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■  أستاذ بكلية اآلداب، جامعة الملك فيصل.

أثّ��رت الرؤي��ة األول��ى لإلس��ام م��ن ِقَب��ل 
المسيحية الشرقية1 في كافة ردود أفعال أوروبا 
الس��لبية،  الرؤى  الوس��طى؛ حي��ث طغت  العصور  في 
وأس��همت في رسم وتوجيه السياس��ات األوروبية تجاه 

اإلسام والمسلمين.

النخب��ة األوروبية  أن  الق��ول أن نذكر  نافلة  ومن 
التي صاغت تل��ك الرؤى جاءت من رجال الكنيس��ة، 

1 ـ عن الرؤى المبكرة لإلسام. 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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باعتبارهم القادة الروحيين للشعب المسيحي، وعلى أساس أنهم وحدهم 
الذين حظوا بقدر ال بأس به من التعليم في أوروبا العصور الوسطى.

ونظرًا لتوفر كتاب��ات النخب األوروبية الكنس��ية والعلمانية، تحاول 
هذه الورقة تلمس صورة أخرى مغايرة عن اإلسام 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 Schiltberger في الرابعة 
عش��رة من عمره عندما غادر منزله القريب من مدينة ميونيخ 1394م؛ 
 Leinhart Richartinger لمرافق��ة س��يده األمي��ر لينه��ارت ريتش��ارتجنر
واللحاق بالحمل��ة الصليبية الت��ي دعى إليها س��يجموند Sigmond ملك 
المج��ر لمحاربة العثمانيين ف��ي نيقوبوليس 1396م. غير أن الس��لطان 
العثمان��ي بايزي��د األول Bayezit 1 المع��روف بالصاعق��ة Yidrim حقق 
انتص��ارًا 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 أسيرًا في قبضة الجنود العثمانيين1.

ونظرًا لصغر سن األس��ير األلماني، الذي كان يبلغ السادسة عشرة 
فقد احتفظ به الس��لطان العثماني؛ ليعمل ضمن حاشيته كجندي مراسلة 
ر  runner. وظل شيلتبرجر أسيرًا لدى العثمانيين لست سنوات، عندما ُقَدّ

 Schiltberger, J., The Bondage and Travels of Johann Schiltberger, Anarrative of Bavaria 1  ـ
in Europe, Asia, and Africa 1396 1427 ـ, trans. by Buchan Telfer, N.Y., 1879, p.4.
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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 أوغان 
Tchekre حاكم 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 ثاثة عق��ود »1396 - 1427م« في كنف المجتمعات المس��لمة 
في أراضي العثمانيين والمغول. األمر الذي جعله يمر بتجربة فريدة من 
نوعها مكّنته من االقتراب من المس��لمين والدين اإلسامي وشعائره عن 
كثب، وهو ما جعله يخصص أكثر من عش��رة فصول ف��ي كتابه للحديث 
عن اإلسام والمس��لمين )الفصول 45 � 55(. وإن كان ذلك قد تم دون 
أن يس��بر أغوار الدين اإلسامي بش��كل موضوعي وعميق، وذلك بفضل 
ثقافته المسيحية التي الزمته طوال فترة األسر، فضًا عن البيئة والمناخ 

الثقافي الذي عاش داخله في معية الجنود العثمانيين والمغول.

أما األسير المس��يحي الثاني فكان الصربي قسطنطين ميخائيلوڤتش 
Konstantin Mihailovic التاب��ع للكنيس��ة الصربية الت��ي تبنت المذهب 

العاش��ر  القرن  منذ  البيزنطية1  القس��طنطينية  لكنيس��ة  األرثوذكس��ي 

 Soulis, G. S., «The Legacy of Cyril and Methodius to the southern Slaves», in, DOP, 1  ـ
vol. 19, 1965, p. 36.
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الميادي، فقد س��قط مع أخويه في قبضة الحملة العثمانية التي أرسلها 
الس��لطان محمد الفاتح لمهاجمة الص��رب بعد نجاحها في االس��تياء 
على مدين��ة نوڤوب��رادو Novobrado ع��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 جديد1.

وخال فترة األس��ر لدى العثمانيين عم��ل ميخائيلوفيتش جندياً في 
فرق��ة اإلنكش��ارية Janissary في الجي��ش العثماني، فش��ارك مع جنود 
الس��لطان الفاتح في حصار مدينة بلج��راد في الع��ام التالي 1456م، 
وكذل��ك في الحمات عل��ى الم��ورة 1458م وطرابي��زون 1461م وضد 

دراكوال Dracula حاكم والشيا عام 1462م2.

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 Zvecej قب��ل أن يهاجمها مل��ك المجر ماثيو 
كورفينوس ويقوم بأس��ره ضمن حاميتها من اإلنكشارية3. وهكذا عاد 
إلى باده وهو غني بخبراته وذكرياته عن ثماني س��نوات من األسر 
)1455 � 1462م( قضاها بين العثمانيين المسلمين، حيث خلف كتاباً 
استعاد فيه ذكرياته مع اإلنكشارية، وانطباعاته عن الدولة العثمانية 

واإلسام.

ويجب علينا قب��ل الولوج إلى ما ذكره األس��يرين � ش��يلتبرجر 

 Konstantin Mihailovic, Memoirs of A Janissary, trans. by Benjamin Stolz, Ann Arbor, 1   ـ
1975, p. 99.

 Ibid, pp. 117-119; 131-132. 2  ـ 
Ibid, pp. 141-143. 3 ـ 
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� من انطباعات عن الدين اإلس��امي والمس��لمين  وميخائيلوڤيت��ش 
أن نذّك��ر بأن ما كتب��اه ال يمك��ن أن ينفصل عن المناخ السياس��ي 
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��ام 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 اإلسام 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 الما Molwa1، والبعض اآلخر 
يؤمن كما آمن الملوك الثاث��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��ام والمسيحية 
والزرادشتية والشامانية والمانوية، وآمن بها السكان في األقاليم التابعة 
أديان يؤمن  للعثمانيي��ن ومغول القبيل��ة الذهبية، واعتق��د أنها جميع��اً 

المسلمون بها.

«The Bondage and Travels», p. 65. 1 ـ 
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وفضًا ع��ن هذا، فعل��ى الرغم من وجود ش��يلتبرجر ف��ي الفضاء 
بالمؤثرات  نَّي فإنه يمكن بسهولة ماحظة تأثره  السُّ 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 اإلسام 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 والخيول1. في إشارة إلى الدور 
االقتصادي لتجار قريش قبيل اإلسام، في ظل ما نعرفه من خال تردد 
القوافل التجارية بشكل خاص على الشام واليمن ومصر2. غير أنه أشار 
في ماحظة تدعمها الوقائع التاريخية أيضاً أنه حينما كان يتوقف النبي 

محمد عن سيره كانت تظلله غمامة دائما3ً.

 «The Bondage and Travels», p. 65. 1 ـ 
2 ـ تناولت العديد من المصادر التاريخية اإلسامية تجارة قريش مع الشام واليمن ومصر. 
راجع أيضاً ما ذكره ثيوفانس عن س��فر النبي محمد بتجارة الس��يدة خديجة إلى مصر 

.Chronographia, p.464 .وفلسطين قبل اإلسام
Ibid, p. 66. 3 ـ 

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 181 � 183، 
188 حيث 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��ام ووفيات المش��اهير واألعام، الس��يرة النبوية، تحقيق عمر عبد السام 

تدمري، بيروت، د.ت، ص 57.
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واعتمادًا على المناخ الثقافي المعادي لإلس��ام والمس��لمين في 
أوروبا، ونتيجة لوطأة األس��ر الطوي��ل الذي رافق ش��يلتبرجر، فقد 
أكد بش��كل دائم في كتاباته � بوصفه ش��اهد عيان على االنتصارات 
العثمانية على بيزنط��ة والقوى األوروبية � على أن مس��ألة اضطهاد 
المسيحيين وأَْسرهم هي مسألة قديمة تقع في بنية الدين اإلسامي 

نفسه1.

ولعل أوضح مثال على اختاط األس��طورة بالحقيقة عندما أشار 
إل��ى أن محمدًا قد تزوج من زوجة ملك مص��ر بعد وفاة األخير، ثم 
قام بدعوة أتباعه إلى اإليمان باهلل خالق السموات واألرض بدالً من 

عبادة األوثان2.

اس��تمر ش��يلتبرجر في روايته ليذكر أن محمدًا اس��تعان بأربعة من 
أتباعه م��ن المتفقهين في الدي��ن الجديد3. وعلى حي��ن اعترف أن أبا 
بكر قد احتل مكان��ة أرفع من الباقين، فإنه عاد وأش��ار إلى أن محمدًا 
اخت��ص علي بن أبي طالب بمنزل��ة خاصة. »...فجعل له الرئاس��ة على 

«The Bondage and Travels», p. 73, 78. 1 ـ 
من ذلك إش��ارته إلى تهدم ألف كنيسة يوم مياد نبي المس��لمين. واستمر شيلتبرجر في 
التركيز على هذه المس��ألة، فزعم أن كتاب المس��لمين القرآن Alkoray يذكر أنه تم قتل 
 p. 67 تسعين ألفاً من المسيحيين في يوم واحد، ولهذا أسلمت الجزيرة العربية كلها. راجع
2 ـ 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، 

p.67 :وليس لها قدم وال تستطيع السير، وال تملك دفع الضرر عن نفسها«. راجع
Ibid, p.77. 3 ـ 

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 اإلسام1.

وبعي��دًا عّم��ا أصاب أف��كار ش��يلتبرجر عن��د حديثه ع��ن الخلفاء 
الراش��دين دون ترتيب حقيقي. وكذا خلْط أعمال الحس��بة بالتشريعات 
الدينية والدنيوية، فإن إشارته إلى علي بن أبى طالب ودوره تحمل أيضاً 

نَّي. مؤثرات شيعية واضحة كانت موجودة وسط الفضاء العثماني السُّ

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 
بالواقع  اهتدى به كافة المس��لمين2. ب��ل أضاف � مدفوع��اً  نبراس��اً 
التاريخي الذي يحاصره في رحلة األسر � أن المسلم الذي يقوم بقتل 
المس��يحيين بهذه الطريقة يطلق عليه لقب غ��ازي Ghazi 3 »... ويوجد 

.Ibid, p.67 ـ 4 1 ـ 
«The Bondage and Travels», p. 74. 2 ـ 

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«.
3 ـ راج��ع: p.73 الغازي Ghazi وجمعه��ا الغزاة Ghuzat في 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 والساطين المجاهدين. انظر: شمس الدين سامي، 
قاموس تركي، إس��تانبول، 1917م، ص 960. وكان الغزاة العثمانيون يستمدون مبادئهم 
من قيم الفتوة Futuvvet. والغازي 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 

خالدًا 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 باد 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 اإلسامي، 
كما أنه في الوقت نفسه انتقص من قدر العثمانيين الذين قاموا بأسره، 
وحط من ش��أنهم عبر امتهانه للقب الغازي، الذي أطلق على الساطين 

والجنود العثمانيين؛ ليجعل الحصول عليه يسيرًا.

وم��ن المن��اخ الثقافي المع��ادي لإلس��ام 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 
اإلسام أم خارجها1. كما تكررت اإلشارة إلى سيفه الشهير »ذي الفقار« 

الذي وصفه بأنه كان حادًا وباترًا ضد المسيحيين.

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 
اإلسام. 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 

فاطمة2.

ويمك��ن القول بأن هن��اك تفس��يرًا موضوعياً لرؤي��ة ميخائيلوڤيتش 
المشوش��ة لرابع الخلفاء الراش��دين، يتعلق بكونه قضى س��نوات أسره 

«Memoirs of A Janissary», p. 9. 1 ـ 
وحسب كلماته »ابحثوا عنهم في بادهم، بدالً من أن تنتظروهم في بادكم«.

2 ـ  Ibid, p.7 غير أنه أخطأ عندما تحدث عن فاطمة بوصفها أختاً لمحمد.
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الثماني��ة 1455 - 1463م وس��ط جنود اإلنكش��ارية العثمانيي��ن، الذين 
بش��دة بفضل عاقاتهم القوية مع طائفة البكتاش��ية  كانوا يبجلون علياً 
الدراويش، وكان تبجيل علّي أحد أهم مظاهر الممارسات الشائعة لهذه 

الطائفة ذات الجذور الشيعية في القرن الخامس عشر الميادي.

حدث ه��ذا قبل أن تتدهور ص��ورة علي فيما بعد، إب��ان المواجهات 
��نَّة والصفويين الشيعة في عصر السلطان  العسكرية بين العثمانيين السُّ

سليم األول منذ بدايات القرن السادس العشر الميادي1.

