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ونحوه کربط  لالظیجوز استیجار الشجر لفائدة االست: 4سألة م     
 [1].1الداّبة به أو نشر الثیاب عیه

شکل  فکي أو ،3«المسالک»وکذا في  2«التذکرة»فتی بذلک في أ[ 1]
قصکد ولذکذا التنکمن عنفعتک  ت: بدعوی: إّن هذه المنفعة ال4«القواعد»

بذذه المنفعة عرفًا، ولذلک قّید  االعتدادراد بذلک عدم أ  ولعلّ  ،بالغصب
 .5ما إذا صّح عقابلت  بالمالب «:جاعع المقاصد»الصّحة في 

ّن عا أفاده عبتن علی القول باعتبار المالیة في المعاوضات أوالیخفی 
عالم لتصحیح القول بجواز ی بعض األولعّل  لذلک تصّد  ،وعنذا اإلجارة

بدون بشجر الغیر أو حائط  االستیجار لالستظالل )عع جواز االستظالل 
الستظالل علکی ححکو لک  لفرض کون المالک عبادرًا علی إذن المالک( 

أو أراد المالکک قطکع  ،ال لغیره وهکو بحاجکة فکي تلکک السکاعةجیبق ع
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الحلک   فیک ، فیصکّح  ظّ  تسیللي  عالقط الشجر فطالب المستأجر عدم
 .1بالجواز عوجبة جزئیة

بأّن بذل المال لیس في عقابک  االسکتظالل  :علی  اإلیرادوللّن  یملن 
( أن یلکون ل  وحاجت  بک  المالک يب  هو في الفرض األّول )وهو تصّد 

ل ذالمباحات،وفي الفرض الثاحي یبک سائرل  کما في  التفّسحالبذل بإزاء 
 ل (.حّقًا عدم قطع الشجر )بعد کوح   في قبال

د ذکا قذکرًا بمجکّر لالعقالئیة علی عللیة  ةریب  عن النروري قیام الس
فیما أفکاد  أجادک أم ال، هذا ولقد التملّ  قصد االستیالء علیذا سواء قصد

رة وداللتذکا وأّحک  الأ کر للقصکد فکي یاستقرار السعن التوضیح في عوارد 
 هقصکدل ر ألنفس  ال ةوإن قصد الحیاز األجیر ّن أ ؛بمعنی ،ب المللیةترتّ 

عللًا للمستأجر بمقتنی صّحة اإلجارة ووزان  الحیازةن کاحت أهذا بعد 
وهي للمسکتأجر وقصکد  ،للحیازة ةالمللی ةعیبالمحنة لت کاآللة األجیر
 عحض. لغو األجیر

  ها.الستقرار في عواردابعد و ةریوهذا تاّم بناًء علی االستناد بالس
فذو عحّ  عنع؛ ألّحذا  ياالستناد بالروایات والسیما ععتبرة السلوح أّعا

فالتدّل علکی تعیکین  ،وعن أخذه أبصرهوردت لبیان تعیین عالک بین عن 
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 ةریوکیک  ککان ففکي السک .د بین عا قاعت بالحیازة وغیکرهالمالک إذا تردّ 
 کفایة.

ة فکي اللالم والبحث هو إذا کاحت الحیازعوضوع  وعما ذکرحا ظذر أّن 
الخارج صارت عللًا للسمتأجر بأن یلون عکورد اإلجکارة جمیکع عنکافع 

ففي هکذا الفکرض حقکول  ،أو خصوص عنفعة الحیازة في یوم کذا األجیر
ّن الحیکازة صکارت عللکًا أ کر لقصکد الحکائز المباشکر باعتبکار بعدم األ

وهکذا هکو  السکیرة،فما یترّتب علی عمل  علک ل  بمقتنکی  ،للمستأجر
ویحتمکک  القککول بلوحکک  للمسککتأجر؛ ألّن » :&قککول السککید المککراد عککن
 «.کوح  لنفس  لغواً  حیةفیلون  ،عنفعت  عن طرف الحیازة ل  أّن المفروض 

وإن ل  یلن عالکک  التي فی  الظّ   األرضبذل المال لمالک  کذلکو
 للشجرة.

