مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون

حكم الحيل
في الفقه االسالمي
إعداد :
الدكتور عماد أموري جليل
المدرس بقسم اللغة العربية

كلية التربية  /جامعة ديالى

()742

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون

 بسم الله الرحمن الرحيم 



المقدمة 

الحمد هلل الذي يفتتح كؿ كتاب باسمه  ،والذي مػا مػف ءػإال وي ويسػبح بحمػد
 ،وماانتص ػػؼ المظموم ػػوف وي ب دل ػػه  ،وماون ػػاال الك ػػوف وي بن ػػور و ػػه  ،وم ػػا رزؽ
ال باد وي بفنمه  ،وماانتصر ديف ايسالـ وي ب ند .
وصمى اهلل عمى سيدنا محمد الصادؽ الوعد األميف المب وث رحمػ لم ػالميف ،
وعمى آله  ،وصحبه  ،وتاب ي ـ  ،ومف تب ـ بإحساف الى يوـ الديف و م يف .
وما ب د :
فمػػـ تصػػؿ ء ػري

مػػف الء ػ ار وي وم ػ مػػف األمػػـ مثػػؿ ماوصػػمت اليػػه ء ػري تنا

وومتنا مف ال زة  ،والكرام  ،والم د  ،والفنؿ  .فءري تنا ايسالمي خيػر الءػ ار مػف
حيػػث اسػػتي اب ا ل ميػ

وانػػب الحيػػاة  .فمػػـ تتػػرؾ ءػري تنا ءػػي ا وي ونظمتػػه بمػػا يال ػػـ

حيػػاة اينسػػاف وعال اتػػه مػ اآلخػريف  .فكانػػت بحػػؽ ءػري

كاممػ صػػالح لكػػؿ زمػػاف

ومكاف  .وومتنا خير األمـ مػف حيػث ون ػا تمسػكت ب ػذ الءػري

ودػذا الػديف ال ظػيـ ،

فمءػػت وادتػػدت عمػػى نػػور ايسػػالـ  ،فاسػػتح ت وف تكػػوف خيػػر األمػػـ ػػاؿ اهلل  : 
كنتـ خير وم وخر ت لمناس تػممروف بػالم روؼ وتن ػوف عػف المنكػر وت منػوف بػاهلل 

(ٔ).

ودذ الءري

عال ت مي

وانب الحيػاة ال مميػ ب مػـ ي ػرؼ ب ػ( عمػـ الف ػه )

 ،حيػػث نظػػـ الف ػػه ايسػػالمإ ءػ وف المسػػمـ مػػف ووؿ يػػوـ فػػإ حياتػػه الػػى ب ػػد مماتػػه .
كيػػؼ ي  ،و ػػد حمػػؿ لػواال دػػذا الػػديف ودػػذ الءػري

سػػيد الخمػػؽ وحبيػػب الحػػؽ الرسػػوؿ

الك ػ ػريـ محمػ ػػد  ، ومػ ػػف ب ػ ػػد خمفػ ػػا ال ارءػ ػػدوف  ،وآؿ بيتػ ػػه الطػ ػػادريف  ،وصػ ػػحابته
المي ػػاميف ( رن ػػإ اهلل ت ػػالى ع ػػن ـ و م ػػيف )  ،وم ػػف ب ػػددـ األ مػ ػ األع ػػالـ حي ػػث
توسػ الف ػه ايسػالمإ عمػػى ويػدي ـ توسػ ا كبيػ ار  ،فػػمثرح الحيػاة ال مميػ بكافػ األحكػػاـ
التػ ػػإ ت ػ ػػالح وانػ ػػب الحيػ ػػاة المختمف ػ ػ  ،وتن ػ ػ الحمػ ػػوؿ لكػ ػػؿ مءػ ػػكم توا ػ ػػه األم ػ ػ
ايسالمي .
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وفإ دذ الفترة ظ ر مونوع كانت لػه ودميػ بػارزة لػدح الف ػاال ودػو مونػوع
( الحيػػؿ )  ،الػػذي دارت حولػػه الكثيػػر مػػف اآلراال والمنا ءػػات فيمػػا بػػيف ال ممػػاال بػػيف
م يد ل ا  ،وم ارض  .و د استغؿ دذا المونوع ب ض مرنى ال موب وسػوو اسػتغالؿ
حيث اتخذو وسيم لمتخمص مف األحكاـ الءرعي عمى مر ال صور .
وكاف مف وسباب اختياري ل ذا المونوع :
ٔ .مػػا دار حولػػه مػػف المنا ءػػات وال ػػدؿ والءػػب ات  ،فػػمردت وف وبػػيف فيػػه ال ػػوؿ
الفصؿ .
ٕ .ما ل ذا المونوع مف ودمي وحيوي فإ كؿ زماف ومكاف .
ٖ .وف دذا المونوع لـ يفرد بالبحث والدراس بصورة مست م ػ حسب عممإ ػ .
متنػػإ وتنػػاوؿ دػػذا المونػػوع ليكػػوف مػػدار بحثػػإ .

ف ػػذ ودػػـ األسػػباب التػػإ

و ػػد تناولتػػه مػػف الناحي ػ النظري ػ ي مػػف الناحي ػ التطبي ي ػ التفصػػيمي ؛ ألف األحك ػػاـ
التفصيمي المت م ب ذا المونوع كثيرة دا ييس ا دذا البحث الم تنب .
و د سمت بحثإ عمى  :م دم  ،وثالث مباحث  ،وخاتم .
بينت فإ الم دم ودمي المونوع  ،ووسباب اختياري له  ،وت سيمإ لمبحث .
ومػػا المبحػػث األوؿ ف ػػد تناولػػت فيػػه ت ريػػؼ الحيػػؿ لغ ػ واصػػطالحا  ،واأللفػػاظ
مته بيانػا

ذات الصم  ،ونءمت ا  ،و د

مته عمى مطمبيف  .وما المبحث الثانإ ف د

أل سػػاـ الحيػػؿ وحكم ػػا  ،و ػػد

متػػه عمػػى مطمبػػيف  .ومػػا المبحػػث الثالػػث  :ف ػػد

متػػه

لبي ػػاف ح ي ػ ػ وت ػػاـ الن ػػاس لمحنفيػ ػ ب ػػمن ـ د ػػـ وص ػػحاب الحي ػػؿ وح ػػددـ  ،ود ػػـ ال ػػذيف
استخدمودا لم روب مف وحكاـ اهلل  ،وتنيي ا لءرعه  ،والرد عمى ذلؾ .
وما الخاتم ف د لخصت في ا ودـ النتا ح التإ توصمت الي ا مف خالؿ البحث
ووخي ار فإننإ وسمؿ اهلل ت الى وف ي ؿ دػذا ال مػؿ خالصػا لو ػه الكػريـ  ،ووف
يت بمػػه منػػإ  ،ووف ي مػػه فػػإ صػػحيف وعمػػالإ يػػوـ ال يام ػ  .وصػػمى اهلل عمػػى سػػيدنا
محمد  ،وعمى آله وصحبه وسمـ .

( المبحث األول )



تعريف الحيل لغة واصطالحا  ،واأللفاظ ذات الصلة  ،ونشأة
الحيل 
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 المطلب األول  :تعريف الحيل لغة واصطالحا  ،وااللفاظ ذات
ـ تعريف الحيل لغة :

الصلة 

ِ
ِ
الحػ ِ
ايحتِيػ ِ
الحولَػ ِ ،
اسػػـ مػػف ْ
ػوؿ و َ
كالحيػ ِػؿ و َ
ػاؿ َ ،
الحَيػػؿ  :م ػ حيمَػ  ،و َ
الحيمَػ ا ْ
ِ
الحوي ػ اؿ
الح ْولَ ػ ا والحيمَ ػ ا و َ
وص ػماه ال ػواو  ،وانمػػا ان مبػػت ال ػواو يػػاال ينكسػػار مػػا بم ػػا  ،و َ
و ْ
والمحالَ ا والمحا اؿ و ِ
اي ْحتيػا اؿ والتح َح ُػو اؿ والتح َحُيػ اؿ  :الحػذؽ  ،و ػودة النظػر  ،وال ػدرة عمػى
َ
َ
ِ
ِ
الحي ػ اؿ و ِ
ِ
ِ
ن ػ ُـ
الحػ ا
وي َ
وح ػوال ُإ ا
ػيالت  :ا مػػوعا حيمَ ػ  .ور ا ػػؿ احػ َػوؿ َ ،
التصػػرؼ  .والحػ َػو اؿ و َ
ايحتيػ ِ
وحَيػ اؿ منػػه ،
وحػ َػو اؿ منػ َ
وحػ حػولِ ٌّإ  :ءػ ا
ؾوْ
وحَيمَػػها ودػػو ْ
وح َولَػػها و ْ
ػاؿ  .ومػػا ْ
ػديد ْ
وح َوْلػ َػوؿ ا
َ
احتَِيػاؿ
وح َولَػها وي ػاؿ مػا لػه حيمػ وي َم َحالَػ وي ْ
وحَيمَػها لغػ فػإ مػا ْ
وي وكثر حيم  ،وما ْ
(ٕ)
الحػ ْػوؿ وال ػ حػوة (ٖ) .والحيمػ مػػف
وي َم َحػػاؿ بم نػػى واحػػد  .ويحيمػ َ :م ْف مػ وَينػػا مػػف َ
التحػوؿ ؛ ألف ب ػػا يتحػػوؿ مػف حػػاؿ ولػػى حػاؿ بنػػوع تػػدبير ولطػؼ  ،ويحيػػؿ ب ػػا الءػػإال

عف ظادر (ٗ).

وعميه ف د عرف ا ال ر انإ ب ولػه  :ودػإ التػإ تحػوؿ المػرال عمػا يكردػه ولػى مػا

يحبه (٘).

وعرف ػػا المن ػػاوي  :والحيمػ ػ م ػػا يتوص ػػؿ ب ػػه ول ػػى حالػ ػ م ػػا ف ػػإ خفيػ ػ  ،ووكث ػػر

است ماله فيما فإ ت اطيه خبث  ،و د يست مؿ فيما فيه حكم (.)ٙ

وعرف ا ال ونوي  :الحيم دإ ما يتمطؼ به لػدف المكػرو  ،وو ل مػب المحبػوب

 ،وي يترفؽ به  ،والترفؽ خالؼ الت سؼ (.)ٚ
وعرف ػػا الفيػػومإ ِ :
الحيمَ ػ ا  :الحػػذؽ فػػإ تػػدبير األمػػور ودػػو ت ميػػب الفكػػر حتػػى
ي تدي ولى الم صود (.)ٛ

ـ تعريف الحيل اصطالحا :
ع ػػرؼ اب ػػف دامػ ػ الم دس ػػإ الحي ػػؿ ب ول ػػه  ( :وف يظ ػػر ع ػػدا مباح ػػا يري ػػد ب ػػه
محرمػػا  ،مخادع ػ وتوسػػال ولػػى ف ػػؿ مػػا حػػرـ اهلل  ،واسػػتباح محظو ارتػػه  ،وو وس ػ اط
وا ب  ،وو دف حؽ  ،ونحو ذلؾ ) (.)ٜ
(ٓٔ).

وعرف ا ابف ن يـ  ( :الحيؿ ما يكوف مخمصا ءرعيا لمف وبتمػإ بحادثػ دينيػ )
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وعرف ػػا ابػػف ػػيـ ال وزيػ ب ولػػه  ( :ونػػه مابمػػب عمي ػػا ػ وي الحيمػ

ػ بػػال رؼ

اسػػت مال ا ف ػػإ س ػػموؾ الطػػرؽ الخفيػ ػ الت ػػإ يتوصػػؿ ب ػػا الر ػػؿ الػػى حص ػػوؿ برن ػػه
بحيػػث ييػػتفطف لػػه وي بنػػوع مػػف الػػذكاال والفطنػ  ،وسػواال كػػاف الم صػػود ومػ ار ػػا از وو

محرما ) (ٔٔ).
(ٕٔ).

