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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
فهاا  االةلااة  ولااو كاااا كااابا  وضااوعاعليااه زاااو و؟ااوو    اطااالا الالاااب كاااا الب اال حااول الالاااب هاا ال واذااه هاا  هااو كاااب ح ي ااة ام

  نصرفة عنه ام ال  
وامناا اطاالا الالااب علياه ، اا الالاب ه ال ليس بالاب واقعاا –وبطرا خمتلفة  –وجوها ثالثة  ؤةاها لالك ذكرذا يف التن يح املوضوعي 

وا ا الوجه الثالل فهو  ا ذكره السايد اواوئي وهاو اا الالااب ها ال يف ، وقد  ضى الوجه االول والثاين، هو  ن باب املساحمة واجملاو باملشاكلة
 ولاا فاذه ليس بصاةا او كاذب وقد  ضت ك  هاه الوجوه ؛ بعض اذواعه هو اذشاء فهو قسيم اورب 

 داللة ومرادت ثالث وحكاية التحقيق: في القضايا:
وجااه وكااالك سايظهر ، الثالال الوجااها ذكااره السايد اوااوئي أ  علاى و نااه يظهار وجااه اااالالنا علااى  ا، وهناا   يااد ق ياف ولفصااي  ولوضايح

بالاا   اان يتعلااف إذ صااوم  اان جهااة اخاار  ابالغااي و الواقااه هااو ق يااف لب اال  نط ااي  اان جهااة و يف وهاااا الب اال  (1)علااى الوجااه الثاااين اإليااراة
ا اا الب ال املطارو  ، (3)ةة اجلدياةااالساتعمالية واالر  اةةاالر  :اا هناا  ذاوعني  ان االراةة (2)فاذاه  ان املعارو  يف علام االصاول، والداللة اإلراةة

 العلمااني  ااه اضااافةالب ثااني يف وسااند   ، (4)يف املنطااف فهااو اا ةاللااة اللفاان علااى  عناااه إ ااا اا لالااوا ذاليااة )أ  لالوينيااة( وا ااا لالااوا وضااعية
 ن ول: ف، الص ي ة يف امل ام النهائية وذلك للوصول اىل النتيجة عليها

   :(5)وحالاية م لوجد ةاللة واراةةاا يف ك  كال
 الداللة: -5

الداللاة  أم قلناا اا  (6)علاى املعااين بااانالادل فااظ االل فاهنا غا   رنناة بال صاد وال بااإلراةة، ساواء أقلناا ااا ا ةاللة االلفاظ على  عاذيها 
ة بني اللفان واملعاو و نهاا  لعييين مث بعد ذلك حصلت الع او لقد وضه ملسماه بوضه لعيين ثالً لفن جدار واا هي بالوضه واجلع  واالعتبار 

   .واا مل يالن الالفن قاصداً  ريداً نت   الاهن  ن اللفن اىل املعو ي
 ارادات ثالث: -6

 فهو االراةة، واالراةات يف امل ام  تعدةة:  (7)اجلملةال ضية و وا ا اال ر االخر املوجوة يف 
 .يف ذهن السا ه ألركاا ال ضيةو والتصور ا ائت قلت اراةة اجياة املعوا ،ر  االخرة املفهوم يف ذهن الطاراةة اجيا -أ

بالنسابة  إذعاذاهأ  اذاه يرياد ، ا الطر  االخر مبضموا كال اهيريد اا يصد   فاذهاا عند ا يتاللم سذراةة اجياة التصديف وذلك اا االا -ب
   .احلالمية بعد لصورها

 للواقه كال ه مبطاب ة  ضموا   واذه بدوره  اعن اللمتصديف املتالسا ه بةة لصديف ارا -ج
عنااد ا ذااتاللم  ااه الااا  فمراةذااا هااو لصااور  ااا ين اا  اليااه مث التصااديف بااه مث لصااديف السااا ه باااا املااتاللم  صاادا و عت ااد مبااا  واحلاصاا : اذنااا

                                                           

 ف د ذكرذا ساب ا الوجه الثاين لالننا مل ذبني وجه اإلاالال عليه.  (1)
 وهو  ن  باةئه التصدي ية (2)
 وقد اختلف يف لعريف االراةلني وال زال ههنا لب ثه. (3)
 الية بن و العلية أو االقتضاء.عرب بعضهم بالداللة الع لية والطبعية واللفظية، وميالن إرجاع األولني إىل الا (4)
 مي  اخ ا بني الالاب جدا وه ال.وك   ا سناكره االا هو   د ة لفرو العناوين الستة املتداخلة كما اا ك  قيد  ن ال يوة يفرو به بني العناوين املختلفة حىت يت  ف الت (5)
 وروكوا الداللة ذالية واا االلفاظ بطبعها لدل على املعاين ليس مبنص (6)
 اذشائية  أمكاذت اخبارية أسواء  (7)
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 ، ي ول
 هو الحكاية -4

