مبحث الحيل
تعريف الحيلة لغة  :جودة النظر والقدرة على دقة التصرف
شرعاً  :ما يتوصل بو إىل اؼبقصود بطريق خفى أو ىي الطرق اػبفية إيل حصول الغرض
تعريف جامع للحيل المحرمة  :ما يتوصل ّٔا اىل استحالل ا﵀رمات واسقاط الواجبات وتعطيل
مقاصد الشرع من الوسائل الىت ظاىرىا اغبل شرعا وباطنها اسقاط اغبكم
الحيل الجائزة  :كل طريق مشروع يرتتب على سلوكو ربقيق مقاصد الشارع من فعل ما أمر ا﵁ بو
واجتناب ما هنى ا﵁ عنو واقامة اغبق وقمع الباطل
الحيل الغير جائزة  :كل طريق يرتتب عليو ابطال مقاصد الشارع أو العبث ّٔا من اسقاط للواجبات
وارتكاب للمحرمات وقلب اغبق باطالً والباطل حقاً .
سد الذرائع
لغة  :ىو الوسيلة إىل الشيء واعبمع ذرائع ,والوسيلة  :ىي التوصل إىل الشيء
شرعاً  :فهي الشيء الذى أصلو حل لكنو يفضى إىل ؿبرم
أو  :ىو ما استخدم كوسيلة إىل ؿبرم
الذريعة واغبيلة قد جيتمعان وقد يفرتقان فاغبيلة ذبمع مع الذريعة عن القصد وكل منهما يفرتق عن
االخر فيما عدا ذلك  .فتوجد ذريعة ليست حيلة وحيلة ليست ذريعة وذريعة ىي حيلة .
أمثلة علي ذلك :
ٔ -ما ىو ذريعة وىو فبا حيتال بو ,كاعبمع بٌن السلف والبيع
مثال ذلك  :يقرضو ألفا ويبيعو ما ىو دبائة ألف ومئة نسيئة.
ٔ

ٕ -ما ىو ذريعة وال حيتال بو  ,كسب األوثان ذريعة إىل سب ا﵁
ٖ -ما حيتال بو من اؼبباحات ُب األصل وليس بذريعة مثال ذلك أغالء الثمن إلسقاط الشفعة .
يقول ابن القيم  :إذا حرم ا﵁ تعاىل شيئاً ولو وسائل وطرق تفضى إليو فإنو حيرمها ودينعها ربقيقاً
لتحرديو وتثبيتاً لو ومنعاً أن يقرب ضباه ولو أباح الوسائل والذرائع اؼبقضية إليو لكان نقضاً للتحرًن

(ٔ)

تقسيم الوسائل باعتبار ما تؤدى إليو إلى األقسام األتية:
ٔ -وسيلة موضوعة لإلفضاء إىل مفسدة وال تؤدى إىل غًنىا  ,مثل  :الزنا وشرب اػبمر.
ٕ -وسيلة موضوعو لإلفضاء إىل مباح قُصد ّٔا التوسل إىل ؿبرم  ,مثل  :نكاح ا﵀لل وا﵀لل لو.
ٖ -وسيلة موضوعو لإلفضاء إىل مباح مل يقصد ّٔا التوصل إىل مفسدة ولكنها مفضيو إليها غالباً
ومفسدهتا أرجح من مصلحتها  ,مثل  :الصالة من غًن سبب ُب أوقات النهى  -سب آؽبة اؼبشركٌن.
ٗ-وسيلة موضوعو لإلفضاء إىل مباح ومل يقصد ّٔا التوصل إىل مفسدة وقد تفضى إىل اؼبفسدة
ومصلحتها أرجح من مفسدهتا (فعل ذوات األسباب ُب أوقات النهى).
بالنسبة للقسم األول فهو ؿبرم  ,والقسم الرابع فهو مباح حبسب اؼبصلحة اؼبتولدة  ,وأما القسم الثاين
والثالث جاءت الشريعة باؼبنع منو .

األدلة على ما سبق ذكره:
ٔ -قال تعاىل﴿ وَال تَسبُّوا الَّ ِذين ي ْدعو َن ِمن د ِ
ون اللَّ ِو فَيَ ُسبُّوا اللَّوَ َع ْد ًوا بِغَ ًِْن ِع ْل ٍم﴾ [:ٔٓٛاألنعام]
ََ ُ ْ ُ
َ ُ
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 (ٖ)ٜٔٓ /
ٕ

فعل ما ال جيوز]
ِ
ِ ِ
ٌن ِم ْن ِزينَتِ ِه َّن﴾ [ٖٔ:النور]
ٕ -قال تعاىل﴿ َوَال يَ ْ
ض ِربْ َن بِأ َْر ُجل ِه َّن ليُ ْعلَ َم َما ُخيْف َ
فمنعهن من الضرب باألرجل وإن كان جائزا ُب نفسو؛ لئال يكون سببا إىل ظبع الرجال صوت
اػبلخال فيثًن ذلك دواعي الشهوة.
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
اغبُلُ َم ِمْن ُك ْم ﴾
ين َملْ يَْب لُغُوا ْ
ين َملَ َك ْ
ت أَْديَانُ ُك ْم َوالذ َ
ين َآمنُوا ليَ ْستَأْذنْ ُك ُم الذ َ
ٖ -قال تعاىل{ يَا أَيُّ َها الذ َ

[:٘ٛالنور]

فأمر باالستئذان ُب ىذه األوقات لإلدياء والعبيد واألطفال والصغار لكون دخوؽبم بغًن استئذان فيها
مظنة االطالع على العورات .
ٗ -أن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم كان يكف عن قتل اؼبنافقٌن مع كونو مصلحة -لئال يكون ذريعة
إىل تنفًن الناس عنو وقوؽبم :إن ؿبمدا يقتل أصحابو.
٘ -النهى عن اػبروج عن اغبكام وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصالة سداً لذريعة الفساد العظيم
والشر الكثًن بقتاؽبم .
ال رس ُ ِ
روى الشيخان من حديث عب ِد ِ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :إِن ََّها
ا﵁ بن مسعود  ,قَ َ
َْ
ول ا﵁ َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ستَ ُكو ُن ب ع ِدي أَثَرةٌ وأُمور تُْن ِكرونَها» ,قَالُوا :يا رس َ ِ
ال:
ك؟ قَ َ
ف تَأْ ُم ُر َم ْن أ َْد َرَك ِمنَّا َذل َ
ول ا﵁َ ,كْي َ
َْ
َ ٌَُ ُ َ
َ َُ
َ
(ٔ)
اغبَ َّق الَّ ِذي َعلَْي ُك ْمَ ,وتَ ْسأَلُو َن ا﵁َ الَّ ِذي لَ ُك ْم»
«تُ َؤُّدو َن ْ

ٔ -أخرجو البخاري (ٖٓ )ٖٙومسلم (ٖٗ)ٔٛ
ٖ

وؼبا خلع أىل اؼبددية يزيد بن معاوية ٖٙه أرسل إليهم جيشاً قوامو ٓٓٓ٘ٔ بقيادة مسلم بن عقبة
فحاصر اؼبدينة ُب يوم اغبره وأباح اؼبدينة ثالثة أيام وقتل خلقاً كثًناً ٓٓ ٚمن أشراف الناس وقرائها
وانتهب ماالً كثًناً ووقعوا على النساء حىت ولدت ألف امرأة بعد اغبره من غًن زوج.
شروط اػبروج على اغباكم إن ظهر منو كفر بواحاً
ٔ -وقوعو ُب الكفر البواح الذى عندنا من ا﵁ فيو برىان.
ٖ -القدرة على إزالتو.

ٕ -إقامة اغبجة عليو.
ٗ -القدرة على تنصيب مسلم مكانو .

٘ -أال يرتتب على ىذا اػبروج مفسدة على اؼبسلمٌن أعظم من مفسدة بقائو
وإقامة اغبجة تعىن التأكد من توفر شروط تكفًن اؼبعٌن :
ٔ -العلم اؼبناُب لو اعبهل

ٕ -القصد اؼبناُب لو اػبطأ

ٖ -االختيار اؼبناُب لإلكراه

ٗ -عدم التأويل اؼبناُب لوجود التأويل

 -ٙالنهى عن التشبو بأىل الكتاب ُب أحاديث كثًنة :
ِ
وى ْم»
أ« -إِ َّن اليَ ُه َ
َّص َارى َال يَ ْ
صبُغُو َن ,فَ َخال ُف ُ
ود َوالن َ

(ٔ)

ِ
صلُّو َن ُِب نِ َعاؽبِِ ْمَ ,وَال ِخ َفافِ ِه ْم»
بَ « -خال ُفوا الْيَ ُه َ
ود فَِإن َُّه ْم َال يُ َ

ِ
َّاسع والْع ِ
ِ
اشَر»
جَ « -خال ُفوا الْيَ ُه َ
وموا الت َ َ َ
ود َو ُ
صُ
س ِمنَّا َم ْن تَ َشبَّوَ بِغَ ًِْننَا »
د« -لَْي َ

(ٕ)

(ٖ)

(ٔ)

اب  ,ومسلم (ٖٕٓٔ) باب ُِب ُـبَالََف ِة الْي ه ِ
ِ
ض ِ
الصْب ِغ
ود ُِب َّ
اب اػب َ
َ ٌ
َُ
ٔ -أخرجو البخاري ( )ٜٜ٘ٛبَ ُ
ٕ -أخرجو أبو داود (ٕ٘ )ٙوصححو األلباين ُب صحيح اعبامع (ٕٖٓٔ)
ٖ -أخرجو عبد الرزاق ( )ٖٜٚٛوالبيهقي ُب شعب اإلديان ( )ٖٜ٘ٓمن حديث ابن عباس
ٗ

ألن ذلك يؤدى إىل اؼبوافقة ُب الباطن وا﵀بة واؼبودة .
اظبعوا ولِْل َكافِ ِرين ع َذ ِ
َّ ِ
ِ
يم}
َ َ ٌ
اب أَل ٌ
ين َآمنُوا َال تَ ُقولُوا َراعنَا َوقُولُوا انْظُْرنَا َو َْ ُ َ
 -ٚقال تعاىل{ يَا أَيُّ َها الذ َ
[ٗٓٔ:البقرة]
هن اىم سبحانو أن يقولوا ىذه الكلمة مع قصدىم ّٔا اػبًن لئال يكون قوؽبم ذريعة إىل التشبو باليهود
ُب أقواؽبم وخطأّم.
 -ٛأن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم [هنى عن بناء اؼبساجد على القبور ],ولعن من فعل ذلك ,وهنى
[عن ذبصيص القبور وتشريفها ,وازباذىا مساجد وعن الصالة إليها وعندىا] ,وعن إيقاد اؼبصابيح
عليها ,وأمر بتسويتها وهنى عن ازباذىا عيدا .وعن شد الرحال إليها؛ لئال يكون ذلك ذريعة إىل
ازباذىا أوثانا واإلشراك ّٔا.
 -ٜهنى النيب أنو صلى ا﵁ عليو وسلم حرم اعبمع بٌن اؼبرأة وعمتها ,واؼبرأة وخالتها ,وقال :إنكم إذا
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم.
ٓٔ -أن السابقٌن األولٌن من اؼبهاجرين واألنصار ورثوا اؼبطلقة اؼببتوتة ُب مرض اؼبوت حيث يتهم
بقصد حرماهنا اؼبًناث بال تردد وإن مل يقصد اغبرمان ألن الطالق ذريعة .
ٔٔ -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 .
ٕٔ -أن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم هنى أن تقطع األيدي ُب الغزو لئال يكون ذريعة إىل إغباق ا﵀دود
بالكفار  ,وؽبذا ال تقام اغبدود ُب الغزو.

