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مسألة  :4یجوز استیجار الشجر لفائدة االستظالل ونحوه کربط
ّ
الدابة به أو نشر الثیاب عیه]1[.1

[ ]1أفتی بذلک في «التذکرة» 2وکذا في «المسالک» ،3وأشکل فکي
ّ
«القواعد» :4بدعوی :إن هذه المنفعة التقصکد ولذکذا التنکمن عنفعتک
ّ
ً
بالغصب ،ولعل أراد بذلک عدم االعتداد بذذه المنفعة عرفا ،ولذلک ّقید
ّ
الصحة في «جاعع المقاصد» :بما إذا ّ
صح عقابلت بالمال.5
ّ
والیخفی أن عا أفاده عبتن علی القول باعتبار المالیة في المعاوضات
ّ
ّ
وعنذا اإلجارة ،ولعل لذلک تصدی بعض األعالم لتصحیح القول بجواز
االستیجار لالستظالل (عع جواز االستظالل بشجر الغیر أو حائط بدون
ً
إذن المالک) علی فرض کون المالک عبادرا لالستظالل علکی ححکو لک
یبق عجال لغیره وهکو بحاجکة فکي تلکک السکاعة ،أو أراد المالکک قطکع

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.834
 .2تذکرة الفقهاء :ج ،2ص.393
 .3مسالک األفهام :ج ،5ص.213
 .4قواعد األحکام :ج ،2ص.242
 .5جامع املقاصد :ج ،2ص.122
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ّ
ّ
فیصکح الحلک
الشجر فطالب المستأجر عدم القطع للي یستظ فیک ،
بالجواز عوجبة جزئیة.1
ّ
ّ
وللن یملن اإلیراد علی  :بأن بذل المال لیس في عقابک االسکتظالل
ّ
ب هو في الفرض ّ
األول (وهو تصدي المالک ل وحاجت بک ) أن یلکون

البذل بإزاء ّ
التفسح ل کما في سائر المباحات،وفي الفرض الثاحي یبکذل
ًّ
في قبال عدم قطع الشجر (بعد کوح حقا ل ).
ً
ّ
بمجکرد
ب عن النروري قیام السیرة العقالئیة علی عللیة لذکا قذکرا
ّ
قصد االستیالء علیذا سواء قصد التملک أم ال ،هذا ولقد أجاد فیما أفکاد
ّ
عن التوضیح في عوارد استقرار السیرة وداللتذکا وأحک الأ کر للقصکد فکي
ّ
ّ
ترتب المللیة ،بمعنی؛ أن األجیر وإن قصد الحیازة لنفس الأ ر لقصکده
ً
عللا للمستأجر بمقتنی ّ
صحة اإلجارة ووزان
هذا بعد أن کاحت الحیازة
األجیر کاآللة المحنة لتبعیة المللیة للحیازة ،وهي للمسکتأجر وقصکد
األجیر لغو عحض.
وهذا ّ
تام ً
بناء علی االستناد بالسیرة و بعد االستقرار في عواردها.
ّ
ّ
ّأعا االستناد بالروایات والسیما ععتبرة السلوحي فذو عح عنع؛ ألحذا
ّ
وردت لبیان تعیین عالک بین عن أبصره وعن أخذه ،فالتدل علکی تعیکین
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،33ص.383
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المالک إذا ّ
تردد بین عا قاعت بالحیازة وغیکره .وکیک ککان ففکي السکیرة
کفایة.

ّ
وعما ذکرحا ظذر أن عوضوع اللالم والبحث هو إذا کاحت الحیازة فکي
ً
الخارج صارت عللا للسمتأجر بأن یلون عکورد اإلجکارة جمیکع عنکافع

