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 قي من الدرس؟�م �ا السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 طالب:...
 النصف الثاني.

 طالب: اثنین أو ثالثة غیر هذا.
 األدلة؟ ثالثة دروس.

 طالب:...
 ثالث دروس �عني غیر هذا.

 طالب:...
 غیر هذا. هاه؟
 طالب: ممكن.

  س غیر هذا.ثالثة درو 
 طالب: طیب.

ة الذي هو �اقي ثالثة دروس ونقف على �تاب األدل ؟الیوم اإلخوان نكمل وال نقفشو رأي 
نا أمنتصف الكتاب إن شاء هللا تعالى, فإن رأیتم أن نكمل الیوم وغًدا والخمیس والجمعة، �عد ما 
ور موجود، الیوم والثالثاء والخمیس والجمعة �عد صالة العشاء مع السبل لنقف على األ�مان والنذ

 .الدروس، األمر إلیكمأ�ًضا، فإن رأیتم أن نكمل إلى �تاب األدلة أو نقف الیوم �اعتباره آخر 
 طالب: نكمل طیب.

 هاه؟
 طالب:...

الیوم والثالثاء والخمیس والجمعة، �س العشاء ألني ما أنا موجود، العصر موجود إن شاء هللا 
درس الخرقي خالل األ�ام من الیوم هذا إلى سبع ذي الحجة إن شاء هللا �عد صالة العصر، فإذا 

في یوم السبت هل نستمر العصر أو العشاء أطول �النسبة انتهینا من من هذین الكتابین ننظر 
للخرقي نشوف �عد مع اإلخوان، واألمر لكم. �عني ترون أننا نكمل إلى �تاب األدلة نقف موقف 
ا منتصف الكتاب؛ ألن موضوعات المسائل هذه �لها مترا�طة، و�ذلك هذا وقته  �عني مناسب جد�

، إخوان؟ ما أحد، هاه؟ إًذا ما في اعتراض إن شاء هللا �النسبة للسبل �تاب األضاحي، مناسب �ا
.الثالثاء غیر الیوم والخمیس والجمعة ثم نقف في الكتابین ونستمر في الخرقي إلى سبعة،   َسمِّ

وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمینأحسن هللا إلیكم، 
المسألة الحاد�ة عشرة: الحیل : "-رحمه هللا تعالى-مؤلف أما �عد، فیقول ال ،وصحبه أجمعین

والدلیل على ذلك ما ال ینحصر من  ،في الدین �المعنى المذ�ور غیر مشروعة في الجملة
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فمن  .لكن في خصوصیات �فهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع ،الكتاب والسنة
 .الكتاب ما وصف هللا �ه المنافقین في قوله تعالى"

قوله: غیر مشروعة أعم من أن تكون ممنوعة أو غیر ممنوعة، ألنها قد تكون غیر مشروعة 
لكنها مباحة وقد تكون غیر مشروعة، وتكون مكروهة وقد تكون محرمة، فال شك أن الحیل 
تتفاوت، الِحیل على إسقاط الواجبات وارتكاب المحرمات هذه حیل الیهود، التي ال تجوز �حال، 

وصل بها إلى الخروج من مآزق ومشكالت، على حسب الباعث علیها، والنتیجة هناك حیل یت
ذج أبدى فیها وأعاد ذ�ر لها نما -رحمه هللا-التي توصل إلیها، وهي �ثیرة ومتنوعة، وابن القیم 

وأمثلة مما �ستعمله الناس في أمورهم العامة والخاصة، ومما �ستعمله �عض الفقهاء لتخلیص 
ه، ر ابن القیم أمثلة في إغاثة اللهفان وفي إعالم الموقعین وفي غیره من �تب�عض المستفتین، ذ�

 نعم.
اهللَِّ ا �ِ وُل آَمنَّ َوِمَن النَّاِس َمْن َ�قُ {"فمن الكتاب ما وصف هللا �ه المنافقین في قوله تعالى: 

 . ] إلى آخر اآل�ات"٨ :[البقرة }َوِ�اْلَیْوِم اْآلِخرِ 
والمؤمنین، لیسوا لیس قصدهم بذلك الدخول في  -جل وعال-وقصدهم بذلك مخادعة الرب 

اإلسالم؛ ألن المنافقین �ظهرون اإلسالم و�بطنون الكفر، فهم �خادعون هللا والذین آمنوا، 
  والمخادعة هذه هي التحایل، نعم.

