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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب 
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.األبد
 الرحمة النبوية على المستوى الشخصي والمولوي والتقنيني

 وموقع اللين والرحمة في صناعة االطار العام لعملية االستنباط وفي القيادة
(8) 

َمااِة ِماانم اللِااِت لِنماَ  َل  اامم قاال اهلل ععاااىل   ااتَا مِفرم  فَِبَماا رَحم لِااَ  فَاااعمس  َعاانام  مم َواسم ََ المَقلمااِض ال امَف حااوا ِمانم َحوم َولَااوم ن نمااَ  َف غااِ َظِلااي
 (1)َل  مم َوَشاِورمه مم ِفي اأَلممِر فَِإَذا َعَزممَ  فَاتَاوَِنلم َعَلى الِلتِ 

 واللين بصائر النور في آية الرحمة
َمااِة يف قولااه ععاااىل   )اللااين(إن  يسااتبطن كمااا انااه  ،جتلياااع عدياادة علااى تسااتوياع  تلفااة ذو ِماانم اللِااِت لِنمااَ  َل  اامم فَِبَمااا رَحم

 على تستوى الوالية والقيادة واحلكوتة.و  ،ى تستوى التقنني والتشريعوعل ،األنواع التالية  اللني على املستوى الشخصي
إذ قاد يكاون الشاخي لًينااى علاى املساتوى الشخصاي ويف والفرق بني هذه األنواع الثالثة كبري والنسبة بينهاا هاي العماوم تان و اه 

تااع تااان  ععاتلااه تااع انخاارين كصااديق أو غتياال أو هااري ذلاار لكنااه يكااون وااارتاى يف عطبيااق القااوانني هااري تتسااات  باال قاسااياى عنيفاااى 
ه! وتثال هاذا الشاخي ل  ص اأو ثاال  تاراع ف   ،أو تارعني قطاع راعباه ،وًّباه فإذا خالف أحدهم قوانني الشاركة تاثالى تارةى   خيالف اللوائ 

قد ال جتد للعفاو يف قائمتاه عينااى وال أثاراى، وقاد يكاون األتار باالعكف ياتااى فبينماا عاراه عنيفااى يف ععاتلاه الشخصاي تاع انخارين، جتاده 
 تتساحماى بل تتساهالى يف عطبيق القوانني.

عاده الشخصاي ودوداى تان أوادقائه و رياناه أو حا  وكذلر األتار علاى تساتوى القياادة والةعاتاة والرئاساة فقاد يكاون القائاد يف ب
 هذا تن  هة. ، وقد يكون بالعكف تن ذلر ياتاى.خشناى داخلياى هجوتياى خار ياى يف البعد القيادي عنيفاى يكون أعدائه لكنه تع 

 النسبة بين الرفق والعنس
الاث فاإن الشاخي قاد يكاون رفيقااى ب بنائاه أو هاي نسابة اليادين اللاذين ثماا ثالعناف النسابة باني الرفاق و وتن  هة أخرى  فاإن 

وقاد يكاون باني ذلار فاال هاو باالفظ ال لايظ وال هاو بااللني الرفياق..  ،وقاد يكاون عنيفااى فظااى قاساياى خشاناى  ،ناى تعهمأعياء تنظمته لي  
 بدر ة وأخرى.. وكل ذلر مما يتموج على أداء اإلنسان يف علر املستوياع الثال 

 ني وتراعب كثرية يف املراحل املتوسطة بينهما.الر در اع كثرية للرفق ودر اع كثرية للً فإن هنوتن  هة ثالثة  
ه املباااارل علاااى كافاااة املساااتوياع  علاااى املسااااتوى د جتلااامح رااااة اهلل ععاااااىل يف و اااودفلقااا وأتاااا رساااول اهلل املصاااطفى حمماااد 

 .ب على الدر اع فيها مجيعاى و  الشخصي ويف البعد الوالئي )الولوي( وعلى تستوى التقنني والتشريع أيياى 

                                                           

 .151سورة آل عمران  آية  (1)
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 أواِل: اللين على مستوى التشريع والتقنين
ِإِن اللِاااَت بَابَااااَرَ  َوبَاَعااااَلى َأِدَه  َِبيِااات  فقاااد ورد  املعااارون أن اهلل ععااااىل فاااًو  بعاااع أتااار التشاااريع إىل رساااوله املصاااطفى مااان 
،   فَاَلِما ا امتَاَ ى بِِت ِإَلى َما َأرَاَد قَاَل َلت:  ِ خ ل ِق َعِ يمِ   َ  َلَعلىِإ(3)   فَاَفِوَض ِإلَيمِت ِديَنت(2). 

