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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
 ؟ تتمه التحقيق: مع وجود القرينة الخفية هل التورية كذب او ال
 ال؟  وصلنا يف حبثنا اىل مقتضى التحقيق يف ان التورية هل هي كذب او

 ونلخص ما مضى من البحث بنقطتين:
، طن البحاا مااو  ينبغااي ان يمااونالااذ  فهااو وامااا القساام الراباا  ، ثالثااة منهااا ليساا  بمااذب حتمااا، اقسااام ة علااى اربعااةقلنااا ان التورياا: اوال
 م فهل التورية هنا كذب او ال؟لو اراد املتملم خالف الظاهر من المالوهو: 
اال  ،اهفاألوىل هي ان يقايم املاتملم قريناة نوعياة علاى ماا ور  ، ذكرنا بان القسم الراب  من مورد البح  يف التورية تنقسم اىل صور ثالثة: ثانيا

 ، انويا للمالمث نوعية تصن  ظهوراال القرينةالن ؛ وقلنا ان هذه الصورة ليس  بمذب حتما ، اهنا قد خفي  على السام 
قااد خفياا  علااى السااام  والعاارف  القرينااة هالااواقعي وهااذ مقصااودةتملم قرينااة خفيااة او ة صااية علااى املاا ملااو اقااا مااا فهااي وامااا الصااورة الثانيااة
 فهل هذا كذب اوال؟
 ما مضى من البح  السابق.بعض هذا هو مل ص 

   عادة صياغه البحث مع اضافة: امور سبعةإ
 :(1)ضمن امور سبعة للوصول اىل املراد تمون متسلسلة لبح  السابق م  اضافةما مضى من ا نعيد صياغةو 

 القرينة الشخصية والظهور كاف في الصدق االمر االول:
خافيااة علااى  اخلفيااةبااان املااتملم حياا  اقااام قرينااه ة صااية فااان الظهااور الثااانو  قااد انعقااد وان كاناا  هااذه القرينااة املتصاالة : انااه قااد يقااال 
 وانطباقه على الواق  فليس املورد كذبا. الثانو ل الظهور و وم  حص ،االخرين

   هو العرف واطالعهم على القرينة المدار االمر الثاني:
باان التورياة كاذب  فااهنم كمماوناخلفياة  القريناةلعارف حيا  اهنام ط يطلعاوا علاى تلا  ااالول باان  األماريف ولمن قد يشمل على ما ذكر 

   يف موضوعات األحمامف املرج  هو العر و ، والش ص كاذب
ال مااا  -ومااراده الظهااور الفعلااي لااد  النااو –يفيااد هااذا الشااق حياا  يقااول: ظاملعيااار الظهااور كالمااه والساايد الوالااد يف مماساابه  لعاال اطااال   
 غري املعىن الظاهر ويقولون انه كاذبظ انتهى اردتقصده املتملم ولذا ال يعذره العرف ان قال 

 ة للمسميات الثبوتيةاالسماء موضوع االمر الثالث:
 ما ذكر يف االمر الثاين فيقال: قد يستشمل على ولمن
 هلاانفس الشاايم  ققااا وثبوتااا ال انااه قااد وضااعاللفاا   قااد وضاا  اللغااةاذ واضاا  ؛ سااميااا الثبوتيااة وهااذه قاعااد عامااة ان االمسااام موضااوعة مل 

 ،مللشيم املتوه  
ق للواقاا  وان جهلااه بمطااا وهااو، ثااانو انعقااد ظهااور ففااي عاااط الثبااوت قااد خفيااة  فااان الشاا ص املااتملم ان اقااام قرينااة متصاالة وكااان وعليااه:

 .فهو صد ، الناس
القرينااة وقااد اقامهااا املااتملم مااران ب أيضاااأ أماار ثبااوه لمنااه وامااا الظهااور الثااانو  فهااو، اماار ثبااوه مرهااون بالوضاا  االويل الظهااور واحلاصاال: ان

                                                           

 لى حنو الرا  واإلةمال عليه مث حله وهمذا، ومبجموعها نصل إىل الرأ  املنصوروهذه مراحل يف البح  ننتقل من مرتيه اىل اخر  ع (1)



 (61هـ الدرس )5341ربيع اآلخر  22السبت ...............................................التورية( .................... –المكاسب المحرمة )مستثنيات الكذب 

