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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث.أ

احلمد  رب العادلٌن، محدا كثًنا طيبا مباركا فيو، كما حيب ربنا ويرضى، 

وأشهد أاّل إلو إاّل ا وحده الشريك لو وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو، أما 

 بــعد.

اإلسبلم ىو أيسر الدين الذى أنزلو ا سبحانو وتعاىل إذ قال ﴿ َوَما 

يِن ِمْن َحرٍَج مِّلََّة أَبِيُكْم ِإبـْرَاِىيمَ  َجَعلَ  ، ويقول ﴿ َونـَُيسُِّرَك ٔ﴾ َعَلْيُكْم ِف الدِّ

 جبميع كافة، الناس خياطب الذي العادلي الدين . اإلسبلم ىوٕ﴾ لِْلُيْسَرى

 بصفات يتميز أن البد األرض، أرجاء كل ِف ورلاالهتم، وأطيافهم أعراقهم

 العامل، من ادلختلفة الببلد ِف وظروفهم الناس أحوال مع تتناسب وخصائص

 الفرائض من فريضة ختلو والسعة، فبل التيسًن وتشريعاتو أحكامو ِف حيمل فجاء

 اإلنسان جيعل ما اليسر ا تعاىل من عليها أضفى وقد إال الشعائر من شعًنة وال

 ا صلى ورسولوتعاىل  ا أرادىا اليت الصورة على هبا والقيام تطبيقها على قادرا

 ُيَكلِّفُ  اَل  : ﴿ أبدا طاقتها فوق النفس يكلف ال -وجل عز -وسلم، ألنو  عليو
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َها َكَسَبتْ  َما ذَلَا ُوْسَعَها ِإالَّ  نـَْفًسا اللَّوُ  صلّى - النيب . قالٖ﴾اْكَتَسَبْت  َما َوَعَليـْ

- ا بعثو، ٗالّسمحة (( احلنيفّية ا إىل األديان أحبّ  : ))-ا عليو وسّلم

 كانت اليت واألغبلل اآلصار ببعثتو فرفع الّسمحة، باحلنيفّية -وتعاىل سبحانو

 َوَيَضعُ  ﴿ :تعاىل قال ذلم عقوبة عليهم وضعت حينما األمم من قبلنا من على

ُهمْ   . ٘﴾َعَلْيِهْم  َكاَنتْ  الَّيِت  َواأْلَْغبَللَ  ِإْصَرُىمْ  َعنـْ

 َجَعلَ  َوَما﴿ عنو:  وهناىا بو أمرىا فيما األّمة ىذه عن احلرج ا فرفع

 شرع فيما اليسر بنا أراد أنو ربّنا أخربنا . وىكذاٙ﴾ َحرَجٍ  ِمنْ  الدِّينِ  ِف  َعَلْيُكمْ 

 . ٚ﴾ اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َواَل  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اللَّوُ  يُرِيدُ : ﴿ لنا

الوقائع اجلديدة وادلسائل ادلعّقدة ِف معظم جوانب  عصرِف ال تكثر لقد    

احلياة وِف سلتلف اجملاالت. ومن بٌن أعقد ادلستجّدات ِف ىذا العصر ىي 

ادلعامبلت ادلالّية اليت ذلا رلال فسيح وواسع ِف ىذا التطور، وكان من نتاج ذلك 

روفة أن ابتدعت و ابتكرت صيغ و أساليب العقود وادلعامبلت اليت مل تكن مع

أىّم ادلعامبلت وأكثرىا  شيوعا وانتشارا بٌن  من ادلالية ىي ادلعامبلتو من قبل. 

 حبيث ال يستغين عنها أكثر الناس.  الناس،
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الفقو اإلسبلمي اليت من مجلتو ادلعامبلت ادلالية مبنّية على القواعد العامة، بل  إن

 الفقو ِف خةالراس القواعد األصل ِف ادلعامبلت احلّل واإلباحة وىو من

اإلسبلمي، فتستوعب عددا ال ينتناىي من ادلعامبلت بل من العادات كلها، إالّ 

ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِف اأَلْرِض  ﴿ماجاء الدليل على حترديها، قال ا تعاىل: 

يعًا ﴾  إذ مبباح، إال ديت وال مجيعا األرض ِف مبا خلقو على امتّ  تعاىل . فإنوٛمجَِ

