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(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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الحيازة

الحيازة

العنصر 
المادي

العنصر 
المعنوي

قصد الحيازة

قصد التملك
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اقسام حيازت 

اقسام حيازت

شخصى براى خود حيازت كند

ندشخصى براى ديگرى تبرعا حيازت ك

شخصى به عنوان وكيل از سوى ديگرى
حيازت كند

شخصى به عنوان أجير از سوى ديگرى 
حيازت كند

126مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اقسام حيازت 

اقسام حيازت

شخصى براى خود 
حيازت كند

بدون شك موجب 
مالكيت اوست

شخصى براى 
ت ديگرى تبرعا حياز

كند

خود حيازت كننده 
شودمالك مى

شخصى به عنوان 
وكيل از سوى 

ديگرى حيازت كند

موّكل مالك خواهد 
شد

شخصى به عنوان 
أجير از سوى 

ديگرى حيازت كند

( هاجير كنند)مستأجر 
مالك مال حيازت 
شده، خواهد بود

126مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اقسام حيازت 
ل يملك فيما إذا استأجر فرد غيره لحيازة المباحات، فه: الثالثةالجهة •

المستأجر ما يحوزه األجير أو ال؟
:و هذه الجهة يمكن تقسيمها إلى فرعين•

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

استأجر فرد غيره 
لحيازة المباحات

تعلقت اإلجارة 
بحصة خاصة من 

الحيازة

تعلقت اإلجارة 
بطبيعي الحيازة

 728: اقتصادنا، ص
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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

 728: اقتصادنا، ص
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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

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
فيما إذا تعلقت اإلجارة بحصة خاصة منن الحينازة، و هن  : أحدهما•

هنذه حيازة األجير للمستأجر، بحيث يملك المستأجر علنى األجينر
.الحصة من العمل

.ما إذا تعلقت اإلجارة بطبيع  الحيازة: و الفرع اآلخر•
أما الفرع األول، و هو منا إذا تعلقنت اإلجنارة بالحينازة للمسنتأجر، •

از يفرض أن األجير يحقق حصة أخرى من الحيازة، كما إذا حن: فتارة
.ه عليهيفرض أنه يجوز للمستأجر وفقا لما استأجر: لنفسه، و أخرى

 728: اقتصادنا، ص
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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

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
جير، الفرض األول ال ريب ف  عدم تملك المستأجر لما حازه األفف  •

ى عقند وقعت منه ليست مملوكة له، و ال مستندة إلنالحيازة  الت  ألن 
.اإلجارة، ليتوهم ملكيته لنتائجها

 729: اقتصادنا، ص
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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

 728: اقتصادنا، ص
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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؟

 728: اقتصادنا، ص
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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؟

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
أما الفرض الثنان  منن الفنرع األول، و هنو منا إذا حناز األجينر و •

قيها عن للمستأجر وفقا لعقد اإلجارة، فليس هناك ما يميزه بالبحث ف
 يوجند الفرع الثان ، و هو ما إذا تعلقت اإلجارة بطبيع  الحيازة، إذ ال
حوزهنا فيه ما يحتمل كونه مبنررا لتملنك المسنتأجر للثنروة التن  ي

ر بنأن المسنتأج: األجير، إال عقد اإلجارة، فلو قيل ف  هنذا الفنرض
و هنذا . يملك ما يحوزه أجيره، فإنما ذلك على أساس عقد اإلجارة

.األساس بنفسه ثابت ف  الفرع الثان  أيضا

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
، و عنن هكذا يجب تركيز البحث عن الفرض الثان  من الفرع األولو •

الفرع الثان  ف  هذه النقطة، 
أن عقد اإلجارة هل يكنون سنببا لتملنك المسنتأجر الثنروة : ه و •

؟الطبيعية الت  يحوزها أجيره

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

ي المدلول االبتدائ
لعقد اإلجارة 

منح المستأجر 
منفعةملكية 

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

ي المدلول االبتدائ
لعقد اإلجارة 

منح المستأجر 
منفعةملكية 

في إجارة 
األعيان

في إجارة 
األشخاص

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

ي المدلول االبتدائ
لعقد اإلجارة 

منح المستأجر 
منفعةملكية 

في إجارة 
األعيان

منفعة العين 
المستأجرة

في إجارة 
األشخاص

منفعة األجير

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

ي المدلول االبتدائ
لعقد اإلجارة 

منح المستأجر 
منفعةملكية 

في إجارة 
األعيان

منفعة العين 
المستأجرة

رة السكنى في إجا
الدار

في إجارة 
األشخاص

منفعة األجير
عمله بما هو 
هحيثية قائمة ب

 729: اقتصادنا، ص



22

اقسام حيازت 
و دوره المدللل  ابتتدلا ل لد دل ارةدا ة أن : من الواضن  فقهيناو •

السنكنى ، كمنح المستأةر ملکية منفدة الدين المسدتأةرة: األصيل هو
. ف  استئجار العاملمنفدة األةيرف  إجارة الدار، و 

ية االنتفاع عمله بما هو حيثية قائمة به، كقيام حيث: منفعة األجير ه و •
.بالسكنى بالدار المستأجرة

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
أن منا يملكنه المسنتأجر بصنورة: هذا يعن  ف  موضنوع البحنثو •

. هحيازته بما ه  منفعة قائمة ب: رئيسية، إنما هو فعل األجير، أي
، فهنو إن كنان يملكنه -الثروة المحنازة: أي-أما موضوع الحيازةو •

ن المستأجر، فليس ذلك مدلوال مباشنرا لعقند اإلجنارة، بنل ال بند أ
يازة يلنزم يكون نتيجة لتملكه للحيازة، كما إذا افترضنا أن تملك الح

.المال المحاز: منه فقهيا تملك موضوعها، أي

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

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

تملك الحينازة هنل يكنون سنببا أو أن •
مالزما بلون منن األلنوان لتملنك المنال 

؟المحاز

 729: اقتصادنا، ص



25

اقسام حيازت 
هنذه  رينر على الصعيد الفقه  عدة أمور يمكن االستناد إليها فن  تبو •

:، و االستدالل علىالسببية

فل أن ملکية المستأةر لحيازة األةير، سبب•
. تملکه لما يحلزه األةير من أملا 

 730: اقتصادنا، ص
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األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 

ملكية 
المستأجر 
لما يحوزه 

األجير

ستأجرالمحاز نتيجة للحيازة التي يملكها الم

حيازة األجير حيازة المستأجر

السيرة العقالئية  

عمومات و إطالقات صحة اإلجارة

قمن آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرز
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األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 

ملكية 
المستأجر
لما يحوزه
األجير

أجرالمحاز نتيجة للحيازة التي يملكها المست

حيازة األجير حيازة المستأجر

اإلجماع 

السيرة العقالئية  

عمومات و إطالقات صحة اإلجارة

من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق
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اقسام حيازت 

:ه  كما يل و •
و غينره، منن أن المحناز ( الجواهر)ما هو المعروف ف  كتاب : األول•

تبن  نتيجة للحيازة الت  يملكها المسنتأجر، فيملنك المنال المحناز ب
.ملكيته للحيازة، ألن الذي يملك األصل يملك نتائجه

 730: اقتصادنا، ص
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األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 

ملكية 
المستأجر
لما يحوزه
األجير

أجرالمحاز نتيجة للحيازة التي يملكها المست

حيازة األجير حيازة المستأجر

اإلجماع 

السيرة العقالئية  

عمومات و إطالقات صحة اإلجارة

من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق
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األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 

ملكية المستأجر لما
يحوزه األجير

ازة المحاز نتيجة للحي
أجرالتي يملكها المست

المال المحاز نماء 
لعمل الحيازة

ل أثر الحيازة بعد جع
الشارع لها سببا، 
مملوك بملك الحيازة
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اقسام حيازت 
:هذا الدليل يبين ببيانينو •
أن المال المحاز نماء لعمل الحيازة المملوك للمستأجر، فهنو: أحدهما•

