
(22هـ الدرس )5341 جمادى االولى 2الثالثاء .....................................................التورية( ... –المكاسب المحرمة )مستثنيات الكذب   
 

1 
 

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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 

 ، الشاي  الطوساي يف كتااب ا اال  استند اليهااىل اآلية الثانية واليت ووصلنا ا، كان البحث حول االستدالل باآليات على جواز التورية 
 هذا ما مضى.،  ( َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب ِبِه َواَل ََتَْنثْ  )وهي قوله تعاىل:

 ثالث مسائل في المقام:
 مسائل: ثالثنذكر  املبحثتوضيح ول

 دال على عدم مرجوحية المتعلق ) عليه السالم (د حلف ايوبانعقاان المسالة االولى: 
 -حبسا  الرواياة-يضرب او جيلادقد حلف على ان  كان  ) عليه السالم ( ان ايوب :هيف -يها سابقالقد اشرنا او  -اما  المسالة االولى 

 .املباركة  اآليةمث تندم على ذلك فنزلت ،  مىت عويف وشفي سينفذ قسمه وحلفه وانهاو جلدة  ضربة مئة زوجته
) وهال يشارتط ان يكاون  مرجوحاا فااحللف با الاملتعلق  لو كان دينا او دنيا،  ف رتط يف انعقاده ان يكون متعلقة غري مرجوحواحللف يش

 راجحاً ؟ خال  (
قسامه  ؛ اذ اعتارب االفاةنافاذة صاحيحة يف حاد ذا اا ) عليه السالم (ميني ايوب اعتربونكتشف من قوله تعاىل:)ال َتنث( ان اهلل تعاىل  
 ليس مبرجوح. ) عليه السالم (متعلق حلف ايوب ان عنيكشف  وذلك ،حنثا 

ان مل يكشااف عاان كونااه  فااان ذلااك يكشااف عاان كونااه غااري مكااروهوامضااي ، مااا دام احللااف قااد انعقااد شاارعا باانر القااران الكاار   : اذن
 1راجحاً.

 فتوى بعض العلماء على ذلك  المسالة الثانية:
املباركة ، وكذلك فعال الفايا الكاشاا  يف لآلية ا هتفسري  يف ذيلان قد افىت الطوسي يف تفسره التبيان الشي   :واما المسالة الثانية فهي 

اليماني تنحال  فاان -يأعلاى ر  –املتعلاق راجحاا  وفرضانا كاوناناه لاو حلاف شالر علاى ان يضارب اخار مئاة جلادة او ضاربة  على ، يفالصا
 .2ريطمن امللاة واحدة بشمراخ فيه مئة ضرب هان يضربب وُتربر 

 :على ضوء روايات متعددة ) عليه السالم (وجه حلف ايوب المسالة الثالثة:
 ان يضرب زوجته مئة جلدة  على ) عليه السالم (وجه حلف ايوب  ان :واما الكالم يف هذه املسالة فطويل ولكن نوجز ذلك فنقول

 ثالثة: هوجو هو احد  -وحبس  استقراء ناقر-الرواياتعلى حس  بعا  
 -وكانات مان الصااحلات–هاا رةاة وامس ) علياه الساالم (وهاي بنات رافائيال ابان يوساف   ) عليه السالم ( ان زوجه ايوب الول :الوجه ا

فقالاات  ااا :ال اعطيااك مااا ترياادين اال بااذوائبك بااان ذوائاا  رةااة  ناماارأة ماانه فاارأتكااي تذخااذ شاايئا ماان الطعااام ماان قااوم او اهاال بياات   تذهباا
، مث عند رجوعها فقصتها واعطتها املرأة  -بسب  حاجتها  -وقد استجابت رةة لذلك ، ا ابنيت عند زواجها تقصيها وتعطينيها كي امجل هب

 افانا - لاو صاحت -وهاذه الرواياة، اقسم على ان يضرهبا مئة جلدة علاى هاذا العمال غض  عليها و ف ) عليه السالم (ها ايوب اىل البيت رآ
 .وز  ا يف دينها ان تقر ذوائبها جي مل يكن، دل على كون فعل رةة حراما ت

                                                           

 كالنذر من جهة  فهووالبعا ذه  اىل شرط الرجحان  مباحا يكفي كونه يوجد هناك خال  يف كون متعلق اليمني ال بد ان يكون راجحا او اذ -1
 ، وعلى فرض كون احلكم كذلك يف شريعته ، فإنه يدل انعقاد القسم على رجحان متعلقه. رجحان املتعلق لزوم