األجیر أو خصوص عنفعة الحیازة في یوم کذا ،ففي هکذا الفکرض حقکول
ً
ّ
بعدم األ کر لقصکد الحکائز المباشکر باعتبکار أن الحیکازة صکارت عللکا
ّ
للمستأجر ،فما یترتب علی عمل علک ل بمقتنکی السکیرة ،وهکذا هکو
ّ
الم کراد عککن قککول السککید&« :ویحتم ک القککول بلوح ک للمسککتأجر؛ ألن
ً
ّ
المفروض أن عنفعت عن طرف الحیازة ل  ،فیلون حیة کوح لنفس لغوا».
ّ
وکذلک بذل المال لمالک األرض التي فی الظ وإن ل یلن عالکک
للشجرة.
وکی کان ،البأس بالجواز فیما إذا صدق حقیقکة عنکوان المعاوضکة
ّ
والتبادل في المقام بعد عا تعلق ب الغرض العقالئي.
ّ
ّ
ّ
الدواب وحشر الثیاب فلعل أوضح.
وأعا ربط
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ّ
ّ
مسأله :5یجوز استیجار البستان لفائدة ّ
التنزّه ننزه منف زة محةةزة

عقالئیة]1[.1
ّ
التصکرف فکي علکک
[ ]1وهذه المسألة أوضکح عکن السکابقة؛ السکتلزاع
ّ
المالک ولو لمدة قلیلة.
مسأله :6یجوز اسزتیجار البسزتان لحیزازة الاباتزاا کاالتت زاب
ّ
واالتتشاش واالستقاء ،فةو استأجر من یحال له الااء من الشط مزثال
ّ
باجرد تیازة السقاء ،فةو أتةفه متةف قبل اإلیصال إلی
مةک ذلک الااء
الاستأجر ضان قیاته له ،وکذا في تیازة الح ب والحشیش ن ز ،،لزو
قصد الاوجر کون الاحوز لنفسه فیحتال القول بکونه له ویکون ضامنا
لةاستأجر عوض ّ
مافوته عةیه من الانف ة ،خصوصزا إذا کزان الازوجر
آجر نفسه عةی وجه یکون تاام مناف ه في الیوم الفالنزي لةاسزتأجر أو
ّ
یکون منف ته من تیث الحیازة لزه ،وذلزک العتبزار ّ
النیزة فزي التاةزک
بالحیازة ،والافروض أنه ل ،یقصد کونزه لةاسزتأجر ،بزل قصزد نفسزه
ّ
ّ
ویحتال القول بکونه لةاستأجر نن الافروض أن منف تزه مزن فزر
ّ
الحیازة له ،فیکون نیة کونه لنفسه لغوا والاسألة مبتنیة عةزی أن الحیزازة

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.834
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ّ
لتاةک الحزائّ ولزو قصزد الغیزر ،والزمزه ّ
ّ
صزحة
القهریة
من انسباب
اإلجارة وکون الاحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن کان أجیر الغیزر وأیازا
الزمه عدم تصول الاةکیة له إذا قصد کونزه لةغیزر مزن دون أن یکزون
ّ
أجیرا له أو وکیال عنه وبقاؤه عةی اإلباتة ،إال إذا قصد ب د ذلک کونه له
بنززاء عةززی عززدم جریززان التبز ّزرع فززي تیززازة الاباتززاا والسززب إلززی
ّ
الاشترکاا وإن کان الیب د جریانه ،أو أنها من انسباب القهریة لان له
تةک الانف ة ،فإن ل ،یکن أجیرا یکون له وإن قصد الغیر فاوال فیاةک
ّ
باجرد قصد الحیازة وإن کان أجیرا لةغیر یکون لذلک الغیزر قهزرا ،وإن
قصد نفسه أو قصد غیر ذلک الغیر ،والظاهر عدم کونهزا مزن انسزباب
القهریة م ةقا ،فالوجه ّ
انول غیر صحیح ویبقی اإلشزکال فزي تزرجیح
ّ

أتد انخیرین ،والبد من ّ
التأمل]2[.1

[ ]2تحقیق اللالم في هذه المسألة یستدعي ّ
التأع في جذات:
ُ
االولیّ :
صحة عث هذه اإلجارة.
الثانیة :دلی حصول المللیة بالحیازة.
الثالثة :ه الحیازة عن العناوین القصدیة.