البأس بالجواز فیما إذا صدق حقیقکة عنکوان المعاوضکة  ،وکی  کان
 رض العقالئي.غام بعد عا تعّلق ب  الفي المق لوالتباد

 ضح.أو  الثیاب فلعلّ  حشرو وأّعا ربط الدواّب 
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ه  نّنزه منف زة محّةةزة 5مسأله ّّ : یجوز استیجار البستان لفائدة التنز
 [1].1عقالئیة

ف فکي علکک وهذه المسألة أوضکح عکن السکابقة؛ السکتلزاع  التصکّر [ 1]
 المالک ولو لمّدة قلیلة.

جار البسزتان لحیزازة الاباتزاا کاالتت زاب : یجوز اسزتی6مسأله
مزثال   الااء من الشّط له واالتتشاش واالستقاء، فةو استأجر من یحال 

مةک ذلک الااء باجّرد تیازة السقاء، فةو أتةفه متةف قبل اإلیصال إلی 
الاستأجر ضان قیاته له، وکذا في تیازة الح ب والحشیش ن ز،، لزو 

یحتال القول بکونه له ویکون ضامنا  قصد الاوجر کون الاحوز لنفسه ف
لةاستأجر عوض مافّوته 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 النّیزة فزي التاّةزک 

ةاسزتأجر، بزل قصزد نفسزه بالحیازة، والافروض أنه ل، یقصد کونزه ل
ویحتال القول بکونه لةاستأجر  نّن الافروض أّن منف تزه مزن فزر  
الحیازة له، فیکون نیة کونه لنفسه لغوا  والاسألة مبتنیة عةزی أّن الحیزازة 
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ّیة لتاةّ من ان  ک الحزائّ ولزو قصزد الغیزر، والزمزه صزّحة سباب القهر
کان أجیر الغیزر وأیازا  اإلجارة وکون الاحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن 

الزمه عدم تصول الاةکیة له إذا قصد کونزه لةغیزر مزن دون أن یکزون 
إاّل إذا قصد ب د ذلک کونه له  ،أجیرا  له أو وکیال  عنه وبقاؤه عةی اإلباتة

یززان التبززرّ  ع فززي تیززازة الاباتززاا والسززب  إلززی بنززاء  عةززی عززدم جر
یانه، أو أّنها من یة  لان له  الاشترکاا وإن کان الیب د جر انسباب القهر

تةک الانف ة، فإن ل، یکن أجیرا  یکون له وإن قصد الغیر فاوال  فیاةک 
، وإن  باجّرد قصد الحیازة وإن کان أجیرا  لةغیر یکون لذلک الغیزر قهزرا 
قصد نفسه أو قصد غیر ذلک الغیر، والظاهر عدم کونهزا مزن انسزباب 

، فالوجه انّول غیر صحیح یة م ةقا  ویبقی اإلشزکال فزي تزرجیح  القهر
ین، والبّد من التأمّ   [2].1لأتد انخیر

 التأّع  في جذات: يفي هذه المسألة یستدعتحقیق اللالم [ 2]
 صّحة عث  هذه اإلجارة. ااُلولی:
 دلی  حصول المللیة بالحیازة. الثانیة:
 ه  الحیازة عن العناوین القصدیة. الثالثة:
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فکي المباحککات  وکالککة فکي الحیکازةیابکة أو النفکي صکّحة ال الراب زة:
 ، وهلذا.األصلیة

في صّحة هذه اإلجارة في  التلّل وهي  أّما الکالم في الجهة ااُلولی
ب علی  أحلاعذا عکن أّن ّن الحیازة ه  تملک باإلجارة حتی یترتّ أحفسذا و

