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 ومشروعيتهاالشرعية.. احليل
 العالمة الشهيد الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي

 ما هو املقصود باحليل الشرعية ؟
وإمنا هو عَلم أن حديثنا هنا ليس عن أي شكل أو نوع من احليل ي  ل، وإمنا قيدنا احليل بالشرعية

 فكانت بذلك شرعية.، عن تلك اليت أجازها مجهور العلماء
فق على بطالهنا فليس لنا غرض هبا ألنه ال إشكال فيها.ولكن رمبا التبست هذه أما اليت ات  

فال بد إذن من إيضاح هذه احلقيقة والكشف ، ملن مل يتصور حقيقة احليلة اجلائزة وحمرتزاهتا، بتلك
 عن حمرتزاهتا.

 قصد التوصل إىل حتويل حكم آلخر بواسطة مشروعة يف األصل. ة الشرعية هي:احليل
فخرج بقصد التوصل ما لو توصل إىل حتويل احلكم بواسطة مشروعة ولكن دون قصد منه إىل 
ذلك فال يعترب ذلك حيلة مطلقاً.كما لو تزوجت املطلقة ثالثًا بزوج آخر مث صادف أن طلقها دون 

فهذا وما يشبهه إمنا حتول احلكم فيه  ، لزوج الثاين واألول على قصد التحليلتواطؤ بينهما أو بني ا
 بناء على تأثري شرعي حمض دون أي شائبة أخرى.

أي ما لو قصد حتويل احلكم بواسطة غري مشروعة يف أصلها " بواسطة مشروعة" وخرج بقيد
أن يتوصل به إىل أي غرض فمثل ذلك حتايل حمرم فال تسقط احلرمة به وال جيوز  ، بواسطة حمرمة

شرعي صحيح باتفاق املسلمني وإن ترتب عليه الوصول إىل غرضه يف ظاهر احلكم.كما لو قصد 
أو  ، اجملامع يف هنار رمضان التهرب من وجوب الكفارة عليه بأن يأكل أو يشرب اخلمر أواًل مث جيامع

مطالباً عند ومثله ما لو كان  به.فال يكون بذلك قد أفسد صيامه  ، أن ينوي قطع الصوم قبل اجلماع
صومة معه لكي ال فاختلق خ ، وجيء بشاهد يشهد عليه بذلك صادقاً  ، احلاكم حبق لغريه عليه

ومثله أيضًا أن ترتّد الزوجة عن اإلسالم لتفسخ نكاحها فتتخلص بذلك من  ، تصح شهادته عليه
وحيلتهم يف  ، ية حترمي صيد السبتزوجها.ومن هذا القبيل حيلة بين اسرائيل يف التخلص من مسؤول

املثالني غري التخلص من حرمة استعمال الشحوم بإذابتها حىت يتغري امسها. ذلك ألن الوسيلة يف 
فكانت احليتان تدخلها ، أشرعوا إليها اجلداولملثال األول أهنم حفروا حياضًا و مشروعة.إذ هي يف ا

وكانت ، عد العمق وقلة املاء فيتلقفوهنا يوم األحديوم السبت بفعل األمواج فال تقدر على اخلروج لب
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فحقيقة االصطياد إمنا هي يف يوم السبت وإن أخروا تناوهلا بعد  احليتان ال تظهر إال يوم السبت.
 فمناط التحرمي مل يتغري.، اإلستيثاق منها واالطمئنان عليها إىل اليوم الثاين
الشحم حتت اسم آخر يف العرف أو اللغة مع بقاء ويف املثال الثاين مل يزيدوا على أن أدخلوا 

احلقيقة اليت هي مناط التحرمي.وقد علمنا فيما سبق أن العرف اللغوي ال يقضي على العرف الشرعي 
فلو حلف ال يصلي مل حينث إالَّ بذات الركوع والسجود وإن كان هلا ، املستند إىل حكم متعلق به

 معىن لغوي آخر.
ومن مث ، اليت قال هبا مجهور العلماء "احليل الشرعية"ا خارجة عن مسمى فهذه األمثلة وأشباهه

 فهي غري متعلقة ببحثنا هذا إذ مل يقع أي خالف يف حرمتها بني العلماء.
حينما أطال يف اإلنكار الشديد ، ومن هنا تعلم أن ابن القيم رمحه اهلل مل يكن دقيقًا فيما كتب

إذ هي حمل وفاق يف إنكارها ، لى مدعاه بفيض من هذه األمثلةواستدل ع، على احليل والقائلني هبا
ألن مسمى احليلة اليت هي حمل البحث عندهم غري ، فهي ال تنفع يف إلزام اجلمهور، واحلكم بتحرميها

هذا.ولو أن لنب القيم رمحه اهلل حرر مقصوده من احليل احملرمة أو اجلائزة حتريراً واضحًا منضبطًا مث بىن  
بدليل أنه ساق بعد ذلك ما ، ال تضح أنه ال خيالف اجلمهور يف أصل هذه املسألة، ذلك كالمه على

 ينوف على مائة مثال للحيل اجلائزة يف نظره.
هي بنظره خمتلفة عن حيل بين اسرائيل الباطلة واألمثلة املتشاهبة هلا ، فكما أن أمثلته املائة هذه

هي غري هذه احليل احملرمة  ، اليت يقصدها اجلمهورذلك األمثلة فك، مما احرتزنا عنه يف التعريف
 وخمتلفة عنها أميا اختالف.

مشروعية الواسطة إشارة إىل أن العربة يف  "يف األصل" وإمنا قيدنا الواسطة املشروعة بكلمة
أما بعد ، هي فرض األخذ هبا حبد ذاهتا بقطع النظر عن التوصل هبا إىل تبديل حكم شرعي، وعدمها

 وهو ما سنتناوله عند حترير املقدمة الثانية.، يف ذلك فهو جمال البحث هنااستعماهلا 
اتضح وال ريب إىل جانبها القدر املقصود ، فإذا اتضحت حمرتزات هذا التعريف وما خيرج بقيوده

 من األمثلة الكثرية املختلفة.وسهل ربطها مبا صدقاهتا ، من احليل يف حبث األئمة والفقهاء
أن يقصد صاحب اجلنابة إىل وضع يده مثاًل يف املاء ، باب الطهارات والعباداتفمن أمثلتها يف 

غرتاف.ومن ذلك أن وذلك بأن ينوي اال، الذي يريد االغتسال به دون أن يصبح بذلك مستعمالً 
 يقصد التوصل إىل قراءة شيء من القرآن دون أن يأمث هبا وذلك بأن ينوي جمرد الذكر.

، أن يكون عند  الرجل متر رديء يريد أن يستبدل به أجود منه، ت والعقودومن أمثلتها يف املعامال
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فيتوصل إىل ذلك بأن يبيع  ، ومينع من ذلك عدم جواز التفاوت يف التبادل بني املثلني من األطعمة
ومن ذلك أن يريد ، الرديء لصاحب اجليد بالنقد مث يعود فيشرتي منه اجليد بالثمن الذي أخذه منه

فيتوصل إىل ذلك بأن جيعل ما ، وذلك غري جائز ألن العلف جمهول، ه آلخر وإلزامه بعلفهاالرجل دابت
مث يوكله يف انفاق ذلك القدر عليها.ومن ذلك أن يعلق ، من األجرة نفسها، أهنا حتتاج إليهيظن 

وال الرجل طالق امرأته ثالثًا على فعل معني يصدر منها مث يقصد التوصل إىل أن ال تبني منه بذلك 
وذلك بأن خيالعها فإذا بانت منه فعلت ما علق طالقها عليه مث يعقد ، يقع حتت مشكلة التحليل

، نكاحه عليها ثانية,ومن ذلك أن تقصد املرأة املطلقة ثالثًا العودة إىل زوجها أو يقصد زوجها ذلك
للتحليل أو  مث يطلقها فتعود إىل األول بشرط أن ال يدخل أي شرط، فتتزوج من آخر قاصدًة ذلك

، وإالَّ انقلبت الواسطة غري مشروعة ألن الشرط املنايف لطبيعة العقد يبطله، التطليق يف صلب العقد
أللهم إالَّ عند احلنفية حيث يبطلون الشرط ويصححون العقد.ومن ذلك أن يكون للرجل على آخر 

ل احلق الذي له على فيعطيه صاحب الدين الواجبة يف ماله واستحصا، دين وقد عجز عن أدائه له
 صاحبه.