كيتنه كنماء الشجرة، فكما أن مالك الشجرة يملك ثمرتهنا بسنبب مل
غابة، للشجرة، كذلك المستأجر يملك الخشب الذي حازه أجيره من ال

بسبب ملكيته للحيازة الت  مارسها األجير 

 730: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
ك أن الحيازة كالخياطة، فكما أن أثر الخياطة مملنوك بملن: اآلخرو •

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

عينا، غينر فنار ، ألن منفعنة كنل: هيئة، و أخرى: كون األثر تارةو •
.ش  ء بحسبه

 730: اقتصادنا، ص



33

األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 

ي المحاز نتيجة للحيازة الت
يملكها المستأجر

المال المحاز نماء لعمل 
الحيازة

، رةالثمرة نماء طبيعي للشج
الخشب المحاز فهو و أما 

ليس نماء للحيازة 

ارع أثر الحيازة بعد جعل الش
لها سببا، مملوك بملك 

الحيازة 
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اقسام حيازت 
لمنال البيان األول، فهو غير صحي ، لوضنو  الفنر  بنين نسنبة اأما •

ء طبيدل الثمرة نماالمحاز إلى الحيازة و نسبة الثمرة إلى الشجرة؛ فإن 
بوجنه منن الخشب المحاز فهدل لدين نمداء للحيدازة ، و أما للشجرة

طرة، ال الوجوه، و إنما الذي ينتج عن الحيازة وقوع الخشب تحت السي
. الخشب نفسه

، كثمر أن من يملك شيئا يملك نماءه الطبيدل: اللليل إنما د  علىو •
األشجا  و تيض اللةاج، و أما النماء تدالمدنى المجدازی، الدقی قدل 

.لحيازةيطلق هنا على الخشب المحاز، فال دليل على تملکه تتملك ا

 730: اقتصادنا، ص
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األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 

ي المحاز نتيجة للحيازة الت
يملكها المستأجر

المال المحاز نماء لعمل 
الحيازة

، رةالثمرة نماء طبيعي للشج
الخشب المحاز فهو و أما 

ليس نماء للحيازة 

ارع أثر الحيازة بعد جعل الش
لها سببا، مملوك بملك 

الحيازة 

أثر الخياطة ليس مملوكا 
بنفس عقد اإلجارة

أثر الحيازة ليس هو نفس
الخشب، بل ملكية الخشب



36

اقسام حيازت 
ا بننفس أما البيان الثان  فيرد عليه أوال أن أثر الخياطة ليس مملوكو •

.عقد اإلجارة

 730: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
ا لنه، أن شخصا استأجر الخياط لخياطة قطعة من الصنوف قميصنفلو •

الصوف فهو ال يملك أثر الخياطة، و هو الهيئة الخاصة الت  بها يكون
ته للصوف قميصا، بسبب عقد اإلجارة، و إنما يملك الهيئة بنفس ملكي

ية لجمي  المادة ف  الشرع ه  ملكألن  ملكية الثابتة قبل عقد اإلجارة، 
.ةما يطرأ عليها من هيئات محضة، و ليس للهيئة ملكية مستقل

 730: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
  لهذا لو افترضنا أن قطعة الصنوف ليسنت للمسنتأجر، و إنمنا هنو •

بعقند لشخص آخر أبا  له التصرف فيها، لم يكن المسنتأجر يملنك
لثنوب كهيئنة ا-أن أثر عمل األجير: و هذا يعن . اإلجارة هيئة الثوبية

فن  إنما يكون ملكا للمستأجر، إذا حصل ف  مادة مملوكة له،-مثال
.الدرجة السابقة على عقد اإلجارة

و ف  موض  البحث، حينث إن الخشنب المحناز لنم يكنن مملوكنا •
ثر للمستأجر قبل اإلجارة، بل هو من المباحنات العامنة، فقياسنه بنأ

