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ق األماين اجات وبتوفيقه تتحقّ وبفضله تقضى احل، احلات صّ لاحلمد هلل الذي بنعمته تتّم ا
 والرغبات.

 حنمده على ما أنعم علينا من اخلريات وما صرف عنا من املصائب واآلفات.
 إله إل هللا وحده ل شريك له مصّور املخلوقات واملفّرق بينها يف املواهب والعطاءات. وأشهد ألّ  

إىل اخللق فليس  بعث سالت وآخر منالرّ  متّمم سل و دان حممًدا عبده ورسوله خامت الرّ سيّ  وأشهد أنّ 
 عليه وعلى آله وصحبه سادة السادات.م وسلّ  ى هللاصلّ  –بعده إل انقضاء هذه احلياة 

 أّما بعد:
اس وقضاايهم ويواكب حركة احلياة الدؤوبة وما الفقه اإلسالمي فقه واقعي يعاجل واقع النّ  فإنّ 

ف على أساسها ا من التعامل معها والتكيّ ناس بد  جدات وابتكارات ل جيد الض عنه من مستتتمخّ 
رع يف مما يفتح أمام علماء الشريعة جمالت جديدة لالجتهاد وبيان حكم الشّ ، يف كثري من األحيان 

أي الجتهاد يف البحث عن حكم احلوادث  فهذه األوضاع املستجدة، وهذا أمر ل يتخلّ 
ز هبما شريعة اإلسالم، فاإلسالم يسع  تتميّ تنيرارية اللّ اصييت الشمول والستمواملستجدات، إظهارًا خل
 أحكامها، فلم يقف اإلسالم يف مسريته املباركة عاجزاً عن احتواء اجلديد ول احلياة بكل جمالهتا ويبنّي 

ن فقهاء اإلسالم يف عرضه سره تفنّ وملرونة الفقه وي  ، ما يظهر يف احلياة  لكّل ساع قاصرًا عن التّ 
مما يظهر اقتدارهم على الضطالع هبذه املهمة النبيلة حىت بلغوا وألوان خمتلفة دة تعدّ أبساليب م

ر والتعمية واإلخفاء، وإذا بلغ املرء عرض بضاعته هبذا األسلوب دّل أبساليب العرض أساليب التند  
 وفهم مناسباهتا ، على املادة العلمية اليت يتقنها العه الواسعواطّ  ،اسخعه وعلى فهمه الرّ ذلك على تضلّ 

 لها أبشكال خمتلفة.يث يشكّ حبن يف عرضها حىت صارت من املرونة وربط أطرافها والتفنّ 
مل يظهر هرواب من الواقع والتفافا على  ى أبسلوب اإللغازتعمية أو ما يسمّ وأسلوب اإلخفاء وال

وتفجريها واملفاضلة بل هو أسلوب هدفه متييز املواهب ، ضعفا عن مواجهة اجلديد يف احلياةاملوروث و 
بني األقران وشحذ اهلمم وبعث روح التنافس بني طالب العلم واملقبلني عليه إبلقاء الغوامض وإلباس 

ودوا عليه مع ما قد يفيده هذا األسلوب من أحكام األسئلة بلباس يظهرها خبالف ما تعّلموه وما تعّ 
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ن صنيع ابن فرحون يف املسائل اليت خيتمها وهذا ما نلحظه م ؛ ابقونض هلا السّ جديدة ملسائل مل يتعرّ 
 بقوله هذا على مقتضى املذهب أو على مقتضى القواعد ومل أره منقول.

ه العلماء إىل التأليف فيه والهتمام به إل بعد أن بلغ وهذا األسلوب مل يظهر جليًا ومل يتوجّ 
دت أصوهلا ت املذاهب وحتدّ واستقرّ  فاتانت واملؤلّ الفقه اإلسالمي مرحلة الستقرار ودّونت فيه املدوّ 

 لت واملختصرات والشروح.ومناهجها وكتب علماؤها املطوّ 
 أوال : اإلشكالية:
عرض هبا الفقه اإلسالمي وابلنظر إىل أهنا ل تنتج لغاز الفقهية لوان من األلوان اليت ي  ابعتبار األ

ه غالبًا للطلبة قة يوجّ والدّ  ته اخلفاءوإمنا تطرح املسائل الفقهية أبسلوب طريف ميز  ،يف األغلب فقها
عترب من وجه وهذا األسلوب الذي ي   ،مني لشحذ مهمهم واستثارة فكرهم يف البحث والدراسةواملتعلّ 

 آخر طريقا من طرق املراجعة، فمن خالل هذه الدراسة نّود اإلجابة عن:
 إىل أي مدى ميكن الستفادة من أسلوب اإللغاز؟ -1

 إثراء هذا األسلوب؟ أي جمهود للمالكية يف -2
ة الغواص" لبن فرحون وء على جمهودات املالكية ممثلة يف كتاب "درّ ط الضّ فتأيت هذه الدراسة لتسلّ 

 مظهرة يف الوقت نفسه اإلفادة من هذا األسلوب.
 اثنيا : أهداف البحث:

ي وهذا اللون من أساليب وألوان عرض الفقه اإلسالم،الوقوف على أمهية هذا األسلوب  إنّ 
 :ما يليتظهر في

ه على حنو من ألوان عرض الفقه اإلسالمي، هذا اللون الذي يعتمد السؤال املوجّ  إظهار لون -1
 اخلفاء. اح هذا الغموض ويزيل هذد الغموض، وعلى جواب يوضّ يتسم ابخلفاء والدقة ويتعمّ 

التعليم جتد فيه إبراز القيمة العلمية هلذا األسلوب الفقهي والذي ميكن اعتباره وسيلة من وسائل  -2
ا مسرتحية من تعب التحصيل، مغتنمة وقتها يف التباري ابلبحث عن أجوبة ألسئلة سمتنفّ النفوس 
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أو املعلم على طالبه ليجدد هبا نشاطهم ويدفعهم هبا إىل  ،لغزة يطرحها الشيخ على تالمذتهم  
 ق فيه.وفّ ي وكلهم حيوية ونشاط أيّهم يسبق إىل اجلواب وأيّهم ي  حرّ البحث والتّ 

نهم من اإلملام مبسائل الفقه وإدراكهم لعلوم الشريعة من ر علماء اإلسالم ومتكّ الع على تبحّ اإلطّ  -3
نوا فيه ن الذي جعلهم مقتدرين على صياغة ما متكّ مكّ تفسري وحديث ولغة وأصول وغريها، هذا التّ 

سيط واإلسهاب أحياانً أبساليب متنوعة بني النثر اترة وبني النظم اترة أخرى، متبعني أسلوب التب
وأسلوب اإلجياز والغموض أحيااًن أخرى، وما انلوا الذي انلوه إل ابجلد واملثابرة والرحلة والصرب 

 على الشدائد ومفارقة األوطان وركوب األخطار.

ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يف كتابه "صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم 
م عن أحد ملا تكلّ   ذكرخبار العلماء يف طلب العلم واعتنائهم به فقد والتحصيل" األعاجيب من أ

فاته معاين يف طلبه للعلم ورحلته ومؤلّ السّ  بنوهو أبو بكر سعد  -وما أكثرهم –العلماء 
الذي طاف تلك  ! أي شوق للعلم كان يف قلب هذا العامل اإلنسان؟ -كبربّ  –فقل يل »فقال

ف هذه الكتب اليت يهولك وسائل ضعيفة مضنية إن تيسرت، وألّ  البالد ولقي أولئك األقوام على
ه على ه درّ قها فللّ فها وحقّ د أجزائها، كتبها وحده بقلمه، ومجع مادهتا بنفسه، وألّ مساع أمسائها وتعدّ 

ل من تعب ونصب، وعلى ما بذل من جهود فائقة، وطاقات خارقة يف خدمة العلم ما حتمّ 
 .(1)«زيه عن اإلسالم وعلومه خري اجلزاءوحتصيله، وهللا املرجو أن جي

الوقوف على مدى إسهام علماء املالكية يف خدمة الفقه اإلسالمي وبلون اإللغاز على وجه  -4
وإجياد   لغاز وحاّل لألع هبا العامل إنشاًء ظهر قوة العارضة اليت يتمتّ هذا األسلوب الذي ي   ،اخلصوص

 اجلواب هلا.

 

                                                           
اعتىن إبخراجه وترجم ملؤلفه : سلمان بن عبد عبد الفتاح أبو غدة،  دائد العلم والتحصيل،ش العلماء على صربمن صفحات  (1)

 ،90ص  ،م 2011،ه1432، 10ط ،يع والرتمجة،مجهورية مصر العربيةم للطباعة والنشر والتوز الفتاح أبو غدة، دار السال
91. 
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 اثلثا : أسباب اختيار املوضوع:
وإنطالقاً من مهنة اإلمامة اليت ، اول املسائل الفقهية على وجه خاصلغاز الفقهية تتنابعتبار األ

مع اليت تراتد تظر إىل اختالف شرائح اجملب زادًا معرفيًا واسعاً، وابلنّ هذه املهنة اليت تتطلّ  ،أمارسها
ا يظهر عي إىل إجياد حلول ملوالس ،الع على الغرائبالطبائع من حب اإلطّ  يف ر ّكز وما  ،بيوت هللا

باراة بعضهم لبعض وم،لغاز على اختالف جمالهتا ر الناس يف جمالسهم ابألوتندّ ،من املسائل الغامضة 
فمن هذا املنطلق كان اختيار هذا  ،وغموض من خفاء  تشتمل عليه وما  ،لغازيف البحث عن األ

 املوضوع لألسباب اآلتية:
 ية، فما من فن علمي مهما كان نوعه وسعته ل خيلو من فائدة توسيع الدائرة املعرفية الشخص -1

ع الدائرة املعرفية وتبعا هلا تتوسّ ،الفائدة حمققة  قا ابلفقه اإلسالمي ل شك أنّ فإذا كان متعلّ 
حصيل عن طريق أسلوب اإللغاز لبد وأن فإذا كان التّ  ،فهم األحكام الشرعية جمالسع يتّ و 

 ينتج عنه الفهم الواسع لألحكام.يكون الرتكيز والبحث الذي 

منه، الستفادة درجة الع على هذا األسلوب يف الفقه اإلسالمي ومدى اعتناء العلماء به و اإلطّ  -2
إل من أحاط إحاطة واسعة ابملسائل الفقهية  جادته إنشاًء وحالّ فهذا األسلوب ل يرتقي إىل إ

ان على صيغ األسئلة  املتعامل معه مترّ  يفوهو يرّب  ،بينما الستفادة منه متيسرة ملن رام ذلك
 وما تنطوي عليه من اخلفااي.، مله من األوجه توما حت ،وكيفية اإلجابة عنها

هذا  . الرغبة يف املشاركة إلثراء الدراسة حول هذا األسلوب من أساليب عرض الفقه اإلسالمي -3
السؤال ج إىل تركيز يف فهم األسلوب الذي تَثبت مسائله يف األذهان لكونه غامضا يف ظاهره حيتا 

غز خ اللّ فيرتسّ ، عمال فكر وترٍو يف اإلجابةوغالبًا ما حيتاج إىل إ، فهما ينتج عنه فهم للجواب
 وجوابه.

إنشاء  ومل ل حماولة  ،العًا على أجوبتهافهمًا لصيغها واطّ ، ن على أسلوب األلغاز الفقهية التمرّ  -4
يوجد من مسائله البسيطة ما يستطيع من بضاعته  فهذا األسلوب على صعوبته قد ؛ألغاز فقهية

 . يف الفقه مزجاة أن ينشئ لغزاً فقهيا
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 ا : الدراسات السابقة:رابع
الفنون الفقهية األخرى اليت ختدم الفقه كاألصول  ل يرقى إىل مصافّ  فنّ  األلغاز الفقهية فنّ  إنّ 

ظا واسعًا من الدراسة والبحث، أعين مل ينل حلذلك واملقاصد والقواعد الفقهية والكليات والنظائر 
ومن حيث بيان أمهيتها وفائدهتا، ول تزال ، دراسة األلغاز الفقهية من حيث موضوعها وأسلوهبا 

األلغاز الفقهية ومكانتها حتتاج إىل جهود لتظهر هذا الفن ومكانته، وما كتب  أمهية الكتابة يف بيان
 وهي مقدمات موجزة خمتصرة ، تب املؤلفة يف األلغاز عن األلغاز عمومًا إمنا كتب يف مقدمات الك

هـ يف كتابه "حلية الطراز يف حل 883من ذلك ما ذكره الشيخ أبو بكر بن زيد اجلراعي احلنبلي املتويف 
ث يف مقدمة الكتاب عن أمهية األلغاز مسائل األلغاز على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل" الذي حتدّ 

فإن ألغاز املسائل »، حيث يقول: غزيها وأردف ابلكالم عن تعريف اللّ مث نوع، هتاومستندها وفائد
ط اهلمم على استحضار أحكام احلوادث. تثري النفوس وحترك البواعث وتنشّ  برمزها من السائل مما 
حضره ابن عمر، ونقله  قد  هذا املعىن مع أصحابه وتعاطاه و -عليه السالم –وقد سلك املصطفى 

إن من الشجر »قال:  أن النيب  -رضي هللا عنهما –رواه عن ابن عمر البخاري يف صحيحه و 
. فاستحييت، ل يسقط ورقها وإهنا مثل املسلم، حدثوين ما هي؟. فوقع يف نفسي أهنا النخلة  شجرةً 

 ؟ مث قالوا حدثنا ماهي اي رسول هللا
 .«هي النخلة»قال: 
ابب طرح اإلمام على أصحابه »لبخاري: وقد قال ا، ظ للمسائل املشكلة تنبيه على التيقّ وهذا 

 املسألة.
ول يدرك ابلتأمل والفكر، وهذا ل يدل ،  واعلم أن من األلغاز ما ل يدرك إل ابلتوقيف عليه 

 العلم به ول اجلهل على شيء ابلكلية، وإمنا هو إتعاب لألنفس وضياع لألزمنة.
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رة الستحضار وإصابة الفكر وجودة الذهن  ومنها ما يدرك غالبًا بغزارة العلم وإدامة العمل وكث
 .(1)«كقولنا إنسان أتلف ماله وجب على غريه ضمانه، وهذا القسم هو املثري للفوائد واملقيد للشوارد

ة الغواص" مل يتحدث سوى عن فائدة وكذلك ابن فرحون يف مقدمته املوجزة يف كتاب "درّ 
. بينما جند الكالم عن األلغاز الفقهية متناثراً (2)األلغاز ومستندها من السنة املطهرة وابختصار شديد

 وابن السبكي والبقاعي. (3)يف كتب األشباه والنظائر كما حتدث عنها ابن جنيم
أما إفراد فن األلغاز الفقهية ابلدراسة النظرية اليت تبني مكانتها وأمهيتها وت عّرف هبا وت ظهر أثرها 

تسليط الضوء على منهج حبث حاول كاتبه  عليه إل على تلعظفر يف حدود ما اطّ فلم أ، يف الفقه 
: "منهج األلغاز وأثره يف الفقه اإلسالمي" للدكتور عنوان البحث هو األلغاز وفائدته وأنواعه وأمهيته 

عن األلغاز يف تسعة مباحث وخامتة، مبتدائ ابلتعريف  حبثه الذي حتدث يف  ،عبد احلق محيش
جًا على جمالت األلغاز وبعض الكتب م إضافة إىل األمهية واخلصائص معرّ واملرادفات مث النشأة واحلك

لع يف حدود حبثي على أي كتاب تناول ومل اطّ ، ختمها بنماذج من األلغاز الفقهيةفة فيها املؤلّ 
 أكثرم هتتّ   املوضوع كما تناوله الدكتور عبد احلق محيش اللهم إل بعض املقالت اليت ل جديد فيها،

 .ابأللغاز طرحاً وحال  م  ما هتتّ 
أما من حيث دراسة ألغاز ابن فرحون  ؛هذا من حيث موضوع األلغاز الفقهية كفن من الفنون

فلم جند يف حدود  . تكون منعدمة ل تكادو ق  أ؛ غواص فالدراسة شحيحة إىل حد بعيدة الأو درّ 
ب املغربية يف كتاهبا املعنون ة الغواص إل ما كتبته األستاذة جنيبة أغراالع ما كتب عن درّ الطّ 

ثت عن القاضي ابن فرحون حتدّ  حيث  بـ"القاضي برهان الدين بن فرحون وجهوده يف الفقه املالكي"

                                                           
أتليف: أبو بكر بن زيد  اجلراع، حتقيق : مساعد بن حلية الطراز يف حل مسائل األلغاز على مذ هب اإلمام امحد بن حنبل، (1)

 .13ه  ص 1414، 1ية ، ط، دار العاصمة، الرايض، اململكة العربية السعودقاسم الفاحل

 .64، 63: درة الغواص يف حماضرة اخلواص، برهان الدين بن فرحون املالكي، صينظر (2)

جنيم، ينظر: األشباه والنظائر على مذهب أب حنيفة النعمان، أتليف العالمة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري اببن  (3)
بريوت لبنان، ، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية ، الشيخ زكراي عمرياتخرّج أحاديثه ، وضع حواشيه و ه 970ت 

 .466، صم 1999ه،  1419، 1ط



 

11 

 

ويف الفصل الثاين منه عن ابن فرحون  ، حدثت يف الباب الثالثفت ، إبسهاب عن حياته وآاثره
ة الغواص الذي أشارت رّ د  منها كتابواليت،والتصنيف الفقهي الذي تناولت فيه مؤلفات ابن فرحون 

فتحدثت عن منهج الكتاب ومضمونه مبا جمموعه تسع صفحات إبشارات ، إليه يف املبحث الثالث 
 .(1)خفيفة إىل هذا الكتاب

 ة الغواص ابلدراسة والتحليل.أما إفراد الكتاب ابلدراسة فلم نعثر على كتاب تناول درّ 
 ا : الصعوابت:خامس

 ق هذا البحث صعوابت منها:لقد اعرتضت طري
ث واحد يتحدّ  ببحثفلم أظفر إل  ؛ث عن األلغاز الفقهية منهجاً وأسلوابً ة املراجع اليت تتحدّ قلّ  -1

 . حتليلية عن موضوع األلغاز الفقهية دراسة أتصيلية

من  األلغاز هو صعوبة شق الطريق يف دراسة فنّ   آخرندرة التأليف يف دراسة األلغاز أظهر عائقاً  -2
 يث بيان أمهيتها وخصائصها وما يتعلق بذلك دون رائد أو دليل.ح

 حنوية ن األلغاز أدبية تناولت األلغاز أهّنا ت ورد أنواعاً خمتلفة م املؤلّفات اليت بعض يظهر من خالل -3
، ممّا جعل اإلستفادة منها بعض األحيان متييز بعضها من بعض ، صّعب يفمتداخلةفقهية 

األدبية يف معظمها وأساليبها خصوصا وأّن مستواها الّلغوي  ،عبا نوعا مادراسة أنواعها أمرا صل
  ، حتتاج يف فهمها إىل اإلستعانة مبعاجم كمقامات احلريري . ذات مستوى عال

  ا : منهج البحث وخطته:سادس
 منهج البحث: -1

العلمية والغالب يف إيراد نشأة املؤلف وحياته  ؛سلكت يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي
بينما يغلب املنهج ، ط للضوء على صاحب الكتاب وتكوينهوالعملية املنهج الوصفي ألنه تسلي

 التحليلي على قسم دراسة األلغاز وحتليلها ومنهج املؤلف يف إيراد األلغاز وجواهبا.

                                                           
ينظر: القاضي برهان الدين بن فرحون وجهوده يف الفقه املالكي : جنيبة أغرّاب ، طبع أبمر من امللك حممد السادس ، اململكة  (1)

 .251إىل  143م، من ص  2000  ،ه 1421، ميةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالاملغربية ، 
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 اخلطة: -2
 بنيت هذا البحث على خطة مشلت مايلي:

 الفصل األول : ماهية اإللغاز .
 .حقيقة األلغاز و أنواعهااألول:  املبحث

 غز مرادفاته وأنواعه.املطلب األول: تعريف اللّ    
 لغاز.األ أنواعاملطلب الثاين:    

 وجمالهتا. لغاز وفائدهتااملبحث الثاين: مشروعية األ
 اإللغاز. مشروعية: األولاملطلب     
 .املطلب الثاين: جمالهتا    

 .ابلتأليف الفقهي لغاز وعالقتهنشأة اإلاملبحث الثالث: 
 .لغازنشأة اإلاملطلب األول:     

 .لغاز بفنون شبيهةعالقة اإلاملطلب الثاين:     
 املالكية يف فن األلغاز. إسهاماتاملبحث الرابع: 

 الفصل الثاين: ابن فرحون وآاثره يف املذهب املالكي.
 والعلمية. بحث األول: حياة ابن فرحون الشخصيةامل

 : حياة ابن فرحون الشخصية.املطلب األول    
 املطلب الثاين: حياة ابن فرحون العلمية.    
 املبحث الثاين: آاثر ابن فرحون ومكانته يف املذهب املالكي. 
 املطلب األول: آاثر ابن فرحون.    
 املطلب الثاين: مكانة ابن فرحون يف املذهب.   

 الفصل الثالث: الدراسة التحليلية أللغاز ابن فرحون.
 ة الغواص.رّ املبحث األول:  دراسة كتاب د  
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 املطلب األول: موضوع الكتاب وقيمته العلمية.     
 املطلب الثاين: منهج الكتاب ومصادره.     
 ة الغواص.رّ املبحث الثاين: دراسة مناذج من ألغاز د    
 مسألة إمامة األعمى.املطلب األول: ابب الصالة:      
 الصالة: مسألة الصالة ابلنجاسة.املطلب الثاين: ابب      

 : مسألة ارجتاع الزوجة املطلقة يف احليض.ملطلب الثالث: ابب الرجعةا     
تم   ت تبع ابلفهارس الفنية . ،البحث خبامتة تضّمنت أهم نتائجه وخي 
  
  
  
  

  

  

 
 
  

      
 

    
 
 
 
 



 

 

 

 
 األول الفصل

 لغازماهية اإل
 وفيه ثالثة مباحث

 
 لغاز و أنواعها.ألول: حقيقة اإلاملبحث ا      
 .ا و موقف العلماء منها لغاز و فائدهتاملبحث الثاين: مشروعية اإل      
 .بفنون شبيهة أة اإللغاز وعالقته املبحث الثالث: نش     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لغاز و أنواعها.المبحث األول: حقيقة اإل
 

 املطلب األول: تعريف الّلغز مرادفاته وأنواعه.   

 .لغازاملطلب الثاين: أنواع اإل   
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 لغاز و أنواعها .املبحث األول: حقيقة اإل
 غز، مرادفاته وأنواعه.تعريف اللّ األول:  املطلب

 لغةغز.تعريف اللّ  الفرع األول:
ه: ح فرة والل ْغز  واللَّْغز  والل َغز  والل َغيـَْزى واإلْلَغاز، كلّ » يف لسان العرب:  (1)قال ابن منظور 

 .غزحيفرها الريبوع يف جحره حتت األرض واجلمع ألغاز وهو األصل يف اللّ 
 فر يف جانب منه طريقاً يحف . يقال : ألغز الريبوع إلغازاً  ز  غْ : كاللَّ  ة  وزَ لغ  غيزاء واأل  ى والل  زَ يْـ غَ والل  

 .، وكذلك اجلانب الثالث والرابعوحيفر يف اجلانب اآلخر طريقا
َهةٍ  اللََّغيـْزَاء ممدود وهي َهتَـنْي  ، َتْدخ ل  م ْن ج  َحَرة  اْليَـرَاب يع  ، َتك ون  َذاَت ج  من جهة  َوخَتْر ج    ج 

 ؛هتأخرى، فاستعري ملعاريض الكالم ومالح
 .(2)«واأللغاز طرق تلتوي وتشكل على سالكها

: مي» يف جممل الّلغة:  (3)وذكر ابن فارس أن حيفر الريبوع  غيزاء ممدودواللّ  ك ابلشيء عن وجهه.لاللَّْغز 
 واأللغاز طرق تلتوي وتشكل على سالكها. ليعمّى على طالبه. مث مييل يف حفره

 .(4)«ٌز ول ْغزٌ الواحد: ل غ   

                                                           
هـ، 630ة ، ولد سنملعروف اببن منظور األديب اللغوي، نزيل مصرحممد بن مكرم بن جنيب الدين أبو الفضل ا ابن منظور: (1)

رب يف يب اخلواص من درة الغواص للحريري، اجلمع بني الصحاح للجوهري، لسان الع، من مصنفاته هتذهـ 711وتويف مبصر سنة 
 .1،255معجم املطبوعات  ،525ص، هداية العارفني انظر: ،، روى عنه السبكي والذهيباللغة

ه،  711ي  اإلفريقي، ت ، مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعأبو الفضل، ان العرب  : حممد بن مكرم بن عليسل   (2)
 .  406-405، ص   5م، ج1994 هـ،1414،  3، بريوت، ط دار صادر

ابن فارس: ابو احلسني أمحد ابن فارس ابن زكرايء بن حممد بن حبيب الرازي الزهراوي األشتاجردي، من أئمة اللغة واألدب و  (3)
 من رؤساء أهل السنة اجملودين على مذهب أهل احلديث.

قه اللغة، مقدمة يف النحو. من تالمذته: بديع الزمان اهلمداين و الصاحب ابن عباد. من مؤلفاته: املقاييس واجململ يف اللغة، ف
 .193، ص1ه. األعالم للزركلي، ج395. تويف ابلري ودفن هبا سنة بلغت مؤلفاته ستا وستني مؤلفا

 .810، ص مل اللغة، ابن فارسجم(4)
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يت به تَغز  من الكالم ما ي َشّبه معناه واجلمع ألغاز مثل رطب وأرطاب، وألغزت يف الكالم إلغازًا أالل  
 .(1)مشّبهاً 

 :يف خمتار الصحاح (2)قال الرازي
 .(3)أرطاب كر طب و أْلَغازٌ  واجلمع الل َغز   م راده والسم ىكالمه إذا َعمَّ  أْلَغَز يفل َغٌز: 
 ين لغات:غز مثاللّ  ».اللغوي حيي بن اجلراح ترمجة  يف  (4)  ابن خّلكان وذكر

 ل ْغٌز: بضم الالم وسكون الغني. -1

 ل غ ٌز: بضمهما. -2

 ل َغٌز: بضم الالم وفتح الغني. -3

 تح الالم وسكون الغني.َلْغٌز: بف -4

 َلَغٌز: بفتحهما. -5

 أ ْلغ وزة: بضم اهلمزة والغني وسكون الالم. -6

 ل غَّيـَْزي: بضم الالم وتشديد الغني مع القصر. -7

 .(5)«ل غيزاء: ضم الالم وختفيف الغني مع املد -8
 غز جحر الريبوع بني القاصعاء والنافقاء.وأصل اللّ 

                                                           
 .212املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي، ص (1)
" الصحاح خمتار" مؤلف هـ، 666 ت الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أب بن حممد هللا عبد أبو الدين زين اإلمام هوالرازي:  (2)

 .اجلوهري لإلمام" العربية وصحاح اللغة اتج" كتاب  من وانتقى فيه اختصر الذي اللغة يف
: يوسف الشيخ ه، تح  666لقادر احلنفي الرازي ، ت  ب بكر بن عبد اأهللا حممد بن  بو عبدأ ،خمتار الصحاح  :زين الدين(3)

 .288، صم   1999ه ،  1420،  5صيدا ، ط  ،بريوت ،ملكتبة العصرية ،الدار النموذجيةحممد ، ا

وفيات األعيان  .هو أبو العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أب بكر بن خلكان بن ابول، امللقب بشمس الدينابن خلكان: ( 4)
 .ولد مبدينة أربل )عاصمة إقليم كردستان( وي نسب إىل الربامكة ابألصل يف بعض األحيان .1/5وأنباء أبناء الزمان لبن خلكان، 

ينظر يف ترمجته: نفحات الزهار  يف خالصة عبقات األنوار،  .120معجم املؤرخني املسلمني ليسريي عبد الغين عبد هللا، ص
 .1/220كلي، . وكذا األعالم للزر 47، 46، ص5السّيد علي احلسيين امليالين، ج

 .257وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  ابن خلكان أب العباس مشس الدين أمحد بن حممد، ص(5)
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 فالقاصعاء من القصعة: فم جحر الريبوع. 
 بل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه وخرج.ق    يت من قه الريبوع من جحره، فإذا أ  فقاء: موضع يرقّ اوالن

 بهنتالقاصعاء ويوهذا معلوم لدى أهل البادية، فإذا أرادوا اصطياد الريبوع ضرب أحدهم عند 
ة يف لمسائل احملريّ األخر إىل مكان قريب منه لريى الريبوع إذا خرج من النافقاء. فاستعري هذا اللفظ ل

تشبه  حرية الىت حيتملها جواب الّلغز املختلفة  ة القارئ أمام األوجهحري  فكأنّ  .االلغة والفقه وغريمه
النافقاء اليت اعتمدها الريبوع  ول أي مكان فيه ، ل يعلم أيها سلكالىت الريبوع  نفاقأالصّياد أمام 

 هلنجات
 .ز اصطالحا  غلّ تعريف ال :الفرع الثاين 

علم األلغاز هو علم ي تعرف منه دللة »يف كتابه كشف الظنون:  (1)مة حاجي خليفةيقول العاّل  
األلفاظ على املراد دللة خافية يف الغاية، لكن ل حبيث تنبو عنها األذهان السليمة، بل تستحسنها 

 .(2)«ذوات املوجودة يف اخلارجالاملراد من األلفاظ  يكون وتنشرح إليها، بشرط أن
 فيكاد يكون هذا التعريف عاماً لأللغاز.

كتاب ألغاز احلريري وأحاجيه يف مقاماته تعريفًا خمتصرًا مفيداً   حممد إبراهيم سليم حمقق وذكر
سؤال حمري »دت األمساء فإن هذا الفن يقوم يف أبسط تعريفاته الرتاثية على: حيث قال: ومهما تعدّ 

  .(3)«دوجواب حمدّ 

                                                           
م، 2007ه، 1428ه، دار الفكر، بريوت، لبنان،  1069ت،  حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،( 1)

1 /149.  

م استخدم كاتبا يف نظارة اجليش، وانتقل 1609ه/1017ابلقسطنطينية سنة  حاجي خليفة: امسه مصطفى ابن عبد هللا ولد ( 2)
إىل بغداد وارتقى يف املناصب حىت صار من رؤساء الكتاب. من مؤلفاته: حتفة الكبار يف أسفار البحار و كشف الظنون عن 

عرب ومقتطفات من آاثرهم م. ينظر: أعالم اجلغرافيني ال1657ه/1067أسامي الكتب والفنون. تويف ابلقسطنطينية سنة 
 .1/732س إلياس سركس، ن. وينظر: معجم املطبوعات العربية واملعربة، يو 653للدكتور عبد الرمحان محيد، ص

القاسم بن عثمان  حممد أبو جاب عنها:ألغاز احلريري وأحاجيه يف مقاماته، ألغاز فقهية ، حنوية ،لغوية وأدبية، وضعها وأ( 3)
  .6تعليق وتقدمي، حممد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، ص، عرض و احلريري البصري
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 ز الفقهية واللغوية وغريمها.هذا على عموم األلغا
 أما ابلنسبة لأللغاز الفقهية:

يف الفقه وذلك أنه جرى على ألسنة الفقهاء هلذا األسلوب  اصطالحيفال يكاد يوجد تعريف 
معىن األلغاز معىن معلوم، شائع ل  يف هذا الفن تسمية مسائل هذا الفن ألغازاً، وكأنّ  فني وحىت املؤلّ 

صتهم أبنه سؤال يراد غز ما يدركه خاّ معىن اللّ  منبل حىت عوام الناس يدركون  حاجة لتعريفه وتبسيطه،
جعل العلماء ل يهتمون غز ز ابخلفاء، ولعّل هذا الوضوح يف معىن اللّ اإلجابة عليه، لكن جوابه يتميّ 

ومن الذين وضعوا  ،لأللغاز  تعريفوضع  خاص به، ولكن رغم ذلك حاول البعض  بوضع تعريف
تعليقا على كتاب األشباه والنظائر لبن جنيم، حيث قال يف   زكراي عمريات لغاز الشيختعريفا لأل
األلغاز مجع ل ْغز بضم الالم وسكون الغني أو ضمها، من ألغز كالمه ويف كالمه عمّى »اهلامش: 

ى به واملراد هنا: املسائل اليت قصد إخفاء وجه احلكم فيها ألجل مراده، واأللغوزة ما يعمّ 
 .(1)«متحانال

منهج األلغاز وأثره يف الفقه اإلسالمي من هذا  حبثه حولش يف يعبد احلق مح دكتورواستفاد ال
 لأللغاز الفقهية إبضافة لفظة فقهية للمسائل. اصطالحياالتعريف واعتمده تعريفاً 

املسائل الفقهية اليت » وبذلك يكون التعريف الصطالحي لأللغاز الفقهية كما يلي:فقال: 
صد إخفاء وجه احلكم فيها ألجل المتحان، إذ األلغاز عبارة عن مسائل وفروع فقهية أراد امللغز ق  

إخفاء حكمها لمتحان طالبه ومعرفة مدى قدرهتم وحتصليهم العلمي يف حّلها والوصول إىل املراد 
و أسلوب معقد ذو غز يف الفقه فهأما اللّ » :فقالت غزة جنيبة اغراب عن اللّ ذستاكرت األذ و  .(2)«منها

 ومن جمموع .(3)«طابع خاص يستعمله الفقهاء من أجل املبارزة وشحذ األذهان، وصقل العقول

                                                           
 .341كتاب األشباه والنظائر : لبن جنيم، وضع حواشيه وخرّج أحاديثه،  زكراي عمريات، ص    (1)

 .10، 9منهج األلغاز وأثره يف الفقه اإلسالمي، عبد احلق محيش، ص (2)

 .244، صيف الفقه املالكي،  جنيبة أغرابده القاضي ابن فرحون وجهو  (3)
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يكون أقرب وأوضح وهو:إّن األلغاز الفقهية هي  لعّله هذه التعريفات ميكن أن نستخلص تعريفا
 ز غالبا.طلب توضيحه يف اجلواب مع اإلجياي   خفيا   ن حكماً املسائل الفقهية الىت تتضمّ 

 ذكرها العلماء منها: أخرى ومسميات لأللغاز مرادفات إضافة إىل ما ذكر فإنّ 
 لغاز.: مرادفات اإللثالفرع الثا

يف "هناية األرب يف فنون األدب" الباب اخلامس من القسم الثاين من الفن  (1)النويري يقول
يص والرمز واحملاجاة وأبيات املعاين وللغز أمساء فمنها املعااية والعو »الثاين يف األلغاز واألحاجي: 

ل ومعىن اجلميع ى واملمثّ والتوجيه واملعمّ  واإلشارة واملالحن واملرموس والتأويل والكناية والتعريض
 .(2)«واحد

 :(3)عبد احلق محيش فقال لها وفصّ 
  .العمى من لفظ مأخوذم عّمى من حيث هو مغطّى عنك مسيته  تهرب فإذا اعت -1

مأخوذ من الرمس وهو القرب، « مرموساً »نه سرت عنك َور مس مسيته ث إفإذا اعتربته من حي -2
 رب ليخفى مكانه على ملتمسه.فن وق  د   ب اجلوا نّ أفك

وهذا خيتص ، وإذا اعتربته من حيث إن معناه يؤول إليك، أي راجع وآيل إليك مسيته أتويال  -3
 .فظ والتأويل خيتص ابملعىنفسري خيتص ابللّ خبار والتّ ابآلايت واأل

                                                           
-1278 -هـ733 -677أمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري ) (1)

السلطان م(، عامل حباث غزير الطالع. نسبته إىل نويرة )من قرى بين سويف مبصر( ومولده ومنشأه بقوص. اتصل 1333
وتوىل نظر الديوان  الناصر ووكله السلطان يف بعض أموره، وتقلب يف اخلدم الديوانية، وابشر نظر اجليش يف طرابلس،امللك 

ابلدقهلية واملراتحية، وكان ذكي الفطرة، حسن الشكل، فيه أرحيية وود ألصحابه وله نظم يسري ونثر جيد. ويكفيه أنه مصنف 
ًا وهو أشبه بدائرة معارف ملا وصل إليه العلم عند العرب يف عصره. ينظر :   ط( كبري جد -)هناية األرب يف فنون األدب

 .1/165األعالم للزركلي ، 
د علي منشورات حمم ،لدين أمحد بن عبد الوهاب النويري، تح: حسن نور الدينهناية األرب يف فنون األدب:  شهاب ا (2)

 .155، 154 / 3 د ت،  ،لبنان، د ط ،بريوت ،، دار الكتب العلميةبيضون
 .12، 11منهج األلغاز وأثره يف الفقه اإلسالمي، عبد احلق محيش، ص (3)
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وهذا خيتص مبشكل  ،  «عويصاً »وإذا اعتربته من حيث صعوبة فهمه واعتياص استخراجه مسيته  -4
 يقال مسألة عويصة وعلم عويص. ؛كل علم

ريّبك ك به، أي استخرج مقدار حجاك وهو عقلك، أو غريك حاجّ  وإذا اعتربته من حيث إنّ  -5
 حدها أحجية.اله أحاجي و ومسائ«. حماجاة»يف استخراجه من احلجو وهو الوقوف واللبث مسي 

إلغازاً مأخوذ  هإذا اعتربته من حيث إنه قد ع مل له وجوه وأبواب مشتبهة مسيته ل غزاً ومسيت فعلو  -6
 من لغز الريبوع.

وإذا اعتربته من حيث إن واضعه كان يعاييك، أي يظهر إعياءك وهو التعب فيه يسمى  -7
 «.معااية»

والشيء مرموز، والفعل رمز، وقريب « رمز»قلت  واضعه مل يفصح به وإذا اعتربته من حيث إنّ  -8
 منه اإلشارة.

كتب »أو « أبيات املعاين»ما يف الشعر مسيته وإذا اعتربته من حيث استخراج كثرة معانيه ولسيّ  -9
 ألدب والشعر.ابص توهذا خي« املعاين

 ه.، ومسيت فعله التوجي«الـم َوجَّه  »دة مسيته وإذا اعتربته من حيث هو ذو وجوه متعدّ  -10

ومسيت مسائله  ، «حلنا»قائله يومهك شيئًا ويريد غريه مسيته  وإذا اعتربته من حيث إنّ  -11
 .(1)، وقد صنّف الناس يف هذا الفن كتبا كاملالحن لبن دريد«املالحن»

والفقهاء »يف تسميات هذا العلم: احلنفي  (2)احلموي أمحد بن حممد شهاب الدينيقول الشيخ 
ى، واللغويون األحاجي، وذكر ، وأهل الفرائض يسمونه معااية، والنحاة معمّ يسمون هذا النوع ألغازاً 

 .(1)«هذا النوع يسمى أيضا املغالطات املعنوية بعضهم أنّ 

                                                           
 .13منهج األلغاز وأثره يف الفقه اإلسالمي، عبد احلق محيش، ص (1)
من علماء احلنفية، محوي األصل، هـ(، 1098)ت:  أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين احلموي احلنفي(2)

ط( يف  -وصنف كتبا كثرية، منها )غمز عيون البصائر  .كان مدرسا ابملدرسة السليمانية ابلقاهرة، وتوىل إفتاء احلنفيةمصري.  
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ة : ما طَت. واأل غ ل وَ أن تقول للرجل: َغلط   طوالتغلي» خب من صحاح اجلوهري:ويف كتاب منت
 .(2)« به من املسائلط  يـ ْغل

 حلي كمال لأللغاز مرادفات أخرى منها:وقد ذكر األستاذ عبد ا
 .(3)املرتجم،  األ دعية،  األ لقية  

 لغاز و اجملاز و التورية.: الفرق بني اإلالفرع الرابع
ف اجلرجاين اجملاز بقوله:إسم ملا أريد به غري ما وضع له ملناسبة بينهما :كتسمية الشجاع أسدا ، عرّ 

من حمل احلقيقة  كاملوىل مبعىن الواىل .مسي به ألنه متعدّ    ؛إذا تعدى :ازوهو مفعل مبعىن فاعل من ج
جتّوز احلقيقة ، فإّن  نفه ابن حجة احلموى يف كتابه خزانة األدب : اجملاز عبارة عوعرّ إىل حمل اجملاز .

 ومن . املراد منه أن أييت املتكّلم بكلمة يستعملها يف غري ما وضعت له يف احلقيقة يف أصل الّلغة 
 شعرية قول العتاب :مثلته الأ

 حبّوارين ساهرة       حىت تكّلم يف الّصبح العصافري يل اي ليلة                        
اإليهام والتورية  . وأّما التورية فعرّفها إبن حجة احلموي فقال : التورية يقال هلا :قوله ساهرة :جماز 

املسمى .ألهّنا مصدر وريت اخلرب تورية إذا سرتته والتخيري .والتورية أوىل يف التسمية لقرهبا من مطابقة 
 يظهر . وأظهرت غريه .كأّن املتكّلم جيعله وراءه حبيث ل

                                                                                                                                                                                     

)كشف وخ( يف مناقب الشافعي،  -ط( و )الدر النفيس  -شرح األشباه والنظائر لبن جنم، و )نفحات القرب والتصال =
 .1/239لي، ...اخل. األعالم للزركالرمز عن خبااي الكنز(

دار ، احلنفي احلموي، شهاب الدين احلسيين أبو العباس، : أمحد بن حممد مكيشرح األشباه والنظائريف غمز عيون البصائر  (1)
 .4/162، م 1985ه،  1405، 1العلمية، طالكتب 

 .38 -1/37منتخب صحاح اجلوهري، ( 2)

 .11ص  ،ه 1401، 1لعربية السعودية، اندي الطائف األدب، ط كمال، اململكة ا  عبد احلياألحاجي واأللغاز األدبية :  (3)
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م لفظًا مفردا له معنيان حقيقيان أو حقيقة وجماز،أحدمها قريب وهي يف اإلصطالح:أن يذكر املتكلّ  
لبعيد ويوّري عنه رييد املتكّلم املعىن االّلفظ عليه ظاهرة ،واآلخر بعيد ودللة الّلفظ عليه خفية ،فودللة 

 . القريب وليس كذلك أّول وهلة أنّه يريد الّسامع فيتوّهم  ،ابملعىن القريب
 مثال التورية : قول أب العالء املعّري

 وحرف كنون حتت راء ومل يكن            بدال يؤّم الّرسم غرّيه النقط                       
ألنّه صّدر بيته بذكر احلروف وأتبع ذلك  ،نّه يريد براء و دال حريف اهلجاءتوّهم أفمن مسع هذا البيت 
 هنا هو املعىن القريب املتبادر أّولً إىل ذهن الّسامع   ابلّرسم والّنقط . وهذا

ّناقة ال، وحبرف النون تشبيه ألّن مراده ابحلرف الّناقة .واملراد غريه وهو املعىن البعيد املوّرى عنه ابلقريب 
وبدال إسم فاعل من دل يدلو إذا  ،رب الرئةوبراء إسم فاعل من رأى إذا ض ،به يف تقويسها وضمورها

وابلّنقط املطر . ومعىن هذا البيت أّن هذه النّاقة لضعفها واحننائها  ،يف الّسري ،وابلّرسم أثر الّدار رفق
ال . وقد تقّدم أّن الّدايل هو الرّفيق  دمثل نون حتت رجل يضرب رئتيها ومل يرفق هبا يف الّسري فهو غري

، ألهّنا لو كانت قوية ذه األوصاف دليل على ضعف النّاقة، واجتماع هغرّي املطر رمسها ويؤّم هبا داراً 
ابعث على شّدة ، وذلك ا مع شّدة شوقه إىل داير أحبابهملا احتاجت إىل ضرب رئتيها وإىل الرفق هب

                                                                                      .   (1)الّسري
املتبادر من يراد منه غري املعىن فبالنظر إىل هذه التعريفات لكل من اجملاز والتورية وأّن كال منهما 

السؤال، بل  ينطوي عليه الذييراد فيها املعىن اخلفي  اليتكبرياً بينهما وبني األلغاز   نرى تشاهباً  ،الّلفظ
 إنّنا جند أّن ابن حجة احلموي يصرّح أّن أحسن األلغاز وأجودها ما اشتمل على تورية حيث قال :

  .(2)«وتقّرر أّن أحسن التعمية يف الّلغز ما أسفر بعد احلل عن تورية بديعة يف ابهبا»

                                                           
 .39، ص2دب وغاية األرب لبن حجة احلموي، جخزانة األ (1)

 .361، صنفسه املرجع (2)
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استعملوه يف مث » :وجيّلي هذا املعىن أكثر مصطفى صادق الرّافعي حني تكّلم عن الّلغز قال 
  .(1)«ابطنها عليه  ظاهرها على غري املوصوف هبا ويدلّ  اإلتيان ابلعبارة يدلّ 

              إلّ أّن اجملاز والتورية خيتّصان ابأللفاظ ، ب إىل حد كبري بني هذه التعريفاتفاملعىن إذا متقار  
 بينما األلغاز ختتص ابألسلوب أكثر. 

 . زاأللغااملطلب الثاين :أنواع  
 . الفرع األول : األلغاز املعنوية

 إىل املوصوف مبجّرد ذكر صفاته الذاتية ،كقول من ألغز يف القلم: اشار فيهوهي ما ي  
    ن َجفن ه  َجار يـــــَوَدمع ه  م           ساجدو َوذ ي خ ضوٍع رَاك ٍع              

َوقـــــــم                       د            اـــــــــــاهت  ــالز م  اخلَمس  أل   .(2)الَبار ي مةم نَقط ٌع يف خ 
وابخلمس األصابع ، وابلدمع املداد  ووضع رأسه على أرض القرطاس، ،فأراد ابلركوع والسجود الحنناء

 وابلباري: من قطّعه وقطّه.
بني عرب واأللغاز املعنوية أرق وألطف وأعز وأشرف، وقد تنافست فيها قدميًا كثري من األمم ما 

وعجم، وهي تدل على طول الباع ورقة الطباع، وسعة اإلطالع، وعظم الضطالع، واملهارة يف البيان 
 وحّدة اجلنان.