ألن فيها توسطاً إىل استحالل حرام أو ، داخله يف تعريف احليل الذي ذكرناهفهذه األمثلة وما شاهبها 
إسقاط وجوب بواسطة مشروعة يف أصلها.وهذا القدر هو الذي تعلق به حبث األئمة والفقهاء عند 

 حديثهم عن احليل وقبوهلا.
فلننتقل ، قصود باحليل الشرعية وهو ما يتعلق باملقدمة األوىل وحتريرهاوإذ قد انتهينا من حتديد امل

وهو ما يتعلق باملقدمة ، مث حتديد معىن الصحة فيها والدليل على ذلك، إىل بيان حكمها وهو الصحة
 الثانية وحتريرها.

 حكم احليل ودليل ذلك:
 والدليل على ذلك كل من القواعد الفقهية املتفق عليها وما ، حكم هذه احليل الصحة

 صح من الكتاب والسنة.
خيتلف حسب  ، أن أثر النية والقصد يف تصحيح األحكام أو افسادها اعلمالدليل الفقهي:

فمنها ما ال بد لصحته من توفر النية الصحيحة إىل جانب األركان والشروط ، اختالف األحكام
والشروط والصوم وعامة أنواع العبادات.ومنها ما يكفي لصحته توفر األركان  الضرورية كالصالة

كعقود البيع والشراء وعامة ،  الظاهرة فيه دون نظر إىل ما يف أعماق القلب من النية والقصد
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حبيث ال يتوخى من ورائه ، املعامالت.وضابط ذلك أن كل حكم كانت الصلة فيه بني العبد و ربه
فالنية مشرتطة فيه كعامة أنواع ، املقصود فيه نيل املثوبة من اهلل عز وجلبل ، فائدة عاجلة

فالعمدة ، حبيث تشيع به فائدة عاجلة بينهما، العبادات.وكل حكم كانت الصلة فيه بني العبد وأخيه
 فيه على الظاهر دون أن يكون للنية أثر يف التصحيح أو الفساد.

 وقد ذكر ":هما نص(إمنا األعمال بالنيات)قال ابن حجر يف فتح الباري عند شرحه حلديث 
فقال:كل عمل ال تظهر له فائدة عاجلة بل ، ابن املنري ضابطًا ملا تشرتط فيه النية مما ال تشرتط

طلب  ال تظهر له فائدة عاجلة بل املقصود بهفالنية مشرتطة فيه.وكل عمل ، املقصود به طلب املثوبة
فالنية مشرتطة فيه.وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة ملالئمة بينهما ، املثوبة

قال:وإمنا اختلف العلماء يف ، آخر يرتتب عليه الثوابفال تشرتط النية فيه إالَّ ملن قصد بفعله معىن 
 ."بعض الصور من جهة حتقيق مناط التفرقة

ربه ال بد وأن يكون القلب هو فالتعامل القائم بني العبد و ، ظاهرة واحلكمة من هذا التفريق
ألن اهلل عز وجل مطلع على كوامن القلوب فهو ال حيتاج إىل دالئل الصيغ والعقود ، احملكم يف أمره

وما يطلب من ذلك إمنا يطلب ويشرتط تبعاً.أما التعامل اجلاري بني اإلنسان ، اليت تعرب عما فيها
 كن أن يناط إالَّ بالدالئل الظاهرةإإذ هي وحدها السبيل إىل معرفة املقاصد والنيات.فال مي، وأخيه

ومبا اشتمل القلب يف بعض األحيان على غري ما يدل عليه ظاهر الصيغ واأللفاظ ولكن الشريعة 
، لو أوقفت صحة هذه العقود واملعامالت إىل أن ينقطع كل احتمال خمالف ملا هي عليه يف الظاهر

طلت معظم املعامالت ولعادت بذلك على الناس أضعاف املفاسد اليت ميكن أن تعود عليهم من لتع
عدا ما يف ذلك من املشقة والعسر يف متييز املقاصد السليمة ، جراء االحتماالت احملجوبة عن الظاهر

قلوب  من غريها. ولذلك أناطت الشريعة صحة هذه األحكام بأركاهنا وشروطها اجللية الواضحة ووكل
 الناس ومقاصدهم إىل من ال ختفى عليه خافية.

مل يطرأ عليها سوى قصد ، فالوسائط املشروعة اليت يراد التوصل هبا إىل تغيري حكم شرعي
هذه الوسائط من األمور اليت ال استعماهلا لغري ما شرعت من أجله يف عموم األحوال.وما دامت 

إذا كانت كاملة ، طرأ عليها ال أثر له يف بطالهنافهذا الذي ، يتحكم القصد يف صحتها وبطالهنا
أما إذا مل ، األركان والشروط.هذا على فرض أن قصد التحايل كان ظاهرًا وجليًا يف عمله أو قوله

يظهر ومل يتجاوز األمر عن كونه هتمة أو احتمااًل_وهذا هو الغالب_فإن مسمى احليلة نفسها غري 
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، ويكون احلكم القضائي هو الصحة، تعريف احليلة وحتديد املقصود فيهامتوفر حينئذ كما مر بيانه يف 
 دون أي إشكال.

وكأين بك تستعجل قائاًل:ولكن أفال يعلم صاحب احليلة قصد نفسه؟غري أين أستمهلك يف 
 وذلك عند بيان مرادنا بالصحة وحتقيق القصد منها.، اجلواب عن هذا إىل أن يأيت مكان اجلواب عنه

 عن البال أن األحكام اليت ال تؤثر النية فيها تصحيحًا أو فسادًا قد تؤثر فيها من مث ال يغينب
وتوضيح كناية وتعيني أحد مسميات املشرتك.فلو حلف ، كتقييد مطلق وختصيص عموم،  ناحية أخرى

فال يرب بإكرام " رجل"وهو ، فإن هذه النية تؤثر يف تقييد املطلق، ونوى به زيداً  ليكرمن رجالً 
لينظرن إىل عني وأراد هبا العني ما لو حلف ليضر بن أسداً ونوى به رجالً شجاعاً أو أقسم ه.ومثله غري 

فإنه ال يرب بيمينه إالَّ بفعل ما قصده من لفظه.ومثل ذلك أيضًا ما لو قضى عن غريه ، مثالً  الباصرة
،  ذلك ملوكله الذي وكله بذلكأو اشرتى متاعاً ونوى أن ، ديناً ونوى به التربع فليس له الرجوع بالبدل

 كان له ومل جيز له التصوف فيه.
وذلك ألن ما قد يوجد يف صيغ العقود وألفاظها من االحتماالت بسبب عوارض األلفاظ 
املختلفة ال ميكن أن يتحكم يف تعيينها سوى القصد فيعمل بأظهر االحتماالت إن مل يكشف 

ولذا فإن من ، يعترب جائز القصد يف اللغة والعرف وإال روعي ما أراده مما، صاحب العقد عن قصده
ل على أكثر ما يقصد عادة" لفالن عليَّ ألف" أقر قائالً  وإالَّ روعيت نيته ، ومل يفسر مراده باأللف محم

 وحكم للمدين مبوجب ذلك.
ألن تأثريها ليس من ، ال دخل يف إبطال احليلة اليت عرفناها، غري أن هذا النوع من تأثري النية

 بدليل أن هذا التأثري يصبح الغيًا أمام النصوص الصرحية اليت ال احتمال فيها.، حيث تفسريه وتعيينه
أثر النيات واملقاصد  ألن ابن القيم رمحه اهلل مهد حلديثه الطويل عن حترمي احليل بكالم عن، أقول هذا

 فقد قال ما ، هناحيث أطلق القول بأن النيات هلا تأثري يف صحة العقود وبطال، يف األحكام
وأهنا تؤثر يف صحة ، وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود يف العقود معتربة" نصه:

وهي أهنا تؤثر يف الفعل الذي ليس بعقد حتليالً ، العقد وفساده ويف حلَّه وحرمته بل أبلغ من ذلك
 ."وحترمياً فيصري حالالً تارة وحزاماً تارة باختالف النية والقصد

وهو ما ضبطناه بكونه ، مث راح يستشهد على كالمه هذا بأمثلة بعضها من النوع األول لألحكام
وكتحرمي ، كتذكية األنعام عند الذبحبني فردين من الناس  عماًل بني اإلنسان وربه وليس عقداً ومعاملة 

الصيد للمحرم وكعامة العبادات.وقد علمت أن التحايل يف ذلك غري جائز عند أحد فهو ليس حمل 
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كاألمثلة الذي ذكرناها ،  ال بالصحة والفساد، حبث.وبعضها تأثري النية فيه خاص بالتفسري والتحديد
 اآلن.