وعرف ا ابف ح ر ال س النإ  ( :دإ مايتوصؿ به الى م صود بطريؽ خفػإ )

ولمو وؼ عمى الت ريؼ الد يؽ لمحيؿ يبد مف منا ء دذ الت اريؼ :
فت ريؼ ابف دام الم دسإ (رحمه اهلل) المت دـ

ؿ الحيؿ مايتوصؿ ب ا الػى

محػػرـ  ،واف كػػاف ظادردػػا مباحػػا،ف و حصػػر الحيػػؿ بػػالتإ ت ػ دي الػػى الحػػراـ  ،ودػػذ
الحيػؿ محرمػ ط ػا ػ كمػا سػيمتإ ػ  ،ف ػد تنػاوؿ الحيػؿ باحػدح و سػام ا  .ومػا ت ريػؼ
ابػػف ن ػػيـ ( رحمػػه اهلل ) ف ػػو اآلخػػر تنػػاوؿ سػػما واحػػدا ودػػو الحيػػؿ الءػػرعي  ،التػػإ
يتوصؿ مف خالل ا الى مخمص ءرعإ عند و وع اينساف فإ حػرج ونػيؽ  ،وودمػؿ
ال سـ اآلخر  .فكؿ مف الت ريفيف لـ يكف ت ريفا ام ا .
ومػػا ت ريػػؼ ابػػف ال ػػيـ  ،وابػػف ح ػػر ( رحم مػػا اهلل ) ف ػػد كػػاف ت ريف مػػا لمحيػػؿ
ت ريفػ ػػا ام ػ ػػا مان ػ ػػا  ،و ػ ػػد ءػ ػػمؿ مي ػ ػ و سػ ػػاـ الحيػ ػػؿ بنوعي ػ ػػا ( الءػ ػػرعي  ،وبيػ ػػر
الءػػرعي )  ،فكػػاف ت ريف مػػا دػػو األنسػػب واألءػػمؿ  .وت ريػػؼ ابػػف ال ػػيـ دػػو الت ريػػؼ
األدؽ واألر ػػح لبيػػاف م نػػى الحيػػؿ فػػإ ايصػػطالح ؛ ألنػػه اسػػتوعب و سػػاـ الحيػػؿ ،
بغػ ػػض النظػ ػػر عػ ػػف كون ػ ػػا مءػ ػػروع وو بيػ ػػر مءػ ػػروع  .فالػ ػػذي يحػ ػػدد حكم ػ ػػا دػ ػػو
م صػػددا ووثردػػا  ،وف كػػاف ػػا از ف ػػإ ػػا زة ومءػػروع  ،واف كػػاف بيػػر ػػا ز ف ػػإ
بير مءروع ومحرم .
و وؿ :
ما داـ الناس د ت ارفوا عمى وف الحيم دو ذلؾ األمر الممنوع والمذموـ ءػرعا
 ،ومػػف عمػػؿ ب ػػا ف ػػو مخطػػم وآثػػـ  ،وممػػا ي يػػد دػػذا مػػا ورد عػػف ابػػف ال ػػيـ ب ولػػه ( :
ووخػػص مػػف دػػذا اسػػت مال ا فػػإ التوصػػؿ الػػى الغػػرض الممنػػوع منػػه ءػػرعا وو ع ػػال وو
عػػادة  ،ف ػػذا دػػو الغالػػب عمي ػػا فػػإ عػػرؼ النػػاس  ،فػػإن ـ ي ولػػوف  :فػػالف مػػف وربػػاب
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الحيػػؿ  ،ويت ػػاممو فإنػػه متحي ػػؿ  ،وو فػػالف ي مػػـ النػػاس الحي ػػؿ  .ودػػذا مػػف اس ػػت ماؿ

المطمػػؽ فػػإ ب ػػض ونواعػػه  ،كالداب ػ والحي ػواف  ،وبيردمػػا ) (ٖٔ) .فػػال بػػد مػػف ون ػ

تسػػمي وخػػرح ل ػػذ الطػػرؽ الخفيػ نميػػز مػػف خالل ػػا بػػيف الحيػػؿ الءػػرعي ( ال ػػا زة ) ،
والحيؿ بير الءرعي ( المحرم )  .فيب ى مثال اسػـ الحيػؿ عمػى الحيػؿ بيػر الءػرعي
 ،لت ارؼ الناس عمي ا  ،والحيػؿ الءػرعي نختػار ل ػا اسػما آخػر مثػؿ  ( :المخػارج ) ،
كمػػا وطم ػػا ب ػػض ال ممػػاال  ،وو ( المفتػػات الءػػرعي )  ،وو ودػػو األنسػػب تسػػميت ا بػ ػ (
النكت ػػات

(ٗٔ)

الء ػػرعي ) ؛ ألف المت ػػارؼ عمي ػػه وف الحي ػػؿ الء ػػرعي ونم ػػا د ػػإ مس ػػا ؿ

لطيف ػ وخر ػػت بػػذكاال وفطن ػ ت بػػر عػػف مػػدح وتسػػاع ع مي ػ وفكػػر صػػاحب ا  .وحتػػى
ييختمط النوعاف فيتخذ الناس ذري

يفساد دذا الديف ال ظيـ .

ول ػذا يسػإال الكفػػار والمنػاف وف ومػف فػػإ مػوب ـ مػرض الظػػف بايسػالـ والءػػرع
الػػذي ب ػػث اهلل بػػه رسػػوله  ، حيػػث ظن ػوا وف دػػذ الحيػػؿ ممػػا ػػاال بػػه الرسػػوؿ . 
وعمم ػوا منا نػػت ا لممصػػالح منا ن ػ ظػػادرة  ،ومنافات ػػا لحكم ػ الػػرب وعدلػػه ورحمتػػه
وحمايتػػه وصػػيانته ل بػػاد  ،فإنػػه ن ػػادـ عمػػا ن ػػادـ عنػػه حمي ػ وصػػيان  .فكيػػؼ يبػػيح
ل ـ الحيؿ عمى ماحمػادـ عنػه و وكيػؼ يبػيح ل ػـ التحيػؿ عمػى وسػ اط مافرنػه عمػي ـ
 ،وعمػ ػػى ونػ ػػاع الح ػ ػػوؽ التػ ػػإ وح ػ ػػا عمػ ػػي ـ لب ن ػ ػ ـ ب نػ ػػا ل يػ ػػاـ مصػ ػػالح النػ ػػوع
اينسانإ التإ يتتـ ويبما ءرعه (٘ٔ).

ودػػذا حػػؽ فػػإف الحيػػؿ ت طػػإ الح ػ ألعػػداال ايسػػالـ كػػإ يتء ػد وا بكػػالـ فػػارغ
ند ايسالـ  .عمى وننا ي ب وف نميز فيما بػيف الحيػؿ الءػرعي  ،وبيػر الءػرعي .
فكم ػػا وف لمحيػ ػػؿ بي ػػر الءػ ػػرعي تمثيردػ ػػا الس ػػإال عمػ ػػى الءػ ػري

ايسػ ػػالمي  ،فالمحيػ ػػؿ

الءرعي وينا تمثيردا ايي ابإ مسادم من ػا فػإ وثػراال الف ػه ايسػالمإ بمحكػاـ ديػدة
تصمح لمناس فإ كؿ زماف ومكاف .

ـ األلفاظ ذات الصلة :

ِ
ؼ،
ص حػر ا
الص ْرؼ  :اؿ ب ض المغويوف الصرؼ  :الحيمػ  ،ومنػه يػؿ فػالف َيتَ َ
َٔ .
ِ
نص ار .)ٔٚ( )ٔٙ( 
وَي َي ْحتا اؿ  .اؿ المّه ت الى   :فَما تَ ْستَطي ا َ
صرفا وي ْ
وف َ
ٕ .الكيػػد ِ :
الحيمَ ػ ا وبػػه فا َسػػر َولَػػه ت ػػالى   :فَ َ َم ػ َ َك ْيػ َػد ا ثاػ حـ وَتَػػى  ، )ٔٛ( و ولػػه
()ٜٔ
يحتَالوا احتَِياي (ٕٓ).
ت الى :
 فََي ْكي ادوا لَ َ
ؾ َك ْيدا  ، وَي فَ ْ
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ِ
الح ْرب (ٕٔ).
 :التحدبير والحيمَ ا فإ َ
 :وصػؿ الخدعػ وخفػاال الءػإال وو الفسػاد  .ويػراد ب ػا وظ ػار مػا يػبطف

خالفػػه  ،وراد ا ػػتالب نف ػ  ،وو دف ػ نػػر  ،وي ي تنػػإ وف يكػػوف ب ػػد تػػدبر ،
ونظػػر  ،وفكػػر  ،ودػػذا مػػا يفر ػػه عػػف الحيم ػ  .ف ػػو بم نػػى الخدي ػ  ،وكػػذلؾ
الخالب (ٕٕ).

٘ .الغرور  :وي اـ يحمؿ اإلنساف عمى ف ؿ ما ينر (ٖٕ).
 .ٙالتػػدبير  :ودػػو ت ػػويـ األمػػر عمػػى مػػا يكػػوف فيػػه صػػالح عا بتػػه  .ووصػػمه مػػف
الػػدبر  ،وودبػػار األمػػور عوا ب ػػا  .فيءػػترؾ التػػدبير والحيم ػ  ،مػػف حيػػث وف فػػإ
كػػؿ وحال ػ ءػػإال مػػف

ػ ولػػى

ػ وخػػرح  ،واخػػتص التػػدبير بمػػا يكػػوف فيػػه

صالح ال ا ب  ،وما الحيم فت ـ الصالح والفساد (ٕٗ).

 .ٚالتوري ػ والت ػريض  :ودػػإ وف تطمػػؽ لفظػػا ظػػاد ار فػػإ م نػػى  ،وتريػػد بػػه م نػػى
آخر يتناوله ذلؾ المفظ لكنه خالؼ ظادر  .ووصؿ التوري السػتر  ،والت ػريض

خالؼ التصريح (ٕ٘).

 .8الذري ػ ػ  :الوس ػػيم ول ػػى الء ػػإال  ،وس ػػد الذري ػ ػ طػ ػ األس ػػباب المباحػ ػ الت ػػإ
يتوصؿ ب ا ولى المحرـ (.)ٕٙ

 المطلب الثاني  :نشأة الحيل 
ي يمكػػف تحديػػد زمػػف م ػػيف لنءػػمة واسػػتخداـ الحيػػؿ  ،ولكن ػػا وثيػػرت وانتءػػرت
بصورة واس

 ،ول م الي ا ال مماال  ،وتكمموا عن ا فإ مدة ووا ؿ ال ػرف الثػانإ ال ػري

الى منتصؼ ال رف ال ارب ال ري  .ودإ نفس المدة التإ بدو ب ػا تػدويف السػن النبويػ
والف ه ايسالمإ .
كمػػا ءػ دت دػػذ الفتػرة ون البػػا فكريػػا وعمميػػا حيػػث دخمػػت الفمسػػفات األ نبيػ ،
ووثرت تػمثي ار واسػ ا فػإ الفكػر ايسػالمإ  .وكثػرت الفتوحػات ايسػالمي فػإ تمػؾ الفتػرة
لنءر دعوة ايسالـ فإ كافػ ور ػاال األرض  ،ففػتح المسػمموف مػدنا كثيػرة تختمػؼ فيمػا
بين ػػا فػػإ الث اف ػ وطبي ػ األرض والسػػكاف  .فظ ػػرت ح ػوادث وو ػػا
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الػػى بيػػاف الحكػػـ الءػػرعإ في ػػا  ،ولػػـ تكػػف النصػػوص ص ػريح فػػإ بيػػاف وحكػػاـ دػػذ
الو ػ ػػا

 ،فالنصػ ػػوص متنادي ػ ػ  ،والو ػ ػػا

واألحػ ػػداث بيػ ػػر متنادي ػ ػ  .فػ ػػاحتيح الػ ػػى

اي ت اد لبياف وحكام ا  ،فمدح ذلؾ الى ظ ور كبػار األ مػ الم ت ػديف الػذيف اعتػرؼ
ل ـ م ور المسمميف بالزعام والريادة .
وتمػػؾ الفتػرة كانػػت فتػرة ازددػػار فكػػري وحنػػاري كبيػػر ػػدا  .فم ػػد ظ ػػر األ مػ
األرب ػ رحم ػػـ اهلل  ،وولفػػت الم لفػػات المختمف ػ فػػإ ءػػتى ال مػػوـ  ،ونءػػمت المػػذادب
ايسػػالمي المت ػػددة  ،وكثػػر الف ػػاال وال ممػػاال  ،وكثػػرت المنا ءػػات والمنػػاظرات واآلراال
حػػوؿ المسػػا ؿ الف ي ػ المختمف ػ  ،فكػػانوا ين ػ وف الحمػػوؿ المناسػػب لبيػػاف وحكػػاـ دػػذ
الو ا

والمست دات .
وفػإ خنػـ دػذ التغييػرات وثيػرت مسػمل الحيػؿ  ،حيػػث و ػد مػف ونػ لمنػػاس

كتابا سما ( :كتاب الحيؿ) ( .)ٕٚوعمى دذا فاليمكف ال زـ بمن ا نءمت فإ تمؾ الفتػرة
وو وي فتػ ػرة كان ػػت  ،فالحي ػػؿ ت تم ػػد عم ػػى الفطنػ ػ وال ػػذكاال  ،ودم ػػا ص ػػفتاف مالزمت ػػاف
لػػب ض النػػاس منػػذ الخمػػؽ األوؿ  ،وعمػػى مػػر ال صػػور  .و ػػد ورءػػد اهلل  فػػإ كتابػػه
الكػ ػريـ ب ػػض ونبي ػػاال ( عم ػػي ـ الس ػػالـ ) يس ػػتخداـ الحي ػػؿ

()ٕٛ

لمخ ػػروج م ػػف الن ػػيؽ

والحػػرج الػػذي ون ػ وا ونفس ػ ـ فيػػه بطري ػ ءػػرعي دوف مخالف ػ ألمػػر اهلل ( .)ٕٜوكػػذلؾ
نالحػػظ وف الرسػػوؿ  ػػد ورءػػد الػػى ب ػػض دػػذ الحيػػؿ والمخػػارج فػػإ ب ػػض وحاديثػػه

(ٖٓ) .وكػػذلؾ فػػإ عصػػر الخمفػػاال ال ارءػػديف  ، والػػذيف مػػف ب ػػددـ  .ولكن ػػا انتءػػرت
كمػػا بينػػا فػػإ عصػػر األ مػ الم ت ػػديف  ،حيػػث وفتػػى بب ن ػ ا ب ػػض الف ػػاال  ،وولفػػت
في ا ب ض الكتب .

