
اإلسالمي الفقه في المالية العقود في الرجوع أحكام

مقارنة(  فقهية )دراسة

إعداد

الجابـر صالح الواحد عبد أنـس

المشرف

يحيى أبو حسن محمد الدكتور األستاذ

وأصوله الفقه في الدكتوراة درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً األطروحة هذه قدمت

العليا الدراسات كلية

األردنية الجامعة

م٢٠٠٧نيسان،



ن

اإلسالمي الفقه في المالية العقود في الرجوع أحكام

مقارنة(  فقهية )دراسة

إعداد

الجابـر صالح الواحد عبد أنـس

المشرف

يحيى أبو حسن محمد الدكتور األستاذ

ملخص

اإلسالميتناولت الفقه في المالية العقود في الرجوع أحكام الدراسة مقارنـة( هذه فقهية ) دراسة

ف وخاتمةجاءت مقدمة إلى إضافة فصول ستة فـيي الرجـوع لحقيقة كامل تصور وضع إلى هادفة ،

الموضوع لهذا والتفصيلية الجزئية األحكام بيان خالل من اإلسالمي، الفقه في المالية .العقود

األول واصطالحاً،:الفصل لغةً به يقصد وما الرجوع، حقيقة فيه بوبينت يتعلق ذاتهما ألفاظ من

مجاللةص فيه وبينت كما واإلقالة، والرد، كالفسخ، غيـرأو،الرجوع، العقـود فـي ينحصر إنما نه

والتيالالزمة أمرينتال، أحد عن :خرج

العقد: األول لطبيعة الالزمة غير .العقود

الالزمة:الثاني غير الخيارالعقود .لوجود

الثاني الماليةحكم:الفصل المعاوضات عقود في اإلسالميالرجوع الفقه حكـم،في فيـه بينـت

والتحكيمالرجوع والقسمة، والجعالة، واإلجارة، واالستصناع، البيع، .عقد

الثالث الماليةحكم:الفصل المشاركات عقود في اإلسالميالرجوع الفقه حكـمفيـبينـت،في ه

والمساقاةفيالرجوع والمزارعة، والمضاربة، الشركة، .عقد

الرابع الماليةحكم:الفصل التوثيقات عقود في اإلسالميالرجوع الفقه حكم،في فيه الرجوعبينت



س
والحوالةفي والكفالة، الرهن، .عقد

الخامس الماليةحكم:الفصل اإلرفاق عقود في اإلسالميالرجوع الفقه حكم،في فيه الرجوعبينت

والوديعةف والعارية، القرض، عقد .ي

واألخير السادس الالفصل هذه الماليـةالرجوعحكم:دراسةفي واإلطالقات التبرعات عقود في

اإلسالمي الفقه حكم،في فيه فيبينت والوكالةعقدالرجوع والوصية، والوقف، .الهبة،

لم:الخاتمة إجمال عن عبارة نتائجالدراسةهيلإخلصتاكانت .من
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The sixth and the last chapter in this study:    

        


The conclusion:
 


