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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،
كتمل  وان كانتب  او اهنتا ، كوهنتا ليستب بكتمب اوضتوعا يتة ااتا بان يستددل اتا علتى زتوات الدور  كان البحث حول الروايات اليت ميكن

 .كمب زائزكنها  ول
 5((َهَذا َكِبير ه م   فـََعَله  ))قال خالف الواقع بقوله  ) عليه السالم (شبهة ان ابراهيم 

ُ ه م   فَتَعلَته   بَت   )):  ن الكترمبنص القرا وانه عليه السالم قد قال ) عليه السالم (وحيث ان الروايات قد تطرقب اىل كالم النيب ابراهيم   َكبِت
تتلَل وه م   َهتتَما ف قتتال ختتالو الواقتت   كيتت  ) عليتته الستتالم (بهة ان النتتيب املعصتتوم أر ابتتراهيم شتت عتتن فالبتتد اتتن ا تتواب ((يَتن ِطق تتوَن  َكتتان وا ِإن   فَاس 

ُهم هتما ..( ) بت: قتال  وات  ذلت االصتنام  كتان هتو التمر حط تم ) عليته الستالم (ان النيب ابراهيم ذل   بيتان اتن  البتدولتما كتان   فعلته كبت
 -وهتمه الوزتوه  .نيالفقهتا  واالصتولي بعت  وذكرها، 2يف الدفاسُ املخدلفة املفسرون هاجمموعة ان الوزوه ذكر  وتوزد يف املقام، كالاه   وزه

سنسدعرضتتها اتتن اون افتتو  فيهتتا ويف ، هتتي نانيتتة وزتتوه ، وقتتد اضتتفنا ىتتا وستتة اختترث فيكتتون ا متتو   ال تتة ع تتر وزهتتا  -فيمتتا احصتتينا 
ان هما الدقييم ليس هو يف صميم  هما اضافة اىل، ان زهة الفضال  ان از  تقييمها  لألخوةب  يبقى االار حبثا مترينيا ،  اخماً ورااً  حتليلها
فائدة ان  اتنعم بقية الوزوه هي ذو ، ح  االعضال بالدايل و املطلوب ان همه الوزوه يفيان بالغر   3ن وزهنيان زهة اخرث ؛ إذ احبثنا 

ُية  كما ال خيفى  يف حد ذاته   زداً  وهما اهم والكالاية الناحية الدفس
 خالف الواقع ) عليه السالم (ثالثة عشر وجهاً محتماًل للجواب عن شبهة قول ابراهيم

 هو من الكذب الجائز للضرورة  ) عليه السالم (ابراهيم  كالمالوجه االول :  
، اهت  العااتة بنتوا علتى ذلت  العديتد اتن افسترر و  ،هتو كتمب زتائز للضترورة ) عليته الستالم (ذكتره ابتراهيم  اتا ان ه االول فهتوااا الوز

، قتتد كتتمب  ال تتة كتتمبات وهتتمه احتتداها ) عليتته الستتالم (هيم ابتتان ابتتر  ) صتتلى اهلل عليتته وآلتته (واستتددلوا عليتته بروايتتات نقلوهتتا عتتن رستتول اهلل 
خبتتالو العتتدل  –بتت  خيدلتتف بتتالوزوه واالعدبتتارات  اقبحتته ذاتيتت لتتيس والكتتمب، رر يف كتت  الضتترورات هتتم واملهتتم  تتاتتالا االان  اىل اضتتافة
ذلت  الفستاا االكت   ) عليته الستالم (ابتراهيم    قواه،  فكي يتدف ان قب ) عز وز  (ب ان قبح ال را باهلل تعاىلقبح الكم واين –والظلم 

 .4طر اىل الكمب ا ائزاض باهلل العظيم  واالعظم وهو ال را
) إال ان ال تتيا الطوستتي يف الدبيتتان ازتتاب بتتان تلتت  الروايتتات ال ستتند ىتتا فتتال تكتتون اعدتت ة. اضتتافة اىل ان  تتويز الكتتمب علتتى االنبيتتا 

