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 وصف انكتاب
 هًيـــــــــه انعـــــــــي يفهىيــــــــــــذ فــــــــاحلس

 أمحذ انسعذياسى املؤنف 0 

 عهي سعيذ اإلخراج انفين 0

 هـ 7241انطبعة 0 األوىل / 

 ( َسخة 7111انكًية 0 ) 
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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 ... 

حسذاً  إىل انزي . إرا ػشفٌه ثين فبطًة نقطّؼٌه ثضؼةً ثضؼة

ينيى إنٍو  .. إىل سٍذي ًيٌالي صبحت ىزا األيش 

 أىذي ىزا اجليذ ادلحٌاضغ ...
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 ثسى اهلل انشمحٍ انشحٍى 

أَوْ ٌَحْسُذًٌَُ اننَّبسَ ػَهَى يَب آجَبىُىُ انهّوُ يٍِ فَضْهِوِ }

فَقَذْ آجٍَْنَب آلَ إِثْشَاىٍِىَ انْكِحَبةَ ًَانْحِكًَْةَ 

 {ػَظًٍِبً ًَآجٍَْنَبىُى يُّهْكبً
 (45) اننسبء
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ًن اك  اف كل ما موجود حولنا يف ىذا الكوف الفسيح سواء أكاف إنسػا
ًن اك ناتػػاون اكرتػػادانون ري اك  ػػ  ذلػػت مػػز ؼتلو,ػػا      كجػػل ري  حيػػوا
البد اف يكوف لو تفس ان  لميان كاضحان مرتاتطان ابلنظػاـ الكػوا امكػم 

ًن  نظامان د,يقان الذم جعلو   تاتارؾ كتعاىل   .   كمتواز
يقتصر ىذا الكالـ  لى االفعاؿ اضتميدة لتلػت اظتللو,ػا  ري بػل  كال

حػػا افعاعتػػا القاتيحػػ  تػػدلل ضػػمز التيػػ ا  العلميػػ  اظتتاحػػ  يف ىػػذا 
أم انو نظاـ ػتكم يف طاتيع  ك مػل رتيػ   النظاـ اظتتدالل كاظترتابط ري

   لػى التػري   بعاػ ا اظتللو,ا  ري كاف كل مفردا  الكوف عتا القابلي
 .  كتاابن إيف بعض سلاتان ك 
ػػاتىٍ  أىيٍػػًدم ,ػػاؿ تعػػاىل    ػػرًٌ كىاٍلاتىٍحػػًر ًَىػػا كىسى ػػادي يف اٍلاتػى ػػرى اٍلفىسى }ظى ى

 . (ُ){ًمليوا لىعىلَّ يٍم يػىٍرًجعيوفى النَّاًس لًييًذيقى يم بػىٍعضى الًَّذم  ى 

                                                 
1

 . (ُْ) الرـك -
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د كلقػػد توتػػل  الدراسػػا  اضتديلػػ  للعلمػػاء اىل اف الكػػوف كلػػو مػػ ك 
فقػػد  ري ابآللػػركيػػر ر كػػل جػػ ء فيػػو  ري ابلطا,ػػ  كمتصػػل بعاػػو بػػاتعض

يف  ػالؼ الػذرة مػػز لػالؿ الفيػ رء الذريػػ  ري ل حبلػوا النػواة مػػز  حبلػوا
لالؿ الفي رء النوكي ري ل حبلوا يف ج يئا  النػواة  ػف فيػ رء االءػياء 

 .   ( PARTICIE PHYSICS )اك اصت يئا  
النواة  كس مػدار  قػرا السػا  ري يدكر حوؿ  اإللكرتكفكمعلـو اف 

كظتػػا نظػػركا يف دكراف كحركػػ  اصت يئػػا  الصػػي ة يف النػػواة توتػػلوا اىل 
حقيقػػػ  مذىلػػػ  ري حيػػػو ا ػػػم كجػػػدكىا تتحػػػرؾ حركػػػ    ػػػوا ي   ػػػ  
مناػػػػػػاتط  ري كاالىػػػػػػم مػػػػػػز ذلػػػػػػت تاتػػػػػػ  عتػػػػػػم اف حركػػػػػػ  الفكتػػػػػػًو  

 . !!! كالنيوترًك  تتحرؾ حبسب فكرة الاتاحو
الجتاه الذم تو,عو ذلػت الاتاحػو . كبػذلت توتػلوا تس  يف ا إ ا أم

ري أبف الفكرة تر ر  لى حرك  اصت يئا  الدالليػ  يف  اىل امر ىاـ جدان 
ف الفكػػرة بقو ػػا ,ػػد تػػر ر يف النػػواة ري كاذا كانػػ  إالنػػواة ري كابلتػػا  فػػ

كانػػ  الفكػػرة ا,ػػول ا ػػر  ابلاتيئػػ    كإذا ابلػػذرة ري أ ػػر أ,ػػول الفكػػرة 
صل ابلع  اضتاسدة اك التلػاطر اك الك ػ  ا لتري كم اظتليئ  ابلذرا 
 . األمور  ىا مز  أكعتاـ اك السحر اك اإل
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 ل اف الدراسا  ك ف  اف ىذه القدرا  ليس  حكران  لػى احػد ري
ًس متميػ كف  ػز  ػػ ىم ري بػل ىػد موجػػودة يف  ألاتػ  يتمتػ   ػػا  أك

ري ءػػػريط  اف يػػػدرؾ ,دراتػػػو كيعػػػرؼ الطػػػرؽ اظترديػػػ   كلػػػ  مػػػز الات ػػػر
 ستلدام ا .ال

كاسػػتدؿ العلمػػاء يف ىػػذه الدراسػػػا  بتةػػارا  ديػػدة اجريػػ   لػػػى 
امنػ   نػد االنسػػاف ري افػراد ؼتتلفػ  توتػػلوا مػز لالعتػا اىل الطا,ػػ  الك

جسػػاـ أل,ػػدرة  اليػػ  التػػري    لػػى ,طػػ  ا أتػػاتح ف  كالػػإ إذا كٌضػػ
الصػػلات  ري ك لػػى سػػررف الػػدـ دالػػل االك يػػ  كال ػػراي  ك لػػى د,ػػا  

كمركػػ   ري اإلنسػػافحػػوؿ  ل  ػػاـ التػػري    لػػى كػػل مػػاالقلػػب ري كب ػػك
ري أمػػا العاػػو الػػذم تنطلػػ  مػػز  اإلنسػػافجتمػػ  ىػػذه الطا,ػػ  يف دمػػاغ 

لاللػػو ىػػذه الطا,ػػ ري ف ػػد ؼتتلفػػ   لػػى حسػػب الطاتيعػػ  الاتايلوجيػػ  ري 
كَػػا يتناسػػب مػػ  اضتالػػ  السػػيكولوجي  لل ػػلت الػػذم نتتلػػت تلػػت 

 . القدرة
 

 امحذ انسؼذي                                                                                                        

 ىـ7541 -سجت
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 جٌطئة
 

توتػػػػل العلػػػػم اضتػػػػديو إىل أف أم مػػػػرض نفسػػػػد أك ركحػػػػد يسػػػػاتب 
انعكاسػػا  سػػلاتي   لػػى سػػالم  اصتسػػم ك أج  تػػو العاػػوي ري فمػػا مػػز 

نسػػاف إال كتطفػػو  عره  لػػى مػػرض نفسػػد أك ألال,ػػد يصػػاا بػػو اإل
 اصتسد مرضا ما.

 ػػلت عتػػم الطاتيػػب أف سػػاتب ك,ػػد يسػػت   بعػػض اظترضػػى  نػػدما يي 
ري أك أف ) األرؽ( الػػػذم  ) القرحػػػ  اظتعويػػػ  ( مػػػلال ىػػػو مػػػرض نفسػػػد

فمػػز اظتركػػد أف ىنػػاؾ  ريًتػػم مػػز أسػػاتاا نفسػػي   أحػػدىمعػػاا منػػو ي
 .   أساتاا ك وامل نفسي  تر ر  لى الصح  الاتدني 

سػػػػد مػػػػلالن متلػػػػ  حالػػػػ  مػػػػز التسػػػػمم النفسػػػػد الػػػػذم يػػػػر ر  لػػػػى فاضت
ف بػت  مليػا  اعتاػم كالتمليػل اليػذا د ري ري دا  ػا أإفرازا  اظتعدة ك 
  اظتعػػدة جػػراء الوضػػ  النفسػػد الػػذم ينتةػػو اضتسػػد أك بكإذا اضػػطر 
ف ذلػػت سػػينعكس كمػػرض  اػػوم يف كاحػػد أك اكلػػر مػػز إ ػػ ه ري فػػ
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ري حيػػو  اتػػ  أياػػا أف  يف اطتػػار أج   ػػا الد,يقػػ  كاظتتػػري رة َػػا كتػػرم 
 .األمراض اظتذكورة ت كؿ ب كاؿ اظتر ر 

ك,ػػد ال تنفػػ  مع ػػا األدكيػػ  كالعقػػا,  كاظتسػػكنا  ري فيمػػا تنفػػ  مع ػػا 
ري كإال مػا  ال,ػ  ) األرؽ( ك,ػراءة القػر ف أك  أساليب العال  النفسػد

 ؟ ري أك بعض األحاديو كالركار  بعض األد ي 
األمػػػراض األلال,يػػػ  ال تنحصػػػر يف  مػػػز ذلػػػت ـتلػػػت إىل أف أضػػػرار

 . التساتب ابضطرااب  نفسي  كافتا عتا أ راض جاناتي  جسدي  أياا
كمػػػز ذلػػػت تكمػػػز أقتيػػػ  اطتػػػوض يف اتػػػل كاسػػػاتاا اضتسػػػد كدراسػػػ  

مد ومػػػ  ابألحاديػػػو كالػػػركار  ري ماػػػامينو مػػػز كج ػػػ  نظػػػر  لميػػػ  
 . (ال ريف  ممد ك لو الطاىريز )تلوا    كسالمو  لي م أرتع 
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 انفصم األول

 . تعريف احلسذ 

 . ٌاحلسذ يف انقرآ 

 . حسذ انفتنة وحسذ انغفهة 
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   تعري  اضتسد
إٌف اضتسػػدى ىػػو دتػػ  زكاؿ النعمػػ   ػػز امسػػود ري كإٍف ا يىًصػػٍر للحاسػػد 
ملل ا ري كاضتسد ىو بيض نعم     لى امسود ري كالاتيض كالكراىػ  

 سز حاؿ امسود . ًتم ؽتا يراه اضتاسدي مز ح
كأم معصػػػي  ت يػػػد كراىتػػػت لراحػػػ     ريكال  ػػػذر يف اضتسػػػد كال رلصػػػ

ـه بكػػل حػػاؿو إالٌ  مسػػلمو مػػز  ػػ  أٍف يكػػوف منػػو ماػػرة ري كاضتسػػدي حػػرا
نعم ه أتا ا فاجره أك كافره كىو يستع   ا  لى  ييم الفتنً  كإفسػاد 

