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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 أمجعني، أعدائهم على الدائمة واللعنة األرضني، يف اهلل خليفة سيما الطاهرين الطيبني وآله حممد على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال
البحث  ميكونه من صمباإلضافة اىل   جهتني وفائدتني فانههو حبث ذو التورية ، و على جواز  كان البحث حول االستدالل باآليات الشريفة

 .اىل آيات االحكام تنا املبحوثةحبث فقهي تفسريي ، ومعه ينبغي ان تضاف اي -اذن  – هوفيلقي الضوء على آيات االحكام  فانه ايضا  الفقهي، 
 

ان اآلية لعله ميكن ان يستدل هبا على جواز التوريةة ، ذلةا ان و ارقون ( مضى الكالم حول ما ورد يف اآلية الشريفة ) ايتها العري انكم لسقد و 
 فانه:د مضى ايضا نقاش ذلا للصواع ، وق مل يكونوا سارقني ) عليه السالم (اخوة يوسف 

 (5َلَسارُِقونَ  ِإنَُّكم  )عض مناقشات االستدالل بـب
دلةيال  علةى صةحة بعة   النوعيةة علةى التوريةة وهةي لفةن ) انكةم ( وعليةه تكةونمنها وجةود القرينةة ، مناقشات لآلية املباركة  مخس ذكرنا سابقا

 بل، دائرهتا من ضمناجملمالت ي املشهور ان التورية ليست ؛ الن املتعلق حمذوف، ورأواما االشكال االخر فهو ان )لسارقون( جممل  التورية.انواع 
 الظواهر اليت اريد هبا خالف ظاهرها فقط .ب هي خاصة
 االشكال : القرينة الحالية المقامية اقوى ظهورا من القرينة النوعية اجابة 

ان السرقة املةرادة   - لغري الغافل والقاصر  - تفيدقرينة نوعية  انه من الصحيح ان تكون )انكم(:  بالقولعلى االشكال املزبور  وميكن اجلواب
ليسةت وهةي  ) عليةه السةالم (مجية  اخةوة يوسةف صةدرت مةنبل هةي سةرقة قةد ، سرقة الصواع: أي، الظاهر البدوي منها ما هوليس  اآليةيف هذه 

 تفيةدانبوجةود قرينةة حاليةة مقاميةة اقةوا منهةا كةوم مضمحّل وحمولكن ظهور هذه القرينة ، ن املاضييف الزم ) عليه السالم (اال سرقة نفس يوسف 
ان كةل االرةراف قةد  عةن وحمتفاهتةا تكشةف احلادثةة جةو  ان  واحلاصةل:، الصواع سرقة : أي، هي السابقة وامنا السرقة احلالية تاملراد من السرقة ليس

 ة ال السابقة .قتضى احلال السرقة الفعلية االنيفهموا من م
ل ميكةةن ان يسةةتد فعليةةه، فيكةةون املةةورد توريةةة هلةةا ، وبنةةاء علةةى ذلةةا ينعقةةد ظهةةور  ،القرينةةة احلاليةةة املقاميةةة اقةةوا ظهةةورا مةةن القرينةةة النوعيةةة: اذن
 على جواز التورية والعمل هبا . باآلية

 االشكال السابع: الفعل ال جهة له 
تةدل علةى ان هةذا  اآليةةان  هةو االمةر غايةةان  هةو مةن مصةاديق التوريةة اال اآليةة طر مةنهةذا الشة انةه وان قبلنةا ان: ولكن يشةكل علةى مةا ذكةر

وجه  يف املقام هي اليت سوغت التورية فيكون  الضرورةاذ لعل ؛ التورية جائز  على ان جوازه هو بسبب ان ربيعي   ال تدل لكنها، الفعل كان جائزا 
 .اجلواز الضرورة الِصرف كوهنا تورية فال تدل على حلية التورية مبا هي هي

 .وجه اجلواز غري واضح  ان اجلواز ثابت لكن : والحاصل
 فسةتدلّ  ) عليةه السةالم ( مة  عصةمته هاو تقريةر  ) عليةه السةالم (يوسةف صةدوره مةنكةذبا فانةه بقرينةة  حة  لةو كةان )لسةارقون( انةه :ويوضحه 

ومعةه ال يةتم االسةتدالل باليةة علةى املةراد  كمةا ال ففةى  نفةس ربيعةي الكةذب يةدل علةى جةوازجلةواز ال ااال ان هةذا ، الكةذب جةائزا  هةذا على كون
 .2لثبوت االيراد

