
 

 
 

  ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ

 جبِؼخ د٠بٌٝ/ اٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ

 لغُ اٌشش٠ؼخ

 

 
 
 
 
 

١بْ ثٚ خاٌششػ١ اٌذ١ً

 ادىبِٙب
 

 ثذش ِمذَ ئٌٝ

ٚ٘ٛ جضء ِٓ ِزطٍجبد ١ًٔ   لغُ اٌشش٠ؼخ ِجٍظ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ 

 شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط

 فٟ )اٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ( 

 

 ثاششاف

 أ . َ . د. ِظطفٝ أدّذ ٌط١ف اٌذ١ٌّٟ

 ئػذاد اٌطبٌجخ

 جبعُ أدّذ  عب٘شٖ

 

 َ ٕٕٓٓ  ـ٘ ٔٗٗٔ

 



 

 
 

 احملتويات
 رقم الصفحة الموضوع

 أ اآليح

 ة اإلهذاء

 ط شكر وتقذير

 ٘ انًقذيح

 ٙ وأقسايها.انًثحث األول : يفهىو انحيم 

 7 انًطهة األول: يفهىو انحيم نغح واصطالحاً.

 7 أٚالً: اٌذ١ٍخ ٌغخ.

 7 صب١ٔبً: اٌذ١ٍخ اططالدبً.

 9 انًطهة انثاني: أقساو انحيم.

 9 أٚالً: اٌذ١ً اٌجبئضح.

 ٔٔ صب١ٔبً: اٌذ١ً اٌّذشِخ.

 ٗٔ . ضىاتط انحيم وتطثيقاتهاانًثحث انثاني : 

 ٘ٔ انًطهة األول: ضىاتط انحيم.

 ٘ٔ أٚالً: ػٛاثؾ اٌذ١ً اٌجبئضح.

 ٘ٔ صب١ٔبً: ػٛاثؾ اٌذ١ً اٌّذشِخ.

 7ٔ انًطهة انثاني: تطثيقاخ انحيم.

 7ٔ أٚالً: رطج١مبد اٌذ١ً اٌجبئضح.

 ٕٔ رطج١مبد اٌذ١ً اٌّذشِخ.: صب١ٔبً 

 ٕٗ . انخاتًح

 ٕ٘ .وانًراجع انًصادر 



 

 أ 

 

 
 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ًْ َسّةِ ِصْدِٟٔ  لُ َٚ {

ب{ ًّ ٍْ  ِػ

 

 (111سورة طه: آية )                                             

 



 

 ب 

 

 

 

 اإل٘ذاء

إلى سيد الخلق وحبيب الحق سيدي رسول هللا )صلى هللا عليه 

 وسلم( .

إلى صحابته الكرام وإلى كل من قال ال إله إال هللا محمد 

 رسول هللا موقنًا بها قلبه.

إلى أمي الحنونة : حفظها هللا  التي كانت وما زالت سندًا لي 

 في الدعاء والتوجيه .

الذي نسجني من مياه عرقه وكان لي ظالً إلى والدي العزيز: 

 وروحًا فكبرت وهو انحنى 

رقبني الذي كان  نعم السند لي إذ كان  ي إلى زوجي الغالي:

 راني من أهل العلم وخاصته .آمالً أن ي

إلى أساتذتي األفاضل وكل من كان سببًا في توجيهي ومد يد 

 العون لي .

إلى جناحي في هذه الدنيا ومن تحملوا العناء في سبيل إتمام 

 دراستي فكانوا مثالً رائعًا .

ً المولى جل في أهدي لهم جميعًا حسنات هذا البح ث سائال

 عاله أن يجعله خالصًا لوجهه .

 



 

 ج 

 

 

 الباحثة

 شىش ٚػشفبْ

ثؼذ دّذ هللا رؼبٌٝ ػٍٝ ِب شٍّٕٟ ثٗ ِٓ اٌزٛف١ك ٚػٍٝ ِب أِذٔب ثٗ ِٓ طجش 

ً ػ١ٍٕب أْ ٔزوش اٌفؼً ألٍ٘ٗ ٌمٛي إٌجٟ )ملسو هيلع هللا ىلص(:  ػٍٝ اعزىّبي ٘زا اٌجذش وبْ ٌضاِب

٠شىش هللا""ِٓ ٌُ ٠شىش إٌبط ٌُ 
(ٔ)

 . 

فال ٠غؼٕٟ فٟ اٌخزبَ ئال أْ أرمذَ ثأعّٝ آ٠بد اٌشىش ٚاالِزٕبْ ألعزبرٔب اٌذوزٛس 

ٚلذ  ٌزٞ لبَ ثبإلششاف ػٍٝ ٘زا اٌجذش ،( اِظطفٝ أدّذ ٌط١ف اٌذ١ٌّٟاٌفبػً)

وبٔذ ٌزٛج١ٙبرٗ ِٚالدظبرٗ األصش اٌج١ٓ فٟ ئوّبي ٘زا اٌجذش ػٍٝ اٌٛجٗ اٌزٞ ٘ٛ 

 ػ١ٍٗ ا٢ْ .

ً ٌألعبرزح أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ فٟ لغُ ٚوزٌه  ألذَ شىشٞ ٚػشفبٟٔ عٍفب

اٌشش٠ؼخ ٌجٙٛدُ٘ اٌّجبسوخ فٟ لشاءح اٌجذش . ٚطٍٝ هللا ػٍٝ دمحم ٚػٍٝ آٌٗ ٚطذجٗ 

 ٚعٍُ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 رواه الترمذي . (ٔ)



 

 د 

 

اٌجبدضخ



 

 
٘ 

ميحرلا نمحرلا هللابسم   

 المقدمة

ً وّب ٠ذت سثٕب ٠ٚشػٝ، ٔذّذٖ ثّب  ً ِجبسوب اٌذّذ هلل رؼبٌٝ دّذاً وض١شاً ؽ١جب

٠غزذك ِٓ اٌّذبِذ ٚٔضٕٟ ػ١ٍٗ اٌخ١ش وٍٗ، صُ اٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ ئِبَ اٌّزم١ٓ ٚلبئذ 

األؽٙبس، اٌغش اٌّذج١ٍٓ ٔج١ٕب اٌّجؼٛس سدّخ ٌٍؼب١ٌّٓ، ٚسػٟ هللا رؼبٌٝ ػٓ آي ث١زٗ 

 ٚطذبثزٗ األخ١بس، ِٚٓ رجؼُٙ ثادغبْ ئٌٝ ٠َٛ اٌمشاس.

 ٚثؼذ:

فاْ أ١ّ٘خ أٞ ِٛػٛع رأرٟ ِٓ خالي طٍزٗ ثذ١بح اٌّغٍُ، ِٚذٜ ادز١بجٗ ئ١ٌٗ،     

اٌّذشِخ ِّب رذػٛ اٌذبجخ ئ١ٌٗ، ف١ذزبط اٌّغٍُ ئٌٝ رفمٙٗ فٟ د٠ٕٗ وٟ ال ٠مغ فٟ اٌذ١ً 

 ُ ِٓ أٍ٘ىُٙ ُِٕٚٙ ِٓ ِغخُٙ لشدح ٚخٕبص٠ش.فّٕٙ ،األُِ اٌغبثمخ فزٍٙىٗ وٕب أٍ٘ىذ

ِٚٓ صُ أدججذ أْ أوزت دٛي ٘زا اٌّٛػٛع اٌزٞ ٠ىْٛ راد أ١ّ٘خ ثّىبْ ٚ٘ٛ 

)ِفَٙٛ اٌذ١ً فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ(. ٚلذ الزؼذ ؽج١ؼخ ٘زا اٌجذش ثزمغ١ّٗ ئٌٝ 

 ِجذض١ٓ ٚوّب ٠أرٟ:

 :اٌّجذش األٚي: رؼش٠ف اٌذ١ً ٚألغبِٙب، ٚلذ لغّزٗ ئٌٝ ِطٍج١ٓ

 اٌّطٍت األٚي: رؼش٠ف اٌذ١ً ٌغخ ٚاططالدبً.

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: ألغبَ اٌذ١ً.

 اٌّجذش اٌضبٟٔ: ف١زىٍُ ػٓ ػٛاثؾ اٌذ١ً ٚرطج١مبرٙب. ٚلذ لغّزٗ ئٌٝ ِطٍج١ٓ:

 اٌّطٍت األٚي: ػٛاثؾ اٌذ١ً.

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: رطج١مبد اٌذ١ً. 

 صُ اٌخبرّخ ٚاٌّظبدس ٚاٌّشاجغ.

٠جٕجٕب اٌشطؾ فٟ اٌمٛي ٚاٌؼًّ، ٠ٚشصلٕب اٌٙذٜ  ٚأخ١شاً أعبي هللا رؼبٌٝ أْ

ٚاٌغذاد، ٚأْ ٠جؼٍٕب ِّٓ أساد هللا ثٗ خ١شاً، ٚاٌذّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ، ٚطٍٝ هللا 

 رؼبٌٝ ػٍٝ ٔج١ٕب دمحم ٚػٍٝ آٌٗ ٚطذجٗ ٚعٍُ رغ١ٍّبً وض١شاً.