.الخياطة باطل، لوجود الفار 

 731: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
يس هنو أن أثر الحيازة المقابل للهيئة الناتجة عن الخياطنة، لن: ثانياو •

.زةبل ملكية الخشب المترتبة شرعا على الحيا. نفس الخشب

لهيئنة فملكية المال المحاز ف  موارد الحيازة، ه  الت  تقابنل نفنس ا•
عنا النظر فلو أريد قياس الحيازة بالخياطة، و قط. الحاصلة من الخياطة

كينة عن االعتراض األول، لكانت نتيجة ذلك أن يملك المستأجر مل
.الخشب، ال نفس الخشب، و هذا ال معنى له

 731: اقتصادنا، ص
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األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 

ملكية 
المستأجر
لما يحوزه
األجير

كها المحاز نتيجة للحيازة التي يمل
المستأجر

حيازة األجير حيازة المستأجر

اإلجماع 

السيرة العقالئية  

عمومات و إطالقات صحة اإلجارة

سه من آجر نفسه فقد حظر على نف
الرزق
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اقسام حيازت 
ازته ف  أن حيازة األجير لما كانت مملوكة للمستأجر، فه  حي: الثان •

.الحقيقة
ينازة فالمستأجر يملك الخشب المحاز، بوصنفه حنائزا لنه بننفس ح•

.أجيره
:و اعتراضنا على هذا الوجه•

 731: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
إلنى إن ملكية المستأجر لحيازة األجير تحقق إضنافة الحينازة: أوال•

له، بحيث المستأجر بإضافة الملكية، ال على حد إضافة الفعل إلى فاع
للمال، و ما هو سبب تملك فرد. يكون المستأجر حائزا بحيازة أجيره

.إنما هو كونه حائزا له، ال كونه مالكا لحيازته
مسنتأجر، إلى ال-و هو الحيازة-لو سلمنا انتساب نفس الفعل: و ثانيا•

ينازة لنيس بسبب ملكيته له، فال يجدي أيضا، ألن دليل التملنك بالح
، يقتصنر دليال لفظيا له إطال ، ليتمسك بإطالقه، و إنما هو دليل لبن 

.فيه على القدر المتيقن
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األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 
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أجرالمحاز نتيجة للحيازة التي يملكها المست

حيازة األجير حيازة المستأجر

اإلجماع 

السيرة العقالئية  

عمومات و إطالقات صحة اإلجارة

من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق
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اقسام حيازت 
أن المستأجر يملك منا يحنوزه أجينره، : أما دعوى اإلجماع علىو •

.فه  دعوى غير مقطوع بصحتها
وضن  و لو سلمناها لما كفى اإلجماع المذكور إلثبات الملكية فن  م•

قاد بنأن البحث، ألن من المحتمل استناد كثير من المجمعين إلى االعت
الحينازة قواعد اإلجارة تقتض  ذلك، إيمانا منهم بالمالزمة بين ملكية

و حينث إننا ال نقنر هنذا األسناس، فنال يكنون . و ملكية موضوعها
.اإلجماع بالنسبة إلينا تعبديا
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األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 
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اقسام حيازت 
لنك ، قائمنة علنى تم-أو العنرف العنام-إن السيرة العقالئية: الثالث•

.المستأجر لما يحوزه األجير من أموال

732: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
التن  إن هذه السيرة لم تتوفر لدينا األسنباب: يمكن ألحد أن يقولو •

 ، إلنى تكف  للعلم بوجودها و امتدادها و انتشارها ف  عصر التشنري
.درجة يستكشف إمضاؤها من عدم وصول الردع عنها

فن  و إذا اعترفنا بهذه السيرة و وجاهة االستدالل بها، فه  إنما تدل•
مكنن فنال ي. الموارد الت  يعلم بشمول السيرة لهنا، ألنهنا دلينل لبن 