 .، كما  ضى أيضاً ايتااقد لالوا حال -سبف بياذه كما  –إذ لوجد يف ك  كالم حىت اإلذشاء حالاية 
 المعلم، المورِّي، الكاذب جداً أو هزالً ، الغالط، : النائمالستةعناوين ال

، وحما  الصادا والالااب أو احلالام باحلر اة املساللة يتان ح  وضاوعبعضاها عان الابعض حاىت  لشاخي  فاواراولوجد ساتة عنااوين الباد  ان 
 وهاه العناوين هي : 

 الالاذب ه ال  -6  الالاذب جدا -5  املوّر  -4  املعلم -3 الاالط -2  النائم -1
   .وخاصة يف التورية والالاب ه اليف املوضوع واحلالم سنتعر  على سر اختال  الف هاء بشدة  فإذنااكره  ن قلي  و و ن خالل  ا سن

 العنوان االول : النائم 
الا ؛ –ساواء كاذات ذالياة او وضاعية  –ساتوجد يف ذهان الساا ه  (الداللاة)ة )وياد قاائم( فااا ا ا العنواا االول فهو النائم فاذه لو قال مجلا

يف ذهان  بالتصاديفالتصاديف  والالتصديف  والمل يرة اجياة التصور  إذاراةة  أيةولالن ال لوجد للنائم ، ذهن السا ه سينت    ن اللفن اىل املعو
  .فتدبر، (1)الفاع  ال بل اظ الفع  بل اظ امل امكما اذه ال حالاية يف ،  وال إراةة حيل ال قصد للنائم ،السا ه

 العنوان الثاني: الغالط 
ورية قاساام صااه الاااالط وذلااك اا الداللااة التيناات يف يف الاااهن لااو لاللاام باا ال حمالااة الداللااة االوليااة كااالك  وجااوةة واملعااو( فاااا الاااالط)وا ااا 

فااا الااالط قاصاد و رياد للمعااين الثالثاة  ان  ؛ صبها خاطئااة كالك  وجوةة واا كاا ةراو ن جهة اخر  فاا اال، الستةبني العناوين   شرت 
أو اا  املعاو امل صاوة  ان قبلاه الصااةر  ناه عانامللفاوظ  التعبا  بااللفنيف هاو إال اا اوطال ، بالتصاديفوالتصاديف  والتصاديف اراةة اجياة التصاور

  ائت ف  : اوطل يف التطبيف.
 م العنوان الثالث: المعلِّ 

 وهناا كاالك لوجاد الداللاة التصاورية وهاي واضا ة فااا املعلام عناد ا ي اول )وياد قاائم( فااا، الل فهو املعلم يف   اام التعلايموا ا العنواا الث
 ،سواء كاذت الداللة ذالية او وضعية، ت اش املعو يف الاهن ال غبار عليهاذ

ولالاان االراةلااني ، ساابتها احلالميااة يف ذهاان امل اباا و اان جهااة اخاار  فاااا للمعلاام اراةة يف اجياااة لصااور ال ضااية  اان  وضااوعها وحممو ااا وذ 
وايضاا فاال ، علاماملفاا املعلم ال يريد لصديف التلميا واذعاذه بالنسبة احلالمية كما ال يريد لصديف التلميا بتصادي ه أ  ؛ االخريني غ   وجوةة

اىل  اكوذااه طري ااو اللفاان  رآليااة اللفاان فااال يالحاان  بن ااو املوضااوعية إىلينظاار  فاذااه حالايااة يف امل ااام وذلااك اا املعلاام عنااد ا يااتاللم  اااه اجلملااة
 .(2)اوارج

 (4)العنوان الرابع: الموّري
ُبيـَرَهمف )ولنبدأ بل ثلاة  الادار بعاد  ربّ لاو جااء ااخ  ووقاف علاى البااب فسالل عان وجاوة  وكااا (4)(فـََقـاَل ُِنِـّي َسـُقيم  )و (قَـاَل بَـ ف فـََعلَـَك َِ

ولالان ها  ، فاملشاهور ي ولاوا اذاه لايس  ارام -أ  يف هااه ال اوياة أو الن طاة اواصاة  –فعاال فلجياب باذاه لايس هناا  اً وة وجا وكااطرقه الباب 
وخاااارج والاارأ  االخااار اذاااه لااايس بالااااب  وضاااوعا ، هااااا رأ ، قاااد يالاااوا واجبااااً كااااب جاااائ  و   أ  اذااه  ولالناااه لااايس  ااارام ا وضاااوعكااااب هااو  

                                                           

