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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 



18

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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اقسام حيازت 
اقسام حيازت •
(:241)براى حيازت چهار فرض 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 موجتب مالكيت. 1•

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

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

ايتن 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 موكتل بواست ه حيتازت وكيتل( 242•
خود اند، ولى ما در جاىومستأجر به دليل حيازت أجير را نپذيرفته

يد ست: ك.ر(ايم ى اين م لب را بازگو وم الب ايشان را نقد كردهادله
(.764-772محمد باقر صدر، اقتصادنا، صص 

127مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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الحيازة

الحیازة

العنصر 
المادي

العنصر 
المعنوي

قصد الحیازة

قصد التملك
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الدليل على مملکية الحيازة
از إنما الدليل على مملكية الحيتاز  للمباحتات الصتلية هتو ا رتكت•

.و السير  العقالئيةالعقالئی
.و هما ال يعتبران أكثر من العنصر المادي فی الحياز •

حستب و و لو سلمنا اعتبار العنصر المعنوي فقصد الحيتاز  معتبتر  ف•
.يكفی القصد التبعی بل التقديري
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الدليل على مملکية الحيازة
كاً لته لذا ال يري العقالء من يجد فی جوف حيوان مشترى شيئاً ، مال•

ه حكتم و لذا يثبت لت. بل هو للبايع أو لمن اشتري منه البايع و هكذا
.اللق ة
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الدليل على مملکية الحيازة
وَ وَجَدَ مَالًا فِی جَوْفِ سَمَكَةٍ فَه تمَنْ »نعم ورد فی بعض الحاديث أن •

 يعرف لكن ال يمكن الخذ بإطالقها لب النه كما فيما لو وجد ماالً« لَه 
ة فتی صاحبه بشخصه مع أن أكثرها ضتعيف ستنداً و القةتية المرويت

عل المشتتري الرواية المعتبر  قةية فی واقعة وقعت فی بنی إسرائيل ل
.تأملفكان يعلم أن البايع ليس مالكاً و أن الدر  كانت هنا عن معجز  

و على أي حال هذ  الروايات ال يمكن أن تكون رادعتاً لالرتكتاز و •
.السير 
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اقسام حيازت 
و بحث فی تملك الشتخص لمتا يحتوزه المتبتر  أو الوكيتل أ( 13)•

الجير
:يمكن تصنيف البحث إلى جهات ثالث•

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
فيما إذا حاز الفرد آلخر تبرعا، دون وكالتة أو إجتار ،: الجهة الولى•

فهل يملك اآلخر أو ال؟
تعقهل ضاهافة الجواب على هذا يجب أن يكتون بعتد الفتران عتن و •

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

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

.المحاز

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
تمتل الجواب بالنفی؛ و ذلك لعدم وجود شی ء من العناصر التتی يحو •

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

س نفس الحياز  إنما تبرر ملكية الحائز ال غيتره، و المحتاز لته لتيو •
بب مجرد السحائزا، فال يوجد با ضافة إليه سبب الملكية، سواء كان 

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

حازهتا التقديرين ال يوجد مبرر لتملك المحاز له، تلك الثرو  التتی
.غيره

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
با على الساس الول، الذي يجعل من الجانب المادي للحياز  سبأما •

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

ر أساسی أما على الساس الثانی، فكذلك أيةا، لن االستيالء عنصو •
.فی السبب المملك على أي حال، و هو ال يوجد فی المحاز له

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
د أن الحتائز المباشتر، التذي قصت: قصارى الفتر  بتين الساستينو •

ب بالحياز  غيره، يملك المال المحاز على الساس الول، لن الجانت
المادي من الحياز  قد تحقق منه، و أمتا علتى الستاس الثتانی فتال 

.يملكه

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

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

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

ل ینتسب فعل الوكيأن : و ما يمكن أن يقال فی 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 فی المور االعتباريتة كتالبيع و الهبتة و ا جتار  ال فتی المتور
د  علتى الموكتل فبالوكالة يص. التكوينية، التی يكون انتسابها تكوينيا

