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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
گفته شد بر اساس اينكه مالك در حرمت كذب مخبري است طبق قاعده، توريه حرام نيست و در اين راستا به 

آن بر  داللتكه از كتاب عبداهللا بن بكير  )اهللا عليه ةرحم(روايتي كه ابن ادريس  ازجملهرواياتي هم استشهاد شد، 
به كتاب عبداهللا بن بكير ديروز مطالبي عرض  )رحمة اهللا عليه( توريه واضح بود. در باب سند ابن ادريسجواز 

حدود بيست مورد است كه از  تقريباً ،رفات سرائر آمده است و از كتبي نقل شدهطكرديم و گفتيم رواياتي كه در مست
نقل  را در پايان سرائر رواياتآن مرحوم ابن ادريس از كتب افرادي  كهاينيا  نقل شده، روايت صورتبهشخاص ا

 گونهايناين بود كه غالباً  كه ديروز مطرح شد سؤالياست. ها يكي از اين كتابكتاب عبداهللا بن بكير  كه استكرده 
مشكل و چالش  يمنته ،مشكلي نيستو سند معتبر است ، رسدميبه امام يا راوي به نويسنده، وقتي كتاب كه است 
ها ع و امثال اينوهاست. گفتيم چون آن زمان چاپ انبوه و شيدر سند مرحوم ابن ادريس به خود اين كتاب مسئله
 :گفتيم اينجاپيدا شود. در سند از ايشان به آن كتاب  الزم است ،نبوده

 .ستذكر نكرده ارا سند مرحوم ابن ادريس معموالً  لي، وكه بايد سند ذكر بشوديك راه اين است 
منتفي  شياع احتمال ، البتهاين هم محل ترديد است شود كهحل ب مسئلهشياع  راه دوم احراز شياع است كه با

 .اطمينان به آن دشوار است ولي ،نيست
گفتيم اين  كه ز بوده استي بوده كه براي ايشان محرابگوييم مستند به يك قرائن قطعيه راه سوم اين است كه

 روشن نيست.براي ما قرائن 
 ، استفاده كنيمبه آن كتاب آمده است ،م اين بود كه از سندي كه در فهرست يا در نجاشي و كتب معتبرديگر هراه 

 هم با چالش و اشكالي مواجه بود كه عرض كرديم.راه اين  كه رفات و در سرائر تطبيق بدهيمطو آن سند را در مست

 مرحوم خويي نظر
اي از در يك برههـ اين است كه مرحوم آقاي خويي  ،تكميل كنممطالب ديروز را  خواهمميبا آن اي كه نكته
است ـ راه پنجمي را براي احراز اسناد كتاب به نويسنده بيان نمودند. اين راه اين طبق آنچه از ايشان نقل شده ، زمان

كساني است كه خبر واحد را حجت  ازجملهابن ادريس  ؛ زيرا مرحوماست قبولقابلاسناد سرائر به كتب  است كه
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اگر مستحضر باشيد يكي از اقوال در بحث خبر واحد اين بود كه خبر واحد  .كنداند و به خبر واحد اعتماد نميدنمي
ائن اطميناني و يا محفوف به قر ،ولو ثقه هم باشد و خبر در صورتي اعتبار دارد كه تواتر داشته باشد ،حجت نيست

 باشد. ايشان معتقد استميبه مرحوم ابن ادريس منسوب  كه است قطعي باشد. اين يك نظريه در بحث خبر واحد
قل مرحوم ابن ادريس روايتي را از كتابي ن كهوقتي نا،خبر واحد حجت نيست. با توجه به اين مب بماهوكه خبر واحد 

اي يا اينكه يك قرائن قطعيه ،كتاب به شكل متواتر نقل شده بوده است بايد بگوييم در نظر ايشان اينكند، يا مي
كتاب عبداهللا  ازجمله ،هااز اين كتاب وجودبااين ليو ،داندبنابراين چون ايشان خبر واحد را حجت نمي ؛داشته است

