
 :في االسالم أسباب الملكية ( 8المحاضرة )
  لو اسباب كثرية امهها :

 البيع  -: أوالا 
 : مقابلة الشيء بالشيء .  عرف البيع لغةا 

 ومتلكاً. :  مبادلة ادلال بادلال متليكاً  البيع شرعاو 
 مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع :

 (  ٥٧٢البقرة: )  ژ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤٹ ٹ ژ  ففي الكتاب :
على مشروعية البيع وأنو من   تدل وردت أحاديث كثرية عن النيب  وفي السنة :

"سئل : أي الكسب أطيب ؟فقال : عمل الرجل  أطيب ادلكاسب ومن ذلك :أن النيب 
 .بيده وكل بيع مربور"  

وصحابتو رضوان اهلل عليهم كانوا يتعاملون بالبيع والشراء دما يدل على  مث إنو 
 .على مشروعية البيع مشروعيتو ، وقد أمجع العلماء رمحهم اهلل 

 
 شروط البيع

 يشترط لصحة البيع شروط عدة :
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ ٹ ژ .  : الرضا من ادلتعاقدين الشرط األول

ڃ    ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

. والرضا يعلم بالقول  ( ٥٩النساء: )  ژچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چچ  چ
األقوال مع القرينة الدالة عليو مثل ذلك الصريح ، أو ما يدل عليو من األفعال اجلارية جمرى 

 .ولذلك ال يصح اإلكراه يف البيوع .
: أن يكون العاقدان جائزي التصرف بأن يكون كل منهما مكلفاً  الشـرط الثاني

: ) رفع القلم عن ثالثة : عن النائم حىت يستيقظ وعن الصغري حىت يكرب  . قال رشيداً 
 وعن اجملنون حىت يعقل ( .

:  قال  : أن يكون ادلعقود عليو مااًل مباح ادلنفعة من غري ضرورة. لثالـثالشرط ا
)إن اهلل ورسولو حرم بيع اخلمر وادليتة واخلنزير واألصنام ، فقيل : يا رسول اهلل أرأيت شحوم 
ادليتة فإنو يطلى هبا السفن ، ويدىن هبا اجللود ، ويستصبح هبا الناس ؟ فقال : ال ، ىو حرام 

مث باعوه عند ذلك : قاتل اهلل اليهود ، إن اهلل دلا حرم عليهم شحومهما مجلوه  ، مث قال 
 فأكلوا مثنو ( . 

لقول  : أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليو ، أو مأذوناً لو يف ذلك . الشرط الرابع
 ) ال تبع ما ليس عندك ( .  النيب 

أي ال بد أن يكون  : أن يكون ادلعقود عليو مقدورًا على تسليمو. الشرط الخامس



 عة .البائع قادراً على تسليم ادلشًتي العني ادلبا
وذلك ألن النيب  . دلتعاقدينا لدى معلوماً  ادلعقود عليو: أن يكون  الشرط السابع

 . ) هنى عن بيع الغرر ، وبيع اجملهول فيو غرر ؛ لعدم معرفتو وال معرفة أوصافو 
 

 الَسَلم:  ثانياا 
السلم نوع من البيع ، وتشًتط لو شروط خاصة ، إضافة إىل شروط البيع ادلتقدمة 

والتمر غري موجود وقت  –: أن يشًتي التاجر ألف كيلو من التمر مثاًل من ادلزارع وصورتو 
بقيمة متفق عليها على أن يدفع التاجر ادلال مقدمًا ، ويسلم ادلزارع التمر وقت  –العقد 

 وجوده ) مع مراعات الشروط ( .
:  عقد على موصوف يف الذمة ،مؤجل بثمن مقبوض يف جملس  تعريف السلم

 . العقد
 والسلم جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم : 

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀٹ ٹ ژ 

 ( . ٥٨٥البقرة: )  ژ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ
أنو قدم ادلدينة والناس  عن رسول اهلل  فعن ابن عباس  وأجازه النيب 

سلف يف شيء يسلفون يف الثمر السنتني والثالث ، فقال عليو الصالة والسالم : " من أ
 فليسلم يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم " .

 : يشًتط لعقد السلم عدة شروط زائدة على شروط البيع وىي شروط السلم:
 : تسليم رأس مال الَسَلم يف جملس العقد. الشرط األول
 : ذكر وصف ادلسلم فيو وجنسو وقدره .  الشرط الثاني
ْسَلمالشرط الثالث

ُ
 فيو ديناً موصوفاً يف الذمة . : أن يكون ادل

ْسَلم فيو دما ميكن ضبط صفاتو اليت خيتلف الثمن  الشرط الرابع
ُ
: أن يكون ادل

  باختالفها 
 كثريا.                  
 : أن يكون اُلْمَسلم فيو مؤجالً أجالً معلوماً .   الشرط الخامس

ْسَلم فيو غالباً وقت حلول الع الشرط السادس 
ُ
 قد.: وجود ادل

 
 الحكمة من مشروعية السلم : 

احلكمة تقتضي مشروعية السلم ؛ وذلك ألن مصاحل الناس تتم يف السلم فاحملتاج إىل 
 ادلال تندفع حاجتو بالنقود احلاضرة والتاجر ينتفع بأخذ السلعة ادلسلم فيها لرخصها .

