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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (29) 

 ما هو المصحح العتبار السلطنة أو الملكية؟
االعتبذار هذو ترتيذآل ار ذار وحينالذاص ال يصذح ايعذاا تذيا واعتبذارو يف  ذوري وسذلآل مجيذ  ار ذار  نذه،  لذو قوله: )املصحح هلذاا : المطلب الثالث

لطذذوال اعتذ  الاذذارل الطذوال بالبيذذف  ذذالة  ذال بذذدل أ  يىتذذآل عليذه علذذى أقذذر تلذدير أ ذذر  ذذن آ ذار الصذذالة، وال يعلذذر ا تفذاا مجيذذ  آ ذذار الصذالة  ذذن ا
 .(1)عتبار والتنزير(   يعوى اال

 يوري عليه: وقد
 المصحح اما المصلحة في المعتَبر أو المصلحة في االعتبار

 – أي آ ذذار املعتذذَ   –وترتيذذآل ار ذذار  ، وأخذذرى ي ذذو  املصذذلحة يف االعتبذذار  فسذذها  املصذذحح لالعتبذذار تذذارة ي ذذو  هذذو املصذذلحة هذذو املعتذذَ  أواًل: 
 لو مل ترتآل عليه آ ار املعت  أبداً.ا  كا   ن اللسم الثاين و  االعتبار يلغو هو املصحح لألول يو  الثاين، وعليه ال

 ا ذه  ذن أ واعذه  ذا  االاذاي تذارة ي ذو  للولذوياة العينيذة وأخذرى للولذوياة الاهنيذة و نهذا االعتباريذاة  ذا  حليلذة  ،ا  االعتبذار إاذاي  برهانه: 
وال  (العلذذذر الفعذذذال)رتسذذذام يف كمذذذا ال  عذذذل لللذذذول باال  ،يف امللذذذام إال  لذذذ  ( فذذذ  األ ذذذر)ي  ين ولذذذاالعتباريذذذاة ليسذذذف إال  ذذذا يلذذذوم بذذذ  ف  املعتذذذ ِ 

 يلير عليه على ا ه ال يضر باملدعى.
أو  أو يصذن  لهذا اً  تارة ي و  ملصلحة يف املوَلد وأخرى ي ذو  ملصذلحة يف اااذاي  فسذه  أال تذرى  ذن يرسذم  لاذاً أو ينحذف  ثذاالً  (2)واالااي

قد يفعله ملصلحة  يه، كما لو كا  حمتالاً لذه أو لثمنذه  يبيعذه ليعذي  بذه أو غذري  لذ ، وقذد يفعذر  لذ  ال حلالذة  نذه إو ر ذه أو  نحوتذه  غري  ل 
  اذغالبر قد يفنيه  ذور اااذاا، بذر كذا  الباعذو لذه واملصذلحة  يذه هذو ا  يناذغر بالرسذم أو النحذف  فسذه للتمذرين أو للنزهذة و دئذة االعصذاب باال

ابتالااتذه أو غذري  لذ ، وكذال  حذال  ذن يبذ  بيتذاً  ذن الر ذال علذى البحذر أو  ذن الذثل  يف الاذتاا  ذا  املصذلحة لديذه  صذائبه و    ذرو عذن يصرلمبا 
 هي يف إاايو بنفسه ال يف املوَلد.

قذذد يناذذة أو يعتذذ  ملصذذلحة يف اا اذذاا أو  و اال اذذائياة، و نهذذا االعتبذذار، األ ذذر كذذال   لذذد يناذذة أو يعتذذ  ملصذذلحة يف الذذذم نا  واملعتذذَ  وفييي 
 االعتبار  فسه.

لبداهذذة ا  املصذذلحة      واملذذ  ور بذذهناَ م  ذيف إ اذذاا األ ذذر ال يف الذذهذذي  ذذا  املصذذلحة  (األوا ذذر اال تحا يذذة)مبذذا ال يذذدل لذذاال للاذذ   يذذه:  ويبرهنييه
يواذذا املذذوو لذذر وعذذال،  الَ بذذداً بذذر كا ذذف  يذذه املفسذذدة لذذاا َحذذبذذابح ابنذذه ومل ت ذذن املصذذلحة يف   ذذه أ  كا ذذف يف  فذذ  توليذذه األ ذذر ابذذراهيم
ة املذذت لم كمذذا لذذو حضذذر اشلذذ   ذذن ماذذى  نذذه اا ذذام علذذى  فسذذه  ذذ  ر باذذيا أو اذذى عنذذه  ذذا  املصذذلحة يف وكذذال  احلذذال يف التليذذة إ ا كا ذذف تليذذ