نيست شكل خبر واحد  سند ايشان به كتاب عبداهللا بن بكير سند قطعي است و به شودمعلوم مي ،كندبن بكير نقل مي
 آناي از زمان به است كه مرحوم آقاي خويي در برهه و فني نياز به سلسله سند آن داشته باشيم. اين نكته ظريف كه

شيخ مرحوم اين هم بر اساس توجه به يك مبناي اصولي ابن ادريس بوده است. اگر ابن ادريس مثل  و ؛معتقد بودند
اين را بر اساس سلسله  گفتيممي ، در اين صورتدانستواحد را حجت مي بسياري بزرگان ديگر بود كه خبر و

اما چون ايشان معتقد به عدم حجيت خبر  ،براي ما اعتباري ندارد و لذا شودمنتهي نگفته مرسله مي، سندي نقل كرده
ي بوده است. اين قطع ايگونهبه يعني تواتر دارد و ؛پس اعتبار دارد ،كنددارد نقل مي حالدرعينواحد است و 

 ةكه اخيراً جامعافخمي  كتاب آقاي آصفي از آن را بوده كه مرحوم آقاي خويي داشتند و من مكتوب ديدگاهي
هم كه  وقت ناگويد من همميآقاي آصفي در اين كتاب البته  ،كنمنقل مي ت،المصطفي هم آن را چاپ كرده اس

ولي بعد  كردند،ولي ايشان اشكال من را قبول نمي م،گرفتيدر نجف اشكال م ،دادنداين نظر را مي مرحوم خويي
، پس بر اساس ذكر شده است جاهماناي است كه مرحوم آقاي خويي از اين نظر عدول كردند و راز عدولش نكته

اين  زيرا ؛ها نقل معتبري استتوان استنتاج كرد كه نقل ايشان از اين كتابمي مرحوم ابن ادريس،مبناي اصولي 
 .كندبيان ميبلكه از باب تواتر  ،گويدكتاب را از باب خبر واحد نمي

 دو اشكال به نظريه مرحوم خويي
 كنيم.اشاره مي هاآنبه نظريه مرحوم خويي دو اشكال وارد است كه به 
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 :اشكال اول
خبري ، بلكه داندابن ادريس خبر واحد را حجت نميمرحوم جواب داده شده است كه در كتاب آقاي آصفي اين 

، بلكه اگر نه اينكه فقط خبر متواتر را حجت بداند داند،را حجت مي يا محفوف به قرائن قطعي باشد ،كه متواتر باشد
يك خبري را نقل  ي ايشانوقت نا، در نزد او حجت است. با اين بييا محفوف به قرائن قطعيه باشد، متواتر باشدر، خب
 ، بلكهاز طريق خبر واحد به آن اعتماد نكرده است و او شود درست استمعلوم مي، كندكتابي را نقل مي ، ياكندمي

آن قرائن قطعيه براي ايشان قطع آور بوده  و يا از طريق قرائن قطعيه ،يا از طريق تواتر به اين اعتماد كرده است
اين اشكالي است كه به ايشان  .براي ما قطع آور نبود ددست ما بودر اگر  ، شايددست نيستآن قرائن كه در  .است

ولي اين استداللي كه بر اين مبنا استوار است تام  ،اينكه مبناي ابن ادريس درست است رغمعليوارد شده است كه 
 بن بكير يا اهللاوصول اين كتاب عبد ثابت كنيمرا حل كند كه  مسئلهتواند در صورتي اين استدالل مي زيرا ؛نيست

ولي ممكن  ،به نحو تواتر بوده است، كندكتابي كه ايشان از آن نقل مي پانزدهدهب يا همان كتاب محمد بن علي محبو
به خاطر اين بود كه محفوف به قرائني بوده است. اين قرائن براي ايشان قطع آور بوده يا است به نحو تواتر بوده و 

شد در قطع آوري آن قرائن و ميان گذاشته مي رسيد و با ما درآن قرائن به دست ما ميشايد اگر دانيم ميو ما ناست 
 كرديم. اين يك اشكال است كه خوب ممكن است وارد باشد.اطمينان بخشي آن قرائن ترديد مي