 ؟لون ضاعنًا للمستأجر دون الحائزیتلف  أتل  لو مال
ّ  في جکواز االسکتیجار علکی تأعّ ( ة)في کتاب الشرک« القواعد»وفي 

ینشکأ عکن وقکوع  1«فی  حظکر»وقال:  حتیازاالحتطاب أو االحتشاش أو اال
 جر أو المستأجر.ومللذلک 

لمللیکة الحکائز  يعوجب  دعکوی أّن الحیکازة سکبب قذکر والظاهر أّن 
فعلی هذا الأ ر ک لنفس  أم لغیره أم ل  یقصد، ملّ تسواء قصد ال ،المباشر

 فاعتبار المللیة ل  باإلجارة لغو عحض. ،ة إلی المستأجرللحیازة بالنسب
ذلک باستیجار الشخص لألک  والشرب والنوم بعد عدم عود ل  وعثّ 

  .النفع إلی المستأجر
بک  )علکی المشکذور( عکن  : ألّن عکا یسکتدّل ةدعوی عخدوشال وللّن 

آیة أو روایکة إاّل عکا رواه السکلوحي  ةد في أیّ جاز علک ل  یوحقولذ : عن 
أبصر قال: في رجل  ×إّن أمیرالاؤمنین»: ×( عن أبي عبدالل ة)ععتبر
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فجزاء رجزل فأخزذه، فقزال أمیزر  ،فیرا  فتب ه تتزی وقزع عةزی شزجرة
 السکیرةعنکافًا إلکی  1«: لة ین ما رأا و لةید مزا أخزذا×الاؤمنین

  ک المباحات بعد االستیالء.مالالعقالئیة علی است
وأّعا  ،عا إذا کاحت الحیازة لنفس الحائزعورد السیرة ب  والروایة  إاّل أّن 

خکذ لک  کمکا هوالمتعکارف فکي لغیره وککان األ ةإذا کاحت العلمیة عملوک
 
أ
الغیکر عکن  ل  یتحقکق والیکتّ  إاّل بمعاوحکة يعور التجمیع أعثال هذه األ

السککمک وهلککذا  األجیککر أو المتبککّرع، کحفککر المعککادن واآلبککار وصککید
مالک الحیازة )أي لز وبار عللیة المحفالإشلال في اعت ،االحتطاب و...

المستأجر( کما یقال بذلک في عملیة العبکد وصکیرورت  عللکًا للمکولی، 
فیترّتب علی  عا أفاده فکي  ،في صّحة اإلجارة اإلشلال يفعلی هذا الینبغ

المتن عن ضمان المتل  لو أتلف ، فال عکاحع عکن القکول بتماعیکة السکیرة 
ب  و عموم أدّلة  ،جروالمستأجر لعملیة الم العقالئیة وبنائذ  علی عاللیة

الجذکة   عکن ذلکک فکي للّ توسکن ،الحیازة وإطالقذا للمباشر والتسبیب
 .الثاحیة

ل المللیة بالحیازة(، قد اشتذر القول: و)في دلی  حص الجهة الثانیة:
قکة المتفّر  األخبکارعکن  قتکبسأّح  عستفاد وع عيوادّ « از علکحعن »بأّن 
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القواعکد »عدیکدة، والتفصکی  عوککول إلکی عباحکث فکي أبکواب  ةالوارد
 «.الفقذیة

ي المباحکات عکن أسکباب الملکک وعلی العجالة حقول: إّن الحیازة ف
 التحجیرحیاء، وأّعا باإل ةللیتذا عشروطع ةالمباح يراض؛ ألّن األاجماالً 

ولککذلک قککال فککي  ،ولویککة والالملککک للرقبککةالحیککازة الیفیککدان إاّل األو
عام علکی ره اإلبجأ العمارة  مهأر ویاقتصر علی التحجولو »«: الشرائع»
ولکو اعتنکع  ،وبکین غیکره بینذکا اإلحیکاء وإّعکا التخلیکةّعا إ :عرینحد األأ
 .1«لذاخرجذا السلطان عن یده لئال یعّط أ

