
 

  
  استراتیجیة الیقین الدینى 

جمال قطب   

  )١(التدین اآلمن جذور الفقھ قبل أصولھ 

، فقد أنزل هللا القرآن الذى یعرفھ كافة المسلمین وغیرھم جامعا »وبیان نبوى لھذا الوحى» «وحى إلھى«الدین 
َْحُن «نظیر محفوظا لمقومات الدین محددا ضوابط التدین، وضمن سبحانھ لھذا الكتاب خلودا ببقائھ منقطع ال َّا ن ِن إ

ُونَ  ِظ ََحاف َھُ ل َّا ل ِن ْكَر َوإ َا الذِّ ن ْ ل َزَّ ٩(» .........ن  .الحجر (

محفوظ من التحریف، ومحفوظ من الضیاع، ومحفوظ من الغموض، محفوظ من المزاحمة، محفوظ من تشكیك، 
صلى هللا علیھ وسلم(فقد أنزلھ هللا على محمد  لم یمارس قبل الوحى تالوة وال  الذى شھد لھ كل من حولھ أنھ (

ِكَ «كتابة  َِمین ی ِ ھُ ب ُّ ِِھ ِمْن ِكتَاٍب َوَال تَُخط َْبل ُو ِمْن ق وما َوَما ُكْنَت تَْتل  .العنكبوت (48) «

ھذا الوحى وبلغھ بالغا مبینا جلیا مجانیا لكل من یرید، وبقى المسلمون ) صلى هللا علیھ وسلم(وقد تلقى رسول هللا 
ایشون القرآن الكریم تحملھ ایدیھم وتحفظھ صدورھم وتعیھ قلوبھم وتنشط جوارحھم إلنجاز ما أكثر من قرنین یع

وال من أحد بعده خالل ھذین القرنین مصطلح ) صلى هللا علیھ وسلم(كلفھم بھ، ولم یسمع أحد من رسول هللا 
ما علم من الدین بالضرورة«وال مصطلح » أصول« ایة القرن الثانى وكذلك مصطلحات كثیرة نشأت قرب نھ «

الھجرى، فكیف كان المسلمون یفھمون دینھم ویلتزمون أحكامھ ویستخرجون من شجرة ھذا القرآن فقھا حلوا 
 .راشدا محببا للقلوب والنفوس ویحقق الھدوء النفسى، وینجز مصالح الدنیا ویطمئن على نعیم اآلخرة

(2) 

التى تمسك بھا أھل ھذین القرنین وھى استراتیجیة » ینىاستراتیجیة الیقین الد«نستطیع أن نستنبط بحیاد دقیق 
فھى جامعة ألنھا لم تترك قیمة أصلیة وال تابعة من قیم القرآن إال استوعبتھا، وھى . جامعة مانعة كافیة وشافیة

مانعة ألنھا منعت زحف القواعد على القمة كما حالت دون مزاحمة األطراف للقلب وأقول شافیة ألنھا وھبت 
ھدوءا واستقرارا، كما منحت العقل رشدا ووقارا، وھى كافیة فالمسلم بصفة عامة ــ ال یحتاج فى تدینھ  النفس

 لغیر الوحى اإللھى الخالص مصحوبا بمعاییر فطریة صحیحة یقیس علیھا شعائره وأعمالھ ومنھجھ وأخالقھ
 

 وتمثلت استراتیجیة الیقین الدینى فى مقومات ثالثة: 
 ى لتحقیقھا وتفعیل اعتناقھاغایة علیا یجب السع 
  للوصول لھذه الغایة) طریق وطریقة(وجھة عامة 
 مقاصد دالة على سالمة الطریق وصحة الطریقة 

(3) 

َْعبُُدونِ «أما الغایة العلیا فقد نص علیھا القرآن الكریم  ِی ِالَّ ل ْنَس إ َْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ الذاریات فھى توحید ) ٥٦(» ...َوَما َخل
ا فعلیا ینتج آثاره التى تحقق الخیر، فتوحید هللا ربا وإلھا واحدا ال شریك لھ یقتضى اإلیمان بأنهللا توحید : 

وإلى یوم البعث) صلى هللا علیھ وسلم(وحدانیة هللا تفرض وحدة الدین الذى ارتضاه لعباده منذ آدم   
 .وحدانیة هللا تفرض وحدة الكون المملوك لھ سبحانھ والمطلوب إعماره وتنمیتھ

فجمیعھم إخوة) بنى آدم(وحدانیة هللا تفرض وحدة النوع المكلف  . 



