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Abstract
It is self-evident that human beliefs had great influence on character, actions,
ethics, behavior and way of life. The possessors of correct belief produced
positive effects and those who possessed incorrect belief promoted negative
values in the community. Undoubtedly, the diversity in belief produced diverse
ethics, actions, behaviour which gave birth to the different patterns of life in
society. Regardless of subdivisions, by looking towards the philosophical
foundations, these patterns of life could be divided into four categories in the
light of the Qur’an and Sunnah. These lifestyles (also mentioned by Abū ’l-A‘lā
Maudūdī in Tajdīd wa Iḥyā-i Dīn) are: Atheistic pattern of life, Polytheistic
pattern of life, Monastic pattern of life and Islamic pattern of life. As each pattern
had its particular tenets, therefore it formed a particular way of life by leaving
its effects upon individual, social, political, economic, cultural and civilizational
life. This research work aimed to explain the basic mechanism of these four
patterns and their impact on human life. The method used for the collection and
analysis of data was descriptive and analytical. The research concluded that
three patterns of life (except Islamic pattern of life) produced harmful and
negative effects into the society whereas the only Islamic pattern of life ensured
the peace and prosperity. Moreover, Islamic pattern of life played a vital role in
growth of all disciplines including political social, and economic system. It is
therefore suggested that Islamic scholars should uncover the hollowness of UnIslamic life style and present Islamic pattern of life in logical and systematic way.
On one hand, this exercise will encounter the evils and on the other hand would
promote good into the society.
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين ،الهادي اإلى الصراط المس تقيم ،وأشهد أن ل اإله ال الله وحده ل شريك له الملك وله
الحمد وهو على كل شيء قدير ،وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله  ،صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم.

أهمية الموضوع
اإن أثر العقيدة وأسلوب الحياة موضوع هام لن أثر العقيدة على الحياة عامة ليس قضية من القضااي الصغيرة،
ول مسألة من المسائل البس يطة ،بل هو أمر عظيم وشأن جليل يظهر على الفرد وا ُلسرة والمجتمع والمة كلها ،لن أثر
العقيدة ينعكس على جميع نواحي الحياة من أولها اإلى أخرها ،بل يشمل الدنيا والخرة .وأسلوب الحياة يتكون من العقائد
المخصوصة وهذه العقائد تتأثر على الحياة الفردية والإجتماعية .فبناء على هذه الهمية قصدت بأن أكتشف أثر العقيدة
وأسلوب الحياة المختلفة فى الحياة العمليةالإجتماعية.

أهداف الدراسة
أهم أهداف الدراسة لهذا البحث العلمي فيما تلى:
 بيان دور العقيدة فى أسلوب الحياة المختلفة
 بيان السس الفلسفية لسلوب الحياة الإسالمية وغير الإسالمية
 بيان الساليب المختلفة للحياة وأثرها فى المجتمع

منهج الدراسة
المنهج الذى أس تخدمه في كتابة هذا البحث العلمي فهو منهج وصفي وتحليلي .أما المنهج الوصفى سأس تخدمه
لبيان وتوضيح الخصائص المرتبطة بجميع أنظمة الحياة مع عناصرها وأثر كل نظام على الحياة العملية .وقصدي من
المنهج التحليلي تحليل الفكار الرئيس ية وعناصرها المكونة فى ضوء الإسالم لتبدو بصور ٍة واضحة متكاملة .وابلإضافة
سأقارن هذه النظمة الحياة مع ذكر اإيجابياتها وسلبياتها وموافقتها بأسلوب الحياة الإسالمية أو عدم موافقتها.
اإنى قسمت هذا البحث فى أربعة مباحث وتفصيلها فيما يلي:
المبحث الول :أسلوب الحياة الإلحادية :أسلوبها وأثرها فى المجتمع
المبحث الثاني :أسلوب الحياة الشركية :أسسها وتأثيرها فى المجتمع
المبحث الثالث :أسلوب الحياة الرهبانية :أسلوبها وإانعكاساتها فى المجتمع
المبحث الرابع :أسلوب الحياة الإسالمية :أسسها ومظاهرها فى المجتمع
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أسلوب احلياة
الإحلادية