 

 
ٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول

 وأقسامهاف الحيل تعري

 

 .واصطالحا  لغة المطلب األول: تعرٌف الحٌل 

 المطلب الثانً: ألسام الحٌل.
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 المطلب األول

 تعريف الحيل لغة واصطالحا  

 أوالً : انحيهح نغح : 

اٌذ١ٍخ ٌغخ: اٌذزق فٟ رذث١ش األِٛس، ٚ٘ٛ رم١ٍت اٌفىش دزٝ ٠ٙزذٞ ئٌٝ اٌّمظٛد، 

 .(ٔ)ٚأطً ا١ٌبء ٚاٚ، ٟٚ٘ ِب ٠زٛطً ثٗ ئٌٝ دبٌخ ِب، فٟ خف١خ

 .(ٕ)ش. ٚلذ رغزؼًّ ف١ّب ف١ٗ دىّخف١ّب فٟ رؼبؽ١ٗ خجٚأوضش اعزؼّبٌٙب 

ٚأطٍٙب ِٓ اٌذٛي، ٚ٘ٛ اٌزذٛي ِٓ دبي ئٌٝ دبي ثٕٛع رذث١ش ٌٚطف ٠ذ١ً ثٗ اٌشٟء 

 .(ٖ)مٛح. ٚرجّغ اٌذ١ٍخ ػٍٝ اٌذ١ًػٓ ظب٘شٖ، أٚ ِٓ اٌذٛي ثّؼٕٝ اٌ

 ثانياً : انحيهح اصطالحاً :

أخض ِٓ ِؼٕب٘ب فٟ اٌٍغخ، فٟٙ أِب فٟ االططالح ف١غزؼًّ اٌفمٙبء اٌذ١ٍخ ثّؼٕٝ 

ٔٛع ِخظٛص ِٓ اٌؼًّ اٌزٞ ٠زذٛي ثٗ فبػٍٗ ِٓ دبي ئٌٝ دبي، صُ غٍت اعزؼّبٌٙب 

 ٠زفطٓ ال ثذ١ش اٌغشع، دظٛي ئٌٝ ثٗ ٠زٛطً اٌزٟ اٌخف١خ اٌطشق عٍٛن ػشفب فٟ

 ٚعٛاء اٌٍغخ، أطً فٟ ِٛػٛػٙب ِٓ أخض ، فٙزاٚاٌفطٕخ اٌزوبء ِٓ ثٕٛع ئال ٌٙب
                                                           

فً غرٌب الشرح الكبٌر: أحمد بن دمحم بن علً الفٌومً ثم الحموي، أبو المصباح المنٌر  (ٔ)

 . 7٘ٔ\ٔبٌروت،  –هـ(، المكتبة العلمٌة 77ٓالعباس )المتوفى: نحو 

المفردات فً غرٌب المرآن: أبو الماسم الحسٌن بن دمحم المعروف بالراغب األصفهانى  (ٕ)

دمشك  -ار الملم، الدار الشامٌة هـ(، المحمك: صفوان عدنان الداودي، دٕٓ٘)المتوفى: 

 . 7ٕٙهـ، ص ٕٔٗٔ -بٌروت، الطبعة: األولى 

لسان العرب: دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدٌن ابن منظور األنصاري  (ٖ)

هـ،  ٗٔٗٔ -بٌروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، دار صادر 7ٔٔالروٌفعى اإلفرٌمى )المتوفى: 

ٔٔ\ٕٙٔ . 
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 ئٌٝ اٌزٛطً فٟ اعزؼّبٌٙب ٘زا ِٓ ٚأخض ِذشِب، أٚ جبئضا أِشا اٌّمظٛد وبْ

 إٌبط؛ ػشف فٟ ػ١ٍٙب اٌغبٌت ٘ٛ فٙزا ػبدح أٚ ػمال أٚ ششػب ِٕٗ إٌّّٛع اٌغشع

 إٌبط ٠ؼٍُ ٚفالْ ِزذ١ً، فأٗ رؼبٍِٖٛ ٚال اٌذ١ً، أسثبة ِٓ فالْ: ٠مٌْٛٛ فأُٙ

 .(ٔ)ٚغ١شّ٘ب ٚاٌذ١ٛاْ وبٌذاثخ أٔٛاػٗ ثؼغ فٟ اٌّطٍك اعزؼّبي ِٓ ٚ٘زا اٌذ١ً،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ن عن رب العالمٌن: دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن لٌم إعالم المولعٌ (ٔ)

بٌروت،  –هـ(، تحمٌك: دمحم عبد السالم إبراهٌم، دار الكتب العلمٌة 7٘ٔالجوزٌة )المتوفى: 

 . 88ٔ\ٖم، 99ٔٔ -هـ ٔٔٗٔالطبعة: األولى، 
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 المطلب الثاني

 أقسام الحيل

 رٕمغُ اٌذ١ً ئٌٝ لغ١ّٓ:

 انقسى األول: انحيم انجائزج:

ً ِٓ ئصجبد دك أٚ سفغ ثبؽً ٚ٘زا اٌمغُ   ٟٚ٘ ِب وبْ اٌّمظٛد ِٕٙب جبئضاً ششػب

 ٠زٕٛع ثبػزجبس اٌطشق اٌّفؼ١خ ئ١ٌٗ ئٌٝ ٔٛػ١ٓ:

 أْ رىْٛ اٌذ١ٍخ جبئضح ِٛػٛػخ ٌزٌه اٌّمظٛد ششػبً، ِٚٓ أِضٍخ رٌه: اننىع األول:

فبٌذ١ٍخ فٟ ِٕغ ٘زا األرٜ  -ِب ئرا خبفذ اٌّشأح أْ ٠غ١ش٘ب صٚجٙب ثبٌضٚاط ػ١ٍٙب

ب فٟ اٌؼمذ أٔٗ ِزٝ رضٚط ػ١ٍٙب فأِش٘ب ث١ذ٘ب ئْ شبءد ألبِذ  -أْ رشزشؽ ٟ٘ أٚ ١ٌُّٚٙ

 ِؼٗ ٚئْ شبءد فبسلزٗ.

اٌّؼبس٠غ اٌزٟ ٠مظذ ثٙب جٍت ِظٍذخ أٚ دفغ ِفغذح فاْ ف١ٙب ِٚٓ أِضٍزٗ أ٠ؼبً 

ِٕذٚدخ ػٓ اٌىزة ٚلذ ٌمٟ إٌجٟ )ملسو هيلع هللا ىلص( ؽبئفخ ِٓ اٌّششو١ٓ ٚ٘ٛ فٟ ٔفش ِٓ 

أطذبثٗ، فمبي اٌّششوْٛ: ِّٓ أٔزُ؟ فمبي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص: ٔذٓ ِٓ ِبء فٕظش ثؼؼُٙ ئٌٝ 



 

 
ٔٓ 

فٍؼٍُٙ ُِٕٙ ٚأظشفٛا ثؼغ فمبٌٛا: أد١بء ا١ٌّٓ وض١ش
(ٔ)

، ٚجبء سجً ئٌٝ إٌجٟ طٍٝ 

هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فمبي: ادٍّٕٟ فمبي: ِب ػٕذٞ ئال ٌٚذ إٌبلخ فمبي: ِب أطٕغ ثٌٛذ إٌبلخ؟ 

ًَ ئال إٌٛقُ  فمبي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص: ًٚ٘ ٠ٍذ اإلث
(ٕ)

" ؟ ٚومٛي اٌخ١ًٍ: " ٘زٖ أخزٟ
(ٖ)

ٚألجً  ،

ٔجٟ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ ٚ٘ٛ ِشدف أثب ثىش، ٚأثٛ ثىش ش١خ ٠ؼشف، ٚٔجٟ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

شبة ال ٠ؼشف، لبي: ف١ٍمٝ اٌشجً أثب ثىش ف١مٛي ٠ب أثب ثىش ِٓ ٘زا اٌشجً اٌزٞ ث١ٓ 

٠ؼٕٟ  ٠ذ٠ه؟ ف١مٛي: ٘زا اٌشجً ٠ٙذ٠ٕٟ اٌغج١ً، لبي: ف١ذغت اٌذبعت أٔٗ ئّٔب

اٌطش٠ك، ٚئّٔب ٠ؼٕٟ عج١ً اٌخ١ش
(ٗ)

، ٚلذ سأد اِشأح ػجذ هللا ثٓ سٚادخ ػجذ هللا ػٍٝ 

جبس٠خ ٌٗ، فز٘جذ ٚجبءد ثغى١ٓ فظبدفزٗ ٚلذ لؼٝ دبجزٗ، فمبٌذ: ٌٛ ٚجذره ػٍٝ 

 اٌذبي اٌزٟ وٕذ ػ١ٍٙب ٌٛجأره فأٔىش، فمبٌذ: فبلشأ ئْ وٕذ طبدلبً فمبي:

 ... ٚأْ إٌبس ِضٜٛ اٌىبفش٠ٕبشٙذد ثأْ ٚػذ هللا دك            

 ٚأْ اٌؼشػ فٛق اٌّبء ؽبف ... ٚفٛق اٌؼشػ سة اٌؼب١ٌّٕب

 ٚرذٍّٗ ِالئىخ وشاَ ... ِالئىخ اإلٌٗ ِغ١ِٕٛب           

ٚ٘زا  فمبٌذ: إِٓذ ثبهلل ٚوزثذ ثظشٞ فجٍغ رٌه إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فؼذه ٌُٚ ٠ٕىش ػ١ٍٗ

 أٔٗ لشآْ ١ٌزخٍض ثٗ ِٓ ِىشٖٚ اٌغ١شح.رذ١ً ِٕٗ ثاظٙبس اٌمشاءح ٌّب أُٚ٘ 
(٘)

ٚ٘زا  .

إٌٛع ِٓ اٌذ١ً ال اسر١بة فٟ دٍٗ
(ٙ)

. 

                                                           

 . ٓ٘ٔ\ ٖ، إعالم المولعٌن عن رب العالمٌن: ابن لٌم الجوزٌة (ٔ)

سنن أبً داود: أبو داود سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشٌر بن شداد بن عمرو األزدي  (ٕ)

المكتبة العصرٌة، ، المحمك: دمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، هـ(7ِٕ٘جْستانً )المتوفى: السِّ 

 ، ٖٓٓٓ\ٗ(، 998ٗبٌروت، رلم الحدٌث) –صٌدا 

المحمك: دمحم زهٌر بن ، خاري الجعفًصحٌح البخاري: دمحم بن إسماعٌل أبو عبدهللا الب (ٖ)

هـ، باب )إذا لال المرأته وهو ٕٕٗٔالطبعة: األولى، ، دار طوق النجاة، ناصر الناصر

 . ٘ٗ\7(، ٕٗٓٔمكره: هذه أختً، فال شًء علٌه(، رلم الحدٌث )

 . ٕٙ\٘(، 9ٖٔٔرواه البخاري، باب هجرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه إلى المدٌنة، رلم الحدٌث) (ٗ)

 . ٔ٘ٔ\ٖاعالم المولعٌن عن رب العالمٌن، ابن المٌم،  (٘)

العددان  -الطبعة: )السنة السابعة عشرة ، مطابع الجامعة اإلسالمٌة، الحٌل: دمحم المسعودي (ٙ)

 . ٕٓٔهـ، صٙٓٗٔذو الحجة  -( رجب7ٕ، 7ٔ



 

 
ٔٔ 

أْ رىْٛ اٌذ١ٍخ جبئضح ٌٚىٕٙب ٌُ رٛػغ ثبٌمظذ األٚي ٌزٌه اٌّمظٛد  اننىع انثاني:

 ششػبً.

