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 ملخص ال                              

يهدف هذا البحث إىل شرح حديث "خلق العناصر األربعة: الرتاب، والنار، واملاء، واهلواء"، وكيف أن احلديث  
ملذكور ارتَّبها ترتيبا رائعا، حيث إنه ذكر أوال كل كثيف، مث كل لطيف، مث جعل كلَّ مذكوٍر مؤخًرا أشد وأقوى من 

ًما، وإىل أن معيار الشدة والقوة هو اللطافة، وترتيبه الطبيعي أن األلطَف من الرتاب احلديُد، ومن احلديِد الناُر،  مقدَّ
 ومن الناِر املاُء، ومن املاِء اهلواُء، ومن اهلواِء اإلنساُن، ومن عامة الناِس اإلنساُن تارُك الدنيا، ومن عامة التاركني التاركُ 

والزاهُد غرُي املرائي الذي قلبه أطهر من شواغل الدنيا، وأرفع من حب املاديات، وأنفر من الكثافات املادية، احملُض 
وهو حمور اللطافات الروحانية، كأن ال يكون حامل اللطافة الكاملة إال اإلنسان الروحاين الرباين، الذي ال ينهمك 

استخدم عمال الروحانية شعارا له، بدال من التصرفات املادية. و يف خدمة البدن، بل ينشغل بتكميل الروح، وتصبح األ
 فيه املنهج التحليلي واالستنتاجي.
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بعنوان "العلوم واإلسالم"، توىل نشرها جممع حجة اإلسالم، اجلامعة اإلسالمية دار العلوم وقف، ديوبند،  القامسي األزهرينظيف أمحد ترمجها إىل اللغة العربية  1

 اهلند.
، مسنده(؛ وعبد بن محيد يف 7، ص1، جالمنتظم في التاريخ)ومن طريقه ابن اجلوزي يف  12275، رقم124، ص3، جمسندهأخرجه أمحد يف  2

، 4، جالعظمةعن شيخه حممد بن بشار )وأبو الشيخ يف  3369، رقم454، ص5، ج-واللفظ له-، سننهلرتمذي يف ؛ وا1215، رقم365ص
عن شيخه أيب بكر بن أيب شيبة؛ وابن أيب حامت يف  4310، رقم286، ص7، جمسندهمن الطريق نفسه(؛ وأبو يعلى يف  8963، رقم1379ص

أبو و  63، رقم82، صالتوحيدمن طريق عمرو بن حممد الناقد؛ وابن منده يف  17270، رقم177، ص11ج -12955، رقم489، ص8، جتفسيره
، 3، جشعب اإليمانمن طريق سعيد بن مسعود املروزي؛ والبيهقي يف  434، رقم451، ص2، جالحجة في بيان المحجةيف  القاسم األصبهاين

 المتفقبكر ]بن علي بن عطاء بن مقدم[؛ واخلطيب يف  من طريق حممد بن أيب 443، ص11، جتهذيب الكمالواملزي يف  3441، رقم244ص
من طريق حيىي بن أيب طالب؛ مثانيتهم قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام بن حوشب، عن سليمان بن أيب  625، رقم89، ص1، جوالمفترق

 مرفوعا إال من هذا الوجه".. وقال الرتمذي: "هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه سليمان، عن أنس بن مالك، عن النيب 

 
 المقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني، وعلى آله وأصحابه الغر امليامني، وعلى من 
 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد! فإن احلديث عن العلوم يف ضوء حديث خلق العناصر األربعة يتطلب ممن يكتب فيه اإلملام بالعناصر األربعة 
ماحة شيخنا الكبير العالمة حكيم اإلسالم سماهيًة، وخاصية، وأثرا، وقلَّ من كتب فيها يف ضوء األحاديث، غري 

ه سبق للجامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند يف اهلند، فإن لاملدير األ -طيب اهلل ثراه- المقرئ موالنا محمد طيب
ه 1357/ مجادى الثانية 8يف يوم األحد حماضرة ألقاها أمام أساتذة وطلبة جامعة علي كراه اإلسالمية يف اهلند، 

شرح فيها حديث خلق العناصر األربعة شرحا ، 1م، بعنوان "سائنس اور اسالم"1938/ أغسطس 17املوافق 
 ، نتقدم لكم خمختصر منها بألفاهه مع تصرف منا تصرفا جزئيا.مفصال

 حديث خلق العناصر األربعة
ملا خلق اهلل األرض جعلت متيد، فخلق اجلبال فقال: فعاد هبا عليها، »قال:  عن النيب  عن أنس بن مالك 

فاستقرت، فعجبت املالئكة من شدة اجلبال، قالوا: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من اجلبال؟ قال: نعم، 
يء ش احلديد. قالوا: يا رب! فهل من خلقك أشد من احلديد؟ قال: نعم، النار. فقالوا: يا رب! فهل من خلقك

أشد من النار؟ قال: نعم، املاء. قالوا: يا رب! فهل من خلقك شيء أشد من املاء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب! 
ق بصدقٍة بيمينه خيفيها من مشاله  .2«فهل من خلقك أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم، تصدَّ
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كالمها من طريق   27676، رقم1353، ص4ج -واللفظ له-، العظمة؛ وأبو الشيخ يف 63، صتاريخ واسطأخرجه أسلم بن سهل حبشل الواسطي يف  3

 سندها ية السابقة؛ ألن يفهشيم، عن العوام بن حوشب، عن العوام عن سليمان بن أيب سليمان به إال أهنا خمتصرة عند أسلم. وحكمها مثل حكم الروا
 أيضا سليمان بن أيب سليمان.

  
هل من خلقك شيء أشد من اجلبال؟ قال: نعم، احلديد يكسر به اجلبال. »... مرفوعا:  ويف رواية عن أنس 

 .3...«قالت: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من احلديد؟ قال: نعم، النار يلني هبا احلديد 
 موضوع العلوم هو العناصر األربعة

 ملا كانت  اجلمادات والنباتات واحليوانات. مث توصل الشيخ إىل أن موضوع "العلوم" هو عمل املواليد الثالثة اليت هي:
موضوُع لذلك أصبح ( واهلواء، 4( واملاء، 3والنار، ( 2( الطني، 1كلُّ هذه املواليد الثالثة مركبةً من العناصر األربعة: 

ماًل، وإجياُد ع، ومن مَثَّ أصبحت دائرُة عمِل "العلوم" فهَم خواص تلك العناصر وآثارها "العلوم" هذه العناصَر األربعة
 األشياء اجلديدة يف ضوء جتربات حتليالهتا وتركيباهتا عرب الطرق الكيماوية.

 المطلب األول: التفاوت بين العناصر قوة وضعفا ومعياره:
إذا تأملنا يف هذه العناصر األربعة فوجدناها متفاوتة قوة وضعفا، وهذا التفاوت ليس عشوائيا، بل هو مبين على 

ثافًة ك  ما ازداد منها لطافًة ازداد قوًة، ومن مَثَّ ازداد غلبة وتسلطا وقدرة بقدر القوة، وما ازداد منها معيار، وهو أن
 ازداد ضعفاً، ومن مث ازداد عجزا ومغلوبية وذلة ومهانة بقدر الضعف.

نبع ذلك هو موسرُّ ذلك هو أن اللطافة هي صفة الكمال، وخمزن كلِّ كماٍل وجوديٍّ هو ذات اهلل واجب الوجود، ل
اللطافات كلها أيضاً، ومن مث هو منبع القوة والطاقة والغلبة، ومن الثابت أن قبول األثر ال يكون بدون مناسبة بني 
املؤثِّر واملتأثر، إذاً كل شيء لطيف له مناسبة مع اهلل تبارك وتعاىل بقدر لطافته، ويكون قويا وغالبا وقادرا بقدر قربه 

ا الكثافات واألشياء املكثفة فهي غريبة وبعيدة عنه تعاىل غاية البعد؛ إذ ال وجود للكثافة منه ومناسبته معه. وأم
هناك، فلذا كلُّ ما يبتعد بكثافته عن ذات اللطيف اخلبري، يكون مغلوبا وضعيفا وذليال على قدره، وتنعدم فيه القوة 

 واالستيالء والغلبة.
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 عنصر الطين أضعف عنصر: -1

إذا عرضنا العناصر األربعة على املعيار السابق، فنجد الطني أكثر العناصر كثافة؛ ألنه من األرض، والطني ليس     
ه هو الطني ال غري؛ فإن سبُب كثافتِ  يفٍ كثيفا بنفسه فحسب، بل هو مكثٌِّف للغري أيضا، فثبت أن كلَّ شيٍء كث

خ شيئاً وال تُ َغلِّظُه، وكذلك املا ر شيئا وال يغلِّظه، بل تُ زَال به الغالهة والكدورة؛ ألنالنار ال تُوسِّ  أصلها  ء ال يكدِّ
خه، فمصدر الكثافة هو الطني والغبار الذي ال مناسبة  ر شيئًا وال يوسِّ طاهر ونظيف. وكذلك اهلواء أيضًا ال يكدِّ

ل العناصر األخرى  ليَل هناَر، ببينه وبني اللطافة بشيء، لذلك ال مكانة له يف دنيا العناصر، فاألرض تداس باألرجل 
ه اهلواُء، ويسيل به املاء، وحترقه النار، وهو ال ميلك قوًة تدافع عن  كلها غالبة عليها، وهي لعبٌة يف أيديها، فُيطريِّ

ذا إ نفسه؛ وإمنا َسَلَبْتها الكثافةُ املطلقُة. والرتاب مع كونه كثيف املادة والصورة هو كثيف الطبع أيضا؛ ألن مدرا طينيا
رُِمَي به من األسفل إىل األعلى بكامل القوة والطاقة فيعلو بقدر أثر قوة الرامي العرضية فيه، وعندما تنتهي قوة الرامي 

 تعود إليه حالته األصلية وطبيعته األرضية فريجع إىل األسفل.
ذا الوصف،  بعدا مطلقا يف هخالصة األمر أن اللطافة غائبة متاما عن مادة األرض وصورهتا، لذلك هي بعيدة عن اهلل 

فتحتََّم أن يأيت يف نصيبها الضعف املطلق والذلة املطلقة، لذلك وصف اهلل تعاىل األرض بالذلول )الذي هو مبالغة 
 .[15]امللك:الذليل( يف قوله: ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالً فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها﴾ 

دورة ، اليت تراهُبا )أي رملها( قَِبَل قليال من اللطافة، فأبعد نفَسه عن الك"اجلبال"رض يقال له نعم! هناك جزء من األ
ا، ففاق الطنَي بقدر بُ ْعده عن الكثافة، لذلك إذا نُِفَض الرمُل اجلافُّ ينتشر ميينا ويسارا، وإذا وضع  والكثافة نوًعا مَّ

نُّها ماًء ظرنا إليها من بعيد خدعتنا، وحىت تشتبه الرمال على الناهر فيظعليه املاء ال يصري وحال، وذراته المعة، وإذا ن
 وحبرا لنقائها وصفائها وملعاهنا، )وهذا الذي يقال له: سراب(.

احلاصل أن الرمل بقدر وجود اللطافة فيه أصبح أعز من الغبار. وحجر واحد يكسر مدرا كبريا من الطني، بل يكسر  
اب، بينما ال تستطيع كتٌل كبرياٌت من الرتاب أن تنال من احلجر شيئا، وبوقوع صخرة على اآلُجرَّ املصنوع من الرت 

، وحفرة عميقة، بينما األكوام من الرتاب إذا وقعت على صخرة  األرض ترتج األرض وهتتز، وحيصل فيها صدٌع وشقٌّ
داد قيمًة د نقاًء وصفاًء وجالًء تز ال تستطيع أن متيد هبا عن مكاهنا، فضال عن كسرها. مث هذه األحجار كلما تزدا

( أمثن من األحجار العادية، وحجر الرخام )مرمر( أمثن من الصوَّان، واجلواهر Flintوطاقًة معنويًة، فحجر الصوَّان )
( أمثن من الكل، والفرق بينها هو قلة وكثرة اللطافة والكثافة والغالهة Diamondواليواقيت أمثن من الرخام، واألملاس )

 لنقاء. وا
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ولكن هذه اجلبال وأحجارها القوية تبقى ساكتة عاجزة، أمام احلديد، فمعوٌل حديديٌّ صغرٌي يقضي عليها متاما يف 
دقائق، فاتضح أن احلديد أشد وأقوى من األحجار، سرُّه هو اللطافة؛ ألن احلديد ألطف من األحجار، وال توجد 

َخ األشياء، وإذا وقع الرمل يف املفيه كثافة الرمل، فضال عن كثافة الرتاب، ال َتِطري ذرا اء فيكدره نوعا ُت احلديد فتوسِّ
 ما بكونه من أصل الرتاب، ولكن ذراٍت صغارًا من احلديد إذا وضعت يف املاء، ال حيصل أي فرق يف جالئه ورقته 

ل احلديد يتلمع مثل الفضة، بل إذا صقل أكثر فيصبح مرآة يرى فيها عكس  ا هو أدق موسيالنه. وكذلك إذا ُصقِّ
وأرق، بينما األحجار ال يوجد فيها صالحيٌة لقبول التلميع والتصقيل. فاتضح أن احلجر أخزى وأذل من احلديد 

 هبذه اللطافة.
 عنصر النار أقوى من الطين، وأضعف من الماء: -2

لنار احلديَد مسِّ اولكن هذا احلديد األقوى إذا مسته النار، فجميع طاقاته وقدراته تذهب هباءا منثورا، فبمجرد  
يتغري لونه وشكله، ويشحب وجهه وعارضته، وتذيبه النار وتسيله مثل املاء، مما دل على أن النار أشد وأقوى من 
احلديد. وِسرَّ ذلك أن اللطافة يف النار أكثر منها يف احلديد؛ ألن للحديد جسما ماديا، وليس للنار جسم ذايت، 

 نما النار تتنور بنفسها، وتنوِّر األشياء األخرى املظلمة أيضا.واحلديد يكسب النور من اآلخر، بي
مث احلديد املصقول اللطيف الذي نسميه "مرآة"، هي على رغم لطافتها ثقيلة اجلسم وكثيفة املادة، حبيث إذا ضربنا   

يها، وال يتكسر جسمها ف عليها باليد فرتتد اليد إلينا من جسمها الكثيف، بينما النار بسبب لطافتها العالية تنفذ اليد
 إطالقا.

مث احلديد املصقول )أي املرآة( ال يقبل إالا عكس الشيء، بينما النار تقبل اجلسم األصلي للشيء ال عكسه، ومع   
ذلك ال حيصل يف جسمها أي كسر وخرق، وال متنع النار من تداخل األشياء األخرى فيها؛ لذا هي أقوى وأشد من 

ا أوسع من دائرة أثر احلديد وغريه من األشياء الكثيفة على قدر توسع حدود لطافتها، فمثال: احلديد، بل دائرة أثره
النور واحلرارة( )احلجر واحلديد ال حييطان إال باملوضع الذي وضعا فيه، وال أثر هلما يف غريه، وأما النار فتصل آثارها 

عني فثثارها املنتشرة بعيدًا تدل على وجودها، فبهذه إىل غري مكاهنا أيضا، بل وإن غاب مكان النار عن األبصار واأل
 األسباب كلها النار أغلب على احلديد، وأقدر على إفنائه.

 أقوى من النار، وأضعف من الهواء:عنصر الماء  -3
ا متاما. وِسرُّ ذلك ويقضي عليه فإنه يطفئهاولكن النار امللتهبة هذه، تبقى على قيد الوجود إذا مل يكن هناك ماء؛   

 أن النار بلطافتها كان ألي جسم أن يدخل فيها، ولكن بسبب عدم صفاء وجهها ال يُ َرى فيها عكُس ذلك الشيء 
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وصورتُه، خالفا للماء فإنه َيدُخل فيه ذاُت الشيء، ويُ َرى فيه عكُسه أيضا؛ ألنه لطيف املادة ولطيف الصورة معا. 