 ،دمائهموحقیقة أمرهم أنهم أظهروا �لمة اإلسالم إحراًزا ل ،ع علیهموشنَّ  ،وتوعدهم ،فذمهم"
 ،وتصدیق قلبي ،والهم ال لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة هللا على اختیاروأم

 }آَمُنوا الَِّذینَ وَ ُ�َخاِدُعوَن للااََّ { :وقیل فیهم ،و�هذا المعنى �انوا في الدرك األسفل من النار
نهم تحیلوا �مال�سة ] أل ١٤ :[البقرة }نَ ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئو{ :وقالوا عن أنفسهم .]٩ :[البقرة
 اَلُه ِرَئاءَ ْنِفُق مَ َكالَِّذي یُ { :وقال تعالى في المرائین �أعمالهم .وأهله إلى أغراضهم الفاسدة ،الدین

 . ] اآل�ة"٢٦٤ :[البقرة }َلْیِه ُتَرابٌ َواٍن عَ َثِل َصفْ النَّاِس َوَال ُیْؤِمُن ِ�اهللَِّ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َفَمَثُلُه َ�مَ 
خادع سكین الذي ینفق ماله رئاء الناس وال یؤمن �اهلل والیوم اآلخر في ظنه وتقدیره أنه �هذا الم

 المؤمنین و�ضحك علیهم لیثقوا �ه و�مدحونه، لكن المسكین ما ضرَّ إال نفسه، �المنافقین نسأل
 َوَال ِ�اْلَیْوِم ِ�اهللَِّ   ُیْؤِمُنونَ  َوَال اسِ َوالَِّذیَن ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِرَئاَء النَّ { :وقالهللا السالمة العافیة نعم.

 ،م] فذ١٤٢ :لنساء[ا }الَّ َقِلیًال  إِ ُیَراُءوَن النَّاَس َوَال َیْذُكُروَن للااََّ { :وقال .]٣٨ :[النساء }اْآلِخرِ 
ِإنَّا { :وقال تعالى في أصحاب الجنة ،وتوعد; ألنه إظهار للطاعة لقصد دنیوي یتوصل بها إلیه

] لما ٢٠ - ١٧ :[القلم }ِر�مِ  َ�الصَّ َفَأْصَبَحْت {:اآل�ة إلى قوله }اُهْم َ�َما َبَلْوَنا َأْصَحاَب اْلَجنَّةِ َبَلْونَ 
عالى ت، عذبهم هللا تالوا على إمساك حق المساكین �أن قصدوا الصرام في غیر وقت إتیانهماح

 . �إهالك مالهم"
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لناس ال، والزرع، قبل مجيء الفقراء؛ ألن عادة �عني سبقوا المساكین والفقراء فذهبوا لیصرموا النخ
انتشارهم �عد الشمس في الضحى، فهؤالء �ادروا �عد في في الفجر، لیصرموا نخلهم، فأصبحت 
كالصر�م �عني �النخل المصروم، الذي لیس علیه ثمرة، الثمر المصروم الذي لیس هلیه شجرة، 

 ُصِرمت وانتهت وُقِطعت، نعم.
ْبتِ َوَلَقْد عَ { :وقال" وأشباهها ألنهم احتالوا  ،�ة] اآل٦٥ :ة[البقر  }ِلْمُتُم الَِّذیَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفي السَّ

 . في السبت �صورة االصطیاد في غیره"لالصطیاد 
 نعم وضعوا الحفر الكبیرة والشباك، الشباك التي تمسك �السمك، فإذا وقعت هذه الحیتان في هذه

حد، في یوم السبت، ثم صادوها یوم األحد وقالوا إنا صدنا یوم األ الُحفر ولم تستطع الخروج منها
 و�نما صیدهم في الحقیقة یوم السبت، فهم احتالوا على ما حرم هللا علیهم، نعم.

