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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث

يأ اهللا الكون ليحقق معىن فه، خلق اهللا اإلنسان ليكون خليفته يف األرض

األمانة اليت سيسأل ، فهي االبتالءو االختبارواألرض هي حمل. استخالفه يف األرض

، بل قد دله ومل يرتكه مهالعبثا، اإلنسانمل خيلق-عز وجل–. فاهللا عنها اإلنسان

كل ما حيتاجه إليه نزل الرمحن  . فأوأرشده إىل ما ينفعه من األمور الدنيوية واألخروية

، سواء أكان يف العقيدة أو رسلالهؤالءعلى يدمن األوامر والنواهي اإلنسان

األخالق أو املعاملة.

ا حممد رسول اهللا سالميةاإلالشريعةإن  -صلى اهللا عليه وسلم–اليت جاء 

ا .-سبحانه تعاىل-املنزلة من عند اهللا هي خامتة الشرائع السماوية ولذلك فإ

﴾َوأَْرَسْلَناَك لِلنَّاِس َرُسوًال ﴿كما قال تعاىل: ،  لقومهوليست خاصةجاءت عامة

أوبيضأعجميا، أو أكان ا، عربياأن يلتزمنسان إطلب من كل ي.]79النساء: [

، رجاال أو نساء.سودأ
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مع عالقات والتواصلالىل بناء إ، حيتاج خملوق اجتماعيبطبعه أنهنساناإلإن 

اآلخرين.غريه؛ ألنه ال ميكن أن يعيش وحيدا. فهو حباجة ماسة إىل أن يتعامل مع 

ا مصاحلهمبني الناسالعقود املاليةفثمة  لتكون ،اليت تتوقف عليها معايشهم وتتوفر 

. وألجل هذا أنشأت البالد والعبادمصاحلىل حتقيقإوسبيال احلاجاتلسدّ وسيلة 

املالية فاملؤسسات.هة اقتصاد البلدر جاملؤسسات املالية لتحقيق تلك املصلحة وتطوّ 

ا تنقسم إىل قسمني: يف إندونيسيا كثرية ومن ذلك البنوك. التجارية عموما أ

، سواء يف التجارة أو املسامهة أو وأعماالمنهما وظائفن لكلإحيث والشرعية،

.من العمالءجمرد حفظ األمانة

ا الناس  ،موضوع املعامالتفألهية  خاصة يف معامالت بنكية اليت يتعامل 

. فمن أجلها ألفت الكتب وكتبت عنايةالغايةالعلماءا كثري مناعتىن ، فقدكثريا

اكتشاف حقيقة جمهولة، أو أجلمن ات ودرست املسائل.الرسائل وأقيمت املؤمتر 

.على حقيقة موجودةتأكيد الرباهني

وقد ، من األغراضفاألصل أن احليل هي كل وسيلة تتخذ لتحقيق غرض

فكيف حتتال اجلائز.تكون وسيلة إىل احملرم، إذ من املمكن أن تكون وسيلة إىل 

ا للحيل املستخدمة لديها؟.  ا املالية؟ فما مدى استيعا البنوك على معامال
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حبثه هذا، ما يتعلق بالبنوك شرع الباحث يف فقد اعتمادا على ما ذكر، 

العنوان يف يفّضل أن يكون فإن الباحث الشرعية ملعرفة احلالل واحلرام من املعامالت. 

وضوع جدير فإن هذا امل.البنوك الشرعية"عندالعقود الماليةالحيل في ": حبثه

يز املسلمون احلالل من احلرام.ليمِ ،إىل معرفتهألنه يف مسيس احلاجةبالبحث؛

يف هذا البحث املتواضع  للباحثسأل املوىل الكرمي جل جالله أن يبارك فن

ليلتمس فيه علم العظيمهذا املسلكملا سلكهلفضلهو اهللا تعاىلمنّ لـوالالذي

فاهللا املستعان وحسيب اهللا ونعم الوكيل..الدين

****
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مشكلة البحث

، وسوف حيل عن معاملة البنوك الشرعية من احليليرتكز على هذا البحث ف

املشاكل التالية:

ما احليل املستعملة عند البنوك الشرعية لتحقيق اهلدف؟.1

؟به اجلهة املسؤولةالبنوك الشرعية باملبادئ اإلسالمية وما أفىتالتزاممدىكيف.2

يف البنوك الشرعية؟املستعملةما حكم احليل.3

أهداف البحث

ما يلي:ك، وهي  شكالتامليهدف هذا البحث معرفة اجلواب ملا تقدم من 

املستخدمة عند البنوك الشرعية.معرفة احليل.1

الشرعية باملبادئ اإلسالمية وما أفتاه اجلهة معرفة مدى قوة التزام البنوك .2

املسؤولة.

