
 أ
 

 

 

 

 دولة ماليزيا         
 (MOHEوزارة التعليم العايل )  
 جامعة املدينة العاملية  
 قسم القضاء و السياسة الشرعية  -كلية العلوم اإلسالمية   

 

 الحيل في الفقه اإلسالمي وأثرها في كتاب األيمان والطالق 
 )دراسة فقهية مقارنة (

 
 
 
 
 
 

   ي القضاء و السياسة الشرعيةحبث تكميلي مقدمة لنيل درجة املاجستري
 -ب -  اهليكل

 
 محمد خير فستق سارية : الطالبة من مقدم

 ax992:  المرجعي الرقم
 
 

 سعداوي التواب عبد صالح /الدكتور االستاذ المشارك: إشرافتحت 
 قسم القضاء و السياسة الشرعية  -كلية العلوم اإلسالمية

 م5162هـ/6341: الجامعي العام
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 CERTIFICATION OF DISSERTATION WORK PAGE: التحكيمصفحة
 سارية محمد خير فستق: بحث الطالبتمّ إقرار 

 من اآلتية أسماؤهم:
The thesis of  :  SARIAY MOUHAMAD KHEIR FOSTOK  has been approved 

by the following: 

 

 SupervisorAcademicعلى الرسالة المشرف
 صالح عبد التوابالدكتور: شاركالماالستاذ 

 
 

   Supervisor of correctionحالمشرف على التصحي

 محمد عبد الرحمن سالمه:االستاذ المساعد الدكتور

 
   Head of Departmentالقسم رئيسنائب 

 ياسر عبد الحميد جاد اهلل :االستاذ المساعد الدكتور

 
 

   Dean, of the Facultyنائب عميد الكلية
 السيد سيد أحمد نجمالدكتور: شاركاالستاذ الم

 
 

 Academic Managements & Graduation Deptقسم اإلدارة العلمية والتخرج

 Deanship of Postgraduate Studies     عمادةالدراساتالعليا 

 

 إقرار



 د
 

أقررُت بأّن هذا البحث من عملي اخلاص، قمُت جبمعه ودراسته، والنقل واالقتباس من 
 اصادر واملراج  املتعلقة وموووعه امل

 

 سارية محمد خير فستقاسم الطالب : 

 -----------------التوقي  :     

 -----------------التاريخ :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 

DECLARATION 

 

I hereby declare that this dissertation is result of my own investigation, except 

where otherwise stated.  

Name of student: SARIAY MOUHAMAD KHEIR FOSTOK 
 

 

Signature:  ------------------------ 

Date:          ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 جامعة المدينة العالمية

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية األبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة © 5162حقوق الطبع 
  حمد خير فستقسارية م

 الحيل في الفقه اإلسالمي وأثرها في كتاب األيمان والطالق 
 )دراسة فقهية مقارنة (

ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور  ي أّي شكل أو صورة من دون إذن 
 مكتوب موق  من الباحث إالّ  ي احلاالت اآلتية:

 و إليه ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العز  -1
حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة من هذا البحث ومختلف الطرق وذلك  -2

 ألغراض تعليمّية، ال ألغراض جتاريّة أو تسويقية 

حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية وماليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور؛ إذا  -3
 األخرى طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث 

 

 .--------------أكّد هذا اإلقرار :

 --------------التاريخ:              -------------التوقيع:

 

 



 ز
 

 ملخص الدراسة
 

عمال البحثية ألعندما وقفت على موووع املخارج الشرعية اليت هي من املواوي  واألحباث املعاصرة  ي التشري  اإلسالمي ، وجدت الكثري من ا
الغنية  ي هذا املوووع ، كما وجدت عدة رسائل  ي املخارج واحليل  ي األمور املالية ، فأحببت أن أكمل ما كان قد سبق من هذه املسرية واملؤلفات 

الطالق ، فجمعت ونقلت ما ورد من تأصيل  و مياناألعملت على كتاب  العلمية بإوافة جزء املخارج واحليل من جانب األحوال الشخاصية ، وحتديدا  
اتفق  غري الشرعية اليت خرج بذلك احليللت ،احليل الشرعية حتديدا   وز ومان  للحيل ، فوقفت على نشأةراء بني جماآل  ي ختالفااللحيل الشرعية من ل

احليل عند   تقسيمذكرت  ، مثواجملوزين هلا م  ذكر أدلة كال الفريقني رأي املانعني مث  ونقلت الضوابط اليت ووعها العلماء  ي احليل ،، االعلماء على ذمه
 ، وابن القيم  كل من الشاطيب 

أكون  ، هكذامن املعاريض والتورية  فت كال  بعد أن عرّ وذلك من احليل  ا  ، وذكرت صور للطالق م  ذكر أنواعهما لليمني وتعريفا   ا  وتشتمل الدراسة تعريف
 بل يربه فيخرج بذلك من إمث احلنث والذنب أمام اهلل تعاىل  ، هسان من اليمني دون أن حينث بشرعية خترج اإلن هناك حيال   قد أووحت أن

 نتائج البحث   مث ذكرت  ي اخلامتة
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Abstract 

When I stood on the issue of illegal exits that are of contemporary topics and research in Islamic 
law, and found a lot of research work and rich literature on this subject, also found several letters 
in the vents and tricks in financial matters, and I wanted to complete what he had already from 
this scientific process by adding exits and tricks on the part of the Personal Status part, and 
specifically worked on the book of faith and divorce, were collected and transported reportedly 
from rooting legitimacy of the tricks of the differences of opinion between Mjos and mind 
tricks, stood on originated tricks legitimacy specifically, to get out so tricks illegal which 
scientists agreed Zmha , quoted controls developed by scientists at the tricks, and then view 
Almanaan Almjosen her with both teams said evidence, then divide the tricks mentioned at all 
of Shaatibi, and the son of values   

The study includes a definition of right and definition of divorce with male Onoallma, said 
pictures of the tricks and after that I knew all of the ambiguity and puns, so I have made it clear 
that there are tricks legitimate rights graduated from the right, without unkept him, but Libre 
come out. so the sin of perjury and guilt before God Almighty  

Then stated in Conclusion search results. 
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 شكـر و تقديـر

وله احلمد كما  خرة واألوىل، ة  ي اآلمد واملنّ قين هلذا البحث،فله احلالقدير أن وفّ  أشكر اهلل العليّ 
كنت ألهتدي لوال أن  وما ره بتيسريه،إلمتام هذا العمل،  ويسّ  ا أنعم به عليّ م ويروى على حيبّ 

 هداين اهلل  

 مث أتقدم بالشكر من بعد اهلل تعاىل: 

مل  ي وأخذ بيدي للع،  م باإلشراف على هذه الرسالةالذي تكرّ فضيلة الدكتور صالح عبد التواب ل
    وامتنانا   فله جزيل الشكر عرفانا   ائحه ووقته، بناص هذا البحث دون ملل أو كلل،  ومل يبخل عليّ 

 من أساتذيت :  وأتقدم بالشكر اجلزيل لكلّ 

وأصوله جبامعة املدينة  عبد احلميد جاد اهلل، األستاذ املساعد بقسم الفقه ياسر :ألستاذ الدكتورا
 ، ونائب الوكيل املساعد للشؤون األكادميية لشؤون بنك األسئلة  العاملية

اذ الدكتور: حممد عبد الرمحن سالمة، األستاذ املساعد بقسم الفقه وأصوله، ونائب الوكيل واألست
 املساعد للشؤون األكادميية لشؤون الدراسات العليا  
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املستشار العالمة القاوي الشيخ عبد الرمحن احللو األيادي البيضاء   أستاذي صاحب بامتنان وأشكر 
 ي خاصاصته وأشكر زوجته سوسن القلب على الوقت الذ ي بريوت لياية العالسنّ  الشرعية احملكمة ي 
  الزاجل، وزادتين سرورا  بدعائهاك، فكانت  ئليت له مثّ تعود و ي جعبتها إجابته الشافيةأس لنقل

 من ورفعا،  مسرييت  ي االستمرار على شجعاين فكم لوالديّ  والشكر التقدير وكلّ  
والديت  ،تعاىل اهلل بإذن للنف  به العمل على اينوحثّ خاصة ، يّ عاين لطلب العلم الشرع،وشجّ معنويايت
لت عين أوالدي ألنطلق  ي رحاب العلم والعمل هلل تعاىل، الدين التقية الاصابرة ، كم مح   ذاتالغالية 

اعتزاٍز كان الداعم األول يل ملا أظهره من ثقٍة وفخٍر و  صاحب القوة باحلق واجللد ، والدي احلبيب
   ل م  تواوعه  هبذا العم

، منذ بداية حيايت إىل أن وصلت إىل هنا ،ورفيق دريب  ي رحليت العلمية  بالشكر زوجي كما أخصّ 
  وجيزيه على صربه جنات ورووانا  صحائف أعماله وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل ثواب هذا العلم  ي 

ينبهين لوقيت، وجىن يتابعين و كم كان    ،وأصدقاء قليب، فجهاد العزّ أوالدي احلب واحلنان وأشكر بكلّ 
ليكون ،عين بُعدها  ، ودانة القرب كم حتّملتعت صربا  لغيايب عنها بني دفات كتيبرّ جتالعمر كم 

 افقد كانو  ،ألتفرغ للعلم على حساب وقتهم صربهم علي  ، أشكر  حضينالكتاب مكاهنا جليس 
  ، فلهم مين كل الروا والدعاء بالتوفيق دمثال التضحية واجلل  

 

 

لت اليت تفضّ  ،صاحبة اخلربة واحلكمة اخلري،الغامدية خريية وصديقة دريب وتوأمي، ة أخيت وأشكر ممتنّ 
وأشكر قطعها املسافات  عزمييت، ىء من قلقي وتشددعائها املتواصل يل وسهرها ليايل طويلة هتدّ ب



 ك
 

لسهري،  ، وتتعبتفرح لنجاحيالطويلة بني جدة ومكة لتحمل يل من أرض احلرم دعواهتا بالفتوح 
  صلى اهلل عليه وسلم  وآله وصحبه  عين رفقة  ي اجلنة للحبيب حممد وتقلق لقلقي،فجزاها اهلل

وكانت  ،وأوحت يل بفكرة الدراسات العليامسرييت رافقتين  ي فقد  رنا، فرحيتو الغالية أخيت وأشكر 
  كيفية تلقي العلم عن بعد    ي سعت يلأول من 

 ملسرييت  ي العلم وحتفيزهم وسؤاهلم ملتابعتهم وحيي العمرقلب، وهالة الروح ،جنان ال بالشكر أومّ و 
، عال"، هي كلمات صغرييت سالم فكانت أول من صفقت يل فرحا  وما  ز"ممتامىت ننتهي؟ ،  دوما  :

 مجيعا   حليفنا والروا التوفيق يكون وأن العليا، دراستهم  ي النجاح هلم تعاىل اهلل أسأل، كسبت يدي  
  

 مقبوال  صاحلا  أرجو أن يكون هذا العمل  ،فضل كل من هم حويل مث تعاىل ومنه ، وبعد فضل اهلل  
 وأن ينف  به إنه مسي  جميب الدعاء   عند اهلل تعاىل، 
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 املقدمة
وآله وأصحابه ومن  ذي اصطفى حممد الاصادق الوعد وسالم على عبده ال   ،احلمد هلل وكفى   

      وبعد  ،الهاو 
و  ،شرع ز ومُ و  جُم  راء الفقهاء حوله بني آ وتعددت ،موووع كثر اجلدل فيهفإن موووع احليل      

   ان  ومعارض هلامم

هي ما يتوصل به إىل احلق دون خمالفة  :أن احليل ت حّجتهمكان  ؛ومشروعية احليل ونأما القائل     
والتعسري  مت ز سبب التا بإم  ؛ اا هبا أحيان  ا ألمور قد جيد املرء نفسه عالق  فيه خمرج   اورأو  ،للشارع

        ريط واالستهانة بتطبيق شرع اهلللتفا أو بسبب  اجلهل و ، والتضييق

، وجند  ان الشرعي دون الوقوع  ي احملظورفهذه احليل هي  ي حقيقتها خمارج تسري به إىل بر األم     
املشقة  :يتعلق بقاعدةت عن هذا بقوهلا ) املخارج ( وكأن األمر كثريا  من املسائل الفقهية قد عربّ 

لكن  (2)(يُۡسًرا   ٱۡلُعۡسرِ فَإِنَّ َمَع ) :وله تعاىلبدليل ق، (1)اتس  األمرواق  إذا أو ،جتلب التيسري
وال تنحاز عن ، مل هبا ال خترج عن دائرة املشروعبد من الع ال أصوليةذه احليل ووابط شرعية يبقى هل
   ذي يتوصل به إىل احلقوهو الطريق ال  ، هدفها

     

 

                                                           

- 1ن بن أيب بكر ، جالل الدين ،األشباه والنظائر ،حتقيق سليمان الزحيلي ، دار الكتب العلمية ط(السيوطي ،عبد الرمح 1
 8م ،قاعدة املشقة جتلب التيسري ،1221

 (  5( سورة االشرح ،اية )  2
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ت من األحكام ل  التف   ىلإ الذي يؤديورب من التحايل  ارأى أهن ؛ا من عارض ومن  احليلوأم  
 وخمالفة مقاصودها   ،هلا نقياداالوعدم  ،الشرعية

ملعامالت ، أحباث حول احليل وأثرها  ي العبادات و ي اوكتب الفقه اإلسالمي زاخرة ب          
، فاألميان تتنوع وأميان الطالق هذا البحث احليل وأثرها  ي الطالقسأتناول  ي لكنين و   الزكاةو 

إىل أميان  وصوال  مجي  جوانب حياتنا من مأكل ومسكن ولباس وبي  وشراء     وغريه،  ي وتدخل
  الطالق  

  ال احملرمة   على احليل املشروعة  والكالم  ي حبثي سيكون قاصرا       

لكثرة ما يق  من ألفاظ للطالق  ؛ميانلى موووع الطالق واألجدت من املهم العمل علقد و و      
ن وبعدها ال بد من الرب باليمني لكن ع ،اأحيان   هلٍ جل أو القاصد ،وأميان ترتبط بلفظ الطالق دون 
لذا  ،حنيفة وحليل هو اإلمام أب، وكان أكثر القائلني وموووع اطريق خمرج يسمى احليل الشرعية

   ي احليل   الفتاوى من ا  سأعرض صور 

اّلذي لـوال أن رزقين اهلل   ي هذا البحث املتواو  يل فأسأل املوىل الكرمي جل جالله أن يبارك      
 جعلت عنوان هذه الرسالة: ، و لقدتعاىل فيـه من فتوحاتـه ملا سلكُت فجـاجـه، و ال طرقُت أبوابـه

 .  "والطالق األيمانكتاب الحيل في الفقه اإلسالمي و أثرها في  "

**** 
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 أسئلة البحث : أواًل:

 عدة أسئلة وهي :عن أما حبثي فسيجيب 

 ملقاصود باحليل ، وأنواعها ؟ا ما -1

 مدى مشروعية احليل ؟ ما -2

  ؟،وما دواعي هذه النشأة كيف نشأت احليل  -3

 ؟أثر احليل ودورها  ي بايب األميان والطالق  ما -4

 مشكلة البحث:  :ثانياً 

لك جند أن لذ ،خمتلفة وطباعهم عقول الناسباإلوافة أّن ، تآة باملفاجاحلياة بطبيعتها مليئ        
حىت لو  ،دم ماصاحلهمخيو  ،وواقعهم ،همءوأهوا ،ل الشريعة إىل قالب يناسب عقوهلمهناك من حيوّ 

  وهذا هو مفهوم احليل عند العامة  ؛ خرجت هبم عن مقاصد التشري 

لواق  تعمل على تطوي  ا مضموهنا اليت هي  ي،رعية املشكلة ليست  ي الشريعة وال  ي احليل الش     
للشرع  ا  خمالف منحى   يأخذ عندهمهو ف ،، وإمنا املشكلة  ي إدراك الناس ملفهوم احليلليدخل  ي الشرع

ن هذا هو األصلح إل ، ، فكان ال بد من توويح أن الواق  هو الذي يدخل  ي الشريعةهملقاصود و
خمالفة ا من خمرج   نسانالفقهي العظيم الذي جيد فيه اإل الرتاثوذلك بعرض هذا  للبشر وللحياة ،

 وحال   ،، فيجد باحليل توسعةعلى نفسه التضييقبعد أن وق   ي حرج املخالفة أو  ته،ىل موافقإ الشرع
  خيرجه من دائرة احملظور إىل املشروع   ا  شرعيّ 
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أثر احليل  ي   مثّ كيف نشأت ، ومدى مشروعيتها ، و  ي هذا البحث سأحاول توويح مفهوم احليل 
بايب الطالق واألميان ، وما إذا كان للحيل املشروعة دور  ي اخلروج من املشاكل اليت يتعرض هلا املرء 

  ظ باأللفاظ املرتبطة بالطالق واألميان  بسبب التلفّ 

 :  اً: أهداف البحثلثثا

 التعريف باحليل وبيان أنواعها املشروعة واملمنوعة    -1
    أة ودواعي احليلمعرفة نش -2
 الطالق  و األميان بايب تأثري احليل  ي  -3

 

 :  أهمية البحث :رابعاً 

 ،السؤال عنه ةبسبب كثر  إال أنه  ي غاية األمهية ؛وع سلسموو إن موووع احليل الشرعية هو     
نوك البكمعامالت  ،الشريعة اإلسالمية إىلم  جهات ال حتتكم  نتعامل هباا  ي املواقف اليت خاصوص  

كما ؛  ا اإلنسان قد يقحم نفسه  ي ما مل يلزمه اهلل به فيق  باحلرج والضرر، وأيض  العقود والقروض ي 
  األميان   ي النذر والطالق و هو احلال 

كان البد من الوقوف على الشرع بنظرة مقاصدية ،   من مقاصد التشري  رف  احلرج وملا كان      
باب وهو   احليل إىل، فكان اللجوء دون أن ينتهك حرمات اهللن الضيق ما وق  به م اإلنسان خترج
هو  هاالغرض من أنو ، ي هذا البحث عن احليل املشروعة حتدثت و   س  لكل من واق عليه األمريتّ 

 ، وتكمن أمهية رف  احلرج وليس اهلروب من الشرع وخمالفته
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  ان الطالق وأمي ، ي تناوله جلانب من أحكام األسرة وهو الطالق ؛هذا البحث

زمة  ي كالمه ومتممة جعلها كالاملرء  أنّ  حىت،نتشر  ي هذا الزمان اللغو باليمني اوملا       
ُ  ك ذ ِلك   أ مْي ان ُكمْ  و اْحف ظُواْ   تعاىل: قال،وقد حلديثه هذا   يو  3 ت ْشُكُرون   ل ع ل ُكمْ  آي اتِهِ  ل ُكمْ  الّلهُ  يـُبـ ني 

 وووابطها  اليت هي ومعىن املخارج  ستخدام احليل اة أردت توويح مدى مشروعيالبحث 

 :  : أسباب اختيار الموضوعاً خامس

وفهمها على  ، ي تطبيق احليل ءخاطىمفهوم  انتشار اخرتت هذا املوووع ملا وجدت من      
 األساليب امللتوية للوصول ملقاصد : ي عاصرنا هوومفهوم االحتيال ،االحتيالأساس أهنا ورب من 

 ي حياة –طريقة  ي التعامل  هيو  اء احليل ومعىن املخرج ، الوقت الذي استخدم الفقه ي معني ،
 وما خيص أحكام األسرة خاصة، العبادات أو املعامالتكان  ي أ م  شريعته سواءاملسلم اليومّية_

من  اهلدف املرجوّ ق ن يتحقّ أرجو من اهلل تعاىل أ، و ح هذا املفهوممن إجراء دراسة تاصحّ فكان البد ،
 الفائدة العلمية والعملية للباحث   هذه الدراسة، أال وهي 
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  : منهج البحث :ساً ساد

 كما يلي :  مرتبا    ي حبثي منهجا   اعتمدت     

ومجعتها من ماصادرها  ،هذا املوووع ي م رائهآو أقوال الفقهاء  :فقد تتبعتستقراءالمنهج ا -1
 :من كتايباملستقاة احليل عن من األمثلة  ا  رت بعض، مث ذك  م  ذكر أدلتهم األصلية  املتوفرة ،
   األميان والطالق  

:وهو وروري ملا مت استقراءه من ناصوص ومسائل من حيث فهم املادة العلمية  المنهج التحليلي -2
 مث وبطها بعناوين مفاصلة    ،ودراستها

 . ه وحتليلهؤ ا مت استقراوهو نتيجة حتمية مل :ستنباطمنهج اال -4

 دراسات السابقة :اً: السابع

هناك دراسات سابقة للحيل الشرعية تكلم أغلبها عن تأصيل احليل  ي الشريعة  وأقسامها واخلالف 
   بني الفقهاء 

 استكماال  حبث مقدم  ، الحيل وأثرها في العقوبات المقدرة )القصاص والحدود (: حبث  1
جامعة نايف ،سيف الهلل إعداد :صاحل بن عبد  ،طلبات احلاصول على درجة املاجستريملت

    (هـ  1424 -هـ 1423)  العربية للعلوم،الرياض،
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 عبد بن حممد  بن الشيخ الرمحن عبد: للدكتور العقود في أثرها و الحيل في:  دراسة  2
 إجارة و ووكالة بي  من املعامالت  ي العقود فيها تناول بدون ذكر البلد واجلامعة ،،القادر
   العقود من ألنه  الزواج عقد على بالوقوف  حبثه وختم وغريه

 

الحيل الفقهية في المعامالت مفهومها وأحكامها في بعض   :أطروحة دكتوراه بعنوان  3
؛ وعالقتها باملقاصد مفهوم وحكم احليل الفقهيةتتضّمن الرسالة  ،ة القضايا المعاصر 

كلية اخللو ي ، كتبها الدكتور عيسى حممد،  اإلسالميةتأثريها على املاصارف املالية و  ة،الشرعي
  م   2112نوقشت  ي  اإلمام األوزاعي،بريوت،

،من ، إعداد عالء أمحد حممودالقضاة الحيل الشرعية وضوابطهارسالة دكتوراه بعنوان :  4
 األردن بدون ذكر اجلامعة ، من النت الشبكة الفقهية  

ن املوافقني للحيل ل موذكرت األدلة لك ،شروعية احليلالدراسات السابقة ملو لقد تناولت       
ين تناولت أوالفرق بني حبثي واألحباث السابقة ؛ واملعامالت ،أثر احليل  ي العقودو  ،هلا واملعاروني

ذكرت صورا  من احليل  ي األميان إال أهنا ال تشمل مجي    ، و األميان الطالق و جزئية أثر احليل  ي
اصلة  ي املاصادر واملراج  للحديث فقط كتب األحاديث مفأمساء    كتابةواعتمدت  ، كتاب األميان 
  ىل كل ماسبق  ي الدراسات السابقة باإلوافة إ  دون اهلوامش ،

 يلي :  ويشمل البحث ما

  التعريف باحليل وبيان أنواعها املشروعة واملمنوعة   -1
  معرفة نشأة ودواعي احليل  -2
 الطالق   األميان و بيان تأثري احليل  ي بعض األحكام  ي كتاب  -3
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 :  : خطة البحثاً منثا

 غة العربية لملخص الدراسة بال  
  ملخص الدراسة باللغة األجنبيةEnglish  
  شكر وتقدير 
 يلي املقدمة وفيها ما : 

 أسئلة البحث    1
  مشكلة البحث   2
  أهداف البحث  3
  أمهية البحث  4
   أسباب اختيار املوووع  5
   منهج البحث  6
   الدراسات السابقة   1
    خطة البحث  8

 : مطلبانتعريف باحليل ونشأهتا وفيه الالتمهيد  :    

   الغة واصطالح   املطلب األول :  مفهوم احليل            
   ي الفقه اإلسالمي احليل ظهور املطلب الثاين :             
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 أنواع احليل  ي الفقه اإلسالمي ومواقف العلماء منهاول  : الفصل األ،   
 :ومطلبان  مباحث ةثالثوفيه 

  ، وفيه مطلبان العلماء من احليل وأنواعها موقف :    لمبحث األولا         

  احليل  ومذاهبهم  ي الفقهاء  أقوالاملطلب األول : 

 املطلب الثاين : أنواع احليل  ي الفقه اإلسالمي  

  وأدلتهم للحيل واملانعون املؤيدون: المبحث الثاني         

    الشرعية احليل ابطوو :  المبحث الثالث        
         

 

 
 

   : في اليمين والطالق  عرفأثر الالفصل الثاني 

 وفيه مبحثان وأربعة مطالب : 

 تعريف الطالق واألميان:  المبحث األول

  :      نيمطلب يشتمل على و 

        وأقسامهالطالق بتعريف  المطلب األول:     
    اعهاوأنو  األميان تعريف: الثاني المطلب    

  وألفاظ الطالق العرف وأثره  ي األميان:  المبحث الثاني
  :انوفيه مطلب 

  ي األميان العرف املطلب األول : قاعدة 
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  األميان   ي املطلب الثاين : لفظ الطالق 
 

  في أيمان الطالق الحيل الثالث : أثر الفصل  
 من الكالم والتورية  ض يمعىن املعار  : المبحث األول 

 : احليلة  ي األميان والطالق   بحث الثانيالم 

 : أثر احليل  ي الطالق وأميان الطالق  المبحث الثالث 
 

 . وتشتمل على أهم النتائج  الخاتمــــــــــــة وأخيراً 

  .تليها الفهارسلمراجع قائمة اثم 

 

*  *  * 
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  التمهيد

 التعريف بالحيل ونشأتها 

 ة  واصطالحا  مفهوم احليل لغالمطلب األول :

 :ظهور احليل  ي الفقه اإلسالمي المطلب الثاني
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 المطلب األول

  ااصطالحً  وًة لغ مفهوم الحيل

وهي احلذق  ي  ،)1(سم االحتيال وهي اليت حتول املرء عما يكرهه إىل ما حيبه ا : احليلة لغة   تعريف  
 ء واو، وهي ما يتوصل به إىل حالةلياوأصُل ا ،ليب الفكر حىت يهتدي إىل املقاصودو تق ،تدبري األمور

   ي ِخفية ما
أو  ،رهـال بنوع تدبري ولطف حييل به الشيء عن ظاهـال إىل حـمن ح وهو التحول ،ها من احلولـوأصل

  (2)وجتم  احليلة على حيل ،من احلول ومعىن القوة

 : ا صطالح  اتعريف احليلة 

حبيث ال يُنتبه إليه إال  ،صل به املرء إىل غروهريق خفي يتو سلوك طصطالحا  بأهنا: ارفت احليلة عُ 
  (3)بنوع من الذكاء والفطنة 

 : ، منهاة  تكلم فيها العلماءوهناك تعاريف عدة للحيل
 :اإلمام الشاطبي  تعريفأواًل:
تقدمي عمل ظاهر اجلواز  هي):  ي تعريف احليل  ي كتابه املوافقات (4)يقول اإلمام الشاطيب     

                                                           

 ج،  حول مادة، بريوت، صادر دار،  ألوىلا الطبعة، العرب لسان، املاصري،  اإلفريقي منظور بن كرم بن حممد،  منظور ابن) 1
  . 518 ص، 2

 و  11، 2111، 1أبو هالل العسكري ،الفرق اللغوية ،حتقيق حممد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،ط(2
 لسان: نظرا ،22،  1283، 1بريوت ،ط –اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف ،  التعريفات، دار الكتب العلمية 

، مؤسسة 8احمليط،ط القاموس الفريوز ابادي ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب بن عمر الشريازي ، ،(2/1155: )العرب
  (1218: ص: )لبنان –الرسالة للطباعة والنشر والتوزي  ،بريوت 

   11، ص 1م ة ،دار النفائس،ال يوجد رقم الطبع د  حممد رواس قلعجي، املوسوعة الفقهية امليسرة،  (3
 نفيسة تآليف له ، األخيار اجلهابذة أحد احملقق املؤلف العالمة ، بالشاطيب الشهري الغرناطي موسى بن إبراهيم اسحق أبو( 4

 هـ، انظر :خملوف 121 سنة تو ي ، واالعتاصام الفقه  ي املوافقات منها الفوائد ملهمات وحتقيقات للقواعد حتريرات على اشتملت
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   ( (1(ي وحتويله  ي الظاهر إىل حكم آخرعإلبطال حكم شر 
بوجه من  ،سه أو  ي إباحِة ذلك احملرم عليهومثال ذلك: إن تسبب املكلف  ي ذلك الوجوب عن نف

   ا  ي الظاهر أيض   أو احملرم حالال   ،واجب  ي الظاهروجوه التسبب حىت ياصري ذلك الواجب غري 

حيح بفعل ص ،أخرىإىل أحكام  االثابتة شرع   ل على قلب األحكاموعلى اجلملة فهو حتي      
    (2)أو خطاب الوو   ،كانت األحكام من خطاب التكليف ،لغو  ي الباطن ،الظاهر

 تيمية : بنا تعريف :ثانياً 
أو  ،ِبِه ما ج ع ل  ذلك الفعل  لهُ  احل راِم ِبِفعٍل مل يقاصدْ  احليلُة أن يقاصد  سقوط  الواِجب أو ِحل        
وكل حيلة تضمنت إسقاط حق هلل أو  ،ك حيِل اليهودِ  حملارمُ واحليُل اليت يستحُل هبا ا   (3)  ل هُ  ما ش ر ع  
   (4)  فان ترك الواجب من احملارم ،هي تندرُج فيما يستحل به احملارمآلدمي ف

 :_ في كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية_محمد بن عاشور تعريف  :ثالثاً 
 دــأو إبراز عمل غري معت ،ل جائزـ ي صورة عم ،اعىن إبراز عمل ممنوع شرع  اسم التحيل يفيد م        
ا هو ما كان املن  فيه ا  ي صورة عمل معتد به لقاصد تفاصيلي من مؤاخذته؛ فالتحيل شرع  شرع  به 

 . ا واملان  الشارعشرعي  
 :ولكنه يسمى ،ه أو بإجياد وسائله فليس حتيال   أما السعي إىل عمل مأذون باصورة غري صورت       

) يندرج  ي هذا املعىن للحيل صور مأذون فيها، لكنها اختاصت بأمساء    ( (5تدبريا  أو حرصا  أو ورعا  

                                                                                                                                                                                     

 من 231 ص ، 828 رقم ترمجة بريوت – العريب ، دار الكتاب المالكية طبقات في الزكية النور شجرة ، حممد بن حممد ،
  .، املقدمة

 1 ي أصول الفقه، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب أبو إسحاق، دار املعرفة ،بريوت،ط الشاطيب، املوافقات 1)
   )) بتاصرف 434ص  ،حتقيق عبد اهلل دراز،

                                                                                                                 )) بتاصرف 435، ص الشاطيب، املوافقات (2
    )بتاصرف( 318 – 311ص  ،1،ط2111, ،دار النفائس د  يوسف امحد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ( 3
    318- 311، اصدر السابقامل ( 4
اإلسالمية،الشركة التونسية للتوزي ،تونس،املؤسسة الوطنية للكتاب مقاصد الشريعةحممد الطاهر ،ابن عاشور، (  5

   116ص  م،1285،اجلزائر،
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ومثاله: من هوى امرأة فسعى لتزوجها لتحل له  ،كالتدبري،أخرى متييز ا هلا عن احليل املمنوعة 
ْوت فـــــع ا، وخشي ـراك د رسول اهللــسجد فوجل املـا دخــمل  ه: ركوع أيب بكرةـومثال ،رصــواحل خمالطتها،

الركعة، وأحب أن يكون  ي الاصف األول حتاصيال  لفضله، رك  ودب راكع ا حىت وصل الاصف األول، 
                                            (1)( دزادك اهلل حرص ا، وال تع )  صّلى اهلل عليه وسّلم::فقال له رسول اهلل

 

يغلبه النوم، كما فعله ومثاله: أن يتخذ من يوقظه إىل صالة الاصبح إذا خشي أن   ،ورعوال      
 ي إحدى الغزوات  ي قضية بالل حني غلبته عيناه، كما  ي حديث  صّلى اهلل عليه وسّلم رسول اهلل

  (2)املوطأ
  : 3الجوزية بن القيمارابعاً: عرفها 

والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إىل هي نوع خماصوص من التاصرف  :بأن احليلة      
مث غلب عليها بالعرف استعماهلا  ي سلوك الطرق اخلفية اليت يتوصل هبا الرجل إىل حاصول  ،حال

فهذا أخص من موووعها  ي أصل اللغة  ،بنوع من الذكاء والفطنة إالغروه حبيث ال يتفطن له 
هذا استعماهلا  ي التوصل إىل الغرض املمنوع  وأخص من ،املقاصود أمرا  جائزا  أو حمرما   وسواء كان

    (4)منه شرعا أو عقال أو عادة

                                                           

ون ،باب صفة الاصالة، باب إذا رك  د  اجلعفي ، دار ابن كثري البخاري إمساعيلحممد بن البخاري،  ي صحيحه، ، رواه( 1
روي اهلل عنه، وهذا هو مذهب  أيب بكرةأخذه عن  احلسنأن احلديث موصول، وأن أّن العلماء قالو إال  (151الاصف ،برقم )

انظر بلوغ املرام من البخاري ، وقال الشافعي إسناده حسن   إليهومنهم من قال احلديث مرسل ، والراجح ما ذهب  ,بخاريال
–كتاب الاصالة –،دار الكتب العلمية بريوت1أدلة األحكام ، ابن حجر العسقالين، حممد بن امساعيل ،دار الفلق،الرياض،ط

 (443) –باب صالة اجلماعة واإلمامة 
املكتبة العاصرية،  211طاملوطأ ، لإلمام مالك بن أنس ،برواية حيي بن حيي بن كثري الليثي األندلسي القرطيب ،واه مالك  ي ر ( 2

                                                                                                                  ، (26 -25باب النوم عن الاصالة ، برقم: )  ،بريوت
 ، أقواله من شيء عن خيرج ال كان حىت تيمية ابن اإلسالم شيخ على تتلمذ ، الدمشقي الزرعي سعد بن بكر أيب بن حممد(3

مكتبة ، 1احلنابلة ،ط طبقات على الذيل ،، انظر: ابن رجب. ه 151 سنة تو ي دمشق قلعة  ي معه سجن
   452-411 ص: ،2 ج ،  العبيكان،حتقيق:العثيمني

دار ،عن رب العاملني عالم املوقعنياجلوزية ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين، ، إقيم الابن 4)
 ( 5/188)،حتقيق طه عبد الروؤف سليم، 1213اجليل،بريوت،

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000027&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001253&spid=157
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000075&spid=157
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نظرة الفقهاء إىل معىن احليل قد تعددت بناء على مقاصد كل مكلف من فعلها، وألمهية  و نرى أن    
 :    ذلك نذكر أهم املعاين اليت احتوت التعريف باحليل وهي على النحو التايل

ل إىل املقاصد الشرعية بالوسائل املشروعة، مثل: النكاح والبي  والرخص الفقهية، الوصو  املعىن األول:
واحلنفية تُرجح هذا املعىن، وهو قريب من املعىن اللغوي، وهذا يتضمن معىن اخلروج من املضايق بوجه 

 .ظرشرعي؛ ليكون خملاص ا شرعيًّا ملن ابتلي حبادثة دينية على اعتبارها نوع ا من احلذق وجودة الن
الوصول إىل املقاصد غري املشروعة بالوسائل غري املشروعة، مثل: عدم تأدية الاصلوات  املعىن الثاين:

 .املكتوبة بشرب اخلمر قبل أوقاهتا
الوصول إىل املقاصد املشروعة بالوسائل غري املشروعة، مثل: سرقة أو غاصب سكني  املعىن الثالث:

 .الغري واستعماله لذبح األوحية
الوصول إىل املقاصد غري املشروعة بالوسائل املشروعة، مثل: بي  العينة، والتحليل، والسفر  لراب :املعىن ا

    (1)أيام رمضان؛ للهروب من الاصيام
  خرى :أوهناك تعريفات 

   (3) مج  حيلة وهي ما يتوصل به إىل مقاصود بطريق خفيقال:  2منها البن حجر العسقالين      
 (4) قاصد التوصل إىل حتويل حكم آلخر بواسطة مشروعة  ي األصل  بوطي بأهنا:ا حممد سعيد الوعرفه
 واملعىن ،جائز: األول فاملعىن أحكامها؛ بينة   معانيها، واوحة   أهنا تبنّي  للحيل السابقة فاملعاين        

 بني خالف فيه وق : الراب  املعىن بينما خالفه، واآلخر جيوز، منه قسم: الثالث واملعىن جيوز، ال: الثاين
 الشكل حيث من الشرع يطابق الذي األمر ظاهر على الوقوف باعتبار قضاء النفاذ جهة من الفقهاء،

                                                           

 ، 2115-1،دار صادر،طكام وجنة اخلاصام  ي احليل واملخارجألحمقدمة كتاب: جنة ا، احلنفي السمرقندي علي بن سعيد1) 
 (5/188(،إعالم املوقعني )4/212،وانظر املوافقات،)(5)ص: 

هـ،اإلمام 113،ولد وماصرأبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد الشهري بابن حجر  ( 2
 1العلمية ،بريوت ط، حتقيق املعلمي ،دار الكتب تذكرة احلفاظ مشس الدين الذهيب، ،انظر:ه852سنة احلافظ احملدث،ت 

  362،ص:2111،إصدارات وزارة االوقاف بقطر،التاج املكلل ،صديق خان، و 381،
دار املعرفة،بريوت،حتقيق ( ابن حجر ، أمحد بن علي ، أبو الفضل العسقالين الشافعي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، 3

 (  12/326) جمد الدين اخلطيب،
 ( 315) م،2115، دار الفكر،دمشق،4الطبعة ،، ووابط املاصلحة  ي الشريعة اإلسالمية ،  ( البوطي ، حممد سعيد رمضان 4

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn9
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 الشرعية، غري مقاصده ىلإ ياصل أن يريد الذي الشخص نية اعتبار على عدمه، أو واملعاملة،
 واملراوغة الشرعية املعاملة ستار حتت خمتفية مضمرة نية فيها نلتمس إذ الفقهية، املعامالت مستخدم ا

      1 احليل من شاهبها وما العينة بي : مثل الفقهية، القواعد بغطاء

 وقد حمر م، أمر إىل الوسائل هذه تؤول قد ما، غرض لتحقيق تتخذ وسائل احليل أن ذلك من ويفهم
ا حيقق جائز، أمر إىل تؤول                                                            2ووسيلتها مقاصدها حكم يأخذ احليلة وحكم  يهدمه أو مقاصد 

أن احليلة  ي معناها اللغوي إمنا  :من خالل نظرة فاحاصة إىل التعريفات السابقة يتبني :خالصة القول 
وهي ال تدرك إال بنوع  التاصرف والقدرة على ،التحول من حال إىل حال بنوع من احلذقتدور حول 
إال أن بعض الفقهاء استعمل  ،ما كان مذموما  شرعا   علىأما عند الفقهاء فغالبا  ما تطلق  ،من الذكاء

      (3) احليلة ومعىن املخرج وهذا ما يكثر عند احلنفية

 

 :  ي الفقه اإلسالميفالحيل  ظهورالمطلب الثاني : 

وهل احليل كانت  مىت ظهرت احليل ؟ :يطرح نفسه سؤال   هناكيل احلبعد الوقوف على تعاريف      
  ،أم هي من الفتاوى املعاصرة، ونوهل عمل هبا السلف واملتقدم ،أو عاصر الاصحابة  ؛بوة ي عاصر الن

ها للناس، وإنفاذها  ي احلكم، أما اإلفتاء هبا وتعليم : »4لك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ي ذ
واعتقاد جوازها؛ فأول ما حدث  ي اإلسالم  ي أواخر عاصر صغار التابعني بعد املائة األوىل بسنني  

                                                           

   2112،فرباير 552( النبهان،سامل،احليل  ي الشريعة،جملة الوعي اإلسالمي،العدد 1

 ( املرج  السابق ، جملة الوعي اإلسالمي   2

الشبكة من النت  ، األردن 2111عالء امحد  حممود  القضاة  إعداد رسالة دكتوراه بعنوان ))احليل الشرعية وووابطها ((( 3
  الفقهية

« شيخ اإلسالم»ن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس بن عبد اهلل ب عبد السالم أمحد بن عبد احلليم بن(4
مشس الدين أبو عبد اهلل ،تذكرة احلفاظ هـ انظر:128،اإلمام احملدث الفقيه،األصويل،حجة عاصره،تو ي سنة هـ 661 سنةولد 

م 1228-1ودار الكتب العلمية ،بريوت ،ط، حتقيق العالمة املعلمي، نشر دائرة املعارف العثمانية،الذهيب اإلمام حممد بن أمحد
،4 /1426-1428  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF)
http://ar.wikipedia.org/wiki/661_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/661_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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، بل املستفيض عن   رسول اهلل كثرية، وليس فيها وهلل احلمد حيلة واحدة تؤثر عن أصحاب
    (1)« جروا عنهأهنم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموه وز  الاصحابة

، فقال: إما ذنوب وقعوا فيها فجوزوا عليها بتضييق أمورهم، (2)مث ذكر سببني للوقوع  ي احليل      
مبالغة  ي فال يستطي  دف  هذا الضيق إال باحليل، كما جرى ألصحاب السبت من اليهود، وإما 

  االستحالل باحليل أنفسهم أمور ا وسعها الشرع فاوطرهم هذا إىل التشدد؛ حيث ويقوا على

 3أن أكثرها ِمن وو  ور اقي بغداد، وقد سبقه هلذا احلكم اجلوزجاين وأما ابن القيم فقد ذكر:     

ا صنف   -رمحه اهلل - عندما أنكر نسبة كتاب احليل حملمد بن احلسن حيث قال: "من قال إن حممد 
  (4) "راقو بغدادكتاب ا  ي احليل فال تاصدقه، وما  ي أيدي الناس فإمنا مجعه و 

، (5)أن بعض علماء احلنفية هم أول من تكلم باحليل ل: إن الذي يظهر  ي هذا املوووع:وقد قي     
كانوا  ، م  العلم أن احلنفية(6)ولكن  ي البدايات مل يكن فيها التوس  الذي عرف لدى املتأخرين
    (1)كثريستعملون احليل على أهنا خمارج من الضيق واحلرج بوجه شرعي ال أ

ذي يقضي قلب األحكام الشرعية وتغيريها وال   - اآلنف الذكر -مل تظهر احليل ومفهومها           
 ي الظاهر إىل حكم آخر بتقدمي عمل ظاهر اجلواز ال  ي عاصر النبوة وال  ي عاصر الاصحابة من بعده 

ال يفرق بني جمتم  ق و ال جيم  بني متفر )) الاصالة والسالم :  هوليس أدل على ذلك من قوله علي

                                                           

دي عبد على بطالن التحليل،حتقيق مح بيان الدليلأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل احلراين ، ابن تيمية ،(  1
 . (121) م ،1228، 1، ط اجمليد السلفي ،املكتب اإلسالمي

م، 1225،حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جمم  امللك فهد لطباعة املاصحف الشريف ، جمموع الفتاوى ابن تيمية ،(  2
  )22/245)م ،2115، 3حتقيق طبعة دار الوفاء،أنور الباز وعامر اجلزار،ط

وكان صدوقا حمبوبا إىل أهل  ،يمان ، موسى بن سليمان اجلوزجاين احلنفي ، صاحب أيب يوسف وحممداإلمام أبو سل هو (3
،انظر:سري أعالم النبالء،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، بإشراف الشيخ شعيب احلديث

 ( 11/125م،)1285-3أرناؤوط،مؤسسة الرسالة ، ط
 ( 23: )ص: د بن أيب سهل مشس الدين ، املبسوط ،دار الكتب العلمية ،بريوتالسرخسي ، حممد بن أمح( 4
 ( 281)ص:  ،6اإلسالمي، دار املعرفة،بريوت،ط تاريخ التشري حممد بن عفيف الباجوري اخلضري، (  5
 ( 22م ،)2112-1ط القاهرة، والنشر، للطباعة السالم  ي املعامالت املالية، دار احليل الفقهيةحممد إبراهيم، (  6
  )428-421)ص: ، 2،طآراؤه وفقهه ، دار الفكر العريب للنشر  –( أبو زهره ، حممد ، اإلمام أبو حنيفة حياته وعاصره  1
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  . ، وهذا نص قاط   ي من  االحتيال إلسقاط الزكاة بالكلية أو تنقياصها (1( (( خشية الاصدقة
ال "ل:قا فقد أمجعوا على ترك احليل وبطالهنا ومن ذلك ما روي أن عمر   أما الاصحابة     

أن املرأة : ابن عباس وابن عمر كما أفىت عثمان وعلي و  ،  (2) "حملل له إال رمجتهما أويت ومحلل وال
عود، وابن مس بن كعب، يبكأُ حابة اصكما هنى غري واحد من أعيان ال  ،ال حتل بنكاح التحليل

 ،هدية املقرتض وجعلوا قبوهلا ربا وا املقرض عن قبولـوابن عباس هن ،روابن عم ،وعبد اهلل بن سالم
 عد األوقات وزوال أسباباحليل م  تباال إباحة و  اإلنكار مـد منهـحيفظ عن أح فلم وم  هذا
وهنا مل حيفظ عن أحد منهم أنه أفىت بتحرمي احليل إال باحلكم العملي وليس اللفظي ،ومل .(3)السكوت

 موافقتهم له ونبذهم للحيل   ينكرو على مهر رمجه للمحلل فدل على 
فلم  ، ـتفق على حرمتها عند العلماء أمجشرعية املالالاصحابة من احليل هي احليل غري  منعهما      

األنواع من احليل اليت  ذهـه ةـرمـوال إمجاع الاصحابة على ح ،يل عن النصـواز احلـخيرج القائلون جب
 ختالف الناصوص     و ،احلقوق تضي 
هذه احليل من األمور احملدثة ومن البدع  "بقوله:للحيل  استخدامد ابن تيمية أول حدّ  :اذً إ     

فأول ما حدث  ي  ؛واعتقاد جوازها ،وإنفاذها  ي احلكم ،وتعليمها للناس ،الطارئة أما اإلفتاء هبا
عن  تؤثراإلسالم  ي أواخر عاصر صغار التابعني بعد املائة األوىل بسنني كثرية وليس فيها حيلة واحدة 

بل املستفيض عن الاصحابة أهنم كانوا إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك  أصحاب رسول اهلل 
، فهذا يدل على أن احليل جرى العمل هبا بعد عاصر التابعني ، وأما ما عمل (4)" أعظموه وزجروا عنه

ليه وسلم  ي  به الاصحابة  ي احلرب كحفر اخلندق عندما أشار سلمان الفارسي على النيب صلى اهلل ع
بكر عن النيب :"هذا هاديين السبيل " كما سيمر معنا ، فهذه  غزوة اخلندق ، وصور غريها كقول أيب

                                                           

 (  1382( البخاري ، الاصحيح ،كتاب الزكاة ، باب ال جيم  بني متفرق وال يفرق بني جمتم  ، رقم )1
حتقيق حممد عبد القادر عطا اهلل ،مكتبة دار سنن البيهقي الكربى،وسى ،البيهقي ،أبو بكر ،أمحد بن احلسني بن علي بن م2) 

 (  218/ 1)  م،1224الباز،مكة املكرمة،
  )3/113، )إعالم املوقعنيابن القيم ،  ( 3
   )3/164)  1، قدم له حسنني حممد خملوف،دار املعرفة ،بريوت، طالفتاوى الكربىابن تيمية، ( 4

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn12
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ليست من صور احليل اليت عناها ابن تيمية  ي قوله السابق ، ولكن تدل على أن الرسول وصحابته 
  تخلص هبا من الظلم  عملوا باحليل اليت اتفق الفقهاء على جوازها كوهنا توصل إىل احلق ، وي

 بعة هم بعض احلنفية وهو ما يرجحهولعل أول من تكلم  ي احليل وأفىت هبا من الفقهاء األر        
حىت ألف  باحليل،  ثر املذاهب توسعا  وأخذا  ومن هنا كان مذهب احلنفية هو أك   (1)أكثر الباحثني 

غري أن  ي نسبة هذا الكتاب حملمد  " المخارج في الحيل "كتابا  امساه :  2حممد بن احلسن الشيباين
بن احلسن الشيباين عليه بعض التحفظ ، حيث جاء  ي املبسوط : " اختلف الناس  ي كتاب احليل ا

   ؟ أم ال - رمحه اهلل -أنه من تاصنيف حممد 

مساه  صنف كتابا   -رمحه اهلل -ا من قال أن حممد   :اجلوزجاين ينكر ذلك ويقولكان أبو سليمان     
 -إن اجلهال ينسبون علماءنا  : احليل فال تاصدقه وما  ي أيدي الناس فإمنا مجعه وراقو بغداد وقال

من تاصانيفه هبذا االسم إىل ذلك على سبيل التعيري، فكيف يظن ومحمد أنه مسى شيئا   - رمحهم اهلل
كان    -رمحه اهلل - )أمحد بن حفص(3 وأما أبو حفص ؛لك عونا  للجهال على ما يتقولونليكون ذ

فإن ؛ وكان يروي عنه ذلك، وهو األصح  -رمحه اهلل - د بن احلسن حمم يقول: هو من تاصنيف
؛ املتعسفني ه ذلك بعضوإمنا كر  ؛احليل  ي األحكام املخرجة عن اإلمام جائزة عند مجهور العلماء

    (4) "جلهلهم وقلة تأملهم  ي الكتاب والسنة

وهو ما جنده "كتاب احليل" :وقد ساق احلنفية  ي معظم كتبهم الفقهية كتابا  أطلقوا عليه اسم     
وقد ألف بعض  ب، ي الفتاوى اهلندية واملبسوط للسرخسي وغريها من كتب املذه املثالعلى سبيل 

                                                           

 (   326/ 12شرح صحيح البخاري ) (  ابن حجر ، فتح الباري1
هـ، 182، تو ي بالري سنة هو حممد بن احلسن بن فرقد أبو عبد اهلل الشيباين الكو ي العالمة فقيه العراق، صاحب أيب حنيفة (2

 ( 182-2/112،دار الغرب اإلسالمي  )1انظر: اخلطيب البغدادي تاريخ بغداد،حتقيق بشار عواد،ط
ص شيخ ماوراء النهر أبو حفص البخاري احلنفي ،أخذعن حممد بن احلسن ،وبرع  ي الرأي انتهت إليه (هو الفقيه أمحد بن حف 3

،القسطنطيين ،ماصطفى، كشف الظنون مكتبة املثىن 132/12ه(  قال الذهيب  ي السري 211رياسة احلنفية  ي خبارى ،تو ي سنة)
 2/1221بغداد 

    )31/212( السرخسي ، املبسوط ، )4

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn14
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احليل :"وو  كتابا  أمساهو  ،1ن القزوييند بن احلسو أبو حامت حمم :وممن ألف فيها ،يلالشافعية  ي احل
إال ما جنده  ي بعض كتبهم  ،أما املالكية واحلنابلة فلم يؤثر عنهم كتابا  مستقال   ي احليل  (2)" ي الفقه

و ،و مالكيه و ،واوح  ي كتاب املوافقات للشاطيبكما هو ،من عدم إنكار بعض احليل احملمودة 
   حنبلي كتاب وهو، املوقعني إعالم

                                                           

هـ، انظر: الشريازي 441،تو ي سنة إمام من أئمة أصحاب الشافعي  ،امت حممود بن احلسن الطربي القزويين الشافعيابو ح ( 1
 ( 131،ار الرائد العريب ص:) 1طبقات الفقهاء، إحسان عباس،دط

 )348)،1281الطبعة اخلامسة ،دار العلم للمالين ،بريوت ،حمماصاين ، صبحي رجب ، فلسفة التشري   ي اإلسالم ،  2)
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فصل األولال  
في الفقه اإلسالمي وموقف   أنواع الحيل 

 العلماء منها

 
   وأنواعهامن الحيل  العلماءموقف  المبحث األول:

وأدلتهم للحيل والمانعون المؤيدونالمبحث الثاني:   

الشرعية الحيل ضوابطالمبحث الثالث :     

 

 

 

 الفصل الثاني 

 موقف الع
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 :المبحث األول 

   من الحيل وأنواعها  العلماءموقف 
 ي أوجه  اوجه واتفقو أمن  ولكنهم اختلفوا ،اه أنظمة احليلجتاد من موقف موحّ  للفقهاءمل يكن 

الشافعية بعض كية و وامتن  عنها كما ذهب إىل ذلك اجلمهور من املالفمنهم من حرم احليل  ،خرى أ
إلمام أبو حنيفة وتالميذه اواإلمام أمحد ، ومنهم من أحلها وجوز العمل باحليل كما قال هبا 

ومن الضوابط الشرعية فهي جائزة، وإن كانت غري  إن كانت:فلوفاصّ  قمن فرّ هناك و  ،والشافعي 
 العمل باحليل تفويت فاق الفقهاء على القول باحلرمة إذا كان  ياتوم  ذلك كان ذلك فهي حمرمة، 

  ملاصلحةٍ  شرعية ، أو أخذ حق بغري وجه استحقاق ، أو حتايل هلدم أصل  ي الدين   
 :الحيل ومذاهبهم في الفقهاء أقوال: األول المطلب

للحيل ، وهناك  املانعونمنهم ملؤيدون ، و اامنهم  :هنم انقسموا إىل فريقنيإحيث  أذكر أقوال الفقهاءو 
   يل  ي احليل بني اجلواز واملن  ، مث سأعرض أدلة كال الفريقني من ذهب إىل التفاص

 
 
 
 

   والشافعي : المذهب الحنفي :أوالً 

قد اشتهر عن اإلمام أيب حنيفة القول و  ،وووع احليلوم اية أكثر املذاهب الفقهية اهتمام  احلنف     
ورد من حيل عن أيب حنيفة وغريه من ، إال أننا جند بوووح أن ما (1)هبا حىت نسب إليه كتابا   ي احليل

تفيد بأن احليل  ي املذهب احلنفي ال يقاصد هبا هدم مقاصد الشارع وتفويت  ،أئمة املذهب احلنفي
 (2):و ي هذا يقول احلموي اضياهتوالتوفيق بني مقت ،هي وسيلة لتيسري احلياة العملية إمنا و ؛أحكامه

أو لتمويه  ،أو إلدخال شبهة فيه ،إلبطال حق الغري أن كل حيلة حيتال هبا الرجل": ؤنامذهب علما

                                                           

    (   111/  3) ، اعالم املوقعني ، ( ابن القيم 1
، محوي األصل ،ماصري ، توىل إفتاء احلنفية ،  احلنفي( أمحد بن حممد مكي ، أبو العباس ، شهاب الدين احلسيين احلموي  2

ت ( وغريها ، من شيوخه حممد كثرية منها )غمز عيون الباصائر ،  نفحات القرب واإلتاصال ، شرح الكنز ،ودرر العبارا  ا  صنف كتب
(، و عمر روا كحالة الدمشقي ،معجم  1/232ألعالم " ) ا،انظر   1128بن عالن  ، والشيخ مناصور الطوخي ،تو ي سنة 

 (  2/23دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت " ) ،1،طاملؤلفني 
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أو ليتوصل هبا إىل  ،وكل حيلة حيتال هبا الرجل ليتخلص هبا عن حرام - حترميا   -باطل فهي مكروهة 
   "(1)   حالل فهي حسنة

ما ال يوافق مقاصد الشريعة  بل إهنم حيرمون ؛أن احلنفية ال يقولون بكل حيلة ُمالحظومن هنا      
لة سوى حي،اخلاصاف حيلة واحدة  ي باب العبادات  حممد و :ويؤكد هذا أنه مل يؤثر  ي كتايب ،هامن

ألن العبادات  ؛وهم يستندون فيها على األوفق م  مقاصد الشريعة ،واحدة وهي اليت تتعلق بالزكاة
ولذلك  ،قاصدالوقوف على العلل وامل إىلفال حيتاج فيها  ،تقوم على أساس النية وهي بني العبد وربه

 بل؛ (2) أن هؤالء األئمة مل يقاصدوا حبيلهم التوصل إىل حرام أو ترك واجب افإن هذا يعد دليال  جلي  
ملا  ا مذمومة شرعا  لزكاة إال إنين أجد أهناحلنفية يقولون حبيلة اورغم أن    قاصدوا التيسري والتخفيف

هنى عنه الشارع وأخرب اهلل تعاىل عن أصحاب  اوهذا م على شرع اهلل والفرار منه،فيها من االحتيال 
وملا كانت به على شرع اهلل عز وجل،  ااحتالو  يف أهنم استحقو العذاب وماكو  -كما سريد –السبت 

)إمنا :النيب صلى اهلل عليه وسلم  عن  روي اهلل عنه، عمر بن اخلطاب األعمال بالنيات حلديث
لضيق إىل و ي حيلة الزكاة ال تعد من املخارج اليت يفىت هبا لتخرج الناس من ا (3)األعمال بالنيات (

 لذلك العلماء ملبل هي من احليل املذمومة اليت يتوصل هبا إىل هدم أصل من الدين   سعة التشري ،
من ابتغى  ي تكاليف الشريعة  "كلّ  :وهذا ما قال فيه الشاطيب العبادات،  باحليل  ي باب ايتكلمو 

فمن ابتغى  ي  ،غري ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله  ي املناقضة باطل
 احليل من هو الذي العينة بي  جبواز فيقول الشافعي وأما  (4)التكاليف مامل تشرع له فعمله باطل "

                                                           

 ( 6/321م )1221 -ـ ه1411 بريوت ط – الفتاوى اهلندية  ي مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، دار الفكر1)
  ( 426)دار الفكر العريب للنشر،القاهرة ،،2،طآراؤه وفقهه  –أبو زهره ، اإلمام أبو حنيفة حياته وعاصره  2)

، ومسلم  ي صحيحه ،كتاب اإلمارة ،رقم 1( رواه البخاري  ي صحيحه ، ومسلم  ي صحيحه ،كتاب بدء الوحي ،احلديث  3
/  1/ ج  54األعمال بالنية ، وإمنا المرىء ما نوى "  (  البخاري ، اجلام  الاصحيح املختاصر ، حديث )  ، بلفظ "إمنا1211

 (   31ص
 ( 2/333)،( الشاطيب ، املوافقات  4
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 هبا "العينة ليست حبرام ، وهي احليلة اليت يعمل بعض الناسيقول النووي:، الربا  ي نهام يتخلص اليت
  ،كما سريد الحقا   للمريض واحدة وربة مثقال ومائة بالضرب يفيت وكان ،1توصال  إىل مقاصود الربا "

   : لمالكية والحنابلةاثانياً : مذهب 
م بسد الذرائ  حىت قوهل و ،حليل حبكم اعتبارمها املقاصدأبعد الناس عن ا  ااملالكية واحلنابلة كانو     

: " احليل  ي قال الشاطيب ل،لواء التشني  على القائلني باحليتلميذه ابن القيم  و   ةمحل ابن تيمي
ال جتوز  ي  " احليل كلها حمرمة ووجاء  ي املغين:، " 2)الدين باملعىن املذكور غري مشروعة  ي اجلملة

  3) .  "شيء من الدين
 فيعالم الموقعين, وإغاثة اللهفان إ :"هلكثري من احليل املباحة  ي كتابيغري أن ابن القيم يورد ا     

 ،من احليل اجلائزة وغري اجلائزة اوان  مام الشاطيب  ي املوافقات ألكذلك يذكر اإل و ،"مصايد الشيطان
ال يقولون   ا يدل على أن املالكية واحلنابلةهذ و ؛وووابط علمية دقيقة ا  واوعني لذلك مقياس

أما ما كان موافقا  فاحلكم فيه  ،ا  ومناقضا  منها ملقاصد الشريعةببطالن كل احليل بل ما كان خمالف
    اإلباحة

وناقض  ا شرعي  ل اليت تقدم إبطاهلا وذمها والنهي عنها ما هدم أصال  : " احلييقول اإلمام الشاطيب
ال تناقض ماصلحة شهد الشرع باعتبارها  ا و شرعي  فإن فرونا أن احليلة ال هتدم أصال   ،ماصلحة شرعية

     (4)  ال هي باطلة فغري داخلة  ي النهي و
ال كل حيلة كما أنه ال يقوم دليل على قال أيضا  : " ال ميكن إقامة دليل  ي الشريعة على إبط و     

هو الذي يتفق عليه  و ،ا لقاصد الشارع خاصةفإمنا يبطل منها ما كان مضاد   ،تاصحيح كل حيلة
      "(1) .   مجي  أهل اإلسالم ويق  االختالف  ي املسائل اليت تتعارض فيها األدلة

                                                           

( النووي ، أبو زكريا ، حيي بن شرف بن مري ، صحيح مسلم بشرح النووي ،حتقيق الفاريايب أبو قتيبة،دار  1
 ( 11/21)2116طيبة،

   ). 2/381، ) ، املوافقاتالشاطيب (2
، ) 1415 -بريوت  -دار الفكر 1قدامة ، أبو حممد، عبد اهلل بن أمحد ، املغين  ي فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،ط/ ابن(3
4  /56 .(  
 ). 2/381، )، املوافقات( الشاطيب4

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn30
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 من يعتمده ما حسب فقيه كل يهاعل فيحكم الفقهاء؛ بني اخلالف مسائل من تعد إذا   فاحليل    
 الشرعية الضوابط ومن تكون و ،عليه جممعا   شرعيا   أصال   تناقض ال أن املهم ،االجتهاد قواعد

     األخرى

    الحيل في القيم وابن الشاطبي : قول ثالثاً 

 عواتوسّ  من أكثر اوكانو  فيها الو فاصّ  هنمأ حيث والشاطيب القيم ابن للحيل املعاروني من ذكرت      
 الشاطيب كالم استقراء وبعد الشرعية، احليل استعمال عن مجة أمثال وهلم ،كتبهم  ي عنها باحلديث
 فكل وعليه الذرائ ،  ي احليل بإدراجه وذلك ،وأعمّ  عنده احليل من دائرة أوس  الذرائ  أن وجدت
 العلماء من موغريه القيم وابن الشاطيب ولذلك حيلة،هي  وسيلة كل وليست وسيلة، هي حيلة

 الذرائ  موووع  ي احليل تناول من ومنهم للوسائل، املرادفة الذرائ  أقسام من أهنا احليلة عن يتكلمون
   خاصة القيم وابن الشاطيب من كل وعند عامة، العلماء عند املوووعني بني تداخل فهناك

 : احليل و الشاطيب: أوال  

 شرعي ا، أصال   هدم ما عنها والنهي وذمها إبطاهلا تقدم اليت فاحليل:" الشاطيب قال ذلك و ي       
 الشارع شهدو  ماصلحة تناقض وال شرعيا أصال   هتدم ال احليلة أن فرونا فإن، شرعية ماصلحة وناقض
 :أقسام ثالثة على أهنا إىل فيها األمر مرج  و باطلة، هي وال النهي  ي داخلة فغري باعتبارها

     واملرائني املنافقني كحيل ،هبطالن  ي خالف ال: األول النوع

 إحراز  ي هبا التحيل نسبة فإن عليها، إكراه ا الكفر بكلمة كالنطق جوازه،  ي خالف ال: الثاين النوع
 بالقاصد الدم إحراز  ي اإلسالم بكلمة التحيل كنسبة ملقتضاها، اعتقاد غري من األول بالقاصد الدم
 الدنيا  ي ال بإطالق، فيها مفسدة ال دنيوية ماصلحة نهلكو  ؛ فيه مأذون هذا أن إال  كذلك، األول

                                                                                                                                                                                     

   )2/331، ، )، املوافقات( الشاطيب1
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 واملفاسد واملاصاحل بإطالق أخروية مفسدة لكونه فيه؛ مأذون غري فإنه األول خبالف اآلخرة  ي وال
   باتفاق الدنيوية واملفاسد املاصاحل على االعتبار  ي مقدمة األخروية

 مل أنه جهة من النظار أنظار اوطربت يهوف والغموض، اإلشكال حمل كان ما وهو:  الثالث النوع
 أنه على يتفق مقاصد للشارع فيه تبني وال الثاين، أو األول بالقسم حلاقه قطعي واوح بدليل فيه يتبني

 فيه املفرووة املسألة حبسب الشريعة هلا ووعت اليت ماصلحة خالف على أنه ظهر وال له مقاصود
  للحيل تقسيمه من الشاطيب عروه ما هذا ، (1)  " فيه متنازع ا الوجه هذا على القسم هذا فاصار
 :  واحليل القيم ابن: ثانيا  

 :أقسام ثالثة إىل الفقهاء عند احليل عليه طلقي ما فيقسم القيم ابن أما     

 األمور شكل األمر يأخذ بأن نفسه،  ي حمرم هو ما إىل هبا يتوصل اليت اخلفية الطرق: األول القسم
 على كاحليل حمرم، ارتكاب إىل التوصل واملقاصود األمر، ظاهر  ي الناصوص عليه هب وتنطبق الشرعية،

 وكبي  احمللل، كنكاح الشرعي املظهر البس ا بشرعي ليس ما جلعل واحليل بالباطل، الناس أموال أخذ
 بالغة العقد وقت كانت وقد للويل، تأذن مل أهنا تدعي بأن نكاحها فسخ على املرأة وكاحتيال العينة،
 املالك يأذن ومل العقد، وقت مالك ا يكن مل أنه بادعاء العقد فسخ على البائ  وكاحتيال عاقلة،
 كبائر من أهنا  ي مسلم يسرتيب ال وأمثاهلا احليل هذه: "القسم هذا  ي القيم ابن قال وقد بالعقد،
 ا  وحرام وزور ا، كذب ا لكوهنا نفسها  ي حرام وهي اهلل، بدين التالعب من وهي احملرمات، وأقبح اإلمث،
   (2)   باطل وإثبات حق، إبطال وهو هبا، املقاصود جهة من

 ولكن ذاهتا،  ي حالال   الوسيلة كانت ولو حرام ا، تكون حق إلبطال وسيلة تكون حيلة كل و     
 الباطل، ورد احلق، إلثبات الوحيد الطريق ولكنها وزور، كذب ألهنا ذاهتا،  ي حمرمة تكون قد احليلة
 هذه فهل الزور، إىل فلجأ تشهد، نةبيّ  وال بالبينة، إال إلثباته طريق وال لزمه، قد حق ا ينكر كمن

                                                           

 ( 381-2/383)‘  املوافقات‘  ( الشاطيب 1

 وما بعدها ( بتاصرف   3/242( ابن القيم ،اعالم املوقعني ) 2
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 من واللتجاء املقاصود، ملشروعية فتحلّ  حرام ا، والوسيلة حالال ، املقاصود يكون إذ جائزة، تعترب احليلة
 دون الوسيلة على يأمث هذا: "بقوله القيم ابن ذلك عن أجاب لقد  الباطل؟ إىل احلق عليه

   (2 ) "خانك من ختن وال ائتمنك، من إىل األمانة أد  : " احلديث جاء هذا مثل و ي ،( 1)"املقاصود

 فيها الوسيلة ووعت وقد مشروع ا، أمر ا إليه تفضي وما مشروعة، احليلة تكون أن: الثاين القسم
 سبيال   وجعلها الشارع، ووعها اليت الشرعية األسباب كل تشمل وهي ظاهر ا، منها املقاصود للغرض

 الكسب إىل وسيلة -الشرعية األسباب باختاذ- تكون الدائرة هذه  ي واحليلة الشرعية، مقتضياهتا إىل
 أفىت ومن يذم، وال فاعله حيمد الذي احلسن التدبري من وهي غاياته، وأبعد درجاته، بأقاصى احلالل
   الفقهاء هحبلّ  خيتلف مل مما ذاوه احلل، خالص حالل هو وما أفىت فقد فيها، بشيء

 موصلة توو  مل مباحة بطريق الظلم دف  على أو احلق، إىل التوصل على حيتال أن: الثالث القسم
 ولكن له، ووعت قد تكون أو الاصحيح، املقاصود هلذا طريق ا فيتخذها لغريه، ووعت بل ذلك، إىل

 مفضية ناصبت قبله الذي  ي الوسيلة أن لهقب والذي القسم هذا بني والفرق هلا، يفطن ال خفية تكون
 إىل مفضية ناصبت القسم هذا  ي والطريق املعهود، الطريق سالك فسالكها ظاهر ا، مقاصودها إىل

 يستأجر أن: ذلك ومثال خبفاء، ولكن إليه، مفضية تكون أو له، توو  مل ما إىل هبا فتوصل غريه،
 غري بطرق اإلجارة فسخ فيحاول املدة، أثناء  ي املؤجر به يغدر أن وخيشى سنتني، ملدة دار ا شخص
 إجارته، قبل لغريه مؤجرة كانت العني أن أو اإلجارة، والية له تكن مل أنه يظهر كأن حمللة،

 فاسدة، اإلجارة ظهرت أو استحقه فإذا املستأجرة، العني درك املستأجر يضمنه أن هلذا فاالحتياط

 * *  *         ( 3)   منه قبضه مما عليه رج 

                                                           

 (  3/335(ابن القيم ، املاصدر السابق ) 1

، 1185،و ي البيوع 1264( رواه الرتمذي ، أبو عيسى حممد بن عيسى ، سنن الرتمذي ، دار الكتب العلمية ، باب العارية  2
احلاكم ، والدارمي  ي البيوع  241، وصححه األلباين صحيح اجلام  الاصغري وحسنه 31682سنن أبو داود،كتاب البيوع 

 ،واستنكره أبو حامت الرازي ، وأخرجه مجاعة من احلفاظ 2484،

 (  3/335(ابن القيم ، املاصدر السابق ، ) 3
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 .أنواع الحيل في الفقه اإلسالمي :  لثانيالمطلب ا
بل  ا  واحد ا  أن احليل ليست طريقوجدت  ،بعد أن عروت أقوال الفقهاء  ي احليل وبينت مذاهبهم

احليل اجلائزة، واحليل احملرمة ، واحليل اجلائزة هي اليت  فهناكل العلماء بذلك ، هي أنواع كما فاصّ 
   ء ، وأما احليل احملرمة فأمجعوا على بطالهنا وعدم جواز العمل هبا اختلف فيها العلما

 شرًعا: الجائزة الحيل: أوالً 
 دف  أو حق، إثبات أو حرام، ترك أو واجب، فعل أو احلالل، إىل التوصل هبا يقاصد اليت احليل هي

 وال شرعيا   أصال   هتدم ال اليت احليل وهي، الغراء الشريعة ملقاصد حتقيق فيه مما ذلك وحنو باطل،
  ، وهذا ما ذهب اليه األحناف والشافعية منهم النووي وغريه معتربة ماصلحة تناقض
 :أنواع ثالثة إىل إليه املفضية الطرق إىل بالنظر القسم هذا ويتنوع
 ال النوع هذا و ، أصال   له ووعت مشروع إليه تفضي ما و مشروعة، الطريق تكون أن: األول النوع

  هحلّ   ي خالف
 الزواج كعقد مسبباهتا إىل مفضية تكون حبيث الشارع جعلها اليت األسباب مجي  عليه األمثلة ومن

  ( 1)  املشروعة العقود من ذلك وحنو االستمتاع إباحة إىل املفضي
 بل شرعا   املقاصود لذلك األول بالقاصد توو  مل ولكنها مشروعة، الطريقة تكون أن: الثاين النوع

