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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•
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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
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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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اقسام حيازت 
و بحث في تملك الشبخص لمبا يحبوزه المتببر  أو الوكيبل أ( 13)•

األجير
:يمين تصنيف البحث إلى جهات ثالث•

فيما إذا حاز الفرد آلخر تبرعا، دون وكالبة أو إجبار ،: الجهة األولى•
فهل يملك اآلخر أو ال؟
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اقسام حيازت 
تعقل  ضالا   الجواب على هذا يج  أن ييبون بدبد 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 لهتجدله يوصف بأنه 

.المحاز
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اقسام حيازت 
تمبل الجواب بالنفي؛ و ذلك لددم وجود شي ء من الدناصر 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 باإلضافة إليه سب  المليية، سواء كان 

الحيلازة التل  ، أو المظهلر الملادی لهلا: ، أيممارس  عملي  الحيازة
لبى كبال فد. يمارسها الحائز بشک  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 األساس األول، الذي يجدل من الجان  المادي للحياز  سبأما •

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

ر أساسي أما على األساس الثاني، فيذلك أيضا، ألن االستيالء عنصو •
.في السب  المملك على أي حال، و هو ال يوجد في المحاز له

725: اقتصادنا؛ ص



10

اقسام حيازت 
د أن الحبائز المباشبر، البذي قصب: قصارى الفبر  ببين األساسبينو •

  بالحياز  غيره، يملك المال المحاز على األساس األول، ألن الجانب
المادي من الحياز  قد تحقق منه، و أمبا علبى األسباس 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، يتفبدد •

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

  ينتسب  ع  الوكيأن : و ما يمين أن يقال في تبرير هذه السببية هو•
ما ييون ، كحيازة الوكي  حيازة للموك ، فتيون بالوكال  ضلى الموك 

.نسبة إلى الموكلبيع الوكيل بيدا لموكله، فيتم بذلك سب  المليية بال
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اقسام حيازت 
، إنمبا أن انتساب فدل الوكيل إلى الموكبل: الجواب على هذا البيانو •

هو في األمور االعتباريبة كبالبيع و الهببة و اإلجبار  ال فبي األمبور
د  علبى الموكبل فبالوكالة يص. التيوينية، التي ييون انتسابها تيوينيا

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

الببائع، فننبه انتساب الزيار  للزائر تيويني، بخالف انتساب البيع إلى
. اعتباري قابل للتوسدة عرفا بالوكالة

، التبي الهل  ملن نلوع الزيلارة، خارجيلااستيالءالحيازة بوصفها و •
.بيع و الهبةتنتس  إلى غير الزائر بمجرد الوكالة، و ليست من قبيل ال
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اقسام حيازت 
إن صحة الوكالبة فبي األمبور االعتباريبة: على هذا األساس نقولو •

اعبد ، و المشروعة بأدلتها، كالبيع و نحوه من المدامالت، على وفق الق
-المالبكييفي فيها نفس األدلة األولية الدامة كدليل صحة البيع مبن

كي  ضلى تؤدی ضلى انتساب بيع الونظرا إلى أنها -الوكال ، ألن -مثال
تحقق بذلك مصداقا إلطال  البدليل األولبي، البدال علبى-الموك 

.وكالةصحة البيع، بال حاجة إلى دليل شرعي خاص يدل على صحة ال
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اقسام حيازت 
ق ، فحيث إن مجبرد الوكالبة ال يحقبغير األمور االعتباري أما في و •

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

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

ترتب  ، فاألصل يقتضي عدمال ضطالق    أخبار الوكال و حيث إنه •
م يقلم ملا للآثار فدل الموكل على فدل الوكيل في األمور التيوينيبة، 

الحيباز  و في باب. من قب  الشارعالتعبدیالتنزي دلي  خاص على 
.«1»لم يقم دليل خاص من هذا القبيل، فتلغو الوكالة فيها 
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اقسام حيازت 
•______________________________

نزيل  ضلى تفي جميع األمور االعتبارية، مرد الوكال  إن : فنن قيل( 1)
.  ع  الوكي  منزل   ع  الموك 

. إسناد بيع الوكيل إلى الموكل، إنما هو باعتبار هذا التنزيلو •
يع، أم في أي مورد، سبواء كبان اعتباريبا كبالبصح  الوكال   تتوقف •

بتبدائي أو الشبرعي االالتنزي تيوينيا كالحياز ، على قيام دليل على 
. التنزيل الدقالني الممضي شرعا

يبع ، الدالبة علبى صبحة بال يکف  التمسك بنفس األدلل  األوليل و •
.المالك، أو على التملك بالحياز 
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اقسام حيازت 
ببين األمبور االعتباريبة و التيوينيبة، مبن حيبث-إذن-فبر فال •

سبا أو االحتياج إلى دليل آخر علبى ثببوت التنزيبل الشبرعي تأسي
.إمضاء
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اقسام حيازت 
ئية، إن تصحيح الوكالة في مبوارد األمبور االعتباريبة و اإلنشبا: قلنا•

