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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمددهلل ر  ا ااملدددوالص ةاااددالم ةاا دددالو لهدددط بمددهلل ةهادددس اا خلدددل اا ددورضني، ودددخمو اهخاددة ار   اد ئدددلص ةااهمل دددة ااهللا مددة لهدددط  لدددهللا   

  مجمللص ةال حول ةال قوم إال بور ااملهي ااملظخ 
 ة :على جواز التوري مقتضى القاعدة االستدالل بااليات ثم بالروايات

 اا ضددم ةةذكضنددو اا ااخددخن االناددو ت ةهدد، الملددس هدد، االلددالو اودد هللاوا لهددط ذادد  بواضةانيددو  ص كددوا اال ددل حددول االىاددة لهددط يددوا  اا و نيددة 
اذ ؛   ناس ااوقت اآلنيةةهملس فوا اا  خكل او ئملف ااضةانية وق ت ىاخهخة ص اا االو هللالل اناب لهط ااضةانية ةري االووس :   تص  اآلنيو 
  ني  هللل اهو لهط ااضاى او قالال ً بل بضمخمة ااضةانية اهللالا  و لهط ااقاوىمل اآلنيو 

هدو ف :ةلهخدسص  1كدهللاخل ه د قل ب بواضةانيدو   بوآلنيو مو ص ع ااخخن اا ووي   اخلالف فونس او هللل اةال اا نياملل ك : ةهق ضط ااقولهللم ري
لهدط  كدال ااق دمل او ئدملات ىالادة  نمل ص القت ااضةانيو  ىاخال  اآلنيو  ىالاة او ئملات كمو انسص  اآلنيو القت  ااضةانيو ف اا  خكل ئمل  
اا و نيدة حدضاو كمدو ذردب ةاال فالبدهلل هد، ااادىل ان اا جلوا  اا و نيدةص  فال بهلل ه، اال ل ل، خمضج ةىاخل ااض اة ىالاة اآلنيو  ةو هلل ااضةانيو  ااضاى

 .ااخس غىل ااخ و  
  (َبْل فـََعَلُه َكِبيُرُهْم  ) م () عليه السالقول ابراهيم الدليل االول :

  اك دىلت االصد وو  ةردو هدو اود هللل بدس ااخدخن  ) لهخدس اا دالو  هدو ذكدضت املدون لهدط ا دوا ابدضارخ  و اا و نيدة ف د يدوا  اهو ااهللاخل االةل لهدط
قَدواووا ) : ) لهخدس اا دالو    قاة إبدضارخ قواس املون   )) - ل ااخضلخةخ ت احل -نيقول فخ و : " ىاخه و لهط يوا رو  2  اخلالف اا ووي ةللو اس 

َ ت َددو نيَددو إتبْدددضَارتخ و ) َت فنئددوف ك ددض ادصدد وو إن ااادد    (6   26  قَددوَل بَددْل فَدمَلهَددسو َكلتددىلوروْ  َرددَآا فَوْوددنَاووروْ  إتْا َكددونووا نيَدْ  تقوددوَا )22 َ َنْددَت فَدمَلْهددَت َرددَآا بتَِ
ا قول: إا كونوا ني  قوا فقهلل فملهس كلىلر ص فإذا مل ني  قوا فولهموا  نس هدو فملهدس ا لخ دو لهدط  ا هد، ال ادكربص ةإمنو قول رآا لهط انةنيل ص خحص بن

 4  .ني  ق ةال نياملل ال ني   ق اامللوىم ةاإلَخةص ةاضج ااكالو خمضيو ظورضت خبالفس
 :التوريةوجه 

كووددض القخددة اااذ اا ااادد   ااكددرب مل نيكدد، رددو ؛ ف اهواقددع رب ةرددآا خمددواهلل ائددوف ك ددض االصدد وو ان ااادد   االكددقدد ) لهخددس اا ددالو  اا ابددضارخ 
 ) اا كدونوا ني  قدوا فقدهلل فملهدس كلدىلر  اكد، قضدخس ردضةخةاذ ااواقع ردو ؛  5اا و نية ه، هاوىنيق  - ت كالو ابضارخ  – اآلنيةةهملس ف كوا ص االص وو 
 هضاىا ً ةرو بل فملهس كلىلر    ) فهخس ااظورض 2 فه  نياملهس كلىلر  . ال ني  قوامبو اهن  

 القضية الشرطية: شرط انتاج
اهدو اا  -  ت هقدهللو ااقضدخة ااخدضةخة –ةذاد  اا ااوئدوم ؛ احملمدول  إلثلدو اا اثلدو  ااوئدوم ه د   : ااقولهللم   ااقضخة ااخضةخة ري اا 

