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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 ) عليه السالم (عن ابراهيمالكرمي ما حكاه القران  وصلنا اىل اية اخرى وهيو ، كان البحث حول االستدالل باآليات الشريفة على جواز التورية 

يتم  بعض املعاّن فعلى ، االستدالل هبذه اآلية يتوقف على معرفة معىن )سقيم(  متاميةوذكرنا ان ، 1(َسِقيم   ِإّنِ  فَ َقالَ  * النُُّجومِ  يف  َنْظَرة   فَ َنَظرَ ) :يف قوله
 وقد بينا احتماالت ثالثة يف ذلك .، على البعض االخر ال يتم ذلك و ، االستدالل على املراد 

  2التلبس حالبلحاظ حقيقي وهو  )سقيم ( مشتقاالحتمال الرابع: 
ل يق  كم ا، املب دأ  انقض ى عن ه ف ان املش تق ل يق حقيق ة فيم ا ، هو مصداق من مصاديق حب ث املش تق االص و   ) عليه السالم (ان كالم ابراهيم

 ، املبدأ مستقبال سيتلبق ب حقيقة فيما
اذا كان اجلري واالطالق بلحاظ حال وزمان التلبق فيكون حقيقة سواء كان  ما وهي – وهي مورد اآلية  - ةاال انه يستثىن من ذلك صورة واحد

 بلحاظ حال التلبق( قيم يف ذلك الوقتانين س) فان قول ابراهيم اّن سقيم اراد به ؛ وظاهر اآلية لعله هو ذلك ، هذا التلبق يف املاضي او املستقبل 
ل و ق ال ص ان ان ين ااي ت اىل ه ذه املدين ة قب ل  س ني  الرجوع اىل الوجدان والع ر  يف ك ل مش تق بلح اظ ح ال التل بق ف ن هويوضح ذلك  ، حينذاك

فان قولك ، حقيقة  هو بل يا  ليق جماز  قهواطال املشتق هنا يُ جرْ مشتق و  واقف( عند الباب فان )خربة و زيد واقفو  :مثال اخر او يفخربة  وهيعاما 
ان ه ك ان واقف ا  جمل رداالن  نع م ل و قل ت زي د واق ف قاص دا  ، حقيقي ا  حين ذاك ب ه والتل بق يف ذل ك الظ ر  واالاص ا  ذل ك ال نمن زيد واقف هو بلحاظ

 البارحة فهو جماز .
) عليه السالم ادل على ذلك فان الكفار عندما دعوا ابراهيم لعلها يةواآل ،هو من هذا القبيل ) عليه السالم (الظاهر ان كالم ابراهيم وهنا نقول:

 . احلضورانه سقيم يف ذلك التاريخ فال يستطيع  ة اىل النجوم مث ذكر هلمنظر نظر  ،االصنام يف التاريخ املعني اعظيم مشهدكي حيضر  (
كان االمر كذلك فسيكون االطالق حقيقيا وخيرج البحث عن   سقيم مشتق واجري وصف السقم على ذااه بلحاظ املستقبل ويف ظرفه ولو: اذن 

 على املراد . بااليةفال يثبت االستدالل  3التورية
 سقيم غما   االحتمال الخامس :

 .بضاللتكم  سقيم معناها اّن سقيم غما   ان 4ذكر بعض املفسرينو  
 مجاز ام حقيقة؟ سيهل اطالق ) السقم ( على السقم النف

قصد ان ه س قيم  كان قد  ااذ ) عليه السالم (فان ابراهيم؟ جمازي ام حقيقي هل االستعمال يف املقام  ه البد من البحث عن انهولتحقيق هذا الوج
على املرض النفسي هو جماز  هان اطالق لى املرض اجلسدي على حد سواء؟ اوهل السقم يطلق على املرض النفسي كما يطلق ع، فبالغم واهلم واحلنن 

وهم ، قد اطلق سقيم وقصد منه انه سقيم نفسيا  ) عليه السالم (الن ابراهيم؛  5فيكون املورد اورية جمازي التعبري اناّن و االحتمال الث نااستظهر  لوف؟ 
 .يتصورون انه سقيم جسديا 

