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اکبرفقه2-7-98
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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مالكيتاقسام 

مالكيت

حقيقى

اعتبارى
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به جهت مورد آناقسام مالكيت

اقسام مالكيت
به جهت مورد 

آن

مالكيت اشياى خارجى. 1

مالكيت منافع وفوائد. 2

مالكيت اعضا و اندام هاى بدن. 3

مالكيّت كار. 4

116مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالكيتاقسام 
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

116مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالكيتاقسام 

مالكيّت 

خصوصى

دولتى   

عمومى
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مالكيتاقسام 

مالكيّت 

خصوصى   

دولتى   

عمومى

مالكيت تمام . أ
مردم

مالكيت جميع . ب
مسلمانان

مالكيت گروهى. ج
از مسلمانان   
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اسباب مالكيّت خصوصى

مالكيّت 
خصوصى

مالكيّت 
(ىابتداي)اوليه

مالكيت 
(الىانتق)ثانويه
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اسباب مالكيّت خصوصى

مالكيّت خصوصى

مالكيّت 
(ابتدايى)اوليه

يدا نسبت به چيزى پ
شود، كه قبل از مى

آن در تملّك كسى
نبوده است

مالكيت 
(انتقالى)ثانويه

دا تعلّق به مالى پي
كند كه قبل از آنمى

مملوك بوده است

114مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسباب مالكيّت خصوصى

ت اسباب مالكيّ 
خصوصى

مالكيت 
ابتدايى

مالكيت 
انتقالى

114مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسباب مالكيّت خصوصى

ت اسباب مالكيّ 
خصوصى

مالكيت 
ابتدايى

حيازت

كار
مالكيت 
انتقالى
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اسباب مالكيّت خصوصى

ت اسباب مالكيّ 
خصوصى

مالكيت 
ابتدايى

حيازت

كار

الىمالكيت انتق

اسباب ارادى

اسباب قهرى

114مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسباب مالكيّت خصوصى

اسباب مالكيّت 
خصوصى

مالكيت ابتدايى

حيازت

كار

مالكيت انتقالى

عقود و ايقاعاتاسباب ارادى

اسباب قهرى

ارث

ارتداد

رسيدن اموال به حد 
نصاب خمس وزكات

114مكتب 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 

114مكتب 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  تحرا زمينى، درخت

.هاى طبيعىها ويشمهودشت، آب درياها، دريايه

114مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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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

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

:شده است

114مكتب 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 ا طيادى باشد 

(.6، ص 2الفقاهة، ج 

125مكتب 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

125مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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حيازت
ين حديث موثق سكونى از امام  ادق 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 

126مكتب 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 عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَتنْ أَبِيتهِ « 4»-29824-1•

:  ع قَالَعَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَأَخَتذَهُ فَجَاءَ رَگُلٌ-فِي 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 فتي الحتديث 6-223-6الكافي -(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 ياتي ما يدل عليه 37و 36تقدم في البابين -(6)•

. من أبواب اللقطة15في 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 حا ل متى» منقول
(.239)كننده قصد تملّك نكرده باشد

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

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

126مكتب 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، بخت  يهتارم، مترورى. (كنيمتفصيل بازگو مى
)امكانات و اختيارات دولت

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

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

126مكتب 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 . شتود ورت، 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

126مكتب 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  در 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  در، اقتصادنا،    

127مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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الحيازة

الحيازة

العنصر 
المادي

العنصر 
المعنوي

قصد الحيازة

قصد التملك
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الدليل على مملكية الحيازة
از إنما الدليل على مملكية الحيتازة للمباحتات األ تلية هتو ا رتكت•

.و السيرة العقالىيةالعقالىي
.و هما س يعتبران أكثر من العنصر المادي في الحيازة•

حستب و و لو سلمنا اعتبار العنصر المعنوي فقصد الحيتازة معتبترة ف•
.يكفي القصد التبعي بل التقديري
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الدليل على مملكية الحيازة
كاً لته لذا س يري العقالء من يجد في گوف حيوان مشترى شيئاً ، مال•

