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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
ذكرنااا ا  الخايال االنصااارا قاد االاا  عبارساه يف ج اساابه حااول  ال؟ و ال وها  ا ااا اجاار ااائ  اوكاا  احلااديو حاول املبالاااة وا اا كاا ب ا

 .بقيدينااالقه سقييد البد جن  انه وقلنا، وواهني بإش الني قد اش لنا على ذلك االاالقو ، املبالاة
 المبالغة البد من كونها عرفية: االول القيد

 اا  قاول الخايال حاول املبالااة  بلااك جااا : وعلياه،  ب وإال  اال لاو كاناك كا لك  ليساك ب ا، بااي ا  سقياد املبالااة ب و اا عر ياةاناه ين
 ب  التصريح بالعموم حم  اش ال ونظر.بلاك( ه ا االاالق 

الراااوإ إا العاارم، وجاان جالحظااة  اادة احلماا  وعاادم  اادة الساالا  فااي العاارم لااو ا  احاادهم اقااام ويظهاار ذلااك اليااا جاان خااالل 
، ول ناه (1 لس العخرا  جن املع ين   لك جقبول عر ا وه ه جبالااة  اديدة  اا قةشخصا  قال انه قد حضر اجمل 52جملس ع اء وحضره 

لاااو قاااال قاااد حضااار امل اااا  جمللساااه  اااا  العااارم ينعتوناااه بال ااا بع إذ املبالااااة هاااي ذا  ااااار وحااادو  عر ياااة   ماااو  جااان خال اااا علاااى كاااالم 
 .الخخص

سضاخيم ارباي بطريقاة عاف عر ياة وأخار  سعما  علاى لاة اربيياة علاى  تاارة سعما  الوكا، كما نخهد ذلك يف عامل اإلعالم والسياسة ايادا  
عر يااة  قاد سعاارخ خااي خااروأل عخارا  األلااوم جاان النااا   -س ثاافا  أو سقلاايال   –سصاافه وجييمااه كاا لك، ول ان سااارة أخاار  س ااو  املبالااة 

، جا  ا ام عخارا  األلاوم االلاوم قاد خرااوا اخر  سنقا  ا وسارة ، خروأل امل ا  جن االشخاص يف اعتصام او اضراب او اجر اخر بصياة
هااي جبالاااة كاذبااة سعماا  عليهااا الوكالااة  ، كاا لكلاايس   –كاااألول   –إال ا  الاابعذ االخاار  ،  املقبولااةجاان املبالاااا -كالثااا    – اابعذ ذلااك 

ا يصاا يف مابالااة االبابياة لاو كاا  احلادت يتسااير وجبتاااهم  يعملاو  علاى املجند ا م ول ا ، لواو  اعراخ واهدام جن وراء سوقهم اربي
واجااا لاو كااا  احلادت واربااي يف خاالم سااواههم وشاا  م ، - اا  كانااك دادو  عر يااة  صااا قة وإال   اذباة هاا ا يف حالاة ال ثاارة  – ااحلهم 

 .(5  ت و  املبالاة جنهم جبالاة سلبية
 اهلل ه ا هو االش ال االول على ااالق الخيال وكالجه وسي يت سوضيح ذلك اكثر ا  شاء 

 هو كونها في محلها (المبالغة الكيفية)المالك في الحكم في : تتمة كالم الشيخ
كماا لااو جاادا انسااانا قبايح املنظاار وشاابه واهااه بااالقمر(   –اذا كانااك يف عااف حملهااا  –أا يف ال اا ب  – ورمبااا ياادخ   ياه : وقاال الخاايال

 .انتهى
وانقساام املبالااة إا قسامني: كاذباة إذا كاناك يف  يقبا  ج ايم العارم (3 يفياةيف املبالااة ال والظاهر ا  الخيال يستثين  ال يا(( أا اناه 

