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 خصائص الملكية الخاصة :

 .ال حد دلا يتملكو اإلنسان ، مادام دتلكو من خالل الوسائل ادلشروعة _  1
ادللكية اخلاصة حق كامل  يشتمل على مجيع األعيان واحلقوق وادلنافع  وادلزايا _  2

 اليت دتنحها الشريعة  لصاحبها. 
ية اخلاصة ،دتكِّن صاحبها من التصرف فيها مبا يشاء، على أي حنٍو كان ادللك_  3

 كاإلضرار بالغري .   مادل يكن تصرفو ممنوعا شرعا  
دائما لصاحبها، ال تزول عنو حبال من األحوال إال  ادللكية اخلاصة تعترب حقا    -4

 للمصلحة العامة. برضاه مادل يكن ىناك مصاحل معتربة شرعا  ،كشفعة مثال أو نزع ادللكية 
ادللكية ختول صاحبها التربع مما ميلك دون حتديد  أو تقييد، مادام أنو يف قواه   -5

 .ادلعتربة شرعا  
من خصائص ادللكية أيضا   أهنا تؤدي إذل النمو االقتصادي حيث تدفع   -6

 صاحبها إذل تنمية ملكو دون خوف أو حذر .
 :أهمية  إقرار الملكية الخاصة

ريعة اإلسالمية ادللك أمهية بالغة حيث شرعت ادلعامالت مبختلف أنواعها  أولت الش
كالبيع والسلم باعتبارىا أدوات ناقلة للملك ووسيلة لتداول األموال ... اخل . وميكن أن نبني 

 أمهية ادللكية اخلاصة يف األمور اآلتية :
 .تحقيق حاجة اإلنسان ، وما تتطلبه الحياة الكريمة -أوالً :
اجة اإلنسان إذل الطعام والشراب والدواء وسائر أمور ادلعيشة تدفعو وبشدة إذل إن ح

الكسب الذي ىو سبب ادللك ، وما ذلك إال دلا يعلمو من أن ىذه األشياء لن حتصل لو 
 دون مقابل . 
 عمارة األرض واستغالل مواردها. -ثانياً :

ر  ، وأمره سبحانو خلق اهلل سبحانو وتعاذل اإلنسان وسخر لو مجيع ما يف األ
وتعاذل بالسعي البتغاء الرزق وعمارة األر  ، وجعل ذلك من القرب اليت يتقرب هبا إليو 

 سبحانو وتعاذل .  
 إعداد القوة . -ثالثاً :

إن من عوامل قوة األمة قوهتا االقتصادية وال ميكن أن يقوم االقتصاد القوي إال 
ادلختلفة ، وال سبيل إذل ذلك االستثمار إال بإقرار باستثمار األموال يف ادلشاريع اإلنتاجية 

حق الفرد يف التملك واحليازة ومنحو حق االنتفاع مبا أنعم اهلل عليو من موارد ماليو ، مادامت 
 يف دائرة اإلباحة الشرعية .

 البذل واإلنفاق في أوجه البر . -رابعاً :
نسان يف الغالب إذل البذل إن ادللك التام يعين وجود الثروة ، ووجودىا يدافع اإل



والعطاء سواء أكان عن طريق الواجب كالزكاة والكفارات ، أو كان عن طريق الندب 
واالستحباب كالصدقات واألوقاف واذلبات وغريمها ، وعل العكس من ذلك فإن جتريد الفرد 

لبذل من ادللك معناه جتريده من الثروة ، وإذا جرد من الثروة دل يكن لديو القدرة على ا
 واإلنفاق .
 

 األسباب المشروعة للملكية الخاصة :ب _ 
من خصائص الشريعة اإلسالمية أهنا شريعة الكمال ، حيث شهد بذلك رب العادلني 
، وأن من أوجو الكمال يف ىذه الشريعة ادلباركة أهنا حثت على إعمار األر  ، والسعي يف 

كرمي وأحاديث عظيمة يف سنة ادلصطفى وقد وردت آيات كثرية يف كتاب اهلل الطلب الرزق ، 
 .حتث على العمل والتكسب الذي ىو طريق من طرق التملك 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ ژ 

چ  ٹ ٹ ژ ( و  ٠١الجمعة: )  ژڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ  

 . ( ٠١المزمل: )  ژ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
" والذي نفسي بيده ألن يأخذ  : قال وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن النيب  

 . " أحدكم أحبلو فيحتطب على  ظهره خري لو من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
وىذه الشريعة ادلباركة كما شرعت العمل وبذل اجلهد للكسب فقد وضعت لو قواعد 

منو وضوابط ال جيوز للمسلم أن يتعداىا فبينت احلالل وحثت عليو ، وبينت احلرام وحذرت 
 ، فاهلل طيب ال يقبل إال طيبا  .

األصل يف ادلعامالت احلل واإلباحة ، وال حيرم منها إال ما قام الدليل على ىذا ، وإن 
حترميو وما عدا ذلك فيبقى على األصل وىو اإلباحة ، وىذا مما يدل على مساحة الشريعة 

 اإلسالمية ويسرىا .
ن آراء العلماء وادلؤلفني قد تنوعت يف وبالنظر يف األسباب ادلشروعة للتملك جند أ

تقسيمها إال أنو بالتأمل يف تلك التقسيمات جند أهنا يف اجلملة ال تكاد خترج عن األقسام 
 اآلتية و يندرج حتت كل قسم منها فروع كثرية :

التملك مقابل عو  ، فيدخل فيو ادلعاوضات بأنواعها ، كالبيع ،   القسم األول:
 ، وحنو ذلك.واإلجارة ، والسلم 

التملك بغري عو  ، فيدخل فيو عقود التربعات كالوصية، واذلبة ،  القسم الثاني:
 وادلرياث. 

ادلباح ، وإحياء ادلوات ، التملك باالستيالء ،فيدخل فيو  إحراز  القسم الثالث:
 ، واالحتطاب .والصيد

 


