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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 

 

 

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.  
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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 hilal 

 

 الملخص

 تولدت منهالقد تطورت ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة بتقّدـ األزمنة، ك 
أشكاال كثَتة دبختلف أنواعها احلديثة، كأمناطا من العقود ادلستجدة اليت 
تتماشى مع حاجة الناس إليها. لذلك فإّف احلاجة أصبحت ماسة إىل معرفة  

تستخدـ يف تلك ادلعامالت ادلالية. كمن الوسائل  اليت كاّفة السبل كالوسائل
ضو يف ادلعامالت ادلالية إىل غر  ادلهّمة اليت من خالذلا يستطيع ادلرء احلصوؿ

البحث يهدؼ من كرائو إىل ربليل أحكاـ احليل،  ىي احليلة الشرعية. كىذا
ما كاف فيها اإلباحة كما كاف فيها التحرمي. كبياف تطبيقاهتا يف بعض 

كسلك ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة مع مراعاة الضوابط الشرعية جلوازىا. 
الباحث بدراسة  يقـو ة التحليلية حيثالدراس منهجالباحث ىف ىذه الرسالة 

الفقو اإلسالمي حوؿ احليل الشرعية مع تطبيقاهتا يف ادلعامالت ادلالية 
 كالدراسات كادلعاصرين القدامى العلماء كتب كمجع تتبع طريق ادلعاصرة عن

 كمن نتائج ىذا البحث: أنو ال ديكن .العلمية كالرسائل كادلقاالت األكادمية
احليل.   كل بإباحة القوؿ ديكن ال كما احليل كل حرمة على القوؿ إطالؽ

بعض الناس قد ربتوم   كذلك أف ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة اليت يتعامل هبا
قاموا باحليل للوصوؿ إىل  كدلا رمة مثل العقود الربوية كغَتىا.على العقود احمل
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تؤدم تخلص من الربا كما زعموا، كلكن احليلة اليت طبقوىا حيث يالغرض 
 إىل العقود احملرمة اليت تلـز اإلبتعاد منها. 

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

 

 المقدمة (ٔ

إىل حّد ال ساحل لو،  سريعا تقدماك  اليـو نشهد تطورا إّف يف عصرنا

فهو عصر تكثر فيو الوقائع اجلديدة كادلسائل ادلعّقدة يف معظم جوانب احلياة كيف 

سلتلف اجملاالت. كمن بُت أعقد ادلستجّدات يف ىذا العصر ىي ادلعامالت 

  .ادلالّية

بل قد اعوّج، فتحصل ضركرة  احلياة يف الدنيا مل تكن على منط كاحد

 األصلي احلكم فأصبح استثنائي ، أك طرأ ظرؼلشخص أك جلماعةعارضة 

 الطرؽ كتعددت كثرت فقد. ذلم كمرىقا للمكلفُت اجر زل العادية للحاالت

كمن الوسائل ادلهّمة اليت من  .ادلقاصد تلك ربقيق إىل هبا يتوصل اليت كالوسائل

إىل غرضو، كنعٍت هبذه الوسيلة ىي احليلة الشرعية  خالذلا يستطيع ادلرء احلصوؿ

 كمقاصد ادلكلف مقاصد بُت ادلناقضة إىل تؤدم ال ىي احليلة غَت الشرعية  اليت

 بادلقصد، الوسيلة اقًتاف هبذه ادلصاحل اقًتنت الشرعّية دلاّ  األحكاـ الشارع، ألفّ 

 الشارع. دلقصد ربقيقا هبا االلتزاـ كجب لذلك
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، إىل كسيلة تكوف أف الضركرم من ليس األمر كاقع يف احليلة إف  إذ زلـر

 تتخذ كسيلة كل ىي احليل أف فاألصلجائز.  إىل كسيلة تكوف أف ادلمكن من

 أك مقصدا كإّما أف حيّقق  مشركع، غَت أك مشركعا إّما أف يكوف غرض، لتحقيق

 يهدمو.

إىل ربليل ىذا ادلوضوع ألف يطّبقو يف ادلعامالت  الباحث يدفع كلو كىذا

 ادلالية ادلعاصرة.