ملدك قصدل األةيدر تالحيدازة تإال فيمنا إذا -حينئذ-االستدالل بها
أجر، ألن ، و ال تشمل صورة ما إذا لم يحز األجير بنية المستالمستأةر

.هذه الصورة ليست متيقنة من السيرة جزما

732: اقتصادنا، ص
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األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 

ملكية 
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اقسام حيازت 
دعننوى داللننة عمومننات و إطالقننات صننحة اإلجننارة علننى : الرابنن •

المطلوب؛ و ذلك ألنها تدل على صحة اإلجارة فن  موضن  البحنث
لتزام، و بالمطابقة، و تدل على تملك المستأجر لما يحوزه األجير باال

اننت إال لكانت اإلجارة لغوا و بال منفعة عائدة إلنى المسنتأجر، و لك
.محازفصحتها مالزمة م  تملك المستأجر للمال ال. ألجل ذلك باطلة
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اقسام حيازت 
بتملكنه إن انتفاع المستأجر بعمل األجير ال ينحصر: أوال: يرد عليهو •

تطناع للمال المحاز، بل قد يتعلق غرض عقالئ  بننفس الحينازة، و اق
فهية على فاإلجارة ليست س. الخشب من الغابة أو بتملك األجير نفسه

.أي حال
ارجة أنه لو سلم كون اإلجارة سفهية، و أن اإلجارة السفهية خ: و ثانيا•

ك بهنذه تخصصا أو تخصيصا عن أدلة صحة اإلجارة، فال يص  التمس
منال األدلة  إلثبات صحتها، فضنال عنن إثبنات تملنك المسنتأجر لل
.يةالمحاز، ألنه من التمسك بالعام أو المطلق ف  الشبهة المصداق

732: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
فن  أدلنة التشدکيك فدل وةدلد إطالقدات إلى ذلك إمكان أضف •

بينان اإلجارة، ألن أخبار الباب الصحيحة ليس فيها ما يكون مسوقا ل
. أصل صحة اإلجارة بقول مطلق، ليتمسك بإطالقها

 733: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
، ال تل  على الصدحةب، و اللزومتدل على « 1»أَوْفُلا تِالْدُ ُلدِ و آية •

. مطابقة و ال التزاما
، و هن  مختص تالتجدا ة، «2»تَراضٍ عَنْ تِجا َةً أَنْ تَکُلنَ إِلّا قوله و •

.ةظاهرة ف  البي  و الشراء، و ال تشمل مطلق العقود التمليكي
.1/ المائدة( 1)•
.29/ النساء( 2)•
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األةيريحلزه ملکية المستأةر لما 
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اقسام حيازت 
من آجر نفسنه »: من أنه قال( ع)ما جاء عن اإلمام الصاد  : الخامس•

.«3« »فقد حظر على نفسه الرز 
أن المستأجر يملك ما يحوزه أجيره، و إال لما ص : هذا يدل علىو •

هذا الكالم على اإلطال ، و لما صد  على من آجر نفسه للحينازة و
أن المنال : فإطال  النص و شموله لكنل أجينر، دلينل علنى. نحوها

.المحاز يملكه المستأجر ال األجير
.24243، الحديث 243، ص 13ج ( الوسائل( )3)•
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اقسام حيازت 
ا أن هنذ: -إضافة إلى إمكان المناقشة ف  داللنة الننص-يرد عليهو •

علم، فنال النص لم يرد بسند صحي ، و طرقه كلها غير صحيحة فيما أ
.يمكن االعتماد عليه
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اقسام حيازت 
لَ بَابُ كَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مُدَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا فَإِنْ فَع2َ« 1»•

فَمَا أَصَابَ فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَندَ « 2»-24244-1•
 عَننِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِي ٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ
هُ فَقَندْ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسنَ 

. حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْ َ

 103: ، ص19وسا ل الشيدة، ج 
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اقسام حيازت 
: -على ضوء جمي  هذه المناقشات-هكذا نعرفو •