إذا مةزک »: ×وأّعا غیرها فالبأس بالقول بالمللیة عستندًا إلی قولک 
قلکت قکال: ق بن عمار ااسحوکذا روایة  2«خذهأجناته فهو لان  ال ائر

هأ َو َحْولَنا َحَمکام  : »×ألبي عبدالل  اِر َفَنِصیدأ ْیرأ َیَقعأ ِفي َالدَّ ِلَبْعِنکِذْ  َالطَّ
َخزَذهُ» :َفَقاَل 

َ
« الکالم»ّن أ، بنکاًء علکی 3 ...«ِإَذا َمَةَك َجَناَتُه َفُهَو ِلَازن  أ

  .ما ظاهر في المللیة وعدم خصوصیة في عورد الطیرذفی
لک   یلونعن الرج    عرج قال: سألتما رواه سعید األبالتأیید  ویملن

 یبیکعأ ،بعنکذ  عکن شکرب  يیسکتغنشرکاء ف یذاقناة ف يالشرب عع قوم ف
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بعکد  .1«تن ة یلوإن شاء باعه بک ،ن ، إن شاء باعه بورق»شرب ؟ قال: 
فذو  القناةوأّح  لیس عاللًا للماء في عروق « البیع إاّل في علک»بداهة أّح  

 لحیازة الماء. هأهیّ  يو داخ  في المجری الذ ،عالک للماء الخارج عنذا
 األخبکارعن هکذه  عقتبس« از علکحعن » :ولعّ  عااشتذر عن قولذ 

ل بعد جواز حیازة عطلق المبکا،، وعکع التنکّز  ت فتدّل علی عللی ،وأعثالذا
 أعّمیکةعلی المللیة بالحیکازة بکدعوی:  األخباروالقول بعدم تماعیة هذه 

عن الملک أو احتمال الخصوصیة کفاحا السکیرة القطعیکة وبنکاء « الالم»
 األخبکارفیلکون  ع،المحوز بعد عکدم  بکوت الکرد یةالعقالء علی عملوک

 .ابمنزلة اإلعناء لذ
 ه  الحیازة عن العناوین القصدیة؟  الجهة الثالثة:

 ة احتماالت:في المسأل
قصد حفس  أم غیکره، أو أّحذا سبب لملک الحائز المباشر، سواء  منها:

 ل  یقصد أصاًل.
 :ع( بمعنکیملک عن قصدت الحیازة ل  )ولو بالتبّر لأّحذا سبب  منها:

ذکا حفسک  علکک بقصد الحائز  ، وعلی هذا إنک بالقصدمللل تذایسبب أّن 
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بقکي علکی  أصکالً وإن قصد غیره علکک الغیکر وإن لک  یقصکد  ،المحوز
 اإلباحة األصلیة.

 کر للقصکد أعن کاحت لک  الحیکازة والملک لإّن الحیازة سبب  منها:
 للشجرة. کتبعیة النماءللحیازة في المللیة  تابعاً فیلون المحوز  ،صالً أ

والتشخیص بیکد  للملک،ل  بأّن الحیازة سبب  فقد استدّل  :أّما انّول
 االستفصکالالعرف والعرف یحل  بمملوکیة المحکوز للحکائز عکن دون 

مللیة لنفسک  أم لغیکره أو عکدم قصکده، والسؤال عن أن یقصده الحائز ال
وهلکذا  ،عیأقکوی شکاهد علکی المکّد « از علککحعن » :وظذور قولذ 

للمباشکر، وهکذا لکیس  «للید عکا أخکذت» :في روایة السلوحي ×قول 
 ،الفقکراء فکي الزککاة یکةمللیة الوارث لکررث وعللک ةعبعزیز في الشری

ب  والیستفاد  ،المللیةق تحّق لک فالیستفاد عن األدّلة اشتراط قصد التملّ 
عنذا اعتبار عدم قصد العدم فناًل عن القصد، فظذور األدّلة فکي أّحک  إذا 

