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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 ع الكالم يف حماور ثالث : ة يقسألويف هذا البحث وامل، الكالم يف مسألة جديدة وهي التورية

 المحور االول : هل التورية كذب موضوعا او ال ؟
عوون نليوو   ابحووث مث بعوود كلوو  ،نووذبا فوواص االالوو  االو  فيهووا هووو احلرمووةالتوريووة  فلووو نااوو  ، أساسووي هوواممووورن اقووا   احملووور االول هوووو  

لطور  ل البودففلو اريد اثبات حرمتها ، ال  هو احلليةاص االفبكذب  اما لو قلنا اهنا ليس ؟ من نائرة احلرمة وه  هو موجون او ال  إلخراجها
 .االخر من اثبات الدلي 

 عنوان االغراء والغش قد ينطبق على التورية  المحور الثاني:
 :خمتصرة وهو نإشارةوهذا احملور طرحه البعض   

والثوواه هووو ال وو  ، و االغووراب بالهوو هوواالول ، عليهوواالاطبوواع عنوووااني اخوورين ؛ ل حبرمتهوواص التوريووة ليسوو  بكووذب فااووه قوود يقووالووو فوور  ا
وهوذه فيهوا ااودا   (1)مع قصد اص يفهم السامع الظواهر اص تريد خال  ظاهر الكالم هي سرت املران مبا يُفهم منه غريه أيإك التورية ؛ والتدليس

 .وغ  املؤمن حرام، ليس وال  دوالت
 االدلة المجوزة للكذب  المحور الثالث:

والروايوات يف املقوام ، ؟هي االنلة على جتويزها وحتليلها حبسب مسل  املشهور حيث يوروص كلو  فما موضوعا  ية نذب ر نا باص التو لو سلم 
   واحلاال : اص الذي يقول باحللية إما اص يستند إىل ااروج املوضوعي أو احلكمي. متعدنة وسيأيت حبثها اص شاب اهلل تعاىل

 حاور الثالثة: حث والمامبتفصيل الكالم في ال
 المبحث والمحور االول : هل التورية كذب او ال؟ 

موون خووالل و فااووه ؛ وجووواب كلوو  يعتموود علووى تعريووو التوريووة وتعريووو الكووذبو : اص التوريووة هوو  هووي نووذب او ال ؟ هووول فامووا املبحووث اال
وهنوا اوال ، وحقيقوة التوريوةله ستتبني العالقوة والنسوبة تعريفهما وبياص النسبة بينهما واص التورية ه  هي اخص مطلقا من الكذب او اهنا مباينة 

واملناقشووة ، سويكوص حموور حبثنواهوو موا وكلو  هنوات تعريوو كنوره الشويص االاصوواري و ، للتوريوةكنوروا بعوض التعريفووات ل وويني الواسوع للنقوا  فواص 
 بإكص اهلل تعاىل. هستكوص على ضوئ

 تعريف الشيخ للتورية
 يقول الشيص يف التورية : 

 مما هو ظاهر فيه عنـد مطلـق المخاطـب للواقع وقصد من القاءه ان يفهم المخاطب منه خالف ذلك ا  ن يريد بلفظ معنى مطابق"ا
 " انتهى.أو المخاطب الخاص
 بعبارة أخرى وإضافة: بيان التعريف
تكشووو وبووني االرانة الديووة والوو   السووتعمالحبسووب ا هتفيوود إخطووار املعوود وإ ووانيف التوريووة بووني االرانة االسووتعمالية والوو   اص هنووات لالفووا  

 .يف الكذب او ال؟ -مع حلاظ كل   –ومعه ه  تندرج التورية ، الدي للمتكلم وراب اإلرانة االستعمالية عن املران
ىل مكواص معوني إ فيجيوب ااوانم مورايوا  مون خوالل اشوارته عن سيده ه  هو يف املنزل او ال؟ ااانموميث  الشيص للتورية بالرج  الذي يسأل 

                                                           