ٔ -أخرجو الرتمذي (٘ )ٕٜٙمن حديث عمرو بن العاص وصححو األلباين ُب الصحيحة (ٗ)ٕٜٔ
٘

الَ :كا َن رس ُ ِ
ٖٔ -روى اإلمام أضبد من حديث عب َد ِ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو
ا﵁ بْ َن ُع َمَر قَ َ
َْ
ول ا﵁ َ
َُ
ِ ِ (ٔ)
ي ْن هى إِ َذا َكا َن ثََالثَةُ نَ َف ٍر ,أَ ْن ي تَ نَاجى اثْنَ ِ
ان ُدو َن الثَّالث "
ََ
َ َ

َو َسلَّ َم "

ِأل َّ ِ
السوءَ.
ك ذَ ِر َيعةٌ َإىل ُح ْزنِِو َوَك ْس ِر قَ ْلبِ ِو َوظَن ِّْو ُّ
َن ذَل َ
ِ ِ ِ ِِ
ّْق ِمن ِشر ِاء ص َدقَتِ ِو ولَو وج َدىا تُباع ُِب ُّ ِ
صد َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
يما َخَر َج َعْنوُ
ٗٔ -أَنَّوُ َمنَ َع الْ ُمتَ َ
السوق َسدِّا ل َذر َيعة الْ َع ْود ف َ
ِ ِ
لِلَّ ِو َولَ ْو بِعِ َو ِض ِو فإن ىذا أَفْطَ ُم لِلنُّ ُف ِ
ت َعْنوُ لِلَّ ِو ,وَب عدم النهى َذ ِر َيعةً َإىل
وس َع ْن تَ َعلُّق َها دبَا َخَر َج ْ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
يمتِ َها.
َّحيُّ ِل َعلَى الْ َفق ًِن بأَ ْن يَ ْدفَ َع إلَْيو َ
الت َ
ص َدقَةَ َمالو ٍُبَّ يَ ْش َرت َيها مْنوُ بأَقَ َّل م ْن ق َ
ول اللَّ ِو صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم عن ب ي ِع ّْ ِ ِ ِ
ب أ َّ
َن َى َذا َسدِّا لِ َذ ِر َيع ِة
٘ٔ -نَ َهى َر ُس ُ
ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ
َ
الس َال ِح ُب الْفْت نَةَ ,وَال َريْ َ
اإلعانَِة علَى الْمع ِ
صيَ ِة
ِْ َ َ َ ْ
َن ُعمر بْن اػبَطَّ ِ
اب
روى البخاري من حديث َعْب َد اللَّ ِو بْ َن عُ َمَر َر ِض َي اللَّوُ َعْن ُه َماَ ,كا َن ُحيَد ُ
ّْث :أ َّ َ َ َ
ِ
ِ
استَأْ َمَرُه
صد َ
َّق بَِفَر ٍس ُِب َسبِ ِيل اللَّو ,فَ َو َج َدهُ يُبَاعُ ,فَأ ََر َاد أَ ْن يَ ْش َِرتيَوٍُُ ,بَّ أَتَى النِ َّ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ,فَ ْ
َّيب َ
تَ َ
(ٕ)
ك»
فَ َق َ
ص َدقَتِ َ
ال« :الَ تَ ُع ْد ُِب َ
ِ ِ
ِِ
الص ْف ِح؛ لِئَ َّال يَ ُكو َن
صا ِر بِالْيَ ِدَ ,وأ ََمَرُى ْم بِالْ َع ْف ِو َو َّ
 -ٔٙأَنَّوُ تَ َع َاىل نَ َهى الْ ُم ْؤمن َ
ٌن ُِب َم َّك َة َع ْن االنْت َ
ِ
ض ِاء و ِ ِ
وع َما ُىو أ َْعظَم َم ْفس َد ًة ِم ْن َم ْفس َدةِ ِْ
صلَ َحةُ ِح ْف ِظ
ص ُارُى ْم ذَ ِر َيعةً َإىل ُوقُ ِ
احت َمال الضَّْي ِمَ ,وَم ْ
اإل ْغ َ َ ْ
انْت َ
َ
َ
ُ َ
وس ِهم وِدينِ ِهم وذُّْريَّتِ ِهم ر ِاجحةٌ علَى م ِ ِ ِ
ِ
صا ِر َوالْ ُم َقابَلَ ِة.
نُ ُف ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
صلَ َحة االنْت َ

ٍ
روى النسائي من حديث ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس :أ َّ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو
َن َعْب َد َّ
َص َحابًا لَوُ أَتَ ْوا النِ َّ
الر ْضبَ ِن بْ َن َع ْوفَ ,وأ ْ
َّيب َ
ال« :إِ ّْين
ول اللَّ ِو ,إِنَّا ُكنَّا ُِب ِعوز َوَْْح ُن ُم ْش ِرُكو َن ,فَلَ َّما َآمنَّا ِص ْرنَا أ َِذلَّةً ,فَ َق َ
َو َسلَّ َم ِدبَ َّكةَ فَ َقالُوا :يَا َر ُس َ
ِ
ت بِالْ َع ْف ِو ,فَ َال تُ َقاتِلُوا» فَلَ َّما َح َّولَنَا اللَّوُ إِ َىل
أُم ْر ُ
ٔ -أخرجو أضبد (٘ )ٙٓٚإسناده صحيح على شرط الشيخٌن.
ص َدقَتَوُ؟
ابَ :ى ْل يَ ْش َِرتي َّ
ٕ -أخرجو البخاري ( )ٜٔٗٛبَ ٌ
الر ُج ُل َ
ٙ

ِ
ِ
الْم ِدين ِة ,أَمرنَا بِالْ ِقت ِال ,فَ َك ُّفوا ,فَأَنْزَل اللَّو عَّز وج َّل{ :أَ َمل تَر إِ َىل الَّ ِذ ِ
يموا
َ
َ ُ َ ََ
يل َؽبُ ْم ُك ُّفوا أَيْديَ ُك ْم َوأَق ُ
َ
ْ َ
َ َ ََ
ين ق َ
(ٔ)
الص َال َة} [النساء]ٚٚ :
َّ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ْم ِو بِالْب ِ
ك ذَ ِريعةً َإىل حك ِ
ول:
اط ِل َويَ ُق ُ
 -ٔٚهنى الشارع أن حيكم القاضي بع ْلمو؛ لئَ َّال يَ ُكو َن ذَل َ َ
َ
ُ
َح َك ْمت بِعِْل ِمي.
َن رس َ ِ
ِ
الَ« :ال َِحي ُّل
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ول اللَّو َ
 -ٔٛروى الرتمذي من حديث َعْب َد اللَّو بْ َن َع ْم ٍرو أ َّ َ ُ
(ٕ)
ف وب يع ,وَال َشرطَ ِ
س ِعْن َد َك»
ان ُِب بَْي ٍعَ ,وَال ِربْ ُح َما َملْ يُ ْ
َسلَ ٌ َ َْ ٌ َ ْ
ض َم ْنَ ,وَال بَْي ُع َما لَْي َ
ٌن سلَ ٍ
ص َّحَ ,وإََِّّنَا َذ َاك ِأل َّ
َن
والنهى ىنا أَ ْن َْجي َم َع َّ
ف َوبَْي ٍع َوَم ْعلُ ٌ
َح َد ُُهَا َع ْن ْاْل َخ ِر َ
وم أَنَّوُ لَ ْو أَفْ َرَد أ َ
الر ُج َل بَ ْ َ َ
ضو أَلْ ًفا ويبِيعو ِس ْلعةً تُسا ِوي َشبَ ِاَّنِائٍَة بِأَلْ ٍ
اقِْ َرتا َن أ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ُخَرى.
فأْ
َحدُهَا ب ْاْل َخر َذر َيعةٌ َإىل أَ ْن يُ ْقر َ ُ َ َ َ ُ َ َ
 -ٜٔروى البخاري من حديث عب ِد اللَّ ِو ب ِن مسع ٍ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو
ال :قَ َ
ود َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ ,قَ َ
ال النِ ُّ
َْ
َّيب َ
ْ َ ُْ
(ٖ)
وسلَّم« :الَ تُب ِ
اش ُر اؼب ْرأَةُ اؼب ْرأََة ,فَتَ ْن َعتَ َها لَِزْوِج َها َكأَنَّوُ يَْنظُُر إِلَْي َها» وىذا من أعظم أبواب سد الذرائع
َ
ََ َ
َ َ
حىت ال دييل القلب وميلو ؽبا حبضور صورهتا إىل وصفت لو ُب نفسو .
ب ,عن أَبِ ِيو ,عن جد ِ
ال رس ُ ِ
ّْه ,قَ َ
ول اللَّو َ
صلَّى ا﵁ُ
َْ َ
ٕٓ -روى أبو داود من حديث َع ْم ِرو بْ ِن ُش َعْي ٍ َ ْ
ال :قَ َ َ ُ
علَي ِو وسلَّم« :مروا أَوَال َد ُكم بِ َّ ِ
ِِ
وى ْم َعلَْي َهاَ ,وُى ْم أَبْنَاءُ َع ْش ٍر َوفَ ّْرقُوا
ٌنَ ,و ْ
الص َالة َوُى ْم أَبْنَاءُ َسْب ِع سن َ
اض ِربُ ُ
َ ْ َ َ َ ُُ ْ ْ
ِ (ٗ)
ضاج ِع»
بَْي نَ ُه ْم ُِب الْ َم َ