َأْعطَانَيا أ ذرو ولذاا كذا  األ ذحاب يلولذو  مبلتضذى ا  يعمذر  ،ال عليذه  ف  األ ر ال يف امل  ور به ولاا ال او  للعامل با  التليذة كا ذف علذى اا ذام
َو اللَِّه ِمْن ِجَراِب النُّورَةِ 

(3)  . 
 وكال  احلال يف االااي واالعتبار التمري  وغريها.

 ال يشترط في صحة االعتبار ترتب خصوص اآلثار الشرعية
خصذذوا الاذذرعية  ذذن ار ذذار بذذر ي فذذي ترتيذذآل أي أ ذذر وإ  كذذا  اخرويذذا أو كال يذذاً أو  سذذلمنا، ل ذذن ال ياذذىة يف  ذذحة االعتبذذار ترتيذذآلثانييياً: 

وال ياذذىة يف  ذذحة االعتبذذار ترتيذذآل  ،التنزيذذر بلحذذا  ا   وابذذه  وابذذه وكذذو  (4) فذذي قولذذه: )الطذذوال بالبيذذف  ذذالة( ي فذذي ترتيذذآل أ ذذر الثذذواب ،عر يذذاً 
                                                           

 .09ا 1يد: جالعلد النض (1)
 خبار وأخرى على املخ  به.و ظريو االخبار إ  الفائدة تىتآل أحيا اً على  ف  اا (2)
 .361ا 2كمال الدين و ام النعمة: ج  (3)
 ااضا ة بيا ية. (4)
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أو  (1) يفهذم املاذهور  ذن الروايذة التنزيذر يف بعذ  ار ذار الاذرعية أل  ذن للهذا علذى الثذوابل، ولو ملار ار الارعية للمنزل عليه على املنز  خصوا 
وا  بعذ  ألفاههذا وري  يهذا )الطذوال بالبيذف مبنزلذة الصذالة( ويف بعضذها ) ثذر الصذالة( والروايذاة ب تذ اهلا الثال ذة عا يذة ومل على التاذري  خا ذة 

ف  ذذذا   يذذذه  ذذذالة(  عذذذم لذذذاا لفذذذال )الطذذذوال بالبيذذذف  ذذذالة( يف أيلذذذة بعذذذ  أعذذذالم الطائفذذذة كالاذذذي  تذذذري  ذذذن إرقنذذذا إال ه ذذذاا )إال الطذذذوال بالبيذذذ
يف عذذامل اا بذاة بذذر يف عذامل الثبذوة وا  املصذذحح لالعتبذار هذذو ار  وعلذذى أي لذي  ال ذالم  وحتليذ   لذ   وكذذول ملظا ذه،الطوسذي والاذهيد الثذذاين، 

 غريو.، و ن األعم  ن األ ر الارعي  ن حر ة وإباحة و حة وبطال  وتبهها
 بل العديد من اآلثار الشرعية مترتب على ملكية الصبي

  –وبعضذذها  ىتذذآل علذذى اعتبذذار السذذلطنة لذذه وي فذذي سذذلمنا، ل ذذن العديذذد  ذذن ار ذذار الاذذرعية  ىتبذذة علذذى  ل يذذة الصذذ  حذذ  غذذري املميذذز ثالثيياً: 
 ار ار يف  حة االعتبار.ولوي بع   –كما سب  وكما يعىل به العلد النضيد وغريو 

ال تنحصذر يف  ذحة ولذوا  التللذآل  يذه بذالبي  والاذراا واهلبذة والصذلح  ااذا  –بذ ي تفسذري  سذر ا املل يذة  –ار ار املىتبة على  ل يذة الصذ   ماأ
 دو خط .. اخل بر هناك آ ار أخرى:مليلال با  الص   سلوب العبارة والصالحية وا ه ر   عنه الللم وا  ع وتبهه

، واألكذر  ذن إعا ذه، ع ذ  غذري املالذ  يف يارو والركذوب علذى يابتذه -أي سذ نه هذو أي الصذغري  –  حة ا تفاعاته مبمتل اته بالسذ نمنها: 
 و السماح له هو وليه.إفاًل كا  أو غريو،  عم امل ل  مبنعه أ

