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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن ،ابرئ اخلبلئق أمجعٌن ،ابعث األنبياء وادلرسلٌن ،مث الصبلة والسبلم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب
القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبٌن الطاىرين األبرار ادلنتجبٌن ،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)
إعادة بناء النفس وبرجمة الشاكلة
()1

آن م ا ى ِش َفاء ور ْة ةٌ لِّل ِ
ِ
ِ
ِ
ارا
ل َو َ يَ ِزي ُد الَّاال ِم َ
ْم ِْمنِ َ
سً
ََ َ ُ
قال هللا العظيم يف كتابو الكررَ ( :ونُنَ ِّز ُل م َن الْ ُق ْر َ ُ َ
ل إَ ا َس َ
وإِذَآ أَنْ عمنَا َعلَى ا ِإلنس ِ
سوُ ال ا
وسا قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو فَ َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم
ض َو ََنَى ِِبَانِبِ ِو َوإِذَا َم ا
ان أَ ْع َر َ
َْ
ش ُّر َكا َن يَ ُِ ً
َ
َ
()1
ِِبَ ْن ُى َ أ َْى َدى َسبِيلً) .
البحررث يف اةيررة الكرميررة يرردور أوالً حررول بعررر البصررائر القرةنيررة الكرميررة مث يتمحررور يني راً حررول كيفيررة بررلررة الكرراكلة
وصناعتها.
املدار يف (الفضل) و(األجر) العمل أم الشاكلة؟

احمل ر األول :ويتضمن مسائل ثبلث
األول ىل ادلدار يف (الفضل) العمل أم الكاكلة؟
الثانية ىل ادلقياس يف (األجر) العمل أم الكاكلة؟
الثالث ىل ادلرجع يف (الطريق األقوم) العمل أو الكاكلة؟
والفضل قائم بذيو ،واألجر خارج عن ذاتو ،وأقومية الطريق سبيلو ،فهي من ِوداين ثبلثة سلتلفة.
فلرو تعارضررل الكرراكلة مرع األعمررال ،كمررا لرو كانررل الكرراكلة خبيثرة واألعمررال صرراحلة أو العكر ابن كانررل الكرراكلة
طيبة واألعمال خبيثة فايهما األفضل؟ وأيهما ذو األجر األعظم( )2وايهما سبيلو أقوم؟
وللمسائل الثبلث صوراتن األوىل عقائدية ،والثانية أخبلقية اجتماعية.
فعلى ادلستوى العقائدي غلري البحث عن ان ادلسلم أو ادلرممن إذا سراء عملرو ،وادلفرال أو الكرافر إذا حسرن عملرو،
فايهما األفضل عند هللا تعاىل؟ وايهما األحب إليو؟ وايهما األرجح ميزاانً؟ وايهما األقوم سبيبلً؟
وعلررى ادلسررتوى األخبلقرري واالجتمرراعي يقررع البحررث يف ان ذا الكرراكلة اخلبيثررة كاحلسررود أو احلقررود إذا ن تبرردر منررو أيررة
( )1سورة اإلسراء ةية .84-82
( )2إن كان ألحدعلا أجر.
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ابدرة عمليررة بضيضررة ارراه انسررود ابن سرريطر علررى جوارحررو دتام راً ،ىررل ىررو األفضررل أم سررليم الررنف الررذي ػلب ر ولكنررو
يمذي أحياانً أو ابستمرار لسبب أو ةخر(.)1
وىررذا البحررث علررى كرربل مسررتوييو مررن البحرروث اذلامررة الررل تررتبا ببحررث الكرراكلة واألعمررال ،ولعلنررا نوفررق لئلجابررة –
مسررتقببلً – علررى ذلر علررى ضرروء الترردبر يف اةيررة الكرريفة (قُ ْل ُك لٌّ يَ ْع َم ُل َعلَ ى َش اكِلَتِ ِو فَ َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِِبَ ْن ُى َ أ َْى َدى
َسبِيلً) وسائر اةايت والرواايت ذات الصلة ابلبحث.
برجمة الشاكلة وصناعتها
احمل ر ال :ا  :ان الكرراكلة ليسررل أم رراً ال اختيررارايً زلض راً ،بررل ىرري أمررر اختيرراري إمررا يف أصررلها أو يف بعررر مراتبهررا

