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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
(256) 

 و هلمإشكاالت على التمسك بقاعدة اإللزام لتحليل بيع آالت الله
 لتحليل بيع املزامري وشبهها ملن يستحلها من الكفار، أمور: كمستند  يرد على التمسك بقاعدة اإللزام واإلمضاءوبعبارة أخرى: 

 مشركوا مكة مل يكونوا ذوي دين -3
نا ديررن بررل  املتشرررعة لرري  الشرررو وحسررت مر كررزواملشرررك يف  ،كرراموا مشررركنيإن  ان مشررركي مكررة و يكومرروا مررن نو  األد ن األول: 

ديررن حررف عر رراب، وبعبررارة أخررر :  انوو األد ن ىرري املعرو ررة مررن مسرريحية ويهوديررة وشرربهها، بررل الظرراىر امررو ال يطلرر  علررى املشررركني ا ررم 
 إمنررا ىرري خاهررة كىررل الكترراب مررنهم ال (1)و ان األحكررام التسررهيليةد  ىرر ا إن و ي رر ،يهررا مررنهماألد ن ىرري مررا ادعرري امتسررااا لتمبيرراء و لق  

 . تأمل، و نقيحو موكل إىل حملو (2)مطل  الدين املنسوب للنيب
ا حللر  لر و  األد ن مرا يسرتحلون ال ل،رريىم، ولرو شرك يف نلرك مرا  (3)((ََيُوُز َعَلى َأْهِل ُكللِّ ِذي ِديلٍن َملا َيْسلَتِحل ونَ ))والرواية 

 .ك ابلرواية حينئ    ال ميكن التمس  ال أقل من إمجال )الدين( من حيث عمومو للمشركني وعدمو
 سّلمنا لكن حتليلهم آلالت اللهو مل يستند لدينهم -2
 :مررا سررب  مررنامررو يرررد إىل غررري املشررركني، لكررن مقررول عررنهم منصررر ة   شررملهم وليسرر الروايررة  وانمنا ا ررم كرراموا نا ديررن سررل  الثللا : 

عليررو ل كامرر  مررن عررادات ا اىليررة كمررا ىررو هررري  قولررو أحكررام و  كررن مقتضررى أد  ررم بررأمررور و )وروايررة املررزامري واألومنن إمنررا ىرري عررن 
بنراء علرى امرو مرن عطرا العرام علرى ا راا وان مفراده )وسرائر أمرور ا اىليرة( برل مرع قطرع النظرر  ((َوأُُموَر اْْلَاِهِليَّلة))يف أخرىرا  السالم

ات عررادا م و قاليرردىم عررائهم مررن أحكررام ديررنهم بررل كرران مررن مقتضرريعررن نلررك  رران الظرراىر ان عملهررم يف آالت اللهررو و يكررن حررف ابد  
 .(4)من دينهم وإن كان اعتقاداب ابطالب( اعتقدوا كومووشهوا م، وقاعدة اإللزام واإلمضاء إمنا ُت ضيان ما 

 سّلمنا لكن مفاد اإللزام: َيوز هلم ال لنا -1
لررو كررراموا  ا ررمتحلون؛ أ رر   لكررن الروايررة مفادىررا امررو ارروت لررم مررا يسررتحلون، ولرري  مفادىررا امررو ارروت لنررا مررا يسرر ،مناسررل  الثاللل : 

ضرى لررم وال مينعررون لررديهم تقتضرى ديررنهم  امررو مي    رضراب حررالالب يصر  ان يررزا اررا املسرلممل بررل املعررك امرو إنا كرران الررز    هررليسرتحلون الررز  
 حل لنا الز  ام. -حست دينهم  –جات لم الز  قد ر  عليهم احلدود ال امو مادام منو وال ت  

 جات لنا الزواج من املطلقة بطالق ابطل عند  جملرد امو هحي  عندىممل إن قل :  كيا
 التفريق بني ما لو أفاد اإللزام احلكم التكليفي أو الوضعي