وعماااا  اااًرعه اهلل ععااااىل تبا ااارة باااا)فر  اهلل( فالركعتاااان  (سنة الرساااولا)بااا وقاااد ورد التعباااري يف الروايااااع عماااا  اااًرعه الرساااول 
هااا أحكااام الشاار دون األوليااني باال كااان ولااذا دخلت األوليااان تاان الرباااعيتني فااا تاان فاار  اهلل واألخريعااان فااا تاان ساانة الرسااول 

 الشر يف األوليني تن الرباعيتني تبطالى.
 إلى خمسة!صالة الصلوات اليومية من خمسين لتخفيس  وساطة النبي 

لادى رب العااملني تاراراى عديادة  حا  يف ترحلاة التشاريع اإلثاي إذ عوًسال رساول اهلل  بشافاعته لمتاة وقد جتلى اللني النباوي
 تن بعع األحكام اإلثية.للتخفيف 

عوسااال لااادى اهلل تاااراراى  يف الياااوم الواحاااد ولكااان النااا   وتااان ذلااار تاااا ورد تااان أن اهلل ععااااىل  ااارًع يف البداياااة  ساااني واااالةى 
 (.!!عديدة ح  أوولها إىل  ف ولواع فقل )وتع ذلر جند أن الكثري تن الناس ال يلتةم هبا

فيهاااا املصااالاة الواقعيااة للعبااااد وأللااام خلاااق اهلل ولاااو ألااام  فمناااه كانااامحريع اخلمساااني إتاااا عشاا -أواضااا  يف كلتاااا ا هتاااني   والساارً 
لتوفيقاه  وعبادعاه إيااه كلماا عبادوه بشايء اساتاق علايهم  اكرهم لاهحقاه علايهم! بال  ُعشار تعشاار وا عبدوا اهلل ععاىل ليل لار ملاا أدً 

 ثم لعبادعه!
َماِة ِمانم اللِاِت لِنماَ  َل  امم كاان كماا قااال ععااىل     وأتاا التخفياف فلمصالاة التساهيل علاى العبااد وأناه -ب فقااد  فَِبَماا رَحم

 الواقعية فانتجمح التخفيف!  التسهيل املصلاة   غاامح تصلاةُ 
ركعاااع ف ضااان  عشاار عتكااون تاان الصاالواع اخلمااف كاناامححاااول ا مااع بااني احلقااني بإضااافته ركعاااع )إذ   مث أن الرسااول 

 ركعااة بااني وا ااب وتسااتاب  (51)ركعااة اسااتاباباى فبل اامح  أضااان أربعاااى وثالثااني وباااى مث ( و عشاارة ركعااة ساابعفصااارع  ساابعة
 بعد أن كانمح تائة ركعة توغعة على  سني والة كلها وا بة! 

تااا تالكاااع األحكااام واملصاااا واملفاسااد وعةااا،ااا مجيعاااى، و  وعلاار الشاافاعة النبويااة هااي الااى تاان اااال ع ديبااه ععاااىل لااه إذ عر فااه
رَ   بقوله هو مما قرره اهلل ععاىل ععاىل وتا يريده وقد كان تنه حيبه َر َوال ي رِيد  ِبك مم المع سم  .(3)ي رِيد  الِلت  ِبك مم المي سم

 وقد فصلنا الباث عن ذلر يف كتاب )فقه املعاريع والتورية( وهريه فرا ع.
 الولوي والقياديثا يِا: اللين على المستوى 

قاد عفاى  تنتهاى اللطاف والرفاق واملاداراع ولاذا جناده يف  قيادعه لمتة ويف إعماله واليته علايهم يف كان الرسول فقد 
عن املنافقني ومل يؤاخذ املتامترين حا  أول ار الاذين ساعوا لقياادة انقاالب عساكري علياه وخططاوا الهتيالاه وكاادوا ينجااون يف ذلار 

                                                           

 .4سورة القلم  آية  (1)
 .262ص 1الكايف  ج (2)
 .185سورة البقرة  آية  (3)
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ة ا باال يف مااالم يًاان  الاادباب الاار دحر وهااا يف ث  طن عدياادة وتنهااا يف قيااية لااوال إحباااؤ املااؤاترة يف اللاظاااع األخاارية وذلاار يف تااوا
 .الليل
 َاللِااتِ  َرس ااول   فَاَقااال  ااِدرم  لَاامم  م َحِمااداِ  يا ثَبِّاا    اللِاات   َنااانَ  ِإَذا ح َذيامَفااة   يَااا َمع ااونَ  المَخلمااق   َواَل  َهااَل اَلءِ  يَاقم  اللِااتَ  ِإنِ  ي زِيل ااو    َأنم  َأجم
ااَر    م َحِماادِ  ِفااي بَاااِل    بَاَعاااَلى  فَااِإَذا اللِااتِ  َعلَااى َوبَاوَِنل ااوا َوَعِمااار   َوَساالمَمان   أَ ماا َ  بِنَااا فَااا امَ  م  ح َذيامَفااة   يَااا قَااالَ  ث اامِ  المكاااِفر ونَ  َناارِ َ  َولَااوم  َأمم
ْمَذ  وا الِصعمَبةَ  الثِِنِيةَ  ج زم َا  ِبِخطَاامِ  آِخاذ   َأَحاد ه َما َوَسالمَمان   َوح َذيامَفاة    َاقَتِاتِ  َعلَاى َوه اوَ   اللِاتِ  َرس اول   َفَصاِعدَ  يَاِتِبع و َاا َأنم  ِللنِااسِ  فَا
َخااار   يَاق ود َهاااا  َاقَتِااتِ  م   َجا ِِبَ اااا ِإلَاااى َوَعِماااار   َيس اااوقا َ ا َخلمَفَ اااا َواْلم  بِلمااا َ  َعلَاااى الثِِنيِاااةِ  َحاااَواَليِ  م نمَبثحاااونَ  َورَِجاااالَتا   مم  ِجَمااااِلِ مم  َعلَاااى َوالمَقااوم