 تكون قد أو الاصحيح، املقاصود هذا إىل للوصول يسلكه طريقا   املتحيل جعلهافي لغريه؛ ووعت
   إليها ينتبه ال خفية ولكنها له ووعت
 فسار ظاهرا   مقاصودها إىل مفضية ناصبت قبله الذي  ي الطريق أن قبله؛ والذي النوع هذا بني والفرق
 غريها إىل مفضية لتكون ناصبت نوعال هذا  ي والطريق ،معهودة طريق أهنا اعتبار على السالك عليها

   خبفاء إليه مفضية تكون أو له توو  مل ما إىل هبا فيتوصل

                                                           

 (336-3( ابن القيم ، إعالم املوقعني ،) 1
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 هذا على اإلقدام من الزوج هذا من   ي فاحليلة زوجها عليها يتزوج أن خافت إذا املرأة أن:  ومثاله
 على القيم ابن رذك قد ،و بيدها فأمرها عليها تزوج مىت أنه العقد  ي وليها أو هي تشرتط أن الفعل
   النوع هذا حول يدور ال احليل ذم  ي الاصاحل السلف وكالم،  (1)املائة على يزيد ما النوع هذا
 يطلق أن: النوع هذا أمثلة ومن حقا   به واملقاصود نفسه،  ي حمرما   الطريق يكون أن: الثالث النوع
 يسمعا ومل طلقها أنه يشهدان نشاهدي فتقيم هلا؛ بينة وال الطالق جيحد و ثالثا ، امرأته الرجل
   منه الطالق
 إبطال وال الواجب إسقاط وليس احلق، إىل الوصول هي والقاصد الغاية أن نلحظ املثال هذا ففي
،  العمل صحة شرط من أن اعتبار على الوسيلة، إىل بالنظر احليل من النوع هذا حيرم ولكن احلق؛
  2 ممنوعا   الكل كان ممنوعة؛ والوسيلة صاحلا   املقاصد كان وملا واملقاصد، الوسيلة صحةشرط 

 ويطلق املقاصد دون الوسيلة إىل بالنظر صاحبه يأمث احليل من النوع هذا أن:يرى القيم ابن أن إال
وما ذكره ابن القيم  ،وهذه املسألة كثر اخلالف فيها بني الفقهاء، ( 3) "  باحلق الظفر مسألة" عليها

ه يراد منها أخذ حق أو دف  باطل لكن الطريقة حلاصول ذلك حمرمة، مثل من هذه املسألة  ي احليلة أن
أن يكون له على رجل دين فيجحده وال بينة له ، فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان به وال يعلمان 

 مالك اإلمام مذهيب ظاهر وهو معا   واملقاصد الوسيلة بطالن يرى الذي تيمية البن خالفا   ، 4ثبوته 
     (5)  وأمحد

*  *  * 
 كإسقاط  حمظورا ، أو حمرما ، منها املقاصود كان ما هي و  ثانياً: الحيل المحرمة شرعاً:

 الوسيلة كانت سواء باطل إثبات أو حق، إبطال أو حالل، حترمي أو حرام، استحالل أو واجب،
 هذاو " معتربة، ماصلحة تناقض أو شرعيا ، أصال   هتدم اليت احليل وهي مشروعة، غري أو مشروعة
 : أنواع ثالثة إىل إليه املفضية الطرق إىل بالنظر ينقسماتفق العلماء على حترميه ،   القسم

                                                           

 (331-3( املاصدر السابق ) 1

 وما بعدها ( 3/331( املاصدر السابق ) 2

 ( 335-3( املاصدر السابق،) 3

 412،  لبنان/ بريوت  زيدون ابن ، دار 1ط،  السيداجلميلي د:  حتقيق  الشيطان ماصايد ( ابن القيم ، إغاثة اللهفان من 4
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 و حترميه  ي خالف ال النوع وهذا حمرما ، هبا يقاصد و بنفسها، مةحمرّ  الطريق تكون أن: األول النوع   
 مث بذلك احلاكم فقضى اتزوجه أنه على زور شاهدي فأقام له حتل ال امرأة وطء رجل أراد لو:  مثاله

 بوسيلة إليها توصل وقد له حتل ال امرأة وطء هو و حمرما ، أمرا   املتحيل قاصد املثال هذا ففي وطأها،
    لذاته حمرم أمر فهي الزور شهادة وهي حمرمه
: ومثاله وسائل، حترمي حراما   فتاصري حمرم هبا ويقاصد نفسها  ي مباحة الطريق تكون أن: الثاين النوع  

    الطريق لقط  السفر
 ووعت وإمنا حمرم؛ إىل لإلفضاء األول بالقاصد توو  مل الوسيلة أو الطريق تكون أن:  الثالث النوع  

 النزاع، موو  هو النوع وهذا احلرام، إىل طريقا   املتحيل فيتخذها واهلبة؛ ،كالبي  املشروع إىل مفضية
 له املوهوب من يسرتده مث الزكاة من فرارا   احلول نحوال قبيل إليه برده يثق ملن ماله يهب أن: ومثاله
   (  1) "ذلك بعد

 التوسعة أجل من شرعت بل احلرام إىل موصله األول بالقاصد يشرع مل التاصرف من النوع فهذا      
 مقاصده إىل موصلة وسيلة جعلها بل هلا شرعت اليت مقاصدها هبا يقاصد مل املتحيل و املكلفني، على
 : أورب ةعد على النوع وهذا الشارع مقاصود به يناقض الذي احملرم
 ما العووني أحد إىل العاقدان يضم كأن الربوية كاحليل احلال  ي حرام هو ما لّ حلِ  االحتيال: األول"

    جنسه من ليس ما أحدمها م  أو ومعهما جبنسه ربويا   يبي  أن وهي ومقاصود، ليس
 قعلّ  إذا كما ،حمالة ال التحرمي إىل صائر ولكنه حيرم ومل رميهحت سبب انعقد ما لّ حلِ  االحتيال:  الثاين

 وقوع من  أراد مث ،طالق فأنت الفجر طل  إذا:  لزوجته الرجل يقول أن مثل حمقق شرط على الطالق
 بعقد تزوجها مث عاصمته غري على وهي الفجر يطل  حىت احليلة خل  فخالعها الشرط؛ عند الطالق
     جديد
 الواجبة النفقة إسقاط على كاالحتيال ؛ احلالل  ي واجب هو ما إسقاط على تيالاالح:  الثالث
     النفقة عليه جتب فال ؛ معسرا   فياصبح لزوجته ماله ميلك بأن عليه
 كاالحتيال الوجوب؛ إىل صائر ولكنه جيب ومل وجوبه، سبب انعقد ما إسقاط على االحتيال:  الراب 

      (2") اسرتجاعه مث أهله لبعض يكهبتمل احلول قبيل الزكاة إلسقاط

                                                           

 ( 3/242( ابن القيم ، اعالم املوقعني ،) 1

  ( 3/212وى الكربى ،)( ابن تيمية ، الفتا2
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 ما دف  من اهلروب هو منها املراد أن الواوحة احليل من هي الزكاة  ي احليلة مسألة أن فعال وأرى
  ي احليلة ستعمالا  ي لفعله مربر وال ، ماله  ي الزكاة بوجوب اهلل أمر خمالفة منها ويراد زكاته، ستحقا

   للفقري ماصلحة ويفوت  ، شرعيا   حكما   يهدم أنه غري املوقف هذا
 أمر على يتوقف بل فيها اإلنسان جيتهد ال أن جيب توقيفية أمور وهي العبادات، باب  ي الزكاة إنّ  مث
   أعلم واهلل تعاىل، اهلل

 نيالمبحث الثا
  للحيل وأدلتهم والمانعون ن و المؤيد

  :دون للحيل وأدلتهم أواًل: المؤيّ          

القائلون باحليل واجمليزون لفقهاء  ي احليل كان اإلمام أبو حنيفة وتالميذه من أكثر راء اآبعد عرض 
يتعلق باحليل املتفق طبعا  فيما هذا  و ،الكتاب والسنة والقياس واملعقولاستدلوا لذلك بأدلة من  ،هلا

 و ،وحرجا يق  فيه اإلنسان من ويق باعتبارها رخاصا  وخمارج مم ،أو الراجحة عندهم ،على جوازها
   : (1)األدلةفيما يلي بعض 

  :أدلتهم من الكتاب

ْدن اهُ  ِإن ا حت ْن ثْ  و ال   ب هِ  ف اْوِرب ِوْغثا   بِي ِدك   و ُخذْ  : تعاىل لنبيه أيوب عليه السالم قوله -1   ص اِبرا   و ج 
إمنا تكون  ،تعارف الظاهرامل وه و ، ةامرأته ورب حيث حلف ليضربن  ) ،(2) (أ و اب   ِإن هُ  اْلع ْبدُ  نِْعم  
فأرشده اهلل  ،وأخلاصت له  ي خدمتها ،عل هذا ومن أحسنت إليه  ي عشرهتاعليه ف مث عز   ،ةمتفرق

هذه حيلة  و د،عو  ةبضغث فيه مائ ،واحدة ةبأن يضرهبا ورب ،يتحلل هبا من ميينه تعاىل إىل طريقة
ال  و ،"وجوه املخارج من املضائق ":ونسميه ،فيقاس عليه غريه ،الرب به يمني و ي خروجه من ال

                                                           

 31/ 212  السرخسي ، املبسوط ، و ( (، وما بعدها182 /3عالم املوقعني ،) إأدلة اجمليزين  ي كتاب : ابن القيم ،  :انظر 1 )
 . وما بعدها(

 (   44) ، آية:ص : ةسور  ( 2
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وهذا ابن كثري يأخذ باحليل ولكنه كان يسميها بغري   (1)  (اليت ينفر الناس من امسها ،نسميه باحليل
ها الذي يعرفه الناس وينفر يبيح احليل لكن بغري امس ، فهوئق "مسماها فقال "وجوه املخارج من املضا

 يال وهذا ما أعنيه حقيقة من حبثي هو احليل ومعىن املخارج وليس احليل ومعىن االحت منها،

ا بأن شرع من قبلن ،ا إن جرينا على القولنألن ،ذا الدليل أنه متعلق بشرع غريناال خيدش ه و     
فإمنا ذلك عند عدم وجود  ؛ه ليس بشرع لناأنن جرينا على إ و ،فذاك ،خيالفهما مل يرد ما  ،شرع لنا

ما ثبت  ي شرع أيوب عليه السالم جاءت السنة ومثله  ي شرعنا  يدعمه  ي شرعنا و ما يؤيده و
   (2)اأيض  

ج ومخد ُأيت رسول اهلل  )، د وق  مثل هذه الرخاصة  ي اإلسالمق  ي تفسريه : " و 3قال أبو حيان     
، قال بذلك بعض أهل (4((ةفاوربوه هبا ورب ،فيه مائة مشراخ: خذوا عثكاال  فقال ،قد خبث بأمة
    5)) "العلم  ي األميان

                                                           

ق حممد حسني مشس الدين ،،دار الكتب حتقي(  ابن كثري ، أبو الفداء ، إمساعيل بن عمر الدمشقي ، تفسري القرآن العظيم ، 1
،دار 4، حممد سعيد رمضان ، ووابط املاصلحة  ي الشريعة اإلسالمية ،ط، البوطي )41/  4ه )1412-1العلمية ،بريوت ،ط

 ).316) الفكر ،ص: 
 (315-314)البوطي، ووابط املاصلحة  ي الشريعة اإلسالمية،   2)
هـ،انظر: 145،املقريء النحوي،تو ي بالقاهرة سنة لقرناطي األندلسي اجلْ ي اينحممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، ا (3

-1ط ، عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد العكري احلنبلي، شذرات الذهب  ي أخبار من ذهب حتقيق حممد أرناؤوط،
-حر احمليط،حتقيق عادل أمحد(،علي بن يوسف بن حيان التوحيدي ، )الب6/145دمشق، -دار ابن كثري ، بريوت )م،1286

 (1/385،)1223علي عوض،دار الكتب العلمية،
، وأخرجه  4412، ،أبو داود ،( 23381،)  16/22 ،مسند العشرة املبشرين باجلنة، ،  ي مسند أمحد  أمحد خرجهأ4) 

مد بن يزيد القزويين ، سنن ابن ماجه ، أبو عبد اهلل ، حم وابن 15631البيهقي مرسال ، كتاب النفقات ،مجاع ابواب كفارة القتل ،
،انظر السيل اجلرار املتدفق على حدائق 2514(،.861-852/ 2) بريوت ، ،–حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ماجه، 

 باب حد الزاين  ي كتاب احلدود  ي الرووة 1االزهار ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،حتقيق ابراهيم زايد ،دار ابن حزم  ط
حديث مرفوع، والدارقطين عن  1128لندية شرح الدرر البهية وأخرجه النسائي من حديث أيب أمامة بن سهل وإسناده حسن ا

مرفوع  خمدج 5383فليح عن أيب سامل عن سهل بن سعد ، ورواه الطرباين من حديث أيب أمامة ،املعجم الكبري ،باب السني ،
ه الغري متام األيام،واخلداج النقاصان  انظر لسان العرب )خدج(،عثكال،هو :خدج، خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان

الشمراخ وهو  ي النخل ومنزلة العنقود من الكرم ،وامنا اذا كثر الشماريخ صار عثكاال، انظر :حممد مرتضى احلسيين الزبيدي ،تاج 
 ،)عثكل(  2املرتضى ،طبعة الكويت،طالعروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدي ،

 .(311-316) ،، ماصدر سابقالبوطي ( 5

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn36
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ن جيعل الاصواع  ي رحل أتعاىل: عندما أوحى إليه اهلل  - عليه السالم -قاصة نيب اهلل يوسف  -2
ك وأخرب أنه برواه مدحه اهلل بذلقد  و ،وإمساكه عنده ،ليتوصل بذلك إىل أخذه من أخوته أخيه

فـ ل م ا ج ه ز ُهم جِب ه ازِِهْم ج ع ل  الس ق اي ة   ي ر ْحِل أ ِخيِه مُث  أ ذ ن  ُمؤ ذ ن  أ يـ تـُه ا قال تعاىل:، وإذنه ومشيئته
بـ ُلوْا ع ل ْيِهم م اذ ا تـ ْفِقُدون }11اْلِعرُي ِإن ُكْم ل س ارُِقون } { ق اُلوْا نـ ْفِقُد ُصو اع  اْلم ِلِك و ِلم ن 11{ ق اُلوْا و أ قـْ

ن ا لِنـُْفِسد   ي األ ْرِض و م ا ُكن ا 12ج اء بِِه مِحُْل ب ِعرٍي و أ ن ْا بِِه ز ِعيم } { ق اُلوْا ت الّلِه ل ق ْد ع ِلْمُتم م ا ِجئـْ
اِذِبني }13س ارِِقني } ج ز آُؤُه م ن ُوِجد   ي ر ْحِلِه فـ ُهو  ج ز اُؤُه   { ق اُلواْ 14{ ق اُلوْا ف م ا ج ز آُؤُه ِإن ُكنُتْم ك 

أ  بِأ ْوِعي ِتِهْم قـ ْبل  ِوع اء أ ِخيِه مُث  اْست ْخر ج ه ا ِمن ِوع اء أ ِخيِه ك ذ ِلك   15ك ذ ِلك  جن ْزِي الظ اِلِمني } { فـ ب د 
اُه  ي ِديِن اْلم ِلِك ِإال   أ ن ي ش اء  الّلُه نـ ْرف ُ  د ر ج اٍت م ن ن ش اء و فـ ْوق  ُكل   ِكْدن ا لُِيوُسف  م ا ك ان  لِي ْأُخذ  أ خ 

   ( )1 ِذي ِعْلٍم ع ِليم  

حىت ياصل هبا إىل مقاصوده   ؛هذه حيلة ظاهرة من كيده تعاىل لنبيه يوسف "أن  : وجه الداللة      
اليت يتوصل  ،ة    وحكم هذا الكيد حكم احليل الشرعي" ي الكشاف :  2احلسن   قال الزخمشري

و ُخْذ بِي ِدك  ِوْغثا  ) -عليه السالم -كقوله تعاىل أليوب ،ةمناف  ديني هبا إىل ماصاحل و
ليتخلص  ؛(3)

وما  ،( لتسلم من يد الكافر(هي أخيت  )) : - عليه السالم -وكقول إبراهيم ، من جلدها وال حينث
  ي هذه قد أعلم اهلل تعاىل و ،فاسدإىل التخلص من الوقوع  ي املطرق  الشرائ  كلها إال ماصاحل و
 و ،فكانت حسنة مجيلة ؛ذريعة إليها فجعلها سلما  و ،ةماصاحل عظيم ،احليلة اليت لقنها يوسف

   (4)"  انزاحت عنها وجوه القبح ملا ذكرنا

 أخرب أنه يفرج  تعاىلأن اهلل  :وجه الداللة،  (5)و م ن يـ ت ِق الل ه  جي ْع ل ل ُه خم ْر جا   :قوله تعاىل و -3
ملا وق  فيه  ،خارجاحليل ما هي إال نوع من هذه امل و ،خيرجهم مما واق عليهم و ،كرب املتقني

                                                           

 (   76-11من)  اآليات( سورة يوسف 1
،صاحب التفسري، اشتهر باالعتزال  ي األصول، تو ي سنة الزخمشري اخلوارزمي أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر (2

 ( 5/113)1هـ،انظر:ابن خلكان، وفيات األعيان،حتقيق إحسان عباس، ،دار صادر بريوت، ط538
 ( 44) اآليةسورة ص ،  3)
دار عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  ي وجوه التأويل ، الزخمشري ، أبو القاسم ، حممود بن عمر اخلوارزمي ، الكشاف  4)

   ) 464/ 2) 3الكتاب العريب ،بريوت ،ط
  )2)، آية: ( سورة الطالق5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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   (1)فيكون له باحليلة خمرج منه  ،يضيق عليه إلزام ما حلف عليه احلالفال ترى أن أ ،الناس من ويق
ْرن ا م ْكرا   و م ك ُروا قوله تعاىل: -4 ي ْشُعُرون   ال   و ُهمْ  م ْكرا   و م ك 

 أخرب وجه الداللة : أن اهلل تعاىل، (2)
 من و ،ر والفاجملميكر هبا على الظا ،هذا شأهنارسله وكثري من احليل  و أنه مكر ومن مكر بأنبيائه
 ، وناصر احلق وإبطال الباطل و ،قهر الظامل فتكون وسيله إىل ناصر املظلوم و ،يعسر ختليص احلق منه

ليعلم  و ،إال أنه جازاهم جبنس عملهم ،أخذ أعداء رسله بغري املكر احلسنلى اهلل تعاىل قادر ع
   ( 3) مقبول شرعا   ليس قبيحا  ونه، بيا ن املكر الذي يتوصل به إىل إظهار احلق وأعباده 

ْم ق اُلوْا ُكن ا ُمْست ْضع ِفني   ي ِإن  ال ِذين  تـ و ف اُهُم اْلم آلِئك ُة ظ اِلِمي أ نـُْفِسِهْم ق اُلوْا ِفيم  ُكنتُ  :قوله تعاىل -5
ن ُم و س اءْت م       (4)اِصريا  األ ْرِض ق اْلو اْ أ ملْ  ت ُكْن أ ْرُض الّلِه و اِسع ة  فـ تـُه اِجُرواْ ِفيه ا ف ُأْولـ ِئك  م ْأو اُهْم ج ه 

    ،أذاهم و لكفارسلوك الطرق اخلفية للتخلص من ا ،إن اهلل سبحانه أراد باحليلة هنا :وجه الداللة 
مقاصودها  ،هذه حيله حممودة و، ذا تعذرت الطرق الظاهرة أو تعسرتاهلجرة إىل دار اإلسالم إ و

  . (5)فيقاس عليها سائر احليل احملمودة األخرى ،اهلل ورسوله ناصرة

ِإن  اْلُمن اِفِقني  خُي اِدُعون  الّله   ت قرآنيه أخرى ، حنو قوله تعاىل:كما استدلوا على جواز احليل بآيا -6
اِدُعُهْم و ِإذ ا ق اُموْا ِإىل  الاص ال ِة ق اُموْا ُكس اىل  يـُر آُؤون  الن اس  و ال  ي ْذُكُرون  الّله  ِإال  ق       (6 )ِليال  و ُهو  خ 

ُر اْلم اِكرِين   قوله تعاىل : و  يـْ      (1) و مي ُْكُرون  و مي ُْكُر الّلُه و الّلُه خ 

، إىل اهلل جل جالله -احليلة  -: أن نسبة املكر واخلداع والكيد واحملال وجه الداللة من هذه اآليات 
دف   اج احلقوق واستخر  هو احليلة إىل املباح و و :ال جيوز إال على هذا الوجه احلسن الذي ذكرناه

   (1)ال على الوجه املذموم ،الظلم

                                                           

 (  326-12ابن حجر ، فتح الباري ،) 1)
 ). 51) ، آية:سورة النمل 2)
 ( 121/ 3، ) ، إعالم املوقعني ( ابن القيم3
  )21)، آية: سورة النساء (4

ي ، حممد عبد الوهاب ،احليل  ي الشريعة اإلسالمية وشرح ما ورد فيها من اآليات واألحاديث و)كشف النقاب عن حبري 5) 
 (   324) م ،1214،مطبعة السعادة ،القاهرة موق  احليل من السنة والكتاب ( 

 ).142) ، آية:( سورة النساء6
 (   31)، آية:سورة األنفال ( 1

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn47
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   :أدلتهم من السنة
أن رسول   )):-ا مروي اهلل عنه - ما أخرجه الشيخان من حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري -1

 :ا ؟ فقال: أكل متر خيرب هكذفقال له رسول اهلل ، (2)استعمل رجال  على خيرب فجاءه بتمر جنيب
 فقال رسول اهلل ، والاصاعني بالثالثة ،نا لنأخذ الاصاع من هذا بالاصاعنيإ ،رسول اهلل ال واهلل يا

    "3بالدراهم مث ابت  بالدراهم جنيبا    ب  اجلم ، فال تفعل:
أخذ اجليد من التمر  هو و ،قد أمره أن يتوصل إىل مراده  وجه الداللة : أن رسول اهلل      

: ب  الرديء   فقال له، ألصل وهو أن يتوسط عقد آخرع  ي ابطريق مشرو  ،بالرديء منه
 ،بتاع من املشرتي نفسه أو من غريهمل يفرق بني أن ي و ،مث اشرت بالدراهم التمر اجليد ،بالدراهم

 ي  فإن السكوت ، لنهى عنه رسول اهلل ،كان االبتياع من املشرتي حراما    لو و  ،فشمله بعمومه
  (4)حاصول املقاصود بعد عقدين و ،للتخلص من الربا ة ي هذا حيل و ،معرض احلاجة إىل البيان بيان

موافقوهم ،  ي أن مسألة  احتج هبذا احلديث أصحابنا و و" ي شرح هذا احلديث :  5قال النووي     
هي احليلة اليت يعملها بعض الناس توصال  إىل مقاصود الربا، بأن يريد أن  العينة ليست حبرام ، و

     فيبيعه ثوبا  ومائتني، مث يشرتيه منه ومائةومائتني يعطيه مائة درهم

                                                                                                                                                                                     

حتقيق ، صفوان عدنان الداودي ،دار القلم القاسم احلسني بن حممد ، املفردات  ي غريب القرآن، األصفهاين ، أبو الراغب ( 1
 ).138)  1،الدار الشامية ،دمشق بريوت ،ط

 اجلم : الرديء من التمر،  ( اجلنيب : اجليد من التمر2
 أيب (، عن1523)  (، صحيح مسلم 2182( البخاري ،الاصحيح، كتاب البيوع ،باب إذا أراد بي  متر بتمر خري منه ،رقم ) 3

) ،1،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة ،حتقيق حممد زهري النجار ،عامل الكتب ،ط، للطحاوي  اآلثارهريرة ، شرح معاين 
    املكتبة الوقفية(4/61
   ).121/  3، )، اعالم املوقعني( ابن القيم4

ظ،شيخ اإلسالم،له العديد من املاصنفات  ي شىت العلوم،تو ي بنوى سنة حمي الدين بن شرف النووي،أبو زكريا،اإلمام احلاف5) 
  1هـ، انظر: حممد،مشس الدين،السخاوي،املنهل العذب الروي  ي ترمجة قطب األولياءالنووي،دار الكتب العلمية،بريوت،ط616
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ومل (( بيعوا هذا واشرتوا بثمنه من هذا  : ((قال له : أن النيب موو  الداللة من هذا احلديث و    
له ليس حبرام عند هذا ك ، وأن يشرتي من املشرتي أو من غريه، فدل على أنه ال فرق يفرق بني

   (1) " الشافعي وآخرين

كان بني أبياتنا روجيل  )قال :  ةعن سعيد بن سعد بن عباد ،ما روي عن أيب أمامه بن سهل -2
 ةفذكر ذلك سعد بن عباد ،خيبث هبا  ،من إمائهم ةهو على أم إال و ،فلم يرع احلي ،وعيف خمدج
مما  فقالوا : يا رسول اهلل إنه أوعف ،الرجل مسلما  فقال : اوربوه حده كان ذلك و لرسول اهلل 

 ،واحدة ةمث اوربوه به ورب ،خذوا له عثكاال  فيه مائة مشراخ فقال: ،لو وربناه مائة قتلناه، حتسب
  (2)(قال : ففعلوا

قال هلم  بدليل أنه  ،وجه الداللة : أن الضرب بالشمراخ، ليس هو احلد الواجب  ي األصل      
صل إىل إسقاط للتو  ،رعها اهلل تعاىلإمنا هو واسطة ش و ،اوربوه حده  :قبل أن يرشدهم إىل هذا

عليه  - ي قاصة النيب أيوب  ،صدق عليه حد احليلة السابق ذكره فقد ، ي حق مثل هذا الرجل، احلد
  .(3( - السالم

: " وهذا العمل من احليل اجلائزة شرعا  وقد جوز اهلل مثله  ي قوله:  (4)جاء  ي نيل األوطار     
  5 ((و ُخْذ بِي ِدك  ِوْغثا) "  

كالسل لو كان املرض ال يرجى زواله    ي شرحه على اهلداية ما ناصه:" و 6وقال الكمال ابن اهلمام  
فيضرب به  ،يضرب بعثكال فيه مائة مشراخ يعند الشافع فعندنا و؛ وعيف اخللقة اأو كان خداج  

 (1)  ." دفعة
                                                           

 (  21/ 11)  ،( النووي ، صحيح مسلم بشرح النووي1
 41(،ص.861-852 /2سنن ابن ماجه، )   (  سبق خترجيه2
 .(312)، ، ووابط املاصلحة( البوطي3

، حتقيق عاصام الدين الشوكاين ، حممد بن علي بن حممد ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار   4)
 (   285/  1)،1223 -1بابيطي،دار احلديث ، ماصر ،طالاص
  (44)ص، آية:(  سورة 5
( حممد بن الشيخ مهام الدين عبد الواحد بن القاوي محيد الدين عبد احلميد بن القاوي سعد الدين مسعود املعروف بالكمال 6

  ( 432-436، 2/416هـ،انظر: شذرات الذهب)861بن اهلمام،عالمة زمانه،له مؤلفات عديدة، تو ي سنة 
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فأمره رسول  ،من جاره أنه يؤذيه ،: ) أن رجال  شكا إىل رسول اهلل ا ورد عن أيب هريرة م     
يسأله عن شأن  ،ر عليه واملتاع أمامهفجعل كل من م ،ففعل ،أن يطرح متاعه  ي الطريق اهلل 
 ،اجلار فقال: رد متاعك إىل مكانه فجاء إليه ،هيلعن فيسبه و ،يؤذيه صاحبهفيخربه بأن جار  ،املتاع
    (2) (اال أؤذيك بعد ذلك أبد  فواهلل 

توصل هبا إىل رف  يل ،شد الرجل املشتكي إىل حيلة عملية، أر وجه الداللة : إن رسول اهلل      
لى فدل ع؛ ملا أرشد إليها النيب  ،لو كانت احليلة حمرمة و ،وكف شره وعدوانه ،ظلم جاره عنه
   جواز العمل هبا

عن أعظم آية  ي كتاب اهلل   : ) سئل رسول اهللل، حيث قاةي عن عبد اهلل بن بريدما رو      
فلما أخرج إحدى  ،من جملسه فقام رسول اهلل  ،فقال : ال أخرج من املسجد حىت أخربك هبا

   )(3)ن خيرج رجله األخرىأخربه باآلية قبل أ ،رجليه

لتحرز عن خلف الوعد  ،بعد إخراج إحدى رجليه ،ه باآليةأخرب  نه أ : به وجه االستدالل     
ا نه ال ياصري خارج  أوفيه الدليل على  ،كالعهد من غريهم،  نبياء عليهم السالمن الوعد من األإف

فأراد التخلص  ،ال يفعل شيئا  أوهلذا من حلف  ،وال داخال  بإحدى الرجلني ،بإخراج إحدى الرجلني
فإذا حلف أال يأكل هذا الرغيف وال يأخذ هذا املتاع فليدع  ،ال بعضه مل يكن حانث  من احلنث بفع

   (4)هذا أصل  ي بابه  ي التخلص من األميان بعضه ويأخذ الباقي ال حينث و

                                                                                                                                                                                     

   .(5/245)دار الفكر،بدون طبعة ،، شرح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيواسي( ابن اهلمام ، كمال الدين 1
بسند صححه األلباين،وقال حسن صحيح ( 4/332أبو داود ، سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ، سنن أيب داود )  2)

قال له  1/3132والبيهقي عن أيب هريرة ،شعب اإلميان  (2/112اجر عن اقرتاف الكبائر )،و ي الزو  5153 ي صحيح أيب داود 
قال حسن صحيح 22قال إسناده حسن ،واأللباين  ي صحيح األدب املفرد  3/321شاهد ،واملنذري  ي الرتغيب والرتهيب ،

 ،قال صحيح لغريه  2558،واأللباين  ي صحيح الرتغيب 
،رواه ا( 4426،4311، 4121القران ،كتاب تفسري القران ،تفسري احلمد هلل رب العاملني)،"صحيح خباري  ي فضائل ( 3

الرتمذي  قال حديث حسن صحيح ،واالنسائي قال حسن غريب ،وابن ماجة  ي تفسري احلمد هلل وهو حديث متاصل صحيح 
ورة السب  املثاين "  ي تفسري ابن كثري  ي س 116من طرق عن شعبة ورواه مالك  ي املوطأ عن ايب بن كعب ،شرح سنن أيب داود 

عبد اهلل هاشم مياين املدين، دار  دارقطين، أبو احلسن، علي بن عمر البغدادي، سنن الدارقطين، حتقيق: السيد،سورة الفاحتة ال
 (1/311)م،1266 –ه 1386 ،بريوت -النشر: دار املعرفة 

 ( 123/3)، م، ماصدر سابق( ابن القي 4
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 :دليلهم من القياس

الفعل على وزن فقالوا : إن احليل ما هي إال معاريض  ي  ،حيث قامسو احليل على املعاريض       
إذا كان  ي املعاريض مندوحة عن الكذب ففي معاريض الفعل مندوحة عن  و ،املعاريض  ي القول

  .احملرمات وختلص من املضايق
نه أم  اويتوهم الس ،يقاصد به معىن صحيحا   ،كالم جائز: أن يتكلم الرجل بواملعاريض هي     

  وسيأيت احلديث عنها الحقا    ،1))قاصد به معىن آخر
ا قوله تعاىل:  ،يدل على إباحة استعمال املعاريض و ع ر ْوُتم بِِه ِمْن ِخْطب ِة  و ال  ُجن اح  ع ل ْيُكْم ِفيم 

  .(2) (الن س اء
 

اهلل تعاىل أباح للراغب  ي الزواج من معتدة الوفاة أن أن  : ه االستدالل هبذه اآلية الكرميةوج     
امرأة  أنتِ   :اكأن يقول هل،مقاصودهلياصل إىل  ،التعريض هلا باخلطبة زمن الرتبص يسلك طريق

ال حيل له أن  ألنه وذلك ؛، أو إذا انقضت عدتك فأخربيين  ،أو مثلي يرغب  ي الزواج ،حسنة
  . كان ومعناهفيقاس على ذلك ما  ، خيطبها خطبة صرحية

تتاب   و ، ي احلروب و ،واستعملها  ي املزاح واملالطفة ،املعاريض أنه أقرّ  كما ثبت عن النيب      
   : والشواهد عليه كثرية منها ،بة والسلف الاصاحل على ذلكالاصحا
 ،رهو مردف أبا بك إىل املدينة و أقبل النيب  ((قال  ،نس أما أخرجه البخاري عن  -

يا   :فيلقى الرجل أبا بكر فيقول :قال ،شاب ال يعرف نيب اهلل  و ،شيخ يعرفوأبو بكر 
حسب في ،فيقول: هذا الرجل يهديين السبيل، من هذا الرجل الذي بني يديك ،أبا بكر

   (3)  ((وإمنا يعين سبيل اخلري، احلاسب أنه إمنا يعين الطريق

                                                           

 (  215/  3، ) در سابقة، ماص( ابن تيمي1
                                                                                           )235)، آية: ( سورة البقرة 2
،كتاب  طبعة بدون بريوت،، الكتب عامل ، الاصحيح اجلام ،  اجلعفي إبراهيم بن إمساعيل بن حممد اهلل عبد ،أبو( البخاري  3
 (  3622قب األناصار ، باب هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم اىل املدينة ،)منا

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn63
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ال  و ،هو الذي يفهمه السام  و ،أنه يدله على طريق السفر ، فظاهر كالم أيب بكر    
الذي بعثه على  و ،هو املقاصود ، ولدين احلقبا ،باطنه الطريق إىل اهلل و، يذهب ذهنه لغريه

أنه :)  كما روي عن النيب .حىت ال يعلم به عدو فيؤذيه، كتمان أمر النيب  ذلك
خربوها أهنا ال ، فقال أفجعلت تبكي  ": " ال يدخل اجلنة عجوزالطف عجوزا  قائال  هلا
هُنَّ  :إن اهلل تعاىل يقول ،(1)(تدخلها وهي عجوز   إِنَّآ أَنَشۡأنََٰ

أومر فيه  ،بلفظ فقد أخربها النيب   2 ) (،ُعرُبا  أ تْـر ابا  (36)ف ج ع ْلن اُهن  أ ْبك ارا   (35)ِإنش اء 
    ذلك ال بأس به أنّ فدل  ،سوى ما فهمت من كالمه

 ،: " إنا حاملوك على ولد الناقة "فقال ،امحلين :فقال لنيب وقد جاء رجل إىل ا      
  " (3)؟وهل يلد اإلبل إال النوق: ما أصن  بولد الناقة ؟ فقال النيب فقال
فيدل عليه قول عمر بن اخلطاب  ،للمعاريض  ي حوائجهم وأما استعمال الاصحابة      
:ابن عباس وقال ،4عاريض ما يغين الرجل عن الكذب"" أما  ي امل رين : " ما يس

 ،ريض الكالم يتخلص املرء من اإلمث: أن ومعاواملراد بذلك، عم"نّ الومعاريض الكالم محر 
   (5)  عمفهو خري من محر النّ  ،وحياصل مقاصوده

أن رجال  سأل عن  ، ي استعماهلم للمعاريض ،ف الاصاحلا  ما يستدل به عن السلوأخري      
 :فقال ،محد إصبعه  ي كفهأفوو   ،فكره اخلروج إليه ،ن حنبلوهو  ي دار أمحد ب ،املروزي

  . وما ياصن  املروزي ههنا ؟، ليس املروزي ههنا

                                                           