وهك��ذا يمكنن��ا أن نلحظ بس��هولة أن رؤية األس��يرين ش��يلتبرجر 
وميخائيلوڤيتش كانت منحازة ثقافياً ضد الرسول والمسلمين وضد مبادئ 
اإلس��ام وتوجهاته نحو المس��يحيين. غير أن ما يلفت النظر هو أنهما 
عرضاً � في أمانة وحياد � موقف اإلس��ام من الدين المس��يحي نفسه. 
فعل��ى حين ذكر ش��يلتبرجر أن المس��لمين يؤمنون بمياد المس��يح من 
الس��يدة مريم العذراء، وأنه حّدثها في المهد؛ فقد أشار ميخائيلوڤيتش 
إلى أن المسلمين يعتقدون في الوقت نفس��ه أن السيد المسيح هو روح 

من عند اهلل2.

كما اتفق األسيران أيضاً في رؤية اإلس��ام لمسألة صلب المسيح. 
وعلى حين يذكر ش��يلتبرجر أن المس��لمين ال يعتقدون أنه قد صلب، بل 
تّم صلب شبيه له3، يزيد ميخائيلوڤيتش أن المسلمين يذكرون أن اليهود 

1 ـ حقق السلطان العثماني سليم األول )1512 � 1520م( انتصارًا كبيرًا على الشاه إسماعيل 
الصفوي في موقعة جالديران Caldiran عام 925ه� � 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 األعام، 

الجزء الثالث، إستانبول 1308ه�، ص 1865 � 1866.
 «Memoires of A Janissaries», p. 17. 2 ـ 
«The Bondage and Travels» , p. 76. =3 ـ 
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حاولوا قتل السيد المسيح، غير أن اهلل وضع في طريقهم شخصاً شبيهاً 
به، فقاموا بالقبض عليه وتعذيبه قبل صلبه1.

كما أش��ار أيضاً إلى أن المس��لمين يذكرون أن الس��يد المسيح قد 
رُفع إلى الس��ماء ورحبت به المائكة، وأنه سوف يهبط األرض في آخر 
الزمان؛ ليدين اليهود، كما أنه س��وف يقوم بإدانة المس��يحيين أيضاً؛ 
ألنهم جعلوا منه إله��ا2ً. ولم ينس أيضاً أن يذكر أن المس��لمين يعّدون 
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.

ل��دى  األس��ر  فت��رة  لط��ول  ونتيج��ة 
ش��يلتبرجر  من  كل  ش��هد  فقد  المس��لمين 
من  عديدة  تح��ول  حاالت  وميخائيلوڤيت��ش 
المسيحية إلى اإلس��ام، حيث ذكر األخير 
كان  بشكل سنوي  يس��لمون  كانوا  الذين  أن 
العديد  منهم  بالذكر  وخص  كبيرًا،  عددهم 
بنفسه  ش��هد  كما  اإليطاليين.  البحارة  من 

حالة تح��ول نادرة إلى اإلس��ام كان صاحبها أح��د رهبان جماعة 
بالعاصمة   Galata غلط��ة  منطقة  ف��ي   3 St. Bernard برن��ار  القديس 

العثمانية الجديدة.

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. 1 ـ 
Ibid , p.19. 2 ـ 
Ibid, pp. 191, 193. 3 ـ 

=

الأ�سيرين  روؤية  اإن 

وميخائيلوڤيت�ش  �سيلتبرجر 

�سد  ثقافيًا  منحازة  كانت 

و�سد  والم�سلمين  الر�سول 

وتوجهاته  الإ�سالم  مبادئ 

الم�سيحيين نحو 
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وعلى الرغم من س��ابق إصدار كنيس��ة القس��طنطينية تحذيرًا إلى 
أهالي مدينة نيقية عام 1340م بعدم الدخول في اإلسام بعدما الحظت 
حاالت تحول عديدة عن المسيحية؛ فإن ذلك ال يعد قاعدة يقاس عليها 
لألس��باب الس��ابق ذكرها. كما أن المصادر التاريخية العثمانية � كابن 
عاش��ق باش��ا �1 تحدثت أحياناً عن دخول ق��رى بأكملها في اإلس��ام، 
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��ام ف��ي األناض��ول والبلقان ف��ي الفترة 
بهذا األمر، وأرسل حاجي  واسعاً  العثمانية؛ فقد أولى البكتاشية اهتماماً 
 Sari Saltik بكتاش العديد من الدعاة على رأسهم الشيخ صاري صالتيق
إلى األراضي التابعة للبيزنطيين وإلى دوبرجة Dobruja والبلقان لتحويل 

السكان المسيحيين إلى اإلسام2.

وانفرد ش��يلتبرجر عن ميخائيلوفيتش بذكر المراسم التي تمت عند 
تحول الرجل المس��يحي إلى اإلس��ام، فذكر أن علي��ه أن يرفع إصبعه 
عالياً وي��ردد: »ال إله إال اهلل محمد رس��ول اهلل« قب��ل أن يقوم بإنكار 
العقيدة المس��يحية، ثم يقوم المس��لمون بإلباس��ه ثوباً جديدًا وعمامة 
بيضاء بدالً م��ن عمامة المس��يحيين الزرقاء أو اليه��ود الصفراء3، ثم 

 AsikPasaoglu, op. cit, p. 1 ـ 
2 ـ انظر: ش��مس الدين س��امي، المصدر الس��ابق، الجزء الراب��ع، ص 2916؛ محمد فؤاد 

كوبريلي، المرجع السابق، الجزء األول، ص 112؛
 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.

The Bondage and Travels, p.74. =3 ـ 
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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 الجديدة1.

والحقيقة أن ما ذكره شيلتبرجر يقترب كثيرًا مع ما ورد في التراث 
الفقهي لدى المسلمين في تلك الفترة، فقد ظهر ذلك في ثنايا كتابات 
الفقيه المغربي ابن الحاج التي تناولت مراسم إشهار إسام 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 إسامه على يديه، 
ثم يعود في صاة الجمعة التالية ليقف وس��ط المس��جد ويكرر إعان 
إس��امه على المأل، وعندها يتوقف الخطيب ع��ن خطبته لتحدث ضجة 

فرح عارم2.

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 لمابس المس��لمين«. راجع: 
الماوردي، األحكام الس��لطانية، ص 137 � 138. ومن 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 باختاف المابس عن المس��لمين في عهد الرس��ول عليه 

الصاة والسام. عن ذلك راجع: ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ج1، ص 236.
Loc.cit. 1 ـ 

كما أشار شيلتبرجر أيضاً إلى مراسم تحول النس��اء أيضاً من المسيحية إلى اإلسام، 
حيث تتوجه المرأة إل��ى قاضى القضاة، وتقوم بترديد الكلمات الس��ابقة باإلضافة إلى 
إنكارها للعقيدة المسيحية ثاث مرات قبل أن تسلمه حزامها ليشقه إلى نصفين ويجعله 

على شكل صليب.
2 ـ )أبو عبد اهلل محمد بن محمد العبدري(، المدخل إلى الش��رع الشريف، الجزء الثاني، 
القاهرة، د.ت، ص 271 »...يتلفظ باإلسام 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 اإلسام، 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 أوغان. غير أن صيغة مرس��وم تحول الذمي إلى 
اإلسام لم تتغير تقريباً من منطقة إلى أخرى بفضل العناصر الرئيسة 

المحددة لها.

بين حديث كل من شيلتبرجر وميخائيلوڤتش  ويمكننا أن نلحظ فارقاً 
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��امي حتى نهاية عصر المماليك، القاهرة، 
2003م، ص162 � 163.

وهناك صيغ��ة كاملة حفظه��ا التراث الفقهي اإلس��امي منذ الق��رن الخامس الهجري 
يذكرها المتح��ول من أهل الذمة إلى اإلس��ام هي: »يعلن المس��يحي فان أنه يرفض 
الدين المس��يحي عن اعتقاد، وأنه يعتنق ديانة اإلس��ام عن اعتق��اد؛ ألنه يعلم أن اهلل 
ليس له نظير، وأنه نس��خ بالقرآن ما أنزله قبله من الكتب والشرائع واألديان. ويشهد 
المسيحي المذكور: أن ال إله إال اهلل، وأن اهلل ليس له شريك، وأن محمدًا عبده، وخاتم 
رسله وأنبيائه، وأن المسيح ابن مريم هو عبده ورسوله، وأن اهلل أرسل أحد مائكته إلى 
مريم ليخبرها بأنها س��تلد عيسى، وأنها حملت من روحه تعالى. وبهذا يخضع المسيحي 
المذكور لجميع أوامر اإلس��ام اإللهية المتعلق��ة بالوضوء والصاة وال��زكاة والصيام 
وغيرها. ويعلم ما يترتب على تركها من العق��اب. كما يعلم المحرمات الواجب االمتناع 
عنها. وعليه، فإنه مال إلى اإلسام حباً فيه. ويحمد اهلل على هذه النعمة التي أنعم بها 
عليه، فألهمه اعتناق هذا الدي��ن. هذا هو ما قاله المذكور، ق��والً مجردًا عن الخوف، 
وخالياً عن كل تأثير ألنه يجب أال يقهر المرء في الدين. عن ذلك انظر: ابن س��لمون 
)ابن سلمون الكناني الغرناطي 1289 � 1365م(، العقد المنظم للحكام فيما يجري على 
أيديهم من العقود واألحكام، مخط��وط بالخزانة العامة بالرب��اط، 1\ 186003 الرقم 

العام 5224، رقم الصنف ع.ك 2166، ص 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 � نتيجة لوجود األس��يرين المس��يحيين وس��ط 
العثمانيين والمغول المسلمين بشكل مستمر � أن يكونا على معرفة تامة 
بصلواتهم اليومية، وأوقاتها وش��روط وأماكن قيامها. وهكذا أش��ارا إلى 

الصلوات الخمس المعروفة لدى المسلمين1.

ويب��دو أن إقامة ميخائيلوفت��ش الطويلة بين الجنود اإلنكش��ارية قد 
جعلته يتحدث عن الصاة والوضوء بشكل موضوعي وواقعي، فأشار إلى 
وجوب الصاة 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 

Shiltberger,op.cit.p.67-68; Mihalovic, op. cit. p.11. 1 ـ 
على الرغم من خطأ األول عند وصفه لصاة العش��اء بأنها صاة يؤديها المسلمون لمحمد 
من أجل الشفاعة. على حين أش��ار الثاني إلى س��بع صلوات على المسلمين بعد إضافة 
صاة الضحى وصاة 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��الم خش��بية ليطاف بهم في 
ش��وارع المدينة، قبل أن يتم توثيقهم أمام المسجد لحين انتهاء الصاة، حيث يجلدون 
خمسا وعشرين جلدة. وكذا كان يحدث األمر نفس��ه مع األشخاص الذين تمت إدانتهم 

بارتكاب الجرائم. انظر:
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 
الصاة في المساجد.
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أيضاً عن ذكر صيغته بش��كل س��ليم1. وفي ماحظة جيدة منه ذكر أنه 
حتى إذا كان المسلم مس��افرًا، فإنه يتوجب عليه أن يتوقف للتوضؤ، ثم 

يتنحى عن الطريق جانباً كي يقوم بأداء صاته2.

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 كبير3. كما 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 
الرجال بداخلها، وكذا منع إدخال األس��لحة، فضًا عن عدم جواز دخول 

المسيحيين إليها4.

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 

The memoires of the Janissary, pp. 11, 13. 1 ـ 
2 ـ .Ibid. p. 11 � 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 المابس النظيف��ة لدى توجههم ألداء 

الصلوات، فإذا ما أصابها أي اتساخ فإنهم يقومون بتبديلها على الفور«.
Ibid. p.13. 3 ـ 

Shiltberger, op. cit. p.68; Mihalovic, op. cit. p13. :4 ـ انظر



اآلخر صورة  والمسلمون:  أوروبا 

17

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 

المسيحية1.

كذل��ك الحال مع ش��يلتبرجر الذي توقف 
المسلمون  الذي كان يؤديه  الدعاء  أمام  كثيرًا 
يرفع  الجمع��ة؛ حيث  م��ن صاة  االنتهاء  بعد 
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 السام فيما 

بينهم فسوف ينتصرون على المسلمين2.

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 وبساتينهم3. 

The Memoires of the Janissary, p.13. 1 ـ 
».....عندما تشاهدون الجنود المسلمين العائدين من قتال المسيحيين امنحوهم الشرف 
والس��ام، 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. 2 ـ  
The Memoire of the Janissary, p. 29, 169. 3 ـ 

ا�ستحوذت  التي  الم�ساألة 

الأ�سيرين  اهتمام  على 

لعبه  الذي  الكبير  بالدور 

في  الم�ساجد  خطباء 

العثمانيين  الجنود  حث 

الم�سيحيين قتال  على 
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وكأنه ي��ورد الفارق بي��ن معاملة العثمانيي��ن للمس��يحيين الخاضعين لهم، 
البلقان  أراضي  ف��ي  والبيزنطيين  المس��يحيين األوربيي��ن  أعدائهم  ومعاملة 

وطرابيزون وغيرها.

