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اقتصادی 
اسالم

مکتب اهداف 

اقتصادی 
اسالم
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مبانى اقتصادى اسالم

ى است همچنان كه در بخش نخست اشاره كرديم، مبانى مكتب، كليات•
(. 176)شودى خاصى پذيرفته مىكه به عنوان اصل مسلّم در زمينه

ت كه بهه كلياتى اسمبانى اقتصادى اسالم اين، بنابر •
ى اقتصهاد از سهوى عنوان اصل مسلّم در زمينهه

ر آن اسالم پذیرفته شده و نظام اقتصادى اسالم به
.بنيان نهاده شده است

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مبانى اقتصادى اسالم

بخش سوم

مبانى 
اقتصادى 

اسالم

مالیت وارزش

مالكیّت

آزادى اقتصادى

جایگاه دولت در اقتصاد

توزیع

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مالکيتاقسام 

مالكیت

حقیقى

اعتبارى

116مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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به جهت مورد آناقسام مالکيت

اقسام مالكیت
به جهت مورد 

آن

مالكیت اشیاى خارجى. 1

مالكیت منافع وفوائد. 2

مالكیت اعضا و اندام هاى بدن. 3

مالكیّت كار. 4

116مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيتاقسام 
بته آنچه از ديدگاه اقتصادى اهمّيت به سزايى دارد، اقسام مالكيتت•

ادى لحاظ مالك است كه به عنوان يكى از مبانى مهم هر مكتب اقتص
. شودمحسوب مى

ى كه در اى كه گاه مكاتب مختلف اقتصادى را به لحاظ اقسامگونهبه •
ط تقستيم اقتصاد دولتى، غير دولتى ومختتل: اند، بهاين مورد پذيرفته

ارى، غيتر اقتصاد سوسياليستى، دولتتى، اقتصتاد سترمايه د. كنندمى
(.219)شوددولتى واقتصاد اسالمى، مختلط شمرده مى

116مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيتاقسام 

مالكیّت 

خصوصى

دولتى   

عمومى
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مالکيتاقسام 

مالكیّت 

خصوصى   

دولتى   

عمومى

مالكیت تمام . أ
مردم

مالكیت جمیع . ب
مسلمانان

مالكیت گروهى. ج
از مسلمانان   
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اسباب مالکيّت خصوصى

مالكیّت 
خصوصى

مالكیّت 
(ىابتدای)اولیه

مالكیت 
(الىانتق)ثانویه

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسباب مالکيّت خصوصى

مالكیّت خصوصى

مالكیّت 
(ابتدایى)اولیه

یدا نسبت به چیزى پ
شود، كه قبل از مى

آن در تملّك كسى
نبوده است

مالكیت 
(انتقالى)ثانویه

دا تعلّق به مالى پی
كند كه قبل از آنمى

مملوك بوده است

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسباب مالکيّت خصوصى

ت اسباب مالكیّ 
خصوصى

مالكیت 
ابتدایى

مالكیت 
انتقالى

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسباب مالکيّت خصوصى

ت اسباب مالكیّ 
خصوصى

مالكیت 
ابتدایى

حیازت

كار
مالكیت 
انتقالى

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسباب مالکيّت خصوصى

ت اسباب مالكیّ 
خصوصى

مالكیت 
ابتدایى

حیازت

كار

الىمالكیت انتق

اسباب ارادى

اسباب قهرى

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسباب مالکيّت خصوصى

اسباب مالكیّت 
خصوصى

مالكیت ابتدایى

حیازت

كار

مالكیت انتقالى

عقود و ایقاعاتاسباب ارادى

اسباب قهرى

ارث

ارتداد

رسیدن اموال به حد 
نصاب خمس وزكات

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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حيازت
حيازت•
ن در اختيتار گترفت«، يتا »سيطره بتر ييتزى«به معناى » حيازت«•

. است» ييزى
ند، كه اشاره كرديم، حيازت تنها در اموالى كه مملوك نيستتهمچنان •

.باشدمنشأ مالكيّت مى
نيست، ، يعنى اشياء قابل نقلى كه مملوك شخصى»مباحات منقول«•

(.235)شوندمحسوب مى» حيازت«مورد يقينى تملّك به 

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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حيازت
وقابل نقل توان امور طبيعى كه به تملّك كسى در نيامدهبنابراين، مى•

ى و وانتقال است، به حيازت مالك شد، مانند حيوانات دريايى وهواي
ها وگياهتان بيابتانى وگنىلتى، ستنى هتاى صتحرا زمينى، درخت

.هاى طبيعىها ويشمهودشت، آب درياها، دريايه

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 



21

حيازت

ا هاى طبيعى، مقدارى از آب كه توسط شتخ  بتالبته در مورد آب•
تته گردد، مثالً در كوزه يتا منبعتى ريخابزار، يا بدون آن حيازت مى

ن ى آتواند خود آب وسريشمهآيد ونمىشود، به تملّك او در مىمى
.را از اين راه مالك شود

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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حيازت
طتر  ى مختلفى در زبان فقها براى مالكيت به سبب حيتازت مادله•

:شده است

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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حيازت
كسى كه حيازت كنتد، مالتك » من حاز ملك«ى روايت مرسله. 1•

(.236)شودمى

ت اين روايت در كتب حديثى شيعه وستنّى يافتت نشتده است( 236•
ا  آيةاهلل ختوىى، مصتب: ك.ر(وظاهراً از قواعد فقهى اصطيادى باشد 

(.6، ص 2الفقاهة، ج 

125مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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حيازت
ستى ؛ ك»من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحدٌ ملكه«: حديث نبوى. 2•

ه باشتد، مالتك كه پيشى بىيرد به ييزى كه كسى بر او سبقت نىرفت
(.237)شودآن مى

ميترزا حستين نتورى، -142، ص 6بيهقى، سنن بيهقتى، ج ( 237•
، به )، ابواب احياء الموات1باب (149، ص 3مستدرك الوساىل، ج 

.مأخذ پيشين: نقل از

125مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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حيازت
ين حديث موثق سكونى از امام صادق عليه السالم از امير المؤمن. 3•

د تتا اى را ديد وآن را تعقيب كرعليه السالم در مورد مردى كه پرنده
، بر درختى نشست سپس مترد ديىترى آمتد وآن پرنتده را گرفتت

تته براى يشم آن است كه ديده وبراى دست آنچه كته گرف: فرمودند
(.238)است

كتتاب الصتيد (298، ص 16الحر العاملى، وساىل الشتيعة، ج ( 238•
(.1، حديث 38والذباىح، ابواب الصيد، باب 

126مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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حيازت
ذَهُبَابُ أَنَّ مَنْ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ آخَرُ فَهُوَ لِمَنْ أَخ38َ« 3»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَتنْ أَبِيتهِ « 4»-29824-1•

:  ع قَالَعَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَأَخَتذَهُ فَجَاءَ رَگُلٌ-فِی رَگُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ

.فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ

متن 2، و أورده عن الفقيه فتی الحتديث 6-223-6الكافی -(4)•
.من أبواب اللقطة15الباب 

391: ، ص23وسائل الشيعة؛ ج 
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حيازت
وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ : أَقُولُ« 5»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ •

.«6»عَلَى ذَلِكَ 
.257-61-9التهذيب -(5)•
من هذه األبواب، و ياتی ما يدل عليه 37و 36تقدم فی البابين -(6)•

. من أبواب اللقطة15فی الباب 

391: ، ص23وسائل الشيعة؛ ج 
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حيازت
مبتا  «توان نتيجه گرفت، هر گا حيازتى نستبت بته از اين ادله مى•

شتود، هرينتد حيتازتتحقّق پيدا كند، مالكيت حاصل متى» منقول
(.239)كننده قصد تملّك نكرده باشد

: ك.انتد، ررا شرط تأثير حيازت دانسته» قصد تملّك«برخى ( 239•
بته الفقته اسستالمى فتی ثو(مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهتى العتام 

