
عضو اهليئة الشرعية الوطنية جباكرات
لقاهر دكتور يف الفقه املقارن جبامعة األزهر الشريف اب

ابلتعاونعقدالذيمعاصر وماليةإقتصاديةفقهيةقضاايعنالدويلاملؤمترإىلمقدمحبث
سيمبجلس العلماء اإلندونيالوطنيةالشرعيةواهل يئةاإلندونيسياملركزيالبنكبني

٢٠٢٠أكتوبري٢٧ابلتاريخجباكرات

أوني سهراني. د

على اخلدماتمدى جواز أخذ األجر
عن عقود التربعات الناجتة



1 .
:البحثأهداف

أراءوتنقيحعرض
فقهيةالواهليئاتالفقهاء

فقا حماولة الرتجيح  و 
ملقتضي االدلة 

ومقاصدها

حملعليالتعرف
اءالفقهبنياخلالف

ا

جب



توطئة

رهن 
الذهب

احلوالة
الكفالة

واحلوالةألجر  ابالكفالةمثلالتربعاتعقودخاللمنذلكتلبيةميكنهل
؟حفظهعلىنفقة املرهونبالذهبورهنألجر  اب

يغبصالسيولةعلىاحلصولوأدينهمحوالةوأحقوقهمضمانىلإالعمالءحاجةمثة
اإلسالميةالشريعةمعتتوافق



لشافعية ذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية وا
على جواز أخذ األجرعدمواحلنابلة إىل

الكفالة ابملال

،أيويفإليهوذهب
الكفيلاستيفاءجوازمع ولكن

للكفالةالفعليةاملصروفات

:ألهنا
وع ابلدفع والرج)استعداد لإلقراض ❑

أخذ عوضال جيوز ( على املكفول
.عنه
اليعاوض عنه مباإللتزام ليس نفع ❑

الرأي األول،



جلس مباهليئة الشرعية الوطنيةأفتت 
على واز أخذ األجرجبالعلماء اإلندونيسي 

وضوابطالكفالة بشروط

يعاوضألنتصلحمنفعةابألداءالكفيلالتزامحمضألن
أجلإىلمداينةجتتمعالأنبشرط،أبجرعنها

ْجر  الض َمانَ الن   ََوازأهأ قأْيلَ ال ذأيْ اجْلَاهأ مَثَنأ َعَلىَخر َجه  أبَأ جبأ
الش افأعأي ة  

،القول الثاين



شروط وضوابط

أوال

ااثني

ااثلث

هبا ميكن أن يقوم, املدينذمةيفويكونومباحامعلومابهاملكفوليكونأن
الكفيل

مالهعلىالكفيلكفالةيوافقأن

ملعروف املكفول عنه قادر على تسليم دينه إىل الكفيل ا/ أن األصيل 
عند املكفول عنه

أو إبرائهإال بدفعهدينا الزما اليت ال ميكن سدادهأن يكون

ارابع

(بشأن الكفالة١١رقمالوطنيةالشرعيةاهليئةفتوي )



جر ابألاحلوالة؛الثاىناملبحث

ا؛اثنيأوال؛ 

للمحاليسياإبندونالوطنيةالشرعيةاهليئةفتتأ
دينعدفالتزامهمقابلاألجرجبواز أخذعليه

فالاملقيدةاحلوالةوأما .املطلقةاحلوالةيفاحمليل
.عليهاألجرجيوز أخذ

لىعللمحيلبدينتقيداليتهي :املقيد احلوالة
مونةمضأمنةكانتأما،عندهلهأوبعنی،عليهاحملال

،ذلكمنبشيءتقيدملاليتهي :املطلقةواحلوالة
.منهأديةالتمتكنشيءعليهاحملاللدىللمحيلكانولو



جر ابألاحلوالة؛الثاىناملبحث

انهصالنيبعنرويملاوذلك
بأعَ أ تْ َفإأَذا،ْلم  ظ  اْلَغنأِأ َمْطل  ؛قال

َبعْ َملأْيء  َعَلىَأَحد ك مْ  .فَ ْليَ ت ْ

صالنيبانعمرابنعنرويوملا
ْيلَ َمنْ ؛قال َقِأ أ حأ يء  َملأ َعَلىهأ حبأ

جوازعلىالعلماءوامجاع.فَ ْلَيْحَتلْ 
.احلوالةومشروعية

إذاإنهحيثاملقيدةاحلوالةعنغالباختتلفال
وإذا،حقحوالةتسميالدائنتغريإىلنظر
 مقيدحوالةتسمىاملدينتغريإىلنظر

