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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(891) 

 البحث عن وجه عدم حاجة الحقوق والعقود إلى اإلمضاء
لههه عههن الطههرال العاالئيههة الههإ اسههمبندوا إليههها مهها هههم عاههالم، وأاهها احلاههوال عااههة وانههها احلاههوال املسههمب دة ك هه  المبهه لي  كهذذ ا 

واالخرتاع واإلبداع واالسم المب اري والعالاة المب ارية ونظائرها، وكذا العاود عااة وانها العاود املسمب دة كعاد المب اني وعاد اخللو 
اع عاههد الصههيانة وعاههد االسمبصههناع وأاذا هها، وكههذا ال ههرور املمب ههددة كال ههرر الطههو  كمهها يف عاههد )وهههو اههورد الب ههض  وبعهه  أنههو 

 اخللو كما سب ، فلمبص ي ها ان غري حاجة إىل اإلاضام ولو بعدم الردع وجوه:
 الحقوق والعقود والشروط فطرية، فال تحتاج إلى إمضاء

وهههي  اآلنفهة الههذكر يف وجهه عهدم حاجهة الطهرال العاالئيهة إىل اإلاضهام، ههي غهىرا النةمبهة   1)ان الذالثهة األخهريةالوجذه اوو:  
 واا كان كذلك كانت ح يمبه ذاتية معىن اهنا غري حممباجة إىل إاضام ح ة أخرا  ا. ،كون ارجعها إىل حةم العال أو الفطرة

وطهرال ثبهوا احله  العاالئيهة  ،اة ونظائرههاواحلاغل: ان طرال النال واالنمباال العاالئية كالبيع واإلجارة والصهل  واملاارعهة واملسهاق
إذا   كلهها  معهىن املصهدر ارهرد، وكهذا ال هرور العاالئيهة، االسهمبفعالوهي احليازة واالسمبصناع املراد به اصهدره ارهرد إذ قهد يه ب بهاب 

فةمها ان  ، إاضام ال هرعكان العاالم قد بنوا عليها ما هم عاالم فان غ مبها تسمبند إىل احل ة الباطنة وهي العال فال حاجة إىل
كانهت ح هة   ،طرال العاالم يف احل اج واالحمب اج والوغول واإليصال حيض اسمبندا إىل عالهم إذ اعمبمدوا عليها ما هم عاهالم

 ذاتية غري حممباجة لإلاضام كذلك طرال العاالم يف المبمليك والمبملك والنال واالنمباال وال رر واالشرتار وثبوا احل  حرفاً حبرف.
 وغريه فان ارتبمبه الحاة، على هذا.  (2َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ فال حنمباج لمبص ي  اطل  العاود أو املسمب دث انها إىل  وعليه

 الحيازة واالستصناع موجبان للسلطة، بالعقل والفطرة
 بيان اا سب  بوجه آخر وهو ان نعيد غياغة الدليل ب ةل غىرا وكربا ومها: ويمكن

والصهىرا والةهربا كلمبامهها حيها بةهم بهه العاهل بهل   لسهلطةلاحليازة اوجبهة ه)فه  لسهلطةلالعلاة اوجبهة )و  لعلاةلاحليازة اوجبة ) 
 . 3)الفطرة أيضاً وقد سب  إيضاح ذلك

 . لسلطة  لاالسمبصناع اوجب ه)ف  لسلطةلالعلاة اوجبة )و  لعلاةلاالسمبصناع اوجب )وكذلك ناول: 
زة أو االسمبصناع أو بمبوابعها كما لو ورث حين حاز أو اشرتا انه، كهان لهه المبالهب وحيض كانت له السلطة عااًل وفطرة، باحليا

وكههان لههه نالههها ملمبلهه  أنههواع الناههل، كههالبيع واإلجههارة وأيضههاً كالناههل  ،فيههها ملمبلهه  أنههواع المبالبههاا فةههل هههذه احلاههوال ثابمبههة لههه
 .رغم ان قوام ال رر املمبعارف باملمب ارطني املمبسلسل بالسرقفلية وهو اورد الب ض، وملمبل  أنواع ال رور وانه ال رر الطو 
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فاهنهها تةههون عاليههة أو فطريههة كههذلك ألن انطبههاال الةههربا علههى غههىريا ا قهههري   1)وحيههض ان هههذه كلههها غههىرياا تلههك النمبي ههة
 وجداين.

