ما ھو اإلسالم من القرآن؟
ما ھو تعريف ﷲ سبحانه وتعالى للمسلمين في القرآن؟
َو َجا ِھدُوا فِي ﱠ
ج ﱢملﱠةَ أَبِي ُك ْم
ﷲِ َح ﱠ
ق ِج َھا ِد ِه ھ َُو ْ
اجتَبَا ُك ْم َو َما َج َع َل َعلَ ْي ُك ْم فِي الد ِ
ﱢين ِمنْ َح َر ٍ
ش َھ َداء
ش ِھي ًدا َعلَ ْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُ
سو ُل َ
مين ِمن قَ ْب ُل َوفِي َھ َذا لِيَ ُك َ
سلِ َ
س ﱠما ُك ُم ا ْل ُم ْ
ون ال ﱠر ُ
إِ ْب َرا ِھي َم ھ َُو َ
َص ُموا بِ ﱠ
ا<ِ ھ َُو َم ْو َال ُك ْم فَنِ ْع َم ا ْل َم ْولَى َونِ ْع َم
س فَأَقِي ُموا ال ﱠ
ص َالةَ َوآتُوا ال ﱠز َكاةَ َوا ْعت ِ
َعلَى النﱠا ِ
صي ُر ]الحج[78-
النﱠ ِ
من الناحية اللغوية أسماء العلم ال تترجم .ولذلك وردت أسماء أعجمية كثيرة في القرآن مثل
إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود ويوسف وموسى وھارون دون أن تترجم إلى
العربية .و نجد أن اإلسم يتشابه في اللغة العبرية واليونانية والالتينية والعربية مع بعض
االختالف في النطق .مثال في اآلية السابقة إسم العلم األعجمي إبراھيم لم يترجم من اللغة
األعجمية القديمة التي كان يتكلم بھا قوم إبراھيم إلى اللغة العربية.
لغويا ومنطقيا أسماء العلم ال تترجم ألنھا مجرد عالمة ملصقة على ما تسميه وال تدل على
حقيقته .مثال ممكن شخص إسمه أمين يكون حرامي .وممكن رجل إسمه مسلم يكون غير
مسلم .وممكن شخص إسمه جمال يكون قبيح .لذلك وجب التفريق بين أسماء العلم من ناحية
واألسماء الحقيقية التي تربط المعنى بحقيقة ما تسميه من ناحية أخرى .لذلك نجد أسماء علم
مثل حسني مبارك أو جورج بوش ال تترجم وال تدل على حقيقة المسمى بھذه األسماء .ھي
مجرد أسماء أسماھم بھا أباؤھم وال عالقة لھا بحقيقة ھؤالء األشخاص.
من ناحية أخرى نجد أن لفظ المسلمين ترجمه ﷲ من لغة قوم إبراھيم إلى العربية لغة قوم
الرسول .إذا لفظ المسلمين ليس مجرد إسم علم ولكنه وصف حقيقي لطبيعة ھذه الجماعة من
الناس .كلمة إسالم ھي مصدر على وزن إفعال مثل إصالح أو إنجاح وھي تدل على إفعال
إسم المصدر الذي على وزن "فَعال" .و لذلك اإلصالح إفعال الصالح واإلنجاح إفعال النجاح
واإلسالم إفعال ال َسالم .كلمة ال ُمسلِمين على وزن " ُمف ِعلين" وھم ال ُمف ِعلين للسالم مثل أن
فسدين ھم ال ُمف ِعلين
نجحين ھم ال ُمف ِعلين للنجاح وال ُم ِ
ال ُمصلِحين ھم ال ُمف ِعلين للصالح وال ُم ِ
للفساد.
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فَ َع َل
فَ َس َد
صلَ َح
َ
َسلَ َم