  َوَال ْعُروفٍ رُِّحوُهنَّ ِ�مَ سَ ْعُروٍف َأْو وُهنَّ ِ�مَ َوِ�َذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسكُ { :وقال تعالى"
رت �أن هللا حرم ِسّ وفُ  .]٢٣١ :البقرة[ }َوَال َتتَِّخُذوا آَ�اِت للااَِّ ُهُزًوا{ :إلى قوله }ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا
نقضاء �أن �طلقها ثم �مهلها حتى تشارف ا ،بذلك مضارتها یرتجع المرأة �قصدُ على الرجل أن 

یها ها لغرض له فوهكذا ال یرتجع ،اء العدةثم �طلقها حتى تشارف انقض ،ثم یرتجعها ،العدة
 . سوى اإلضرار بها"

�عني هذا ما �انت علیه الجاهلیة من أنه ال حّد وال عدد للطالق، فیطلقها حتى إذا شارفت 
انضاء العدة راجعها وهكذا إلى ما ال نها�ة فیضر بها ذلك، لیست ذات زوج، لیست مطلقة یرد 

د الطالق الذي فیه علیها الخطاب ولیست ذات زوج، هذ ا إضرار بها، لكن لما جاء الشرع وحدَّ
لقها الرجعة الطالق مرتان، وأما الثالثة فال رجعة فیها، ُقِطع الطر�ق علیه، ومع ذلك �حرم أن �ط

من أجل أن یراجعها لتطول علیها العدة العدة ولیس في نیته رجعتها من أجل استمرار العشرة، 
 فالمراجعة مشروطة �إرادة اإلصالح، نعم. ]٣٥[سورة النساء: }ُیِر�َدا ِإْصَالًحا نْ إِ {

ِهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن { :وقد جاء في قوله تعالى ] ٢٢٨بقرة: [ال }ْصَالًحاَراُدوا إِ أَ َوُ�ُعوَلُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّ
َتانِ { :إلى قوله دد فكان لى غیر ع] أن الطالق �ان في أول اإلسالم إ٢٢٩ :[البقرة }الطََّالُق َمرَّ

 :فنزلت ،اثم یرتجعها �ذلك قصدً  ،ثم �طلقها ،الرجل یرتجع المرأة قبل أن تنقضي عدتها
َتانِ {  }اُموُهنَّ َشْیئً َتْأُخُذوا ِممَّا آَتْیتُ  َوَال َ�ِحلُّ َلُكْم َأنْ { :ونزل مع ذلك ،]٢٢٩[البقرة:  }الطََّالُق َمرَّ

غرض  وهذه �لها حیل على بلوغ .فتدي منه] اآل�ة فیمن �ان �ضار المرأة حتى ت٢٢٩[البقرة: 
 }َر ُمَضارٍّ ْیٍن َغیْ َها َأْو دَ ِمْن َ�ْعِد َوِصیٍَّة ُیوَصى بِ { :وقال تعالى ،لم �شرع ذلك الحكم ألجله

رمان  على حأو یوصي لوارث احتیاالً  ،] �عني �الورثة �أن یوصي �أكثر من الثلث١٢[النساء: 
 . �عض الورثة"

 ف بدین لغیر دائن، لكن قصده بذلك أن ُ�ضّر �الورثة، نعم.أو �عترف بدین، �عتر 
 ".]٦: [النساء }ِ�َداًرا َأْن َ�ْكَبُرواَوَال َتْأُكُلوَها ِإْسَراًفا وَ { :وقال تعالى"
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ساًدا إف ]٦النساء: [ }َوَال َتْأُكُلوَها ِإْسَراًفا{�عني خشیة أن �كبروا فیستلموا أموالهم، هؤالء األیتام 
لحلم اا مبادر�ن بلوغهم األشد خشیة أن �كبروا فیستلموا أموالهم، �اعتبار أنهم بلغوا لها، و�دارً 

حرم والرشد، فهم یبادرون �أكلها قبل ذلك، �ما والهم هللا علیهم من النظر في أموال األیتام، فی
 علیهم ذلك فعل ذلك، نعم.

