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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
(178) 

 ثانية أو هي أظهر منهاللاآلية الخامسة ناظرة 
إماا أن كواون ظاا رة إآل اآلياة  (1)َوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْمواَلُكمُ اصل: ان اآلية اخلامسة واحلتتمة: 

 فتوون حاكمة عليها وإما أن كوون أ هر، فتتقدم باأل هرية. (2)َأْمواَلُهمْ   َوآُتوا اْلَيتامىالثاظية 
فهاااو  أماااا الناااا ر ،هاااروأ  ة  لاااان األ هااار مصااااام للظااااهر لوناااه يتقااادم علياااه لووظااه أقاااو  اال :رقوالفاا

ااار مسااااري مااام مصااااام ااار ال يصااااام املفس  ، وأماااا يف صاااورة التعاااارغ البااادو  مااام ومفسااار وحاااارس واملفسص
املسااتقر، بااني اخلاااا والعااام مااثال ، فاا ن لسااان اخلاااا لاايا مساااملا  للسااان العااام باال اظااه يصااطدم معااه يف 

خلاا لووظه أ هر يف أفاراا  مان العاام يف هولاه ا مصاامته له بدوية فان مدلوله )أ  أفراا اخلاا( لون
يتقدم عليه فوأظه كالنص بالنسبة لاه الظتااار العاام باني أفاراا كثامة وكركايف اخلااا يف اائركاه، ولا ل   ،اهل

إذا كافاأ  يف اظاه فان العام لو كان أقو  وأ هار يف الاامول ألفاراا اخلااا مان اخلااا لتقادم علياه، كماا 
أما احلاكم فهاو ظاا ر وحاارس وال  لة  على ان مالك كقدم اخلاا هو كوظه أ هر االالقوة كعارضا مما يدل 

وقاااااد حققناااااا ذلااااا   ناقاااااااكه يف بعااااا   كوجاااااد معارضاااااة حااااار بدوياااااة باااااني الااااااارس واملااااااروس. فتأمااااال
 .(3)املباحث

 مفاد اآليتين من المستقالت العقلية
مااان املساااتقالل العقلياااة فاااان العقااال بااال ظقاااول: ان مفااااا اآليتاااني وكقااادم اخلامساااة علاااى الثاظياااة، كلهاااا 

يسااتقل نساان إيتاااك املالاا  أموالااه، يتيمااا  كااان أو ماام يتاايم، كمااا يسااتقل بقاابا إيتاااك الساافيه أموالااه سااواك  
كان هلا مالوا  أم كاان لاه  اا حاخ االختصاااا ولا ا يا م العقاالك كافاة مان يامو السافيه أموالاه ويعادون 
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اافعلااه  علااى  ،جاارمااا  ااد اسااتقالل العقاال بتقاادم مااالك الساافه املوجاا  لل و  ساافيها ، كعااد  هيا  إن ري يف  س 
للتساااليل علاااى التصااارفال، وبعباااارة أخااار : يساااتقل العقااال عناااد عااارغ مفااااا  املساااتدعيماااالك املالوياااة 

 اآليتني )الثاظية واخلامسة( بتقدم الثاظيةا ول ا ال  د فقيهاا  حا  يف ذلا  أو حاو  وإالاا االخاتال  يف
سال  ر أ  ر باملعاملاة أو ماأ  ان السفيه لو كاان كاآللاة أو كاان منف ا ا  ًصارفا  فهال يعاد إذا احلدوا و  املصاايخ أو

 كما كرسل الدابة، ممكى  ماله أم ال؟
متقاادم علااى حساان إيتاااك املالاا  ماان املسااتقالل العقليااة واظااه  أموالااهوإذا اكضااا ان قاابا إيتاااك الساافيه 

كفسااام ا ذلاا  عااان الب اااث الساااند  يف مثااال رواياااة مناظاااأ، أموالااه فاااان األخااام يف اوملاااة واألول باوملاااة
سواك يف منطوقها أم يف مفهومها لوون العقل مستقال  بواال الطارفني، فاال  )واآلكية أيضا ( القمي السابقة

حاجة إآل الب ث عن سندها ملطابقتها لالعتباار أ  للمساتقل العقلاي املوجا  للقطاع بصا ة املضامون 
 .ندا  وااللةوالراجا حر على اخلرب املعترب س