يف البنوك الشرعية.املستعملةمعرفة حكم احليل.3



5

فوائد البحث

، األكادميية والعمليةالعلميةعلى الفوائدفقد تتمثلأما فوائد هذا البحث 

وهي على النحو التايل:

أمهها:فوائد البحث العلمية األكادميية تعود على أمور، من 

بشكل نظرياملعامالتفقهتطوير العلمي يف جمال .1

ا كالم الفقهاءالصادرة مندة النظر يف األحكامإعاإمكانية .2 فيما تتعامل 

البنوك الشرعية، واستخالص الرأي الصائب يف املسألة.

أما فوائد البحث العملي فتعود على األمور التالية:

املعاملة البنكية.حل املسألة املبحوثة، وهي أحكام .1

مراجعة فقهية شاملة مما حتتال فيه البنوك..2

تمع اإلسالمي من املشكالت يف ااملسامهة يف حلول املسألة اليت يعاين.3 ا

.، حىت يرجعوا إىل الرأي السديد يف املسألةالبنوك الشرعية
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الدراسة السابقة

حوله يف كتب ، لقد ورد احلديثاملعامالتفقههذا املوضوع هو موضوع 

وجدت الكثري من األعمال البحثية . فلما وقفت عند موضوع احليل، الفقه املصنفة

كما وجدت عدة رسائل يف املخارج واحليل يف الغنية يف هذا املوضوع،واملؤلفات 

لتحقيق املكتيب قبل الشروع يف البحث أمر يف غاية إن افمن أجل هذا، .األمور املالية

بعد إمعان النظر على حد علم الباحثو ه، كي ال تتكرر البحوث.األمهية قبل حتليل

"الحيل في : حتت عنوانيف البحثتصنيف ينفرد جيد أن ليس مثةيف الرسائل،

ذا املوضوع، إال أن هناك،البنوك الشرعية"عندالعقود المالية عدة رسائل شبيهة 

:ومن ذلك

األميان والطالق (دراسة فقهية احليل يف الفقه اإلسالمي وأثرها يف كتاب ".1

"مقارنة)

رية حممد خري فستق. : ساجامعية يف موضوع احليل، كتبتهافهي رسالة 

وهي رسالة لنيل درجة املاجستري .م2015ه/1436سنة فقد مت تقدمي الرسالة

. فإن الرسالة تتحدث عن موضوع احليل من جانب يف القضاء والسياسة الشرعية
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خبالف حبثنا الذي حنن يف كتاب األميان والطالق،األحوال الشخصية وهي

يتكلم عن احليل عن جانب املعامالت فاتضح الفرق.بصدده، فإنه 

ية املعاصرة: دراسة حتليلية تطبيقية فاحليل واملخارج الفقهية يف املعامالت املصر ".2

"لتجربة بنك إسالم ماليزيا

ا  الفقه وأصوله كلية معارف رسالة قيمة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف فإ

فقد كتبها عارف ماليزيا.-الوحي والعلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية العاملية

م.2008صاحل بن رومسن سنة 

ذلك: أنه يتكلم عن احليل وتناول هذا البحث عدة املسائل، ومن 

واملخارج الفقهية وأقسامها وبني ضوابط الشرعية الستعمال احليل. كما أنه ركز 

وتطبيقات احليل يف األعمال  البنكية. رسالته على  بنك إسالم ماليزيايف

اباإلضافة إىل  فقد ظهر الفرق .للبنكدراسة موقف هيئة الرقابة الشرعية وقرارا

بينه وبني هذا البحث، حبيث إنه سيتكلم عن البنوك الشرعية خاصة املوجودة يف 

إندونيسيا.