 أو سهواً، ع   غريو ح  لو كا  إفاًل رضيعًا  ا ه لو كسر إ اا الغري ضمن.عدم ضما ه لو اتل  بع  ممتل اته عمدًا ومنها: 
 تعل  احللوق الارعية كاخلم  به، وإ  كا  الويل خمريًا بني ااخراج ار  أو حني بلوغه.ومنها: 
 .ولاا لو عجز الزوج كا  يينًا عليه أيضاً   ااا  ن األح ام الوضعية ب  واله –صغري أي ال –تعل   فلة  ولته ومنها: 
 ال يتذذذه ألربذذذاح أ والذذذه، ولنتالاتذذذه  ا ذذذه وإ  كذذذا   سذذذلوب السذذذلطنة علذذذى التصذذذرل يف ممتل اتذذذه إال ااذذذا  ايا ذذذف  ل ذذذاً لذذذه  ذذذا  أربذذذاح ومنهيييا: 

 أو  تاج بستا ه وحليآل يوابه وغريها هي  ل  له.  اسآل جتارته اليت يلوم هبا الويل أو وكيله ملصلحته، 
  ا تذذذه واعتبذذذارو و نزلتذذذه لذذذدى النذذذاا،  ذذذا  الطفذذذر املالذذذ  وإ  كذذذا  حمجذذذوراً عليذذذه  ذذذن التصذذذر اة إال ا   لذذذ  ال  –وهذذذو أ ذذذر عذذذريف  -ومنهيييا: 

 .ةدورها  نا  آ ار كثري له بني الناا وهي ب   ا ة و نزلةيستلزم لغوية اعتبارو  ال ًا أو سلطا ًا أل   ن آ ارو حتل  
 وال إطالق لكون الصبي مسلوب الصالحية والعبارة

و لذذذ  للروايذذذاة  ،الغالذذذآل  لذذ  كذذا بذذذر  لذذول: ا  الصذذذ  لذذي   طللذذذاً  سذذلوب العبذذذارة والصذذذالحية عذذن التصذذذر اة بذذر يف ا ملذذذة وإ   رابعيياً: 
، بذذر ا ذذ  الذذبع  بصذذحة الو ذذية يف اليسذذرية ملذذن بلذذني ى  لذذ علذذ والفتذذوى ،الدالذذة علذذى ا  الصذذ  إ ا بلذذني عاذذر سذذنني  ذذحف و ذذيته يف ولذذوو الذذ 

 سب  سنني.
 يصح الوق   نه يف ولوو ال  اليسرية، أو  طللا، إ ا بلني عار سنني.وأيضاً: 
 تصح  دقته.وأيضاً: 

نذذاً  ذذن التصذذر اة املاليذذة،  ، لذذو اعت  ذذا الصذذغري املولذذوي سذذلطا اً،  البذذدل ا   عتذذ و  سذذللطاً وبذذال  يظهذذر عذذدم  ذذحة قولذذه: )وبنذذاًا علذذى  لذذ  و تم ل
املذتم لن  ذن التصذرل، وهذاا ال اتمذ   ذ  ا تفذاا مجيذ  آ ذار السذلطنة الواقعيذة  ذن الصذ  حسذبما هذو نزلذه  نزلذة السذلطا   وبعبارة أخذرى يلتضذي ا  

تذذالة عذذن االعتبذذار، للغويذذة  ثذذر هذذاا  تفذذ  عليذذه عنذذد ال ذذر،  ذذن سذذلآل آ ذذار السذذلطنة عذذن الصذذغري،  ذذال يعلذذر عذذدلو سذذلطا اً،  ذذ  سذذلآل ار ذذار النا
وإ  أراي املولذوي خا ذة وري عليذه  ،إمنذا  كذر املولذوي أل ذه أوضذح املصذايي ا ذه إ  أراي التعمذيم ملطلذ  الصذ  كمذا هذو هذاهر عمذوم كال ذه و  (2)االعتبار(

  ا سب  على اات ال الراب . وللبحو  لة.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 وغريو.)يام هله(  كما  هآل إليه بع  الفلهاا كالسيد سعيد احل يم  (1)
 .01ا 1العلد النضيد: ج (2)