 ره وهکو المللیکة وإن قصکد العکدم؛ أب علی  ترتّ  اإلحیاءتحّقق عصداق 
 .قذرّي ب علی السبب ب المسبّ ألّن ترتّ 

وهو القکول یلکون الحیکازة سکببًا لمللیکة عکن قصکدت  وأّما الثاني:
  . الحیازة ل

ن إفذکو  ،لملک هکو قصکد الحکائزتذا لیأّن قوام سبب ة:و بعبارة واضح
و إن قصکد غیکره یلکون الغیکر هکو  ،قصد المللیة لنفس  علک المحکوز
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 وإن ل  یقصد بقي المحوز علی اإلباحة؛ ألّن الدلی  المسکتدّل  ،المالک
ی إذا لک  ففکي إطالقذکا حّتک ،عکةّعا هو الروایات المتقّد إب  علی المللیة 

عکا إذا قصکد  هنذالکإلکی  المنسکبقّن أ يعکتأّعک  بک  ادّ المللیة قصد ی
 .بقرینة التعارف الخارجيالتملیک 

کثکر عکن صکورة أفذي دلی  لّبي الیدّل علی  ،ّعا هوالسیرة العقالئیةإو
 .المتیّقنک وهو قصد التملّ 

خرج أف ةفي أّن عن اشتری سمل ةالوارد األخبارهذا عنافًا إلی داللة 
 فذي للمشتري دون البائع. ؤلؤةل جوفذاعن 

نَّ َرُجزال  »ک :في حدیث ک  ×روایة أبي حمزة عن أبي جعفر :منها
َ
أ

َراِئیَل َکاَن ُمَحاَرفا   ال   1َعاِبدا  ِمن  َبِني ِإس   ّ َخَذ َغ
َ
َتَرى ِبِه َسَاَکة  ، َفأ َفَوَجَد  َفاش 

ُلَؤة   ِنَها ُلؤ  َه  ،ِفي َب   َف ِدر  ل 
َ
یَن أ ِر َبزاَب  ،،  َفَباَعَها ِبِ ش  َفَجزاَء َسزاِئلف َفزَدقَّ ال 

ُجُل  ُخل   :َفَقاَل َلُه الرَّ ِن  :َفَقاَل َلهُ  ،اد  ِکیَسزی  َتَد ال 
َ
َتزَدُهَاا َو  ،ُخذ  أ

َ
َخزَذ أ

َ
َفأ

َباَب  اِئُل ال  ن  َدقَّ السَّ
َ
َرَع ِمن  أ س 

َ
َ َةَ  َفَة،  َیُکن  ِبأ ُجُل  ،ان  ُخزل   :َفَقاَل َلُه الرَّ اد 

ِکیَس ِفي َمَکاِنهِ َفَدَخَل َفَوَضَع  َنزا َمَةزكف ِمزن   :ُث،َّ َقاَل  ،ال 
َ
یئزا  أ ُکل  َهِنیئا  َمِر

ُةَوَك َفَوَجَدَك َشاِکرا   ن  َیب 
َ
َك أ بُّ َراَد َر

َ
َاا أ َك ِإنَّ بِّ  .2«َماَلِئَکِة َر
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 في حکدیث طویک ک ( ×)عن العسلري التفسیرعاروي في  ومنها:
ث، جزاء بهزا  ،رب ة جواهرأ ایهفوجد ف ،اشترى ساکة یرا  فق رجال   ّن إ»: ک

 ،لف دره،أرب اأة أار غرباء فاشتروها منه بوجاء تّج الی رسول الةه
فقزال  ،رسزول الةزه یزا یومال يعظ، برکة سوقأفقال الرجل: ما کان 

خزا أ ا  یّ عة یرکوتوق رسول الةه محادا   یرک: هذا بتوقرسول الّةه
 يعاةزک الزذوهو عاجل ثزواب الةزه لزک وربزح  ،هیّ رسول الةه ووص

