
 (86هـ الدرس )5342ربيع اآلخر  52الثالثاء ..................................................التورية( ... –المكاسب المحرمة )مستثنيات الكذب 
 

 

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

 باهلل العلي العظيم
واما القسم الرابع وهو ماا لاو اراا املات لم خااله  ااهر ، منها صدق االوىل قسام اللالةة ان االاىل كان البحث حول ان التورية هل هي صدق او كذب ؟ وخلصنا 

وىل وهاي ماا لاو اقاام قرينااة وأماا الصاورة اال، جّلياة فهاو كاذب باادون  قاا  وال خفياة ال لااو ي يقام املات لم قريناة بااملرة ماا اللفا  ، ففياه صاور ةاالو ، والصاورة اللاللاة وهاي 
 حسب الظاهر وجه للنقا  الصدق وبالفهي مع ي يلتفت اليها إال ان السا  وعية
اىل ان هااذا الصااورة ماان التوريااة  وقااد قوصاالنا اىل قاارجي ، فيهااا  البااد ان يعقااد لااو اقااام املاات لم قرينااة خفيااة او حثصااية فالبحااث إال ا ااه قبقااى الصااورة اللا يااة وهااي مااا 
واماا يف بااب االح ااام ، ومعاه فالتورياة صاااقة   الظهاور الاواقعي اللاا وي بالقريناة اللبوقياة وهاذا موجااواة  أيإذ قوامااه ؛ وذلا  الن الظهاور الاواقعي متحقا  ؛ دق ايضاا صا

 قرتقب على  اهر ال الم كما يف باب االقرار وغريا وقد بينا كل ذل    وهذا ما مضى    فإهنا االخرى الشرعية
 لتمسك بالعام في الشبهة المصداقية الحكم في حالة الشك في صدق الكذب على التورية : ال يجوز ا

 القرينااة ايفيااة او وجااوا او ا نااا حاا  نا يف خصااو  صااورة هاال هااي صاادق او كااذب ؟ –بشاا ل عااام  –ول اان لااو وصاال احلااال بنااا اىل ا نااا حاا  نا يف ان التوريااة 
 فما هو املرجع؟كذب او ال ؟ اهنا   اياصة

يف ماا لاو اراا املات لم  او ا  مطلقا لاو حا  يف ان التورياةف ( رامال اذب حا ) أي لاا  يف الشابهة املصاداقية   بالعاما ه ال جيوز التسماملرجع اصالة االباحة ، ف وجوابه :
فاان املصاداق الباد ان ؛ حرماة التورياة  ال ةباا االاة حرماة ال اذب  باإالالقهل هي كاذب او ال فاال ن ان ان  تمسا   ،اقام القرينة الشثصية ايفيةقد خاله الظاهر و 

  2كيما يرتقب عليه احل م  1رزاي ون حم
 وجوه التخلص من حرمة التورية على القول بانها كذب : 

بال احارز  ، ا ناا لاو بنيناا علاى ان التورياة كاذب وي قارز صادقها    –قناالال  –و قاول   ، نتقال اىل التنقاي  احل ماي، وبعد ان مت ال الم يف التنقي  املوضاوعي للتورياة 
 ؟ جواز التورية ال ةبا فهل ن ن التفصي والتثلص  –شهور امل عليه غريكما   –الع س 

 وجهان في المقام : 
 الوجه االول : االعتماد على بحث االطالق والتقييد االصولي  حىت على فرض القول باهنا كذب  جواز التورية  ال ةبا ان هناك وجهني وخملصني  :وجوابه 

يف الوجاه  يقاع االن ،اذن ال االم بإذن اهلل قعااىل نذكرا بعد متام البحث يف الوجه االولسما الوجه اللاين فهو حبث مطول اوالروايات  باآلياتالوجه الثاني : االستدالل 
الصاول من ح ام احلرماة وذلا  باان  لنات و ساتفيد مان حباث املطلا  واملقياد يف ا – موضوعا   ا  كوهنا كذب  فرض بعد –ر  التورية   هناك ةالةة وجوا كي نُ وفيه  قولاالول 
ن ال يف مقاااام اال اااال ي اااون املاااوىل يف مقاااام البياااا ان المقدمـــة االولـــى :  ، وهاااي 3 -علاااى املشاااهور  –ياااذكرون ان االالاااالق ال ينعقاااد إال ثقااادما  ةاااالو اهنااام حياااث 