أدرك ميخائيلوفتش أيضاً مكانة المصاحف عند المس��لمين، فاحظ 
تبجيلهم وتقديس��هم لها، ومحافظتهم عليها وحملها معهم دائماً، والحظ 
أن جميع الجنود العثمانيين يحملون أيضاً مصاحف صغيرة تحت إبطهم 
بالحمايلي hamahely1، كما  في أوقات الحروب غير أنه أس��ماها أحياناً 
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 � على اختاف مذاهبهم 
� 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 

The Memoires of the Janissary, p.9. 1 ـ  
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، 

دمشق، 1990م، ص64.
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وبين عوامل أخ��رى متعلقة بالحياة البدائية للمجتمع��ات الريفية في نقاط 
التماس على الحدود المشتركة بين العثمانيين ومختلف شعوب البلقان1.

غير أن األمر لم َيْخُل من إشارة طريفة حول سلوكيات بعض الجنود 
العثمانيين، فبعد أن ذكر ميخائيلوفتش أنهم يبجلون المصاحف وُيْقِسمون 
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 الصعبة2.

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 
المياديي��ن، وهو ما جع��ل منه أحد أهم الس��لع والبضائ��ع في حركة 
التج��ارة بين الدولة العثماني��ة والمدن اإليطالية3، باإلضافة إلى س��لع 

أخرى كالدقيق، وحجر الشبه، والحبوب، واألقمشة، والمعادن.

كما استحوذت مس��ألة تحريم اإلسام لش��رب الخمر على اهتمام 
األس��يرين أيض��ا4ً. وبص��رف النظر عن ذل��ك، فقد ترك لنا األس��ير 

1 ـ Vryonis, «Religious Changes» pp.154-156 ؛ راج��ع أيضاً: بيتر ش��وجر، أوروبا العثمانية 
1354 � 1804 )ف��ي أصول الص��راع العرقي ف��ي الص��رب والبوس��نة(، ترجمة عاصم 

الدسوقي، القاهرة، 1998م، ص70 � 71.
The Memoires, p.9. 2  ـ 
Fleet, K., European and Islamic Trade in the Early Ottoman State, Cambridge, 1999, pp. 24-26. 3  ـ
Shiltberger, op. cit. p72.; Mihalovic, op. cit. p13. 4  ـ 

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 الخمر1، مما يشي 

بعدم انتظام مسألة تطبيق العقوبات داخل المجتمع العثماني آنذاك.

على أن��ه ع��اد � ف��ي ماحظ��ة ال تخل��و من دالل��ة أخ��رى ذات 
مغزى � فأش��ار إلى أنه عندما يتوجه الجميع إلى ميدان القتال لمحاربة 
المس��يحيين فإنه��م ال يقربون الخمر عل��ى اإلطاق، 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 احتياجاتهم2. وال بد أن حاجة العثمانيين لاستفادة من تلك 
القوات المس��يحية في ميادين القتال هي التي فرضت تلك عليهم إبداء 

المرونة في هذه المسألة.

ونظرًا لطول فترة األس��ر لدى المسلمين فقد حضر األسيران صيام 
شهر رمضان3 وأعياد المسلمين، فتحدث شيلتبرجر عن عيد الفطر الذي 
يس��تمر لثاثة 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 اإلسامي. كما 
تعرض بتفصيل أكبر مع بعض التش��وش لكيفية احتفال المس��لمين بعيد 

األضحى وقيامهم بذبح الشياه والثيران وتوزيعها على الفقراء4.

Mihalovic, op. cit. p 13. 1 ـ 
Loc.cit 2 ـ 

3 ـ .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 اإلسامي منح 

رخصة اإلفطار للمرضى والمرأة الحامل والمرضعة.
The Bondage and Travels, p. 71. =4 ـ 



اآلخر صورة  والمسلمون:  أوروبا 

21

وح��دث ل��دى ميخائيلوڤتش أيضاً بع��ض الخلط فيم��ا يخص أعياد 
المسلمين، فهو يس��مي عيد الفطر بالعيد الكبير Buiuk Bayram، الذي 
يأتي قبل الحصاد ويس��تمر لثاثة أيام، كما ذك��ر في اقتضاب أن عيد 
األضحى ه��و العيد الصغير Cuczuk Bayram لدى المس��لمين، وهو يحل 

في وقت الخريف1.

تحدي��ده  تفس��ير  نح��اول  أن  ويمكنن��ا 
لعي��د األضح��ى ف��ي الخري��ف ع��ن طري��ق 
رص��د عدد م��رات ورود عي��د األضحى خال 
العثمانيي��ن  ل��دى  الثماني��ة  أس��ره  س��نوات 
قد  أنه  لنج��د  1455 � 1462م/860 � 868ه� ، 
حل بالفعل لخمس مرات ف��ي فصل الخريف، 
وذلك خال ش��هور نوڤمبر وأكتوبر وس��بتمبر 
على الترتيب في األعوام من 1455 � 1459م2.

لكن الغري��ب أنه أورد عن حق ما س��معه من الحج��اج العثمانيين 
الذين ع��ادوا إلى بادهم عن كيفية اقتطاعهم خرقاً صغيرة من كس��وة 
الكعبة؛ ليحتفظوا بها ولتكون دليًا دامغاً على قيامهم بالحج. وهو األمر 
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 لثاثة عقود حينما يذكر 
أن الحجاج المسلمين يزورون فيه قبر الرسول والكعبة المشرفة في المدينة المنورة. 

Memoires, p. 3. 1 ـ 
2 ـ عن ذلك راجع: ويس��تنفيلد، ف، جدول الس��نين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها 
من الس��نين الميادي��ة بأيامها وش��هورها، ترجم��ة عبد المنعم ماجد وعبد المحس��ن 

رمضان، القاهرة، 1980م، ص 78.

=

�سيلتبرجر  الأ�سير  يذكر  لم 

الفطر  عيد  خطبة  من 

الأ�سر  في  وهو  �سمعها  الذي 

العون  بطلب  الدعاء  �سوى 

لمحاربة  اهلل  من  والقوة 

الإ�سالمي الدين  اأعداء 
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فترة الحج قام ش��ريف مكة بتحويل كس��وة الكعبة إلى قطع صغيرة من 
أجل بيعها للحجاج الذين أقبلوا على شرائها1.

وبعيدًا عن التركيز على القضايا التي اس��توجبت انحيازًا ثقافياً من 
جانب األسيرين � كمس��ألة بنية الدين اإلس��امي ومبادئه التي حضت 
على اضطهاد وقتال المسيحيين أينما وجدوا � فقد توقفا أمام المظاهر 
االقتصادية واالجتماعية واإلنس��انية اإليجابية للس��كان المسلمين الذْين 
عاش��ا في أوس��اطهم، ولم يس��تنكفا عن الحديث عنها بحياد تام. من 
ذلك ماحظة شيلتبرجر أن ماك البيوت المسلمين لم يتقاضوا إيجارًا 
من شاغليها خال ش��هر رمضان، وكذلك عدم مغاالة التجار المسلمين 
في أسعار الس��لع والبضائع، والحظ أنهم كانوا يقنعون بربح عادل ربما 

بلغ واحًدا على أربعين من سعر السلعة المباعة2.

إلى أن المس��لمين كانوا يتقربون إلى  كما أشار ميخائيلوڤتش أيضاً 
اهلل بعت��ق العبي��د الموجودين لديهم، فض��ًا عن قي��ام األثرياء منهم 
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 والمسيحيين3.

1 ـ رحلة جوزيف بتس )الحاج يوس��ف( إلى مصر ومكة المكرم��ة والمدينة المنورة، ترجمة 
ودراسة عبدالرحمن الشيخ، القاهرة، 1995م، ص54. ذكر بتس أن الحجاج يقبلون على 
شراء تلك القطع من كسوة الكعبة المش��رفة الستخدامها كحجاب ضد الخطر، وكذلك 

لوضعها فوق صدورهم عندما يوافيهم الموت.
2 ـ The Bondage, p.75. ذكر أن المسلمين »اعتبروا ذلك بيعاً عادالً أمر به محمد كي يعيش 

الفقراء في سعادة إلى جوار األغنياء«.
Memoires, p.3. 3 ـ 
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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 
Aspri أو أقجه akca، وهو م��ا يعادل قطعة ذهبية واح��دة من الفلورين 

florin س��نوياً، بينما دفع المس��يحي القادر على الكسب والربح قطعتين 

ذهبيتين، كما قام الفاحون المسيحيون بدفع نصف الضريبة السلطانية 
إلى أصحاب التيمارات، فضًا عن ُعْشر الحبوب الموجودة1.

الثقاف��ي لميخائيلوڤتش لصالح  االنحياز  الرغم من  فعلى  وهكذا، 
المس��يحية، وض��د الدين اإلس��امي؛ فقد اس��تمر في اإلش��ارة إلى 
المس��يحيين،  العثمانيون تجاه رعاياهم  أبداه  الذي  الكبير  التس��امح 
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��تياء عليها دون أن يدفع تعويضاً لذلك س��وف 
ينال عقوبة القتل نتيجة لذلك2. كما أورد مثاالً لجندي عثماني مسلم 
حكم عليه باإلعدام نتيجة الستيائه على لبن تمتلكه إحدى الفاحات 
المس��يحيات دون أن يدفع تعويض��اً لذلك، كما أورد مث��االً آخر على 
عدالة الس��لطان الفاتح مع رعاياه المسيحيين الذين أمرهم بضرورة 
إرس��ال آالف من الماش��ية أو الخيول للعمل في جّر مع��دات الجيش 
العثماني، فضًا عن إرس��ال المؤن الغذائية، مقابل تحديدهم السعر 
المطلوب فيها بشكل عادل، حتى ال يتسبب ذلك في أية خسارة يمكن 

أن تحيق بهم3.

Ibid, p.189. 1 ـ 
Memoires, p.189. 2 ـ  
Loc.cit 3 ـ  
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ويمكن القول في النهاية: إن رؤية األسيرين شيلتبرجر وميخائيلوڤتش 
عن اإلس��ام كانت مغاي��رة في تفاصيلها ع��ن رؤى النخب��ة األوروبية، 
فلم يهتما بطعن اإلس��ام كدين أو وصمه بالوثني��ة المطلقة، وال بطعن 
نبيه كما فعلت الكتابات الكنس��ية؛ بل اس��تفادا من تعاملهما اليومي مع 
المس��لمين، وإن لم يْخُل األمر م��ن التأثر بالرؤية الش��عبية الصوفية 
لإلسام، 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��ام من الدين المس��يحي 
وتبجيله لعيس��ى ومريم، غي��ر أنهما أفاضا في اتهام اإلس��ام 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��امي الذي عاشا بداخله 

تجربة األسر.

باإلضافة إلى ما س��بق، لم يذكر األسيران أنهما دخا لمرة واحدة 
في جدال ديني مع المس��لمين العثمانيين أو المغ��ول، ومن الطبيعي أن 
نفت��رض أن ذلك لم يت��م نظرًا لحساس��ية وضعهما في األس��ر، وربما 
يرجع ذلك إلى خلفيتهما الدينية البسيطة بوصفهما في األصل جنديين 
عاديين ال يتمتعان بثقافة دينية رفيعة تؤهلهما لذلك. غير أن هذا يش��ي 
بالتس��امح الديني الذي أبداه العثمانيون تجاههما، وهو ما تجلى  أيضاً 
عبر عدم إش��ارة األس��يرين إلى تعرضهما ألي اضطه��اد يرغمهما على 

التحول إلى اإلسام.
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■   أستاذ بالمعهد العالي ألصول الدين، جامعة الزيتونة، تونس.
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اسمه ونسبه ونشأته:
هــو محّمد بــن إبراهيــم اللّخمي ُعــرف بابن 

الّرامي، ويعرف أيضاً بمحّمد البنا1.
وُيفهم مّما ورد بكتابه أنّه مــن أبناء تونس، وبها 
نشــأ ودرس فــي النّصف الثّانــي من القرن الّســابع 
هجري، وأنّه أخذ عن أعالم ذلك العصر، إّال أنّه لم 
يتّبــع الخطط العلميّة أو التدريســيّة؛ بل انصرف إلى 

1 ـ ابن الّرامــي البنّاء: اإلعــالن بأحكام البنيــان، 119/1، تحقيق 
1416هـ/  ط 1،  األطــرم،  صالــح  عبد الرحٰمن بــن  ودراســة، 
1995م، دار إشبيليا، الرياض، عبد الوّهاب، حسن حسني، كتاب 
العمر، م725/1، مراجعة وإكمال محّمد العروسي المطوي وبشير 

البكّوش، ط 1، 1990م، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.
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صناعة البناء التي أتقنها ومهر فيها، وأضاف إليها دراية تاّمة بأحكامها 
الشــرعيّة وآدابها المرعيّة1 فاختاره ُقضاة زمانه خبيرًا فيما يتّصل بهذه 

المهنة من قريب أو بعيد2. 
وذكر ابن الّرامي عددًا من العلماء الذين لقيهم، وجملة من القُضاة 

الّذين عمل معهم أو أدركهم ولم يعمل معهم، ومن بينهم:
الربعي  عبد الّرفيع  علي بــن  حســن بن  إبراهيم بن  الجماعة  قاضي  ـ 
التّونسي الُمكنى بأبي إسحاق، والمتوفّى سنة 734هـ، وقيل: سنة 732هـ3.

