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اإلىذاء
إىل يٍ جتشي ػهٍو سنٍ األَجٍبء ...
إىل ادلسذد مبالئكة انسًبء  ...إىل يٍ ٌُصهح اهلل أيشه
يف نٍهة ...إىل شجٍو ٌٌسف انزي حسذًه إخٌجو ...
إىل انزي  .إرا ػشفٌه ثين فبطًة نقطّؼٌه ثضؼةً ثضؼة حسذاً
ينيى إنٍو  ..إىل سٍذي ًيٌالي صبحت ىزا األيش
أىذي ىزا اجليذ ادلحٌاضغ ...

ـ3ـ

ثسى اهلل انشمحٍ انشحٍى
{أَوْ ٌَحْسُذًٌَُ اننَّبسَ ػَهَى يَب آجَبىُىُ انهّوُ يٍِ فَضْهِوِ
فَقَذْ آجٍَْنَب آلَ إِثْشَاىٍِىَ انْكِحَبةَ ًَانْحِكًَْةَ
ًَآجٍَْنَبىُى يُّهْكبً ػَظًٍِبً}
اننسبء ()45
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اف كل ما موجود حولنا يف ىذا الكوف الفسيح سواء أكاف إنسػاًن اك
كجػػل ري

حيػػواًن اك ناتػػاون اكرتػػادان نو ري اك ػ ذلػػت مػػز ؼتلو,ػػا
البد اف يكوف لو تفس ان لميان كاضحان مرتاتطان ابلنظػاـ الكػوا امكػم
الذم جعلو تاتارؾ كتعاىل نظامان د,يقان كمتوازًن .

كال يقتصر ىذا الكالـ لى االفعاؿ اضتميدة لتلػت اظتللو,ػا ري بػل
حػػا افعاعتػػا القاتيح ػ تػػدلل ضػػمز التي ػ ا العلمي ػ اظتتاح ػ يف ىػػذا
النظاـ اظتتدالل كاظترتابط ري أم انو نظاـ ػتكم يف طاتيع ك مػل رتيػ
اظتللو,ا ري كاف كل مفردا الكوف عتا القابلي لػى التػري بعاػ ا
يف بعض سلاتان كإكتاابن .

ً
سػػاتى ٍ أىيٍػ ًػدم
سػ ي
ػاد ًيف الٍاتى ػ ًٌػر ىكالٍاتى ٍح ػ ًر َىػػا ىك ى
,ػػاؿ تعػػاىل {ظى ى ػ ىػر الٍ ىف ى
الن ً ً ً
ض الَّ ًذم ى ًمليوا لى ىعلَّ ي ٍم يىػ ٍر ًجعيو ىف}(ُ) .
َّاس لييذي ىق ي م بىػ ٍع ى
 -1الركـ (ُْ) .
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كلقػػد توتػػل الدراسػػا اضتديل ػ للعلمػػاء اىل اف الكػػوف كلػػو م ػ كد
ابلطا ,ػ كمتصػػل بعاػػو بػػاتعض ري كيػػر ر كػػل ج ػ ء فيػػو ابآللػػر ري فقػػد
حبلػوا يف ػالؼ الػذرة مػػز لػالؿ الفيػ رء الذريػ ري ل حبلػوا النػواة مػػز
لالؿ الفي رء النوكي ري ل حبلوا يف ج يئا النػواة ػف فيػ رء االءػياء

اك اصت يئا ( . ) PARTICIE PHYSICS

كمعلوـ اف اإللكرتكف يدكر حوؿ النواة كس مػدار قػرا السػا ري
كظتػػا نظػػركا يف دكراف كحرك ػ اصت يئػػا الصػػي ة يف النػػواة توتػػلوا اىل
حقيقػ ػ مذىلػ ػ ري حي ػػو ا ػػم كج ػػدكىا تتح ػػرؾ حركػ ػ

ػػوا ي ػ ػ

منا ػ ػ ػاتط ري كاالىػ ػ ػػم مػ ػ ػػز ذلػ ػ ػػت تات ػ ػ ػ عتػ ػ ػػم اف حرك ػ ػ ػ الفكتػ ػ ػػوً
كالنيوتركً تتحرؾ حبسب فكرة الاتاحو !!! .
أم إ ا تس يف االجتاه الذم تو,عو ذلػت الاتاحػو  .كبػذلت توتػلوا
اىل امر ىاـ جدان ري أبف الفكرة تر ر لى حرك اصت يئا الدالليػ يف

النػػواة ري كابلتػػا ف ػإف الفكػػرة بقو ػػا ,ػػد تػػر ر يف النػػواة ري كاذا كان ػ

الفكػػرة أ,ػػول أ ػػر ابلػػذرة ري كإذا كانػ الفكػػرة ا,ػػول ا ػػر ابلاتيئ ػ
اظتليئ ابلذرا ري كما لتصل ابلع اضتاسدة اك التلػاطر اك الك ػ
اك السحر اك اإلعتاـ أك

ىا مز األمور .
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ل اف الدراسا ك ف اف ىذه القدرا ليس حكران لػى احػد ري
أك لاتػ يتمتػ ػػا أًس متميػ كف ػز ػ ىم ري بػل ىػد موجػػودة يف
كل ػ مػػز الات ػػر ري ء ػريط اف يػػدرؾ ,دراتػػو كيعػػرؼ الطػػرؽ اظتردي ػ
الستلدام ا .
كاسػػتدؿ العلمػػاء يف ىػػذه الدراسػػا بتةػػارا ديػػدة اجري ػ

لػػى

افػراد ؼتتلفػ توتػػلوا مػز لالعتػا اىل الطا,ػ الكامنػ نػد االنسػػاف ري
لػػى ,ط ػ األجسػػاـ

ض ػف أت ػاتح ,ػػدرة الي ػ التػػري
كالػػإ إذا ك ٌ
الصػلات ري ك لػػى سػػررف الػػدـ دالػػل االك يػ كال ػراي ك لػػى د,ػػا
القلػػب ري كب ػػكل ػػاـ التػػري

لػػى كػػل مػػا حػػوؿ اإلنسػػاف ري كمرك ػ

جتم ػ ىػػذه الطا ,ػ يف دمػػاغ اإلنسػػاف ري أمػػا العاػػو الػػذم تنطل ػ مػػز
لاللػػو ىػػذه الطا ,ػ ري ف ػػد ؼتتلف ػ لػػى حسػػب الطاتيع ػ الاتايلوجي ػ ري
كَػػا يتناسػػب م ػ اضتال ػ السػػيكولوجي لل ػػلت الػػذم نتتلػػت تلػػت
القدرة .
امحذ انسؼذي
سجت7541 -ىـ

ـ7ـ

8

جٌطئة
توتػ ػػل العلػ ػػم اضتػ ػػديو إىل أف أم مػ ػػرض نفسػ ػػد أك ركحػ ػػد يسػ ػػاتب
انعكاسػػا سػػلاتي لػػى سػػالم اصتسػػم ك أج تػػو العاػػوي ري فمػػا مػػز
مػػرض نفسػػد أك ألال,ػػد يصػػاا بػػو اإلنسػػاف إال كتطفػػو عره لػػى
اصتسد مرضا ما.
ك,ػػد يسػػت بعػػض اظترضػػى نػػدما يي ػػلت عتػػم الطاتيػػب أف سػػاتب
( القرحػ ػ اظتعويػ ػ ) م ػػلال ى ػػو م ػػرض نفس ػػد ري أك أف ( األرؽ) ال ػػذم
يعػػاا منػػو أحػػدىم ًتػػم مػػز أسػػاتاا نفسػػي ري فمػػز اظتركػػد أف ىنػػاؾ
أساتاا ك وامل نفسي تر ر لى الصح الاتدني .
فاضتس ػػد م ػػلالن متلػ ػ حالػ ػ م ػػز التس ػػمم النفس ػػد ال ػػذم ي ػػر ر ل ػػى
إفرازا اظتعدة كأدا ػا ري ف بػت مليػا اعتاػم كالتمليػل اليػذا د ري

كإذا اضػػطرب اظتعػػدة جػراء الوضػ النفسػػد الػػذم ينتةػػو اضتسػػد أك
ػ ه ري ف ػإف ذلػػت سػػينعكس كمػػرض اػػوم يف كاحػػد أك اكلػػر مػػز
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أج

ػػا الد,يقػ كاظتتػػري رة َػػا كتػػرم يف اطتػػار ري حيػػو اتػ أياػػا أف

األمراض اظتذكورة ت كؿ ب كاؿ اظتر ر .
ك,ػػد ال تنف ػ مع ػػا األدكي ػ كالعقػػا ,كاظتسػػكنا ري فيمػػا تنف ػ مع ػػا
أساليب العال النفسػد ري كإال مػا ال,ػ ( األرؽ) ك,ػراءة القػر ف أك
بعض األد ي ري أك بعض األحاديو كالركار ؟
م ػػز ذل ػػت ـتل ػػت إىل أف أضػ ػرار األمػ ػراض األلال,يػ ػ ال تنحص ػػر يف
التساتب ابضطرااب نفسي كافتا عتا أ راض جاناتي جسدي أياا .
كمػػز ذلػػت تكمػػز أقتي ػ اطتػػوض يف اتػػل كاسػػاتاا اضتسػػد كدراس ػ
ما ػػامينو م ػػز كج ػ ػ نظ ػػر لميػ ػ ري مد ومػ ػ ابألحادي ػػو كال ػػركار
ال ريف ممد ك لو الطاىريز (تلوا
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كسالمو لي م أرتع ) .

انفصم األول
 تعريف احلسذ .
 احلسذ يف انقرآٌ .
 حسذ انفتنة وحسذ انغفهة .
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تعري اضتسد

إ ٌف اضتسػ ىد ىػػو دتػ زكاؿ النعمػ ػػز امسػػود ري كإ ٍف ا ي ً
صػ ٍػر للحاسػػد
ى
لى امسود ري كالاتيض كالكراىػ

ملل ا ري كاضتسد ىو بيض نعم

ًتم ؽتا يراه اضتاس يد مز حسز حاؿ امسود .

كال ػػذر يف اضتس ػػد كال رلصػ ػ ري كأم معصػػي ت ي ػػد كراىت ػػت لراحػ ػ
اـ بكػػل حػ و
مسػ و
ػاؿ إالٌ
ػلم مػػز ػ أ ٍف يكػػوف منػػو ماػػرة ري كاضتس ػ يد حػر ه
كافر كىو يستع ا لى ييم الفتن ً كإفسػاد
فاجر أك ه
نعم ه أتا ا ه
يارؾ كراىتت عتا كػتاتتػت ل كاعتػا فإنَّػت
ذا الات كإيذاء اطتل فال ى
ػب زكاعتػػا مػػز حيػػو ىػػد نعمػ بػػل مػػز حيػػو ىػػد لػ ه للفسػػاد ري
ال حتػ ي
ً
بنعمتو .
كلو من فساده ا ييمت
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اضتسد يف القر ف

كجل اضتس ىد يف اآلر ً التالي ً
ذى ىك ىر اظتوىل َّ َّ
ُ) ,اؿ تعاىل {ك َّد ىكلً ًمز أ ٍىى ًل ال ً
ٍكتى ً
اا لى ٍو يىػ يردُّكنى يكم ًٌمز
ه ٌٍ
ى

بػ ٍع ًد إًنتىانً يكم يك َّفاران حسدان ًمز ً ً
ند أىن يف ًس ً م ًٌمز بىػ ٍع ًد ىما
ى ى ٌٍ
ى
ٍ
تىػاتىػ َّ ى ىعتي يم اضتى ي }(ُ) .
اّللي ًمز
َّاس ىلىى ىما ىو يى يم ٌ
س يدك ىف الن ى
ِ) ,اؿ تعاىل {أ ٍىـ ىٍلت ي
ً ً
ً
فى ٍ ً ً
اىم
اا ىكا ٍضتً ٍك ىم ى ىك تىػ ٍيػنى ي
يم الٍكتى ى
الو فىػ ىق ٍد تىػ ٍيػنىا ىؿ إبٍػ ىراى ى
ُّملٍكان ى ًظيمان}(ِ) .

ً
ّ) ,اؿ تعاىل
{سيىػ يق ي
وؿ ال يٍم ىللَّ يفو ىف إً ىذا انطىلى ٍقتي ٍم إً ىىل ىميىاِنى
ى
كً نىػتَّاتًع يكم ي ًري يدك ىف أىف يػات ًٌدليوا ىك ىالـ ًَّ
ً
اّلل ,يل
لتىريٍ يل يذ ى
ى
يى
كىا ىذ ير ى ٍ ٍ ي
اؿ َّ ً
سيىػ يقوليو ىف بى ٍل
وً ىك ىذلً يك ٍم ,ى ى
لَّز تىػتَّاتًعي ى
اّللي مز ,ىػ ٍات يل فى ى
س يدكنىػنىا بى ٍل ىكانيوا ىال يىػ ٍف ىق ي و ىف إًَّال ,ىلًيالن}(ّ) .
ىحتٍ ي

 -1الاتقرة (َُٗ) .
 -2النساء (ْٓ) .
 -3الفتح (ُٓ) .

ـ  13ـ

ْ) ك,ولو تعاىل ً
ًوً
س ىد}(ُ) .
ى
{كمز ىء ًٌر ىحاسد إذىا ىح ى
الياتط كاضتسد
ختتلػ الياتطػ ػػز اضتسػػد ري فالياتطػ أف تتمػ حػػاؿ اظتياتػػوط لكو ػػا
يف اي ػ اضتس ػػز م ػػز ػ أف تري ػػد زكاؿ نعمػ ػ اظتياتػػوط ن ػػو ري كى ػػذا
الفػػرؽ بين ػػا كب ػ اضتسػػد ري كيف القػػاموس الياتط ػ ابلكسػػر حسػػز
اضتاؿ كاظتسرة ري ك,اؿ اال تاتاط التاتةح ابضتاؿ اضتسز .
كالياتط أف ت ت د لت ملػل مػا نػد اظتياتػوط ري كلكنػت ال تريػد زكاؿ
تلت النعم كال تكره كجودىا كدكام ا ند تاحات ا .
ك,د ,اؿ رسوؿ

( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) يف الياتط

( م ػػز حس ػػد ليػ ػان فق ػػد حس ػػدا كم ػػز حس ػػدا دل ػػل الن ػػار

كاضتاسد الذم يتمػ زكاؿ النعمػ ػز تػاحات ا كإف ا يردىػا

لنفسو ري فاضتسد مذموـ ري كالياتطػ ػتمػودة كىػو أف يريػد مػز
النعم لنفسو ملل ما لصاحات ا كا يرد زكاعتا نو )(ِ) .
 -1الفل (ٓ) .

 -2جام األلاتار صُٗٓ. َُٔ -
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ك,ػػد تكػػوف األفعػػاؿ اضتميػػدة الػػإ يتمي ػ ػػا أحػػد األءػػلاص مػػلالن
حػػاف ان إكتابي ػان كمػػر ران ػتمػػودان فيحػػب أف ييلح ػ بػ ًػو كيكػػوف مللػػو ري كال
ييػػتم مػػز أجػػل اظتػػنعم ليػػو ري كلكػػز مػػو سػػيكوف ألنػػو لػػيس مللػػو ري
كىذا اليدلل يف ابا اضتسد اظتذموـ .
ك,د ,اؿ رسوؿ

( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ) ( ال حسػد إالٌ يف إ نػ رجػل وه

مػػاالن ف ػػو ينفػ منػػو ًء الليػػل ك ًء الن ػػار ري كرجػػل وه
القر ف ف و يقوـ بو ًء الليل ك ًء الن ار )(ُ) .

حسد الفتن كحسد اليفل
 -1كسا ل ال يع

ٗ صَِ .
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لقػػد ذكػػر ركار األ م ػ الطػػاىريز أبف
أراد أف متل ػ

سػػاتحانو كتعػػاىل نػػدما

دـ ( ليػػو السػػالـ) ري كذلػػت بعػػد ماػػد سػػاتع الؼ

سن للةز كالنسناس لى األرض .
ندىا ,اؿ

كجل للمال ك أينظركا إىل أىل األرض مػز للقػد مػز

اصتػػز كالنسػػناس ري فلمػػا رأكا مػػا يعملػػوف مػػز اظتعاتػػد كسػػفت الػػدماء
كالفسػ ػػاد يف األرض بي ػ ػ اضت ػ ػ ري ظػ ػػم ذلػ ػػت لػ ػػي م ك اػ ػػاتواٍ هلل
كأتسفواٍ لى أىل األرض .
ككػػف لػػي م األمػػر كتسػػاءلواٍ ػػز نكػرا م ( اصتػػز كالنسػػناس ) لنعمػ
الػػإ أنعم ػػا لػػي م كىػػم يتنعمػػوف ػػا اتػ

النعم ػ كمن عتػػا ري ك ةاتػػواٍ مػػز حلػػم

ػ ءػػاكريز ظتػػوىل

لػػي م ري فلمػػا شت ػ

تعػػاىل

من م ذلت ,اؿ

{إًًٌا ىجا ً هل ًيف األ ٍىر ً
ض ىللًي ىف ن} يكوف حة يف أرضد لى للقػد
ري فقال اظتال كػ

ل فًي ى ا ىمز ييػ ٍف ًس يد فًي ى ا} كمػا أفسػد بنػو
{أ ىىجتٍ ىع ي

اصت ػ ػػاف كيس ػ ػػفكوف ال ػ ػػدماء كم ػ ػػا س ػ ػػفت بن ػ ػػو اصت ػ ػػاف ري كيتحاس ػ ػػدكف
كيتاتا اوف ري فاجعل ىذا اطتليفػ منػا ري فػإً ال نتحاسػد كال نتاتػا ض

ً
كال نسفت الدماء {كىٍؿتز ني ً ً ً
ػت} فقػاؿ ػ
س لى ى
ساتٌ يح حبى ٍمد ىؾ ىكنيػ ىق ٌد ي
ى ي ى

كجل

06

{إًًٌا أى ٍ لى يم ىمػا الى تىػ ٍعلى يمػو ىف} إا أريػد أف أللػ للقػان بيػدم كأجعػل
م ػػز ذريت ػػو أناتي ػػاء كمرس ػػل ك ات ػػادان ت ػػاضت كأ مػ ػ م ت ػػديز أجعل ػػم
للفػػاء لػػى للقػػد يف أرضػػد ين ػػو م ػػز معصػػيإ كينػػذرك م مػػز
ذايب كي دك م إىل طػا إ كيسػلكوف ػم سػاتيلد كأجعل ػم

حةػ

لي م ك ذران كنذران .

كأبػ النسػػناس ػز أرضػػد ري كأط رىػا كأنقػػل مػردة اصتػػز العصػاة ػػز
ب ػريإ كللقػػد كل ػ ج ري كأجعػػل بيػػن م كب ػ للقػػد حةػػاابن فػػال يػػرل

نسػػل للقػػد اصتػػز كال كتالسػػو م كال متػػالطو م ري فمػػز صػػاا مػػز
نسػػل للقػػد الػػذيز اتػػطفيت م أسػػكنت م مسػػاكز العصػػاة كأكرد ػػم
مواردىم كال أاب ري فقال اظتال ك ر ربنا إفعل ما ءئ

ً
ً
ً
ػيم} فاتا ػدىم
ٍم لىنىا إًالَّ ىما ىلَّ ٍمتىػنىا إًنَّ ى
يم ا ٍضتىك ي
{الى ل ى
ت أىن ى ال ىٍعل ي
مػػز العػػرش مسػ ة ستسػػما ػػاـ نتيةػ ظتػػا بػػدر مػػن م مػػز حسػػد
ػػافل

ػ فػػاتن ري فػػالذكاٍ ابلعػػرش فريءػػاركاٍ ابألتػػاب فنظػػر الػػرا

هلالج لج إلي م كن ل الرزتػ فوضػ عتػم الاتيػ اظتعمػور ري ك,ػاؿ طوفػواٍ بػو

كد ػػواٍ العػػرش فإنػػو رض ػان ري فطػػافواٍ بػػو كىػػو الاتي ػ اظتعمػػور الػػذم
كضػػعو

توبػ ألرض السػػماء كمػػا كضػ الكعاتػ اظت ػػرف توبػ ألىػػل

األرض .
ـ  17ـ

إف ى ػػذا األم ػػر ال ػػذم ,امػ ػ ب ػػو اظتال كػ ػ ىػ ػو م ػػا يس ػػمى بػ ػػ( حس ػػد

ت
اليفل ) ف م ند ,وعتم {أ ىىجتٍ ىع يل فًي ى ا ىمػز ييػ ٍف ًسػ يد فًي ى ػا ىكيى ٍس ًػف ي
ً
ال ًٌدماء كىٍؿتز ني ً ً ً
ػت} كطلػات م مػز تعػاىل
س لى ى
ساتٌ يح حبى ٍمد ىؾ ىكنيػ ىق ٌد ي
ى ى ي ى
أف كتعػل مػن م ذلػت اطتليفػ ري كبػػذلت ىػم فاػلواٍ أنفسػ م لػػى دـ

كذريتػػو ظتػػا رأكاٍ مػػز أ مػػاؿ اصتػػز كالنسػػناس كىػػد أ مػػاؿ ػ مرضػػي
هلل معتق ػ ػػديز أف ى ػ ػػذا اطتلػ ػ ػ اصتدي ػ ػػد ال ػ ػػذم س ػ ػػيللقو

س ػ ػػاتحانو

سيكوف ءرينو ءريف ( اصتز كالنسناس ) يف الظلم كاإلفساد .
ك نػػدما ,ػػالواٍ اجعػػل ىػػذا اطتليف ػ منٌػػا ري إف ,ػػوعتم ىػػذا لػػيس حسػػدان
آلدـ مػػز ج ػ الفتن ػ كالػػرد لػػى كاصتحػػود بنعمتػػو ري كالػػذم ك ,ػ
فيو إبليس ري فةعلو يقيس نفسو آبدـ فقاؿ

{ ىللى ٍقتى ً ًمز ًَّ ور ىك ىللى ٍقتىػوي ًمػز ًطػ و } ري كفػا اللعػ أنػو لػو ,ػاس
كضياء مػز
اصتوىر الذم لل
منو دـ ابلنار كاف ذلت أكلر نوران
ن
النػػار الػػإ لل ػ من ػػا إبلػػيس ري كلػػو أنػػو ,ػػاس نوري ػ دـ بنوري ػ النػػار
رؼ فال ماب النوريز كتفاء أحػدقتا لػى اآللػر ري كنتيةػ ىػذا
اضتسػد الػذم ك,ػ يف نفػس إبلػيس رفػض اللعػ اإلنصػياع لطا ػ
ساتحانو ابلسةود آلدـ ( ليو السالـ) فرفض مسػتكفان متنكػران لنعمػ

08

ليػػو فكان ػ نتيةتػػو الكفػػر كالطػػرد م ػز رزت ػ

تعػػاىل ري كىػػو

كس ما ,ام بو اظتال ك مز تنفيذ األمر اإلعتد ري ,اؿ

كجل

ً ًً
ً
ً
ػة يدكاٍ ى
{كإً ٍذ ,يػلٍنىػػا لل ىٍمالىً ىك ػ ٍ
ػيس أى ى
سػ ى
اسػ ي
ى
آلد ىـ فى ى
ػة يدكاٍ إالَّ إبٍلػ ى
(ُ)
ً
ً
يز} .
ىك ٍ
استى ٍكاتىػ ىر ىكىكا ىف م ىز الٍ ىكاف ًر ى
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ىػ ػػذاف النو ػ ػػاف مػ ػػز اضتسػ ػػد بقولػ ػػو

كلقػ ػػد ذكػ ػػر رسػ ػػوؿ

( اضتسد حسداف حسد فتن كحسد فل ري فريما حسػد اليفلػ فكمػا
,ال اظتال ك ح ,اؿ

{إًًٌا جا ً ػػل ًيف األىر ً ً
ػل فًي ى ػػا ىمػػز ييػ ٍف ًسػ ػ يد
ٍ
ى ه
ض ىللي ىف ػ ن ,ىػػاليواٍ أ ىىجتٍ ىعػ ي
ً
ت الػ ًٌدماء كىٍؿتػػز ني ً ً ً
ً
ً
ػت} أم
س لىػ ى
سػػاتٌ يح حبى ٍمػػد ىؾ ىكنيػ ىقػ ٌد ي
في ى ػػا ىكيى ٍسػػف ي ى ى ي ى
اجعل ذلت اطتليفػ منػا كا يقولػوا حسػدان آلدـ مػز ج ػ الفتنػ كالػرد

كاصتحود .

كاضتسػػد اللػػاا الػػذم يص ػ بػػو العاتػػد إىل الكفػػر كال ػػرؾ ف ػػو حسػػد
إبليس يف رده لى

كإاب و ز السةود آلدـ ( ليو السالـ)(ِ) .

كلتػ ػػل لنػ ػػا ىػ ػػذا اضتػ ػػديو ال ػ ػري لرسػ ػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) الكل ػ ػ مػ ػػز

االءػػكاليا ري فيتوضػػح لنػػا مػػلالن الكيفيػ الػػإ يقػػوـ ػػا األا حبسػػد
 -1الاتقرة (ّْ) .

 -2حت العقوؿ صُّٕ .
ـ  19ـ

أبنا ػػو ري كىػػو لتسػػدىم ال مػػز حيػػو الػػاتيض كدتػ زكاؿ النعمػ ري بػػل
ىو يف نفس نطاؽ حسد اليفل .
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انفصم انثاَي
 احلسذ أصم انكفر وآفة انذيٍ .
 أَىاع احلسذ .
 أسباب احلسذ .
 احلاسذ واحملسىد .
 أقساو احلسذ .

اضتسد أتل الكفر ك ف الديز
ـ  21ـ

إف اضتس ػػد ى ػػو ال ػػذم أكت ػػل إبل ػػيس إىل طريػ ػ الكف ػػر كالا ػػالؿ ري
كجعػػل ءػػيطاًن رجيمػان بعػػد أف كػػاف مػػز اظتقػرب
كابضتسػػد ليعػػز إبلػػيس ي
ءرينو ءريف مال ك را العاظت .

كاضتسد مرض مز أمراض القلوا ري كىو مػرض الػب ال متلػت منػو
إال القليل مز الناس ري بيض النظػر ػز درجاتػو اظتتفاكتػ مػز ءػلت

آللر ري كعتذا ,يل ما لال جسػد مػز حسػد ري كسػالم اصتسػد
مز ,ل اضتسد .

إف أكؿ ءػػدء يفسػػده اضتسػػد ىػػو القلػػب ري كىػػو أىػػم مػػا موجػػود يف
جسػػم اإلنسػػاف ري كفسػػاد القلػػب يفسػػد اصتسػػد ري كىػػذا ؽتػػا أكضػػحو

رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) بقولو

ػح سػلم ػا سػا ر
( يف اإلنساف ماي إذا ىد سػلم كت ٌ
اصتسػػد ري فػػإذا أسػػقم سػػقم عتػػا سػػا ر اصتسػػد كفسػػد كىػػد
القلب )(ُ) .

 -1حبار األنوار ٕ صِِٓ .
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كاضتسد ػتلو القلب دكف بقي اصتوارح ري لذلت جتػد أف ,لػب اضتاسػد
م ػػيوؿ م م ػػوـ ابلتفك ػػر يف أم ػػر امس ػػود كمرا,اتػ ػ ك ػػل س ػػكن م ػػز
سكناتو كلقد تدؽ اإلماـ الصادؽ ( ليو السالـ) حينما ,اؿ

( ال يطمعز اضتسود يف راح القلب )(ُ) .

كال كتتم اإلنتاف كاضتسد يف ,لػب كاحػد ف مػا نقياػاف ري كاظتػرمز ال
لتسد أليو لى نعم

الػإ أنعم ػا ليػو ري ك تعػاىل ,ػرف اضتسػد

ابل ػػيطاف ري فػػإبليس أكؿ مػػز حسػػد ري كىػػد معصػػيتو الػػإ أردتػػو إىل
أسفل سافل ري فقولو تعاىل

ت ًمػػز ىقتىػ ا ً ال َّ ػػي ً
اط ً }(ِ) ري ىػػو يف ,اتػػاؿ
{ك,يػػل َّر ًٌ
ا أى يػػوذي بًػ ى ٍ ى
ى
ى
ا الٍ ىفلىػػ ً  -إىل ,ولػػو  -ىكًمػػز ىء ػ ًٌػر
,ولػػو تعػػاىل {,يػ ٍػل أى يػػوذي بًػ ىػر ًٌ
ًوً
س ىد}(ّ) .
ىحاسد إ ىذا ىح ى

فاضتس ػػد م ػػز ال ػػيطاف ري كى ػػو لت ػػاكؿ أف ي ػػدف الن ػػاس للتحاس ػػد ري
إلفسادىم كانتفاء اإلنتاف مز ,لو م .

 -1حبار األنوار َٕ صِِٓ .
 -2اظترمنوف (ٕٗ) .

 -3الفل (ُ. )ٓ -
ـ  23ـ

ك,د كرد ز اإلماـ الصادؽ ( ليو السالـ) أنو ,اؿ

( يق ػػوؿ إبل ػػيس صتن ػػوده ألق ػػوا بي ػػن م اضتس ػػد كالاتي ػػد فإ م ػػا
ال رؾ )(ُ) .

يعدالف ند

كىنػاؾ الكلػ مػػز األحاديػو ال ػريف كالػػركار الػإ تركػػد لػػى أف
اضتسػػد ىػػو أتػػل الكفػػر ك فػ الػػديز ري كنقػػيض اإلنتػػاف كإليػػت بعاػان
من ا
ُ, -اؿ رسػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ( إركم كاضتسد فإف اضتسد أيكل

اضتسنا كما أتكل النار اضتطب)(ِ) .
ِ, -اؿ رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ( أال أنو ,د دا إليكم داء األمػم

مػػز ,ػػاتلكم كىػػو اضتسػػد لػػيس حبػػال ال ػػعر لكنػػو حػػال
الديز )(ّ).
ّ, -ػ ػػاؿ رسػ ػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ( ال كتتم ػ ػ اضتسػ ػػد كاإلنتػ ػػاف يف

,لب امرمء )(ْ) .
 -1الكايف ِ صِّٕ .
 -2حبار األنوار َٕ .
 -3كسا ل ال يع

ُٓ صّٖٔ .

 -4مستدرؾ الوسا ل ُِ صُٖ .
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ْ, -ػػاؿ اإلمػػاـ الاتػػا,ر ( ليػػو السػػالـ) ( ػ ة النسػػاء اضتسػػد
كاضتسد ىو اتل الكفر)(ُ) .

ٓ, -ػػاؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ ( ليػػو السػػالـ) ( ف ػ الػػديز اضتسػػد
كالعةب كالفلر )(ِ) .

ٔ -كيف رسال اإلماـ الصادؽ ( ليو السالـ) ألتحابو ,اؿ في ػا

(...كإركم أف لتسد بعاكم بعاان ري فإف الكفػر أتػلو

اضتسد )(ّ) .

أنواع اضتسد
نتكننا حصر اضتسد يف األنواع التالي

 -1الكايف ْ صٖٗ .
 -2كسا ل ال يع

ُٓ صّٓٔ .

 -3الكايف ِ صَّٔ .

ـ  25ـ

أكالن أف يتم اضتاسد زكاؿ النعمػ ػز امسػود ري كاضتصػوؿ لي ػا
ري فيك ػػوف ذل ػػت يج ػػل قت ػػو ري كيس ػػعى إلي ػػو جاى ػػدان يف كافػ ػ الوس ػػا ل
اظتتوفرة لديػو كبيػض النظػر ن ػا ري كىػذا النػوع مػز اضتسػد ىػو النػوع

اليالػػب يف اضتيسػػاد ري كلصوت ػان اظتت ػ ازت يف تػػف كاحػػدة ري كيكلػػر
ذلت يف طالا اظتناتب كاصتاه .

عنيػ ػان أف يتمػ ػ اضتاس ػػد زكاؿ ى ػػذه النعمػ ػ ري كإف كانػ ػ ال تنتق ػػل
إليو .

عللػ ػان أالٌ يتمػ ػ ال ػػلت زكاؿ النعمػ ػ ػػز ػ ػ ه ري كلك ػػز يتمػ ػ

لنفسو ملل ا ري فإف حصل لو ملل ا سكز كاسرتاح ري كإف ا لتصػل لػو

ملل ا دت زكاؿ النعم ز امسود حا يتساكر ري كال يكػوف تػاحاتو
أفال منو .

رابعػان أف لتػػب كيتمػ لنفسػػو مللمػػا نػػد ػ ه مػػز النعمػ ري فػػإف ا
لتصػػل لػػو ملل ػػا فػػال لتػػب زكاعتػػا ػػز تػػاحات ا ري كىػػذا ال أبس بػػو إف
كاف مز الػنعم الدنيويػ ري كاظتػاؿ اظتاتػاح كاصتػاه اظتاتػاح مػلالن ري كإف كػاف

مػػز الػػنعم الديني ػ كاأل مػػاؿ الطيات ػ الػػإ تػػدلل يف مرضػػاة

تعػػاىل

كػػالعلم كالعمػػل ري كػػريف تكػػوف اتػػادة أك إنفػػاؽ يف س ػاتيلو ػ كجػػل ري
ف ػػإف ذل ػػت ػتم ػػودان كي ػػدلل يف ابا الياتطػ ػ ال ػػإ جتع ػػل م ػػز اظت ػػرمز
26

منافسان ألليو اظترمز ليصل إىل الكماال الإ توتل القرا مػز

كنيل رضوانو .

ً
ت فىػ ٍليىػتىػنىافى ً
سو ىف}(ُ) .
,اؿ تعاىل { ىكًيف ىذلً ى
س ال يٍمتىػنىاف ي

لامس ػان أف يتمػ زكاؿ النعمػ مػػز اليػ ري بياػان لػػذلت ال ػػلت

اظتتػػنعم ري كىػػذا متػػريج مػػز دافػ م ػػركع ري كػػريف يكػػوف ال ػػلت ظاظتػان
يسػػتع ػػذه النعم ػ لػػى مظاظتػػو ري فيتم ػ زكاعتػػا ل ػ وح النػػاس مػػز
ءػػره ري أك يكػػوف فاسػػقان يسػػتع

ػػذه النعم ػ لػػى فسػػو,و ري فيتم ػ

زكاؿ ىذه النعم ل وح العاتاد كالاتالد مز ءره كفةوره ري كىذا لػيس

حسدان مذمومان ري إف كاف م موؿ يف ابا اضتسد .

أساتاا اضتسد
 -1اظتطفف (ِٔ) .
ـ  27ـ

ختتلػ ػ أس ػػاتاا اضتس ػػد م ػػز ء ػػلت آلل ػػر ك ,ػػد جتتمػ ػ بع ػػض ى ػػذه
األس ػ ػػاتاا أك ى ػ ػػد أبرتع ػ ػػا لتك ػ ػػوف س ػ ػػاتاتان يف اضتس ػ ػػد ري كابإلمك ػ ػػاف
تصني ىذه األساتاا إىل تنف

الصن

األكؿ كىد األساتاا الإ تكوف مز اضتاسد .

الصن

اللاا كىد األساتاا الإ تكوف مز امسود .

أما التصني

األكؿ فيقسم إىل

ُ -الع ػػداكة كالاتيا ػػاء كاضتق ػػد كيعت ػػف ى ػػذا الس ػػاتب م ػػز أء ػػد
أس ػػاتاا اضتس ػػد ري كأتػ ػػل اماس ػػدا العػ ػػداكة كأت ػػل العػ ػػداكة
الت احم لى رض كاحد مز أ راض الدنيا .
كاضتسػػد نتية ػ مػػز نتػػا م اضتقػػد كذتػػرة مػػز ذتراتػػو اظترتتات ػ ليػػو ري
ػنم ليػو ري
فإف مز لتقد لى إنساف يتم زكاؿ نعمتو كييتابػو كي ٌ
كي ػػم بػػو ظتػػا يصػػياتو مػػز الػػاتالء كاظتصػػا ب ري كييػػتم كل ػ ان إف
أتابتو نعم مز النعم .

ِ -اليطرس ػ كالتكػػف إف الػػذم يكػػوف مصػػاابن مػػا ال لتتمػػل أف
يوف ػ أحػػد أ,ران ػػو أك زمػػالءه فتصػ ػياتو نعم ػ م ػػز مػػاؿ أك ج ػػاه ري
اظتنعم ليو أف يتكف لػى اضتاسػد ري كاضتاسػد
فاضتاسد متاؼ مز ى

28

ال يطيػ ػ تك ػػفه كافتل ػػاره لي ػػو ري كبس ػػب تك ػػف ك طرسػ ػ كف ػػار
,ريش كاف حسدىم لرسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) الذم ,الوا نو

( كيػ ػ يتق ػػدـ لين ػػا ذل ػػت الي ػػالـ اليت ػػيم كنط ػػريط ل ػػو

رؤكسػػنا كؿتػػز أكػػابر ,ػػريش كرجاال ػػا ري فقػػالوا حسػػدان
{لى ٍوىال نيػ ًٌ ىؿ ىى ىذا الٍ يق ٍر يف ىلىى ىر يج ول ًٌم ىز الٍ ىق ٍريىػتىػ ٍ ً ى ًظ و
يم} .

كىػػو أف السػػاتب الػػذم كتعػػل ج ػػاؿ ىػػذه األم ػ يرفاػػوف د ػػوة
اإلماـ اظت دم ( ليو السالـ) كيكذبوف الدا د أل م لتسػدكه ري

فيقولػ ػػوف ؿتػ ػػز أكىل ابألمػ ػػر منػ ػػو كظتػ ػػاذا ال تكػ ػػوف د ػ ػػوة اإلمػ ػػاـ
اظت دم ( ليو السػالـ) ػز طريػ فػالف كفػالف كقتػا مػز ظمػاء
ىذه األم ري كذلػت لػيس بيريػب فػالر األمػ تتاتػ أكعتػا كالسػنز
جترم لى اآللريز كما جر

لى األكل .

ّ -اصت ل لقد تعرض األناتيػاء كاظترسػل كأكتػيا م (تػلوا
لػػي م أرتع ػ ) إىل اضتسػػد أكلػػر مػػز ػ ىم ظتػػا ينػػالوا مػػز من ل ػ
رفيع ػ نػػد

ػ كجػػل ري كصت ػػل النػػاس كتعةػػات م مػػز التيػػار

ى ػ ػػرالء األء ػ ػػلاص ال ػ ػػذم يعت ػ ػػفك م أءلاتػ ػ ػان ػ ػػادي ري ب ػ ػػل
يعتفك م جػديريز ابلفػوز برتاتػ الرسػال كالػوحد كالقػرا مػز
تعاىل ري لكو م يستلدموف ,ياسا م اظتاديػ الػإ تعتمػد لػى
ـ  29ـ

كلرة األمواؿ كاألتاتاع ري ؽتا يػردم إىل تكػذيات م ري كىػم حاسػديز
م ػػز فا ػػلو ري فحس ػػدكىم كأحات ػػوا زكاؿ

عت ػػم ل ػػى م ػػا وى ػػم
النعم ن م  .إذ ,الوا

{,ىاليوا ىما أىنتي ٍم إًالَّ بى ى هػر ًٌملٍػلينىػا ىكىمػا أىنػ ى ىؿ ال َّػر ٍزتز ًمػز ىء ٍػد وء
إً ٍف أىنتي ٍم إًالَّ تى ٍك ًذبيو ىف}(ُ) .

ْ -حػ ػػب السػ ػػيادة كاالنف ػ ػراد ػ ػػا إف الكل ػ ػ مػ ػػز أتػ ػػحاا
االلتصاتػ ػػا الػ ػػذيز يتمنػ ػػوف الوتػ ػػوؿ إىل اصتػ ػػاه كال ػ ػ رة ري
كلتاتوف أف نتدحوا ليل ار مز رتي الناس ري فإف ىكذا ءػلت
ل ػػو شتػ ػ أف اح ػػدان ىو تف ػػوؽ لي ػػو يف ى ػػذا االلتص ػػاص كلطػ ػ
أضواء ال رة الإ كاف يطمح عتا ري لسػاءه ذلػت كأحػب موتػو ري
أك زكاؿ النعم الإ أتاتح بيد

ٓ -قػػدة ال ػنقت

ه.

نػػدما يعػػيش اضتاسػػد كىػػو يعػػاا م ػز قػػدة

نقت ال دء أك فقدانو تردم بو ىذه اضتال إىل اضتسد ري أم أف
نتية ػ ػ ال ػ ػػعور ابلػ ػػنقت كفقػ ػػداف ال ػ ػػدء سػ ػػيةعل منػ ػػو دافع ػ ػان
لتةمي كل ,واه حوؿ ىػذا ال ػدء فيحسػده ري ألنػو طالػب ىػذا
 -1يس (ُٓ) .
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ال ػدء بقػػوة ري فمػلالن الػػذم لػػيس نػده كلػػد كيػرل ػ ق نػده
أكالد ري فإنو لتسده نتية ل عوره ابلنقت يف ,اتاؿ امسود .

كىػػذه أىػػم األسػػاتاا الر يسػػي الػػإ ختػػت اضتاسػػد ري كىنالػػت أسػػاتاا
ألرل ا,ل أقتي تركنا اطتوض في ا حتاءيان لإلفراط .

كأما الصن اللاا مز األساتاا الإ ختت امسود ري ف د كاآلج
ُ) الك ػ ػػف أف يك ػ ػػوف امس ػ ػػود متكػ ػ ػفان ل ػ ػػى اضتاس ػ ػػد كيس ػ ػػتف ه
كيستص ػػيره ري كلت ػػاكؿ الني ػػل من ػػو ري م ػػز اظترك ػػد أف ى ػػذا الفع ػػل
سيرتؾ عران كات ة يف ,لب اضتاسد ؽتا يردم إىل اضتسد .

ِ) ء ػػدة الاتل ػػل ال تك ػػوف ء ػػدة الاتل ػػل إال م ػػز كل ػػرة ال ػػنعم ري
فالاتليل ياتلػل يف إنفػاؽ مالػو حػا لػى نفسػو ك يالػو ري إف ىػذا
الاتلػػل مػػز امسػػود ري كالػػذم يالزمػػو كلػػرة الػػنعم الػػإ يف ,اتا ػ
ىذا الاتليل ري ستكوف امالن نو مر ران يف اضتسد  .ك
األساتاا األلرل .

ـ  31ـ

ذلػت مػز

اضتاسد كامسود
كاف اضتسد كما ي اؿ مز ألطر األمػراض الػإ تفتػت ابعتمػ اظتسػلم
كتردم إىل تناحره كت رذمو ري كىو مذموـ يف كاف ال ػرا السػماكي
ري كلقػػد كػػاف األناتيػػاء كاظترسػػل (تػػلوا

لػػي م أرتعػ ) يتو,ػػوف

مز اضتسد .
كلقد أنػ ؿ اظتػوىل سػاتحانو لػى رسػولنا الكػرـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) اظتعػوذت اللتػ
في مػػا االسػػتعاذة مػػز ءػػر اضتسػػد ري ك,ػػد ,ػػاؿ رسػػوؿ

( تػػلى

ليو ك لو )

( كػ ػ ػػاد الفقػ ػ ػػر اف يكػ ػ ػػوف كفػ ػ ػػران ككػ ػ ػػاد اضتسػ ػ ػػد اف ييلػ ػ ػػب

القدر )

(ُ)

 .ك,د ابتلد يوس ( ليو السالـ) حبسد ألوتو ري حيػو

,الوا

ً
صػاتى ه إً َّف أ ىىاب ىً لىًفػد
ىح ُّ
ػب إً ىىل أىبًينىػا منَّػا ىكىٍؿت يػز ي ٍ
وس ي ىكأى يلوهي أ ى
{ىيي ي
ض ػالى وؿ ُّماتً ػ و }(ِ) ري فحسػػدكه لػػى تفاػػيل األا لػػو ري كعتػػذا ,ػػاؿ
ى
ػت
يعق ػػوا ليوسػ ػ ( لي م ػػا الس ػػالـ) {,ى ػ ى
صػ ٍ
ػاؿ ىر بيػ ػ ىَّ الى تىػ ٍق ي

ُ  -الكايف ِ صَّٔ .
 -2يوس (ٖ) .

02

ت ىك ٍيػدان إً َّف ال َّ ٍػيطىا ىف لً ًإلنس ً
ػاف
ت فىػيى ًكي يدكاٍ لى ى
يرٍؤىر ىؾ ىلىى إً ٍل ىوتً ى
ى
ى يد ٌّك ُّماتً ه }(ُ) .

ل إف ألوتػػو ظلمػػوه بعػػد أف دفع ػػم اضتسػػد كأرادكا ,تلػػو ري كألقػػوه يف
اصتػػب كإف يعقػػوا ( ليػػو السػػالـ) لػػاؼ لػػى أكالده مػػز الع ػ إف
دلل ػػوا م ػػز ابا كاح ػػد ري ف ػػريمرىم أف ي ػػدللوا م ػػز أب ػػواا متفر,ػ ػ ري
كىذه ىد اضتاج الإ كان يف نفس يعقوا ( ليو السالـ) .

وىم َّمػا ىكػا ىف ييػ ٍيػ ً
{كلى َّما ىد ىلليواٍ ًم ٍز ىح ٍي ي
و أ ىىم ىريى ٍم أىبي ي
,اؿ تعاىل ى
و
ػ ٍنػ م ًمػػز ًٌ ً
اجػ ن ًيف نىػ ٍفػ ً
ػاىا
ػوا ,ى ى
اػ ى
ػس يىػ ٍع يقػ ى
اّلل مػػز ىءػ ٍػدء إًالَّ ىح ى
ى ي ٌى
كإًنَّػ ػ ػػوي لى ػ ػ ػ يذك ً ٍلػ ػ ػ وػم لًٌمػ ػ ػػا ىلَّمنىػ ػ ػػاهي كلى ػ ػ ػ ً
ػك َّز أى ٍكلى ػ ػ ػ ىػر النَّػ ػ ػ ً
ػاس الى
ٍ
ى
ى
ى
يىػ ٍعلى يمو ىف}(ِ) .
ككػػاف اضتسػػد كاالسػػتكاتار معصػػي إبلػػيس الػػإ أد إىل تكػػفه ك ػػدـ
إطا ت ػػو كتلاتيػ ػ أم ػػر الس ػػةود ري ف ػػإبليس أكؿ م ػػز حس ػػد دـ ( لي ػػو
السػػالـ) ري ككػػذلت اضتسػد كػػاف معصػػي ابػػز دـ فحسػػد ,ابيػػل ألػػاه
ىابيل فقتلو .
 -1يوس (ٓ) .

 -2يوس (ٖٔ) .
ـ  33ـ

فقد كرد ز لد بز اضتس ( ليو السػالـ) أنػو ,ػاؿ (...اضتسػد
كىد معصي ابز دـ حيو حسد ألاه فقتلو )(ُ) .
إف الارر الذم يق
يق

لى اضتاسػد ىػو أ ظػم بكلػ مػز الاػرر الػذم

لى امسػود ري فاضتسػد يػوىز القلػب كنتػرض اصتسػم ري كاضتاسػد

مي انو لفي أبدان بلقل مي اف امسود .
كاضتسد أتلو مز اصتحود بفال

تعػاىل ري فلمػا حسػد إبلػيس دـ

( ليو السالـ) أضر بنفسو ,اتل أف يار آبدـ ري ككذلت ,ابيػل نػدما
أضر بنفسو ,اتل أف يار ابيل .
حسد ىابيل ري فإنو ٌ

ك,ػػد كرد ػػز اإلمػػاـ الصػػادؽ ( ليػػو السػػالـ) ( اضتسػػد ال كتلػػب
كنتػػرض جسػػمت مػػا است ػػعر
إال ماػػرة ك يظ ػان يػػوىز ,لاتػػت ي
,لب اظترء اضتسد )(ِ) .

ككرد ػػز اإلمػػاـ الصػػادؽ ( ليػػو السػػالـ) ,ولػػو ( اضتاسػػد ياػػر
بنفسػػو ,اتػػل أف ياػػر ابمسػػود كػػإبليس أكرس حبسػػده لنفسػػو

اللعنػ كآلدـ ( ليػػو السػػالـ) االجتاتػػاء كاعتػػدل كالرف ػ إىل ػتػػل
 -1الكايف ِ صَُّ .

 -2مستدرؾ الوسا ل ُِ صُٕ .
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حقػا الع ػد كاالتػػطفاء ري فكػز ػتسػػود كال تكػز حاسػػدان ري
فإف مي اف اضتاسد أبدان لفي بلقػل ميػ اف امسػود ري كالػرزؽ

مقسػػوـ ري فمػػاذا ينف ػ اضتسػػد اضتاسػػد ري كمػػاذا ياػػر امسػػود

اضتسد ري كاضتسد أتلو مز مى القلػب كاصتحػود بفاػل

تع ػػاىل ري كقت ػػا جناح ػػاف للكف ػػر ري كابضتس ػػد ك,ػ ػ اب ػػز دـ يف

حس ػػرة األب ػػد كىل ػػت م لكػ ػان ال ينة ػػو من ػػو أب ػػدان ري كال توبػ ػ
ضتاسد ال يتي

ز األتل كإف وجل )(ُ) .

كيتات لنا مز ىػذه الركايػ ال ػريف لإلمػاـ الصػادؽ ( ليػو السػالـ) ري
إض ػػاف ظت ػػا  ,ػػدمناه ري أبف اضتس ػػد أت ػػلو م ػػز م ػػى القل ػػب كاصتح ػػود
بفال تعاىل كقتا جناحاف للكفػر ري كال توبػ للحاسػد اظتص ٌػر لػى
اضتسد اظتعتقد بو ألنو مطاتوع فيو ري كالطات ال يتي م ما وجل .

 -1مستدرؾ الوسا ل ُِ صُٖ .
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كيتةلى جحود اضتاسد لى

أر حاسدان
أسري

لى

لى نعمإ

تعاىل يف ,وؿ ال ا ر

أتدرم لى مز أساء األدا
يف حكمو
ألنت ا ترض ل ػد ما كىب

فريلػ اؾ ريب أبف زادا
كسد ليت كجوه الطل ػب
كىذا ليس معنػاه أبف اضتسػد ال يػر ر ا يػان يف امسػود ري بػل أنػو يػر ر

ابضتاس ػ ػػد ورة كابمس ػ ػػود ورة أل ػ ػػرل ري كم ػ ػػز ذل ػ ػػت يك ػ ػػوف تقس ػ ػػيم
اضتسد .

06

أ,ساـ اضتسد
ينقسػم اضتسػد يف أتػلو إىل ,سػم ر يسػي

القسػم األكؿ (اضتسػد

ال ػػداللد) كالقس ػػم الل ػػاا (اضتس ػػد اطت ػػارجد) كلك ػػل من م ػػا مر رات ػػو
اظتلتلف ز اآللر .
اضتسد الداللد إف اضتسػد الػداللد تكػوف مر راتػو دالليػ أكلػر
ؽتػػا ىػػد لارجي ػ كابلتػػا يكػوف الاػػرر اظتتػػريج مػػز ىػػذا اضتسػػد ضػػرران
كات ػ ان ري ؽتػػا يػػردم إىل تػػرؾ أ ػػره الاتػػال يف نفػػس اضتاسػػد ري فمػػلالن إف
ألػوة نػهللا

يوسػ ( ليػو السػػالـ) ,ػد حسػدكا ألػوىم ري لكػػن م ا

ير ركا ليػو مللمػا أ ػركا لػى أنفسػ م ري فكػاف التػري دالليػان ري كنػتم

من ػو فسػػاد نفوس ػ م كأت رىػػا بعػػد أف أت ػػر ,لػػو م َػػا ضػػمر مػػز
اضتسد .

اضتسػػد اطتػػارجد كيكػػوف أت ػ ه ماتاء ػران لػػى امسػػود ري فيو ,ػ بػػو
الاػػرر ري كىػػذا اضتسػػد ذك اظتػػر را اطتارجيػ نػراه ءالصػان يف حياتنػػا
اليومي ري كىو معركؼ ند الناس ري فلو مسػاتاتا ك عر متعػددة لػى

امسود .
كم ػػز اظتمك ػػز أف كتتمػ ػ ى ػػذاف القس ػػماف َر را م ػػا س ػػوي يف بع ػػض
األحياف ري فملالن ,ص ,ابيل كىابيل ري ,د ك ,اضتسد يف ,لػب ,ابيػل
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فريفس ػػده بس ػػاتب تفا ػػيل ىابي ػػل لي ػػو كإجتاتا ػػو م ػػز

ػ ػ كج ػػل

طتالف ابيو دـ ( ليو السالـ) ري كذلت ىو اضتسد الداللد .
كبع ػػد اف فس ػػد ,لات ػػو كا يصػ ػ ٌدؽ أابه دـ ( لي ػػو الس ػػالـ) أبف ى ػػذا
األمر ىو مز

تعاىل ري فكػاف تقػدا القػرابف الػذم أبمػره سػاتحانو

كد تتم اضتة لى ,ابيػل ري ك نػدما تقاتػل

ػ كجػل ,ػرابف ىابيػل

كا يتقاتػػل ,ػػرابف ,ابيػػل ري اػػب ,ابيػػل كعر ع رتػػو فدفعتػػو نفسػػو
االمارة ابلسوء بعد اف ركات ا اضتسد ريدفعتو اىل ,تل اليو .

,اؿ تعاىل {فىطىَّو ٍ لىػو نىػ ٍفسػو ,ىػ ٍت ً
ىتػاتى ىح ًم ىػز
ػل أىلي ًػو فىػ ىقتىػلىػوي فىري ٍ
ى ي يي ى
ٍ ً
يز} كذلػػت أ,صػػى حػػاال اضتسػػد ري ف نػػا ,ػػد ك ,ػ اضتسػػد
اطتىاس ػ ًر ى
اطتارجد أبءد مر راتو بقتل االخ ألاه .
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انفصم انثبنث
 حقٍقة احلسذ ػهًٍبً .
 جؼشٌف انطبقة .
 أٌَاع انؼذسبت .
 يشاحم ػًهٍة احلسذ .
 احلسذ ثذًٌ سؤٌة احملسٌد .
 يب صحة يب ٌسحخذية اننبس نهٌقبٌة يٍ احلسذ ؟
 فًٍٍ ٌكثش احلسذ .
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حقيق اضتسد لميان

تتم ملي اضتسد مز لالؿ جتمي االنسػاف (اضتاسػد) لكػل طا,اتػو ري

كمػز ل توجي ػا ضػد اطتصػم (امسػػود) ري كتعتمػد ىػذه العمليػ لػػى
,وة الطا ,اظتتوفرة ند اضتاسد .
فاضتسد ينتم مػز لػرك ىػذه الطا,ػ لػى ءػكل اءػع مػز العػ اىل
اعتػػدؼ ري كذلػػت بعػػد اف ي ػػتم جتمي ػ الطا ,ػ م ػػز كاف ػ اؿتػػاء اصتس ػػم
كيقػػوـ الػػدماغ اباليعػػاز اىل ا اػػاء اصتسػػم لػػدف الطا ,ػ كخت ين ػػا يف
دس الع ري فيقوـ الدماغ بتحديد اعتدؼ يف جسػم اطتصػم كضػاتط
اظتسارا ري كمز ل تسديد الرمي بتوجيو ىذه األءع ؿتو اطتصم .
كال نتكز إطالؽ ىذه االءع إال ف العدس الإ جتمع ا مػز جانػب
كتقػػذف ا مػػز اصتانػػب اآللػػر ري كىػػد العدس ػ الالم ػ الػػإ يف الع ػ ري
لذلت فإف رسػوؿ

(تػلى

ليػو كالػو كسػلم) كػاف ير,ػد اضتسػز

كاضتس ( لي ما السالـ) بقولو

المػ كمػز
( أ يذكما مز ءر السام كاعتام كمز ءػركل ػ ٌ
ءر حاسد اذا حسد. )ُ()...
 -1الكايف ِ صٔٗٓ .
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كاليريب اف احد العلماء ذكر أبف ,ولو (تلى

ليو كألو كسلم )

الم ) ىد ألجل السة جاىالن القا دة العلمي الإ اطلق ا
(
ٌ
ليو كالو كسلم) ,اتل ال كاربعما اـ ري
(تلى
رسوؿ
كالإ يركد في ا أبف

الم .
اضتاسد في ا دس ٌ

تعري الطا,
الطا ,ػ ىػػد لل ػ

الػػذم يكػػوف لفػػد اصتسػػم ظػػاىر اال ػػر يتحػػرؾ

بسر تفوؽ سر اظتادة كال تقارف ا ري كتتحػرؾ يف موجػا ختتلػ
يف اطواعتا كسػعا ا ك,و ػا ري ككلمػا التلفػ كاحػدة اك اكلػر مػز ىػذه
اطتصا ت اللالس التل ا ر الطا ,كاحسسنا ا ب كل ؼتتل .

أنواع العدسا
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العدس ,طع مز ال جا ( أك مز مادة ءفاف ألرل ) ذا تكور
يف أحد سطحي ا أك كلي ما حتدس انكساران يف األءع السا,ط لى
أحد كج ي ا  .كتستلدـ العدس امدب لتةمي األءع الاو ي
كالعدس اظتقعرة لتفري األءع الاو ي .
ند نفوذ أءع الاوء إىل ال جا تنحد ؿتو اطتط العمودم
( ابلنسات لسطح ال جا ) ري كىد تنحد بعيدان ز اطتط العمودم
ند لركج ا منو  .كيعتمد اظتسار الفعلد ف العدس ( إف كاف ظتٌان

أك تفريقان ) لى ءكل ا .
كنو ا العدستاف الر يسيتاف قتا العدسا

امدب (الالم ) كىد

أشتت يف كسط ا من ا يف أطراف ا ري كالعدسا

اظتقعرة (اظت تت )

كىد أشتت يف أطراف ا من ا يف كسط ا .
إذا سقط

ح م مز األءع الاو ي اظتتوازي

لى دس ػتدب

(الم ) فإ ا جتم يف نقط ىد بررة العدس امدب  .أما إذا سقط
ىذه اضت م

لى دس مقعرة (م تتو) فإ ا تفرؽ كما لو أ ا

تادرة ز بررة تقديري  .كيف كال اضتالت تسمى اظتساف ب مرك
العدس كالاتررة الاتعد الاتررم .
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تستلدـ العدس امدب كعدس مكفة  .فإذا كض جسم ب
العدس كبرر ا يرل الناظر مز اصت األلرل للعدس تورة مكفة
للةسم لى بعد ي يد ز بعد اصتسم الفعلد ن ا .
كلتحديد مو ,الصورة مز العدس ترسم ؼتططا
استلدم

أءع كالإ

يف اظترار اظتقوس كتورىا .فكل ءعاع مواز مور

العدس ينكسر ليمر ابلاتررة ( أك لياتدك كرينو مر ابلاتررة التقديري )ري
أما ال عاع اظتار يف مرك العدس فال يي اجتاىو .
كحتوم الع الات ري

دس ػتدب (الم ) تتكي

لتةم األءع

الواردة ري ف الاتربر ري لى ءاتكي الع .

إف العدسػ الالمػ ىػػد ج ػػاز زجػػاجد لديػػو كج ػػافري كػ وػل مػػريلوذ مػػز
سطح كرة معرف مز لالؿ نص ,طرىا.

كمز م ار العدس الالم أ ا جتم األءع اظتوازيػ السػا,ط لي ػا يف
نقط كاحدة تسمى الاتررة كبعدىا ز العدس يسمى الاتعد الاتررم .
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نػػدما ناػ مصػػدر ضػػوء نقطػػد أمػػاـ العدسػ جتمػ العدسػ األءػػع
السا,ط لي ا مز اظتصدر يف نقط كاحدة تسمى الصورة.

إذان فاضتاسد لديو العدس الالم يف ينو ري كالإ يقوـ في ا بتل يز
تلت الطا ,الإ ,اـ بتةميع ا مز كاف اؿتاء جسمو ابتداءان كابلتا

44

,ذف ا أبجتاه اعتدؼ اظتطلوا اتابتو ري كلذلت جتد يف بعض اضتاال
ءاتو الع مرسوم يف جسم امسود .
كنتكننا ت اتيو

اضتاسد كالعدس امدب (الالم ) الإ تعرض ا

لل مس فتقوـ جبم أءع ال مس مز ج

كمز اصت

األلرل

تقوـ حبرؽ الور ,حيو اف ىذه األءع ختر مز اصتانب اآللر مز
العدس مز نقط كاحدة من ا ري فتحرؽ الور ,ري كىذا ل دتليل
لعملي اضتسد ك

اضتاسد .

مراحل ملي اضتسد
ت رتؾ رتي ا ااء كلالر جسم اضتاسد يف ملي اضتسد الإ
نتكننا حتديدىا ابظتراحل التالي
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اظترحل األكىل
اظتعلوما

كتسمى ىذه اظترحل مرحل التقصد كرت

ز اعتدؼ ري ل ل ف ىذه اظتعلوما يف الدماغ .

