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عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
عنوان وملخص رسالة الدكتوراه )في حدود  ١٥٠كلمة(

السياسة الشرعية في تصرفات الرسول صلى ﷲ عليه وسلم المالية واﻻقتصادية.
تحتـــوي هـــذه الرســـالة علـــى مقدمة وثﻼثـــة أبـــواب وخاتمـــة
تناول الباب اﻷول تعريف السياسة الشرعية  ،والتصرفات  ،وبيان أنواع تصرفات النبي
صلى ﷲ عليه وسلم المتعددة  ،سواء باعتباره رسو ً
ﻻ  ،أو مفتيا ً  ،أو قاضـيا ً  ،أو إمامـا ً ،أو
بشرا ً أو بما صدر عنه بوصف الخبرة الفنية  ،أو بوصف الخصوصية
وتناول الباب الثاني السياسة الشرعية في تصرفه صلى ﷲ عليه وسلم فيما يتعلق بالموارد
المالية العامة للدولة وهي  :الزكاة  ،والغنائم  ،وسلب القتيل  ،والخراج  ،والجزية .
وتناول الباب الثالث السياسة الشرعية في تصرفه صلى ﷲ عليه وسـلم فـي المـسائل
اﻻقتصادية المتنوعة  ،وفيه فصﻼن :
تحدث الفصل اﻷول عن المسائل المتعلقة بتنظيم الـسوق  ،وهـي  :التـسعير  ،وتلقـي
الركبان ،وبيع الحاضر للبادي .
وتحدث الفصل الثاني عن قضايا اقتصادية مختلفة وهي  :إقطـاع المعـادن ،والحمـى ،
وإحياء الموات  ،والنهي عن بيع الماء .
وتضمنت الخاتمة تلخيصا ً ﻷهم نتائج الر
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جائزة العويس للدراسات واﻻبتكار العلمي ،دبي – اﻹمارات
العربية المتحدة ،جائزة أفضل بحث مقدم عن دولة اﻹمارات
في مجال الدراسات الشرعية والقانونية ،عن بحثي الموسوم
بـ " :شفعة الجوار في الفقه اﻹسﻼمي وقانون المعامﻼت
المدنية اﻹماراتي"
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