إلى غیر ذلك  ،] اآل�ة١٩النساء: [ }وا ِبَبْعِض َما آَتْیُتُموُهنَّ َوَال َتْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهبُ { :وقوله تعالى"
 . هذا المعنى" من اآل�ات في

�عض الناس إذا تزوج ما رغب في الزوجة، وقد خسر علیها، والفرقة من ِقبله فیضارها و�ضیق 
ولم علیها و�ؤذیها حتى تفتدي منه، هذا ال �جوز �حال، نعم إن �انت الرغبة في الطالق منها 

ة �حصل منه تسبُّب في ذلك وأرادت أن تفتدي فالُخلع مشروع، الُخلع مشروع، لكن إذا �انت الرغب
في الطالق منه ولم یبدر منها شيء �ستدعي و�قتضي ذلك فال �جوز له أن یذهب ببعض ما 

 أتاها شیًئا نعم.
 بین مجتمع ال �جمع بین متفرق وال �فرق «: -علیه الصالة والسالم-"ومن األحادیث قوله 

 . أو تقلیله" ،حتیال إلسقاط الواجبفهذا نهي عن اال »خشیة الصدقة
نعم هذا في الخلیطین في الز�اة، إذا �ان عند شخص عشر�ن من الغنم والثاني عشر�ن وهما 
خلیطان �جب على االثنین شاة  واحدة، إذا سمعوا �المصدق الساعي �قر�ه قال: خذ غنمك وأنا 

ما فیها  ،عشر�ن :ما في ز�اة ثم نظر في الثاني فقال ،عشر�ن :مروا وقالحتى إذا  ؛آخذ غنمي
أر�عین وهذا عند  ز�اة، ال �فرق بین مجتمع خشیة الصدقة، وال ُ�جمع بین متفرق، هذا عنده

أر�عین، فیقول صاحب األر�عین لآلخر: هات غنمك مع غنمي حتى إذا جاء المصدق ما �أخذ 
 �ل واحد واحدة، فهذا ال �جوز هذه حیلة على إسقاط ما أوجب هللا إال واحدة، لو تفرقنا أخذ من

 ، نعم.-عز وجل-
 . "»�ستحلون محارم هللا �أدنى الحیل ال ترتكبوا ما ارتكبت الیهود والنصارى « :وقال"

 أصل الحدیث فیه النصارى؟
 طالب: نعم. أصل الحدیث. في الصحیحة.

تبار أن لكن النصارى �عطفون دائًما على الیهود �اع ،»ال ترتكبوا ما ارتكبت الیهود«محفوظ أنه: 
أن دین النصارى مكمل لدین الیهود، وأنبیاء الیهود أنبیاء للنصارى؛ ولذلك جاء في الحدیث: 

ساجد، ، اتخذوا قبور أنبیائهم م»قاتل هللا الیهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد«
 َبر، فهم تبع للیهود و�عطفون علیهم في النصوص، و�الفالنصارى لیس لهم إال نبي واحد ولم ُ�ق

 فالحیل ُعِرفت عن الیهود، نعم.
 . "»وقد أمن أن تسبق فهو قمار ،رسینمن أدخل فرسا بین ف« :وقال"
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فهو قمار ألنه ضامن، لكن مع ذلك هذا الحدیث ضعیف، هذا الحدیث ضعیف ال ُ�حتج �ه، 
 نعم.

