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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

وسذنبكر مذرة اخذرب عبذارة ال ذي  ، هذي مذن أنذوال الكذبب بأنواعهذاالطذة ان املغ وبينذا، مسألة نسبية الكذبب او انسسذابيسهكان الكالم حول 
حيذل سذنسوق  عنذدها ونناق ذها ونبذني بعذي السايذداس الذ   ونضذي  اذا إضذا اس أساسذية، االنصاري كيمذا نطبذه هذبمل املباحذل عمليذا عليهذا

 ، البد منها لكالمه
 الشيخ: االنظار تختلف في التحسين والتقبيح

 :  مكاسبهيف ال ي  اد قال  
اذا بنـي للـ    إال"وربما تدخل المبالغة في الكذب اذا كانت في غير محلها كما لو مدح انسانا قبيح المنظر وشـبه  وههـ  بـالقمر 

 كون  كذلك في نظر المادح فان االنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذواق في المطعومات " انته  
، بيذذنهماالنظذذار   كالمهذذا دذذا خ يف خذذلمل ومالذذه وقب ذذه نظذذرا  الخذذسال ر يذذرامل قبي ذذا خذذاآل إال ان، مجذذيال ا رمبذذا يذذرب فذذ    ذذر : ولليــ 

  ان االذواخ ختسل   يها سلبا واجيابا ؛ واحلال كبلك جار يف االلوان وااللبسة والديكوراس وغريها
 ومرئيذاسوملموسذاس  مذن مطعومذاس ومذبوقاساليذة والبوقيذة لعله يفهم من كالم ال ي  ان النسبية يف الكبب جارية يف االمذور امم: اذن

 وغريها.  -اي ما يسعله باحلواس اخلمسة بعمومها  –
 :  مناقشة كالم الشيخ

تسضذمن إفذكاالس  مذور ثالثذةأ ال بذد مذن ذكذر معذه مذن جهذة ثال ذة لذه مذن جهذة أخذرب، ومناق ذة   ا  وتاييذد مذن جهذة ال ي  توضي ا  لكالمو 
 ثالثة:

 اخباران احدهما كذب هو )في نظره( بـالمقيد االخبار : االمر االول
 :اما االمر االول البي نناقش  يه كالم ال ي   هو

 ذان السذدقيه ؛ يل ذلك والوقذو  علذى ماهيذة خلهذابنظرها  البد من حتل وانه كالامر أو انه الامر عندما تاول ان طفلها مجيل م ال   ان االم
وامذا االخبذار ال ذاه  هذو اخبذار عذن ، أمذا االخبذار االول  هذو اخبذار عذن الذرأي والنظذر، واحذداخباران ال خذل  هبام هناك يف خل األ ياو نا إىل

هذذا واعساا هذذا  اذذ  و اذذ  وباطذذ  النظذذر عذذن ا هذذا لذذيف دذذر  االخبذذار عمذذا يف ذهنعنذذدما تاذذول ان ولذذدها مجيذذل بنظرهذذا  ذذان مر  ذذاألم  ، الواقذذ 
   .يف الواق  –أي مجيل  –اي انه كبلك  ،هبا الاول منها مرآة لل ارج والواق ان و ، بل ان مرا ها ان ولدها مجيل بنظرها، الواق  اخلارجي

أيضذذا ، وهنذذا يصذذ   املرآتيذذة والطريايذذة اىل اخلذذارج يسذذسبطن ان نظرهذذا هذذو بن ذذو )بنظذذري   اواذذا، هنذذا اخبذذاران وان كانذذا العبذذارة واحذذدة: اذن
  1)ودفه بالكبب إن مل يكن كبلك

، هذبا هذو رأيذه  نذر  عليذه بذان قولذك هذبا مسضذمن خلذلين يف الواقذ ان ن ياذول ان الذدور لذيف مب ذال يف نظذرمل و ومن هنا تظهر االجابة عمذ 
ال ذاه وهذو كذون اخلذل طريذه اىل اخلذل هذو هذبا وقد تكون دا قا   يه، أي ان نظرك هذو ذلذك بالفعذل، لكذن يعل عن اعساا ك ونظرك انه االول 

  .  2)تدعي ان نظرك هو مرأة لل ارج وهبا هو الكبب  ي انكا،  ارجلل ا  عاكسذلك الرأي والنظر 
هذبا هذو مذوطن و  يذة عذن اخلذارج باحلكايذة عذن الذبهنااليهام واملغالطذة ن ذأس مذن ايهذام لذبف املرآتيذة باالسذساالية او ايهذام لذبف احلكا: اذن

                                                           

 سيأيت ما يد   إفكاال هنا عند توضي  معىن )احلسن والاب   ومنه اممال.  1)
 أي وعلذى  نظذري يف)بذذ اآلن عنذه هذو وعذل علنا ما هو احلاكي وددخ كبب: امواب املارر –ولكن لعله يأيت افكال على ضوء ما ذكر ساباا من الفرخ بني كبب احلكاية واحلاكي   2)

 .الاصد على لسوقفه  َكِبب انه) بالفعل نعل ومل املصدر يأ  الكبب)بذ علنا  اد
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 االفكال والكبب .

