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هللا تعاىل ، حسب منهج لندرس مسائل اإلميان واإلسالم واإلحسان يف كتاب ا.. 
 البحث القرآين السليم         ةلنرى كيف أنَّ املصطلحات الشرعي ،

الصحيحة هي تلك املستنبطة من الصياغة اللغوية للكلمات واجلمل احلاملة هلا يف كتاب 
  ..اهللا تعاىل 

االنقياد  يف كتاب اهللا تعاىل تدور داخل إطار) س ، ل ، م ( مشتقّات اجلذر 
اخلالص من العيب والنقص واألذى  –مع ذلك  –واخلضوع واخلالص للمنقاد له ، وتعين 

  ..فأسلم لألمر خضع وانقاد له .. 
                 ] 71: األنعام [  

                 ] 44: النمل [  

  ..وأسلم لألمر خلص له يف انقياده وخضوعه 
                     ] 125: النساء [  
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        ] 22: لقمان [   

  ..فالشيء عندما يكون سلَماً لشيء ، فهو خالص له يف انقياده وخضوعه 
                                

       ] 29: الزمر [     

  ..يعين خلّصه ، وبالتايل جنّاه وسلَّم الشيء 
                                     ] األنفال

 :43 [     

  ..والسالم هو نقيض العيب والنقص 
                         ]16: ائدة امل [  

              ] 25: يونس [     

فالسالم اسم من أمساء اهللا تعاىل احلسىن ، لسالمته جلّ وعال من النقص .. لذلك 
  ..والعيب والفناء 

                           ] 23: احلشر [     

 واسم      هإضافة  –عليه السالم نراه مشتقّاً من هذا اجلذر اللغوي ألن
انقاد وخضع له ما مل خيضع لغريه من البشر ، فقد  –النقياده وخضوعه وخالصه هللا تعاىل 

  .....انقاد له وخضع اجلن واإلنس والطري والريح 
                       ] 17: النمل [     
                           ] 12: سبأ [  

  ..، االستسالم واخلضوع واملهادنة ) س ، ل ، م ( ومن مشتقّات اجلذر 
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  ] 90: النساء [ 

                      ] 28: النحل [  

ولذلك يأمرنا اهللا تعاىل .. والسلْم هو اخلالص من احلرب واالنقياد واخلضوع لألمر 
  ..ن جننح للسلْم إن جنح األعداء له ، منقادين وخاضعني ألمر اهللا تعاىل أ
                             ] 61: األنفال [  

وباملقابل يأمرنا اهللا تعاىل أالَّ ندعو إىل السلْم إن كان يف ذلك هوانٌ لألمة ومل حيقّق 
  ..د األعداء وخضوعهم ألمر اهللا تعاىل انقيا
                         ] 35: حممد [  

  ) ..س ، ل ، م ( واالستسالم هو من مشتقّات اجلذر 
                           ] 26 – 25 :الصافات [   

، فهو السبب الذي يرتقى به للوصول ) س ، ل ، م ( والسلَّم هو من مشتقّات اجلذر 
  ..إىل الشيء بغية إخضاعه للوصول إىل املُراد 

                                        

                ] 35: األنعام [  

 وكلمة     تني تأيت فيهما صفة للقلب اخلالص منترد يف القرآن الكرمي مر
  ..الشرك والذنوب ، املنقاد اخلاضع ألمر اهللا تعاىل 

                         ] 88: الشعراء – 

89 [  
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                              ] 83: الصافات – 

84 [   

 وهكذا نرى أنَّ كلمة      طلق على املنقادين اخلاضعنيصفةٌ ت..  

