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 جودة النظر والقدرة على دقة التصرف:  تعريف الحيلة  لغة

 أو ىي الطرق اػبفية إيل حصول الغرض: ما يتوصل بو إىل اؼبقصود بطريق خفى شرعاً 

: ما يتوصل ّٔا اىل استحالل ارمات واسقاط الواجبات وتعطيل  تعريف جامع للحيل المحرمة
 الىت ظاىرىا اغبل شرعا وباطنها اسقاط اغبكم مقاصد الشرع من الوسائل 

كل طريق مشروع يرتتب على سلوكو ربقيق مقاصد الشارع من فعل ما أمر ا بو :  الحيل الجائزة
 واجتناب ما هنى ا عنو واقامة اغبق وقمع الباطل 

اط للواجبات : كل طريق يرتتب عليو ابطال مقاصد الشارع أو العبث ّٔا من اسق الحيل الغير جائزة
 وارتكاب للمحرمات وقلب اغبق باطاًل والباطل حقاً .

 سد الذرائع

 : ىو الوسيلة إىل الشيء واعبمع ذرائع,  والوسيلة : ىي التوصل إىل الشيء  لغة

 : فهي الشيء الذى أصلو حل لكنو يفضى إىل ؿبرم  شرعاً 

 : ىو ما استخدم كوسيلة إىل ؿبرم أو

جيتمعان وقد يفرتقان فاغبيلة ذبمع مع الذريعة عن القصد وكل منهما يفرتق عن الذريعة واغبيلة قد 
 االخر فيما عدا ذلك . فتوجد ذريعة ليست حيلة وحيلة ليست ذريعة وذريعة ىي حيلة .

 : أمثلة علي ذلك

 كاعبمع بٌن السلف والبيع , ما ىو ذريعة وىو فبا حيتال بو  -ٔ

 نسيئة. ئةىو دبائة ألف ومألفا ويبيعو ما  مثال ذلك : يقرضو

 مبحث الحيل 
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 كسب األوثان ذريعة إىل سب ا  , ال حيتال بوو ما ىو ذريعة  -ٕ

 مثال ذلك أغالء الثمن إلسقاط الشفعة . وليس بذريعة ما حيتال بو من اؼبباحات ُب األصل -ٖ

ربقيقاً  : إذا حرم ا تعاىل شيئًا ولو وسائل وطرق تفضى إليو فإنو حيرمها ودينعها يقول ابن القيم
 (ٔ)لتحرديو وتثبيتاً لو ومنعاً أن يقرب ضباه ولو أباح الوسائل والذرائع اؼبقضية إليو لكان نقضاً للتحرًن

 :إلى األقسام األتية تقسيم الوسائل باعتبار ما تؤدى إليو

 .وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل مفسدة وال تؤدى إىل غًنىا , مثل : الزنا وشرب اػبمر -ٔ

 والل لو. موضوعو لإلفضاء إىل مباح ُقصد ّٔا التوسل إىل ؿبرم , مثل : نكاح اللوسيلة  -ٕ

ل إىل مفسدة ولكنها مفضيو إليها غالباً صوسيلة موضوعو لإلفضاء إىل مباح مل يقصد ّٔا التو  -ٖ
 سب آؽبة اؼبشركٌن. -أوقات النهى  من غًن سبب ُب ومفسدهتا أرجح من مصلحتها , مثل : الصالة

وقد تفضى إىل اؼبفسدة  لإلفضاء إىل مباح ومل يقصد ّٔا التوصل إىل مفسدة وسيلة موضوعو-ٗ
 .ومصلحتها أرجح من مفسدهتا )فعل ذوات األسباب ُب أوقات النهى(

أما القسم الثاين , و  بالنسبة للقسم األول فهو ؿبرم , والقسم الرابع فهو مباح حبسب اؼبصلحة اؼبتولدة
 .عة باؼبنع منو والثالث جاءت الشري

 : ذكرهاألدلة على ما سبق 

 :األنعام[ٛٓٔ] ﴿ َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو فَ َيُسبُّوا اللََّو َعْدًوا ِبَغًْنِ ِعْلٍم﴾قال تعاىل -ٔ

فحرم ا تعاىل سب آؽبة اؼبشركٌن مع كون سب آؽبتهم فيو إىانة ؽبم ولكنو ذريعة إىل سبهم  تعاىل 
 وكانت مصلحة ترك مسبتو تعاىل أرجح من مصلحة سبنا ألؽبتهم ]اؼبنع من اعبائز لئال يكون سبباً ُب 

                                           
 ( ٜٓٔ /ٖإعالم اؼبوقعٌن ) -ٔ
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 فعل ما ال جيوز[

﴾﴿ َواَل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُ عْ قال تعاىل -ٕ  :النور[ٖٔ] َلَم َما خُيِْفٌَن ِمْن زِيَنِتِهنَّ

فمنعهن من الضرب باألرجل وإن كان جائزا ُب نفسو؛ لئال يكون سببا إىل ظبع الرجال صوت 
 .اػبلخال فيثًن ذلك دواعي الشهوة

ُلُغوا اغْبُُلَم ِمْنُكْم ﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت أدَْيَانُكُ  قال تعاىل} -ٖ  ْم َوالَِّذيَن ملَْ يَ ب ْ
 :النور[ٛ٘]

فيها لكون دخوؽبم بغًن استئذان لإلدياء والعبيد واألطفال والصغار  فأمر باالستئذان ُب ىذه األوقات
 .مظنة االطالع على العورات 

لئال يكون ذريعة  -أن النيب صلى ا عليو وسلم كان يكف عن قتل اؼبنافقٌن مع كونو مصلحة -ٗ
 .إىل تنفًن الناس عنو وقوؽبم: إن ؿبمدا يقتل أصحابو

النهى عن اػبروج عن اغبكام وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصالة سدًا لذريعة الفساد العظيم  -٘
 .والشر الكثًن بقتاؽبم 

ِإن ََّها »ى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم: , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِ َصلَّ بن مسعود  َعْبِد اِ روى الشيخان من حديث 
, قَاُلوا: يَا َرُسوَل اِ, َكْيَف تَْأُمُر َمْن أَْدَرَك ِمنَّا َذِلَك؟ قَاَل: «َسَتُكوُن بَ ْعِدي أَثَ رٌَة َوأُُموٌر تُ ْنِكُرونَ َها

 (ٔ)«تُ َؤدُّوَن اغبَْقَّ الَِّذي َعَلْيُكْم, َوَتْسأَُلوَن اَ الَِّذي َلُكمْ »

                                           
  (  ٖٗٛٔ( ومسلم )ٖٖٓٙالبخاري )أخرجو  -ٔ
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بقيادة مسلم بن عقبة  ٓٓٓ٘ٔه أرسل إليهم جيشًا قوامو ٖٙخلع أىل اؼبددية يزيد بن معاوية  وؼبا
من أشراف الناس وقرائها  ٓٓٚفحاصر اؼبدينة ُب يوم اغبره وأباح اؼبدينة ثالثة أيام وقتل خلقًا كثًنًا 

 زوج.وانتهب مااًل كثًناً ووقعوا على النساء حىت ولدت ألف امرأة بعد اغبره من غًن 

 شروط اػبروج على اغباكم إن ظهر منو كفر بواحاً 

 إقامة اغبجة عليو. -ٕ         .وقوعو ُب الكفر البواح الذى عندنا من ا فيو برىان -ٔ

 . مكانوالقدرة على تنصيب مسلم  -ٗ                                         .القدرة على إزالتو -ٖ

 اػبروج مفسدة على اؼبسلمٌن أعظم من مفسدة بقائوأال يرتتب على ىذا  -٘

 وإقامة اغبجة تعىن التأكد من توفر شروط تكفًن اؼبعٌن :

 القصد اؼبناُب لو اػبطأ   -ٕالعلم اؼبناُب لو اعبهل                          -ٔ

 عدم التأويل اؼبناُب لوجود التأويل  -ٗاالختيار اؼبناُب لإلكراه                   -ٖ

 النهى عن التشبو بأىل الكتاب ُب أحاديث كثًنة : -ٙ

 (ٔ)«ِإنَّ اليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى اَل َيْصبُ ُغوَن, َفَخاِلُفوُىمْ » -أ

 (ٕ)« نَِعاؽبِِْم, َواَل ِخَفاِفِهمْ َخالُِفوا اْليَ ُهوَد فَِإن َُّهْم اَل ُيَصلُّوَن ُب » -ب

 (ٖ)«َخالُِفوا اْليَ ُهوَد َوُصوُموا التَّاِسَع َواْلَعاِشرَ » -ج

 (ٔ)«لَْيَس ِمنَّا َمْن َتَشبََّو ِبَغًْنِنَا » -د

                                           
    بَاٌب ُِب ـُبَاَلَفِة اْليَ ُهوِد ُِب الصَّْبغِ ( ٖٕٓٔ, ومسلم ) بَاُب اػِبَضابِ ( ٜٜٛ٘أخرجو البخاري ) -ٔ

   (ٕٖٓٔ( وصححو األلباين ُب صحيح اعبامع )ٕ٘ٙأخرجو أبو داود ) -ٕ

  (  من حديث ابن عباس ٜٖٓ٘( والبيهقي ُب شعب اإلديان )ٜٖٛٚالرزاق ) أخرجو عبد -ٖ
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 . ألن ذلك يؤدى إىل اؼبوافقة ُب الباطن وابة واؼبودة

{ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا َوُقولُوا اْنظُْرنَا َواظْبَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ  قال تعاىل} -ٚ
 :البقرة[ٗٓٔ]

اىم سبحانو أن يقولوا ىذه الكلمة  مع قصدىم ّٔا اػبًن لئال يكون قوؽبم ذريعة إىل التشبو باليهود هن
 .ُب أقواؽبم وخطأّم

