
 

 الحيل الفقهية

  

 محمد غرم اهللا الفقيه. أ

  

   الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ا، مع أن                   ات فيه ز عن سائر المخلوق ى األرض وتمي ه ساد عل أما بعد، فاهللا تعالى أآرم اإلنسان بالعقل، فيه شرف وب

  . بعقله الذي وهبه اهللا إياه استطاع أن يكون هو األقوى والمتمكن في أآثر مقدرات األرضبعضها يفوقه حجما وقوة، لكن 

ذه                          ى أن ه ه، عل وال يقف أمامه العسير إال استخدم الحيلة في إزالته، وال صعب إال ما استخدم الحيلة في الحصول علي

  .ويحقق به مصالحه الشخصيةالقدرة العقلية ربما وجهت نحو الشر فاستخدم الحيلة فيما يضر به غيره، 

ا يتالعب في    ، واألدهى من ذلك لو حاول استخدام الحيلة في التالعب بالشرع           فيبقى صورة الشرع على مظهرها بينم

ذا                              ل ه ات وأحاديث تحذر م مث ذلك وردت آي المعنى ليحصل على ما يريد من مطامع، فيحصل على الحرام بصورة الحالل، ل

احب   ة ص ين عقوب ب، وتب ا،       التالع ذروا منه ّدوها وح ل وع ذه الحي ام ه وا أم الم وقف اء اإلس ا أن علم الى، آم د اهللا تع ه عن

  .وسنحاول في هذا البحث الموجز توضيح المقصود بالحيل وحكمها وبعض نماذج منها

  :تعريف الحيل 

  .جمع حيلة، وهي اسم من االحتيال: الحيل في اللغة

  ). ١"(التصرف في األمور والتخلص من المعضالت الحذق وجودة النظر والقدرة على : " ومعناها

ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه،                  : قال ابن القيم  

ائزاً    بحيث ال يتفطن له إال بنوع من الذآاء والفطنة ؛ فهذا أخص من موضوعها في أصل اللغة، وسواء آان المقصود أمرًا ج

ا            . أو محرما    وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممــنوع منه شرعًا أو عقًال أو عادًة، فهذا هو الغالب عليه

ون إنهم يقول اس، ف ي عرف الن ل : ف اس الحي م الن الن يعل ل، وف ه متحاي املوه فان ل، وال تع اب الحي الن من أرب ن . ف ذا م وه

  هـ١) . ٢(دابة والحيوان وغيرهااستعمال المطلق في بعض أنواعه آالــــ

م              " تقديم عمل ظاهره الجواز إلبطال         : حقيقتها المشهورة : وقال الشاطبي  ى حك ه في الظاهر إل م شرعي وتحويل حك

  ".آخر 



 

  : مكتبة الحيل

اً         " الحيل  " اعتنى العلماء قديمًا وحديثًا بموضوع الحيل، فمنهم من أفرد           صًال أو باب  بمؤلف مستقل ومنهم من جعله ف

  .في تأليفه وسنحاول استعراض بعضها

   صحيح البخاري -١

  " آتاب الحيل " أفرد اإلمام البخاري آتابًا في صحيحه وترجم له باسم 

   بيان الدليل على بطالن التحليل -٢

  لشيخ اإلسالم ابن تيميه 

ى بطالن الت                 ة    وهو أوسع واجمع ما آتب في الحيل، وقد يفهم من عنوانه انه خاص بالكالم عل ن تيمي ل، إال أن اب  -حلي

  .جعل هذه المسألة مدخال للكالم على الحيل، وربما اختارها ألنها أشهر الحيل-رحمه اهللا 

   شفاء العليل في اختصار أبطال التحليل لمحمد بن علي البعلي -٣

  .وهو اختصار لبيان الدليل لشيخ اإلسالم ابن تيمية

   إعالم الموقعين عن رب العلمين -٤

  ابن القيم لإلمام 

لكنه تميز بمزيد ، وقد أفرد في آتابه الفريد قسمًا آبيرًا عن الحيل، ومعظم ما فيه مستمد من آالم ابن تيمية في الدليل                   

  .من الترتيب والتنسيق

   الموافقات -٥

  لإلمام الشاطبي 

  .أفرد قسما من آتابه للكالم عن الحيل

  . آشف النقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب-٦

  .لمحمد عبد اهللا بحيري استعرض فيه أدلة الحيل من الكتاب والسنة



 