للمساتقل العقلاي، حار ماع عادم إحارا   مطابقاة مضاموظهوبعبارة أخر : ال حا  يف وااقاة اخلارب ماع 
 (1)للقاولبا يل إاباال حجياة رواياال كفسام القماي كبعاا   التاابثوااقة املخرب، فال حنتاا  بعاد ذلا  إآل 

 عنهاااملارو  الطبقاة األوآل ل ال كوايخ لوافة رجال السند يف خمتلف الطبقايف مقدمة كفسم  بان كوايقه 
)و حنن ذاكرون و خمربون  ا ينتهي إلينا و روا  ماااننا و  :وذل  لقوله يف مقدمة كفسم  مباحرة فقل،

ب يل حجية مراسيل الثقاال  التابثوال إآل  (2)و أوج  واليتهم( -اقاكنا عن ال ين فرغ اهلل طاعتهم
 .(3)الوتابلعدة والاهيد الثاين ومممها كما فص لنا  يف املعتمدة كما بىن عليه الايخ الطوسي يف ا

 رواية القمي حاكمة بمنطوقها ومؤكدة بمفهومها
ُْ   ُت َأسم اْمَرأَتَ   ُ  َس   فميَهة  واحلاصااال: ان رواياااة القماااي ) تتم   ة: ََا َرلم   َم الرم َفالسُّ   َفَهاُء الناَس   اُء َواْلَولَ   ُد ِم

د   َدة  َوَوَلَدُه َسفمي   ُمْفسم َع َت اللم ُ  لَ ُ  قمَيام اً ُمْفسم َْ ُهَما َرَل ى َمالم  م الم  مَ  ن ْ دًا مم َلْم يَ ْنَبغم َلُ  َأْس ُيَسلاَط َواحم

                                                           

 كما اختار  احلر العاملي ومم  من األعالم. (1)
 .4ا 1علي بن إبراهيم القمي، كفسم القمي، اار الوتاب ا قم،   (2)
 يراجع )حجية مراسيل الثقال املعتمدة(. (3)
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ُُ اْلعم َدةُ  َواْرزُقُ وُهْم فميه ا َواْكُس وُهْم َوُقولُ وا َلُه ْم قَ  ْواًل َمْعُروف اً يَ ُقوُل َلُ  َمَعاشاً قَ اَل:   (1)(َواْلَمْع ُرو
م اآلياة الثاظياة، وممكادة  فهومهاا ملفهاوم اآلياة اخلامساةا فا ن منطوقهاا أخاص حاكمة  نطوقها على عماو 

ياااة اخلامساااة، لوااان الفااارق ان لووظاااه حااارطا  حااااكم، ومفهومهاااا يطاااابخ مفهاااوم اآل بااال (2)الثاظياااةمااان اآلياااة 
مفهااوم اآليااة اخلامسااة هااو مفهااوم الوصااف أمااا مفهااوم الروايااة فمفهااوم الااارط، فلاا ن قياال بعاادم حجيااة 
مفهوم الوصف، كما هو املاهور مم املنصور، فان الرواية ظاهضاة لبداهاة حجياة مفهاوم الاارط، وذلا  

هاو: آكاوا الراحادين، أو مام السافهاك أماواهلم،  ُكمُ َوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْم والَ ألن مفهوم قوله كعااآل: 
ُْ  ُت...: )مفهااوم قولااه  امااافاااملفهوم مفهااوم الوصااف  ََا َرلم  َم الرم )إذا ري  :هااو( فهااو مفهااوم الااارط و ِم

ساافيه مفسااد اظبهااى لااه ان يساالطه علااى مالااه( وال حاا  يف ان هاا ا هااو املفهااوم  (3)يعلاام الرجاال ان ولااد 
ع اآلخار، عواا ماا لاو كاان منطاوق الاارط وض( ظقيضني فرفع أحدمها يستليفم لوون )ري ينبغ( و)اظبهى

 مما له أضداا فان رفع أحدها ال يستليفم وضع الثاين أو الثالث بعينه.
 النسبة بين )اليتامى( و)من ال تثق ب ( بارتبارهما تفسيرًا لآلية الخامسة

ة األيتااااام ماااان الساااافهاك يف اآليااااة وقااااد ساااابخ يف الاااادرا السااااابخ: )فالعماااادة يف االسااااتدالل علااااى إراا
هام اليتاامى ال كعطاوهم حاار كعرفاوا مانهم الرحاد قياال  اخلامساة هاو ماا روا  )العياحاي: عاان الصاااق 