ت سببا ملکية المستأةر لحيازة األةير، ليسأن •
.«4»فل تملکه لألملا  التل يحلزها أةيره 
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اقسام حيازت 
•--------------------------------
أن تملنك المسنتأجر للثنروة التن : و قد يالحظ على ما سنبق( 4)•

تملنك يحوزها أجيره، يكف  ف  ثبوته فقهيا عدم تنوفر دلينل علنى
ن األجير الممارس للحيازة لها، ألن األجير و إن باشر الحينازة، و لكن

الئينة، الدليل على أن الحيازة سنبب للملكينة، لنيس إال السنيرة العق
لضعف األخبار الواردة ف  هنذا البناب داللنة و سنندا، و ال نعلنم أن 

كينة الثنروة السيرة العقالئية ف  عصر التشري  كانت تمن  األجينر مل
المستأجر المحازة، فإذا لم يثبت تملك األجير للثروة، تعين أن يكون

.هو المالك
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اقسام حيازت 
•--------------------------------
ا تمنت لكن هذه المالحظة ال تبرر ملكية المستأجر للثروة، حتى إذو •

ر هذا و سلمنا معها بعدم وجود دليل على ملكية األجير؛ فإن عدم توف
.الدليل ال يعن  توفره من الناحية المقابلة
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اقسام حيازت 
•--------------------------------
:يمكن أن نضيف إلى ذلكو •
أن هذه المالحظة ال تطرد ف  موارد اإلحياء، الت  جناء فيهنا الننص•

، ألن الدليل هنناك متنوفر علنى أن«من أحيا أرضا فه  له»: القائل
و المحي  هو األجينر، ألننه النذي . صاحب الحق هو المحي  لألرض

. أمنلمارس عملية اإلحياء، فيكون الحق له بموجب إطال  النص، فت
(من المؤلف)
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الحيازة

الحيازة

العنصر 
المادي

العنصر 
المعنوي

قصد الحيازة

قصد التملك
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اقسام حيازت 
أن المالك بالحيازة هو المحاز له ال الحائز: بحث ف ( 14)•
خص بأن الثروة الطبيعية إذا حازهنا الشن: قد يكون من األفضل القول•

لفرد آخر، ملكها ذلك الفرد المحاز لنه، ال علنى أسناس أن المباشنر
فن  للحيازة وكيل عنه أو أجير له، بل مجرد كونه محازا له هو السبب

يمكن أن تملكه، ألن الدليل على التملك بالحيازة إنما هو السيرة الت 
.رهإنها قائمة على تملك المحاز له، سواء كان هو الحائز أم غي: يقال
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اقسام حيازت 
فن  -قندمفتملّك المحاز له ليس بوصفه حائزا، ليعترض عليه بما ت•

أن المحناز لنه لنيس حنائزا : منن-الجهة األولى من الملحق السابق
ين فن  الجهتن-بوصفه موكال أو مسنتأجرا، ليعتنرض علينه بمنا منر

ارة ال أن عقد الوكالة أو عقد اإلج: من-األخيرتين من الملحق السابق
.يقتض  ذلك
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اقسام حيازت 
أن غير الممنارس للحينازة إنمنا يملنك الثنروة : إذا تم هذا فمعناهو •

و . ما إذا قصد الممارس أن يحوز له: و ه : المحازة ف  صورة واحدة
ال أما ف  غير هذه الصورة فال يملك غير الممارس الثروة المحازة، و

ننا فن  يبرر تملكه لها كون المباشر وكيال عنه، أو أجيرا له، ألننا عرف
اج إلى دليل أن صحة الوكالة ف  األمور التكوينية تحت: الملحق السابق

خاص، و هو ليس موجودا، و أن عقد اإلجارة إنمنا يقتضن  تملنك 
المستأجر لحيازة األجير، بمنا هن  عمنل منن أعمالنه، ال لموضنوع 

.«1»الثروة المحازة : الحيازة، أي
•______________________________

.108، ص 11لإلمام الحكيم، ج ( مستمسك العروة)الحظ ( 1)
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