  : الحيل الفقهية في المعامالت المالية-٧

  لمحمد بن إبراهيم 

تطبيقات للحيل في  : والقسم الثاني. قسم تكلم فيه عن الحيل بوجه عام، وفصل فيه تفصيًال جيداً      : والكتاب على قسمين  

  .باب المعامالت

  حوث المعاصرة في الحيل وهو من أفضل الب

   الحيل المحظور منها والمشروع -٨

  للدآتور عبد السالم رضي 

  وقد تكلم عن الحيل بوجه عام، وتطرق في بحثه للحيل في القوانين قديمها وحديثها 

   الحيل الشرعية بين الحظر واإلباحة-٩

   لنشوة العلواني وجل الكتاب مأخوذ من آتاب محمد بن إبراهيم 

   وأحكامها في الشريعة اإلسالمية  الحيل-

  سعد بن غرير السلمي / للدآتور 

  )٣٩(وقد نشر ضمن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

  وفي المقابل هناك آتب جمعت الحيل والمخارج من المآزق التي يقع فيها اإلنسان 

  . وهذه الكتب آانت موضع نقد آبير من العلماء

  :وقد وصلنا ثالثة منها

  مخارج في الحيل ال

  .لإلمام محمد بن الحسن الشيبناني الحنفي

  .وقد حصل خالف في نسبة الكتاب إلى محمد بن الحسن



 

  .الحيل والمخارج للخصاف الحنفي

  .الحيل في الفقه للقزويني الشافعي

اني                     شرق اليهودي األلم ). سف شخت   يو(ومما يدعو لالستغراب أن الذي اهتم بإحياء هذا لنوع من التراث هو المست

ودخلت دائرة اإلهمال ولزهد الفقهاء فيها وعدم ، فقد نشر على مدار سبع سنوات الكتب الثالثة السابقة بعد أن لفها النسيان              

  .اعتبارها من الفقه

اء     ى األصح       ) شخت (ويطرح الباحث محمد بن إبراهيم عدة تساؤالت حول اعتن ا، أو عل ل دون غيره شر آتب الحي بن

  . الفقهقبل غيرها من آتب

  هل هو المساهمة في إحياء التراث اإلسالمي وتقديمه وخدمته خدمة علمية ونشر ما اندثر منه أو آاد ؟

  أم ألن في آتب الحيل طرافًة وجودة رأٍي واستنباْط ؟

سبت     ـداده أصحاب ال المي وماضي أجـــــ ه اإلس ين الفق ربط ب د أن ي ه يري أتيهم  : " أم ألن سبت إذ ت ي ال دون ف إذ يع

م    ) ١٣٦األعراف،  "(انهم يوم سبتهم شرعا ويوم ال يسبتون ال تأتيهم آذلك نبلوهم بما آانوا يفسقون           حيت تالهم ربه حيث اب

وم األحد                      صاد ي ذلك  . بسبب احتيالهم على حدود اهللا ونواهيه إذ حفروا الحفائر يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت وت آ

ول                      .الذين حرمت عليهم شحوم البقر والغنم      شرع ليق سان صاحب ال ى ل نهم عل ا حتى ورد لع وا ثمنه ا وأآل  فأذابوها وباعوه

دنا المختصين                     سنا وح شرعية، ول اليف ال تملص من التك ام اهللا وال ى أحك ل عل للعالم هاهو الفقه اإلسالمي يسايرنا في التحي

  ) ٣(بالحيل والخداع من بين الناس ؟

 اهتموا بنشر الكتب التي آانت  - مع أن قلة منهم آانت منصفة -تشرقين آعادة أآثر المس) شخت(األخير هو األقرب فـ  

ًا               اء حتى أن بعضها نسي تمام رهم          ، موضع نقد من العلم ة وغي ضالة آالمعتزل رق ال ا آتب الف ه وأخرجوه ومنه وا عن فنقب

  .وإحيائها من جديدومن جهة أخرى محاولة تجديد الفتنة التي عفا عليها الزمن ، لمحاولة تشويه التراث اإلسالمي 

  ومن تأمل هذه الكتب وجدها اقرب إلى آتب الطرف والنوادر من آتب التأصيل والتقعيد الفقهي 