 .(4)فويف يوون أمواهلم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أظت الوارث هلم(
 .(5)(...يف ه   اآلية قال من ال كثخ به أقول: لون ه   الرواية معارضة برواية أخر  )عنه 

خ باااه( هاااي العماااوم مااان وجاااه فيتعارضاااان يف ماااورا االجتماااا  ثاااكفاااان النسااابة باااني )اليتاااامى( و)مااان ال 
ويتساااقطان علااى املاااهور، فااال كتخصااص )الساافهاك( يف اآليااة بااا)اليتامى( واألاق القااول: بااان كااال  ماان 

فالساافيه يتيمااا  كااان أو ال، ال  اليتاامى والساافهاك ال ياامكى مالااه، أمااا الساافهاك فلييااة وأمااا األيتااام فللروايااة،

                                                           

 .131ا 1علي بن إبراهيم بن هاحم القمي، كفسم القمي، ممسسة اار الوتاب ا قم،   (1)
 فتأمل. .فتأمل إذا قد يقال النسبة من وجه (2)
 .النساكمورا الب ث اون  هواقتصرظا على مورا الب ث فان الولد  (3)
 .222ا 1حممد بن مسعوا العياحي، كفسم العي احي، املطبعة العلمية،   (4)
 .422ا 1الفي  الواحاين، كفسم الصايف، موتبة الصدر ا طهران،   (5)
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 .(1)يمكى ماله، واليتيم سفيها  كان أو ال، ال يمكى ماله، فال كعارغ أصال . فتأمل(
 وحتقيخ املب ث يف ضمن ظقاط: أقول:

هاي العماوم مان  ،نيخ باه الاواراكني كتفسام ليياة يف الاروايتثاكان النسبة باني اليتاامى ومان ال  األولى:
 وجه اون كالم.

ان العااامني ماان وجااه يتعارضااان يف مااااة االجتمااا  فقااد يتااوهم كعااارغ الااروايتني يف )اليتاايم  ة:الثاني  
َوال تُ ْؤتُ  وا السُّ  َفهاَء الروايااة األوآل املفساارة لييااة فياامله قولااه كعاااآل:  مصااداقألظااه إذ: خ بااه( ثااكالا   

أليتااام، ولواان يف املقاباال: ألظااه ظساابة املساااواة بااني الساافهاك وا ، يف  اهرهاااإذ الروايااة عقاادل َأْم  واَلُكمُ 
املفسرة أيضا  ليية فال كامله اآلية ألظه ليا ممن ال يوااخ باه إذ الفارغ  (2)الثاظيةمفهوم الرواية  مصداق

 اظه يتيم راحد.
لون قد يقال باظه ال كعاارغ بينهماا ألن املثبتاني ال كعاارغ بينهماا وكا ا املنفياني، فلاو قاال:  :ةالثالث

يف العلماااك والاااعراك اون مااا لااو قااال: )ال كواارم العلماااك وال  اضاا كواارم الاااعراك( كعار )أكاارم العلماااك وال
 كورم الاعراك( فان مورا االجتما  مامول هلما.

ماامولتني للنهااي الااوارا فيهااا، أ  ال كمكااوا  (3)اكاظتااويف املقاام فااان الااروايتني حيااث كاظتاا كفسااما  لييااة  
 (اليتايم السافيه)وهاي فاان ماااة االجتماا   ؟اماهه ماله، وأ  كناٍ  بيناليتيم ماله، وال كمكوا من ال يواخ ب

بربكااة هاا   الروايااة كااارة الورميااة لواان لييااة  تانللييااة ماان جهتااني، وكلتااا مااااو االفاا اق مااامو  ةلمااامو 
 وكل  الرواية األخر  كارة أخر . وستأو مناقاة ل ل  فأظتظر.

 وصلى اهلل رلى محمد وآل  الطاهرين
 

لَْيَستم اْلعمَباَدُة َكثْ َرَة الصاَيامم َوالصماَلةم َوِمنمَما اْلعمَباَدُة َكثْ َرُة الت مَفكُّرم فمي َأْمرم  : مام الرضااإلقال 
 (.442ا :حتف العقول) اللم م 

                                                           

 (.918/474ربيع األول  12ااك الدرا )الثال (1)
 الرواية الثاظية )من ال كثخ به( فمفهومها )من كثخ به(. (2)
 ا.مأ  مصاايقه (3)
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