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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
ِّمقوِّماتِّاالستنباطِّومبادئهِّوشروطه

ِّالستنباطمدخليةِّالزمانِّواملكانِّيفِّا
الوقنننط عليهنننا المنننال االسنننالنباط أو يأو النننا  ، أو م و  مينننة  ومنننن ادلسنننائة اذلامنننة النننا يالوقنننط عليهنننا االسنننالنباط يف الف نننو م د  مينننة  

مسننةلة مدخليننة ال مننان وادللننان يف  –علننى ادلبنناحمل واتننالمالت السننا  ة  –يالوقننط عليهننا احللننم الفننرعي  فسننو الننا األعلميننة، أو 
 ومها مطلبان فالد ر. –أتثريمها يف عملية اسالنباطو احللم الفرعي أو 

وقد الثر البحث عن ىذه ادلسنةلة يف اوو نة األخنرية، وادلفنروض ان يالصندا علمنال األلنول وعلمنال اللنالم،  نو هني، لبحنث 
، النة  مننهم  نحنوو أو ادلث فننيو من الفضنالل  العديدر ختبط ث  ادلسةلة من الافة  وا بها، وحيث مل يالسن  ذلك حىت اون فيما  علم، ال  

 .يف  هة و ا ب
من دون اخلوض يف تفصية األخذ  جيبال، وللننا، رعاية لوضع ادلنهج،   الصر على أقة ما  وحت يق ذلك حيالاج إىل  سط م

 وموضع الن ض واإل رام وذلك ابلبحث عنن ادلفنردات اللالموالرد وعسى ان  وفق لذلك الح ا ، فن ول: ال  د أوال  من حترير زلة 
 وىي )أتثري ال مان وادللان يف اسالنباط األحلام(: عنوان ادلسةلة:الواردة يف 

ِّحتديدِّاملرادِّبـ)أتثري(ِّالزمانِّواملكان
م نارنن مهنا عنن احللنم الفنرعي أو ن  نحنو اللافنفية منثثراان ال مان وادللنان وا و ىة ادل صود ادلراد من )الالةثري(  حتديد أواًل:

أتثريمهننا يف  يف م ا ننة ذلننك: يننة أو االقالضننال أو الفننرطية أو ادلا عيننةا أو ادلننرادل   نحننو الع  ومننثثران فيننو  ن لننو لننو، أو ادلننراد اصمننا لننا عا
 عننننض  يف ت نننندمتننننر يض  عننننض مالعارضننننا ا علننننى الننننبعض اوخننننر أو يف ا الهنننناد ا الهنننند واليفيننننة فهمننننو لندلننننة واسننننالنباطو منهننننا أو 

  يف  فا األحلاماادلال امحات على البعض اوخر، دون الالةثري ثبوت  
ِّحتديدِّاملرادِّابلزمانِّواملكان

الظرف أو ادلنراد ادلظنروف أا ال مناحمل وادللناحملا أا ىنة ادلنراد أتثنري  فنا  ( وا و ىة ادلرادال مان وادللان)ادلراد من  حتديداثنيًا:ِّ
ننر وحسننب أا مبننّ ال مننان ) ا معننّ فس 
احلننوادث أتثننري للحلننما أو ادلننراد ( وادللننان يف احللننم الفننرعي أو يف اسننالنباط الف يننو (1)

ىني النا تنثثر يف  فنا احللنم الفنرعي  األملننة واصناوالالغيريات والالحوالت والالطورات الا ت ع يف امالنداد األزمننة وحسنب سلاللنط 
 أو يف االسالنباط منوا

ِّحتديدِّاملرادِّبـ)احلكمِّالشرعي(:ِّاألويل،ِّالثانوي،ِّالظاهري،ِّالولوي...
احللم الفرعي األويل )  سميو النواقعي األويل والنواقعي الثنا وا(ا أو ادلنراد وا و ىة يراد: من احللم الفرعي ادلراد  حتديداثلثًا:ِّ

احللننم الثننا واا أو ادلننراد احللننم ادلولننواا أو ادلننراد احللننم الظنناىراا أو ادلننراد النسننخ  عننّ ان ال مننان ادلالننةخر )أو ال منناحمل الالحننق( 
                                                           

