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 ال إله إال اهلل منهج حياة

 ولألا سالمإلركن ا
 معين التصور االعتقادي

 املسلماجملتمع 
 اجملتمع اجلاهلي

 الذي جيب أن ترجع إليه البشرية صلألا
 شبهة أن الدين للواقع
 كون قائلها مسلماً؟"ال إله إال اهلل" لكي يـهل يكفي النطق ب

 وبعد.. وسلم.. حممد صلى اهلل عليه بعده.. والصالة والسالم على من ال نيب وحده.احلمد هلل 

 ولألسالم اإلركن ا

لقي عن . والتوحده.العبودية هلل  ومعناها . اهلل.رســـــــول  وأن حممداً . اهلل.شـــــــهادة أن ال إله إال  اإلســـــــالم لركن األول يف ا
 العبودية.يف كيفية هذه  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

بعدها من مقومات اإلميان وأركان اإلسـالم هو مقتىى  وكل ما. القاعدة.والقلب املؤمن املسـلم هو الذي تتملل ييه هذه 
 صواباً..  ياهلل عز وجل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً هلا.

 سواء.شرائع يكلها . كما تتملل يف الالتعبدية.. كما تتملل يف الشعائر التصور االعتقادي.بودية يف وتتملل قاعدة الع
قوم عليه حياة . يهي قاعدة ملنهج حياة كامل توحده.. هو اجملتمع الذي تتملل ييه العبودية هلل املســــــــــــــلم.لـذلـف ياجملتمع 

تملل يف نظامهم . كما توعباد م.. كما تتملل يف شــــــــــعائرهم وتصــــــــــورا م.األمة املســــــــــلمة مذايدها يف معتقدات األيراد 
ن . يقد ختلف اإلســــــــــالم نفســــــــــه عالوجود.. وأي جانب من هذه اجلوانب يتخلف عن وقوانينهم.اجلماعي وتشــــــــــريعا م 

 الشهادتني.. وذلف لتخلف ركنه األول وهو الوجود.
↑ 
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 عتقاديالمعني التصور ا

. هو التصـــــور الذي ينشـــــ  يف اإلدران البشـــــري من تلقيه حلقائق العقيدة من مصـــــدرها اإلســـــالمي.إن التصـــــور االعتقادي 
. وحلقيقة ييه. . وحلقيقة الكون الذي يعيشنفســــــــه.. وحلقيقة ربه.. والذي يتكيف به اإلنســــــــان يف إدراكه حلقيقة الرباين.

 تتملل ييه عبوديته . تعامله مع ربه تعامالً مجيعاً.. مث يكيف على أســاســه تعامله مع هذه احلقائق إليها.احلياة اليت ينتســب 
صوله . ومع أيراد النوع البشـري وتشـكيالته تعاماًل يستمد أوعواملها.. وتعامله مع الكون ونواميسـه ومع األحياء وحده.هلل 

. وهو هبذا يشــــــمل لتعامل.ا. حتقيقاً لعبوديته هلل وحده يف هذا ســــــلم.و من دين اهلل كما بـَلََّغَها رســــــول اهلل صــــــلى اهلل عليه 
 كله.نشاط احلياة  

↑ 
 المجتمع المسلم

. هو اجملتمع الذي يتكون من أيراد وجمموعات من الناس ال تدين بالعبودية لغد اهلل يف االعتقاد املسلم.لذلف يإن اجملتمع 
. يهي والشــــــــرائع. . وال تدين بالعبودية لغد اهلل يف النظاموالشــــــــعائر.. وال تدين بالعبودية لغد اهلل يف العبادات والتصــــــــور.

