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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
 

ىل حكايااة عاان املاا ذا يف اىل اا وصاالنا اىل قولااه  عاااوذكرنااا بعاااها باآلياااا اليااريفة ، كاااا الب اال حااول االساا دالل علااى يااوا  ال وريااة 
 اهنم سرقواإذ ظاهرها هو ؛  دل على يوا  ال ورية  اآليةفانه قد يقال اا هذه  1( َلَسارُِقواَ  ِإنَُّكمْ  اْلِعيُ  أَياَّ ُاَها ):  ) عليه السالم (سورة يوسف

) ف كاوا الن يةاة اا ال ورياة ياائدة بادلي  فعا  النام املعصاوم، مان ابياه  علياه الساالم ( )املراد الواقعي هو انكم قد سارق م يوسافلكن الصواع 
 .هلا  عليه السالم (

 :  على جواز التورية (َلَسارُِقونَ  ِإنَُّكم  )على االستدالل بآية خمسة اشكاالت 
لو مت احدها ، و املباركة  اآليةاالس دالل ب على رد  ي وقف على رّد اشكاالا مخس هبذه االيةوقد ذكرنا اا االس دالل على يوا  ال ورية 

 : ااشكالى اآلية  سقط عن الداللة ، وقد مافاا 
 ) عليه السالم (علم ان المتكلم هو يوسفاالشكال االول : ال يُ 

مان هاذه  ا  يكوا  اماسا فااا االسا دالل ) عليه الساالم (كاا امل كلم يوسف  اذ لو ) عليه السالم (يوسف ال يعلم انهامل كلم  اا :االول 
 من هو امل كلم. وكذا لو مل يعلمغي معصوم،  ألنهال اح ةاج وال عربة بقوله فاجلهة، واما لو كاا غيه  

  ) عليه السالم (مر يوسفأاالشكال الثاني : ال يعلم 
، باآلياةفاناه يصاا االسا دالل  الم () علياه الساباممره ه نادا لكان كااا  ) علياه الساالم (ذكرنا اياا اا القائ  لو كااا غاي يوساف :ثانيا 

 لكن االشكال هو:
: ) اننااا نفقااد قااال لااه عبااارة اخاار  وهااي ) عليااه السااالم (إذ لعاا  يوسااف  ؛ ) عليااه السااالم (بااممرهانااه ال يعلاام اا القائاا  قااد ذكاار ذلاا  

 سارقوا (  بمهنم صواع املل  ( ومل يق  له: ) ناداو الصواع 
ف كوا الصياغة منه ال مان ، 2املباركة اآليةيف  املذكورة صوريةالصياغة بال ) عليه السالم (كالم يوسف  اا املنادي قد صاغ: وبعبارة اخر 

 .) عليه السالم (يوسف
) عليه السالم يكوا يوسف او اا، هو القائ   ) عليه السالم (اما اا يكوا يوسف :احد امرين يوا  ال ورية ي وقف علىاا : واحلاص  

 أي منهماولكن ال يعلم  3وريةلصمر بالعلة اهو اآل (
  وهو كانمتحقق  ) عليه السالم (رّد االشكال الثاني : تقرير يوسف

بااا  قريار  ،لاه ) علياه الساالم (يوساف واناه مل ينقا  ناال كاالمنفسه  قب  هيئة صورية وصياغة من اب كركوا امل كلم قد   ردّ ولكن ميكن 
 القول ويوا  ال ورية ، ص ة هذاإلثباا وكاٍف  لكالمه بعد اذانه وإعالمه ) عليه السالم (يوسف

 ِإنَُّكاامْ  اْلعِاايُ  أَياَّ ُاَهااا)عاارّب بااا املاا ذا لكاانعبااارة ) نفقااد الصااواع ( ب قااد عاارّب للماا ذا ) عليااه السااالم (يوسااف كااااحاال لااو  :  انااه بعبااارة اخاار 
 و قرير املعصوم حةة ،  را  (ا الكالم ) لو كاا منكَ هذ وعدم انكاره ) عليه السالم (قرير يوسف ال ورية ثاب ه باال اا  (َلَسارُِقواَ 

  فال يعلم التقريرن ليس في مقام االستقصاء آرد الرّد : ان القر 

                                                           

