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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
 (44) 

 ي والتبادر اإلطالقيالتبادر الحاق  
، فااال بااد زحاارا  نو ااه ماان أي لااي  ماان األ لااة علااى الوضاا  ي وامااا إقالقااي واللاااحب لااي    ااةمااا حاااق  ان التبااا ر االساااد   

إمناا   – مان البيا   اا  مليياة األعياان وتباا ر أي ا سابا  –لعا  اال سابا  إذ ياً وال حمر  لاه يف املااام التبا ر احل ة إحرا  نو ه حاق  
 .لإلقال  ال من احلا   نان 

اي ا الالاال م ينَ )قد يدعى تبا ر األعم من املتلب  باملبدأ، من املشتق، استنا اً إىل ان مل  ه : ا بامللال توضيحه ْد ََ   ُ  (1)(ال يَانَاا
 اشاام مااان  –يف امللااال  –ينساابق إىل الاامهن منااه الظااااا  مناااً مااا حاضااراً ناااان أو ماضااياً فااال ينالااه العهاااد، والاامي قااد  اااب با اااه 

 اب بغريه مما هو أسبق منه رتبة. وسيأيت بإذن اهلل تعاىل.نما    ال من احلا    (2)ازقال 
فااان ساالم احاادها عاان النااااد بطاا  االسااتدالل بالتبااا ر علااى ماادعى  الساا ، فااال بااد ماان مالحظااة هاامه ازشااياال وعليااه: 

 مدعى غريهم املااب  له. فلنبدأ من الوجهني األخريين:على املشهور و 
 ل المحاورة م وتبادر أهتبادر المستعل  التفصيل بين 

هااو  أو فااا  التبااا ر النااوعي ،ان تبااا ر أهاا  اةاااورة هااو احل ااة الياشااو عاان الوضاا   ون تبااا ر املسااتعلم وامليلااوفقااي يقاااُ  
 ون الشخصي؛ وذلك أل ه حيث ا تين عالقاة اللفاب بااملعا ذاتياة با  نا ا  وضاعية جعلياة، أي باتعا  واالعتباار، فاإذا  احل ة

ذاته من لفٍب ماا نشاو ذلاك عان ان منشاأه هاو الوضا   املعاأه  اللغة يف شىت البال  ومن شىت البيئا  تبا ر للنوع أي ملختلو 
ر الحتا  نافة أها  اةااورة يف هما املعا من ذلك اللفب وصواًل للواض ؛ إذ ال منشأ متصو   نابراً عن نابرٍ واهنم مجيعاً تلاوا بيداً بيد  

 ي من الواض  األول.من اللفب م  اختالف بال هم وخلفياهتم املعرفية والنفسية، إال التلا   مإىل أذهاهن فهم معا منسبااً أوالً 
التبا ر لدى املستعلم فال؛ إذ نيو ييون تبا ر معا معني من لفب معني لديه  لاياًل علاى وضا  الواضا  األول قبا  مئاا   ماأ

 وليد خلفياته المهنية أو الارائن احلالية امليتنفة ببيئته خاصة؟ أو ألوف السنني م  احتمال نون سبق هما املعا إىل ذهنه أوالً 
 لو نان نلري األسفار نلري املعاشرة ملختلو أه  اةاورة نان ملحااً باألول فا ه منه أو ناشو عنه.نعم 

ي وأصالة التطابق  مرآتية التبادر الشخصي للنَو
 ياشفيته عن الوض  األول بأحد حنوين:الاول ب ياً إال ا ه ميينتبا ره والسبق إىل ذهنه وإن نان تبا راً شخصال يقاُ  

 أصالة التطابق بني التبا ر الشخصي والتبا ر النوعي. -1
 مرآتية التبا ر الشخصي للنوعي، هما لو ا  رج  األول إليه ب  لو ا  رجعه ليان األوىل االستدالل باملرآتية أواًل فتدبر. -2

 ال مرآتية، للفارق بينْما

                                                           

 .121البارة:  (1)
 إ التهم العهد. ةه يف حال التلب  أو حالوا يايده بيون ظلم (الالال م ينَ )إذ أقلق تعاىل  (2)
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 وجو  الفار  اليبري بني التبا رين؛ فان التبا ر لدى الشخص حمتم  جاداً، نماا سابق، نو اهل ؛ال مرآتية نما ال أص إذ يقاُ  
ال من حا  اللفب ب  من اخللفيا  المهنية أو الارائن احلالية امليتنفة به، عي  التبا ر لدى أه  اةااورة والناوع لبداهاة اخاتالف 