 زلرم. ِف منة ال

فالشريعة اإلسبلمية تنسجم مع أّي عصر وتبلئم أّي مصر وال تضيق أّي   

جديد، وال تعجز عن أّي حاجة وال تقّصر عنها، وال جتد أّي قضّية و أّي 

مسألة على مدار أربعة عشر قرناً إاّل وذلا حكم اكتشف علماؤنا بعد التوفيق من 

. فقد أكمل ا تعاىل ىذا الدين وأمّت النعمة؛ ا عّز وجّل، فجزاىم ا عّنا خًنا

قال أبو ذٍر رضي ا عنو: )) ما توِف رسول ا صلى ا عليو وسلم وطائر 

 .ٜيطًن جبناحيو إالّ و ذكر لنا منو علماً ((

احلياة ِف الدنيا مل تكن على منط واحد بل قد اعوّج، فتحصل ضرورة 

 األصلي احلكم فأصبح استثنائي عارضة لشخص أو جلماعة، أو طرأ ظرف

 التطبيق من ضيق ِف جيعلهم ذلم حّت  ومرىقا للمكلفٌن زلرجا العادية للحاالت

 وىذا عليهم  وينتقل من حكم إىل حكم آخر حوال، ويوّسع عنهم خيّفف فإنّو
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فأفتاه  ٓٔما حدث لنيّب ا أيّوب عليو السبلم دلّا حلف بضرب أىلو مائة جلدة

 بِّوِ  فَاْضِرب ِضْغثًا بَِيِدكَ  َوُخذْ  ﴿، قال تعلى: ِٔٔف ضرهبا مبائة عود مجلة واحدة

. فهذا التيسًن وذلك ٕٔ﴾َأوَّاٌب  اْلَعْبُد ِإنَّوُ  نِـّْعمَ  َصاِبرًا َوَجْدنَاهُ  حَتَْنْث ِإنَّا َواَل 

وحسن اإلنعام كانا جزاء على ما عّلمو من عبده أيّوب من الصرب على الببلء 

 .ٗٔ ٖٔ﴾َأوَّاٌب  ِإنَّوُ  اْلَعْبدُ  نِْعمَ  اْلَعْبُد  نِْعمَ  َصاِبرًا َوَجْدنَاهُ  ِإنَّا ﴿الطاعة واإللتجاء؛ 

واآلجل، و  العاجل ِف العباد مبصاحل معّللة اإلسبلمية الشريعة فمعلوم أنّ 

 إىل هبا يتوصل اليت والوسائل الطرق وتعددت كثرت درء ادلفاسد عنهم. فقد

لذلك فإّن احلاجة أصبحت ماسة إىل ادلعرفة بشكل أدّق . ادلقاصد تلك حتقيق

ادلقاصد ِف واقع  تلك لتحقيق  هبا يتوصل اليت على حقائق كاّفة السبل والوسائل

وأكثرىا  ادلعامبلت، احلياة خاصة ِف باب ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة، ألهنا أىمّ 

الناس يسعون سعيا ما ِف التخلص شلّا الناس وألهّنا كثًنا من  بٌن وانتشارا شيوعا

 ضاقت عليو الؤلمر ِف تصرفاتو ادلالية.

إىل غرضو،  ومن الوسائل ادلهّمة اليت من خبلذلا يستطيع ادلرء احلصول  

 إىل تؤدي ونعين هبذه الوسيلة ىي احليلة الشرعية ال ىي احليلة غًن الشرعية  اليت
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 اقرتنت الشرعّية دلاّ  األحكام ألنّ  الشارع، ومقاصد ادلكلف مقاصد بٌن ادلناقضة

