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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، كالصالة كالسالـ على دمحم كآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، كاللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، كال حوؿ كال قوة إال ابهلل العلي العظيم
ِّمقوِّماتِّاالستنباطِّومبادئوِّوشروطو

ِّيتوقفِّعليهاِّاألصولِّمسائلِّمنِّعلمِّالكالمِّاجلديد
، كمػػا اف هنالػػم همث اف هنالػػم اسػػائ  اػػن علػػم الدػػالـ افديػػد، يلوقػػص عليهػػا علػػم األئػػوؿ يف الد ػػ  اػػن اسػػائل

افديد بوجػه آخػر كبن ػو آخػر أك أثػ  حب هػا اػن جديػد بقػوة   الدالـد حب ها يف علم اسائ  ان علم الدالـ القدمي جتد  
خائػػة كاف بعاػػها قػػد أشملهػػا علمػػات األئػػوؿ امللػػتخركف  ظػػران ال لفػػات  ،سػػليعابكبػػ ة دمػػا يسػػلدعي حب هػػا اػػن جديػػد اب

 ااثرهتا يف العقود األخ ة اسلدعت ضركرة اسليعاب حب ها ان جديد. كلدن   ،احلاجة إليها يف أزانلهم
 كصادخليػػة الااػػافحدي ػػة  –كهػػي اسػػتلة قدظمػػة فقػػو كهػػيل صاللصػػوي    ثالثػػة انهػػاكسنشػػ  يف هػػلا الب ػػ  إ  

كصكػوف  ر هلا سابقان إال املقػدس االردبيلػي فيمػا  علػمش  كهي استلة حدي ة هااة جدان كمل ي   كاملداف يف عملية االسلنباط 
ك سػػبية الواقػػحل كاحلقيقػػة ك سػػبية النصػػو  اللغػػة ك ص سػػبية كااػػا ا ػػ  أحدػػاـ الشػػريعة بن ػػو القاػػاة احلقيقيػػة أك ا ارجيػػة  

 فلنبدأ ابللصوي  فنقوؿل ،فنوكلها ملظاهنا   ك ظائرهااملعرفة
ِّقأنواعِّالتصويبِّبلحاظِّادلتعل ِّ

 إ  األقساـ اللاليةل بل اظ العلَّقه اف اللصويت ينقسم
ِّالتصويبِّيفِّادلوضوعاتِّالصرفة

، فم الن لػو اجلهػد كاقعان ثبوتن اللصوي  يف املوضوعات الصرفة، بدعول اف اجمللهد كإف اخطت فيها فهو اصي   -1
علػػى ابػػت اللصػػوي  يف  –   إ  اهنػػا للمشػػرؽ ككا ػػت للمغػػرب اػػ الن، فػػاف ئػػال ه ئػػ ي ة ألهنػػايف جهػػة القبلػػة، فوئػػ

ِّالص ااَل ُِِّّتُاَعاادُِِّّاَلِّصص حػدي  كاجدة حقيقة لشرطها كهو كوهنا رمو القبلة، كللا ال صم  عليه القاػات رمػم–املوضوعات 
علػػى  يدػػن الوضػػيان حػػني ئػػلى، ككػػاف قػػد اعلمػػد ، ككػػلا لػػو لهػػر للمعلهػػد بعػػد الصػػالة ا ػػه مل 1ص  ََخَْسااة....ِِّماانِِِّّإال ِّ

ابلصػػالة الواقعيػػة اػػحل  ػػرطها  –حسػػ  املصػػو  ب  –اسلصػ اب أك مػػ ف، فا ػػه يدػػوف حينيػػلال،  ظػػران الجلهػػادف، قػد أ ػػى 
  2صكال طمفى ا ه لو  م بعد الصالة يف ا ه ئالها احل الوضوت أك ال فاف قاعػدة الصػ ة كاللعػاكز صأك الفػراغ  ،الواقعي
الوقت جترم فيبين على ا ه ئػالها بطهػور، لدنػه حدػم لػاهرم، كهػو مػ  اللصػوي  اا ػص، كلػلا لػو علػم  خ حىت دا

كالفػػراغ إسمػػا جتػػرم يف  كاللعػػاكزإذ قاعػػدة الصػػ ة خارجػػه  القاػػات يف الوقػػت ك اب ػػه ئػػالها بػػال كضػػوت كجبػػت ا عػػادة 
                                                           

