﻧّﻪ ﺃﺧﺬ ﻋﻦ ﺃﻋﻼﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮّ ،ﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ
ﻳﺘّﺒــﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴــﻴّﺔ؛ ﺑﻞ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺮﺍﻣــﻲ ﺍﻟﺒﻨّﺎﺀ :ﺍﻹﻋــﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴــﺎﻥ ،119/1 ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
 1ـ ﺍﺑﻦ ّ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑــﻦ ﺻﺎﻟــﺢ ﺍﻷﻃــﺮﻡ ،ﻁ 1416 ،1ﻫـ/
ﻭﺩﺭﺍﺳــﺔ ،ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﻲ ،ﻛﺘﺎﺏ
1995ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺎ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﻋﺒﺪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﻭﺳﻲ ﺍﻟﻤﻄﻮﻱ ﻭﺑﺸﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﻡ ،725/1ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ّ
ﺍﻟﺒﻜّﻮﺵ ،ﻁ 1990 ،1ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ.
■

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ.
1

دراﺳــﺎت

ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﻘﻨﻬﺎ ﻭﻣﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﻳﺔ ّ
ﺧﺒﻴﺮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘّﺼﻞ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴّﺔ ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴّﺔ 1ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﻩ ُﻗﻀﺎﺓ ﺯﻣﺎﻧﻪ
ً
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ.2
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻘﻴﻬﻢ ،ﻭﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘُﻀﺎﺓ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ً
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ّ
ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﺩﺭﻛﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ:
ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ
ـ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴــﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ ّ
ﺍﻟﻤﻜﻨﻰ ﺑﺄﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻓّﻰ ﺳﻨﺔ 734ﻫـ ،ﻭﻗﻴﻞ :ﺳﻨﺔ 732ﻫـ.3
ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ ُ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﻮﻱ
ـ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﺯﻳــﺪ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤـﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑــﻦ ّ
ٰ
ﺍﻟﺴﻮﺳــﻲ ،ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺳﻮﺳــﺔ ،ﺗﻮﻟّﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻌــﺪ ﺃﻥ ﻋﺰﻝ ﺍﺑﻦ
ّ
ﻏﺮﺓ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺳــﻨﺔ ﺇﺣﺪﻯ
ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ّ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ّ
ﻭﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ )701ﻫـ(.4
ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺒّــﺎﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ـ ﺍﻟﻔﻘﻴــﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ ّ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘُﻀﺎﺓ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻐﻤﺎﺯ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴــﻲ ،ﺃﺣﺪ ُ
ّ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،
ﺍﻟﻤﺘّﻘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻴﻦ ،ﻛﺎﻥ ّ
ﻋﻼﻣﺔ ﺯﻣﺎﻧﻪ ،ﻭﺟﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ّ
ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ ّ
1ـ

2ـ
3ـ
4ـ

2

ﻣﺤﻤﺪ :ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗــﺮﺃ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻧّــﻲ ﺑﻨّﺎﺀ ﺃﺟﻴﺮ،
ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺻــﺪﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ» :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠــﻢ ّ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ،122/1 ،
ﻓﻴﻌﺬﺭﻧﻲ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺄ ﻓــﻲ ﺍﻟﻠّﻔﻆ ﺃﻭ ﺍﻟﺘّﺮﺗﻴﺐ« :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣــﻜﺎﻡ ُ
ﻣﺤﻤــﺪ :ﻭﺍﻟﻜﻮّﺓ ﻫﻲ
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺩﺭﺍﻳﺘــﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ» :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ّ
ّ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﺞ ،ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ّﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴّﺎً
ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻭﺍﻟﺠﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻐﻠﻲ«.147/1 ،
ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﻲ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺮ.725/1 ،
ﻋﺒﺪ ّ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﺹ ،89ﻁ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ،
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ
ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻲ :ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥّ :
ّ
ﻟﺒﻨﺎﻥ) ،ﺩ.ﺕ( ،ـ ﻣﺨﻠﻮﻑ :ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،ﺹ ،207ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻗﻢ .719
ﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺼﻴّــﺔ ،ﺹ ،54ﻁ،1
ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴــﻦ
ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻲ :ﺍﻟﺰﺭﻛﺸــﻲ :ﺗﺎﺭﻳــﺦ ّ
ﺍﻟﻤﻮﺣ ّ
ّ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴــﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﺳــﺔ .ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻨﻔﺬ ﺍﻟﻘﺴﻨﻄﻴﻨﻲ :ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴّﺔ ﻓﻲ
1289ﻫـ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ّ
ﺍﻟﺸــﺎﺫﻟﻲ ﺍﻟﻨّﻴﻔﺮ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ّ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ّ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺼﻴّﺔ ،ﺹ ،153ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ّ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ ﻟﻠﻨّﺸﺮ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻁ 1968ﻡّ ،

ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺑﻦ اﻟﺮّاﻣﻲ اﻟﺒﻨّﺎء ﻟﻗﻮال ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ا(ﻋﻼن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺒُﻨﻴﺎن«

ﺗﻮﻟّﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓـﻲ ﺷــﻬﺮ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧــﺮ ﻋﺎﻡ 718ﻫـ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ،ﻭﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 785ﻫـ.1
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﻋﺰﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ّ
٭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟ ّﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﻐﺔ:
ﻓﻀﻠﺘﻪ
ﺭﺟﺤﺖ ﺍﻟﺸــﻲﺀ :ﺇﺫﺍ ّ
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴــﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،ﻳﻘﺎﻝّ :
ﻭﻗﻮّﻳﺘﻪ ،ﻭﺃﺻﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ :ﺭﺟﺢ ﺍﻟﻤﻴــﺰﺍﻥ :ﺇﺫﺍ ﻣﺎﻟﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﻛﻔّﺘﻴﻪ،
2
ﻭﻳﻘﺎﻝ ِ
ﻟﻠﺤﻠْــﻢ :ﺍﻟﺮﺟﺎﺣﺔ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﺇﻧّﻤــﺎ ﺗﻤﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺛﻘﻠﺖ ﺑﺎﻟﻤــﻮﺯﻭﻥ ُ ،
ﺿﺪﻩ ﺑﺎﻟﺨﻔّﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﻞ.3
ﺗﺼﻒ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﺜّﻘﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻒ ّ
٭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً:
4
ﻣﺰﻳﺔ ﺃﺣﺪ
ﻋﺮﻓﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ )474ﻫـ( ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﺎﻥ ّ
ّ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻝّ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻴﻌﺎﺭﺿﻪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻤﺜﻞ
ّ
ﻟﻴﺼﺢ
ﻳﺮﺟﺢ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻝّ
ﺩﻟﻴﻠﻪ ،ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻝّ ﺃﻥ ّ
ّ
ﺗﻌﻠّﻘﻪ ﺑﻪ«.5
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

5ـ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ،ﺹ .54ـ ﻣﺨﻠﻮﻑ:
ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ :ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﺹ .329ـ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ّ
ّ
ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،ﺝ ،1ﺹ 255ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻗﻢ .806
ّ
ﻣﺎﺩﺓ )ﺭﺟﺢ( ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻼﻳﻠﻲ ،ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻡ،1125/1
ﺍﻟﻌﺮﺏ،
ﻟﺴﺎﻥ
ﻣﻨﻈﻮﺭ:
ﺍﺑﻦ
ّ
ﻳﻮﺳــﻒ ﺧﻴّﺎﻁ ،ﻁ .ﺩﺍﺭ ﻟﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ) ،ﺩ.ﺕ( .ـ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ :ﺗــﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻫﺮ
ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺠﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻣﺼﺮ ،ﺳﻨﺔ 1306ﻫـ.
ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ،141/2 ،ﻣﺎﺩﺓ )ﺭﺟﺢ( ،ﻁ  ،1ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ
ّ
ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ.1125/1 ،
ﻫﻮ ﺳــﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ّﺃﻳﻮﺏ ﺑﻦ ﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﺠﻴﺒﻲ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜــﻲ ،ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ
ﻋﺪﺓ
ﺛﻢ ﺭﺣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻕ ﻭﻋﺎﺩ ﺑﻌﻠﻢ ﻏﺰﻳﺮ ،ﻭﻟﻪ ّ
ﻋﻠﻢ ﻭﻧﺒﺎﻫﺔ ،ﺗﻠﻘّﻰ ﻋﻦ ﺷــﻴﻮﺥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲّ ،
ﻫﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ» :ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻰ«ُ .ﻭﻟﺪ ﺳــﻨﺔ 403ﻫـ ﻭﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 474ﻫـ .ـ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ :ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺗﺂﻟﻴﻒ ّ
ﻭﺍﻟﻨّﻬﺎﻳﺔ.122/12 ،
ـ ﺍﻟﻀﺒّﻲ :ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ،289 ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻗﻢ .777
»ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ«،
ـ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎﻥ :ﻭﻓﻴــﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ،408/2 ،ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﺭﻗﻢ  .275ـ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣــﻮﻥّ ،
 377/1ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻗﻢ .7
ﺣﻤﺎﺩ ،ﻁ 1967 ،1ﻡ ،ﺩﺍﺭ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ :ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻓــﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺹ ،79ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺰﻳﻪ ّ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
3

دراﺳــﺎت

ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ1

ّ
ﻭﺍﻟــﺪﺍﺭﺱ ﻟﻠﻤﺤﺼﻮﻝ ﻓــﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻــﻮﻝ َﻳﻠﺤﻆ ﺃﻥّ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ّ
ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧّﻪ» :ﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ّ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ؛ ﻷﻥّ ّ
ﻭﻳﻄﺮﺡ ﺍﻵﺧﺮ«.2
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﻟﻴُﻌﻠﻢ ﺍﻷﻗﻮﻯ ،ﻓﻴُﻌﻤﻞ ﺑﻪ ُ

ﻭﺑﻨــﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘّﻌﺮﻳــﻒ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻴﺢ ُﻳﻠﺤــﻆ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨّﺎﺀ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘّﺮﺟﻴﺢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ.
:AÉæÑdG »eGôdG
q øHG í«LôJ ∫ƒM êPÉªf
ﺍﻟﺴﻘﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ
ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷ ّﻭﻝ :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺭﻳﻖ ﻣﺎﺀ ّ
ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)»ﻗــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠّــﻢ ﻣﺤﻤــﺪ« :ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﺘﺒﻴّــﺔ 3ﻗــﺎﻝ ﺃﺻﺒﻎ ﺑــﻦ ﺍﻟﻔــﺮﺝ
)255ﻫـ840/ﻡ( :4ﺳــﺄﻟﺖ ﺍﺑﻦ ﻧﺎﻓــﻊ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻳﺴــﻘﻂ ﻣﻦ
1ـ

