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(2  المالية المعامالت فقه )      توصيف مقررمختصر    

 التربية في الزلفي الكلية 

 الدراسات اإلسالمية القسم األكاديمي 

 2  المالية المعامالت فقه اسم المقرر  رمز المقرر BIS 317 

 الخامس المستوى  2 عدد الساعات المعتمدة للمقرر 

 خالل من وذلك العباد، مصالح وتحقيق اإلسالمية الشريعة مزايا على التعرف من الطالب تمكين  هدف المقرر: 
 ،والوقف ،واللقطة ،والحجر والصلح والحوالة، والكفالة، والضمان الرهن وأحكام ، والقرض الدين، بحقيقة معرفته

 الغصب وأحكام ،وشروطها، ،وأركانها والشركة المعاصرة، وتطبيقاتهما والوصايا الوكالة على والتعرف ،والسباق،
  .له يشترط وما الموات وإحياء حق، بغير المال أخذ صور وبين بينه ،والفرق

  موضوعات
 المقرر

 المرراد": وتعجرل ضر " ،ومسرللة ،وصرور  لردينا وتوثيرق ، بينهمرا والتفريرق ، وأحكامهمرا القررض وعقد الدين حقيقة- 1
 كرل وحكرم وصرورها، القررض، فري الزيرادة ،وحكم القرض عقد وأركان الدين، سقوط وأحكام وأسباب وصورها، بها،

 .صورة
 .صحته وشروط ، ،وأركانه وأحكامه الرهن عقد- 2
 وأحكرام ،وآثرار  ، الضرمان صرحة وشرروط ، وأنواعهمرا وحكمهمرا، بهمرا، المراد وبيان بينهما، والفرق: الكفالة وعقد الضمان عقد 3

 .ضمان إلى الكفالة فيها تنقلب التي واألحوال ، تصح ال وما الكفالة فيه تصح وما. الرجوع
 الحوالررة أطررراف برين ،والعالقررة وشررروطه ه،وأركانر وحكمرره غيررر ، وبرين بينرره والفرررق بره، المررراد بيررانب: وأحكامره الحوالررة عقرد- 4

 .،وحكمها الفقهي وتكييفها والمعاصرة، القديمة وصورها بها، والمراد: والسفتجة
 ،واألحكررام يصررح ال ومررا فيرره، التوكيررل يصررح ومررا ، ،وأركانهررا مشررروعيتها مررن والحكمررة: وأحكامهررا الوكالررة، حقيقررة- 5

 .الوكالة ،ومبطالت الضمان في الوكيل ،ومسؤولية والموكل الوكيل بتصرفات ةقالمتعل
 ومررا عليرره، تقرر  مررا بحسررب الشررركات وتقسرريم وأركانرره، وحكمرره، الشررركة، عقررد تعريررف وفيرره: وأحكامرره الشررركة عقررد- 6

   .للشركات والخسارة الربح احتساب في الشرعية ،والقواعد قسم كل في يشترط
 وأهررم صررحتها، وشررروط ومشررروعيتها، بهررا، والمررراد:   والمضرراربة، ،والوجررو  ،واألبرردان والمفاوضررة ، العنرران شررركات

 . أحكامها
 .أحكامها ،وأهم اهصحت وشروط ومشروعيتها، بها، والمراد: والمغارسة لمزارعةاو المساقاة وعقود

 علررى بالصررلح المررراد وبيران ، صررحته وشررروط وأركانرره، وحكمره، وأقسررامه، برره، المررراد بيران وفيرره: وأحكامرره الصرلح- 7
 .وآثارهما ،المجهول عن والصلح إنكار، على والصلح إقرار،

 الررذكر عنررد البلررو  ،وعالمررات وأنواعرره مشررروعيته، مررن والحكمررة وحكمرره، برره، المررراد بيرران وفيرره: وأحكامرره الحجررر- 8
 والمجنرون والسرفيه اليتريم ولري ،وتصررفات عليره المحجرور عرن الحجرر به يزول وما الحجر، بزوال وعالقتها واألنثى

 المفلرس أحكرام فري الشررعي واألصرل اإلعسرار، وبرين بينره والفررق بره، والمرراد: ،واإلفالس وتنميتها أموالهم حفظ في
 .منها كل في المفلس وحكم اإلفالس ،وحاالت

 فري ،والعروض وضربطه تشرريعه مرن والحكمة العامة، وضوابطه وحكمه، به، المراد بيان وفيه: وأحكامه السباق عقد- 9
 وضروابط المسرابقات مرن فيره العوض بذل يجوز ،وما غير  وبين بينه والتفريق مشروعيته، وأدلة به، والمراد: السباق

 .المسابقات في بالعوض المتعلقة العامة ،واألحكام قسم كل وحكم مخرجه باعتبار العوض ،وأقسام ذلك
 مراو الغاصرب ليرد الفقهراء وتوصريف حرق، بغيرر المرال أخرذ صرور وبين بينه والفرق به، والمراد:  وأحكامه الغصب -11

 يضرمن، ال ومرا براإلتالف يضمن ،وما المغصوب في اصبغال بتصرف المتعلقة ،واألحكام أحكام من ذلك على يترتب
 .المغصوب رد عند الغاصب يلزم وما

 ووسرالل ، ذلرك وضروابط يصح، ال وما إحياؤ  يصح ،وما تشريعه من والحكمة ، وأحكامها شابهه وما الموات إحياء-11
 مرن"  قاعردة وبيران وأسربابه، بره، المرراد: المباحرات وإحرراز المروات، إحيراء علرى المترتبرة ،واآلثار الصحيحة اإلحياء

 .به المتعلقة واألحكام ذلك، وضابط ،" به أحق فهو مباح إلى سبق
 علررى النفقرة ،وأحكررام ذلرك وضرروابط يجروز ال ومررا التقاطره يجروز ومررا أخرذها، وحكررم بهرا، والمررراد: وأحكامهرا اللقطرة-12

  .وأحكامها: الحرم ولقطة ووسالله، بها والتعريف ضمانها، وأحوال عليها، والمحافظة القطة
 وأنرواع بهرا، العمرل وأحكرام بهرا، والمرراد: الوقف في ،والشروط صحته وشروط وأركانه، وفضله، ، به والمراد|: وأحكامه الوقف 13

: الوقف ونقل به، المتعلقة واألحكام وضمانه، ومسؤوليته، به، المراد الوقف ،وناظر منها بكل الخاصة واألحكام وتعريفها،: الوقف
 ووقرف وأحكامره، بره، المرراد: الوقرف ،وتعطرل وريعره الوقرف أمروال باسرتثمار المتعلقرة واألحكرام لره، العامة والضوابط به، المراد

 .المعاصرة وتطبيقاته وحكمه، صور ،: المنقوالت
 برره، والموصررى بالموصرري، المتعلقررة واألحكررام صررحتها، وشررروط وأركانهررا تشررريعها، مررن والحكمررة وحكمهررا، تعريفهررا،: الوصررية-14

 وحكمرره: الوصررية فرري ،والرجرروع ردهرا ثررم الوصررية قبررل مرن وحكررم اعتبررار ، ووقررت برره، والمرراد: الوصررية وقبررول ، لرره والموصرى

  .المالية المريض ،وتصرفات التركة في وترتيب وقته،: الوصية تنفيذ. وأحكامه وصور ، به، والمراد: الوصية ،وتعليق
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