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص 834و .839
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الراب زة :فکي ّ
صکحة النیابکة أو الوکالککة فکي الحیکازة فکي المباحککات
األصلیة ،وهلذا.
ُ
ّ
ّأما الکالم في الجهة االولی وهي التلل في ّ
صحة هذه اإلجارة في
ّ
ّ
ّ
حفسذا وأن الحیازة ه تملک باإلجارة حتی یترتب علی أحلاعذا عکن أن
ً
المتل لو أتلف یلون ضاعنا للمستأجر دون الحائز؟
ّ ّ
تأع في جکواز االسکتیجار علکی
وفي «القواعد» (في کتاب الشرکة)
االحتطاب أو االحتشاش أو االحتیاز وقال« :فی حظکر» 1ینشکأ عکن وقکوع
ذلک للموجر أو المستأجر.
ّ
ّ
والظاهر أن عوجب دعکوی أن الحیکازة سکبب قذکري لمللیکة الحکائز
ّ
المباشر ،سواء قصد التملک لنفس أم لغیره أم ل یقصد ،فعلی هذا الأ ر
للحیازة بالنسبة إلی المستأجر ،فاعتبار المللیة ل باإلجارة لغو عحض.
ّ
وعث لذلک باستیجار الشخص لألک والشرب والنوم بعد عدم عود
النفع إلی المستأجر.
ّ
ّ
ّ
وللن الدعوی عخدوشة :ألن عکا یسکتدل بک (علکی المشکذور) عکن
ّ
قولذ  :عن حاز علک ل یوجد في ّأیة آیة أو روایکة إال عکا رواه السکلوحي

ّ
(ععتبرة) عن أبي عبدالل ×« :إن أمیرالاؤمنین× قال :في رجل أبصر
 .1قواعد األحکام :ج ،2ص.291
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فیرا فتب ه تتزی وقزع عةزی شزجرة ،فجزاء رجزل فأخزذه ،فقزال أمیزر

ً
الاؤمنین× :لة ین ما رأا و لةید مزا أخزذا» 1عنکافا إلکی السکیرة
العقالئیة علی استمال ک المباحات بعد االستیالء.
ّإال ّأن عورد السیرة ب والروایة عا إذا کاحت الحیازة لنفس الحائزّ ،
وأعا

إذا کاحت العلمیة عملوکة لغیره وککان األخکذ لک کمکا هوالمتعکارف فکي
أ
ّ
جمیع أعثال هذه األعور التي ل یتحقکق والیکت ّ إال بمعاوحکة الغیکر عکن
األجیککر أو المتبک ّکرع ،کحفککر المعککادن واآلبککار وصککید السککمک وهلککذا
االحتطاب و ،...فالإشلال في اعتبار عللیة المحوز لمالک الحیازة (أي
ً
المستأجر) کما یقال بذلک في عملیة العبکد وصکیرورت عللکا للمکولی،
ّ
فعلی هذا الینبغي اإلشلال في ّ
صحة اإلجارة ،فیترتب علی عا أفاده فکي
المتن عن ضمان المتل لو أتلف  ،فال عکاحع عکن القکول بتماعیکة السکیرة
ّ
العقالئیة وبنائذ علی عاللیة المستأجر لعملیة الموجر ،ب و عموم أدلة
ّ
الحیازة وإطالقذا للمباشر والتسبیب ،وسکنتلل عکن ذلکک فکي الجذکة
الثاحیة.
الجهة الثانیة( :في دلی حصول المللیة بالحیازة) ،قد اشتذر القول:
ّ
ّ
بأن «عن حاز علک» ّ
ّ
المتفرقکة
وادعي أح عستفاد وعقتکبس عکن األخبکار
 .1وسائل الشیعة :ج ،23ص ،391أبواب الصید :ب ،34ح.1
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الواردة فکي أبکواب عدیکدة ،والتفصکی عوککول إلکی عباحکث «القواعکد
الفقذیة».