 شريف.هلل وحده بال  تنظم حيا ا كلها على أساس هذه العبودية اخلالصة
↑ 

 المجتمع الجاهلي

. وحده. . يهو كل جمتمـــــــــــــــــــــــع ال  ل  عبوديته هللاملســــــــلم.هو كل جمتمع غد اجملتمع  . يإن اجملتمع اجلاهلياملقابل.يف و 
هبذا التعريف املوضـــــوعي . و القانونية.. أويف الشـــــرائع التعبدية.. أويف الشـــــعائر االعتقادي.متمللة هذه العبودية يف التصـــــور 

 يعاًل.ت القائمة اليوم يف األرض تدخل يف إطار " اجملتمع اجلاهلي " مجيع اجملتمعا
  للحزب.ة ييها العبودي وبإقامة نظام. أصاًل.. بإحلادها يف اهلل وبإنكار وجـوده الشيوعية.تدخل ييه اجملتمعات 
  تـدخـل ييـه بتصــــــــــــــورها  -وهي مـا تزال قـائمـة يف اهلنـد واليـابـان والفلبني وأيريقيـة  -وتـدخـل ييـه اجملتمعـات الو نيـة

.  لوهيتها.ب. وبتقدمي الشـــــــــــعائر التعبدية لشـــــــــــع ادهلة واملعبودات اليت تعتقد اهلل.على ت ليه غد االعتقادي القائم 
 وشريعته.وتدخل ييه بإقامة أنظمة وشرائع املرجع ييها لغد اهلل 
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  بتصــــــــــــــورها اجملتمعـات.. تـدخـل ييـه هـذه مجيعـاً.وتـدخـل ييـه اجملتمعـات اليهوديـة والنصــــــــــــــرانيـة يف أرجـاء األرض .
اء باأللوهية بل جيعل له شـــركاء يف صـــورة من صـــور الشـــرن ســـو  -ســـبحانه  -ادي احملرَّف الذي ال يفرد اهلل االعتق

ية ييه كذلف بشـــــــــعائرها التعبدية ومراهها وطقوســـــــــها املنبلقة من التصـــــــــورات االعتقاد بالتلليث وتدخلبالبنوة أو 
 الىالة.املنحرية 

  ال تدين  ا".. أل تلف اجملتمعات التـــــــي تزعم لنفسهـــــــا أ ا "مسلمة .اجلاهلـــــــي.وأخيــــــراً يدخل يـــــــي إطار اجملتمـــــــع
شــرائعها وقيمها . يتتلقى من هذه احلاكمية نظامها و اهلل.. يتدين ماكمية غد حيا ا.بالعبودية هلل وحده يف نظام 

ود والنصــــارى اليهقد وصــــف  -ســــبحانه  -. وكما أنه تقريباً.. وكل مقومات حيا ا وتقاليدها.وموازينها وعادا ا 
ن جعلوا أ من قبــل بــالشــــــــــــــرن والكفر واحليــدة عن عبــادة اهلل وحــده واختــاذ األحبــار والرهبــان أربــابــاً من دونــه جملرد

لألحبـار والرهبـان مـا جيعلـه الـذين يقولون عن أنفســــــــــــــهم أ م " مســــــــــــــلمون " يهـذه كتلف خرو  من العبودية هلل 
 اهلل.ن ال إله إال . ومن شهادة أاهلل.. يهي خرو  من دين وحده.

↑ 

 الذي يجب أن ترجع إليه البشرية صلألا
يعلم ما ُيصــــــل   . ألن اهلل تعاىلللحياة.إن األصــــــل الذي جيب أن ترجع إليه احلياة البشــــــرية نملتها هو دين اهلل ومنه ه 

علم إال . وتقوم على علم البشــــر الذين ت يؤتوا من الوتنحرف.. أما واقع البشــــر ونظريا م ومذاهبهم يهي تفســــد البشــــر.
 ذلف.ك. وأصول االجتهاد واالستنباط حمددة ومعروية  مائعاً.. ومنه ه للحياة ليس غامىاً.. إن دين اهلل ليس قلياًل.