قدرة (احلدود والقصاص)""احليل وأثرها يف العقوبات امل.3
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جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  يف فهذه رسالة جامعية لنيل درجة ماجستري 

صاحل بن عبد اهللا . فقد أعدها كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية

1. فقد تبني الفرق من خالل عنوان البحث.م2003سنة ،السيف

اإلسالمية""ضوابط املصلحة يف الشريعة .4

ا رسالة دكتوراه يف أصول الشريعة اإلسالمية من كلية القانون والشريعة  فإ

م، كتبها الدكتور حممد سعيد رمضان 1965ه/1385جبامعة األزهر عام 

ا رسالة يف املصلحة، فإن الكاتب قد تتطرق يف موضوع احليلة.   البوطي. رغم أ

.كما هو ظاهر من رسالته، فإن الفرق واضح بّني 

5.“Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Bank Muamalat

Indonesia Cabang Mangga Dua Jakarta Pusat 2017”

ا رسالة علمية للحصول على درجة املاجستري يف جامعة حممدية  فإ

م. وقد اختص الباحث "بنك 2017ه/1349سوراكارتا. وقدمت سنة 

هو أحد و عقد املراحبةمعامالت" ليكون موضوع حبثه ودراسته. وتناول البحث 

، 2018ينايري 27يوم السبت، مت اسرتجاعه ، https://library.nauss.edu.saمصدر املوقع: 1
الساعة العاشرة صباحا.
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يف وقد خيتلف باملوضوع الذي الباحث.يف الشريعة اإلسالميةاألمانةبيوع 

ألنه ال يكلم عن احليلة، خبالف هذا البحث.ه؛صدد

اإلطار الفكري

احلذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف احليل مجع حيلة، وهو يف اللغة 

1.يف األمور ووسيلة بارعة حتيل الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول إىل املقصود واخلديعة

2.الفكر حىت يهتدي إىل املقصوداحلذق يف تدبيري األمور، وهو تقلب ا: وقيل إ

وهي اليت حتول املرء عما يكرهه إىل ما فقد قال اجلرجاين: صطالح،أما يف اال

ا: 3.حيبه نوع خمصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به وعرف ابن القيم بأ

فاعله من حال إىل حال، مث غلب عليها بالعرف استعماهلا يف سلوك الطرق اخلفية 

ا الرجل إىل حصول غرضه، حبيث ال يتفطن له إال بنوع من الذكاء اليت يتوصل 

والفطنة؛ فهذا أخص من موضوعها يف أصل اللغة، وسواء كان املقصود أمرا جائزا أو

.209، ص1ج )،دار الدعوة(،املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية1
.368، ص28)، جدار اهلداية(،تاج العروس من جواهر القاموس،الزبيدي، حممد بن حممد2
، الطبعة األوىل، العلميةدار الكتب ،لبنان-بريوت، (كتاب التعريفات،بن حممداجلرجاين، علي 3

.94ص م)،1983-ه1403
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حمرما، وأخص من هذا استعماهلا يف التوصل إىل الغرض املمنوع منه شرعا أو عقال أو 

1.عادة

ا اكانت احليلة هي الطرق اخلفية اليت فإذا إىل حصول غرضهملرءيتوصل 

تعامل يفيما وحتقيق األمر.مشروعا كان أو غري مشروع، فإنه ال بد من إعادة النظر

ظور حمشيء من ا حالال حمضا أو أن فيهفيهات املعاملةبه البنوك الشرعية، هل كان

؟!.شرعي

منهج البحث

البحث من نوع البحث ومنهجه ومصادر املعلومات تتكون منهجية هذا 

ا على النحو التايل: وطريقة كتابة البحث، وبيا

نوع البحث.1

يتمثل هذا البحث ببحث ديين مكتيب؛ حبيث يقوم الباحث جبمع 

املعلومات من املراجع ذات الصلة باملوضوع، سواء كان من الكتب أو 

املقاالت العلمية املتعلقة باملوضوع.

، 5ج)،ه1423، الطبعة األوىل، دار ابن اجلوزي،لعربية السعوديةاململكة ا(،إعالم املوقعني، ابن القيم1
.188ص
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البحثمنهج.2

لقد سلك الباحث يف كتابة هذه الرسالة املنهجني التاليني:

أحكام احليل عن ستقراء االيقوم الباحث بهو أن : المنهج التحليلي.أ

وتتبعها من خالل كتب العلماء، مث النظر إىل مدى مطابقتها للبنوك 

الشرعية.

آراء لكل مسألة وإظهار ما الباحثعرضهو أن ي:المنهج النقدي.ب

هو موافق لألصول وما هو خمالف هلا مع ذكر األدلة ومناقشتها للوصول 

إىل النتيجة لكل مسألة.

