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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



16

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



20

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
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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
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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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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 ال ن: 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

 734: اقتصادنا، ص
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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

 733: اقتصادنا، ص
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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)

 733: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

ي المدلول االبتدائ
لعقد اإلجارة 

في إجارة 
األعيان

في إجارة 
األشخاص

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

ي المدلول االبتدائ
لعقد اإلجارة 

في إجارة 
األعيان

في إجارة 
األشخاص

االجارة لعمل 
خاص

اإلجارة لزمن 
خاص

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

ي المدلول االبتدائ
لعقد اإلجارة 

في إجارة 
األعيان

ملكية منفعة 
العين

في إجارة 
األشخاص

االجارة لعمل 
خاص

ملكية العمل

اإلجارة لزمن 
خاص

العهد من جانب 
األجير

 729: اقتصادنا، ص




