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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اضتمد هلل رب العاظتٌن ،ابرئ اطتالئق أرتعٌن ،ابعث األنبياء واظترسلٌن ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم
اظتصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبٌن الطاىرين األبرار اظتنتجبٌن ،سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم
إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
(قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو)
أتثري الشاكلة الشخصية على االجتهاد والفهم والتفكري
()5
()1
قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو فَ َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِِبَ ْن ُى َو أ َْى َدى َسبِيلً)
يف ىذه اآلية الكردية بصائر وعلى ضوء تلك البصائر عرب وحكم ومواعظ ،فالبحث يقع يف ػتورين:

احملور األول :العمل على طبق الشاكلة أو الفهم على طبقها؟
قد يتساءل عن معىن قولو تعااىل (قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َش اكِلَتِ ِو) واناو ظتااذا اقتصار لال اشتاو علاى (العمال علاى ال ااكلة) وم يسات دم
كلمااة أخاار تعا (ام (الفهاام) وت ااملو أي ااا؛ وذلااك ألن الكاال يفهاام علااى لاااكلتو ولاايا يعماال علااى لاااكلتو فقاام ،فم ا ال (العاادو) يفهاام
مواقفااك وأقوالااك وأفعالااك ب ااكل ثخاار ،يف ك ااًن ماان األحيااان ،فحاام إذا كان ا نيتااك خدمتااو وا حسااان إليااو فانااو يااألم أعمالااك يف
ذىنااو ويفهمهااا ب ااكل ساالا وياررىااا ترااار ماان التفساًنات القادتااة ،كمااا اننااا نصاانع كااذلك فااان غتموعااة ماان الفاساادين أخالقيااا أو ماان
اظتنحارفٌن فكاارأ أو مان أذانب االسااتعمار ما ال لااو أسساوا مدرسااة أو مست افى أو حاام ميتماا يف بلاادان ،فظنناا عااادة ال ؿتسان الظاان ام،
وال ينبغااي ان ؿتساان اام الظاان ،وال نفهاام ذلااك علااى أساااس ا اام إمنااا يرومااون اطتدمااة وانت ااال ابناااءان ماان الفقاار أو البطالااة أو اصتهاال أو
اظتاار  ،باال اننااا (نفهاام) – عااادة – اظتيااتم أو اظتصاانع الااذه أسسااوه علااى انااو ثليااة ماان ثليااات القااوة الناعمااة للساايطرة علااى أفكااار لاابابنا
ولالستحواذ على مستقبل بالدان ،مع انو ليا ابل رورة كلما فعل العادو أو اظتناافا أمارا أن يكاون قا ادا كال ماا نفساره باو ،لكان ذلاك
ىو ربيعة فهمنا ضتركتو والذه قد يستند إىل الغلبة أو إىل لواىد سابقة أو إىل اضتائطة واضتذر اظتطلوب يف حد ذاتو.
وكااذلك اضتسااود أو اضتقااود فانااو يفساار حاام قيامااك لااو واحأامااك لااو تفس اًنا ساالبيا قااد يكااون معاكسااا للواقااع دتامااا لكاان لاااكلتو
النفسية وىي اضتسد أو اضتقد أو غًن ذلك تاثر على فهمو لك وظتواقفك وتصرفاتك .
وعليو :ظتاذا اقتصرت اآلية على (قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو) مع ان (الكل يفهم على لاكلتو أي ا)؟
وديكن اصتواب عن ذلك بولهٌن متعاكسٌن:
(العمل) ىو ادلظهر األجلى لتأثريات الشاكلة
الولو األول :ان ذلك وإن كان لكذلك ،لكن العمال خاص ابلاذكر؛ ألناو الولاو األبارز واظتظهار األللاى لتاشثًن ال ااكلة فاان ثاًن
ال اكلة على األعمال اصتوارحية ظاىر للي( )2أما ثًنه على النواأ واألفهام والبوارن اصتواؿتية فمستأ خفي ،فقد اقتصر على العمل
ألنااو الااذه ي ااهده الكاال ويتعرفااو بوضااوح ،عاظتااا كااان أم لاااىال ،ح اارأ أم باادوأ ،امااا الفهاام فممااا ال يظهاار ثااًن ال اااكلة عليااو إال
( )1سورة ا سراء :ثية .44
( )2فالعدو يبطش واطتائن يغدر والكرمي جيود والب يل ديسك ..وىكذا
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لذوه األلباب وابلتدبر والتشمل ،إضافة إىل ان ثًن ال اكلة على األعمال أقو من ثًنىا على األفهام مبعىن ان األفهام اعصى على
تلو ا وتولهها ،من األعمال.
ال واكل من ان (

الفهم من مصاديق العمل وليس قسيماً لو
الولو ال اين :ويقع يف االجتاه اظتعاكا للولو األول دتاما ،وىاو ان الفهام مان العمال ولايا قسايما لاو يف م ال ىاذا ا راال فقولاو
تعاىل (قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو) ي مل الفهم وا دراك أي ا فكما اناو يعمال اوارحاو علاى ضاوء لااكلتو فكاذلك ىاو يفهام علاى
ىده لاكلتو أي ا.
