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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

إيضاح الفرق بين تفسيري اآلية الكريمة

سبق كالم احملقق النائيين( :أما الكتاب :فهو قوله عز من قائلَ  ::وابْوتَولُواا الْيَتوا َحتَّو إذاا بَولَُُواا
واح َِ وذن ْس ُمَ ْسووتُ ْم ذ و ْنو ُ ْم ُر ْشووداإ َِووا ْمَِوعُاا إذلَو ْوي ذ ْم َ ْ وواالَ ُ ْمِ )1(نمووم يمكوون أن يكللون قوللله َِ( :وذن ْس
النِّكو َ

ُمَ ْسووتُ ْم) تفريعللا علللى االبللتالا ،أو اختل وهم قبلل :البلللون مللن مللان كللن ر للدهم فيلله إز مللان البلللون،
فل ن آتسللتم مللنهم الر للد يف خللالل هللدف األ منللة فللاهلفعوا إللليهم أملوارمد فعلللى هللدا يكفللي الر للد لنفللو
تصرفهم ولو مل يبلغواد

ويمكن أن يكون تفريعا على االمتحان بعد البلون ،أو امتحنوهم من ملان قلابليتهم لالمتحلان إز

مان البلون ،ف ا بلغوا را دين فاهلفعوا إليهم أموارم ،والظاهر هو الثاين)()2د
ويوضللا الفللر بللني معنيللي اللللريية والظرفيللة( )3يف آيللة ابللتالا اليتللامى كمللا ويوضللا ويلله عللدم اميللة
القول بالظرفية ،املثال اآليت املطابق يف صياغته لآلية الكر ة ،فاتك قد تقول( :سر من البصلرة حلإ إ ا
بلغللا الكوفللة ،فل ن ويللد فقيهللا فاعطلله ألللن هلينللار) وقللد تقللول( :حللإ تبللل( الكوفللة) بللدل (حللإ إ ا
بلغا الكوفة) فان (حلإ إ ا بلغلا) هلاهر يف الللريية ،أملا (حلإ تبلل( الكوفلة) هلاهر يف الظرفيلة فل ا
واح) عللن معللش اللللريية كاتللا ىتنزلللة (حللإ بلللون النكللا )
يرهلتللا حللر( (إ ا) يف ( َحتَّو إذاا بَولَُُوواا النِّكو َ
تظري (حإ تبل( الكوفة)د

ناقشة ع المحقق النائيني

( )1سورة النساا :اآلية 6د
( )2الللليو موسللى النوفللي ا واتس للارو تقري لرا ينللن امل للري ا النللائيين ،منيللة الطال ل  ،م سس للة النلللر ا سللالمي الت للاب
جلماعة املدرسني بقم امللرفة ،ج 1ص353د
( )3ينس تعبريتا سابقاد
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ولكللن حللإ علللى مريللدها مللن معللش اللللريية وإراهلة الظرفيللة احملىللة فللان كللال الق لولني يبقللى حمللتمال
وللليم كمللا اسللتظهرف احملقللق النللائيين مللن ا للا تللدل علللى كفايللة الر للد يف تفللو تصللرفهم ولللو مل يبلغ لوا،
و لك ألته حإ عللى فلرا الظرفيلة فلان املعلش يكلون (وابتللوهم حلإ بللون النكلا ( )1فل ن آتسلتم ملنهم
ر للدا فللاهلفعوا إللليهم أملوارم) ولكللن هلل :امللراهل فللاهلفعوا إللليهم أملوارم بعللد بلللون النكللا أو قبللله؟ كالمهللا
حمتملل ،:واعتلِ يف لللك باملثللال السللابق (سللر مللن البصللرة حللإ تبللل( الكوفللة فللان ويللد فقيهللا ف كرملله)
فهلل :امل لراهل (أكرملله) يف الطريللق أو أكرملله يف الكوفللة أو أكرملله إ ا ويدتلله قبلل :الوصللول إز الكوفللة أو
بع للدها؟ أو ف ل ن وي للد فقيه للا  ،ف كرم لله يف الكوف للة أو يف الطري للق ،كالمه للا حمتم لل :ب للالنظر إز اجلمل للة
تفسها وال ههور را يف لزوم ا كرام قب :الوصول للكوفة أو قب :الوصول حلد البلوند
النسبة بين السف اء واأليتام

مث ات لله ارتل ل ن بع للا ب للان (الس للفهاا) يف اآلي للة ا امسل لة م للن س للورة النس للاا َ وال تُو ْؤتُو وواا ال ا
س و و َف اءَ
َ ْ االَ ُك ُم )2(يراهل هبا األيتام بدعون ان ك :صيب سفيه ،لكن الصحيا ان النسلبة بلني الصليب أو اليتليم

