


86

اکبرفقه7-2-98
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)



3

اقسام حيازت 
اقسام حيازت •
(:241)براى حيازت چهار فرض متصوّر است•

(.13الملحق (763سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص : ك.ر( 241•
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اقسام حيازت 
ت شخصى براى خود حيازت كند، كه بدون شك موجب  مالييب. 1•

.اوست
يبر او شخصى براى ديگرى حيازت كند، بدون آن كه وكيل يا اج. 2•

هبر چنبد . شبودصورت، خود حيازت كننده مالك مبىدر اين. باشد
.تواند مالى را كه حيازت كرده است، به ديگرى ببخشدمى

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

126مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اقسام حيازت 
تأجر شخصى به عنوان أجير از سوى ديگرى حيازت كند، كه مس. 4•

(.242)مالك مال حيازت شده، خواهد بود) اجير كننده(

شهيد صدر قدس سره تملك موكبل بواسب ه حيبازت وكيبل( 242•
خود اند، ولى ما در جاىومستأجر به دليل حيازت أجير را نپذيرفته

يد سب: ك.ر(ايم ى اين م ل  را بازگو وم ال  ايشان را نقد كردهادله
(.764-772محمد باقر صدر، اقتصادنا، صص 
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الحيازة

الحيازة

العنصر 
المادي

العنصر 
المعنوي

قصد الحيازة

قصد التملك
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الدليل على مملکية الحيازة
از إنما الدليل على ممليية الحيباز  للمباحبات الصبلية هبو ا رتيب•

.و السير  العقالئيةالعقالئي
.و هما ال يعتبران أكثر من العنصر المادي في الحياز •

حسب  و و لو سلمنا اعتبار العنصر المعنوي فقصد الحيباز  معتببر  ف•
.ييفي القصد التبعي بل التقديري
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الدليل على مملکية الحيازة
ياً لبه لذا ال يري العقالء من يجد في جوف حيوان مشترى شيئاً ، مال•

ه حيبم و لذا يثبت لب. بل هو للبايع أو لمن اشتري منه البايع و هيذا
.اللق ة
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الدليل على مملکية الحيازة
وَ وَجَدَ مَالًا فِي جَوْفِ سَمَيَةٍ فَه بمَنْ »نعم ورد في بعض الحاديث أن •

 يعرف لين ال يمين الخذ بإطالقها لب النه كما فيما لو وجد ماالً« لَه 
ة فبي صاحبه بشخصه مع أن أكثرها ضبعي  سبنداً و القةبية المرويب

عل المشبتري الرواية المعتبر  قةية في واقعة وقعت في بني إسرائيل ل
.تأملفكان يعلم أن البايع ليس مالياً و أن الدر  كانت هنا عن معجز  

و على أي حال هذ  الروايات ال يمين أن تيون رادعباً لالرتيباز و •
.السير 
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اقسام حيازت 
و بحث في تملك الشبخص لمبا يحبوزه المتببر  أو الوكيبل أ( 13)•

الجير
:يمين تصني  البحث إلى جهات ثالث•

فيما إذا حاز الفرد آلخر تبرعا، دون وكالبة أو إجبار ،: الجهة الولى•
فهل يملك اآلخر أو ال؟

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
تعقلل ضالا ة الجواب على هذا يج  أن ييبون بعبد الفبران عبن و •

، الحيازة بوجه ما ضلى غير المباشر
الء الغير و ذلك بأن يقصد المباشر االستيالء على مال، تمهيدا الستيو •

الشخص انتفاعه به، فتيون حياز  المباشر للمال ذات إضافة إلى ذلك
ه لمبال ، فيتجه السؤال عن تملك المحاز لمحاز لهتجعله يوص  بأنه 

.المحاز

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
تمبل الجواب بالنفي؛ و ذلك لعدم وجود شي ء من العناصر التبي يحو •

د إجار  فقهيا، أنها تبرر تملك غير الحائز لما يحوزه من أموال، بال عق
. و ال وكالة

س نفس الحياز  إنما تبرر مليية الحائز ال غيبره، و المحباز لبه لبيو •
بب مجرد السحائزا، فال يوجد با ضافة إليه سب  المليية، سواء كان 

الحيلازة التل  ، أو المظهلر الملادی لهلا: ، أيممارسة عملية الحيازة
لبى كبال فع. يمارسها الحائز بشکل هادف و بقصد االنتفاع بما يحلوز

حازهبا التقديرين ال يوجد مبرر لتملك المحاز له، تلك الثرو  التبي
.غيره
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اقسام حيازت 
با على الساس الول، الذي يجعل من الجان  المادي للحياز  سبأما •