دينهالدائنهبة :منها،صوريفالفرقوينظهر
نادائليسآخرشخصإىلعليهاحملالعلى

حقالةحو فتكونمدينانهنايكونفالللمحيل
نألمديننیوجودلعدممقيدةحوالةوليست

لهللموهوبدائناليسهنااحمليل



جر ابألاحلوالة؛الثاىناملبحث

قهاء، أما احلوالة املقيدة هي حمل إمجاع بنی الف
قط فقد أجاز ها احلنفية فاحلوالة املطلقة 

م بقبول حيث أمر النيب صلى هللا عليه وسل
احملال احلوالة ورد دون تفصيل بنی أن يكون

.عليه مدينا للمحيل أو غري مدين

 النص اثلثا؛ املطلقة جائز  ألنِ 
لك وقد وضعت اهليئة الشرعية الوطنية لذورد عام 

املتطلبات الشرعية التالية؛
لس العقدأن يتفق املتعاقدين األجرة يف جم1)
قد وأن تتم احلوالة مبوافقة وأطراف الع2)

.ورضاهم
قل وإذا أبرمت احلوالة فإن ذمة احملال انت3)

اىل احملال عليه،
وجيوز للمؤسسة أن تعطى األجرة 4)

.لصاحب املال

 العقد رابعا؛ يتِم اإلتفاق على األجر  يف

تبني،1/316النري اجلوهر و،6/16الصنائعبدائع(
686)املاد األحكاموجملة،4/174احلقائق

٢٠٠٠عام١٢رقمإبندونيسياالوطنيةالشرعيةاهليئةفتوى(
بشأن٢٠٠٧عام٥٨رقماهليئةوفتوىابألجر احلوالةبشأن

)ابألجر احلوالة



خامسا؛ 

ْجٍر َخرََّجُه َعَلى ََثَنأ اْْلَاهأ الَّذأْي قأْيَل فأ  ْلوازَوالضََّماُن ِبَأ . ْيهأ ابأ

جر ابألاحلوالة؛الثاىناملبحث

ْعتأَماَداتأ إأنَّ ؛مستدالصقرعطيةالشيخوبنی . ْ َندأيَّةَ اْلُمْست َ ْاإلأ َهافأ يَ تَ َعهَّدُ الَّيتأ اْلبَ ْنكُ ي ْ
ْ ذُ يُ ْؤخَ الَّذأيْ َوْاأَلْجرُ ،َجائأَزة  تَ ْورأدأ اْلُمسْ َعَلىَلهُ اْلُمْسَتَحقَّاتأ بأَدْفعأ لأْلُمَصد أرأ   .َجائأز  ُمَقابألأَهايفأ

َعةَ َأنَّ َعَلىاْْلََوازَ َوَخرَّجَ  ْجرٍ َواْلوََكاَلةُ  .ضََّمانأ َوالَواحْلََواَلةأ اْلوََكاَلةأ َبنْیَ ُدْورُ تَ الت ََّعاُملأ َهَذاطَبأي ْ الَ ِبَأ
َهاُحْرَمةَ  ْجرٍ احْلََواَلةُ وََكَذلأكَ ،فأي ْ  .ِبَأ



ألجر ابواحلوالةابألجر الكفالةتطبيقات
الكفالةان يستخدمنميكاملستنديعتماداإلأنالشرعيةاهليئةترى

عقدعلىسالميةاإلاملاليةاملؤسسةيعطيهالذيالضمانوهوابألجر 
مقابلألجرةاعلىاملاليةاملؤسسةوحتصلالكفالةبعقدللعميلاالسترياد

.جرةابألالكفالةجبوازالقولعلىبناءابلضمانلتزاماإل

دونالةالوكعقدفيستخدمأيويفعنداملستنديعتماداإلماأو 
جرةألابالكفالةجوازعدماختيارهاعلىبناءجرةابألالكفالة
وكالةعلىيشتملاملستنديعتمادابإلالتعاملأن  ؛معيارهيففيتضح
كفالةعلىو ،املستنداتفحصأمههاومناإلجرائيةاخلدماتبتقدمي

مشروعوكالمها،للمستورداملؤسسةبضمان
جمموعة۷۱رقموجواب،٤١٩/ستثمارلإلاملصرفيةالراجحيلشركةالشرعيةاهليئةقرار(

)الربكةدلة

عتماداإلبشأن٢٠٠٧عن٥٧رقمالوطنيةالشرعيةاهليئةفتوىنظرأ)
(.ابألجر الكفالةبعقداملستندي