 . الكالم مولو للضرورة يسدلزم سلب الو وق بقوىم يف كافة اسائ  العقائد واالحكام. وحم  حتقيق ذل  عل عليهم السالم (
 ةرف االحتمال ضمن قراءة شاذ  صِ كالمه ) فعلَّه ( وليس ) فـََعله ( فهو لِ :  يوجه الثانال

ُ   القرا ة الصحيحة ان اعوث   وااا الوزه الثاين فهو ُهم هتو اتن  :  أر، هم ( ليسب هي القرا ة املعروفة وامنا هي ) ب  فعل ه  كب لع  كبت
 ، كمتا تفيتد االحدمتال يف صتورة  للصتدق والكتمب  عندئتم   ال اوضتو فت يف صتورة   يرتزتوكما هو واضح فتان لعت  تفيتد االن تا  وال ،فع  ذل 

 صتحة خصتو  يف والنقتاب ،يف تعتدا القترا ات النظتر عتن النقتاب ابت    قطت  ، وانها املقام ، واالحدمال العقلتي اوزتوا  ابتب ، وات  اخرث  
 .ايضاً  ذاته حد يف ا واب هما تقييم ان البد ، القرا ة همه ووروا

 الفاعل  ) فـََعَله ( محذوفالوجه الثالث: 
                                                           

 33سورة االنبيا  : آية  - 1
ُها - 2  كما ذكر ان تفاسُ العااة بعضها ايضا  ،كمجم  البيان والدبيان وامليزان والصايف وغ
 ب  اكثر ، وهي اليت تدور ادار ) الدورية (  - 3
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وستيكون املعت  ) بت  فعلته ( والفاعت  حمتموو : هكتما اآليتةواعه سدكون ، وااا الوزه الثالث فهو ان املقام هو ان باب حمو الفاع  
ُهم هما ( كجملة  ) عليه السالم (براهيم ا قال مث ،ب  فعله ان فعله او فعله شخص اا  اسدلنفة.: ) كب

اتت  قطتت  الكتتالم وحتتمو الفاعتت  لكنتته كتتمب   بانتته في تتك  عليتتههتتو كبتتُ االصتتنام  لقولتته ) فعلتته ( ان الفاعتت هتتو م املدتتوه  ان :  حلاصتت وا
مما افاا اعت   م ان  انيهما فاع  االوىل،ه  و  دت  فتَ  بني مجلدني ) عليه السالم ( قد ااج النيبان إذ ؛ وهما هو اوطن الدورية ، ذل   وتقديره اليرا

 .هرا غُ اراا باطنا ظا
  عن ) فـََعَله (.الوجه الرابع : االضراب 

ُهم  :قتال يف كالاته  اضترب  مث عنداا قتال ) بت  فعلته ( ) عليه السالم (وااا الوزه الراب  فهو ان ابراهيم انته  ووزته الفترق، ما ( هت) كبت
 لإليهتتامعتتن ا ملتتة االوىل االضتتراب فيقتتال  –والتتمر نضتتيفه  –وااتتا يف الوزتته الرابتت  ، بوزتتوا فاعتت  اقتتدر حمتتموو  لدتتزمي  يف الوزتته الثالتتث 

وانتب ال تريتد ذكتر الواقت  يف ا تواب متمور اتا فدقتول زتا  ،   هت  زتا  تيتد : ويوضح ذل  يف العرو ان احدهم لو سلل فقال ، والدعمية 
واقصواا التواقعي هتو ، اب عن زا  هو االضر  يقيقإال ان املقصوا احل ،  قد زا  وذهب اً فيدوهم السائ  ان اقصواا ان تيدذهب تيد ، 