ّ
وعلی العجالة حقول :إن الحیازة في المباحکات عکن أسکباب الملکک
ً ّ
ألن األراضي المباحة عللیتذا عشروطة باإلحیاءّ ،
وأعا التحجیر
اجماال؛
ّ
والحیککازة الیفیککدان إال األولویککة والالملککک للرقبککة ،ولککذلک قککال فککي
«الشرائع»« :ولو اقتصر علی التحجیر وأهم العمارة أجبره اإلعام علکی
أحد األعرین :إ ّعا اإلحیکاء ّ
وإعکا التخلیکة بینذکا وبکین غیکره ،ولکو اعتنکع
ّ
أخرجذا السلطان عن یده لئال یعطلذا».1
ً
ّ
وأعا غیرها فالبأس بالقول بالمللیة عستندا إلی قولک ×« :إذا مةزک
ال ائر جناته فهو لان أخذه» 2وکذا روایة اسحاق بن عمار قکال :قلکت
ألبي عبدالل ×َ « :ا َّلط ْی أر َی َق أع في َا َّلدار َف َنص أید أه َو َح ْو َلنا َح َمکام ل َب ْعنکذ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
ّ
َف َق َال« :إ َذا َم َة َك َج َن َ
ات ُه َف ُه َو ل َازن أخزذهًُ ،3 »...
بنکاء علکی أن «الکالم»
ِ
ِ
فیذما ظاهر في المللیة وعدم خصوصیة في عورد الطیر.

ویملن التأیید بما رواه سعید األعرج قال :سألت عن الرج یلون لک
الشرب عع قوم في قناة فیذا شرکاء فیسکتغني بعنکذ عکن شکرب  ،أیبیکع
 .1رشائع اإلسالم :ج ،3ص.219
 .2وسائل الشیعة :ج ،23ص ،349أبواب الصید :ب ،32ح.1
 .3وسائل الشیعة :ج ،23ص ،393أبواب الصید :ب ،34ح.3
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شرب ؟ قال« :ن  ،إن شاء باعه بورق ،وإن شاء باعه بکیل تن ة» .1بعکد
ّ
ً
ّ
ّ
بداهة أح «البیع إال في علک» وأح لیس عاللا للماء في عروق القناة فذو
عالک للماء الخارج عنذا ،و داخ في المجری الذي ّ
هیأه لحیازة الماء.
ّ
ولع عااشتذر عن قولذ « :عن حاز علک» عقتبس عن هکذه األخبکار
ّ
فتدل علی عللیت بعد جواز حیازة عطلق المبکا ،،وعکع ّ
التنکزل
وأعثالذا،
والقول بعدم تماعیة هذه األخبار علی المللیة بالحیکازة بکدعویّ :
أعمیکة
«الالم» عن الملک أو احتمال الخصوصیة کفاحا السکیرة القطعیکة وبنکاء
العقالء علی عملوکیة المحوز بعد عکدم بکوت الکردع ،فیلکون األخبکار
بمنزلة اإلعناء لذا.
الجهة الثالثة :ه الحیازة عن العناوین القصدیة؟
في المسألة احتماالت:
ّ
منها :أحذا سبب لملک الحائز المباشر ،سواء قصد حفس أم غیکره ،أو
ً
ل یقصد أصال.
منهاّ :أحذا سبب لملک عن قصدت الحیازة ل (ولو ّ
بالتبرع) بمعنکی:
ّ
أن سببیتذا للملک بالقصد ،وعلی هذا إن قصد الحائز بذکا حفسک علکک

 .1وسائل الشیعة :ج ،25ص ،814أبواب احیاء املوات :ب ،3ح.1
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ً
المحوز ،وإن قصد غیره علکک الغیکر وإن لک یقصکد أصکال بقکي علکی
اإلباحة األصلیة.
ّ
منها :إن الحیازة سبب لملک عن کاحت لک الحیکازة والأ کر للقصکد
ً
ً
أصال ،فیلون المحوز تابعا للحیازة في المللیة کتبعیة النماء للشجرة.
ّ
ّ
ّأما ّ
انول :فقد استدل ل بأن الحیازة سبب للملک ،والتشخیص بیکد
العرف والعرف یحل بمملوکیة المحکوز للحکائز عکن دون االستفصکال
والسؤال عن أن یقصده الحائز المللیة لنفسک أم لغیکره أو عکدم قصکده،
ّ
وظذور قولذ « :عن حاز علکک» أقکوی شکاهد علکی المکدعی ،وهلکذا