 .179  1هػ، ج1413قم،  –الشيخ الصدكؽ، ان ال ضمارف الفقيه، اؤسسة النشر ا سالاي   1ص
 املخلار هو اف اللعاكز كالفراغ قاعدة كاحدة كليسا قاعد ني.  2ص
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 ضابو االذكرية.، اسلنادان إ  ئورة الشم
ِّالتصويبِّيفِّأصولِّالدين

أئوؿ الدين كاملل قات هبا، كمػا لػو اجلهػد احػدشما فوئػ  إ  اف هللا  عػا  جسػم كرأل اسائ  اللصوي  يف  -2
ككػللم لػو اجلهػد فتخطػت يف اسػائ   ،فػاف كليهمػا اصػي  ان يرل هػلا النػوع اػن اللصػوي ااخر ا ه جمرد، ف س  

أحػد اجمللهػدين أك أ دػر كو ػه  عػا   كجػودف مػا لػو ا دػرب  كالوحدا ية كالنبوة كاملعػاد ك ،القاات كالقدر كافرب كاالخليار
، فاهنم ابمجعهم اصيبوف، حس  هلا املعت لللصوي ، كقد ذه  إ  هلا النػوع اػن اللصػوي  الشػاذ اػن كاحدان أحدان 

 ف افميحل اصي .ئرح اباملسلمني كعبد هللا بن احلسن العنربم البصرم إذ 
 .كالل لي   بابوات  ربيران الجلهاداهتم املناقاة الحداـ العق كقد قي  ابف هلا اللصوي  اخرتعه بعض ال

، كأف   1ص إف  افمهور ان املسلمني على أف  املصي  فيها كاحد، كاد عى عليه ا مجاع بعاهمقاؿ يف القوا نيل ص
 الن ايف لإلسالـ خمطئ آمث كافر، اجلهد أـ مل صملهد.

كزاد  [. ى اجمللهد كإف أخطت، أل  ه مل يقص ر ابلفرض ]ابلغرضكخالص يف ذلم افاحظ حي  قاؿل إ  ه ال إمث عل
 . 3ص ل إ  ه اصي  أياا 2ص عليه عبد اّلل  بن احلسن العنربم  البصرم  

ِّالتصويبِّيفِّاألحكامِّالعقلية
اللصوي  يف األحداـ العقلية، سوات أكا ت دما اسلق  هبا العق  أـ كا ت ان م  املسلقالت العقلية فػاألكؿل   -3
سن العدؿ كا حساف كرد الوديعة كإ قاذ املظلـو كقبح الظلم كالعدكاف كا يا ة، كال اين كوجوب اقداػة الواجػ  أك ك 

كال طمفػى اف اللصػوي  هبػلا املعػت يػؤدم إ  سػد ابب  عداه كاقلاات األاػر ابلشػيت النهػي عػن ضػدف كعداػه كهدػلا.
 االسلدالؿ كالربهاف دتااان.

 عم ادعى يف الدفاية اال فاؽ علػى  ،يف اؤدةت القياس كاالسل ساف كاملصاحل املرسلة كقد اللـا بعاهم ابللصوي 
لدنػػه مػػ  تـ   4صالشػػرعيات  يف كاخللفػػت العقليػػات يف اللخطيػػة علػػى الدلمػػة ا فقػػتإذ قػػاؿ ص اللخطيػػة يف العقليػػات،

 لاهران.
للم قػػػال االئػػػفهاين الدمبػػػاين اف  كقػػػد كقػػػحل بعػػػض أعالانػػػا يف اػػػا يقػػػرب اػػػن ذلػػػم إذ ار ل املرحػػػـو املظفػػػر  بعػػػان 

بنػػات العقػػالت عليهػػا، بػػ  كاقعهػػا بنػػات العقػػالت عليهػػا كقػػد  قلنػػا  كراتاملشػػهورات ك سػػن العػػدؿ كقػػبح الظلػػم ال كاقػػحل هلػػا 
                                                           

اة يف    1ص  ، ك يف بعض  سخه عبارة صا فقت .286      اللهليصصكالعال 
ق اػن دتػيم، قاضػى اػن أهػ  البصػرة، قػاؿ ابػن حبػافل اػن سػاداهتا  168 -105، عبيػد اّلل  بػن احلسػن العنػربم 192/ 4للاركلػي    األعالـصصيف   2ص

