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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
 (91) 

 إشكال: الكالم عن السلطنة ال الملك
قد النضيد إمنا هو عن السلطنة وآثارهاا ولايع عان املل ياة وآثارهاا لياااب باان العدياد ان كالم العال يقال: 

 .(1)من اآلثار الشرعية مرتتبة على مل ية الصيب
 كالمه عن كليهما  -الجواب: أ
ال :  صاارب باملل يااة أيضااا  قااال: )وعليااه:  حسااه هاالت الرقرياارا  يف بعااك كلماتااه )دام ظلااه( انااهإذ يقااال: أ

نااديعيها لااه اديعااات  واعربااارا ، واملصاا    االا  (2)عرااا املل يااة لاليااد ال  صااك لااه املل يااة الواقعيااة، وإنحينمااا نفانااه 
االعربااار هااو ترتيااه اآلثااار، وحينحاالع ال يصاا  ادعااات  اايت واعربااارت يف مااورد وسااله مجياا  اآلثااار منااه، فلااو اعرااا 

ير أثاار ماان آثااار الصااالة، وال يعقااك انرفااات الشااارا الطااوال بالبياا  صااالة، فااال بااد أن يرتتااه عليااه علااى أقااك تقااد
فاإل اا اال  اآلنفاة تاارد علاى صااكر  )املل يااة  (3)الرناليااك(مجيا  آثااار الصاالة ماان الطااوال، ما  دعااو  االعرباار و 

 املعراة( اليت صرب هبا وإن مل ترد فرضا  على صكر  )السلطة املعراة( اليت ذكرها أيضا  بك كان  مدار الب ث.
ًية للملكالكالم عن ال -2  سلطنة المسا
ان املشاااهور إذ ارتااا وا ان امللاااع سااالطنة اعرااااوا نفاااع هااالا امللاااع الااال  هاااو ناااوا سااالطنة للصااايب، ومل ثانياااا : 

 فامللااع إذا   غااف فصااك املل يااة لااه بالنساابة ملمرل اتااه، ك بفصااكع صااولااو املرف يعراااوا مطلااس الساالطنة أ  لنسااها لااه
ان للصيب سلطنة على ممرل اته أريد به نوعهاا أ  السالطنة املل ياة ال نوا سلطنة أو مرتبة من السلطنة فإذا قيك 

 لنسها ولو املر قس يف النوا القسيم وهو السلطنة غف املل ية.
السابقة عن آثار املل ية وإهنا غف من صارة يف صا ة املعاامال  لرنرفاي صا ة  األربعةف ك األلوبة ًعليه: 

 ة يف السلطنة املال ية ألهنا هي هي.اعربارها بانرفات خصوص هلا األثر، لاري

                                                           

 .22أول الدرس:  (1)
 الص ي : وإمنا. (2)
 .29ص 1العقد النضيد: ج (3)
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 اإلشكال خاص بدعوى سلطنة الصبي على الحقوق
مفارو   هاومان غاف مل ياة، وذلاع خيار  إ ا ال العقاد النضايد حينحالع  اا لاو فرضا  سالطنة للصايب نعم 

أ  حااس  –لايع  لاع ل نااه مماا يرثاه  –ك اس اييااار والشافعة   –واملسرشا ك عليااه مان ان احلاس  مب اث الشاي 
ال  إذوال يصاا  ذلااع ماا  تفسااف احلااس بالساالطنة  ،الصاايب فهااو حااس ولاايع  لااع –يااار مسااليما  وقيااك إمجاعااا  اي

 ا  املل يااة ساالطنة للصاايب أباادا  عليااه إذ هااو مساالوب العبااارة والرصاارفا ، كمااا انااه لاايع مل ااا  لرااار  مصاا   
 .ففه لا كان ينبكي ان يقرر العقد النضيد اإل  ال على الشي  ال غ –اآلنفة 

 األجوبة الثالثة
 أو املصااال ة يف االعرباااار، املعراااَا  مااان ان املصااا   اماااا املصااال ة يف (األول)وحينحااالع لناااا ان جلياااه باااا واب 

الخرصاصاه باآلثاار املرتتباة علاى ملاع  (الثالاث)دون  ،: من عدم احنصار األثر املص   بااألثر الفقهاي(الثاين)و
 اجملردة عن مل ه. الصيب وهي ليس  آثارا  مرتتبة على سلطنره

