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 حاجتنا إىل اإلسالم كمنهج للحياة

 نهاج إهلى خالد للحياة( االسالم م1)
لو أدرك الناس حقيقة اإلسالم، وفلسفته الىت تقوم عليها نظرايته املختلفة، الىت جاء هبا لتعاجل املشاكل هلذا اإلنسان املعقد 

حلياة اإلنسان: كيف َسِعَد حني سار على  –قدميا وحديثا  –الرغائب واألمزجة، ووقفوا جبانب ذلك على احلقائق التارخيية 
 قة اإلسالم، وكيف َشِقَى حني خرج منها، وحاد عنها:طري

لو أهنم وقفوا على كل هذه احلقائق: ألدركوا متاما أن اإلسالم منهاج إهلى خالد للحياة، وضعه هللا لسعادة اإلنسان، منذ أن 
 خلقه فوق هذا الكوكب.

جه الوحيد، مصداق ذلك قوله تعاىل: "إن الدين إذن فليس اإلسالم حديث العهد ابإلنسانية، وإمنا هو دين هللا الدائم، ومنه
 عند هللا اإلسالم، " ومن يتبع غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو ىف اآلخرة من اخلاسرين".

من غري تبديل أو  –صلى هللا عليه وسلم  –فقد سار على هذا املنهاج آدم عليه السالم، وسار من بعده الرسل حىت حممد 
وله العامة، أو قاعدة من قواعده الكلية، يؤيد هذا قوله تعاىل " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا تغيري ىف أصل من أص

 والذى أوحينا غليك وما وصيبنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه".

طورات اجتماعية، والختالف الظروف وإذا كانت هناك تشريعات جزئية خمتلفة: من شريعة نىب، إىل شريعة نىب آخر؛ وفقا لت
 والبيئات؛ فهذا ال يناىف أبدا اتفاق األصول والنظرايت الكلية.

 وبناء على هذا الفهم: ذهب فقهاء األحناف إىل أن شريعة من قبلنا: شريعة لنا؛ ما مل يرد نسخ صريح.
نىب تفرقت أمته، وشوهت معامل هذا املنهاج،  هكذا كان اإلسالم: منهج الرسل واألنبياء الذين جاءوا قبل نبينا، وكلما قبض

 وحرفت مبادئه وفقا هلواها، وخرجت عن سواء السبيل؛ حىت ضلت عن منهاجها السوى.

عند ذلك خيتل فهم نظام احلياة، والقيم اإلنسانية احلقيقة: فتفسد احلياة، وتفسد القيم، ويتسرب الفساد إىل أمزجة الناس، 
 س ىف شقاء وحرية وظالم !وأخالقهم، ومن مث يعيش النا

ىف هذه احلالة: إما أن ينزل هللا بالء عليهم فيهلكهم، أو يرسل إليهم رسوال يدوهم إىل طريق احلق، وإىل منهاج هللا املرسوم 
 هلم؛ فيكشف هلم عن جوهره، ويزيل ما ران عليه من اخلرافات، ويعيد املبادئ احملرفة إىل أصوهلا الصحيحة !

من يفتح بصريته ليبصر احلق فريى، ويتفقه بقلبه ليتعظ ! ومن مث فهم يؤمنون مبا جاء به من احلق، فعندئذ من الناس 
 متجردين من املصاحل الشخصية، والتعصب البغيض " أولئك هم املؤمنون حقا هلم درجات عند رهبم ومغفرة ورزق كرمي ".

 قلبه ليفقه " صم بكم عمى فهم ال يرجعون". ومن الناس من ال يصغى ليسمع، وال يفتح بصريته ليبصر، وال يعمل
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ال يؤمنون ألهنم مل حيكموا عقوهلم أوال، ومل يتجردوا من مصاحلهم الشخصية وتعصبهم البغيض اثنيا. وبذلك حقت عليهم 
 الضاللة " أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون".

غريب عليهم؛ الحنرافهم عن املنهج، وحتريفهم مبادئه، وتراكم هذا وقد يظهر هلم أن أكثر ما يدعو إليه الرسول: جديد و 
اخلرافات عليه، ومن مث يتهمونه أبن ما أتى به من املبادئ اجلديدة: اختلفها من عند نفسه؛ فقالوا " إن هذا إال اختالق " 

هلا واحدا إن هذا لشئ وتعجبوا منها " بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شئ عجيب" " أجعل اآلهلة إ
 عجاب .