ِٚٓ أِضٍخ ٘زا إٌٛع أْ ٠ٕىخ اٌّشأح ١ٌؼزض ثأٍ٘ٙب أٚ ١ٌغزؼ١ٓ ثّبٌٙب، أٚ ثجّبٌٙب 

ف١ّب ال ٠غؼت هللا فاْ اٌّمظٛد جبئض ٌٚىٓ إٌىبح ٌُ ٠ٛػغ ٌزٌه ششػبً ػٍٝ ٚجٗ 

اٌمظذ، ٚئّٔب ٚػغ ثبٌمظذ األٚي ٌطٍت إٌغً ٚػفخ اٌضٚج١ٓ ػّب دشَ هللا 

ٔخ ٚإٌظشح فارا ٔىخ اٌّشأح ٌّب ال ٠ٕزفغ ثٗ، ٚاٌّغبوٕخ ٚاالصدٚاط ٚلذ ٠غززجغ اٌّؼبٚ

أٚ ألٍ٘ٙب ٠ٕظشٚٔٗ ِضال جبص رٌه إٌىبح ألْ ٘زا اٌّمظٛد ال ٠زٕبفٝ ِغ ِمبطذ 

ً ٌٙب ٚػٍٝ رٌه لٛي إٌجٟ  : " رٕىخ اٌّشأح (ملسو هيلع هللا ىلص)إٌىبح األط١ٍخ، ثً سثّب وبْ ِٛصمب

" زاد اٌذ٠ٓ رشثذ ٠ذانألسثغ ٌّبٌٙب ٌٚجّبٌٙب ٌٚذغجٙب ٌٚذ٠ٕٙب فبظفش ث
(ٔ)

. 

 :انًحريحانقسى انثاني: انحيم 

 ٟٚ٘ ِب وبْ اٌّمظٛد ِٕٙب ِذشِبً ِذظٛساً ٚ٘زا اٌمغُ ٠زٕٛع ئٌٝ صالصخ أٔٛاع. 

أْ رىْٛ اٌذ١ٍخ ِذشِخ فٟ ٔفغٙب، ٚلذ أجبد اثٓ اٌم١ُ فٟ ٘زا اٌظذد  اننىع األول:

فمبي: اٌطشق اٌخف١خ اٌزٟ ٠زٛطً ثٙب ئٌٝ ِب ٘ٛ ِذشَ فٟ ٔفغٗ ثذ١ش ال ٠ذً ثّضً 

رٌه اٌغجت ثذبي فّزٝ وبْ اٌّمظٛد ثٙب ِذشِب فٟ ٔفغٗ فٟٙ دشاَ ثبرفبق اٌّغ١ٍّٓ، 

ٔفٛعُٙ ٚعفه دِبئُٙ ٚئثطبي ٚرٌه وبٌذ١ً ػٍٝ أخز أِٛاي إٌبط ٚظٍُّٙ فٟ 

دمٛلُٙ ٚئفغبد راد اٌج١ٓ، ٟٚ٘ ِٓ جٕظ د١ً اٌش١بؽ١ٓ ػٍٝ ئغٛاء ثٕٟ آدَ ثىً 

ؽش٠ك
(ٕ)

، ُٚ٘ ٠زذ١ٍْٛ ػ١ٍُٙ ١ٌٛلؼُٛ٘ فٟ ٚادذح ِٓ عزخ ٚالثذ، ف١زذ١ٍْٛ ػ١ٍُٙ 

ثىً ؽش٠ك أْ ٠ٛلؼُٛ٘ فٟ اٌىفش ٚإٌفبق ػٍٝ اخزالف أٔٛاػٗ، فارا ػٍّذ د١ٍُٙ فٟ 

                                                           

المسند الصحٌح .  7\7(، 9ٓٓ٘صحٌح البخاري، باب األكفاء فً الدٌن، رلم الحدٌث) (ٔ)

المختصر بنمل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: مسلم بن الحجاج أبو الحسن المشٌري 

 –دار إحٌاء التراث العربً ، المحمك: دمحم فؤاد عبد البالً، هـ(ٕٔٙالنٌسابوري )المتوفى: 

 . 8ٙٓٔ \ٕ(، ٙٙٗٔبٌروت، باب استحباب نكاح ذات الدٌن، رلم الحدٌث)

إغاثة اللهفان من مصاٌد الشٌطان: دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن لٌم  (ٕ)

مكتبة المعارف، الرٌاض، المملكة ، المحمك: دمحم حامد الفمً، هـ(7٘ٔالجوزٌة )المتوفى: 

 . 7ٖ\ٕالعربٌة السعودٌة، 



 

 
ٕٔ 

ُٛٔٙ، فاْ ػجضد د١ٍُٙ ػٓ ِٓ طذذ فطشرٗ ٚرال٘ب شب٘ذ اإل٠ّبْ ِٓ رٌه لشد ػ١

سثٗ ثبٌٛدٟ اٌزٞ أٔضٌٗ ػٍٝ سعٌٛٗ ملسو هيلع هللا ىلص أػٍّٛا اٌذ١ٍخ فٟ ئٌمبئٗ فٟ اٌجذػخ ػٍٝ 

اخزالف أٔٛاػٙب ٚلجٛي اٌمٍت ٌٙب ٚر١ٙئزٗ ٚاعزؼذادٖ فاْ رّذ د١ٍُٙ وبْ رٌه أدت 

صُ ٠ٕظشْٚ فٟ دبي ِٓ اعزجبة ٌُٙ ئٌٝ اٌجذػخ  ئ١ٌُٙ ِٓ اٌّؼظ١خ ٚئْ وبٔذ وج١شح،

ٚاٌزؼجذ ِٚذبعٓ األخالق ٚاٌش١ُ، صُ أؽبسٚا  فاْ وبْ ِطبػب فٟ إٌبط أِشٖٚ ثبٌض٘ذ

ٌٗ اٌضٕبء ث١ٓ إٌبط ١ٌظطبدٚا ػ١ٍٗ اٌجٙبي ِٚٓ ال ػٍُ ػٕذٖ ثبٌغٕخ، ٚئْ ٌُ ٠ىٓ 

ُٕٙ ٚص٠ٕٛا ٌٗ ئْ ٘زا وزٌه جؼٍٛا ثذػزٗ ػٛٔبً ٌٗ ػٍٝ ظٍّٗ أً٘ اٌغٕخ ٚأراُ٘ ٚا١ًٌٕ ِ

َّٓ هللا ػٍٝ اٌؼجذ ثزذى١ُ  أزظبس ٌّب ُ٘ ػ١ٍٗ ِٓ اٌذك، فاْ أػجضرُٙ ٘زٖ اٌذ١ٍخ ِٚ

اٌغٕخ ِٚؼشفزٙب ٚاٌز١١ّض ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌجذػخ أٌمٖٛ فٟ اٌىجبئش ٚص٠ٕٛا ٌٗ فؼٍٙب ثىً 

ػذاء ؽش٠ك ٚلبٌٛا ٌٗ أٔذ ػٍٝ اٌغٕخ ٚفغبق أً٘ اٌغٕخ أ١ٌٚبء هللا ٚػجَّبد أً٘ اٌجذػخ أ

هللا، ٚلجٛس فغبق أً٘ اٌغٕخ سٚػخ ِٓ س٠بع اٌجٕخ ٚلجٛس ػجَّبد أً٘ اٌجذػخ دفشح 

ِٓ دفش إٌبس، ٚاٌزّغه ثبٌغٕخ ٠ىفش اٌىجبئش وّب أْ ِخبٌفخ اٌغٕخ رذجؾ اٌذغٕبد 

ٚأً٘ اٌغٕخ ئْ لؼذد ثُٙ أػّبٌُٙ لبِذ ثُٙ ػمبئذُ٘، ٚأً٘ اٌجذع ئرا لبِذ ثُٙ 

ً٘ اٌغٕخ ُ٘ اٌز٠ٓ أدغٕٛا اٌظٓ ثشثُٙ ئر ٚطفٖٛ ثّب أػّبٌُٙ لؼذد ثُٙ ػمبئذُ٘، ٚأ

ٚطف ثٗ ٔفغٗ ٚٚطفٗ ثٗ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٚٚطفٖٛ ثىً وّبي ٚجالي، ٚٔضٖ٘ٛ ػٓ 

وً ٔمض، ٚهللا رؼبٌٝ ػٕذ ظٓ ػجذٖ ثٗ، ٚأً٘ اٌجذع ُ٘ اٌز٠ٓ ٠ظْٕٛ ثشثُٙ ظٓ 

طٍٖٛ ػٕٙب ٌضَ ارظبفٗ اٌغٛء، ئر ٠ؼطٍٛٔٗ ػٓ طفبد وّبٌٗ ٠ٕٚض٘ٛٔٗ ػٕٙب، ٚئرا ػ

ثأػذاد٘ب ػشٚسح ٌٚٙزا لبي هللا رؼبٌٝ فٟ دك ِٓ أٔىش طفخ ٚادذح ِٓ طفبرٗ ٟٚ٘ 

 َٓ ِِ  ُْ ُ ُْ فَأَْطجَْذز ُْ أَْسدَاُو ُْ ِثَشثُِّى ُ ز ْٕ ُُ اٌَِّزٞ َظَٕ ُْ َظُُّٕى ٌُِى رَ َٚ طفخ اٌؼٍُ ثجؼغ اٌجض٠ئبد }

} َٓ ٌَْخبِعِش٠ ا
(ٔ)

ػ١ٍُٙ دائشح اٌغٛء ٚغؼت هللا ٚأخجش ػٓ اٌظب١ٔٓ ثبهلل ظٓ اٌغٛء أْ  

ػ١ٍُٙ ٌٚؼُٕٙ ٚأَػذَّ ٌُٙ جُٕٙ ٚعبءد ِظ١شا فٍُ ٠زٛػذ ثبٌؼمبة أدذاً ػظُ ِّٓ ظٓ 

ثٗ ظٓ اٌغٛء، ٚأٔذ ال رظٓ ثٗ ظٓ اٌغٛء فّبٌه ٌٍٚؼمبة، ٚأِضبي ٘زا ِٓ اٌذك اٌزٞ 

 ٠جؼٍٛٔٗ ٚطٍخ ٌُٙ ٚد١ٍخ ئٌٝ االعزٙبٔخ ثبٌىجبئش ٚأخزٖ ئال ِٓ ٔفغٗ.