  .«عاةته
بتوجیک  أّحذکا عشکتملة علکی تقریکر المعصکوم  األخبکار سکائروهلذا 

ولو لک  یعتبکر القصکد  السملة، جوففیما وجده عن  يف المشترلتصّر 
ما أّح  لک  یقصکد بف ،وجازها السملةاستخرج  يع؛ ألّح  الذئللاحت للبا

عنذکا  فکیعل  البکائع،المشکتري دون  تک وباعذکا علل جوفذاک عا في تملّ 
 ک في عللیة المباحات في الحیازة.اعتبار قصد التملّ 

 السملة جوفاالستدالل: بأّن البائع قد علک عا في  اجیب عن هذواأ 
فکي  أخطأإلی المشتري تمام المحوز وللّن   حقلذاوببیع   السملةبحیازة 

المشکتري لذکا  یکةفملل ،السکملةّن تمکام عحکوزه هکي أ  یّ خالتطبیق وت
 ار القصد المزبور بوج .لش  عن اعتبیال

ک املعترب  التملّ قصد ل عدم حتّقق جأللیس  ×وتقریر المعصوم

 يف احلیازة.
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صحیح البیع املذکور مربع عربدم توُاشکل علیه: بأّنه کیف یمکن 

مل  البربائعاملحربوز ولربو بربالتبعن ألّ   جربو إلی مربا يف  البائعات تفال

لک املشربي  فالیمکن القول بأّنه م ،وحدها السمکةیقصد إّّل بیع 

 جوفهربامتام ما حازه، فلم یتعّلق قصد املعاملربة بالسسرببة إلربی مربا يف 

يف التطبیربق  أوّل من املشي ، ومورد التصحیح باخلطرب البائعّلمن 

ة هربو عطی به يف املعامالت الکّلیربّلیتّم يف املعامالت الکلّیةن ألّ  امل

ا يف مّمتربه اه بأزید مربفإ  أدّ  ،املبیع نیاب الوفاء بالدین ولیس عبمن 

يف العربنی  ،ه نعماشتباهًا فلیس للمشي  الترّص  يف الزائد من حقّ 

لو ورث مربن أبیربه فإّنه  ،الشخصیة ّلبأس، بل أّ  فیها أیضًا یشکل

أّّنربا  دوق زاعرب ً سعلربم اربا فبربال الصربیصسدوقًا فیه جوهرة ثمیسة مل 

أّنربه فارغة، أفهل یمکن القول بانتقال الظر  واملظربرو  بربدعو  

 متام ما ورثه مع عدم تعّلق القصد ببیع املظرو ؟ بال

به من الروایات: أّّنربا غربد داّلربة   اتتدّل والعمدة يف اجلواب عّ  

بل غایة ماتدّل علیه اعتبار قصد احلیازة  ،کعلی اعتبار قصد التملّ 

  يف جوفها فلم یقصد حیازته وّلبّد بغد عامل  البائعاد ّ  الصیّ أب  و

ک املباحات ولذلک لو اتتولی علربی لّ حلیازة يف متمن اعتبار قصد ا

وهذا بحث آخر غد اعتبار  ،که قطعاً السوم مل یکف يف متلّ حال مباح 

 ه.دصدبک الذ  نحن قصد التملّ 
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إلربی  لؤلربؤةوجربوب رّد املشربي  البفعلی هذا ّل وجه للحکربم 

  مل یکن قاصدًا حلیازته ولو ألجل ألعدم کونه مالکًا هلا بعد  البائعن

فهي باقیة علی اإلباحة وب  أّ  املشي  اتتولی  ،عن حتّققها لغفلةا

 م کا  هو املالک هلا.جرعلیها وحازها فال

، فالیتّم الدلیل علی اعتبار قصربد 1«املستسد»هذا متام ما أفاده يف 

بربل احلیربازة ترببه قهربر   ،ک يف ملکیربة املباحربات باحلیربازةالتملّ 

 للملکیة ولو مل یقصدها.