قول × في روایة السلوحي« :للید عکا أخکذت» للمباشکر ،وهکذا لکیس
بعزیز في الشریعة کمللیة الوارث لکررث وعللیکة الفقکراء فکي الزککاة،
ّ
ّ
ّ
فالیستفاد عن األدلة اشتراط قصد التملک لتحقق المللیة ،ب والیستفاد
ّ
ً
ّ
عنذا اعتبار عدم قصد العدم فنال عن القصد ،فظذور األدلة فکي أحک إذا
ّ
ّ
تحقق عصداق اإلحیاء ترتب علی أ ره وهکو المللیکة وإن قصکد العکدم؛
ّ ّ
المسبب علی السبب ّ
ّ
قذري.
ألن ترتب
ً
ّ
وأما الثاني :وهو القکول یلکون الحیکازة سکببا لمللیکة عکن قصکدت
الحیازة ل .

ّ
و بعبارة واضحة :أن قوام سببیتذا للملک هکو قصکد الحکائز ،فذکو إن

قصد المللیة لنفس علک المحکوز ،و إن قصکد غیکره یلکون الغیکر هکو

ّ
متفرقة
مسائل

945

ّ
ّ
المالک ،وإن ل یقصد بقي المحوز علی اإلباحة؛ ألن الدلی المسکتدل
ّ
المتقدعکة ،ففکي إطالقذکا ّ
حتکی إذا لک
ب علی المللیة إ ّعا هو الروایات

ّ
یقصد المللیة ّ
تأعک بک ّادعکي أن المنسکبق إلکی الکذهن عکا إذا قصکد
التملیک بقرینة التعارف الخارجي.
ّ
و إ ّعا هوالسیرة العقالئیة ،فذي دلی ّلبي الیدل علی أ کثکر عکن صکورة
ّ
ّ
قصد التملک وهو المتیقن.
ً
ّ
هذا عنافا إلی داللة األخبار الواردة في أن عن اشتری سملة فأخرج
عن جوفذا لؤلؤة فذي للمشتري دون البائع.

َ َّ
منها :روایة أبي حمزة عن أبي جعفر× ک في حدیث ک «:أن َر ُجزال
َ
َََ َ َ
َ َ َ
َ َ َ
َ
ع ِابدا ِمن َب ِني ِإس َر ِائیل کان ُم َح َارفا 1فأخذ غّال ،فاش َت َر ى ِب ِه َس َاکة ف َو َجد
َ َ ُ َُ ََ َ
اع َها ب شر َین َأل َف در َهَ ،،ف َج َ
زاء َسزائ فل َف َزد َّق ال َب َ
زاب
ِفي ب ِنها لؤلؤة ،فب
ِ
ِ
ِِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ َ ُ َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ
َ
َ ُ
الر ُجل :ادخل ،فقال ل ُه :خذ أ َتد ال ِک َیسزی ِن ،فأخزذ أ َتزده َاا َو
فقال له
َ
َ
َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ ُ
َ ََ ََ ُ
َ
الر ُجل :ادخزل
ان ة فةَ ،یکن ِبأس َرع ِمن أن دق الس ِائل الباب ،فقال له
ََ َ ف
َ ُ َ َ ُ َ
َف َد َخ َل َف َو َض َع الک َ
یس ِفي َمک ِان ِه ،ث َّ ،قال :کل ه ِنیئا َمر یئزا أنزا َمةزك ِمزن
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ ِّ َ َّ َ َ َ َ ُّ
اکرا».2
مال ِئک ِة ر بك ِإناا أراد ر بك أن یبةوك فوجدك ش ِ

 .1املحارف :الذي یقرت علیه يف رزقه.
 .2وسائل الشیعة :ج ،23ص ،393أبواب الصید :ب ،34ح.3
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ومنها :عاروي في التفسیر (عن العسلري×) ک في حکدیث طویک

ّ
ک« :إن رجال فقیرا اشترى ساکة ،فوجد فیها أرب ة جواهر ،ث ،جزاء بهزا
الی رسول الةه وجاء ّ
تجار غرباء فاشتروها منه بأرب اأة ألف دره،،
فقال الرجل :ما کان أعظ ،برکة سوقي الیوم یزا رسزول الةزه  ،فقزال
ّ
وتوقیرک عة ّیا أخزا
رسول الةه  :هذا بتوقیرک محادا رسول الةه
رسول الةه ووص ّیه ،وهو عاجل ثزواب الةزه لزک وربزح عاةزک الزذي
عاةته».