 فهذا أثر للسلطنة عليه ،ثور  رف ي  الحق الص  
رل غاااف اململاااوا ك اااس ايياااار فاناااه مااا  تفسااافت علاااى أناااه ح ااان تصااا ي  هااالا ا اااواب أيضاااا  يف احلاااس الص ااا

إال ان األثاار  (1)صااالحية لااه لالسااقامل أو املصاااحلة إذ البالساالطة وماا  كااون الصاايب مساالوب العبااارة والصااالحية 
فاناه وإن صا  اناه  ؛حىت الفقهي منه، مر قاس –على املبىن  –على هلا احلس الل  هو السلطنة ال غف  املرتته

  اناه إذا بلاع عشار سانني كانامان  ليع له الرقلبا  املعاملية فيه وحىت م  قطا  النظار عان لوابناا الرابا  املاضاي
ساا ينا  مضااطرا  يراا ذ  لااو أخاال الصاايب لااه الوصااية يفقااه يف اييااار مااثال  بااك والرصااد  بااه علااى صاااحبه إذا كااان م

فااان إقااال  الصاادقة يشاامله ظاااهرا  وإال فمالكهااا، أقااول: حااىت ماا   (2)مااثال  بفساا  املعاملااة ولااو عااا وليااه باييااار
ورثاه على حسع ك س اييار اناه لاو ماا   – حىت املولود للروي  –قط  النظر عن ذلع فان من آثار سلطنة الصيب 

وكااان بالكااا  كااان لااه إعمااال  (3)وارثااه فااإذا كااان وارثااه هااو أمااه مااثال  أو أخااوت فقاا  –أ  ورث هاالا احلااس منااه  –
 اييار فورا .

                                                           

 أ  إسقامل هلا احلس أو املصاحلة عليه أو بيعه.. اخل. (1)
 فانه وإن مل ي ن له األخل باييار أو إسقاقه جمردا  ل ن له الرصد  به. (2)
ه أمه منه، واألوض  منه ما لو ما  أباوت ومل ي ان لاه وارث غافت فاورث كما لو ما  األب فورث ابنه الصكف اييار منه مث ما  فورثر  (3)

فاناه يرثاه مناه، وهالا كلاه علاى القاعادة مان ان احلاس املاوروث  –أخ أبياه  –خيار الشرمل مثال  منه مث ما  ومل ي ن له وارث غاف عماه 
 يورث وه لا.
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 من السلطنة سلطنة اعتبارية فخرية بان   :الجواب
بان السلطنة قد ت ون  اا املوضاوعية بادون حلااة أياة لهاة قريقياة  (1)ا واب عن كال  قي املس لةًيمكن 

كمخرلا  أناواا السالطنة االعربارياة الفخرياة كابعك أناواا امللوكياة حالياا  مماا تعاد وذلاع   ،فيها أل  أثر من اآلثار
، فاهناااا كالعضاااوية الفخرياااة أو الشاااهادا  الفخرياااة أو املالياااة الرمالياااة لااابعك ماااا يطبااا  مماااا يشااابه (2)فخرياااة رمالياااة

 .(4)فر مك (3)العمال  النقدية
ًن ملكية  اآلثار المختلفة للسلطنة د

السلطنة دون ملع أيضا  ال يروق  اعربارها علاى ترتياه خصاوص أثار صا ة الرقلباا   ان نشف إىل انبقي 
 املعاملية، فان السلطنة من غف ملع على أنواا:

الوكالاة، فاناه مسال  علاى البيا  والشارات وساائر املعاامال ، علاى حساه حادود الوكالاة، مان غاف ان فمنها: 
 ،ي اااون مال اااا ، وهااالت هاااي نظاااف الصاااورة املعهاااودة، وال ،اااوق لاااه، لاااوال االذن ايااااص، الرقلباااا  يف املوكاااك فياااه

 بالس ن وحنوت.
ها، ع ااع الصااورة السااابقة فامااا  فاملصاا   فانااه مساال  علااى االنرفاااا هبااا دون بيعهااا و اارائ ،العاريااةًمنهااا: 

  لت السلطنة ليع السلطة على الرقله باملعامال  بك السلطة على الرقله باالنرفاعا .
فانه مسل  على العني  قدار االنرفاا هبا كما انه مالع ملنافعهاا ع اع املسارعف فاناه لايع  ،اإللارةًمنها: 

  الع للمناف  بك هي مباحة له.
ملوقااول علاايهم وقفااا  عامااا ، كاملسااافرين، فااان  اام حااس الرقلااه والساا ن ومااا أ اابه ماان غااف ملااع اًمنهااا: 