ودرجاهتا أو يف بعر الياهتا ،وعلى أي فان االنبعاث عنها لي قسرايً ،كما سبقل اإلشارة إليو ،بل ىي دافع اقتضائي
قوي اترة ،وضعي اترة أخرى ضلو األعمال ادلتساطلة مع الكاكلة.
والعوامل الل تمثر يف صناعة الكاكلة كثًنة نكًن اةن إىل بعضها إبغلاز وىي احلادثة ،اذليئة ،والظاىرة.
أ -احل ادث مفردات يف طريق تغيري الش اكل:

إن كل حادثة وإن بدت ىامكرية ون تسرتضر إال ينيرة مرن الوقرل مرثبلً فقرا فاارا ميكرن ان تكرون شلرا يصرنع الكراكلة
أو شلررا يعيررد تكرركيلها وصررناعتها ،إضررافة إىل مررا للحادثررة الواحرردة يف حررد ذاهتررا مررن القيمررة اإلغلابيررة أو السررلبية الكبررًنة..
ولنضرب لذل عدداً من األمثلة
أ -مسح رأس اليتيم ..فان ىذه احلادثة على بسراطتها قرد تعيرد بنراء شراكلة اإلنسران ليتحرول ،ابلتردريع ،إىل معردن

لئلميان واحلب هلل ويف هللا وإىل زلطة متنقلة خلدمة الناس.

والررواايت الرواردة يف فضررل ذلر شلررا ترذىل اإلنسرران حقراً ..فقررد ورد عررن اإلمررام الصراد عليررو السرربلم (( َم ا ِم ْن َع ْب ٍد
س ُح يَ َدهُ َعلَى َرأْ ِ
س يَتِ ٍيم تَ َر ُّةاً لَوُ إِا أَ ْعطَاهُ ا
اَّللُ َع از َو َج ال بِ ُك ِّل َش ْع َرةٍ نُ راً يَ ْ َم ال ِْقيَ َام ِة))( )2وذلر ان القيامرة مراحرل
َيَْ َ
ومنازل ومسال مظلمة ومهال  ،فكل نور إضايف فانرو يكركل سربلحاً جديرداً يردخل أرض ادلعركرة لصراا اإلنسران منرًناً
الطريق يف أرض األىوال وادلفاطر وادلهاوي والكعاب.
س يَتِ ٍيم تَ َر ُّة اً بِ ِو إِا
ض ُع يَ َدهُ َعلَ ى َرأْ ِ
وورد أيضاً عن رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم (( َما ِم ْن ُم ِِْم ٍن َوَ ُم ِِْمنَ ٍة يَ َ
()3
ب ا
سنَةً))
اَّللُ لَوُ بِ ُك ِّل َش ْع َرةٍ َم ار ْ
َكتَ َ
ت َعلَْي َها يَ ُدهُ َح َ
ِ
ِ
شق فَ يَ ُق ُل ا
ار ََل َوتَ َع َااَ :م ْن َى َ ا الا ِ ي
يم ا ْىتَ از لَ وُ ال َْع ْر ُ
اَّللُ تَ بَ َ
وقرال اإلمرام الصرراد عليرو السرربلم ((إذَا بَ َك ى الْيَت ُ
( )1ويف ادلثل من أحب الشاك.
( )2الكيخ الصدو  ،من ال ػلضره الفقيو ،ممسسة النكر اإلسبلمي – قم1413 ،ىر ،ج 1ص.188
( )3الكيخ الصدو  ،ثواب األعمال ،دار الرضي للنكر – قم1446 ،ىر ،ص.199
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صغَ ِرهِ؟ فَ ِع ازِِت وج َلِِلق وارتَِف ِ
أَبْ َكى َع ْب ِدي الا ِ ي سلَْب تُوُ أَب يْ ِو ِيف ِ
اعي ِيف َم َكاِ ق َ يُ ْس ِكتُوُ َع ْب ٌد ُم ِِْم ٌن إِا أ َْو َج ْب ُ
ت لَ وُ
َْ
ََ
َ
َ
ََ
َ
()1
ا ْْلَناةَ))
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ل
س ْح َرأْ َسوُ يَل ُ
س َاوةَ قَ ْلبو فَ لْيَ ْد ُن يَتيماً فَ يُ َلط َفوُ َولْيَ ْم َ
وقال رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم (( َم ْن أَنْ َك َر م ْن ُك ْم قَ َ
()2
قَ لْبو ِبِِ ْذ ِن اِ
اَّلل َع از َو َج ال فَِإ ان لِلْيَتِ ِيم َح ّقاً))
ُُ
ب -تقبيل يد العامل.

ج -تقبيل يدي األب ين.
وتقبيل اليد لي رلرد إعراب عن تقدير واحرتام وإكبار وإجبلل ،بل انو رمرز متجسرد للمحبرة والوفراء ،وىرو إىل ذلر
شلا يصنع الكاكلة النفسية لئلنسان حيث ان ىرذا العمرل ادلتجسرد يروحي ال شرعورايً إىل منطقرة العقرل البلواعري ابن العلرم
نور وان األبوين رمحة وان العان الصراا غلرب ان يقتردى برو وان األبروين غلرب ان يرتفرذا ينبروع عطر وحنران ،وانر كمرا
تتعامل مع والدي يتعامل أوالدك مع  ،وان تستمطر رمحة هللا بذل .
د -تقبيل األضرحة والعتبات وجدران ادلساجد وادلكاىد ادلكرفة وشبو ذلر  ..وىرو كرذل إػلراء مركرز دلنطقرة الروعي

الباطن ابن ىذه مراكز طهر وتقوى ومعادن نور وإميران وان أعمالر كلهرا غلرب ان تصردر عرن منطلقرات إميانيرة تتجران
مع روحانية العتبات ادلقدسة وقدسية ادلساجد وادلكاىد وقد قرال تعراىل (يف ب ي ٍ
ت أ َِذ َن ا
فيه ا ْ
اُُوُ
اَّللُ أَ ْن تُ ْرفَ َع َويُ ْ َك َر َ
ُُ
ال ا تُ ْل ِه ي ِهم ََِ ارةٌ وَ ب ي ع َع ن ِذ ْك ِر اِ
يُس بِّح لَ وُ فيه ا ِْلْغُ ُد ِّو و ْالص ِ
ال ِر َج ٌ
َ َلةِ َوإِيتَ اء ال ازَك اةِ ََيَافُ َن
اَّلل َوإِقَ ِام ال ا
ْ َ َ َْ ٌ
َ ُ
َ
ي ما تَ تَ َقلا ِ ِ
ار)(.)3
ب َو ْاألَبْ َ
ب فيو الْ ُقلُ ُ
َْ ً
َُ
ُ
ى  -الغضبق فان تفجر الضضب يف دقيقة واحدة ،حادثة واحدة لكنها قد حتر مستقبل اإلنسران كلرو ،وقرد ورد يف
ِ
ب َعلَ ى
ب فَ َما يَ ْر َ
احلديث عن اإلمام الباقر عليو السبلم ((إِ ان ال ار ُج َل لَيَ ْغ َ
ضى أَبَداً َح اَّت يَ ْد ُس َل النا َ
ار فََََُّيَا َر ُج ٍل َِض َ
ضُ
ٍ
ِ
َ فَِإناوُ س ي ْ َىب َع ْن وُ ِر ْج ز ال ا ِ
ِ
ِ
ب َعلَ ى ِذي َرِح َم فَ لْيَ ْد ُن
س ِم ْن فَ ْ ِرهِ َذلِ َ
ُ
ش ْيطَان َوأََُّيَا َر ُج ٍل َِض َ
ََ ُ
قَ ْ م َو ُى َ قَائ ٌم فَ لْيَ ْجل ْ
ت)( )4أي انررو قررد يضضررب مررن شرريكو أو بعررر أىلررو أو حر مررن عرردوه ،فرربل
س وُ فَِإ ان ال ارِح َم إِ َذا ُم ا
ِم ْن وُ فَ لْيَ َم ا
ت َس َكنَ ْ
س ْ
يسيطر على قوتو الضضبية بل ينسا مع مقتضياهتا فتجره من عن إىل ةخر أو من ممامرة إىل أخرى ح تدخلو النرار..
بل ان حالة غضب واحدة قد تدفعو دفعاً إىل اختراذ موقر جنرو كفنرق الطرر اةخرر ابليرد أو هتكريم رأسرو ابلفرأس أو
ِ
برصاصة من مسدس أو شبو ذل فيستحق بذل اخللود يف انر جهنم .قرال تعراىل ( َوَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ِْمن اً ُمتَ َع ِّم داً فَ َج زا ُؤهُ
( )1الكيخ الصدو  ،من ال ػلضره الفقيو ،ممسسة النكر اإلسبلمي – قم1413 ،ىر ،ج 1ص.188
( )2الكيخ الصدو  ،من ال ػلضره الفقيو ،ممسسة النكر اإلسبلمي – قم1413 ،ىر ،ج 1ص.188
( )3سورة النور ةية .37-36
( )4ثقة اإلسبلم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسبلمية – طهران ،ج 2ص.342
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ام سالِداً فيها)...
َج َهن ُ

()1

ب يُ ْف ِس ُد ِْ
اإلَيَا َن َك َما يُ ْف ِس ُد ْ
س َل))
وقد ورد عن رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم ((الْغَ َ
ضُ
اْلَ ُّل ال َْع َ

()2

وقررال بعررر علمرراء األخرربل (الضضررب شررعلة انر اقتبسررل مررن انر هللا ادلوقرردة إال أاررا ال تطلررع علررى األفئرردة ،وإاررا
دلسرتكنة يف طري الفرماد اسرتكنان اتمررر حترل الرمرراد ،ويسرتفرجها الكررب الردفٌن مررن قلرب كررل جبرار عنيررد ،كمرا يسررتفرج
احلجر النار من احلديد ،وقد انكك للناظرين بنور اليقٌن ،أن اإلنسان ينزع منو عرر إىل الكريطان اللعرٌن ،فمرن أسرعرتو
انر الضضب ،فقد قويل فيو قرابة الكيطان ،حيث قال ( َسلَقتَن ِم ن ٍ ٍر َوسلَقتَ و ِم ن ِط ٍ
ل )فمرن شرأن الطرٌن السركون
والوقار ،وشأن النار التلظي واالستعار).
و -عطر األجنبيةق وتعطر ادلرأة لدى اخلروج من ادلنزل حبيث قد يكم رائحتها األجانب مبضوض لدى هللا تعاىل ،وال

ش ااا إذا قصدت إيرة االغيار وكانل يف معرض الفتنة والريبة كان تعطرىا زلرماً.
أتثري القه ة احلارة أو الباردة على تقييم السرين
وىذا التعطر رلرد حادثة لكنها تتسلل ال شعورايً إىل كوامن نف اإلنسان فتحولرو ابلتردريع إىل ميمرة شرهوانية ترركر
وراء اللذة انرمة ال مسح هللا.
ولكي يعر البعر منا ،شلن قد يستسف ما يراه هتويبلً منا للحوادث الصضًنة – فيما يراىا ىو – فبل بد ان ننقل
التجربرة العلميررة اةتيررة الررل أجراىرا علمرراء الررنف يف جامعررة  Yaleحيرث ككررفل عررن عمررق اثرًن احلروادث مهمررا كانررل
جانبية على قناعات اإلنسان واثًنىا على تقييمو لآلخرين
فقد قام العلماء ابلتجربرة التاليرة مرراراً عديردة علرى طربلب متنروعٌن يف إحردى ادلفتربات احلافلرة ابلعديرد مرن الطربلب
الزائررين بضرررض التمررين والترردريب ..والتجربررة تبتررين علررى ان غلرد الطرربلب وىررم يف طرريقهم إىل ادلفتررب ،يف بعررر ادلمررات،
موظفاً ػلمل كوابً من القهوة بيد ورلموعة من األورا والكتب ابليد األخرى وىي تكاد تتسراقا منرو ،فيكرًن إىل أحردىم
طالباً اإلمساك ابلكوب ىنيئة ريثما يعدل مرن وضرع األورا والكترب ،وقرد ابتنرل التجربرة علرى تنويرع القهروة فترارة تكرون
ساخنة وأخرى ابردة ..والضريب ان تقييم الطبلب الذين أمسكوا بكوب القهوة لذل ادلوظ كان سلتلفراً دتامراً فرالطبلب
ال ررذين أمس رركوا ك رروب القه رروة وكان ررل ابردة يف ذلر ر الك ررتاء الب ررارد ،ك رران تقي رريمهم للموظر ر ابن ررو ابرد انطر روائي اان ..
والطرربلب الررذين أمسرركوا كرروب القهرروة وكانررل سرراخنة كرران تقيرريمهم للموظ ر إغلابي راً وانررو دمررث األخرربل اجتمرراعي
لطي ر  ..والتحلي ررل ال ررذي وص ررل إلي ررو العلم رراء ى ررو ان ك رروب القه رروة الب ررارد يف الك ررتاء أث رر يف انكم رراش الطال ررب وتقلر ر
عضرربلت يررده بعررر الكرريء فسرررى ذل ر – رغررم انررو قررد يبرردو بسرريطاً جررداً – إىل تقيرريمهم للموظ ر نفسررو ..امررا مررن
( )1سورة النساء ةية .93
( )2ثقة اإلسبلم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسبلمية – طهران ،ج 2ص.342
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أمس القهوة الساخنة فقد أح ابنتعاش فانعك ذل على تقييمو للموظ نفسو ..نظًن ما ذكره علمراء ادلنطرق مرن
اثًن قبح اللفظ أو مجالو على قبح ادلعىن أو مجالو.
والضريررب ان بعررر شرربابنا عنرردما يسررتمع إىل مثررل ىررذه التجربررة مررن علمرراء الررنف يراىررا فتحراً علميراً سرريكولوجياً وأمرراً
ِ ِ ِ ِِ
يس َم ْس ُم ٌم )1())...أو ان مسرح رأس اليتريم كرذا وتقبيرل
مبىناً علمياً لكنو عندما يسمح ان ((الناََُّر َس ْه ٌم م ْن س َهام إبْل َ
يد الوالدين كذا ،يستبعد ذل ويستضربو وقد يرفضو أو قد ال يهتم بو أصبلً!
ب -اهليئات ش ارع حن تغيري الش اكل
وامررا اذليئررات فهرري أعظررم اثرًناً مررن احلروادث يف بعررر األحيرران ..ولررذل ورد النهرري عررن التكرربو ابدلكررركٌن والكفررار..
وذل دلا للهيئات من التأثًن..