 طالقذذه إذ حذذ  لذذو بذذن علذذى كونذذه كذذبلك يف نظذذر املذذا   إال ان مدحذذهيذذر  عليذذه ان اسذذس ناءمل لذذيف علذذى إويف مذذور  ن نذذا  ذذان كذذالم ال ذذي  
 . 1)ال يص  اسس ناءمل  انه كبب ان هبا الرأي مطابه للواق  وهبا واخلل عن،  هبا يص  اسس ناءملال  صي  ل عن نظرملاخل: نييسضمن اخبار 

ودذل اليذه  ه هذو مذاونذيبكر  كذون مذاحمسجني باطل والكبب غالطاس ال  يسمسك هبا اهل الببا البيان يظهر     الك ري من املومن خالل ه
ذكذذرمل النسذذبيون يف بعذذي  وكذذبلك يظهذذر وجذذه   ذذ  مذذا ومسسذذل ني بذذبلك كذذي ال ي ذذكل علذذيهم مبذذا يذذر  علذذى حذذاخ  الاضذذية مبذذا هذذي هذذي منظذذره

ومل يكذن  بهن  اذ  لكذان االمذر هينذامذا يف الذ االخبذار عذن هذو دذوابيسهاانذه لذو اريذد مذن وذلذك   2)املسعاكسذة كذل اآلراءمدارسهم حول دذوابية  
او ؟ يف الذبهن هذل هذو مذرآة وحذاكي عذن اخلذارج ان مذا :امنذا اخلذال ، ءالناذا  واملعذ ك الفكذري بذني العلمذاولكذن هذبا لذيف بسذاحة  مهما  أبدا  

 ؟ خمطئ يف ذلك وانه انه مسوهم احلاكوية
 بذكر القرينة كالم  قدس سره البد من تقييد  : االمر الثاني

 :كالم ال ي   هو  بهاالمر ال اه البي نناقش اما 
كذذان االمذذر كذذبلك   وانذذه حيذذل، ذكذذر مذذن االنسسذذابية يف املاذذام وان املذذسكلم تكذذي عمذذا يعسمذذل ويرتكذذ  يف نفسذذه واعساذذا مل اننذذا نبذذن علذذى مذذا

ومعذه  لذو قطذ  النظذر ، اهنا عذن اخلذارجهو خبار ذ ان ظاهر اإلخبار واألا؛  روط ببكر الارينةم كوهنا دا قةإال اننا ناول ان  ،   كايسه دا قة
 . كبب  3)الينة على ذلك ليكون الكالم ددخ وابهن  البد من ذكر الار اليف عما باالخبار  عن ذلك وحصر األخبار

 . هو الساييد ال اه لكالم ال ي ،  إرا ة غريمل  ون قرينة كبب، وهبا حكايسه عن اخلارجلل ل يف  الظهور اللفظي االويل منعاد واحلادل:
 ولل  بعضها الكذب مطلق للحسن والقبح معان لديدة: االمر الثالث

 :واما االمر ال الل  ناول  يه
ومذن هنذا ينفذس  بذاب  ،  4)عذد  مذن املعذاه يطلاذان علذى ان هذبين اللفظذني ؛ املرا  منها حتديدانه البد من حتليل معاه الس سني والسابي  و 

عينذا وقذد رأب جاريذة يريذد ان يغذال  االخذر  يصذور  رأبكمذن ياذول انذه قذد   –بذاملعىن االعذم  –اللفظذي  كالطة يسمى مبغالطة االفذ اكبري للمغ
 . 5)انه قد رأب جاسوساله 

 والقبح: في معن  الحسناالحتماالت الستة 
 : اضفنا اا ثالثة اخرب  سكون سسةوقد ، ومعاه سذكر امل هور ثالثة احسماال اد ، احلسن والاب  معىن االحسماالس يفامجاال نبكر و 

 لنقص االحسن والقبح المراد بهما الكمال و : المعن  االول
 .نا  أي هووامهل قبي  ، كمال  أي هوكما يف العلم وامهل  ان العلم حسن  ،اما املعىن االول اما  هو الكمال والنا 

خسال  االنظذذار وال  هذذبا االمذذر ثبذذويت ال اسلذذ  بذذا ،وكذذان قصذذدمل انذذه كامذذل مجيذذلأو   ذذان ال ذذ   لذذو قذذال هذذبا حسذذن وعلذذى هذذبا املعذذىن:
 .  وال ت ف  كلمة )بنظري  لسص ي هاو االنسسابية  يه جمال للنسبية 