 والشي  الطوسي كذلك يذكر ان هذه املسالة خالفية - 2
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) وات او اكثر ويف تلك الفرتة مر ال ايوب سبع سن –مرض حيث ابتلي و   ) عليه السالم (يف رواية ثانية ان ايوب وجاء  الوجه الثاني:
مارض ان عاال  ل  اا : فلرجت زوجته من البيت فمر هبا الشيطان وكان متجسدا بشكل  بيا  وحكايم فقاا -بضيق شديد عليه السالم (

ا مار ويلطا  بدناه مان دم العصافور  همث يشارب عليا ويذكلهاسم اهلل تعاىل  يذكرعصفورا فيذحبه بدون ان  يذخذان  هو ) عليه السالم (ايوب
يتيه اال تعلمني ان هذا الذي را : فقالت له ذلك فغض  منها وقال  ا ) عليه السالم (مث جاءت رةة اىل زوجها النيب ، سيشفىفعند ذلك 

 .3على ان تعود اىل مثل ذلك ) عليه السالم (فنهاها، واراد بكالمه ان يغويك ويغويين ، هو الشيطان 
ل آانسان هبي الطلعاة علاى حصاان اةرفقاال  اا: ماام اراكام  هبيئةها وهو يلعقد عرض نفسه مرة اخرى  (الشيطان)ذلك ا بيث مث ان 

فقاال ، الن اهلل اراد ان جيرب صاربنا علاى بالئاهة من الغلمان والقصور واملواشي ؟ فقالت رةة ايوب قد تغريت احوالكم وزالت نعمكم الكثري 
 امللتلفاااةالساااب  هاااو انكااام تعبااادون الااه الساااماء دون الاااه االرض واناااا الاااه االرض وقااد نزعااات مااانكم الااانعم  لاااذلك باال الشاايطان: لااايس ذلاااك

اخاذها  مث،  ويف الرواياة ) فبقيات متحاريه وهاي متعجباة ( ريك ماا فقاد مانكم، ودليل ذلك انين ساذعليكم وعاقبتكم  غريي فنقمت تكملعباد
ال ادري فقالات لاه :  (؟ام كااذب عنادكِ  االن صااد  أناا)غريها من الانعم وقاال  اا و ها اوالدها و قصورها اار و  وسحر عينها يوادالاىل شفري 

ان تكلمااي  عاانوقااال  ااا امل انااك تااه بااذلك غضاا  و اخرب  ( ) عليااه السااالموعناادما جاااءت اىل ايااوب، مااا اقااول لااك حااىت ارجااع اىل ايااوب
: ) علياه الساالم (و )) فرجعت اىل ايوب ، فذخربتُه مبا رأته مجيعاه . فقاال اياوب على عقوبتها عندئذ   وهذه هي املرة الثانية فحلف ؟الشيطان

، وأن الذي اماته اهلل فال يقادر احاد ان حييياها قالات نعام .  اما تعلمني ان ليس مع اهلل اله آخر –يارةة  -إنا هلل وانا اليه راجعون ، وحيك 
: فلو كنت عاقلة ما أصغيت اىل كالمه، وال اتبعتيه حىت سحر عينياك . فقالات رةاة : ياانيب اهلل ، اغفار م هاذه  ) عليه السالم (قال ايوب

علاير ناذر لائن  ه: قاد نيتاك عان هاذا اللعاني مارة ، وهاذه ثانياة ، فللا ) علياه الساالم (ا طيئة ، فإ  ال اعاود اىل مثلهاا اباداً . فقاال  اا ايراوب
مائاة  عافا  اهلل مما انا فيه الجلدنك مائة جلدة على ما كان من مكاملتك إلبليس لعنه اهلل . وكانت رةة تقول : ليته قاام مان بالئاه وجلاد 

 .ومائة ((
التشكيك او التحاري يف  وصلت اىل حافة -حس  هذه الرواية  - السالم () عليه زوجة ايوب نال؛ وهذا الوجه على مقتضى القاعدة  

 4قد وسعتها بعد ذلك فلفف احلكم عليها . تعاىل اال ان رةة اهلل ، لعقوبةافاستحقت  الوحدانية
 ؛ صدقه من الناس ذخذتكان قد ناها عن ان    ) عليه السالم (فهو ان ايوب الروايات بعا واما الوجه الثالث املذكور يفالوجه الثالث:

 فغض  عليها وحلف ان يعاقبها . 6هومل خترب  5الصدقة فلالفته واخذ ا يذكلوناذ االنبياء ال 
 : ال مانعة جمع بين الروايات ووجوهها الثالثة

فطفاح باه  الساالم () علياه فلعل كلها قد صدرت من زوجاة اياوب، املذكورةمجع بني كل هذه الوجوه  ال مانعةانه  :وفي مقام التعليق نقول 
 .على ان يعاقبها  الكيل فحلف