   لفظية:ال : األلغازالفرع الثاين 
أو بعض أحرفه تضمينا خفيا  ،ن إمسهذكر كلمات تتضمّ ب شار فيها إىل املوصوفما ي  وهي »

 .(3)«لقلب أو ابحلذف أو التبديلويشار إىل ذلك إما ابلتصحيف أو اب
 

                                                           
 .266، ص3العرب ملصطفى صادق الرافعي، ج آداباتريخ  (1)

ه، تح: عصام 837بن عبد هللا احلموي. ت خزانة األدب وغاية األرب: ابن حجة احلموي، تقي الدين أبو بكر ابن علي ا(2)
 .342، ص2ج، 2004شقيو. دار ومكتبة اهلالل بريوت. دار البحار بريوت، ط: 

 .116 -114، صاألحاجي واأللغاز األدبية، عبد احلي كمال (3)
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 مثال:
بن عمار ببعض أرجاء اشبيلية فلقيتهما امرأة امّر مع وزيره  (1)ما روي أن املعتمد بن عباد»

اسني الذين وكان ذلك مبوضع اجلبّ مت بغري حياء، ذات حسن مفرط، فكشفت وجهها، وتكلّ 
ارين، وقال: اي لتفت املعتمد إىل موضع اجليّ أفارين الذين يصنعون اجلرية إبشبيلية، يصنعون اجلبس واجليّ 

 احلاضرون يف ذلك اسني، فتحريّ ارين ففطن إىل مراده. وقال يف احلال: اي مولي واجلبّ ابن عمار: اجليّ 
 يريد ارين""اجليّ  املعتمد صّحف بعها منهم إل غالية. وذلك أنّ وسألوا ابن عمار، فقال له املعتمد: لتَ 

اسني، يريد به ة إىل أن تلك املرأة لو كان هلا حياء لزاهنا، فقال له ابن عمار: واجلبّ يازين إشار حلبقوله ا
الكلمة من التنقيط هو  مجيلة إل أن اخلنا شاهنا. وخلو تصحيف "اخلناشني"، أي وهو وإن كانت

نقرأها  اسني، ميكن أنارين أو احلياءزين واجلبّ ارين، ميكن أن نقرأها اجليّ الذي أّدى إىل تصحيف اجليّ 
 .(2)«اسني أو اخلناشنياجلبّ 

 الثالث: جماالهتا. املطلب
ة من العلوم قاصدًا اهلدف مل يقتصر أ سلوب األلغاز على علم من العلوم ، بل مشل أنواعًا عدّ 

تتناول بعض املسائل يف علم من العلوم يقصد امللغز إخفاء معانيها، موراًي يف  فذاته والغاية نفسها. 
ذهن املخاطب يف البحث عنها، فباإلضافة إىل علم الفقه فقد سجل أ سلوب كالمه حىت جيهد 

 األلغاز حضوره يف علوم أخرى منها:
 

                                                           
عيم، يلقب ابملعتمد، ابن قريش بن عباد بن عمرو بن اسلم بن عطاف بن ن إمساعيلاملعتمد بن عبّاد: هو حممد بن عباّد بن  (1)

العلم، عرف  ه مبدينة ابجة ابألندلس. إضافة إىل ثرائه متيز حبس سياسي و قدرات فائقة مع وفور العقل وسبوغ431ولد سنة 
. وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب إلبن العماد 109. ينظر: اإلحاطة يف أخبار غرانطة إلبن اخلطيب، صابلدهاء وبعد النظر

 .1/15وينظر: الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة إلبن بسام، . 3/390احلنبلي،
(2)

 .214. شرح مقامات احلريري: الشريشي، ص 5األلغاز و املعميات: األديب حممد األمحدي نويوات، ص  
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 األلغاز يف علم القراءات: الفرع األول : 
فقد نظم العلماء منظومات يف ألغاز مسائل من علم القراءات املهتم ابألحرف واللهجات اليت 

 نزل عليها القرآن الكرمي منها:
شيخ القراء يف زمانه،  (1)غاز مشس الدين حممد بن علي بن يوسف الشهري اببن اجلزريأل -

 هـ، ومنظومته اهلمزية وشرحها بنفسه ومسي شرحه العقد الثمني.833املتوىف سنة 

العالئية: وتشمل مسائل املشكالت يف القراءات العشر لعالء الدين علي بن انصر األلغاز  -
 هـ.1032لدمشقي احلنفي تالدين حممد الطرابلسي مث ا

 مثال:
 ري يف ألغازه:قال ابن اجلز 

 أصال عنه الذي ابإلدغام تالها            وقد أعجميا خاآن أتى نأيو  »              
ين أتى خاآن. البيت: اعلم أهنم نصوا على أنه مل أيت يف الكتاب العزيز خاءان معجمتان من أقوله 

 .[14الرمحن: ] كالفّخارا مثل قوله تعاىل: غري فاصل بينهما فكأنه يعين هبذ
 .[89األنبياء:] د اجلبالووسّخران مع داووقوله تعاىل: 
 (2) «.[ 33عبس:] الصَّاخَّة   وقوله تعاىل:

 

 
 

                                                           
بن  هـ( احلافظ املقرئ شيخ اإلقراء يف زمانه مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي833-ه757ي ابن اجلزر  (1)

يوسف الدمشقي الشافعي، له مؤلفات منها: النشر يف القراءات العشر، مل يصنف مثله، ويل قضاء شرياز. طبقات احلفاظ 
 .549، ص1للسيوطي، ج

ه، تح: مجال بن السيد الرفاعي الشايب،  885:  إبراهيم بن عمر بن حسن ، البقاعي، ت األجوبة السرية عن األلغاز اجلزرية(2)
 .41ص ه: عبد الكرمي إبراهيم صاحل، مكتبة أولد الشيخ للرتاث، د ط، د ت، راجعه وقدم ل
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 علم النحو:يف  األلغازالفرع الثاين : 
ق منها ما تعلّ  يعترب علم النحو من بني العلوم اليت انلت نصيبًا واف رًا من صناعة األلغاز سواء

ن علماء العربية يف صياغة األلغاز نظماً ونثراً ، ومنهم ق ابإلعراب، فتفنّ وما تعلّ أابحلروف، وابملفردات، 
 من خّصها بتأليف خاص وتصنيف مستقل منهم:

هـ، نظم 782التغليب الغرانطي األندلسي ت (1)اإلمام أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن لبّ  -أ
 .  (2)أرجوزة، بلغت سبعني بيتاً وشرحها يف عشرة أْوراق ألغازه النحوية يف

 هـ.905خالد بن عبد هللا بن أب بكر األزهري النحوي من مصر، ت -ب

 النحوي له ألغاز حنوية. (3)مة ابن هشام األنصاريالعالّ  -ج

هـ، نقل كثريًا من األلغاز النحوية عن 1080املالكي ت (4)الشيخ إبراهيم بن حممد السوهائي -د
مفتاح األفهام السنية إليضاح األلغاز »ابن هشام ضّمنها الفصل األول من كتابه ألغاز 
 «.اخلفية

 مثال:
                                                           

هـ(، شيخ شيوخ غرانطة، كان شيخًا فاضاًل متفننًا انفرد 701-782فرج بن قاسم بن لّب التغليب أبو سعيد األندلسي ) (1)
الفضالء. الديباج املذهب  فقه وخترج به مجاعة منين وأصول البرائسة العلم، وإليه كان املفزع يف الفتوى وكان إماماً يف أصول الد

 .140، ص5، األعالم للزركلي، ج139، ص2يف معرفة أعيان علماء املذهب لبن فرحون، ج

 .62م، ص2003هـ/1422الطراز يف األلغاز، عبد الرمحان بن أب بكر جالل الدين السيوطي، املكتبة األزهرية للرتاث،  (2)

(، عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا بن هشام األنصاري، الشيخ مجال الدين احلنبلي هـ708-761ابن هشام ) (3)
النحوي الفاضل العالمة املشهور، لزم الشهاب بن عبد اللطيف بن املرحل وأب حيان والتاج الفاكهاين، له مؤلفات عديدة منها: 

ذهب يف معرفة كالم العرب وشرح ألفية ابن مالك يف كتابه مغين اللبيب عن كتب األعاريب، قطر الندى وبل الصدى، شذور ال
التوضيح، خالف شيخه أاب حيان وكان شافعياً مث حتول إىل احلنابلة. ينظر بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين 

 .147، ص4. األعالم للزركلي، ج69، ص2السيوطي، ج

ائي املالكي األزهري، مقرئ من املشتغلني ابحلديث، نسبته إىل سوها من مصر، من  إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحان السوه (4)
، 1هـ. ينظر األعالم للزركلي، ج1080كتبه: إيقاظ الوسنان يف معاملة الرمحان، الدرر املنثورة وهي رسالة يف القراءات، تويف 

 .96، ص1. معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، ج67ص
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 ما العامل الذي يتصل أوله آبخره ويعمل معكوسه مثل عمله؟
تفسريه: اي: يف النداء مثل اي عبد هللا، فإن آخره وهو األلف متصل أبوله وهو الياء ومعكوسه 

 .أي: يعمل يف النداء كعمل اي
ل يف أبيات يلغز قائلها إعراهبا فتكون يف ظاهرها جمافية وهناك نوع من األلغاز النحوية يتمثّ 

توجيه »كتاب مساه:   (1)اينوللرمّ ، للصواب خمالفة للقواعد، وهي يف حقيقة األمر جيدة وصحيحة 
من تفسري بها على حروف املعجم موردًا كل بيت منها ما حيتمله رتّ « إعراب أبيات ملغزة اإلعراب

 معناه وتوجيه إعرابه، موضحاً مشكله مع جلب النظائر والشواهد من القرآن الكرمي ومن كالم العرب.
 : قول الشاعر:مثال

 هْل ينفع  الثَّوب  الرَّقيق  لدى احلرب   وَ       للوَغى  ثوابن   أب ع ثمانَ  َكَساين          
م رجل وهو املستقى للماء، وثوابن اس توجيهه: أن الكاف للتشبيه ، وَساين فاعل من سنا 

 ة الغىن.ه قال  ثوابن كساين أب عثمان يف الضعف وقلّ ؛ وكأنّ مرفوع لالبتداء خربه للوغى

كتااًب يف األلغاز مساه الطراز يف األلغاز، مث قال نقاًل عن ابن هشام:   (2)ف اإلمام السيوطيوألّ 
 .(3)« املعىن واآلخر ما يطلب به وجه اإلعرابغز النحوي قسمان: ما يطلب به تفسرياللّ  اعلم أنّ »
 

                                                           
هـ(، يعرف ابلخشيدي وابلوراق واشتهر ابلرماين، أبو احلسن 384 -296ي بن عبد هللا الرماين )علي بن عيسى بن عل (1)

أديب حنوي لغوي متكلم فقيه أصويل مفسر فلكي منطقي أصله من سر من رأى، ولد ببغداد، أخذ عن ابن السراج وابن دريد 
مقدمة توجيه إعراب أبيات ملغزة اإلعراب. ينظر معجم والزجاج من مؤلفاته: املبتدأ يف النحو، معاين احلروف، الشتقاق، 

 .317، ص4. األعالم للزركلي، ج162، ص7املؤلفني لرضا كحالة، ج

هـ( عبد الرمحان بن أب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي جالل الدين إمام حافظ 911 -849السيوطي ) (2)
سنة اعتزل الناس وخال بنفسه وانزوى عن  40تيمًا يف القاهرة وملا بلغ (، نشأ ي600مؤرخ أديب، له حنو ستمائة مصنف )

 .301، ص3أصحابه كأنه ل يعرف أحداً منهم فألف أكثر كتبه. ينظر األعالم للزركلي، ج

ه /  1422ة للرتاث، د ط، ه، املكتبة الزهري 911الطراز يف األلغاز: عبد الرمحان بن أب بكر، جالل الدين السيوطي، ت  (3)
 .9، صم 2002
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 األلغاز يف احلساب: الفرع الثالث :  

ل حسابية تدفع الطالب للتطبيق استعمل العلماء ألغاز احلساب وكانت على شكل مسائ
املكناسي  (1)ستخدام القواعد احلسابية املدروسة يف البحث عن حلوهلا. وألب عبد هللا بن غازيوا

عة بفاس وفقيهها املشهور كتاب مساه "بغية الطالب يف شرح منية احلساب" ضمنه بعض شيخ اجلما
 األلغاز.

 يف علم الفرائض:األلغاز  الفرع الرابع:  
وله صلته الوثيقة كذلك بعلم احلساب، ذلك أن علم ، إن علم الفرائض فرع من علم الفقه 

ضية وتقسيم الرتكات، لذلك كثرت األلغاز الفرائض يعتمد أساساً على احلساب يف حل العمليات الفر 
 يف هذا العلم.
قاً ق منها بتقسيم الرتكات وبيان األنصبة أخذ صبغة احلساب، وما كان منها متعلّ فما تعلّ 

 أبحكام املواريث أخذ صبغة الفقه.
ل وإجياد احللو ، وجيد األذكياء وذوو اإلدراكات القوية جمال خصبًا لفرتاض املسائل يف الفرائض 

 غز، اهلدف منه إجهاد الذهن إلجياد احلل املناسب هلذه املسائل.وإنشاء بعضها على صيغة اللّ ، هلا 
رجل مات وترك خاًل وعماً، فورثه اخلال دون العم، وذلك أن اخلال هو ابن أخ امليت وصورة  مثال:

 املسألة:

                                                           
هـ( حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن غازي العثماين املكناسي أبو عبد هللا، مؤرخ 919 -841ابن غازي ) (1)

، له مؤلفات منها: بغية الطالب يف شرح منية احلساب، حاسب فقيه من املالكية، ولد مبكناس وهبا تفقه وتفقه بفاس وهبا تويف
، 5هـ. ينظر األعالم للزركلي، ج858صر خليل، نظم نظائر الرسالة، وجاء يف معجم املؤلفني أنه ولد سنة شفاء الغليل شرح خمت

 .37، ص8. معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة، ج336ص
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ب عم إبن البن، وإبن بنه أمها، فولد لكل منهما إبن، فإبن األأن ينكح رجل امرأة ويتزوج ا
البن خال إبن األب، فلو مات إبن األب عن إبن البن وعن عم أيضا فقد خلف خاله الذي هو 

 إبن أخته وعمه فاملال إلبن أخيه دون عمه. 
 األلغاز يف علم البالغة:  : الفرع اخلامس 

بغة بيانية يف عّد صاحب كشف الظنون األلغاز لواًن من ألوان علم البيان ملا تكتسيه من ص
 ألغاز صاغوها يف هذا النوع من العلوم. تراكيبها ومعانيها، وللبالغيني

 ما جاء منظوماً يف قوهلم: مثال:
 واءـــــــــــــــــــــره ســـــــــــــــــــوما شيءٌ حقيقته جماز         وأولـه وآخ                  
 اءـــــــنـوالب ــــراب حقـــاً له اإلعـ       وفيه صحة وبه اعتالل                    
 أجب عن ذا حيق لك الثناء           فيه حرف مدّ  و ثالثي                    

يراد به كلمة "ابب" اليت هي حقيقة يف األجسام كباب املسجد جماز يف املعاين، كباب : وجوابه 
 الطهارة يف كتب الفقه.

 علم مصطلح احلديث:األلغاز يف  الفرع السادس : 
يف فتح الباري لغزًا يف مصطلح احلديث يصلح أن يكون مثاًل دال   ذكر ابن حجر العسقالين

 :(1)لغاز دخل أيضاً علم مصطلح احلديث وهذا املثال هواإل فنّ  على أنّ 
مراسيل  يقبل من صحاب حديثه مرسل ل يقبله يلغز به فيقال مما وهذا»قال ابن حجر: 

 «.ل من صحب الصحبة العرفيةإ الصحابة يف فكان ل يعدّ . الصحابة
وجوابه: هو النجاشي، وهو من سادات التابعني، أسلم ومل يهاجر، وهاجر املسلمون إىل احلبشة 

 مرتني وهو حيسن إليهم.
 العروض:يف علم األلغاز   الفرع السابع:

                                                           
 .7/4فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر ، (1)
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 وعلم العروض والقافية هو معرفة موازين الشعر وحبوره.
 مثال:

 قعَدا قريبا من ساقية ماء فقال: ألغز به أحد الشعراء لرفيقه ملاّ  ما
 ع لم  العروض به امتزجْ          اي أيها احلَبـْر  الذي                  
  زَجْ ــــــــــــيٌط وهــــــــفيها بس          رًة ــــــــــــا دائـــــلن نـــــّــــ بي                 

، فأجابه أنه يقصد الساقية، حيث إن البسيط هو البسيط وحبر اهلزج ل جيتمعان ومعلوم أن حبر
 . (1)هو الصوت« هزج»املاء، و

 الفلك:يف علم  األلغاز الفرع الثامن :  
 ق ابلفلك والكواكب وما حييط ابإلنسان من جنوم ومساوات وغريها.ويقصد هبا ما يتعلّ 

 مثال:
 لغز يقصد به السماء قوهلم:

  ها األزرقـــــــــــروقـك ملبـســـــــــي           رساء ل تنطقـــــــــء خحسـنا 
 .(2)ي الدجى تربقـون هلا فـعي          وأحسن من كل مستحسن            

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .55عبد احلي كمال، ص األحاجي واأللغاز األدبية: (1)
 .56املرجع نفسه، ص  (2)
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روعية األلغاز وفائدتها المبحث الثاني: مش

. 
 

 املطلب األول: مشروعية اإللغاز.    

 .فائدهتا: املطلب الثاين    
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 وفائدهتا.لغاز مشروعية اإلالثاين:  املبحث 
 . لغازمشروعية اإل: األول املطلب 

 الفرع األول : األلغاز يف السّنة النبوية .
وكل شرائح اجملتمع تضرب بسهم يف هذا الفن  ؛ األلغاز فنَّا يتعامل به العامة واخلاصة يعترب فنّ 

 ألغازاً يبارى هبا بعضهم بعضا. فإذا نزلت إىل مستوى العامة وجدت هلم
اهلدف منها واحد، سواء كانت ألغاز   زايدة إىل ألغاز اخلاصة اليت تنتظم أنواعا شىت من العلوم،

فني يف األلغاز إلجياد دليل شرعي يؤيد هذا املسلك عامة أو ألغاز خاصة، ويسعى ذوو النظر من املؤلّ 
 ويدعم هذا النمط من األساليب.

األلغاز:  مشروعيةم دّلال على  درة الغواص ابن فرحون يف مقدمة الكتابيقول القاضي  
والعمل هبا اثبت يف الصحيح وهي يف البخاري نص صريح. ففي البخاري: ابب طرح اإلمام املسألة »

 .(1)«على أصحابه خيترب ما عندهم من العلم
إ نَّ م ْن »قال:  أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما –فذكر من حديث عبد هللا بن عمر  

فـََوَقَع النَّاس  يف  َشَجر   قال: ؟ الشََّجر  َشَجَرًة َل َيْسق ط  َوَرقـ َها َوإ نَـَّها َمَثل  اْلم ْسل م  َحدّ ث وين  َما ه يَ 
ي أَنَـَّها النَّْخَلة  فَاْسَتْحيَـْيت  مث َّ قَال وافَـ   :َعْبد  اّللَّ  اْلبَـَواد ي قَاَل   ؟َحدّ ثـَْنا اَي َرس وَل اّللَّ  َما ه يَ  :َوَقَع يف  نـَْفس 

   هذا لفظ البخاري. (2)«ه َي النَّْخَلة   :َقالَ فَـ 

                                                           
 .63مقدمة املؤلف: ص (1)

وسننه وأايمه، ألب عبد هللا  –صلى هللا عليه وسلم  –صحيح البخاري، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  (2)
ه،   1422،  1، ط ر الناصر، دار طوق النجاة، بريوت، لبنانه، تح، حممد زهري انص 256حممد بن إمساعيل البخاري، ت 

 .1/34، 62لم، ابب طرح اإلمام املسألة على أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم، حديث رقم كتاب الع
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قال: عبد هللا: فحدثت ابلذي وقع يف نفسي يف ذلك عمر  (1)أ من رواية ابن القاسمويف املوطّ 
 . النـََّعم  م ْن مح ْر   إ يَلَّ  َتك وَن قـ ْلتَـَها َأَحب  فقال: ألن  -رضي هللا عنه –بن اخلطاب 

قال العلماء: يف هذا دليل على أنه ينبغي للعامل أن ميّرن أصحابه إبلقاء املسائل العويصات 
 .(2)ليخترب أذهاهنم يف كشف املعضالت وإيضاح املشكالت

 ويف هذا احلديث فوائد منها:
ى مع بيانه هلم استحباب إلقاء العامل املسألة على تالمذته ليخترب أفهامهم وميتحن أذهاهنم مبا خيف  -1

 إن مل يفهموه ويرغبهم يف الفكر.

 «.ابب الفهم يف العلم» ب عليه اإلمام البخاريوهلذا بوّ ، التحريض على الفهم يف العلم   -2

كان يقصد األلغاز يف كالمه يف بعض األحيان   ففيه دليل على أنه  ، غز مع بيانهفيه جواز اللّ   -3
 شحذاً هلمم أصحابه وأذهاهنم.

تجديد الفكر ليف الذهن و لرتسخ األمثال واألشباه لزايدة اإلفهام وتصوير املعاين واز ضرب ج  -4
 والنظر يف حكم احلادثة.

الـم ْلغ ز  ن لقرائن األحوال الواقعة عند السؤال، وأنّ الـم ْلَغز له ينبغي أن يتفطّ  فيه إشارة إىل أنّ   -5
ما قرّبه كان أوقع ه اباب يدخل منه، بل كلّ ينبغي له أن ل يبالغ يف التعمية، حبيث ل جيعل للم ْلَغز ل

 .(3)يف نفس سامعه

                                                           
هـ(، أو ل  من نقل املوطأ 128-191هو أبو عبد هللا عبد الرمحان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي املصري املالكي ) (1)

قد  -مع ما يتصف به من الفهم والورع –ويقول يف ذلك  إنه  إىل مصر، وكان أبو احلسن القابسي يقدم روايته للموطأ على غريه
اختص مبالك، ومل يكثر من النقل عن غريه، فخلص بذلك من أن ختتلط عليه ألفاظ الرواة، أو تتبدل األسانيد، وإمنا نقل كتااب 

 .337ويت الطنجي، صهـ( حملمد اتَ 1401-1352مصنفاً، فهو وافر احلظ من السالمة يف النقل.ينظر: رحلة ابن خلدون )

 .64درة الغواص يف حماضرة اخلواص لبن فرحون، ص (2)
،  1ه، ج1414، 1ه، دار الفكر، ط  852محد بن علي بن حجر العسقالين ت أ: فتح الباري شرح صحيح البخاري (3)

 .147 -146ص



 الفصل األول:                                                                       ماهية اإللغاز 

35 

 

املؤمن ل  وفيه إشارة إىل أن تشبيه الشيء ابلشيء ل يلزم أن يكون نظريه من مجيع وجوهه فإنّ  -6
 .(1)مياثله شيء من اجلمادات ول يعادله

فكان دافعا  ، ا شرعيا جييز العمل ابأللغازستندم  ي عترب هذا احلديث النبوي الشريف ف إذًا 
 لبحث العلماء يف هذا الفن.

كالمه كما يف   يف  كان أول من استخدم األلغاز   استنادًا إىل ما سبق ذكره من أن النيب 
إ نَّ م ْن الشََّجر  َشَجَرًة َل َيْسق ط  َوَرقـ َها »: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما –حديث ابن عمر 
َوَقَع يف  فَـ  :َعْبد  اّللَّ   مث َّ قَاَل ، فـََوَقَع النَّاس  يف  َشَجر  اْلبَـَواد ي ؟ قال:َحدّ ث وين  َما ه يَ فَ َوإ نَـَّها َمَثل  اْلم ْسل م  

ي أَنَـَّها النَّْخَلة  فَاْسَتْحيَـْيت  مث َّ قَال وا  . «ه َي النَّْخَلة   :قَالَ  ؟َحدّ ثـَْنا َما ه َي اَي َرس وَل اّللَّ   :نـَْفس 
ّل ذلك على جوازه، غز مع أصحابه فداستعمل اللّ  النيب  احلديث: أنّ لل من ووجه الستد

 . لكن بشرط بيانه كما فعل النيب
 .(1)«غز مع بيانهالرابع قيد جواز اللّ »ومن فوائد احلديث اليت ذكرها العيين قوله: 

 أذهان عامل  لفوائد غري ما تقدم: امتحان الاحلديث من اهذا ويف »وقال ابن حجر العسقالين:  
 .(3)األحوذييف حتفة . وكذا قال (2)  « الطلبة مبا خيفى مع بيانه هلم إن مل يفهموه

وإمنا يراد ، من املعلوم أن األلغاز الفقهية إمنا هي مسائل خفي فيها اجلواب وأحكامها جاهزة 
ول هي  وعليه فهي ليست حبواث فقهية، البحث عنها بعد صياغتها مث السؤال عنها أبسلوب خفي 

اجتهادات تنبىن عليها أحكام جديدة، بل هي كما سيذكر يف أمهيتها وفوائدها وسيلة لشحذ األذهان 

                                                           
ه، تح: عبد هللا حممود حممد  855عمدة القاري شرح صحيح البخاري : بدر الدين أبو حممد حممود بن امحد  العيين، ت  (1)

م  2001ه،  1421، 1منشورات حممد علي بيضون لنشر كتب السنة ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ط عمر ،
2/15. 

 .1/145فتح الباري، ابن حجر،  (2)
ه،  دار الكتب 1353، ت رياملباركفو  ، أبو العالحممد عبد الرمحان بن عبد الرحيم:  حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي( 3)

 .8/135العلمية، بريوت،   
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بت أبدلة شرعية اثوطريقة تعليمية وتدريبية هدفها تقوية العقل، فهي إذًا حتوير حلكم شرعي جاهز 
 وإخفائه كنوع من السؤال والختبار لإلاثرة والتعليم ل غري.

عبد احلق محيش شروطًا سبعة جلواز العمل ابأللغاز، قال: يشرتط جلواز  ذا ذكروبناء على ه
 »العمل ابأللغاز الفقهية ما يلي:

 ن من العلوم الشرعية القادر على شرحها وبياهنا.أن تكون األلغاز الفقهية صادرة ممن هو متمكّ   -1

أو يندر ، يستحيل وقوعها عادة أما املسائل اليت  ؛أن تكون األلغاز الفقهية يف املسائل الواقعية  -2
قال عبد احلي كمال يف كتابه األحاجي واأللغاز  جدًا فقد كره مجع من العلماء تكلف مثلها.

أيخذ األقوال الضعيفة أو املسائل الغربية أو املسائل املختلف  وينبغي للملغز ألّ »األدبية: 
 . (1)«فيها

اء بعدم جواز إيراد اإلشكالت واملسائل القوية حبضرة فقد أفىت العلم ؛ ةيعمل هبا أمام العامّ  ألّ   -3
 ابأللغاز ومعلوم أّن هذا الشرط خيتصّ العوام، ألنه قد يكون ذلك سببا إىل إضالهلم وتشكيكهم.

  قوهلم .يتناسب مع مستواهم وع لالتعمية والغموض  تتضّمن شيئا من اليت

بل كلما كان قريباً  ، ْلَغز  له اباب يدخل منه عدم املبالغة يف التعمية واإللغاز حبيث ل يرتك للم    -4
  كان أوقع يف نفس سامعه وكانت الفائدة.

 ؛ب أن يقرن امللغز سؤاله ببعض الوسائل املساعدة يف احللفيستحّ  ؛استخدام قرائن األحوال  -5
  بينما حنن جلوس عند النيب -رضي هللا عنه –ففي رواية أخرى حلديث ابن عمر السابق قال 

 .(2) «...الشََّجر  َلَما بـَرََكت ه  َكبَـرََكة  اْلم ْسل م   م نَ  نَّ إ»مار فقال: يت  جبإْذ أ  

هي »مع الصحابة، فبعد أن سأهلم وعجزوا عن اجلواب قال:   غز كما فعل النيببيان حّل اللّ   -6
 .(3)«النخلة

                                                           
 .56األحاجي واأللغاز األدبية: عبد احلي كمال، ص  (1)
 .7/80(، 5444صحيح البخاري:كتب األطعمة، ابب أكل اجلمار، ) (2)
 .2/15عمدة القاري شرح صحيح البخاري:العيين،  (3)
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من أجل  لعلم وليساأن يكون القصد من وراء األلغاز الفقهية التحريض على الفهم، وطلب  -7
 أو لتعجيز الطالب وتعنيتهم.؛ التفاخر والتباهي 

فهام الطلبة تدريبا هلم ومترينا أذكر فيما سبق أن األلغاز إمنا يؤتى هبا لشحذ األذهان وامتحان 
قد أ لبست لباس التعمية أما إذا كانت هذه األلغاز  ؛وهذا يكون يف حدود للعقل فيها قدرة وحبث

 فهذه خترج عن حّد املسموح به واملقبول إىل حد املرفوض واملمنوع.؛ موض وأوغلت يف الغ  والتعقيد
واعلم أن من األلغاز ما ل يدرك إل ابلتوقيف عليه، ول يدرك »قول اجلراعي يف كتابه حلية الطراز: ي

ابلتأمل والفكر، وهذا ل يدل العلم به ول جهله على شيء ابلكلية إمنا هو إتعاب لألنفس وضياع 
 .(1)«منةاألز 

األلغاز إذا كانت يف املستوى العلمي  ولكننا نالحظ أنّ »ة الغواص: وجاء يف مقدمة حتقيق درّ 
ق غايتها ق أغراضها السالفة، وإمنا تكون عيبًا ول حتقّ هت إليهم تكون مفيدة وحتقّ جّ والثقايف ملن و  

 .(2)«عقول السليمةة إذا أوغلت يف التعمية وابتعدت عن مستوى املخاطبني وجمتها الاملرجوّ 
راعى فيها املستوى العلمي وخيتص بعضها بطبقة كبار العلماء بناء على غزارة األلغاز ي   ومبا أنّ 

عمية والغموض يف األلغاز ليست على مستوى واحد بني الناس  التّ  فإنّ ؛ علمهم واتساع مدركاهتم 
عادي ل تعقيد فيه ول ى لغز د على فئة وهو على فئة أخر كلهم، بل منها ما هو غامض ومعقّ 

 غموض ألن املستوايت ختتلف واملعارف غري متساوية.
هناك نوعًا من األلغاز توغل يف  على أنّ »قال يف مقدمة حتقيق كتاب درة الغواص ما نصه: 

 .(3)«بطبقة كبار العلماء ول تكون يف متناول عامة الناس، بل ختتصّ  تعمية املراد
ومنها ما يدرك غالبًا بغزارة العلم وإدامة العمل وكثرة »طراز: وقال اجلراعي كذلك يف حلية ال

الستحضار وإصابة الفكر، وجودة الذهن، كقولنا: إنسان أتلف ماله وجب على غريه غرامته، وهذا 
                                                           

 31ص اجلراعي، : حلية الطراز يف حل مسائل األلغاز (1)

 .43، صيف حماضرة اخلواص: مقدمة احملققدرّة الغواص   (2)

 .43املرجع نفسه، ص (3)
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 فإاّن     غز: فيما إذا جىن على بعض أطرافه خطأ القسم هو املثري للفوائد واملقّيد للشوارد، وجواب هذا اللّ 
 .(1)«للعاقلة هننضمّ 

وهذا النوع الغامض من األلغاز الذي أوغل يف الغموض واإلهبام هو الذي جعل البعض يعترب 
من هؤلء الرحيب صاحب املنظومة الذي يقول يف  .غز عيبا فضال عن أن يكون وسيلة تعليمية اللّ 

 مقدمة منظومته:
 رّأَ َعـْن َوْصـَمـٍة األَلْـغَـاز  ـــــــــــــــم ــب           الَقـْوَل َعـْن إ جيَـاز   ف ـيه فَـَهـاكَ               

 كما أورد صاحب احلاشية على هذا الشرح بيتني تعيبان األلغاز:
 َها والتزْم حسن األدبفاتـْر َكنْـ            از عيب جيتَـَنبْ ــــــــاأللغ إنّ               

 .(2)ز أعمى ترقى فانقلبـعاج           مــــــــــهلو ـحها قـن أقبـــــــــــــم نّ إ              
رضي هللا  –واستدل من منع هذا النوع من األلغاز مبا أخرجه أبو داود من حديث معاوية 

 .(3)«نـََهى َعن  األ ْغل وطَات  » انه :   عن النيب  -عنه
املسائل ووجوب وفيه كراهية التعمق والتكلف ملا ل حاجة لإلنسان إليه من »قال اخلطاب: 

 .(4)«هبالتوقف عما ل علم للمسؤول 
ذلك حممول على ما ل نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت  وإنّ »وقال احلافظ بن حجر: 

 .(5)«املسؤول أو تعجيزه أو ختجيله وحنو ذلك
                                                           

 .13ص ،: اجلراعي يف حل مسائل األلغاز  الطرازحلية  (1)
 .61/62منت الرحيبة وشرح الشنشوري عليها: ص (2)
،تح :حممد حمي الدين عبد احلميد ،  أب داود:  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شّد اد بن عمرو  سنن (3)

. مسند اإلمام امحد بن 4/65(، 3656يف الفتيا ) التوقياملكتبة العصرية، صيدا، بريوت، دط، دت، كتاب العلم، ابب 
ه، تح: شعيب الرانؤوط، عادل مرشد،  241حنبل: أبو عبد هللا امحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اسد الشيباين، ت 

 .  39/93،  23688م ،رقم  2001-ه  1421، 1ف :عبد هللا بنب حمسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ، ط وآخرون، إشرا

ه  388معامل السنن  شرح سنن أب داود: ابو سليمان امحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطّاب  البسيت املعروف ابخلطاب، ت  (4)
 .4/186، ابب  توقي الفتيا،م  ، كتاب العلم 1932ه / 1351، 1املطبعة العلمية ،حلب ،ط

 .1/146فتح الباري:ابن حجر،  (5)
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 وبصورة خاصة العوام منهم.، وهلذا أفىت العلماء بعدم جواز إلقاء مثل هذه املسائل على الناس 
 فمما جاء يف األشباه والنظائر للسبكي: 

 مسألة:
ق اليهود رجل قال: أان ل أرجو اجلنة، ول أخاف من النار، وآكل امليتة والدم، وأ صدّ 

الفتنة، وأصلي  والنصارى، وأبغض احلق، وأهرب من رمحة هللا، وأشرب اخلمر، وأشهد مبا مل أر، وأ حبّ 
 فر؟.كّ ابة، وأقتل الناس، هل ي  وأترك الغسل من اجلن ، بغري وضوء وتيمم

 .فركّ قيل إن أاب حنيفة سئل عن هذا فقال: ل ي  اجلواب: 
 فيعين إمنا أرجو وأخاف خالقهما.« ل أرجو اجلنة ول أخاف من النار»أما قوله:  -

 و أراد ابمليتة والدم: الكبد والطحال، والسمك واجلراد. -

كما قال تعاىل ؛ أصحابه ليسوا على شيء  إنّ  اليهود والنصارى يف قول كل منهم وبقوله: أ صدقّ  -
   نهم: عحكاية 

   
▪➢  

  
  ▪➢   :البقرة[

113.] 

 ملطر.واهلروب من رمحة هللا: الفرار من ا -

 نا يكره املوت.املوت ألنه حق وكلّ  : الذي يبغضه واحلقّ  -

 كما إذا غصَّ بلقمة فلم جيد إل اخلمر.؛ويشرب اخلمر: يف حال الضطرار  -

  وحيب الفتنة: األموال واألولد على ما قال هللا تعاىل:  -
  

     
 [.28]األنفال: 
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 وابلشهادة مبا مل ير: الشهادة ابهلل ومالئكته وأنبيائه ورسله وهو اإلميان ابلغيب. -

 .وابلصالة بغري وضوء ول تيمم: الصالة على النيب  -

 وابلناس الذين يقتلهم: الكفار. انتهى. -
اب ما ينبغي تركه وكان يف السؤال واجلو »بكي على هذه املسألة فقال: مث عقب اإلمام الس  
 .  ر عليهعزّ همة ما ينبغي أن ي  بامل  ذا القائل ومجعه بني هذه األقوالوتركته، وأقول يف إطالق ه

 ول شك يف حترمي إطالق مثل هذا الكالم لسيما حبضرة من ل يفهم هذه الدقائق.
القوية حبضرة وقد أفىت شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم أبنه ل جيوز إيراد اإلشكالت 

 العوام ألنه سبب إىل إضالهلم وتشكيكهم.
 .(1)«ي ذلك إىل ضاللتهه هبذه العلوم الدقيقة عند من يقصر فهمه عنها فيؤدّ قال: ول يتفوّ 

ف املسائل اليت يستحيل وقوعها عادة وثبت عن مجع من السلف كراهة تكلّ »وقال ابن حجر: 
 .(2)«التنطع والقول ابلظن، إذ ل خيلو صاحبه من اخلطأوإمنا كرهوا ذلك ملا فيه من  يندر جدا،أو 

 .(3):  أنذرتكم صعاب املنطق، يريد املسائل-رضي هللا عنه –قال ابن مسعود 
 . (4)وقال األوزاعي: إذا أراد هللا أن حيرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه األغاليط 

 .(5)شرار املسائل ي عّنتون هبا عباد هللاوعن احلسن قال: أل إن شرار عباد هللا الذين جييئون ب

                                                           
هـ  1411، 1ه، دار الكتب العلمية، ط 771األشباه والنظائر: اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ت  (1)

  325، 324/  2م ،  1991/
 .10/407فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر،  (2)

العظيم :  حممد اشرف بن أمري بن على بن حيدر، أبو عبد الرمحان شرف احلق الصديقى نن أب داودعون املعبود شرح س (3)
ه، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أب داود، وإيضاح علله ومشكالته، دار الكتب العلمية، بريوت  1329ت   أابدي،

 .10/64 ه ، كتاب العلم، ابب التوقي، 1415،  2لبنان، ط

 .10/65ر نفسه، صاملصد (4)
ه، تح :الشيخ عبد هللا درّاز، دار احلديث،  790املوافقات  يف أصول الشريعة :أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، ت  (5)

 .4/317م،   2006ه/ 1427القاهرة ، 
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 هفي مسعتومن أقدم ما »: (1)وذكر اإلمام اتج الدين السبكي يف كتابه األشباه والنظائر
الشامي إىل محاد بن  التاريخيف  -رضي هللا عنه -ابن عساكر  أبو القاسم ما رواه احلافظ (األلغاز)

يسأله عن هذه املسائل: أخربين عن رجل دخل  محيد قال: كتب رجل من أهل العلم إىل ابن عباس
م ليس له حلم ول دم ومل تلده أنثى ول ذكر، وعن شيء تكلّ ،أن يعمل بعمله  اجلنة وهنى هللا حممداً 

وعن شيء قليله حالل وكثريه حرام، وعن رسول بعثه هللا ليس من اجلن ول من اإلنس ول من 
ت من األنبياء، وعن منذر ليس من اجلن ول من اإلنس، املالئكة، وعن نفس أوحى هللا إليها ليس

س ليس له حلم ول دم، وعن نفس خرجت من وعن شيء حرم بعضه وحّل بعضه، وعن شيء تنفّ 
ما ليس هلما دم ول حلم، وعن الرجل الذي مّر يف جوف ليس بينهما نسب ول رحم، وعن اثنني تكلّ 

عليه  –وإن تركته كان حراماً، وعن موسى   ان حراماً قرية خاوية على عروشها، وعن شيء إن فعلته ك
ذين كاان يف وعن الثنني اللّ ، ويف أي حبر قذفته؟  ،كم أرضعته أمه قبل أن تلقيه يف البحر  -السالم

مه هللا ومن محل التوراة إليه، وكم كانت بيت فرعون حني لطم موسى فرعون، وعن موسى حني كلّ 
، ومن كان ؟ ، وكم عاش؟  ، وأخربين عن آدم كم كان طوله؟  إىل موسىاملالئكة الذين محلوا التوراة 

؟ ،  ، ومن كان قبل نبينا ؟  ، ومن كان بعد نوح؟   سله؟ وأخربين من كان بعد آدم من الرّ وصيّ 
، ؟   ، وكم يف القرآن منهم؟  ، وكم كان فيهم من الرسل؟  كم كانوا  -عليهم السالم –وعن األنبياء 

ومل ميت، وعن أرض مل تصبها الشمس إل يومًا واحداً، وعن   من غري ذكر ول أنثىوعن رجل ولد 
 الطري الذي ل يبيض، ول خيضن عليه الطري؟

 كتب إليه:  -رضي هللا عنهما –مت هذه املسائل إىل ابن عباس فلما ق دّ 
صالة عليه ال–أن يعمل بعمله فهو يونس النيب  ي حممد أما الرجل الذي دخل اجلنة وهن   -1

    ❖الذي يقول فيه  -والسالم
   

     :[.48]القلم 

                                                           
 .2/311األشباه والنظائر: للسبكي،  (1)
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   ❖م وليس له حلم ول دم فهي النار، إذ تقول وأما الشيء الذي تكلّ  -2

   :[.30]ق 

اجلن ول من اإلنس ول من املالئكة فهو الغراب الذي بعثه سول الذي بعثه هللا ليس من وأّما الرّ  -3
 هللا إىل ابن آدم لرييه كيف يواري سوءة أخيه.

 ودم ومل تلده أنثى فهو كبش إبراهيم الذي فدى به ولده.  موأما الشيء الذي له حل -4

 يقول عز وجل: بح، إذ س ليس له حلم ول دم فهو الصّ وأما الشيء الذي تنفّ  -5
      

 [.18]التكوير:

           وأ حييت بنفسها غريها فهي البقرة اليت ذكرها هللا يف القرآن يف قوله:أما النفس اليت ماتت  -6
   

✓   
   [.73: ]البقرة 

 -عليه السالم –يبض ومل حيضن فهو الطري الذي نفخ فيه عيسى بن مرمي وأما الطري الذي مل  -7
 فكان طرياً إبذن هللا.

 .(1)وأما الشيء الذي قليله حالل وكثريه حرام فنهر طالوت الذي ابتالهم هللا به -8

 وأما النفس اليت أوحى هللا إليها وليست من األنبياء: فأم موسى. -9

خرج من   يس بينهما نسب ول رحم فهو يونسا النفس اليت خرجت من جوف نفس لوأمّ  -10
 بطن احلوت.

       ا الثنتان اللتان تكلمتا ليس هلما حلم ول دم فهما السماء واألرض إذ يقول هللا تعاىل:وأمّ  -11
   

   ➢ 

                                                           
 .2/211األشباه والنظائر: للسبكي،  (1)
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❖  :[.11.]فصلت 

 ا الشيء الذي مشى ليس له حلم ول دم فهو عصا موسى اليت وأمّ  -12
       :[. 117]األعراف 

 جل الذي مّر على قرية وهي خاوية على عروشها فهو: ارميا.ا الرّ أمّ  -13

يت وأنت فهي الصالة إن صلّ  ا الشيء الذي إذا فعلته كان حرامًا وإذا تركته كان حراماً وأمّ  -14
 سكران ل حيل لك، وإن تركتها ل حيل لك.

مث ألقته يف  ،موسى كم أرضعه؟ فإهنا أرضعته ثالثة أشهر قبل أن تقذفه يف البحر وسألت عن أمّ  -15
 حبر القلزم.

فهما آسيا  -عليه السالم –وسألت عن الثنني اللذين كاان يف بيت فرعون حني لطمه موسى  -16
 ، والرجل الذي كان يكتم إميانه.امرأة فرعون

موسى يوم اجلمعة،  مهللا كلّ  لت التوراة إليه، فإنّ مه هللا تعاىل ومح  وسألت عن موسى يوم كلّ  -17
ونزلت هبا املالئكة إىل موسى يوم اجلمعة، وأمر هللا تعاىل بكل حرف من التوراة  ، التوراة يوأعط

 وحده ل شريك له.فحمله ملك من السماء فال يعلم عدد ذلك إل هللا 

ا األرض اليت مل تنظر إليها الشمس إل يومًا واحدًا فهي: أرض البحر الذي فلقه هللا عز وأمّ  -18
 (1).-عليه السالم –وجل ملوسى 

  ملة اإلنسان ول من اجلن فهي النّ وأّما املنذر الذي ليس من  -19
  

  
    :[. 18]النمل 
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وكان طوله ، وسألت عن آدم فهو أول األنبياء خلقه هللا من طني وسواه ونفخ فيه من روحه  -20
وكان ، ستني ذراعاً، وكان نبيًا وخليفة، وعاش ألف سنة إل ستني عامًا  -وهللا أعلم –فيما بلغنا 

 وصّيه شيت.

سل، وبعد إدريس نوح نبياء؟ كان بعده إدريس وهو أول الرّ وسألت من كان بعد شيت من األ -21
مث لوط ابن أخي إبراهيم مث إمساعيل مث إسحاق مث يعقوب مث   وبعد نوح هود مث صاحل مث إبراهيم

 .يوسف مث موسى مث عيسى فأنزل هللا اإلجنيل، مث كان بعده نيب الرمحة 

، وكان منهم 1275نيب ومخسة وسبعني نبيا  ألف نيب ومائيت –فيما بلغنا  -وكان عدد األنبياء  -22
(. يقول هللا عز 33جند يف القرآن منهم ثالثة وثالثني نبيا )(، 315ثالمثائة ومخسة عشر رسول )

    وجل: 

 ❖    
   

     :[ 164]النساء .
 .(1) انتهى خمتصراً 

 فإنّ  ؤال األول من مسائلهعلى هذه األسئلة وإجاابهتا فقال: وأان استقبح السّ  ب اإلمام السبكيمث عقّ 
عليه  –  هني أن يعمل بعمل يونس ل ينبغي ملا فيه من اإلساءة على يونس نا إطالق القول أبن نبيّ 

 .(2)وكذا أقول: يف الرسول ليس من اجلن ول من اإلنس ول من املالئكة ،-المالس
التعامل ابأللغاز كان شائعاً وكانت املراسالت بني  ومن هذا األثر الذي أورده السبكي ندرك أنّ 

ا على ع فيه، وبني ما يشنّ مناقشة بني ما يقبل وبني ما يردّ  العلماء فيه أمراً مألوفاً، وكانت مسائله حملّ 
 حدود املقبول وجتاوزت ما ل ينبغي جتاوزه. ى يف طرحها أو يف إيرادهاصاحبه إذا تعدّ 

 رعزّ ها أن ي  وهذا ما نالحظه على تعقيب السبكي حني أورد هذه األلغاز ورأى يف بعض
 صاحبها.

