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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
، ان هلذا السسلم لله صلور  لال   : ابل  ننهلا وهلو نلورك الولالم وقلنلاا كذب اوال؟ وصللنا ا  السسلم الر كان البحث حول التورية وهل اهن

م امللور  قرينله صيصلية خفيلة نلا للو اقلاوهي الثانية  الصورةوالوالم يف ، ليست بوذب وهي نالو اقام قرنة نوعية على نراكه فاالو  والصورة 
النر الساكس والساب  انله ينبيلي يليلل حسيسلة الظهلور وهلل هلو فهل هو كاذب او ال؟ وحنن قد ذكرنا يف ا، وراه و مل تظهر للسان   على نا
 لو كانت.بسرينته قائم بالسان ؟ واستظهرنا الشق االول وهو ان الظهور قائم باللفظ مبا هو هو  و و فظ وقرينته ؟ او ان هلقائم بال

 حول اصل البحث ماءبعض العل كلمات
 ي الشيخ الطوسي في العدة: رأ
 . 1"الظاهر نا يظهر املراك به للسان "  : وعبارته ،خالف نا استظهرناه ( العدة) يف كتابة يرى نه الشيخ الطوسي فا اان

 راي االخوند في الكفاية:
:"فملا لليل لله رهلور هلي  3نصلور لنلا ونلا عبارتلهامل 2نسلارب او نطلابق لللرأ  واملبلني يلذكر نلا رلاهره وانا االخوند فانه يف حبث اجململل

وله ق نثاله، ئن احملتفةال يرتبط بفهم السان  والسرااالمجال يف اللفظ هو امجال ذايت  انوراهره: ، ة خارجية نا اريد ننه " جممل وان علم بسرين
نلن  السلرائن ااارجيلة امللراكلو علمنا نن وعليه ف، ء نشرتك لفظي وهو نن اجملمالت السر فان ،  ال ة قروء( بأنفسهنتعا :)واملطلسات يرتبصن 

 اذ ان االمجال كما قلنا صفه ذاتية. ؛ نن خالل الروايات فان اجململ ال ينسلب نبيناو اطهار فرضا  ةنه  ال السروء وا
ونثاللله قوللله ، اريللد رهللوره وانلله نللأول "  4نللاانلله ااارجيللة  بالسرينللة:"كمللا ان نللا للله الظهللور نبللني وان علللم فهللي  وانللا تتمللة عبللارة االخونللد
فهذا املبني نأول ولونله ، ااارجية السطعية نفهم ان املراك نن اليد هي السدرة والسوة  بالسرينةلفظ نبني وان كنا تعا :)يد اهلل فوق ايديهم( فال
 .ذلك للسط  بان اهلل تعا  ليل جبسمنن اليد و وان كان نراكه تعا  ليل الظاهر ، يف حد ذاته نبني وراهر يف اليد 

 كما ذكره ، ونسول : وهو قائم باللفظ ال بالسان   ن .فظ ال بالسرائلالظهور قائم بالان  :والحاصل
 ي المحقق القمي :رأ

 ذلك. واواملشهور مل يرض 5فهانه نن الوالمقصد ا على نن  وانا احملسق السمي فانه يف قوانينه يرى اعتبار الظهورات نسصور
 في المقام  صيل هامراي الشيخ النائيني وتف

وشل  الانلا االول فهلو : الظهلور هلو احلد انلرين  ان اليلر  نلن يسول: حيث يين يف يليل البحثتفصيال نهما للشيخ النائ هناونذكر 
نللا اليللر  الثللاا فهللو االحتاللال علللى املللتولم ، او والوشلل  عنهللا لإليصللال ا  احلسللائق تسللتعمل  االلفللاو وننهللا الظللواهراذ  ؛ الواقلل عللن 
يأخللذون بظللاهر عللرف والعسللالء ن الفللا، ه فسللال:انين نللدين لمبيللد مباللة كينللار نفسللنلله كمللا يف بللاب االقللرار فللان صيصللا لللو اقللر علللى كالبظللاهر  
 -ريزاحبسلب املل –للظهلور ررضلان : الن اقلرار العسلالء عللى انفسلهم حالة واملتحصلل ؛ يلمبم بله وتلتع عليله نلن خاللله والم وهذا الظاهر ال