أنه با  كتابه، إذا باعه وكيله، 
لن لكن ال يصد  عليه أن زار فالنا، إذا وكل شخصا فتی زيارتته،و •

البتائع، فإنته انتساب الزيار  للزائر تكوينی، بخالف انتساب البيع إلى
. اعتباري قابل للتوسعة عرفا بالوكالة

، التتی الهه  مهن نهوع الزیهارة، خارجيهااستيالءالحيازة بوصفها و •
.بيع و الهبةتنتسب إلى غير الزائر بمجرد الوكالة، و ليست من قبيل ال

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
إن صحة الوكالتة فتی المتور االعتباريتة: على هذا الساس نقولو •

اعتد ، و المشروعة بأدلتها، كالبيع و نحوه من المعامالت، على وفق الق
-المالتكيكفی فيها نفس الدلة الولية العامة كدليل صحة البيع متن

كيل ضلى تؤدی ضلى انتساب بيع الونظرا إلى أنها -الوكالة، لن -مثال
تحقق بذلك مصداقا  طال  التدليل الولتی، التدال علتى-الموكل

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

725: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
ق ، فحيث إن مجترد الوكالتة ال يحقتغير األمور االعتباریةأما فی و •

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

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

ترتتب ، فالصل يقتةی عدمال ضطالق ف  أخبار الوكالةو حيث إنه •
م یقهم مها لهآثار فعل الموكل على فعل الوكيل فی المور التكوينيتة، 

الحيتاز  و فی باب. من قبل الشارعالتعبدیالتنزیلدليل خاص على 
.«1»لم يقم دليل خاص من هذا القبيل، فتلغو الوكالة فيها 

 727: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
•______________________________

نزیهل ضلى تفی جميع المور االعتبارية، 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 •

بتتدائی أو الشترعی االالتنزیلتكوينيا كالحياز ، على قيام دليل على 
. التنزيل العقالنی الممةی شرعا

يتع ، الدالتة علتى صتحة بال یکف  التمسك بنفس األدلهة األوليهةو •
.المالك، أو على التملك بالحياز 

727: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
بتين المتور االعتباريتة و التكوينيتة، متن حيتث-إذن-فتر فال •

ستا أو االحتياج إلى دليل آخر علتى ثبتوت التنزيتل الشترعی تأسي
.إمةاء

727: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
ئية، إن تصحيح الوكالة فی متوارد المتور االعتباريتة و ا نشتا: قلنا•

زلتة فعتل كالبيع و نحوه، ليس بمالك تنزيل فعتل الوكيتل و بيعته من
، باریهةف  موارد الوكالة ف  األمور االعتالموكل و بيعه؛ و ذلك لننا 

إذا بيتع ؛ 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
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اقسام حيازت 
أثره أنه ، غايةفعل الوكيل منزلة فعل الموكلتنزیل أن : من الواضحو •

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

عة فه  التوسه، لن بتاب یوجب صحة ضسناد البيع ضلى المالك حقيقة
، كما هتو و االستعمالالتوسعة ف  دائرة اإلسناد غير باب دائرة الحکم

. الحال فی سائر موارد الدلة الحاكمة
حح ، ال يصت-متثال-الدال على تنزيل االحتمال منزلة العلتمفالدليل •

.لعلمإسناد العلم إلى الشاك حقيقة، و إن أوجب توسعة دائر  أحكام ا

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

  االستتعمال التنزيل، لن التنزيل ال يصحح ا سناد و التوسعة فی دائر
حقيقة، فال بتد متن االلتتزام بوجته فتی معنتى الوكالتة فتی المتور 

الوكيتل االعتبارية، يلتئم مع ما هو المرتكز عرفا من صحة إسناد بيع
. إلى المالك حقيقة