، ص 2آية اهلل الخوىى، مصبا  الفقاهة، ج -244، ص 1، ج)الجديد
.736سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص -5

126مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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حيازت
توانند از طريق حيازت هر مقتدار از مباحتات هر يند اشخاص مى•

منقول را كه بخواهند، مالك شوند، ولى حكومت اسالمى حتق دارد،
ز براى گلتوگيرى از زوال منتابع طبيعتى و انقترال نستل برختى ا

بتردارى از هتايى را در بهترههاى گياهى يا حيوانى محتدوديتگونه
گونه مواهب الهى ايجاد كند ودر خصوص زمان، مكان، كميّت، واين

(.240)يا كيفيت حيازت مقرراتى را وضع نمايد
ه در بحث هاى آينده، اختيارات ووظاىف حكومت اسالمى را ب( 240•

بتر نوشتار حاضر، بختش يهتارم، مترورى. (كنيمتفصيل بازگو مى
)امكانات و اختيارات دولت

126مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اقسام حيازت 
اقسام حيازت •
(:241)براى حيازت يهار فرل متصوّر است•

(.13الملحق (763سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص : ك.ر( 241•

126مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اقسام حيازت 
ت شخصى براى خود حيازت كند، كه بدون شك موگتب مالكيت. 1•

.اوست
يتر او شخصى براى ديىرى حيازت كند، بدون آن كه وكيل يا اگ. 2•

هتر ينتد . شتودصورت، خود حيازت كننده مالك متىدر اين. باشد
.تواند مالى را كه حيازت كرده است، به ديىرى ببخشدمى

ايتن شخصى به عنوان وكيل از سوى ديىرى حيازت كند، كه در. 3•
.حال موكّل مالك خواهد شد

126مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اقسام حيازت 
تأگر شخصى به عنوان أگير از سوى ديىرى حيازت كند، كه مس. 4•
(.242)مالك مال حيازت شده، خواهد بود) اگير كننده(

شهيد صدر قدس سره تملك موكتل بواستطه حيتازت وكيتل( 242•
خود اند، ولى ما در گاىومستأگر به دليل حيازت أگير را نپذيرفته

يد ست: ك.ر(ايم ى اين مطلب را بازگو ومطالب ايشان را نقد كردهادله
(.764-772محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص  

127مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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شرایط حيازت
يه حيازتى مملك است؟ در پاسخ به اين ستووال آقتاى زرقتاء در •

ا را ء ملكيت را ذكر كرده است و يكتى از آنهتهمان بحثى كه مناشى
رط اند، براى حيازتى كه مملك است دو شافراز مباحات معرفى كرده

:كنندذكر مى
اينكه مال در حوزه يك شخ  واقتع بشتود، در حيطته : شرط اول•

.يك شخ  قرار بىيرد
.اينكه آن شخ  قصد تملك آن مال را داشته باشد: شرط دوم•

73/2/25حيازت   جلسه نود و دوم شرائط (مهدی هادوی تهراني)حقوق اموال  و مالکيت 
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شرایط حيازت
قصتد اگر ييزى در حوزه شخصى واقع نشد ولو آن شخ بنابراين •

متين كند، و هتملكش را داشت، اينجا حيازت مملك تحقق پيدا نمى
طور اگر ييزى در حوزه كسى قرار گرفتت، امتا آن شتخ  قصتد 

يتدا شود، آنىتاهى مالكيتت پتملك نداشت باز مالكيت حاصل نمى
.شود كه هر دو شرط محقق باشدمى

73/2/25حيازت   جلسه نود و دوم شرائط (مهدی هادوی تهراني)حقوق اموال  و مالکيت 
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شرایط حيازت
ه كنتد بته قصتد اينكتبنابراين آن شخ  صيادى كته دام پهتن متى•

ه دام او اى بتپرندگانى را شكار كند و آنها را تملك كند، وقتى پرنده
ه نه افتاد، هر دو شرط محقق است، اما اگر همين صياد دام را گسترد
اى اينكته براى شكار پرنده، بلكه براى مثالً تعمير تور خودش، يا بر

ن صياد اى به تور ايخواهد بخشكد و اتفاقاً پرندهتور خيس شده، مى
ايتن گرفتار شد، اين پرنده از آن او نيست، اآلن اگر كستى ديىترى
ت پرنده را بىيرد آن شخ  گديد مالك خواهد بود، اين بيتانى است

.كه آقاى رزقاء در اين مسوله دارند

73/2/25حيازت   جلسه نود و دوم شرائط (مهدی هادوی تهراني)حقوق اموال  و مالکيت 
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شرایط حيازت
ايش شود براينكه در حوزه يك شخ  بودن يعنى يه؟ دو معنى مى•

:گفت
ز ختود اى كه اختيتار ااينكه تحت سلطه آن شخ  باشد بىونه-1•

دش او سلب شده باشد، مثالً آن پرنده ديىر نتوانتد بته اختيتار ختو
.پرواز كند

د كته مقصوداز حوزه يعنى حيطه مالكيت او، داخل فضاىى بشتو-2•
.آن فضا را آن شخ  مالك است

73/2/25حيازت   جلسه نود و دوم شرائط (مهدی هادوی تهراني)حقوق اموال  و مالکيت 
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شرایط حيازت
عبارت آقاى زرقاء سازگار است با همان معناى اول، هر ينتد كته •

ممكن است موهم معنى دوم باشد، 

73/2/25حيازت   جلسه نود و دوم شرائط (مهدی هادوی تهراني)حقوق اموال  و مالکيت 
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شرایط حيازت
نيست كه معناى اول، يعنى اگر معناى اول مقصود باشد، اينچنينبنابر •

ول را صرف قرار گرفتن يك مبا  اصلى در داخل ملك كسى شرط ا
مد و در اى آكند، يعنى اينطورى نيست كه اآلن اگر يك پرندهمحقق 

ه خانه كسى وارد شد اين شخ  مالك آن پرنده محسوب بشتود بت
ولتو آن شتخ . اين حساب كه اين پرنده در حوزه او قرار گرفتته

.قصد تملك كرده باشد

73/2/25حيازت   جلسه نود و دوم شرائط (مهدی هادوی تهراني)حقوق اموال  و مالکيت 
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شرایط حيازت
اما اگر معناى دوم مواد باشد، در آن صورت همين مقدار كه داختل •

ت بته ملك آن شخ  بشود و اين شخ  هم قصد كند مالكيت نسب
. او را تملك حاصل خواهد شد

خ  معناى اول كه سلطه خارگى شرط باشد، وقتى اين شتبنابراين •
ا مالك اين پرنده است كه اين درهاى خانه را ببنتدد و ايتن پرنتده ر

.محبوس كند
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شرایط حيازت
م كته ، قتبالً گفتتي»سسك«نوشته آقاى » حقوق تجارت«در كتاب •

ايتن ء ملكيت را ايشان حيازت نام بردند، ايشتان بتهمناشىيكى از 
ط بته اند كه حيازت به يه شرطى مملك است؟ فقشكل بحث نكرده

اند كه حيازت مملك است يك شكل كلى بحث كرده
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شرایط حيازت
را شود از آن دو شترطاند، مىآنچه كه ايشان سبالى بحث فرمودهو •

: استفاده كرد
ء پيدا بشود، بايست سلطه بر شىاول، اينكه مىشرط •
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شرایط حيازت
ز اى ابايستت آن درگتهايشان اين است كه يتك شتخ  متىتعبير •

كند ء را از آزادى خودش سلبكنترل را بر مال پيدا بكند كه آن شى
. مثالً اگر ماهى است، آن ماهى ديىر آزاد نباشد

تش بته آن كنند كه كنترل دستى، كه حتمتاً دستايشان تصريح مىبعد •
ته اى از كنتترل را داشتباشد سزم نيست، ولى بايد يك ينين درگته