 دلقصد حتقيقا هبا االلتزام وجب لذلك بادلقصد، الوسيلة اقرتان هبذه ادلصاحل

 باحلكم التزامو من ادلكّلف مقاصد تكون أن من فبلبدّ  ىذا ثبت الشارع. فإذا

 من الشارع من ادلقّررة ادلصاحل لتتحّقق التشريع، وذلك من الشارع دلقاصد مطابقة

 كل كانت الشارع دلقاصد ادلكّلف مقاصد خالفت فإذا األحكام، تلك لخبل

 وحيّقق الشريعة يناقض ال فعلو كان إذا هبا. أّما اعتداد وال باطلة وتصرّفاتو أعمالو

 الشارع. ومقاصد ادلكلف مقاصد بٌن سلالفة ال جائز. ألنو فهو مقاصدىا

مشروعيتها  ولكن ال ننفي أّن ىنالك اختبلف بٌن الفقهاء حول  

خصوصا إن كان ادلقصد الذي تسعى الوسيلة إىل جلبو أمرا متعّلقا باظور 

 الناس، أي أهّنم خيّصون استعمال احليلة عرف ِف عليها الغالب ىو وىذا شرعا،

 فبلن :يقولون وىم عادة، أو عقبل، أو شرعا، منو ادلمنوع الغرض إىل التوصل ِف

 من وىذا احليل، الناس يعّلم وفبلن متحيل، فإنو تعاملوه وال احليل، أرباب من

 . ٘ٔوغًنمها واحليوان كالدابة أنواعو بعض ِف ادلطلق استعمال

 إىل وسيلة تكون أن الضروري من ليس األمر واقع ِف احليلة والصحيح أن

جائز، كما أّن ا إذا حّرم شيئا ِف  إىل وسيلة تكون أن ادلمكن من إذ زلرم،

جانب، جتده أنّو أحّلو ِف جانب آخر وما وقف أمامو العسًن إاّل وعنده اليسًن 
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 (ٙ) ُيْسرًا اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإنَّ ( ٘) ُيْسرًا اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِإنَّ  ﴿بل اليسًنين، قال تعاىل: 

 كل ىي احليل أن فاألصل لذلك ادلخارج، من سلرجا ىذه احليلة ، فتعدٙٔ﴾

وإّما أن   مشروع، غًن أو مشروعا إّما أن يكون غرض، لتحقيق تتخذ وسيلة

 يهدمو. أو مقصدا حيّقق

الباحث إىل حتليل ىذا ادلوضوع ألن يطّبقو ِف ادلعامبلت  يدفع كلو وىذا

ادلالية ادلعاصرة. يتمىن الباحث أن يسًّن ا يل ِف ىذا راجيا أن يكون بعض 

 وا من وراء القصد، وىو حسبنا ونعم الوكيل. النفع للمسلمٌن.

 البحث مشكلة. ب

 :يلى كما  الرسالة ىذه ىف الباحث وجهها الت ادلشكلة وأما 

ما ىو مفهوم احليل الشرعية ِف منظور الفقو اإلسبلمي وما موقف الفقهاء  .ٔ

 منها وما ىي الضوابط الشرعّية اليت البّد من توّفرىا ِف احليل الشرعّية ؟ 

ىي رلاالت تطبيق احليل الشرعّية ِف ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة اليت ما  .ٕ

 شاعت وانتشرت بٌن الناس ؟

 وأىميتو وفوائده البحث أىداف. ج

 البحث أىداف .ٔ

 يلي:  كما البحث ىذا ىف الباحث يسعى إليها الت واألىداف     
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ِف منظور الفقو اإلسبلمي مع بيان ما  الشرعية احليل حترير مفهوم . أ

 ادلمنوع منها وما موقف العلماء منهاىي 

الشرعّية ِف استعمال احليل بوصفها وسيلة جللب  صياغة الضوابط . ب

 دلصاحل  ودرء ادلفاسد  موافقا دلقاصد الشرعية

الشرعّية ِف ادلعامبلت ادلالية اليت شاعت  احليل ضبط رلاالت تطبيق . ت

 وانتشرت بٌن الناس ِف عصرنا احلاضر

 البحث فوائد  .ٕ

 :يلى كما فهي البحث ىذا من الفوائد أما 

ِف منظور الفقو اإلسبلمي ومعرفة بيان  الشرعية احليل دلعرفة مفهوم . أ

 موقف العلماء منها.

وسيلة جللب  بوصفها احليل استعمال ِف الشرعّية دلعرفة الضوابط . ب

 ادلصاحل ودرء ادلفاسد موافقا للمقاصد الشرعّية.

