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  خالد عتيق جزاع الصليلى  اســم الباحـث
مرويات البيوع المنهى عنها فى كتب السنة جمع   عـنـوان البحث

  وتوثيق ودراسة
  المنيا  ةجـامـعــــ

  دار العلوم  كـلـيـــــة
  الشريعة اإلسالمية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجتسير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
شيوع هذا الوجه من البيوع وانتشاره الواسع فى معامالت الناس  -١

اليوم أفرادا ومؤسسات وهذا مالحظ من خالل وسائل اإلعالم التى 
وعموم التعامل بهذه البيوع يجعله فى األهمية التى نشاهدها كل يوم، 

  .تكفى الختياره موضوع رسالة علمية متخصصة
حيوية هذا الموضوع، فهو موضوع حى وحساس وذلك أن التجارة  -٢

 يتعامل بها شريحة كبيرة من الناس، والكثير منهم - البيع والشراء–
ن من من ينحرف عن الجادة فى سبيلها جريا وراء أكبر قدر ممك

الربح المادى، حتى طغت القلوب وملئت بحب المال والحرص 
 .عليه

واقعية الموضوع، فالواقع يفرض ضرورة بحث هذه الموضوعات  -٣
ونشرها، وذلك ألنه ما من أحد إال وهو يتعامل بالبيع والشراء فى 
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 .اليوم الواحد مرات عديدة

جمع أحاديث الرغبة فى خدمة السنة النبوية وتقريبها إلى طلبة العلم ب -٤
  .هذا الباب من كتب السنة فى بحث مستقل

  منهج الدراسة
ابة هذا البحث فى النقاط  فى كت الباحثيتلخص المنهج الذى سلك

  :التالية
  ترتيب األحاديث  -
تخريج األحاديث من كتب الحديث المعتمدة، وترتيبها (التخريج  -

 )ثم ترتيب حسب وفيات المصنفين) حسب الترتيب المشهور

 . الحديثدراسة -

  .الحكم على الحديث والتعليق عليها -
  استنتاجات الدراسة

أن اهللا عز وجل إذا حرم شيئا (قاعدة عامة فى البيوع المنهى عنها  -١
  ).حرم ثمنه

البيع هو مبادلة مال معين أو فى الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد  -٢
 .غير ربا وقرض

 .نة واإلجماعاألصل فى البيع الجواز، وقد دل على الكتاب والس -٣

الحكمة من البيع هو أن اإلنسان ال يملك حاجاته كلها، فتعين أن  -٤
تتعلق حاجته بما فى يد صاحبه، وصاحبه ال يبذله بغير عوض، 

  .فكان فى شرعها وسيلة إلى بلوغ الغرض من ذلك من غير حرج
  
  