زلبة فدبل كالبيع و نحوه، ليس بمالك تنزيل فدبل الوكيبل و بيدبه من
، باريل    موارد الوكال     األمور االعتالموكل و بيده؛ و ذلك ألننا 

نذا بيبع ؛ فحقيق البيع الصادر من الوكيل إلى المالك صح  ضسناد نرى 
: نقولبدت داري، و لنا أن: دار زيد من قبل وكيله، صح لزيد أن يقول

. زيد با  داره
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اقسام حيازت 
أثره أنه ، غاية ع  الوكي  منزل   ع  الموك تنزي  أن : من الواضحو •

ييون حاكما على الدليل األولي، الدال علبى صبحة بيبع المالبك، و
ال و ومبة، موسدا لموضوعه، و مدرجا لبيع الوكيل فيه بالتدببد و الحي

ع   ل  التوسل، ألن بباب يوجب صح  ضسناد البيع ضلى المالك حقيق 
، كما هبو و االستدمالالتوسع     دائرة اإلسناد غير باب دائرة الحکم

. الحال في سائر موارد األدلة الحاكمة
حح ، ال يصب-مبثال-الدال على تنزيل االحتمال منزلة الدلبمفالدليل •

.لدلمإسناد الدلم إلى الشاك حقيقة، و إن أوج  توسدة دائر  أحيام ا
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اقسام حيازت 
ن باب أن تصحيح الوكالة في األمور االعتبارية ليس م: هيذا ندرفو •

  االسبتدمال التنزيل، ألن التنزيل ال يصحح اإلسناد و التوسدة في دائر
حقيقة، فال ببد مبن االلتبزام بوجبه فبي مدنبى الوكالبة فبي األمبور 

الوكيبل االعتبارية، يلتئم مع ما هو المرتيز عرفا من صحة إسناد بيع
. إلى المالك حقيقة
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اقسام حيازت 
ضللى-باالرتکلاز العر ل -مرد التوكيل أن ييون : هذا الوجه هوو •

.ضنشاء مضمون المعامل  على سبي  التعليق
ر بيع الوكيبل إنشاء بيدها على تقدي: فتوكيل المالك في بيع داره، مدناه•

ي نفس إنشاء للدار، بحيث ييون إنشاء المالك للبيع فدليا و متضمنا ف
. ع من الوكيلالتوكيل باالرتياز، و ييون المنشأ مدلقا على حصول البي

صبول فدلى هذا يصح إسناد البيع حينئذ إلى المالك حقيقبة، عنبد ح
.البيع من الوكيل
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اقسام حيازت 
و نحبوه مبن إن التدليق في المنشأ يوج  الب الن في البيع: قيلفنن •

.المدامالت
، و إنما دليلبه إن كون التدليق موجبا للب الن، ليس له دليل لفظي: قلنا•

ة إما اإلجما  التدبدي على ذلك، و إما أن المداملة المدلق: أحد أمرين
ا فبي في مقام اإلنشاء مخالفة لالرتيباز الدرفبي، البذي يصببح سببب

رين و كبال األمب. عنها-«هُ الْبَيْعَٰ  أَحَلَّ اللّ»نظير -انصراف الم لقات
غير موجود في هذا التدليق، الذي فسرنا به الوكالة؛ 
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اقسام حيازت 
اإلجمبا ، فهبو مندقبد علبى صبحة الوكالبة بمدناهبا االرتيبازي، و أما •

،أن المدنى االرتيازي يتضمن التدليق: المفروض
مدنى و إذا اتضح. و أما االرتياز فهو على طبقه ال على خالفه في المقام•

صبحة أن: التوكيل بالنحو الذي قررناه، تبين أن الصحيح مبا ذكرنباه، مبن
ة األوليبة، الوكالة في األمور االعتبارية ييفي فيها التمسبك ببنفس األدلب

الدالة على صحة بيع المالك و نحوه، دون حاجة إلى دليبل خباص علبى 
الحيباز  و خالفا لذلك الوكالة في األمبور التيوينيبة، ك. الصحة أو التنزيل

فيه تفييبك حيث إنه ليس إنشائيا و ال يتصور-مثال؛ فنن األمر التيويني
ه مبن ، فال يتصور صدوره من نفس الموكل، بأي وجب-اإلنشاء عن المنشأ

ه على فدل و حينئذ فنحتاج في ترتي  آثار فدل الشخص و حيازت. الوجوه
(من المؤلف. )وكيله و حيازته، إلى دليل خاص على التنزيل
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حيازة الوكي 
ير بيبع ان الوكالة في البيع ليست إنشباء مضبمون البيبع علبى تقبد. أ•

:الوكيل، لوجهين
الوجدان الدقالئي يرفضه1.
ال قبول للدقد و لو تدليقياً 2.