  متى ظهرت الحيل ؟

ل أن النبي    - رضي اهللا عنهم       -لم تعرف الحيل في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال في عهد صحابته الكرام                  - ب

ين مجتمع خشية                : " - صلى اهللا عليه وسلم      -بمثل قوله    أقفل بابها    -صلى اهللا عليه وسلم      رق ب ين متفرق وال يف ال يجمع ب

  ) ٤"(الصدقة 



 

سبب الجمع أو التفريق           : " وقال ابن القيم   ا ب وهذا نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إنقاص الزآاة أو التنقيص منه

اة أو ال                ،  ى إسقاط الزآ ل الحول تحيال عل اع بعض النصاب قب ين ا         فإذا ب رق ب د ف سبب الجمع أو التفريق فق ا ب تنقيص منه

  ) ٥(لمجتمع فال تسقط الزآاة بالفرار منها

  . للمحلل والمحلل له- صلى اهللا عليه وسلم -ومثل لعنة الرسول 

  )٦المدثر، " (وال تمنن تستكثر" وإذا رجعنا إلى القران الكريم نجد أن اهللا تعالى حذر منها بقوله تــــعالى 

  ) ٦"(ال تعطي الهدية تلتمس بها أآثر منها "  وغيره أن معنى اآلية - رضي اهللا عنهما -قرطبي عن أبيه ونقل ال

ا،                          ة للرب ك القصد حيل اعتبر ذل واب، ف فاآلية تدل على تحريم الهدية إذا قصد بها مهديها أخذ أآثر منها، وهي هدية الث

  .على سبيل التبرعأو أخذ أموال الناس بالباطل أي بالتحايل، إال أن يكون 

  . فكرهوا الحيل ونفروا منها، ونقل عن آثير منهم التحذير منها والقول ببطالنها- رضي اهللا عنهم -أما الصحابة 

ل                                 روا الحي د أنك ابعيهم فق ابعين وت ابعي الت دهم من ت ذلك من أتى بع صحابة وآ وقد سار التابعون في هذا على سير ال

  .أفتى بجوازهاإنكارًا شديدًا واشتد قولهم فيمن 

  فمتى ظهرت الحيل إذن ؟  

ا     : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا   أول م ا ف اد جوازه أما اإلفتاء بها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم، واعتق

ؤث                           ة واحدة ت د حيل ا وهللا الحم يس فيه رة، ول سنين آثي ى ب ة األول ر حدث في اإلسالم في أواخر عصر صغار التابعين بعد المئ

ك        - صلى اهللا عليه وسلم  -عن أصحاب رسول اهللا      ل شيء من ذل ئلوا عن فع انوا إذا ُس ، بل المستفيض عن الصحابة أنهم آ

  ).٧(أعظموا وزجروا عنه

د      ، و أشار ابن القيم أن أآثرها من وضع وّراقي بغداد         ل لمحم اب الحي سبة آت ر ن وقد سبقه لهذا الجوزجاني عندما أنك

دًا   من  : " بن الحسن وقال  ال أن محم ه اهللا  -ق ه             - رحم ا جمع اس فإنم دي الن ا في أي صدقه، وم ل فال ت ًا في الحي  صنف آتاب

  ) ٨(وّراُقو بغداد

ة        اء الحنفي دى                        ) ٩(والذي يظهر أن بعض علم ذي عرف ل م يكن التوسع ال دايات ل ا ولكن في الب م به م أول من تكل ه

  ) ١٠(المتأخرين

  :الحنفية والحيل

  .في الحيل واعتبارها إنهم أول من أفتى بهااشتهر الحنفية بالقول 



 

ة                        ا الحيل اوى استخدم فيه ة عدة فت وا عن أبى حنيف د نقل ة، وق وأول مدونات عرفت في الحيل آانت لعلماء من الحنفي

ه                         ، لـمـسـتـفتي من مآزق وقع فيه      إلخراج ا  ا جعل ة استنباطه مم ه ودق ه وحسن فهم وة ذآائ ذا ق ى ه ام عل والذي ساعد اإلم

  . قادًرا على إيجاد مخارج شرعية، وإن آنا ال نستطيع أن نثق بكل ما يروا عنه

آما . عة لتتوافق مع الواقع   ومما ينبغي التنبه له أن اإلمام آان يطوع الواقع ليتوافق مع الشريعة ولم يكن يطوع الشري               