  ياله ال ق ون هناك قرينة على اان  المقدمة الثالثة :  4ان ال ي ون يف املقام قدر متيقن المقدمة الثانية : واالمجال 
 وهذا الوجوا   ،اخوهلا موضوعا يف ال ذب  حىت مع قبول التورية عن ح م احلرمة ال خرا  ةواعتمااا على هذا املقدما   ستطيع ان  صوغ وجوها ةالة

 ان المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهةالوجه االول : 
ال ااذب )   فا ااه عناادما يقااول، ال قاارز ان املااوىل يف مقااام البيااان ماان هااذا ا هااة بااان يقااال   ا ااه ملقدمااة االوىل ماان مقاادما  االالااالق ويبتااه هااذا الوجااه علااى  فااي ا

البد من احاراز وجاوا حلاا   :وبتعبير آخر  ،قرينتها ايفية الشثصية  اليت معهاتورية للتورية او حىت للحىت املوىل  ا ر ويف مقام بيان الشمول ان  احرازفإن الالزم  (حرام
 إال بعد التدقي  والبحث والنظر فهو يف مقام اال ال او لعله كذل  ال ختطر بالبال عااة  5هذا الصورةعند االالقه كالمه ، ل ن  ذا الصورة ايفيةاملوىل هل

ماان هااذا ا هااة فيسااق  ال يعلاام ان املااوىل يف مقااام البيااان مطلاا   يقااال   ا ااه فا ااه يف كاال ؛ كاال مطلاا  عاان االالقااه مسااتلالم السااقا    ان مااا ذكاار : ولكــن قــد يقــال
  االالالق ومواراا برمتها وكليتها 

 لإلالاالقوهاذا ال حا  اهناا مشامولة ، الاالق االعند عااة ذهن الاضرة يف احلحتت اائرة االالالق وهي كوهنا    اهر  بان ا ها  خمتلفة فبعضها  ولكن قد يجاب :
اقاماة التورياة ماع او يف خصاو   مطلقاا   تورياةال اذب لل، كما هاو احلاال يف عماوم  لف  املطل خا  عند ذكر  خفية حتتا  اىل عناية والتفا ا  اخرى جه هناك إال ان

                                                           

 ا ه مصداق ملوضوع احل م - 1
  فاحل م ال يلبت موضوعه 2 -
 إال ان البعض االخر ارجعها اىل مقدمتني  ،والبعض جعلها اربعة ،ةالو مقدما  هو اهنا فاملشهور 3 -
 مقام التثاالب كما سنشري اليه الحقا  متيقن يفقدر  د رايه هو ان ال ي ون واآلخو  - 4
 التورية مع القرينة ايفية ،او مطل  التورية - 5
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ولاو احا ل ا اه ال يعلام ان املاوىل ، االالاالق هاذا املتاداول يشاملها  ويوضحه ان املوىل لو قال   البيع حالل فان البيوع احلاضرة يف الذهن العريف، القرينة الشثصية ايفية 
  :اذن وذلاا  علااى ع ااس ا هااا  ايفيااة البعياادة  فااريّا ان هااذا الباااب لااو فاات  ال طلاا  باااب املطلقااا  كلااه  ) وهااو ع ااس النسااي ة ( ماان جهااة بيااع الساالميف مقااام البيااان 

 ل تتمفهذا ا هة ،  منبيان القرز ان املوىل يف مقام وا ه ال ال الم ليس يف ا ها  املعتااة واحلاضرة والعرفية امنا يف ا هة ايفية 
   وجود قدر متيقن للكذب الوجه الثاني :

ان ال ي اون هنااك قادر متايقن ، إذ  قاول ان القادر املتايقن مان حرماة ال اذب هاو  دماة اللا ياة مان مقادما  احل ماة وهايواما الوجه اللاين فهاو يعتماد علاى  فاي املق
 ول ن هل هذا الوجه قام او ال ؟ ، غري التورية ، 
 ماا ماان حايم عااام ومطلا  إال ولااه قادر متاايقن  اا ياا اي ؛ أل ااهذكاار لايس بتااام بااملرة ماا    انبإجيااازل اان  قاول  ،حااول ذلا احااا الاويال ان هناااك كالماا و ق :وجوابـه 

 وبالصاايطة كااان باااللف  العااري ففااي ) أحاال اهلل البيااع ( القاادر املتاايقن ماان البيااع ا لاال هااو مااا، اىل اسااقا  كاال املطلقااا  عاان حنيتهااا  احاارتا  عاادم وجااوا القاادر املتاايقن 
أي ان القادر املتايقن تايقن هاو العااي العامال الاورع التقاي وه اذا وىل   أكارم العااي فاان القادر املوكاذل  لاو قاال املا،  علاى احارتيت     اخ ) بعاُت(سب  قول ما املاضية و
  اكمل املصااي  هو ايارجي

