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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،ابرئ اخلالئق أمجعني ،ابعث األنبياء وادلرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم
ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على
أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
(قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِه)
املؤثرات يف اختاذ القرارات :النية ،احلالة ،امللكة ،الطبيعية ،واملزاج

()6
()1
قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِه فَ َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِِبَ ْن ُه َو أ َْه َدى َسبِيلا)
من البصائر :الشاكلة أنواع ومراتب
من البصائر يف اآلية الكرمية ان (الشاكلة) تستبطن ادلعاين التالية :النيةة ،احلالةة ،ادللكةة ،الطبيعةة ،ادلةواج ،والطريقةة وادلة ىب .وقةد
سبقت اإلشارة بشكل عابر إىل ذلك ،واآلن سنعرض بعض التفصيل:
النية

أولا :النية ،فان النية ىي قائد العمل ،وىةي الةهت دنةدجت ا ةاه اإلنسةان يف احليةاة ،فةان مةن ينةو ان يصةبو مبيبةاً أو مهندسةاً أو
حماميةاً أو فقيهةاً أو خطيبةاً أو ،ةةا ذلةةك ،فةةان نيتةةو تكةةون ىةةي الةةدافذ الة يدفعةةو للماةةابرة مةوال عشةرين عامةاً مةةاالً كةةي يصةةبو كمةا
نةةو  ،والقاعةةدة تقةةول (أول الفكةةر لخةةر العمةةل) والةةهت تعة ان أول مةةا يفكةةر فيةةو اإلنسةةان حةةني يةةدخل للجامعةةة مةةاالً ىةةو ان يصةةبو
أسةتاذاً فيهةةا أو وكتةةوراً شةةهااً فهة ا أول فكةره لكنةةو يكةةون لخةةر عملةو أ انةو بعةةد سةةنني مةةن العنةةاء وابهةد وادلاةةابرة يصةةل إىل مةةا نةواه
وفكر فيو أوالً.
وك لك العاول والفاسق وادلؤمن والكافر وادلصةلو وادلفسةد والطةا،وت واإلمةام العةاول فة ن كةالً مةنهم يعمةل علةى حسةب شةاكلتو
أ على حسب نيتو وما عقد عليو ضماه.
وقد صرحت الرواية الشريفة هبة ا التفسةا للشةاكلة ،فقةد روو يف الكةايف الشةرين عةن اإلمةام الصةاو عليةو السةالم  -وكمةا سةبق
ض ُل ِم َن ال َْع َم ِل أ ََل َو إِ َّن النِّيَّةَ ِه ََ ال َْع َم ُل ََُّّ ،تَ َل قَ ْولَ هُ َع َّز َو َ َّل (قُ ْل ُك لٌّ يَ ْع َم ُل َعل ى ش اكِلَتِ ِه) يَ ْع ِي َعلَ ى
– ((َ ...والنِّيَّةُ أَفْ َ
نِيَّتِ ِه))( )2ومن الواضو – وكما أكدان مراراً – ان النية والشاكلة علة ُمعدة للعمل وليست علة اتمة فال يلوم من ذلك ابرب.
احلالة وامللكة
اثنيا :احلالة.

اثلثا :امللكة.
والفر بني احلالة وادللكة ان احلالة إذا ترسخت و رت كانت ملكة ،وادللكة إذا ضعفت صارت حالة ،فان الصفات حقائق
تشةةكيكية ذات مراتةةب ف ة ذا كانةةت ادلرتبةةة مرتب ةةً ونيةةا أو مرتبةةة وني ةا جةةداً كانةةت حالةةة ،واحلالةةة ىةةي الةةهت تةةوول بسةةرعة وإال كانةةت
ملكة ..ومن أمالة ادللكة العدالة والشجاعة والكرم والسماحة إذا كانت راسخة يف النفس.
( )1سورة اإلسراء :لية .44
( )2ثقة اإلسالم الكلي  ،الكايف ،وار الكتب اإلسالمية – مهران ،ج 2ص.11
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اإلنسةان أحيةاانً كموجةة مةن الب ةب تتملكةو لسةاعات