بل هو ، ود صحة وفساداً فليس فيما استشهد به أي دليل على ما ادعاه من أن النيات تؤثر يف العق
ألن أحدًا مل يقل بأن املشرتي إذا اشرتى السلعة من البائع وهو قاصد ، شاهد على عكس ذلك

بل الكل متفق على أنه ، استعماهلا يف حمرم فالعقد باطل وعلى البائع أن يسرتد سلعته ويعطيه الثمن
 ، بس بكسب شرعي صحيحعقد صحيح ما دامت أركانه وشروطه كاملة متوافرة وأن البائع متل

ذلك ألن ، ولذلك قال الفقهاء إن بيع الذهب والفضة صحيح وإن نوى املشرتي استعمال اإلناء
فرع:بيع إناء "قال النووي يف اجملموع: . الذهب والفضة مقصودان لذاهتما يف عامة العصور والبلدان

 ."الذهب أو الفضة صحيح قطعاً ألن املقصود عني الذهب والفضة
وراح يرجع إىل ما هو معروف من ، ن ابن القيم عاد هو نفسه بعد ذلك يقول عكس هذاعلى أ

فيها الظاهر دون أن يكون للنية تأثري يف الصحة  وهي أن العقود يالحظ، قواعد الفقه املتفق عليها
 :ما نصه 132ص  3فقد قال يف جواإلبطال.

وإذا مل ، هبا_حقيقة أو حكمًا_ما جعلت لهوهذه األقوال إمنا تفيد األحكام إذا قصد املتكلم "
فأما يف الظاهر فاألمر حممول على الصحة ، يقصد هبا ما يناقض معناها.وهذا فيما بينه وبني اهلل تعاىل

كان هذا اللفظ دلياًل على أنه قصد معناه   ، فإذا قال:بعت أو تزوجتوإالَّ ملا مت عقد وال تصرفإ
عليه أن ، فإن املتكِلم" :إىل أن قال" القاصد وإن كان هازاًل...وجعله الشارع مبنزله ، املقصود به

فإن مل يقصد املتكلم هبا ، واملستمع عليه أن حيملها على تلك املعاين، يقصد بتلك األلفاظ معانيها
أبطل الشارع عليه قصدهإفإن كان هازاًل أو ، معانيها بل تكلم هبا غري قاصد ملعانيها أو قاصداً لغريها

 ."ألزمه الشارع املعىن، مل يقصد املعىنالعباً 
، حيث جاء مبثال من ألفاظ الطالق، ولكنه ما لبث أن رجع عن هذا بعد ذلك بصحيفة واحدة

فجعل القصد مؤثراً فيه آناً وغري مؤثر فيه آناً آخر دون أي موجب للتفريق.وهذا هو نص كالمه فانتبه 
من زوج كان قبلي أو " أنت طالق" يقصد بقولهحنو أن ، إىل ما يقول:فإن قصد ما جيوز له قصده

 امرأيت عندي مثل " أو يقصد بقوله، أنه عفيف عن الفاحشة" أميت أو عبدي حر" يقصد بقوله
مل تلزمه أحكام هذه الصيغ فيما بينه وبني اهلل تعاىل وأما يف ، يف الكرامة واملنزلة وحنو ذلك" أمي

ألن السياق والقرينة بينة تدل على ، ذلك مل يلزمه أيضاً قرينة تدل على احلكم فإن اقرتن بكالمه 
 وإن مل يقرتن بكالمه أصالً وادعى ذلك دعوى جمردة مل تقبل منه.، صدقه
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 فتأمل كيف يبعد القصد يف آخر هذا النص عن جمال احلكم_وهو مقصودنا بالصحة 
وإن قصد هبا ما ال " المه:والبطالن_ إالَّ إذا كان نصيب من داللة اللفظ وقرينته.مث امسع تتمة ك

 وخبالعتها ، وبعت واشرتيت بقصد الربا، كالتكلم بنكحت وتزوجت بقصد التحليل،  جيوز قصده
ومتلكت بقصد احليلة على إسقاط الزكاة أو الشفعة وما ، بقصد احليلة على فعل احمللوف عليه

فإن يف ، وسيلة إليه فهذا ال حيصل له مقصوده الذي قصده وجعل ظاهر اللفظ والفعل، أشبه ذلك
 ."حتصيل مقصوده تنفيذاً للمحرم

ومتسك بناصية القصد وجعله هو احملكم!!..فما الفرق ، االعتباروهنا أسقط اللفظ والصيغة عن 
:إن كان قصدًا جائزاً بني احلالتني؟ومن أين جاء أثر نوع القصد يف اعتباره أو عدم اعتباره حىت يقال

 .عربة بالقصد واللفظ ال قيمة له؟والقصدم ال قيمة لهإوإن كان غري جائز فالفالعربة يف احلكم باللفظ 
واحلقيقة أنه يف كالمه عن املقصود وأثرها يف األحكام_وهو التوطئة اليت مهد هبا لتحرمي ما 

فقد خلط بني الصحة يف معناها ، يسمى باحليل_مشى على أساس مضطرب ونسق غري واضح
اص بني العبد واهلل تعاىل.واما معنيان خمتلفان ال نريد أن نشو  البحث القضائي والصحة مبعناها اخل

ومن مث جاء  ، باحلديث عنهما قبل أوان ذلك فجاء كالمه بسبب ذلك مناقضاً بعضه لبعضه يف ذلك
 كالمه بعد ذلك عن احليل مطبوعاً هبذا التناقض ذاته كما ستجد فيما بعد.

 الدليل الفقهي:ولنعد اآلن إىل ما كنا فيه من تقرير 
ال أثر للقصد فيها من ، فإذا ثبت أن األحكام اليت تتوخى منها فائدة عاجلة تشيع بني الناس

أمور ظاهرةفإن مجيعها و  ، ألركاهنا وشروطها املنصوص عليها ناحية الصحة والبطالن وإمنا األثر
ا يفسدها من نقص مل يطرأ عليها م ، يت يتوصل هبا الفرد إىل حكم شرعيالواسطة املشروعة ال

وإمنا الذي طرأ عليها هو القصد فقد أراد هبا غري ما شرعت ، األركان أو الشروط ما دامت مشروعة
فإن هذا الطارئ ال ، وما دامت هذه الواسطة مما ال أثر للقصد فيه صحة وبطالناً ، له يف أعم األحوال

فال ريب أن تغيري النية عن ، اداتكالعب،  ميكن أن يفسد صحيحاً.وأما إذا كانت مما للقصد أثر فيه
، ومل يقل أحد من املسلمني أهنا جيوز أن تستعمل حيلة لشيء، وجهتها الصحيحة يفسدها ويبطلها

 فهذا هو الدليل األول.
 ِضغ ثاً  بَِيِدكَ  َوخ ذ  )دليل الكتاب والسنة:أما الكتاب فقوله سبحانه وتعاىل أليوب عليه السالم: 

إذ كان قد أقسم أثناء مرضه أن يضرب زوجته مائة ضربة لسبب اختلف  (حَت َنث   َواَل  بِّهِ  فَاض ِرب
فرخص ، فقد كانت حتسن خدمته وكان راضيًا عنها، وكأمنا أخذته الرمحة هلا بعد ذلك، املفسرون فيه
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وهو حزمة من حشيش وحنوه وأمره أن يرب بقسمة بأن يأخذ بيده ضغثًا ، اهلل سبحانه وتعاىل له وهلا
فتلك وسيلة شرعها اهلل لنبيه ليتحلل هبا عن ميينه عوضاً عن أن يضرهبا مائة ، ا به ضربة واحدةفيضرهب

وقد استدل هبذه اآلية مجهور العلماء على أن ، ضربة مستقلة كما هو العرف واملتبادر عند االطالق
واستدل كثري من "لإلنسان أن يتخذ مما شرعه اهلل أو أباحه وسيلة للرتخص والتخفيف.قال ابن كثري: 

