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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
(322) 

 ؟فكيف يتبادرشرعاً( مجمل الصحيح )رابعاً: 
بههاب  ،علههى اب املوضهوه لههه هههو العبها ة أو املعايلههة الصه ي ة لههرعا  أي لههى اللههول بهاب ال بهها ر  ليه  علههى عالصهه ي  لهرعا   انههه ألهع  عثمم 

الصهه ي  لههرعا  جممهه  جمهههول إ  الصهه ي  يعهها اوههايا ل وهه ا  وال ههرائ  و ههن ال نعلههم أوهه ا  أو لههرائ  املر هه  ال ههرعي  الصههالة وال نعلههم 
فمهالال  نعلهم  ،نعلهم ال اره، فاننا إمنا نعلهم املر بهات العرفيهة واالع بهارات واحللهائرت امللدعهة لهديهم أيها ال هاره فهال أو ا  ولرائ  املعايالت لدى

ويهها لههه  خهه  يف إ  جنههه  يال ههات أحعايههه  ؛يهها ا لههنابههاب العربيههة يف البيهها ليسههيف لههراا  يف لهه ة العلههد لههدى العههرل، ايهها ال ههره فههال نعلههم 
أو أيضههاب بعههد لعههدي  وفيهها ة فيههه أو نلصههاب، فههه  ال نشهه  لههدى ال ههاره لههراإل أو املههواالةإل أو للههدم ا  ههاب علههى  واخدعهههيرّ بههه الههعي وعلههه 

 وهععا. إلاللبولإل ويا هي لروا الطالق الص ي  لدى ال اره
ر  ليههه  علهههى الوضههها فههه  ا  هههاب جمههههوال  لهههدينا فعيههها يلهههال بهههاب ال بههها  ،واحلالههه ن اب الصههه ي  لهههرعا  يف العلهههو  وا يلاعهههات جمههههول لهههدينا

يهن  للص ي  لرعا ؛ إ  ال با ر يعا أعلى  روات الوضوح فلو مل يعن االرلعاف يف عمرت األ هاب يهن الوضهوح ثيهن ينسهبرت املعها إه الهعهن
 والص ي  لرعا  جمهول األو ا  وال رائ  فعيا ي با رإل ،البدار املسارعةفانه ين فورا  ملا ل  اللول بانه ي با ر  حاق اللفظ

 ي، وعهدم وقد ألار اآلخوند إه  ال املطلبني وإه اوواب عن ا لعال بلولهن عوينهان أب مثرة الن اه إمجال اخلطاب على اللهول الصه ي
يف رفا يا إ ا لك يف و ئية لهي  للمهويور بهه أو لهراي ه ألهال ، الح مهال  خولهه يف املسهمى،  مها ال زفهى، ووهواف  وواف الرووه إه إاالقه

 . 1عإليه يف  لك على اللول األعمي، يف غري يا إح م   خوله فيه، مما لك يف و ئي ه أو لراي ه  الرووه
أحهدهان ال بها ر و عهوى أب املنسهبرت إه األ ههاب ينهها ههو  بنيا  اب ، فلد اس دل للص ي ي بووهو وألار لإللعال واوواب بلولهن عو 
علهى ههعا اللهول جممهالت، فه ب املنافهاة إمّنها لعهوب فيمها إ ا مل لعهن يعانيهها علهى ههعا  وبهني  هوب األلفها  الص ي ، وال ينافاة بني  عوى  لك

 . 2ع يبينة بووه، وقد عرفيف  وهنا يبينة بغري ووه
 األجوبة

وووابههه حههرت وتعههن لصههويرب بووههوب أربهها، فهه ب قصههدها مجيعهها  فهههو وإال  ههاب سانيههها هههو يلصههو ب  مهها فسههرب بههه عههد  يههن ال ههراح واملعللههني، 
 ننيف الالالسة األخرى وووها  أخرى نضيفها لدفا ال بهة لوييدا  لعاليهو ا

 ان الجامع معلوم وهو المتبادر -3
اب اوههايا هههو امل بها ر وهههو املعلههوم لفصهيال  ولههيجمل بهاههول، واههههول هههو اخلصولهيات يههن األوهه ا  وال هرائ ، واوههايا هههو الوجم  األول: 