اظترحل اللاني

بعد اف يقوـ الدماغ إبختاذ القرار ييرسل إيعازاتو اىل

رتي ا ااء اصتسم ضتل ا لى رت الطا ,كارساعتا اىل العدس
الالم ( الع ) كىذه ىد اظترحل اللاني .

اظترحل اللالل

يقوـ الدماغ بتحديد اظتسارا كضاتط اعتدؼ م

استحاار كاف اظتعلوما اظتيل كن ز اعتدؼ.

اظترحل الرابع

كىد مرحل الرت,ب كاالستعداد لارا اعتدؼ ري

فعند رؤي اعتدؼ يقوـ الدماغ اباليعاز السري للع ري لتريلذ دكرىا
يف ملي االطالؽ ؿتو اعتدؼ .
(الحظ االءكاؿ التوضيحي مز ُػْ كالإ تات ىذه اظتراحل) .
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اضتسد بدكف رؤي امسود
مز اظتمكز جدان اف تتم ملي اضتسد دكف رؤي امسود ري كاياان
يكوف مر ران كفعاالن ري كلكز يتطلب مز اضتاسد حتميل ,وا طا,
كامل يف اؿتاء اصتسم ري فيقوـ الدماغ بتة ي اظتعلوما

ز

الوت ري كيكوف نظاـ ملو كعمل الرادار .
كدالل لى ذلت ما يقوـ بو اإلنساف مز تناترا كتو,عا مستقاتلي
بعد ,راءة اظتاضد كاضتاضر ري فيقوـ الدماغ بت ييل املد التنص
كاالستقاتاؿ ري صتم اظتعلوما الكافي ز امسود ري ل يلتدد اضتاسد
مسارا

االطالؽ كة از الكوماتيوتر مز لالؿ التصور الذى ري

فيحار ما حصل ليو مز معلوما

يف ال اء الذىني للدماغ ري

ل يستحار ال دء اظتوتوؼ لو ري ل يسدد رميتو ز طري (رادار
الدماغ) كال حاج لرؤي اعتدؼ ب كل ماتاءر .
كىذه الطريق مر رة ءري ا ءريف الطريق اظتعتادة الإ تتم ز طري
الرؤي اظتاتاءرة ري كلكن ا يف ذا

الو,

اكلر مز حسد الرؤي ري فحسد الوت

تتساتب يف اج اد اضتاسد
كما ذكرً لتتا اىل ملي

استنفار كحتميل لطا,ا كامن ري لكد يصل اضتاسد اىل مرحل ,ذؼ
األءع ؿتو اعتدؼ اظتوتوؼ .
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كىذا األمر موجود يف التكنلوجيا اضتديل ري فكل مز االسلح
اللي ري تقوـ بقذؼ اءعت ا ز بيعد دكف حتق
ز طري

كيتم استقاء ىذه اظتعلوما

ملي الرؤي اظتاتاءرة
غتسا

االستقاتاؿ

كالتنص ري ككذلت يكوف التحكم ا ف الرادار ز بيعد .
ك ات

ند انت اء ملي اضتسد ري اف االنساف اضتاسد يتعب كل ان ري

كىذا دالل

لى لرك الطا ,مز اصتسمريفريستلرا الطا ,اك

االءع يردم اىل التعب ري بل اف استمراري لرك الطا ,أبستمراري
اضتسد يردم اىل الوىز كاظترض .

فقد كرد ز االماـ الصادؽ ( ليو السالـ) انو ,اؿ (تح
( )

اصتسد مز ,ل اضتسد ) ُ .

ك ز أم اظترمن ( ليو السالـ) ,ولو ( هلل در اضتسد ما

ا دلو بدأ بصاحاتو فقتلو ) .

كأبمكانت الد القارلء مراجع الركار السابق الإ ذكرًىا نفان
كالإ تات الارر الكات الذم يق لى اضتاسد .كي مل ىذا
الكالـ اتحاا اطتوارؽ الذم يقوموف ذه اال ماؿ ف طا,ا م ري
 -1كسا ل ال يع

ُٓ صّٕٔ .
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اظترضي الستمراري فقدا م لتلت

فتحصل لي م نفس التا ا
الطا,ا .

ما تح ما يستلدمو الناس للو,اي مز اضتسد؟
ىنالت الكل مز االمور الإ يستلدم ا الناس للو,اي مز اضتسد
,د توار ا الناس مز دكف معرف ماىي ىذه االمور اك فا د ا
اضتقيقي اك دـ فا د ا ري كابلتا

دـ اإلظتاـ حبقيقت ا العلمي ري

كىد كالتا

ُ ( -سز الذ ب ) اف الكل مز الناس يستلدموف سز الذ ب
ديدة ألرل

للو,اي مز اضتسد ري ككذلت ييستلدـ إلستلداما
لسنا بصدد منا ,ت ا ري كأيج استلداـ سز الذ ب ك,ا للحسد ري
لكوف اضتسد تف حيواني اكلر ؽتا ىد ناتاتي ري فاضتيواً تتحاسد
فيما بين ا ري بينما الناتاو ال لتسد بعا ا بعاان ري ىذا مز جانب ري
كمز جانب لر فاف اللحوـ حاكي لى نسات الي مز اضتديد ري

كنرتا اضتديد عتا مدللي ماتاءرة ب
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اضتةاا ك,وة الاتصر .

نت
,اؿ تعاىل {لىىق ٍد يكن ى ًيف ى ٍفلى و ًٌم ٍز ىى ىذا فى ىك ى ٍفنىا ى ى
ص ير ىؾ الٍيىػ ٍوىـ ىح ًدي هد}(ُ) .
ً طى ى
اءؾ فىػاتى ى
فعندما تتةم نرتا

اضتديد ز طري اللحوـ تستقر يف القلب ري

ك ندىا يقوـ إبفراز طا ,الي تتوزع اىل أ ااء اصتسم ري كتكوف لو
رؤي ع,ات ري كالذ ب ال أيكل اللحم ري كمللما يستلدـ سم العقرا
لقاحان ماادان للد العقرا ري فإف سز الذ ب الذم يالمس اللحم

أكلر مز أم ج ء لر ري كونو حاكرن لكمي كات ة مز نرتا اضتديد

ري لذا فإنو يقوـ بصد أءع اضتاسد ري كابلتا لتوؿ بين ا كب الرتاؽ

جسم امسود .
ِ -استلداـ اللوف االزرؽ كالسما د يف القال د كاطتواتيم ك ىا
للو,اي مز اضتسد  .إف ىذيز اللون عتا مي ة لات ك ال ,مرتابط
بػ ( زر ,السماء ) .
لى كس أءع

ك,د ات لميان اف ىذيز اللون عتما القابلي
اضتسد اىل االجتاه اآللر ري لذلت كرد ز أ م اعتدل ( لي م
السالـ) استلداـ اآلي القر ني التالي للو,اي مز اضتسد

 -1ؽ (ِِ) .
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ض كا ٍلتًالى ً
,اؿ كجل {إً َّف ًيف ىل ٍل ً َّ ً
ؼ
الس ىم ىاكا ىكاأل ٍىر ً ى
ً َّ
ً
َّ
َّاس ىكىما
الل ٍي ًل ىكالنَّػ ى ا ًر ىكالٍ يفلٍت ال ًإ ىجتٍ ًرم ًيف الٍاتى ٍح ًر َىا يىن ىف ي الن ى
أىن ىؿ ٌ ً
السم ًاء ًمز َّماء فىري ً
ض بىػ ٍع ىد ىم ٍوًىا ىكبى َّ
و
األر ى
ٍ
ى
ىحيىا بًو ٍ
اّللي م ىز َّ ى
ً
اا الٍم ً
الس ىح ً
ص ًري ً ًٌ
الرىر ًح ىك َّ
فًي ى ا مز يك ًٌل ىد بَّو ىكتى ٍ
س ٌل ًر بىػ ٍ ى
يى
الس ىماء ىكاأل ٍىر ً
آلر و لًٌىق ٍووـ يىػ ٍع ًقليو ىف}(ُ) .
َّ
ض ى

كجل الإ ذكر في ا السماء

لكو ا اآلي الوحيدة يف كتاا

ال مرا ري كبذلت تكوف ىذه اآلي حاكي لى ءدء ركحد مز
السماء متتل

ز بقي اآلر االلرل ري ألف أتل الفيض كالطا,

ىد مز السماء كفيض السماء يطيد بنوره لى كل الطا,ا
األلرل .

ّ -استلداـ الػ ( سات يوف ) اف ىذه القطع اضتةري الإ الاتان
ما تصن مز ( اصتت ) اك ه كالإ تكوف يمطالة ابللوف السما د
عتا نفس القابلي لى تد أءع اضتاسد ري بل نتكن ا ت تي االءع

اىل ساتع اجتاىا .

 -1الاتقرة (ُْٔ) .
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ْ -حذكة اضتصاف مز ال ا أياان ند الناس استلدام م
ضتذكة اضتصاف ضد اضتسد ري كحذكة اضتصاف حتتوم لى غتاؿ
ميناطيسد ,ادر لى تفري الطا ,اظتناتعل مز

اضتاسد ري لذلت

فاف ىذه االستلداما أتج ذتارىا .
كمز األمور اظت م الإ تر ر ابضتاسد ري كتفقده ,درتو اآلني

لى

اضتسد ري ىد تعرياو للمفاجرية ري ف ذه اظتفاجرية جتعل طا,تو
اظتتةمع تت ت كتتفرؽ بعد اف ,اـ بتةميع ا ك يئت ا استعدادان
لتسديد الرمي ري فال يستطي حين ا اف لتسد ألنو لتتا اىل ك,
لر كد يستطي القياـ بتةمي طا,تو مرة الرل .

فيمز يكلر اضتسد
الواحدري لكوف

يظ ر اضتسد كيتكا ر الاتان ب اتحاا الصن
التساب كالتنافس لى أءده فيما بين م ري كاضتسد كما ذكرً يعتمد
لى الطا ,اظتتريتي مز االنساف .
ك,د دل

األحاديو كالركار

ال ريف

لى اءت ار اضتسد ب

العلماء ري لكو م نتتلكوف طا ,الي نتكز توضيف ا يف اضتسد ك
اضتسد ري كىذا اضتسد ًتم مز الي ة كالتياير فيما بين م لى
04

اضتاوة كاظتناتب ري كاالنفراد بكلرة رت االتاتاع كاظتريديز عتم ري
فتةدىم يستلدموف اسلوابن تسقيطيان فيما بين م ألجل إ,ناع اظتقابل
أبف ال لت اظتنافس ىو دكف مستول ال لت ( اضتاسد ) ري كىو

أفال منو بكل ري فقد كرد يف اضتديو ز ابز اتاس ,ولو

( لذكا العلم حيو كجددتوه كال تقاتلوا ا,واؿ الفق اء
بعا م يف بعض ري فإ م يتيايركف كما تتياير التيوس يف
ال ريات )(ُ) .
ك,د ,اؿ رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

( ست يدللوف النار ,اتل اضتساا بست ري ,يل ر رسوؿ

مز ىم ؟ ,اؿ االمراء ابصتور كالعرا ابلعصاتي كالدىا,
ابلكف كالتةار ابطتيان كاىل الرستاؽ ابصت ال كالعلماء
ابضتسد )(ِ) .
اطفي ,وي ري

كيكلر اضتسد اياان ند النساء أل ز نتتلكز طا,
جتعل ز ءديدا اضتسد ري فعز جابر ز ايب جعفر ( ليو السالـ)
 -1مني اظتريد صِّّ .
 -2مني اظتريد صِّْ .
ـ  55ـ

انو ,اؿ (

ة النساء اضتسد كاضتسد ىو أتل الكفر  .اف

النساء اذا رف انب كاذا انب كفرف اال اظتسلما
من ز )(ُ) .
ككما ذكرً سلفان اف الذم ي عر ابلنقت يف جانب مز اصتوانب
تتكوف لديو طا ,ركحي الي نتية لذلت .

 -1الكايف ْ صٖٗ .
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انفصم انشاثغ
 يٌقف انؼهى احلذٌث .
 ثؼض انحجبسة انؼهًٍة .