( المبحث الثاني )



أقسام الحيل وحكمها 

تن سػػـ الحيػػؿ باعتبػػار مءػػروعيت ا ولػػى حيػػؿ مءػػروع  ،وحيػػؿ محرم ػ  .ودػػو
عمى مطمبيف :
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 المطلب األول  :الحيل الشرعية 
الحيػػؿ المءػػروع  :ودػػإ الحيػػؿ التػػإ تتخػػذ لمػػتخمص مػػف الم ػ ثـ لمتوصػػؿ ولػػى
الح ػػالؿ  ،وو ول ػػى الح ػػوؽ  ،وو ول ػػى دفػ ػ باط ػػؿ  ،ود ػػإ الحي ػػؿ الت ػػإ ي ت ػػدـ وص ػػال

مءروعا  ،وي تنا ض مصمح ءرعي  .ودإ ثالث ونواع (ٖٔ):

و ػ وف تكوف الحيم محرم  ،وي صد ب ػا الوصػوؿ ولػى المءػروع  .مثػؿ  :وف يكػوف لػه
عمػى ر ػؿ حػؽ في حػد وي بينػ لػه  ،في ػيـ صػاحب الحػؽ ءػاددي زور يءػ داف بػػه ،
وي ي ممػػاف ثبػػوت دػػذا الحػػؽ  .ومتخػػذ دػػذا ال سػػـ مػػف الحيػػؿ يػػمثـ عمػػى الوسػػيم دوف
ال صد  .وي يػز دػذا مػف ي يػز مسػمل الظفػر بػالحؽ  ،في ػوز فػإ ب ػض الصػور دوف
بض.
ب

ػ وف تكػػوف الحيم ػ مءػػروع  ،وتفنػػإ ولػػى مءػػروع  .ومثال ػػا  :األسػػباب التػػإ

نصػػب ا الءػػارع مفنػػي ولػػى مسػػببات ا  ،كػػالبي  ،واإل ػػارة  ،وون ػواع ال ػػود األخػػرح .
ويدخؿ فيه التحيؿ عمى مب المناف  ،ودف المنار .
ج ػ وف تكوف الحيم لـ تون وسيم ولى المءروع  ،فيتخذدا المتحيؿ وسيم ولػى ذلػؾ
 .ومثاله الم اريض

(ٕٖ)

ال ا زة فإ الكالـ .

ػ وما حكم ػا  :ف ػإ حيػؿ مءػروع بمصػم ا  .وومػا ماينػدرج تحت ػا مػف المسػا ؿ الف يػ
الفرعي  ،فمن ا ما ي خالؼ فإ ػواز  ،ومن ػا مػا دػو محػؿ تػردد واءػكاؿ  ،ومونػ

خالؼ (ٖٖ).

ووما ودل مءروعيت ا :
لمحيؿ المءروع ودلػ كثيػرة مػف ال ػرآف الكػريـ  ،والسػن النبويػ  ،وف ػؿ السػمؼ
الصالح تدؿ عمى وازدا  ،و واز األخذ ب ا عند الحا

الي ا  ،ومن ا :

و ػ ال رآف الكريـ :
ٔ .وؿ اهلل   : وي المستن فيف مف الر اؿ والنساال والولداف ي يسػتطي وف حيمػ
وي ي تدوف سبيال 

(ٖٗ)

.

حيػػث وراد اهلل بالحيمػ التحيػػؿ عمػػى الػػتخمص مػػف الكفػػار  ،ودػػذ حيمػ محمػػودة

يثاب عمي ا مف عمم ا (ٖ٘).
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ٕ .و وؿ اهلل   : وخذ بيدؾ نغثا فانرب به ويتحنث .)ٖٙ( 
وف دػػذ اآلي ػ دػػإ وصػػؿ الحيػػؿ  ،ف ػػذا ت مػػيـ المخػػرج أليػػوب  عػػف يمينػػه

بالنػػرب بالنػػغث ( ،)ٖٚوكػػاف نػػذر وف ينػػرب زو تػػه نػربات م ػػدودة  ،فمرءػػد اهلل
ال ػػى الحيمػ ػ ف ػػإ خرو ػػه م ػػف اليم ػػيف دوف حن ػػث  ،في ػػاس عمي ػػه س ػػا ر المخ ػػارج م ػػف
المنا ؽ (.)ٖٛ

ٖ .و وله ت الى   :فبدو بموعيت ـ بؿ وعاال وخيه ثـ استخر ا مف وعػاال وخيػه كػذلؾ

كدنا ليوسؼ .)ٖٜ(  .....

فػػمخبر اهلل ت ػػالى وف دػػذا كيػػد لنبيػػه يوسػػؼ  ، والكيػػد الحيم ػ  ،وونػػه ذلػػؾ
منه حيم  ،وكاف دػذا حيمػ يمسػاؾ وخيػه عنػد حين ػذ ليو ػؼ وخوتػه عمػى م صػود ،
ووف ذلؾ مف عمـ اهلل وحكمته (ٓٗ).
ب ػ السن النبوي :
ٔ .مػػا صػػح عػػف وبػػإ سػ يد الخػػدري  ،وعػػف وبػػإ دريػرة ( رنػػإ اهلل عن مػػا )   :وف
رسػػوؿ اهلل  اسػػت مؿ ر ػػال عمػػى خيبػػر  ،ف ػػاال بتمػػر نيػػب

(ٔٗ)

 ،ف ػػاؿ رسػػوؿ اهلل

 : وك ّؿ تمر خيبر دكذا و  .اؿ  :ي واهلل يا رسوؿ اهلل  ،ونػا لنمخػذ الصػاع مػف دػذا

بالصاعيف  ،والصاعيف بالثالث  .ف اؿ رسوؿ اهلل  : ي تف ؿ ب ال مػ بالػدرادـ ثػـ
ابت بالدرادـ نيبا .)ٕٗ( 

فإ دذا الحديث ورءد الرسوؿ  الر ػؿ الػى الحيمػ عمػى الػتخمص مػف الربػا ،
و د ومر  بمف يءػتري بالػدرادـ تمػ ار  ،ون يػه وف يءػتريه بمثمػه  .خرو ػا ممػا ي يحػؿ
لما فيه مف الربا ولى ما يحؿ ودو البي  ،ودو خروج مف اإلثـ (ٖٗ).

ورح
ٕ .ما روي عف ك ب بف مالؾ  عف وبيه   :وف النبإ  كاف اذا وراد بػزوة ّ

بغيردا .)ٗٗ( 

دؿ الحػػديث عمػػى وف الرس ػوؿ  ػػد اسػػتخدـ التوري ػ  ،ودػػإ نػػوع مػػف الحيػػؿ ،
وكانت توريته  ونه اذا وراد صد

سمؿ عف طريؽ

وخرح وي اما ونػه يريػددا

 ،وانمػػا يف ػػؿ ذلػػؾ ؛ ألنػػه وتػػـ فيمػػا يريػػد مػػف وصػػاب ال ػػدو  ،واتيػػان ـ عمػػى بفمػ مػػف
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بيػػر تػػمدب ـ لػػه  .فػػدؿ الحػػديث عمػػى ػواز اسػػت ماؿ مثػػؿ دػػذ الحيػػؿ والخػػدع عنػػد
الحا

الي ا  ،كما فإ وله   : الحرب خدع .)ٗ٘( 

ج ػ ف ؿ السمؼ :
ٔ .كاف محمد بف سيريف (رحمػه اهلل) اذا ا تنػا ب ػض برما ػه،وليس عنػد ماي طيػه
ػػاؿ  ( :وعطيتػػؾ فػػإ وحػػد اليػػوميف وف ءػػاال اهلل )  .يريػػد بػػذلؾ يػػومإ الػػدنيا واآلخ ػرة

(.)ٗٙ

ٕ .سمؿ ر ؿ عف المروزي  ،ودو فإ دار وحمد بف حنبؿ ( رحمػه اهلل ) فكػر الخػروج
اليػػه  ،فون ػ وحمػػد وصػػب ه فػػإ كفػػه  ،ف ػػاؿ  ( :لػػيس المػػروزي دادنػػا  ،ومػػا يصػػن
المروزي دادنا ) (.)ٗٚ

وبيردا كثير  .ثـ وف واعد الف ه وودلته يتحرـ ذلؾ .

 المطلب الثاني  :الحيل غير المشروعة ( المحرمة ) 
الحي ػؿ المحرم ػ  :ودػػإ الحيػػؿ التػػإ تتخػػذ لمتوصػػؿ ب ػػا ولػػى محػػرـ  ،وو ول ػػى
وبطاؿ الح وؽ  ،وو لتمويه الباطؿ وو ودخاؿ الءبه فيه  .ودإ الحيؿ التإ ت ػدـ وصػال
ءرعيا  ،وو تنا ض مصمح ءرعي  .والحيػؿ المحرمػ من ػا مػا ي خػالؼ فػإ تحريمػه

 ،ومن ا ما دو محؿ تردد وخالؼ  .والحيؿ المحرم ثالث ونواع (:)ٗٛ

و ػ وف تكػػوف الحيمػ محرم ػ وي صػػد ب ػػا محػػرـ  ،ومثالػػه مػػف طمػػؽ زو تػػه ثالثػػا ووراد
التخمص مف عار التحميؿ  ،فإنه يحاؿ لذلؾ بال دح فػإ صػح النكػاح بفسػؽ الػولإ وو
الء ود  ،فال يصح الطالؽ فإ النكاح الفاسد .
ب ػ وف تكوف الحيم مباح فإ نفس ا وي صد ب ا محرـ  .كمػا يسػافر ل طػ الطريػؽ ،
وو تؿ النفس الم صوم .
ج ػ وف تكوف الحيم لـ تون وسيم ولى المحرـ بؿ ولػى المءػروع  ،فيتخػذدا المحتػاؿ
وسيم ولػى المحػرـ  .كمػف يريػد وف يوصػإ لوارثػه  ،فيحتػاؿ لػذلؾ بػمف ي ػر لػه  ،فيتخػذ
اإل رار وسيم لموصي لموارث .
ػ وما حكم ا :
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ف ػإ حيػػؿ محرمػ بمصػػم ا  .وومػػا ماينػػدرج تحت ػػا مػػف المسػػا ؿ الف يػ الفرعيػ
فمن ػػا مػػا ي خػػالؼ فػػإ حرمتػػه  ،ومن ػػا مػػا دػػو محػػؿ تػػردد واءػػكاؿ ومون ػ خػػالؼ

(.)ٜٗ

ووما ودل تحريم ا :
األدل ػ التػػإ تػػدؿ عمػػى حرمت ػػا كثي ػرة مػػف الكتػػاب  ،والسػػن النبوي ػ  ،وا مػػاع
المسمميف والم وؿ  ،ومن ا :
و ػ ال رآف الكريـ :
ٔ .ولػػه ت ػػالى   :ول ػػد عممػػتـ الػػذيف اعتػػدوا مػػنكـ فػػإ السػػبت ف منػػا ل ػػـ كونػوا  ...

(ٓ٘).

بينػػت دػػذ اآلي ػ وف اهلل  عػػذب وم ػ بحيم ػ احتالودػػا  ،فمسػػخ ـ اهلل ػػردة ،
وسمادـ م تديف ول ن ـ  ،و ػؿ ذلػؾ نكػاي وموعظػ لممت ػيف ليت نػوا ب ػـ  ،ويمتن ػوا
مف مثؿ وف ال ـ  .فترتيب ال ذاب عمى ف ؿ م ػيف يػدؿ عمػى حرمتػه  ،فالحيػؿ محرمػ
(ٔ٘).

ٕ .وله ت الى   :ويتمنف تستكثر .)ٕ٘( 
اؿ المفسروف فإ تفسير دذ اآلي  :يت ط عطاال تطمب وكثػر منػه  ،ودػو وف

ت دي لي دح اليؾ وكثر مف دديتؾ  ،ودذا مف الحيؿ (ٖ٘).

ٖ .وله ت الى   :يخادعوف اهلل والذيف آمنوا ومايخدعوف وي ونفسػ ـ ومػا يءػ روف 

(ٗ٘).

تبيف اآلي الكريم وف اهلل  د ذـ المخادعيف  ،والحيؿ مخادع  ،ودذا دليػؿ
عمى

حرمت ا (٘٘).