 فقها ك علما.
 .448  4ة، جامل زا أبو القاسم القمي، القوا ني احملدمة يف األئوؿ، إحيات الدل  ا سالاي  3ص
 .468  1قم، ج –ااخو د الشيخ دمحم كالم ا راساين، كفاية األئوؿ، اؤسسة آؿ البيت عليهم السالـ  حيات الرتاث   4ص
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، بداهػة اف العػدؿ حسػن يف حػد ذا ػه كاف إ ارةن  ،ا احل اناقشات العددة يف بعض اباح نا ككاف انهام صو  كالايه
 م العقالت فيه ب  ا ه حسن كإف أمجحل العقالت فرضان على قب ه.قطعنا النظر عن رأ

ِّالتصويبِّيفِّاألحكامِّالفرعيةِّالضرورية
لصػػػوي  يف األحدػػػاـ الفرعيػػػػة الاػػػركرية، كوجػػػوب الصػػػػالة كالصػػػـو كجػػػواز الندػػػػاح كالبيػػػحل كئػػػ لها إمجػػػػاالن ال -4

يف أئػوؿ الػدين، أم  القائ  به رمم كجود بشركطها كا رث كم  ذلم، كالغري  ا ه مل ذمد اصوابن يف هلف الاركرةت
 مل ذمد ان قاؿ اف املخطئ فيها اصي .
ِّالتصويبِّيفِّالفرعيةِّغريِّالضرورية

، كوجػػػػػوب جلسػػػػػة االسػػػػػرتاحة أك كا ػػػػػت أك كضػػػػػعيةن   اللصػػػػػوي  يف األحدػػػػػاـ الفرعيػػػػػة مػػػػػ  الاػػػػػركرية  دليفيػػػػػةن  -5
ات أك ا مس عشرة رضعة... كهدلا، كقد ذه  اية العشر رضعاسل باهبا، ككجوب مس  افمعة أك اسل بابه، كحمر  

 أك ر األ اعرة كبعض املعلالة إ  اللصوي  فيها.
كقي ل ابف بعض علمػات العااػة اخػرتع اللصػوي  طريقػان للربيػر أحدػاـ السػلطاف افػائر ك قلبا ػه ك ناقاػات حدػااهم 

دين كخمالفػػة بعاػػها صكعسػػما ية هللا خمػػالفلهم ألحدػػاـ الشػػريعة، بػػ  كللربيػػر  ناقاػػات علمػػائهم يف اسػػائ  أئػػوؿ الػػك 
  عا  أك للمه  لصريح العق  أك النق .

ِّالتصويبِّيفِّداللةِّاخلطاابت
كإف  كاهنػػػا ،كسػػػائر األدلػػػة كا طػػػاابت فهػػػاـ اجمللهػػػدين لػػػاةت كالػػػركاةتأ   أك يفا طػػػاب،  داللػػػةاللصػػػوي  يف  -6

األار املولوم كااخر األار ا ر ػادم    اْعِدُلواِّْصن فلو فهم أحدهم ا ،أك  ناقات فاهنا كلها اصيبة تاخللفت ك فاك 
كهدػلا  كػا وا مجيعػان اصػيبني   1صأك االابحةكلو فهم أحدشما ان األار الوجوب كااخر االسل باب  ،كاف كالشما اصيبان 

دػن كاململنػحل"  يف كلػاب ص سػبية النصػو  كاملعرفػة "املم كاحلقيقػةكقد حب نػا هػلا املعػت اػن اعػاين النسػبية ك سػبية املعرفػة 
 .كص قد اهلراينوطيقا ك سبية احلقيقة كاملعرفة كاللغة 

 فهلا كله ان جهة، كان جهة أخرل.
ِّمعاينِّالتصويبِّاحملتملة

، ب  أك رها أقواؿ، إذا كاف يف دائرة أحداـ هللا  عا .  فاف صاللصوي   بنفسه حتلم  فيه اعافال
ِّحكمِّواقعيِّليسِّهللِّتعاىلِّ-1

يعين ا ه ال يوجد هلل حدم أئالن يف الواقعة ب  اف حدمه  عا  يوجد بوجود رأم الفقيه مبعت أكالنل اف صاللصوي   
اف اللوح احملفػوظ اػ الن خػاؿال عػن أم حدػم فػتذا اجلهػد الفقيػه ككئػ  إ  رأم اعػني سػع له هللا حدمػان كاقعيػان يف اللػوح 

                                                           

 باعم ا ه بعد  وهم احلظر ا الن.  1ص
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كذلػػم يفيػػد اف اجلهػػاد اجمللهػػد ئػػا حل للواقػػحل كلػػيس   كهدػػلا احملفػػوظ مث إذا اجلهػػد آخػػر جالفػػه سػػع له هللا  عػػا  أياػػان،
 كا فان عنه إذ ال يوجد كاقحل قبله.

