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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
 (77) 

 تعريف التبادر وأنواعه
فادااه يفيااد اعاا  املبااا(رة والباادار  ه2)مساااا اللفاا  دابق أو ساابق اداااداع املعاا  عنااتساا ه1))التبااا(ره هااووبعبااارة أخاارى  

 .ان اللف  واملع  يسارا لآلخر ان كالا يف اهليئة هو  اا هيئته فهي التفاعل والوجهأو  ،واملسارعة أي حبسب اا(ته
ورابعهاااا هاااو  ،وعالاتاااه عوهاااو (ليااال الوضااا بالتباااا(ر ا هاااو املصاااطل  علياااه يف األ اااولوهاااو ي ااامل اعااااو أربعاااة أوهلااا

، واألوساطان أعام اان احلايااة وا اا  ،باالدصارا  والا ي قاد  لان بيناه وباني املعا  األول كماا سابق فيهاملصطل  عليه 
 وهي:

 التبادر المصطلح
 .هملا تبا(ر ان وهو الدليل على ان اللف  اوضوا لغةا وهو التبا(ر احلاّقي،  عليه يف األ ول التبا(ر املصطل األول  

 التبادر اإلطالقي بنحوه األول
ولاي  ها ا عالااة الوضاع  ،اساتنا(اا إ  ااادااا احلةماة ه3)التبا(ر اإلطالقي، واملرا( انه تباا(ر اعا  اطلاااالثاني  

ه يف البيعين أ ان خارج اللف  وان اادااا احلةمة فةيف يدل على ان اللف  اوضوا هلا ا املعا و وذلاـ كاا)اده إذ 
 َُّه اْلبَاْيعَأَحلَّ الل ا م و ار  وريههاا واان بياع األااور احلااهة ل  فاده يتبا(ر انه خمتلف أدواا البيوا ان دااد ودسايئة وس 

ها ا التباا(ر أي االدساباىل إ  الا هن لاي  اان حااىل  لةانّ  ،وان بيع الرجل واملرأة.. إ  ريه ذلـ ،واخلطهة واا بينهما
ن اادااا احلةمة الثالث كما سبق، أو ان ضميمة حةم العال اللف  فان اللف  اوضوا للةلي الطبيعي، بل هو ا

بان احلةم حيث تعلق بالطبيعي وحيث )وه ه املاداة عالية هي ان أ التعمايم بعاد ضامها لا و ه ان الطبيعاي يوجاد 
 بوجو( أي فر( ان أفرا(ه كان البيع حالالا اىت وجد يف ضمن أي فر( ان أفرا(ه.

، يف الصاادر، ال ا ااطالحي فادااه املعاا  األول خا ااةالتعريااف املاا كور ينطبااق عليااه ان هاا ا تبااا(ر لغااوي والحاصاال  

                                                           

ار  وإ اا  ه1) ار  وال اصاطل   ال كا لـ لي امل األقساام األربعاة   جعلنااهوه ا تعريف لغوي لوح  فيه اقرتابه إ  املعا  املصاطل  فاال هاو لغاوي  ال
 اآلتية.

 أو التفةه فيه أو قراءته. ه2)
 .)اطلاااه حال   ه3)
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تبا(ر خمتلف أدواا البياوا اناه ين اأ اان حااىّل اللفا  دفساه (االا علاى ان  وذلـ عة  اا لو قال )أحل اهلل البيواه فانّ 
 ة أو ريهها.اجلمع احمللى بال، أو أل، اوضوعه للداللة على العموم ان ريه حاجة ملادااا احلةم

 التبادر اإلطالقي بنحوه الثاني
أو الناشئ  ،الناشئ ان كثرة إطالىل لفٍ  على اع  ال إ  حد النال أو اإلمجال :التبا(ر اإلطالقي املرا( بهالثالث  

ان أية قرينة أخرى ريه اادااا احلةمة كالناشئ ان قول أهل اللغاة أو اان تساال الفاهااء أو شابه ذلاـ، وذلاـ كماا 
يت ان ان تبا(ر دال األعيان خا ة ان )البيعه لعله تبا(ر إطالقي داشئ ان تطابق أقوال الفاهاء على ذلـ ال ان سيأ

؛ إذ رياياة األاار ان يةاون حايااة ات ارعية. حاىل اللف  فال يةون ااارة احلايااة فاال يصا  اال اآليااا والروايااا علياه
 وسيأيت حبثه

 التبادر االنصرافي
دصرايف، وعّرّدا عنه سابااا باااالدسباىل اإلطالقاي، واملارا( باه االدصارا ، وقاد سابق اداه علاى عةا  التبا(ر االالرابع  

   عنه واملتبا(ر عنه هو اع  حاياي ال جما ي.التبا(ر املصطل  يفيد ان املنصر  
عديااد ااان ان االدصاارا  يدااا( التبااا(ر املصااطل  وياابلااه ااااااا وهااو الاا ي وقااع فيااه اخللاان يف كلماااا ال والحاصاال 

