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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
مذا او ، بكذببليسذت األقسذام الالالةذة االو   :اقسامها ليست بكذبب  معظمنا ان وذكر ، وقد فرغنا من تعريفها واقسامها ، لتورية اكان البحث حول 

 هبا ما مضى.، كبب فهو الواما الالالث ، ليس بكبب  هااقسام فرعيه االول والالاين من القسم الرابع فهو ينقسم بدوره ا  ةالةة
  وشرطانفرعان  : ( ) عليه السالم () فقه الصادق

) يف فقه الصادقحيث يبكر .  1نعتمد على عباره السيد الروحاين يف ذلك وسوف، فرعنيواخرون طرحوا  لروحاينهم السيد امن االعالم ومن ا  ان عدد
 امران : يف صدق لتورية يعترب هان عليه السالم (

  اشتراط عدم ظهور اللفظ في المراد ، في صدق التورية االول: الفرع
سذامع جلهذة مذن اجلهذا  هر مقصذودا وقذد خفذي علذى الومعه لو كان الظذا، رى لغبائه او جلهة اخسامع قد خفي على الو ون الظاهر مقصودا كي ان ال

 وعبارته : فال يقال ان املتكلم قد ورى، قد تشتت ذهنه فلم يفهم ظاهر كالم املتكلم  فلو كان السامع، فان هبه ليست بتورية 
مذذا اراده  هرا يف غذذراظذذ -ه هذذو الظهذذور النذذوعيوهذذب –لفذذحب بسذذت املتفذذاهم العذذريف العذذاد  احذذد ا ان يكذذون ال، وريذذة امذذران اخذذران "يعتذذرب يف صذذدق الت

انتهذذى، الذب  ذكذذره هذو قسذذم مذن االقسذذام األربعذة الذذ   " قصذور فهمذذه ل يلتفذت اليذذه ل يكذن ذلذك مذذن التوريذةلكذن املااطذذت ل ظذاهرا  فيذذه فلذو كذذان املذتكلم
 لظاهر بالظاهر.ام ومنها ما لو سرت قد قسمنا التورية ا  اربعة اقسافإننا مضت 

 لو قصدها : بل هو من التوريةالمناقشة
،  -عند السذامع – هوراءه عندوإن كان  وان تريد ما وراء الشيء، اذ التورية تعين سرت شيء بشيء ؛ التورية ايضا  الظاهر ان هبا القسم هو منلكن 

 ،رادك فانك قد وريت  به مرت ظاهر الكالم لس    فاذا كنت ملتفتا بانك لو قصد
كمذا لذو  السرت مربوطة بالفاعل او مربوطة بالقابل   جهة كونتى( وفيه ال فرق بني ان املاضي هو )ور  الفعل و ، التورية ظاهرة يف القصدية  وبتعبير اخر:

 ،لذدى النذو ون سذرتا وال يشرتط يف السذرت ان يكذبق عليه فان السرت ينط،  بظاهر اللفحب ) فتدبر( (املقصود بظاهر اللفحب) املتكلم فسرت، ذهنيا كان قاصرا  
 ،  ا  شاصي ال ا  ن السيد الروحاين يرى السرت هو نوعيوكأ

وامذا لذو اراد ظذاهر اللفذحب وهذو ، فلو اراد املتكلم خالف ظذاهر اللفذحب فهذبه توريذة نوعيذة ، ان السرت والتورية على قسمني نوعية وشاصية  والحاصل:
وسذرت فانذه قذد ورى   –ظذاهر اللفذحب بوالب  هذو منكشذل لذدى النذو   – هخلصوص ا  لديه هلبا الظاهر فيكون املراد مسترتاال التفغافل و يعلم ان السامع 

 .الشاص عن ذلك 
 خاصة على مبىن السيد الروحاين يتجلى هبا و 

 ، للواقع"  ممطابقه مراد املتكل فقد ذكر يف تعريل الصدق والكبب وقال :"... وببلك يظهر ان الكبب هو عدم لديه فان االرادة هي احملور
فهذو صذدق ، ن نسذأل : وهذل سذرته عنذه قاصذدا  سذرته عنذه  .نعذم : ؟ واجلذواب هل ان املراد طابق الواقذع او ال: ويف صورتنا املبكورة يف التورية نتساءل 

 . فتأمل.واجلواب نعم ، فهي تورية اذا   ؟لعلمه بقصوره
 -دنا االرادة نا قد ربطنا الصدق والكبب بظاهر اللفحب وقد حي  نعم على ما تبنيناه يوجد كالم ؛ ألن -
 ، اكي احلبني  كبب  تفريق بني كبب احلكاية ومن الابقا ه سانفصل ميكن ان يفصل يف املقام مباانه  اال

 فتأمل .ي افِ لذم  اذ االخفاء قائم با؛  لكبب احلكايةاالخفاء ال يوجد جمال ولكن  يرد عليه انه يف مفردة التورية والسرت و 
 كذب   فهيالتورية واال  صدقالثاني : اشتراط وجود عالقه مصححه في  الفرع

بني الظاهر والواقع املذراد  يشرتط ان تكون هناك عالقة مصححةوهو شرط اخر يف التورية يشرتط امر انه  فهو) دام ظله ( ما االمر الالاين الب  ذكرهاو 
 ،  2سيكون كببا وليس بتوريةال فاملورد او  -ف الظاهر والب  هو خال -

                                                           

 وآخرون ونظر ذلك ما ذكره السيد القمي يف مباين املنهاج 1 -
هنذا هذي عالقذه الكذل واجلذ ء اذ الولذد بشذر ا  جذ ء  فالعالقذةلذيس هنذا قاصذدا وماشذرا ملكذان خذا   فأجذابوجود والده يف الدار  عنل ئففي مالال االبن عندما س  -2

 الدار 
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 العالقذة املصذححة فذان السذيد الروحذاين يعتذرب املذورد كذببا لعذدم وجذود  الفيذلمذن االسذد  ومقصذودهاسذدا  رأيتفقال  فيال  ان شاصا لو رأى  :ويوضحه
 ،او لعدم قصدها والفيل،بني االسد 

مذا املالذال الذب  يذبكره السذذيد فهذو: لذو قذال شذاص اعطيذذت او ، نفذذس الكذالم فذالكالم انذه رأى رذرا  مذالال  مقصذذوده  جذدارا و رأيذتوكذبلك  لذو قذال :  
 . 3هو العالقة املصححة ليس موجودا؛ اذ شرط التورية و ببا فهو حرام كفيكون املورد   توجد عالقه مصححة فإنه الدر ا واحدا  ومقصودةمخسني در ا 
 ،فلـو كـان اسـتعماله فيـه صيـر صـحيك لمـا كـان مـن التوريـة بان كان بينهمـا عالقـة ةمن ذلك اللفظ صحيح 4معنىالرادة ذلك إ"وثانيهما ان تكون  وعبارته:

 لو قال اعطيت زيدا خمسين درهما وقد اراد به درهما واحدا وقد اعطاه في الواقع درهما كان ذلك من الكذب ال من التورية " انتهى : مثال 
  لقرينة ال بالعالقة المصححةالمناقشة : التورية منوطة باالرادة او با

أ   علذى كلذى املبنيذني وذلذك ، عالقذه وتذرابم مصذح   ةوارا أ  التورية صادقه حىت لو يكن بني اللفذحب واملعذىن املذراد أيذلكن الظاهر عدم متامية ذلك 
 : املشهورمبىن و  تبعا  للشيخ مبىن السيد