 شاع اليت ادلالية ادلعامبلت ِف الشرعّية احليل لتوسيع رلاالت تطبيق . ت

 احلاضر. عصرنا ِف الناس بٌن وانتشر

 الفقو. علماء عند وادلخرج احليلة بٌن دلعرفة الفرق . ث

لزيادة خزائن كتب الفقو ِف باب احليلة مع تطبيقها ِف ادلعامبلت  . ج

 ادلالية ادلعاصرة 
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 أمهية البحث .ٖ

 يكتسب البحث ىذا فإن والفوائد األىداف من ذكر إىل ما وإضافة

 : يأتى ما خبلل من أمهيتو

لو أىيمة ِف تطوير ما ضبطو  البحث ىذا األكادديي: أن اجلانب .ٔ

  علماء الفقو من ضوابط احليلة ِف رلال ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة

والتطبيقي: ومن خبلل دراسة احليل الشرعية،  العملي اجلانب .ٕ

توصلنا إىل جلب بإمكاننا أن نستخدمها كوسيلة من الوسائل اليت 

ادلصاحل ِف تصرفاتو ِف ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة ودرء مفاسدىا 

التشريع، بعيدًا عن التحيل غًن الشرعي  من الشارع دلقاصد مطابقة

 الشارع. ومقاصد ادلكلف مقاصد بٌن ادلناقضة إىل يؤدي الذي

 حدود البحث. د

ادلالية ادلعاصرة من يركز البحث على دراسة احليل الشرعية ِف ادلعامبلت 

وجهة النظر الفقو اإلسبلمي مع إمكانتها ِف تطبيقاهتا فيها. وبناء على ىذا، فإّن 

 حدود ىذا البحث ستكون:

الرتكيز على اجملاالت ادلخصوصة ِف ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة كنموذج  .ٔ

 للدراسة التطبيقية.
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اإلكتفاء بتحليل احليل من جانبها ادلشروعة ِف منظور الفقو اإلسبلمي مع   .ٕ

 تلميح يسًن على ادلذاىب الفقهية ودون حتليل نظام ادلالية احلديثة.

 البحث منهج. ه

 ومصادر ومنهجو البحث نوع من البحث ىذا ىف البحث تتكون منهجية

 :يلي فيما وبياهنا البحث كتابة وطريقة ادلعلومات

 البحث نوع .ٔ

(  library research) كتابيا حبثا البحث ىذا ىف الباحث استخدم

والرسائل  والتقارير الكتب من أخذت الت وادلواد البيانات مجع ىف طريقة وىو

 مناىج الباحث سلك لذلك البحث، بعنوان ادلتعلقة العلمية وادلقاالت

 : يلى البحث ما

 وال التغيًن غًن من العلماء كتبو ما على ادلواد أخذ وىي ادلباشرة الطريقة . أ

 .التبديل

 بعض مع العلماء من الفكرة وجوىرة ادلواد أخذ وىي ادلباشرة غًن الطريقة . ب

 .ونقص وزيادة تصرفات

 منهج البحث .ٕ

الباحث بدراسة  يقوم دراسة التحليلية التطبيقية حيث مبنهج الباحث قام

ا ِف ادلعامبلت ادلالية حتليل الفقو اإلسبلمي حول احليلة الشرعية مع تطبيقاهت
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 وادلعاصرين القدامى العلماء من الكتب ومجع تتبع طريق ادلعاصرة عن

 .العلمية والرسائل وادلقاالت األكادمية والدراسة

 ادلعلومات مصادر .ٖ

 مصدرين، من البحث ذلذا ادلعلومات على حصول يتمكن الباحث

 :الثانوى وادلصدر األساسى ادلصدر

 األربعة، ادلذاىب من الفقهية الكتب الكرمي، القرآن:  األساسى ادلصدر . أ

 الت احلديث، وادلؤلفات من القدامى وادلعاصرين وشروح التفاسًن، كتب

 البحث. بعنوان صلة ذلا

 وادلقاالت، اجلامعية والدراسات العلمية، البحوث:  الثانوى ادلصدر  . ب

 .اإلنرتنت ىف وادلواقع

 البحث كتابة طريقة  .ٗ

 التايل: النحو على البحث ىذا ىف الباحث سلك قد

ادلخصوصة  الفقهية الكتب مثل األساسية ادلراجع من البحث مادة مجع . أ

الفقهية من القدامى  باحليل وادلخارج  وبادلعامبلت ادلالية من ادلذاىب

 التفاسًن وبعض كتب وادلعاصرين ألهّنا تنوب مناب الفقو اإلسبلمي،

 والدراسات البحوت والرسائل مثل الثانوية ادلراجع احلديث، ومجع وشروح

 اإلنرتنت. ىف ادلواقع ىف وادلقاالت اجلامعية،
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 القيام بعزو اآلراء واألفكار إىل أصحاهبا. . ب