 وهو اللفن والالالم ذفسه. (1)
مبضااموهنا للطالااب فيالااوا  علمااا للعلااة املاةيااة  فاااا املعلاام يف   ااام التعلاايم والتمثياا  اليالااوا حاكياااً وال جنبااة لل الايااة يف كال ااه، ذعاام لااه اا ةالااي أيضاااً باااا  تااار األ ثلااة الاا  لفيااد (2)

 صورية وأحالا ها يف الوقت ذفسه، وذلك كاا ميث  للمبتدأ واورب با)التسلس  حمال( ليفيد هاا املطلب أيضاً.واملضموا وللعلة ال
 والتورية  ل ةقيف جدا وفيه  عركة اآلراء بني الف هاء، وسر ذلك يالمن يف قلي  ح ي تها. (3)
 على  ل يف اآليتني الالرميتني. (4)
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 ختصصا عنه
علااى املعااو  وجااوةة يف كال ااه لالوهنااا اجلااا ه املشاارت  كمااا ذكرذااا وهاااا  ااا ال ااااالال  اللفاانتاللم فاااا الداللااة يااعنااد ا فاذااه  املااور ا ااا يف و 
اا املااور  اراة اجياااة التصااور يف ذهاان االخاار كمااا واراة لصااديف الطااارا باملضااموا وايضااا اراة  راةات فهااي  وجااوةة بثالثتهااا وذلااكاال ا اااو  ،فيااه

قصاد املاور  مل يتطاابف  اه  ااهاي  إال اا املشااللة، وايضا احلالاية ثابتاة يف امل اام، بالك املضموا –ور  أ  امل - لصديف الشخ  بتصدي ه
ال صاد مل يطااابف االراةة واحلالايااة والداللااة ولاالك ذكرذااا يف االاااالال الثاااين أ  اا ، صاادا بااهأراة اا ياىل ذهان السااا ه و  أحضاارهاملعاو الااا  

  .وسيليت  ا فيه ب هو ال صد عيار الصدا والالا  ال اااذه قد ي
 العنوان الخامس والسادس: الكاذب جدا والكاذب هزال 

 ، الالاذب ه ال كيما يتضح وجه الفرا بينهماحال ذاكر الالاذب جدا اوال كم د ة لبياا  وهنا
، ةه هاو خاداع الطار  امل ابا الالااذب جادا  اراألا وكالك الدالالت الاثال    ت   ة فيها ا الالاذب اجلاة فاا ةاللة اللفن على املعاين 

، ايضااواحلالاياة  وجاوةة ، بتصادي ه هاود لصدي ه بااتتو  وكاالك لصادي ه يريد اجياة املعو يف ذهن امل اب  ويري يف   ام اجلدأ  اا الالاذب 
اذااات ذكاااي( يف   اااام )ف وامناااا الالاااالم يف الالااااذب ا ااااول فاذاااه عناااد ا ي اااول يف  ثالناااا السااااب، ولالااان عملاااه حمااارم باااال ذ ااااش ولااايس الالاااالم هناااا

اقاام  الثاايناول  ت   تاني ألا ا اليساتا ولالان االراةلاني االخاريني ، االوىل  وجاوةة ايضاااالراةة امل ا  فاا الداللة  وجاوةة وكاالك أو االسته اء 
 اباا  باااا املااتاللم  سااب الفااري ال يريااد اا يصاادا السااا عوا بالفعاا  اا  اان خاطبااه هااو ذكااي كمااا ال يريااد اا يصاادا امل ه لااهال رينااة علااى 

 ،  صدا مبا ي وله
 وحالاية واقعية بالنفي باإلثباتاية ظاهرية الح :لوجد حالايتاا  تعاكستاا قد أارذا إىل اذه اذت ذكي فاذه يف  ث وا ا جنبة احلالاية 

فها أو  علو اا بالصادا فاهنا فع  أو صفة واملنَشل  ا  وَجد فاال زاال لتاوهم وصااا   ياس الصدا والالاب ليست هي االراةة  وقد سبف
حالااايتني ظاهريااة بااني فاذااه قااد مجااه   اوحاااً أو  سااته ءاً  لاايس كااالك ملاانوالااا  ي ااول )اذاات ذكااي(  ،احلالايااة والالاااب، ولالاان  اادار ا علااى

   ،فهو صاةا وإال، واا جعلنا املال  كال احلالايتني فالاذب ايضا، الظاهرية فهو كاذبوواقعية فاا جعلنا املال  يف الصدا والالاب احلالاية 
 نتيجة اخرى: 

وعليااه  أو العااريف املتشاارعي واملعااواملنط ااي  العلمااي أو لااه اطالقاااا و عنياااا: املعااو و سااب هاااا الت لياا  ساايظهر لنااا اا الالاااب يف الواقااه 
   وللالالم لتمة الشرعي والعريففه  يريد الالاب العلمي واملنط ي او  أخاه الالاب  وضوعاً حلالمهفاا الشرع عند 

 محمد والك الطاهرين لى اهلل علىوص


