
 ملخص البحث

ٔیونندا ت احلیوانیة خف رشاء وبیع، ١٠٢٢٠١٠١، لىس  ابة اليت ش ا .يف  طقة تومفاجن  قریة يف دراسات  جور م ب
ظور الفقه الّشافعیّةىل  مباالجن امعى .م ساليم، بقسم حبث  صادى  ق  ما موال امعةجب الرشیعة،لكیة  ىف احلمك 
راهمي ة ٕا ّة إالسالم  ، االجنمب احلكوم

كتور  :املرشف ستري يل محدانا  ،املا
سیة اخ :لكامت الّرئ  الّشافعیّة، الفقه اخلیا، احلیوان، الف

  
ة، وال  متعات الریف شطة اليت یفضلها ا ٔ دة من ا اخ اليت تقام يف الغابة يه وا رشاء وبیع احلیوان الف

متعات احمللیة يف املناطق اجل  تس ا صادیة وحتیط موقع ٕاقامهتم هبا الغا ب عوامل اق س ر ذ  ٔ . بلیة، و
ين یمت ذ لك یوم ٔیضا واجب روت دم  ست ت  ٔو التقاط احلیوا . ٕالضافة ٕاىل مزارعي الكفاف، والصید 

 ٔ لفعل يف العدید من ا هتا  اخ اليت یمت تث ان عقد بیع احلیوان الف ٔح متعات يف كثري من ا ن اليت تعترب ا ما
ٔن  ان جتاهل عنارص من بیع ورشاء  ٔح متع يف كثري من ا ث بیع ورشاء ا اسرتاتیجیة يف الغابة، ولكن من ح

  . إالسالم مربرة
ة املشلكة، وهام راسة، هناك صیا اخ اليت  یف یمت ممارسة رشاء وبیع ) ١: يف هذه ا احلیوان الف

ابة قریة  جورتقام يف  طقة  ب یف مراجعة فقه الّشافعیّة  يف ممارسة بیع الفقه الّشافعیّة ) ٢؟  تومفاجن مباالجنم
ابة قریة  اخ احلیوانیة اليت تقام يف  جورالف طقة تومفاجن مباالجن ب ؟ ویصنف هذا البحث ٕاىل نوع من  م

ة ا مع. البحوث التجری ٔو د يس  ت الرئ راسة جمال البحث ومصدر البیا . البحث املیداين وسمى هذه ا
متع  ي ا ٔنه منط من السلوك ا ىل  لیل ینظر ٕالیه  دم لت ست ة اليت  راسة يف البحوث التجری ٔدرج هذه ا

متع القانون جلوانب ا ل دامئا واملتعلقة  اة الناس والتفا ي ح دم هو هنج نوعي. ا هنج املست هنج . ا نوع ا
ري مذهيب راسة هو  عياملتبع يف هذه ا ج شار ٕاىل البحوث القانونیة  ٔو  راسة، وطریقة .   يف هذه ا

ت النوعیة دم هو حتلیل البیا ت املست   .حتلیل البیا
ل القرویني  اخ احلیوانیة اليت تقام يف الغابة من ق ادة رشاء وبیع الف ٔن  شري ٕاىل  راسة  نتاجئ هذه ا

ىل  اش  ظور الفقه الّشافعیّةمن اخلش ل القرویني  ، من م ذها من ق ام ورشوط البیع یمت تنف س ث  ح
ز بیع  لیه(بنجورى اليت مل یمت الوفاء بعد راك ث الظروف، وممارسة البیع والرشاء ) املعقود  ، ولكن من ح

ت يف هذه الغابة حسب فقه  ة  الّشافعیّةحتیة اىل خف احلیوا ٔن یقال عن املال مصنو ا  )  رٔس املال(رش
زال ال یربر املامرسة فقه مقدما  ىل بیع الغرر،  الّشافعیّةنقدا، ولكن ال  نه یندرج حتت املعام الىت حتتوي  ٔ

سلمي البضا ٔن یمت  دم الیقني ميكن  ىل الغموض و ٔو حيتوي  س نوع واحض  ث یمت رشاء السلع وبیعها ل   .ح
 