 سيأيت التعريو الدقيق للتورية بإكص اهلل تعاىل حسب ما اراه. (1)
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لووه، وهووو ظوواهر )هنووا( بقرينووة إال اص املووران االسووتعما  ، مطووابق للواقووع للخووانمفوواص املووران الوودي ، لوويس هنووا: يقووولفسوويده ناخوو  الوودار لوويس فيووه 
   مطابق للواقع.غري فااه  احلال والسؤال اص املران به )املنزل(
 السووائ قلتووه فوويفهم  فيجيووب علووم اهلل مووا ؟مووا قووال او ال مووع آخوور هوو  قووال  هازاعوويف اخوور فوويمن سووق  عوون قووول  ونووذل  يووذنر الشوويص مثوواال
  .أي علم اهلل الذي قلته كل  )ما( املوالولة منمن)ما( النفي واملتكلم قصده 

 مناقشة تعريف الشيخ: عدم تمامية التعريف لوجوه ثالث 
 :(1)ثة أخرى للتوريةللتورية غري تام لقصوره عن مشول أالنا  ثالولكن قد يقال اص تعريو الشيص 

 فستر الواقع السامعاللفظ  االول: ما لو اجمل الصنف
 :هو على تعريو الشيص ف واما الوجه االول يف االشكال

وهوذا علوى قسومني فقود ال يكووص قاالودا  ملعود بواملرة وقود يف تعريفوه وهوو فيموا لوو امجو  املوتكلم اللفو   آخر ال ينودرجشاملة لنو   اص التورية
 :موون قووالن ،ظوواهره ليسوورت موورانه الووواقعي يُفهووميوجوود ظوواهر للفو  نووي يقووال ااووه أران اص  وهنووا الأحوود املعوواه لكنووه سوورته بإمجالووه،  يكووص قاالوودا  

أو النبووع فأجابووه بووذل  مووع علمووه بالتفووات السووامع إىل اشوورتات  ةنووب هوو  رأيوو  ال الووذي سووألهاالخوور عينووا  إكا قصوود اص  موو  مووا رآه علووى رأيوو  
  نثرية واحتماله أو ظنه أو علمه بإرانته التهرب من الواب بذل .العني بني معاه

فااوه ؛ وعبوارة الشويص ال تنطبوق علوى هوذه الصوورة االخورية، باإلمجوالعنوه  هاجملم  للسامع حو  ال يفهوم الواقوع فيسورت  يلقيواحلاال : ااه قد 
هوو ولكون النوو  ارخور الوذي ا ويفه  مون التوريوة هذا او ال ش  اص و  ،قد قيد اص يكوص للف  ظهور إما عند الشخص او العر  ويقصد غريه

 .يث االمجالح يكوص للف  ظهور ال اص
فإهنوا املوة سوور واالحور  املقطعوة يف القوراص الكور  ومون كلو  اوائو  ال، والروايوات اريوات مونالكثوري مون املتشوا ات  لدائرةيف هذه اوتقع 

إرجووا  النووا  إىل  (2)وسوورت بإمجا ووا املعوواه املوورانة منهووا وكلوو  حلكووم عديوودة موون أ هوواد امجلهووا  قووواهلل بال وورورةكات معوود  بووال شوو  ولكنهووا
الوسووائب بينووه وبووني خلقووه وهووم الرسووول العظوويم وأهوو  بيتووه يف تبيووني وتفهوويم القوورآص الكوور  فوواص أهوو  البيوو  أنرى بالووذي فيووه وهووم عوودل والوونو 

 القرآص الكر . فتأم 
  فستر بالظاهر الباطن صد الظاهر والباطنقما لو  الثاني: الصنف

 :لى تعريو الشيص فهوعواما الوجه االخر يف االشكال 
البطووص ينودرج حبوث  يف كلو و ، اهر والبواطنالظأي : لو قصد املتكلم نال املعنني  اص تعريفه ال يشم  اوعا آخر من اقسام التورية وهو ما 

   (3)قد سرت الباطن بالظاهر -حبكمته –ولكنه ران الظاهر والباطن فاص اهلل تعاىل قد ا؛ يف القراص الكرمبأنمله 
إك ظواهر نالموه اص  شمله تعريوو الشويصي ال ووه (4)من ااوا  التورية اخر  او  املرانة وهذاالبطوص مرانة اي ا وقد سرتت بالظواهر : اكص  