ب ػ السن النبوي :
ٔ .مػػا صػػح عػػف عمػػر  وف رسػػوؿ اهلل  ػػاؿ   :األعمػػاؿ بالنيػ  ،ولكػػؿ امػػرحال
مػػا نػػوح  ،فمػػف كانػػت د رتػػه ولػػى اهلل ورسػػوله ف رتػػه ولػػى اهلل ورسػػوله  ،ومػػف كانػػت
د رته لدنيا يصيب ا وو امروة يتزو ا ف رته ولى ما دا ر وليه .)٘ٙ( 
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وف دػػذا الحػػديث وحػػد كػػاؼ إلبطػػاؿ الحيػػؿ وونواع ػػا بيػػر المءػػروع  ،فػػمخبر
وف ايعمػػاؿ تاب ػ لم اصػػددا ونيػػات فاعم ػػا  ،وونػػه لػػيس لم بػػد مػف ظػػادر ولػػه وعممػػه
وي مػػانوا ووبطن ػػه  ،يمػػا وعمن ػػه ووظ ػػر  .ود ػػذا ن ػػص فػػإ وف م ػػف نػػوح التحمي ػػؿ ك ػػاف
محمال  ،ومف نوح الربا ب د التباي كاف مرابيػا  ،ومػف نػوح المكػر والخػداع كػاف مػاك ار
وخادعػا  ،فم ػػذا صػػدر بػػه حػافظ األمػ البخػػاري كتػػاب الحيػؿ فػػإ صػػحيحه ؛ إلبطال ػػا

(.)٘ٚ

ٕ .مػا روي عػف وبػإ دريػرة  عػف النبػإ  ػاؿ   :مػف ودخػػؿ فرسػا بػيف فرسػيف ػ
ي نإ ودو ي ي مف وف يسبؽ ػ فميس ب مار  ،ومف ودخؿ فرسا بيف فرسيف و ػد ومػف وف

يسبؽ ف و مار . )٘ٛ( 
وف الرسوؿ 

ؿ دذا ال مؿ ما ار مػ ادخالػه الفػرس الثالػث ؛ لكونػه ييمنػ

م ن ػػى ال م ػػار  .فم ػػذا يء ػػترط وف يك ػػوف ف ػػرس المحم ػػؿ وو ب ي ػػر مكافي ػػا بفرس ػػي ما وو
ب يري مػػا  ،واف لػػـ يكػػف مكاف ػػا كػػاف وحػػددما بطي ػػا ف ػػو مػػار  ،وادخػػاؿ الثالػػث ونمػػا
يك ػ ػػوف حيمػ ػ ػ وذا ت ػ ػػودـ س ػ ػػب ه  .وس ػ ػػا ر الحي ػ ػػؿ مث ػ ػػؿ ذل ػ ػػؾ  .وألف اهلل  ونم ػ ػػا ح ػ ػػرـ
المحرم ػػات لمفس ػػدت ا والن ػػرر الحاص ػػؿ من ػػا  ،ويت ػػزوؿ مفس ػػدت ا مػ ػ وب ػػاال م ناد ػػا

بإظ اردا صورة بير صورت ا  ،فو ب وف ييزوؿ التحريـ  ،ولكن ا محرم (.)ٜ٘
ج ػ اي ماع :

ومما يدؿ عمى التحريـ وف وصحاب الرسوؿ  و م وا عمى تحريـ دػذ الحيػؿ
وابطال ػػا  .وا مػػاع ـ ح ػ اط ػ  ،بػػؿ دػػإ مػػف و ػػوح الح ػػح وآكػػددا  .فكػػؿ مػػف لػػه
م رف ػ باآلثػػار ووصػػوؿ الف ػػه ومسػػا مه  ،ثػػـ ونصػػؼ لػػـ يءػػؾ وف ت ريػػر دػػذا اي مػػاع
مػػن ـ عمػػى تح ػريـ الحيػػؿ وابطال ػػا  ،ومنافات ػػا لمػػديف و ػػوح مػػف ت ريػػر ا مػػاع ـ عمػػى
ال مؿ بال ياس وبير ذلؾ مما يدعى فيه اي ماع (ٓ.)ٙ

د ػ الم وؿ :
وف مما يدؿ عمى بطالف الحيؿ وتحريم ا  :وف اهلل ت الى ونما وو ػب الوا بػات
 ،وحػػرـ المحرمػػات لمػػا تتنػػمف مػػف مصػػالح عبػػاد فػػإ م اء ػ ـ وم ػػاددـ  .فاحتيػػاؿ
ال ب ػػد عم ػػى تحمي ػػؿ م ػػا ح ػػرـ اهلل  ،واسػ ػ اط م ػػافرض اهلل  ،وت طي ػػؿ م ػػا ء ػػرع اهلل ك ػػاف
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سػػاعيا فػػإ ديػػف اهلل بالفسػػاد  .ووكثػػر دػػذ الحيػػؿ يتمءػػإ عمػػى وصػػوؿ اي م ػ  ،بػػؿ

تنا ن ـ وعظـ منا ن (ٔ.)ٙ



( المبحث الثالث )

اشتهار األحناف بالحيل 

وف ممػػا وثيػػر حػػوؿ مونػػوع الحيػػؿ دػػو ات ػػاـ الحنفي ػ بػػمن ـ وكثػػر مػػف وسػػتخدـ
الحيؿ المءروع من ا وبير المءروع فإ األحكاـ الءرعي  .عمى الربـ مف و وددػا
عند بيردـ مف المػذادب ايسػالمي  .فاءػت ر ذلػؾ بػيف النػاس وكثػر الكػالـ حػوؿ دػذا
المونوع بيف ال مماال بيف منكر ل ا وم يد .
ول ػػؿ مػػف وبػػرز وسػػباب اءػػت ار ايحنػػاؼ بالحيػػؿ دػػو و ػػود كتػػب فػػإ الحيػػؿ .
وتنس ػػب د ػػذ الكت ػػب ال ػػى ايحن ػػاؼ  ،ول ػػؿ وب ػػرز د ػػذ الكت ػػب د ػػو ( كت ػػاب الحي ػػؿ )
المنسػػوب الػػى وبػػإ حنيف ػ الن مػػاف ( رحمػػه اهلل )  ،حيػػث ادعػػى ب ػػض النػػاس وف لػػه
كتابػػا فػػإ الحيػػؿ كػػاف يفتػػإ النػػاس لمتحمػػؿ مػػف األحكػػاـ الءػػرعي وال يػػود الف يػ  .و ػػد
وبؿ دذا الكتاب مف ودؿ الحديث م ابمػ منكػرة حتػى س ّػموا وانػ ه ءػيطانا  ،ووسػمو
بميسػػـ الف ػػور (ٕ .)ٙوممػػا ي كػػد ذلػػؾ مػػا روي وف عبػػد اهلل بػػف المبػػارؾ ( رحمػػه اهلل )
ػػاؿ  :مػػف كػػاف عنػػد كتػػاب الحيػػؿ ألبػػإ حنيف ػ يسػػت ممه ويفتػػإ بػػه ف ػػد بطػػؿ ح ػػه
وبانػػت منػػه ام ورتػػه  .كمػػا روي عنػػه وينػػا ونػػه ػػاؿ  :مػػف نظػػر فػػإ كتػػاب الحيػػؿ ألبػػإ
حنيف وحؿ ما حرـ اهلل  ،وحرـ ماوحمه اهلل (ٖ.)ٙ

ولكف دذا الكتاب لـ ي ثػر عميػه حتػى يػدرس وي ػرؼ منػه م ػدار مػدح الحيػؿ ،
ودإ توس

مف نيؽ ب ض ال يود المذدبي  ،وتخريح األحكػاـ فػإ الػدا رة الءػرعي ،

بحيث يكػوف الػديف يسػ ار يعسػر فيػه  ،وـ دػإ خػروج عمػى الػديف وفػتح البػاب لم ػروب
مف األحكاـ  ،واس اط ا فإ الدنيا مف بير وف ي وـ بالوا ب الءرعإ في ا و
ولذلؾ فا د المصدر الذي ي تمد عميه فػإ م رفػ الحيػؿ التػإ ال ػا وبػو حنيفػ (

رحمػػه اهلل )  ،كم ػػا دون ػػا دػػو  .واف ع ػػدـ و ػػود دػػذا الكت ػػاب  ،وم ػػا عػػرؼ ع ػػف وب ػػإ
حنيف ػ مػػف ونػػه لػػـ يػػدوف كتابػػا فػػإ الف ػػه  ،ووف تالميػػذ كػػانوا يػػدونوف باء ػرافه وحيانػػا
ي منػػا نػػر ح ونػػه لػػـ ي لػػؼ كتابػػا ب ػػذا ايسػػـ  .وي ػػوي دػػذا التػػر يح  ،ويس ػ ط دعػػوح
التػػمليؼ وف عبػػد اهلل بػػف المبػػارؾ ( رحمػػه اهلل ) الػػذي يػػرووف عنػػه دػػذا ال ػػوؿ كػػاف مػػف
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تالميػذ وبػإ حنيفػ (رحمػه اهلل) الػذيف ي درونػه حػؽ ػدر  .وونػه دػو الػذي بػيف آراال وبػإ
حنيف ػ ػ ( رحمػ ػػه اهلل ) و يمت ػ ػػا  ،ومكانػ ػػه مػ ػػف الف ػ ػػه  .فمحػ ػػاؿ وف يكػ ػػوف ألبػ ػػإ حنيف ػ ػ
( رحمه اهلل ) تمؾ المنزل فإ نفسه حتى ل د وصػفه  :بمنػه مػا ال بػادة  ،ثػـ ي ػوؿ ب ػد
ذلؾ  :مف نظر فإ كتاب الحيؿ ...الا  .واذا كاف األمر كذلؾ فنسب ذلؾ ال ػوؿ اليػه

بير صحيح  .وبذلؾ تن ار دعوح وف ألبإ حنيف كتابا اسمه ( كتاب الحيؿ ) (ٗ.)ٙ

وحتى لو سػممنا بو ػود ذلػؾ الكتػاب ف ػال  ،فم ػؿ عبػد اهلل بػف المبػارؾ ( رحمػه
اهلل ) صد كتابا كاف مء و ار بتمؾ التسمي  ،ولـ يكف ألبإ حنيفػ ( رحمػه اهلل ) ف ػال
 .ف ػػد يكػػوف ب ػػض نػ اؼ النفػػوس ػػد كتبػوا دػػذا الكتػػاب ونسػػبو اليػػه  ،فكػػاف تحػػذير
ابف المبارؾ ( رحمه اهلل ) ل ذا الكتاب المنسوب ألبػإ حنيفػ ( رحمػه اهلل )  .كمػا ونػه
لػػـ ي ػػر ص ػراح ونػػه مػػف تصػػنيؼ وبػػإ حنيفػ (رحمػػه اهلل)  .ف ػػذ كم ػػا تػػدلنا عمػػى ونػػه
ليس ألبإ حنيف (رحمه اهلل) كتابا يحمؿ دذا ايسـ .
والمتتب ػ لسػػيرة وبػػإ حنيف ػ ( رحمػػه اهلل ) ي ػػد وف مػػف بيػػر الم ػػوؿ بػػؿ مػػف
المستحيؿ وف يصنؼ دذا ايماـ ال ميؿ مثؿ دذا الكتاب .
وما داـ لـ يثبت وف ألبإ حنيف ( رحمه اهلل ) كتابا فإ الحيؿ  ،ولكػف و ػد وف
لمحمد بف الحسف ( رحمه اهلل ) تمميذ كتابا فإ الحيؿ يغمب عمػى الظػف ونػه روح فيػه
ماكاف يخرج به ذلؾ ايماـ مف ايحكاـ  ،تس يال عمى الناس حتى ي يكونوا فػإ حػرج
 .عمى وف نسب دذا الكتاب الى محمد بف الحسف ( رحمػه اهلل ) ػد وثيػر حول ػا الءػؾ
منذ ال صر األوؿ عصر تالميذ محمد

نفسه (٘.)ٙ

و د اختمؼ الناس فإ كتاب الحيػؿ دػذا  ،ودػو مػف تصػنيؼ محمػد رحمػه اهلل ،
وـ ي و
كػػاف وبػػو سػػميماف ال وز ػػانإ ينكػػر ذلػػؾ  ،وي ػػوؿ  :مػػف ػػاؿ وف محمػػدا صػػنؼ
كتابا سما الحيؿ فال تصد ه  ،ومافإ ويدي النػاس فإنمػا م ػه و ار ػوا بغػداد  .و ػاؿ :
وف ال اؿ ينسبوف الى عمما نا الى ذلؾ عمى سػبيؿ الت بيػر  ،فكيػؼ يظػف بمحمػد ونػه

سمى ءي ا مف تصانيفه ب ذا ايسـ ليكوف ذلؾ عونا لم اؿ عمى مايت ولوف (.)ٙٙ
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ووبػػو سػػميماف دػػذا وحػػد تالميػػذ محمػػد بػػف الحسػػف فػػإذا ونكػػر وف يكػػوف لمحمػػد
كتاب ب ذا ايسـ  ،فاإلنكار مكاف مف ايعتبار ؛ ألنه تمميذ  ،ويبػد ونػه صػاحبه مػدة
مف الزمف فيكػوف وعمػـ بتصػانيفه وعممػه وفتاويػه  .ولكػف دنػاؾ تمميػذا ثانيػا لمحمػد مػف
رواة كتبه الذيف ل ـ مكان دو وبو حفص يروي دذا الكتاب وينسبه الى استاذ (.)ٙٚ

ويػػذكر السرخسػػإ دػػذا ال ػروي األخيػػر وير حػػه في ػػوؿ  :وومػػا وبػػو حفػػص كػػاف