يفالضمانجبانبيتصلماعلىاألجرأخذجوازعدممستند
عنهذيؤخفاللإلقراضاستعدادالضمانأنهو،املستندياالعتماد

وصدرمانالضعلىالعوضمنععلىاألربعةاملذاهباتفقتوقد،مقابل
لبنكرعيةالشالرقابةهيئةوفتویاإلسالميالفقهجممعقرارذلكبشأن
هيئةوقرارحيالراجملصرفالشرعيةاهليئةوقرارالسودايناإلسالميفيصل
.الكويتيهالتمويللبيتالشرعيةوالرقابةالفتوى

ماداالعتيفالوكالةجبانبيتصلماعلىاألجرأخذجوازمستند
لكذأنهومعلوممبلغمننسبةأممعلومامبلغاأكانسواء،املستندي

مجهورررقوقدلعميلهاوكيالبصفتهااملؤسسةتقدمهاخدماتمقابل
ماعلىاألجرأخذجوازبشأنوصدرالوكالةعلىاألجرأخذجوازالفقهاء
مانالضجانبيلحظأندونأعمالمناملستندياالعتمادعليهيشتمل

.ستممارلالاملصرفيةالراجحيلشركةالشرعيةاهليئةقراربذلكصدركما

األجرأخذجواز األجرأخذجوازعدم



قبض الدين املرهون: اثلثا
بقبض وثيقته :اثنيا تمكنالتوثق للديون وال: أوال

الذهبرهن :الثالثاملبحث

هو حفظ احلقوق الرهن 
مكن والتوثق للديون والت

.من اإلستيفاء واإليفاء

يث يف احلد: غلق الرهن 
اليغلق الرهن من : )

ليه صاحبه، له غنمها وع
(  غرمه

يكون قبض الدين 
قته، أو املرهون بقبض وثي

نه، اإلشهاد عليه عند ره
ويرتتب على الدين

املرهون أثره، وهو أن
ه من يكون املرهتن أحق ب

.غريه



الذهبرهن :الثالثاملبحث

: خامسا :رابعا
ملكيةلمتثاليتاملستنداتحبسيعد

داتاملستنحياز ألن،رهناالبضاعة
وختول،لهامتثاليتللبضائعحياز تعد

يتالابلبضائعالتصرفحازهامن
القابلواالعتماد .امللكتصرفمتثلها

ادينينشئاالعتمادألن،(للتحويل
أنوزفيجللمستفيد،البنكذمةيف

.جديداعتماديفرهناالدينهذا

طنيةالو الشرعيةاهليئةأجازت
بطبضواالذهبرهنجباكرات

بعضحلاجةتلبيةوشروط
هذهومن ,السيولةإىلالعمالء

قةنفيرتبطالأن؛الضوابط
ئاللالقرضمبلغعلىاملرهون

.رابيؤول



الذهبرهن :الثالثاملبحث

ثة عقود يتمثل منتج ررهن الذهب ىف ثال
: وهي

ل من ، حيث يقرتض العميعقد القرض. ١
املصرف اإلسالمي مبلغا معينا

حيث يقدم العميل عقد الرهن،. ٢
ه رهنا املقرتض إىل املصرف ذهبا مملوكا ل

لدينه 
ل وهو أن يعطى العمينفقة املرهون . ٣

نفة املقرتض إىل املصرف مبلغا معييا ك
ذهب ااملرهون والذي يعنی بناء على وزن ال

.املرهون به وليس على مبلغ القرض
٢٥قم فتوى اهليئة الشرعية الوطنية ر )

ة الوطنية بشأن رهن وفتوى اهليئة الشرعي
(.بشأن رهن الذهب٢٦رقم 

نع مل أجد يف املعايري الشرعية ما مي
.صراحة رهن الذهب بنفقة املرهون

لراهن يتحمل ا: بل نص املعيار الشرعي 
إلصالح مجيع املصروفات الفعلية الالزمة

عها املرهون ودفع الفساد عنه، فإن دف
له أن املرهتن إبذن الراهن أو بغري إذنه ف

ملرهون يرجع على املرهتن أو ينتفع اب
مبقدارها، ويتحمل املرهتن مجيع 

هون وتوثيقه املصروفات املتعلقة حبفظ املر 
. ابلشرطوبيعه، وجيوز أن يتحملها الراهن

بشأن ٥املعيار الشرعي أليوىف رقم )
(الضماانت

: سابعا :سادسا


