
 
 

 ملخص البحث

 والفقو للمذاىب 1990 لسنة 5، حكم البيع والشراء عند القانون رقم 09220038,جر قدميىاإماوان م
حبث جامعي بقسم حكم اإلقتصاد اإلسالمي يف كلية الشريعة جبامعة موالنا مالك إبراىيم . األربعة

 الدكتور احلاج عباس عرفان املاجستري: املشرف. اإلسالمية احلكومية مباالنق

الفقو للمذاىب األربعة , 1990 لسنة 5قانون محاية احليوان رقم , بيع احليوان وشرائو: الكلمات الرئيسية 

من أشهر أنشطة البيع والشراء يف اجملتمع وخاصة حمليب - اليوم – كان نشاط شراء احليوانات وبيعها 
األنشطة التجارية من ىذه احليوانات هلا أسواق خمصصة حيث يلقى فيها البائعون واملشرتون بعضهم . احليوانات

وىذا الشراء والبيع جدير لدراستو يف منظور قانون محاية احليوان والفقة للمذاىب األربعة، وذلك ألن . البعض
قانون محاية احليوان والفقو للمذاىب األربعة يسمح أي فئات احليوانات ليتم تداوهلا وما فئات من احليوانات ال 

. ينبغي أن تكون للبيع

ما ىي فئات من احليوانات اليت ال ينبغي أن تداوهلا أربع  (1: أما أسئلة البحث يف ىذه الدراسة وىي
كيف حكم شراء احليوانات وبيعها عند منظور قانون  (2 ؟، 1990 لسنة 5مذاىب وقانون محاية احليوان رقم 

 وعلماء الفقو للمذاىب األربعة؟ ىذه الدراسة، تنتمي إىل نوع من البحوث 1990 لسنة 5. محاية احليوان رقم
. ىذا البحث، مبا يف ذلك البحوث معيارية متابعة على مبدأ قانوين. وتسمى دراسة األدب البحوث. املعيارية

 conceptual)النهج املتبع يف ىذه الدراسة ىو هنج مفاىيمي . النهج املتبع ىو املنهج التحليلي املعياري
approach) .وكانت الطريقة املستخدمة يف ىذه الدراسةحتليل البيانات النوعية .

جيب أن نكون مطيعني ومنقادين للقوانني اليت - كمسلمني - نتائج ىذه الدراسة تشري إىل أننا 

وىكذا أيضا يف حالة بيع احليوانات وشرائها جيب على . قدمتها احلكومة مادامت القانون ال تتعارض مع عقيدتنا

املسلمني أن يطيعوا قانون محاية احليوان اليت وضعتها احلكومة بعدم شراء احليونات النادرة أو بيعها، احليونات اليت 

مادام قانون محاية احليوان ال يتعارض مع . تنخفض عددىا من سنة إىل أخرى واحليوانات اليت تكاد انقراضا

 .فينبغي علينا أن نبيع احليوانات أو نشرتي احليوانت اليت حرمها القرآن واألحاديث– كمسلمني - عقيدتنا 

 


