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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 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 أمجعني،
ساتدل ي   أساتدل او قادوصلنا اىل الرواياات ، اااه هناام عموعاة منهاا الزال احلديث حول االدلة من آيات وروايات على جواز التورية ، و 

 ل هي تامة او ال؟ والكالم ايها .ولكن ه، هبا على املراد 
 االدلة الروائية على جواز التورية :

 الدليل االول : رواية عبد اهلل بن بكير 
: " يف الرجاال  ) عليااه السااالم   باان بكااب عاان ال عبااد اهللماان اتاااب عبااد اهلل اتامسااتطر  هااو مااا  الااه اباان ادرياا  يف ساارائر امااا الاادليل ا

 : البأس ، لي  بكذب " .  ) عليه السالم  قويل لي  هو ها هنا، قال: يستأذه عليه اياول للجارية 
 و يف املاام حبثاه : االول سندي والثاين داليل

 البحث السندي:
مان  فا  اتااب  –ظااهرا  –ذلا  اه ابان ادريا  يناال مباكارة ؛ اياة واعتبارهاا االظاهر ا اه ال اكاكال يف اساناد الرو  اما البحث السندي

وحااال ذلاا  اماان ينااال يف الوقااة احلااايل عاان الكااايف ال ااري  اااال ، 1عبااد اهلل باان بكااب ، اااال واسااطة بينهمااا واه اا ااة الفاا ة ال منيااة  ويلااة
 و استنسخه احدهم عنه.واسطة بني الراوي واملروي ، اما لو قرأ احدهم عن الراوي ما هو خبطه ا

، ومان 2حبسب ظاهر عبارة ابن ادري   اا ه قاد حصال علاى اتااب ابان بكاب و اال عناه مباكارة ومعاه ااال م اكلة مان هاذ  ا هاة اذن:
  . ) عليه السالم  الصادق االمام اه بكب ينال بال واسطة عن اجهة اخرى ايضا 

 .م بني عدة اكخا  م    ال هولكن لعله تباى م كلة وهي من هو ابن بكب؟ 
  الكتاب المعروف : المراد من ابن بكير هو صاحب

ارائن منهاا ا اه ال اخل الوحياد بعض ال ولكن املراد منه ظاهرا هو عبد اهلل بن بكب بن اعني وذل  لوجود 3وابن بكب واه ااه م  اا 
 4يف الكتب احلديثية هاباه له اتابا ، واما الباية الهم رواية او روايت الذي صرح علماء الرجال

لاه اتااب  ) ،واماا ال ايخ النجاكاي ايااول:    ثاة لاه اتااباطحي املذهب اال ا ه ) ال يخ الطوسي وثق عبد اهلل بن بكب ااال : مث اه 
رسااالته ، وال اايخ املفيااد يعتااا  ماان العلماااء االعااالم يف   ن امجعااة العصااابة علااى تصااحيع مااا يصااع عاانهمماا  ، والك ااي يعااد  اثااب الروايااة  

 العددية
روايتاه صاحيحة ولكنهاا معتااة  ااال تكاوه بان بكاب بان اعاني صااحب الكتااب الثااة ،  عام هاو اطحاي الظاهر ا ه عبد اهللواحلاصل: اه 

 وحجة .
                                                           

 ، اما سيتضع يف اهلامش اآليتسنة ولكن خا ابن ادري  خا ثاة وهو حسي ايصدق 055وهي حوايل  1 -
او ا اه وصال البان ادريا  بطرياق حساي  ا هرة ا تساب الكايف اىل الكليين عناد ا  بكب ه البنااه الظاهر اه الكتاب اما ا ه ااه م هوراً ا تساب   - 2

 وما اكبه. على الاولني، او حىت اإلعالم ،مع االجازة او من دوهنا ااملناولةااالجازة او  موثق :  
ستطرانا  من اتااب عباد اهلل بان بكاب بان اذ قال يف املستطراات ) ومن ذل  ما ا   عن اتابه) ال    من اتاب بن بكب) وذل  هو ظاهر  اله 

 . اتدبر   بكباعني عنه ال عبد اهلل   ويؤاد قوله يف آخر هذا الفصل : ) متة االحاديث املنت عة من اتاب عبد اهلل بن 
 اذ هنام عبد اهلل بن بكب الد جاين وعبد اهلل اهلجري وعبد اهلل بن بكب ) او بن بكر   املرادي الكويف - 3
مش هذا قبل اه اراجع مستطراات السرائر مباكرًة، مث عندما راجعته وجدت بان ادريا  يصارح ا اه عباد اهلل بان بكاب بان اعاني اماا  الناا  يف اهلاا - 4

