
 ملخص البحث

دراسة الواقعية يف )نشاط البيع و الشراء من جتمع اجتماعي يف ضوء الفقه الشافعي . 4102تويت مرلينا، 
قسم حكم . كلية الشريعة. حبث جامعي(. قرية فنديان عاصمة ثانوية باجنيل منطقة فسرون

 . يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج. اإلقتصادي الشرعي
 .الدكتور احلاج علي محدان، الليسانس، املاجستري: فاملشر 

 بيع و شراء، جتمع اجتماعي : الكلمات الرئيسيات
غرض يف جتمع اجتماعي يف أول املرة ربط صلةأخوة يف اجملمع و  تنزيل األموال يف قرية قرية  

و بعد مرر األيام و ارتفاع . فانديان منطقة ثانوية باجنيل عاصمة فاسروان حىت يتصرفواهبا تصرفا متقصدا
احملصولة من جتمع حاجات اجملتمع إىل األموال يتحول الغرض إىل سد حاجاهتم املضطرة ببيع األموال 

و هذا النشاط حبتاج إىل توفر . إجتماعي و لكن قيمتها نصف القيمة احملصولة من جتمع إجتماعي
 .     األركان و الشروط املعينة إلجتناب الغرر و الغش و اخلسران بني الطرفني

قرية فانديان قضايا هذا البحث الكوجودة هنا هي كيف نشاط عقد البيع و الشراء من جتمع اجتماعي يف 
منطقة ثانوية باجنيل عاصمة فاسروان؟ و كيف حكم هذا البيع والشراء من جتمع اإلجتماعي يف ضوء 

هذا البحث جترييب ألن الباحث . الفقه الشافعي يف قرية فانديان منطقة ثانوية باجنيل عاصمة فاسروان؟
عاصمة فاسروان، و أما تقنيه مجع  يالحظ نشاط البيع و الشراء يف قرية فانديان منطقة ثانوية باجنيل

 .و ذلك إلجابة القضايا املوجودة يف هذا البحث. البيانات فاملالحظة، و املقابلة، و السجالت
نتيجة هذا البحث تدل على أن حكم هذا البيع و الشراء من جتمع اجتماعي يف ضوء الفقه  

و يوجد الربا فيه ألن املشرتي . لة العقدالشافعي ال يصح لعدم توفر شروط البيع و هي عدم املبيع يف حا
واهلل سبحانه و تعاىل حيرم كل انواع الربا املأخود من زيادة قيمة البيع و . حيصل على املنفعة أكثر من البائع

: الشراء و يرفض أي عقد ربوي ظاهره التعاون و القربة إىل اهلل سبحانه و تعاىل لقوله تعاىل يف سورة الروم
93. 

 