حركتت باشد كه سلطه بر آن داشته باشد و آن ديىر نتواند به آزادى
.كند
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شرایط حيازت
شرط دوم، كه در كتالم ايشتان هستت، بالصتراحة نيامتده، ولتى از •

اً ايتن ابتتداى. آيتداند، اين شرط بدست مىاى كه فرمودهسبالى امثله
، اگتر كستى)زننتداين مثال را براى شرط اول متى(زنند مثال را مى

متا حيوانى را مجرو  بكند ولو اين حيوان را هنوز بدست نيتاورده، ا
شتود مجروحش كرده، اين حيوان گزء اموال آن كسى محسوب متى

ا كه حيوان را مجرو  كرده، اگر كسى بيايتد ايتن حيتوان مجترو  ر
. شود، هر يند كه هنوز خودش آنرا نىرفتهبىيرد، مالك نمى
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شرایط حيازت
، يتك اىزنند، اين است كه اگر يك پرندهديىرى كه ايشان مىمثال •

ياد حيوانى يا يك ماهى در تور صيادى گرفتار شد، اين اموال آن ص
ا شود كه آن دام را گسترده ولو هنوز صتياء نيامتده آنترمحسوب مى

ن شتود، ايتفرمايند اين مال آن صياد محسوب متىبىيرد، ايشان مى
.نسبت به شرط اول
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شرایط حيازت
اى كه در ادامه ايشان ذكتر كترده بدستتشرط دوم از سبالى امثله•

آيد، و آن اينكه قصد تملك سزم است، همان شترطى كته آقتاى مى
الى را گويند اگر كسى متايشان مثالً در مثالها مى. زرقاء هم كرده بود

وقتتى گتزء شتود، دور بيندازد، اين مال گزء اموال بى صاحب متى
ه قصتد اموال بى صاحب شد، هر كسى كه اين را پيدا كند يا بردارد ب

اينكه مالك باشد، مالك خواهد شد، 
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شرایط حيازت
د با هدف كنآن كسى كه اين را حيازت مى«ايشان اين است كه تعبير •

دهتدكه اين نشان متى» .اينكه ادعاى مالكيت كند، مالك خواهد شد
. تكه قصد تملك سزم اس. كه آن شرط دوم را هم ايشان قبول دارند
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شرایط حيازت
حقتق ايد، اين است كه براى تاى كه از اين دومطلب بدست مىنتيجه•

:حيازتى كه مملك است دو شرط سزم است
برودآزاديش از بين مال ، بىونه يا كه آن برمالتسلط -1•
قصد تملك -2•
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شرایط حيازت
در حتوزه بنابراين، اگر ييزى تسلط اين ينين بر او پيدا نشد، ولتو•

آن او وقتتى از. مالكيت كسى قرار بىيرد، اين ملك شتخ  نيستت
اى صدر آن به تعبير آق(شود كه هم سلطه تكوينى بر او پيدا شود مى

وهتم قصتد ) عامل مادى، يا به تعبير آقاى خوىى آن عمل گوارحى
ر آقتاى به تعبير آقاى صدر آن عامل معنوى و به تعبيت(تملك بشود 

گيردخوىى آن كار قلبى صورت 
آختر 5ص 2آقاى خوىى اين مطلب را در مصبا  الفقاهة گلتد ). •

ت البته رأى خود آقاى خوىى ايتن است. كنندصفحه اگماسً اشاره مى
.سزم نيست) قصد تملك(كه عمل قلبى 
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شرایط حيازت
در بين فقهاى ما دو نظر وگود دارد در مورد مالكيت حيازت، يتك•

قصد كه آقاى خوىى فرمودند كه در تملك بواسطه حيازتهمين نظر 
ء به ر شىتملك سزم نيست، يعنى فقط شرط اول سزم است، تسلط ب

.ء پيدا شوداى كه آن آزاديش سلب شود، سلطه بر شىگونه
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شرایط حيازت
ه اى هم هستند، اين احتمال بوده هميشه در فقه متا كتدر مقابل عده•

شاره اند آقاى صدر به اين دو نظر ادانستهقصد تملك راهم دخيل مى
مالحتق(كنند در مالحظه اقتصادنا، در متن اقتصادنا هتم هستت مى

2و ص 1، اواىتل ملحتق ستيزدهم، ص )اقتصادنا، ملحق ستيزدهم
. كنند به اينكه دونظر وگود دارداشاره مى
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شرایط حيازت
اى متا بتر: گزارشى بود از آراء در اين زمينه، اما ارزيابى مسولهاين •

رديم بته بايستت بتر گتحيازتى مملك است باز مىببينيم يه اينكه 
من حتاز«مدرك مملكيت حيازت، اگر مدرك مملكيت حيازت مثالً 

و گفتيم من حاز اطالق دارد، يه حاز به قصد تملكبود، مى» ملك
كتاز اما ما قبالً گفتيم كه عمده مدرك ارت. يه حاز بدون قصد تملك

يتدا كه به تعبير آقاى ختوىى اشتتهار پ» من حاز ملك«عقال است و 
مصتبا  كرده در زبان فقها، نه اينكه بر تعبيرى آقاى توحيدى مقترر
تكتاز الفقاهة قاعده فقهيه اصطياديه باشد، بلكه در واقتع ترگمتان ار

.بيان ارتكاز است» من حاز ملك«. فقهاست

73/2/25حيازت   جلسه نود و دوم شرائط (مهدی هادوی تهراني)حقوق اموال  و مالکيت 



52

شرایط حيازت
نچنتين اگر ما گفتيم مدرك عمده ما ارتكاز عقال است، كه گفتتيم اي•

و آن روايتت » من حاز ملك«است و آن ادله تعبدى را مثل مرسله 
ياء در مدارك سنى آمده، در مدارك شيعى مستدرك كتاب اح(نبوى 

، )در مبسوط شتيخ هتم آمتده. ، اما سندش تام نيست3الموات گلد 
ايست بمرسله ناظر به ارتكاز است و روايت نبوى هم سند ندارد، مى
دانند مىمراگعه كنيم بر ارتكاز عقال، ببينيم عقال يه ييزى را مملك

ه يعنى اين قاعده، در واقع موضوعش ييست، يه حيازتى استت كت
.مملك است
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شرایط حيازت
قرار نسبت به شرط اول، آيا صرف اينكه مالى در حوزه مالكيت من•

ه شوم؟ يا نه سلطه بر آن مال سزم استت؟ بتبىيرد، من مالك آن مى
يم بته اى كه آن آزاديش سلب بشود، اگر اين سووال را اراىه كنتگونه

ك عقال، پيداست كه صرف داخل شدن يك مال در حيطه مالكيت يت
شخ  محقق شرط حيازت نيست، 
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شرایط حيازت
واضتح همين دليل شما به ارتكاز عقالىى كه داريد كامالً برايتتانبه •

ما نشيند، شتآيد در حياط مثالً خانه شما مىاى كه مىاست كه پرنده
يتن هم نيت كنيد اين پرنده مال من، قصتد تملتك كنتد، ابار يندين 

اى كتهپرنده عقالىياً از آنِ شما نخواهد شد يرا كه شتما، آن ستلطه
،سلب كند، آزادى آن پرنده را، نداريد

73/2/25حيازت   جلسه نود و دوم شرائط (مهدی هادوی تهراني)حقوق اموال  و مالکيت 



55

شرایط حيازت
ر هاى اطاق را باما وقتى شما همين پرنده را به دام انداختيد يا درب•

ستت كته روى او بستيد، اگر قصد تملك داشته باشيد اينجا واضتح ا
. مال شماست

ء شرط اول يعنى سلطه خارگى به حتدى كته آزادى را از شتىپس •
.سلب كند، اين بدون شك عقالىى است
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شرایط حيازت
معنوى به تعبير آقاى خوىى عنصر گوانحى، عنصر(اما نيت يطور؟ •