النار، فإذا  من دائرة أثر دائرة أثر املاء أوسع، والنار ال يشقها البصر، وأيضا أن البصر يشقهاء ومن كمال لطافة امل
أشعلت النار يف مكان مغلق من جهاته األربع فيبقى أثر نورها حمدودا يف ذلك املكان، ولكن املاء إذا ُوِضَع يف مكان 

 قصى حدٍّ الرطوبة والنداوة إىل األشياء اجملاورة به إىل أمسدود فال يبقى أثره يف ذلك املكان فقط، بل يصل أثره من 
قه، ، بينما املاء ينفذ بلطافته اخلاصة يف أرق منفذ وأدالنار واحلديد ال ينفذان يف مسام اجلسمممكٍن. وأمر آخر أن 

 ومن املعلوم أيضا أن الغلبة والطاقة على قدر اللطافة، فثبت منه أن املاء أغلب وأقوى من النار.
 أقوى من الماء، وأضعف من اإلنسان المتصدق:عنصر الهواء  -4

إن املاء الذي كان يقضي على النار، ميسي أمام اهلواء مسكينا عاجزا فاقد القوة، فتقلب العاصفُة البحاَر العظاَم  
ه اهلواء وجي فه، فُعِرَف أن اهلواء فِّ رأسا على عقب، وال يكون هلا مع عظمتها وهيبتها قرار أميا قرار، واملاء الراكد يطريِّ

أقوى من املاء، وحكمه ماض عليه، وسبب ذلك أن اهلواء أكثر العناصر األربعة لطافة وشفافية، حبيث إن العني 
ألطف شيء تبدو أمامه كثيفة، فال تراه، وعندما يلمسنا اهلواء فنعرف حباسة اللمس أن اهلواء موجود. وكذلك اهلواء 

 أيضاً اللون وال الشكل، اللذين مها من متعلقات البصر.بسبب شدة لطافته ال يقبل 
واهلواء موجوٌد يف كل زاوية من الزوايا، ويف كل منفذ من املنافذ، وحىت األماكن اليت ال تصل إليها أضواء النار وال  

نداوة املاء، يصل إليها اهلواء وحيتلُّها. مما دل على أن اهلواء ألطف شيء، فلذا صار أقوى شيء وأغلب، يتحكم 
 ، وهو جاٍر وساٍر يف الكل.على مجيع العناصر، وهو أعلى وأرفع من اجلميع

 المطلب الثاني: جامع العناصر األربعة اإلنسان وقوته:
ولكْن كلُّ هذه العناصر ومواليدها الثالثة والفروع الالمتناهية املتولدة من هذه املواليد إذا وضعناها يف كفة، ووضعنا  

اإلنسان بوحده يف كفة أخرى، يظهر أن اإلنسان أشد وأغلب عليها ومتصرف فيها، وكل هذه العناصر يف أداء 
تها حمتاجة إىل اإلنسان ومغلوبة على أمره ا، وأما اإلنسان فهو ليس حتت تصرف واحٍد منها، وال مغلوبا منها، ُمِهمَّ

 وذلك لألسباب التالية:
  قوة اإلنسان أشد وهي ذاتية وقوة العناصر عرضية: -1 

إن نسبة القوة القائمة بني كل عنصر، اليت تظهر بلقاء املقابل منها، هي حتتاج يف ههورها اجلزئي إىل اإلنسان، 
 حلجر بنفسه، والنار ال تذيب احلديد بنفسها، واملاء ال يطفئ النار بنفسه، واحلركات املتخالفة فاحلديد ال يكسر ا
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للهواء ال حَتُْدث بنفسها، بل كل هذه اآلثار تظهر بعمل اإلنسان، فهو الذي يصنع املعاول ويكسر هبا الصخور، 

ملوقَد، وهو  القرب واألسقية، وهو الذي يربِّد اوهو الذي يصنع الكري وحُيِْمي فيه احلديد، وهو الذي يأيت باملاء يف
الذي يقيِّد اهلواء، وهو الذي يطريِّ السياالت. فثبت مما سبق أن أعمال العناصر األربعة املغلوبة رهينة بأفعال اإلنسان 

 إىل حد بعيد.
  تصرفات اإلنسان في العناصر األربعة: -2  

حفر اآلبار فيها، ، فاألرضمجيع قوى تلك العناصر وطاقاهتا يف تصرف اإلنسان، ومسخرة له، فشقَّ اإلنساُن صدَر  
َر فيها القطارات  وعمل فيها السراديب، واستخرج من معادهنا، وشق فيها الطرق والشوارع، واألنفاق واألسراب، وَسي َّ

، وكشف عن خزائن األرض ودفائنها، ومازال يستخدم األرض [149]الشعراء:وتًا﴾ والسيارات، ﴿َوتَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلَِباِل بُ يُ 
 وأجزاءها كاخلدم والعبيد.

، حبث عنه اإلنسان يف قاع األرض وعمقها، وأجراه يف األهنار واجلداول، وسقى به احلقول واملزارع، وبرَّد به املاءُ و   
 الرباز وغريمها.املنازل، وشربه اإلنسان، وغسل به أوساخه من البول و 

أخطُر عنصٍر وأسفكه، ولكنها أمام اإلنسان تبدو عبدا جمبورا ذليال، فإذا اختفت النار يف احلديد واحلجر  والنارُ   
يستخرجها اإلنسان منهما بضرب أحدمها على اآلخر، وإذا اختفت يف الشمس فيقيدها اإلنسان بالزجاجات النارية، 

ئها ويقيِّدها هو فيقيدها على رأس عوٍد يف قليل من الكربيت. احلاصل أن عنصر النار أيضا وإذا عاد اإلنسان نفسه أن خُيَبِّ 
 اإلنسان، قَ لَّبها مىت شاء، وصرَّفها مىت أراد، ومل يرتكها لتسرتيح.ُدْميٌة بأيدي 

كان أكثر العناصر لطافة وحجابا، ولكنه أصبح لعبة بيد اإلنسان، فَتِطري طائراتُه يف الفضاء اهلوائي، وحيملها واهلواء   
على أكتافه متنقلًة هبا هنا وهناك، كأن اهلواء ليس هبواء، وإمنا هو حصان هوائي لإلنسان. وخيدمه اإلنسان يف 

إلنسان اعي بريٍد لإلنسان خيدمه بدون أجرة وباجملان. واستخدمه ااتصاالته وإعالماته، فهو ينقل أخبار العامل، كأنه س
ف َعْرَقه، وحبسه يف كفرات عجالت السيارات، والدراجات النارية واهلوائية، والبنفيحرك به مراوحه الكهربائية،  ادق وجيفِّ

اإلنسان  ا على عقب، ملا قيدهاوالكرات املطاطية. احلاصل أن هذه الطاقة الغري املرئية اليت كانت قد قلبت البحار رأس
 أصبحت بأيديه سجينا حمضا، ال أحد يسأل عنه وعن حاله.
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  إيجادات اإلنسان في العناصر: -3 

مل يقتنع هذا اإلنسان اجلبَّار بذلك القدر من التصرف يف العناصر األربعة، بل محله حبُّه لإلبداع واإلجياد على أن 
ضا، بينها، فيأيت بإجيادات جديدة، ليستخدم اخلزائن األخرى املدفونة يف الكون أيالصراع لق يفين هذه العناصر خب

 فمثال:
 يوجد طاقًة خباريًة، يسريِّ هبا حمرَِّك القطارات واملاكينات، ... بني املاء والنار هو خبلق الصراع  
األرض والسماء  األقاليم يف دقائق، وجيعل، ولَّد )الكهرباء( الربق الذي يأيت بأخبار صراع بني املاء واملاءوبإجياد ال  

  .شيئا واحدا. وهذا الربق أيضا قيده اإلنسان يف أسالك النحاس والصفر تقييدا، ال يستطيع أن يفك نفسه من قبضتها
وليس هذا حال الربق الصناعي )الكهرباء( فقط، بل استعد اإلنسان لقيد الربق السماوي أيضا يف األغالل والقيود، 

ى سطوح املباين الشاهقة قضيَب "مانعة الصاعقة" الواصل إىل ما حتت األرض، ملنع نزول الصواعق عليها فنصب عل
 وإضرارها هبا؛ ألهنا عند نزوهلا على تلك املباين يشغلها ذلك القضيب بنفسه، ويُنزِّهلا مطيعًة إىل األرض بواسطته.

ا سيارات السيال )بإشعال النار فيه(، ولَّد الناريُّ البرتويلُّ الغازات، اليت تسري هب بني النار والبرتولوبعمل الصراع  
 اإلنسان السيد، وتطري هبا طائراته.

 المطلب الثالث: سرُّ قوة اإلنسان وتسخيره هو روحه:
من الواضح جدا أنه ال يوجد يف هاهر اإلنسان شيء لطيف؛ ألن جسده جمموع من النار واملاء والرتاب واهلواء،  

فهو جزء من كل منها، واجلزء ال يسخر الكل. فال شك يف أن تسخرَي اإلنساِن هذا الكوَن ليس بلطافة جسمه، وال 
لمسه بواسطة شيء آخر ألطف من اهلواء أيضا؛ حبيث ال حيس ب بلطافة املاء والنار واهلواء املوجودة فيه، بل يبدو أنه

أيضا مع أنه يسري يف شرايني اإلنسان وعروقه، ومن الواضح جدا أنه مل يبق يف جسم اإلنسان شيٌء هذه صفاتُه 
غري الروح؛ ألن اإلنسان مركب من اجلسد والروح، وهذه القوة ليس يف جسده، فثبت منه أن هذه معجزة الشيء 

 ين وهو الروح.الثا
 لطافة الروح اإلنساني والنورانية الحسية: -1 

 ،ثبت أن الروح ألطف من العناصر األربعة، ومن كل عامل مادي، ولطافة الروح هذه ليست معنوية وال مرئية فحسب
 األربعة جتدها كلها يف الروح أيضا.وإمنا هي حسية أيضا، وأنواع اللطافات اليت كانت يف العناصر 
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يه يعكسان الصوَر، وعنُي اإلنسان أيضا أعطاها الروح بريقًا تعكس به كلَّ ما تقع عل رآُة املصقولُة واملاُء الصايففامل

من املناهر والصور واملشاهد، ولكن الفرق بينهما أن صورة املرآة ال أصل هلا؛ ألن جانبها اخللفي فارغ، بينما الصورة 
ا مشرتًكا يبقى فيه كلُّ ِعْلٍم مصوٍَّر.اليت تعكسها العني مازالت باقية؛ فإن   وراَء العني حسًّ

فتنتشر من العني البصارُة، اليت ليست أقل من األشعة بأي حال من األحوال؛ إذ  النارِ  إن كانت األشعُة تنتشر من 
 يضا.أ باألشعة تتنور األشياء أمام العني فقط، وبالبصارة تتنور األشياء أمام القلب، الذي يفكر يف حقيقتها

ينفذ بلطافته يف األجسام، وحىت يف أصلب األجسام أيضا، والروح أيضا إذا اتصلت باألجسام فتنفذ  املاء وإن كان 
يف كل شريان من شرايينها، وحىت أصلب العظام أيضا تأخذ منها النداوة والنضارة، مث إن املاء يربِّد فقط مكانه 

 اهنا.بسريانه، بينما الروح فهي حتيي مكاهنا بدور 
ون ال يُ َرى بغاية لطافته فالروح أيضا بسبب لطافتها الالمتناهية مل يُ َر حىت يومنا هذا، وكما ال حُيَسُّ بل اهلواء وإن كان

 اهلواء ورائحته، أو ليس له لون ورائحة إطالقا، كذلك الروح أيضا بريئة من هذه اخلواص.
ومراتبها، هو موجود يف الروح أيضا، لذلك إن كانت للعناصر الغرض: كل ما للعناصر من كماالت اللطافة ودرجاهتا 

مناَسَبٌة جزئيٌة مع اهلل تعاىل وهبا كانت قوية، فللروح مع اهلل كل تلك املناسبات جمتمعًة، لذلك يلزم أن تكون الروح 
 أقوى من العناصر، وما تستطيع العناصر أن تعمله بصعوبة، يعمله الروح بكل يسر وسهولة.

 الروح وطاقته معنويتان بحيث إنها مماثلة هلل تعالى نوعا ما: لطافة -2
جند أن مناسبة الروح مع اهلل تعاىل ليست مثل مناسبة العناصر مع اهلل، بل هي مماثلٌة له تعاىل نوعا ما، يف أوصافه 

يضا مدبر وقيوم لعامل البدن روح أفمثال: اهلل سبحانه وتعاىل مدبر وقيوم للعوامل كلها بطريقة غري مرئية، فال وكماالته اخلاصة،
 فلو اعتزل الروح عاملَ البدن ليتغري نظاُمه متاما كما يصري عند املوت.بطريقة غري مرئية، 

وأنوار اهلل تعاىل تتجلى يف كل ذرة من ذرات الكون، وَتستخِدم كَل جزء من أجزاء الكون ومناطقه حسب ما يليق  
ها عنٌي مَّا، وكذلك أنوار الروح أيضا تسري يف مجيع كائنات البدن، وتستخدم كلَّ عضو ومع هذا الظهور التام هلا مل تر هلا، 

من أعضائه حسب ما يليق هلا، ولكنها غري مرئية حىت اآلن، حبيث إهنا نفسها مل تر ذاهتا، فهي هاهرة وخمتفية يف وقت 
 فكما اهلل هاهر وباطن، كذلك الروح أيضا هاهرة وباطنة.واحد، 

 تعاىل أوُل وأقَدُم من حياة هذا الكوِن وحركاهِتا ونقالهتا؛ ألنه هو الذي أعطى لكلِّ شيء يف العامل الوجوَد. مث إن اهلل
ل كل شيء وآخره. وكذلك ، فهو أو مث اهلل تعاىل هو منتهى كل شيء أيضا يف العامل، وإليه تنتهي مجيع حركاته ونقالته

  ته؛ إذ هبا وجود البدن وحياته. وكذلك ملا كانت الروح سببا حلياةالروح، فهي أوُل مجيع حركات عامل البدن ونقال
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مث رفع إيل البيت املعمور، قلت: يا جربيل! ما هذا؟ قال: هذا البيت املعمور، يدخله كل يوم سبعون ألفا من املالئكة، إذا خرجوا »ورد يف حديث اإلسراء:  4

،  صحيحه؛ ومسلم يف 3035، رقم1173، ص3، كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، جصحيحهأخرجه البخاري يف « منه مل يعودوا فيه آخر ما عليهم
 .164، رقم149، ص1إىل السماوات وفرض الصلوات، ج كتاب اإلميان، باب اإلسراء برسول اهلل 

 
البدن فال يكون أيُّ عمٍل لعامل البدن مؤخرا عن احلياة، فثبت أن الروح هي مبتدأ احلياة، وهي منتهى احلياة أيضا، 

 ومن مَثَّ ثبت أن الروح هي أول عامل البدن، وهي آخره أيضا، كما كانت هاهرة وباطنة.
و﴿َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتْم﴾  [16]ق:هذه الروح متصلة باهلل تعاىل حبيث إنه ﴿أَقْ َرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد﴾  مث 

. وهي منفصله عن اهلل أيضا حبيث إن خملوقات وراء الوراء مث خملوقات وراء وراء الوراء جمرد هلمة، وهو نور [4]احلديد:
الروح، فهي متصلة بالبدن احلي حبيث إنه إذا انفصلت عن جزء من أجزائه فال يكون حيا، وهي مطلق. ومثله متاما 

منفصلة عنه أيضا حبيث إن طهاراهتا ال صلة هلا بالبدن؛ إذ ال عالقة بني اللطيف والكثيف، أَّنَّ هذا الطني؟ وأَّنَّ 
 ذلك اجلوهر الطاهر؟ وأين املصباح امليت؟ وأين نور الشمس؟.

  تدالل على اإللهيات بصفات الروح:االس -3 
وميكن لنا أيضا أن نستدل بروحنا على وجود اهلل الصانع، فنقول: إن عامل أبداننا ال وجود له وال بقاء بدون مدبٍر له 

 غرِي مرئيٍّ وهو الروح، كذلك هذا الكون كله ال وجود له وال بقاء بدون مدبر حكيم وهو اهلل.
بالروح فلما كان للبدن مدبر واحد وهو الروح، ال اثنان أو أكثر وإال يفسد نظام البدن،  وأما استدالاللنا على توحيده  

 .[22]األنبياء:إذ ﴿َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإال اللَُّه َلَفَسَدتَا﴾ كذلك ال يكون هلذا الكون إال مدبر واحد؛ 
ال لون وال جهة، كذلك اهلل سبحانه أيضا مربأ من املثلية واجلهة واللون والرائحة. مث كما ليس للروح كمٌّ وال كيف، و  

 فتوفر بفضل الروح دليل من أنفسنا على تنزيه اهلل تعاىل وتقديسه.
مث إن الروح سارية يف مجيع أجزاء البدن، ولكن عالقتها مع مجيع األجزاء خمتلفة شدة وضعفا، فعالقته بالقلب   

تها بالدماغ، أو بالكبد واملعدة، وعالقتها هبذه الثالثة ليست مثل عالقتها بعامة أعضاء البدن ليست مثل عالق
لذلك أدَّن إيذاء أو إهانة للقلب والدماغ يُ ْغِضب الروَح غضبا شديدا، وبأدَّن ضرب على هذه األعضاء  األخرى،

ليد أو العامة، فال تسلب احلياة بقطع ا الرئيسة تطوي الروح بساَطها وتغادر هذا البدَن، خالفا لألعضاء األخرى
ع املواضع شدة وضعفا، مالرجل مثال. كذلك جتليات اهلل تعاىل سارية يف العوامل كلها، ولكنها متفاوتة بتفاوت عالقته 

 سفعالقته بالعرش العظيم ليس مثلها ألي موضع من مواضع السماء؛ ألنه مركز استوائه عليه، مث عالقته بالبيت املعمور لي
 ؛ مث عالقته مع بيت اهلل واملسجد األقصى واحلرم النبوي ليس مثلها 4مثلها ألي موضع من مواضع السماء؛ ألنه قبلة املالئكة
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ا أي واحد ممألي موضع من املواضع، مث عالقته مع املساجد العامة ليس مثلها ألي مكان من األماكن. لذلك إذا أهني 

 األعظم )أي اهلل( غيظا، وهكذا انكشفْت علينا بفضل الروح عالقُة اهلل تعاىل ذكرنا أو هوجم عليه فيستشيط الروح
 مع خملوقاته.

مث كما أن كل إنسان يسمع نداء روحه بثذان قلبه بال كلفة، ويدرك نصائح الروح بواسطة القلب، مع أن كالم الروح  
بياء عليهم وفيه مساع وإمساع، ولكن األن ليس فيه صوت وال لفظ، كذلك متاما كالم اهلل تعاىل كالم، وفيه حقائق،

 السالم الذين هم خمثابة القلوب يف بين النوع اإلنساين، هم يسمعونه مع أنه ال ألفاظ هنا، وال تلفظ؛ ولو تصبح هذه 
ا الكالم النفس  يالتجليات بارزة بعد وصوهلا إىل الناس، فتبني من خالل هذا البيان أننا بفضل الروح أدركنا نوًعا مَّ

 هلل والكالم اللفظي له.  
مث إذا أغمضت عينيك فالروح ترى وتبصر، وإذا أصممت أذنيك فالروح تسمع، بل الروح يف عامل التصور الال  

حمدود ترى عند إغماض العيون األشياء املرئية أفضل وبال كلفة، وعند إصمام اآلذان تسمع األشياء املسموعة بال 
ح صوٌت، وال تقرتب منها صورٌة ملونٌة وال جسٌم جمسٌم، وكذلك متاما يسمع اهلل ريب، مع أنه ال يتصادم مع الرو 

تعاىل كل شيء ويراه بال مانع وال حائل، مع أنه ليس هناك لون وال شكل، وال صوت، وغريها من املاديات، فثبت 
 بروحنا مسُع اهلل وبصرُه بال كيف وبال مثل.

دن بالروح، والروح ال حيتاج إىل روح آخر، بل هو نفسه حي بذاته، وكذلك وإذا ألقينا النظر على أن حياة عامل الب 
حياة العوامل كلها باهلل سبحانه وتعاىل، وهو حلياته ليس يف حاجة إىل إله آخر، بل هو حيٌّ واجب الوجود بذاته هو، 

 وهكذا علمنا من داخلنا أن احلياة صفة ذاتية هلل سبحانه وتعاىل.
للروح مناسبات مع اهلل تعاىل فحسب، بل بينهما مماثالت عديدة أيضا، أُْوِدَعْت بسببها ففي ضوء ما سبق ليس  

يف نفوسنا مناذُج لكماالت اهلل الالحمدودة، وَقَدْرنا بذلك على أن نرى كل شيء يف داخلنا عيانا، فلذلك ال ميكن 
ن اْلِعلْ  أن يكون للروح تعريف جامع أكثر مما ذكره القرآن الكرمي: ﴿الرُّوُح ِمنْ  ِم ِإالَّ قَِلياًل﴾ أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مِّ

 .[85]اإلسراء:
الروح أمر لطيف رباين، واجلسم كثيف مظلم مادي، ولكنَّ هذه العناصر البدنية اليت هي من عامل اخللق، فثبت مما تقدم أن 

هي من عامل األمر،  يف قبضة يديها، فالروح اليت بعد إجياد أدَّن مناسبة بينها وبني الروح، تقَوى حبيث تصبح الدنيا كلها
واليت ال حد لعمق مناسبتها بل مماثلتها مع اهلل، فََأَما تصبح هي بتلك املناسبة واملماثلة أقوى وأغلب وأكثر تسلطا؟ وإذا 

 صحيحة فهل يستطيع هذا الكون أن يتحملها؟.اْسُتْخِدَمْت قوهُتا بطريقة 
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النار واملاء والرتاب، ولكن هذا ليس بفضل البدن، بل هذه القوة العظيمة لإلنسان، وهذه فاإلنسان أقوى بكثري من 

األفعال العظيمة لتلك القوة، إمنا تظهر بفضل الروح املودعة فيه؛ إذ ال حدَّ لَِلطافة الروح، فهي جمموعة اللطافة السفلية 
 يع العناصر.والعلوية، فثبت بذلك أن الروح أقوى وأشد من مجيع املاديات ومج

ا كماالتُه   فكما وضع اهلل سبحانه تعاىل أمثلًة منوذجيًة لنفسه يف عامل اآلفاق، كي ُتْدَرَك وحُتَسَّ بواسطتها نوًعا مَّ
 الظاهرُة وآياتُه البينُة، كذلك هو وضع لنفسه أمثلة أكثر وأكثر يف أنفسنا حنن، لنستطيع هبا أن نصل على قدر 

َ لباطنية وكماالته الباطنية بطونا عن بطون ﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنُفسِ استعداداتنا إىل شؤونه ا ِهْم َحىتَّ يَ َتبَ نيَّ
 .[53]فصلت:هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَوملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ 

ري لبدن وعناصره، ولكنها يف احلقيقة تظهر من الروح اليت طاقتها غالغرض أن كماالت "العلوم" يبدو أهنا تظهر من ا 
 املرئية جعلت العناصر األربعة على رهن إشارهتا، وال ترتكها تسرتيح كالعمال واألجراء.

 المطلب الرابع: االستعمال الخاطئ لطاقات الروح:
ثالثة؟ الظاهر لكثرية اليت عملتها يف املواليد الولكن نتساءل: ماذا استفادت الروح من كماالهتا الباطنيِة واألعاجيب ا 

أن البدن هو الذي استفاد من  كل تلك اإلجيادات العلمية، مثل حرارة النار يف الشتاء القارس، وتربيد املاء يف 
الصيف الساخن، واالستمتاع باهلواء يف الغيث املاطر، كل هذه الراحات والرفاهيات للبدن فحسب، ال للروح. 

ارت الطائراُت يف الفضاء بالبدن ال بالروح. وكذلك تعود فوائد القطارات والسيارات ومجيع اإلجيادات وكذلك ط
 املادية واالخرتاعات العلمية إىل البدن فقط، ال الروح.

ومعىن هذا أن الروح اليت كانت ألطف وأعلى من العناصر، وكانت تغلب عليها وحتكمها، جعلَتها أنت أيها اإلنسان  
 وتدابريك خادمًة للجسم الكثيف، وهذا قلب املوضوع. حبيلك

مع أن الروح مِلٌك عامِلٌ فاضٌل، أُْوِدَعُه ملكاٍت طاهرًة للمحسوسات واملعقوالت والوجدانيات، وهي حتكم هبذه  
امللكات عالَ م البدن وعالَ م الكون كله، فالعقل رئيس وزرائها، والنقل دستورها، ولكن هناك معهما خادم لئيم وِشرِّيٌر، 

ذها الوزراء واملسؤولون، وذلك اخلادم اللئيم الشرِّير هو البدن جمموع العناصُيْصِدر أحكاَم السلطنة يف البلد، وين ر فِّ
األربعة، وصفناه باللئيم ألن أي جزء يقرتب منه جبهده، هو يعاديه ويقتله، فالصنم الثقيل من الطني أو احلجر، عند 

والنار أول من  رق العابد املقرب إليه.سقوطه من األعلى يرضُّ أواًل رأس عابده املقرب إليه. والبحر عند فيضانه يغ
حترقه هو عابدها املقرب إليها. وهكذا عباد العناصر األخرى. فأي لؤم وأية سخافة هلذه املاديات يكون أكثر من 

 أهنا ال تُ َفرِّق بني الصديق والعدو.
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َه ُعَمُر َجْيًشا، َورَأََّس َعَلْيِهْم رَ  5 ُهَما قَال: َوجَّ َنا ُعَمُر فَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّهُ َعن ْ خَيُْطُب َجَعل يُ َناِدي: يَا َسارِيَُة! اجْلََبل )َثاَلَث َمرَّاٍت(،  ُجالً يُْدَعى َسارِيََة، فَ بَ ي ْ

َنا حَنُْن َكَذِلَك ِإذْ  ْعَنا َصْوتًا مُثَّ َقِدَم َرُسول اجْلَْيِش َفَسأََلُه ُعَمُر، فَ َقال: يَا أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي! ُهزِْمَنا فَ بَ ي ْ اِدي: يَا َسارِيَُة! ِإىَل اجْلََبل )َثاَلَث َمرَّاٍت(، فََأْسَنْدنَا يُ نَ  مسَِ

 
 عواقب االستعمال السيئ لقوى الروح هي الحرمان والخسران: -1

ئيم )البدن( استخدم الروَح على طريقته هلواه وشهواته اجلاحمة، وسعَّر ناَر احلرب بينه وبني فمادام ذلك اخلادم الل 
العقِل بعيِد النظر، وأَْلَقى بدستور النقل )أي القرآن والسنة( يف سلة املهمالت والنسيان، وأهَْلَى الروَح وشَغَلها عن 

لة، فاغرتت معسولة بنيل احلظوظ النفسية، وتكميل املنافع العاجأعماهلا احلقيقية ومنافعها الثابتة واعًدا إياها بوعود 
لة بتلك الوعود، وبدأت تسعى بقوهتا الكماالتية لتحصيل احلظوظ، اليت سيستمِتع هبا أصاًل ذلك   هذه الروح املغفَّ

اخلادُم اللئيُم )البدُن(، فهذا يعين أن البدن قد وجد شيئا ما، ولكن الروح مازالت صفر اليدين، بل كلُّ ما كانت 
 قد عقدِت العزَم على حتصيله أصبحت فيه أيضا حمتاجًة إىل ذلك اخلادم اللئيم، إىل حدِّ أهنا إذا كانت يف مدينٍة فيها الروح 

 تعمل عملها بكل كمال وإتقان، وتذيع األنباء عرب الراديو، وتتصلالبخارات، فهي الكهربائية ونظام توليد األجهزة 
باألقارب عرب التليفون، ...، ولكنها إذا كانت يف قرية ال توجد فيها هذه الوسائل املادية، تصبح هذه الروح عاجزًة وعاطلًة 

 عن العمل كأي معوٍَّق عاجٍز بطَّاٍل.
د نقلها كماالهتا األصليَة واجلوهريَة إىل احلديد والنحاس أصبحت خالية وفقرية وحاصل كل هذا أن هذه الروح بع 

وحمتاجة حبيث ال يكون لالحتياج والعبدية مثاٌل أسوأ منها، واحلال أن الروح كانت جامعًة للشؤون الربانية، وحاملًة 
ا بأن ال تكون أن تكون مستغنيًة وغيورً لقسط وافر من العلم واملعرفة، وخزينًة للَّطافات والطاقات، كان من املفروض 

 حمتاجة إىل إمائها وعبيدها، وموادِّها الالشعورية والغري العاملة.
على كلٍّ، فإن أمكن للماديات أن ُتْظهر بفضل الروح عجائَب، فكان من املمكن أن ُتظهر الروُح والروحانياُت مثَل  

عري قويًّا، هذه الروِح الغرِي احملتاجِة ههورا واضحا، وإال فيصبح املست بل أفضل منها، ليظهر استغناُء وغريةُ  تلك العجائبِ 
 واملالك ضعيًفا بالكلية، والعبد حاكًما، وامللك حمكوًما عاجزًا مكتوَف األيدي.

 عجائب القوى الروحية المحيرة للعقول: -2 
ل هذه على فطرهتا ههرت على يديها مث ال تظنَّنَّ أن هذا من اخليال، أو هو نظرية علمية، بل الروح عند ما سارت 

 العجائب، واستخَدَمِت املادَة بروحانيتها استخداما كامال.
، 5نادى من على منرب املسجد النبوي الشريف يف املدينة املنورة: "يا ساريُة! اجلبَل" فهذا عمر الفاروق األعظم  

 أحٌد قد َحَلَم آنذاك باجلهاز الالسلكي.وَوَصَل هذا النداُء إىل جبال هناوند يف العراق، وما كان 
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تاريخ بن عساكر يف ْيِش َمِسريََة َشْهٍر. أخرجه اُر َوبَ نْيَ َمَكاِن اجلَْ ُهُهوَرنَا ِإىَل اجْلََبل فَ َهَزَمُهُم اللَُّه تَ َعاىَل، وََكاَنِت اْلَمَساَفُة بَ نْيَ اْلَمِديَنِة َحْيُث َكاَن خَيُْطُب ُعمَ 
 . وهو صحيح.410، ص1، جاإلصابة في معرفة الصحابة . وانظر: ابن حجر،24، ص20، جدمشق

﴾ أي ناد يف الناس باحلج، داعياً هلم إىل احلج إىل هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، 264، ص3، جتفسير ابن كثيرففي  6 : وقوله: ﴿َوأَذِّْن يف النَّاِس بِاحلَْجِّ
لى ع قال: يا رب! وكيف أبلغ الناس وصويت ال ينفذهم؟ فقال: ناد وعلينا البالغ، فقام على مقامه. وقيل: على احلجر. وقيل: على الصفا. وقيل: فذكر أنه

رحام واألصالب، أيب قبيس. وقال: يا أيها الناس! إن ربكم قد اختذ بيتاً فحجوه، فيقال: إن اجلبال تواضعت حىت بلغ الصوت أرجاء األرض، وأمسع من يف األ
ي عن ابن و وأجابه كل شيء مسعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب اهلل أنه حيج إىل يوم القيامة، لبيك اللهم لبيك" مث قال ابن كثري: "وهذا مضمون ما ر 

 عباس وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري وغري واحد من السلف".
، 1وقصرها، باب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة واحلث على قراءة اآليتني من آخر البقرة، ج ، كتاب صالة املسافرينصحيحهفقد روى اإلمام مسلم يف  7

، مسع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم بسنده عن ابن عباس قال: "بينما جربيل قاعد عند النيب  806، رقم554ص
= 

، فقال: هذا ملك نزل إىل األرض، مل ينزل قط إال اليوم فسلم، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب قبلك: فاحتة مل يفتح قط إال اليوم، فنزل منه ملك=
 الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حبرف منهما إال أعطيته".

 
، 6باحلج واقفا على مقام إبراهيم، فوصل صوت هذا األذان إىل آذان األجنَِّة يف أرحام األمهات وأذَّن إبراهيم  

 فضال عن كل طرف من أطراف العامل، مع أنه مل يكن بواسطة مكرب الصوت.  
، ومن املتأكد أن هذا الصوت 7السماء وهو جالس على األرضقد مسع صوتا لفتح باب جديد يف  وكان النيب  

 مل ُيْسَمْع بواسطة آلٍة برقيٍة.
دا يعرف هبا أن مالكي القوى الروحانية ما صاروا عبيهذه وآالف من أمثاهلا من الواقعات مسجلة يف بطون التاريخ،   

 وجعلت نفسها عبيدا هلا.ات، للعناصر املادية يوما ما، بل هذه املاديات عملت على إمياء الروحاني
 التصرف المادي ليس بكمال حقيقي: -3 
يف -لقد اتضح من النماذج الثابتة للقوة الروحانية، واألمثلة الصادقة للخوارق، أن الكمال األصلي للروح يكمن  

روح يف املاديات بواسطة لليف استغنائها عن املادية، وحترُّرِها عن قبضة الوسائل املادية، وإال فأيُّ تصرٍُّف  -احلقيقة
املادة ليس كمااًل خاصًّا، وال عماًل ممتازًا؛ فإن هناك مادًة تتصرَّف يف مادٍة بدون واسطة الروح، فالغبار يردم البحَر 

 ايف قروٍن بَذْرِو الرياِح وتطيريها إياه إليه. واملاء اجلاري جيعل يف األرض اليابسة املنخفضة جماري جديدة له، مث حيوِّهل
ف اهلواءُ األحواَض واملستنقعاِت هببوب ه حبرا، وكذلك جيعل البحر برا بالطريقة نفسها. وجيعل الربكاُن الفضاَء نارا. وجيفِّ

ٍط للروحانية  املتكرر عليها. فإن كان التصرف يف املادة كمااًل فتفعل الُقَوى املاديُة أيضا ذلك الكماَل بدون أيِّ توسُّ
 فيها.
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إنسانية اإلنسان أفضل من العناصر بدرجات، وأن اإلنسان أعلى وأشرف نوع يف املواليد الثالثة، فال  ومن املؤكد أن

يكون كماله الذي ميتاز به أو يفتخر به هو ذلك الشيء الذي يصدر عن أشياء أرذل منه، خاصة إذا كانت تصرفات 
 التصرفات بدون تلك الوساطة، إن كان الروح تلك بواسطة هذه املاديات أيضا، كأن الروح غري قادرة على تلك

األمر كذلك فهذا ليس عدم كمالية للروح فقط، بل هو عيب مكشوف فيها خمعىن أهنا أصبحت حمتاجة إىل أشياء 
أرذل منها، وتبحث عن كماهلا يف تلك األشياء األرذل؛ ألن أصَل عيٍب يف كامٍل هو استكماله بالغري الذي هو 

؛ ألن كون الشيء ذا كمال بنفسه، وعدم  أرذل من ذلك الكامل، وأما  استكمال الشيء باألفضل منه فهو خرُي فنٍّ
استكماله بالغري هذا شأن ذاٍت واحدٍة فحسب، أال وهي ذات احلق تبارك وتعاىل املباركة، اليت هي منزهة من كلِّ 

 عيٍب، ومنبُع كلِّ كماٍل. ومن البنيِّ أن املعيوب ال يصري كامال إال برجوعه إىل الذاِت منبِع الوجوِد )أْي اهلل تعاىل( 
جلميع الكماالت، ومربأة من كل العيوب، ال أن يركن لتحصيل الكماالت  واستكماله به، تلك الذات اليت هي خمزنٌ 

 إىل أرذل منه؛ ألن املادية ليست لإلنسان ما يتشرف به ويفتخر به؛ ألن ماديته هي نفس مادية احلمار والثور.
اإلنسان يف هذه  جفإن كانت حقيقة العلم احلديث جمرَد أن يقدر اإلنسان على التصرفات باملادة يف املواد؛ فلم خير 

ه اْلَمْبيِنِّ   من النار واملاء خروًجا يقال به: إنه نال اإلنسانية احلقيقية، بل يثبت أنه إنسان ناقص ومعيوبالصورة من ُعشِّ
 ل فضٌل تظهر به ميزٌة لإلنسانية.وإال فال يثبت له على األقبعيٍب َأْخَجَل فوق التصور، 

 دة:أصل االحتياج في اإلنسان هو الما -4 
لو كان يف املادة قليل من االستغناء لكان ميكن أن حيصل لإلنسان االستغناء من عبدية املادة، ولكن ملا كانت  

الصفة الذاتية للمادة هي االحتياج والتبعية، فكأنَّ اجملبورية هي ما متتاز به املادة، فبدال من أن حيصل هلا االستغناء 
ل يف اجملبورية اليت هي أصل كل الذلة واهلوان، فأيضا، من عبوديتها، يفىن االستغناء احلاصل  استسالم وهو ال يزال يتوحَّ

 من شأن االستغناء.الروح اجلوهر املستغين للمادة اجملبورة هو خمنزلة خنق ما متتاز به الروح 
 المطلب الخامس: أخالق العناصر األربعة وخصائصها االحتياجية:

 ملاذا هذه العناصر األربعة حمتاجة؟ ومن أين جاءت فيها هذه احملتاجية؟بقي علينا اآلن معرفة السبب: 
من الواضح أن خرييََّة شيٍء وشرِّي ََّته تنبعث من أخالقه الطبيعية، وأخالق العناصر األربعة الطبيعية واجلِبلِّية هي  

ها على قدرها؛ تاجيتها وعبديتاحتياج وعبدية، لذلك كلما تكون عالقة النفس اإلنسانية باملادة واملاديات تكون حم
ألن نشأة النفس األمارة لإلنسان وتركيبتها من هذه العناصر األربعة، مما تؤدي باإلنسان إىل السفلية والدونية والدناءة 

 واحملتاجية، اليت هتدي إليها العناصر األربعة هداية صامتة، ولوال ُغلَِّب على اإلنسانية نوُر الروحانية أو لوال أوت 
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اإلنسانية إىل روحانيتها َلَما بغت هذه العناصر األربعة أن خترَُج اإلنسانية من أوحال االحتياج والعجز، بسبب كون 

 طينة املادة وجبلَّتها االحتياَج والعجَز.
 التراب وأخالقه الجبلية هي القبض والبخل: -1 
ل والدونية، وخاص  بض والبخل، لذلك يته املعنوية واألخالقية هي القفاخلاصيته اجلبلية واألساسية للرتاب هي التسفُّ

ه إىل نفسها وتريد أن هتضمه، وال تعطيك إياه إال بعد أن تشق صدرها وتستخرجه  إذا ُوِضَع شيٌء يف األرض فتضمُّ
 منها أنت بنفسك.

ٌة، جاء فيه طبيعيا ذلك يوملا كانت هذه املادُة القابضُة والبخيلُة جزًءا أعظَم لإلنسان، حىت قيل فيه إنه: قبضٌة تراب 
القبض والبخل، فيولد الولُد ويصيح للقبض والبخل أي لألخذ واهلضم، ال لإلعطاء والرتك، أيُّ شيء وضعَته  :اخللق

أمام الولد فهو يرفعه مث يذهب به طبيعيا إىل فمه، ليقبضه ويهضمه، وإذا استمررَت يف إعطائك للولد ما يأكله 
 ويبكي. يصمت، وإذا سلبته منه يصيح

ومن الظاهر أن القبض والبخل اللذين منشأمها احلرص والطمع خيلقان فيه احملتاجية والعبودية، ال الغىن واالستغناء؛  
ألن البخيل حيتاج إىل املعطي، مث حيتاج إىل الشيء املعطى، الذي ال يقدر على أن يُبِعد قلَبه عنه، فظهر أن البخيل 

تياج وعبدية، وملا كان هذا الوصف وصفا امتيازيا لألرض، لذلك احتياُجها وذلُتها أولُه احتياج وعبدية، وآخرُه اح
بخل، اليت كلها جبليًّا أسريًا لرذيلة ال -مادام طينيا-أكثر من احتياج وذلة العناصر كلها، فيبقى هذا اإلنسان الطيين 

كله العزُّ واحملبوبيُة،   فثمرته هي االستغناء الذي احتياج وذلة، وإن أصبح السخاءُ واإليثاُر ِحرفَته بدال من القبض والبخل
 والذي ليس فيه مكان لالحتياج إىل الغري والعبودية له، بل هو الذي يستخِدم الغرَي ويُعبِّده لنفسه.

 النار وأخالقها الجبلية هي الترفُّع والتعلِّي: -2 
وهكذا النار، جبلتها وخاصيتها الطبيعية هي الرتفُّع والتعلِّي، ال تطأطئ رأسها، وإذا كبسناها ملصلحة راجحة ال  

ة رأسها وأمخص قدميها ترفٌُّع وتعلٍّ، وباحلجة  ، وهي بقمَّ لٌ وتَدنٍّ تنكبس، كأن النار ضد الرتاب، فهو بكل جسده تسفُّ
ْنُه َخَلْقَتيِن ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطنٍي﴾ نفسها رفض الشيطان أن يسجد آلدم قائال:  ٌر مِّ  .[12األعراف:]﴿أَنَا َخي ْ

ومن الواضح أن اإلنسان قد ُوِضَع يف مخريته قسٌط وافٌر من النار، وكفى حبرارة جسمه دليال عليه، لذلك عندما  
ر وجُهه محرَة اليصبح اإلنسان مغلوبًا بالتعلي واألنانية تسري فيه موجة الغيظ والغضب، وي نار. وخلق الرتفع تحمَّ

 والتعلي كلُّه احتياٌج وذلٌَّة؛ ألن حاصَل تعلِّي اإلنسان وترفُّعه حماولٌة منه إلبراز نفسه كبريا على اآلخرين، أو إحيائه يف
 أنه إذا مل يكن  أذهاهنم بأنه كبري، فتبني من هذا أن الرتفع يف احلقيقة حيتاج إىل وجود اآلخرين، وإىل خياهلم، مما يعين
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أو مل يلتفت خياهلم إىل أنه كبري، أو مال عنه، فتنهدم تلك العمارة اليت بناها لكربه، فأية حمتاجية أولئك الناس اآلخرون، 

 يف يد اآلخرين، ورفعتنا يف خياالهتم.تكون أكثر من أن تكون ِعزاتنا 
ياج ا اخللق الناري حمتاجا وذليال؛ ألن خاصية االحتالغرض أن اإلنسان إذا ما بقي سجينا يف قفص النار جيعله هذ 

 ذلة ومسكنة.
 الهواء وأخالقه الجبلية وهي االنتشار والتوسع: -3 

إن اهلواء خاصيته االنتشار والتوسع والعموم، يوجد يف كل مكان، يدخل يف كل منفذ، وميأل كل فراغ، الغرض ما 
 من ذرة يف العامل إال وهي عارفة له ومتعلقة به.

ومن املعروف أن اإلنسان يوجُد فيه جزٌء من اهلواء أيضا، يعرف ذلك بالرياح والتنفس وغريمها، لذلك يريد هذا  
اإلنسان أيضا أن يوجد يف كل مكان، ويدخل يف كل منفذ، ويكون له حضوٌر يف كل زمان ومكان، ولكن ملا ال 

ري  كل مكان، لذلك يريد هذا اإلنسان أن يطتستطيع نفسه املادية أن متد رواقها على كل شيء حبيث توجد يف
صيته، ويشتهر امسه بني الناس حبيث أن يذكروه يف كل مكان، وهبذه الطريقة يتمكن هذا اإلنسان من وجوده يف  

 كل مكان تأسيا بعنصره اهلواء.
لَت فيه فتصل  ىل أن حاصَل ُخُلِق حب إفتبني أن ُخُلق هوى اإلنسان للشهرة أثٌر لذلك اجلزء اهلوائي فيه، وإذا تأمَّ

الشهرة هو احتياٌج، بل عدة احتياجات؛ إذ ال يتم هوى اإلنسان هذا إال بأن يكون هناك: ناس آخرون، مث أن 
يعرفوه، مث أن ُيشِهروا أمره يف كل مكان، وأن يذيعوه على جناح الريح، خالفاً لضده الذي يقال له اإلخفاء 

على هذا  سه، واستغناؤه عن الغري، مع أن مثرة الشهرة اإلهلية اليت ترتتبوالتسرت، الذي حقيقته هي فرحته يف نف
 االستغناء تكون أثبت بكثري من تلك الشهرة اجلبلية املصنوعة.

 الماء وأخالقه الجبلية هي عدم الكف وعدم الضبط: -4 
ستطيع أن نفسه، فال ي وهكذا املاء أيضا ألن فعله الطبيعي هو عدم الكف وعدم الضبط، أي ال يعتمد املاء على

، ولكن إذا ما انكسر السدا سال وانتشر هنا وهناك.   يكف نفسه بنفسه، إال أن تُقاَم يف اجلوانب األربعة سدوٌد فينسدا
كذلك هو جيري مستقيما كأنه معتمد على نفسه، ولكن إذا ما وجد منخفضا ميينا أو يسارا جرى معه ويغري جمراه. 

 يال فرتك املاُء مكانَه واستقرَّ يف هذه احلفرة.وإذا حفر شخٌص يف األرض قل
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وملا كان يف مخرية اإلنسان أيضا املاء، لوجود البصاق واللعاب والبلغم والبول والعرق وغريها فيه، لذلك ال يوجد يف 

ق فيها. رأى  يئا شاإلنسان أيضا أثر لضبط النفس جبليا، رأى شيئا مجيال شهق له. وقع بصره على زوجة ألحد حدَّ
 مقبول الصورة تبعه. رأى عمارة مجيلة بدأ ينظر إليها بنظرات طامعة، ليتها تكون له.

ر اإلنسان وتشتُّته عند مواجهة أيِّ تنزٍُّل أو اخنفاٍض يف حياته، جاءه من عنصره املائي، وحاصله هو نفس ذلك  فتكسُّ
صوابَه ورشَده عند  ضاهيا له يف عمله أو علمه، وفْقُدهاالحتياج والعجز؛ فعدُم متلُِّكه ناصيَة نفِسه عند رؤيته غريَه م

 ذلك، دليٌل على عجزِه وعدِم قدرته، والعجز أصل االحتياج. وأما ضبط النفس ومتلكها عند رؤية األشياء اجلميلة 
واالستغناء عنها، وصون النفس من السقوط عليها، هذا كله دليل قدرته، وحاصله هو ذلك االستغناء. فثبت من 

 ا البيان أن خاصية املاء الطبيعية أيضا هي االحتياج والعبودية.هذ
 المطلب السادس: أربعة أصول لرذائل النفس وفضائلها:

 أربعة أصول لرذائل النفس: -1
ثبت مما قلنا يف السابق أن هلذه األخالق املادية أو للرذائل أربعة أصول: القبض والبخل، التعلي والرتفع، الشهرة   

 واالنتشار، وعدم ضبط النفس أي احلرص وهوى النفس، اليت جتعل اإلنسان حمتاجا يف كله.
 أربعة أصول لفضائل النفس: -2

ء يا أن أصول فضائل النفس تكون ضدها، فضد القبض والبخل هو السخاإذا عرفنا أصول رذائل النفس، عرفنا تلقائ
واإليثار، وضد الكرب والتعلي هو التواضع واالنكسار، وضد الشهرة والسمعة هو اإلخفاء والتسرت، وضد احلرص 

 والسقوط هو ضبط النفس والقناعة.
وملا كانت هذه األضداد األربعة أضدادا ألخالق املادة األربعة، فهي ال تكون أخالقًا ماديًة، بل هي تُ َعدُّ أخالقا  

روحانية للروح اليت هي ضد املادة، وهكذا إذا خرجت من جوهر املادة أربعة أصول لرذائل النفس، فخرجت كذلك 
 من جوهر الروح أربعة أصول لفضائل النفس.