                ] 31: النمل [  

                                  ] 38: النمل [   

 ولذلك فهذه الكلمة       طلق على املنقادين اخلاضعني جبوارحهمت
  ..وأعماهلم ملنهج اهللا تعاىل وشعائره 

                         ] 81: النمل [  

                ] 69: الزخرف [  

 فالعبارة القرآنية         م بآيات اهللانراها تصف لنا حاهلم بعد إميا
لنا خضوعهم وانقيادهم وتطبيقهم للشعائر اليت حتملها آيات اهللا تعاىل ، وبالتايل تصف 

 وكذلك العبارة القرآنية .. تعاىل        تصف  –أيضاً  –نراها
  ..خضوعهم لشعائر اهللا تعاىل والعمل بأحكام اآليات اليت عملوا ا 

  ..التالية وهذه احلقيقة تظهر واضحةً جليةً يف الصورة القرآنية 
                          ] 84: يونس [   

   فالذي اطمأنَّ وصدق بقلبه منهج اهللا تعاىل         فإنَّ التوكّل على
عاىل وشعائره اليت حيملها منهجه اهللا تعاىل هو من مقتضيات االنقياد واخلضوع ألوامر اهللا ت

               ..  
وبالتايل يستطيع البشر الشهادة على إسالم املرء ، وعلى عدم إسالمه ، ألنَّ الشـعائر  
واألعمال احلسية ، اليت ينقاد ا وخيضع ملنهج اهللا تعاىل ، هي مسائل مشاهدة يف عـامل  
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 الشهادة على مسألة .. الذي نعيشه احلس ر لنا طلبصوولذلك نرى أنَّ القرآن الكرمي ي
  ..فتطبيق الشعائر ، واالنقياد باجلوارح ، هي أعمالٌ حسيةٌ يراها البشر اإلسالم ، 
                                ] آل

  ] 52: عمران 

                      ] 64: آل عمران [   

                                 

      ] 111: املائدة [  
دين الذي يرضاه اهللا تعاىل ويقبله ، هو االنقياد واخلضوع لشعائر اهللا تعاىل وال.. 

وأوامره ، فمن مل يترجِم إميانه إىل عملٍ حسي خيضع به لشعائر اهللا تعاىل وأوامره فلن 
  ..يقبل منه أي دين 

               ] 19: آل عمران [  

                              ] آل

  ] 85: عمران 

ويف الرساالت السابقة يبين لنا القرآن الكرمي أنَّ الشعائر قد ضيعت بعد موت الرسل 
  ..عليهم السالم 
                                     

                                 

                                  

             ] 59 – 58: مرمي [  
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وملّا كان اإلسالم هو االنقياد واخلضوع ملنهج اهللا تعاىل عرب العمل احلسي مبا حيمله هذا 
املنهج من شعائر وعبادات ، وملّا كانت الشعائر قد ضيعت بالنسبة للرساالت السابقة  ، 

 أنَّ كلمة  –يف القرآن الكرمي  –لذلك نرى      طبالنسبة للرساالت  –لق مل ت
  ..إالَّ على الرسل عليهم السالم ، ومن عاصرهم وانقاد معهم لشعائر اهللا تعاىل  –السابقة 
                                

                                  

                        ] 128 – 127: البقرة [  

                                  

                             

      ] 133: البقرة [   

                         

                             ] 52: آل عمران [   

                              

       ] 67: آل عمران [  

                                 

      ] 111: املائدة [  
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              ] 72 – 71: يونس [    

أما يف الرسالة اخلامتة ، اليت تكفّل اهللا تعاىل حبفظ كتاا ، فإنَّ شعائر العبادات موجودة 
 ، وال ميكن تضييعها ، ولذلك فإنَّ صفة ) القرآن الكرمي ( يف النص احملفوظ      

الرسالة اخلامتة ، فهذه الصفة  تطلق على املنقادين اخلاضعني جبوارحهم من أتباع منهج
  ..أصبحت حمصورةً يف متبعي منهج الرسالة اخلامتة 

                                          

  ] 5: املائدة [ 
ذين أوتوا الكتاب والذين مل يؤتـوا  بأن يخاطب ال ولذلك يأمر اهللا تعاىل رسوله 

بأن يدعوهم إىل املنهج الذي يستطيعون من خالله إقامة شـعائر اهللا  ) األميني ( الكتاب 
  ..تعاىل ، والعمل بأحكامه ، للوصول م إىل طريق اهلدى 

                                 

                         ] 20: آل عمران [    
يف كتاب اهللا تعاىل ، فتدور دالالا داخل إطار الثقة ) أ ، م ، ن ( أما مشتقّات اجلذر 

  ..سكن القلب جتاهه بالشيء ، واالطمئنان إليه ، والتصديق به ، و
عيد هذه ، وثق به ، واطمأن إليه بأنه سي) األمانة ( فأمن فالنٌ فالناً على الوديعة 