  .وربما لو علم بما أحدث بعده من توسع في الحيل ما أفتى بها أصًال، أنه لم يكن يستخدمها إال في حاالت محدودة جدا 

ى إبطال الحق أو                           : يقول أحمد أمين   ل عل وع التحاي ة ليست من ن و حنيف فترى من مجموع هذا الحيل التي أفتى بها أب

سه                     أآل األموال بالباطل   ه ونف ى أحد في مال آزق مع دعم التعدي عل ول  ) ١١( وإنما هي استخراج فقهي للخروج من م ويق

شرع، وهو في النتيجة                : " الشيخ أبو زهرة   ره مطلب ال شرقين عمل يوافق في شكله ومظه فالحيلة في نظر هؤالء المست

وهي تتفق إلى حد     . اء األوروبية إلى الحيلة   احتيال على الخروج من سلطان الشرع وتـفـويت أحكامه، هذه نظرة أولئك العلم           

ل                       ا ال تنطبق مع الحي ر، ولكنه آبير مع الحيل التي ابتدعها المتأخرون للتخلص من األحكام الشرعية واتفاقها في ظاهر األم

دو                             ودهم التي قي ا ولتتفق مع قي ى الحق أحيان يلهم آانت للوصول إل ا   المأثورة عن أبي حنيفة وأصحابه األولين، فإن ح ا به

ع الحرج إذا ضيقوا          العقود، ولتتفق أحكامها مع المقاصد الشرعية التي ال تجافيها وال تنأى عنها، وللتيسير على الناس ومن

ن      ا م وقهم وحمايته ا لحق اطون به ي يحت شرعية الت شروط ال ى ال اس إل اد الن ت إلرش سموها، وآان ان أق سهم بأيم ى أنف عل

  ).١٢(العبث

سلم من تجاوزات واضحة في باب الحيل، خالصة عند المتأخرين وليس هذا خاص بالحنفية              على أن بقية المذاهب لم ت     

  .فقط

  :الحيل وضغوط الواقع

اس     ة الن ا أمزج داخل فيه د تت ط واح ى نم سير عل ي ال ت آت فه ات و المفاج دات والتقلب ة بالتعقي ا مليئ اة بطبيعته الحي

ة والمت           ادئهم المختلف ارهم ومب اة                     وأهوائهم وتتقاطع مع أفك شريعة في حي د نجد من يحتج بصعوبة تطبيق ال ذلك ق اثرة، ل ن

اش، وأفضل                     ع المع طبيعتها التعقيد واالختالف والتغير وأنه ال بد من تحوير الشريعة وتطويعها وتـلـيـيـنها للتوافق مع الواق

 المعاش، إنما المشكلة تكمن   إن المشكلة ليست في الشريعة وال في توافقها مع الواقع: " ، فنقول "الحيل  " طريق لهذا هو    

اة                            ق الحي ذي خل ا اهللا ال شريعة أنزله اش، فال ع المع ام الواق سية أم ة والنف في أفهامهم وإدراآاتهم القاصرة وهزيمتهم العقلي

وإن آان هناك شيء يجب أن يكيف اتجاه اآلخر، فالواقع هو الذي يجب أن يكيف ليتوافق مع                 ، والناس وأعلم بما يصلح لهم      

ذا                       الشريعة ا أن ه  ألن في هذا صالح للواقع، أما تكييف الشريعة لتتوافق مع الواقع ففي هذا ضياع للشريعة وللواقع معا، آم

ن عسٍر ومشقة،                 ـا دي ان، وإنـه ان ومك ل زم ر صالحة لك ا قاصرة وغي شريعة اإلسالمية بأنه القول ينطوي على غمز في ال

راث الفقهي               وهذا قول جاهل أو حاقد، والتناظر في الكتاب والس         ذا الت دهم وه ابعين و األئمة من بع صحابة والت نة وفتاوى ال

  .العظيم يجد فيها المالذ والملجأ والمخرج من آل حادثة مهما صعبت وتعقدت



 

  :  أقسام الحيل-٨

  .الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام: قسم ابن القيم الحيل إلى خمس أقسام تبعا لألحكام الخمسة