 ."ميان وغريها وقد أخذوا مبقتضاهالى مسائل يف األالفقهاء هبذه اآلية الكرمية ع
ألنا إن جرينا على القول بأن شرع من قبلنا لنا ما ، وال خيد  هذا الدليل أنه متعلق بشرع غرينا

ود ما يؤيده فإمنا ذلك عند عدم وج، وإن جرينا على أنه ليس بشرع لنا، مل يرد ما خيالفه فذاك
وما ثبت يف شرع أيوب عليه السالم جاءت السنة مبثله يف شرعنا أيضاً.قال أبو ، ويدعمه يف شرعنا

أمتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وقد وقع مثل هذه الرخصة يف اإلسالم"حيان يف تفسريه: 
وقال بذلك بعض أهل العلم ، فقال خذوا عمث كااًل فيه مائة مشراخ فاضربوه هبا، مبخدج قد خَبَث بأمة

 وسنذكر حديث العثكال هذا بعد قليل. "يف األميان
يف رده كما قال ابن القيم ،  كما ال خيدشه ن تكون كفارة األميان غري مشروعة يف ذلك العهد

، إذ ال حميص عندئذ عن الرب باليمني كما أقسم وأراد، بل اآلية تصبح حينئذ أقوى داللة، هلذا الدليل
ألن الكفارة ليست هي الفارق الوحيد بني اليمني ، أي موجب أن ينقلب اليمني بذلك نذراً  وليس مثة

والنذر كما هو معروف.وإذا احنصر املخرج من اليمني بفعل ما أقسم عليه فإن أيوب عليه السالم مل 
داه بل توسل إىل التخفيف على نفسه وزوجه من ذلك مبا شرعه اهلل وه، يفعل عني ما أراده بالقسم

 وهو عني ما تصدق عليه احليلة اليت شدد ابن القيم يف إنكارها.، إليه
فمن ذلك ما رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة رضي اهلل عنهما أن ، وأما السنة

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استعمل رجاًل على خيرب فجاءه بتمر جنيب فقال رسول اهلل صلى 
 انا لنأخذ الصاع من هذا ، أكّل متِر خيرب هكذا؟قال ال واهلل يا رسول اهللاهلل عليه وسلم 
بع اجلميع بالدراهم مث ابتع ، ال تفعل:)فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بالثالثة، بالصاعني
 .(بالدراهم جنيباً 

التمر الرديء فقد أمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يتوسط إىل ما أراده من أخذ اجليد من 
مث يعود فيشرتي بتلك الدراهم التمر  ، وهو أن يبيع الرديء بالدراهم مثالً ، بالطريق املشروع يف األصل

فيكون بذلك قد وصل إىل بغيته دون أن يتورط يف عمل ربوي وهو مبادلة املطعوم مبثله ، اجليد
 متفاضلني.
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أي ، ال تتخذ_عند ممارستها_لذاهتا، وسلمفهذه الواسطة اليت أرشد إليها رسل اهلل صلى اهلل عليه 
، وإمنا تتخذ لغرض آخر توقف نيله عليها، وهو ما شرع له البيع عادة، لعني ما شرعت له يف األصل

ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو نفسه الذي أرشد إىل هذه الواسطة وإىل قصد هذا الغرض هبا  
 جنيباً(.)...مث ابتع بالدراهم كما هو واضح يف قوله: 

أن ، فقد جعل أساس دليله أوالً ، وهذه نفسها هي العلة اليت حيرم ابن القيم احليل من أجلها
، مث ظل يعيد ويكرر أثناء كالمه هذا الدليل، املقاصد املستِكنة يف النفس حمكَّمة يف الصحة والفساد

هو أن حيصل ملك  ، ألجلهان املقصود الذي شرع اهلل تعاىل له البيع وأحلَّه "فأمسعه يقول مثاًل: 
هذا ينتفع ، مقصوده للبيعفيكون كل منهما قد حصل هل، وحيصل ملك املبيع للمشرتي، الثمن للبائع

، وهذا بالسلعة.وهذا إمنا يكون إذا قصد املشرتي نفس السلعة لألنتفاع هبا أو التجارة فيها، بالثمن
 ."وقصد البائع نفس الثمن

مقصود البيع الذي ال يصح إالَّ بقصده هو أن ينتفع هذا بالثمن وحنن نقول ال..مل يقل أحد أن 
مث من ، بل أن هذا احلديث الصحيح واضح صريح بعكس هذا، وذلك بالسلعة ليس إالَّ ، ليس إالَّ 

قال إن وجوه االنتفاع بالثمن ضيقة إىل هذا احلد حبيث ال تتسع ألن يشرتي هبا البائع مثل السلعة 
 ؟.وجاً من الربا بطريقة شرعها اهللمنها خر  اليت باعها به أو أجود

يف احلديث عامة أو " بع"ثابتة سواء قلنا إن كلمة ، وهذه احلجة الواضحة يف هذا احلديث
باحلديث غري ولكن وجه االحتجاج ، بل احلق أن الكلمة من قبيل املطلق كما قال ابن القيم، مطلقة

املطلق البد له من فرد يصدق عليه يف اخلارج وأيًا كان ألن ، ناظر إىل عموم الكلمة وال إىل إطالقها
وذلك بداللة ، فهو مشتمل على قصد التوصل مبشروع لغري ما شرع له حبسب الظاهر، هذا الفرد

 نص احلديث كما ذكرنا.
ولقد ختيل ابن القيم أن خصمه إمنا يستدل هبذا احلديث على صحة بيع العينة_وهو ال ميكن أن 

كلمة عامة_فراح يطيل يف إثبات أن األمر هنا مبطلق البيع ال بعموم ما " بع" عتربنايدل إالَّ إذا ا
وألن اإلذن مبطلق البيع ليس إذنًا بكل صوره وأنواعه.وكالمه يف ذلك صحيح لو كان ، يسمى بيعاً 

واالستشهاد هبذا احلديث على ذلك.ولكن الكالم ، النقا  حول صحة البيع أو أي بيع معني آخر
، واحلديث نص يف اإلرشاد إليه، ق بيع يقصد منه التوصل إىل تبادل مطعومني متفاضلنييف مطل

 ما دام القصد هو هذا.، وسيان يف ذلك أن يقع البيع والشراء من رجل واحد أم رجلني خمتلفني
استدل به على جواز بيع العينة وهو أن يبيع " قال ابن حجر يف فتح الباري عند شرح هذا احلديث:
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ألنه مل خيص بقوله مث اشرت بالدراهم جنيباً غري ، ة من رجل بنقد مث يشرتيها منه بأقل من الثمنالسلع
وتعقب بأنه مطلق واملطلق ال يشمل ولكن يتبع فإذا عمل به يف صورة سقط ، الذي باع له اجلمع

 ."اإلحتجاج به فيما عداها
 وبعد أن نقل عن القرطيب حنو هذا الكالم قال ما نصه:

تفاق على أن من باع السلعة اليت اشرتاها ممن اشرتاها منه بعد مدة فالبيع واستدل أيضًا باال"
فدل على أن املعترب يف ذلك وجود الشرط يف أصل ، فال فرق بني التعجيل يف ذلك والتأجيل، صحيح

شرط فهو أو قبله مث وقع العقد بغري ، فإن تشارطاً على ذلك يف نفس العقد فهو باطل، العقد وعدمه
وهو كمن أراد أن يزين ، صحيح وال خيفىالورع.وقال بعضهم وال يضر إرادة الشراء إذا كان بغري شرط

بامرأة مث عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها فإنه عدل عن احلرام إىل احلالل بكلمة اهلل اليت أباحها 
 وكذلك البيع واهلل أعلم.

وهو بيع ، يف معرض البحث عن بيع العينة فأنت ترى أن الكالم عن اإلطالق والعموم إمنا هو
فإطالق ، وقد استدل الذين منعوه بالسنة ومببدأ سد الذرائع، خاص له قيود سبق بياهنا فيما مضى

وهو كالم ال ميس داللة احلديث على ، هذا احلديث ال يتناوله إذ هو يتقيد مبا مل يرد النهي عنه
 موضوعنا الذي حنن بصدده اطالقاً.