)به تعبير آقاى صدر
شود تصوير كرد، براى عنصر معنوى دو شكل مى•
شكل قصد حيازت يك •
حيازت هم دو صورت برايش متصور است، يعنى •
د صورت اينكه انسان ييزى را حيازت كنتد بتدون اينكته قصتيك •

حيازتش را داشته باشد، 
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شرایط حيازت
ت شود، پنجره را براى اينكه سترد استاينكه شما وارد اطاق مىمثل •

يتد، اى را كه داخل اطاق شتده بىيرخواهيد پرندهبنديد، شما نمىمى
نده ولى اآلن شما حيازت كردى، يعنى واقعاً سلطه پيدا شده بر آن پر

د، اين حبس شما از عمدٍ نبود، يا مثل آن مثالى كه آقاى زرقتاء زدنت
يتر يك ماهيىيرى، يا شكاريى تور خودش را پهن كترده بتراى تعم

اى گرفتار شتود ولتو حيتازتكردن يا خشك شدن، اآلن اگر پرنده
اين شود، ولى حيازت اين شخ  عن عمدٍ نيست به قصد حيازتمى

تو را پهن نكرده، 
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شرایط حيازت
سووال اين است كه آيا حيازت مملك استت ولتو بتدون قصتد حال •

اى وارد خانته شتما شتد درب را حيازت، يعين اآلن شما كه پرنتده
لتك بستيد براى خاطر اينكه هوا سرد بود، آيا اين پرنتده اآلن در م

شما است، از آن شماست؟ 
ود از شتاى كه اگر اآلن اين را كسى بىيرد غصب محسوب مىبىونه•

؟استعقالىياً كدام. نظر عقال؟ يا اينكه نه، همچنان مبا  اصلى است
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شرایط حيازت
ال اين عقالىياً قصد حيازت مدخليت دارد در مملكيت، يعنى اآلن عق•

پرنده را از آنِ اين آقايى كه بتراى گرمتا و سترما درب را بستت و 
.كننددانند، ملك او حساب نمىنظرى به آن پرنده نداشت، نمى
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شرایط حيازت
. بنابراین، این مقدار مسلم است كه حيازت عن عمد ممله  اسهت•

عنتى حاس يك قدم گلوتر، آيا صرف حيازت عن قصد كافى است، ي
ن هست من به تعمد اينكه پرنده به دام من بيفتد، آيا اين اآلن ملك م

ختواهم مالتك شتوم، متثالً ولو من قصد تملك نداشته باشتم؟ نمتى
ن حيتازت خواهم پرنده را بىيرم تا پالكى به پايش ببندم، اين اآلمى

اصتالً عن قصدٍ است، گرفتن آن غير ارادى نيست، ولى قصد تملتك
هتت از گ(شود يا نه؟ آيا عقالىياً قبيح استت ندارد، آيا اين مالك مى
قا گرفته اى كه يا اآلن اين آگرفتن اين پرنده) اينكه ملك اين آقاست

؟يا نه
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شرایط حيازت
ك البته اگر اين پرنده را آزاد كرد، يون اعرال كرده، اين ولتو مالت•

ه هنوز شود، ولى شما فرل كنيد كشده باشد، دوباره قابل تملك مى
اعرال نكرده، قصد تملك ندارد ولى آن را آزاد هم نكرده، در همين

دٍ است، اى كه سلطه تكوينى اين آقا هست و اين سلطه عن عمفاصله
؟خواهيم ببينيم عقالىياً اين آقا مالك است يا نهمى
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شرایط حيازت
نتد، بينظاهراً در اينجا عقال قصد تملك را براى مالكيتت سزم نمتى•

عمتد يعنى اگر اين سلطه تكوينى را داشت بر مال و اين سلطه عتن
الً خواهد به او پالك مثمى(خواهد پرنده را مالك بشود بود، ولو نمى

آن ، ولى اآلن كه به دام او افتاد، عقال يتون ايتن دامىستترى)ببندد
ى بتر ، اينرا مسلط قتانون)حيازتش عن عمد است(براى گرفتن بوده 
.دانندبينند، مالك بر پرنده مىاين پرنده مى

ت، پتذيريم كته ستلطه تكتوينى سزم استبنابراين، اوسً ما اين را مى•
كتوينى ثانياً اين سلطه ت. صرف دخول در حوزه مالكيت كافى نيست

قصتد بايد عن عمد و قصد باشد يعنى اتفاقاً و صتدقتاً نباشتد، ولتى
.اين ما حصل بحث ما است در شراىط حيازت. تملك سزم نيست
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لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
ان غيره فتلو وگد شيوا فی گوف حيوان قد انتقل اليه من 34مسألة •

عاه دفعته كان غير السمك كالغنم و البقر عرّفه صاحبه السابق، فإن اد
على األحوط و ان كتان األقتوى أنته « س أدري»: اليه، و كذا ان قال

لواگده و ان أنكره كان للواگد، 
ان وگد شيوا لؤلؤة أو غيرها فی گوف سمكة اشتراها فهو له، و •
حكتم الظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بو •

وط السمك، كما إذا اصطاد غزاس فوگد فی گوفه شيوا و ان كان األح
.إگراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه

232-231: ، ص2تحریر الوسيلة؛ ج 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
کنز إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال ال(: 18مسألة )•
الّذی یجده في األرض المشتراة في تعریف البائع ( 1)

ذه فی شمول إطالقات الكنز لمثلها إشكال بل األقوى إلحتاق هت( 1)•
(.اءآقا ضي. )كلّها بمطلق الفاىدة المستثنى فيها موونة السنة

(.اسمام الخمينی. )على األحوط فيه و فيما بعده•
. غيرهتاعلى األحوط فيها و فی ساىر الحيوانات المشتراة كالسمكة و•
(.الشيرازي)

250: ، ص4؛ ج (المحشى)العروة الوثقى 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
إن لم يعرّفه ( 2)في إخراج الخمس و •
(.آل ياسين. )على األحوط فيه و فيما بعده( 2)•
(.البروگردي. )على األحوط•
(.الحكيم. )فيه إشكال و إن كان أحوط•
الظاهر عدم وگوب الخمس فيه بعنوانه نعم هتو داختل فتی األربتا  •

(.الخوىی. )فيجري عليه حكمها
ى ه تعتالٰ  س دليل عليه بل الرواية دالّة على أنّه له و رزق رزقته التلّ•

(.الخوانساري. )إيّاه

250: ، ص4؛ ج (المحشى)العروة الوثقى 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
و كذا لو وجد فهي جهوف السهمکة ، بلوغ النصاب( 1)ال یعتبر فيه و •

ة و مع احتمال كونه لبائعها، و كذا الحکم في غير الدابّه( 2)المشتراة 
(. 3)السمکة من سائر الحيوانات 

(.الىلپايىانی. )على األحوط( 1)•
متا فتی الظاهر أنّه س يجب التعريف فيه و س خمس فيه بعنوانه ك( 2)•

. ةسابقه نعم الحكم فتی ستاىر الحيوانتات كتالطيور هتو حكتم الدابّت
(.الخوىی)

(الجواهري. )الظاهر عدم إخراج الخمس إلّا بعد مؤنة السنة( 3)•

 251: ، ص4، ج (المحشى)العروة الوثقى 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
ه أن ما يوگد فی گوف السمكة للواگد، و س يجب علي: المشهور( 3)•

مكة تعريف الصاىد لو كان قد أخذها منه، ألن الحيازة إنما كانت للست
. دون ما فی گوفها، فهو على إباحته األصلية

480: ، ص9؛ ج (حکيم، سيد محسن طباطبایى)مستمس  العروة الوثقى
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
عهدم أو قلنها ب. عليه فلو كان الصائد قد نوى حيازة ما فهي جوفههاو •

ارجيهة و لهو اعتبار نية الحيازة في التمل ، بل یکفي فيه الحيازة الخ
إس أن يكون قتد بتاع الستمكة و شترط. ، كان الواگب مراگعتهتبعاً