ٔ -أخرجو النسائي ( )ٖٓٛٙوصححو األلباين
ٕ -أخرجو الرتمذي (ٖٕٗٔ) وصححو األلباين ُب صحيح اعبامع (ٗٗ)ٚٙ
ٖ -أخرجو البخاري (ٕٓٗ٘) باب  :الَ تُب ِ
اش ِر اؼب ْرأَةُ اؼب ْرأَةَ فَتَ ْن َعتَ َها لَِزْوِج َها
َ
َ َ
ٗ -أخرجو أبو داود (٘ )ٜٗوصححو األلباين ُب اإلرواء ()ٕٜٛ
ٚ

ِأل َّ ِ
ِ
اصلَةَ الْ ُم َحَّرَم َة بَِو ِاسطَِة ّْاربَ ِاد الْ ِفَر ِ
اش َوَال ِسيَّ َما
َن َذل َ
ك قَ ْد يَ ُكو ُن َذ ِر َيع ًة َإىل نَ ْس ِج الشَّْيطَان بَْي نَ ُه َما الْ ُم َو َ

َم َع طول الوقت

(ٔ)

وعليو ما صدر من أبينا آدم عليو السالم الوقوع ُب النهى  ,أما ما صدر من إبليس فهو عصيان األمر
وترك للفرض
يقول ابن القيم بعدما ذكر  99دليالً على سد الذرائع  :ولْنَ ْقتَ ِ
ص ْر َعلَى َى َذا الْ َع َد ِد ِم ْن ْاأل َْمثِلَ ِة
َ
ِِ
وه َو َعلِ َم أَن ََّها
اىا َد َخ َل ْ
َظبَ ِاء اللَّ ِو ْ
الْ ُم َوافِ ِق ِأل ْ
صَ
اعبَنَّةَ ,تَ َف ُاؤًال بِأَنَّوُ َم ْن أ ْ
اغبُ ْس َىن الَِِّت َم ْن أ ْ
صى َىذه الْ ُو ُج َ
َح َ
َح َ
َح َك ِام ِو,
ِم ْن الدّْي ِن َو َع ِم َل َِّٔا َد َخ َل ْ
الر ّْ
اجتَ َم َع لَوُ َم ْع ِرفَةُ أ ْ
َظبَ ِاء َّ
ب تَ َع َاىل َوَم ْع ِرفَةُ أ ْ
اعبَنَّةَ؛ إ ْذ قَ ْد يَ ُكو ُن قَ ْد ْ
ِ
ِ
اب َس ّْد َّ
الذ َرائِ ِع ربع الشريعة ؛ ووجو ذلك فَِإنَّوُ أ َْمٌر َونَ ْه ٌي,
كأْ
َوللَّ ِو َوَراءَ ذَل َ
َظبَاءٌ َوأ ْ
َح َك ٌامَ .وبَ ُ
َّاين :و ِسيلَةٌ َإىل الْم ْقص ِ
ِ
ص ٌِ ِِ ِ
ود,
َ ُ
َح ُد ُُهَاَ :م ْق ُ
َو ْاأل َْم ُر نَ ْو َعان؛ أ َ
ود لنَ ْفسوَ ,والث َ
ِ
َح ُد ُُهَاَ :ما يَ ُكون الْمْن ِه ُّي َعْنوُ َم ْفس َد ًة ُِب نَ ْف ِس ِو ,والث ِ
َّاينَ :ما يَ ُكو ُن َو ِسيلَةً َإىل
َوالن ْ
َّه ُي نَ ْو َعان؛ أ َ
َ
َ
َ
(ٕ)
الْم ْفس َدةِ؛ فَصار س ُّد َّ ِ
ِ
ضي ِة َإىل ْ ِ
َح َد أ َْربَ ِاع الدّْين
اغبََرام أ َ
الذ َرائ ِع الْ ُم ْف َ
ََ َ
َ َ
وباعبملة فقاعدة سد الذرائع ربع الشريعة كما قال غًن واحد من األئمة وذلك أن ا﵀رمات قسمان
مفاسد ومصال موصلة إليها  ,ومصاحل وذرائع موصلة إليها
فصار سد الذرائع اؼبفضية إىل اغبرام ربع الدين  ,ففتح باب سد الذرائع مثل سد باب الذرائع إىل
القربات وكالُها مناقض للشريعة.

اغبََرِام (ٖ )ٔٔٓ/وما بعدىا
ص ٌل ْاأل َِدلَّةُ َعلَى الْ َمْن ِع ِم ْن فِ ْع ِل َما يُ َؤّْدي َإىل ْ
ٔ -إعالم اؼبوقعٌن البن القيم فَ ْ
ٕ -إعالم اؼبوقعٌن (ٖ)ٕٔٙ /
ٛ

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
الغاية الواحدة قد تتعدد الوسائل اؼبوصلة إليها
ال جيوز االستمرار ُب الوسيلة الِت ال تفضى إىل الغاية أو الِت يرتتب عليها أضرار دبقاصد الشريعة أىم
من اؼبقصد األصلي
تعريف جامع للحيل المحرمة :ما يتوصل ّٔا إيل استحالل ا﵀رمات واسقاط الواجبات وتعطيل
مقاصد الشرع من الوسائل الِت ظاىرىا اغبل شرعا وباطنها اسقاط اغبكم .
وتنقسم الحيل باعتبار الحامل عليها إلى:
ِ ِ
ات ب ِ
ٔ -ما يتوصل ّٔا بِطَ ِر ٍيق مب ٍ ِ ِ ِ
اط ٍل
اح إ َىل إبْطَال َح وق أ َْو إثْبَ َ
َُ

[ فَ ِه َي َحَر ٌام ]

وع ُِب مكْروهٍ
ٍِ
ٖ -ما يتوصل ّٔا بِطَ ِر ٍيق مب ٍ ِ
َُ
اح إ َىل َس َال َمة م ْن ُوقُ ٍ َ ُ

[فَ ِه َي ُم ْستَ َحبَّةٌ ]

ِ ِ ِ
ات ح وق أَو دفْ ِع ب ِ
اط ٍل
ٕ -ما يتوصل ّٔا بطريق مباح إ َىل إثْبَ َ ْ َ َ
ٗ -ما يتوصل ّٔا بطريق مباح إِ َىل تَر ِك مْن ُد ٍ
وب
ْ َ

[فَ ِه َي َو ِاجبَةٌ ]

وىةٌ ]
[ فَ ِه َي َمكُْر َ

(ٔ)

قال ابن القيم  :أن باب اغبيل ا﵀رمة مداره على تسمية الشيء بغًن اظبو ,وعلى تغيًن صورتو مع بقاء
حقيقتو ,فمداره على تغيًن االسم مع بقاء اؼبسمى ,وتغيًن الصورة مع بقاء اغبقيقة

ٔ -فتح الباري (ٕٔ)ٖٕٙ /
ٕ -إغاثة اللهفان (ٔ)ٖ٘ٓ /
ٜ

(ٕ)

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 ـبالفاً ؼبا أبطن القلب لكان اؼبنافقون من أحسن الناس إدياناً حيث
شهدوا برسالة الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم
اب ر ِضي اللَّو عْنو علَى اؼبِْن ِرب قَ َ ِ
ول
ت َر ُس َ
دليل ذلك  :روى البخاري من ُع َمَر بْ َن اػبَطَّ ِ َ َ ُ َ ُ َ
الَ :ظب ْع ُ
َ
(ٔ)
ال بِالنّْ يَّ ِ
ِ
اتَ ,وإََِّّنَا لِ ُك ّْل ْام ِر ٍئ َما نَ َوى »
ول« :إََِّّنَا األ َْع َم ُ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
اللَّو َ
الش ِر َيع ِة َعلَى إِبْطَ ِال ُك ّْل ِحيلَ ٍةَ ,ك َما أَنَّوُ َال
يقول اإلمام الشاطبي  :إِ ْذ َال ديُْ ِك ُن إِقَ َامةُ َدلِ ٍيل ُِب َّ
يح ُكل ِحيلَ ٍة؛ فَِإََّّنَا ي بطُل ِمْن ها ما َكا َن مض ِّ ِ
ي ُق ِ
ص ِد الشَّا ِرِع خاصة وىذا متفق
ص ِح ِ ّْ
َُ
ادا ل َق ْ
يل َعلَى تَ ْ
َ ُ
َْ ُ َ َ
وم َدل ٌ
(ٕ)
عليو
ِ
مصلحة تنشأ من الْ ِف ْعل الْ َمأْ ُمور بِِو تَ َارة مثل الص ْدق والعفة
يقول ابن القيم  :إن الْ َ
َو ِْ
اإل ْح َسان َوالْع ْدل فَِإن مصاغبها ناشئة ِمْن َها
اإل ْحرام والتطهر بِالتُّر ِ
ِ
ِ ِ
الس ْعي بٌَن الصفى
اب َو َّ
َ
وتنشأ اؼبصلحة من األمر مثل الثَّاين التجرد ُب ْ َ
ِ
ِ
لحة بل
واؼبروة َورمي ْ
اعبمار َوَْْحو َذلك فَِإن َىذه ْاألَفْ َعال لَو ذبردت َعن ْاألَمر مل تكن منشأ ْ
ؼبص َ
اؼبصلحة ُب األمر بفعلها
الش َّْر ِعيَّة

َح َكام
اغبج َوإِقَ َامة ْ
الص َالة َو ْ
الص ْوم َو َّ
وتنشأ اؼبصلحة ْاألَمر َوالْ ِف ْعل معاً مثل َّ
اغبُ ُدود َوأ ْكثر ْاأل ْ

ٔ -أخرجو البخاري (ٔ)
ٕ -اؼبوافقات للشاطيب (ٖ)ٖٖ /
ٓٔ

وتنشأ اؼبصلحة من الْ َع ْزم الْ ُم َجّرد مثل ذبح إبراىيم إلظباعيل

(ٔ)