أسلوب احلياة
الرشكية

أسلوب احلياة
الإسالمية وغري
الإسالمية

أسلوب احلياة
الرهبانية

أسلوب احلياة
الإسالمية

الصورة الولى :العرض المرئي لسلوب الحياة الإسالمية وغير الإسالمية
المبحث الول :أسلوب الحياة الإلحادية :أسلوبها وأثرها فى المجتمع
الحق و َأدخل فيه ما ليس منه" و في الإصطالح"مذهب
اللحاد مصدر "الحد" وهو فى اللغة "عَدَ َل عن ّ
من يُنكرون اللوهيّة  ،ويتض ّمن رفض أدلّة المفكّرين على وجود الله" .1يس تخدم القرأن الكريم كلمة "الحاد" فى معنى
النحراف .أما الناس الذين يعتقدون الفكرة الإلحادية فيقال لهم :ملحدون.
قد ي ُس ّمى لغلب الناس اليوم في جميع أنحاء العالم الذين ل يؤمنون ابلله الملحدون .ووفقا للرقام ،اإن اثلث
أكبر دين في العالم هو "الحاد" كما  7.2بلين 2من الناس يعتقدون فكرة الإلحاد ،وهؤلء ل يقبلون أي دين سماوي
أو غير سماوي .فمن السهل القول أنه من الممكن ليس لديهم دين .وقد اعتمد على هذه النظرية أكثر الناس من الملوك
والمراء والرابب .والثقافات التاريخية وحضارة المم كانت تنعكس في ثقافتها الفكرة الإلحادية حتى في الحضارة الغربية
الحالية ولوأن الغرب لم يكونوا أساسا ضمن منكري الله والخرة ،ولكن الروح التي تس يطر على الحضارة الغربية و في
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مجتمعاتها المدنية ،فأنها قائمة على الفكار والفلسفات التي ل تؤمن أو بعبارة أخرى ل تؤكد على وجود الله.أن الناس
الذين يؤمنون ابلله والخرة يعتمدون على هذه النظرية على نحو فاقد للوعي فى حياتهم العملية.
ونوضح فى سطور التالية أهم معتقداتهم وضعوا عن الإله والكون والبشرية.
أما تصور الإله فليس هناك الإعتقاد الراسخ عن الإله الخالق لهذا الكون كذلك ل يعتبرون أي مصدر للعلم
والمعرفة فوق مقدرة الإنسان كاللوحى المنزل بل يرون الإنسان نفسه مصدر لقانون حياته .و ينتج هذه الفكرة بأن
يس تنبط الإنسان هذاالقانون من التاريخ ،والتجربة ،والاثر ،والحوال.وبناء على هذا أن الإنسان غير مسؤول أمام
الإله ،بل هو مسؤول أمام نفسه أو أمام سلطة البشر ،لن ليس هناك تصور الإله فى هذه النظرية.
اإذن لدى أتباع الإلحاد يسير نظام الكون اتفاقيا بال قصد وحكمة ومصلحة .وهذا الكون خلق بدون الخالق3،
و يس تمر نظام الكون بدون تدبير الحكيم  ،و س يهلك بنفسه ،لن ليس له اإله.أما العواقب التي تترتب على العمال
فهيي محددة للحياة المادية فقط ،وليست الحياة سوى هذه الحياة .وابلتالي ،فاإن قضية الصواب والخطأ والمفيد والمضار
لن يفهم اإل من خالل النتائج التي يظهر فى هذا العالم.
فالمعتقدين بفكرة اللحاد يعتقدون بأ ّن الإنسان هو نوع من الحيوان ،الذي وجد صدفة كالش ياء
الخرى،بدون اللجوء إالى الس ئوال عن الخالق المدبر .وخالصة القول أنهم يعتقدون أن وجود الإنسان على الرض ليس
اإلمنوط ابلحياة الدنيوية و تش تهيي طبيعته اإلى حصول اللذات والرغبات .وغاية ما يحتاجه الإنسان في ضوء هذه الرؤية
الإلحادية هو أن يتمكن بتسخير بعض القوى و الدوات التي يمكن أن تكون مصدرا لتحقيق هذه الرغبات .ف إان الغرض
من الحياة هو تلبية رغبات.

أثر النظرية الإلحادية فى المجتمع
كما ذكران بأن هذه النظرية ليست قائمة على تصور الإله والنبوة .فاإذا الإنسان يعتمد على العقل دون الهداية
السماوية ،فبالتالي ينبغي ل إالنسان أن يختار لنفسه القوانين من التاريخ ،والتجربة ،والاثر ،والحوال.والقانون العقلي
أحياان يكون صحيحا وأحياان يكون مبنيا على الخطاء .ومن هذه الجهة تؤدي هذه الفكرة اإلى الضالل .وبسبب عدم
الإعتماد على التوجيه الإلهيي ،فاإن النظام الجتماعي والس ياسي والقتصادي يضر البشرية بدل من أن يكون مفيدا لها.و
بناء على هذا ،فالإنسان غير مسؤول أمام الإله ،بل هو مسؤول أمام نفسه أو امام سلطة البشر.
ولن ليس هناك تصور الإله فى هذه النظرية ل يس تطيع أحد أن يمنع الإنسان من القمع والغدر والفساد والضطهاد
فى المجتمع ،بل عليه أن يفعل ما يشاء.والقوي يظلم على الضعفاء.وأهل الثروة يفتح أبواب القمع ،والظلم ،والفساد،
والتكبر ،وأيضا يبسطون أيديهم على أموال الفقراء و المساكين .وبما أن هذا النظام أكثر تأكيدا على المادة ،وابلتالي،
يتجاهل الجانب الروحي جذراي وتبقى الآلة .الإنسان يتطور في مجال المادية ،لكنه يفقد السعادة العقلية والروحية.
 3مانع بن حماد الجهنى ،الموسوعة الميسرة فى األديان والمذاهب المعاصرة (رياض :دارالندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع،
4102م).618 ،
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وتقام العالقات في المجتمع على أساس الهتمام ابلمادة دون الروح .يتم القضاء على الحب المتبادل ،والتسامح،
والتعاون ،والقيم الخالقية الخرى.كما يقول الش يخ المودودي4:
"فاإن الطبيعة لهذه النظرية تنتج النظام المادي و أيضا يؤثر فى العلوم والتربية والفنون والفكار .والناس
الذين يحملون هذه الفكرة يتحولون اإلى ظلمة و خونة .و أمثال هؤلء الناس يظهرون في المجتمع على
جميع المس توايت كاذبين ،خائنين و قساة القلوب .وإاذا كانت قيادة المجتمع والدولة في أيديهم ،فأنهم
يأكلون أموال الضعفاء فى دولتهم و يتعاملون ابلمم الخري في شكل القومية والإمبرايلية وتدمير الوطن".
يبدو من هذا ،عندما ل يصل الرجل اإلى حقيقة من وراءالحس يات ،تستند هذه الفكرة فى ذهنه .فيتصرف في
أموره كما يشاء لنه ل يؤمن بمبدأ الحساب و المحاكمة الخروية.

المبحث الثاني :أسلوب الحياة الشركية :أسسها وتأثيرها فى المجتمع

الصيد" و أيضا "اعتقاد تعدد الآلهة" .و في الإصطالح" أن يجعل الإنسان لله ندا
الشرك فى اللغة " ِح َبال َ ُة َّ
وشريكا" .ولذا فمن يصدق أن هناك خالقا أخر أو مساعدا لله أو مشاركا معه فى الذات والصفات و السماء فهو
مشرك .والشرك أكبر الكبائر و ليغفر الله تعالى هذا الإثم كما قال تعالى:
ل ضَ َالل ب ِعيدا 5
ُون َذَٰ ِل َك ِل َمن يَشَ ا ُء ۚ َو َمن ي ُْش ِركْ ِابلل َّ ِه فَقَدْ ضَ َّ
َ
ا َّن الل َّ َه َل ي َ ْغ ِف ُر َأن ي ُْش َركَ ِب ِه َوي َ ْغ ِف ُر َما د َ
ِ
هذه النظرية مبنية على اصول الشرك  ،وملخصهاأن نظام الكون ليس له ّراب ،بل أراباب كثيرا نحو الرواح
والمالئكة والجن والنجوم والمخلوقات والإنسان حياة وموتى والشجار والجبال والحيواانت والنهار واليل والرض
والنار والش ياء المتنوعة .واس تمرت هذه قائمة الآلهة في النخفاض والإزداد فى الدوار المختلفة .وفي هذه المم التي
يكون فيها الرب عاليا و أآلهة أخرى ينتمي اإليه و تكون بمثابة الوزير ،العامل ،والمير .والرجل ل يجد الطريق اإلى
الملك .ولذلك فاإن جميع المسائل ترتبط مع أآلهة اثنوية .ففي مثل هذه المجتمعات مفهوم الرب العالي هو غائب والملك
ينقسم كله في أرابب مختلفة.
من أثر تعاليم النبياء ،الناس كانوا معتقدين ابلله الواحد القهار وتركوا أنواع أخرى من الآلهة .ولكن اإلهية
النبياء والولياء والشهداء والصالحين ،والمجازيب ،والإقطاب ،والبدال ،والعلماء ،والمشائيخ ،و ظل اللهيين ل يزالون
في بعض الماكن .وجعل الناس هؤلء العبيد الصالحين الله  ،الذين لم تتم حياتهم اإل في نهاية عبادة وإاثبات ألوهية الله
فقط.هذا النوع من العقيدة توجد فى العصور القديمة كحضارة اببل ومصر والهند وإايران واليوانن وروما وغيرها و أيضا
فى العصور الجديدة كالبالد الإسالمية خاصة فى الهند والباكس تان والبالد المس يحيين .أن هذة الفكرة ل يوجد عليها
دليل علمي يستند اإلى اإثبات علمي .ليس ذلك فحسب ،بل هو مجرد فكرة ،وابلتالي ،فاإنه ل يمكن أبدا أن يتم التفاق
بين المشركين ،لتعزو أآلهة۔
 4ابوالعلى مودودى ،تجديد و احيائے دين (لہور :اسالمك پبلی كيشنز9111 ،م).91 ،
 5القرآن 008 :2
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أثرالمعتقدات الشركية فى المجتمع
أن هذه العقيدة الشركية تؤثر فى كثير المجالت من الحياة الإنسانية و سأذكر فى بعضها فيما يلي:
أن الناس يعتقدون فى العقيدة الشركية يكتس بون المساعدة والإس تمداد الروحانى من الولياء والصالحين
ويحبونهم كحب الله تعالى.و ينظرون اإلى الصالحين عند حوائجهم ومشاكلهم .وصدر عن هذه العقيدة قانون وشريعة
جديدة و بدعات عديدة مثل زايرة القبور ،و تقديم النذور وغيرها من النشطة المماثلة.
و فى زعهم ،الملك العالى (الله س بحانه وتعالى) بعيد عن الإنسان وكل ما يتعلق ابلحياة البشرية يتعلق بما
يلي من الموظفين ،وقد يطلق عليهم السم الآلهة ،أواتر ،أو ابن الله ،كما في بعض الدايانت الخرى أو يستر في
الس تائر من الكلمات الغوث والقطب والإبدال والولياء وأهل الله وغيرهم .
ولما كان المشركون يعبدون أآلهة كثيرة بدل من الإله واحد ،فهم يتذبذبون بين الهدى والضالل.و يتبعون
الوهام والخرافات ،والظن ول يس تعملون العقل ،بل يتبعون الظن .و بهذا السبب ل تتطور هذه المجتمعات أبدا.أن
الملحدون يتقدمون في هذا العالم على القل لكونهم يعتمدون على أنفسهم ،ولكن المشركين ل يتطورون في هذا العالم
ول يس تفيدون في الخرة.
ونذكر الن بعض أسهم الشرك التي ترتب على حياة المشركين فى هذه الدنيا فيمايلى:
Contrary to that all consequences are mentioned in terms of religion but not in terms of this
world

