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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 أعدائهم 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،
 َ بِلله ه م   فَلَعلَلله   بَلل    ))يف اآليللة اليللريفة   ) عليلله السللالم  النللا ابللراهيم  للالم  لمويتيللهوصلللنا يف خمللام  انللا او الويتللون الللذ ر للن ا   لل  ر 

 ي للن هللو ال اسللر ل صللنام رلللا ا  الصللنم اال لل  م؛ خمللالل للواقلل   ) عليلله السللالم  ا  مللا ر للرن ابللراهيمهللو فللا  االالل ال ، 1  ...َهللَ ا
   ون  ر اال  بقية الويتون،   عاارها االلزام عيرة حل  ه ا االعضال واالا ال  ا اوقد ر رنا ويتوه، الصغهة

  اخبارا هو استفهام استنكاري وليس ) عليه السالم  الوجه الحادي عشر : قول ابراهيم
 م  َ بِله ه   فَلَعلَله   بَل     ))ومعنلان ، اسمن اريا وللي  اخبلارا  ااسمفهام ) عليه السالم  واما الويته احلادي عير فهو انه قد ي و  قول ابراهيم 

قلد  ) عليه السالم  ه، مث انه للل  لول ا فلي  بإ الفاع  ر ن ا  ي و  هو الفاع  وا  الصنم ال ) عليه السالم  ابراهيم ا وهو ممضمن    َهَ ا 
أَل وه م   ))ا د رلا بويته اخر وهو  م ملر ني ، ول لن هل ا لفلاهإقلد عمل  عللى  ) عليله السلالم  ومعله فلا  ابلراهيم ،     يَلن ِطق و َ  َ ان وا ِإ    فَاس 
 .خاصة م  ويتود  لمة )ب   ، الويته خالف الظاهر 

 7كان في مقام التعليم والتمثيل  ) عليه السالم  الوجه الثاني عشر : ان ابراهيم 
 مقام المماي  ال يصدق عليه ) ال  ب  و  ، ا  يف مقام المماي   ) عليه السالم  واما الويته الااين عير فهو ا  ابراهيم 

 ال  ى والصغرى    وضيح 
 :نقول  والصغرى ولتوضيح الكبرى

على جمازيلة  مبنيا   في و  ال الم يفضاء اجملاز الاو  من فضاء الواق  خبارا هإو  من يقوم بالممايالت واملسرحيات خيرج ب المهاننا نرى ا  
 ا لالم للي  واقعيللبيف مسلرحية ملا فللم لم  سللما  اممللدي او ار رر او حبلر بلن عللدي  ملا للو  قمللد احلدهم دور، ورلللا احللال ادديلد
رلللا ا  القرينللة العامللة املقاميللة ؛ إال انلله يف حللال الممايلل  فانلله ال يقللال للله ِمَ  لل بث يف قولمللا وحللدياا و لبسللا بللدور حبللر ، بالنسللبة للله 
 .الممايلي ولي  العام احلقيقي  ال الم المخيلي والمصوري يف عام االفرتاض صدور مويتودة وهو

يلأ ميلاهد قلد ه ) عليله السلالم  ومملا يلدل عللى رللا انله  ،ر لن ا  ي لو  ملن هل ا القبيل  ) عليله السلالم  فلا  عمل  ابلراهيم  ه يللعو  
او الفضللاء  – هلل ا امليللهد فللانمقلوا اليلله وعنللدما يتللاء القللوم ويتللدوا، الصللنم ال بللهيف عنللس ر انلله قللد علللس الفللأ  ؛ اواحللوال امليللهد المصللويري

 .ه يف ه ن الظرفمل لا و ا   ال ) عليه السالم  ابراهيم يأمبا ه  -اجملازي 
 ما هو احلال يف ،  ) عليه السالم  لي  بعيدا عن املعصومني عقالئي لغرض المماي  انه قد يقال   ا  القيام ببعض  وهنا نضيل ايضا  

ورة  لو  ال بله حيلك  لا  مقصلوديا ايصلال صل ال ميلهد الوضلوء لل لا اليلي عنلدما ملا   ) عليهملا السلالم  قضية االمام احلسلن واحلسلني 
عنلدما   ) عليله السلالم  منني ه املل  مل  امل نقل  ملن الروايلات يف بعلض حلوارات الزهلراء هلو بعلض ملافال االوضلح ا، واما املوضوئه باطال
 بعلض يفنفسله  و ل ا احللال  ،و االخلرينفيما بينهم فاهنم بملا احلال ارادوا نق  ال الم او فضاء اجملاز  ي يوصلوا الرسالة ا   انا يمفاضال