َ َ تَ لْب ِ
وقد ورد عن اإلمام الصاد عليو السربلم ((أ َْو َحى ا ِ
اس أَ ْع َدائِي
ب ِم َن ْاألَنْبِيَ ِاء أَ ْن قُ ْل لَِق ْ ِم َ
س ا لبَ َ
َُ
اَّللُ إ َا نَِ ٍّ
()2
وَ تَطْعم ا مطَ ِ
شاكِلُ ا ِِبَا َشا َك َل أَ ْع َدائِيق فَ تَ ُك نُ ا أَ ْع َدائِي َك َما ُى ْم أَ ْع َدائِي))
اع َم أَ ْع َدائِي َوَ تُ َ
َ َُ َ
ٍ
َ أَ ْن يَ ُك َن
وعررن أمررًن ادلررممنٌن عليررو السرربلم قررال ((إِ ْن َملْ تَ ُك ْن َحلِيم اً فَ تَ َ لا ْم فَِإنا وُ قَ ال َم ْن تَ َ
ش باوَ بَِق ْ م إِا أ َْو َش َ
ِم ْن ُه ْم))(.)3
ومن مناذج اهليئات:

 -1قصرات الكررعر ..لقررد انتكرررت يف اجملتمررع كالنررار يف اذلكرريم قصررات الكررعر األجنبيررة مررن أدلانيررة وفرنسررية وغًنىررا..
ولرري الكرربلم عررن حرمتهررا ..إظلررا الكرربلم عررن اثررًن ىررذه اذليئررة يف الكرراكلة النفسررية لؤلف رراد ..فرران تقم ر شرركل اةخررر
مدعاة لتقم خصالو وسائر عاداتو وتقاليده ..ولي انتكار ىذه القصات أمراً عفوايً ،بل ىو أمر سلطا لو علرى أعلرى
مستوايت مراكز صناعة القرار لدى االستعمار؛ ذل ان علماء النف لديهم يعرفون جيداً ان التأثًن على سائر األمم قد
يبدأ من أمر يبدو حيادايً ال ضرر منو أبداً لكنو ػلمل يف ذاتو بصمة احلضارة الضالبة.
 -2حلررق اللحيررة ..إن االلتحرراء للمررممن وقررار وزيررن ..واحللررق تكرربو ابليهررود والكفررار وقررد ورد يف الرررواايت العديرردة
ِ ()4
النهي عنو ،فقد قال رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم (( ُح ُّف ا ال ا
شبا ُه ا ِْلْيَ ُه د))
ب َو أَ ْع ُف ا اللِّ َ ى َو َ تَ َ
ش َ ا ِر َ