 يضاً ما رواه أبو أمامه بن سهيل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال:ومن ذلك أ
، من إمائهم خيبث هبا، فلم ي مرَع  احلي إال وهو على أمة، كان بني أبياتنا روجيل ضعيف خمدج

اضربوه ):فقال، فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلماً 
خذوا له عثكااًل فيه )فقال:، لو ضربناها مائة قتلناه، اهلل إنه أضعف مما حتسب فقالوا يا رسول، (حدَّه

وروى أبو داود ، قال ففعلوا.رواه أمحد وابن ماجه، (به ضربة واحدةمائة مشراخ مث اضربوه 
 مبعناه.وأخرجه أيضاً الشافعي يف كتابه األم.

بدليل أنه ، الواجب يف األصل وحمل الشاهد يف هذا احلديث أن الضرب بالعثكال ليس هو احلد
وإمنا هو واسطة شرعها اهلل ، عليه الصالة والسالم قال هلم قبل أن يرشدهم إىل هذا:اضربوه حده

 فقد صدق عليه حد احليلة السابق ذكره.، تعاىل للتوصل إىل إسقاط احلد يف حق مثل هذا الرجل
لواسطة خبصوصها مشروعة عند ألن هذه ا، وال ينافيه أنه خاض مبن كان جسمه ال يطيق احلد

وهو خارج عن حمل حبثنا كما ، فاستعماهلا يف غري ذلك توصل إىل الغرض مبا مل يشرع، الضرورة فقط
 سبق بيانه.
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بل العلة هي ، وليس صحيحاً أن يقال:إن علة سقوط احلد األصلي يف احلديث إذن هي الضرورة
 ملا احتيج إىل ضربه بالعثكال.ال علة.وإالَّ ، أما الضرورة فسبب، الضرب بالعثكال

بل بالواسطة اليت أمر هبا الرسول عليه الصالة ، الضرورة يف اإلسقاط غري مباشرذلك ألن تأثري 
لصدق أن الضرورة هي ، والسالم.نعم لو ثبت أن عدم حتمل اجلسم مسقط للحد بدون أي واسطة

إليه ضرورة وال جمال لتورية أو كالكذب حينما يلجأ اإلنسان ،  وال نظر إىل غريها، وحدها العلة
وعليه اتفق علماء الفقهاء من ، تعريض.ولكن احلديث ينص على الضرورة استعمال هذه الواسطة

 الشافعية واحلنفية واحلنابلة.
البد أن تكون مستندة إىل ضرورة ، على أن أي واسطة مشروعة تتخذ إلسقاط حكم أو تغيريه

نيب صلى اهلل عليه وسلم مل يرشد إىل بيع التمر بالدراهم مث شراء فال، أو حاجة وإالّ ملا كانت مشروعة
، إاّل استجابة حلاجة الناس يف احلصول على األجود من الطعام دون أن يقعوا يف إمث الربا، اجلنيب هبا

ومل يرشد السلف إىل املعاريض لإلحرتاز هبا عن الكذب إالَّ استجابة حلاجة الناس يف كثري من 
حق للغري أو نت املعاريض اليت يمبتغى هبا أكلسرت احلقائق أمام من يبحث عنها.ولذلك كااألحيان إىل 
حىت وإن كان ذلك مع الزوجة اليت أجاز الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، حمرمة قطعاً ، أخذ مال له

ال يلزم  وأما كذبه لزوجته وكذهبا له فاملراد به يف إظهار الود والوعد مبا"قال النووي: ، الكذب عليها
فأما املخادعة يف منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو هلا فهو حرام بإمجاع ، وحنو ذلك

 .وقال الغزايل يف اإلحياء بعد أن حتدث عن املعاريض وجواز استعماهلا:"املسلمني
ولكن التعريض ، ...فأما إذا مل تكن حاجة أو ضرورة فال جيوز التعريض وال التصريح مجيعاً "
 ."أهون

وهذا "فهذا احلديث أيضًا مما استشهد به اجلمهور على صحة احليل الشرعية:قال يف نيل األوطار: 
 (ِضغ ثاً  بَِيِدكَ  َوخ ذ  )العمل من احليل اجلائزة شرعاً وقد جوز اهلل مثله يف قوله: 

ه مجع ضغث فيه مائة مشراخ فضرب ب، ..فان خيف عليه من ذلك"وقال ابن قدامة يف املغين: 
ِلد وا)وقال:قد قال اهلل تعاىل: ، وأنكر مالك، وهبذا قال الشافعي، ضربة واحدة  مِّن  ه َما َواِحد   ك لَّ  فَاج 

 وهذه جلدة واحدة. َجل َدة ( ِمَئةَ 
 وقال ما نصه:، مث ساق هذا احلديث مستدالً به على املالكية
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مقام مائة كما قال اهلل تعاىل قلنا جيوز أن يقام ذلك يف حال العذر ، وقوهلم هذا جلدة واحدة"
وهذا أوىل من ترك حده بالكلية أو قتله مبا  (حَت َنث   َواَل  بِّهِ  فَاض ِرب ِضغ ثاً  بَِيِدكَ  َوخ ذ  ): يف حق أيوب

 ."ال يوجب القتل
ولو كان املرض ال يرجى زواله كالسل "وقال القاضي زاده يف حاشيته على فتح القدير ما نصه: 

ًا  فعندما وعند الشافعي يضرب بعمثكال فيه مائة مشراخ فيضرب به ، ضعيف اخللقةأو كان خدجلَّ
 ."دفعة

ومن ذلك أيضًا ما تواتر عن السلف من قوهلم:إن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب وما روي عن 
وما صح عنه صلى اهلل ، عمر رضي اهلل عنه أنه قال:أما يف املعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب

مما ال نريد اإلطالة بسرده ، ويف احلروب وسبلها، من استعماله املعاريض يف املزاح واملالطفةعليه وسلم 
وتفصيله.فهو كله ليس إالَّ توسطًا مبا هو مشروع لتحويل ما هو كذب يف الظاهر إىل الصدق وعدم 

 التأمث به.
ض إذا كان فيها ختلص من وإمنا جتوز املعاري"وال ينفع يف رد هذا الدليل قول ابن القيم رمحه اهلل: 

لو مل ميكن يف املعاريض ، ألننا نقول كما قلنا يف الدليل السابق" اخلليل هذه أخيتظامل كما قال 
ملا كانت واسطة مشروعة مع ما فيها من اإليهام ، حتقيق ضرورة أو حاجة أو ما هو مكمل ألحداما

كان مناط الصحة هو رفع الظلم أو حتقيق وألننا نقول أيضاً:إذا  ، واخلداع وحتويل الذهن عن املقصود
الضرورة أو احلاجة فلماذا مل جيز الكذب يف ذلك رأساً دون التجاء إىل املعاريض؟مع العلم أن الراجح 

وأن ترخيص النيب صلى اهلل عليه ، هو عدم جواز الكذب حىت عند احلاجة إذا أمكن اللجوء إليها
والكذب يف ، والرجل يكذب المرأته، الناس وسلم يف الكذب يف ثالث حاالت:اإلصالح بني

بدليل أنه عليه الصالة والسالم كان ، احلرب_إمنا هو حممول على أن يكونذلك بواسطة املعاريض
 يستعمل هذه الوسيلة أثناء احلرب مع ترخيصه يف الكذب فيها.