البلوي  القّطان  عثمان بــن  عبد الرحٰمـن بن  زيــد  أبو  القاضي  ـ 
الّسوســي، من أهل سوســة، تولّى قضاء الجماعة بعــد أن عزل ابن 
عبد الرفيع للمّرة األولى، وذلك في غّرة ربيع اآلخر من ســنة إحدى 

وسبعمائة (701هـ)4.
ـ الفقيــه القاضي أبو عبــد اهللا محّمد بــن أبي العبّــاس أحمد بن 
محّمد بن الحسين بن الغماز التّونســي، أحد الُعلماء العاملين والقُضاة 
المتّقين العادلين، كان عّالمة زمانه، وجمع إلى العلم الّزهد في الّدنيا، 

1 ـ قال في صــدر كتابه: «قال المعلــم محّمد: ليعلم من قــرأ كتابي هذا أنّــي بنّاء أجير، 
فيعذرني إن وجد فيه خطأ فــي اللّفظ أو التّرتيب»: اإلعالن بأحــكام الُبنيان، 122/1، 
ومّما يبرز درايتــه باختصاص البناء قوله فــي كتابه: «قال المعلم محّمــد: والكوّة هي 
الطاقة التي تعمل في البيوت لرفع الحوائج، وال تكون إّال في الحائط الذي يكون مبنيّاً 

بالحجر والجير أو البغلي»، 147/1.
2 ـ عبد الوّهاب، حسن حسني، كتاب العمر، 725/1.

3 ـ انظر ترجمته في: ابن فرحون: الّديباج المذّهب، ص89، ط. دار الكتب العلميّة، بيروت، 
لبنان، (د.ت)، ـ مخلوف: الشجرة، ص207، ترجمة رقم 719.

4 ـ انظر ترجمته في: الزركشــي: تاريــخ الّدولتيــن الموّحدّية والحفصيّــة، ص54، ط1، 
1289هـ، مطبعة الّدولة التّونســيّة المحروســة. ـ ابن القنفذ القسنطيني: الفارسيّة في 
مبادئ الّدولة الحفصيّة، ص153، تقديم وتحقيق محّمد الّشــاذلي النّيفر وعبد المجيد 

التركي، ط 1968م، الّدار التّونسيّة للنّشر.
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تولّى قضاء الجماعة في تونس فـي شــهر ربيع اآلخــر عام 718هـ، في 
إحدى الفترات التي ُعزل فيها ابن عبد الّرفيع، وتوفي سنة 785هـ1.

٭ مفهوم الّترجيح لغة:
هو التمكيــن والتقوية والتفضيل، يقال: رّجحت الشــيء: إذا فّضلته 
وقوّيته، وأصل ذلك من قولهم: رجح الميــزان: إذا مالت إحدى كفّتيه، 
وإنّمــا تميل إذا ثقلت بالمــوزون2، وُيقال للِحلْــم: الرجاحة؛ ألنّ العرب 

تصف الحلم بالثّقل، كما تصف ضّده بالخفّة والعجل3.
٭ مفهوم الترجيح اصطالحاً:

عّرفه أبو الوليد الباجي (474هـ)4 بقوله: «الترجيح بيان مزّية أحد 
بدليل فيعارضه السائل بمثل  الّدليلين على اآلخر، ومعنى ذلك أن يستدلّ 
دليله، فيلزم المستدلّ أن يرّجح دليله على ما عارضه به المستدلّ ليصّح 

تعلّقه به»5.

1 ـ ابن فرحون: الديباج المذّهب، ص329. ـ الزركشي: تاريخ الّدولتين، ص54. ـ مخلوف: 
الّشجرة، ج1، ص255 ترجمة رقم 806.

2 ـ ابن منظور: لسان العرب، م1125/1، ماّدة (رجح)، تقديم عبد اهللا العاليلي، إعداد وتصنيف 
يوســف خيّاط، ط. دار لســان العرب، بيروت، (د.ت). ـ الزبيدي: تــاج العروس من جواهر 

القاموس، 141/2، مادة (رجح)، ط 1، المطبعة الخيرّية بجماليّة مصر، سنة 1306هـ.
3 ـ ابن منظور: لسان العرب، 1125/1.

4 ـ هو ســليمان بن خلف بن أّيوب بن وارث التجيبي القرطبي المالكــي، أبو الوليد من بيت 
علم ونباهة، تلقّى عن شــيوخ األندلس، ثّم رحل إلى المشــرق وعاد بعلم غزير، وله عّدة 
تآليف هاّمة، منها: «المنتقى». ُولد ســنة 403هـ وتوفي سنة 474هـ. ـ ابن كثير: البداية 

والنّهاية، 122/12.
ـ الضبّي: بغية الملتمس، 289، ترجمة رقم 777.

ـ ابن خلكان: وفيــات األعيان، 408/2، ترجمــة رقم 275. ـ ابن فرحــون، «الّديباج»، 
377/1 وما بعدها، ترجمة رقم 7.

5 ـ أبو الوليد الباجي: الحدود فــي األصول، ص79، تحقيق نزيه حّماد، ط 1، 1967م، دار 
الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
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والــّدارس للمحصول فــي علم األصــول َيلحظ أنّ تعريــف الّرازي1 
للترجيح شبيه بتعريف أبي الوليد الباجي؛ ألنّ الّرازي عّرفه بأنّه: «تقوية 

أحد الطريقين على اآلخر؛ ليُعلم األقوى، فيُعمل به وُيطرح اآلخر»2.
وبنــاءً على هذا التّعريــف االصطالحي للترجيح ُيلحــظ اعتماد ابن 

الرامي البنّاء منهج التّرجيح في كتابه.

:AÉæÑdG »eG qôdG  øHG í«LôJ ∫ƒM êPÉªf

األنموذج األّول: الكالم في مهاريق ماء الّسقوف إلى دور الجيران
ورد بكتاب ابن الرامي حول هذه المسألة ما يلي:

الفــرج  أصبغ بــن  قــال  العتبيّــة3  مــن  محمــد»:  المعلّــم  («قــال 
(255هـ/840م)4: ســألت ابن نافــع فقلت له: أرأيت الماء يســقط من 

1 ـ هو محمد بن عمر بن الحســن بن الحســين التيمــي البكري، أبو عبــد اهللا، فخر الّدين 
الرازي، اإلمام المفّســر، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم األوائل، وهو قريشــّي 
النّســب، أصله من طبرســتان، ومولده في الرّي وإليها نســبته، أقبل النــاس على كتبه 
في حياته يتدارسونها، وكان يحسن الفارســيّة. (من تصانيفه: «مفاتيخ الغيب»، مطبوع، 
و«معالم أصول الّدين» مطبوع). ـ ابن حجر: لسان الميزان، 426/4، ترجمة رقم 1311. 
ـ 56، ط 7، 1408هـ/1988م، مكتبة المعارف،  ـ ابن كثيــر: البدايــة والنهايــة، 55/13 
بيــروت. ـ طاش كبــرى زاده: مفتــاح الســعادة، 445/1، ط 1، مطبعة دائــرة المعارف 

النّظاميّة بحيدر آباد الدكن، الهند، (د.ت).
ط 1،  ـ 444،   443/2 األصــول،  علــم  فــي  «المحصــول  الّديــن،  فخــر  2 ـ الــّرازي، 

1408هـ/1988م، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان.
3 ـ وتسّمى أيضاً «المســتخرجة» لمحمد بن أحمد العتبي (255هـ): (وهي عبارة عن حصر 
شــامل لمعلومات فقهيّة يرجع معظمها البن القاســم العتقي عــن مالك بن أنس، وهي 
برواية من جاؤوا بعده مباشرة، كما أنّها تحتوي على آراء فقهيّة لتالميذ مالك وخلفائه): 

دراسات في مصادر الفقه المالكي، ص118.
4 ـ هو أصبغ بــن الفرج بن ســعيد بن نافع مولــى عبد العزيز بن مــروان، أبو عبد اهللا، 
=سكن الفســطاط، روى عن الّداروردي ويحيى بن سّالم وغيرهما، وصحب ابن القاسم 
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ســقف رجل على دار جاره، وذلك معروف قديم من مجرى جاره، ويضّر 
ذلك بجاره الذي يسقط الماء في داره، ويريد أن يحتال له بقناة يعرفها 
من ســقف صاحب الماء حتّى يلقى عن نفســه وعــن داره، ويأبى  قريباً 

صاحب الماء، قال: ال يصرف الماء عن حاله إّال برضى صاحب الماء.
قال المعلم محمد: هذا جواب حســن؛ ألنّه إذا ألصقه بقناة يرفعها 

مع الحائط صارت تلك القناة تضّر بالحائط وتنّديه)1.
ترجيحه  الرامي  ابن  قول  من  الـُمســتفاد 
لقول ابن نافــع، والّدليل علــى ترجيحه قوله 
معلّقــاً: «هذا جــواب حســن»، وُيالحظ أيضاً 
تعليله لترجيحه بقوله: «ألنّه إذا ألصقه بقناة 
يرفعها مــع الحائط صارت تلــك القناة تضّر 
درء  بضرورة  كان  وتعليلــه  وتنّديه»،  بالحائط 

المفسدة ورفع الّضرر.
األنموذج الّثاني: الكالم فيمن يمنع فضل ماء بئره

تحّدث ابــن الرامي عن أحد الفّالحين يملك فــي آخر حائطه2 بئرًا، 
فيحتاج جاره إلى سقي حائطه بفضل مائها، فهل ُيسمح له بالسقي منها؟ 

وابن وهب وأشهب وتفقّه بهم. من مؤلّفاته: «تفســير غريب الموّطأ» و«آداب الّصيام، 
والمزارعة، «والرّد على أهل األهواء». ولد بعد سنة 150هـ، وتوفي سنة 225هـ بمصر، 
ـ 300 ـ مخلوف: الشــجرة، 66،  وقيل: ســنة 224هـ. ـ ابن فرحــون: الّديباج 299/1 

ترجمة رقم 58. ـ الزركلي: األعالم، 333/1.

1 ـ ابن الرامي: اإلعالن بأحكام الُبنيان، 417/2.
هو: البســتان  2 ـ (الحائط: الجدار؛ ألنّه يحــوط ما فيه، والجمع: حيطان، والحائط أيضاً 
من النخيل إذا كان عليــه حائط وهو الجدار، وجمع حوائط، وفــي الحديث: «على أهل 

الحوائط حفظها بالنّهار»، يعني: البساتين، وهم عامّ فيها).
ـ ابن منظور: لسان العرب، 188/2، ماّدة (حوط).
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ولحلّ هذا اإلشــكال نقل من الواضحة1 البن حبيب ســؤاله لمطرف حول 
هذه المســألة، وجوابه له بإيراد قول اإلمام مالك: «ليس ذلك له إّال أن 
تكون بئره تهوّرت2، فيكون له أن يســقي بفضل ماء جــاره إلى أن يصلح 
بئره، وُيْقَضى له بذلك، ويدخل حينئذ في تفسير الحديث: «ال يمنع نقع 

بئر»3، وليس له أن يؤّخر إصالح بئره، ويؤمر بإصالحه وال يترك»4.
وورد أيضاً حول هذه المسألة ما يلي:

(واختلف أيضاً هل يجب عليه في ذلك ثمن أم ال؟ على أربعة أقوال:
قال مالــك: ألحد الّرجلين في البئر تكون لرجــل في حائطه، فيحتاج 
جاره وهو ال شــركة له في تلك البئر إلى أن يســقي حائطه بفضل مائه، 
فقال مالك: ليس ذلك له إّال أن يشتريه منه، وإن انهارت ُبنيانه، وله أن 
يسقي بغير ثمن، فإن لم يكن في بئره فضل فال شيء لجاره. وقاله أصبغ 

وابن عبد الحكم5.

1 ـ «الواضحة من مؤلفات عبد الملك بن حبيب الّســلمي (238 أو 239هـ)، (يعّد هذا الكتاب 
من أهّم الكتب الفقهيّة في القرنين الثالث والرابع من الهجرة، وقد حظي بمكانة متميزة 

بصفة خاّصة في بالد األندلس». انظر: دراسات في مصادر الفقه المالكي، ص52.
ـ دراسات في مصادر الفقه المالكي، 52.