ّ
وهلذا سکائر األخبکار بتوجیک أحذکا عشکتملة علکی تقریکر المعصکوم
ّ
لتصرف المشتري فیما وجده عن جوف السملة ،ولو لک یعتبکر القصکد
ّ
ّ
للاحت للبائع؛ ألح الذي استخرج السملة وجازها ،فبما أح لک یقصکد
ّ
تملک عا في جوفذا وباعذکا عللتک المشکتري دون البکائع ،فکیعل عنذکا
ّ
اعتبار قصد التملک في عللیة المباحات في الحیازة.
أ
ّ
واجیب عن هذا االستدالل :بأن البائع قد علک عا في جوف السملة
بحیازة السملة وببیع حقلذا إلی المشتري تمام المحوز ّ
وللن أخطأ فکي
ّ
التطبیق وتخ ّی أن تمکام عحکوزه هکي السکملة ،فمللیکة المشکتري لذکا

الیلش عن اعتبار القصد المزبور بوج .

وتقریر المعصوم× لیس ألجل عدم حت ّقق قصد التم ّلک املعترب

يف احلیازة.

ّ
متفرقة
مسائل
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و ُاشکل علیه :بأنّه کیف یمکن تصحیح البیع املذکور مربع عربدم
التفات البائع إلی مربا يف جربو املحربوز ولربو بربالتبعن أل ّ البربائع مل
یقصد ّإّل بیع السمکة وحدها ،فالیمکن القول بأنّه ملک املشربي
متام ما حازه ،فلم یتع ّلق قصد املعاملربة بالسسرببة إلربی مربا يف جوفهربا
ّلمن البائع وّل من املشي  ،ومورد التصحیح باخلطربأ يف التطبیربق
ّلیتم يف املعامالت الکل ّیةن أل ّ املعطی به يف املعامالت الک ّلیربة هربو
ّ
من باب الوفاء بالدین ولیس عنی املبیع ،فإ أ ّداه بأزید مربا يف م ّمتربه
الترص يف الزائد من ح ّقه نعم ،يف العربنی
اشتباه ًا فلیس للمشي
ّ
الشخصیة ّلبأس ،بل أ ّ فیها أیض ًا یشکل ،فإنّه لو ورث مربن أبیربه
صسدوق ًا فیه جوهرة ثمیسة مل یعلربم اربا فبربال الصربسدوق زاعرب ً ّأّنربا
فارغة ،أفهل یمکن القول بانتقال الظر واملظربرو بربدعو أنّربه
بال متام ما ورثه مع عدم تع ّلق القصد ببیع املظرو ؟
ّ
اتتدل به من الروایاتّ :أّنربا غربد دا ّلربة
والعمدة يف اجلواب ع ّ
ّ
ماتدل علیه اعتبار قصد احلیازة
علی اعتبار قصد التم ّلک ،بل غایة
وب أ ّ الص ّیاد البائع غد عامل ب يف جوفها فلم یقصد حیازته وّلبدّ
من اعتبار قصد احلیازة يف مت ّلک املباحات ولذلک لو اتتولی علربی
مباح حال السوم مل یکف يف مت ّلکه قطع ًا ،وهذا بحث آخر غد اعتبار
قصد التم ّلک الذ نحن بصدده.
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فعلی هذا ّل وجه للحکربم بوجربوب ر ّد املشربي اللؤلربؤة إلربی
البائعن لعدم کونه مالک ًا هلا بعد أ مل یکن قاصد ًا حلیازته ولو ألجل
الغفلة عن حت ّققها ،فهي باقیة علی اإلباحة وب أ ّ املشي اتتولی
علیها وحازها فالجرم کا هو املالک هلا.
فالیتم الدلیل علی اعتبار قصربد
هذا متام ما أفاده يف «املستسد»،1
ّ
التم ّلک يف ملکیربة املباحربات باحلیربازة ،بربل احلیربازة ترببه قهربر
للملکیة ولو مل یقصدها.
ثم أ ّید خمتاره بإطالق معت ة السکوين والسدة العقالئیربة ،فلربو
ّ
شاهد أحد صید ًا من طد أو غزال خت ّیل أنّه ملک زید طار من وکره
أو هرب فأخذه بقصد الر ّد إلی صاحبه فظهر خطربأه وأنّربه مبرباح مل
یسبقه إلیه أحد ،أفهل حیتمل الي ّدد يف اتتقرار السدة علی ملکیتربه
بشبهة أنّه مل یقصد التملک بأخذه وأنّه قاصد للر ّد إلی صاحبه؟
ونحوه ما لو أخذ يف طریقه شیئ ًا من أغصربا األشرباار املباحربة
ّلبقصد التم ّلک ،بل ألجل قضاء حاجته الوقتیربة يف تربفره ،أفهربل
یمکن القول بعدم ملک ّیته هلا بماربرد عربدم القصربد وبقائهربا علربی