حرمة النكاح
" َو َل ت َن ِك ُحوا الْ ُم ْش ِر َك ِ
ات َحتَّ ٰى ي ُ ْؤ ِم َّن ۚ َو َ َل َم ٌة ُّم ْؤ ِمنَ ٌة َخي ٌْر ِ ّمن ُّم ْش ِر َك ٍة َول َ ْو َأ ْع َج َب ْت ُك ْم ۚ َو َل تُن ِك ُحوا الْ ُم ْش ِر ِك َين َحتَّ ٰى
ار ۚ ﱠ" 6
ُون الَى النَّ ِ
ي ُ ْؤ ِمنُوا ۚ َول َ َع ْب ٌد ُّم ْؤ ِم ٌن َخي ٌْر ِ ّمن ُّم ْش ِر ٍك َول َ ْو َأ ْع َج َب ُك ْم ۚ ُأول َ َٰ ِئ َك يَدْ ع َ
ِ
سبب التفرقة
الص َال َة َو َل تَ ُكونُوا ِم َن الْ ُم ْش ِر ِك َينِ .م َن ال َّ ِذ َين فَ َّرقُوا ِدينَهُ ْم َو َكانُوا ِش َيعا ۚ ُك ُّل ِح ْز ٍب ِب َما لَدَ يْهِ ْم
" ُم ِنيب َِين ال َ ْي ِه َوات َّ ُقو ُه َو َأ ِقي ُموا َّ
ِ
ف َ ِرحون" 7
ُ َ
اإهانة البشرية
الس َما ِء فَتَخ َْط ُف ُه َّ
الطي ُْر َأ ْو تَهْ ِوي ِب ِه ّ ِالر ُيح ِفي َم َك ٍان
" ُحنَ َف َاء ِلل َّ ِه غَي َْر ُم ْش ِر ِك َين ِب ِه ۚ َو َمن ي ُْش ِركْ ِابلل َّ ِه فَ َكأَن َّ َما خ ََّر ِم َن َّ
حيق"8
َس ِ ٍ
 6القرآن 440 :4
 7القرآن 04-00 :01
 8القرآن 44:00
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مركز الوهام
وب ال َّ ِذ َين َك َف ُروا ُّالرع َْب ِب َما َأ ْش َر ُكوا ِابلل َّ ِه َما ل َ ْم يُن َ ّ ِز ْل ِب ِه ُسلْ َطاان ۚ َو َمأْ َواه ُُم النَّ ُار ۚ َو ِبئْ َس َمث َْوى
" َس ُنلْ ِقي ِفي قُلُ ِ
الظا ِل ِمين َﱠ"9
َّ
ممانعة صلوة الجنازة
اس ُقون" 10
" َل ت َُص ِ ّل عَلَ ٰى َأ َح ٍد ِ ّمنْهُم َّم َ
ات َأبَدا َو َل ت َ ُق ْم عَل َ ٰى قَ ْب ِر ِه ۚ انَّهُ ْم َك َف ُروا ِابلل َّ ِه َو َر ُسو ِل ِه َو َماتُوا َو ُه ْم فَ ِ َ
ِ
ممانعة الدعا المغفرة
اب الْج ِحيم" 11
" َما َك َان ِللنَّب ِِّيي َوال َّ ِذ َين أ َمنُوا َأن ي َْس َت ْغ ِف ُروا ِللْ ُم ْش ِر ِك َين َول َ ْو َكانُوا ُأو ِلي قُ ْرب َٰيى ِمن ب َ ْع ِد َما ت َ َبي َّ َن لَهُ ْم َأنَّهُ ْم َأ ْص َح ُ َ ِ
مضيعة العمال
ك هُدَ ى الل َّ ِه يهْ ِدي ِب ِه َمن يَشَ اء ِم ْن ِعبا ِد ِه ۚ ولَو َأ ْشر ُكوا لَح ِبطَ َع ْنهُم َّما َكانُوا يعملُون ﱠ"12
" َذَٰ ِل َ
َْ َ َ
َْ َ َ
َ
َ
ُ
حرمة الجنة
ار ﱠ"13
" َمن ي ُْش ِركْ ِابلل َّ ِه فَقَدْ َح َّر َم الل َّ ُه عَل َ ْي ِه الْ َجنَّ َة َو َمأْ َوا ُه النَّ ُار ۚ َو َما ِل َّلظا ِل ِم َين ِم ْن َأ َنص ٍ
المنع عن دخول الحرم بسبب النجاسة
"اي َأيهَا ال َّ ِذين أ َمنُوا انَّما الْم ْش ِر ُكون نَج ٌس ف َ َال ي ْقربوا الْمسجِ دَ الْحرام بعدَ عَا ِمهِم َه َذا ﱠ"14
َ َ َ َْ
َ
َ ُّ
َ َ
َ َُ َ ْ
َِ ُ
ْ َٰ