. للمشتري ما فی گوفها
بتاىع فی وگوب مراگعة ال-تبعاً لجماعة-لذلك لم يفرق المصنفو •

جوفهها، إال أن یعلم بعدم ملکية البائع لمها فهي. بين الدابة و السمكة
نوذ يكون ، فحي، و قلنا باعتبار قصدها في التمله قصده الحيازةلعدم 

الخمس و اسشكال فی وگوب. له تملكه لبقاىه على اإلباحة األصلية
.عليه هو اسشكال السابق

480: ، ص9؛ ج (حکيم، سيد محسن طباطبایى)مستمس  العروة الوثقى
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
.«1»أمّا التعريف فالمشهور سقوطه هنا، و نُسِب إلى العلّامة الوگوب و •
فيمها إذا وجهد فهي جهوف السهمکة درّة أو لألهأة أو : و الکالم یقع تارةً•

ن قبهل مرجاناً و نحو ذل  ممّا یتکوّن في البحر بحيث ال یحتمل أن یکهو
.ذل  ملکاً لمال 

ة كخاتم ما إذا كان ملكاً ألحد قد سقط فی البحر و ابتلعته السمك: و أُخرى•
.أو سوار أو درهم أو دينار و نحو ذلك ممّا س يحتمل تكوّنه فی البحر

•______________________________
، فأنّه 292: 1، و انظر إرشاد األذهان 79: 14حكاه فی مصبا  الفقيه ( 1)

.س يقول بذلك

103: ، ص25موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج . 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
فوگوب التعريف مبنی علتى أن يكتون متا فتی: الموضوع األوّلأمّا •

اد السمكة ، و أنّه حينما صالتبعيّةالحيازةباعتبار الجوف ملكاً للصاىد 
. و حازها فقد ملكها و ملك ما فی گوفها بتبع اسستيالء عليها

نهتا علتى فی مقام البيع فقد باع السمكة خاصّة و يبقى ما فتی بطأمّا •
تقتل ملكه، إلّا أن يكون ناوياً لبيع الستمكة بمتا فتی گوفهتا لكتی ين
.لديهالمجموع عندىذٍ إلى المشتري، فال بدّ إذن من مراگعته و التعرّف

103: ، ص25موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج . 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
و لهو بمنع صدق الحيازة باإلضافة إلى ما في الجهوف: يندفع أوّلًاو •

يعتبهره العهرف بالتبع، لتقوّمها بالقصد و االلتفات و صدق االستيالء، ل
في المقهام، مالکاً باعتبار أنّه سبق إلى ما لم یسبق إليه غيره، المنفي

يهف بعد فرض الجهل المطلق و الغفلة عمّا في الجهوف بالکلّيّهة، و ك
یعلهم على ما لم یطّلهع بتحقّقهه و لهم* ید ذا و مستولياًیراه العرف 
! بأصل وجوده؟

م ليس نع. هذا واضح البطالن لعدم عالقة بين االستيالء و اإلطالع*•
  و للمال  قصد الحيازة كما أفاده السهيد الحکهيم فهي المستمسه

.اعترف به الماتن أخيراً

103: ، ص25موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج . 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
بعيّتة و إن على فرل تسليم الملكيّة بزعم كفايتة الحيتازة الت: و ثانياً•

لهى فظهاهر التصهد ی للبيهع أنّهه ینقهل السهمکة إعنها، كانت  مغفولًا 
حو الذی المشتری على الوجه الذی استملکها، فيبيع ما صاده على الن

تري بإزاء ما فيلغی تمام سلطنته المتعلِّقة به و يعطيها إلى المش،*حازه
، فالمشتتري يفعله اآلخر، قضاءً للتبادل بين المالين المتقتوّم بته البيتع

ما فتی يملك السمكة كما كان الصاىد مالكاً لها، فكما أنّه كان مالكاً ل
. واحدگوفها بتبع الحيازة فكذلك المشتري بتبع البيع بمناطٍ

.كما اعترف به الماتن! هذا من الغراىب گداً *•

 104: ، ص25موسوعة اإلمام الخوئي، ج 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ

ح هذا، و لكن اإلنصاف أنّ ما فی الجوف لكونه مغفولًتا عنته س يصتل•
متدة إنّمتا هتو لتعلّق البيع المتقوّم بالقصد به، مضافاً إلى گهالتته، فالع

.اإلشكال األوّل

 104: ، ص25موسوعة اإلمام الخوئي، ج 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
كة كيفما كان، فحال الجوهرة الموگودة فی بطن السمكة حتال ستمو •

بهها في عدم الرجهوعال ینبغي الش ّ التي أُخرى موگودة فی بطنها، 
عتبهار الإمّا تعالى، اللّه و أنّها ملك للمشتري و رزقٌ رزقه إلى البائع 

ضهافة و حصول الملکيّة و ال قصد من الصهائد باإلالقصد في الحيازة
على ما إلى ما في جوفها، أو ألنّه ألغى سلطنته و نقل ملکيّة السمکة

گتوع إلتى ، و على التقديرين س مقتضی للركانت عليه إلى المشتری
.الباىع فی كال الموردين بمناط واحد

 104: ، ص25موسوعة اإلمام الخوئي، ج 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
ر حاگتة لو س ذلك لزم التسليم و اإلعطاء إلى الباىع ابتداءً و من غيو •

، ألنّه ملكته و لتم ينتقتل «1»إلى التعريف كما أشار إليه فی الجواهر 
أنّ ع إلى المشتري حسب الفرل فيدفع إليه و إن لم يكن متدّعياً، مت

، الظاهر أنّه لم یقل به أحد فيما نعلم

•______________________________
. 3738: 16الجواهر ( 1)

 104: ، ص25موسوعة اإلمام الخوئي، ج 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
ى غيتر ، س باإلضافة إلتیتملّکه الواجد من غير حاجة إلى التعریفبل •

س الباىع كما دلّتت عليته صتحيحة الحميتري المتقدّمتة باألولويّتة، و
أنّ صتيد باإلضافة إلى الباىع، لعدم الدليل عليه هنا حسبما عرفت من

السمك س يستوگب ملكيّة الصاىد لما فی الجوف، 
يع معاً على تأمّل على تقدير التسليم فالملكيّة تبعيّة فی الحيازة و البو •

.فيه كما عرفت فال موگب للرگوع و التعريف بتاتاً

 104: ، ص25موسوعة اإلمام الخوئي، ج 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
أخهذه بهال : و لو وجده في جوف سمکة، قال الشهي : «قال دام ظلّه»•

.تعریف
ف ذهب فی النهاية و المفيد فی المقنعة، إلى أنّه متتى وگتد فتی گتو•

، و سمكة درّة أو سبيكة و ما أشبه ذلك، اخرج الخمس، و الباقی لته
.هذهب أبو یعلى سلّار إلى أنّه یعرّف ان ابتاعه، و ال یعرّف ان ورث

.یعرّف البائع، ألنّه لم یبع ما وجده المشتری: و قال المتأخّر•
لبقرة و و الحق انّ تعريفه س حكم له، و س دليل عليه، بخالف الشاة و ا•

اإلبل، فاألشبه هتو األوّل، و هتو اختيتار شتيخنا دام ظلّته، و تعليتل
اج التى المتأخّر ضعيف، ألنّ الباىع ما ملك ما فی بطن السمكة فيحتت

.تعريفه
413: ، ص2ج ؛ (فاضلآبى، )النافعكشف الرموز في شرح مختصر 
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
:السمكةگوف الحيوان و فی •
وگد ماس فی گوف حيوان انتقل إليه من غيره، عرل المال علىمن •

ك فإن لم يتعرف عليه فهو لواگده، و ان ادعتاه المالت. المالك السابق
ول عتن األول فهو له بال بينة، لسبق يده على الحيوان، و ألن اإلمام س