 -3ربطررة العنررق ..ولرري الكرربلم عررن احلرمررة كمررا سرربق ..بررل عررن مظهررر حضررارة تريررد ان حتكم ر ح ر يف كيفيررة
مبلبس !
ج -الَّ اىر مَّاىرات سيك ل جية يف تغيري الش اكل النفسية

( )1ثقة اإلسبلم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسبلمية – طهران ،ج 5ص.559
( )2دمحم بن احلسن احلر العاملي ،وسائل الكيعة ،ممسسة ةل البيل – قم1449 ،ىر ،ج 15ص.146
( )3السيد الكري الرضي ،اع الببلغة ،دار اذلجرة للنكر – قم ،ص.546
( )4الكيخ الصدو  ،من ال ػلضره الفقيو ،ممسسة النكر اإلسبلمي – قم1413 ،ىر ،ج 1ص.134
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وبعد ذل أييت دور الظواىر االجتماعية ،فااا دتل التأثًن األكب يف صناعة الكواكل النفسية ومن ىنا صلد
أ -ان ادلواكب احلسينية تعد من أىم الظواىر الل تصنع شاكلة اإلنسان أو تعيد صرناعتو مرن جديرد ..ادلواكرب بكرل
مررا حتفررل بررو مررن ظرواىر ومظرراىر ومناسر وشررعائر ..ااررا ترروفر لئلنسرران ادلرربلذ اةمررن واألجرواء الررل تعبررق ابلعطررر احلسرريين
انمدي األصيل ،وىي بذل توفر لو حصانة داخلية ضد االضلرا أقوى بكثًن من البعيد عن ىذه األجواء.
ولذل صلد ان موجات اإلحلاد تكتسح الكباب الذين ال يعيكون أجواء احلسينيات وادلواكب بكركل أسررع جرداً مرن
أولئ الذين حتتضنهم تل ادلواكب احلسينية وتككل ذلم اذلواء الذي يستنكقونو وادلبلذ اةمن الذي يسرتػلون إليو.
ب -كما صلد ان لصبلة اتماعة يف ادلساجد أجراً عظيماً جداً ،كما ذلا يف حد ذاهتا أجر عظيم كذل .
ِ
ِ
ل أَلْ َ ٍ
ص َلةِ الَُّّ ْه ِر فَ َق َ
وقد قرال رسرول هللا صرلى هللا عليرو والرو وسرلم ((أ َََتِ َج ْب َرئي ُل َم َع َس ْبع َ
َ َملَ َ بَ ْع َد َ
الَ :
ت :م ا ا ْهلَ ِدياتَ ِ
َ َى ِدياتَ ْ ِ
ال :الْ َ تْ ُر
ل َملْ يُ ْه ِد ََِا إِ َا نَِ ٍّ
ان؟ قَ َ
َ يُ ْق ِرُؤ ََل ال ا
س َل َم َوأ َْى َدى إِلَْي َ
ُُمَ ام ُدق إِ ان َربِّ َ
ب قَ ْب لَ َ
َق قُ ْل ُ َ
ث رَكع ٍ
َ َلةُ ْ
اع ٍةق
ات َوال ا
س ِيف ََجَ َ
ثََل ُ َ َ
اْلَ ْم ُ
ِ
اَّلل لِ ُك ِل و ِ
الُُ َ :مَ ام ُدق إِذَا َك َاٍ اثْ نَ ْ ِ
اع ِة؟ قَ َ
اح ٍد بِ ُك ِّل َرْك َع ٍة ِمائَ ةً
قُل ُ
يلَ :وَم ا ِألُام ِ ِيف ا ْْلَ َم َ
ب اُ ّ َ
لق َكتَ َ
ْتَ َ :ج ْب َرئ ُ
ِ
ص َلةً.
َو ََخْس َ
ل َ
وإِذَا َكانُ ا ثََلثَةً َكتب ا ِ ِ
ٍ ِ ِ ِ
ص َلةٍ.