                                                           
 .12/318خمتصر اتريخ ابن عساكر،  (1)
 .2/311األشباه والنظائر : للسبكي،  (2)
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 يوجد شيء من األلغاز يففهل  ؛على جواز األلغاز ما دام احلديث قد دلّ وقد يطرح سؤال: 
لت ولقد أتمّ »يف كتابه املثل السائر، حيث يقول:  (1)آن الكرمي؟ وجييب عن هذا السؤال ابن األثريالقر 

ه ل يستنبط ابحلدس واحلزر  ن منها شيئاً، ألنّ القرآن الكرمي فلم أجد فيه شيئاً منها ول ينبغي أن يتضمّ 
 .(2)«كما تستنبط األلغاز

 
 فائدهتا الفرع الثاين:

رضي –حون يف مقدمة كتابه عن بعض من فوائد األلغاز وأمهيتها فقال ث القاضي ابن فر حتدّ 
طلب العلم أشرف  وبعد فإنّ »بعد محد هللا والثناء عليه والصالة والسالم على نبيه حممد:  -هللا عنه

كرم   –  وإمجام نفسه ل بد له منه حتما، فقد قال عليالكتساب وأمساه، وطالبه حيتاج إىل قوة وعزم 
 .«سّلوا النفس ساعة فإهنا تصدأ كما َيصدأ احلديد: ههللا وجه

األذهان،  ألهنا حت دّ ، أبلغاز فروع األصحاب  ، ومن أحسن ما أجم به نفَسه حماضرة الطالب
  .(3)«وتفتح اجلنان، وتفاضل بني األقران

شتبهة يف املسائل امل من وجوه املناظرة بني العلماء األلغاز تعدّ » :وجاء يف الدليل التارخيي 
 .(4)«والدقيقة

 :أهّنا ل يفأمهية وفائدة األلغاز تتمثّ  وعليه فإنّ 
                                                           

 للحديث حافظاً  إماما كان .األثري بن الدين عزّ  احلسن، أبو اجلزري، الشيباين الواحد عبد بن الكرمي عبد بن حممد بن عليّ  هو (1)
 الصحابة أخبار وكتاب التاريخ، الكامل يف : منها كثرية مصّنفات له .قائعهمو  و أخبارهم و العرب أبنساب وخبريا التواريخ، و

-3/348هـ. انظر: وفيات األعيان، 630ابملوصل سنة  تويف .للسمعاين األنساب كتاب اختصر كما الغابة، أسد املسمى
 .4/331. واألعالم، 16/285. وسري أعالم النبالء، 350

ه، املكتبة العصرية، بريوت ، لبنان ، د  638الشاعر: على بن حممد بن الثري، الشيباين، ت املثل السائر يف أدب الكاتب و  (2)
 .2/218ط، د ت،   

 .63مقدمة كتاب درة الغواص:  ص (3)
م  2012ه /  1433، 1الدليل التارخيي ملؤلفات املذهب املالكي: حممد العلمي، دار المان للنشر والتوزيع، الرابط، ط  (4)

 .255ص



 الفصل األول:                                                                       ماهية اإللغاز 

46 

 

ي العقل وتزيده حيث اعتمدها العلماء طريقة من طرق عرض املسائل تقوّ ؛وسيلة لشحذ األذهان -1
 ن هبا وحماولة الكشف عن مسائلها. الفن صاحبه خربة عند التمرّ  اكسب هذوي  ، دربة 

وإمنا ، وهي ليست أسئلة فتاوى يطلب البحث عن حكمها ، ة فمسائل األلغاز أحكامها جاهز 
 املطلوب فيها إظهار احلكم الذي اتسم ابخلفاء يف طريقة السؤال املطروح.

طريق غري مباشر. يقول أبو بكر ب و البحث عن اجلواب من املرءب وتتطلّ ، ي العقل فهي هبذا تقوّ 
ك البواعث ائل مما يثري النفوس وحترّ رمزها من السّ بئل ألغاز املسا فإنّ »اجلراعي يف كتابه حلية الطراز: 

 .(1)«ط اهلمم على استحضار أحكام احلوادثوتنشّ 

فتكون األلغاز مبثابة السرتاحة  ؛حصيل والرتكيزوسيلة إلمجام النفوس وإراحتها من تعب التّ  -2
ركيز كبري ل شك ة التحصيل حتتاج إىل جهد وعزم وتد نشاطها وجّدها، ذلك أن مهمّ فس ل ت َجدّ للنّ 
، دث يف النفس إرهاقًا وتعبًا يسبب هلا امللل والكسلهذا اجلهد املتواصل والرتكيز الطويل حي   أنّ 

د يف النفس نشاطًا ويزيل ملال ويذهب  فإلقاء مسألة حتوي لغزًا وطرح سؤال فيه غموض وخفاء جيدّ 
 كسال.

اداً ب ذكاًء وقّ ها، ذلك أهنا تتطلّ  صياغتها وإعدادإن األلغاز مفيدة وذات أمهية للذي يتوىّل  -3
صافية وقلمًا فصيحًا ومعرفة دقيقة ألحكام الشريعة واستيعااًب وتعليال خاصة األلغاز الفقهية  هةوبدي

 ز به الفقه من سعة وتطور واختالف آراء.ملا يتميّ 

ذكاء والنبوغ للة على املدح والى هبا بعض العلماء يف ترامجهم للدّ حىت ع ّد من األوصاف اليت حيلّ 
ذلك ما جاء يف كتاب املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام  من .« األلغاز وكان ماهرًا يف حلّ »

                                                           
 .12حلية الطراز يف حل مسائل األلغاز: للجراعي، ص (1)



 الفصل األول:                                                                       ماهية اإللغاز 

47 

 

بن أب بكر بن حممد بن أب اخلري املوصلي قدم الشام، وكان شيخًا طوال  بن علي نياحلس»أمحد: 
 .(1«)ذكياً له قدرة على نظم األلغاز وكتابته جيدة

 أغوار العلوم واستخراج حكمها وعللها ومناسباهتا ربوافع القوية للبحث وسدّ تعترب األلغاز من ال -4
وتكون حافزًا ملزيد الطلب ،  املكانة العلمية للشخص من بني األسس اليت تبنّي  مع بعضها، وتعدّ 

 ودرجة فهي مبثابة المتحان لالطالع على مدى التحصيل ؛والستزادة إذا استعصت على احلل
 صيل.توظيف هذا التح

أسلوب األلغاز هو أسلوب ولون من أساليب وألوان عرض الفقه اإلسالمي وتقدميه حىت  إنّ  -5
النوع من  هذا ملا طبعت عليه النفوس من إقبال على، للعامة من الناس بصيغ تالئم مستواهم 

ا إذ الولع به فال ينشط ول يستجيب إلّ  ويصل األمر ابلبعض إىل حدّ له، بل  هالاألساليب وتقبّ 
 ول عجب يف ذلك.،  سؤال حمرّي  أو طرقت مسعه مسألة ملغزة

 فهذا النوع من األساليب ليس جديداً على البشر بل ضرب معهم يف أزمنتهم واختالف أحواهلم.

، من وسائل البحث يف الرتاث الفقهيونفض الرتاب عنه واستغالله كوسيلة  ما جيعل الهتمام به
 يف طريقة طرحه وعرضه ديثة مع اإلستفادةبني مناهج التعليم احل وتطوير طرق عرضه وإجياد مكان له

 لطرق احلديثة ووسائل اإلعالم.امن 
تدريبهم على حتصيل امللكات. ي عترب فن األلغاز من وسائل ترسيخ املعلومات يف نفوس الطلبة و -6

لشرعية يف نفوس طلبة األلغاز الفقهية لواًن من ألوان ترسيخ األحكام ا وتعدّ  »جاء يف طراز احملافل: 
ن الفقهاء ألغازهم على األبواب العلم الشرعي، أبدع فيه العلماء منذ القرن السادس اهلجري وقد دوّ 

                                                           
إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد بن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين،  ألرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد:املقصد ا (1)

م     1990 /ه 1410، 1، اململكة العربية السعودية ، طبن سليمان العثيمني، مكتبة الرشده، تح: عبد الرمحان  884ت
1/347. 
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ة على استخراج املقاصد بر ى الطالب على امللكة الفقهية، ولتحصل هلم الدّ الفقهية كي يتقوّ 
 .(1)«ة مع إعمال فكر وإطالة نظرواألحكام من األدلّ 

إشغال عامة الناس يف جمالسهم ابلفائدة »حممد العريفي:   ًا إىل أمهيتها وفائدهتاوقال مشري  -7
ث ك املتحدّ من الكالم الرتيب، فإذا حرّ  بعض النفوس متلّ  ألنّ ، هم مبثل هذه األلغاز الفقهية وشدّ 

ل حت للفهم من جديد، بل ويدفعهم لسماع هذه األلغاز إىل السؤاامعني وألغز هلم تفتّ أذهان السّ 
 .(2)«عما جيهلونه من مسائل

ذي سبق ذكره هو غوي بقسميه اللفظي واملعنوي الغز اللّ واللّ »نويوات:  يقال األديب موسى األمحد
قصدت به شحن األذهان وحفز العقول على التفكري والرتويح على النفس إذا موضوع كتابنا هذا، 

 إنّ »تغري األحوال، وقد قال العرب: ألهنا تراتح إىل ، ومّلت  تتعبت وكّلت، وتنشيطها إذا سئم
 فإن (3)«ساعةو  ساعة القلوب حواروّ » أنه قال:  وقد روى عن رسول هللا  «احملالدوام احلال من 

 . عميت كّلت  إذا القلوب
كما متل   هذه القلوب والتمسوا هلا احلكمة فإهنا متلّ  أمجوا»: -كرم هللا وجهه–وقال سيدان علي 

إىل الّلهو، مستوطنة ابلعجز، طالبة للراحة،  ابهلويىن، جاحنة آخذة ة للهوى،والنفس مؤثر  .«األبدان
 .(4)«انفرة عن العمل، فإن أكرهتها أضنيتها وإن أمهلتها أرديتها

لغاز مهما اختلفت جمالهتا فإن اهلدف والغاية منها وهذا األمر نفسه مع األلغاز الفقهية، إذ األ
 واحدة.

                                                           
 .8طراز احملافل يف ألغاز املسائل جلمال الدين األسنوي، ص (1)

حممد بن عبد الرمحان  العريفي، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع  لصاحبها  لغاز الفقهية:مجع وصياغة وترتيب،الدرر البهية يف األ (2)
 .6م، ص 2000ه،  1421، 1عودية، طسعد بن عبد الرمحان الراشد ، الرايض، اململكة العربية الس

 .1/435(، 1400كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عن ما اشتهر من احلديث على ألسنة الناس: للعجلوين، )  (3)
 .1/434وأورده ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله، ابب كيفية الرتبة يف أخذ العلم عن  ابن شهاب، 

 .7، ص2009دي نويوات،  دار البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط خ، موسى األمحاأللغاز واملعميات: آاثر األديب  (4)
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الثالث: نشأة اإللغاز وعالقته المبحث 

 بالتأليف الفقهي.
 

 املطلب األول: نشأة اإللغاز.    

 .املطلب الثاين: عالقة اإللغاز بفنون شبيهة    
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 الثالث: نشأة اإللغاز وعالقته ابلتأليف الفقهي. املبحث
 لغاز.نشأة األ :األول املطلب
الطفل الذي هو دليل الطبيعة  فإنّ  ؛ طرةغريزية يف الف أن األلغاز الرافعي مصطفى صادق يرى  

األوىل يف اإلنسان يسأل عن أشياء كثرية بوصفها واإلشارة إليها، فإذا سئل هو مبثل ذلك كانت عنده 
  . أحاجي

عام يف كل اللغات ا فوجودها إذ، لة ابلنفس البشرية لغاز لصيقة الصّ األ ومن هنا نفهم أنّ 
قدمية قدم أول من نطق بلغة العرب وهو أمر مطلق وقضية عامة ابعتبارها من مواضعة اإلنسان، فهي 

حتتاج إىل شاهد ودليل، لكن املصادر واملراجع مل تسعف يف حتديد مدة زمنية لنشأة هذا الفن بشكل 
 ف.م فيه وصنّ عام ول ألول من تكلّ 

إنه حتاجى  على ما قاله العلماء املؤرخون كان من أرابهبا، حيث قالوا -عليه السالم –وسليمان 
مع بلقيس ملكه سبأ، زايدة على أنه كان يتحاجى مع حريام ملك صور أايمًا كثرية فكان يغلبه، 

 غز أقوال العلماء وغوامضهم.وجاء يف أمثال سليمان: واللّ 
ول يظن من هذا أن ذلك احلكيم هو واضع هذا الفن ألنه مسعه ممن قبله، وأقدم ما وصل من 

فيلقي السائل الكلمة املفردة ، عمل يف اختبار البداهة وقوة العارضة أحاجي العرب نوع كان يست
 (1)بيانه، كهذا الذي نقلوه عن هند بنت اخلس واملتلقي يتمها يف كل مرّة حىت حيتبس لسان ه أو يكلَّ 

  (2)سوهي قدمية يف اجلاهلية أدركت املتلمّ 

                                                           

أخبار فيه. قال اجلاحظ يف  كانت ترد سوق عكاظ وهلا  جاهلية هند بنت اخلس بن حابس بن قريط الايدية، فصيحة (1) 
ألمثال السائرة واملخارج العجيبة، أدركت من أهل الدهاء و النكراء واللسن واللقن واجلواب العجيب والكالم الفصيح وا: وصفها

 .97، ص 8ينظر: األعالم للزركلي، ج  القلّمس أحد حكام العرب يف اجلاهلية

اجلاهلية، مثامة من بين احلارث بن مالك بن كنانة آخر من نسأ الشهور يف  أبواملتلمس أو القلّمس بن امية بن عوف الكناين   (2)
يلقب به كل من توىل نسء الشهور. وهو من اخلطباء والوعاظ قبل اإلسالم. قال ابن  ،لقبهالقلّمس يقال كان امسه جنادة و 

، ص 5تصدر عن موامسها حىت يعظها و يوصيها. ينظر: األعالم للزركلي، ج  اجلوزي: كان خيطب بفناء الكعبة، وكانت العرب ل
203. 
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ومنهم من نسبها إىل امرأة  ، أحد حكام العرب وهي امرأة ساجعة متبذلة كانت حتاجي الرجال
من اجلن تصّدت حملاجاة العرب إىل أن مّر هبا رجل فسألته احملاجاة. فقال: كاد، فقالت: كاد العروس 
يكون أمرياً. فقال: كاد. فقالت: كاد املنتعل يكون راكبا. فقال: كاد. فقالت: كاد البخيل يكون  

 كلباً. وانصرف.
الت: عجبت. قال: عجبت للسبخة ل جيف ثراها ول فقالت له: أحاجيك؟ فقال: قويل. فق

: عجبت. قال: عجبت للحجارة ل يكرب صغريها ول يهرم كبريها، مث أفحمها تينبت مرعاها. فقال
 .(1)بكلمة بذيئة فخجلت وتركت احملاجاة

والدليل على هذا ، ومما ل ريب فيه أن هذا الفن قدمي معروف لدى العرب منذ العصر اجلاهلي 
لغاز يف بعض جمالت حياهتم،  ستعماهلم األاعلى  ول ما ورد من رواايت وإشارات واضحة تدلّ الق

يكون سببًا يف سالمة البعض اآلخر  وأغز وحّله سببًا يف زواج بعضهم من بعض، كأن يكون فهم اللّ 
 ضح من بعض الرواايت اآلتية:من خطر يدامهه ويهدد حياته، وهذا يتّ 

فصاحبه رجل يف ، ناسبه ج إل امرأة ت  يتزوّ  ألزم نفسه ألّ  ىا بن أمضشنَّ  ما يروى من هذا أنّ 
فقال شّن: أحتملين أم أمحلك؟ فقال له الرجل: اي جاهل هل  ، ا أخذ منهما السريبعض أسفاره فلمّ 

: أترى هذا الزرع قد أ كل؟ كب راكبا؟ فأمسك عنه، وسارا حىت أتيا على زرع، فقال شنّ حيمل الراّ 
نازة: فقال شن: فقال له الر  جل: اي جاهل أما تراه يف سنبله؟ فأمسك عنه، مث سارا، فاستقبلتهما ج 

ما وصال أترى صاحبها حيا؟ فقال له الرجل: ما رأيت أجهل منك، أتراهم محلوا إىل القرب حيا؟ مث إهنّ 
ق إل إىل قرية الرجل فسار به إىل بيته، وكانت له بنت، فأخذ يطرفها حبديث رفيقه فقالت: ما نط

ثين أم ه أراد أحتدّ ا قوله: أحتملين أم أمحلك؟ فإنّ عما يستفهم عن مثله، أمّ  ابلصواب، ول استفهم إلّ 
ه مثنه ه أراد هل استلف ربّ كل؟ فإنّ ا قوله أترى هذا الزرع قد أ  ثك حىت نقطع الطريق ابحلديث. وأمّ أحدّ 

 له عقبا حييا بذكره أم ل؟.ف ا استفهامه عن صاحب اجلنازة فإنه أراد هل خلّ أم ل؟ وأمّ 

                                                           
 .3/269كتاب العرب، دط، دت ، اتريخ آداب العرب: مصطفى صادق عبد الرزاق الرافعي، دار ال(1)
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وكان اسم ابنته ، ها جه إايّ فخطبها فزوّ ، وحدثه بتأويلها  فلما مسع كالم ابنته خرج إىل شنّ 
  .(1)طبقة طبقة، وذهب زواجهما مثال: وافق شنّ 

غز يف اجلواب( أو ما يعرف أبسلوب احلكيم قال: قال خالد بن ا ذكره اجلاحظ يف ابب )اللّ وممّ 
فأخرجوا إليه عبد املسيح ، احلرية: أخرجوا يل رجال من عقالئكم أسأله عن بعض أمور الوليد ألهل 

اين، وهو الذي بىن القصر وهو يومئذ ابن اخلمسني ن بن بقيلة الغسّ بن عمرو بن قيس بن حياّ 
لب أب. قال: فمن أين خرجت؟ أثرك؟ قال: من ص   فقال له خالد: من أين أقصّ ، وثالمثائة سنة 

طن أمي. قال: فعالم أنت؟ قال: على األرض. قال: ففيم أنت؟ قال: يف ثياب. قال: ما قال: من ب
د. قال: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل ك؟ قال: عظم. قال: أتعقل ل عقلت؟ قال: أين وهللا وأ قيّ سنّ 

واحد. قال: كم أتى عليك من الدهر؟. قال: لو أتى علي شيء لقتلين. قال: ل تزدين مسألتك إل 
ى. قال: ما أجبتك إل عن مسألتك. قال: أعرب أنتم أم نبط؟ قال: عرب استنبطنا ونبط مً ع

فيه : سلم. قال: فما ابل هذه احلصون؟ قال: بنيناها للسّ نا. قال: أفحرب أنتم أم سلم؟ قالاستعرب
 .(2)" حىت جييء احلليم فينهاه

ل: كانت يف أب عطاء السندي لثغة غز قايف العقد الفريد يف ابب اللّ  (3)ومما ذكره ابن عبد ربه
اد بن الزبرقان وبكر بن ومحّ  (1)اد عجردومحّ  (4)يف جملس الكوفة فيه محّاد الراويةقبيحة فاجتمع يومًا 

                                                           
وكذا  221ه ، مكتبة الغزايل، د ط، دت، ص 597كتاب األذكياء  : مجال الدين ابو الفرج  عبد الرمحان بن اجلوزي، ت  (1)

 .92، ص  3املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن األثري، ج 
ه ، تح:  390:ألب الفرج املعاىف بن زكراي بن حيي  احلريري النهرواين،  ت الصاحل الكايف واألنيس الناصح الشايف اجلليس  (2)

 .127م ، ص  2005ه /  1426،  1عبد الكرمي سامي اجلندي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط

دير املرواين موىل أمري صاحب العقد الفريد: أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب بن حابن عبد ربه العالمة األديب  (3)
األندلس هشام بن الداخل األندلسي القرطيب مسع بقي بن خملد ومجاعة، كان موثقا بليغا شاعرا عاش إثنني ومثانني سنة، ت 

 .494، ص 11، جه. ينظر: سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب328

قيل ميسرة بن املبارك بن عبيد الديلمي الكويف. موىل و  -سابور -ه(: أبو القاسم محاد بن أب ليلى155-ه95محاد الراوية )(4)
بين بكر بن وائل املعروف ابلراوية. كان من أعلم الناس أبايم العرب وأخبارها و أشعارها و أنساهبا و لغاهتا و هو الذي مجع 
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ما بقي شيء إل وقد هتيأ يف جملسنا هذا، فلو بعثنا إىل أب : مصعب فنظر بعضهم إىل بعض وقالوا 
من حيتال : وقد كان قال أحدهم  ! مرهباً مرهبا، هّياكم هللا عطاء السندي، فأرسلوا إليه فأقبل يقول:

كيف عملك   فقال: اي أاب عطاء ! ية: أاناو ألب عطاء حىت يقول جرادة، زّج وشيطان؟ فقال محّاد الر 
 حسن. غز؟ قال: هسن ، يريدابللّ 

 فقال له:
ْنجَ ــــــــــــكوٍف              ـــــــــى أ مَّ عـــــــفما صفـراء  ت كن            ؟ــــــــــــــــــأنَّ س ـويقتيها م   الن 

 قال: زرارة. فقال: أصبت مث قال:
؟ـــــــــــوْيق امليل دون بـــــي مَتيم              فَ ـــــــــــــداً لبنـــــــــرف  َمْسجــــــــأتعـ                   ين أبـان 

َتان. فقال: أصبت،   مث قال:قال: يف بين سيـْ
؟     فما اسم  حديدٍة يف الر مح ت رمى          د وين الصْدر  ليسْت ابلسَّنان 

 .(2)" فقال: زز. فقال: أصبت
غة وفروعها وغريها من العلوم كان سبباً ظهور عصر التدوين والكتابة والتأليف يف الفقه واللّ  إنّ 

املشكلة اإلعراب واملالحن، وفتيا فقيه العرب  ، فجاءت األبياتار فيهللشهرة والنبوغ يف العلوم والتبحّ 
ومقامات احلريري وغريها كثري حىت شاع الغرض وأضحت األلغاز حبورًا وفنوان هتواها امللوك وترضى 

 نشأة نّ أالعلمي  حممد كروذ عنها وعن قائليها، يتبارى فيها الفقهاء والنحاة، وجياهد هبا الشعراء.
 . (3)لفرائض حيث اشتهر تدريس الفرائض واملناظرة فيها ابملعااية فيهاعلم ا مع يف الفقه كانت األلغاز

                                                                                                                                                                                     

وأنباء أبناء الزمان لبن السبع الطوال يف ما ذكره أبو جعفر النحاس، كان مقدما عند ملوك بين أمية. ينظر: وفيات األعيان 
 .206، ص  2خلكان، ج 

بن كليب املعروف حبّماد عجرد، موىل بين سوءة بن عامر بن صعصة. شاعر جميد من طبقة بشار تويف محاد بن عمر بن يونس (1)
 .1196 ، ص 3: معجم األدابء لياقوت احلموي، جه. ينظر161

حممد بن عبد ربه بن حبيب بن جدير بن سامل املعروف  اببن عبد ربه  محد بنأ، شهاب الدين ،العقد الفريد : أبو عمر (2)
           .8/169ه، 1404،  1ه ،دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 328األندلسي، ت

 .255حممد العلمي، ص :الدليل التارخيي ملؤلفات املذهب املالكي (3)
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غريه من الفنون مع  امتزاجه أنّ  ، إلّ القرن احلقيقي لولدة هذا الفن والقرن السابع اهلجري يعدّ 
 من أسباب ذلك أنّ  طيلة القرن السابع والقرن الذي يليه مل مييزه متييزاً واضحاً عن غريه، ولعلّ األخرى 

 فني الذين كتبوا حول هذا الفن كانوا خيلطون بينه وبني غريه من الفنون.املؤلّ 
التاسع اهلجري حىت وضحت هذه الفنون وامتازت من بعضها البعض  القرن ولكن ما إن جاء

تباعها، سواء أكان شعرًا أم نثراً، كما فعل ينبغي ا اوشروط إذ أصبح لكل منها قواعد وأصول
ألمثلة ا ل بني هذه الفنون ودرس قواعد كل فن وأصوله مع ذكر ، حيث فصّ  ملزهراالسيوطي يف كتابه 

إذ  ألصق هذه الفنون ابلشعر فن األلغاز وهي عنده ثالثة: املالحن، وفتيا فقيه العرب، واأللغاز، ولعلّ 
 .(1)اختصت املالحن ابللغة، وفتيا فقيه العرب ابلفقه، وغلب عليها النثر

 .شبيهةلغاز بفنون اإل الثاين: عالقة املطلب
 :عالقة األلغاز الفقهية ابحليل الشرعية: الفرع األول

  :لغة تعريف احليل -1

 احلول: احليلة، وهو أيضًا القوة، وهو أيضا السنة، واحملالة ابلفتح احلول» :جاء يف خمتار الصحاح
 بتحويل األمور أي بصري راحليلة. وهو أحول منه أي أكثر حيلة، وما أحوله، ورجل ح ّول بوزن سكّ 

 .(2)«قّلب، واحتال من احليلة وهو حّول
وّ ل املرء عما يكرهه إىل ما حيبهاحليلة اسم من الحتيال، وهي »وقال اجلرجاين:   .(3)«اليت حت 

                                                           
(:نداء فاحل أمحد عبد الرمحان،  أطروحة ماجستري يف اللغة العربية 784 -648لغة اإللغاز يف شعر  العصر اململوكي األول ) (1)

. وينظر: املزهر يف علوم اللغة  17م، ص2014وآداهبا  بكلية الدراسات  العليا جبامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني، د ط، 
علي منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ه، تح :فؤاد  911وانواعها:  عبد الرمحان بن اب بكر  جالل الدين  السيوطي ت 

 وما بعدها. 1/442م ، 1998هـ / 1418، 1لبنان، ط
ه ، املكتبة العصرية  666: زين الدين ، أبو عبد هللا ، حممد بن أب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي ، ت خمتار الصحاح  (2)

 .84صم،  1999هـ/  1420، 5بريوت، صيدا، ط  –الدار النموذجية –
(3)

تح: مجاعة من العلماء إبشراف الناشر، دار  ،ه  816التعريفات: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ، ت  
   94 / 8، م1993/  هـ1403، 1طالكتب العلمية، بريوت، 
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واحليلة ما يتوصل هبا إىل حالة ما يف »غريب القرآن:  املفردات يف وقال الراغب األصفهاين يف
وقد تستعمل فيما فيه حكمة، وهذا ، ثر استعماهلا فيما يف تعاطيه خبث وأك، وكذا احلو يلة ، خفية 

   قيل يف وصف هللا عز وجل: 

   [13الرعد: من اآلية]  أي الوصول يف خفية إىل الناس إىل ما فيه
 .(1)«عن القبيحصف ابملكر والكيد ل على الوجه املذموم تعاىل هللا وعلى هذا النحو و  ،  ةحكم

 :تعريف احليل اصطالحا   -2
 تطلق احليلة على عدة معان منها:  
 وجودة النظر والقدرة على التصرف. قاحلذ -

 الطرق اخلفية اليت يتوصل هبا إىل بلوغ املراد، حبيث ل يفطن هلا إل بنوع من الذكاء. -

عىن أشار ة وإىل هذا املالطرق اخلفية اليت يتوصل هبا إىل الغرض املذموم شرعًا أو عقال أو عاد -
أيضا ق هو الغالب عليها يف عرف الناس . وهذا اإلطالالراغب األصفهاين فيما سبق نقله عنه 

م الناس احليل، ول ه حمتال، وفالن يعلّ فالن من أرابب احليل، ول تعاملوه فإنّ : فإهنم يقولون 
 يريدون هبا إل املعىن املذموم.

الطرق : وهى ، غالبًا على احليل املذمومة شرعًا فتطلق ء واحملدثني احليلة يف عرف الفقهاوأما    
والوسائل اخلفية اليت تستحل هبا احملارم وتسقط هبا الواجبات ظاهراً، وكل حيلة تتضمن إسقاط حق 

 هلل تعاىل أو آلدمي فهي من هذا القبيل، كحيل اليهود اليت من أجلها لعنهم هللا تعاىل.
ويوجد هذا عند فقهاء احلنفية ، لى املخارج من املضايق بوجه شرعيالفقهاء ع ورمبا أطلقها بعض-   

وهي تقليب  األمورق يف تدبري ذوهي احل" : والنظائر فقال عن احليل األشباهكر ابن جنيم يف ذ فقد 

                                                           
فوان عدانن ه، تح: ص 502املفردات يف غريب القرآن: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين، ت  1

 .1/167ه،  1412، 1ط ،قلم، الدار الشامية، دمشق، بريوتالداودي، دار ال
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 كثريلك فاختار  ذلك واختلف مشائخنا يف التعبري عن ذاملقصود مث قال بعد  إىلالفكر حىت يهتدي 
  . (1)"  بكتاب احليل واختار كثري كتاب املخارج  التعبري

أن احليلة قد تكون مشروعة إذا كانت وسيلة إىل أمر  يتبنّي ظر إىل هذه الطالقات وابلنّ 
األحكام الشرعية  تعرتيها مشروع، وقد تكون ممنوعة مذمومة إذا كانت وسيلة إىل ممنوع ومذموم، وقد 

ل إىل فعل الواجب وترك احملرم، وفعل املندوب وترك املكروه، وذلك أن احليلة جنس يدخل حتته التوص
 وختليص احلق ونصرة املظلوم وقمع الظامل.

سمت احليلة ابعتبارها لغة انقسمت إىل األحكام وإذا ق  »عالم املوقعني: إقال ابن القيم يف 
هبه والسفر فاألكل وما شا، مباشرة األسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباهتا  فإنّ ؛ اخلمسة 

الواجب حيلة على املقصود منه والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول 
واألسباب احملرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منها، وليس كالمنا يف احليلة هبذا ، املقصود منها 

ته التوصل إىل فعل الواجب العتبار العام الذي هو مورد التقسيم إىل مباح وحمظور، فاحليلة جنس حت
م ل إىل استحالل احملرّ امل وعقوبة املعتدي، وحتته التوصّ ونصر املظلوم وقهر الظّ وختليص احلق  رموترك احمل

ل وا  ،ب وا َما اْرَتَكَبت  اْليَـه ود  ل تـَْرَتك   »: قال النيب  ، وملاّ وإبطال احلقوق وإسقاط الواجبات  فـََتْسَتح 
َْدََن احلْ َيل   حَمَار َم اّللَّ   الناس  احليل يف عرف الفقهاء على النوع املذموم، وكما يذمّ  غلب استعمال (2)«أب 

ل أرابب احليل فإهنم يذمون أيضا العاجز الذي ل حيلة له لعجزه وجهله بطرق حتصيل مصاحله، فاألوّ 
والشر، خفيها  ط، واملمدوح غريمها وهو من له خربة بطرق اخلريخمادع والثاين عاجز مفرّ  ماكر

وظاهرها، فيحسن التوصل إىل مقاصده احملمودة اليت حيبها هللا ورسوله أبنواع احليل، ويعرف طرق 
عليها،  الشر الظاهرة واخلفية اليت يـ َتوصَّل هبا إىل خداعه واملكر به فيحرتز منها ول يفعلها ول يدلّ 

قلواب وأعلم الناس بطرق الشر ووجوه م كانوا أبّر الناس فإهنّ  وهذه كانت حال سادات الصحابة 
                                                           

 .477لبن جنيم، ص : األشباه والنظائر (1)
من سورة  163، قال احلافظ بن كثري عند اآلية 42هذا احلديث أخرجه أبو عبد هللا بن بطة يف كتاب إبطال احليل، ص( 2)

 د.األعراف من تفسريه هذا إسناد جي
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: كما قال عمر بن اخلطاب ،أو يدخلوه يف الدين  ، اخلداع، وأتقى هلل من أن يرتكبوا منها شيئاً 
بّ  و ل خيدعين اخل ب  » اس يسألون اس ابلشر والفنت وكان النّ وكان حذيفة أعلم النّ  . «لست  خب 

والقلب السليم ليس هو اجلاهل ابلشر الذي ل  ،رعن اخلري وكان هو يسأله عن الش رسول هللا 
 .(1)«يعرفه بل الذي يعرفه ول يريده، بل يريد اخلري والرب

ب على سلوكه حتقيق واجلامع هلذا الكالم أن ضابط احليل اجلائزة: كل طريق مشروع يرتتّ 
فهذا جائز  ؛الباطل مقاصد الشارع من فعل ما أمر هللا به واجتناب ما هنى هللا عنه وإقامة احلق وقمع

 مشروع.
ب عليه إبطال مقاصد الشارع أو العبث هبا من وضابط احليل غري اجلائزة: كل طريق يرتتّ 

فاعله  ذمّ فهذا حمظور ي   ؛ إسقاط للواجبات وارتكاب للمحرمات وقلب احلق ابطال والباطل حقا
 مه.ومعلّ 

لقرآن الكرمي يف سورة األعراف يف قوله  تعاىل يف اه هللاومن أمثلة احليل احملرمة احملظورة ما قصّ 
   ❖ ➢تعاىل: 

   
    
   

   
    

  ✓ 
   

    
    

   
   

    
   

    
 ❖ 

 ❖ ▪ 
 ❖  

    
     ❖ 

                                                           
ه، تح : حممد عبد  751، ت ابن قيم اجلوزيةحممد بن أب بكر بن سعد، مشس الدين،  عن رّب العاملني: عنيعالم املوقّ إ (1)

 .242-3/241م، 1991هـ / 1411،  1السالم إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط
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  ❖   

 .[166 -163األعراف: ]
وبكثرته ذلك   هيوم السبت وابتالهم بظهور احلوت صيد  عن هللا تعاىل فبنو إسرائيل ملا هناهم 
حتالوا لصيده حبيل ظاهرها المتثال وابطنها التمرد والعصيان، فعاقبهم ا؛ اليوم وغيابه األايم األخرى 

 أبن مسخهم قردة خاسئني.تعاىل هللا 
: قالت: قال رسول هللا  -رضي هللا عنها–املشروعة: ما روي عن عائشة ومن أمثلة احليل اجلائزة   
فهذا .  (1)«فليأخذ أبنفه ولينصرف ، صالة مجاعة يف كان  فإن ؛ صرففلين صالته يف من أحدث»

املصلي إذا خرج منه ريح  وأنّ ، خروج الريح من الدبر يف الصالة مفسد هلا  على أنّ  احلديث يدلّ 
جيب عليه قطع الصالة فوراً وحيرم عليه الستمرار فيها لكونه على غري طهارة، ول يقبل هللا صالة من 

 وضأ.أحدث حىت ت
قالتهم لسيما إذا حصل  ض صاحبه لغمز الناس وعرّ وي   ، ستحى منهوملا كان خروج الريح أمراً ي   

إىل خملص حسن وحيلة لطيفة وهو أن ينصرف من  لذلك أرشد النيب ، منه أثناء صالة اجلماعة 
ذلك حىت ل و ، به رعافًا ومن أجله خرج من الصالة  الصالة واضعا يده على أنفه ليوهم الناس أنّ 

 أيخذه اخلجل ويّسول له الشيطان املضي يف صالته استحياًء من الناس فيأمث مع بطالن صالته.
ورة وإخفاء القبيح، عال  وإمنا هو من ابب األدب وسرت، ايء ول يدخل هذا يف ابب الكذب والرّ 

 ن قالتهم.والتورية عنه أبحسن املعاريض الفعلية وألطفها وحفظ عرضه من الناس والسالمة م
م فإذا ثبت هذا فاحليل اليت تقدّ »ث عن احليل عمومًا وأورد أمثلة هلا: قال اإلمام الشاطيب ملا حتدّ  

احليلة  فإن فرضنا أنّ ،(2)ها، والنهي عنها، ما هدم أصاًل شرعياً، وانقض مصلحة شرعيةإبطاهلا وذم  

                                                           
 .1/291(، 1114، )، كتاب الصالة، اَبب  اْستئذان اْلم ْحد ْث اإلمامسنن أب داود (1)

أو تفريق جمتمعه أو كان له مال يقدر على احلج به فوهبه، ، أو مجع متفرقه، أو إتالفه  ، مثل له ابلفرار من الزكاة هببة املال (2)
جائز لكنه قصد به قصًدا غري جائز وهو إسقاط التكاليف،  هه شهر رمضان فسافر ليأكل فما فعله فهو يف ظاهر وكذلك من أظلّ 

 ممنوع.فهذا 
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ا، فغري داخلة يف النهي، ول هي شهد الشرع ابعتباره (1)ل هتدم أصاًل شرعيًا ول تناقض مصلحة
 ابطلة ومرجع األمر فيها إىل أهنا على ثالثة أنواع:

 : ل خالف يف بطالنه، كحيل املنافقني واملرائني.احدها
هبا يف  لنسبة التحيّ  : ل خالف يف جوازه، كالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها، فإنّ الثاينو

ل بكلمة اإلسالم يف إحراز الدم التحيّ  قتضاها كنسبة إحراز الدم ابلقصد األول من غري اعتقاد مل
هذا مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية ل مفسدة فيها إبطالق ل يف  إل أنّ  ،ابلقصد األول كذلك

واملصاحل  ؛ه غري مأذون فيه، لكونه مفسدة أخروية إبطالقالدنيا ول يف اآلخرة، خبالف األول فإنّ 
 .العتبار على املصاحل واملفاسد الدنيوية ابتفاق مة يفواملفاسد األخروية مقدّ 

 ه مل يتبنّي ار من جهة أنّ اإلشكال والغموض، وفيه اضطربت أنظار النظّ  هو حملّ ف :الثالثوأما  
ه فق على أنّ  فيه للشارع مقصد يتّ ابلقسم األول أو الثاين، ول تبنّي  حلاقه  إ فيه بدليل واضح قطعي
ضعت هلا الشريعة حبسب املسألة املفروضة فيه؛ خالف املصلحة اليت و  ه على مقصود له، ول ظهر أنّ 

 .(2)«فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعا فيه
فما كان من احليل موافقا ؛ القسم الثالث ينظر فيه  أنّ  -رمحه هللا –اطيب فيفهم من كالم الشّ 

 فهو ممنوع. للمصلحة الشرعية غري هادم ألصل شرعي فهو جائز، وما كان غري ذلك
 م عن الجتهاد، فقال يف املسألة العاشرة.ويقول يف موضع آخر ملا تكلّ 

 النظر يف مآلت األفعال مقصود شرعاً وذكر منها فقال:"

                                                           
وإحياء النفوس املعرضة للتلف ، رفاق املساكني إو ، املقصود من الزكاة رفع رذيلة الشح  مثل له كذلك ابلزكاة مع اهلبة، فإنّ  (1)

وهذا املعىن نفسه له حظ يف اهلبة مع جلب املودة واأللفة، لكن إذا وهب ماله فرارًا من الزكاة واستوهبه بعد ذلك كانت حيلة 
وهب ماله على املعىن املقصود للشارع مل يعترب فاراً من الزكاة، فتؤخذ منه الزكاة ابملعىن األول ول تؤخذ منه الزكاة  إذا ماأممنوعة، و 

 ابملعىن الثاين ألهنا حققت مقصود الشارع من الزكاة.
 .   2/388، الشاطيب :املوافقات يف أصول الشريعة (2)
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حقيقتها املشهورة تقدمي عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم شرعي وحتويله يف  قاعدة احليل، فإنّ 
 الظاهر إىل حكم آخر.

اعد الشريعة يف الواقع كالواهب ماله عند رأس احلول )أي عند قرب رم قو خفمآل العمل فيها 
  أصل اهلبة على اجلواز ولو منع الزكاة من غري هبة لكان ممنوعاً، فإنّ  هناية احلول( فراراً من الزكاة، فإنّ 

كل واحد منهما ظاهر أمره يف املصلحة أو املفسدة، فإذا مجع بينهما على هذا القصد صار مآل اهلبة 
 ولكن هذا بشرط القصد إىل إبطال األحكام الشرعية.، نع من أداء الزكاة وهو مفسدة امل

اهلبة على أي  ه اعترب املآل أيضا، لكن على حكم النفراد فإنّ ومن أجاز احليل كأب حنيفة فإنّ 
ه، قصد كانت مبطلة إلجياب الزكاة، كإنفاق املال عند رأس احلول، وأداء الدين منه، وشراء العروض ب

ه مصلحة عائدة على الواهب واملنفق، وغريها مما ل جتب فيه زكاة، وهذا اإلبطال صحيح جائز، ألنّ 
ه عناد للشارع كما إذا هذا القصد خبصوصه ممنوع، ألنّ  يقصد إبطال احلكم، فإنّ  لكن هذا بشرط ألّ 

 ممنوع. قصد إبطال األحكام صراحا يف أنّ  أبو حنيفة امتنع من أداء الزكاة، فال خيالف
امتنعت اهلبة عند رأس احلول مطلقا، ول يقول هبذا واحد منهم  فال، وإلّ  ا إبطاهلا ضمناوأمّ  

ولذلك اتفقوا على حترمي القصد ابإلميان والصالة وغريمها إىل جمرد إحراز النفس واملال، كاملنافقني 
على اجلملة نظرا إىل  ية ابطلل على األحكام الشرعالتحيّ  واملرائني، وما أشبه ذلك، وهبذا يظهر أنّ 

 ا هـ..(1)"  املآل، واخلالف إمنا وقع يف أمر آخر
هذا وقد أشار ابن فرحون يف ألغازه إىل احليل ول شك أنه ل ينكر احلّيل على إطالقها، بل ما 
 يفهم من إيراده للغز فيها أنه يرى جواز احليل اليت ل تعارض الشريعة ول تعود على أحكامها ابهلدم

 واإلبطال.
 غز ما قبل األخري: فإن قلت: هل جيوز التوصل إىل األغراض ابحليل؟فقال يف اللّ 

                                                           
 .437 -4/436 الشاطيب،: املوافقات يف أصول الشريعة  (1)
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 قلت: نعم. قال ابن العرب يف األحكام يف قوله تعاىل:

 ... ✓  

... [ :76يوسف]  فيه دليل على جواز التوصل ابحليل إذا
احليل اجلائزة ميكن  ابن فرحون يرى أنّ  وهذا صريح يف أنّ .(1)أصالمل ختالف شريعة ول هّدمت 

 التوصل هبا إىل حتصيل األغراض واملصاحل.
 العالقة بني األلغاز الفقهية واحليل الشرعية: -3

ه يف الوقت ذاته احليل الشرعية، كما أنّ  اإللغاز وفنّ  ميكن أن نلحظ أوجها للتشابه بني فنّ 
 ا كذلك، فمن أوجه التشابه:نلحظ أوجها لالختالف بينهم

 أوجه التشابه:  -أ
لغاز الفقهية أخذت حظا ألا حيث إنّ  منهما له جماله الواسع يف الفقه اإلسالمي،  كل فنّ   أنّ  -1

من آتليف العلماء وانلت جهدًا معتربًا من جهودهم يف إنشائها وحّلها والتباري فيها، وحىت 
للحيل  ابلنسبة عهودة معروفة. واألمر نفسه كذلكاملراسالت بني العلماء يف جمال األلغاز كانت م

ف فيها الفقهاء وسعوا إىل إجياد خمارج شرعية لكثري من املضايق اليت يقع فيها الناس فقد ألّ ؛الفقهية
 وتسبب هلم حرجاً، فتكون احليل الفقهية سبباً يف إزالة هذا احلرج ورفعه ودفعه.

ن على الذكاء والفطنة وجودة النظر، كما يعتمدان  غز واحليلة أبهنما يعتمداز كل من اللّ يتميّ  -2
 نشاؤهإ غز سهال على كل أحد كذلك على سعة اإلطالع وفهم ملظان األحكام وتناسبها، فليس اللّ 

اد وبصرية انفذة وإطالع واسع. ونفس األمر كذلك يف وإجياد اجلواب له، بل ل بد من ذكاء وقّ 
ا يقع على إجياد خمرج وحّل للمشكلة الواقعة اء واحلذق إمنّ الذك ابب احليل، وإن كان احلال فيها أنّ 

 عة.أو املتوقّ 

                                                           
 .341لبن فرحون، ص  :ة الغواص يف حماضرة اخلواصدرّ ( 1)
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تتفق األلغاز مع احليل من حيث إن التعامل هبما وإقبال الناس عليهما يشمل كل شرائح اجملتمع،  -3
اإللغاز واحليل بطائفة من الناس دون طائفة، فلكل مستوى من الناس ألغازه وحيله،  فال خيتص فنّ 

 لغز فيه أو ترد احليل ألجله.ر عن اجملال الذي ي  بصرف النظ

اإللغاز ضرب مع الناس يف اترخيهم ورافقهم يف أزمنة  فنّ  ا من حيث النشأة والظهور فإنّ أمّ  -4
ق ابلكون العويص، سواء ما تعلّ  لولع الناس ابكتشاف اجملهول واستجالء الغوامض وفكّ  ، مةمتقدّ 

، وسوق الرموز واإلشارات إليه يهاإلنسان وحماولته تعجيز أخق حبال وما حييط ابإلنسان، أو ما تعلّ 
ل يف  الكون، فهو يتحيّ  وجد يفرفيقة اإلنسان منذ فهي احليل ا وأمّ وطلبه استكشافها وإظهارها. 

وشق طريق حياته وسط هذا اخلليط من املوجودات واملخلوقات اليت  ، ر أمورهوتدب  ، كسب معاشه 
ب له على الستفادة من هذا الكون املسخر، ول تغل   وتشاركه، ته ستلزماتنازعه كثريًا من رغباته وم

زه هللا تعاىل به من العقل ابحليلة واحلذق، وذلك ملا ميّ  غريه من املخلوقات وتسخريها خلدمته إلّ 
 والتفكري.

 أوجه االختالف: -ب
نتقاد والوصف غري ه هلا الكثري من الاحليل وجّ  احليل من حيث إنّ  اإللغاز عن فنّ  خيتلف فنّ  -1

ما ينال بسببها من  املقبول، ملا يف احليل من ظاهر يستدعي الشك والريب وعدم الطمئنان، وأنّ 
فمن احليل ما هو جائز  ظ وحىت املنع، هذا من حيث اجلملة، وإلّ أغراض ومنافع يشوهبا التحفّ 

ه له ما اإللغاز، فلم يتوجّ  ومقبول ول يتناوله غض ول تنقيص. بينما األمر ليس كذلك ابلنسبة لفن
 ه إىل احليل من ذّم أو دعوة إىل صرف النظر عنه إل شيئاً قليال.توجّ 

 احليل الفقهية، ففنّ  رًا عن فنّ متأخّ  يتأي فن اإللغاز  من حيث التناول الفقهي لكل منها: فإنّ  -2
ملا استقر الفقه  اعتين بهه إمنا ه من ملح العلم ل من صلبه، وإنّ اإللغاز تستطيع أن تقول أنّ 

وظهر لكل مذهب رجاله ،نت مصطلحاته وتبيّ  ،وازدهرت مناهجه ، ست مذاهبه ومدارسهوأتسّ 
الفقه اإلسالمي  مًا يف مرحلة تطوراحليل ظهر واستعمل متقدّ  فاته وأصوله. بينما فنّ وأعالمه ومؤلّ 
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ب مصاحلهم وسعيهم ل تكاد تنتهي، فتحايل الناس يف جلمرتبط ابملصاحل اليت  وذلك أن التحايل
 إىل كسب معاشهم ل ينفك عن احليلة والتحايل، فالفقه هو الذي يقبلها أو يردها.