َرج وَها ِدبَاااهِ  ِفااي ِحَجااارَةِ  الطِرِيااقِ  فَاااوم َ  الِااِذينَ  َجَعاالَ  َوقَاادم  المَعَقبَاااتِ   ِفااي لِتَاَقااعَ   اللِااتِ  ِبَرس ااولِ  الِناقَااةَ  لِيا نَافِّاار وا فَاااوم ِ  ِماانم  فَااَدحم
َوى  فَارمبَاَفَعا م  َلَ اا بَاَعااَلى اللِات   َأِذنَ   اللِاتِ  َرس اولِ   َاقَاةِ  ِمانم  بَاه  الادِّ  قَار بَا ِ  فَاَلِماا با عماِد ِ  ِمانم  ِإلَيمتِ  الِنَ ر   الِناِظرَ  يَا  ول   اِلِذي المَم م
ااَوى َجا ِااضِ  ِفااي َسااَقَط م  ث اامِ   اللِااتِ  َرس ااولِ   َاقَااةَ  َفَجاااَوَتتم  َعِ يماااِ  ارمبَِفاعاااِ  َ ااا يَابمااقَ  َولَاامم  المَم م  َو َاقَااة   َنااَذِل َ  َصااارَ  ِإاِل  ء   َشاايم  ِمنام
بَاهِ  َنا َاا م  الِتِااي المَقعمَقَعاااتِ  بِلماا َ  ِماانم  ءِ  ِبَشاايم  ب ِحاا ح  اَل  َنَْ ِاَ ااا  اللِااتِ  َرس ااولِ  ااَعدِ  ِلَعِمااارِ   اللِااتِ  َرس ااول   قَااالَ  ث اامِ  ِللاادِّ  اصم
   (1)...ِبَ ا فَارممِ  َرَواِحِلِ مم  و ج و َ  َهِذ ِ  بَِعَصا َ  فَاضمِرهم  المَجَبلَ 

 اج، كسابقه، إىل كتابة الد ضخم.والكالم يف هذا احلقل أيياى طويل حيت
 ثالثِا: اللين على المستوى الشخصي

يف ععاتله الشخصي تع النااس يف تنتهاى اللطاف والرفاق واللاني تعهام وكاان يعااتلهم كا ب  افيق وأب  كان الرسول ولقد 
 رفيق بل ك فيل أب وأب عرفهما العامل كله.

 من الليغن النبوي  متْلقة ماذج 
  الرائعة الر عةي  الستار عن  انب تن علكم ا وانب املشرقةد وهذه بعع املشاه

 .(2)يَاقمِسم  َلَح َابِِت بَايمَن َأصمَحاِبِت فَايَانم  ر  ِإَلى َذا َويَانم  ر  ِإَلى َذا بِالِسوِيِة َناَن َرس ول  الِلِت عن اإلتام الصادق 
كاان يعااي  يف مار تان النااس، وكاان خيارج إلاايهم   الرساول ولعال ذلار يعاد تان أواعب األتاور علااى القائاد ا مااهريي فاإن 

إذ كاان يصالي نوافلاه  يف أوقااع النوافال أييااى كاان كاذلرعلى اتتداد ساعاع اليوم  ففي أوقاع الصلواع كاان يف تتنااول أياديهم و 
عناااة أهلاااه وكاااان يف وكاااان حيلاااب بنفساااه  يعاااي  ك حاااد النااااس واشاااي باااال حاااراس يف داخااال املديناااة وهاااو كماااا أناااه كاااان  ،يف املساااجد

 .احلروب أيياى يف تتناول أيدي أواابه
 كثري ا لوس تع أواابه ولعله  لف تعهم طوال عشر سنواع يف املدينة عشراع األلون تن ا لساع.. وقد كان 