ى                        :" ه اهللا فقال رحم  ة عل ة حيل إن مباشرة األسباب الواجب ام الخمسة ف ى األحك وإذا قسمت باعتبارها لغة انقسمت إل

ا ومستحبها                   شرعية واجبه ود ال ه والعق ى المقصود من ة عل سفر الواجب حيل بس وال شرب والل ل وال حصول مسبباتها فاألآ

ه واألسباب المح                 ود علي ى المعق ى الحصول عل ة عل يس            ومباحها آلها حيل ا، ول ى حصول مقاصدها منه ة عل ا حيل ة آله رم

ل  ى فع ه التوصل إل ة جنس تحت اح ومحظور، فالحيل ى مب سيم إل ورد التق ذي هو م ام ال ار الع ذا االعتب ة به ا في الحيل آالمن

تحالل      ى اس ه التوصل إل دي، وتحت ة المعت الم، وعقوب ر الظ وم، وقه صر المظل يص الحق ون رم، وتخل رك المح الواجب وت

  ) ١٣" (و إبطال الحقوق و إسقاط الواجبات المحرم 

  .إذن فحكم الحيلة يأخذ حكم مقصدها ووسيلتها، وان آان األعم األغلب استخدام في الشر

  : أسباب الوقوع في الحيل-٩

  ) ١٤(ذآر شيخ اإلسالم ابن تيمية سببين للوقوع بالحيل

ستطيعوا             ا جرى ألصحاب                إما ذنوب وقعوا فيها فجوزوا عليها بتضييق أمورهم فال ي ل، آم ضيق إال بالحي ذا ال ع ه  دف

  السبت من اليهود 

  .وإما مبالغة في التشدد، حيث ضيقوا على أنفسهم أمورا وسعها الشرع فأخطرهم هذا االستحالل بالحيل

  ) ١٥(وهناك أسباب أخرى

  .عدم األيمان باهللا واليوم اآلخر ممن يديه ؟ ويتظاهر به أمام المؤمنين

  .لبحث عن مصلحته بأي طريق آان إتباع الهوى وا

  .الجهل بأحكام الشرع وعدم السؤال عما يحل ويحرم

  .الخلط بين الحيل المباحة والحيل المحرمة واالستدالل بهذه على هذه

  : أدلة تحريم الحيل-١٠

  :استدل العلماء على تحريم الحيل بأدلة منها



 

لنا لهم آونوا قردة خاسئين فجعلناها نكاًال لما بين يديها وما           ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فق       " قوله تعالى   

سبت     ) ٦٦-٦٥سورة البقرة " (خلفها وموعظة للمتقين    وم ال صيد ي يهم ال وهؤالء طائفة من اليهود ابتالهم اهللا بأن حرم عل

ة     الوا بحيل ام فاحت ة األي را بعكس بقي سبت آثي وم ال أتي ي سمك ي ان ال ام، وآ ة األي اه في بقي وم وأبق سمك ي ى ال افظوا عل ليح

وم األحد                         إذا جاء ي ا ف ستطيعوا الخروج منه السبت، ويصيدوه يوم األحد بأن حفروا حفرا بجانب البحر فيدخلها السمك فال ي

  . استخرجوها وأآلوها فمسخهم اهللا قردة وخنازير

ستثنون وال. إنا بلوناهم آما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين  : " قوله تعالى  ا طائف    .  ي فطاف عليه

ساقط من الثمر           ) ٢٠-١٧القلم،  " (فأصبحت آالصريم   . من ربك وهم نائمون    ا ت م يلتقطون م راء أنه ادة الفق فقد آان من ع

م                           الى له ذي فرضه اهللا تع ل ال م القلي . بعد حصاده فاتفقوا على أن يحصدوا بساتينهم في الليل حتى يحرمون الفقراء من حقه

  .عالى بإتالف جنتهم وضياع أموالهم عقوبة لهم على احتيالهم لمنع الحق الذي آان للمساآين في مالهمفعاقبهم اهللا ت

  )١٦(ثم إن آانوا عوقبوا على ترك المستحب ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب: " قال ابن تيمية

  ) ١٨) (التيس المستعار(وسماه ) ١٧) (لعن اهللا الُمحِلل والُمَحلل له(قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ا طالق جاز                              إذا حصل بينهم ة ف ا عن رغب ا حقيقي ره زواج زوج غي ه حتى تت ًا حرمت علي إذا طلق الزوج زوجته ثالث

