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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(754) 

 من فقه األدلة الطولية األربعة
 لو شك يف إطالقه لبيع اآلالت للكفار (عَ َوَأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ يْ )
 ، فاناه عاام(2)لدى الفقيه قاعدات اإلمضاا  واإللامام اماا مطلقااً أو يف لاال ال ال اة (1)فانه إذا مل تتم (َوَأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ )قوله تعاىل:  اماأواًل: 

احلرمااة البياال الكفااار علااى هاا ا حرمااة بيعهااا وتعاام  علااى  بياال آالت اللهااو ل الااة اخلا ااة فهااو حااالل، لكاان خياارج منااه لكاام مبياال لكاام  اا  
فيجااوز بيعهااا  (َوَأَح  لَّ اّلّلُ اْلبَ ْي  عَ )لكاان لااو  ااال يف إلااالر أالااة حرمااة بياال آالت اللهااو لبيعهااا للكفااار فااادلر ل عمااوم العااام الفوقااا   (3)ادلبااى

هنا لال ولاو ابأل ام العاام،   ااجلهاة فرضااً فاالالزم إ باات هنو ا ذلم، لكن لو  ال يف إلالر اآلية اماا للكاال يف هنو اا يف مقاام البياان مان ها  
 اامم لبيال ادلر ااوح ياا فيااه  (َأَح لَّ اّلّلُ اْلبَ ْي  عَ )واماا للكاال يف انصاارافها عان ماا فيااه ادلفسادة زضااً، هنااادلمامال و ابهها،  عاى انااه يكاال يف أن 

ذلااامذ إذ يكاااون مااان  اللهاااوبيااال آالت  حلياااةذلااام فاااال تكاااون الااايالً علاااى ال تكااامم اآلياااة البيااال  (5)أو ال، فعلاااى األخص اااي (4)ادلفسااادة، للكفاااار
وماال الكااال يف مر وحيتااه، هنمااا يف  تكاامله اآليااةالتمسااال ابلعااام يف الكاابهة ادلوضااوعية فانااه ماال العلاام  ر وحيتااه، هنمااا يف بيعهااا للمساالم، ال 

إال ان  ى األعم ااي فعلااى ماادعي االنصااراث عهاادة إ باتااه بيعهااا للكااافر، يكااون ماان التمسااال ابلعااام يف الكاابهة ادلصااداقية هنمااا سااب ، وأمااا علاا
   فتأمم(6)يستند، قبم ذلال، إىل عدم متامية ادلقدمة األوىل

 حرمة بيع املزامري لو شك يف إطالقها للكفار
ُعَها َو ََثَنُ َها َو التَِّجارَُة ِِبَ ا َح ): عليه الساالمما قوله وأاثنياً:  فهاو  اامم اللالقاه لبيعهاا للكفاار  (7)(َرام  ِإنَّ آاَلِت اْلَمَزاِمرِي ِشَراُؤَها َو بَ ي ْ

 فانه سيأيت  ها ال اتية وما فيها بنفسها من ادلفسدة، والكالم هنله مل قطل النظر عن قاعدة اإللمامعضد اإللالَر مر وحيت  وت
الة اإللاالر فاان احلكام ولو  ال فرضاً يف هناون الرواياة يف مقاام البياان مان ها   اجلهاة )أي بياان حكام احلرماة حاا للكفاار( فاادلر ل أ ا

فاون ابلفاروك هنماا هام مكلفاون ابأل اول، ولاو  اال يف االنصاراث عانهم فاال باد مان البحا  عان إمنا هو بنحو القضية احلقيقياة والكفاار مكل  
 فتدبر وليس ما يفيد  مستقراً منها متحققاً يف ادلقام ونظائر   ،منكأ ، ومنا ئه سبعة هنما فصلنا  يف بعض ادلباح 