ولعن من فعل ذلك, وهنى  [هنى عن بناء اؼبساجد على القبور,]أن النيب صلى ا عليو وسلم  -ٛ
وعن إيقاد اؼبصابيح [عن ذبصيص القبور وتشريفها, وازباذىا مساجد وعن الصالة إليها وعندىا, ]

ىل عليها, وأمر بتسويتها وهنى عن ازباذىا عيدا. وعن شد الرحال إليها؛ لئال يكون ذلك ذريعة إ
 .ازباذىا أوثانا واإلشراك ّٔا

إنكم إذا  :أنو صلى ا عليو وسلم حرم اعبمع بٌن اؼبرأة وعمتها, واؼبرأة وخالتها, وقالهنى النيب  -ٜ
 .فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

أن السابقٌن األولٌن من اؼبهاجرين واألنصار ورثوا اؼبطلقة اؼببتوتة ُب مرض اؼبوت حيث يتهم  -ٓٔ
 . ا اؼبًناث بال تردد وإن مل يقصد اغبرمان ألن الطالق ذريعةبقصد حرماهن

أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل اعبميع بالواحد وإن كان أصل القصاص دينع ذلك ؛  -ٔٔ
 . لئال يكون عدم القصاص ذريعة إىل التعاون على سفك الدماء

الغزو لئال يكون ذريعة إىل إغباق ادود  أن النيب صلى ا عليو وسلم هنى أن تقطع األيدي ُب -ٕٔ
 .بالكفار , وؽبذا ال تقام اغبدود ُب الغزو

                                                                                                                       
  (  ٜٕٗٔ( من حديث عمرو بن العاص وصححو األلباين ُب الصحيحة )ٜٕ٘ٙأخرجو الرتمذي ) -ٔ
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َعْبَد اِ ْبَن ُعَمَر قَاَل: َكاَن َرُسوُل اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم " روى اإلمام أضبد من حديث  -ٖٔ
َهى ِإَذا َكاَن َثاَلثَُة نَ َفٍر, َأْن  يَ تَ َناَجى   (ٔ)اثْ َناِن ُدوَن الثَّاِلِث "يَ ن ْ

وءَ    .أِلَنَّ َذِلَك َذرِيَعٌة إىَل ُحْزنِِو وََكْسِر قَ ْلِبِو َوظَنِّْو السُّ

ا ِلَذرِيَعِة اْلَعْوِد ِفيمَ  -ٗٔ وِق َسدِّ َق ِمْن ِشرَاِء َصَدقَِتِو َوَلْو َوَجَدَىا تُ َباُع ُب السُّ ا َخرََج َعْنُو أَنَُّو َمَنَع اْلُمَتَصدّْ
ُفوِس َعْن تَ َعلُِّقَها دبَا َخَرَجْت َعْنُو لِلَِّو,فإن ىذا  لَِّو َوَلْو بِِعَوِضوِ لِ  َذرِيَعًة إىَل وَب عدم النهى  أَْفَطُم لِلن ُّ

 .التََّحيُِّل َعَلى اْلَفِقًِن بَِأْن يَْدَفَع إَلْيِو َصَدَقَة َماِلِو ٍُبَّ َيْشرَتِيَها ِمْنُو بِأََقلَّ ِمْن ِقيَمِتَها

َنِة, َواَل َرْيَب َأنَّ َىَذا سَ  -٘ٔ اَلِح ُب اْلِفت ْ ا ِلَذرِيَعِة نَ َهى َرُسوُل اللَِّو  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  َعْن بَ ْيِع السّْ دِّ
َعانَِة َعَلى اْلَمْعِصَيةِ   اإْلِ

ُهَما, َكانَ روى البخاري من حديث  ُث: َأنَّ ُعَمَر ْبَن اػَبطَّاِب  َعْبَد اللَِّو ْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعن ْ حُيَدّْ
َق ِبَفَرٍس ُب َسِبيِل اللَِّو, فَ َوَجَدُه يُ َباُع, فََأرَاَد َأْن َيْشرَتِيَُو, ٍُبَّ أََتى النَّيبَّ َصلَّى اُ  َعَلْيِو َوَسلََّم, فَاْسَتْأَمَرُه َتَصدَّ

 (ٕ)« اَل تَ ُعْد ُب َصَدقَِتكَ »فَ َقاَل: 

ْفِح؛ لَِئالَّ َيُكونَ أَنَُّو  -ٙٔ َة َعْن ااِلنِْتَصاِر بِاْلَيِد, َوأََمَرُىْم بِاْلَعْفِو َوالصَّ  تَ َعاىَل نَ َهى اْلُمْؤِمِنٌَن ُب َمكَّ
ْغَضاِء َواْحِتَماِل الضَّْيِم, َوَمصْ  ُة ِحْفِظ َلحَ انِْتَصارُُىْم َذرِيَعًة إىَل ُوُقوِع َما ُىَو أَْعَظُم َمْفَسَدًة ِمْن َمْفَسَدِة اإْلِ

 نُ ُفوِسِهْم َوِديِنِهْم َوُذرّْيَِّتِهْم رَاِجَحٌة َعَلى َمْصَلَحِة ااِلنِْتَصاِر َواْلُمَقابَ َلِة.

اْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ َعْبَد الرَّضْبَِن ْبَن َعْوٍف, َوَأْصَحابًا َلُو أَتَ ْوا النَّيبَّ َصلَّى اُ َعَلْيِو روى النسائي من حديث 
ا آَمنَّا ِصْرنَا أَِذلًَّة, فَ قَ َوَسلََّم دبَِ  َة فَ َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّو, ِإنَّا ُكنَّا ُب ِعزو َوَْحُْن ُمْشرُِكوَن, فَ َلمَّ ِإينّْ »اَل: كَّ

ا َحوَّلََنا اللَُّو ِإىَل « أُِمْرُت بِاْلَعْفِو, َفاَل تُ َقاتُِلوا  فَ َلمَّ

                                           
  إسناده صحيح على شرط الشيخٌن.( ٘ٚٓٙأخرجو أضبد )  -ٔ

   بَاٌب: َىْل َيْشرَتِي الرَُّجُل َصَدقَ َتُو؟ (ٜٛٗٔأخرجو البخاري )  -ٕ
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وا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا اْلَمِديَنِة, أََمَرنَا بِاْلِقَتاِل, َفكَ  وا, فَأَنْ َزَل اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ: }َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل ؽَبُْم ُكفُّ فُّ
 (ٔ)[ٚٚالصَّاَلَة{ ]النساء: 

: ِبِعْلِمِو؛ لَِئالَّ َيُكوَن َذِلَك َذرِيَعًة إىَل ُحْكِمِو بِاْلَباِطِل َويَ ُقولُ  هنى الشارع أن حيكم القاضي -ٚٔ
 .َحَكْمت بِِعْلِمي

لُّ »َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمرٍو َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: روى الرتمذي من حديث  -ٛٔ اَل حيَِ
 (ٕ)«كَ َسَلٌف َوبَ ْيٌع, َواَل َشْرطَاِن ُب بَ ْيٍع, َواَل رِْبُح َما ملَْ ُيْضَمْن, َواَل بَ ْيُع َما لَْيَس ِعْندَ 

َا  والنهى ىنا  , َوِإَّنَّ َذاَك ألَنَّ َأْن جَيَْمَع الرَُّجَل بَ ٌْنَ َسَلٍف َوبَ ْيٍع َوَمْعُلوٌم أَنَُّو َلْو أَفْ َرَد َأَحَدُُهَا َعْن اْْلَخِر َصحَّ
 .اِوي شَبَاَّنِاَئٍة بِأَْلٍف ُأْخَرىاْقرتَاَن َأَحِدُِهَا بِاْْلَخِر َذرِيَعٌة إىَل َأْن يُ ْقرَِضُو أَْلًفا َويَِبيَعُو ِسْلَعًة ُتسَ 

َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّو َعْنُو, قَاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اُ َعَلْيِو روى البخاري من حديث  -ٜٔ
َعتَ َها ِلَزْوِجَها َكأَنَُّو يَ ْنظُُر »َوَسلََّم:  ْرأََة, فَ تَ ن ْ

َ
ْرأَُة اؼب

َ
َهااَل تُ َباِشُر اؼب وىذا من أعظم أبواب سد الذرائع  (ٖ)«إِلَي ْ

 .حىت ال دييل القلب وميلو ؽبا حبضور صورهتا إىل وصفت لو ُب نفسو 

ِه, قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اُ روى أبو داود من حديث  -ٕٓ َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن أَبِيِو, َعْن َجدّْ
َها, َوُىْم أَبْ َناُء َعْشٍر َوفَ رُّْقوا ُمُروا »َعَلْيِو َوَسلََّم:  أَْواَلدَُكْم بِالصَّاَلِة َوُىْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِنٌَن, َواْضرِبُوُىْم َعَلي ْ

نَ ُهْم ُب اْلَمَضاِجعِ   (ٗ)«بَ ي ْ

 

                                           
  األلباين    ( وصححوٖٙٛٓأخرجو النسائي ) -ٔ

    (ٗٗٙٚ( وصححو األلباين ُب صحيح اعبامع )ٖٕٗٔأخرجو الرتمذي ) -ٕ

َعتَ َها ِلَزْوِجَها( باب : ٕٓٗ٘أخرجو البخاري ) -ٖ ْرأََة فَ تَ ن ْ
َ

ْرأَُة اؼب
َ

    الَ تُ َباِشِر اؼب

 (ٜٕٛ( وصححو األلباين ُب اإلرواء )ٜ٘ٗأخرجو أبو داود ) -ٗ
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نَ ُهَما اْلُمَواَصَلَة اْلُمَحرَّمَ  ْيطَاِن بَ ي ْ َة ِبَواِسطَِة اربَّْاِد اْلِفَراِش َواَل ِسيََّما أِلَنَّ َذِلَك َقْد َيُكوُن َذرِيَعًة إىَل َنْسِج الشَّ
 (ٔ)طول الوقتَمَع 