ي وؿ  :دو مف تصنيؼ محمد كاف يروح عنه ذلؾ  ،ودو األصح (.)ٙٛ

ويمكػػف ال م ػ بػػيف ال ػػوليف بػػال وؿ  :لػػيس ألي وحػػد وف يخػػالؼ ءػػمس األ م ػ
السرخسػػإ ( رحمػػه اهلل ) فػػإ تر يحػػه لصػػح نسػػب الكتػػاب لمحمػػد  .لكػ ْػف وف يءػػؾ
وحػػد تالميػػذ محمػػد ( رحمػػه اهلل ) فػػإ صػػح النسػػب اليػػه  ،ويحسػػب ون ػػا مػػف م ػ
الو ار يف ببغداد  ،واف كػاف الػذي ر ػح النسػب تمميػذا لمحمػد وينػا  ،فػنحف بحا ػ الػى
تمحػػيص الحػػؽ في ػػا  .ل ػػد اسػػتب د وبػػو سػػميماف ال وز ػػانإ وف يكػػوف لمحمػػد تصػػنيؼ
ب ػػذا ايسػػـ  ،ولػػو ونػػه اكتفػػى بػػذلؾ ل يػػؿ  :وف وبػػا سػػميماف ينكػػر وف تكػػوف التسػػمي ػػد
ون ا محمد .
وعند ػػذ يمكػػف ال ػػوؿ وف م موعػ الم مومػػات صػػحيح النسػػب  ،ولكػػف التسػػمي
و ػػدت مػػف ب ػػد  .فػػمبو حفػػص لمػػا روح تمػػؾ الطا ف ػ مػػف المسػػا ؿ يصػػح وف يطمػػؽ
عمي ػػا ذلػػؾ ايسػػـ فػػإ نظػػر وطم ػػه عمي ػػا وسػػمادا بػػه  ،ولكػػف وبػػا سػػميماف يحسػػب ون ػػا
مػػف مػ الػػو ار يف  ،فمػػيس ألحػد حين ػػذ وي وف ي ػػوؿ وف الػػو ار يف ببغػػداد م ػوا ذلػػؾ ػ
كمػا ػاؿ وبػػو سػميماف ػ وو ػػدو منسػوبا لالمػػاـ محمػد  ،فاسػػتوث وا مػف تمػػؾ النسػب بػػمف
عرنوا ما م وا عمى وحػد تالميػذ ودػو وبػو حفػص فػم ر  ،ووتفػؽ مػ مػاروا دػو عػف
ءيخه  ،فكاف بذلؾ مف مروياته  ،ودو الث األميف فإ الن ؿ عف ءيخه (.)ٜٙ

وم مػ ػػا تكػ ػػف مػ ػػف نسػ ػػب الكتػ ػػاب اليػ ػػه س ػ ػواال وكػ ػػاف لػ ػػه وو لغيػ ػػر فمػ ػػا فيػ ػػه مػ ػػف
الم مومات يكءؼ عف نوع الحيؿ الذي كاف ار ا بيف وصحاب وبػإ حنيفػ  ،ويكءػؼ
عف طري المخارج التإ كػاف يسػمك ا وبػو حنيفػ ( رحمػه اهلل )  ،وتم ادػا عنػه تالميػذ
 ،وتدارسوا المسا ؿ عمى نحودا .
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وذكػػر ابػػف ح ػػر ال س ػ النإ ء ػ رة األحنػػاؼ بالحيػػؿ فػػإ ولػػه  ( :و ػػد اءػػت ر

ال ػػوؿ بالحيػػؿ عػػف الحنفي ػ لكػػوف وبػػإ يوسػػؼ صػػنؼ في ػػا كتابػػا ) (ٓ .)ٚوالصػػحيح مػػا
ن منا مف وف الكتاب ينسب الى محمد بف الحسف  ،ولػيس ألبػإ يوسػؼ  .فػمبو يوسػؼ
( رحمه اهلل ) لـ ي رؼ عنه ونه ولؼ كتابا فإ الحيؿ  .ول ؿ مف ن ؿ عػن ـ ابػف ح ػر
( رحمه اهلل ) د ودموا فإ ذلؾ .
و د اءت ر كتاب آخر فإ الحيػؿ دػو كتػاب فػإ الحيػؿ لمخصػاؼ  ،ودػو ووسػ

مف كتاب الحيؿ لمحمد  ،ووكثر مسا ؿ  ،ودو يبيف و ه التحايؿ فإ ونواع ا (ٔ.)ٚ

وف الد ارسػ ػ الفاحصػ ػ ال مي ػ ػ لكت ػػاب الحي ػػؿ والمخػ ػػارج لمخصػ ػاؼ  ،ولكتػ ػػاب
الحيؿ لمحمد بف الحسف تنت إ وف الحيؿ التإ وفتى ب ا و م المذدب الحنفػإ مػف نػوع
الحيؿ الءرعي التإ يحتاؿ ب ػا عمػى التوصػؿ الػى الحػؽ  ،وو عمػى دفػ الظمػـ بطريػؽ
مباح ػ  .ووف الم ػػروؼ عػػف و م ػ األحنػػاؼ ون ػػـ ي يػػدوف وعمػػاؿ الحيػػؿ ب صػػد الحػػؽ
(ٕ .)ٚف ف محمد بف الحسف ونه اؿ  :ليس مف وخػالؽ المػ منيف الفػرار مػف وحكػاـ اهلل
بالحيؿ الموصم الى وبطاؿ الحؽ  .دذا ما ن مه النسفإ الحنفإ فإ الكافإ عػف محمػد

بف الحسف (ٖ.)ٚ

وكذلؾ كاف مف وبرز مايبيف ات ػاـ األحنػاؼ باسػتخداـ الحيػؿ وءػ رت ـ ب ػا دػو

 :ما ف مػه ب ػض ءػراح الحػديث (ٗ)ٚمػف وف الم صػود مػف وبػواب البخػاري ( رحمػه اهلل
) فإ كتاب الحيؿ مف صحيحه (٘)ٚدػو ايسػتديؿ عمػى بطػالف الحيػؿ  ،وو الػرد عمػى
ودؿ الروي  ،وايحنػاؼ بصػورة خاصػ  ،ون ػددـ فػإ ال ػوؿ بإ ػازة الحيػؿ حتػى ولػو لػـ
يصػػرح البخػػاري بػػالرد عمػػى ب ػػض النػػاس فػػإ ب ػػض األبػواب  .ولػػيس فػػإ الحيػػؿ التػػإ
وخػػذدا البخػػاري عمػػى األحنػػاؼ مػػا يمكػػف عػػد فػػإ الحيػػؿ التػػإ تنسػػب الػػي ـ وي فيمػػا
يت مػػؽ بالزكػػاة والءػػف

 .واينت ػػاد في مػػا متو ػػه الػػى وبػػإ يوسػػؼ ومػػف تب ػػه  ،ومػػا عػػدا

دػػذيف المونػ يف فمػػيس روي األحنػػاؼ في مػػا مػػف بيػػؿ الحيػػؿ  ،واف سػ ؿ روي ػػـ سػػبيؿ
الحيم لمف وراد (.)ٚٙ
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فإذا كاف الحنفي لـ ينفردوا بإ ازة الحيػؿ وحػددـ بػؿ و ازدػا وصػحاب المػذادب
األخرح  ،واذا كانػت الحيػؿ التػإ وثػرت عػن ـ ممػا يحػرج فػإ اسػت ماله َ ،فمِ َػـ اختصػوا
وحددـ بالن د والتءني عمي ـ مف بؿ خصوم ـ و
يبػػدو وف ب ػػض المغرنػػيف ممػػف انتسػػب الػػى المػػذدب الحنفػػإ ػػد صػػنؼ كتابػػا
فػػإ الحيػػؿ ال دام ػ مػػب فيػػه الحػػالؿ ح ارمػػا  ،والح ػراـ حػػالي  .وو ل ػػؿ مصػػنؼ دػػذا
الكتاب د ون ه بحسف ني ليبػيف المخػارج المختمفػ كنػوع مػف ونػواع الريانػ ال ميػ

دوف وف يبيح ا وو يدعو الى األخذ ب ا (.)ٚٚ



الخاتمة



الحم ػػد هلل حم ػػدا يػ ػوافإ ن م ػػه ويك ػػافىال مزي ػػد  ،ياربن ػػا ل ػػؾ الحم ػػد كم ػػا ينبغ ػػإ
ل الؿ و ؾ وعظيـ سمطانؾ  ،ووصمإ ووسمـ عمػى سػيدنا محمػد  ، صػالة وسػالما
دا ميف متالزميف  ،ووترنى عف آله الطيبيف الطادريف  ،وصحابته الغر المياميف .
وما ب د  :ففإ ختاـ دذا البحث توصمت الى نتا ح ودم ا :
ٔ .اخػػتالؼ مف ػػوـ الحيػػؿ بػػيف ال ممػػاال  ،فػػالكثير مػػن ـ نظػػر الػػى م اصػػددا ومػػا
تفنإ اليه ف ّرف ا بمثردا .
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ٕ .عػػدـ و ػػود تػػاريا محػػدد لبداي ػ نء ػوال الحيػػؿ كوسػػيم لموصػػوؿ الػػى األحكػػاـ ،
ولكف وثير ال داؿ والن اش في ا فإ بداي ال رف الثانإ ال ري .
ٖ .وتف ػػاؽ ميػ ػ ال مم ػػاال عم ػػى حك ػػـ الحي ػػؿ  ،م ػػف خ ػػالؿ ر ي ػػت ـ لم اص ػػددا وم ػػا
تفن ػػإ الي ػػه  ،ف ػػإف كان ػػت الحي ػػؿ تفن ػػإ ال ػػى ف ػػؿ الحػ ػراـ وتن ػػيي ء ػػرع اهلل
ووحكامػػه ف ػػإ محرم ػ ط ػػا بػػال خػػالؼ بيػػن ـ  .واف كانػػت دػػذ الحيػػؿ ت ػ دي
الى حموؿ مناسب تخرج المسمـ مف النيؽ والحرج الذي ونػ نفسػه فيػه دوف
مخالف لكتاب اهلل وسن نبيه ف إ مءروع مباح بال خالؼ .
ٗ .و ػػود الحيػػؿ عنػػد ك ػؿ المػػذادب ايسػػالمي  ،واسػػتخدام ا مػػف بػػؿ الكثيػػر مػػف
ال مماال  ،وليس عند الحنفي وحددـ .
٘ .براالة الحنفي ممػا نسػب الػي ـ مػف التحيػؿ لمخػروج عػف ءػرع اهلل  ،وعػف ب ػض
الكتب التإ نسبت الي ـ والتإ تحمؿ ماحرـ اهلل وتحرـ ما وحؿ اهلل .
 .ٙكانػػت طبي ػ الحيػػؿ التػػإ اسػػتخدم ا ال ممػػاال األ ػػالال يي ػػاد الحمػػوؿ المناسػػب
لمذيف ون وا ونفس ـ فإ نيؽ وحرج مف نوع الحيؿ المءروع التػإ يتخػالؼ
كتاب اهلل وءرعه  ،وسن نبيه . 
ف ػػذا آخػػر مػػافتح اهلل عمػػإ بػػه ووف نػػإ لكتابتػػه فػػإ دػػذا المونػػوع  ،فم مػػإ ػػد
وصبت فإ ب ض مواني ه ومسا مه فذلؾ مف فنػؿ اهلل وحسػف توفي ػه واعانتػه  ،واف
وخطمت فمنإ ومف الءػيطاف ووسػتغفر اهلل ال ظػيـ عمػى ذلػؾ  .وصػمى اهلل عمػى سػيدنا
محمد وعمى آله وصحبه وسمـ  .وآخر دعوانا وف الحمد هلل رب ال الميف .
(ٔ) سورة آؿ عمراف  ،اآلي . ٔٔٓ/

 الهوامش 

(ٕ) ينظر  :ال اموس المحيط  ،لم د الديف محمد بف ي وب الفيروزآبادي ( ت  ٛٔٚدػ )  ،نءر م سس الحمبإ
وءركا ػ ال ادرة  ، ٕٔٚٛ/ٔ ،تاج ال روس مف وادر ال اموس  ،لإلماـ المغوي محػب الػديف وبػإ الفػيض السػيد
محمد مرتنى الحسينإ الواسطإ الزبيدي  ،الناءر دار ليبيا ػ بنغازي  ٜٔٙٙ ،ـ ٚٓٔٚ/ٔ ،

(ٖ) ينظر  :لساف ال رب المحيط  ،لمحمد بف عمإ بف وحمد وألنصاري الم روؼ بػ ( وبف منظور) ( ت ٔٔ ٚدػ
)  ،دار صادر ػ بيروت  ٜٔ٘ٙ ،ـ . ٙٔٙ/ٔٔ ،
(ٗ) ينظر  :التو يؼ عمى م مات الت اريؼ  ،لمحمد عبد الػر وؼ المنػاوي  ،تح يػؽ  :د .محمػد رنػواف الدايػ ،
الطب

األولى  ،دار الفكر الم اصر  ،دار الفكر ػ بيروت  ،دمءؽ ٔٗٔٓ ،دػ . ٖٖٓ/ٔ ،
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(٘) ينظر  :الت ريفات  ،ألبػإ الحسػف عمػإ بػف محمػد بػف عمػإ الم ػروؼ ب ػ ( السػيد الءػريؼ )( ت  ٛٔٙد ػ ) ،
الطب

الثالث  ،دار الكتب ال ممي ػ بيروت  ٜٔٛٛ ،ـ . ٘ٙ/ ،

( )ٙينظر  :التو يؼ ٔ. ٖٖٓ/
( )ٚينظر  :ونيس الف اال فإ ت ريفات األلفاظ المتداول بيف الف اال  ،ل اسـ بف عبػد اهلل بػف وميػر عمػإ ال ونػوي ،