                                                           

 . ٖٕسورة فصلت، آٌة : (ٔ)



 

 
ٖٔ 

ال ٠ٕجٛ ِٕٙب ئال اٌشاعخ فٟ اٌؼٍُ، اٌؼبسف ثأعّبء هللا ٚطفبرٗ فأٗ ٚ٘زٖ د١ٍخ 

وٍّب وبْ ثبهلل أػشف وبْ ٌٗ أشذ خش١خ ٚوٍّب وبْ ثٗ أجًٙ وبْ أشذ غشٚساً ثٗ ٚألً 

ٔٛا ػ١ٍٗ اٌظغبئش  َّٛ خش١خ. فاْ أػجضرُٙ ٘زٖ اٌذ١ٍخ ٚػظُ ٚلبس هللا فٟ لٍت اٌؼجذ ٘

ٖ أٔٗ ئرا ربة ٚلبٌٛا ٌٗ أٔٙب رمغ ِىفشح ثبجزٕبة اٌى جبئش دزٝ وأٔٙب ٌُ رىٓ ٚسثّب َِّٕٛ

وزجذ ٌٗ ِىبْ وً ع١ئخ دغٕخ -وجبئش وبٔذ أٚ طغبئش -ِٕٙب 
(ٔ)

. 

أْ رىْٛ اٌذ١ٍخ ِجبدخ رفؼٟ ئٌٝ اٌّمظٛد اٌّذظٛس وّب رفؼٟ ئٌٝ  اننىع انثاني:

غ١شٖ ِٓ اٌّمبطذ اٌذغٕخ وبٌغفش ٌمطغ اٌطش٠ك ٚلزً إٌفظ اٌزٟ دشَ هللا. ِٚضً ِٓ 

٠غبفش ئٌٝ اٌخبسط ٌىٟ ٠شرىت ِذبسَ هللا رؼبٌٝ، ف١ظ١ش اٌغفش دشاِب رذش٠ّبً لطؼ١بً 

 ٚٔظ١شٖ وض١ش.

أْ رىْٛ اٌذ١ٍخ ِجبدخ ششػذ ٌغ١ش ٘زا اٌّمظٛد اٌّذظٛس، ف١زخز٘ب  اننىع انثانث:

اٌّذزبي ٚع١ٍخ ئ١ٌٗ، ِٚٓ أِضٍخ رٌه اٌفشاس ِٓ اٌضوبح ثج١غ إٌظبة أٚ ٘جزٗ أٚ 

ْ اٌذٛي، ٚ٘زا إٌٛع ٘ٛ ِذً االشزجبٖ ِٚٛػغ اٌضًٌ ٚ٘ٛ اعزجذاٌٗ لج١ً دٛال

اٌّمظٛد األٚي ٌٕب ِٓ اٌىالَ ػٍٝ اٌذ١ً اٌّذشِخ، ٌُٚ ٔزىٍُ ػٍٝ غ١ش٘ب ِٓ اٌذ١ً 

 اٌزٟ ظٙش رذش٠ّٙب ئال ِٓ ثبة رز١ُّ اٌفبئذح فمؾ، ِغ ِب ٠زجؼٗ ِٓ اٌفٛائذ األخشٜ.

ِٚٓ جٙخ اٌٛع١ٍخ  ٚ٘زا إٌٛع دشاَ ِٓ جٙز١ٓ: ِٓ جٙخ اٌغب٠خ ٚاٌّمظٛد،

ٚاٌطش٠ك، أِب ِٓ جٙخ اٌغب٠خ فألْ اٌّذزبي لظذ ثٗ ئثبدخ ِب دشَ هللا ٚئعمبؽ ِب 

أٚججٗ، ٚأِب ِٓ جٙخ اٌٛع١ٍخ فألٔٗ ارخز آ٠بد هللا ٘ضٚاً ٚلظذ ثبٌغجت ِب ٌُ ٠ششع 

 ٌٗ، ثً لظذ ػذٖ فمذ ػبدَّ اٌشبسع فٟ اٌغب٠خ ٚاٌٛع١ٍخ ٚاٌذىّخ ج١ّؼبً.

 

 

 

                                                           

 . ٕٔٔك، صدمحم المسعودي، المصدر الساب، الحٌل (ٔ)



 

 
ٔٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 ضىابط الحيل وتطبيقاتها

 

 
 اٌّطٍت األٚي: ػٛاثؾ اٌذ١ً.

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: رطج١مبد اٌذ١ً.
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 المطلب األول

 ضوابط الحيل

لجً أْ ٔزطشق ئٌٝ ٘زا اٌؼبثؾ، ٕٔظش فٟ أطً ِؼٕٝ اٌذ١ٍخ ٌغخ فأٙب عٍٛن 

ٚال ٔغزط١غ أْ ؽش٠ك ٠فؼٟ ئٌٝ اٌّمظٛد ػٍٝ ٚجٗ ف١ٗ دزق ِٚٙبسح ٚجٛدح ٔظش، 

ٔذشِٙب ثاؽالق د١ٕئز ٚال أْ ٔذٍٙب ثاؽالق ٚال أْ ٔذّذ٘ب ثاؽالق ٚال أْ ٔزِٙب 

ثاؽالق، ٌزا ٚجت إٌظش فٟ ػبثؾ ػبَ ١ّ٠ض ث١ٓ ِب ٠جٛص ِٓ اٌذ١ً فٟ ٔظش 

 اٌشبسع ِٚب ال ٠جٛص.

 أوالً : ضاتط انحيم انجائزج: 

فؼً ِب أِش هللا وً ؽش٠ك ِششٚع ٠زشرت ػٍٝ عٍٛوٗ رذم١ك ِمبطذ اٌشبسع ِٓ 

 ثٗ ٚاجزٕبة ِب ٔٙٝ هللا ػٕٗ ٚئلبِخ اٌذك ٚلّغ اٌجبؽً فٙزا جبئض ِششٚع.



 

 
ٔٙ 

 : انًحريحضاتط انحيم ثانياً : 

وً ؽش٠ك ٠زشرت ػ١ٍٗ ئثطبي ِمبطذ اٌشبسع أٚ اٌؼجش ثٙب ِٓ ئعمبؽ ٌٍٛاججبد 

 ٚاسرىبة ٌٍّذشِبد ٚلٍت اٌذك ثبؽال ٚاٌجبؽً دمب فٙزا ِذظٛس ٠زَ فبػٍٗ ِٚؼٍّٗ.

ٚث١ٓ إٌٛػ١ٓ اٌجبئض ٚغ١ش اٌجبئض ِٓ اٌفشق ِب ث١ٓ إٌٛس ٚاٌظالَ ٚاٌذك 

ٚاٌجبؽً ٚاٌؼذي ٚاٌظٍُ ٚاٌجش ٚاإلصُ
(ٔ)

. 

ٚلذ أجًّ اٌشبؽجٟ فٟ وزبثٗ اٌفش٠ذ فٟ ثبثٗ ِب روشٔبٖ فمبي: " ال ٠ّىٓ ئلبِخ 

د١ًٌ فٟ اٌشش٠ؼخ ػٍٝ ئثطبي وً د١ٍخ وّب أٔٗ ال ٠مَٛ د١ًٌ ػٍٝ رظذ١خ وً د١ٍخ، 

ٚئّٔب ٠جطً ِٕٙب ِب وبْ ِؼبداً ٌمظذ اٌشبسع خبطخ ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠زفك ػ١ٍٗ ج١ّغ أً٘ 

اإلعالَ، ٠ٚمغ االخزالف فٟ اٌّغبئً اٌزٟ رزؼبسع ف١ٙب األدٌخ "
(ٕ)

. 

لبي أثٛ ػجذ هللا: ٚفٟ دذ٠ش ػجذ هللا ثٓ ػّشٚ ئثطبي اٌذ١ً. لبي أثٛ ػجذ هللا: " 

ثبعزؼّبٌُٙ اٌذ١ٍخ فٟ د٠ُٕٙ، ٚاٌّٛاسثخ فٟ أال رشٜ أْ هللا ػض ٚجً ِغخ لِٛب لشدح 

د٠ُٕٙ، ِٚخبدػزُٙ ٌشثُٙ، ِغ أُٔٙ أظٙشٚا اٌزّغه ٚرذش٠ُ ِب دشِٗ سة اٌؼب١ٌّٓ، 

ِغ فغبد ثبؽُٕٙ، ٚلج١خ ِشادُ٘، فمبي: ػض ٚجً: }ٚاعأٌُٙ ػٓ اٌمش٠خ اٌزٟ وبٔذ 

{دبػشح اٌجذش ئر ٠ؼذْٚ فٟ اٌغجذ
(ٖ)

َ اٌغجذ روش ٌٕب أْ اٌذ١زبْ وبٔذ رأر١ُٙ ٠ٛ، 

وبٌّخبع إِٓخ، فال ٠ؼشػْٛ ٌٙب، صُ ال ٠شٚٔٙب ئٌٝ ٠َٛ اٌغجذ ا٢خش، فٍّب ؽبي 

ٔظشُ٘ ئ١ٌٙب، ٚرأعفُٙ ػ١ٍٙب رشبٚسٚا ف١ٙب، فمبي ثؼؼُٙ ٌجؼغ: ئْ هللا ػض ٚجً ئّٔب 

                                                           

 . ٗٔٔالحٌل، دمحم المسعودي، المصدر السابك، ص (ٔ)

الموافمات: إبراهٌم بن موسى بن دمحم اللخمً الغرناطً الشهٌر بالشاطبً )المتوفى:  (ٕ)

الطبعة: الطبعة ، دار ابن عفان، ك: أبو عبٌدة مشهور بن حسن آل سلمانٌحم، تهـ(79ٓ

 . ٖٖ\ٖم، 997ٔهـ/ 7ٔٗٔاألولى 

 . ٖٙٔسورة األعراف، اآلٌة :  (ٖ)
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دشِٙب ٠َٛ اٌغجذ، فبطٕؼٛا ٌٙب اٌّظبئذ ٠َٛ اٌجّؼخ، فارا جبء ٠َٛ اٌغجذ فذخٍذ 

ففؼٍٛا رٌه، ٚوبْ ِب لض هللا ػض ٚجً ػ١ٍٕب ِٓ خجشُ٘ف١ٙب فخزٚ٘ب ٠َٛ األدذ، 
(ٔ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 تطبيقات الحيل

 أوالً: تطثيقاخ انحيم انجائزج:

اٌؼبثؾ اٌؼبَ فٟ اٌذ١ً اٌجبئض ِب وبْ اٌّمظٛد ثٙب ئد١بء دك أٚ دفغ ظٍُ أٚ 

٠ذمك فؼً ٚاجت أٚرشن ِذشَ، أٚ ئدمبق دك، أٚ ئثطبي ثبؽً، ٚٔذٛ رٌه ِّب 

ِمبطذ اٌشبسع. ٚئ١ٌه ِغبئً ِخزبسح ِٓ اٌذ١ً اٌجبئضح ِٚٓ أدٌزٙب ٚشٛا٘ذ٘ب ِٓ 

 اٌىزبة ٚاٌغٕخ:

                                                           

إبطال الحٌل: أبو عبد هللا عبٌد هللا بن دمحم بن دمحم بن حمدان العُْكبَري المعروف بابن بَطَّة  (ٔ)

الطبعة: ، بٌروت –المكتب اإلسالمً ، ك: زهٌر الشاوٌشٌحم، تهـ(87ٖالعكبري )المتوفى: 

 . ٔ٘، صٖٓٗٔالثانٌة، 
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 انكتاب: .1

ْٓ  . أ َِ َٚ ُُ األَْدَثبَس  ُ٘ ٌُّٛ َٛ َٓ َوفَُشٚا َصْدفبً فَال رُ ُُ اٌَِّز٠ ُ ُٕٛا ئِرَا ٌَِم١ز َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ لبي رؼبٌٝ: }٠َب أ٠َُّ

ئٍِز دُثَُشُٖ  َِ ْٛ ٠َ ُْ ِٙ ٌِّ َٛ َٓ هللا ٠ُ ِِ زََذ١ِّضاً ئٌَِٝ فِئٍَخ فَمَْذ ثَبَء ِثغََؼٍت  ُِ  ْٚ ٌِِمزَبٍي أَ  ً فب زََذّشِ ُِ ئاِل 

ِظ١ُش{ َّ ٌْ ِثئَْظ ا َٚ  ُُ َّٕ َٙ اُٖ َج َٚ
أْ َِ َٚ

(ٔ)
. 

فٟ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ د١ًٌ ػٍٝ رذش٠ُ اٌفشاس ِٓ اٌضدف ػٍٝ غ١ش اٌّزذشف أٚ 

ي اٌؼٍّبء: ٘زا ئرا ٌُ ٠ىٓ اٌّزذ١ض، ٚأٔٗ ِٓ وجبئش اٌزٔٛة وّب جبء فٟ اٌذذ٠ش، لب

} ُْ ُْٕى َْ َخفََّف هللا َػ اٌؼذٚ أوضش ِٓ اٌؼؼف، ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ: }ا٢
(ٕ)

، أِب ئرا وبٔٛا أوضش 

فبٌضجبد ِغزذت ٚاٌفشاس جبئض ف١ٍغذ ا٠٢خ ثبل١خ ػٍٝ ػِّٛٙب، لبي اٌشبفؼٟ سدّٗ 

ِزذشف١ٓ هللا: " ئرا غضا اٌّغٍّْٛ فٍمٛا ػؼفُٙ ِٓ اٌؼذٚ دشَ ػ١ٍُٙ أْ ٠ٌٛٛا ئال 

ٌمزبي أٚ ِزذ١ض٠ٓ ئٌٝ فئخ، ٚئْ وبْ اٌّششوْٛ أوضش ِٓ ػؼفُٙ ٌُ أدت ٌُٙ أْ ٠ٌٛٛا 

ٚال ٠غزٛججْٛ اٌغخؾ ػٕذٞ ِٓ هللا ٌٛ ٌٚٛا ػُٕٙ ػٍٝ غ١ش اٌزذشف ٌٍمزبي أٚ اٌزذ١ض 

ئٌٝ فئخ فاْ ٌٚٛا ػٍٝ غ١ش ١ٔخ ٚادذ ِٓ األِش٠ٓ خش١ذ أْ ٠أصّٛا ٚأْ ٠ذذصٛا ثؼذ 

٘زا ُِٕٙ رمشة ئٌٝ هللا ػض ٚجً ثّب اعزطبع ِٓ خ١ش ثال  ١ٔخ خ١ش ٌُٙ ِٚٓ فؼً

وفبسح ِؼٍِٛخ ف١ٗ"
(ٖ)

. 

ٚٚجٗ دالٌخ ا٠٢خ ػٍٝ اٌذ١ٍخ أْ وال ِٓ اٌزذشف ٚاٌزذ١ض د١ٍخ ظب٘ش٘ب اٌٙض٠ّخ 

ٚاٌفشاس ٚثبؽٕٙب ٚاٌّمظٛد ِٕٙب اٌزّىٓ ِٓ اٌىفبس ػٍٝ أثٍغ ٚجٗ، ٚرٌه ئِب ثبٌىش 

فاْ األِش  ئٌٝ اٌفئخ األخشٜ دزٝ ٠ىْٛ إٌظش أسجٝ.ثؼذ اٌفش، ٚئِب ثزم٠ٛخ االٔذ١بص 

ثبٌضجبد ٘ٛ فٟ دبي اٌغؼخ، ٚاٌشخظخ ٟ٘ فٟ دبي اٌؼشٚسح. ٚلذ ال ٠ذظً اٌضجبد 

ئال ثبٌزذشف ٚاٌزذ١ض
(ٗ)

. 

                                                           

 . ٙٔ – ٘ٔسورة األنفال، اآلٌات :  (ٔ)

 . ٙٙسورة األنفال، اآلٌة :  (ٕ)

األم: الشافعً أبو عبد هللا دمحم بن إدرٌس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن  (ٖ)

، بٌروت –دار المعرفة ، هـ(ٕٗٓعبد مناف المطلبً المرشً المكً )المتوفى: 

 . 79ٔ\ٗم، 99ٓٔهـ/ٓٔٗٔ

دار ابن ، هـ(ٕٓ٘ٔعبد هللا الشوكانً الٌمنً )المتوفى:  فتح المدٌر: دمحم بن علً بن دمحم بن (ٗ)

 . 9ٖ٘\ٕهـ،  ٗٔٗٔ -الطبعة: األولى ، دمشك، بٌروت -كثٌر، دار الكلم الطٌب 
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ٚ٘زٖ د١ٍخ جبئضح ِششٚػخ، ثً ٚاججخ ئرا سؤٞ ِٕٙب أٔٙب رذفغ اٌٙض٠ّخ ٚرذمك 

وٍّخ هللا، ٚرم٠ٛخ اٌّغ١ٍّٓ، ٚئرالي  إٌظش ػٍٝ األػذاء ٌّٚب ٠زشرت ػ١ٍٙب ِٓ ئػالء

 اٌّششو١ٓ.

ِْ  . ب ب َّ ٌّٓ ثِبأِل٠ ئِ َّ ْط ُِ ٍْجُُٗ  لَ َٚ ْٓ أُْوِشَٖ  َِ ِٗ ئاِل  بِٔ َّ ْٓ ثَْؼِذ ئ٠ِ ِِ ْٓ َوَفَش ِثبهلل  َِ ٚلبي رؼبٌٝ: }

 ٌُ ُْ َػزَاٌة َػِظ١ ُٙ ٌَ َٚ َٓ هللا  ِِ ُْ َغَؼٌت  ِٙ ٌُْىْفِش َطْذساً فَؼ١ٍََْ ْٓ َشَشَح ثِب َِ  ْٓ ٌَِى ُُ  ٌِهَ ر َٚ ُٙ ثِأََّٔ

} َٓ ٌَْىبفِِش٠ ََ ا ْٛ مَ ٌْ ِذٞ ا ْٙ َّْ هللا ال ٠َ أَ َٚ ١َْٔب َػٍَٝ ا٢ِخَشحِ  ٌَْذ١َبحَ اٌذُّ ا ا اْعزََذجُّٛ
(ٔ)

. 

فٟ ٘زٖ ا٠٢خ دالٌخ ٚاػذخ ػٍٝ اٌزذ١ً ٌذفغ األرٜ ػٓ إٌفظ ٌٚٛ أدٜ رٌه ئٌٝ 

ْٛ ػٍٝ اٌزٍفع ثبٌىفش، فمذ ػزة ػّبس ثٓ ٠بعش أشذ رؼز٠ت دزٝ أْ اٌّششو١ٓ ١ٌؼؼ

طذسٖ اٌذجش اٌىج١ش اٌزٞ ٠ٍزظٝ ِٓ شذح اٌذشاسح فٟ اٌشِؼبء اٌّذشلخ ف١جزّغ 

ػ١ٍٗ صمً اٌذجش ٚدشاسرٗ ِٓ أػٍٝ، ٚشذح دشاسح اٌجطذبء ِٓ رذزٗ، وً رٌه ِٕضٚع 

اٌض١بة، ٚثبٌغٛا فٟ رؼز٠جٗ راد ٠َٛ دزٝ ٠زوش دمحم ثشش ٚآٌٙزُٙ ثخ١ش، فٕطك ثّب 

بْ، ٌّٚب أؽٍمٖٛ ر٘ت ئٌٝ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ أسادٚا ِىش٘ب ٚلٍجٗ ِطّئٓ ثبإل٠ّ

ٚعٍُ ِغشػبً، ٚشىب ٚششح ِب ٚلغ ف١ٗ ِٚب ٚلغ ٌٗ، فمبي ٌٗ اٌّظطفٝ ملسو هيلع هللا ىلص: و١ف رجذ 

لٍجه، لبي: ِطّئٕب ثبإل٠ّبْ، فمبي: " ئْ ػبدٚا فؼذ "، ٚفٟ رٌه ٔضٌذ ٘بربْ 

ا٠٢زبْ
(ٕ)

َ د١ٍخ ػٍٝ دفغ األرٜ ػٓ إٌفظ، فبٌٕطك ثىٍّخ اٌىفش ػٍٝ اٌٛجٗ اٌّزمذ .

 ظب٘ش٘ب اٌىفش، ٚثبؽٕٙب اإل٠ّبْ ٚلظذ دفغ اٌؼشس.

ٌٚمذ أفبدرٕب اٌشش٠ؼخ اٌغشاء ِٓ خالي ٔظٛطٙب اٌّزؼذدح أْ ػمٛد اٌّىشٖ ٚألٛاٌٗ 

 ٍِغبح ِٙذسح ال رزشرت ػ١ٍٙب آصبس٘ب اٌششػ١خ، ٚال رٕفز ٘زٖ اٌزظشفبد الٔؼذاَ اٌشػب.

