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  ما ھو اس�م من القرآن؟
  

  ما ھو تعريف هللا سبحانه وتعالى للمسلمين في القرآن؟ 

  

لَّةَ أَبِيُكْم َوَجاِھُدوا فِ  يِن ِمْن َحَرجٍ مِّ ِ َحقَّ ِجَھاِدِه ُھَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ ي هللاَّ
ُسوُل َشِھيًدا َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشَھَداء  اُكُم اْلُمْسلِميَن ِمن قَْبُل َوفِي َھَذا لِيَُكوَن الرَّ إِْبَراِھيَم ُھَو َسمَّ

ِ ُھَو َمْوَ;ُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم َعلَى النَّاِس  َكاةَ َواْعتَِصُموا بِا>َّ Aَةَ َوآتُوا الزَّ فَأَقِيُموا الصَّ
  ]78-الحج [النَِّصيرُ 

  

القرآن مثل  في أسماء أعجمية كثيرةوردت ولذلك . الناحية اللغوية أسماء العلم # تترجم من
إلى دون أن تترجم ويوسف وموسى وھارون إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود 

 اللغة العبرية واليونانية وال<تينية والعربية مع بعض و نجد أن ا:سم يتشابه في. العربية

اللغة  يترجم من اDية السابقة إسم العلم اCعجمي إبراھيم لم مث< في. النطق خت<ف فيا#
  . لى اللغة العربيةاCعجمية القديمة التي كان يتكلم بھا قوم إبراھيم إ

  

لغويا ومنطقيا أسماء العلم # تترجم Cنھا مجرد ع<مة ملصقة على ما تسميه و# تدل على 
 وممكن رجل إسمه مسلم يكون غير. مث< ممكن شخص إسمه أمين يكون حرامي. حقيقته

من ناحية أسماء العلم التفريق بين لذلك وجب .  وممكن شخص إسمه جمال يكون قبيح. مسلم
أسماء علم نجد لذلك .   من ناحية أخرىما تسميه اCسماء الحقيقية التي تربط المعنى بحقيقةو

 ھي. مثل حسني مبارك أو جورج بوش # تترجم و# تدل على حقيقة المسمى بھذه اCسماء

  . ھم و# ع<قة لھا بحقيقة ھؤ#ء اCشخاصؤمجرد أسماء أسماھم بھا أبا

  

المسلمين ترجمه هللا من لغة قوم إبراھيم إلى العربية لغة قوم ناحية أخرى نجد أن لفظ  من
 إسم علم ولكنه وصف حقيقي لطبيعة ھذه الجماعة من المسلمين ليس مجردلفظ إذا . الرسول

 كلمة إس<م ھي مصدر على وزن إفعال مثل إص<ح أو إنجاح وھي تدل على إفعال .الناس
 ا:ص<ح إفعال الص<ح وا:نجاح إفعال النجاحو لذلك ". عالفَ "إسم المصدر الذي على وزن 

لين للس<م مثل أن فعِ وھم المُ " لينفعِ مُ "مين على وزن سلِ  كلمة المُ .<ما:س<م إفعال السَ و
لين فعِ دين ھم المُ فسِ  والمُ لين للنجاحفعِ حين ھم المُ نجِ المُ  ولين للص<حفعِ حين ھم المُ صلِ المُ 

  .للفساد
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  إْفعال   لعَ فْ أَ    ُمْفِعل  الفَع  لَ عَ فَ 

  سادإفْ   دسَ أفْ   د سِ فْ مُ   سادفَ   دَ سَ فَ 

  <حإصْ   حلَ صْ أَ   ح لِ صْ مُ   <حصَ   حَ لَ صَ 

  <مإسْ   ملَ سْ أَ   ملِ سْ مُ   <مسَ   مَ لَ سَ 
  

معنى إفعال الس<م  وكل الناس بالفطرة تعلم. إفعال الس<م تعني" إفعال"على وزن " إس<م"
  .و الھدف منه

  

 وبـإفعال الس<م . الفرض الذي ندين به h ھو إفعال الس<من أاه، معنالدين عند هللا ا:س<م
Cرض تخامانة التي نصون اCرض-صنا هللا بھا وھي خ<فة اCأي قيادة ا :  

  

ُك َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمAَئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اJَْرِض َخلِيفَةً قَالُوْا أَتَْجَعُل فِيَھا َمن يُْفِسُد فِيَھا َويَْسفِ 
ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما ;َ تَْعلَُمونَ  َماء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدِّ   ]30-البقرة [الدِّ

  

اCرض وسفك   ا:فساد في إرتكاب جريمةوالجميع بالفطرة يعلم أن إفعال الس<م ھو عكس
  .الدماء

  

 َعلَى اْلَمAَئَِكِة فَقَاَل أَنبِئُونِي بِأَْسَماء َھُؤ;ء إِن ُكنتُْم َوَعلََّم آَدَم اJَْسَماء ُكلََّھا ثُمَّ َعَرَضُھمْ 
  َصاِدقِينَ 

  قَالُوْا ُسْبَحانََك ;َ ِعْلَم لَنَا إِ;َّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنَت اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ 

ا أَنبَأَُھْم بِأَْسَمآئِ  َماَواِت قَاَل يَا آَدُم أَنبِْئُھم بِأَْسَمآئِِھْم فَلَمَّ ِھْم قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم إِنِّي أَْعلَُم َغْيَب السَّ
  ]33-31-البقرة [َواJَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكنتُْم تَْكتُُمونَ 

  

 عينناسبحانه وتعالى علمنا اCسماء الحقيقية ولذلك نعرفھا جميعا بالفطرة وذلك ھو الذي ي هللا