 

 .مطابق للواق  ديدبظهوره اجل هكالم  نال؛  دوان خفي  فهو صا وهي
 وضع االسماء للمسميات الثبوتية ليس مطلقا االمر الرابع: 

؛ذلا  ان االمساام  مار لايس علاى اطالقاهموضاوعة ملساميااا الثبوتياة ان هاذا اال كاون االمساام  نما: لى ما ذكرناه يف االمر الثال ولمن يرد ع
و  االول املرت فهو يساو  مئة سانتمرت وكاذل  السانتمرت فهاو ومثال الن، ألعملسميااا الثبوتية واالخر  موضوعة مل على نوعني بعضها موضو 

ولماان الفار  موجااود بينهمااا علمياا يفرقاون  ال كااانوايف الفااريوس واملماروب فااان عاماه النااس وان   وكااذل  احلاال، ال غاري عشارة ملماارتات  او ساي
 وكل اسم قد وض  ملسماه احملدد علمياأ.

 ثبوتية الدقية.ضوعة ملسميااا الاالمسام مو تمون العلمية  طلحاتصيف امل: والجامع انه
مارتاأ وقاد وضا  لألعاام ا مخسااة ونصاي كيلاو كماا يف الفرساف فهاو يسااو  تقريبا  لألعااموضاوعة املصاطلحات العرفياة فاان االمساام م ولمان يف
العريف خيتلاي عان املاوت الطال فالثااين مالكاه هاو  فان املوت (املوت)ويوضحه اكثر ، (2)والمر (1)يف املد والصا  وكذل  احلال الدقيمن احلد 

 ، مي  طبيافانه يطلق عليه وان كان قلبه يعمل  فانهر  يسمى باملوت السريتوقي املف عن العمل وهو ما 
املااوت  فااان االصااطالع العلمااي يف: وعليااه، ه ايضااا عاان الناابضقااي قلبااعلااى ماان تنقطاا  حركتااه بالماماال فياملااوت يطلقااون اال ان العاارف 

 تلي عن االصطالع العريفخي
الشار  ماثالأ فاان الايت عادااا سابعة اياام  املارأةمسالة احليض فان الصفرة اليت تر  بعد انقطا  احلايض يف الياوم الثاامن عناد احلال يف وكذل  
     كذل سلي بل والعرفية حية الطبيةاونه حيضا وان كان  من النكمم بم
تااارة  ولمنهااا، مصااداقاماان مث  مرونااة وتوسااعة مفهومااا و  ذاتفتمااون  عرفااا موضااوعة لألماار غااري الاادقيكثاارياأ مااا تمااون ان االمسااام   :تحصاالملاو 

 العلمية. كما يف املصطلحات  الدقيةعة للمسميات الثبوتية و موض اخر  جندها
 عات الشرعية وحالها في الوضع:ر المخت

مبحااا   وتنقااايذ هاااذا يف؟ 3وضاااوعة مبروناااة واتساااا مدقياااة او اهناااا الثبوتياااة ال ملسااامياااوعة ضااامساااام مو ل االماااا يف امل رتعاااات الشااارعية فهااااو 
وان اطلااق صاالة  الباطلاة الصاالةتماون ال ومعاه ، فهاذا وضا  دقااي الصاحيحةفاان الصاالة لاو كانا  موضااوعة ةارعا للصاالة ، العاماو  الصاحيذ
ى الثبااوه املطااابق ساام موضااو  للمساامان اال ؛ اذة ة الباطلااة ليساا  بصااالفالصااحيحي يقااول ان الدقااة هااي املعيااار والصااال، لعاارف صااالةاعليهااا 

 وان كان  غري مقبولة او صحيحة.هي صالة الصالة الباطلة او الناقصة ان فيذهب اىل  ياألعم  للواق  اما 
 :الدقية في الجملةالموضوعات حتى العرف وتسامحه في تحديد 

مثال الميلاو غارام ، يتسااحمون فياهاحيانااأ ذلا   ان العارف رغامال ان االسم قد يمون موضوعا للمسمى الثبوه الدقي ا مث اننا بعد ذل  جند
والظاااهر ان  عنااد الشاارام ماان البقااال وغااريه اأ كيلااو   يسااميهفانااه أو أقاال أو أكثاار غاارام  999اال ان العاارف لااو كااان الااو ن ، غاارام و يساااو  الاايفهاا