 ( 6/42،وقال ابن كثري  ي )البداية والنهاية (مرسل،)335،والبيهقي  ي )البعث والنشور(241رواه الرتمذي  ي الشمائل ( 1
 (  31 -35)، آية: سورة الواقعة  2)

،أبو داود ، سنن أيب داود ، كتاب األدب ، 1214لرتمذي وقال صحيح غريب سنن الرتمذي  ما جاء  ي املزاح ،وأخرجه ا3) 
(، مسند  أمحدبن حنبل ، هو حديث مرفوع ،و أمحد بن احلسني بن علي بن موسى 311/ 4،) 568باب ما جاء  ي  ي املزاح 

ن الكربى للبيهقي ، واالدب املفرد ، بريوت ،السن–اخلراساين أبو بكر البيهقي ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية 
    263للبخاري ، باب املزاح 

 851،  1/2221( رواه البخاري  ي األدب املفرد ، 4

                            )132/  3)، 2ط، دار املعرفة ، بريوت(  الغزايل ، أبو حامد ، حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين،5
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ود مث خرج وترك ن يعأفحلف  ،وهفلما أراد النهوض منع اجملس   (1)وحضر سفيان الثوري     
   (2)فلما خرج عاد وأخذها واناصرف  ،نعله كالناسي هلا

  :  دليلهم من المعقول
 إلسقاطل هباصيتو  ما هي إال حيل ،إن العقود الشرعية :واستدلوا من املعقول وما يلي    

ا لزمه احلد فإذ ؛شبهةمن غري عقد وال  ة، وهلذا لو وطئ اإلنسان امرأة أجنبياملآمث احلدود و
بل قد  ،فكان العقد حيلة على إسقاط احلد مل يلزمه احلد،عقد عليها عقد النكاح مث وطئها

عقد  و ،على دف  أذى اجلوع والعطش والربد ةحيل ،هلل تعاىل األكل والشرب واللباساجعل 
إىل ما ال  سائر العقود حيلة على التوصل و ،لة على حاصول االنتفاع وملك الغريالتباي  حي

إذا  ،من عني املرهون ،يلة على رجوع صاحب الدين  ي مالهشرع الرهن ح و ،يباح إال هبا
  . ذر االستيفاء منهأفلس الراهن أو تع

فهي  ،ل اليت مل يشرتط احملرم  ي صلبهاال حترم عقود احلي ،كما إن قواعد الفقه وأدلته     
نظرا  لتمام  ،يجب احلكم باصحتهاف ،مقرونة بشروطها ،عقود صدرت من أهلها  ي حملها

   ،لظاهرةثري له  ي بطالن األسباب افال تأ ،ف النظر عن القاصد املقرون بالعقد، باصر العقد
    خارج عما يتم به العقد هألن ،د ال يقدح  ي اقتضاء السبب حلكمهن القاصأل و

من نيته أن يكرهها على  و ةأو جاري ،امن نيته أن يتخذه مخر   هلذا لو اشرتى عاصريا  و و  
فكل ذلك ال أثر له  ي  ؛حا  ومن نيته أن يقتل به معاصوما  أو سال ،ةالبغاء أو جيعلها مغني

  (3)فال خيرج السبب عن اقتضاء حكمه  ،من جهة أنه منقط  عن السبب ،لبي صحة ا
ن ينقط  كل احتمال أ إىل ،أوقفت صحة هذه العقود والتاصرفات وأيضا : فإن الشريعة لو

دت بذلك على الناس لعا و ،لتعطلت معظم املعامالت ،ملا هي عليه  ي الظاهر خمالف

                                                           

وكان  ،هـ 161هـ، وتو ي عام  26أو   هـ  25فيان الثوري هو أبو سعيد سفيان بن سعيد مسروق الثوري الكو ي، ولد عام س (1
حمدثا ومتكلما وزاهدا، تعلم على والده وعلماء عاصره، وروى عنهم، ورفض مناصب القضاء حترجا وورعا، فغضب عليه اخلليفة 

ا مل فقهي    ي الكوفة، وقد أسس مذهبا   موووعيا   وري أول من رتب األحاديث ترتيبا  حىت اوطر أن يقضي بقية عمره مسترتا، والث
  211 – 213 :تذكرة احلفاظ للذهيب ص،321 – 386/  2وفيات األعيان انظر:بالرياويات، يبق طويال، وقيل إنه كان عاملا  

 (  21/3-22) ، إعالم املوقعني ابن القيم2)
 (   3/122،121،128، )ابن القيم ، إعالم املوقعني( 3
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عدا  ،ء االحتماالت احملجوبة عن الظاهريهم من جران تعود علأاليت ميكن  ،أوعاف املفاسد
لك أناطت الشريعة لذ و ،متييز املقاصد السليمة من غريها  ي ،ما  ي ذلك من املشقة والعسر

اهلل أناطت البواطن والسرائر إىل  و ،ا اجللية الواوحةهأركاهنا وشروطب ،صحة هذه العقود
  ة  الذي ال ختفى عليه خافي ،تعاىل

ال أثر  ،منها فائدة عاجلة تشي  بني الناساليت يتوخى  ،أن العقود والتاصرفات وإذا ثبت
 ،اوإمنا األثر ألركاهنا وشروطها املناصوص عليه ،اصد فيها من ناحية الاصحة والبطالنللق

مل يطرأ  ،يت يتوصل هبا الفرد إىل حكم شرعيفإن الواسطة املشروعة ال ،ةومجيعها أمور ظاهر 
وإمنا الذي طرأ عليها  ،ما دامت مشروعة ،و الشروطأنقص  ي األركان عليها ما يفسدها من 

وما دامت هذه الواسطة مما ال  ،األحوال عمّ أفقد أراد به غري ما شرعت له  ي  ،هو القاصد
انت وأما إذا ك ،أثر للقاصد فيه صحة وبطالنا ، فإن هذا الطارئ ال ميكن أن يفسد صحيحا  

يفسدها  ،ن تغيري النية عن وجهتها الاصحيحةال ريب أف ،مما للقاصد أثر فيه كالعبادات
  (1)ن تستعمل احليلة  ي شيء من هذا أ: إنه جيوز مل يقل أحد من املسلمني و، ويبطلها

                 ،واجب شرعا   التخلص من املآمث أمرو  ،اخلروج من احلرام إىل احلالل نأ: وقالوا أيضا  
وال خترج احليل املباحة  ،كذلك أمر مطلوب شرعا   إليهية داب املؤ بواألسالتحيل له باختاذ الوسائل  و

 .      (2) عن هذا
بل يضبطون ما كان منها موافق  ، ي هناية أدلة اجمليزين للحيل أجد أهنم ال يقولون ومطلق جواز احليلو 

خارج اليت معىن امل به وهم بلفظ احليلة إمنا يريدون عة وما كان غري ذلك فهم مينعونه،لقاصد الشري
هبذا نكون عرونا جممل أدلة اجمليزون للحيل دون الدخول باملناقشة موافقة التكليف  يتوصل هبا إىل 

خر من من مث سنعرض أدلة الفريق اآل و ، ي هذا البحث هذا ما نريد اخلوض بهألنه ليس  ؛لألدلة
 هم املانعون للحيل   العلماء و

 
 
 

                                                           

 ) 314،  313،  222، ) ، ووابط املاصلحةالبوطي1) 
   .(332/18)م ،1282 -هـ 1412، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية،الكويت ، 1املوسوعة الفقهية، ط/ ( 2
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  المانعون للحيل وأدلتهمثانياً : 
 ،ناك من الفقهاء من عارض احليل وامتن  عنها وهذا ما قال به املالكية واحلنابلة ووافقهم الشافعيةه

بل وكان تالميذهم من أكثر احملاربني للحيل كأمثال ابن القيم من احلنابلة ، والشاطيب من املالكية  
  عقول  واإلمجاع وامل ستدل املانعون للحيل من الكتاب والسنةاكما ذكرنا سابقا ، و 

  : أوال  : األدلة من الكتاب

 
 
 

من صفات أهل الكتاب  ، واملرائني وذمهم ما ذكر  ي القرآن الكرمي من صفات املنافقني و  -1
: ومن ذلك قوله تعاىل، كذلك ما ورد من النهي عن اختاذ آيات اهلل هزوا   ، وايلهم على الشرعوحت
 ِّه و بِاْليـ ْوِم اآلِخِر و م ا ُهم ومُْؤِمِنني  خُي اِدُعون  الّله  و ال ِذين  آم ُنوا و م ا و ِمن  الن اِس م ن يـ ُقوُل آم ن ا بِالل

    (1)  خي ْد ُعون  ِإال  أ نُفس ُهم و م ا ي ْشُعُرون  
اِدُعُهْم و ِإذ ا ق امُ  :ومنها أيضا  قوله تعاىل      وْا ِإىل  الاص ال ِة ق اُموْا  ِإن  اْلُمن اِفِقني  خُي اِدُعون  الّله  و ُهو  خ 

ُكس اىل  يـُر آُؤون  الن اس  و ال  ي ْذُكُرون  الّله  ِإال  ق ِليال
(2)   

 ي  حياولون أن خيادعوا اهلل و، ه وتعاىل أن هناك صنفا  من الناس اهلل سبحانففي هذه اآليات بنّي     
 أو أقواال   ذلك بإتياهنم أفعاال   ويتجلى ،حقيقة األمر أهنم هم املخدوعون من حيث ال يشعرون

اصيل مرادهم وهذه هي ألجل حت ،ظاهرها اخلري وموافقة ملقاصد الشارع إال أهنم يبطنون خالف ذلك
إذ يقاصد إسقاط التكاليف  ؛؛ كون احملتال يقاصد بأفعاله وأقواله خالف ما يظهرحقيقة احليل

يه هو أمر حمرم دلت عل هلل و ةنه من خمادععليه فتكون احليل احملرمة ملا تتضم و ،واستحالل احملرمات
    .  (3)وغريها الكثري  ةاآليات السابق

ل ُهن   : كما استدلوا بقوله تعاىل  -2 ف أ ْمِسُكوُهن  وم ْعُروٍف أ ْو س ر ُحوُهن   و ِإذ ا ط ل ْقُتُم الن س اء فـ بـ ل ْغن  أ ج 
وهذه اآلية جاءت ،   (4) ْل ذ ِلك  فـ ق ْد ظ ل م  نـ ْفس هوم ْعُروٍف و ال  مُتِْسُكوُهن  ِور ارا  ل تـ ْعت ُدوْا و م ن يـ ْفع  
هي  و ،ولكن ألجل املضارة وتطويل العدة عليها ،فيمن أمسك املرأة ال ألجل املعاشرة باملعروف

  ؛حيلة ممنوعة

                                                           

   ). 2- 8اآلية رقم : ) :( سورة البقرة 1
 ). 142اآلية رقم :)  :النساء سورة (2
   )381 -381/  2، )، املوافقاتيب( الشاط3

 ).  231اآلية رقم : ) :سورة البقرة   4)

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn77
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  (1) ألن غروها الوصول إىل غرض غري مشروع مل يشرع احلكم ألجله
ومنها أيضا  ما جاء  ي قاصة أصحاب السبت الذين حرم اهلل عليهم الاصيد  ي هذا اليوم فحفروا  -3

   حياوهم حبيث يكون هلا قنوات تاصلها بالبحر حىت تدخلها احليتان يوم السبت، وكانت احليتان 
اقبهم اهلل سبحانه وتعاىل  تظهر إال  ي هذا اليوم، مث حيبسوهنا وياصيدوهنا  ي األيام اجلائزة، فعال

ُْم ُكونُواْ ِقر د ة  خ اِسِئني   :، قال تعاىلباملسخ واْ ِمنُكْم  ي الس ْبِت فـ ُقْلن ا هل    (2)و ل ق ْد ع ِلْمُتُم ال ِذين  اْعت د 
أن العربة للمعاين ال  و ،على أن األعمال ومقاصدها ال باصورهاحيث تدل اآلية  :وجه الداللة  

للظواهر وأن كل حيلة يرتتب عليها العبث بالشرع تكون حمرمة وأن صاحبها ال شك ذائق أشد أنواع 
   .(3)العذاب

   :ثانيا  : أدلتهم من السنة
رته إىل اهلل ورسوله وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هج ،إمنا األعمال بالنيات )): قوله  -1

فهجرته إىل اهلل ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا ياصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر 
  ((4)إليه
وأنه ليس للعبد من  ،األعمال ومقاصدها على أنّ  يعترب هذا احلديث أصال   ي إبطال احليل إذ دلّ     

ى بعقد النكاح التحليل كان حملال  وكان داخال   ي فمن نو  ؛ظاهر قوله وعمله إال ما نواه ال ما أعلنه
إذ أن كل  ،وال خيلاصه من ذلك اللعن صورة النكاح - عليه الاصالة والسالم -اللعن الوارد عن النيب 

  . (5)أحل اهلل أو حتليل ما حرم اهلل كان ممنوعا   به حترمي ما دشيء قاص
فهذا هني عن االحتيال  ،(6) "ةق وال يفرق بني جمتم  خشية الاصدق:" ال جيم  بني متفر قوله  -2

أو تفريق اجملتم  م  أن اجلم  والتفريق ال حرمة  ،منها باجلم  بني املتفرقأو التقليل  ،إلسقاط الزكاة
؛ كونه خمالف ملقاصد الشارع احلكيم فيكون هذا الفعل ما وإمنا ترتبت احلرمة على القاصدفيهما لذاهت

  . (1)حراما  
                                                           

 ).  381/  2، ) ابن القيم ، اعالم املوقعني( 1
 ).65اآلية رقم : )  :(  سورة البقرة 2
   ).    162/  3، )، ماصدر سابق( ابن القيم3
 (   31/ ص 1/ ج  54حديث )  اجلام  الاصحيح ،البخاري  ، ( 4

 ( 328-12/321)  ، بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاريا 5) 
   ) 526/ص  2، ج 1382( البخاري ، اجلام  الاصحيح ،)حديث 6

 (   2/382، )  ، املوافقاتالشاطيب1)
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http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn84
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn84
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=3#_ftn85


 

44 
 

ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود  :" قال ما روي عن أيب هريرة روي اهلل عنه أن رسول اهلل  -4
   (1)  "فتستحلوا حمارم اهلل بأدىن حيلة أو أدىن احليل

 
 : ومعىن أدىن احليل أي ،يعترب هذا احلديث ناصا   ي حترمي استحالل حمارم اهلل باالحتيال     
مثاله : املطلق ثالثا  فإنه يسهل عليه أن يدف  ماال  ملن ينكح مطلقته ليحلها له هبا وأسهلها و أقر 

   (2)فإنه ياصعب معها عودها إليه  ؛خبالف الطريق الشرعي اليت هي نكاح الدوام والرغبة
إذ أن األدلة كثرية و ي ذلك يقول ابن تيمية : " ودالئل حترمي  ،فإن هذا غيض من فيض :وأخريا  

 فيما كتبناه ا من ثالثني دليال  لكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار كثرية ذكرنا منها حنو  احليل من ا
  . (3) " ي ذلك وذكرنا ما حيتج به من جيوزها

    :ثالثا  : دليلهم من اإلمجاع
  (4) :وجوه منها ةوحترميها واستدلوا على قوهلم بعدعلى ذم احليل  أمج  الاصحابة       

أو أرشد إليها م  قيام الداعي  ،يؤثر عن أحد منهم أنه عمل باحليل أو أفىت هبااألول : أنه مل 
على القول هبا فدل ذلك على عدم مشروعيتها باإلمجاع ألهنا لو كانت مشروعة لفعلوها عند 

  . قيام الداعي واحلاجة إال أنه مل ينقل عنهم ذلك
مل خيالف هذا اإلنكار  من فعلها و اإلنكار على من خالل أفتوا بتحرميها الاصحابة الثاين : 

على ذلك  ليس أدلّ  و ،زوال ما كان يظن أن السكوت ألجله و ،أحد منهم على مر الزمان
وقد أقره 5ومحلل وال حملل له إال رمجتهما "  ىقال : " ال أوت مما ورد أن عمر بن اخلطاب 

                                                           

حتقيق أمين أحاديث التعليق، ي تحقيق التنقيح  حممد بن أمحد احلنبلي ، مشس الدين،صحح هذا اإلسناد الرتمذي ،انظر ، (1
 ،عبد اهلل بن حممد العبكري ،إبطال بطة ابن ، وانظر( 426/ 3 ،) 1228- 1احل شعبان ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،طص

 كثري ابن وقال" 22ص/22ج الفتاوى جمموع  ي تيمية ابن إسناده وحسن، حسن إسناد وهو مرفوعا،58 حديث 42ص احليل
 ،163 األية األعراف لسورة تفسريه  ي جيد إسناد هذا
  ).132/  3) ، جمموع الفتاوى ،مرج  سابق (  ابن تيمية2
، حتقيق: عبد الرمحن  2( ابن تيمية ، أبو العباس ، أمحد عبد احلليم احلراين، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ط/3

  .) 22/ 22بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي ، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، )
 .وما بعدها( 113/ 3، ) ،اعالم املوقعني ، ماصدر سابقيم( ابن الق4
،عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة أحاديث  .( رواه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو إسحاق اجلوزجاين وهو مشهور وحمفوظ عن عمر  5

 ص، 5416 الثامن زءاجل مسألة،  ،1224ط، الفكر ، دار، األحكام،، كتاب الرد على أيب حنيفة ،مسألة احمللل واحمللل له 
381  ، 
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أمجعني  عباس   ي الفتوى عثمان وعلي وابن هعلى ذلك سائر الاصحابة على ذلك وتبع
ذلك بوجه قاط  على من  احليل  الكثري وتبعهم  ي ذلك أيضا  عامة التابعني فدلّ  موغريه

  (1)وحترميها 
أو يشري  إذ مل يرد إلينا  ي الكتب املاصنفة  ي فتاوى الاصحابة شيئا  يدلّ  ،الثالث : عدم النقل

م من املعاريض القولية أو الفعلية، إال ما ورد عن بعضه،أهنم كانوا يقولون باحليل أو يفتون هبا 
مما سبق أجد أن الاصحابة أفتو بتحرمي احليل  (2) وليس هذا من قبيل احليل اليت هي حمل حديثنا

من خالل اإلنكار كحادثة احمللل واحمللل له كما جاء  ي فعل عمر روي اهلل عنه ،فالفتوى  
بالعمل باحليل بل كانوا  ام أفتو كانت من خالل اإلنكار ، وأيضا مل يرد عنهم ومل ينقل أهن

  مينعون األخذ هبا  
   : رابعا  : دليلهم من املعقول

ومن  ،الشريعة ووعت لتحاصيل ماصاحل الناس ودرء املفاسد عنهم على حنو ال خيتل معه انتظامها -1
 ؛حتقيقا  ملعىن العبودية من جهة ؛هنا كان على املكلف أن ال يقاصد خالف ما قاصد الشارع احلكيم

وما أمهله الشارع  ،واملتحايل قد جعل مقاصد الشارع مهمال  ، قا  للماصاحل املرجوة من جهة أخرىوحتقي
إن كل ما يفضي إىل تلك املضادة يكون  و ،وذلك فيه مضادة للشريعة ومناقضة واوحة، معتربا  

   (3)باطال  وعليه فإن احليل أمر باطل 
من ابتغى  ي تكاليف الشريعة غري ما شرعت له فقد كل :" الشاطيب ولق وكما ذكرنا سابقا  من   

ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله  ي املناقضة باطل فمن ابتغى  ي التكاليف ما مل تشرع له 
  . (4) " فعمله باطل

 
احتيال  ، وللمفاسد عنهم ءا  اصاحل العباد ودر وحرم احملرمات حتقيقا  مل ، تعاىل فرض الفرائضأن اهلل -2

وخمالف له  ي  ،أو للوصول إىل حمرم بفعل موافق للشرع ظاهرا   ،اإلنسان ألجل إسقاط التكاليف

                                                           

 (   165، 165/  3، )ة، جمموع الفتاوى،ماصدر سابقابن تيمي 1)
 ( 114- 113/ 3)  ،اعالم املوقعني ،ابن القيم 2)
 ( 2/331)، ، املوافقات( الشاطيب3

 .(2/333(، املاصدر السابق4) 
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إمنا كلف باألعمال من  املكلف"  ، قال الشاطيب: (1)الباطن يكون من قبيل العبث ومقاصد الشريعة 
كانت بفرض القاصد وسائل ملا قاصد   ؛فإذا قاصد هبا غري ذلك ؛جهة قاصد الشارع هبا األمر والنهي

جعل الفعل أو الرتك آخر  ا  فتكون مقاصودة بل قاصد قاصد ؛إذ مل يقاصد هبا قاصد الشارع ،ال مقاصد
وسيلة له فاصار ما هو عند الشارع مقاصود وسيلة عنده وما كان شأنه هذا نقض إلبرام الشارع وهدم 

   (2)ملا بناه وهو بذلك أيضا  مستهزىء بآيات اهلل ألن من آياته أحكامه اليت شرعها "
الطرق املوصلة إىل احلرام  يسد ،أن احليل فيها مناقضة لسد الذرائ  على اعتبار أن الشارع احلكيم -3

وعليه فإن من  احليل يكون من باب أوىل  ة،ل يفتح تلك الطرق بكل وسيلة ممكنواحملتا ،بكل ممكن
   .(3)"هو مان  لكل ما يوصل إىل احلرام من وسائل ؛الذرائ  املفضية إىل احلرام ا سدّ إذ أن الشارع مل

حكم ل و وسيلة هلدم أو تعطيفيه خمالفة أمينعون ما كان  -شاطيبومنهم ال-للحيل  ونفاملانع
وعليه فاملانعون ينظرون للحيل  ،ما تكون  ي احليلسد الذرائ  أوىل  وحتدث املانعون أن تكليفي، 

ن اجمليزين مقاصد للخروج عن أمر اهلل تعاىل،  ووجدت أ ملا فيها من ،كانت مذمومة  مااملمنوعة أهنا 
شرعا  وال جيوز العمل هي مذمومة اليت هتدم أصال  ي الدين  املانعني  ي أن احليلم   ونمتفقللحيل 

 مقاصدا  وبني من جعلها  ،احلقمن  يل ما بني من جعلها وسيلة للفرار ي معىن احل اوإمنا اختلفو  هبا،
  للوصول هبا للحق   

تناوهلا  ي أن احليل اليت ن هأنوّ   ،من الفريقني أدلتهم ولكلّ   ،أدلة املانعني للحيل تعروعد أن وب     
املخالف واليت تأخذ بيد  ،واليت تكون خمرجا  من احلرج  ،اجلائزة هذا البحث هي احليل الشرعية

 املرءر على أن تيسري ما تعسّ  أرىيتناىف م  باب سد الذرائ  بل  وهذا ال ،لتدخله دائرة املشروعات
وال يُرتكب  ،أمر اهللخُيالف فال  ،بالتشري  االلتزامومن مقاصد التشري  هو مركب النجاة ياصل  إىل 

 اإلنسان إىل الاصواب  بويعود  ،رحمظو 
ما  ، ومنهم من من  احليل وجعل العمل هبا حمرّ  ،د احليل وجعل العمل هبا جائزا  من العلماء من أيّ  ذا  إ

ولكن منهم من فاصل القول فيها م  أهنم مينعون العمل هبا ولكن يضعون ووابط شرعية لتكون 
 من العلم أهل عليه توافق ما أن ورأيتواوحا  عند الشاطيب وابن القيم ،  وجند هذا ،مقبولة عندهم

                                                           

   ( 181 -3/181(،، ماصدر سابق(  ابن القيم1
 )335 -334 / 2،) ، ماصدر سابقالشاطيب2) 
 م( 1214، كشف النقاب عن موق  احليل من الكتاب والسنة ، مطبعة السعادة ،) حبريي ( 3
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 أمر لتيسري إليها اللجوء كان وما مقاصدها من يئا  ش هتدم وال الشريعة، مقاصد توافق اليت احليل أن
 وال حبقوق مرتبطة شرعية وملناف  ورر لرف  احليل كانت فإن جهل، أو تعنت أو خمالفة بسبب واق
 جبوازه قالوا ما فهو والتشري  النص خيالف ال كان فما واعت إال و باحليل إال عليها للحفاظ جمال

 بني كان ما وأما وأوجب، أوىل فاملن  ذلك؛ خالف كان ما وأما هنا، حبثي جمال وهو به، والعمل
 هلا ووابط وو  من بد ال كان احليل استعمال جبواز العلماء يقول وحىت   قائم فيه فالنزاع ذلك

    الواجبات ي يتض وعدم احلقوق حفظ من الشرعي املقاصد لتحقق

 
 

 *  * * 
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 ثالثالمبحث ال

 الشرعية الحيل ضوابط

 ووابط وو  من البد كان ؛ ومؤيد مان  بني الفقهاء، عند فيها خمتلف الشرعية احليل أن وما       
 جتاوز إىل حل من وتتحول احملظور  ي وتدخل الشرعي، مقاصدها عن خترج ال حىت للحيل؛ للمجوزين

،  التشري  خدمة  ي احليل ستنهجه الذي السري لتووح للحيل الشرعية الضوابط فتأيت، مشروع غري
     الضوابط تعريف على أوال   أقف أن بد وال

 ،وحبسه الشيء لزوم هو":  اللغة  ي الضابط معىن

: أي وابط والرجل باحلزم، حفظه الشيء ووبط شيء، كل  ي يفارقه ال الشيء لزوم الضبط و 
  ( 1) "  حازم

 وتارة القاعدة، اسم يطلقون ،فتارة واحد ومعىن  والضابط القاعدة لفظ أطلق من الفقهاء من     
وابط العاصبة كل ذكر ليس بينه واستعمله ابن السبكي ومعىن واحد فقال "الضابط، اسم يطلقون

قرا ي أطلق اللفظان ومعىن القياس فقال : "وابط املشقة املؤئرة  ي ، ومثله ال 2وبني امليت أنثى " 
فجالل الدين السيوطي قال :" إن القاعدة املاصطلحني؛ بني قفرّ  من ومنهم 3التخفيف هو     " 

هناك فروق بني الضابط  إذا  ،  4جتم  فروعا  من أبواب شىت ، والضابط جيم  فروعا  من باب واحد "

                                                           

 (لسان العرب ، ماصدر سابق ، مادة وبط  1

، 1221-1(  السبكي ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  ، األشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية بريوت ، ط 2
(2،314 ) 

م 2111-1، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن ادريس ، أنوارالربوق  ي أنواع الفروق ) الفروق ( ، دار السالم ، ط( القرا ي  3
(،1/118  ) 

 )125( السيوطي ، األشباه والنظائر ، ( 4
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، لكن ليس هنا معرض  1إطالق الضابط على القاعدة أمر شائ   ي كتب الفقهوإن كان  ،والقاعدة
  التفريق بينهما ألن ما أريده حتديدا  هو معىن الضابط 

 جبواز احليل فقد ووعوا هلا ووابط نذكر منها التايل : اأما العلماء الذين قالو   

 : للحيل الشرعية الضوابط

 إمجاع، أو سنة، أو كتاب، من صرحيا   ناصا   احليلة تعارض الف شرعيا   أصال   احليلة هتدم ال أن -1
   حمرم إباحة أو واجب إسقاط إىل تؤدي فال

 حيلة كانت إال و الشرع مقاصد من مقاصدا   ختالف ال: أي ، الشارع قاصد عارضت ال أن -2
   مشروعة غري

   للغري ثابتا   حقا   احليلة تسقط ال أن -3

   الغريب وررا   احليلة تلحق ال أن -4

 درء أو ماصلحة جللب احليلة تكون أن أي راجحة ماصلحة احليلة على العمل على يرتتب أن -5
   مفسدة

 يتعدى وال العبادات، إىل هبا العمل جمال يتعدى وال األصل،  ي مشروعة الوسيلة تكون أن -5
   ( 2) واملشقة احلرج لرف  احلاجة قدر هبا بالعمل

 ما توافق عليه العلماء القائلني جبواز احليل   هوو  ،يلمن  ووابط احل ا  وهكذا نقلت بعض

                                                           

 ور  و الدكت 68م،2111-1( سعاد أوهاب بنت حممدالطيب ، اإلستثناء  ي القواعد الفقهية ، دار ابن حزم، بريوت ،ط 1
 (   بتاصرف)،1،2113،ط الرسالة مؤسسة ،(35-1) الفقهية القواعد موسوعة ، الغزي احلارث البورونوأبو امحد بن حممد

(مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري  ي العلوم اإلسالمية بعنوان املاصلحة املرسلة ووابطها وتطبيقاهتا ي الفقه اإلسالمي،للطالبة  2
 ،)بتاصرف(  2112-2111باتنه، اجلزائر،عام  -صاحل بوشيش ، جامعة احلاج خلضرمسية قرين ،إشراف الدكتور 
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نيالفصل الثا  
في اليمين والطالق عرفأثر ال   

 تعريف الطالق و األميان المبحث األول :    

 تعريف الطالق وأقسامه  : لالمطلب األو 

 .تعريف األميان وأنواعها المطلب الثاني :

 وألفاظ الطالقاألميان،  العرف وأثره  ي المبحث الثاني :

  ي األميان العرف قاعدة  المطلب األول :        

 األميان    يلفظ الطالق  المطلب الثاني :
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 األول المبحث

 تعريف الطالق و األيمان

   وأقسامه تعريف الطالق المطلب األول :

  : الطالقتعريف  :أوالً 

  (1)  ومعىن الرتك واإلرسال،التخلية  إزالة القيد و: لغة   الطالق

  (2) حكم النكاح أو نقاصان حله بلفظ خماصوص إزالةالطالق اصطالحا :  

 (3)  بلفظ خماصوصرف  قيد النكاح هو  :تعريف الطالق عند األحناف

حبيث لو تكرر منه مرتني لزوج بزوجته، صفة حكمية ترف  حلية متت  ا :عند املالكيةالطالق تعريف 
 (4)  حرمت عليه قبل التزوج بغريه

 (5)  نكاح بلفظ الطالق وحنوهالطالق هو حل عقد ال :وعند الشافعي 

 (1)  حل قيد النكاحهو  :الطالقاحلنابلة و 

                                                           

 144 ،للجرحاين التعريفات، 618/2 طلق مادة136، العرب لسان،  منظور ( ابن 1

 قسم،،بدون طبعة بريوت الفكر دار، الرياض، احلديثة الرياض مكتبة،  األربعة املذاهب على الفقه، اجلزيري الرمحن ( عبد 2
 (4/212،) الطالق كتاب الشخاصية صولاأل

  احلنفي الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر لإلمام احلقائق تبني،  املنسفي أمحد بن اهلل عبد الدين حافظ الربكات أيب ( اإلمام 3
 ادةمح بن طالب بن الغين وعبد(،262)و(  3ج/ 21،)1ط،  بريوت البشائر دار، بكداش سائد حتقيق، الدقائق كنز شرح  -
 بريوت،  العلمية حتقيق، حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة،الكتاب شرح ،اللباب احلنفي الدمشقي الغنيمي ابراهيم بن
(،3/31)  

 الفكر، دار  خليل، خمتاصر لشرح اجلليل مواهب  باحلطاب، املشهور الرمحن عبد بن حممد بن حممد اهلل عبد ابو الدين ( مشس 4
   ( 4/18)م، 1222-3بريوت،ط

 الدينية الشؤن ، األناصاري إبراهيم بن اهلل عبد حتقيق،  املنهاج بشرح احملتاج زاد، الكهوجي احلسن حسن الشيخ بن اهلل ( عبد 5
 5-14ج، املذهب دراية  ي املطلب هناية، ، الطالق    اجلويين3ج  م1282- 1قطر،ط دولة



 

52 
 

  :أقسام الطالق ا:ثانيً 

  : عدمها و الرجعة حيث من أواًل:

ما ميلك معه الزوج حق مراجعة مطلقته  ي عدهتا من غري استئناف عقد  وهو :يالطالق الرجع
  وض، فيثبت له حق الرجعة ما دامت  يجديد، وهو ما كان دون الثالث  ي املدخول هبا، وبدون ع

    (2)عدهتا، ويكفيه أن يقول هلا: "لقد راجعتك"

،  الرجعة حق معه املطلق ميلك ال يال ذ وهووهو بينونة صغرى ، وبينونة كربى :  الطالق البائن:
 ق  الطالق بائنا   ي صور هي:ية الاصغرى أن يطلقها طلقتني فقط و فالبينون

  ا ، فال يراجعها حىت تنقضي عدهتاقا  رجعيأن يطلقها طال -1
  تهأن يطلقها على مال تدفعه خمالع -2
  أن يطلقها قبل الدخول هبا -3
خر فإن طلقها أحلت  للزوج آال رجعة فيها إال بالزواج من بينونة كربى فهنا  أن يطلقها ثالثا  -4

 3.لألول

 : أقسام الطالق من حيث الصيغة: ثانياً 

وهو ما ال حيتاج املطلق معه إىل نية الطالق، بل يكفي فيه لفظ الطالق  يح:الطالق الصر     
طالق"، أو"طلقتك" أو حنو ذلك، فمىت ما نطق باللفظ الاصريح للطالق  الاصريح كأن يقول: "أنتِ 

    1.الطالق الاصريح ال حيتاج لنية ،به الطالق مل أنوِ  :ولو قال ؛وق  الطالق

                                                                                                                                                                                     

 (8/233،) املغين،  قدامة ابن ( 1

 دار، العطار خالد تاصحيح، االختاصار غاية حل  ي األخيار كفاية،  الدمشقي احلسيين حممد بكر أيب دينال تقي، ( احلاصين 2
 املختار لتعليل االختيار، احلنفي مودود بن حممود بن اهلل عبد، وما بعدها ، و املوصلي 61لبنان،– بريوت، 2111-1ط األرقم

،  بعدها وما 6، املطلب هناية، واجلويين،  بعدها وما 152،  1228-1ط بريوت، املعرفة دار،  العكك الرمحن عبد خالد تعليق،
،  اجلوهر ومعادن املالكي املدينة أهل فقه  ي الكا ي، املالكي القرطيب حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو،  الرب عبد ابن( 3،

 بعدها وما 51 م2111-1ط، لبنان– صيدا، العاصرية املكتبة، العشا سليم بن عرفان حتقيق

 ( نفس املرج  السابق    3
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الداللة عليه كأن يقول:  ريح  يإذ اللفظ غري ص ،ج فيه إىل نية الطالقهو ما حيتا و  الطالق الكناية: 
مل أنو هبذا  :"احلقي بأهلك"، أو غري ذلك، فهنا ال بد  ي وقوع الطالق من نية الطالق، فلو قال

نت علي أوعند الشافعي مامل يقل  ،ةيوقول أنت علي هو كنا ،اقبل منه ومل يق  طالق   ؛اللفظ الطالق
   2رام ح

 أقسام الطالق من حيث التنجيز والتعليق: الثاً:ث

هو ما تطلق به الزوجة ىف احلال، كقوله: "أنت طالق"، فال يعلق وقوع الطالق  الطالق المنجز:    
 على أمر ما  

هو ما رتب وقوع الطالق فيه على حاصول أمر  ي املستقبل، بأداة من أدوات  الطالق المعلق:     
 ومىت، ولو وحنوها، كأن يقول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فالن فأنتِ ، ن، وإذاإ :الشرط مثل

فالنة  طالق، أو مىت زرتِ  خرجت السوق فأنتِ طالق، أو إن  طالق، أو إذا سافرت إىل بلدك فأنتِ 
 معلقا   الطالق يكون باللغة يعرف ال وملن، عند حاصول ذلك األمر الإطالق، فال يق  الطالق  فأنتِ 
  ( 3)   مطلقا  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 151-1(املوصلي ، االختيار ، ج 1