 وتاان هنااا ناادرل تاادى وااعوبة أن يقساام حلظاعااه بااني أواااابه بالسااوية فااإن اإلنسااان العااادي يصااعب عليااه أن يقساام حلظاعااه بااني
وتعاادم  وعااا ررهاام اخاتالن تسااتوياع احليااور، بااني عااامل و اهاال  أوااابه بالسااًوية ليااروراع التواواال عااادة ولكاان الرسااول 

                                                           

 .54ص 1االحتجاج  ج (1)
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 وتؤتن وتنافق، كان يقسم حلظاعه بينهم بالسوية!
ار    َرس اول  اللِاِت وورد  وَن ه اَو التِااِرَ ، فَاَلِماا َفطَن اوا لِاَذِلَ  َنااَن يَاَد   ِمانم يَاِدِ  َحتِاى َيك ا َوِإنم َناَن لَي َصاِفح ت  الِرج ل  َفَماا يَاتام

وذلاار تااان الصااعب حقاااى علاااى كاال تاان  اغدحااام  اادول أعمالااه بالنشااااطاع  (1)الِرج اال  ِإَذا َصاااَفَحت  َمااااَل بِيَااِدِ  فَانَاَزَعَ ااا ِمااانم يَااِد ِ 
علاااى أي  يكاااون ذلااار واااعباى  بعاااد فااا ة قاااد واملساااؤولياع إذ أن الكثاااري تااان النااااس يطيلاااون املصاااافاة وال يكاااادون ي كاااون يااادل إال

  خي، فكيف بن  وقائد وتًو ه ورائد على تستوى األتة، تيطلٍع مبسؤولياع وأدوار عنوء مملها ا بال الراوسي!
خ ل وَن ِفاي ِدياِن اللِاِت َأفام وكان تن نتائج ذلر كلاه  ار  اللِاِت َوالمَفاتم   ر َورَأَيماَ  النِااَس يَادم اِد ِإَذا َجااَء َ صم َواجااِ ر َفَسابِّ م ِبَحمم
تَا مِفرم   ِإ ِت  َناَن بَاِواباِ  املعاادالع الاثال   وذلار يعاود، بدر اة أساساية، إىل أنبينما نرى العكف تن ذلار ياتااى انن  (2)رَبَِّ  َواسم

 انقلبمح إىل اليد ياتاى!قد )اللني على املستوى الشخصي والولوي والتقنيين( 
اَحابِِت ِإَذا رَآ   َم مم وماااِ بِالمم َداَعبَااِة   قولااه باان أيب طالاب علاي اإلتااام وورد عان  ااَل ِماانم َأصم َنااَن َرس ااول  اللِااِت َ لََيس ارح الِرج 

َوا ِااتِ  ونااان  ااِت ِإخم : ِإِن اللِااَت يا اابمِ    المم َعاابَِّ  ِفااي َوجم َ َلَقاادم َناااَن َرس ااول  اللِااِت قااال   وعاان اإلتااام الصااادق  (3)يَاق ااول 
حياث أناه مل يكان يا ل  وذلر مماا يكشاف عان عماق األبعااد اإلنساانية يف حيااة رساول اهلل  (4)ي َداِعض  الِرج َل ي رِيد  َأنم َيس ِر   

ساابباى لكسااار  ،خاوااة تاااع عاتااة النااااس ،الر اال ت موتاااى بااال كااان حيااااول أن يسااره باااملةان واملداعباااة رهاام أن أكثااار القااادة يااارون املااةان
كاانوا   بال سابباى لفقاد الو اهاة والتمياة اال تمااعي الاذين يتخيلوناه! ورهام أن هالاب أواااب النا   مبيانهم وبيانهحا ة اثيباة 

 ال ي ل ر الى يراه ت موتاى إال حاول أن يسره مبداعبته!. ذلر كان  تن الفقراء والبسطاء واملستيعفني، وتع
   (5)سم أن ال يْ َ لِّ س و إذا ع  عنِّ َعِلم أنم ال ي  ينب ي للعاقل إذا   يف ال رر عن أتري املؤتنني  وورد

ادمع  ِإلَااى َسااِبيِل  وذلاار ألن األواال هااو  ؛إذا علاام بصاادور خطاا  تاان هااريه أو تعصااية أو  اابه ذلاار  واملقصااود تاان إذا ع ل اام
ِع َِة المَحَسَنةِ  َمِة َوالمَموم ذلار فاناه حين اٍذ فقال اواي أو املخطامب مبجارد علاى العواالستثناء هو تاا إذا ععاذر التا ثري  (6)رَبَِّ  بِالمِحكم

 ينتقل إىل املراعب الالحقة تن تراعب األتر باملعرون.
)إذا عل ام أن ال يا نف( فاإن تان طباع اإلنساان أن يكاره اإلقارار با هال واإلقارار بتفاوق ال اري  ممانالعاقال أن يكون  كما أن الالغم

؟ لاذا جناد العاامل كثارياى تاا يا نف هاوفكيف يقر له ب نه يعلام تسا لة ال يعلمهاا  عليه خاوة إذا كان يرى ذلر ال ري أدون تنه تستوىى 
تاع أن األتار، لادى التادبر، علاى  تن أن يتعلم املس لة تن هريه مناى تنه ب ن ذلر خيل مبكانتاه ويقلال تان و اهتاه ويةًهاد النااس فياه!

