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  عيده سيف مبارك العازمى  اســم الباحـث
   دراسة فقهية مقارنة:حكم التأخير فى المعامالت  عـنـوان البحث
  األزهر  جـامـعــــة
  لعربيةالدراسات اإلسالمية  وا  كـلـيـــــة
  الفقه المقارن  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تأتى أهمية الموضوع فى هذا العصر بالذات نظرا لصعوبة المعامالت 
فى معظم المجتمعات اإلسالمية، بسبب الظروف االقتصادية السيئة التى 

ة والعقيدية، األمر الذى جعل بعض ابتليت بها األمة ولضعف التربية اإليماني
الناس يتهاونون فى مسائل المعامالت، فنجد بعض الناس يحيدون فى معظم 
معامالتهم عن الشرع الحنيف، وقد بدت هذه الظاهرة واضحة جلية فى بداية 
هذا القرن، نظرا لما تبثه وسائل اإلعالم من أمور غير أخالقية، أثرت سلبا 

قهم فتأتى هذه الدراسة لتسد ثغرة فى المجتمع على سلوكيات الناس وأخال
اإلجارة، والسلم، واإلقالة، : المسلم، تتناول بعض أمور المعامالت مثل 

.. واالستصناع، والبيع بثمن أجل، وربا النسيئة، والنكاح، والكفالة والوكالة
  .الخ، فى ضوء الشريعة اإلسالمية
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  منهج الدراسة
حث المنهج المقارن لرسائل الفقه فى دراسته البث استخدم الباح

 في هذا البحث مسلك  الباحثسلك :وتتلخص معالم هذا المنهج فيما يلى
المقارنة بين المذاهب الفقهية الثمانية المشهورة، وأخذ أقوال المذاهب الفقهية 
ونصوص علمائها من مصادرها األصلية ومن الكتب والمدونات المعتمدة 

لخالفية قمت بعرض المسألة مبينة مذاهب عند كل مذهب، فى المسائل ا
  .الفقهاء فيها ثم أبين سبب اختالفهم إن وجد

  استنتاجات الدراسة
  .جواز تأخير القبول فى العقود ما داما فى المجلس -١
أن عقد اإلجارة إذا أطلق وجبت األجرة بنفس العقد، ويجب تسليمها  -٢

 .بتسليم العين المستأجرة والتمكين من االنتفاع

 .لمطالبة بالشفعة على الفور بمجرد العلم بالبيعجواز ا -٣

إن شفعة الصبى ال تؤخر، فإذا وجبت وجب طلبها على الفور،  -٤
 .وينوب عن الصغير وليه فى طلبها

 .عدم جواز تأخير تسليم الثمن فى اإلقالة -٥

يشترط لصحة عقد السلم قبض المسلم إليه الثمن قبل االفتراق، سواء  -٦
 .رقا قبله بطل العقدكان نقدا أو عرضا، فلو تف

  .جواز زيادة الثمن فى البيع المؤخل، ال خالف فى تحريم ربا النسيئة -٧
  
  
  
  