 . "»وأكلوا أثمانها ،جملوها و�اعوهاهم الشحوم فقاتل هللا الیهود حرمت علی« :وقال"
نعم حرمت علیهم الشحوم �س ما أكلوا الشحوم، حرام الشحوم، لكنهم جملوها أذابوها و�اعوها 

 على الناس وأكلوا ثمنها، إن هللا إذا حرم شیًئا حرم ثمنه، نعم.
م �المعازف لیشر�ن ناس من أمتي الخمر �سمونها �غیر اسمها �عزف على رؤوسه« :وقال

 ."»عل منهم القردة والخناز�رو�ج ،والمغنیات �خسف هللا بهم األرض
لیكونن من أمتي أقوام �ستحلون الحر «في األدب:   -رحمه هللا-هذا الحدیث رواه البخاري 
إلى آخر الحدیث، وهو موصول عند أبي داوود، وأما في البخاري  »والحر�ر والخمر والمعازف

 وصول أو معلق وعلى �ل حال فالخبر صحیح، نعم.فمختلٌف فیه هل هو م
شیاء أفیه خمسة  لُّ حَ ستَ �أتي على الناس زمان �ُ « :ومرفوعا ،قوًفا على ابن عباسو�روى مو "

 ".»�سمونها بها �ستحلون الخمر �أسماءٍ  :�خمسة أشیاء
 مشروب روحي �سمونه، �سمونه مشروب روحي، نعم.

لناس ا إذا ضن« :وقال. »والر�ا �البیع ،الزنى �النكاحو  ،والقتل �الرهبة ،والسحت �الهد�ة«"
 ".»م�الدینار والدره

م وأنه ُمخرَّج في �عض �تب الموضوعات، وهو  م استحالل القتل �الرهبة، تقدَّ الحدیث تقدَّ
ضعیف، �أن ابن القیم ینقل في إعالم الموقعین عن شیخ اإلسالم أن معناه صحیح، وعن الزنى 

یست م، الُمرتَّب الذي �مارسه �ثیٌر من الناس على أنه یتزوجون، �عقوٍد ل�النكاح الزنى المنظَّ 
الصرف الذي جاء منعه، صحیحة، �ضحكون على أنفسهم و�ضحكون على الناس، الر�ا �البیع، 

وتحر�مه، وأنه عین الر�ا، �قول �عضهم لیس هذا صرف إنما هو فكَّة، �قول فكَّة لیس �صرف 
استحالل المحرمات �التلبیس على عامة الناس أو على �عض الناس، لئال یدخل في الممنوع، ف

 بتسمیته �غیر اسمها، نسأل هللا العافیة، هذا هذه هي الحیل المحرمة، نعم.
 ".»عوا �العینة واتبعوا أذناب البقروتبا�إذا ضن الناس �الدینار والدرهم، « :وقال"

ل العلم، قال: شوف �ا أخي أنا ما أنت تشرب الشیشة والشیشة محرمة عند أهشخص قیل له: 
أعدو، هي إن �انت محرمة فأنت ترى النار أنا أحرقها، و�ن �انت مباحة فأنا أمصها، �عني 

؟ �قول: إن �انت محرمة فأنا أحرقها شوف النار -جل وعال-�مثل یتطاول على ما حرم هللا 
حدیث عند العلماء، عند تحرقها، و�ن �انت مباحة فأنا أمصها، الحیل موجودة في القدین وال

 العامة، عند، �عني موجودة على �ل حال، وهي من موروث الیهود، نسأل هللا العافیة.
 طالب:...

 شو؟
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 طالب:...
إي موجود موجود �عني التحایل على المحرمات بهذه الطر�قة موجود، على �ل حال اتباع الهوى 

صل إلیه في أول األمر لكنه �ستدرج والشیطان والنفس �جعل اإلنسان �صل إلى هذا الحد، لن �
 إلى أن �صل إلى مثل هذا، نعم

في  �وا الجهادوتر إذا ضن الناس �الدینار والدرهم، وتبا�عوا �العینة واتبعوا أذناب البقر «"وقال: 
 . "»فال یرفعه حتى یراجعوا دینهم ،ءسبیل هللا أنزل هللا بهم بال

ى تحایلوا على الر�ا الصر�ح، �العینة، �أن �أتي إلتبا�عوا �العینة �عني تحایلوا على المحرم 
 صاحب السلعة فیشتر�ها �أكثر مما تستحقه، قیمته ألف و�شتر�ها �ألف ومئة إلى سنة ثم یبیعوها