ـ  57ـ

مو ,العلم اضتديو
اتفق

رؤي العلماء لى دتيي أربع أساسا للوجود ىد متدالل

دتامان يف بعا ا الاتعض ري كىذه االساسا
كاضتياة كالنفس .

ىد

الطا ,كاظتادة

ك,د لصت الفكر االنساا لكل من ا لمان يقوـ بكل فرك و
اظتلتلف لى الاتحو يف كل أساس ري فكاف لم الفي رء للاتحو يف
الطا ,ري ك لم الكيمياء للاتحو يف اظتادة ري ك لم األحياء للاتحو يف
اضتياة ري ك لم النفس للاتحو يف النفس ري ل أدرؾ العقل الات رم
كمز ل العلم التةريهللا اف ىناؾ ال ,كتدالل ب ىذه االساسيا
االربع ,د ف ن ا العلماء َعابر االتصاؿ ري ك,د لصصوا لكل
معف من ا لمان ياتحو في ا ري كجاء اكت اؼ ىذه اظتعابر أبزمن
متدرج م تدر اكت اؼ ىذه األساسيا .
فقد بدأ العلماء إبكت اؼ العلم اظتع َعف الطا ,كاظتادة كاظتسمى
ابلكيمياء الفي يقي ري ل العلم اظتع َعف اظتادة كاضتياة كاظتسمى
ابلكيمياء اضتيوي ري ل العلم اظتع َعف اضتياة كالنفس كاظتسمى بعلم
النفس العصهللا أك لم األ صاا .
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كتوتل الاتاحلوف اىل كجود ال ,ب النفس كالطا ,ري كاف النفس
لصيق ابلطا ,كما ىد لصيق ابضتياة ري كألقتي ىذا االكت اؼ ن ري
لم جديد ياتحو يف اظتعف ب

الطا,

كالنفس شتد

( سيكوتركنكس ) .
كإكت فوا اف للطا ,ذا

االطواؿ اظتوجي أت ا

لى االجساـ

اضتي ري كلات االنساف ري كىذا التا ال ينعكس لى الع اع ة
للرؤي الاو ي فقط بل ك لى ج ازه العصهللا ام .
ك,د ,اؿ ( يورم لولودكؼ ) كىو الصا د كظا

اصت از

الفسيولوجد العصهللا حتيط جبسم االنساف أنواع ءا مز االءعاع
الك ركميناطيسد اال أف األ ر الذم ,د ترتكو تلت اظتوجا النابا
لى كياف اضتيواً ليس مف ومان ف مان كافيان ري كاىل جانب ىذه
التري ا اطتارجي ؾتد اف اصتسم يولد غتاالتو الك ركميناطيسي
الداللي بو ري كال يصل لمنا اال اىل القليل ز معرف كيفي تفا ل
ىذه اعاال .
بدأ العلماء يعيدكف حسااب م للتف م الصحيح للعمليا

اضتيوي

الإ ا تكز الكيمياء كحدىا كافي لتفس ىا ري ملل انتقاؿ الناتاا
العصاتي بسر

كتاتايز أءد بكل مز غترد االنتقاؿ مز لالؿ
ـ  59ـ

اظتوتال كملل انقاتاض العاال كانقساـ اطتلي ري كأل ان ( ملي
التفك ) .
ك,د أمكز عتم ند انقساـ اطتلي اضتيواني رتد اناتعاس فوتوً
مز الاوء ند اظتر د كمز االءع فوؽ الاتنفسةي ري ككذلت دتكنوا
رتد موجا

فوؽ الصوتي ترددىا ما ب

مليوف كَُ مليوف

ذبذب يف اللاني ري ككذلت أمكز رتد موجا فوؽ توتي تصدر ري
ك ندىا تتي اصت يئا
اظتط ري كما لو كن تطات

الفكتيني الكات ة مز ءكل ا ابلايط اك
لاتو مز الصفيح .

كاستطاع العلماء الوتوؿ اىل فت ءفرة لتتاب الطا ,الصادرة مز
اظتخ ألج اء اصت از العصهللا حتركو بناءان لى معلوم لدل ال لت
اظتلتف ري يتحرؾ لى أساس ا ري ل ,ط ىذا اصت ء دتامان كفصلو
ز منطق ألذ اظتعلوما

مز اظتخ ري ك رض ىذا اصت ء مز اصت از

العصهللا لنفس ال فرة مز الطا ,الإ

التوتل الي ا (كالإ أمكز

إحدا ا بطريق حيوي ) فري طي نفس االستةاب ككري ا تدر
نفس اظتخ مز ذا مرك اظتعلوما .
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ز

ل أ ات العاا ( أر ر كوسلر ) انو نتكز نقل اظتعلوما كالصور ز
طري اصتلد لو أمكز حتويل ا اىل ءفرة طا ,تنتقل يف أطراؼ
اال صاا اىل اظتخ .

بعض التةارا العلمي
جذب

مز مراك

ىذه الظواىر كنتا ة ا اظتستحصل الكل

الاتحوس يف العاا كدفعت م اىل تات ىذا اظتوضوع كتكلي
حولو كالقياـ باتعض التةارا اظتل ة الإ توتل

الاتحو

اىل معلوما

اي يف االقتي ري كمز ىذه التةارا

التةرب األكىل

,اـ الدكتور ( ى كءد موتورما ) كىو اا رابا يف لم كظا
األ ااء ككذلت متلصت يف غتاؿ لم النفس ري كىو مدير مع د
لم النفس الدي بطوكيو ري فقد ,اـ ىذا العاا جبم

دة اءلاص

ؼتتلف يف الطاتاع كالعادا أجرل لي م دة جتارا .
فقد ميٌ ى كءد ب ال لت اظتادم الذم ليس لديو ,درة طا,ي
ادم شتاه ( ال لت النفسد ) كىو الذم نتتلت
كءلت
,درة طا,ي نفسي داللي ري فوجد اف ( ال لت النفسد ) نتكنو
التحكم يف بعض كظا

ال إداري للة از العصهللا ري ملل سر
ـ  61ـ

ضراب

القلب كسر

التنفس ري كبعا م استطاع اف يو,

ضراب ,لاتو ظتدة ستس واف .
كدتكز ىذا العاا مز رتد كتسةيل بعض مر را

ز كظا

ا ااء ىرالء االءلاص ري مقارن ابالءلاص العادي حيو ظ ر
التالؼ يف معدؿ تدف الاتالزما كسر التنفس كاظتقاكم اصت دي
الك ربي للةلد ب ءلت ادم كءلت نفسد .
ل دتكز ىذا العاا مز مالحظ ما نتكز اف ينتاا ال لت العادم
مز أت

الرتكي العقلد مز ال لت النفسد ليو ري فوجد اف

الرتكي العقلد مز ال لت النفسد لى ءلت ادم يساتب لو
للالن يف اظتقاييس اللال الإ ,اس ا ري كىد معدؿ تدف الاتالزما
كسر التنفس كاظتقاكم اصت دي الك ربي للةلد .
ك,د استطاع اف يصمم اج ة د,يق لقياس الطا ,فري ات

اف ىناؾ

اناتعاس للطا ,مز جسد ال لت النفسد ري كىد الإ تساتب
التري

لى ال لت العادم كا ا تناتعو مز بررا

شتاىا

( ءاكرا ) )  ( CHAKRAتوجد لى امتداد اضتاتل ال وكد
م امور الطو لإلنساف ري كاف أءدىا ن اطان ىد الاتررة اظتوجودة
ب العين كالإ تقابل دتامان اليدة النلامي فيو .
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تورة حقيق تات اناتعاس الطا ,مز جسم اإلنساف تور بواسط
أحد أج ة ,ياسس الطا,
ـ  63ـ

كطتت ى كءد موتورما معلوماتو لى النحو التا
,ادريز لى بعو ىذه الطا. ,

ُ -االءلاص العاديوف

ِ -االءلاص اظتمي كف نتكن م ايقاظ االناتعاس ز طري الرتكي
مستقرة .

اك ا ناء ما تنتا م مز حاال نفسي

ّ -ا,ول نقاط يف ( ال اكرا ) ىد الاتررة الإ لى اصتات

ب

العين .
ْ -التا

لى االءلاص يظ ر كاضحان .

اف ىناؾ أفرادان ,ال ل يتمي كف بوجود بررا ن ط إلناتعاس الطا,

فإذا تحب ذلت اف كاف ىرالء االءلاص منطويز لى انفس م

كل م التريمل فيما ند

ىم مز النعم ري كل م التريا النفسد لى

دـ كجود ملل ىذه النعم لدي م ري ن ط

ندىم ىذه الاتررا ري

كلات بررة ما ب العين .
كأتاتح ال لت مز ىرالء ءلصان نفسيان لى حد تعات ى كءد
اك ءلصان حاسدان لى حد تعات اضتديو الناتوم ال ري ري فإذا

حترك نفس ىذا ال لت اضتاسد جتاه ءلت ذك نعم كاستكلرىا
ليو تدر اناتعاع
العين كأ ر

مز الطا ,ذا

ءفرة لات مز الاتررة ب

لى ال لت امسود فريفسد
64

ػتل تواتل الطا,

يف ج ازه العصهللا اك

ه ري فيصاحب ذلت للل يردم اىل مرض

أك أا أك فساد اك ضع اك
كىذا ىو مف وـ الع
اظتعصومي ال ريف .

ذلت .

دتامان كما تور ا االحاديو كالركار

يظ ر يف الصورة مراك الطا ,لى امتداد اضتاتل ال وكد كالإ
أءدىا ن اطان ىد الاتررة اظتوجودة ب العين
ـ  65ـ

التةرب اللاني
تعتف ىذه التةرب مز التةارا اليريات الإ برىن

لى ,درة

الرتاؽ اظتادة ابلنفس مز لالؿ الطا ,الإ تناتعو مز تاحب
تلت القدرا ري كىذه القدرا امتلك ا ال اا ( ما يومانين ) مز
,ري لينتوف ,را مدين كامفد .
كالسكاك كتي ءكل ا َةرد

فقد كاف إبستطا تو طوم اظتال

النظر ري ككاف ينظر اىل قارا السا

فيو,ف ا ز اضترك ري

كيستطي ايقاؼ التيار الك راب د ري ك ات

يف

سررف الدـ يف االك ي كال راي

,درتو لى التري

ككذلت التري

لى مرض

السرطاف .

التةرب اللالل
اما ىذه التةرب ف د ال تقل راب ز سابقت ا ري كىد التةرب الإ
اجري

لى ( نيليا ميلالوفا ) الإ كاف إبستطا ت ا كَةرد النظر

مز لى بعد ست ا,داـ اف تفصل بياض الاتيا

ز تفارىا

مستلدم يف ذلت مقدر ا اطتات جدان يف حتريت االجساـ اظتادي
ز بيعد ري كدكف اف تقر ا .
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ك,د اجري ىذه التةرب كسط ح د مز العلماء جبامع لينةراد ري
كإبستلداـ

ال

التصوير لتسةيل اضتدس ضتظ

بلحظ

كإبستعماؿ العديد مز األج ة الإ تقيس الايط كالناتض كانواع
االءعا ا الإ تسود اظتخ ا ناء التةرب .
ك,د ؾتح
نص

سا

السيدة نيليا يف فصل تفار الاتيا ز بياض ا لالؿ
ري ك,د ك ف

اظتالحظ كاج ة القياس لىةسد

السيدة نيليا بعد إدتاـ التةرب ز االمور التالي
ُ .ن اط

منتظم يف القلب م زردة الناتض ( َِْ ) .

ِ .ارتفاع ءديد يف نسات السكر .
ّ .فقد رطل مز كز ا .
ْ .لرج مز التةرب تعاا مز الاع ب كل اـ .
ٓ .اتيات َا ي اتو فقداف الاتصر اظتر. ,
ٔ .تعاا مز الـ ءديدة يف االطراؼ .
ٕ .فقد ,در ا لى التذكؽ .
ٖ .ظل لعدة ارـ بعد التةرب
كذلت لكو ا فقد

طا,

,ادرة لى النوـ .

الي مز جسدىا ري فكان

النتية

حصوؿ ىذا االرابؾ يف مل ا ااء اصتسم للسيدة ( نيليا ) .
ـ  67ـ

كىذا ما أكدتو االحاديو كالركار

ال ريف الإ بين

الفادح الذم ينتم مز لرك ىذه الطا ,مز الع ري ككي
اضتاسد يوىز ,لاتو كنترض جسمو .
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الارر
اف

انفصم اخلبيس
 يؼبجلة احلبسذ ًاحملسٌد .
 ينبقشة ػهًٍة ذلزا احلذٌث .
 أىم انفضم ىى احملسٌدًٌ .