    بل لعله على املشهور ايضا، ى املنصور لبو  االالالق ال ن ن االلتالام هبا علان هذا املقدمة ل :والمتحصل 
 وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب :  ( االطالق ما يخل بـ) رأي اآلخوند في

إذ ماا مان حايم إال ولاه قادر ؛ لايس صاره القادر املتايقن  بااطالالقان الاذي لاّل   ل :فقـا  8فانـه قـد جعـل قيـدا ااـافيا -فـي فسسـيرنا لكالمـه –واما اآلخوند 
، قاارة ي اون مان جهاة متعلّا  ايطااب القادر املتايقنذلا  ان  ؛  7هو القدر املتايقن يف مقاام التثاالاب وايطااب باطالالقامنا الذي لّل ،  -وهو الفرا االكمل –ن متيق

،  بااطالالقا اه ال لاّل  ساب الاذي هو ل و وهذا هو الفرا االكمالقدر املتيقن ملتعل  ايطاب كان  عااة هو ما يطرحالذي و  ،8وقارة أخرى ي ون من جهة ايطاب  فسه
لل االم  ا و اه يعطاي وجهالمعقاول  ،وهاويقتضي صاره ال االم اىل حصاة خاصاة  قد يقال ا ه هو الذيفان هذا  والتثاالب من مقام ايطاب الناحئوأما القدر املتيقن 

    االالالق به فينللم
 كتاباا فاتخر  ؟ الاوبر مان وغاريا والسانناب والفنا ، اللعالاب يف الصاالة عان ) علياه الساالم ( اهلل بادع أباا زرارة ساتل  قاال ب اري ابن ))ما ورا يف موةقه   يوضحهو 
 الققبال فاساد، مناه حائ وكال وروةاه وبولاه وجلادا وحاعرا وبارا يف فالصاالة أكلاه حارام حائ كال وبار يف الصالة أن  ) صلى اهلل عليه وآله وسلم ( اهلل رسول إمالم أ ه زعم
ايضاا هو احليوا ا  ا رمة اللحم اكاال ول ان هال يشامل ذلا  اال ساان  من ) كل حيم حرام اكله ( ان املقصوافا 9أكله (( اهلل أحل  ا غريا يف يصلي حىت الصالة قل 
ثاالاب وهاو ماورا ت مقاام الهاو القادر املتايقن يف ( حمارم اللحام مان احلياوان) الن ؛ ان الادليل منصاره عان هاذا احلصاة  ؟ هناا يقاال  ان حرام اللحام كاذل   سفان اال؟ 

 ال اال سان ،كما يف السنور وال لب والق  وغريها ، الذهه للسامع واملت لم  األ س
   باطالالق لإلخاللان القدر املتيقن النابع من  فس ايطاب هو الذي له وجه وجيه  :والمتحصل 

فااان القادر املتاايقن يف مقااام  مالال   عناادما قااال ال اذب حاارام ) عليااه الساالم (ان االماام  ال هاال ن ان ان يتمساا  هباذا الوجااه ؟ فا ااه قاد يقااالتورياة ويف صاطرى البحااث أي 
صاره ال اذب اىل غاري التورياة الاب قفياد وهاذا قريناة يف مقاام التثا، إذ ايااله جاارف فيهاا  ؛ يعلام ان التورياة منهاا ا رماا  والرذائال االخالقياة ، والالتثاالاب هاو بياان 

 وقتمل 10فتدبر
  وجود القرينة الموجبة لالنصراف :لثالثالوجه ا

 وجد  ملا ا عقد االالالق  وإ ه لو ، املقدمة اللاللة من مقدما  احل مة وهي ان ال ق ون هناك قرينة على اياله  حتق   في وهذا الوجه يعتمد على
 11؟التورية غري ذبهل ن ن ان قتصور القرينة على اياله حبيث ينصره ال الم اىل خصو  ال   ويف صطرا ا  قول

وامنااا ل لاارة االسااتعمال املوجبااة ل  ااس ، 12الوجااوا ايضااا  ذ التوريااة كلاارية ال ل لاارة الوجااوا ؛ اوذلاا  ، ا ااه ن اان ان يقااال بوجااوا القرينااة علااى اياااله فيتحقاا  اال صااراه  وجوابــه :
 ولل الم قتمة  فتتمل ايضا     رمة عنها، ومعه فنح م با صراه احلرية فان ال ذب عااة يستعمل يف غري التو ؛ عدا التورية  ماالذهه بني ال ذب وخصو  احلصة 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
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