 األية. ورقم السورة اسم بذكر الكردية القرآنية القيام بعزو اآليات . ت

 إىل البحث ىف ادلوجودة الشريفة القيام بتخريج األحاديث النبوية . ث

 مع احلديث رقم بذكر واالكتفاء األحاديث كتب من األصلية مصادرىا

 درجاهتا سلتصرا. ذكر

 .اخلادتة ىف والتوصيات البحث نتائج أىم ذكر . ج

 وادلراجع. ادلصادر وفهرس النبوية واآلحاديث اآليات فهرس إحلاق . ح

 أجباديا. ترتيبا وادلراجع ادلصادر ترتيب . خ

 الفكري اإلطار . و

 إطبلق على عرف بعض الناسالعلماء بل ِف  بعض عرف جرى

 ما بتحرمي الشرع مقاصد إبطال ىو منو القصد فعل كل على احليل مصطلح

 التصرف من سلصوص نوع ىي " احليلة :القيم ابن حرم. قال ما بتحليل أو أحل

 بالعرف عليها غلب مث حال، إىل حال من فاعلو بو يتحول الذي والعمل،

 غرضو، حصول إىل الرجل هبا يتوصل اليت اخلفية الطرق سلوك ِف استعماذلا

 ِف موضوعها من أخص فهذا والفطنة؛ الذكاء من بنوع إال لو يتفطن ال حبيث

 استعماذلا ىذا من وأخص زلرما، أو جائزا أمرا ادلقصود كان وسواء اللغة، أصل

 الغالب ىو فهذا عادة، أو عقبل، أو شرعا، منو ادلمنوع الغرض إىل التوصل ِف
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 فإنو تعاملوه وال احليل، أرباب من فبلن: يقولون فإهنم الناس؛ عرف ِف عليها

 أنواعو بعض ِف ادلطلق استعمال من وىذا احليل، الناس يعلم وفبلن متحيل،

 .ٚٔوغًنمها " واحليوان كالدابة

 ابن قال ، القوة أيضاً  هبا ويراد احليلة:  احلول:"  العرب لسان ِف جاء

 التحول و االحتيال و االة و احلويل و احليلة و احلول و احليل و احلول:  سيده

 واحليل التصرف، دقة على والقدرة النظر وجودة احلذق:  ذلك كل التحيل، و

 رجل: ويقال االحتيال شديد زلتال: حوايل حول ورجل حيلة، مجع واحلول

 و الرجل حتول ويقال نفسها احليلة:  واالة..... احليلة ذي الرأي للجيد حوايل

 .ٛٔاحليلة " طلب إذا احتال

من ىنا علمنا أّن احليل ِف اللغة ذلا معىن أعّم من معناىا ِف اإلصطبلح 

 احليلة إاّل أّن  ِف تعريف وجود اختبلف العلماء من عند بعض العلماء. وبالرغم

 أنظارىم فاختلفت احليلة، إىل العامل منها ينظر اليت اختبلفهم يرجع إىل الزاوية

 :اجتاىات ثبلث إىل

 ادلمنوع. جانبها من احليلة إىل النظر: األول االجتاه

                                                           
18

 رب عن الموقعٌن إعالمالدمشقً،  الزرعً سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن محمد الدٌن شمس ، هللا عبد أبو ، القٌم ابن  
ٌّة المملكة) تحقٌق: أبو عبٌدة مشهور بن حسن آل سلمان، ،العالمٌن ٌّة، العرب . ص( هـ 1423 جوزي، دارابن مكتبة السعود

5/177.   
17

/ 1 صادر( ص. دار: النشر دار ، 1/ط ،بٌروت، )العرب لسان المصري، األفرٌقً منظور بن مكرم بن محمد منظور، ابن  

175- 176. 
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 الشرعية. ادلخارج ادلشروع جانبها من احليلة إىل النظر: الثاين االجتاه