يثق ويطمئن ) اآلمن ( األمانة ، دون احلاجة إلقامة برهان ودليل حسي عليه ، فالذي أمن 
  ) ..املوثوق به ( غيباً باملُؤمتن 
                         ] 283: البقرة [    
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                            ]75: ران آل عم [  
  ..وأمن فالنٌ ، سكن قلبه وطمأنّ ومل خيف 

                         ] 107: يوسف [    
                           ] 45: النحل [    

  ..وسكن القلب وعدم اخلوف فاألمن هو الطمأنينة 
                                  

    ] 82: األنعام [ 
  : ولذلك فكلمة   هي اسم صفة هللا تعاىل ، وهذه الكلمة بأل التعريف  : 

       ة واحدة كصفة هللا تعاىل  –يف كتاب اهللا تعاىل  –مل تردإالّ مر..  

                            ] 23: احلشر [    

وهكذا نرى أنَّ اإلميان هو االطمئنان والوثوق والتصديق مبسائل غيبية ، ليست حسية 
ولذلك عندما يرفَع .. دة تحيط ا احلواس يف عامل املادة واحلس كمسائل اإلسالم مشاه

غطاُء الغيب عن هذه املسائل ، يصبح اإلميان ا ال معىن له ، فال ينفع اإلميان مبسائل رفع 
  ..عنا غطاء الغيب 

                                      

                                    

                      ] 158: األنعام [    
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ا كان اإلميان هو التصديق مبسائل غيبية فإنَّ ساحته هي القلب ، فالقلب هو ساحة وملّ
ولذلك نرى أنَّ القلب يرتبط به .. هي ساحة اإلسالم  –كما رأينا  –اإلميان ، واجلوارح 

  ..اإلميان ، وال يرتبط به اإلسالم 
                                   

                  ] 41: املائدة [  
                                 

             ] 10: القصص [    
                                  

          ] 14: احلجرات [     
                           ] ادلة22: ا [       

وبالتايل فاإلميان ال يطّلع عليه إالّ اهللا تعاىل ، وهو بذلك خيتلف عن اإلسالم الذي 
أن ) الذي يطّلع على حقيقة إميام ( يشهده البشر ، ولذلك يطلب املؤمنون من اهللا تعاىل 

م ، كما هو احلال يكتبهم مع الشاهدين ، وال يطلبون من البشر أن يشهدوا على إميا
  ..عندما طلبوا الشهادة على إسالمهم ، فاإلميان مسألة ال يطّلع عليها إالّ اهللا تعاىل 

                                 ] آل عمران :

53 [  
                       ] 83: املائدة [   

) لينا السالم يلقي إ( ن ال نقول عن أي أحد من هنا نرى احلكمة من أمر اهللا تعاىل بأ
فنحن كبشر ال نستطيع أن جنزم بإميان .. بأنه ليس مؤمناً مبتغني بذلك عرض احلياة الدنيا 

  ..إنسان ، أو بعدم إميانه 
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       ] 94: النساء [  

ال بد من اختبار اإلنسان ، حتى ) عامل املادة واألسباب ( يف هذه احلياة الدنيا .. إذاً 
ترجم حقيقة إميانه الكامنة يف قلبه إىل أعمالٍ حسية ، تكون شاهداً عليه يوم القيامة ي..  

                              ] 2: العنكبوت [    
وملّا كان القلب ساحةَ اإلميان ، وملّا كانت أركان اإلميان غيبية غري حسية ، فإنَّ اإلميان 

سالم كانقياد موعة شعائر حمددة مشاهدة ثابتة ، فهو مسألة بينما اإل.. يزيد وينقص 
) ز ، ي ، د ( هذه احلقيقة نراها يف كتاب اهللا تعاىل عرب اقتران مشتقّات اجلذر .. أُخرى 

  ..باإلميان ، وعدم ارتباطها باإلسالم دون اإلميان 
                                  

    ] 173: آل عمران [ 
                                

       ] 2: األنفال [     
                               ] التوبة :
124 [      
                               

                  ] 22: األحزاب [    

                                ] الفتح
 :4 [   
                           ]31: دثر امل [  



 11                  

  
 