 (8)إلمضاء لو شك يف إطالقها لبيع آالت اللهوقاعدة ا
ٍِم ِدي  نت َم  ا َيْ   َتِ ل ونَ )): عليااه السااالممااا قولااه وأاثلث  اً:  م ماان الكااارك هنراهااة وقوعااه يف ل اافانااه ال يكاامم مااا ع   (9)((ََيُ  وُ  َعلَ  ه َأْه  ِل ُذ  لِّ 

   :   عليهاخلارج إال ما ن  
                                                           

 وأما لو متت فسيأيت الكالم فيها يف اثل اً  (1)
 النكاح والطالر واإلرث  (2)
 عدم متامية قاعدة اإللمام  (3)
 ذلم  (َأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ )ول بعد الفراغ عن مشول احلرمة لبيعها للمسلمني وعدم مش (4)
 وهنون البيل موضوعاً ل خ  أو منصرفاً عن ادلر وح دلفسدة ذاتية فيه ولو اقتضاً   (5)
 هنونه يف مقام البيان من ه   اجلهة   (6)
  219ص 13قم، ج –احملدث النوري، مستدرك الوسائم، مؤسسة آل البيت  (7)
 وعه يف اخلارج مطلقاً لكونه يا حيتمم هنراهة الكارك وق (8)
  148ص 4لهران، ج –الكيخ الطوسي، االستبصار، اار الكتب اإلسالمية  (9)
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ماان الكااارك هنراهااة الاامواج ابألم قطعاااً فانااه يااا يسااتكرهه العقااال  أيضاااً  ااداً عليااه فكاامواج ا وسااي ماان زارمااه فانااه وإن علاام     أمااا مااا ن اا
  لكن الن  ال على اجلواز ذلم

عليااه فكقتاام الاانفس احملنمااة فانااه وإن هنااان لااديهم حااالالً لكننااا ال ىااوز لنااا مساااعدرم علااى ذلااال فلااو فاار  ا اام ار وا  ن   وامااا مااا مل ي اا
قتاام ادلبتلااى باادا  عضااال مااؤمل ال ير ااى  اافاؤ  هنالساارلان الكااديد فااان الطبيااب ادلساالم ال زقااون الاادم هن دلاان هااو ااواز ادلساامى ابلقتاام الاارحيم 

ادلعوناة جيوز له معونته على االنتحار وهن ا لاو رأوا  اواز قتام ادلسامى ابدليات ساريرملً )هنادليات   اه اون قلباه أو العكاس( فاال جياوز لناا فعلاه أو 
ما النصرافها عماا علام مان الكاارك هنراهاة وقوعاه بكام الصاور أو لعادم هنو اا يف مقاام البياان مان ها   اجلهاة إ إىل قاعدة اإللمام ابالستنااعليه 

وهن لال لو ار ى حلية الام  ااا مل جيام للمسالم فعام ذلاال،  للكمول على ه ا ال ان ادلقتضي مو وا مث نقول ابالنصراث  يَ أ اًل فال مقتض  
  (1)اإللمام، فتأمم للعلم بكراهة وقوعه وال تكمله قاعدة

 ولكن مورا الكالم هو  ورة الكال هنما لو احتمم هنراهة وقوعه يف اخلارج )ال ما لو علم( 
هنرفال  ادار الكنيساة ما الً، ال يكامله و  -هنماا ساب    –هنبيال آلاة اللهاو ذلام   ماا احتمام هنراهاة وقوعاه يف اخلاارج مان الكااركفقد يقال: إن  

ٍِم ِدي نت َم ا َيْ  َتِ ل ونَ ))وال  (َأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ ) نصاراث البيال عان إذ بعاد إاماا علاى األخص اي ف ناه ال يعلام اناه بيال  ((ََيُوُ  َعَله َأْه ِل ُذ لِّ 
واماا علاى األعم اي فيكامله فاناه بيال الكابهة ادلصاداقية، يكون التمسال به من التمسال ابلعام يف إذا  ال ان ه ا مر وح أو ال فانه  ادلر وح