وىذا الولو ىو األرلح ظاىرا صتهتٌن:
األوىل :ان الفكر والفهم وا دراك ،عمل من أعمال اصتوانح ،كما ان اظت ي وا بصار والسماع عمل مان أعماال اصتاوارح ،ولاذلك
قال القائل:
ومن مباده إىل اظتراده
والفكر حركة من اظتباده
فان الفكر انتقال وحركة من اظتقدم – م ال – إىل التايل مث من رفع التايل إىل رفع اظتقدم أو من إثبات اظتقدم إىل إثبات التايل.
ض ُل ِم َن
بل دل على ذلك بعض الرواأت أي ا ،وقد ورد يف الكايف ال ريف عن ا مام الصاد عليو السالم َ ...(( :والنِّيَّةُ أَفْ َ
ال َْع َم ِل أ ََال َو إِ َّن النِّيَّةَ ِى َي ال َْع َم ُلُ ،ثَّ تَ َل قَ ْولَوُ َع َّز َو َج َّل (قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلى شاكِلَتِ ِو) يَ ْع ِن َعلَى نِيَّتِ ِو))(.)1
ال انيااة :ان اآلأت السااابقة قااد ت ااهد علااى تعماايم العماال إىل األعاام ماان عماال اصتاوارح واولااو حاام للصاافات النفسااية أي ااا ،قااال
تعاىل( :وإِ َذآ أَنْ عمنَا َعلَى ا ِإلنس ِ
س وُ َّ
وس ا)( )2ومان الواضاح ان الياشس – عناد االباتالء –
ض َو ََنَى ِِبَانِبِ ِو َوإِ َذا َم َّ
ان أَ ْع َر َ
الش ُّر َك ا َن يَ ًُ ً
َْ
َ
َ
اافة نفسااية تتبااع ال اااكلة النفسااية للناااس فعلااى ربااق لاااكلتو النفسااية يتلقااى اظتاارء مااا ديسااو ماان خااًن أو لاار فااظذا أنعاام هللا تعاااىل عليااو
أعر وأن اانبو ،وال يراد اب عرا ا عرا البدين اصتارحي فقم وال النشه اضتقيقاي ببدناو بال األعام إذ اناو يعار بقلباو عان هللا
وبنيتو عن ا خالص لو وبروحو عن التولو إليو فبدل ان ي كره على نعمائو ينسى أو يتناساى ويهمال أو قاد يعقاد نيتاو علاى اطت اوع
والطاعااة ،ف اااكلة ا نسااان مبااا ىااو ىااو تقت ااي إعراضااو بقلبااو واوارحااو عاان لااكر اظتاانعم وعاان االنقياااد فك ارا وقلبااا وقالبااا لااو ،كمااا ان
ا نسان لاكلتو تقت ي أن يكون ياوسا قنورا عند أه بالء أ ابو.
النشه وا عرا الفكره القلاا كماا اقت ا
مث بعد ذلك قال تعاىل( :قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو )...ف اكلة ا نسان اقت
الياشس – وىاو العمال الاذه كااان علاى رباق لااكلتو النفسااية – إضاافة إىل الناشه وا عارا العملااي والتعامال اصتاوارحي السالا ضاامن
دائرة األعمال اصتوارحية.
احملور الثاين :أقرأ أفكاره عرب قراءة شاكلتو
وعلى ضوء ما سابق وإذا ثبا اناو سساب ناوع ال ااكلة خيتلاف تعااري النااس ماع نعام هللا أو بالئاو بال وفهمهام عتاا ،وان ال ااكلة
تأك بصماهتا على نوع تفكًن ا نسان وعلى كيفية فهمو لألحداث والنصوص واظتعلومات ،ولو بنحو اظتقت ي ،بدرلة عليا أو دانية،
لعورية أو ال لعورية ،وقد تكاون مسايطرا عليهاا أو غاًن مسايطر (وكال تلاك حااالت وأناواع والنااس إليهاا منقسامون) ،إذا ثبا ذلاك
فيتفرع عليو العنوان اآليت وىو :اقرأ أفكار الناس ومواقفهم على ضوء لواكلهم النفسية ولو يف اصتملة.

( )1ثقة ا سالم الكليين ،الكايف ،دار الكتب ا سالمية – رهران ،ج 2ص.16
( )2سورة ا سراء :ثية .43
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وذلك ال يعين ابل رورة خطش تلك األفكار أو وابيتها ،بل يعين ان ال اكلة النفسية قد دتنح األفكار قوة وقد تزيدىا ضعفا وقد
تكون على اضتياد غًن ماثرة سلبا وال إجيااب؛ وذلك على حسب نوعية ال اكلة فظن كان ال اكلة لاكلة حسنة مهندسة على أسا
سااليمة أعط ا األفكااار واظتواقااف لاااىد ااد وكان ا عاماال قااوة مساااعدا وإن م يكاان ائيااا ابلطبااع ،علااى العكااا ؽتااا لااو كان ا
ال اااكلة ساايبة مبنيااة علااى قاعاادة قادتااة مظلمااة فا ااا تتساارب إىل األفكااار كمااا يتساارب الن اار إىل لااذوع األلااجار والسااوس إىل أناواع
ال مار والتلوث إىل مياه األ ار.
ولنم ل لذلك أبم لة فقهية واقتصادية وثقافية:
شاكلة األصويل وشاكلة االخباري
ادلثال الفقهي :ان لاكلة األ ويل ختتلف عن لاكلة االخباره ،وقد يفهم االخباره أفكار األ ويل والتهاداتو ال كما ىي ىاي
باال علااى ضااوء سااوء ظنااو العااام ابأل ااويل ،والعكااا ابلعكااا دتامااا فقااد يفهاام األ ااويل التهاااد االخباااره علااى ضااوء تقييمااو العااام
ل صيتو العلمية والفكرية والفقهية..