ىنو أمنر ا ال اعنيا أو  فص لنا يف مباحث فرح الالجريد ان األقوال واالحالماالت يف ال مان ىي أالثر من اثين عفر قنوال  واحالمناال : فهنة ىنو م ندار حرالنة الفلنكا أو (1)
 و أمر اعالباراا أو موىوما أو ىو البعد الرا عا أو غري ذلك.ى
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 نسخ للحلم السا قا 
لية الع ود واإلي اعات ادلعهودة  ،الواقعي األويل احللمو  -1  .الو وب الصالة والصوم واحلج وح 
واقعني ن نوا، فنال  حلنمحسنب ادلنصنور ولعلنو ادلفنهور منن ا نو  واإلمضنال اإللن ام يتواحللم الواقعي الثا وا، المفاد قاعد -2

غنري مسنالجمع لفنروط لنحة وىو ق ان ادلخالط طل  لو  فمثال :ىو واقعي أويل وال ىو ن وا ابدلعّ ادلصطلض الالضررا واحلر ي، 
 ننال  علنى ا نو ابطنة المنا لعلنو  –الطالق واقعا ، الما لنو النان  غنري حضنور فناىدين عنادلني أو النان يف طهنر ادلواقعنة أو طل نق ثنالن  

ادلبنّ ادلفنهور يف قاعندة  حسنب فاصنا –أفهر ال ولني ال ا نو ي نع واحندة  المنا ىنو ال نول اوخنر لندينا، وعلنى النال ال نولني روا ت 
علنا منا لنو طل هنا الفنيعي ولنو النان قاطعنا  ابلوفناق فا نو ال ي نع  ،تبنني مننو واقعنا  ال رناىرا ، منادام ذلنك منذىب ادلخنالط اإلل ام

 يف عامل اإلثبات الذلك. الانالطالق ثبوت   ة ىي زو الو واقعا ، ولو علم أو قام رين لديو  عدم حت ق الطالق  
ا وا الاألحلننام الضننررية واحلر يننة واالضننطرارية وفننبهها الالنننم لره عليننو ومننا وقننع م دمننة حلننرام أو وا ننب علننى اخلننالف واحللننم الثنن -3

 .وما دخة يف ابب الال احم.. وىلذا على تفصيةو 
واقعني  حلنم (2)والعهد واليمني من األحلنام األولينة أو الثا وينةا ومنا حنال اللفناراتا وىنة الال ينة (1)ىة النذر:ِّأسئلةِّمترينية

 االاليمم دلن مل جيد ادلالأويل أو واقعي ن وا، أو ن واا أو راىراا ويف أا قسم ي ع 
 ، والةلة االسالصحاب على أحد ادلبنينياادلباحملاحللم الظاىرا ىو مثد ت  عض األلول الةلة الربالة على الة و  -4

 راىراا فرع دتريين: ىة االحالياط ألة أو امارةا وىة ىو حلم واقعي أو ن وا أو
فهو مبين على والية الف يو الضي ة يف األمور احلسبية، أو على واليالو الواسعة يف الفثون العامة، فهنة  ،واما احللم الولوا -5

يف األحلننام الولوينننة وان النننويل الف يننو تالغنننري أحلامننو الوالئينننة  الغنننري  ىننو أتثريمهنننا ادلننراد منننن أتثننري ال منننان وادللننان يف احللنننم الفنننرعي
 ا من احلوادث.مما جيرا فيه الغري  أو األملنة أو  األزمان
، فلينط  ندعوا النسنخ  عند زمنن الغيبنةا لنلى هللا علينو والنو وسنلمواما النسخ، فال رلال لالومهو إذ ال  سنخ  عند الرسنول  -6

 واصنا ال تعنم  على ان  عض احلداثويني الال م  و ولو  عبارات أخرا الدعوا ان األحلام الفرعية   لت ل مان خاص وملنان خناص 
 ننة قننال  عضننهم ان ال ننرآن  نن ل  ،أزمنالنننا شلننا تغننريت فيننو اللثننري مننن ادلعننادالت اال الماعيننة والسياسننية واالقالصننادية والفرديننة وغريىننا

 !ل مان خاص وملان خاص
ِّحتديدِّاحلكمِّمنِّحيثِّمرتبته

يف  ا و على أينة مرتبنة منن مراتبنوا فهنة ادلنراد أتثريمهناعلى احللم،  أتثري ال مان وادللان أو ال ماحمل وادللاحملمن ادلراد  را عا : حتديد
مرحلنننة االقالضنننالا أو مرحلنننة اإل فنننالا أو مرحلنننة الفعلينننةا أو مرحلنننة الالنجننن ا  عنننّ ان ال منننان وادللنننان امنننا مهنننا منننثثران يف مرحلنننة 

ا منننثثران يف إ فنننال الفنننارع أو مهننن ااالقالضنننال وادلصنننلحة وادلفسننندة فالن لنننب األحلنننام  البنننع ا  نننالب ادلصنننلحة وادلفسننندة يف ادلوضنننوع
 ئة من قبة، أو يف تنج ىا خالةانف  أو يف فعليالها وإن الا ت م   النحلام

ننم اوخو نند احللننم إىل ىننذه األقسننام األر عننة، وأضننفنا ذلننا قسننما  خامسننا    بيننان و ننود مننرتبالني  ننني اإل فننال والالنجنن  إلفننات: قس 
                                                           

 أا و وب ما  ذره أو أقسم عليو. (1)
 الصحة الصالة ماللالفا  و واز أالة األر ب ت ية .  (2)
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 مرتبة واحدة ف ط ىي الفعلية. وليا
ان االقالضننال لننيا مننن مراتننب احللننم إال رلننازا   ننة ىننو م ننالضو لننو، والننذا الالنجينن  فا ننو اسننالح اق   ان احلننق  إلفننات آخننر: وذالننرن

 الع اب ابدلخالفة وىو ليا حبلم فرعي فرعي.
األحلام النوعينة شلنا النان منن دائنرة الفنثون العامنة ا أو األحلام الفخصية خامسا : حتديد ادلراد من األحلام وا و ىة يراد هبا

 ا المعا وف و
ىة ادلراد أتثريمها يف ت احم األحلام األولية  عضها مع  عضا أو يف ت احم األحلام األولية مع الثا ويةا أو يف ت احم سادسا : و 

 العناوين األولية أو الثا وية مع األحلام الولويةا
ِّهلِّمهاِّمؤثرانِّيفِّكلِّأحكامِّالدين؟

ادللننان مننثثران يف الافننة أحلننام النندينا أو ليسننا مننثثرين فيهننا إطالقننا ا أو قنند ي ننع يف ان ال مننان و  ،  فننلة عننام،مث ان البحننث
فعلننى الالفصننية تلننون ىننناك أحلننام ن الننة وأحلننام مثقالننة أو مالحرالننة أو مالغننرية  الغننري ال مننان وادللننان شلننا   نني  ننن)الف و  اابلالفصننية

 ادلالحرك( أو ادلالطور أو ادلالحول.
ِّمصبِّأتثريِّالزمانِّواملكان،ِّأمورِّعشرة

عرفننت ذلننك فن ننول: ان مصننب  البحننث يف أتثننري ال مننان وادللننان ىننو عفننرة مواضننع، وقنند ذالننر  عننض الف هننال  سننة منهننا إذا 
منع مناقفنات مث  ضنيط ادلواضنع اخلمنا األخنرا  ذلا  سنة أخنرا، فلنبندأ  ن نة سلالنارات منن الالمنو منع  عنض الالعلينق وسنضيط

 إبذن هللا تعاىل.يف حبث قادم أخرا 
ال وضنناع واال حنننوال ال منيننة أتثننريا  البنننريا  يف اسننالنباط اال حلننام الفننرعية، والالنننةثري ير ننع ترة إىل نحيننة ادلوضنننوع إن  لالغننري اقننال: )

 وأ خرا إىل  ا ب احللم، وإليك البيان:
ِّأتثريمهاِّيفِّصدقِّاملوضوعاتِّ-3

 اال و ل: أتثري ال مان وادللان يف لدق ادلوضوعات
 و إىل موضوع آخر الصريورة اخلمر خال  والنجا ترااب ، وىذا غري مراد يف ادل ام قطعا .قد يراد من تبد ل ادلوضوع ترة ا  ال 

وأ خرا لدق ادلوضوع على مورد يف زمان وملان، وعدم لدقو على ذلك ادلورد يف زمان وملان آخنر، ومنا ىنذا إال  دلدخلينة 
 الظروف وادلال سات فيها.

