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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 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، أعدائهم
؟ ووصذلنا ا  الروايذاح حيذك نكررذا روايتذني يف سذياق وهذل هذي ئذائاة او ال؟ كان الكالم حول التورية وهل هي صدق او كذبب

 ،  البحك
 ) واهلل ما سرقوا وما كذب ( ) عليه السالم (الدليل الثالث : قوله 

 ) وهذذبا الروايذذة -وان كذذان يوئذذد هناذذمويا روايذذاح اخذذر  عديذذدة  -هذذي اللاللذذة يف املوذذام ومتذذا ا ا ذذة و ورذذبكر االن روايذذة اخذذر  
وايف وغريمهذذا عذذن احلسذذن الكذذايف وكذذبل  الذذ رو فوذذد  ،ا التنوذذيا املوضذذوعي للتوريذذة وايذذا ليسذذو بكذذبب  وضذذوعاظاهرهذذبتفيذذد (  اهذذلعل  

 ل:الصيول قا
)ايتهذا العذري اركذم  ) عليه السذالم (فيف قول يوس ) عليه السالم (روينا عن ايب ئعفر ارا قد ) عليه السالم ("قلو اليب عبد اهلل

 ،  واهلل  ا سرقوا و ا كبب "  : ) عليه السالم (لسارقون( قال
ملعذ  احلويوذي املذراي اوسذ    بوولذه ور   ان املنذاي  قذدفذ؛ رية ليسو بكذبب ان التو  الداللة على ان هبا الرواية واضحة :فود يوال

 ،الظاهر  رايا الكالم فلم يكن خالف ظاهرعلى 
) عليذه ان كذاروا ينطوذون( فوذال فأسذالوهمكبريهم هذبا   هبل فعل) " : ) عليه السالم ("وقال ابراهيم: يف تتمة الرواية  اال ر وكبل 

ان كاروا ينطوذون فوذد فعلذه كبذريهم  :قاية شرطية وهي اآليةيف ان  و ن وئوا رفي الكبب، ؛ : واهلل  ا فعلوا و ا كبب "  السالم (
 هبا و حيك ايم ال ينطوون فلم يفعله كبريهم

 ) عليذه السذالم (ا  ان قال ابذو عبذد اهلل ،يدل على ان التورية ليسو بكبب  وضوعا رهقد يوال ا اا  وهبا املوطع  ن الرواية اي 
و عذذذ  نلذذذ  ان ،  " لإلصذذذالد وياللذذذة علذذذى ايذذذم ال يفعلذذذوناراية بذذذل فعلذذذه كبذذذريهم هذذذبا " " امنذذذا قذذذال  ) عليذذذه السذذذالم (ان ابذذذراهيم :"
ونلذ   ذن  ،هذ  ان هذبا الصذنم لذيا بالذد حذال عويذد م و آخذر م و  ذا بذه صذال فهمهذم علذىاراي ان ينذبههم وي ) عليه السالم (هيمابرا

 هنامون هبا الرواية رواياح اخر .توئد  و، ؟ 1باب االهم واملهم
 "واهلل ما سرقوا وما كذب " فقه الحديث في رواية : 

ى ان التوريذة ليسذو بكذبب؟ "واهلل  ا سرقوا و ذا كذبب" فهذل يذتم االسذتدالل متذا علذرتوقف عند فوه الرواية وعند كلمة البد ان و 
مخسذذذذة وال بذذذذد  ذذذذن الليلهذذذذا ف رذذذذه ال يذذذذتم ) و ذذذذا كذذذذبب ( هذذذذي  ) عليذذذذه السذذذذالم (اال ذذذذام قذذذذول احملذذذذتمالح يفان ان  ؛وئوابذذذذه الظذذذذاهر ال

 االستدالل على اكلرها:
 االحتماالت الخمسة :

 حيثية التورية وعدمها هو حقيقة شرعية  االول : الكذب بلحاظ االحتمال
ان الكبب  ذن حيذك التوريذة رظرا  ا  ان  هو الكبب بووله ) و ا كبب ( امنا ) عليه السالم (ان رفي اال ام :ول االحتمال اال

 أ  ينفذيالينفذي الكذبب العذريف  طلوذا وامنذا ينفذي حصذة خاصذة  نذه  ) عليذه السذالم (اال ذامبذدعو  ان ، وعد ها هذو حويوذة شذرعية 
  فمذلال :؛ التؤخذب  ذن النذاا والعذرفف حويوذة شذرعية فأيذاالعدالة ونل  ك، صطلا الشرعي امل نحوبتورية مشوله  فهو ا  لل عنالكبب 

 اثباتا  او رفيا .حىت تناهلا يدهم العرف وساحته  يف حرمي ياخلة كون  نافياح املروة ياخلة  فهو ا يف العدالة و وو ة هلا او ال ليسو
                                                           