وىذا يعاين ان األ اويل إذا أراد ان يقاي(م رأه االخبااره يف مساشلة مان اظتساائل ،فعلياو ،لكاي ي امن الدراساة اظتوضاوعية لرأياو علاى
ضاوء اآلأت والاارواأت والقواعااد ،ان يالحااظ ماان لهااة كونااو اخبااارأ وأن منهجااو العااام قااد يكااون دخاايال يف اسااتنبارو ،كمااا عليااو ماان
لهة أخر ان يقطع النظر عن كونو اخبارأ ويدرس نظره ورأيو مبا ىو ىو ،وذلك ألبو ابصتمع بٌن النقي ٌن لكنو لايا ىاو ىاو ،بال
اظتراد ان يدرسو اترة ذا اللحاظ مث يدرساو مارة أخار ابللحااظ اآلخار ،وحينباذ و اذا ارماوع اظتركاب يكاون أقارب للموضاوعية ،وكاذا
حال االخباره ابلنسبة لأل ويل.
وكذلك حال الرلعي ابلنسبة لل اوره وابلعكاا وحاال اضتاوزوه ابلنسابة للجاامعي وابلعكاا وحاال اظت قاف ابلنسابة للعاامي وابلعكاا،
وحال العادل ابلنسبة للفاسق وابلعكا ..على اختالف واقعي بٌن تلك ال نائيات ونظائرىا ؽتا قد حيتاج إىل سث مستقل.

تقييم بعض االخباريني للفقهاء ابهنم يعملون ابلقياس!
ولن رب م ال من مدخلية ال اكلة االخبارية يف تقييم غتموعاة مان ثراء األ اوليٌن حياث ساي ب لناا اذا اظت اال ان لااكلة بعاض
االخباريٌن حيث كان سلبية جتاه األ وليٌن أو جتاه العلماء يف البعد اآليت ،لذا فسروا بعض ثراء الفقهاء اب ا قيااس أو استحساان،
مع ا ا لد التجرد عن ىذه النظرة العامة القادتة م تكن أبدا قياسا وال استحساان.
قااال يف كتاااب ىدايااة األبارار إىل رريااق االئمااة األرهااار( :فاشعلم أنااو وقااع للمتااشخرين غفااالت وأغاااليم ،لااو ذكرانىااا لطااال الكااالم حام أ اام
رمبا عملوا "ابلقياس واالستحسان والرأه" من حيث ال ي عرون ورمبا ررحوا األخبار الصحيحة عندىم ،أو ترددوا يف العمل ا كذلك.
وؿتن نذكر أمنوذلا من ذلك يستدل بو على غًنه .ويعلام أناو ال ؾتااة مان اضتاًنة إال ابلتمساك بكاالم أئماة اعتاد علايهم الساالم)
و(ومن ذلك :أن أك ر ا ضتاقات اليت ذكرىا اظتتشخرون داخلة يف القياس ،ؿتو ما روه (أن األر تطهر أسفل النعل والقدم) فشضتقوا
بو خ بة األقطع وأسفل العصا وسكة اضترث وؿتوىا ...وكل ذلك قياس ال ينكره إال من ال يعرف معىن القياس)(.)1
اجلواب :بل اهنم يعملون إبطلقات الرواايت ،ال القياس
وقد ألبنا عن ذلك يف بعض اظتباحث ابلتفصيل وان مستند الك ًن من العلماء يف التعمايم واالضتاا م يكان القيااس أبادا بال كاان
ىو الرواأت اليت ولدوىا ظاىرة يف الداللة على التعميم ،ولنقتطف ىهنا بعض ما قلناه ىنالك:

( )1ال يخ حسٌن بن لهاب الدين الكركي ،ىداية األبرار إىل رريق األئمة األرهار ،ص.304
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(والنادر العمل ابلقياس غفلةً ،وادلعهود التمسك ابإلطلقات

اثنياً :ان عمل الفقهاء ابلقياس ،لو فر  ،فهو قليل بل قليل لدا بال اندر فلعلاك ال جتاد باٌن كال ألاف مساشلة مساشلة عمال اا
الفقهاء ابلقياس ،واصتاواد قاد يكباو ،والاذه ن ايفو ىناا :ان ك اًنا مان اظتاوارد الايت اهتام فيهاا الفقهااء ابلعمال ابلقيااس م يكان مان ذلاك
أبدا ،بل كان مستندىم أدلة أخر كا رالقات والعمومات وسائر األدلة االلتهادية أو اال ول العملية العامة ،نعم رمبا ذكروا اظتالك
للتقريب لذىن اظت الف أو ابعتباره مايدا ال دليال ،أو فيما إذا قطعوا بو ؽتا يسمى بتنقيح اظتناط القطعي فيكون اظترلع حجية القطاع
ال حجية الظن القياسي ،والقطع حجيتاو ذاتياة كماا قاالوا ولاذا جياب عقاال علاى القاارع إتباعاو ماادام قارعاا وإن حصال لاو القطاع مان
قصر يف اظتقدمات.