 كقد قي  ابف املصوبة ذهبوا إ  هلا الرأم ب  ال قوؿ هلم بغ ف، ف قال.
أريػد اجلهػاد الفقيػه ليعػرؼ حدػم هللا الػواقعي، كملخالفلػه للقػرآف  إف كان الواضح بطالف هلا الرأم السللاااه الدكر

 . 2ص َوَماِّآََتُكُمِّالر ُسوُلَِّفُخُذوُهَِّوَماِّنَاَهاُكْمَِّعْنُوِّفَانتَاُهواصك  1ص ِإِنِّاحْلُْكُمِِّإال ِِِّلِِّّصنة كقوله  عا  كالس
ِّلوِّأحكامِّخمتلفةِّيقهرِّاجملتهدينِّعليها

اللػوح احملفػوظ مث  اث يانل اف صاللصوي   يعين اف هللا  عا  حدم أبحداـ خمللفة يف الواقعة الواحػدة كسػع لها اػ الن يف
 ئرؼ أذهاف اجمللهدين، قهران، كبلدخ   دويين لدي ضمدموا على طبقها.

ِّذلاِّلوِّأحكامِّخمتلفةِّويتفقِّمطابقةِّاجملتهدين
 كان الغري  القوؿ ابهنا كا ت دائمية! قسرية. م ه احل االللااـ ابف املطابقة كا ت ا فاقية، اثل انل املعت حبال

ِّراءِّاجملتهدينانوِّأسسِّأحكاموِّعلىِّحسبِّآ
رابعػػانل اف هللا  عػػا  بعلمػػه احملػػيو حيػػ  رأل ابف آرات اجمللهػػدين سػػلؤدم إ  أحدػػاـ خمللفػػة، لػػللم جعػػ  اػػن قبػػ  

 أحدااان للواقعة على حس   لم اارات املسلقبلية.
ا ه ف حلحس  الرابااا مل يالحظ آرات اجمللهدين حني جع  أحدااه،  –حس  سابقيه  –كفرقه عن سابقيهل اف هللا 

 ع  أحدااه.ف –ا الن  –ج  امسه الحظها فدا ت السب  
ِّانوِّميحوِّأحكاموِّإذاِّخالفهاِّاجتهادِّالعلماء

خااسانل اف هلل  عا  أحدااان يف الواقػحل يف اللػوح احملفػوظ اػ الن، مث إذا اجلهػد الفقيػه فوئػ  إ  رأم اعػاكس، حمػى 
 ين.هللا أحدااه كأزاهلا كجع  احلدم على طبال رأم اجمللهد

ِّألحكاموِّمعِّادلخالفةِّزِّالِّتنج ِّ
كإف كػػاف  سادسػػانل الصػػورة حباهلػػا، كلدػػن اػػحل القػػوؿ ابف اجمللهػػد يلغػػ   دليفػػه فيدػػوف اػػتاوران ابلعمػػ  علػػى طبػػال لنػػه

كاضح فاف املراد ان ا ااس هو احلدم الػواقعي كاػن السػادس احلدػم  ، كالفرؽ بني ا ااس كالسادسللواقحل كاقعان  ان خمالف
أكػ  امليلػة اػ الن كهػو حدػم  إ شػات حتػرمييظهر بل اظ اف يف ك  حدػم يوجػد حدمػافل  بعبارة أخرلل الفرؽالظاهرم، 

كهػػو حدػػم  اككجػػوب االالنػػاع عػػن أكلهػػكهػػلا احلدػػم قػػائم ابحلػػاكم كهػػو هللا  عػػا ، ثبػػوات تبػػحل للمفسػػدة الواقعيػػة فيػػه، 
الالنػػاع، كا ػػااس يػػرل  غػػ  احلدػػم األكؿ كالسػػادس أم ا ػػه حيػػ  حر اػػه هللا  عػػا  فوجػػ  ا كهػػو قػػائم ابملدلػػص، إثبػاات