وقد يكون بعض ما يدعو إليه موجودا ىف دين نىب سابق؛ وهنا يتهمونه أبنه أخذه من السابقني،ويريد أتليف دين مصطنع من 
 هذا وذاك.

 ومهما يكن من أمر فإن هللا مل يرسل رسوال؛ إال وأظهر على يديه طريق احلق، ونور اهلداية، ومنهاج احلياة.

فأبطل تلك  –صلوات هللا عليه وسالمه  –مرت احلال؛ حىت جاء آخر األنبياء، وسيد الرسل: حممد بن عبد هللا هكذا است
األابطيل املتالحقة مبنهج هللا، وأعاد تلك املبادئ احملرفة إىل أصوهلا الصحيحة، وأزال عن وجهها تلك الظلمات احلالكة، 

 وأعاد احلق.

كن الوقوف هبا أمام دعوته " يريدون ليطفئوا نور هللا أبفواههم وهللا متمم نوره ولو كره وقد حاربوه جبميع الوسائل الىت مي
 الكافرون ".

وختمت به الرساالت واكتمل مبا جاء به منهاج هللا جبميع جزئياته وفروعه وصدق هللا العظيم " اليوم أكملت لكم دينكم 
 وأمتمت عليكم نعمىت ورضيت لكم اإلسالم دينا ".

 بارات املوجزة السابقة: حاولنا توضيح ان اإلسالم منهاج هللا للبشرية؛ ميتد اترخيه احلقيقى إىل بداية احلياة اإلنسانية.ىف الع
بيد أن هذا ال يكشف لنا جوهر هذا املنهاج، ومدى حاجتنا إليه؛ لذا سوف نبحث ىف الصفحات القليلة اآلتية عن هاتني 

راجها ما استطعنا إىل ذلك سبيال؛ حىت يتضح جليا ما نتوخاه من عقد هذا الفصل ىف الناحيتني ىف جوانبه املختلفة واستخ
 بداية هذا الكتاب.

 ( جانب العقيدة2)
إن العقيدة اإلسالمية: خري وسيلة إلسعاد اإلنسانية، من حيث إهنا أصدق تفسري للوجود ميكن أن تطمئن هلا العقول، 

 أعظم رادع عن الشر !وتعتمد عليها، ومن حيث إهنا أكرب وازع، و 
 أما إهنا اصدق تفسري للوجود: فهذا حق ال ريب فيه؛ تظهر هذه احلقيقة عند التفكري السليم !

لتفسري هذا الوجود، وللوقوف على حقيقة  –عرب اترخيه الطويل  –ذلك أننا عند ما نالحظ التفسريات الىت قام هبا اإلنسان 
 أهنا مل تشف غليل الدافعية ىف اإلنسان إىل حماولة فهم هذا الوجود احمليط به.هذا الكوت الكبري؛ حني نالحظ هذا؛ نعرف 

هذه الدافعية حقيقة واقعة؛ ذلك أنه ما من أمة إال وقد تساءلت عن حقيقة هذا الكون: كيف وجد ؟ ومن الذى أوجده ؟ 
 ومىت وجد ؟ وما حقيقة اإلنسان؟ وما مصريه ؟ ما املوت ؟ وماذا بعد املوت ؟
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استمدت تفسريها من  إال وقد أوجدت اله تفسريا، سواء كان حقا أو ابطال؛ –قدميا أو حديثا  –لت أمة من األمم وما خ
 األداين، أم من عند نفسها.

 غري أن هذه التفسريات غري اإلسالمية، ونقصد من اإلسالم معناه احلقيقى الذى ذكرانه سابقا.
 ابإلضافة إىل هذا فإهنا متزعزعة غري اثبتة، وبعضاه ضعيف واه.هذه التفسريات: متضاربة خمتلفة، غري شاملة؛ 

 ألن أكثر هذه املسرات: واقعة وراء حدود إدراك العقل اإلنساىن.

فهم وإن اهتدوا إىل معرفة وجود بعض املغيبات: مثل البعث، واحلياة األخرى؛ إال أهنم أحسوا جبهلهم ملعرفة كيفيته، فإن 
 دين؛ فإمنا استمدوه منه بطريق مباشر أو غري مباشر.بينوا شيئا منها موافقا لل

بعد مساعه بطريق الوحى  –أما وجود أجسام نورانية: مثل املالئكة؛ فال ميكن إدراكه ابلعقل؛ال كما وال كيفا وإن سلم العقل 
 إبمكانه. –

 بعد هذا العرض السريع هلذه التفسريات، من املمكن وصفها مبا أيتى: 
 املة.أهنا غري ش –أوال 
 أهنا غري اثبتة. –اثنيا 
أهنا ال جتعل اإلنسان يطمئن إليها، وال يسرتيح هلا؛ بل يظل متذبذاب، متحريا، مزعزع الفكر، مشتت العقل، غري اثبت  –اثلثا 

 اإلجتاه.

 من أجل هذا: كان الناس حباجة شديدة إىل عقيدة تفسر هذا الوجود، منزهة عن اخلصائص السابقة، متصفة ابلشمول،
 والثبات، والصدق،واملطابقة للحقيقة، تطمئن إليها العقول،وتسريح هلا القلوب.

ومن أجل هذا: وضع هللا للناس منهاجا اعتقاداي متصفا ابألوصاف السابقة؛ حىت يثبتوا على عقيدة واحدة اثبتة واضحة؛ 
 يسريون على هداها، ىف فهم احلياة، وما بعد احلياة.

ه العقيدة من تلك الضالالت، واجملهودات العقلية، الىت ال ميكن أن تصل مهما بذلت من جهد فبذلك أراح هللا الناس هبذ
 إىل نتيجة مطلوبة.

وأما إهنا أكرب وازع، وأعظم رادع عن الشر فكما يتبني لنا ذلك اآلن؛ حقا أن هناك زواجر لإلنسان: مثل القانون، واجملتمع، 
 والضمري.

 مل يستند إىل اإلميان ابهلل !والضمري: من أضعف الزواجر؛ إذا 

ميكن أن أيمن من سطوهتما ىف حاالت متعددة؛ فعند ذلك يفعل ما يريد؛ ما دام جيد الفرصة  وسلطان القانون واجملتمع
الساحنة للجرمية الىت أراد ارتكاهبا ! هذا كما أنه ميكن أن يتخلص من سلطاهنما ابلوسائل املختلفة كما نرى اليوم؛ كيف يربر 

 رمون جرائمهم، وتضيع احلقوق ىف سبيل احملاابة، والرشوة، واخلدعة، وغري ذلك من الطرق املعروفة وغري املعروفة.اجمل

 أما العقيدة الصحيحة )أى اإلميان ابهلل( فهى أقوى من الزواجر السابقة، وأكثر مشوال على احلاالت الظاهرة واخلفية.
هناك إهلا يراه، ويراقبه ىف أعماله، وحياسبه عليها " يوم ال ينفع مال وال بنون إال ذلك أنه عندما يؤمن املرء، إمياان صادقا أن 

من أتى هللا بقلب سليم" و" ال يعزب عنه مثقال ذرة ىف السموات وال ىف األرض" وال خيفى عليه شئ؟ ألنه يعلم اجلهر وما 
 خيفى: يراه آينما ذهب وحل.
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عه عن ارتكاب اجلرائم والتعدى على حقوق الناس، ولو أمن سطوة احلاكم، عندما يؤمن هذا اإلميانك فإنه ال جرم يرد
 وسلطان القانون، وتعيري اجملتمع.

إىل جانب هذا فإن اإلميان ال يرتكه يقف موقفا سلبيا حيال اجملتمع؛ بل يدفعه إىل التعاون معه، وعمل اخلريات، وإىل 
 اإلخالص ىف عمله، وإتقان صنته.

 قول ندمي اجلسرى " دواء انجع ملعاجلة األمراض الىت ختدش القلوب، وأتكل الصدور ".مث إن اإلميان كما ي

فهو برد للقلوب إذا احرتقت عند املصائب، وهو طاقة متد العزائم ابلقوة ىف الشدائد، ومسكن للنفوس إذا نزل املوت أو 
 واألنتقام والغيظ.قربت أايمه، وعماد الرضى والقناعة ابحلظوظ، وشفاء للصدوق من مرض احلسد، 

 وماذا تكون حياة اإلنسان عند فقدان اإلميان ؟
 ال شك تكون أشقى وأسوأ من حياة احليوان !