 :اشكال دوم
به خاطر  يشاناگر بگوييم كه حتماً فتواي ا ،ها رواياتي نقل كرده استمرحوم ابن ادريس از اين كتاب ازآنجاكه

خاص اعتماد كرده  طوربهابن ادريس به اين روايات مرحوم توانيم بگوييم مي وقتآن ،همين روايات بوده است
كتاب بعد هم رواياتي در آخر  ،دهدفتوا مي ي از كتابشبخش در ايشان بگوييم هم هست كهاحتمال اين اما  ،است
تنها بنابراين اصل اينكه ابن ادريس  ؛ستي ايشان نيها مستند فتواتنكند، ي هم كه ايشان نقل مياين روايات و آوردمي

 ؛محل خدشه است ،دهدفتوا ميهم و بر اساس آن  كردهاعتماد  ،كندبن بكير نقل مي اهللابه اين خبري كه از كتاب عبد
كه از عبداهللا بن بكير  يعني بايد اطمينان داشته باشيم اين فتوايي كه در فالن باب فقهي بود به استناد اين روايتي است

 ي ايشاناما اينكه مبنا ،نقل كرده است مؤيد عنوانبهاين روايت را  وده ونب گونهايندانيم شايد نمي .نقل كرده است
در حقيقت بخش آخر سرائر يك بخش روايي است كه  .شودابن ادريس استفاده نميمرحوم از كلمات  ،اين است
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حتماً به اين كتاب  كهايناحراز اما  ،كنمرا نقل ميروايت د من از اين كتاب اين گويايشان آورده است و اينكه مي
 ، مشكل است.كنداعتماد ميدارد 

 بنديجمع
يا  ، بلكه خبركرداعتماد شود خبر واحد نمي بماهواين است كه به خبر واحد  مرحوم ابن ادريس مبناي اصولي
 و از كتابي نقل كندرا اما صرف اينكه كتاب بنويسد و رواياتي  ،باشدوجود داشته يا قرائن قطعيه  ،بايد تواتر باشد

 وقتآنبله  ،كنيم كه آن فتوا فقط به خاطر اين روايت استاحراز اگر  روايات وجود دارد، بگويد در كتاب فالني اين
اخباري  عنوانبه يا مؤيد عنوانبهت اما ممكن اس ـ اگر اشكال اول را نپذيريم ـ وييم شايد بشود اين را قبول كردگمي

ها را جمع كرده و به آن فتوا اين ،داشتهكه شواهد ديگري هم  و با شود از آن استفاده تأييدي كردكه ميباشد آورده 
به  نيست كه گونهاين ،كه روايات ديگري هم وجود دارد و قواعد وجود دارد هرسيده است. مخصوصاً در بحث توري

كنيم ابن از اين كشف مي و شودو تمام مي شدهحل يك روايت با اين  مسئلهبگوييم  تا بند باشد همين يك روايت
 ،است. اگر احراز كرديم اين فتوا مستند به اين روايات و اين كتاب استروايت ادريس فتوايش مستند به اين 

اما استناد ايشان  ،»بالقرائن أومن باب تواتر «قطعي ثابت شده است  طوربهگوييم اين كتاب براي ايشان مي وقتآن
 .واضح نيستكامل  طوربهبه اين امر در اين فتوا و در اين رأي 

نه فقط دانسته، يا متواتر يا قرائن مي مرحوم ابن ادريسيكي اينكه  :دو اشكال داردپس نظريه مرحوم خويي 
ي ايشان قطع آور بوده براي ما شايد قطع آور نباشد. ثانياً بوده است. برا هدانيم چنميرا متواتر و آن قرائن قطع آور 

-بنابراين از طريق آن نظر اصولي نمي ؛اصل استناد ايشان در فتوا به اين استاست كه اول كالم تازه اين گوييم مي

 .خبر متواتر است ، بلكهاين خبر واحد نيستپس شود بگوييم 

 كيراشكال ديگري بر اسناد كتاب به عبداهللا بن ب
يك اشكال ديگر هم هست و آن اشكال اين است كه اين  ،داشتيمبه همين كتاب عالوه بر آن اشكالي كه  