علیه على صاحبها، عاد إلیه عین ماله، وهذا �سب العین �عني الدراهم الذهب، فهذه مسألة 
 مسألة التوّرق وعامة أهل العلم على جوازها، نعم. العینة، لكن لو �اعها على طرف ثالث لصارت

 . "»ل والمحلل لهلعن هللا المحلِّ « :وقال"
ول، نعم هذا تحایل على تحلیل هذه المرأة لفالن، أو هم تحایلوا علیه لیتزوجها فتحّل لزوجها األ

  العافیة،هذا من الحیل، وهو التیس المستعار والعقد محرم بل �اطل، ومرتكبه ملعون، نسأل هللا
نعم. من الطرائف في هذا الباب أن امرأًة �انت من زوجها، فقیل له: ال تحّل لك حتى ینكحها 
زوج آخر، فذهبوا إلى شخص وقالوا له: وش رأ�ك تتزوجها، وما أبدوا له أنه یر�د یر�دون 

لًدا، فأمسكها حتى أنجبت منه ثالثة عشر و التحلیل، لكن ظهر منهم �عد ذلك ما یدل على ذلك، 
 ثم طلقها قال: اذهبي لزوجك األول. حّلت وال ما حّلت؟

 طالب: حّلت، استحّلت.
 نعم نعم.

 ".د�انونهى عن هد�ة المِ . »لعن هللا الراشي والمرتشي« :وقال"
 لعن هللا الراشي الدافع للرشوة والمرتشي اآلخذ، األمر خطیر وهذه المصیبة هذه الكارثة التي

تسببت في مشاكل �ثیرة ال نها�ة لها، تسببت في حرمان �ثیر من عمت في أقطار المسلمین و 
الناس من حقوقهم، فیرغمون و�لجؤون إلى دفع الحرام، و�عض الناس عنده من الورع والدین ما 
�منعه من دفع الرشوة ولو ذهب ماله �له، وهذا هو األصل؛ ألن ما في الدنیا ما �قاوم اللعن؛ 

لمراد من ذلك استخراج الحقوق ما فیها شيء، نقول: ال، �له ألن �عض الناس �قول إذا �ان ا
داخل في اللعن، و�ال ما في أحد یبي یذهب إلى إلى إلى شيء أو بیدفع أمواله في في غیر حقه، 

 �هللا المستعان، نعم. 
فال  ،دا�ةأو حمله على ال ،ا فأهدي إلیهض أحد�م قرًض قرِ إذا أُ « :فقال"ونهى عن هد�ة المد�ان 

 . "»و�ینه قبل ذلك ن �كون جرى بینها وال �قبلها إال أیر�به
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هذا الحدیث صعیف، وحسن القضاء وحسن التعامل مع المحسن هذا أمر مقرر في الشرع، لكن 
بدون شرط، إن اشترطه الدائن صار من القرض الذي جر نفًعا فهو ر�ا، أما من غیر اشتراط 

فوفاه أكثر مما أخذ من غیر اشتراط، أو وأراد المقترض أن یرد شيء من إحسان هذا الرجل 
 خدمه �خدمة لم �سبق التواطؤ علیها هذا ال شيء فیه إن شاء هللا تعالى، نعم.

 :ائشةعوقالت  .ونهى عن البیع والسلف ،وجعل هدا�ا األمراء غلوالً . »القاتل ال یرث« :وقال"
 ."إن لم یتب -یه وسلمصلى هللا عل-أبلغي ز�د بن أرقم أنه قد أ�طل جهاده مع رسول هللا 

ضي ر -عائشة  رتهفحذَّ  ،-جل وعال-، وهو داخل في ما حّرم هللا �اجتهادهشيًئا نعم؛ ألنه زاول 

 ، نعم.-هللا عنها
 ،زغیر جائ ال في قلب األحكام ظاهرً واألحادیث في هذا المعنى �ثیرة �لها دائرة على أن التحیُّ "

 ."وعلیه عامة األمة من الصحا�ة والتا�عین
ف على هذا قف على هذا، إن شاء هللا الجمعة نصل إلى إلى األدلة أدلة األحكام، النصف ق

  الثاني من الكتاب.