 ويظهر ذلك ابلالةم ة يف ادلوضوعات الالالية:
فََأْمِســُكوُهن ِّ). وإمسنناالها ابدلعننروف حسنب قولننو سننبحا و: 5.  ننذل النف ننة لل و نة. 4. الغنّ. 3. الف ننر. 2االسنالطاعة.  .1

  ا ا حسب اخالالف ال مان وادللان،...(فإن ىذه العنوانت موضوعات ال حلا زل    (1)(ِبَْعُروٍفَِّأْوَِّسّرُِحوُهن ِِّبَْعُروف
السيارة أو الطائرة دون اخلية والبغال، علنا األزمننة السنا  ة، والنف نة  دلعظم الناس ة يف ىذا ال مانفان م و  م االسالطاعأقول: 

الطعننام واللبنناس وادلننن ل )الاخليمننة( مننا ال يعنند  ننوع لل و ننة ختاللننط ابخننالالف الوصننا حضننرية أو قرويننة أو  دويننة فيلفنني األخننرية مننن 
صا وفةن ال روية خياللط عن فةن احلضرية المنا ان فنةن ال و نة الطبيبنة خياللنط  ف ة لل روية أو احلضرية، والنف ة وا بة حبسب فة

                                                           

 .231سورة الب رة: آية  (1)
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فننةصا، وعلننى رأا آخننر مالحظننة فننةصا منسننواب  إىل فننة و فيلننون الوسننط  مالحظننة   ،عنن فننةن ال و ننة الفالحننة فننالالزم، علننى رأاو 
وادلننوزون وادلعنندود إذ خياللننط حننال  عننض ، والننذلك حننال ادلليننة  ينهمننا ىننو ادلننالك، المننا لننو الننان طبيبننا  والا ننت فالحننة أو العلننا

البضائع، الالبيض مثال ، يف الو و معدودا  أو موزون ، حسب ادلناطق أو األزمنة، فإذا الان معدودا  مل يدخلو الراب أا  از  ينع  يضنة 
 واحدة  بيضالني، وإذا الان موزون  دخلو الراب فلم جي  وىلذا 

، ف د  ع -2وقال: ) ة الف هال ضوا ط للمثلي وال يمي، ففي رلها عد وا احلبوب من قبية ادلثلينات، يف لدق ادلثلي وال يمي 
واال واحمل واال لبسة من قبية ال يميات، وذلك للثرة و ود ادلماثة يف األ ويل و درتو يف الثا ية، والان ذلك احللم سائدا  حىت تطو رت 

وادلنسنننو ات ال ختاللنننط واحننندة عنننن األخنننرا قيننند فنننعرة،  الصنننناعة تطنننورا  ملحورنننا ، فةلنننحبت تننننالج المينننات ىائلنننة منننن اال واحمل
 فةلبحت ال يميات  فضة االزدىار الصناعي مثليات(.

ِّأتثريمهاِّيفِّمالكاتِّاألحكامِّ-2
 وقال: )الثاحمل: أتثريمها يف مالالات اال حلام

ال فك  ان  اال حلام الفرعية ت عة للمالالات وادلصاحل وادلفاسد، فر ا يلون مناط احللم رلهوال  ومبهما  وأ خرا يلون معلوما  
  الصريض من الفارع، وال سم اال و ل خارج عن زلة  البحث، وأم ا ال سم الثاحمل فاحللم دائر مدار مناطو ومالالو.

 ، وأم ا إذا تغري  ادلناط حسب الظروف وادلال سات يالغري احللم قطعا ، مثال :فلو الان ادلناط ابقيا  فاحللم ن ت
. ال خالف يف حرمنة  ينع الندم  نالك عندم و نود منفعنة زلل لنة فينو، ومل ين ل حلنم الندم النذلك حنىت االالفنط العلنم لنو منفعنة زلل لنة 1

 م، و ذلك حاز الدم على مالك آخر فحة   يعو وفراؤه.ت وم عليها رحى احلياة، وألبض الالربع ابلدم إىل ادلرضى الإىدال احلياة ذل
إّّيكــمِّواملثلــةِّولــوِّابلكلــبِّ)): لننلى هللا عليننو والننو وسننلم. ان  قطننع أعضننال ادليننت أمننر زلننر م يف اال سننالم، قننال رسننول ا   2
ذاك أا فائدة ترتت ب علنى قطنع ومن الواضض ان  مالك الالحرم ىو قطع اال عضال لغاية اال ال ام والالفف ي، ومل يلن يوم (1)((العقور

