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ممخص الدراسة
تى ٍن ًزعي ىذه الدراسة إلى يمقاربة حكؿ الطاقة ،بما ىي  :جكىر قائـ بنفسو،
متىح ِّك هؿ في تىشي ً
ُّئات ًو.
ي ى
لجكىرم الح ً
بتحصيالت متىح ِّك و
و
سد ك ً
لة ذات و
العيف،
دافع
تيعنى ىذه المقارب ية
تأثير و
ىى ٌ ى
ي ى
بما ىما :م َّ
ً
َّاف ىيتى ىج ٍكىر ً
ركباف طاقي ً
يقكماف بو مف
اف في معانييما ،كفيما
ي
نعراض .
األ ٍ
ً
ً
ً
عميو في
بالطاقة عمى ماىي
سمى ىؾ إلى التعريؼ
إف ىذا
ى
المنزع في الدراسة ،قد ى
ً
الحقيقة كفي نفس األمر ،ثـ َّ
ظ ًر في مناحي كزكايا جكىرىا ،بمفيكميا
الن ى
ضاي ً
ً ً
ً
فاتيا اإلرادية ،كذلؾ
كم ى ى
كم ىحايثىاتيا الككنية ي
المجرد كأكضاعيا اإلجرائية ي
ي
ً
ً
ً
اىب
المتى ىم ٍكض ًع في أصؿ التَّعكذ ،بما ىك:
تأسيسان لممحتكل
ِّ
المصدر الك ي
ي
الطاقي ي
لطاقات التىح ُّك ًؿ ً
ً
صكر َّ
ً
المنصكص عمييا في
الشر الككنية
الداف ىع ًة لجميع
ى
المعك ً
ذتيف العظيمتيف.
سكرتي
ِّ
ش ييء ،المجرد ،اإلجرائي .
الكممات المفتاحية :الطاقة  ،العيف  ،الحسد ،التى ى
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Dimensions Of Impact Energy On Envy And Eye In The
Two Almoawathatine
Tariq Asaad Helmy Asaad
Department of Allied Human Sciences - College of Arts - The Hashemite University - Zarqa - Jordan
Email: tarq@staff.hu.edu.jo
Abstract:
This study tends to be an approach to energy، which is a
self-contained essence، transformed in its complexity.
This approach is concerned with mutant impulses with an
impulse effect on the atmosphere of envy and eye،
including: Two energy compounds wander through their
meanings and symptoms.
This study went on to introduce energy to what it really is
and in the same way، and then to look at the angles and
angles of its essence، in their abstract sense، their
procedural conditions، their cosmic axes and their
arithmetic multiplications، in order to establish the
energy content that is situated in the origin of the
impedance: The source of the driving transformation
energies of all the images of cosmic evil provided for in
Surti's two great excuses.
key words :Energy- Eye- Envy- ObjectificationAbstract- Procedural.
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المقدمة:
ّ
ضػاي ً
عػد الطاقػة جعػالن ُ قى ىػدريان ِ فػي المحا ًي ً
ثػات الككنيػة ،ك ى ً
تي ُّ
فات
الم ى ى
يى
ش ٍػرع ٌيان فػي ي
ً ً
م ،كفعػ هؿ
اإلرادية؛ فيي عمى ذلؾ :فع هؿ يمضاؼ إلى ما يظير منو بػالمعنى القػدر ٌ
شػيُّئيا
شيَّئي مػادةن
كمعنػى ،كتى ى
مضاؼ إلى قصده بالمعنى الشرعي ،كذلؾ ألنيا تىتى ى
ن
الطػػاقي
إف سػػبؽ المعػػاني لممػػكاد فػػي المجػػاؿ
يسػػبؽ تشػػي ىُّئيا مػػادةن ،إ ٍذ َّ
معن ػ نى
ِّ
ي
ككني يستبني ما ينزعي كؿ مكجكد إليو،
إعداد
يكشؼ عف خارطة كجكدىا ،فيي
ه
ه
ً
ؽ
كيستدعي
(ك ىخمى ى
ى
ى
ِّر عميو ،كذاؾ قكؿ اهلل العظيـ جمت قدرتو :ى
كجكده عمى ما قيد ى
ً
و
يرا) الفرقاف.ِ /
يك َّؿ ى
ش ٍيء فىقىد ىَّرهي تى ٍقد ن
و
ً
اسػػػتبناء لمكػػػكف كمكجكداتػػػو ،كتصػػػريؼ
تصػػػريؼ
لمطاقػػػة تصػػػريفاف :
إذف ؛
ي
و
ػو :ىمقصػ يػد الخمػػؽ كتحػػري يكيـ نحػػك المايػػة مػػف خمقيػػـ ،فالحركػػة
اسػ
ػتدعاء ،ىم ىناطػ ي
ْ
بمفيكميا الطاقي( :قكة صرؼ استعداد الشيء ،كالتميير فيػو)  ،فيػي( :منشػأ
صدكر األفعاؿ كاآلثار)ٓ .
يحصػؿ بيػا ،كىػي سػابقة لػو  ،فالطاقػة المصػاحبة
ُقمت :ألف الطاقة تصػاحب الفعػؿ الػذم
ى
ػدير الطاقػػة فػػي األزؿ؛ بمػػا ىػػي:
لمفعػػؿ ىػػي :التػػي يكػػكف بسػػببيا الفعػػؿ ،كالسػػابؽ ىػػك :تقػ ي
تككيني .
إضفاء ىيئة عمى ما تـ خمقو ،فيك جعؿ
ه
ِقمػت :كالطاقػة كػذلؾ ىج ٍعػ هؿ شػرعي فػي سػياقو مػف تحقيػؽ متطمبػات التكميػؼ المخاطى ً
ػب بػو
ه
تحكيمي نحك الماية مف الخمؽ .
جع هؿ
ي
اإلنساف؛ فيي إذ ذلؾ ٍ
ه

ّسػػجادم ،جعفػػر ،قػػامكس المصػػطمحات الفمسػػفية عنػػد صػػدر المتػػألييف ،معيػػد المعػػارؼ
ً
الح ىك ًميَّةََِٔ ،ـ ،ص ُِٖ ،بتصرؼ.
ْعبارة اقتبستيا مف المرجع السابؽ ،ص ِٕٓ.

تميػر فػي إحػدل خصائصػيا ،كقػد تكصػؿ العممػاء
ٓالمكجة أك سرعتيا أك ى
سعتيا ينػت عنػو ه
و
و
مركػب مػف
مكجيػة أك
جسيـ في ىذا الككف ميما كاف حجمو ،ىك :حالة
إلى أف كؿ جسـ أك
ه
حزمػػة أمػػػكاج ،كأف المػػػادة بمػػػا فييػػػا جسػػػـ اإلنسػػػاف ىػػػي :حزمػػػ هة مركبػػػ هة أك مضػػػمكط هة مػػػف
األمكاج ،كأف الكتمة ليست إال شكالن مف أشكاؿ الطاقة المخزنة) كانظػر كػذلؾ مكسػكعة عمػكـ

الفمػػؾ كالفضػػاء كالفيزيػػاء الفمكيػػة ،أ.د شػػكقي محمػػد صػػالؤ الػػدالؿ ،نشػػر مؤسسػػة الككيػػت

لمتقدـ العممي ،َْٔ/ِ ،كانظر تكسعان
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ً
بالطاقة فػي تصػريفيا االسػتدعائي مػع الكػكف فػي ذراتػو
اإلنساف
إف الذم يربط
ى
ً
تفاعمى يو كانتظامو في مسار ً
مكجاتو الكيركممناطيسية غير المرئية ،كذلؾ فػي
ات
ى
نظػػاـ تكػػػكيف مػػاعرؼ باليالػػػة( :حسػػب نظريػػػة الفيزيػػػاء الكميػػة Quanta
 physicsكما يتفرع عنيا مف مفيكـ النظرية المكجية لمجسػيمات wave
 particle dualityالتػػي تػػنص عمػػى أف كػػؿ جسػ و
ػيـ يمم ػ يؾ زخم ػان (سػػرعة
+كتمػػة ) فػػهف لػػو مكجػػة مرافقػػة لػػو تسػػمى بمكجػػة دم  -بركلػػي ،حيػػث يمكػػف
تحديد الخصائص الفيزيائية لمجسيـ مف خػالؿ خصػائص ىػذه المكجػة المرافقػة
لو) ُ.
كبعػد؛ فػػهف ىػذه الدراسػػةى ماضػي هة فػػي تػراكـ العمػػكـ البشػرية كتػزاحـ مػا تػػدافعت
ػو المعرف ػ ية فػػي نصػػابيا
العقػػكؿ نحػػكه مػػف إمػػدادات النظػػر وكاعداداتػػو ،كمػػا ىبمى ىمتٍػ ي
المعقكؿ ،كغير ذلؾ مما ركنت إليو البشرية؛ حتى استقاـ كؿ ذلؾ كانحصػر فػي
سنف اهلل تبارؾ كتعػالى التػي بمَّػن عنيػا الػكحي ،كاعتنػى بيػا األنبيػاء ،كفسػركا
ي
آي ًات ىنا ًفي
س ين ًري ًي ٍـ ى
مظاىرىا كنظاـ سيرىا كآفاقيا ،قاؿ اهلل العظيـ جمت قدرتو ( :ى
ٍاآلفىا ً
َّف لى يي ٍـ أ َّىن يو ا ٍل ىح ُّ
ؽ ) فصمت. ّٓ /
ؽ ىكًفي أى ٍنفي ًس ًي ٍـ ىحتَّى ىيتىىبي ى
كمبعث التمير فييا ،كعمييػا
إف الطاقة ىي الركح الجارية في السنف الككنية،
ي
ِ
تعتمػػد منظكمػػة الخمػػؽ التػػي يسػػمؾ فييػػا القػػدر بككنيتػػو القضػػائية  ،وكارادتػػو

ُ Concept of modern physics 6thed p.26. By A.BEISER 2003

ِ إذ القضاء ( :يدؿ عمى إحكاـ و
أمر وكاتقانػو وكانفػاذه لجيتػو ) معجػـ مقػاييس الممػة  ،أحمػد
بػػػف فػػػارس بػػػف زكريػػػا القزكينػػػي ،حققػػػو عبدالسػػػالـ محمػػػد ىػػػاركف ،نشػػػر دار الفكػػػر ،سػػػنة

ُّٗٗىػػػ ،مػػادة قضػػى ،ٗٗ/ٓ ،فيػػك يتعمػػؽ بػػاإلرادة الككنيػػة كىػػي ( :مشػػيئتو لمػػا خمقػػو،
كجميع المخمكقات داخمة في مشيئتو وكارادتو الككنية) ،مجمػكع الفتػاكل ،شػيإل اإلسػالـ أحمػد
بف تيمية  ،جمع كترتيب عبدالرحمف محمد بف قاسـ كابنو محمػد ،طباعػة مجمػع الممػؾ فيػد
لطباعة المصحؼ الشريؼ ،المدينة المنكرة ،تحت إشراؼ كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقػاؼ

كالدعكة كاإلرشاد ،سنة ُِْٓىػ ،كتاب التصكؼ. ِٔٔ/ُُ ،
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ُ
ػي وء ىخمى ٍق ىنػاهي ًبقى ىػد ور) القمػر،ْٗ /
الشػرعية  ،قػاؿ اهلل تبػارؾ كتعػالى ( :إً َّنػا يك َّػؿ ى
شٍ
عمى أف الطاقة بجزئيا في التقدير الشرعي المراد ،قد أ ٍىك ىز ىعنا اهلل العظيـ بتدبيره
أف ننظػػػر فػػػي مصػػػادر تمقييػػػا ،كأف ننػػػاؿ منيػػػا مػػػا يسػػػعو اجتيادنػػػا  ،كيطيقػػػو
اكتسػابنا ،كىػي -أم الطاقػة – متمكضػعة فػي حالتى ٍييػا التككينيػة كالتحكيميػةِ ،
ً
بجريانػو مػف
كشأننا في ىذه الدراسة دائر مع حالتيا التحكيمية؛ إذ التحكؿ ىنػا
مطمب مف مطالب التكميؼ كالرسالة كاالستخالؼ.
مصدره الطاقي ،ىك
ه
إف الطاقػػػة التحكيميػػػة ىػػػي نظػػػاـ لممكجػػػات الذاتيػػػة ،يييػػػئ اإلنسػػػاف لقابميػػػة
اإلحسػاس بالذبػذبات برنينيػا التػكافقيّ ؛ بمػا يعمػؿ عمػػى ضػبطو كتسػييره فػػي

ُكىػػي اإلرادة الدينيػػة ( :المتضػػمنة لمحبتػػو كرضػػاه  ،المتناكلػػة لمػػا أمػػر بػػو كجعمػػو شػػرعا
كدينان) ،المرجع السابؽ ،مجمكع الفتاكل. ِٔٔ/ُُ ،

ِأنظر قانكف حفظ الطاقة الذم ينص عمى أف الطاقة الكميػة ثابتػ هة فػي حالتييػا التككينيػة

كالتحكيميػة ،فػػي (الفيزيػػاء العامػة لمجامعػػات ) د.محمػػد خضػر ،د.أسػػامة أحمػػد العػػاني ،طِ،

سنة ََِٖ ـ ،صُّٕ ،بتصرؼ.

ػيف لمكجػ وػة صػ و
ػي معػ و
ػكتية ترددىػػا يسػػاكم
ّظػػاىرة تػػتمخص فػػي اسػػتجابة جسػػـ ذم تػػردد طبيعػ و
تػػػردد الجسػػػـ كتعػػػرؼ ىػػػذه الظػػػاىرة عنػػػد الفيزيػػػائييف فػػػي عمػػػـ الصػػػكت بالشػػػككة الرنانػػػة

 ، tuning-forkكيككف الرنيف التػكافقي ىنػا فػي حصػكؿ االىتػزاز بأقصػى شػدة ،يقػع بػيف
مصدر لمطاقة كبيف جسـ ما ،يككف تردده جزئا مف مككنات ذلؾ المصدر ،كفػي سػياقنا ىػذا،
يككف االىتزاز بأقصى و
شدة تصدر عف طاقة التعكذ ليحصؿ بيا التأثير بالذبػذبات عمػى جسػـ
اإلنسػػاف عػػف طريػػؽ التكافػػؽ بػػيف تػػردديف حاصػػميف بػػيف تػػردد طاقػػة التعػػكذ كتػػردد الجسػػـ
المقابؿ ،كصكرة الرنيف التكافقي مجاليا عندما يتكافؽ تردد التعكذ بذبذباتيا لتصبؤ جزئا مػف

مككنات تردد الجسـ المتعرض ليا ،انظر الشكؿ التكضيحي اآلتي :A
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اذف فالرنيف التكافقي كما ىك في الرسـ التكضيحي يقع بػيف مكجػة صػادرة بتػردد عنػد أقصػى
شدة ىك الرنيف ،لتتكافؽ مع مكجة تجعميػا مسػاكية ليػا فػي التػردد .انظػر الرسػـ التكضػيحي

اآلتي ( )Bالذم يظير شكؿ الرنيف في تكافقو المكجي
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استحقاؽ
الماية التي خمقو اهلل تبارؾ كتعالى مف أجميا ،كىي العبادة التي ىي:
ه
ً
بالزميو القػكلًي كالفعمػي ،كىػذا المقتضػى عػف األلكىيػة
يقتضيو تكحيد األلكىية
اء عمػػػى مراكػػػز التػػػأثير
بالزمييػػػا ،ىػػػك :تفػ ه
ػػكؽ فػػػي األداء اإلنسػػػاني ،كاسػػػتقك ه
كيسيطر فيػو اإليمػاف
اء يممب فيو اليدل
المريزم ،وكاف التفكؽ – بما ىك استقك ه
ي
كالتصديؽ القمبي – ىػك :تحػك هؿ تػتـ فيػو برمجػة مػا يمكػف تسػميتو طاقػة نقطػة

(  ( Bأمكاج رنيف متكافقة .
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ُ
اؾ
س َّػك ى
الصفر  ،كىك ما يمكف أف يشير إليو قػكؿ اهلل عػز كجػؿ( :الَّ ًػذم ىخمىقى ى
ػؾ فى ى
ِ
ذات
فى ىعػ ىػدلى ىؾ) اإلنفطػػار . ٕ/إذ مػػف معػػاني التسػػكية  :أف تتسػػاكل جميػػع القػػكل ي
المحتكل الطاقي عمى النفس ،حتى يصبؤ فرؽ الجيد – إذ ذلؾ – صف ارن ،كىنػا
تتييأ مف نقطة الصفر ىذه الطاق ية التحكيمية التي تجعػؿ الػنفس مسػتعدة لتمقػي
أمػػر العبػػادة الصػػادر عػػف اهلل تبػػارؾ كتعػػالى ،كلػػذلؾ جػػاء فعػػؿ العػػدؿ بعػػد فعػػؿ
التسػػػكية ،مػػػف بػػػاب تقػػػدـ الػػػدافع عمػػػى الكاقػػػع ،فالػػػدافع ىػػػك :حصػػػكؿ الطاقػػػة
التحكيمية مف خالؿ التسكية البادئة مف نقطة الصفر ،كالكاقػع ىػك :حصػكؿ مػا
ينبمػػي أف يكػػكف مػػف العػػدكؿ كاليدايػػة؛ بمػػا ىمػػا غايػػة مػػا يػػؤدم إليػػو التحػػكؿ
استبناء ً
ً
ىذه الماية .
بكصفو أداءان طاقيا يبدأ في برمجة
مباحث الدراسة:
المبحث األكؿ :كفيو فركع -:
الفرع األكؿ :تعريؼ الطاقة بالمفيكـ المجرد.
الفرع الثاني :تعريؼ الطاقة بالمفيكـ اإلجرائي.
المحا ًيثات الككنية.
الفرع الثالث :تعريؼ الطاقة بالمفيكـ القى ىدرم في ي
ضايفات اإلرادية.
الم ى
الفرع الرابع :تعريؼ الطاقة بالمفيكـ الشرعي في ي
المبحث الثاني :كفيو فركع-:
الفرع األكؿ :تعريؼ الحسد لمة ،كدالل نة اصطالحية.
الفرع الثاني :تعريؼ العيف لمة ،كدالل نة اصطالحية.
ً
الداللة االصطالحية.
الفرع الثالث :التمييز بيف الحسد كالعيف في

ُأك مايسميو الفيزيائيكف بالطاقة الصػفرية ( ، )minimum energyكذلػؾ عنػدما يكػكف

الجسـ في تكازف ميكانيكي ،إذا كاف مجمكع القكل المؤثرة عمى الجسـ يساكم صف ارن ،أنظر:
The equilibrium is stable if the Extremum Value of Potential
Energy is a Minimum and Unstable if it is a Maximum. INTR. To
CLASSICAL MECHANICS RG: TAKWALE and P.S.
NEWDELHI P:351.،1991 ،PurAnik
سكل ،بجميع تصاريفيا.
ِقمت :كما ىك في المقتضى الممكم لمعنى ٌ
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المبحث الثالث :كفيو فرعاف-:
الفرع األكؿ :مصدر ُ الطاقة التأثيرية عمى الحسد كالعيف في المعكذتيف.
الفرع الثاني :مسارات الطاقة التأثيرية عمى الحسد كالعيف في المعكذتيف.

ً
ض،
الع ىػر ي
ُقمػت  :مصػدر الطاقػة ،كلػـ أقػؿ مصػادر ،ألف الطاقػة جػكىر قػائـ بنفسػو ،كضػدُّهي ى

كم ىع ٌّد لو ،كليس قابالن لمتنػكع ،إذ التنػكعي لرعػراض القابمػة لمتعػدد ،التػي
كالجكىر قابؿ لمتحكؿ ي
مسارات الطاقة منيا ،كمف ىذه الالزمػة أيفػرد النػكر؛ بمػا ىػك كحػده مصػدر اإلمػداد بالطاقػة،
كذلؾ عند سقكط الضكء عمى مادة ما ،ثػـ تكػكف حػامالت الطاقػة ،كىػي الفكتكنػات الضػكئية

التي تتكزع في األكساط المظممة ،فاقتضى ذلؾ جمع الظممات.
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المبحث األكؿ :
الفرع األكؿ  :تعريؼ الطاقة بالمفيكـ المجرد
ىي ٍنػ ً
ػػزعي معنػػػى الطاقػػػة إلػػػى مػػػا يشػػػبو الحػػػدكد ُ ،إذ ىػػػك مػػػف المعػػػاني الجدليػػػة
مفاىيميان؛ فقد يأكم معناىػا إلػى مػا يسػتدعيو التجريػد بمفيكمػو األقػرب ،كىػك:
الحاصؿ باإلشارة إلى ما يشبو الحد ،ذلؾ أف اإلتياف عمى الحد – حالة حصػكلو
– صػػيم هة تكفيقي ػ هة لممعػػاني الثابتػػة ،كحيػػث ال حػ َّػد يحظػػى بػػو لفػػظ الطاقػػة ،فقػػد
االنجذاب الى رسمو ،كىك :كؿ مكصكؼ في أعراضو كمػا يظيػر منػو ِ،
حصؿ
ي
فكاف إذ ذلؾ ما أفضى إلى المفيػكـ التجريػدم الػذم انتفػت معػو الحػدكد ،كنػزع
فيػػػو اإلدراؾ الػػػى اآلثػػػار التحصػػػيمية التػػػي يػػػتـ مػػػف خالليػػػا اشػػػتقاؽ المعػػػاني
االلتزامية ،كىي ما يظير مف الطاقة في تصريفاتيا المحسكسة .
كبذلؾ ،فهننا نصير إلى تعريؼ الطاقة بكضعيتيا المفاىيمية المجردة إلى أنيػا:
يرىػا بيػا  ،حيػث ال َّ
ػي يء
حػد يصػدؽ عميػو
التصػكر عمػا ىيتى ى
كؿ ما ىيتى ى
ش َّ
ي
ش َّي يء ىغ ي

ً
ص هؿ إلى
ُقمت :فالحد:
لمكصكفو كمميز لو عف غيره ،فيك عمى ذلؾ :قك هؿ يم ىك ِّ
كصؼ محيطه
ه
ماىية الشيء بما يمكف معو حصك يؿ التميز بيف المحدكد كبيف غيره .انظر الميذب فػي عمػـ
أصكؿ الفقو المقارف لعبد الكريـ بف عمي النممػة ،مكتبػة الرشػد ،الريػاض ،ط ُ َُِْ ،ق

 ،ٕٕ/ُ ،بتصػػرؼ ،كانظػػر لالفػػادة تعريػػؼ الحػ ِّػد عنػػد األصػػكلييف ،بأنػػو  :مػػا يميػػز الشػػيء
شػػيء مػػف أفػػراد
عمػػا عػػداه كػػالمعرؼ عنػػد المناطقػػة ،كال يميػػز كػػذلؾ اال مػػاال يخػػرج عنػػو
ه
بيف لمفيكـ الحد كالثػاني لخاصػتو .حاشػية
المحدكد كال يدخؿ فيو
شيء مف غيرىا ،كاألكؿ يم ٌ
ه
العالمة البناني عمى متف جمع الجكامع لتاج الديف السبكي ’ طِ  ،مطبعػة مصػطفى البػابي

الحمبي ،سنة ُّٕٗ ـ.ُّْ ،ُّّ/ُ ،

ِقمت :مما يدؿ عمى خكاص الشيء بما يميزه عف غيره كال يكضؤ حقيقنو كماىيتػو ،اذف ؛

فالرسػػـ :قػػكؿ مميػػز لمشػػيء غيػػر داؿ عمػػى طبيعتػػو ،كىػػذا مبسػػكط فػػي كتػػب عمػػـ المنطػػؽ
كمعاجـ الفمسفة ،أنظر لإلفادة المعجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفة ،د .عبد المػنعـ الحفنػي،

الناشر مكتبة مدبكلي ،طّ  ،سنة َََِـ  ،ص َّٖ.ُّٖ ،
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ػػيؽ عنػػػده الماصػػػدؽ ُ ،أم تكثػػػر
كيضػ ي
مػػػادةن ليػػػا ،ممػػػا يتسػػػعي معػػػو المفيػػػكـ ى
المتشيئات الحاصمة ،كذلؾ ىك اتساع المفيكـ ،كينحصر أسمكب تشيئيا ،كذلؾ
ص ىدقييا.
ما ى
و
مقاربة عف الطاقػة بمفيكميػا المجػرد ،فقػد كجػدنا ( أف الطاقػة كاحػدةه مػف
كفي
المفػػاىيـ األساسػػية فػػي الفيزيػػاء التػػي يصػػعب تحديػػدىا  ...فمفيكميػػا فيزيائيػان
يمجرد نكع مف االختزاؿ ... ،يقكؿ الفيزيائي الركسي  : LEV OKUNكممػا
كانػػػت الفكػػػرة األساسػػػية أكثػػػر صػػػعكب نة ،كػػػاف مػػػف الصػػػعب تعريفيػػػا بالكممػػػات،
كبالنسػػبة لمطاقػػة ،إف أفضػػؿ مػػا يمكننػػا القيػػاـ بػػو ىػػك القػػكؿ بأنيػػا القػػدرة عمػػى
التسبب في الحركة ) ِ .كمف صكر المقاربػات التجريديػة لمفيػكـ الطاقػة فػي
المتشيئات الحاصمة بيا دكف حيازة حػدكدىا مػف حيػث ىػي مكجػكد ييػدر يؾ
ضكء ي
ػاقي الػػذم
ػعؽ الحاصػػؿ عمػػى الػػنفس بمػػا ىػػي :المركػػب الطػ ُّ
بميػػره ال بذاتػػو :الصػ ي
يبقى مػف اإلنسػاف ،كىػك الػذم تجػرم عميػو أحكػاـ البػرزخ كقكانينػو الباقيػة إلػى
يكـ البعث ،
ُكعكسػػو صػػحيؤ ،إذا ضػػاؽ المفيػػكـ اتسػػع الماصػػدؽ ،أم كممػػا كثػػرت الصػػفات المميػػزة

لمشيء ،قؿ أك نقص عدد أفراده ،كيعرؼ الماصدؽ بأنو داللة الكمي عمى أفراد كثيريف ،كىي
حقيقة الشيء المنتزعة عنو ،كأما المفيكـ فيك مجمكع صفات الكمي ،كقيؿ الماصدؽ ىك ما

ينطبػػؽ عميػػو االسػػـ ،كالمفيػػكـ ىػػك صػػفات ذلػػؾ االسػػـ ،كبمػػا أف الماصػػدؽ ىػػك المسػػميات

الخارجية التي يصدؽ عمييا المفظ كىك يضػيؽ ىنػا ألنػو ينطبػؽ عمػى األفػراد المندرجػة تحػت
مفيكـ المفظ ،كالطاقة مفاىيميػا ال ينػدرج تحػت مفيكميػا مسػميات اال عمػى سػبيؿ المقاربػات

الذىنية.
and
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السماك ً
ً
ات ىك ىم ٍف ًفي ٍاألى ٍر ً
الص ً
ض
قاؿ اهلل عز كجؿ ) :ىكين ًف ىإل ًفي ُّ
ص ًع ى
ؽ ىم ٍف في َّ ى ى
كر فى ى
ً
شاء المَّ يو ثي َّـ ين ًف ىإل ًف ً
ً
كف) الزمر  ،ٖٔ/فالصعؽ
يو أ ٍ
اـ ىي ٍنظيير ى
إًَّال ىم ٍف ى ى
يخ ىرل فىه ىذا يى ٍـ ق ىي ه
ىنا :طاقة يمتحكلة عف النفإل ،مجاليا( :الصػكت الشػديد مػف الجػك ،يكػكف منػو
ات منيػا)،
نار أك
احد ،كىذه األشياء تػأثير ه
مكت كىي في ذاتيا شيئه ك ه
عذاب أك ه
ه
ه
ُ كالصكت بمجالو مع النافذة السمعية لإلنساف ىك :اىت اززات مكجية تنتق يؿ فػي
الكسػػط المػػادم عػػف طريػػؽ التضػػػاغطات ،كىػػي :إقتػػراب جزيئػػات اليػػكاء مػػػف
بعضػػيا  ،كالػػتخمخالت ،كىػػي :تباعػػد جزيئػػات اليػكاء عػػف بعضػػيا ،كمػػف صػػكر
الطاقة الصكتية – فػي المقاربػات التجريديػة – القصػؼ الػذم كرد فػي قػكؿ اهلل
يخرل فىير ًس ىػؿ عمى ٍػي يكـ قى ً
ىف ي ًع ى ً ً
ً
يؤ
الػر ً
ػف ِّ
اصػفنا ًم ى
جؿ كعمى( :أ ٍىـ أىم ٍنتي ٍـ أ ٍ ي
يد يك ٍـ فيو تى ىارةن أ ٍ ى ي ٍ
ى ٍ
ً
يعػا) اإلسػراء( ، ٔٗ /كالقاصػؼ:
فى يي ٍم ًرقى يك ٍـ ًب ىما ىكفى ٍرتي ٍـ ثي َّـ ىال تى ًج يدكا لى يك ٍـ ىعمى ٍي ىنػا ًبػو تىًب ن
قصػؼ الشػيء يقصػفو أم كسػره بشػدة،
الريؤ الشديدة التػي تكسػر بشػدة ،مػف
ى
ِ
عد قاصؼ أم شديد الصكت)  ،كحيث إف الصكت بأبعاده الفيزيائيػة
كيقاؿ :ر ه
يقكـ (عمى فكرة القرع كتصادـ األجساـ كالمقاكمػة ،كالقػرع ىػك :مماسػة الجسػـ
الصػػػمب جسػػػما آخػػػر صػػػمبان مزاحمػػػان لػػػو عػػػف حركػػػة) ّ  ،إذف ال يػػػزاؿ المػػػأكل
اىر بمركباتيػا
األكسع لضـ المفاىيـ الطاقيػة؛ إذ بػو
التجريدم ىك
ي
ى
تتجسػد الظػك ي
التصريفية ،دكف التمكف مف تمثيميا بممة الحدكد كالقيكد ،فالطاقة عمػى أسػاس
الكعي بحقيقتيا تجريديان مجا هؿ لحصكؿ التشػيئات التػي ىػي (:كػ يؿ مػا يصػؤ أف
ُاألصفياني ،أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب ،المفػردات فػي غريػب القػرآف

الكريـ ،تحقيػؽ صػفكاف عػدناف الػداكدم ،نشػر دار القمػـ ،الػدار الشػامية ،طُ ،سػنة ُُِْ

ىػ ،ص ُٖٓ.

ِالقرطبي ،أبك عبداهلل محمد بف أحمد شمس الديف ،الجامع ألحكاـ القرآف الكػريـ  ،تحقيػؽ

أحمػػػػد البردكنػػػػي وكابػػػػراىيـ أطفػػػػيش ،نشػػػػر دار الكتػػػػب المصػػػػرية ،ط ِ ،سػػػػنة ُْٔٗ ـ،

َُ. ِِٗ/

ّرسالة ( التفكير الصكتي عند الفارابي في ضكء عمـ الممػة الحػديث) أعػدىا مشػعؿ صػنت

اىميؿ الحربي في جامعة الشرؽ األكسط ،سنة َُِٓ ـ  ،ص ُِ.
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اء أكػاف حسػيان أـ
خب ىرعنو ،كقيؿ :كؿ ما ىػك
ه
كي ى
ييعمىـ ي
مكجػكد ،كيمكػف تصػكره سػك ه
معنكيان ،حقيقيان أـ ذىنيان) ُ ،كىذا المعنى التطبيقي لمطاقػة بمفيكميػا المجػرد،
يحػدَّه بمػا ييعػرؼ بػو،
مما قد أحاطت بػو الحػكاس  ،دكف أف ىي ى
تشػيئ يو العقػؿ ،أم ي
فال تتقاطع الحكاس مع المتشيئات العقمية في المفيكـ المجرد.
الفرع الثاني :تعريؼ الطاقة بالمفيكـ اإلجرائي
يأتي المفيكـ اإلجرائي لزامػان فػي مرحمػة مابعػد التجريػد ،حيػث تسػمؾ اإلجرائيػة
اس،
إلى جعؿ المعنى المجرد مكجكدان ىينزعي نحك التشيء حتػى ( ى
تنػاؿ منػو الحػك ي
كيحػػػاط باألبعػػػاد ) ِ  ،فالطاقػػػة إجرائيػػػا أم كظيفيػػػان ىػػػي:
كيسػ ى
ػػكـ ،ي
ي
ػػتكنو المفيػ ي
و
تصريفات فعمية إالىية ،كما ىك الشأف في قكؿ اهلل تبػارؾ كتعػالى:
الجارية في
ً
ً
ً
ً
شػػي وء ىمػ ٍػكيز و
ِّ
كف )
ض ىمػ ىػد ٍد ىن ى
(ك ٍاأل ٍىر ى
ػي ىكأى ٍن ىبتٍ ىنػػا ف ى
اىا ىكأىٍلقى ٍي ىنػػا ف ى
ى
ييػػا مػ ٍػف يكػػؿ ى ٍ
ييػػا ىرىكاسػ ى
ً
ائي أفضى إلى الشيئية المحسكسة
الحجر /آية ُٗ  ،ففي ىذه اآلية مسم هؾ إجر ه
ً
تبعػو
فمػد األرض جعػ هؿ متحػك هؿ،
 ،كذلؾ في
ي
تصريفات مركبات التحكؿ الطاقي ،ي
ػات ،فجعػ هؿ تي ىحػ ِّػك يؿ فيػ ًػو الطاقػ ية
ػو ،ثػػـ اإلنبػ ي
ػيو مػػا قبمػ ي
ػاء بمػػا ىػػك جعػ هؿ يقتضػ ي
اإللقػ ي
و
ً
ات بالنسػبة لمتفػاعالت
محسكسات مكزكنة ( ال
المجردات إلى
ي
يحدث فييا تميػر ه
الكيمائيػػة أك لتراكيػػز المػكاد المتفاعمػػة كالمػكاد الناتجػػة...،فتككف إذ ذلػػؾ سػػرع ية
ً
التفاعؿ في االتجاه المباشر مساكي نة لمقابمتيػا فػي االتجػاه المعػاكس ،كىػذا مػا
يتحقػػؽ معػػو قػػانكف حفػػظ الطاقػػة كالكتمػػة ) ّ  ،كبػػذلؾ فهننػػا نخمػػص إلػػى أف
الطاقػػػة بػػػالمفيكـ اإلجرائػػػي ىػػػي :التحػػػكالت الجاريػػػة فػػػي مقتضػػػيات التشػ ً
ػػيء
كتصريفاتو
المحا ًيثات الككنية
الفرع الثالث :تعريؼ الطاقة بالمفيكـ القى ىدرم في ي

ُانظر تعريؼ كمعنى شيء في معجـ المعاني الجامع.

ِالمعجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفة  ،د .عبد المنعـ الحفني ص ِّ  ،بتصرؼ.
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و
شيء مخمكؽ  ،كماىية الجعػؿ ىنػا ىػي :إنشػاء
المضاؼ إلى كؿ
ىي :الجع يؿ
ي
اهلل تبارؾ كتعالى المتىصِّر ً
تتفػؽ حكمػةي
بحيػث
شػاءهي،
شػاء كيػؼ
ؼ بالككف بما
ي
ي
ى
ى
ي ى
اهلل َّ
عز كجؿ مع المجعكالت بما حصؿ ليػا مػف تصػريؼ فػي الكصػؼ المضػاؼ
إلييػػا ،عنػػدما كانػػت فػػي حالػػة الخمػػؽ ،فالطاقػػة بمفيكميػػا القػػدرم ىػػي :عمػػةي
ً
اء كؿً مكجكد ( إسمان أك معنػان أك حكمػان ... ،كيحتػاج إلييػا
الكجكد ،كىي ما كر ى
و
شيء إما في ماىيتو ...أك فػي كجػكده) ُ  ،كقػد أسػعد ىػذه الحقيقػةى قػك يؿ
كؿ
كف) الطػكر ،ّٓ/ففػي
اهلل تبارؾ كتعالى( :أ ٍىـ يخمًقيكا ًم ٍف ىغ ٍي ًر ى
ش ٍي وء أ ٍىـ يى يـ ا ٍل ىخػالًقي ى
ً
ً
ً
الجعػؿ
صػفات
إنزياحات تى ىح ُّكلي هة متباينػ هة فػي
الشيئية ،بما ىي:
اآلية نص عمى
ه
ً
خمقػو اهلل
المتىحا ًيثىػة مػع مػا
األلكىيػة ،كىػي
الذم ىك مػف يمتى ىعمِّقػات
ي
ي
المقتضػيات ي
ػأنو
تبػػارؾ كتعػػالى بمػػا تفػػرد بػػو سػػبحانو كتعػػالى مػػف التكجيػ ًػد لمػػا قػػدَّر جػ َّػؿ شػ ي
و
فعمية أحاط بيا قػكؿ ربنػا
تصاريؼ
ش يي ىئ يو ،كقد انصاغت أفعا يؿ ىذا التكجيد في
تى ى
ى
ػي وء ىك ًكيػ هؿ ) الزمػر
العظيـ جمػت
ػي وء ىك يى ىػك ىعمىػى يك ِّػؿ ى
ؽ يك ِّػؿ ى
ػو ىخػالً ي
قدرتػو( :المَّ ي
ي
شٍ
شٍ
ػؽ الخيػ ىػر كقػػدَّرهي كأرادهي كأمػػر بػػو ،كخمػػؽ
 ،ِٔ/وكاذ ذلػػؾ؛ فػػهف اهلل تعػػالى قػػد خمػ ى
سبحانو َّ
ً
لمشػر الػذم تقػاطع فيػو
التخميػؽ
يردهي كنيى عنو ،كىذا
الش ىر كقد ىَّرهي كلـ ٍ
ي
ي
ضػيات
الم ٍرتى
ي
ي
لي القديـ – مع عػدـ اإلرادة بمػا ىػي – ي
التقدير – بما ىك ي
العمـ األ ز ي
ث مػع
تحاي ى
اإلليية – ىك بالمعنى المتاح لعقكلنا :الطاقة بالمفيكـ القدرم الذم ى
تصريفات الجعؿ الككنية.
المضايفات اإلرادية.
الفرع الرابع  :تعريؼ الطاقة بالمفيكـ الشرعي في
ى
شيئية الذم يتقاطع فيو التقػدير مػع
ىي :التخميؽ لمخير بتكجيد يمقتضياتو ال ى
اإلرادة ،بما ىي التكميؼ الذم يحقػؽ المايػة مػف أصػؿ الخمػ ً
ؽ التػي نػص عمييػا
ت ا ٍل ًج َّف ىك ًٍ
س إًَّال لً ىي ٍع يب يػد ً
كف) الػذاريات ،ٓٔ/
(ك ىما ىخمى ٍق ي
اإل ٍن ى
قكؿ ربنا تبارؾ كتعالى :ى
كالعبادة ىنا مفسرةه بتصريفات الجعؿ الشرعي ،الذم ىك مناط التكميػؼ كأسػاس
ضػى لً ًعب ً
بنيانو ،قاؿ اهلل َّ
ػاد ًه
ػو ىغ ًن ٌّ
جؿ كعمػى (:إً ٍف تى ٍكفي يػركا فىػًه َّف المَّ ى
ػي ىعػ ٍن يك ٍـ ىكىال ىي ٍر ى
ى
ُمرجػع سػابؽ ،المعجػـ الشػامؿ لمصػطمحات الفمسػفة .،د ،عبػد المػنعـ الحفنػي ،ص ْٔٓ
بتصرؼ
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ػو لى يكػ ٍػـ ىكىال تىػ ًػزير ىك ً
يخػ ىػرل ثيػ َّػـ إًلىػػى ىرِّب يكػ ٍػـ ىمػ ٍػر ًج يع يك ٍـ
ازىرةه ًك ٍزىر أ ٍ
ا ٍل يك ٍفػ ىػر ى وكًا ٍف تى ٍ
ضػ ي
ش ػ يك يركا ىي ٍر ى
ػو عمًػػيـ ًب ػ ىذ ً
فى يي ىن ِّبػ يػئ يكـ ًبمػػا يك ٍنػػتيـ تى ٍعمميػ ى ً َّ
الصػ يػد ً
ػالكفر بحالتػػو
ات ُّ
كر) الزمػػر ،ٕ/فػ ي
ٍ ى
ٍ ى
ػكف إنػ ي ى ه
ً
ً
كغير مراد ،كذلؾ في مكجبات تكجيده مف ق ىبؿ المتكليف لو ،ففعػؿ
مقدر ي
الجعمية ه
ؽ التقدير دكف التأثير في التػدبير الم ىخػك ًؿ ً
اهلل َّ
عز كجؿ ىنا حاص هؿ في مطم ً
بػو
ي ى
َّ
فزعػكا إليػو ليػكاركا
اإلنساف ،كفي ىذا السياؽ ،فقد
استزؿ مصػطمؤ الطاقػة مػف ى
ي
سػ ً
ػػكآتيـ كيميبػػػكا إذ ذلػػػؾ عػػػف حػػػكاس مػػػف يرقػػػب كعػػػييـ ،ألف الطاقػػػة – فػػػي
ػػايفة إ ارديػػػة مػػػا ( :-إسػػػـ لمقػػػدار مػػػا يمكػػػف لالنسػػػاف أف يفعمػػػو بمشػ و
مضػ و
ػػقة)
ه
ُ،فيي ىعمى هـ عمى حركة القدرة الدائرة كراء تكجيات النفس كانبعاثاتيا المرائزيػة،
يستكجبيما العق يؿ المؤثر
كالطاقة بذلؾ تختمؼ عف القكة كالقدرة بما ىما ىيئتاف
ي
في أداء الفعؿ ،كالعتبار ىذا التفريػؽ كالفصػؿ فيمػا يقتضػيو الحػاؿ ،فقػد كردت
كممة الطاقة بحقيقتيا المتجيػة نحػك أداء الػنفس كانزياحاتيػا فػي مكضػعيف
كت ىك يج ين ً
ػكد ًه) كقكلػو
مف كتاب اهلل تبارؾ كتعالى ،كىما :ى
(ال طىاقىػ ىة لى ىنػا ا ٍل ىي ٍػكىـ ًب ىجػالي ى
َّ
جؿ كعمى  (:ىربَّنا ىكال تي ىح ِّم ٍمنا ما ال طاقى ىة لىنا ًب ًػو) ،ففػي المكضػع األكؿ ،فقػد كرد
ً
لساف ىم ٍف قي َّكتي يو يم ٍعتىمَّ هة بتأثيرىا عمى اإلرادة ،منخفض هة في أدائيػا
ىذا القكؿ عمى
ً ِ
الفعمي عف مقتضى األمر في ً
الزـ حكمو.
ٌ
فكاف استعماؿ كممة الطاقة نكعان مف مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ بما ىػك:
( اإلعتبار المناسب المستدعي لمسػمات كالخصػائص التػي يػأتي عمييػا أسػمكب
ػو) ّ ،كفػي المكضػع
المتكمـ ليكافؽ حديثي يو المقػاـ أك الحػاؿ الػذم أن ى
كالم ي
شػأ لػو ى
الثاني؛ فقد رمزت كممة الطاقة إلى فحكل اآليػة التػي اشػتممت عمييػا ،كحصػؿ

ُمرجع سابؽ ،المفردات في غريب القرآف الكريـ ص ِّٓ .

كػو اهلل تعػالى عمػييـ ،فتػك ىاركا بمػا
ص ٍت ىذه الفئة عف أمػر طػالكت الػذم ممَّ ي
ِكذلؾ عندما ىن ىك ى
فضؤ زين قمكبيـ ،كتسػتركا بمػا عػاب امتثػاليـ ،كصػاغ مػكقفيـ المائػؿ الماثػؿ فػي اعتػذارىـ

عف قتاؿ جالكت كجنكده.

ّانظر تعريؼ مقتضى الحػاؿ كمػا كرد عنػد الباحثػة سػميرة عػدلي فػي بحثيػا حػكؿ مقتضػى

الحاؿ ،مفيكمو كزكاياه في المقدمة .
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آؿ إليػػو األمػ يػر مػػف تخفيػػؼ المؤاخػػذة عمػػى مػػا تجػػرم عميػػو
بيػػا اإلشػػارة إلػػى مػػا ى
أعما يؿ القمكب كأحاديث السرائر.
المبحث الثاني :كفيو فركع
الفرع األكؿ :تعريؼ الحسد لمة كاصطالحان
اد ،كىػػك حشػػرةه
سػ ىػد يؿ :القي ػر ي
الحسػػد لم ػ نة ( :حكػػا األزىػػرم عػػف ابػػف األعرابػػي :ى
الح ٍ
تنتمي إلى العنكبيات ،تعػيش مػف خػالؿ امتصػاص دمػاء الحيكانػات ،كمنػو أيخػ ىذ
فتمػتص
اد الجمػد ،
القمب ،كما
قشر
شي
الحسد الذم أصمو :القى ٍ
تقشر القر ي
ى
ي
ي
ر ،فيك ىي ي
ُ
س ىد ًؿ ،إنمػا ىػك مػف بػاب تعديػة
ي
دمو )  ،كالذم جرل عميو أخ يذ الحسد مف ى
الح ٍ
و
تجريػدم يقبػؿ التداكليػ ىة بػيف
و
مجػاؿ
المفظ مف مجالو المحسػكس كاسػتعمالو فػي
ذينؾ المجاليف ،كىذه التداكلي ية بيف المحسكس كالمجرد ،أصؿ جرت عميػو كثيػر
مػػػػف صػػػػكر التجزئػػػػة االصػػػػطالحية ،كلػػػػذلؾ فػػػػهف مقػػػػاييس امبعػػػػاث الػػػػدالالت
االصػػطالحية المجػػردة مػػف جػػذكرىا الحسػػية المسػػتعممة فػػي األصػػكؿ المسػػانية
سارية عمػى مػا تقتضػيو التداكليػة الجاريػة فػي بػاب الػدالالت ،كمػف ذلػؾ معنػى
الحبط الذم ىك في أصؿ استعمالو المساني ( :كجع يأخذ البعيػر فػي بطنػو مػف
ى
و
يستكبمو ،كعف الجكىرم ،الحبطي :أف تأكؿ الماشػية فتكثػر حتػى تنػتفإل لػذلؾ
كر
ي
بطكنيػػا كال يخػػرج عنيػػا مافييػػا ،كحبطػػت الشػػاة حبط ػان :انػػتفإل بطنيػػا عػػف أكػػؿ
ِ
سػ ٍػم ًت ًو المحسػػكس فػػي
الػ َّػذ ًرؽ ،كىػػك الحنػػدقكؽ)  ،ثػػـ تعػػدل لفػػظ حػ ىػب ى
ط مػػف ى
و
حم و
و
لمعػاف كميػة ،كمػا ىػك فػي قػكؿ
ػاؿ
بدائيتو الضيقة إلى
سمت كاسػع التجريػد َّ
ىع ىمالي يي ٍـ) الكيؼ  ،َُٓ/بمعنى بطمت مف جية
اهلل سبحانو كتعالى ( :فى ىح ًبطى ٍت أ ٍ
يعج ًبيـ بيا كرضاىـ عنيا ،فػأقبمكا عمييػا يريػدكف أنفسػيـ ،كيبتمػكف أىػكائيـ،
كيتكسمكف ما تميؿ إليو قمكبيـ.

ُإبف منظكر ،محمد بف مكرـ بف عمي ،لساف العرب ،نشػر دار صػادر  ،طّ ،سػنة ُُْْ

ىػُْٗ/ّ ،

ِمرجع سابؽ ،لساف العرب.َِٕ/ٕ ،
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كأمػػا الحسػػد فػػي االصػػطالح ،فتمتػػد داللتػػو – فػػي ضػػكء التداكليػػة مػػع المعنػػى
ثاكيػة فػي القمػب و
و
و
و
آيمػة إلػى
مجػردة
كضعية
األصمي في سمتو المحسكس – إلى
ُ
محركيػػا مػػف المرائػػز ،ىاجسػػيا (:تمنػػي زكاؿ نعمػػة المحسػػكد إلػػى الحاسػػد) ،
و
ً
نعمػة فػي الميػر مػع
استحسػاف
مركػب مػف
نفساني
كىذا التمني ىك ( :إحساس
ه
ه
ِ
مقركف بالدىشة ،كأما النظرةي فيي :حقيق هة في ىذه
ردمء
تمني زكاليا عنو)
ه
ه
الكيفية النفسانية ،إال أنيا قد بممت مراد القمب كا ٍنج ىدلى ٍت في ع ً
قدتو مف البمض،
ي
ى
ػػو ﷺ عػػػف جاريػ و
كقػػػد كردت النظػػػرةي فػػػي حديثػ ً
و
ػػة منظػػػكرة بعػػػيف أحاطػػػت بيػػػا
سػػػ ٍف ىع هة ،كىػػػي( :السػػػكاد
كيفيتييػػػا الرديئػػػة حتػػػى أ ٍىم ىر ى
ضػػػتٍيا ،فكػػػاف فػػػي كجييػػػا ي
ّ
كالشحكب) الفرع الثاني  :تعريؼ العيف لم نة كاصطالحان
(نظػر باستحسػاف،
عضك اإلبصارً لإلنساف) ْ ،كاصطالحان:
العيف لم نة ىي( :
ي
ه
ٓ
قد يشكبو شيئه مف الحسد ،كيككف النػاظر خبيػث الطبػع )  ،كالتسػمية بػالعيف
إنمػػػا ىػػػي مػػػف بػػػاب ( :تسػػػمية الشػػػيء ًبمال ًب ًسػ ً
ػػو كمػػػا كػػػاف منػػػو بسػػػبب) ٔ ،
ي
ُانظر المعاني الجامع  /مادة عيف.
ِالجرجػػاني ،عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي ،التعريفػػات ،ضػػبطو كصػػححو جماعػػة مػػف العممػػاء

بهشراؼ دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ ،سنة َُّْ ىػ ،ص ٖٕ.

ّابف عاشكر ،محمد الطاىر بف محمػد بػف محمػد الطػاىر التكنسػي ،تحريػر المعنػى السػديد

كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد ،نشػر الػدار التكنسػية لمنشػر سػنة ُْٖٗ ـ،
ّ.ِٓٗ/

ْابف حجر ،أحمد بف عمي ،ابك فضؿ العسقالني ،فتؤ البارم شرح صػحيؤ البخػارم ،اعتنػى
بو محمد فؤاد عبد الباقي ،كأشرؼ عمى طباعتو محب الديف الخطيب.ََِ/َُ ،
ٓانظر مقالة لسيد مصطفى ابك طالب ،شبكة األلككة األدبية كالممكية .

ٔحديث (العيف حؽ) ،بيذا المفظ أخرجو مسمـ في صحيحو برقـ ُِٕٖ ،ككرد بمفظ (العيف
حػػؽ كنيػػى عػػف الكشػػـ) ،كىػػك عنػػد اإلمػػاـ البخػػارم فػػي صػػحيحو بػػرقـ َْٕٓ ،كعنػػد مسػ و
ػمـ

سػبقتو العػيف،
ػدر
حػؽ كلػك كػاف
ي
سػاب ى
مختص ارن بػرقـ ُِٕٖ ،ككرد بمفػظ ( العػيف ه
شػيء ى
ه
ؽ القى ى
و
مسػمـ بػرقـ ُِٖٖ .انظػر صػحيؤ اإلمػاـ مسػمـ ،تحقيػؽ
وكاذا استمسمتـ فاغسمكا) ،كىك عنػد
محمػػد ف ػؤاد عبػػد البػػاقي ،دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي  ،ُٕٔ/ْ ،كتػػاب السػػالـ ،بػػاب الطػػب
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س لمعػػػيف ىػػػي الدىشػػػة ،وكاذ ذلػػػؾ فقػػػد سػػػميت عينػػػان لجريػػػاف أثػػػر ىػػػذه
ػػالمال ًب ي
فػ ي
ػاؽ بػػيف حصػ ً
ػكؿ الدىشػ ًػة ككسػػيمتيا ،كفػػي ىػػذا المعنػػى
الدىشػػة بيػػا ،فيػػك اتسػ ه
ً
ً
الدىشػة بيػا كمػا يكػكف
العػيف ،أم كاقعيػ ىة حصػكؿ
ييقى ًرير النبػي ﷺ ،أحقيػ ىة
ػت
العػيف حػؽ) ُ  ( ،ألف
منيا بسبب ،كذلؾ في قكلػو ﷺ( :
العػائف إذا تى َّك ىيفى ٍ
ى
ي
ً
و
و
فتضػر ،كقػد خمػؽ اهلل
س ِّمية تتصػؿ بػو
فس يو بكيفية رديئة انبعث مف عينو قكةه ي
ىن ي
ي
اص تػػؤثر فػػي األشػػباح ال ينكرىػػا عاقػػؿ ،أال تػػرل الكجػػو
تعػػالى فػػي األرك ً
اح خ ػك َّ
كيصفر لرؤية مف يخافو ،كذلػؾ بكاسػطة تػأثير
يحمر لرؤية مف يحتشمو،
كيؼ
ي
ي
سػب الفعػ يؿ إلييػا ،كليسػت ىػي الفاعمػ ىة ،بػؿ
األركاح ،كلشدة ارتباطيػا بػالعيف ،ين ى
التأثير لمػركح فحسػب ) ِ ،كقػاؿ ابػف قػيـ ( :كمػف كجَّػو بػأف اهلل تبػارؾ كتعػالى
يشاء عند مقابمػة عػيف العػائف مػف غيػر تػأثير أصػالن فقػد
أجرل العادة بخمؽ ما
ي
ّ
ً
نفسو باب العمؿ كالتػأثيرات كاألسػباب كخػالؼ جميػع العقػالء)  .كفػي
س َّد عمى
ى
و
مقاربة يحكمية بيف العيف كالنظرة ،فالذم يظير بأف النظػرة ذات تىكيُّػؼ َّ
أشػد مػف
ى
ْ
ػكىرم( :النظػػر :تأم ػ يؿ الشػ ً
ػس العػػيف)  ،كعػػف الجػ ً
ػيء
مجػػرد العػػيف ،فيػػي( :حػ ُّ
ي
بالعيف) ٓ  ،فمجرد العيف :تىكي و
فالبصر إذف ىك :الرؤية التي يككنيػا
نفساني،
ُّؼ
ي
ه
القمب كتنفذىا الحاسة في ضكء الالزـ مف المعاني القمبية تمامان؛ فعمى ً
قػدر مػا
و ً و
جمعت قمكب ً
حديد ،حتى
ذاؾ
القكـ مف
ص يريى ٍـ إ ٍذ ى
ه
بمضاء راسخة يم ٍنتىق ىعة فييا؛ فى ىب ى
ى

الرقى ،كصحيؤ اإلمػاـ البخػارم ،تحقيػؽ محمػد زىيػر بػف ناصػر الناصػر ،نشػر دار
كالمرض ك ى
طكؽ النجاة  ،طُ سنة ُِِْ ىػ ،ُِّ/ٕ ،كتاب الطب ،باب العيف حؽ.
فػيض القػدير شػرح
ُالمنػاكم ،عبػد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارفيف بػف عمػي بػف زيػف العابػديف،
ي
الجامع الصمير ،نشر المكتبة التجارية الكبرل ،مصر ،طُ ،سنة ُّٔٓ ىػ. ّٕٔ/ِ ،
ِابػف قػيـ الجكزيػة ،محمػد بػف ابػي بكػر بػف أيػكب ،زاد المعػاد فػي ىػدم خيػر العبػاد ،نشػر

مكتبة المنار اإلسالمية ،الككيت  ،طِٕ ،سنة ُُْٓىػ ،ُِٓ/ْ ،بنكع تصرؼ.
ّمرجع سابؽ ،لساف العرب.ُِٓ/ٓ ،
ْالمرجع السابؽ.

ٓمرجع سابؽ لساف العرب. ُٓٔ/ٖ ،
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تماسػػؾ تككينػػو ،كاشػ َّ
ػو لمػػا ىػػك كاقػ هػر فػػي القمػػب ،فالبصػ يػر بالزمتػ ًػو فػػي
ػتد تمثيمػ ي
ً
ً
ً
ً
ً
المرتبطػة
(لمخاصػية الفيزيائيػة
حاسػتو ىػك الحامػؿ
كتحركو نحك
التمثيؿ القمبي
تخػرج
سػياـ
حػد تعبيػر اإلمػاـ إبػف قػيـ
بمجاليا الكيركممناطيسػي ،كىػي عمػى ِّ
ي
ه
ُ
يطمػػؽ جسػ ٍػي و
شػػحكن نة تتفاعػػ يؿ مػػع الفكتكنػػات
مػػف نفػػس الحاسػػد الػػذم
مات ىم ٍ
ي ي ى
تفاعالن يطمؽ عميو ما يعرؼ بالكيركديناميكية الكمية ،كىذا اإلطالؽ الفيزيػائي،
مكجػات يمتىدافعػ هة
ىك تمامان :المجا يؿ الذم تعمؿ فيو الخاصػية البصػرية بمػا ىػي
ه
سيمات أكلية متناىية الصػمر مسػؤكلة عػف الظػاىرة
مف الفكتكنات التي ىي :يج
ه
الكيركممناطيسػػية التػػػي يتفاعػػػؿ فييػػػا اإلشػػعاعي الكيركممناطيسػػػي بكػػػؿ أطػػػكاؿ
المكجات ،كيختمؼ الفكتػكف عػف الكثيػر مػف الجسػيمات األكليػة األخػرل فػي أف
اغ بسػػرعة الضػكء ،كمػػا أف
كتمػة اسػتقراره معدكمػ هة ،كلػذلؾ فهنػػو يتحػرؾ فػػي الفػر ً
ً
اص يجسػيمي نة ،كىػي مكانيكػػا البصػر ،حيػث ينػػدفعي
اص مكجيػ نة كخػك ى
لمفكتػكف خػك ى
معيػػا كػػـ ىائ ػ هؿ مػػف الفكتكنػػات المتى ى ً
ص ػر( ،فػػهف
الم ٍب ى
بادلػػة بػػيف مكجاتيػػا كبػػيف ي
ي
ه
ػاكي
ػ
ش
ر
ا
ػذ
ػ
ح
ػادفتو
ػ
ص
ف
ا
ك
ػؾ،
ػ
ش
ػال
ػ
ب
ػو
ػ
في
ػرت
ػ
أث
ػو
ػ
عمي
ػة
ػ
كقاي
ال
ا
ػكف
ػ
مكش
ػادفىتٍ يو
ن
ن
و
صػ ى
ى
السالح ،ال منف ىذ فيو لمسػياـ لػـ تػؤثر فيػو ،كربمػا يردَّت السػياـ عمػى صػاحبيا،
ً
ػي ً
اء ،فيػػذا مػػف النفػ ً
ػكس كاألركاح ،كذلػػؾ مػػف األجسػػاـ،
الح ًسػ ُّ
كىػػذا كالرمػ ُّ
ػي سػك ه
ً
ً
ً
نفسػو الخبيثػة ،ثػـ تسػتعيف
تتبعو كيفيػ ية
العائف بالشيء ،ثـ
إعجاب
أصمو مف
ي
ك ي
ُالفكتكنات (الفكتكف) :جسيـ أكلي عديـ الشػحنو ،عػديـ الكتمػة ،ينتقػؿ بسػرعة الضػكء ،لػو
خاصية مزدكجة مكجة  -يج ًسيـ .ينشأ الفكتكف عند انتقاؿ أحد إلكتركنػات الػذرة مػف مسػتكل
طاقة مرتفع لمستكل طاقة منخفض .فالفكتكنات عبػارة عػف أشػعة كيركممناطيسػية ،بعضػيا

يمكػػف رؤيتػػو كينتمػػي إلػػى أشػػعة الضػػكء المرئػػي ،كالػػبعض اآلخػػر يمكػػف أف يظيػػر فػػي ىيئػػة
شعاع مف األشعة السينية ذات الطاقة العالية كبالتالي ليا درجػة نفػاذ عاليػة .كتنشػأ األشػعة

مستكل و
عاؿ في الذرة إلى مستكل طاقة منخفض فػي الػذرة
السينية عندما يقفز إلكتركف مف
ن
 ،المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقرب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاة

(،)https://nasainarabic.net/education/articles/view/dark-photons
كانظرModern physics By: P.A. Tipler. 1978, P447-448.)(:
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ُ
الزٍلػ ً
ؽ
المعيف)  ،كىذه تمامان ىػي ميكانيكيػة حركػة ى
عمى تنفيذ سميا بنظرة إلى ى
الذم كاد ىػؤالء الكفػرة أف تكػكف فػي النبػي ﷺ ،حػيف سػمعكا القػرآف العظػيـ
الذم ىن ىزؿ إليو.
المبحث الثالث
ً
بالجعؿ عف المعكذتيف
أبعاد الطاقة التأثيرة عمى الحسد كالعيف الصادرة
كفيو فرعاف -:
ً
بالجعؿ عف
الفرع األكؿ :مصدر الطاقة التأثيرية عمى الحسد كالعيف الصادرة
المعكذتيف.
مصطمؤ الطاقة التأثيرية أغمبيان إلى الطاقة بالمفيكـ اإلجرائي التي ىي:
ينضـ
ي
ً
التح ػكالت الجاريػػة فػػي مقتضػػيات التشػ ً
الت
ػيء كتصػ
ػريفاتو ،فتػػأثير الطاقػػة تح ػك ه
ػػػت معيػػػػا أكضػػػػاعي
اء دكافعيػػػػا ،لتكتسػػػػب إذ ذلػػػػؾ صػػػػف نة سػػػػياقي نة تثبػ ي
تجػػػػرم كر ى
كمسػػتكيات ىػػذا التحػ ً
ػنف الشػػرع
ػكؿ فػػي البرمجػػة الطاقيػػة التػػي كشػػفت عنيػػا سػ ي
المرعية فيما تقكـ عميو حقيقتػا الحسػد كالعػيف بمكجبيمػا الطػاقي المجػرد الػذم
و
تتشيء ً
الػنفس ك ً
ً
بو و
ككقػائع
تظيػر،
مػدركات
لتسػتحيؿ
القمػب،
معاف منظكرةه في
ى
ى
ي
ي
س.
تي ىح ي
و
كضػعية
كتحديد مصدر الطاقػة التأثيريػة عمػى الحسػد كالعػيف يكػكف مػف خػالؿ
طاقيػ وػة جعميػػا اهلل تبػػارؾ كتعػػالى أساس ػان لمنظكمػػة التح ػكالت الجاريػػة بقكانينيػػا
و
س ِّي ير صكر
الككنية كمراحميا الفيزيائية الدقيقة ،كىذه الكضعية ىي نقطة نظاـ تي ى
التحكؿ كتى يم يدىا بمكادىا الالزمة كجسيماتيا األكلية المطمكبة؛ ففي سػكرة الفمػؽ
فعػػؿ األمػػر يقػ ٍػؿ الػػذم ال يػػأتي إال فػػي ابتػػداء إنشػ ً و
ػاف أك
ػاء نبػػأ عظػػيـ خب ػ ارن كػ ى
إنشػػاءا ،كىػػك فعػػؿ أمػػر و
مقتضػػى مػػف مقتضػػيات الربكبيػػة مطابقػػ نة
جػػار عمػػى
ن
ن
ً
ً
الربكبيػة كاسػتحقاقو فػي المطابقػة
بمكضػعو مػف
عػكيذ
كتضمنان ك لزكمان ،كىػك الت ُّ
ػكف لمتكميػ ً
الم ِّكػ ً
ػؼ بػػو ،ففػػي المطابقػػة ،يػػأتي التعػػكذ بمػػا ىػػك:
كالتضػػمف كالمػػزكـ ي

ُمرجع سابؽ ،زاد المعاد. ُْٓ/ْ ،
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ػرس بمػػأمف) ُ تكميفػان لمعبػ ًػد بػ ًػو الضػػطرارًه إليػػو ،كفػػي
ػاء كالتمتػ ي
( المجػػكء كاالحتمػ ي
ًً
ً
مكضػع
عمػو الػذم أراده فػي
ً
الم ىكمىؼ بػو ىػك ف ي
التضمف؛ فهف التعكىذ مف ق ىبؿ العبد ي
كتحققو وكادر ً
ً
اكو لالضطر ً
فػالتعكيذ ىػك :محػ يؿ االفتقػار
ار إليو ،كفي المزكـ،
تحريو
ُّ
ً
ػى
كمكضػػع االضػػطرار الحاصػػالف لكػػؿ مربػػكب فطػػرةن ،كىػػك مػػف ىػػذه الجيػػة معنػ ن
مكقػكؼ عمػى مفاعمػة
لزكمي لمربكبية ،كلكنو عمى أنو مػف مقتضػياتيا ،إال أنػو
ه
ه
ً
ً
ً
ً
فطكر عميو كانتظامو عمى سير فطرتو ،إذف  ،فالتعكيذ فػي سػكرة
العبد لما ىك م ه
ً
الفمؽ ىك :المصدر الكاىب لطاقات التحكؿ الدافعة لجميػع صػكر َّ
الككنيػة
الش ًػر
المنصػػكص عمييػػا فػػي السػػكرة ،كىػػذا َّ
ػزـ مركبػػة مػػف م ػكاد
الشػ يػر الكػػكني ىػػك حػ ه
و
كجسيمات أكلية متحكلة تي ىك ِّك يف أشكاالن مف الطاقة المخزنة.
كجزيئات
كعػػف جريػػاف الطاقػػة التحكيميػػة عػػف مصػػدرىا الكػػكني بصػ ً
الخ ٍم ًقيػ ًػة كالشػ ٍػرًع ِّي
ػفتو ى
بصفتو الجعمية الذم ىك التعكيذ ،فهنو عند بمكغ العبد نصابا منو ،تصير النفس
إلػػى حالػ وػة مػػف السػػككف بمػػا ىػػي بتشخيصػػيا الفيزيػػائي فػػي نظريػػات الميكانيػػؾ
ً
ً
عميو كما – تقرر -مصػطمؤ طاقػة
الصفر المطمؽ ،كىي ما يطمؽ
الكمية درجة
نقطة الصفر  ،أك الطاقة الفراغية في فيزياء الكػـ  ،كلتفسػير المحتػكل الػداللي
لمتعػػكذ بالمجػػاؿ الطػػاقي عنػػد الفيزيػػائييف ،فقػػد أدل النظػ يػر إلػػى أف التعػػكذ فػػي
ػكس عممنػػا اهلل تعػػالى إياىػػا ،لتي ٍح ً
ػنع ية لبػ و
صػػننا مػف
صػ ٍ
معنػػاه كحقيقتػػو مػػا ىػػك إال ى
ً
التعػكذ
ت ىػذه الصػف ىة مشػبيان بػيف
استى ىع ٍر ي
أنكاع البأس المذككرة في السكرة ،كقد ٍ
ً
ً
ً
مافيو حماي هة ككقاي هة ُّ
المبػاس
أشػد مػف
س
كبيف ما كاف المبكس معدان ي
فيك ل ٍب ي
لو ،ى
الجارم في الكقاية مف الحَّر كالقر ،كىك صنع هة قد عمَّميا اهلل تعالى ،أم فرضيا
في بابيا استحقاقان في مقتضى الحاؿ  ،فالتعكيذ – بفرضػو النػازؿ بفعػؿ اإلمػر
ً
اإلنساف
قؿ قد أثبت تجرد

انتقاءا.
ن
ُانظر تعريفات التعكذ كما كردت في المعاجـ كقد جاء ىذا التعريؼ

533
و
و
نػاىض فػي دفػع الشػركر المسػماة بأسػمائيا
مبعػث
كخمكه كفراغ كيانػو عػف أم
َّ
ُ
الربكبيػػة ،فيػػك تبػػارؾ
الػػدائرة مػػع كصػػؼ ال ىف ٍمػ ٍ
ضػػكم تحػ ى
ػؽ بمػػا ىػػك شػ ه
ػأف ىي ٍن ى
ػت ي
ً
كتعالى يم ىدبر ِّ
كؿ ىمفمك و
تقتضػيو الربكبيػ ية ،فيكػكف ُّ
شػؽ الشػيء وكابانػة
ؽ عمى مػا
ً
سػتى ٍممىقى هة بمحتكاىػا الكػكني
بعضو عف بعػض ،كالشػركر المسػماةي ىػي :أكضػاعه يم ٍ
و
بػيف
اإلنساف كيتعاناىا حتى
شركر يتدافعيا
المخمكؽ ،تنطكم عمى
تنفمؽ ي
ى
كي ى
ي
لو ى
افر مػف
أمرىا ،كجاءت اإلحالة في استجالب المقدكر البشرم  ،كىػك ٌ
الح يػد المتػك ي
ي
ػتطاع عنػػد المػ ً
ػأمكر بػػالتعكذ ،أقػكؿ :جػػاءت اإلحالػػة فػػي ذلػػؾ إلػػى
الممكػف كالمسػ ً
ػػالخمؽ مربكبػػػكف ً
شػػػأف ال ىف ٍمػػػ ً
طػػػرًىـ ال باكتسػػػابيـ عمػػػى
ؽ ربكبيػػػان ،ال إالىيػػػان ،فػ
بف ى
ي ىٍ
تحصيؿ متطمبات دفع ً
ىذه الشركر بطاقة التعكذ ،إذ إف ىذه الشركر ،حصكليا
ػدافع مػػع
حص ػ يؿ بالتػ ً
ػؽ بأسػػباب التػ ً
معمػ ه
ػدافع نحكىػػا ،كػػالمرض المكجػػكد الػػذم ىي ى
ػؽ – تػػدافعان – عمػػى ىػ ً
ػذه األسػػباب حصػكالن كعػػدمان ،إذف؛ فػػرف
أسػػبابو فيػػك معمػ ه
التػدافع مػع أسػبابيا ،فيػي جاريػ هة عمػى أنيػا
معمػؽ بسػنة
حصكؿ ىذه الشػركر
ً
ه
المسػػتىممؽ المائػػب عػػف الحػكاس،
مسػػتعا هذ منيػػا عنػػد حصػػكليا بكصػػفيا الكػػكني ي
كالمػ ً
نخف ً
ػو أسػرارىا ،كقػػد
ػؽ معػ ي
ض عػػف المػػدارؾ ،كال يػػدفعيا إال ىف ٍمقييػػا الػػذم تنشػ ي
اصده األربعة ،عمى أنو عمىـ لم ٍف و
شر ،في مر ً
مكقات ككنية ،نػذكر منيػا
كرد اسـ ال ٌ
ىه ى
أكليػػا كىػػك شػػر مػػا خمػػؽ ،كىػػذا الشػػر فػػي جػػزءه المضػ ً
ػاؼ إلػػى الخمػػؽ ،أصػػمو
ٌ
ش ير ليس في فعؿ اهلل
أفعاليـ الحاصم ية بهرادة اهلل تعالى الككني ًة ال الشرعية( ،فال ٌ

ػؽ  ،كذلػػؾ أف ىفمىقػان فعػ هؿ بمعنػى مفعػػكؿ،
ُ قػاؿ ابػف قػػيـ الجكزيػة ( :كاعمػػـ أف
الخمػؽ يكمَّػػو ىفمى ه
ى
فالؽ األرض عػف
ص  ...،كاهلل تعالى ي
ىكقى ىب ى
كم ٍقتىىن ٍ
كم ٍ
كسمى ىب كقى ىن ى
ض ى
ستىمى ٍب ي
ص  ،بمعنى مقبكض ي
النبػػات  ،كالجبػػاؿ عػػف العيػػكف ،كالسػػحاب عػػف المطػػر  ،كاإلرحػػاـ عػػف األج ٌنػػة  ...،فظيػػرت

حكمةي االستعاذة ً
برب الفمؽ في ىذهً المكاضع)  ،بدائع الفكائد  ،أبك عبداهلل محمد بػف أبػي

بكر ابف قيـ الجكزية  ،تحقيؽ عمي بػف محمػد العمػراف  ،إشػراؼ بكػر بػف عبػداهلل أبػك زيػد ،

نشر دار عالـ الفكائد  ،ص ّٕٓ.
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تعالى ،بؿ في مفعكالتو) ُ  ،كلذلؾ جاء التعكذ مف ىذا الشر الكػكني ،ألنػو مػف
فعؿ الخمؽ كمحض اكتسابيـ ،كأما الشر المراد هلل تعالى بهرادتو الشرعية ،فهنػو
ً
بمآالتو قطعان ،كىك أم ىذا الكجو مف الشر  ،مما ال تعكذ منو ،ألنػو فعػؿ
خير
ه
ش ىر المستعاذ منو ،بما ىك محض فعؿ الخمؽ
اهلل تعالى كمراده ،وكاذ ذلؾ؛ فهف ال ٌ
المعػػيف عميػػو
ػتممؽ ال يفميقيػ ي
كتػػدبيرىـ ،فهنػػو مسػ ه
ػو إال التعػػكذ بمالػػؾ ىػػذا الشػػأف ك ي
تعالى ذكرهي العظيـ .
ً
ببعػده التػأثيرم،
مختمػؼ مػف مجػاالت التحػكؿ الطػاقي
كفي سكرة الناس ،مجا هؿ
ه
شػر ك و
ً
جار في بػاب دفػع و
التحكؿ كالتأثير و
احػد فػي
فطاقة التعكذ ىنا إسنادىا في
ً
كمكضكعو ،كىك الزـ مسمى النػاس ،الػذم( قػد يكػكف مػف اإلنػس كمػف
كصفو
ػؼ كلػػـ يجعم ػكا األلػػؼ كالػػالـ فيػػو ًع ىكض ػان مػػف اليمػػزة
ػاس فى يخ ًفػ ى
الجػػف ،كأصػػمو أنػ ه
ِ
ػو فػػي أصػػمو المسػػاني:
المحذكفػػة)  ،كىػػذا الشػػر الػػالزـ لمسػػمى النػػاس ،ىم ٍن ًز يعػ ي
نػكس ىنكسػان كىن ىكسػانان،
نػاس
الشػيء تى ي
ي
استعمالي يو في معنى (تى ىذ ٍب يذ ًب الشيء ،كمنو ى
كتذبذب يمتى ىػدليان) ّ ،إذف فكممػة النػاس يحػيط بيػا الزميػا المتعمػؽ بفعػؿ
تحرؾ
ى
ً
بعاممو المؤدم إليو مػف المػركر ْ ،كىػك الكسػكاس – بمػا ىػك
التذبذب كالتدلي
ىيئػة مػػف ىيئػػات التذبػػذب كالتػػدلي – كالكسكسػة المسػػتعاذ منيػػا ىػػي :الحاصػػؿ
ً
الكسكسػة إلمكػاف قػبض الشػيطاف عنيػا ً
بفعػؿ
مطمؽ
شر التأثير ،كليس
ى
عندىا ي
طاقػة التعػكذ التػػي تتكيػؼ فػػي محتكاىػا مػػع طبيعػة المكػػكف النفسػي لمكسكسػػة،
كىي المعاني المحشكرة في زمرة إلقاءات الشػيطاف عمػى الػنفس ،عمػى أف ىػذه

ُمجمػػكع فتػػاكل كرسػػائؿ ابػػف عثيمػػيف رحمػػو اهلل تعػػالى  ،المجمػػد الثػػاني  ،بػػاب القضػػاء

كالقدر .

ِمرجع سابؽ  ،لساف العرب . ِْٓ/ٔ ،
ّمرجع سابؽ.

ْكمنو قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى ( :فى ىدَّال يى ىما ًب يم ير و
كر) األعراؼ ِِ/
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المعػػاني مككنػػة مػػف حػ و
ػزـ غيػػر مرئيػ وػة فاعمػ وػة مرتبطػ وػة بمػػا يقابميػػا فػػي الجسػ ًػد
ُ
المادم
الفرع الثاني  :مسارات الطاقة التأثيرية عمى الحسد كالعيف في المعكذتيف
يؤدم العمـ بأحكاؿ أعياف المكجكدات عمى ماىي في الحقيقة كفػي نفػس األمػر
ِ إلػػى الت ػكافر عمػػى نصػػاب مػػف اإلدراؾ ،يتكافػػؽ فػػي أدائػػو مػػع أب ػكاب التقصػػيد
التكميفي ،كقد رأينا ذلؾ في مقاصدية التكميؼ بػالتعكذ ،كذلػؾ فػي أدائػو الطػاقي
الفعاؿ في تصريفاتو ،كمنزؿ ىذا العمـ يتحرر مف النظر في قكؿ اهلل عز كجؿ:
ػؾ) اإلنفطػػار ،ٖ ،ٕ/
اؾ فى ىعػ ىػدلى ىؾ ًفػػي أ ِّ
ػاء ىرَّك ىبػ ى
ػكروة ىمػػا ى
سػ َّػك ى
( الَّػ ًػذم ىخمىقىػ ى
شػ ى
ىم ي
ػؾ فى ى
صػ ى
ؽ اهلل تبارؾ كتعالى اإلنساف أم أكجده عمى ما تقتضػيو حكمتػو  ،ثػـ سػكاه
فى ىخمى ى
أم جعؿ كينكنتو في أحسف تقكيـ ،ثـ عدلو ،أم جعػؿ طرفػي تركيبػو متػكازنيف،
كىػػاذاف الطرفػػاف ىمػػا المكػػكف المػػادم بمجالػػو المحسػػكس ،كالمكػػكف النفسػػي
بيالتػػو غيػػر المرئيػػة ،كعػػف المكػػكف النفسػػي ،فيػػك وكاف كػػاف غيػػر منظػػكرو فػػي
اعتبػػاره عنػػد فئػػةو مػػف أىػػؿ الفقػػو كالدرايػػة الشػػرعية ،إال أنػػو ممػػا تؤكػػد عميػػو
ً
سياقات و
بياالتػو
المػؤثر
أدلة ال تحتم يؿ في معانييا إال ىذا الجانب غيػر المرئػي
ي
ى
التي تنزعي إلى تشي و
خفي تعقؿ آثاره كال يحػاط بكن ًي ًػو،
ُّات قابمة لمتحك ًؿ في نسؽ و
ً
كب ييـ ًب ًذ ٍك ًر المَّ ًػو ۗ أىىال
كمف ذلؾ قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى( :الًَّذ ى
آم ينكا ىكتى ٍط ىمئ ُّف يقمي ي
يف ى
ً
ً
ً
كب) الرعد  ،ِٖ/فهف اطمئناف القمب بحالتو النفسػية ،ىػك
ًبذ ٍك ًر المَّو تى ٍط ىمئ ُّف ا ٍل يقمي ي
صػػكرة مػػف صػػكر المكازنػػة بػيف الجسػػـ بكيانػػو المػػادم ،كمػػا يقابمػػو مػػف الجسػػـ
بكيانو النفسي  ،حتى أدت ىذه المكازنة إلى مظير مف مظاىر العػدؿ المكسػكـ
في اآلية السابقة ،فقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى فعدلؾ إقتضػى بمنطكقػو كمفيكمػو
ائػد عمػى التسػكية فػي تركيػب طرفػي
مخالفة ما قبمو مف فعؿ التسكية ،فالعػد يؿ ز ه
تككيف اإلنساف كالمكازنة بينيما ،بحيث يتشخص المرض عمى أنو خمؿ في تمؾ

ُقػاؿ اهلل تعػػالى فػػي مثػػؿ ىػػذا المعنػػى  ( :إنمػػا النجػػكل مػػف الشػػيطاف ليحػػزف الػػذيف آمنػكا )
المجادلة . َُ/

ِعبارة اقتبستيا مف قامكس المصطمحات الفمسفية لجعفر سجادم ،ص ّٖٓ.
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المكازنػة ،كمػػف ىػذا البػػاب ،الحػديث الػػذم ركاه اإلمػاـ مسػػمـ فػي صػػحيحو ( أف
عثماف ابف ابي العاص رضي اهلل تعالى عنو شكى إلى رسػكؿ اهلل ﷺ كجعػان
يجده في جسده منذ أسمـ  ،فقاؿ لو رسكؿ اهلل ﷺ ضع يدؾ عمى الذم تألـ
مف جسدؾ كقؿ بسـ اهلل ثالثان ،كقؿ سػبع مػر و
ات أعػكذ بػاهلل كقدرتػو مػف ً
شػر مػا
خفػاء فيػو تشػخيص النبػي ﷺ لمػػا
أجػد كأحػاذر) ُ  ،فظػاىره ال غمػكض كال
ى
كجػع فػي
اعترل ذلؾ الصحابي رضي اهلل تعالى عنو مف خمػؿ
و
مكضػعي آؿ إلػى و
جسػ ً
ػده لػػو تفسػػيره كحقيقتػػو الطبيػػة ،ثػػـ مػػا كػػاف مػػف تمقػػيف النبػػي ﷺ ليػػذا
س ُّ
سػػدَّىا
غيرىػػا ىم ى
الصػػحابي رضػػي اهلل تعػػالى عنػػو بكممػػات مخصكصػػة ال ىي ي
ػػد ي
لتكقيفيػػا عمػػى الػػدليؿ كالػػكحي ،بحػػث احتػػكت ىػػذه الكممػػات بأعػػدادىا التكقيفيػػة
عمى مابو تتـ المكازنة في محميا بػيف المكػكنيف ،كأمػا عػف كيفيػة حصػكؿ ىػذه
المكازنة ،فيي برمجة ثابتة بمقاديرىا ،تسم يؾ مساراتييا النفسية ،كتمذييا بالقػدر
المطمػػكب مػػف الطاقػػة التػػي تحقػػؽ تمػػؾ المكازنػػة كتثبتيػػا ،كلبيػػاف حقيقػػة تركيػػب
اإلنساف مف ىذيف االمركبيف كالتي نصػت عمييػا اآليػة العظيمػة فػي أم صػكرة
ماشاء ركبؾ تتجمى لنا حقيق هة قرآنية تكشؼ عف أف الطاقػة بمػا ىػي – كحػدة
سػػتى ٍقمىباتيا – تتػػدخؿ فػػي برمجػػة الخمػػؽ
التكػػكيف الكجػػكدم لرشػػياء مػػف خػػالؿ يم ٍ
كتصريفات التككيف ،كمف ذلؾ خمؽ المكت الذم ثبت مػف جيػة العمػـ التجريبػي
البحت أنو عمميةه حيكي هة تتحرؾ عمى شكؿ أمكاج
تنقسػـ حتػى يتميػر حجميػا ،حتػى تبمػ ىن الحجػـ الػذم
عبر الخاليا العصبية التي
ي
ت ىك ىما ىن ٍح يف
تتكقؼ عنده عف االنقساـ كذلؾ قكلو تعالى ( :ىن ٍح يف قىد ٍَّرىنا ىب ٍي ىن يك يـ ا ٍل ىم ٍك ى
يف) الكاقعػػػػة  ،َٔ/فتقػػػػدير المػػػػكت ،ىػػػػك :جريػػػػاف عممياتػػػػو الحيكيػػػػة
ػػػبكًق ى
سػ ي
ًب ىم ٍ
الحاصمة في مراحؿ تكقؼ انقساـ الخاليا العصبية التي تشيد حالة مف األفعػاؿ
التنكسػػية تحػػدث بعػػد فتػػرة معينػػة مػػف حيػػاة الخميػػة ،كفػػي ىػػذا يقػػكؿ اهلل تعػػالى
س يو ًفي ا ٍل ىخ ٍم ً
كف) يس  ، ٖٔ/فيذه المستقمبات
ؽ أىفىال ىي ٍع ًقمي ى
(ك ىم ٍف ين ىع ِّم ٍرهي ين ىن ِّك ٍ
ذكره :ى
الطاقيػػة المبرمجػػة فػػي كػػؿ خميػػة مسػػؤكلة عػػف تكقػػؼ عمميػػات االنقسػػاـ ،كذلػػؾ

ُمرجع سابؽ ،ركاه اإلماـ مسمـ ،ِٕٖ/ْ ،برقـ َِِِ.
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َّ
ً
مكتيا الذم عبػرت عنػو اآليػة  (:يك ُّػؿ ىن ٍف و ً
ػكريك ٍـ
ػس ىذائقىػ ية ا ٍل ىم ٍػكت ى وكًا َّن ىمػا تيىكف ٍػك ىف أ ي
يج ى
يػػكـ ا ٍل ًقيام ً
تحػػس بابتػػداء تكقػػؼ النشػػاطات الحيكيػػة
ػػة) آؿ عمػػراف ،ُٖٓ/أم
ي
ىٍى ى ى
ً
المركب الطاقي النافذ كجكده –
باستشعار ىذه النفس – بما ىي
لمخاليا ،كذلؾ
ي
لبرمجة انحصار الخمية كتكقػؼ إمػدادىا بمػا يمزميػا مػف الطاقػة المسػؤكلة عػف
عمميات انقساميا ،عمى أف اإلشارة إلى حاسة الػذكؽ دكف غيرىػا مػف الحػكاس
اإلخػرل ،فػػذلؾ ألف ىػػذه الحاسػػة (:أعػػـ الخمسػة بعػػد الممػػس كأشػػبو القػػكل بيػػا
ب)ُ .
فيك ثاني الممس ،فيك
شعكر بما يالئـ البدف يلي ٍطمى ى
ه
كلككف المكت استقالبان حيكيان في انقساـ الخمية كالتحكالت الجارية عمييا ،فهنػو
طاقي يفنى منو جزئو الحيكم ،كيبقػى منػو جزئػو البرزخػي المتمثػؿ فػي
كمركب
و
النفس.
إف مسارات الطاقة التأثيرية ىي كحدات مف متقاطعػات المركػب اإلنسػاني الػذم
يربط العضك المفعكؿ بو في مجالو المحسكس بالعضك المعػادؿ الفاعػؿ لػو فػي
مجالػػو النفسػػي ،كيتحقػػؽ ىػػذا الػػربط عم ػى شػػكؿ أنمػػاط اىتزازيػػة صػػادرة عػػف
الخمية.
وكاذف  ،فمسار الطاقة ىك :جريانيػا فػي تحكالتيػا التشػيئية التػي تقػاس بآثارىػا
كتقدر بمستكيات التكازف في المركب اإلنساني ،كقد نصت اآليػة العظيمػة عمػى
ػػد ىنا
ػػف ى
ىػػػذا المضػػػمكف  ،كىػػػك قػػػكؿ اهلل تبػػػارؾ كتعػػػالى  :ى و
(كًا ٍف ًمػ ٍ
ػػي وء إًَّال ًع ٍنػ ى
شػ ٍ
ىخ ىزًائ ين يو ىكما ين ىنِّزلي يو إًَّال ًبقى ىد ور م ٍعمي و
كـ) الحجر . ُِ/
ى
ى
كالحمد هلل ربنا العظيـ عمى فضمو في العمـ كمنتو في الفيـ

ُمرجع سابؽ  ،قامكس المصطمحات الفمسفية لجعفر سجادم  ،صِِٔ .
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ُ)

ِ)

ّ)

ْ)

ٓ)
ٔ)
ٕ)

ٖ)
ٗ)

المصادر كالمراجع:
بدائع الفكائد،أبك عبداهلل محمد بف أبي بكر المعػركؼ بػابف قػيـ الجكزيػة،
تحقيؽ عمي بف محمد العمراف ،إشػراؼ بكػر بػف عبػداهلل أبكزيػد ،نشػر دار
عالـ الفكائد.
تحريػػػر المعنػػػى السػػػديد ،كتنػػػكير العقػػػؿ الجديػػػد ،مػػػف تفسػػػير الكتػػػاب
المجيد ،محمػد بػف الطػاىر بػف عاشػكر ،نشػر الػدار التكنسػية لمنشػر،
سنة ُْٖٗ ـ.
التعريفػػػات ،عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي الجرجػػػاني ،ضػػػبطو كصػػػححو
جماعػػػػػة مػػػػػف العممػػػػػاء ،بهشػػػػػراؼ دار الكتػػػػػب العم ميػػػػػة،بيركت،طُ،
سنةَُّْق.
الجامع ألحكاـ القرآف الكريـ ،أبك عبداهلل محمد بف أحمد شمس الديف
القرطبي،تحقيػػؽ أحمػػد البردكنػػي ،وكا ب ػراىيـ أطفػػيش ،نشػػر دار الكتػػب
المصرية ،طِ  ،سنة ُْٔٗـ.
حاشية العالمة البناني عمى متف جمػع الجكامػع ،تػاج الػديف السػبكي،
طِ ،مطبعة مصطفى البابي الحمبيُّٕٗ ،ـ.
رسالة عممية عنكانيا (مقتضى الحاؿ مفيكمو كزكاياه) سػميرة عػدلي
محمد رزؽ.
زاد المعػػػاد فػػػي ىػػػدم خيػػػر العبػػػاد  ،محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف أيػػػكب،
المشػيكر بػابف قػيـ الجكزيػة ،نشػر مكتبػة المنػار اإلسػالمية ،الككيػػت
،طِٕ،سنة ُُْٓق.
صحيؤ اإلماـ البخارم ،تحقيؽ محمد زىير بػف ناصػر الناصػر ،نشػر
دار طكؽ النجاة ،طُ،سنةُِِْق.
صحيؤ اإلماـ مسمـ ،تحقيؽ محمػد فػؤاد عبػدالباقي،دار إحيػاء التػراث
العربي.
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َُ) ضػػػػػػعيؼ الجػػػػػػامع الصػػػػػػمير كزيادتػػػػػػو ،محمػػػػػػد ناصػػػػػػر الػػػػػػديف
األلباني،إشػػػػراؼ زىيػػػػر الشاكيش،نشػػػػر المكتػػػػب اإلسػػػػالمي ،الطبعػػػػة
الجديدة كالمنقحة.
ُُ) فػػتؤ البػػارم ،شػػرح صػػحيؤ البخػػارم ،أحمػػد بػػف عمػػي أبػػك الفضػػؿ
العسػػقالني ،اعتنػػى بػػو محمػػد فػؤاد عبػػد الباقي،كأشػػرؼ عمػػى طباعتػػو
محب الديف الخطيب.
ُِ) الفيزيػػػػاء العامػػػػة لمجامعػػػػات ،د.محمػػػػد خضػػػػر كأسػػػػامة محمػػػػد
العاني،طِ ،سنة ََِٖ ـ.
ُّ) قػػػامكس المصػػػطمحات الفمسػػػفية عنػػػد صػػػدر المتػػػألييف  ،جعفػػػر
سجادم معيد المعارؼ ً
الح ىك ًم ىي ًة  ،سنة ََِٔ ـ.
ُْ) لسػػاف العػػرب ،محمػػد بػػف مكػػرـ بػػف عمػػي بػػف منظػػكر ،نشػػر دار
صادر ،طّ ،سنة ُُْْ ق.
ُٓ) مجمػػكع الفتػػاكل ،شػػيإل اإلسػػالـ أحمػػد بػػف تيميػػة  ،جمػػع كترتيػػب
عبػػدالرحمف محمػػد بػػف قاسػػـ كابنػػو محمػػد ،طباعػػة مجمػػع الممػػؾ فيػػد
لطباعػػػة المصػػػحؼ الشػػػريؼ  ،المدينػػػة المنػػػكرة ،تحػػػت إشػػػراؼ كزارة
الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ،سنة ُِْٓق.
ُٔ) مجمكع فتاكل كرسائؿ إبف عثيميف.
ُٕ) مسػػػند اإلمػػػػاـ أحمػػػد ،تحقيػػػػؽ شػػػعيب األرنػػػػؤكط ،كعػػػادؿ مرشػػػػد
كآخركف ،نشر مؤسسة الرسالة ،طُ،سنة ُُِْق.
ُٖ) مسػػػكعة عمػػػكـ الفمػػػؾ كالفضػػػاء كالفيزيػػػاء الفمكية،شػػػكقي محمػػػد
صالؤ الدالؿ ،نشر مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي.
ُٗ) المعجـ الشامؿ لمصطمحات الفمسفة ،د.عبػدالمنعـ الحفنػي ،نشػر
مكتبة مدبكلي ،طّ ،سنة َََِـ.
َِ) معجـ مقاييس الممة ،أحمػد بػف فػارس بػف زكريػا القزكينػي ،حققػو
عبد السالـ ىاركف ،نشر دار الفكر سنةُّٗٗ،ق.
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ُِ) المفردات في غريب القرآف الكريـ ،أبك القاسػـ الحسػيف بػف محمػد
المعركؼ بالراغب األصفياني ،تحقيؽ صػفكاف عػدناف الػداكدم ،نشػر
دار القمـ ،الدار الشامية،ط ،سنة ُُِْق.
ِِ) الميػػذب فػػي عمػػـ أصػػكؿ الفقػػو المقػػارف ،عبػػد الكػػريـ بػػف عمػػي
النممة ،مكتبة الرشد ،الرياض ،طُ ،سنة َُِْق.
المكاقع اإللكتركنية
ِّ) Chemical Equilibrium - Chemistry LibreTexts
ِْ) https://nasainarabic.net/education/articles/view/
dark-photons
ِٓ) (Leptons Scientific publications of Lev Okun
))INSPIRE- and Quarks - INSPIRE (inspirehep.net
HEP
ِٔ) Theoretical studies at the Institute of Theoretical
and Experimental Physics (ITEP, Moscow): Past,
present, and future | SpringerLink
ِٕ) األنطكلكجيا العربية ،مكقع يعنى باألساسيات النظرية كالمنيجية.
معنػػى «الػػرنيف التػكافقي» فػػي المعػػاجـ كاألنطكلكجيػػا العربيػػة ،ترجمػػة
كمرادفػػػات كتعريػػػؼ كمصػػػطمحات كانػػػكاع  -األنطكلكجيػػػا العربيػػػة
)(BIRZEIT.EDU
ِٖ) الحػكار المتمػػدف عػػدد ُْٔٗـ ،مقالػػة (كيػػؼ تتكػػكف اليالػػة حػػكؿ
الجسـ كما عالقتيا بصحتو) سنة ََُِـ.
ِٗ) مجمػة أقػػالـ الثقافيػػة ،مقالػ هة فػػي اإلعجػػاز البيػاني فػػي الفػػرؽ بػػيف
الخمؽ كالجعؿ في القرآف الكريـ ،اإلستاذ محمد يحيى.
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