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 مستخلص البحث
 BNIنظرية فقه الشافعي على عقد الرهن بالذهب الحسنة في   2012، 08220066ننكارا فرياستينطو، 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا ، ، البحث ، شعبة قانون التجارة الشرعية، كلية الشريعةالشريعة فرع ماالنج
 زلمد نور ياسني، ادلاجستري: ادلشرف. مالك ابراىيم  ماالنج

 

 بالذىب الرىن الشافعي، الفقو: األساسية الكلمات
 رؤوس مجلة من وىو الشرعية، البنوك يف النقود دلداولة العملية ادلنتجات إحدى من ىو بالذىب الرىن 

 سيف "رلموعات برىن مباشرة حلوال الشرعية البنوك تقدم العملي ادلنتج ىذا ففي. ادلدى القصرية للخطة األموال
 معينة التسديد مبالغ وجعل يومي بشكل زلسوبة الرىنية الدفاعات جبعل ادليسر احلفظ"/(safe heaven )ىيفن

 بشرط قرضا دلعامليها ادلالية ادلبالغ من رلموعة تقدم الشرعية البنوك أن وعموما ادلعاملني وارتضاء استطاعة حسب
 ديون مقابل الذىب البنوك اختارت اجملال ىذا ويف ثابتة اقتصادية صفة ذا ماديا شيئا ذلك مقابل ذلا يسلموا أن

. ادلصنوعة الزينات بشكل أو خاما الذىب كان سواء ذلا كرىن ادلعاملني
 الشافعي الفقو ومراقبة بالذىب الرىن وقضايا فنون على إمجاليا البحث ىذا سيرتكز ادلوضوع من انطالقا 

 ختتص للبحث ادلقصودة الدائرة وستكون الشافعية، مبذىب يتمذىبون بإندونيسيا ادلسلمني معظم أن على بناء ذلا
.  الشرقية جاواه ماالنج منطقة فرع الشرعي BNI بنك يف بالذىب الرىن جتاه الشافعي الفقو أنظار يف
 إىل إضافة وادلساءلة ادليدانية الرقابة يف تتصور اليت األساسية البيانات جبمع ميدانيا يكون البحث أن مث 

 الفقو كالم عن سلتصر واضح بتصوير نوعيا تصويريا نقاطو حتليل ويكون البحث، لتقوية الفرعية البيانات ذلك
. الشرقية جاواه ماالنج منطقة فرع الشرعي   BNI لبنك  iB HASANAHبالذىب الرىن مسألة يف الشافعي

 لو البد" بالذىب الرىن "العملي ادلنتج ىذا يف يشارك أن أراد إذا ادلعامل أن البحث من استنبط ولقد 
 ىي البنك فيها حيتاط أن بد ال اليت اخلطوة أن ذلك ومقابل. البنك قبل من للمشاركة ادلعينة اخلطوات يتبع أن

 البنك نظم وقد ادلباشر، اخلسران يسبب قد فيها الغلط ألن ادلرىون الذىب لسعر األعلى احلد تقدير خطوة
 القرض قضية يف 2012 عام BI No 14/7/DPbS قرار طريق عن السعر من األعلى احلد ىذاBI  اإلندونيسي

. الشرعي واالجتار الشرعية للبنوك الذىب برىن
 ذلك أن علما روبية مليون 250 ىو ادلرىون الذىب لسعر األعلى احلد أن القرار حيويو ما ضمن ومن 

 لو الذي للمعامل وبالنسبة. معني حد فيو ليس ادلرىون الشيء سعر أن من الشافعي الفقو مدونات يف ما خيالف
 من الزائد ادلبلغ بإرجاع منهما األول احللول من حلني البنك وضع احلد ىذا على سعره اجملاوز البنك يف الذىب
 وكذا إليو يرجع الذي الذىب جلملة العقدية التسجيالت دفع بإكمال إلزامو طريق عن ادلعامل إىل ادلرىون الذىب
.     مسبقا للبنك معاملني ادلوزعون يكون أن بشرط ادلعامل أسرة على الزائد الذىب بتوزيع والثاين عقده، بتجديد