أعضال ادليت سوا تلبية للرغبة النفسية ن اال ال ام ن وللن اليوم رهرت فوائد مج ة من ورال قطع أعضال ادليت، حيث لارت عملية 
 .(2)زرع اال عضال أمرا  ضرور   يسالفاد منها لنجاة حياة ادلفرفني على ادلوت(

ِّاملناقشة
وغننريه، ىنني  الفننرائععلننة الالنناب الفننارع اصننا ليسننت  ينندينا وان ادلننذالور يف لسننا و، المننا يف   أوال : األلننة يف مالالنناتأقــو :ِّ

ل م وليست علال ،  ة حىت ادلصرح  و ال يعلم ا و ح   حنىت لنو لنرح ابن  نة  ،لمو أو علنة إال لنو لنرح اب نو علنة ولعلنو ندر  نداح 
أال تنرا  ؛ح ي نة إطالقهنا علينو رلنازا  مفنهورا   نة قند ي نال ابن يف العنرف الثنريا ، (ادل الضني)العلة تطلق علنى  ىذه علة؛ وذلك ألن

قنوذلم الننار علننة اإلحنراق مننع اصنا م الضنني إذ ال حتنرق إال  الننوفر فنروط الاتناذاة اخلالننة وإ الفنال موا ننع اللنون اخلفننب مطلينا   ننادة 
وعلنى أا ف ند فص نلنا اللنالم يف ذلنك يف  ،جنازوليسنت   واحلالنة: ان العلنة العرفينة علنة لغوينة ح ي نة   عازلة أو رطبا   ندا  منثال ،

ابلعلية ندر مع ا نو ال  الفارعان تصريض ىو يف الن اش  إال ان عض ادلباحث السا  ة فرا ع، ىذا الربا وىو وإن لرح  السليمها 
 الما سبق.   ة العرفية يعلم ا و يراد العلية احل ي ية

                                                           

 .47الحظ صج البالغة: قسم الرسائة،  رقم  (1)
 .324-323 ريوت، ص –منا عو، دار األضوال الفيخ  عفر السبحاحمل، مصادر الف و اإلسالمي و  (2)
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سنا  ا  لو أحرز قطعا  وحينئذو   ول: ا و رم الدم  ة ال  د من إحرازه قطعا ، ال يلفي تن يض ادلناط الظين يف مالك حت ا وون يا : 
؛ وعليو يلون قد   وال ذلك ادلالك زالوأحرز عدمو الح ا  الان من تبدل ادلوضوع أل و على ىذا حيثية ت ييدية ال تعليلية وإال دلا 

 دخة يف ا  الب ادلوضوع الذا ذالر ا و غري مراد قطعا ! فالةمة.
لثا : الن اش لغرو   ابن العنوان الوارد يف الروا ت ىو )النم ثلة(، وال ريب يف عندم لندقها علنى قطنع الطبينب اللينة فنخ  ون

فلننيا ذلننك مننن دائننرة أتثننري ال مننان وادللننان )أو الالطننورات احلالننلة فيهمننا( يف مننالك  ،ل رعهننا يف  نندن فننخ  آخننر زلالنناج إليهننا
 سم األول شلا ذالره.احللم،  ة يف لدق ادلوضوع، وىو ال 

. دل ت الروا ت على أن  دية النفا تو د ا ابأل عنام الثالثنة، واحلل نة اليما ينة، والندرىم والندينار، وم الضنى ا منود 3الما مث ة  ن)
واع  على الن  عدم الالجناوز عنن الن ندين إىل اال وراق الن دينة، غنري ان  الوقنوف علنى دور الن نود يف النظنام االقالصنادا، وا الفنار أ ن

الثرية منها يف د يا اليوم، والنظر يف الظنروف اتيطنة  صندور تلنك النروا ت، يفنرف الف ينو علنى أن  ذالنر الن ندين  عننوان ا  نو أحند 
الن ود الرائجة آ ذاك، ولنذلك جين ا دفعهنا منن اال وراق الن دينة ادلعادلنة للن ندين الرائجنة يف زمناصم، وقند وقنط الف هنال علنى منالك 