  .وقد اسدعملب هما االسلوب 5تيد هبذ
 الوجه الخامس : المجاز في االسناد 

غايتة االاتر  اىل املباشتر اىل الصنم صحيح اذ يصح ان يسند الفع  للسبب كمتا يصتح ان يستند فعله ()  نسبةطيف وهو ان لوهما وزه 
كتتان هتتو املباشتتر لدحطتتيم االصتتنام إال ان الستتبب التتمر حركتته  وان ) عليتته الستتالم (ذلتت  ان ابتتراهيم ؛  اايكتتون اتتن بتتاب ا تتات يف االستتن انتته

 لقيااه بكسر االصنام الصغارغاضه ذل  فكان سببا لوافعه لمل  هو وزوا الصنم الكبُ وكونه اعبواا ا  اهلل تعاىل ف
ويوضتتح ذلتت  عرفتتا ان شخصتا لتتو احستتن اىل آختتر فقتتال ،  لإلستناانستتبة صتتحيحة اصتتححة هتي الفعتت  اىل الستتبب  ةنستتبواحلاصت  ان 

ُا هتو اتن علمتمل وربتاين واربتمل علتى خداتة النتا   اليت  ن اليت  امنتا التمر احستنفقتال االول انتمل ا احست إلحسان  الثاين له ززاا اهلل خ
 هما كالم صحيح .فواالحسان اليهم 

نتتدر بتت  فدحهتتا قائتتد ا تتي  وانتتا ز: فقتتال  القلعتتة فدحتتباروعتت  واشتتجع  اذ اتتا : وكتتمل  لتتو قيتت  للبطتت  التتمر فتتدح احلصتتن والقلعتتة 
 .لصحة اسناا الفع  للسبب والعلة الطولية فانه صحيح عنده .

) عليتته بتتان ابتتراهيم  -الكالاتتي  علتتى ذلتت  املبتت    – القطتت  هتتيوقرينتته ا اتيتتة  ،يف حتتد ذاتتته هتتما الوزتته صتتحيحويف اتتورا البحتتث فتتان 
لئال يلزم  وسائر اا ينقلونه عن اهلل تعاىل   يف بعثدهم وارساىم ي ك اا إذ ان االنبيا  ال يصدر انهم ؛ وال  وت له ذل  ال يكمب  السالم (

 . فدلا ان ذل  نق  الغر  
 المجاز من حيث الشأنية  6الوجه السادس:

هتتو وان كتتان الفعليتتة فتتان ظتتاهر ) بتت  فعلتته ..( ال تتلنية يف قبتتال  يقصتتد بتته ) عليتته الستتالم (هتتو ان كتتالم ابتتراهيم فوااتتا الوزتته الستتاا  
 حتطتيم بقيتة االصتنام) لو كان هما الصنم يعق  لكان ان شلنه ان يفع  ذل  الفع   بان يراا: اً  وت  يصح ان يقصد به ال لنية الفعلية ولكن

تانتة ر كمتاالت املرزت  اتن احللتم وال   استدجم وكتمل  والعدالتة و...شترائ  املرزعيتة اتن االزدهتاا  اسدجم   لوعرفا ان شخصا ويوضحه ،  (
ُها فيمكن ان ي ار اليه ويقال  للمرزعيةقد تصدث  ارز بالفع  ال انه  مل ان يكون كانه ان شلنه مبع   ( ارز  تقليد) انه : والوعي وغ

وذهتتب  ) زتتا  العتتريس ه بتتتاصتتدقائه قتتد يعتت ون عنتتفتتان اا تته و  للتتزوان واهيتتل ويبلتتس ستتن التتزوان ويرونتته زتتديراً  وكتتمل  ال تتاب عنتتداا يكتت 
 .وهما اسدعمال اارن قاصدين زا  المر ان شلنه ان يكون عريساً (  وهكما ... العريس

 الشرطية رافع للكذب  في التعليق 7الوجه السابع:
                                                           