 وادلشروع. ادلمنوع جانبيها من احليلة إىل النظر: الثالث االجتاه

 حكمها، ِف االختبلف إىل أدى احليلة تعريف ِف االختبلف وىذا

 إىل بالنظر احليلة عرف الذي األخًن االجتاه ىو احليلة تعريف ِف اجتاه وأفضل

 ادلخارج أو ادلشروعة احليل على تشتمل فاحليلة وادلمنوع؛ ادلشروع جانبيها

 .ذلما جامعا يكون أن البد والتعريف ادلمنوعة، احليل على وتشتمل الشرعية،

 التوصل بأهّنا: " قصدالبوطي عن احليل بقولو  رمضان سعيد قال زلمد  

 .ٜٔاألصل " ِف مشروعة بواسطة آلخر حكم حتويل إىل

إذا فحكم احليلة يأخذ حكم مقصدىا ووسيلتها، وإن كان األعم 

 األغلب استخدام ِف الشر. 

أما ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة فقد تطورت وتقّدمت وأصبحت معّقدة، 

فهي ال تسًن على منط واحد تتداخل فيها حاجة الناس إليها. ولكن مع طبيعة 

احلياة اليت مليئة بالتعقيدات وادلفاجآت فقد صلد من حيتج بصعوبة تطبيق الشريعة 

فضل ذلذا ىو "احليل"، الذي خاصة ِف رلال ادلعامبلت ادلالية، ولعّل الطريق ادل

                                                           
12

 305( ص.  م2005 ، الفكر دار ، دمشق، 4ط ) ،اإلسالمٌة الشرٌعة فً المصلحة ضوابط رمضان، سعٌد محمد البوطً،  
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 فموضوع نسعى من ورائو أن يكون حبل وعونا ذلم على دينهم ودنياىم. وعليو

 والبحث. للدراسة ادلهمة ادلوضوعات من الشرعية احليل

 السابقة الدراسات . ي

قد وجد الباحث عددا من ادلؤلفات والكتب والرسائل قدديا وحديثا الت 

 تتعلق باحليل منها:

 باسم لو وترجم صحيحو ِف كتاباً  البخاري اإلمام البخاري. أفرد صحيح .ٔ

 ".احليل كتاب"

 وأمجع أوسع وىو تيمية ابن اإلسبلم التحليل لشيخ بطبلن على الدليل بيان .ٕ

 بطبلن على بالكبلم خاص أنو عنوانو من يفهم وقد احليل، ِف كتب ما

 على للكبلم مدخبلً  ادلسألة ىذه جعل ا رمحو تيمية ابن أن إال التحليل،

 .احليل أشهر ألهنا اختارىا ورمبا احليل،

 اختصار البعلي وىو علي بن مد التحليل إبطال اختصار ِف العليل شفاء .ٖ

 .تيمية ابن اإلسبلم لشيخ الدليل لبيان

 الفريد كتابو ِف أفرد وقد القيم، ابن العادلٌن لئلمام رب عن ادلوقعٌن إعبلم .ٗ

 احليل. عن الكبلم ِف كبًنا قسما

 .احليل عن للكبلم كتابو من قسما أفرد الشاطيب، لئلمام ادلوافقات .٘
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 حبًني، عبدالوىاب والكتاب مد السنة من احليل موقع عن النقاب كشف .ٙ

 والسنة. الكتاب من احليل أدلة فيو استعرض

: قسمٌن على ادلالية مد بن إبراىيم، والكتاب ادلعامبلت ِف الفقهية احليل .ٚ

 والقسم. جيدا مرتبا تفصيبل فيو وفصل. عام بوجو احليل عن فيو تكلم قسم

 البحوث أحسن من قيل أنو. ادلعامبلت باب ِف للحيل تطبيقات: الثاين

 .احليل ِف ادلعاصرة

 عن تكلم رضى، وقد عبدالسبلم -وادلشروع للدكتور منها اظور احليل .ٛ

 .وحديثا قدديا القوانٌن ِف نظر حبثو و عام، بوجو احليل

 من مأخوذ العلواين، وأكثر ما فيو واإلباحة لنشوة احلظر بٌن الشرعية احليل .ٜ

 .إبراىيم بن ادلالية مد ادلعامبلت ِف الفقهية احليل كتاب

السلمي،  غرير بن سعد -اإلسبلمية للدكتور الشريعة ِف وأحكامها احليل .ٓٔ

 (ٜٖ) العدد ادلعاصرة، الفقهية البحوث رللة ضمن وىو منشور

 :منها العلماء، من كبًن نقد موضع اليت كانت الكتب وىنالك بعض        

 احلنفي، اختلف العلماء الشيباين احلسن بن زلمد احليل لئلمام ِف ادلخارج (ٔ

 تعاىل. ا رمحو احلسن بن مد الكتاب نسبة ِف

 .احلنفي للحصاف وادلخارج احليل (ٕ

 .الشافعي للقزويين الفقو ِف احليل (ٖ
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 -ادلؤلفات والكتب ِف موضوع احليل، إاّل أن الباحث مل جيد ورغم ىذه 