 العكف تن ذلر ياتاى.

                                                           

 .621ص 2الكايف  ج (1)
 .3-1سورة النصر  آية  (2)
 .82كشف الريبة )للشهيد الثاين(  ص  (3)
 .663ص 2الكايف  ج (4)
 .44هرر احلكم  ص (5)
 .125ة سورة النال  آي (6)
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 واإلدارة جا  القيادةواب والتفقت مقاصد الشريعة بحدد مسار الفكر
 لقد تيى احلديث عن اموعة تن العواتل الر عكشف تدى أفية الباث املستوعب عن تقاود الشريعة، ونييف 

بتاديااد املسااار العااام لعمليااة  عيااطلعالااا هااو تقاوااد الشااريعة عاان  هاااع أفيااة الباااث املسااتوعب والشاامول والاادقيق  إن ماان
 االستنباؤ الفقهي واالجتاه العام للتفكري والتو ه العام للقائد والقيادة على أي تستوى كانمح...

 واكننا أن نستعر  ذلر على تستويني  تستوى علم النفف، وتستوى علم الفقه.
 التفكير الشمولي والتجزيئي في من ار علم النف 

مح التجاارب امليدانياة علاى فقد أثبتمح الدراسااع املستفيياة يف علام الانفف واألعصااب املا ، ودلًا ،فأتا على تستوى علم النف
 قسمني  القسم األول التفكري الشمول والقسم الثاين  التفكري التجةي ي.ينقسم إىل التفكري  الناس يفكرون بطريقتني وأن أن

فاارداع سااواء أكاناامح هاتااة أم هاتشااية، يف سااياقا،ا العاتااة فينظاار التفكااري الااذي ييااع امل، وهااو التفكااري الشاامولالقساام األول: 
إىل الصاااورة العاتاااة والساااياق العاااام والنساااق العاااام ويااادرس القياااية أو احلادثاااة أو املسااا لة أو املعادلاااة يف ضااامن اإلطاااار العاااام والصاااورة 

 األكرب.
هاااا العاااام وساااياقها الطبيعاااي ويركاااة فاااردة عااان  و  يقاااوم بعاااةل القياااايا امل، وهاااو التفكاااري الاااذي التفكاااري التجةي ااايالقسااام الثاااا ي: 

 العدساع على املفردة بذا،ا ومبا ثا تن اخلصووياع.
، والتعبااري بااا)قد( دقيااق والااني أو املفااردة واحلادثااة ( ي ااري تاان دالالع القياايةوتاان الواضاا  أن السااياق العااام واإلطااار الكلااي )قااد

واد  عان أن ياؤثر فيهاا الساياق أو اإلطاار العاام، كماا فصالناه يف كتااب ألنه ال إطالق لاذلر بال قاد ععصاى بعاع النصاوص أو احلا
 املمكن واملمتنع(.  ( وكتاب )نسبية النصوص واملعرفةاحلقيقة واملعرفةالل ة و اثرتينوطيقا ونسبية )نقد 

  تنها إىل جتربتني ههنانشري  ،وقد أ رى علماء النفف جتارب كثرية يف هذا امليمار
 ين بكشس  وعية المفكر!مراقبة حرنة األع

الشاارق وال اارب، مث ركااةوا علااى عتبااع بااالد أل ااخاص  تلفااني تاان عتياامن تشاااهد تعينااة وااوراى عدياادة  أعطااى الباااحثوناألولااى: 
حركة أعني األفراد ونقطة عركيةهم وههنا اكتشفوا أن األ اخاص ذوي التفكاري الشامول يركاةون علاى خلفياة الصاورة واملشااهد اخللفياة 

 على حمور الصورة الذي التقطمح الصورة أل له. -أو بنفف در ة ال كية  – نتها بدل ال كيةالر احتي
 أتا األفراد ذوي التفكري التجةي ي فالم يركةون على احملور الذي التقطمح الصورة أل له، باألساس.