ب ونااه  ل نااه نعااكصاافة ال أل اا  اقاادا كااا   لااو ا  شخصااا  ، عااف حملهااا، وإال  صااا قة،  و  املبالاااة ال ميااة  اذ قااال  يهااا: بالاااا  جااا بلاااك(
  .  ي و  الرا  خبيال  يقال له انك كرمي واحلال ك لك هناك ،  دسا كالم الخيال ه ه املبالاة جر وضة وكاذبةو واادا  ا  انه 

                                                           

 واملصدح للمياز. (1 
ء املقدساة حياو سااص ب عادا  عفافة جان  نيد جثال  ا  بعذ القنوا  املارضة سعم  على س يي( احلقائ  كما هو احلال يف ال يارا  املليونية اليت سخهدها  جدينة كربال (5 

قاد اااءوا لل ياارة، وها ه جان  ال ائرين واليت مي ن ا  يقال ا ا اعدا  ال جثي   اا يف كا  العاامل ،  تعما  الفضاائية علاى عارخ ارباي بصاياة ا  االالم او ج اا  ا الم
 عر ا  وباحلم  الخائ  الصناعي.  –يف اانا القلة  –املبالاة ال اذبة 

 واأل ق القول: انه يفرق بني  قدا  أ   الصفة ونعته هبا أو وادانه  ا واملبالاة يف  رااهتا وجراسبها. (3 
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ها ا هاو ، يعتاي ذلاك جبالااة  اا قة بلااك جاا بلااكول ن لو كا  الخخص كرمياا بدرااة ا مث ق قيا  لاه اناك كدااك يف ال ارم  الخايال 
 .  يف املقام رأا الخيال

أ ااال   جاان خاللااه كمااا وكيفاااو والبااد ا  ج اام بااه  كو ااا عر يااةهااا  قااام هااو ا  املبالاااة جالكول اان الاارأا املنصااور يف امل: صــورالــر ا الم 
هاا ا هااو الضاااب  االول ،  هااي جبالاااة حمرجااة وكاذبااة أ ااال  أو جدياادا   و كيفاااوعليااه  ااا  املبالاااة املتياااوزة للدااد العااريف كمااا ا، و صااال  وحاادو ا  

 .(1 ال ا يقيد به ااالق كالم الخيال كما ذكرنا
 او المقالية جود القري ة المقاميةالبد من و : الثاني القيد
 :هوال الثا  على ااالق كالم الخيال  واجا االش 

ي جبالاااة  هاا -حاليااة او جقاليااة - لااو كانااك كاا لك وجاا  القرينااة املقاجيااة ، بالقرينااة جاادلوال  عليهاااانااه البااد ا  يقيااد كالجااه ب ااو  املبالاااة 
 .ال كانك كاذبة ا قة وال اش ال  يها وا

 االول م درج تحت القيد الثاني القيد : اضافة لطيفة
جصاداق  -اا القياد االول  - اناه  ،وهاو وااو  القريناة جندرأل جك القياد الثاا  ،املبالاة عر ية: أا األولا  قيدنا  والتدقي  يسوقنا إا

   ا  دنا وشرانا واحدي ي و  سقي، (5 للثا 
 ك ب  قد  القرينة او كانك على الضد  هيواجا لو   جن جصا ي  الصدق –وجنها الفهم العريف  - ا  املبالاة ج  قرينتها : وعليه

 : قيام القري ة وانعقاد الظهور الثانوا
ة ا  العارم يفهام بوااو  القرينا: أا، لل االما و ينعقد الظهاور الثاانالقرينة  ج  واو  انه: والسبا يف كو  القرينة قيدا للمبالاة الصا قة

   االويلاملعىن  و   ه ي ا  ظاهر  اللفظ  ي و املعىن الثا  
 لاو قاال احادهم زرساك عخار ، للواقا  اجطابقتها ماملبالااة كا با لعاد  ت و ويل باق على حاله ال القرينة  الظهور االم بواجا لو كا  ال ال