   62 األخيار، كفاية، ،  واحلاصين  353-351،الربالكا ي  عبد ( ابن 2

، (218/  1)1،،ط1415 - بريوت - الفكر داراملغين ابن قدامة  املقدسي، موفق الدين عبد اهلل بن امحد ، كتاب  (  3
 ،13ر  ي حل غاية االختاصار واحلاصين ، كفاية األخيا
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   وأنواعها تعريف األيمانالمطلب الثاني : 

ْذن ا :قال تعاىل ،(1): القوةتعريف اليمين لغةً      بِاْلي ِمنيِ  ِمْنهُ  أل  خ 
(2)   

، فإن اليمني بغري اهلل ،تعاىل أو التعليق تقوية أحد طر ي اخلرب بذكر اهلل":  اليمين شرعاً تعريف     
فتحرمي  ،حينث ر؛لف وقال: إن دخلت الدار فعبدي حأن ال حي حىت لو حلف ،اءذكر الشرط واجلز 

التحرمي إىل قوله ة  ي سور      ل ك   الل هُ  أ ح ل   م ا حُت ر مُ  مِل   الن يب   أ يـ ه ا ي ا  :احلالل ميني كقوله تعاىل
ل ة   ل ُكمْ  الل هُ  فـ ر ض   ق دْ   :تعاىل ُكمْ  و الل هُ  أ مْي اِنُكمْ  حتِ    (3  ) احلْ ِكيم اْلع ِليمُ  و ُهو   م ْوال 

:اليمني باهلل تعاىل أنواع ثالثة هي : اليمني املنعقدة ، اليمني الغموس ، واليمني الغري  أنواع اليمين
   4منعقدة وهي اللغو

،أو حيلف على أمر  ي املستقبل أن يفعله أو ال  ( 5) "آت فعل أو ترك على احللف: املنعقدة اليمني 
ال يؤاخذكم اهلل باللغو  ي {، لقوله تعاىل : 6وحكم هذه اليمني وجوب الكفارة عند احلنث يفعله ، 

  1 }وما عقدمت األميان  أميانكم ، ولكن يؤاخذكم

ألهنا تغمس صاحبها  ي  :ومسيت غموس ،اكاذب    حللف على فعل أو ترك ماضٍ هو ا :واليمني الغموس
عند اجلمهور ستغفار ل جيب على من حنث هبا التوبة واالبوهذه اليمني ال كفارة فيها    (8) نار جهنم

                                                           

  255، التعريفات،  واجلرجاين، 325، العرب لسان،  منظور (ابن 1

 (45) آية( سورة احلاقة  2
 (2-1) اآلية( سورة التحرمي  3
 ( 3/363م ،)1282- 3دمشق ، ط–( الزحيلي،وهبة، ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، دار الفكر  4

 ( 333 – 332 ص/  1645)  التعريفات، ( اجلرجاين، 5

 ( 3/365(الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ) 6

 225( سورة البقرة ، 1

 252، الكا ي، الرب عبد ( ابن 8
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، بدليل قوله صلى اهلل عليه وسلم : )من حلف على ميني هو 1وعند الشافعي جيب فيها الكفارة 
  2فيها فاجر ، ليقتط  هبا مال امرىء مسلم حرم اهلل عليه اجلنة وأدخله النار (

ال يعقد الرجل قلبه  ما :وقال الشافعي رمحه اهلل ،فها أنه كذا وهو خبالظان   ما حيلف :واليمني اللغو
قاصد به عقد اليمني يعتقده اإلنسان وال ي وعند مالك كل ما ال، (3) وبلى واهلل ،ال واهلل :كقوله  ،عليه

تفق الفقهاء على عدم وجوب الكفارة فيها بالدليل املتقدم من قوله وا (4)  وبلى واهلل حنو ال واهلل،
  }خذكم اهلل باللغو  ي أميانكم ال يؤا{:  تعاىل

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 (  3/362( الزحيلي ، مرج  سابق ،) 1

)وهو  ( رواية الاصحيحني ومثلها رواية أيب داود والرتمذي ،ورواه الطربي  ي الكبري ورجاله ثقات ، ورواه أمحد والطرباين بلفظ2
  ( 3/222(ناصب الراية )118-4( جمم  الزوائد )12/25-غضبان ()جام  األصول 

( الشريازي ،أيب إسحاق إبراهيم بن علي ، املهذب  ي فقه اإلمام الشافعي ،بقلم حممد الزحيلي ،دار القلم ، دمشق ،والدار  3
  412 -4، ج1226، 1الشامية ، بريوت ،ط

  258(نفس املرج  السابق، 4
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   :نيثاالمبحث ال
 الطالق . لفاظوأ ,العرف وأثره في األيمان

 
 
 
 
 
 
 
 

 دم آلليس أقسم  ي كالمه إبفعرفته البشرية منذ بدء اخللق،  مما إن ذكر اليمني  ي معرض الكالم 
ِصِحينَ ي لَُكَما لَِمَن َوقَاَسَمهَُمآ إِن   ) :فقال تعاىلياصدقه، لعليه السالم  م أو احللف وكان القس (1)( ١٢ ٱلنََّٰ

لعرب كانت حتلف بالالت وا ،هلةفمنهم من كان حيلف وما يعبده من اآل خيتلف على مر العاصور،
 ممن ونسم  كثريا   أو ولده، بيهكمن حيلف بأ  من كان حيلف بأغلى األشياء عنده،ومنهم  ،ىوالعز 

 اهلل وإمنا يقاصدون هبا ي على كثري من البشر لفظ احللف ولو بغريوجير ، حيلفون بالطالق أيضا  
وحنن  ي ديننا أمرنا النيب صلى اهلل عليه وسلم  ف حبياته أو حياة أعز الناس، وغريه كمن حيل  اليمني، 

فنهى عن احللف بغري اهلل تعاىل وإال وق   ي إمث  ،(2)لياصمت"ف وإالفليحلف باهلل  من كان حالفا   "
  النيب عليه الاصالة والسالم  الفة خم

مل يعد  ي عرف تاهلل، أهلل،  :مثل، اهلمزةأو  بالتاءفلفظ احللف ختلف عرب الزمان باهلل تعاىل اواحللف 
ين اليوم إما القسم أو طلب برجاء،كقول قد تع ،باهلل :مثل با،ال رفودخول ح، هذا الزمان مستعمال  
واو،  رفاحلو   وإمنا ألبني ترحايب حبضوره ؛المت ؟ يقول: اه هل أقسفإذا سألن الرجل: باهلل تزورنا،

أو  ،السؤال للتوكيد أو من أكثر ما يلفظ به  ي عاصرنا،  وم  ذلك حيمل معىن القسم، ،واهلل :مثل
واهلل ؟ ومعىن التعجب :فريد أحدهم  كقول الرجل : زارنا أمحد،  ،اليمنيال يقاصد هبا قد للتعجب و 

أو طلبا   اإلنسان كالمه إما تربكا  هبا  يكملفهذه ألفاظ به ميني، ؟ وال يقاصد  وهل هذا صحيح
 ملحا  

                                                           

   21: ،اآلية األعراف ( سورة 1

الشهادات ، باب كيف  كتاب،  2425والنذور، باب ال حتلفوا ،  األميان كتاب،   ،   الاصحيح اجلام ،  ( البخاري 2
إكفار من قال ذلك مل ير ،كتاب األدب ،باب من 6511األناصار،باب أيام اجلاهلية ، مناقب كتاب،  4514يستحلف ، 

ورواه مسلم  ي صحيحه شرح  6816،كتاب التوحيد ،باب السؤال بأمساء اهلل تعاىل واالستعاذة هبا ، 6183متأوال أوجاهال ، 
   1646، ي كتاب األميان ، 3113النووي، ي كتاب األدب بلفظ البخاري ، 
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ف الذي يبىن عليه اليمني   يتب  العر  واملقاصد وهذا املقاصد غالبا  هنا وجدت أن احللف يتب  النية 
وأما ما يدخل  صرحية غري مضطربة، ، فهذه مينيلفاظ صرحية ال خالف أهنا ميني كالقسم باهللهناك أ
ِ ) :قال تعاىل ،فظ اجلاللة من تاهللعلى ل َمُكم بَۡعَد أَن تَُولُّوْا ُمۡدبِِرينَ  َوتَٱّللَّ ، الواوو  (1) ( ٧٥ ََلَِكيَدنَّ أَۡصنََٰ

 َوَمآ أَنتُم بُِمۡعِجِزيَن  ۥونََ  أََق ٌه وَُو  قُۡ  إِو َوَبب ٓي إِنَّ ُ   ُ َويَۡستَۢنبِ ۞) :قال تعاىل
 ،باهللوكذا لفظ  ،(2)( ٧٥لََح ٌ   

ُ يَُؤاِخُذُكُم  ّلَّ ) :وقد قال تعاىل  كل هذه أميان مضطربة  ي عاصرنا، أهللو  ِكن  ٱللَّۡغوِ بِ  ٱّللَّ نُِكۡم َولََٰ فِٓي أَۡيَمَٰ

ُ يَُؤاِخُذُكم بَِما َكَسبَۡت قُلُوبُُكۡمۗۡ وَ  ) :قال تعاىل  و ،ا  ها قسمومل يسمّ  ا  هنا مساها ميين (3 (١١٧َغفُوٌب َقلِيم   ٱّللَّ
َذا أُ  َّلٓ    ال باهلل إفالقسم ال يكون  (4)( ٢ ٱۡلبَلَدِ ۡقِسُم بِهََٰ

 لذا سأقف على أثر العرف  ي اليمني:

  .يمانفي األالعرف قاعدة : لمطلب األولا

 قاعدة  ي األميان : أواًل: 

 من
 
 
 
 
 

قال ،  5وعرف عملي لفظي،هناك قاعدة أن األميان مبنية على العرف، والعرف نوعان: عرف   
فإن اورب فالرجوع إىل  ،ا البناء على العرف إذا مل يضطرب:" إن قاعدهت6بن عبد السالم العز اإلمام
غلبة استعمال اللفظ  ي غري معناه األصلي حىت ياصري  هو:  اللفظي العرف من واملقاصود، (1)اللغة "

،مثاله :  8صليعن إرادة املعىن األهذا املعىن هو املتبادر إىل الذهن عند إطالقه من غري حاجة صارفة 

                                                           

  51 األنبياء، االية  ( سورة 1

   53 ، اآلية يونس ( سورة 2

 (225)( سورة البقرة ، اآلية  3

  1 ، اآلية  لدالب ( سورة 4

  352( سعاد الطيب ، االستثناء  ي القواعد الفقهية ، 5

عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن، شيخ اإلسالم وبقية األعالم، الشيخ عز الدين أبو حممد الدمشقي   (6
العز بن عبد الزحيلي،حممد، ،انظر:هـ661 سنة  ،تو ي أحد األئمة األعالم، سلطان العلماء، إمام عاصره بال مدافعة ،الشافعي  
  1222،  1 دار القلم،دمشق،طالسالم

 ( السرخسي ،  نفس املرج  السابق  1

  361( سعاد الطيب ، املرج  السابق  8
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لدعاء عند إطالق لفظ الاصالة يتبادر إىل الذهن األفعال واألركان املخاصوصة ، ومعناه األصلي هو ا
ويقول  ، 1ر املعىن املتبادر هو األركان املخاصوصة  ي الاصالة، لكن هجر معناه األصلي فاصا

وأما ،2 طالقاإل عند املتكلم مقاصود وهو اللغة أصل على طرأ حادث اصطالح هوالسرخسي : 
يفية داللة وبك ،اواطراد   ،اال خمتلف باختالف العرف اوطراب  الرافعي فحكى :" أن التحقيق أن احل

وقد  ،)يعين اللغة (يقتضي هجران الوو  ف ،فقد يقوى العرف ويرجح ،ف اعوو ،اللفظ على املعىن قوة  
وقال ، (3)فيما يستعمله " واالجتهاد ،وعلى الناظر التأمل ،قتضى الوو فيؤخذ وم ،يضطرب وخيتلف

العرف "  تباعاوميل اإلمام إىل  ،ا اختلفا فميل األصحاب إىل اللفظ ي الوسيط : " إذ (4)الغزايل
  (6)والشافعي يقدم العرف على اللغة  (5)" "األميان مبنية على العرف والعادة :ويقول السرخسي

اس واعتادوه ، كتأجيل بعض املهر  ي :هو ما جرى عليه العمل بني الن العرف العمليمعىن  وأما 
    1بعض البلدان

فقد قال  ،طالق إن مل تعرفيين عدد اجلوز الذي  ي البيت فأنتِ  :منها : إذا قال: صورهي على    
 ،ها أن تذكر كل عدد حيتمل أن يكونأن طريق ؛لو قال : إن مل تذكري عدد اجلوز األصحاب فيما

   8 (خربعد اآلل جتري على لساهنا الواحد فال تزا

                                                           

  361( املرج  السابق  1

  4( السرخسي ، املبسوط، باب األميان  2

 ( السرخسي ، املرج  السابق  3

 مئيت ماصنف حنو له أصويل فيلسوف ، اإلسالم حجة حامد، أبو الغزايل، الشافعي الطوسي أمحد بن حممد بن حممد بن (حممد4
 ( 324-12/322هـ ،انظر:سري أعالم النبالء،الذهيب،) 515 سنة تو ي
 11 األميان باب،  املبسوط،  ( السرخسي 5

   322، 2111، 1اج جدة،ط ي دراية املذهب،دار املنه املطلب هناية،،عبدامللك بن عبداهلل، ( اجلويين 6

  361(سعاد الطيب ، اإلستثناء  ي القواعد الفقهية ، 1

دار الكتب العلمية ( 31)، األشباه والنظائر  ي فقه الشافعي حممد بن عمر بن مكي ايب عبد اهلل ( صدر الدين ابن وكيل ، 8
، حتقيق عادل عبد املوجود وعلي معوض، عامل ني رووة الطالب :، النووي ، ابو زكريا حمي الدين بن شرف،  وانظر  2،بريوت،ط

   318 واجلويين ، هناية املطلب ،( 181/ 8)، 2الكتب ودار الكتب العلمية ، بريوت، ط



 

59 
 

 اتفق الفقهاء على اعتبار العرف وحتكيمه  ي فهم ناصوص الشرع وبناء قسم من األحكام عليه ،    
    1حون بذلك فيها "ستقرأها وجدهم ياصرّ ا"أما العرف فمشرتك بني املذاهب ومن  :فالقرا ي يقول
له : احلرز  ي السرقة إىل ما ملالكي : يعترب العرف أصال مهما  تبىن عليه األحكام ومثاا ي املذهب 

،  واألحناف  كاملالكية يقولون ومراعاة العرف ويعتربونه أصال  ، يقول ابن  2اعتاده الناس  ي احلفظ 
، وقال ابن عابدين  ي نشر العرف : "  3عند عدم النص "  اهلمام : " العرف ومنزلة اإلمجاع شرعا  

سائل كثرية حىت جعلو ذلك أصال  ، فقالوا :  ترتك واعلم ان اعتبار العادة والعرف رج  إليه  ي م
والشافعي أيضا يرج  إىل العرف  ي وبط األحكام وهلم    4احلقيقة بداللة االستعمال والعادة " 

"وقال السيوطي : " واعلم أن اعتبار العادة والعرف رج  إليه الفقه  ي   قاعدة " العادة حمكمة "
نابلة  : رجعوا إىل العرف  ي استدالهلم على األحكام   قال ابن   أما احل 5مسائل ال تعد كثرة " 

" ال جيوز للمفيت أن يفيت  ي اإلقرار واألميان والوصايا وغريها مما يتعلق باللفظ وما اعتاده هو  :القيم
  وهكذا جند أن الفقهاء اتفقوا على اعتبار  6فهم تلك األلفاظ دون أن يعرف عرف أهلها " من 

  1خر طراده واوطرابه ، وإذا عاروه أصل آأو ا  ي بعض فروعه كوجوده أو عدمه،لفوا واختالعرف ،

   8، ومواو  خمتلف فيها واو  يرج  فيها إىل العرف جزما   واحلاصل : أن  ي الفقه م     

                                                           

 ( 1/16( القرا ي ، الفروق ) 1

،بريوتالطبعة ( أبو الوليد حممدبن امحد ابن رشد القرطيب  ، بداية اجملتهدوهناية املقتاصد، حققه ماجد احلموي ،دار ابن حزم 2
 (  2/441األوىل ،ودار احلديث القاهرة، )

( ابن مهام،حممد بن عبد الواحد،فتح القدير )شرح اهلداية ( حتقيق عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية،بدون  3
 (    151، 6طبعة،)

رسائل ابن عابدين ،مكتبة احلرمني ( حممدأمني ،ابن عابدين ، نشر العرف  ي بناء بعض االحكام على العرف، جمموعة  4
   3الرياض، بدون طبعة ص:

    1،22( السيوطي عبدالرمحن بن ايب بكر ،األشباه والنظائر ،حتقيق سليمان الزحيلي،دار الكتب العلمية ، ط 5

 (   4/228(  ابن القيم ، إعالم املوقعني ، ) 6

 بتاصرف    315- 314سعاد الطيب ، االستثناء  ي القواعد الفقهية ،   1

  34، ماصدر سابق، والنظائر  ابن وكيل ، األشباه 8)



 

61 
 

 د، وعنعند الشافعي على احلقيقة، أحق باإلرادةو يب حنيفة ،عند أاألميان مبنية على العرف ف)     
  على معاين كلم القران ألنه نزل على أصح اللغات وأفاصحها مالك 
ف ال جيلس على ، وهلذا لو حلد بغروهعهود املتعارف عنده فنتقيّ هو امل إن غرض احلالف ما      

 االستضاءة، وال السرج، ال حينث جبلوسه على األرضأو ال يستضيء ب ،الفراش أو البساط 
ال حينث بدخول الكعبة، واملسجد، والكنيسة، والدهليز  ا،بالشمس، كمن حلف أن ال يدخل بيت  

  ( 1)( ما بنيت هلا ألن البيت ما عد للبيتوتة وهذه البقاع؛ والظلة، والضفة

، نقال:" فاحلاصل أن دليل العرف يغلب على حقيقة اللفظ  ي باب األميا 2و ي رواية السرخسي     
، للورق حقيقة دون الورق والبنفسجالبنفسج  يناصرف إىل دهن ،اوهلذا لو حلف ال يشرتي بنفسج  

    "ومقاصود احلالف فإن مطلق اللفظ يتقيد ،فعرفنا أن العرف يعترب  ي باب األميان

إن غربت الشمس ومل  :، قالطالق، وال نية له إذا أمسيت قبل أن أطعم فأنتِ  :المرأتهلو قال  و    
بغروب الشمس، فإن اإلمساء من قبل  لفظ دخول الليل وذلكألن املراد هبذا ال ،حنثيطعم 

خر النهار عند آكيف أصبحت  ي أول النهار وكيف أمسيت  ي   :خراإلصباح، فإمنا يقول الرجل آل
، أال ترى أن الاصائم حيرم عليه الطعام والشراب من الاصباح حىت املساء وينتهي ذلك غروب الشمس

   (3)أن يطعم فيحنث  ي ميينه"  ومل يطعم فقد أمسى قبل ،، فإذا غربت الشمسلشمسبغروب ا

     

 

 

 
                                                           

، لالمام فخر الدين عثمان بن علي احلنفي ،واليب الربكات حافظ الدين عبد اهلل بن أمحد ( تبيني احلقائق ، وشرح كنز الدقائق 1
     وما بعدها ( 432/ 3) 1حتقيق بكداش ، دار البشائر ط املنسفي،

هـ،و 421، تو ي سنة وله عدة ماصنفات كلها معتمد عليها ،بن أمحد بن أيب سهل الس ر ْخِسيأبو بكر حممد  (2
، الناشر كتب خانه كراتشي ، بدون طبعة اجلواهر املضيئة  ي طبقات احلنفية أليب حممد عبد القادر القرشي هـ،انظر:483قيل:
(،8/232 ) 
 من النت   132، ة الثقافة الدينية ،دار املاصري للطباعة مكتب، احليل  ي ،املخارج لشيباين حممد بن احلسن ا( 3
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  :أثر العرف  ي األميان ثانياً:
 
 
 
 
 
 

، رفأهنا مبنية على الع :املختار: أن األصل  ي األميان عند احلنفية و ي األميان ذكر  ي الدر)      
ن : ألن قال ابن عابدي( ، 1)"ويعترب العرف فيما مل يرد نص خبالفه فألفاظ اليمني معتربة  ي العرف 

، كما معانيها اليت ووعت هلا  ي العرف ، أعين األلفاظ اليت يراد هبام إمنا يتكلم بالكالم العر ياملتكل
  (2) (، فوجب صرف ألفاظ املتكلمني إىل ما عهد أنه املراد هبان العريب يتكلم باحلقائق اللغويةأ

 واألمثلة على ذلك  ي هذا الباب كثرية نذكر منها :     
مساء اهلل تعاىل  خر من أآ، أو باسم  اهلداية : واليمني باهلل تعاىلقال  ي بصفات اهلل تعالى :الحلف 

ا ،كعزة اهلل وجالله وكربيائه، ألن احللف هبا باصفة من صفاته اليت حيلف هبا عرف   ، أوكالرمحن والرحيم
 ف   ، ألنه غري متعار افإنه ال يكون ميين   ،متعارف، وقال: إال قوله : وعلم اهلل

 ةواألمساء على ثالثم من أمسائه أو صفة من صفات ذاته، ساباهلل تعاىل أو بال تنعقد اليمني إالو "    
 أنواع :

غريه كاهلل، ورب العاملني ومالك يوم الدين ، وخالق  باهلل تعاىل وال يطلق  ي حقّ  : ما خيتصّ أوالً 
يمني سواء أطلق أو نوى اهلل تعاىل أو غريه ، وحنو ذلك فهذا تنعقد به الالذي ال ميوت  اخللق ، واحليّ 

 ،وال يقبل فيما بينه وبني اهلل تعاىل   قطعا  ، وإذا قال قاصدت غريه مل يقبل ظاهرا   
إال أن األغلب استعماله  ي حق اهلل تعاىل ،و ي حق غريه ما يطلق على اهلل تعاىل وعلى غريه ثانيا:

سم منها املتكرب ،والقادر ، وحنو ذلك  فإذا حلف بيضرب من التقييد كاجلبار ، واحلق ، والرب ،وا
 ونوى اهلل تعاىل أو أطلق فيمني ،فإذا نوى غري اهلل تعاىل فليس بيمني  

: ما يطلق على اهلل تعاىل وعلى غريه على السواء كاحلي ، واملوجود ،والغين ، والكرمي ،وحنو ذلك ثالثا
ألن  اهلل تعاىل ففيه خالف والراجح ال يكون ميينا  فإن نوى غري اهلل أو أطلق فليس بيمني ،وإن نوى 

ليس  واحدا   اليت تطلق  ي حق اخلالق واملخلوق إطالقا  وهذه األمساء  ،مٍ معظّ  سمٍ االيمني إمنا تنعقد ب
  ( 3) هلا حرمة وال عظمة ، وقال النووي هو ميني "

 ي الكا ي :"وتاصريح اليمني أن فيها كما جاء  ةوال كفار واليمني بغري اهلل مكروهة منهي عنها ،     
سم باهلل ، وأشهد باهلل ، أو عزمت باهلل، أو حلفت باهلل ، فال قيقول باهلل أو تاهلل أو واهلل أو أ
                                                           

  143/ 3، ،احملتار ،رد عابدين ابن وحاشية ، املختار الدر، ( احلاصكفي1

   (22/ 4، ) القدير فتح: وانظر( ، 251،) السابق املاصدر، البغا ماصطفى  ، (12) األميان باب، املبسوط،  السرخسي (  2
  212-211، األخيار كفاية، ( احلاصين3
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أما إن قال أقسم ، أو أشهد ، أو أعزم ومل يقل باهلل إذا أراد باهلل ، وإن مل يرد باهلل خالف أهنا ميني  
فة من صفات اهلل وقال: إن شاء اهلل ، فقد استثىن ، وال ، فليس بيمني  ومن حلف باهلل أو باص

من حلف أن ال يأكل من هذه  ومن صور اليمني املعترب فيها العرف على اللفظ :  (1)شيء عليه"
ألنه املتعارف املفهوم  ؛من خبزها مل حينث عند أيب حنيفة احلنطة مل حينث حىت يقضمها ، ولو أكل

 منه   
، يرد الرجوع إليها حنث ، وملهذه الدار، فخرج بنفسه، ومتاعه وأهله فيهاومن حلف ال يسكن      

   (2) والناصوص  ي ذلك كثرية ،انها ببقاء أهله ومتاعه فيها عرف  ألنه يعد ساك

مل ؛ا يأكل حلما  فأكل مسك  ، فلو حلف إنسان أن ال اا عرف  السمك ال يسمى حلم   :وعند الشافعية    
 (  3)بأكله السمكللمالكي حينث  ،خالفا  ومعىن إمنا حيمل عليه ل لفظ عرف ، وكذلك كحينث

أحدمها : أن ال : م عن تعارض العرف م  تسمية الشرععند الكالال السيوطي  ي األشباه والنظائر ق 
  (5)االستعمال ، فيقدم عليه عرف يتعلق بالشرع حكم

مل حينث باجللوس على  ،بساط أو حتت سقف أو  ي ووء سراج فلو حلف أن ال جيلس على    
اها اهلل  ي الشمس وإن مسّ  وال ،ااها اهلل سقف  إن مسّ وال حتت مساء و  ،ااها اهلل بساط  األرض وإن مسّ 

 ا مل حينثأو ال يأكل ميتة أو دم   ،على وتد مل حينث بووعها على جبل ، أو ال يض  رأسهاسراج  
 ي الشرع تسمية بال  استعملتألهنا  ،م العرف  ي مجي  ذلكفقدّ ؛ واجلراد والكبد والطحال كبالسم
    (4)حكم وتكليف تعلق

فأكله عنده مل  ،فهو كله حرام ينوي بذلك اليمني إن أ كلت عندك طعاما  أبدا   :ولو قال رجل     
، وهذا ألن وصف الشيء اا أكله ال يتاصور أن جيعله حرام  وبعدم ،حينث، ألنه جيعل احلرام ما أكله
                                                           

    263 الكا ي،  الرب عبد ( ابن1

علي بن ايب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين ،ابو احلسن برهان الدين  ، و 255 ماصطفى البغا ،املاصدر السابق،(  2
،  36، 12-18، 2-8/ 4) ، 2114-1لبنان ،ط –، شرح بداية املبتدي ، دار احياء الرتاث العريب ، بريوت اهلدايةه( 523)

51  ،58) 
 .266، الكا ي، الرب عبد ابن ( 3
 112 ،ألشباه والنظائر، االسيوطي (5
  252،  1اإلسالمي ، دار القلم،دمشق، ط  الفقه  ي فيها املختلف األدلة البغا،ماصطفى،، اثر(  4
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وحترمي حالل إمنا  ،وذلك ال يتحقق بعد األكل ،حمل إليقاع الفعل احلرام فيهبأنه حرام بطريق أنه 
ومنهم من خالف وقال حينث ألنه  ،أما إذا مل ياصادف حمله كان لغوا  ف ،ا  إذا صادف حملهيكون ميين

  (1)  ياصبح حراما  

 يلي : ماعند الفقه احلنبلي   ي األميانومن أثر العرف     
جرى العرف بركوبه من  حينث إال بركوب ما مل اأو ال يأكل رأس  دابة إذا حلف ال يركب )    

 جرى العرف بأكله من الرؤوس    ، وإال بأكل ماالدواب
ميان واإلقرار والنذور موجبات األ ،به الفتوى لتغري العرف والعادات قال ابن القيم :" مما تتغري     
 :، فمن ذلك وغريها

ت اختاصّ  ،عرفهم  ي لفظ الدابة احلمار خاصةوكان  ي بلد  ،ابةن احلالف إذا حلف : ال ركبت دأ
كذلك إن كان احلالف ممن عادته ركوب نوع خاص   ،ال اجلمل  وال حينث بركوب الفرس و ،ميينه به

    (2) ( "محلت ميينه على ما اعتاد من ركوب الدواب_ من جرى جمراهم و، كاألمراء _ من الدواب

    (3)ويفىت كل أحد حبسب عادته  ،أهله  فيبقى  ي كل بلد حبسب عرف

 
 :  اليمين فيلفظ الطالق  : المطلب الثاني

فهل لفظ الطالق  ،ما يلفظ الناس الطالق  ي كالمهم ومعىن اإللزام والتأكيد أو ومعىن احللف  كثريا  
فهم احللف بالطالق على أقوال ثالثة ، سبب خال ختلف الفقهاء  ي حكم احلنث  ي. ا ا  ميين حقا  
 ميينا   هاعدّ  فمن ال؟ أم باهلل كاحللف ميني هي هل بالطالق، احللف صيغة حكم  ي الختالفهم يرج 
 يوق  مل ميينا   يرها مل ومن ،اجلمهور مذهب وهو فيها، احلنث عند هبا ألزم األميان، من اهلل مسى كما

 طالق هبا يق  ال: قال اليمني حكم  ي عّدها ومن حزم، ابن قول وهو فيها، احلنث عند الطالق
 اليت واألدلة بسطها ميكن   القيم وابن، تيمية ابن قول وهو،كما قال الشافعي  الكفارة هبا وتلزم
 :املسألة  ي الفقهاء وأدلة آراء يلي فيماو   عليها بنيت

                                                           

 (131( املخارج  ي احليل ، للسرخسي ) 1
 (   3/62) اعالم املوقعني، ابن القيم،  ( 2
   262 املاصدر السابق، ،غاى الب( ماصطف 3
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فارة وهو قول القول األول : من حلف بطالق زوجته إذا حنث يلزمه ما حلف به وإال عليه الك
 الدار دخلت إن: المرأته رجل قال إن أرأيت: قلت": الكربى املدونة  ي اءج، الفقهاءاجلمهور من 

 هذه وحنو ،طالق فأنت قعدت أو قمت أو ركبت أو لبست أو شربت أو أكلت وإن ،طالق فأنت
   (1)"نعم: قال كلها؟ أميانا   هذه أتكون األشياء

 الشرط لوجود تامة ميني ،طالق نتفأ الدار دخلت إن: قوله أن حنيفة أيب عن الكاساين حكىو 
 من الطالق أن على ويدل: "  املعرب املعيار  ي جاءو     (2)"بامللك حلاصوهلا منعقدة وإهنا ،واجلزاء
 "  باهلل حلفت يقال كما بالطالق حلفت يقال أنه األميان مجلة

  (3) } ح ل ْفُتمْ  ِإذ ا أ مْي اِنُكمْ  ك ف ار ةُ  ذ ِلك  {: العزيز كتابه  ي قال تعاىل واهلل   

 م  فيه إطعام وال صيام ال ألنه ، العموم هبذا بداخل ليس والطالق هبا احلنث عند لليمني فالكفارة
 باأللف ،4 }األ مْي ان   ع ق دمت ُ  وم ا يـُؤ اِخذُُكم و لـ ِكن أ مْي اِنُكمْ   ي  بِالل ْغوِ  الّلهُ  يـُؤ اِخذُُكمُ  ال  {: تعاىل قوله

 فليوجب ميين ا ومساه األميان  ي الطالق أدخل فمن اآلية، آخر إىل وكذا كذا فكفارته: قال مث والالم،
 الكلمة هبذه احلالف ينوي أن إال األميان جنس عن خروجه على قوال   أحد يقل ومل الكفارة، فيه

    رةالكفا لزمه الطالق؛ عن كناية الكلمة جيعل مل فإن نوى، ما فيلزمه عنه كناية   وجيعلها طالق ا،

 من ليس الطالق ألن ا  طالق يكن ومل املشروعة، الكفارة عليه كانت األميان هذه مثل نفسه ألزم فإذا
 للمذهب وبالنسبة ( 5) "  تقدم كما (أميانكم كفارة ذلك :)قال إمنا وتعاىل تبارك اهلل األميان،ألن

 كنت إن طالق امرأته: احبهلاص أحدمها يقول الرجلني أرأيت: قلت": الكربى املدونة  ي جاء املالكي
 أنّ  قدامة ابن ذكر احلنبلي للمذهب وبالنسبة ،( 6")مجيعا   يدينان: مالك قال: قال وكذا؟ كذا لك قلت

                                                           

ه  1323،ط السعادة مطبعة نسخة ،عن صادر الكربى ،دار املدونة ، سحنون اإلمام رواية األصبحي أنس بن مالك ( اإلمام 1
  3/2،ج

 2ط، بريوت، العلمية الكتب دار،  الشرائ  ترتيب  ي الاصنائ  بدائ ، أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء الكاساين ( ـ2
 •3/4ج: 1286

 (  82( سورة املائدة ،اآلية:) 3
 ( 82(سورة املائدة ،اآلية:) 4

-4/326( الونشريسي ، أبو العباس أمحد بن حيي بن عبد الواحد بن علي ،املعيار املعرب ،ط دار املغرب اإلسالمية ، ) 5
328  ) 

 •3/4ج الكربى املدونة،  مالك ( اإلمام6
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 الطالق لزمه: طالقه وق  ملن يقال فإنه ،صريح فهو الزم يل الطالق أو ،يلزمين الطالق: قال لو أحدا  
· (1)"كالدين فهو شيء لزمه من ألن ،ينيلزم لطالقا: قوله ومثابة فهو ،الطالق علي  : قال وإن، 
 احلكم ألن ،قالوا ما يثبت السنة أو الكتاب من دليل ميينه  ي احلنث عند للطالق للموقعني ليسو"

 عن حيفظ فال ،الاصحابة عاصر انقراض بعد به اإلفتاء حدث: - القيم ابن قال كما - بوقوعه
 وعيفة عليه حجتهم أن" :تيمية ابن ذكر وقد (2)"   بدا  أ به الطالق إلزام القسم صنيعة  ي صحايب
 جمم  وبعضها كثرية باصور منقوض وهذا ،التزمه ما فيلزمه شرط وجود عند أمرا   التزم أنه وهي ،جدا  
 ·5"اليمني وجه على الكفر وكالتزام ،4املباحو ،(3) واملعاصية الطالق كنذر عليه

 حزموهو قول ابن  ، ه ال يق  طالقه وال تلزمه كف ارةن من حلف بالطالق فحنث فيأوالقول الثاين: 
أن هذا مذهب خلق  " وذكر ابن القيم 6" أن اليمني بالطالق ال يلزم سواء بـ ر  به أو حنث: "فعنده 

      1" ف، وصح ذلك عن علي بن أيب طالب كرم اهلل وجههواخللمن السلف 

   به طالق وتلزم صاحبه كفارة اليمني وهو قول والقول الثالث: إن احلنث  ي اليمني بالطالق ال يق

   (8) كما سيأيت    ابن تيمية، وابن القيم، واحتجا له بالقياس على احللف بالعتقالشافعي ، و 

  :يلي وماالثاين  على أن ميني الطالق ليست حلفا  وال كفارة فيه  القول أصحاب احتج

                                                           

 •1/411ج: املغين، قدامة ( ابن1

 •3/46ج: املوقعني إعالم، القيم ( ابن2

 أن نذر )ومن: عنها اهلل روي عائشة حديث من البخاري أخرجه فيما املعاصية نذر عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ( هني3
 بشرح مسلم صحيح ينظر معاصية(  ي لنذر وفاء )ال: عمران حديث من وملسلم• 6111 احلديث رقم يعاصه( فال اهلل يعاصي

 •1641 احلديث رقم النذر، كتاب نوويال

 صحيح ينظر •عليه كفارة وال النذر ينعقد مل السوق كدخول مباحا   كان إذا النذر أن على العلماء مجهور أن النووي حكى (4
   1641 رقم احلديث شرح النووي، بشرح مسلم

 •3/142ج: الكربى الفتاوى، تيمية ( ابن5

: ،بدون طبعة  بريوت،  الفكر دار،   باألثار احمللى،  القرطيب األندلسي سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو حزم ( ابن6
 •1265 رقم 2/416ج