تح يؽ  :د .وحمد بف عبد الرزاؽ الكبيسإ  ،الطب

األولى  ،دار الوفاال ػ دة  ٔٗٓٙ ،دػ . ٖٓٗ/ٔ ،

( )ٛينظر  :المصباح المنير فإ بريب الءرح الكبير  ،ألحمد بػف محمػد بػف عمػإ الم ػري الفيػومإ (تٓٚٚد ػ) ،
الطب

الثالث  ،المطب

ايميري ػ ٕٜٔٔـ . ٔ٘ٚ/ٔ ،

( )ٜينظر  :المغنإ عمى مختصر وإلماـ وبإ ال اسـ عمر بػف الحسػيف بػف عبػد اهلل الخر ػإ  ،لإلمػاـ موفػؽ الػديف
وبإ محمد عبد اهلل بف وحمد بف محمد بف دام ( ت ٕٓ ٙدػ)  ،طب

ٜٖٔٛ ،ـ . ٘ٙ/ٗ ،

بمألوفسيت  ،دار الكتاب ال ربإ ػ بيػروت

(ٓٔ) ينظر  :األءبا والنظا ر  ،زيف ال ابديف بف ابراديـ بف ن يـ  ،تح يؽ وت ميؽ  :عبد ال زيز محمد الوكيػؿ ،
م سس الحمبإ وءركا ػ مصر ٖٔٛٚ ،دػ ػ  ٜٔٙٛـ . ٗٓ٘/ ،
(ٔٔ) ينظػر  :اعػالـ المػػو يف عػف رب ال ػػالميف  ،لءػمس الػديف محمػػد بػف وبػػإ بكػر بػف ويػػوب الزرعػإ الدمءػ إ

الم روؼ بػ ( وبف يـ ال وزي )( تٔ٘ ٚد ػ )  ،تح يػؽ  :محمػد محػإ الػديف عبػد الحميػد  ،الطب ػ الثانيػ  ،دار
الفكر ػ بيروت ٜٔٚٚ ،ـ . ٖٓٗ/ٖ ،

(ٕٔ) ينظر  :فتح الباري ءرح صحيح البخاري  ،لمحافظ ءػ اب الػديف وبػإ الفنػؿ وحمػد بػف عمػإ بػف محمػد بػف
محمد بف ح ر ال س النإ ( ت ٕ٘ ٛدػ)  ،تح يؽ  :عبد ال زيز بػف بػاز  ،الطب ػ وألولػى  ،دار الكتػب ال مميػ ػ

بيروت  ٜٜٔٛ ،ـ . ٗٓٗ/ٕٔ ،
(ٖٔ) اعالـ المو يف ٖ. ٖٓٗ/

(ٗٔ) النكت  :دإ مسمل لطيف وخر ت بد نظر وام اف فكػر  ،مػف نكػت رمحػه بػمرض اذا وثػر في ػا  ،وسػميت
المسمل الد ي نكت لتمثير الخواطر فإ استنباط ا  .الت ريفات . ٖٔٗ/
(٘ٔ) ينظر  :المبسوط  ،لإلماـ ءػمس وأل مػ وبػإ بكػر محمػد بػف وبػإ سػ ؿ السرخسػإ ( ت ٖ ٗٛد ػ)  ،الطب ػ
الثاني  ،دار الم رف ػ بيروت  ، ٕٜٓ/ٖٓ ،اعالـ المو يف ٖ ، ٖٜٗ/فتح الباري ٕٔ. ٗٔٓ/

( )ٔٙسورة الفر اف  ،اآلي . ٜٔ/
( )ٔٚينظر  :لساف ال رب ٜٔٛ/ٜ
( )ٔٛسورة طه  ،اآلي . ٙٓ/

( )ٜٔسورة يوسؼ  ،اآلي . ٘/
(ٕٓ) ينظر  :تاج ال روس ٔ. ٕٕٗٙ/
(ٕٔ) ينظر  :المصدر نفسه ٔ. ٖ٘ٓٗ/
(ٕٕ) ينظر  :لساف ال رب  ، ٖٙ/ٛال اموس المحيط ٔ. ٜٜٔ/

(ٖٕ) ينظػػر  :كتػػاب ال ػػيف  ،ألبػػإ عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف وحمػػد الفراديػػدي  ،تح يػػؽ  :د.م ػػدي المخزومػػإ  ،و
د.وبراديـ السام ار إ  ،دار ومكتب ال الؿ  ، ٖٗٙ/ٗ ،لساف ال رب ٘. ٔٔ/
(ٕٗ) ينظر  :لساف ال رب ٗ ، ٕٙٛ/تاج ال روس ٔ. ٕٖٛٔ/
(ٕ٘) ينظر  :لساف ال رب  ، ٔٙ٘/ٚتاج ال روس ٔ. ٖٗٙٙ/
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( )ٕٙينظر  :لساف ال رب  ، ٜٖ/ٛتاج ال روس ٔ. ٕٜ٘ٔ/

( )ٕٚينظ ػػر  :ت ػػاريا التءػ ػري ايس ػػالمإ  ،لمء ػػيا محم ػػد الخن ػػري ب ػػؾ  ،الطب ػ ػ الراب ػ ػ  ،مطب ػ ػ ايس ػػت ام
ٖٖ٘ٔدػ ػ ٖٜٗٔـ . ٕٓٙ/ ،
( )ٕٛالم صود بالحيؿ دنا الحيؿ الءرعي  ،فال يميؽ بذات اهلل  وف يرءد الى الحيؿ المحرم  ،وييميؽ بمنبيػاال
اهلل استخدام ا .

( )ٕٜوسيمتإ ذكر ب ن ا عند الكالـ عف حكم ا .
(ٖٓ) وسيمتإ ذكر ب ض دذ األحاديث عند الكالـ عف حكـ الحيؿ .
(ٖٔ) ينظر  :المبسوط ٖٓ ، ٕٜٓ/فتح البػاري ٕٔ ، ٗٔٓ/المواف ػات فػإ وصػوؿ الءػري

 ،يبػراديـ بػف موسػى

المخمػإ الغرنػاطإ (تٜٓٚد ػ)  ،دار الم رفػ ػ بيػروت  ، ٖٛٚ/ٕ ،الفتػاوح الكبػرح  ،لءػيا اإلسػالـ ابػف تيميػ ،
الطب

ايولى  ،دار ال مـ ػ بيروت ٔٗٓٚ ،دػ ػ ٜٔٛٚـ  ، ٛٓ/ٙ ،وعالـ المو يف ٖ. ٖٓٙ/

(ٕٖ) الم ػاريض  :وف يػتكمـ الر ػػؿ بكممػ يظ ػػر مػف نفسػػه ءػي ا  ،ومػراد ءػإال آخػػر  .ويكػوف سػػبب ذلػؾ التػػودـ
كوف المفظ مءتركا بيف ح ي تيف لغويتيف وو عرفيتيف  ،وو ءرعيتيف  ،وو لغوي م وحػددما  ،وو عرفيػ مػ ءػرعي
في نإ وحد م نييه ويتودـ السػام ونػه ونمػا عنػى اآلخػر لكػوف ديلػ الحػاؿ ت تنػيه  ،وو لكونػه لػـ ي ػرؼ وي ذلػؾ

الم ن ػػى  .ينظ ػػر  :الفت ػػاوح الكب ػػرح  ، ٕٔٔ/ٙوع ػػالـ الم ػػو يف ٖ ، ٕٜٚ/بم ػػز عيػػػوف البص ػػا ر ءػػػرح األء ػػبا
والنظا ر  ،ألحمد بف محمد الحموي  ،دار الكتب ال ممي ػ بيروت . ٕٜٖ/ٔ ،
(ٖٖ) ينظر  :المبسوط ٖٓ ، ٕٜٓ/الفتاوح ال ندي فإ مذدب وإلماـ وألعظـ وبإ حنيف الن ماف  ،تمليؼ ال الم

الءػػيا نظػػاـ  ،و ماعػ مػػف عممػػاال ال نػػد وألعػػالـ  ،الطب ػ الثالثػ  ،المكتب ػ وإلسػػالمي لمحمػػد وزدميػػر ػ تركيػػا ،

ٖ ٜٔٚـ  ، ٖٜٓ/ٙ ،مػػنح ال ميػػؿ عمػػى مختصػػر خميػػؿ  ،يبػػإ عبػػد اهلل محمػػد بػػف احمػػد بػػف محمػػد عمػػيش (ت
ٕٜٜٔدػ)  ،مكتب الن اح ػ ليبيا  ، ٕٗٙ/ٗ ،المواف ات ٕ ، ٖٛٚ/فتح الباري ٕٔ ، ٗٔٓ/الم موع ءرح الم ذب
 ،لإلمػاـ وبػإ زكريػا محػإ الػديف بػف ءػرؼ النػووي ( ت  ٙٚٙد ػ ) ودارة المطب ػ المنيريػ ػ مصػر ، ٔٗٔ/ٔٓ ،
تحف المحتاج  ،ل مر بف عمػإ بػف وحمػد الوادياءػإ األندلسػإ  ،تح يػؽ  :عبػد المحػه بػف عسػاؼ المحيػانإ  ،الطب ػ

ايولى  ،دار حراال ػ مك المكرم  ٔٗٓٙ ،دػ  ، ٕٕٓ/٘ ،كءاؼ ال نػاع عػف مػتف اإل نػاع  ،لمنصػور بػف يػونس
الب ػػوتإ  ،دار الكتػػب ال ممي ػ

ػ بيػػروت  ، ٖٕٜ/٘ ،الفتػػاوح الكبػػرح  ، ٛٓ/ٙوعػػالـ المػػو يف ٖ ، ٖٓٙ/البحػػر

الزخػػار ال ػػام لمػػذادب عممػػاال وألمصػػار  ،لإلمػػاـ الم ت ػػد الم ػػدي لػػديف اهلل وحمػػد بػػف يحيػػى بػػف المرتنػػى ( ت
ٓٗ ٛدػ )  ،م سس الرسال ػ بيروت ٜٔٚ٘ ،ـ . ٖٖٕ/ٗ ،
(ٖٗ) سورة النساال  ،اآلي . ٜٛ/

(ٖ٘) ينظػػر  :وحكػػاـ ال ػرآف  ،ألبػػإ بكػػر محمػػد بػػف عبػػد اهلل الم ػػروؼ ب ػ ( وبػػف ال ربػػإ )  ،تح يػػؽ  :عمػػإ محمػػد
الب اوي  ،الطب

وألولى  ،دار وحياال الكتب ال ربي ػ مصر  ٜٔ٘ٚ ،ـ  ، ٖٔٙ/ٖ ،وعالـ المو يف ٖ. ٔٛٛ/

( )ٖٙسورة ص  ،اآلي . ٗٗ /

األص ػػؿ ف ػػإ ( َ
( )ٖٚال َ
الن ػ ْػغ ِث ) وف يك ػػوف ل ػػه ان ػػباف
ث  :بنػ ػ حء ػػيش مختمطػ ػ الرط ػػب بالي ػػابس  .و
ن ػ ْػغ ا
ْ
ي م ا وصؿ  .ينظر  :لساف ال رب ٕ ، ٖٔٙ/ال اموس المحيط ٔ ، ٕٜٔ/المصباح المنير ٕ. ٖٕٙ /
( )ٖٛينظر  :تفسير ابف كثير  ،لإلماـ الحافظ عماد الديف وبإ حفص وبإ الفداال وسماعيؿ بف الخطيب عمر بف
كثيػر ال رءػإ الدمءػ إ ( ت ٗ ٚٚد ػ )  ،الطب ػ الثالثػ  ،دار وألنػدلس ػ بيػروت  ٜٔٛٔ ،ـ  ، ٘ٔ/ٗ ،ال ػػام
ألحكاـ ال راف  ،ألبإ عبػد اهلل محمػد بػف وحمػد وألنصػاري ال رطبػإ ( ت ٔ ٙٚد ػ)  ،الطب ػ الثالثػ  ،دار الكاتػب
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ال ربإ ػ ال ػادرة  ٜٔٙٚ ،ـ  ، ٜٜٔ/ٜ ،المبسػوط ٖٓ ، ٕٜٓ/عمػدة ال ػاري ءػرح صػحيح البخػاري  ،لبػدر الػديف
وبإ محمد محمود بف وحمد ال ينإ ( ت ٘٘ ٛدػ )  ،ودارة الطباع المنيري ػ بيروت . ٔٓٛ/ٕٗ ،
( )ٖٜسورة يوسؼ  ،اآلي . ٚٙ/
(ٓٗ) ينظر  :زاد المسير فإ عمـ التفسير  ،ألبإ الفرج عبد الرحمف بف ال وزي ( ت  ٜ٘ٚدػ )  ،الطب
 ،المكتب وإلسالمإ لمطباع والنءر ػ بيروت  ٜٔٙٗ ،ـ  ، ٕٙٔ/ٗ ،تفسير ابف كثير ٕ. ٖٙٛ/

وألولى

(ٔٗ) ال نيب  :نوع يَد م روؼ مف ونواع التح ْمر  .ينظر  :ال اموس المحيط ٔ ، ٜٛ/الن اي فإ بريػب الحػديث
 ،ألبػػإ الس ػ ادات المبػػارؾ محمػػد ال ػػزري الم ػػروؼ بػ ػ(ابػػف ايثيػػر)(تٙٓٙدػ ػ)  ،تح يػػؽ  :طػػادر وحمػػد ال ػزاوي ،
ومحمود محمد الطناحإ  ،دار احياال التراث ال ربإ ػ بيروت . ٜٛٔ/ٔ ،
(ٕٗ) متفؽ عميه  .صحيح البخاري  ،ألبإ عبد اهلل محمد بف وسماعيؿ البخاري ال فإ  ،تح يػؽ  :د .مصػطفى
ديب البغا  ،الطب