ما ىو ( ٔ  :يلى كما  الرسالة ىذه ىف الباحث كجهها الىت دلشكلةفا

مفهـو احليل الشرعية يف منظور الفقو اإلسالمي كما موقف الفقهاء منها كما ىي 

ما ىي رلاالت ( ٕالضوابط الشرعّية اليت البّد من توّفرىا يف احليل الشرعّية ؟ 

كانتشرت بُت  تطبيق احليل الشرعّية يف ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة اليت شاعت

 الناس ؟

 احليل مفهـوربرير كاألىداؼ الىت أراد هبا الباحث ىف ىذا البحث : 

يف منظور الفقو اإلسالمي مع بياف ما ىي ادلمنوع منها كما موقف  الشرعية

الشرعّية يف استعماؿ احليل بوصفها كسيلة جللب  العلماء منها. صياغة الضوابط

 احليل تطبيق رلاالت ضبط. دلقاصد الشرعيةدلصاحل  كدرء ادلفاسد  موافقا 

 .احلاضر عصرنا يف الناس بُت كانتشرت شاعت اليت ادلالية ادلعامالت يف الشرعّية
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الباحث بدراسة  يقـو دراسة التحليلية التطبيقية حيث دبنهج الباحث قاـ

ربليل الفقو اإلسالمي حوؿ احليلة الشرعية مع تطبيقاهتا يف ادلعامالت ادلالية 

 كالدراسة كادلعاصرين القدامى العلماء من الكتب كمجع تتبع طريق ادلعاصرة عن

 .العلمية كالرسائل كادلقاالت األكادمية

كتب يف موضوع احليل، إالّ قبل كتابة البحث  كجد الباحث ادلؤلفات كال

بعد ادلطالعة من أفرد يف الكالـ عن  –علمو  حسب على -أف الباحث مل جيد 

مع تطبيقاهتا يف ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة. بل جيد الباحث من  احليل الشرعية

قاـ بدراسة ىذا ادلوضوع، إّما كانت يف احليل الفقهية عموما كإّما كانت دراسات 

خاصة بنوع معُت من ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة. أما من خيص الكالـ يف احليل 

 .  -كاهلل أعلم- جيده الباحثمن جانبها ادلشركعة كيعم الكالـ يف ادلعامالت فال

 االستنتاج والمبحث (2

) احليلة ( : " احلذؽ كجودة النظر كالقدرة على دقة التصرؼ يف األمور. 

 "ٔكسيلة بارعة ربيل الشيء عن ظاىره ابتغاء الوصوؿ إيل ادلقصود.. -ك

اللغة، فمعناىا  يف معناىا من تعريف احليلة يف االصطالح أخص أما

خفية  ما حالة إىل بو يتوصل استعماذلا فهو : ما على غلب الذم االصطالحي

                                                           
1
 مكتبة - العربٌة اللغة مجمع) الوسٌط المعجم أحمد، هللا خلف محمد - الصوالحً عطٌة - منتصر الحلٌم عبد - أنٌس إبراهٌم  

 202: ص(  هـ 1425 مصر، – الرابعة الطبعة الدولٌة، الشروق
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خفي. كىذا ادلعٌت ىو الذم استعملها  بطريق مقصود إىل بو يتوصل ما ىي أك