727: اقتصادنا؛ ص



40

اقسام حيازت 
ضلهى-باالرتکهاز العرفه -مرد التوكيهلأن يكون : هذا الوجه هوو •

.ضنشاء 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 متةمنا ف
. ع من الوكيلالتوكيل باالرتكاز، و يكون المنشأ معلقا على حصول البي

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

727: اقتصادنا؛ ص
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اقسام حيازت 
و نحتوه متن إن التعليق فی المنشأ يوجب الب الن فی البيع: قيلفإن •

.المعامالت
، و إنما دليلته إن كون التعليق موجبا للب الن، ليس له دليل لفظی: قلنا•

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

رين و كتال المت. عنها-«ه  الْبَيْعَٰ  أَحَلَّ اللّ»نظير -انصراف الم لقات
غير موجود فی هذا التعليق، الذي فسرنا به الوكالة؛ 

727: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
ا جما ، فهو منعقد على صتحة الوكالتة بمعناهتا االرتكتازي، و أما •

،أن المعنى االرتكازي يتةمن التعليق: المفروض
. و أما االرتكاز فهو على طبقه ال على خالفه فی المقام•

727: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
حيح متا إذا اتةح معنى التوكيل بالنحو الذي قررناه، تبتين أن الصتو •

ا التمسك أن صحة الوكالة فی المور االعتبارية يكفی فيه: ذكرناه، من
حاجة بنفس الدلة الولية، الدالة على صحة بيع المالك و نحوه، دون

. إلى دليل خاص على الصحة أو التنزيل
إن المتر خالفا لذلك الوكالة فی المور التكوينية، كالحياز  مثال؛ فو •

يك ا نشاء عن حيث إنه ليس إنشائيا و ال يتصور فيه تفك-التكوينی
. جتوه، فال يتصور صدوره من نفس الموكل، بأي وجه من الو-المنشأ

لتى فعتل و حينئذ فنحتاج فی ترتيب آثار فعل الشخص 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 مةتمون البيتع علتى تقتد. أ•

:الوكيل، لوجهين
الوجدان العقالئی يرفةه1.
ال قبول للعقد و لو تعليقياً 2.

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



45

اقسام حيازت 
ل يملك فيما إذا استأجر فرد غيره لحياز  المباحات، فه: الثالثةالجهة •

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

 728: اقتصادنا، ص



46

اقسام حيازت 

استأجر فرد غیره 
لحیازة المباحات

تعلقت اإلجارة 
بحصة خاصة من 

الحیازة

تعلقت اإلجارة 
بطبیعي الحیازة

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

استأجر فرد غیره 
لحیازة المباحات

ة تعلقت اإلجارة بحص
خاصة من الحیازة

أن األجیر یحقق 
حصة أخرى من 

الحیازة

أن األجیر یحوز 
للمستأجر وفقا لما

استأجره علیه
تعلقت اإلجارة 
بطبیعي الحیازة

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

استأجر فرد غیره 
لحیازة المباحات

ة تعلقت اإلجارة بحص
خاصة من الحیازة

أن األجیر یحقق 
حصة أخرى من 

الحیازة
، كما إذا حاز لنفسه

أن األجیر یحوز 
للمستأجر وفقا لما

استأجره علیه
تعلقت اإلجارة 
بطبیعي الحیازة

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
فيما إذا تعلقت ا جار  بحصة خاصة متن الحيتاز ، و هتی : أحدهما•

هتذه حياز  الجير للمستأجر، بحيث يملك المستأجر علتى الجيتر
.الحصة من العمل

.ما إذا تعلقت ا جار  ب بيعی الحياز : و الفر  اآلخر•
أما الفر  الول، و هو متا إذا تعلقتت ا جتار  بالحيتاز  للمستتأجر، •

از يفرض أن الجير يحقق حصة أخرى من الحياز ، كما إذا حت: فتار 
.ه عليهيفرض أنه يجوز للمستأجر وفقا لما استأجر: لنفسه، و أخرى