المبحث الثالث :أسلوب الحياة الرهبانية :أسلوبها وإانعكاساتها فى المجتمع

الحياة الرهبانية تقوم أساسا على القول بأن هذا العالم وهذا الوجود المادي ل إالنسان هو دار العذاب أصال.
والروح كالسجن في الجسد .والغرض الحقيقي من الحياة المادية هو تنقية الروح من الرذائل الخالقية و اتصافة
ابلخالق الفاضلة .و تطهر الروح تؤدى اإلى الإتصف الخصائل الحميدة و حصول القوة .فالروح ضد النفس لن النفس
تهدى اإلى السيئات والروح تهدى اإلى الحس نات .ولتطهير النفس ضروراي أن يتعلق البشر بهذا العالم المادي على
القل ،لن هذه العالقة مع الدنيا و الش ياء المادية يسمع الإنسان عن خالقه ،وتجعل الروح غاضبة ونجسة والإنسان
يس تحق العقاب .ولذلك  ،فاإن حالة الخالص الوحيدة هي أن يترك الإنسان هذا الدنيا و يذهب اإلى الكهوف والغاابت.و
 9القرآن 050 :0
 10القرآن 62 :9
 11القرآن 000 :9
 12القرآن 66 :8
 13القرآن 24 :5
 14القرآن 46 :9
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يقطع الرغبات والشهوات عن دبره وليتم مطالبات النفس على أي حال ،لنه هو عدو أصلى لالنسان و يلقيه فى
النحراف عن العبادة .و لبد أن يعد النسان نفسه اإلى المجاهدات ،والطاعات،والرايضات ،وكثرة العبادات فى كل
حين و يجعله مطيعا و يركب عليه و يصل اإلى معرفة الله تعالى.و يخالف الإنسان النفس اإلى حد بأن يتغلب عليه
الروح .عندما يتغلب الروح على النفس  ،فاإن النفس س تحصل الخالص و الروح سيتكئ على أعلى منصب للخالص
وهذه هي أصالة وهدف الكمال لحياة النسانى.
same here language is too ambiguous to be corrected

هذه اليديولوجية تؤثر على كثير المجالت من الحياة الإنسانية كالمعتقدات والعبادات والخالق والفعال
الإنسانية .وأمثلة هذا النظام العقدى معروف بأشكال وسمات مختلفة كوحدة الوجود والتحاد والفناء والحلول، 15
واليوجا والفالطونية الجديدة والتصوف المس يحي ،والتصوف السالمى والبوذية وغيرها .ومن لوازم هذه العقيدة الخلوة
و الذهاب اإلى الكهوف ،والغاابت والصحراء .وبما أن الناس الطيبين يتفكرون عن أخرتهم و ينفصلون عن أمور الدنيا
لخالصهم.والنتيجة الساس ية لهذه الفكرة هي أن أرض الله تمتلئ ابلشرار والفاسقين و هذه الفساق والشرار ينقذون
الرض من كل أنواع الفساد.

أثرالإعتقاد الرهبانية فى المجتمع
يصير الناس محكومين ومقهورين على أيدى الظالمين والفاسقين بسبب هذه الفكرة .ويس تفيد اقوى الناس
من المجتمع بهذا العتقاد كالملك  ،والحكام و المراء .والحكومات تؤيد وتساند على توزيع هذا العتقاد ،لنهم ينفعون
من هذه الفكرة .وبهذا السبب لن يكون أتباع هذا العقيدة قادرين على القتال مع أي دين أخر والفكرة الفاسدة.
هذا العتقاد يؤثر أيضا على أخالق البشر أحياان يؤدى اإلى القول بعقيدة الكفارة بحيث يمكن العمل على
الخطيئة وحصول الجنة معا.فيكون تصور الحب التقدس .هناك أيضا عالقات مع الملوك والمراء عقب س تائرترك الدنيا
وينتشر انتشار الروحانية أيضا.
وفقا لهذا العتقاد أن العالم ليس دار العمل ،بل هو دار العذاب .و من هذه الوجهة ليس البشر خليفة الله
على وجه الرض.ويرى الإنسان بأنه لم يأت فى الدنيا للعمل ،ولكنه ألقى فى النجاسة والتي يجب أن تدار وتخلص عنها.
وبهذا السبب يهرب من المسؤوليات بدل من قبول المسؤوليات.والشريعة عنده ل معنى لها ،لنه يدور فكره حول
الوظائف ,والوراد ،والعبادات المخصوصة المعدودة المحددة .ويعتقد أن الذكار والتسبيحات المخصوصة تكتفى للنجاة
والخالص.ولذلك  ،فاإنه يأخذ في اعتباره أش ياء قليلة كالدين الكامل.
هناك نوعان من الناس الذين يشعرون ابلقلق من هذا .الطائفة الولى تجد التأمل والطقوس والشعائر و
الجلوس في الماكن الخاصة بطرق خاصة سبيال للوصول اإلى الحقيقة ,فبالتالي التخلص من هذاالدار عندهم يكون
بطرق التفكير الفلسفي بدل من اداء الفرائض والواجبات فالدين اإذانتباع اإجراءات أو أساليب معينة في الجلوس .أما
 15مانع بن حماد ،الموسوعة الميسرة فى األديان والمذاهب المعاصرة.421 ،
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الطائفة الثانية تهتم ابلدقائق الفلسفية و يراعون المسائل الفكرية البس يطة .والنتيجة هي أن كل وقت هذه الفكار
لكثرتها وللغلو فيها تدمر الفكر بنفسها.و دينهم يش به وعاء زجاجي ينكسر من سكتة دماغية بس يطة .أن المعتقدين لهذه
الفكرة أصحاب الجمود والتقليد ليعقلون ول يتفكرون عما حولهم من القضااي المرتبطة ابلحياة الوالقعيةز و ليس لديهم
القدرة على حل المشاكل الرئيس ية للحياة البشرية.وهؤلء الناس ليس لديهم القدرة على توجيه الدين والهدى.
وبسبب أسهم الرهبانية نهيى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها كما قال صلى الله عليه وسلم "اإن الله أبدلنا
ابلرهبانية الحنيفية السمحة" .وأيضا جاء فى الحديث:
جاء ثالثة رهط اإلى بيوت أزواج النبيي صلى الله عليه وسلم ،يسألون عن عبادة النبيي صلى الله عليه
وسلم ،فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها ،فقالوا :أين نحن من النبيي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر ،قال أحدهم :أما أان فاإني أصلي الليل أبدا ،وقال أخر :أان أصوم الدهر ول أفطر ،وقال
أخر :أان أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :أنتم الذين قلتم كذا
وكذا؟ أما والله اإني لخشاكم لله وأتقاكم له ،لكني أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن
رغب عن سنتي فليس مني