 •3/51ج: املوقعني ،إعالم القيم ( ابن1

 (  4/82(ابن القيم إعالم املوقعني ،) 8
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ُ يَُؤاِخُذُكُم  َّل ): تعاىل قوله ـ 1 ِكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقَّدتُُّم  للَّۡغوِ ٱبِ  ٱّللَّ نُِكۡم َولََٰ َن  فِٓي أَۡيَمَٰ َرتُ ُ  ٱَۡلَۡيَمَٰ
إِۡطَعاُم َعَشَرةِ  ٓۥ فََكفََّٰ

ِكيَن ِمۡن أَۡوَسِط َما تُۡطِعُموَن أَۡولِيُكۡم أَۡو ِكۡسَوتُهُۡم أَۡو تَۡحِريُر َبقَبَة   فََمن لَّۡم  ثَِة أَيَّ  يَِجدۡ َمَسَٰ َرةُ فَِصيَاُم ثَلََٰ
لَِ  َكفََّٰ ٖۚ َذَٰ ام 

نُِكۡم إَِذا َقلَۡفتُۡمٖۚ وَ  لَِ  يُبَي ُن  ٱۡقفَظُٓواْ أَۡيَمَٰ نَُكۡمٖۚ َكَذَٰ ُ أَۡيَمَٰ تِ ِ  ٱّللَّ  للداللة حزم ناب به حتجا ( 1)(لََعلَُّكۡم تَۡشُكُرونَ  ۦلَُكۡم َءايََٰ
 رسول لسان على وجل   عز   اهلل أمر كما إال ميني وال وجل ، عز   اهلل أمر كما إال طالق ال" أن على
 اليمني منه وليس ميينا ، تعاىل اهلل مساه ما إال احللف من يعترب ال أنه يعين (2)"وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 ·بالطالق

 أمر دعاه من إرشاد فيه فإن  (3)"باهلل إال حيلف فال حالفا   كان من": وسلم عليه اهلل صلى قوله ـ 2
 وليس معاصية فهو اهلل بغري حلف كلّ  أن  ي اإلشكال ارتف " وبه  باهلل إال حيلف ال أن احللف إىل

.(·4)" بيمني

 ذلك ،اليمني كفارة وعليه طالق يق  ال الطالق بيمني احللف أن : الثالث القول أصحاب حتجّ او 
 بالعتق احللف  ي أفتوا أهنم الاصحابة من عدد عن ثبتقاسوه على احللف بالعتق كما تقدم ، و م أهن
 التاصريح منهم أحد عن أُثر يكون أن القيم ابن ونفى  ميني كفارة وجيزيه به، احلالف يلزم ال أنه

 إىل احلكم هبذا اإلفتاء تيمية ابن ونسب (5) الشرط عند الوقوع إلرادة حمتمل هو فيما إال بالوقوع
 عليه اهلل صلى النيب ربيبة وزينب وحفاصة سلمة وأم وعائشة هريرة وأيب عباس وابن عمر ابن"

 ملك  ي ويسري اهلل، إىل األشياء أحب هو الذي العتق كان إذا" أنه القيم ابن أخذ ومنه (6)" وسلم
 من اليمني قاصد من  قد والفعل، بامللك وحياصل لغريه، ليس ما النفوذ وسرعة القوة من وله الغري،
  ي  دخلت قد اليمني انتك وإذا  الوقوع بعدم وأحرى أوىل فالطالق الاصحابة، به أفىت كما وقوعه
 حلف من": وسلم عليه اهلل صلى النيب قول  ي فدخوهلا ،(حر فعبدي ميينا   حلفت إن: )احلالف قول

                                                           

   82( سورة املائدة ، األية  1

 •1265: املسألة رقم2/416ج:  احمللى،  حزم ( ابن 2

: النووي بشرح مسلم وصحيح ،3836 احلديث رقم املناقب، كتاب: البخاري ،صحيح64رجيه برواية أخرى ص ( سبق خت 3
 •1646 احلديث رقم األميان كتاب

 •1265: املسألة رقم 2/411ج: احمللى، حزم ( ابن 4

 ( نفس املرج   5

 •312 ـ 3/318ج: الكربى الفتاوى، تيمية ابن (  6
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 الطالق ميني كانت فإن (1)"خري هو الذي وليأت ميينه عن فليكف ر منها خريا   غريها فرأى ميني على
 الشرع  ي باطلة كانت شرعية ميينا   تكن مل وإن األميان، حكم تعطى أن وجب اعتربها، شرعية ميينا  
       2)"شيء هبا احلالف يلزم فال

 وهو وعليه كفارة،،ا  طالقليس كما ذهب إليه ابن تيمية   بالطالقاحللف  دلة أنّ ضح من األوعليه فيتّ 
ظو حفاو ) :لغو من األميان اليت جيب أن ميتن  عنها اإلنسان ملا فيها من خمالفة ألمر اهلل بقوله تعاىل

ق )من حلف بغري اهلل كما ورد  ي احلديث  الساب،ميانكم (وفيها حلف بغري اهلل وهي من املعاصي أ
وم حنن  ي زمان كثر فيه يفال ،وجعلها من األميان جيعل العسر يدخل  ي حياة املسلم (،أشرك فقد

 قال : ال، هل تقاصد طالق زوجتك ؟  :فإذا سألته ه، وغري  ميني الطالق للبي  وللشراء،استخدام 
  ومن قال أهنا   ا  ، فهنا ال حيتاج للعمل باحليل ألهنا ليست ميينفكان هذا الطالق مما ال نية للزوج به 

 ن قال أهنا ميني تستوجب الكفارة،من اليمني عند ممن األميان ويق  فيها الطالق وأراد بعدها اخلروج 
  فيلجأ للحيل الشرعية ليخرج من اليمني ومن الطالق  

 

 

 

 

                                                           

 احلديث رقم واألميان النذور كتاب الرتمذي وسنن• 1651 احلديث رقم األميان كتاب :النووي بشرح مسلم صحيح ( 1
 •صحيح" حسن "حديث: أبوعيسى وقال ،1531

 •51 ـ 51/ 3ج: املوقعني أعالم ، القيم ( ابن 2
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ثالفصل  ثال  ال
 ثر الحيل في أيمان الطالقأ

 
 .ةث األول : معنى المعاريض من الكالم والتوريالمبح

 المبحث الثاني : الحيلة في األيمان والطالق .
  الطالق وأيمان الطالقفي  ةأثر الحيلالمبحث الثالث : 
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 :ثالثالفصل ال
 أثر الحيل في أيمان الطالق  

أثر العمل  باحليل الشرعية  ي أميان الطالق ، وسأقف بداية على معىن التورية آلن وسأتناول ا
وهبذا  ،احليل تعتمد على اللفظ الذي يكون ظاهره خمالفا  حلقيقتهن إ حيث  ،والتعريض من القول

 هم السام   يكون مراد املتكلم خيتلف عن ف
 :رها في الحيل أثالتورية والتعريض و معنى 
فهذا ما يسمى  ،الكالم عن التورية والتعريض يستدعي العلم باللغة العربية  وبالغتها وأسرارهاإن 

أي ( 1)فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :) لعل أحدكم أحلن حبجته من بعض ( ،اللحن  ي القول
فأصل سرارها، أباللغة و فهذا اللحن  ي القول يستدعي املعرفة   (2) ةفاللحن عند العرب الفطنأفطن، 

وتعرض  ي كالمها وحديثها فتزيله عن جهته فجعل هذا  خر،آفتوري عنه بقول  حن أن تريد شيئا  الل
   (3)قاصد به  ي اللغة العربية وهو ما يُ  حلنا  

 :"ومسي اللحن حلنا   (4)و زيدأبقال  ،وأحلنته أي أفهمته م بلغته،تكلّ  وهناك فرق بني حلن الرجل إذا
ن أصل النحو قاصدك الشيء أل ومسي اإلعراب حنوا  نيان، ألنه ال خيرج عن وجهني )حنوين (وحتته مع

اهلل ما وكقول و واحلاجة ورب من الشجر له شوك،  ، حاجة قط "ومثاله قول : واهلل ما سألت فالنا  
وكقول واهلل ما أعرف لفالن ( 5) عىن كلمته جرحته أي ما وربت رئته ومقط وال كلمته،  رأيت فالنا  

رير أن سبب تأليف  ويذكر اإلمام ابن د (6)  والنهار ولد احلباري ،فالليل ولد الكروان ؛وال هنارا   ليال  

                                                           

 ر، انظر( ،حديث مرفوع عن عبد اهلل بن عم2426( صحيح البخاري كتاب الشهادات ،باب من أقام البينة بعد اليمني ) 1
 فالن حلن ومعىن ،حتقيق بدون ، ه1412،ط ،بريوت العلمية الكتب األصفهاين،دار نعيم أليب، األصفياء وطبقات األولياء حلية
 ابراهيم اسحاق ابو تعليق، املالحن،  األزدي دريد بن احلسن بن حممد بكر انظر أيب ، غريه على وخيفى يفهمه كالم قال إذا

 61 ، لبنان - بريوت، لعلميةا الكتب دار،  اجلزائري

 15(املالحن ،مرج  سابق ، 2

  16( املرج  السابق: 3

 شيخ وهو،  اللغويني ثقات من سيبويه يعده،  واألدب العربية اللغة أعالم من األناصاري ثابت بن أوس بن سعيد هو زيد ( ابو 4
  هـ 215 ،تو ي املطر،  اهلمز، النوادر منها تاصانيف له،  األصمعي

     25  السابق املرج (  5

  18،12  ( املرج  السابق 6
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ف ليفزع إليه اجملرب املضطر على اليمني املكروه عليها فيعارض وما رمسناه ويضمر خال كتابه املالحن، 
   (1)ويتخلص من حيف الغاشم ما يظهر ليسلم من عادية الظلم، 

 ، معراض كالمه وهو ما جيوز شرعا  عرفت ذلك  ي :يقالالتعريض خالف التاصريح من القول، 
وروي عن عمر  به غري مقتضى الظاهر من الكالم ، والتعريض كالتورية والكناية  ي أن كل منهما يراد

ألن املعىن فيه يفهم من عرض  ومسي التعريض تعريضا  ملسلم عن الكذب، عاريض ما يغين ا ي امل :أن
  (2)  الكالم أي من جانبه

وسأفاصل   ، ي استخدامها للخروج من األميان وريةمهية التعريض والتأوهذه الدراسة اللغوية تشرح 
 كثر  ي معىن التورية والتعريض  ي املبحث التايل  أ

 ن الكالم والتوريةمعنى المعاريض مالمبحث األول :

 
 
 
 
 
 
 

 ع ل ْيُكمْ  ُجن اح   و ال  )واألصل فيها قوله تعاىل: ،توريةوال  املعاريض من الكالم يتلف الفقهاء خا       
فال بد  ،أهنم عملوا هبا كما سريد وقد ورد عن الاصحابة  ،( 3) (الن س اء ِخْطب ةِ  ِمنْ  ِبهِ  ع ر ْوُتم ِفيم ا

ملا كانت هي من املخارج اليت حيتال هبا للخروج من  ؛عاريض والتوريةوقوف على معىن املمن ال
    احلنث باليمنيالكذب أو من 

   تعريف التورية واملعاريض ::  أوالً 

وأظهرت غريه ،وهو لفظ له معنيان قريب ،إذا سرتته  تورية ماصدر واريت اخلرب:  فالتورية لغةً     
  4بالقريب  ويراد البعيد منها ،ويورى عنه،  وبعيد

 منه يريد ولكن السام  يفهمه معىن منه يظهر كالما   يقول أن هو :في االصطالح التوريةو      
 مال أي معه ليس أنه منه فيفهم جييب  ي درهم معي ليس له يقول كأن ؛ بعيد آخر معىن القائل
مثل ،ه خالف ظاهره أن يريد املتكلم بكالم  أكثر ميلك لكن درمها   ميلك ال أنه مراده ويكون أبدا  

                                                           

  15  السابق ( املرج  1

 61  السابق ( املرج  2

   (235( سورة البقرة ، ) 3
-(أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة  ي املعاين والبيان  والبدي  ،حتقيق د  يوسف الاصميلي ،املكتبة العاصرية ،بريوت  4

  311،ص2111
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أن يتكلم املتكلم بكالم له  (1)مات إمامكم وهو ينوي أحد من املتقدمني  :أن يقول  ي احلرب
ومقاصود املتكلم هو هذا املعىن اخلفي، إال أنه ، تبادر للسام ، وله معىن آخر خفيمعىن ظاهر م

األسلوب إذا كان ال يريد ورّاه وأخفاه بذلك املعىن الظاهر املتبادر  ويلجأ املتكلم عادة هلذا 
 2) )اإلخبار باحلقيقة لسبب ما، وال يروى بالوقوع  ي الكذب

  

وهو نفي  ،فهذه اجلملة تدل على معىن ظاهر متبادر ،ما رأيت زيدا  "": من أمثلة ذلك    
هل  :وهو نفي أن تكون قد أصبت رِئة زيد، سألك أحد ،رؤيتك لزيد، وحتمل معىن آخر خفيا  

إما خلوفك على زيد من ذلك  ،إال أنك ال تريد أن خترب بذلك ؛وكنت قد رأيته رأيت زيدا ؟
ما رأيته " فيفهم : "الشخص، وإما لسبب آخر، وال تروى لنفسك الوقوع  ي الكذب فتوري قائال  

   .السام  املعىن املتبادر، وأنت تقاصد املعىن اخلفي

أو  ،إال إذا توصل هبا إىل إحقاق باطل ؛عيةغري مذمومة من الناحية الشر  :التورية  ي األصل و    
  . إبطال حق أو حنو ذلك

 اوهو  ي األصل حمرم مذموم شرع   .فهو اإلخبار بالشيء على خالف الواق  :أما الكذب    
   . ال جيوز اإلقدام عليه إال لضرورة ال ميكن دفعها بغريه ، ووعادة  

فة احلكم الشرعي لكل واحد منهما تعرف وهبذا التعريف لكل من التورية والكذب، ومعر     
   (3) .الفرق بينهما

 القول،  وهو خالف التاصريح من:مج  معراض من التعريض،  لغة   املعاريضتعريف  ثانيًا :
 (4)  واملعاريض  ي الكالم هي التورية بالشيء عن الشيءوأصله السرت، واملعراض التورية 

                                                           

والعلوم  الفنون اصطالحات احلنفي،كشاف الفاروقي حامد حممد بن علي بن والتهاوين ،حممد، 15 عريفاتالت،  اجلرجاين ( 1
  (531)   1226 1حتقيق علي دحروج ،مكتبة لبنان ،ط

  15ابن دريد ، املالحن ،(  2
 ق،األخال: التاصنيف، 4512: الفتوى رقم،  ،) مركز الفتوى إسالم ويب (الفرق بني التورية والكذب ( 3

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&I
d=4512 

 (1131،)والعلوم الفنون اصطالحات كشاف،التهاوين،66 التعريفات،  اجلرجاين) ( 4
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 (1) يح هو ما يفهم به السام  مراده من غري تاصر  

  (3) ظاهر باطن و وأ،كذب  ي صدق و: التعريض كالم له وجهان (2)قال الراغب و

   (4) (بض الكالم ملا يغين املرء عن الكذإن  ي معاري ): أنه قال عن عمر بن اخلطاب 

 :املعىن و) ،فسحة ومتس  :)م ْنُدوح ة ( أ ي ،: املعاريض مندوحة عن الكذبمعىن قوهلم و     
  :فقال ،طلحة أل يب  ابنمات عن أنس  و :قال البخاري(5) (ريض ما يغين عن الكذباعأن  ي امل

 )6) ةصادق ظن أهنا و ،اسرتاحأرجو أن يكون قد  و هدأ نفسهُ  :قالت أم سليم ،؟كيف الغالم
فإن "، مشعر بالنوم"أ: هد (اسرتاحقد  يكون أرجو أن و ؛هدأ نفسه): قول أم سليم ومعىن     

أرادت  و ،مروه أو خفته أشعر بزوال ؛العليل إذا نام و ،أن الاصيب تعاىف :م من قوهلاطلحة فه اأب
 و ،من املرض بالعافية اسرتاحأنه  فهم منه " اسرتاحأرجو أنه  و"  :لك قوهلاوذ ،هي أنه مات

خربها  و ؛باعتبار مرادها هي صادقة و مث قال الراوي: باملوت ، من أمل املرض اسرتاحأنه  :مرادها
  (1)  بذلك غري مطابق لألمر الذي فهمه أبو طلحة وظن أهنا صادقة

                                                           

 1/834، 8، ط القاهرة وشركاه، احلليب مؤسسة، احمليط القاموس،  ابادي الفريوز يعقوب بن حممد الدين جمد ( 1

( الراغب األصفهاين ،حسني بن حممد بن املفضل ،أبو القاسم ، املعروف بالراغب ،أصله من أصفهان ، وعاش ببغداد، أديب  2
 2وعامل ، ألف عدة كتب  ي التفسري واألدب والبالغة ،انظرالقمي،عباس، سفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار،دار االسوة، ط

 (   1/528،)ج

 يط   املرج  السابق( القاموس احمل 3

 املفرد األدب ،"الكذب من املسلم يكفي ما املعاريض  ِي  أ م ا: ق ال    عمر عن"  املفرد األدب"   ي للبخاري و(  4
 ،   851 رقم(1/221)
 ( البخاري ، األدب املفرد ،املرج  السابق   5

 (11/612الفتح  الرباين ، للشوكاين  )، 1311البخاري ، الاصحيح (  6
  (11/611،) البخاري ،الاصحيح ،املرج  السابق ( 1
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إبطال احلق أو  استعماهلا من أما : و1لبن بطااقال  " :المعاريض استعماليجوز متى ثالثا :
     (3) " ) 2) وزجيف ال  ،حتاصيل الباطل

 :املعاريض قوله تعاىلاألصل  ي جواز  و ،يسرين ومعاريض الكالم محر النعم قال ابن عباس ما و "    
  ،  4( الن س اء ِخْطب ةِ  ِمنْ  بِهِ  ع ر ْوُتم ِفيم ا ع ل ْيُكمْ  ُجن اح   و ال  )

 :املعاريض من أوجه أحدمها استعمال إن مث، ملعاريض وهنى عن التاصريح باخلطبةفقد جوز اهلل تعاىل ا

 "   :لنعيم بن مسعود مالسال الاصالة كما قال عليه ،(عسى) و (لعلـ)أن يقيد املتكلم كالمه ب
ا منه مل يكن ذلك كذب   و ،ومل يكن  أمر به  ي بين قريظة، ي غزوة األحزاب ،"فلعلنا أمرناهم بذلك

 ،السام  من كالمهيفهمه   سوى ما يظهره وىنأنه يضمر  ي لفظه مع :والثاين ،(لعلـ)بلتقييد كالمه 
فجعلت تبكي  ،فقال: ال يدخل اجلنة عجوز اجلنة للعجوز ملا سألته عن  بيانه فيما قاله النيب و

فدل  ،فأومر فيه سوى ما فهمت من كالمه ، نيلو هبا جرد مكحا وكان أراد هبا أن الناس يدخلو 
   (5) "نه ال بأس بهأذلك 

 فروي أن إبراهيم " ،من بعدهم ونالتابعوكذا  ،يعملون باملعاريض من الكالم اكانو    فالاصحابة     
فلما  ،أشهدكم أهنا هلا :وبيده مروحة فقال ،كانت امرأته تعاتبه  ي جاريته  _ رمحه اهلل _6النخعي

                                                           

، تو ي شارح صحيح البخاري، العالمة أبو احلسن؛ علي بن خلف بن بطال البكري، القرطيب، مث البلنسي، ويعرف بابن اللجام (1
  ( 18/41هـ، انظر: سري أعالم النبالء )442سنة 
بدون ،  رباين، حتقيق حممد صبحي ، مكتبة اجليل اجلديد،صنعاءالالفتح  الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل، ( 2

 بتاصرف  (  611/ 11)طبعة ،
،راية اإلسالم،  معىن قوهلم املعاريض مندوحة islamflag.net/vb/showthread.php?t=8738موق  من النت(   3

   عن الكذب
  235، اآلية( سورة البقرة ،  4

  81،ه1211 -1ط القاهرة مكتبة،  احليل تابك،الشيباين عمر بن أمحد،اخلاصاف  5)  
اإلمام ، احلافظ ، فقيه العراق ، أبو عمران ، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن  (6

هـ، انظر: 26 ، تو ي سنةمالك بن ] النخ  [ النخعي ، اليماين مث الكو ي، أحد األعالم ، وهو ابن مليكة أخت األسود بن يزيد
 ( 522 -4/521سري أعالم النبالء)
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أما رأيتموين أشري  :فقال ،على أنك جعلت اجلارية هلاشهدنا  ا:قالو  ،على ماذا شهدمت :خرجنا قال
 انو كا و     وأنا أعين املروحة اليت كنت أشري إليها   ،أشهدوا أهنا هلا :إمنا قلت لكم ،إىل املروحة

يل  أحلف :فقال ،قال : ال  ،خر فقال له إن يل معك حقا   آيعلمون غريهم ذلك فقد أخذ رجل 
حيمل  إمنا و  مسجد حيك عنِ ا و ،حلفا :فقال ،النخعي إبراهيمفسأل  ،باملشي إىل بيت اهلل تعاىل

   (1) "أن املساجد كلها بيوت اهلل  ،هذا

ف احليلة  ي فبلغه ذلك فكي ا؛ ذكرت من رجل شيئ  إين :: قال رجل إلبراهيمقال 2عن األعمش     
 ،إن اهلل يعلم ما قلت لك من ذلك من شيء ،واهلل :: قلفقال له إبراهيم ؟ذلك وكيف أعتذر إليه

  (3) أو مل تقل :قال ،اا قلت أو شر  فإن اهلل قد علم حني قلت ما قلت خري  

 بن  جاجوهو متغيب خائف من احل يأتوه إبراهيم النخعيوكان أصحاب 

باهلل ما  اوحلفتم فاحلفو  ،عينسئلتم إن أنتم  :ممن عنده يقول هل واإذا خرج انوافك 4يوسف    
أنكم ال تدرون  ي أي موو  أنا فيه  اعنوا و ،وال  ي أي موو  هو ،وال لنا به علم ،تدرون أين أنا

  (5) د أو نائم ال تدرون أين أنا قائم أو قاع و ،و قاعد أو نائم فتكونوا قد صدقتمقائم أ

                                                           

 (  11/ 4املعرب )الونشرييسي ، املعيار ( 1
حممد األسدي الكاهلي ، موالهم لقبه أبو   ،  ليمان بن مهران ، اإلمام شيخ اإلسالم ، شيخ املقرئني واحملدثني( األعمش هو س2

 ي سنة إحدى وستني وقدموا به  طربستان من أعمال فقيل ولد بقرية أمه . الري الكو ي احلافظ   أصله من نواحي
 ( 242 -6/221هـ،انظر: سري أعالم النبالء) 141،تو ي سنة طفال   الكوفة إىل
 (4/11املعيار املعرب ،مرج  سابق )( 3

قدام شجاعة وإ كان ذا ا ، وا ، جبار  وكان ظلوم   ،أبو حممد احلجاج بن يوسف بن احلكم بن أيب عقيل بن ثقيف، الثقفي4)

هـ، انظر: 25، مات سنة  وله حسنات مغمورة  ي حبر ذنوبه ، وأمره إىل اهلل، ومكر ودهاء ، وفاصاحة وبالغة ، وتعظيم للقرآن

البداية و النهاية، ابن كثري ، اإلمام عماد الدين أبو الفدا إمساعيل بن عمر بن كثري ،راجعه عبد القادر أرناؤوط،وبشار عواد 

 ( 2/138) 2كثري  ،طمعروف ،طبعة دار ابن  

 (211،املعيار املعرب ،ماصدر سابق، ) ( 5
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وأن دابيت  ، ي الديوان وإين اعرتوت على دابةرزقي وأتى رجل يسأل إبراهيم  فقال : إن      
؟ قال له  ي ذلك فكيف احليلة ،عليها يت اعرتوتإهنم يريدون أن حيلفوين باهلل إهنا الدابة ال و ،نفقت

احلف باهلل إهنا الدابة اليت  مث ،ااعرتاو  فاركب دابة واعرتض عليها على بطنك  اذهبإبراهيم: 
  ( 1) هبا الدابة اليت اعرتوت عليها بطنك  انوِ  و ،عليها اعرتوت

قد خربته  و ،إن األمري يريد أن يضرب على البعث له : فقال سأل إبراهيم  رجلأن  :2عقبة ويقول
ذلك ؟ قال له   ي فما احليلة ،نه يريد أن حيلفين باهلل ما تباصرفإ ،أنا أباصر قليال   و ،أين ال أباصر

  (3) ددكأن اهلل هو الذي يس ، واعنِ سددك غريك : احلف باهلل ما تباصر إال ما سددت وإبراهيم

ة   ي سورة الكهف : _ ي قوله تعاىل (5)بن عباساعن  4أبو يوسف :حدثنا    ال   ق ال  _  13:اآلي
 لكنه من معاريض الكالم   و قال: مل ينس    ُعْسرا   أ ْمرِي ِمنْ  تـُْرِهْقيِن  و ال   ن ِسيتُ  وم ا تـُؤ اِخْذين 

قال: قال علي بن  3عن سويد بن غفلة ،2ن األعمش عن خيثمة بن عبد الرمحنع 1حدثنا وكي      
 ر من السماء أحب إيلخِ فواهلل ألن أ   ،حدثتكمفهو كما  : إذا حدثتكم عن رسول اهلل أيب طالب

   4يما بيين وبينكم فإن احلرب خ دعةحدثتكم ف وإذا مسعتم أين ، رسول اهللى من أن أكذب عل

                                                           

  ( 214) املاصدر السابق،(  1
عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن ربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة  (2

وما بعدها من الغزوات، وكان أحد الكماة األشاوس  أحدا رسول اهلل روي اهلل عنه م  عقبة شهد ،الراوية الاصحايب اجُله ين اليماين
 ( 2/468،462هـ، انظر: سري أعالم النبالء)58،تو ي سنة املغاوير

 ( 215)  املاصدر السابق(  3
المة احملدث قاوي القضاة، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن جُب ري بن معاوية اإلمام اجملتهد الع( 4

وسعد بن جبري له صحبة، وهو سعد ابن حْبت ة، وهي أمه، وهو جبلي من حلفاء األناصار ، شهد اخلندق ،األناصاري الكو ي
هـ، انظر: سري أعالم 182،مات سنة شرة ومائةمولد أيب يوسف  ي سنة ثالث ع،صاحب علم،و صاحب سنة، وغريها
 ( 531-8/535النبالء)

(عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب ،حرب األمة وصحايب جليل ،ولد ومكة ،وروى أحاديث كثرية عن النيب ،تو ي بالطائف،  5
 ، انظر األعالم  68

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
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كل الكذب ": قال ،رفعه إىل النيب 6عن شهر بن حوشب 5حدثنا داود بن أيب هند و     
ل فيما بني كذب الرج و ،لكذب  ي احلرب خدعةا :ذب  ي ثالثكال ال حمالة إال  كذب  مكتوب

   (1)وكذب الرجل امرأته " ،الرجلني لياصلح بينهما

: ال بأس بالنية قال، 2عن عطاء 1عن ابن جريج، 8العنسي حدثنا إمساعيل بن عياش و :الق     
    (3)والكذب  ي إصالح بني الناس" 

                                                                                                                                                                                     

، بن عمرو، بن عبيد، بن رؤاس ، اإلمام احلافظ ، سفيان، بن احلارث بن اجلراح، بن مليح، بن عدي بن فرس بن مججمة بنا( 1
أمحد بن  ولد سنة تس  وعشرين ومائة قاله ، وكان من حبور العلم وأئمة احلفظ ،حمدث العراق أبو سفيان الرؤاسي ، الكو ي

 ( 153 -2/141النبالء)،انظر: سري أعالم حنبل
مث اجلعفي  ابن أيب سربة يزيد بن مالك بن عبد اهلل بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مران بن جعفي املذحجي، (2

،انظر:سري أعالم ما منهم من غري شيبه ه أدرك ثالثة عشر صحابيا  أن خيثمة عن وروي ،الكو ي، الفقيه وألبيه وجلده صحبة
 ( 4/321النبالء)

 -قيل : له صحبة ، ومل ياصح ، بل أسلم  ي حياة النيب  ،عوسجة بن عامر ، اإلمام ، القدوة ، أبو أمية اجلعفي الكو ي ابن (3
-4/11هـ،انظر: سري أعالم النبالء )82، و قيل:هـ81،مات سنة ومس  كتابه إليهم ، وشهد الريموك -صلى اهلل عليه وسلم 

13 ) 
 2864باب احلرب خدعة ،  ( صحيح البخاري ، كتاب اجلهاد والسري  4

،مات سنة اإلمام احلافظ ، الثقة أبو حممد اخلراساين مث الباصري ، من موايل بين قشري فيما قيل   ويقال : كنيته أبو بكر (5
 ( 312-6/311م النبالء)هـ،لنظر: سري أعال141هـ،و قيل:132

، هو ثقة و طعن فيه كان من كبار علماء التابعني،  أبو سعيد األشعري الشامي ، موىل الاصحابية أمساء بنت يزيد األناصارية (6
 ( 318-4/313هـ، و قيل: غري ذلك، انظر: سري أعالم النبالء)111بعضهم، اختلف  ي تاريخ وفاته، قيل:سنة 

مرفوع، اسم الكتاب مسند  512اللسان باب ذم الكذب رقم احلديث  وآدابب الاصمت كتاالبخاري  ي صحيحه ،( 7
، وكتاب تنبيه الغافلني م2112-1،حتقيق حممد خمتار ،دار الكتاب العريب ،ط ،إسحاق بن إبراهيم املروزيبن راهوية إسحاق

 ،3وسف علي بدوي،دار ابن كثري،دمشق،طحتقيق ي،إبراهيملسمرقندي ،لناصر بن حممد بن اواملرسلني  األنبياءبأحاديث سيد  
لنواس بن ، مرفوعا   1،دار الغيث ،طوبغري هذا اللفظ  ي كتاب املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية ، البن حجر العسقالين 

 مسعان  
، مات سنة  ( إمساعيل بن عياش بن سليم العنسي ، أبو عتبة احلماصي : صدوق  ي روايته عن أهل بلده خملط  ي غريهم8

هـ،انظر: هتذيب الكمال  ي أمساء الرجال، املزي ،يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف ،أبو احلجاج ، مجال الدين الزكيأيب 181
 ( 1/241م،)1281-1حممد القضاعي، حتقيق ،بشار عواد معروف،مؤسسة الرسالة،بريوت ،ط

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15848
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15848
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 الطالقو  يماناألفي  ةالحيل: نيالثا المبحث

 وبطإىل   اخلاصاف تنتهي إن الدراسة الفاحاصة الضابطة للحيل املأثورة  ي كتايب حممد و         
 ي  :)القسم الثاين( أكثره  ي أميان الطالق، و األميان، و  ي :)القسم األول(" أربعة:هذه احليل  ي 

االحتياط لنفسه بكل أنواع الضمانات،  :توجيهات من املفيت ملن يستفتيه  ي العقود، الغرض منها
التوفيق  :لكيال تضي  حقوق  ي املستقبل، أو لكي ال تق  به مضار بسبب العقد، )القسم الثالث(

بني ما يشرتطه الفقهاء باصحة العقود، وما يقرونه  بني مقاصد العاقدين املشروعة اليت ال إمث فيها، و
بيان الطريق للوصول إىل احلقوق الثابتة، ولكن حيول بينها  :من شروط، وما ال يقرون، )القسم الراب (

يعة، وملن  عبث الناس وبني اإللزام هبا بعض قواعد شرعية تثبت حلماية املبادئ املقررة  ي الشر 
  (4)" باألحكام الشرعية

اخلاص باألميان، فاحليل اخلاصة به كثرية، منها ما هو ثابت بالرواية عن أيب  :أما القسم األول    
إجياد سبيل شرعي للحيل من األميان، إذا كان  ي اإلصرار حرج شديد،  :حنيفة نفسه، والغرض منها

ا األميان، وذلك ألن األميان  ي كثري من األحيان قد تدف  إليها هب إذا مل يبحث عن حيل شرعية حتلّ 
نوبة غضب جاحمة، فيقسم باألميان املغلظة أال يفعل كذا، فإذا سكن من فورة الغضب كان  ي حرج 
شديد، فإما احلنث  ي اليمني، وقد تكون طالق ا، وميني الطالق عند فقهاء املذاهب األربعة معتربة، 

الفرقة، و ي عدم اعتبارها العشرة احملرمة  ي نظرهم، فكان الفقيه الذي يبني وجه  و ي إمضائها خطر

                                                                                                                                                                                     

افظ شيخ احلرم ، أبو خالد ، وأبو الوليد القرشي األموي ، املكي ، عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج ، اإلمام ، العالمة ، احل (9
هـ، انظر: سري أعالم 151هـ، و قيل:142،مات سنة موىل أمية بن خالد، وأول من دون العلم ومكة ،صاحب التاصانيف

 ( 336-6/326النبالء)
املكي ، يقال : والؤه لبين مجح  ،القرشي موالهماإلمام شيخ اإلسالم ، مفيت احلرم ، أبو حممد عطاء بن أيب رباح بن أسلم، (10

هـ، و قيل غري ذلك، انظر: سري أعالم 114،مات سنة ، كان من مولدي اجلند ونشأ ومكة ، ولد  ي أثناء خالفة عثمان
 ( 88-5/12النبالء)

  ( 215،) ، ماصدر سابقاملبسوطالسرخسي ، ) 11
أيب حنيفة النعمان ،احليل الشرعية عن اإلمام أيب حنيفة ، للكاتب علي عبد (موق  من النت )آسيا الوسطى (، مؤمترات اإلمام  4

 ه 1436ربي  ثاين  25الباقي شحاتة شكر ، األمني العام جملم  البحوث اإلسالمية ، األحد 

http://www.asiaalwsta.com/paperdetails.asp?PID=43&ConfID=15 
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ا من مقاصد الشارع، ولكن يفرج كربة، ويقيل عثرة املؤمن،  احليلة لتحلة هذه اليمني ال يهدم مقاصد 
  (1) ويوس  ويق ا، ويدف  حرج ا، فكانت احليلة مشروعة، وأمر ا مستحسن ا

، قخاص بأميان الطال :فيما يعم أميان الطالق وغريها، والثاين :ني: )أحدمها(ولنضرب لذلك مثال    
أنه لو حلف شخص أال يشرتي ثوب ا من فالن، مث أراد   ما جاء  ي كتاب احليل حملمد :فمن األول

أن يشرتيه من غري أن حينث  ي اليمني، فإنه يوكل شخاص ا يشرتيه له، فإنه  ي هذه احلال ال حينث؛ 
   عقد يضاف إىل الوكيل  ي البي  والشراء، وحقوق العقد ترج  إىل املوكلألن ال

          فالعر  د، واألميان تفسر على حسبالشراء والبي  إىل من يتوىل العق يناصرف  ي والعرف     
(2)  

، كالسلطان أو بل هناك من ينوب عنه ،وإذا كان من يبي  ويشرتي ممن ال يتوىل عادة البي  بنفسه 
   3 نه حينث ببي  وشراء من ينوب عنه ، فإوايلال
قال من احليل اخلاصة بأميان الطالق، وذلك ما روي من أن أبا حنيفة سئل عن رجل  :)وثانيهما(  

سألتين اخلل  ومل أخلعك، وحلفت املرأة بعتق مماليكها، وباصدقة ماهلا،  المرأته: أنت طالق ثالث ا إن
هو السؤال  وفيه ترى املرأة والرجل قد اندفعا  ي القول، فهو حيلف أن تسأله اخلل  قبل الليل، هذا 