 السابق
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ة حاني مل يست اكل علاى هاذ  الروايا ،من ااه دأهبم املناق ة الساندية والرجالياة ومارر حبثه يف املكاسب وما يؤيد ذل  اه السيد اخلوئي
 واما لو قيل باه مراسيل الثااة حجة وخاصة عند االستناد اليها ااألمر هني . ،6اتأمل 0 الها ومل يذار باهنا غب معتاة وغب صحيحة 

 البحث الداللي :
ملوضوعي لكاوه ال بأس لي  بكذب اه املراد هو النفي ا: ) عليه السالم  الرواية صرحية باول االمام ااد ياال واما في البحث الداللي

التورياة موضاوعاً بكاذب ، اماا حيتمال ايهاا  ةاليساالنفاي املوضاوعي حيتمال ايهاا   الاي  بكاذب )  اذ ه؛ اذ يف الرواياة احتمااال التورية اذباً 
 .النفي احلكمي للحرمة

 ) علياه الساالم  امخار  االماينفع من يريد اه يساتدل بالرواياات علاى جاواز التورياة حياث ااإ ه االصل والظاهر وهو اما النفي املوضوعي 
؛ هاهناا اهاي تورياة واضاحة ماع وجاود  اعاال يف الادار هاو : لاي   ا ظااهر قاول ال اخل للجارياة يف قولاهوهاذ، ن الكذب موضاوعا التورية ع

  صاريع يف قوله ) لاي  بكاذب  لكنوهو  في احلرمة هذا هو احلكم البأس ا ) عليه السالم  ماالماواما قول خالف الظاهر ، هو ااه قوله 
 املوضوع ، واأ ه العله لعدم احلرمة

ار عااز ال يصا، اإ اه واه امكان اال ا اه يف الكذب : خر وهو ا ه لي  بكذب حكما مع دخول املورد موضوعا ايه أياآلحتمال الاوأما 
 اليه إال عند تعذر احلاياة .

 هذا هو ما استدل به الاوم وهو الوجه املعروف . 
 وقرينة المجاز موجودة ضى القاعدةهو مقتعكس االستدالل 

 باه ياال : 7بالرواية بوجه آخرعك  االستدالل ولكن ميكن اه ي  
 عها وحتايااه عرااا حياثو موضا تناايعاالبد من : ومعه  ،عيةر ذ اه التورية مفهوم عريف وليسة حباياة كا ا ه ينبغي اه تعك  الاضية ؛ 

 .مث من التورية اهمه من الكذب والصدق ومن م العرف بالذي ك  حي  
قااع س الصاادق هااو مطاباااة ظاااهر الاااول للوااه مايااا هااوالعاارف  اه مااا ياارا  – وااااه امل ااهور علااى ذلاا  –و احنااا  سااابااً  اوضااحنا وقااد

 ) علياه الساالم  وهذا التناايع قريناة علاى اه االماام، التنايع املوضوعيب املتكفل باة هواومعه ااه حتايق هذا يف مرحلة س، والكذب بعكسه 
 ماا ااذب وهاو-عرااا  -وعا موضا ؛ أل اهلاي  بكاذب أي لاي  بكاذب حمارم مان  ) علياه الساالم  قد جتوز يف الرواياة املاذاورة ايكاوه ماراد  

  هذا املورد حكما وراع حرمته. ) عليه السالم  االمام  أخر  اع يف رتبة ساباة ا
 .راا اه احلكم بعد وضوح املوضوع عماتضى الااعدة هو اوه املراد بي :اذن
 لتوضيح االمر : عرفيان مثاالن

العاوبااة  السااتحقا حبيااث لااو خالفااه واجااب كاارع اه ذلاا   املااريض يعلاام وملاكاارب الاادواء للمااريض  اه الطبيااب قاااللااو  :ويوضــح ذلــ  
 مولاوي باأمر اه املاراد ا اه لاي ااواماا هاو واضاع  باأمرعلاى ذلا  ايساأل الفاياه عان قاول الطبياب اكارب الادواء ايااول لاي  ة املخالفة االهليو 

، تااا  اىل قرينااةحياه االماار ظاااهر يف الوجااوب واملولويااة وخالاااه  يف مرتبااة ساااباة إذ ا نااا حاانااا؛  ولااي   فااي او ااه امااراً حاياااة واجااب االتباااع
 . 8واجب االتباع مولوي بأمرا ه لي   بأمرايكوه املراد من لي  

                                                           