وبللني السللفيه هللي العمللوم مللن ويلله و لللك ينسل املتفللاهم عرفللا مللن السللفيه وينسل اللغللة أيىللا ،فاتلله

للليم كلل :صلليب سللفيها بلل :قللد يكللون بعى لهم را للدا كمللا للليم كلل :بللال( را للدا بلل :قللد يكللون بعىللهم
سفيها ،وأما يف اللغة ،فان السفه يف أص :معنلاف ا ِفلة ومسلي السلفيه سلفيها فلة عقلله وسل افته ،كملا
الس ِفيه :املبدر وهلو اللدو يصلر( أموالله يف غلري األغلراا
يف معوم مقاييم اللغة ويف جمم البحرين (و َّ
السل هف ههاا خفلا( العقلول
الصحيحة ،أو ين لد يف املعامللة) و(ويف كلالم بعلا األعلالم يف هلدف اآليلةُّ :
ال للدين ألفل لوا التقلي للد ،وأعرضل لوا ع للن النظ للر)( )3وم للن املعل للوم ات لله ل لليم ك لل :يت لليم وص لليب خفي للن العق لل:
وسل يفة بلل :ال للك ان كثلريا مللن األيفللال أكثلر ر للدا مللن العديللد مللن الريللال ،والللدلي :صللحة سللل
السفيه عن الكثري من األيفالد
الجمع بين الروايات المختلفة ِي تفسير (السف اء)
( )1أو حإ حني بلوغهم أو حإ منددد
( )2سورة النساا :اآلية 5د
( )3الليو ف ر الدين الطرحيي ،جمم البحرين ،اتتلارا مرتىوو ،ج 6ص343د
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فالعمدة يف االستدالل على إراهلة األيتلام ملن السلفهاا يف اآليلة ا امسلة هلو ملا رواف (العيا لي :علن
الصاهل  هم اليتامى ال تعطوهم حإ تعرفلوا ملنهم الر لد قيل :فكيلن يكلون أملوارم أموالنلا؟ فقلال:
إ ا كنا أتا الوارث رم)()1د
أقول :لكن هدف الرواية معارضة برواية أخرن (عنله  يف هلدف اآليلة قلال ملن ال تثلق بله ،ويف روايلة
ك :من يلرب ا مر فهو سفيه)( )2ولعله ي يت الكلالم علن الروايلة الثاتيلة ( لارب ا ملر) والكلالم اآلن

يف الرواية األوزد
فللان النسللبة بللني (اليتللامى) و(مللن ال تثللق بلله) هللي العمللوم مللن ويلله فيتعارضللان يف مللورهل االيتمللا
ويتسللاقطان علللى امللللهور ،فللال تت صللف (السللفهاا) يف اآليللة بلل(اليتامى) واألهل القللول :بللان كللال مللن
اليتامى والسلفهاا ال يل تى مالله ،أملا السلفهاا فلآليلة وأملا األيتلام فللروايلة ،فالسلفيه يتيملا كلان أو ال ،ال
ي تى ماله ،واليتيم سفيها كان أو ال ،ال ي تى ماله ،فال تعارا أصالد فت م:د
ولكلن العمللدة وروهل روايللة أخلرن حاكمللة ىتفهللوم الللر اجللللي فيهللا عللى الروايللة األوز وهللي مللا رواف
الر ُج و ُ َّ
َس ا ْ َرَتَوومُ َسو ذوفي َ ة
ِّسوواءُ َوال َْالَ و ُد إذ َاا َعلذو َوم َّ
(القمللي :عنلله  يف هللدف اآليللة قللالَِ :ال ا
س و َف َ اءُ الن َ
طوذ
ذ
ذ
ذ
احداإ ذ ْنو ُ َما َعلَ َالذ ذم الَّ ذوِي َج َعو َ اللَّومُ لَومُ قذيَا واإ
سلِّ َ َ
ُ ْفس َدة َوَولَ َدهُ َسفيم ُ ْفسد لَ ْم يَو ْنبَ ذغ لَمُ َ ْس يُ َ
()3
ال :وارُزقُ ذ
واه ْم َوقُالُواا لَ ُ ْوم قَو ْواإال َ ْع ُروِواإَ وال َْم ْع ُورو ُ ال ذْعو َدةُ)
يَو ُق ُ
س ُ
ال لَمُ َ َعاشاإ قَ َ َ ْ ُ
اه ْم ِي ا َوا ْك ُ
و لك لصراحة هدف الرواية يف ان الري :إ ا علم ان ولدف سفيه مفسد ال ينبغي له ان يسلطه على مالله
والللدو يفيللد ىتفهللوم اللللر اتلله إ ا علملله غللري سللفيه (أو مل يعلملله سللفيها ،علللى احتمللالني بللدوا) فللله ان
يسلللطه علللى ماللله ،فمفهللوم اللللر وصللف لروايللة هللم اليتللامى فيكللون حاصلل :جممللو الللروايتني (هللم
اليتامى السفهاا املفسلدون) كتفسلري لآليلة ا امسلة ،وأملا (هلم اليتلامى) فلال خيصلف روايلةه (ملن ال تثلق
بلله) إ ههورهللا يف العمللوم أقللون مللن ههللور مفهللوم اللق ل أو مللا يستلللم منلله ههللور احلصللر يف (هللم
اليتامى) يف خصوص اليتامىد فت م:د
( )1حممد بن مسعوهل العيا ي ،تفسري العيا ي ،املطبعة العلمية ،ج 1ص222د
( )2الفيا الكا اين ،تفسري الصايف ،مكتبة الصدر ل يهران ،ج 1ص422د
( )3علي بن إبراهيم بن ها م القمي ،تفسري القمي ،م سسة هلار الكتاب ل قم ،ج 1ص131د
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(حت ) ابتدائية ،والجملة بعدها ستأمفة