 728: اقتصادنا، ص



50

اقسام حيازت 

استأجر 
فرد غیره 
لحیازة 
المباحات

تعلقت 
اإلجارة 
بحصة 

خاصة من 
الحیازة

أن األجیر 
یحقق 
حصة 

أخرى من 
الحیازة

، كما إذا 
هحاز لنفس

ال ریب في
عدم تملك 
المستأجر 
لما حازه 

األجیر

أن األجیر 
یحوز 

للمستأجر
وفقا لما 
استأجره 

علیه

تعلقت 
اإلجارة 
بطبیعي 
الحیازة

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
جير، الفرض الول ال ريب فی عدم تملك المستأجر لما حازه الففی •

ى عقتد وقعت منه ليست مملوكة له، و ال مستند  إلتالحياز   التی لن 
.ا جار ، ليتوهم ملكيته لنتائجها

 729: اقتصادنا، ص



52

اقسام حيازت 

استأجر 
فرد غیره 
لحیازة 
المباحات

تعلقت 
اإلجارة 
بحصة 

خاصة من 
الحیازة

أن األجیر 
یحقق 
حصة 

أخرى من 
الحیازة

، كما إذا 
هحاز لنفس

ال ریب في
عدم تملك 
المستأجر 
لما حازه 

األجیر

أن األجیر یحوز للمستأجر وفقا لما
استأجره علیه تعلقت 

اإلجارة 
بطبیعي 
الحیازة

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

استأجر 
فرد غیره 
لحیازة 
المباحات

تعلقت 
اإلجارة 
بحصة 

خاصة من 
الحیازة

أن األجیر 
یحقق 
حصة 

أخرى من 
الحیازة

، كما إذا 
هحاز لنفس

ال ریب في
عدم تملك 
المستأجر 
لما حازه 

األجیر

ا أن األجیر یحوز للمستأجر وفقا لم
استأجره علیه

تعلقت 
اإلجارة 
بطبیعي 
الحیازة

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

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 

استأجر 
فرد غیره 
لحیازة 
المباحات

تعلقت 
اإلجارة 
بحصة 

خاصة من 
الحیازة

أن األجیر 
یحقق 
حصة 

أخرى من 
الحیازة

، كما إذا 
هحاز لنفس

ال ریب في
عدم تملك 
المستأجر 
لما حازه 

األجیر

أن األجیر یحوز للمستأجر وفقا لما
استأجره علیه

تعلقت 
اإلجارة 
بطبیعي 
الحیازة

أجر عقد اإلجارة هل يكون سببا لتملك المست
الثروة الطبيعية التي يحوزها أجيره؟

 728: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
أما الفرض الثتانی متن الفتر  الول، و هتو متا إذا حتاز الجيتر و •

قيها عن للمستأجر وفقا لعقد ا جار ، فليس هناك ما يميزه بالبحث ف
 يوجتد الفر  الثانی، و هو ما إذا تعلقت ا جار  ب بيعی الحياز ، إذ ال
حوزهتا فيه ما يحتمل كونه مبتررا لتملتك المستتأجر للثترو  التتی ي

ر بتأن المستتأج: الجير، إال عقد ا جار ، فلو قيل فی هتذا الفترض
و هتذا . يملك ما يحوزه أجيره، فإنما ذلك على أساس عقد ا جار 

.الساس بنفسه ثابت فی الفر  الثانی أيةا

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
، و عتن هكذا يجب تركيز البحث عن الفرض الثانی من الفر  الولو •

الفر  الثانی فی هذه النق ة، 
أن عقد ا جار  هل يكتون ستببا لتملتك المستتأجر الثترو  : هیو •

؟ال بيعية التی 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 
هحیثیة قائمة ب

 729: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
و دوره المهدلو  االبتهدائ  لعقهد اإلجهارة أن : من الواضتح فقهيتاو •