المبحث الرابع :أسلوب الحياة الإسالمية :أسسها ومظاهرها فى المجتمع
اإن أسلوب الحياة الإسالمية يتكون من العقائد الإسالمية وعلم العقيدة الإسالمية من أشرف العلوم وأجلها؛
َلنه العلم ابلله تعالى وأايته ،وأسمائه ،وصفاته ،وحقوقه على عباده ،وكذلك العلم ابلنبوات ،وكل ما يتعلق بأمور الخرة
من بعث وجنة وانر .ولذا كان من أعظم الواجبات الدعوية والدينية بيان التوحيد ،والعقيدة الصحيحة ،خاصة في هذا
العصر ،الذي كثر فيه الجهل ابلعتقاد الصحيح اإل من رحم الله ،ومن أعظم مظاهر ذلك أن نسعى في تحبيب هذا
العتقاد للناس من خالل الحديث عن فضائله وبيان ثمراته وأاثره وأخبار النبياء عليهم الصالة والسالم والصالحين.
والعقيدة الإسالمية هي اليمان الجازم بربوبية الّله تعالى و ُألوهيته و َأسمائه وصفاته ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله،
ِ
وإاليوم الخر ،والقدر خيره وشره ،وسائر ما ثَبت من ُأمور الغيب،وأصول الدين ،وما َأجمع عليه السلف
الصالح،والتسليم التام لّله تعالى في ا َلمر،والحكم،والطاعة،والتباع لرسوله صلى الّله عليه وعلى أآله وسلم .والعقيدة بهذا
التعريف هي العقيدة الإسالمية الصحيحة،وهي التي كان عليها الرسول – صلى الله عليه وسلم-والصحابة رضي الله عنهم
والتابعون قبل اإحداث الفرق التي ضلت وانحرفت وأضافت للعقيدة ما ليس منها.

أثر العقيدةالإسالمية فى الفرد والمجتمع
اإن الحياة الإسالمية يتكون من العقيدة ا إلسالمية و نحن نذكر أثر العقيدة الإسالمية فى المجتمع:
بينت هذه الدراسة معنى الثر والعقيدة لغة واصطالحا ،ثم أثر وثمار العقيدة الصحيحة على الفرد  ،و من
أبرزها ،حسن التوكل على الله تعالى الشجاعة والإقدام التحرر من الشهوات والش بهات ،فينال حرية اتمة وحقيقية ل
عالقة لها ابلحرايت المبتذلة عند بعض المعاصرين  ،ومن أاثرها تصحيح المفاهيم والتصورات عن الكون والحياة وهو
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أمر مهم  ،لن هذا العصر اختلطت فيه المفاهيم والتصورات  ،وحصل التردد والحيرة عند الإنسان  ،كما بينت الدراسة
فأن مفتاح العالج لكل هذه المشكالت يبدأ من العقيدة الصحيحة ثم تأتي الس باب الخرى
أول :ان هذه العقيدة تغرس في النفس التوكل على الله والعتصام به ،وهذا يريح الإنسان كثيرا في حياته ،فال يخاف
اإل الله عز وجل ،فكم من اإنسان خاف من غير الله فأصبح شريدا طريدا ،خاف من غير الله فتحولت حياته اإلى
جحيم ،يخاف من الجن ،يخاف من العين،يخاف من السحرة والمشعوذين ،فاإذا هدد بشيء من ذلك أصابه الرعب
ابلليل والنهار ،يخاف من قطع الرزاق ،يخاف مما ل يملك العباد منه شيئا!!  ،فالشك أن هذا ضعف في التوحيد
والتوكل على الله تعالى ،ول ريب أن هؤلء وغيرهم ممن عبدوا من دون الله تعالى ل يملكون من المر شيئا ،ولهذا
قال تعالى:
ون ان ُكنتم م ْؤ ِم ِنين) ﱠ 16
(ان َّ َما َذَٰ ِل ُك ُم َّ
الش ْي َط ُان يُخ َِّو ُف َأ ْو ِل َي َاء ُه فَ َال تَخَافُو ُه ْم َوخَافُ ِ
ُ ُّ َ
ِ
ِ
أما اإذا توكل العبد على الله واعتصم ابلله س بحانه وتعالى فاإنه يعيش سعيدا،لنه يوقن أن ما أصابه لم يكن
ليخطئه ،وما أخطأه لم يكن ليصيبه ،لنه يتيقن أن ا ُلمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له لم ينفعوه،
كما أنهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عليه لم يضروه أبدا  ،17تلك والله عقيدة اإذا غرست في النفوس
تحول العبد اإلى عبد لله حقا.
وبعض الناس اإن خسر تجارة أو فقد وظيفة أو قُطع له راتب أو نحو ذلك؛ ظن أن مس تقبله ومس تقبل
أولده قد تحطم وأن الحياة ستتوقف ونحو ذلك ،لن من تَعبد لغير الله تعالى و َكله الله تعالى لما تعبد اإليه وذل وأصابه
النكد .ولكن المؤمن المعتصم ابلله المتوكل عليه تعالى يعلم أن الله على كل شيء قدير ،وأن المر كله بيده والخير بيده
والرزق بيده والجل بيده ،فكل هذه المعاني تدخل في قلبه الطمأنينة والراحة والحياة الحقيقية .وكل ذلك يورث العزة
ابلله تعالى ،والشجاعة في الحق.
اثنيا ارتباط العقيدة الصحيحة ابلعلم والبصيرة ،فمن عرف التوحيد وحقيقته وعرف الشرك الذي هو نقيضه وحقق الإيمان
ابلله تعالى ،قذف الله في قلبه نورا وبصيرة في الدين والدنيا.
َأ َو َمن َك َان َم ْيتا فَأَ ْحيَ ْينَا ُه َو َج َعلْنَا ل َ ُه نُورا ي َ ْم ِشي ِب ِه ِفي النَّ ِاس َك َمن َّمثَلُ ُه ِفي ُّالظلُ َم ِ
ات لَيْ َس ِبخ َِار ٍج ِ ّمنْهَا ۚ َك َ َٰذ ِل َك ُزِي ّ َن
كا ِف ِرين ما َكانُوا يعملُون18
ِللْ َ َ َ
َْ َ َ