 اذ كان اوزوااً ان البداية فلم  ي  ليمهب - 5
  وهما وزه نضيفه ايضا للوزوه االخرث - 3
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ُهمب  و ه واملقدم ،أر هي قيد له ر يف الروايات وهو ان ا ملة ال رطية ) ان كانوا ينطقون ( ارتبطة باملقدمو وهما الوزه امك ، فعله كب
: واحلاصت  .فعت  فع  الدحطيم على النطق وحيث ال نطتق فتالل اً واعه فيكون املقام تعليقلكالم ، ان مجلة ) اسللوهم ( اعرتضة يف افوان مث 

ُ ه م   فَتَعَله   َب   ))ان هنا مجلة شرطية اعرتضدها مجلة ان ائية ) اسللوهم ( وليسب مجلة محلية   ة شرطيةمث مجل ((َهَما  َكِب
 النفي للنفي ال االثبات لالثباتالوجه الثامن : المراد 

ُهم ) ان  فاملقصوا، وهو ان املراا هو ليس ا ملة اال ابية ب  ا ملة السلبية  ُ ( ب  فعله كب  همهو انه حيث ال ينطقتون فلتم يفعلته كبت
 ،يكون املورا ان املعاري  وان اقام الدبكيب واعه   وال ينطقون ب  ا يفع  ، نطقوا وقديريد ان يقول فع   ) عليه السالم (ال ان ابراهيم

   فلزابتتههتتمه العمتتارة  أأنتتب بنيتتببتته فقتتال  استتدهزئاان يستتدفهم احتتدهم ويوضتتحه عرفتتا لتتو ان اهندستتا قتتديرا بتت  عمتتارة شتتاهقة واراا 
بت  الكتالم هتو اتن بتاب االلتة الدنبيته واالميتا  وهتو انت   ،ليس املراا قطعا هو االخبار احلقيقتي فانه ، ! ببنائهاانب ان قام  ال ، ب  املهند 

 فإن هما هو املفهوم ان همه ا ملة عرفاً ، ان قام بمل  ( املهند  ) لسب الباين وانمل انا 
ُهم ا  ) عليته الستالم (ويف قضية ابراهيم ئيتا فيكتون املعت  كنا ،الدكستُ لعتدم نطتق هتمه االحجتار الصتما يقتم بفانته اتن الواضتح ان كبت

 . سبقي  كما ار وان باب املع
 ) عليه السالم (الوجه التاسع : المراد من كبيرهم ابراهيم 

ُهم نفتس ابتراهيم هتو ستيد االشتيا  املخدلفتة  ) عليته الستالم (فتان االنستان والنتيب ) عليته الستالم (وااا الوزه الداس  فهو ان املراا ان كبت
 8.قطعا كبُ القوم بقول اطلق () عليه السالم وابراهيم، واليت هي ااىن انه 

 هو من باب االلزام  ) عليه السالم (الوجه العاشر: كالم ابراهيم
 ألولئتت امازجتتة واملنتتاظرة مبتتا الدتتزم بتته يف اقتتام  كتتان اتتن بتتاب االلتتزام للخصتتم ) عليتته الستتالم (وااتتا الوزتته العاشتتر فهتتو ان كتتالم ابتتراهيم

 مههت  إلان ان كبُ االصنام هو  على اعدقااهمو  التم  للقوم على ابناهم    امه ا ملة كدفري د تكلمق ) عليه السالم (ابراهيم أر ان ،نيامل رك
اذن فهو الفاع  حستب اتا  ( كان اعلقا برقبده الفل )  وخاصة ان القدوم هو الصنم االك  الدكسُ والدحطيمب القائم نلب وابان يقر  ملزاهف

ُ وبعبارة اخر ملا رضي ان ي علق الفل  يف رقبده وي دهم بلنه كاسر االصنام!  هاً وكان الت  تعدقدون ان قدرته ولو ا يكن الفاع   م فيما هث فعله كب
 . هيدهت  بإلعلى اعدقدكم  يلزاكم وبنا 

ُا يف اماورات العرفية  ويف اائرته حبسب االلزام :اذن  فالكالم صحيح وهو زار  كث
 وللكالم تدمة 

 الطاهرين مدوصلى اهلل على محمد وال مح
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