من ش غًن عقالئي ،غاية األمر انو غًن معذور لو (
واضتا ل :ان الفقيو إذا قطع ابظتالك وأولويتو يف االضتاقات وغًنىا فال ولو لالعاأا علياو ابناك عملا ابلقيااس وذلاك ألناو –
فيما ير – عمل ابلقطع ال ابلظن القياسي ،نعم ديكن مناق تو لزحزحة قطعو فان تزحازح وبقاي لاو غتارد الظان ابظتاالك فاناو حينباذ ال
يقوم بتعدية اضتكم من األ ل إىل الفرع قطعا إذ جيده قياسا ػت ا)(.)1
ابخلف إمنا ىو لطإطلق ال للقياس
(التحقيق :إحلاق خشبة االقطع
ّ
اما إضتا خ بة االقطع ولبهو فاظتستظهر انو كان مستندا إىل إرال الرواأت ،ال إىل تنقيح اظتناط وقياس خ بة األقطع وغًنىا
على اطتف والرلل ،وتوضيحو:
ان الرواأت الورادة يف مطهرياة األر  ،بع اها خااص ابطتاف أو الرلال فاال تصالح لالساتدالل اا علاى تعمايم اضتكام إىل العصاا
وخ بة االقطع إال ابلقياس كما قيل ،ولكن ولاو التعمايم ليسا ىاذه الارواأت بال رواأت أخار مطلقاة ت امل كال تلاك اظتلحقاات
(خ بة االقطع ،أسفل العصا ،سكة اضترث وؿتوىا) ترالقها فكان اظترلع للتعميم ىو إرال الرواية ال تنقيح اظتناط والقياس)(.)2
(واما الرواأت العامة فك ًنة نقتصر على بع ها:
حيح اضتلا عن ا مام الصاد عليو السالم قاال(( :نَزلْنَا ِيف م َك ٍ
ني ال َْم ْس ِج ِد ُزقَا ٌق قَ ََ ٌر ،فَ َد َخ ْل ُ َعلَ ى أَِع َع ْب ِد
ان بَ ْي نَ نَا َوبَ َْ
َ
َ
َِّ
ني ال َْم ْس ِج ِد ُزقَاق اً قَ ََراً ،أ َْو قُلْنَ ا لَ وُ :إِ َّن
ال :أَيْ َن نَ َزلْتُ ْم؟ فَ ُق ْل ُ  :نَ َزلْنَ ا ِيف َدا ِر فُ َل ٍن ،فَ َق َ
اَّلل عليو الس ل فَ َق َ
ال :إِ َّن بَ ْي نَ ُك ْم َوبَ َْ
ض َها بَ ْعضاً.)4())3())...
ني ال َْم ْس ِج ِد ُزقَاقاً قَ ََراً ،فَ َق َ
ض تُطَ ِّه ُر بَ ْع ُ
ْسْ ،األ َْر ُ
بَ ْي نَ نَا َوبَ َْ
الَ :ال ََب َ
ض َها بَ ْعضاً))
ض يُطَ ِّه ُر بَ ْع ُ
(وجو التعميم قولو عليو السل (( ْاأل َْر َ
ض َها بَ ْعض اً)) واظتااورد ال خيصااص ال اوارد كمااا ىااو ماان بااديهيات
ض يُطَ ِّه ُر بَ ْع ُ
فاالسااتدالل ىااو ترااال قولااو عليااو السااالم (( ْاأل َْر َ
ض َها بَ ْعض اً))
ض تُطَ ِّه ُر بَ ْع ُ
ْس؛ إِ َّن ْاأل َْر َ
األ ول خا ة مع راحة تعليلو عليو السالم يف حسن اظتعلى بن خنيا وما سابقو ((فَ َل ََب َ
بل ومع إرال الساال يف حيح اضتلا إذ م خيص السائل الساال عن الرلل بل أرلاق السااال عان ماا لاو كاان بيانهم وباٌن اظتساجد
زقا قاذر ومان اظتعلاوم ان الو اول للمساجد عارب الزقاا القاذر عاام ي امل اضتاايف واظتنتعال والالباا خفاا واظتمساك بعصاا وغاًن ذلاك
فت صيصو ابألولٌن بال ولو ..واألقو من ذلك إرال تلك الصحاح وتوضيحو:
(مقومات االستنباط ومبادئو ولرورو ،الدرس رقم )11
(( )1
( )2اظتصدر نفسو.
( )3ثقة ا سالم الكليين ،الكايف ،دار الكتب ا سالمية – رهران ،ج 3ص.34
(مقومات االستنباط ومبادئو ولرورو ،الدرس رقم )11
(( )4
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ض َها بَ ْعضاً)) فيمن لصق برللو نداوة البول كما يف رواياة اظتساتطرفات أو م اى حافياا
ض يُطَ ِّه ُر بَ ْع ُ
ان قولو عليو السالم (( ْاأل َْر َ
على أر تنجس مبااء ساال مان اطتنزيار كماا يف حسان اظتعلاى أو مطلاق مان م (ار إىل اظتساجد وبيناو وباٌن اظتساجد زقاا قاذر كماا يف
ض َها بَ ْعضاً)) ليا ان األر النجسة
ض يُطَ ِّه ُر بَ ْع ُ
حيح اضتلا ،حيتاج إىل بعض التدبر لفهم معناه فبعد وضوح ان اظتراد من (( ْاأل َْر َ
تطهر األر اراورة عتا(( ))1إذ مراد ا مام عليو السالم تطهًن رلل اظتصلي م ال ،فاظتراد أحد أمرين:
(
األول :ان الرلاال يعلااق ااا ال اأاب الاانجا عناادما دي ااي ال ا ص علااى األر النجسااة مث انااو إذا م ااى علااى األر الطاااىرة
رهرت األر الطاىرة الأاب النجا الذه علق برللو مث ان الزم ذلك سسب ما يفهم مان الرواياة ومصاب(ها ،عرفاا ،ان الرلال تطهار
(
ابلتبع؛ فان الساال ابألساس كان عن رهارة الرلال ألناو يرياد الصاالة بال قاد يغفال بع اهم عان الاأاب أو الناداوة نفساها خا اة ا اا
جتف عادة سريعا وديكن إزالة الأاب ابلنفض ولكن تبقى ؾتاسة الرلل.