 سلصوص نوع : " فاحليلة ىي-رمحو اهلل تعاىل -فيو أكثر الفقهاء، قاؿ ابن القيم

 ليهاع غلب مث حاؿ، إىل حاؿ من فاعلو بو يتحوؿ الذم كالعمل التصرؼ من

 حصوؿ إىل الرجل هبا يتوصل اليت اخلفية الطرؽ سلوؾ يف استعماذلا بالعرؼ

 من أخص فهذا كالفطنة، الذكاء من بنوع إال لو يتفطن ال غرضو، حبيث

كأخص من  زلرما، أك جائزا أمرا ادلقصود كاف كسواء اللغة، أصل يف موضوعها

ىذا استعماذلا يف الغرض ادلمنوع شرعا، أك عقال، أك عادة، فهذا ىو الغالب 

عليها يف عرؼ الناس، فإهنم يقولوف : فالف من أرباب احليل، فال تعاملوه فإنو 

من ادلتحيل، كفالف يعلم الناس احليل، كىذا من استعماؿ ادلطلق يف بعض 

 .ٕ "أنواعو، كالدابة، كاحليواف كغَتمها 

 اهب ليربو  فاحليلة اليت نقصدىا يف حبثنا ىي كالوسائل أك التسبب يف

قضية ذبلب هبا التيسَت. كلذا فاحليلة القصودة  إىل قضية اشتق عليو من فاعلو

  .احملرمة احليل مقابل ىيإذ  ادلشركعة احليل ىي اليت ىنا ىي نوع من ادلخارج 

 العلماء موقف حبسب سلتلفة، باعتبارات تقسيمات عدة إىل احليل تقسم

 لنظرا كباعتبار ربققو احليلة، الذم ادلقصد إىل كباعتبار النظر منها بشكل عاـ،

                                                           
2
 ،العالمٌن رب عن الموقعٌن إعالم الدمشقً، الزرعً سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن محمد الدٌن شمس هللا، عبد أبو القٌم، ابن  

ٌّة المملكة)سلمان، آل حسن بن مشهور عبٌدة أبو: تحقٌق ٌّة، العرب   111، ص: 5ج: ( هـ 1423 جوزي، دارابن مكتبة السعود
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 التكليفي، كباعتبار احلكم ادلقصد، ىذه إىل ادلوصلة الوسيلة كإىل ادلقصد إىل

 بادلقصد. عالقتها حيث كمن

كديكن أف نستخلص من ىذا التقسيم للحيلة، أف احليل تنقسم ثالثة 

حيل جائزة، كىي ما كانت كسيلتها مشركعة كادلقصد  :القسم األكؿ: أقساـ

حيل زلرمة، كىي ما كانت كسيلتها زلرمة، كادلقصد  :القسم الثاين .منها مشركعنا

 :النوع األكؿ :تلف فيها، كتنقسم إىل نوعُتحيل سل :لقسم الثالثا .منها زلرمنا

حيل كسيلتها  :الثاين النوع .حيل كسيلتها شلنوعة، كادلقصد منها مشركعنا

مشركعة، كادلقصد منها تغيَت احلكم الشرعي. كىذا النوع ىو الذم اختلف فيو 

 الفقهاء اشًتطها اليت الضوابط مجمل، فالشرعية احليل ضوابطأما ٖ.الفقهاء كثَتنا

 عدـ:  األكؿ الضابط كىي: بشكل عاـالضوابط جلوازىا  تتضمن باجلواز للقوؿ

 معارضة عدـ:  الثاين الضابط. الواضحة الصرحية الشرعية النصوص معارضة

 مصاحل تقرير يف النظر يكوف أف:  الثالث الضابط. الشارع لقصد احملتاؿ قصد

 يسقط أالّ  :الرابع  الضابط. الشرعيُت للعلماء الشارع دلقصود كموافقتها احليل

. غَته يف  ضرران  احملتاؿ يسّبب أالّ :  اخلامس  الضابط. لغَته ثابتان  حّقان  احملتاؿ

 مفسدة درء أك راجحة مصلحة جللب احليلة تكوف أف:  السادس الضابط

                                                           
3
 هـ 1417 األولى الطبعة عفان ابن دار)  الفقه أصول فً الموافقات المالكً، الغرناطً اللخمً موسى بن إبراهٌم الشاطبً -  

  124:  ص 3:  ج(  سلمان آل حسن بن مشهور عبٌدة أبو: تحقٌق م 1227 -
 356( ص :  اللبنانً الكتاب ودار المصري الكتاب دار)  اإلسالمٌة الشرٌعة مقاصد، عاشور بن الطاهر محمد -  
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 الثامن الضابط. األصل يف مشركعة الواسطة تكوف أف:  السابع الضابط. راجحة

 رلاؿ يف تكوف الضابط التاسع : أالّ . احلاجة تلبية قدر هبا العمل يتعدل أالّ : 

 يف احليل جلواز الضوابطمث . ادلرسلة ادلصلحة مراعة:  العاشر الضابط. العبادات

 أال: الثاين الضابط. الغرر إىل احليلة تؤدل أال: األكؿ الضابط: ادلالية ادلعامالت

 الناس أمواؿ أكل إىل احليلة تؤدل أالّ : الثالث الضابط. الربا إىل احليلة تؤدل

 ٗ.بالباطل

ادلعاصرة ذلا أىية كبَتة حىت تطبيق احليل الشرعية يف ادلامالت ادلالية 
ضوابط جوازىا يف الفقو اإلسالمي عامة ة لتكوف ىذه ادلعامالت صحيحة مراعي

  أك يف ادلعامالت ادلالية خاصة.