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

 يعرف لكن س يمكن األخذ بإطالقها لبطالنه كما فيما لو وگد ماسً« لَهُ
ة فتي  احبه بشخصه مع أن أكثرها ضتعيف ستنداً و القةتية المرويت

عل المشتتري الرواية المعتبرة قةية في واقعة وقعت في بني 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 في 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؟

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
تعقلل ضالا ة الجواب على هذا يجب أن يكتون بعتد الفتران عتن و •

، الحيازة بوجه ما ضلى 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 يو ف بأنه 

.المحاز

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
تمتل الجواب بالنفي؛ و ذلك لعدم وگود شي ء من العنا ر التتي 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 با ضافة إليه سبب الملكية، سواء كان 

الحيلازة التل  ، أو المظهلر الملادی لهلا: ، أيممارسة عملية الحيازة
لتى كتال فع. يمارسها الحائز بشكل هادف و بقصد االنتفاع بما يحلوز

حازهتا التقديرين س يوگد مبرر لتملك المحاز له، تلك الثروة التتي
.غيره

725: اقتصادنا؛ ص
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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 أساسي أما على األساس الثاني، فكذلك أيةا، ألن اسستيالء عنصو •
.في السبب المملك على أي حال، و هو س يوگد في المحاز له

725: اقتصادنا؛ ص



36

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 الثتاني فتال 

.يملكه

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
كيتل فيما إذا وكّل فرد غيره في الحيتازة لته، فحتاز الو: الثانيةالجهة •

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

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

ل ينتسب  عل الوكيأن : و ما يمكن أن يقال في تبرير هذه السببية هو•
ما يكون ، كحيازة الوكيل حيازة للموكل، فتكون بالوكالة ضلى الموكل

.نسبة إلى الموكلبيع الوكيل بيعا لموكله، فيتم بذلك سبب الملكية بال

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
، إنمتا أن انتساب فعل الوكيل إلى الموكتل: الجواب على هذا البيانو •

هو في األمور اسعتباريتة كتالبيع و الهبتة و ا گتارة س فتي األمتور
دق علتى الموكتل فبالوكالة يص. التكوينية، التي يكون انتسابها تكوينيا

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

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

، التتي سهل  ملن نلوع الزيلارة، خارجيلااستيالءالحيازة بوصفها و •
.بيع و الهبةتنتسب إلى غير الزاىر بمجرد الوكالة، و ليست من قبيل ال

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
إن  حة الوكالتة فتي األمتور اسعتباريتة: على هذا األساس نقولو •

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

كيل ضلى تؤدی ضلى انتساب بيع الونظرا إلى أنها -الوكالة، ألن -مثال
تحقق بذلك مصداقا  طالق التدليل األولتي، التدال علتى-الموكل

.وكالة حة البيع، بال حاگة إلى دليل شرعي خاص يدل على  حة ال
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اقسام حيازت 
ق ، فحيث إن مجترد الوكالتة س يحقتغير األمور االعتباريةأما في و •

نزيتل عمتل  حة الوكالة و تفتحتاج التكويني، في  اسنتساب توسعة 
و س ،دليتل ختاصالوكيل منزلة عمل الموكل في اآلثار الشرعية إلى 

.ابهايكفي الدليل األولي، الدال على ترتب تلك اآلثار على أسب

ترتتب ، فاأل ل يقتةي عدمال ضطالق    أخبار الوكالةو حيث إنه •
م يقلم ملا للآثار فعل الموكل على فعل الوكيل في األمور التكوينيتة، 

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

نزيلل ضلى تفي گميع األمور اسعتبارية، مرد الوكالة إن : فإن قيل( 1)
.  عل الوكيل منزلة  عل الموكل

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

بتتداىي أو الشترعي اسالتنزيلتكوينيا كالحيازة، على قيام دليل على 
. التنزيل العقالني الممةي شرعا

يتع ، الدالتة علتى  تحة بال يكف  التمسك بنفس األدللة األوليلةو •
.المالك، أو على التملك بالحيازة
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اقسام حيازت 
بتين األمتور اسعتباريتة و التكوينيتة، متن حيتث-إذن-فترقفال •