2 ـ هار البناء هورًا: هدمه، وهار البناء يهور وتهور إذا ســقط، وهورته فتهور وانهار: أي انهدم.
ـ ابن منظور: لسان العرب، 376/6، مادة (هور). وتهيّر البناء: تهّدم وسقط. ـ رضا، محمد، 

معجم متن اللّغة، 678/5. مادة (هور)، ط 1380هـ/ 1960م، دار مكتبة الحياة، بيروت.
3 ـ مالك: الموّطأ: كتاب األضحية، باب القضاء في المياه، م20، ج745/2، حديث رقم 30. 
ابن ماجه: الّســنن: كتــاب الرهون، باب النهي عــن منع فضل الماء ليمنــع به الكأل، 
م18/، ج828/2، وقد أخرجه بهذا اللّفظ عن حارثه، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال 

رسول اهللا ! : «ال يمنع نقع البئر».
4 ـ ابن الرامي: اإلعالن بأحكام الُبنيان، 493/2.

5 ـ (هــو محمد بن عبد اهللا بــن عبد الحكم بــن أعين المصــري، أبو عبد اهللا، ســمع من أبيه 
والوثائق  القرآن،  أحكام  ألّف  بمصر،  العلم  في  الّرئاســة  إليه  وانتهت  القاسم  وابن  =وأشهب 



البُنيان» بأحكام  «ا)عالن  كتابه  في  ل�قوال  البنّاء  الرّامي  ابن  ترجيح 

7

عليه  يرجع  أنّه  مالك:  عن  النّوادر  من  الثاني  القول  محمد:  المعلم  قال 
بالثّمن.

القول الثالث: وقال أشهب1: إْن كان مليا2ً يأخذ منه الثمن وإن كان 
فقيرًا أخذ فضل ماء جاره بغير ثمن.

القول الّرابع: قال أبو زيد3 عن ابن القاسم4: يقضى على جاره بفضل 

والّشــروط، وأدب القُضاة، ُولد ســنة 182هـ وتوفي ســنة 268هـ) ـ ابن فرحون: الديباج، 
163/2 وما بعدها، ترجمة رقــم 9. ـ ابن عبد البّر: االنتقــاء، ص 113، ط 1350هـ، مكتبة 

القدسي بمصر. ـ الزركلي: األعالم، 223/6.
1 ـ (هو أشــهب بن عبد العزيز بن داود القيســي العامري المصري، أبــو عمرو، فقيه ثبت، 
وروى عــن اللّيث  ورع، انتهــت إليه رئاســة المذهب بعد ابن القاســم، صحــب مالكاً 
والفضيل بن عياش، وأخذ عنه بنو عبد الحكم والحارث بن مســكين وســحنون وجماعة، 
وخــّرج عنه أصحاب الّســنن، ُولد حوالــي ســنة 145هـ، وتوفّي ســنة 204هـ بمصر).
ـ عيــاض: ترتيب المــدارك، 259/1 ومــا بعدهــا، ط 1، 1418هـ/1998م، دار الكتب 
العلميّــة، بيروت، لبنان. ـ ابن عبد البّر: االنتقاء، ص ص51 و52. ـ مخلوف: الشــجرة، 

ص59، رقم 26. ـ الزركلي: األعالم، 333/1.
2 ـ المليءُ: الغنّي. ـ ســعدي أبو جيب: القامــوس الفقهي: لغة واصطالحــاً، ص339 مادة 

(المأل)، ط 1، 1402هـ/ 1982م، دار الفكر، دمشق، سوريا.
والمــالءة بفتح الميم، مــن ملؤ يملؤ مــالءة، ج. ُمــالء: الغنى وكثرة المــال، وأن يملك 
الشــخص من المال ما يســع ديونه. ـ قلعجي، محمد رواس: معجم لغة الفقهاء: عربي ـ 
إنجليزي، ص457، مــادة (المــأل)، ط 2، 1408هـ/1988م، دار النفائس، بيروت، لبنان. 
على فعيل: غنّي مقتدر ويجوز البدل واإلدغام، وملُؤ بالضّم مالءة  ورجل مليء مهموز أيضاً 
وهو أمــال، أي: أقدرهم وأغناهم. ـ المقــري الفيّومي: المصباح المنيــر، 798/2، كتاب 

الميم، باب الميم مع الّالم وما يثلثهما. 
ولم يأخذ عنه شــيئاً،  3 ـ (أبو زيــد: هو عبد الرحٰمن بــن عمر بن أبي الغمــر، رأى مالكاً 
مفتياً، مّمــن روى عنه روح بن الفرج،  فاضًال، فقيهاً  روى عن ابن القاســم، كان عالماً 
وأبو زرعة، ويحيى بن عمر، توفي ســنة 234هـ، ومولده سنة 160هـ). ـ عياض: ترتيب 

المدارك، 328/1. ـ ابن فرحون: الّديباج، 472/1، ترجمة رقم 7.
4 ـ (هو عبد الرحٰمن بن القاســم بن خالد بــن جنادة العتقي المصــري، أبو عبد اهللا، 
أشهر أصحاب مالك، روى عن اللّيث وابن الماجشون، وعنه أصبغ وسحنون وكثيرون، 

=

=
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مائه بغيــر ثمن إّال أن يكــون للماء ثمن في ذلك الموضــع فيقضى عليه 
بالثمن، وإّال فال يأخذ منه ثمناً.
وقال سحنون: عليه الثمن.

قال المعلم محمد: قول ابن القاسم أظهر وأقرب للحديث في قوله: 
إن كان للماء ثمن فيُقضى عليــه بالثّمن لقول النبّي ! : «ال يحّل مال 

امرئ مسلم إّال عن طيب نفس منه1»2.
يبرز ترجيح ابن الرامي في هذه المســألة بكلّ وضـوح، والّدال 
عليه هــو قوله: «قول ابن القاســم أظهــر وأقرب للحديــث»، فابن 
الرامي اختار قول ابن القاســم مــن بين أربعة أقــوال: أّولها مالك 
واتبعه فيه أصبــغ وابن عبد الحكم، وثانيهما لمالــك أورده ابن أبي 
زيد القيرواني بالنّوادر والزيادات، وثالثها ألشــهب بن عبد العزيز، 

ورابعها البن القاسم من سماع أبي زيد.
وقد علّل ابن الرامي ترجيحه لقول ابن القاســم بتالؤمه مع الّدليل 

نة النبوّية. األصولي الثاني وهو الس

شجاعاً، توفي سنة 191هـ وسنّه 63 سنة). ـ عياض: ترتيب  زاهدًا سخيّاً  كان عالماً 
المدارك، 250/1 وما بعدها. ـ ابن عبد البّر: االنتقاء، 50. ـ ابن فرحون: الّديباج، 

465/1، رقم 2. ـ مخلوف: الشجرة، 58، رقم 24. ـ الزركلي: األعالم، 323/3.
ـ 100: كتاب الغصب، باب ال يملك أحد بالجناية شيئاً  1 ـ البيهقي: الُســنن الكبرى، 97/6 
جنى عليه إّال أن يشــاء هو والمالك. ـ أحمد بن حنبل: المســند، حديــث عم أبي حّرة 

̂ ، 72/5 و 73. الرقاشي عن عّمه 
2 ـ ابن الرامي: اإلعالن بأحكام الُبنيان، 495/2 - 496.

=
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ـ المسألة األولى: مفهوم القياس:
٭ معنى القياس:

القياس حمل فرع على أصل في  عّرفه الشــيرازي بقوله: «واعلم أنّ 
بعض أحكامه بمعنى يجمــع بينهما»1، وعّرفه الغزالــي بأنّه حمل معلوم 
على معلوم في إثبات حكــم لهما أو نفيه عنهما بأمــر جامع بينهما من 

إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما2.
وأورد اآلمــدي تعريفه اللغوي فقــال: «أّما القياس فهــو في اللّغة 
عبارة عن التقدير، ومنه ُيقال: قســُت األرض بالقصبة وقســت الثّوب 
بالّذراع؛ أي: قّدرته بذلك»3، ثّم جاء بتعريفه االصطالحي، فوّضح أنّ 
المختار فــي حّد القياس أن ُيقال: إنّه عبارة عن االســتواء بين الفرع 

واألصل في العلّة المستنبطة من حكم األصل4.
وبيّن القاضي البيضاوي أنّه إثبات مثل حكــم معلوم في معلوم آخر 

الشتراكهما في علّة الحكم عند المثبت5.
وأورد األصفهانــي تعريف ابــن الحاجب للقياس لغــة واصطالحاً، 

1 ـ الشــيرازي: اللّمع في أصــول الفقــه، 96، ط 1، 1421هـ/2001م، دار الكتب العلميّة، 
بيروت، لبنان.

2 ـ الغزالــي: المســتصفى، 228/2، ط 2، 1403هـ/1983م، دارالكتــب العلميّــة، بيروت، 
لبنان.

ط 2،  الجميلــي،  ســيّد  تحقيــق   ،201/3 األحــكام،  أصــول  فــي  اإلحــكام  3 ـ اآلمــدي: 
1406هـ/1986م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

4 ـ م. ن، 209/3.
5 ـ القاضي البيضاوي: منهاج الوصول إلى علم األصول، 137، تحقيق سليم شبعانيّة، ط 1، 

1989م، دار دانية للطباعة والنشر، دمشق.
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فقال: «القياس في اللّغة التّقدير والمســاواة، وفي االصطالح: مســاواة 
فرع ألصل في علّة ُحكمه»1.

واألظهر أن يرّجــح تعريف ابــن الحاجب؛ لجمعه بيــن المفهومين 
اللّغوي واالصطالحي للقياس، ولتميّزه باإليجاز، فهو جامع مانع.

٭ أركـانـه:
أركان القياس أربعة: األصل والفرع  اّتفق أغلب األصوليّين علــى أنّ 

وحكم األصل، والوصف الجامع2.
ولقد شرح علي حسب اهللا هذه األركان األربعة كما يلي:

المقيس عليه: وهو ما نّص على حكمه، ويسّمى األصل. ـ 1
المقيس: وهو ما يراد إلحاقه باألصل في الحكم ويسّمى الفرع. ـ 2
الُحكم: وهو ما حكم به النّص على األصل. ـ 3
العلّة: وهي ما ُبني عليه الحكم في األصل وتحقّق في الفرع3. ـ 4

ـ المسألة الّثانية: اعتماد ابن الرامي القياس كدليل أصولّي:
القيــاس دليل أصولــّي معتمد عنــد الكثير من أئمــة المذاهب  إنّ 
وعلمــاء األصول، وهو من أدلّــة المذهب المالكي، وقد أشــار إلى هذا 
أحمد بن محمد بن أبي كف في منظومته التي شــرحها محمد يحيى بن 
عمر المختار بن الطالب عبد اهللا في كتاب ســّماه: «إيصال الّسالك في 

أصول اإلمام مالك»، حيث قال: [الرجز].

1 ـ األصفهانــي: بيان المختصر، 5/3، تحقيــق محمد مظهربقــا، ط 1، 1986م، جامعة أمّ 
القرى بمكّة المكّرمة.

2 ـ الشــيرازي: اللّمع في أصول الفقه، 102. ـ بيان المختصر، 14/3. ـ حســب اهللا، علي: 
أصول التشريع اإلسالمي، 124، ط 2، 1964م، دار المعارف بالقاهرة، مصر.

3 ـ حسب اهللا، علي: أصول التشريع اإلسالمي، 124.
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األَغْر َمْذَهــُب  الَمْذهــِب،  َعَشـــْرأَِدلــُة  ــتّـَة  ِسِِِِِ اإلَمــاُم  مالــُك 
الســنّه  نـص  ثــم الِكتاِب   ــْهنــص الِمنـ لَـــهُ أََتــم ُة َمـــْن  ســنـ
وعَمــْل وَقْيـــٌس  ِإْجَمــاعٌ  ــَة  ُســوِل أَْســَخى َمْن َبَذْلثُم َمِدينَُة الر
واالستحســاْن َصْحِبـــِه  رُْجَحاْنوقــوْلُ  لَـــهُ  َمـــا  اقتضــاءُ  وهو 
َينْقَـِذْف َدِليــٌل  هــوَ  بــْل  1ِفي نفِس َمــْن باالْجِتهَــاِد ُمتِصْف1وِقيــَل: 

والمتتبّع لمــا ورد بكتاب «اإلعــالن بأحكام الُبنيــان» البن الرامي 
يلحظ استدالله بالقياس، وفيما يلي أنموذجان حول هذا االستدالل:

أ ـ األنمـــوذج األّول: [الكالم في أرباب الـــّدرب، إذا اجتمعوا على 
إصالح دربهم وأبى بعضهم]:

ورد بكتاب «اإلعالن بأحكام الُبنيان» حول هذه المسألة ما يلي:
(قال المعلم محمــد ـ رحمه اهللا تعالى آمين ـ: ومن كتاب مســائل 
ُســئل عنها الفقيه القاضــي أبو عبد اهللا بــن الحاج فأجــاب: إذا اّتفق 
الجيران على اســتئجار من يحرس زرعهم أو جنّاتهم، فأبى بعضهم من 
ذلك فإنّه ُيجبر على االســتئجار معهم، وبذلك أفتى محمد بن عتاب في 
الّدرب يتّفق الجيران على إصالحــه ويأبى بعضهم من ذلك، فإنّه ُيجبر 

من أبى أن يؤّدي ما جاء عليه من إصالح الّدرب مع جيرانه.
قال المعلم محمد: وقد نزلت هذه المســألة عندنا كثيرًا، فســألني 
بعض أهــل درب أرادوا إصالح دربهم أن يفرض عليهــم ما يصلحون به 
دربهم، وُيجبر من أبــى أن ُيؤّدي مع جيرانه ما يلزمــه، فأخبرُت بذلك 
ـ :  الّشيخ الفقيه القاضي أبا إســحاق بن عبد الّرفيع ـ وفّقه اهللا تعالى 

1 ـ ابن الطالب عبد اهللا، محمد يحيى،: إيصال الّسالك في أصول اإلمام مالك، ص ص 38، 
39، ط 1346هـ، المطبعة التّونسيّة، نهج سوق البالط عدد 57 بتونس.
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هل يجبر من أبى على أن يؤّدي ما يلزمه أم ال؟ فقال لي: ال ُيجبر أحد 
على ذلك، وال يصلح شيء من الّدرب حتّى يجتمعوا على ذلك.