هتا رگل اشترى گزورا، أو بقرة لألضاحی، فلما ذبحها وگد فتی گوف
ها عرّف: صرة فيها دراهم، أو دنانير، أو گوهرة، لمن يكون ذلك؟ فقال

.الباىع، فإن لم يعرفها فالشی ء لك، رزقك اللّه إياه

328: ، ص4؛ ج (مغنيه، محمد جواد )فقه اإلمام الصادق عليه السالم
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مَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ لَهُ
نّهها ألمن اشترى سمكة فوگد فی گوفها لؤلؤة، و ما إليها فهی لته، و •

ي خاصهة لجهلهه بمها فهقصهد تملکهها قد ملکت بالحيازة، و المحيز 
.بطنها، و لکن قصده لتمل  السمکة قصد اللألأة بالتبع

328: ، ص4؛ ج (مغنيه، محمد جواد )فقه اإلمام الصادق عليه السالم



80

لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
بَابُ أَنَّ مَنْ وَگَدَ مَالًا فِی گَوْفِ سَمَكَةٍ فَهُوَ لَهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَن10ْ« 1»•

يُعَرِّفَهُ الْبَاىِعَ

 453: ، ص25وسائل الشيعة، ج 
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لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْتنِ أَحْمَتدَ « 2»-32337-1•

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّتدِ « 3»عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ 
عَابِتداً بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی گَعْفَرٍ ع فِی حَدِيثٍ أَنَّ رَگُلًا

مَكَةً-«4»مِنْ بَنِی إِسْرَاىِيلَ كَانَ مُحَارَفاً  -فَأَخَذَ غَزْلًا فَاشْتَرَى بِتهِ ستَ
-فَبَاعَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ-فَوَگَدَ فِی بَطْنِهَا لُؤْلُؤَةً

 453: ، ص25وسائل الشيعة، ج 
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لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
فَقَتالَ لَتهُ خُتذْ أَحَتدَ -فَقَالَ لَهُ الرَّگُلُ ادْخُلْ-سَاىِلٌ فَدَقَّ الْبَابَفَجَاءَ •

رَعَ مِتنْ أَنْ دَقَّ -فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَ انْطَلَتقَ-الْكِيسَيْنِ فَلَتمْ يَكُتنْ بِأَستْ
عَ الْكِتيسَ فِت-فَقَالَ لَهُ الرَّگُلُ ادْخُتلْ-السَّاىِلُ الْبَابَ ی فَتدَخَلَ فَوَضتَ

ا أَرَادَ إِنَّمَ-أَنَا مَلَكٌ مِنْ مَلَاىِكَةِ رَبِّكَ-ثُمَّ قَالَ كُلْ هَنِيواً مَرِيواً-مَكَانِهِ
.فَوَگَدَكَ شَاكِراً ثُمَّ ذَهَبَ-رَبُّكَ أَنْ يَبْلُوَكَ

 453: ، ص25وسائل الشيعة، ج 
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لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
.، باختصار585-385-8الكافی -(2)•
(.هامش المصححة الثانية)و فی نسخة الحسين -(3)•
-4-(حترف)الصتحا  "المحارف الذي يقتر عليه فی رزقته،-(4)•

1342".

 453: ، ص25وسائل الشيعة، ج 
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لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
اءِ عَنْ سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِی قِصَ ِ الْأَنْبِيَ« 5»-32338-2•

لَ رَگُتلٌ كَانَ فِی بَنِی إِسْرَاىِي: حَفْ ِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لَى اللَّهِ فَابْتَهَلَ إِ-فَأَلَحَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ-وَ كَانَ مُحْتَاگاً
دِرْهَمَتانِ مِتنْ حِتلَ أَوْ -فَرَأَى فِی النَّوْمِ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ-فِی الرِّزْقِ

كَ فَانْتَبَتهَ-أَلْفَانِ مِنْ حَرَامٍ -فَقَالَ دِرْهَمَانِ مِنْ حِلَ فَقَالَ تَحْتتَ رَأْستِ
مَكَةً-فَرَأَى الدِّرْهَمَيْنِ تَحْتَ رَأْسِهِ وَ -فَأَخَذَهُمَا وَ اشْتَرَى بِتدِرْهَمٍ ستَ

سَمَتْ أَنْ وَ أَقْ-فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ كَاللَّاىِمَةِ-أَقْبَلَ إِلَى مَنْزِلِهِ
بَاعَهُمَتا فَ-فَلَمَّا شَقَّ بَطْنَهَتا إِذَا بِتدُرَّتَيْنِ-فَقَامَ الرَّگُلُ إِلَيْهَا-لَا تَمَسَّهَا

.بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
.224-184قص  األنبياء -(5)•
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لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَتنْ مُحَمَّتدِ بْتنِ عَلِتیَ « 6»-32339-3•

بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْتنِ مُحَمَّدِ مَاگِيلَوَيْهِ عَنْ
عْفَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی گَ

-هِ امْرَأَتُهُوَ كَانَ مُحَارَفاً تُنْفِقُ عَلَيْ-كَانَ فِی بَنِی إِسْرَاىِيلَ عَابِدٌ: ع قَالَ
جَاءَ إِلَتى فَ-فَذَهَبَ فَلَا يُشْتَرَى بِشَیْ ءٍ-فَجَاعُوا يَوْماً فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ غَزْلًا

 وَ قَتالَ فَأَعْطَاهُ الْغَتزْلَ-فَإِذَا هُوَ بِصَيَّادٍ قَدِ اصْطَادَ سَمَكاً كَثِيراً-الْبَحْرِ
مَكَةً-انْتَفِعْ بِهِ فِی شَبَكَتِكَ هَتا إِلَتى فَرَفَعَهَتا وَ خَترَجَ بِ-فَدَفَعَ إِلَيْهِ ستَ

. دِرْهَمٍفَبَاعَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ-فَلَمَّا شَقَّهَا بَدَتْ مِنْ گَوْفِهَا لُؤْلُؤَةٌ-زَوْگَتِهِ
.229-185قص  األنبياء -(6)•
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لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ« 1»-32340-4•

لَّهِ بْنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ عَنْ گَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ال
يْنِ ع فِتی يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِتیِّ بْتنِ الْحُستَ

يبَةٍ وَ قَتالَ أَيُّ مُصتِ -حَدِيثٍ أَنَّ رَگُلًا شَكَا إِلَيْهِ الدَّيْنَ وَ الْعِيَالَ فَبَكَتى
فَلَتا يُمْكِنَتهُ -مِنْ أَنْ يَرَى بِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ خَلَّةً-أَعْظَمُ عَلَى حُرَ مُؤْمِنٍ

ا قَدْ أَذِنَ اللَّهُ فِی فَرَگِتكَ يَت-إِلَى أَنْ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع-سَدُّهَا
-فَحَمَلَتْ قُرْصَتَيْنِ-احْمِلِی سَحُورِي وَ فَطُورِي-فُلَانَةُ
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لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
إِنَّ فَت-فَلَيْسَ عِنْدَنَا غَيْرُهُمَا-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِلرَّگُلِ خُذْهُمَافَقَالَ •

ثُتمَّ ذَكَترَ أَنَّتهُ-وَ يُرِيكَ خَيْراً وَاسِعاً مِنْهُمَتا-اللَّهَ يَكْشِفُ بِهِمَا عَنْكَ
قَّ-وَ بِالْأُخْرَى مِلْحاً-اشْتَرَى سَمَكَةً بِإِحْدَى الْقُرْصَتَيْنِ  بَطْتنَ فَلَمَّا شتَ

فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا -وَگَدَ فِيهَا لُؤْلُؤَتَيْنِ فَاخِرَتَيْنِ-السَّمَكَةِ
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لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
نَا أَنْ گَهَتدْ-فَإِذَا صَاحِبُ السَّمَكَةِ وَ صَاحِبُ الْمِلْحِ يَقُولَانِ-بَابُهُفَقُرِعَ •