إال   - اهلل  علاو بلإر  -يعلرف واقل  االملور املخملفلة  لا  منهملا   فلا   لال   ) عليله السلالم  مل  عللي ) صلى اهلل عليه وآلله  حماورات الرسول
  يال.ل يتافض  يف مسألة الملقني املعريف ، وه ا  جتسيديا   رارسا  دورا  صويريا   انا   احيانا   اهنما

 .لة وال   ب فيها بلحاظ رلا احلالا   لا احلوارات الذ  عم  على نق  السام  او فضاء اجملاز واردة وعرفية ومسمعم : والمتحصل
 االلمملث) )   -بعللد هبللوم القلوم علللى الللدار  - ) عليله السللالم  امللل منني  ألملله ) عليلله السلالم  ح مللن رلللا  لله قللول الزهللراء وضلواال
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عقلول ا  يصلدر ملن فلا  ه ل ا  لالم للي  ملن امل 6  ... ريش األعلزل فخانا األيتدل قادمة نقضث ، الظنني حبرة وقعدت ، ادنني مشلة
هلي  ب   المهلا يف حلال اخلر رللا ا  الزهلراء ، الذ يرضى اهلل لرضاها يف حال  وهنا  م لم يف فضاء احلقيقة ، الصديقة ال  ى

ومعله فهل ا ال لالم و لهن منهلا هلو يف ،  د ه وصية من أخيله  وبأنه مأمور بالص  ار ) قي   واباعمه   ) عليه السالماعرف النا  ببطولة علي
 ،   البيث ال  ى و صب حس اهرسالة املظلومية  هيو  رسالة او االيتيال املخملفةايصال فضاء جمازي وهدفه 

 .و دبر  حيماج او مزيد  أم  هارظا  االسم ق إالنعم الصغرى مم نة االنطبا،  ال فيها ااال  ى مما ال ا    والحاصل 
 الوجه الثالث عشر : ان الكالم هو من باب االستخدام 

ا  الضلمه وا   لا  هلاهرا يعلود او الصلنم ال بله إال و   هلو ملن بلاب االسلمخدام   هلَ عَ فلَ ) ا  ال الم يف   واما الويته الاالك عير فهو 
) الضلمه يف  يريتل  او اليء مسلمبطن يفهلم ملن سلياقه وامممل  ا ، اي مريتعله املصلرب بله يف ال لالم يعود او  ه من باب االسمخدام انه 
 .ول ن اسلوب االسمخدام هو خالف الظاهر مما حيماج او قرينة اال   ، اي ا  ال ي اض  هو الصنم    االضالل) او    فعله

 . ) عليه السالم  ه ن ويتون ثالثة عير لدف  االا ال حول  الم ابراهيم 
 هصور جواز التوريتلخيص البحث : 

 ة فنقول  يمم  اطرافه املرتاجب مضى من  ك ونلخد ما 
 : 3ان التورية على اربعة اقسام 

  .ال  الظاهر قد طابس الواق ؛ ول ا فهو يتائز ، لي  ب  ب قطعا ، وه ا ا  يسرت الظاهر بالظاهر  (5
 .مبين على رلا ال رمي القرا  ب  ا  صدق هو وه ا قسم من المورية وهو يتائز و ، ظاهر والباطن معا ا  يريد ال (7
 .5ا  ي و  الظاهر جممال فيسري االمجال او املراد ، وه ا لي  ب  ب ايضا ولي   رام  (4
 وهو ا  يريد ب المه خالف هاهرن ، قد فصلنا ه ا القسم او ثالث صور    (3

هلل ا االخلله ي للو  مطابقللا ا   حيللكهة للظهللور فينقلللب الظهللور االوا او ثللانوي ، و م قريللة نوعيللة مغ للا  يقلليم املللم ل الصــورا االولــى :
 دق.فهو ص للواق 

