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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 

قد استدل هبا على ذلك ، ولكن االستدالل هبا لعلهه لهيب بتهام ،  آياتتوجد وذكرنا انه ، ل االدلة الدالة على جواز التورية كان الكالم حو 
، ) عليهه السهالم ( ايوب الواردة يف قصةالثانية  اآليةمث ذكرنا ،  ( َبْل فَهَعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا فَاْسأَُلوُهْم ِإْن َكانُوا يَهْنِطُقونَ  ...)االوىل هي :  اآليةوكانت 
 ول ذلك . بعض النقاش ح اىل واشرنا

 تنبيهات مهمة: 
 مهمة يف املقام :  وتتمات الثانية نذكر تنبيهات باآليةوقبل اكمال االستدالل 

  جامعة:بحث بعبارة لل: اعادة صياغة  اوالا 
 السهالم ( ) عليههبقهول ابهراهيم إذ كهان الكهالم يف االشهكال علهى االسهتدالل، أخرى جامعهةبحث بعبارة للة صياغة داما التنبيه االول فهو اعا

والفعل ال جهة له ،  1هو فعل (َبْل فَهَعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا) ) عليه السالم (ل ابراهيم :  ان قو وخالصة االشكال ،على جواز التورية (َبْل فَهَعَلُه َكِبريُُهمْ )
الباحهة بهاملع  او االسهتحباب او ا 2بالوجهو  ههيفههل جههة ههذا احلمهل  ،محهل كتابها لهو كمها ،مهثال لهو فعهل شهي ا ) عليهه السهالم (فان املعصهوم، 

 جهائةةواهنها فعهل ولعهل جهتهه التوريهة  ) عليهه السهالم (قهول ابهراهيم، و  3إذ الفعل ال لسان له فال جهة له؛ ؟ كل ذلك حمتمل االخص او غري ذلك
 ، وكل هذه وجوه حمتملة  او كانت اجلهة هي الكذب اجلائة للضرورة، وقد أحلت لضرورة  فرضا  ذاتا   او التورية احملرمة ذاتا  

 .، اذ ال يستدل باالعم على االخصواالستدالل هبا على جواز التورية  اآليةفال ميكن البناء على : ومعه 
 :  اآليةوجهين من وجوه االشكال على  ثانياا : جوابان عن

، يبقههى الوجههه الثهها  ، فمههها الوجههه االول والثالههث وجهههني منههها و االن  ونههرد   باآليههةلههدفا االسههتدالل  ةالبحههث السههابو وجوههها  ال ههيف ذكرنهها  
 وذلك من خالل دفعني : 

 القرينة النوعية دافعة للكذب  الدفع االول :
يصه  االسهتدالل  فهال ومعهه، الكهذب اجلهائة للضهرورة  مصهاديوكهان مهن  ) عليهه السهالم (حيتمهل ان كهالم ابهراهيم :يف الوجه االول انه سبو 

 .ورية الت بقوله هذا على جواز
علهى اقام قرينة نوعية مقامية متصلة وحافة بالكالم  ) عليه السالم (ه انههليب بكذب قطعا ووج ) عليه السالم (ان كالم ابراهيم :والجواب

،  فههو صهدد دون شهكهبذه القرينة قد انعقد ظههور  هانوي مطهابو للواقها و ،  بل مراده امر اخر؛  يظهر من اللفظ عدم كون مراده اجلدي هو ما
،  ى االسههدأالنههه  مههار  هههذا القههول بانههه كههذب جههائة يوصهه ال انههه ف، اسههدا يرمههي  عنههدما يقههول شههتص رأيههتفاحلههال يف ازههاز  ويوضههحه مالحظههة

بههل اعدمههه ، وهههذا الظهههور الثههانوي مطههابو للواقهها ،  .ربكتههها قههد انعقههد الظهههور الثههانوي ف لههيل الظهههور االو  باملتصههلة  ( يرمههي) قرينههة  وذلههك الن
 فعلى كال املبنيني هو صدد. ،الرادة اجلدية مطابقةوا

