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فريح العنزى. د.إعداد أ  11 ١١  

  فهد عبد الرحمن حسين محمود الكندري  اســم الباحـث
: سرة فى السفر فى الفقه اإلسالمىأحكام المعامالت واأل  عـنـوان البحث

  دراسة مقارنة
  األزهر  مـعــــةجـا

  الشريعة والقانون  كـلـيـــــة
  الفقه المقارن  قـســــــم
  )م١٩٩٥(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
حاجة المسافر إلى معرفة األحكام الشرعية فيما يعتريه خالل سفره من 

ن مدى أحكام العبادات والمعامالت واألسرة مما تجعله فى حيرة من أمره م
إظهار وإبراز أن الشريعة اإلسالمية قد . مشروعية ذلك له أو منعه منه

  .راعت أحوال الناس فى حلهم وترحالهم
  منهج الدراسة

 اعتمد الباحث في دراسته علي المنهج التحليلي المقارن وتحرير محل 
النزع فى المسائل الخالفية بين الفقهاء قدر اإلمكان بذكر مواضع االتفاق 

عرض آراء الفقهاء فى .  إن وجدت ثم اتبعها بذكر محل الخالفبينهم
المسائل الفقهية المختلف فيها مقارنا بين المذاهب الفقهية الستة معتمدا فى 

  .النقل عنها من كتب المذهب نفسه
  



دكتوراهمستخلصات رسائل الماجستير وال  

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  12 ١٢  

  استنتاجات الدراسة
إن السفر المبيح للرخص هو ما فارق به الشخص محل إقامته بقصد  -١

دفعة واحدة بنية، وعلى المسافر أن يحرص قطع مسافة أربعة برد 
على آدابها حال وترحاال، وينقطع حكم الترخص إذا نوى إقامة 
إحدى وعشرين صالة إذا كانت مدة إقامته معلومة، فإن كانت غير 

  .معلومة فإنه ال توقيت للرخص بشئ من المدة
 يجوز للمسلم أن يسافر يوم الجمعة قبل الزوال وليس له ذلك بعده إال -٢

لضرورة، وال تجب الجمعة عليه، وإن وقع البيع منه وقت األذن 
 .جاز البيع وال حرج على المتعاقدين إن كانا ممن ال تلزمهما الجمعة

إن القرض مندوب إليه، وهو يجرى فى المثلى والقيمى، ويشترط  -٣
فيما يجرى فيه القرض أن يكون معلوما، وأال يجر نفعا على الدافع، 

 بدل القرض فى نفس البلد التى وقع فيها ويلزم المقترض رد
 .القرض

إن المضاربة عقد مشروع ولرب المال تقييد المضارب فى العمل  -٤
فى بلد معين فإن خالف ذلك وجب عليه الضمان لتعديه، فإن لم يقيده 
كان له السفر بالمال للتجارة إلى أى جهة يرى فيها المصلحة مع 

ب بمطلق العقد إبضاع مال االبتعاد عن مواطن األخطار، وللمضار
  .المضارية

  
  
  
  