ههو البيها الصه ي  لهرعا  أي البيها اوهايا ل وه ا  وال هرائ  فههعا يالال  ا ل و ا  وال رائ   فاملوضوه له عنواب ان  اعي أو اع باري وهو عاواي
ههه  هههعا وهه   أو لههرا أو ال، فهههو  وانهههاملوضههوه لههه هههو امل بهها ر ععلههى  عههوى ال بهها ر  وال لههك انههه يفهههوم واضهه  وايهها اههههول فهههو املصههداق 

فههههعالص ي  لهههرعا   يعلهههوم يفهويههها  إ   ،ظهههري العلهههم ا مجهههام فانهههه علهههم باوهههايا ووهههه  باخلصولهههياتو لهههك ن ،يعلهههوم يفهويههها  جمههههول يصهههداقا  
اخلصولهيات واألوه ا  وال هرائ  ل عهوب جمهولي هها سهببا  لإللهعال بانهه  يها نفهجمل وههعا ههو امل بها ر ال  ،يفهويه هو اوايا ل و ا  وال هرائ 
 لدى العهن، يا اههوليةإلر   ما ال با ر املبا على يعلويية امل با   

 المتبادر هو المدلول علي  باآلثار وهو معلوم لمعلوميتها -3
ال املعا ال فصيلي وهعا هو يها فسهر بهه عهد  يهن ال هراح   ،اب امل با ر هو املعا ا مجام العي لدل عليه اآلسار وهي يعلويةالوج  الثاني: 
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اة انه ليجمل املهرا  بال بها ر لبها ر املعها ال فصهيلي حه  ينهايف  هوب املعها جممهال، به  املهرا  لبها ر قال يف الولولن عووه عدم املناف ، الم اآلخوند
ن وههة املعا ا مجام امل ار إليه ين اريرت اخلواص واآلسار، فانه ي با ر ين الصالة يها ههو يعهراج املهؤين، وخهري يوضهوه، وإب  هاب غهري يبهنّي يه

عيبينهة  امجهاال بهاخلواص و اآلسهار عبغهري ووهه  واحهد، ا  قهد عرفهيف وووهها   قد عرفيف  وهنا أي  وب املعهاين  وقالن عولعن  1عاألو ا  وال رائ  
 عديدة ين اآلسار  لها ل ري اه املعا الص ي .

 . 2عف  ص  اب االمجال ثس  االو ا  و ال رائ  ال ينايف  وهنا يبينة ين ارق آسار ي عد ة و لوافم  الرية 
وهههو  اخهه ن فانههه  واألول ينطلههرت يههن الههعا ّ   وهههو خهارج  وال زفهى الفههرق بههني الووههه األول والالههاين فههاب الووهه الالههاين ينطلههرت يههن ال هههاب ا ينّ 

  علههومهههعا يع نيعلههوم  لعلوييههة آسههارب ويعاليلههه  معلوليههة النههار لنهها بعلمنهها بوسارههها يههن حههرارة وإحههراق وغري هها، وأخههرى نلههول  3ععهههعا نلههارة نلههول
 لعلويية ونسه أو وايعه.

 المتبادر هو المشير وهو معلوم -2
ي هها ، وايها اهههول فههو امل هار إيهه نّ إاب يعوب امل با ر هو امل ري واملرآة للعات، وهي يعلوية عأي يرآلي ها هلا و  فها عهن الوج  الثالث: 

حسهه   عههوى الصهه ي ي،  امل بهها ر يههن ألفهها  العبهها ات واملعههايالت علههىواضهه  املعهها وهههو   4عي ههه وعالصهه ي  لههرعا    م ههرير نّ إأي ياهي ههه ال 
 يد   فهو اههول. ايا امل ار إليه وانه يا هو ويمّ 