القرينة احلالية احملتفة املتصلة املعروفة لدى الكل  هه1فان  (بل فعله كبريهم)ما يقول : عند ) عليه السالم (يف مقامنا فان ابراهيم  وكذلك االمر
ان مههن الواضهه  انههه كسههرها ، وكههل ذلههك  هههه3ال يعتقههد باالصههنام و ) عليههه السههالم (ان ابههراهيم هههه2و  الصههنم ال يتحههر  وال ينطههو وال يكسههرمههن ان 

                                                           

 فإن القول هو حبد ذاته فعل من االفعال - 1
 او الستحبابه .. اخل –أي وجوب احلمل  –محله لوجوبه  سالم () عليه الأي انه  - 2
ولههو لالهههم واملهههم بههأن كههان حرامهها  ذاتهها  ، مباحهها  او واجبهها   ،مههثال   وهههذا الكههالم يف اجلملههة ال باجلملههة النههه مههن جهههة اخههرى يسههتفاد مههن الفعههل عههدم احلرمههة الفعليههة  -3

   .لعارض
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 بعقيدهتم   ) عليه السالم ( من باب السترية واالستستاف من قبل ابراهيم ويكوِّن ظهورا   انويا  للكالم يف انهيشّكل 
 عية الواضحة لدى العرفمندفا وال جمال الحتمال الكذب لوجود القرينة النو  اآليةاالستدالل ب االول على االشكال:  اذن

 الدفع الثاني : االجمال باحتماالته مثبت للتورية على أي حال 
جملهة احلمليهة احتمهال كهون االيهة متضهمنة للانه جممل مبا اوضهحناه مهن  ) عليه السالم (ذكرنا يف الوجه واالشكال الثالث على كالم ابراهيم 

وقلنها ان املشههور يهرى ان ،  وهذان احتماالن فيكون املهراد جممهال   النشائية كاحتمال  ان، افالشرطية  للجملة متضمنة اول اوالشرطية كاحتمال ف
  .هظاهر خالف منه  إذ التورية عندهم هو ان يكون لفظ ظاهر وقد اريد  ؛ ازمالت ال تدخل يف باب التورية

فانهه وعلهى كهال ، ربه  لهه ةههة كالمنها  لني إال ان ذلهك الحتمهاسلمنا بهه لوجهود اال: ان هذا الوجه مندفا ايضا فان االمجال وان  وهنا نقول
 قلنا ان كالمه عبارة عن سواء  اي تورية ) عليه السالم (ميهكالم ابرا  فإن الصياغتني والبنائني 

ان   ) عليهه السهالم (هيم امل يكهن قصهد ابهر  انهه ذ مهن الواضه ا ةمتحققه فيهها فهذه مجلة خربية والتوريةمجلة محلية ) بل فعله كبريهم هذا (  ــ أ
 .فهمه قومه ايضا  وهذا ما حقا  كبريهم قد كسر االصنام 

صها  ذلهك بعبهارة ايابيهة ههذا  لكنههصهنام و التكسهري اب قهامانهه ال يعقهل ان كبهريهم قهد  ) عليه السالم (م يمقصود ومراد ابراه : وبعبارة اخرى
 ،من جهة 

الصياغة ) ان كانوا ينطقون فقد فعله كبهريهم (  لو كانتأي ،  متحققةئية فالتورية ايضا انشافقضية شرطية  كالمه عبارة عنقلنا ان  او  ـــ ب
  .املقصود هو النفيفمل يفعله كبريهم حيث مل ينطقوا  املقصود هو اجلهة املقابلة أي: بل، فان املقصود ليب ان كبريهم قد فعل ذلك 

  .دالة على جواز التورية اآليةتكون ف ) عليه السالم (يف كالم ابراهيم ابتة ية فالتور  التقديرين واالحتمالني كالانه وعلى  :  والمتحصل
 هتامهة ظهاهرا علهى جهواز التوريهة ، ولكنه اآليهةان أمكهن دفعهه لصهارت داللهة فهعلهى املهراد  باآليهةنعم .. يبقى االشكال الثها  علهى االسهتدالل 