جاءت صبيع الشرائع حبفظ اغباجات اػبمس  :الدين – النفس -اؼبال -العقل -العرض
يقول الشاطبي في الموافقات :والراسخون من أىل العلم على أن مقاصد الشارع تعرف من
ألفاظ النصوص ومعانيها النظرية صبيعاً فينبغي أن ينظر إىل األلفاظ على وجو ال خيل باؼبعىن وإىل
اؼبعاين على وجو ال خيل باأللفاظ ومن زعم أن مقاصد الشارع ال تؤخذ إال من األلفاظ وظواىرىا
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
اإلفراط والتفريط ونظر إىل جانب من الشريعة دون جانب ,وذلك بُ ْع ٌد عن الصراط اؼبستقيم.
فالصواب الذي عليو أكثر العلماء اعتبار األمرين صبيعاً على وجو ال خيل فيو اؼبعىن النظري بالنص ,وال
النص باؼبعىن النظري
الجهات التى يعرف بها مقاصد الشارع:
ٔ -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
ٕ -اعتبار علل األمر والنهي دبعىن ؼباذا أمر الشارع ّٔذا الفعل؟  ,وؼباذا هنى عن ىذا؟ فإن كانت
العلة معلومة اتبعت ,فحيث وجدت وجد مقتضى األمر والنهي
ٖ -إن للشارع ُب شرع العبادات والعادات مقاصد أصلية ومقاصد تابعة

ٔ -مفتاح دار السعادة (ٕ)ٙٓ /
ٔٔ

مثال ذلك :النكاح فإنو مشروع ُب األصل للتناسل وىذا ىو القصد األول ويليو طلب
السكن واالزدواج والتعاون على اؼبصاحل الدنيوية واألخروية من االستمتاع باغبالل وغًن ذلك فهذا
مقصود الشارع بالقصد الثاين
أنواع المقاصد التابعة للمقاصد األصلية ثالثة أقسام:
ٔ -ما يقتضي تأكيد اؼبقاصد األصلية وتوثيقها.
ٕ -ما يقتضي زوال اؼبقاصد األصلية عيناً.
ٖ -ما ال يقتضي تأكيداً وال توثيقاً ولكنو مع ذلك ال يقتضي رفع اؼبقاصد األصلية وال إزالتها
ٗ -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
وسكوت الشارع عن الحكم على ضربين:
األول :أن يسكت عن و ألنو ال داعية لو تقتضيو وال موجب يقرر ألجلو كالنوازل الِت حدثت بعد
رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وما أحدثو السلف الصاحل راجع إىل ىذا القسم كجمع اؼبصحف
الثاىن  :أن يسكت عنو الشارع وموجبو اؼبقتضي لو قائم فلم يقرر فيو حكم عند نزول النازلة زائد على
ما كان ُب ذلك الزمان فالسكوت ُب ىذا الضرب كالنص على أن قصد الشارع أن ال يزاد وال ينقص

أقسام الحيل
القسم األول اغبيل اعبائزة :وىي ما كان اؼبقصود منها جائزاً شرعاً من إثبات حق أو رفع باطل وىذا
القسم يتنوع باعتبار الطرق اؼبفضية إليو إىل نوعٌن:
النوع األول :أن تكون اغبيلة جائزة موضوعة لذلك اؼبقصود شرعاً ومن أمثلة ذلك اؼبعاريض
ٕٔ

النوع الثاين :أن تكون اغبيلة جائزة ولكنها مل توضع بالقصد األول لذلك اؼبقصود شرعاً.
ومن أمثلة ذلك  :أن ينكح اؼبرأة ليعتز بأىلها أو ليستعٌن دباؽبا ,أو جبماؽبا فيما ال يغضب ا﵁ فإن
اؼبقصود جائز ولكن النكاح مل يوضع لذلك شرعاً على وجو القصد ,وإَّنا وضع بالقصد األول لطلب
النسل وعفة الزوجٌن عما حرم ا﵁
وقد أصبع الصحابة ومن بعدىم على ربرًن اغبيل ,ودليلو من عدة أوجو :
الوجو األول :أن اؼبقتضي ؽبذه اغبيل كان موجودا عندُهومع ذلك مل يعملوا بو ومل يدلوا عليو فعلم أهنا
مل تكن عندىم من الدين ُب شيء ,إذ لو كانت مشروعة ما استغىن عنها  ,وكذلك الطالق الثالث
إذا وقع ندم اؼبطلق ويتمنون الرجوع فلو كان ا﵀لل جائز لدلوا عليو وعملوا بو فكيف والنصوص
ٌ
جاءت بتحرديو
الوجو الثانى  :أن الكتب اؼبصنفة ُب أحاديث رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم وفتاوى الصحابة
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.
الوجو الثالث  :ومع أهنم مل يفتوا بشيء من ىذه اغبيل ,ومل يعملوا ّٔا مع قيام اؼبقتضي ؽبا والرغبة
إليها لو كانت جائزة ,فقد أفتوا بتحرديها وإنكا ِرىا ُب قضايا متعددة
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 .
القسم الثاني الحيل المحظورة  :وىي ما كان المقصود منها محرماً محظوراً وىذا القسم يتنوع
إلى ثالثة أنواع
ٖٔ

النوع األول :أن تكون اغبيلة ؿبرمة ُب نفسها مثل فسخ النكاح بالردة
فسخ النكاح بالردة ال يتم إال بعد انقضاء العدة  ,والصواب أن أهنا تقتل بعد ردهتا مباشرة
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 .
النوع الثاني  :أن تكون اغبيلة مباحة تفضي إىل اؼبقصود ا﵀ظور كما تفضي إىل غًنه من اؼبقاصد
اغبسنة كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس الِت حرم ا﵁ أو السلب أو النهب.
النوع الثالث :أن تكون اغبيلة مباحة شرعت لغًن ىذا اؼبقصود ا﵀ظور ,فيتخذىا ا﵀تال وسيلة إليو
كمن ُديلك مالو قبل اغبول البنو وزوجو ٍب يسرتده بعد فوات اغبول ليهرب من الزكاة.
وىذا النوع من الحيل  -اؼبقصود منو ؿبرماً والوسيلة اؼبباحة مل تشرع لو -حرام من جهتين:
من جهة الغاية واؼبقصود .ومن جهة الوسيلة والطريق.
 أما من جهة الغاية فألن ا﵀تال قصد بو إباحة ما حرم ا﵁ وإسقاط ما أوجبو ا﵁ تعاىل وأما من جهة الوسيلة فألنو ازبذ آيات ا﵁ ىزواً وقصد بالسبب ما مل يشرع لو ,بل قصدضاد الشارع ُب الغاية والوسيلة واغبكمة صبيعاً.
ضده فقد َّ
وىذا النوع من اغبيل على عدة أضرب:
الضرب األول :االحتيال غبل ما ىو حرام ُب اغبال كاغبيل الربوية ,وحيلة التحليل

ٗٔ

والحيل الربوية نوعا ولها مثاالن:
أن يضم العاقدان إىل العقد ا﵀رم عقداً ليس دبقصود ليتخلصا بو من التحرًن أيضاً ُب زعمهما
مثالٔ  :أن يتعاقدا على بيع ربوي جبنسو متفاضال سبر جيد بتمر أقل منو – صاعاً من األول
بصاعٌن من الثاين  ,ولكى يتم التخلص من اغبرمة بزعمهما يضمان إىل العوضٌن[التمر] أو إىل
أحدُها شيئاً آخر من غًن اعبنس ثوب مثالً أو منديالً أو قلماً  ,وليس ألحد اؼبتابعٌن غرض ولكن
ليتم التخلص من حرمة الربا ظاىراً.
مثالٕ  :اقرتض زيد من عمرو ألف على أن يردىا زيد ألف ومائتٌن وألجل أن يتخلصا من الربا يقوم
عمرو ببيع سلعة إىل زيد بٕٓٓٔ إىل رجل وبعد انقضاء البيع يقوم زيد ببيعها بعينها إىل عمرو
بٓٓٓٔ جنيو نقداً ُب اغبال (وىذا ما يسمى ببيع العينة)
مثال أخر  :أن يقرضو ألفاً بألف وطبسمائة فاغبيلة أن يقرضو ألف إال درىم ٍب يبيعو سلعة حقًنة
تساوى درىم خبمسمائة
الضرب الثاني :االحتيال على حل ما انعقد سبب ربرديو وىو صائر إىل التحرًن
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 .

٘ٔ

اح َم َىت
الزْو َج ِم ْن فَ ْس ِخ النّْ َك ِ
يقول ابن القيم  :ى َف َذا ُخ ْل ٌع َملْ يُ َشّْر ْعوُ اللَّوُ َوَال َر ُسولُوَُ ,وُى َو تَ َع َاىل َملْ ُديَ ّْك ْن َّ
اج ِر َوالتَّبَاغُ ِ
ض إذَا َخافَا أَ ْن َال
َشاءَ؛ فَِإنَّوُ َال ِزٌمَ ,وإََِّّنَا َم َّكنَوُ ِم ْن الطََّال ِقَ ,وَملْ َْجي َع ْل لَوُ فَ ْس ُخوُ َّإال ِعْن َد الت َ
َّش ُ
ِ ِ ِ ِ (ٔ)
ي ِقيما ح ُد ِ
ص باالفْت َداء
ُ َ ُ َ
ود اللَّو ,فَ َشَر َ
ع َؽبَُما الت َ
َّخلُّ َ
ومن اغبيل ا﵀رمة وىى غاية ُب القبح  :أن سبكن اؼبرأة ابن زوجها من غًنىا من نفسها ليقع عليها
لينفسخ نكاحها من أبيو حبجة أهنا أصبحت موطوءة ابنو فهذا ُب غاية القبح ومن الكبائر قال تعاىل﴿
َو َحالئِ ُل أَبْنَائِ ُك ُم﴾ [النساء ]ٕٖ :ومن زنا ّٔا االبن ال تسمى حليلة لغة وال شرعاً وال عرفاً
وكذلك آّامع ُب هنار رمضان إذا تغذى أو شرب أوالً ٍب جامع فليس عليو كفارة وىذا من ا﵀ال أن
ذبيزه الشريعة أو يأذن ُب الشرع بل عليو الكفارة من األٍب ُب األكل والشرب  ,ووجو ذلك  :أن آّامع
ال بد أن يعزم على اعبماع قبل فعلو وإذا عزم على اعبماع فقد تضمنت نيتو قطع الصوم فأفطر قبل
الفعل بالنية اعبازمة لإلفطار
الضرب الثالث :االحتيال على إسقاط ما ىو واجب ُب اغبال
مثال ذلك  :االحتيال على إسقاط اإلنفاق الواجب عليو ,وأداء الدين الواجب ,بأن ديلك مالو
لزوجتو  ,وكمن يدخل عليو رمضان فيسافر وال غرض لو من السفر سوى الفطر.
الضرب الرابع :االحتيال على إسقاط سبب وجوب ما مل جيب ,ولكنو صائر إىل الوجوب فيحتال
حىت دينع الوجوب
مثال ذلك :كاالحتيال على إسقاط الزكاة قبيل اغبول بتمليكو مالو لبعض أىلو ٍب اسرتجاعو