فاظذا كااان ىاذا ىااو ماراد ا ماام عليااو الساالم فاااصتواب عااام إذ الاأاب الال ااق ق ابة االقطااع والعصااا ..اا مصادا للروايااة فتفيااد
الرواية حكما عاما ي مل كل ا ظتوارد إذ تصرح ابن األر تطهار الاأاب الانجا ويلزماو تطهاًن ػتلاو وىاو الرلال أو اطت ابة أو غًن اا.
فشين الت صيص يف الرواية؟ خصو ا وان الساال ال خيصص اصتواب ،على ان بع ها م يكن الساال فيها خا ا كما سبق.
ض َها بَ ْعضاً)) ىو التطهًن لنفا اظتتنجا ابألر من أول الكالم وبدون التوسيم الساابق
ض يُطَ ِّه ُر بَ ْع ُ
ال اين :ان اظتراد من (( ْاأل َْر َ
يطهار موضاعو (بعاد إزالتاو أه بعاد
يطهار الادم أو الباول وال يقصاد باو اناو يطهاره بال اظتقصاود اناو (
يف الولو األول ،فكما يقال ان اظتااء (
ض َها بَ ْعضاً)) أه ا ا تطهر اظتوضع الذه أ ابتو النجاسة،
ض يُطَ ِّه ُر بَ ْع ُ
إزالة عٌن النجاسة) فكذلك عندما يقول عليو السالم (( ْاأل َْر َ
وىو كما تر عام غًن خاص ابلرلل واطتف ولبهها.
()2
وقد رح بذلك يف لواىر الكالم فال يتوىم انو اخأاع من(ا لتوليو قياس العلماء خ بة االقطع وؿتوه على الرلل وؿتوىا ،قال)... :
كيف نقرأ العودلة واللربلة؟

ادلثال االقتصادي :العودلة واللربالية
ان لاكلة االساتعمار السايكولولية وال قافياة والتارخيياة واالقتصاادية ،ال لاك ا اا تقاف وراء الك اًن (إن م يكان كال) مان اظتواقاف
واآلراء اليت تتبناىا ماسساهتم الرشتية ومراكز دراساهتم بل وحم الك ًن من مفكريهم وعلمائهم.
والغريب ان البعض يتعامل بسذالة مع األفكار الوافدة من مفكره الغرب أو ال ر  ،ويتلقاىا ببسارة على ا ا من بنات أفكار
ذلك العام الذه يتحر اظتوضوعية واضتق واضتقيقة فقم وفقم والذه ال تتدخل العوامال الذاتياة وال ال ااكلة النفساية لاو كفارد وكجازء
مان ح ااارة مهيمنااة علاى العااام ،يف أ اال نظريتاو أو رتيتااو أو فكرتااو أو يف بعاض تفا اايلها أو يف كيفيااة عرضاها أو يف االسااتنتاج منهااا
ويف غتمل ؼترلاهتا.
ولنم ل لذلك مب ال معا ر مأل أشتاع العام بل انو ىيمن على غتمل السياسات العامة ألك ر الدول روال عقود من الازمن ..فقاد
رفااع الغاارب ،فيمااا باادا كونااو ماان منطلقااات إنسااانية دتامااا ،رايااة (العوظتااة) و(اللربلااة) ،وىااااتن الفك اراتن ،حساابما ررحت اا ،باادات غايااة يف
ا نسانية والتقدم والتح ر وا نصاف ولكن الواقع كان ليبا ثخر دتاما:
العودلة :إنسانية وخدمة وتطوير وهنضة!
أضر.
( )1على انو لو (
عمو ظتا (
(مقومات االستنباط ومبادئو ولرورو ،الدرس رقم )11
(( )2
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فلقد ب رت مراكز دراساهتم ولامعاهتم ومفكروىم وسياسيوىم أي ا ابن عهود العنصرأت والقوميات والتفرقة بٌن بين الب ر على
أساس اصتغرافيا واللون والعقيدة ولبهها قد انته وأن العام كلو جيب ان يكون كقرية غًنة بل كشسرة واحدة وبي واحاد ،وان مان
أكاارب عواماال دتزيااق الب ارية وحرما ااا ،وضااع اضتاوالز االقتصااادية واظتاليااة بااٌن بااين الب اار ..وان ماان كمااال ا نسااانية وماان ا نصاااف ان
تكااون الب ااائع اظتصاان(عة يف أه بلااد ماان بااالد العااام متاحااة للجميااع باادون ضارائب ورتااارك ت قاال كاىاال اظتسااتهلك ،ولااذلك جيااب إلغاااء
ال رائب على االستًناد والتصدير أو ختفي ها إىل أقصى حد ؽتكن..
مث ان من الوالب أي ا ،خدمة للب رية وتطويرا للبالد النامية ،ان ترفع اضتوالز اليت حتول دون حرية حركة األيده العاملة واطترباء
والكفاءات ورأس اظتال وما إىل ذلك ،كما ان من احل الدول األخر ان تسمح لنا ببناء اظتعامل واظتصانع فيها وقالوا :انناا بت اييدان
اظتعامل واظتصانع يف بالدكم خا ة البالد الفقًنة ،نقدم أكرب خدمة ل عبكم والقتصادكم إذ أوال :نوفر فرص عمل ك ًنة للعارلٌن من
ادر م ونعلمهام اظتهاارات اظتطلوباة ،واثل اا :نزياد مان النماو العاام القتصااد بلادكم ونرفاع مان مساتواه ابلتادري مان بلاد
عمالكم ،واثنيا :ن (
(
مت لف إىل بلد انم مث إىل بلد ناعي متطور.
وىكذا ؾتد ان (العوظتة) كما ررحوىا و وروىا ىي أك ر مان رائعاة وان (االساتعمار) لايا كماا نتاوىم أمارا بغي اا قادتاا مصا اا للادماء
ولل روات ،بل ان الدول العظمى ىي الرائدة يف خدمة ال عوب األخر وتطوير اقتصادىا وىي األحرص على مصاضتنا منا ؿتن!

العودلة :ذراع االستعمار القوية!
ولكاان الواقااع ؼتتلااف دتامااا عاان ذلااك ،إذ م تكاان (العوظتااة) إال الااذراع القويااة الاايت اسااتهدف تطااوير اقتصااادأهتم واساات مار سااائر
ال ااعوب ليكوناوا الوقااود الااذه يسا (ارع حركااة قطااار ح ااارهتم و ااناعتهم واقتصااادىم مااع بعااض الفتااات ال اابيل الااذه يصاال لل ااعوب
اظترة للعوظتة على بالدىم إذ لعلتها اضتظًنة اطتلفية والبقرة اضتلاوب
األخر كم (در عتا وكرلوة للحكام كي يتجاىلوا النتائ اظتشساوية (
تدر عليهم بدل اللنب ذىبا خالصا!
اليت (
والدليل على ذلاك ا ام عنادما أحساوا ابن العوظتاة و ال إىل مرحلاة ت ار ابقتصاادأهتم الورنياة اعرضاوا عنهاا بكال وقاحاة ورفعاوا
راية اضتمائية فالتعل اضترب التجارية بٌن م ل أمريكا والصٌن وأورواب وغًنىا.
ومولز القول يف الولو اآلخر للعوظتة :ان الدول العظمى ابقتصاداهتا القوية وابلب ائع الوفًنة اليت تنتجها فان أكرب ىدف عتا كان
ىو إلغاء أو ختفيف اصتمارك وال رائب اظتفروضة بٌن بالد العام أل ا تريد تصادير اظتالياٌن مان منتجاهتاا إىل باالدان فاظذا فرضا عليهاا
ال رائب كان معىن ذلك ت اتل قدرة لعوبنا على لراء ب ائعهم نظرا لغالئها فلو ا ا بيع بسعر التكلفة ولنفرضها  40دوالرا مع
فار الربح التجاره ولنفرضو  20دوالرا لكان الب اعة م ال مبائة دوالر لكنها مع ال ريبة تكون  150دوالرا أو أك ر أو أقل وىذا
يعين ،ابحملصلة النهائية ،ا م بدل ان يبيعوا ملياار ب ااعة (منوعاة) ابلعاام الواحاد سايبيعون أقال مان ذلاك بك اًن ..ؽتاا يعاين أرابحاا أقال
وؽتا يعين بطالة يف بالدىم أك ر وؽتا يعين تقليص إنتاج معاملهم أك ر..
ويف اظتقابل تراىم ال خيافون من اظتعاملة ابظت ل من لهة بالدان ..إذ ا م وإن خففوا أو حم ألغاوا ال ارائب علاى ب ااعتنا اظتصادرة
إليهم ،حسب االتفا على نسبة الت فيف ،ولكن الفار بٌن ادراتنا إىل بالدىم و ادرات بالدىم إلينا ،مذىل إذ تراىم يصدرون
ما ال حيصى من الب ائع ب م أنواعها وأسعارىا ؽتا تبلغ قيمتها مبات اظتليارات من الدوالرات ،ولكنناا ماا الاذه نصان(عو لكاي نصادره
إليهم؟ ولكن حيث انفستهم الصٌن واورواب م ال يف التصدير ..رفعوا اليد عن (العوظتة) ذا القدر ورفعوا مقابل ذلك لعار (اضتمائية)
فالااتعل اضتاارب التجاريااة بااٌن أمريكااا وأورواب ماان لهااة وبااٌن أمريكااا والصااٌن ماان لهااة أخاار  ..واظتعركااة رويلااة مسااتمرة حتركهااا –
6
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ابألساس – اظتصاحل االقتصادية ،و(العوظتة) ساالح ماادام خيادم اقتصااد بالدىام ،حام إذا حتاول إىل حبال م انقة القتصاادىم اعتربوىاا
ال يطان نفسو!