 على قول ان )لسارقون( هو اتهام و ايذاء : اجوبة ستة
)ايتهةا العةري انكةم لسةارقون(  : نةادااملنةادي هةل ان اهتةام املقابةل الةجيء جةائز او ال  فةان : لكن يبقى يف املقام اشكال البد من جوابه وهو و 
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) سةفق بينةه وبةني يو ابنيةامني لوجةود اتفة 3نعةم قةد يسةتثن مةن ذلةا، هتمةة و اذيةة هلةم  مل يكونوا سةراقا  ، فهةذه) عليه السالم (اخوة يوسف م  ان
 .نيكونوا راضيمل  ) عليه السالم (اال ان بقية اخوة يوسف ،  فإنه قد رضي بذلا عليه السالم (

 املقام وان كان تورية اال انه من جهة اخرا اهتام بالسرقة وايذاء للغري فكيف املخرج  اذن : 
 نذكرها بإجياز:، وااليذاء ةمعدة اجوبة لدف  شبهة الته هناك

 كانوا سارقين بالفعل فلم يكن اتهاما ) عليه السالم (وة يوسف الجواب االول: ان اخ
يكةون ) انكةم فةال ،  مةن قبةل ) عليةه السةالم (اذ سةرقوا يوسةف كةانوا سةارقني بالفعةل  ) عليه السالم (ان اخوة يوسف: اما اجلواب االول فهو 

 امسةه زيةد فيصةح فلو ان شخصةا قتةل رجةالم يف التمصدق امنا خطؤه، صحيح  عليهم هوذلا ان الوصف صادق عليهم وارالق؛ هتمة لسارقون ( 
نةاك وان كةان ه، حقيقةة فةان مةن الصةحيح اتصةافه بالصةفة ، بكر  بان املراد بانه قاتل السام  او املتهم وان تصور ويا قاتل ان يطلق عليه بانه قاتل

 ،االنطباقب توهم فهو
 همه اذ هو الواق  .وليس بت ا  صحيح ا  يكون ارالق )لسارقون( هو ارالق:  وعليه

  3الجواب الثاني: انه من باب القصاص
 : 5قدميا بالسرقة يف احدا ثالث قضايا  ) عليه السالم (كانوا قد اهتموا يوسف ) عليه السالم (ان اخوة يوسف :واما الجواب الثاني فهو

 ته بعد ذلا بسرقة الدجاجة .او دجاجة مث اهتمه اخو  ا  عناق ) عليه السالم (انه قد جاء سائل فأعطاه يوسف اوال:
بعد  فكسره والقاه بني اجليف يف الطريق ) عليه السالم (من ررف االم كان هلا صنم وقد اخذه يوسف ) عليه السالم ( ان جدة يوسف ثانيا:

 الصنم. 6ذلا فاهتمه اخوته بسرقة
يف الةااب فةاهتم مةن قبةل اخوتةه  فدسةه مةن ذهةب كةانوا يعبدونةه ا  فاخةذ صةنم ) كنيسةة ( قد ذهةب اىل معبةد ) عليه السالم (ان يوسف  ثالثا :

 سرقته.
 .0قابلة باملثل فهم كما اهتموه بالسرقة فقد اهتمهم بذلااملمن باب  ا  قصاص يكونفلو ثبت ذلا فان ما ذكره املؤذن :  وعليه

 الجواب الثالث : انه كان من باب التعزير
ته بعةد سةرق ) عليةه السةالم (وذلا ان اخوة يوسف؛ وللحاكم الشرعي ان يعزر على اجلرمية ، عزير ان املقام كان من باب الت الجواب الثالث:

 .8بالنظر اىل ما فعلوهيطة سخمففة وب عقوبةوهذه ، وتأديبا هلم  راتعزيهي  من ابيه والقائه يف اجلب مل يأدبوا وعليه:  فتكون عقوبة التهمة
 هي مقرر امتحان ال هوالجواب الرابع : ان ما جرى 

 ) عليةه السةالم (فةان قضةية يوسةف داث مندرج يف دائرة االمتحان االهلي مةن بدايةة االمةر اىل اخةرهمن اح راجان كل ما : وهذا وجه كالمي 
ف عةر  كةان بإمكانةه ان ي ) عليه السةالم (ذلا ان يوسف ومما يؤكد،  من اوهلا اىل آخرها من اجلب مث العبودية مث السجن ... اخل شاهد على ذلا

