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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
وإال فيهعي  ، ا عرفيعة فهعم الكةعرة معةال فهعي  عاعقة النعرعاع الظهعور الةعانو وذكرنا اهنا لو كانت مع  الررينعة ومنهع، كان الكالم حول املبالغة

 .  كاذبة
 :  ومدخل جديدعن النسبية كالم الشيخ 

إذ ان ذيع  كالمعه ؛ مسعللة خا عةلعه قد وجدنا من املناسب ان تعرد و ة كالمه طرح اشارة لبحث جديد يف هناي مضى ان الشيخ قدس سره
بعمومهععا وشععروقها  معع  تطويرهععا مث نععركر املسععللة، نععركر عبععارة الشععيخ مععرة اخععر  فإننععاومععن هنععا ، املعرفععة رعع حهععو مفحععاح ملسععللة هامععة جععدا يف 

 ، واحكامها
 –إال ، الشيخ يف مكاسبه )ورمبا تدخ  املبالغة يف الكرب اذا كانت يف غري حملها كما لو مدح انسانا قبيح املنظر وشبهه وجعه بعالرمر قال

، (فعان االنظعار لحلع  يف الححسعني والحربعيح كالعروائط يف املطعومعا  اذا بين على كونعه كعرليف يف نظعر املعاعح –اجلديدة وهنا املسللة املفحاحية 
 وهره هي املسللة اخلامسة 
 هل الكذب والصدق امران نسبيان ؟ : المسألة الخامسة

هع  : ، وامنا نححدث عنها من زاوية فرهيعة فرعو وهعي(1)وهره املسللة هي مسللة مهمة وحيوية وهلا بعد وحبث كالمي ولكن ال ندخ  فيه 
 ثاٍن ؟  شخص نفس الكالم ومبححفاته كربا لو  در من يكون ميكن ان يكون الكالم الواحد  اعقا من الشخص االول ولكن

الكعالم صع  بعان يح ان اخحالف الشخصني الرعائلني ينعحا اخعحالف االتصعافني ه  مبعىن، برالنسبية يف الصدق والك يدخ  مبحثوهنا 
ه املسللة هي مورع ابحالء بشعدة وسعنركر هلعا رفصدق وإال فكرب وه لألولاالشخاص فلو نسب  نسبحه إىل الواحد بالصدق والكرب حبسب

 .  بعض املصاعيط
دق فهع  يكعن ان يحصع  الكعالم الواحعد بلحعال املحعلعط الواحعد بالصع، مبا هي هي املكحِنفا واحلال كرليف يف اخحالف االزمنة م  حفظ 

 السععابعةيف السععاعة ذهععب زيععد اىل املدرسععة : فلععو قععال احععدهم، (2) ععدقا واليععوم كععربا  بععاألمس بععان يكععون الزمععاننينظععراال الخععحالف والكععرب 
   ؟هرا الرول منه يف أمسه  دق ولكن لو قاله اليوم فهو كربفه  ،  باحا من يوم االحد

 ضيح ما هو حم  االبحالء:من األمةلة لحو جوهريني   نفنيونركر : توضيح ذلك بمثالين
 اختالف األنظار في الذوقيات االول:الصنف 

ومععه ، إال انعه قبعيح بنظعر االخعر، فعان الطفع  مجيع  بنظعر امعه، وهو اخحالف االنظار يف الححسني والحربيح، االنصار  ذكره الشيخ هو ماو 
 .  مهوكرا الشيخ حبسب ظاهر كال، فه  كال النظرين  اعق؟ والنسبية جتيب برول نعم

 . وهو حباجة اىل حتلي  ونظر، (3)طرحه الشيخ يف ذي  كالمه يف مسللة الححسني والحربيح هرا ما: اذن
 اختالف المجتهدين في آراءهم : المثال الثاني

 هعو العع من الرضععا م احملر  ان احد الفرهاء ير   فلو كان –شديد االبحالء  مورع   ووه - آرائهمواما املةال الةاين فهو اخحالف اجملحهدين يف 

                                                           

 حيث تطرقنا لرليف يف كحاب نرد اهلرمنيو طيرا وحبةناها مفصال  (1)
 ا  ان الظرف قد اخحل  وليس املظروف خبصو ياته املخحلفة (2)
ه كع  مبانيعه ومعا أسسعه مه قيدا هعو مرصعوعه ححمعا وهعو ان معراعه معن الححسعني والحربعيح أ  العروقيني ال العرليعني وإال كعان كعالم الشعيخ واضعح العبطالن بع  الهنعدمت بعونضي  اىل كال (3)

 اال وليون والكالميون.
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ام   حمرمععة؟ 11حمرمععة و 11ان  برولععه فهعع  كال ععا  ععاعق، وكعع  منهمععا يفععه برأيععه، هععي احملرمععة رضعععا  11 الععع وامععا االخععر فععري ، رضعععة 11
 كال ا كاذب؟ ام احد ا  اعق واالخر كاذب؟ 