لبي ش١خ اإلعالَ اثٓ ر١ّ١خ: " ػمٛد اٌّىشٖ ٚألٛاٌٗ ِضً ث١ؼٗ ٚلشػٗ ٚسٕ٘ٗ 

ٚٔىبدٗ ٚؽاللٗ ٚسجؼزٗ ١ّ٠ٕٚٗ ٚٔزسٖ ٚشٙبدرٗ ٚدىّٗ ٚئلشاسٖ ٚسدرٗ ٚغ١ش رٌه 

ػ١ٍٗ ٚلذ دي ػٍٝ ثؼؼٗ اٌمشآْ ِٓ ألٛاٌٗ وٍٙب ِٕٗ ٍِغبح ِٙذسح، ٚأوضش رٌه ِجّغ 
                                                           

 . 7ٓٔ – ٙٓٔسورة النحل، اآلٌات :  (ٔ)

زاد المسٌر فً علم التفسٌر: جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن دمحم الجوزي  (ٕ)

الطبعة: ، بٌروت –دار الكتاب العربً ، ك: عبد الرزاق المهديٌحم، تهـ(97٘)المتوفى: 

 . 8ٙ٘ \ٕهـ،  ٕٕٗٔ -األولى 
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ْٓ أُْوِشَٖ{، َِ ُْ  فٟ ِضً لٌٛٗ رؼبٌٝ: }ئاِل  ُٙ ْٕ ِِ َّمُٛا  ْْ رَز ٚلٌٛٗ عجذبٔٗ }ئاِل أَ

رُمَبحً{
(ٔ)

ٚإٌغ١بْ ِٚب اعزىش٘ٛا ػ١ٍٗ "، ٚلٌٛٗ  ٚاٌذذ٠ش اٌّأصٛس: " ػفٟ ألِزٟ اٌخطأ

ملسو هيلع هللا ىلص: " ال ؽالق ٚال ػزبق فٟ ئغالق " أٞ ئوشاٖ ئٌٝ ِب فٟ رٌه ِٓ آصبس اٌظذبثخ 

"
(ٕ)

. 

 انسنح اننثىيح: .2

شح سػٟ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص لبي: " ث١ّٕب اِشأربْ ػٓ األػشط ػٓ أثٟ ٘ش٠ . أ

ِؼّٙب اثٕبّ٘ب جبء اٌزئت فز٘ت ثبثٓ ئدذاّ٘ب، فمبٌذ ٘زٖ ٌظبدجزٙب: ئّٔب ر٘ت 

ثبثٕه أٔذ، ٚلبٌذ األخشٜ: ئّٔب ر٘ت ثبثٕه، فزذبوّزب ئٌٝ داٚد ػ١ٍٗ اٌظالح 

ٚد ػ١ٍّٙب اٌظالح ٚاٌغالَ ٚاٌغالَ، فمؼٝ ثٗ ٌٍىجشٜ، فخشجزب ػٍٝ ع١ٍّبْ ثٓ دا

 -٠شدّه هللا  -فأخجشربٖ، فمبي: ائزٟٛٔ ثبٌغى١ٓ أشمٗ ث١ٕىّب، فمبٌذ اٌظغشٜ: ال 

٘ٛ اثٕٙب، فمؼٝ ثٗ ٌٍظغشٜ، لبي: أثٛ ٘ش٠شح: " ٚهللا ئْ عّؼذ ثبٌغى١ٓ لؾ ئال 

٠ِٛئز، ِب وٕب ٔمٛي ئال اٌّذ٠خ "
(ٖ)

. 

لبي: " ٚاٌزٞ ٠ٕجغٟ أْ ٠مبي ٚأطخ األلٛاي ػٕذٞ ِب لبٌٗ اٌمشؽجٟ سدّٗ هللا 

أْ داٚد ػ١ٍٗ اٌغالَ ئّٔب لؼٝ ٌٍىجشٜ ٌغجت الزؼٝ ػٕذٖ رشج١خ لٌٛٙب، ٌُٚ ٠زوش 

فٟ اٌذذ٠ش رؼ١١ٕٗ، ئر ٌُ رذع دبجخ ئ١ٌٗ، ف١ّىٓ أْ ٠مبي ئْ اٌٌٛذ اٌجبلٟ وبْ فٟ ٠ذ 

اٌىجشٜ، ٚػجضد اٌظغشٜ ػٓ ئلبِخ اٌج١ٕخ فمؼٝ ثٗ ٌٍىجشٜ ئثمبء ٌّب وبْ ػٍٝ ِب 

" وبْ
(ٗ)

. 

                                                           

 . 8ٕآل عمران: من اآلٌة سورة  (ٔ)

الفتاوى الكبرى البن تٌمٌة: تمً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السالم بن  (ٕ)

دار ، هـ(7ٕ8ة الحرانً الحنبلً الدمشمً )المتوفى: عبد هللا بن أبً الماسم بن دمحم ابن تٌمٌ

 . ٔٙ\ٙم، 987ٔ -هـ 8ٓٗٔالطبعة: األولى، ، الكتب العلمٌة

 ٖٗٗٔ\ٖ(، 7ٕٓٔ. ومسلم، رلم الحدٌث) ٕٙٔ \ٗ(، 7ٕٖٗرواه البخاري، رلم الحدٌث) (ٖ)

. 

الخزرجً شمس تفسٌر المرطبً: أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر بن فرح األنصاري  (ٗ)

دار الكتب ، تحمٌك: أحمد البردونً وإبراهٌم أطفٌش، هـ(7ٔٙالدٌن المرطبً )المتوفى: 

 . ٖٖٔ\ٔٔم،  9ٙٗٔ -هـ 8ٖٗٔالطبعة: الثانٌة، ، الماهرة –المصرٌة 



 

 
ٕٔ 

ٚاٌشب٘ذ ِٓ اٌذذ٠ش ٌّب ٔذٓ ثظذدٖ أْ ٔجٟ هللا ع١ٍّبْ ػ١ٍٗ اٌغالَ اعزخشط 

اٌذك فٟ ٘زٖ اٌذبدصخ ثذ١ٍخ ٌط١فخ أظٙشد ِب فٟ ٔفظ األِش، د١ش دػب ثبٌغى١ٓ 

١ٌشمٗ ث١ّٕٙب ظب٘شاً، ٌُٚ ٠ؼضَ ػٍٝ رٌه فٟ اٌجبؽٓ، ٚئّٔب أساد وشف اٌذم١مخ، 

شٜ ٌجضػٙب ػ١ٍٗ، ٚػظ١ُ شفمزٙب، ٌُٚ ٠ٍزفذ فزٛطً ئٌٝ ِشادٖ ٚر١مٓ أْ اٌٌٛذ ٌٍظغ

ئٌٝ لٌٛٙب أٔٗ اثٓ ٌٍىجشٜ، ألٔٗ ػٍُ أٔٙب آصشد د١برٗ، ألٔٗ اثٕٙب سدّخ ثٗ ٚشفمخ 

ػ١ٍٗ، ٌُٚ رأثٗ اٌىجشٜ ثٗ ٌُٚ رزأصش ِٓ والِٗ، لبي اٌمشؽجٟ سدّٗ هللا: " ٚفٟ 

٠ىْٛ ػٓ  اٌذذ٠ش ِٓ اٌفمٗ اعزؼّبي اٌذىبَ اٌذ١ً اٌزٟ رغزخشط ثٙب اٌذمٛق، ٚرٌه

لٛح اٌزوبء ٚاٌفطٕخ ِّٚبسعخ أدٛاي اٌخٍك، ٚلذ ٠ىْٛ فٟ أً٘ اٌزمٜٛ فشاعخ د١ٕ٠خ، 

" ٚرٛعّبد ٔٛسا١ٔخ، ٚرٌه فؼً هللا ٠إر١ٗ ِٓ ٠شبء
(ٔ)

. 

ِٓ أدذس فٟ طالرٗ : "ػٓ ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب لبٌذ: لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص . ب

"ثأٔفٗ ١ٌٕٚظشفف١ٍٕظشف، فاْ وبْ فٟ طالح جّبػخ ف١ٍأخز 
(ٕ)

. 

٘زا اٌذذ٠ش ٠ذي ػٍٝ أْ خشٚط اٌش٠خ ِٓ اٌذثش فٟ اٌظالح ِفغذ ٌٙب، ٚأْ 

اٌّظٍٟ ئرا خشط ِٕٗ س٠خ ٠جت ػ١ٍٗ لطغ اٌظالح فٛسا، ٠ٚذشَ ػ١ٍٗ االعزّشاس 

 ف١ٙب، ٌىٛٔٗ ػٍٝ غ١ش ؽٙبسح، ٚال ٠مجً هللا طالح ِٓ أدذس دزٝ ٠زٛػأ.

٠ٚؼشع طبدجٗ ٌغّض إٌبط ٚلبٌزُٙ،  ٌّٚب وبْ خشٚط اٌش٠خ أِشاً ٠غزذٝ ِٕٗ،

الع١ّب ئرا دظً ِٕٗ أصٕبء طالح اٌجّبػخ، ٌزٌه أسشذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ئٌٝ ِخٍض دغٓ 

ٚد١ٍخ ٌط١فخ، ٚ٘ٛ أْ ٠ٕظشف ِٓ اٌظالح ٚاػؼبً ٠ذٖ ػٍٝ أٔفٗ ١ٌُٛ٘ إٌبط أْ ثٗ 

 ً ٗ اٌش١طبْ ِٚٓ أجٍٗ خشط ِٓ اٌظالح، ٚرٌه دزٝ ال ٠أخزٖ اٌخجً ٠ٚغٛي ٌ سػبفب

 اٌّؼٟ فٟ طالرٗ اعزذ١بء ِٓ إٌبط ف١أصُ ِغ ثطالْ طالرٗ.

                                                           

 . ٖٗٔ\ٔٔتفسٌر المرطبً،  (ٔ)

حمدوٌه بن نُعٌم المستدرن على الصحٌحٌن: أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن  (ٕ)

تحمٌك: ، هـ(٘ٓٗبن الحكم الضبً الطهمانً النٌسابوري المعروف بابن البٌع )المتوفى: 

، 99ٓٔ – ٔٔٗٔالطبعة: األولى، ، بٌروت –دار الكتب العلمٌة ، مصطفى عبد المادر عطا

 . 9ٕٗ\ٔ(، ٙ٘ٙرلم الحدٌث)



 

 
ٕٕ 

ٚال ٠ذخً ٘زا فٟ ثبة اٌىزة أٚ اٌش٠بء، ٚئّٔب ٘ٛ ِٓ ثبة األدة فٟ عزش 

اٌؼٛسح، ٚئخفبء اٌمج١خ، ٚاٌزٛس٠خ ػٕٗ ثأدغٓ اٌّؼبس٠غ اٌفؼ١ٍخ ٚأٌطفٙب، ٚدفع 

ػشػٗ ِٓ إٌبط ٚاٌغالِخ ِٓ لبٌزُٙ
(ٔ)

. 