 طوربهاصل كتاب ، بلكه در بيشتر موارد نيست گونهاينهميشه  ،كنمگويد من كتاب شيخ را نقل مياجازات كه مي
 تمالي الخو يعني من الصدر الي الذيل من البد ؛باشد امالاي كه به نحو قرائتي و اما اجازه شود،اجمالي اجازه داده مي
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 ...شود به جزئيات آن كتاب به خاطر آن اجازه و تطبيق و نمي ، در اين صورتنيست گونهاينمعموالً ، خوانده بشود
 استناد كرد.
 كند،ي كه گفته شد بر جواز توريه داللت ميروايت اول در مورداي بود تكمله ،اين بحث

 روايت دوم بررسي
اعتباري نداشت و اند، را كه مرحوم خويي از مبسوط نقل كرده . اين روايتمالحظه كرديدهم دومين روايت را 

مگر اينكه كسي  ،ولي توثيق بر آن وجود ندارد ،از اصحاب است هسويد بن حنظلگفتيم سند معتبري در آن نبود. 
 ،عدالت كل صحابي را قبول ندارند اماميه ن را قبول دارند كههمان نظريه عدالت كل صحابي را قبول بكند كه عامه آ

 چه كسيمعلوم نيست و لذا سويد بن حنظله خودش توثيق نداشت عالوه بر اينكه سند ما هم به آن سند مرسله است 
كه  بن حجر آمديم بيرونوائل گويد با سلسله سندش افتاده است. روايت اين بود كه سويد ميو كند اين را نقل مي

بود اي را گرفتند و سويد بن حنظله از قبيله و عشيرهوائل برسيم و كساني  )عليه و آله اهللاصلي( برويم خدمت پيغمبر
با اين قسم انتساب او را  و قسم خورد كه برادر من است سويدمتعرض او نشدند.  هاآنو لذا معاهده داشتند با آن كه 

مشرف  )و آله اهللاصلي(محضر پيغمبر  . بعد كهبرداشتند اودست از  هاآن و به اين عشيره و قوم و قبيله اثبات كرد
 .١»المسلم أخو المسلم و صدقت«: حضرت فرمود. را خدمت حضرت نقل كردندماجرا اين ، شدند

 و داللي روايت سويد بن حنظله بررسي سندي
 الف: بررسي سندي

راه گفتيم مي هرچند، ايت قبلي راهي براي توثيق داشترو يمنته ،سند اين روايت مثل روايت قبلي معتبر نيست
راهي براي توثيق ندارد و روايت ولي اين  ،داشتبراي توثيق آن وجود  طرقي هرحالبهولي  ،ذيريمپرا نميآن توثيق 
 سند ساقط است. ازنظر

 ب: بررسي داللي
 وجود دارد:دو احتمال در مدلول روايت 

                                                            
 .236: ص ،1ج ،)آشوب شهر البن( مختلفه و القرآن متشابه - ١
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 :احتمال اول
 سويد فحلف« :قسم خورد كهوقتيه، كه خود شخص سويد بن حنظله كه در اين قصه آمديك احتمال اين است 

؛ يعني برادر خوني و قصد حكايت از امر ظاهرو  هبه توريه توجه داشتخوردن قسم  هنگام، در ٢»أخي أنه حنظلة بن
احتمال وجود داشته باشد، . اگر اين بلكه مقصودش اخوت ايماني بود كه بين مسلمانان مشترك است ،نداشت نسبي
 شود به آن استدالل كرد.بحث توريه مي در

 احتمال دوم:
قصد حكايت همان اخوت قومي و نسبي را داشت و بعد پيغمبر  ،احتمال دوم اين است كه او وقتي قسم خورد

التزامي فرمايش  مدلولكار او را توجيه كرد كه اين هم به معناي همان اخوت ايماني است.  )عليه و آله اهللاصلي(
 ه است.در مقام دفع خطر بود اين كذب مانعي ندارد؛ زيرااين است كه  )عليه و آله اهللاصلي( پيغمبر

 ثمره اين دو احتمال
 بنا براما  شود،و خود دليلي بر جواز توريه ميتوريه است  ، بلكهكذب نيست ، سخن سويد،احتمال اول بنا بر

