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(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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الحيازة

الحيازة

العنصر 
المادي

العنصر 
المعنوي

قصد الحيازة
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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
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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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األجيريحوزه ملکية المستأجر 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 
ىر  ، قائمرة لىرت  م-أو العرر  العرا -إن السيرة العقالئية: الثالث•

.المستأجر لما يحوزه األجير من أموال

732: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
التر  إن هذه السيرة لم  توفر لدينا األسراا : يمكن ألحد أن يقولو •

ع، إلرت  كف  لىعىم بوجودها و امتدادها و انتشارها ف  لصر التشرري
.درجة يستكشف إمضاؤها من لد  وصول الردع لنها

فر  و إذا الترفنا بهذه السيرة و وجاهة االستدالل بها، فه  إنما  دل•
مكرن فرال ي. الموارد الت  يعىم بشمول السيرة لهرا، ألنهرا دليرب لار 

ملد  قصد  األجيدر لالحيدازة  إال فيمرا إذا -حينئذ-االستدالل بها
أجر، ألن ، و ال  شمب صورة ما إذا لم يحز األجير بنية المستالمستأجر

.هذه الصورة ليست متيقنة من السيرة جزما

732: اقتصادنا، ص
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األجيريحوزه ملکية المستأجر 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 
دلررود داللررة لمومرراال و إصالقرراال صررحة ا جررارة لىررت : الرابررع•

المطىو ؛ و ذل  ألنها  دل لىت صحة ا جارة فر  موعرع الاحرث
لتزا ، و بالمطابقة، و  دل لىت  مى  المستأجر لما يحوزه األجير باال

انرت إال لكانت ا جارة لغوا و بال منفعة لائدة إلرت المسرتأجر، و لك
.محازفصحتها مالزمة مع  مى  المستأجر لىمال ال. ألجب ذل  باصىة

732: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
بتمىكره إن انتفاع المستأجر بعمب األجير ال ينحصر: أوال: يرد لىيهو •

تطراع لىمال المحاز، بب قد يتعىق غرض لقالئ  برنف  الحيرازة، و اق
فهية لىت فا جارة ليست س. الخشب من الغابة أو بتمى  األجير نفسه

.أي حال
ارجة أنه لو سىم كون ا جارة سفهية، و أن ا جارة السفهية خ: و ثانيا•

  بهرذه  خصصا أو  خصيصا لن أدلة صحة ا جارة، فال يصح التمس
مرال األدلة   ثااال صحتها، فضرال لرن إثاراال  مىر  المسرتأجر لى

.يةالمحاز، ألنه من التمس  بالعا  أو المطىق ف  الشاهة المصداق

732: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
فر  أدلرة التشدکي  يدو وجدود قاالقدات إلت ذل  إمكان أعف •

ايران ا جارة، ألن أخاار الاا  الصحيحة لي  فيها ما يكون مسوقا ل
. أصب صحة ا جارة بقول مطىق، ليتمس  بإصالقها

 733: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
، ال   ل على الصدحةال، و اللزوم دل لىت « 1»أَوْيُوا لِالْعُقُودِ و آية •

. مطابقة و ال التزاما
، و هر  مختص لالتجدارة، «2» َراضٍ عَنْ  ِجارَةً أَنْ  َکُونَ قِلّا قوله و •

.ةظاهرة ف  الايع و الشراء، و ال  شمب مطىق العقود التمىيكي
.1/ المائدة( 1)•
.29/ النساء( 2)•
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اقسام حيازت 
أن المال  بالحيازة هو المحاز له ال الحائز: بحث ف ( 14)•
خص بأن الثروة الطايعية إذا حازهرا الشر: قد يكون من األفضب القول•

لفرد آخر، مىكها ذل  الفرد المحاز لره، ال لىرت أسران أن الماا رر
فر  لىحيازة وكيب لنه أو أجير له، بب مجرد كونه محازا له هو الساب

يمكن أن  مىكه، ألن الدليب لىت التمى  بالحيازة إنما هو السيرة الت 
.رهإنها قائمة لىت  مى  المحاز له، سواء كان هو الحائز أ  غي: يقال

 734: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
فر  -قرد فتمىّ  المحاز له لي  بوصفه حائزا، ليعترض لىيه بما  •

أن المحراز لره لري  حرائزا : مرن-الجهة األولت من المىحق السابق
ين فر  الجهتر-بوصفه موكال أو مسرتأجرا، ليعتررض لىيره بمرا مرر

ارة ال أن لقد الوكالة أو لقد ا ج: من-األخير ين من المىحق السابق
.يقتض  ذل 

 733: اقتصادنا، ص
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اقسام حيازت 
أن غير الممرارن لىحيرازة إنمرا يمىر  الثرروة : إذا  م هذا فمعناهو •

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

نرا فر  يارر  مىكه لها كون الماا ر وكيال لنه، أو أجيرا له، ألنرا لرف
اج إلت دليب أن صحة الوكالة ف  األمور التكوينية  حت: المىحق السابق

خاص، و هو لي  موجودا، و أن لقد ا جارة إنمرا يقتضر   مىر  
المستأجر لحيازة األجير، بمرا هر  لمرب مرن ألمالره، ال لموعروع 

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

.108، ص 11لإلما  الحكيم، ج ( مستمس  العروة)الحظ ( 1)
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