                                                           

 .57سورة األ عاـل آية   1ص
 .7سورة احلشرل آية   2ص
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كجػ  جتنبهػا كحيػ  ا مػرة يرل  غ  احلدم ال اين ان دكف  غ  احلدم األكؿ، أال  رل ا ه يقاؿل حي  حػرـ  هللا  عػا  
ككجػػوب االال ػػاؿ  ميككاضػػح اف العلػػة مػػ  املعلػػوؿ ككجػػوب اللعنػػ  اعلػػوؿ الل ػػر  ،أكجػػ  الصػػالة كجػػ  اال ػػاؿ أاػػرف

 ؿ ا صماب.اعلو 
 بعبارة أخرلل الوجوب ال بوات يراد به ار بة ا  شات كالوجوب ا ثباات يراد به ار بة اللنعا.

جملػػػرد اػػػا ذكػػر حيػػػ  مل يدػػن الب ػػػ  اعقػػودان ملناقشػػػة اللصػػوي  لػػػللم مل  ػػدخ  يف األخػػػل كالػػرد، بػػػ  كػػاف تنبيااو ِّ
كػاف جملػرد ا  ػارة إ  املبػاين كاالحلمػاالت ا ػه  أم اللم ي  للمسائ  الدالاية الػ   لوقػص عليهػا اسػائ  علػم األئػوؿ، 
للمايػػد اػػن اللفصػػي  حػػوؿ اللصػػوي  يراجػػحل كلػػاب يف املػػراد انػػه كاف االجلهػػاد يف الفقػػه كاألئػػوؿ يبلػػين علػػى  فيهػػا، ك 

 .كم شماصالقوا ني  كصالنور الساطحل  
ِّألتانِّمترينيتان مس

كإ   ؟فمػػا هػػو فرقهػػا عػػن صاللصػػوي   يف االاػػارات املخالفػػة للواقػػحل، األكؿل ذهػػ  الشػػيخ إ  صاملصػػل ة السػػلوكية 
 ال  عود الشيت انها؟اهنا أك  ؟أم قسم ان األقساـ السابقة  عود

أك كػاف  حدػاـ الواقعيػةعلػى خػالؼ األإذا كػاف ال ا يةل احلدم الظاهرم اللم هػو اػؤدل األئػوؿ صكتئػ  الػرباتة  
صرفػػحل اػػا ال يعلمػػوف  يفيػػد اف احلدػػم  عليػػه السػػالـاػػن اللصػػوي ؟ فػػاف قولػػه هػػو هػػ   ،اػػؤدل االاػػارات املخالفػػة للواقػػحل

 الواقعي أل ه ال يعلمه ارفوع، أفليس ذلم ان اللصوي ؟ مث اا هو املرفوع؟ ه  ار بة ا  شات أـ الفعلية أـ اللنعا؟
ذه  إليه احملقال االئفهاين هو ان اللصػوي ؟ كاػا فرقػه عػن احلدػم الظػاهرم اللم  د  أك املاا املماث مث ه  جع  

 أك هو هو؟
ِّأنواعِّجديد ِّمنِّالتصويبِّاحلداثوي

ات أخػرل  مث اف امللدلمني كالفالسفة افدد ذهبوا إ  أ ػواع أخػرل اػن اللصػوي  كإ  األ ػواع السػابقة كلدػن بعبػار 
 د اللصوي  الباط  انها ان م ف.د  حفلدبر فيها مجيعان ك على اف بعاها ليس بلصوي  أك ليس بلصوي  ابط  

ِّاإلصابةِّيفِّبعضِّاجلوانب
 ا ئابة يف بعض افوا   -2فمنهال ص

املعػػت ال ػػاين اػػن اعػػاين النسػػبيةل أف يػػراد هبػػا أ نػػا قػػد  صػػي  يف بعػػض اػػا اكلشػػفناف كزمطػػئ يف الػػبعض ااخػػر، كأف 
،  1صأب نػا علػى ئػواب!  قػاطعوفبقػوؿ اطلػال، بػ  قػد زمطػئ، كرمػن  عقولنا كاداركنا كحواسنا ليست مبنتل عػن ا طػت،