 مكانية ههور األخالق بدون األفعال:عدم إ -3
ولكن من احلقائق الواضحة أيضا أن اآلثار اجلبلية لألخالق ال تظهر إال باألفعال، فإذا مل تصدر أفعاٌل مناِسَبٌة لتلك 
األخالق ال ميكن أن تظهر اآلثار الطبيعية لتلك األخالق، فمثال ال تظهر آثار ُخُلق الشجاعة إال بعد فعل املقابلة 

ملقاتلة، وكذلك آثار السخاء ال تربز إال بفعل العطاء، وآثار التواضع ال تظهر إال باخلضوع أمام املخضوع له، وا
 وهكذا كل األخالق، لذلك من الضروري أن ال تظهر آثاُر حمتاجيِة األخالِق املاديِة، وآثاُر استغناِء األخالِق 
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 هنا سؤال يطرح نفسه، وهو: ما هي األفعال اليت تظهر هبا آثارالروحانيِة، إال بصدور أفعال مناسبة لكل منهما، ف

 األخالق املادية واألخالق الروحانية؟
 مظهر األخالق املادية هو اإلمساك بالشيء: -4

كلما تأملنا يف آثار األخالق املادية فما وجدنا حاصلها غري األثرة واملْطَلبية، وووجدنا أن أساس البخل واحلرص    
 والتعلي هو هوى اإلمساك بالشيء، فرييد أن ال يكون من مال وجاه يف الدنيا إال له فقط، ففي القبض وحب الشهرة 

والبخل مينع مقبوضه عن الغري، ويف التعلي والرتفع يتظاهر بأن كل كمال له وليس لغريه شيء، ويف الشهرة والسمعة 
 ال يذكر إال امسه، ال غريه.

 نفاق:مظهر األخالق الروحانية هو اإل -5
وملا كانت األخالق الروحانية ضدَّ األخالق املادية من كل ناحية، لذلك يلزم أن تكون آثارها الطبيعية أيضًا ضد 
آثار األخالق املادية، وكذلك األفعال اليت تُ رْبِز تلك اآلثاَر تكون ضدَّ أفعاهلا أيضا. فلما كان أثُر األخالِق املاديِة 

َرك ممتلكاُت اآلخ األثرَة، يكون أثُر األخالقِ  رين الروحانيِة اإليثاَر، ويف السخاء يعطي لغريه ما ميلكه، ويف القناعة تُ ت ْ
ي اإلنسان بعزَّتِه لآلخرين، ويف اإلخفاء يرتَك امليداُن بأكمله لعزة اآلخرين.  هلم، ويف التواضع ُيضحِّ

ذا بل على العطاء والوهب، فاتضح من هعرفنا أن أساس مجيع هذه األخالق الروحانية ليس على املنع أو السلب، 
أن الفعل الذي يربز آثار هذه األخالق الروحانية ال يكون فعَل اإلمساك أبداً، وإمنا يكون ضده وهو فعل اإلنفاق، 
الذي يسمى يف اصطالح الشرع الصدقة، اليت معناها يف احلقيقة هو إنفاق وإعطاء الروح واملال والِعْرض والقول 

َرك يف الصدقة حمبوباُت النفس ولذائُذ الطبع الذي هو شاق على النفس، لذا يسمى والعمل ملالك  امللك، مث ملا تُ ت ْ
 أيضا باسم آخر وهو اجملاهدة.

فخالصة األمر أن اإلمساك الطبيعي يأيت باالحتياج والضيق، وال يذهب ذلك اإلمساك، وال حيلُّ حملَّه االستغناُء،  
واإلنفاق يف سبيل اهلل، فدرجة اإلنفاق اليت تقع يف مقابل اإلمساك تذهب على قدرها إال بواسطة الصدقة واجملاهدة 

من النفِس اإلنسانيِة احملتاجيُة والعبديُة، وتتحقق مراتب االستغناء؛ ألن باإلنفاق تضمحل وتضعف تلك األخالق 
 املادية اليت كانت تظهر هبا أفعاُل اإلمساك.
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 الصدقة؟:كيف ميكن أن حيصل الغىن ب  -6

عندما يتصدق اإلنسان خمال له فُيبِعده عن نفسه، فهو بذلك يقطع أساس القبض والبخل الذي هو ُخُلق ترايبا،  
رذيلة القبض والبخل اليت هي أساس االحتياج، تقوى على قدِر ضعِف تلك الرذيلِة ملكُة السخاء واإليثار وكلما تضعف 

 ملتصدق املقامة األوىل لالستغناءاإلنسان ا وهبذا أدرك ذلكاليت هي ذريعة االستغناء، 
وحينما يشعر هذا املتصدق بلذة العطاء والتصدق، فال ينظر إىل أشياء اآلخرين طمعا وحرصا، بل ال معىن عطائه 
وتصدقه إال أنه راغب يف إرضاء النفس بأقل ما ميكن، وهذا الذي يسمى "القناعة". فبهذه الصدقة واإلنفاق ُقِضَي 

 ُخُلق احلرص الذي هو خلق مائي، ونال به املقامة الثانية لالستغناء.أيضا على 
والفرق بني مقاميت االستغناء هو أنَّه يف املقامة األوىل ُقِطع حبُّه ممتلكاته الذي كان أساس البخل، ويف املقامة الثانية  

ة نفسه، باب املال من عبديُذِهَب حببه ملمتلكات اآلخرين الذي هو أصل احلرص، وهكذا فك اإلنسان نفسه يف 
 وعبدية غريه.

وملا تصدق اإلنسان خماله ِسرًّا وإخفاًءا، ُقِطَع أساُس حبِّ الشهرة والسمعة الذي كان ُخُلقا هوائيا، وبه حصلت 
 لإلنسان املقامة الثالثة لالستغناء.

وُّق جيد يف نظره أي علو وتفواملتصدق ال خيفي عمله هذا إال إذا رأى أن عمله أقل قيمة من عمل اآلخرين، وال 
لعمله هذا يف مقابل أعمال اآلخرين، وَقَطَع به أصَل التعلي والرتفع الذي هو خلق ناري، وهبذا فاز اإلنسان باملقامة 

 الرابعة لالستغناء.
؟ كأنه هواملبالغة يف إخفاء عمل اخلري مطلوبة يف الشريعة اإلسالمية، حبيث ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه؟ ومن أعطا

أخفى عن نفسه هو أيًضا، وهذا يعين أن ضمريه أيضا ال حيس بأي فخر وخنوة، وهو هبذا كأنه ال يتخيل يف نفسه 
بل يفعله فقط أداًء للواجب، ال أداًء للحق، وهبذا اإلخفاء التام للصدقة استْؤصل حب أنه أعلى وأرفع من اآلخرين، 

 على أدقِّ وأهمِّ مقامٍة لالستغناء. الذات والعجب بالنفس، الذي حيصل به املتصدق
واملقامتان اأُلْولَيان لالستغناء تصونان اإلنسان من احتياجاته للمال، واملقامات الثالث األخرية حترِّره من      

احتياجاته للجاه، والفرق بني هذه املقامات الثالث هو أن املتصدق بعد وصوله إىل املقامة األوىل ال يكون طالبا 
بتحرير اإلنساِن -ويف املقامة الثانية ال يبقى كاسبا للجاه، ويف املقامة الثالثة ال ميسي متخيال للجاه. وهكذا  للجاه،

 يصبح  -نفَسه بواسطة هذه املقامات اخلمس من االحتياجات والقيود اليت كانت قد ألقته يف حضيض الذلة والصغار
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ن ففي هذه احلالة إذا نشأت له عالقة فتنشأ مع اهلل الغين ع اإلنسان غنيا عن الغري، ومستغنيا عن نفسه أيضا،

 شيء حمتاج إىل مدده تعاىل وعونه.العاملني، الذي ليس حمتاجا يف أعماله إىل أحد، بل كل 
 ال تظهر األعاجيب الروحانية وخوارق العادات إال بقوة التعلق مع اهلل تعاىل: -7

ِق والعبِد اجملاهِد وتارِك ما سوى ويف هذه احلالة، من الضروري أن َيظهَ       ر الغىن الكامُل من هذا اإلنساِن املتصدِّ
 اهلل، الذي أوَجَد نسبَته مع ذلك الغين املطلق، وال حيتاج يف أي عمل من أعماله إىل الوسائل املخلوقاتية، بل هذه 

ىل السماء أيضا بل إ -فقط ال إىل األرض-الوسائل نفسها أخذت ترمق إىل إشارات عينيه، وبدأت تصل تصرفاته 
بدون وسائل مادية، فإذا ذهب إىل األعلى فال حيتاج إىل طائرات، وإذا قطع مسافات أرضية فال حيتاج إىل قطارات 
وسيارات، وإذا أوصل صوتَه إىل العالَ م فال حيتاج إىل هواء وبرق، وإذا أراد أن يسمع نداءات العالَ م فال حيتاج إىل 

 ت.راديوهات وتليفونا
 ال ميكن أن يولِّد العلُم احلديُث اجملرَُّد هذا الغىن: -8

هو التصرفات املادية اليت مثرهتا هي االحتياج وذلة النفس، وأن  وملا ثبت أن موضوع العلم احلديث وجمال عمله
ضع النفس، اموضوع اإلسالم وجمال عمله هو التصرفات الروحانية أي الصدقة واجملاهدة اليت حيصل هبا االستغناء وتو 

فنتج عن ذلك تلقائيا أن العلم احلديث يذهب باإلنسان إىل الذلة واهلالك، واإلسالم يذهب به أخريًا إىل العزة وفالح 
 الدارين.

ز هبا الذليل، هي َدْوُس الروح وغلبة املادة، اليت يع -أي الغلو يف املاديات واملبالغة يف العلم احلديث-الصورة األوىل 
 يز، وهذا قلب املوضوع، وموجٌب هلالكهما.ويذل هبا العز 

هبا العزيُز  هي رفع الروح وحمكومية املادة، اليت يتبوأ -أي االشتغال بالروحانيات والشغف باإلسالم-والصورة الثانية 
مقعده من العز، والذليل يبقى على مقعده من الذلة واملقهورية، وهذا هو عني العدل، وموجب لفالحهما وجناحهما 

 لدرين.يف ا
وهذه هي اخلطة اإلمجالية للعلوم واإلسالم، اليت تقدمت هبا إليكم على قدر علمي، وهذا هو املقصد األول من   

 املقاصد الثالثة هلذا اخلطاب.
 المطلب السابع: العالقة بين العلوم واإلسالم كالعالقة بين الوسيلة والمقصود:

 لعمل الروح: البدَن املكوََّن من العناصر األربعة وسيلة -1
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: "رواه أمحد، ورجاله 18078، رقم196، ص11، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد. قال اهليثمي يف 24464، رقم71، ص6، جمسندهرواه أمحد يف  8

 رجال الصحيح غري دويد وهو ثقة".

 
إن البدَن املكوََّن من العناصر األربعة جمرُد هيكٍل، وحياتُه بالروح، والروح ُتْظِهُر علوَمها وكماالهتا بواسطة هذا البدن 
احلي هبا، فالبدن وسيلٌة لظهور كماالت الروح، فإذا أُْعِطَي هذا البدُن درجَة املقصودية بالذات، فكأن اجلثة ُجِعلت 

ساد ليس سوى التعفن والتفسخ، وملا كان موضوُع العلوِم هذه اجلثَة واألشياَء املاديََّة، اليت مصريها الفصري اجلثة مقصودًة، وم
والتعفن وتلويت األدمغة، فاحنلَّ تلقائيا أن أعمال العلوم كلها ليس هلا قيمةٌ أكثر من قيمة الوسائل، وملا كان موضوُع اإلسالِم 

والروح أصٌل، اتضح أتوماتيكيًّا أن مجيع أمور اإلسالم ال تنزل عن درجة ألفعاَل الروحانية، الروحانيَة وا -باألصالة-
 املقصودية بالذات يف أي حال من األحوال.

فبعد ضمِّ هاتني الصورتني بعضهما إىل البعض نتج أن البدن كما هو وسيلة لعمل الروح كذلك العلوُم وسيلةٌ وذريعٌة   
ألعمال اإلسالم، اليت حياهُتا وروُحها هي األخالُق اإلسالمية واألفكاُر اإلسالمية واألقواُل اإلسالمية واألفعاُل 

ًخا، يكل فتصبح العلوم وتشكيالهتا جثًَّة ال يكون مصريها إال انتفاًخا و اإلسالمية، فإن مل توجد هذه الروح يف اهل تفسُّ
 وتشتيًتا لألدمغة الصحيحة والقلوب الصادقة، وتلويثًا للفضاء النقي الصايف.

فالعلوم اليت حاصلها رغادة العيش احملضة واستعمال خزائن العناصر األربعة بال روح دينية، والذي يقال له يف   
الح "حياة الدنيا"، وجثة بال روح، جثٌَّة ترابية هامدة بعد أن هبرت العيوَن بربيقها وزينتها أياما معدودات، االصط

نْ َيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوزِ  َا احْلََياةُ الدُّ َنةٌ َوتَ َفاُخٌر يحيبها ويتهافت عليها الذين هم عمٌي عن احلقيقة، يقول اهلل تعاىل: ﴿اْعَلُموا أمنَّ
َنُكمْ  اَر نَ َباتُُه مُثَّ يَِهيُج فَ تَ رَاُه ُمْصَفراًا  بَ ي ْ  َيُكوُن ُحطَامًا﴾ مُثَّ َوَتَكاثُ ٌر يف اأْلَْمَواِل َواأْلَْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ

قال النيب  ،والعيش الرغد غري الضروري ومجع الوسائل امسه يف اإلسالم هو "الدنيا"، وعاِشُقها يقال له: "أمحق". [20]احلديد:
« : 8«دار له، وهلا جيمع من ال عقل لهالدنيا دار من ال. 

ا وعقالً ونقالً أن اجلسَم واملادة كما هو وسيلةُ عمٍل للروح، ال مقصود أصلي، كذلك التصرفات املادية    فاتضح حسًّ
اليت امسها "العلوم" ميكن أن تكون جمرَد وسيلٍة وذريعٍة للتصرفات الروحانية اليت امسها "اإلسالم"، ولن تصبح مقصودة 

ى قدر املقصود األصلي "الدين" ال يُ َعدُّ فعال عقالنيا، بل اختيارها وسيلًة وعل بالذات، فاالهنماك يف العلوم بعيدا عن
 الضرورة يعدُّ فعال عاقال. ولذلك أُِذَن للتحصيل من دنيا العلوم وتصرفات جمموع العناصر األربعة على لسان النيب 
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وصيًة لسفيان الثوري ألحد، فقال: حدثنا أبو أمحد، ثنا أمحد بن حممد  56، ص7، جحلية األولياء، وإمنا أخرجه أبو نعيم يف مل أجده مرفوعا إىل النيب  9

نيا بقدر بقائك دبن احلسن، ثنا عبد اهلل بن خبيق، ثنا عبد الرمحن بن أيب عبد الرمحن بن عبد اهلل البصري قال: "قال رجل لسفيان: أوصين. قال: اعمل لل
فقال: حدثين علي  386، رقم79، صذم الدنياو 475، رقم477، ص1، جالزهدوروى ابن أيب الدنيا يف  فيها، ولآلخرة بقدر بقائك فيها، والسالم".