احملمددول ه دد   اضفددع ةهدد، اجل ددة االاددضر فددوا  فددع ص رددآا هدد، ي ددة  -  ااقضددخة ااخددضةخةيل ت اددو–اهم مددول  نيو ً ه ددوة   ا نيكددوا نيكددوا اادد  اة
ةهثواس )كهمو كوا ص و رو ةائح فوا  فع االل  ني     فع االا  مةك صاهموئوم نيو ً ه وة  نيكوا ذا  اا احملمول اهو اا نيكوا ال  اة؛ ااوئوم 

ة فدع ص لد  الاةكدآا  )كهمدو كدوا ان دوا كدوا حخواندو   ةردآا هثدول ص اذ اا كدل ان دوا ندوةق ةبدواملكس ؛ اا دوةتردو ان وا كوا نوةقو   ةردآا 
ااوئدوم قدهلل نيكدوا ااد  ةهدع ا ااولدس نيلقدط  الااال اا  فع ااوئوم ال ني    ه س  فع احملمدول ص احملمول االل  اة اا وةت ني    ه س  فع ااوئوم 

                                                           

 لهط يوا  احلخل   االحكوو - 1
   حبل احلخل ااخضلخة 26ك وا اخلالف اا واة  - 2
 22هنية –وو م ادنلخوء  - 6
 496ص  4 : ههللجم   ) ااخخن اا ووي ( اخلالف - 4
 و آكضرو اا روء ار فون ظض اآلنيةا ا ىل رآت  لهللنيهللم ةاويهلل ةيوت - 5
 رآا اح ب ااخضةخة اايت ذكضرو ااخخن اا ووي ص ةوخنيت اا ر وك ةي و ً افضل   بخوا ااخضةخة ال نيضى لهخس هو قهلل نيو ى لهط رضةخة ااخخن - 2

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
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 احملمول النس ال 
ذ مل ني  قدوا فدولهموا اهند  هددو فدو ني  قدوا فقدهلل فملهدس كلدىلر   كدونوااا  فوندس ني دوا ااقضدخة ااخدضةخة بادخوغة :  ةااخدخن اا وودي حب دب هدو ذكدض

لهددط انددس هدد، ال ني  ددق ةال نياملددل ال ني دد  ق  ا لخ ددو ً  " صدد خح حخددل نيقددول:رددآا   كالهددس ةاودد هلل اكس  ااخددخنةاكدد، بملددهلل ذادد  ني دد هلل ك ص  7فملهددوا 
 ."ةاضج ااكالو خمضيو ظورضت خبالفس رخةو االاامللوىم ةا

ادس ا نياملدل ةنيك دض ةني  دق اذا ردو ادخس بإ خع ا ني د ىل االصد وو حخدل اندس الهدضاىت اجلدهللت اا كلدكدوا  ) لهخس اا دالو  اا ابضارخ  ةاوئخ س 
بوال اىم  هضاى غىل ااظورضت فواملىنةلهخس ص  نيقاهلل ااملىن ااكاو ي ةاا و نية ) لهخس اا الو  اا ابضارخ : ات ضاى قهلل ف مس ااقوو ااكوفضةا ه سص ةرآا اا
 .اجلهللنية 
 ةفملل االنلخوء اهخيء ىاخل لهط اجلوا . االو كة اآلنيةر   قهلل ة    ) لهخس اا الو  اا ابضارخ  فواهللاخل االةل لهط اا و نية ةيوا رو: اذا  

  : النقض بوجوه ثالثاآليةاالستدالل ب مناقشة
 نقول : في مقام المناقشة و 
 : 8ةذا  اويوى نقوض ةةيوت ثالث   ااقوو صىااة لهط يوا  اا و نية املهس اخس ب وو اآلنيةاا هو ذكض ه، كوا  

 اب الكذب االضطراري بكان من  ) عليه السالم (الوجه االول: لعل كالم ابراهيم
كدوا هد، بدوا ااكدآا   املهدس ) لهخدس اا دالو   اا كالو ابضارخ :  وفاهللل لهط يوا  اا و نية  اآلنيةةل اه ق  لهط هو ذكض ه، اا االاهو ااويس 

 : ةلهخس اإلصالحكمو   ااكآا ص   بمل  االحخوا ةايب بل رو  ص ت يو زةرآا اا وم ه، ااكآا ااضضة  ص ر   هاه ة االئ ضا ت اويوى 
 ف  قط ل، هقوو االو هللالل لهط ااضاى.ص اا و نية  ىةا اهآا االح مول ىااة لهط ااكآا اجلو ز  اآلنيةف كوا 