 



 ثالثاا : اإلجارة 
 معينة .: ىي عقد على منفعة مباحة معلومة ، بشروط تعريفها 

 وهي مشروعة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم .
. قال القرطيب : )  ( ٦الطالق: )  ژ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤٹ ٹ ژ 

 يف ىذا دليل على صحة وجواز اإلجارة وىي سنة األنبياء ( .
قال : ) قال اهلل عز وجل : " ثالثة أنا خصمهم يوم  ويف السنة فعن أيب ىريرة 

طى يب مث غدر ، ورجل باع حراً فأكل مثنو ، ورجل استأجر أجرياً فاستوىف القيامة : رجل أع
 منو ومل يعطو أجره " .

 والفقهاء أمجعوا على مشروعية اإلجارة وصحتها .
 يشًتط لصحة عقد اإلجارة عدة شروط:شروط عقد اإلجارة : 

 أن تكون من جائز التصرف وىو احلر البالغ الرشيد . ( 1)
 عة واألجرة .معرفة ادلنف ( 2)
  أن تكون العني ادلؤجرة دما ميكن االنتفاع هبا مع بقاء أصلها. كالسيارات،  ( 3)

 والبيوت وحنوىا .        
 أن تكون ادلنفعة مباحة . ( 4)
 

 رابعاا : الوصيـــة بالمال:
 : ىي التربع بادلال بعد ادلوت.تعريفها 

 وهي مشروعة في الكتاب والسنة واإلجماع .
ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ٴۇٹ ٹ ژ 

 ( . ٠٨١البقرة: )  ژائ  ەئ  ەئ  وئ    ائې     ى  ى
قال : ) ما حق  أن رسول اهلل  ويف سنة رسول اهلل فعن عبد اهلل بن عمر 

 امرئ مسلم يبيت ليلتني ولو شيء يريد أن يوصي فيو إال ووصيتو مكتوبة عند رأسو ( .
 

 آلتية : : جترى يف الوصية األحكام ا حكمها
من الثلث أو أوصى لوارث  حترم على من لو وارث إذا أوصى بأكثر -1

 جيزه الورثة . بشيء مل
 و تسن بالثلث فأقل دلن ترك خرياً كثرياً. -2
 وتكره لفقري ووارثو حمتاج . -3
 وتباح لفقري ووارثو غين . -4

 



 :خامساا : إحراز المباح 
فع بو الناس على الوجو ادلعتاد : كل ماخلقو اهلل تعاىل يف ىذه األرض دما ينتالمباح 

 .احليوانات و النباتات واجلمادات وال مالك لو مع إمكان حيازتو وملكو، وىو يتنوع فمنو
وىذه األموال ادلباحة اليت مل تدخل يف حيازة معصوم جعلتها الشريعة اإلسالمية حمالً  

يالء عليها بتنوع تلك للملك ، فمن استوىل عليها بالوجو الشرعي فقد ملكها ، ويتنوع االست
األموال ،فمنها ما يكون االستيالء عليو بالصيد، ومنها ما يكون بوضع اليد عليو  

 ومنها ما يكون باإلحياء أو اإلقطاع من ويل األمر،وىي األراضي،قال  كاالحتطاب ،
 ."من سبق إىل ماء مل يسبقو إليو مسلم فهو لو"

 .: " من أحيا أرضاً ميتة فهي لو "  وقال 
 :      سادساا :إحيـاء المــوات

 : األرض ادلنفكة عن االختصاصات وملك معصوم. الموات  

مشروع أو   : إحياء األرض ادلوات اليت مل ُيْسَبق إليها بزرع أو بناء. إحياء الموات  
 جتاري أو سياحي يقام عليها .

 : إحياء ادلوات مشروع يف السنة واإلمجـاعمشروعيته :   
 ."من أحيا أرضاً ميتة فهي لو " قال : عن جابر رضي اهلل عنو أن النيب  : في السنة

بالل بن احلارث أرضًا ميتة لكن عمر اسًتدىا منو لعدم إحيائها يف  وقد أقطع النيب 
 مدة معينة .

وإلمجاع ادلسلمني وأىل العلم يف ذلك مع توفر شروطها من إحيائها وغري ذلك من 
 الشروط. 

 طـاع :سابعاا : اإلق
خمتصة ببعض  العامرة بالبناء أو الزراعة: وىو جعل احلاكم بعض األراضي  تعريفه

األشخاص فيكون ىذا الشخص أوىل بو من غريه بشروط معينة. واإلقطاع مشروع إذا كان 
 دلصلحة.

حيث أقطع الزبري ُحْضَر ) َعْدو ( فرسو ، وأجرى الفرس  يدل على ذلك سنة النيب 
 بسوطو فقال : أقطعوه حيث بلغ السوط .حىت قام مث رمى 

 والفرق بني ادلوات واإلقطاع أن األخري لألرض العامرة بالزراعة أو البناء خبالف األول .
 

 اإلقطاع ثالثة أنواع : 
 إقطاع التمليك :  وىو إقطاع يقصد بو متليك اإلمام دلن أقطعو . ( 1)
لباعة اجللوس يف الطرق الواسعة إقطاع إرفاق: وىو أن يقطع اإلمام أو نائبو ا ( 2)

 وادليادين وحنو ذلك دما ينتفعون بو دون إضرار بالناس .



إقطاع استغالل :  وىو أن يقطع اإلمام أو نائبو من يرى يف اقطاعو مصلحة  ( 3)
 .لينتفع بالشيء الذي أقطعو ،فإذا فقدت ادلصلحة فلإلمام اسًتجاعو

 