دون كالم ملها سهبو  التورية وهذا القسم جائة املتصلة، هو احد انواعلقرينة النوعية احلافة ذ قيام ااآلية اخص من املدعى ؛ االن  ظاهرا   ندفامبليب 
قهم قرينهة يلهو مل بصهورها الهثالو ومنهها : مها التوريهة جهواز ههو ا بهات  املطلهوبولكهن ،  4من انعقاد الظهور الثانوي واالية تهدل علهى جوازهها فقه 

 شتصية.  كانت  اقيمت لكنها ومنها ما لو باملرة 
 للجملة الشرطية ثالثاا : االشكال على صياغة الطوسي 

ان كههانوا ينطقههون فقههد فعلههه   :قههال : ) .... بههان قههال اذان قضههيته الشههرطية غههري تامههة ظههاهرا اشههارة : بههاشههكلنا علههى الشههيس الطوسههي  سههبو ان
 .فعله (  فاعلموا انه ما 5فإذ مل ينطقوا، كبريهم 
قهد اخهص والتها  قهد يكهون  – املوضهوع –الن املقهدم  رفعهه لكهن رفعهه ال يسهتلةم رفها التها  علىفا املقدم ر استدل ب الشيس الطوسي :  اذن
 ا منههه رفهها املقههدم اذ املالزمههة جاريههة مههنت التهها  ورفهها التهها  ينههتا، نعههم ا بههات املقههدم ينههتا منههه ا بهه  ورفهها االخههص ال ينههتا رفهها االعههم أعههم يكههون

  فق .الطرفني هنا 
 القضية الشرطية  كيفية صياغة  يح فيالوجه الصح

 –كهانوا ال ينطقهون   اذ -رفها التها و ) بهل فعلهه كبهريهم ان كهانوا ينطقهون ( : فهو كما يقهال واما الوجه الصحي  لالستدالل بالقضية الشرطية
 ،  6كبريهم مل يفعل  :املقدم رفا يستلةم

 قههد يكههون ينطقههون فلههم يفعلههه كبههريهم ، ولكههن انوا ينطقههون ( ولكههنهم الكهه  7) كلمهها كههان قههد فعلههه كبههريهم:  هكههذاواالدد ان يكههون القيهها  
                                                           

 ا  او للضرورة فتدبرما  قطا النظر عن اشكال كونه اضطرار  - 4
 وهذا رفا للمقدم - 5

 تعديله الظاهري فتدبر الن التقدمي والتأخري صوري فحسيل.عليه رغم وهذا القيا  يوجد اشكال  6 -
 او كلما كان كبريهم فاعال   - 7
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علههى النحههو  ) عليههه السههالم (تتحههدو عههن االمكههان يف التوريههة والشههانية ال الفعليههة والوقههوع فتكههون توريههة ابههراهيم  اآليههةان  يقههال: ان اكثههر االدد
ولكهنهم حيهث  وا) كلما امكن ان يفعله كبهريهم امكهن ان ينطقه: نية هي ، وعلى هذا ستكون الصياغة االخرى بنحو الشأ 8االمكا  ال الوقوعي

 هذه هي الصياغة الصحيحة للقضية الشرطية حبسيل تصورنا .،  9مل ميكن ان ينطقوا فلم ميكن ان يفعله كبريهم (
 صحيحة بنحو القضية الخارجية  صياغتهالدفاع عن صياغة الشيخ الطوسي للقضية الشرطية :

، إذ نقول: ان القاعدة املنطقية الصحيحة يف القضية الشرطية هي 10رة اخرى ان ندافا عن الشيس الطوسي وصياغته للقضيةولكن نستطيا م
ذكهره الشهيس الطوسهي  مها تصهحي ولكهن وجهه هذا يف القضية احلقيقيهة ، ان رفا املقدم ال ينتا رفا التا  الن التا  قد يكون اعم واملقدم أخص 