هي تعلق عتق مماليكها وصدقة أمواهلا كلها إن مل  مل خيل ، و بالطالق الثالث إن سألته اخلل  و
تسأله اخلل  قبل الليل، إن الطالق البائن ال حمالة واق ، أو عتق املماليك كلها والاصدقة باملال كله،  

رين صعب، عندئذ يعمل أبو حنيفة احليلة إلقالة هذه العثرة من غري إمث، وال منافاة ملقاصد كال األم
فيقول لزوجها: قل هلا:  ،املرأة لزوجها: إين أسألك اخلل  فتقول ،الشرع، فيقول للمرأة: )سليه اخلل (

فقالت: ال  ،لقد خلعتك على ألف درهم تعطينيها  فقال الزوج ذلك، فقال أبو حنيفة: قويل: ال أقب
  (4) أقبل، فقال أبو حنيفة: قومي م  زوجك فقد بر  كل واحد منكما  ي ميينه ومل حينث

                                                           

 ( نفس املرج  السابق   1

 بق  ( نفس املرج  السا 2

 وما بعدها بتاصرف   81( اخلاصاف ، كتاب احليل ،  3

 ( نفس املرج  السابق  4
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نرى من هذا أن وجه احليلة مل يتجاوز تنبيههما إىل أقل ما تنطبق عليه األلفاظ الواردة  ي  و    
كربتهما، وأبقى األسرة ال   ر األمر عليهما، وفرجاليمني، وال يتناىف م  غروها، و ي هذا التنبيه قد يسّ 
    (1)تعبث هبا جوامح الغضب، واآلراء الفقهية املضيقة

 فإن، وال نية له ،إذا أمسيت قبل أن أطعم فأنت طالق المرأته:لو قال  ،ا أيض   الاصورومن          
، فإذا لفظ دخول الليل وذلك بغروب الشمسألن املراد هبذا ال ،غربت الشمس ومل يطعم حنث

  (2)  أمسى قبل أن يطعم فيحنث  ي ميينهالشمس ومل يطعم فقد غربت 

 ،كل جارية تشرتيها فهي حرة إىل أن ترج  إىل الكوفة  :أن يغيب فتقول له امرأته رجل أرادا و ي"    
 و ل هُ )  فإن اهلل تعاىل قال: ،ذلك ويعين كل جارية سفينة،يقول عتقيحليلة  ي ذلك حىت يشرتي وال اف

مِ  اْلب ْحرِ   ي  ْلُمنش آتُ ا اجلْ و ارِ   فهنا استعمل التورية  ي كالمه حيث أراد باجلوار املعىن(4 ) (3)" ( ك اأْل ْعال 

البعيد وهو السفينة ، وهي أرادت اجلوار   أي اجلاريات من النساء ، وهذه التورية تاصح كوهنا بني 
 التورية   الزوجني حيث أن حىت الكذب ياصح  ي هذا املوقف ، فمن باب أوىل صحة

فيلفظه إستفهام ، أو يعين بكالمه  ،أتزوجها فهي طالق حىت أرج  إليكممرأة اكل وإذا رجل قال :
تزوجها فهي كل امرأة ي:فإن قالت هي له  ، ،و يوسف: وهذا خمرج جيدبأقال  يرج  من الوالية ،

إىل بيت اهلل  ومن حلف أن يذهب أو ميشي فيجيب : نعب، فتحسبها نعم  ،طالق حىت ترج   إلينا
  ( 5) فاملسجد بيت اهلل ، وهذا املخرج جيد،مسجدحيه ،فليمشي إىل 

ك وإن ابتدأت قالت له املرأة بعد ذلك: و ،كالم: أنت طالق إن ابتدأتك بالالمرأتهقال  رجال   وإن    
: الهل  ي ذلك حيلة ؟ ق ،ك إىل ثالثني سنة حركل مملو :أو قالت  ،أنا بالكالم ففالنة جارييت حرة

 صار هذا هكذا ؟ مِل  و  ،رأة بعد ذلك فال حينث واحد منهمايبدأ زوج املرأة بالكالم مث جتيبه امل ،نعم

                                                           

   ( 4/221،)، ماصدر سابقعالم املوقعنيإ( 1
   132 ،املبسوط ،(، للسرخسي 2

   (24) اآليةسورة الرمحن ،  3)
  213(السرخسي ،املبسوط ،  4

  ، بتاصرف( 42 -48/ 3املعرب  ) املعيار( ، و 213، )، ماصدر سابق( املبسوط 5
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صارت و  ،ألن الزوج حني حلف مث حلفت املرأة بعد ذلك فقد كلمته باحللف وصارت مبتدئة :قال
  ( 1)  عد حلفهاث وصار الزوج قد كلمها بفلما كلمها الزوج مل حين ،حالفة إال أن يبتدئها الزوج

عمي  ابنةوهي  امرأيت: إين كنت م   أتى أبا حنيفة ليال   فقالوعن حفص بن عمران أن رجال      
ديرها على الكالم فلم أزل هبا أ ،أالعبها إذ تغضب علي  فلم تكلمينفبينما أنا ، وأحب خلق اهلل إيل
 ،ضربتها وجررهتا فأبت أن تكلمينف ،أنت طالق لئن مل تكلميين الليلة :ت هلافقل ،فأبت أن تكلمين

فقال أبو  ،ومل تكلمين فتذهب مين ،خاف أن يطل  الفجرأوأتيتك و  ،وقد أغلقت عليها باب البيت
وإال فقد  تكمرأا: ما أجد لك من حيلة إال  ي خاصلة واحدة إن هي أجابتك فيها بكلمة فهي حنيفة

فسألت عن أبويك فإذا  ،خرجت الساعة وإين إمنا ،تذكرين أنك عربية :ذهب فقل هلاا ،بانت منك
 ،فأتاها فقال ذلك ،بل طلوع الفجر كذبت أو تتكلم بكلمة ق  :فال بد من أن تقول ،أمك نبطية

تلفظ  الزوج بالطالق من غري قاصده  ي حالة غضب وعلق   فهنا (2)  فأجابته قائلة   : كذبت واهلل
  لزوجة  طالقه على سبب  ، فلما زال السبب باحليلة مل تطلق ا

مرأة من أهل مكة أهلت باحلج وسعت بني الاصفا واملروة فكان بينها وبني زوجها كالم ان إو     
إن وافيت املوسم أنتِ  :فقال  3 "جتعلها عمرة وتقيم :ل عطاء فقالئِ فسُ  ،ة: يعين عرفقال ،طالق ثالثا  

إىل عرفة حىت ال يق   أي تكون املناسك من طواف وسعي  عمرة وتقط  نية احلج وتبقى دون اخلروج
 الطالق ، مث بعد ينظر  ي احلكم املرتتب على عدم متام احلج ، املهم أن ال يق  الطالق  

 

                                                           

 (   42/ 3املعرب )  املعيار1 )
 ( 3/51)  املاصدر السابق( 2
   (51/ 3السابق )  اصدرامل( املعيار املعرب ، 3
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 الثالث  المبحث

  الطالق وأيمان الطالق الحيلة في أثر 

 : أنتِ بقول الزوج لزوجتهالطالق يق   نأ :األصل هناك خمارج تتعلق باصيغ الطالق م  أن      
وجود م  فظ صريح ال حيلة فيه وال يؤخذ بنيته ، وأما ما كان كناية  ي الطالق ، أو فهذا ل ،طالق

فهنا سيكون ، أو غريه ؛ احلض ، أو املن  أراد قرائن تدل على صدق قوله بأن نيته ليس الطالق وإمنا 
 للحيل أثر  ي الطالق 

   : أثر الحيلة في الطالق: أوالً   

 نذكر منها:عدة طرق عه وقو  عدمول هناك أثر للحيل  ي الطالق

 :  الطالق في السريجية الحيلة مسألة : أوالً  

 وق  كلما أو طلقتك كلما: لزوجته زوج يقول أن – القيم ابن نقلها كما - احليلة هذه صورة     
 أصحاب من مجاعة عليه ووافقه_ 1 سريج بن العباس أبو يقول ثالثا ، قبله طالق فأنتِ  الطالق عليكِ 

 وقعت وإذا الثالث، وهو به علق ما لزم وق  لو إذ ذلك بعد الطالق وقوع يتاصور ال إنه_ : الشافعي
 مل وجوده عدم إىل وجوده أفضى وما وقوعه عدم إىل يفضي فوقوعه املنجز، هذا وقوع امتن  الثالث
   ( 2 )يوجد

 وجه  ي اختلفوا مث ية،الشافع من وكثري واحلنابلة واملالكية احلنفية من الفقهاء مجهور ذلك وأىب    
 (  3)  القول من وباطل لغو التعليق هذا: األكثرون فقال التعليق هذا إبطال

                                                           

 صاحب ، الشافعي القاوي ، البغدادي سريج بن عمر بن أمحد ، العباس أبو العراقيني فقيه ، اإلسالم شيخ ، ( اإلمام 1
 ( 214-14/211)النبالء أعالم ريس: انظر هـ،316 سنة املاصنفات،مات

،  الديب حممود عبدالعظيم حتقيق، املذهب دراية  ي املطلب هناية، حممد بن  يوسف بن اهلل عبد بن امللك عبد، اجلويين   ( 2
   الفقهية املوسوعة،  بعدها وما 1 ص احليل  ي املخارج و،  288، 14ج،ا 2111 – 1ط، جدة،  املنهاج دار

  252-251/ 3 سابق ماصدر عني،املوق ( إعالم 3
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 لفظة كل  ي فيتاصور ، التطليق  ي وسوسة فيه ملن خمرج أهنا إال اجلمهور عند احليلة هذه بطالن وم 
   الطالق وقوع من متنعه حيلة فهذه ، زوجته طلق قد أنه ينطقها

 :تثناء في الطالق ساال ثانياً:

طالق إن   : أنتِ باالستثناء ويقول : أن ياصل قولهوهو ما قال به الشافعيكما روي عن أيب حنيفة 
وقال    2  يتب  اللفظ وال يتب  احلكم ألن االستثناء ستثناء وال يق  الطالق ،فيق  اال، (1)شاء اهلل 

فمن وإمنا االستثناء  ي اليمني باهلل خاصة، إن شاء اهلل ، : ليس  ي الطالق وال العتاق استثناء بمالك
 3" قال المرأته : أنت طالق إن شاء اهلل طلقت عند مالك 

مني ولو نعقاد اليا: أن إمكان تاصور الرب  ي املستقبل شرط األصل عند أيب حنيفة وحممدو     
 : كثرية منها  وهلذا األصل فروع ،ف: ال يشرتط تاصور الربوقال أبو يوس ،بطالق، وكذلك شرط بقائها

فاحليلة  ،هبتيه فأمك طالقإن و : وقال أبوها ،طالق : إن مل هتبيين صداقك اليوم فأنتِ قال لزوجته    
 ،اليوم مل حينث أبوها لعدم اهلبة فإذا مضى ،ة من زوجها ومهرها ثوبا  ملفوفا  : أن تشرتي الزوج ي ذلك
مث إذا أرادت الرجوع ردته خبيار  ،لبي لسقوط املهر با ،زها عن اهلبة عند الغروبلزوج لعجوال ا
   (4) ةالرؤي
: لوعلى هذا لو قال رج ،ة املالك حيث احلنث ال حني احللفأن املعترب ملكي :كذلك األصل و    

 ،يليبي  ملكه من رجل بثوب  ي مند : أنفحيلته عند احلنفية ،فما أملكه صدقة ،إن فعلت كذا
رب امللك حني ألن املعت ،يرده خبيار الرؤية فال يلزمه شيءمث  ،همث يفعل احمللوف علي ،ويقبضه ومل يره

   (5) وال يدخل املشرتي خبيار الرؤية حىت يراه ويروى به  ،احلنث ال حني احللف
                                                           

 1282 – 1412، وزارة األوقاف والشؤن اإلسالمية الكويتية ، الكويت ،  املوسوعة الفقهية ،و  1228 ،1املوصلي ، ج( 1  
 .12، واحلاصين ، كفاية األخيار ،(241) 15-13خمارج احليل ،
 111- 1ج، األخيار كتاب،  ( املوصلي 2

 358،  الكا ي،  الرب عبد ( ابن 3

املوسوعة و ( ، 111-111/ 3) ، 1222-2، حممد امني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي احلنفي ط ابن عابدينحاشية 4)
 و املرغينايت ، ايب احلسن علي بن أيب بكر الرشداين ،اهلداية   ي شرح بداية املبتدي صححه طالل الفقهية نفس املرج  السابق 

 241-1م ، بريوت ،ج2114 1يوسف ، دار إحياء الرتاث العريب ،ط
  ( 361/  4ابن عابدين )حاشية ( 5
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ولو ، وكذا ال تتزوج ،لة أن يزوجه فضويل وجييزه بالفعلفاحلي ،احليل كمن حلف أن ال يتزوج ومن    
  ( 1)  أجازه األب مل حينثبنته فزوجها فضويل و اال يزوج 

 اهلل شاء إن طالق أنتِ : هلا يقول أن فاحليلة ،اليومليطلق زوجته  حلفمن احليل من  يضا  وأ    
 فقالت ،" مثله لكِ  قلت إال شيئا يل تقولني ال يلزمين الطالق:" لزوجته قال ملن حيلة وهناك تعاىل
 أنت  : يل قلت: هلا يقول أن: ذلك مثل هلا وليق أن التخلص  ي فاحليلة ،" ثالثا طالق أنت  : " له

 عليه رد قد يكن مل ولغة   فعرفا   ،له قالت ما مثل هلا يقل مل ألنه نظر فيها احليلة وهذه ، ثالثا طالق
   (2) أحد عند
 عليه هذا وأيضا  ، قالته ما نظري وهذا تطلق وال"  ثالثا   طالق أنت  : " هلا يقول أن احليلة: وقالوا    
  (3) الطالق وقوع مين  فال جوابا   وال ردا   يعد ال للمؤنث املذكر خطاب نأل نقد
 إن أو ،السلطان كلمت إن أو ،" اهلل شاء إن ثالثا طالق أنت  : " يقول أن ذلك  ي احليلة: وقالوا    

 ،قبلها اليت من أقرب احليلة وهذه ،الشرط زيادة يضره وال قالت ما نظري وهذا ،ذلك وحنو ،سافرت
 قال كمن ،قالت ما مثل هلا قال يكون فال ،اخلربية اجلملة عن ختتلف شرطية اجلملة هذه كنول

 له سابا   يكن مل ، اإلسالم عن ارتددت أو دينك بدلت إن اهلل لعنك: "له فقال ،"اهلل لعنك: "لغريه
(4)   

 ،كالمه عموم  ي الاصورة هذه تدخل مل واحلالف ،ذلك من شيء إىل حاجة ال: آخرون وقال     
 خطرت وال ،قطعا   الاصورة هذه يرد مل فإنه ،والعقل والعادة بالعرف املخاصوص من فهي دخلت وإن
 ثالثا   طالق أنت:" وقوهلا ،له يقال أن ياصح الذي القول لفظه تناول إمنا فإنه ،لفظه تناوهلا وال ،بباله
 ،"امرأيت أنت: "قوهلا لةومنز  وهو، وباطل حمض لغو فهو، به يواجه أن ياصح الذي القول من ليس" 

 لفظ حتت يدخل مل الذي اللغو الكالم هذا وحنو ،" وجارييت أميت أنت: " لسيدها األمة قول وومنزلة
                                                           

، 1،ط( األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان ، لزين العابدين بن إبراهيم بن جنيم ، دار الكتب العلمية / بريوت 1
 ( 418)ص : 

 ( نفس املرج  السابق   2

 (نفس املرج  السابق   3

 (نفس املرج  السابق   4
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 وهذا ألجله، سيق وفيما له، ياصلح فيما عاما   يكون إمنا العام اللفظ أن لك، وذإرادته وال احلالف
 1  والعادة بالعرف العام ختاصيص: وغايته ،تقدم مما أقوى

   حيلة المطلقة ثالثاً : لثاً ثا
ها ذا تزوجت غريه مث طلق، إال إ نة كربى وحترم عليه مؤبدا  وقعت بينو  إن الرجل إذا طلق زوجته ثالثا  
ال حيللها إذا كانت  خر للمطلقة ثالثا  أن الزواج من آاجلمهور  فذهبفلها الرجوع إىل الزوج األول ،

 2  ول وهو نكاح باطلىل زوجها األإهناك نية بالطالق لتعود 
  وروي عن األوزاعي أنه قال : بئس ما  لشافعية إىل أنه مكروه وليس باطال  وذهب األحناف وبعض ا

  3  صن  والنكاح جائز
، أو بائنة ،طالق ثالثا   فأنتِ  ؛: إن تزوجتك وجامعتكأن يقول احمللل قبل العقد :حليلة للمطلقة ثالثا  ا

 ،: إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثالثة أيامقولبال مجاع ي   ن إمساكهفإن خافت م ،فيق  باجلماع مرة
ه على أن أمرها بيدها  ي جواألحسن أن تتزو  ،أو بائنا   ،طالق ثالثا   فأنتِ  ؛ومل أجامعك فيما بني ذلك

 ،تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت :أما إذا بدأ احمللل فقال ،بشرط بدايتها بذلك مث قبوله، الطالق
وإذا خافت ظهور  ،ن أمرك بيدك بعد ما أتزوجك فقبلتعلى أ :رها بيدها إال إذا قالمل ياصر أم
فإذا دخل  ،راهقا  جيام  مثله مث يزوجها منهليل هتب ملن تثق به ماال  يشرتي به مملوكا  محأمرها  ي الت

 ،س بكفءونظر فيها بأن العبد لي ،النكاح مث تبعث به إىل بلد يباع فينفسخهبا وهبه منها وتقبضه 
من احليل اليت أفىت هبا أيب حنيفة إال أن  وم  أن هذه(4) هلا على روا الويل أو أهنا ال ويلوميكن محله 

                                                           

 (212-3/211) املوقعني اعالم، القيم بن( ا 1

   2/6 املبسوط، 1/116 ( املغين 2

- 4دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 18 ي ترتيب الشرائ ، الاصنائ  الكاساين ،عالء الدين أبو بكر ،بدائ  ، 2/6 ( املبسوط 3
 1/3م ،1286

 ( 418)ص:األشباه والنظائر  ،( ابن جنيم 4
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هو عقد  للشرع  ي قضية نية احمللل ظاهرة، وعقد الزواج ال يشرتط فيه التوقيت بلوووح املخالفة 
 1" احمللل واحمللل له اهلل وسلم " لعن  قول النيب صلى اهلل عليهبدليل ، ا  حرام وإال صار  ،على الدميومة

 أنت:)مثال   المرأته الرجل قال لو فيما وذلك وهناك حيل أخرى: الطالق لعلة لم تتحقق :رابعاً     
 ، تطلق مل بيته من خترج ومل ،تكلمه مل أهنا فبان( بييت من وخروجك لزيد كالمك ألجل ثالثا   طالق
 تبني مث بعلة الطالق علل إذا أنه واملقاصود ،طالق فأنت الدار دخلت كنت إن ذلك معىن ألن

   2)الطالق هبا يق  ال أنه فاألرجح انتفاؤها
: له قيل فإذا ،غريه األئمة قواعد تقتضي وال ، غريه باملذهب يليق ال الذي هو وهذا): القيم ابن قال

 كانت أهنا علم مث ،ثالثا   طالق أهنا علي اشهدوا: فقال ، عنده باتت أو فالن م  شربت قد امرأتك
 إن:) قوله وبني هذا بني وليس  ،قطعا   به يق  ال الطالق هذا فإن ،تاصلي قائمة بيتها  ي الليلة تلك
 فإيقاع،  الشرع  ي وال العرف  ي وال احلالف عند ال ؛ ألبتة فرق( ثالثا طالق فهي كذلك األمر كان

 فعلت من طالق أراد وإمنا ، كذلك ستلي من طالق يرد مل بأنه يقط  إذ ؛ حمض وهم هبذا الطالق
  3 (ذلك
 

 ، مالك أصحاب من4 أشهب قول من مأخوذ وهو:المنع أو الحض بقصد الطالق تعليق: خامساً 
 مما ذلك وحنو إذين بغري بييت من خرجت أو ، زيدا   كلمت إن:) المرأته الرجل قال إذا: قال بأنه

 أن تقاصد بيته من خرجت أو زيدا   كلمت نفإ5ق حىت تفعلمل تطل ؛(طالق فأنت فعلها من يكون
                                                           

،النسائي ، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلرساين ، السنن  1121جه الرتميذي ،(روي عن ابن مسعود ،أخر  1
،( ،حديث حسن صحيح 3/325/5536،) 2111- 1بريوت ،ط–الكربى ،حتقيق حسن عبد املنعم شليب ،مؤسسة الرسالة 

 قال عنه الرتمذي  

 ( 411-412( نفس املرج  السابق ،) 2

  4/21: املوقعني ( ابن القيم ،إعالم3

 حلق، مالك اإلمام تالميذ من فقيها أشهب لقبه،  ماصر مفيت،  العالمة اإلمام،  إبراهيم بن داود ابن العزيز عبد بن أشهب (4
 بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أبو،انظر،214 سنة بشهر الشافعي بعد تو ي،  ثقة وكان،  بالشافعي

  1224 1ط  بريوت صادر، دار،الزمان أبناء وأنباء عياناأل وفيات خلكان، ابن

  351، الكا ي،  الرب عبد ابن ( 5
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 2أشهب قال الذي هذا أن ريب وال: )قوله على تعليقا   القيم ابن قال 1 تطلق مل الطالق عليها يق 

 الطالق تفويض يقاصد ومل ، ومنعها حضها قاصد إمنا الزوج فإن ؛ الطالق بوقوع القول من أفقه
 واإلمامة العلم من أشهب ومكان  ،املخالفة عند الطالق وقوع قاصد وال ،بقلبه ذلك خطر وال ،إليها
  3 (جمهول غري

 الكثرية الشرعية القواعد من واستنبطه املخرج، هذا القيم ابن ذكر وقد:اليمين سبب زوال : سادساً 
 من مثل ، بزواهلما احلكم ذلك زال علة أو بسبب حكما   علق إذا الشارع أن ومنها عليه، تدل اليت

 فاصح مروه  ي يزيد كونه ميينه وسبب طعاما   أو حلما   يأكل ال املريض حلف ول وكذلك  ،احلالف
 4 بأكله حينث مل؛ له نافعا   الطعام وصار
 استحلفه إذا إال األحوال كل  ي احلالف  نية على اليمني:) النووي قال العلماء، من اتفاق حمل وهذا

 5  (حلفاملست نية على فتكون عليه توجهت دعوى  ي نائبه أو القاوي
 

 فقال الدار من اخلروج املرأة أرادت إذا أنه على ،بالداللة املطلقة األميان تقييد  ي احلنفية نص وقد
 6 تطلق ال خرجت مث ساعة فجلست  (طالق فأنت الدار من خرجت إن:) الزوج
 يقوم والسبب  ،وتقييدا   وإطالقا   ،وتعميما   ختاصياصا   اليمني  ي تؤثر النية أن واملقاصود:) القيم ابن قال

 حيمل وال  ،به اإلفتاء يتعني الذي هو وهذا  ،يؤثره ما فيؤثر  ،عليها ويدل  ،عدمها عند مقامها
  1 (أعلم واهلل ؟ خالفه أرادوا أهنم قطعا   علم إذا فكيف ،بأمياهنم يريدوه مل أهنم يقط  ما على الناس

                                                           

 حلمر،وزارة األوقاف اإلسالمية املغربية،  حممد حتقيق، وأشهب وهب ابن اإلمامني أجوبة  ي املذهب اجملموع، حلمر حممد (1
 بريوت، اإلسالمية الغرب دار، حجي حممد حتقيق،لتحاصيلوا البيان،  رشد بن أمحد بن حممد الوليد أبو، والقرطيب، ه1431

 بالطالق  األميان كتاب، 281،/6 2ط،

  4/128: املوقعني إعالم (2

  املرج  السابق  (3

 (املرج  السابق  4

 11/512: الباري فتح: وانظر ،11/111: مسلم على النووي شرح ( 5

املبتديء، حتقيق طالل يوسف، دار إحياء الرتاث  بداية شرح اهلداية، بكربن عبد اجلليل الفرغاين أيب بن علي ( املرغينايت 6
 62،  2ج،،ماصر احلليب البايب ماصطفى العريب، بريوت، و مطبعة
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 يق الشرط الذي يق  بسببه اليمني لعدم حتقألازالة  سبب ايقاع اليمني احليل من ومن صور     
أن جتعل اخلمر  :، فاحليلةبخ قدرا  ناصفها حالل وناصفها حرام، فهي طالقحلف إن مل تط ومن    

،ألن القدر ناصفه صار وال يق  الطالق  ، فهنا يزول سبب اليمني  (2)  ي القدر مث تطبخ البيض فيه
  ون بر باليمني وال يق  طالقه جعل  ي القدر حالل ،فيكووجود البيض ،حراما باخلمر 

أن يأكل  :، فاحليلةها فهي طالق وإن طرحتها فهي طالقإن أكلت : ي فيه لقمة فقال ومن كان   
وال طرحها بل أكل وهنا ال يكون أكلها ، (3) و يأخذها من فيه إنسان بغري أمرهأ :الناصف ويطرح الناصف

ها منه أخر بغري علمه ال يكون هو من قام بالفعل ، وينجو و طرح الناصف منها ، وال يق  الطالق ، كذا إن أخذ
 يسافر فاحليلة أن،  هنارا رمضان شهر  ي يطأها مل إن ثالثا   طالق امرأته: فقال حلف منو .من اليمني

 له ويباح اليمني به تنحل هذا أن: والاصحيح:  (4) املقدسي حممد أبو الشيخ قال، هنارا   جيامعها مث
 و ي   5الاصحيحة املقاصد من ميينه حل وإرادة ، صحيح لقاصد مباح بعيد سفر هألن فيه، الفطر
 اليوم، منك اغتسلت إن طالق وأنتِ  اليوم، أجامعك مل إن طالق أنتِ : المرأته قال رجل مسألة
"  اغتسلت: "بقوله أراد يكن مل وإن اغتسل، الشمس غربت فإذا جيامعها، مث العاصر ياصلي: فقال

 ليكون الغروب حىت يغتسل مل ،مث الطالق يق  فلم يومه  ي زوجته جام  الرجل ا،وهن  6 اجملامعة
    زوجته تطلق ومل بيمينه بر قد احليلة هبذه ويكون ، هلا مجاعه يوم  ي يغتسل ،فلم الثاين اليوم  ي دخل

 : الحيلة في الخلع  سابعاً 

ثالثا  إن سألتين اخلل  طالق  : أنتِ أتهمر سئل أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل عن رجل قال ال : ي اخلل     
سليه  :للمرأة فة رمحه اهللقال أبو حني ،لليلوحلفت هي بالعتق إن مل تسأله اخلل  قبل ا ،ومل أخل 

                                                                                                                                                                                     

    4/112: املوقعني (إعالم1

    املاصدر السابق2)
    املاصدر السابق3) 
لي شيخ املذهب اإلمام حبر علوم الشريعة، تو ي عام (أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة بن مقدام بن ناصر املقدسي اجلماعي 4

 ( 22/165ه ،انظرسري أعالم النبالء )621

 ( 4/31( إعالم املوقعني ،) 5

  88،  احليل  ي اخلاصاف كتاب،الشيباين عمر بن أمحد، ( اخلاصاف 6
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: قومي واذهيب فقال :ال أقبل فقالت :: قويلفقال هلا ،قل: خلعتك على ألف :فسألته فقال له ،اخلل 
  1  منكمام  زوجك قد بر كل 

 أتزوجها، امرأة كل: قال حينث،ولو مل بدله له ودف  أجنيب، فخلعهاأن ال يطلق زوجته ومن حلف 
 اليوم أطلقك مل إن: قال ولو صح، اليمني ببطالن فحكم شافعيا ، حكما   فإذا فتزوج طالق، فهي
   (  2) الفتوى وعليه يق  ملتقبل، ومل درهم ألف على طالق أنتِ :هلا يقول أن فاحليلة ثالثا ، طالق فأنتِ 
 وأيمان الطالق . الحيل في األيمانأثر  :ثانياً 

طالق خاصة ، وهو ما ان العامة وأمي وكما أن للحيل أثر  ي الطالق ، كذلك هلا أثر  ي األميان
  فيعقد خارجها ؛ يتزوج  ي الكوفةحلف أن الأن من  األميان : ورومن ص ن صورا  ،سأذكر منه اآل

حلف   عها من ثقة فيزوجهما مث يسرتدمها، يبيفاحليلة ،راده هلامث أ حلف أن ال يزوج عبده من أمتهو 
، يعقد مرتني ،حلف ال يتزوجها  يطلقها أو يوكلها فيطلقها خارجهاخيرج منها مث  ،ال يطلقها ببخارى

أن كل  :امرأته حلفت  وىل أن يطلقها لتحل لغريه بيقنياأل إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها :قال
 ؛ولو نوى باجلارية السفينة ،نيته تصح ؛فقال: نعم ناويا  جارية بعينها ،فهي حرة رتيهاجارية تش

ا عرض على غريه ميين  ، صحت ؛زوجها عليك ناويا  على رقبتكأترأة امولو قال كل ، صحت نيته
وهو الاصحيح ،فقال: نعم مث  ،من فالن حقه أو ليقبضنه حلف ليأخذن    ال يكفي وال ياصري حالفا  

 :وقيل ،وف عليه أو من كفيله أو من حويلهأن يأخذ من وكيل احملل :فاحليلة ، يأخذ منهد أن الأرا
  ( 3)  حينث
فأحب أن حيلف وال  ،ءيإذا اسُتحلف على ش، اليت ذكرها ابن القيم  ي األميانومن احليل     
  (4) شاء اهلل " وال يشرتط أن يسمعها نفسه  نإفاحليلة أن حيرك لسانه بقول :"  ،حينث

                                                           

 88،ه134 -1ط مكتبة القاهرة،  احليل  ي اخلاصاف كتاب،الشيباين عمر بن أمحد، اخلاصاف ( 1

  412(ابن جنيم ، األشباه والنظائر ، 2

  (411) املاصدر السابق، (  3
  (4/281)ابن القيم ، اعالم املوقعني ،  4)



 

89 
 

وال  ،أن ال خيرب به أحدا  إذا حلف لغادر أو جاسوس أو سارق  :في الخالص من اليمين حيلة   
لتهم، من مج فاحليلة أن يسأل عن أقوام هو ،تخلص من هذه اليمني وأن ال خيفيهفأراد ال ،يدل عليه

 يأمث بالسرت نث باليمني والفإنه ال حي ،فإذا انتهت النوبة إليه سكت ،فإذا سُئل عن غريه قال: ال
   (1) ل عن مثلهاوهذا ما أجاب به أيب حنيفة عندما سئُ  ،عليه
ؤاخذ به  ي الظاهر فإذا سبق لسانه وما يذكر ابن القيم : :حيلة في الخالص من سبق اللسان      

ن " إبل يكتفي بالقول: ،أن ال يقر به وال ينكر فاحليلة ،و أراده مث رج  عنه وتاب منهأ ،ومل يرد معناه
للحاكم أن ال يقبل منه هذا وليس  ،وأنا تائب إىل اهلل تعاىل منه " ،قلته فقد رجعت عنه :قلت
  ( 2) القول

 ،فأنت طالق ثالثا   ؛إن مل ختربيين من أخذه :مرأتهفقال ال ،إذا سرق له متاع :حيلة للبر في يمين
شخاص اليت ال خيرج ر األأن تذك :فاحليلة  ي التخلص من هذه اليمني؛ واملرأة ال تعلم من أخذه

وعن غريه فيرب  ي فإهنا تكون خمربة عن األخذ  ،وتقول: هو أخذه ،مث تفرد كل واحد ،املأخوذ عنهم
  (3) ميينه وال تطلق

فكتب على كفه اليسرى اسم ، أنه علم أن حيلفه امللك 4ملاتريدياحلسن اأبو وعن القاوي      
  (5) وكان يشري بيمينه إىل يساره ،امللك وال أخرج عليه  أخالف هذاال :ويقول عند التحليف ،امللك

وال حيل هلا زوج  ي  ،ومل يقم البينة ،وهو منكر الطالق ،بأهنا مطلقة ثالثا   وسافر الزوجوإذا تيقنت 
  (6) وإذا تيقنت ،فىت السيد اإلمام أبو شجاع أنه جيوز هلا ذلك فيما بينه وبني اهلل تعاىلأو  ،القضاء

                                                           

 (   226/ 3،)املاصدر السابق، 1)
 ( 222/ 3السابق ، )  اصدر( امل2
 (   212/ 3السابق ،)  اصدر(  امل3
، املاتريدي   سبط شيخ اإلسالم أيب مناصور املاتريدي    احلسن ، القاوي هو علي بن احلسن علي بن حممد بن عفان ، أيب (4

  ( 1/356، انظر: عبد القادر بن أيب الوفاء ، اجلواهر املضيئة،) مهتفقه على جده أل
  (142/ 3السابق  ) اصدر(  امل5
  ( 3/143السابق ) اصدر(  امل6
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 ته : لو أصبحت  ي ملكي فهي طالق،تم حبثي وموقف هلارون الرشيد عندما قال عن زوجوأخريا  أخ
  ي األطراف املمتد الرشيد هارون ملك حتت تق  اليت البالد من اخلروج الاصعب من وقتها وكان
 له ىتفأف اخلليفة، من زواجها على لتحافظ ليلة  ي البالد هذه من خترج أن لزوجته فيفك، شهور
 الفقهي احلكم طائلة من أخرجه وبذلك ، اهلل بيت فهو املسجد  ي الليلة هذه زوجته تقيم نبأ الشيخ

  1 بالطالق
تعماهلا كان سح كيف أن األوو تعمال احليل ومعىن املخارج ،صور اسمن  ا  وهبذا أكون قد نقلت بعض

هلل رب العاملني واحلمد  ،وهذا هو مقاصد التشري  املطلوب فيما هو جللب ماصلحة، أو لدرء مفسدة، 
  
 
 
 

                                                           

  لي  ( الشيباين ، املخارج  ي احليل ، املقدمة ، من النت مدونة قل هذه سبي1
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 الخاتمة
ستعمال احليل الشرعية، اوبعد الوقوف على هذا البحث  ي موووع  بعد احلمد هلل رب العاملني،

 خرجت بعدة نتائج أذكرها كالتايل : ماهلا،  وتوويح أمهية العمل هبا، ستعوووابط ا
املعامالت  وال ي جمال التشري ، اتفق العلماء على أن احليل احملرمة ال يعمل هبا   -1

تلفوا  ي احليل اليت يتوصل هبا إىل إحقاق حق ومل خي  ،وليست مقبولة عند اجلمي 
  ولكن خالفهم كان من حيث الوسيلة  من حيث املقاصد،وإبطال باطل 

رغم معاروتهم للحيل ، إال أهنم يعملون هبا عند الضرورة وجدت أن املالكية واحلنابلة  -2
  1وابن القيم   للحيل عنها، كالشاطيب،، ولقد كتب كثري من املعاروني

بالضوابط الشرعية، والرجوع ال وجدت أن أمر األخذ باحليل عند العلماء ال يكون إ -3
  2جتهاد فيها ألهل العلم والفقه واال

وجدت أن احليل اليت أباحها الفقهاء تدخل  ي مقاصد الشريعة اليت هتدف إىل التيسري   -4
 ورف  احلرج عن العباد  

  3أن احليل  ي األميان هدفها هو إخراج الناس من احلنث  ي اليمني  وجدت  -5
ستطاعة ند الضرورة القاصوى ، وعند عدم االال يلجأ إىل احليل كثريا   ي األميان، إال ع -6