 ًا لكن ال يعلم انه يف مقام البيان من ه   اجلهة  فتأمموإن هنان مر وح
 لالنصراث فلعدم إحراز البيان أو واما قاعدة اإللمام 

 عله قاعدة اإلمضاء ((َأَمَرِن َأْن َأْْمَُو اْلَمَزاِمريَ ))حكومة 
ََ َواأْلَْوَ رَ ))مااا قولااه أو رابع  اً:  َاِهِليَّ  ة َوَأَم  َرِن َأْن َأْْمُ  َو اْلَم  َزاِمرَي َواْلَمَع  اِ  َْ فيتقاادم  فانااه أخاا  ماان قاعاادة اإللاامام (2)((َواأْلَْواَثَن َوُأُم  وَر ا

فالصاحي  القاول وكومتاه علاى القاعادة ألن لساانه لساان النالرياة والتفساال هنكافاة العنااوين ال انوياة هناال ، (3)اناه معهاا مان و اه :وفيه عليها،
وقرينيااة نقااض اللاار  لااو  ،)أزااو  ( وهنااون اللسااان آبياااً عاان الت صااي وهااي ادلااااة  ضاارر وال حاارج باام هااو أقااوى منهااا يف احلكومااة لقرينااة قااوة

م است ين الكفار ومطل  من يساتحم مان احملاو فاناه ال يتحقا  ازاؤهاا حينئا   لوضاوح اماتال  بياوت الكفاار منهاا فتجويمهاا ذلام وىاويم بيعهاا ذلا
ان وحاد  لايس حجاة بام يصال  مؤياداً، فاناه وقال يف سايار ولقرينية السايار، وإن هنا ،به لى هللا عليه واله وسلممناقض، عرفاً، حملوها ادلأمور 

عن اورهاام ومل يعماام بقاعاادة اإللاامام فيهااا فكاا لال حااال ادلاامامال وادلعااازث وأ ااباهها، وعلااى أي  االى هللا عليااه والااه وساالم األواثن فكماا زاهااا
ََ َواأْلَ ))فمجمااوك هاا   ال ال ااة يااورث االلمئنااان وكومااة  َاِهِليَّ  ةَوَأَم  َرِن َأْن َأْْمُ  َو اْلَم  َزاِمرَي َواْلَمَع  اِ  َْ علااى قاعاادة  ((ْوَ َر َواأْلَْواَثَن َوُأُم  وَر ا

 فانتظر  هنما سيأيت الكالم عن  ورة الكال،  اإللمام، إال ان جياب ببعض الو و  اآلتية
 وصله هللا عله دمحم وآله الطاهرين

ميَانِ )): عليه السالمقال اإلمام الصاار  ْن َضرََّك َعَله اْلَباِطِل َوِإْن نَ َفَعَك َوَأْن اَل ََيُوَ  َمْنِطُقَك َأْن تُ ْؤثَِر اْْلَقَّ َوإِ  :ِإنَّ ِمْن َحِقيَقِة اإْلِ
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ابلنائمااة أو  ألن حرماة الام  وإن رفعات فرضااً مان لرفهاا حساب اينهاا فاال تعاقاب علياه لكنااه لاال مرفاوك مان لرفاه إذ هاو فعام قاائم ابلطارفني نظاال ماا لاو ز  (1)
 حيرم عليها لكنه حرام عليه وال و ه للقول يف قاعدة )اإللمام( بداللتها على احللية له ابلتبل  فتدبرادللمى عليها فانه وإن مل 

  219ص 13قم، ج –احملدث النوري، مستدرك الوسائم، مؤسسة آل البيت  (2)
والنكااح واإلرث، وماااة افانار حرماة ادلامامال عان اإللامام: بيال مااة اال تماك: مامامال الكفاار وبيعهاا ذلام، وماااة إفانار اإللامام عان ادلامامال موضاوعاً: الطاالر  (3)

  دلسلم ادلسلم ذلا


