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  فهد عبد الرحمن حسين محمود الكندرى  اســم الباحـث
  قود المالية فى الفقه اإلسالميتصرفات المؤتمن فى الع  عـنـوان البحث
  األزهر  جـامـعــــة
  الشريعة والقانون  كـلـيـــــة
  الفقه المقارن  قـســــــم
  ١٩٩٨الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
تصرفات المؤتمن فى العقود المالية " مدى أهمية موضوع الدراسة  -١

  .اته ودقة مباحثهوسعته وتشعب جزئي" فى الفقة اإلسالمى
كثرة وقوع هذه التصرفات فى حياة الناس الواقعية مما يثمر عنها  -٢

 .النزاع مما يستدعى الكتابة فيه وبيانه أحكامه

وجود الحاجة على جمع شتات جزئيات تصرفات المؤتمن فى العقود  -٣
 كبيع –المالية التى يكون محل العقد فيها ماال سواء كانت بمعاوضة 

 كرهن - أو توثيق– كإيداع - أو حفظ– كهبة -تبرع أو –أو إجارة 
  . أو غير ذلك من التصرفات، وبيان مدى سطته فى تصرفه ذلك–

  منهج الدراسة
الحرص والقيام على جمع معظم تصرفات المؤتمن فى عقود  -

 والقيام - موضوع البحث–األمانات التى يكون أحد طرفيها  ماال 
  .ء إن وجدتبذكر مواضع االتفاق فيها بين الفقها
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عرض آراء الفقهاء فى المسائل الفقهية المختلف فيها مقارنا بين  -
المذاهب الثمانية مع االعتماد فى نقل األقوال عنهم من كتب المذهب 

 .نفسه دون سواه

تخريج األحاديث النبوة واآلثار المروية عن الصحابة والتابعين  -
  .الوارد ذكرها فى البحث من كتب السنة

  دراسةاستنتاجات ال
للشريك مع إطالق العقد أن يبيع ما الشركة نقدا ونسيئة، وأن يشترى  -

نقدا، وأن يبيع ويشترى بغبن يسير، وأن يبيع ويشترى بالعرض، 
وأن يرد بالعيب، وأن يقيل فى البيع، وأن يحيل على مال الشركة 
ويحتال عليه، وأن يخاصم فى الدين ويطالب به، وأن يؤخر تحصيل 

 وأن يوكل غيره فيما ال يتولى مثله بنفسه أو يعجزه، الدين فى حقه،
وأن يستأجر للشركة ويؤجر مالها، وأن يزرع ويساقى شريكه 

  .واألجنبى
ليس للشريك بدون إذن شريكه أن يشترى حصة شريكه، أو أن  -

يقرض مال الشركة، أو أن يستدين عليها، أو أن يوكل غيره فيما 
يعير مال الشركة، أو أن يتبرع يتولى مثله بنفسه من العمل، أو أن 

به، أو أن يحط من الثمن، أو أن يبرئ منه، أو أن يزرع أو أن يبنى 
 .فى األرض المشتركة بينها، أو أن يخلط مال الشركة بمال غيره

ليس للشريك مطلقا أن يقر بالدين على مال الشركة، أو أن يأخذ أو  -
  .يعطى سفتجة أو أن يحابى بالمال
  
  