لم عرب األدلة، ىو ادلر ع ح  ن ة ألن العرف، ادلل ى إليو ال (2)ادلالك وللن ال إلحرازذلك للذلك إن و  (1)م ال مان(احللم عرب ت د  
دون الالطبيق، على ادلفنهور، والعنرف يفهنم منن الن ندين يف مثنة  ادلر ع يف ادلفاىيم ويف مدالية األلفاظ فاصمفيما يفهم من الدلية 

 .م وادلوضوع وغريىا، اولية اتضة، دون ادلوضوعيةادل ام، و ربالة مناسبات احلل
ِّأتثريمهاِّيفِّكيفيةِّتنفيذِّاحلكمِّ-1

 وقال: )الثالث: أتثريمها يف اليفية تنفيذ احللم
. تضافرت النصوص على حل  ية الفيل واال  فال للفيعة يف عصنر الغيبنة، ومنن اال  فنال ادلعنادن واو نام وأراضني ادلنوات، وقند  1

ا يف اال زمنة ادلاضنية زلندودا  منا النان يثنري مفنللة ، وأم نا الينوم ومنع تطنو ر اال سناليب الصنناعية وا الفنارىا  نني النناس الان اال الفاع هب
ألبض اال الفاع هبا غري زلدود، فلنو مل يالخنذ أ سنلواب  خالنا  يف تنفينذ احللنم ال د ا إىل ا  راضنها أو ال ، وخلنق طب نة ا الماعينة مرف هنة 

  يا .وأ خرا ابئسة ف رية ن
فالظروف ال ما ية وادللا ينة تفنرض قينودا  علنى إ نرال ذلنك احللنم  فنلة  نامع ياللف نة إ نرال ألنة احللنم، أا حل ينة اال  فنال 
للفننيعة أو ال ، وحفننظ النظننام و سننط العنندل وال سننط  ننني الننناس ن يننا ،  ال سننيم الثننروات العامننة عننن طريننق احلنناالم اال سننالمي الننذا 

ِّ.(3)ينالفع ا ميع على حدو سوال(يفرف على مجيع الفو ون ل
ِّاملناقشة
فراسننخ مو بننا  لل صننر إذ  8قطننع مسننافة  فننال يلننونفننالض ىننذا البنناب مفننلة وإال لصننض ال ننول ابن السننفر حيننث تطننور أقــو :ِّ

خالنا  ة إذا سنافر ابلطنائر  فيمنا فراسخ ابلدا ة، فالالزم ان يلنون ال صنر 8با  وال شلا يسالغرق الساعات الا يسالغرقها قطع الع  ليا م  

                                                           

 ادلصدر  فسو. (1)
 إذ أدرج ىذا ادلثال يف ال سم الثاحمل. (2)
 .325ادلصدر  فسو: ص (3)
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 ولعلو أييت الح ا  م يد  يان لذلك. ، الما قالو ندر من العلمال. فالةمة(1)إذا اسالمرت الرحلة صارا  الامال    ا
 نة لعننة ذلنك مننن  –علنى اخلننالف  –واحلنة :  عند اإلذعننان  النواتر الننروا ت الدالنة علننى دتلنك ادلننوات وادلعنادن ابحلينازة أو اإلحيننال 

ُهــَوِّال ــِذيِّ)ان ي ننال ابصننا حيننث الا ننت رلمننوع األراضنني والثننروات  مننوع الننناس  فننهادة قولننو تعنناىل:  (2)ضننرور ت الف ننو  ننة اإلسننالم
يعـاًِّ احلنق يف ان حينوز وحييني منن  النان للنة و   –علنى منا ذالنره السنيد الوالند وفص نلناه يف مبحنث آخنر  – (3)(َخَلَقَِّلُكمِّم اِّيفِّاأَلْرِضَِّجَِ

 يف احليازة واال الفاع ابلثروات الطبيعية.العريف ح هم م دار جيحط ابوخرين وال يسلبهم ال  ابل در الذااألراضي وادلعادن 
ابإلابحننة لعامننة ادلسننلمني  ننة  لننرحية إضننافة إىل ا نننا مل صلنند يف الننروا ت إحالننة األمننر إىل احلنناالم الفننرعي،  ننة الا ننت الننروا ت