فَعال
فَساد
صالح
َ
َسالم

ُم ْف ِعل
ُم ْف ِسد
ُمصْ لِح
ُم ْسلِم

أَ ْف َعل
أ ْف َسد
أَصْ لَح
أَ ْسلَم

إ ْفعال
إ ْفساد
إصْ الح
إ ْسالم

"إسالم" على وزن "إفعال" تعني إفعال السالم .وكل الناس بالفطرة تعلم معنى إفعال السالم
و الھدف منه.
الدين عند ﷲ اإلسالم ،معناه أن الفرض الذي ندين به  hھو إفعال السالم .وبـإفعال السالم
نصون األمانة التي اختصنا ﷲ بھا وھي خالفة األرض  -أي قيادة األرض:
سفِ ُك
س ُد فِي َھا َويَ ْ
ض َخلِيفَةً قَالُو ْا أَت َْج َع ُل فِي َھا َمن يُ ْف ِ
َوإِ ْذ قَا َل َر ﱡب َك لِ ْل َمالَئِ َك ِة إِنﱢي َجا ِع ٌل فِي األَ ْر ِ
ون ]البقرة[30-
ﱢس لَكَ قَا َل إِنﱢي أَ ْعلَ ُم َما الَ تَ ْعلَ ُم َ
سبﱢ ُح بِ َح ْم ِدكَ َونُقَد ُ
ال ﱢد َماء َونَ ْحنُ نُ َ
والجميع بالفطرة يعلم أن إفعال السالم ھو عكس إرتكاب جريمة اإلفساد في األرض وسفك
الدماء.
س َماء َھؤُالء إِن ُكنتُ ْم
ض ُھ ْم َعلَى ا ْل َمالَئِ َك ِة فَقَا َل أَنبِئُونِي بِأ َ ْ
َو َعلﱠ َم آ َد َم األَ ْ
س َماء ُكلﱠ َھا ثُ ﱠم َع َر َ
ين
صا ِدقِ َ
َ
س ْب َحانَكَ الَ ِع ْل َم لَنَا إِالﱠ َما َعلﱠ ْمتَنَا إِنﱠكَ أَنتَ ا ْل َعلِي ُم ا ْل َح ِكي ُم
قَالُو ْا ُ
ت
س َمآئِ ِھ ْم فَلَ ﱠما أَنبَأ َ ُھ ْم بِأ َ ْ
قَا َل يَا آ َد ُم أَنبِ ْئ ُھم بِأ َ ْ
ب ال ﱠ
س َمآئِ ِھ ْم قَا َل أَلَ ْم أَقُل لﱠ ُك ْم إِنﱢي أَ ْعلَ ُم َغ ْي َ
اوا ِ
س َم َ
ون ]البقرة[33-31-
ُون َو َما ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُم َ
ض َوأَ ْعلَ ُم َما تُ ْبد َ
َواألَ ْر ِ
ﷲ سبحانه وتعالى علمنا األسماء الحقيقية ولذلك نعرفھا جميعا بالفطرة وذلك ھو الذي يعيننا
في مھمتنا و حمل األمانة .على سبيل المثال جميع البشر على اختالف نشأتھم ومجتمعھم
يعرفون مفھوم السالم ويعلمون بالفطرة أنه شيء جيد وأن إفعال السالم )أي اإلسالم( فعل
حسن .و ھو إسم حق أي مفھوم إنساني علمه ﷲ لكل الناس ويظھر فطريا في كل الحضارات
حتى التي لم يكن عندھا اتصال ببعض .واإلسالم ليس فكرة جديدة ولكنه مفھوم معروف عند
أھل الكتاب وذكر كثيرا في كتبھم .على سبيل المثال:
سلِمون] .يعقوب [3:18
سالَ ٍم ا ْل ُم ْ
َوا ْلبِ ﱡر ھ َُو ثَ َم َر ةُ َما يَ ْز َر ُعهُ فِي َ
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بھذا المفھوم تعالوا نتدبر مرة أخرى اآلية  78من الحج:
َو َجا ِھدُوا فِي ﱠ
ج ﱢملﱠةَ أَبِي ُك ْم
ﷲِ َح ﱠ
ق ِج َھا ِد ِه ھ َُو ْ
اجتَبَا ُك ْم َو َما َج َع َل َعلَ ْي ُك ْم فِي الد ِ
ﱢين ِمنْ َح َر ٍ
ش َھ َداء
ش ِھي ًدا َعلَ ْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُ
سو ُل َ
مين ِمن قَ ْب ُل َوفِي َھ َذا لِيَ ُك َ
سلِ َ
س ﱠما ُك ُم ا ْل ُم ْ
ون ال ﱠر ُ
إِ ْب َرا ِھي َم ھ َُو َ
َص ُموا بِ ﱠ
ا<ِ ھ َُو َم ْو َال ُك ْم فَنِ ْع َم ا ْل َم ْولَى َونِ ْع َم
س فَأَقِي ُموا ال ﱠ
ص َالةَ َوآتُوا ال ﱠز َكاةَ َوا ْعت ِ
َعلَى النﱠا ِ
صي ُر ]الحج[78-
النﱠ ِ
اآلية الكريمة تتحدث عن سببين لتسميتنا بالمسلمين :أوال ليكون الرسول شھيدا علينا وثانيا
لكي نكون شھداء على الناس .وبطبيعة الحال الشاھد وظيفته وواجبه األساسي ھو أن يشھد
الحق في حالة حدوث خالف .إذا السؤال الذي يطرح نفسه ھو ما ھي القضية التي فيھا
اختالف؟
القضية موﺿع الخالف مذكورة في أول اآلية الكريمة .حين يقول ﷲ "جاھدوا في ﷲ حق
جھاده" فھذا يعني بالضرورة أن ھناك جھاد حق و جھاد باطل .إذا القضية ھي الخالف بين
الجھاد الحق والجھاد الباطل .و بالتالي ﷲ سبحانه وتعالى سمانا المسلمين في رسالته التي
يبـلغھا رسوله لكي يحسم تلك القضية .حيث أن الرسول من خالل الرسالة يشھد أن إسمنا
المسلمين وبذلك سوف يكون شھيدا علينا ونكون شھداء على الناس فيما يتعلق بالجھاد
الحقيقي في مقابل الجھاد الباطل .بالتالي ال يمكن أن نفسد في األرض ونسفك الدماء وندعي
أننا نفعل ذلك للجھاد في سبيل ﷲ .في ھذه الحالة إسمنا ك ُمسلِمين يعني ُمف ِعلين للسالم يدحض
أي تبرير للفساد في األرض وسفك الدماء بحجة الجھاد في سبيل ﷲ .وفھمنا الصحيح لمعنى
إسم المسلمين يجعلنا أيضا شھداء على كل من يفسد في األرض ويسفك الدماء بحجة الجھاد
في سبيل ﷲ.
منذ بدء التاريخ وحتى يومنا ھذا كثير من الدماء تستحل وتسفك والجرائم ترتكب والحروب
تشتعل بحجة الجھاد في سبيل ﷲ .كل ھذا يتنافى مع الھدف األساسي الذي جعلنا ﷲ من أجله
خلفاء في األرض .واسمنا ك ُمسلِمين أو ُمف ِعلين للسالم ھو البوصلة التي نستطيع أن نقرأھا بما
علمنا ﷲ من األسماء الفطرية وترشدنا إلى الجھاد في ﷲ حق جھاده.