 او الجسد  الروحللعقل او  أو المالئمة والمنافرة للطبع: المعن  الثاني

                                                           

باالنسسذابية ال النسذبية وغريهذا،  لذو نسذ  اخلذل بانذه مجيذل لذمول  صذدخ مذن حيذل املطاباذة ملعساذدمل ولذو نسذ  قبذي   -أي عذن اخسصذاا الصذدخ بنظذر املذا    –وقد علنا عن ذلك   1)
 ن معسادمل لآلخرلآلخر  صدخ أيضا  مبعىن انه ددخ يف اخبارمل ع

 ع رة ال  تدعي نسببية املعر ة ، ويف هبمل املدرسة جند السصوي  للواق  ، وكأهنم املصوبة امد  15وهبمل املدرسة هي احدب املدارس الذ  2)
 أي لو أرا  خال  الظاهر بال قرينة.  3)
 ال يهم اآلن.اما كون اإلطالخ هل هو بن و االف اك أو النال أو اجملاز، أو غريها  هبا   4)
ملرا  منه بالضب  كي يسبني املرا  الذواقعي وكذي يذر  وهبا يعد من اقسام املغالطة الك رية االبسالء يف العلوم ومن هنا  انه يف ميدان الب ل العلمي البد من حتديد ادل املصطل  وابعا مل وا  5)

 هوم واملصطل  وتغاير اال هام  يه. النفي واإلثباس على موضول واحد  ان اك ر امل اكل تن أ من ايهام املف
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يف خصذذوا املالئمذذة  ذكذذرمل ال ذذي  جيذذري مذذاو ، او منا رتذذه لذذه –او امسذذد  الذذرو  او العاذذل او –وامذذا املعذذىن ال ذذاه امذذا  هذذو مالئمذذة الطبذذ  

، وهذذبا مجيذذل أي بعي االخذذرلذذخبذذال  االغذذري او الذذنفف تالئذذم طبعذذه  أذيذذة ذذان بعذذي النذذاس  –  امسذذد  ذذان الطبذذال واألجسذذا  ختسلذذ للطبذذ  أو 
 يالئم طبعي وذوقي..

ال ان هذذبا االمذذر هذذو بل ذذا  وضذذ  كذذل  هنذذا مذذدار قضذذية االنسسذذابية ا للجسذذد أو الطبذذ  ا رةلذذو قصذذد باحلسذذن والاذذب  املالئمذذة واملنذذ: ومعــ 
للناس مبا هم هم واما لذو قصذد املالئمذة للعاذل أو الذرو   ذال نسذبية وال انسسذابية هنذا ال كل الناس ح  يكون مرآة  -ب  صه وطبعه  – انسان

 يالئم الرو .فوب األهواء وغريها، وما لوحدة ما يالئم العال اجملر  عن 
 يستحق مدح العقالء او ذمهم  ما :الحسن والقبح: المعن  الثالث

لل سذذن والاذذب  وعليذذه  ذذال اخذذسال  ،  املايذذاس هذذو العاذذالء، يسذذس ه مذذد  العاذذالء   سذذن وإال  ابذذي  مذذا ان وامذذا املعذذىن ال الذذل امذذا  هذذو
 .  باخسال  االنظار  ال انسسابية يف املاام

 لشيء لما ينبغي ان يكون للي  مطابقة ا: المعن  الرابع
عينذني  لإلنسذان  سذن وإال  ابذي  وم الذه هذو ان  هيكذون عليذه  لذو طاباذ ينبغذي ان واما املعىن الراب  لل سن والاب   هو مطاباة ال ذيء ملذا

 مناذار ا   رضذ لإلنسذانلذو كذان  وكبا احلذال، هببا املعىن ثال ة له  هو قبي  كانا له عنيولو   ،ينبغي ان يكون عليه ما ألنهلبلك ميل  يود  و
ا جيذذ  ان مطاباذذة ال ذذيء ملذذالن ؛  يذذه او االنسسذذابية جمذذال للنسذذبية هذذبا املعذذىن ايضذذا الو ،   أي مل يطذذابه حالذذه مذذا ينبغذذي ان يكذذون عليذذهي انذذه قبذذ

 وللكالم تسمة  . 1) يه  لمنظاريكون عليه هو أمر واقعي ثبويت ال  خل 
 نوصل  اهلل لل  محمد وال  الطاهري

                                                           

ة وغريهذا مذن ال ذبهاس، إذ يسذأل عنذد قولذه )عذدم وهبا الب ل يفس  ابوابا  عديدة لر  الك ري من ال بهاس الكالمية يف خمسل  املسائل كما هو احلال يف مسألة املساواة بني الرجل واملرأ  1)
 ما هو مرا ك بذ)الابي   من املعاه السسة؟ املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث أمر قبي   انه 