الرععول يف مةالنععا لكععان   اعكسععجنععد اهنمععا لععو وهنععا  ،حيععث ذكععرا مععا أع  اليععه رأيهمععا؛ كعع  منهمععا  ععاعق  اهلرمينوطيريععة:انععه وحبسععب النسععبية 
 ، ذبااو العكس فهو ك اآلخرفلو قال الةاين برأ  ، كاذبني

 .  ايضا (4)فان البحث يف االخحالف االجحهاع  جير  بروة : وعليه
 اقسام الحقائق : تحقيق االمر

 .  ذليف سححبني املواضي  حبدوعها وتحضح الصورةوعلى ضوء ؟ ذكر البد ان نالحظ احلرائط واقسامها وكم نوعا هي  ولححريط ما
   هرمينوطيقية و...نسبية ، تشكيكية، نسبية فلسفية، مطلقة: اقسام الحقائق

، ريطينعععو يعىن اهلرماملمنهعععا حرعععائط نسعععبية بعععو ، عىن الفلسعععفيبعععاملنسعععبية مطلرعععة ومنهعععا حرعععائط  حرعععائطان احلرعععائط علعععى اقسعععام محععععدعة منهعععا 
وهعرا مصعطلح تروعنعا ضعرورة تصعني  وفعرز املفعاهيم بعضعها ععن ، االنحسعابية: عليهعا مصعطلحا جديعدا ا ععا وهعي وكرليف لدينا حرائط اطلرنا

كمعا ،  ذ توجعد نسعبية وتوجعد انحسعابيةحع  عنعدهم ا النسعبيةزوا بعني انعوا    م مييعنيطيريلو قد حص  الن قسما من اهلرمنيعو ذليف ان اخل؛ البعض
 .  سيحضح

االضععافية  :نععدنا مععن احلرععائطوكععرليف ع ،جلى ذلععيفسععيح وتصععني  كالمععه هععو ضععمن هععره الععدائرة كمععا، نحسععابيةوالشععيخ يععحكلم واقعععا عععن اال
 واما تفصيلها فهي:، بإجيازوالحشككية وهره عناوين سحة ذكرناها 

 :  الحقائق المطلقة( 5
وكعرا احلعال يف املسعائ  الرياضعية كمعا ، ال كما هو احلال يف احملاال  كاجحما  النريضني ومجع  الضعدين وارتفعا  النريضعني فكلهعا معن احملعا

وال لظععروف املععحكلم أو  فععان كعع  هععره عبععارة عععن حرععائط مطلرععة غععري خاضعععة لظععروف الزمععان واملكععان، 11يسععاو   4يف 4يف حا عع  ضععرب 
 . وهي اما ان تكون كربا او  دقا وال نسبية فيها السام  أو غري ذليف

 :الحقائق النسبية الفلسفية  (6
؛ وهعره هعي املرعوال  السعبعة معن العشعرة، معا أخعر  النسعبة يف ذا عاالفلسعفية املنطريعة واملعراع منهعا  واما الرسم الةاين فهعي احلرعائط النسعبية

وهععي مرععوال  الوضعع  ، الشععيء موجععوعة يف ذاتععه إىلوالنسععبية هنععا مبعععىن ان النسععبة ، أ  ليسععت نسععبية عنهععا خارجععةفععان اجلععوهر والكععم والكيعع  
وامععا مرولععة الكععم والكيعع  فليسععت مبرععوال  نسععبية فععامل  هععو ، فكعع  هععره مرععوال  نسععبية، والفععع  واالنفعععال واةضععافة  املععو  (1)ن وامللكيععةوااليعع
 .  وهرا حريرة ثابحة وكرليف احلال يف الكي  و م تالحظ يف كونه م اال نسبحه لشيء امل 

 :نركرهبرا املعىن ولبيان النسبية : بيانه
 : ده واملليف وهيمرولة اجل -1

ــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا يحــــــــــــــــــي  بالشــــــــــــــــــيء ج   هيئ
   

 بنقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لنقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 

 ففععي جععوهر االعحمعععام، الشعععخص تنحرعع  العمععه واهليئععة مععععه علععى االنسععان وبانحرععال تععععروهيئععة عععرو و  فععان االعحمعععام هععي ومةالععه الععحعمم
 . وبانحراله تنحر  توجد هيئة له وجوعة على الرأسامل فالعمامة إىل العمامة فاجلده هي )هيئة اةحاطة ال هيئة احمليو( اخر  نسبة الشخص

                                                           

 ا أضفنا األنظار مبعىن االفكار، فحدبر وهنا نكحة لطيفة يف كالم الشيخ حيث ذكر )االنظار( وقصد منها حاسة النظر ال االفكار ولكن (4)
 أ  اجِلده. (1)
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 : رولة االين املكان ب  املرصوعمبوال نعين ، وكرليف احلال يف مرولة االين -2
 هيئـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــيء فـــــــــــــــــــي المكـــــــــــــــــــان