 وحدانیة هللا تفرض وحدة الخیر العام والمعروف المطلق فال تعارض فى الخیر وال تضاد بین معروف وآخر
  

لھ الواحد وعلى ذلك فھم المسلمون األوائل أن اإلیمان بوحدانیة هللا والنطق بھا ھو إعالن عن قناعة المسلم بأن اإل
یملك كونا واحدا ال یجوز اإلفساد فیھ كما أنھ جل جاللھ قد اتخذ دینا واحدا ال نفرق بین أحد من رسلھ، كذلك فإن 

هللا قد كرم النوع اإلنسانى واستخلفھ فى األرض إلعمارھا والطاعة فالموحدون یقرون مع إیمانھم با بوحدة دینھ 
ون المسكون فى السالم واآلمنواتحاد رسلھ وكرامة اإلنسان وحق الك . 

(4) 

  

وأعنى بھا وجھة المتدین المؤمن أى طریقھ الوحید للوصول إلى الغایة وأسلوبھ ) الطریق والطریقة(أما الوجھة 
تكریم اإلنسان وتحریره من االستعباد أو الخوف أو «فى السیر فى ھذا الطریق فالطریق الذى حدده القرآن ھو 

َرِّ َواْلَبْحرِ وَ «التبعیة قال تعالى  َدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِى اْلب َ ِى آ َن ْمنَا ب َْد َكرَّ َق األسراء) ٧٠(» ...ل  

َةً «وكذلك  ِیف ْرِض َخل ِّى َجاِعٌل فِى اْألَ ِن َدمَ «البقرة، ) ٣٠(» إ َ َِكِة اْسُجُدوا ِآل ِْلَمَالئ ْلَنا ل ُ ِْذ ق البقرة)٣٤(» ...َوإ  

ِیھَا«یة قال تعالى أما الطریقة أو األسلوب فھو اإلعمار والتنم َُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم ف ْنَشأ َ فال یمكن » ...ھَُو أ
توحید هللا واختصاصھ بالعبادة دون الحرص على إعمار الكون وإصالح كل ما فیھ لیتناسب مع ھذا الخلیفة 

آدم وأوالده(المكرم  ). 

(5) 

أوال بأول صدق النظریة وحقیقة الغایة وسالمة الوجھة  ومن تمام االستراتیجیة أن تحتوى على معاییر یقاس بھا
حفظ النفس ــ (ولم تكن ھذه المعاییر سوى المقاصد الخمسة المشھورة لدى جمیع المدارس الفقھیة الواعیة وھى 

 .(حفظ النسل ــ حفظ المال ــ حفظ العمل ــ وحفظ الدین

نسان وال إعمار للكون إال بتأمین ھذه المقاصد وھذه المقاصد تعنى بوضوح أنھ ال توحید  وال تزكیة لإل
 .وتنمیتھا

توحید هللا وتزكیة اإلنسان وإعمار الكون وما عدا ذلك فإما أن : فقل....فإذا سألوك عن استراتیجیة التدین اإلسالمى
 یتوافق معھا وإال ال محل لھ فى الدین

 )٢(التدین اآلمن جذور الفقھ قبل أصولھ 
(1) 

كان الجذر األول للفقھ الذى أدركھ الصحابة والتابعون ھو استراتیجیة التدین التى أشرنا إلیھا فى المقالة  
السابقة، أما الجذر الثانى للفقھ تنوع التكالیف الشرعیة وتفاوت مستویات كل نوع فیما یخصھ من المسئولیة 

ستنبطوا من القرآن الكریم مركز التدین والجزاء والمصطلحات الدالة علیھ وال تتعداه إلى غیره، حیث ا
 .ومحاوره األربعة الرئیسة الشاملة لفرائض الدین

(2) 

ومركز التدین ھو األلوھیة وما یلحقھا من أسماء هللا الحسنى وإرادتھ وأفعالھ واختصاص هللا بعلم الغیب وھذا  
مركز التدین وھى وحدھا دون غیرھا تستقل أى ما یؤمن بھ المسلم، والعقیدة ھى ) العقیدة(المركز سماه أھل العلم 

فال یطلق لفظ الكفر إال على الرافض لوحدانیة هللا واختصاصھ بعلم الغیب واختتام ) اإلیمان والكفر(بمصطلحى 
 .النبوة بمحمد صلى هللا علیھ وسلم



(3) 

والحج وھى وحول ھذا المركز أربعة محاور رئیسة أولھا محور الشعائر وھى الصالة والزكاة والصوم  
ضرورات الزمة لمن رضى اإلسالم دینا، وفاعل ھذه الشعائر مؤمن طائع؛وتارك ھذه الشعائر مؤمن عاٍص، 

وأكثر الفقھاء على ) بالعقیدة(ونظرا ألن الشعائر ھى قربات  سبحانھ، فإن بعض الفقھاء یلحقھا بمركز التدین 
لك فقد نجد مؤمنا با ورسولھ ینقص إیمانھ بمقدار وعلى ذ) الطاعة والمعصیة(إفرادھا واختصاصھا بمصطلحى 

تركھ لھذه الشعائر ویزداد إیمانھ بقدر مواظبتھ علیھا وتمسكھ، بھا ثم یتدرج فى زیادة اإلیمان بقدر تأثیر ھذه 
 .الشعائر فى التزامھ بالمحاور األخرى للتدین