 قيمااك القرينااةول اان لااو ا الجااه كاا ب، جاارا    مخااسقااد زاره  عااال  بانااه بالفعاا  زاره عخاار جاارا  جاا  انااهجاارا  وبقااي الظهااور االول لل ااالم 
 .ا وي و  املور  مببالاته  ا قاو سينعقد الظهور الثانانه   على إرا سه ِ رم ال ثرة

ويار   زرساك عخار جارا  وقاد زاره مخساا  االعرم يقبا  ذلاك خار:  لاو قاال احادهم ، املثاالني ناوعي وجن هناا يظهار وااه التفصاي  باني
 جا  اناهزر  البياك احلارام عخار جارا  : ول ان يف جثاال احلاو لاو قاال، ال العد  دادههو دقها إذ ظهوره الثانوا يف الت ثر   دة املبالاة هنا

 ظهوره هو يف جديد العد  والرقم. أل حو مخسا  العرم ال يقب  ذلك ل و  املبالاة كاذبة بنظرهم 
 كذبا تارة  صدقا و تارة المبالغة  كثر لبيان سبب كونتحقيق ا 

 لاو قاال زرساك عخار جارا   معنااه اناه ، احنااليليف حقيقتاه هاو ا  ارباي  ةبالااة  اا قة او كاذبايف كاو  امل – اضا ة ملا ساب  –والسبا 
 هناااا ا  عباااارة عخااار جااارا  ال يقصاااد جنهاااا -بوااااو  القريناااة والسااافة  -يفهاام  يف هااا ا املثاااال لعااارما ل ااان، ه ااا اجااارة و  قااد زاره جااارة وجااارة و

 ت ااو  لفظااة   عخاار جارا  ( قااد اسااتخدجك يف جعناهاا اجملااازا  و  احلقيقااي والقرينااة ، وامناا املقصااو  هااو ال ثارة،  اارا االحناالل اا احااا  األ
 .على ذلك

  وال يعاد  الفهام العاريف علاى ذلاك و – قيقاياحل ومبعنااه –اواجا يف جثال حو بيك اهلل احلرام  اا  ارباي يبقاى علاى اال ا  وهاو كوناه احنالليا

                                                           

 نعم مي ن ا  يفسر كالم الخيال مبا يعم كال البعدين ال مي وال يفي  ول ن ذلك خالم الظاهر جن عقد املستثىن جنه واملستثىن  (1 
 ة. ا  كو   هم العرم ك لك قرينة جقاجي (5 
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 .كناية عن ال ثرة عندهم 
 باه وا  كاا  الظااهر هاو عادم احناللياة ارباي با  الت نياة، ك ب املبالاة   هو احنالله إا أخبار عديدةل الم ا  كا  ظاهر ا: والمتحصل

 .(1 عن ال ثرة  املبالاة  ديدة و ا قة
 اشارة الى نسبية المعرفة : عبارة اخرى للشيخ

 تابااه قااد جاار عليهااا  و  اشااارة او  ااتحوناا كر عبااارة اخاار  للخاايال وهااي عبااارة جهمااة جفتاحيااه وا  كااا  الخاايال وكاا ا جاان حخااى علااى ك
إال  ،قبيح املنظر وشابهه واهاه باالقمر ا  اذا كانك املبالاة يف عف حملها كما لو جدا انسان (5  ورمبا يدخ   يه:  ا حيو يقول الخيال وسنقيح

 وجا ( انتهىاذا بين على كونه ك لك يف نظر املا ا  ا  االنظار ختتل( يف التدسني والتقبيح كال وائ  يف املطع
 ولل الم ستمة  ،دو نسبية املعر ة اانا جن ويخف الخيال يف ه ه العبارة اا

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 واا اال  اعلنا املدار  يصدق املبالاة وك هبا على ظاهر ال الم ال القصد، وسنتعرخ  يما بعد للقصد وجدخليته  انتظر (1 
 أا يف ال  ب. (5 