الصااائد والساامكة والصاانارة، أتاااا عركيااةه  ةكااون حمطااعفكر التجةي ااي فااامل ،ولنتصااور أن املصااور الااتقل وااورة لصااائد يصاايد  كااة
 علااى اخللفيااة العاتااة للمشااهد كااالبار اثااادئ أو اثااائج وأتوا ااه املتكساارة وال يااوم -أو بدر ااة تساااوية  –يركااة أكثاار  فانااه الشاامول
 و به ذلر.يف األفق البعيد يف كبد السماء  املتجمعة
 محبناااو املقتيااي وليساا -كمااا نؤكااد دائماااى   – وهااي ،علااى  اال و اااكلة عفكااري اإلنسااانأن هااذه كلهااا تؤ ااراع  الواضاا وتاان 

 بناو العلة التاتة.
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 التفكيرنوع لا تخاه المفردات مرآة 
قصاوااااع يتاااوي علاااى ثاااال  كلمااااع تثااال )قطاااار، سااايارة، تساااار( وطلباااوا تااان أ اااخاص  تلفاااني أعطاااى البااااحثون الثا ياااة: 

ا كمفاردعني عشاكالن قيماة كبارية ماروا كلماة قطاار وسايارة، أللانتخاب كلمتني فقل، وكانمح النتيجة أن ذوي التفكري التجةي ي اختاا
الباااطن ياادفعهم لتكااوين وااورة أوسااع  وعاايهمكااان تسااار( إذ   –تسااار( أو )ساايارة  –التفكااري الشاامول فاختاااروا )قطااار  اثاام أتااا ذوو 

 وهي )قطار يف تسار تثالى(.
ملااا ثمااا تاان عماال(  –تفاارد) )علاام خيتااار  جةي يتثاال )علاام، عماال، هاادن( فااالتواكاانكم أيياااى جتربااة كلماااع ثااال  أخاارى 

هاادن( إذ انااه ياارى العلاام بااال هاادن بااال تعااف فااإن العلاام اثااادن هااو  –هاادن( أو )عماال  –أتااا الشاامول فيختااار )علاام  ،األفيااة
 .تفهومعام فيكون قد وضع الكلمتني يف سياق  النافع واملطلوب ال هري

 االستنباط الفق يالتفكير الشمولي ومقاصد الشريعة في عملية 
 .فلنيرب لذلر تثالى هاتاى تن كتاب احلج يف إحدى أهم تس ئله الر يبتلى هبا الناس عادة ،وأتا على املستوى الفقهي

 بقديم الطوافين على الوقوفين في الحج، اختياراِ 
الى الوقااون بعرفاااع مث فيجااب تااث  (1)تتعاقبااة حسااب  اادول غتااين وعرعيااب خاااص بينهااا أن أعمااال احلااج تتسلساالة  واملساا لة هااي

املشااعر مث أداء تناساار تااف الااثال  مث طااوان الةيااارة وركعتاااه والسااعي وطااوان النساااء وركعتاااه، وال نيااوغ وال يصاا  عقااد  الطااوافني ب
 حسب املشهور الذي كاد أن يكون إمجاعياى.تن هري عذر والسعي على الوقوفني 

 نيوغ ح  اختياراى وتن هري عذر عقد  الطوافني على الوقوفني وأعمال تف.  نهفقالوا بولكن ذهب إىل خالن ذلر مجع قليل  داى 
 عبدوان تتعارضتني. والسبب يف االختالن و ود طائفتني تن الرواياع

تدخلياة فقاه املقاواد يف عار ي  هااذه كيفياة ستكشاان  اليف الفقااه أوالى مث نتوقاف  رضاوان اهلل علياه وننقال هناا كاالم السايد الوالاد
 على علر أو العكف.الطائفة 

املشااهور أنااه نيااب علااى املتمتااع عاا خري الطااوان والسااعي للاااج حاا  يقااف  (:33)مسااْلة )قااال الساايد يف الفقااه )احلااج(  
 باملوقفني وي ) مبناسر تف.

قال يف ا واهر  بال خالن حمقق تعتد به أ ده، بال اإلمجااع بقساميه علياه، بال احملكاي تنهاا تساتفيع أو تتاواعر، بال يف 

                                                           

 يف األبياع التالية تعتمداى على أول حرن تن كل عمل املعرون الفقيه  الشي  البهائيوقد مجعها  (1)
 للعماااااااااااااااااااااااااااااااااااارة اجعاااااااااااااااااااااااااااااااااااال  َاَ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااج (أطرساااااااااااااااااااااااااااااااااااا )

 
 أو و ار حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  رساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطرم رِلجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 فا  أ = إحرام، ؤ = طوان، ر = ركعتاه، س = سعي، ع = عقصري. 
 أتا احلج  أ = إحرام، و = الوقون بعرفاع.

 وقون باملشعر، إ = االفاضة إىل تف.و = ال
كلهااا   ر = رتااي، ن = ،اار، ن = حلااق، ؤ = طااوان الةيااارة، ر = كعتاااه، س = السااعي، ؤ = طااوان النساااء، ر = ركعتاااه، م = تبياامح مبااف، ر = الرتااي فهااذه

 للاج.
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 .(1)كي املعترب واملنتهى والتذكرة نسبته إىل إمجاع العلماء كافةحم
 خالفاى للماكي عن ماهر اخلالن والتذكرة وحمتمل التارير ومجاعة تن تت خري املت خرين فقالوا جبواغ التقد  اختياراى.