 البيوع في الشرعّية تطبيقات الحيل  (3

( ٔ:  ، فتطبيق احليل الشرعيةبيع العينة: مثل البيوع يف احليل الشرعيةف
 شخص من سلعة شخص ييشًتم سلتلفاف، بأف عقداف ىناؾ يكوف أف جيب
أف يكوف مثن شراء ( ٕ .نقدا ذلك بعد يبيعها مث مؤجَّل، معلـو بثمن آخر

 مث بنقد سلعة باع بأف العينة مسألة عكس بو أك مثلو. كأما باعو شلا السلعة أكثر
 كاف األكؿ سواء البيع يف الثاين البيع ُيشًتط أالّ ( ٖنسيئة.  منو بأقل اشًتاىا
 ال حبيث بالعينة للتعامل معتادا ادلتعاقد يكوف ال( ٗادلشًتم.  أـ البائع ادلشًتط
  التهمة. إليو تتطرؽ

                                                           
4
 الجزائر جامعة -) مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر ضوابط الحٌل وتطبٌقاتها على صٌغ التموٌلخٌرالدٌن،  نزلٌوي  

 23( ص:  اإلسالمٌة العلوم كلٌة
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، فتطبيق احليل الفطر عيد مناسبة يف اجلديدة النقود كرؽ كشراء بيع يفك 
التعاقد  طريق كىي عن اإلجارة، عقد شكل على أف تكوف ادلعاملة( ٔ: الشرعية

أف تكوف ( ٕ. البنك من النقود كادلستأجر الذم يقـو خبدمة التبادؿ  بُت ادلؤجر
 األجرة اليت يعطيها العاقد أكادلؤجر ىي مقابل للخدمة اليت قدمهها ادلستأجر

  للنقود. للقيمة كليس مقابل 

( اإلتفاؽ على ٔ: ، فتطبيق احليل الشرعيةبالشراء لآلمر بيع ادلراحبة يفك 
 كاآلخر للمواعيدة كادلصرؼ ىو رلرد اإلتفاؽ أحدمها بالشراء اآلمر عقد البيع بُت

 ادلصَتؼ يقـو كبعد ذلك أكالن  ادلواعدة منوذج العميل على مع توقع فهي للمراحبة
 ادلصرؼ ( بعد اتفاقو مع العميل يقـوٕبيعها للعميل.  مث السلعة ادلوصوفة بشراء

 لشراء البضاعة أك ادلبيعالوكالة  إىل ليذىب مباشرة مع العميل آخر بإبراـ عقد
 نقدا أك تقسيطا. 

 تطبيقات الحيلة الشرعية في اإلجارة والقرض  (ٗ

، بالتمليك ادلنتهي اإلجيارمثل  يف اإلجارة كالقرضأما احليل الشرعية 
أف يوجد العقدين ادلنفصلُت ينتقل كل منهما عن ( ٔفتطبيق احليل الشرعية: 

بعد عقد اإلجارة، أك كجود كعد  اآلخر، زمانا حبيث يكوف إبراـ عقد البيع
أف تكوف ( ٕ بالتمليك يف هناية مدة اإلجارة، كاخليار يوازم الوعد يف األحكاـ.

اإلجارة فعلية كليست ساترة للبيع، دبعٌت أف عقد اإلجارة عليو تًتتب آثاره 
إذا اشتمل العقد على تأمُت العُت ادلؤجرة فيجب ( ٖ .كأحكامو طيلة تلك ادلدة

لتأمُت تعاكنيا إسالميا ال ذباريا، كيتحملو ادلالك ادلؤجر كليس أف يكوف ا
بأحكاـ كما جيب التطبيق على عقد اإلجارة ادلنتهية بالتمليك ( ٗ ادلستأجر.