سالم
الجھاد الحق ← إ ْفعال السالم ← اإل ْ
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إفعال السالم أي اإلسالم ليس مجرد إسم علم ندونه على البطاقة ولكن ھو مھمة يجب علينا
تنفيذھا لكي نؤدي أمانة الخالفة في األرض.
ﱢين َحنِيفًا فِ ْ
ﷲِ الﱠتِي فَ َ
ق ﱠ
ط َرةَ ﱠ
ﷲِ َذلِكَ الدﱢينُ ا ْلقَيﱢ ُم
ط َر النﱠ َ
فَأَقِ ْم َو ْج َھكَ لِلد ِ
اس َعلَ ْي َھا َال تَ ْب ِدي َل لِ َخ ْل ِ
ون ]الروم[30-
س َال يَ ْعلَ ُم َ
َولَ ِكنﱠ أَ ْكثَ َر النﱠا ِ
والمجرم الذي يفسد في األرض بـعمله وقوله الذي ال ينشر السالم بين الناس ھو عكس ال ُمسلِم
ال ُمف ِعل للسالم:
ين ]القلم[35-
ين َكا ْل ُم ْج ِر ِم َ
سلِ ِم َ
أَفَنَ ْج َع ُل ا ْل ُم ْ
اإلسالم ليس مجرد إسم علم يدون في شھادة الميالد أو البطاقة .وھو ليس كما يظن البعض
مجرد طقوس يقوم بھا الناس بينما في نفس الوقت يحلون اإلفساد في األرض وسفك الدماء
بإسم الدين .اإلسالم ھو إفعال السالم وبالتالي كل ُمف ِعل للسالم ھو ُمسلِم .ومن جھة مقابلة من
ال ينشر السالم في األرض أو يفسد فيھا ويسفك الدماء أو يشجع ھذه الجرائم أو يسكت عنھا
فھو ليس ب ُمسلِم.
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