سذني در ذا هذو الواحذد وقذد مذراده مذن اخلم حيذث كذان موهنذا فذان املذتكل، للواقذع  مملذتكلمذراد ا ب بعذدم مطابقذةيعذرف الكذب فالنذهاما على مبىن السيد 
 . ال كببا   ون صدقا  سيكفإن هبا الكالم  فبحست تعريفه ،  الواقع  الواحد ق طاب

 وقذد، ول للواقذع والكذبب فالفذه ظذاهر القذ طابقذةمبالصذدق  عرفذوا املشذهورن ألفناه يتض  مما اسل) لكن بضميمة ما ذكرناه ( واما على مبىن املشهور 
جذذدارا  رأيذذت : مذذن قذذالوحينئذذب: : ف، فسذذينعقد الظهذذور الذذواقعي  انذذه اقذذام قرينذذه خفيذذة ولذذو،  الالذذانو  الظهذذورنوعيذذة فسذذينعقد  لذذو اقذذام قرينذذة مان املذذتكلذكرنذذا 

بالقرينذة املتصذلة  الالبويت قذد تغذر الواقعي وذلك ان الظهور؛  لو اقام قرينة شاصيةاحلال وكبلك ،  دقافكالمه صان اقام قرينه نوعيه ومقصوده رأيت ررا ف
 .كبب ف ابدا   ، نعم  لو يقم قرينة وقد طابق هبا الظهور الالانو  الواقع

سذت وب، وهو حاصل يف املقام  للواقع املراد ، بل املقياس بست السيد هو مطابقةاملصححة للتورية  العالقةان املقياس ليس هو وجود  والمتحصل:
 ) حىت مع القرينة اخلاصة على ما بنيناه(وهبا ايضا حاصل . للواقع القرينةب احلاصلاملشهور مطابقة الظهور الالانو  

 اآليات والروايات االدلة على جواز التورية : 
 ؟ على جوازهافهل توجد ادلة ،  كببا  رولكن لو تن لنا وقلنا ا، بب موضوعا ذكرنا سابقا ان التورية ليست بك

اال ان ، فلذذم تعتذذرب االيذذا  دلذذيال  باالسذذتقالل وتبعذذه االعذذالم علذذى ذلذذك يذذا لآل املتضذذمنة  بالروايذذا علذذى اجلذذواز الشذذيخ االنصذذار  يف مكاسذذبه اسذتدل 
وجدنا بعد ذلك  ن، وهبا ما فكرنا به وملنا اليه ،  بالروايا قران الكرمي ن بعد ذلك وهو الول باألصل االالشيخ ويستدل  يبتدئالب  كان ينبغي هو ان 

 ، يف كتاب اخلالف قد صنع ذلك ان الشيخ الطوسي
االسذذتدالل  ذذا ، لذذو خذذدع فيذذه بذذدعوى وجذذه وتوضذذحها وتكمذذل  اآليذذا الذذ  تذذبكر اسذذتدالل الشذذيخ االنصذذار  بالروايذذا   ان: والفذذرق بذذني املنهجذذني 

فقد ذكر اآليذا  براسذها   طوسيالواما الشيخ ، فال تدل على املراد ايضا ، االقل ملا بقي االستدالل بااليا  او ملا اتض  وجهه على او داللة ضعفها سندا  
 كدليل.

 استعمالها في االحكام : الشرعية وجوازالحيل : يالشيخ الطوس
لتذابعني ويف ا، علذم ل الجائ ة وبذه قذال مجيذع اهذ:"احليل يف االحكام  5ال؟ حكام اوهل جتر  يف اال وارا  الشرعيةمسالة احليل  يفالشيخ الطوسي قال 

  فأضاف (6فَاْسأَُلوُهْم ِإن َكانُوا يَنِطُقونَ  َبْل فـََعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا قَالَ ) :) عليه السالم (دليلنا على جوازها قوله تعا  يف قصة ابراهيممن منع احليل بكل حال ،  
 . ...( وستأيت تتمة كالمه بإذن اهلل تعا صنم االكربالكسر االصنام ا  

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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