ذَا فَقَتدْ رَدَدْنَتا إِلَيْتكَ هَت-فَلَمْ تَعْمَلْ فِيهِ أَسْنَانُنَا-نَأْكُلَ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ
 عَلِتیِّ فَمَا اسْتَقَرَّ حَتَّى گَاءَ رَسُولُ-وَ طَيَّبْنَا لَكَ مَا أَخَذْتَهُ مِنَّا-الْخُبْزَ

ارْدُدْ فَت-وَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ لَكَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَتَاكَ بِالْفَرَجِ-بْنِ الْحُسَيْنِ ع
مَتالٍ وَ بَتاعَ الرَّگُتلُ اللُّؤْلُتؤَتَيْنِ بِ-فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُتهُ غَيْرُنَتا-إِلَيْنَا طَعَامَنَا
.وَ حَسُنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَالُهُ-قَضَى مِنْهُ دَيْنَهُ-عَظِيمٍ

.3-367أمالی الصدوق -(1)•
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لَهُمَنْ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَکَةٍ فَهُوَ 
يرِهِ« 2»-32341-5• كَرِيُّ ع فِتی تَفْستِ فِتی الْحَسَنُ بْنُ عَلِتیَ الْعَستْ

مَكَةً تَرَى ستَ فَوَگَتدَ فِيهَتا أَرْبَعَتةَ -حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ رَگُلًتا فَقِيتراً اشتْ
ولِ اللَّتهِ ص-گَوَاهِرَ -وَ گَتاءَ تُجَّتارٌ غُرَبَتاءُ-ثُمَّ گَاءَ بِهَا إِلَتى رَستُ

كَتةَ فَقَالَ الرَّگُلُ مَا كَانَ أَعْظَتمَ بَرَ-فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِأَرْبَعِمِاىَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ
ولُ اللَّتهِ ص-سُوقِیَ الْيَوْمَ هَتذَا بِتَتوْقِيرِكَ-يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَتالَ رَستُ

ولِ اللَّتهِ وَ « 1»وَ تَتوْقِيرِكَ -مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّتهِ ص عَلِيّتاً أَخَتا رَستُ
.وَ رِبْحُ عَمَلِكَ الَّذِي عَمِلْتَهُ-وَ هُوَ عَاگِلُ ثَوَابِ اللَّهِ لَكَ-وَصِيَّهُ

.357-604( عليه السالم)تفسير اسمام العسكري -(2)•
. فی المصدر تعظيمك-(1)•
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الدليل على مملکية الحيازة
از إنما الدليل على مملكية الحيتازة للمباحتات األصتلية هتو اإلرتكت•

.و السيرة العقالىيةالعقالىی
.و هما س يعتبران أكثر من العنصر المادي فی الحيازة•

حستب و و لو سلمنا اعتبار العنصر المعنوي فقصد الحيتازة معتبترة ف•
.يكفی القصد التبعی بل التقديري
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الدليل على مملکية الحيازة
كاً لته لذا س يري العقالء من يجد فی گوف حيوان مشترى شيواً ، مال•

ه حكتم و لذا يثبت لت. بل هو للبايع أو لمن اشتري منه البايع و هكذا
.اللقطة
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الدليل على مملکية الحيازة
وَ وَگَدَ مَالًا فِی گَوْفِ سَمَكَةٍ فَهُتمَنْ »نعم ورد فی بعض األحاديث أن •

 يعرف لكن س يمكن األخذ بإطالقها لبطالنه كما فيما لو وگد ماسً« لَهُ
ة فتی صاحبه بشخصه مع أن أكثرها ضتعيف ستنداً و القضتية المرويت

عل المشتتري الرواية المعتبرة قضية فی واقعة وقعت فی بنی إسراىيل ل
.تأملفكان يعلم أن البايع ليس مالكاً و أن الدرة كانت هنا عن معجزة 

و على أي حال هذة الروايات س يمكن أن تكون رادعتاً لالرتكتاز و •
.السيرة
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اقسام حيازت 
و بحث فی تملك الشتخ  لمتا يحتوزه المتبترع أو الوكيتل أ( 13)•

األگير
:يمكن تصنيف البحث إلى گهات ثالث•

فيما إذا حاز الفرد آلخر تبرعا، دون وكالتة أو إگتارة،: الجهة األولى•
فهل يملك اآلخر أو س؟
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اقسام حيازت 
تعقهل إضهافة الجواب على هذا يجب أن يكتون بعتد الفتران عتن و •

، الحيازة بوجه ما إلى غير المباشر
الء الغير و ذلك بأن يقصد المباشر اسستيالء على مال، تمهيدا سستيو •

الشخ  انتفاعه به، فتكون حيازة المباشر للمال ذات إضافة إلى ذلك
ه لمتال ، فيتجه السؤال عن تملك المحاز لمحاز لهتجعله يوصف بأنه 

.المحاز
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اقسام حيازت 
تمتل الجواب بالنفی؛ و ذلك لعدم وگود شی ء من العناصر التتی يحو •

د إگارة فقهيا، أنها تبرر تملك غير الحاىز لما يحوزه من أموال، بال عق
. و س وكالة

س نفس الحيازة إنما تبرر ملكية الحاىز س غيتره، و المحتاز لته لتيو •
بب مجرد السحاىزا، فال يوگد باإلضافة إليه سبب الملكية، سواء كان 

الحيهازة التهي ، أو المظههر المهادی لهها: ، أيممارسة عملية الحيازة
لتى كتال فع. یمارسها الحائز بشکل هادف و بقصد االنتفاع بما یحهوز

حازهتا التقديرين س يوگد مبرر لتملك المحاز له، تلك الثروة التتی
.غيره
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اقسام حيازت 
با على األساس األول، الذي يجعل من الجانب المادي للحيازة سبأما •

كتسب عتن كافيا للملكية، فألن المحاز له لم يصدر منه أي استيالء، لي
طريقه الملكية، 

ر أساسی أما على األساس الثانی، فكذلك أيضا، ألن اسستيالء عنصو •
.فی السبب المملك على أي حال، و هو س يوگد فی المحاز له
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اقسام حيازت 
د أن الحتاىز المباشتر، التذي قصت: قصارى الفترق بتين األساستينو •

ب بالحيازة غيره، يملك المال المحاز على األساس األول، ألن الجانت
المادي من الحيازة قد تحقق منه، و أمتا علتى األستاس الثتانی فتال 

.يملكه
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اقسام حيازت 
كيتل فيما إذا وكّل فرد غيره فی الحيتازة لته، فحتاز الو: الثانيةالجهة •

. و هذا هو نفس الفرل السابق، مع زيادة فرل الوكالة. لموكله
ركز الكالم الفران عن عدم تملك المحاز له فی الفرل السابق، يتفبعد •

روات هنا فی سببية الوكالة لتملك الموكل لما يحتوزه الوكيتل متن ثت
.الطبيعة

ل ینتسب فعل الوكيأن : و ما يمكن أن يقال فی تبرير هذه السببية هو•
ما يكون ، كحيازة الوكيل حيازة للموكل، فتكون بالوكالة إلى الموكل

.نسبة إلى الموكلبيع الوكيل بيعا لموكله، فيتم بذلك سبب الملكية بال
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اقسام حيازت 
، إنمتا أن انتساب فعل الوكيل إلى الموكتل: الجواب على هذا البيانو •

هو فی األمور اسعتباريتة كتالبيع و الهبتة و اإلگتارة س فتی األمتور
دق علتى الموكتل فبالوكالة يص. التكوينية، التی يكون انتسابها تكوينيا

أنه باع كتابه، إذا باعه وكيله، 
ألن لكن س يصدق عليه أن زار فالنا، إذا وكل شخصا فتی زيارتته،و •

البتاىع، فإنته انتساب الزيارة للزاىر تكوينی، بخالف انتساب البيع إلى
. اعتباري قابل للتوسعة عرفا بالوكالة