م يُعملاون العناياة واجلاام : اناه منقاول عنادهم لألعام، بوضا  تسميته كيلوا ليس  مبجا  بعالقة المل واجلزم بل هو حقيقة عندهم لاذا ال داده
 .يست دمون الميلو باملعىن األخصةرام االمور الثمينة املو ونة  لد نعم ، تعي ين. فتأمل

 الكذب والصدقصغرى البحث: 
 :ويف صغر  حبثنا نقول

موضاااوعه ملساااميااا الثبوتياااة  والصاااد  ونظائرهاااا الماااذبومعاااه فهااال ، م يعرفاااون الصاااد  مبطابقاااه ظااااهر القاااول للواقااا  والماااذب بعمساااههناااا

                                                           

 فاهنا ليس  بدقة الغرامات بل تشمل ما  اد أو نقص حب بات بل وأكثر وأقل. (1)
 فان المر باألةبار املتوسطة وهي ختتلي باختالف الناس (2)
 .أو هالمية وإن ةئ  فقل مطاطية أو رجراجة (3)
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   صد  فالتورية م  القرينة اخلفيةقد انعقد بربكة القرينة فطابق الواق   حي  كان فان الظهور الثانو وعليه ؟ الواقعية الدقية
 املتصاالة اخلفيااة كماام القرينااةفانااه وبااال معرفااه  رع قضااية معينااة عليااهموضااوعة للمعااىن العااريف فانااه عنااد طاا المااذب والصااد ولماان لااو قلنااا ان 

 .هذالمن سيأه نقاش ، (1)ان الظهور الثانو  قد انعقد اذ انه ال ير  ؛عليها بالمذب
 على مقبولية العذر عقالئيا (2)المدار االمر الخامس:

ؤاله ول الشا ص عناد سااممااا يف قاف األولاملثاال اماا : مثاالني ونااذكر لاذل ، تنادرجان يف ناوعني لتلفاني ان العارف قاد يفصال باني صااورتني
وامااا ، الادار ودا يف مماان اخار ماانوان كاان موجاا، يس فيااه فعااللا ا اىل مماان معااني والادهري قااول: لايس ههناا مشاافي؟ عان والاده هاال هاو يف الادار

مث كتاااب مئااة  بانااه قااد اةاارت  : فأجااا م اكتاباامخسااني  قااد اةاارت   كااانبااا اةاارتي ؟ و اكاام كت :ل الاابعض احاادهم قااائالألااو ساا املثااال ارخاار فممااا
وان اطلاا   فااان العاارف كماام عليااة بانااه قااد كااذب يف املثااال الثاااين دون االول، حبياا  ال يساامعه االخاارون تسااعة وأربعاانيخفااض صااوته وقااال اال 

 بعدها على إقامتهما القرينة اخلفية.
، ذلاا  مقبااوال عناادهم فيصاافونه بالصااد العااذر يف التوريااة عقالئيااا كااان  رأ قااال ان العاارف كلمااا انااه قااد ي: الصااورتنيبااني يف املااائز واجلااام  

 .املوضاو  عنادهماملعذرياة وعادمها تماون دخيلاة يف تنقايذ وهاذا يعاين ان  (3)واما لو كان العذر ليس بعقالئي فااهنم يرفضاونه وينعتوناه بالماذب
 وللمالم تتمة 

  على محمد واله الطاهرينوصلى اهلل

                                                           

 لعرف يف الصد  والمذب وضعا ثانويا تعيينا فيمون ل (1)
 أ  املدار يف صد  العنوان. (2)
يف كالمااه يباا  روع  لام اجلاايص بصااد  علاي ع   يف معركااه صاافني: القاتلن معاويااة بصااوت عاال مث قااال ان ةاام اهلل بصااوت خااافض وعلال ذلاا  بااان  قاال ومان هنااا جناد امااري املااؤمنني ( 3)

 للقتال بقوة أكرب. وال ير  العرف مثل ذل  كذبا )ولو فرض فهو استثنام من حرمته لألهم القطعي(.فيندفعون احلماسة والتشجي  فيهم 