وعليو ما صدر من أبينا آدم عليو السالم الوقوع ُب النهى , أما ما صدر من إبليس فهو عصيان األمر 
 وترك للفرض 

َعَدِد ِمْن اأْلَْمِثَلِة َوْلنَ ْقَتِصْر َعَلى َىَذا الْ :  دلياًل على سد الذرائع 99يقول ابن القيم بعدما ذكر 
ِه اْلُوُجوَه َوَعِلَم أَن ََّها اْلُمَواِفِق أِلَظْبَاِء اللَِّو اغبُْْسىَن الَِِّت َمْن َأْحَصاَىا َدَخَل اعْبَنََّة, تَ َفاُؤاًل بِأَنَُّو َمْن َأْحَصى َىذِ 

يِن َوَعِمَل َِّٔا َدَخَل اعبَْنََّة؛ إْذ َقْد َيُكوُن َقْد اجْ  َتَمَع َلُو َمْعرَِفُة َأظْبَاِء الرَّبّْ تَ َعاىَل َوَمْعرَِفُة َأْحَكاِمِو, ِمْن الدّْ
رَائِِع  َولِلَِّو َورَاَء َذِلَك َأظْبَاٌء َوَأْحَكاٌم.  فَِإنَُّو أَْمٌر َونَ ْهٌي,  ووجو ذلك ؛ربع الشريعة َوبَاُب َسدّْ الذَّ

 ِو, َوالثَّاين: َوِسيَلٌة إىَل اْلَمْقُصوِد,َواأْلَْمُر نَ ْوَعاِن؛ َأَحُدُُهَا: َمْقُصوٌد لِنَ ْفسِ 

ْهُي نَ ْوَعاِن؛ َأَحُدُُهَا: َما َيُكون اْلَمْنِهيُّ َعْنُو َمْفَسَدًة ُب نَ ْفِسِو, َوالثَّاين: َما َيُكوُن َوِسيَلةً    إىَل َوالن َّ
رَائِِع اْلُمْفِضَيِة إىَل اغبَْرَاِم َأحَ  يناْلَمْفَسَدِة؛ َفَصاَر َسدُّ الذَّ  (ٕ)َد أَْربَاِع الدّْ

 وباعبملة فقاعدة سد الذرائع ربع الشريعة كما قال غًن واحد من األئمة وذلك أن ارمات قسمان 

 مفاسد ومصال موصلة إليها , ومصاحل وذرائع موصلة إليها 

 ففتح باب سد الذرائع مثل سد باب الذرائع إىل,  فصار سد الذرائع اؼبفضية إىل اغبرام ربع الدين
 .القربات وكالُها مناقض للشريعة

 

                                           
    ( وما بعدىا ٓٔٔ/ٖ) َفْصٌل اأْلَِدلَُّة َعَلى اْلَمْنِع ِمْن ِفْعِل َما يُ َؤدّْي إىَل اغبَْرَامِ إعالم اؼبوقعٌن البن القيم  -ٔ

  (ٕٙٔ /ٖإعالم اؼبوقعٌن ) -ٕ
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 :مقارنة بين الغاية والوسيلة

 الغاية أو اؽبدف أو القصد ال يتصور فيو التحرًن أو اإللغاء 

 الوسائل يتصور فيها التحرًن واإللغاء مثل : إقامة الدين مقصد , اعبهاد وسيلة

 ربقيق الغاية يؤدى إىل سقوط الوسيلة 

 سائل اؼبوصلة إليها الغاية الواحدة قد تتعدد الو 

ال جيوز االستمرار ُب الوسيلة الِت ال تفضى إىل الغاية أو الِت يرتتب عليها أضرار دبقاصد الشريعة أىم 
 من اؼبقصد األصلي 

:  ما يتوصل ّٔا إيل استحالل ارمات واسقاط الواجبات وتعطيل تعريف جامع للحيل المحرمة
 اغبل شرعا وباطنها اسقاط اغبكم .مقاصد الشرع من الوسائل الِت ظاىرىا 

 وتنقسم الحيل باعتبار الحامل عليها إلى:

 [ َفِهَي َحرَامٌ  ]             ِبطَرِيٍق ُمَباٍح ِإىَل ِإْبطَاِل َحقو أَْو إِثْ َباِت بَاِطلٍ ما يتوصل ّٔا  -ٔ

  [ َفِهَي َواِجَبةٌ ]             ِإىَل ِإثْ َباِت َحقو أَْو َدْفِع بَاِطٍل  بطريق مباحما يتوصل ّٔا  -ٕ 

 [ َفِهَي ُمْسَتَحبَّةٌ ]           ِبطَرِيٍق ُمَباٍح ِإىَل َساَلَمٍة ِمْن ُوُقوٍع ُب َمْكُروٍه ما يتوصل ّٔا   -ٖ

 (ٔ)[ َفِهَي َمْكُروَىةٌ  ]                          ِإىَل تَ ْرِك َمْنُدوبٍ  ما يتوصل ّٔا بطريق مباح -ٗ

صورتو مع بقاء  على تغيًنو بغًن اظبو,  الشيءأن باب اغبيل ارمة مداره على تسمية :  قال ابن القيم
      (ٕ)حقيقتو, فمداره على تغيًن االسم مع بقاء اؼبسمى, وتغيًن الصورة مع بقاء اغبقيقة

                                           
 (ٕٖٙ /ٕٔفتح الباري ) -ٔ
 (ٖٓ٘ /ٔإغاثة اللهفان ) -ٕ
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 قاعدة: "العربة دبا أضمر ال دبا أظهر "

فالعربة عند ا تعاىل دبا يضمر ُب القلوب ال دبا يظهر باأللسنة خداعاً وزوراً ولو كانت العربة 
دبا يلفظ بو اإلنسان وإن كان ـبالفًا ؼبا أبطن القلب لكان اؼبنافقون من أحسن الناس إديانًا حيث 

 شهدوا برسالة الرسول صلى ا عليو وسلم 

ْعُت َرُسوَل  ُعَمرَ : روى البخاري من  دليل ذلك ْبَن اػَبطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو َعَلى اؼبِْنرَبِ قَاَل: ظبَِ
َا ِلُكلّْ اْمرٍِئ َما نَ َوى »اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل:  يَّاِت, َوِإَّنَّ َا اأَلْعَماُل بِالن ّْ  (ٔ)«ِإَّنَّ

رِيَعِة َعَلى ِإْبطَاِل ُكلّْ ِحيَلٍة, َكَما أَنَُّو اَل ِإْذ اَل دُيِْكُن ِإقَامَ :  يقول اإلمام الشاطبي ُة َدلِيٍل ُب الشَّ
ارِعِ  َها َما َكاَن ُمَضادِّا ِلَقْصِد الشَّ َا يَ ْبُطُل ِمن ْ خاصة وىذا متفق  يَ ُقوُم َدلِيٌل َعَلى َتْصِحيِح ُكلّْ ِحيَلٍة؛ فَِإَّنَّ

  (ٕ)عليو

الصْدق والعفة  مثل ِإن اْلمصلَحة تنشأ من اْلِفْعل اْلَمْأُمور ِبِو تَارَة :  يقول ابن القيم
َها ْحَسان َواْلعْدل فَِإن مصاغبها ناشئة ِمن ْ  َواإْلِ

ْعي َبٌن الصفى  مثل  وتنشأ اؼبصلحة من األمر رَاِب َوالسَّ ْحرَام والتطهر بِالت ُّ الثَّاين التجرد ُب اإْلِ
بل و َذِلك فَِإن َىِذه اأْلَفْ َعال َلو ذبردت َعن اأْلَمر مل تكن منشأ ؼبْصلَحة واؼبروة َورمي اعْبمار َوْحَْ 

 اؼبصلحة ُب األمر بفعلها 

اَلة َواغْبج َوِإقَاَمة اغبُُْدود َوأْكثر اأْلَْحَكام  معًا مثل َواْلِفْعل  اأْلَمراؼبصلحة  وتنشأ الصَّْوم َوالصَّ
ْرِعيَّة   الشَّ

                                           
 (ٔأخرجو البخاري ) -ٔ
 ( ٖٖ /ٖاؼبوافقات للشاطيب ) -ٕ
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 (ٔ)مثل ذبح إبراىيم إلظباعيل اْلَعْزم اْلُمَجّردوتنشأ اؼبصلحة من 

 العرض -العقل -اؼبال -النفس –جاءت صبيع الشرائع حبفظ اغباجات اػبمس : الدين 

الراسخون من أىل العلم على أن مقاصد الشارع تعرف من : و يقول الشاطبي في الموافقات
األلفاظ على وجو ال خيل باؼبعىن وإىل ألفاظ النصوص ومعانيها النظرية صبيعًا فينبغي أن ينظر إىل 

وظواىرىا   األلفاظاؼبعاين على وجو ال خيل باأللفاظ ومن زعم أن مقاصد الشارع ال تؤخذ إال من 
كالظاىرية أو ال تؤخذ إال من اؼبعاين النظرية. وإن عادت على الظواىر والنصوص بالتعطيل واإللغاء  

كما ىو رأي اؼبتعمقٌن ُب القياس اؼبقدمٌن لو على النصوص, من زعم ىذا أو ذاك فقد غال ُب جانب 
 ن الصراط اؼبستقيم.اإلفراط والتفريط ونظر إىل جانب من الشريعة دون جانب, وذلك بُ ْعٌد ع

فالصواب الذي عليو أكثر العلماء اعتبار األمرين صبيعاً على وجو ال خيل فيو اؼبعىن النظري بالنص, وال 
 النص باؼبعىن النظري

 مقاصد الشارع: الجهات التى يعرف بها 

األمر والنهي الواردان عن الشارع فاألمر يقتضي حصول اؼبأمور بو من اؼبكلف, فوقوعو عند   -ٔ
 وجود األمر بو مقصود للشارع, وكذلك النهي يقتضي. عدم وقوع اؼبنهي عنو مقصود 