اين قطعاً  .در مقام دفع مفسده جايز استهم كذب  و كذب در مقام دفع شر استاين  يمنته ،احتمال دوم كذب است
 اينجا كه احتمال قتل و ايذاء و آزار بوده است.در  خصوصبهدرست است 

 :إن قلت
، به اين »المسلم أخو المسلم و صدقت« :فرمودند )عليه و آله اهللاصلي(اينكه پيغمبر اكرم  ممكن است كسي بگويد

توريه كذب نيست، بلكه يعني  باشد؛احتمال اول  ي بر درست بودناين شايد شاهد، بلكه اشكالي ندارد كه معنا نيست
 نه اينكه كذب جايز است.و موضوعاً صدق است،  است

                                                            
 همان. - ٢
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 )حفظه اهللا(نظر استاد 
آنچه ما  بنا بربنابراين دو روايت  ؛اما سند ندارد ،شوداظهر است و لذا دليل بر جواز توريه مي واحتمال اول اقوي 

و داللت هر دو تام است  قبولقابلولي هر دو به لحاظ داللي  ،عرض كرديم هر دو به لحاظ سندي قابل اشكال است
، البته ممكن است روايات ديگري هم وجود داشته باشند كه بر جواز توريه داللت گويد توريه جايز استمياست و 
 ال يخلو من ضعف شانسند اگرچه، كندميداللت نحوي بر جواز توريه اما عمده اين دو روايتي است كه به  كنند،
و جواز توريه و اينكه توريه كذب نيست بر اين يك نوع تأييدي  ،چون قاعده هم جواز بود هرحالبهاما  است،

دو  اينمدلول از گويند توريه كذب است، ولي اشكال ندارد، برخالف ديگران كه مي همچنين آورد.اطمينان هم مي
 ست.شود كه ليس بكذب اروايت استفاده مي

 آيات
. ممكن است كسي بگويد كه آياتي در بعد از روايات، دومين دليلي كه بر جواز توريه وجود دارد، آيات است

 از: اندعبارتكند. اين آيات قرآن كريم وجود دارد كه به نحوي توريه را تجويز مي

 سوره انبياء ويكشصتآيه  -1
بيرون كه بعد از  . آمده استكندها را مطرح ميو شكستن بت )عليهاهللاسالم(قصه حضرت ابراهيم در اين آيه كه 

ها را تبري به دست گرفت و بت ،را خلوت و شهر را آرام ديد خانهبت كههنگاميحضرت رفتن مردم از شهر، 
 سَمِْعنا قالُوا«ند: گفت ؟كرده است را اين كار ه كسيكه چ كردند سؤالوقتي از او  .بعد دور ايشان را گرفتند ،شكست

 قالَ « :فرمودبود و  داشتهبت بزرگ را نگهحضرت آمدند. سراغ حضرت  .)60(انبياء/»إِبْراهيم لَهُ يُقالُ يَذْكُرُهُمْ فَتًى
معبود  عنوانبهها اينشما به و زنند ها حرف مياگر اين .)63(انبياء/»يَنْطُِقون كانُوا إِنْ فَسْئَلُوُهمْ  هذا كَبيرُهُمْ فَعَلَهُ بَلْ
 .كنيد سؤالاز خودشان  ، پساعتماد داريد شعورذي

ها را شكستن بت ، با اين جمله خبريه»هذا كَبيرُهُمْ فَعَلَهُ«: فرمايدمي )عليهاهللاسالم(حضرت ابراهيم ين آيه در ا 
يعني مطابق واقع  ؛كه به لحاظ خبري كذب استاست اي جمله »هذا َكبيرُهُمْ  فَعَلَهُ«. دهدنسبت ميبه بت بزرگ 

 .دهدنسبت مي بت بزرگ ولي حضرت به ،دكار حضرت بو ، بلكهها را نشكسته بودآن بت بزرگ كه اين .نيست
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 دو توجيه بر داللت اين آيه بر جواز توريه
 :توجيه اول