(4) 

ا وعطاًء، ثم ما بین المسلم وعائلتھ، وبین المسلم أما ثانى محاور التدین فھو معامالت اإلنسان الخاصة بھ أخذ 
ومجتمعھ، وبین المسلم وأمتھ، وبین المسلم والعالم اإلنسانى كلھ، وجمیع ھذه المعامالت قد وضع الدین لھا إطارا 

ثم وجھ الدین أتباعھ إلى أرقى أسالیب المعامالت وأحسنھا وخصص القرآن لھذا ) ال ضرر وال ضرار(عاما ھو 
فالمتجاوز ألحكام العالقات قد ارتكب اثما ویوصف فعلھ بالحرام، وال ینزع ) الحالل والحرام(مصطلحى  المحور

 .عنھ وصف اإلیمان وال یتھم بالمعصیة إال فى حالة إصراره على فعل اإلثم

(5) 

زمھ فى أداء أما ثالث محاور التدین فھو منھج العمل الذى یلتزمھ المؤمن فى حیاتھ، فإن كان المنھج الذى یلت 
، ففعلھ صواب، وإذا خالف )ص(الواجبات الشرعیة المكلف بھا مطابقا للقرآن ولما تواتر صحیحا عن رسول هللا 

صحیح المنھج القرآنى والبیان النبوى لھ ففعلھ خطأ، وھكذا فالمؤمن الذى آمن با ورسولھ وقبل تكالیف الشرع 
 .فال یسلب عنھ اإلیمان، وال یتھم بالمعصیة) الخطأ)لكنھ أخطأ طریقة التنفیذ ال یوصف فعلھ بغیر 

، ویؤكد أھل الفقھ أن فى حالة إصرار )الصواب والخطأ(وھكذا فإن مصطلحات محور العمل الشرعى ھى  
المخطئ على الخطأ رغم إعالمھ بالصواب من مصدر موثوق فإن الخطأ یتحول إلى خطیئة أى ینتقل إلى مستوى 

 .بسبب إصراره على تجاھل الصواب ولیس بسبب خطئھ ویعتبر عاصیا) المعصیة(

 (6) 

) رحمة أو غلظة(و) لین أو عنف(و (صدق أو كذب(ورابع محاور التدین وآخرھا ھو محور األخالق النفسیة من 
وسائر منظومة األخالق من عناصر، وقد أختص الفقھاء محور األخالق ) حب أو بغض(و) صبر أو ثورة(و

دون خلط بین القبح ) قبیح(فال یوصف صاحب السلوك السیئ بأكثر من وصف  (حالحسن والقب(بمصطلحى 
 .والمعصیة وال بین القبح والكفر

 (7) 

وقد فطن أھل الجیل األول الذین ھم خیر القرون إلى تنوع مجاالت التكالیف الشرعیة وأن فرائض الدین لیست  
مغایر تماما لفرائض المعامالت أو فرائض  من درجة واحدة ففرائض االعتقاد غیر فرائض العمل وكالھما

المنھج وكل ھذا مغایر لفرائض األخالق، ورغم اعتبار الدین لكل أوامر هللا أنھا فرائض فإن الفرائض لیست من 
فلم ) صلى هللا علیھ وسلم(وبھذا التنوع ضمنوا التزاما صحیحا بالقرآن، واقتداء حسنا برسول هللا . درجة واحدة

ال یكفر أحد من المسلمین (مجتمعاتھم أسالیب الجدل والمراء والتكفیر حتى أجمعوا على قول  تسمع األذن فى
وانظر إلى علماء الحدیث وكیف تعاملوا مع رواة األحادیث وما وقع فیھ من بعضھم من ) بارتكابھ ذنبا أو معصیة

غافل ــ ساه ــ : ون الراوى بقولتجاوزات فترى الفقھ الحق واألدب الرفیع وھم یرفضون الروایات الضعیفة فیصف
 .اله ــ تغیر عقلھ بل إن اإلمام مالك حینما رفض روایة أحد معاصریھ قال فى حقھ

 (ھو رجل أرجو دعوتھ وال أقبل شھادتھ)  

 فأین ھذه النزاھة والحیدة بجوار ما نعاصره اآلن؟ 



 :وھكذا فأحكام التدین كما یلى 

   

  الباطل التدین  التدین الحق  المحور/النسق
  كفر  إیمان  مركز اإلعتقاد
  المعصیة  الطاعة  محور الشعائر

  الحرام  الحالل  محورالمعامالت
  الخطأ  الصواب  محورالمنھج

  القبیح  الحسن  محور األخالق

  

 حتى ینضبط الوصف وتتمیز المصطلحات وترشد الفتوى ویزداد المسلم قناعة بما یقرأه ویسمعھ

. 

 

 

 