إن كانت ف ؟ىذا , وؼباذا هنى عن؟ ؼباذا أمر الشارع ّٔذا الفعلدبعىن اعتبار علل األمر والنهي   -ٕ
 معلومة اتبعت, فحيث وجدت وجد مقتضى األمر والنهي  العلة

 إن للشارع ُب شرع العبادات والعادات مقاصد أصلية ومقاصد تابعة  -ٖ

                                           
 ( ٓٙ /ٕمفتاح دار السعادة ) -ٔ
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القصد األول ويليو طلب وىذا ىو للتناسل  ُب األصل مثال ذلك: النكاح فإنو مشروع
هذا فذلك  وغًنمن االستمتاع باغبالل  السكن واالزدواج والتعاون على اؼبصاحل الدنيوية واألخروية

 بالقصد الثاين مقصود الشارع

 المقاصد التابعة للمقاصد األصلية ثالثة أقسام:أنواع 

 ما يقتضي تأكيد اؼبقاصد األصلية وتوثيقها. -ٔ

 ما يقتضي زوال اؼبقاصد األصلية عيناً. -ٕ

 فع اؼبقاصد األصلية وال إزالتها ما ال يقتضي تأكيداً وال توثيقاً ولكنو مع ذلك ال يقتضي ر  -ٖ

السكوت عن شرع اغبكم مع قيام اؼبعىن اؼبقتضي لو, فإن ذلك يدل على قصد الشارع إىل عدم  -ٗ
 الزيادة على ما كان موجودا قبل فإذا زاد زائد ظهر أنو ـبالف لقصد الشارع فًند عليو ما أحدث

 سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:و  

و ألنو ال داعية لو تقتضيو وال موجب يقرر ألجلو كالنوازل الِت حدثت بعد : أن يسكت عناألول
 رسول ا صلى ا عليو وسلم وما أحدثو السلف الصاحل راجع إىل ىذا القسم كجمع اؼبصحف 

: أن يسكت عنو الشارع وموجبو اؼبقتضي لو قائم فلم يقرر فيو حكم عند نزول النازلة زائد على الثاىن 
 ذلك الزمان فالسكوت ُب ىذا الضرب كالنص على أن قصد الشارع أن ال يزاد وال ينقص ما كان ُب

 أقسام الحيل

اغبيل اعبائزة: وىي ما كان اؼبقصود منها جائزاً شرعاً من إثبات حق أو رفع باطل وىذا   القسم األول
 القسم يتنوع باعتبار الطرق اؼبفضية إليو إىل نوعٌن:

 اؼبعاريض ومن أمثلة ذلك اغبيلة جائزة موضوعة لذلك اؼبقصود شرعاً النوع األول: أن تكون 
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 النوع الثاين: أن تكون اغبيلة جائزة ولكنها مل توضع بالقصد األول لذلك اؼبقصود شرعاً.

أن ينكح اؼبرأة ليعتز بأىلها أو ليستعٌن دباؽبا, أو جبماؽبا فيما ال يغضب ا فإن  ذلك :ومن أمثلة 
كن النكاح مل يوضع لذلك شرعًا على وجو القصد, وإَّنا وضع بالقصد األول لطلب اؼبقصود جائز ول

 النسل وعفة الزوجٌن عما حرم ا 

 : ودليلو من عدة أوجوعلى ربرًن اغبيل,  الصحابة ومن بعدىم قد أصبع و 

ومل يدلوا عليو فعلم أهنا  مل يعملوا بو عندُهومع ذلك: أن اؼبقتضي ؽبذه اغبيل كان موجودا الوجو األول
 مل تكن عندىم من الدين ُب شيء, إذ لو كانت مشروعة ما استغىن عنها , وكذلك الطالق الثالث

فلو كان الل جائز لدلوا عليو وعملوا بو فكيف والنصوص ويتمنون الرجوع  إذا وقع ندم اؼبٌطلق 
 جاءت بتحرديو 

رسول ا صلى ا عليو وسلم وفتاوى الصحابة  ن الكتب اؼبصنفة ُب أحاديث: أ الوجو الثانى
والتابعٌن وقضاياىم ليس فيها عن أحد منهم أنو عمل بشيء من ىذه اغبيل أو أفىت ّٔا, ولو عملوا أو 

 أفتوا بو لنقل إلينا كما نقل لنا غًنه.

ي ؽبا والرغبة ومع أهنم مل يفتوا بشيء من ىذه اغبيل, ومل يعملوا ّٔا مع قيام اؼبقتض:  الوجو الثالث
 إليها لو كانت جائزة, فقد أفتوا بتحرديها وإنكارِىا ُب قضايا متعددة

تريد أن تفارق زوجها فيأيب عليها  فقال ؽبا بعض أرباب اغبيل لو   امرأةقيل لإلمام أضبد 
ارتدت عن االسالم بنت منو ففعلت,   فغضب االمام أضبد من افِت بذلك أو علمو ورضي بو  فهو  

 كافر .

: وىي ما كان المقصود منها محرماً محظوراً وىذا القسم يتنوع  لقسم الثاني الحيل المحظورةا
 إلى ثالثة أنواع
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 فسخ النكاح بالردة مثل: أن تكون اغبيلة ؿبرمة ُب نفسها النوع األول

 اء العدة , والصواب أن أهنا تقتل بعد ردهتا مباشرة لنكاح بالردة ال يتم إال بعد انقضفسخ ا

قيل لإلمام أضبد امرأة تريد أن تفارق زوجها فيأيب عليها  فقال ؽبا بعض أرباب اغبيل لو  ارتدت عن 
 االسالم بنت منو ففعلت,   فغضب االمام أضبد من افِت بذلك أو علمو ورضي بو  فهو كافر .

اؼبقاصد  : أن تكون اغبيلة مباحة تفضي إىل اؼبقصود اظور كما تفضي إىل غًنه منلنوع الثانيا
 .أو السلب أو النهب اغبسنة كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس الِت حرم ا

 : أن تكون اغبيلة مباحة شرعت لغًن ىذا اؼبقصود اظور, فيتخذىا اتال وسيلة إليوالنوع الثالث

 وزوجو ٍب يسرتده بعد فوات اغبول ليهرب من الزكاة. البنوكمن دُيلك مالو قبل اغبول 

: حرام من جهتين -باحة مل تشرع لواؼباؼبقصود منو ؿبرماً والوسيلة  - من الحيلالنوع وىذا 
 .ومن جهة الوسيلة والطريق  .من جهة الغاية واؼبقصود

 ا تعاىل أما من جهة الغاية فألن اتال قصد بو إباحة ما حرم ا وإسقاط ما أوجبو -
ىزواً وقصد بالسبب ما مل يشرع لو, بل قصد وأما من جهة الوسيلة فألنو ازبذ آيات ا  -

 ضده فقد ضادَّ الشارع ُب الغاية والوسيلة واغبكمة صبيعاً.

 وىذا النوع من اغبيل على عدة أضرب:

 الضرب األول: االحتيال غبل ما ىو حرام ُب اغبال كاغبيل الربوية, وحيلة التحليل
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 :نوعا ولها مثاالنوالحيل الربوية 

 أن يضم العاقدان إىل العقد ارم عقداً ليس دبقصود ليتخلصا بو من التحرًن أيضاً ُب زعمهما 

صاعًا من األول  –سبر جيد بتمر أقل منو  أن يتعاقدا على بيع ربوي جبنسو متفاضال :  ٔمثال
أو إىل  ]التمر[زعمهما يضمان إىل العوضٌنيتم التخلص من اغبرمة ب, ولكى  بصاعٌن من الثاين

ولكن  غرض وليس ألحد اؼبتابعٌن, ثوب مثاًل أو مندياًل أو قلمًا  أحدُها شيئًا آخر من غًن اعبنس
 .الربا ظاىراً  ليتم التخلص من حرمة 

: اقرتض زيد من عمرو ألف على أن يردىا زيد ألف ومائتٌن وألجل أن يتخلصا من الربا يقوم  ٕمثال
رجل وبعد انقضاء البيع يقوم زيد ببيعها بعينها إىل عمرو إىل  ٕٓٓٔعمرو ببيع سلعة إىل زيد ب

 )وىذا ما يسمى ببيع العينة( جنيو نقداً ُب اغبال ٓٓٓٔب

وطبسمائة فاغبيلة أن يقرضو ألف إال درىم ٍب يبيعو سلعة حقًنة أن يقرضو ألفاً بألف  مثال أخر :  
 تساوى درىم خبمسمائة 

 قد سبب ربرديو وىو صائر إىل التحرًن: االحتيال على حل ما انعالضرب الثاني

مثال ذلك  : رجل قال لزوجتو إن دخلت الدار فأنت  طالق ٍب أراد نفي الطالق عند الشرط فخالعها 
لتدخل الدار وىي علي غًن عصمتو فال يقع الطالق بعد ذلك إذا عادت إليو بعقد جديد ودخلت 

 الدار .
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ْن الزَّْوَج ِمْن َفْسِخ النَّْكاِح َمىَت  َذافَ ى:  يقول ابن القيم ُخْلٌع ملَْ ُيَشرّْْعُو اللَُّو َواَل َرُسولُُو, َوُىَو تَ َعاىَل ملَْ دُيَكّْ
َنُو ِمْن الطَّاَلِق, وملَْ جَيَْعْل َلُو َفْسُخُو إالَّ ِعْنَد التََّشاُجِر َوالتَّ  َا َمكَّ َذا َخافَا َأْن اَل َباُغِض إَشاَء؛ فَِإنَُّو اَلزٌِم, َوِإَّنَّ

 (ٔ)يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو, َفَشرََع ؽَبَُما التََّخلَُّص بِااِلْفِتَداءِ 