ا لترجع                  ا ويطلق ى أن يتزوجه ُرجوعها إلى زوجها األول وبعض الناس يحاول أن يحتال لتحله زوجته فيتفق مع شخص عل

  .ى اهللا عليه وسلم من فعل هذا، واللعن هو الطرد واإلبعاد من رحمة اهللا تعالىإلى زوجها األول، وقد لعن النبي صل

ه وسلم                            ل زاد النبي صلى اهللا علي ه ب فهذا دليل على عظم هذا الجرم عند اهللا تعالى، لذلك استحق صاحبه العقوبة علي

  .فشبه صاحبه بوصف ال يليق باآلدمي تحقيرا لهذا الفعل ولفاعله

  : نماذج من الحيل

زودوا في سعر                               -١ ه لي سيارة مع أصدقاء ل دة حيث يتفق صاحب ال ع بالمزاي د البي  ما يجري في حراج السيارات عن

و وقفت                  ع ول السيارة وهم ال يريدون شراءها، بحيث لو وقفت عليه بالمبلغ الذي يريده صاحب السيارة انسحبوا وحصل البي

سلعة         على واحد منهم ال يحصل بيع، وان سموه تعاونا فهو الب     د في ال ـو أن يزي ه في الحديث، وهـ خش الذي ورد النهي عن

  .وهذه الحيلة محرمة). ١٩(من ال يريد شراءها

ا أن             .  قد يرغب المورث أن يخص بعض الورثة بشيء من الميراث          -٢ وارث ال تجوز، فإم وال يستطيع ألن الوصية لل

  .بت له هذا الماء في صحتيآنت وه: يبيعه بعقد صوري، أي يقــر له بدين في ذمته، أو يقول

  )٢٠. (وهذه الحيلة باطلة



 

  )٢١(وهو أن ينكح الرجل ابنة الرجل وينكحه اآلخر ابنته على أن تكون آل واحدة صداقا لآلخر:  نكاح الشغار-٣

  .وهذا النكاح باطل وفيه ظلم للبنت حيث ال تأخذ مهرها وتزوج بمن ال تريد غالبا

  . الرشوة باسم الهدية-٤

  .وهي ربا في صورة البيع: لعينة بيع ا-٥

فقد يحتاج شخص إلى السيولة وال يجد من يقرضه، فيذهب ألحد التجار فيشتري منه سلعة قيمتها عشرة بثالثة عشر            

  ).آاش(مؤجال على أقساط ثم يبيعها منه بعشرة معجلة 

  :الهوامش

  )١٧/٩٤(ثر ، مقتبس المؤ)١/٧٣(، المصباح المنير )١٢٧٨(القاموس المحيط ص: انظر) ١(

  )٥/١٨٨(إعالم الموقعين ) ٢(

  )٤٧ -٤٥(الحيل الفقهية في المعامالت المالية، ص : انظر) ٣(

  من حديث أبى بكر رضي اهللا عنه" هـ١٤٥٠"أخرجه البخاري ) ٤(

  )٣/٢٢٢(إعالم الموقعين : انظر) ٥(

  )٢٠/٦(تفسير القرطبي : انظر) ٦(

  "١٢١ص "بيان الدليل ) ٧(

  "١٩١ص " حيل المخارج في ال) ٨(

  )٢٨٢ص (تاريخ التشريع للحضري : انظر) ٩(

  )٢٩ص(الحيل الفقهية لمحمد إبراهيم : انظر) ١٠(

  )٢/١٩٢(ضحى اإلسالم ) ١١(

  ٤٣٤أبو حنيفة ص ) ١٢(

  )٥/١٨٨(إعالم الموقعين ) ١٣(

  )٢٩/٤٥(مجموع الفتاوى ) ١٤(

  )١٨٠ص (الحيل وأحكامها ) ١٥(



 

  )٦٩ص (بيان الدليل) ١٦(

  )١١٢٠(رجه الترمذي أخ) ١٧(

  )١٩٣٦(أخرجه ابن ماجه ) ١٨(

  )٢٠٠(الحيل وأحكامها ص) ١٩(

  )١٤/٣٥٠(الفتح : انظر) ٢٠(

  )٢٠٠(الحيل وأحكامها ص ) ٢١(

 

 