 لألصك وال للمنفعة. فر مك
علاى املشاهور  –ما  كوناه مسالطا  عليهاا ل ناه لايع لاه   ااسلطنة احلر على منافعاه، فاناه غاف مالاع ًمنها: 

 .(5)ى أدات الديين هبا فهو واله عليهان يبيعها، ع ع مناف  العبد، كما انه يعد مسرطيعا  عل –
                                                           

 امللع يف الصيب واحلس له بنات  على انه سلطة. (1)
 طانيا أو النروج مثال .كمل ة بري  (2)
كطباعة ورقة نقدية، من غف ا هة ذا  الصالحية، عليها رسم غدير خم مثال  م روباا  عليهاا ماثال  ملياون ديناار، لرهاد  رمالياا  للنااس   (3)

 يف عيد الكدير األغر، فاهنا اعربار مسلوب اآلثار اليت للمعرَا، إذ ال قوة  رائية  ا باملرة.
 رتته بعك اآلثار يف بعك ما سبس، وقد ،اب بص ة السله يف فاقد مجي  اآلثار املساخنة. فر مكإذ قد يقال ب (4)
 أ  ،ه عليه ان يعمك إذا مل ي ن حرليا  ليسدد دينه. (5)
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 هل القادر على الكسب بال حرج، مستطيع؟
السااالطنة علاااى ال ساااه فاناااه هباااا ي اااون حساااه رأ  النراقاااي يف املسااارند، خالفاااا  للمشاااهور  اااهرة ًمنهاااا: 

 ولنخرم هلا الب ث بلكر خصوص هلت املس لة ألمهيرها وفائدهتا: عظيمة، مسرطيعا .
أ  قله منه إلارة نفساه للخدماة  اا يصاف  –إذا اسرؤلر  – 45 –الفقه )مس لة قال يف العروة م   رب 

ال ،ااه عليااه القبااول وال يساارقر احلاا  عليااه( لااو مل يقبااك ومل ياالهه، وهااو ا  ااي عاان األكثاار،  –بااه مساارطيعا  
 وذلااع ألنااه مقدمااة الوالااه املشاارومل و صاايلها غااف والااه، فلاايع حااال إلااارة نفسااه إال حااال كسااه املااال،

 .والبا  املشروقةالولوب عليه مقيد بالقبول ووقوا اإللارة( كسائر الفف ما ال ،ه ذاا ال ،ه هلا، )
)وقااد يقااال( والقائااك هااو النراقااي يف املساارند )بولوبااه إذا مل ي اان( القبااول )حرلااا  عليااه لصااد  االساارطاعة 

ملنفعااة عباادت أو دابرااه وكاناا  كافيااة يف  وألنااه مالااع ملنافعااه، في ااون مساارطيعا  قبااك اإللااارة، كمااا إذا كااان مال ااا  
 اسرطاعره(.

ر علااى ال يقااال: فعلااى هاالا ،ااه  صاايك مؤنااة احلاا  علااى كااك ماان قااد": (1)مث اسرشاا ك علااى نفسااه بقولااه
، ألناااا نقاااول: ان كاااان اقرااادارت يفياااث يصاااد  معاااه ؟في اااون احلااا  والباااا  مطلقاااا   االكرسااااب و صااايك االسااارطاعة
وب وال يصااد  ولاااوب  صاايك االسااارطاعة وال ضااف فياااه، وإال فااال دلياااك علاااى االساارطاعة العرفياااة فيساالم الولااا

 .طاعة العرفيةرولوب االكرساب ألن ما نقول بولوبه هو ما الرم  م  صد  االس
االساااارطاعة علااااى مااااا فساااار  يف االخبااااار املسرفيضااااة ان ي ااااون لااااه قاد وراحلااااة، فااااال  صااااك إال  :فااااان قيااااك
قلناا: املاراد بولودمهاا لايع ولاود عينهماا باك أعام  ؟  إال بعاد ال ساه ثاك ذلاع الشاخ يولادانبولودمها وال 

 .(2)انرهى "منهما ومما ب قائهما، واملنفعة البدنية إمنا هي مولودة له وهي بإقات العني
 .(3)الرم ن...()وهو كما تر ، إذ منن  صد  االسرطاعة( املعلس عليها ولوب احل  )بللع( 

ًآله الطا  هرينًصلى اهلل على محمد 

 

                                                           

 أ  النراقي. (1)
 .161ص 2املسرند: ج/ (2)
 .212ص 33الفقه: كراب احل : ج (3)