َِّوِلَمْنَِّعَمَرَهاِّفَِإن ِّاأْلَْرضِّ))مثة من أو راىرة على األقة لعامة الناس،   فرا ع ا واىر والف و جتد لدق ذلك. (4)((ّلِِلِ 
ِّأتثريمهاِّيفِّكيفيةِّالنظرِّللمسائلِّ-4

 وقال: )الرا ع: أتثريمها يف منض  ظرة  ديدة ضلو ادلسائة
 يثا . ولنذالر  عض اال مثلة:إن  تغري اال وضاع واال حوال ال منية تضفي للمجالهد  ظرة  ديدة ضلو ادلسائة ادلطروحة يف الف و قدديا  وحد

. الان ال دمال ينظرون إىل البيع  نظار ضي ق ويفسرو و  ن ة اال عيان وا ال اذلا، وال جيين ون علنى ضنوئها  ينع ادلننافع واحل نوق، 1
 ح ي ننة غننري ان  تطننور احلينناة ورهننور ح ننوق  دينندة يف ا المننع اال  سنناحمل ورواج  يعهننا وفننرائها، حنندا ابلف هننال إىل إعننادة النظننر يف

البيع، فجو زوا  يع االماليازات واحل وق عامة(
(5). 

ِّاملناقشة
إذ الا وا ال يرون ألة ثبوت احلق يف  (6)ادلوضوع عرفا   حت قلعة السبب يف ذلك ليا تغري   ظرة ا الهدين للمسةلة،  ة أقول: 

 وا يننرون  عننض األمننور ح ننا  )الحننق السننبق يف )الالننةليط( )الطبننع( و)االخننرتاع( وغريىننا فلننان مننن السننالبة اب الفننال ادلوضننوع، أو الننا
، للن العرف حيث رآىا ح ا  ورآىا شلا ي ا ة ابدلال ف د حت ق رالن البيع األول وىو لو مالية  ادلسجد أو غريه( للن مل يلو وا يرون 

ادلصناحلة عليهنا أو  نو ز ادلثمن فصض  يعو، على ان  عض الف هنال افنرتط يف ادلبينع ان يلنون عيننا  فلنم جينو ز  ينع احل نوق  نة و ود 
 وصلىِّهللاِّعلىِّدمحمِّوآلهِّالطاهرين ا عالة أو فبو ذلك... وللبحث للة إبذن هللا تعاىل.

                                                           

 أو ) ياض يوم( الما ورد يف لحيض أيب  صري و)مسري يوم( الما يف لحيض  ن ي طني. (1)
)وأمننا  م وضننمها، الننذا اتف ننت األمننة علننى  ننوازه  ننة واسننالحبا و...( وقننال عننن ادلعننادن الباطنننة)إحيننال ادلننوات مننن األرض،  فننالض ادلنني :7ص 38ج قننال يف ا ننواىر (2)

احالياج  عضها إىل   )ادلعادن الباطنة الا ال تظهر إال ابلعمة( وادلعا ة )المعادن الذىب والفضة والنحاس و( الرلاص وضلوىا حيث تلون الذلك، وإال فلو فرض
األرض لسنية وضلنوه فلهنا حلنم ادلعنادن الظناىرة، وىنو ادللنك ابحلينازة ال غنريه علنى حسنب منا عرفنت، المنا أن منا النان منن الفط تراب يسري أو الا ت علنى و نو 

 الظاىرة لو فرض الو و يف طب ات األرض على و و حيالاج إىل حفر وعمة الان لو حلم ما تسمعو من حلم الباطنة.
لعمننة حننىت يبلننا  يلهننا  ننال خننالف أ ننده  ننني مننن تعننرض لننو الالفننيخ وا ننين الننرباج وإدريننا والفاضننة وعلننى الننة حننال )فهنني( أا الباطنننة )دتلننك ابإلحيننال( الننذا ىننو ا

 .111-111ص 38عن  عضهم،  ة عن راىر ادلبسوط وادلهذب والسرائر اإلمجاع على ذلك(.  واىر اللالم: ج  والفهيدين واللرالي وغريىم على ما حلي
 .29سورة الب رة: آية  (3)
 .279ص 5طهران، ج –لليين، اللايف، دار اللالب اإلسالمية ث ة اإلسالم ال (4)
 .326 ريوت، ص –الفيخ  عفر السبحاحمل، مصادر الف و اإلسالمي ومنا عو، دار األضوال  (5)
 فهو مندرج يف ال سم األول. (6)