    07سورة يوسف : اية - 1
 أي بعبارة ) انكم لسارقوا ( - 2
 الذي ير  بينه وبني املنادي ) عليه السالم (لواقعياذ االية ناقلة لكالم املنادي ال لكالم يوسف ا - 3
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ثااة معينااة فهااو لاايس يف مقااام االس قصااا  داا القااراا عناادما يااذكر حاال قرياار بانااه غااي معلااوم ؛ اذ  دعااو ذكاار ماان  ولكاان ميكاان اا ياارّد مااا
مان  ا  او بعاد او جملاى   ا  او مظهار  اناه يق طاف  اة  هاو  ظااهره بالقاراا دأب با  اا ، يار  فيهاا  لا  احلادثاة ومااوابعااد جلميع يهاا وحاالا 

ه دلياا  نااال ميكاان اا يقااال باااا سااكوا يوسااف عاذا:   ثااةداالبعاااد ماان بااني املئاااا او االلااوف او املاليااني ماان الصااور واالبعاااد االخاار  لل ا
 .ت وال دلي  عليه إذ اا نفس السكوا غي ثاب؛  قريره 

 على المراد بالتوريةالقرينة النوعية قيام االشكال الثالث : 
هباا ينقلا   ،قريناة الدالاة علاى املاراد احلقيقايالوقاد سابا اا  ،ماع قريناةال ورياة كاالم فاملراد مان ال قد يقال: هناك قرينة نوعية اقيمت علىو 

 .ل فيها انه كذب يائد قاة على اجملا  فال يالقرينة النوعيفهي ك، س قر مالظهور االويل اىل ثانوي 
لااى حصاة خاصااة وهاي الاا  ال شاا  ع يصاا االساا دالل هبااا فقاط وامنااا، علااى صا ة مطلااا ال ورياة  اآليااة م االساا دالل هباذه وعلياه فااال يا

  هذه احلالة فقط ، ف كوا ال ورية يائدة يف ) وهي  ورية مع اقامة قرينة نوعية على املراد ( ب  لعله ال خالف فيها اياا  ، فيها
والفار  يلاي وواضاا لساار  ( احادكم  ) اا ) انكام لساارقوا ( ومل  قا  اآلية يا  يف ) انكم ( فقد  قولهوعية فهي قرينة نواما القرينة ال

 .بني ال عبيين 
 ) علياه الساالم (سافرقة يو يف سا اهنم کلهام اشاوکوا ؛ ذل واهتامهم بسرقة الصواع  ) عليه السالم (فانه يويد فر  بني سرق هم ليوسف

هاو مان شاصال واحاد و  سارقة صاواع امللا  فاامل هم  ، واماا ينطبا متام االنطبا  على هذا املصدا  وبااملع  احلقيقاي  (لسارقوا انكم) قوله ف
عياار واملقياا  ساابقا اا امل وقاد مااىفلو كاا هو املقصود لكاا االنس  اا يقال ) اا احدكم لساار  ( امني ويد الصواع يف رحله وهو بني

 ،والنوع يفهم من مالحظة القاي ني و ) انكم ( ارادة  ل  القاية ال هذهيف القرينة النوعية ليس هو السامع اليصصي ب  النوع والعرف 
 رواية العلل وتفسير العياشي : لما ذكر تأييد 
 ) علياه الساالم (ياا  يف العلا  و فساي العياشاي حيال ذكارا الرواياة اا االماام ويود  ورية يف الكالم واا الظاهر غاي مقصاود مااوي يد 

) علياه يوساف صاواع امللا  امناا عا  سارق م  ميقول : " أال  ر  انه قال هلم حني قالوا ماذا  فقادوا   قاالوا نفقاد صاواع امللا  ومل يقولاوا سارق
 " ان هى .من ابيه  السالم (
اآليااة ) اي هااا العااي انكاام ذلاا  اا العبااارة االوىل يف ؛ االخاا الف يف ال عبااي يف   ظهاار العنايااة مااا ادعيناااهاىل  4فباااميمة هااذه الروايااة: اذا

ذ لاو  لايس املعا  احلقيقاي واناه الصاواع  ؛ االعبارة االخر  ) نفقاد صاواع امللا  ( ومان هاذه الااميمة ي ااا اا املاراد مان السارقة لسارقوا ( و 
اا مصادا   5، كماا يظهار مان  لا  القريناة) نفقاد (  لفاال اخار وهاو اىلمناه ن قا  ة يل ادم هباذا اللفاال وال يا املقصاود هاو السارقة فاناه عاادكاا

 السرقة املراد هو مصدا  آخر .
إال اا املادار هااو ، غاياة االماار اهناا قااد خفيات علاايهم ،عليهااا مااع اقاماة القرينااة النوعياةإال اهناا ،   ققااةموامل  صا : اا ال وريااة واا كانات 