2ـ
3ـ

4ـ

4

ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻴﻦ ﺍﻟﺘﻴﻤــﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ ،ﻓﺨﺮ ّ
ﻗﺮﻳﺸــﻲ
ﺍﻟﻤﻔﺴــﺮ ،ﺃﻭﺣﺪ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ،ﺍﻹﻣﺎﻡ
ّ
ّ
ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ،ﺃﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨــﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺒﻪ
ﻓﻲ
ﻭﻣﻮﻟﺪﻩ
ﻃﺒﺮﺳــﺘﺎﻥ،
ﻣﻦ
ﺃﺻﻠﻪ
ﺍﻟﻨّﺴــﺐ،
ّ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺘﺪﺍﺭﺳﻮﻧﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳــﻴّﺔ) .ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ» :ﻣﻔﺎﺗﻴﺦ ﺍﻟﻐﻴﺐ« ،ﻣﻄﺒﻮﻉ،
ﺍﻟﺪﻳﻦ« ﻣﻄﺒﻮﻉ( .ـ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ،426/4 ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻗﻢ .1311
ﻭ»ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺃﺻﻮﻝ ّ
ـ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴــﺮ :ﺍﻟﺒﺪﺍﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ 55/13 ،ـ  ،56ﻁ 1408 ،7ﻫـ1988/ﻡ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،
ﺑﻴــﺮﻭﺕ .ـ ﻃﺎﺵ ﻛﺒــﺮﻯ ﺯﺍﺩﻩ :ﻣﻔﺘــﺎﺡ ﺍﻟﺴــﻌﺎﺩﺓ ،445/1 ،ﻁ  ،1ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻨّﻈﺎﻣﻴّﺔ ﺑﺤﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﻦ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ) ،ﺩ.ﺕ(.
ﺍﻟﺪﻳــﻦ» ،ﺍﻟﻤﺤﺼــﻮﻝ ﻓــﻲ ﻋﻠــﻢ ﺍﻷﺻــﻮﻝ 443/2 ،ـ  ،444ﻁ ،1
ﺍﻟــﺮﺍﺯﻱ ،ﻓﺨــﺮ ّ
ّ
1408ﻫـ1988/ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎً »ﺍﻟﻤﺴــﺘﺨﺮﺟﺔ« ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﺘﺒﻲ )255ﻫـ() :ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺼﺮ
ّ
ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻘﻬﻴّﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻌﺘﻘﻲ ﻋــﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ،ﻭﻫﻲ
ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧّﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﻴّﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺧﻠﻔﺎﺋﻪ(:
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﺹ.118
ﻫﻮ ﺃﺻﺒﻎ ﺑــﻦ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻮﻟــﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣــﺮﻭﺍﻥ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،
ﺳﻼﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،ﻭﺻﺤﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ =
ﺍﻟﺪﺍﺭﻭﺭﺩﻱ ﻭﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ّ
ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻔﺴــﻄﺎﻁ ،ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ّ

ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺑﻦ اﻟﺮّاﻣﻲ اﻟﺒﻨّﺎء ﻟﻗﻮال ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ا(ﻋﻼن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺒُﻨﻴﺎن«

ﻭﻳﻀﺮ
ﺳــﻘﻒ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭ ﺟﺎﺭﻩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﻯ ﺟﺎﺭﻩ،
ّ
ﺫﻟﻚ ﺑﺠﺎﺭﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻩ ،ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻘﻨﺎﺓ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺳــﻘﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺣﺘّﻰ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﻭﻋــﻦ ﺩﺍﺭﻩ ،ﻭﻳﺄﺑﻰ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻗﺎﻝ :ﻻ ﻳﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻪ ّﺇﻻ ﺑﺮﺿﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﺀ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻫﺬﺍ ﺟﻮﺍﺏ ﺣﺴــﻦ؛ ﻷﻧّﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﺼﻘﻪ ﺑﻘﻨﺎﺓ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ
ﻭﺗﻨﺪﻳﻪ(.1
ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ّ
ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ّ
ﺍﻟـﻤﺴــﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ
ُ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﻟﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻧﺎﻓــﻊّ ،
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎً
ﻣﻌﻠّﻘــﺎً» :ﻫﺬﺍ ﺟــﻮﺍﺏ ﺣﺴــﻦ«ُ ،
ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻷﻧّﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﺼﻘﻪ ﺑﻘﻨﺎﺓ
ﺗﻀﺮ
ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﻣــﻊ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ّ
ﻭﺗﻨﺪﻳﻪ« ،ﻭﺗﻌﻠﻴﻠــﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺩﺭﺀ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ّ
ﺍﻟﻀﺮﺭ.
ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻭﺭﻓﻊ ّ
ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻀﻞ ﻣﺎﺀ ﺑﺌﺮﻩ
ﺑﺌﺮﺍ،
ﺗﺤﺪﺙ ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ّ
ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻓــﻲ ﺁﺧﺮ ﺣﺎﺋﻄﻪً 2
ّ
ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺟﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻲ ﺣﺎﺋﻄﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﻬﻞ ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ؟
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ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ،
= ﻭﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻭﺃﺷﻬﺐ ﻭﺗﻔﻘّﻪ ﺑﻬﻢ .ﻣﻦ ﻣﺆﻟّﻔﺎﺗﻪ» :ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻏﺮﻳﺐ
ّ
ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ« ﻭ»ﺁﺩﺍﺏ ّ
»ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ« .ﻭﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 150ﻫـ ،ﻭﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 225ﻫـ ﺑﻤﺼﺮ،
ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ،
ّ
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ  299/1ـ  300ـ ﻣﺨﻠﻮﻑ :ﺍﻟﺸــﺠﺮﺓ،66 ،
ﻭﻗﻴﻞ :ﺳــﻨﺔ 224ﻫـ .ـ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣــﻮﻥّ :
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻗﻢ  .58ـ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ :ﺍﻷﻋﻼﻡ.333/1 ،
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ.417/2 ،
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
 2ـ )ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ :ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ؛ ﻷﻧّﻪ ﻳﺤــﻮﻁ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ :ﺣﻴﻄﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺃﻳﻀﺎً ﻫﻮ :ﺍﻟﺒﺴــﺘﺎﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴــﻪ ﺣﺎﺋﻂ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ،ﻭﺟﻤﻊ ﺣﻮﺍﺋﻂ ،ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ» :ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨّﻬﺎﺭ« ،ﻳﻌﻨﻲ :ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ،ﻭﻫﻢ ﻋﺎﻡّ ﻓﻴﻬﺎ(.
ﻣﺎﺩﺓ )ﺣﻮﻁ(.
ـ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏّ ،188/2 ،
5

دراﺳــﺎت

ﻭﻟﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷــﻜﺎﻝ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ 1ﻻﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺳــﺆﺍﻟﻪ ﻟﻤﻄﺮﻑ ﺣﻮﻝ
ّ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ،ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ ﻟﻪ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ» :ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ّﺇﻻ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺌﺮﻩ ﺗﻬﻮّﺭﺕ ،2ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴــﻘﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎﺀ ﺟــﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺢ
ﻭﻳ ْﻘ َﻀﻰ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ» :ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻧﻘﻊ
ﺑﺌﺮﻩُ ،
ﻳﺆﺧﺮ ﺇﺻﻼﺡ ﺑﺌﺮﻩ ،ﻭﻳﺆﻣﺮ ﺑﺈﺻﻼﺣﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ«.4
ﺑﺌﺮ« ،3ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ّ
ﻭﻭﺭﺩ ﺃﻳﻀﺎً ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻳﻀﺎً ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺛﻤﻦ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ:
ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺮﺟــﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﺋﻄﻪ ،ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ
ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟــﻚ :ﻷﺣﺪ ّ
ﺟﺎﺭﻩ ﻭﻫﻮ ﻻ ﺷــﺮﻛﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴــﻘﻲ ﺣﺎﺋﻄﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎﺋﻪ،
ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ :ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ّﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ُﺑﻨﻴﺎﻧﻪ ،ﻭﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﺴﻘﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺛﻤﻦ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﺌﺮﻩ ﻓﻀﻞ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻟﺠﺎﺭﻩ .ﻭﻗﺎﻟﻪ ﺃﺻﺒﻎ
ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ.5
1ـ

2ـ
3ـ

4ـ
5ـ

6

)ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺴــﻠﻤﻲ ) 238ﺃﻭ 239ﻫـ(ّ ،
»ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ّ
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ
ﻣﻦ ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ« .ﺍﻧﻈﺮ :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﺹ.52
ﺑﺼﻔﺔ ّ
ـ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.52 ،
ﻫﻮﺭﺍ :ﻫﺪﻣﻪ ،ﻭﻫﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻳﻬﻮﺭ ﻭﺗﻬﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﺳــﻘﻂ ،ﻭﻫﻮﺭﺗﻪ ﻓﺘﻬﻮﺭ ﻭﺍﻧﻬﺎﺭ :ﺃﻱ ﺍﻧﻬﺪﻡ.
ﻫﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ً
ﺗﻬﺪﻡ ﻭﺳﻘﻂ .ـ ﺭﺿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ،
ـ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،376/6 ،ﻣﺎﺩﺓ )ﻫﻮﺭ( .ﻭﺗﻬﻴّﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀّ :
ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻠّﻐﺔ .678/5 ،ﻣﺎﺩﺓ )ﻫﻮﺭ( ،ﻁ 1380ﻫـ1960 /ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ.
ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ،ﻡ ،20ﺝ ،745/2ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ .30
ﻣﺎﻟﻚ:
ّ
ﺍﻟﺴــﻨﻦ :ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋــﻦ ﻣﻨﻊ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻟﻴﻤﻨــﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻸ،
ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪّ :
ﻡ ،/18ﺝ ،828/2ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠّﻔﻆ ﻋﻦ ﺣﺎﺭﺛﻪ ،ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺓ ،ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻗﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ! » :ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻧﻘﻊ ﺍﻟﺒﺌﺮ«.
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ.493/2 ،
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
)ﻫــﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑــﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼــﺮﻱ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،ﺳــﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﻪ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺼﺮ ،ﺃﻟّﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ =
ﻭﺃﺷﻬﺐ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ّ

ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺑﻦ اﻟﺮّاﻣﻲ اﻟﺒﻨّﺎء ﻟﻗﻮال ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ا(ﻋﻼن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺒُﻨﻴﺎن«

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨّﻮﺍﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ :ﺃﻧّﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺜّﻤﻦ.
1
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﻴﺎً 2ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺷﻬﺐ ْ :
ﻓﻘﻴﺮﺍ ﺃﺧﺬ ﻓﻀﻞ ﻣﺎﺀ ﺟﺎﺭﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺛﻤﻦ.
ً
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ 3ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ :4ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺭﻩ ﺑﻔﻀﻞ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ّ
=

1ـ

2ـ

3ـ

4ـ

ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ،ﻭﺃﺩﺏ ﺍﻟﻘُﻀﺎﺓُ ،ﻭﻟﺪ ﺳــﻨﺔ 182ﻫـ ﻭﺗﻮﻓﻲ ﺳــﻨﺔ 268ﻫـ( ـ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥ :ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ،
ّ
ﺍﻟﺒﺮ :ﺍﻻﻧﺘﻘــﺎﺀ ،ﺹ  ،113ﻁ 1350ﻫـ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﻋﺒﺪ
ﺍﺑﻦ
ـ
.9
ﺭﻗــﻢ
ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺑﻌﺪﻫﺎ،
ﻭﻣﺎ
163/2
ّ
ﺍﻟﻘﺪﺳﻲ ﺑﻤﺼﺮ .ـ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ :ﺍﻷﻋﻼﻡ.223/6 ،
)ﻫﻮ ﺃﺷــﻬﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﻴﺴــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ،ﺃﺑــﻮ ﻋﻤﺮﻭ ،ﻓﻘﻴﻪ ﺛﺒﺖ،
ﻭﺭﻉ ،ﺍﻧﺘﻬــﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺋﺎﺳــﺔ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ،ﺻﺤــﺐ ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻭﺭﻭﻯ ﻋــﻦ ﺍﻟﻠّﻴﺚ
ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ،ﻭﺃﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻣﺴــﻜﻴﻦ ﻭﺳــﺤﻨﻮﻥ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ،
ﺍﻟﺴــﻨﻦُ ،ﻭﻟﺪ ﺣﻮﺍﻟــﻲ ﺳــﻨﺔ 145ﻫـ ،ﻭﺗﻮﻓّﻲ ﺳــﻨﺔ 204ﻫـ ﺑﻤﺼﺮ(.
ّ
ﻭﺧــﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ّ
ـ ﻋﻴــﺎﺽ :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤــﺪﺍﺭﻙ 259/1 ،ﻭﻣــﺎ ﺑﻌﺪﻫــﺎ ،ﻁ 1418 ،1ﻫـ1998/ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺒﺮ :ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ،ﺹ ﺹ 51ﻭ .52ـ ﻣﺨﻠﻮﻑ :ﺍﻟﺸــﺠﺮﺓ،
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴّــﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ .ـ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ّ
ﺹ ،59ﺭﻗﻢ  .26ـ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ :ﺍﻷﻋﻼﻡ.333/1 ،
ﺍﻟﻐﻨﻲ .ـ ﺳــﻌﺪﻱ ﺃﺑﻮ ﺟﻴﺐ :ﺍﻟﻘﺎﻣــﻮﺱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ :ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣــﺎً ،ﺹ 339ﻣﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ُ:
ّ
)ﺍﻟﻤﻸ( ،ﻁ 1402 ،1ﻫـ1982 /ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺩﻣﺸﻖ ،ﺳﻮﺭﻳﺎ.
ﻭﺍﻟﻤــﻼﺀﺓ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻴﻢ ،ﻣــﻦ ﻣﻠﺆ ﻳﻤﻠﺆ ﻣــﻼﺀﺓ ،ﺝُ .ﻣــﻼﺀ :ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻤﻠﻚ
ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺴــﻊ ﺩﻳﻮﻧﻪ .ـ ﻗﻠﻌﺠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻭﺍﺱ :ﻣﻌﺠﻢ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ :ﻋﺮﺑﻲ ـ
ﺇﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ،ﺹ ،457ﻣــﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻤــﻸ( ،ﻁ 1408 ،2ﻫـ1988/ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻣﻼﺀﺓ
ﻏﻨﻲ ﻣﻘﺘﺪﺭ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ،ﻭﻣﻠُﺆ
ّ
ﻭﺭﺟﻞ ﻣﻠﻲﺀ ﻣﻬﻤﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻴﻞّ :
ﻭﻫﻮ ﺃﻣــﻼ ،ﺃﻱ :ﺃﻗﺪﺭﻫﻢ ﻭﺃﻏﻨﺎﻫﻢ .ـ ﺍﻟﻤﻘــﺮﻱ ﺍﻟﻔﻴّﻮﻣﻲ :ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴــﺮ ،798/2 ،ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻴﻢ ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟّﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﻳﺜﻠﺜﻬﻤﺎ.
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑــﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻐﻤــﺮ ،ﺭﺃﻯ ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺷــﻴﺌﺎً،
)ﺃﺑﻮ ﺯﻳــﺪ :ﻫﻮ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﻣﻤــﻦ ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺡ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﺮﺝ،
ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ،ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎً
ً
ﻓﺎﺿﻼ ،ﻓﻘﻴﻬﺎً ﻣﻔﺘﻴﺎًّ ،
ﻭﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ ،ﻭﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺗﻮﻓﻲ ﺳــﻨﺔ 234ﻫـ ،ﻭﻣﻮﻟﺪﻩ ﺳﻨﺔ 160ﻫـ( .ـ ﻋﻴﺎﺽ :ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ،472/1 ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻗﻢ .7
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﻙ .328/1 ،ـ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥّ :
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑــﻦ ﺟﻨﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺘﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼــﺮﻱ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،
)ﻫﻮ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻠّﻴﺚ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺎﺟﺸﻮﻥ ،ﻭﻋﻨﻪ ﺃﺻﺒﻎ ﻭﺳﺤﻨﻮﻥ ﻭﻛﺜﻴﺮﻭﻥ= ،
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ﻣﺎﺋﻪ ﺑﻐﻴــﺮ ﺛﻤﻦ ّﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺛﻤﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺿــﻊ ﻓﻴﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺛﻤﻨﺎً.
ﺑﺎﻟﺜﻤﻦّ ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺤﻨﻮﻥ :ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﻇﻬﺮ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﺛﻤﻦ ﻓﻴُﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺎﻟﺜّﻤﻦ ﻟﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ! » :ﻻ ﻳﺤ ّﻞ ﻣﺎﻝ
ّ
ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ّﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻪ.2«1
ﻭﺍﻟﺪﺍﻝ
ﻳﺒﺮﺯ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ّ
ﺑﻜﻞ ﻭﺿـﻮﺡّ ،
ﻋﻠﻴﻪ ﻫــﻮ ﻗﻮﻟﻪ» :ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺃﻇﻬــﺮ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﻟﻠﺤﺪﻳــﺚ« ،ﻓﺎﺑﻦ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻣــﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗــﻮﺍﻝّ :ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ
ﻭﺍﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﺒــﻎ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻟﻤﺎﻟــﻚ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ
ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨّﻮﺍﺩﺭ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻷﺷــﻬﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﻭﺭﺍﺑﻌﻬﺎ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺪ.
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻭﻗﺪ ﻋﻠّﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺑﺘﻼﺅﻣﻪ ﻣﻊ ّ
ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻷﺻﻮﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ 
ّ

ﺯﺍﻫﺪﺍ ﺳﺨﻴّﺎً ﺷﺠﺎﻋﺎً ،ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 191ﻫـ ﻭﺳﻨّﻪ  63ﺳﻨﺔ( .ـ ﻋﻴﺎﺽ :ﺗﺮﺗﻴﺐ
= ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎً
ً
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ،
ﺍﻟﺒﺮ :ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ .50 ،ـ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥّ :
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﻙ 250/1 ،ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .ـ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ّ
 ،465/1ﺭﻗﻢ  .2ـ ﻣﺨﻠﻮﻑ :ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،58 ،ﺭﻗﻢ  .24ـ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ :ﺍﻷﻋﻼﻡ.323/3 ،
ﺍﻟﺴــﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ 97/6 ،ـ  :100ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺼﺐ ،ﺑﺎﺏ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎً
 1ـ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲُ :
ﺣﺮﺓ
ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ّﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸــﺎﺀ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻚ .ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :ﺍﻟﻤﺴــﻨﺪ ،ﺣﺪﻳــﺚ ﻋﻢ ﺃﺑﻲ ّ
ﻋﻤﻪ ^  72/5 ،ﻭ .73
ﺍﻟﺮﻗﺎﺷﻲ ﻋﻦ ّ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ.496 - 495/2 ،
 2ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
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ـ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ:
٭ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ:
ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﺸــﻴﺮﺍﺯﻱ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥّ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺣﻤﻞ ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ
ّ
1
ﻭﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ ﺑﺄﻧّﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻳﺠﻤــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ« ّ ،
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜــﻢ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻣــﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ
ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ.2
»ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻬــﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠّﻐﺔ
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻵﻣــﺪﻱ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻘــﺎﻝّ :
ﻗﺴــﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﻘﺼﺒﺔ ﻭﻗﺴــﺖ ﺍﻟﺜّﻮﺏ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﻭﻣﻨﻪ ُﻳﻘﺎﻝ:
ُ
3
ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻪ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲّ ،
ﻓﻮﺿﺢ ﺃﻥّ
ﺑﺎﻟ ّﺬﺭﺍﻉ؛ ﺃﻱّ :
ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺑﺬﻟﻚ« ّ ،
ﺣﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ُﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻧّﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓــﻲ ّ
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠّﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞ.4
ﻭﺑﻴّﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺃﻧّﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺣﻜــﻢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺁﺧﺮ
ﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻠّﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ.5
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧــﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻟﻐــﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎً،
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ

ﺍﻟﺸــﻴﺮﺍﺯﻱ :ﺍﻟﻠّﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘــﻪ ،96 ،ﻁ 1421 ،1ﻫـ2001/ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺍﻟﻐﺰﺍﻟــﻲ :ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻔﻰ ،228/2 ،ﻁ 1403 ،2ﻫـ1983/ﻡ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘــﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴّــﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ،
ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺍﻵﻣــﺪﻱ :ﺍﻹﺣــﻜﺎﻡ ﻓــﻲ ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ،201/3 ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺳــﻴّﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠــﻲ ،ﻁ ،2
1406ﻫـ1986/ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﻡ .ﻥ.209/3 ،
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ :ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،137 ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻠﻴﻢ ﺷﺒﻌﺎﻧﻴّﺔ ،ﻁ ،1
1989ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﺩﻣﺸﻖ.
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ﻓﻘﺎﻝ» :ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﺘّﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ :ﻣﺴــﺎﻭﺍﺓ
ﻓﺮﻉ ﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻠّﺔ ُﺣﻜﻤﻪ«.1
ﻳﺮﺟــﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ؛ ﻟﺠﻤﻌﻪ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ
ﻭﺍﻷﻇﻬﺮ ﺃﻥ ّ
ﺍﻟﻠّﻐﻮﻱ ﻭﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻟﺘﻤﻴّﺰﻩ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺯ ،ﻓﻬﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ.
٭ ﺃﺭﻛـﺎﻧـﻪ:
ّﺍﺗﻔﻖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴّﻴﻦ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥّ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺭﺑﻌﺔ :ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ
ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ.2
ﻭﻟﻘﺪ ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﷲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻷﺻﻞ.
ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ،
ّ
 1ـ ﺍﻟﻤﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ّ
ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﺮﻉ.
 2ـ ﺍﻟﻤﻘﻴﺲ :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ّ
ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻞ.
3ـ ُ
ﺍﻟﺤﻜﻢ :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ّ
 4ـ ﺍﻟﻌﻠّﺔ :ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ُﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺗﺤﻘّﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ.3

ﺃﺻﻮﻟﻲ:
ـ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﺪﻟﻴﻞ
ّ

ﺃﺻﻮﻟــﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺋﻤــﺔ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ﺇﻥّ ﺍﻟﻘﻴــﺎﺱ ﺩﻟﻴﻞ
ّ
ﻭﻋﻠﻤــﺎﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺩﻟّــﺔ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ
ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺷــﺮﺣﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ
ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ
ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ّ
ﺳــﻤﺎﻩ» :ﺇﻳﺼﺎﻝ ّ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ« ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ] :ﺍﻟﺮﺟﺰ[.
 1ـ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧــﻲ :ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،5/3 ،ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮﺑﻘــﺎ ،ﻁ 1986 ،1ﻡ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡّ
ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺑﻤﻜّﺔ
ّ
 2ـ ﺍﻟﺸــﻴﺮﺍﺯﻱ :ﺍﻟﻠّﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ .102 ،ـ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ .14/3 ،ـ ﺣﺴــﺐ ﺍﷲ ،ﻋﻠﻲ:
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،124 ،ﻁ 1964 ،2ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﺼﺮ.
 3ـ ﺣﺴﺐ ﺍﷲ ،ﻋﻠﻲ :ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.124 ،
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ﻏﺮ
ﺍﻟﻤ ْﺬ ِ
ــﺐ ﺍﻷ َ ْ
ﺃ َ ِﺩﻟــ ُﺔ َ
ﻫــﺐَ ،ﻣ ْﺬ َﻫ ُ
ﻧــﺺ ِ
ﻧـﺺ ﺍﻟﺴــﻨّﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏِ ﺛــ ﻢ 

ــﻞ
ﻭﻋﻤ ْ
ـــﺲ َ
ﺛُ ﻤــ َﺔ ِﺇ ْﺟ َﻤــﺎﻉٌ ﻭ َﻗ ْﻴ ٌ
ﻭﻗــﻮْﻝُ َﺻ ْﺤ ِﺒ ِ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺴــﺎﻥ
ـــﻪ
ْ
ﻑ
ﺑــﻞ ﻫــﻮَ َﺩ ِﻟ ٌ
ﻴــﻞ َﻳﻨْﻘَ ِـﺬ ْ
ِﻭﻗ َ
ﻴــﻞْ :

ـــﺮ
ُ
ﻣﺎﻟــﻚ َ
ﺍﻹﻣ ُ
ــﺎﻡ ِﺳــﺘّـ َﺔ َﻋ َﺸ ْ
ـــﻪ ﺃ َ َﺗــ ﻢ ِ
ـــﻪ
ﺳــﻨـ ُﺔ َﻣ ْ
ﺍﻟﻤﻨ ْ
ـــﻦ ﻟَ ُ
ــﺨﻰ َﻣ ْﻦ َﺑ َﺬ ْﻝ
َﻣ ِﺪﻳﻨَ ُﺔ ﺍﻟ ﺮ ُﺳــﻮ ِﻝ ﺃ َ ْﺳ َ
ﺎﻥ
ـــﻪ ﺭُ ْﺟ َﺤ ْ
ﻭﻫﻮ ﺍﻗﺘﻀــﺎﺀ ُ َﻣـــﺎ ﻟَ ُ
ِ 1
ﺑﺎﻻﺟ ِﺘﻬَ ِ
ــﺎﺩ ُﻣﺘﺼﻒ
ــﻦ
ِﻓﻲ ِ
ﻧﻔﺲ َﻣ ْ
ْ
ْ1

ﺍﻟﺒﻨﻴــﺎﻥ« ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒّﻊ ﻟﻤــﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋــﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
ﻳﻠﺤﻆ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ:
ﺍﻟـــﺪﺭﺏ ،ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃ ـ ﺍﻷﻧﻤـــﻮﺫﺝ ﺍﻷ ّﻭﻝ] :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺏ
ّ
ﺇﺻﻼﺡ ﺩﺭﺑﻬﻢ ﻭﺃﺑﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ[:
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤــﺪ ـ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁﻣﻴﻦ ـ :ﻭﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴــﺎﺋﻞ
ُﺳــﺌﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿــﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻓﺄﺟــﺎﺏ :ﺇﺫﺍ ّﺍﺗﻔﻖ
ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺤﺮﺱ ﺯﺭﻋﻬﻢ ﺃﻭ ﺟﻨّﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﺄﺑﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧّﻪ ُﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﻌﻬﻢ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﻓﺘﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺎﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺏ ﻳﺘّﻔﻖ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺣــﻪ ﻭﻳﺄﺑﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻧّﻪ ُﻳﺠﺒﺮ
ّ
ﺍﻟﺪﺭﺏ ﻣﻊ ﺟﻴﺮﺍﻧﻪ.
ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ّ
ﻣﻦ ﺃﺑﻰ ﺃﻥ ّ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ،ﻓﺴــﺄﻟﻨﻲ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ
ً
ﺑﻌﺾ ﺃﻫــﻞ ﺩﺭﺏ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺇﺻﻼﺡ ﺩﺭﺑﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺤﻮﻥ ﺑﻪ
ﻓﺄﺧﺒﺮﺕ ﺑﺬﻟﻚ
ﺆﺩﻱ ﻣﻊ ﺟﻴﺮﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣــﻪ،
ﻭﻳﺠﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺑــﻰ ﺃﻥ ُﻳ ّ
ُ
ﺩﺭﺑﻬﻢُ ،
ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ـ ﻭﻓّﻘﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ :
ّ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﺎ ﺇﺳــﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ّ
ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺹ ﺹ ،38
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ :،ﺇﻳﺼﺎﻝ ّ
 ،39ﻁ 1346ﻫـ ،ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ ،ﻧﻬﺞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﻋﺪﺩ  57ﺑﺘﻮﻧﺲ.
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ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ :ﻻ ُﻳﺠﺒﺮ ﺃﺣﺪ
ﻫﻞ ﻳﺠﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ّ
ﺍﻟﺪﺭﺏ ﺣﺘّﻰ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ّ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ) :ﻭﻫﻮ ﺃﻇﻬﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ؛ ﻷﻥّ ﺃﺻﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺷــﻴﺌﺎً ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻧّﻪ ﻻ ُﻳﺠﺒﺮ ّ
ﺍﻟﺰﻗﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣــﻦ ﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺟﻨــﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺟــﺪﺍﺭ ،ﻓﺄﺣﺮﻯ ﻓــﻲ ّ
ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ(.1
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎﺱ ﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
ﺇﻥّ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ّ
ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺪﻻﻝ ﺍﺑــﻦ ّ
»ﻭﻫﻮ ﺃﻇﻬﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ« ،ﻭﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻲ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ
ﻓﻘﻬﻲ ﻓﻲ
ﺳﻜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ
ﺣﻲ
ّ
ّ
ﻋﺪﻡ ﺟﺒﺮ ﺷــﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺩﺭﺏ ﻓﻲ ّ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺟﺒﺮ ّ
ﺃﺻﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺟﺪﺍﺭ.
ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺷﻲﺀ
ﻭﻳﻠﺤﻆ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻧّﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺟﺒﺮ ّ
ﻣﻊ ﺷــﺮﻳﻜﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻌــﻪ ،ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟــﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺟﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺰﻗﺎﻕ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺒّﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﺍﻟﺰﻗﺎﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ«.
»ﻓﺄﺣﺮﻯ ﻓﻲ ّ
ﺏ ـ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ] :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟ ّﺘﺪﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ ّﺘﺨﻮﻡ[:
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣــﻜﺎﻡ ُ
ﻣﺤﻤﺪ :ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘّﺨﻢّ :2ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ
)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢ ّ
ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ،ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺭﺽ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺍﻵﺧﺮ.
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ 309/1 ،ـ .310
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨّﺎﺀ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺽ،
 2ـ »ﺍﻟﺘّﺨﻮﻡ :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺭﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﻟﺘّﺨﻢ :ﻣﻨﺘﻬﻰ ّ
ﻳﻘﺎﻝ :ﻓــﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻢ ﻣــﻦ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ :ﺗﺨﻮﻡ ﻣﺜــﻞ :ﻓﻠﺲ ﻭﻓﻠﻮﺱ ،ﻭﻗــﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ:
ﺗﺨﻮﻣﻬﺎ :ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ«.
ـ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،296/1 ،ﻣﺎﺩﺓ )ﺗﺨﻢ(.
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ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﻦ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺘﻴﻦ ﻓﺤﻜﻤﻬﻤﺎ ﻛﺤﻜﻢ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺑﻴﻦ ّ
ﺣﻠﻒ ﺃﻧّﻪ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻠﻒ ،ﻓﺈﻥ ﺣﻠﻔــﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺃﻭ ﻧﻜﻼ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻳﻜﻮﻥ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻔﻴﻦ(.1
ﺍﻟﻤﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻳﻠﺤﻆ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺇﻥّ
ّ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺣﻜﻢ
ﻣﻠﻜﻴّﺔ ﺍﻟﺘّﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺠــﺪﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻠﻴــﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻟﺤﻖ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘّﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴّﺔ ُﺗ ْﺨﻢٍ ﻓﻲ
ﺃﺭﺽ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘّﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴّﺔ
ﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ،ﻓﺒﻴّﻦ ﺃﻧّﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻠﻒ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺑﻴﻦ ّ
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻠﻒ ،ﻭﺇﻥ ﺗﺴــﺎﻭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠــﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻨّﻜﻮﻝ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻗﺘﺴﺎﻣﻪ ﻧﺼﻔﻴﻦ.

