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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
(176) 

 تفسيري اآلية الكريمةإيضاح الفرق بين 
َحتَّو  إذاا بَوَلُُواا   َوابْوتَولُواا اْلَيتوا  تاب: فهو قوله عز من قائل:: احملقق النائيين: )أما الككالم سبق  

ُ ْم ُرْشوووداإ َِووواْمَِوُعاا إذلَوووْي ذْم َ ْ وووااَلُ مْ  ووونوْ َِووونذْس أن يكلللون قولللله: ) ِنموووم يمكووون (1)النِّكووواَح َِووونذْس َُمْسوووُتْم  ذ
هم فيلله إز  مللان البلللون، ( تفريعللا علللى االبللتالا، أو اختلل وهم قبلل: البلللون مللن  مللان  كللن ر للدَُمْسووُتمْ 

فلل ن آتسللتم مللنهم الر للد يف خللالل هللدف األ منللة فللاهلفعوا إللليهم أمللوارمد فعلللى هللدا يكفللي الر للد لنفللو  
 تصرفهم ولو مل يبلغواد

أن يكون تفريعا على االمتحان بعد البلون، أو امتحنوهم من  ملان قلابليتهم لالمتحلان إز  ويمكن
 د(2)اهلفعوا إليهم أموارم، والظاهر هو الثاين( مان البلون، ف  ا بلغوا را دين ف

يف آيللة ابللتالا اليتللامى كمللا ويوضللا ويلله عللدم  اميللة  (3)ويوضللا الفللر  بللني معنيللي اللللريية والظرفيللة
فاتك قد تقول: )سر من البصلرة حلإ إ ا  ،القول بالظرفية، املثال اآليت املطابق يف صياغته لآلية الكر ة

اعطلله ألللن هلينللار( وقللد تقللول: )حللإ تبللل) الكوفللة( بللدل )حللإ إ ا بلغللا الكوفللة، فلل ن ويللد  فقيهللا  ف
بلغا الكوفة( فان )حلإ إ ا بلغلا( هلاهر يف الللريية، أملا )حلإ تبلل) الكوفلة( هلاهر يف الظرفيلة فل  ا 

( عللن معللش اللللريية كاتللا ىتنزلللة )حللإ بلللون النكللا ( َحتَّوو  إذاا بَوَلُُوواا النِّكوواحَ ) حللر) )إ ا( يف يرهلتللا
 دتظري )حإ تبل) الكوفة(

  ع المحقق النائينيناقشة  

                                                           

 د6اآلية  سورة النساا: (1)
اللللليو موسلللى النوفلللي ا واتسلللارو  تقريلللرا  ينلللن امللللري ا النلللائيين، منيلللة الطالللل ، م سسلللة النللللر ا سلللالمي التلللاب   (2)

 د353ص 1جلماعة املدرسني بقم امللرفة، ج
 تعبريتا سابقا دينس   (3)
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ولكللن حلللإ علللى مريلللدها مللن معلللش اللللريية وإراهلة الظرفيلللة احملىللة فلللان كللال القلللولني يبقللى حملللتمال  
 ،تفلللو  تصلللرفهم وللللو مل يبلغلللوا ايلللة الر لللد يففك  ولللليم كملللا اسلللتظهرف احملقلللق النلللائيين ملللن ا لللا تلللدل عللللى

فل ن آتسلتم ملنهم  (1)و لك ألته حإ عللى فلرا الظرفيلة فلان املعلش يكلون )وابتللوهم حلإ بللون النكلا 
كالمهللا   ؟فللاهلفعوا إللليهم أمللوارم( ولكللن هلل: املللراهل فللاهلفعوا إللليهم أمللوارم بعللد بلللون النكللا  أو قبللله ر للدا  
 يف  لللك باملثللال السللابق )سللر مللن البصللرة حللإ تبللل) الكوفللة فللان ويللد  فقيهللا  ف كرملله( واعتللِ   ،حمتملل:

الوصلللول إز الكوفلللة أو أكرمللله إ ا ويدتللله قبللل:  أوهللل: امللللراهل )أكرمللله( يف الطريلللق أو أكرمللله يف الكوفلللة ف
كالمهلللا حمتمللل: بلللالنظر إز اجلمللللة   ،يف الكوفلللة أو يف الطريلللق ف كرمللله،  فللل ن ويلللد  فقيهلللا  أو بعلللدها؟ 

 دالبلونتفسها وال ههور را يف لزوم ا كرام قب: الوصول للكوفة أو قب: الوصول حلد 
 النسبة بين السف اء واأليتام

َوال تُوْؤتُوووواا الساووووَف اَء ة مللللن سللللورة النسللللاا مث اتلللله ارتلللل ن بعللللا بللللان )السللللفهاا( يف اآليللللة ا امسلللل
يراهل هبا األيتام بدعون ان ك: صيب سفيه، لكن الصحيا ان النسلبة بلني الصليب أو اليتليم  (2)َ ْ ااَلُكمُ 