ذلك أن احليوان ميوت كما منوت؛ ولكنه ىف جنوة من هلع املصري، وخوف املوت وجيوع كما جنوع، ولكنه ىف مأمن من هم 
احة مما أيكل القلوب: كاحلسد، والكذب، والنميمة، والقذف، والنفاق، الرزق، وكرب احلاجة، ويتمتع كما نتمتع؛ ولكنه ىف ر 

 واخليانة، والعقوق ؟
 وهو يداف عن نفسه كما ندافع، ويسفك الدماء ليشبع، ولكنه ال يسفكه ترفعا، وال تكربا، وال جورا، وال سرفا !

 عالج يشفيه من هذه األمراض؛ إال اإلميان وبدون أما هذا اإلنسان اهللوع، اجلزوع، الطامع، املتكرب، السافك الدماء؛ فإنه ال
 اإلميان فإن اإلنسان يصبح أسوأ اخلالئق حظا، وأشدها شقاء، وأرذهلا مصريا ". 

 وأخريا: فإن العقيدة جاءت من أجل أغراض مل تستنفد بعد:

 الناس، وعبودية املال، والشهوة !من هذه األغراض: حترير اإلنسان من عبودية األصنام، أو احليواانت، ولتحريره من عبودية 
وال زالت هذه الضروب من االستبعاد قائمة، ال يزال مئات املاليني من الناس يعبدون األصنام، واحليواانت، أو غريها؛ ىف 

 خمتلف أجزاء األرض، وأكثرهم ىف اهلند، والصني، والياابن.

 زالت الشهوة واملال يستعبدان الناس ويذالهنم !وال زال بعض احلكام؛ مستبدين؛ جيعلون الناس عبيدا هلم، وال 
 إننا ما زلنا حباجة إىل العقيدة، إىل اإلميان ابهلل؛ إن أردان أن حنيا حياة سعيدة مطمئنة !

 ( اجلانب األخالقى3)
واألمم إن ضرورة األخالق اإلسالمية تبدو واضحة: حني ندرس النظرايت اخللقية لدى الفالسفة واألخالقيني ىف اجملتمعات 

 األخرى.
إهنم ذهبوا ىف تفسري النظرايت األخالقية، والقيم اإلنسانية مذاهب شىت؛ فمنهم من فسرها تفسريا بيولوجيا، ومنهم من 

فسرها تفسريا إنسانيا، ومنهم من فسرها تفسريا اجتماعيا، واختلفوا أيضا ىف معىن احلق، واخلري، والشر؛ فأصبحت هلم فيها 
 خمتلفة؛ ال تستند إىل أصل اثبت ومنبع واحد. مذاهب متعددة، وآراء

 األمر الذى أدى هبم إىل أن خيتلفوا ىف سلوكهم، وآرائهم، واجتاهاهتم ىف احلياة.
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إن سيادة مفهوم واحد،ىف جمتمع ما، حول فهم النظرية اخللقية؛ له أمهية كربى: ذلك أنه ال ميكن أن يسود التآلف والرتابط 
م التوافق االجتماعى ىف جمتمع ما، أو بني اجملتمعات بعضها مع بعض؛ إال إذا وجدت هناك الوحدة والتعاون واحملبة، وال يت

 األخالقية، ووجد اتفاق بني األفراد: ىف السلوك، واالجتاه، وفهم األخالق.

الشهوانية  إذن كيف ميكن أن تسود سعادة اجتماعية ىف جمتمع ما؛ إذا اعتقد بعض أفراده أبن اخلري: هو إشباع الغرائز
 لإلنسان، وأن ال خجل وال حياء ىف طلب اللذة، وجيب حتقيقها ىف ساعتها؛ ألن أتخريها عن موعدها: يؤدى إىل اهلم واحلزن.

ذهب إىل هذا الرأى " ارستبوس" مث وافقه " أبيقور " ىف أن اخلري: إشباع اللذة، ولكنه خالفه ىف تعجيل اللذة؛ إذا كان 
 .تعجيلها يؤدى إىل األمل

 واعتقد اآلخرون أبن اخلري: هو حتقيق أكرب قدر مكن من املنفعة؛ ألكرب قدر ممكن من الناس، كما هب إىل هذا " بنتام".
 وكيف تسود السعادة: إذا اعتقد بعض األفراد اإلابحية واعتقد اآلخرون حترميها ؟

 هذه بعض مظاهر االختالف ىف املبادئ األخالقية.

ليست فيها مفاهيم خمتلفة، ومذاهب متنوعة؛ فهى متتاز على األخالق عند الفالسفة واألخالقيني، أما األخالق اإلسالمية: ف
 بعدة مميزات.