حماد  مان لفاب ماا لادى نا   ااقق بالعربياة    ذلك معاً خلفياهتم المهنية وبيئاهتم والارائن اةيطة بي  قومية أو قائفة فلو تبا ر م
علاى ان التباا ر إمناا   ل  والشاباب واليهاول.. ا ،  ،واتناو  واملارارعني ،مان العلمااو واتهاال :ومن أية قائفاة ناان يف أي بلد عاد

 هو من حا  اللفب.
ليه   إال لاو ببا     اة علاى ا اه موضاوع لاهأو تباا ر األعام لاي   مبعا نون متعلاه امللمن هو العني يف البي  (العني)فتبا ر َو

 ة أه  اةاورة.ا ه نملك عند ناف
 مناقشة التفصيل

هااما التفصااي ، رغاام تشااييد ا لااه مبااا موااى، غااري تااام، وحااديث املرآتيااة تااام، وذلااك ألن آحااا  أهاا  اةاااورة ملتفتااون، ولااو  لكاان
تنفااة، فماا  اليااة املياارتيااا اً ساااذجاً بساايطاً، إىل الفاار  بااني احلاياااة وا ااا  واال ساابا  ماان حااا  اللفااب أو ماان الااارائن احلاليااة أو امل

ه إىل ذهنه أواًل بالنظر إليه بماته وقط  النظر عن أياة  سباق  إ إىل ذلك لو رأى أحدهم عند التأم  يف لفب ومعاً  االرتيا ي فاهتملتإ
 نان ذلك  لياًل عرفاً على ا ه تلااه نملك نابراً عن نابر وصاواًل إىل الواضا  األول أو ناان  لاياًل علاى ان  ،مؤبرا  خارجية حمتملة

 حال سائر أه  اةاورة نملك فييون  لياًل على الوض  األول بواسطة.
 ماان وا ااه ا ساابا  هااما املعااا إىل ذهنااه بتاادبره وتأملااه يف حنااو  إحاارا  آحااا  أهاا  اةاااورة، عاادم وجااو  قرينااة حافااة وبعبااارة أخاارى  

 .هما اللفب،  اٍف لالحتمال بيو ه من الارائن حا 
 َيةاالحتماُ غير مخل بالحجج النو 

 عاااوى التباا ر، غااري  تنااق    ه  د  حتمااال اخلطاأ باا  وجاو ه أحيا ااً وشاااه  فاان إ وإن بااي عااااًل ليناه ملغااى عاالئيااً  (1)واالحتماال
با  باني  فاط تناق   عوى التبا ر وغريه ال بني اآلحا  من أه  اةاورة ، ب  ان املشهو باحل ية نيافة احل ج النوعية الظنية خم   

مي  هناك فان نان اخلطأ والتناق  خماًل   ية التبا ر الشخصي ليان خماًل   ية التبا ر لدى مجهارة مان األعاالم جمامي  هنا وجما
 أيواً وللرم االقتصار يف ح يته على ما لو أمج  أه  اةاورة عليه أو شبه ذلك وا يلترموا به، نما ال وجه وجيه له. أو من الناس

ي تجيا ف  ي صورة التعارضاقوائية التبادر النَو
أقاوى وأقا  يف احتماال اخلطاأ مان  ناان ، عم، ال شك ان التبا ر النوعي لو أحر ، بان تتب  الشاخص قارائن خمتلاو أها  اللغاة

لااو ا يتتباا  حااال سااائر أهاا  اةاااورة باا  انتفااى بالتأماا  يف حااال اللفااب واملعااا لديااه يف حااا   فسااه وذهنااه،  مماااالتبااا ر الشخصااي 
، نما فصلناه يف مباحاث االجتهاا  والتالياد.  عام ذلاك اً عريو اً للح ية يف الظنون النوعية عرضان احل ية إذ ذلك ال خي  بولين 

 وللبحث صلة. مطلااً أو يف اتملة، جمٍد يف صورة التعارض
 وصلى اهلل َلى محمي وآله الطاهرين

                                                           

 خبطأه وا ه توهم ا سباقه من حا  اللفب م  ا ه نان خللفياته المهنية أو للارائن احلالية. (1)


