
  

  "الحيازة"قاعدة 

  

  من  حاز  شيئا  فله  المتاع          دليلنا  السيرة  و  اإلجماع

  و النّص في مختلف األخبار         قد صّح عن  والتنا األطهار

  

*****                                        

 

الحيازة هنا هي تمّلک المباحات األصلّية ، کاألرض الموات و                        

ير المملوکة و السمک في البحر أو النهر و اللؤلؤ في               الحيوانات الغ 

البحار أمثالها ، أو ما في حکم المباحات األصلية ، کالکنوز ، و ماترکه               

  . صاحبه و الیریده أصال

و تتحقق الحيازة بأسباب متعّددة بحسب مواردها ، و نحن نذکر                   

  :نماذج من تلک الموارد کالتالي 

اءها للزارعة ، أو بناء الحائط لها             حيازة األرض الموات هي إحي          -

  .للبنایة

 .هي اصطيادها أو قبضها بالسيطرة عليهاو الطيور  حيازة الحيوانات -

  . حيازة األسماک هي وقوعها في الشبکة-

  . هي أخذها من البحار و األنهار أو استقائها من اآلباره حيازة الميا-
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  مدارک القاعدة 

  

ذه القاعدة بالسّنة و اإلجماع و            استدّل علمائنا الکرام علی ه         

  .السيرة

  

  السّنة : اإلّول 

  

تدّل علی هذه القاعدة روایات متضافرة في أبواب مختلفة من کتب              

الحدیث ، کأخبار أبواب اللقطة و إحياء الموات و الصيد و الحيازة و                   

  :أمثالها ، و نحن نذکر نبذة منها علی سبيل المثال 

  

 السالم ، کما رواه في الوسائل ، کتاب            قول اإلمام الصادق عليه     1

  : ، الحدیث األول 37الصيد و الذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 

عن ابي عبد اهللا عليه السالم قال إذا ملك الطائر جناحه              عن زرارة "

  ". هفهو لمن أخذ

  

، 1الباب ، آتاب احياء الموات  ،    17  ما رواه في الوسائل ، المجّلد           2

  :  6 و 5الحديث 

قال رسول اهللا   :  عن أبي جعفر و أبي عبد اهللا عليهما السالم قاال              

  .احيى ارضا مواتا فهي له من : صلى اهللا عليه و آله

  

 ، 10الباب  ،  أبواب اللقطة    ،    17ما رواه في الوسائل ، المجّلد            3

  : األّول الحديث
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عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السالم               "

عابدا من بني إسرائيل آان محارفا فأخذ غزال          ان رجال :  في حديث   

لؤلؤة فباعها بعشرين ألف        فاشترى به سمكة فوجد في بطنها          

فقال له خذ    ،  ، فجاء سائل فدق الباب ، فقال له الرجل ادخل           درهم

 أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما و انطلق ، فلم يكن بأسرع من ان دق

، فدخل فوضع الكيس في مكانه  ل ادخل   السائل الباب ، فقال له الرج     

أنا ملك من مالئكة ربك ، انما أراد ربك ان           ،  هنيئا مريئا     آل   :ثم قال 

  ".، ثم ذهب يبلوك فوجدك شاآرا

  

  السيرة العقالئية: الثاني 

  

استقّرت سيرة العقالء طول التاریخ علی تمّلک المواهب المباحة               

ا في صدر الکالم    األصلية أو ما في حکمها باألسباب التي أشرنا إليه         

  .و بشروط عقالئّية معّينة

و الشرع قد أمضی هذه السيرة ، و الفقهاء أیضا قد اّتفقوا علی                     

  .اإلفتاء علی طبقها ، کما الیخفی علی الباحث المتتّبع

  

******  
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