
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

 سعادتك على جسر مطالب الروح والبدن 

 !!!  عاملنا اليوم حباجة إىل ثقافة الروح

الناحية الروحية وأنه دين  " أن اإلسالم تنقصه  ك شبهات وجهها خصوم اإلسالم إليه، منها هنا
. واحلق أنه ليس هناك  ر منه نظاما أخالقيا روحيا " : " أن اإلسالم نظام شرعي أكثومنها مادي " 

: فاإلسالم قد اشتمل على مبادئ روحية ال يوجد هلا نظري  ة أبعد يف اخلطأ من هذين الزعمنيشبه
استجابة  األداين  يف مسوها وسرعة  دين من  أي  هلا يف  ما..  النفس  إن شاء هللا يف سنر  وهذا  اه 

 :  البحوث اآلتية

 ن روح ومادة *اإلنسان يتكون م

عنصرين من  اإلنسان  ويتحرك:  يتكون  ينمو  مادي  بريءعنصر  وآخر  املادة  ،  تلك  من  له   ،
ذميماملظ أو  وخلق كرمي  وبغض  وحب  وإرادة،  وعلم  تفكري  من  اخلاصة  هذين   .اهر  من  لكل 

إىل يتوق صاحبها  رغائب  أقصى حدودها  العنصرين  يف  الطعام حتصيلها  من  رغائب  فللجسم   .  
ذلك وغري  واجلنس  ال والشراب  يف  مدارج  وللروح  حظ ،  منها  تنال  أن  ميكن  متفاوتة رقي  وظا 

ار كثري  ، فصويف هذا االتصال ألوان من البالء،  اتصلت الروح ابلبدن  .حسب سعيها وجماهدهتا
واحنطت بشريتهم إىل درجة احليوانية احملضة ال يرغبون من احلياة إال    ،من الناس عبيدا لشهواهتم 

الط الشهواتألوان  أنواع  املعتادة مبا  وراء احليواني  ، بل رمبا احندروا إىل ماعام والشراب وسائر  ة 
التفكري  من  األعراف  وهبوا  سورة  يف  تعاىل  قال  هؤالء.  هم  املكلفني  من  والكثري   ...(179 )      

يبصرون هبا  ولقد ذرأان جل  ﴿ يفقهون هبا وهلم أعني ال  هنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال 
تحوا فهؤالء مل يف  .﴾  وهلم آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 

ليفقهوا الرساالت تدركها  القلوب اليت أعطوها  الوجود ويف  ، ودالئل اإلميان واهلدى حاضرة يف 
املفال املكشوفةقلوب  والبصائر  ومل  توحة  الكونية،  هللا  آايت  ليبصروا  أعينهم  يفتحوا  مل  وهم   ،



،  جهزة اليت وهبوها ومل يستخدموهالوا هذه األ، لقد عط  ذاهنم ليسمعوا آايت هللا املتلوة يفتحوا آ 
 لقد عاشوا غافلني ال يتدبرون .. 

ن  والذين يغفلون عما مير هبم م   ،ن آايت هللا يف الكون ويف احلياةا حوهلم موالذين يغفلون عم  
أضل هم  بل  أولئك كاألنعام  هللا،  يد  فيها  يرون  فال  فطرية  ..  األحداث  استعدادات  فلألنعام 

واألذ هتديها املبصرة  والعني  الواعي  ابلقلب  زودوا  فقد  واإلنس  اجلن  أما  امللتقطة،  مل  ن  فإذا   .
ق ليدركوايفتحوا  وأمساعهم  وأبصارهم  ابحليلوهبم  مروا  إذا  ال ،  غافلني  معانيها  اة  قلوهبم  تلتقط   

مشاهد  وغاايهتا أعينهم  تلتقط  وال  ود  ،  آذاهنُ الالهتاها  تلتقط  وال  وإحياءاهتا،  إيقاعاهتا  فإهنم  م   ،
  ، هلادية مث هم يكونون من ذرء جهنميكونون أضل من األنعام املوكولة إىل استعداداهتا الفطرية ا

إليها وفق مش  ، وجعل قانون جزائهم هذا  يئته حني فطرهم ابستعداداهتم تلكجيري هبم قدر هللا 
 فكانوا كما هم يف علم هللا القدمي حصب جهنم منذ كانوا .. 

فته معرفة يقينية ال أيتيها  هلذا جاء القرآن الكرمي بتشريع روحي قوامه اإلميان ابهلل والتحقق مبعر 
عله فردا صاحلا يف اجملتمع اإلنساين وتنقذه من األزمات النفسانية اليت  ، وت الشك، تسمو ابملرء

. مث دعا القرآن اإلنسان أن جياهد نفسه ويروضها على تاحه من جراء جهله سر  هذا الكونت
أمراضه  وسائر  واحلسد  والبغض  واهلوى  الشهوة  أدران  من  وينقيه  قلبه  يصفي  وأن  اخلري  فعل 

 بة واإلخاء والسالم . ع النفوس على احملجم  لتُ 

 الشيخ الطاهر بدوي                                                                 