اَّللُ ل ُك ٍّل م ْن ُه ْم بِ ُك ِّل َرْك َعة ستامائَة َ
َ
ََ
ِ
وإِ َذا َكانُ ا أَرب عةً َكتب ا ِ
ٍ
ٍِ
ص َلةٍ.
اَّللُ ل ُك ِّل َواحد بِ ُك ِّل َرْك َعة أَلْفاً َومائَ َ ْ َ
َ
َْ َ َ َ
اَّلل لِ ُك ِل و ِ
ِ ِ
ِ
اح ٍد بِ ُك ِل رْك َع ٍة أَلْ َف ْ ِ
ص َلةٍ.
ل َوأ َْربَ َعمائَة َ
ب اُ ّ َ
سةً َكتَ َ
َوإ َذا َكانُ ا ََخْ َ
َّ
ٍِِ
وإِ َذا َكانُ ا ِستاةً َكتب ا ِ
ٍ ِ ِ
ٍ
ص َلةٍ.
اَّللُ ل ُك ِّل َواحد م ْن ُه ْم بِ ُك ِّل َرْك َعة أ َْربَ َعةَ آ َ ف َوََثَا َمنائَة َ
َ
ََ
ٍِِ
وإِ َذا َكانُ ا سب عةً َكتب ا ِ
ٍ ِ ِ ِ
ٍِ
ص َلةٍ.
اَّللُ ل ُك ِّل َواحد م ْن ُه ْم بِ ُك ِّل َرْك َعة ت ْس َعةَ آ َ ف َوستامائَة َ
َ
َْ َ َ َ
ِ
اَّلل تَ ع َاا لِ ُك ِل و ِ
ِ
ص َلةٍ.
اح ٍد ِم ْن ُه ْم تِ ْس َعةَ َع َ
ب اُ َ
ش َر أَلْفاً َومائَ َ ْ َ
َّ
َوإِذَا َكانُ ا ََثَانيَةً َكتَ َ
ٍِِ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ب ا
ص َلةٍ.
اَّللُ تَ َع َاا ل ُك ِّل َواحد م ْن ُه ْم بِ ُك ِّل َرْك َعة ستاةً َوثََلثِ َ
ل أَلْفاً َوأ َْربَ َعمائَة َ
َوإذَا َكانُ ا ت ْس َعةً َكتَ َ
اَّلل تَ ع َاا لِ ُك ِل و ِ
اح ٍد بِ ُك ِل رْكع ٍة سب ِعل أَلْفاً وأَلْ َف ْ ِ ِ ِ
ص َلةٍ.
َوإِذَا َكانُ ا َع َ
ب اُ َ
ل َوََثَا َمنائَة َ
ّ َ َ َْ َ َ
َّ
ش َرةً َكتَ َ
ِ
س ماو ِ
ش رةِق فَ لَ ص ار ْ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ار أَق َْلم اً َوال :ا َق َل ِن َم َع
فَ ِإ ْن َز ُ
ض ُكلُّ َه ا م َداداً َو ْاألَ ْش َج ُ
ت َ ُ
ْ َ َ
ار ال ا َ َ
ادوا َعلَ ى ال َْع َ َ
ٍ ِ ٍ ()1
ِ
ِ ِ
اب َرْك َعة َواح َدة))
ال َْم َلئ َكة ُكتااًْ َملْ يَ ْقد ُروا أَ ْن يَ ْكتُ بُ ا ثَ َ َ
ولعررل جررزء الفلسررفة يف ذلر ان صرربلة اتماعررة تعمررل علررى إعررادة بنرراء شفصررية اإلنسرران منررذ طفولتررو ..ويف مراحررل
شبابو ..وح ىرمو وشيفوختو ..فهي البحر اإلميا الذي يسبح فيو ادلممن ،يف مقابل ادلبلىي وادلباغي مثبلً والل تكون
البحر الكيطا الذي يسبح فيو الفاسقون والعياذ ابهلل ..وللبحث صلة إبذن هللا تعاىل.
( )1اتج الدين الكعًني ،جامع األخبار ،دار الرضي للنكر – قم1445 ،ىر ،ص.76
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وآسر دع اٍ ان احلمد هلل رب العاملل وصلى هللا على دمحم والو الطيبل الطاىرين
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