السللفيه وينسلل  اللغللة أيىللا ، فاتلله مللن املتفللاهم عرفللا  وبللني السللفيه هللي العمللوم مللن ويلله و لللك ينسلل  
را للدا  بلل: قللد يكللون بعىللهم هم را للدا  كمللا للليم كلل: بللال) للليم كلل: صلليب سللفيها  بلل: قللد يكللون بعىلل

ومسلي السلفيه سلفيها   فلة عقلله وسل افته، كملا ة ف لفان السفه يف أص: معنلاف ا ِ  ،وأما يف اللغة ،سفيها  
 األغلراا غلري يف أموالله يصلر) اللدو وهلو املبدر: والسَِّفيه  ويف جمم  البحرين ) يف معوم مقاييم اللغة

 العقلول خفلا) السُّلفهههاا  : اآليلة هلدف يف األعلالم بعلا كلالم ويفو) (املعامللة يف ين لد  أو ،الصحيحة
ومللللن املعلللللوم اتلللله للللليم كلللل: يتلللليم وصلللليب خفيللللن العقلللل:  (3)(النظللللر عللللن وأعرضللللوا ،التقليللللد ألفللللوا الللللدين

 للدا  مللن العديللد مللن الريللال، والللدلي: صللحة سللل  ر ر وسلل يفة بلل: ال  للك ان كثللريا  مللن األيفللال أكثلل
 السفيه عن الكثري من األيفالد

 بين الروايات المختلفة ِي تفسير )السف اء(لجمع ا

                                                           

 حإ حني بلوغهم أو حإ  مندددأو  (1)
 د5سورة النساا: اآلية  (2)
 د343ص 6، ج، اتتلارا  مرتىووالبحرين جمم ف ر الدين الطرحيي، الليو  (3)
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فالعمدة يف االستدالل على إراهلة األيتلام ملن السلفهاا يف اآليلة ا امسلة هلو ملا رواف )العيا لي: علن 
هم اليتامى ال تعطوهم حإ تعرفلوا ملنهم الر لد قيل: فكيلن يكلون أملوارم أموالنلا؟ فقلال:  الصاهل  

 د(1)كنا أتا الوارث رم(  إ ا
يف هلدف اآليلة قلال ملن ال تثلق بله، ويف روايلة   عنله أقول: لكن هدف الرواية معارضة برواية أخرن )

ولعله ي يت الكلالم علن الروايلة الثاتيلة ) لارب ا ملر( والكلالم اآلن  (2)(ك: من يلرب ا مر فهو سفيه
 ديف الرواية األوز

هلللي العملللوم ملللن ويللله فيتعارضلللان يف ملللورهل االيتملللا   (ملللن ال تثلللق بللله)و (اليتلللامى)فلللان النسلللبة بلللني 
مللن بللان كللال   :واألهل  القللول امللللهور، فللال تت صللف )السللفهاا( يف اآليللة بللل)اليتامى( ويتسللاقطان علللى

فالسلفيه يتيملا  كلان أو ال، ال  ،السلفهاا ال يل تى مالله، أملا السلفهاا فلآليلة وأملا األيتلام فللروايلةاليتامى و 
 دفت م:ليتيم سفيها  كان أو ال، ال ي تى ماله، فال تعارا أصال د ي تى ماله، وا

ولكلن العمللدة وروهل روايللة أخلرن حاكمللة ىتفهللوم الللر  اجللللي فيهللا عللى الروايللة األوز وهللي مللا رواف 
 َسوووفذيَ ة   اْ َر َتَووومُ  َ سَّ  الرَُّجوو ُ  َعلذووومَ  إذَاا اْلَالَووودُ وَ  النَِّسوواءُ  َِالساوووَفَ اءُ  :يف هلللدف اآليللة قلللال القمللي: عنلله )

َدة   د   َسفذيم   َوَلَدهُ وَ  ُ ْفسذ داإ  ُيَسلِّطَ  َ سْ  َلمُ  يَوْنَبغذ  َلمْ  ُ ْفسذ ُ َما َواحذ نوْ ِذي َ الذمذ  َعَل   ذ  قذَيا واإ  لَومُ  اللَّومُ  َجَعو َ  الَّو
واإ  قَووْاالإ  َلُ ومْ  ُقالُوااوَ  اْكُسواُهمْ وَ  ِذي ا اْرزُُقاُهمْ وَ  :قَالَ  َ َعاشاإ  َلمُ  يَوُقالُ   (3)(اْلعذوَدةُ  اْلَمْعوُرو ُ وَ  َ ْعُرِو

