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 اإلىداء

 العزيز الىت أرشدتٍت وحثت على احلق وحب العلم واجلهد ووالدي عزيزةإىل أمي ال

)رمحو اهلل( الذى شجع وحث ونصح وأرشدين إىل طلب العلم منذ أن كنت صغَتا 

. وإىل يرمحهما كما ربايٍت صغَتاوأسأل اهلل أن  فعسى اهلل أن يوسع قربه برمحتو الواسعة.

 زوجيت احلبيبة اليت صاحبتٍت وساعدتٍت طول عملي يف كتابة حبثي.

وإىل من أرشدىن إىل احلق والعلم من أساتذاتى ومشاخيي الفضالء وإخواىن 

 ادلسلمُت أمجعُت

 إليهم مجيعا أىدى ىذا اجلهد ادلتواضع.
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 االستهالل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اهلل تعاىل ىف كتابو الكرًن:قال 

يِن ِمْن َحَرٍج مِّلََّة أَبِيُكْم ِإبْ َراِىيمَ   1﴾ ﴿ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

 2﴾َأوَّاٌب  اْلَعْبُد ِإنَّوُ  ن ِّْعمَ  َصاِبًرا َوَجْدنَاهُ  َتْحَنْث ِإنَّا َواَل  بِّوِ  فَاْضِرب ِضْغثًا بَِيِدكَ  َوُخذْ  ﴿

عنو: )) ما توفي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وطائر يطير  قال أبو ذٍر رضي اهلل

 3بجناحيو إالّ و ذكر لنا منو علماً ((
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 شكر وتقدير

الذى قد منحنا نعمة اإلديان واإلسالم ويسر  جل يف علىالشكر أوال وأخَتا هلل 

 لنا طريق اذلداية والعلم وادلعرفة، ونور قلوبنا باإلديان فلو احلمد والشكر والثناء احلسن.

والدكتور  مــحمد إحسانكما أتقدم جبزيل الشكر  والتقدير من فضيلة الدكتور 

على ما بذال من جهود وإرشادات وتوجيهات إلمتام ىذه الرسالة، وكذلك  مــطائفُت

أشكر مدير اجلامعة احملمدية، وريئس القسم ىف ادلاجيسًت اجلامعة احملمدية، وأعضاء 

ومجيع احملاضرين  رزقة ةادلناقشُت،  وريئس قسم ادلاجيسًت ىف الشريعة اإلسالمية  الدكتور 

ادلبذولة يف مساعدة الطالب وادلوظفُت وادلوظفات ىف بقسم الفقة وأصولو على جهودىم 

 اجلامعة احملمدية.

والشكر موصل أيضا جلميع الزمالء واإلخوان بقسم الفقو وأصولو على  

مساعداهتم ادلعنوية وتشجيعهم ىف إمتام ىذه الرسالة، وكذلك أشكر والديت الىت ساعدتٌت 

دتٍت، فجزى اهلل الكل خَتا اجلزاء وتشاجعٌت ىف إمتام ىذه الدراسة وزوجىت فيما ساع

وأجزل ذلم الثواب واألجر والعطاء وأسأل اهلل أن يوفقنا مجيعا إىل ما حيبو ويرضو وأن 

قريب رليب  وطمعا ىف رمحتو ومغفرتو إنو مسيعيتقبل أعمالنا الصاحلة لوجهو الكرًن 

 الدعاء.
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Abstract 

 

Introduction: Contemporary financial transactions have developed along with the 

times. Contemporary financial transactions give birth to various types of the 

modern contract as well as a variety of contract patterns that have emerged that 

are in line with the needs of society. One of the important ways by which a person 

achieves his goals in financial transactions is the practice of hilah.  

 

Purpose: The purpose of this research is to deeply understand hilah laws. This 

study also explains how it is applied in several contemporary financial 

transactions by paying attention to the rules according to the sharia. 

 

Method: This research uses an analytical study method by understanding Islamic 

Fiqh about the practice of hilah with its application in contemporary financial 

transactions by tracking and analyzing the books of both past and contemporary 

Ulema as well as academic studies in the form of scientific papers and articles. 

