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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، 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
(855) 

 لى قاعدة اإللزامع ((َوَأَمَرِن َأْن َأْْمَُو اْلَمَزاِميَ ))وجوه حكومة 
َر َواْاَْواَثَن َوأُُمبببوَر )): صهههلى هللا عليهههو والهههو وسهههلمان قولهههو سبببب   َِْا َواْاَْوَْ ََبببا َوَأَمبببَرِن َأْن َأْْمُبببَو اْلَمبببَزاِمَي َواْلَم
 حاكم على قاعديت اإلمضاء واإللزام لوجوه ثالثة ونضيف وجهاً رابعاً مث خامساً: (1)((اْْلَاِىِليَّة

هههالراببببع   َْ َوَأَمبببَرِن َأْن ِإنَّ اّللََّ )): صهههلى هللا عليهههو والهههو وسهههلمو قول ههه ق  ب  س  ََببباَلِم َبببًة ِلْل َْ ََثَبببِ  ُىبببًدى َوَر ََببباَع بَب  عَب
َْ ))فهان قدهد   ((َأْْمَُو... ََباَلِم َبًة ِلْل َْ ََثَبِ  ُىبًدى َوَر ََباَع بَب صهلى يفيهد عرفهاً كونهو علهة أو كالعلهة ألمهره  ((ِإنَّ اّللََّ عَب

بعثهههو رلهههة للعهههاملني مجيعهههاً، ال مبحهههو املهههزاما واملعهههاأم وسهههائر أمهههور اتاىليهههة أ  ان مد ضهههى  هللا عليهههو والهههو وسهههلم
رلهة للمسهلمني خاصهة ألمهره مبحوىها مهن  و  ولهو كهان بعث ه ،للمسلمني فحسب، ىو حمو املزاما مهن صهفحة الوجهو 

  ور املسههلمني خاصههة، واملههدعى ان هلههر اههاىر عرفههاً فيمهها أفيههد ولههو ف يسهه ظهر فهههو م يههد فيح ههاج للضههميمة كههي 
 عمت الضميمة.نلسابدة يورث االطمئنان والدرائن الثالث ا

حيه  كهان مهرموراً بنههي النهاع عهن عبها ة األوان وعهن اللعهب ابملهزاما  صلى هللا عليو والو وسلمانو اخلامس  
خاصهة مهه  وضهوح ان ال فههار م لفهون ابلفههرو  كمهها  ،وشهبهها، وجههب عليهو إبههالع اتميه  مسههلمني كهانوا أم كفههاراً 

 وافليسههه صهههلى هللا عليهههو والهههو وسهههلملرسهههول ىهههم م لفهههون ابألصهههول )خالفهههاً ملهههن ا عهههى انهههو حيههه  ف ي منهههوا ابهلل وا
واألح ام اتبعة ملصاحل ومفاسد يف امل علدهات، نعهم الداصهر  (2)مددور ابلواسطةوفيو: ان املددور  ،ابلفرو  نيم لف
  ليف عليو ال انو غا م لف( فالواجب إهاً، كرصه  عهام، ىهو اهي ال ه  عهن املن هر وإن كهانوا كفهاراً ال نجز يال 

مسهلممة عهدم وجوبهو( فلهو كهان مهرموراً مبحوىها وجهب عليهو حموىها مهن بيهوت  إال ما علم من الشهر ، بهدلي  أو سهاة
ال هه  وإال لدههال )وأمههرحم أن أحمههو مههن بيههوت املسههلمني املههزاما...( واحلاصهه : انههو كمهها ان األمههر ابلنهههي عههن املن ههر 

مههوم كههكلر. كههكلر األمههر مبحههو املن ههر ق وينههاً وابلفعهه  )ك حطههيم األصههنام( يد ضههي الع  ،قشههريعاً يد ضههي العمههوم
 ف رم 

 مناقشة انظرية الرواية على قاعدة اإللزام
ول ههن االسهه دالل اههكه الروايههة علههى ىاري ههها علههى قاعههدة اإللههزام، حههس لههو سههلمنا ابع بارىهها سههنداً نظههراً ملبهه  
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مس فيضههة أو بشههها ة ال ههاريص علههى صههدي املضههمون حيهه  حجيههة مراسههي  الثدههاة املع مههدة أو بههدعور ااهها أخبههار 
َِثْبب ُ ))وور  عنهو قولههو: األصههنام  صههلى هللا عليههو والههو وسههلمحطهم  ِْاَ  ُب ََببا إضههافة للروايههة  (1)(( َواْلَمببَزاِميِ  ِبَكْسببِر اْلم

أو لغا هلر دما يوكه  قديدهو حمللهو والهك  ألجه  هلهر وغهاه ف يبحه  مثه  صهاحب اتهواىر عهن سهندىا السابدة 
الس دالل مبراسيلها ومبث  رواية قف العدول إرسال املسلمات مه  ان  أبهو البحه  عهن السهند ولعلهو ملها ب  أرس  ا

 سبق ول ون اإلمجا  وليس الشهرة فدط عليها ولغا هلر، خمدوشة:
 عن القاعدة اهنا من مبتدعات اْلاىلية ال الدين ةالرواية أجنبي

ن قاعهههدة اإللهههزام فهههان قاعهههديت اإلمضهههاء واإللهههزام إ ههها مهههها يف )هو  امههها أواًل: فهههان الظهههاىر ان الروايهههة أجنبيهههة عههه
عههن أح ههام ف ق ههن مد ضههى  إ هها ىههيضههى لههو، وروايههة املههزاما واألوان األ اين( ف هه  ه   يههن قلزمههو أح امههو و   

ى بنهاء عله ((َوأُُمبوَر اْْلَاِىِليَّبة))يف أخرىها  عليهو السهالمأ ايام ب  كانت مهن عها ات اتاىليهة كمها ىهو صهري  قولهو 
انو من عطهف العهام علهى ا هاص وان مفها ه )وسهائر أمهور اتاىليهة( به  مه  قطه  النظهر عهن هلهر فهان الظهاىر ان 
 عملههههم يف آالت اللههههو ف ي هههن حهههس اب عهههائهم مهههن أح هههام  يهههنهم بههه  كهههان مهههن مد ضهههيات عههها ا م وقداليهههدىم

 نهم وإن كان اع دا اً ابطاًل.ضيان ما اع ددوه انو من  ي، وقاعدة اإللزام واإلمضاء إ ا    وشهوا م
ي  ينهاً اصهطالحاً أو ال، كمها هىهب إليهو اللهم إال لو عمممنا الدين ل   ما يدين بو قوم ويل زمهون بهو سهواًء أ مه

علهى ىهكا الهرأ   – فما كان من عا ات قوم وقداليدىم واع ربوه حالاًل فهو ،السيد الوالد صناعياً خالفاً للمشهور
نمو الدانون يف األمهم الهت قهدين ابلدهوانني وإن كانهت علهى خهالم  ينهها فانهو  يهن هلهم وهلهر ما س وككا ين هلم  -

مث  عالقات الصداقة الت يرواا حسب الدهانون والعهرم مبيحهة للمداربهة مها ام الطرفهان راضهيني فهاام ال يع ربونهو 
لولهد ولهد حهالل وونحونهو كافهة احلدهوي، به  وسمه  أواجاً كما ال يع ربونو أى به  يع ربونهو أمهراً الثهاً حملهاًل لهكا يهرون ا

بعضهم الهدين إ  مثه  الشهيوعية فااها نهو   يهن بهرف! األ اينم أ  ااهم يهدينون لعدلههم أو حل هوم هم أو للما يهة 
 الدايل  ي ية بكلرم وفيو ما ال خيفى من البعد والغرابة.

م إه لهيس ىهكا  ينهاً ابملعه  املرق هز يف األهىهان وعلى أ  فانو على املشههور ال قشهملهم قاعهدة اإلمضهاء واإللهزا
من السماء ال مها وضهعو البشهر كدهانون أو بنهوا عليهو كعها ة أو قدليهد أو شهبو  -ولو حسب الزعم  –وىو ما قلدي 

 هلر.
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
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َْْق َوَيْصِرُا  ُدَعاُء اْلُمْسِلِم ِاَِخيِو ِبَظْهِر اْلَغْيبِ ))دال: عليو السالمعن أيب عبد هللا  َيُسوُق ِإَع الدَّاِعي الرِّ
 .153ثواب األعمال )للصدوي(: ص ((َعْنُو اْلَباَلَء َوعَبُقوُل َلُو اْلَماَلِئَكُة َلَك ِمْثاَلهُ 