وهههذا يصههح   11سههلبا  وإيابهها   املالزمههة بههني طرفيههها مههتلِ قههد عُ القضههية ا ارجيههة  هههذه أي ان، رج املالزمههة بههني املقههدم والتهها  هههو انههه ُعلههم مههن ا هها
  .صياغة الشيس الطوسي

  . 12القضية الشرطية احلقيقية فتنبهدون الشيس الطوسي نقل الكالم اىل قضية شرطية خارجية ان :  والحاصل
 الروايات ثم ب باآلياتاالستدالل  ةعلى ضرور : تأكيد  رابعاا 
كالسهيد ومهن تبعهه  ي إال ان الشهيس االنصهار ، وكهذلك فعهل السهيد الوالهد ، ت ايهالروابمث باآليهات دل تسهسابقا  ان الشيس الطوسي قد ا ذكرنا

 . اياتالرو باآليات فبان االفضل واالنسيل كان هو االستدالل  ومضى، ت فق  ايا وئي والروحا  قد استدلوا بالروا
نهها فقههد اعرضههوا عنههها فاسههتدلوا ومههن ه، وعههدم ماميتههها  داللتههها لضههع  باآليههاتاهنم مل يسههتدلوا بهه تبعهههدافعنهها عههن الشههيس االنصههاري ومههن مث 
 .روايات املتممة فق  بال

لنقهاش واالخهذ ان تطهر  ل فانهه كهان ينب هي بنظهرهم املهدعى ضعيفة على اآليةحىت لو كانت داللة  ألنهولكن هذا الدفاع ليب بناجة وال يفي 
 .والرّد كما هو ديدن البحث العلمي والعلماء يف ذلك 

 واالستدالل بها على المراد : تنبيهات مهمة  ةالثاني اآلية
 دليل على ان متعلقه ليس بمرجوح  ) عليه السالم (تنبيه االول: انعقاد يمين ايوب ال

ذ ال ميكهن ا دال على ان متعلقه ليب مبرجهو  ؛  اوهذ 13حسيل ظاهر االية بل نصها نعقدقد ا ) عليه السالم (ان ميني ايوب : التنبيه االول
 وللكالم تتمة  .وبالنصوص كما صر  به صاحيل اجلواهرامجاعا  اليمني مرجوحا   متعلوان يكون 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

                                                           

 الشأنية  ولعل املشهور هو على الفعلية والوقوع وكان هذا هو املفهوم من الصياغة االوىل ولكن الوجه اآلخر هو 8 -
االصهنام الصه رية   واجلاما يف املقام ههو ان الصهنم جامهد ميهت ال حيهاة وال قهدرة فيهه و الصهنم امليهت ال يسهتطيا ان ينطهو ولهو نطهو المكهن لهه  ريهك يهده وتكسهري  -9

 مة اجلمادية وامارهتا انه ال ينطو ه وعالههلإهو الكناية عن كون الصنم مجادا  فال يفعل وال ينطو والهو ب ) عليه السالم (فيكون مراد ابراهيم
 وهذا ايضا نوع من الدفاع او  التوضي  لالية الكرمية  10 -
 اىل تنبيههم على جاما ان الصنم مجاد . فتدبر ) عليه السالم (ملا ذكرناه من َعْود كالم ابراهيم - 11

 مها عهدم لهةوم اسهتجماع الشهروق يف القضهية ا ارجيهة فاننها عنهدما نقهول ان نقهيض وهنها ال ت فهل عهن ان البحهوو املنطقيهة تطهر  كقضهايا حقيقيهة وههذا ال يتنهاى 12 -
واحلههال    -اذ يكههون نقيضههها بالفعههل هههو املوجبههة الكليههة  –السههالبة الكليههة هههو املوجبههة اجلةئيههة فهههذا ضههاب  عههام ولكههن ميكههن ان نرفهها اليههد عنههه يف القضههية ا ارجيههة 

 ن الشروق يف املنطو تذكر ملن يهل ا صوصيات وما العلم هبا فان بعض الشروق غري الزمة فتدبر كذلك يف شروق االشكال االربعة وعليه فا
 قال  تعاىل ) وال  نث ( - 13