 .االئوبة العديد  ن اقو   نهو وهبا كالم يقيق يف عبارة اال ام و فتاد لري الشبهة جبواب  1-
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فاذيق يائرتذه وحكذم قذد تصذرف يف الكذبب الشذار  ا  ان  يةك التوريذة هذو حويوذة شذرعالكبب  ذن حيذ ان وحاصل الدعوى :
 ان التورية ليسو بكبب شرعا وان كارو عرفا كبل  .ب

 المبنى والمالك في حقيقة الصدق والكذب  يكشف عن ) عليه السالم (االحتمال الثاني : االمام
قهالذ املبذ  يكشذف عذن ) عليذه السذالم (ماال ذا كذالم  ان :اما االحتمال الثـاني فهـو وحويوتهمذا ان ق والكذبب يف الصذد ب  صذد 

 رأ وهذذو  ( كذذببوعد ذذه   طابوذذة ظذذاهر الوذذول للواقذذع صذذدق ) خذذالف يف املذذالمل واملنذذاص يف الصذذدق والكذذبب وهذذل هذذو  سذذبق وئذذوي
ة الشيخ االرصار  و ن تبعه وصوال ا  السيد الروحاين  ن ان  المل الصدق والكبب ليا هذو  طابوذ هاو هو  ا نهب الي ،املشهور

 . ظاهر الوول للواقع وامنا املدار فيهما هو  طابوة املراي واملوصوي للواقع فان طابق فصدق واال فكبب 
الصذذدق والكذذبب  الصذذحيا يف  بذذ امل كشذذف عذذن  يف قولذذه : "واهلل  ذذا سذذرقوا و ذذا كذذبب" ) عليذذه السذذالم (ن اال ذذاما والحاصــل:

 ) عليذذه السذذالم (او املنذذاي   طذذابق للواقذذع وهذذو ان اخذذوة يوسذذف سذذالم () عليذذه النلذذ  ان  وصذذوي يوسذذف؛ يذذدور  ذذدار الوصذذد  هوارذذ
 ذذا  و : ) ) عليذذه السذذالم (قذذال اال ذذام افلذذب ، ذذا  اذذىيف  هذذبا املوصذذوي  طذذابق لواقذذع احلذذالو صذذوا  امللذذ  ولذذيا سذذرقة سذذرقوا  ذذن ابيذذه 

 كبب( 
ن  وياسذه ) املوصذوي ( ولذيا ) ظذاهر الوذول الكبب امنا هذو الن التوريذة ليسذو بكذبب ال ) عليه السالم (وبكلمة : رفي اال ام

.) 
 ير للظهوراالحتمال الثالث : وجود القرينة النوعية مغ  

قرينذذة روعيذذة حمتفذذذة  امنذذا هذذو لوئذذوي:" ذذذا سذذرقوا و ذذا كذذبب" الكذذبب بوولذذه  ) عليذذه السذذالم (ان قذذول اال ذذام :االحتمــال الثالــث 
فأيذا تولذب الظهذور روعيذة ان بينذا ارذه ان وئذدح قرينذة  تصذلة  فاره قد سبق، وعاقدة لظهور ثارو   له ةو غري  البدو  بالظهور االويل 
عذل الظهذور ينعوذد علذى الرئذل جتي رأيو اسد ير ذي فورينذة ير ذ ع هبا الورينة النوعية  طابوا للواقع كما فيمن يوول : فيكون الكالم 

 .الشجا  يون احليوان املف ا 
حذدثو : االو  سذرقة قذد ن ، حيذك توئذد سذرقتا) اركذم (  عري اركم لسارقون( الورينة النوعية هي كلمذةة )ايتها الويف ايتنا املبارك

وعنذد ا قذال املذؤنن) اركذم ( و   ،صذوا  امللذ وهذي سذرقة سذرقة اخذر  ا ذام الحذدهم ب و ) عليذه السذالم (اخوة يوسف  ن قبل قدميا  
 .، كما سبق بياره وبعض النواش حولهحصرة بتل  السرقة الودمية ال سرقة الصوا  يول )ان احدكم( يل نل  على ان التهمة  ن

وهذي امملذة الشذرطية حيذك اضذاف ) ان   ،فيهذا قد اقام كذبل  قرينذة روعيذة ) عليه السالم (االخر  فان النيب ابراهيم  اآليةوا ا  
) عليذذه فصذذدق ابذذراهيمو املشذذروص  نتذذف بارتفذذا  شذذرطه ، رشذذا  كذاروا ينطوذذون( وهذذبا الورينذذة قلبذذو املعذذ   ذذن االخبذذار ا  التعليذق واال

 . 2يف كال ه السالم (
 نفي الكذب المحرم  ) وما كذب ( االحتمال الرابع : المراد من 

املنذذاي   أ    يكذذبب  مر الكذذبب احملذذ)واهلل  ذذا سذذرقوا و ذذا كذذبب (  رفذذي بوولذذه ) عليذذه السذذالم (ان اال ذذام :االحتمــال الرابــع  اامــ
نذه لذيا ولك ا  املذوري كذبب  وضذوعبذ  علذى ان  ) عليذه السذالم (فيذدخل الكذالم يف يائذرة احلكذم ال املوضذو  أ  ان اال ذام حمر ذا   كببا  