املعا فهاب اللها ر والعهامل ههو  و اللهدرة و و العلهم، أيها امل هار إليهه  يعلوم   بالارلنا إه اهلل لعاه بالعامل واللا ر فانه  م رير لعلك وقد تال  
وإال ألحههاا املمعههن  ؛إال ألهه  ووههو ب، إ  ال نعلههم عههني  الههه فهه  ا  انههيف  الههه جمهولههة لنهها بهه  ال يعلهه  لنهها العلههم  هها علمههه لعههاهألب  فمشهههول

 فعيا يعوب علمه وهو عني  اله يعلويا  لناإل  ،بالواو  وامل ناهي بالالي ناهي
لههع  عليههه بانههه يسهه ل م عههدم عديههه باأللههيا  قبهه  ووو ههها إ  و  ر علمههه لعههاه باحلضههوري، فب  يههن حههاول فهههم عالعيفيههة  ففّسههولههعلك  ّهه

أو قبه  يليهارات السهنني وقبه  خلهرت العهامل يووهو ا   سهنة يهالال   07، قبه  ووهو ب أي قبه  حضورها لديه فره ووو ها عأو عينه  ف  ا مل يعهن فيهد
م العهامل فهور  علهيهم بداههة د  ا حمهال، ولهعا وهو غهريهم إه ق هف  ا ان فى حضورب لديه ان فى علمه لعاه به، وههع ،فعيا يعوب حاضرا  لديه لعاه

فلشو غريهم إه نفي علمه باو ئيات وانه عامل  ا على الووه العلي، ممها يعها نفهي علمهه بعه   ،حدوث احلوا ث   ر ة يد فيد ووال ة عمرو
و ه  ههعب  ألهبه، يعلهم  ليهي عاحلر هة  أو  ليهي عالعهعب  ويهاإمنها وانه و  امسهه احلوا ث وثر ة يدي اآلب وبصالة عمرو اآلب و عب بعر اآلب 

نفسهه به  وحه  عن يعرفة ح  العاو  األقوال املوغلة يف البطالب ن وت ين حماولة فهم  يفية علمه يا اب ا نساب العاو  عن فهم روحه ب  
 .إلأ الر خصوليات وسدب،  يا له اب حيي  بالباري لعاه وعلمه و يفي هعن 

 وم هو ضده أو مالزمة، وهو المتبادرالمعل -4
 مها لعهرل بولهباهها، فالليه  يعهرل بالنههار وبهالععجمل،   اب يعوب امل با ر هو أحد امل الفيني، فاب األليا  لعرل بوضدا هاالوج  الرابع: 

ب يعلويهها  بالفيههه أو واأليههام واخللهها والفههوق وال  ههيف والعههدو والصههديرت  هه  ينههها يعههرل بضههدب، فلههد يعههوب ال ههي  جمهههول الههعات لعنههه يعههو 
 ضدب.

يهه ويف امللامن فانه قد يلال باب امل با ر ين البيا أو الصالة ههو البيها الصه ي  لهرعا  أي يها لهيجمل بفاسهد، والفاسهد يعلهوم وههو امل بها ر عد
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين  . ف وي وال زفى يا فيه وال يضر به وه  الص ة بعاهتا

ْنَد الرخَخاِء يَمْنَبِغي ِلْلُمْؤِمِن َأْن َيُكوَن ِفيِ  َثَماِني ِخَصاٍل َوُقوراً ِعْنَد اْلَهَزاِهِز َصُبوراً ِعْنَد اْلَباَلِء َشُكوراً عِ ععقالن  عليه السالمعن أيب عبد اهلل 
 .40ص 2العايفن ج   ِفي تَمَعٍب َوالنخاُس ِمْنُ  ِفي رَاَحةٍ  قَانِعاً ِبَما َرَزَقُ  اللخُ  ََل َيْظِلُم اأْلَْعَداَء َوََل يَمَتَحاَمُل ِلْْلَْصِدَقاِء بََدنُُ  ِمْن ُ 

                                                           

 .141ص 1ار احلعمة، جالسيد حممد احلسيا ال ريافي، الولول إه  فاية األلول، النالرن    1ع
 املصدر نفسه.  2ع
  الص ي  لرعا .   3ع
 وإب مل نع  ب وايعا  فرضا . ف وي .  4ع