بعد ادلطالعة من أفرد ِف الكبلم عن احليل الشرعية مع  –علمو  حسب على

تطبيقاهتا ِف ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة. بل جيد الباحث من قام بدراسة ىذا 

اصة بنوع ادلوضوع، إّما كانت ِف احليل الفقهية عموما وإّما كانت دراسات خ

معٌن من ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة. أما من خيص الكبلم ِف احليل من جانبها 

.  وعلى كّل -وا أعلم-ادلشروعة ويعم الكبلم ِف ادلعامبلت فبل جيده الباحث

حال يأمل الباحث أن يكون ىذا البحث إسهاما وتكميبل وزيادة وتطويرا 

 شئ ِف موضوع احليل.للدراسات السابقة  اليت استهدفت تقدمي 

 البحث خطة . ح

 : وىي كما يلي البحث وتقسم إىل مخسة أبواب. خطة أما 

 المقدمة الباب األول:

 خلفية البحث و مشكلتو  . أ

 أىداف البحث و فوائده وأمهيتو  . ب

 حدود البحث  . ت

 منهج البحث  . ث

 اإلطار الفكري  . ج
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 الدراسات السابقة  . ح

 خطة البحث  . خ

 وضوابط الحيل الشرعية هاالفقهاء منموقف و  الحيل مفهوم:  الثاني الباب

 احليل ونشأهتا وأقسامها معىن:  األول الفصل

 واصطبلحا تعريف احليل لغة:  األول ادلبحث

 ادلبحث الثاين : ادلصطبلت القريبة للحيل : 

 احليل والذريعة  . أ

 احليل والرخصة   . ب

 احليل وادلخارج . ت

 نشأة احليل وظهورىا ِف الفقو اإلسبلمي :  ادلبحث الثاللث 

 احليل من الفقهاء الفصل الثاين : موقف 

 . : أدلة اجمليزين للحيل األول ادلبحث

 . حليلعن اأدلة ادلانعٌن ادلبحث الثاين : 

 . : ادلناقشة والرتجيح ثالثادلبحث ال

 الشرعية احليل الفصل الثالث : ضوابط



17 
 

ادلبحث األول : الضوابط جلواز احليل ِف الفقو اإلسبلمي بشكل 

 العام 

 ادلالية ادلعامبلت ِف احليل جلواز الضوابط:  الثاين ادلبحث   

 المعاصرة المالية المعامالت في الشرعّية الباب الثالث: تطبيقات الحيل

 البيوع ِف الشرعّية الفصل األول : تطبيقات احليل

 العينة بيع ِف الشرعية احليلادلبحث األول : 

ادلبحث الثاين : احليل الشرعية ِف بيع وشراء ورق النقود اجلديدة 

 ِف مناسبة عيد الفطر

 ادلراحبة لآلمر بالشراءالثالث : احليلة الشرعية ِف  البحث

 احليلة الشرعية ِف اإلجارة والقرضتطبيقات الفصل الثاين : 

 الجيار ادلنتهي بالتمليكاادلبحث األول : احليلة الشرعية ِف 

 ادلبحث الثاين : احليلة الشرعية ِف استئجار األرض ادلزروعة    

التمويل ألداء احلّج      بــ يسمى فيما الشرعية احليلة:  الثالث ادلبحث         

(DANA  TALANGAN HAJI )          

 اذلبة والوصية احليل الشرعية ِف تطبيقاتالفصل الثالث : 

 ادلبحث األول : احليلة الشرعية ِف الواىب مالو ِف ادلًناث 
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ادلبحث الثاين : احليلة الشرعية دلن ال وارث لو وأراد أن يوصي بو 

 مبالو كلو ِف وجوه الرب

الخاتمة وفيها النتائج التي توصل إليها الباحث   :الباب الرابع

 .والتوصيات والمقترحات وقائمة المراجع

 