طة هي أو إسقاط حكم كان واجبًا بواس، أن استباحة أمر كان حمرماً فقد ثبت هبذه األدلة 
وال يضر أن تكون هذه الواسطة مشروعة لغري ذلك ، أمر صحيح ال غبار عليه، مشروعة يف األصل
ألن العربة حينئذ بتوفر ماهلا من ، إذا كانت مما ال مدخل للنية فيه صحة وفساداً ، يف عموم األحوال

 أركان وشروط فقط.
الثالث الذي علقه على صدور فعل فإذا خالع الرجل زوجته لتبني منه فتحلل بذلك من الطالق 

وال أثر لوقوع املعلق ، فكل من اخللع والنكاح الثاين صحيح، مث أعاد نكاحه عليها، منها إذا فعلته
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حلَّت لزوجها األول ما ، وطلقها بعد الدخول هبا، بآخروإذا طلقها ثالثاً مث تزوجت ، عليه بعد ذلك
وإذا أراد استبدل ذهب بذهب الثاين فالعقدان ، مل يدخل شرط الطالق أو التحليل يف صلب العقد

وإذا ارتكب الفاحشة وقصد التخلص من حدها بالتسرت وعدم اإلقرار واإلعرتاف فهو ، صحيحان
ختلص جائز صحيح.وإذا أراد استثمار مال عنده دون أن يقع يف إمث الربا فأعطاه ملن يضارب 

ط الشركة وأركاهنا فذلك عمل صحيح,وإذا أراد أو وضعه أسهمًا يف شركة وافية بشرو ، بالتجارة فيه
ما ليس متوافرًا عنده فتوصل إىل ذلك بعقد السلم فهو عقد صحيح..إىل آخر ما هنالك من بيع 

املنطبقة على ما ذكرناه.ولن جتد_لدى التأمل_أي فرق فيما بينها.إذ كلها ال يعدو أن يكون األمثلة 
 لوال هذه الواسطة. ، أمر كان حمرماً يف األصل للوصول إىل، توسطاً بشيء مشروع يف األصل

فال ريب أن استعمال لفظ احليلة يف هذه األمور مبعىن أهنا حتايل الرتكاب ، إذا تبني هذا
يريد من ورائها التخلص من احلرام مبا ألن الذي يستعمل هذه الوسائط إمنا ، احملرم_تعبري غري صحيح

إمنا ، يبيع الذهب بالعرض أو الدراهم ليشرتي به ذهبًا آخر فالذي، شرعه اهلل بدياًل له من احلالل
ذلك بقية األمثلة.ولذلك  لومث، يفعل ذلك ليتحصن هبذا العمل املشروع عن الوقوع يف الربا احملرم

مث ان هذه الطرق ليست حياًل يف "بعد أن حتدث عن بعض هذه األمثلة_: قال القسطالين ما نصه_
 بيع ربوي 

 ."ففي التعبري بذلك تسامح، بل حيلة يف متليكه لتحصيل ذلك، ألنه حرامجبنسه متفاضالً 
وجد أنه ما من حمرم هنى اهلل عنه إالَّ وشرع إىل جانبه مباحًا يغين ، ومن تأمل هذه الشريعة الغراء

فما من عمل مشروع يسلكه ، وذلك حىت ال تفوت املصاحل املرجوحة يف احملرمات إىل غري بدل، عنه
من " وهو يف احلقيقة حيلة لالستغناء هبا عن احلرام والتخلص منه.قال السرخسي رمحه اهلل: املسلم إالَّ 

يل  تأمل أحكام الشرع وجد املعامالت كلها هبذه الصفة.فإن من أحب امرأة إذا سأل فقال ما احليلة
، ال له اشرتهاوإذا هوى جارية فقال ما احليلة يل حىت أصل إليها؟يق، حىت أصل إليها؟يقال له تزوجها

وإذا كره صحبة امرأة فقال ما احليلة يل يف التخلص منها؟قيل له طلقها فإذا ندم وسأل احليلة يف 
قيل هلما احليلة يف ، قيل له راجعها وبعدما طلقها ثالثًا إذا تابت من سوء خلقها وطلبا حيلة، ذلك

، ا يكره يف احلقيقة أحكام الشرعذلك أن تتزوج بزوج آخر ويدخل هبا.فمن كره احليل يف األحكام فإمن
 وإمنا يقع مثل هذه األشياء من قلة التأمل.

يف هذه األمور إمنا يقصد هبا الوسيلة املشروعة أي يراد هبا أعم " احليلة"ومن هنا تعلم أن لفظ 
يف اخلالص من هذا األمل؟فهي تعين باختصار كقوهلم ما احليلة ،  معانيها اليت يستعملها عامة الناس
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الوسائل الشرعية.وإمنا يشمئز الذين ال يدققون يف احلقائق واملعاين من القول بصحة ما يسمى باحليل 
لكثرة استعماهلا ، ألن كلمة احليلة مرتبطة يف عامة أذهان الناس مبعىن اخلديعة والغش واملكر، الشرعية

 .يف ذلك بني الناس.ولكن هذه الكلمة هنا ليس من ذلك يف شيء كما مت بيانه
فلننتقل إىل بيان األمر ، وإذ قد انتهينا من بيان حكم ما يسمى باحليلة الشرعية ودليل ذلك

 ."وكل حيلة شرعية صحيحة" الثالث وهو ثالث األمور املتعلقة بتحرير املقدمة الثانية وهي
 :املقصود بالصحة 

والذي ، حبث احليلوهذا األمر هو أهم ما يتوقف على بيانه حل أصل اإلشكال الذي دعانا إىل 
 سبق عرضه يف أول هذا البحث.

هو الصحة يف ، يف غالب أحباث األصول والفقه أيضاً بل ، بالصحة هنافاعلم أن املقصود 
ويف ، وهي ما يعربون عنه  يف العبادات بكون الفعل مسقطًا للقضاء، القضاء وظاهر الفتوى

ألن كون ، يف كال النوعني خاصة بالدنياومثرة هذه الصحة املعامالت برتتب األثر املطلوب عليه.
أمر متعلق حبال الدنياإوكون العقود ، العبادة جمزئة ومربئة للذمة ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء

هو أيضًا أمر متعلق ، واملعامالت حمصلة شرعًا للتملك واستباحة األبضاع وجواز االنتفاع وحنو ذلك
 بالدنيا.

ثًا من الزوج الثاين صحيح إذا مل يشرتط يف العقدقصد التحليل فإذا قلنا إن زواج املطلقة ثال
واحلكم بانتفاء اإلمث ، الصداق بالدخولذلك أن األثر الشرعي يرتتب عليه من وجوب فمعىن ، وحنوه

وحل عود الزوجة إىل الزوج األول ، وثبوت حق إرث كل منهما من اآلخر لو استمر النكاح، بالوطء
 الدخول.إذا طلقها هذا بعد 

فمعناه أن األثر الشرعي ، وإذا قلنا إن اخللع الذي أريد به التحلل من تعليق الطالق خلع صحيح
عند من يقول إنه فسخ ال طالق واستحقاق الزوج للمال ، وفسخ للنكاح، يرتتب عليه من بينونة
قها به شيء ألهنا ومن مثراته أيضًا أهنا لو فعلت ما علق عليه طالقها ال يلح، الذي علق عليه اخللع

 وأهنا إذا عادت إليه إمنا تعود بعقد جديد.، خلية عن الزواج
وإذا قلنا إن بيع الذهب بعروض مث شراء ذهب آخر بذلك العروض أو بغريه صحيح رغم ما فيه 

فمعىن ذلك أن كل عقد منهما مستتبع لثمراته من انتقال ، من التوصل إىل تبادل ربويني متفاضلني
قبضه وثبوت حق خيار اجمللس وما إىل واملثمن وكون املبيع من ضمان املشرتي بعد ملكية الثمن 
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 ذلك.
وإذا قلنا إن خروج النصاب أو جزء منه من ملك صاحبه قبل حوالن احلول عليه بإنفاق أو هبة 

د أن ماله دون فمعىن ذلك أن جايب الزكاة لو جاء ووج، يسقط حق الزكاة فيه، صحيحة أو حنو ذلك
كاحلاكم ،  فإنه ال ميلك أن يأخذ منه زكاة ألنه ال ميلك نصابًا كامالً ، من قبل أن يتم احلول النصاب

فال ميلك أن حيكم له وإن كانت نفسه ، جيد األدلة الشرعية غري متوفرة إىل جانب أحد اخلصمني
 تسكن إىل أن احلق له.

