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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
 (09) 

 ة لهالحق إما سلطنة فعلية أو اعتبارية، والصبي ال سلطنة فعلي
عليهه يف العدهد بهان احلهس سهلطنة فعليهة، امها ان املشههور إهبهوا إل اطهه السهلطنة، وأور   –حسب ما فهمهه مجه   –ان الشيخ قال سبق 

أو سههلطنة اعاباريههة، وال :الهه ك فههألن اههان األول، فمهها هههو احلهه  يف إر  الصهه  حلههس  ا يههار مهه  عههدم  ضههيد بهههاإن احلههس إمهها سههلطنة فعلي ههةالن
 .(1الية؟(سلطناه الفع

 الجواب
 كبوجهنيميكن اجلواب عما إاره حىت اآلن أقول: 

 أو هو سلطنة اقتضائية وهي للصبي
فههان احلههس إمهها سههلطنة فعليههة أو سههلطنة اقاضههائية  ههتطية أو سههلطنة اعاباريههة فال الهه  هههو االقاضههائية، ومههن  ؛(2ااطههه يوجههد ال الهه األول: 

 ابلها االقاضائية واما االعابارية فيدابلها احلديدية واالطازاعية.الوهم عد  االعابارية يف مداب  الفعلية إإ يد
فألن اان األول، فمها ههو احله  يف إر  الصه  حلهس  ا يهار مه  عهدم سهلطناه الفعليهة؟( إإ قهد يدهال بهان لهه ومنه يظهر اجلواب عن قوله ا

جنهه  فاطههه ال سههلطنة حههىت  ههتطية لههه لايههة األمههر ان لههه وعكهها األ ،عكهها البههالع العاقهه  فههان سههلطناه فعليههة ،سههلطنة اقاضههائية واههوا ا نههون
 سلطنة ان ياسلط سلطنة فعلية أو  تطية فادبر.
 الصبي له مرتبة من السلطنة الفعلية

فاطههه ال زههو   ؛والكا ههع عههن إلهها الإلهههان ا     ،اطههه قههد يههدعى بههان الصهه  لههه مرنبههة مههن السههلطنة الفعليههة حلههس ا يههار و ههبههالثااا:ي: 
ولبطاهه ولهو ي يكهن للصه  أي طهوة وأيهة مرنبهة مهن مرانهب السهلطنة ملها  –أي الص   –خو با يار م ال ً إال لو ااط  فيه مصلتاه ه األلولي  

أو لبطهة  -خاصهة فيمها لهو اهان مسهكينا ً أو يايمها ً حمااجها ً مه ال ً  –اآلخهر كافى بغبطة الويل أو لبطهة الطهر  لزم  مراعاة لبطاه ب  اان ي  
 –لوضههوت نبعيهة األحكههام ملصههاع يف املاعلدههاا فا ه اب الشههارة لبطههة الصه  يف أخههو الههويل هههوا احلهس اا ههع عههن اوطههه  وإلهها ؛املسهلمني
 .سلطنة فعليةإا  –الص  

 وقد يسادل على سلطناه الفعلية بان أ:رها امللكية الفعلية لألربات. وسيتيت. فاتم . (3ااطه أعم وفيه
 عتبار ومصححهمعنى السلطنة االعتبارية وقوام اال

اوإن اههان ال هها ك فههألن حديدههة االعابههار هههو ا  عههاع والانزيهه ، ااعابههار  يههد أسههدا ً والطههوا  بالبيهه  صههالة ً ا  عههاع ً، وحديدههة هههوا  كوقههال
يال ً اال عهههاع واالعابههههار هههههي عههههدم أدههههس الواقهههه ، إإ أن قههههوام اال عههههاع واالعابههههار منههههوب بعههههدم وجههههو  الواقهههه  حديدههههة ً وإن اعاإلطههههاه موجههههو ا ً ننههههز 

وإن  زيهههد ال أصههه  لهههه امللكيهههة الواقعيهههةفألطهههه حينمههها طعاهههإل امللكيهههة ل كواعابهههارا ً،  عههها اعابهههار اهههر  أن ههههوا إاال أ:هههرا ً وحكمههها ً ال واقعههها ً، وعليهههه

                                                           

 .09ص 1العدد النضيدك ج (1ا
 لسلطنة الاكليفية اليت أضافها احملدس االصفها ، ولعله يتيت بياطه وفرقه عن ال ال:ة أعاله.وراب  هو ا (2ا
 من السلطة الفعلية والشتطية ب  وحىت االعابارية. (3ا
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اآل:ههار  ، واملصههتهل اههوا االعابههار هههو نرنيههب اآل:ههار وحينعههوش ال يصهههل ا عههاع  ههيع واعابههاره يف مههور  وسههلب مجيهه طههد عيها لههه ا عههاع ً واعابههارا ً 
منههه، فلههو اعاههإل الشههارة الطههوا  بالبيهه  صههالة فههال بههد أن ي نههب عليههه علههى أقهه  ندههدير أ:ههر مههن آ:ههار الصههالة، وال يعدهه  اطافههاع مجيهه  آ:ههار 