ها ومن اغبيل ارمة وىى غاية ُب القبح : أن سبكن اؼبرأة ابن زوجها من غًنىا من نفسها ليقع علي
 ﴿ومن الكبائر قال تعاىللينفسخ نكاحها من أبيو حبجة أهنا أصبحت موطوءة ابنو فهذا ُب غاية القبح 

 ومن زنا ّٔا االبن ال تسمى حليلة لغة وال شرعاً وال عرفاً  [َٖٕوَحالِئُل أَبْ َناِئُكُم﴾ ]النساء: 

وكذلك آّامع ُب هنار رمضان إذا تغذى أو شرب أواًل ٍب جامع فليس عليو كفارة وىذا من اال أن 
ذبيزه الشريعة أو يأذن ُب الشرع بل عليو الكفارة من األٍب ُب األكل والشرب , ووجو ذلك : أن آّامع 

قطع الصوم فأفطر قبل  ال بد أن يعزم على اعبماع قبل فعلو وإذا عزم على اعبماع فقد تضمنت نيتو
 الفعل بالنية اعبازمة لإلفطار 

 : االحتيال على إسقاط ما ىو واجب ُب اغبالالضرب الثالث

االحتيال على إسقاط اإلنفاق الواجب عليو, وأداء الدين الواجب, بأن ديلك مالو مثال ذلك :  
 ر.لزوجتو , وكمن يدخل عليو رمضان  فيسافر وال غرض لو من السفر سوى الفط

ما مل جيب, ولكنو صائر إىل الوجوب فيحتال  ب: االحتيال على إسقاط سبب وجو الضرب الرابع
 حىت دينع الوجوب

 كاالحتيال على إسقاط الزكاة قبيل اغبول بتمليكو مالو لبعض أىلو ٍب اسرتجاعومثال ذلك:  

 
                                           

 ( ٕٛٔ /ٖإعالم اؼبوقعٌن ) -ٔ
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 أمثلة للحيل المحرمة :

ُهَما, قَاَل: اْبِن ُعَمَر روى الشيخان من حديث  بيع النجش: نَ َهى النَّيبُّ َصلَّى اُ َعَلْيِو »َرِضَي اللَُّو َعن ْ
 (ٔ)«َوَسلََّم  َعِن النَّْجشِ 

للمشرتى اغبق ُب زيادة السلعة إذا أراد شرائها ما مل يكن قام أحد بشرائها ولكن إذا قصد من وراء 
 الزيادة إضرار األخرين فهذا من ارم وىو النجش

 خيار المجلس:

َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص, َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: وى أبو داود من حديث ر 
لُّ َلُو َأْن يُ َفارَِق » ُو َخْشَيَة َأْن َصاِحبَ اْلُمَتَبايَِعاِن بِاػْبَِياِر َما ملَْ يَ ْفرَتِقَا, ِإالَّ َأْن َتُكوَن َصْفَقَة ِخَياٍر, َواَل حيَِ

 (ٕ)«َيْسَتِقيَلوُ 

أي أن النيب صلى ا عليو وسلم هنى أن ينصرف البائع بعد البيع مباشرة ـبافة أن يرجع اؼبشرتى ُب 
 البيع ويردىا 

 عدم جواز أكل الصيد للمحرم إذا صيد ألجلو:

 ال جيوز للمحرم أن يصيد حال إحرامو وال جيوز لو أكل الصيد الذى صاده من أجلو غًنه 

َصْيُد البَ رّْ »َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو, َعِن النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: روى الرتمذي وأضبد من حديث 
 (ٔ)«ُدوُه أَْو ُيَصْد َلُكمْ َلُكْم َحاَلٌل َوأَنْ ُتْم ُحرٌُم, َما ملَْ َتِصي

                                           
 (ٙٔ٘ٔ( ومسلم )ٕٕٗٔأخرجو البخاري ) -ٔ
 (ٕٚٙٙاعبامع )( وحسنو األلباين ُب صحيح ٖٛٗٗ( والنسائي )ٖٙ٘ٗأخرجو أبو داود ) -ٕ
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 اغبيل ثالثة أنواع::  قال ابن القيم

ونوع ىو ؿبرم وـبادعة  تعاىل  -ٖ        ونوع ىو جائز مباح -ٕ         نوع ىو قربة وطاعة -ٔ
 (ٕ)ورسولو

 األدلة الشرعية على تحريم الحيل : 

َع َرُسوَل اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل  َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِ,روى الشيخان عن :  الدليل األول  أَنَُّو ظبَِ
َة:  , َفِقيَل: يَا َرُسوَل «ِإنَّ اَ َوَرُسوَلُو َحرََّم بَ ْيَع اػبَْْمِر, َواْلَمْيَتِة, َواػْبِْنزِيِر, َواأْلَْصَنامِ »َعاَم اْلَفْتِح َوُىَو دبَكَّ
ُفُن, َويُْدَىُن َِّٔا اعْبُُلوُد, َوَيْسَتْصِبُح َِّٔا النَّاُس, فَ َقاَل: اِ, أَرَأَْيَت ُشُحوَم اْلَميْ  اَل, »َتِة, فَِإنَُّو يُْطَلى َِّٔا السُّ

ا  قَاَتَل اُ اْليَ ُهوَد, ِإنَّ اَ َعزَّ َوَجلَّ », ٍُبَّ قَاَل َرُسوُل اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِعْنَد َذِلَك: «ُىَو َحرَامٌ  َلمَّ
 (ٖ)«َحرََّم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها َأصْبَُلوُه, ٍُبَّ بَاُعوُه َفَأَكُلوا شَبََنوُ 

َم, ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعْنُو, يَ ُقوُل: قَاَتَل اللَُّو ُفالَنًا, َأملَْ يَ ْعَلْم َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلَّ وَب رواية عن 
ُلوَىا, فَ َباُعوَىا َلَعَن اللَّوُ »قَاَل:  ُحوُم َفَجمَّ  (ٗ)«اليَ ُهوَد, ُحرَّْمْت َعَلْيِهُم الشُّ

، ُىوا حاراام  »قولو  ( أم ىو  واالستصباحىل ىو عائد علي ىذه االفعال) الطالء والدىان ، «الا
 البيع ؟ على عائد

                                                                                                                       
شَعيب ( وصححو ٔ٘ٛٔ( بإسناد صحيح لغًنه  وأبو داود )ٜٗٛٗٔ( وأضبد )ٙٗٛأخرجو الرتمذي ) -ٔ

 (ٕٖٗ٘, وضعفو األلباين ُب ضعيف اعبامع الصغًن ) األرنؤوط
 (ٖ٘ٛ /ٔإغاثة اللهفان ) -ٕ
ْيَتِة َواأَلْصَنامِ ( ٖٕٕٙأخرجو البخاري ) -ٖ

َ
 ( ٔٛ٘ٔ, ومسلم ) بَاُب بَ ْيِع اؼب

 ( ٕٛ٘ٔ( ومسلم )ٖٓٙٗأخرجو البخاري ) -ٗ
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وىذا متوقف علي بداية السؤال ىل وقع عن البيع ؽبذا االنتفاع اؼبذكور أو وقع علي االنتفاع  الجواب
 مل خيربىم أوال عن ربرًن االنتفاع, إَّنا اخربىم عند ربرًن البيع فأخربوه ألنو ؛ اؼبذكور , واالول أظهر 

 نتفاع اؼبذكور . ويؤكد ىذا أهنم يبيعونو ؽبذا االنتفاع فلم يرخص ؽبم ُب البيع ومل ينهاىم عن اال
 جواز إطعام اؼبيتة كالب الصيد باالتفاق

لُّ ؽَبُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق  ﴿قال تعاىل:  الدليل الثاني َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثاَلثََة قُ ُروٍء َواَل حيَِ
بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّْىنَّ ُب َذِلَك ِإْن أََراُدوا ِإْصاَلًحا اللَُّو ُب أَْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ 

 : البقرة[ٕٕٛ] َوؽَبُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَّْجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم﴾

إن كانت حاماًل أن تكتم ضبلها وإن كانت حائضًا أن تكتم حيضها , ودلت  أن ا حرم على اؼبرأة
 اْلية على ربرًن اغبيل وصورىا كما يلى : 

 .اؼبراجعة من الزوج لتمنعأن تقول حضت وىي مل ربض,  -ٔ

 أن تقول مل أحض وىي قد حاضت, لِتُ ْلزمو من النفقة ما ال يلزمو  -ٕ

 .اؼبراجعةحىت تلد فيتعذر و أمد اؼبراجعة ل بطو  الزوج  لتفهمأن تكتم اغبمل  -ٖ

 أن تكتم اغبمل لتلحق الولد بغًنه -ٗ

َها ُمْصِبِحٌَن﴾ ﴿وكذلك قولو تعاىل : ٚٔ] ِإنَّا بَ َلْونَاُىْم َكَما بَ َلْونَا َأْصَحاَب اعْبَنَِّة ِإْذ أَْقَسُموا لََيْصرُِمن َّ
 القلم[
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َأيب ُىَريْ رََة , قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اُ روى أبو عبد ا ابن بطو من حديث :  الثالثالدليل 
 (ٔ)«اَل تَ ْرَتِكُبوا َما اْرَتَكَبِت اْليَ ُهوُد , فَ َتْسَتِحلُّوا ؿَبَارَِم اللَِّو بَِأْدىَن اغْبَِيلِ »َعَلْيِو َوَسلََّم: 

فَ َرَض َرُسوُل اللَِّو  كنَّ أَبَا َبْكٍر, َكَتَب َلُو َفرِيَضَة الصََّدَقِة الَِّتي: أَ روى البخاري عن أنس:  الرابعالدليل 
 (ٕ)«َواَل جُيَْمُع بَ ٌْنَ ُمتَ َفرٍّْق, َوالَ يُ َفرَُّق بَ ٌْنَ ؾُبَْتِمٍع, َخْشَيَة الصََّدَقةِ »َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 

منهم أربعٌن شاه وجبت فيها الزكاة وىي ثالث شياه معين اغبديث: أن يكون لثالث نفر لكل واحد 
فيجمعوىا حِت ال جيب عليهم كلهم إال شاة واحدة  أو يكون للخليطٌن مائة شاه وشاتان فيكون 

 عليها ثالث شياه فيفرقوهنا حِت ال يكون علي كل واحد منهما إال شاة واحدة فنهي عن ذلك .