أف تكوف نفقات الصيانة غَت التشغيلية على ادلؤجر ال ( ٘ اإلجارة طواؿ مدهتا.
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 للمستأِجر ادلؤجر يرد العقد فسخ حاؿ يف( ٘ على ادلستأجر طواؿ مدة اإلجارة.
 ادلثل. أجرة على زاد ما

 يكوف أف( ٔ، فتطبيق احليل الشرعية: ادلزركعة األرض استئجار يفك 

 معلـو الناتج يكوف أف( ٖ العاقدين. بُت مشًتكان  يكوف أف( ٕ العقد. يف معلومان 

أف يبيع ادلؤجر الزرع الذم يف أرضو مث بعد ذلك يؤاجره ( ٗ .على النسبة القدر

 .األرض

 DANA) التمويل ألداء احلج بػػ يسمى فيما الشرعية احليلةك 

TALANGAN HAJI)    .ٔ) القيمة على اإلجارة خدمات رسـو تستند أال 

 ال جيوز خدمات( ٕ للحجاج. (LKS) تقدمها اليت االمسية من األمواؿ ادلقركضة

 األمواؿ عمليات توفَت بالتزاـ خالذلا من مطلوبة (LKS) هبا تقـو اليت احلج إدارة

من قبل البنك  اخلدمة دلقدار كفقنا األجور أمواؿ تعديل جيب( ٖ .للحج ادلقركضة

 . (LKS)أك 

 الهبة والوصية تطبيقات الحيل الشرعية في (5

أف ( ٔ: ادلَتاث يف في الواىب مالو، فاذلبة كالوصية حليل الشرعية يفأما

أف ( ٕ شرعي. دبسوغ إال ادلفاضلة ذبوز تكوف اذلبة متساكية بُت أكالد اإلرث كال

أف ( ٖ تكوف اذلبة قد قبضها ادلوىوب لو أم أكالد اإلرث حاؿ حياة الواىب.
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تكوف اذلبة قد متت تسليمها يف حاؿ صحة الواىب، ألف ىبة ادلريض اعترب 

 كصية.

 كجوه يف كلو دبالو بو يوصي أف كأراد لو كراث ال دلن الشرعية احليلةك 

 يف ركم الورثة دلا العلماء الوصية بأكثر من ثلث الًتكة بإجازةأجاز بعض . الرب

. ٘اْلَوَرثَُة " جيُِيزَ  َأفْ  ِإالَّ  ِلَواِرث   َكِصيَّةَ  " ال: صلى اهلل عليو كسلم النيب عن احلديث

 يف كلو أما الوصية دلن ليس لو كارث دبالو .ٙفيها حبقهم كالتربع ذلا فإجازهتم

ىو احليلة الشرعية إذ احليلة اليت ال هتدـ أصال شرعية، كال تناقض  الرب كجوه

مصلحة شرعية، فغَت داخلة يف النهي  بل النهي ىو إضاعة ادلاؿ. كمن أجل 

 كلو دبالو كارث لو ليس اجتناب عن ىذا النهي كىو إضاعة ادلاؿ،  فالوصية دلن

  الرب أمر مطلوب. كاهلل أعلم بالصواب. كجوه يف

 الخاتمة (6

:كمن أىم نتائج ىذا البحث مايلي    

 إعماؿ" الفقهي ادلعٌت إىل أقرهبا عديدة معاف يف الّلغة تستعمل يف احليلة (1

 الضيق من ادلخرج دبعٌت استعملت كقد ."الّتصرؼ ّدقة على الفكر كالقدرة

 دليل أك رأم باختيار تأيت كىي ادلشركعة للحيل آخر مصطلح كىو كاحلرج

                                                           
5
 والبٌهقً الدارقطنً رواه  

6
  https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=574#.XcJyfFN2jIU 
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 أك الًتجيح، سبيل على إما األدلة، تعارض عند معُت حكم الستنباط

 ال كما احليل كل حرمة على القوؿ إطالؽ ديكن كال كالتوسعة. الًتخص

 كمنها حرمتها على متفق ىو ما احليل من فإف احليل كل بإباحة القوؿ ديكن

احليلة الشرعية إمنا  فيو. فحقيقة سلتلف ىو ما كمنها ربليلو على متفق ىو ما

مباحة، مراعيا لضوابطها  الشرعي بوسيلة للحكم تغيَت فيها كاف ما: ىي

 اليت صيغ هبا الفقهاء كقد اصطلح بعضهم بادلخرج.