د يف صيغة العقد مثنني خمتلفني وإذا قلنا إن بيع التاجر سلعته مبائة نسيئة بيع صحيح إذا مل يرد
فمعىن ذلك أن آثاره الشرعية تتحقق وال ميلك إمام أو حاكم أن مينعه حبجة ، لكل من احلال والنسيئة

 ذلك ألنه عقد بيع كامل الشروط واألركان...وهكذا دواليك بقية األمثلة.، أنه ربا
على أساس املصاحل ألننا لو  وهذه الصحة ال تتعارض كما قلنا مع احلكم بقيام أحكام الشريعة

وأبينا أن حنكم ، ذهبنا ننقب عن القصود ودخائل القلوب يف أمور توافرت أركاهنا وشروطها الظاهرة
ألغلقت عامة األسواق وأحجم الناس عن ، والنيات بصحتها إال بعد التأكد من سالمة القصود

ولفات بذلك من ، لسرائرلضعف حيلة اإلنسان يف االطالع على ا، التعامل بعضهممع بعضهم
وهذه هي احلكمة من أن اهلل تعاىل جعل اآلثار الدنيوية ، املصاحل أضعاف ما كان يتوخى توفريه

وذلك ما عرب عنه النيب صلى اهلل عليه ، لألحكام معلقة على ظاهر ما شرع هلا من أركان وشروط
 )فأحكم له على حنو ما أمسع(.وسلم بقوله يف احلديث: 

وهي ترتب آثار العمل عليه يف اآلخرة من إحراز الثواب والتجنب عن ، ديانةوأما الصحة 
ومدى ما ترتبط به املصاحل من ، فتلك حقيقة مناطها ما يف القلوب من النيات من جهة، العقاب

 جهة أخرى.
وبناء على ذلك نقول:ال خيلو صاحب الفعل إما أن يتفق قصده مع ظاهر عمله الذي اعترب 

ويف احلالة الثانية إما أن يكون قصده ، وذلك بأن يضمر قصدًا آخر، أن ال يتفقوإما ، صحيحاً 
 فاملسألة ذات أحوال ثالثة.، مرتبطاً مبصلحة راجحة أو ال

فإن عمله ، وهو من وافق قصده فعله وما شرعه الشارع من أجله، فأما أصحاب احلالة األوىل
الصحة يف درجات أمسى حسب رقي قصده يف مث قد ترقى هذه ، متصف بكال النوعني من الصحة

وهذا وإن كان_كما قال الشاطيب_إطالقاً ، وخلوصه عن شوائب الغرض واهلوى، درجات التعبد
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غريبًا ال يتعرض له علماء الفقه فقد تعرض له علماء التخلق كالغزايل وغريه وهو مما حيافظ عليه 
 السلف املتقدمون.

أضمر قصدًا آخر ولكنه مرتبط مبصلحة راجة ف تلك  وهو من، وأما صاحب احلالة الثانية
ألن مدار األحكام على املصاحل سواء يف حكم ، فهو أيضاً حمرز للصحة بكال معنييها، الصورة خاصة

 القضاء الدنيوي أو الديانة األخروي.
وصاحب هذه احلالة غري خمالف بقصده_يف حقيقة األمر_ملا شرع من أجله احلكم وإمنا املخالفة 

 ظاهر ما شرع من أجله يف أكثر األحوال.ل
، بزوجها وتعلقه هبامث جاء آخر فرأى مدى تعلق املرأة ، مثال ذلك ما لو طلق رجل امرأته ثالثاً 

فنكحها مث طلقها ، ورأى أهنالو عادت إليه التأم مشل قلبني متحابني وصلح بذلك حال أوالداما
 بقصد متكينها من العود إىل زوجها األول.

عقد النكاح خاليًا من املراوضة او اإلتفاق على هذا األمر ومن اشرتط قصد التحليل أو وكان 
بيد أنه ، التطليقإفهذا القصد هو يف الظاهر غري ما شرع من أجله النكاح والطالق يف أعم األحوال

وهي مصلحة ، هي احلاجة إىل ملّ مشل األسرة وحفظها من الشتات، قصد يستند إىل مصلحة راجحة
بل لعله ينال على ، فكل من نكاحه وطالقه صحيح قضاء وديانة، تربها الشارع ويتشوف إليهايع

ذلك ثواب السعي يف اإلصالح.وما يقال يف هذه الوسيلة يقال يف وسيلة اخللع أيضًا للتحلل من 
 الطالق املعلق.

كما قد يظن فال يصح أن يكون دلياًل على عكس هذا  )لعن اهلل احمللل واحمللل له(أما حديث 
أما محله ، يقال إنه عام أريد به اخلصوصأو ، ألنه إما أن حيمل على ظاهر ما فيه من العموم، البعض

سواء نوى ، ألن نكاح الزوج الثاين حملل لألول حبكم الشريعة، تفاقعلى الظاهر فغري صحيح باال
إذن من محله على  ذلك أو مل ينوه وال يعقل أن يكون عمله الشرعي هذا مناط لعن له فال بد

إمنا هو إدخال ، والذي ثبت النهي عنه بالدليل الشرعي، اخلصوص.وإمنا خيصص العام بدليل شرعي
فال بد أن يكون احلديث حممواًل على هذه ، اتفاق أو شرط مناف ألصل النكاح يف صلب العقد

 احلال.
حىت ، خوفًا من تسلط ظامل، ومثاله أيضًا أن يبيع الرجل أرضه أو سلعة له أو يهبها ممن يثق به

فهذا توسل بعمل مشروع ألمر غري الذي ، عاد فاشرتاها أو اسرتجعها منه، إذا اطمأن وذهب خوفه
ألنه قضى بذلك ، شرع له يف أعم األحوال.وهو إىل جانب كونه صحيحًا قضاء صحيح ديانة أيضاً 
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تفويت ملصلحة توازيها أو ترجح وليس يف استعانته على ذلك بعقد البيع ، حة معتربة من الشارعمصل
عليها.ومن هذا القبيل بيع الرجل طعامًا عنده ليعود فيشرتي به من نفس الطعام الذي باعه نوعاً 

ولكنه مع ذلك عمل ، فوسيلة البيع هلذا الغرض ليست مشروعة لذلك يف عامة األحوال، أجود
ها بذلك_وهي االستحصال صحيح ديانة إىل جانب كونه صحيحًا قضاء ألن املصلحة اليت حقق

على اجليد من الطعام_أهم مما قد يرتتب على استعمال عقد البيع لغري ما يستعمل من أجله يف أعم 
على أن هذا القصد اخلاص قد أرشد إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث ، األحوال

 يع املشروعة.السابق من أجل حتصيل هذه املصلحة فهو يدل على أهنا من فوائد الب
وهو من أضمر قصداً آخر يتضمن تفويت مصلحة راجحة فإن عمله ، وأما صاحب احلالة الثالثة
 ألنه استعمل ما هو وغضبه. أي إنه معرض بذلك لعقاب اهلل، غري صحيح بينه وبني اهلل تعاىل

 مشروع جللب مصاحل العباد يف هدم تلك املصاحل أو تقليلها.
حىت ينقص عن النصاب فال يتعلق به زكاة ، زءاً منه قبل تكامل احلولأن يهب ماله أو ج، مثاله

صحيحة قضاء كما قلنا حبيث ، مث يسرتجعه بعد ذلك.فهذه اهلبة إذا كانت وافية بشروطها املعروفة
فليس للساعي أن يأخذ زكاة ما تبقى من ماله.ولكنها هبة فاسدة بينه وبني اهلل ، ترتتب عليها مثراهتا

ل حق الزكاة معلقًا بعنقه وماله يسأل عنه يوم القيامة.وذلك ألن املصلحة اليت قضاها فيظ، عز وجل
 ال قيمة هلا أمام مصلحة الفقراء اليت فوهتا عليهم بذلك.، بوسيلة اإلهداء

ويكون قصده أن العشرين ، الرجل بعتك هذه السلعة نسيئة مبائة وعشرينومثاله أيضًا أن يقول 
األجل.والثمن احلقيقي ليس إالَّ مائة.فقد قلنا إن هذا العقد يف القضاء وظاهر إمنا هي يف مقابل 

وما دام قد استعمل لغرضه صيغة ، ألن املائة والعشرين كلها مذكورة يف مقابل السلعة، الفتوى صحيح
ولكنه أمام اهلل تعاىل ، صحيحة ال تدل بألفاظها على قصد الربا فإنه حيكم يف الظاهر مبوجب ذلك

 عامل بالربا ما دام قصده ذلك.مت
 ومنه أيضاً أن يكون املرهتن طامعاً يف االستفادة من الرهن لقاء ماله على الراهن من

مث يسقطها عنه بعد ، فيتوصالن إىل ذلك بأن يؤجره الراهن الرهينة بأجرة معلومة، دين 
اهن أن يؤجر الرهينة وألن للر ، ك.فهذا العمل صحيح قضاء ألن عقد الرهن خال من شرط الفائدةذل

ولكنه غري صحيح تدينًا إذا  )ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه(لقوله عليه الصالة والسالم: 
التوصل ، مادام قصده بذلك، وهو عدم جواز استفادة املرهتن من الرهينة، جرينا على رأي اجلمهور
 إىل فائدة مقابل الدين. 
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حبجة أن ، ته الشعواء على احليل الشرعية والقائلني هباوقد محل محل، ومن العجيب أن ابن القيم
ومن بينها ، من احليل اليت ال ضري فيها بنظرهراح يعدد بعد ذلك طائفة ، القصود حمكمة يف األعمال

فهي ليست أوىل هبا من احليل  فإن كان يقصد بالصحة الصحة يف ظاهر الفتوى، حيلة الرهن هذه
وإن كان يقصد الصحة ديانة فهي ليست بصحيحة ما دام القصد  ،األخرى اليت شدد النكري عليها

 هو االستفادة من الرهينة يف مقابلة الدين.
مث بيان حكمها ودليله من قواعد " احليل الشرعية" فإذا تأملت ما ذكرته من حترير املقصود بقوهلم

، أن هذا هو احلقعلمت  مث بيان املقصود بالصحة عند قولنا هي صحيحة، الفقه والكتاب والسنة
 وأنه ليس فيها ما خيالف كون األحكام قائمة على أساس املصاحل.