االصد وو لهدط احلضكدة حدي ادهللني   كوندت  ةبهللاردة لدهللو قدهلل م ) لهخدس اا دالو  ةاك، ميك، اجلواا ل، رآا ااويس بنا قضني ة ااقوو ةحواة ابدضارخ 
 ض حخل اهنو ال ا  ق . فهخس ااكالو بكآا اذاقضا ، نولخة حوفة بواكالو ه اهة ص ملت ظ و ا ً ثونونيو ً اهكالو ةرو اا االص وو مل اك ت 

 الوجه الثاني: وان كان الظاهر هو التورية ولكنها تورية اخص
 : - تنزال - ول فيهفنق باآليةستدالل واما الوجه الثاني لرد اال

) لهخدس ؛ ةذاد  اا ابدضارخ وا ىادخال لهدط صد س اا و نيدة بقدول ه هدق س هدع ذاد  فوآلنيدة ال اكدقهلل ة ر اال ان ) لهخس اا الو  هم و اا ابضارخ و 
اذ اا ااظ ددو  االةيل ؛ اوددهللا نيضهددي  :   نيددتكمدد، قددول   ص لهددط هددضاىت اجلددهللت ةااددآت رددو اددالف ظددورض ااقددول قددهلل اقددوو قضني ددة نولخددة لوهددة اا ددالو  

 صان ظ و  ثونوت جمو ت بربكة ااقضني ة  بني قه
رددو اا كلددىلر   هددضاىت اا قددهلل  ف مددوا بملقددَو  ة كددوا ني دد  ف    ) لهخددس اا ددالو   ت اا ابددضارخ ص ف مددس ااكاددو  ل ددهلل ك ددض االصدد وو هددو ةرددآا  

 هدثال ً  اامضئدةفوندس ل دهللهو ني هدق لهدط ص بوود  ئدهللت  ااخديءهد، قلخدل ا دمخة  فواقدووادس فهدخس بإ ني اضف ةاا نيك ض اة ني  ق حخل ال ني   خع اا
 ص  اةالا يوا لهط االبخ   ةاحلول نا س ال ممضئة حقو ً   ة اهمضنيه لل  اهنو ه س اهاظ فواقاوى ارآا 

مبملوندس  فخدس تو ظ دو  ااثدونالنملقدوى ااةرو هق ضدط ااقولدهللم ص  -او متت ااهللالاة –نوم اوص ه، اا و نية  يوا  ىاخال لهط اآلنية كوا و ومعه :
 . 9ااقضني ة اا ولخة

 اآلية مجملة الوجه الثالث: 

                                                           

 فون ظض اآا  اويخس ا خفوخويت  ظورضا ً كال اك، ص خ س اة ال ؟ اا  قخةه، ااخخن اا ووي ه، اا وحخة  اااخوغةةاك، رل رآت  - 7
ةرددآا املهددس اددو ةى اادد ق     اآلنيددو بددهللال هدد،  بواضةانيددو  االودد هللاللىفول ددو لدد، ه دده  ااخددخن االناددو ت ةهدد، الملددس   اودد هللالَ  اذ اهندد  لددهللاوا ان  نيلددنةهدد، ر ددو  - 8

 اةال  هو ً اهو او االو هللاللب ا وقش   كوا ةيس  اة ال ً  اآلنيو اال ان و نقول هع ذا  كوا ني لغي اا اآكض  وآلنيو ب و هللاللالا هطااو ر  ل
 ةاملهس ال نيقول احهلل حبضهة رآت اا و نية اذ ري كنت جمو  هاض اة كنت ك ونية - 9
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ااددضاى اددالف  هددو كدوافددوهن  رادضةا اا و نيددة    16 دب ااخدد و او نيدة فخ ددو حب ال ة اآلنيددة  جممهددةاا : ةاهدو ااويددس ااثوادل اددضى االودد هللالل ف دو 
 ظورض ااهاظ .

 االن في المقامبيان االجمال : احتم
 لوجود احتمالين في المقام: ) لهخس اا الو  ابراهيم واالجمال متحصل في كالم

ص ةاهدو   قَدوَل بَدْل فَدمَلهَدسو َكلتدىلوروْ  َردَآا)اهدو احلمهخدة ف دي ص ني كدوا هد، قضدخة ةهخدة ب ردضةخة ) لهخس اا دالو  اا كالو ابضارخ  االحتمال االول :
 . ؟  او نية رواة  يو ز اهضضة م اركول اا ااو ى رل رو كآا نينيترآا االح مول ةلهط   فَوْونَاووروْ  إتْا َكونووا نيَدْ  تقوواَ )ااقضخة ااخضةخة ف ي