 األعالم كما سيأيت ريداا بإذن اهلل تعا .
 تحقيق المقام بتحقيق حال الفرسخ

اثااال  بعااا الةااالم يف ذلااـ، لااا تنللااي بااه الغمااة عاان املاااام كمااا ساايظهر، يةااون يف ضاامن  ايااق حااال وتحقيااق
إ بعاا أو حىت سانتيمرتاا واحاداا  املع  املتبا(ر انه واده هل لو سافر أربعة فراسخ إال شّراا أو حىتيف )الفرسخه  واحد هو

 .امل هور شبه اإلمجاعي العدم ويعد اسافراا أم ال
 المشهور  المسامحة العرفية متبعة في المفاهيم ال التطبيقات

االعتماا(  -حساب امل اهور  - اا العرفياة يف التطبياااا ال يصا حماإذ ان ال ارا رتاب احلةام علاى الفرساخ واملسا
فلااو تساااا  العاار  يف افهااوم كةااون املاااء ذا سااعة  فااان رجااع فيهااا، باال هااو املرجااع يف املفاااهيمعليهااا إذ لااي  العاار  امل

ن العاااار  هااااو املرجااااع يف أ –حسااااب امل ااااهور  – والساااارّ  ،افهوايااااة حبيااااث ي اااامل ااااااء الطااااني اعتمااااد عليااااه وإال فااااال
لةناه بعاد  إ  العار ،إذ أوكال ال اارا أخا  املوضاوعاا  املوضوعاا أي يف افاهيمهاا فتخخا  اناه ساواء ضايق أم وساع

 أخ ها انه فان (وره ينتهي ويةون املرجع يف التطبيااا الدقة العالية.
 كالم الميرزا النائيني في نوعي المسامحة
ان العااار  تاااارة يتسااااا  يف املفهاااوم اااان حياااث الساااعة  :وتوضاااي هقاااال املاااه ا الناااائيا يف تعليااتاااه علاااى املةاساااب )
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علاى بعاا ااا لاي   هال اللغاة ي يطلااون املفهاوم لالاه اان الساعة حايااةا أهو عند  والديق فيلعلون املفهوم أوسع عما
ان أفرا(ه لاوال ها ا التوساع يف املفهاوم كماا يف اطاالىل افهاوم املااء علاى املنياتلن باالطني )واخارىه يسااحمون يف التطبياق 

قل ان ااداره باليل وتطبياق الفرساخ على اال على اا لي  ان افرا(ه حاياة بال اساحمة يف املفهوم، وذلـ كتطبيق املنّ 
انااه كاا لـ، وااان هاا ا الباااب مجيااع التطبيااااا التساااحمية يف االو ان واملاااا(ير )وال  فااىه أن اااا يةااون فيااه  األقاالعلااى 

ول (ون االخه فاال سابيل ا  الرجاوا ا  العار  يف الثااو، فاإذا كاان و ن خمصاول أو اةياال العر  ارجعا إ ا هو اال
خاال اوضاوعا لل ةام كماا يف بااب الأكاوة أو ااادار اان املساافة كماا يف بااب السافر ل ااأ االكتفااء لاا ينطباق عليااه 

 .ه1)ههو املصداىل احلاياي املتبعاملفهوم تساحما بل 
 لقسم الثالث  المشككية والسعة الوجودية الثبوتية للموضوع لهمناقشة مع الميرزا  ا

 –ا ماأي حاىت علاى أوهل –ا ماذكر امله ا النائيا أارين، لةن الت ايق يااو( إ  وجاو( أاار ثالاث ساابق عليهأقول  
 اسااحمة اان رجراجااا اطاطيااا، فاداه هناا ال ، وبتعباه عاريف،بنفساه ذا حايااة ت اةيةية أي هاملوضاوا لاه)وهو اا لو كان 

العر  ال يف التطبيق وال يف املفهوم إذ املسااحمة املفهواياة تعاا اداه وضاع ملعا  حماد( اتاواطئ لةان العار  يوساع املفهاوم 
)املعا ه لةن العر  يوساع املفهاوم أي يتصار  يف ارحلاة  ألده ادا  اساحمة كاملاء املوضوا لغه ااء الطني فاده ريهه

باال املوضااوا لااه بنفساااه ات ااةـ ريااه اتاااواطئ ولاا ا فادااه اااان  أباااداا  ر  فياااه العاار  بن ااوٍ إال ان الاساام الثالااث ال يتصاا
 .ان ينطبق على األقل واألكثر حاياة ان ريه حاجة لتصر  افهواي أو ادطباقي بل والبديهي تبعاا ل لـ الطبيعي

حماد( ي دااول  ملعا  رجراج ال اده اوضاوا اطاطواده وضع ملع  ا ةـ  ودظائره يف الفرسخوه ا هو ال ي ددعيه 
 .ه2)باملساحمة وان الفرسخ إال إ بعاا هو فرسخ عرفاا فيلاب بان املساحمة يف التطبيق ريلن

 الدليل على القسم الثالث
هو فاه اللغة والتدبر يف كلماا كافة اللغويني والفاهاء ال ين حد(وا الفرساخ باألاياال فااألذرا  :على املدعى دليلنا

ذو عااري يتسااع ل كثاار  –وجااو(اا وتةويناااا  –ان أياااا انهااا لااي  حمااد(اا يف ذاتااه بالدقااة باال هااو فاا فاأل ااابع فال ااعهاا
فالح  اا قاله اجلواهر اثالا: )وألن الفرسخ بامجاا العلمااء كافاة كماا يف املادار   - ه3)يف حدو( خا ة طبعاا  –واألقل 

)أربعااة   و))وه أاااا )امليااله   ه4)هخااّر املاارو ي ثالثااة أايااال ادااافا إ  تاااديره باا لـ أيدااا لغااة، باال قياال ودصااا فمااا يف

                                                           

 .111ل 1كتاب املةاسب والبيع: ج  ه1)
 د الوالد امل هور حىت يف املساحمة يف التطبيق فرآها حلة. وتفصيل الةالم يف ريه املاام.وقد داقش السي ه2)
 فإذا جتاو  ه ه احلدو( امل ةةة، فان التساا  بعدها ااا افهواي أو تطبياي فيلري حينئٍ  كالم امله ا النائيا. ه3)
 .191ل 14جواهر الةالم: ج (4)
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آال  ذراا ب راا اليده ان لدن املرفق إ  طر  اإل بع الوسطى ان استوي اخللاة )ال ي طوله أربع وع رون إ ابعا 
تعويال على امل هور بنيه العلماء ان )الناسه بل يف املدار  دسبته إ  قطع األ  اب، كماا عان ريههاا أداه ال خاال  

بينهم يعر ، وقد دص عليه املسعو(ي يف كتاب اروج ال هب على اا حةاه عنه يف السرائر كماا ستسامع )أو ااد  فيه
 ه1)البصر ان األريه كما يف املصباع والاااوس والص اع حاكيا له عن ابن السةيته

البصر، ولتاادير املساافة  و)اع أده رلا يدل عليه ادافا إ  ال هرة وريهها مما عرفت، واناسبته للت ديد اللغوي لد
اا حةي عن الاااوس )ان أن امليل قدر اد البصر، أو انار يب  للمساافر، أو اساافة اان األري  -لسهة اليوم أيدا 

و)والفرساااخ عناااد الةااال ثالثاااة أاياااال، وإذا قااادر امليااال  ه2)ارتاخياااة باااال حاااد أو اائاااة ألاااف إ ااابع إال أربعاااة آال  إ ااابعه
 ربعمائة ذراا كان ثالثني ريلوة، وإن كان كل ريلوة اائيت ذراا كان ستني ريلوةه إ  آخرهه. بالغلواا وكادت كل ريلوة أ

و)وعلااى كاال حااال فاااملرا( باأل اابع عرضااه ال طولااه، وقاادر بساابع شااعهاا ااان وساان ال ااعه اتال ااااا بالسااط  
الوضاع أو األ اابع،  األكّر أي يوضع بطن كل واحدة على ظهر األخرى، ورلا قيل ست، وكأداه الخاتال  ال اعه أو

 .ه3)وقدر عري كل شعهة بسبع شعراا ان أوسن شعر الّر ونه
لوضوع ان أوسن  ؛كلها كما ترى إرجاا أار ريه (قيق بالدقة الرياضية يف ذاته إ  أار ريه (قيق آخر وهة ا  وهذه

ملركاب انهاا والفرساخ كا لـ، بال شعر الّر ون  تلف وك ا ال عهة املتوساطة واال ابع املتوسان والا راا املتوسان فامليال ا
ا ااةـ، وذلااـ كلااه علااى عةاا  املاااايي   –وهااو املاياااس علااى اااا  اارع بااه مجااع  –ان ا(ىن املتوساان ااان كاال انهااا 

وجااو(اا  –يف املسااافاا فا ااا  –واألقاال  –احلديثااة الدقياااة الاايت تااادر بالغراااااا واألقاال انهااا يف األو ان وباااملللي ااارتاا 
  –ةةة وتةويناا اتواطية ريه ا 

أل اا امليساور يف تلاـ األ اناة ولةو اا ااادورة لعاااة النااس ولبنااء يف ذواهتاا وإ ا أرجع ال ارا لتلـ األو ان التاريبية 
ال ريعة على التسهيل فان يف التوسعة الثبوتية ب اهتا تسهيالا وأي تسهيل.. واام  ايق ذلـ لاا يادفع عناه اإلشاةاالا 

  يف الفاه.
 محمد وآله الطاهرين وصلى اهلل على

                                                           

 دف  املصدر. ه1)
 .199ل 14ججواهر الةالم:  ه2)
 .202-201ل 14جواهر الةالم: ج ه3)