فلربو  ،معت ة السکوين  والسدة العقالئیربةبإطالق تاره د خمثّم أیّ 

حد صیدًا من طد أو غزال ختّیل أّنه ملک زید طار من وکره أشاهد 

ه وأّنربه مبرباح مل أأو هرب فأخذه بقصد الرّد إلی صاحبه فظهر خطرب

د يف اتتقرار السدة علی ملکیتربه أفهل حیتمل اليدّ  ،یسبقه إلیه أحد

 ؟ملک بأخذه وأّنه قاصد للرّد إلی صاحبهأّنه مل یقصد الت ةشبهب

شرباار املباحربة خذ يف طریقه شیئًا من أغصربا  األلو أونحوه ما 

أفهربل  ،بل ألجل قضاء حاجته الوقتیربة يف تربفره ،کقصد التملّ بّل

ماربرد عربدم القصربد وبقائهربا علربی بته هلا یمکن القول بعدم ملکیّ 
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برباحت ل  :لکقطعًا ک  أّنه رّصح قبل م األمر کذلکاإلباحة؟ لیس 

 .کونه له ویکو  ضامسًا للمستأجر عوض مافّوته علیه من املسفعة

 تربهوأراد اذا إما کانت اإلجارة واقعة علی کّلربی احلیربازة يف ممّ  

  العمل لسفسربه فهربو ملربک احلربائز فلربو فربّوت علربی نوفإما أراد و

 املسفعة املستأجرة ضمن عوضها. املستأجر

وکربربذا  ،أو الوکالربربة يف احلیربربازةيف صربربّحة السیابربة  اجلهة اارااعةةة  

ّلإشکال يف صّحة اجلعالة إما متربت صربّحة اإلجربارة  ،اجلعالة علیها

ل مایيّتربه عربال اجلمربع علی عملیة احلیازة ویکو  امليّته علربی

مربن امللکیربة للااعربل وا مربر کرب  کربا  ملکربًا  األجربدعمربل علی 

 للمستأجر.

  الترب ل يف جریربا &  السربید املرباتنقربوّ  ة:وأّما الوکالة والسیابرب

حیازة املباحات وهل هذا مبتٍن علی دخالة السیربة والقصربد يف آثربار 

ّ  يف السیابربة یکربو  العمربل قربائم لربسفس السائربه أاحلیازة؟ الظرباهر 

فرل مّمته علی اختال  املبرباين يف تاملسوب عسه ووالستیاة ترجع إلی 

مربر )تسزیل السائه نفسه بمسزلة املسوب عسه، أو امتثال األ السیابةباب 

إهربربداء  و هربربو داملتعّلربربق بتفریربربع مّمربربة الغربربی السفسربرب بابیاّلتربربتح

رشیعة إّّل يف مربوارد ربواب...( ومن املعلوم عدم قیام الدلیل يف اللثا

 خاّصة وّلتی  بالسسبة إلی اإلیصاء )کاحلّج(.
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أو حاز معدنًا أو عرصة نیابة عن الغد ّلوجه  السمکةفلو صاد 

علربی  باعتبار أّنه هو احلائز واملتوّل فیقع العمل لسفسه  ،لوقوعه عسه

 املباح.

مور یدور مدار القول باریاّنا يف اّلُ  هافالکالم فی :وأّما الوکالة

أم ّل؟ فهربي برب  أّ  رب مور اّلعتباریة جاریة يف اّلُ  يک  هرب التکویسیة 

ل بحیث إّ  العمل الصادر مسربه مقتضاها جعل الوکیل بمسزلة املوکّ 

کرب  يف البیربربع والسکرباح والربزواق والقربربب   ربمسربتسد إلربی املوّکربربل 

کربل مور التکویسیة  کاألیشکل تعمیمها بالسسبة إلی اّلُ رب قباض واإل

  .والرشب والسوم ومسها احلیازة

عرب ل مربر فیهربا یربدور مربدار قبربول الوکالربة يف األاأل  وعاجلمل 

 وعدمه.