   اء باليمني أو الكفارة عنهبالوف
للخروج من ميني الطالق، ففي العمل هبا حفاظ على األسرة الطالق احليل تستخدم  ي  -1

عند احللف بالطالق أو  راعاة ملقاصد التشري   ي رف  احلرج، واخلروج من الزللوم
  4التلفظ بألفاظه  

                                                           

   وما بعدها33( انظر أقوال الشاطيب وابن القيم وموقفهم من احليل ،  1

 56( انظر الضوابط الشرعية للحيل ، 2

 وما بعدها  83(انظر املبحث الثاين احليل  ي األميان ،  3

  84،86(انظر مبحث ألفاظ الطالق ، 4
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ن الكرمي  ي قاصة أيوب عليه ي القرآففهي اليت حتافظ على حكمة التشري ، أن املخارج  -8
، وهو يدل على اجلواز صراحة ليمينه علمه اهلل تعاىل خمرجا   ،  السالم اليت وردت سابقا 

"هذا يعلم املخرج أليوب عليه السالم :ية بقوله قال السرخسي معلقا  على هذه اآلف ،  
،وم  وجود التكلف  ي املخرج إال أنه ال  1عن ميينه اليت حلف ليضربن زوجته مائة "

،قاصدا  شرعيا  بل ياصونهمماصلحة  ، وال يهدم  تُ يفو   بل إن  ي  ، وهذا عمله حقا  
 لعباد  رج تضيق على االتورع عن املخا

 ومنهم من ذهب للقول جبوازها  ء من ذهب إىل القول حبرمة احليل، من الفقها -2
، ومنهم من أخذ هبا عند الضرورة ؛ وأحلقوها باملخارج الشرعية،  ولكل منهم أدلته 

   2  وهذا ما آراه وأميل إليه
ن الفرار من شروعة ؛ ملا فيها ماملة  ي الزكاة ؛ أهنا من احليل غري لرأيت  ي مسألة احلي -11

  3 شرعيحكم 
له؛ وأرى أن العمل بالنيات ، لل واحمللل مسألة احمل ة  يالقول ببطالن احليل أرجح  -11

  4شرتاط املدة ، أو الطالق ، تبطل العقد  اوهنا 
 األميان من لغو جمرد إنه ،ا  طالق وليس ،ا  ميين ليس بالطالق احللف أن األدلة من رأيت -12

 حفظواو )  :تعاىل بقوله اهلل ألمر خمالفة من فيها ملا نساناإل عنها ميتن  أن جيب اليت
 من): السابق  احلديث  ي ورد كما املعاصي من وهي اهلل بغري حلف وفيها( ميانكمأ

  5  ( أشرك فقد اهلل بغري حلف
 

                                                           

   3/212( السرخسي املبسوط ،ج 1

 وما بعدها 51اجملوزين هلا ،(انظر أدلة املانعني للحيل و  2

  51( انظر احليلة  ي الزكاة ، 3

  21،21(انظر حيلة املطلقة ثالثا ،  4

  11( انظر املطلب الثاين :لفظ الطالق من األميان،  5
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حبجة  فال نستطي  إغالق الباب كليا   املواوي  اليت فيها فرج  للعباد،إن احليل من  -13
علم للناس فاحليل ليست من العلوم اليت تُ  ا  ال يفتح على ماصرعيه ،، وأيضسد الذرائ  

يعمل هبا  أهل العلم واخلربة  وإمنا هي من احللول اليت  ،وخاصوصا  م  فساد زماننا ،
 كالقاوي واملفيت عند الضرورة  

 التوصيات : 
، عمل دراسة علمية شاملة ومفاصلة عن احليل  ي جمال األحوال الشخاصية  -1

وبيان نواحي ذمها ملا فيها من   ،التفاصيل أكثر عن حيلة اخلل   ي الطالقوتتناول ب
ة من جور وظلم بيان نواحي فضلها  ي ختليص املرأو ،وياع للحق ولو بروى الطرفني 

  ورارا  املمسك هلا الزوج 
أن تكون مادة احليل من املواد والقضايا اليت تدرس  ي منهج القضاء  -2

وألن القضاة هم من حيكم هبذه راء ،من اختالف واس  لآلرعية ملا فيها والسياسة الش
  احليل ومن يكشف صدقها من كذهبا  

إظهار موووع احليل أكثر وإجراء البحوث حوله بتفاصيل وحتقيق أعمق ،  -3
ختاذ كل ما أصبح خمالفا  للتشري  أن يعود إىل دائرة التطبيق احلاجة اجملتم  اليوم إىل 
الت املالية ، واألحوال الشخاصية ، والوفاء باليمني ، و ي الشرعية اجلائزة  ي املعام

    ،وغريهاالعالقات السياسية واحلروب
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 فهرس اآليات القرآنية 

 الاصفحة السورة رقمها اآلية
 ِو ِمن  الن اِس م ن يـ ُقوُل آم ن ا بِالّلِه و بِاْليـ ْوِم اآلِخر     8  _2 50 البقرة 
  ُواْ ِمنُكْم  ي الس ْبتِ  و ل ق ْد ع ِلْمُتم  51 البقرة  65    ال ِذين  اْعت د 
 13-64-62-61 البقرة 225    يـُؤ اِخذُُكم و لـ ِكن أ مْي اِنُكمْ   ي  بِالل ْغوِ  الّلهُ  يـُؤ اِخذُُكمُ  ال  

 و ِإذ ا ط ل ْقُتُم الن س اء فـ بـ ل ْغن  أ ج ل ُهن  ف أ ْمِسُكوُهن  وم ْعُروف     231 51 البقرة 
ع ر ْوُتم بِِه ِمْن ِخْطب ِة الن س اء و ال  ُجن اح  ع ل ْيُكْم ِفيم ا 235 79-77-46 البقرة 
  ِْإن  ال ِذين  تـ و ف اُهُم اْلم آلِئك ُة ظ اِلِمي أ نـُْفِسِهم     21 42 النساء 
  ُمْ ِإن  اْلُمن اِفِقني  خُي اِدُعون  الّله  و ُهو  خ اِدُعه     142 50 -43 النساء 

 ْأ مْي ان ُكْم    و اْحف ظُوا  82 73-11- -13    املائدة 

ا ِإين   ~و ق امس  ُهم ا  64 األعراف  21   ٱلن َّٰاِصِحني   ل ِمن   ل ُكم 
 اِكرِين ُر اْلم  يـْ  43 األنفال  31و مي ُْكُرون  و مي ُْكُر الّلُه و الّلُه خ 

 65 يونس 53 ...و ر يب   ِإي ُقل ُهو   أ ح ق   ون ك    ُ و ي ست نبِ 
 ِازِِهْم ج ع ل  الس ق اي ة   ي ر ْحِل أ ِخيه  41 يوسف  11  _15    فـ ل م ا ج ه ز ُهم جِب ه 
  ُعْسرا   أ ْمرِي ِمنْ  تـُْرِهْقيِن  و ال   ن ِسيتُ  وم ا تـُؤ اِخْذين  ال   ق ال   13 81 الكهف 

 65 األنبياء 51    ب عد   أ صن َّٰم ُكم ن  أل  ِكيد   و ت ٱلل هِ 
 ْرن ا م ْكرا   و م ك ُروا  42 النمل  51 ي ْشُعُرون   ال   و ُهمْ  م ْكرا   و م ك 
  ْحت ْن ْث    و ال   ب هِ  ف اْوِرب ِوْغثا   بِي ِدك   و ُخذ  44 44-42-40 ص 
 ُمِ  اْلب ْحرِ   ي  اْلُمنش آتُ  اجلْ و ارِ  و ل ه اأْل ْعال   85 الرمحن  24 ك 

أ نش ْأن اُهن  ِإنش اء   ِإن ا     35 - 31 47 الواقعة  
   و م ن يـ ت ِق الل ه  جي ْع ل ل ُه خم ْر جا 2 42 الطالق 

 ل ك   الل هُ  أ ح ل   م ا حُت ر مُ  مِل   الن يب   أ يـ ه ا ي ا      1 62 التحرمي 
  ْأ مْي اِنُكمْ  ل ة  حت ِ  ل ُكمْ  الل هُ  فـ ر ض   ق د      2 62 التحرمي 

 بِاْلي ِمنيِ  ِمْنهُ  أل  خ ْذن ا 45 62 احلاقة 
أُقِسمُ  ا ال   65 البلد 1 ٱلبـ ل دِ  هِب َّٰذ 

 2 الشرح 5 يُۡسًرا  ٱۡلُعۡسرِ فَإِنَّ َمَع  
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 فهرس األحاديث النبوية 

 الاصفحة احلديث
 44-41     ومخدج قد خبث بأمة ُأيت رسول اهلل  

 35 أد  األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من خانك
 45 إىل املدينة و هو مردف أبا بكر    أقبل النيب 

 41 إنا حاملوك على ولد الناقة
 81،41 النيب الطف عجوزا  قائال هلا :" ال يدخل اجلنة     

 82 إن احلرب خدعة    
 45 ؤذيه   ، من جاره أنه يأن رجال  شكا إىل رسول اهلل 

 43     ، استعمل رجال  على خيرب فجاءه بتمر جنيبأن رسول 
 16،18 إن  ي املعاريض ما يغين     

 51    إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى
 44 بيعوا هذا واشرتوا بثمنه من هذا

 22 زادك اهلل حرص ا، وال تعد
هلل فقال : ال أخرج من املسجد حىت عن أعظم آية  ي كتاب ا  سئل رسول اهلل
 أخربك هبا   

45 

 52    ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهلل :" قال
 44، 41 كان بني أبياتنا روجيل وعيف خمدج   

 82 كل الكذب مكتوب كذب ال حمالة إال  الكذب  ي ثالث   
 51، 25 ةال جيم  بني متفرق وال يفرق بني جمتم  خشية الاصدق

 16 لعل أحدكم أحلن حبجته من بعض    
 21 لعن اهلل احمللل     

 14 من حلف على ميني فرأى غريها   
 62 من حلف على ميني هو فيها فاجر ليقط     

 64،14 من كان حالفا  فال حيلف إال باهلل   
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 فهرس األعالم 

 الاصفحة األعالم  م

 81 األعمش 

 81 إبراهيم النخعي 

 66 ابن بطال 

 21 ابن تيمية 

 82 ابن جريج 

 23 ابن حجر 

 21 ابن القيم 

 26 أبو احلسن املاتريدي 

 32 أبو حيان 

 61 أبو زيد سعيد بن أوس األناصاري 

 14 أبو العباس بن سريج 

 65 أبو عثمان النهدي 

 11 أبو حممد املقدسي 

 81 أبو يوسف الثقفي 

 25 أمحد أبو حفص 

 31 محد بن حممد احلموي أ 
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 22 أشهب بن عبد العزيز  

 82 إمساعيل بن عياش 

 81 احلجاج بن يوسف 

 21 اجلوزجاين 

 81 خيثمة بن عبد الرمحن  

 82 داوود بن أيب هند 

 42 الزخمشري 

 61 السرخسي 

 48 سفيان الثوري 

 65 سليمان التيمي 

 58 السيوطي 

 81 سويد بن غفلة 

 21 الشاطيب 

 82 شهر بن حوشب 

 21 الشيباين 

 65 العز بن عبد السالم 
 82 عطاء بن أيب رباح 
 81 عقبة بن عامر 
 81 عكرمة موىل ابن عباس 
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 66 الغزايل 
 21 القزويين 
 65 قيس بن الربي  
 45 الكمال بن اهلمام 
 41 النووي 
 81 وكي  
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 المراجعقائمة 

 :التفسير وعلومه

 حممد حتقيق ،العظيم القرآن تفسري ، الدمشقي عمر بن إمساعيل الفداء أبو ، كثري ابن -1
 ه  1412-1ط، بريوت، العلمية الكتب دار، الدين مشس حسني

،  حتقيق ، القرآن غريب  ي املفردات، حممد بن احلسني القاسم أبو  األصفهاين الراغب -2
   1ط، بريوت دمشق، ميةالشا الدار، القلم دار، الداودي عدنان صفوان

علي -،حتقيق عادل أمحد تفسري البحر احمليط،،األندلسي  علي يوسفنب بن حممد حيان أبو -3
  1223عوض،دار الكتب العلمية،

 الحديث : 

 حتقيق، الكربى البيهقي ،سننالبيهقي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد ،بكر أبو -1
 الكتب ،ودار م1224،مكرمة ةمك،الباز دار مكتبة، اهلل عطا القادر عبد حممد

  بريوت– العلمية

 احلميد عيد العلي عبد ،حتقيق اإلميان شعب البيهقي، علي بن احلسني بن أمحد -2
  م2113-1ط بالرياض الرشد مكتبة الندوي،نشر وخمتار حامد

 حسن: حتقيق،  الكربى ،السنن اخلرساين علي بن شعيب بن أمحد، الرمحن عبد أبو -3
  2111- 1ط، بريوت– الرسالة ؤسسةم، شليب املنعم عبد

 صحيح شرح الباري الشافعي،فتح بن حممدالعسقالين علي بن أمحد ، حجر ابن -4
  ه1312بريوت،، املعرفة دار، اخلطيب الدين حمب: حتقيق،  البخاري
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 ،حتقيق األحكام أدلة من املرام بلوغ، العسقالين حممد بن علي بن أمحد ، حجر ابن -5
  ه1424-1ط الرياض قالفل ،دار الزهري مسري

 حممد حتقيق،اآلثار معاين شرح،  سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو للطحاوي -6
  1ط، الكتب عامل، النجار زهري

 املفيت،دار خمتار حممد: حتقيق راهويه، بن إسحق ،مسند املروزي إبراهيم بن إسحاق -1
  م2112-1العريب،ط الكتاب

 ختريج  ي األملعي اهلداية،وبغية ألحاديث الراية ،ناصب الزيلعي حممد بن الدين مجال -8
  1ط الريان،بريوت،لبنان، ،مؤسسة عوامة حممد حتقيق الزيلعي،

 حتقيق، ، داود أيب سنن السجستاين، إسحاق بن األشعث بن سليمان، داود أبو -2
   بريوت-،صيدا العاصرية املكتبة احلميد، عبد الدين حمي حممد

 أمين ،حتقيق  التعليق أحاديث  ي التحقيق قيح،تن احلنبلي أمحد بن حممد الدين مشس -11
     1228- 1،ط ،بريوت العلمية الكتب ،دار شعبان صاحل

 بزوائد العالية املطالب العسقالين، حممد بن علي بن أمحد الدين شهاب،حجر ابن -11
  1الغيث،ط الثمانية،دار املسانيد

 عبد أشرف: قيقحت ، األسفار محل عن املغين  ، الفضل أبو العراقي الرحيم عبد -12
  م1225 - هـ1415-1ط ، ،الرياض طربية مكتبة: النشر دار املقاصود،

 الكتب الدين،دار مشس إبراهيم حتقيق والرتهيب، ،الرتغيب املنذري العظيم عبد -13
  1411-1،ط العلمّية،بريوت

 دار: النشر دار الفوائد، ومنب  الزوائد سليمان،جمم  بكربن أيب بن علي، اهليثمي -14
  ه1411 – بريوت،  القاهرة - العريب الكتاب دار /للرتاث الريان
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 عبد السيد: ،حتقيق الدارقطين سنن قطين، الدار البغدادي عمر بن علي، احلسن أبو -15
  م 1266 –ه 1386 بريوت، - املعرفة دار: النشر دار املدين، مياين هاشم اهلل

 القاسم الرمحن دعب عن سعيد بن سحنون رواية،   الكربى املدونة أنس، بن مالك -16
 مطبعة نسخة عن صادر ،دار الفيومي محاد سيد حتقيق ، أنس بن مالك عن

 ه 1323،ط السعادة

 العاصرية ،املكتبة ماجدي جنيب املوطأ،تعليق أنس، بن مالك اإلمام -11
  2112بريوت،ط

 عامل ، الاصحيح اجلام ، اجلعفي إبراهيم بن إمساعيل بن حممد اهلل عبد أبو، البخاري -18
  ه1321-2،ط املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة وطباعة بريوت،، الكتب

 ناصر حممد: ،حتقيق املفرد، األدب صحيح، البخاري إبراهيم بن إمساعيل بن حممد -12
  م1221-4والنشر،ط للطباعة الاصديق األلباين،دار

 أحاديث من األوطار نيل،  األحكام  حاديث، أ حممد بن علي بن حممد ، الشوكاين -21
 ، احلديث الاصبابيطي،دار الدين عاصام حتقيق ، األخبار منتقى شرح ألخيارا سيد
  1223 -1،ط ماصر

 حتقيق، ، الرتمذي ،سنن الرتمذي الضحاك بن موسى بن سورة بن عيسى بن حممد -21
 ماصطفى مطبعة شركة عطوة، الباقي،وإبراهيم عبد فؤاد وحممد ، شاكر حممد أمحد
  م1215-2ماصر،ط-احلليب البايب

 من فيها ورد ما وشرح اإلسالمية الشريعة  ي ،احليل الوهاب عبد حممد ، حبريي -22
 مطبعة(  ، والكتاب السنة من احليل موق  عن النقاب كشف)و واألحاديث اآليات
 م1214 القاهرة، السعادة
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تنبيه الغافلني بأحاديث سيد االنبياء السمرقندي، حممد بن ناصر، الليث أبو -23
  2111، 3بدوي،دار ابن كثري دمشق،طحتقيق يوسف علي  واملرسلني،

 ابن: حتقيق  النووي، بشرح مسلم صحيح النووي، مري بن شرف بن حيىي  زكريا أبو -24
  م2116-1ط طيبة، قتيبة،دار أبو الفاريايب حممد

 : الفقهية والقواعد الفقه أصول

 هالفق أصول  ي املوافقات  ، الشاطيب إسحاق أبو اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم  -1
  1221 ، 1ط بريوت، – املعرفة دار  دراز، اهلل عبد: حتقيق،

 الكتب عامل طبعة الفروق، أنواع  ي الربوق أنوار القرا ي، ادريس بن أمحد، الدين شهاب  -2
  2111 السالم،ط ،ودار

 بطالن على الدليل بيان ، احلراين اهلل عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد، تيمية بنا -3
   1،ط اإلسالمي املكتب نشر ، السلفي اجمليد عبد محدي:  حتقيق، التحليل

 ختريج، النعمان حنيفة أيب مذهب على والنظائر األشباه، جنيم بن إبراهيم بن العابدين زين -4
   م1222-1ط بريوت، ، العلمية الكتب دار، عمريات زكريا

  2111 ،طحزم،بريوت ابن الفقهّية،دار القواعد  ي االستثناء، الطيب سعاد -5

 1281، بريوت، للمالين العلم دار، اإلسالم  ي التشري  فلسفة حمماصاين،  رجب صبحي -6
  اخلامسة الطبعة

 املكتب ، الشاويش زهري حتقيق  ، احليل إبطال العبكري، محدان بن حممد بن اهلل عبد -1
  ه1413-3بريوت،ط ، اإلسالمي
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 سليمان: حتقيق ، والنظائر اهاألشب السيوطي،  الدين جالل بكر أيب بن الرمحن عبد   -8
  م1221- 1ط العلمية الكتب دار ، الزحيلي

 ،اجلامعة  للتيسري املتضمنة الفقهية والضوابط القواعد ، اللطيف العبد صاحل بن الرمحن عبد -2
  العلمي البحث عمادة – اإلسالمية

 العلمية بالكت دار ، والنظائر األشباه ، السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد، الدين تاج -11
  1221-1ط ، بريوت

 عبد حتقيق القدير، فتح شرح اهلمام، ابن السيواسي الواحد عبد بن حممد الدين كمال -11
  طبعة العلمية،بدون الكتب دار املهدي، غالب الرزاق

 عن املوقعني إعالم، الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد،  اجلوزية القيم ابن -12
   1213،بريوت،اجليل دار سليم الروؤف عبد طه: حتقيق،  العاملني رب

 ماصايد من اللهفان إغاثة ، الدين مشس سعد بن بكر أيب بن حممدابن القيم اجلوزية،  -13
  1زيدون،بريوت،لبنان،ط ابن اجلميلي،دار السيد د حتقيق الشيطان،

 العلمية الكتب دار، املبسوط، السرخسي الدين مشس سهل أيب بن أمحد بن حممد  -14
  م1222، 1طبريوت،،

 الرسالة مؤسسة، الفقهية القواعد موسوعة ، الغزي احلارث أبو البورنو أمحد بن حممد -15
   م2113-1،ط

 بن اهلل عبد االختاصار،حتقيق غاية حلّ   ي األخيار كفاية احلاصين، احلسيين بن حممد - -16
  م2118-2املنهاج،ط ،دار عربش شادي حممد– مسيط

 فقه  ي والنظائر األشباه،وكيل ابن الدين صدر مكي بن عمر بن حممد، اهلل عبد ايب -11
   ه1418-2ط ، الرياض الرشد،، ،مكتبة العنقري حممد بن أمحد: حتقيق  الشافعي
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 دار، اإلسالمية الشريعة  ي املاصلحة ووابط البوطي، رمضان سعيد حممد - -18
  1ط، الرسالة مؤسسة ،4 الطبعة،دمشق،الفكر

 التونسية الشركة، ةاإلسالميةالشريع مقاصد،عاشور ابن الطاهر حممد -12
  م1285،اجلزائر، للكتاب الوطنية املؤسسة،تونس،للتوزي 

 القلم، دار ، اإلسالمي الفقه  ي فيها املختلف األدلة أثر البغا، ديب ماصطفى -21
  1دمشق،ط

   1282، 3دمشق،ط الفكر دار وأدلته، اإلسالمي الزحيلي،الفقه وهبة -21

  2111   -1عند ابن تيمية، دار النفائس ،طيوسف امحد البدوي ،مقاصد الشريعة  -22

 الفقه :

 الشافعي اإلمام فقه  ي املهذب ، علي بن إبراهيم الشريازي، إسحاق أيب -1
  1،ط بريوت ، الشامية الدار ، ،دمشق القلم دار ، الزحيلي حممد ،للدكتور

  ي األخيار كفاية،  احلاصين الدمشقي احلسيين حممد بن بكر أيب، الدين تقي -2
 بريوت، 2111-1ط األرقم دار، العطار خالد تاصحيح اإلختاصار ايةغ حل
   لبنان–

 حممد حسنني له قدم، الكربى ،الفتاوى احلليم عبد بن أمحد تيمية، ابن -3
  1ط، بريوت، املعرفة دار،خملوف

 شيخ وفتاوى ورسائل ،كتب احلليم عبدبن  أمحد ، العباس أبو ، تيمية ابن -4
 العاصمي قاسم بن حممد بن الرمحن عبد حتقيق  ، تيمية ابن اإلسالم
   2/ط تيمية، ابن مكتبة: النشر دار ، النجدي
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 مكتبة،  اخلاصاف،   احليل  ي اخلاصاف كتاب، الشيباين عمر بن أمحد -5
  م1211-1،ط القاهرة

،  علي بن الواحد عبد بن حممد بن حيي بن امحد العباس ابو،  الونشريسي -6
   تاريخ بدون اإلسالمي، باملغر  دار طبعة،   املعرب املعيار

 محيد حتقيق، ، وأشهب وهب ابن أجوبة  ي املذهب اجملموع حلمر، محيد -1
  ه1431، املغربية اململكة اإلسالمية األوقاف وزارة حلمر،منشورات

 احليل  ي اخلاصام وجنة األحكام ،جنة احلنفي السمرقندي علي بن سعيد -8
   2115-1،ط بريوت صادر، دار ، واملخارج

 حنبل بن أمحد اإلمام فقه  ي ،املغين أمحد بن اهلل عبد حممد، أبو،  دامةق ابن -2
 1/،ط1415 - بريوت - الفكر دار: النشر دار الشيباين،

،  الدقائق كنز شرح، املنسفي أمحد بن اهلل عبد، الدين حافظ الربكات أيب -11
  1ط،  بريوت البشائر دار، بكداش سائد حتقيق

 أيب على الردّ  كتاب،شيبة أيب بن القاوي نب حممد بن اهلل عبد، بكر أبو -11
  م1224، طبعة ،بدون بريوت الفكر، ،دار حنيفة،

 تعليق،املختار لتعليل ختياراال،املوصلي  احلنفي مودود بن حممود بن اهلل عبد -12
  1228-1ط بريوت، املعرفة دار،  العكك الرمحن عبد خالد

 حتقيق املنهاج، بشرح جاحملتا  زاد الكهوجي، احلسن حسن الشيخ بن اهلل عبد -13
  م1282- 1قطر،ط دولة الدينية الشؤن ، األناصاري إبراهيم بن اهلل عبد

-2بريوت،ط -الفكر دار، األربعة املذاهب على الفقه اجلزيري، الرمحن عبد -14
  م2113
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 اللباب احلنفي، الدمشقي الغنيمي ابراهيم بن محادة بن طالب بن الغين عبد -15
  العلمية، املكتبة  احلميد، عبد الدين حمي حتقيق،حممد الكتاب، شرح

   طبعة بريوت،بدون

 دراية  ي املطلب هناية،  حممد بن  يوسف بن اهلل عبد بن امللك عبد، اجلويين -16
 – 1ط، جدة،  املنهاج دار،  الديب حممود عبدالعظيم حتقيق،  املذهب
2111 

 أيب ماماإل،    احلقائق تبني ، احلنفي الزيلعي علي بن عثمان، الدين فخر -11
 حتقيق، الدقائق كنز شرح،  املنسفي أمحد بن اهلل عبد الدين حافظ الربكات
  1ط،  بريوت البشائر، دار، بكداش سائد

  ي الاصنائ  بدائ ،  أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء، الكاساين -18
  م1286- 2ط، بريوت، العلمية الكتب دار،   الشرائ  ترتيب

 بداية شرح اهلداية، املرغيناين الفرغاين ليلاجل عبد بن أبكر بن علي -12
 بريوت،  العريب الرتاث احياء دار( ه523) الدين برهان احلسن ابو،،املبتدي

  م2114-1،ط لبنان –

 احمللى،  القرطيب األندلسي سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو، حزم ابن -21
   طبعة بريوت،بدون،  الفكر دار،    باألثار

 طبعة، الكربى املدونة،  سحنون اإلمام رواية األصبحي أنس بن مالك اإلمام -21
   افندي جممد للحاج، ماصر حمافظة جبوار السعادة

 دار ، 2ط ،  وفقهه آراؤه – وعاصره حياته حنيفة أبو اإلمامحممد أبو زهرة ، -22
 القاهرة  للنشر، العريب الفكر
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 ،العرف على االحكام بعض بناء  ي العرف نشر عابدين، ابن أمني حممد -23
   طبعة بدون الرياض، احلرمني مكتبة

 والنشر، للطباعة السالم دار، املعامالت  ي الفقهية احليل إبراهيم، بن حممد -24
  م2112-1ط القاهرة،

 والتعليل والتوجيه والشرح والتحاصيل ،البيان أمحد بن حممد، القرطيب رشد ابن -25
 مي،اإلسال الغرب دار وآخرون، حجي حممد حتقيق، املستخرجة، ملسائل

   م1288-2بريوت،ط

، حتقيق ماجد املقتاصد وهناية اجملتهد بدايةحممد بن أمحد،، القرطيب ابن رشد -26
  1احلموي ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط

 حدائق على املتدفق اجلرار الشوكاين،السيل اهلل عبد بن علي بن حممد -21
  1ط بريوت حزم، ابن زايد،دار ابراهيم حتقيق األزهار،

 حممد الرباين،حتقيق الفتح، اهلل عبد بن حممد بن علي بن حممد الشوكاين، -28
  طبعة بدون ، اجلديد،صنعاء اجليل مكتبة ، صبحي

 ابن، احلاصكفي احلنفي الدين عالء الرمحن عبد بن حممد بن علي بن حممد -22
 شرح املختار الدر،الدمشقي العزيز عبد بن عمرو بن امني حممد عابدين
 الكتب ،دار إبراهيم خليل املنعم عبد حتقيق ،البحار وجام  األباصار تنوير

 دار املختار، الدر احملتارعلى رد عابدين ابن وحاشية  2112-1،ط العلمية
  م1222-2بريوت،ط الفكر،
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 املشهور املالكي، الرمحن عبد بن حممد بن حممد اهلل عبد ابو الدين مشس -31
 الفكر دار  خليل، الشيخ خمتاصر لشرح اجلليل مواهب باحلطاب،

   م1222-3بريوت،ط،

 حقائق عن اخلوارزمي،الكشاف عمر بن حممود ، القاسم أبو ، الزخمشري -31
  3ط، بريوت، العريب الكتاب دار،  التأويل وجوه  ي األقاويل وعيون التنزيل

 ، وعمدة املفتني الطالبني رووة شرف، بن الدين حمي زكريا ابو  لنووي،ا -32
 العلمية، الكتب ودار الكتب املع  معوض، وعلي املوجود عبد عادل حتقيق
  2،طبريوت

 حنيفة أيب األعظم اإلمام مذهب  ي اهلندية الفتاوى ، ثابت بن النعمان -33
  م1221 - ه1411 ط بريوت – الفكر دار النعمان،

،  املالكي القرطيب حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبو،  الرب عبد ابن -34
 سليم بن عرفان حتقيق، اجلوهر دنومعا املالكي املدينة أهل فقه  ي الكا ي
   م2111-1ط، لبنان– صيدا، العاصرية املكتبة، العشا

 اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة ،1/ط الفقهية، املوسوعة -35
   م1282 - هـ1412 ، الكويتية،الكويت
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 : والسير واألعالم كتب التاريخ اإلسالمي

 الرائد عباس،دار إحسان لفقهاء،حتقيقا طبقات،  علي بن إبراهيم إسحاق الشريازي،أبو -1
   1،ط بريوت العريب،

 ، املالكية طبقات  ي الزكية النور شجرة الغرناطي موسى بن إبراهيم اسحق أبو، الشاطيب -2
   بريوت – العريب الكتاب دار  828 رقم ترمجة

 لغربا عواد،دار بشار بغداد،حتقيق تاريخ، علي بن اجمليد عبد بن أمحد البغدادي، اخلطيب -3
  2111-1اإلسالمي،ط

 األصفياء وطبقات األولياء حلية، إسحاق بن أمحد بن اهلل عبد بن األصبهاين،أمحد نعيم أيب -4
  حتقيق بدون ، ه1412،ط ،بريوت العلمية الكتب دار، 

 حتقيق الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات، بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن خلكان،أمحد ابن -5
  م1221، صادر،بريوت رعباس،دا إحسان

 عبد راجعه النهاية، و البداية، الفدا أبو الدين عماد اإلمام ،عمر بن إمساعيل، كثري بنا  -6
   2،ط  كثري ابن دار ،طبعة معروف عواد أرناؤوط،وبشار القادر

  2111بقطر، والشؤون األوقاف وزارة املكلل،إصدارات التاج خان، صديق -1

  2،ط األسوة دار واآلثار، احلكم مدينةو  البحار سفينة القمي، عباس -8

 من أخبار  ي الذهب شذرات احلنبلي، العكري العماد ابن حممد بن أمحد بن احلي عبد -2
   م1286-1ط دمشق ، بريوت ، كثري ابن دار أرناؤوط، حممد حتقيق  ، ذهب
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 طبقات على الذيل السالمي، احلسن بن بكر أيب بن أمحد بن الرمحن عبد، رجب ابن -11
-1الرياض،ط ، العبيكان مكتبة ، العثيمني الرمحن عبد حتقيق الدمشقي،،   ابلةاحلن

  م2115

 القلم دار الزحيلي، ،حممد امللوك وبائ  العلماء سلطان السالم عبد بن العز العزيز عبد -11
  م1222-1ط ،دمشق،

-خانه كتب ،الناشر احلنفّية طبقات  ي املضيئة اجلواهر، القرشي القادر عبد،حممد أبو -12
  طبعة كراتشي،بدون

  1العريب،بريوت،ط الرتاث إحياء املؤلفني،دار معجم كحالة، روى عمر -13

 العالمة حتقيق احلفاظ، تذكرة الذهيب، اإلمام أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس -14
   م1228-1،ط ،بريوت العلمية الكتب العثمانية،ودار املعارف دائرة نشر املعلمي،

 بإشراف النبالء، أعالم سري الذهيب، عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشس -15
  م1285-3ط ، الرسالة أرناؤوط،مؤسسة شعيب الشيخ

، حممد أبو الفضل إبراهيم،دار املعارف ،ماصر حتقيقالطربي، تاريخحممد ابن جرير ، -16
  بدون طبعة 

 قطب ةترمج  ي الروي العذب املنهل ، الرمحن عبد حممدبن الدين السخاوي،مشس -11
  1،لبنان،ط العلمية،بريوت الكتب ،دار املزيدي حتقيق األولياء،

  6ط،بريوت،املعرفة دار،  اإلسالمي التشري  تاريخ اخلضري، الباجوري عفيف بن حممد -18

 الكتب أسامي عن الظنون كشف،  القسطنطيين جليب كاشف اهلل عبد بن ماصطفى -12
   م1241،بريوت، العلمية الكتب ودار ، ،بغداد املثىن مكتبة خليفة، احلاج،  والفنون
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 حممد الزكيأيب الدين مجال ، يوسف بن الرمحن عبد بن ،يوسف املزي احلجاج أبو  -21
 معروف،مؤسسة عواد ،بشار حتقيق الرجال، أمساء  ي الكمال هتذيب القضاعي،

  م1281-1،ط الرسالة،بريوت

 كتب اللغة والمعاجم :

 األعيان وفيات، خلكان ابن بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحد، الدين مشس، العباس أبو -1
  1224 1ط  بريوت صادر دار، الزمان أبناء وأنباء

 الاصميلي يوسف  د حتقيق ، والبدي  والبيان املعاين  ي البالغة جواهر ، اهلامشي أمحد السيد  -2
   2111، بريوت ، العاصرية املكتبة ،

 – العلمية الكتب دار  التعريفات، ، فالشري الزين علي بن حممد بن علي اجلرجاين، -3
 1283، 1ط بريوت،

 اجلزائري ابراهيم اسحاق ابو تعليق،  املالحن ، األزدي دريد بن احلسن بن حممد، بكر أيب -4
  طبعة ،بدون لبنان – بريوت، العلمية الكتب ،دار

عة مرتضى الزبيدي ،طب، القاموس جواهر من العروس تاجمد بن عبد الرزاق احلسيين ،حم -5
  2الكويت ،ط

 الفنون اصطالحات كشاف، احلنفي الفاروقي حامد حممد بن علي بن حممد، التهاوين -6
  1226 -1ط، لبنان مكتبة، دحروج علي حتقيق، والعلوم

 دار األوىل، الطبعة ،العرب لساناملاصري، اإلفريقي منظور بن كرم بن حممد،  منظور ابن -1
  بريوت صادر،

– الفضيلة دار،  الفقهية واأللفاظ املاصطلحات معجم نعم،امل عبد الرمحن عبد حممود  -8
  1القاهرة،ط1222
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،  اللغوية الفرق ،الشريازي عمر بن يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد، ابادي الفريوز -2
 1ط، بريوت،  العلمية الكتب دار،  السود عيون باسل حممد حتقيق،العسكري هالل

،2111، 

 احمليط القاموس، الشريازي عمر بن يعقوب بن حممد طاهر وأب الدين جمد، ابادي الفريوز -11
 لبنان – بريوت، والتوزي  والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة، 8ط

 كتب األدب واألخالق :

 بدون الفكر، الكبائر،دار اقرتاف عن الزواجر اهليتمي، حجر ابن حممد بن أمحد -1
  طبعة

،من بريوت ، املعرفة ،دار  دين،ال علوم إحياء ،حممد بن حممد ، الغزايلأبو حامد  -5
  النت بدون طبعة 
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