َوَأنَزْلنَـا )قوال تعواىل:  وقوديف االموة  وآلوهحموريوة نور النو  لتأنيود   هلل حبكمتوه قود جعو  الظواهر سواترا للبواطن وكلووا؛ الظاهر غري موران للموتكلم
 .(5)(ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـيَِّن لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهمْ 

                                                           

 اخر اص تعريو الشيص هو لألخص وهو أحد األالنا  األربعة للتورية ال ألاوا  التورية نلها. وبتعبري (1)
 أو أ ها على اإلطالع. (2)
 فاص االاش ال بالظاهر نثريا  ما يكوص حجابا  عن فهم الباطن. (3)
، فواص الشويب توارة  فوى عون االعيواص ل وعفه ولكون توارة اخورى  تفوي لشودة قوتوه واوراايتوه  ويوضحه ي اظري املقوام موا قيو  مون: يوا مون هوو اختفوى لفورظ اووره الظواهر البواطن يف ظهووره (4)

 وعظمته، وللتقريب للذهن منث  بالشمس حيث ااه ال ميكن التحديق  ا لشدة اوراايتها وقوة ضوئها وأشعتها. 
 مقيد منفص  والتبيني احد قسميه البطوص واالخر الظاهر املبتلى مبعار  او خمصص منفص  او  (5)
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   : ما لو قصد الظاهر وستر به غيره: عكس الوجه االول تماماالصنف الثالث
 ، وهو:هو عكس القسم االول متامافمتامية تعريو الشيص من وجوه عدم واما الوجه الثالث 

) الوولى اهلل ااووه  وو  رسووول اهلل يف كر ر   نمووا فيمووا اقوو  واسووب اىل اي،  منووه خالفووهيفهووم السووامع ويقصوود اص اص يريوود املووتكلم الظوواهر 
  اىل اقطوة حراسوة وعنودما والو عن منطقوة ااطورأران الكفار قت  الرسول وم ى به ليخرج حيث  نيس نبري على ظهرهيف   ه وسلم (وووعليه وآل

فقطعووا ااوه  ،مقوام املالطفوة واملماةحوة  وم جوابوه ااوه يف دوا يفوجوف ) اللى اهلل عليه وآلوه وسولم (: ا   رسول اهلل  م سألوه ماكا حتم ؟ فقال
   شيب آخر.
الظواهر موع اص املوران هوو الظواهر  اص املوران غوري بظواهر نالموه فقد سرت ابو كر بالظاهر الباطن فكاص مورانه هوو الظواهر ولكون او هوم: وهنا 

   .مرانهرسول اهلل قد تطابقا و ما سرت  نواه حامالمرانه االستعما  والدي وهو  افسه إك ناص الانقا يف نالمه، واحلاال : اص 
  هويهو   فيهوا مجيعوا  اقسام اخرى ثوالث للتوريوة وموع القسوم الوذي كنوره الشويص فتكووص اربعوة والكوالم جوار  ت من  بياصهذه وجوه ثالث 

 نذب او ال؟ 
 تعريف الكذب: 

يف قبووال املشووهور  ا  د جديوودالشوويص االاصوواري حيووث ابتكوور معوو ا  عريفوواووذنر تمث ، الوورأي املشووهوريف مقووام تعريووو الكووذب علووى اليوووم وخنتصوور 
  .وتبعه عليه ثلة من االعالم ناحملقق االيرواه والسيد الروحاه والسيد ااوئي وآخروص

   :تعريف المشهور
 ا املشهور فقد عرفوا الصدع والكذب باهنما: ام
 عوص عرفية هذا التعريو ووضوحه خروص يد  والوالد وآ، "مطابقة القول أي ظاهره للواقع وعدم مطابقته كذبالصدق: "

 الواقع اعم من الخارج:تعليق مهم 
فلووو ، ظوور  الواقووع اوسووع فيشووم  ااووارج والووذهن إك؛ يف هووذا التعريووو اص املوودار يف الصوودع والكووذب هووو علووى الواقووع ال ااووارجواملالحو   

 وللكالم تتمة  .قال احدهم ااين االص افكر يف جب  من كهب او ياقوت فاص قوله لو طابق واقعه الذهين فصدع وإال فكذب
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين


