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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
(177) 

 لسفهاءالنسبة بين آيات وروايات إيتاء اليتامى أموالهم وحرمان ا
: سهباانه يف اآلية الثانية من سورة النساء وقولهه (1)َأْمواَلُهمْ   َوآُتوا اْلَيتامىيقتضي التدبر يف النسبة بني قوله تعاىل:  والتحقيق

 َُوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْمواَلُكم(2)  جل امسههيف اآلية اخلامسة وقوله :َوابْ تَ ُلوا اْلَيتامى (3)  ،النسهبة بهني ذلك وكهيف اآليهة الساسسهة
القمي السابقة، وهو يقوسنا إىل وجوس حكومها  الهال : حكومهة اآليهة اخلامسهة علهى الثانيهة،   اآليهة تفسري اآلية اخلامسة وبني رواية 

 ، وتفصيله:واخلامسة الثانيةالساسسة على الثانية،   الرواية على اآلية 
 حكومة اآلية الخامسة على الثانية

أي أمهوال  َأْم واَلُهمْ يف اآليهة اخلامسهة ههو  َأْم واَلُكمُ لى الثانية، وذلك بناء ان املقصهوس مهن حكومة اآلية اخلامسة عأواًل: 
مبعناههها  َأْم  واَلُكمُ فانههه إن كههان املقصههوس هههو  ؛يههةاملفسههرة  هها بههذلك وللسههياا وعليههه املدهههور والعمههدة الروا اخلاصههةللروايههة  ؛مىاليتهها

َوال تُ ْؤتُ وا و َأْم واَلُهمْ   َوآتُ وا اْلَيت امىمنهما حكمهاً ملوضهوم مسهتقل  كل  نظراً إلفاسةلثانية مفاس اآلية ا عناحلقيقي كانت أجنبية 
أمهوا م فهان النسهبة بهني اآليتهني الكهر تني ههي العمهوم مهن وجهه بنهاء علهى ههو وأما إذا كهان املقصهوس مهن أمهوالكم  السَُّفهاَء َأْمواَلُكمُ 

وي للسههفيه، إذ بعههي اليتههامى سههفهاء وبعضهههم ال، وبعههي السههفهاء يتههامى وبعضهههم ال، فيتعارضههان يف البقههاء علههى املعههيف العههريف والل هه
ومقتضهى عمهوم اآليهة اخلامسهة عهدم إيتائهه، لكهن ذلهك  ،لههما ؤهاآليهة الثانيهة إيتها عموممقتضى إذ )اليتيم السفيه( وهو مورس االجتمام 

فهان  ،م( يتهاء اليتهامى أمهواإ)علهى  (اءإيتهاء السهفه )النههي عهنيهة لظههور نايريهة وإن صح إال ان اآلية اخلامسة حاكمة علهى اآليهة الثان
عنهوان  )كالصهوم واحله   وان  وكما ان نسبة الضرر مع كل عنه ،رركعنوان ال ضوعروض السفه على املالك طارئ   السفاهة عنوان الانوي

)أن يكههون أحههد  هههي، علههى مهها اختهاره الدههي : احلكومهةهههي مهن وجههه إال انههه حههاكم كهذلك )السههفهاء( فههان  واألمهر بههاملعرو.    ا (
كهان املتفههاهم أال تهر  انهه إذا قههال: اعهل املالهك أموالههه وقهال ال تعهل السههفيه أموالهه   ؛ر(الهدليلني مبدلولهه اللفظههي نهايراً إىل الهدليل اآلخهه

 والسفيه قد يكون مالكاً وقد ال يكون؟ ان املالك قد يكون سفيهاً وقد ال يكون ونايريته له رغمعلى األول  عرفاً حاكمية الثاين
، كدام لسلب التسليل، تفيهد الظههور يف كلظاهرة يف أقوائية مالكها من مالك املالالسفه اقرينة املتعلق وهي ماسة  :وبعبارة أخر 

تُ ْؤتُ وا السُّ َفهاَء  َوالوإن شككت يف احلكومة فان الدك يرتفهع مهع مالحظهة تتمهة اآليهة الكر هة اخلامسهة  النايرية واحلاكمية فتدبر،
 وها وإن كانوا مالكاً؟ؤت  ي  فمع كون أموا م قياماً كيف  َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقياماً   َأْمواَلُكُم الَّتي

ككهون اللسهان لسهان املسهاملة ال املةاصهمة عرفهاً والعهر. يهر   (4)كما ان احلكومهة يهاهرة علهى بعهي املبهاين األخهر  يف احلكومهة
 ال تنايف بني األمر بإيتاء املالك ألمواله واألمر بعدم إيتائه إذا كان سفيهاً  هلسان املساملة وان لسان مثل اآليتني

 حكومة اآلية السادسة على الثانية
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أو فههرض أجنبيههة كههل  امهحكومههة اآليههة الساسسههة علههى الثانيههة، فانههه علههى فههرض عههدم حكومههة اخلامسههة علههى الثانيههة وتعارضهه ثاني  اً:
ال تنهايف  ا، و والدروط حاكمة على املدروطا  لنايريتها  ،رطألن لساهنا لسان الد ؛كمةان اآلية الساسسة حا منهما عن األخر ، ف

كههذلك أحيانههاً بههل ألن لسههان سليههل الدههرط   ناكههبههني سليههل املدههروط وسليههل الدههرط ال ألن املدههروط مطلههق والدهرط  صهه ، وإن  عرفهاً 
أال تههر  انههه يصههح القههول: آتههوا اليتههامى أمههوا م أي بدههرط امتاههاهنم قبههل  ؛رحةالدهها لسههان النايريههة، أو فقههل لسههانه لسههان التفسههري وأي

 ذلك وإيناس الرشد فيهم؟ وكذلك ِوزان اآليتني الثانية والساسسة متاماً 
 خامسةومؤّكديتها للحكومة رواية القمي على مفاد اآلية الثانية 

ُُ َس ِفيٌه ُمْفِس الالثاً: حكومة رواية القمي ) ٌد لَ ْم يَ ْنبَ ِ  لَ ُه فَالسَُّفَهاُء النَِّساُء َواْلَوَلُد ِإَذا َعِلَم الرَُّجُل َأنَّ اْمَرأََتُه َسِفيَهٌة ُمْفِسَدٌة َوَولَ َد
ُهَما َعَلى َماِلِه الَِّذي َجَعَل اللَُّه َلُه ِقَيام اً يَ ُق وُل لَ ُه َمَعاش اً قَ  َواْرزُقُ وُُْم ِفيه ا َواْكُس وُُْم َوُقولُ وا َلُه ْم قَ  ْواًل اَل: َأْن ُيَسلَِّط َواِحدًا ِمن ْ

، فانه على فرض القول بعدم حكومة اآلية اخلامسة على الثانية، فان الرواية واخلامسة على اآلية الثانية (1)(َواْلَمْعُروُف اْلِعَدةُ  َمْعُروفاً 
 لهه ان يسهلل أيهاً منهمها علهى مالهه( ن امرأتهه أو ولهده سهفيه ن ينبه ِ ا مبفهوم شهرطها يف احلكومهة فانهه )إذا علهممبنطوقها و  الرواية صرحية

انه إذا ن يعلمه سهفيهاً أو إذا علمهه غهري سهفيه )واألول فهو مفهوم الدرط وأما  َأْمواَلُهمْ   َوآُتوا اْلَيتامىوهي حاكمة على إطالا 
على ان ياهر مفهوم الدرط النقيي( انب ى له ان  ،عمالثاين وأ وال فرا يف املآل بينهما إال ان األول أوسع من ،ضدالنقيي والثاين ال

اآليههة  أخهر : وبعبههارة ،فتكهون الروايهة بههه حاكمهًة علههى اآليهة اخلامسهة يسهلطه علهى مالههه وههذا املفهههوم لكونهه مفههوم الدههرط فههو ح ههة
 :ومؤكدة ملفهوم اآلية اخلامسةحاكمة بوضوح على اآلية الثانية مبنطوقها 

أو إن ن يكونهوا سهفهاء )لكهن الروايهة  وههو املسهتفاس مهن منطهوا الروايهة إال إذا علمتم اهنم سهفهاء َأْمواَلُهمْ   اْلَيتامى َوآُتوا -أ
  ياهرة يف مدارية العلم وعان اإلالبا  ال الوجوس وعان الثبو (

آتوهم  وبعبارة أخر :، ن هذا الصنفواملؤكد ملضمون اآلية ضم وهو مفهوم الدرط (اءو)اتوهم أموا م إن ن تعلموهم سفه -ب
  أموا م إن علمتموهم رشداء غري سفهاء

وأما تأكيد الرواية ملفهوم اآلية اخلامسة فان هنيها عن إعطاء السفيه، يفيد، مبفهوم الوصف، األمر بإعطاء غري السفيه، لكهن  -ج
  بإذن اهلل تعاىلو ذا الباث تتمة  فهو ح ة الدرطأما الرواية فقد أفاس  ذلك مبفهوم على املدهور مفهوم الوصف ليس حب ة 

 )يسلط( التسليط االستقاللي ظاُر
سون    ان رواية القمي،  كن ان ينتصر هبا لقول غري املدهور الذين ارتأوا ان الصيب يصح ان جيري املعامال  والعقوس بإذن الويل

ُهَما َعَلى َماِلهِ َلْم يَ ْنَبِ  َلُه َأْن ُيَسلَِّط َواِحداً   :وذلك لظهور قوله صاة استقالله  جعله كاآللة يف التسليل االستقاليل، فان  ِمن ْ
يعهّد مسهلطاً للصهيب علهى  فانهه الأمر الصهيب بهإجراء الصهي ة فقهل   ال يعّد تسليطاً كما إذا اشر. الويل على العقد كله  أو جمرس منّفذ

 ماله، بل هو امتداس لسلطنته والصيب جمرس منّفذ وإن ن يكن صر. آلة 
إذ كههون األمههوال قيامههاً يتنههاس مههع التسههليل  َجَع  َل اللَّ  ُه َلُك  ْم ِقيام  اً   الَّت  يشههككت فههان شههكك يرتفههع مبالحظههة تتمههة اآليههة  وإن

  فتههدبر فقههلذاً أو منّفههإلجههراء العقههوس علههى اذههاذ الصههبيان آلههة الههويل االسههتقاليل سون اآليل والتنفيههذي بههل ان كوهنهها قيامههاً يؤكههد سههلطنة 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاُرين       جيداً 
ِل  ،انْ َزَعَج ِمْن قَ ْوِل الزُّوِر ِفيهِ   أَي َُّها النَّاُس اْعَلُموا أَنَُّه لَْيَس بَِعاِقٍل َمنِ  : أمري املؤمننيقال  ُِ َواَل ِبَحِكيٍم َمْن َرِضَي بِثَ َناِء اْلَجا

 ( 50ص 1)الكايف: ج ُكلِّ اْمِرٍئ َما ُيْحِسُن فَ َتَكلَُّموا ِفي اْلِعْلِم تَ بَ يَّْن َأْقَدارُُكمْ َعَلْيِه، النَّاُس أَبْ َناُء َما ُيْحِسُنوَن، َوَقْدُر  
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