 وإ ا وقع االختالن لو ود طائفتني تن األخبار عدل على كال القولني.
ال يطاو  بالبيا    قد استدل عليه ّبرب أيب بصاري، قلامح  ر ال كاان تتمتعااى ف هاًل بااحلج، قاال أتا القول األول  ف

 .(2)... )(3)حتى يْبي عرفات، فإن هو طا  قبل أن يْبي منى من ظير علة فال يعتد بذل  الطوا 
ممااال األوىل علاااى خاااالن  و)أتاااا القاااول الثااااين  فقاااد اساااتدل جبملاااة أخااارى تااان الروايااااع، مماااا عو اااب ا ماااع باااني الطاااائفتني

 .(4)العليه  يء، قال   ،األفيل، كموثقة إسااق، عن ر ل حيرم باحلج تن تكة مث يرى البيمح خالياى فيطون قبل أن خيرج
وواياة علي بن يقطني، عن الر ل املتمتع يهًل بااحلج مث يطاون ويساعى باني الصافا واملاروة قبال خرو اه إىل تاف، قاال  

ال ب س(5)...)(6). 
 طائفتين من الرواياتالالجمع الداللي بين 

 مث قال  )وا مع الدالل بني الطائفتني بعد إسقاؤ ضعيف الداللة تنهما يقتيي  واغ التقد .
وهذا هو الذي يقتييه االعتبار، فإن كثرة احلجاج يقتيي أن نيوغ ذلر ل ال يقعوا يف العسر بلةوم طوافهم وساعيهم كلهام 

 .(2)خصوواى عند تن يرى أن وقتهما إىل ثالثة أيام بعد العيد( ترة واحدة بعد احلج،
 حات ظير المنصوصة لدى التعارضقاعدة اليسر من المرجِّ 

ااارَ   أن قولاااه ععااااىل  وعوضاااياه ااامم المع سم اااَر َوال ي رِياااد  ِبك  ااامم المي سم تقاواااد  يكشاااف عااان واحاااد تااان )أهااام( ي رِياااد  اللِااات  ِبك 
عشااكل إحاادى املالكااع ولااذا ال اكاان اسااتنباؤ احلكاام تنهااا تبا اارة إذ ال يعلاام  (8)  ألاااتاان الواضااحيااث أن ولكاان  ،الشاريعة

 .اى ملالل التيسري كما يف ا هاد واخلمف والةكاة واحلج وهريهالعل هنال تالكاى آخر أقوى تةاا  
يف بااب ععاار  األخباار  تقاود الشريعة، كدليل اليسر، اكن أن ععترب تر اااى وتع ذلر، ويف االجتاه املقابل، فإن ولكن 

تاا ورد يف ترفوعاة العالتاة  بناء على التعدي تن العلل املنصووة إىل هريها حسب تا ذهب إلياه الشاي  والعلال املنصوواة تثال
ااَحاِبَ  َو دَِع الِشاااِذ النِاااِدَر، فَاق لماا   يَااا َساايِِّدي ِإ ِا  َمااا َمعاااِ مَ  عاان غرارة  ااتَاَ َر بَااايمَن َأصم ْمث ورَاِن خ ااذم ِبَمااا اشم اا  ورَاِن َمرمِويِاااِن َماا شم

اَلِن َمرمِضااِياِن م َوثِاَقااَعاانمك مم فَاَقاااَل  ِسااَ  فَاق لماا   ِإ ِا  َمااا َمعاااِ َعاادم ثَِقِ َمااا ِفااي  َافم ِل َأعمااَدِلِ َما ِعنمااَدَ  َوَأوم اِن فَاَقاااَل : خ ااذم ِبَقااوم
                                                           

 .18يف و وب ع خري الطوان السطر  311ص 11( ا واهر  ج1)
 .5ن أبواب أقسام احلج نت 13الباب  203ص 8( الوسائل  ج2)
 .251ص 45الفقه )احلج(  ج (3)
 .2تن أبواب أقسام احلج ن 13الباب  203ص 8( الوسائل  ج4)
 .3تن أبواب أقسام احلج ن 13الباب  203ص 8( الوسائل  ج5)
 .261ص 45الفقه )احلج( ج (6)
 .262-261ص 45الفقه )احلج(  ج (2)
 إرادة اليسر. (8)
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 َهَض المَعاِمِة فَابامر نم ت  َوخ ذم ِبَما َخاَلَف  مم قا لم   ر بَِما َنا َا َمعاِ م َواِفَقيمِن َل  امم َأِو م َخااِلَفيمِن َفَكيماَس : ا م  رم َما َواَفَق ِمنام  َما َمذم
ِتيَاااَط فَاق لماا    اار  م َمااا َخاااَلَس ااِلحم ااَنع  فَاَقاااَل ِإَذنم َفخ ااذم ِبَمااا ِفيااِت المَحاِئطَااة  لِااِديِنَ  َوابام تِ   َأصم يَاااِط َأوم ِإ ِا  َمااا َمعاااِ م َواِفَقاااِن ِلاِلحم