الالاين اراد ا   ملاال إالاخلر ملن ريتل  فانه لو طلب   يفيد الموضيحن  ر مااال لطيفا هنا و ، قرينة خفية  ا  يقيم املم لم : يةالصورا الثان
ا   مل  انله ال ملال عنلدن ،منله  ، فليفهم االول  انله ال يويتلد بيلدي اليء قلوليو ي يسلمعمله يف  له حملله فيلور   سلوف انله علم را هال يعطيا  

 .فار ة من اي ايء  -اي ادارحة  – مرادن هو  و  يدن
 السلام  وهل ا فهلمسلوء  إال ا  االخلر م يفهلم فم لو  امليل لة يف بي   هلاهر ويقلول للي  بيلدي اليء  ارة االنسا  حيرك يدن  وهنا 

 املغهة للظهور.القرينة النوعية  لويتود املورد ال اا ال يف  ونه  ورية
ايء بيدن فلا  ه ل ا  انه ال مالحظة السائ  وال النوع ويقول  مث حير ها بدو  ماال   يتيبه يفيدن  ض و  ارة اخرى يعم  اليخد على و 

 .فرايت  والقرينة الواقعية مغهن للظهور ثبو ا ...   ب عنوا  ثبويتال رإ بقد اسمظهرنا ا  ه ا املورد ايضا لي  ب   ،قرينة هي خفية
  موجز عناوين االدلة االشكاالت

فيملا للو م يقلم   انصلب عليهلا هلي يف االيلات والروايلات املاضلي يف املقلام واللذ لعل  يتل   البحلك ةوهلي الصلورة امليل ل  الصورة الاالاة 
 ، ال قرينة خفية  وقلنا يف ه ن احلال البد من اسمقراء االدلة و عية يتلية ال قرينة نو لم قرينة اصال ؛  املم
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 نقول : ف شديد مع وجه النقاش الذي تّم لدينا بإيجازهذه االدلة ما مضى من ونذكر 
 ال موريلا   يتلادا  ا  انه   هو والروايات املفسرة هلا اآلية هو   ا  الظاهر من ا  اا النا   ) عليه السالم  يف مسالة حلل النا ايوب  (5

 . اآليةل هب ن فال يسمد، 
ان م   ول ننلا م نقبل  ) ك قرينة نوعية وهي اقلنا ا  هن   3 َلَسارِق و َ  ِإنَّ  م   ال ِعه   أَيلَّمل َها ))ية آو  ) عليه السالم  يف قصة النا يوسل (7

 قابللل  ) سلللارقو     لللليوهلللو ا    ل ام لللم هلللو االاللل ال الرابلللاالاللل او لللا  ، بلحلللاظ القرينلللة احلاليلللة االقلللوى املغلللهة للظهلللور هللل ا االاللل ال
عللى ا  الموريلة  انلث يتلائزة   لدل اآليلةا   و ايلة االملر، يتهلة لله هو ا  الفعل  ال، واما االا ال الرئيسي ف 7فال  ورية معنينيالنطباق على ل

 وبصورة مطلقة .لمورية مباهي هي وامنا ا 2لدى االضطرار وال الم لي  عن المورية ،لضرورة االاا يف  وهن ول نها
انلله قللد ي للو  بالفعلل  منهللا   يلل لنا علللى رلللا بويتللون مواس 9   َسللِقيم   ِإين  ))  ) عليلله السللالم  ميهواملا اآليللة االخللرى فهللي قللول ابللرا (4

ف للا   ،ن،  مللا فصلللنابقرينللة انلله نظللر يف الللنبم حقيقللة حللال الملللب  ميللمس وامليللمس بلحللاظ خللر ا  سللقيمواالحممللال اآل، سللقيما فللال  وريللة 
او مهريتللا   عظلليم االصللنام ، وال  للالم يف يتللواز الموريللة ، بلل   حللمي رمنلل  عللن اللل هاب اقمضللث رلللا ضللرورةا  ال هلل ا اضللافة او ،صللادقا

 . الضرورة ال  ب ، يف صورة
 من يتواز المورية بقول مطلس اليريفة ال يصح االسمدالل هبا على املراد  اآلياتوزبدة المحصي  ا  

 .   َ ِبه ه م   فَلَعَله   َب    ))  عاو  ما فصلنا اخها  ادواب عن االسمدالل بقوله  (3
 ولل الم  ممة  

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين.
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