ٔ -إعالم اؼبوقعٌن (ٖ)ٕٔٛ /
ٔٙ

أمثلة للحيل المحرمة :
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو
بيع النجش :روى الشيخان من حديث ابْ ِن عُ َمَر َر ِض َي اللَّوُ َعْن ُه َما ,قَ َ
ال« :نَ َهى النِ ُّ
َّيب َ

َّج ِ
ش»
َو َسلَّ َم َع ِن الن ْ

(ٔ)

للمشرتى اغبق ُب زيادة السلعة إذا أراد شرائها ما مل يكن قام أحد بشرائها ولكن إذا قصد من وراء
الزيادة إضرار األخرين فهذا من ا﵀رم وىو النجش
خيار المجلس:
َن رس َ ِ
روى أبو داود من حديث َعْب ِد اللَّ ِو بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
ال:
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ول اللَّو َ
اص ,أ َّ َ ُ
اػبِيا ِر ما َمل ي ْف ِرتقَا ,إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن ص ْف َق َة ِخيا ٍر ,وَال َِحي ُّل لَو أَ ْن ي َفا ِر َق ص ِ
ِ
احبَوُ َخ ْشيَ َة أَ ْن
«الْ ُمتَبَايِ َعان بِ ْ َ َ ْ َ َ
َ
َ
ُ ُ
َ َ
(ٕ)
يَ ْستَ ِقيلَوُ»
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
ِ ِ
صْي ُد البَ ّْر
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
روى الرتمذي وأضبد من حديث َجابِ ِر بْ ِن َعْبد اللَّوَ ,ع ِن النِ ّْ
الَ « :
َّيب َ
(ٔ)
ِ
ص ْد لَ ُك ْم»
لَ ُك ْم َح َال ٌل َوأَنْتُ ْم ُح ُرٌمَ ,ما َملْ تَصي ُدوهُ أ َْو يُ َ
ٔ -أخرجو البخاري (ٕٕٗٔ) ومسلم ()ٔ٘ٔٙ
ٕ -أخرجو أبو داود ( )ٖٗ٘ٙوالنسائي (ٖ )ٗٗٛوحسنو األلباين ُب صحيح اعبامع (ٕ)ٙٙٚ
ٔٚ

قال ابن القيم  :اغبيل ثالثة أنواع:
ٔ -نوع ىو قربة وطاعة

ٕ -ونوع ىو جائز مباح

ٖ -ونوع ىو ؿبرم وـبادعة ﵁ تعاىل

(ٕ)

ورسولو

األدلة الشرعية على تحريم الحيل :
الدليل األول  :روى الشيخان عن جابِ ِر ب ِن عب ِد ا﵁ِ ,أَنَّو َِظبع رس َ ِ
ول
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
َ ْ َْ
ول ا﵁ َ
ُ َ َُ
اػبِْن ِزي ِر ,و ْاأل ِ ِ
ول
اػبَ ْم ِرَ ,والْ َمْيتَ ِةَ ,و ْ
َع َام الْ َفْت ِح َوُى َو ِدبَ َّكةَ« :إِ َّن ا﵁َ َوَر ُسولَوُ َحَّرَم بَْي َع ْ
يل :يَا َر ُس َ
َ ْ
َصنَام» ,فَق َ
اعبلُود ,ويست ِ ِ
ِ
ِ
الَ« :ال,
َّاس ,فَ َق َ
وم الْ َمْيتَ ِة ,فَِإنَّوُ يُطْلَى َِّٔا ُّ
الس ُف ُنَ ,ويُ ْد َى ُن َّٔا ُْ ُ َ َ ْ َ ْ
ا﵁ ,أ ََرأَيْ َ
ت ُش ُح َ
صب ُح َّٔا الن ُ
ِ
ال رس ُ ِ
ود ,إِ َّن ا﵁َ َعَّز َو َج َّل لَ َّما
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ِعْن َد ذَل َ
ك« :قَاتَ َل ا﵁ُ الْيَ ُه َ
ول ا﵁ َ
ُى َو َحَر ٌام»ٍُ ,بَّ قَ َ َ ُ
(ٖ)
َصبَلُوهٍُُ ,بَّ بَاعُوهُ فَأَ َكلُوا َشبَنَوُ»
وم َها أ ْ
َحَّرَم َعلَْي ِه ْم ُش ُح َ
ول :قَاتَ َل اللَّوُ فُالَنًا ,أَ َملْ يَ ْعلَ ْم أ َّ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم,
وَب رواية عن ُع َمَر َر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ ,يَ ُق ُ
َن النِ َّ
َّيب َ
(ٗ)
وىا»
قَ َ
ودُ ,حّْرَم ْ
ال« :لَ َع َن اللَّوُ اليَ ُه َ
وىا ,فَبَاعُ َ
وم فَ َج َّملُ َ
ُّح ُ
ت َعلَْي ِه ُم الش ُ
قولو  «االُ ،ى او اح ارام» ،ىل ىو عائد علي ىذه االفعال( الطالء والدىان واالستصباح ) أم ىو
عائد على البيع ؟

شعيب
ٔ -أخرجو الرتمذي ( )ٛٗٙوأضبد (ٗ )ٜٔٗٛبإسناد صحيح لغًنه وأبو داود (ٔ٘ )ٔٛوصححو َ
األرنؤوط  ,وضعفو األلباين ُب ضعيف اعبامع الصغًن (ٕٖٗ٘)
ٕ -إغاثة اللهفان (ٔ)ٖٛ٘ /
ِ
َصنَ ِام  ,ومسلم (ٔ)ٔ٘ٛ
اب بَْي ِع اؼبَْيتَة َواأل ْ
ٖ -أخرجو البخاري ( )ٕٕٖٙبَ ُ
ٗ -أخرجو البخاري (ٓ )ٖٗٙومسلم (ٕ)ٔ٘ٛ
ٔٛ

الجواب وىذا متوقف علي بداية السؤال ىل وقع عن البيع ؽبذا االنتفاع اؼبذكور أو وقع علي االنتفاع
اؼبذكور  ,واالول أظهر ؛ ألنو  مل خيربىم أوال عن ربرًن االنتفاع ,إَّنا اخربىم عند ربرًن البيع فأخربوه
 أهنم يبيعونو ؽبذا االنتفاع فلم يرخص ؽبم ُب البيع ومل ينهاىم عن االنتفاع اؼبذكور  .ويؤكد ىذا
جواز إطعام اؼبيتة كالب الصيد باالتفاق
الدليل الثاني  :قال تعاىل﴿ والْمطَلَّقات ي ت ربَّصن بِأَنْف ِس ِه َّن ثََالثَة قُر ٍ
وء َوَال َِحي ُّل َؽبُ َّن أَ ْن يَكْتُ ْم َن َما َخلَ َق
َ ُ َ ُ ََ َ ْ َ ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ص َال ًحا
َح ُّق بَِرّْدى َّن ُِب ذَل َ
ك إِ ْن أ ََر ُادوا إِ ْ
اللَّوُ ُِب أ َْر َحام ِه َّن إ ْن ُك َّن يُ ْؤم َّن باللَّو َوالْيَ ْوم ْاْلخ ِر َوبُعُولَتُ ُه َّن أ َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
يم﴾ [ :ٕٕٛالبقرة]
َوَؽبُ َّن مثْ ُل الذي َعلَْيه َّن بالْ َم ْع ُروف َول ّْلر َجال َعلَْيه َّن َد َر َجةٌ َواللَّوُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
أن ا﵁ حرم على اؼبرأة إن كانت حامالً أن تكتم ضبلها وإن كانت حائضاً أن تكتم حيضها  ,ودلت
اْلية على ربرًن اغبيل وصورىا كما يلى :
ٔ -أن تقول حضت وىي مل ربض ,لتمنع الزوج من اؼبراجعة.
ٕ -أن تقول مل أحض وىي قد حاضت ,لِتُ ْلزمو من النفقة ما ال يلزمو
ٖ -أن تكتم اغبمل لتفهم الزوج بطول أمد اؼبراجعة وحىت تلد فيتعذر اؼبراجعة.
ٗ -أن تكتم اغبمل لتلحق الولد بغًنه
اعبن َِّة إِ ْذ أَقْسموا لَيص ِرمنَّها م ِ
ٌن﴾ [:ٔٚ
صبِح َ
َُ َ ْ ُ َ ُ ْ
اى ْم َك َما بَلَ ْونَا أ ْ
وكذلك قولو تعاىل﴿ إِنَّا بَلَ ْونَ ُ
َص َح َ
اب َْ
القلم]

ٜٔ

ال رس ُ ِ
الدليل الثالث  :روى أبو عبد ا﵁ ابن بطو من حديث أَِيب ُىَريْ َرةَ  ,قَ َ
ول اللَّو َ
صلَّى ا﵁ُ
ال :قَ َ َ ُ
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
اغبِيَ ِل»
ود  ,فَتَ ْستَ ِحلُّوا َؿبَا ِرَم اللَّ ِو بِأ َْد َىن ْ
َعلَْيو َو َسلَّ َمَ« :ال تَ ْرتَكبُوا َما ْارتَ َكبَت الْيَ ُه ُ
الدليل الرابع  :روى البخاري عن أنس :أَ َّن أَبا ب ْك ٍرَ ,كتَب لَو فَ ِريضةَ َّ ِ ِ
ول اللَّ ِو
ض َر ُس ُ
َ ُ َ
الص َدقَة الَّتيك فَ َر َ
َ َ
ِ (ٕ)
ِ
ٍ
الص َدقَة»
ٌن ُْؾبتَ ِم ٍعَ ,خ ْشيَةَ َّ
ٌن ُمتَ َفّْرقَ ,والَ يُ َفَّر ُق بَ ْ َ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْيو َو َسلَّ َمَ « :والَ ُْجي َم ُع بَ ْ َ
َ
معين اغبديث :أن يكون لثالث نفر لكل واحد منهم أربعٌن شاه وجبت فيها الزكاة وىي ثالث شياه
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 .
والصواب  :أن اػبطاب ُب اغبديث السابق للمالك من جهة وللساعى من جهة أخرى فأمر كل واحد
منهما أال حيدث شيئاً من اعبمع والتفرق خشية الصدقة
الدليل الرابع  :روى الرتمذى وأبو داود عن َع ْم ِرو بْ ِن ُش َعْي ٍ
بَ ,ع ْن أَبِ ِيوَ ,ع ْن َجدّْهِ ,أ َّ
ول اللَّ ِو
َن َر ُس َ
ِ ِ ِ
ص ْف َقةَ ِخيَا ٍر َوَال َِحي ُّل لَوُ أَ ْن
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ال« :البَ يّْ َعان باػبيَا ِر َما َملْ يَتَ َفَّرقَا إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن َ
َ
(ٖ)
ي َفا ِر َق ص ِ
احبَوُ َخ ْشيَةَ أَ ْن يَ ْستَ ِقيلَوُ»
َ
ُ

ٔ -أخرجو ابن بطة ُب إبطال اغبيل (ٔ )ٗٙ /وقال األلباين ُب اإلرواء (ٖ٘٘ٔ) سنده جيد
ٕ -أخرجو البخاري (ٓ٘ٗٔ)
ٖ -أخرجو الرتمذي ( )ٕٔٗٚوأبو داود ( )ٖٗ٘ٙوحسنو األلباين ُب صحيح اعبامع الصغًن (ٗ)ٕٜٛ
ٕٓ

أمثلة لعقوبات أصحاب الحيل
اغبيلة

العقوبة

القصد منها

اىبطا منها صبيعاً
إنا ال نويل علي عملنا أحدا سألو
أوحرص عليو

أكل آدم من الشجرة

اػبلود ُب اعبنة

طلب االمارة والرياسة

طلب االمارة والرياسة

تطفيف الكيل واؼبيزان

االستزادة من اؼبال

جور السلطان فيأخذ أضعاف ما
يبخس

الغلول ُب الغنيمة

االستزادة من اؼبال

حرمان سهمو وربريق مالو

قتل الوارث ؼبورثو

االستزادة من اؼبال

اغبرمان من االرث والوصية

أصحاب اعبنة

منع الفقًن حقو وزيادة اؼبال

فأصبحت كالصرًن
ربرًن مؤبد

نكاح اؼبرأة ُب عدهتا من الغًن التعجيل ُب النكاح
الصيد ُب االحرام

االكل

ربرًن ما اصطاده وتغرًن شبنو

النظر ُب البيوت

االطالع علي عورات الناس

فقأ العٌن وىي ىدر

وا﵀رم :أن يقصد بالعقود الشرعية غًن ما شرعها ا﵁ تعاىل ورسولو لو .فيصًن ـبادعاً ﵁ تعاىل ورسولو
صلى ا﵁ تعاىل عليو وآلو وسلم ,كائداً لدينو ,ماكراً بشرعو ,فإن مقصوده حصول الشئ الذى حرمو
ا﵁ تعاىل ورسولو بتلك اغبيلة ,وإسقاط الذى أوجبو بتلك اغبيلة

(ٔ)

شبهات لمن أجازوا الحيل المحرمة:
ِ
َّمر
الشبهة األولى َ :ب الصحيحٌن قال النىب صلى ا﵁ تعاىل عليو وآلو وسلم لو" :ب َع الت َ
(ٔ)
ِِ
ِ
َّر ِاى ِم َجنِيباً"
َّراى ِمٍُ ,بَّ ا ْش َرت بالد َ
بالد َ
ٔ -اغاثة اللهفان (ٔ)ٖٛٛ /
ٕٔ

الجواب  :ليس فيو داللة على االحتيال بالعقود الِت ليست مقصودة
فقولو صلى ا﵁ تعاىل عليو وآلو وسلم " بع " يقتضى البيع الصحيح ,ومىت وجد البيعان على
الوجو الصحيح الذى جاز
ومن قال غًن ذلك فيلزمو اْلٌب:
حل بيع الكلب واػبنزير حبجة وأحل ا﵁ البيع .
نكاح اؼبتعة والشغار واؼبعتدة حبجة وأنكحوا االيامى منكم .
أكل السباع وشرب اػبمر حبجة وكلوا واشربوا وال تسرفوا.
الشبهة الثانية  :االستدالل بقصة أيوب  على اغبيل إلسقاط الواجبات
الجواب  :وأما ال قصة فلها فقو دقيق ,فإن امرأتو كانت لشدة حرصها على عافيتو وخالصو من دائو
تلتمس لو الدواء دبا تقدر عليو .فلما لقيها الشيطان وقال ما قال ,أخربت أيوب عليو السالم بذلك,
فقال :إنو الشيطانٍ ,ب حلف :لئن شفاه ا﵁ تعاىل ليضربنها مائة سوط ,فكانت معذورة ؿبسنة َب
شأنو ,ومل يكن َب شرعهم كفارة ,فإنو لو كان َب شرعهم كفارة لعدل إىل التكفًن ,ومل حيتج إىل ضرّٔا,
فكانت اليمٌن موجبة عندىم ,كاغبدود ,وقد ثبت أن ا﵀دود إذا كان معذوراً خفف عنو ,بأن جيمع لو
مائة مشراخ ,أو مائة سوط ,فيضرب ّٔا ضربة واحدة ,وامرأة أيوب كانت معذورة ,مل تعلم أن الذى
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

ٔ -أخرجو البخاري (ٕٕٔٓ) ومسلم (ٖ )ٜٔ٘كالُها عن أَِيب سعِ ٍ
يد ْ
يَ ,و َع ْن أَِيب ُىَريْ َرةَ
اػبُ ْد ِر ّْ
َ
ٕٕ

فإن قيل :ىل يفعل مثل ذلك فبن حلف ليضربن امرأتو أو أمتو مائة ,وكانتا معذورتٌن ,ال ذنب ؽبما؟
قيل  :قد جعل ا﵁ لو ـبرجاً بالكفارة ,وجيب عليو أن يكفر عن ديينو.
ومن ىذا القبيل ما فعلو نيب ا﵁ يوسف 
اعتَ ُه ْم ُِب ِر َحاؽبِِ ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْع ِرفُونَ َها إِ َذا انْ َقلَبُوا إِ َىل أ َْىلِ ِه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن} [يوسف]ٕٙ :
{اج َعلُوا بِ َ
ضَ
ْ
فَِإنَّو تَسبَّ ِ ِ
ك َإىل رج ِ
وع ِه ْم ألسباب منها :
ب ب َذل َ ُ ُ
ُ َ َ
ف أَنَّوُ َال يَ ُكو ُن ِعْن َد ُى ْم غًنىا
ٔ -أَنَّوُ َزبََّو َ
ِ
َخ ُذ الث ََّم ِن ِِّٔ ْم
َٕ -خش َي أَ ْن يَ ُ
ضَّر أ ْ
اعة
ٖ -أ ََر ُاى ْم َكَرَموُ ُِب َرّْد الْبِ َ
ضَ
َٗ -علِ َم أ َّ
َن أ ََمانَتَ ُه ْم سرتدىم إلَىو لًندوا البضاعة ٍب جعل السقاية ُب رحل أخيو
قالوا  :أيتها العًن إنكم لسارقون  ,ىذا من اؼبعاريض أي أهنم سرقوا يوسف
اؼبنادى  :قال ذلك بدون علم نىب ا﵁ يوسف  ,ولذلك ًب حذف اؼبسروق
ِ
اعنَا ِعْن َدهُ إِنَّا إِ ًذا لَظَالِ ُمو َن﴾ [:ٜٚ
وتأمل قولو تعاىل﴿ قَ َ
ال َم َعا َذ اللَّو أَ ْن نَأْ ُخ َذ إَِّال َم ْن َو َج ْدنَا َمتَ َ
يوسف]
ومل يقل سرق  ,وكان اؼبتاع عنده حق
قولو تعاىل﴿ َك َذلِ ِ ِ
ف﴾ [ :ٚٙيوسف] فنسب ا﵁ الكيد لنفسو سبحانو وىذا مثل قولو
َ
وس َ
ك ك ْدنَا ليُ ُ
يد َكْي ًد﴾ [ :ٔٙالطارق]
يدو َن َكْي ًدا (٘ٔ) َوأَكِ ُ
تعاىل﴿ إِن َُّه ْم يَ ِك ُ
ٖٕ

وقولو تعاىل﴿ َوَم َك ُروا َمكًْرا َوَم َك ْرنَا َمكًْرا َوُى ْم َال يَ ْشعُ ُرو َن﴾ [ٓ٘ :النمل]

الشبهة الثالثة  :روى اإلمام أضبد عن سعِ ِ
ٌن أَبْيَاتِنَا إِنْ َسا ٌن ـبُْ َد ٌج
يد بْ ِن َس ْع ِد بْ ِن عُبَ َاد َة ,قَ َ
الَ :كا َن بَ ْ َ
َ
ِ
ث َِّٔاَ ,وَكا َن ُم ْسلِ ًما ,فَ َرفَ َع َشأْنَوُ َس ْع ٌد
يفَ ,ملْ يَُر ْع أ َْى ُل الدَّا ِر إَِّال َوُى َو َعلَى أ ََم ٍة ِم ْن إَِماء الدَّا ِر َخيْبُ ُ
ضعِ ٌ
َ
ِ
ِ ِ
ك,
اض ِربُوهُ َحدَّهُ " قَالُوا :يَا َر ُس َ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فَ َق َ
ول ا﵁ِ ,إِنَّوُ أ ْ
الْ " :
ف ِم ْن ذَل َ
َض َع ُ
إِ َىل َر ُسول ا﵁ َ
ِ
ال " :فَخ ُذوا لَو ِعثْ َك ًاال فِ ِيو ِمائَةُ ِمشْر ٍاخ ,فَ ْ ِ
ضَربْنَاهُ ِمائَةً قَتَ ْلنَاهُ قَ َ
اض ِربُوهُ بِو َ
إِ ْن َ
ض ْربَةً َواح َدةًَ ,و َخلُّوا َسبِيلَوُ
ُ ُ
َ
"

(ٔ)

ِ
ِ
َح ٍد ِم َن الن ِ
ت ِعظَ ُاموَُ ,ما
َّاس ِم َن الضُّّْر ِمثْ َل الَّذي ُى َو بِِو ,لَ ْو َضبَْلنَاهُ إِلَْي َ
ك لَتَ َف َّس َخ ْ
وَب روايةَ :ما َرأَيْنَا بأ َ
ٍ (ٕ)
ُى َو إَِّال ِج ْل ٌد َعلَى َعظْم
الجواب  :قضايا أعيان وضرورة فإن أقيم عليو َّ
اغبد مات وليس فيها وجو لفعل اغبيل ا﵀رمة .
الَِ :ظبعت رس َ ِ
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو
ول اللَّو َ
الشبهة الرابعة  :روى اإلمام أبو داود وأضبد عن ابْ ِن ُع َمَر ,قَ َ ْ ُ َ ُ
الزرِع ,وتَرْكتُم ِْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ول« :إِذَا تَبَايَ ْعتُ ْم بِالْعينَة َوأ َ
اعب َه َادَ ,سلَّ َط اللَّوُ
َخ ْذ ًُْب أَ ْذنَ َ
اب الْبَ َقرَ ,وَرضيتُ ْم ب َّ ْ َ َ ُ
َعلَْي ُك ْم ذُِّال َال يَْن ِزعُوُ َح َّىت تَ ْرِج ُعوا إِ َىل ِدينِ ُك ْم»
الَِ :ظبعت رس َ ِ
َّاس
صلَّى ا﵁ُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ول " :إِ َذا  -يَ ْع ِين َ
ول ا﵁ َ
ورواية أضبد عن ابْ ِن ُع َمَر قَ َ ْ ُ َ ُ
ض َّن الن ُ
بِالدّْينَا ِر والد ّْْرَى ِم  -تَبَايَعُوا بِالْ َع ْ ِ
اعبِ َه َاد ُِب َسبِ ِيل ا﵁ِ ,أَنْ َزَل ا﵁ُ ِِّٔ ْم بََالءً,
اب الْبَ َق ِرَ ,وتَ َرُكوا ْ
ٌنَ ,واتَّبَ عُوا أَ ْذنَ َ
َ
(ٖ)
فَلَ ْم يَ ْرفَ ْعوُ َعْن ُه ْم َح َّىت يَُر ِاجعُوا ِدينَ ُه ْم "
قالوا  -ٔ:أن النيب  قرن بيع العينة باألخذ بأذناب البقر واالشتغال بالزرع وذلك غًن ؿبرم

ٔ -أخرجو أضبد (ٖ٘ )ٕٜٔوأبو داود (ٕ )ٗٗٚوصححو األلباين ُب الصحيحة ()ٕٜٛٙ
ٕ -أخرجو أبو داود (ٕ)ٗٗٚ
ٖ -أخرجو أبو داود (ٕ )ٖٗٙوأضبد (ٕ٘ )ٗٛوصححو األلباين ُب الصحيحة (ٔٔ)
ٕٗ

ٕ -أنو توعد على ذلك بالذل وىو ال يدل على التحرًن
الرد عليهم  :أما األول فغًن مسلم بو ألن االشتغال بالزرع ؿبمول على وجو يؤدى إىل التهاون ُب أمر
اعبهاد وذلك من أكرب الكبائر .
والثاين  :كذلك غًن مسلم بو ألن التوعد بالذل ظاىر ظهورا بينناً ُب التحرًن وىو ال يكون إال لذنب
عظيم.
ال :دخلَ ِ
الشبهة الخامسة  :روى اإلمام البيهقي ُب الكربى عن أَِيب إِ ْس َح َ
ت ْامَرأٌَِب َعلَى َعائِ َشةَ
اق  ,قَ َ َ َ
وأ ُّْم ولَ ٍد لِزي ِد ب ِن أَرقَم فَ َقالَت َؽبا أ ُُّم ولَ ِد زي ٍد :إِ ّْين بِع ِ ٍ
ِ
ِِ ٍ ِ
ْ ُ
ْ َ َ َْ
ت م ْن َزيْد َعْب ًدا بِثَ َماَّنائَة نَسيئَةً َوا ْشتَ َريْتُوُ مْنوُ
َ َ َْ ْ ْ َ
ّْمائٍَة نَ ْقدا فَ َقالَت عائِشةُ ر ِضي ا﵁ عْن ها " :أَبلِغِي زيدا أَ ْن قَ ْد أَبطَْل ِ
ِ ِ
بِ ِست ِ
صلَّى
ْ َْ ً
ً
ْ َ
ت ج َه َاد َك َم َع َر ُسول ا﵁ َ
ْ َ َ َ َ ََُ
(ٔ)
ِ
ِ
وب  ,بِْئس َما َشريْ َ ِ
ت"
س َما ا ْشتَ َريْ َ
ا﵁ُ َعلَْيو َو َسلَّ َم إَّال أَ ْن تَتُ َ
َ َ
ت َ ,وبْئ َ
ِ
ت َؽبَا
اق َعن أمو العالية بنت أَيفع قَالَت
عن أَِيب إِ ْس َح َ
حججت أَنا َوأم ؾبية فَ َد َخ ْلنَا َعلَى َعائ َشةَ فَ َقالَ ْ
ْ
ِِ
ت ِيل َجا ِريَةٌ َوإِ ّْين بِ ْعتُ َها ِم ْن َزيْ ِد بْ ِن أ َْرقَ َم بِثَ َم ِاَّنِائَِة ِد ْرَى ٍم إِ َىل عطاية َوإِنَّوُ أ ََر َاد
ٌن َكانَ ْ
أم ؾببة يَا أ َُّم الْ ُم ْؤمن َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ب ي عها فَاب تَ عتُها ِمْنو بِ ِست ِ
ُّمائٍَة نَ ْق ًدا فَ َقالَ ْ ِ
َْ َ َ ْ ْ َ ُ
س َما َشَريْت َوَما ا ْشتَ َريْت فَأَبْلغي َزيْ ًدا أَنَّوُ قَ ْد أَبْطَ َل ج َه َادهُ
ت بْئ َ
ِ
مع رس ُ ِ
ِ
وب وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويالٍ ,ب أنو سهل
ول اللَّو َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم إَّال أَ ْن يَتُ َ
ََ َُ
عليها ,فقالت " :يا أم اؼبؤمنٌن أرأيت إن مل آخذ إال رأس مايل فتلت عليها ﴿فَ َم ْن َجاءَهُ َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن
(ٕ)
ِ
ف َوأ َْم ُرهُ إِ َىل ا﵁﴾ [٘ :ٕٚالبقرة]).
َربّْو فَانْتَ َهى فَلَوُ َما َسلَ َ
قال الشوكانى  :فيو دليل على أنو ال جيوز ؼبن باع شيئا بثمنو نسيئة أن يشرتيو من اؼبشرتي بدون
ذلك الثمن نقدا قبل قبض الثمن األول
ٔ -أخرجو البيهقى ُب الكربى ( )ٜٔٓٚٛوابن اعبعد (ٔ٘ٗ)
ٕ -أخرجو ابن اعبوزى ُب التحقيق ُب مسائل اػبالف (ٖ٘ٗٔ) وقال ابن عبد اؽبادى سنده جيد
ٕ٘

و تصريح عائشة بأن ىذا الفعل موجب لبطالن اعبهاد مع رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم يدل على
أهنا قد علمت ربرًن وذلك بنص عن الشارع ,إما على جهة العموم كاألحاديث القاضية بتحرًن الربا
الشامل ؼبثل ىذه الصورة ,أو على جهة اػبصوص كحديث العينة ,وال ينبغي أن يظن ّٔا أهنا قالت
اؼبقالة من دون أن تعلم بدليل يدل على التحرًن

(ٔ)

شبهة  :فإن قيل زيد بن أرقم من خيار الصحابة والصحابة رضي ا﵁ عنهم كلهم عدول وسادة أتقياء
فكيف يليق بو فعل ما يقال فيو ذلك؟
الرد  :ىذه اؼببايعة كانت بٌن أم ولد زيد بن أرقم وموالتو  ,ولعل زيد بن أرقم ال يعتقد ربرًن الربا بٌن
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؟
اعبواب :أن اإلحباط نوعان :
ٔ -إحباط إسقاط :وىو إحباط الكفر لألعمال الصاغبة
ٕ -إحباط موازنة :وىو وزن العمل الصاحل بالسيء

كيف يحبط ىذا الفعل جملة ثواب الجهاد؟:
الجواب -ٔ:أن اؼبراد اؼببالغة ُب االنكار ال اغبقيقة.
ٔ -نيل األوطار للشوكاىن (٘)ٕٗٗ /
ٕٙ

ٕ -أن ؾبموع الثواب اؼبتحصل من اعبهاد ليس باقيا بعد ىذه السيئة ,بل بعضو مثل قولو صلى ا﵁
ص ِر َحبِ َط َع َملُوُ»
الع ْ
صالََة َ
عليو وسلم « َم ْن تَ َرَك َ

(ٔ)

قال شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ما حاصلو  :وحديث عائشة وأم ولد زيد بن أرقم
حديث ُب إسناده شعبة ,وإذا كان شعبة ُب إسناده حديث فاشدد يديك بو ,فمن جعل شعبة بينو
وبٌن ا﵁ فقد استوثق لدينو ,وأيضا فهذه امرأة أيب إسحاق وىو أحد أئمة اإلسالم الكبار وىو أعلم
بامرأتو وبعدالتها ,وأيضا فإن ىذه امرأة من التابعٌن قد دخلت على عائشة وظبعت منها وروت عنها,
وال يعرف أحد قدح فيها بكلمة  ,فلم يعرف أحد قط من التابعٌن أنكر على العالية ىذا اغبديث
واغبديث لو قصة فإن كان لو قصة دل على أنو ؿبفوظ ,وإذا انضم ىذا اغبديث إىل تلك
األحاديث واْلثار الِت تفيد التحرًن أفادت دبجموعها الظن الغالب إن مل تفد اليقٌن , ,فإنو ربا
مستحل بأدىن اغبيل
أصل مهم  :مذىب الرجل ال يؤخذ من فعلو,بل من قولو إذ لعلو فعلو ناسيا أو ذاىال أو
متأوال أو ذنبا يستغفر ا﵁ منو ويتوب أو يصر عليو ولو حسنات تقاومو.
فالرجل اؼبشرتى إن أعاد السلعة إىل بائعها فهي العينة ,وإن باعها لغًنه فهي التورق ,وإن
رجعت إىل ثالث يدخل بينهما فهو ؿبلل الربا
س ب ِن مالِ ٍ
الَّ « :
إن اللَّوَ َال ُخيْ َدعُ َى َذا َما َحَّرَم اللَّوُ َوَر ُسولُوُ»
ك أَنَّوُ ُسئِ َل َع ْن بيع الْعِينَ ِة يَ ْع ِين فَ َق َ
وعن أَنَ ِ ْ َ