ادلعاصرة كاسعة جدا  ادلالية ادلعامالت يف أما رلاؿ تطبيقات احليل الشرعية (2

كليست منحصرة يف ادلعامالت ادلالية اليت كتبت يف ىذا البحث فحسب 

رلاالت ادلعامالت ادلالية إذ ادلقصود من احليل  كإمنا تطبيقاهتا يف مجيع

 الشرعية ىو ادلخرج.

 

 التوصيات (7

 :يلي فيما البحث ىذا ىف الباحث أكصى

 تؤدم حىت تضبطها ضوابط من الشرعية ادلخارج أك الشرعية للحيل البد .ٔ

 .احملرمة احليل يف ادلسلم يقع ال كحىت دكرىا،

 .ادلعاصرة ادلالية ادلعامالت سلتلف على احليل ضوابط البد من تطبيق .ٕ



13 
 

على البحث أف يستوعب أقواؿ الفقهاء يف ادلذاىب األربعة حىت يًتجح  .ٖ

 عنده أقرب ما يكوف للصواب.

 يكوف حىت عليها تاما قبل احلكم تصورا يتصور يف ادلسألة على الباحث أف .ٗ

 ادلعركفة القواعد كبَت جدا. كمن خلل حصل كإال للواقع، مطابقا احلكم

 تصوره ". عن فرع الشيء على " احلكم: العلم أىل عند ادلقررة

على الباحث أف يتابع كل ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة اليت انتشرت بُت الناس  .٘

كيعاجلها إف كانت ال توافق الشريعة كيأيت بادلعامالت ادلالية الشرعية سلرجا 

 كسعة على الناس. 

 قائمة المراجع (ٛ

 القرآف الكرمي

: ادلملكة العربّية السعوديّة. سنن الدارقطٍت . ٕٔٔٓعلي.  ،الدارقطٍت
 .دار ابن حـز

. : زلمد طاىر ادليساكمالسنن الكربل، ربقيق.  ٖٕٓٓالبيهقي. 
 األردف: دار النفائس.

، ربقيق: أبو إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت . ٕٕٓٓ. ابن القيم ، زلمد
ابن  مكتبة دار :ادلملكة العربّية السعوديّة. مشهور بن حسن آؿ سلماف عبيدة
 .جوزم

 مشهور: ربقيق الفقو، أصوؿ يف ادلوافقات. ٜٜٚٔ إبراىيم. الشاطيب،
 عفاف. ابن دار السعودية: العربة ادلملكة  سلماف. آؿ حسن بن

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=id&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=ar&sp=nmt4&tl=id&u=https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/85e1372f-2bfb-472a-e6a2-08d7902f2e12&usg=ALkJrhjb24AIso15gwNO8xBqSaVRunfGBw
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زلمد الطاىر بن عاشور ككتابو مقاصد . ٕٗٓٓ. زلمد ،بن عاشورا
كزارة األكقاؼ . قطر: ربقيق : زلمد احلبيب بن اخلوجة ،اإلسالميةالشريعة 
 .القطرية

رلمع اللغة  :مصر. ادلعجم الوسيط . ٕٗٓٓكآخركف. إبراىيم أنيس 
 .مكتبة الشركؽ الدكلية -العربية 

ربقيق: ، إغاثة اللهفاف يف مصايد الشيطاف .ٕٓٔٓ. زلمد، ابن القيم
 .رلمع الفقو اإلسالمي السعودية:جدة  كاآلخر. زلمد عزير مشس

 .ضوابط احليل كتطبيقاهتا على صيغ التمويل .ٕٔٔٓ.نزليوم خَتالدين،
 . اجلزائر: جامعة اجلزائر.شهادة ادلاجستَت مذكرة مقدمة لنيل

 كمعناه. حكمو العينة . بيعٕ٘ٓٓإسالـ كيب. 

 https://www.islamweb.net/ar/fatwa  ديسمرب ٖٕ اسًتجاعو يف مت 
ٕٕٓٓ. 
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