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

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
وذكرنما ان هم ا المسمم  يمه ، تكلم خمال  اماهر ممن كالممهلو اراد املم وكان الرابع منها ما، اربعة ااقسام سبق ان للتورية

 : صور ثالث
ال  -أي السممامع  –انممه  -أي املممتكلم  – لممو اقممام املممتكلم قرينممة نوعيممة إال ان السممامع ع يفهمهمما مممع علمممه االوىل ممما

اقمام املمتكلم قرينمة يف الصمورة الاانيمة وهمي مما لمو الكالم كم  الكمالم ولكن ، وذكرنا ان ه ه الصورة ليست بك ب، يفهمها
  مخسة. ا  مور أوذكرنا ، د حتميق ذلكوكنا يف صدهبا السامع  ه  ه ا ك ب او ال ؟ شخصية وخفية وع يعلم 
 هل الظهور تنجيزي او تعليقي او واقعي؟ : االمر السادس

الشخصمية اففيمة وع المرينمة  أقمام مان ممن ه  ان املمال  يف الظهمور همو الظهمور الفعلمي التنايماي او الظهمور التعليممي؟ 
اهممور  علممي لممدم السممامعني  ممان الظهممور الاممانوي ع ينعمممد عنممدهم لعممدم علمهممم هبمم ه  لكالمممهيطلممع عليهمما النممو   لممي  

 همم ا  - وال اهممور  علممي لممدم النممو  هنمما - لممو قلنمما ان املممال  يف الصممدذ او الكمم ب هممو الظهممور الفعلممي : ومعممه، المرينممة
الكممالم املممورهم بممه
اهنممم لممو االعمموا علممى حالممة املممتكلم : اي ،واممما لممو قلنمما ان املممال  هممو الظهممور التعليمممي، باسمميكون كمم  (1)
همو   أيهمماه الامانوي للواقمع  يكمون صمدقا.  كمان الكمالم مطابمما بظهمور  تاما  منعمدا  الظهور الاانوي  لوجدواوقرينته افاصة 

 املال  يف الظهور؟ 
وامنمما الظهمممور الممم ي هممو املمممال  يف احلكمممم ،  هممو تعليممممي وال تنايمممايان الظهمممور الهممو  –اممماهرا  –ان احلمممق : وجوابــ 

  .وهو املمسم هلما وعليه املدار واليه املرجع، هو الظهور الواقعي -بالصدذ او الك ب 
 : توضيح ذلك

،  كمما انمه صمفة للفمف نفسمه كم لك الظهمور حمال الظهمور كلمال المن ه  مان ، (2)ان الظهور صمفة قائممة بماللفف نفسمه
 نرم ه  هو ااهر او ال؟ان هو هو و  ه  البد من مالحظة اللفف مباوعلي

ب  املمال  ، ان املال  ال ه ا وال ذا : ه  املال  يف الظهور هو املتكلم او السامع ؟ وجوابه: وبتعبري اكار بسطا نمول
إال ان  ،السمامع واملمتكلم لمه ممن اهمور ذاه لمه اضما ة اىل نعمم اللفمف مبما، (3)همو همو  اللفمف نفسمه مبما الظهور هو حماليف 

 صممفة عارضممة لممه واضمما ية حيمما اهنممابالنسممبة اىل ديممد  ألبمموةا هممو كممما  ،همم ه االضمما ة ليسممت ممومممة ذاتيممة لممنف  الظهممور
 .وليست مموهمة ل اته، عك  املضا  احلميمي

                                                           

 يف ما  ما لو قال لي  أيب هنا مشريا  إىل نمطة خاصة، من وراء الباب. (1)
 بسبب عملية الوضع  (2)
   هو اللفف بنفسه لفف وال ف ومتلفف له واملال : ان لدينا (3)
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امردا للمعما  االخمرم وهم ا االقتضماء تمارة يكمون اماردا ، للداللة علمى املعمى (1)اللففهنا  اقتضاء يف : وبعبارة أخرى
وتممارة اخممرم اللفممف ال اقتضمماء ذاه لممه ، وتممارة اخممرم اممرده هلمما لممي  تاممما بمم  تبمممى حمتملممة ايضمما  هممو امماهر، تاممما  هممو نمم 

 .(2)اجملم ومااله 
ان الظهمور : او ان نممول، وكيفية يف اللفف لو االمع عليهما السمامع ل لمب علمى انمه ارادتمه ان الظهور حنو   :والمتحصل

انتمال السامع اىل املعى لو علم بالوضع او المرينمة  يكمون لمه اضما ة للسمامع إال اهنما  (3)صفة يف اللفف حبيا يمتضي ل اته
 كما هو احلال يف العام  انه ااهر يف العموم وضعا وال دخ  لفهم السامع أو السامعني وعدمه  يه. ل اته غري ممومة
صممورة التوريممة المم  يف والنتياممة سممتكون ، للخممارو والواقممع الممواقعيابمممة الظهممور اللفظممي مط  ممان املممال  سمميكون: وعليــ 

وهمو مما همده يف التكوينيما   بوجمود المرينمة ثابمت متلممقالن الظهور المواقعي الامانوي ؛ هي انه صدذاقرتنت بمرينة خفية 
كما لو امست   –ن مشوشا  وغري واضح ل اته ايضا  ان السهم ذاتيهة اإلشارة إىل جهة، ولكن تارة نف  اجتاه السهم يكو 

ولكممن تممارة اخممرم يكممون اجتمماه السممهم واضمملا  بنفسممه إال ان العممني ال ؤيمماه لعممدم وضممو  يف ر يتهمما لممه لظممالم أو  -مالحمممه 
 عشوة أو شبه ذلك.

 ؟الصدق والكذب على تعريفهل المدار على العرف او 
صمدذ عنواهنما أو صمدذ تعريفهما؟ ضوعا  احكام الشار  ه  املال  انه يف مو : وهيواىل هنا وصلنا اىل نمطة جوهرية 

املراد من الظهور الواقعي  وانكلمة الظهور والتدقيق  يها   تعريفهما وحتلي  حتلي  ه  املدار ،(الصدذ والك ب) في املمام: 
مفمردة الصمدذ والكم ب ه لمنف  و همماو ان املدار هو الرجمو  اىل الم هن العمريف ومعر مة ارتكماده  أو التناياي أو التعليمي؟

ا معنمموان الصممدذ والكمم ب بنفسمممه  انممه قمممد يمممال ال حاجممة للتعريممذ واملممدار يف ذلمممك هممو؟ وب مما النظممر عممن تعريفهممما 
 وصدقهما وعدمه على التورية ماال ؟

ق، لتمممدقي يكمممون املرجمممع التعريمممذ وا حتمممريواوالظممماهر ان املرجمممع همممو العنممموان ال تعريفمممه، اللهمممم إال لمممو اختلمممذ العمممر  أو 
 وللكالم تتمة  .والظاهر ان العر  متلريون أو خمتلفون يف صدذ عنوان الك ب على التورية

 وصلى اهلل على محمد وال  الطاهرين
 

                                                           

 واحلق األول. ،الوضع على رأي أو التعهد على رأي أو ذا  اللفف نفسه على رأي ثالاإما منشؤه  (1)
 وينمسم اىل جمم  ذاه وعرضي: اما الم اه  كمما يف املشمرت  اللفظمي وامما العرضمي  كمما لمو ع يكمن اللفمف بنفسمه جمممال  إال انمه بللما  وضمع (2)

 حتول اىل ذلك. وهل ا تفصي  وأخ  ورد يرت  لبلا اجملم  واملبني السامع واملتكلم 
 على الرأي املنصور. –أي بعد وضعه  (3)