، التتی سههي مهن نهوع الزیهارة، خارجيهااستيالءالحيازة بوصفها و •
.بيع و الهبةتنتسب إلى غير الزاىر بمجرد الوكالة، و ليست من قبيل ال
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اقسام حيازت 
إن صحة الوكالتة فتی األمتور اسعتباريتة: على هذا األساس نقولو •

اعتدة، و المشروعة بأدلتها، كالبيع و نحوه من المعامالت، على وفق الق
-المالتكيكفی فيها نفس األدلة األولية العامة كدليل صحة البيع متن

كيل إلى تأدی إلى انتساب بيع الونظرا إلى أنها -الوكالة، ألن -مثال
تحقق بذلك مصداقا إلطالق التدليل األولتی، التدال علتى-الموكل

.وكالةصحة البيع، بال حاگة إلى دليل شرعی خاص يدل على صحة ال
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اقسام حيازت 
ق ، فحيث إن مجترد الوكالتة س يحقتغير األمور االعتباریةأما فی و •

نزيتل عمتل صحة الوكالة و تفتحتاج التكوينی، فی  اسنتساب توسعة 
و س ،دليتل ختاصالوكيل منزلة عمل الموكل فی اآلثار الشرعية إلى 

.ابهايكفی الدليل األولی، الدال على ترتب تلك اآلثار على أسب

ترتتب ، فاألصل يقتضی عدمال إطالق في أخبار الوكالةو حيث إنه •
م یقهم مها لهآثار فعل الموكل على فعل الوكيل فی األمور التكوينيتة، 

الحيتازة و فی باب. من قبل الشارعالتعبدیالتنزیلدليل خاص على 
.«1»لم يقم دليل خاص من هذا القبيل، فتلغو الوكالة فيها 
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اقسام حيازت 
•______________________________

نزیهل إلى تفی گميع األمور اسعتبارية، مرد الوكالة إن : فإن قيل( 1)
. فعل الوكيل منزلة فعل الموكل

. إسناد بيع الوكيل إلى الموكل، إنما هو باعتبار هذا التنزيلو •
يع، أم فی أي مورد، ستواء كتان اعتباريتا كتالبصحة الوكالة فتتوقف •

بتتداىی أو الشترعی اسالتنزیلتكوينيا كالحيازة، على قيام دليل على 
. التنزيل العقالنی الممضی شرعا

يتع ، الدالتة علتى صتحة بال یکفي التمس  بنفس األدلهة األوليهةو •
.المالك، أو على التملك بالحيازة

727: اقتصادنا؛ ص



104

اقسام حيازت 
بتين األمتور اسعتباريتة و التكوينيتة، متن حيتث-إذن-فترقفال •

ستا أو اسحتياج إلى دليل آخر علتى ثبتوت التنزيتل الشترعی تأسي
.إمضاء

727: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
ىية، إن تصحيح الوكالة فی متوارد األمتور اسعتباريتة و اإلنشتا: قلنا•

زلتة فعتل كالبيع و نحوه، ليس بمالك تنزيل فعتل الوكيتل و بيعته من
، باریهةفي موارد الوكالة في األمور االعتالموكل و بيعه؛ و ذلك ألننا 

إذا بيتع ؛ فحقيقةالبيع الصادر من الوكيل إلى المالك صحة إسناد نرى 
: نقولبعت داري، و لنا أن: دار زيد من قبل وكيله، صح لزيد أن يقول

. زيد باع داره

727: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
أثره أنه ، غايةفعل الوكيل منزلة فعل الموكلتنزیل أن : من الواضحو •

يكون حاكما على الدليل األولی، الدال علتى صتحة بيتع المالتك، و
ال و ومتة، موسعا لموضوعه، و مدرگا لبيع الوكيل فيه بالتعبتد و الحك

عة فهي التوسه، ألن بتاب یوجب صحة إسناد البيع إلى المال  حقيقة
، كما هتو و اسستعمالالتوسعة في دائرة اإلسناد غير باب دائرة الحکم

. الحال فی ساىر موارد األدلة الحاكمة
حح ، س يصت-متثال-الدال على تنزيل اسحتمال منزلة العلتمفالدليل •

.لعلمإسناد العلم إلى الشاك حقيقة، و إن أوگب توسعة داىرة أحكام ا

727: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
ن باب أن تصحيح الوكالة فی األمور اسعتبارية ليس م: هكذا نعرفو •

ة اسستتعمال التنزيل، ألن التنزيل س يصحح اإلسناد و التوسعة فی داىر
حقيقة، فال بتد متن اسلتتزام بوگته فتی معنتى الوكالتة فتی األمتور 

الوكيتل اسعتبارية، يلتوم مع ما هو المرتكز عرفا من صحة إسناد بيع
. إلى المالك حقيقة

727: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
إلهى-باالرتکهاز العرفهي-مرد التوكيهلأن يكون : هذا الوگه هوو •

.إنشاء مضمون المعاملة على سبيل التعليق
ر بيع الوكيتل إنشاء بيعها على تقدي: فتوكيل المالك فی بيع داره، معناه•

ی نفس إنشاء للدار، بحيث يكون إنشاء المالك للبيع فعليا و متضمنا ف
. ع من الوكيلالتوكيل باسرتكاز، و يكون المنشأ معلقا على حصول البي

صتول فعلى هذا يصح إسناد البيع حينوذ إلى المالك حقيقتة، عنتد ح
.البيع من الوكيل

727: اقتصادنا؛ ص



109

اقسام حيازت 
و نحتوه متن إن التعليق فی المنشأ يوگب البطالن فی البيع: قيلفإن •

.المعامالت
، و إنما دليلته إن كون التعليق موگبا للبطالن، ليس له دليل لفظی: قلنا•

ة إما اإلگماع التعبدي على ذلك، و إما أن المعاملة المعلق: أحد أمرين
ا فتی فی مقام اإلنشاء مخالفة لالرتكتاز العرفتی، التذي يصتبح ستبب

رين و كتال األمت. عنها-«هُ الْبَيْعَٰ  أَحَلَّ اللّ»نظير -انصراف المطلقات
غير موگود فی هذا التعليق، الذي فسرنا به الوكالة؛ 

727: اقتصادنا، ص



110

اقسام حيازت 
اإلگماع، فهو منعقد على صتحة الوكالتة بمعناهتا اسرتكتازي، و أما •

،أن المعنى اسرتكازي يتضمن التعليق: المفرول
. و أما اسرتكاز فهو على طبقه س على خالفه فی المقام•

727: اقتصادنا، ص



111

اقسام حيازت 
حيح متا إذا اتضح معنى التوكيل بالنحو الذي قررناه، تبتين أن الصتو •

ا التمسك أن صحة الوكالة فی األمور اسعتبارية يكفی فيه: ذكرناه، من
حاگة بنفس األدلة األولية، الدالة على صحة بيع المالك و نحوه، دون

. إلى دليل خاص على الصحة أو التنزيل
إن األمتر خالفا لذلك الوكالة فی األمور التكوينية، كالحيازة مثال؛ فو •

يك اإلنشاء عن حيث إنه ليس إنشاىيا و س يتصور فيه تفك-التكوينی
. گتوه، فال يتصور صدوره من نفس الموكل، بأي وگه من الو-المنشأ

لتى فعتل و حينوذ فنحتاج فی ترتيب آثار فعل الشخ  و حيازتته ع
(من المؤلف. )وكيله و حيازته، إلى دليل خاص على التنزيل

727: اقتصادنا، ص
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حيازة الوكيل
ير بيتع ان الوكالة فی البيع ليست إنشتاء مضتمون البيتع علتى تقتد. أ•

:الوكيل، لوگهين
الوگدان العقالىی يرفضه1.
س قبول للعقد و لو تعليقياً 2.

وكتل و هتذا فصحة الوكالة تكون نتيجة تنزيل فعل الوكيل منزلة الم•
يتحقق فی موارد الحيازة ايضاً