عمل شكستن را به بت بزرگ كه  )عليهاهللاسالم(حضرت ابراهيم  ، وليبه لحاظ خبري نوعي كذب است اين جمله
را  نسبتلذا بايد اين كند و قرآن هم تأييد مي و اين كار جايز بوده استبه اين دليل است كه حتماً  ،دهدنسبت مي

، مقصودش فعل نيست »فعله كبيرهم هذا«: فرمايدوقتي مي ، نه كذب، پسحمل كنيم بر اينكه اين توريه بوده است
 كند.توريه مي و حضرت چيز ديگري است بلكه

 توجيه دوم:
معصوم است نبي هم كه  است فعل نبي ؛ زيرااين نسبت واقعي نيست و فعل حضرت هم كه حتماً جايز بوده است

-مي ، پسهم كذب است آن ظاهر ديگر طرف . ازاستجايز يا نسبت لذا اين حرف  ،كندو قرآن هم اين را نقل مي
كند و تأييد نقل ميآن را قرآن  شود؛ زيرامياين دليل بر جواز توريه  و كرده است رت توريهحض اينجادر گوييم 

 ، يا در زماني بوده كه حضرت، پيغمبري ندارد.ولو بگوييم معصوم نيست د،كنمي

 هفتاد سوره يوسفآيه   -2
) 70(يوسف/»لَسارِقُونَ إِنَّكُمْ  الْعِيرُ أَيَّتُهَا«: فرمود به برادران خود )عليهاهللاسالم(در اين آيه حضرت يوسف 

حضرت يوسف هم پيامبر . داده بودچنين كاري را دستور خود  عواملبه حضرت ، بلكه سرقتي نشده بود كهدرحالي
 است. تأييد كردهاين را نقل و بود و قرآن هم 

 توجيه داللت اين آيه بر جواز توريه
ن يوسف مِ مقتُقد سرِ«، نوعي توريه است؛ يعني »لَسارِقُونَ إِنَّكُمْ الِْعيرُ أَيَّتُهَا«است كه هم گفته شده  اينجادر 

آن را شما  ،كه گم شده »الَْملِك صُواعَ«اين بود كه  »السارقون« ولي ظاهر ،يديدشما قبل از اين يوسف را دزد ،»قبل
 )عليهاهللاسالم(حضرت يوسف كه نسبت به  است هاآن سرقت چندين سال قبل مقصودو يد. ولي توريه كرده يددزد

 كند.انجام دادند. اين آيه هم بر جواز توريه داللت مي
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 سوره صافات هشتادونهآيه  -3
ني إ«: فرمودبيرون نرفتن با مردم و شركت نكردن در جشن،  منظوربه )عليهاهللاسالم( حضرت ابراهيمدر اين آيه 

 حضرت بيمار نبود. كهدرحالي، )89(صافات/»قيمٌسَ

 توجيه داللت اين آيه بر جواز توريه
اگر هم در زمان پيغمبري و أييد كرده است هم تقرآن اين را  ؛ زيراحتماً جايز استهم گفتند سقيم هم  اينجادر  

فرمودند و  ،كه به ظاهر كذب استرا  باز حضرت چيزي .است و امر جايزي بوده است اوليطريقبهباشد كه ديگر او 
 .شودتوريه ميجواز بر ديگري هم دليل آيه وريه بوده است. اين تاين بايد بگوييم 

 سوره أنعام هفتادوهشتآيه  -4
، )78(انعام/»هذا ربي«: فرمايدبار مي ، ايشان سهپرستبتبا مردم  )عليهاهللاسالم(ابراهيم حضرت در محاجه 

 واقع نيستبا مطابق  ،و اين جملهاست كه ماه و خورشيد خداي او هستند قطعاً اعتقاد حضرت اين نبوده  كهدرحالي
 .پس بايد بگوييم توريه بوده است ،ولي حتماً جايز بوده، ظاهرش كذب است و

 پس اين آيات در مقام بيان جواز توريه هستند.