ستا أو اسحتياج إلى دليل آخر علتى ثبتوت التنزيتل الشترعي تأسي
.إمةاء
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اقسام حيازت 
ىية، إن تصحيح الوكالة في متوارد األمتور اسعتباريتة و ا نشتا: قلنا•

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

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

. زيد باع داره
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اقسام حيازت 
أثره أنه ، غاية عل الوكيل منزلة  عل الموكلتنزيل أن : من الواضحو •

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

عة  ل  التوسل، ألن بتاب يوجب صحة ضسناد البيع ضلى المالك حقيقة
، كما هتو و اسستعمالالتوسعة    دائرة اإلسناد غير باب دائرة الحكم

. الحال في 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
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اقسام حيازت 
ن باب أن تصحيح الوكالة في األمور اسعتبارية ليس م: هكذا نعرفو •

ة اسستتعمال التنزيل، ألن التنزيل س يصحح ا سناد و التوسعة في داىر
حقيقة، فال بتد متن اسلتتزام بوگته فتي معنتى الوكالتة فتي األمتور 

الوكيتل اسعتبارية، يلتئم مع ما هو المرتكز عرفا من  حة إسناد بيع
. إلى المالك حقيقة
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اقسام حيازت 
ضللى-باالرتكلاز العر ل -مرد التوكيللأن يكون : هذا الوگه هوو •

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

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

صتول فعلى هذا يصح إسناد البيع حينئذ إلى المالك حقيقتة، عنتد ح
.البيع من الوكيل
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اقسام حيازت 
و نحتوه متن إن التعليق في المنشأ يوگب البطالن في البيع: قيلفإن •

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

ة إما ا گماع التعبدي على ذلك، و إما أن المعاملة المعلق: أحد أمرين
ا فتي في مقام ا نشاء مخالفة لالرتكتاز العرفتي، التذي يصتبح ستبب

رين و كتال األمت. عنها-«هُ الْبَيْعَٰ  أَحَلَّ اللّ»نظير -انصراف المطلقات
غير موگود في هذا التعليق، الذي فسرنا به الوكالة؛ 
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اقسام حيازت 
ا گماع، فهو منعقد على  تحة الوكالتة بمعناهتا اسرتكتازي، و أما •

،أن المعنى اسرتكازي يتةمن التعليق: المفرول
. و أما اسرتكاز فهو على طبقه س على خالفه في المقام•
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اقسام حيازت 
حيح متا إذا اتةح معنى التوكيل بالنحو الذي قررناه، تبتين أن الصتو •

ا التمسك أن  حة الوكالة في األمور اسعتبارية يكفي فيه: ذكرناه، من
حاگة بنفس األدلة األولية، الدالة على  حة بيع المالك و نحوه، دون

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

يك ا نشاء عن حيث إنه ليس إنشاىيا و س يتصور فيه تفك-التكويني
. گتوه، فال يتصور  دوره من نفس الموكل، بأي وگه من الو-المنشأ

لتى فعتل و حينئذ فنحتاج في ترتيب آثار فعل الشخ  و حيازتته ع
(من المؤلف. )وكيله و حيازته، إلى دليل خاص على التنزيل
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حيازة الوكيل
ير بيتع ان الوكالة في البيع ليست إنشتاء مةتمون البيتع علتى تقتد. أ•

:الوكيل، لوگهين
الوگدان العقالىي يرفةه1.
س قبول للعقد و لو تعليقياً 2.

وكتل و هتذا فصحة الوكالة تكون نتيجة تنزيل فعل الوكيل منزلة الم•
يتحقق في موارد الحيازة ايةاً
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اقسام حيازت 
ل يملك فيما إذا استأگر فرد غيره لحيازة المباحات، فه: الثالثةالجهة •

المستأگر ما يحوزه األگير أو س؟
:و هذه الجهة يمكن تقسيمها إلى فرعين•
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اقسام حيازت 

استأجر فرد غيره 
لحيازة المباحات

تعلقت اإلجارة 
بحصة خاصة من 

الحيازة

تعلقت اإلجارة 
بطبيعي الحيازة
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اقسام حيازت 

