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(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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103مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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عقد وايقاع
عقد وايقاع•
مالكيتى اسباب ارادى مالكيت ثانويه يا انتقالى، يعنى» عقد وايقاع«•

.باشندكه مسبوق به مالكيتى ديگر است، مى

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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عقد وايقاع
ياا » عقد«شوند، ولى هر چند هر دو، از اسباب ارادى محسوب مى•

عملى دو ساويه اسات كاه در ار اراد  ى هار دو  ار  » قرارداد«
را به اىپس كسى كه خانه. قرارداد در تحقّق و ترتّب اثار نقش دارد

دار فروشد، اراد  ى فروشاند  وخرياديگرى در ازاى مبلغ معينى مى
. ضرورت دارد» عقد خريد وفروش«هر دو، در اين 

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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عقد وايقاع
تنها به اراد  ى يك  ار » اراد  ى منفرد «يا » ايقاع«حالى كه در •

قهاا از اين رو، اگر هبه وبخشاش را مانناد برخاى از ف. بستگى دارد
ذير باه بخشاش پا) واهب(بدانيم، در انتقال مال از بخشند  » ايقاع«
ش فقط اراد  ى بخشند  نقش دارد وپذيرش يا ردّ بخش) موهوب له(

.پذير اهميتى نخواهد داشت

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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الهبة عقد
تفتقر صحتها إلى اإليجاب و القبولالهبة •

________________________________________
الشاريعة، كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح

1416ايارار، اول، -در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السالم، قم 
قه  

349: إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص
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الهبة عقد
الهبةكتاب •
[تعريف الهبة و أحكامها و سُننها]•
القربةو هي عقد ثمرته تمليك العين منجرّاً مجّاناً مجرّداً عن •

•________________________________________
امية، عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه اإلم

  جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته باه جامعاه مدرساين حاوز3
ه  ق1417ايرار، دوم، -علميه قم، قم 

285: ، ص2الدروس الشرعية في فقه اإلمامية؛ ج 
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الهبة عقد
الهبةكتاب •
،إيجاب، و قبول، و قبض بإذر الواهب: و تفتقر إلى•

•________________________________________
فة صيغ فقعانى، على بن على بن محمد بن  ى، الدر المنضود في معر

( جعا)النيات و اإليقاعات و العقود، در يك جلد، مكتبة إمام العصار 
قه  1418ايرار، اول، -العلمية، قم 

175: الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و اإليقاعات و العقود؛ ص
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الهبة عقد
الهبةكتاب •
و هي تمليك عين مجانا و من غير عوض، و هذا هو المعناى اععام •

ة، و منها و أما المصطلح في مقابل أخواتها فيحتاج إلى قياود مخرجا
.اعمر سهل

اب بكال و قد يعبّر عنها بالعطية و النحلة، و هي عقد يفتقر إلاى إيجا•
و «هذا لاك»أو « ملكتك»أو « وهبتك»لفظ دلّ على المقصود مثل 

ة، و نحو ذلك، و قبول بماا دل علاى الرضاا، و ع يعتبار فياه العربيا
.اعقوى وقوعها بالمعا اة بتسليم العين و تسلّمها بعنوانها

56: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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اعتبار القبول في الوقف
في العقداعول •
لصاريح الوقف عقد ثمرته تحبيس اعصل و إ الق المنفعة و اللفاظ ا•

ع مع فيه وقفت ع غير أما حرمت و تصدقت فال يحمل على الوقف إ
مان القرينة عحتماله مع اعنفراد غير الوقف و لو نوى باذلك الوقاف
ظااهر دور القرينة دين بنيته نعم لو أقر أنه قصد ذلاك حكام علياه ب

.اإلقرار

165: ، ص2شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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اعتبار القبول في الوقف
ماةاألقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهاات العا6مسألة •

وين و المقابر و القناطر و نحوها، و كذا الوقف على العنااكالمساجد 
الكلية كالوقف على الفقراء و الفقهاء و نحوهما، 

فيقبله أما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فاعحوط اعتبار  فيه،و •
ول من ، و ع يحتاج إلى قبقبول  الموجودينالموقو  عليهم، و يكفي 

ار سيوجد منهم بعد وجود ، و إر كار الموجودور صغارا أو فيهم صاغ
أيضا، قام به وليهم، لكن اعقوى عدم اعتبار القبول في الوقف الخاص

ه الحاكم كما أر اعحوط رعاية القبول في الوقف العام أيضا، و القائم ب
.أو المنصوب من قبله

63: ، ص2تحرير الوسيلة؛ ج 
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عقد وايقاع
ه ايماار اى كسانى ك(» يا ايها الذين امنوا أوفوا بالعقود«اياتى مانند •

يا ايها الاذين امناوا ع تاوكلوا «و( 247))ايد به عقدها وفا كنيداورد 
سانى كه اى ك(» اموالكم بينكم بالبا ل إعّ أر تكور تجارة عن تراض

مگار ار كاه -ايد، اموال همديگر را به نااروا مخورياد ايمار اورد 
بار (( 248)باشد] انجام گرفته[دادوستدى با تراضى يكديگر، از شما 

پذيرش تمامى انچه در نزد عموم ماردم باه عناوار عقاد ياا ايقااع 
(. 249)كندشناخته شد ، از سوى اسالم دعلت مى

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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عقد وايقاع
ه دقيق وفراوانى در ايان بااب وجاود دارد كابسيار بحث هاى البته •

فقهاى بازر  اساالم در كتااب هااى مكاساب و معاامالت باه ار 
(.250)اندپرداخته

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسباب مالكيّت خصوصى

ىمالكيّت خصوصاسباب

ابتدايىمالكيت

مالكيت انتقالى

اسباب ارادى

اسباب قهرى

114مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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114مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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إرث
إرث•
قاال رود، اموال او به افراد ديگرى انتهنگامى كه شخصى از دنيا مى•

ز شاود، يكاى اياد ماى» ارث«يابد، اين انتقال قهرى كه از ار به مى
. گردداسباب قهرى مالكيت ثانويه يا انتقالى محسوب مى

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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إرث

جاود دارد در اسالم يك نظام بسيار دقيق براى كيفيت وكميّت ارث و•
كااه مشااابه ار در قااوانين ديگاار، جااز در سااد  ى أخياار، ديااد  

م اصول اين مطالب در ايات گوناگونى از قرار كاري(. 251)شودنمى
يح و روايات معصومين عليهم السالم به شرح وتوضا( 252)بيار شد 

(.253)كامل ار پرداخته است

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 