و لك لصراحة هدف الرواية يف ان الري: إ ا علم ان ولدف سفيه مفسد ال ينبغي له ان يسلطه على مالله 
( فللله ان بللدوا   علملله غللري سللفيه )أو مل يعلملله سللفيها ، علللى احتمللالني والللدو يفيللد ىتفهللوم اللللر  اتلله إ ا

فمفهلللوم الللللر  وصلللف لروايلللة هلللم اليتلللامى فيكلللون حاصللل: جمملللو  اللللروايتني )هلللم  ،يسللللطه عللللى مالللله
)ملن ال تثلق  ال خيصلف روايلةه وأملا )هلم اليتلامى( فلاليتامى السفهاا املفسلدون( كتفسلري لآليلة ا امسلة، 

مفهلللوم اللقللل  أو ملللا يستللللم منللله ههلللور احلصلللر يف )هلللم  ههورهلللا يف العملللوم أقلللون ملللن ههلللور إ بللله( 
 د فت م:داليتامى خصوصاليتامى( يف 

                                                           

 د222ص 1ج ،املطبعة العلمية ،العي ا ي تفسريبن مسعوهل العيا ي، حممد  (1)
 د422ص 1، تفسري الصايف، مكتبة الصدر ل يهران، جالكا اينالفيا  (2)
 د131ص 1جل قم،  م سسة هلار الكتابتفسري القمي، بن ها م القمي، بن إبراهيم علي  (3)
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 )حت ( ابتدائية، والجملة بعدها  ستأمفة
 القال الثالث:

: إن )إ ا( للللر ، ويواهبلا جمملو  (1)يف اآلية الكر ة ابتدائية قال احملقق النائيين )بل: قيل: (حإ)ان 
املللال عقيلل   حللر) ابتللداا، وغايتهللا مىللمون اجلملللة اللل  بعللدها، وهللو هلفلل  اللللر  واجلللزاا، و )حللإ(

 د(2)إيناس الر د الواق  عقي  بلون النكا ، وعلى هدا فقوله: )حإ إ ا بلغوا( مجلة مست تفة(
وملللن  بويللله آخلللر ولكلللنوهلللدا القلللول يتطلللابق ملللن حيلللن امللللكل مللل  قلللول املللللهور وكلللون إ ا  لللريية، 

 الثابا ان )حإ( قد ت يت لالبتداا كقوله: مدخ: آخر وتوضيحه: ان
 ِووووووووووووَاا َعجبوووووووووووواإ َحتَّوووووووووووو  ُكَلْيووووووووووووب  َتُسووووووووووووبانذي

 

وووووووووووووووووعُ َكوووووووووووووووووَأسَّ  َبَاَهوووووووووووووووووا مَوْ َشووووووووووووووووو   و     ُ جاشذ
 

 د(3)َوزُْلزذُلاا َحتَّ  يَوُقاَل الرَُّساُل...وكما يف قرائة يقول  على الرف  يف قوله تعاز: 
فللان األصلل: يف حللإ كو للا يللارة وأمللا   ،خللال) األصلل: إال ا للاحللإ االبتدائيللة وإن صللحا  ولكللن  

فعللى  )أكلا السمكة حإ رأس ها(قولك وجيم  الثالثة  ، ال) األص:لالبتداا فكو ا ىتعش الواو أو 
للها)وعلللى النصلل  أو  ،ها أكلت للهرفلل  رأسللها فللان حللإ ابتدائيللة أو حللإ رأس لل إز )وعلللى اجلللر أو  (ورأسه

 ...َحتَّوو  إذاا بَوَلُُووااىتللا بعللدها  ... َوابْوتَولُوواا اْلَيتووا  هللاهر اآليللة تللراب  وعلللى أو فللان  (هارأِسلل
 عنها وكو ا مجلة مست تفة أو ىتنزلتها، وليم اتفصارا

لم الطاهرينوصل  ا  هلل عل   حمد ُو
 

ِذي إذْخَاامذَك، َِنذْس  ذتَّ ََِأْورذْث ُكتَُبَك بَنذيَك َِنذمَُّم  :قال ا مام الصاهل   اْكُتْب َوُبثَّ عذْلَمَك 
ِذيمذ إذالَّ بذُكتُبذ ذمْ    يَْأتذي َعَل  النَّاسذ َزَ اُس َهْرٍج اَل يَْأَمُساَس 

 (د52ص 1)الكايف: ج

                                                           

 د11ص  26قاله الفاض: الطبايبائي كما يف اجلواهر: كتاب احلور ج  (1)
للللر ا سلللالمي التلللاب  اللللليو موسلللى النوفلللي ا واتسلللارو  تقريلللرا  ينلللن امللللري ا النلللائيين، منيلللة الطالللل ، م سسلللة الن (2)

 د354ص 1جلماعة املدرسني بقم امللرفة، ج
 د214سورة البقرة: اآلية  (3)

 m-alshirazi.com: لتايلتتيس ر مالحظة تف الدرس على املوق  ا