يتس  عبن كافيا للمليية، فألن المحاز له لم يصدر منه أي استيالء، لي
طريقه المليية، 

ر أساسي أما على الساس الثاني، فيذلك أيةا، لن االستيالء عنصو •
.في السب  المملك على أي حال، و هو ال يوجد في المحاز له

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
د أن الحبائز المباشبر، البذي قصب: قصارى الفبر  ببين الساسبينو •

  بالحياز  غيره، يملك المال المحاز على الساس الول، لن الجانب
المادي من الحياز  قد تحقق منه، و أمبا علبى السباس الثباني فبال 

.يمليه
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اقسام حيازت 
كيبل فيما إذا وكّل فرد غيره في الحيباز  لبه، فحباز الو: الثانيةالجهة •

. و هذا هو نفس الفرض السابق، مع زياد  فرض الوكالة. لموكله
ركز اليالم الفران عن عدم تملك المحاز له في الفرض السابق، يتفبعد •

روات هنا في سببية الوكالة لتملك الموكل لما يحبوزه الوكيبل مبن ثب
.ال بيعة

ل ينتسب  عل الوكيأن : و ما يمين أن يقال في تبرير هذه السببية هو•
ما ييون ، كحيازة الوكيل حيازة للموكل، فتيون بالوكالة ضلى الموكل

.نسبة إلى الموكلبيع الوكيل بيعا لموكله، فيتم بذلك سب  المليية بال

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

هو في المور االعتباريبة كبالبيع و الهببة و ا جبار  ال فبي المبور
د  علبى الموكبل فبالوكالة يص. التيوينية، التي ييون انتسابها تيوينيا

أنه با  كتابه، إذا باعه وكيله، 
لن لين ال يصد  عليه أن زار فالنا، إذا وكل شخصا فبي زيارتبه،و •

الببائع، فإنبه انتساب الزيار  للزائر تيويني، بخالف انتساب البيع إلى
. اعتباري قابل للتوسعة عرفا بالوكالة

، التبي الهل  ملن نلوع الزيلارة، خارجيلااستيالءالحيازة بوصفها و •
.بيع و الهبةتنتس  إلى غير الزائر بمجرد الوكالة، و ليست من قبيل ال

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
إن صحة الوكالبة فبي المبور االعتباريبة: على هذا الساس نقولو •

اعبد ، و المشروعة بأدلتها، كالبيع و نحوه من المعامالت، على وفق الق
-المالبكييفي فيها نفس الدلة الولية العامة كدليل صحة البيع مبن

كيل ضلى تؤدی ضلى انتساب بيع الونظرا إلى أنها -الوكالة، لن -مثال
تحقق بذلك مصداقا  طال  البدليل الولبي، البدال علبى-الموكل

.وكالةصحة البيع، بال حاجة إلى دليل شرعي خاص يدل على صحة ال

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
ق ، فحيث إن مجبرد الوكالبة ال يحقبغير األمور االعتباريةأما في و •

نزيبل عمبل صحة الوكالة و تفتحتاج التيويني، في  االنتساب توسعة 
و ال ،دليبل خباصالوكيل منزلة عمل الموكل في اآلثار الشرعية إلى 

.ابهاييفي الدليل الولي، الدال على ترت  تلك اآلثار على أسب

ترتب  ، فالصل يقتةي عدمال ضطالق    أخبار الوكالةو حيث إنه •
م يقلم ملا للآثار فعل الموكل على فعل الوكيل في المور التيوينيبة، 

الحيباز  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 جميع المور االعتبارية، 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، سبواء كبان اعتباريبا كبالبصحة الوكالة  تتوقف •

بتبدائي أو الشبرعي االالتنزيلتيوينيا كالحياز ، على قيام دليل على 
. التنزيل العقالني الممةي شرعا

يبع ، الدالبة علبى صبحة بال يکف  التمسك بنفس األدللة األوليلةو •
.المالك، أو على التملك بالحياز 

727: اقتصادنا؛ ص



20

اقسام حيازت 
ببين المبور االعتباريبة و التيوينيبة، مبن حيبث-إذن-فبر فال •

سبا أو االحتياج إلى دليل آخر علبى ثببوت التنزيبل الشبرعي تأسي
.إمةاء

727: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
ئية، إن تصحيح الوكالة في مبوارد المبور االعتباريبة و ا نشبا: قلنا•

زلبة فعبل كالبيع و نحوه، ليس بمالك تنزيل فعبل الوكيبل و بيعبه من
، باريلة   موارد الوكالة    األمور االعتالموكل و بيعه؛ و ذلك لننا 

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

. زيد با  داره

727: اقتصادنا؛ ص