  بسويد است كل على الرواية الثا ية وصرح باهنا ضعيفة السندبل ، عليهمل يست كل اا ه  واذا احلال يف املارر له واحمل ي -0 
 صفحتني يعم هذ  الرواية . اتدبر اقل من اذ لعل ا الق قوله بعد  - 6
الفاهااء يبناوه علاى ااوه التورياة ليساة بكاذب موضاوعا  عادداً مان ذل  اهعلى من يستدل بالرواية على تنايع موضوع التورية ، و وهذا اككال  - 7

  اراد به اجملاز ) عليه السالم  عي يف رتبة ساباة على اه االم االمام، ومل جند من عك  ااستدل بالتنايع املوضو اعتمادا على الرواية امل بورة
 اتأمل - 8
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، مع ال ا  يف اه املاراد مان العلمااء الهام حاىت الفسااق ايجااب لاي  ااارم العلمااء بعاام ماء ااارم العل :ويوضحه اكثر كذل  لو قيل
قد  اع يف موضاعه ، واااا املاراد اه عموماه ال ي امل اال االااراد  مطلق ا مع احمللى باللي  بعام ااه هذا و الي  املراد اه ا مع احمللى بأل 

 للعموم . مناسبات احلكم واملوضوع او غبها املوجبة لال صراف يهو بل يستثىن منها البعض لوجود الارينة يف املاام 
الباد مان اماداماة املوضاوعات عراياة ا، ) عليه الساالم  ما ذار من تنايع موضوعي قبلي هو دليل وقرينة على عازية االم االمام اذن:

 الرجوع اىل العرف ايها،
 مان علال ) علياه الساالم  لاول او املراد للواقاع اايمكن اه يكاوه ااالم االماام عم لو كككنا عراا  ما هو املي اه وهل هو مطاباة ظاهر ا

 التنايع املوضوعي .
 الدليل الثاني : رواية سويد بن حنظلة 

 ،  الااوم اه حيلفاوايرياد الناص   اأخاذ  اعاداح  احار   ،9واما الرواية االخرى اهي عن سويد بن حنظلة قاال خرجناا ومعناا وائال بان حجار
 ااال صدقة ، املسلم اخو املسلم ". ) صلى اهلل عليه وآله وسلم  اذارت ذل  عند النص ، ا ه اخي اخلى عنه العدووحلفة باهلل

ولاه ا اه اخاو  اتكاوه التورياة ماع ااوه ال اخل ااذباا يف ق  صادقة ) :  ) صالى اهلل علياه وآلاه وسالم  ومورد االستدالل هاو قاول الناص 
 عليه وآله وسلم  ) صلى اهلل صدقاً بنل االم الرسول

 السيد اخلوئي: قال
يف اثاب مان  15، وقاد حبثناا عان الساند وهي واه اا ة ظاهرة الداللة على جواز التورية وعدم اوهنا مان الكاذب ولكنهاا ضاعيفة ساندا  )

هاي اذه مرسالة ، وااذل  ا د اااد ارسالها ال ايخ الطوساي،اسنااخلالف واملبسوط وبدوه  :املصادر الم جند هذ  الرواية اال يف اتال الطوسي
 .11ضعي  اما قالوا ااه سويد
ولاو قلناا باهناا ليساة حبجاة اتسااا الرواياة ااألمر ساهل   12امل كلة االساسية هي االرسال ومعه الو قلنا باه مراسيل الثااة حجة اذن:

 عن احلجية واالستدالل .
 عمال اعم من احلاياة   وسيأيت بيا ه الحااً باذه اهلل تعاىل.ولكن الظاهر اه هنام اككااًل قوياً يف داللة الرواية وهو ) اه االست

 وللكالم تتمة.
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

  

                                                           

 وهو من ال خصيات املعرواة وقد  ال العامة ا ه عندما اسلم استب ر الرسول   وب ر قومه 9 -
 مصدراً  1455ااد حبثنا يف ااثر من   -15
) صلى اهلل يف حنظلة وا ه ) سويد بن غفلة ا عفي   وهو من اصحاب الرسول  حيالظاهر ا ه عهول اذ مل  عثر على ترمجته لكن حيتمل التص - 11

حباجااة اىل  بالتصااحي ، لكاان اال ماناااه ) عليااه السااالم  وااااه ماان اولياااء امااب املااؤمنني ) عليهمااا السااالم  واالمااب واحلساان عليااه وآلااه وساالم  
 قرائن.

  يخ الطوسي  يف اتابيه املذاورين وااىت على  باهاب رط عدم املعارض واالعتماد وقد اعتمد عليها ال  12 -