فن اإللغاز ل ميكن وصفه إل بكونه مشروعًا جائزًا دون أن  من حيث التكييف الفقهي: فإنّ  -3
 ل ماإم حمرّ  ا لغزذوهلغز مكروه ذا ا لغز واجب وهذفال يقال ه تعرتيه األحكام الشرعية اخلمسة،

بينما األمر خالف ذلك يف ؛  هذا يوصف ابلذم ل ابحلرمة وحنوهاالتعمية والغموض ف أوغل يف
احليل تعرتيها األحكام  موا عن تفاصيلها وأحكامها يذكرون أنّ فوا يف احليل وتكلّ احليل، فالذين ألّ 

حليلة املكروهة، ومنها احليلة الواجبة، ومنها احليلة املندوبة، ومنها ا احليلة الشرعية اخلمسة، فمنها 
 .(1)احملرمة

ه هلم بسببها ا: فقد اشتهر األحناف ابحليل أكثر من غريهم، وتوجّ ممن حيث أخذ العلماء هب -4
اعرتاضات، لكن الكثري منها يف غري حمله كما ذكر احملققون، وإن كان غريهم من علماء املذاهب 

 ابحليل املالكية واحلنابلة لكون أصل سد أيخذون هبا، لكن بقدر يسري وأضيق املذاهب تعامال
الذرائع من أصوهلم، بينما فن اإللغاز ضرب فيه أتباع املذاهب أبنصبة متفاوتة، وإن كان السبق 

 فيها لألحناف.

 . عالقة األلغاز الفقهية ابلقواعد الفقهية:الفرع الثاين

                                                           
 أمثلة للحيل:(1)
 كمباشرة األسباب الواجبة للحصول على مسبباهتا، مثل األكل والشرب واللباس، فأسباهبا حيل واجبة للحصول عليها.  :الواجبة -

 املندوبة: ما أبيح يف احلروب من اخلديعة والكيد. -

له الشافعية ممن خاف فوات وقت احلج، فاحليلة أن حيرم إحراماً مطلقاً، فإن أدرك   عينه للحج ، وإن مل يدرك عينه املباحة: ميثل  -
 للعمرة.

املكروهة: كمن تعلق بذمته دين وله مال وأريد حتليفه على أنه ل مال له، فاحليلة أن يهب ماله لبنه الصغري مث حيلف، فال  -
 عد ذلك.حنث عليه، وإن اسرتد ماله ب

 احملرمة: وهي كل حيلة يقصد هبا أكل أموال الناس ابلباطل ، أو ابإلميان الفاجرة أو غريها. -

دار السالم للطباعة  –دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس حممد بن إبراهيم، :يف املعامالت املالية الفقهيةينظر: كتاب احليل 
 .46 -44ص،  ، 2009/ 1430،  1ر العربية ،   طوالنشر التوزيع والرتمجة ، القاهرة ، مجهورية مص
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 :الفقهية تعريف القواعد  -1
 .(1)ومنه قواعد البناء وأساسهالقواعد مجع قاعدة، وهي األساس،  لغة: -أ

   ➢قال تعاىل: 
  ❖ 
  

 :[.127]البقرة 
أو هي قضية كلية يدخل حتتها جزئيات  ؛األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته اصطالحا : -ب

 روع واملسائل من أبواب متفرقة.كثرية وحتيط ابلف

 .(2)أو هي حكم أغليب ينطبق على معظم جزئياته
 

أو هي احلكم الفقهي الكلي ، املبدأ الفقهي الكلي الذي حيوي جزئياته »فها نور الدين اخلادمي: وعرّ 
 .(3)«الذي حيوي جزئياته
استثناءات خترج عنها  ن هلاغالبًا ما يكو القاعدة  بني التعريفني اختالفا، وذلك أنّ  واملالحظ أنّ 

قاعدة أخرى، فمن نظر إىل هذه الستثناءات اعتربها حكما أغلبيا ينطبق على معظم اجلزئيات،  إىل
ه خروج بعض الفروع عنها ول يؤثر ألنّ  األصل يف القاعدة أن تكون عامة ول يضرّ  ومن نظر إىل أنّ 
 يع جزئياته.وله استثناء اعتربها حكما كليا على مج ما من حكم إلّ 

 والقواعد عموماً ثالثة أنواع:
قواعد الستنباط والجتهاد: وهي السبل اليت يعتمد عليها اجملتهد ويستعني هبا يف معرفة األحكام  -

 من املصادر، وهذه القواعد هي قواعد علم أصول الفقه.

                                                           
 2006 /1427،  1دار الفكر ، دمشق ، طحممد مصطفى الزحيلي،  :القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة( 1)

1/21 ،22. 
 .22، 1/21القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة : حممد مصطفى الزحيلي ، ( 2)
 .24د الشرعية:نور الدين خمتار اخلادمي، صعلم القواع (3)
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ما يعرف بقواعد خريج: وهي اليت وضعها العلماء لرواية األحاديث وتدوين السنة، وهي قواعد التّ  -
 أو مصطلح احلديث.،أو أصول احلديث  ،التحديث

جمتهدو املذاهب، جلمع  قواعد األحكام: وهي القواعد اليت صاغها العلماء وخباصة أتباع األئمة و -
األحكام املتماثلة واملسائل املتناظرة وبيان أوجه الشبه بينها، مث ربطها يف عقد منظوم جيمع شتاهتا 

 ها، وهي القواعد الكلية للفقه اإلسالمي أو القواعد الفقهية.ويؤلف بني أجزائ

القواعد الفقهية مباشرة، فهي اليت غلب عليها  ىلإومصطلح القواعد إذا أطلق فإنه ينصرف  
ة إليها، خاصة يف اهتمام ودراسات وحبوث نظراً للحاجة املاسّ  هذا املصطلح، وهي اليت أصبحت حملّ 

 الوقت احلاضر.
الشريعة احملمدية اشتملت على أصول  إنّ »اث عن وجود هذه القواعد: القرايف متحدّ  يقول اإلمام

 وفروع وأصوهلا قسمان:
قواعد األحكام الناشئة عن  أحدمها: املسمى أبصول الفقه، وهي يف غالب األمر ليس فيها إلّ 

والنهي  األلفاظ العربية وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والرتجيح، وحنو األمر للوجوب
 للتحرمي...إخل.

والقسم الثاين: قواعد كلية جليلة، كثرية العدد، عظيمة املدد، مشتملة على أسرار الشرع 
كمه، لكل قاعدة من الفروع يف الشريعة ما ل حيصى، ومل يذكر فيها شيء يف أصول الفقه وإن   وح 

 .(1)«لشار إليها هناك على سبيل اإلمجال، ويبقى تفصيله مل يتحصّ كان ي  
  دة وابعتبارات خمتلفة، وعلم القواعد عموماً ة وأنواع متعدّ وابجلملة فللقواعد الفقهية فوائد مجّ 

ومن زوااي خمتلفة ،دت فيه املصنفات والتآليف يستقطب اهتمام العلماء والباحثني، وتعدّ علما أصبح 
ملا له من تقارب يف الصيغ  ذا أمهية كربى  (2)بذاته اجه فيه إىل أن يكون علمًا قائمويكاد األمر يتّ 

                                                           
 .3 ،4/2الفروق لإلمام القرايف، ( 1)
 مؤشراً على ذلك.يعترب  ولعل عنوان كتاب علم القواعد الشرعية للخادمي  (2)
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ر على فيأيت علم القواعد فيوفّ ؛والشكل مع مقتضيات العصر الذي حتكمه املواد القانونية املختلفة
 ني بشأن تقنني الفقه اإلسالمي الكثري من اجلهد والوقت.املهتمّ 

هل  :العلماء  بني  الّتساؤلحدّ  أها علم القواعد الفقهية بلغوّ املكانة اليت تب زايدة على ذلك فإنّ 
 أم ل؟. شرعيا تستنبط منه األحكام أن تكون دليال  الفقهيةالقواعد تصلح 

ة اجمليزين واملانعني وذهب إىل اخلادمي وعرض املسألة وانقش أدلّ  نور الدين  وأورد هذا التساؤل 
 (1)القول حبجية القواعد وصالحيتها لالستدلل على األحكام الشرعية ولكن بضوابط وشروط

مني هبذا وهو ما مل يكن مطروحًا عند املتقدّ علم بلوغه درجة احلجية يكفي لبيان أمهية هذا الو 
 الشكل.
 
 

 :الفقهية  عالقة األلغاز الفقهية ابلقواعد -2

 أوجه التشابه: -أ
األسلوب اإلنشائي واألسلوب اخلربي، واألمر نفسه  في األلغاز ميتزجفاألسلوب من حيث  -1

للة على على شكل سؤال، وذلك للدّ  تكون ة، فمن القواعد الفقهية ما لقواعد الفقهيل ابلنسبة 
 بني العلماء، أي يف مضموهنا. هاالختالف في

 كره الونشريسي يف اإليضاح.ذ ما :  امثاهل
 .(2): األصغر هل يندرج يف األكرب أم ل؟13القاعدة 
 .(1): الرتك هل هو كالفعل أم ل؟30القاعدة 

                                                           
 وما بعدها. 96، ص علم القواعد الشرعية، نور الدين خمتار اخلادمي (1)

اخلطاب ،طبع  محد بوطاهرأ: تح، هـ 914، ت الونشريسي العباس  أمحد بن حيي أبواح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك: إيض (2)
العربية املتحدة،   اإلماراتبني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة  اإلسالمياللجنة املشرتكة لنشر الرتاث  إبشرافهذا الكتاب 
 ..167ص م،1980/ هـ1400، الرابط، د ط
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 القاعدة تكاد تكون حمل اتفاق. للة على أنّ وب اخلربي للدّ ألسلاب ورد ومنها ما 
 مثال ذلك:

 .(2): الضرورات تبيح احملظورات97القاعدة 
 .(3): الذمة إذا عمرت بيقني فال تربأ إل بيقني26القاعدة 

 :ومن األلغاز ما يرد كذلك أبسلوب إنشائي مثال ذلك
 ذاً أوىل من صالة اجلماعة؟: ابب الصالة: هل تكون صالة الفرض أفذا91غز اللّ 
 : هل جيوز أن يكون الصيب إماماً بغري كراهة؟93غز اللّ 

 :ومنها ما يرد أبسلوب خربي مثال ذلك 
َّكن من ذ،: ابب اإلجارة: فإن قلت: رجل أراد السفر بزوجته 456غز اللّ  لك وهو حسن ومل مي 

 بة يف السفر معه.ومل تشرتط عليه أن ل خيرجها من بلدها بل هي راغ ،العشرة هلا
وحىت يف بعض احلالت من  ، فنالحظ التشابه بني صيغ األلغاز وصيغ القواعد من حيث األسلوب

 حيث احلجم طولً وقصراً.

ا ظهر يف مرحلة منو الفقه وازدهاره مالفقهية يف كون كل منه األلغازتشرتك القواعد الفقهية مع  -2
 أكثر، وإن كانت بوادر كل منهما قبل ذلك.ا العلماء يف مرحلة الستقرار مهب واهتمّ 

ر الفقه اإلسالمي، وإن كان تطوّ  من حلقاتعترب حلقة اإللغاز ي   من علم القواعد وفنّ  كالً   أنّ  -3
م الفقه اإلسالمي بلون وبوجه جديد، جيد له مقبلني ر ضمن مرحلة الستقرار، فهو يقدّ هذا التطوّ 

 أعلى وأكثر وأوىل. ني وإن كان الشأن يف علم القواعدومهتمّ 

 أوجه االختالف: -ب
 اإللغاز عن علم القواعد يف نقاط منها: خيتلف فنّ 

                                                                                                                                                                                     
 .205، صاملرجع نفسه (1)
 .365ص ،ضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك: أمحد بن حيي الونشريسيإي (2)
 .199، صاملرجع نفسه (3)
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مجام هو من ملح العلم، وقد يؤتى به إل ااإللغاز كما ذكران يف فن احليل الفقهية إمنّ  فنّ  إنّ  - 1
 الشريعةة يف بينما علم القواعد صار ألمهيته من العلوم اهلامّ ؛ حصيلالنفس وإراحتها من تعب التّ 

ه من خالهلا إىل تقنني الفقه وتسهيل ، واليت ل يزال التأليف فيها وإظهار أمهيتها والتوجّ السالمية 
واحلاجة  تناوله أمراً يبذل فيه العلماء جهوداً مشكورة، والتآليف فيها يربز كل منها جانبا من أمهيتها

 .(1)والقتصاد ة السياس، ماع خاصة يف جمالت الجت ،اآلخر فل يظهره  ا ملؤلّ إليها ما 

عليمية يف املعاهد واجلامعات ملا له من الهتمام بعلم القواعد فرض نفسه على املناهج التّ  إنّ  - 2
ع ذلك من توفري للكثري من اجلهد والوقت يف تتبّ لأثر كبري يف التكوين العلمي للباحثني، وملا 

ضمن عدم اإلضطراب والفوضى عند جزئيات كثرية ت فالقواعد تضمّ  .اجلزئيات والفروع
 الستفتاء، وتقدمي احللول للمستجدات واملستحداثت.

 ؛فهو ا ولوان من ألوان عرض الفقه ل يرقى ألن ينال مرتبة القواعداإللغاز يبقى فنّ  بينما فنّ  
ويفاضل به املشايخ بني طلبتهم ويرحيوهنم به من تعب التحصيل  بعضا يباري به العلماء بعضهم

 امللكات الفقهية يف طلبتهم . به ،وينّمون لبوالطّ 

                                                           
ولقد سعت جلنة تقنني الشريعة اإلسالمية مبجلس الشعب املصري يف بداية القرن اهلجري احلايل إىل وضع مدونة قوانني الشريعة  (1)

أبو طالب وعضوية أكثر من سبعني عضوا من أساتذة الشريعة اإلسالمية اإلسالمية على املذاهب األربعة برائسة الدكتور صويف 
 .-رمحه هللا –والقانون وشيوخ القضاة على رأسهم اإلمام األكرب شيخ األزهر جاد احلق على جاد احلق 

ث: قانون التجارة مادة. الثال 180ولقد مشلت هذه املدونة مخسة أجزاء: األول: اجللسات التمهيدية. الثاين: القانون املدين بـ
 مادة . 1136مادة. اخلامس: قانون التقاضي واإلثبات بـ  630مادة. الرابع: قانون العقوابت بـ  767بـ
كما ي شري إىل هذا اجلانب جملة األحكام العدلية اليت أنشئت بعد توقف حرب القرم بني العثمانيني والروس ، واليت أّدت إىل بقاء -

لطة الروس، فطلبت السلطة العثمانية من الكنيسة األرثودكسية يف موسكو تقنينًا واضحًا لكيفية جالية إسالمية ضخمة حتت س
معاملة الرعااي املسلمني مما دفع ابلروس للرد ابملثل؛ فأنشأ السلطان عبد اجمليد جلنة من فقهاء احلنفية مع مسامهني من = 

الفقهية اإلسالمية، وصدرت جملة األحكام العدلية واليت هي جمموعة  املذاهب الثالثة األخرى مراقبني لتقنني القضاء واألحكام
ستة عشر كتاابً، أوهلا كتاب البيوع وآخرها كتاب القضاء، صدر آخر أعدادها يف فرتة اخلالفة  16من التشريعات مكونة من 

 عقود. 6م، وامتد  إصدار اجمللة قرابة ستة 1882هـ املوافق لـ 1293العثمانية يف شعبان 
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به  ستدلّ علم القواعد له من األمهية ما جعل العلماء خيتلفون يف اعتباره دليال شرعيا ي   إنّ  - 3  
على األحكام، فارتقاؤه إىل أن يكون حمل نقاش بني العلماء يف اعتباره دليال لستنباط 

ه ل غىن للعامل وأنّ ،ؤها علم القواعد بني علوم الشريعة يتبوّ  ظهر املكانة العالية اليتي   ،(1)األحكام
 والستشهاد ببعضها على األحكام والنتصار هبا لآلراء واملذاهب.  الفقهية عن دراسة القواعد

ا قاصراً عن هذه املكانة، ولن تدعو احلاجة فيما يظهر إىل أن يبلغ هذه اإللغاز يبقى فن   بينما فنّ 
 .الرتبة واملكانة

اإللغاز،  ر والتأليف يف فنّ التطور يف التأليف ودراسة القواعد الفقهية هو غري التطوّ  إنّ  - 4
ال فاإللغاز ظاهرة عرفتها اجملتمعات قدميًا وتكاد تكون ألصق ابإلنسان من حيث كونه ميّ 

علم ظهر ااًث عن أسرار اجملهول، بينما القواعد الفقهية اعًا لستجالء الغموض حبّ لالكتشاف، نزّ 
إليها  رة من حيث اإلشارة  بظهور اإلسالم وبدأت بوادره يف ثنااي القرآن الكرمي والسنة املطهّ 

إشارات واضحة إىل القواعد وإىل األصول العامة ها يف تشريع األحكام، ففي القرآن الكرمي واعتبار  
   اليت يراعيها اإلسالم يف شرائعه، فمن ذلك قوله تعاىل:

    
   

 :وقوله تعاىل: [185]البقرة .    

    .[ :15اإلسراء]  :وقوله تعاىل  
   

 ➢❖    [06ائدة: امل] 
  وقوله عز وجل: 
  

   
❖ ➢❖   

                                                           
أشار إىل هذا الدكتور نور الدين خمتار اخلادمي يف كتابه علم القواعد الشرعية يف مبحث حجية القواعد الفقهية ودليليتها،  (1)

 .99إىل  94ص
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 [ :78احلج] .قوله ويف السّنة النبوية إشارات واضحة إىل بعض القواعد الفقهية ك :« ل

 .(1)«ر ول ضرارضر 

والتأليف يف علم القواعد لزال .  (2)«واليمني على من أنكر املّدعينة على البيّ »: وقوله  
نا أمهيتها، مظهرًا حاجة العصر احلاضر إليها، فهي مقدمة ونواة لالجتاه الداعي إىل متواصال مبيّ 

الرجوع إليه والحتكام إىل تقنني الفقه وإبرازه على شكل يوازي شكل القاعدة القانونية ليسهل 
 أحكامه.

مجام النفوس وإراحتها لتجدد إل ؤتى به عادةً ا ي  أ هذه الرتبة، فهو إمنّ ل يتبوّ  اإللغاز فنّ  بينما فنّ 
 نشاطها.

 
 .                                الختصاراب عالقة األلغاز الفقهية :الفرع الثالث 

 .تعريف االختصار -1
ول  اللسان: اختصار الكالم إجيازه، والختصار يف الكالم أن تدع الفضقال يف االختصار لغة: -أ

 والختصار حذف الفضول من كل شيء.، وتستوجز الذي أييت على املعىن

                                                           
َار ه  رواه ابن ماجة يف كتاب األحكام، (1) فة . وهذا احلديث روي بطرق خمتل2/784(، 2340، )اَبب  َمْن بـَىَن يف  َحقّ ه  َما َيض ر  جب 

والدرقطين، اإلمام مالك يف املوطأ، وقال احلاكم يف بعضها صحيح اإلسناد  ابن ماجهورواايت متعددة يف بعضها زايدات عند 
على شرح مسلم وخرجه الطرباين، قال أبو عمرو بن الصالح هذا احلديث أسنده الدرقطين من وجوه وجمموعها يقوي احلديث 

 .321م واحلكم لبن رجب احلنبلي، صوحيسنه، إبختصار من كتاب جامع العلو 

وأصل هذا احلديث يف الصحيحني  .4/188البينة على املدعي واليمني على من أنكر،  أخرجه البيهقي إبسناٍد حسن، ابب  (2)
من حديث ابن ج ريج، وخرجه اإلمساعيلي من رواية الوليد بن مسلم، وخرجه الدرقطين من رواية مسلم بن خالد، وخرجه 

 .330-329من حديث بن عباس: جامع العلوم واحلكم لبن رجب احلنبلي، صالنسائي 
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 .(1)«اإلتيان ابملعىن الكثري يف اللفظ القليل»: االختصار اصطالحا   -ب
له  ئد وضوابط كما أنّ مسرية التأليف يف العلوم، وله فوا معوالختصار نوع من التأليف ظهر 

 عيوابً ونقائص.
 :(2)فمن فوائده

 لمسائل.ا لتقليل األلفاظ تيسريا للحفظ واستحضار  -

 .كرار والتطويل اململّ ب التّ جتنّ  -

 تصغري حجم الكتاب ليسهل محله واصطحابه مع ربح الوقت. -
 :(3)ومن عيوبه

 صعوبة الفهم والغموض يف املادة املختصرة. -

لت ما جيعل التعامل معها صعبًا ملن اعتاد املختصرات كما ملطوّ ات واقطع الصلة ابألمهّ  -
 طائف والنكت العلمية.حيرم من اللّ 

 :(4)ولالختصار ضوابط ل بد من مراعاهتا منها
 ي حسن القصد وسالمة النية يف العمل ورجاء نفع األمة.حترّ  -

 ستقصاء ملسائل الكتاب األصل وفوائده.اإل -

 ف لألصل.قصدها املؤلّ احملافظة على املعاين اليت  -

 توضيح األمور املشكلة والوجوه احملتملة. -

                                                           
نور البصر يف شرح املختصر ، أو إحتاف املقتنع ابلقليل يف شرح خمتصر خليل: أمحد بن عبد العزيز اهلاليل السجلماسي، ت  (1)

 .104، ص 2013 /1434، 1ه تح : عبد الكرمي قّبول ، املكتبة العصرية ، صيدا ، بريوت ، ط 1175

 عبد الغين أمحد جرب مزهر، الختصار.. أغراضه.. فوائده ... عيوبه.. وضوابطه، موقع ملتقى أهل احلديث  (2)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=222963 

 املرجع نفسه. (3)

 نفسه. (4)
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 عدم اإلخالل أبدلة األصل وأفكاره األساسية. -
ا كان يف بعض األحيان نتيجة لكثرة وإمنّ ،وعليه فالختصار ليس ظاهرة سلبية على اإلطالق 

جنح يف بعض األوقات  هأنّ  إلّ  ، لتوظهر بغية تسهيل وحتصيل ما يف املطوّ  ،الفروع وتشعب اآلراء
دت وصار فهمها فاستغلقت العبارات وتعقّ ، إىل اختصار جلب عليه النقد ملا أوغل يف الختصار 

ب آراء وكثرة لت طوًل وتشعّ ات واملطوّ حيتاج إىل شروح كادت هذه الشروح واحلواشي تفوق األمهّ 
يظفر مبراده ويصل  -عسري بعد حبث طويل وتقليب –حىت صار الباحث عن مسألة ل يكاد ، أقوال 

 ت العكس.املطلوب بل أدّ  املختصرات مع هذه احلال مل تؤدّ  فكأنّ ؛ إىل مطلوبه 
 هلا نقائصها ليف هلا مميزاهتا وفوائدها كما أنّ أالختصار ظاهرة يف التوعلى كل حال فيبقى 

 .وسلبياهتا 
 ابالختصار. الفقهية عالقة اإللغاز -2

 رصد أوجه لالختالف.از والختصار، كما ميكن كذلك إللغشابه بني اتّ للميكن رصد أوجه 
 . أوجه التشابه -أ

ا أنظار العلماء بعد مرحلة الستقرار للفقه وإن  مرفت إليهلغاز والختصار ص  من األ إّن كالّ  -1
 كانت بداايت كل منهما قبل ذلك.

 قة مع أن نصّ تتشابه األلغاز مع الختصار يف األسلوب، فأسلوب اإللغاز يتميز ابخلفاء والدّ   -2
ا اخلفاء والغموض يشتمل عليه السؤال فقط. بينما وإمنّ  ،اجلواب ليس فيه غموض ول خفاء

الختصار أسلوبه موجز إجيازاً دقيقًا يف بعض األحيان ما يضفي الغموض واخلفاء على املعىن 
 املراد.

، مما جيعلهما حمل هت إليهما انتقادات وبدرجات خمتلفةلغاز والختصار توجّ من األ كالّ   إنّ   -3
 اختالف بني العلماء بني القبول والرفض.
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من الفنون، بل مشال فنوان عّدة من الفقه  بفنّ  اإللغاز والختصار كالمها مل خيتصّ  إنّ   -4
 غة وغريها.واحلديث واللّ 

 أوجه االختالف . -ب
 ألنّ وذلك  ،ليف ما مل ينله فن اإللغازأالختصار انل من الهتمام والعتناء والت إنّ   -1

الختصار   انلت حّظها منوإن كانت العلوم األخرى ،ه إىل الفقه الختصار أكثر ما توجّ 
ق أبفعال املكلفني كعلم األصول وغريه، وعلم الفقه هو يف احلقيقة مدار الشريعة لكونه يتعلّ 

كّلت اهلمم وضعفت، انتهج وملا  ،  يف الفقه لت واملبسوطاتاملطوّ  فكثرت؛فكثر التأليف فيه 
العلماء لكن ليس   اهب لغاز وإن اعتىناأل بعض العلماء منهج الختصار تيسريًا وتقريباً، أماّ 

 .ه لالختصار يف الفقهذلك العتناء املوجّ 

له هت جّ حىت وإن و  ليف املعتربة عند العلماء أالختصار يف حّد ذاته هو نوع من أنواع الت إنّ   -2
ف العاقل إل ن أقسام التأليف سبعة ل يؤلّ أ ماءاشتهر بني العلانتقادات فيبقى كذلك؛ حيث 

نه، أو طويل بيّ ستغلق ي  ه، أو م  تمّ سبق إليه خيرتعه، أو انقص ي  إما شيء مل ي  "يف إحداها: 
فن ما أ ."هحبه، أو خطأ يصلق جيمعه، أو خمتلط يرتّ خيتصره دون إخالل مبعانيه، أو متفرّ 

 .فنياملشتهرة بني املؤلّ  اإللغاز فليس نوعاً من أنواع التأليف السبعة

يظهر أن  ،ه إىل الختصاره إىل اإللغاز والنتقاد الذي وجّ نتقاد الذي وجّ إن املقارنة بني اإل  -3
ه أما ما وجّ  ؛غزه لإللغاز كان شيئًا قليال مبناه على الغموض والتعمية الواردة يف اللّ ما وجّ 

ماء كبار هلم وزهنم يف التأليف ن علعدر لكونه ص ه ،له وزنلالختصار فإنه كان انتقادًا 
م و أوائل العليتّلقى م املتعلّ ألّن طريقة غري مرضية يف التعليم،  حيث اعتربوا الختصار، نواعهأب

 كما أنّ ،حدث له اضطراابً وخلالً فت  ، أ هلا بعد وهو مل يتهيّ ، يف وقت واحد  اوغاايهت اوأواخره
للفقيه من الشتغال هبا واإلقبال  اليت ل بدّ لت واملبسوطات الختصار يقطع الصّلة ابملطوّ 

 والتعامل معها . عليها
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ابن العرب وابن اجلوزي وابن  :ومن الذين انتقدوا الختصار ومل يروه طريقة مرضية يف التعليم
حيث يقول يف هذا الصدد:  الطاهر بن عاشور؛حممد   خلدون والونشريسي، ومن املعاصرين

وهي  – التآليف ارهم فإنّ بمني وطريق اختعليم إصالح املعلّ التّ  إذا كّنا نرتقب من إصالح»
 .(1)«أجدر أبن تعطى لفتة من اإلصالح -املعّلم األول للتلميذ واملذّكر واملرشد للمدّرس

ه هلا من انتقاد تبقى طريقة طريقة الختصار على ما وجّ  من أوجه الختالف كذلك أنّ   -4
إل  غالبا ة السائدة يف العصور املتأخرة، فلم يعد التعويلأو قل هي الطريق، متبعة يف التعليم 

على املختصرات نظمًا ونثراً، بل ويف سائر التخصصات )الفقه واألصول واللغة وغريها(. أما 
عرض به الفقه على وجه المتحان وإمنا هو لون ي  ،لكذك  المرلغاز فلم يكن ألابلنسبة ل

 على التعليم .و ليس ظاهرة تريد  فرض وجودها  والفهم

                                                           
وإن كان يسّهل احلفظ فإنّه صعب الفهم ويصعب على  ويعيب ابن خلدون يف مقدمته اإلختصار مبا معناه :أّن اإلختصار  (1)

املبتدي فهم غاايت العلم وهو مل يتهيأ لقبوهلا ، وفيه ضياع للوقت بتتبع  ألفاظ اإلختصار العويصة الفهم مع صعوبة استخراج 
عامل مع املطّولت ألجل ما املسائل من بينها .كما أّن املختصرات ل حتّصل امللكة لصاحبها مقارنة مع امللكات اليت حتصل  للمت

 يقع فيها من التكرار واإلحالت اليت تفيد الطالب كثريا . بتصرف 
ه، دار الفكر ، للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، د ط،  808ينظر: مقدمة ابن خلدون: عبد الرمحان بن خلدون، ت    

 .734، 733ت املؤلفة يف العلوم خملة ابلتعليم، ص، الفصل السادس والثالثون يف أن كثرة الختصارا2010/ 1431
ويذكر الشيخ الطاهر بن عاشور أّن الختصار يف بدايته كان حممودا و هو أقرب إىل وصف التهذيب منه إىل وصف اإلختصار، 

معينا لألستاذ  مث زاد اإلختصار أكثر حىت نشأت احلاجة إىل شرح هذه املختصرات ليكون   املختصر صاحلا حلفظ التلميذ والشرح
. ويرى الشيخ الطاهر بن عاشور أّن اتساع العلوم كان داعيا للتنقيح و اإلختصار إضافة إىل رغبة الطالب يف حتصيل كل العلوم 

حوهلم بسبب فكانوا مسوقني إىل اإلختصار حبكم الضرورة . وأورث هذا احلال يف رأيه ختّلف املسلمني عن مسايرة عصرهم واألمم 
فإنك لتنظر :»؛حىت إنّه ليقول ىف وصف أبناء زمانه أليف على مقتضيات عصرهم وزماهنم بقدميهم وعدم اعتنائهم ابلتاستمساكهم 

أو العاشر مما هو معلول لوقوف إىل الرجل   وهو ابن القرن الرابع عشر فتحّسه يف معارفه وعلمه وتفكريه من أهل القرن التاسع 
 . «واقفون، فرزىء الناس فائدة اإلنتفاع أبخالقهم وعوائدهم  ومكتشفاهتمتقدم التأليف عند احلد الذي تركه ال

ينظر:كتاب أليس الصبح بقريب ؟: حممد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس . دار السالم للطباعة والنشر 
 . 144، 143، بتصّرف، ص2010/ 1431، 3والتوزيع والرتمجة ، القاهرة، مجهورية مصر العربية، ط
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غز يف القدمي هو نفسه من فاللّ ،  ار مبراحل يف تطورهمتلغاز مل األ ميكن أن نلحظ كذلك أنّ   -5
ثوا عنه يفرقون بني نوعني من الختصار أما الختصار فالذين حتدّ  ؛حيث الشكل يف احلاضر

 مون عن اختصار كتب الفقه.خاصة عندما يتكلّ 

ف من وكان يقصد به مجع كل ما وصل إليه املصنّ ،اهلجري ما كان قبل القرن السادس األول: هو
وذلك مثل خمتصر عبد هللا بن ؛ السماعات واألقوال والرواايت املرتادفة واملتعارضة حلفظها من الضياع 

بعشرات  لت وتعدّ وهي يف احلقيقة مطوّ  ،عبد احلكم املصري له املختصر الكبري واألوسط والصغري
ه يقول هذا خمتصر ما مسعته من شيوخي مرارًا مجعته رات ألن املختصر وكأنّ األجزاء، ومسيت ابملختص

 ان يف األسفار دون تكرار يف الغالب.مدوّ 
أقرب  وهو الذي صار ، ه له النتقاد أما الختصار يف القرن السادس اهلجري وما بعده هو الذي وجّ 

 لغاز واألحاجي يصعب فهمه وحّله.إىل األ
هـ، واملختصر اخلليلي  646 ت كمختصر ابن احلاجب الفرعي؛قهية أكثر فظهرت املختصرات الف

 هـ، وغريها. 803ت  ي لبن عرفة ههـ، واملختصر الفق776ت
 (1)وإن كان املختصر اخلليلي أشهرها وأكثرها شروحًا وخدمة، حيث عّد صاحب الدليل التارخيي

وما بني ، ل وخمتصر طوّ م ما بني شرح ف يف خدمة املختصر كتاابً أ لّ   (277)مائتني وسبعة وسبعني 
ف على شروح املختصر من حواشي وتعاليق لّ هذا خال ما أ   .انظم وشارح لبعض األبواب كالفرائض

. الكي انل من العناية الشيء الكثرييف الفقه امل اتؤلفاملأشهر   أن املختصر الذي هو منما يبنّي 
النتيجة اليت ختّوف منها معارضو  -وغريه ختصراجلهود املبذولة على امل رغم –من وجه آخر  ؤكدوي

من حيث هات مّ قد تفوق األ ،حني ت شرح أو يعّلق عليها هذه املختصرات اإلختصار، من أنّ 
لبحث عن املسائل فيها أمرا ، مما جيعل اإلفادة منها صعبة و ااآلراءالتفريعات و التأويالت وكثرة 

 .شاقّا

                                                           
 .176، ص:حممد العلميي ملؤلفات املذهب املالكيالدليل التارخي (1)
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 اإللغاز. يف فنّ : إسهامات املالكية الرابع املطلب
 الفرع األول :بداية أتليف املالكية يف األلغاز .

حسب ما ذكره يف مقدمة ف يف هذا الفن عند املالكية ابن فرحون هو أول من ألّ  إذا اعتربان
من  فإنّ ؛  «على أتليف من هذا النوع يقتفى به ويـ تّبع  للمالكية أقف  ومل»درّة الغّواص حيث قال : 

، وكانت هلم إسهامات واضحة اختلفت بني املنظوم واملنثور، كذلك  يف هذا الفن  وافجاء بعده قد ألّ 
وبني املراسالت وبني ما يبعث به الشيخ إىل تالمذته من أسئلة على شكل ألغاز ليستحث هبا مهمهم 

  كذلك نوعًا من التصال بني الشيخ وتالمذته وإن بعدت الداير، وحاول   عدّ وحيرك نشاطهم، كما ت  
فات املذهب املالكي فقال فذكر يف الدليل التارخيي ملؤلّ  ؛لغازف املالكية يف األمد العلمي مجع ما ألّ حم

 :اصة الغوّ بعد ذكر درّ 

 ،يوسف بن خالد بن نعيم الطائي البساطي أب احلسن مجال الدين: األلغاز الفرضية  - 1
 .829ت

إبراهيم بن القاضي الزرهوين املالكي : حممد بن حممد  حملاذي درر الغواص  صاغتنام الفحا - 2
 (.849)ت 

هـ(، ول 829)ت  ،: حممد بن حممد بن عاصم القيسي الغرانطي ألغاز ابن عاصم الفقهية - 3
ندري هل هو أبو حيي أو أبو بكر أو ابنه أبو حيي، ولكن الذي اشتغل على دقائق األحكام 

 وعلم الفرائض منهم هو أبو بكر صاحب التحفة.

)ت ،: حممد الطيب بن عبد اجمليد بن عبد السالم أب عبد هللا بن كريان لغاز يد يف األتقي - 4
 هـ(.1328

 هـ(.1334)ت ،: حممد فال بن العاقل اليماين لغاز الفقهية ة يف األقصيد - 5

 هـ(.1358)ت ،: حممد بن علي دنية الرابطي لغاز الفرضيةأتليف يف األ - 6

 هـ(.1369)ت، ن حممد بن أمبارك الدمياين ملختار با : قصيدة ألغاز فقهية - 7
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: حممد عبد هللا بن اغشممت  شرح قصيدة األلغاز الفقهية حملمد بن فال العاقل- 8
 .(1)اجمللسي

 . الفرع الثاين : إسهامات فقهاء توات يف فّن اإللغاز
يلة يف قّدموا للمذهب خدمات جل ّن إقليم توات برز فيه علماء أجالّءأ كما جتدر اإلشارة إىل

، وأغلبها  فنّ هذا البة يف كانت هلم مشاركة طيّ أغلب الفنون الشرعية ، ومن بينها فّن اإللغاز حيث  
ما ذكره  ؛لغازفة يف األر من هذه املنظومات املؤلّ ومن بني ما توفّ ،على طريقة النظم املشهورة بتوات 

 حيث ذكر: اصاألستاذ سامل بن عبد الكرمي يف حتقيقه وتعليقه على شبكة القنّ 
 اص على ّدرة الغواص يف حماضرة اخلواص:شبكة القنّ  -1

وهي  2723وهي نظم أللغاز ابن فرحون يف منظومة بلغت ألفني وسبعمائة وثالث وعشرين بيتا 
عبد الرمحان بن احممد العامل بن أمحد األنصاري  :وهي ملؤلفها من اجلهود اليت خدمت دّرة الغواص،

ه عاش يف القرن الثاين عشر هجري وتويف يف ريخ وفاته ابلتحديد مع أنّ عرف اتالزجالوي، والذي ل ي  
ق النظم هـ حسب الرواية اليت ذكرها حمقّ 1207بداية القرن الثالث عشر هجري وابلتقريب حوايل 

 ق عليه  سامل بن عبد الكرمي.واملعلّ 
 

 املنظومة الثانية: -2
ران، مل يذكر موطنه ول سنة ميالده ول د بن أمحد بن اعمد حرمة هللا بن حممّ حممّ  وهي للشيخ 

 سنة وفاته.
عة على أبواب الطهارة، الصالة، الزكاة، البيوع، ( موزّ 58بلغت منظومته مثان ومخسني بيتًا )

 وابب العتق، وابب الفرائض والطالق.

                                                           

 )1( الدليل التارخيي ملؤلفات املذهب املالكي: حممد العلمي ، ص256/225.
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 املنظومة الثالثة: -3
م ابملغرب 1907هـ/1325  املولود  ،مولي أمحد الطاهري اإلدريسي احلسين وهي للّشيخ  

م، ألف منظومته يف األلغاز البالغة واحداً وأربعني بيتاً 1979هـ/ 1399املتويف يف ذي القعدة ، األقصى 
يالء مع وألغاز الصالة، وألغاز الصوم، وكذا الزواج والطالق واإل،(، اشتملت على ألغاز الطهارة 41)

 :البيوع واحلدود واملواريث، مطلعها
 عـد  سال بعدك و ااي الدلوو عفتها ر       لعلوشي للمهدي       أل حّي دوراً اب      

 رفن إل تـومها             وصفو الليايل عهده أكذب العهدـــــــــــــــــــفأصبحن ل يع      
وكان مولي أمحد الطاهري أْرسل هذه األلغاز وهو ببلده ابملغرب إىل تالمذته إبقليم توات 

 مطلعها: .(1)يف منظومة بلغت واحداً ومثانني بيتاً  -رمحه هللا –ابي بلعامل  مدحم فأجاب عنها تلميذه
 از السبق ابلعزم واجلـدــــــــأل حّي من ابلعلم والفضل واجملد            حتّلى وح      
 إمام اهلدى شيخ املشائخ ومن به             أزحنا ستار اجلهل ابلعلم والرشد            

 ها أيضاً:وقال في
 اجملد     تقاصرت األفهام عن جلها       ر سلمت      ـن البحـــــوألغازكم درٌّ م      
 ـدــــــــــــريق حممـــــــــــــــــــــوفيها سلكتم طـ         ـدمت     ــــــــــا أجـــــــهم وفيـــــففيها أفـدت       

بيتاً  54بنظم بلغ ،ج شيخ املدرسة القرآنية بتسفاوت تلميذه مولي احلا كذلك   هاوقد أجاب عن
 مبتدائً بقوله:
 دــــــــــــيوخ ابملغـارب واهلنـــــــــــوشيخ الش  سالم على بدر البدور ذوي اجملد   
 دــــــــــاســن واحلمــــــــــــومنبع خالص احمل  هاــــــــــــــــــــوم وأسّ ـــــــــات العلـومركز راي   
 فيوض زلل كاشف اجلهل واجلحد  يــــــــا خصك هللا نرتـجوبعد فممّ    
 ديــــوره يهـثل در خالـص نــــــــــــلنا م   فمنها جنيب عن أحاج قد أبرزت   

                                                           

)1(   شبكة القناص على درّة الغّواص يف حماضرة اخلواص : نظم العالّمة الفقيه سيدي عبد الرمحان بن حممد العامل األنصاري 

.230/232، ص 2011الزجالوي، تح :سامل بن عبد الكرمي، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عني مليلة ، اجلزائر ،   
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 ية.املبحث األول: حياة ابن فرحون الشخصية والعلم
 . الشخصية حياة ابن فرحوناألول:  طلبامل

 .الفرع األول: نسبه وأصله 
 ابملدينة املنورة ذوو نسب عرب يرجع إىل بطن من كنانة يعرف ابن فرحون املستوطننيآل  إنّ 

 .(م وسكون املهملة وآخره راءيأوله واملب يَـْعم ر، ينسبون إليه، فيقال اليعمري )بفتح 
إبراهيم بن علي بن  »:فجاء فيها  (1)مجته خبطه كما يف التحفة اللطيفةوقد كتب ابن فرحون تر 

لديباج يف ترمجة أبيه وأضاف يف ا .«حممد بن أب القاسم بن حممد بن فرحون اليعمري املدين املالكي
 .(2) «ولد واملنشأالتونسي األصل املدين امل »: وعمه عبارة

إبراهيم بن علي بن حممد بن أب القاسم بن حممد بن »: فقال وذكر أمحد اباب التنبكيت يف ترمجته 
ين أصوله قد عاشوا  على أنّ  مما يدلّ  . «األصل، املدين املولد (3)مث اجل ّياين فرحون اليعمري األ ايَّ

 ابألندلس.
علي بن حممد بن أب القاسم فرحون بن حممد  » ف يف الديباج يف ترمجة أبيه علي فقال:وذكر املؤلّ 

عبد هللا بن حممد بن أب القاسم بن »ه عبد هللا فقال: وذكر أيضا يف ترمجة عمّ .  «يعمريبن فرحون ال
 . «فرحون بن حممد بن فرحون اليعمري

هذه األسرة عاشت  ميكن أن نستنتج من ذلك أنّ  : األجفان على هذه النقول ابلقول بوعّلق أو 
بن فرحون نبغوا يف فنون ا لد فيها أعالم من آلابألندلس مث بتونس قبل أن تستوطن املدينة املنورة اليت و 

                                                           
 .81/ 1يف اتريخ املدينة الشريفة للسخاوي، التحفة اللطيفة (1)

 .307 -234ص املذهب يف معرفة علماء أعيان املذهب: ابن فرحون املالكي، لديباجا (2)
: ابلفتح مث التشديد وآخره نون، مدينة هلا كورة واسعة ابألندلس، بينها وبني قرطبة سبعة عشر فرسخاً، وهي كورة كبرية جتمع َجّيان (3)

 .195، ص2قرى كثرية وبلدان. معجم البلدان، ايقوت احلموي، ج



 الفصل الثاين:                                           ابن فرحون وآاثره يف املذهب املالكي

82 

 

 (1)وا جمد هذه األسرة، مما جعل السخاوينوا القضاء خالل القرن السابع والثامن والتاسع، فبعلمية وتولّ 
 .(2)«بيت رائسة وقضاء وعلم»يصفها بقوله: 
عتزة بشريف احملتد ونشأ هبا وترعرع يف ظل أسرته العلمية امل،ابملدينة املنورة  ابن فرحون وقد ولد

ا عظيما وكرمي النسب، فأسرة ابن فرحون كما سبق أسرة علم وقضاء ورائسة، انلت حظوة كبرية وجاهً 
زت به هذه األسرة هو الذي نشأ فيه هذا العامل اجلليل فهذا اجلو املبارك الذي متيّ ؛عند اخلاصة والعامة 

هبا مسجده وهبا قربه وهي  دار املصطفى ب واملدينة طيبة، العذب، فاملكان طيّ منهله وارتوى من 
 مهوى األفئدة من أصقاع الدنيا املرتامية.

وطلب ،والتقوى هنجها ،ففي هذا املكان الطاهر ومن هذه العائلة الطيبة اليت اختذت العلم حرفتها 
يب على فنالت وأدركت ما ابتغت من فضل هللا بفضل هللا، فكان هلذا كله األثر الط؛ما عند هللا غايتها 

املكانة والوجاهة وما كان عليه من تقوى  من هذه القاضي ابن فرحون يف تنشئته وتربيته وبلوغه ما بلغ
 وصالح.

ة ابن فرحون ألبيه شريفة من جدّ  أنّ ، فوأثبت اإلمام أبو حممد عبد هللا بن فرحون عم املؤلّ 
لحاء أي على جد املؤلف( الزواج فعرضوا عليه )أي رفقاؤه وجلساؤه من العلماء والص » األشراف فقال:

وه يف والديت، وكانت الكبرية من أربع بنات شرائف، كان والدهن يقال كثروا عليه ورغبّ أفامتنع من ذلك ف
 .بت النسبة له الشريف عبد الواحد احلسيين اث

اعاً فجعلنا من ذريته إمج ه بنا، إذ أحلقنا بنسب النيب وقال بعد ذلك: وكان زواجه بوالديت من برّ 
 .(3) «وشرفاء عند أكثر العلماء

 
 

                                                           
 .وغريه املغيث فتح صاحب هـ 902 ت السخاوي الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس اإلمامالسخاوي: هو  (1)
 .21مقدمة حتقيق إرشاد السالك، ص (2)
 .326، 325أبو حممد عبد هللا بن فرحون، ص ،نصيحة املشاور وتسلية اجملاور (3)
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 الفرع الثاين: ميالده ووفاته.
أبو األجفان هذا الختالف  عولقد تتبّ ،اختالفا كثريًا ابن فرحون  يف اتريخ ميالد فختلأ   

ه تويف سنة الدين أب الوفاء إبراهيم بن فرحون على أنّ هان فق املرتمجون لرب فقال: لئن اتّ ، والضطراب 
كر عمره عند وفاته منهم من أشار إليها بصيغة تقريبية بذ ف فقوا على سنة ولدته، م مل يتّ إهنّ ، فه799

ومنهم من أغفلها. فابن حجر ذكر يف الدرر الكامنة أنه تويف عن حنو من السبعني،  ،وبعضهم عيّنها
بل هذه السنة. ه جاوز السبعني، فتكون ولدته ق. وذكر يف إنباء الغمر أنّ ه729فتكون ولدته حوايل 

ه ابن العماد فقد ذكر أنّ  بعني. أماّ من السّ  ، فيكون عمره أقلّ ه730ا كانت بعد خاوي إىل أهنّ ومال السّ 
 هـ. 719ا بعني عند موته وهذا بعيد. وعنّي السنة كحالة فذكر أهنّ جاوز السّ 

 وممن أغفل التعرض لسنة ولدته أمحد اباب التنبكيت.
وعاش أكثر من  ه ، 729يستبعد أن يكون مرتمجنا ولد قبل سنة  ه لأنّ  أبو الجفان ورّجح

  شيخه األقشهري املختلف يف سنة وفاته وعلى أبعد الحتمالت تويف سنة  سبعني سنة، وذلك ألنّ 

ع أن يكون ابن فرحون أخذ عنه متجاوزاً العاشرة من عمره، وكذلك شيخه اجلمال املطري ، املتوقّ ه 739
 (1) .741سنة   ولزمه وانتفع به وهو متوىفّ ثرياً الذي أحتك به ك

ض لشخصية ابن ة الغواص، حيث تعرّ أبو األجفان يف مقدمة حتقيق درّ  وهذا خالف ما ذهب إليه
، 729ولدته تكون حوايل  ح أنّ : والذي يرتجّ قال: بعد نقل الختالف يف ولدته فا هبا، ففرحون معرّ 

 .(2)وذلك بعد أن عاش سبعني سنة 799سنة  ألن أغلب املرتمجني له يذكرون أنه تويف

                                                           
 .22 -21حممد أبو األجفان، ص :مقدمة حتقيق إرشاد السالك إىل أفعال املناسك (1)
نيل البتهاج بتطريز الديباج :للتنبكيت،  .8/608بن العماد احلنبلي، ل:ينظر إىل ترمجته يف: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  (2)

. الدرر الكامنة يف 1/81. التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة :السخاوي، 1/50. األعالم :للزركلي، 35 -34 -1/33
 .1/320الكية:حممد بن حممد خملوف، . شجرة النور الزكية يف طبقات امل53 -1/52أعيان املئة الثامنة :لبن حجر العسقالين، 

دار الكتب العلمية،  2/562التحفة الّلطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة، مشس الّدين حممد بن عبد الّرمحان بن حممد السخاوى،  – 3
 1993/ 1414،  1بريوت، لبنان، ط
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ر املزيد من اإلشارات واملعلومات ابلعودة هو توفّ  جفانالختالف يف رأي أب األ هذا مردّ  ولعلّ  
 إىل وفيات من أخذ عنهم واحتك هبم.

ا للدني حيث عاش حياته خلدمة العلم، فلم يهتمّ ؛ هاتلف يف اترخيفلم خي   -رمحه هللا –ا وفاته أمّ     
   -هـ 799ه سبحانه يوم عيد األضحى عاشر ذي احلجة احلرام عام فقد لقي ربّ  ؛مجع فيها ول هلا ول

 م.1397سبتمرب  03املوافق لـ
 الفرع الثالث: صفاته وأخالقه.

ايء، من أرّق ع والرّ كرمي األخالق، حلو املنظر، بعيدًا من التصنّ »: اب التنبكيت قائاًل يصفه أمحد اب
يل هبما إىل أن تويف، مجيل اهليئة، هبي طبعًا وألطفهم عبارة، كثري األوراد والتالوة، حيي أخر اللّ أهل زمانه 

املنظر، معتدل القامة، يالزم الطيلسان على العمامة ول يلبس الثياب املصقولة، يالزم بيته، قليل 
ين مع كثرة ابلسلف والدّ  ا يسكن ابلكراء وأيكلالجتماع ابلناس، عاش ومل ميلك دارًا ول خنال، إمنّ 

حممد بن فرحون عاملاً  ه أبب بعمّ الشتغال ابلعلم، فتدرّ  نشأ يف »:يقول  ن صفاته العلميةوع، «عياله
ابلفقه والنحو واألصول والفرائض والواثئق وعلم القضاء وعاملا ابلرجال وطبقاهتم، مشاركًا يف األسانيد، 

 .(1)«واسع العلم، فصيح القلم ذا بيان
العمدة اهلمام، أحد شيوخ اإلسالم وقدوة العلماء األعالم وخامتة »يه الشيخ خملوف بقوله: لّ وحي

 .(2)«الفضالء الكرام
 .(3)«اثالعامل الَبحّ »ويقول عنه الزركلي: 
ذلك ر عّمه أاب حممد كان صاحب دنيا واسعة ملك منها شيئا كثرياً، مل يؤثّ  وذكر فيما سبق أنّ 
عاش للعلم  حيث ابن فرحون ه. وعلى خالف ذلك كان ابن أخيه القاضيعلى دينه ول على منهج

الدنيا وقد أرهقته الديون مع كثرة العيال واشتدت عليه وطأة  بل َرحل من ،ف شيئاومات ومل خيلّ 
                                                           

 .1/33نيل البتهاج بتطريز الديباج : أمحد اباب التنبكيت،  (1)
 . 1/222ه،  1349ور الزكية يف طبقات املالكية :حممد بن حممد خملوف،  القاهرة، شجرة الن (2)
 .47/ 1،  ه1400، 5لبنان، ط األعالم: خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت،(3)
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حىت  -وما أصعب ذلك على العلماء - به حاجته ما يسدّ قرتض لييده  احلاجة، فاضطره احلال أن ميدّ 
وأبطل  ه األيسربت عليه مع داء الفاجل الذي أصاب شقّ ومات وهي تثقله وأتلّ  ، نتراكمت عليه الديو 

 .(1)حركته
 العلمية.حياة ابن فرحون الثاين:  طلبامل

 الفرع األول: طلبه للعلم.
 ؛ترعرع القاضي ابن فرحون يف جو علمي حاطه من كل جانب يف أطهر بقعة وأطيب تربة  لقد

ه عامل، فكانت وعمّ ،وأبوه عامل ،ه عامل يل يف تنشئة هذا العامل اجلليل، فجدّ كان هلذه العوامل األثر اجلمف
 . العلمية بنات هي األساس الصلب الذي انطلق منه القاضي ابن فرحون يف بناء حياتههذه اللّ 
رة من ول على الذين يتوافدون على املدينة املنوّ ،في طلبه للعلم مل يقتصر على علماء بلده ف 

فون ابلوقوف على آاثره ومآثره، بل اقتفى ابن فرحون أثر ويتشرّ  ون الزايرة للمصطفى ذين يؤدّ العلماء ال
، فقد  واستفادفأفاد فجال البالد طلبا للعلم ولالستزادة منه، ؛غريه من العلماء يف الرحلة لطلب العلم 

له مرتمجوه، ولكن يؤخذ ط عليها الضوء كثرياً حني ترجم رحل إىل مصر والقدس ودمشق، ورحالته مل يسلّ 
 أو الذين أخذوا عنه إشارات إىل هذه الرحلة وما وقع فيها من إفادة واستفادة. ذته من تراجم تالم

هـ، اجتمع 776هـ ودّرس هبا صحيح البخاري، وحّل ابلقاهرة سنة 775فقد كان يف محص سنة 
بن عسكر البغدادي   دأنه اجتمع بشمس الدين حممكما ذكر ،فيها ابلشيخ خليل صاحب املختصر 

هـ ومعه ابنه أبو 792وحّل بدمشق سنة  ،(2)مت والوقاروحالّه ابلفضل وحسن السّ ،مبنزله ابلقاهرة 
 الي من.

                                                           
 .1/33نيل البتهاج بتطريز الديباج: أمحد اباب التنبكيت،  (1)

 .417ء املذهب لنب فرحون، صالديباج املذهب يف معرفة أعيان علما (2)
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فلقيته بدمشق يف سنة اثنتني »وقال يف الديباج يف ترمجة أمحد بن عمر علي بن هالل الربيعي: 
كثري العزلة عن أهل   ضائله خامل الذكروكان مع جمموع ف،وتسعني وأخذ عنه ابين حممد أبو اليمن 

 .(1)«املناصب، بل عن الناس ماعدا خواص طلبته، تويف سنة مخس وتسعني وسبعمائة
 وتالمذته . : شيوخهالفرع الثاين

وقد كان لبن ،رة ول تزال مهوى األفئدة لكافة املسلمني وعلى رأسهم العلماء كانت املدينة املنوّ 
ملدينة، سواء املقيمني أو الوافدين، أخذ عنهم ومسع احلديث عنهم وحاورهم فرحون صلة وثيقة بعلماء ا
 وشاورهم يف مسائل الفقه.

 فمن شيوخه:
، قال عنه يف ن بن حممد بن فرحون اليعمري أبوه أبو احلسن علي بن حممد بن أب القاسم فرحو  -1

ر ي التونسي األصل املدين علي بن حممد بن أب القاسم فرحون بن حممد بن فرحون اليَـْعمَ »الديباج: 
وعلى الشيخ إبراهيم ،قرأ القرآن على الشيخ أب عبد هللا القصري  ،كنيته أبو احلسن،املولد واملنشأ 

وعلى الشيخ أب عبد هللا بن حريث خطيب  ،رة على والدهومسع احلديث ابملدينة املنوّ  ،املسروري
ي ومشس الدين الذهيب وغريهم، ال الدين املزّ بدمشق على احلافظني مج ائخ. ومسع من املش(2)«تلمسان

ولقي بتونس قاضي القضاة أاب ، هـ فسمع احلديث والفقه واألصلني 730ورحل إىل مصر واملغرب سنة 
ولقي بفاس مجاعة  ،ب علي عمر بن علي بن قداح اهلرويوأخذ عن الشيخ أ ،بن عبد الرفيعاإسحاق 

 اعة منهم أبو العباس القباب.من األعالم فأخذ عنهم وأخذ عنه ابملغرب مج

اث متقنا ضابطا عارفا بضبط احلديث وأمساء رجاله ولغته، حمدّ  -رمحه هللا –كان »وقال عنه كذلك: 
مشاركًا يف اجلدل واملنطق ،مستبحرًا يف اللغة واآلداب  ،فاضال يف الفقه واألصلني والعربية واملعاين والبيان

ف ولزم الشتغال ابلفقه والعربية يف املسجد النبوي، وكانت التصوّ ظر يف كتب واشتغل يف آخر عمره ابلنّ 
له شفاعة يف غالب األمر،  فال تردّ  ؛له وجاهة عظيمة عند أمراء املدينة وكان مقصدًا للشفاعات إليهم 

                                                           
 .139، صاملصدر نفسه (1)
 .2/124، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب لنب فرحون  (2)
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 العجم وذيلها له، و " نزهة النظر وخنبة الفكر يف شرح لمية" له آتليف وتقاييد حسنة مفيدة منها: 
. وله حواش على شرح ابن احلاجب وهي مشتملة على مدح النيب  "املغين لقصيدة عمرو اجلين الشرح"

 .(1)«هـ746هـ وتويف سنة 698لبن عبد السالم، ولد سنة 
ابن أخيه  عنهيقول يعرف ابلبدر ، ف، املؤلّ  أبو حممد عبد هللا بن حممد بن أب القاسم، وهو عمّ  -2

بن فرحون اليعمري التونسي مد بن أب القاسم فرحون بن حممد حمعبد هللا بن »القاضي ابن فرحون: 
وروى  ئاألصل املدين املولد واملنشأ. كنيته أبو حممد. قرأ القرآن على الشيخ أب عبد هللا القصري املقر 

ب عنه، ومسع احلديث ابملدينة على والده وعلى أب عبد هللا حممد بن حريث البلنسي مث السبيت خطي
 .(2)«هاسبتة وفقيه

كان من أكابر العلماء األعالم ومصابيح الظالم، »يه ابن أخيه القاضي ابن فرحون فيقول: حيلّ و 
عاملا ابلتفسري والفقه وفقه احلديث ومعانيه ومسعته يقول: لزمت تفسري ابن عطية حىت كدت أحفظه، 

وقف على كالمه يف إعراب ابنت وملا لقيه الشيخ أثري الدين أبو حيّان شيخ عصره وإمام وقته يف العربية و 
سا واستعظم علمه وأثىن عليه أقام مدرّ ، ه يوجد ابحلجاز مثل هذا الرجل سعاد فقال: ما ظننت أنّ 

للطائفة املالكية ومتصدراً لالشتغال ابحلرم النبوي أكثر من مخسني سنة وانفرد يف آخر عمره بعلو اإلسناد 
ماع والشتغال وكان كهفا ألهل السنة كان صبورًا على السّ   ا وسندًا منه.فلم يكن يف املدينة أعلى سنّ 

يف طريق  (3)جنصد يف السوانتهى به ذلك إىل أن امتحن ور   ،عنهم ويناضل األمراء واألشراف  يذبّ 
 فصرف هللا عنه شّرها وعافاه منها.،عن طعنة عظيمة أريد هبا قتله احلرم، فط  

                                                           
 .308لربهان الدين بن فرحون، ص :املذهب أعيان علماءالديباج املذهب يف معرفة ( 1)

 .234ص  نفس املصدر: ( 2)
سجن، ولعّل عبارة )رصد يف السجن( الواردة يف ترمجته يف الديباج بطبعتيه: طبعة دار الرتاث والظاهر من سرية عّم املؤلف أنّه مل ي (3)

. وطبعة دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، بتحقيق 455للطبع للنشر ابلقاهرة بتحقيق حممد األمحدي أبو النور، اجلزء األول، ص
 مأمون بن حمي الدين اجلنان، من أخطاء النساخ صواهبا : 

)ورصد يف السحر( يف طريق احلرم فط عن طعنة عظيمة أ ريد هبا قتله، فصرف هللا شرها، وعافاه منها والذي يؤّكد هذا ما ذكره املعين   
وملا كان يف سنة ثالث »: 333/334يف آخر كتابه  "نصيحة املشاور وتسلية اجملاور" ملا تكّلم عن نفسه، حيث قال يف الصفحة 
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ية، كان مواظبا على الصلوات يف الصف األول من وكان عليه مدار أمور الناس ابملدينة النبو 
حنو مخس  حر إل وهو على الباب، وحجّ وما يفتح ابب احلرم يف السَّ ،الروضة النبوية حنو ستني سنة 

  .(1)«فة للحج إىل أن مات ابملدينةة املشرّ إىل مكّ  ومخسني حجة ومل خيرج من املدينة إلّ 
عمل والدنيا والدين. وهبمته وسياسته أزال هللا تعاىل أحكام وكان ممن مجع هللا تعاىل له العلم وال

 زلت قضاهتم وانكسرت شوكتهم.الطائفة اإلمامية من املدينة فع  
هناية »، و«باجلالّ  ابن كفاية الطالب يف شرح خمتصر»يف أنواع شىت منها:  ةله آتليف عديد

ة ، وله يف العربية واإلعراب آتليف دالّ أسئلة وأجوبة على آايت من القرآن الكرمي «الغاية يف شرح اآلية
 .(2)ره وغزارة علمهعلى تبحّ 

 هـ.769هـ وتويف يوم اجلمعة سنة 693ولد سنة 
 من شيوخه بعد أبيه وعمه اللذين أخذ عنهما القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف:و  

ه يف فرحون أابه وعمّ  وقد شارك ابن   (2) .(749 -673) (1)آشي أبو عبد هللا حممد بن جابر الوادي -1
 األخذ عن هذا الشيخ.

                                                                                                                                                                                           

ر شعبان ، حتامل علي األعداء وقصدوا إتاليف وإعدامي. وكمنوا  يل يف السحر عند خروجي لصالة الصبح، وستني وسبعمائة يف شه
ورصدوين عند رأس الزقاق حتت دار سلطان بن جناد، وكان يف أايم الصيف واملدينة خالية من أكثر الناس، فخرجت على عاديت =

 لبيت فكنت وحدي.وبيدي مصباح ، وقّدر هللا أّن الغالم أتّخر عين يف ا
فلما خرجت من زقاقنا وتوجهت إىل السوق مسعت خلفي عدوا شديداً، فلم ألتفت إليه، وظننت أنّه مار، فعدا علي وضربين يف ظهري 
بسكني ضربة شديدة عظيمة وقعت هبا على األرض. مث رجع من حيث جاء وظن أنّه بلغ مقصوده، فوقى هللا شره وعتوه، لكنه 

فاملذكور هنا أّن الطعنة كانت وقت الّسحر حيث . «ت ل أمحل نفسي إل بكلفة ومشقة وما دفع هللا كان أعظمظلعين ووهنين فصر 
 هـ.769ترّصده عدّوه وهو يف طريقة إىل احلرم وبقي يعاين منها ست سنوات إىل أن تويف سنة 

 .235، صالديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب:املرجع السابق (1)

 ،وشفاء الفؤاد يف إعراب ابنت سعاد. وقد ذكرابو الجفان منها :التيسري يف علمي البناء والتغيري يف النحو ،1/454نفسه، ملرجع ا (2)
واملسالك اجللية يف القواعد العربية ،والعدة يف اعراب العمدة ؛ينظر:كتاب برهان الدين ابراهيم بن فرحون :حممد  بن اهلادي ابو 

  50ص  ،1997، 1ت الفا ،فاليتا مالطا ،طاالجفان ،  منشور 
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أبو عبد هللا حممد بن أمحد مجال الدين املطري: مسع منه ابن فرحون املوطأ والصحيحني وسنن أب  -2
التعريف مبا أنست اهلجرة من »د عنه بسماع اتريخ املدينة الذي مساه: داود وابن ماجة وغريها، وتفرّ 

  هـ.741تويف سنة  «معامل اهلجرة
زبري بن علي األسواين شرف الدين: قرأ ابلسبع وسكن ابملدينة، قرأ عليه ابن فرحون الشفا ال -3

 هـ.745وصحيح مسلم ودلئل النبوة، مات سنة 
،  نيحممد بن عرفة الورغمي نزيل احلرمني: كان يقيم ابملدينة على منهاج الصاحلني والسلف املاض -4

 هـ ودفن ابلبقيع.748تويف حوايل 
بن عرفة الورغمي أبو عبد هللا اإلمام املشهور صاحب التقييد املشهور املعروف عند  حممد بن حممد -5

فعرض عليه ابن فرحون مصنفاته ،ونزل على ابن فرحون ببيته ابملدينة  ، هـ792 سنة املالكية، حجّ 
 ال  مقدمته هلذه الشرح فيجعلها كتااًب مستق إبفرادأشار عليه ابن عرفة ف ،ومنها: شرحه لبن احلاجب

 هـ.803تويف  ، «كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب»ى بــ وهو الكتاب املسمّ ، ففعل 
عليه ابن فرحون عجالة الراجز  أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن علي بن جابر اهلواري األندلسي: قرأ -6

 سلخ شعبان بعد أن كتب منها نسخة خبطه حني كان ابملدينة وانتهى منها يف،يف العربية من نظمه 
 هـ.756سنة 

عبد هللا هـ وأخذ عن ابن يعيش النحو وعن سعيد الرندي الفقه، وعن أب 698ولد ابن جابر سنة 
ة السريا يف مدح خري الورى، وَنظَم الفصيح، واحللّ ،مالك شرح  ابن الزواوي احلديث، له على ألفية

 هـ.780تويف ابلبرية سنة 

                                                                                                                                                                                           
حممد بن جابر بن حممد بن قاسم القيسي مشس الدين أبو عبد هللا الوادي آشي األندلسي، شاعر أندلسي،رحال، عامل ابحلديث،  (1)

اد منه، له تعاليق ميالده ووفاته بتونس، من تالميذه لسان الدين بن اخلطيب، وابن خلدون، التقى اببن مرزوق وعاشره كثريًا واستف
 .68، ص6مفيدة وأسانيد لكتب املالكية، ينظر: األعالم للزركلي، ج

 .1/229الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب: لبن فرحون،  (2)
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د بن أب بكر بن مرزوق العجيسي التلمساين املعروف اببن أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حمم -7
مرزوق، اجلد اإلمام املشهور الذي من شيوخه: عز الدين أبو حممد الواسطي، خطيب املدينة النبوية، 

ه والد ابن فرحون وعمه، أبو والشيخ عفيف الدين املطري، ومن أشياخ ،نعاينشهاب الدين الص
والشيخ الصاحل الشافعي، انتهت إليه الرايسة ،ابين حممد بن فرحونحممد عبد هللا  وباحلسن علي وأ

واخلطط الشرعية ابحلرم، وابجلملة يبلغ شيوخه حنوًا من ألفي شيخ وبلغ من الوجاهة واملكانة  العلمية
هـ. له 780وركب إىل املشرق ومات بعد ، وح سد ون قم عليه وح بس مث أ طلق سراحه ،مبلغًا عظيمًا 

وشرح كتاب الشفا للقاضي عياض. ، على غزارة علمه منها: شرح عمدة األحكام  فات تدلّ مؤلّ 
 ." شيخنا"الديباج بـ:  يف وصفه ابن فرحون حني ترجم له

رمحه  –كان »بن إسحاق اجلندي ضياء الدين الفقيه املالكي املشهور، قال عنه يف الديباج:  خليل -8
لى فضله وداينته، أستاذًا ممتعا من أهل التحقيق اثقب صدرًا يف علماء القاهرة املعزية، جممعا ع -هللا

الذهن، أصيل البحث، مشاركًا يف فنون من العربية واحلديث والفرائض، فاضال يف مذهب مالك، 
. حممد عبد هللا املنويف أبه ابإلمام . تفقّ (1)«ج بيديه مجاعة من الفقهاء الفضالءصحيح النقل، خترّ 

له آتليف يف املذهب املالكي وخمتصره الفقهي شاهد على ،ـ ابلطاعون ه776عام  -رمحه هللا –تويف 
 ذلك أقبل عليه الطلبة ودرسوه ولزال إىل يومنا هذا.

واجتمعت به يف القاهرة وحضرت جملسه يقرئ يف الفقه واحلديث » : -رمحه هللا –وقال ابن فرحون 
 .(2)  «والعربية

والشرف األهبوطي » نيل البتهاج يف تعداد مشائخه: : قال أمحد اباب التنبكيت يفالشرف الهبوطي -9
قاضي املدينة وخطيبها، مسع منه املوطأ والبخاري وجامع األصول وامللخص وآتليف الطرطوشي وقد 

                                                           
 .1/357املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب: برهان الدين ابن فرحون،  الديباج (1)
 .358، 357املصدر نفسه، ص  (2)
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يقال الشرف الميوطي وهو حممد بن حممد شرف الدين ويل قضاء انبلس ودّرس ابجلامع الظافري مث 
 .(1)«هـ745ويل قضاء املدينة إىل أن تويف سنة 

 
 

 تالمذته :
 واستفاد من ابن فرحون جّلة من العلماء عّدوا من تالمذته منهم:

أبو الفتح حممد بن أب بكر بن احلسني املراغي: أصله من القاهرة وولد ابملدينة، أخذ عن ابن  -1
شرع نها: املفرحون وقرأ عليه املوطأ والشفاء، ومسع عليه اتريخ املدينة جلمال الدين املطري، له آتليف م

 هـ.859الروي يف شرح منهاج النووي تـ 

عي بوأمحد بن هالل الر ،: أخذ عن والده برهان الدين ابو اليمنحممد بن إبراهيم بن فرحون )ابنه( -2
 والشمس البساطي والوانوغي وغريهم، له كتاب املسائل امللقوطة من الكتب املبسوطة.

فرحون ولعله حمب الدين أبو الربكات الطربي املكي ه مسع من ابن احملب الطربي: ذكر السخاوي أنّ  -3
 هـ.694هـ. وليس احملب الطربي إمام احلرم أمحد بن عبد هللا املشهور املتويف سنة 795املتويف سنة 

أبو جعفر أمحد بن يوسف بن مالك الرعيين: كتب اإلجازة عن ابن فرحون وأذن له يف محل مروايته،  -4
رحلته إىل املشرق، كان عارفاً ابلنحو، كثري التآليف يف العربية وغريها،  وهو رفيق ابن جابر األندلسي يف

 .(2)هـ779تـ 

 أبو الطّيب حممد بن أب احلسني بن حيي الولوي الكندي القريواين نزيل املدينة ،وهو -5

 .فقيه عامل ،مسع غالب املوطأ على الربهان بن فرحون 

                                                           
 .34/  1نيل البتهاج: للتنبكيت ،  (1)
 .1/340الدرر الكامنة:ابن حجر،  (2)
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ه ، صاحب العقد  832ّيب املكي ، ت تقي الدين حممد بن أمحد بن على الفاسي أبو الط -6
مسع من ابن فرحون اتريخ  796ه ،ويف سنة  775، ولد مبكة سنة  األمنيالثمني يف اتريخ البلد 

 ي.املدينة للمطر 

اخلزرجي املطري  األنصاري حممد بن حممد بن عبد الرمحان بن حممد بن امحد بن خليف بن عيسى، -7
رآن الكرمي ، والعمدة ، وحفظ هبا القه 856ه، ت 780سنة ولد ابملدينة األصل املدين الشافعي . 

  .، مسع الشفا من القاضي بن فرحون ابملدينةواألربعني النووية واملنهاج، يف األحكام

 



 

 

 

 
 
 
 
 

المبحث الثاني: آثار ابن فرحون ومكانته في المذهب 

 المالكي.
 

 املطلب األول: آاثر ابن فرحون.    

 بن فرحون يف املذهب.املطلب الثاين: مكانة ا   
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 املبحث الثاين :آاثر ابن فرحون ومكانته يف املذهب املالكي .
 .آاثر ابن فرحون:  األول املطلب 

 .فاتهالفرع األول: مؤلّ 
عه ويف لّ ضره وتة على تبحّ فات يف غاية اجلودة واإلفادة دالّ زّود ابن فرحون املكتبة اإلسالمية مبؤلّ 

 ذكر من منهم، و مؤلّفات فمنهم من ذكر أّن له مثانية ؛ مجون يف عددهارت ختصصات خمتلفة، واختلف امل
أبو  ، وهو ما أشار إليه ون كتااب واحداً كتابنيآخرين يعدّ  فات تفوق هذا العدد، إضافة إىل أنّ له مؤلّ  أنّ 

التبصرة  كتاب   حممد األمحدي أبو النور أعترب  ة الغواص من أنّ األجفان يف هامش مقدمة حتقيق درّ 
كتاب آخر مستقل   مناهج األحكام وأنّ ،: التبصرة يف أصول األقضية كتاب كتابني اثنني، حيث ظن أنّ 

 . بينما هو كتاب واحد يف األصل
 :-رمحه هللا –فاته فمن مؤلّ 

ق به، وهو كتاب موضوعه القضاء وما يتعلّ يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،  تبصرة احلكام -1
 مث بنّي . (1)«وأشرفها ذكراً  ن علم القضاء من أجّل العلوم قدراً وأعّزها مكاانً كا  وملاّ »يقول يف مقدمته: 

رفت له كان العتناء بتقرير أصوله وحترير فصوله من أجّل ما ص  »أمهيته وخطورته فقال بعد ذلك: 
 .(2)«دت عقباه يف البداية والنهايةالعناية ومح  

فيه ابستيعاب الكشف عن غوامضه ودقائقه عتين ا  ومل أقف على أتليف  »وقال يف موضع آخر: 
الفائدة  احلاجة إليه وتتمّ  يف سلك واحد مما متسّ  اتهومتهيد أصوله وبيان حقائقه، فرأيت نظم مهمّ 

 .(3)«ابلوقوف عليه

يقول ، تراجم علماء املذهب موضوعه هب يف معرفة أعيان علماء املذهب. وهو كتاب ذْ مالديباج ال   -2
ّون لألديب األريب التعريف حبال من ، ود  بيبأوىل ما أ حتف به الطالب اللّ  وبعد فإنّ »يف مقدمته: 

                                                           
 .5ص تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، لبن فرحون،  (1)
 .5ص ،املصدر نفسه (2)
 .6املصدر نفسه، ص  (3)
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، مث حال جعل تقليده بينه وبني هللا تعاىل حجة، واختذ اقتفاء هديه يف احلالل واحلرام أوضح حمّجة
نني واملدوّ   عنهم واجملتهدين يف مذهبه والقائمني على أصوله واملفتني على قواعدهنيالرواة عنه، الناقل

قاته، وشهادة أهل العلم فيهم ويف ثيف العلم والفهم والدين والورع، والتعريف ب ملسائله ومتييز درجاته
 فاهتم.مؤلّ 

معلوم، واجلهل به مذموم، وليس هو مما قيل فيه )علم ل ينفع وجهالة ل  العلم هبذا الفنّ  فشرف
 . (1)«غري ذلك ذلك مقول يف علم األنساب وهو فنّ  تضر( فإنّ 

 .(2)وهو شرح خمتصر ابن احلاجب الفرعي ، تسهيل املهمات يف شرح جامع األمهات -3

م فيه عن مصطلح ابن احلاجب ن مصطلح ابن احلاجب وهو كتاب يتكلّ النقاب احلاجب م كشف -4
حممد بن حممد بن عرفة التونسي ملا زاره  اإلمام إبشارة منليف وقد أفرده بتأ ،يف خمتصره الفقهي

 قاب احلاجب.تناعلى شرحه جامع األمهات، ويسميه بعضهم كشف ابملدينة وأطلعه 

يقول يف مقدمته:  ق مبناسك احلج.علّ تيو إرشاد السالك إىل أفعال املناسك، وموضوعه فقه العبادات  -5
ت هللا احلرام أحد قواعد احلج إىل بي أما بعد محد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى. فإنّ »

م من أحكامه فيجب على مريد احلج أن يتعلّ  ؛يف كل عام ر فعلهظام املتكرّ ومن الشعائر الع، اإلسالم
 . (3)«ي به مناسك احلج على الوجه املأمور بهما يؤدّ 

 الطب واألدوية املفردة. مفردات ابن البيطار، وهو يف جمالاملنتخب يف  -6

 بروق األنوار يف مساع الدعوى. -7

 كتاب يف احلسبة. -8

                                                           
 .11الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب:برهان الدين  بن فرحون، ص (1)
 . 1/182مسّاه ابن القاضي يف درة احلجال يف أمساء الرجال، تسهيل املطالب يف شرح ابن احلاجب،    (2)
املؤسسة  ،جفانبو األأ: حممد بن اهلادي تح، ابراهيم بن فرحون املدين املالكإرشاد السالك إىل أفعال املناسك: برهان الدين  (3)

 .69/ 1،  1989ة ،قرطاج ،تونس ، الوطنية للرتمجة والتحقيق والدراسات، بيت احلكم
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 الكتب الثالثة األخرية مل يتمّ  وذكر التنبكيت أنّ . «إقليد األصول»اه إختصار تنقيح القرايف وقد مس -9
 ابن فرحون أتليفها وقد وصل يف الثالث منها إىل الناسخ.

 . وهذا حمّل الدراسةمرتّبة على األبواب  وموضوعه األلغاز الفقهية(1)ة الغواص يف حماضرة اخلواصدرّ  -10
، وذكره (2)«طبقات علماء الغرب»ه من املرتمجني وهو ل ينسبه إليه غري  إليه الزركلي كتاابً  وينسب

فات املذهب املالكي لبن ليل التارخيي ملؤلّ حممد العلمي يف الدّ  عرفة يف الوفيات واألحداث، ويذكرابن 
 .(3)فقهية مسائل فرحون 

 وهي الفقه وأصوله والرتاجم، ق ابلعلوم اليت ضرب فيها ابن فرحون بسهم فات تتعلّ وهذه املؤلّ 
عناه الواسع عبادات واتريخ الرجال والطب الذي كان له فيه مشاركة، وإن كان علم الفقه أغلب عليه ومب

 قضاء ونظام اخلطط الشرعية.ومعامالت و 
 : وظائفه.الفرع الثاين

من العلماء يف حياته، شأنه يف ذلك شأن الكثري  وظيفتني ابرزتني -رمحه هللا – د ابن فرحونتقلّ 
با، وهذه الوظائف ت ظهر أثر العامل يف حياة فيهما عطاء طيّ  الوظيفتني قيامًا لئقا ، و قّدم وقد قام هباتني

 ن الوظيفتان مها:حياته معهم هبمومهم ومشاكلهم، وهااتهم و فيالناس واندماجه 
 القضاء: وظيفة  -1

 هذه ث توىّل ، حيفرحون السنوات األخرية من حياته قاضيا ابملدينة املنورةابن قضى برهان الدين   
ف من انتصلًل للنزاهة والعدل واهـ، فكان مثا799هـ إىل أن تويف عام 793اخلطة يف ربيع الثاين من سنة 

ما أعانه على ذلك أخالقه ، وسار يف هذه الوظيفة سرية طيبة دون أن أتخذه يف هللا لومة لئم. و ةلمظال
ساعده يف ذلك علمه الواسع أبحكام ؛ كما  املها احلكوشعوره ابملسؤولية اجلسيمة اليت يتحمّ  السامية

                                                           
 .26مقدمة التحقيق ألب األجفان، ص( 1)
 .1/52األعالم : الزركلي، ( 2)
 319.ملؤلفات املذهب املالكي: حممد العلمي، ص الدليل التارخيي( 3)
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أصول يف تبصرة احلكام »والذي أودعه موسوعته العلمية املسماة ، داعي القضاء ومسائله وإجراءات التّ 
 .«األقضية ومناهج األحكام

واليت حتتاج إىل ، األثر الواضح يف جناحه يف هذه اخلطة اهلامة من خطط اإلسالم  وكان لتقواه وورعه 
 كثرياً.ابن فرحون  به القاضي  وثيقة ابهلل تعاىل وهو ما اهتمّ  صلة

الصفات اليت حّلى هبا املرتمجون ابن فرحون خاصة يف خطة القضاء تعطي صورة واضحة وجلية  إنّ 
هلذه املسؤولية اجلسيمة اليت قدرها حق  أصيل، وعن عدله وإنصافه كقاض أهل عن مستواه العلمي كعامل

تلك اجلوانب اليت استطاع أن ؛ سن قيام، مما يربز لنا جوانب النبوغ يف شخصيته قدرها، وقام هبا أح
يرتك هبا أثرًا طيبًا يف املسرية العلمية احلضارية ألمتنا ويف اتريخ القضاء اإلسالمي، إذ أضاف للمكتبة 

حكام، اإلسالمية كتااًب نفيسًا يف األحكام، وهو كتاب تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األ
ل هذه املسؤولية أن يستفيد من جتربة هذا العامل  ملن أتى بعده ممن حتمّ حىت يتسىّن ،ضمّنه جتربته القضائية 

ومل أقف على »ه أول كتاب مجع قواعد هذا العلم وضوابطه وآدابه، يقول يف ذلك: الكبري على اعتبار أنّ 
اته د أصوله وبيان دقائقه، فرأيت نظم مهمّ أتليف اعتىن فيه ابستيعاب الكشف عن غوامضه ودقائقه ومتهي

 .(1)«الفائدة ابلوقوف عليه احلاجة إليه وتتمّ  يف سلك واحد مما متسّ 
 مناذج من أقضية ابن فرحون:

وهي مسائل ذكرها يف كتابه "تبصرة احلكام" على  ذكرت جنيبة أغراب مناذج من أقضية ابن فرحون
 يكون هو يف حد ذاته قد قضى هبا منها: أهنا إذا وقعت حكم القاضي وقضى هبا، وقد

  النموذج األول:- 

املكتوب الذي بينهما  وأنّ ،ق رجل وامرأة وادعيا أهنما زوجان بعقد صحيح إذا حضر عند املوثّ »
دم، ويقصدان جتديد كتاب الصداق، فإن كاان غريبني طارئني فالقول قوهلما، وإن رأى ريبة تركهما، ع  

ة يعلمون أهنما زوجان فليكشف أمرمها من الرفقة، وينبغي أن يسأل كل واحد وإن كان قدومهما مع رفق

                                                           
 .06، ص1تبصرة احلكام لبن فرحون، ج (1)



 الفصل الثاين:                                           ابن فرحون وآاثره يف املذهب املالكي

98 

 

من الزوجني ابنفراده وميتحنهما يف املسألة مبا يزيل عنه الريبة، فإن زالت الريبة وإل دفعهما عنه، وإن كاان 
 .(1)«ما زوجانعنده أهنّ  بلديني فال يكتب هلما حىت يصحّ 

ق يف املسألة اتقاًء للشبهة وحفظًا على ل الحتمالت ويدقّ فابن فرحون يف هذه القضية يضع ك
 أعراض الناس.

 النموذج الثاين:- 
 يف دار من مسرعاً  خرج رجال رأاي ماأهنّ  شاهدان شهد لو، القصاص يوجب الذي (2)اللوث ومن

 ارالد يف أحد ول دمه يسيل قتيال فوجدوا الدار ساعتهم من العدول فدخل ذلك، فاستنكرا رثة حال
 .املعاينة على تكن مل وإن هبا، احلكم يقطع جائزة شهادة فهذه اخلارج، وغري غريه

 لوث هذا فإنّ ،  أصابه حني يروه مل وإن يهويعرّ  املقتول دجيرّ  هماملتّ  العدول رأى لو: القاسم ابن قال
 .(3)القسامة معه جتب

 م كثرياً على اتقاء مواطن الشبهات.ز اإلسالالشبهة سبب يف ثبوت اجلرمية لذا ركّ  فنالحظ هنا كيف أنّ 
 النموذج الثالث: -

يف ابب الدعاوى ابلتهم والعدوان: وجاء يف ابب الدعاوى ابلتهم والعدوان ويف أحكام ابن سهل 
هم ابلسرقة، ول سبيل نة له فهو متّ ه اشرتاه ول بيّ هم أنّ عى املتّ إذا وجد عند املتهم بعض املتاع املسروق وأدّ 

ا يبديه وإن كان غري معروف بذلك، فعلى السلطان حبسه والكشف عنه، وإن كان معروفا عى فيمللمدّ 
 .(4)ابلسرقة حبس أبداً حىت ميوت ابلسجن

                                                           
 .279، ص1تبصرة احلكام لبن فرحون، ج (1)

للسان :لوث: التهذيب، ابن األعراب: الّلوث: الّطي. والّلوث: الّلي. والّلوث: الشر. والّلوث: املطالبات ابألحقاد. اللوث: قال يف ا (2)
والّلوث: متريغ اللقمة يف اإلهالة. قال أبو منصور : الّلوث عند الشافعي شبه الدللة ول يكون بينة اتمة، ويف حديث القسامة ذكر 

واحد على إقرار املقتول قبل أن ميوت أن فالانً قتلين، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو هتديد الّلوث وهو أن يشهد شاهد 
 . 8/150منه له أو حنو ذلك. لسان العرب لبن منظور، 

 .378 -377، ص 1تبصرة احلكام لبن فرحون، ج (3)

 .208، ص 2نفسه، ج (4)
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اجلهد الذي بذله من أجل حتقيق  -رمحه هللا –ويظهر من هذه النماذج من أقضية ابن فرحون 
كي مع اعتماده على اجلّلة من علماء ومتابعتها معتمدًا يف ذلك على أمهات كتب الفقه املال ،املسائل

املذهب املتقدمني واملتأخرين كإمام املذهب وابن القاسم واشهب وابن عبد السالم وابن سهل وابن راشد 
 .(1)واللخمي وغريهم

 :واإلفتاء وظيفة التدريس -2

لذلك ونشر اهلدي الذي اهتدى به بني الناس والسعي ، مه من مهام العامل تبليغ العلم الذي تعلّ   
وهو الذي ظهر ، وحّل مشكالته  العلم ونشره بني الطلبة فالبن فرحون نشاط كبري وأثر ظاهر يف بثّ 

عالم واصلوا بعده رفع راية العلم، إضافة إىل الفتاوى اليت ه الذين خترجوا به عّدوا من األتذأثره يف تالم
 قدمها أجوبة ملسائل استفيت فيها.

على إسهامه يف حل مشكالت الناس وإجياد احللول لقضاايهم، ت فتاوى دلّ ابن فرحون كما ترك 
 : من فتاوى ابن فرحون ما يلي  ما ذكرته جنيبة أغراب حيث أوردت من هذه الفتاوى

 النموذج األول: -
سئل عن من مل جيد ماًء ول تراابً فأحرم ابلصالة فخرج منه ريح، فهل جيب عليه القطع ألنه وجد 

 ة فتبطل؟ قال ابن فرحون يف هذا السؤال:منه ما ينايف يف الصال
 فإن قلت: صالة ل تبطل بسبق احلدث ول غلبته.

سبق احلدث ل يضره ألنه رفع  قلت: هو من مل جيد ماء ول ترااًب على القول أبنه يصلي، فإنّ 
 ده لذلك فهو رفض للصالة خبالف األول.وأما تعمّ  ،احلدث بطهور

 النموذج الثاين: -
قرويني عن املصّلى يف بيت الشعر ول يتأتى له إقامة صلبه يف الصالة هل جيزئه أو سئل بعض ال 

 ل؟

                                                           
 .208،   ص جنيبة أغراب القاضي ابن فرحون وجهوده يف الفقه املالكي: (1)
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علماؤان على أن اجلماعة إذا صّلوا يف السفينة حتت سقفها منحنية  فكان جواب ابن فرحون: نصّ 
رؤوسهم، قال مالك صالهتم جمزئة. قال الشيخ أبو احلسن الصغرّي وكذلك اخلباء كالسفينة وعلى كل 

ت يف ذلك الفقيه أاب عبد هللا حممد بن عرفة التونسي فقال: حال النافلة ور حال فالنافلة أخف. وقد شا
يف ذلك خفيف، وسألته يف الفريضة فلم جيب فيها بشيء، وضاق الوقت عن البحث يف ذلك لعارض، 

 .(1)ع هللا املسلمني به وذلك ابملدينة النبوية سنة اثنني وسبعني وسبعمائةمتّ 
ابن فرحون ل خيرج عن قواعد املذهب املالكي يف أجوبته،   أنّ خالل فتاوى ابن فرحون يتبنّي ومن 

ه يف ه كثريًا ما يستشهد آبراء فقهاء املذهب عامة وابإلمام مالك خاصة، وهذا ل مينع أنّ إضافة إىل أنّ 
علماء يف عصره بعض األحيان جييب عن الفتوى دون أن يوضح الدليل وذلك جراي على ما سار عليه ال

 مراعاة ألحوال العوام ولواقع الناس وزماهنم وبيئتهم.
 مكانة ابن فرحون يف املذهب: لثايناملطلب ا

 الفرع األول :مدرسة املدينة قبل زمن ابن فرحون .
وبعده حمطّة من أعظم احملطّات وأطهرها ، وقبلة للعلماء ل كانت املدينة املنورة قبل ابن فرحون 

رحتل من وإىل ، ول يزال العلماء بني غاد ورائح وبني حاّل ومذه الفضيلة سوى مّكة املكّرمةه يشاركها يف
صّلى اّلّل –ومن أجناس خمتلفة وبلدان متعددة ، منهم من يؤّدي الزايرة للحبيب  ،هذه البقعة الطاهرة

، اورين بل والوافديناجملجياور ول ي غادر ،ومع تعاقب األزمان وكثرة  ، ومنهم منوينصرف –عليه وسّلم 
 يصري من الصعب هيمنة مذهب من املذاهب على بلد هو مقصد املسلمني من كل حدب وصوب .

سبقت  ، متّكن فيها الرّافضة من التحّكم يف زمام السلطةةلقد مّر على املدينة املنّورة أوقات عصيب
بهم وأتييده مبا أ تيح هلم من ، وكان الشيعة ل يّدخرون جهدا يف مناصرة مذهزمان ابن فرحون وعاصرته

وسائل وما ميلكون من سلطان ، ومل يكن العلماء من أهل السّنة غافلني عن هذا الوضع بل وقفوا له 

                                                           
 .218، ص  جنيبة أغراب :القاضي برهان الدين بن فرحون وجهوده يف الفقه املالكي( 1)
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ابملرصاد ، وممن هلم مواقف مشكورة يف هذا اجملال عمّ القاضي ابن فرحون املسّمى البدر أبو حمّمد بن 
  فرحون  .   

كثريا بواقع السلطة آنذاك ،فقد كان نشاطا كبريا   عصر فلم يتأثّرال ذلك أّما الّنشاط العلمي يف
متمّثاًل يف املدارس الوقفية اليت يؤّمها الطلبة ، وقد ذكر السخاوى بعضها يف اتريخ املدينة ، وكانت 

، فكان ألتباع املذاهب حضور  املراسالت واملكاتبات والرحالت من أبرز مظاهر هذا النشاط كذلك
التدريس يف فقه املذاهب أمرًا شائعا ، وآلل ابن فرحون جهد ل ي نكر يف محل راية وكانت حلقات 

املذهب املالكي ، فقد ذكر أبو حممد بن فرحون أّن والده وهو جّد القاضي برهان الدين كان يدّرس 
وكان شافعيا سة للطائفة املالكية ابملدرسة الشهابية ابملدينة املنّورة ، وذكر ما وقع له مع الناظر على املدر 

إىل إخراجه من املدرسة ، مث أعاده ملّا رأى اتساع حلقته  فيها مما دفع القّيم حينما انفرد بتدريس املالكية
ه ، وقام ابألمر من بعده 722ويف سنة وكثرة املقبلني عليه ابملسجد النبوي ،وبقي مدّرسا هبا إىل أن ت  

ل تقوم بعد والدي للمالكية راية ولو علموا ما يف الغيب وزعموا أن  »:أبو حمّمد حيث يقول  ابنه البدر
من معه من فأراد الّسرّاج و  ، ماعملوا ،فلم تكن إّل سنة واحدة حىت جاءين البشري ابلتوقيع  واملراسيم

وكان يل يف ظهور مذهب مالك  ...فخاف على منصبه ورجع على عقبه  ،األعوان الكالم يف ذلك
مل يكن له ظهور من قبل ذلك نّه ، فإه الثواب اجلسيم، والنعيم املقيمب أرجو، نة عمل عظيمنشره ابملديو 

 .(1)«وضّيق ووّسع ، بسنني، فاحلمد ّلّل على ما أعطى ومنع

وهذا الظهور الذي عناه البدر بن فرحون إمّنا معناه أّن املذهب املالكي كان له وجود وله أتباع 
هو ، ول خيفى كذلك أّن املقصود ابملذهب هب املهيمن على املدينةل أنّه املذ ،يدرسون مؤلّفاتهابملدينة 

 ،الرسالة لبن أب زيد واليت من بينها  ،ه والذي يؤّكده الكتب اليت تدّرسعموم املذهب جبميع مدارس
وكالمها ليسا من مدرسة املدينة بل مها من املدرسة املغربية واملدرسة  ،اوالّتفريع لبن اجلاّلب وغريمه

 راقية وغريهم . الع
                                                           

 .106نصيحة املشاور وتسلية اجملاور ألب حممد بن فرحون، ص( 1)
 



 الفصل الثاين:                                           ابن فرحون وآاثره يف املذهب املالكي

102 

 

 الفرع الثاين : مدرسة املدينة زمن ابن فرحون .
وبقيت األمور كما هي  احلال عما كان عليه أاّيم البدر بن فرحون عّم القاضي الربهان مل يتغرّي 

ون لبدع الشيعة وأابطيلهم ويبّينون ،الرافضة أصحاب احلكم ، والعلماء يف مدارسهم وحلقاهتم ويتصدّ 
وبتضافر جهود العلماء وضالهلم ، وعلى رأسهم برهان الدين بن فرحون ، كّل من موقعه للعاّمة خطرهم 

حيافظوا على مذهب أهل السّنة أصول وفروعا ، وأشار أمحد اباب  ومقاومتهم للمّد الشيعي استطاعوا أن
، (1)«وله وأظهر مذهب مالك بعد مخ »التنبكيت ملا حتّدث عن برهان الدين حني توىّل القضاء  بقوله : 

ويف تقديري أّن إشارة التمبكيت إىل إظهار ابن فرحون ملذهب  »: حيث بنّي هذا أبو األجفان قائالً 
بعد مخوله ابملدينة عندما ويل منصب القضاء ، ل تعين طغيان التعّصب املذهيب عليه  مالك ومناصرته

غري املالكية ومسع عنه وأخذ عنه  لعالقته بعلماء من املذاهب الفقهية املختلفة ، إذ أخذ عن فقهاء من
سعيه خلدمة مذهبه املالكي تدريسا  اإلشارةإمّنا تعين تلك  طلبة من غري املالكية ابملدينة ومحص ، و

وأتليفا وتطبيقا يف جمال القضاء ،وإفتاء أبحكامه ، كما تعين مناصرة الجتاه السيّن الذي متّثل املالكية 
 . (2)«رافدا من روافده 

، ويبنّي ينتمي إليه ذلك العامل ظهور املذهب الذي نصب القضاء نوعا منمل عامل ما ل تقّلدكما ميثّ 
 .  حضور املذهب يف حياة النّاس وتداوهلم ألحكامه

: فقال، قال عن السخاوى يف اتريخ املدينةن عددا من قضاة آل ابن فرحون األجفانأبو  وقد ذكر
ستقّر يف سنة مخس ، امد بن أب القاسم بن فرحونبن حم اّللّ  ول قضاة املالكية البدر أبو حممد عبدأ »

أثنائها غري مرّة ومات  ، مث ابنه احملب أبو عبد اّلّل حممد فدام سنني كثرية عزل يفوستني وسبعمائة
 .ابلقاهرة

                                                           
 .33يل البتهاج بتطريز الديباج للتنبكيت، صن( 1)
 .31، ص1جلبن فرحون، إرشاد السالك إىل أفعال املسالك ( 2)
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حممد بن ، مث بعد موته قريبه الربهان إبراهيم بن على ده أخوه الشهاب أبو العّباس أمحدبع فاستقرّ 
،مث ابنه  س أمحدامث ابنه الشهاب أبو العبّ  ،أبو اليمن حممد األمني، مث ابنه القاسم صاحب الطبقات أب

أبو القاسم ،مث قريبهم انصر الدين أبو الربكات حممد بن احملب أوهلم ،مث أخوه شيخنا أبو حممد عبد اّلّل 
   . (1)«وانفصل قليال وأعيد 

كتب املالكية وأمّهها   املكتبة املالكية مبؤلّفات هي من أجودإضافة إىل ذلك فإّن ابن فرحون أثرى  
 . فاته ابجلودة لتساع علمهوتعترب مصادر موثوقة ومعتمدة فيما ينقل منها و قد وصفت مؤلّ  ،يف فنوهنا
ّن برهان الدين بن فرحون قد ترك أثرا واضحا ليس على مستوى املذهب شك كذلك أ لو  

، خصوصا وقد عاش حتت سلطة الشيعة اليت مافىتء الواقع الذي عاشهب بل على مستوى املالكي فحس
ّذر من خطرها وضالهلا ، كل هذا أورث ابن فرحون مكانة مرموقة لزال التاريخ  يذكرها يناهضها وحي 

 . بفخر واعتزاز

                                                           
 .134، ص1997 ،1ط ،منشورات الفا فاليتا مالطا  ،برهان الدين إبراهيم بن فرحون أتليف حممد بن اهلادي أبو األجفان(1)
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 املطلب األول: موضوع الكتاب وقيمته العلمية.     

 املطلب الثاين: منهج الكتاب ومصادره.     
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 املبحث األول: دراسة كتاب درة الغواص
 . وقيمته العلميةدرّة الغّواص موضوع كتاب  ول:األ املطلب

 . موضوع الكتابالفرع األول: 
 قبل النظر معنّي  اص يف حماضرة اخلواص ل يشري عنوانه إىل موضوع خاص أو فنّ ة الغوّ كتاب درّ   إنّ 

 ة الغواص يففات أخرى يف العنوان وختتلف معه يف املوضوع واملضمون ككتاب درّ فيه، بل قد يشاركه مؤلّ 
الك إىل كإرشاد السّ ،فات ابن فرحون األخرى أوهام اخلواص ألب القاسم احلريري، وهذا خبالف مؤلّ 

بعنوانه على مضمونه وهو مناسك احلج والعمرة، أو كتاب تبصرة احلكام يف  أفعال املناسك الذي يدلّ 
ق به من أحكام، عنوانه كذلك على ابب القضاء وما يتعل أصول األقضية ومناهج األحكام الذي يدلّ 

هذا  ىل أنّ إ وإن كان يشري،الذي حيويه أو يشتمل عليه  ة الغواص ل يفهم من عنوانه الفنّ بينما درّ 
 ف موّجه إىل فئة من الناس هم اخلواص واملقصود هبم العلماء.املؤلَّ 

ت مالموضوعه هو الفقه مبعناه الواسع الشامل للعبادات واملعا  أنّ وبعد النظر يف الكتاب يتبنّي 
ه ابلدرجة األوىل إىل غز معتمدًا هذه الطريقة اليت توجّ والذي يعرضه على طريقة اللّ ، وحىت بعض اآلداب

ه هلا هذا الكتاب مني وحىت العلماء، حيث أشار يف مقدمة الكتاب إىل الفئة اليت يوجّ طائفة من املتعلّ 
به نفسه حماضرة  ومن أحسن ما أجمّ » قال يف املقدمة:فوإن كان غري هذه الفئة ل يعدم الستفادة منه 

 .(1)«ح اجلنان وتفاضل بني األقراناألذهان وتفتّ  ألهنا حتدّ ، ب أبلغاز فروع األصحابالطالّ 
هلا من العلم حظًا وافراً  واليت يعين أنّ  ،لغازفت هلا هذه األما يشري بوضوح إىل الطائفة اليت أ لّ 

 لغاز واإلجابة عنها.يتناسب مع طرح األ
اها ف ابن فرحون ألغازه الفقهية اليت مسّ ألّ »ة الغواص: حممد أبو األجفان يف مقدمة حتقيق درّ  يقول

إىل حماضرة الطالب، حىت  -كما أوضح يف مقدمته  –ة الغواص يف حماضرة اخلواص" وهو يهدف هبا بـ"درّ 
حيتاجها الطالب للمضي  تكون عاماًل إلاثرة العزم فيهم وجتديد نشاطهم الذهين، وتوفر القوة النفسية اليت

                                                           
 .63درة الغواص يف حماضرة اخلوص لبن فرحون: مقدمة املؤلف، ص   (1)
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ح فتّ األذهان وت   دّ احملاضرة ابأللغاز "حت   يف أشرف طريق، وهو طريق اكتساب العلم، وهو يعترب أيضا أنّ 
العمل ابأللغاز معهود على عهد  وأنّ  ،ك روح التنافس احلميد بينهموحترّ ،فاضل بني األقران" اجلنان، وت  

اإلمام املسألة على أصحابه خيترب هبا ما عندهم من كما جاء يف البخاري )ابب طرح   رسول هللا 
 .«العلم

وإن كان التأليف يف ،وابن فرحون يعترب الرائد يف التأليف على هذا األسلوب من علماء املالكية 
على حد  – ه كان السابق يف املدرسة املالكية يف هذا امليدانأنّ  لغاز سابقًا لعصر ابن فرحون إلّ األ

ومل أقف للمالكية على أتليف من هذا النوع »ر يف مقدمة كتابه إىل ذلك فقال: حيث أشا  -تعبريه
يقع  دت من ذلك ما تستطرف به املذاكرة ويستجلى به احملاضرة معتذرًا من تقصريفقيّ  ؛بعيقتفى به ويتّ 

احلسنات  ف من اهلفوات لكنّ ف من العثرات أو جنا مؤلّ ما سلم مؤلَّ  بع. وقلّ ما وهو أتليف يتّ لسيّ 
 .(1)«يذهنب السيئات

ة  عنه بعنوان درر أو درّ والذي عرّب  ،ي تناوله الذإذًا فبالنظر إىل حمتوى الكتاب يظهر املوضوع 
فهذه األلغاز  ؛ اص من أعماق البحراص يف حماضرة اخلواص تشبيها لأللغاز ابلدرر اليت يلتقطها الغوّ الغوّ 

، حّذاق طلبة العلم  ة من الناس وهم العلماء وا إل اخلاصّ ظاهنّ اإلجابة عليها ول يهتدي مل ل ي وّفق يف
واملكتبة الفقهية  ،فيأيت هذا الكتاب مبضمونه الفقهي وعلى طريقة اإللغاز، يضاف إىل اخلزانة العلمية

 املالكية خصوصاً وإىل املكتبة اإلسالمية عموماً.
 الفرع الثاين: القيمة العلمية للكتاب.

 بوابهوهو الفقه أب ،ة الغواص يف حماضرة اخلواص يف موضوعاته اليت تناوهلارّ تربز قيمة كتاب د
املختلفة، فقد قّدم الكثري من املسائل الفقهية وعرضها أبسلوب اإللغاز، ذلك األسلوب الذي متيل إليه 

د ، ويتجدّ تامللكاصقل فيها ميداان للمسابقة، وحلبة تتبارى فيها العقول، وت   وي عترب ابلنسبة هلا ،النفوس

                                                           
 .65مقدمة  درّة الغواص يف حماضرة اخلواص : لبن فرحون ، ص (1)
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 بني األقران وتفاضل زيّ من املعايري اليت متاملواهب. وأسلوب اإللغاز يكاد يكون  اتظهر فيهو ، فيها النشاط
 .والتحصيل العلمي ، خاصة إذا كانوا متقاربني يف الزاد املعريفبينهم

على ترتيب م هذه املسائل فقد قدّ ؛ وهذا الكتاب زايدة إىل أسلوبه الذي عرض به املسائل الفقهية 
 أبواهبا املعهود فيسهل بذلك الستفادة منها.

؛ بذل جهداً واضحًا يف إيراد هذه األلغاز واإلجابة عليها  -رمحه هللا –ف واملالحظ جليا أن املؤلّ 
 يف هذا الكتاب : أمور ثالثة ها من خاللميكن أن نلمسفاكتسبت قيمة علمية كبرية ، 

بن فرحون، فهو عامل جليل وفقيه كبري، له القدم الراسخ يف  ينبرهان الد ف نفسهيف املؤلّ  أوهلما:
أبقواله  ابلستشهادبه و  علوم الشريعة، فمن له عناية ابلفقه املالكي ل شك أن اسم هذا العامل سيمرّ 

غاية يف  ليفهآتوكل  » آتليفه: ور الزكية عنالنّ  فقد قال صاحب شجرة؛فاته وحيال عليهاذكر مؤلّ وآرائه وت  
 ا العلمية اهلاّمة .فاته تدّل على قيمتهوهذه شهادة على جودة مؤلّ .(1) « لتساع علمه ادةاإلج

فهي مصادر هلا وزهنا وهلا ؛ف املادة العلمية للكتاب املصادر اليت استقى منها املؤلّ  اثنيهما:
املبسوط : مثال الدواوين من أمشلت و ،والعتبية ،املوازية :هات من أمثال ، مشلت األمّ يف املذهب امكانته

والبيان  ،والتهذيب ،من أمثال النوادر والزايدات ،رم منها واملتأخّ فات املتقدّ ملؤلّ ا وسائر ،واجملموعة
سه اإلمام أثرت املسرية العلمية للمذهب من لدن مؤسّ هذه املصادر  وضيح.والتّ  ،والذخرية ،حصيلوالتّ 

يف خدمة  نت حلقات متواصلةقت ستة قرون، كوّ ة زمنية فاف ملدّ إىل عصر املؤلّ  -رمحه اّلّل  – مالك
د مه علماء املذهب على تعدّ عت يف فنوهنا من فقه وتفسري وحديث مبا قدّ تنوّ و  املذهب أصوًل وفروعاً.

 مدارسهم واختالف أقطارهم وتفاوت أزماهنم.
، تظهر  فه على من سبقه من العلماءكما تظهر القيمة العلمية للكتاب يف اعتماد مؤلّ    اثلثهما:

رين على واستشهادهم آبرائه وأقواله، هذا العتماد للمتأخّ ،ونقلهم عنه  هليرين عكذلك يف اعتماد املتأخّ 
 فه.ة نسبة الكتاب إىل مؤلّ الكتاب الذي يفيد من زاوية أخرى صحّ 

                                                           
 .1/320ر الزكية يف طبقات املالكية :حممد بن حممد خملوف، شجرة النو  (1)
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 بنّي ة الغواص يف حماضرة اخلواص كتاب اجتمع فيه نقله عن العلماء ونقل العلماء عنه، ما ي  ودرّ 
قة قد وجد لنفسه مكانة ه مبادته العلمية الوفرية املوثّ انة هذا الكتاب أبسلوبه اجلديد يف التأليف، وأنّ مك

 فمن بني الذين نقلوا عن الكتاب: ؛هتمامات املذهب اليت انلت اإلعجاب واإلفبني مؤلّ 
ضع، وأشار يف موا «مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل» كتابه :  اب يفاإلمام أبو عبد هللا احلطّ 

 إىل ألغاز ابن فرحون، فمن ذلك:
الرابع: قال ابن فرحون عن  «أو عطش حمرتم» :م عند قول الشيخ خليلقال يف ابب التيمّ  أوال :

وأما مع ،إذا مل ميكنه مجع املاء وشربه  م إلّ خوف العطش ل يبيح التيمّ  ابن دقيق العيد قد يقال: إنّ 
صلحتني، وإن قيل تعافه النفوس. قيل: عيافته ل تنهض حجة يف اإلمكان فهو قادر على اجلمع بني امل

م إذا خاف حدوث املرض فتكون لف يف التيمّ العدول عن املاء وقصارى ما خياف منها املرض، وقد اخت  
 هذه املسألة من هذا الباب.

فضالء، ظر يف مجعه وشربه ففيه نظر، قال ابن فرحون: ذكر الشيخ هذا عن بعض الراح النّ ا اطّ وأمّ 
ومل يرد ذلك عن أحد ممن يقتدى به من السلف ،ذلك من احلرج واستعماله من املستقذرات  وجوابه أنّ 

ف بسيط يف النقل مع نسبة هذه اب نقل هذه املسألة من ألغاز ابن فرحون مع تصرّ طّ حلفا؛واخللف
 .(1)قائلها ىلإاملسألة 

 اب:احلطّ  أبو عبد اّللّ  قال اثنيا :
 م مل يستوعب فيه الوجه كّله ول اليدين وليس به قروح؟ل جتوز الصالة بتيمّ فرع: فإن قلت: ه
يف الرتاب ومل يستوعب حمل  غ وجهه وذراعيهمه فمرّ بطت يداه ومل جيد من ييمّ قلت: نعم، إذا ر  

 .(2)م. انتهى من األلغاز لبن فرحونه جتزيه الصالة بذلك التيمّ فإنّ  ؛الفرض
                                                           

مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل: لإل مام مشس الدين أب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحان القرطيب الطرابلسي املعروف (1)
، ابب 47، وهو اللغز 335/ 1م، 1992هـ /1412، 3ه، دار الفكر،  بريوت لبنان، ط 954ابحلطاب الرعيين املالكي، ت 

 التيمم.

 ، ابب التيمم.44. وهو اللغز 1/349املرجع نفسه،  (2)
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 ف فيه.غز وجوابه ابحلرف ومل يتصرّ قل اللّ وهنا أبو عبد هللا احلطاب ن
 .«للظهر من زوال الشمس آلخر القامة بغري ظل الزوال»وقال: عند قول الشيخ خليل:  اثلثا :

فيها يومًا كسنة ويوماً   مّدة الدّجال أربعون يومًا وأنّ  أنّ »مسلم التنبيه اخلامس: ورد يف صحيح 
اي رسول هللا فذلك اليوم  -هللا عنهم رضي –ال الصحابة كشهر ويومًا كجمعة وسائر أايمه كأايمنا. ق

هذا حكم :قال القاضي عياض  (1)«ل اقدروا له قدره»قال: ؟ .الذي كسنة أيكفينا فيه صالة يوم 
جب قال )احلطاب( ومثل ذلك األايم اليت حت   ه لنا صاحب الشرع، وإىل أنّ عخمصوص بذلك اليوم شر 

طلوعها من مغرهبا ذكره ابن فرحون يف  -سبحانه وتعاىل –هللا  الشمس فيها عن الطلوع عند إرادة
 .(2)األلغاز وقال هذا احلكم نّص عليه الشارع

وممن نقل عن ألغاز ابن فرحون أبو احلسن الصعيدي العدوي يف حاشيته على شرح كفاية الطالب 
 م قال:الرابين يف ابب التيمّ 

جعلت لنا األرض »: -عليه الصالة والسالم –وله تنبيه: قال ابن فرحون يف ألغازه: يستثىن من ق
 .(3)م منها ول الوضوء من مائهاالة فيها ول التيمّ أرض داير مثود ل جتوز الصّ  «مسجداً وتربتها طهوراً 

 وهنا نقل العدوي الكالم مبعناه ل بلفظه.
طة من الكتب املسائل امللقو  »:اليمن يف كتابهعن ألغاز ابن فرحون إبنه أبو  وممن نقل كذلك

 يف مخسة مواضع من ذلك: عنه ونقل «املبسوطة
 

                                                           
 (.2937رواه مسلم، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم ) (1)

 اجلزء األول.من  49/50. ابإلضافة إىل 1/388مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل: ألب عبد هللا احلطاب،  (2)

مسجدا وطهورا"،  األرضج علت يل  : " –صلى اّلّل عليه وسّلم –: قول النيب احلديث أخرجه الشيخان؛ أخرجه البخاري، ابب (3)
 . 370ص ،1، ج. وأخرجه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة 95ص 1ج

القريواين: للشيخ اب احلسن علي بن امحد بن مكرم حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين على رسالة ابن أب زيد  (4)
 .1/222م، 1994هـ /1414ه، تح : يوسف الشيخ حممد البقاعي،  1189الصعيدي العدوي، ت 
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 مسألة:
فقال مطّرف وابن  ؛ إذا جلس الرجل يف الصالة على ثوب رجل فقام صاحب الثوب فانقطع ثوبه

 داً يف صالهتم وجمالسهم.وهذا مما ل جيد الناس منه ب   ،املاجشون: ل ضمان على اجلالس
ا حصل مبباشرة لس مل حيصل منه غري السبب والقطع إمنّ اجلا قال أصبغ: وعدم تضمينه ألنّ 

، ابب 432اللغز .(1)ب. من درر الغواص للوالد رمحه هللاصاحب الثوب، واملباشر أقوى من املتسبّ 
 ف.غز حبرفه دون تصرّ . وهنا ينقل اللّ 253الغصب، ص 

 .217وينقل عنه مرة أخرى يف املسألة 
ذكره .هن ق حقه ابلرّ املرهتن تعلّ  ألنّ ،ين ل جيوز عزله حلول الدّ  هن عندل يف بيع الرّ كّ املرهتن إذا و  

حق يف الوكالة مل جيز عزله  -بفتح الكاف–ق للموكَّل ومهما تعلّ ؛ املتيطي يف ابب الشروط يف النكاح 
 هوهنا نلحظ أنّ . (2)-رمحه هللا  -وقيل: له عزله. من درر الغواص يف حماضرة اخلواص لوالدي .املازري هقال

، قوله: وقيل: له عزله. وهنا ذكر 262)الوكالة(، ص 446غز زاد على ما يف األصل الذي نقل عنه اللّ 
غز مع جوابه وقد بل قد ينقل اللّ  ،كر األلغاز وأجوبتهاوهو ل يلتزم يف نقله ذ  ،غز دون الّلغزجواب اللّ 

 غز.ينقل اجلواب دون اللّ 
 :242وذكر مرّة أخرى يف املسألة 

رجلني أربعة وعشرين درمها، اقتضى من أحدمها ستة عشر درمها، ومن اآلخر مثانية  من أقتضى من
كيف صفة تراجعهما يف .ها عليهما فردّ  ،فخلطهما مث وجد فيها إحدى وعشرين درمها زيوفا ؛دراهم
الثمانية اليت يل  صاحب الثمانية يقول لصاحب الستة عشر: هب أنّ  فالطريق يف ذلك أنّ  ؟.ذلك

 ف قد بقي ثالثة عشر درمها من الزيوف منك بال شك.حكمها زيو 
أليس اخلمسة من عندك بال .الستة عشر اليت يل كلها زيوف  ويقول صاحب الستة عشر: هب أنّ 

فيكون على صاحب الستة عشر ثالثة عشر اليت ل شك فيها، يبقى أمر الزيوف ثالثة دراهم  ؟.شك
                                                           

 .35اليمن بن فرحون، ص ألباملسائل امللقوطة من الكتب املبسوطة  (1)
 .102املرجع نفسه، ص (2)
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فيغرم صاحب الستة عشر أربعة عشر ونصف، ؛بعد أمياهنما يتدافعاهنا بينهما على السواء، فتقسم بينهما
غز . وهو اللّ (1)وصاحب الثمانية ستة ونصف درهم. ذكرها أبو القاسم بن مشكاة تلميذ اإلمام املازري

 .263، ابب الستحقاق، ص448
وابه ول يف ج، غز يف بدايته فإن قلت وهو إذ ينقل ل ينقل بصيغة اللّ ،ف وهنا نقل عن والده بتصرّ 

  غز وجوابه.قلت، وإمنا ينقل نقالً عاراي عن صيغة اللّ 
 .302، ابب أمهات األولد، ص525غز عن اللّ  294وكذا نقل يف املسألة 

، وهو كذلك نقل بتصرف 182من ابب اجلهاد، ص 261غز وهو اللّ  574ونقل كذلك يف املسألة 
 مع اإلحالة إىل الكتاب.

 رهمنهج الكتاب ومصاد الثاين: املطلب
 .منهج الكتابالفرع األول: 

 بعون طريقتني يف آتليفهم الفقهية:فون من فقهاء املالكية يتّ يف عصر ابن فرحون كان املؤلّ 
قييد أو الختصار كما عليق أو التّ هذيب أو التّ رح أو التّ طريقة الرتكيز على كتاب يتناولونه ابلشّ  إحداها:

خمتصر ابن عبد احلكم، ومدونة اإلمام سحنون، ورسالة بن ابلنسبة ملوطأ اإلمام مالك بن أنس، و  افعلو 
 .وغريهم ي، وخمتصر خليلعأب زيد القريواين، وتفريع ابن اجلالب، وخمتصر ابن احلاجب الفر 

صنيف املستقل عن الرتباط بكتاب معني، كما فعل ابن شاس يف كتابه "عقد اجلواهر التّ  اثنيها: 
 الثمينة".

                                                           
، تح : جالل علي ه  814ام أب الي من حممد بن برهان الدين ابن فرحون املالكي، ت املسائل امللقوطة من الكتب املبسوطة:لإل م(1)

، 134، ص294، واملسألة رقم 112، ص242، مسألة رقم 2003/ 1423، 1القذايف اجلهاين، دار ابن حزم، بريوت، ط
 .266/167، ص574واملسألة  234، ص294واملسألة 
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ات" كان يدور حول قطب خمتصر قتني يف آتليفه، ففي كتابه "تسهيل املهمّ بع الطريتّ فرحون إ وابن
ب من سبقه إىل شرحه، وكذلك فعل يف كتابه "كشف النقاب ق عليه ويتعقّ ابن احلاجب، يشرحه ويعلّ 

 احلاجب من مصطلح ابن احلاجب".
كتابه ذلك صنع يف  ك  ، ور من اللتزام ابلرتباط بكتاب معنّي ام" حترّ ا يف كتابه "تبصرة احلكّ أمّ 

  راً، بل كان املؤلَّف األول يف فّنه لدى املالكيةمتحرّ  ه مستقالّ فقد ألّفة الغواص يف حماضرة اخلواص" "درّ 
فه على الطريقة الثانية وأبدع فيه أي إبداع، فأودعه مسائل من الفقه يف أبوابه  ألّ كما يذكر مؤلّفه ،حيث 

على أبواب الفقه عّددها يف  بةً هذه األلغاز مرتّ  اإللغاز، وأبرزَ كّلها على طريقة السؤال واجلواب أبسلوب 
بعض األبواب مل يورد هلا ألغازاً كباب اجلعالة، وابب املسابقة  ه جتدر اإلشارة إىل أنّ مع أنّ ، مقدمة كتابه 

 والرمي، وابب اخللع، وابب الصلح، وابب التفليس، وابب احلرابة.
من ،م برتتيب األبواب الفقهية ترتيبها املعهود واب رمبا جعلته ل يهتّ وغلبة الهتمام ابأللغاز يف األب

التيمم طهارة بدلية والغسل طهارة  واملعلوم أنّ  ،م على ابب الغسل يف األلغازمثل تقدمي ابب التيمّ 
 قدمي والتأخري لكون األهم يف ذلك هو اإللغاز ل الرتتيب.هذا التّ  أصلية، ول يضرّ 

ولقد َصاغ ابن فرحون ألغازه هذه مرتبًا إايها على أبواب الفقه مبتدائ بباب »: قالت جنيبة اغراب
املياه إىل أن بلغت سبعة وستني ابابً، وهو إذ يطرح السؤال يبدأ السؤال بـ: "فإن قلت:..." وأييت اجلواب 

يطرحه ز غبـ: "قلت:...". واترة يقدم السؤال بصيغة أخرى قائاًل: وإن شئت قلت، وعندما يطرح اللّ 
ه يف هذا هو هدفه من اإللغاز، كما أنّ  ا ابلعبارة وتزويقها ألنّ فصيل والشرح مهتم  أبسلوب فقهي حماولً التّ 

 .(1)«م عدة أجوبةغز، بل يقدّ م جواابً واحداً للّ بعض األحيان ل يقدّ 
مة أبواب مشلت عا (628)اص على حوايل ستمائة ومثانية وعشرين لغزاً ة الغوّ احتوى كتاب درّ وقد 

 من حيث األسلوب ومن حيث الطول والقصر. ها وابلطبع ألغاز هبذا العدد ل شك ختتلف صيغ  ،الفقه 

                                                           
 .245أغراب، ص  جنيبة :يف الفقه املالكي الدين بن فرحون وجهودهالقاضي برهان  (1)
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غز، ويف ، مث يشرع يف طرح اللّ "فإن قلت": غز أن يبدأه ف يف افتتاح اللّ جرت عادة املؤلّ حيث 
 ح أبسلوبني مها:اعتاد الطر   . مث بعد الفتتاح بقوله: فإن قلت،"قلت"اإلجابة يفتتح بقوله: 

وشاركها يف قليل من  (هل)أسلوب إنشائي بصيغة الستفهام وغالبا ما يكون أبداة الستفهام  -1
 جتاوزتوجمموع األلغاز الواردة بصيغة الستفهام  (أيّ )و (ما)و (أين)مثل :  األلغاز أدوات الستفهام 

  الكتاب، ومن أمثلة هذه األلغاز:قارب ثلث األلغاز الواردة يفت فكادتلغزاً،  (160) املئة والستني
 .(1)اللغز األول: فإن قلت: هل يسلب الطحلب  املاء الطهورية؟ -
 .(2)ابلليل؟ : فإن قلت: هل مينع الذبح255اللغز  -
 .(3)أين يكون حمل التعزية على امليت؟ :ن قلتإف :175اللغز  -
 .(4)أي شهر العمرة يف آخره أفضل من أوله؟ :ن قلتإف : 227اللغز  -
احلكم يف ثور نشب رأسه بني أغصان زيتونة فلم ميكن خالصه ومل ما  :ن قلتإف : 509لغز ال -

 .(5)يرض صاحبه بذحبه؟
غز لّ املناسب ملعىن ال ولعّله ،ن معىن السؤال وهذا هو الغالب األعم يف الكتابأسلوب خربي يتضمّ  -2

 سؤالي ظن  رمبا ف ن لكونه لغزاً فطّ تالسؤال قد ل ي   غز الوارد بصيغةاللّ  ألنّ ،أكثر من أسلوب الستفهام 
ا ما كان بصيغة األسلوب اخلربي الذي يعطى بظاهره جوااًب ملسألة األصل أن يكون اجلواب أمّ ؛عاداي

يغة غز يتناسب مع الطرح ابلصيغة اخلربية، فالصّ املعىن اللغوي للّ  فيها على منط نظائرها وأشباهها، ألنّ 
 ن غز إن مل يتفطّ غز، فاجمليب عن اللّ ن اللّ وهنا يكمخفاء وغموض  فيه سلوبأبملسألة ا اخلربية تطرح

 فسيكون جوابه خاطئا.اخلفاء والغموض  ذاهل

                                                           
 .67درة الغواص يف حماضرة اخلواص لبن فرحون، ص (1)
 .180، صاملصدر نفسه (2)
 .147، صهنفس (3)
 .170، صنفسه (4)
 .294، صهنفس (5)
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غز فيه ظاهرًا فقد يلتبس بغريه من األسئلة العادية ا الطرح بصيغة الستفهام فال يكون معىن اللّ أمّ 
ثلث ومن أمثلة األلغاز الواردة ابلصيغة من ال ولذلك كانت األلغاز الواردة يف الكتاب بصيغة السؤال أقلّ 

 اخلربية:
. (1): فإن قلت: ماء كثري ابق على أصل خلقته ول جيوز الوضوء به ول النتفاع به؟12اللغز  -

غز يظهر هذا املاء ما دام ابقيا على أصل خلقته فتجوز به الطهارة، لكن معىن اللّ  فاملعروف أنّ 
ه طاهر اء ل جيوز الوضوء به بل وحىت النتفاع به مع أنّ هذا امل أنّ  ضاف يف الّصيغة :حني ي  
 مطلق.

وضوئه مل يصبها املاء وهو صحيح اجلسم، ول  أعضاءى بلمعة يف : فإن قلت: رجل صلّ 25اللغز  -
 .(2)إعادة عليه يف املشهور؟

ّده ق منه بر ستحَ م  ـه له فقيل له: حيكم على الوثبت أنّ  ،: رجل استحق شيئا يف يد رجل451اللغز  -
لتفت إىل قوله ق: ل حاجة يل به فلم ي  حىت يدفع مثنه أو قيمته إن مل يعلم الثمن، فقال املستح  

 .(3) على خالصه ممن هو يف يده؟ربتوجي
ّكن من ذلك وهو حسن العشرة هلا ومل 456اللغز  - : فإن قلت: رجل أراد السفر بزوجته ومل مي 

 .(4)يف ذلك؟تشرتط عليه أل خيرجها من بلدها بل هي راغبة 
ت ولد ول ابن ول اثنان من : فإن قلت: امرأة ورثت من ابنها السدس وليس للميّ 611اللغز  -

 .(5)؟ت شيء من ذلك فمرياث األم الثلثه إذا مل يكن للميّ اإلخوة واألخوات واحلكم أنّ 
ا ة األلفاظ، أمّ الغالب يف ألغاز الستفهام اإلجياز وقلّ   أنّ الع على األلغاز بنوعيها تبنّي وبعد الطّ 

غز، ه إىل زايدة البيان للّ األلغاز ابلصيغة اخلربية فالغالب فيها الطول والتفصيل، هذا الطول والتفصيل مردّ 
                                                           

 .74صبن فرحون، درة الغواص يف حماضرة اخلواص ل (1)
 .82، صنفسه املصدر  (2)
 .265، صهنفس (3)
 .268، صهنفس (4)
 .336، صهنفس (5)
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م ابلصيغة ق دّ لو  ،ابق الذكرغز السّ ب اخلطأ يف اإلجابة، فمثال اللّ وذلك إبزالة الحتمالت اليت قد تسبّ 
هذه األم ورثت ابنها الذي ترك فرعا واراث مذكراً  واب مباشرة أنّ لكان اجلالتالية: مىت ترث األم السدس؟ 

م هذا اجلواب أضيف البيان أبن الولد مل يرتك فرعاً واراثً مذكراً ول قدّ أو عدداً من اإلخوة، لكن حىت ل ي  
سألة يف وهذه امل عدداً من اإلخوة، فبهذه اإلضافة والبيان صار لغزاً حيتاج إىل حبث وتدقيق لإلجابة عليه.

الذي  أو العمريتني حيث أتخذ األم يف هذه املسألة  ثلث الباقي املرياث مشهورة ابسم إحدى الغرّاوين
 هو يف حقيقة األمر السدس.

مل يكتف القاضي ابن فرحون يف تقدمي بعض األلغاز ،إضافة إىل هذه الطبيعة يف تقدمي األلغاز 
ورمبا كانت الصيغة الثانية عكسية للصيغة األوىل،  ،ليهاد الصيغ وعّدد اإلجابة عبل عدّ  ،بصيغة واحدة

استحضارها ع هبا هذا العامل اجلليل من إحاطة ابملسائل وقدرة على ظهر الكفاءة العالية اليت يتمتّ هذا ما ي  
وسهولة يف صياغتها دون أن يغفل عما يطرأ على الصيغ اجلديدة من استثناءات وأحوال، هذه البياانت 

 ت يذكرها يف اإلجابة عن الصيغ اجلديدة.والستثناءا
ف ابلدرجة األوىل لطائفة من طلبة العلم ل ما وهو يؤلّ سيّ  ،هذا العمل مضن وشاقّ  ول شك أنّ 

ما جيعل التأليف عمومًا وهبذا األسلوب خصوصًا امتحاان  ،عليهم املسائل دون دراسة ومتحيص مترّ 
 .ا يصبو إىل امتحان غريه هبذه األلغازلتعبري، بينما إن صحّ  ابلدرجة األوىل لصاحبه

فإن   )ابب النكاح(:  283اللغز . فيها أحوال وشروطاً ومن أمثلة األلغاز اليت عّدد هلا الصيغ وبنّي 
قّر نكاحهما أا إىل احلاكم ففع أمرمهول صداق ول شهود ودخل مث ر   يلّ ج امرأة من غري و قلت: رجل تزوّ 

 ومل يلزمه بصداق املثل؟
نكاحهما، مث استطرد  احلاكم يقرّ  سلم، فإنّ مث أ كة على ما ذكرتج مشر هذا مشرك تزوّ  :قلت

عّدة ودخل بزوجته ونكاحه اثبت ول يؤمر ج يف غز: وإن شئت قلت: رجل تزوّ قائال: يف نفس اللّ 
 بطالقها؟
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ب  ما اإلسالم جَي   وهي املسألة بعينها، ولكن يشرتط يف هذه أن ي سلما وقد خرجت من العّدة، ألنّ 
 ما أسلما وأحكام العدة ابقية بينهما.ألهنّ ،سلما وقد بقي من العدة شيء مل يقر نكاحهما أقبله، فلو 

قر نكاحه ج نكاح متعة إىل أجل فأ  غز: وإن شئت قلت: رجل تزوّ مث استطرد قائال يف نفس اللّ 
ي مسياه فلو أسلما وقد وهي املسألة بعينها، ويشرتط فيها أن يكون إسالمهما بعد انقضاء األجل الذ

 .(1)ا عليهبقي من األجل شيء فسخ نكاحهما ومل يقرّ 
 : حيث قال: )ابب الصالة( 97مثال اثين: اللغز 
 .(2)؟ يصليها قضاءً وز أتخري الصالة حىت خيرج وقتها مثفإن قلت: هل جي

 قلت: نعم هذا على أحد األقوال فيمن كان حتت اهلدم. 
ي بغري وضوء لت: رجل ل يصلي ول يقضي؟ أو تقول: رجل يصلّ مث استطرد قائال: وإن شئت ق
 ول يقضي؟. وكلها أقوال يف املسألة.

م أدرك الصالة يف ومن ذلك: من ضاق عليه الوقت: فإن توضأ طلعت عليه الشمس وإن تيمّ 
 وقتها وفيها قولن:

ره م ويدرك الوقت، وشهّ مّ ه يشتغل ابلوضوء وإن خرج الوقت. والثاين أن يتيإليه أنّ  عفالقول املرجو  
 ابن احلاجب.

)ابب اجلنائز(  169غز د هلا الصيغ وأورد هلا صيغة عكسية قوله يف اللّ ومن أمثلة األلغاز اليت عدّ  
 .زوجته اليت يف عصمته؟ ل أختأن ي غسّ فإن قلت: رجل له 
توفاة وله النظر فله غسل زوجته امل،ج الرجل بعد وفاة زوجته وقبل دفنها أخت امرأته قلت: إذا تزوّ 

 إىل فرجها، ويف ذلك خالف.
تا وتنظر ل رجال ميّ غز، وإن شئت قلت: امرأة ذات زوج هلا أن تغسّ مث استطرد قائاًل: يف نفس اللّ 

 .إىل عورته؟
                                                           

 .192درة الغواص يف حماضرة اخلواص لبن فرحون، ص (1)
 .118، صنفسه املصدر (2)
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جها قلت: هي عكس املسألة املتقدمة، وذلك إذا مات زوجها وهي حامل فولدت قبل دفنه وتزوّ 
 وتنظر إىل فرجه. املتوىفّ  ل زوجهاغسّ هلا أن ت   فإنّ  ،أخوه

 ،واستطرد قائال: وإن شئت قلت: جيوز للرجل أن ينظر إىل فرج امرأته وفرج أختها املرأة البالغة 
َوأَْن واستدل بقوله تعاىل:  -رمحه هللا –وهي املسألة السابقة على اخلالف يف ذلك، ومنعه أبو حنيفة 

[ ويف النظر إىل فرجها مجع بينهما فال جيوز له 23]النساء:  ْد َسَلفَ جَتَْمع وا بـَنْيَ اأْل ْختَـنْي  إ لَّ َما قَ 
م اآلية مطلق اجلمع جلواز ومل حترّ ،اجلمع احملّرم إمنا كان ألجل الشهوة والستمتاع  غسلها، وجوابه أنّ 

 .(1)اجلمع بينهما يف الشراء والستخدام والنظر إىل امليتة حمل حزن وعربة ل حمل شهوة
ف وهذه األثواب اليت يلبس فيها املؤلّ  ،دة لأللغازيغ املتعدّ إىل هذه احلالت املختلفة والصّ  ظرفبالنّ 

ألغازه نقف وجبالء على علو كعب القاضي ابن فرحون وتبوئه مكانة عالية يف إدراك علوم الشريعة 
 .ااإلجابة عليهغز وتنويعها وسهولة جعلت من اليسري عليه تعداد صيغ اللّ اليت وإحاطته مبسائل الفقه 

هات كتبهم، ويظهر عمل ابن فرحون فات املالكية وأمّ والكثري من مسائل الكتاب واردة يف مصنّ  
غز الذي وراءه معىن خفي يسعى إىل توضيحه يف اجلواب الذي يغلب عليه أحياانً يف إعطائها صبغة اللّ 

 ويرد أحياان مطابقاً للمصدر الذي استمد منه املسألة. ، اإلجياز
فهو فقيه ابرع جال قلمه يف  ، يف ألغازه بن فرحون يف كتابه مل ي همل اإلشارة إىل القواعد الفقهيةوا

الكتاب موضوعه اإللغاز  فظهر يف الكتاب اهتمامه ابلقواعد وإن كان ذكرها عرضا ألنّ  ؛التأليف الفقهي
اعدة على ماهو يف احلقيقة ضابط ويعرّب عنها ابلقاعدة يف بداية الّلغز وليهّتم يف إطالق القل القواعد،

بني  أورد فيها لفظ القاعدة إمّنا هو ضابط فقهي ،واملعلوم أّن هناك فرقاً فقهي .ففي أغلب املواضع الىت 
 القاعدة والضابط ؛ حيث يذكر حممد مصطفى الزحيلي حينما حتّدث عن الفرق بني القاعدة الفقهية

 قاعدة والضابط الفقهي .اثلثا :الفرق بني ال»:والضابط الفقهي فقال 

                                                           
 .146درة الغواص يف حماضرة اخلواص :لبن فرحون، ص (1)
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والضابط عمليا يف القرون القاعدة :مبعىن الضابط يف األصل لكن مييز العلماء بني القاعدة 
 «مبقاصدها  األمور»:ابلفروع واملسائل يف أبواب فقهية خمتلفة مثل قاعدة  أبّن القاعدة حتيط ،األخرية
واألميان وغريها من أبواب  والعقود واجلهاد واجلناايت و املعامالت ق على أبواب العباداتنطبفإهّنا ت
 .الفقه

عا إل إبذن صوم املرأة تطوّ ت ل»:وأّما الضابط فإنّه جيمع الفروع واملسائل من ابب واحد من الفقه مثل 
هذا التفريق بني القاعدة والضابط عند معظم العلماء  وإنّ »إىل أن يقول :  «الزوج أو كان مسافرا

ريقا حتما جازما ،فقد يذكر كثري من العلماء قواعد فقهية ، وهي يف حقيقتها جمرد ه ليس تففقط،كما أنّ 
 ضابط«. )1(

، وهو ما دّل عليه صنيعه يف رون فرقا بني القاعدة الفقهية و الضابط الفقهيابن فرحون ممن ل ي ولعلّ 
 ألغازه حيث يذكر القاعدة وهي يف األصل ضابط فقهي .

مثانية قواعد، وهذه القواعد أحياانً يّصدر هبا اللغز مثل  الفقهية يف الكتابد من القواعد ومجلة ما ور  
ابب اإلجارة، ومثل  452يف اللغز  "ل جيوز إجتماع العوضني لشخص واحد األجرة واملنفعة" :قاعدة

 "فل القضاء دون الكفارةكّل مسألة جيب فيها يف الفرض القضاء والكفارة جيب فيها يف النّ   أنّ  "قاعدة:
. )اللغز "من بىن بوجه شرعي له قيمة بنائه قائما:" غز دون تصدير كقاعدة وأحياانً يذكر القواعد يف اللّ 

، ابب اإلجارة(.453  

ابب  432غز كقاعدة املباشر أقوى من املتسبب يف اللغز وأحيااًن يذكر القاعدة يف جواب اللّ 
 الغضب.

. "لدخول مجيع الصداق وتنتفى فيه املوارثةفق على فسخه ففيه بعد اكل نكاح ات  "وكذا قاعدة: 
 ، ابب النكاح.279اللغز 

                                                           
 .23، ص1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة حملمد مصطفى الزحيلي، ج (1)
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ا من ابب الضمان وذكر أهنّ  486غز  ذكرها يف جواب اللّ يتال ؟ وكذا قاعدة: هل الرتك كالفعل
 قاعدة خمتلف فيها وهلا فروع كثرية.

دة مما يدل متعدّ  نظائر فقهية ملسائل هألغاز  عدد من م يفف يقدّ املؤلّ  كما جتدر اإلشارة إىل أنّ 
النظائر من الفنون اليت اشتغل هبا الفقهاء يف القرن الثامن  فنّ  على اهتمامه بفن النظائر الفقهية. وأنّ 

 ومن األلغاز اليت ذكر فيها نظائر:، فاهتم وا هبا وأوردوها يف مؤلّ واهتمّ 
 .281، 280يف ابب الضمان، ص  484اللغز -

 لقيم ابملثل؟فإن قلت: هل ي ضمن  شيء من ذوات ا
 ور.صقلت: نعم وذلك يف 

 منها: جزاء الصيد إذا قتله ضمنه مبثله إن كان له مثل. 

 لزمه إحضار ما وجب عليه فيها قبل إتالفها. ومنها: شاة الزكاة إذا أتلف املالك الغنم بعد احلول 

 مثلها.ه يلزمه ومنها: احليوان املقرتض واجلارية املقرتضة، حيث جيوز اقرتاضها فإنّ     

فضي أخذ القيمة إىل بيع الوقف ه يلزم إبعادته كما كان لئال ي  ومنها: إذا هدم مسجدًا أو بعضه فإنّ 
 .(1)ه عما كانوتغريّ 

لغاز اليت ذكر يف أجوبتها نظائر فقهية ستة ألغاز. وابلنظر إىل استعماله وبلغت جمموع األ
لحات األصول والفقه وأورد مصطلحات ابن فرحون عامل ابألصول ومبصط فإنّ  ؛للمصطلحات الفقهية

له  عديدة يف ألغازه عند ذكر األقوال، وهو إذ يذكر مصطلحا فقهيا فهو يدرك املعىن الذي يريده ألنّ 
املصطلحات الفقهية اليت أفرد هلا كتاابً هو  وابألخصّ ، ليف األصويل الفقهي أإسهاما واضحا يف إثراء الت

 (2)املشهور :احلاجب"، فقد ورد من املصطلحات الفقهية"كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن 

                                                           
 .281لبن فرحون، صواص :غواص يف حماضرة اخلدرة ال (1)

. وينظر: نظم 62النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب:لبن فرحون ، ص املشهور: ما قوى دليله وقيل ما كثر قائله، كشف (2)
 .114املعتمد من األقوال والكتب يف املذهب املالكي للنابغة الغالوي، ص
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حوايل  (2)مرة واحدة، بينما ورد ذكر املذهب (1)والذي كررّه حوايل مخسة عشر مرة، وورد ذكر األشهر
  (3)ر هبا اللغز يف ذلك بقول: فإن قلت: املذهب... إضافة إىل ورود مصطلح الصحيحصدّ سبع مرات وي  

ن املسألة من املسائل اليت يتجاذهبا خالف الفقهاء داخل املذهب، لغاز تكو ألويف كثري من ا
غز على ما ذهب إليه بعضهم د ون أن يراعي الشهرة أو وحينئذ يبين ابن فرحون املعىن اخلفي يف اللّ 

ه إىل ما يف املسألة من وجه آخر غري الذي بىن عليه ألن غايته اإللغاز قبل كل شيء، وقد ينبّ ،الرتجيح 
ح بعد ذكر اخلالف يف املسألة مبا يرجحه هو فيها كما فعل يف مسألة خالف الفقهاء يف قد يصرّ سؤاله، و 

 .(4)جواز تفرقة األب من ولده يف بيع العبيد، حيث مال إىل القول ابملنع ألنه رآه أحسن
 يف ابب البيوع: 420فقد جاء يف اللغز 

 اآلخر؟ فإن قلت: رجل له عبدان  ل جيوز له أن يبيع أحدمها دون
 قلت: هو األب وولده الصغري، وقد اختلف يف جواز تفرقة األب من ولده والقول ابملنع أحسن.

لغاز األبواب ما انل حظا وافراً من األواحد، فهناك من  وتوزيع األلغاز على األبواب ليس على كمّ 
ما كان حظه ضئيالً. لسهولة إيراد اللغز فيه ويسره، وهناك من األبواب ما كان حظه متوسطاً، ومنها 

( 287فمثال ابب العبادات كاد يستحوذ على نصف األلغاز، حيث بلغت ألغازه مائتني وسبعة ومثانني )
لغزاً، يليه يف  (118) األكرب منها لباب الصالة، الذي بلغت ألغازه مائة ومثانية عشر ،كان اجلزء لغزاً 

كلة هلا، حيث بلغت األلغاز فيها مائة ومخسة املرتبة قسم املعامالت وابألخص البيوع والعقود املشا 
                                                           

األشهر دليل على أن يف املسألة قولني املشهور منهما دون اآلخر يف الرتبة.  األشهر: يقابله املشهور وهو دونه يف املشهورية، وذكر (1)
 .203ينظر: كتاب مصطلحات املذاهب الفقهية، : مرمي حممد صاحل الظفريي، ص

آراء مالك الجتهادية وكذا آراء من بعده، ويطلق عند املتأخرين على ما به الفتوى. ينظر: مصطلحات املذاهب  املذهب: هو (2)
 .54. وكذا كتاب رموز وإصطالحات فقهاء املالكية: عبد القادر بن حرز هللا، ص207لفقهية: مرمي حممد صاحل الظفريي، صا

كتاب مصطلحات   الصحيح: هو القول الذي قوي دليله، وقيل: قد يطلق يف مقابل الفاسد، وقد ي راد به ما يقابل املشهور. (3)
. وكتاب: رموز واصطالحات فقهاء املالكية: عبد القادر بن حرز هللا، 205ريي، صاملذاهب الفقهية: مرمي حممد صاحل الظف

 .36ص

 .247لبن فرحون، ص: غواص يف حماضرة اخلواصة الدرّ (4)
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 لغزاً، أييت يف املرتبة الثالثة ابب األحوال الشخصية أبلغاز بلغت مائة ومخسة وعشرين (175) وسبعني
، وختم ( لغزاً 56) لغزاً، يليها ابب القضاء والشهادات وما معه أبلغاز بلغت ستا ومخسني (125)

 زاً.لغ (14) ابلباب اجلامع أبربعة عشر
ومنها ما فيه لغزان أو ،من األبواب الفقهية ما فيه لغز واحد كالقرض والقراض والوديعة  على أنّ 

 ثالثة أو أكثر كالوكالة، والشركة واهلبة، وكالوقف والغصب.
هبا البلوى انلت احلظ الوافر يف اإللغاز وذلك لثرائها  األبواب الفقهية اليت تعمّ   من هذا أنّ ويتبنّي 

لفروع الفقهية اليت جتعل احلقل خصبًا للتباري وإيراد اإلشكالت والبحث عن حلوهلا، بينما وغناها اب
ستثار ابلبحث أو األسئلة، فيبقى جماهلا ل يبلغ هبا البلوى ول ت   خيتلف األمر مع األبواب اليت ل تعمّ 

ها حّ ة من حيث الفروع وش  سع الذي تبلغه األبواب األخرى، وعلى احلالتني من ثراء األبواب الفقهياملتّ 
فيبقى اإللغاز ليس يسرياً على كل من حاز نصيباً ل أبس به من املعرفة الشرعية واإلملام ابألحكام، بل ل 

استخراج احلكم واملناسبات وفهم اد وسرب ألغوار األحكام و ة وخاطر وقّ بد مع ذلك من بديهة حاضر 
 .بلوغهسهالً على كل أحد  كذل ليسو  ع األحكام وإدراك ألسرار التشريعملواق

 الفرع الثاين: مصادر الكتاب وأصوله.
مثانني مصنفًا من كتب  اعتمد املؤلف يف مجع حمتوايت كتابه على عدد من املصادر فاقت يف العدّ 

الفقه واألحكام والفتاوى والواثئق والرتاجم وكذا التفسري واحلديث وشروحه. ومل يكن اعتماده على هذه 
ة واحدة، فهو يكثر العتماد على كتب الفقه ابلدرجة األوىل وإن كانت هي يف نفسها املصادر بدرج

 تتفاوت من حيث األخذ عنها واإلحالة عليها، خاصة كتب معاصريه من أمثال مسائل إبن قداح ت
، وغريهم اليت كانت أكثر ه 683، وتقييد أب إبراهيم األعرج ته734وطرر الطنجي ت ،ه739

 ه.حضوراً يف كتاب
ومن جانب آخر إذا نظران إىل هذه املصادر اليت اعتمدها ابن فرحون نلحظ أهنا مزيج من مؤلفات 
علماء املذهب ابختالف مدارسهم وتفاوت أعمارهم، فمنهم علماء املدرسة العراقية، كاب الفرج 
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ماء وكالقاضي عبد الوهاب، صاحب التلقني، ابإلضافة إىل عل ،البغدادي صاحب احلاوي للفتاوى
مروراً ابملدرسة املغربية واألندلسية من أمثال ابن أب  والشيخ خليل ابن احلاجب والقرايفكاملدرسة املصرية  

العتيب وابن العرب والباجي وصوًل إىل ابن راشد وابن عبد و  الربادعي إىل ابن حبيب و ريواين قزيد ال
 السالم.

ماج املدارس الفقهية املالكية يف هذه الفرتة وهي هذا التنوع يف التآليف واملؤلفني ي ظهر بوضوح اند
ة الغواص يف حماضرة اخلواص كدليل حي على هذا الندماج، حيث ، فيأيت كتاب درّ القرن الثامن اهلجري

 مجع شتات املدارس ما اندثر منها وما بقي.
 وميكن تقسيم مصادر الكتاب إىل أربعة أقسام:

 والواثئق والشروط والفتاوى.األول: كتب فقهية: مبا فيها األحكام 

الثاين: كتب التفسري: كاجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، أحكام القرآن لبن العرب، أحكام 
 القرآن لعبد املنعم بن الفرس.

 الثالث: كتب احلديث: من شروح الصحيحني واملوطأ.

 الرابع: الرتاجم: وهو كتاب ترتيب املدارك للقاضي عياض.
مراحل املذهب بدءاً من مرحلة التأسيس ممثلة يف املدونة مروراً إىل مرحلة التطور  ومتثل هذه املصادر

من كتب ابن أب زيد والربادعي وابن املواز إىل مرحلة الستقرار ممثلة يف كتب التوضيح للشيخ خليل 
 هـ.736هشام وكتب ابن راشد القفصي ت ومعني احلكام لبن

ون ابإلحالة عليها لإلشارة إىل من ذكر القول، واترة يكون والعتماد على هذه املصادر اترة يك
 جواب اللغز هو نقل من املصدر مع تصرف بسيط، ومن أمثلة ذلك:

 ،  الذي فيه:، ابب النكاح273املثال األول: اللغز 
 ولنا أبكار ل يكون إذهنن الصمات بل القول. ،فإن قلت: البكر إذهنا يف النكاح صماهتا

 بكار يتكلمن كالثيب وهن:طي يف واثئقه وغريه أن سبعاً من األقلت: نقل الغران
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 .الرشيدة 

 وبه قال مجاعة من فقهاء قرطبة. :بةواليتيمة املهملة غري املعنسة إذا أصدقت عرضا. قال ابن لبا

 ها بغري رضاها مث علمت بقرب ذلك.ومن زّوجها وليّ  

 أو من فيه بقية رق أو من به عيب. ومن تزوجت من عبد

 واليتيمة املعنسة. 

 وجه النظر بعد أن بلغت عشر سنني. والصغرية اليت ليس كافل وتزوجت على 

 واليتيمة إذا رفعت أمرها إىل السلطان تشتكي عضل وليها. وهذا نص املؤلف. 
 وجاء يف الواثئق املختصرة ألب إسحاق الغرانطي: 

عنسة كبنت مخس وثالثني، واليتيمة من كالثيب: املرّشدة واليتيمة املبكار يتكلّ وسبع من األ»
املهملة غري املعنسة إذا أصدقت عرضا، ومن زوّجها وليها بغري إذهنا مث أعلمت بقرب ذلك، ومن زّوجت 

والصغرية اليت ليس هلا كافل وزّوجت على وجه النظر هلا ،أو ممن فيه عيب  رقّ  ةمن عبد أو من فيه بقي
 .(1) « ا إىل اإلمام بعضل وليهابعد أن تبلغ عشر سنني، ويتيمة رفع أمره

 فنالحظ هنا أن ابن فرحون يكاد نقله يكون حرفياً يف جواب هذا اللغز.
 ، ابب اجلهاد.261املثال الثاين: اللغز 

 فيهم بني القتل والسرتقاق وضرب اجلزية سروا فاإلمام خمرّي فإن قلت: املذهب أن الكفار إذا أ  
 ن ابلنظر.واملفاداة واملّ 

 سروا ل جيوز ضرب اجلزية عليهم اتفاقا وبعضهم ل جيوز اسرتقاقه.فار إذا أ  وبعض الك
قلت: أّما الذين ل جيوز ضرب اجلزية عليهم فهم الكفار من قريش ل جيوز ضرب اجلزية عليهم 

 اتفاقا. انظر املقدمات لبن رشد وذكر ابن احلاجب فيهم خالفا.

                                                           
 .110 -109الواثئق املختصرة ألب إسحاق الغرانطي، ص  (1)
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ن ل تؤخذ منهم اجلزية ابتفاق، فكفار قريش فصل: وأما الذي»قال ابن رشد يف املقدمات: 
دينه فاضربوا  غريمن »: قرون عليه لقول النيب املرتدون، أما املرتدون فألهنم ليسوا على دين ي  

. وأما كفار قريش فقيل إمنا مل تؤخذ منهم اجلزية ألنه ل جيوز أن جيري عليهم ذلّة ول صغار (1)«عنقه
من أهل الكتاب ختصصوا من عموم اآلية ابإلمجاع ومل جيز يف أمرهم إل  فإن كانوا ملكاهنم من النيب 

 .(2)اإلسالم أو السيف وهذا اإلمجاع حكاه ابن اجلهم
وقال القزويين: إمنا مل تؤخذ اجلزية من كفار قريش ألن مجيعهم أسلم يوم الفتح، فال يكون قرشي  

 .« س على دين يقر عليه ول يسرتقكافراً إل مرتداً واملرتد ل تؤخذ منه اجلزية ألنه لي
 فهنا كذلك كان النقل بتصرف يسري مل يؤثر يف املعىن.

 .، ابب الصالة168املثال الثالث: اللغز 
 فإن قلت: رجل دخل مع اإلمام بعد رفعه من الركوع ول يقضي ما فاته.

لقيام الثاين قلت: هذا يف صالة اخلسوف إذا دخل بعد رفع اإلمام من الركوع األول اكتفاء اب
 وركوعه ول يقضي ما فاته. انظر التهذيب.

 :326، ص1قال يف التهذيب، ج
ومن أدرك الركعة الثانية من الركعة األوىل مل يقض شيئاً، وكذلك إن أدرك الركعة الثانية من الركعة »

 .(3)« الثانية فإمنا يقضي ركعة فيها ركوعان وجتزئه
ابللفظ واملقصود من هذا اللغز صالة الكسوف، أي كسوف  فنالحظ أن النقل هنا كان ابملعىن ل

 الشمس لشتماهلا على ركوعني يف كل ركعة الثاين منهما هو الفرض.
 

                                                           
والبيهقي، ابب من ارتد عن اإلسالم، . 2/736(، 15أخرجه مالك يف املوطأ، ابب القضاء يف من ارتد عن اإلسالم، ) (1)

(16821 ،)8/338. 

 .1/376، بن رشدل املمهدات املقدمات (2)

 .1/326، لربادعيالتهذيب يف اختصار املدونة ل(3)
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 ، ابب الصالة.109املثال الرابع: اللغز 
 فإن قلت: هل تكره الصالة يف حق أحد؟

 بن قداح.اقلت: نعم من كان يف ذمته صالة كره له صالة الرتاويح. من مسائل 
 :82قال ابن قداح يف املسألة 

ينه أفضل من مسألة: يكره ملن عليه صلوات أن يصلي قيام رمضان ألن الصالة الواحدة من دَ »
  .(1)« قيام ليلة
بل كان يناقش ويعلل ،جمرد انقل لألقوال واآلراء من الكتب فقط  مل يكن ابن فرحون كما أنّ   

 بلغ مرتبة تشبع فيها بفهم الشريعة وإدراك مقاصدها دللة على أن هذا العامل ؛وحىت يرد بعض اآلراء
 وتوجيه بعض األحكام الجتهادية اليت يراها ل حتقق املقصد الشرعي أو ل تتوافق مع روح الشريعة.

 ومن األمثلة على ذلك:
 ، ابب التيمم:47املثال األول: اللغز 

 فإن قلت: خوف اإلنسان على نفسه العطش قد ل يبيح له التيمم؟
أن خوف العطش قد ل يبيح  ،قلت: ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد عن بعض الفضالء

التيمم إل إذا مل ميكنه مجع املاء من األعضاء وشربه، وأما مع اإلمكان فهو قادر على اجلمع بني 
 املصلحتني.

 .فإن قيل: هذا تعافه النفوس

وقصارى ما خياف من العيافة املرض  ،يممقلت: هذا ل ينهض حجة يف العدول عن املاء إىل الت
فيكون هذا من  ؟.هل يبيح له ذلك النتقال إىل التيمم أو ل ؛وقد ذكروا اخلالف إذا خاف جتدد املرض

 راح النظر يف مجعه وشربه ففيه نظر. وهللا أعلم ابلصواب.هذا الباب. وأما إطّ 
 انتهى ملخصا ذكره من شرحه على ابن احلاجب.

                                                           
 .88مسائل علي بن قداح اهلواري، ص (1)
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 .(1)ربه من تكليف ما ل جيب تكليفه ومل يوجب الشرع استعمال املستقذرات على أحدوالظاهر أن ش
وسار مع املسألة وأبدى  ، فنرى هنا أن ابن فرحون غلبته طبيعته الفقهية فخرج عن موضوع اإللغاز

 عن إدراك ألسرار الشريعة وفهم ملقاصدها. ال هذا الرأي تعليال ينمّ فيها رأيه معلّ 
 ويكون يف كل ابب صاحلاً ألن يكون لغزاً مثال ذلك:،ن اللغز يف أبواب خمتلفة وقد يعيد مضمو 

 وهو يف ابب املياه ونصه:  :06اللغز 
 فإن قلت: ماء وقعت فيه جناسة كثرية غريته فأصاب ثياب رجل وجسده وجتوز الصالة به.

 .(2)فيه إذا عّم الطرققلت: هذا هو ماء املطر الذي يف الطرقات ل يضر املصلي به حصول النجاسة   
 قريب من املعىن فقال يف: خرآويف ابب أحكام األعيان النجسة أعاد اللغز وأبسلوب 

 :15اللغز  -
جناسة يعفى عنها ويصّلى هبا وهي رطبة وعينها يف الثوب قائمة ول يعفى عن أثرها يف  :فإن قلت

 الثوب والبدن إذا اضمحلت على أحد القولني.
يعفى عنه يف الثوب والبدن فإذا جّفت الطرق وبقى أثره يف الثوب ففي  قلت: هي طني املطر

 .(3)وجوب غسله قولن
 ويف ابب الصالة.

 فإن قلت: هل جيوز أن ي صلَّي ابلنجاسة الكثرية متعمداً؟ :68اللغز  -
 قلت: وذكر مسائل منها:

وز ولو كانت فإنه جي؛وفيمن خاض طني املطر وصّلى وكانت فيه النجاسة على ما قيل فيه 
 .(4)النجاسة غالبة أو عينا قائمة خالف ما ذهب إليه ابن أب زيد

                                                           
 .94غواص يف حماضرة اخلواص لبن فرحون، صدرة ال (1)
 .70، صاملصدر نفسه  (2)
 .77نفسه، ص (3)
 .105نفسه، ص(4)



 

 

 

 
 
 
 
 

ة  المبحث الثاني: دراسة نماذج من ألغاز د ر 

 الغواص.
 
 

 املطلب األول: ابب الصالة: مسألة إمامة األعمى.

 املطلب الثاين: ابب الصالة: مسألة الصالة ابلنجاسة.

 ألة ارجتاع الزوجة املطلقة يف احليض.املطلب الثالث: ابب الرجعة: مس
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 : دراسة مناذج من األلغازينالثااملبحث 
 من تصح إمامته وال تصح مأموميته . : ابب الصالة:األول املطلب

 الفرع األول: نص اللغز وعقدته .
 أن يكون مأموًما؟. ول يصحّ  ماً ا أن يكون إمفإن قلت: رجل يصحّ 

أنه تشرتط شروط يف اإلمام، منها شروط صحة وشروط كمال فاملعلوم من أحكام صالة اجلماعة 
إمامته تصّح مأموميته ل  . ما جيعل كل من تصحّ يف املأموم سوى شروط صحة الصالة  شرتطول ي  

يتبادر إىل األذهان عند اخلوض يف أحكام اإلمامة .ويستبعد الذهن ابدىء الرأي وجود  العكس ؛وهذا ما
 امة .منه إل اإلم مصّل ل تصحّ 
 جواب اللغزالفرع الثاين:

به إمامته، ل جيوز أن يكون مأموًما  مم بعد معرفة ما تصحّ صقلت: هو األعمى الذي عرض له 
وهذا على مقتضى القواعد ومل  ، ألنه ل يهتدي إىل أفعال اإلمام إل أن يكون معه من ينبهه على ذلك

  .(1)أره منقولً 
بصري  املؤّلف حيث مل يكن جامعا لألقوال حافظا لألحكام ،بل غز يظهر جانبا من شخصية فهذا اللّ 

ع مبلكة فقهية عن حّس فقهي وتشبّ  غز ينمّ مبواقع األحكام ومقتضياهتا وعلى دراية أبحواهلا، فهذا اللّ 
فهم حلدود األحكام سعة  على األصول واستخراج مسائل فقهية دالّة علىقادرة على بناء الفروع 

 الفقهية.
امة األعمى األصم الذي عرض له الصمم بعد أن متكن من معرفة ما تصح به اإلمامة فمسألة إم

يف الصالة ينبهه  غريهملحظ فقهي وحّس ديين كبري. فعوض أن يكون هذا األعمى األصم ع بئًا على 

                                                           
ومعىن قوله: وهذا على مقتضى القواعد ومل أره منقوًل، أو قوله هذا على مقتضى املذهب ومل أره منقوًل. وهذا األسلوب هو ما  (1)

يسمى ابصطالح اإلجراء الذي هو إعطاء حكم لنازلة غري منصوصة وفق قواعد املذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة يف 
وأما اإلجراء فهو من ابب القياس، ويقول أيضا معىن اإلجراء أن القواعد تقتضي أن جيري يف املسألة »ابن فرحون: املذهب. يقول 

 .10ينظر: كتاب رموز واصطالحات املالكية، د. عبد القادر بن حرز هللا، ص. «اخلالف املذكور يف مسألة أخرى
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أثناء الصالة للركوع والسجود وغريها من أفعال الصالة، أو أن يصلي هذا األعمى األصم وحده وقد علم 
ن فضل صالة اجلماعة وحكمها ما علم، فاألوىل مع حرص املسلم على األجر وحىت ل يكون املسلم م

ع صالة يناسبه وحاله كهذه احلال أن يكون إمامًا يصلي ابلناس، فال هو ضيّ  ،عبئًا ثقياًل على غريه
عمى جائزة على أحد من الناس. وهذا من حماسن الستنباطات، وألن إمامة األ اجلماعة ول هو شقّ 

ث عن ابستخالفه عبد هللا بن أم مكثوم على املدينة غري ما مرّة، لكن مل جند فيمن حتدّ  لفعل النيب 
 األعمى األصم الذي أصابه الصمم بعد أن انل حظا من العلم تصحّ  إمامة م عنن تكلّ مإمامة األعمى 

 .-رمحه هللا –به اإلمامة. وهذا رأي سديد من القاضي ابن فرحون 
صم قد حيدث له هذا اإلمام األعمى األ من أنّ  ،ه إليهعرتاض يتوجّ ان ل يسلم هذا التخريج من لك

ن ا أما أحىت يصلح هذه الصالة، واألمر خفيف إذا كان يصلي َفذّ  سهو يف صالته، فال ميكن تنبيهه
كمال جيعل قت به صالة غريه ، إضافة إىل شرف منصب اإلمامة وما يتطّلبه من  يصلي إمامًا فقد تعلّ 

 القول إبمامة األعمى األصم غري مناسب هلذا املنصب الشريف .
 أصل اللغز واستمداده .الفرع الثالث:

ابن عبد الرب يف كتابه الكايف يف ابب  هب عن إمامة األعمى ما نقل احلافظومما جاء يف كتب املذ
اخلصي إذا كان كل واحد منهم ول أبس إبمامة األعمى واألعرج واألشل واألقطع  و »اإلمامة حيث قال: 

عاملًا ابلصالة.. وقد قيل غري هذا يف اخلصي واألشل والعبد على جهة الستحباب والختيار والصواب 
ما ذكرته لك ألن اآلفة يف اإلمامة آفة الدين والقراءة ل عاهة األبدان إل ما ذكران من الستحسان 

 .(1)اهـ «ة خلفهواأللكن إذا أقام حروف أم القرآن أجزأت الصال

                                                           
 .1/211، عبد الربلبن  الكايف يف مذهب أهل املدينة املالكي، (1)
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كر ه ابن القاسم يف اجملموعة »قال القرايف يف كتابه الذخرية، الفصل الثاين فيما يكره يف اإلمام: 
إمامة احملدود وترتّبه وإن صلحت حال ه وقال ابن اجلاّلب ل أبس إبمامة األعمى واألقطع واحملدود إذا  

 .(1)«كان عدلً 
ختصر مل ههـ( يف شرح1101هللا اخلرشي املالكي )املتوىف: حممد بن عبد أبو عبد هللا وقال الشيخ 

 لستنباته كراهة  غري من جائزة األعمى إمامة أن يعين .«الفروع يف وخمالف أبعمى اقنداء وجاز»خليل: 
م الناس، واملراد ابجلواز ما ؤ املدينة يف غزواته بضع عشرة مرة ي على مكثوم أم ابن والسالم الصالة عليه

كما أشار إىل هذه املسألة إشارة   .(2)«ألوىل، ألن إمامة البصري أفضل على الراجحيشمل خالف ا
الشيخ حممد عرفة الدسوقي يف حاشيته على الشرح الكبري عند قول الشارح:  خاطفة يفهم منها اجلواز

تب أي جاز القتداء ابإلمام بسبب رؤية له أو ملأمومه، فقد اشتمل كالمه على مرا «أو اقتداء برؤية»
القتداء األربع وهي: القتداء برؤية اإلمام أو املأموم والقتداء ابإلمام بسبب مساع املسمع أو مساع اإلمام 

، (3)، ومما يلغز به هنا شخص تصح صالته فذًا وإمامًا ل مأمومًا وهو األعمى األصموإن مل يعرف عينه
يصح منه القتداء ل برؤية ول بسماع ل  فذكر الدسوقي هذه املسألة لإلشارة إىل أن األعمى األصم ل

لإلمام ول للمأموم وابلتايل يصلي إمامًا أو فذاً. ول يصح أن يكون مأمومًا لتعذر القتداء منه. والذي 
 .ز أن يكون مأموماً إذا وجد من ينبههاذهب إليه ابن فرحون أوسع مما رآه الدسوقي ألن ابن فرحون أج

ي إمامة األعمى األصم الشيخ مولي أمحد الطاهري يف ألغازه، حيث وأشار إىل هذه املسألة وه
 قال يف البيت الثاين عشر:

د         إماماً صالته ىوشخص إذا صلّ              .تصّح وإن أيمت تبطل ومل جت 
 فقال يف البيت الثامن والعشرين: -رمحه هللا –وأجاب عن هذا الّلغز الشيخ ابي بلعامل 

 .مم أعمى وأبكم فقهه             يصّح إماماً للجماعة والفردوذو ص         
                                                           

 .2/250، لقرايفلذخرية، لإلمام اا (1)
 .2/31، اخلرشي، حملمد بن عبد هللا خليلسيدي شرح خمتصر  (2)
 .1/337حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،  (3)
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 يف إشارة إىل جواز إمامة األعمى األصم.
 حكم إمامة األعمى األصم.»وجاء يف إنباء اخلالن أبحكام العميان: 

تصح إمامة األعمى األصم ألنه ل خيل بشيء من أفعال الصالة ول شروطها، وهو مذهب الشافعية 
 واحلنابلة.

ل ميكن تنبيهه بتسبيح ول إشارة، وقال ابن قدامة:  اوقال بعض  احلنابلة: ل تصح إمامته ألنه إذا سه
 واألوىل صحتها فإنه ل مينع من صحة الصالة احتمال عارض ل يتيقن وجوده كاجملنون حالة إفاقته.

اإلمام ل تصح قدوته، وإن تنبيه: يؤخذ مما تقدم أن األعمى األصم الذي مل يتمكن من العلم ابنتقالت 
 صحت إمامته كالصالة منفرداً.

 وقد ألغز الصفدي يف ذلك إىل اإلمام السبكي فقال:
 سألت فخرب عن صالة إمرئ غدت          حيار بسيط عندها ووجـيز                        
 ـرداً           وإن كان مأموماً فليس جتوزـــــــــــــوز إذا صلى إمامـاً ومفــــــــــــــــــــــجت                        

 فأجابه أببيات منها:
 أردت ول منـه عليك بروز    ذي         ــــــــــسألت وما املسـؤول أعلم ابل                       

 ـوزـــــــــــفرداً ابجلـواز يفإماماً و      ري أنه        ـــــــــــــوقلت أمرؤ ل يقتـدي غـ                        
 .(1)وليس ألفعال اإلمـام ميـيز   وذاك أمرؤ أعمى أنى عنـه مسعه                                   

وذكر اإلمام مجال الدين السنوي هذه املسألة يف ألغازه فقال: شخص جيوز أن يكون إمامًا ول 
م ومعه بصري فيجوز أن يكون هذا األعمى إمامًا ألنه جيوز أن يكون مأموم. وصورته يف رجل أعمى أص

مستقل أبفعال نفسه، ول جيوز أن يكون مأموم، ألنه ل طريق له إىل العلم ابنتقالت اإلمام إل أن يكون 
إىل جنبه ثقة يعرفه ابلنتقالت، هكذا ذكر الشيخ أبو حممد يف الفروق هذه املسألة، ونقلها عن نص 

                                                           
 .65، 63إنباء اخلالن أبحكام العميان، د. حممد بن عبد الرمحان األهدل، ص (1)
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وصريح أيضًا يف أن املبّلغ شرطه أن يكون ثقة. مث نقل الشيخ أبو حممد عقب هذه الشافعي وهو واضح 
 .(1)املسألة عن نص الشافعي ما يقتضيه أن املبلغ لبد أن يكون مصلياً وهي حمتملة

 مسألة الصالة ابلنجاسة .: ابب الصالة.اينالث طلبامل
 الفرع األول: نص اللغز وعقدته.

 «وب يف موضع منه دون موضعثالة هبا إذا أصابت الجناسة جتوز الص »: فإن قلت
الطهارة نوعان : حدث وخبث ، وطهارة اخلبث إزالة النجاسة عن البدن والثوب واملكان ؛ فإذا 
أصابت عني النجاسة الثوب يف أي جزء منه مل تصح به الصالة ووجب تطهريه ، هذا هو احلكم العام 

 س الثوب .الذي ينصرف إليه الذهن حني يسأل عن تنجّ 
وهناك فرع خفي هلذه املسألة وهو املعرّب عنه يف هذا اللغز حيث تصح الصالة ابلثوب إذا تنّجس  

 يف موضع ول تصّح إذا تنّجس يف موضع . 
 الفرع الثاين : جواب اللغز .

طني املطر الطرق وجاز للمصلي أن يصلي مبا أصابه منه وإن كان يف الطرق العذرة  قلت: إذا عمّ 
فى عما أصاب ثوبه، ومن ذلك ذيله وما يتطاير عليه بسبب خوضه خبالف ما يصيب الثوب مما ل ويع

 ضرورة تدعوا إليه مثل العمامة والرداء والكمني ألن العفو إمنا هو ملشقة الحرتاز عنه، هذا مقتضى 
 املذهب ومل أره منقول

ألّن  »يقول الشيخ أمحد الزرقا:.«قة جتلب التيسرياملش»الكلية: انطالقا من القاعدة الفقهية ف
روعي  فإذا صادمت نّصا احلرج مدفوع ابلّنص،ولكن جلبها التيسري مشروط بعدم مصادمتها نّصا

تنفّك عنها التكليفات الشرعية .أّما املشّقة  الىت لتنفّك  الىتة املشقّ  دوهنا.واملراد ابملشّقة اجلالبة للتيسري:
اجلهاد وأمل احلدود ورجم الزانة وقتل البغاة واملفسدين واجلناة فال أثر هلا عنها التكليفات الشرعية كمشّقة 

                                                           
 .164نوي، ابب صالة اجلماعة، صطراز احملافل يف ألغاز املسائل لألس (1)
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املشقة اليت تطرأ يف الشيء من التكاليف تكون  أنّ  ما يعين أيضا و .(1)«ختفيف يف جلب تيسري ول
رج نشأ عن تطبيقها حاألحكام اليت ي ت الضيق، وذلك ألنّ سببًا لتسهيله وهتوينه وعليه فيلزم التوسيع وق

ة خارجة عن املعتاد يف نفسه وما له وحنومها ختففهما الشريعة مبا جيعلها حتت قدرة ف، ومشقّ على املكلّ 
 .(2)ف دون عسر وإحراجاملكلّ 

غز الذي بني أيدينا مثال على التخفيف للحرج الواقع على اإلنسان يف حتري الطهارة إذا  وهذا اللّ 
به جناسات ومل جيد املرء بد ا من املشي فيه، فهنا التيسري كان ميشي على طني املطر إذا عّم الطرقات و 

حرتاز من تسامح فيما يصيبه من جناسة من هذا الطني، لكن يف املواضع اليت يصعب فيها الواقع وي  
ما أرتفع وعال من الثياب كالعمامة اليت من شأهنا أن تكون فوق الرأس أو  الطني كأسفل الثياب. أّما

فهذه ل مشقة تلحق صاحبها، ألن النجاسة يف مثل هذه األحوال ل متسها، وإذا  ثياب أعايل البدن
ة يف احرتاز املرء من النجاسة ألنه ل مشقّ  ،ة التهاون وعدم الحرتازحصل وأصابتها النجاسة فهذا مظنّ 

استخرج  ومن هنا؛عمامته أو أعايل ثيابه، فيلزمه إزالة النجاسة حينئذ ول يستفيد من الرخصة  أن متسّ 
ف لغزاً أبن: جناسة جتوز الصالة هبا إذا أصابت الثوب يف موضع دون موضع، فإذا أصابت النجاسة املؤلّ 

ا إن أصابت أعلى وأمّ ،املطر العام أسفل الثياب وعسر الحرتاز عنها عفى عنها وصلى هبا  من طني
 ة يف الحرتاز منها. الثياب فال يعفى عنها ألنه ل مشقّ 

 ث :أصل الّلغز واستمدادهالفرع الثال
وع في عما يعسر كسلس مستنكح وبلل ابسور يف يد إن كثر الرد »قال الشيخ خليل يف خمتصره: 

أو ثوب وثوب مرضعة إىل أن قال وطني مطر وإن اختلطت العذرة ابملصيب ل إن غلبت وظاهرها العفو 
 .(3)«ول إن أصاب عينها

 
                                                           

 .157ألمحد بن الشيخ حممد الزرقا، ص شرح القواعد الفقهية(1)
 .198صحملمد حيي بن حممد املختار الوليت، هامش كتاب إيصال السالك إىل أصول مذهب اإلمام مالك، (2)
 .11، صللعالمة خليل بن إسحاق املالكيخمتصر خليل ( 3)
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 قال القرايف يف الذخرية:
وفيه ل أبس بطني املطر وماء املطر املنتفع أو املنتقع »عة، قال يف الكتاب: الصورة الراب

 به. والبول والروث وما زالت الطرق كذلك وهم يصلون العذرة
قال أبو طاهر ولو كانت كذلك  .أو عينا قائمة قال الشيخ أبو حممد ما مل تكن النجاسة غالبة أو 

 .(1)ملرضعةوافتقر إىل املشي فيه مل جيب غسله كثوب ا
قال وقال مالك ل أبس بطني املطر وماء املطر املستنفع يف السكك والطرق »وجاء يف املدونة : 

 وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد فال أبس بذلك.
 يكون فيه أرواث الدواب وأبواهلا والعذرة. هقال قلنا له إن 

 .(2)«ن املطر وطينه ويصلون ول يغسلونهالطرق وهذا فيها وكانوا خيوضو  تقال ل أبس بذلك مازال
وكطني مطر وإن اختلطت »يف كتابه "التاج واإلكليل ملختصر خليل:  (3)وقال أبو عبد هللا املواق

العذرة ملصيب ل إن غلبته وظاهرها العفو ول إن إصاب عينها من املدونة، ل أبس بطني املطر املستنقع 
د واخلف والنعل وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات يف السكك والطرق يصيب الثوب أو اجلس

 ومازالت الطرق وهذا فيها وكانوا خيوضون املطر وطينه  ويصلون ول يغسلونه.
 قال الشيخ )أبو حممد( ما مل تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة.

ومل فيه مل جيب املشي  كما لو كانت كذلك وافتقر إىل قال ابن بشري حيتمل التقييد واخلالف، قال 
 .(4)«يتحقق

 
                                                           

 .1/199، الذخرية لإلمام القرايف (1)
 .1/26املدونة الكربى، لإلمام مالك،  (2)
: كان عامل (897)ت  قيه مالكي، فن أب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي، أبو عبد هللا املواق املالكيحممد بن يوسف ب (3)

 ، نقالتدين يف مقامات الدينيف شرح خمتصر خليل، فقه وسنن امله  واإلكليلالتاج ، من مؤلفاته: غرانطة وإمامها وصاحلها يف وقته
 .157، ص7عن األعالم للزركلي، ج

 .151-1/150التاج واإلكليل ملختصر خليل، للمواق،  (4)
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 طّلقها يف احليض. اليتإجبار الزوج على ارجتاع زوجته :(1)ابب الرجعة املطلب الثالث: 
 الفرع األول :نص الّلغز وعقدته.

 . (2)فإن قلت : رجل جيرب على رجعة زوجته وهي طاهر غري حائض
ومنه ماهو رجعي  ،ه إلّ بعقد جديدزوج ارجتاع زوجتالفيه ميلك  هو ابئن ل طالق منه مامن أحكام ال

 .واجبة على الزوج ول جيرب عليها ،ومعلوم أّن الرجعة غري مل تنقض عّدهتا ميلك فيه الزوج ارجتاع زوجته ما
،والطالق يف احليض بدعي وجيرب الزوج على والعقدة يف هذا الّلغز أّن هذا الرجل طّلق زوجته أثناء احليض

 بعد أن طه رت الزوجة من حيضتها  هذه احلالة مل ي طّلع على هذا الطالق إللكن يف  ،ارجتاع زوجته فيه
حيث ، اإللغازمما يوهم أّن هذا الرجل طّلق زوجته وهي طاهر وأ جرب على رجعتها ،فهنا مكمن اخلفاء و 

 أجرب الزوج على ارجتاع زوجته وهي طاهر بعدما طّلقها وهي حائض .
 الفرع الثاين : جواب الّلغز.

: هذا رجل طلق زوجته يف حال حيضتها وغفل عنه حىت طهرت من تلك احليضة، فإنه جيرب قلت
على الرجعة، وكذلك يف الطهر الثاين إىل متام العّدة. قال ابن القاسم وابن املواز وابن املاجشون ألهنا 

للغز مفاده أن هذا ا وقال أشهب ل جيرب يف الطهر الثاين خبالف الطهر األول من املتيطية. رجعة وجبت.
من طلق زوجته أثناء احليض ومل يطلع عليه إل بعد أن طهرت يف تلك احليضة والطالق يف احليض طالق 

 بدعي وحرام كما هو معلوم فتجب فيه الرجعة حىت ولو مل يطلع عليه إل يف  زمن الطهر.
 الفرع الثالث : أصل الّلغز و استمداده .
وأجرب على الرجعة ف يه ، ووَقَع،  َوم ن عَ  ...»ب طالق الس ّنة: يقول الشيخ خليل يف املختصر يف اب

 .(3) «على األرجح، واألحسن عدمه آلخر العّدة... ألولم ملا يضاف فيه ل  ولو ملعاودة الدّ 

                                                           
 تقال بفتح الراء وكسرها وصّوب اجلوهري الفتح ووقع يف استعمال الفقهاء ابلكسر. وهللا اعلم. تعريف الرجعة:(1)

شرح حدود ابن عرفة ابب . «رفع الزوج أو احلاكم حرمة املتعة ابلزوجة لطالقهما»:  -رضي هللا عنه – أبو عبد هللا الرصاع قال الشيخ
 . 254يف الرجعة، ص

 .211درة الغواص لبن فرحون، ص  (2)
 .136خمتصر خليل، ص  (3)
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 كذا يف النفاس )ووقع( أي لزمهو ومنع( الواقع )فيه( أي يف احليض )»قال يف الشرح الكبري: 
ق طالقها على دخول دار يف غري زمن يقاع فيه كمن علّ ولو مل يتعمد اإلوأجرب على الرجعة( )الطالق 

ادة الدم( أي على امرأة يعاودها الدم )ملا( أي تاحليض فدخلتها زمنه. )ولو( أوقع الطالق يف طهر )ملع
قد و وهي اليت تقطع طهرها أبن عاودها الدم قبل طهر مت  (يف زمن )يضاف فيه( الدم الثاين )لألول

قت طهرها قبل متام احليض فإنه جيرب على رجعتها، وإن مل حيرم عليه طالقها أبن ظن عدم عوده طلقها و 
على األرجح( عند ابن يونس وهو املعتمد. )واألحسن ( عند الباجي )عدمه( أي عدم اجلرب ألنه طلق )

هرت مث ة( أي إذا غفل عنه حني الطالق يف احليض إىل أن طحال الطهر واجلرب يستمر )آلخر العدّ 
من العدة هذا هو املذهب، وقال  يءحاضت مث طهرت مث حاضت فإنه جيرب على رجعتها ما بقي ش

أابح يف هذه احلالة طالقها   -عليه الصالة والسالم -جيرب ما مل تطهر من احليضة الثانية ألنه  :أشهب
 .(1)«معىن لإلجبارفلم يكن 

 لسنة الثاين:، كتاب طالق ا464، ص5وجاء يف البيان والتحصيل، ج
 مث يطلقها. مسألة يطلق امرأته وهي حائض ول تعلم ول يرجتع حىت تطهر من احليضة فيطلقها»

وسئل ابن القاسم عن الذي يطلق امرأته وهي حائض ول تعلم، ول يرجتع حىت تطهر من احليضة، مسألة 
جيرب على الرجعة ما مل  نعم، :فيطلقها وهي حائض طاهر منها، مث تعلم به، أجيرب على الرجعة؟ قال

تنقض العدة من الطالق األول ثالث حيض، إل أن يكون قد ارجتع بعد طالقه إايها وهي حائض، مث 
طلقها بعد ذلك وهي طاهر حني طهرت فيها أو من بعد ذلك، فهذا ل جيرب على الرجعة ول رجعة 

 .(2)«ليهع
هل يوقع  »ا من األمهات يف الطالق يف احليض:وجاء يف النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريه

ول جيوز ألحد أن يطلق امرأة يف دم حيض أو دم فيه طالق ايالء أو خلع؟. قال مالك وأصحابه: 

                                                           
 .2/362للدردير،  ،على خمتصر خليل : الشرح الكبري(1)
 .5/464لبن رشد،  ،والتحصيل البيان(2)
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واز، يف سياق كالم من كتاب ابن امل .(1)ابن عمر حني طلق يف احليض أن يرجتع وقد أمر النيب  ،نفاس
ه أو حنث فيه، قال: فإن أىب أبتدآأجرب على الرجعة، سواء ق يف حيض أو نفاس من طلّ أشهب، قال في

هددته ابلسجن، فإن أىب سجنته، فإن فعل وإل ضرب ابلسوط، ويكون ذلك قريبا يف موضع واحد ألنه 
قال ابن القاسم وأشهب: فإن غفل عنه حىت  .على معصية؛ فإن متادى، ألزمه الرجعة، وكانت له الرجعة

ابن القاسم: ما مل خترج من تلك العدة. وقال أشهب: ما مل تطهر من  طهرت فعل ذلك أيضا، فقال
تلك احليضة مث حتيض، مث تطهر فال جيرب ها هنا ألن الطالق فيه سائغ له لو ارجتع، ومل يكن ينبغي له أن 

 .(2)«يطلق يف الطهر األول فيكون مطلقا يف طهر طلقتني
فيه املراجعة وجيرب الزوج عليها وحيسب عليه والطالق يف احليض منهي عنه وهو طالق بدعي وجتب 

 الطالق وجيرب على الرجعة حىت ولو مل يطلع عليه إل بعد احليض وطهر املرأة.
ووجه اخلفاء والغموض يف هذا اللغز أن هذه املطلقة أثناء احليض مل يطلع على طالقها إل بعد أن 

اهر اللغز أن املطلق أجرب على رجعة طهرت من احليض فأجرب الزوج على رجعتها يف هذا الطهر فظ
زوجته وهي طاهر مما يتبادر إىل الذهن أن الطالق وقع يف الطهر واملعلوم أن الطالق الواقع يف الطهر ل 
جيرب الزوج على الرجعة ولو مسها يف الطهر الذي طلقها فيه مع أنه مكروه خبالف احليض والنفاس فإن 

 الزوج على ارجتاع زوجته مع خالف بني ابن القاسم وأشهب يف إيقاع الطالق فيه ممنوع وحرام وجيرب
امتداد زمن اإلجبار على الرجعة فريى ابن القاسم أن اإلجبار ميتد ما مل تنقض العّدة ويرى أشهب أن 

 اإلجبار ينتهي بدخوهلا يف الطهر الثاين.
 

                                                           
 .47، ص7، ج5252ان، البخاري: ابب إذا طلقت احلائض تعتد بذلك الطالق، حديث رقم أخرجه الشيخ  (1)

 .1093، ص2، ج1471مسلم: ابب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، حديث رقم                       
 . 5/89النوادر والزايدات،لبن أب زيد القريواين،  (2)
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 الخاتمة
إىل الكثري من ه ل يزال حباجة الذي ل شك أنّ و  وأسلوبه ، لغازاإل فنّ  لة البحث يفو بعد ج 

فت ارسني والباحثني للَ اليت نضعها بني أيدي الدّ  والنتائج بعض املالحظاتت تبدّ  ،الدراسة والهتمام
  األنظار حنو هذا األسلوب الفقهي الذي وجد له مقبلني كثر من فطاحل العلماء وجنباء الطلبة واملتعلمني 

 : ير هذا األسلوب التعليمي مبا جيعل الفائدة منه أكثر واإلقبال عليه كذلكواستجابة ملن يرى تطو 

ت العلم مما يؤكده املراسالت إّن فّن اإللغاز لقي إقبال ورواجا ويف جمالت متعّددة من جمال -
 .لغازا يف فنون خمتلفةتتضّمن أ اليتتبادلة بني العلماء جوبة املواأل

ي نظر إليه على أنّه وسيلة للتسلية وأسلوب إلظهار النباهة واحلذق إّن أسلوب اإللغاز ل ينبغي أن  -
 للمطّلع عليه . يةف، ويوّسع الدائرة املعر اجلديد للمقبل عليه وللمهّتم به فحسب ،بل هو فّن يقّدم

 ،اإلنتاج واإلنشاء وإجياد احللول ، وهو جانباز حظي ابهتمام كبري يف جانب منهإّن فّن اإللغ  -
وسبل اإلستفادة منه وأنواعه  انب املتعّلق ابلتأصيل ودراسة هذا األسلوب من حيث الّنشأةبينما بقي اجل

 وإبراز فائدته منسياً ، فلم يلق العناية الالئقة واإلهتمام املستَحق من قبل الّدارسني .

ومن األوصاف  إّن فّن اإللغاز اعتربه املؤلّفون يف جماله من املعايري املعتربة يف التفاضل بني األقران ، -
ّلى هبا بعض العلماء للّدللة على تفّردهم وتفّوقهم أهّنم ذووا قدرة على إنشاء  ومتّيزهم عن غريهم  الىت حي 

 مما يبنّي أمهيته ،وأّن من متّكن من هذا األسلوب فاق غريه .  وحّلهااأللغاز 

بني كثري من األحكام  إّن التعامل مع األلغاز الفقهية يورث صاحبه سعة فهم وإدراكا للمناسبة -
لبّد وأن يبحث ويدّقق البحث يف املسائل حىت  حيث إّن املتعامل مع األلغاز حاًل و إنشاءً  .الشرعية

يظهر الّلغز أكثر غموضا وإهباما ، هذا البحث والّتدقيق يرتك أثره الواضح يف الباحث فيفيده أفقاً 
 واسعاً و إدراكا أكثر مشولً لألحكام ومناسباهتا .

هو أن مؤلفه ابن فرحون بذل جهدًا كبريًا قدم من خالله  درة الغواصكتاب ما يستنتج بعد دراسة   -
 ألغازاً أثبتت ملكته الفقهية وأظهرت سعة علمه ومداركه.
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من خالل كتاب درة الغواص يالحظ أن إنشاء اللغز قد يتطلب العتماد على قوًل غري مشهور أو  -
لغاز هو الختبار والمتحان ابلدرجة األوىل، ما جيعل العتماد على ليس ابلقوي ألن املقصود من اإل

فقه األلغاز يف الفتوى من شأن ذوي الختصاص وأهل الفن، وكثريًا ما أشار املؤلف يف ألغازه إىل 
قولً مشهوراً. األقوال غري املشهورة  إشارة منه إىل أن هناك ٌ

اته األخرى اليت وصفت ابجلودة ملا يف هذه إن ألغاز ابن فرحون تعطي صورة واضحة عن مؤلف -
 األلغاز من توسع ومشول لألبواب الفقهية.



 

 

 
 

 الفهارس
 

 هرس اآلايت القرآنيةف -
 فهرس األحاديث النبوية -
 فهرس األلغاز الفقهية -
 فهرس األعالم املرتجم هلم -
 قائمة املصادر واملراجع -
فهرس احملتوايت -
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 فهرس اآلايت
 م الصفحةرق السورة ورقم اآلية اآلية

  
 

✓   
    

 42 [.73]البقرة: 

   
 

  
▪➢  

 
  

 ▪➢  

 39 [.113]البقرة: 

  ➢ 
 
 ❖ 

 
  

 63 [.127]البقرة: 

     
  
  
   

 69 .[185]البقرة: 

 ََوأَْن جَتَْمع وا بـَنْيَ اأْل ْختَـنْي  إ لَّ َما َقْد َسَلف  :117 [23]النساء 

   
  

❖    
  

   
    

 44 [ 164]النساء: 

    
 

 ➢❖     

 69 [06املائدة: ]

   
     

 42 [. 117]األعراف: 

  ❖ 
➢  

  
       ...

  ❖  
  
  
  

❖    

 57 .[166 -163األعراف: ]

   
  :39 [.28]األنفال 
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  ... ✓  
 ...  

 60 [76يوسف: ]

   
   

 55 [13الرعد: اآلية]

    
    . 

 69 [15اإلسراء: ]

وسّخران مع داوود اجلبال  [:89األنبياء]. 26 

  
 

  
  
❖ ➢❖  

  
    

 60 [78احلج: ]

   
 

 
 

   

 43 [. 18 ]النمل:

   
 

  
 ➢  

 
❖ . 

 42 [.11]فصلت: 

  ❖    :41 [.30]ق 

كالفّخار  [ :14الرمحن]. 29 

   ❖ 
  

   
    

 41 [.48]القلم:

  الصَّاخَّة  [:33عبس ] 26 

   
    

 42 [.18]التكوير:
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 النبوية فهرس األحاديث
 رقم الصفحة احلــديث

 35 -33 ........قـ َها إ نَّ م ْن الشََّجر  َشَجَرًة َل َيْسق ط  َورَ 

 36 ..الشََّجر  َلَما بـَرََكت ه  َكبَـرََكة  اْلم ْسل م   م نَ  نَّ إ

 69 واليمني على من أنكر البينة على املدعي

 48  ساعةو   ساعة القلوب روحوا

َْدََن احلْ يَ  ل وا حَمَار َم اّللَّ  أب   56 ل  ل تـَْرَتك ب وا َما اْرَتَكَبت  اْليَـه ود  , فـََتْسَتح 

 69 ل ضرر ول ضرار

 58 صالة مجاعة فليأخذ أبنفه ولينصرف يف كان  فإن فلينصرف صالته يف من أحدث

 124  دينه فاضربوا عنقهمن غرّي 
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 الفقهية فهرس األلغاز

 الصفحة نص اللغز الرقم
 60 هل جيوز التوصل إىل األغراض ابحليل؟ 01
 66 اً أوىل من صالة اجلماعة؟هل تكون صالة الفرض أفذاذ 02
 66 هل جيوز أن يكون الصيب إماماً بغري كراهة؟ 03

04 
َّكن من ذلك وهو حسن العشرة هلا ،ومل تشرتط عليه أن ل خيرجها  رجل أراد السفر بزوجته ،ومل مي 

 من بلدها بل هي راغبة يف السفر معه
67 

 98 صالة ل تبطل بسبق احلدث ول غلبته. 05
 108 جتوز الصالة بتيّمم مل يستوعب فيه الوجه كّله ول اليدين وليس به قروح؟هل  06
 113 هل يسلب الطحلب  املاء الطهورية؟ 07
 113 هل مينع الذبح ابلليل؟ 08
 113 أين يكون حمل التعزية على امليت؟ 09
 113 أي شهر العمرة يف آخره أفضل من أوله؟ 10
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 113 بني أغصان زيتونة فلم ميكن خالصه ومل يرض صاحبه بذحبه؟ما احلكم يف ثور نشب رأسه  11
 114 ماء كثري ابق على أصل خلقته ول جيوز الوضوء به ول النتفاع به؟ 12

13 
رجل صّلى بلمعة يف أعضاء وضوئه مل يصبها املاء وهو صحيح اجلسم، ول إعادة عليه يف 

 114 املشهور؟

14 

بت أنّه له فقيل له: حيكم على الـم ستَحق منه برّده حىت يدفع رجل استحق شيئا يف يد رجل، وث
ق: ل حاجة يل به فلم ي لتفت إىل قوله وجيترب على  مثنه أو قيمته إن مل يعلم الثمن، فقال املستح 

 خالصه ممن هو يف يده؟
114 

15 
ّكن من ذلك وهو حسن العشرة هلا ومل تشرتط عليه أل  خيرجها من رجل أراد السفر بزوجته ومل مي 

 بلدها بل هي راغبة يف ذلك؟
114 

16 
امرأة ورثت من ابنها السدس وليس للمّيت ولد ول ابن ول اثنان من اإلخوة واألخوات واحلكم 

 أنّه إذا مل يكن للمّيت شيء من ذلك فمرياث األم الثلث؟
114 

17 
ا إىل احلاكم فأقّر نكاحهما رجل تزّوج امرأة من غري ويّل ول صداق ول شهود ودخل مث ر فع أمرمه

 115 ومل يلزمه بصداق املثل؟

 115 رجل تزّوج يف عّدة ودخل بزوجته ونكاحه اثبت ول يؤمر بطالقها؟ 18

19 

رجل تزّوج نكاح متعة إىل أجل فأ قر نكاحه وهي املسألة بعينها، ويشرتط فيها أن يكون 
د بقي من األجل شيء فسخ نكاحهما إسالمهما بعد انقضاء األجل الذي مسياه فلو أسلما وق

 ومل يقرّا عليه
116 

 116 هل جيوز أتخري الصالة حىت خيرج وقتها مث يصليها قضاًء؟ 20
 116 رجل له أن ي غّسل أخت زوجته اليت يف عصمته؟. 21
 116 امرأة ذات زوج هلا أن تغّسل رجال مّيتا وتنظر إىل عورته؟. 22
 117 امرأته وفرج أختها املرأة البالغة؟. جيوز للرجل أن ينظر إىل فرج 23
 119 هل ي ضمن  شيء من ذوات القيم ابملثل؟ 24
 120 رجل له عبدان  ل جيوز له أن يبيع أحدمها دون اآلخر؟ 25
 122 البكر إذهنا يف النكاح صماهتا، ولنا أبكار ل يكون إذهنن الصمات بل القول 26

2

27 

اإلمام خمرّي فيهم بني القتل والسرتقاق وضرب اجلزية املذهب أن الكفار إذا أ سروا ف
 واملفاداة واملّن ابلنظر.

 وبعض الكفار إذا أ سروا ل جيوز ضرب اجلزية عليهم اتفاقا وبعضهم ل جيوز اسرتقاقه.
123 

 124 رجل دخل مع اإلمام بعد رفعه من الركوع ول يقضي ما فاته. 28
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 125 هل تكره الصالة يف حق أحد؟ 29
 125 خوف اإلنسان على نفسه العطش قد ل يبيح له التيمم؟ 30
 126 ماء وقعت فيه جناسة كثرية غريته فأصاب ثياب رجل وجسده وجتوز الصالة به. 31

3

32 

جناسة يعفى عنها ويصّلى هبا وهي رطبة وعينها يف الثوب قائمة ول يعفى عن أثرها يف 
 ني.الثوب والبدن إذا اضمحلت على أحد القول

126 

 126 هل جيوز أن ي صلَّي ابلنجاسة الكثرية متعمداً؟ 33
 128 رجل يصّح أن يكون إماماً ول يصّح أن يكون مأموًما؟. 34
 132 جناسة جتوز الصالة هبا إذا أصابت الثوب يف موضع منه دون موضع 35
 135 رجل جيرب على رجعة زوجته وهي طاهر غري حائض 36
 
 
 
 
 

 المترجم لهمفهرس األعالم 

 الصفحة العــــلم

 44 ابن األثري

 21 أمحد بن حممد شهاب الدين احلموي

 27 إبراهيم بن حممد السوهائي

 26 ابن اجلزري

 18 حاجي خليفة

 52 محّاد الراوية

 53 محّاد عجرد

 17 ابن خلكان

 17 الرازي

 28 الرّماين

 28 السيوطي

 82 السخاوي

 27 أبو سعيد 
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 134 هللا املواقأبو عبد 

 29 أب عبد هللا بن غازي

 52 ابن عبد ربه

 16 ابن فارس

 34 ابن القاسم

 50 املتلّمس

 25 املعتمد بن عباد

 16 ابن منظور

 20 النويري

 27 ابن هشام األنصاري

 50 هند بنت اخلس

 88 الوادي آشي

 

 المصادر والمراجع قائمة

 .القرآن الكرمي أوال : 
 ديث النبوي وشروحه:احلاثنيا : 

هـ( 1353)ت:  رمحان بن عبد الرحيم املباركفوريحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي، ألب العال حممد عبد ال -1
 دار الكتب العلمية، بريوت.

هـ( احملقق:  عبد 458السنن الصغري للبيهقي: أمحد بن احلسني بن على بن موسى.  أبو بكر البيهقى، )ت -2
 م.1989هـ، 1410، 1دار النشر جامعة الدراسات اإلسالمية  كراتشى، ابكستان، طاملعطى أمني قلعجي، 

هـ(، احملقق: حممد 458أمحد بن احلسني بن على بن موسى.  أبو بكر البيهقى، )تالسنن الكربى للبيهقي:  -3
  م. 2003هـ، 1424، 3عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اله صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه(،  صحيح البخاري )اجلامع -4
هـ(، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، دار طوق 256لإلمام أب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري )ت:

 هـ.1422،  بريوت، لبنان، 1النجاة، ط

(، لإلمام مسلم بن احلجاج أبو ل إىل رسول هللا )املسند الصحيح املختصر لنقل العدل عن العد صحيح مسلم -5
دار إحياء الرتاث العرب، بريوت،  هـ(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،261احلسن القشريي النيسابوري، )ت:

 لبنان.
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لإلمام العالمة بدر الدين أب حممد حممود بن أمحد العيين، )ت:  -6
حيح: عبد هللا حممود حممد عمر، منشورات حممد علي بيضون لنشر كتب السنة واجلماعة، هـ(، ضبط وتص855

 م.2001هـ، 1421، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

عون املعبود شرح سنن أب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أب داود، وإيضاح علله ومشكالته،  -7
بن حيدر، أبو عبد الرمحان شرف احلق الصديقي العظيم أابدي، )ت: أتليف: حممد أشرف بن أمري بن علي 

 هـ.1415، 2هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1329
هـ(، دار الفكر، 852فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، )ت:  -8

 هـ.1414، 1بريوت، ط

هـ( طرابلس، 770، للشيخ أمحد بن حممد بن علي الفيومي،  )ت:املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -9
 م.1987لبنان،

هـ(، املطبعة العلمية حلب، 388معامل السنن شرح سنن أب داود: ألب سليمان اخلطاب البسيت، )ت: -10
 م.1932هـ، 1351، 1سوراي، ط

ورّقمه وخرّج أحاديثه هـ( صّححه 179موطأ اإلمام مالك، أتليف مالك بن انس بن مالك األصبحي، )ت:  -11
 م.1985هـ، 1406وعّلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت، لبنان، 

جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديث من جوامع الكلم، زين الدين أب الفرج عبد الرمحان بن شهاب  -12
 .2000، 1ة مصر، طهـ(، مكتب795الدين بن أمحد بن رجب احلنبلي البغدادي، )ت:

 اثلثا : الكتب الفقهية:

إرشاد السالك إىل أفعال املناسك، للقاضي برهان الدين إبراهيم بن فرحون املدين املالكي، )ت:   -13
 م.1989، دراسة وحتقيق: حممد اهلادي أبو األجفان، بيت احلكمة، قرطاج، تونس، 1م(،ج1397هـ/799

هـ، 1420، 1عبد الرمحان األهدل، مكتبة دار البيان احلديثة، ط إنباء اخلالن أبحكام العميان، د. حممد بن -14
 م.1999

بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري، ألب العباس أمحد بن حممد  -15
 هـ.1393هـ(،  دار املعارف، مصر، 1241الصاوي  ، )ت:

ستخرجة، ألب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل امل -16
هـ، 1408، 2هـ(، حتقيق: د. حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط520)ت:

 م.1988

هـ(، 897التاج واإلكليل ملختصر خليل، حملمد بن يوسف بن أب القاسم العبدري ابن عبد هللا املواق، )ت:   -17
 م.1978هـ، 1398لبنان،  دار الفكر، بريوت،
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بن فرحون املالكي، دار الكتب ية ومناهج األحكام، للعالمة برهان الدين تبصرة احلكام يف أصول األقض -18
 هـ.1416، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط

التهذيب يف اختصار املدونة، أتليف خلف بن أب القاسم حممد األزدي القريواين أبو سعيد بن الربادعي   -19
هـ(، دراسة وحتقيق:د. حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ، دار البحوث والدراسات 398ت: املالكي، )

 م.2003هـ، 1423، 1اإلسالمية وإحياء الرتاث، دب، اإلمارات العربية املتحدة، ط

جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، لإلمام أب عبد هللا حممد بن عبد هللا بن علي اخلرشي املالكي، )ت:   -20
 هـ.1403، بريوت، لبنان، 2هـ(، دار الفكر، ط1101

 حاشية إبراهيم الباجوري على شرح الشنشوري على منت الرحبية يف علم الفرائض، املطبعة البهية، مصر.  -21

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين بشرح رسالة بن أب زيد القريواين،للشيخ أبو احلسن علي بن   -22
هـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار النشر، البلد، 1189العدوي، )ت: أمحد بن مكرم الصعيدي

 م.1994هـ/1414

،حتقيق، حممد حجي، دار 1هـ(، ط684الذخرية،ألب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، )ت:   -23
 م.1994الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، 

ام مالك، للعالمة أب الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلم -24
الدردير، وهبامشه حاشية العالمة الشيخ أمحد بن حممد الصاوي املالكي، حققه وراجعه وقدم له مساحة السيد 

 م.2008علي عبد الرمحان اهلامشي، دار الفضلية للنشر والتوزيع والتصدير، 

ات سيدي أمحد بن حممد بن أمحد الدردير العدوي، )ت: الشرح الكبري على خمتصر خليل، ألب الربك -25
 هـ(، دار الفكر، بدون اتريخ، مطبوع هبامش حاشية الدسوقي.1201

شرح حدود ابن عرفة املوسوم: اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية ألب عبد هللا حممد  -26
 م.2009هـ، 1430، 1لنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طهـ(، شركة القدس ل894األنصاري الرّصاع، )ت: 

هـ(، 463الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، لإلمام أب عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب، )ت:  -27
 حتقيق: حممد حممد أحي ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرايض احلديثة، الرايض، اململكة العربية السعودية.

 رح الشنشوريمنت الرحبية بش -28

، للشيخ خليل بن إسحاق بن خمتصر خليل يف فقه إمام دار اهلجرة اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنه   -29
هـ(، صححه وعلق عليه: الشيخ الطاهر أمحد الزاوي، دار املدار اإلسالمي، بريوت، 776موسى املالكي، )ت: 

 م.2004، 2لبنان، ط

هـ، 1415، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط179عامر ، )ت:  املدونة، لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن -30
 م.1995
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هـ(، حتقيق: حممد بن اهلادي أبو األجفان، مركز 734مسائل أب علي عمر بن قداح اهلواري، )ت:   -31
 .1996، مالطا، ALGAاملصطفى للدراسات اإلسالمية، منشورات 

مد بن برهان الدين بن فرحون املالكي، )ت: لكتب املبسوطة، لإلمام أب اليمن حماملسائل امللقوطة من ا  -32
 م.2003هـ، 1423، 1هـ(، اعتين به وصححه: جالل علي القدايف اجلهاين، دار ابن حزم، بريوت، ط814

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب، أمحد بن حيي الونشريسي، )ت:  -33
اء إبشراف الدكتور حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، هـ(، أخرجه مجاعة من الفقه914
 م.1981هـ، 1401لبنان،

هـ(، شركة القدس 1299منح اجلليل على خمتصر خليل، لإلمام العالمة حممد بن أمحد بن حممد عليش، )ت:  -34
 ، مصر، دون اتريخ.1للنشر والتوزيع، ط

و عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحان القرطيب مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، لإلمام مشس الدين أب -35
هـ، 1412، بريوت، لبنان، 3(، دار الفكر، ط954الطرابلسي املعروف ابحلطاب الرعيين املالكي، )ت:

 م.1992

النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، ألب حممد عبد هللا بن عبد الرمحان بن أب زيد  -36
 هـ.1419، 1هـ(، حتقيق: د. عبد الفتاح حممد احللو، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط386)ت: القريواين، 

نور البصر يف شرح املختصر أو احتاف املقتنع ابلقليل يف شرح خمتصر خليل، للعالمة أمحد بن عبد العزيز   -37
كتبة العصرية، صيدا، هـ(، حققه وقدم له الدكتور عبد الكرمي قبول، امل1175 -1113اهلاليل السجلماسي، )

 م.2013هـ، 1434، 1بريوت، ط

 1ط ،حممد السهلي ، اجلامعة اإلسالميةللقاضي أب إسحاق الغرانطي،تح :ابراهيم بن  الواثئق املختصرة، -38
 م .2011ه/1432،

 والقواعد: اثلثا : كتب األصول
لدين بن إبراهيم بن حممد الشهري األشباه والنظائر على مذهب أب حنيفة النعمان، أتليف العالمة الشيخ زين ا -39

هـ(، وضع حواشيه وخرّج أحاديثه الشيخ زكراي عمريات، منشورات علي بيضون، دار 970اببن جنيم، )ت: 
 م.1999هـ، 1419، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

هـ، 1411، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط771األشباه والنظائر، اتج الدين السبكي، )ت:  -40
 م.1991

غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر، أتليف أمحد بن حممد مكي أبو العباس شهاب الدين احلسيين  -41
 م.1985هـ، 1405، 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط1098احلموي احلنفي،  )ت: 
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حتقيق: أمحد هـ(، 914إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك، أب العباس أمحد بن حيي الونشريسي، )ت:  -42
بوطاهر اخلطاب، طبع هذا الكتاب إبشراف اللجنة املشرتكة لنشر الرتاث اإلسالمي بني حكومة اململكة املغربية 

 م.1980هـ، 1400وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، الرابط، 

، أ.د/ عبد القادر بن حرز رموز وإصطالحات فقهاء املالكية قراءة يف أصوهلا وأسباب العناية هبا توليداً وأتليفاً  -43
 م.2013هـ، 1435، اجلزائر، 1هللا، جامعة ابتنة، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، ط

الفتح املبني يف تعريف مصطلحات الفقهاء واألصوليني، لألستاذ الدكتور حممد إبراهيم احلفناوي، دار السالم  -44
 م.2009هـ، 1430للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 

 هـ(، 684العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، )ت:  وأب  : لإلمامالفروق،   -45

، 1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، د. حممد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط  -46
 م.2006هـ، 1427

ة مبجلس الشعب قوانني الشريعة اإلسالمية على املذاهب األربعة من إعداد جلنة تقنني الشريعة اإلسالمي -47
املصري، برائسة الدكتور صويف أبو طالب وعضوية أكثر من سبعني عضواً من أساتذة الشريعة اإلسالمية والقانون 
وشيوخ القضاة على رأسهم اإلمام األكرب شيخ األزهر جاد احلق علي جاد احلق، دار الفوائد، دار  ابن رجب، 

 م.2010هـ، 1431، 1ط

ليف جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، احملقق جنيب هواويين، جملة األحكام العدلية، أت -48
 الناشر مكتبة نور حممد كارخانة، جتارة كتب كراتشي، ابكستان.

هـ(، تعليق وختريج: الشيخ 790املوافقات يف أصول الشريعة، ألب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، )ت:  -49
 م.2006هـ، 1427، القاهرة، عبد هللا دراز، دار احلديث

 :واألدب رابعا : كتب اللغة

، ترمجة: نواف اجلرّاح، 1هـ(، ط1205اتج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى الزبيدي، )ت:   -50
 م.2011مراجعة: مسري مشس، دار األحباث للرتمجة والنشر والتوزيع، اجلزائر ، 

 ق الرافعي، دار الكتاب العرب.اتريخ آداب العرب، أتليف مصطفى صادق عبد الرزا -51

هـ(، حتقيق: مجاعة من العلماء 816التعريفات، لإلمام علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، )ت:   -52
 م.1993هـ، 1403، 1إبشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

اي بن حيي احلريري النهرواين، )ت: اجلليس الصاحل الكايف واألنيس الناصح الشايف، ألب الفرج املعاىف بن زكر  -53
 م.2005هـ، 1426، 1هـ(، حتقيق: عبد الكرمي سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط390

شرح مقامات احلريري، ألب العباس أمحد بن عبد املؤمن القيسي الشريشي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،   -54
 م.1992هـ، 1413املكتبة العصرية، بريوت، 



 

154 

 

هـ(، حتقيق: أمحد 393الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، ألب نصر إمساعيل حممد اجلوهري الفاراب، )ت:  -55
 م.1987هـ، 1407، 4عبد الغفور عطا، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط

مل املعروف العقد الفريد، أتليف أبو عمر شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربّه بن حبيب بن جدير بن سا -56
 هـ.1404، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط328اببن عبد ربّه األندلسي، )ت:

هـ(، حتقيق: ايسر 711لسان العرب، ألب الفضل مجال الدين حممد مكرم بن علي بن أمحد بن منظور، )ت: -57
 زيع، مصر، دون اتريخ.سليمان أبو شادي، جمدي فتحي السيد، دار التوفيقية للرتاث للطبع والنشر والتو 

هـ(، املكتبة العصرية، 638املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، علي بن حممد بن األثري الشيباين، )ت:  -58
 بريوت، لبنان.

هـ(، حققه: الشيخ شهاب الدين 395جممل اللغة، للشيخ أب احلسني حممد بن فارس بن زكراي الرازي، )ت: -59
 م.1994هـ، 1414لدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، أبو عمرو، إشراف مكتبة البحوث وا

هـ(، حتقيق: فؤاد على منصور، 911املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، لعبد الرمحان بن أب بكر السيوطي )ت:  -60
 م.1998هـ، 1418، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

هـ(، حتقيق: 502حممد املعروف ابلراغب الصفهاين )ت: املفردات يف غريب القرآن، ألب القاسم احلسني بن  -61
 هـ.1412، 1صفوان عدانن الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بريوت، ط

، 3هـ(، ج733هناية األرب يف فنون األدب، أتليف شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري، )ت:  -62
 ن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.حتقيق: د. حسن نور الدين، منشورات حممد علي بيضو 

 :خامسا : الرتاجم

اإلحاطة يف أخبار غرانطة، ألبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن سعيد الغرانطي الشهري بلسان الدين ابن  -63
 م.1974هـ(، حتقيق: حممد عبد هللا عنان، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، اجمللد الثاين، 776اخلطيب، )ت: 

غرافيني العرب ومقتطفات من آاثرهم، للدكتور عبد الرمحان محيد، دار الفكر، دمشق، سوراي، أعالم اجل -64
 م.1995هـ، 1416

برهان الدين إبراهيم بن فرحون، أتليف الدكتور حممد بن اهلادي أبو األجفان، منشورات ألفا، فاليثا، مالطا،  -65
  م.1997، 1ط

 هـ.1400، بريوت، لبنان، 5ر العلم للماليني، طهـ(، دا1396، خلري الدين الزركلي، )ت: األعالم -66

التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة، لشمس الدين أب اخلري حممد بن عبد الرمحان بن حممد أب بكر بن  -67
 م.1993هـ، 1414، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط902عثمان بن حممد السخاوي )ت: 

ل، ألب العباس أمحد بن حممد املكناسي الشهري  إببن القاضي، درة احلجال يف أمساء الرجا -68
 املكتبة العتيقة تونس. –هـ(، حتقيق: حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث، القاهرة 1025هـ/969)
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الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ألب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت:  -69
، 2احملقق: حممد عبد املعيد ضان، الناشر جملس دائرة املعارف العثمانية، صيدر آابد، اهلند، طهـ(، 852

 م. 1972هـ، 1392
   1433 1الدليل التارخيي ملؤلفات املذهب املالكي، حملمد العلمي. دار المان للنشر والتوزيع  الرابط ط   -70

2012 

هب، لإلمام إبراهيم بن نور الدين بن فرحون املالكي، )ت: الديباج املذهب يف معرفة علماء أعيان علماء املذ  -71
 ، دار الرتاث، القاهرة.1هـ(، حتقيق: حممد األمحدي أبو النور، ط799

هـ(، حتقيق: د. إحسان 542الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، ألب احلسن علي بن بسام الشنرتيين، )ت:  -72
 م.1997هـ، 1417لثاين، اجمللد األول، عباس، الدار دار الثقافة، بريوت، لبنان، القسم ا

(، حملمد بن اَتويت الطنجي، حررها وقدمها: نوري اجلرّاح، حقوق 1401 -1352رحلة  ابن خلدون ) -73
الطبع حمفوظة لـ: دار السويدي للنشر والتوزيع، اإلمارات العربية املتحدة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر 

 م.2003، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط بريوت، لبنان، دار الفارس للنشر

 هـ،1349شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، للعالمة اجلليل األستاذ حممد بن حممد خملوف، القاهرة،   -74

للشيخ العالمة شهاب الدين أبو الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد  :شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -75
 .3هـ(، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت، لبنان،ج1089بن العماد، )ت:العكري احلنبلي الدمشقي املعروف اب

صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم والتحصيل، بقلم عبد الفتاح أبو غدة، اعتىن إبخراجه وترجم  -76
بية، ملؤلفه: سلمان بن عبد الفتاح أبو غدة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، مجهورية مصر العر 

 م.2011هـ، 1432، 10ط

. جنيبة أغرّاب، طبع أبمر من امللك حممد حون وجهوده يف الفقه املالكي،  أالقاضي برهان الدين بن فر  -77
 م.2000هـ، 1421السادس، اململكة املغربية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

دار الفكر بريوت لبنان هـ(، 1067كشف الظنون عن أسامي  الكتب والفنون، حلاجي خليفة، )ت:  -78
1428 2007. 

املطرب من أشعار أهل املغرب، ألب اخلطاب عمر بن حسن األندلسي الشهري اببن دحية الكليب،  -79
هـ(،  حتقيق: إبراهيم األبياري، ود. حامد عبد اجمليد، و.د. أمحد أمحد بدوي، دار العلم للجميع، 633)ت:

 م.1955بريوت، لبنان، 
ني حىت القرن الثاين عشر اهلجري، ليسريي عبد الغين عبد هللا، دار الكتب العلمية، معجم املؤرخني املسلم -80

 م.1991هـ، 1411، 1بريوت، لبنان، ط
 معجم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت.  -81
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قيق: عبد هـ( حت884املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد، برهان الدين إبراهيم بن مفلح، )ت:  -82
 الرمحان العثيمني، مكتبة الرشد، الرايض، اململكة العربية السعودية.

قات کامپوتری علوم يمرکز حتقنفحات األزهار  يف خالصة عبقات األنوار، السّيد علي احلسيين امليالين،  -83
 هـ.1381إسالمي، إيران، 

م(، إشراف وتقدمي: عبد احلميد عبد 1036هـ/963أمحد اباب التنبكيت، )ت:   :نيل البتهاج بتطريز الديباج -84
منشورات كلية الدعوة اإلسالمية،  هللا اهلرامة،وضع هوامشه وفهارسه طالب من كلية الدعوة اإلسالمية، 

 طرابلس، ليبيا.

، حتقيق: إحسان 6وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان أب العباس مشس الدين أمحد بن حممد، ج -85
 هـ1392بريوت، عباس، دار صادر،

هـ(، دار صادر، 626معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي، )ت: -86
 م.1995، 2بريوت، لبنان، ط

، 1طبقات احلفاظ للحافظ عبد الرمحان بن أب بكر جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط  -87
 هـ.1403

لغويني والنحاة، عبد الرمحان بن أب بكر جالل الدين السيوطي، تح: حممد أبو بغية الوعاة يف طبقات ال -88
 الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، لبنان.

 األلغاز: كتب  سادسا :

هـ(، 885األجوبة السرية عن األلغاز اجلزرية، لإلمام املفسر إبراهيم بن عمر بن حسن، البقاعي، )ت:   -89
فاعي الشايب، راجعه وقدم له: أ.د/ عبد الكرمي إبراهيم صاحل، مكتبة أولد الشيخ حتقيق: مجال بن السيد الر 

 للرتاث، دون اتريخ.

 هـ.1401، اندي الطائف األدب، 2األحاجي واأللغاز األدبية، عبد احلي كمال، اململكة العربية السعودية، ط -90

بية(، وضعها وأجاب عنها حممد أبو القاسم ألغاز احلريري وأحاجيه يف مقاماته )ألغاز فقهية، حنوي، لغوية وأد -91
بن عثمان احلريري البصري، عرض وتعليق وتقدمي حممد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، 

 القاهرة، مصر.

سن األلغاز الفقهية وهو الكتاب املسمى "طراز احملافل يف ألغاز املسائل"، لإلمام مجال الدين عبد الرحيم ابن ح -92
، 1هـ(، حتقيق: حممد عثمان، الناشر: املكتبة األزهرية للرتاث، اجلزيرة للنشر والتوزيع، ط772األسنوي، )ت: 

 م.2013

األلغاز واملعميات، آاثر األديب موسى األمحدي نويوات، دار البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر، طبعة خاصة،   -93
 م2009
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هب اإلمام أمحد بن حنبل، أتليف: أب بكر بن زيد اجلراعي، حلية الطراز يف حل مسائل األلغاز على مذ -94
 هـ.1414، 1حتقيق: مساعد بن قاسم الفاحل، دار العاصمة، الرايض، اململكة العربية السعودية، ط

ل غز فقهي م نتخبة من كتب الفقه مذيلة بلطائف وفوائد(،  300الدرر البهية يف األلغاز الفقهية )أكثر من   -95
تيب الدكتور حممد بن عبد الرمحن العريفي، قرأ بعضها وقدم هلا الشيخ العالّمة عبد هللا بن عبد مجع وصياغة وتر 

الرمحان اجلربين، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرمحان الراشد، الرايض، اململكة العربية 
 م.2000هـ، 1421، 1السعودية، ط

م العالمة سيدي عبد الرمحان بن احممد العامل بن أمحد ظن :اضرة اخلواصشبكة القناص على درة الغواص يف حم  -96
 . 2011األنصاري الزجالوي، حتقيق وتعليق: سامل بن عبد الكرمي، دار اهلدى، اجلزائر، 

هـ(، املكتبة األزهرية للرتاث، 911الطراز يف األلغاز، لعبد الرمحان بن أب بكر جالل الدين السيوطي )ت:  -97
 م.2002هـ، 1422

 هـ(، مكتبة العزايل.597كتاب األذكياء، أتليف مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحان بن اجلوزي، )ت:  -98

هـ(، إعداد: نداء فاحل أمحد عبد الرمحان، أطروحة 784 -648لغة األلغاز يف شعر العصر اململوكي األول )  -99
 .2014النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني، ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا بكلية الدراسات العليا جبامعة 

 

 سابعا : كتب خمتلفة.

الصبح بقريب؟ التعليم العرب اإلسالمي، دراسة اترخيية وآراء إصالحية، أتليف فضيلة الشيخ مساحة أليس   -100
يع ، دار السالم للطباعة والنشر والتوز األستاذ اإلمام حممد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس

 م.2010هـ، 1431، 3والرتمجة، ط

هـ(، ضبط املنت ووضع احلواشي والفهارس األستاذ 808عبد الرمحان بن خلدون، )ت: مقدمة ابن خلدون، -101
هـ، 1431خليل شحادة، مراجعة الدكتور سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 

 م.2010

 ، مصر.دبورسعيمكتبة الثقافة الدينية، ، مجعه ورتبه  يوسف إلياس سركيس،  معجم املطبوعات العربية واملعربة -102

عبد احلق محيش، منهج األلغاز وأثره يف الفقه اإلسالمي، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جملس النشر  -103
 .2003، 54، العدد 18العلمي، جامعة الكويت، اجمللد 

 إلكرتونية:مواقع  اثمنا :

 جرب مزهر، الختصار.. أغراضه.. فوائده ... عيوبه.. وضوابطه، موقع ملتقى أهل احلديث عبد الغين أمحد  -104
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=222963 

 

 



 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس احملتوايت
  كلمة شكر

  اإلهداء
 05 ..املقدمة......................................................................

 الفصل األول: ماهية اإللغاز

 16 املبحث األول: حقيقة األلغاز وأنواعه..........................................

 16 املطلب األول: تعريف الّلغز، مرادفاته وأنواعه ................................

 16 ......................الفرع األول: تعريف الّلغز لغة .........................  

 18 الفرع الثاين: تعريف الّلغز اصطالحا  ..........................................  

 20 الفرع الثالث: مرادفات األلغاز  ..............................................  

 22 ........................الفرع الرابع: الفرق بني األلغاز واجملاز والتورية  .......   

الثاين: أنواع األلغاز املطلب  
 وجماالهتا.............................................

24 

 24 الفرع األول: األلغاز املعنوية  .................................................  

 24 ...............................الفرع الثاين: األلغاز اللفظية  ..................  

 25 الثالث: جماالهتا  .................................................... طلبامل

 26 : األلغاز يف علم القراءات  .......................................الفرع األول   

 27 ...........................الفرع الثاين: األلغاز يف علم النحو  ...............  

 29 الفرع الثالث: األلغاز يف احلساب  ...........................................  



 

159 

 

 29 الفرع الرابع: األلغاز يف علم الفرائض  .......................................  

 30 .....................الفرع اخلامس: األلغاز يف علم البالغة  .................  

 30 الفرع السادس: األلغاز يف علم مصطلح احلديث  .............................  

 30 الفرع السابع: األلغاز يف علم الفرائض  ......................................  

 31 ...........الفرع الثامن: األلغاز يف علم الفلك  ..............................  

 33 املبحث الثاين: مشروعية اإللغاز وفائدهتا........................................

 33 املطلب األول: مشروعية اإللغاز...............................................  

 33 ........الفرع األول: األلغاز يف السّنة النبوية .............................     

 45 الفرع الثاين: فائدهتا......................................................     

 50 املبحث الثالث: نشأة اإللغاز وعالقته ابلتأليف الفقهي ..........................

 50 ....املطلب األول: نشأة اإللغاز................................................ 

 54 املطلب الثاين: عالقة اإللغاز بفنون شبيهة ...................................... 

 54 الفرع األول: عالقة اإللغاز الفقهية ابحليل الشرعية .........................     

 54 تعريف احليل لغة..................................................... -1

 55 ف احليل اصطالحا ...............................................تعري -2

 60 العالقة بني األلغاز الفقهية واحليل الشرعية.............................. -3

 61 أوجه التشابه....................................................... -أ

 62 ........................أوجه االختالف.......................... -ب

 63 الفرع الثاين: عالقة األلغاز ابلقواعد الفقهية.................................    

 63 تعريف القواعد الفقهية................................................ -1

 63 تعريف القواعد الفقهية لغة......................................... -أ

 63 تعريف القواعد الفقهية اصطالحا ................................... -ب

 66 عالقة األلغاز الفقهية ابلقواعد الفقهية..................................  -2

 66 أوجه التشابه .......................................................  -أ



 

160 

 

 67 ...................................أوجه االختالف................. -ب

 70 الفرع الثالث: عالقة األلغاز الفقهية ابالختصار...............................   

 70 تعريف االختصار.................................................... -1

 70 ....تعريف االختصار لغة........................................... -أ

 70 تعريف االختصار اصطالحا ......................................... -ب

 71 عالقة األلغاز الفقهية ابالختصار......................................... -2

 71 أوجه التشابه......................................................... -أ

 72 .......................................أوجه االختالف.............. -ب

 75 املطلب الرابع: إسهامات املالكية يف فن اإللغاز................................  

 75 الفرع األول: بداية أتليف املالكية يف األلغاز ...............................     

 76 لغاز ...........................ن اإلإسهامات فقهاء توات يف ف: ثاينالفرع ال     

 76 شبكة القناص على ّدرة الغواص يف حماضرة اخلواص .................... -1

 77 املنظومة الثانية ...................................................... -2

 77 ...املنظومة الثالثة ................................................... -3

 الفصل الثاني: ابن فرحون وآثاره في المذهب المالكي

 81 املبحث األول: حياة ابن فرحون الشخصية والعلمية .............................

 81 املطلب األول: حياة ابن فرحون الشخصية .....................................

 81 ......................................الفرع األول: نسبه وأصله..............  

 83 الفرع الثاين: ميالده ووفاته..................................................  

 84 الفرع الثالث: صفاته وأخالقه...............................................   

 85 ................................املطلب الثاين: حياته ابن فرحون العلمية ........

 85 الفرع األول: طلبه للعلم.....................................................  

 86 الفرع الثاين: شيوخه وتالمذته ................................................  

 93 لكي  .....................املبحث الثاين: آاثر ابن فرحون ومكانته يف املذهب املا



 

161 

 

 93 املطلب األول: آاثر ابن فرحون.................................................

 93 الفرع األول: مؤلفاته.........................................................  

 95 ....................الفرع الثاين: وظائفه.....................................  

 95 وظيفة القضاء.......................................................... -1

 97 التدريس واإلفتاء...............................................وظيفة  -2    

 99 ....املطلب الثاين: مكانته ابن فرحون يف املذهب ..............................

 99 الفرع األول: مدرسة املدينة قبل زمن ابن فرحون .............................  

 101 الفرع الثاين: مدرسة املدينة زمن ابن فرحون ...................................  

 الفصل الثالث: الدراسة التحليلية أللغاز ابن فرحون

 105 لغواص ...................................املبحث األول: دراسة كتاب درّة ا

 105 املطلب األول: موضوع كتاب درّة الغّواص وقيمته العلمية....................

 105 الفرع األول: موضوع الكتاب..............................................   

 106 .............................الفرع الثاين: القيمة العلمية للكتاب.............   

 111 املطلب الثاين: منهج الكتاب ومصادره.........................................

 111 الفرع األول: منهج الكتاب.................................................    

 121 .....................الفرع الثاين: مصادر الكتاب وأصوله....................    

 128 املبحث الثاين: دراسة مناذج من اإللغاز..........................................   

 128 املطلب األول: ابب الصالة: من تصح إمامته وال تصح مأموميته ............  

 128 ..............الفرع األول: نص اللغز وعقدته ..............................     

 128 الفرع الثاين: جواب اللغز ................................................     

 129 ..................................... أصل اللغز واستمداده: لثالفرع الثا     

 132 .....املطلب الثاين: ابب الصالة، مسألة الصالة ابلنجاسة .....................

 132 الفرع األول: نص اللغز وعقدته ...........................................     

 132 الفرع الثاين: جواب اللغز ................................................     



 

162 

 

 133 الفرع الثالث: أصل الّلغز واستمداده .....................................     

 135 املطلب الثالث: ابب الرجعة: إجبار الزوج على ارجتاع زوجته اليت طّلقها يف احليض

 135 الفرع األول: نص الّلغز وعقدته ............................................    

 135 الفرع الثاين: جواب اللغز ...................................................    

 135 الفرع الثالث: أصل الّلغز واستمداده ........................................    

 139 اخلامتة.........................................................................

  الفهارس

 142 ...فهرس اآلايت القرآنية......................................................

 144 فهرس األحاديث النبوية.......................................................

 145 فهرس األلغاز ................................................................

 147 ..................................................... عالم املرتجم هلمفهرس األ

 148 املصادر واملراجع........................................................ قائمة

 157 فهرس احملتوايت ...............................................................



 

 

 

 ملخص البحث:
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واله.

من خصائص شريعة اإلسالم أهنا شاملة ملناحي احلياة كلها، مستمرة استمرار هذه احلياة   لقد كان
أن تتضمن هذه الشريعة من الوسائل واآلليات ما يثبت هذين  -واألمر كذلك –كذلك، وعليه فالبد 

ك صعبا اخلاصيتني, األمر الذي أضطلع به العلماء خالل مسرية اإلسالم عرب القرون املاضية، ومل يكن ذل
عليهم بل قدموا املادة اليت تبني هذين اخلاصيتني وأبساليب خمتلفة زاوجت بني البسيط حينا وبني اإلجياز 

يعرف ابإللغاز إظهارا  حينا آخر. بل وقدموها أبسلوب يف بعض األحيان يعتمد التعمية والغموض أو ما
 لالقتدار وبياان للتمكن من أصول الشريعة وفروعها.

من جوانب متعددة، فقد  -أي أسلوب اإللغاز –بحث ساعيا لتجلية هذا األسلوب فكان هذا ال
اشتمل البحث على ثالثة فصول حتت كل فصل مباحث ومطالب سلطت الضوء على هذا األسلوب، 
فقد تضمن الفصل األول أربعة مباحث، األول فيها بني حقيقة اإللغاز وأنواعه لينتهي إىل املبحث الثاين 

 روعية اإللغاز، وهل يف الشريعة اإلسالمية ما يدل عليه أو يشري إليه؟الذي بني مش
بينما اهتم املبحث الثالث ببيان نشأة اإللغاز وعالقته ببعض الفنون الفقهية اليت تقرتب يف أسلوهبا 
وشكلها من اإللغاز كاحليل الفقهية وأسلوب الختصار الذي يعد ظاهرة شائعة يف الفقه اإلسالمي مع 

وجه الختالف وأوجه التشابه بني هذه األساليب، ليختم هذا الفصل مببحث رابع أشار إىل ذكر أ
 إسهامات املالكية يف إثراء أسلوب اإللغاز.

أما الفصل الثاين فقد تناول يف مبحثيه الثنني شخصية مالكية كان هلا إسهام يف هذا الفن وهو 
 م متثل يف كتابه ذرة الغواص يف حماضرة اخلواص.القاضي برهان الدين إبراهيم بن فرحون هذا اإلسها

فتناول املبحث األول احلياة الشخصية والعلمية لبن فرحون معرفا بنسبه واصله وميالده ونشأته 
إضافة إىل نشأته العلمية وشيوخه. بينما كان املبحث الثاين عن آاثر ابن فرحون ومكانته يف املذهب 

كان ذائع الصيت معروفا خاصة بعدما تقلد مناصب القضاء وقد   املالكي ذلك أن القاضي ابن فرحون



 

 

 

أثرى املكتبة اإلسالمية وخصوصا املذهب املالكي مبؤلفات كان هلا إثر واضح فيمن بعده إضافة إىل من 
 تتلمذ على يديه من طلبة العلم غدوا فيما بعد من فطاحل العلماء.

الغواص يف حماضرة اخلواص لبن فرحون  بينما خصص الفصل الثالث واألخري لدراسة كتاب ذرة
 فقد تضمن هذا الفصل مبحثني:

أوهلما:تناول موضوع الكتاب وقيمته العلمية ومنهج مؤلفه فيه. إضافة إىل مصادر الكتاب وأصوله 
اليت استمد منها مادة الكتاب متبوعا مببحث تناول ابلدراسة مناذج من ألغاز بن فرحون من حيث 

 ملذهب وبيان وجه الغموض فيها.استمدادها من كتب ا
 لينتهي هذا البحث خبامتة ذكرت النتائج املتوصل إليها من خالل هذا البحث.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Résumé de la recherche : 

Louange à Dieu, la prière et la paix soient sur le Messager d’Allah. 

Il était des caractéristiques de la loi de l’Islam qu’elle soit inclusive de 

tous les horizons de la vie, continue de la continuation de cette vie aussi. 

Donc, il faut que cette loi comprenne des moyens et des mécanismes 

qu’il puisse prouver ces deux propriétés, ce qui a été développé par les 

savants au cours de la procession de l’Islam durant les siècles passés. 

Cela n’était pas difficile pour eux mais ils ont présenté l’objet qui 

explique ces deux propriétés par des différents styles, combine d’un part 

du simple et d’autre part de la concision. De plus, ils ont le présenté 

parfois par un style basé sur le cryptage et le mystère, ou ce qui est 

connue comme la devinette, montrant la capacité et la maîtrise des 

origines de la loi et ses branches. 

Cette recherche tente à présenter ce style (de devinette) des 

multiples côtés, elle inclut trois chapitres, chaque chapitre contient des 

parties et des thèmes qui est basé sur ce style. Le premier chapitre 

contient quatre parties, le premier montre la définition et les styles de la 

devinette, le deuxième présente la légitimité de la devinette et s’il y avait 

dans la loi islamique qui le montre?. Tandis que le troisième partie 

intéresse à la déclaration d’origine de la devinette et sa relation aves 

quelques arts doctrinales qui a approché à la devinette par son style et sa 

forme, comme les astuces doctrinales, et le style d’abréviation qui est 

considéré un phénomène commun dans la jurisprudence entre les styles. 

Ce chapitre se termine par une bonne recherche souligne les 

contributions malikites qui enrichir ce style. Le deuxième chapitre parle 

d’une personnalité malikite dans ces deux recherche, elle avait une 

contribution é cet art, c’st le juge «Burhan Eddine Ibrahim Ben 

Farhoun ». Cette contribution est établie dans son écrit « Dorrat El 

Ghawas Fi Mohadarat El Khawas ». Le premier partie traite la vie 

personnelle et scientifique d’Ibn Farhoun en introduisant ses racines, ses 

origines ; sa naissance et sa création, en ajoutant sa création scientifique 

et ses professeur. Tandis que le deuxième partie parle des effets et de la 



 

 

 

place d’Ibn Farhoun dans l’école Malikite, c’est parce que le juge Ibn 

Farhoun était célèbre surtout après qu’il occupe l’emploie d’un juge, il a 

enrichi la bibliothèque islamique et surtout l’école malikite par ses 

ouvrages qui ont eu un impact clair au-delà de ceux qui suit en ajoutant 

ses étudiant qui deviennent après des grands savants. 

Le troisième chapitre est spécialisé à l’étude du livre «Dorrat El 

Ghawas » d’Ibn Farhoun, ce chapitre contint deux parties: le premier 

parle du sujet du livre, sa valeur scientifique, la méthodologie se son 

auteur, la bibliographie et  les origines qui traite le sujet du livre. Le 

deuxième partie mentionne les types des devinettes d’Ibn Farhoun en les 

extraire des livres de la doctrine et montrer me mystère de ces livres. 

Ce chapitre se termine par une conclusion qui mentionne les 

résultats obtenus de cette recherche.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