الك من جهة وللساعى من جهة أخرى فأمر كل واحد والصواب : أن اػبطاب ُب اغبديث السابق للم
 منهما أال حيدث شيئاً من اعبمع والتفرق خشية الصدقة 

ِه, أَنَّ َرُسوَل اللَِّو روى الرتمذى وأبو داود عن :  الدليل الرابع  َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن أَبِيِو, َعْن َجدّْ
لُّ َلُو َأْن »َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل:  َعاِن بِاػبَِياِر َما ملَْ يَ تَ َفرَّقَا ِإالَّ َأْن َتُكوَن َصْفَقَة ِخَياٍر َواَل حيَِ البَ ي ّْ

 (ٖ)«َيْسَتِقيَلوُ  يُ َفارَِق َصاِحَبُو َخْشَيَة َأنْ 

 

 

 
                                           

 ( سنده جيدُٖ٘٘ٔب اإلرواء ) ( وقال األلباينٙٗ /ٔأخرجو ابن بطة ُب إبطال اغبيل ) -ٔ
 ( ٓ٘ٗٔأخرجو البخاري ) -ٕ
 ( ُٜٕٗٛب صحيح اعبامع الصغًن ) األلباين( وحسنو ٖٙ٘ٗ( وأبو داود )ٕٚٗٔأخرجو الرتمذي ) -ٖ
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 أمثلة لعقوبات أصحاب الحيل

 العقوبة القصد منها                   اغبيلة                       
 اىبطا منها صبيعاً  اػبلود ُب اعبنة أكل آدم من الشجرة

إنا ال نويل علي عملنا أحدا سألو  طلب االمارة والرياسة          طلب االمارة والرياسة         
 وحرص عليوأ

جور السلطان فيأخذ أضعاف ما  االستزادة من اؼبال       تطفيف الكيل واؼبيزان       
 يبخس

 حرمان سهمو وربريق مالو      االستزادة من اؼبال       الغلول ُب الغنيمة         
 اغبرمان من االرث والوصية     اؼبال      االستزادة من  قتل الوارث ؼبورثو              

 فأصبحت كالصرًن      منع الفقًن حقو وزيادة اؼبال            أصحاب اعبنة         
 ربرًن مؤبد          التعجيل ُب النكاح   نكاح اؼبرأة ُب عدهتا من الغًن     

 وتغرًن شبنوربرًن ما اصطاده  االكل الصيد ُب االحرام              
 وىي ىدر فقأ العٌن االطالع علي عورات الناس        النظر ُب البيوت

ارم: أن يقصد بالعقود الشرعية غًن ما شرعها ا تعاىل ورسولو لو. فيصًن ـبادعًا  تعاىل ورسولو و 
الشئ الذى حرمو صلى ا تعاىل عليو وآلو وسلم, كائدًا لدينو, ماكرًا بشرعو, فإن مقصوده حصول 

 (ٔ)ا تعاىل ورسولو بتلك اغبيلة, وإسقاط الذى أوجبو بتلك اغبيلة

 :شبهات لمن أجازوا الحيل المحرمة

النىب صلى ا تعاىل عليو وآلو وسلم لو: "ِبَع التَّمَر َب الصحيحٌن قال :  الشبهة األولى
رَاِىِم َجِنيباً" رَاىِم, ٍُبَّ اْشرَتِ بِالدَّ  (ٔ)بِالدَّ

                                           
 ( ٖٛٛ /ٔاغاثة اللهفان ) -ٔ
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 ليست مقصودة  الِتليس فيو داللة على االحتيال بالعقود :  الجواب

يقتضى البيع الصحيح, ومىت وجد البيعان على  " بع "  صلى ا تعاىل عليو وآلو وسلم فقولو
 جاز الذى الوجو الصحيح

 :اْلٌبومن قال غًن ذلك فيلزمو 

 .حل بيع الكلب واػبنزير حبجة وأحل ا البيع 

 .دة حبجة وأنكحوا االيامى منكم والشغار واؼبعتنكاح اؼبتعة 

 مر حبجة وكلوا واشربوا وال تسرفوا.أكل السباع وشرب اػب

 على اغبيل إلسقاط الواجبات تدالل بقصة أيوب س: اال الشبهة الثانية

قصة فلها فقو دقيق, فإن امرأتو كانت لشدة حرصها على عافيتو وخالصو من دائو الوأما :  الجواب
تلتمس لو الدواء دبا تقدر عليو. فلما لقيها الشيطان وقال ما قال, أخربت أيوب عليو السالم بذلك, 
فقال: إنو الشيطان, ٍب حلف: لئن شفاه ا تعاىل ليضربنها مائة سوط, فكانت معذورة ؿبسنة َب 

, ومل يكن َب شرعهم كفارة, فإنو لو كان َب شرعهم كفارة لعدل إىل التكفًن, ومل حيتج إىل ضرّٔا, شأنو
فكانت اليمٌن موجبة عندىم, كاغبدود, وقد ثبت أن ادود إذا كان معذوراً خفف عنو, بأن جيمع لو 

تعلم أن الذى  مائة مشراخ, أو مائة سوط, فيضرب ّٔا ضربة واحدة, وامرأة أيوب كانت معذورة, مل
خاطبها الشيطان, وإَّنا قصدت اإلحسان, فلم تكن تستحق العقوبة, فأفىت ا نبيو أيوب عليو السالم 

 أن يعاملها معاملة اؼبعذور, ىذا مع رفقها بو, وإحساهنا إليو

                                                                                                                       
, َوَعْن َأيب ( كالُها عن ٖٜ٘ٔ( ومسلم )ٕٕٔٓأخرجو البخاري ) -ٔ  ُىرَيْ رَةَ َأيب َسِعيٍد اػْبُْدرِيّْ
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 ؟فبن حلف ليضربن امرأتو أو أمتو مائة, وكانتا معذورتٌن, ال ذنب ؽبما ىل يفعل مثل ذلك: فإن قيل

 .قد جعل ا لو ـبرجاً بالكفارة, وجيب عليو أن يكفر عن ديينو:  يلق

 ا يوسف  ومن ىذا القبيل ما فعلو نيب

[ ٕٙ{ ]يوسف: }اْجَعُلوا ِبَضاَعتَ ُهْم ُب رَِحاؽبِِْم َلَعلَُّهْم يَ ْعرُِفونَ َها ِإَذا انْ َقَلُبوا ِإىَل أَْىِلِهْم َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ 
 ألسباب منها : َتَسبََّب ِبَذِلَك إىَل ُرُجوِعِهمْ فَِإنَُّو 

 غًنىا أَنَُّو زَبَوََّف أَنَُّو اَل َيُكوُن ِعْنَدُىْم   -ٔ

 َخِشَي َأْن َيُضرَّ َأْخُذ الثََّمِن ِِّٔمْ  -ٕ

 أَرَاُىْم َكَرَمُو ُب َردّْ اْلِبَضاَعة  -ٖ

 اعة ٍب جعل السقاية ُب رحل أخيو و لًندوا البضإلَى سرتدىمَعِلَم َأنَّ أََمانَ تَ ُهْم  -ٗ

 قالوا : أيتها العًن إنكم لسارقون , ىذا من اؼبعاريض أي أهنم سرقوا يوسف 

 اؼبنادى :  قال ذلك بدون علم نىب ا يوسف , ولذلك ًب حذف اؼبسروق 

: ٜٚ] ِعْنَدُه ِإنَّا ِإًذا َلظَاِلُموَن﴾قَاَل َمَعاَذ اللَِّو أَْن نَْأُخَذ ِإالَّ َمْن َوَجْدنَا َمَتاَعَنا  ﴿وتأمل قولو تعاىل
 يوسف[ 

 ومل يقل سرق , وكان اؼبتاع عنده حق 

: يوسف[ فنسب ا الكيد لنفسو سبحانو وىذا مثل قولو ٙٚ] َكَذِلَك ِكْدنَا لُِيوُسَف﴾ ﴿قولو تعاىل
 : الطارق[ٙٔ] ( َوَأِكيُد َكْيًد﴾ِ٘ٔإن َُّهْم َيِكيُدوَن َكْيًدا ) ﴿تعاىل
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 : النمل[ٓ٘] َوَمَكُروا َمْكرًا َوَمَكْرنَا َمْكرًا َوُىْم اَل َيْشُعُروَن﴾ ﴿تعاىلوقولو 

َسِعيِد ْبِن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة, قَاَل: َكاَن بَ ٌْنَ أَبْ َياتَِنا ِإْنَساٌن ـُبَْدٌج روى اإلمام أضبد عن :  الشبهة الثالثة
اِر خَيُْبُث َِّٔا, وََكاَن ُمْسِلًما, فَ رَ  اِر ِإالَّ َوُىَو َعَلى أََمٍة ِمْن ِإَماِء الدَّ َفَع َشْأنَُو َسْعٌد َضِعيٌف, ملَْ يُ رَْع أَْىُل الدَّ

ُه " قَاُلوا: يَا َرُسوَل اِ, ِإنَُّو َأْضَعُف ِمْن َذِلَك, ِإىَل َرُسوِل اِ صَ  لَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقاَل: " اْضرِبُوُه َحدَّ
َخلُّوا َسِبيَلُو اِحَدًة, وَ ِإْن َضَربْ َناُه ِماَئًة قَ تَ ْلَناُه قَاَل: " َفُخُذوا َلُو ِعْثَكااًل ِفيِو ِمائَُة مِشْرَاٍخ, فَاْضرِبُوُه ِبِو َضْربًَة وَ 

"(ٔ) 

َخْت ِعظَاُموُ وَب رواية:   رّْ ِمْثَل الَِّذي ُىَو بِِو, َلْو ضَبَْلَناُه إِلَْيَك لَتَ َفسَّ , َما َما رَأَيْ َنا بَِأَحٍد ِمَن النَّاِس ِمَن الضُّ
 (ٕ)ُىَو ِإالَّ ِجْلٌد َعَلى َعْظمٍ 

 : قضايا أعيان وضرورة فإن أقيم عليو اغبدَّ مات وليس فيها وجو لفعل اغبيل ارمة . الجواب

ْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اُ َعَلْيِو روى اإلمام أبو داود وأضبد عن :  الشبهة الرابعة اْبِن ُعَمَر, قَاَل: ظبَِ
ًُبْ أَْذنَاَب اْلبَ َقِر, َوَرِضيُتْم بِالزَّرِْع, َوتَ رَْكُتُم اعبَِْهاَد, َسلََّط اللَُّو ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم بِاْلِعيَنِة َوَأَخذْ »َوَسلََّم يَ ُقوُل: 

 «َعَلْيُكْم ُذالِّ اَل يَ ْنزُِعُو َحىتَّ تَ ْرِجُعوا ِإىَل ِديِنُكمْ 

ْعُت َرُسوَل اِ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم ورواية أضبد عن  يَ ْعيِن َضنَّ النَّاُس  -يَ ُقوُل: " ِإَذا اْبِن ُعَمَر قَاَل: ظبَِ
ْرَىِم  يَناِر َوالدّْ , َوات َّبَ ُعوا أَْذنَاَب اْلبَ َقِر, َوتَ رَُكوا اعبَِْهاَد ُب َسِبيِل اِ, أَنْ َزَل اُ ِِّْٔم َباَل  -بِالدّْ ًء, تَ َبايَ ُعوا بِاْلَعٌْنِ

ُهْم َحىتَّ يُ رَاِجُعوا ِدينَ هُ   (ٖ)ْم "فَ َلْم يَ ْرفَ ْعُو َعن ْ

 شتغال بالزرع وذلك غًن ؿبرم العينة باألخذ بأذناب البقر واال قرن بيع  أن النيب -ٔ: قالوا

                                           
 ( ُٜٕٙٛب الصحيحة ) األلباين( وصححو ٕٚٗٗ( وأبو داود )ٖٜٕ٘ٔأخرجو أضبد ) -ٔ
 ( ٕٚٗٗأخرجو أبو داود ) -ٕ
 ( ُٔٔب الصحيحة ) األلباين( وصححو ٕ٘ٛٗ( وأضبد )ٕٖٙٗأخرجو أبو داود ) -ٖ
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 أنو توعد على ذلك بالذل وىو ال يدل على التحرًن  -ٕ

بالزرع ؿبمول على وجو يؤدى إىل التهاون ُب أمر  االشتغال: أما األول فغًن مسلم بو ألن  عليهم الرد
 .اعبهاد وذلك من أكرب الكبائر 

: كذلك غًن مسلم بو ألن التوعد بالذل ظاىر ظهورا بيننًا ُب التحرًن وىو ال يكون إال لذنب  والثاين
 .عظيم

َدَخَلِت اْمَرَأٌب َعَلى َعاِئَشَة َأيب ِإْسَحاَق , قَاَل: ُب الكربى عن  البيهقيروى اإلمام :  الشبهة الخامسة
َنِسيَئًة َواْشتَ َريْ ُتُو ِمْنُو  َوأُمّْ َوَلٍد ِلَزْيِد ْبِن أَْرَقَم فَ َقاَلْت ؽَبَا أُمُّ َوَلِد َزْيٍد: ِإينّْ ِبْعُت ِمْن َزْيٍد َعْبًدا بَِثَماَّنِائَةٍ 

هَ  ا: " أَبِْلِغي َزْيًدا َأْن َقْد أَْبطَْلَت ِجَهاَدَك َمَع َرُسوِل اِ َصلَّى ِبِستِّْمائٍَة نَ ْقًدا فَ َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي اُ َعن ْ
 (ٔ)اُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِإالَّ َأْن تَ ُتوَب , بِْئَسَما َشَرْيَت , َوبِْئَس َما اْشتَ َرْيَت "

بنت أَيفع قَاَلت حجْجت أَنا َوأم ؾبية َفَدَخْلَنا َعَلى َعاِئَشَة فَ َقاَلْت ؽَبَا  العاليةَأيب ِإْسَحاَق َعن أمو عن 
ِإىَل عطاية َوِإنَُّو أَرَاَد  أم ؾببة يَا أُمَّ اْلُمْؤِمِنٌَن َكاَنْت يل َجارِيٌَة َوِإينّْ ِبْعتُ َها ِمْن َزْيِد ْبِن أَْرَقَم بَِثَماَّنِائَِة ِدْرَىمٍ 

َعَها فَابْ ت َ  َل ِجَهاَدُه ْعتُ َها ِمْنُو ِبِستُِّمائٍَة نَ ْقًدا فَ َقاَلْت بِْئَس َما َشَرْيِت َوَما اْشتَ َرْيِت فَأَبِْلِغي َزْيًدا أَنَُّو َقْد أَْبطَ بَ ي ْ
وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويال, ٍب أنو سهل  َمَع َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإالَّ َأْن يَ ُتوبَ 

عليها, فقالت: " يا أم اؼبؤمنٌن أرأيت إن مل آخذ إال رأس مايل فتلت عليها ﴿َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن 
 (ٕ) (.[ة: البقر ٕ٘ٚ]َربِّْو فَانْ تَ َهى فَ َلُو َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإىَل ا﴾ 

و من اؼبشرتي بدون فيو دليل على أنو ال جيوز ؼبن باع شيئا بثمنو نسيئة أن يشرتي:  قال الشوكانى
 ذلك الثمن نقدا قبل قبض الثمن األول

                                           
 ( ٔ٘ٗ( وابن اعبعد )ٜٛٚٓٔأخرجو البيهقى ُب الكربى ) -ٔ
 ( وقال ابن عبد اؽبادى سنده جيد ُٖ٘ٗٔب التحقيق ُب مسائل اػبالف ) أخرجو ابن اعبوزى -ٕ
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تصريح عائشة بأن ىذا الفعل موجب لبطالن اعبهاد مع رسول ا صلى ا عليو وسلم يدل على  و
ذلك بنص عن الشارع, إما على جهة العموم كاألحاديث القاضية بتحرًن الربا و أهنا قد علمت ربرًن 

على جهة اػبصوص كحديث العينة, وال ينبغي أن يظن ّٔا أهنا قالت الشامل ؼبثل ىذه الصورة, أو 
 (ٔ)اؼبقالة من دون أن تعلم بدليل يدل على التحرًن

 فإن قيل زيد بن أرقم من خيار الصحابة والصحابة رضي ا عنهم كلهم عدول وسادة أتقياء:  شبهة
 فكيف يليق بو فعل ما يقال فيو ذلك؟

بٌن أم ولد زيد بن أرقم وموالتو , ولعل زيد بن أرقم ال يعتقد ربرًن الربا بٌن ىذه اؼببايعة كانت :  الرد
السيد وعبده, قال: وال حيل ؼبسلم أن يعتقد ُب زيد أنو واطأ أم ولده على شراء الذىب بالذىب 

 متفاضال إىل أجل.

 ؟ما المقصود باحباط الجهاد

 :نوعان عبواب: أن اإلحباط ا

 وىو إحباط الكفر لألعمال الصاغبة : إحباط إسقاط  -ٔ

 وىو وزن العمل الصاحل بالسيء :إحباط موازنة -ٕ

 

 ط ىذا الفعل جملة ثواب الجهاد؟:بكيف يح

 أن اؼبراد اؼببالغة ُب االنكار ال اغبقيقة.  -ٔ:الجواب
                                           

 ( ٕٗٗ /٘نيل األوطار للشوكاىن ) -ٔ



ٕٚ 
 

مثل قولو صلى ا أن ؾبموع الثواب اؼبتحصل من اعبهاد ليس باقيا بعد ىذه السيئة, بل بعضو   -ٕ
 (ٔ)«َمْن تَ َرَك َصاَلَة الَعْصِر َحِبَط َعَمُلوُ »عليو وسلم 

حديث عائشة وأم ولد زيد بن أرقم : و  قال شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ما حاصلو
يديك بو, فمن جعل شعبة بينو  حديث ُب إسناده شعبة, وإذا كان شعبة ُب إسناده حديث فاشدد

وأيضا فهذه امرأة أيب إسحاق وىو أحد أئمة اإلسالم الكبار وىو أعلم  وبٌن ا فقد استوثق لدينو, 
بامرأتو وبعدالتها, وأيضا فإن ىذه امرأة من التابعٌن قد دخلت على عائشة وظبعت منها وروت عنها, 

 ط من التابعٌن أنكر على العالية ىذا اغبديث وال يعرف أحد قدح فيها بكلمة , فلم يعرف أحد ق

 ىذا اغبديث إىل تلكإذا انضم و دل على أنو ؿبفوظ,  واغبديث لو قصة فإن كان لو قصة 
تحرًن أفادت دبجموعها الظن الغالب إن مل تفد اليقٌن, , فإنو ربا الاألحاديث واْلثار الِت تفيد 

 مستحل بأدىن اغبيل

إذ لعلو فعلو ناسيا أو ذاىال أو  بل من قولومذىب الرجل ال يؤخذ من فعلو,:  أصل مهم
 متأوال أو ذنبا يستغفر ا منو ويتوب أو يصر عليو ولو حسنات تقاومو.