 ا".هبن احلسن بن أيب مرمي، عن احلسني بن زياد املروزي، قال: قال معدان: "اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل لآلخرة على قدر مكثك في
فو اهلل ال الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى »... قال:  ديث، منها: حديث عمرو بن عوف أن رسول اهلل مل أجده بلفظ الشيخ. وروي فيه عدة أحا 10

، كتاب اجلزية حهصحيرواه البخاري يف « أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وهتلككم كما أهلكتهم
، 4، كتاب الزهد والرقائق، بدون باب، جصحيحه؛ ومسلم يف 2988، رقم1152، ص3هل الذمة واحلرب، جواملوادعة، باب اجلزية واملوادعة مع أ

. ومنها حديث أيب سعيد 2462، رقم640، ص4، ج28، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب رقمسننه؛ والرتمذي يف 2961، رقم2273ص
بركات األرض »قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول اهلل؟ قال: « خيرج اهلل لكم من زهرة الدنيا أخوف ما أخاف عليكم، ما»قال:  اخلدري أن رسول اهلل 

 .1052، رقم727، ص2، كتاب الزكاة، باب ختوف ما خيرج من زهرة الدنيا، جصحيحهرواه مسلم يف ...« 

 
  ما حتتاج إليه املقاصد الدينية، حيث يقول« :ئك فيها، واعمل لآلخرة خمقدار بقائك اعمل للدنيا خمقدار بقا

 .9«فيها
 ماذا تقتضي منا حقائق العلوم واإلسالم؟: -2

لذلك جيب علينا أن نعرف جمال تقدمنا ورقينا ما هو: العلوم أم اإلسالم؟ ثبت عقال ونقال أن العلوم وسيلة، ال 
 ي، فهو وثبت أن اإلسالم مقصود أصلميدانا للرتقي والتقدم.  -مطلًقا-مقصود أصلي، فال ميكن أن جتعل العلوم 

الذي جُيَْعل ميدانا للجري والرتقي؛ ألنه ليس طريقا حمضا، وإمنا هو مدينة مطلوبة، لذلك مل يوقف القرآن رقي 
ي اإلنسان، بل أرسل اهلُل اإلنساَن إىل الدنيا لتعمريها وترقيتها، ولكنه مَسَّى الرتقيَّ يف الوسائل تضييًعا للوقت، والرتق

رَاِت﴾ أوجبه علينا. يقول تعاىل: ﴿َوِلُكلٍّ ِوْجَهةٌ ُهَو ُمَولِّيَها فَ  -الذي عنونه باخلريات والربكات-املقاصد  يف اْسَتِبُقوا اخْلَي ْ
 .[26]املطففني:. وقال: ﴿َويف َذِلَك فَ ْلَيتَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسوَن﴾ [148]البقرة:

الم وَد وسيلًة، والوسيلَة مقصوًدا، واملِلَك عبًدا، والعبَد مِلًكا، واإلسولكن اإلنسان قلب املوضوع قلًبا جعَل املقص 
تابًعا، والعلوم مقصوًدا حقيقيًّا، اليت سوف تُ ْرِديه يف احلفرة العميقة للحرمان واخلسران، كما فعلت مع األمم حىت 

 اآلن.     
سا وخائفا من تلك البهرجة املاد وقد قال نذير اهلل املبني  ينة ية وزينتها املزخرفة اليت مسيت يف الشريعة "ز متوجِّ

واهلل ما أخشى عليكم الفقر، ولكن مما أخشى عليكم من بعدي زهرة الدنيا تفتح عليكم فتهلككم كما »وزهرة": 
 .10«أهلكتهم

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 74 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 أضرار املاديات احملضة: -3

خ قدمها يف ميدان العلم أواًل، فتُ ْفِسَد على دان العمل، الناس اعتقاَدهم، مث حتتلُّ مي إن أضرار املاديات أهنا ترسِّ
فتقضَي على عزمية الناس للعمل، حبيث إن املاديات ال شعور هلا؛ فال ميلك واحد من العناصر األربعة النار واملاء 

رًا بيد اإلنسان.  واهلواء والرتاب شعورا، وإال فال يكون مسخَّ
ستطيع املولُع هبا وأسريُها اإلنساُن أن يصل إال إىل أعماق مث ملا كانت هذه املاديات أنواعا للمحسوسات لذا ال ي

احلس فحسب وأسراره، وإىل ما يتعلق باحلواس اخلمس: العني، واألنف، واألذن وغريها، لذلك عبَّاد العيون واألذن 
ح، وعلوم ا ال يدورون إال ما تشاهده العيون وتسمعه األذن، وال يستطيعون أن يصلوا إىل علوم القلوب، وعلوم األرو 

احلقائق أبدا، ومن الواضح جدا أن العلم الذي ال يعرف عنه اإلنسان شيئا، ومع ذلك يتوجه إليه، فال يكون مبلغ 
 علمه إال أوهاما وخياالت وشكوكا وشبهات، وال يكون علوما ومعارف أبدا، لذلك حَتِْدق باإلنسان املادي الشكوُك 

ن يرجع هي يف احلقيقة مثرٌة بسيطٌة لالهنماك يف املاديات، وليس عالُجه إال أوالشبهاُت يف امليادين الروحانية، اليت 
إىل الروحانيات اليت هي منشأ العلوم واإلدراكات، وُيشَعل يف القلب مشعُل العلم الذي تبتعد به هلمات هذه األوهام 

 والوساوس.
 موعظة لطلبة اجلامعات: -4

ت ملون عقليًة حداثيًة خاليًة عن تلك األنوار العرفانية مطلقا، اليت كانإن املسلمني عامة، وطلبة اجلامعات خاصة، حي
خ الريَب واالرتياَب والتحرَي يف القلوب، وجعلها  متثِّل ترياقًا للشكوك والشبهات، وُجنًَّة للوساوس واألوهام، مما رسَّ

لمات اجلهل، ة اليت كانت تنقشع هبا هأجنبيًة عن احلقيقة األصلية، وإذا مل تدخل يف القلوب أنواُر اإلميان الشفاف
وتندفع هبا الشبهات الناشئة عنها، وتصبح هبا جتليات مشاهدة احلق جوابا عن كل سؤال، فال فائدة يف مراودة 
القلوب ودغدغتها بالتعبريات العلمية احملضة. وإجيادات العلم اليت تريدون مساعها يف مثل هذه اخلطب الرنانة هذا 

وقته حني يكون رأس مال العلم األصلي باليد، أما هنا فال خرب لإلميان، وال رائحة للروحانية، فكيف  ليس وقته، وإمنا
 الوصول إىل العمل؟!

 طرق دفع األضرار املادية: -5
لذلك أنا أشري عليكم، بل لست أشري، وإمنا حقيقة اإلسالم أيًضا تقتضي منكم أن ترتكوا تزيينات الظاهر هذه 
وا من تلك املادة ذلك الفساد الذي أوجده فيها االهنماك الزائد والغلو  وتلميعاته، وتضميداته تلك وترقيعاته، وتُ نَ قُّ

 ليكم لذي هو جهٌل يف احلقيقة، ففي هذه احلاالت والظروف جيب عاملفرط يف العلوم املادية، وسقاه علم الفسلفة ا
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، 109، ص3، جمعجمهوابن األعرايب يف  ؛1424، رقم417، صمنتخبه؛ وعبد بن محيد يف 8695، رقم359، ص2، جمسندهأخرجه أمحد يف  11

، المستدرك ؛ واحلاكم يف357، ص2، جالحلية؛ وأبو نعيم يف 799، رقم787، ص2، جتعظيم قدر الصالةحممد بن نصر املروزي يف ؛ و 1108رقم
ار العبد 7657، رقم285، ص4ج ال رسول ي، عن أيب هريرة، قال: قبأسانيدهم عن صدقة بن موسى، ثنا حممد بن واسع، عن ُشتَ رْي ]أو مسري[ بن نَ هَّ

، 2، جرهيبالترغيب والتقال املنذري يف «. أكثروا من قول ال إله إال اهلل»قالوا: يا رسول اهلل! وكيف جندد إمياننا؟ قال: «. جددوا إميانكم»= =:اهلل 
: "إسناده 159، رقم58، ص1، جومنبع الفوائد مجمع الزوائد: "رواه أمحد والطرباين، وإسناد أمحد حسن". وقال اهليثمي يف 2352، رقم268ص

 جيد، وفيه مسري بن هنار وثقه ابن حبان". وقال احلاكم: "صحيح اإلسناد". وخالفه الذهيب فقال: "صدقة ضعيف". 
، 5سم غري واحد، جة ا، كتاب الدعوات، باب هلل مائصحيحهقلت: وهلل تسعة وتسعون امسا، وليس مائة كما جاء يف حديث أيب هريرة عند البخاري يف  12

 . «هلل تسعة وتسعون امسا مائة إال واحدا، ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة، وهو وتر حيب الوتر»عن أيب هريرة رواية قال:  6047، رقم2354ص

 
أن تربزوا الروح بدال من اجلسم، اليت هي منبع العلوم يف اإلنسان، الذي حلقته األوىل أن يبتعد عن هوى النفس 

رفة، وُتَضيِّق على عوالشهوات املادية، ويرجع إىل منبع اجلود والكمال ذات احلق تعاىل، الذي تأيت منه أضواء العلم وامل
 الشكوك والوساوس مداخلها ومنافذها.

 استحكام التوحيد ورسوخه: -6
ِد املطالب والشرك، واختيار االستقامِة على التوحيد، الذي هو  استحكام التوحيد ورسوخه، وبلفظ آخر: ترُك تعدُّ

يد. يقول النيب على القلب ويرتسخ التوح روح اإلسالم وأصل األصول، وطريقته أن يُْذكر اهلل مرات وكرات، ليقع وقْ ُعه
« :دوا إمياَنكم بقول ال إله إال اهلل  .11«جدِّ

وال َتَصوَّْر يف "ال إله إال اهلل" توحيد الذات فحسب، بل ختيَّْل يف هذه الكلمة أيًضا التوحيَد )املطلق الذي يشمل  
يد لذات، كذلك حاِوْل أن تكتِسْب هبا توحتوحيد الذات والصفات مًعا( أي كما اكتسبَت هبذه الكلمة توحيَد ا

، كأن إثبات األلوهية ونفيها كامنان يف تركيبة كلمة التوحيد، فُيْثَبت ويُ ْنفى 12أمساء اهلل املائة أو صفاته املائة أيًضا
ال ملك إال اهلل،  ،أيضا الرمحانية والنافعية والضارِّية وغريها هكذا: ال رمحن إال اهلل، ال مالك إال اهلل، ال نافع إال اهلل

 وغريها.
ا يستقرُّ يف الذهن أن املالك أيضا هو الواحد، والنافع أيضا هو الواحد، والضار أيضا هو الواحد، تظهر مثرته  فلمَّ
تلقائيا، وهي أن تذهب من قلبه عظماٌت أخرى، وتبقى فيه فقط عظمة الذات الواحدة، وهذه الوحدة والوجهة 

الواضح أن عبدا واحدًا ال يستطيع أن يُ ْرضي سيدين له يف وقت واحد، هو دائًما  الواحدة هي قوة القلب، ومن
يكون مشتت البال، متفكر اخلاطر، مرتدد الفؤاد، ومذبذب العقل، مما حُيِْدث يف قلبه ضعًفا، ولكن اإلنسان الذي 

 كون ه، فهو ال ييؤمن بأن سيده واحد فقط، وهو مالك الكل على اإلطالق، وبيده كل شيء، وهو متصرف في
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مرتددا بل يصبح متيقنا ومطمئنا، وهذا اليقني والطمأنينة أساس قوة القلب، ترتكز هبا قوَّتُه الفكريُة على مركز واحد، 

 وتظهر بعد ذلك على يديه أعاجيب الفكر وغرائب العلوم، وتزيد يف بصريته ومعرفته.
 م والسلف العظام من أعمال حمرية للعقول، وحتريَّ هبا العالَ وهبذه القوة اليقينية صدر ما صدر من الصحابة الكرام 

املتمدن حىت يومنا هذا، ومل يكن تقدمهم املدهش وأفعاهلم الطوفانية رهينة بالغىن املايل، وال بالغىن العقاري، بل الغىن 
حوا اعتقادَكم يف التوحيد الذي هو أساس كل    وكمال.خريذاته كان يأيت بتلك األفعال ويذهب، لذلك صحِّ

 ذكر اهلل وطريقته االبتدائية السهلة: -7
 وهذه الفكرة التوحيدية ال ترتسخ يف القلب وال تثبت إال بطمأنينته، وإال فال تَدُعك الوساوُس والتشويشاُت الفكريةُ   

قلب، قال: لأن تبقى على هذه احلقيقة الصافية النقية، ولذلك وصف القرآن الكرمي َوْصَفًة إلحداث الطمأنينة يف ا
 .[28]الرعد:﴿َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب﴾ 

املقصود بالذكر يف اآلية هو الذكر القليب، وهو ال يرتسخ يف القلب إال بتكريره باللسان مرات ومرات، كما يكرر 
ا، ويتجذر هذا اإلميان اكرًا ثانيً الطالب درسه باللسان ليحفظه يف صدره، لذا اْجَعِل اللساَن ذاكرًا أوال، فيصري القلب ذ

 والتوحيد يف القلب، ويطمئن عليه الفؤاد ويقتنع.
ولذلك ذكرت الشريعة اإلسالمية عدة صور لذكر اهلل تعاىل، ولكن لألسف الشديد ال استعمال هلا يف هذه األيام، 

هي أكرب َمظهٍر علينا فرائَض، و  وحىت ال يعلمها املسلمون عامة، والطبقة املثقفة منهم خاصة، فأوال فرضت الشريعة
لذكر اهلل، فرضها على كل مسلم، فالتزموا بأداء الفراض من الصوم والصالة وغريمها، وكذلك وضعت الشريعة يف 

 خمتلف املناسبات واملواقع أوراًدا تتضمن ذكر اهلل، فبنطقها جيري على اللسان ذكر اهلل تلقائيا، مثال: ِبْسِم اهلِل، احلَْْمدُ 
ريها من األوراد اليت غِه، َجزَاَك اهللُ، ِإنَّا لِلَِّه وإنا إليه راجعون، َما َشاَء اهللُ، ِإْن َشاَء اهللُ، َأْستَ ْغِفُر اهلَل، ُسْبَحاَن اهلِل، و لِلَّ 

تلهجون هبا ليل هنار، فإن استعملتموها فيحصل لكم االستغناء عن لغات األغيار، وما من عمل من أعمال حياتكم 
 ا عالقة بالكالم إال ويف تعبرياته اسم اهلل، كأن العائش يف اجملتمع اإلسالمي مدفوع بنفسه إىل ذكر اهلل تعاىلاليت هل

بدون قصد وإرادة، ولكن مسلم اليوم ال يبايل بلغته الدينية اليت كان اهلل يوفقه هبا لذكره كل وقت باإلرادة وبدون 
ة د أكد تأكيدا بالغا للمحافظة على اللغة العربية وتعبرياهتا؛ ألن للُّغاإلرادة، هو بصدد حموها، مع أن اإلسالم كان ق

ه علماء اهلند عامة،  أثرًا يف صنع الثقافة واحلضارة، وعامة أحوال احلياة، لذلك يف بداية االحتالل اإلجنليزي للهند وجَّ
ري وتروجيها وإشاعتها للغة الغ -على عربيتهممع احملافظة -وعلماء دارالعلوم ديوبند خاصَة، املسلمني إىل أن ال يُِعرْيوا 

 اهتماما كبريا حبيث تصبح هي قلبتهم األوىل ومقصودهم األصلي، ولكن املسلمني آنذاك ما مسعوا نداء أولئك العلماء 
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رين، وما أصغوا إليه، ونتيجةً لذلك هم تعرضوا لسوء عاقبته، من أهنم تغريوا صورًة وسلوكاً يف جمتمعاهتم لتمدنية ا املتبصِّ

 واحلضارية، ومل يبق عندهم من اإلسالم شيء، فضال عن بقاء عملهم الديين على صبغته األصلية.
ولكن التوبة والرجوع إىل الرشد ليس له وقت خمصوص، فتوبوا وارجعوا إىل ذكر اهلل، وإن مل ميكن لكم أن تلتزموا 

رياهتا الدينية، ى اللغة العربية من حيث إهنا لغة، واحفظوا تعباليوم بذكر اهلل التزاما تاما، فعلى األقل اسعوا للحفاظ عل
 ليجري بذلك على ألسنتكم ذكر اهلل، النطق باسم اهلل ولو كان بدون إرادة، ولكنه يرتك أثرا له يف القلب.