استأجر فرد غيره 
لحيازة المباحات

ة تعلقت اإلجارة بحص
خاصة من الحيازة

أن األجير يحقق 
حصة أخرى من 

الحيازة

أن األجير يحوز 
للمستأجر وفقا لما

استأجره عليه
تعلقت اإلجارة 
بطبيعي الحيازة
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اقسام حيازت 

استأجر فرد غيره 
لحيازة المباحات

ة تعلقت اإلجارة بحص
خاصة من الحيازة

أن األجير يحقق 
حصة أخرى من 

الحيازة
، كما إذا حاز لنفسه

أن األجير يحوز 
للمستأجر وفقا لما

استأجره عليه
تعلقت اإلجارة 
بطبيعي الحيازة
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اقسام حيازت 
فيما إذا تعلقت ا گارة بحصة خا ة متن الحيتازة، و هتي : أحدهما•

هتذه حيازة األگير للمستأگر، بحيث يملك المستأگر علتى األگيتر
.الحصة من العمل

.ما إذا تعلقت ا گارة بطبيعي الحيازة: و الفرع اآلخر•
أما الفرع األول، و هو متا إذا تعلقتت ا گتارة بالحيتازة للمستتأگر، •

از يفرل أن األگير يحقق حصة أخرى من الحيازة، كما إذا حت: فتارة
.ه عليهيفرل أنه يجوز للمستأگر وفقا لما استأگر: لنفسه، و أخرى
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اقسام حيازت 

استأجر 
فرد غيره 
لحيازة 
المباحات

تعلقت 
اإلجارة 
بحصة 

خاصة من 
الحيازة

أن األجير 
يحقق 
حصة 

أخرى من 
الحيازة

، كما إذا 
هحاز لنفس

ال ريب في
عدم تملك 
المستأجر 
لما حازه 

األجير

أن األجير 
يحوز 

للمستأجر
وفقا لما 
استأجره 

عليه

تعلقت 
اإلجارة 
بطبيعي 
الحيازة
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اقسام حيازت 
گير، الفرل األول س ريب في عدم تملك المستأگر لما حازه األففي •

ى عقتد وقعت منه ليست مملوكة له، و س مستندة إلتالحيازة  التي ألن 
.ا گارة، ليتوهم ملكيته لنتاىجها
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اقسام حيازت 

استأجر 
فرد غيره 
لحيازة 
المباحات

تعلقت 
اإلجارة 
بحصة 

خاصة من 
الحيازة

أن األجير 
يحقق 
حصة 

أخرى من 
الحيازة

، كما إذا 
هحاز لنفس

ال ريب في
عدم تملك 
المستأجر 
لما حازه 

األجير

أن األجير يحوز للمستأجر وفقا لما
استأجره عليه تعلقت 

اإلجارة 
بطبيعي 
الحيازة
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اقسام حيازت 

استأجر 
فرد غيره 
لحيازة 
المباحات

تعلقت 
اإلجارة 
بحصة 

خاصة من 
الحيازة

أن األجير 
يحقق 
حصة 

أخرى من 
الحيازة

، كما إذا 
هحاز لنفس

ال ريب في
عدم تملك 
المستأجر 
لما حازه 

األجير

ا أن األجير يحوز للمستأجر وفقا لم
استأجره عليه

تعلقت 
اإلجارة 
بطبيعي 
الحيازة

ر عقد اإلجارة هل يكون سببا لتملك المستأج
الثروة الطبيعية التي يحوزها أجيره؟
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اقسام حيازت 

استأجر 
فرد غيره 
لحيازة 
المباحات

تعلقت 
اإلجارة 
بحصة 

خاصة من 
الحيازة

أن األجير 
يحقق 
حصة 

أخرى من 
الحيازة

، كما إذا 
هحاز لنفس

ال ريب في
عدم تملك 
المستأجر 
لما حازه 

األجير

أن األجير يحوز للمستأجر وفقا لما
استأجره عليه

تعلقت 
اإلجارة 
بطبيعي 
الحيازة

أجر عقد اإلجارة هل يكون سببا لتملك المست
الثروة الطبيعية التي يحوزها أجيره؟
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اقسام حيازت 
أما الفرل الثتاني متن الفترع األول، و هتو متا إذا حتاز األگيتر و •