(ٕ)

قال أيوب السختياىن  :خيادعون ا﵁ كما خيادعون الصبيان ولو أتوا األمر على وجهو كان أىون
ٔ -أخرجو البخاري (ٖ٘٘)
ٕ -ؾبموع الفتاوى ()ٗٙ /ٙ
ٕٚ

ال األَوز ِ
اع ُّي :يَأٌِْب َعلَى الن ِ
الربَا بِالْبَ ْي ِع
َّاس َزَما ٌن يُ َستَ َّح ُل فِ ِيو ّْ
روى ابن أىب بطة عن قَ َ ْ َ

(ٔ)

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

المعاريض
المعاريض :ىي كالم يفهم منو غًن ما أراده القائل قال شيخ اإلسالم َ :وِى َي أَ ْن يَتَ َكلَّ َم
(ٕ)
ص ُد بِِو معىن ص ِحيحا وي تَ وَّىم َغي ره أَنَّو قَ ِ
الرجل بِ َك َالٍم جائٍِز ي ْق ِ
آخَر
ص َد بِو َم ْع ًىن َ
َ ْ ً َ ً َ َ َ ُ ْ ُُ ُ َ
َ َ
َّ ُ ُ
حكم المعاريض  :يدور بٌن األحكام اػبمسة
وضابط ذلك  :أن كل ما وجب بيانو فالتعريض فيو حرام ألنو كتمان  ,وكل ما ُحرم بيانو
فالتعريض فيو جائز بل واجب إن أمكن وإن كان بيانو جائز فالتعريض دائر بٌن االستحباب واعبواز.
صْ ِ
ال " :إِ َّن ُِب الْ َم َعا ِر ِ
يض
روى البيهقي والبخاري من حديث ِع ْمَرا َن بْ ِن ْ
ٌن موقوفاً ,أَنَّوُ قَ َ
اغبُ َ
ِ ِ (ٗ)
وح ًة(ٖ) َ ,ع ِن الْ َكذب "
لَ َمْن ُد َ
ف الغُالَ ُم؟
ات ابْ ٌن ِألَِيب طَْل َحةَ ,فدخل الدار فَ َق َ
الَ :كْي َ
روى البخاري من حديث أنسَ :م َ
(ٔ)
ِ
اح
قَالَ ْ
ت أ ُُّم ُسلَْي ٍمَ :ى َدأَ نَ َف ُسوَُ ,وأ َْر ُجو أَ ْن يَ ُكو َن قَد ْ
استَ َر َ
ٔ -أخرجو البغوى ُب شرح السنة ( )ٜٖٔ /ٛٙبسند مرسل
ٕ -ؾبموع الفتاوى()ٕٔٓ /ٙ
ٖ -مندوحة أي متسع  ,يقال انتدح بطن فالن أي اتسع
ٗ -أخرجو البيهقي (ٕٗ )ٕٓٛوالبخاري ُب األدب اؼبفرد ( )ٛ٘ٚوضعفو األلباين ُب الضعيفة (ٗ )ٜٔٓوأخرجو
الطرباين ُب الكبًن (ٕٔٓ) وقال اؽبيثمي  :رجالو رجال الصحيح
ٕٛ

ففهم من ذلك أبو طلحة أن الصيب اؼبريض تعاَب فقولو " ىدأ نفسو " مشعراً بالنوم
ِ ِ
والْعلِيل إِذَا نَام أَ ْشعر بِزو ِال مر ِض ِو أَو ِخفَّتِ ِو وأَراد ِ
ك قَ ْوُؽبَا َوأ َْر ُجو
ت ى َي أَنَّوُ انْ َقطَ َع بِالْ ُكلّْيَّ ِة بِالْ َم ْوت َوذَل َ
َََ ْ
َ ََ َ َ َ َ ْ
َ َ ُ
ِِ
ِ
اح ِم ْن نَ َك ِد الدُّنْيَا َوأَ َِمل الْ َمَر ِ
اح ِم َن الْ َمَر ِ
ض
ض بِالْ َعافيَة َوُمَر ُاد َىا أَنَّوُ ْ
اح فُ ِه َم مْنوُ أَنَّوُ ْ
أَنَّوُ ْ
استَ َر َ
استَ َر َ
استَ َر َ
ِ
ِ
فَ ِهي ِ
ك َغْي ُر ُمطَابِ ٍق لِ ْأل َْم ِر الَّ ِذي فَ ِه َموُ أَبُو طَْل َحة (ٕ)
اعتِبَا ِر ُمَراد َىا َو َخبَ ُرَىا بِ َذل َ
صادقَةٌ بِ ْ
َ َ
من طريف المعاريض:
ِ ِ
صابَِة بِالْ َع ْ ِ
َي َكثِ ًَن ِْ
ٌن فَ َرأَى بَ ْغلَةً لِ ُشَريْ ٍح
اإل َ
كان للقاضي شريح بغلو فرأىا َر ُج ٌل م ْن بَاىلَةَ َعيُونًا أ ْ
ِ
ُف فَسلِم ِ
ال أ ّّ
وم َح َّىت تُ َق َام فَ َق َ
ب َِّٔا فَ َخ ِش َي ُشَريْ ٌح َعلَْي َها فَ َق َ
ُف أ ّّ َ َ ْ
ضْ
ال إِن ََّها إِ َذا َربَ َ
ت مْنوُ
ت َال تَ ُق ُ
فَأ ُْعج َ
(ٖ)
َوإََِّّنَا أ ََر َاد ُشَريْ ٌح بَِق ْولِِو َح َّىت تُ َقام أَي َح َّىت يقيمها ا﵁ تَ َع َاىل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال
َص َحابِِو ,فَ َق َ
وؼبا لَق َي النِ ُّ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم  -طَائ َفةً م ْن الْ ُم ْش ِرك َ
ٌن َوُى َو ُِب نَ َف ٍر م ْن أ ْ
َّيب َ -
ِ
ِ ٍ
ِ
ال رس ُ ِ
ض ُه ْم َإىل
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم َْْ :-ح ُن م ْن َماء فَنَظََر بَ ْع ُ
ول اللَّو َ -
الْ ُم ْش ِرُكو َن :فب َّْن أَنْتُ ْم؟ فَ َق َ َ ُ
(ٗ)
ِ
ِ
بَ ْع ٍ
صَرفُوا»
ض ,فَ َقالُوا :أ ْ
َحيَاءُ الْيَ َم ِن َكثًنٌ ,فَلَ َعلَّ ُه ْم مْن ُه ْمَ ,وانْ َ
زبتلف اغبيل عن اؼبعاريض من حيث الوسيلة والغاية من ناحية الوسيلة فاؼبعرض :يتكلم حبق وينطق
بصدق  ,ا﵀تال :يقصد بالقول ما ال حيتملو اللفظ وال يقتضيو
عرض فعل واجب أو مستحب أو مباح
أما من ناحية الغاية يقصد اؼبُ َ

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

ا﵀تال  :إسقاط واجب أو فعل ؿبرم
الِْ :
الَ :ك ْم
اضب ْل َعلَى ْ
اغبَائِ ِط َما ِشْئت ,فَ َق َ
ال لَوُ الْ ُم ْش َِرتيَ :ك ْم َْرب ِم ُل؟ فَ َق َ
باع شريح إىل رجل ناقة ف َق َ
الِ :
ِ
ض َها
ف َسْي ُرَىا؟ قَ َ
َي إنَ ٍاء ِشْئت ,فَ َق َ
ب ُِب أ ّْ
الّْ :
يح َال تُْل َح ُق ,فَلَ َّما قَبَ َ
الَ :كْي َ
ب؟ قَ َ ْ
احل ْ
الر ُ
َْربل ُ
ِ
ِ
الَ :ما َك َذبْتُك
ك ,فَ َق َ
ك ,فَ َجاءَ إلَْي ِو َوقَا َلَ :ما َو َج ْدت َشْيئًا ِم ْن ذَل َ
الْ ُم ْش َِرتي َملْ َِجي ْد َشْيئًا ِم ْن ذَل َ
َضب ُد إصب عو ُِب َكف ِ
اػبر ِ
ّْو,
ي َوُى َو ُِب َدا ِر أ ْ
َو َسأ ََل َر ُج ٌل َع ْن الْ َم ْرَوِز ّْ
وج إلَْيو ,فَ َو َ
ض َع أ ْ َ ْ َ َ ُ
َضبَ َد بْ ِن َحْنبَ ٍل ,فَ َك ِرَه ُُْ َ

اىنَا؟
فَ َق َ
صنَ ُع الْ َم ْرَوِز ّْ
س الْ َم ْرَوِز ّْ
اىنَا َوَما يَ ْ
ي َى ُ
ي َى ُ
ال :لَْي َ

ٍ
ِ
ِ ِ
ت بِ ِس ّْك ٍ
ضى
ت َو َجاءَ ْ
َرأ ْ
ص َادفَ ْتوُ َوقَ ْد قَ َ
احةَ َعْب َد اللَّو َعلَى َجا ِريَة لَوُ ,فَ َذ َىبَ ْ
ٌن ,فَ َ
َت ْامَرأَةُ َعْبد اللَّو بْ ِن َرَو َ

ت :فَاقْ َرأْ إ ْن ُكْنت
ت :لَ ْو َو َج ْدتُك َعلَى ْ
اغبَ ِال الَِِّت ُكْنت َعلَْي َها لََو َجأْتُك ,فَأَنْ َكَر ,فَ َقالَ ْ
اجتَوُ ,فَ َقالَ ْ
َح َ
ال:
ص ِادقًا ,فَ َق َ
َ
َن َو ْع َد اللَّ ِو َح ّّق َ ...وأ َّ
َش ِه ْدت بِأ َّ
َّار َمثْ َوى الْ َكافِ ِرينَا
َن الن َ
َن الْعرش فَو َق الْم ِاء طَ ٍ
ب الْ َعالَ ِمينَا
اف َ ...وفَ ْو َق الْ َع ْر ِش َر ُّ
َوأ َّ َ ْ َ ْ َ
َوَْرب ِملُوُ َم َالئِ َكةٌ كِر ٌام َ ...م َالئِ َكةُ ِْ
اإللَِو ُم َس ّْوِمينَا
َ
فَ َقالَت :آمْن ِ ِ ِ ِ
ص ِري
ْ َ ُ
ت بكتَاب اللَّو َوَك َّذبْت بَ َ

(ٔ)

ٔ -إغاثة اللهفان (ٖ)ٔ٘ٔ /
ٖٓ