فهذا كلو من لهة ومن لهاة أخار فاان (العوظتاة) كانا البلسام ال اايف لازأدة ثارواهتم وتطاوير لاركاهتم وتقلايص نفقاهتاا إىل أبعاد
اضتاادود ،وذلااك ألن اليااد العاملااة يف بالدىاام مكلفااة لاادا عكااا اليااد العاملااة يف الاابالد الفقااًنة كاابعض الاادول األفريقيااة ودول أمريكااا
اصتنوبية وغًنىا فظذا كان ألرة العامل يف أمريكا ثالثة ثالف دوالر – م ال – فاظن ألرتاو يف الابالد الفقاًنة ثالذتائاة دوالر – ما ال –
أو أقاال وىكااذا كااان ماان مصاااحل لااركاهتم ساايا معاااملهم ومصااانعهم يف الاادول الفقااًنة والغاار تعظاايم اظتنااافع واألرابح أل اام أوال
سيحصلون على اظتواد اطتام من ذلك البلد رخيصة لدا وأل م اثنيا سيدفعون ع ر األلور الكلية حينباذ فتان فض التكااليف علايهم
بنسبة كبًنة لدا فيكون مبقدورىم زأدة ىامش الربح من ع رة ابظتائة إىل ستسٌن ابظتائاة ما ال وماع ذلاك تبقاى الب ااعة أرخاص بك اًن
ؽتا لو نعوىا يف بالدىم ،وبذلك ديكنهم بيع أعداد أكرب لدا من ب ائعهم إىل العام فتزداد األرابح ب كل مذىل.
لكن ذلك ليا ىو الذه يطرح على ال عوب األخر أبدا ،بل الذه يطرح:
أوال :عنوان برا كالعوظتة وحرية حركة العمال واطترباء ورتوس األموال.
اثنيا :عنوان ح اره – إنساين ثخر وىو :ان سيا ال ركات يف بالدكم خطوة ىامة لدا ؿتو النهاو بابالدكم مان الفقار إىل
الغىن ومن الت لف إىل التقدم ومن ارتمع الزراعي إىل الصناعي ،مع ا ام ،وكماا سابق ،ي اأون اظتاواد اطتاام مان باالد الفقاراء أبرخاص
األذتااان وأقسااها مث يعياادون تصااديرىا بعااد تصاانيعها أبضااعاف م اااعفة ،ولااو كااانوا حقااا يرياادون تقاادم ىااذه الاابالد لعلمااوىم االكتفاااء
الذايت و سيا اظتصانع واست مار اظتواد اطتام أبنفسهم مث تصديرىا حسب األسعار اظتناسبة عاظتيا إىل بالدىم وسائر بالد العام!
ولكن ومان لهاة أخار  :حياث دارت الادائرة علايهم إذ ازدادت نسابة البطالاة يف بالدىام باذلك وإذ تعلما بعاض الادول الفقاًنة
سابقا ،كالصٌن واعتند ،التكنولوليا ،فعادت تنافسهم يف العديد من الصناعات ،ارتفع أ وات اضتمائية عاليا ونسوا أو تناسوا القايم
ا نسانية العليا اليت دفعتهم ابجتاه رفع راية العوظتة بكل قوة وزتاس!.
(حقوق اإلنسان) رافعة سياسية – حزبية ابمتياز!

ادلث ال الثق ايف :ان اظتتتبااع اطتبااًن جيااد ان ك اًنا ماان زتلااة رايااة حقااو ا نسااان يف العااام ىاام ماان (رواد اضتركااة الصااهيونية أو اليهااود أو
اظتاساونية ولاابو ذلااك ،والغريااب اناو جيااد ا اام يساات دمون منصاة (حقااو ا نسااان) كقاعاادة راال الصاواريخ علااى الاادين ا سااالمي
وت ااويهو يف أذىااان العااام واظتساالمٌن أنفسااهم ،إذ جتااد ان (حقااو ا نسااان) كمااا يسا (اوقون عتااا وينظ(اارون ،دينحو ااا اجتاىااا قااوأ يناات ،
لعورأ وال لعورأ ،يف أنفا أىل العام ان ا سالم ىو العدو األول ضتقو ا نسان :اظترأة ،األقليات ،اآلخر ،وغًن ذلك.
والغريب ا م حت راية حق ا نسان يرفعون لعار حرية اظتعتقد والرأه والتعبًن بكل قوة وبذلك يفسحون ارال للكالم حم ضد
هللا تعاىل وكافة الرسل حت ذريعة ا ا حرية مقدسة ،ولكنهم ال يسمحون بتاات أله ل ص ان يتكلم ضد اليهاود والصاهيونية بال ان
من جترأ على نقدىم والكالم عليهم فانو يتهم فورا مبعاداة السامية والعنصرية ولبهها ،ويكون مصًنه الت هًن أو الفصل من العمال أو
التسقيم االلتماعي أو حم السجن ،ولو بتهم ملفقة أخر  ،وىذا يعين ان (حقو ا نسان) لد أك رىم ما ىي إال رافعة سياساية
– حزبية ابمتياز :ا ت رب بيد من حديد أعدائك و ا حتمي أعوانك وأحزابك!!
ومااورن ال اااىد :ان ماان اضتكمااة ان يقااي(م ا نسااان أيااة فكاارة وافاادة ماان مفكاار لاارقي أو غااريب علااى ضااوء ق اراءة لاااكلتو النفسااية
7

دروس يف التفسري والتدبر (............................................................................. )ٕ82األربعاء  ٕ2ربيع األول ٓٔ11ه

ول صيتو الفكرية أي ا ،وال يعين ذلك رفض الفكرة أو قبوعتا فورا رارد ا اا مان بناات أفكاار ىاذا اظتفكار أو ذاك ،بال يعاين ان ي اع
ا نسان ل صية اظتتكلم وخلفياتو اظتعرفية والفكرية والنفسية ،نصب العٌن ،فلعلهاا دتنحاو فكارة أوضاح عان العوامال الايت دفعتاو الختااذ
ىذا اظتوقف أو النتهاج ىذا اظتنه أو الرت اء ىذه النظرية.