 س ابقا  وقل ة النفس ية س ديةاجل م راضاألكث رة وج ود  ةعمي  وال خي ل باأل ،النفس ي واجلس دي امل ريضمن  -وضعا   – عمأ) سقيم (  :ولكن قد يقال 
 .فيبقى املعىن احلقيقي االعم الذهين نقللُ املوجب  لكثرة الوجود ال لكثرة االستعمال 6وذلك جلسديالو قيل هذا مريض وسقيم فينصر  اىل املرض ف

 فتأمل.
فصار حقيقة  يف املعىن االعم من اجلسدي والنفسيع فيه بكثرة االستعمال سِ وُ مث ا ُ  انه بدوا وضع للمرض اجلسدي: يقال بالوضع التعيين أي وقد  
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 ، فل م ي ُ َرد ب اللفال خ ال  ظ اهره. لك نال حيت اج اىل علق ة مص ححة و استعمال سقيم يف امل رض النفس ي حقيق ي وعليه ف ن ، االن  جنده ما، وهذا فيه
 اثبات الوضع التعيين يف زمنهم حباجة اىل دليل.

 االحتمال السادس:
ولكن هذا االحتمال هو خال  الظاهر وال يصار  ،بنظركم أي منحر  ، م عندكميمعىن سقيم هو انين سق هو انض و عالبوهذا االحتمال ذكره 

 اليه اال بدليل 
 :النتيجة

 التورية  فهو من 8بعض االحتماالت االخرى ولو استظهرنا، فالتورية منتفية 7الرابع الثالث او اننا ان استظهرنا االحتمال
 8ية على ثبوت التورية للشك يف املوضوعدالل باالفال يصح االست وانه أي املعاّن الستة )سقيم(  املعىن املراد بواما لو صككنا يف

 الى النجوم؟ ) عليه السالم (ابراهيم ةنظر  كانت  فائدة :كيف
 :يف املقام ثالث  والوجه اىل النجوم ؟ واالحتماالت ) عليه السالم (ابراهيم ةنظر  كانت  كيففائدة هامة وهي:  وهنا نذكر 

 .10ات الطرقمالعفوزان النجوم واوضاعها كوزان  على حاالت البشر ية النجومعالم ىكان ير انه   ان يكون املراد هو االول : الوجه
 ا  سقيم سيكون همع ما قاله من ان بعض حركاهتا مجرد انامنة بل ل مال لكوهنا عال اىل النجوم ) عليه السالم (ان يكون نظر ابراهيم الثاني : الوجه

ه و الت نامن  عل ى ه ذا كالم ه  م ن ) علي ه الس الم (مقص ود اب راهيمف، اافاق ا  ال كوه ذه ق د ات نامن م ع  اتح رك الكواك بو اذ االحداث جت ري ؛  حينذاك
 العالمية .منه ا و ولكنهم فهم

، ال الراباط ا قوله اّن سقيم كرتايب خارجي لفعله فقولهمث اعقبه ) وافكرية اأمليةاىل النجوم نظرة  ) عليه السالم (ان يكون نظره الثالث : الوجه
  11كذلك لكنها اورية من نوع آخر  وهذا هو موطن التورية لو كاناحواله يف املستقبل  من اجل االستدالل على اومهوا ان نظرهلكنهم  ( او انامن

 :  تمريني بحث
 ؟مص اديقها م ن فتك ون املتشاهباتب التورية صحة على ستدليُ  ان ميكن هل وهو حبثنا يف قيةيوالطر  اآليات يف املوضوعية له ا  متريني ا  حبث هنا ونطرح

 ؟ التورية صحة على واملأوالت بالتأويل االستدالل ميكن هل وكذلك
 هناك افصيال ؟ ان وبعبارة اخرى هل املتشاهبات واملأوالت من مصاديق الكالم املورَّى به؟ ام

 .وللكالم اتمة 
 مد واله الطاهرين وصلى اهلل على مح
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 عليه ليجئ معهم.