كاعتػا فإنَّػت ذا  الات  كإيذاء اطتل  فال يارؾى كراىتت عتا كػتاتتػت ل  
 لػػ ه للفسػػاد ري نعمػػ  بػػل مػػز حيػػو ىػػد  ال حتػػبي زكاعتػػا مػػز حيػػو ىػػد

 كلو  من  فساده ا ييمت بنعمتًو .
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   اضتسد يف القر ف
 ذىكىرى اظتوىل   َّ كجلَّ اضتسدى يف اآلرً  التاليً    

ٍز أىٍىًل اٍلًكتىاًا لىٍو يػىريدُّكنىكيم ( ,اؿ تعاىل   ُ مًٌز }كىدَّ كىًل ه مًٌ
ٍز ً نًد أىنفيًسً م مًٌز بػىٍعًد مىا  بػىٍعًد ًإنتىاًنكيٍم كيفَّاران حىسىدان مًٌ

 . (ُ){اضتى ي تػىاتػى َّى عتىيمي 
ىيمي اّلٌلي ًمز ( ,اؿ تعاىل   ِ ـٍ لتىٍسيديكفى النَّاسى  ىلىى مىا  وى }أى

نىا  ؿى ًإبٍػرىاًىيمى اٍلًكتىااى كىاضتًٍٍكمى ى  نىاىيم كى تػى فىٍاًلًو فػىقىٍد  تػىيػٍ يػٍ
 . (ِ){مٍُّلكان  ىًظيمان 

}سىيػىقيوؿي اٍلميلىلَّفيوفى ًإذىا انطىلىٍقتيٍم ًإىلى مىيىاًِنى ( ,اؿ تعاىل   ّ
ـى اّللًَّ ,يل  ليوا كىالى لًتىرٍيليذيكىىا ذىريكًى نػىتَّاًتٍعكيٍم ييرًيديكفى أىف يػياتىدًٌ

ًلكيٍم ,ىاؿى اّللَّي ًمز ,ػىاٍتلي فىسىيػى  قيوليوفى بىٍل لَّز تػىتَّاًتعيوًى كىذى
حتىٍسيديكنػىنىا بىٍل كىانيوا الى يػىٍفقى يوفى ًإالَّ ,ىًليالن{
(ّ) . 

                                                 
1

 . (َُٗ) الاتقرة -
2

 . (ْٓ) النساء -
3

 . (ُٓ) الفتح -
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 . (ُ){ًمز ءىرًٌ حىاًسدو ًإذىا حىسىدى }كى  ( ك,ولو تعاىل  ْ
 

   الياتط  كاضتسد
ختتلػػ  الياتطػػ   ػػز اضتسػػد ري فالياتطػػ  أف تتمػػ  حػػاؿ اظتياتػػوط لكو ػػا 

ياتػػػوط  نػػػو ري كىػػػذا يف  ايػػػ  اضتسػػػز مػػػز  ػػػ  أف تريػػػد زكاؿ نعمػػػ  اظت
الفػػػرؽ بين ػػػا كبػػػ  اضتسػػػد ري كيف القػػػاموس   الياتطػػػ  ابلكسػػػر حسػػػز 

 اضتاؿ كاظتسرة ري ك,اؿ اال تاتاط التاتةح ابضتاؿ اضتسز .
أف ت ت د لت ملػل مػا  نػد اظتياتػوط ري كلكنػت ال تريػد زكاؿ كالياتط  

   . تلت النعم  كال تكره كجودىا كدكام ا  ند تاحات ا
  ( يف الياتط    ك,د ,اؿ رسوؿ   ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

) مػػػز حسػػػد  ليػػػان فقػػػد حسػػػدا كمػػػز حسػػػدا دلػػػل النػػػار 
كاضتاسد الذم يتمػ  زكاؿ النعمػ   ػز تػاحات ا كإف ا يردىػا 
لنفسو ري فاضتسد مذمـو ري كالياتطػ  ػتمػودة كىػو أف يريػد مػز 

 . (ِ)النعم  لنفسو ملل ما لصاحات ا كا يرد زكاعتا  نو (

                                                 
1

 . (ٓ) الفل  -
2

 . َُٔ -ُٗٓجام  األلاتار ص -
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عػػػاؿ اضتميػػػدة الػػػإ يتميػػػ   ػػػا أحػػػد األءػػػلاص مػػػلالن ك,ػػػد تكػػػوف األف
ػتمػػودان فيحػػب أف ييلحػػ  بػػًو كيكػػوف مللػػو ري كال كمػػر ران حػػاف ان إكتابيػػان 

ييػػتم مػػز أجػػل اظتػػنعم  ليػػو ري كلكػػز  مػػو سػػيكوف ألنػػو لػػيس مللػػو ري 
 كىذا اليدلل يف ابا اضتسد اظتذمـو . 

حسػد إالٌ يف إ نػ  رجػل  وه  ) الك,د ,اؿ رسوؿ   ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص (   
  مػػاالن ف ػػو ينفػػ  منػػو  ًء الليػػل ك ًء الن ػػار ري كرجػػل  وه 

 . (ُ)  القر ف ف و يقـو بو  ًء الليل ك ًء الن ار (
 
 
 
 
 
 
 

   حسد الفتن  كحسد اليفل 

                                                 
1

 . َِص ٗكسا ل ال يع    -
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كتعػػاىل  نػػدما ر  األ مػػ  الطػػاىريز أبف   سػػاتحانو ارك لقػػد ذكػػر  
ؼ ( ري كذلػػػت بعػػػد ماػػػد سػػػاتع   الليػػػو السػػػالـأراد أف متلػػػ   دـ ) 

 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 

وٍا هلل كالفسػػػػػاد يف األرض بيػػػػػ  اضتػػػػػ  ري  ظػػػػػم ذلػػػػػت  لػػػػػي م ك اػػػػػات
 األرض . كأتسفوٍا  لى أىل

ككػػف  لػػي م األمػػر كتسػػاءلوٍا  ػػز نكػػرا م ) اصتػػز كالنسػػناس ( لنعمػػ  
  الػػإ أنعم ػػا  لػػي م كىػػم يتنعمػػوف  ػػا  اتػػ   ػػ  ءػػاكريز ظتػػوىل 
النعمػػ  كمن عتػػا ري ك ةاتػػوٍا مػػز حلػػم    لػػي م ري فلمػػا شتػػ    تعػػاىل 

 من م ذلت ,اؿ   
ًليفى ن  ًإٌاً } وف حة  يف أرضد  لى للقػد يك {جىاً له يف األىٍرًض لى

كمػا أفسػد بنػو   {عىلي ًفي ىا مىز يػيٍفًسدي ًفي ىاأىجتىٍ }ري فقال  اظتال كػ    
اصتػػػػػاف كيسػػػػػفكوف الػػػػػدماء كمػػػػػا سػػػػػفت بنػػػػػو اصتػػػػػاف ري كيتحاسػػػػػدكف 
كيتاتا اوف ري فاجعل ىذا اطتليفػ  منػا ري فػإً ال نتحاسػد كال نتاتػا ض 

فقػاؿ  ػ   {كىنػيقىدًٌسي لىػتى كىؿتىٍزي نيسىاتًٌحي حبىٍمًدؾى }كال نسفت الدماء 
 كجل   



 ـ 17ـ 

إا أريػد أف أللػ  للقػان بيػدم كأجعػل  {ًإٌاً أىٍ لىمي مىػا الى تػىٍعلىميػوفى }
مػػػز ذريتػػػو أناتيػػػاء كمرسػػػل  ك اتػػػادان تػػػاضت  كأ مػػػ  م تػػػديز أجعل ػػػم 
للفػػػاء  لػػػى للقػػػد يف أرضػػػد ين ػػػو م  ػػػز معصػػػيإ كينػػػذرك م مػػػز 

اتيلد كأجعل ػم   حةػ   ذايب كي دك م إىل طػا إ كيسػلكوف  ػم سػ
 . لي م ك ذران كنذران 

كأبػ  النسػػناس  ػز أرضػػد ري كأط رىػا كأنقػػل مػردة اصتػػز العصػاة  ػػز 
بػػريإ كللقػػد كلػػ ج ري كأجعػػل بيػػن م كبػػ  للقػػد حةػػاابن فػػال يػػرل 
نسػػػل للقػػػد اصتػػػز كال كتالسػػػو م كال متػػػالطو م ري فمػػػز  صػػػاا مػػػز 

صػػػاة كأكرد ػػػم نسػػػل للقػػػد الػػػذيز اتػػػطفيت م أسػػػكنت م مسػػػاكز الع
  مواردىم كال أاب  ري فقال  اظتال ك  ر ربنا إفعل ما ءئ  

فاتا ػدىم  {تى أىن ى اٍلعىًليمي اضتٍىًكػيمي الى ً ٍلمى لىنىا ًإالَّ مىا  ىلٍَّمتػىنىا ًإنَّ }
  مػػز العػػرش مسػػ ة ستسػػما    ػػاـ نتيةػػ  ظتػػا بػػدر مػػن م مػػز حسػػد 

ٍا ابألتػػاب  فنظػػر الػػرا  ػػافل   ػػ  فػػاتن  ري فػػالذكٍا ابلعػػرش فريءػػارك 
هلالج لج إلي م كن ل  الرزتػ  فوضػ  عتػم الاتيػ  اظتعمػور ري ك,ػاؿ طوفػوٍا بػو 
كد ػػوٍا العػػرش فإنػػو   رضػػان ري فطػػافوٍا بػػو كىػػو الاتيػػ  اظتعمػػور الػػذم 
كضػػعو   توبػػ  ألرض السػػماء كمػػا كضػػ  الكعاتػػ  اظت ػػرف  توبػػ  ألىػػل 

 األرض .
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و مػػػا يسػػػمى بػػػػ) حسػػػد إف ىػػػذا األمػػػر الػػػذم ,امػػػ  بػػػو اظتال كػػػ  ىػػػ
ػا كىيىٍسػًفتي }اليفل  ( ف م  ند ,وعتم    أىجتىٍعىلي ًفي ىا مىػز يػيٍفًسػدي ًفي ى

كطلػات م مػز   تعػاىل  {الدًٌمىاء كىؿتىٍزي نيسىاتًٌحي حبىٍمًدؾى كىنػيقىدًٌسي لىػتى 
أف كتعػل مػن م ذلػت اطتليفػ  ري كبػػذلت ىػم فاػلوٍا أنفسػ م  لػػى  دـ 

اصتػػز كالنسػػناس كىػػد أ مػػاؿ  ػػ  مرضػػي  كذريتػػو ظتػػا رأكٍا مػػز أ مػػاؿ 
هلل معتقػػػػػديز أف ىػػػػػذا اطتلػػػػػ  اصتديػػػػػد الػػػػػذم سػػػػػيللقو   سػػػػػاتحانو 

 . ز كالنسناس ( يف الظلم كاإلفسادسيكوف ءرينو ءريف ) اصت
ك نػػدما ,ػػالوٍا اجعػػل ىػػذا اطتليفػػ  منٌػػا ري إف ,ػػوعتم ىػػذا لػػيس حسػػدان 

الػػذم ك,ػػ  آلدـ مػػز ج ػػ  الفتنػػ  كالػػرد  لػػى   كاصتحػػود بنعمتػػو ري ك 
 فيو إبليس ري فةعلو يقيس نفسو آبدـ فقاؿ  

لىٍقتىػوي ًمػز ًطػ و } رو كىلى ًَّ لىٍقتىً  ًمز  ري كفػا  اللعػ  أنػو لػو ,ػاس  {لى
اصتوىر الذم لل    منو  دـ ابلنار كاف ذلت أكلر نوران كضياءن مػز 
النػػار الػػإ للػػ  من ػػا إبلػػيس ري كلػػو أنػػو ,ػػاس نوريػػ   دـ بنوريػػ  النػػار 

ل ماب  النوريز كتفاء أحػدقتا  لػى اآللػر ري كنتيةػ  ىػذا  رؼ فا
اضتسػد الػذم ك,ػ  يف نفػس إبلػيس رفػض اللعػ  اإلنصػياع لطا ػ    

( فرفض مسػتكفان متنكػران لنعمػ  اتحانو ابلسةود آلدـ ) ليو السالـس
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رزتػػػ    تعػػػاىل ري كىػػػو  زالكفػػػر كالطػػػرد مػػػ تػػػو   ليػػػو فكانػػػ  نتية
    مز تنفيذ األمر اإلعتد ري ,اؿ    كجل   كس ما ,ام  بو اظتال ك

ػػةىديكٍا ًإالَّ ًإٍبًلػػيسى أى ى  ـى فىسى ػػً  اٍسػػةيديكٍا آلدى ًإٍذ ,ػيٍلنىػػا لًٍلمىالىً كى }كى
كىاٍستىٍكاتػىرى كىكىافى ًمزى اٍلكىاًفرًيزى{
(ُ) . 

كلقػػػػد ذكػػػػر رسػػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( ىػػػػذاف النو ػػػػاف مػػػػز اضتسػػػػد بقولػػػػو   
سداف حسد فتن  كحسد  فل  ري فريما حسػد اليفلػ  فكمػا ) اضتسد ح

  ,ال  اظتال ك  ح  ,اؿ 
ػػػا مىػػػز يػيٍفًسػػػدي } ًليفىػػػ ن ,ىػػػاليوٍا أىجتىٍعىػػػلي ًفي ى اً ػػػله يف األىٍرًض لى ًإٌاً جى

ػػاتًٌحي حبىٍمػػًدؾى كىنػيقىػػدًٌسي لىػػتى  ػػا كىيىٍسػػًفتي الػػدًٌمىاء كىؿتىٍػػزي نيسى أم  {ًفي ى
ولػوا حسػدان آلدـ مػز ج ػ  الفتنػ  كالػرد اجعل ذلت اطتليفػ  منػا كا يق

 كاصتحود .
كاضتسػػد اللػػاا الػػذم يصػػ  بػػو العاتػػد إىل الكفػػر كال ػػرؾ ف ػػو حسػػد 

 . (ِ)إبليس يف رده  لى   كإاب و  ز السةود آلدـ ) ليو السالـ(
كلتػػػػػل لنػػػػػا ىػػػػػذا اضتػػػػػديو ال ػػػػػري  لرسػػػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( الكلػػػػػ  مػػػػػز 

توضػػح لنػػا مػػلالن الكيفيػػ  الػػإ يقػػـو  ػػا األا حبسػػد االءػػكاليا  ري في
                                                 

1
 . (ّْ) الاتقرة -

2
 . ُّٕحت  العقوؿ ص -
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أبنا ػػو ري كىػػو لتسػػدىم ال مػػز حيػػو الػػاتيض كدتػػ  زكاؿ النعمػػ  ري بػػل 
 ىو يف نفس نطاؽ حسد اليفل  .
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 انفصم انثاَي
 . ٍاحلسذ أصم انكفر وآفة انذي 

 . أَىاع احلسذ 

 . أسباب احلسذ 

  . احلاسذ واحملسىد 

 . أقساو احلسذ 

 

 

 

 

 
 

   اضتسد أتل الكفر ك ف  الديز
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إف اضتسػػػد ىػػػػو الػػػذم أكتػػػػل إبلػػػػيس إىل طريػػػ  الكفػػػػر كالاػػػػالؿ ري 
ًن رجيمػػان بعػػد أف كػػاف مػػز اظتقػػرب   كابضتسػػد ليعػػز إبلػػيس كجيعػػل ءػػيطا

 ءرينو ءريف مال ك  را العاظت  .
كاضتسد مرض مز أمراض القلوا ري كىو مػرض  الػب ال متلػت منػو 

النظػر  ػز درجاتػو اظتتفاكتػ  مػز ءػلت  إال القليل مز الناس ري بيض
ما لال جسػد مػز حسػد ري كسػالم  اصتسػد آللر ري كعتذا ,يل   
 . مز ,ل  اضتسد

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

 رسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( بقولو   
يف اإلنساف ماي  إذا ىد سػلم  كتػٌح  سػلم  ػا سػا ر  )

اصتسػػد ري فػػإذا أسػػقم  سػػقم عتػػا سػػا ر اصتسػػد كفسػػد كىػػد 
 . (ُ)القلب (

                                                 
1

 . ِِٓص ٕحبار األنوار   -
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كاضتسد ػتلو القلب دكف بقي  اصتوارح ري لذلت جتػد أف ,لػب اضتاسػد 
م ػػػػيوؿ م مػػػػـو ابلتفكػػػػر يف أمػػػػر امسػػػػود كمرا,اتػػػػ  كػػػػل سػػػػكن  مػػػػز 

 السالـ( حينما ,اؿ    سكناتو كلقد تدؽ اإلماـ الصادؽ ) ليو
 . (ُ)( 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 

 ري فقولو تعاىل    أسفل سافل 
ػػيىاًط ً }كى,يػػل رَّاًٌ أى يػػوذي بًػػ ري ىػػو يف ,اتػػاؿ  (ِ){تى ًمػػٍز قتىىػػ ىاً  ال َّ

ػػػرًٌ  -إىل ,ولػػػو  -},يػػػٍل أى يػػػوذي بًػػػرىاًٌ اٍلفىلىػػػً  ,ولػػػو تعػػػاىل    كىًمػػػز ءى
حىاًسدو ًإذىا حىسىدى{
(ّ) . 

فاضتسػػػػد مػػػػز ال ػػػػيطاف ري كىػػػػو لتػػػػاكؿ أف يػػػػدف  النػػػػاس للتحاسػػػػد ري 
  .اء اإلنتاف مز ,لو م إلفسادىم كانتف

 

                                                 
1

 . ِِٓص َٕحبار األنوار   -
2

 ( .ٕٗ) اظترمنوف -

3
 ( .ٓ -ُ) الفل  -
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 ك,د كرد  ز اإلماـ الصادؽ ) ليو السالـ( أنو ,اؿ   
يقػػػوؿ إبلػػػيس صتنػػػوده ألقػػػوا بيػػػن م اضتسػػػد كالاتيػػػد فإ مػػػا  )

 . (ُ)( يعدالف  ند   ال رؾ
كىنػاؾ الكلػػ  مػػز األحاديػو ال ػػريف  كالػػركار  الػإ تركػػد  لػػى أف 

نتػػاف كإليػػت بعاػػان اضتسػػد ىػػو أتػػل الكفػػر ك فػػ  الػػديز ري كنقػػيض اإل
 من ا  
إركم كاضتسد فإف اضتسد أيكل  ),اؿ رسػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(    -ُ

 . (ِ)اضتسنا  كما أتكل النار اضتطب(
) أال أنو ,د دا إليكم داء األمػم ,اؿ رسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(    -ِ

مػػز ,ػػاتلكم كىػػو اضتسػػد لػػيس حبػػال  ال ػػعر لكنػػو حػػال  
 .(ّ)( الديز

) ال كتتمػػػػ  اضتسػػػػد كاإلنتػػػػاف يف ,ػػػػاؿ رسػػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص(    -ّ
 . (ْ)( ,لب امرمء

                                                 
1

 . ِّٕص ِالكايف   -
2

 . َٕحبار األنوار   -
3

 . ّٖٔص ُٓكسا ل ال يع    -
4

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

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

  اإلماـ الصادؽ ) ليو السالـ( ألتحابو ,اؿ في ػا   كيف رسال -ٔ
)...كإركم أف لتسد بعاكم بعاان ري فإف الكفػر أتػلو 

 . (ّ)( اضتسد

 
 
 

 

   أنواع اضتسد
 نتكننا حصر اضتسد يف األنواع التالي   

                                                 
1

 . ٖٗص ْالكايف   -
2

 . ّٓٔص ُٓكسا ل ال يع    -
3

 . َّٔص ِالكايف   -
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  أف يتم  اضتاسد زكاؿ النعمػ   ػز امسػود ري كاضتصػوؿ  لي ػا  أكالن 
إليػػػو جاىػػػدان يف كافػػػ  الوسػػػا ل  ري فيكػػػوف ذلػػػت جيػػػل قتػػػو ري كيسػػػعى

اظتتوفرة لديػو كبيػض النظػر  ن ػا ري كىػذا النػوع مػز اضتسػد ىػو النػوع 
اليالػػب يف اضتيسػػاد ري كلصوتػػان اظتتػػ ازت  يف تػػف  كاحػػدة ري كيكلػػر 

 ذلت يف طالا اظتناتب كاصتاه .
كإف كانػػػ  ال تنتقػػػل    أف يتمػػػ  اضتاسػػػد زكاؿ ىػػػذه النعمػػػ  ري عنيػػػان 
 إليو .
أالٌ يتمػػػ  ال ػػػلت زكاؿ النعمػػػ   ػػػز  ػػػ ه ري كلكػػػز يتمػػػ     عللػػػان 

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 .
  أف لتػػب كيتمػػ  لنفسػػو مللمػػا  نػػد  ػػ ه مػػز النعمػػ  ري فػػإف ا  رابعػػان 

لل ػػا فػػال لتػػب زكاعتػػا  ػػز تػػاحات ا ري كىػػذا ال أبس بػػو إف  لتصػػل لػػو م
كاف مز الػنعم الدنيويػ  ري كاظتػاؿ اظتاتػاح كاصتػاه اظتاتػاح مػلالن ري كإف كػاف 
مػػز الػػنعم الدينيػػ  كاأل مػػاؿ الطياتػػ  الػػإ تػػدلل يف مرضػػاة   تعػػاىل  
كػػالعلم كالعمػػل ري كػػريف تكػػوف  اتػػادة أك إنفػػاؽ يف سػػاتيلو  ػػ  كجػػل ري 

يػػػػدلل يف ابا الياتطػػػػ  الػػػػإ جتعػػػػل مػػػػز اظتػػػػرمز فػػػػإف ذلػػػػت ػتمػػػػودان ك 
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منافسان ألليو اظترمز ليصل إىل الكماال  الإ توتل القرا مػز   
 كنيل رضوانو . 
كىيف ذىًلتى فػىٍليػىتػىنىافىًس اٍلميتػىنىاًفسيوفى{},اؿ تعاىل   

(ُ) . 
  أف يتمػػ  زكاؿ النعمػػ  مػػز اليػػ  ري بياػػان لػػذلت ال ػػلت  لامسػػان 

متػػريج مػػز دافػػ  م ػػركع ري كػػريف يكػػوف ال ػػلت ظاظتػػان اظتتػػنعم ري كىػػذا 
يسػػتع   ػػذه النعمػػ   لػػى مظاظتػػو ري فيتمػػ  زكاعتػػا لػػ وح النػػاس مػػز 
ءػػره ري أك يكػػوف فاسػػقان يسػػتع   ػػذه النعمػػ   لػػى فسػػو,و ري فيتمػػ  
زكاؿ ىذه النعم  ل وح العاتاد كالاتالد مز ءره كفةوره ري كىذا لػيس 

 يف ابا اضتسد . حسدان مذمومان ري إف كاف م موؿ
 
 
 
 
 

    أساتاا اضتسد

                                                 
1

 ( .ِٔ) اظتطفف  -



 28 

ختتلػػػ  أسػػػاتاا اضتسػػػد مػػػز ءػػػلت آللػػػر ك,ػػػد جتتمػػػ  بعػػػض ىػػػذه 
األسػػػػػاتاا أك ىػػػػػد أبرتع ػػػػػا لتكػػػػػوف سػػػػػاتاتان يف اضتسػػػػػد ري كابإلمكػػػػػاف 

 تصني  ىذه األساتاا إىل تنف    
 كىد األساتاا الإ تكوف مز اضتاسد . الصن  األكؿ  
 ز امسود .كىد األساتاا الإ تكوف م   الصن  اللاا

 أما التصني  األكؿ فيقسم إىل  
  كيعتػػػف ىػػػذا السػػػاتب مػػػز أءػػػد  العػػػداكة كالاتياػػػاء كاضتقػػػد -ُ

أسػػػػاتاا اضتسػػػػد ري كأتػػػػل اماسػػػػدا  العػػػػداكة كأتػػػػل العػػػػداكة 
  .الت احم  لى  رض كاحد مز أ راض الدنيا 

كاضتسػػد نتيةػػ  مػػز نتػػا م اضتقػػد كذتػػرة مػػز ذتراتػػو اظترتتاتػػ   ليػػو ري 
ى إنساف يتم  زكاؿ نعمتو كييتابػو كيػنٌم  ليػو ري فإف مز لتقد  ل

كي ػػػم  بػػػو ظتػػػا يصػػػياتو مػػػز الػػػاتالء كاظتصػػػا ب ري كييػػػتم كلػػػ ان إف 
 النعم .مز أتابتو نعم  

  إف الػػذم يكػػوف مصػػاابن  مػػا ال لتتمػػل أف اليطرسػػ  كالتكػػف  -ِ
يوفػػػ  أحػػػد أ,رانػػػو أك زمػػػالءه فتصػػػياتو نعمػػػ  مػػػز مػػػاؿ أك جػػػاه ري 

م  ليو أف يتكف  لػى اضتاسػد ري كاضتاسػد فاضتاسد متاؼ مز اظتنعى 
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ال يطيػػػ  تكػػػفه كافتلػػػاره  ليػػػو ري كبسػػػب تكػػػف ك طرسػػػ  كفػػػار 
 ,ريش كاف حسدىم لرسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص( الذم ,الوا  نو   

كيػػػ  يتقػػػدـ  لينػػػا ذلػػػت اليػػػالـ اليتػػػيم كنطػػػريط  لػػػو  )
رؤكسػػنا كؿتػػز أكػػابر ,ػػريش كرجاال ػػا ري فقػػالوا حسػػدان   

ا اٍلقيٍر في  ىلىى رىجيلو }  . {مًٌزى اٍلقىٍريػىتػىٍ ً  ىًظيمو  لىٍوالى نػي ًٌؿى ىىذى
كىػػو أف السػػاتب الػػذم كتعػػل ج ػػاؿ ىػػذه األمػػ  يرفاػػوف د ػػوة 
اإلماـ اظت دم ) ليو السالـ( كيكذبوف الدا د أل م لتسػدكه ري 
فيقولػػػػوف ؿتػػػػز أكىل ابألمػػػػر منػػػػو كظتػػػػاذا ال تكػػػػوف د ػػػػوة اإلمػػػػاـ 

لسػالـ(  ػز طريػ  فػالف كفػالف كقتػا مػز  ظمػاء اظت دم ) ليو ا
ىذه األم  ري كذلػت لػيس بيريػب فػالر األمػ  تتاتػ  أكعتػا كالسػنز 

 جترم  لى اآللريز كما جر   لى األكل  .
  لقد تعرض األناتيػاء كاظترسػل  كأكتػيا  م )تػلوا     اصت ل -ّ

 لػػي م أرتعػػ ( إىل اضتسػػد أكلػػر مػػز  ػػ ىم ظتػػا ينػػالوا مػػز من لػػ  
 نػػد    ػػ  كجػػل ري كصت ػػل النػػاس كتعةػػات م مػػز التيػػػار  رفيعػػ 

ىػػػػػرالء األءػػػػػلاص الػػػػػذم يعتػػػػػفك م أءلاتػػػػػان  ػػػػػادي  ري بػػػػػل 
يعتفك م    جػديريز ابلفػوز برتاتػ  الرسػال  كالػوحد كالقػرا مػز 
  تعاىل ري لكو م يستلدموف ,ياسا م اظتاديػ  الػإ تعتمػد  لػى  
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كػذيات م ري كىػم حاسػديز كلرة األمواؿ كاألتاتاع ري ؽتا يػردم إىل ت
عتػػػم  لػػػى مػػػا  وىػػػم   مػػػز فاػػػلو ري فحسػػػدكىم كأحاتػػػوا زكاؿ 

 النعم   ن م . إذ ,الوا   

ػٍدءو  لٍػلينىػا كىمىػا أىنػ ىؿى الػرَّزٍتز ًمػز ءى },ىاليوا مىا أىنتيٍم ًإالَّ بى ىػره مًٌ
 . (ُ)ًإٍف أىنتيٍم ًإالَّ تىٍكًذبيوفى{

أتػػػػػحاا    إف الكلػػػػػ  مػػػػػزحػػػػػب السػػػػػيادة كاالنفػػػػػراد  ػػػػػا  -ْ
االلتصاتػػػػا  الػػػػػذيز يتمنػػػػػوف الوتػػػػوؿ إىل اصتػػػػػاه كال ػػػػػ رة ري 
كلتاتوف أف نتدحوا ليل  ار مز رتي  الناس ري فإف ىكذا ءػلت 
لػػػو شتػػػ  أف احػػػدانوى تفػػػوؽ  ليػػػو يف ىػػػذا االلتصػػػاص كلطػػػ  
أضواء ال  رة الإ كاف يطمح عتا ري لسػاءه ذلػت كأحػب موتػو ري 

 د   ه .يأك زكاؿ النعم  الإ أتاتح  ب

 قػػػدة  ز   نػػػدما يعػػػيش اضتاسػػػد كىػػػو يعػػػاا مػػػنقت لػػػة ا قػػػد -ٓ
نقت ال دء أك فقدانو تردم بو ىذه اضتال  إىل اضتسد ري أم أف 
نتيةػػػػ  ال ػػػػعور ابلػػػػنقت كفقػػػػداف ال ػػػػدء سػػػػيةعل منػػػػو دافعػػػػان 
لتةمي  كل ,واه حوؿ ىػذا ال ػدء فيحسػده ري ألنػو طالػب ىػذا 

                                                 
1

 ( .ُٓ) يس -
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ده ال ػدء بقػػوة ري فمػلالن الػػذم لػػيس  نػده كلػػد كيػرل  ػػ  ق  نػػ
 أكالد ري فإنو لتسده نتية  ل عوره ابلنقت يف ,اتاؿ امسود . 

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

 كأما الصن  اللاا مز األساتاا الإ ختت امسود ري ف د كاآلج   
ه ف  كػػػػػفان  لػػػػػى اضتاسػػػػػد كيسػػػػػت  أف يكػػػػػوف امسػػػػػود مت الكػػػػػف (ُ

كيستصػػػػيره ري كلتػػػػاكؿ النيػػػػل منػػػػو ري مػػػػز اظتركػػػػد أف ىػػػػذا الفعػػػػل 
 سيرتؾ  عران كات ة يف ,لب اضتاسد ؽتا يردم إىل اضتسد .

إال مػػػػز كلػػػػرة الػػػػنعم ري الاتلػػػػل   ال تكػػػػوف ءػػػػدة  ءػػػػدة الاتلػػػػل (ِ
فالاتليل ياتلػل يف إنفػاؽ مالػو حػا  لػى نفسػو ك يالػو ري إف ىػذا 

كالػػػذم يالزمػػػو كلػػػرة الػػػنعم الػػػإ يف ,اتاػػػ   الاتلػػػل مػػػز امسػػػود ري
ىذا الاتليل ري ستكوف  امالنون مر ران يف اضتسد . ك   ذلػت مػز 

 األساتاا األلرل .
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   اضتاسد كامسود
كاف اضتسد كما ي اؿ مز ألطر األمػراض الػإ تفتػت ابعتمػ  اظتسػلم 
 كتردم إىل تناحره كت رذمو ري كىو مذمـو يف كاف  ال ػرا   السػماكي 
ري كلقػػد كػػاف األناتيػػاء كاظترسػػل  )تػػلوا     لػػي م أرتعػػ ( يتو,ػػوف 

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

    ليو ك لو (
ان ككػػػػػػػاد اضتسػػػػػػػد اف ييلػػػػػػػب ) كػػػػػػػاد الفقػػػػػػػر اف يكػػػػػػػوف كفػػػػػػػر 

ك,د ابتلد يوس  ) ليو السالـ( حبسد ألوتو ري حيػو .  (ُ)( القدر
 ,الوا   
ًى لىًفػد }ى ييوسي ي كىأىليوهي أىحىػبُّ ًإىلى أىبًينىػا ًمنَّػا كىؿتىٍػزي  يٍصػاتى ه ًإفَّ أىابى

فحسػػػدكه  لػػػى تفاػػػيل األا لػػػو ري كعتػػػذا ,ػػػاؿ ري  (ِ)ضىػػػالىؿو مُّاتًػػػ و{
},ىػػػاؿى رى بػيػػػػ ىَّ الى تػىٍقصيػػػػٍت مػػػا السػػػػالـ(   يعقػػػوا ليوسػػػػ  ) لي 

                                                 
 . َّٔص ِالكايف   - ُ
2

 ( .ٖ) يوس  -
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ػاًف  ٍيػدان ًإفَّ ال َّػٍيطىافى ًلإًلنسى ؾى  ىلىى ًإٍلوىًتتى فػىيىًكيديكٍا لىتى كى ريٍؤرى
 . (ُ) ىديكٌّ مُّاًت ه {

ل إف ألوتػػو ظلمػػوه بعػػد أف دفع ػػم اضتسػػد كأرادكا ,تلػػو ري كألقػػوه يف 
ده مػػز العػػ  إف يػػو السػػالـ( لػػاؼ  لػػى أكاللاصتػػب كإف يعقػػوا ) 

دللػػػوا مػػػز ابا كاحػػػد ري فػػػريمرىم أف يػػػدللوا مػػػز أبػػػواا متفر,ػػػ  ري 
 كىذه ىد اضتاج  الإ كان  يف نفس يعقوا ) ليو السالـ( . 

ػافى يػيٍيػً  ,اؿ تعاىل    }كىلىمَّا دىلىليوٍا ًمٍز حىٍيوي أىمىرىىيٍم أىبيوىيم مَّػا كى
ػػ ن يف  ػػٍدءو ًإالَّ حىاجى ػػزى اّللًٌ ًمػػز ءى  نػىٍفػػًس يػىٍعقيػػواى ,ىاىػػاىىا  ىػػنػٍ يم مًٌ

ػػػػػػػا  ىلٍَّمنىػػػػػػػاهي كىلىػػػػػػػػًكزَّ أىٍكلػىػػػػػػػرى النَّػػػػػػػاًس الى  ًإنَّػػػػػػػوي لىػػػػػػػذيك ً ٍلػػػػػػػمو لًٌمى كى
 . (ِ)يػىٍعلىميوفى{

ككػػاف اضتسػػد كاالسػػتكاتار معصػػي  إبلػػيس الػػإ أد  إىل تكػػفه ك ػػدـ 
إطا تػػػو كتلاتيػػػ  أمػػػر السػػػةود ري فػػػإبليس أكؿ مػػػز حسػػػد  دـ ) ليػػػو 

د كػػاف معصػػي  ابػػز  دـ فحسػػد ,ابيػػل ألػػاه السػػالـ( ري ككػػذلت اضتسػػ
 ىابيل فقتلو .
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 . (ٓ) يوس  -
2

 ( .ٖٔ) يوس  -
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)...اضتسػد فقد كرد  ز  لد بز اضتس  ) ليو السػالـ( أنػو ,ػاؿ   
 . (ُ)كىد معصي  ابز  دـ حيو حسد ألاه فقتلو (

إف الارر الذم يق   لى اضتاسػد ىػو أ ظػم بكلػ  مػز الاػرر الػذم 
م ري كاضتاسػد يق   لى امسػود ري فاضتسػد يػوىز القلػب كنتػرض اصتسػ

  .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 

 حسد ىابيل ري فإنو أضٌر بنفسو ,اتل أف يار  ابيل .
اضتسػػد ال كتلػػب  )(   ك,ػػد كرد  ػػز اإلمػػاـ الصػػادؽ ) ليػػو السػػالـ

ػػرض جسػػمت مػػا است ػػعر  إال ماػػرة ك يظػػان يػػوىز ,لاتػػت كنتي
 . (ِ)( ,لب اظترء اضتسد

اضتاسػػػد ياػػػر  )ككرد  ػػػز اإلمػػػاـ الصػػػادؽ ) ليػػػو السػػػالـ( ,ولػػػو   
بنفسػػو ,اتػػل أف ياػػر ابمسػػود كػػإبليس أكرس حبسػػده لنفسػػو 

االجتاتػػاء كاعتػػدل كالرفػػ  إىل ػتػػل  ) ليػػو السػػالـ(اللعنػػ  كآلدـ 

                                                 
1

 . َُّص ِالكايف   -
2

 . ُٕص ُِمستدرؾ الوسا ل   -
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قػا   الع ػد كاالتػػطفاء ري فكػز ػتسػػود كال تكػز حاسػػدان ري ح
فإف مي اف اضتاسد أبدان لفي  بلقػل ميػ اف امسػود ري كالػرزؽ 
مقسػػـو ري فمػػاذا ينفػػ  اضتسػػد اضتاسػػد ري كمػػاذا ياػػر امسػػود 

القلػب كاصتحػود بفاػل    ىاضتسد ري كاضتسد أتلو مز  م
يف  تعػػػاىل ري كقتػػػا جناحػػػاف للكفػػػر ري كابضتسػػػد ك,ػػػ  ابػػػز  دـ

حسػػػرة األبػػػد كىلػػػت م لكػػػان ال ينةػػػو منػػػو أبػػػدان ري كال توبػػػ  
 . (ُ)ضتاسد ال يتي   ز األتل كإف  وجل (

كيتات  لنا مز ىػذه الركايػ  ال ػريف  لإلمػاـ الصػادؽ ) ليػو السػالـ( ري 
إضػػػاف  ظتػػػا ,ػػػدمناه ري أبف اضتسػػػد أتػػػلو مػػػز  مػػػى القلػػػب كاصتحػػػود 

وبػ  للحاسػد اظتصػٌر  لػى بفال   تعاىل كقتا جناحاف للكفػر ري كال ت
 اضتسد اظتعتقد بو ألنو مطاتوع فيو ري كالطات  ال يتي  م ما  وجل .

 
 
 
 

                                                 
1

 . ُٖص ُِمستدرؾ الوسا ل   -
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 كيتةلى جحود اضتاسد  لى   تعاىل يف ,وؿ ال ا ر  
 أر حاسدان    لى نعمإ 

 أتدرم  لى مز أساء  األدا                           
 أسري   لى   يف حكمو 

 د ما كىب ػػألنت ا ترض ل                           
  اؾ ريب أبف زادا ػفريل

 بػػكسد  ليت كجوه الطل                           
كىذا ليس معنػاه أبف اضتسػد ال يػر ر  ا يػان يف امسػود ري بػل أنػو يػر ر 
ابضتاسػػػػػد ورة كابمسػػػػػود ورة ألػػػػػرل ري كمػػػػػز ذلػػػػػت يكػػػػػوف تقسػػػػػيم 

 اضتسد .
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   اضتسد أ,ساـ
نقسػم اضتسػد يف أتػلو إىل ,سػم  ر يسػي    القسػم األكؿ )اضتسػد ي

للػػػاا )اضتسػػػد اطتػػػارجد( كلكػػػل من مػػػا مر راتػػػو االػػػداللد( كالقسػػػم 
 اظتلتلف   ز اآللر .
  إف اضتسػد الػداللد تكػوف مر راتػو دالليػ  أكلػر  اضتسد الداللد

ف الاػػرر اظتتػػريج مػػز ىػػذا اضتسػػد ضػػرران  و ؽتػػا ىػػد لارجيػػ  كابلتػػا  يكػػ
اتػػ ان ري ؽتػػػا يػػردم إىل تػػػرؾ أ ػػره الاتػػػال  يف نفػػس اضتاسػػػد ري فمػػػلالن إف ك

 األػوة نػهللا   يوسػ  ) ليػو السػػالـ( ,ػد حسػدكا ألػوىم ري لكػػن م 
أ ػركا  لػى أنفسػ م ري فكػاف التػري   دالليػان ري كنػتم  مػاير ركا  ليػو ملل

فسػػػاد نفوسػػػ م كأت رىػػػا بعػػػد أف أت ػػػر  ,لػػػو م َػػػا ضػػػمر  مػػػز  ومنػػػ
 اضتسد .
  كيكػػوف أت ػػ ه ماتاءػػران  لػػى امسػػود ري فيو,ػػ  بػػو  اطتػػارجد اضتسػػد

الاػػرر ري كىػػذا اضتسػػد ذك اظتػػر را  اطتارجيػػ  نػػراه ءالصػػان يف حياتنػػا 
اليومي  ري كىو معركؼ  ند الناس ري فلو مسػاتاتا  ك عر متعػددة  لػى 

 امسود .
كمػػػز اظتمكػػػز أف كتتمػػػ  ىػػػذاف القسػػػماف َر را مػػػا سػػػوي  يف بعػػػض 

الن ,ص  ,ابيل كىابيل ري ,د ك,  اضتسد يف ,لػب ,ابيػل األحياف ري فمل
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فريفسػػػػده بسػػػػاتب تفاػػػػيل ىابيػػػػل  ليػػػػو كإجتاتا ػػػػو مػػػػز    ػػػػ  كجػػػػل 
 .طتالف  ابيو  دـ ) ليو السالـ( ري كذلت ىو اضتسد الداللد 

أبف ىػػػػذا  دـ ) ليػػػػو السػػػػالـ( ه ابأؽ كبعػػػػد اف فسػػػػد ,لاتػػػػو كا يصػػػػدٌ 
ابف الػذم   أبمػره سػاتحانو  فكػاف تقػدا القػر  تعاىل ري ىو مز   األمر

كجػل ,ػرابف ىابيػل  كد تتم اضتة   لى ,ابيػل ري ك نػدما تقاتػل    ػ 
كا يتقاتػػػل ,ػػػرابف ,ابيػػػل ري  اػػػب ,ابيػػػل كعر  ع رتػػػو فدفعتػػػو نفسػػػو 

 االمارة ابلسوء بعد اف ركات ا اضتسد ريدفعتو اىل ,تل اليو .
فىريىٍتػاتىحى ًمػزى قىتػىلىػوي فىطىوَّ ىٍ  لىػوي نػىٍفسيػوي ,ػىٍتػلى أىًليػًو فػى }   ,اؿ تعاىل
ف نػػػا ,ػػد ك,ػػ  اضتسػػػد  حػػاال  اضتسػػد ري أ,صػػػىكذلػػت  {اطٍتىاًسػػرًيزى 

 . ألاهاطتارجد أبءد مر راتو بقتل االخ 
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 انفصم انثبنث

 . ًحقٍقة احلسذ ػهًٍب 

 . جؼشٌف انطبقة 

 . أٌَاع انؼذسبت 

 . يشاحم ػًهٍة احلسذ 

 . احلسذ ثذًٌ سؤٌة احملسٌد 

 ية اننبس نهٌقبٌة يٍ احلسذ ؟يب صحة يب ٌسحخذ 

 . فًٍٍ ٌكثش احلسذ 
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   حقيق  اضتسد  لميان 
تتم  ملي  اضتسد مز لالؿ جتمي  االنسػاف )اضتاسػد( لكػل طا,اتػو ري 

ري كتعتمػد ىػذه العمليػ   لػػى  )امسػػود( كمػز ل توجي  ػا ضػد اطتصػم
 ,وة الطا,  اظتتوفرة  ند اضتاسد .

ءػكل اءػع  مػز العػ  اىل فاضتسد ينتم مػز لػرك  ىػذه الطا,ػ   لػى 
كذلػػػت بعػػػد اف يػػػتم جتميػػػ  الطا,ػػػ  مػػػز كافػػػ  اؿتػػػاء اصتسػػػم  اعتػػػدؼ ري

كيقػػػـو الػػػدماغ اباليعػػػاز اىل ا اػػػاء اصتسػػػم لػػػدف  الطا,ػػػ  كخت ين ػػػا يف 
ري فيقـو الدماغ بتحديد اعتدؼ يف جسػم اطتصػم كضػاتط   دس  الع 
 . ءع  ؿتو اطتصمألكمز ل تسديد الرمي  بتوجيو ىذه ا اظتسارا  ري

 ف العدس  الإ جتمع ا مػز جانػب  إالنتكز إطالؽ ىذه االءع   كال
 ري كىػػد العدسػػ  الالمػػ  الػػإ يف العػػ  ري لػػراآلانػػب اصتكتقػػذف ا مػػز 
ف رسػوؿ   )تػلى    ليػو كالػو كسػلم( كػاف ير,ػد اضتسػز لذلت فإ

 كاضتس  ) لي ما السالـ( بقولو   
  كمػز  ػ  الٌمػ مز ءر السام  كاعتام  كمز ءػركل أ يذكما )

 . (ُ)ءر حاسد اذا حسد...(

                                                 
1

 . ٔٗٓص ِالكايف   -
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كاليريب اف احد العلماء ذكر أبف ,ولو )تلى    ليو كألو كسلم ( 
السة  جاىالن القا دة العلمي  الإ اطلق ا  ألجل( ىد      المٌ  )

ري  رسوؿ    )تلى    ليو كالو كسلم( ,اتل ال  كاربعما    اـ
 .  د في ا  دس  المٌ كالإ يركد في ا أبف    اضتاس

 
 
 

   تعري  الطا,  
الطا,ػػ  ىػػد للػػ    الػػذم يكػػوف لفػػد اصتسػػم ظػػاىر اال ػػر يتحػػرؾ 

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

 
 
 
 

   العدسا  أنواع
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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 
ان  ند لركج ا منو . كيعتمد اظتسار الفعلد  ف العدس   ) إف كاف ظتٌ 

 أك تفريقان (  لى ءكل ا . 
كىد )الالم ( ف الر يسيتاف قتا العدسا  امدب  كنو ا العدستا

 )اظت تت (أشتت يف كسط ا من ا يف أطراف ا ري كالعدسا  اظتقعرة 
 كىد أشتت يف أطراف ا من ا يف كسط ا . 

إذا سقط  ح م  مز األءع  الاو ي  اظتتوازي   لى  دس  ػتدب   
ذا سقط  فإ ا جتم  يف نقط  ىد بررة العدس  امدب  . أما إ)الم ( 

فإ ا تفرؽ كما لو أ ا )م تتو( ىذه اضت م   لى  دس  مقعرة 
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  
عدس  تورة مكفة العدس  كبرر ا يرل الناظر مز اصت   األلرل لل

 للةسم  لى بعد ي يد  ز بعد اصتسم الفعلد  ن ا . 
لتحديد مو,  الصورة مز العدس  ترسم ؼتططا  أءع  كالإ ك 

استلدم  يف اظترار اظتقوس  كتورىا. فكل ءعاع مواز مور 
العدس  ينكسر ليمر ابلاتررة ) أك لياتدك كرينو مر ابلاتررة التقديري  (ري 

 مرك  العدس  فال يي  اجتاىو .  أما ال عاع اظتار يف
تتكي  لتةم  األءع  )الم ( حتوم الع  الات ري   دس  ػتدب  ك 

 الواردة ري  ف الاتربر ري  لى ءاتكي  الع  .
إف العدسػػ  الالمػػ  ىػػد ج ػػاز زجػػاجد لديػػو كج ػػافري كػػلو مػػريلوذ  مػػز 

 سطح كرة معرف  مز لالؿ نص  ,طرىا. 
       
  
 
  أ ا جتم  األءع  اظتوازيػ  السػا,ط   لي ػا يف مز م ار العدس  الالمك 

 سمى الاتعد الاتررم .يىا  ز العدس  دنقط  كاحدة تسمى الاتررة كبع
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 نػػدما ناػػ  مصػػدر ضػػوء نقطػػد أمػػاـ العدسػػ  جتمػػ  العدسػػ  األءػػع  

 السا,ط   لي ا مز اظتصدر يف نقط  كاحدة تسمى الصورة.
          

 

   

              

 

 

 

           

 

 
ذان فاضتاسد لديو العدس  الالم  يف  ينو ري كالإ يقـو في ا بتل يز إ

تلت الطا,  الإ ,اـ بتةميع ا مز كاف  اؿتاء جسمو ابتداءان كابلتا  
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,ذف ا أبجتاه اعتدؼ اظتطلوا اتابتو ري كلذلت جتد يف بعض اضتاال  
 . دءاتو الع  مرسوم  يف جسم امسو 

كنتكننا ت اتيو    اضتاسد كالعدس  امدب  )الالم ( الإ تعرض ا 
لل مس فتقـو جبم  أءع  ال مس مز ج   كمز اصت   األلرل 
تقـو حبرؽ الور,  حيو اف ىذه األءع  ختر  مز اصتانب اآللر مز 
العدس  مز نقط  كاحدة من ا ري فتحرؽ الور,  ري كىذا ل  دتليل 

 اسد .لعملي  اضتسد ك   اضت
 
 
 
 
 
 
 

   مراحل  ملي  اضتسد
ت رتؾ رتي  ا ااء كلالر جسم اضتاسد يف  ملي  اضتسد الإ 

 كننا حتديدىا ابظتراحل التالي   نت
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كتسمى ىذه اظترحل  مرحل  التقصد كرت     ل  األكىلاظترح
 اظتعلوما   ز اعتدؼ ري ل ل ف ىذه اظتعلوما  يف الدماغ .

ـو الدماغ إبختاذ القرار ييرسل إيعازاتو اىل   بعد اف يق اظترحل  اللاني 
رتي  ا ااء اصتسم ضتل ا  لى رت  الطا,  كارساعتا اىل العدس  

 . ( كىذه ىد اظترحل  اللاني  الع  الالم  )
يقـو الدماغ بتحديد اظتسارا  كضاتط اعتدؼ م     اظترحل  اللالل 

  ز اعتدؼ.  نك استحاار كاف  اظتعلوما  اظتيل  
  كىد مرحل  الرت,ب كاالستعداد لارا اعتدؼ ري  لرابع اظترحل  ا

فعند رؤي  اعتدؼ يقـو الدماغ اباليعاز السري  للع  ري لتريلذ دكرىا 
 . يف  ملي  االطالؽ ؿتو اعتدؼ

 . كالإ تات  ىذه اظتراحل( ْػُمز التوضيحي  )الحظ االءكاؿ 
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   اضتسد بدكف رؤي  امسود
اف تتم  ملي  اضتسد دكف رؤي  امسود ري كاياان  مز اظتمكز جدان 

يكوف مر ران كفعاالن ري كلكز يتطلب مز اضتاسد حتميل ,وا  طا,   
ري فيقـو الدماغ بتة ي  اظتعلوما   ز  كامل  يف اؿتاء اصتسم

 . كيكوف نظاـ  ملو كعمل الرادار ري الوت 
قاتلي  مز تناترا  كتو,عا  مست اإلنسافيقـو بو  كدالل   لى ذلت ما

بعد ,راءة اظتاضد كاضتاضر ري فيقـو الدماغ بت ييل  املد التنص  
دد اضتاسد  ري صتم  اظتعلوما  الكافي   ز امسود كاالستقاتاؿ ري ل لتي

 مسارا  االطالؽ كة از الكوماتيوتر مز لالؿ التصور الذى  ري
حصل  ليو مز معلوما  يف ال اء  الذىني  للدماغ ري  فيحار ما

ل يسدد رميتو  ز طري  )رادار  دء اظتوتوؼ لو ريل يستحار ال 
 حاج  لرؤي  اعتدؼ ب كل ماتاءر . الدماغ( كال

كىذه الطريق  مر رة ءري ا ءريف الطريق  اظتعتادة الإ تتم  ز طري  
الرؤي  اظتاتاءرة ري كلكن ا يف ذا  الو,  تتساتب يف اج اد اضتاسد 

  اىل  ملي  اكلر مز حسد الرؤي  ري فحسد الوت  كما ذكًر لتتا 
حل  ,ذؼ اىل مر  استنفار كحتميل لطا,ا  كامن  ري لكد يصل اضتاسد

 ؿتو اعتدؼ اظتوتوؼ .  األءع 
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موجود يف التكنلوجيا اضتديل  ري فكل  مز االسلح   األمركىذا 
اللي ري  تقـو بقذؼ اءعت ا  ز بيعد دكف حتق   ملي  الرؤي  اظتاتاءرة 

غتسا  االستقاتاؿ كيتم استقاء ىذه اظتعلوما   ز طري  
 . ري ككذلت يكوف التحكم  ا  ف الرادار ز بيعد كالتنص 

ري  ف االنساف اضتاسد يتعب كل ان اك ات   ند انت اء  ملي  اضتسد ري 
كىذا دالل   لى لرك  الطا,  مز اصتسمريفريستلرا  الطا,  اك 
االءع  يردم اىل التعب ري بل اف استمراري  لرك  الطا,  أبستمراري  

 ردم اىل الوىز كاظترض . اضتسد ي
)تح     ) ليو السالـ( انو ,اؿ فقد كرد  ز االماـ الصادؽ

 . (ُ)( اصتسد مز ,ل  اضتسد
هلل در اضتسد ما  )   ك ز أم  اظترمن  ) ليو السالـ( ,ولو

 .(  ا دلو بدأ بصاحاتو فقتلو
ىا  نفان  كأبمكانت الد القارلء مراجع  الركار  السابق  الإ ذكًر

 تات  الارر الكات  الذم يق   لى اضتاسد. كي مل ىذا كالإ
ري  الكالـ اتحاا اطتوارؽ الذم يقوموف  ذه اال ماؿ  ف طا,ا م

                                                 
1

 . ّٕٔص ُٓكسا ل ال يع    -
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فتحصل  لي م نفس التا  ا  اظترضي  الستمراري  فقدا م لتلت 
 . الطا,ا 

 
 تح  ما يستلدمو الناس للو,اي  مز اضتسد؟ ما

 ا الناس للو,اي  مز اضتسد ىنالت الكل  مز االمور الإ يستلدم
,د توار  ا الناس مز دكف معرف  ماىي  ىذه االمور اك فا د ا 

قيقت ا العلمي  ري ظتاـ حباضتقيقي  اك  دـ فا د ا ري كابلتا   دـ اإل
 كىد كالتا   

اف الكل  مز الناس يستلدموف سز الذ ب  ) سز الذ ب ( -ُ
 ديدة ألرل  اما ضتسد ري ككذلت ييستلدـ إلستلدللو,اي  مز ا

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 اللحـو حاكي   لى نسات   الي  مز اضتديد ري

 عتا مدللي  ماتاءرة ب   اضتةاا ك,وة الاتصر . دكنرتا  اضتدي
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ا فىكى ىٍفنىا  ىنتى   ,اؿ تعاىل  ٍز ىىذى }لىقىٍد كين ى يف  ىٍفلى و مًٌ
ً طىاءؾى فػىاتىصىريؾى اٍليػىٍوـى حىًديده{
(ُ) . 

فعندما تتةم  نرتا  اضتديد  ز طري  اللحـو تستقر يف القلب ري 
  تتوزع اىل أ ااء اصتسم ري كتكوف لو ك ندىا يقـو إبفراز طا,   الي

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 

كلر مز أم ج ء  لر ري كونو حاكرن لكمي  كات ة مز نرتا  اضتديد أ
 لتوؿ بين ا كب  الرتاؽ ري لذا فإنو يقـو بصد أءع  اضتاسد ري كابلتا 

 جسم امسود .
استلداـ اللوف االزرؽ كالسما د يف القال د كاطتواتيم ك  ىا  -ِ

ف ىذيز اللون  عتا مي ة لات  ك ال,  مرتابط  إللو,اي  مز اضتسد . 
 بػ ) زر,  السماء ( .

ك,د  ات   لميان اف ىذيز اللون  عتما القابلي   لى  كس أءع  
اعتدل ) لي م  أ م  ز جتاه اآللر ري لذلت كرد د اىل االاضتس

 السالـ( استلداـ اآلي  القر ني  التالي  للو,اي  مز اضتسد  

                                                 
1

 ( .ِِ) ؽ -
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}ًإفَّ يف لىٍلً  السَّمىاكىاً  كىاألىٍرًض كىاٍلًتالىًؼ   ,اؿ    كجل 
كىمىا  اللٍَّيًل كىالنػَّ ىاًر كىاٍلفيٍلًت الًَّإ جتىًٍرم يف اٍلاتىٍحًر ًَىا يىنفى ي النَّاسى 

أىن ىؿى اّلٌلي ًمزى السَّمىاًء ًمز مَّاء فىريىٍحيىا ًبًو األٍرضى بػىٍعدى مىٍوً ىا كىبىوَّ 
ًر بػىٍ ى  ًح كىالسَّحىاًا اٍلميسىلًٌ ًفي ىا ًمز كيلًٌ دى بَّ و كىتىٍصرًيً  الرًٌرى

 . (ُ)السَّمىاء كىاألىٍرًض آلرى و لًٌقىٍوـو يػىٍعًقليوفى{
يف كتاا      كجل الإ ذكر في ا السماء  لكو ا اآلي  الوحيدة

 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 .
  الإ  الاتان ياضتةر ع  القطاف ىذه  ) سات   يوف (استلداـ الػ  -ّ

ما تصن  مز ) اصتت ( اك   ه كالإ تكوف ميطالة ابللوف السما د 
عتا نفس القابلي   لى تد أءع  اضتاسد ري بل نتكن ا ت تي  االءع  

 اىل ساتع  اجتاىا  .

                                                 
1

 ( .ُْٔ) الاتقرة -
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ياان  ند الناس استلدام م أ  مز ال ا    حذكة اضتصاف -ْ
توم  لى غتاؿ ضتذكة اضتصاف ضد  اضتسد ري كحذكة اضتصاف حت

الطا,  اظتناتعل  مز    اضتاسد ري لذلت   ميناطيسد ,ادر  لى تفري
 فاف ىذه االستلداما  أتج ذتارىا .

مور اظت م  الإ تر ر ابضتاسد ري كتفقده ,درتو اآلني   لى ألكمز ا
اضتسد ري ىد تعرياو للمفاجرية ري ف ذه اظتفاجرية جتعل طا,تو 

اـ بتةميع ا ك يئت ا استعدادان اظتتةمع  تت ت  كتتفرؽ بعد  اف ,
د ألنو لتتا  اىل ك,  سلتسديد الرمي  ري فال يستطي  حين ا اف لت

  لر كد يستطي  القياـ بتةمي  طا,تو مرة الرل .
 

   فيمز يكلر اضتسد
يظ ر اضتسد كيتكا ر  الاتان ب  اتحاا الصن  الواحدري لكوف 

كما ذكًر يعتمد ري كاضتسد   ءده فيما بين مأالتساب  كالتنافس  لى 
 . لى الطا,  اظتتريتي  مز االنساف 

كالركار  ال ريف   لى اءت ار اضتسد ب   األحاديوك,د دل  
العلماء ري لكو م نتتلكوف طا,   الي  نتكز توضيف ا يف اضتسد ك   

كالتياير فيما بين م  لى  ًتم مز الي ةري كىذا اضتسد اضتسد 
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ري  لرة رت  االتاتاع كاظتريديز عتمكاظتناتب ري كاالنفراد بك اضتاوة
جل إ,ناع اظتقابل فتةدىم يستلدموف اسلوابن تسقيطيان فيما بين م أل
ري كىو  ( اضتاسد ) أبف ال لت اظتنافس ىو دكف مستول ال لت

    منو بكل  ري فقد كرد يف اضتديو  ز ابز  اتاس ,ولو أفال
لذكا العلم حيو كجددتوه كال تقاتلوا ا,واؿ الفق اء  )
ري فإ م يتيايركف كما تتياير التيوس يف  ا م يف بعضبع

 . (ُ)( 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,  

ابصت ال  كالعلماء  ابلكف كالتةار ابطتيان  كاىل الرستاؽ
 . (ِ)ابضتسد (

كيكلر اضتسد اياان  ند النساء أل ز نتتلكز طا,   اطفي  ,وي  ري 
جتعل ز ءديدا  اضتسد ري فعز جابر  ز ايب جعفر ) ليو السالـ( 

                                                 
1

 . ِّّمني  اظتريد ص -
2

 . ِّْمني  اظتريد ص -
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)   ة النساء اضتسد كاضتسد ىو أتل الكفر . اف انو ,اؿ   
انب كاذا  انب كفرف اال اظتسلما   ف ر النساء اذا  

 . (ُ) ز (من
ككما ذكًر سلفان اف الذم ي عر ابلنقت يف جانب مز اصتوانب 

 ركحي   الي  نتية  لذلت .طا,   تتكوف لديو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 . ٖٗص ْالكايف   -
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 انفصم انشاثغ
 . يٌقف انؼهى احلذٌث 

 . ثؼض انحجبسة انؼهًٍة 
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   مو,  العلم اضتديو
ماء  لى دتيي  أربع  أساسا  للوجود ىد متدالل  لرؤي  الع اتفق 

دتامان يف بعا ا الاتعض ري كىذه االساسا  ىد   الطا,  كاظتادة 
 كاضتياة كالنفس .

ك,د لصت الفكر االنساا لكل من ا  لمان يقـو بكل فرك و 
ري فكاف  لم الفي رء للاتحو يف  اظتلتلف   لى الاتحو يف كل أساس

حياء للاتحو يف يمياء للاتحو يف اظتادة ري ك لم األالطا,  ري ك لم الك
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  

ك,د لصصوا لكل  االربع  ,د  ف  ن ا العلماء َعابر االتصاؿ ري
معف من ا  لمان ياتحو في ا ري كجاء اكت اؼ ىذه اظتعابر أبزمن  

 ساسيا  .ألمتدرج  م  تدر  اكت اؼ ىذه ا
فقد بدأ العلماء إبكت اؼ العلم اظتع  َعف الطا,  كاظتادة كاظتسمى 

م اظتع  َعف اظتادة كاضتياة كاظتسمى لابلكيمياء الفي يقي  ري ل الع
ضتيوي  ري ل العلم اظتع  َعف اضتياة كالنفس كاظتسمى بعلم ابلكيمياء ا

  صاا .ألالنفس العصهللا أك  لم ا
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كتوتل الاتاحلوف اىل كجود  ال,  ب  النفس كالطا,  ري كاف النفس 
  ابلطا,  كما ىد لصيق  ابضتياة ري كألقتي  ىذا االكت اؼ ن ري قلصي

 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 

حتيط جبسم االنساف أنواع ءا مز االءعاع الفسيولوجد العصهللا   
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  

 القليل  ز معرف  كيفي  تفا ل الداللي  بو ري كال يصل  لمنا اال اىل
 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 
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ساـ اطتلي  ري كأل ان )  ملي  اظتوتال  كملل انقاتاض العاال  كانق
 التفك  ( .

ك,د أمكز عتم  ند انقساـ اطتلي  اضتيواني  رتد اناتعاس فوتًو  
مز الاوء  ند اظتر د كمز االءع  فوؽ الاتنفسةي  ري ككذلت دتكنوا 

مليوف  َُرتد موجا  فوؽ الصوتي  ترددىا ما ب  مليوف ك
توتي  تصدر ري  ذبذب  يف اللاني  ري ككذلت أمكز رتد موجا  فوؽ

ك ندىا تتي  اصت يئا  الفكتيني  الكات ة مز ءكل ا ابلايط اك 
 و مز الصفيح .اتاظتط ري كما لو كن  تطات   ل

كاستطاع العلماء الوتوؿ اىل فت ءفرة لتتاب  الطا,  الصادرة مز 
اظتخ ألج اء اصت از العصهللا حتركو بناءان  لى معلوم  لدل ال لت 

اس ا ري ل   ,ط  ىذا اصت ء دتامان كفصلو اظتلتف ري يتحرؾ  لى أس
 ز منطق  ألذ اظتعلوما  مز اظتخ ري ك رض ىذا اصت ء مز اصت از 

كالإ أمكز العصهللا لنفس ال فرة مز الطا,  الإ   التوتل الي ا )
( فري طي  نفس االستةاب  ككري ا تدر   ز إحدا  ا بطريق  حيوي 

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

 . اال صاا اىل اظتخ
 

   بعض التةارا العلمي 
جذب  ىذه الظواىر كنتا ة ا اظتستحصل  الكل  مز مراك  

كلي  الاتحو الاتحوس يف العاا كدفعت م اىل تات  ىذا اظتوضوع كت
حولو كالقياـ باتعض التةارا اظتل ة الإ توتل   اىل معلوما  

 يف االقتي  ري كمز ىذه التةارا    اي 
   األكىلالتةرب  

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

وكيو ري فقد ,اـ ىذا العاا جبم   دة اءلاص  لم النفس الدي  بط
 ؼتتلف  يف الطاتاع كالعادا  أجرل  لي م  دة جتارا .

  ى كءد ب  ال لت اظتادم الذم ليس لديو ,درة طا,ي  فقد ميٌ 
كءلت     ادم شتاه ) ال لت النفسد ( كىو الذم نتتلت 
 ,درة طا,ي  نفسي  داللي  ري فوجد اف ) ال لت النفسد ( نتكنو

داري  للة از العصهللا ري ملل سر   إالتحكم يف بعض كظا   ال 
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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 

ي  د اظتقاكم  اصت  الاتالزما كسر   التنفس ك التالؼ يف معدؿ تدف
 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 

اظتقاييس اللال   الإ ,اس ا ري كىد معدؿ تدف  الاتالزما  للالن يف
 ي  الك ربي  للةلد .دكسر   التنفس كاظتقاكم  اصت 
 ات  اف ىناؾ ريلقياس الطا,  فد,يق  ك,د استطاع اف يصمم اج  ة 

اناتعاس للطا,  مز جسد ال لت النفسد ري كىد الإ تساتب 
شتاىا التري    لى ال لت العادم كا ا تناتعو مز بررا  

توجد  لى امتداد اضتاتل ال وكد  ( CHAKRA )) ءاكرا ( 
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  

 الطا,  سأحد أج  ة ,ياس
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 ت ى كءد موتورما معلوماتو  لى النحو التا   كطت
 االءلاص العاديوف    ,ادريز  لى بعو ىذه الطا,  . -ُ
االءلاص اظتمي كف نتكن م ايقاظ االناتعاس  ز طري  الرتكي   -ِ

 اك ا ناء ما تنتا م مز حاال  نفسي     مستقرة .

ا,ول نقاط يف ) ال اكرا ( ىد الاتررة الإ  لى اصتات   ب   -ّ
 ين  .الع

 التا    لى االءلاص يظ ر كاضحان . -ْ

فرادان ,ال ل يتمي كف بوجود بررا  ن ط  إلناتعاس الطا,  أاف ىناؾ 
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 

دىم ىذه الاتررا  ري  دـ كجود ملل ىذه النعم لدي م ري ن ط   ن
 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 

الاتررة ب    ليو تدر  اناتعاع  مز الطا,  ذا  ءفرة لات  مز
العين  كأ ر   لى ال لت امسود فريفسد  ػتل تواتل الطا,  
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يف ج ازه العصهللا اك   ه ري فيصاحب ذلت للل يردم اىل مرض 
  أك أا أك فساد اك ضع  اك    ذلت .

كىذا ىو مف ـو الع  دتامان كما تور ا االحاديو كالركار  
 اظتعصومي  ال ريف  .

 
  الطا,   لى امتداد اضتاتل ال وكد كالإ يظ ر يف الصورة مراك

 أءدىا ن اطان ىد الاتررة اظتوجودة ب  العين  
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   التةرب  اللاني 
تعتف ىذه التةرب  مز التةارا اليريات  الإ برىن   لى ,درة 
الرتاؽ اظتادة ابلنفس مز لالؿ الطا,  الإ تناتعو مز تاحب 

ما يومانين  ( مز  تلت القدرا  ري كىذه القدرا  امتلك ا ال اا )
 ,ري  لينتوف ,را مدين  كامفد  .

فقد كاف إبستطا تو طوم اظتال   كالسكاك  كتي  ءكل ا َةرد 
النظر ري ككاف ينظر اىل  قارا السا   فيو,ف ا  ز اضترك  ري 
كيستطي  ايقاؼ التيار الك راب د ري ك ات  ,درتو  لى التري   يف 

ذلت التري    لى مرض سررف الدـ يف االك ي  كال راي  كك
 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 

ان يف حتريت االجساـ اظتادي  مستلدم  يف ذلت مقدر ا اطتات  جد
  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  

ستعماؿ العديد مز األج  ة الإ تقيس الايط كالناتض كانواع كإب
   .االءعا ا  الإ تسود اظتخ ا ناء التةرب

ك,د ؾتح  السيدة نيليا يف فصل تفار الاتيا   ز بياض ا لالؿ 
نص  سا   ري ك,د ك ف  اظتالحظ  كاج  ة القياس  لىةسد 

 اـ التةرب   ز االمور التالي   السيدة نيليا بعد إدت
 ( . َِْن اط    منتظم يف القلب م  زردة الناتض )   .ُ
 ارتفاع ءديد يف نسات  السكر .  .ِ

 ز ا .فقد  رطل  مز ك   .ّ

 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     ,ادرة  لى النـو .  .ٖ

كذلت لكو ا فقد  طا,   الي  مز جسدىا ري فكان  النتية  
 ا االرابؾ يف  مل ا ااء اصتسم للسيدة ) نيليا ( .حصوؿ ىذ
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كىذا ما أكدتو االحاديو كالركار  ال ريف  الإ بين  الارر 
الفادح الذم ينتم مز لرك  ىذه الطا,  مز الع  ري ككي  اف 

 اضتاسد يوىز ,لاتو كنترض جسمو .
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   معاصت  اضتاسد كامسود
ذكًر ابتداءان تاتايز انواع اضتسد كالتالؼ درجاتو ري كمز لالؿ ىذا 

ري ف نالت حاال  اآللر التاتايز متتل  اضتيساد بعا م  ز الاتعض 
ءديدة يصل ا بعض اضتيساد فال ينف  مع م ءيئان ألف اضتسد ,د 

يف ,لو م ك  عش يف نفوس م كأم  اظترمن  ) ليو السالـ( تطات  
 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   تعاىل القادر  لى كل ءدء ري 

كالتوسل بو كالتوب   لى ما ,اـ بو مز حسد كأذل  فاللةوء اىل  
ساتاتو للناس ري فمز اظتمكز اف يستةيب لو اظتوىل    كجل ري كذلت 

 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 

ري ف نالت  عر ركحي   ديدة يف تالة  ايل ا اىل ادىن مستور قلكت
                                                 

1
 . ُٖص ُِمستدرؾ الوسا ل   -
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رتك ا  لى جسد اضتاسد ري كابلتا  إضعاؼ اعاؿ تاصتنازة 
ءع  ري كم  تكرار ىذه الطريق  ألاتعاس اناظتيناطيسد لديو ري كتقليل إ

 ل  عره اظترذي  اىل أدىن حد .يسد كتقليتم معاصت  اضتا
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 .
مام  بز س ل بز حني  انو فقد كرد يف اضتديو  ز دمحم بز أيب إ

 تسل أيب س ل بز حني  ابطترار فن ع جات  )اشت  أابه يقوؿ   
ر بز ربيع  ينظر اليو ري ككاف س ل ءديد مكان   ليو ك ا

الاتياض حسز اصتلد ري فقاؿ  امر   ما رأي  كاليـو كال جلد 
ؼتاترية  ذراء ري فو ت س ل مكانو ري كاءتد ك كو ري فريلف 

 بو كو . ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرسوؿ   
سو ري ككاف ,د اكتتب يف جيش ري فقالوا أفقيل لو   ما يرف  ر 

 لو   ىو    را ح معت ر رسوؿ   ري ك  ما يرف  رأسو .
 فقاؿ   ىل تت موف لو أحدان ؟ 
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لى    ليو ك لو )تفقالوا    امر بز ربيع  ري فد اه رسوؿ   
تل أحدكم ألاه ؟ أال فتييظ  ليو ك,اؿ    الـ يق (كسلم

فيسل  امر كج و كيديو كمرفقيو ري  تسل لو ابرك  ؟ 
كركاتتيو كأطراؼ رجليو كداللو إزراره ري يف ,دح ري ل تب 

 .( يو مز كرا و ري ففأ س ل مز سا تو ل
أال ,اؿ    ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلصكيف ركاي  ألرل ؿتو ذلت   إال اف رسوؿ   

 . وضري لو ري فتوضري لو  امربرك  ؟ إف الع  ح  ري ت
 
 
 
 
 
 

   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 
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اظتيناطيسد يكوف لو ,طب سالب ك,طب موجب ري كيدكر ج مء 
ر اصت يئا  االلرل  لى اظتاء حوؿ نفسو بسر   كات ة كما انو يدك 
 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  
اا يري كىذه اضتال  جتعل للماء مقاكم  ما للدلوؿ اىل اطتالر كاالنس

 بالـز .م  السيتو 
ك,د امكز يف العصر اضتديو ا اتا  انو لو  وجل اظتاء بطا,  تاتعو 
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 .
ياه يف  ال  العديد مز االمراض يف فقد أمكز استلداـ ىذه اظت

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 

 وع .الناتاو  ري ككذلت التي  الواضح يف الكم كالن
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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 بركتوبالـز اطتالر اضتي  ؽتا لتسز مز 

 طا,  اضتياة  ا كيصلح سلوك ا اضتيوم .
)تلى    ليو كالو  ي  لرسوؿ  ككما جاء يف اضتديو ال ر 

ستلداـ اظتاء كإمراره  لى الاتررا  الن ط  يف ال لت اب كسلم(
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 

ند  سل الوجو كلات    الوضوء ري اظتالمس لو  ند اليسل اك
ك ندما يستلدـ ىذا اظتاء كيصب  إلمرار اظتاء  لى بررة العين  ري

 لى جسد امسود فرينو ينقل ىذه الطا,  اىل الفكتوبالـز فيصلح 
 . ماكاف ,د فسد كيينظم ما كاف ,د انفرط

كاف اظتاء الذم ييتسل اك ري ح   د ا ات  العلم اضتديو أبف الع لق
  كءفاء ك كتو إبذف   عإتالح اظت ا ز يفيد يفعيتوضري بو ال

 تعاىل.
 
   ىل الفال ىم امسودكفأ
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اف مز دكاف  اضتسد الر يسي  ىو كلرة الفال ري فمز كلر فالو  
كلر  حيسادهري كمز ,ل فالو ,لواري آلف ظ ور الفال يل  اضتسد 

كلذلت ,اؿ رسوؿ  )تلى    ري كحدكس النعم  يياا   اضتسد
)استعينوا  لى ,ااء اضتوا م بسرتىا فإف    ليو كالو كسلم(  

 . كل ذم نعم  ػتسود(
ريخ ري رسل  ضتسد اضتاسديز  لى مر التاكلقد تعرض االناتياء كاظت

( ًؿ ما ًلو مز اضتسد بقدر كألرىم كلادت م رسولنا االكـر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 م  اعتدل اظتن ل  الرفيع  كالرتات  ال ريف  الإ كتل إلي ا ري ككذلت ا

ف  لى فال   الذم أوىم كما ك ف م ػتسود ) لي م السالـ(
 . ا طاىم كفال م اظتوىل ساتحانو  لى الناس
  اتد   ) ليو السالـ( ,ولو ك,د كرد  ز ايب زت ة اللما   ز ايب

   ي  آليف ىذه ا
ىيمي اّلٌلي ًمز فىٍاًلًو فػىقىدٍ  ـٍ لتىٍسيديكفى النَّاسى  ىلىى مىا  وى نىا  }أى  تػىيػٍ

نىاىيم مٍُّلكان  ىًظيمان  ؿى ًإبٍػرىاًىيمى اٍلًكتىااى كىاضتًٍٍكمى ى  ري  (ُ){كى تػىيػٍ

                                                 
1

 ( .ْٓ) النساء -
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ؿتز ك  الناس الذيز ,اؿ   تعاىل كؿتز امسودكف ),اؿ   
 .(ُ)كؿتز اىل ىذا اظتلت الذم يعود إلينا(

كاصتدير ابلذكر اف أ م  اعتدل ) لي م السالـ( ,د الفوا اسم 
) ليو السالـ(  لى  المر كحامل د وة االماـ اظت دمتاحب ىذا ا

الذيز ىم مز كلد فاطم   ) ليلت تحابت م لوفان مز اف يعرفوه
( كيقطعونو باع  باع  حسدان من م اليو ري ىذا " لي ا السالـ"

) لي ا السالـ( فكي  ابلذم ىم  الفعل يصدر مز كلد فاطم 
 ؟!. كالدىاأليسوا مز 

,اؿ   ظتا ماى  لد بز اضتس  ) ليو فعز ايب لالد الكابلد 
 السالـ( دلل   لى دمحم بز  لد الاتا,ر) ليو السالـ( فقل   

جيعل  فداؾ ,د كت    ابوؾ تاحب ىذا االمر بصف  ) 
 لو رأيتو يف بعض الطرؽ آللذ  بيده . 

 ؟  فرتيد ماذا ر ااب لالد  ,اؿ 
 ريد اف تسميو   حا ا رفو ابشتو .أ   ,اؿ

                                                 
1

 . ِٖٖص ِّوار  حبار االن -
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اب لالد  ز سراؿ غت د ري كلقد ألت  ك  ر سري  فقاؿ 
ري كلقد  لت   ز أمر لو كن  ػتدعن بو احدان ضتد تتريس

سريلت   ز أمر لو أف ب  فاطم   رفوه حرتوا  لى أف 
 .  (ُ)( يقطٌعوه باع  باع 

 
 
 

 * * *  مت ثؼٌَو جؼبىل  * * *
 
 
 
 

 

                                                 
1

 . ُّٓصُ يات  النعماا ؛ حبار االنوار   -
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