 البيع واإلجارة وغيرها فطرية عقلية
وي هد ملا ذكر اننا جند ان العاود كالبيع واإلجارة واملاارعة والرهن وغريهها، كلهها عاالئيهة بهىن عليهها العاهالم مها ههم عاهالم اهن 
أية قواية كانوا وان أي عهرال أو لهون أو ديهن واهذهب ف هر انةهر اإللهه وال هيوعي والعلمهاين وغهريهم واحلضهري والاهروي والبهدوي 

دون اههن أنفسهههم غهه ة ابادلههة اههال مههال أو ناههل انفعههة بهه زام اههال وهةههذا، واهها ذلههك إال ألهنههم يههرون واألبههي  واألسههود كلهههم  هه
كما  دون ان انفسههم   ،سلطنمبهم على أاوا م باحليازة أو االسمبصناع فطرية وجدانية عالية وان سلطنمبهم على نالها أيضاً كذلك

 يه ملمبل  أنواع المبالب وناله ملمبل  أنواع النال.ان كلما غدال عليه انه ح   م فهو كذلك أي  م المبالب ف
 وجه االختالف في مثل حق التأليف

وااا االخمبالف يف اذل ح  المبه لي  فلالخهمبالف يف غهدال احله  عليهه وعداهه، فمهن رأا انهه حه  عرفهاً ه ي هك يف انهه ال يصه  
تمبةفهل حهال الصهىرا وان ههذا حه  أو ال فه ن ثبهت انهه  والةالم هو ان السلطنة على احلاهوال فطريهة عاليهة وههذه الةهربا ال ،انمبهاكه

 ثبت انه  وز له ناله وانع الىري عن المبصرف فيه ب حنام المبصرفاا إال ب ذنه.  2)ح  بالعال أو الفطرة أو ببنام العاالم ما هم عاالم
يف  ، 3)ن، لوال ت ةيك امل ةكال ي ةو  ،ةما ال ي ك العاالم ما هم عاالم يف غ ة البيع أو اإلجارةوااا غىرا املاام: ف
 ان العاود املمب ددة هذا. غ ة بيع السرقفلية وغريه

 اإلشكاالت
 ولةن اا ذكر يعاين ان اإلشةاالا المبالية:

 والصغريات فطرية اوصل ال تستلزم فطرية الحد   -8
لطة وان كلمبها املاهدامبني فطريهة أو لعلاهة والعلاهة اوجبهة لسه انقد ياال بان ذلك وإن غ  وان احليهازة واالسمبصهناع اوجبهفأواًل  

عالية، إال ان اجلواب واض  وهو ان أغهلها فطهري دون حهدها وحهدودها وشهروطها واوانعهها بهل وغهىريا ا أو بعضهها علهى األقهل 
ة فمب مباج إىل اإلاضام يف ذلك احلد أو ال رر أو يف غىروية الصىرا، ولو بعهدم الهردعأ أال تهرا ان البيهع وإن قيهل بةونهه اهن فطهر 

الب ههر )ان يبههادل االههه مههال غههريه  إال ان حههدوده وشههروطه وغههىرياته ليسههت فطريههة أو عاليههة، أال تههرا ال ههارع ردع عههن بيههع الةهها  
ففطريهههة األغهههل ال تسهههمبلام فطريهههة احلهههد   بالةههها ع وعهههن البيهههع الربهههويع واشهههرتر يف البيهههع شهههروطاً كههه ن يةهههون فيمههها  لهههكع وهةهههذا.

 رة أو العال فمب مباج إىل إاضام.والصىرياا فليس اسمبندها الفط
 وسي ب اجلواب عن ذلك اع بيان إشةاالا أخرا واناق اا غداً ب ذن اهلل تعاىل.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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 نمبي ة الاياس الساب .  1)
 وكذا لو ثبت ذلك بال رع، كما هو واض .  2)
 حيا قد ي ةةهم حر يف البديهياا.  3)
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