أصل  قال المعلم محمد: (وهو أظهر للقياس في مســائل كثيرة؛ ألنّ 
مع شريكه في أصل يكون  المذهب أنّه ال ُيجبر الّشريك أن يعمل شــيئاً 
بينهما مــن دار أو جنــان أو فدان أو جــدار، فأحرى فــي الّزقاق فيما 

ال يملكه، فال يجبر أحد على ذلك)1.
العبارة الّدالة على اســتدالل ابــن الّرامي بالقيــاس هي قوله:  إنّ 
«وهو أظهر للقياس في مسائل كثيرة»، وعمله التأصيلي يتمثّل في قياس 
عدم جبر شــريك على إصالح درب في حّي سكنّي على ضابط فقهّي في 
المذهب المالكي، وهو عدم جبر الّشريك على فعل شيء مع شريكه في 

أصل يكون بينهما من دار أو جنان أو فدان أو جدار.
ويلحظ المعلم محمد أنّه إذا لم يجز جبر الّشــريك على فعل شيء 
مع شــريكه فيما يملكه معــه، فمن باب أولــى أن ال يجــوز جبره على 
القيام بعمل فيما ال يملكه وهو الزقاق، وقد عبّر عن هذا المعنى بقوله: 

«فأحرى في الّزقاق فيما ال يملكه».

ب ـ األنموذج الّثاني: [الكالم في الّتداعي في الّتخوم]:
ورد بكتاب «اإلعالن بأحــكام الُبنيان» حول هذه المســألة ما يلي: 
(قال المعلّم محّمد: ال يخلو هذا التّخم2: إّما أن تكون األرض متســاوية 

في االرتفاع، أو تكون أرض أحدهما أعلى من أرض اآلخر.

ـ 310. 1 ـ ابن الرامي البنّاء: اإلعالن بأحكام الُبنيان، 309/1 
2 ـ «التّخوم: الفصل بين األرضين من الحدود والمعالم، والتّخم: منتهى كلّ قرية أو أرض، 
يقال: فــالن على تخم مــن األرض، والجمع: تخوم مثــل: فلس وفلوس، وقــال الفراء: 

تخومها: حدودها».
ـ ابن منظور: لسان العرب، 296/1، مادة (تخم).
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فإن كانا متساويتين فحكمهما كحكم الجدار بين الّرجلين يكون لمن 
أو نكال جميعاً، يكون  حلف أنّه له دون من لم يحلف، فإن حلفــا جميعاً 

بينهما نصفين)1.
المتأّمل في هــذا المثال يلحظ اعتماد  إنّ 
ابن الرامي علــى القياس، وذلك بقياس حكم 
ملكيّة التّخم في األرض المتساوية في االرتفاع 
على حكم الجــدار بين الرجليــن، فقد ألحق 
في  المعلم محمد حكم التّنازع في ملكيّة ُتْخمٍ 
أرض متساوية االرتفاع بحكم التّنازع في ملكيّة 
الجدار بين الّرجلين، فبيّن أنّه لمن حلف دون 

من لم يحلف، وإن تســاويا في الحلــف أو النّكول كانا مشــتركين فيه 
باقتسامه نصفين.

 √OÉªàYGh AGQB’Gh ∫GƒbC’G ø«H ¬àfQÉ≤eh ±ÓîdÉH »eGôdG øHG ájGQO
:…ó°UÉ≤ªdG è¡æªdG

منهج  واعتماده  بالخـــالف  الرامي  ابن  درايـــة  األّول:  المبحث  ٭ 
المقارنة بين األّمهات واألقوال والّروايات:

درايته بالخالف واستدالله به:
حاجة الفقيه إلى معرفة أسباب الخالف ال تقلّ أهميّة عن حاجة  إنّ 
المفّســر إلى معرفة أســباب النّزول، وحاجة القارئ إلــى معرفة أوجه 
القراءات، لذلــك أورد اإلمام الّشــاطبي (790هـ/1388م)2 قول اإلمام 

1 ـ ابن الرامي البنّاء: اإلعالن بأحكام الُبنيان، ج2، ص486.
=2 ـ (هو إبراهيم بن موســى بن محّمد اللّخمي الغرناطي الشــهير بالشاطبي: أصولي حافظ 

 ’ ¬qfCG  ÖgòªdG π°UCG  q¿EG
 πª©j ¿CG  ∂jô q°ûdG  ôÑéj
 π°UCG  »a ¬μjô°T ™e kÉÄ«°T
 hCG  QGO øe Éª¡æ«H ¿ƒμj
...QGóL hCG ¿Góa hCG ¿ÉæL
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مالك (179هـ/795م)1: «ال تجــوز الفتيا إّال لمن علم ما اختلف النّاس 
فيه، فقيل له: اختالف أهل الّرأي؟ قال: ال، اختالف أصحاب محّمد ! 

وعلم النّاسخ والمنسوخ من القرآن ومـن حديث الّرسول ! »2.
ومن خالل كالم الّشــاطبي تبرز أهميّة معرفة الخالف فيما لم يرد 
فيه نّص قطعّي من الكتاب والســنّة، أو لم يجمع عليه الّصحابة وُعلماء 

المسلمين.
ـاء أهميّة معرفة الخالف داخل المذهب أو  وقد أدرك ابن الرامي البنـ
حتّى خارجه، فنجده كثيرا ما يستدلّ به، ومن استدالالته بالخالف ما يلي:

(الكالم في اختالف أهل الّنظر في العيوب والّضرر والّشهادة في 
ذلك):

ورد بكتاب «اإلعالن بأحــكام الُبنيان» ما يلي: «قــال المعلم محمد: 
واختلف في شــهادة من ينظر في عيوب الّدور واألرجاء والّطبيب هل هي 
شهادة أو إخبار، واختلف أيضاً هل ُيقبل في ذلك قول واحد أو اثنان، وهل 
يكون مّمن ُيرضى قوله، عدًال أو مســخوطاً؟ فقال ابن كنانة في العتبيّة: 
عّمن ينظر في العيوب هل يكتفي بقول واحد أو اثنين فقال  ســألت مالكاً 

من أهــل غرناطة، كان من أئّمــة المالكيّة. من كتبــه: «الموافقات فــي أصول الفقه»، 
مطبوع و«االعتصام في أصول الفقه»).

1 ـ (هــو مالك بن أنس بن مالك األصبحي الحميري، أبو عبــد اهللا: إمام دار الهجرة وأحد 
األئمة األربعة عند أهل الســنّة وإليه تنســب المالكيّة، مولده ووفاتــه بالمدينة، صنّف 
الموّطأ، وله رسالة في الوعظ وكتاب في المســائل ورسالة في الرّد على القدرّية، ُولد 
ســنة 93هـ الموافق لـ 712م، وتوفي ســنة 179هـ الموافــق لـ 795م). ـ ابن عبد البّر: 
االنتقــاء، 9 - 47. ـ عياض: ترتيب المــدارك، 44/1 وما بعدهــا. ـ الزركلي: األعالم، 

.258 - 257/5
2 ـ الشاطبي: الموافقات، 160/4 - 161، ط  دار المعرفة، بيروت، لبنان، (د.ت).

=
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مالك: إن ُوجد اثنان كان أحســن، وإن لم ُيوجــد فيكتفي بقول واحد إذا 
كان مّمن ُيرَضــى وُينِْفذ القاضي حْكَمــه بقوله، وقال ابــن حبيب: ينفذ 
القاضي الحكم بقول واحد في العيوب وبقــول المرأة الواحدة فيما ينظر 
النســاء، وبقول الّطبيب إن كان على غير اإلســالم؛ ألنّها ليست بشهادة، 

وإنّما هي إخبار للقاضي، فينفذ حكمه بقول واحد منهم في شغله»1.
وقد أورد ابن الرامي في هذه المســألة الخــالف بين اإلمام مالك 

وابن حبيب صاحب الواضحة.
(الكالم في الّشـــجرة تكون في أرض رجل تعظـــم فروعها وتضّر 

بجاره في أرضه):
ورد بكتاب «اإلعالن بأحــكام الُبنيان» حول هذه المســألة ما يلي: 
في الهواء  «قال المعلم محمــد: ال يخلو إّمــا أن يكون عظمها ارتفاعــاً 

صاعدًا أو تخرج فروعها على أرض جاره.
فإن كان عظمهــا ارتفاعاً صاعدًا في الهــواء فأظلّت بأرض جاره أو 
داره، فإنّهــا ال تقطع عنه؛ ألنّها كالُبنيان يبنيــه الّرجل في أرضه وداره 
يمنع به عن جاره الشــمس والريح فال كالم لجــاره في ذلك، وكذلك 
الّشجرة ما لم تمل عن هواء صاحبها إلى هواء جاره، قال المؤلّف: وال 

أعلم في ذلك خالفاً. واختلف إذا خرجت الفروع إلى هواء جاره:
قال المعلم محّمد: قال ابن القاســم: إن كانا هما أنشآها فالمضّرة 
تقع فيمــا بينهما، وليس ألحدهمــا أن يضّر بصاحبــه، وإن كانا ورثاها 
أو اشــترياها أو دخلت عليهما بفائدة ثّم تقاســماها، فليس لمن عظمت 
الّشجرة في أرضه وانتشــرت فيها حتّى أظلّتها ومنعته منفعتها أن يقطع 

1 ـ ابن الرامي: اإلعالن بأحكام البنيان، ج1، ص ص 357، 358.
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أنّها شجرة تزيد  ذلك، وذلك أن بقسمتهم أو اشــترائهم إّياها قد علماً 
وتعظم، فــإذا عظمت وانتشــرت عند أحدهمــا كما وصفنــا، لم أر أن 
تشمر وال أن تحول عن حالها وإن كُثر انتشارها؛ ألنهما على ذلك العلم 

َما واشتريا. بالِعَظم َقس
القــول الثّاني: قال أصبغ من العتبية: وقد ســئل عن ذلك ابن نافع 
فقال: أمرها عندي سواء من أّي الوجوه صارت إليهما بإنشاء أو شراء أو 
غيره إذا زادت انبســاطاً أو ظالالً شمرت منها؛ ألنّها ضرر ترّد على من 
دخلت عليه، وال تجوز المقاســمة فيها كما وصفت، وإنّما تقسم األرض 

بشجرها ثّم تعدل بالقيمة والّزيادة والّذراع»1.
والّدليل على دراية ابن الرامي بالخالف في هذه المسألة استدالله 
بقولين فيهــا، فالقول األّول البن القاســم الذي يرى باقتســام الّضرر؛ 
أي: بدفعه معاً في صورة إنشــائهما لها، أّمــا إن حصلت لهما باإلرث أو 

الّشراء، فال شيء عليهما.
والقــول الثّاني: ألصبغ في العتبيّة الذي يــرى ضرورة إزالة الّضرر 

ودرئه في جميع الحاالت ودون استثناءات.

:z¿É«æ oÑdG ΩÉμMCÉH ¿ÓYE’G{ ¬HÉàc »a áfQÉ≤ªdG è¡æe »eGôdG øHG OÉªàYG

أ ـ مفهوم المقارنة:
لغة: هي التقريب بين األشــخاص أو األشــياء لبيان أوجه التّشابه 

واالختالف بينها2.