مصادر املعلومات.3

لقد نال الباحث املعلومات حول املوضوع من خالل املصدر الرائيسي 

والثانوي:

املوافقات يف أصول الفقه لإلمام الرائيسي: ومن ذلك كتاب املصدر .أ

.إعالم املوقعني البن القيمو الشاطيب، 

الكتب األصولية اليت تتحدث عن احليلة والكتب املصدر الثانوي:.ب

االت أو العقود املاليةالفقهية املتعلقة ب والبنوك الشرعية، وكذلك ا
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من ذلك:  املقاالت العلمية ذات صلة باملوضوع عرب املواقع اإللكرتونية. و 

ضوابط املصلحة للبوطي، نظرية التعسف كتاب إبطال احليل البن بطة، 

يف الفقه اإلسالمي لفتحي الدريين، إىل غري ذلك من الكتب مما ال يسع 

ذكره يف هذا املقام.

طريقة كتابة البحث.4

يسلك الباحث يف مجع املعلومات لدراسة هذا املوضوع على التفصيل 

اآليت:

الرجوع إىل الكتب إىل الكتب ذات الصلة باملوضوع..أ

ذكر كل رأي فيما اختلف فيه العلماء من كل مسألة مع عزو كل قول .ب

لقائله.

ة باملوضوع األعم منه، نظرا إىل أن املسائل .ج القيام بتخريج املسألة املشا

قد ال يتفرد به أهل العلم يف الكتاب.

صاحلا ليكون دليال، طلبا الستيفاء االستدالل لبعض األقوال مبا كان .د

جوانب املسألة.

حتليل آراء العلماء يف املسألة، مث القيام باملوازنة بني اآلراء مث ترجيح أصح .ه

األقوال وأقواها دليال.
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عزو األحاديث واآلثار إىل مصادرها األصلية..و

وضع الفهرس للمصادر واملوضوعات، ومل يضع الباحث فهارس لآليات .ز

خشية اإلطالة.واألحاديث
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خطة البحث

:التايلعلى النحومخسة أبواب، وتفصيلهاوقد جاء هذا البحث على

يت تشمل على خلفية البحث، يتكلم الباحث عن املقدمة اليف الباب األول 

والدراسات السابقة، واإلطار الفكري، وفوائده،مشكلة البحث، وأهداف البحث،و 

.البحث، وخطة البحثومنهج

وهو على أربعةيتحدث الباحث عن حقيقة احليل،يف الباب الثاينأما 

:فصول

، وهو على املقصود باحليل وتطورها التارخيياألول فإنه يتناولالفصل أما 

، وهو على املطلبني: املطلب مفهوم احليلاألول يتحدث عناملبحث ثالثة مباحث؛ 

حيويالثايناملبحث و اصطالحا.األول يتكلم عن تعريف احليل لغة والثاين عن احليل 

املبحث الرابع، و نشأة احليل وتطورهاعناملبحث الثالثباحليلة، و األلفاظ ذات صلة

.أقسام احليليتناول
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، وهو على ثالثة موقف العلماء جتاه احليلالثاين يتكلم عنالفصل ويف 

يزياألول يتحدث عناملبحث مباحث؛  اين عنالثاملبحث ، و ن للحيل وأدلتهما

ارضني.عرأيني املتبني الرتجيحالثالث يكوناملبحث ، أما من احليل وأدلتهماملانعني

.الضوابط الشرعية يف استعمال احليلةالثالث الكالم عنالفصل ويأيت يف 

، وفيه يف البنوك الشرعيةاملاليةالعقودويف الباب الثالث يتناول فيه الباحث 

أربعة فصول:

يتناول فيه مفهوم البنوك الشرعية وتارخيها، وفيه ثالثة مباحث:الفصل األول؛ 

، وهو على مطلبني: يتحدث فيه عن مفهوم البنوك الشرعيةاألولأما املبحث

امللطب األول يتكلم عن البنوك الشرعية لغة، والثاين يتكلم عن البنوك الشرعية 

ية. ويف املبحث الثالث: . ويف املبحث الثاين؛ يتكلم عن نشأة البنوك الشرعاصطالحا

خصائص البنوك الشرعية.

أما يف الفصل الثاين؛ يتكلم الباحث عن جماالت البنوك الشرعية ووظائفها. 