قيها عن للمستأگر وفقا لعقد ا گارة، فليس هناك ما يميزه بالبحث ف
 يوگتد الفرع الثاني، و هو ما إذا تعلقت ا گارة بطبيعي الحيازة، إذ س
حوزهتا فيه ما يحتمل كونه مبتررا لتملتك المستتأگر للثتروة التتي ي

ر بتأن المستتأگ: األگير، إس عقد ا گارة، فلو قيل في هتذا الفترل
و هتذا . يملك ما يحوزه أگيره، فإنما ذلك على أساس عقد ا گارة

.األساس بنفسه ثابت في الفرع الثاني أيةا
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اقسام حيازت 
، و عتن هكذا يجب تركيز البحث عن الفرل الثاني من الفرع األولو •

الفرع الثاني في هذه النقطة، 
أن عقد ا گارة هل يكتون ستببا لتملتك المستتأگر الثتروة : هيو •

؟الطبيعية التي يحوزها أگيره
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اقسام حيازت 
و دوره الملدلو  االبتلدائ  لعقلد اإلجلارة أن : من الواضتح فقهيتاو •

الستكنى ، كمنح المستأجر ملكية منفعة العين المسلتأجرة: األ يل هو
. في استئجار العاملمنفعة األجيرفي إگارة الدار، و 

ية اسنتفاع عمله بما هو حيثية قاىمة به، كقيام حيث: منفعة األگير هيو •
.بالسكنى بالدار المستأگرة
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اقسام حيازت 
أن متا يملكته المستتأگر بصتورة: هذا يعني في موضتوع البحتثو •

. هحيازته بما هي منفعة قاىمة ب: رىيسية، إنما هو فعل األگير، أي
، فهتو إن كتان يملكته -الثروة المحتازة: أي-أما موضوع الحيازةو •

ن المستأگر، فليس ذلك مدلوس مباشترا لعقتد ا گتارة، بتل س بتد أ
يازة يلتزم يكون نتيجة لتملكه للحيازة، كما إذا افترضنا أن تملك الح

.المال المحاز: منه فقهيا تملك موضوعها، أي
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اقسام حيازت 

: و هكذا يتعين علينا أن نبحث هذه الناحية فقهيا، لكي نرى•

تملك الحيتازة هتل يكتون ستببا أو أن •
مالزما بلون متن األلتوان لتملتك المتال 

؟المحاز
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اقسام حيازت 
هتذه  ريتر على الصعيد الفقهي عدة أمور يمكن اسستناد إليها فتي تبو •

ير، ستبب أن ملكية المستأگر لحيازة األگ: ، و اسستدسل علىالسببية
. في تملكه لما يحوزه األگير من أموال

:هي كما يليو •
و غيتره، متن أن المحتاز ( الجواهر)ما هو المعروف في كتاب : األول•

تبتع نتيجة للحيازة التي يملكها المستتأگر، فيملتك المتال المحتاز ب
.ملكيته للحيازة، ألن الذي يملك األ ل يملك نتاىجه
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اقسام حيازت 
:هذا الدليل يبين ببيانينو •
أن المال المحاز نماء لعمل الحيازة المملوك للمستأگر، فهتو: أحدهما•

كيتته كنماء الشجرة، فكما أن مالك الشجرة يملك ثمرتهتا بستبب مل
غابة، للشجرة، كذلك المستأگر يملك الخشب الذي حازه أگيره من ال

بسبب ملكيته للحيازة التي مارسها األگير 
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اقسام حيازت 
ك أن الحيازة كالخياطة، فكما أن أثر الخياطة مملتوك بملت: اآلخرو •

بملك الخياطة، كذلك أثر الحيازة بعد گعل الشارع لها سببا، مملوك
. الحيازة

عينا، غيتر فتارق، ألن منفعتة كتل: هيئة، و أخرى: كون األثر تارةو •
.شي ء بحسبه
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