 16القرآن 025 :0
 17محمد بن عيسى ،الترمذي ،سنن الترمذي (مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي0095 ،هـ) ،882/2 ،رقم
الحديث.4508 :
 18القرآن 044 :8
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قال ابن جرير الطبري :رحمه الله تعالى (:فأحييناه) :فهديناه ل إالسالم فأنعش ناه ،فصار يعرف مضار نفسه
ومنافعها ويعمل في خالصها من سخط الله وعاقبته في معاداته ،فجعل اإبصاره الحق تعالى ذكرا عما نهاه عنه ومعرفته
بوحدانيته وشرائع دينه بعد جهله بذلك حياء وضياء يس تضيء به فيمشى على قصد السبيل ومنهج الطريق في الناس).19
اثلثا :ومن أاثر العقيدة ،تصحيح مفاهيم الفرد وتصوراته عن الكون والحياة ،في الدنيا وعن الحياة الخرى.فالمفاهيم
والتصورات من المور المهمة جدا في البناء والتحضر والنهضة والتقدم وهذه المفاهيم والتصورات ل تصلح ول تس تقيم
اإل ابلعلم والإيمان ،ومن خاللهما يعرف الجواب عن أس ئلة مهمة :لماذا كانت الحياة؟ ولماذا أوجدان الله تعالى؟ ولماذا
كانت الدار الخرة؟ وكيف أتعامل وأتصرف مع هذه المخلوقات وما هي أوجه العالقات والصالت بينها؟ اإلى غير ذلك
من الس ئلة التي اإذا لم يجب عنها الإنسان اإجابة صحيحة شافية أصبح في حيرة عظيمة وتردد كبير.
فالذي أضلته الش ياطين في الرض ابلشرك والكفر يظل في الرض في تيه وحيرة بين داعيين،بين داعي
الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المس تقيمة وبين داعي الش يطان والهوى ،فيظل في حيرة وتردد ،حال الكثير من الناس
اإل من رحمه الله تعالى.
ومن أعظم دلئل تلك الحيرة التي أصابت الكثير من الش باب المعاصر انغماسه في المخدرات والجنس
والشذوذ والنتحار والتخبط والضالل ومجاراة ال مم الخرى في سفاسف المور وعاداتها الباإلية ،كما أن هذه الحيرة
والتردد أصابت بعض المفكرين الذين امتلت قلوبهم ابلفلسفة بدل عن العقيدة الصحيحة والإيمان.
رابعا:العقيدة الصحيحة تجعل العبد متحررا من عبودية النفس والهوى والش يطان والدنيا ،وتجعله عبدا خالصالله تبارك
وتعالى ،وهذه هي الحرية الحقيقية ،فالحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله تعالى ،وبضدها تتميز الش ياء.فبعض الناس تعلق
قلبه بغير الله،
خامسا :من أاثر العقيدة الصحيحة على الفرد:أنها تسهل عليه فعل الخيرات وترك المنكرات،فالمخلص في توحيده تخف
عليه الطاعات لما يرجوه من الثواب،ويهون عليه ترك المنكرات،وما تهواه نفسه من المعاصي،لما يخشى من سخط الله
وإاليم عقاب.
سادسا :الحزم والجد في المور :فاإن صاحب العقيدة جاد حازم،لنه عرف هدفه،وعرف لماذا خُلق،وما المطلوب
منه،وهو توحيد الله والدعوة اإليه ،والعمل الصالح،فلذلك حرص على عمره،فاس تغل كل يوم وشهر،بل اس تغل كل ساعة
في عمره،فال يفوت فرصة للعمل الصالح اإل واس تغلها،ول يفوت شيئا فيه رجاء لثواب الله اإل وحرص عليه،ول يرى موقع
اإث ٍم اإل وابتعد عنه خوفا من العقاب،لنه يعلم أن من أسس التوحيد الإيمان ابلبعث والجزاء على العمال.
سابعا :العتقاد الصحيح به تقبل العمال الصالحة عند الله تعالى ،وبضده ترد،ومما يدل على هذا قوله تعالى:
ك ِلمن يَشَ اء ۚ و َمن ي ُْش ِركْ ِابلل َّ ِه فَقَ ِد افْتَرى اثْما َع ِظيما" 20
"ا َّن الل َّ َه َل ي َ ْغ ِف ُر َأن ي ُْش َركَ ِب ِه َوي َ ْغ ِف ُر َما د َ
ُون َذَٰ ِل َ َ
ُ َ
َٰ ِ
ِ
 19أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن (بيروت :دار الفكر ٣١٣١ ،ه).69/04 ،
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األسس الفلسفية ألسلوب الحياة اإلسالمية وغير اإلسالمية وأثرها فى المجتمع (دراسة مقارنة)