 صحبة الصاحلني والتعلق مع أهل اهلل: -8
ال يتسىنَّ إال أن جُتَْمَع معها أسباُب التوفيق، وأكثر األسباب تأثريا هو مصاحبة الصادقني ولكن التوفيق هلذه األمور 

 .[119التوبة:]﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ اللاَه وَُكونُواْ َمَع الصَّاِدِقنَي﴾ ومرافقتهم، لذلك قال اهلل تعاىل: 
ة، قاصَد الدين أكثر من العامل غري املصاحب، ويصطبغ بالصبغة الدينيلذلك، اجلاهُل املصاِحُب ألهل اهلل يفهم م 

ويصبح متبعا للدين، لذلك أنا أنصحكم بأن جتعلوا الصلة مع أهل العلم والربانيني مقصدا أصليا حلياتكم؛ إذ ال 
 يثلج الصدُر باالستدالل فقط، وال تقر العني باليقني العقلي فحسب.

 "أكرب" يقول )ما ترمجته(: وهلل در الشاعر اهلندي     
 ال جيد الفلسفيُّ اهلَل يف حبثه وحجته        يبحث عن رأس احلبل املتشابك وال جيده

 مث يقول يف حصول اليقني وتدبري الدين )ما ترمجته(:     
 ال يأيت الدين بالكتب واملواعيظ والذهب        وإمنا يأيت الدين بنظر الربانيني الصائب

ال تبتعدوا عن أهل اهلل، بل أحدثوا فرص ربٍط هبم، ليحصل لكم  مس منكم أيها اإلخوة األعزاء! أنلذلك أنا ألت
الدين واليقني، وتذهب عنكم الشكوك والشبهات، وإال فال تصلح النفوس خمثل هذه اخلطب الرنانة وال سيما يف 

مورة بذوق س عندما تكون القلوب معمثل هذه املسائل الكلية اليت تشتمل على حقائق علمية، وإمنا تصلح النفو 
اليقني، وال تصطبغ بصبغة الدين إال بقوة العمل وصحبة الصلحاء، لذا أوجبوا على أنفسكم أال تنسوا الروحانيات 

 يف خضم املاديات.
 خالصة الكالم: -9

اتضح من الكالم السابق حقيقة اإلسالم وغرضه وغايته، أي أنه حبثِّه اإلنساَن على السعي يف ميدان الروحانية يريد 
تها الشاخمة، وذلك ألن الرفعة  أن يوصل اإلنسان يف الرفعة والعزة والطمأنينة والبشاشة إىل أوجها الدائم، وإىل قمَّ

 ا بتشغيل وتبني من البيان السابق حقيقة العلوم وغرضها وغايتها أيضا أي أهن والعزة الدائمتني ليستا إال يف الروحانية.
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اإلنسان يف امليادين املادية تدفعه إىل قعر الذلة واخلسران، وذلك ألن مصري املاديات احملضة هو الفناء واهلوان، ويف 

الروحانية  ملادية، وال أن ينال منافعهآخر األمر ال يستطيع اإلنسان املغرور بالعلم احلديث أن حيافظ على منافعه ا
أيضا، واتضح كذلك النسبة بني العلوم واإلسالم، وهي أن بينهما نسبة الوسيلة واملقصود، اليت حاصلها أنه ال يكون 

 مصريها مبشرا باخلري، إال إذا كان أفعال العلوم خادمة للمذهب، وذريعة للحصول عليه.
ودا بالذات، والعلوم وسيلة له، تقتضي مقصودية اإلسالم أن جُيَْعل اإلسالُم واتضح أيضا أن اإلسالم ملا كان مقص

ميدانا للرتقي والتقدم، ال العلوم؛ ألن الرتقي يكون يف املقاصد ال يف الوسائل والذرائع، أْي خُتَْتار معموالت العلوم 
 على قدر حاجة اإلسالم إليها فقط، ال أكثر.

 الخطاب وحديث العنوان: المطلب الثامن: الربط بين مباحث
هذه هي املقاصد الثالثة اليت وعدت يف بداية اخلطاب بشرحها يف ضوء حديث العنوان، فأمحد اهلل تعاىل على أين 
قد شرحتها نوعا ما، وأريد اآلن أن أختصر املباحث الطويلة لتلك املقاصد الثالثة وأطبقها على هذا احلديث، وأبني 

عبرياته، رهتا هي يف احلقيقة شرٌح لعدة مجل جامعة وبليغة يف احلديث، وهي مستنبطة من تأن مجيع التفصيالت اليت ذك
فقد جاء يف أول احلديث ذكر العناصر األربعة جوابا عن سؤال املالئكة، اليت هي مادة العالَ م وأصل مواليدها الثالثة 

 )احليوانات، واجلمادات، والنباتات(، اليت ُخِلَقت منها هذه الدنيا.
مث جاء ذكر هذه العناصر األربعة يف احلديث بأسلوب بليغ، حيث ألقي فيه الضوء الكايف على مراتب كل منها   

لنار أقوى أقوى منه، وا -الذي هو أيضا من أجزاء األرض-يف الشدة والضعف، فالرتاب أضعف العناصر، مث احلديد 
 .«َعْم، الريحن َ »منه، واهلواء أقوى منها، واستمر هذا البيان إىل قوله: 

نَ َعْم، »العناصر املادية، انتقل إىل بيان أعلى املواليد الثالثة وهو اإلنسان، وذكر بقوله: وبعد ما انتهى عن ذكر هذه 
أن األشد واألقوى من مجيعها هو اإلنسان، وكذلك وضحُت يف السابق بذكر األفعال اليت ميارسها اإلنسان  «ابن آدم

 اإلنسان هو ذلك النوع الذي تتسارع لتلبية حاجاته كلُّ العناصر، وكلُّ املواليد.يف تلك العناصر، أن 
مث انتقل احلديث الشريف من هذه املاديات إىل الروحانيات، وذكر أن ابن آدم ليس أقوى وأشد على اإلطالق، وإمنا 

ن الصدقة "ترك ؛ أل«ق بصدقةٍ تصدَّ »بشرط أن يكون روحانيا، وال يبقى ماديا، أي يرتك املاديات، ذكره يف قوله: 
 ما سواه" أو "ترك املاديات".

مث انتقل احلديث من الروحانية، متوجًها إىل بيان أعلى مقامات الروح الذي هو التجرد اخلاص، والرباءة عن الغوائل 
 النفسانية، والنزاهة عن كثافة األخالق، مث التحلي بلطافة األخالق، وذكر أن تصدق اإلنسان فقط أو االنقطاع عن 
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، ومل يتخلَّ عن الرياء، وهذا الذي مسَِّي "إخفاء الصدقة"، الذي ذكر املاديات ال يعين شيئا، ما مل يتزود باإلخالص

ُق احملُض ُيصبح أقوى وأشد منه املتصدُق املخلُص الذي ال دخل للرياء«خيفيها»يف احلديث بقوله:  يف  ، أْي املتصدِّ
 ين، ال مادي.وحاصدقته، كأن تكون هذه الصدقة وترك املاديات حسبًة هلل، ويصري هذا املتصدق يتصدق وهو ر 

مث ذكر أن إخفاء الصدقة عن املخلوق ليس كافيا لقوهتا وشدهتا، ما مل خُيِْف عن نفسه أيضا، أعين ال يشوهبا عجب 
النفس، وال حب الذات، وال يعتربها يف نفسه شيئا يُْذكر، كأن املتصدق إذا تصدق ربانيا، ال نفسانيا، فيصبح أقوى 

 ، ومواليدها الثالثة، ومجيع اإلنس، ومجيع الناس املتصدقني، ومجيع املتصدقني وأشد من كل من العناصر األربعة
ية حبيث ال تعرف ، أعين تكون الصدفة خمف«من مشالهخيفيها »املخلصني غري املرائني، وإىل هذا املقام أشري يف لفظ: 

 مشاله ما أنفقته ميينه، ومن أنفقْت عليه.
عل التام لالستغناء والرتك مل يرتك الدنيا فحسب بل ترك نفسه أيضا، وملا مل يف مث من الظاهر أن اإلنسان هبذا الشأن 

ذلك رياًءا للدنيا، وال للنفس، فثبت أنه مل يفعل ذلك إال هلل سبحانه وتعاىل، وكوهُنا هلل َمَنَح ذلك اإلنساَن املتصدَق 
ر هبا سائر املاديات وعناصرها ومواليدها، مم ا أن القوي املضعيَف البنياَن قوًة سخَّ طلق والشديد ا اتضح به وضوًحا تامًّ

املطلق يف احلقيقة هو اهلل سبحانه تعاىل، وأن كل قوٍة و كلَّ شدٍة تكمن يف السعي إليه وإجياد النسبة معه.  وقد أثبتنا 
حلديث ا يف السابق أيضا مستفيدا من ترتيب احلديث أن القوة والطاقة تكون على قدر اللطافة، فثبت أيضا بداللة

أن اهلل الذي هو خمزن القوة والطاقة هو خمزن اللطافة الالحمدودة أيضا، وهذه الالحمدودية هي أن ال تراه األبصار أيضا 
 .[103]األنعام:﴿اَل ُتْدرُِكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي﴾ 

 دة القائلة بأن "ال قوي وال متني إال اهلل"، مث من ينشئ املناسبة معه يصريولذلك ثبتت باحلديث أيضا هذه القاع
قويا بقدر تلك املناسبة. وطريقة إنشاء املناسبة مع اهلل هي االبتعاد عن املاديات، والتوجه إىل الروحانيات، عن طريق 

حامل  املة مع اهلل لذا هوالتصدق، وملا كان املتصدق املخلص اخلايل عن عجب النفس والرياء ينشئ مناسبة ك
 اللطافة الكاملة، وأقوى من كل إنسان يف العالَ م.

 النتائج اللطيفة لمباحث الحديث:
رتَّب احلديث الشريف حمتوياته ترتيبا رائعا، حيث إنه ذكر أوال كل كثيف، مث كل لطيف، مث جعل كلَّ مذكوٍر مؤخرًا  

ًما، فثبت من هذا البيان املرتب أن معيار الشدة والقوة ليس إال وصف اللطافة، وترتيبه  أشد وأقوى من املذكور مقدَّ
الرتاب احلديَد، ومن احلديِد الناَر، ومن الناِر املاَء، ومن املاِء اهلواَء،  الطبيعي ال يتحقق إال بأن يكون األلطُف من

 ومن اهلواِء اإلنساَن، ومن عامة الناِس اإلنساَن تارَك الدنيا، ومن عامة التاركني التارَك احملَض والزاهَد غرَي املرائي الذي 
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أن الكثافات املادية، وحمور اللطافات الروحانية، ك قلبه أطهر من شواغل الدنيا، وأرفع من حب املاديات، وأنفر من

ال يكون حامل اللطافة الكاملة إال اإلنسان الروحاين الرباين، الذي ال ينهمك يف خدمة البدن، بل ينشغل بتكميل 
 الروح، وتصبح األعمال الروحانية شعارا له، بدال من التصرفات املادية.

 لطافة الروح في تديُّن اإلنسان:
نعلم أن تعليَم طرِق نيل الربانية وأساليب إقامة الشعائر الروحانية من موضوعات الدين، ال من موضوعات  كلنا  

 العلوم، وبلفظ آخر نقول: إنه ال يكون األلطُف واألقوى إال اإلنساَن الذي يكون متديًنا أكثر، حبيث أن جيعل الديَن 
اد لشريف معيار القوة والشدة الذي هو اللطافة، كذلك يستفكلَّ شيء بالنسبة له، لذلك كما يستفاد من احلديث ا

منه طريقة اكتساب اللطافة اليت هي الدين، الذي يأيت باللطافة بواسطة ترسيخ الروحانية، وهكذا تصبح الروح َمِلكا، 
قوى تالذي هو منصبها األصلي، واجلسم خادما هلا، الذي هو منصبه احلقيقي، والنفس كنَّاًسا يكنس خمكنسة ال

أوساخ السيئات وزبالتها، وال يسرق وال ينهب، ويصبح العقل وزيرا يشري على امللك خمشورات مفيدة، ونصائح نافعة، 
ويكون الوحي اإلهلي قانونا ودستورا له يهديه الصراط املستقيم، وهكذا وحبكم الروح املنظَّم ينتشر عدل الروحانية يف 

 وقطاع الطريق الذين يبثون الفتنة، وينقضون األمن. أطراف العالَ م األربعة، وحيبس اللصوص
مث إذا كان البلد آمنا وقويا منظَّما حباكمه اليقظ، ووزيره العاقل، ودستوره الواضح، فال يتجرأ األعداء من اخلارج على  

ن والسالم، ماهلجوم عليه، وال يعثون فيه فسادا، وال اخلائنون والسارقون من الداخل يتجاسرون على أن ينقضوا األ
مْ  ُلوَن﴾ ي َ  يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف العدو اخلارجي أي الشيطان: ﴿ِإنَّهُ لَْيَس َلهُ ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َرهبِِّ تَ وَكَّ

 . وقال يف العدو الداخلي أي النفس األمارة: إهنا ترتك العصيان وتتبع القانون، وتصبح بذلك مطمئنة[99]النحل:
ْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة   .[28-27الفجر:]اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة﴾ • راضية، يقول تعاىل: ﴿يَا أَي َّتُ َها الن َّ

 أسس اإلسالم:
تلخص لدينا مما سبق من املباحث أن العالَ م منقسم على قسمني: املادية والروحانية، أو العلوم واإلسالم، فأساس  

َر عنه يف احلديث بالصدقة. اإلسالم وال روحانية حسب إشارة احلديث على أصلني: أوهلما: ترك ما سوى اهلل الذي ُعب ِّ
َر عنه فيه باإلخفاء.  وثانيهما: اإلخالص الذي ُعب ِّ

وحاصل األصل األول أن خُتْرَِج من نفسك حبَّ مجيع ما سوى اهلل من الدنيا، والنفس، وهوى النفس وغريها اليت  
لُّ  حببه تعاىل. وحاصل األصل الثاين أن ال يرتك ما سوى اهلل إال إلرضاء ذلك احملبوب األوحد الذي خلق األرض ختُِ

 والسماء، ال حلب الذات، وال لألنانية، وال للعجب بالنفس، وال للرياء.
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 أسس العلوم:

اهلل،  اهلل هو حب ما سوىملا كانت العلوم ضد اإلسالم، تكون أصوهلا ضد أصوله تلقائيا، فضدُّ ترك ما سوى  
 ، وضد اإلخالص هو النفاق. وحاصل حب ما سوى اهلل أن حيب اإلنساُن كلَّ غرِي اهلل وكلَّ باطٍل، ويرتك اهلَل واحلقَّ

وملا تكون النفُس أسبَق يف حب غري اهلل لذلك النفس تكون أولَّ وأحبَّ لديها من كل شيء، وملا كانت النفس حتب  
لذا تكون لدى اإلنسان أيضا بواسطة النفس كل اللذائذ املادية أحب، اليت امسها "الدنيا"، كأن كل اللذائذ املادية 

 حاصل حب ما سوى اهلل هو حب الدنيا وحب النفس.
وأما حاصل األصل الثاين "النفاق" فهو أن هذه النفس اجلاهلة بسبب عدم معرفتها احلقيقة ُتْظِهر أن مقصودها 

-ية اليت هاهرها مزين، ومصريها )باطنها( َبِشٌع، ولكن ملا كانت هذه اللذائذ يف حد ذاهتا األصلي هو اللذائذ املاد
ئة ال قيمة هلا عند أهل البصرية، الذين يرون أمثال هذه النفوس الدني -بسبب عدم متتعها بأية رفعة وحسن عاقبة

ًة بستار ية مطلوباهتا اخلسيسة ممستحقة للوم واللعن، لذلك تسعى هذه النفوس الدنيئة إلقناع الناس خمعقول تسرتِّ
األصول واالنتظام، وتُ رْبِز مجيَع العواطف النفسانية اليت هي خالف املذاق السليم يف لباس الكماالت، حماولة منها 

 جلعل مطلوباهتا الرباقَة تلك، ذاَت قيمٍة يف أنظار الناس.
ر املنظَمنْي وهنا بعنوان "الفنون اللطيفة"، والفسق والفجو فمثال عامة اللهو واللعب والرقصات واألغاين السوقية يقدم 

يسموهنما الثقافة واحلضارة بعد إضفاء الشرعية القانونية عليها، ويعنونون االستعمار وهنمة األرض بالتقدم والرقي، 
توفري ون عن ويعرب األمن، وإراقة الدماء باآلالت احلربية الفتاكة وهالك اإلنسانية يسموهنا حرب احلق والصدق وإقامة 

وسائل الطرب والفسق بإعالء شأن اجملتمع ورفع قدره، فهم بذلك يعبدون النفس وهواها يف احلقيقة، ولكنهم تالعبوا باأللفاظ ومسوه 
 وهم يطيعون النفس ومطالبها ومسوها بالطاعة الصادقة.بعبادة احلق، 

ها يف قصَّات العناوين الرباقة، وتسعى لزيادة قدرها وقيمت فتخفي هذه النفوُس املاديُة أهواَءها النفسانية يف واجهات 
 املالبس اخلالبة، مع أن احلقيقة خالف ما هي عليه.