’ ¬qfCG ÖgòªdG π°UCG ¿Eq G
πª©j ¿CG ∂jô q°ûdG ôÑéj
π°UCG »a ¬μjô°T ™e Ék Ä«°T
hCG QGO øe Éª¡æ«H ¿ƒμj
...QGóL hCG ¿Góa hCG ¿ÉæL

√OÉªàYGh AGQB’Gh ∫GƒbC’G ø«H ¬àfQÉ≤eh ±ÓîdÉH »eGôdG øHG ájGQO
:…ó°UÉ≤ªdG è¡æªdG
٭ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷ ّﻭﻝ :ﺩﺭﺍﻳـــﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎﻟﺨـــﻼﻑ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻣﻨﻬﺞ
ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ:
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷ ّﻣﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ّ
ﺩﺭﺍﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﺑﻪ:
ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ
ﺇﻥّ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻻ ّ
ﺍﻟﻤﻔﺴــﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨّﺰﻭﻝ ،ﻭﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟــﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭﺟﻪ
ّ
2
ﺍﻟﺸــﺎﻃﺒﻲ )790ﻫـ1388/ﻡ( ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ،ﻟﺬﻟــﻚ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ّ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ،ﺝ ،2ﺹ.486
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨّﺎﺀ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠّﺨﻤﻲ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ﺍﻟﺸــﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﺎﻃﺒﻲ :ﺃﺻﻮﻟﻲ ﺣﺎﻓﻆ =
 2ـ )ﻫﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳــﻰ ﺑﻦ ّ
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ﻣﺎﻟﻚ )179ﻫـ795/ﻡ(» :1ﻻ ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ّﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨّﺎﺱ
ﺍﻟﺮﺃﻱ؟ ﻗﺎﻝ :ﻻ ،ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪ !
ﻓﻴﻪ ،ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻫﻞ ّ
ّ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ! «.2
ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨّﺎﺳﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣـﻦ ﺣﺪﻳﺚ ّ
ﺍﻟﺸــﺎﻃﺒﻲ ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻼﻡ ّ
ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ
ﻧﺺ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ُ
ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴــﻨّﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ّ
ّ
ﻓﻴﻪ ّ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺎﺀ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻭ
ﺣﺘّﻰ ﺧﺎﺭﺟﻪ ،ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝّ ﺑﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻪ ﺑﺎﻟﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ
)ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ
ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ّ
ّ
ﺫﻟﻚ(:
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﻣﺎ ﻳﻠﻲ» :ﻗــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ:
ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣــﻜﺎﻡ ُ
ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻫﻞ ﻫﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻷﺭﺟﺎﺀ ّ
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﺏ ّ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ،ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﻳﻀﺎً ﻫﻞ ُﻳﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﺎﻥ ،ﻭﻫﻞ
ﻣﻤﻦ ُﻳﺮﺿﻰ ﻗﻮﻟﻪ ،ﻋﺪ ًﻻ ﺃﻭ ﻣﺴــﺨﻮﻃﺎً؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﺒﻴّﺔ:
ﻳﻜﻮﻥ ّ
ﻋﻤﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻫﻞ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻘﺎﻝ
ﺳــﺄﻟﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎً ّ
ﺃﺋﻤــﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴّﺔ .ﻣﻦ ﻛﺘﺒــﻪ» :ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻓــﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ«،
= ﻣﻦ ﺃﻫــﻞ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ّ
ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻭ»ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ«(.
 1ـ )ﻫــﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ ،ﺃﺑﻮ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ :ﺇﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺃﺣﺪ
ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴــﻨّﺔ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺗﻨﺴــﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴّﺔ ،ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻭﻭﻓﺎﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺻﻨّﻒ
ﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔُ ،ﻭﻟﺪ
ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ
ّ
ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ،ﻭﻟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ّ
ّ
ﺍﻟﺒﺮ:
ﻋﺒﺪ
ﺍﺑﻦ
ـ
795ﻡ(.
ﻟـ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ
179ﻫـ
ﺳــﻨﺔ
ﻭﺗﻮﻓﻲ
712ﻡ،
ﻟـ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ
93ﻫـ
ﺳــﻨﺔ
ّ
ﺍﻻﻧﺘﻘــﺎﺀ .47 - 9 ،ـ ﻋﻴﺎﺽ :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤــﺪﺍﺭﻙ 44/1 ،ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫــﺎ .ـ ﺍﻟﺰﺭﻛﻠﻲ :ﺍﻷﻋﻼﻡ،
.258 - 257/5
 2ـ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻲ :ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ،161 - 160/4 ،ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ) ،ﺩ.ﺕ(.
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ﻣﺎﻟﻚ :ﺇﻥ ُﻭﺟﺪ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺴــﻦ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ُﻳﻮﺟــﺪ ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺑﻘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ
ﺣﻜ َﻤــﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑــﻦ ﺣﺒﻴﺐ :ﻳﻨﻔﺬ
ﻭﻳﻨْ ِﻔﺬ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ْ
ﻣﻤﻦ ُﻳ َ
ﺮﺿــﻰ ُ
ﻛﺎﻥ ّ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻭﺑﻘــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻡ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ،
ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ ،ﻭﺑﻘﻮﻝ ّ
ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﻴﻨﻔﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻘﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻐﻠﻪ«.1
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨــﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ
ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ.
ﻭﺗﻀﺮ
ﺍﻟﺸـــﺠﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺭﺟﻞ ﺗﻌﻈـــﻢ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ
)ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ّ
ّ
ﺑﺠﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ(:
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣــﻜﺎﻡ ُ
»ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤــﺪ :ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ّﺇﻣــﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﻤﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋــﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ
ﺻﺎﻋﺪﺍ ﺃﻭ ﺗﺨﺮﺝ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺟﺎﺭﻩ.
ً
ﺻﺎﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻬــﻮﺍﺀ ﻓﺄﻇﻠّﺖ ﺑﺄﺭﺽ ﺟﺎﺭﻩ ﺃﻭ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻈﻤﻬــﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎً
ً
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ ﻭﺩﺍﺭﻩ
ﺩﺍﺭﻩ ،ﻓﺈﻧّﻬــﺎ ﻻ ﺗﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ُ
ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻳﺒﻨﻴــﻪ ّ
ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺟﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸــﻤﺲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺢ ﻓﻼ ﻛﻼﻡ ﻟﺠــﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﻞ ﻋﻦ ﻫﻮﺍﺀ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻮﺍﺀ ﺟﺎﺭﻩ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ :ﻭﻻ
ّ
ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎً .ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﻮﺍﺀ ﺟﺎﺭﻩ:
ﻓﺎﻟﻤﻀﺮﺓ
ﻣﺤﻤﺪ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ :ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻫﻤﺎ ﺃﻧﺸﺂﻫﺎ
ّ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ّ
ﻳﻀﺮ ﺑﺼﺎﺣﺒــﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻭﺭﺛﺎﻫﺎ
ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪﻫﻤــﺎ ﺃﻥ ّ
ﺛﻢ ﺗﻘﺎﺳــﻤﺎﻫﺎ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻤﻦ ﻋﻈﻤﺖ
ﺃﻭ ﺍﺷــﺘﺮﻳﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ّ
ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ ﻭﺍﻧﺘﺸــﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘّﻰ ﺃﻇﻠّﺘﻬﺎ ﻭﻣﻨﻌﺘﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ
ّ
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ،ﺝ ،1ﺹ ﺹ .358 ،357
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ﺫﻟﻚ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺑﻘﺴﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﺷــﺘﺮﺍﺋﻬﻢ ّﺇﻳﺎﻫﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺎً ﺃﻧّﻬﺎ ﺷﺠﺮﺓ ﺗﺰﻳﺪ
ﻭﺗﻌﻈﻢ ،ﻓــﺈﺫﺍ ﻋﻈﻤﺖ ﻭﺍﻧﺘﺸــﺮﺕ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤــﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻨــﺎ ،ﻟﻢ ﺃﺭ ﺃﻥ
ﺗﺸﻤﺮ ﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛ ُﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ِ
ﺑﺎﻟﻌ َﻈﻢ َﻗ ﺴ َﻤﺎ ﻭﺍﺷﺘﺮﻳﺎ.
ﺍﻟﻘــﻮﻝ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ :ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺒﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺘﺒﻴﺔ :ﻭﻗﺪ ﺳــﺌﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ
ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺻﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ
ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ّ
ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻧﺒﺴــﺎﻃﺎً ﺃﻭ ﻇﻼ ًﻻ ﺷﻤﺮﺕ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﺿﺮﺭ ّ
ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺳــﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ ،ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟ ّﺬﺭﺍﻉ«.1
ﺛﻢ ﺗﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ّ
ﺑﺸﺠﺮﻫﺎ ّ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻪ
ّ
ﺍﻟﻀﺮﺭ؛
ﺍﻷﻭﻝ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺑﺎﻗﺘﺴــﺎﻡ ّ
ﺑﻘﻮﻟﻴﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ّ
ﺃﻱ :ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻧﺸــﺎﺋﻬﻤﺎ ﻟﻬﺎّ ،ﺃﻣــﺎ ﺇﻥ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﺭﺙ ﺃﻭ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
ّ
ﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻭﺍﻟﻘــﻮﻝ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ :ﻷﺻﺒﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﺒﻴّﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳــﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ّ
ﻭﺩﺭﺋﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ.
:z¿É«æÑo dG ΩÉμMCÉH ¿ÓYE’G{ ¬HÉàc »a áfQÉ≤ªdG è¡æe »eGôdG øHG OÉªàYG
ﺃ ـ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ:
ﻟﻐﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘّﺸﺎﺑﻪ
ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﺎ.2
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ،ﺝ ،2ﺹ ﺹ .650 ،649
 2ـ (André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie: T1, p:154, 10 ème
Edition (1968).
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ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ
ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً :ﻫﻲ ﺍﻟﻨّﻬــﺞ ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ّ
ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ،ﺃﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ،ﺃﻭ ﻋﻀﻮ ﻣــﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﺃﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.1
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ .ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ُ
ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻃﻠــﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠــﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ؛ ﺇﺫ
ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣــﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺠﺪﻳــﺪ ﺍﻟﻤﻨﻬــﺞ ﻭﺗﻘﻮﻳــﻢ ﺍﻟﺘــﺮﺍﺙ ،ﻓﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻃﻪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻴّــﻦ ﺃﻥّ »ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴــﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘــﻪ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫــﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻦ
ّ
ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻦ« ﻭﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻦ«.2
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ:
ﺏ ـ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺑﻦ ّ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﻳﻠﺤــﻆ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﺑﻦ
ﺇﻥّ ّ
ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻟﻜﺘــﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣــﻜﺎﻡ ُ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺑﻴــﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ» :ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺃﺣﺴــﻦ« ،ﺃﻭ» :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻗﻴﺎﺳــﺎً« .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﻴّــﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥّ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ُﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ،
ﻣﺜﻼ» :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ« ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻛﻘﻮﻟﻪ ً
ّ
ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ:
 1ـ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺿﺮﺭ ﺍﻻ ّﻃﻼﻉ ﻣﻦ ِ
ﺍﻟﻜﻮﺍﺀ 3ﻭﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ:
 1ـ ﺻﻠﻴﺒﺎ ،ﺟﻤﻴــﻞ ،ﺍﻟﻤﻌﺠــﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ،406/2 ،ﻁ 1982ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻠّﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻃﻪ :ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ،45 ،ﻁ  ،2ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،
 2ـ ﻋﺒﺪ
ٰ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ،ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ) ،ﺩ.ﺕ(.
ﻛﻮﻯ ،ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﻧﺎﺩﺭ،
 3ـ »ﺍﻟﻜﻮّ ﻭﺍﻟﻜﻮّﺓ :ﺍﻟﺨﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ،ﻭﺍﻟﺜّﻘﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻧﺤﻮﻩ ،ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮّﺓً :
ﺍﻟﺮﺟﻞ :ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻴّﻖ ﻓﺘﻘﺒّﺾ ﻓﻴﻪ«.
ﻭﻛﻮﺍﺀ ّ
ﺑﺎﻟﻤﺪ ﻭﻛﻮّﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻛﻮّﺓ :ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﺗﻜﻮّﻯ ّ
ـ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،3964/5 ،ﻣﺎﺩﺓ )ﻛﻮﻯ( ،ﻁ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﻤﺼﺮ) ،ﺩ.ﺕ(.
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ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣــﻜﺎﻡ ُ
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻗﺎﻝ ﺳــﺤﻨﻮﻥ :ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ» :ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
)ﻣﻦ
ّ
ﻣﻀﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺭﻩ،
ﺟﺎﺭﻩ ﻛﻮﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺏ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻭﻓﻴﻪ ّ
ُﺃﻳﺠﺒﺮ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺭﻩ ،ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ :ﻻ ﺃُﺟﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؛
ﻷﻧّﻪ ﺃﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﻗﺪﻳﻢ ﻻ ﺃﻋﺮﺽ ﻟﻪ ،ﻭﻟﻢ ﺃﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﻟﻜﻨّﻪ ﺭﺃﻳﻲ«.1
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ.2
ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻗﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ؛ ﻷﻧّﻪ
ﺑﻴّﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ.
ّ
 2ـ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻳﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻭﻛﺜﻴﺮﻩ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺛﻤﻨﻪ:
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸــﻴﺦ ﺃﺑــﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺪ : 5
»ﺍﻟﻌﻴــﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛــﺔ ﺃﻭﺟﻪ ،ﺃﺣﺪﻫﺎ :ﻋﻴﺐ ﺧﻄﻴﺮ ﻳﺴــﺘﻐﺮﻕ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻨﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻭﺷﺒﻬﻪ
ﺍﻟﺮﺩ ﺑﻪ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺛﻤﻨﻪ .ﻭﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ :ﻋﻴﺐ ﻳﺴﻴﺮ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ
ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ّ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑــﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻛﺼﺪﻉ ﻳﺴــﻴﺮ
ﺗﺮﺩ ّ
ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ّ
ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﻧﺤــﻮﻩ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﻫﺬﺍ ﺷــﺒﻴﻪ ﻟﻤــﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ«(.3
ّ
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ،395/4 ،ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨّﺎﻉ ،ﺑﺎﺏ :ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟــﻞ ُﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻲ
 1ـ ﺳــﺤﻨﻮﻥ:
ّ
ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻛﻮّﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﺑﺎً ،ﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺑﺎﻷﻭﻓﺴﺖ ﻋﻦ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ،ﺑﻤﺼﺮ،
ﺳﻨﺔ 1323ﻫـ.
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ.231/1 ،
 2ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
 3ـ ﻡ .ﻥ ،ﺝ ،1ﺹ ﺹ.337 ،336
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ﺇﻥّ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺪ
ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻭﺭﺩ ﻗﻮﻝ
ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﻭﻣــﺎ ﻭﺭﺩ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻭﻧﺔّ ،ﺇﻻ ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻴّﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ّ ّ
ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻧﻲ؛ ﺇﺫ ﺃﻏﻔﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺸــﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ
ّ
:»eGôdG øH’ …ó°UÉ≤ªdG è¡æªdG :»fÉqãdG åëÑªdG
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻫ ّﻤﻴﺘﻬﺎ:
ـ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﺎﺻﺪ ّ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ :ﻫــﻲ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ،
ﻗﺼﺪﻫﺎ ّ
ﺷﺮﻉ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ّ
ﻟﻤﺎ ّ
ﻓﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ّ
ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ،ﺑﺠﻠﺐ ﺍﻟﻨّﻔﻊ ﻟﻬﻢ ،ﻭﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻨّﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ّ
ﻧﻔﻌﺎً،
ﺿــﺮ ًﺍ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ
ﻭﺍﻟﻀــﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ
ّ
ّ
ﺷــﺮ ًﺍ
ﺍﻟﻨّــﺎﺱ ﻧﻔﻌﺎً ﻟﻬــﻢ ،ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ّ
ﻟﻬﻢ ،ﻓﺈﻥّ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﻓﻌﺎً ،ﻭﻗﺪ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﺣﺎﻛﻤﺎً
ﺿﺎﺭّ ﺿﺎﺭّ ًﺍ؛ ﻷﻧّــﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻩ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ّ
ﻻ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﻋﻠﻴﻪ.

¢ù«d Ée iôj ób ¿É°ùfE’G
iôj óbh ,kÉ©aÉf ™aÉæH
;kGQq É°V Qq É°V ô«Z ¿ƒμj Ée
’¬H »Mƒj ÉªH ô¶æj ¬qfC
´ô q°ûdG ¿Éc ∂dòdh √Gƒg
¬«∏Y Ék eƒμëe ’ Ék ªcÉM

ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺟــﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻡ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋــﺪ ،ﻭﻋـﺒﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﺗﺸــﺮﻳﻌﺎﺕ،
ّ
ﻳﺘﻮﺧﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨّﺎﺱ،
ﻭﻣﺒــﺎﺩﺉ ﻭﻧﻈﻢ ﻭﺁﺩﺍﺏ ،ﻭﺳــﻠﻮﻙ ﺇﻧّﻤﺎ ّ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،
ﻭﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ّ
ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴّﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻭﺳﻌﺎﺩﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ّ
ﺍﻟﻀ ّ
ﺮﻭﺭﻳﺔّ ،
ﻭﺳﻌﺎﺩﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺠﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ،
ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺬﺍﻫﺒــﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺛﻼﺛﺔ:
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ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
• ﺍﻟﻨّﻮﻉ ّ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ،ﻓﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺸــﺎﺭﻉ ﻟﻠﺨﻤﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ،
ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨّﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺣﻴﺚ ﺷﺮﻉ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻴﺪ.
ﺍﻟﺸﺮﻉ
• ﺍﻟﻨّﻮﻉ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺷــﻬﺪ ّ
ﺑﺒﻄﻼﻧﻬــﺎ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ـ ﻭﺇﻥ ﻟﺒﺴــﺖ ﺛــﻮﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ـ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻔﺎﺳــﺪ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ.
ﻳﺼﺢ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ّ
ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻻ ّ
ﺍﻟﻤﺮﺳــﻠﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ
• ﺍﻟﻨّﻮﻉ ﺍﻟﺜّﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ُ
ﻧﺺ ﻣﻌﻴّــﻦ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ
ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ّ
ﻧﺺ ﻣﻌﻴّــﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫــﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻻ ّ
ﺍﻟﺸــﺮﻉ ّ
ﻭﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴّﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ،
ﺧﺎﺹ.1
ﺑﻨﺺ ّ
ﺃﻱ :ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴّﺪﺓ ّ
ﻭﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ
ﻭﻣﺼﺪﺭﺍ
ﺣﺠﺔ ﺷــﺮﻋﻴّﺔ،
ً
ً
ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺮﻭﻫﺎ ّ
ﻧــﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ُﺳــﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻻ
ﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ّ
ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ.2
ـ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻱ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ:
ﻻﻛﺘﺸــﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻻ ّﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ«.
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺪﻝّ ﺑﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺎﺭﻉ ،ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ
 1ـ ﺃﺩﻳﺐ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻻﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ 290 ،ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،
ﻁ 1423 ،1ﻫـ2002/ﻡ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ.
 2ـ ﺳﻠﻘﻴﻨﻲ ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻘﺎﻝ ﻧﺸﺮ ﺑﻤﺠﻠّﺔ ﻛﻠﻴّﺔ ّ
ّ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ،ﺹ ،10ﺍﻟﻌﺪﺩ1411 ،3ﻫـ1991/ﻡ.
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ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺑﻦ اﻟﺮّاﻣﻲ اﻟﺒﻨّﺎء ﻟﻗﻮال ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ا(ﻋﻼن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺒُﻨﻴﺎن«

1
ِ
ﺟﻠﺐ
ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ِ
ّ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺳــﺪ ّ
»ﺍﻟﻀﺮﺭُ ﻳﺰﺍﻝ« ﻭ»ﻻ ﺿــﺮﺭَ َﻭﻻ ِﺿﺮﺍﺭ« ،ﻭ»ﺩﺭﺀ ُ
2
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ« .
َ

ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﻳﻠﺤﻆ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﺑﻦ
ّ
ﻓﺎﻟﺪﺍﺭﺱ ﻟﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ »ﺍﻟﻀﺮﺭ ُﻳﺰﺍﻝ« ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ:
ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷ ّﻭﻝ :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ :ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﻳﻜــﻮﻥ ﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺳــﺘﺮﺓ ﻟﻶﺧﺮ
ﻓﻴﻨﻬﺪﻡ ﺃﻭ ُﻳﺮﻳﺪ ﻫﺪﻣﻪ ﺍﺑﺘــﺪﺍﺀ ﻫﻞ ُﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺃﻡ ﻻ ُﻳﺠﺒﺮ؟ ﻓﻨﻘﻮﻝ:
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
ﻗﻮﻳﺎً ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻓﻴﺮﻳﺪ ّﺭﺑﻪ ﻫﺪﻣﻪ.
 ّﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﻄﺎً ّ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﻄﺎً ﺿﻌﻴﻔﺎً ﻳﺨﺸﻰ ُﺳﻘﻮﻃﻪ ،ﻓﻴﺮﻳﺪ ّﺭﺑﻪ ﻫﺪﻣﻪ. ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻧﻬﺪﻡ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.ﻗﻮﻳﺎً ﻻ ﻳﺨﺸــﻰ ﺳﻘﻮﻃﻪ ،ﻓﻴﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻘﺴــﻢ ّ
ﺍﻷﻭﻝ :ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﻄﺎً ّ
ّﺭﺑﻪ ﻫﺪﻣﻪ.
ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻫﺪﻣﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ
ّ
ﺍﻟﻀﺮﺭ
ّﺇﻣــﺎ ﺃﻥ ُﻳﺮﻳﺪ ﺑﻬﺪﻣﻪ
ً
ﺿﺮﺭﺍ ،ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ،ﻓــﺈﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺪﻣﻪ ّ
 1ـ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ :ﺍﻷﺷــﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨّﻈﺎﺋﺮ 83 ،ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻁ 1403 ،1ﻫـ1983/ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ،
ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ .ـ ﺍﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ :ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨّﻈﺎﺋﺮ 94 ،ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ،ﻁ 1403 ،1ﻫـ1983/ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺩﻣﺸــﻖ ،ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ،ﺃﺣﻤﺪ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ ،125 ،ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  ،19ﻁ 1403 ،1ﻫـ1983/ﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ.
 2ـ ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ :ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ،443/2 ،ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  ،201ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ،
ﻁ .ﻣﺮﻛﺰ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡّ ﺍﻟﻘُﺮﻯ ﺑﻤﻜّﺔ .ـ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎ ،ﺃﺣﻤﺪ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ ،ﺹ ﺹ 151ـ  ،152ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ.29 ،
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دراﺳــﺎت

ﺍﻟﻌﺘﺒﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ :ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻫﺪﻣﻪ ّﺇﻻ
ﻓﻼ ﻳﻬﺪﻣﻪ ،ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻓﻲ ُ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ،ﻭﻗﺎﻟﻪ ﺃﺷــﻬﺐ ﻭﺍﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺍﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ
ﺑﻮﺟﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧّﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ّ
ﺍﻟﻨﺒﻲ !َ :
ﻭﻣﻄﺮﻑ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺎﺟﺸﻮﻥ ،ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻟﻘﻮﻝ
ﺿ َﺮ َﺭ
»ﻻ َ
ّ
َﻭ َﻻ ﺿﺮﺍ َﺭ«.2،1
ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺃﻥّ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻃﺒّﻖ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻱ
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺍﺳــﺘﺪﻝّ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋــﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ »ﻻ ﺿــﺮﺭ ﻭﻻ ﺿــﺮﺍﺭ« ،ﻭﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺣﺪﻳﺚ
ﻭﺍﻟﺮﺳــﻮﻝ ! ﻣﺒﻠّﻎ ﻋﻦ ّﺭﺑﻪ ،ﻓﻬــﻮ ﻳﻄﺒّﻖ ﻣﻘﺼﺪ
ّ
ﻧﺒــﻮﻱّ ،
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴــﻌﺪﻫﻢ
ّ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ،ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ّ
ﺍﻟﺸــﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺇﺑﻌﺎﺩ ّ
ﻭﻳﺠﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ.
ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺎﻧﻮﺗﺎً:
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺘﺒﻴّﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ّ
ﺍﻟﺤﺴــﻦ :3ﻗﻠﺖ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻔﺘﺢ ﻓــﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻩ
ﺩﺍﺭ ُﺗﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﻧﻴﺖ
ﺣﻮﺍﻧﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﺳــﻜّﺔ ﻣﻦ ﺳــﻜﻚ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ،ﻭﻟﺮﺟﻞ ٌ
ﻭﺑﺎﺑﻪ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻗــﺎﻕ ُﻳﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﻧﻴﺖ ،ﻓﺸــﻜﻰ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺃﻥ
ﺗﻀﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ َﺧ َﺪ ِﻣ ِﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ ،ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻨﻊ؟
ﺍﻟﺤﻮﺍﻧﻴﺖ ّ
ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ،ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ،ﻡ ،20ﺝ.745/2
 1ـ ﻣﺎﻟﻚ:
ّ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ.164 - 163/1 ،
 2ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
 3ـ )ﻭﻫــﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑــﻦ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑــﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑــﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺍﻓــﻊ ،ﻣﻮﻟﻰ
ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ !  ،ﻳﻜﻨّﻰ ﺃﺑﺎ ﻣﺮﻭﺍﻥ ،ﻭﻗﻴﻞ :ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ،ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﺰﻭﻧﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ﻭﺭﺣﻞ
ﻓﺴــﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺷــﻬﺐ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴّﻴﻦ ،ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﻬﺎً ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻲ ﺳــﻨﺔ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ،
ً
ﻓﺎﺿﻼ ﻭﺭﻋــﺎً ،ﻭﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚّ ،
232ﻫـ ﻭﻗﻴﻞ :ﺳﻨﺔ  234ﻫـ(.
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ،19/2 ،ﺭﻗﻢ .7
ـ ﻋﻴﺎﺽ :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﻙ .376 - 375/1 ،ـ ﺍﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮﻥّ :
ـ ﻣﺨﻠﻮﻑ :ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨّﻮﺭ ﺍﻟﺰﻛﻴّﺔ ،74 ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺭﻗﻢ .108
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ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ :ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﺳــﺎﻟﻜﺔ ،ﻭﺳﻜّﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺣﺘّﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ
ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺭّﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨّﻈﺮ ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﻦ
ﻣﺎ ﺷــﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻧﻴﺖ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺷﻬﺐ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ّ
ﺍﻟﻌﺘﺒﻴّﺔ ﺃﻳﻀﺎً.1
ُ
ﺛــﻢ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻓﺘــﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﺑﻦ
ّ
ﺍﻟﺤــﺎﺝ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻭﻣﻦ ﺃﺳــﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴــﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﺣﺎﻧﻮﺗﺎً
ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ :ﺳﺌﻞ ّ
ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺑﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﻟﺮﺟﻞ ﺁﺧﺮ ،ﻭﺃﻧّﻪ ﻳﻄﻠﻊ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ،ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ:
ﺃﺳــﻄﻮﺍﻥ ّ
ﺗﺄﻣﻠﺖ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎ ِﻧﻲ ﺍﻟﺤﺎﻧﻮﺕ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺐ2
ّ
ﻋــﻦ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺑــﺎﺏ ﺟــﺎﺭﻩ؛ ﻷﻥّ ﺿــﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻧﻮﺕ
ﺷﺪﻳﺪ ،ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ! ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ.
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ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﺪ ﻓﻲ ّﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ.
ﻭﻟﺴــﺖ ﺃﺭﻯ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤــﺪ :ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ،
ُ
ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ.3
ﻭﻳﺴــﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻗﻮﻟــﻪ ﻫﻨﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤــﻪ ﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑــﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ
ُ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ 272/1 ،ـ .273
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ،ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻧﻜﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻜﺒﺎً :ﻣﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻋﺘﺰﻟﻪ،
ﺍﻟﺮﻳﺢ
ّ
ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻧﻜﻮﺑﺎً :ﻣﺎﻟﺖ ﻋــﻦ ﻣﻬﺎﺏ ّ
 2ـ ﻧﻜﺒﺖ ّ
ﻧﺤﺎﻩ.
ﻭﺗﻨﺤﻰ ،ﻭﻧﻜّﺐ ﺍﻟﺸﻲﺀّ :
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﴿  .﴾ß Þ Ýﻭﻧﻜّﺐ ﻋﻨﻪ :ﻋﺪﻝ ّ
ـ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ :ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ،959/2 ،ﻣﺎﺩﺓ )ﻧﻜﺐ( ،ﻁ 1381ﻫـ1961/ﻡ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺼﺮ.
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ 276/1 ،ـ .277
 3ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
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دراﺳــﺎت

ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺀ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ،
ﺍﻟﺤﺎﺝ؛ ﻷﻧّﻪ ﺭﺃﻯ ﺃﻧّﻬﺎ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ ّ
ﻭﻫﻲ ﻛﺸﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﻧﻮﺕ ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺟﺎﺭﻩ.
: qπ≤à°ùªdG ó¡àéªdG »eGôdG øHG :ådÉqãdG åëÑªdG
ﺭﻏﻢ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﺳــﺘﺪﻻﻟﻪ ﺑﺄُ ّﻣﺎﺕ ُﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨّﻘﻞ
ﻳﺘﺪﺧﻞ
ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻣــﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺆﻟّﻔــﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘــﻪ ،ﻧُﻼﺣﻆ ﺃﻥّ ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ
ّ
ﺑﺘﺮﺟﻴــﺢ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳــﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﻭﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎﻥ
ﻳﺪﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ.
ّ
ﺃ ـ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷ ّﻭﻝ :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﻜ ّﻤﺎﺩﻳﻦ 1ﻭﻫ ّﺰ ﺍﻷﺭﺣﻴﺔ:2
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﺭﺩ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣــﻜﺎﻡ ُ
ﺍﻟﻐﻤﺎﺯ
)ﻭﻣﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﺳــﺄﻟﺖ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﺎ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ـ ﻭﻓﻘــﻪ ﺍﷲ ـ ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﺣﻰ ،ﻭﻃﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺪ ﻣﻦ
ﺣﺪ ًﺍ ﻳﺒﻌــﺪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺠﺎﺭ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ :ﻟﻴﺲ
ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺣﻲ ّ
ﺣﺪ ،ﺃﻧﺘــﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺮﻓــﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻢ ﻳﺒﻌــﺪ ﺍﻟﺮﺣﻰ ﻋﻦ
ﻓــﻲ ﺫﻟﻚ ّ
ﺣﺪ ًﺍ.
ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺠﺎﺭ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ّ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠــﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﺮﻳــﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻩ
ﺣﺪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ
ﺭﺣﻰ ﻳﺘﺒﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷــﺒﺎﺭ ﻣﻦ ّ
ﻳﺪﻕ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻭﻳﺤﻮّﺭﻩ ،ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ :ﻭﻛﻤﺪ
ﺍﻟﻜﻤﺎﺩ :ﻫﻮ
ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺇﺫﺍ
1ـ
ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ّ
ّ
ّ
ّ
ﻛﻤﺎﺩ ﺍﻟﺜﻮﺏ.
ﺩ ّﻗﻪ ،ﻭﻫﻮ ّ
ـ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،3928/5 ،ﻣﺎﺩﺓ )ﻛﻤﺪ( ،ﻁ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺑﻤﺼﺮ) ،ﺩ.ﺕ(.
ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺭﺣﻰ ﻋﻠﻰ
 2ـ ﺍﻷﺭﺣﻴﺔ :ﺟﻤــﻊ ﺭﺣﻰ ،ﻭﺍﻟﺮﺣﻰ :ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻄﺤﻦ ﺑﻬﺎ ُ
ﺃ َْﺭ ٍﺡ ،ﻭﺃﺭﺣﺎﺀ ،ﻭﺭﺣﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻌﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺣﻴﺔ ﻣﻘﺎﻝ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻫﺎ ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻠّﻐﻮﻳﻴﻦ ﻧﺎﺩﺭﺓ،
ﻭﻛﺮﻫﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬــﻢ ،ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﺗــﻢ ﻭﻗﺎﻝ :ﻫﻮ ﺧﻄــﺄ ،ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﻟﺴــﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺝ،3
ﺹ .1614
24

ﺗﺮﺟﻴﺢ اﺑﻦ اﻟﺮّاﻣﻲ اﻟﺒﻨّﺎء ﻟﻗﻮال ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ا(ﻋﻼن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺒُﻨﻴﺎن«

ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺠﺎﺭ ،ﻭﻳﺸــﻐﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀّ ،ﺇﻣﺎ ﺑﺒﻴﺖ ﺃﻭ ﺑﻤﺨﺰﻥ ﺃﻭ ﺑﻤﺠﺎﺯ ﻻ ّﺑﺪ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴــﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻭﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺠﺎﺭ؛ ﻷﻥّ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻳﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻀﺮﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺠﺎﺭ.1
ّ
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺑﺈﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ّ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺑــﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ،ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻫﻮ
ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻓــﻦّ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨــﺎﺀّ ،
ّ
»ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻱ«.
ﺍﻟﻐﻤﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻡ ﺭﺣﻰ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻩ ،ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﺎﺭﻩ،
ﻣﺨﺘــﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ،ﻓﺎﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ
ﺑﻴّﻦ ﻟﻪ ﺃﻧّﻪ ﺍﻷﺩﺭﻯ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺏ؛ ﻷﻧّﻪ
ّ
ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳــﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﺣﻰ
ﺣﺪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺋﻂ
ﻳﺘﺒﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﺒﺎﺭ ﻣﻦ ّ
ﺍﻟﺠﺎﺭ«.2
ﺏ ـ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺿﺮﺭ ﺍﻻ ّﻃﻼﻉ ﻣﻦ ِ
ﺍﻟﻜﻮﺍﺀ 3ﻭﺍﻷﺑﻮﺍﺏ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ:
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﺭﺩ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﺑﻜﺘﺎﺏ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣــﻜﺎﻡ ُ
ﻭﻣﺤﺪﺙ ،ﻓﻔﻲ
)ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ :ﺍﻟﻜﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ،ﻗﺪﻳﻢ ُ
ﺳﺪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﻮﻻﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻘﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ.
ّ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻗﻮﻻﻥ :ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﺪﻡ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ّ
ﺳﺪ ُ
ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ،ﻗﺎﻝ
ﺳــﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻣــﻦ
ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ
ّ
ّ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ :ﺍﻟﻘﻮﻝ ّ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ.218 - 217/1 ،
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
 2ـ ﻡ .ﻥ.218 - 217/1 ،
 3ـ ﺷﺮﺣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠّﻔﻈﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً .ﺍﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻢ .97
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ﻗﺼﻮﺭﺍ ﺇﻟﻰ
ﺭﺟﻼ ﺑﻨــﻰ
ً
ً
ﺳــﺤﻨﻮﻥ :ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳــﻢ» :ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﺃﻥّ
ﻋﻠــﻲ ،ﻭﻓﺘﺢ ﻓﻴﻬــﺎ ﺃﺑﻮﺍﺑﺎً ﻭﻛﻮّﺓ ُﻳﺸــﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟﻨﺐ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ
ّ
ﻋﻴﺎﻟﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﻱ ،ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﻟﻚ 5
ﻗﺎﻝ :ﻧﻌﻢ ،ﺇﻧّــﻪ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ :ﻭﻗــﺪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺍﻟﺨﻄــﺎﺏ  3ﺃﺧﺒﺮﻧــﺎ ﺑﺬﻟــﻚ ﺍﺑــﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔ ﺃﻧّــﻪ ﻛﺘﺐ ﺇﻟــﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ّ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ  3ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﺃﺣﺪﺙ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺭﻩ ،ﻓﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻮﻯ ،ﻓﻜﺘﺐ
ّ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ  3ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻮﻯ ﺳــﺮﻳﺮ ،ﻭﻳﻘﻮﻡ
ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ّ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺟﻞ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟــﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ّ
ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮ ﻗﻮﻻﻥ:
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺯﻣﻨﻴﻦ :ﺍﻟﺴﺮﻳﺮ :ﻓﺮﺵ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ.
ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻭﻗﻴﻞ :ﺍﻟﺴﺮﻳﺮ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺷﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻟﻪ :ﺍﻟﺴﺮﻳﺮ ﻫﻮّ :
ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﻪ.
ﻫﻮ
ّ
ﺣﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ :ﺃﻛﺜﺮﻩ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠّﻢ ﻣﺤﻤﺪ :ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﻲ ّ
ﻭﺃﻗﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﺒﺎﺭ.1
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﺒﺎﺭّ ،
ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻓﻲ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ
ﻓﺎﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻭﻛﺎﻥ

ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ
ﺣﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺎ ُﻳﺼﻌﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺪﻯ ّ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ّ
ﺟﺎﺭﻩ.
ﻭﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻟﻪ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ«.
»ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻱ ّ
 1ـ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ،ﺝ ،1ﺹ ﺹ .228 ،226
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ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﻩ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻦ ّ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻫــﺬﺍ ّ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺃﻱ ﻓﻘﻴﻪ ﺳﺎﺑﻖ؛ ﺇﺫ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﺒﻴّﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻲ ّ
ﻣﻦ ّ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨّﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘّﺮﺟﻴﺢ.
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ« ـ
ﺑﻌﺪ ﺗﺘﺒّﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ـ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ »ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ُ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨّﺘﺎﺋﺞ ،ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺳﻼﺳــﺔ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ؛ ﺇﺫ ﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪﺓ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘّﻌﻘﻴﺪ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ.
• ﺍﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ :ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﻟّﻔــﻪ ﻭﺗﻨﻮّﻋﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ،
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ،
ّ
ّ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﻛﺘﺐ
ﺣﻴﺚ ﺷــﻤﻠﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ّ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ،ﻭﻛﺘﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ
ّ
• ﺍﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ :ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻭﺣﺴﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺗﺄﺻﻴﻠﻪ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﺳــﺘﺪﻻﻟﻪ ﺑﺄﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ:
• ّ
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ.
ﻛﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ،
ّ
• ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺭﺑﻄﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ:
ﻣﻤﺎ ﻣﺎﺭﺳــﻪ ﺃﻭ
ﺃ ـ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨّﻮﺍﺯﻝ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ ّ
ﺳﻤﻌﻪ.
ﺏ ـ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺒﻪ.
ﺕ ـ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﻤﺎﺭﺳــﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺘﻪ
ﺍﻟﺪﻭﺭ.
ﻭﻳﻌﺎﻳﺸﻪ ﺍﻟﻨّﺎﺱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻮﺏ ّ
ُ
ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ.
ﺙ ـ ﺑﻴﺎﻥ ُ
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ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻟﻸﻗﻮﺍﻝ.
• ّ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ.
• ّ
ﺍﻟﺮﺃﻱ.
• ﺍﻟﺜّﺎﻣﻨﺔ :ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.
• ﺍﻟ ّﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩّ ،
ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻜّﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻋﺼﺮﻩ،
• ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ :ﺗﻤﺘّﻌــﻪ ﺑﺤﺎﻓﻈﺔ ّ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﻫﺎ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨّﻘﻞ ّ
ﺍﻟﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
• ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ :ﺗﺄﺛّــﺮﻩ ﺑﻌﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ :ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ّ
ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨّﻮﺍﺩﺭ ّ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،ﻭﺑﻤﺎﻟﻚ ّ
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