وأما احلالة فلها نوعان من ادلصاويق :األول :احلاالت الطارئةة الةهت تعة
ماالً وإن كان ابل ات حليماً.
الااين :بداية وصول اإلنسان دلرتبةة مةن مراتةب ادللكةات كالعدالةة واالجتهةاو ،أ حيةث ت سةيف يف نفسةو احلالةة بةل جمةرو مةا إذا
حظي ابلقدر ال عين الباىت منها والقابل للووال بسرعة.
ولنمال ذلك مباال فقهي لطين :فةان كاةا الشةك ال يعتة بشةكو بةل يعتةربه كالعةدم فيتعامةل مةذ صةالتو كمةا لةو يكةن شةاكاً،
أ انو (ال شك لكاا الشك) فه ا يف كاا الشك بنحو الشك ادلستقر ادلشابو للملكة ..امةا كاةا الشةك حلالةة مارئةة كمةا لةو تةويف
أحةةد أقرابئةةو فاع تةةو حالةةة حةةون شةةديد ليةةوم أو يةةومني فكاةةر شةةكو يف الصةةالة أو اع تةةو حالةةة مةةن القلةةق الشةةديد أو الب ةةب الشةةديد
فشةةك ثةةالث م ةرات يف صةةالتو أو أكاةةر ،أ إذا كةةان احلةةون أو الب ةةب أو القلةةق حالةةة مارئةةة لةةو ال ملكةةة متج ة رة ،وىهنةةا اختلةةن
الفقهةةاء ،فقةةال بعةةض انةةو مةةن كاةةا الشةةك فيلحقةةو حكمةةو وقةةال بعةةض ابن أولةةة كاةةا الشةةك منصةةرفة عنةةو( )1ف ة لك مةةن مظةةاىر
اختالف احلالة عن ادللكة.
املزاج

رابع ا :املزاج ،والفر بني ادللكة وادلواج ان ادللكة تطلق عاوة على الصفات النفسية ،اما ادلةواج فيطلةق علةى احلةاالت ابسةدية أو
ادلاوية ككون مواجو وموايً أو بلبمياً أو صفراوايً.

أتثري املزاج واحلالة وامللكة ،على التفكري والستنباط
والعربة من ذلك كلو :ان ادلواج واحلاالت وادللكات تؤثر على ا اه عمل اإلنسةان وعلةى اسةتقامتو أو افرافةو وعلةى سةالمة قراراتةو
ومواقفو وصوابيتها أو خطأىا وخطلها ..وعليو :فعلى اإلنسان ،عند التفكا يف اختاذ قرار يتعلةق يياتةو أو ييةاة اآلخةرين ومسةتقبلهم
وعنةةد رارسةةة عمليةةة االجتهةةاو ،عليةةو ان يراقةةب مواجةةو وحاالتةةو ف ة ن كةةان يف حالةةة خةةوف أو قلةةق أو  ،ةةب أو حةةون أو عصةةبية أو
جةةوش شةةديد أو نعةةاجت ،الةةب ،فةةان ذلةةك كلةةو يةةؤثر علةةى سةةالمة تفكةةاه وعلةةى اسةةتقامة اجتهةةاوه فعليةةو ان يتجنةةب البةةت حين ة يف
القةرارات كمةا عليةو نةب الفتةةو حين ة  ،بةل بةب عليةو ان ينتظةةر ريامةا دةدأ نفسةو ويصةفو مواجةةو مث يعيةد التفكةا واالسةتنباط فة ذا
استقر رأيو حين على أمر أو فتو كانت أبعد عن اخلطأ من جهة مؤثرات األموجة ادلتقلبة أو احلاالت ادلتبلبة.
الطبيعة

خامس ا :الطبيعة ،وادلقصوو هبا الطبيعة اإلنسانية ،وىي أسبق رتبة من ادللكةة واحلالةة وادلةواج فةان ادللكةة واحلالةة أمةور اختياريةة امةا
الطبيعة فااو هبا الطبيعة اإلنسانية الهت فطةر هللا النةاجت عليهةا ومةن ذلةك مةا أشةارت إليةو اآليةة الكرميةة( :إِ َّن ِْ
وع ا
نس ا َن ُخلِ َ َهلُ ا
اْل َ
سهُ َّ
وع ا)( )2فهة ه شةاكلة اإلنسةان أ مبيعتةو الةهت تةؤثر علةى فهمةو للحةداث والنصةوص
وعا َوإِذَا َم َّ
إِذَا َم َّ
س هُ ا َْْي ُر َمنُ ا
الش ُّر َ ُز ا
وعلى أعمالو ومواقفو( .)3وللبحث صلة إبذن هللا تعاىل.
وآخر دعواان ان احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على دمحم واله الطيبني الطاهرين

( )1قال يف وسيلة النجاة (مسألة  :1ادلرجذ يف كاةرة الشةك إىل العةرف ،وال يبعةد قققةو فيمةا إذا ختةل منةو ثةالث صةلوات متواليةة مةن الشةك ،ويعتةرب يف صةدقها أن ال يكةون
ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو  ،ب أو ىم وفو ذلك را يوجب ا،تشا احلواجت) وقال السيد الكلبايكةاين( :بةل ادلعتةرب صةد كولةا حالةة هنويةة لةو عرفةاً
من ،ا فر بني أسباب عروضها) .وسيلة النجاة ج 1ص.144
( )2سورة ادلعارج :لية .21 – 11
( )3كان ادلقرر استمرار البحث كالعاوة ،إال ان اشتداو ادلرض يف الدرجت حال وون اإلكمال ،والعبد يدبر والرب يقدر ،وهلل األمر من قبل ومن بعد.