إن أعاد السلعة إىل بائعها فهي العينة, وإن باعها لغًنه فهي التورق, وإن فالرجل اؼبشرتى 
 الربارجعت إىل ثالث يدخل بينهما فهو ؿبلل 

 (ٕ)«إنَّ اللََّو اَل خُيْدَُع َىَذا َما َحرََّم اللَُّو َوَرُسولُوُ »اْلِعيَنِة يَ ْعيِن فَ َقاَل:  بيع أََنِس ْبِن َماِلٍك أَنَُّو ُسِئَل َعنْ وعن 

 قال أيوب السختياىن : خيادعون ا كما خيادعون الصبيان ولو أتوا األمر على وجهو كان أىون 

                                           
 ( ٖ٘٘أخرجو البخاري ) -ٔ
 ( ٙٗ /ٙؾبموع الفتاوى ) -ٕ



ٕٛ 
 

ُل ِفيِو الرّْبَا بِاْلبَ ْيعِ روى ابن أىب بطة عن  : يَْأٌب َعَلى النَّاِس َزَماٌن ُيَسَتحَّ  (ٔ)قَاَل اأَلْوزَاِعيُّ

ل الربا مل حيرم ّٓرد صورتو ولفظو, وإَّنا حرم غبقيقتو ومعناه ومقصوده, وىى قائمة ُب اغبي:  أصل مهم
 الربوية كقيامها ُب صرحيو سواء

 المعاريض  

َوِىَي َأْن يَ َتَكلََّم :  قال شيخ اإلسالمىي كالم يفهم منو غًن ما أراده القائل  المعاريض:
رُُه أَنَُّو َقَصَد ِبِو َمْعىًن آَخرَ  ُم َغي ْ  (ٕ)الرَُّجُل ِبَكاَلٍم َجائٍِز يَ ْقِصُد بِِو َمْعىًن َصِحيًحا َويَ تَ َوىَّ

 : يدور بٌن األحكام اػبمسة  حكم المعاريض

كل ما ُحرم بيانو نو فالتعريض فيو حرام ألنو كتمان , و : أن كل ما وجب بيا ذلكوضابط 
 .فالتعريض فيو جائز بل واجب إن أمكن وإن كان بيانو جائز فالتعريض دائر بٌن االستحباب واعبواز

اْلَمَعارِيِض , أَنَُّو قَاَل: " ِإنَّ ُب موقوفاً  ِعْمرَاَن ْبِن اغبَُْصٌْنِ روى البيهقي والبخاري من حديث 
 (ٗ), َعِن اْلَكِذِب " (ٖ)َلَمْنُدوَحةً 

فَ َقاَل: َكْيَف الُغاَلُم؟  فدخل الدار : َماَت اْبٌن أِلَيب طَْلَحَة,روى البخاري من حديث أنس
 (ٔ)قَاَلْت أُمُّ ُسَلْيٍم: َىَدأَ نَ َفُسُو, َوأَْرُجو َأْن َيُكوَن َقِد اْستَ رَاحَ 

                                           
 ( بسند مرسلٖٜٔ /ٙٛأخرجو البغوى ُب شرح السنة ) -ٔ
 (ٕٓٔ /ٙؾبموع الفتاوى) -ٕ
 مندوحة أي متسع , يقال انتدح بطن فالن أي اتسع  -ٖ
( وأخرجو ٜٗٓٔ( وضعفو األلباين ُب الضعيفة )ٚ٘ٛ( والبخاري ُب األدب اؼبفرد )ٕٕٗٛٓأخرجو البيهقي ) -ٗ

 ( وقال اؽبيثمي : رجالو رجال الصحيح ٕٔٓالطرباين ُب الكبًن )



ٕٜ 
 

 فقولو " ىدأ نفسو " مشعراً بالنوم  الصيب اؼبريض تعاَبففهم من ذلك أبو طلحة أن 

ِتِو َوأَرَاَدْت ِىَي أَنَُّو انْ َقَطَع بِاْلُكلّْيَِّة بِاْلمَ  ْوِت َوَذِلَك قَ ْوؽُبَا َوأَْرُجو َواْلَعِليُل ِإَذا نَاَم َأْشَعَر ِبَزَواِل َمَرِضِو أَْو ِخفَّ
نْ َيا َوَأملَِ اْلَمَرِض أَنَُّو اْستَ رَاَح ُفِهَم ِمْنُو أَنَُّو اسْ  تَ رَاَح ِمَن اْلَمَرِض بِاْلَعاِفَيِة َوُمرَاُدَىا أَنَُّو اْستَ رَاَح ِمْن َنَكِد الدُّ

ُر ُمطَاِبٍق ِلأْلَْمِر الَِّذي َفِهَمُو أَبُو طَْلَحة  (ٕ) َفِهَي َصاِدَقٌة بِاْعِتَباِر ُمرَاِدَىا َوَخبَ رَُىا ِبَذِلَك َغي ْ

 من طريف المعاريض:

َصابَِة بِاْلَعٌْنِ فَ رََأى بَ ْغَلًة ِلُشَرْيٍح  كان للقاضي شريح بغلو فرأىا َرُجٌل ِمْن بَاِىَلَة َعُيونًا َأْي َكِثًَن اإْلِ
َها فَ َقاَل ِإن ََّها ِإَذا َرَبَضْت اَل تَ ُقوُم َحىتَّ تُ َقاَم فَ َقاَل ُأفّّ ُأفّّ فَ  ْت ِمْنُو َسِلمَ فَُأْعِجَب َِّٔا َفَخِشَي ُشَرْيٌح َعَلي ْ

َا أَرَاَد ُشَرْيٌح بَِقْوِلِو َحىتَّ تُ َقام َأي َحىتَّ يقيمها ا تَ َعاىَل   (ٖ)َوِإَّنَّ

طَائَِفًة ِمْن اْلُمْشرِِكٌَن َوُىَو ُب نَ َفٍر ِمْن َأْصَحابِِو, فَ َقاَل  -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -َلِقَي النَّيبُّ وؼبا 
: َْحُْن ِمْن َماٍء فَ َنَظَر بَ ْعُضُهْم إىَل -َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -فبَّْن أَنْ ُتْم؟ فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو اْلُمْشرُِكوَن: 

ُهْم, َواْنَصَرُفوا  (ٗ)«بَ ْعٍض, فَ َقاُلوا: َأْحَياُء اْلَيَمِن َكِثًٌن, فَ َلَعلَُّهْم ِمن ْ

غاية من ناحية الوسيلة فاؼبعرض: يتكلم حبق وينطق زبتلف اغبيل عن اؼبعاريض من حيث الوسيلة وال
 بصدق , اتال: يقصد بالقول ما ال حيتملو اللفظ وال يقتضيو

عَرض فعل واجب أو مستحب أو مباح
ُ

 أما من ناحية الغاية يقصد اؼب

                                                                                                                       
 ( ٖٔٓٔأخرجو البخاري ) -ٔ
 (ٜٗ٘/ ٓٔفتح الباري ) -ٕ
 ( ٜ٘٘, ٜٗ٘/ٓٔالباري ) فتح -ٖ
 (ٓ٘ٔ /ٖإغاثة اللهفان ) -ٗ



ٖٓ 
 

 اتال : إسقاط واجب أو فعل ؿبرم

ْل َعَلى اغْبَاِئِط َما ِشْئت, فَ َقاَل: َكْم َقاَل َلُو اْلُمْشرَتِي: َكْم رَبْمِ باع شريح إىل رجل ناقة ف ُل؟ فَ َقاَل: اضبِْ
ا قَ َبَضَها  ُرَىا؟ قَاَل: الرّْيُح اَل تُ ْلَحُق, فَ َلمَّ رَبِْلُب؟ قَاَل: اْحِلْب ُب َأيّْ إنَاٍء ِشْئت, فَ َقاَل: َكْيَف َسي ْ

ْد َشْيًئا ِمْن َذِلَك, َفَجاَء إلَْيِو َوقَا  َل: َما َوَجْدت َشْيًئا ِمْن َذِلَك, فَ َقاَل: َما َكَذبْ ُتكاْلُمْشرَتِي ملَْ جيَِ

ِو, َوَسَأَل َرُجٌل َعْن اْلَمْرَوزِيّْ َوُىَو ُب َداِر َأضْبََد ْبِن َحْنَبٍل, َفَكرَِه اػْبُُروَج إلَْيِو, فَ َوَضَع َأضْبَُد إ  ْصبَ َعُو ُب َكفّْ
 ْصَنُع اْلَمْرَوزِيّْ َىاُىَنا؟َوَما يَ  فَ َقاَل: لَْيَس اْلَمْرَوزِيّْ َىاُىَنا

ٌٍن, َفَصاَدف َ  ْتُو َوَقْد َقَضى رََأْت اْمَرأَُة َعْبِد اللَِّو ْبِن َرَواَحَة َعْبَد اللَِّو َعَلى َجارِيٍَة َلُو, َفَذَىَبْت َوَجاَءْت ِبِسكّْ
َها َلوَ  َجْأُتك, فَأَْنَكَر, فَ َقاَلْت: فَاقْ رَْأ إْن ُكْنت َحاَجَتُو, فَ َقاَلْت: َلْو َوَجْدُتك َعَلى اغْبَاِل الَِِّت ُكْنت َعَلي ْ

 َصاِدقًا, فَ َقاَل:

 َشِهْدت بَِأنَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ ... َوَأنَّ النَّاَر َمثْ َوى اْلَكاِفرِيَنا

 َوأَنَّ اْلَعْرَش فَ ْوَق اْلَماِء طَاٍف ... َوفَ ْوَق اْلَعْرِش َربُّ اْلَعاَلِميَنا

ِميَناَورَبِْمُلُو َماَلئِ  َلِو ُمَسوّْ  َكٌة ِكرَاٌم ... َماَلِئَكُة اإْلِ

ْبت َبَصرِي  (ٔ)فَ َقاَلْت: آَمْنُت ِبِكَتاِب اللَِّو وََكذَّ

 

 

                                           
 (ٔ٘ٔ /ٖإغاثة اللهفان ) -ٔ