النتائج
من خالل الدراسة والمقارنة بين أسلوبيي الحياة الإسالمية والغير الإسالمية نتوصل اإلى أن أسلوب الحياة
الإلحادية ينشر القمع والغدر والفساد والضطهاد فى المجتمع .ويظلم القوي على الضعفاء .وأهل الثروة يفتح أبواب القمع،
والظلم ،والفساد ،والتكبر وأيضا يبسطون أيديهم على أموال الفقراء و المساكين .وبما أن هذا النظام أكثر تأكيدا على
المادة ،وابلتالي ،يتجاهل الجانب الروحي جذراي وتبقى الآلة .الإنسان يتطور في مجال المادة ،لكنه يفقد السعادة العقلية
والروحية .وتقام العالقات في المجتمع على أساس الهتمام المادي دون الروحي ويتم القضاء على الحب المتبادل،
والتسامح ،والتعاون ،والقيم الخالقية الخرى.وكذلك من مظاهر أسلوب الحياة الشركية ،بأن الناس يعتقدون فى كثرة
الإله و يكتس بون المساعدة والإس تمداد الروحانى من الولياء والصالحين ويحبونهم كحب الله تعالى.وينظرون اإلى
الصالحين عند حوائجهم ومشاكلهم .ولما كان المشركون يعبدون أآلهة كثيرة بدل من اإله واحد  ،فهم يتذبذبون بين الهدى
والضالل.و يتبعون الوهام والخرافات ،والظن ول يس تعملون العقل بل يتبعون الظن .و بهذا السبب ل تتطور هذه
المجتمعات أبدا .وكذلك تظهر نتائج الرهبانية بأن عامة الناس يصبحون مثل العبيدفي أيدى الظالمين والفاسقين بسب
تخلفهم عن العمل .ويس تفيد أقوى الناس من المجتمع بهذا العتقاد كالملك  ،والحكام و المراء .والحكومات أيضا
تحرص على توزيع هذا العتقاد لنه هذه الفكرة تخدمهم .وبهذا السبب لن يكون أتباع هذا العقيدة قادرين على القتال
مع أي دين أخر والفكرة الفاسدة .وفقا لهذا العتقاد يهرب الإنسان من المسؤوليات بدل من قبول المسؤوليات.والشريعة
عنده ل معنى لها ،لنه يدور فكره حول الوظائف ,والوراد ،والعبادات المخصوصة المعدودة المحددة .ويعتقد أن
الذكار والتسبيحات المخصوصة تكتفى للنجاة والخالص .وأما أسلوب الحياة الإسالمية تغرس في النفس التوكل على
الله والعتصام به ،وهذا يريح الإنسان كثيرا في حياته ،فال يخاف اإل الله عز وجل ،فكم من اإنسان خاف من غير الله
فأصبح شريدا طريدا ،خاف من غير الله .اإذا توكل العبد على الله واعتصم ابلله س بحانه وتعالى فاإنه يعيش سعيدا،لنه
يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه.ومن أاثر العقيدة الصحيحة على الفردأنها تسهل عليه فعل الخيرات وترك
المنكرات،فالمخلص في توحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من الثواب،ويهون عليه ترك المنكرات،وما تهواه نفسه
من المعاصي،لما يخشى من سخط الله وإاليم عقاب.

التوصيات

يقدّم الباحث بعض التوصيات فى ضوء البحث فيما يلي:
 ل بد أن يقوم علماء الإسالم ببيان أسس العقائد الغير الإسالمية ابإظهار تناقضها وأاثرها فى المجتمع.
 على العلماء بيان أسرار العقيدة الإسالمية وأاثرها الإيجابية النافعة فى المجتمع.
 ومن الواجب أن تقدم الحكومة فى نشر وتثبيت العقيدة الإسالمية فى المجتمع الإسالمية.و ذلك لن العقيدة
نبراس للعمل و تعود أاثر العقيدة على الحياة الفردية والغجتماعية معا.
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