 .6الوش  عن الواق  واالحتاال
                                                           

 وهذه كانت نا عبارته يف آخر العدة وقد ذكر ذلك الشيخ يف حبث العام واااص وكذلك يف اخر العدة قد اصار اليه 1 -
 فتأنل جيدا   – ) نسارب أو نطابق ( - 2
 272ص : 3كفاية االصول :نع الوصول ا     -3
 ) نا ( هنا نافية  - 4
 فلعله يستظهر ننه ان الظهور قائم بالسائل والسان  نعا  فتأنل  - 5
 فالحظاكثر نن ذلك وقد ذكرنا عدكا  ننها يف كتاب ) احلاة نعانيها ونصاكيسها ( يف ضمن املعاا العشرة للحاة    راراال - 6
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فهلل هلذه ، الف هلذا الظلاهر النلوعي ، ولون لو قام الظن الشيصي عللى خلوالسان   متولحاة نوعية على املان الظوهر  والحاصل:
 نلن كون لليل مبلراك ،ان العلام عللى ولن للو قلام رلن صيصلي للفلرك ول نوعلا  حاة نوعيه وراهر يف العملوم  نثال   العامف ؟الظواهر حاه او ال 

 فلنن اريلد نلن انه ال بلد نلن نعرفله املعلر امللراك نلن احلالة: وجييب املريزا ؟فهل يسسط العام عن حايته يف العموم ،  على التيصياكليل له 
اذ ن   ؛ون الظاهر حاةفال يو نسسطا  للظهور عن احلايةفيوون الظن الشيصي بااالف على هذا املعر  (عن الواق  واص )ال (احلاة)

 يوون كاصفا عن الواق  فننه ال وجوك هوذا رن 
بلل حمالول وان كلان رنله الشيصلي عللى ااالحتالال  ابلت واملستتع به العسلالء عللى االخلر فهنلا انه مما  ( الظاهر حاةوان اريد نن ) 

 ااالف
 البناء على ما ذكره الميرزا من تفصيل :

حنتمل  كناو  ةقرينه خفي   لو اقامان املور  فنسول : يف حبث التورية  تفصيل يف نعر احلاة ونستثمر ذلك نبين على نا قاله املريزا نن وحنن 
وانا لو كان  ،كالنه عن الواق يوش   فننه ن  احتمالنا اقانته قرينة خفية العن الواق  البحث يف كاصفية كالم املور   نها فلو كان اه قد اقان

الللالف علللى ا السرينلللةومل تظهللر لنللا إن رللاهر كالنلللك كللان كلللذا ر  فيسلللال للله : و ميوللن ان تللتع عللللى املللننللله نسلللام االحتاللال فالبحللث عللن 
اال ار عللى  ترتتب، ف 7وكعواك اقانة قرينة خفية ، جمرك كعوى ذلك راكك ررينوان كان  يف باب االقرار والشهاكة ورريها  فوالنك نلمبم لك

 راهر قوله.
كنلت اقصلد   يعاقب لسذفله وان قلال ااك فانه على ذل السرينةالعني فسط  املرأة قد زنت وكان نراكه نن ذلك  زنافلو قال املور  ان هذه 

وان أقام قرينة خفية على نراكه حينذاك . واحلاصل ان املدار يف االحوام الشلرعية الظاهريلة ويف  ال يسبل ننههذا فاملعهوك العني كون املعر  زنا
 ه نعاقب عليه ام ال . فتدبر نأوانا  كونه صدقا  او كذبا   بوتا  فننه الينفعه اال يف بُعد نعرفة انه حرام صرعا  و العسوبة هو على الظاهر العريف 

 مع عدم القرينة التورية الصورة الثالثة : 
 الثالثة. صورةالله صور  ال  وقد ذكرنا صورتني وبسيت  ،هو ان ال يسصد املتولم راهر كالنهو رنا ان السسم الراب  نن التورية ذك
للكلان هنللاك   وامنللا ، عللى ذلللكة او صيصللية   بوللالم ومل يسصللد رلاهره نلل  عللدم اقانلة قرينللة نوعيللنللا لللو توللم املللور   :وهلي رة ارف االصللص 
علللى ان املللراك البسعللة اااصللة ال  ة نوعيللةان ابللاه للليل هنللا ومل يسللم علللى ذلللك اصللارة حسللية صيصللية او قرينللقللال كمللا لو ا  نللراكه  ننلله الذهنيللة 

 مل ينعسد قطعا. الثانو  ذ الظهورذه الصورة كذب بال صك ؛ اه املنمبل ، فنن
 .ن هناك قرينة ذهنية للمتولم يف عامل ذهنه ا :ال يقال

ره كل علامل لله اطل  فال تصن  له رهورا   انويا  فنن االلفاو والظواهرلعامل  نسيدات وخمصصات  ان قرائن هذا العامل ال تصلح :فانه يجاب
 به واليت ال تتسرى ا  رريهاااصة وقوانينه 
 وللوالم تتمة  فننه كذب. واال ية خارجية حىت ينعت بالصدقلاونسا  نسانية البد نن اقانة قرينة لفظية حالية: وعليه 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

                                                           

ه ، فننله يلدخل يف حبلث آخلر يف نسلأليت انولار االقلرار و بلوت الولذب نة حينذاك على كالي  ا  على كعواه وجوك قرينة خفنعم لو اقام برهانا  قطعي - 7
 .يف اقراره وعلم الساضي بذلك ونستضاه