الثالث  ،دار ابف كثير  ،اليمام ػ بيروت  ٔٗٓٚ ،دػ ػ ٜٔٛٚـ  ، ٚٙٚ/ٕ ،صحيح مسمـ ،

ألبإ الحسيف مسمـ بف الح اج ال ءيري النيسابوري  ،تح يؽ  :محمد ف اد عبد البا إ  ،دار وحياال التراث ال ربإ ػ
بيروت . ٕٔٔ٘/ٖ ،
(ٖٗ) ينظر  :اعالـ المو يف ٖ ، ٕٗ٘/فتح الباري ٕٔ. ٗٔٓ/

(ٗٗ) سنف وبإ داود  ،ألبإ داود سميماف بف ايء ث الس ستانإ وألزدي ( ت ٘ ٕٚد ػ)  ،تح يػؽ  :محػإ الػديف
عبػػد الحميػػد  ،طب ػ المكتبػ ال ص ػري

ػ بيػػروت  ،لبنػػاف  ، ٜٗ/ٕ ،السػػنف الكبػػرح  ،لمحػػافظ وبػػإ بكػػر وحمػػد بػػف

الحسػػيف بػػف عمػػإ البي ػػإ ( ت  ٗ٘ٛدػ ػ)  ،الطب ػ وألولػػى  ،مطب ػ م مػػس دا ػرة الم ػػارؼ ال ثماني ػ

ػ ال نػػد ،

 ٖٔٗٙدػ . ٔ٘ٓ/ٜ ،

(٘ٗ) صحيح البخاري ٖ ، ٕٔٔٓ/صحيح مسمـ ٖ. ٖٔٙٔ/
( )ٗٙينظر  :اعالـ المو يف ٖ. ٕٗٙ/
( )ٗٚينظر  :المصدر نفسه .
( )ٗٛينظػػر  :ف ػػتح الب ػػاري ٕٔ ، ٗٔٓ/المغن ػػإ ٗ ، ٘ٚ/الفت ػػاوح الكب ػػرح  ، ٜٔٓ/ٙوع ػػالـ الم ػػو يف ٖ، ٖٓٙ/
ءرح الكوكب المنير  ،لمحمد بف وحمد بف عبد ال زيز عمإ الفتوحإ الحنبمإ الم روؼ بػ(ابف الن ار) (تٕٜٚدػ)

 ،تح يؽ  :محمد الزحيمإ  ،ونزيه حماد  ،المركز ال ممإ ػ مك المكرم ٔٗٓٓ ،دػ ػ ٜٓٔٛـ . ٜ٘ٚ/ ،

( )ٜٗينظ ػػر  :المبس ػػوط ٖٓ ، ٕٜٓ/الفت ػػاوي ال نديػ ػ  ، ٖٜٓ/ٙبم ػػز عي ػػوف البص ػػا ر ٗ ، ٕٕٕ/م ػػنح ال مي ػػؿ
ٗ ، ٕٗٙ/المواف ػػات ٕ ، ٖٛٚ/فػػتح البػػاري ٕٔ ، ٗٔٓ/الم مػػوع ٓٔ ، ٔٗٔ/تحف ػ المحتػػاج ٘ ، ٕٕٓ/مطالػػب
وولػػإ الن ػػى فػػإ ءػػرح باي ػ المنت ػػى  ،لمصػػطفى بػػف سػ د بػػف عبػػدة الرحيبػػانإ  ،المكتػػب اإلسػػالمإ ، ٜٗ٘/٘ ،

الفتاوح الكبرح ٗ ، ٕٔ /وعالـ المو يف ٖ ، ٜٕ/البحر الزخار ٗ. ٖٖٕ/
(ٓ٘) سورة الب رة  ،اآلي . ٙٙ ، ٙ٘/

(ٔ٘) ينظر  :تفسير البينػاوي المسػمى ( ونػوار التنزيػؿ ووسػرار التمويػؿ )  ،لناصػر الػديف وبػإ سػ يد عبػد اهلل بػف
عمػػر بػػف محمػػد الءػػيرازي البينػػاوي ( ت ٜٔٚدػ ػ )  ،الطب ػ األولػػى  ،دار الكتػػب ال ممي ػ  ،بيػػروت ػ لبنػػاف ،

ٔٗٓٛدػ ػ ٜٔٛٛـ  ، ٖٚٚ/ٔ ،تفسير ابف كثير ٕ ، ٖٕٗ/تفسير ال رطبػإ ٔ ، ٗٚٚ/الػدر المنثػور فػإ التفسػير
بالممثور  ،ل بد الرحمف بف الكماؿ الؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف وَبػإ بكػر السػيوطإ ( ت ٜٔٔد ػ )  ،دار الفكػر
لمطباع والنءر ػ بيروت ٜٜٖٔ ،ـ . ٔٛ٘/ٔ ،
(ٕ٘) سورة المدثر  ،اآلي . ٙ/
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(ٖ٘) ينظػػر  :تفسػػير ابػػف كثيػػر ٗ ، ٘٘ٙ/ال ػػام ألحكػػاـ ال ػرآف  ، ٖٙ/ٜٔفػػتح ال ػػدير ال ػػام بػػيف فنػػإ الروايػ
والد اري ػ فػػإ عمػػـ التفسػػير  ،لمحمػػد بػػف عمػػإ بػػف محمػػد الءػػوكانإ اليمػػانإ الصػػن انإ ( ت ٕٓ٘ٔدػ ػ )  ،الطب ػ
األولى  ،مطب

مصطفى البابإ الحمبإ واويد ػ مصر  ٖٔ٘ٓ ،دػ  ،تفسير فػتح ال ػدير ٘ ، ٗٙٓ/روح الم ػانإ

فإ تفسير ال راف ال ظيـ والسب المثانإ  ،لء اب الػديف السػيد محمػود اآللوسػإ البغػدادي ( تٕٓٔٚد ػ )  ،طب ػ
ديدة مصحح ومن ح  ،دار الفكر ػ بيروت  ٖٜٔٛ ،دػ ػ ٜٔٚٛـ . ٜٔٔ/ٕٜ ،

(ٗ٘) سورة الب رة  ،اآلي . ٜ/
(٘٘) ينظر  :المغنإ ٘ ، ٕٜٖ/تفسير ابف كثير ٔ ، ٚٙ/الدر المنثور ٔ ، ٚ٘/تفسير فتح ال دير ٔ. ٙ٘/
( )٘ٙصحيح البخاري ٗ. ٕٕٓ/
( )٘ٚينظر  :صحيح البخاري ٗ ، ٕٕٓ/اعالـ المو يف ٖ. ٕٕٔ/

( )٘ٛروا وب ػػو داود  ،واب ػػف ما ػ ػ  ،والبي ػػإ  ،واس ػػناد نػ ػ يؼ  .س ػػنف وب ػػإ داود ٕ ، ٖ٘/س ػػنف اب ػػف ما ػ ػ ،
لمحػػافظ وبػػإ عبػػد اهلل محمػػد بػػف يزيػػد ال زوينػػإ ( ت ٖ ٕٚد ػ)  ،تح يػػؽ  :محمػػد فػ اد عبػػد البػػا إ  ،دار الفكػػر ػ
بيػػروت  ، ٜٙٓ/ٕ ،السػػنف الكبػػرح ٓٔ ، ٕٓ/وينظػػر  :سػػبؿ السػػالـ ءػػرح بمػػوغ الم ػراـ مػػف م ػ ودل ػ وألحكػػاـ ،
لإلماـ محمد بػف وسػماعيؿ وألميػر اليمنػإ الصػن انإ ( ت ٕ ٔٔٛد ػ )  ،تح يػؽ  :وبػراديـ عصػر  ،دار الحػديث ػ

ال ادرة . ٖٖٔٛ/ٗ ،

( )ٜ٘ينظر  :المغنإ ٗ ، ٖٗ/عمدة ال اري ٗٔ ، ٔٙٔ/ءرح سنف ابػف ما ػ  ،تػمليؼ  :السػيوطإ  ،عبػد الغنػإ
 ،فخر الحسف الددموي  ،ديمإ كتب خان ػ كراتءإ . ٕٓٚ/ٔ ،
(ٓ )ٙينظر  :اعالـ المو يف ٖ ٕٕٖ/ػ ٕٕٗ .
(ٔ )ٙينظر  :المصدر نفسه ٖ. ٕٖٕ/

(ٕ )ٙينظر  :تاريا التءري ايسالمإ . ٕٓٙ/
(ٖ )ٙينظر  :اعالـ المو يف ٖ ، ٔٚ٘/وبو حنيف حياته وعصر آ ار وف ػه  ،لالمػاـ محمػد وبػو زدػرة  ،الطب ػ
الثاني  ،دار الفكر ال ربإ ٜٔٗٚ ،ـ  ٗٚٓ/ ،ػ ٔ. ٗٚ
(ٗ )ٙينظر  :وبو حنيف  ٗٚٓ/ػ ٔ. ٗٚ
(٘ )ٙينظر  :المصدر نفسه . ٗٚٔ/
( )ٙٙينظر  :المبسوط ٖٓ. ٕٜٓ/
( )ٙٚينظر  :وبو حنيف . ٗٚٔ/
( )ٙٛينظر  :المبسوط ٖٓ. ٕٜٓ/
( )ٜٙينظر  :وبو حنيف . ٕٗٚ/

(ٓ )ٚينظر  :فتح الباري ٕٔ. ٗٓٗ/
(ٔ )ٚينظر  :وبو حنيف . ٖٗٚ/
(ٕ )ٚينظر  :فتح الباري ٕٔ ، ٗٓٗ/ابو حنيف . ٗٚ٘/

(ٖ )ٚينظػػر  :فػػتح البػػاري ٕٔ ، ٗٓٚ/عمػػدة ال ػػاري ٕٗ ، ٜٔٓ/ايت ادػػات الف ي ػ عنػػد وصػػحاب الحػػديث فػػإ
ال رف الثالث ال ري  ،لمدكتور عبد الم يد محمود عبد الم يد  ،مكتب الخان إ ػ مصر ٜٜٔٚ ،ـ ٕٙٓ/ ،
(ٗ )ٚينظر  :فتح الباري ٕٔ. ٗٓٗ/
(٘ )ٚينظر  :صحيح البخاري ٗ. ٕٕٓ/
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( )ٚٙينظر  :ايت ادات الف ي  ٖٜٙ/ػ ٓٗ. ٙ
( )ٚٚينظر  :ايت ادات الف ي . ٕٖٙ/



المصادر والمراجع 

ٔ .وبػػو حنيفػ حياتػػه وعصػػر آ ار وف ػػه  ،لالمػػاـ محمػػد وبػػو زدػرة  ،الطب ػ الثانيػ ،
دار الفكر ال ربإ ٜٔٗٚ ،ـ .
ٕ .ايت ادات الف ي عند وصحاب الحديث فإ ال رف الثالث ال ػري  ،لمػدكتور عبػد
الم يد محمود عبد الم يد  ،مكتب الخان إ ػ مصر ٜٜٔٚ ،ـ .
ٖ .وحكاـ ال رآف  ،ألبإ بكر محمد بف عبد اهلل الم ػروؼ ب ػ ( وبػف ال ربػإ )  ،تح يػؽ
 :عمػػإ محمػػد الب ػػاوي  ،الطب ػ وألولػػى  ،دار وحيػػاال الكتػػب ال ربي ػ

ػ مصػػر ،

 ٜٔ٘ٚـ .
ٗ .األء ػػبا والنظ ػػا ر  ،زي ػػف ال اب ػػديف ب ػػف ابػ ػراديـ ب ػػف ن ػػيـ  ،تح ي ػػؽ وت مي ػػؽ  :عب ػػد
ال زيز محمد الوكيؿ  ،م سس الحمبإ وءركا ػ مصر ٖٔٛٚ ،دػ ػ  ٜٔٙٛـ .
٘ .اعػػالـ المػػو يف عػػف رب ال ػػالميف  ،لءػػمس الػػديف محمػػد بػػف وبػػإ بكػػر بػػف ويػػوب
الزرع ػػإ الدمءػ ػ إ الم ػػروؼ ب ػ ػ ( وب ػػف ػػيـ ال وزيػ ػ )( تٔ٘ ٚد ػ ػ )  ،تح ي ػػؽ :
محمد محإ الديف عبد الحميد  ،الطب

الثاني  ،دار الفكر ػ بيروت ٜٔٚٚ ،ـ .