رأيت يف  ، كما أنك تأملت ذلك ورجعت إىل ما كتبه ابن القيم رمحه اهلل مطواًل يف هذا املوضوع
فإىل جاين التناقض الذي ذكرته يف كالمه عن أثر املقاصد يف ، كالمه تناقضًا واضطرابًا عجيبني

كما أنه أنكر صوراً من ،  ألمثلة اليت ساقها للحيل ناقض نفسه يف بعضا، األحكام وإفسادهاتصحيح 
 مث أجاز وصحح صوراً أخرى هي أحرى بالفساد والبطالن.، احليل

من اجلزء  292فقد قال يف ص ، فمن األول إنكاره التوسل باخللع للتحلل من ميني الطالق
مث أخذ يستدل على  "وباطلة على أصول أئمة األمصارعًا وهذه احليلة باطلة شر "الثالث ما نصه: 

، بطالهنا بكالم قاس مطول.ولكنه أخذ بعد ذلك يعدد خمارج من حتليل املطلقة ثالثًا بالزوج الثاين
من اجلزء الرابع ما نصه:  111ويفضلها عليه وجعل خمرج اخللع هذا واحدًا منها:فقد قال يف ص 

وهذا وإن كان غري ،  عند من جيوزه كأصحاب الشافعي وغريهماملخرج احلادي عشر خلع اليمني"
فإذا دعت احلاجة إليه أو إىل التحليل  ، جائز على قول أهل املدينة وقول اإلمام أمحد وأصحابه كلهم

مث أخذ يعدد عشرة أوجه يربر هبا هذه الوسيلة اليت قال عنها " كان أوىل من التحليل من وجوه عدة
 ا حيلة باطلة وأن الذين نقلوها عن األئمة هلم موقف أمام اهلل!!.يف اجلزء الثالث إهن

على طريقة حتليل املرأة لزوجها  األول بنكاح زوج آخر وإن مل جير يف ومن الثاين أنه شدد النكري 
حبجة أنه زواج ال يقصد منه ما شرع الزواج ، صلب العقد أي كالم عن التحليل أو اشرتاط للطالق

 بل التحليل. ، املعاشرة و املساكنة له وهو دواممن أج
 فما هي الوسيلة األخرى اليت بررها ودعا إىل استعماهلا لنفس هذا الغرض؟

إذا وقع الطالق الثالث باملرأة وكان دينها ودين وليها "من اجلزء الرابع ما نصه:  45قال يف ص 
ال حيلها وال يطيبها بل يزيدها  وزوجها املطلق أعز عليهم من التعرض للعنة اهلل ومقته بالتحليل الذي
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فاشرتى به مملوكًا مث خاطبها ، فلو أهنا أخرجت من ماهلا مثن مملوك فوهبته لبعض من تثق به، خبثاً 
ومل يكن هناك حتليل ، انفسخ النكاح، على مملوكه فزوجها منه فدخل هبا اململوك مث وهبها إياه

 ."مشروط وال منوي ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج
كل عقد منها ينطبق عليه ما أنكر حيلة ،  فهذه الوسيلة الثانية حيلة مركبة من ثالثة عقود

غريه. فاألول منها عقد هبة وهو أن العاقد مل يقصد ما شرعه اهلل وإمنا قصد به ، التحليل من أجله
هي إمنا و ، مثن مملوك من الزوجة لبعض من تثق به_على حد تعبريه_ كي يشرتي به عبداً يزوجها منه

وقصدت شرطاً لو صرح به يف العقد لكان مفسداً له.والثاين منها عقد ، قصدت به هبة صورية حمضة
وال وليها أرادوا هبذا العقد ما ، ومن الواضح أنه ال السيد املالك وال املرأة، نكاح املرأة على اململوك

 شرع الزواج من أجله من دوام املعاشرة واملساكنة.
وال الشرتاط التطليق ، وذلك ألنه ال داعي لنيته، اململوك فال ينفعه أنه مل ينو التحليلأما الزوج 

ميلك فسخ النكاح عليه  ، للمملوك والذي أذن له يف نكاحها عليه.فإن السيد الصوري الذي خطبها
فهو هبة  إ أما العقد الثالث يف هذه احليلةطأ عليها كما لو كان ميلك الطالققهرًا عنه باهلبة املتوا

ومن الواضح أن الواهب مل يقصد هببته ما وضع اهلل ، لسيدته احلقيقيةأي ، املالك هذا اململوك لزوجته
 كما أن املرأة مل تقصد بقبوهلا هذه اهلبة إالَّ ذلك.،  وإمنا قصد هبا فسخ النكاح، اهلبة له

موجودة  ، الزوج اآلخر فأنت ترى أن العلة اليت من أجلها أنكر ابن القيم وسيلة التحليل بنكاح
حترزًا من الوقوع حتت طائلة اإلمث ، مكررة ثالث مرات يف هذه احليلة اليت أعجب هبا ودعا إليها

 والتعرض ملقت اهلل بسبب التحليل.
 ولعل من أهم ما جعل يف كالم ابن القيم هذا االضطراب أمرين رئيسني:

فتسللت يف غضون كالمه تلك ، لشرعيةأحداما:أنه مل حيرر وحيدد ما قصده اجلمهور باحليل ا
فاستشهد بإنكاره هلا على ، وهي ما استعملت فيها وسائط غري مشروعة، احليل اليت مل يقل أحد هبا

 وأخذ املشروع جبريرة غري املشروع. ، إنكار عامة أو معظم احليل أو الوسائل األخرى
املعنيني السابق ذكراما ممتزجني يف فأصبح كال ، ثانيهما:أنه مل حيدد قصده من الصحة أو البطالن

وإىل أن اهلل عز ، ونظر إىل ما قد يضمره الرجل من مقاصد غري مشروعة، ذهنه عند حديثه عن احليل
وجل مطلع على النيات وأنه حياسب عباده يوم القيامة على أساسهاإوتغلبت هذه النظرة على 

فقد اجنذب يف معظم فجعلها هي وحدها مناط الصحة والفساد يف األعمال.ومع ذلك ، تفكريه
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إىل اعتبار الصحة والفساد مبعناها ، األمثلة اليت ساقها للحيل السائغة يف نظره واليت تربو على املائة
 يف ظاهر القضاء والفتوى.

لكنهم ضيقوا سبيل األخذ هبا وأما املالكية فإهنم مل ينكروا أصل ما يسمى باحليل الشرعية و ، هذا
بناء على مبدئهم الذي توسعوا يف األخذ به وهو مبدأ سد الذرائع. ولقد أوضح الشاطيب يف موافقاته 
 احملاذير اليت يف احليل الشرعية من وجهة نظر املالكية ولكنه قال بعد ذلك ما نصه:

هدم أصاًل شرعيًا وناقض مصلحة  ما، فإذا ثبت هذا فاحليل اليت تقدم إبطاهلا وذمها والنهي عنها"
فإن فرضنا أن احليلة ال هتدم أصاًل شرعيًا وال تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها فغري ، شرعية

 ."داخله يف النهي وال هي باطلة
فاخلالف ، فهذا الدستور الذي يقوله الشاطيب هو نفس ما اعتربه مجاهري العلماء يف هذا املوضوع

يف بعض التفضيالت املرتبطة مبا اختلف فيه العلماء من قواعد الفقه واألصول أو  املوجود إذن إمنا هو
 .واهلل تعاىل أعلمجبزئيات تطبيقية.

 