ـ  69ـ

معاصت اضتاسد كامسود
ذكرً ابتداءان تاتايز انواع اضتسد كالتالؼ درجاتو ري كمز لالؿ ىذا

التاتايز متتل

اضتيساد بعا م ز الاتعض اآللر ري ف نالت حاال

ءديدة يصل ا بعض اضتيساد فال ينف مع م ءيئان ألف اضتسد ,د
تطات يف ,لو م ك عش يف نفوس م كأم اظترمن ( ليو السالـ)
يقوؿ

( اضتسد نتي االنتاف يف القلب كما نتي

اظتاء الللم )(ُ) .

كال كتتم االنتاف م الكفر يف مكاف كاحد ري أما الذم ال زاؿ يف
بداي االمر نتكز الجو إبذف

فاللةوء اىل

تعاىل القادر لى كل ءدء ري

كالتوسل بو كالتوب لى ما ,اـ بو مز حسد كأذل
كجل ري كذلت

ساتاتو للناس ري فمز اظتمكز اف يستةيب لو اظتوىل

بعد أف ين ع رتي ما يف ,لاتو مز ل كحقد لى الناس .
ك,د كرد ز أ م اعتدل ( لي م السالـ) يف معاصت اضتاسد
( أف نتدد اضتاسد كييصلد ليو تالة اصتنازة ) .

فإف عتذا االمر مدللي م م يف إضعاؼ الطا ,اظتت ية يف جسمو

كتقليل ا اىل ادىن مستور ا ري ف نالت عر ركحي
 -1مستدرؾ الوسا ل ُِ صُٖ .
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ديدة يف تالة

اصتنازة ترتك ا لى جسد اضتاسد ري كابلتا

إضعاؼ اعاؿ

اظتيناطيسد لديو ري كتقليل إناتعاس األءع ري كم تكرار ىذه الطريق
يتم معاصت اضتاسد كتقليل عره اظترذي اىل أدىن حد .
أما معاصت امسود فتكوف سل جسد اضتاسد ابظتاء كامرار اظتاء
لى أءد اظتناط الإ تتةم في ا طا,تو ري كمز ل سل جسد
امسود ذا اظتاء ري كابلتا ءفاء امسود مز ضرر اضتسد الذم
يصياتو .
فقد كرد يف اضتديو ز دمحم بز أيب إمام بز س ل بز حني

انو

شت أابه يقوؿ (ا تسل أيب س ل بز حني ابطترار فن ع جات
كان

ليو ك امر بز ربيع ينظر اليو ري ككاف س ل ءديد

الاتياض حسز اصتلد ري فقاؿ امر ما رأي كاليوـ كال جلد

ؼتاترية ذراء ري فو ت س ل مكانو ري كاءتد ك كو ري فريلف
رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) بو كو .

فقيل لو ما يرف رأسو ري ككاف ,د اكتتب يف جيش ري فقالوا
لو ىو

را ح معت ر رسوؿ

فقاؿ ىل تت موف لو أحدان ؟
ـ  71ـ

ري ك ما يرف رأسو .

امر بز ربيع ري فد اه رسوؿ

فقالوا

كسلم) فتييظ ليو ك,اؿ
برك

(تلى

ليو ك لو

الـ يقتل أحدكم ألاه ؟ أال

؟ ا تسل لو ري فيسل امر كج و كيديو كمرفقيو

كركاتتيو كأطراؼ رجليو كداللو إزراره ري يف ,دح ري ل تب
ليو مز كرا و ري ففأ س ل مز سا تو) .

كيف ركاي ألرل ؿتو ذلت

برك

إال اف رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ,اؿ أال

؟ إف الع ح ري توضري لو ري فتوضري لو امر .

منا,

لمي عتذا اضتديو

اف اظتاء كما ىو معركؼ يتكوف مز ذرة مز االككسة كذرت مز
اعتيدركج

ري كيتكوف ج مء اظتاء لى ءكل ي اتو القايب
02

اظتيناطيسد يكوف لو ,طب سالب ك,طب موجب ري كيدكر ج مء
اظتاء حوؿ نفسو بسر كات ة كما انو يدكر اصت يئا االلرل لى
مسافا عبت ند درجا اضترارة الواحدة .
كين ري ز ذلت انو يف أم ضتظ نرل ملالن كوابن مز اظتاء ملدء
جب يئا يف مواض ؼتتلف مز حيو اجتاه اال,طاا السالات كاظتوجات
ري كىذه اضتال جتعل للماء مقاكم ما للدلوؿ اىل اطتالر كاالنسياا
م السيتوبالزـ .
انو لو وجل اظتاء بطا ,تاتعو

ك,د امكز يف العصر اضتديو ا اتا

مز غتاؿ ميناطيسد ملالن ألمكز انتظاـ ج يئاتو يف اجتاه كاحد
ابلنسات للقطات السالب كاظتوجب كيف ىذه اضتال أبدل اظتاء ظواىر
اي يف اليراب ابظتقارن بو ,اتل التعديل .
فقد أمكز استلداـ ىذه اظتياه يف ال العديد مز االمراض يف
االنساف كاضتيواً

ري كما أد

ىذه اظتياه اىل زردة فتو الدجا

كزردة انتاجو مز الاتيض ري كأد اىل تقص مدة اناتا

دد كات

مز بذكر اطتاركا كالفاك كاماتيل ري كما زاد معدؿ النمو يف
الناتاو ري ككذلت التي الواضح يف الكم كالنوع .
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كارن كان

التفس ا العلمي الإ سيق

يف ىذا اعاؿ فإف كجود

الطا ,ال ادة تنظيم ج يا اظتاء يف كض مع كتعل ىذا اظتاء ذك

,وة إنسيابي لات للمركر يف بركتوبالزـ اطتالر اضتي ؽتا لتسز مز
طا ,اضتياة ا كيصلح سلوك ا اضتيوم .
ككما جاء يف اضتديو ال ري

لرسوؿ

كسلم) ابستلداـ اظتاء كإمراره لى الاتررا

(تلى

ليو كالو

الن ط يف ال لت

اضتاسد بعد اف يعرؼ َا احد و يف امسود ري كبعد يينصح كيذكر َا

ساتاتو لو فتعود الطا ,اظتناتعل منو اىل كض مفيد تر ر لى اظتاء

اظتالمس لو ند اليسل اك الوضوء ري كلات

ند سل الوجو

إلمرار اظتاء لى بررة العين ري ك ندما يستلدـ ىذا اظتاء كيصب
لى جسد امسود فرينو ينقل ىذه الطا ,اىل الفكتوبالزـ فيصلح
ماكاف ,د فسد كيينظم ما كاف ,د انفرط .
لقد ا ات

العلم اضتديو أبف الع ح ري كاف اظتاء الذم ييتسل اك

يتوضري بو العا ز يفيد يف إتالح اظتع
تعاىل.

أىل الفال ىم امسودكف
04

كءفاء ك كتو إبذف

اف مز دكاف اضتسد الر يسي ىو كلرة الفال ري فمز كلر فالو
كلر يحسادهري كمز ,ل فالو ,لواري آلف ظ ور الفال يل اضتسد
اضتسد ري كلذلت ,اؿ رسوؿ (تلى

كحدكس النعم يياا
ليو كالو كسلم) (استعينوا لى ,ااء اضتوا م بسرتىا فإف
كل ذم نعم ػتسود) .
كلقد تعرض االناتياء كاظترسل ضتسد اضتاسديز لى مر التاريخ ري
كألرىم كلادت م رسولنا االكرـ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ًؿ ما ًلو مز اضتسد بقدر
اظتن ل الرفيع كالرتات ال ريف الإ كتل إلي ا ري ككذلت ا م اعتدل
( لي م السالـ) ف م ػتسودكف لى فال

الذم أوىم كما

ا طاىم كفال م اظتوىل ساتحانو لى الناس .
ك,د كرد ز ايب زت ة اللما

ز ايب اتد

يف ىذه اآلي

( ليو السالـ) ,ولو

الً ًو فىػ ىق ٍد تىػ ٍيػنىا
اّللي ًمز فى ٍ
َّاس ىلىى ىما ىو يى يم ٌ
س يدك ىف الن ى
{أ ٍىـ ىٍلت ي
ً ً
ً
اىم ُّملٍكان ى ًظيمان}(ُ) ري
اا ىكا ٍضتً ٍك ىم ى ىك تىػ ٍيػنى ي
يم الٍكتى ى
ىؿ إبٍػ ىراى ى

 -1النساء (ْٓ) .
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,اؿ (ؿتز ك الناس الذيز ,اؿ

تعاىل كؿتز امسودكف

كؿتز اىل ىذا اظتلت الذم يعود إلينا)(ُ).
كاصتدير ابلذكر اف أ م اعتدل ( لي م السالـ) ,د الفوا اسم
تاحب ىذا االمر كحامل د وة االماـ اظت دم ( ليو السالـ) لى
يللت تحابت م لوفان مز اف يعرفوه ( الذيز ىم مز كلد فاطم
" لي ا السالـ") كيقطعونو باع باع حسدان من م اليو ري ىذا
الفعل يصدر مز كلد فاطم ( لي ا السالـ) فكي

ابلذم ىم

ليسوا مز أكالدىا ؟!.
فعز ايب لالد الكابلد ,اؿ
السالـ) دلل

ظتا ماى لد بز اضتس

( ليو

لى دمحم بز لد الاتا,ر( ليو السالـ) فقل

ابوؾ تاحب ىذا االمر بصف

( يجعل فداؾ ,د كت
لو رأيتو يف بعض الطرؽ آللذ بيده .
,اؿ فرتيد ماذا ر ااب لالد ؟

,اؿ أريد اف تسميو حا ا رفو ابشتو .

 -1حبار االنوار ِّ صِٖٖ .
06

فقاؿ

سريلت ك

سريلت

ز أمر لو كن ػتدعن بو احدان ضتد تت ري كلقد
ز أمر لو أف ب فاطم رفوه حرتوا لى أف

سريلت

ر أاب لالد ز سراؿ غت د ري كلقد

يقطعوه باع باع )(ُ) .
ٌ

* * * مت ثؼٌَو جؼبىل * * *

 -1يات النعماا ؛ حبار االنوار ُصُّٓ .
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ادلصبدس
ُ -اظتصح ال ري .
ِ -جام األلاتار .
ّ -كسا ل ال يع .
ْ -حت العقوؿ .
08

ٓ -حبار األنوار .
ٔ -الكايف .
ٕ -مستدرؾ الوسا ل .
ٖ -مني اظتريد .
 -9اضتسػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػ اعتػ ػ ػ ػػدم النات ػ ػ ػ ػػوم كالعلػ ػ ػ ػػم اضت ػ ػ ػ ػػديو لألس ػ ػ ػ ػػتاذ
الدكتور .ستساكم أزتد اطتمساكم .

فيشسث احملحٌٌبت
 -7اإلىذاء
 -4ادلقذية
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 -3جٌطئة
 -5انفصم األًل :
 جؼشٌف احلسذ
 احلسذ يف انقشآٌ
 حسذ انفحنة ًحسذ انغفهة
 -4انفصم انثبًَ :
 احلسذ أصم انكفش ًآفة انذٌٍ
 أٌَاع احلسذ
 أسجبة احلسذ
 احلبسذ ًاحملسٌد
 أقسبو احلسذ
 -6انفصم انثبنث :
 حقٍقة احلسذ ػهًٍبً
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 جؼشٌف انطبقة
 أٌَاع انؼذسبت
 يشاحم ػًهٍة احلسذ
 احلسذ ثذًٌ سؤٌة احملسٌد
 يب صحة يب ٌسح خذيو اننبس نهٌقبٌة يٍ احلسذ ؟
 فًٍٍ ٌكثش احلسذ
 -1انفصم انشاثغ :
 يٌقف انؼهى احلذٌث
 ثؼض انحجبسة انؼهًٍة
 -8انفصم اخلبيس :
 يؼبجلة احلبسذ ًاحملسٌد
 ينبقشة ػهًٍة ذلزا احلذٌث
 أىم انفضم ىى احملسٌدًٌ
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 ادلصبدس
 فيشسث احملحٌٌبت
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