 
 أيـــــــــــــــــــنز، متـــــــــــــــــــ  الهيئـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي ال مـــــــــــــــــــان 

 
لعو كعان  عّمعانسعبة وجعوعه بنعب البحعر لحلع   ة معنهيئعة حا عل فعان للشعخص، فمرولة االين تععين اهليئعة احلا علة معن وجعوعذ يف هعرا املكعان

 .وجوعه يف الغابة او الشار  او غريه
موجعوع عنعد  فعيمن هعوكمعا ،  فلو وجد  النسبة فصدق وإال فكعرب، نسبية مطلرة ال اهنا نسبية هرمنيوطيريةهي النسبية هنا والشاهد ان 

 .فهو  دق وإال فكرب انه عندهالبحر فرال احدهم 
وان النسعبية هنعا هعي بعاملعىن الفلسعفي فلعو كانعت  وغري نسبيني وإن كان اةخبار عن هرا املععىن النسعيالكرب غري منوطني الصدق و : اذن

 املطابرة فصدق وإال فكرب 
 :( النسبية الهرمنيوطيقية4

 –هعو ظعاهر لنعا  ء يف ذاته غري ماومنها الشي، املحعاكسة اآلراءومنها  وابية  ،منها الصحة يف زمان عون اخر: وقد ذكروا هلا معان عديدة
 (1)العلم ال ان احلريرة والواق  هو مالذ والواق  ومنها ان العلم واملعرفة هو مالذ احلريرة – ذهب اليه كانو وهو ما

   :االنتسابية (3
امعا لعو نسععب اىل عنعدما يرععاس وينسعب اىل هعرا الشعخص يكععون  عدقا و الكعالم  ويرصععد هبعا ان نيوهعرا املععىن قعد ذهععب اليعه بععض النسعبي
 .  االخر فهو كرب وهرا هو مورع كالم الشيخ

 : وهو ونعين به مرولة االضافة، وهو مصطلح فلسفي: ( االضافية1
 ان المضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف نســـــــــــــــــــــــــــــــــــبة تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

 
 منــــــــــــــــــــــــه الحقيقــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــــــتهر 

 
النسععبة مععن طععرف واحععد ون األخععر  تكععانععه يف املرععوال   النسععبية األخععر  وفععرق هععره عععن املرععوال ، سععبة املحكععررةذلععيف ان االضععافة هععي الن

 ، د االيننسبحيف اىل املكان تولّ فمن ذ االين هيئة حا لة من وجوعذ يف مكان ما ا وليست محكررة
ف والععبعض اوهععره االمةلععة بعضععها احلفععة االطععر ، مععن طععرفني كمععا يف االخععوة واالبععوة واملععوازاةمحكععررة كانععت النسععبة  وامععا يف املضععاف فهععو مععا

 حظاالطراف فال االخر محفرة
 . فصدق وإال فال اخاال مطلران وال جمال للنسبية فلو قلت انه اخ وكان فعال  ( أيضاال املضاف)ان الصدق والكرب يف  :وهنا نرول
 :التشكيكية (1

فلععو قصععد  عرجععة معينععة ، كمععا يف زيععد عععا م ولععيس بعععا م،  يةضععة واملععرارة وغريهععا فكلهععا حرععائط تشععكيكمةعع  العلععم واحلععالوة واحلمو  وذلععيف 
ولعيس كعرليف  الدانيعةنعوراين بلحعال مرتبحعه  الشعمعةفنعور والنعور الععاع   ايضا كما يف نور الشمسو ، دق يدور مدارها عون الدرجة االخر فالص

 املرتبة العليا )وهي نور الشمس(بلحال 
يشع   وحعدة الرتبعة ليحعوارع وبعبارة أخعر :  نفسها الدرجة واملرتبةلو لوحظت  فيه كيكية مطلط ال نسبيةشالصدق والكرب يف احلرائط الحو 

 وصل  اهلل عل  محمد واله الطاهرين     وللكالم تحمة النفي واةثبا  والصدق والكرب على موضو  واحد.

                                                           

الرو املركععز فجععاء كععوبر نيععيف واثبععت حيععث اععععى كععانو انععه احععدث هبععرا الععرأ  يف املنظومععة املعرفيععة انرالبععا نظععري انرععالب كوبرنيععيف ذلععيف اهنععم كععانوا يعحرععدون ان الشععمس تععدور حععول ا (1)
 يدور مدار املعرفة ال العكس. –أو احلريرة، م  تفصي  يف الفرق بينهما  –ة انرالبا كرليف إذ اثبّت ان الواق  العكس، فرال كانو: انين احدثت يف حر  املعرف