نلذذ  وهذذي  وئذذوية الورينذذة علذذى  البحذذك عذذنو عذذه فذذال بذذد  ذذن ، وهذذبا املعذذ  واالحتمذذال كمذذا هذذو واضذذا  ذذا   ، هنحذذرم لالضذذطرار 
حيذك اراي االصذالد فجذا   ) عليذه السذالم (ان ابذراهيموظاهرهذا يف تتمة الرواية  ( االصالداراية )  ) عليه السالم (حيك نكر اال ام

                                                           

 وكل هبا االحتماالح اللالث تدور يف يائرة املوضو   2-
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 .3باإلصالد  حيتج ا  التعليل ، ولو   يكن املوري كببا  وضوعا الكبب  نه بسبب التااحم وتودمي االهم 
   فهو صادققين االحتمال الخامس : الكالم بلحاظ متعل  

نلذ  ان ؛ (  اسذرقوا وقذد سذرقوا ) ) واهلل  اسرقوا و ا كبب ( هذو  ) عليه السالم (ن املراي  ن قول اال اما :االحتمال الخامس
) فذايم  قذد سذرقوا يوسذف ن الكالم هو بلحاظ  تعلوني روول عنهم ايم سرقوا و ا سرقوا  ؛ ايصا ان  ) عليه السالم (اخوة يوسف

 .وكالمها صحيا ، ا    يسرقوا الصو   ن ابيه لكنهم عليه السالم (
 .بلحاظ املتعلق فود اخرئنا الكالم واملوري عن الكبب  وضوعا :اذن

فصذذا  ،وا طذذأ يف تطبذذيوهم قصذذاي  -أ  املذذؤنن  – حوذذا فكال ذذه ) عليذذه السذذالم (اليذذم كذذاروا سذذرقوا يوسذذف :وبعبــارا اىــرى
 . اسرقوا وقد سرقوا

صذذنام هذذو ارذذه  ذذن نلذذ  ا  كبذذري اال ةورسذذب قيا ذذه بتكسذذري االصذذنامراي  ذذن فارذذه ا ) عليذذه السذذالم (اهيموكذذبل  يوذذال يف كذذالم ابذذر  
   .4والشأرية صايقة وان   تكن الفعلية صايقة ،ره ان يفعله لو كان ينطق ال اره قد فعله وكسر االصنام بالفعلشأ

 المشكلة السندية في الرواية : الحسن الصيقل مجهول 
إال ارذه ميكذن بصذورة  بسذطة يف املوذام ان  ،5ايذة ههوليذة احذد الذرواة وهذو احلسذن الصذيولولكن تبوى املشكلة السندية يف هبا الرو 

 ربكر طريوني لرفع االشكال واالعاال : 
 العصذذابة ولذذو قلنذذا بتصذذحيا ،ل بذذان احذذد اصذذحاب االمجذذا  وهذذو عبذذد اهلل بذذن  سذذكان قذذد رو  عنذذهاوذذهذذو ان ي :الطريــا االول

) عليذه اال ذام ا السذند  ذن الذراو  اهمذع عليذه ا ي وقلنذا ان  عذ  هذبا امملذة هذي تصذحي ايصا عن امماعة كما نكر نلذ  الكشذ
 بتوثيذذق ابذذن  سذذكان امجذذاال  لذذه هالذذة الصذذيول سذذ تفعايذذة كمذذا نهذذب ا  نلذذ  الذذبعض فذذان ئلذذرواة ال الرو ل هذذو التصذذحياوإن  السذذالم (

 .وتكون الرواية  عتربة 
ان الصذذدوق يف كتذاب الفويذه قذذد بذلنذا لذو قف ،يب واالستبصذار والفويذذهروايذذاح يف التهذب هذذو ان احلسذن الصذيول لذه يـا الثـاني:الطر 

بذالتوثيق االمجذايل للصذدوق ف تفذع امهالذة  اوثذق كذل سلسذلة السذند كمذا نهذب ا  نلذ  مجذع  ذن االعذالم فذان الصذيول سذيكون  وثوذ
 وللكالم تتمة ة  راسيل اللواة سهل.لكن اال ر على  سلكنا  ن حجي .6وتكون الرواية حمل االعتماي واالستناي

 الطاهرين وآله محمد على اهلل وصلى

                                                           

 حتماال  ن االحتماالح املطروحة لتعني هبا للوئه واال بوي ا ورينةهبا ال  وولو  -3
 وا ا ا ا ا فلعله يعوي ا  اللالك فتأ ل ،على  ا اتاا  ن  بنارا سابوا ، مث اللالك واالرئا  ن االحتماالح هو الرابع، -4
 احلسن بن الصيول  بعنوانبعض الرواياح ئا  يف  و -5
 لواة، فالحظوقد فصلنا احلديك عن هبين اال رين يف  باحك حجية  راسيل ال -6