أوىل هذه امليزات: وحدة املصدر والصورة؛ ألن هللا تعاىل هو الذى وضعها لذا فإهنا تتسم ابلوحدة، ومن هنا نرى وحدة 
 املبادئ األخالقية بني الشعوب اإلسالمية.

 اثنيها: أهنا مرسومة من عند هللا؛ فال تتغري وال تتبدل؛ ألن هدفها اخلري املطلق، وهو لذلك خري وسيلة !
 وما أحوجنا إىل أخالق اثبتة؛ ىف عصر أصبحت القيم منبعها الناس والفالسفة خاصة.

 وأخريا: اإلخالص ىف السلوك لوجه هللا؛ هو الغاية املنشودة ىف األخالق اإلسالمية.
 اإلسالم يدعو إىل الصدق ىف القول، واألمانة ىف املعاملة، واحلياء ىف املعاشرة.إن 

ومجيع اجملتمعات ىف مجيع العصور؛ حباجة إىل هذه املبادئ، فبذلك تظهر قيمة األخالق اإلسالمية، ومدى مسوها على 
 النظرايت اخللقية األخرى.

 ( جانب العبادة4)
 ذى حيدد عالقة اإلنسان بربه، وصلته به.إن جانب العبادة من اإلسالم: هو ال

فالعبادة: طريق مرسوم من هللا تعاىل: بني لعبده فيه: كيفية االتصال به، وقد جعلها هللا فرضا عليه بكيفيات خمتلفة، وعلى 
 فرتات متعاقبة طول عمره؛ ليكون دائم االتصال به، ذاكرا له.

 ساب وتركه إايها؛ يدل على نسيانه.إذن فأداؤه العبادات: تذكره هللا ولقاءه يوم احل
 وهلذا قال تعاىل لتاركى هذه الصلة " اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكن هذا ومأواكم النار وما لكم من انصرين".

 وإذا تذكر اإلنسان أنه عبد خلالقه: فال ميكن أن يكون عبدا ملخلوقه، كما أن ذكره هللا هلل: اطمئنان لقلبه ! "أال بذكر هللا
 تطمئن القلوب ط.

والعبادة: غذاء الروح إذ أهنا ىف أثناء أدائها: تشعر ابالنشراح، والراحة، واالنطالق، والتسامى على هذا العامل احملسوس؛ 
 الذى يعترب مصدر اآلالم والغموم واألحزان.
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 هذا وإن روح التعبد: فطرة ىف اإلنسان؛ أودعها هللا تعاىل فيه منذ خلقه ليعبده.
ذلك قوله تعاىل " وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" وقال ايضا " فطرة هللا الىت فطر الناس عليها ال تبديل خللق مصداق 

 هللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون".

زمان إىل يومنا هذه الفطرة: هى التفسري املعقول لظاهرة التعبد؛ الىت نلمسها بصورة واضحة عرب اتريخ اإلنسان منذ قدمي ال
 هذا.

 فما من أمة إال اختذت لنفسها صورة من صور التعبد.
أما ظهور بعض الثورات على هذه الفطرة من بعض الطوائف، ىف بعض األم، ىف فرتة من فرتات اترخيها الطويل: فذلك ليس 

ليها ىف فرتات قليلة متعاقبة؛ دليل بدليل أبدا على انعدام هذه الفطرة، أو عدم وجودها ىف اإلنسان بل ظهورها بعد الثورة ع
 على اصالتها.

هذا وكما أن سبب وجود بعض الثورات على صورة من صور التعبد ىف بعض األمم: قد يكون فساد صورة التعبد الشائعة 
 فيها، أو بطالن املعبود.

 مثل عبادة األواثن واألصنام؛ ألن عقلها بدا ال يستسيغ ألوهية ذلك املعبود. 
هذه الثورة: إىل فساد اجلماعة الثائرة ضدها؛ ألن اإلنسان أحياان قد يفرط ىف االهتمام جبانب من حياته؛ اهتماما وقد تعود 

يؤدى إىل تناسى اجلانب اآلخر مدة اهتمامه به، ومن املمكن أن تكون ظاهرة اختاذ املعبودات الباطلة دليال من أدلة وجود 
عند عدم  –ولو كانت ابطلة  -اإلنسان،هذه القوة قد دفعته إىل عبادة هذه املعبوداتهذه القوة الروحية التعبدية الدافعة ىف 
 وجود ما هو أصح وأحق عند هؤالء.

