







   


  

  

  

  

  
           
     




ــد فيصل تلي.أ .1 ــــ ــــ ــــــرئي      الينـ ــــ ــــ  قسنطينة- جامعة األمري عبد القادر         التعليم العايلأستاذ      سًا         ـــــــ
ــــدمحم م.د .2 ــــ ــــزيـــ ــــ ـــــحاضر أ أستاذ   مقررًا          مشرفًا و      اين   ــــ  قسنطينة-جامعة األمري عبد القادر         مــــ
ـــمسري ج.د .3 ــــ ــــ ــــع      اب هللاــــ ــــ ــــ ــــ ـــــحاضر أ أستاذ    ضوًا          ـــــــ  قسنطينة-جامعة األمري عبد القادر         مــــ
ـــــع     نور الدين ميساوي.د .4 ــــ ــــ ــــحاضر أ أستاذ    ضوًا           ـــــــ  قسنطينة-جامعة األمري عبد القادر         مـــــ
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  :بعنوان - الفقه اإلسالمي ختصص-ملخص رسالة ماجستري 

 

   :إشراف الدكتور                                  :لطالبإعداد ا

مُت البحث إىل مقدمة وعرٍض وخامتة   .قسَّ

فأما املقدمة فتناولت فيها طبيعة املوضوع املدروس وأمهيته، وسبب اختياره، واإلشكالية اليت   
يهدف لإلجابة عليها، كما بينُت أهداف املوضوع، وأهم الدراسات السابقة اليت تناولته أو بعض 

َ اجلِّدة يف دراسيت، مث بينُت املناهج البحثية املعتم ْجه لدراسة، ووّضحُت وَ دة يف البحث، وأهمّ مسائله 
حلديث عن اخلطة البحثية  ت اليت واجهتها، مث ختمُت  الضوابط اليت التزمتُها أثناء كتابته، والصعو

  .املعتمدة يف الدراسة

  :وأما العرض، وهو صلُب املوضوع، فقد قسمته إىل ثالثة فصول رئيسية  

ه لبيان حقيقة اإلجارة على منافع ا ألشخاص، وقسمته إىل ثالثة فأما الفصل األول فخّصصتُ
لتعريف، وبياِن حكمها  مباحث، تناولُت يف املبحث األول مصطلح اإلجارة على منافع األشخاص 

ة له قت يف املبحث الثاين ألركان عقد . وأدلة مشروعيتها، وطبيعة هذا العقد، والعقود املشا وتطرّ
عن أنواع اإلجارة على منافع األشخاص  اإلجارة على منافع األشخاص، مث تكّلمت يف املبحث الثالث

  .عتبارات متعددة

ر عقد اإلجارة على منافع األشخاص، وقّسمته إىل مبحثني،  وأما الفصل الثاين فتناولُت فيه آ
تناولت يف املبحث األول أهم االلتزامات اليت جيب أن يلتزمها كلٌ من األجري واملستأجر أو العامل 

  .الثاين حقوق كل واحد منهما وصاحب العمل، ويف املبحث

وأما الفصل الثالث فتناولُت فيه مسألة انتهاء عقد اإلجارة على منافع األشخاص، وقّسمته إىل 
ألسباب الطبيعية العادية، كاإلقالة وانتهاء املدة  مبحثني، األول منهما تكلمُت فيه عن انتهاء العقد 

قُت  فيه لألسباب االستثنائية النتهاء عقد اإلجارة على وموت أحد املتعاقدين، واملبحث الثاين تطرّ
لفسخ، سواء كان الفسخ بسبب عيوب أو أعذار، وذكرُت مناذج  األشخاص، وهو ما يسميه الفقهاء 

  .ألسباب الفسخ عند الفقهاء

 .وأما اخلامتة فتكلمُت فيها عن أهم النتائج والتوصيات اليت توصلُت إليها يف حبثي