 ؟جمرد جه  ارك  –يف قسمه األخ   –فه  هلا  صوي ؟ أك هو 
ِّاإلصابةِّيفِّزمنِّدونِّآخر

                                                           

 .124ب كت،   –، دار العلـو للل قيال كالطباعة كالنشر كاللوزيحل السيد ار اى احلسيين الش ازم،  قد اهلراينوطيقا  1ص
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 الص ة يف زااف دكف آخر -3كانهال ص
بة فيػه، ك دػوف املعت ال ال  ان اعػاين النسػبيةل أف يػراد بػه، إف اعػرف  لل قيقػة قػد  دػوف ئػ ي ة يف زاػاف كئػائ

كسػػيتات الدػػالـ عػػن هػػلا القسػػم يف   1صبنفسػػها خطػػت يف زاػػاف آخػػر أك يف ادػػاف آخػػر أك يف لػػرؼ آخػػر كحالػػة أخػػرل 
 استلة  ث  الاااف كاملداف يف االجلهاد.

ِّصوابيةِّاآلراءِّادلتخالفة
 ئوابية اارات امللعاكسة -4كانهال ص

رف  لل قيقػػة  ئػػائبة، كمػػا أف اعرفػػة اػػن ضممػػ  قناعػػة كرأةن ااػػادان املعػػت الرابػػحل اػػن اعػػاين النسػػبيةل أف يػػراد إف صاعػػ
 هي ئائبة أياان. ،عن احلقيقة  فسها، كابملوائفات كالشركط  فسها

كمػػػا أف كاحػػػدان اػػػن أهػػػم أركػػػاف كابػػػاد   كهػػػلا هػػػو الػػػلم ذهػػػ  إليػػػه بعػػػض ا ػػػن ادعػػػى صالصػػػراطات املسػػػلقيمة .
كهػػلا املعػػت اطػػابال لػػبعض أ ػػواع اللصػػوي   . 2صئػػ ة اجلماعهمػػا صالػػدةلدليم  هػػول كحػػدة النقياػػني أك الاػػدين ك 

 السابقة.
ِّالِّمعيارِّلتمييزِّاحلقِّمنِّالباطل

 للمييا احلال ان الباط  ان ال اعيار اوضوعي -5كانهال ص
املعػػت ا ػػااس اػػن اعػػاين النسػػبيةل أف يػػراد أ ػػه حيػػ  ال يوجػػد اعيػػار اوضػػوعي، للمييػػا احلػػال اػػن الباطػػ ، فت ػػه ال 

كهلا  صػوي   عن القوؿ أبف ك  صاألفهاـ  كصاملعارؼ  على  عاكسها ك ناقاها هي صحال  كهي صئواب . حميص لنا
 .اعيار  اختل طريقان لللصوي  ال بوات صك  األفهاـ كاملعارؼ حال  كا لو فيه كالوهن لاهرالال ص إذ إثباات

ِّاللغةِّنسبية
 اللغة، هي لغة  سبية -6كانهال ص

النسبيةل أف يراد إف صاللغة  احلاالة للمعاين، كاحمللانة هلا، كاملخلا ة هلا، هي صلغة  سبية ، املعت السادس ان اعاين 
 أم م  قادرة على إراتة احلقيقة كما هي، كهي ال  صلح ارآة حاكية ػ حداية دقيقة حقيقية عن الواقحل ػ!

ا يف الوقػت ذا ػه، اػرآة ملػن يسػلخداها أك يقاؿل اللغػة هػي اػايم، اػن احلدايػة كاػن اللػتث ر  فهػي اػرآة للواقػحل، لدنهػ
صاؤلفػػػان أك قػػػارين ، أم أهنػػػا اػػػرآة  ػػػنعدس فيهػػػا خصوئػػػيات اػػػن يفدػػػر هبػػػا، أك ينطػػػال، أك يقػػػرأ أك يدلػػػ ، فهػػػي اػػػرآة 

 كهلا يقارب املعت السادس السابال.  3صاادكجة إذف 

                                                           

 .125املصدر  فسهل    1ص
 املصدر  فسه.  2ص
 .143املصدر  فسهل    3ص
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ِّكلِّادلعارفِّظنية
 ك  املعارؼ لنية  -11كانهال ص