السلطات  . وأن يكون مصدرمعلنة.. إال أن تكون احلاكمية العليا هلل اهلل.هذا شـرع  يشـرعه يليس ألحد أن يقول لشـرع 
 البشر.وال لسلطة وال ألحد من  )احلزب(وال  )الشعب(هو اهلل سبحانه ال 

↑ 
 شبهة أن الدين للواقع

ع أيا  . يالدين ال يواجه الواقللواقع.. نعم إن هذا الدين كذلف.ن كلمة " الدين للواقع " يسـاء يهمها ويساء استخدامها  إ
. يلغي.غي منــه مــا . ويليقر.. ييقر منــه مــا مبيزانــه.. إمنــا يواجــه الواقع ليزنــه منــه.كــان ليوايق عليــه ويبحــث لــه عن ســــــــــــــنــد 

مصلحتهم يف  . يإذا بدا للبشر ذات يوم أناهلل.. يمصـلحة البشـر متىـمنة يف شرع يرتىـيه.وينشـ  واقعاً غده إن كان ال 
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يما يراه . يما يدعي أحد أن املصلحة يكايرون.  انياً . وهم وامهون. أواًل هم  البشر . يإن هؤالء هلم.خمالفة ما شرع اهلل 
 اهلل.. مث يبقى حلظة واحدة على دين اهلل.هو خمالفاً لشرع 

↑ 
 طق بـ "ال إله إال اهلل" لكي يكون قائلها مسلمًا؟هل يكفي الن

. وأنه قول .اهلل(حممٌد رســــــــــول  اهلل،إله إال  التوحيد  )ال. ال يتحقق يف حياة الفرد أو اجملتمع إال بشــــــــــهادة اإلســــــــــالم.إن 
ن رســــــول اهلل يهو التلقي ع اللاين . أما اجلزء شــــــريف.يتملل يف عبادة اهلل وحده بال  الشــــــهادة . ياجلزء األول من وعمل.

 عاً.م. ي ركان اإلسالم كلها تقوم على هذه الشهادة نزئيها العبادة.صلى اهلل عليه وسلم يف كيفية هذه 
. مث احلالل واحلرام ج.واحلياإلميان مبالئكة اهلل وكتبه ورسله واليوم ادخر والقدر خده وشره وكذلف الصالة والزكاة والصيام 

كون املرجع . وبشــــرط أن يوحده.. إمنا تقوم على قاعدة الطاعة هلل كلها.شــــريعات والتوجيهات اإلســــالمية  واملعامالت والت
 العاملني.. هو ما بلغه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن رب كلها.يف هذه الطاعة  

بد خاضع لشرع . ياملسلم عي .الصح. دون أن يدرن معناها ومدلوهلا بالشهادتني.وهنا يال قيمة ملن يقول بلسانه وينطق 
إىل  . وكلما هم ب مر ذهبوامللكوت.. ال لشـــــــــيء ســـــــــوى أنه من عند اهلل مالف امللف تفصـــــــــيالته.اهلل ونظامه أياً كانت 

 يف ســـــــــعادة . مث يعمل مبا يقىـــــــــى به اهللعليه.. ليعلم أمر اهلل ييما عزم الكرمي.منهج اهلل من خالل كتابه وهدي رســـــــــوله 
 وطم نينة.
اصـــــة وال . لذلف يســـــعى لتطبيقه يف حياته العامة واخلباجلنة.لم على يقني أن اإلســـــالم هو الطريق إىل ادخرة للفوز واملســـــ

. قاعدة اهلل(.ل . حممد رســــو اهلل.إله إال  )ال. تصــــب  شــــهادة الوضــــوح.. وهبذه البســــاطة وهذا اجملتمع. بدياًل يفيرضــــى به 
ومن أجل ذلف يإن القرآن الكرمي نزل على قلب رســـول اهلل صـــلى اهلل عليه  .املســـلمة.ملنهج شـــامل تقوم عليه حياة األمة 

لف الدولة . ولديب به ضمائر وأخالق وعقول أيراد تاملسلمة.. ولينظم به شئون تلف الدولة مسلمة.به دولة  وسلم  ليقيم
 حياة.هج إله إال اهلل من ال حقاً . حوهلا.الدولة املسلمة مع سائر الدول من . مث حيدد به روابط وعالقات تلف املسلمة.

 

 

 