 .1موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،33ص .352 - 351
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رصح قبل ملک :برباحت ل
اإلباحة؟ لیس األمر کذلک قطع ًا ک أنّه ّ

مافوته علیه من املسفعة.
کونه له ویکو ضامس ًا للمستأجر عوض ّ

وأراد اذا إما کانت اإلجارة واقعة علی ک ّلربی احلیربازة يف م ّمتربه
فربوت علربی
فإما أراد ونو العمل لسفسربه فهربو ملربک احلربائز فلربو ّ
املستأجر املسفعة املستأجرة ضمن عوضها.
ربحة السیابربة أو الوکالربربة يف احلیربربازة ،وکربربذا
اجلهة اارااعةة يف صرب ّ
صربحة اإلجربارة
صحة اجلعالة إما متربت
ّ
اجلعالة علیهاّ ،لإشکال يف ّ
علی عملیة احلیازة ویکو امليتّه علربی عمربل اجلاعربل مایيتّربه
علی عمربل األجربد مربن امللکیربة للااعربل وا مربر کرب کربا ملکرب ًا
للمستأجر.
قربو السربید املرباتن& جریربا الترب ل يف
وأ ّما الوکالة والسیابربةّ :
حیازة املباحات وهل هذا ٍ
مبتن علی دخالة السیربة والقصربد يف آثربار
احلیازة؟ الظرباهر أ ّ يف السیابربة یکربو العمربل قربائم لربسفس السائربه
والستیاة ترجع إلی املسوب عسه وتفرل م ّمته علی اختال املبرباين يف
باب السیابة (تسزیل السائه نفسه بمسزلة املسوب عسه ،أو امتثال األمربر
اّلتربربتحبابی السفسربربی املتع ّلربربق بتفریربربع م ّمربربة الغربربد و هربربو إهربربداء
الثواب )...ومن املعلوم عدم قیام الدلیل يف الربرشیعة ّإّل يف مربوارد
(کاحلج).
خاصة وّلتی بالسسبة إلی اإلیصاء
ّ
ّ
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فلو صاد السمکة أو حاز معدن ًا أو عرصة نیابة عن الغد ّلوجه
ّ
واملتول علربی
لوقوعه عسه ،فیقع العمل لسفسه باعتبار أنّه هو احلائز
املباح.
وأ ّما الوکالة :فالکالم فیها یدور مدار القول باریاّنا يف اّلُمور
التکویسیة رب ک هي جاریة يف اّلُمور اّلعتباریة رب أم ّل؟ فهربي برب أ ّ
مقتضاها جعل الوکیل بمسزلة املو ّکل بحیث إ ّ العمل الصادر مسربه
مسربتسد إلربی املوکّربربل رب کرب يف البیربربع والسکرباح والربزواق والقربربب
واإلقباض رب یشکل تعمیمها بالسسبة إلی اّلُمور التکویسیة کاألکربل
والرشب والسوم ومسها احلیازة.
وعاجلمل األمربر فیهربا یربدور مربدار قبربول الوکالربة يف األعرب ل
وعدمه.