الستكنى ، كمنح المستأجر ملکية منفعة العين المسهتأجرة: الصيل هو
. فی استئجار العاملمنفعة األجيرفی إجار  الدار، و 

ية االنتفا  عمله بما هو حيثية قائمة به، كقيام حيث: منفعة الجير هیو •
.بالسكنى بالدار المستأجر 

 729: اقتصادنا، ص



62

اقسام حيازت 
أن متا يملكته المستتأجر بصتور : هذا يعنی فی موضتو  البحتثو •

. هحيازته بما هی منفعة قائمة ب: رئيسية، إنما هو فعل الجير، أي
، فهتو إن كتان يملكته -الثرو  المحتاز : أي-أما موضو  الحياز و •

ن المستأجر، فليس ذلك مدلوال مباشترا لعقتد ا جتار ، بتل ال بتد أ
ياز  يلتزم يكون نتيجة لتملكه للحياز ، كما إذا افترضنا أن تملك الح

.المال المحاز: منه فقهيا تملك موضوعها، أي

 729: اقتصادنا، ص



63

اقسام حيازت 

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

تملك الحيتاز  هتل يكتون ستببا أو أن •
مالزما بلون متن اللتوان لتملتك المتال 

؟المحاز

 729: اقتصادنا، ص



64

اقسام حيازت 
هتذه  ريتر على الصعيد الفقهی عد  أمور يمكن االستناد إليها فتی تبو •

:، و االستدالل علىالسببية

ف  أن ملکية المستأجر لحيازة األجير، سبب•
. تملکه لما یحوزه األجير من أموا 

 730: اقتصادنا، ص



65

األجيریحوزه ملکية المستأجر لما 

ملكیة 
المستأجر 
لما یحوزه 

األجیر

ستأجرالمحاز نتیجة للحیازة التي یملكها الم

حیازة األجیر حیازة المستأجر

السیرة العقالئیة  

عمومات و إطالقات صحة اإلجارة

قمن آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرز



66

األجيریحوزه ملکية المستأجر لما 

ملكیة 
المستأجر
لما یحوزه
األجیر

أجرالمحاز نتیجة للحیازة التي یملكها المست

حیازة األجیر حیازة المستأجر

اإلجماع 

السیرة العقالئیة  

عمومات و إطالقات صحة اإلجارة

من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق



67

اقسام حيازت 

:هی كما يلیو •
و غيتره، متن أن المحتاز ( الجواهر)ما هو المعروف فی كتاب : الول•

تبتع نتيجة للحياز  التی يملكها المستتأجر، فيملتك المتال المحتاز ب
.ملكيته للحياز ، لن الذي يملك الصل يملك نتائجه

 730: اقتصادنا، ص
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األجيریحوزه ملکية المستأجر لما 

ملكیة 
المستأجر
لما یحوزه
األجیر

أجرالمحاز نتیجة للحیازة التي یملكها المست

حیازة األجیر حیازة المستأجر

اإلجماع 

السیرة العقالئیة  

عمومات و إطالقات صحة اإلجارة

من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق



69

األجيریحوزه ملکية المستأجر لما 

ملكیة المستأجر لما
یحوزه األجیر

ازة المحاز نتیجة للحی
أجرالتي یملكها المست

المال المحاز نماء 
لعمل الحیازة

ل أثر الحیازة بعد جع
الشارع لها سببا، 
مملوك بملك الحیازة



70

اقسام حيازت 
:هذا الدليل يبين ببيانينو •
أن المال المحاز نماء لعمل الحياز  المملوك للمستأجر، فهتو: أحدهما•

كيتته كنماء الشجر ، فكما أن مالك الشجر  يملك ثمرتهتا بستبب مل
غابة، للشجر ، كذلك المستأجر يملك الخشب الذي حازه أجيره من ال

بسبب ملكيته للحياز  التی مارسها الجير 

 730: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
ك أن الحياز  كالخياطة، فكما أن أثر الخياطة مملتوك بملت: اآلخرو •