قَددوَل بَددْل فَدمَلهَددسو  )خة اةال فجمهددة انخددو خة ثونخددو ةااددضاى رددو : اآلنيددة حقخقددس هكونددة هدد، مجهددة رددضةةاهددو االح مددول ااثددوا ف ددو اا  االحتمــال الثــاني:
ةردو   : او كونوا ني  قوا فقهلل فملهس كلىلر ااضاىاذ ةلهط رآا االح مول فال او نية   ااقوو ص 11 فنوواور )  ْ  تقوواَ َكلتىلوروْ  َرَآا فَوْونَاووروْ  إتْا َكونووا نيدَ 
 كالو ص خح صوىا كمو ولق

 12لهط احهلل ب مهخس. ف نهل جممهة ةاجململ ال ميك، اا ني  هللل بس  فوآلنية: ةلهخس  
كمل ااكالو   نيت هو نيخةو لهط ص ة اا و نية ف هللبض. اآلنية  ةاو متت فال اهلللص  بوآلنيةالل ة اه ق  لهط االو هللاا رآت ةيوت ثالث والمتحصل:

 ارااهلل س ااقوىو بإذا 
 50(َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب ِبِه َواَل َتْحَنْث  ) :الثانية باآليةاالستدالل 

   ) لهخددس اا ددالو  اااق ددوء ةرددي هددو ة ى   قضددخة اا دد  انيددوارو ض ااددضر مل نيددآك بِنيددةةاهددو ااددهللاخل ااثددوا ف ددو اا ااخددخن اا ووددي قددهلل اودد هللل 
خمضيو ه، هو  ) لهخس اا الو  دنيوان قهلل يملل وحخل قول املون:)ةاآ بخهللك ئغثو فوئضا بس ةال حت ل  فوا ار امل  اذ اواا س هملوقل س ازةي س
 حهف لهخس .
) لهخدس اا دالو فجملدل انيدواص حدهللثت ه  دو   واادةاهئة ئضبة ةيههللم س اا نيملوقب ةنيضضا  ةي  لهط   قهلل اق كوا  ) لهخس اا الو  اا انيوا

 اة غدىلت ةااضدغل ردو هدلء ااكدف هد، احلخدخشص  مهئدة ردمللة ةئدضاهو ئدضبة ةاحدهلل هاهللاا اائة يههللم بوا ه   ئغثو ذا -بنهض ار املون  -  
ةاحهللم ك خهة  مياهللا ذا  بضضبةب ائضب  هئة ئضبة  اآلاضفخكوا ااقوو ه، اا و نية فوا ه، نيقول  14ااضغل رو ااخمضاخ  ت ااملثكول ةقخل :

 .رضلخة ف آا او نية ه س
 مناقشة الدليل الثاني :

 تامه الداللة على جواز التورية؟ اآلية هذه ولكن هل 
 :لدينا هنا احتماالن : والجواب 

ئدضبة فدال او نيدة    ةبدوال اىم اجلهللنيدة هو دةاالهدض  بهللانيدةقهلل قاهلل اا نيضدضاهو هد،   ) لهخس اا الو   اا نيكوا انيوا:  ف و  االةل اهو االح مول 
 .اي لخة ل، االو هللالل لهط حبث و  اآلنية كوا  ةهملس فص لهخساملون  نمل  بملهلل ذا  ااف ار ص و وااق

ذة  نلخدوءند  هد، اال ردو ) لهخس اا الو  اا انيوابه وظ و نية ه آ االهللانية قهلل قاهلل اا  ) لهخس اا الو  اا انيوا: ااثوا ف و  لةهو االح مو
 . 15ااخهللنيهللم ااملقوبة ه س    قاال اس  ةخموااة  ةي س ةحكمة ةلامة صرب

                                                           

 والمجول نمل  حب ب  اني و فوا اجململ ه، انوام اا و نية حخل ني رت ااواقع ب - 16
 ةقهلل  ةقملت ) ف ناور    ةوط اجلمهة ااخضةخة ا ك ة بالغخة - 11
 وخنيت ةي س - 12
 44انية : وو م ص - 16
 ، ااآت بس خمو نيط اة ارواك حتمل ااضةباةرو ااغ - 14
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ص اال اا رآا  وا ااو ى او نيةااضىم اا وو فخك كي ني  ققظ ض اا ااملقوبة رهللنيهللم هع اا هضاىت غىل ذا   ا ) لهخس اا الو  اا انيوا : والحاصل
 ا مة هكالواة ااضةانيو  .ةا اآلنيو  ه،هثلت اس  االح مول ااثوا ال

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين


