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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
(ٖ9ٖ) 

 ال ضرورة لسؤال الرواة مع وجود القواعد الكلية
لى القول بػ)فلو كان الشارع خمالفاً له، وقد حكم بعدم حصول البيع، أو بعدم لزومػه، الحيػيل لبيا ػه يف كما يرد ع

النصػو  بوهػػه م،كػد، ولكلػػر السػ،ال عػػن فػروع ذلػػإل، ملػػص سػعة ا ابحػػة وخصونػيا ا، وحكػػم ال ػمان مػػع اليلػػ ، 
إضػافة إ    1)اطػاة ووػو ذلػإل هػا هػو كلػااً هػداً وحتديد األلفاظ اليت يقع هبا البيع وسائر العقود، وحتديد ملزمػات ادلع

ان كػػص كلػػإل ادلػػ كورات قػػد وردت فيهػػا روا ت كليػػة أو قواعػػد مسػػلالمة ككفػػص حكمهػػا فػػال حاهػػة للسػػ،ال  :مػػا سػػب 
َنا ِإْلَقاُء اْْلُُصػوِل َوَعَلػْيُكُ  ال ػ  ))نرحوا بػػ عليهم السالمعنها فكي  بكلرة الس،ال خصوناً وان األئمة    2)  ْفرِيػعُ َعَليػْ

ومػػػا هػػػو و يفينػػػا ومػػػع كػػػون اليفريػػػع و يفينػػػا واألنػػػول والقواعػػػد  علػػػيهم السػػػالم واحلػػػدير نػػػري  فيمػػػا هػػػو و يفػػػيهم
َعَلػػْيُكُ  ))خػػالؼ احلكمػػة بػػص خػػالؼ الو يفػػة بػػػال ضػػرورة لػػه بػػص هػػو فالسػػ،ال  علػػيهم السػػالمذكروهػػا وقػػد موهػػودة 
 فيأمص.   ال ػ ْفرِيعُ 

بعػػػة ادلػػػ كورة يف كالمػػه دام  لػػػه، أنػػػوذلا وقواعػػػدها مػػ كورة يف الػػػروا ت أو مسػػػلالمة لػػػد  كلػػإل العنػػػاوين األر مث ان 
)من أكلػ  مػال ال ػا فهػو لػه ضػامن  و)لػي  كػػ:  الرواة فاما حكػم ال ػمان مػع اليلػ  فلوهػود القواعػد الكليػة ادلسػلالمة
أو  لفهػػا ضػػمن دػػا حػػدد لػػه مػػن الػػلمنولػػو أك  3)علػػى األمػػني إال اليمػػني  فلػػو كلفػػا العػػني ادلعاطاكيػػة عنػػد  فػػال ضػػمان

 دذلػػػإل موكػػػص إ  العػػػرؼ إذ ان الشػػػارع يف عامػػػة العقػػػو جيػػػاب ابن )وحتديػػػد األلفػػػاظ..  دام  لػػػه وقولػػػه  بقيمػػػة ادللػػػص،
ابن  ػػػدد لفػػػط ادلعاطػػػاة مػػػلاًل  هوااليقاعػػػات د  ػػػدد األلفػػػاظ )إال النػػػادر كػػػالطالؽ  وأوكلهػػػا إ  العػػػرؼ فكيػػػ   طالبػػػ

 ؟عامةخالفاً لساكه ال
 .عاطاة موهبة لبإابحة ال ادللكيةإذ حكم بكون ادلأل ه خال  العرؼ يف احلكم  ال يقال:

فقػػد خػػال  يف احلكػػػم وأوكػػص ادلوضػػوع، كمػػا هػػػو  ،يف احلكػػم  ػػا ادلةالفػػػة يف ادلوضػػوع وأسػػبابهخمالفيػػه إذ يقػػال: 

                                                             

هػػ ػ 1431النج  األشػرؼ،  –، م،سسة احلكمة لللقافة ا سالمية 2السيد دمحم سعيد احلكيم، مصباح ادلنهاج / كياب اليجارة، ط/  1)
 .81   2م ج 2119

 .575هػ، 1411قم،  –ن إدري  احللي، مسيطرفات السرائر، م،سسة النشر ا سالمي دمحم ب  2)
 فيأمص.  3)
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إل ان الشػارع حػرالم الكػال ابلكػال خالفػاً شأ ه دائماً يف  ا العبادات واحلقائ  ادلةرتعة، إ  العرؼ؛ ويدلإل على ذلػ
ػا العرفيػة   ،للعرؼ لكنه د  دد له ألفا اً متيز  كما حػرالم الػراب خانػة يف بيػع ادلكيػص وادلػوزون ميفاضػاًل ومػع ا ػه مػن السال 

 رؼ.الراسةة إال ا ه حرالمه ولكنه د  دد له لفظاً بص اللفط الدال عليه، كسائر ما يدل على ادلعامالت موكص للع
 ،إذا كعػػ رت فػػأقرب اتػػازات هػػو ادليعػػني  1)وامػػا قولػػه: )ملػػص سػػعة ا ابحػػة وخصونػػيا ا  فػػايواب هػػو ان احلقيقػػة

ويف ادلقام إذا حكم الشػارع ابن ادلعاطػاة ال كفيػد ادللػإل بػص كفيػد ا ابحػة فقػ  فديػر د  ػدد حػداً لليصػرفات ادلباحػة 
 ن مشهور الفقهاء فهموا ذلإل أي اً.أفاد إطالقها أي ان كص اليصرفات مباحة كما ا

 نع  جيب ان يكون الردع بقوة املردوع عنو يف صورة واحدة
 ػا ومسػيواها بػص ككفػي فيػه احلجػة ادلعيػ ة، مث ان ما ذكران  من ان الردع عن الساة الراسةة ال جيب ان يكون بقوال 

ادلنفصػص، وهػو مػا لػو كػان الشػارع بنفسػه قػػد االسػيلناء وإمنػا يسػيلم مػورد واحػد، وهػو لػد  اليػػدبر مػن  ،كمػا ذكػرهػو  
وان عليػػه ان يػػ كر عنػػد امالئهػػا مػػا يوضػػ  احلػػ   كمػػةك، كاليقيػػة علػػيهم مػػلاًل، فػػانحل خػػالؼ الواقػػعأوقػػع ادلكلفػػني يف 

 عباد  فيه.بنفسه الشارع أوقع يكون الردع عن ذلإل اخلطأ دسيو  رسوخ ادلردوع عنه ال ي 
 على لزوم كون الرادع عن السرية بقّوهتا (اْلَبالُغ اْلُمبيُ )االس دالل بػ

مث ا ػػػػه قػػػػد سػػػػبقا أدلػػػػة علػػػػى ان علػػػػى الشػػػػارع فعليػػػػة اليفهػػػػيم وعلػػػػى ان الػػػػرادع عػػػػن السػػػػاة جيػػػػب ان يكػػػػون 
وقد انقشنا برهان قاعدة اللط  وبرهان ا ه مقي ى احلكمة وبرهان ال رض )ولعله أييت له مزيد  وبقي ان   2)دسيواها

    3): ه مقي ى البالغ ادلبني فقد سب  ناقش االسيدالل اب
 (اْلَبالُغ اْلُمبيُ ))انو مق ضى 

ِْ ِإال  اْلػَبالُغ )  4) َوما َعَلػى الر ُسػوِل ِإال  اْلػَبالُغ اْلُمبػيُ )اثللاً: ان ذلإل هو مقي ى قوله كعا :  ْْ َعَلػى الُرُسػ فَػَهػ
 .مبيناً بص قد يدعى ا ه لي  بال اً أناًل  فان ن رؼ هعص األدلة يف ادلعرضية لي  بال اً   5) اْلُمبيُ 

 اْلجوبة
 وقد أهبنا هنالإل ابلنقض، و  ي  األهوبة احللالية وهي:

 املراد البالغ املبي العريف دون الدقي
                                                             

 .، ومعنا  احلقيقي هو ذلإلإذ حقيقة البيع  قص ادللكية ابلعوض  1)
 فالحقاً. 389و -381-378راهع الدروس   2)
  .381الدرس )  3)
 .54سورة النور: آية   4)
 .35سورة الندص: آية   5)
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ا ػػه ال يػػراد ابلػػبالغ ادلبػػني الػػبالغ ادلبػػني الػػدقي الفلسػػفي، بػػص يػػراد بػػه، كسػػائر ألفػػاظ القػػرآن الكػػر ، الػػبالغ أواًل: 
وهػػو ميدقػػ  ابلظػػواهر فػػان الظػػاهر كالعػػام وادلطلػػ  بػػالغ مبػػني عرفػػاً؛ أال كػػر  ان ادلػػو  لػػو قػػال لعبػػد   ،لعػػريفادلبػػني ا

)أكرم العلماء  وهب عليػه إكػرامهم ود يصػ  لػه ان ييعلػص يف عػدم إكػرام بع ػهم اب ػإل د كبل ػ  بػبالغ مبػني وهػوب 
 !بص اكيا بصرؼ الظاهرإكرامهم مجيعاً إذ د أتت  بنص كأكرم مجيع العلماء كافة 

 والقرائن تشهد بذلك
ابن يف القػػػرآن الكػػػر  ويف روا  ػػػم عامػػػاً  علػػػيهم السػػػالمكصػػػر هم بقرينػػػة   اْلػػػَبالُغ اْلُمبػػػيُ )سػػػلالمنا، لكػػػن اثنيػػػًا: 

ْعػػُم ِمػػْن  يػػو السػػالمعلَعػػْن ُسػػَلْيِ  بْػػِن قَػػػْيٍا اِِّْػػاَلِ ِّ قَػػاَل قُػْلػػُم ِْلَِمػػرِي اْلُمػػْؤِمِنَي )) وخانػػاً.. ام ملػػص مػػا ورد ِإّّنِ َسَِ
ِّ ا ِ   َْ َعػْن نَػِِ ػَر َمػا يف  صػلى   عليػو والػو وسػل َسْلَماَن َواْلِمْقػَداِد َوَأِي َذرٍّ َشػْيًاً ِمػْن تَػْفِسػرِي اْلُقػْرَِن َوَأَحاِديػ َغيػْ

ُهْ  َورََأيْػ ْعُم ِمػنػْ ْعُم ِمْنَك َتْصِديَق َما َسَِ ُم يف َأيْػِدي الن ػاِس َأْشػَياَء َكِثػريًَة ِمػْن تَػْفِسػرِي اْلُقػْرَِن َوِمػَن َأْيِدي الن اِس ُثُ  َسَِ
ِّ ا ِ   ِْ َعْن نَِِ ػَرى الن ػاَس  صلى   عليو والو وسل اْْلََحاِدي ٌْ َأفَػ ػَ َأنْػُ ْ  ُُتَاِلُفونَػُهْ  ِفيَها َوتَػْزُعُموَن َأن  َذِلَك ُكل ُو ََبِط

ُروَن اْلُقْرََن ِِبرَاِئِه ْ  صلى   عليو والو وسل ا ِ   َيْكِذبُوَن َعَلى َرُسولِ  ِديَن َويُػَفسِّ   ؟ُم ػََعمِّ
َهِ  اْ َػػَوا َ  :قَػػالَ  َْ َعَلػػي  فَػَقػػاَل قَػػْد َسػػَأْلَم فَػػافػْ َبػػ ِإن  يف َأيْػػِدي الن ػػاِس َحّقػػاً َوََبِطػػاًل َوِصػػْدقاً وََكػػِذَبً َوَ ِسػػ اً  :َفَأقػْ

اً َوِحْفاػػاً َوَوَكػػاً َوقَػػْد ُكػػِذَ  َعَلػػى َرُسػػوِل ا ِ   اّصػػاً َوُاَْكمػػاً َوُمَ َشػػاِْ ًَ اً َوَعاّمػػاً َو  صػػلى   عليػػو والػػو وسػػل َوَمْنُسػػًو
ِطيبًا... ًَ َنػا ِإْلَقػاُء اْْلُُصػوِل َوَعَلػْيُكُ  ال ػ ْفرِيػعُ )) علػيهم السػالم وقرينة قػوذلم  1)  َعَلى َعْهِدِه َحَّت  َقاَم  أعػم مػن    َعَليػْ

اَل ُعػػػْذَر ِْلََحػػػٍد ِمػػػْن َمَواِليَنػػػا يف ))وبقرينػػػة ملػػػص  ،ابلنصػػػو  القطعيػػػةولػػػي  خانػػػاً  والظنػػػون النوعيػػػة الدالليػػػة الظػػػواهر
يػِو َعن ػا  ِ  بػص  ،مػن ادليػواكر والقطعػي السػند بػص يشػمص كػص معيػ  ا سػناد  3)أعػم ، هػو 2)  َقاتُػَنػا...ال  ْشِكيِك ِفيَما يُػَؤدِّ

إذ اعيمػدوا  عليهم السالمواألئمة  نلى هللا عليه واله وسلمبقرينة الساة القطعية للرسول   اْلَبالُغ اْلُمبيُ )ا ه ال يراد بػ
و اهػػا كمػػا هػػو شػػأن ل ػػة العػػرب بػػص كمػػا هػػو شػػأن كافػػة  يف أكلػػر ادلػػوارد علػػى الظػػواهر مػػن عػػام ومطلػػ  وحػػاكم ووارد

، إال ادلبػػػني عرفػػػاً ابلظػػػواهر ومطلػػػ  الطػػػرؽ كمػػػا هػػػو شػػػأن العقػػػالء كافػػػة  علػػػى أخبػػػار اللقػػػاتواعيمػػػدوا  البػػػاً  ،الل ػػػات
 للظن النوعي. ةادلوروث

 مل يفعْ ما أمر بو! صلى   عليو والو وسل وإال للزم القول َبنو 
ل ابيآيػػة الشػػريفة علػػى لػػزوم ان يكػػون الػػرادع عػػن السػػاة الراسػػةة، بال ػػاً مبينػػاً ابدلعػػم األخػػص ان االسػػيدالاثلثػػًا: 

)أي ميػػواكراً سػػنداً أو مقطوعػػاً بوهػػه وقطعػػي الداللػػة أو كو ػػه بقػػوة ادلػػردوع عنػػه  دون ادلعػػم األعػػم )أي مطلػػ  احلجػػل 
                                                             

 .62  1طهران، ج –ة ا سالم الكلي ، الكايف، دار الكيب ا سالمية ثق  1)
 .535دمحم بن عمر الكشي، رهال الكشي، م،سسة النشر يف هامعة مشهد ادلقدسة،    2)
 خ  )لكن البالغ...   3)
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 ،داللػػة، لكػن مػػن دائػػرة الصػػدي  أو ادلوثػػ  أو احلسػػنوهػي الظنػػون النوعيػػة العقالئيػػة ومنهػػا خػ  اللقػػة الظػػ  السػػند وال
ابلعمػص ابيآيػة الشػريفة  –والعيػاذ ابهلل  - نلى هللا عليه والػه وسػلمأي ادلعي  مطلقاً  يسيلزم القول بعدم اليزام الرسول 

هللا عليػػه والػػه  نػػلىا ػػه بػػص  لعػدم إبال ػػه ألكلػػر الق ػػا  اذلامػػة بػػص لشػػبه ادلسػػي رؽ منهػػا ابلػػبالغ ادلبػػني ابدلعػػم األخػػص
وهػػو ادلعػػم األعػػم وهػػو الظػػواهر ومطلػػ  الظنيػػات ادلعيػػ ة؛ أال كػػر  ان أكلػػر األدلػػة  ،اكيفػػى ابلػػبالغ ادلبػػني العػػريف وسػػلم

واألنول والقواعد هي رلػرد  ػواهر؟ فمػلاًل )ال ضػرر وال ضػرار   ػاهر ولػي   صػاً ولػ لإل اخيلػ  الفقهػاء يف خميلػ  
وا ه هني كمػا ذهػب إليػه شػي   ويكفيإل اخيالؼ األعالم يف مفاد  لدرس الساب ، بصمباحله كما أشران إ  ذلإل يف ا

 فيد  في احلكم بلسان  في ادلوضوع أو  ا ذلإل؟ي أو  في؟ وا ه ،الشريعة االنفهاين
 للحك  ومدلولو أو للم اطَبي؟ بيٌ بي( مُ مُ ػ)ال
دلبػني دلدلولػه وم ػمو ه أو )ادلبػني لكافػة األشػةا  ؟  ان )ادلبني   يمص فيػه أمػران )ادلبػني للدكػم  أو فقػص ارابعًا: 

)ادلبػػني شػأانً  أو )ادلبػني فعػػاًل ؟  يمػص يف ادلػراد: كمػا  يمػص فيػه ان يػػراد بػه )ادلبػني  وعػػاً  أو )ادلبػني شةصػاً ؟ وأي ػػاً 
ة بقو ػػػا  واألوائػػػص ميدققػػػة، واالسػػػيدالل علػػػى وهػػػوب ان يكػػػون الػػػرادع عػػػن السػػػاة الراسػػػة اللػػػواين،وال دليػػػص علػػػى 

واين وال دليػص عليػه بػص هػو  ػا عػريف كمػا د  ػر عليػه سػاة الشػارع أنػاًل بػص هػرت علػى لػموقوؼ علػى إثبػات إرادة ال
 األوائص كما سب .

ا ػه بػالغ مبػني، مػع يف ال شػإل   1)  اَلهُ َمػْن ُكْنػُم َمػْواَلُه فَػَعِلػيو َمػوْ )) نلى هللا عليه والػه وسػلمان قوله  ونضيف:
مػػن لػػه  )ادلػػو   هػػو للمػػو ، ولكػػن هوابنػػا ان  ػػاهر معػػاينعشػػر ، أكلػػر مػػن  ػػوينيمسػػيندين للال  ،امػػة ذكػػرواان أهػػص الع

لػػا فيػػه معػػاين أخػػر  م  وال يػػدفع اب ػػه مػػادام احي   ،بػػالغ مبػػني عرفػػاً هػػ ا  نػػلى هللا عليػػه والػػه وسػػلم فقولػػهواليػػة األمػػر، 
 فلي  دبني فليسا احلجة علينا اتمة!

وخالفيػػه لػػه بػػال فصػػص، بعبػػارات نػػر ة  عليػػه السػػالمإمامػػة األمػػا  لى هللا عليػػه والػػه وسػػلمنػػابلػػا الرسػػول تنبيػػو: 
علػيهم حػل لػو حجػة وكوهنا    َمْن ُكْنُم َمْواَلهُ ))ه   العبارة  كفاية، إال ان الكالم يف  و اها ميعددة يف خطبة ال دير

 نػلى هللا عليػه والػه وسػلمورودهػا عنػه  إ كػارة لػي  ذلػم هػ   العبػار  اهػا، و فرضػاً  نلى هللا عليه والػه وسػلمد يرد عنه 
 ذلا دون سائر خطبة ال دير. فيأمص ملنقله

بػػػ)األداء الظػػاهر الواضػػ   وقػػال:   اْلػػَبالُغ اْلُمبػػيُ )وي،يػػد مػػا ذكػػران  عبػػارات الشػػي  الطوسػػي يف اليبيػػان إذ شػػرح 
 . 2)يع  الظاهر ال ي ييمكنون معه من معرفيه، وقد فعليه )
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فاهنػا لبلو هػا النػوعي الشػأين العػريف ابدلعػم األعػم وإن د كبلػا  ؛لإل على ذلػإل كسػمية علػم البال ػة بعلػم البال ػةويد
 وللبدر كيمة الحقاً إبذن هللا كعا . ألن أكلر الناس ال يفهمون فنون البال ة! ؛ابلبلوغ الشةصي الفعلي

لو الطاىرين  وصلى   على دمحم َو
 

ِْ َوِعُزُه اْسِ ْغَناُؤُه َعِن الن اسِ )): يه السالمعل الصادؽا مام قال   2الكايف: ج)    َشَرُؼ اْلُمْؤِمِن ِقَياُم الل ْي
 148.  