َنع  فَاَقاَل  َِخيارَ م َخاِلَفاِن َلت  َفَكيمَس َأصم ْمخ اَذ بِاِت َوبَادََع األم تاا ورد يف تقبولاة عمار بان  وتثال (1): ِإَذنم فَاَتَخيِاارم َأَحاَده َما فَاَت
اااَدقا   َما ِفاااي المَحاااِديِ  َوأَ  حنظلاااة َق    َماااا َوَأصم ااام  َماااا َحَكاااَم بِاااِت َأعماااَدل   َما َوَأفام ااام  بِاااِت المح كم ك  ومرَع   َماااا َواَل يَالمَتِفااا م ِإلَاااى َماااا َيحم
َخر  بناء على مشول ذلر لمخبار وعدم اختصاوه بباب القياء. (2)اْلم

رَ وأتا دليل  تان يارى التعادي  لكانً و فانه ليف تن املر ااع املنصووة يف باب ععار  األخباار،  ي رِيد  الِلت  ِبك مم المي سم
( فا ن لاه أن يار   روايااع وااة عقاد  (3)وهريه )وقد فصلناها يف بعاع الكتاب الشي لقرائن ذكرها  عن املنصووة إىل هريها
  باه السايد الوالاد طائفاة اخباار  اواغ كان عوضيااى للمبف الذي ر ً   ، استناداى إىل قاعدة التيسري، وذلرالطوافني على الوقوفني

 -وباال  ار  –ولكان االساتنباؤ لاو كاان نظار الفقياه إنيابيااى جتاههاا  التقد ، مما يكشف عن أفية تقاود الشاريعة يف تعادلاة
 يف ضمن ضوابل االستنباؤ.

كما أن فعل الن  )ولى اهلل عليه وآله وسلم( ثما بعد تاف يؤياد قاول املشاهور، لكان توافقاة األخباار نعم قال بعد ذلر )
عاادم إتكاان الفتاوى جبااواغ التقاد ، فاالحتياااؤ بالتا خري ل ااري األولاة للمشاهور وتوافقااة األخباار الثانيااة للعاتاة كماا قياال، يو اب 

يقااوي  ااواغ التقااد  يف  ردتااع  ااواغ التقااد  يف املفاا (4)اياااد حكمااي التمتااع واملفاارد ربُ ن قُااامليااطر ال بااد تاان رعايتااه، وإن كااا
 .(5)التمتع أيياى(

يف نظاره أكثار فرفاع ياده عان  عقاًوىصاد التيساري يبادو أن تق املباارل فانه يف أواخار عماره –حسبما نُقل عنه تكرراى  –لكنه 
 عقد  الطوافني على الوقوفني للمختار تن هري عذر. –حسب املنقول  –أيياى وأ اغ الو ويب االحتياؤ 

الجتاااه داللااة  (6)السااياق يف الت يااري الشاااتل أو النساا تدخليااة أفيااة اإلطااار العااام و  إلقاااء اليااوء علااى تاادىاكاان وأخاارياى  
يعرب عنها  د، بالشجرة يف ال ابة فإن ال ابة ثا هي ة ا تماعية خاوة وقو الني أو يف كيفية الت ثري يف عملية االستنباؤأ املفردة

وثااذه اثي ااة آثااار علااى البي ااة وهريهااا ولكاان األ ااجار لااو انفصاالمح عاان بعيااها الاابعع فكااان الفاواال بااني كاال  ،بالعلااة الصااورية
ه األ ااجار ال يتلاار حين ااٍذ التاا ثري علااى البي ااة وال عكااون حين ااٍذ تاا وى للايواناااع وال  ااجرة وأخاارى كيلااو تاا اى تااثالى فااإن هااذ

 .وللباث ولة بإذن اهلل ععاىل (2) به ذلر أوعصل  حمالى لالرعياد والنةهة 
 وآخر دعوا ا ان الحمد هلل ره العالمين وصلى اهلل على محمد والت الطيبين الطاهرين

                                                           

 .133ص 4عوال الل ال  ج (1)
 .62ص 1الكايف  ج (2)
 يرا ع كتاب )عقليد األعلم وحجية فتوى املفيول( وهريه. (3)
 يف احلج االفرادي. (4)
 .262ص 45الفقه )احلج(  ج (5)
 وأحياناى ال هذا وال ذال. (6)
 فصلنا الكالم عن ذلر يف بعع مو  العام املاضي. (2)