بضرهبا حبس  احملتمالت املذكورة يف بعا مراسيل  هوليس الكالم االن يف َتقيق سند هذه الروايات، اذ املقصود ليس االبيان وجه قسم
 .الثقاة . فتذمل

بال الظااهر اناه كاان  ، ة والرواياات املفسارة  اا كاان مورياايف اآليا ) علياه الساالم (املهام يف مطلبناا وحبثناا اناه ال دليال علاى ان اياوب ولكن
 وهذه ليست بتورية.، واهلل تعاىل بعد ذلك جعل له ارجا وخفف االمر عنها وعنه ، جادا وقاصدا يف عقوبة زوجته 

                                                           

 جاء ذلك يف تفسري الربهان نقاًل عن الكتاب االنف الذكر - 3
 اىل حبث كالمي خاص ذلك وحيتا  ،مزيج قصور وتقصري ل عملها كانلع - 4
 جاء ذلك يف تفسري القمي فالحظ - 5
 44 - 41ية آتفسري الربهان سورة ص  هوعدم اخبارها اياه جاء يف كتاب ) َتفة االخوان ( على ما ينقله عن - 6
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 االستدالل هبا على جواز التورية ظاهرا . ان اآلية اجنبية عن التورية فال يصح والمتحصل:
 )ايتها العير انكم لسارقون( الثالثة: اآلية

ننتقال  ،بااآليتنياحليال الشارعية مساتدال اليت اراد من خال ا االستدالل على جواز  اآلياتبعد متام الكالم فيما ذكره الشي  الطوسي من 
 :)ايتها العري انكم لسارقون(. ) عليه السالم (اىل اية ثالثة مل يذكرها وهي قوله تعاىل يف قصة يوسف

 ضية: موجز القو 
 فاذوعز هُ عناد فاة ان يساتبقيةيف القضاية املعرو  ) علياه الساالم (وقاد اراد يوساف  ،من العماودين ) عليه السالم (هو اخ يوسفو ان بنيامني 

مان  ماع اخياه قد اتفاق كان  ) عليه السالم (يوسف ان  املستظهرولعل  -، ضهم ان يضع صواع امللك يف رحل بنيامني من اجل ذلك اىل بع
يف رحل اخياة اذن مانذن بيانهم ايتهاا العاري  -وهو ما يكال به -وهنا عندما وضع الصواع  - ذلك فال يرد االشكال من هذه اجلهةعلى قبل 

انام فعلاوا الكاالم ظااهر فهاوم مان ولكان امل، يسارقوا الصاواع  مل ) علياه الساالم (وثابت  فان اخوة يوسف وكما هو معرو ، انكم لسارقون 
اذ ظااهر الكااالم يادل علااى  ؛ هاذه توريااةف، مان ابيااه يف ماضاي االيااام  ) علياه السااالم (لااواقعي هاو اناام سارقوا يوسااف املقصاود الكاان ، ذلاك 

 .لصواع امللك( ناذ اراد )سارقون ليوسف( لكن ظاهر الكالم )سارقو شيء خبال  با نه 
 دليال على جواز التورية . اآليةفقد تعد هذه  :  هوعلي

 :االية االستدالل بمناقشة 
 االستدالل هبا على جواز التورية مناقش ومستشكل عليه من جهات عدة : لكن
  يالقائل والمور  لم يكن هو   ) عليه السالم (يوسف: اوالا 

 مسانول اازن املانن والبضاائعهو  نادى ، ولعل من انكم لسارقون ( ري)ايتها العمل يكن هو القائل  ) عليه السالم (ان يوسف قيل : -5
 .؟ ا 7قد ورى حجة شرعية اذكالم هذا الشلر  وليس ) عليه السالم (ه يوسفومل يعلم ب

 ال نفسه   ) عليه السالم (ماورد في اآلية معنى كالم يوسفالجهة الثانية:
لعلاه  بالحني امرهم بااالذان واالعاالم  ذه العبارة والتوريةنطق هبيكان يعلم مبا نودي به ولكنه مل  ) عليه السالم (ان يوسف وقيل : -2
اا وللكااالم  .ة الشااريفة فلاام يتضاامن كالمااة توريااةاالماار مااا يف تتمااة اآليااوينيااد هااذا ،  (مثالان امللااك قااد فقااد صااواعه)ينااادى ويقااال ه بااان ُ قااد وجر
 ،تتمه

 .وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين 
 

 

                                                           

مساتبعد فيبقاى االحتماال  الثاا  او ال واالحتماال ) علياه الساالم (سافوالفلار الارازي يستشاكل باان كاالم هاذا الشالر اماا ان يكاون بعلام يو  7 -
 كان عاملا هبذه الفعلة ومل يردع عنها فهي ليست حمرمة    ) عليه السالم (وهو املتعني اي ان يوسف االول
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