 نسبيةل اف ص سبية املعرفػة  يقصػد هبػا أهنػا ال  ػورث القطػحل أك العلػم، بػ  كلهػا لنيػة.املعت احلادم عشر ان اعاين ال
مبعػػت ا ػػه ال  وجػػد حػػىت اعلواػػة كاحػػدة قطعيػػة، سػػوات يف عػػامل املػػادة أـ يف عػػامل اجملػػردات، عػػامل الغيػػ  أـ الشػػهود، عػػامل 

أـ القػوة امللخيلػة أـ القػوة امللوشمػة، كسػوات انهػا اػا الظاهر أـ عامل الباطن، سوات انها اػا أدركلػه احلػواس أـ القػوة امللعقلػة 
كهػػلا لػػيس اػػن اللصػػوي ، بػػ  اف   1صأـ الدشػػص كالشػػهود  ،حصػػ  ابللعربػػة، أـ الػػلعلم كالدراسػػة، أـ احلػػدس كا هلػػاـ

 إطالقه جه  كخطت.
ِّالِّيوجدِّمنهجِّعلميِّموصلِّدلعاينِّاأللفاظ

 ػػػ ال يوجد انهم علمي اوئ   حلقيقة النص12كانهال ص
ال يوجػد أم اػػنهم علمػي، أك مػ  علمػػي، يسػلطيحل أف ياػػمن الوئػوؿ إ  حقيقػػة ا ػػه املعػت ال ػاين عشػػر للنسػبيةل 

 كهلا كسابقه.  2صالنص 
ِّالِّتوجدِّحقائقِّدائمة

 ال  وجد حقائال دائمة -13كانهال ص
ائال دائمػػة  بػػ  احلقػػائال  املعػػت ال الػػ  عشػػر اػػن اعػػاين النسػػبيةل إف  سػػبية املعرفػػة يقصػػد هبػػا أ ػػه ال  وجػػد لػػدينا صحقػػ

كلها صاؤقلة   كذلم ألف الواقحل الغ ، كالعامل كله الغ ، فلدػي  دػوف احلقػائال ئػادقة، البػد أف  دػوف الغػ ة كنليعػة 
طبيعيػػة للغػػ  املعلػػـو كا ػػارج، كإال  فػػتف صالقاػػية  لػػو دااػػت كثبلػػت اػػحل  غػػ  املعلػػـو كاملػػدلوؿ كا ػػارج، لدا ػػت كاذبػػة، 

 ا  وع  صوي ، كسيتات الدالـ عنه ضمن اب    ث  الاااف كاملداف يف االسلنباط.كهل . 3صدكف ري  
ِّالشيءِّيفِّذاتوِّغريِّالشيءِّكماِّيبدوِّلنا

 اقولة صالشيت يف ذا ه  -14كانهال ص
ف الشػيت كمػا يبػدك لنػا، طمللػص عػن الشػيت إاملعت الرابحل عشر ان اعاين النسػبيةل هػو اقولػة صالشػيت، يف ذا ػه ، ص

ل كقػػد يدػػوف املقصػػود هبػػال ذلػػم املفهػػـو الػػلم ير اػػيه النسػػبيوف 3  ص... ػػه . كهػػلا هػػو اػػا ذهػػ  إليػػه كػػا ويف حػػد ذا
اهل راينوطيقيوف أم أف الشيت يف ذا ه، ال  ناله عقولنا كما هو هو، ب  إ ه يف اس  ه ليل وؿ إ  "اعلواة" يف أذها نا، 

 النفسية. فت ه يلشد  كيللوف، بلوف اسبقا نا الفدرية كخلفيا نا
 كبعبارة أدؽل ال يلطابال صالشيت كما يبدك لنا احل الشيت يف ذا ه .