وإال فما الذى دفعهم إىل عبادة األصنام، واحليواانت واألشجار؛ وهى كلها ال تعقل شيئا، وال توصل نفعا، وال تدفع ضررا " 
 أو يضرون".هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم 

يقول بعضهم إن السبب ىف ذلك هو الطوطامية ]متجيد اإلنسان لبعض املخلوقات[ غري أن هذا القول غري مسلم به؛ وغنما 
 هو تفسري من تفسريات ظاهرة عبادة اإلنسان للجمادات.

يال يسلى نفسه فيه؛ إال وعلى كل فرأىي: هو أن اإلنسان حني توجه حنو التعبد، بدافع هذه الفطرة: مل يسرتح، ومل جيد سب
ابختاذ معبود يعبده، ولو كان هذا املعبود من أتفه األشياء الىت ال جيدر ابإلنسان أن يتذلل أمامها؛ لو فكر وعقل !يقول بعض 
الناس: إن اخلوف من الطبيعة؛ هو الذى جعل الناس يتخذون إهلا يعبدونه، ويلجأون إليه، ويتقربون له بعبادته؛ حىت حيفظهم 

شر الطبيعة وذلك كان ىف أطوار اجلاهلية الىت مر هبا اإلنسان، غري أن هذا ليس بصحيح عندى؛ ألن بعض الناس حىت من 
 اليوم: ال يزالون على هذا النحو؛ حىت أكثر األمم تقدما ىف العلم،واختاذا لوسائل الوقاية من الطبيعة.

بادة هلل: فقد استجاب لنداء الفطرة، وحقق مطلبا من مطالبه وإذا كانت روح التعبد: فطرة ىف اإلنسان؛ فإنه إذا أدى الع
الروحية، وبذلك يكون قد حقق لنفسه نوعا من السعادة. ألن اإلنسان يشعر بذلك: أنه متصل خبالقه، وأنه قد أدى واجبه 

من بيده األمر، ومصريه حنوه، ولذا فهو يكلؤه، ويرعاه، ويكافئه على أعماله؛ إن عاجال أو آجال،وأن أمره دائما موكول إىل 
 راجع إىل من هو راض عنه !

 لكن ليست كل عبادة فيها سعادة روحية، بل جيب توفر شرطني، ليشعر اإلنسان ابلسعادة الكاملة من العبادة:
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 الشرط األول: أن يكون املعبود: حقا معقوال، له أدلة ظاهرة على ألوهيته ! الشرط الثاىن: أن تكون صورة العبادة سليمة؛
وذلك أبن تكون معقولة؛ ظاهرة احلكمة من مفاهيمها الكلية على األقل، وأال يكون فيها ما تنفر منه النفس، وال مينع بصورة 

 مستمرة مطلبا من مطالب اإلنسان احلقيقة.
فعدم توفر هذين الشرطني ىف العبادات السائدة ىف بعض الشعوبك هو السبب ملا نلمسه فيها من ظاهرة االضطراب 

 روحى، والثورة على الدين، وتغيري صور العبادة.ال

كل هذه األمور: هى الىت تظهر لنا مدى حاجتنا إىل عبادة توافق صورهتا مشيئة املعبود احلقك ومثل هذه العبادة جندها ىف 
 اإلسالم وحده.

الوقوف على حقيقتها، وروحها فإن اإلسالم أثبت أوال: وجود املعبود أبدلة عقلية وعلمية وحسية؛ ال جمال للشك فيها، عند 
 املقنعة، كما أثبت صفاته وعالقته ابلكون واإلنسان.

مث شكل العبادة أبنواعها؛ وبذلك أصبح هلا صورة جمردة، اثبتة؛ ال دخل للناس ىف تشكيلها ابلزايدة أو النقص؛ ألن املعبود 
 ها.احلق؛ هو الذى بني كيفيتها على حسب مشيئته، وعلى الصورة الىت يرضى عن

من أجل هذا كله: يشعر اإلنسان ابلسعادة الروحية الكاملة؛ من أداء العبادات اإلسالمية، وما ذلك إال ألن املعبود أو اإلله 
 الذى نعبده: حق والعبادة الىت نتعبد هبا: موافقة ملشيئة هللا، ومن مث فهناك توافق بني الدافع الفطرى، وبني صورة العبادة.

بادة: غذاء روحى وأهنا ضرورة لإلنسان؛ ضرورة الطعام للجسم املادى؛ وإن كان بعض الناس ال يشعر ومن هنا نعلم أن الع
 هبذه الضرورة، وهبذه السعادة؛ ملرض روحى فيهم كما أن املزاج الفاسد: ال يستلذ ابلطعام الشهى والطيب.

دة، وفلسفتها، وروحها؛ فإنه جيب أن يكون بقى شئ آخر ال بد من إضافته هنا: وهو أننا مهما حاولنا إظهار حكمة العبا
معلوما لدى الناس أن هذه ليست كلها؛ وإمنا هى جزء من كل: نبديها بقدر ما ندرك وهناك حكم يعلمها هللا؛ وقد ال ندركها 

 حنن، وقصر حكمة العبادة على أشياء معينة: له خطورة قد يقلل قيمتها ىف نظر بعض الناس.

 ( اجلانب القانوىن5)
 زته على القوانني األخرىومي

إن املقارنة تعقد عادة بني شيئني متماثلني، أو بني أمرين ميكن أن يتماثال ىف شئ فمن هذه الناحية ال يصح عقد مقارنة بني 
 اإلسالم وغريه من النظم اإلنسانية إذ ال مماثلة هناك: فإن اإلسالم ليس مبنزلة هذه النظم، وال ميكن أن ينزل إىل مستواها.

ري أننا ملا رأينا أكثر الناس يرون، أو يعتقدون: أنه ليس ىف اإلسالم قوانني لتنظيم كافة نواحى احلياة، أو يرون أن ما فيه من غ
 النظم: ال يساوى؛ أو ال يرتقى إىل مستوى النظم اإلنسانية احلديثة.

 واضحة.ملا رأينا هذا: احتجنا إىل عقد مقارنة لتوضيح احلقيقة، حىت يروا احلقيقة ال
 فمن هذه الناحية، وهبذه النظرة: رأينا جواز عقد املقارنة إذن:

ولنحاول هنا أن نرسم الفروق الرئيسية بني القانونني: القانون اإلسالمى، والقانون الوضعى أو بني النظامني: النظام 
 اإلسالمى، والنظام الوضعى.

إىل  –ىف الغالب والكثري  –يضعه اجملتمع لنفسه: يهدف  وقبل بيان ذلك: أود أن أوضح شيئا واحدا؛ وهو أن كل قانون
حتقيق السعادة هلذا اجملتمع، ومع هذا فإن القوانني كثريا ما ختتلف فيما بينها من حيث مدى مسوها، وحتقيقها الغاية الىت 

 وضعت من أجلها إذ أن بعضها مع اتفاقه ىف اهلدف؛ قد ال حيققه عند التطبيق.
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بيعة التكوين اإلنساىن، أو ألنه ال يراعى بعض الظروف احمليطة ابإلنسان، أو يكون عند الوضع مراعيا إما ألنه ال يالئم ط
 طبقة معينة من الناس، أو ظروفا مؤقتة ىف اجملتمع.

وإذا ألقينا النظرة الفاحصة على القانون الوضعى، والقانون اإلسالمى؛ للوقوف على طبيعة كل واحد منهما، ومدى مسو 
على اآلخر، والفلسفة الىت بىن عليها كل واحد منهما: وجدان هناك فروقا ىف االساس، والغاية، وخصائص أخرى  أحدمها 
 كثرية.

غري أنه من املمكن لنا أن نلخص أهم الفروق واملميزات، الىت ميتاز هبا القانون اإلسالمى على القانون الوضعى ىف النقط 
 -اآلتية:
 مى: هو هللا الذى يعلم املاضى، ويلم املستقبل واملصري.أن واضع القانون اإلسال –أوال 

أما واضع القانون الوضعى: فهو اإلنسان الذى ال يزال جيهل حىت اليوم كثريا من حقيقة طبيعة التكوين اإلنساىن؛ فضال عن 
 عدم إدراكه إدراكا كامال للظروف احمليطة به ىف الواقع؛ كما أنه جيهل املستقبل كلية.