 

Results and Discussion: It is impossible to say that all hilah practices are 

forbidden, but it also cannot be said that all hilah practices are allowed. The 

results showed that contemporary financial transactions carried out by some 

people sometimes contain contracts that are prohibited, such as contracts of riba. 

They practice hilah with the intention of avoiding riba as they believe, but in fact, 

what they are implementing is actually forbidden contracts which should have 

been avoided. 

 

 

Keywords: hilah sharia, financial transactions, hilah sharia application, hilah 

sharia rules 
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Abstrak 

 

Pendahuluan: Transaksi keuangan kontemporer telah berkembang seiring dengan 

kemajuan zaman. Transaksi keuangan kontemporer melahirkan berbagai macam 

tipe akad terkini dan juga beragam pola akad yang muncul yang sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat. Salah satu cara penting yang digunakan seseorang untuk 

mencapai tujuannya dalam transaksi keuangan adalah praktek hilah.  

 

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam 

tentang hukum hilah. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana penerapannya 

dalam beberapa transaksi keuangan kontemporer dengan memperhatikan kaidah-

kaidah menurut tinjaun syari’at.  

 

Metode: Penelitian ini menggunakan metode studi analitik dengan mempelajari 

Fiqih Islam tentang praktek hilah dengan aplikasinya dalam transaksi keuangan 

kontemporer dengan melacak dan mengkaji buku-buku ulama baik terdahulu 

maupun kontemporer juga studi akademis berupa karya  tulis dan artikel ilmiah.  

Hasil dan Pembahasan: Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa semua praktek 

hilah itu terlarang, namun juga tidak dapat dikatakan bahwa semua semua 

praktek hilah itu diperbolehkan.  

 

Hasil dan pembahasan:  hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi 

keuangan kontemporer yang dilakukan oleh sebagian orang terkadang 

mengandung akad yang dilarang, seperti akad riba.  Mereka melakukan praktek 

hilah dengan maksud agar terhindar dari riba seperti yang mereka yakini, namun 

nyatanya praktek hilah yang mereka terapkan justru memunculkan  akad-akad 

terlarang yang sudah semestisnya  dihindari. 

 

 

Kata Kunci: hilah shar’iyyah, transaksi keuangan, penerapan hilah, kaidah-

kaidah hilah 
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 الملخص

وتولدت منها لقد تطورت ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة بتقّدم األزمنة، 
أشكاال كثَتة مبختلف أنواعها احلديثة، وأمناطا من العقود ادلستجدة اليت تتماشى 
مع حاجة الناس إليها. لذلك فإّن احلاجة أصبحت ماسة إىل معرفة كاّفة السبل 

تستخدم يف تلك ادلعامالت ادلالية. ومن الوسائل ادلهّمة اليت من  اليتوالوسائل
إىل غرضو يف ادلعامالت ادلالية ىي احليلة الشرعية.  صولخالذلا يستطيع ادلرء احل

البحث يهدف من ورائو إىل حتليل أحكام احليل، ما كان فيها اإلباحة وما   وىذا
كان فيها التحرًن. وبيان تطبيقاهتا يف بعض ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة مع مراعاة 

الدراسة  منهجوسلك الباحث ىف ىذه الرسالة الضوابط الشرعية جلوازىا. 
الباحث بدراسة الفقو اإلسالمي حول احليل الشرعية مع  يقوم التحليلية حيث

 العلماء كتب ومجع تتبع طريق تطبيقاهتا يف ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة عن
ومن  .العلمية والرسائل وادلقاالت األكادمية والدراسات وادلعاصرين القدامى

 ال كما احليل كل حرمة على القول إطالق نتائج ىذا البحث: أنو ال ديكن
احليل. كذلك أن ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة اليت يتعامل  كل بإباحة القول ديكن

بعض الناس قد حتتوي على العقود احملرمة مثل العقود الربوية وغَتىا. ودلا   هبا
قاموا باحليل للوصول إىل الغرض حيث يتخلص من الربا كما زعموا، ولكن 

 لة اليت طبقوىا تؤدي إىل العقود احملرمة اليت تلزم اإلبتعاد منها. احلي

 
 : احليلة الشرعية، ادلعامالت ادلالية، التطبيقات، الضوابط.الكلمات الرئيسة
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