 .(1ا(الصالة من الطوا ، م   عوى االعابار والانزي 
 حقائق عن )االعتبار( وأحكام له

 الحدا ًك ، ليسه  حب ها واملناقشة فيهااالمه ضمن طداب  واألول نرنيب
 افألن حديدة االعابار هو ا  عاع والانزي  ااعابار  يد أسدا ً والطوا  بالبي  صالة ً ا  عاع ً(.قولهك : ىاألول

ديدههة ً إإ أن قههوام اال عههاع واالعابههار منههوب بعههدم وجههو  الواقهه  ح ؛حديدههة هههوا اال عههاع واالعابههار هههي عههدم أدههس الواقهه )قولهههك الثا:يااة: 
زيهد ال أصهه  لههه وإن اعاإلطهاه موجههو ا ً ننهزيال ً واعابههارا ً،  عهها اعابهار اههر  أن هههوا إاال أ:هرا ً وحكمهها ً ال واقعها ً، وعليههه فألطههه حينمها طعاههإل امللكيههة ل

 (.امللكية الواقعية وإن طد عيها له ا عاع ً واعابارا ً 
ال يصهههل ا عههاع  ههيع واعابههاره يف مههور  وسههلب مجيهه  اآل:ههار منههه، فلههو  املصههتهل اههوا االعابههار هههو نرنيههب اآل:ههار وحينعههوش اقولهههك  الثالثااة:

فههال بههد أن ي نهب عليههه علههى أقهه  ندهدير أ:ههر مههن آ:هار الصههالة، وال يعدهه  اطافههاع مجيه  آ:ههار الصههالة مههن  اعاهإل الشههارة الطههوا  بالبيه  صههالة
 الطوا  م   عوى االعابار والانزي (.

:هر مسهاًا ً للواقه ، وإال ال يكهون االعابهار عدالئيها ً. نوضهيتهك ال يعده  اعابهار احل يهة لشه   اوأن يكهون األقوله بعهد إلهاك الرابعة: 
 .(2اأ:را ً ملور  االعابار( –سواع ً اان أ:ر الواق  أو طفا األمر  –م ا ويكون األ:ر لغريه، ب  زب ان يكون األ:ر يف ا  األحوال 

 عولههة يف مههور  احلههس ليسهه  واقعيههةس سههلطنة اعاباريههة، فههألن معنههاه أن السههلطنة ا إن احلهه اوعليههه فلههو قيهه  قولهههك ،وهههي الناي ههةالخامسااة: 
وإمنهها هههي اههر  سههلطنة اعاباريههة لههيا إال، وبههرلم إلهها يلههزم أن طعادههد بوجههو  السههلطنة ا ارجيههة وآ:ارههها املسههاًة معههها، ال أن طعاههإل أدههس 

 السلطنة م  إلغاع آ:ارها ا ارجية.
طها الصهغري املولهو  سهلطاطا ً فهال بهد أن طعاهإله مسهل طا ً ومامكنها ً مهن الاصهرفاا املاليهة، وبعبهارة أخهرى يداضهي أن وبنهاع ً علهى إلها، لهو اعاإل 

صهه  حسههبما هههو مافههس عليههه عنههد لههه منزلههة السههلطان املههامكن مههن الاصههر ، وهههوا ال زامهه  مهه  اطافههاع مجيهه  آ:ههار السههلطنة الواقعيههة مههن الطنز  
ة م هه  هههوا االعابهههار،  للغوي ههه ؛مههه  سههلب اآل:ههار النا هههعة عههن االعابههار لصههغري، فههال يعدههه  عههد ه سههلطاطا ً ن اعهههمههن سهههلب آ:ههار السههلطنة  الكهه 

 الغوية ننزي  الطوا  بالبي  صالة م  عدم نرنب آ:ار الصالة على الطوا .
قهه  عنههد العههر  والعدههالع، بهه  فاتص هه  ا هها إارطههاك أطههه يف مههوار  االعاباريههاا ال ميكههن اجلمهه  بههني اعابههار الواقهه ، مهه  طفههي مجيهه  آ:ههار الوا

 .(3االشرة أيضا ً(
 هوه النداب بألإن اهلل نعال أا ر وساتيت مناقشة

 .واطه ليا هو ما فهمه بعض األعالم اما سيتيت مدصو  الشيخ من قوله اان م   هوا احلس سلطنة فعلية(
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .09ص 1العدد النضيدك ج (1ا
 .01ص 1العدد النضيدك ج (2ا
 .01ص 1العدد النضيدك ج (3ا