ويف الفصل الثالث؛ يتناول املبادئ اليت تقوم عليها البنوك الشرعية.
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ويف الفصل الرابع يتكلم الباحث عن معامالت البنوك الشرعية، وهو على 

أربعة مباحث:

يف املبحث األول يتناول مصادر أموال البنوك الشرعية. كما يتطرق الباحث 

يف املبحث الثاين إىل آلية عمل البنوك الشرعية. أما يف املبحث الثالث يتكلم عن 

عالقة البنوك الشرعية بالبنك املركزي. أما يف املبحث الرابع يتكلم عن ضوابط شرعية 

.العقود املاليةيف 

، وهو على ثالثة التحايل يف البنوك الشرعيةالرابع فيشمل علىأما يف الباب 

:فصول

ا الوديعة. وهو على ستة مباحث؛مبدأيف يف الفصل األول يتكلم عن تطبيقا

املبحث األول يتكلم عن تعريف الوديعة لغة واصطالحا، واملبحث الثاين يتكلم عن 

لوديعة وشروطها، واملبحث الرابع مشروعية الوديعة، واملبحث الثالث يتكلم عن أركان ا

يتحدث عن الوديعة املصرفية، واملبحث اخلامس يتكلم عن احليلة يف الفتوى، 

واملبحث السادس يتكلم عن احليلة يف الودائع املصرفية.
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عن تطبيقات احليل يف مبدأ تقسيم األرباحيتكلمالفصل الثاينيفأما

املبحث األول يتكلم عن املشاركة. وهو على ستة وهو حيوي املبحثني؛،واخلسائر

مطالب: املطلب األول يتكلم عن تعريف املشاركة لغة واصطالحا، واملطلب الثاين 

يتكلم عن مشروعية املشاركة، واملطلب الثالث يتحدث عن أنواع املشاركة، واملطلب 

لة يف الفتوى، الرابع يتكلم عن املشاركة املصرفية، واملطلب اخلامس يتكلم عن احلي

املبحث وأماواملطلب السادس يتحدث عن حيلة املشاركة يف املصرف اإلسالمي.

. ويف املطلب األول يتكلم عن ، وهو على ستة مطالبتكلم عن املضاربةيالثاين

تعريف املضاربة لغة واصطالحا، ويف املطلب الثاين يتكلم عن مشروعية املضاربة، ويف 

أركان املضاربة وشروطها، ويف املطلب الرابع يتكلم عن املطلب الثالث يتكلم عن 

املضاربة املصرفية، ويف املطلب اخلامس يتكلم عن احليلة يف الفتوى، ويف املطلب 

يلة املضاربة يف املصرف اإلسالمي.السادس يتكلم عن ح

ويف الفصل الثالث سيتكلم عن تطبيقات احليل يف مبدأ التبايع، وهو حيوي 

، واملبحث لغة واصطالحااملبحث األول يتكلم عن تعريف البيع؛ مباحثمخسة 

املبحث الثالث يتكلم عن أركان البيع وشروطه، ويف ، و الثاين يتكلم عن مشروعية البيع

. أما يف املبحث اخلامس يتكلم املبحث الرابع يتكلم عن البيع يف املصرف اإلسالمي
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تة مطالب: فأما املطلب األول عن بيع املراحبة يف املصرف اإلسالمي؛ وهو على س

يتكلم عن تعريف املراحبة، واملطلب الثاين يتكلم عن مشروعية املراحبة، واملطلب 

لآلمر بالشراءواملطلب الرابع يتكلم عن املراحبةالثالث يتكلم عن شروط بيع املراحبة، 

يف املصرف اإلسالمي، والطلب اخلامس يتكلم عن احليلة يف الفتوى، واملطلب 

.سادس يتكلم عن حيلة املراحبة يف املصرف اإلسالميال

وهو على ستة كلم عن تطبيقات احليل يف اإلجارة،أما يف الفصل الرابع فسيت

املبحث، و لغة واصطالحااإلجارةاألول يتكلم عن تعريف املبحث مطالب أيضا.

أركان اإلجارةالثالث يتكلم عنواملبحث ، اإلجارةالثاين يتكلم عن مشروعية 

اخلامس واملبحث يف املصرف اإلسالمي، اإلجارة الرابع يتكلم عن واملبحث ، شروطها

املنتهية اإلجارةالسادس يتكلم عن حيلة واملبحث يتكلم عن احليلة يف الفتوى، 

يف املصرف اإلسالمي.بالتمليك

يعرض ه، فتوهو آخر الباب يف هذا البحث وخامتأما يف الباب اخلامس

كما سيذكر فيه باإلضافة إىل التوصيات املهمة.  ،باحث نتتائج حبثه وما يتوصل إليهال

.فهرس املوضوعاتاملراجعفهرس الباحث 