 .ٙونػػيس الف ػػاال فػػإ ت ريفػات األلفػػاظ المتداولػ بػػيف الف ػػاال  ،ل اسػػـ بػػف عبػػد اهلل بػػف
ومير عمإ ال ونوي  ،تح يػؽ  :د .وحمػد بػف عبػد الػرزاؽ الكبيسػإ  ،الطب ػ األولػى
 ،دار الوفاال ػ دة  ٔٗٓٙ ،دػ .
 .ٚالبحر الزخار ال ام لمذادب عمماال وألمصار  ،لإلماـ الم ت د الم ػدي لػديف اهلل
وحمػػد بػػف يحيػػى بػػف المرتنػػى ( ت ٓٗ ٛد ػ ػ )  ،م سس ػ الرسػػال

ػ بي ػػروت ،

ٜ٘ٔٚـ .
 .ٛتاج ال روس مف وادر ال اموس  ،لإلماـ المغػوي محػب الػديف وبػإ الفػيض السػيد
محمػد مرتنػى الحسػينإ الواسػطإ الزبيػدي  ،الناءػر دار ليبيػا ػ بنغػازي ٜٔٙٙ ،
ـ.
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 .ٜتاريا التءػري ايسػالمإ  ،لمءػيا محمػد الخنػري بػؾ  ،الطب ػ الراب ػ  ،مطب ػ
ايست ام ٖٖ٘ٔدػ ػ ٖٜٗٔـ .
ٓٔ .تحف المحتاج  ،ل مػر بػف عمػإ بػف وحمػد الوادياءػإ األندلسػإ  ،تح يػؽ  :عبػد
المحه بف عساؼ المحيانإ  ،الطب ايولى  ،دار حػراال ػ مكػ المكرمػ  ٔٗٓٙ ،د ػ
.
ٔٔ .الت ريفات  ،ألبإ الحسف عمإ بف محمد بف عمإ الم روؼ بػ ( السيد الءػريؼ
)( ت  ٛٔٙدػ )  ،الطب

الثالث  ،دار الكتب ال ممي ػ بيروت  ٜٔٛٛ ،ـ .

ٕٔ .تفسير ابف كثير  ،لإلماـ الحافظ عمػاد الػديف وبػإ حفػص وبػإ الفػداال وسػماعيؿ
بػػف الخطيػػب عمػػر بػػف كثيػػر ال رءػػإ الدمءػ إ ( ت ٗ ٚٚد ػ )  ،الطب ػ الثالثػ ،
دار وألندلس ػ بيروت  ٜٔٛٔ ،ـ .
ٖٔ .تفسير البيناوي ( المسمى انوار التنزيؿ واسرار التمويؿ )  ،لناصر الديف ابػإ
س ػ يد عبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف محمػػد الءػػيرازي البينػػاوي (ت ٜٔٚدػ ػ )  ،الطب ػ
األولى  ،دار الكتب ال ممي  ،بيروت ػ لبناف ٔٗٓٛ ،دػ ػ ٜٔٛٛـ .
ٗٔ .ال ػػام ألحكػػاـ ال ػراف  ،ألبػػإ عبػػد اهلل محمػػد بػػف وحمػػد وألنصػػاري ال رطبػػإ (
الثالث  ،دار الكاتب ال ربإ ػ ال ادرة  ٜٔٙٚ ،ـ .

ت ٔ ٙٚدػ)  ،الطب
٘ٔ .فتح ال دير ال ام بيف فنإ الرواي والدراي فإ عمـ التفسػير  ،لمحمػد بػف عمػإ
بف محمد الءوكانإ اليمػانإ الصػن انإ ( ت ٕٓ٘ٔد ػ )  ،الطب ػ األولػى  ،مطب ػ
مصطفى البابإ الحمبإ واويد ػ مصر  ٖٔ٘ٓ ،دػ .
 .ٔٙالتو يػػؼ عمػػى م مػػات الت ػػاريؼ  ،لمحمػػد عبػػد الػػر وؼ المنػػاوي  ،تح يػػؽ  :د.
محمد رنواف الداي  ،الطب

األولى  ،دار الفكر الم اصر  ،دار الفكر ػ بيػروت

 ،دمءؽ ٔٗٔٓ ،دػ .
 .ٔٚالدر المنثور فػإ التفسػير بالمػمثور  ،ل بػد الػرحمف بػف الكمػاؿ ػالؿ الػديف عبػد
الػػرحمف بػػف وَبػػإ بكػػر السػػيوطإ  ( ،ت ٜٔٔد ػ )  ،دار الفكػػر لمطباعػ والنءػػر ػ
بيروت ٜٜٖٔ ،ـ .
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 .ٔٛروح الم ػػانإ فػػإ تفسػػير ال ػراف ال ظػػيـ والسػػب المثػػانإ  ،لء ػ اب الػػديف السػػيد
محمود اآللوسإ البغدادي ( تٕٓٔٚدػ )  ،طب

ديػدة مصػحح ومن حػ  ،دار

الفكر ػ بيروت  ٖٜٔٛ ،دػ ػ ٜٔٚٛـ .
 .ٜٔزاد المسير فإ عمـ التفسير  ،ألبػإ الفػرج عبػد الػرحمف بػف ال ػوزي ( ت ٜ٘ٚ
دػ )  ،الطب

وألولى  ،المكتب وإلسالمإ لمطباع والنءر ػ بيروت  ٜٔٙٗ ،ـ .

ٕٓ .س ػػبؿ الس ػػالـ ء ػػرح بم ػػوغ المػ ػراـ م ػػف مػ ػ ودلػ ػ وألحك ػػاـ  ،لإلم ػػاـ محم ػػد ب ػػف
وسماعيؿ وألمير اليمنػإ الصػن انإ ( ت ٕ ٔٔٛد ػ )  ،تح يػؽ  :وبػراديـ عصػر ،
دار الحديث ػ ال ادرة .
ٕٔ .سنف وبف ما

 ،لمحافظ وبإ عبد اهلل محمػد بػف يزيػد ال زوينػإ ( ت ٖ ٕٚد ػ)

 ،تح يؽ  :محمد ف اد عبد البا إ  ،دار الفكر ػ بيروت .
ٕٕ .سػ ػػنف وبػ ػػإ داود  ،ألبػ ػػإ داود سػ ػػميماف بػ ػػف ايء ػ ػ ث الس سػ ػػتانإ وألزدي ( ت
٘ ٕٚدػ)  ،تح يؽ  :محإ الديف عبد الحميد  ،طب

المكتبػ ال صػري ػ بيػروت ،

لبناف .
ٖٕ .السػػنف الكبػػرح  ،لمحػػافظ وبػػإ بكػػر وحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػإ البي ػػإ ( ت
 ٗ٘ٛدػ ػ)  ،الطب ػ وألولػػى  ،مطب ػ م مػػس دا ػرة الم ػػارؼ ال ثماني ػ

ػ ال نػػد ،

 ٖٔٗٙدػ .
ٕٗ .ءرح الكوكب المنير  ،لمحمد بػف وحمػد بػف عبػد ال زيػز عمػإ الفتػوحإ الحنبمػإ
الم ػػروؼ ب ػ(ابػػف الن ػػار) (تٕٜٚد ػ)  ،تح يػػؽ  :محمػػد الزحيمػػإ  ،ونزيػػه حمػػاد ،
المركز ال ممإ ػ مك المكرم ٔٗٓٓ ،دػ ػ ٜٓٔٛـ .
ٕ٘ .ء ػػرح س ػػنف اب ػػف ما ػ ػ  ،لمم ل ػػؼ  :الس ػػيوطإ  ،عب ػػد الغن ػػإ  ،فخ ػػر الحس ػػف
الددموي  ،ديمإ كتب خان ػ كراتءإ .
 .ٕٙصحيح البخاري  ،ألبإ عبد اهلل محمد بف وسماعيؿ البخاري ال فػإ  ،تح يػؽ
 :د .مصػػطفى ديػػب البغػػا  ،الطب ػ الثالثػ  ،دار ابػػف كثيػػر  ،اليمامػ
 ٔٗٓٚدػ ػ ٜٔٛٚـ .
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 .ٕٚصحيح مسمـ  ،ألبػإ الحسػيف مسػمـ بػف الح ػاج ال ءػيري النيسػابوري  ،تح يػؽ
.ٕٛ

 :محمد ف اد عبد البا إ  ،دار وحياال التراث ال ربإ ػ بيروت .
عمػػدة ال ػػاري ءػػرح صػػحيح البخ ػاري  ،لبػػدر الػػديف وبػػإ محمػػد محمػػود بػػف وحمػػد
ال ينإ ( ت ٘٘ ٛدػ )  ،ودارة الطباع المنيري ػ بيروت .

 .ٕٜبمز عيوف البصا ر ءرح األءػبا والنظػا ر  ،ألحمػد بػف محمػد الحمػوي  ،دار
الكتب ال ممي ػ بيروت .
ٖٓ .الفتػػاوح الكبػػرح  ،لءػػيا اإلسػػالـ ابػػف تيمي ػ  ،الطب ػ ايولػػى  ،دار ال مػػـ

ػ

بيروت ٔٗٓٚ ،دػ ػ ٜٔٛٚـ .
ٖٔ .الفتاوح ال ندي فإ مذدب وإلمػاـ وألعظػـ وبػإ حنيفػ الن مػاف  ،تػمليؼ ال المػ
الءػ ػػيا نظػ ػػاـ  ،و ماع ػ ػ مػ ػػف عممػ ػػاال ال نػ ػػد وألعػ ػػالـ  ،الطب ػ ػ الثالث ػ ػ  ،المكتب ػ ػ
وإلسالمي لمحمد وزدمير ػ تركيا  ٜٖٔٚ ،ـ .
ٕٖ .فتح الباري ءرح صحيح البخاري  ،لمحافظ ء اب الديف وبػإ الفنػؿ وحمػد بػف
عمػػإ بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف ح ػػر ال س ػ النإ ( ت ٕ٘ ٛدػ ػ)  ،تح يػػؽ  :عبػػد
ال زيز بف باز  ،الطب

وألولى  ،دار الكتب ال ممي ػ بيروت  ٜٜٔٛ ،ـ .

ٖٖ .ال اموس المحيط  ،لم د الديف محمد بف ي ػوب الفيروزآبػادي ( ت  ٛٔٚد ػ )
 ،نءر م سس الحمبإ وءركا ػ ال ادرة .
ٖٗ .كتػ ػػاب ال ػ ػػيف  ،ألبػ ػػإ عبػ ػػد الػ ػػرحمف الخميػ ػػؿ بػ ػػف وحمػ ػػد الفراديػ ػػدي  ،تح يػ ػػؽ :
د.م دي المخزومإ  ،و د.وبراديـ السام ار إ  ،دار ومكتب ال الؿ .
ٖ٘ .كءػػاؼ ال نػػاع عػػف مػػتف اإل نػػاع  ،لمنصػػور بػػف يػػونس الب ػػوتإ  ،دار الكتػػب
ال ممي ػ بيروت .
 .ٖٙلساف ال رب المحيط  ،لمحمد بف عمإ بف وحمد وألنصػاري الم ػروؼ ب ػ ( وبػف
منظور) ( ت ٔٔ ٚدػ )  ،دار صادر ػ بيروت  ٜٔ٘ٙ ،ـ .
 .ٖٚالمبسوط  ،لإلماـ ءمس وأل مػ وبػإ بكػر محمػد بػف وبػإ سػ ؿ السرخسػإ ( ت
ٖ ٗٛدػ)  ،الطب

الثاني  ،دار الم رف ػ بيروت .
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 .ٖٛالم موع ءرح الم ذب  ،لإلمػاـ وبػإ زكريػا محػإ الػديف بػف ءػرؼ النػووي ( ت
 ٙٚٙدػ ) ودارة المطب

المنيري ػ مصر .

 .ٖٜالمصباح المنير فػإ بريػب الءػرح الكبيػر  ،ألحمػد بػف محمػد بػف عمػإ الم ػري
الفيومإ (تٓٚٚدػ)  ،الطب

الثالث  ،المطب

ايميري ػ ٕٜٔٔـ .

ٓٗ .مطالػػب وولػػإ الن ػػى فػػإ ءػػرح باي ػ المنت ػػى  ،لمصػػطفى بػػف س ػ د بػػف عبػػدة
الرحيبانإ  ،المكتب اإلسالمإ .
ٔٗ .المغنإ عمى مختصر وإلماـ وبإ ال اسـ عمر بف الحسػيف بػف عبػد اهلل الخر ػإ
 ،لإلماـ موفؽ الديف وبإ محمد عبد اهلل بف وحمد بػف محمػد بػف دامػ ( ت ٕٓٙ
دػ)  ،طب

بمألوفسيت  ،دار الكتاب ال ربإ ػ بيروت ٜٖٔٛ ،ـ .

ٕٗ .مػػنح ال ميػػؿ عمػػى مختصػػر خميػػؿ  ،يبػػإ عبػػد اهلل محمػػد بػػف احمػػد بػػف محمػػد
عميش (ت ٕٜٜٔدػ)  ،مكتب الن اح ػ ليبيا .
 ،يبػ ػ ػراديـ ب ػ ػػف موس ػ ػػى المخم ػ ػػإ الغرن ػ ػػاطإ

ٖٗ .المواف ػ ػػات ف ػ ػػإ وص ػ ػػوؿ الءػ ػ ػري
(تٜٓٚدػ)  ،دار الم رف ػ بيروت .

ٗٗ .الن اي فإ بريب الحديث  ،ألبػإ السػ ادات المبػارؾ محمػد ال ػزري الم ػروؼ
بػ ػ ػ(ابػ ػػف ايثيػ ػػر)(تٙٓٙدػ ػ ػ)  ،تح يػ ػػؽ  :طػ ػػادر وحمػ ػػد ال ػ ػزاوي  ،ومحمػ ػػود محمػ ػػد
الطناحإ  ،دار احياال التراث ال ربإ ػ بيروت .
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