ومما ال شك فيه أن حقيقة النفاق ليست إال أن يكون يف الباطن شيء، ويف الظاهر شيء آخر، وأن يكون الباطن 
 وِسًخا، والظاهُر مجيال، وينخدع به الناهر إليه.

احلضارة املادية اجلميلة هذه، عرب عنها القرآن الكرمي بالزينة، اليت حقيقتها ليست أكثر من أهنا يف الباطن ال  ومظاهر
َهَواِت ِمَن النَِّساِء   شيء، ويف الظاهر تلميعات سطحية جتعلها خادعة للنظر. يقول اهلل تعاىل: ﴿زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
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، 4ر، ج، كتاب الشعصحيحه؛ ومسلم يف 3628، رقم1395، ص3، كتاب فضائل الصحابة، باب أيام اجلاهلية، جصحيحهرواه البخاري يف  13

 «.أصدق كلمة قاهلا الشاعر كلمة لبيد: أال كل شيء ما خال اهلل باطل: »قال: قال النيب  بسنديهما عن أيب هريرة  2256، رقم1768ص

 
َهِب َواْلِفضَِّة َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْ َعاِم َواحلَْْرِث َذِلَك َمَتاعُ َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطريِ  نْ َيا َواللَُّه ِعنَدُه   اْلُمَقنَطرَِة ِمَن الذَّ احْلََياِة الدُّ

 .[14]آل عمران:ُحْسُن اْلَمثِب﴾ 
فُجِعل يف هذه اآلية الكرمية زينُة الدنيا عبارًة عن عبودية الشهوات، وحب املال، وأسباب املفاخرة والرياسة، اليت 
خالصتها الرغبة اجلاحمة للتكاثر املايل واجلاهي، وذُِكَر أن يف النساء والذهب واألرض وغريها من األشياء لذًة سطحيًة 

اويَن ٌم حالٌك، ومصرُي شغِفها كدورٌة ومرارٌة؛ ولو ُصِبَغت بصبغات غليظة، وُكِسَيْت بعنألن باطنها هالعاجلًة موقتًة زائلًة؛ 
 يقال له يف اصطالح الشرع "النفاق".خالَّبٍة، حاصلها كلها هاهر ال حقيقة له، 

ن أل إذا تأملنا فيظهر أن حقيقة األصلني للعلوم "حب ما سوى اهلل، والنفاق" باطلة، فبطالن النفاق واضح جدا
اع، وباطنه مظلم، وملا كانت حقيقة النفاق  معىن الباطل هو أن يف هاهره شيئا كثريا، ويف باطنه ال شيء، هاهره َلمَّ

 أيضا كذلك أْي هاهرُه شيٌء وباطُنه شيٌء آخُر، فاتضح بطالنه.
، فال هو  سبحانه وتعاىلوأما "ما سوى اهلل" فهو أيضا ترمجة "الباطل"؛ ألن كلَّ ما سوى اهلل يأخذ وجوَده من اهلل 

قائم بنفسه، وال موجود بنفسه، لذا ال وجود حقيقًة وال كمال يف ذات "ما سوى اهلل"، بل يظهر به جمرُد وجوِد احلقِّ 
اصر سواء أكانت النفس اإلنسانية، أم املواليد األخرى، أم العن-تعاىل ووجود كماالتِه، وملا مل يكن وجوٌد ملا سوى اهلل 

، ولكنها موجودة وجودا هاهراً ال حقيقة له، نتج عن ذلك أن كل ما سوى اهلل -م األجزاء األخرى للكوناألربعة، أ
 .13«أال كل شيء ما خال اهلل باطل»باطل بذاته، 

وملا كانت العلوم قائمة على هذين األصلني الباطلني، أوهلما "ما سوى اهلل" وهو باطل آفاقي، وثانيهما "النفاق" وهو 
، تبني منه أن حقيقة العلوم املادية كلها ليست إال البطالن وحبا البطالن، ومع ذلك يفتخر هبا باطل أَن ْ  ُفِسيٌّ

 علماؤها، ويتبجحون هبا حبيث ترتج هبا األرض والسماء.
ا، وكذلك لو اختري اإلخالص بدال من النفاق لكان  نعم، لو اختري اهلل فحسب، بدال من "ما سوى اهلل" لكان حقًّ

ا، وإقامة العالقة مع اهلل باإلخالص هو اإلسالم، فتبني أن اإلسالم قائم على أساس احلقِّ الذي ال أثر حقا أيض
للباطل فيه، لذلك حنن ال نكون مبالغني إذا قلنا: إن العلوم احلديثة اسٌم لشغٍب وباطٍل ال أساس له، واإلسالم اسٌم 

، أصله ثابت ومستحكم، وكلمة الب خة، يقول اطل ال أساس هلا، وكلمة احلق ثابتة على أصلها وراسحلقيقٍة ثابتٍة وحقٍّ
َماء  اهلل تعاىل: ﴿َأمَلْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اللاُه َمَثالً َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها يف   تُ ْؤيت أُُكَلَها  (24)السَّ
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ُروَن ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن َرب َِّها َوَيْضرِ  ن َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة اْجُتثَّْت مِ  (25)ُب اللاُه اأَلْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ

 .]إبراهيم[﴾ (26)فَ ْوِق اأَلْرِض َما هَلَا ِمن قَ رَاٍر 
 دفع شبهة:

 حبرمة هتا، وأمنع عن إجياداهتا وإبداعاهتا، أو أفيتولكن ال يفهم من كالمي هذا أين أمنع الناَس عن العلوم احلديثة بذا
تعليمها ودراستها، أو أقول: إن االشتغال هبا باطٌل كليًة، وإمنا أقصد به ما ذكرته يف اخلطاب بعناوين خمتلفة، وهو 

 سبيل العلوم لو كانت  أين أمنع عن أن جُتَْعل العلوم مقصوًدا أصليًّا ومطلًبا رئيًسا، وكلُّ هذه احلهود اليت تُبَذل اآلن يف
قد بُِذَلت يف سبيل مقصوٍد حقيقيٍّ َلَما كان جائزا فقط، بل كان مطلوبا يف هذه األيام، وذلك املقصود احلقيقي ليس 
هذه الدنيا املادية؛ ألهنا وسيلة فقط، وال املنافع املادية؛ ألهنا أيضا وسيلة فحسب، وإمنا يكون املقصود األصلي ملسلٍم 

 وديانته املذهبية، اليت ُخِلَق اإلنسان ألجلها.هو اآلخرة 
فالعلوم بدون صلتها بالدين شجرة خبيثة، ال ثبات هلا وال قرار، ولكنها إذا اتصلت بالدين خادمًة له، وذريعًة  

 للمطلوب، فهي نافعة ومفيدة، وداخلة يف الكلمة الطيبة، اليت أصلها ثابت وفرعها يف السماء.
بأن اجلهود اليت تُ ْبَذل للعلوم اآلن يبدو أهنا تُ ْبَذل لشيء مقصود بالذات، وألجل ذلك  -بالشدة-ولكين أحس 

 يتهافت عليها الناس، وأنا أرى أيًضا أنه مل جُيَْعِل الديُن معياًرا لقبوِل العلوم وردِّها، بل استُ ْعِمَلِت العلوُم يف كثرٍي من
 أسس الدين ودعائمه، كأن العلوم شيء مقصود حبيث ال يصلحاألحيان ملخالفة الدين، حىت قيل: إن العلوم زلزلت 

 الديُن وسيلًة هلا، فضال عن أن يكون مقصوَدها.
ومن املمكن جدا أْن كانت هذه العلوم قد َعِمَلْت يف ديانات العامل القدمية عمالً ختريبيًّا، ولذلك قيل ما قيل، ولكين 

كل صغريه وكبريه، هو دين الفطرة "اإلسالم"، لو أراد أحد أن يرى   أؤكد لكم أن الدين الوحيد الذي تسري العلوُم مع
تفصيالته فليقرأ كتايب "تعليمات إسالم اور مسيحي اقوام" )أي التعليمات اإلسالمية واألقوام املسيحية(، فإين 

ت الرتقيات ءوضحت فيه باألدلة أن مجيع إجيادات العلوم يف احلقيقة هي الوجه املادي ملعنويات اإلسالم، وقد جا
 العلمية بإرادة اهلل التكوينية يف هذا العصر لتفهيم اإلسالم، وجلعلها أقرب إىل الفهم.

لذلك، فاإلنسان الذي يستخدم العلوم وسيلةً لإلسالم هو يُ َقوِّي اإلسالم، والذي جيعلها مقصودة بالذات هو يوهن  
 نفسه ويضر هبا، وال يستطيع أن ينال من اإلسالم شيئا.
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 وضع عبرة لطلبة الجامعات العصرية:م

ملا ثبت أن العلوم بال واسطة الدين "كلمة خبيثة" اليت ال أساس هلا، واإلسالم "كلمة طيبة" اليت أصلها ثابت وفرعها 
يف السماء، فهذا مقام العربة واملوعظة ألبناء املسلمني الطيبني، فال يصرفوا أوقاهتم الثمينة يف معموالت العلوم حبيث 

اهُتا الفانية والزائلة تصري أصليًة، اليت هي سبب الندامة يف اآلخرة، والت ساعة مندم، تص بح مقصودًة بالذات، ولذَّ
والت حني مناص. وال يأخذ بقلوب هؤالء الطلبة، اللمعاُن الظاهري ألولئك األقوام الذين زادوا يف هلو ولعب أهل 

 األربعة النار واملاء واهلواء والرتاب؛ ألن أعمار هذه املصنوعات قصريةالدنيا خمصنوعاهتم املادية الالمعة من العناصر 
 جدا، وستبقى لوقت قصري.

وهذا الربيق اخلادع للحضارات واملدنيات القائمة على العلوم متاع قليل، وحياة األقوام املنهمكة فيه حمدودة جدا 
ضي على حمبيها احلضارات الربَّاقة مع نفسها، وتقوأليام قالئل فقط، وستأيت تلك الساعة قريبا اليت تتصادم فيها 

َمَتاٌع قَِليٌل مُثَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم  •بتلك املصادمات واملقارعات، قال تعاىل: ﴿ال يَ ُغرَّنََّك تَ َقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا يف اْلِبالِد 
 .[197-196]آل عمران:َوبِْئَس اْلِمَهاُد﴾ 

ا آخذة باألبصار، وساحرة هلا، فالنار المعة، صاحبة صوالت وجوالت، ومالكة آلثار وهذه العناصر األربعة أيض 
اف، وحامٌل آلثار التبليل املنتشرة. واهلواء يف الظاهر أرقُّ شيء جسما  يُّ املنظر صاٍف وشفَّ احلرارة البعيدة. واملاء فضِّ

 ع تبدو أكثر عظمة ومكانة، وأوسع شيءبلطافته، وموجوٌد وساٍر يف كل مكان. والكرة األرضية من حيث اجملمو 
وأكرب إىل حد النظر. ولكن هذه العناصر األربعة بسبب أخالقها اجلبلِّية وآثارها الطبيعية حمتاجٌة وأذلُّ شيٍء يف 

 العالَ م، وما استطاع بريُقها الظاهريُّ هذا حمَو دناَءهِتَا وِسْفِلها اجلوهري كما أثبتنا يف السابق.
متاًما حاُل األقوام أو اجملتمعات أو األفراد اليت غلبت عليها هذه األخالق املادية، حبيث أصبحت  وِمثُله بالضبط

افية املاء، ومنتشرًة انتشاَر اهلواء،  افًة مثل شفَّ شغَلها الشاغَل ليَل هناَر، هي ولو تبدو يف الظاهر المعًة مثل النار، وشفَّ
ها املادية الراسخة فيها، ال تستطيع أن تُنِقذ نفَسها من الذلة وعظيمًة مثل عظمة األرض، ولكنها بسبب أخالق

، وال أية كرامٌة منذ خلق الفطرة،  واهلوان اللذين سيأتياهنا يف الدنيا قبل اآلخرة؛ ألن املادة اليت مل يُْكَتب هلا أيُّ عزٍّ
 تنهدم العمارات املصنوعة منها بأسرع وقت، مهما كانت قوية شاخمة ناطحة السماء.
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 خاتمة:

 ويف ختام هذا البحث خرجنا بالنتائج التالية:
أن احلديث رتَّب العناصر األربعة ترتيبا رائعا، فذكر أوال كل كثيف، مث كل لطيف، مث جعل كلَّ مذكوٍر  -1     

ًما.  مؤخرًا أشد وأقوى من املذكور مقدَّ
وأشار احلديث إىل أن معيار الشدة والقوة هو اللطافة، وترتيبه الطبيعي أن األلطَف من الرتاب احلديُد، ومن  -2     

احلديِد الناُر، ومن الناِر املاُء، ومن املاِء اهلواُء، ومن اهلواِء اإلنساُن، ومن عامة الناِس اإلنساُن تارُك الدنيا، ومن عامة 
يات، وأنفر من دوالزاهُد غرُي املرائي الذي قلبه أطهر من شواغل الدنيا، وأرفع من حب املا التاركني التارُك احملضُ 

 الكثافات املادية
أن اإلنسان هو حمور اللطافات الروحانية، كأن ال يكون حامل اللطافة الكاملة إال اإلنسان الروحاين الرباين،  -3 

فات لروح، وتصبح األعمال الروحانية شعارا له، بدال من التصر الذي ال ينهمك يف خدمة البدن، بل ينشغل بتكميل ا
 املادية. 

 أما التوصيات فهي ما يأيت:
ضرورة اخلوض يف حبر السنة الستخراج ما قعد يف قاعه من درٍر نستفيد هبا يف أعمالنا الدنيوية، وأللئ نثبت  -1     

 هبا أن السنة وحي من اهلل خالق الكون.
 التكرار خمسائل العقيدة، وأحكام الصالة وغريمها من املسائل العقيمة.ضرورة عدم  -2     
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