 أن القانون الوضعى: دائم التغري؛ خبالف ذلك القانون اإلسالمى.وهلذا نرى 

مث إن القانون اإلسالمى: مرتبط ابلعقيدة، وال يرتبط حبكم احلاكم ىف قضية من القضااي بل على اإلنسان أن يكون قاضيا 
ال يعفيه من احلساب يوم على نفسه؛ ألن هللا يعلم احلق؛ ويقتص من الظامل؛ ولو حكم احلاكم برباءته: فإن حكم احلاكم 

 القيامة: وهذا له أتثري كبري على الفرد.
 أن القانون اإلسالمى: ليس مقيدا بوقت، أو مكان، أو جمتمع؛ بل إنه لكل زمان ومكان، ولكل جمتمع. –اثنيا 

 من أجل هذا نرى أن النصوص القانونية ىف اإلسالم: تتصف ابلعموم واملرونة، وعدم االلتزام ابألشكال.

 ثال ذلك: أن نظام احلكم ىف اإلسالم له قاعداتن كبرياتن، ال تتغريان، وال يعقل تغريمها:م
 الشورى: فالشورى ينبىن عليها نظام احلكم؛ وهى الدستور األساسى لكل حكم دميقراطى. –القاعدة األوىل 

 ق الشورى: يقره اإلسالم.فيجب ان تؤسس احلكومة على أسس الشورى؛ فالشكل غري موجود ىف القاعدة؛ فأى شكل حيق
العدل: وهو غاية احلكومة؛ فعلى احلكومة أن حتكم ابلعدل؛ فأى شكل حلكومة حتكم ابلعدل: أمر يقره  –والقاعدة الثانية 

 اإلسالم. أما القانون الوضعى: فهو مقيد ابلظروف، والزمان، والبيئة.

 إال لزمان معني. وألن تكون هناك مبادئ صاحلة لكل زمان: خري من مبادئ ال تصلح
أن القانون اإلسالمى: هو الذى يكون اجملتمع، ويصبغه بصبغته، وجيعله خيضع ىف سلوكه للروح الىت حتمله، وبذلك  –اثلثا 

 تظهر روح اإلسالم ىف سلوك اجملتمع.

قانونه، ومن مث فإن تغيري  أما القانون الوضعى: فيحدده اجملتمع وفقا لرغبته ىف احلياة، وفهمه هلا، ولذلك تظهر روح اجملتمع ىف
سلوك اجملتمع، أو فلسفته ىف فهم احلياة: يؤدى إىل تغيري قوانينه، ومن هنا نلمس ظاهرة سرعة تغيري القوانني ىف اجملتمعات 

 الىت حتكم هبذا القانون.
ا نظره أبعد من هذا؛ فهو أن القانون اإلسالمى: ال يقتصر نظره على إسعاد اإلنسانية ىف احلياة الدنيا وحدها؛ وإمن –رابعا 

يوجه اجملتمع على حنو يؤدى معه إىل سعادته ىف احلياة الدنيا واآلخرة؛ ألن تنظيمه للحياة جيعل الناس يعملون لآلخرة كما 
 يعملون للدنيا.
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ياة، وصدق أما القانون الوضعى: فهدفه إسعاد اجملتمع ىف هذه احلياة الدنيا فقط ألن واضعيه ال يعلمون إال مظاهر هذه احل
 هللا العظيم " يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون ".

من هذه النظرة السريعة إىل طبيعة القانون اإلسالمى؛ ومقارنته ابلقوانني الوضعية: تتضح حاجتنا إىل القانون اإلسالمى، 
 لشموله على اخلصائص الرئيسية اآلتية:

ه من حني إىل حني آخر؛ ألن مبادئه الكلية عبارة عن نظرايت اثبتة: تسلم بصدقها بداهة اخلاصية األوىل: هى عدم تغري 
 العقل، فهى طريق واضح أمامنا نعاجل ىف ضوئها األحكام اجلزئية، واملشاكل الىت حتدث من وقت إىل آخر.

 نفيذه واإلخالص له !الثانية: هى أنه جيعل الناس خيضعون له ىف السر والعلن؛ ألن وراءه اعتقاد يدفع إىل ت
الثالثة: أنه ىف تنظيمه؛ يراعى سعادة اإلنسان ىف احلياة الدنيا واآلخرة؛ فإن املوت ىف نظره، ليس هناية اإلنسان، وإمنا هو 

 جسر النتقاله من حياة إىل أخرى امسى !

حسب، وإمنا يعمل قبل كل وبذلك يكون اإلنسان سعيدا بعمله؛ ألنه حني يعمل: ال يعمل من أجل هذه احلياة القصرية ف
 شئ حلياة أبدية ال هناية هلا.

 وما أطيب هذه األمنية؛ وما ألذ السعادة ىف حياة دائمة مستمرة.
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