 :إن قلت
-بحث ميدر اين چهار آيه در مورد آن از روايات  نظرقطعاي كه ما ممكن است كسي جواب بدهد كه آن نكته

اما اين استدالل  ،شماريددليل بر جواز توريه برمي عنوانبهكنيد و ها را حمل بر توريه ميشما اين ، اين است كهكنيم
شود كه اين چيزي است كه از آيات استفاده ميو  جواز اين عمل است ،در آيه هست آنچه ؛ زيراشما مخدوش است

در  كه جمله سومي سه بار خبريه اين چهار تا جمله ،»هذا ربي«و  »ني سقيمإ«، »كم لسارقونإن«، »همفعله كبيرُ«
 .بيش از اين نيستهم  شوداز آيات استفاده مي آنچهجايز بوده است و ها ه به اين جملهتفوّ، ستقرآن تكرار شده ا

 وجوه جواز اعمال دو پيغمبر در اين آيات
 :اين جواز دو وجه دارد و الزم اعم توريه است اين اعمال، جواز
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 :اولجه و
 .جايز استهم توريه بوده است و توريه كذب مخبري نبوده، بلكه ها آن اين است كه بگوييم اين

 :وجه دوم
كذب  ءاز موارد استثنا يمنته ،توريه نكردندو كذب است ها اينخارج است  ها تخصصاً از كذباينبگوييم  كهاين
كه كار حضرت ابراهيم  استشود اين كذب هم اشكالي ندارد. آنچه از آيات شريفه استفاده مي ءاستثنا و است

جواز يا اما اين جواز  ،جايز بوده است، سخنان اين دو بزرگوارو  )عليهاهللاسالم(و كار حضرت يوسف  )عليهاهللاسالم(
و  ءاستثنا عنوانبهيا جواز  ،تخصصاً كذب نبوده است و يعني كذب نبوده و توريه بوده است ؛اولي است عنوانبه

مواردي هم در  .باشداز اين دو  هركدام مكن استم و الزم اعم است ،الزم . اينتخصيص در حرمت كذب بوده است
به بزرگاني هم نسبت  و ثانوي جايز شده است عنوانبهولي  ،اولي جايز نبوده است عنوانبهچيزي داريم كه قرآن 
نسبت داده شده  )عليهاهللاسالم(در قصه موسي  )عليهاهللاسالم(همان چيزهايي كه به حضرت خضر  ، مثالًده استداده ش
 ، يايك عنوان ثانوي. اين عنوان ثانوي آن را تجويز كرده است يست واولي جايز ن عنوانبهفقهي كه  ازنظركه  است

صادر شده  )عليهاهللاسالم(كه از حضرت ابراهيم هم  چهآن .دارد موارديدر قرآن  شود،مخصص بيايد و چيزي جايز ب
 اگرچه، ها از حضرت جايز استاين ،ها كذب استكه اين »همكبير هفعل«و  »هذا ربي«، »ني سقيمٌإ«؛ يعني است

كذب مخبري  هااين كه بيان كرديم و گفتيم وجه اول اين است كه اين دو وجه دارد است وظاهرش يك كذب خبري 
ها تخصصاً از است و اينامر جايزي  . وجه دوم هم اينكهتوريه بوده و تخصصاً از كذب خارج است ، بلكهنبوده است

 .خارج است كذب

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
 ،گوييم اين استداللمي ،ها براي جواز توريه استدالل كندكسي بخواهد به اين ، اگرآيات شريفهاين ما باشيم و 

اين است كه دو پيغمبر در  ،استدالل بكنيد كهاينبراي  گذاريدنگشت مياي كه شما انقطه .الزم اعم استه دالل باست
-نمي ،حضرات جايز بوده است تاي گفتند كه ظاهرش با واقع مطابق نيست. حتماً اين جمالاين چهار موقف جمله

يعني در موارد  ؛كان في مقام الدفع فساد يا اصالح ،الكذب نّ ما ألإما لتوريه و دليل جواز آن هم إ ،شود جايز نباشد
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استدالل كرد؛ زيرا مردد بين توريه و كذب در مقام  آيات شود به خود ايناست و براي جواز توريه نميبوده  ءاستثنا
 .دفع مفسده است