 .النوعي ال اليصصي  الظهور
 فال تصنع الظهورخفاء القرينة حتى على النوع اشكال في: 

ف كاوا قريناة خفياة ال  6اا نفس النوع ال يل فت اليها إال بصاعوبة : أي اياا  اا النوع ممن ختفى عليه هذه القرينة النوعية: ل يقا ااإال 
 .0ميكن اال كا  عليها لصنع الظهور

 عية اعمالقرينة النو رّد ذلك : 
                                                           

 هنا كمنبه  ةوهذه الرواية حبدذاهتا دلي  على املراد إال اا كالمنا يف االياا اليريفة ف كوا الرواي - 4
 ) انكم ( - 5
 ولذا مل جند احدا  من املفسرين يذكرها - 6
 ور ال ورية السابقة ، ال من القسم الثاينو كوا من القسم الثالل من اقسام الصورة الرابعة من ص - 0
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: وعليه ،أعم من اا  كوا ضابطة مقياسية حنوية او صرفية او بالغية ومن اا  كوا مما يفهمه النا  او العرف : باا القرينة النوعيةويرده
  8ف مم  الويدوها واع مدوا عليه او ال ف وا اليها لف وا هلاأُ الاابطة  بقى ضابطة لكوهنم لو و  ،لقصور فيهاال انه  مل يل فت فاا العرف واا

 وقد سبا اا القرينة اخلفية  غّي الظهور الثبويت الواقعي و صنع ظهورا  يديدا  فرايع
  همتحققثابت والتورية غير  فاإلجمالاالشكال الرابع : ) لسارقون ( كلي قابل لالنطباق على معنين 

مان ال ورياة  فاال يكاواعلاى املعناني  لالنطباا كلي قاب    اا اللفال ) لسارقوا ( هو لفالباآلية فهو: واما االشكال الرابع على االس دالل 
والثاااين  ، ) عليااه السااالم (يوساافسااارقوا لاالول :   ويهااني مااي  فامل علااا ) لسااارقوا ( قااد حااذف منااه ذلاا  اا ؛ 9إلمجالااهعلااى امليااهور 

  إلمجاهلا.ال ورية   كوا هذه اجلملة منومعه ال  ،وال  عني الحدمها ،صواعسارقوا لل
 القرينة الحالية معينة ورافعة لالجمالشكال : جواب اال

ئن ني حلاذف امل علاا إال اا القاراعنياامللالنطباا  علاى  صاا اناه قابا ولكن ميكن اا يقال يف يواب االشكال الرابع اا اللفاال الكلاي واا 
عناادما وعاوا الناادا   ) علياه الساالم (وساافاهنام ساارقوا للصااواع، والادلي  علااى ذلا  اا اخاوة ي وهااو،  دوا االخار ني احااد املعنيااحلالياة  عانِي 

 . حالية معينة ورافعة لإلمجالوهذه قرينة (    شي     من امللِ رِ فهموا هذا املع  ) انه قد سُ 
فيكااوا ماان  ) علياه السااالم (كااوا املااراد احلقيقاي هااو ساارقة يوسااف  مرغااساارقة الصاواع يف  ظاااهراا الكلااي مااع القريناة احلاليااة : وامل  صا  

  مم ف .ال ورية
 االشكال الخامس : الجملة انشائية ال خبرية فال تورية 

اا مجلااة ) اي هااا العااي انكاام لسااارقوا ( هااي مجلااة انيااائية و قااديرها ) أانكاام لسااارقوا ( ف كااوا مهاادة االساا فهام  :رينذكاار بعااف املفساا
 .17كما هو واضاالكذب والصد  وال ورية   دائرةواجلملة االنيائية خارية عن ، حمذوفه
 و ا إال انه خالف االص  اثبا ا .ثب ا  واا كاا ممكن ذل اا  وال :أ :ب ذل يوا
عليهاا مارة اخار   ينطباا م ، وبل اظ هذا الاالاالل دامية  س لدم اخبارا  ولكن بدالل ها انيائية بدالل ها املطابقية ،  اآليةسلمنا اا : وثانيا
) فهماه اخاوة يوساف اا خريناا عان دائارة امللادوم ، وهاذا الاال م واالخباار هاو مااو  مدائارة الاال   ال ورياة يف لصد  والكذب فيةري حبلمالك ا

 .وللكالم   مة  .ف دبر .فهو  ورية اذا  عليه السالم (
 وصلى اهلل على محمد وال محمد
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