خت<ف نشأتھم ومجتمعھم اعلى سبيل المثال جميع البشر على . مانةمھمتنا و حمل اC في
فعل ) أي ا:س<م(يعرفون مفھوم الس<م ويعلمون بالفطرة أنه شيء جيد وأن إفعال الس<م 

و ھو إسم حق أي مفھوم إنساني علمه هللا لكل الناس ويظھر فطريا في كل الحضارات . حسن
فكرة جديدة ولكنه مفھوم معروف عند  وا:س<م ليس .حتى التي لم يكن عندھا اتصال ببعض

  :على سبيل المثال. كتبھم كثيرا في أھل الكتاب وذكر

  

  ]3:18يعقوب [. َواْلبِرُّ ُھَو ثََمَر ةُ َما يَْزَرُعهُ فِي َسAٍَم اْلُمْسلِمون
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  :الحج  من78بھذا المفھوم تعالوا نتدبر مرة أخرى اDية 

  

ِ حَ  لَّةَ أَبِيُكْم َوَجاِھُدوا فِي هللاَّ يِن ِمْن َحَرجٍ مِّ قَّ ِجَھاِدِه ُھَو اْجتَبَاُكْم َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ
ُسوُل َشِھيًدا َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشَھَداء  اُكُم اْلُمْسلِميَن ِمن قَْبُل َوفِي َھَذا لِيَُكوَن الرَّ إِْبَراِھيَم ُھَو َسمَّ

ِ ُھَو َمْوَ;ُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم َعلَى النَّاِس فَأَقِيُموا  َكاةَ َواْعتَِصُموا بِا>َّ Aَةَ َوآتُوا الزَّ الصَّ
  ]78-الحج [النَِّصيرُ 

  

أو# ليكون الرسول شھيدا علينا وثانيا : عن سببين لتسميتنا بالمسلمين تتحدث اDية الكريمة
ظيفته وواجبه اCساسي ھو أن يشھد وبطبيعة الحال الشاھد و. الناس على نكون شھداء لكي

 فيھا نفسه ھو ما ھي القضية التي يطرح إذا السؤال الذي. حالة حدوث خ<ف الحق في

  خت<ف؟ا

  

هللا حق  جاھدوا في"حين يقول هللا . أول اDية الكريمة الخ<ف مذكورة في موضع القضية
 الخ<ف بين  القضية ھيإذا. فھذا يعني بالضرورة أن ھناك جھاد حق و جھاد باطل" جھاده

رسالته التي  و بالتالي هللا سبحانه وتعالى سمانا المسلمين في. الحق والجھاد الباطل الجھاد
خ<ل الرسالة يشھد أن إسمنا  الرسول منأن حيث . يحسم تلك القضية يبـلغھا رسوله لكي

 بالجھاد المسلمين وبذلك سوف يكون شھيدا علينا ونكون شھداء على الناس فيما يتعلق
اCرض ونسفك الدماء وندعي  بالتالي # يمكن أن نفسد في. الباطل الجھاد مقابل الحقيقي في

لين للس<م يدحض فعِ  يعني مُ ُمسلِمينالحالة إسمنا ك ھذه في. هللا سبيل أننا نفعل ذلك للجھاد في
صحيح لمعنى وفھمنا ال. هللا سبيل اCرض وسفك الدماء بحجة الجھاد في أي تبرير للفساد في

اCرض ويسفك الدماء بحجة الجھاد  إسم المسلمين يجعلنا أيضا شھداء على كل من يفسد في
  . هللا سبيل في

  

تسفك والجرائم ترتكب والحروب  تستحل والدماء من بدء التاريخ وحتى يومنا ھذا كثير منذ
أجله  جعلنا هللا منھذا يتنافى مع الھدف اCساسي الذي  كل. هللا سبيل تشتعل بحجة الجھاد في

 للس<م ھو البوصلة التي نستطيع أن نقرأھا بما ُمفِعلين أو ُمسلِمينسمنا كاو. اCرض خلفاء في
 .الجھاد في هللا حق جھاده علمنا هللا من اCسماء الفطرية وترشدنا إلى

  
  

  Aم ا`سْ ←←←←عال السAم  إفْ ←←←←الجھاد الحق 
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لم ندونه على البطاقة ولكن ھو مھمة يجب علينا مجرد إسم ع  ليس أي ا:س<مإفعال الس<م
  .اCرض تنفيذھا لكي نؤدي أمانة الخ<فة في

  

يُن اْلقَيُِّم  ِ َذلَِك الدِّ ِ الَّتِي فَطََر النَّاَس َعلَْيَھا َ; تَْبِديَل لَِخْلِق هللاَّ يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ هللاَّ فَأَقِْم َوْجَھَك لِلدِّ
  ]30-الروم [اِس َ; يَْعلَُمونَ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّ 

  

م سلِ  ھو عكس المُ الناس  بين الس<منشري#   الذيعمله وقولهبـاCرض  في والمجرم الذي يفسد
  : ل للس<مفعِ المُ 

  

  ]35-القلم [أَفَنَْجَعُل اْلُمْسلِِميَن َكاْلُمْجِرِمينَ 

  

 ليس كما يظن البعض وھو. ا:س<م ليس مجرد إسم علم يدون في شھادة المي<د أو البطاقة
مجرد طقوس يقوم بھا الناس بينما في نفس الوقت يحلون ا:فساد في اCرض وسفك الدماء 

من جھة مقابلة من و .ا:س<م ھو إفعال الس<م وبالتالي كل ُمفِعل للس<م ھو ُمسلِم. بإسم الدين
ھا نيسكت ع ئم أويشجع ھذه الجرا وأ ويسفك الدماء ھايفسد في وأ  في اCرض# ينشر الس<م

  .مسلِ بمُ  ليسفھو 