 انحيم انغير جائزج:ثانياً: تطثيقاخ 

 ين انكتاب: .1

َٓ  . أ ْظجِِذ١ ُِ ب  َٙ َّٕ ُِ ٛا ١ٌََْظِش ُّ ٌَْجَِّٕخ ئِْر أَْلَغ َٔب أَْطَذبَة ا ْٛ ب ثٍََ َّ ُْ َو ُ٘ َٔب ْٛ ٍَ لبي رؼبٌٝ: }ئَِّٔب ثَ

 ُِ ِش٠ َْ فَأَْطجََذْذ َوبٌظَّ ٛ ُّ ُْ َٔبِئ ُ٘ َٚ ْٓ َسثَِّه  ِِ ب َؽبئٌِف  َٙ َْ َفَطبَف َػ١ٍَْ ال ٠َْغزَضُْٕٛ َٚ

 َْ ُْ ٠َزََخبفَزُٛ ُ٘ َٚ َْٔطٍَمُٛا  َٓ فَب ١ ِِ ُْ َطبِس زُ ْٕ ْْ ُو ُْ ئِ ِْ اْغذُٚا َػٍَٝ َدْشِصُى َٓ أَ ْظِجِذ١ ُِ ا  ْٚ فَزََٕبدَ

َ٘ب لَبٌُٛا ئَِّٔب  ْٚ ب َسأَ َّّ َٓ فٍََ ا َػٍَٝ َدْشٍد لَبِدِس٠ ْٚ َغذَ َٚ  ٌٓ ْغِى١ ِِ  ُْ ١ٍَُْى ََ َػ ْٛ ١َ ٌْ ب ا َٙ ٍََّٕ ْْ ال ٠َْذُخ أَ

 َٔ ًْ َْ ثَ َْ ٌََؼبٌُّٛ َْ لَبٌُٛا ُعْجَذب ال رَُغجُِّذٛ ْٛ ٌَ ُْ ًْ ٌَُى ُْ أَلُ ُْ أٌََ ُٙ َعُط ْٚ َْ لَبَي أَ ٛ ُِ ْذُشٚ َِ  ُٓ ْذ

ٍََٕب ِئَّٔب ُوَّٕب  ٠ْ َٚ َْ لَبٌُٛا ٠َب  ٛ ُِ َٚ ُْ َػٍَٝ َثْؼٍغ ٠َزاَل ُٙ ًَ ثَْؼُؼ َٓ فَأَْلجَ ١ ِّ ٌِ َسثَِّٕب ئَِّٔب ُوَّٕب َظب

ْْ ٠ُْجِذٌََٕب َب أَ َٓ َػَغٝ َسثُّٕ ٌَؼَزَاُة  َؽبِغ١ َٚ ٌْؼَزَاُة  ٌَِه ا َْ َوزَ ب ئَِّٔب ئٌَِٝ َسثَِّٕب َساِغجُٛ َٙ ْٕ ِِ َخ١ْشاً 

} َْ ٛ ُّ ٍَ ْٛ َوبُٔٛا ٠َْؼ ا٢ِْخَشحِ أَْوجَُش ٌَ
(ٕ)

. 

ٚجٗ اٌذالٌخ ِٕٙب ػٍٝ رذش٠ُ اٌذ١ً أْ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ ػبلجُٙ ثزذش٠ك 

ٌضوبح ثذ١ٍخ رّٕغ ِٓ ثغزبُٔٙ ٌّب ػضِٛا دشِبْ اٌّغبو١ٓ ِٓ دمٛلُٙ اٌّششٚػخ فٟ ا

ئفؼبء اٌغجت ئٌٝ دىّٗ، د١ش أػّشٚا ٚألغّٛا أْ ٠جزٚا صّبس ثغزبُٔٙ فٟ آخش 

ا١ًٌٍ د١ش ال ٠شاُ٘ أدذ ٚال ٠ٕمض ِٕٗ شٟء ثغجت اٌظذلخ، ف١ىْٛ دظبدُ٘ ٚلذ 

اٌجزار فٟ ٚلذ ١ٌظ ف١ٗ فمشاء فال ٠ٍضُِٙ اٌزظذق ػ١ٍُٙ ٌؼذَ ٚجٛدُ٘ ٚلذ 

اٌجزار
(ٖ)

. 

ُٙ ػٓ اٌمش٠خ اٌزٟ وبٔذ دبػشح اٌجذش ئر ٠ؼذْٚ فٟ اٌغجذ{ لبي رؼبٌٝ: }ٚاعأٌ . ب

، روش ٌٕب أْ اٌذ١زبْ وبٔذ رأر١ُٙ ٠َٛ اٌغجذ وبٌّخبع إِٓخ، فال ٠ؼشػْٛ ٌٙب، 

صُ ال ٠شٚٔٙب ئٌٝ ٠َٛ اٌغجذ ا٢خش، فٍّب ؽبي ٔظشُ٘ ئ١ٌٙب، ٚرأعفُٙ ػ١ٍٙب 

                                                           

 . 9٘ٔالحٌل ، دمحم المسعودي، ص (ٔ)

 . ٖٖ – 7ٔ سورة الملم، اآلٌات : (ٕ)

 . ٖٓٔالحٌل ، دمحم المسعودي، ص (ٖ)



 

 
ٕٖ 

َ اٌغجذ، رشبٚسٚا ف١ٙب، فمبي ثؼؼُٙ ٌجؼغ: ئْ هللا ػض ٚجً ئّٔب دشِٙب ٠ٛ

فبطٕؼٛا ٌٙب اٌّظبئذ ٠َٛ اٌجّؼخ، فارا جبء ٠َٛ اٌغجذ فذخٍذ ف١ٙب فخزٚ٘ب ٠َٛ 

 األدذ، ففؼٍٛا رٌه، ٚوبْ ِب لض هللا ػض ٚجً ػ١ٍٕب ِٓ خجشُ٘ .

فبٔظش سدّه هللا ئٌٝ د١ً ا١ٌٙٛد ٚخذاػُٙ فٙزا داي ػٍٝ أْ األػّبي ثّمبطذ٘ب 

د١ٍخ ٠زشرت ػ١ٍٙب اٌؼجش ثفشع  ٚدمبئمٙب دْٚ طٛس٘ب ٚظٛا٘ش٘ب، ٚداي ػٍٝ أْ وً

ِٓ فشٚع اٌشش٠ؼخ فؼال ػٓ أطً ِٓ أطٌٛٙب ِذشِخ أشذ اٌزذش٠ُ ٚأْ طبدجٙب 

ِؼشع ألْ ٠ؼبلت ثّضً ٘زٖ اٌؼمٛثخ اٌش١ٕؼخ
(ٔ)

. 

 انسنح اننثىيح: .2

 ٚأِب األدبد٠ش اٌذاٌخ ػٍٝ رذش٠ُ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌذ١ً فا١ٌه ؽشفبً ِٕٙب:

لبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ١ّ٠ٕه ػٍٝ ِب ٠ظذله ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ لبي:  . أ

ثٗ طبدجه "
(ٕ)

. ٚفٟ ٌفع: "ا١ّ١ٌٓ ػٍٝ ١ٔخ اٌّغزذٍف"
(ٖ)

. 

ً أٚ ِظٍِٛبً، ٚ٘ٛ  ٚظب٘ش ٘زا اٌذذ٠ش أْ ا١ّ١ٌٓ ػٍٝ ١ٔخ اٌّذٍٛف ٌٗ ظبٌّب

ٟٚ٘ ِٓ  -٠ؼبسع دذ٠ش: " ئّٔب األػّبي ثب١ٌٕبد "، فأٗ ٠ف١ذ ثؼِّٛٗ أْ األ٠ّبْ 

ػٍٝ ١ٔخ اٌذبٌف ظبٌّبً أٚ ِظٍِٛبً، ٠ٚذفغ اٌزؼبسع ثّب ُسٚٞ ػٓ ئثشا١ُ٘  -ػّبي األ

ً فب١ٌٕخ ١ٔخ اٌذبٌف، ٚئرا وبْ اٌّغزذٍف  إٌخؼٟ أٔٗ لبي: " ئرا وبْ اٌّغزذٍف ظبٌّب

ِظٍِٛب فب١ٌٕخ ١ٔخ اٌزٞ اعزذٍف " روشٖ ػٕٗ اٌزشِزٞ، ٚوزا اٌجخبسٞ رؼ١ٍمب ثظ١غخ 

ذ١ذٗ، لبي اٌذبفع فٟ اٌفزخ: ٚطٍٗ دمحم ثٓ اٌذغٓ فٟ اٌجضَ فٟ وزبة اإلوشاٖ ِٓ ط

وزبة ا٢صبس ػٓ أثٟ د١ٕفخ ػٓ دّبد ػٕٗ ثٍفع: " ئرا اعزذٍف اٌشجً ٚ٘ٛ ِظٍَٛ 

ً فب١ّ١ٌٓ ػٍٝ ١ٔخ ِٓ اعزذٍفٗ  فب١ّ١ٌٓ ػٍٝ ِب ٜٔٛ ٚػٍٝ ِب سٜٚ، ٚئرا وبْ ظبٌّب

"
(ٗ)

. 

                                                           

 . ٕٙٔالحٌل ، دمحم المسعودي، ص (ٔ)

 . 7ٕٗٔ \ٖ(، ٖ٘ٙٔ) رواه مسلم، رلم الحدٌث (ٕ)

 . 7ٕٗٔ \ٖ(، ٖ٘ٙٔ) رواه مسلم، رلم الحدٌث (ٖ)

، فتح الباري شرح صحٌح البخاري: أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسمالنً الشافعً (ٗ)

 . ٕٖ٘ \ٕٔ، 79ٖٔبٌروت،  -رفة دار المع



 

 
ٕٗ 

 لبي: " ال رشرىجٛا ِب اسرىجذ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ أْ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص . ة

ا١ٌٙٛد، فزغزذٍٛا ِذبسَ هللا ثأدٔٝ اٌذ١ً "
(ٔ)

. 