علةى مةةا شةاء مةن بلةةو  قلةم االمتحةةان والةبالء االهلةي  اولكةن جةر ، وتنتهةي املشةةكلة  ) عليةةه السةالم (ألخوتةه مةن بدايةةة االمةر ويبعةث ألبيةه  هبنفسة
 املقررة من قبله تعاىل. االمور اىل غاياهتا

 بغرض التربيةالجواب الخامس: انه من باب االهم والمهم 
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لكةي يةدركوا فداحةة مةا جنةوا ويةذوقوا  ) عليةه السةالم (تربيةة اخةوة يوسةف والغةر  هةو ،دائةرة االهةم واملهةم ب بةاانه قد يكون ما ذكةر هةو مةن 
 من هذا القبيل هلم . توجيه صدمة قوية رعم ما اجاحوا يف حق يوسف وابيهم يعقوب وذلا عج

 الجواب السادس: المورد من باب االذن االلهي الخاص 
، ة البحةوث الفقهية القضةايا احلقيقيةة املطروحةة يف االهلةي ااةاص فيخةرج عةن دائةرةاالذن هةو مةن بةاب  املقةام ان السـادس فهـو: واما الجـواب
 مةا جةرا هةو كيةد مةن اهلل تعةاىل فكةل (9لُِيوُسةفَ  ِكْدنَا َكَذِلاَ )قوله تعاىلاص ويدل على ذلا ااهلي القضية ااارجية باالذن  اال ويدخل يف ارار

واملعادالت املختصة بةه    االرواح وغريها من االموربوق الزالزل اجياده يف كما هو احلال، فال جمال لتقليده ف يف خلقه، وهو مالا امللا واملتصر 
 ذلا لو قدرنا عليه. جاز لنا نظري ذلا فإنه ال يصح القول انه تعاىل حيث فعلتعاىل 
 ولكن نكتفي مبا ذكرناه. راكث التهمه وااليذاء والبحث له تفصيل نملدف  ما ذكر  هذه اجوبة ستةف

 (َسِقيم   ِإنِّي فـََقالَ  (88) النُُّجومِ  ِفي َنظ َرة   فـََنَظرَ )الثالثة :  اآلية
 ِإّن   فَةَقةةالَ ( 88) النُُّجةةومِ  يف  َنظْةةَرة   فَةَنظَةةرَ ) :) عليةةه السةةالم (دل هبةةا علةةى جةةواز التوريةةة فهةةي قةةول ابةةراهيم ميكةةن ان يسةةتالثالثةةة الةةيت  اآليةةةوامةةا 

تفصةى  لكنةه،  ) عليةه السةالم (وهةو األصةناميم ظةتع ألجةلقد دعاه القوم لكةي يشةارك يف احتفةال سةنوي  ) عليه السالم (فان ابراهيم ؛  17(َسِقيم  
 على جواز التورية . داال   -وهو نيب معصوم -فيكون قوله،  ظاهرا  كذلا مري  و مل يكنأي اّن سقيم : من ذلا فقال 

 : اآليةفي االحتماالت 
 : 11عة احتماالتبولعلها تصل اىل س اآليةتوجد عدة احتماالت يف هذه  ونقول

 االحتمال االول :
سةقيما  سةأكوناملراد ، فةبةاملوت فةان كةل انسةان سةيموت  سأسةقم: ان املقصةود مةن سةقيم أي فسةرين وهةو ملأ  وهذه االحتمال قةد ذكةره بعة

هةو فعليةة ذلةا  ( سةقيم ) اّنهر قولةه الن ظةا؛ توريةة هةذا  ) عليةه السةالم (ل ابةراهيم قةو  و، 12واجملةاز لةيس حبةرام لبةاألوْ ون املورد جمةازا باملوت فيك
 . سيكون كذلا  مستقبال انه  نيته الوآ

 االحتمال الثاني :
 .تومهوا انه مري  بالفعل فيكون املورد تورية ف، مبر  من االمرا   سأسقمد من سقيم أي املرا

 الحتمال الثالث : ا
 تورية المن عل وقوله هذا مطابق للخارج فال يكون املورد كان مريضا بالف   السالم ( ) عليهان ابراهيم 
 . تتمة وللكالم

 محمد وال محمد على اهلل وصلى
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