لرم وبرني مرا لرو أ راد احلكرم التكليفري لرم  قر ،  وضرعي   حداث حكم  ىو إبني ما كان مقتضى قاعدة اإلمضاء أو اإللزام  قل :  رق  
حدوث حكم وضرعي لرم جرات لنرا  ر يرت آمنره  امرو لرو طلقهرا مر الب مرن غرري إشرهاد أو طلقهرا يف طهرر املواقعرة،  ران  لو أ ادت القاعدة 

                                                           

 كالزواج.  (1)
 سية م الب. ال اوت الزواج من اجملو  (2)
 .141ا 4طهران، ج –الشيخ الطوسي، االستبصار، دار الكتت اإلسالمية  (3)
 (.255راجع الدرس ) (4)
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ََيُللوُز َعلَللى َأْهللِل ُكلللِّ ِذي ))مفرراد  :ويف مررورد البحررث ،ا ررا  كررون خلي ررة حينئرر    ررلنا كامرر  خلي ررة جررات لنررا الررزواج منهررامفرراد قاعرردة اإللررزام 
وعليررو:  لررو  ،جررات  كليفرراب وحررل  وضررعاب أ  امتقلرر  ملكيررة ىرر ا لرر اكمرر الب امررو لررو ابو أحرردىم مزمرراره  خررر مررنهم  ((ِديللٍن َمللا َيْسللَتِحل ونَ 

رركررو إن حيررث ح  املررال الشيصرري الرر   ابو مزمرراره بررو هرر    ُتل   وىبررم مررن امتقررل إليررو عررني   م الشررارو وضررعاب تلكررو لررو، كعنرروان واقعرري ك 
ال يررون امرو نو حكرم وضرعي أ  لكرنهم اسرتحلوه  وإنآخرر، امرا يف م رل الرز   را م  ملركمرع أ   منمو ، جات   التعامل معو كالتعامل

ال اوت للمسلم الز  ارا، معرم لرو  رر  ان ديرنهم اقتضرى ان مفر   سرليم  للز   كليفي  ق  ىم ال يرون ا ا توجة م الب للزاا اا  تجويز 
  تأمل. ،ال الدليل ا االبضعها أو  زويج منها لنا جات لو مفسها للز  اا ىو ُتليك 

والوضرعي إمنرا ىرو ، يف ىر ه املرحلرة حكرم  كليفري  قر وىرو ويف املقام: اوت لم تقتضى قاعدة اإلمضاء بيع املزمار بعضهم لبعض، 
 التم ررم ارروت علرريهم مررا يسررتحلون  رران نلررك غررري يف املرحلررة الالحقررة أ  إنا ابعررو  قررد ملكررو املشرر  ، ال امررو ارروت لنررا بيررع املزمررار لررم أل

عقرررالب وال عر ررراب، برررل لررروال  صرررري  روا ت اإللرررزام يف مواردىرررا )النكررراح والطرررالق واإلرث( ب  يرررت األحكرررام لنرررا، ملرررا جرررات لنرررا الرررزواج منهرررا 
جمررررد ان طالقهرررا يقرررع يف مررر ىبها  لهرررا يف  (1)((َسلللُهمأَْلزُِملللوُهْم ِملللْن َذلِلللَك َملللا أَْلَزُملللوُ  أَنْلفُ )))املطلقررة ب،رررري إشرررهاد مررر الب( برررل كررران مفررراد و

 .  تأمرل جرداب.(2)((َوتَلَزوَُّجوُهنَّ فَلَا أََْس بِلَلِلك))لوال مص   تمة الرواية  ،م ىبها ان  تزوج آبخر ممن يستحل نلك ال ان لنا الزواج منها
 و فصيل األخ  والرد يف مبحث القاعدة.

 اإللزامرواية حتف العقول أظهر من رواايت  -4
ََ َواأْلَْوَ َر َواأْلَْوَ َن َوأُُملوَر اْْلَاِهِليَّلة))ان بعض الروا ت األخر ، غري روايرة الرابع:  كروايرة   (3)((َوَأَملَرِ  َأْن َأْحُلَو اْلَملَزاِمَو َواْلَمَعلاِز

 قررد جرراء  يهررا  (4)ا يب عررن التيصرريصكومتهررا علررى قاعرردة اإللررزام أو انهريتهررا منهررا لقرروة لسررا ا وقررد يقررال ح ،حتررا العقررول  عضرردىا
للَناَعَة الَّللِح ِهللَي َرللَراٌم ُكل َهللا الَّللِح ََيِللي)) َِّ ُ ال َللا َرللرََّم ااَّ ِْ وَُكلللِّ َمْلُهللوٍّ بِللِ   ِإَّنَّ للْ َرْن َهللا اْلَفَسللاُد َحْنللاً َنِلللَو اْلبَلللَراِبِز َواْلَمللَزاِمِو َوالشِّ ُء ِمنلْ

َ ْلَباِن َواأْلَْصَناِم َومَ  ٌء ِملْن  ُ  َواَل ِفيلِ  َشليْ ا َأْشَبَ  َذِلَك ِمْن ِصَناَعاِت اأْلَْشرِبَِة احْلََراِم َوَما َيُكوُن ِمْنُ  َوِفيِ  اْلَفَساُد َحْناً َواَل َيُكوُن ِمْنلَوال
َََّاِح َفَحَراٌم تَلْعِليُمُ  َوتَلَعل ُمُ  َواْلَعَمُل ِبِ  َوَأْخُل اأْلَْجِر َعَلْيِ  َومجَِ  يِع ُوُجوِ  احْلَرََكاِت ُكلَِّهاُوُجوِ  ال  (5)(( يُع التلََّقل ِب ِفيِ  ِمْن مجَِ

للَناَعَة الَّللِح ِهللَي َرللَراٌم ُكل َهللا)): عليررو السررالم الحررق قولررو  َِّ ُ ال َللا َرللرََّم ااَّ َهللا  الَّللِح ََيِللي)): عليررو السررالمواهرررح منررو قولررو  ((ِإَّنَّ ُء ِمنلْ
للَاحِ  َفَسللاُد َحْنللاً َواَل َيُكللوُن ِمْنللُ  َواَل ِفيللِ  َشلليْ َوَمللا َيُكللوُن ِمْنللُ  َوِفيللِ  الْ  ))و ((اْلَفَسللاُد َحْنللاً  ََّ عليررو واهرررح منررو قولررو  ((ٌء ِمللْن ُوُجللوِ  ال

يِع ُوُجوِ  احْلَرََكاتِ )): السالم يُع التلََّقل ِب ِفيِ  ِمْن مجَِ  .((َومجَِ
 (6) تأمل ومتها عليها.وعليو:  ان قاعدة اإللزام واإلمضاء عامة إال مل ل بيع آالت اللهو النهرية أدلتها منها أو حلك

 وصلى هللا على دمحم وآل  ال اهرين
 

وٍَة َكالسَّائِِر َعَلى َغْوِ ال َّرِيِق اَل يَزِيُدُ  ُسْرَعُة السَّْوِ ِإالَّ بُلْعداً )): عليو السالمقال اإلمام الصادق  َِ  1الكايف: ج ((اْلَعاِمُل َعَلى َغْوِ َب
                                                           

 .51ا 1طهران، ج –الشيخ الطوسي، الته يت، دار الكتت اإلسالمية  (1)
 املصدر مفسو. (2)
 .212ا 13قم، ج –احملدث النور ، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البي   (3)
 إال يف مف  املوارد اليت وردت  يها قاعدة اإللزام  ا ا مص  يها  الحق. اللهم (4)
 .335قم، ا –احلسن بن شعبة احلراا، حتا العقول، مؤسسة النشر اإلسالمي  (5)
 إن قد يقال ابمصراف رواية حتا العقول عن الكفار.  تأمل (6)
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 .43ا