موقف العلماء ادلهادن للظادلني أو الثائر عليهم

ادلث ال السياس ي :ولنم اال مب ااال ثخاار ىااام لاادا :وىااو ان موقااف العلماااء علااى ما (ار التاااريخ ماان سااالرٌن اصتااور كااان ؼتتلفااا لاادا،
ومااورن ال اااىد اننااا لااو ولاادان فقيهااا اسااتند يف موقفااو اظتهااادن لدولااة الظلاام وال ااالل واالسااتبداد باال واظتتعاااون معهااا إىل حا (د مااا ،إىل
اآلأت والارواأت ،أو علاى العكاا مان ذلاك لاو رأيناا فقيهاا اساتند يف مواقفاو ال ورياة ضاد اضتكوماات اظتساتبدة والاداعي إىل إساقارها
أبية رريقة كان ولو بتقدمي قرابٌن ك ًنة ولو من دون وضوح البديل األ لح نظرأ واررب عمليا.
أقول :لو رأينا فقيها أو مفكرا من النمم األول أو ال اين فانو ال يكفي لتقييم ثراءه دراستها مان حياث ىاي ىاي فحساب ،بال الاالزم
دراسااة ل صاايتو أي ااا فااظذا كااان األول الااداعي إىل مهادنااة اضتاااكم اصتااائر لباااان لاادا أو كااان ال اااين الااداعي إىل ال ااورة ضااد اضتاااكم مهمااا
كلااف ذلااك ،لرباازأ ومتهااورا لاادا ،فااان ذلااك ي ااكل نقطااة اسااتفهام يف (قراءتااو) للنصااوص وانااو لعاال أغفاال – لااعورأ أو ال لااعورأ –
أدلاة أخار معارضاة أقاو أو تااوىم االنصاراف مان غاًن ولاو لااو أو م يار االنصاراف رغام وضاوح ولهااو ،أو اناو ،بادافع مان ضاغم نفسااو،
رفع اظتايد إىل مستو الدليل أو خفض الدليل إىل مستو اظتايد أو لبو ..ويكفي م ال ببر العالمة اضتلي لاىدا موضحا لذلك.
القصف بصواريخ الشبهات وحتطيم ادلناعة الَاتية

ادلث ال العقائ دي :قلا للعديااد ماان العلماااء واظتفك ارين ابن ماان اطتطااش الكبااًن ان يطااالع حاام العااام واظتفكاار ال اابهات لاابهة بعااد
أخر ب كل متواتر قبل ان حيلال ال ابهة األوىل ويف (ككهاا وجيياب عنهاا بعاد تفكاًن ماأو ومفاوضاة ماع ساائر العلمااء ،فيماا اساتدعى
ذلااك ،مث إذا حل(لهااا وألاااب عنهااا انتقاال إىل مطالعااة لاابهة اثنيااة ف ال اة وىكااذا ..ولكاان ماان اطتطااش الكبااًن ان يتن (قاال ا نسااان بااٌن
ال اابهات وان يقفااز ماان مطالعااة لاابهة أو االسااتماع إليهااا إىل لاابهة أخاار ف ال ااة وىكااذا ماان دون ان يعطااي نفسااو الفر ااة لتفكيااك
ال بهة واصتواب عنها ..وذلك ألن اضتصاانة واظتناعاة يف اظتفكارين والعلمااء علاى درلاات ،وقاد شت(يا ال ابهة لابهة أل اا ت ابو اضتاق،
فلعلو يتشثر بتواتر ال بهات عليو ولعلو تتزعزع قناعاتو من غًن ولو حق بل رارد اناو ع (ار نفساو ظتولاات الت اكيك وال ابهات أك ار
من مد راقتو الفكرية والنفسية ..مع انو ك ًنا ما ياده ذلك إىل االؾتراف واالؿتراف دفعة واحدة أو ليبا ف يبا..
يعر نفسو ألمواج من الفًنوسات والبكتًنأ واألوببة واألمرا فاان البادن قاد يكاون مبقادوره ان يقااوم الفاًنوس
وم ال ذلك من (
األول مث إذا تغلاب علياو وارتفعا مناعتااو يكاون أقاو علااى موالهاة الفاًنوس ال ااين وىكااذا ..ولكان لاو تعا (ار البادن يف وقا واحااد
عتجوم أنواع ؼتتلفة من األمرا واصتراثيم فانو قد ال يتحمل ذلك كلو فينهار حت ورشة اعتجوم اظتتواتر اظتتوا ل ..وكذلك عام الفكر
والعقيدة دتاما.
ػتصن دتاما من ال بهات ،إذ الرسوخ يف علم الفقو واأل ول أمر والت الع يف
وال يتوىم أحد ان ال ليع يف علم اال ول أو الفقو (
علم الكالم والعقائد أو الفلسفة أمر ثخر ،وقد يكون مستو األ ويل ما ال يف احاد ىاذه العلاوم كمساتو ساائر النااس ،فمان أيان
تيو اظتناعة واضتصانة؟
وآخر دعواان ان احلمد هلل رب العادلني وصلى هللا على دمحم والو الطيبني الطاىرين
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