القال الثالث:

ان (حإ) يف اآلية الكر ة ابتدائية قال احملقق النائيين (بل :قيل :)1(:إن (إ ا) للللر  ،ويواهبلا جمملو
اللللر واجل لزاا ،و (حللإ) حللر( ابتللداا ،وغايتهللا مىللمون اجلملللة ال ل بعللدها ،وهللو هلف ل املللال عقي ل

إيناس الر د الواق عقي بلون النكا  ،وعلى هدا فقوله( :حإ إ ا بلغوا) مجلة مست تفة)()2د
وهللدا القللول يتطللابق مللن حيللن املللكل م ل قللول امللللهور وكللون إ ا للريية ،ولكللن بويلله آخللر ومللن
مدخ :آخر وتوضيحه :ان الثابا ان (حإ) قد ت يت لالبتداا كقوله:
شوووووووو و ذ
َك و و و و و و و وأ َّ
جاشو و و و و و و و ُوع
س و و و و و وبانذي
اهو و و و و و و ووا مَو ْ َ
َس َبَ َ
ُ
ِو و و و و و َواا َعجب و و و و و واإ َحتَّو و و و و و ُكلَْيو و و و و ووب تَ ُ

ال)3(...د
الر ُس ُ
وكما يف قرائة يقول على الرف يف قوله تعازَ  :وُزلْ ذزلُاا َحتَّ يَو ُق َ
ال َّ
ولكللن حللإ االبتدائيللة وإن صللحا إال ا للا خللال( األصلل ،:فللان األصلل :يف حللإ كو للا يللارة وأمللا
كو ا ىتعش الواو أو لالبتداا ف ال( األص ،:وجيم الثالثة قولك (أكلا السمكة حإ رأسها) فعللى
أسللها) وعلللى اجلللر أو (إز
رفل رأسللها فللان حللإ ابتدائيللة أو حللإ رأسلها أكلتلله ،وعلللى النصل أو (ور ه
رِ
أسلها) وعلللى أو فللان هللاهر اآليللة ت لراب َ وابْوتَولُوواا الْيَتووا  ...ىتللا بعللدها َ حتَّو إذاا بَولَُُوواا...
وليم اتفصارا عنها وكو ا مجلة مست تفة أو ىتنزلتها،
وصل اهلل عل

حمد وُلم الطاهرين

تتيسر مالحظة تف الدرس على املوق التايلm-alshirazi.com :

ب َوبُ َّ
كَِ ،ذن ْس ذ َّ
ت َِأ َْوذر ْ
ك بَنذ َ
ث ُكتُبَ َ
ك ذِي إذ ْخ َاامذ َ
ث ذعل َْم َ
يك َِذنمَّمُ
قال ا مام الصاهل  :ا ْكتُ ْ
يَأْتذي َعلَ الن ذ
سا َس ِذ ذيم إذَّال بذ ُكتُبذ ذ ْم
َّاس َزَا ُس َه ْر ٍج َال يَأْمَ ُ
(الكايف :ج 1ص)52د

( )1قاله الفاض :الطبايبائي كما يف اجلواهر :كتاب احلور ج  26ص 11د
( )2الللليو موسللى النوفللي ا واتس للارو تقري لرا ينللن امل للري ا النللائيين ،منيللة الطال ل  ،م سس للة النلللر ا سللالمي الت للاب
جلماعة املدرسني بقم امللرفة ،ج 1ص354د
( )3سورة البقرة :اآلية 214د
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