1 ـ ابن الرامي: اإلعالن بأحكام البنيان، ج2، ص ص 649، 650.
 (André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie: T1, p:154, 10 ème 2 ـ
Edition (1968).
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اصطالحاً: هي النّهــج الذي ُيقارن بين الّصور المختلفة لصنف من 
الظواهر، أو نوع من الموجودات، أو عضو مــن األعضاء، أو وظيفة من 

الوظائف. وطريقة المقارنة هي األداة الُمثلى في منهج علم االجتماع1.
ومــن المعاصرين من أطلــق على مصطلــح المقارنــة المقابلة؛ إذ 
اعتبرها مــن آليات تجديــد المنهــج وتقويــم التــراث، فالدكتور طه 
عبد الرحٰمن بيّــن أنّ «المقابلة تكون من وجهين اثنيــن أحدهما مقابلة 
الّشــيء بما يوافقــه، فتكون حقيقــة هــذه المقابلة هــي المطابقة بين 
الشيئين» والثّاني مقابلة الشيء بما يخالفه، فتكون حقيقة هذه المقابلة 

هي المعارضة بين الشيئين»2.
ب ـ اعتماد ابن الّرامي منهج المقارنة:

الّدارس لكتــاب «اإلعالن بأحــكام الُبنيان» يلحــظ مقارنة ابن  إنّ 
الرامي بيــن األقوال، وذلــك بالترجيح بينهــا بأن يقول: «هــذا القول 
أحســن»، أو: «هذا القول هو األظهر قياســاً». كما يتبيّــن القارئ لهذا 
ابن الرامي ُيقارن بين الروايات واألقوال في المصادر،  أنّ  الكتاب أيضاً 
كقوله مثًال: «هذا القول مثل قول ابن القاســم في المدّونة»، وفيما يلي 

أنموذجان حول مقارنة ابن الرامي:
1 ـ الكالم في ضرر االّطالع من الِكواء3 واألبواب والقضاء في ذلك:

1 ـ صليبا، جميــل، المعجــم الفلســفي، 406/2، ط 1982م، دار الكتــاب اللّبناني ومكتبة 
المدرسة، بيروت، لبنان.

2 ـ عبد الرحٰمن، طه: تجديد المنهج في تقويم التراث، 45، ط 2، المركز الثقافي العربي، 
الدار البيضاء، المغرب، (د.ت).

3 ـ «الكوّ والكوّة: الخرق في الحائط، والثّقب في البيت ونحوه، وجمع الكوّة: كًوى، بالقصر نادر، 
وكواء بالمّد وكوّى في البيت كوّة: عملها، وتكوّى الّرجل: دخل في موضع ضيّق فتقبّض فيه».

ـ ابن منظور لسان العرب، 3964/5، مادة (كوى)، ط. دار المعارف بمصر، (د.ت).
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ورد بكتاب «اإلعالن بأحــكام الُبنيان» حول هذه المســألة ما يلي: 
(من المدّونة قال ســحنون: قلت البن القاســم: «أرأيت إن كان له على 
جاره كوة قديمة أو باب قديم ليس له فيه منفعة وفيه مضّرة على جاره، 
أُيجبر أن يغلق ذلك على جاره، قال ابن القاســم: ال أُجبره على ذلك؛ 
ألنّه أمر لم يحدثه عليه وذلك أمر قديم ال أعرض له، ولم أسمعه من 

مالك، ولكنّه رأيي»1.
قال المعلم محمد: وفي الواضحة ما قال ابن القاسم2.

وابن الرامي قارن في هذه المسألة بين قولين وبين مصدرين؛ ألنّه 
بيّن التشابه بين قولي ابن القاسم في المدّونة وابن حبيب في الواضحة.

2 ـ الكالم في يسير العيب وكثيره وإعداد ثمنه:
ورد بكتاب «اإلعالن بأحكام الُبنيان» حول هذه المسألة ما يلي:

(قال المعلم محمد: وقال الشــيخ أبــو محمد بن أبي زيد 5 : 
«العيــوب في الدور على ثالثــة أوجه، أحدها: عيب خطير يســتغرق 
معظم الثمن أو يخشى منه سقوط الحائط المدعى فيه، فهذا وشبهه 
يثبت له الرّد به، ويرجع بجميع ثمنه. والثّاني: عيب يسير ال ينقص 
من الثمــن فهذا ال ترّد الّدار بــه ولكن يرجع بقيمته كصدع يســير 
فــي الحائط ونحــوه. قال المعلم محمد: وهذا شــبيه لمــا قاله في 

المدّونة»)3.

1 ـ ســحنون: المدّونة، 395/4، كتاب تضمين الصنّاع، باب: في الرجــل ُيريد أن يفتح في 
جداره كوّة أو باباً، ط، دار صادر، بيروت، باألوفست عن طبعة مطبعة السعادة، بمصر، 

سنة 1323هـ.
2 ـ ابن الرامي البناء: اإلعالن بأحكام الُبنيان، 231/1.

3 ـ م. ن، ج1، ص ص336، 337.
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مقارنة ابن الرامي في هذه المسألة كانت بين قول ابن أبي زيد  إنّ 
القيرواني ومــا ورد بالمدّونة، إّال أنّه لم يبيّن في أي ّ األّمهات ورد قول 
ابن أبي زيد القيرواني؛ إذ أغفل هذا األمر، كما لم يشــر إلى صاحب 

القول في المدّونة.

:»eGôdG øH’ …ó°UÉ≤ªdG è¡æªdG :»fÉ qãdG  åëÑªdG

ـ المسألة األولى: تعريف مقاصد الّشريعة وبيان أهّميتها:
التي  األهــداف  هــي  الشــريعة:  مقاصد 
قصدها الّشارع في جميع أحكامه أو معظمها، 
فالّشارع الحكيم لّما شّرع األحكام قصد منها 
حفظ مصالح النّاس، بجلب النّفع لهم، ودفع 
الّضرر عنهم، والمراد بالنّفع ما يراه الشارع 
نفعاً، والضــّر ما يراه ضــّرًا، وليس ما يراه 
لهــم، وال ما يراه النّاس شــّرًا  النّــاس نفعاً 

اإلنسان قد يرى ما ليس بنافع نافعاً، وقد يرى ما يكون غير  لهم، فإنّ 
ضارًّا؛ ألنّــه ينظر بما يوحي به هواه، ولذلك كان الّشــرع حاكماً  ضارّ 

ال محكوماً عليه.
فكلّ ما جــاء به اإلســالم من عقائــد، وعـبادات، وتشــريعات، 
ومبــادئ ونظم وآداب، وســلوك إنّما يتوّخى تحقيــق مصالح النّاس، 
الّدنيا،  الحياة  في  وسعادتهم  لهم،  والّرفاهيّة  الّضرورّية،  وحاجاتهم 
وسعادتهم الخالدة في حياتهم األخرى، والعلماء مجمعون على ذلك، 
والفقه اإلســالمي في جميع مذاهبــه قائم عليهــا، والمصالح أنواع 

ثالثة:

 ¢ù«d Ée iôj ób ¿É°ùfE’G
 iôj óbh ,kÉ©aÉf ™aÉæH
 ;kG qQÉ°V qQÉ°V ô«Z ¿ƒμj Ée
 ¬H »Mƒj ÉªH ô¶æj ¬qfC’
 ´ô q°ûdG  ¿Éc ∂dòdh √Gƒg
¬«∏Y kÉeƒμëe ’ kÉªcÉM
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• النّوع األّول: المصالح المعتبرة: وهي المصالح التي شهد الشارع 
باعتبارها، فتحريم الشــارع للخمر دليل على مالحظــة هذه المصلحة، 
ومثلها المصالح في حفظ النّفس والمال، حيث شرع اهللا تعالى لحفظها 

القصاص وقطع اليد.
• النّوع الثّاني: المصالح الملغاة: وهي المصالح التي شــهد الّشرع 
ببطالنهــا؛ ألنّها ـ وإن لبســت ثــوب المصلحــة ـ في حقيقتها مفاســد 

ومخاطر، وهي مصالح ال يصّح بناء األحكام عليها باّتفاق العلماء.
• النّوع الثّالث: المصالح الُمرســلة: وهي المصالح التي لم يشهد 
لها من الّشــرع نّص معيّــن باعتبارهــا بعينها، وال نّص معيّــن بإلغائها 
وبطالنها، وهي المصالح التي أطلق عليها األصوليّون المصالح المرسلة، 

أي: المطلقة غير المقيّدة بنّص خاّص1.
وجمهور العلماء اعتبروها حّجة شــرعيّة، ومصدرًا وأصًال من أصول 
األحــكام في الوقائع التي ال نــّص فيها من قرآن أو ُســنة أو إجماع وال 

يجري فيها قياس أو استحسان2.

ـ المسألة الثانية: المنهج المقاصدي البن الرامي:
الكتشــاف هذا المنهج وتحقيقه ال بّد من استخراج القواعد الفقهيّة 

التي يستدلّ بها ابن الرامي في كتابه «اإلعالن بأحكام الُبنيان».
وهذه القواعد يجب أن تكون مرتبطة بمقاصد الشــارع، كقاعدة 

1 ـ أديب صالح، محمد، مصادر التشــريع اإلسالمي ومناهج االســتنباط، 290 وما بعدها، 
ط 1، 1423هـ/2002م، مكتبة العبيكان.

2 ـ سلقيني، إبراهيم، مقاصد الشــريعة العاّمة، مقال نشر بمجلّة كليّة الّدراسات اإلسالميّة 
والعربيّة، ص10، العدد3، 1411هـ/1991م.
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المفاســِد مقّدم على جلِب  وَال ِضرار»، و«درءُ  يزال»1 و«ال ضــررَ  «الّضررُ 
المَصالح»2.

فالّدارس لكتاب «اإلعالن بأحكام الُبنيان» يلحظ كثرة استدالل ابن 
الرامي بقاعدة «الضرر ُيزال» وفيما يلي نماذج حول هذا االستدالل:

األنموذج األّول: الكالم في الجدار الّثاني:
ورد بكتاب «اإلعالن بأحكام الُبنيان» ما يلي:

(قال المؤلّف: وهــو الجدار يكــون لرجل واحد وهو ســترة لآلخر 
فينهدم أو ُيريد هدمه ابتــداء هل ُيجبر على إعادته أم ال ُيجبر؟ فنقول: 

هذا الحائط ال يخلو من ثالثة أقسام:
إّما أن يكون حائطاً قوّياً ال يخشى سقوطه فيريد رّبه هدمه. -
أو يكون حائطاً ضعيفاً يخشى ُسقوطه، فيريد رّبه هدمه. -
أو يكون قد انهدم بأمر من اهللا تعالى. -

فيريد  سقوطه،  ال يخشــى  قوّياً  حائطاً  يكون  أن  هو  األّول:  القســم 
هدمه. رّبه 

قال المعلم محمد: إذا أراد صاحب الحائط القوّي هدمه، فال يخلو: 
إّمــا أن ُيريد بهدمه ضررًا، أو منفعة لنفســه، فــإن أراد بهدمه الّضرر 

1 ـ الســيوطي: األشــباه والنّظائر، 83 وما بعدها، ط 1، 1403هـ/1983م، دار الكتب العلميّة، 
بيروت، لبنان. ـ ابن نجيم الحنفي: األشباه والنّظائر، 94 وما بعدها، تحقيق وتقديم محمد 
مطيع الحافظ، ط 1، 1403هـ/1983م، دار الفكر، دمشــق، الزرقاء، أحمد، شرح القواعد 

الفقهيّة، 125، القاعدة 19، ط 1، 1403هـ/1983م، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.
2 ـ المقري: القواعد، 443/2، القاعدة 201، تحقيق ودراســة أحمد بن عبد اهللا بن حميد، 
ط. مركز إحياء التراث اإلسالمي بجامعة أمّ القُرى بمكّة. ـ الزرقا، أحمد، شرح القواعد 

ـ 152، القاعدة، 29. الفقهيّة، ص ص151 
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فال يهدمه، قال ابن القاســم في الُعتبيّة والمجموعة: ليس له هدمه إّال 
بوجه يعلم منه أنّه ال يريد الّضرر، وقاله أشــهب وابن نافع وابن كنانة 
ومطرف وابن الماجشون، وبه أخذ ابن حبيب لقول النبّي !: «َال َضَرَر 

َوَال ضراَر»2،1.
ابن الرامي طبّق المنهج المقاصدي  ويستفاد من هذه المســألة أنّ 
عندمــا اســتدلّ بالقاعــدة الفقهيّة «ال ضــرر وال ضــرار»، وأصل هذه 
القاعدة حديث نبــوّي، والّرســول ! مبلّغ عن رّبه، فهــو يطبّق مقصد 
الّشــارع الحكيم في إبعاد الّضرر عن عباده، وتحقيق كلّ ما يســعدهم 

ويجلب المصلحة لهم.