بملك الخياطة، كذلك أثر الحياز  بعد جعل الشار  لها سببا، مملوك
. الحياز 

عينا، غيتر فتار ، لن منفعتة كتل: هيئة، و أخرى: كون الثر تار و •
.شی ء بحسبه

 730: اقتصادنا، ص
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األجيریحوزه ملکية المستأجر لما 

ي المحاز نتیجة للحیازة الت
یملكها المستأجر

المال المحاز نماء لعمل 
الحیازة

، رةالثمرة نماء طبيعي للشج
الخشب المحاز فهو و أما 

ليس نماء للحيازة 

ارع أثر الحیازة بعد جعل الش
لها سببا، مملوك بملك 

الحیازة 
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اقسام حيازت 
لمتال البيان الول، فهو غير صحيح، لوضتو  الفتر  بتين نستبة اأما •

ء طبيع  الثمرة نماالمحاز إلى الحياز  و نسبة الثمر  إلى الشجر ؛ فإن 
بوجته متن الخشب المحاز فههو لهيس نمهاء للحيهازة ، و أما للشجرة

 ر ، ال الوجوه، و إنما الذي ينتج عن الحياز  وقو  الخشب تحت السي
. الخشب نفسه

، كثمر أن من یملك شيئا یملك نماءه الطبيع : الدليل ضنما د  علىو •
األشجار و بيض الدجاج، و أما النماء بهالمعنى المجهازی، الهذی قهد 

.لحيازةیطلق هنا على الخشب المحاز، فال دليل على تملکه بتملك ا

 730: اقتصادنا، ص
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األجيریحوزه ملکية المستأجر لما 

ي المحاز نتیجة للحیازة الت
یملكها المستأجر

المال المحاز نماء لعمل 
الحیازة

، رةالثمرة نماء طبيعي للشج
الخشب المحاز فهو و أما 

ليس نماء للحيازة 

ارع أثر الحیازة بعد جعل الش
لها سببا، مملوك بملك 

الحیازة 

أثر الخیاطة لیس مملوكا 
بنفس عقد اإلجارة

أثر الحیازة لیس هو نفس
الخشب، بل ملكیة الخشب
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اقسام حيازت 
ا بتنفس أما البيان الثانی فيرد عليه أوال أن أثر الخياطة ليس مملوكو •

.عقد ا جار 

 730: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
ا لته، أن شخصا استأجر الخياط لخياطة ق عة من الصتوف قميصتفلو •

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

ية لجميع الماد  فی الشر  هی ملكلن  ملكية الثابتة قبل عقد ا جار ، 
.ةما ي رأ عليها من هيئات محةة، و ليس للهيئة ملكية مستقل

 730: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
ی لهذا لو افترضنا أن ق عة الصتوف ليستت للمستتأجر، و إنمتا هتو •

بعقتد لشخص آخر أبا  له التصرف فيها، لم يكن المستتأجر يملتك
لثتوب كهيئتة ا-أن أثر عمل الجير: و هذا يعنی. ا جار  هيئة الثوبية

فتی إنما يكون ملكا للمستأجر، إذا حصل فی ماد  مملوكة له،-مثال
.الدرجة السابقة على عقد ا جار 

و فی موضع البحث، حيتث إن الخشتب المحتاز لتم يكتن مملوكتا •
ثر للمستأجر قبل ا جار ، بل هو من المباحتات العامتة، فقياسته بتأ

.الخياطة باطل، لوجود الفار 

 731: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
يس هتو أن أثر الحياز  المقابل للهيئة الناتجة عن الخياطتة، لت: ثانياو •

.ز بل ملكية الخشب المترتبة شرعا على الحيا. نفس الخشب

لهيئتة فملكية المال المحاز فی موارد الحياز ، هی التی تقابتل نفتس ا•
عنا النظر فلو أريد قياس الحياز  بالخياطة، و ق . الحاصلة من الخياطة

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

 731: اقتصادنا، ص