                                                           

 .149املصدر  فسهل    1ص
 .174املصدر  فسهل    2ص
 .180املصدر  فسهل    3ص
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كبعبارة أخرلل الصور املوجودة يف اللهن، أك ا دراكات اللهنية، ال  عدس الواقحل كمػا هػو، بػ  قػد  اػيص عليػه، 
اات، كهػػو يػػله  إ   صػػوي  إثبػػ –هبػػلا اللفسػػ   –كهػػلا   1صأك حتػػلؼ انػػه، أك  شػػوهه، أك  دػػوف  ػػييان آخػػر ابملػػرة 

 ا سداد ابب العلم ب  كأك ر فلدبر.
ِّالعلمِّماديِّمتغري

 العلم اادم الغ  -15كانهال ص
املعت ا ااس عشر ان اعاين النسبيةل إف العلم كالفدر اادم، كك  اادم الغ ، فػالعلم الغػ ، فهػو إذف  سػ  ال 

غ اادم ارك ، فدما يقحل الػدااغ حتػت سػيطرة قػوا ني اطلال  اسلدلني ابف الفدر كا دراؾ ان خوا  الدااغ، كالداا 
الل وؿ كاللغ  كاللداا  أك االرمطاط، كللم العلم أك االدراؾ أك الفدر، فال يوجد علم اثبت، ب  ك  علم فهو  س  

 كهلا كسابقه . 2ص ...أم الغ  كال وؿ
ِّاألصولِّوتطرقوِّللمسائلِّادلستحدثةِّعلمضرور ِّترشيدِّ

 .ن ك  هلف اارات يف الدلاب فراجحلكقد فص لنا افواب ع
كاوطن الشاهد اف علم األئوؿ مل يلطرؽ لإلجابة على هلف اارات، ابعلبارها اباد   صديقية ملسائ  ال  ق  أشميػة 
إف مل  ػػاد علػػػى الد ػػػ  اػػن اباحػػػ  األلفػػػاظ إذ اف بعػػػض هػػلف اارات  فيػػػد ئػػػ ة اارات امللناقاػػة كبعاػػػها  نفػػػي دتااػػػان 

 احلقيقػػة كانهػػا األحدػػاـ الشػػرعية، كمػػا مل يلطػػرؽ هلػػا علػػم الدلػػم افديػػد، كلػػللم ذمػػد اف الطالػػ  الوئػػوؿ إ إادػػاف 
لقػد بػ   ، لم امللاهػات اػن حيػ  ال يشػعربعض يقحل يف قد الدارس لعلم األئوؿ خائة امللخرج انهم ان افااعات 

كلعلػه ال يعلػم اف  –، كاػنهم اػن قػاؿ   كجدت بعض أسا لة ا ػارج اػن املعػركفني قػد  ثػر بػبعض اارات اهلراينوطيقيػة
كاسلشػهد بػبعض  ،ال ػرؾ الغػ  حػي  اف اللغة كػائن  –ج كالاهم كئ  إليه هلا كالـ فالسفة الغرب انل زان كإف دتو  

قليلػػة جػػدان  املفػػرداتهػػلف اف ئػػالة ثبػػات اللغػػة، فقلػػت لػػهل هػػلا املبػػت خالفػػان ألف األا لػػة، كلغػػ  اعػػت املسػػل   أك مػػ  
ابحلعية إذ احلعية  لعايش حىت احل احلماؿ ا ػالؼ     كذلم ال طم    ،  بل  كاحدان ابأللص ان املفردات اللغويةكلعلها ال

ب ك ػػ  جػػدان كلعلػػه اسػػلعماله يف النػػد اف مػػ النل األاػػر الظػػاهر يف الوجػػوب حعػػة فيػػه اػػحل، فبنسػػبة عشػػرين ابملائػػة اػػ الن 
% فمػػػا ابلػػػم 20 بنسػػػبة حبعيػػػة الظػػػاهر كإف كػػػاف ال ياػػػرالؼ فاحلمػػػاؿ ا ػػػ ،ابملائػػػة اػػػن املػػػوارد عشػػػرين أك ثالثػػػني

 بلػ  اليػوف كلمػة، ااػا الػ   غػ ت  –بلصريفاهتا  –اللغة لع  افرداهتا  لابحلماؿ ا الؼ بنسبة كاحدة ابأللص؟ كقلت
ص كح ػػد  د اب ،انهػػػااأللػػص حػػىت اعا يهػػا عػػن زاػػن الػػنص فلعلهػػػا ال  بلػػ   لقػػػرائن، إضػػافة إ  اف اػػا  غػػ   انهػػػا قػػد   ػػخ  
 فلدبر.كاجملهوؿ حاله انها لعله أ در ان النادر. 

 وصلىِّهللاِّعلىِّدمحمِّوآلوِّالطاىرين
                                                           

 .189املصدر  فسهل    1ص
 .215املصدر  فسهل    2ص