ٚ٘زا اٌذذ٠ش ٔض طش٠خ فٟ أْ االدز١بي ئٌٝ ِذبسَ هللا ثأدٔٝ اٌذ١ً دشاَ، 

ٚأْ رٌه ِٓ شأْ ػًّ ا١ٌٙٛد اٌز٠ٓ ٌؼُٕٙ هللا فٟ وزبثٗ ٚػٍٝ ٌغبْ سعٌٛٗ ِٚغخُٙ 

 أِزٗ ِٓ ط١ٕؼُٙ ٌئال ٠ظ١جُٙ ِب أطبثُٙ، ٚئّٔب لشدح ٚخٕبص٠ش، ٌٚزٌه دزس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص

ٚطفُٙ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚشجُٙٙ ثزٌه، ألُٔٙ ث١ذ اٌّىش ٚاٌخذاع ٚاٌخجش ٚاٌغذس ِٓ لذ٠ُ 

اٌضِبْ ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا، فُٙ اٌجالء ٚاٌذاء اٌؼؼبي فٟ وً أِخ، ُٚ٘ أطذبة د١ٍخ 

اٌغجذ ٚاٌشذَٛ ٚغ١شّ٘ب ِٓ اٌذ١ً
(ٕ)

. 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

بعد اتمام هذا البحث عن موضوع الحٌل توصلت إلى بعض النتائج وهً 

 كاآلتً:

 غلب ثم حال، إلى حال من فاعله به ٌتحول الذي العمل من مخصوص نوع فهً .ٔ

 الغرض، حصول إلى به ٌتوصل التً الخفٌة الطرق سلون فً عرفا استعمالها

 فً موضوعها من أخص فهذا والفطنة، الذكاء من بنوع إال لها ٌتفطن ال بحٌث

 .اللغة أصل

                                                           

مجموع الفتاوى: تمً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة الحرانً )المتوفى:  (ٔ)

مجمع الملن فهد لطباعة المصحف الشرٌف، ، ك: عبد الرحمن بن دمحم بن لاسمٌحم، هـ(7ٕ8

 . ٖٓ\9ٕم، 99٘ٔهـ/ٙٔٗٔ، المدٌنة النبوٌة، المملكة العربٌة السعودٌة

 . ٕٖٔالحٌل ، دمحم المسعودي، ص (ٕ)



 

 
ٕ٘ 

 رفع أو حك إثبات من شرعا   جائزا   منها الممصود كان ما هًالحٌلة الجائزة  .ٕ

، ومنها ما محظورا   محرما   منها الممصود كان ما. أما الحٌلة الباطلة هً  باطل

 إلى تفضً مباحة، ومنها بالردة النكاح فسخ على كاالحتٌالهً محرمة بنفسها 

، تعالى هللا محارم ٌرتكب لكً الخارج إلى ٌسافر، مثل أن المحظور الممصود

 إلٌه، وسٌلة المحتال فٌتخذها المحظور، الممصود هذا لغٌر شرعت مباحةومنها 

 حوالن لبٌل استبداله أو هبته أو النصاب ببٌع الزكاة من الفرار ذلن أمثلة ومن

 .الحول

 هللا أمر ما فعل من الشارع مماصد تحمٌك سلوكه على ٌترتب مشروع طرٌك كل .ٖ

 .مشروع جائز فهذا الباطل ولمع الحك وإلامة عنه هللا نهى ما واجتناب به

 للواجبات إسماط من بها العبث أو الشارع مماصد إبطال علٌه ٌترتب طرٌك كل .ٗ

 فاعله ٌذم محظور فهذا حما والباطل باطال الحك وللب للمحرمات وارتكاب

 .ومعلمه

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 الجوزٌة لٌم ابن الدٌن شمس سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن دمحم: ابن المٌم .ٔ

 السالم عبد دمحم: تحمٌك، العالمٌن رب عن المولعٌن إعالم ،(هـ7٘ٔ: المتوفى)

 . م99ٔٔ - هـٔٔٗٔ األولى،: الطبعة ،بٌروت – العلمٌة الكتب دار إبراهٌم،

 الجوزٌة لٌم ابن الدٌن شمس سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن دمحم: ابن المٌم .ٕ

 الفمً، حامد دمحم: الشٌطان، تحمٌك مصاٌد من اللهفان إغاثة ،(هـ7٘ٔ: المتوفى)

 . السعودٌة العربٌة المملكة الرٌاض، المعارف، مكتبة
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 بابن المعروف العُْكبَري حمدان بن دمحم بن دمحم بن هللا عبٌد هللا عبد أبو: ابن بطة .ٖ

 الشاوٌش، زهٌر: الحٌل، تحمٌك إبطال ،(هـ87ٖ: المتوفى) العكبري بَطَّة

 . ٖٓٗٔ الثانٌة،: الطبعة بٌروت، – اإلسالمً المكتب

: المتوفى) الحرانً تٌمٌة بن الحلٌم عبد بن أحمد العباس أبو الدٌن تمً: ابن تٌمٌة .ٗ

 الملن مجمع لاسم، بن دمحم بن الرحمن عبد: الفتاوى، تحمٌك مجموع ،(هـ7ٕ8

 السعودٌة، العربٌة المملكة النبوٌة، المدٌنة الشرٌف، المصحف لطباعة فهد

 .م 99٘ٔ/هـٙٔٗٔ

 هللا عبد بن السالم عبد بن الحلٌم عبد بن أحمد العباس أبو الدٌن تمً: ابن تٌمٌة .٘

 ،(هـ7ٕ8: المتوفى) الدمشمً الحنبلً الحرانً تٌمٌة ابن دمحم بن الماسم أبً بن

 - هـ8ٓٗٔ األولى،: الطبعة العلمٌة، الكتب تٌمٌة، دار البن الكبرى الفتاوى

 .م987ٔ

: المتوفى) النٌسابوري المشٌري الحسن أبو الحجاج بن مسلم: الحسن أبو .ٙ

 صلى هللا رسول إلى العدل عن العدل بنمل المختصر الصحٌح المسند ،(هـٕٔٙ

 بٌروت – العربً التراث إحٌاء دار البالً، عبد فؤاد دمحم: وسلم، تحمٌك علٌه هللا

. 

 الجوزي دمحم بن علً بن الرحمن عبد الفرج أبو الدٌن جمال: الفرج أبو .7

 المهدي، الرزاق عبد: التفسٌر، تحمٌك علم فً المسٌر زاد ،(هـ97٘: المتوفى)

 . هـ ٕٕٗٔ - األولى: الطبعة بٌروت، – العربً الكتاب دار

 منظور ابن الدٌن جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن دمحم: الفضل أبو .8

 – صادر العرب، دار لسان ،(هـ7ٔٔ: المتوفى) اإلفرٌمى الروٌفعى األنصاري

 .هـ  ٗٔٗٔ - الثالثة: الطبعة بٌروت،

 ،(هـٕٓ٘: المتوفى) األصفهانى بالراغب المعروف دمحم بن الحسٌن: الماسم أبو .9

 الدار الملم، دار الداودي، عدنان صفوان: المرآن المحمك غرٌب فً المفردات

 .هـ  ٕٔٗٔ - األولى: الطبعة بٌروت، دمشك - الشامٌة
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 األزدي عمرو بن شداد بن بشٌر بن إسحاق بن األشعث بن سلٌمان: داود أبو .ٓٔ

ِجْستانً  عبد الدٌن محًٌ دمحم: داود، تحمٌك أبً سنن ،(هـ7ٕ٘: المتوفى) الّسِ

  بٌروت. – صٌدا العصرٌة، المكتبة الحمٌد،

 الضبً الحكم بن نُعٌم بن حمدوٌه بن دمحم بن هللا عبد بن دمحم الحاكم هللا: عبد أبو .ٔٔ

 على المستدرن ،(هـ٘ٓٗ: المتوفى) البٌع بابن المعروف النٌسابوري الطهمانً

 بٌروت، – العلمٌة الكتب دار عطا، المادر عبد مصطفى: الصحٌحٌن، تحمٌك

 . 99ٓٔ – ٔٔٗٔ األولى،: الطبعة

: البخاري تحمٌك صحٌح الجعفً، البخاري عبدهللا أبو إسماعٌل بن دمحم: الجعفً .ٕٔ

 .هـ ٕٕٗٔ األولى،: الطبعة النجاة، طوق دار الناصر، ناصر بن زهٌر دمحم

 نحو: المتوفى) العباس أبو الحموي، ثم الفٌومً علً بن دمحم بن الحموي: أحمد .ٖٔ

 .بٌروت – العلمٌة المكتبة: الكبٌر الشرح غرٌب فً المنٌر المصباح ،(هـ77ٓ

 بالشاطبً الشهٌر الغرناطً اللخمً دمحم بن موسى بن إبراهٌم: الشاطبً .ٗٔ

 سلمان، آل حسن بن مشهور عبٌدة أبو: الموافمات، تحمٌك ،(هـ79ٓ: المتوفى)

 . م997ٔ/ هـ7ٔٗٔ األولى الطبعة: الطبعة عفان، ابن دار

 عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدرٌس بن دمحم هللا عبد أبو: الشافعً .٘ٔ

 األم، دار ،(هـٕٗٓ: المتوفى) المكً المرشً المطلبً مناف عبد بن المطلب

 . م99ٓٔ/هـٓٔٗٔ بٌروت، – المعرفة

: المتوفى) الٌمنً الشوكانً هللا عبد بن دمحم بن علً بن دمحم: الشوكانً .ٙٔ

 بٌروت، دمشك، - الطٌب الكلم دار كثٌر، ابن المدٌر، دار فتح ،(هـٕٓ٘ٔ

 . هـ ٗٔٗٔ - األولى: الطبعة

 الباري فتح الشافعً، العسمالنً الفضل أبو حجر بن علً بن أحمد: العسمالنً .7ٔ

 . بٌروت – المعرفة البخاري، دار صحٌح شرح

 الخزرجً األنصاري فرح بن بكر أبً بن أحمد بن دمحم هللا عبد أبو: المرطبً .8ٔ

 أحمد: المرطبً، تحمٌك تفسٌر ،(هـ7ٔٙ: المتوفى) المرطبً الدٌن شمس
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 الثانٌة،: الطبعة الماهرة، – المصرٌة الكتب دار أطفٌش، وإبراهٌم البردونً

 . م 9ٙٗٔ - هـ8ٖٗٔ

عشرة،  السابعة السنة: الطبعة اإلسالمٌة، الجامعة الحٌل، مطابع المسعودي، دمحم .9ٔ

 .هـ ٙٓٗٔ الحجة ذو -رجب