األنموذج الّثاني: الكالم فيمن أراد أن يحدث حانوتاً:
ورد بكتاب «اإلعالن بأحكام الُبنيان» حول هذه المسألة ما يلي:

قال المعلم محمد: من العتبيّة من كتاب الّسلطان قال عبد الملك بن 
الحســن3: قلت لعبد اهللا بن وهب عن الرجل يفتح فــي ناحية من داره 
حوانيت إلى ســكّة من ســكك النّاس، ولرجل داٌر ُتقابل تلك الحوانيت 
وبابه مفتوح إلى ذلك الزقــاق ُيقابل تلك الحوانيت، فشــكى الجار أن 

الحوانيت تضّر به فيمن يخرج من َخَدِمِه وأهله، فهل يمنع؟

1 ـ مالك: الموّطأ: كتاب األقضية، باب القضاء في المرفق، م20، ج745/2.
2 ـ ابن الرامي: اإلعالن بأحكام الُبنيان، 163/1 - 164.

3 ـ (وهــو عبد الملك بــن الحســن بن محمد بــن يونس بــن عبيد اهللا بــن أبي رافــع، مولى 
رســول اهللا ! ، يكنّى أبا مروان، وقيل: أبا الحسن، ويعرف بزونان من أهل قرطبة، ورحل 
فســمع من أشــهب وابن القاســم وعبد اهللا بن وهب وغيرهم من المدنيّين، كان فقيهاً في 
مذهب مالك، فاضًال ورعــاً، وقد غلب عليه الفقه ولم يكن من أهل الحديث، توفّي ســنة 

232هـ وقيل: سنة 234 هـ).
ـ عياض: ترتيب المدارك، 375/1 - 376. ـ ابن فرحون: الّديباج، 19/2، رقم 7.

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 
ما شــاء من الحوانيت وغيرها، وقال أشهب مثله في كتاب الّسلطان من 

الُعتبيّة أيضا1ً.
ثــّم أورد ابــن الرامي فتــوى أخرى البن 
الحــاج بقوله: (ومن أســئلة الفقيــه القاضي 
أبي عبد اهللا بن الحاج: سئل عّمن فتح حانوتاً 
قبالة باب دار لرجل آخر، وأنّه يطلع منه على 
أســطوان الّدار، فأجاب القاضي أبو عبد اهللا: 
تأّملت السؤال ويؤمر باِني الحانوت أن ينكب2 
ضــرر الحانوت  عــن قبالة بــاب جــاره؛ ألنّ 

شديد، وقد نهى رسول اهللا ! عن الضرر.
قال المعلم محمد: وهذا خالف ما قاله ابن رشــد في أّول المسألة 

واهللا أعلم.
قال المعلم محمــد: وأنا أرى بما قال في هذه الفتوى، ولســُت أرى 

بما قاله ابن رشد3.
وُيســتفاد من قولــه هنا ترجيحــه لفتوى القاضي أبــي عبد اهللا بن 

ـ 273. 1 ـ ابن الرامي، البناء: اإلعالن بأحكام الُبنيان، 272/1 
2 ـ نكبت الّريح نكوباً: مالت عــن مهاب الّريح العادّية، ونكب عنه نكباً: مال عنه واعتزله، 
وفي التنزيل العزيز ﴿ ß  Þ  Ý﴾. ونكّب عنه: عدل وتنّحى، ونكّب الشيء: نّحاه.
ـ  إبراهيم مصطفى: المعجم الوسيط، 959/2، مادة (نكب)، ط 1381هـ/1961م، مطبعة 

مصر.
ـ 277. 3 ـ ابن الرامي البناء: اإلعالن بأحكام الُبنيان، 276/1 

 øY ≠q∏Ñe !  ∫ƒ°S qôdG  q¿EG
 ó°ü≤e ≥ qÑ£j ƒ¡a ,¬ qHQ
 »a º«μëdG ´QÉ q°ûdG
 ,√OÉÑY øY Qô q°†dG OÉ©HEG
 ºgó©°ùj Ée qπc ≥«≤ëJh
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الحاج؛ ألنّه رأى أنّها تتالءم مع مقاصد الّشارع في درء مفسدة عظيمة، 
وهي كشف صاحب الحانوت والجالسين عنده عن دار جاره.

: qπ≤à°ùªdG ó¡àéªdG »eGôdG øHG :ådÉ qãdG  åëÑªdG

رغم كثرة اســتدالله بأُّمات ُكتب المذهب المالكي، واعتماده النّقل 
ابــن الرامي يتدّخل  كمنهج مــن بداية مؤلّفــه إلى نهايتــه، نُالحظ أنّ 
بترجيــح األقوال وإبداء رأيــه والتعليق والمقارنة، وفيمــا يلي أنموذجان 

يدّالن على استقالل ابن الرامي باالجتهاد.

أ ـ األنموذج األّول: الكالم في ضرر الكّمادين1 وهّز األرحية2:
ورد بكتاب «اإلعالن بأحــكام الُبنيان» حول هذه المســألة ما يلي: 
(ومنه قال المعلم محمد: ســألت الفقيه أبا عبــد اهللا محمد بن الغّماز 
ـ وفقــه اهللا ـ في رجل أراد أن يعمل فــي داره رحى، وطلب أن يبعد من 
حائط الجار في الرحي حّدًا يبعــد به عن حائط الجار، فقال لي: ليس 
فــي ذلك حّد، أنتــم أهل المعرفة تعرفــون ذلك كم يبعــد الرحى عن 

حائط الجار، وهذا ال نعلم فيه حّدًا.
قال المعلــم محمد: والذي عندي في الذي ُيريــد أن يعمل في داره 
رحى يتباعد عن حائط الجار ثمانية أشــبار من حّد دوران البهيمة إلى 

1 ـ الكّماد: هو القّصار الذي يدّق الثوب ويحوّره، قال ابن منظور: وكمد القّصار الثوب إذا 
دّقه، وهو كّماد الثوب.

ـ ابن منظور: لسان العرب، 3928/5، مادة (كمد)، ط. دار المعارف بمصر، (د.ت).
2 ـ األرحية: جمــع رحى، والرحى: الحجر العظيم، وهي التــي يطحن بها وُتجمع رحى على 
أَْرٍح، وأرحاء، ورحي، وفي جمعهــا على أرحية مقال، حيث عدها بعــض اللّغويين نادرة، 
وكرهها بعضهــم، ومنعها أبو حاتــم وقال: هو خطــأ، ابن منظور، لســان العرب، ج3، 

ص 1614.
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حائط الجار، ويشــغل ذلك بالبناء، إّما ببيت أو بمخزن أو بمجاز ال بّد 
في ذلك من حائل بالبناء بيــن دوران البهيمة وحائط الجار؛ ألنّ البناء 

يحول بين المضّرة وبين حائط الجار1.
والمالحظ تدّخل ابن الرامي في هذا المســألة بإبداء رأيه ال سيّما 
العمارة والبنــاء، والّدليل على إبــداء رأيه، قوله  وهو مختّص في فــنّ 

«والذي عندي».
فبعد أن سأل الفقيه أبا عبد اهللا محمد بن الغّماز عن المسافة التي 
يجب أن يتركها من يريد أن يســتخدم رحى في داره، بينه وبين جاره، 
بيّن له أنّه األدرى بالجواب؛ ألنّه مختــّص في هذا الميدان، فاجتهد في 
المســألة بقوله: «والذي عندي في الذي يريــد أن يعمل في داره رحى 
يتباعد عن حائط الجار ثمانية أشبار من حّد دوران البهيمة إلى حائط 

الجار»2.

ب ـ األنموذج الّثاني: الكالم في ضرر االّطالع من الِكواء3 واألبواب 
والقضاء في ذلك:

ورد حول هذه المســألة بكتاب «اإلعالن بأحــكام الُبنيان» ما يلي: 
(قال المعلم محمد بن إبراهيم: الكواء على قسمين، قديم وُمحدث، ففي 

سّد القديمة قوالن، والمشهور منهما بقاؤها على حالها.
وفي سّد الُمحدثة قوالن: المشهور عدم بقائها.

قال المؤلّف: القول األّول في ســّد المحدثة مــن المدّونة، قال 

1 ـ ابن الرامي: اإلعالن بأحكام الُبنيان، 217/1 - 218.
2 ـ م. ن، 217/1 - 218.

3 ـ شرحت هذه اللّفظة سابقاً. انظر: الصفحة رقم 97.
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رجًال بنــى قصورًا إلى  ســحنون: قلت البن القاســم: «أرأيت لو أنّ 
وكوّة ُيشــرف منها على  جنب داري ورفعها علــّي، وفتح فيهــا أبواباً 
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  
الخّطــاب 3 أخبرنــا بذلــك ابــن لهيعة أنّــه كتب إلــى عمر بن 
الخّطاب 3 في رجل أحدث غرفة على جاره، ففتح فيها كوى، فكتب 
إليه عمر بن الخّطاب 3 أن يوضع وراء تلك الكوى ســرير، ويقوم 
عليه رجل، فإن كان ينظر إلــى ما في الّدار منع من ذلك، وإن كان 

ال ينظر لم يمنع من ذلك.
قال المعلم محمد: وفي السرير قوالن:

قال ابن أبي زمنين: السرير: فرش الغرفة.
وقال ابن شاس في الجواهر له: السرير هو: الّسلم، وقيل: السرير 

هو الكرسّي وما شاكله.
قال المعلّم محمد: والذي عندي في حّد ارتفاع ما يطلع عليه: أكثره 

خمسة أشبار، وأقلّ ارتفاعه أربعة أشبار1.
فابن الرامي اجتهد في هذه المســألة وكان مســتقال في إبداء رأيه 
بتحديد حّد ارتفاع ما ُيصعد عليه الختبار مدى اّطالع الجار على أسرار 

جاره.
والعبارة الواردة بكتابه والّدالة على اســتقالله باالجتهاد هي قوله: 

«والذي عندي حّد ارتفاع ما يطلع عليه».

1 ـ ابن الرامي البناء: اإلعالن بأحكام البنيان، ج1، ص ص 226، 228.
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والمالحظ أنّه لم ينقل هــذا الّرأي من أّي مصدر آخر، ولم يأخذه 
من أّي فقيه سابق؛ إذ لو فعل ذلك لبيّنه كما كان يفعل في كلّ المسائل 

التي يعتمد فيها النّقل أو التّرجيح.
بعد تتبّع أقوال ابن الرامي ـ في كتابــه «اإلعالن بأحكام الُبنيان» ـ 

يمكن الخروج بجملة من النّتائج، تتمثّل فيما يلي:
• األولى: سالســة اللّغة التي يكتب بها ابــن الرامي؛ إذ هي بعيدة 

عن التّعقيد والغموض.
• الّثانية: كثرة المصــادر التي اعتمدها في مؤلّفــه وتنوّعها، فقد 
رجع إلى عدد كبير من كتب الفقه بأنواعها، المتقّدمة منها والمتأّخرة، 
حيث شــملت مصادره كتب الفقه العاّمة وكتب األقضية واألحكام، وكتب 

الفتاوى، وكتب الوثائق، والكتب المتخّصصة في موضوع البناء.
• الّثالثة: تلخيصه المسائل وحسن عرضها وترتيبها عند تقديمها.

• الّرابعة: تأصيله لألحكام واســتدالله بأصــول المذهب المالكي: 
نة النبوّية، والقياس، والعمل التّونسي، والعرف والعادة. كالكتاب، والس

• الخامسة: ربطه األحكام بالقواعد والوقائع، وذلك بواسطة:
أ ـ ذكر النّوازل والفتاوى التي حدثت في عصره مّما مارســه أو 

سمعه.
ب ـ بيان ما جرى فيه الحكم بتونس في المسائل التي يكون فيها 

خالف في مذهبه.
ت ـ التمثيل على المســائل مــن الواقع الذي ُيمارســه في مهنته 

وُيعايشه النّاس، وذلك مثل التمثيل على عيوب الّدور.
ث ـ بيان الُعرف التونسي في بعض المسائل.
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• الّسادسة: ترجيحه لألقوال.
• الّسابعة: مقارنته بين المصادر وبين األقوال.

• الّثامنة: قدرته على االستنباط والمناقشة وإبداء الّرأي.
• الّتاسعة: استقالله باالجتهاد، خاّصة فيما يتعلّق باختصاصه.

• العاشرة: تمتّعــه بحافظة قوّية مكّنته من اســتيعاب فتاوى عصره، 
ومن النّقل الّصحيح والمقارنة بين المصادر والمراجع التي اعتمدها.

• الحادية عشرة: تأثّــره بعجوز المذهب: ابن رشد الجّد في البيان 
والتحصيل، وبمالك الّصغير في النّوادر والّزيادات.


	أوروبا والمسلمون صورة الآخر رؤية أسيرين أوروبيين من القرن الخامس عشر الميلادي - حاتم الطحاوي
	ترجيح ابن الرّامي البنّاء للأقوال في كتابه الإعلان بأحكام البُنيان - علي العلوي