وملّا كان القلب ساحةَ اإلميان ، وملّا كانت أركان اإلميان مسائل غيبية ، لذلك فاإلميان 
وعظمة البيان اإلهلي تصور هذه احلقيقة عرب اقتران .. حباجة إىل تثبيت من اهللا تعاىل 

ة باإلميان وعدم ارتباطها باإلسالم ، فالشعائر حمدد) ث ، ب ، ت ( مشتقّات اجلذر 
  ..وحسية وواضحة وثابتة ، وبالتايل ال حتتاج إىل تثبيت 

                          ] 12: األنفال [  
                                         

     ] 27: إبراهيم [ 
                         ]102: النحل [     

وملّا كان التوكّل على اهللا تعاىل يرتبط باإلميان ، وال يرتبط باإلسالم كشعائر حمددة 
ذلك نرى يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ التوكّل على اهللا تعاىل يرتبط باملؤمنني دون وحمسوسة ، ل

  ..غريهم 
                 ] 160: آل عمران [ ، ]  122: آل عمران  [،        

  ..]  13: التغابن [  ،]  10: اادلة [ ، ]  11: إبراهيم [ ، ]  51: التوبة [ ، ]  11: املائدة [ 
                 ] 23: املائدة  [    

 ويف الصورة القرآنية                             ] يونس :

فالتوكّل على اهللا تعاىل يأيت .. باإلسالم ، نرى أنَّ التوكّل يرتبط باإلميان وال يرتبط ]  84
 جواب شرط لإلميان باهللا تعاىل                 ةوالعبارة القرآني ،

         كم إن كنتم منقادين خاضعني ألمر اهللا تعاىل ، فإنّ إميانكمتعين أن
  ..ضي توكّلكم عليه باهللا تعاىل يقت
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وملّا كانت أركان اإلميان غيبية وليست حسية مشاهدة ، وساحة اإلميان القلب ، وال 
يطّلع على حقيقة اإلميان إالّ اهللا تعاىل ، فإنَّ حقيقة إميان الناس ال يشهد عليها إالّ اهللا 

  ..سبحانه وتعاىل 
                     ] 103: يوسف [   

قد يوجد مسلم خاضع لشعائر اهللا تعاىل احلسية املُشاهدة ، ولكن دون أن .. إذاً 
  ..يطمئن قلبه ودون أن يسكن ويثق بأمور اإلميان الغيبية 

                                  

          ] 14: احلجرات [     
وملّا كان اإلسالم هو االنقياد واخلضوع الظاهر املُشاهد للشعائر ، نرى أنَّ امرأة لوط 
عليه السالم اليت مل تؤمن بقلبها على الرغم من انقيادها الظاهري أمام الناس ، كانت 

  ..صفة اإلسالم دون اإلميان السبب يف وصف بيت لوط عليه السالم ب
                                  

    ] 36 – 35: الذاريات [ 
لوط عليه السالم ( فالذين أُخرجوا من القرية اهلالكة هم املؤمنون ، وهؤالء املؤمنون 

، ) امرأة لوط ( موجودون يف بيت حيوي على عنصرٍ غري مؤمن ) هله عدا امرأته وأ
وال تنطبق عليه صفة اإلميان ،  أفراده تنطبق عليه صفة اإلسالم ولذلك فهذا البيت مبجموع

منقادون خاضعون للشعائر ، ولكن عدم إميان امرأة ) مبا فيهم امرأة لوط ( فجميع أفراده 
  ..صفة اإلميان ) يت كب( لوط رفع عنه 

وما جيب أن نعلمه أنّ اإلميان مسألةٌ جمردة ، يؤخذ تعلّقها من السياق القرآين احمليط 
فهناك فارق بني ورود الكلمات املعبرة عن مسألة اإلميان دون .. بالكلمات املعبرة عنها 

باهللا تعاىل ، أو تلك  تعلّق باهللا تعاىل ، وبني الكلمات املعبرة عن مسألة اإلميان املتعلّقة
  ..ففي قوله تعاىل .. املتعلّقة مبا هو دون اهللا تعاىل 
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                ] 136: النساء [    
 نرى أنَّ العبارة          للذين آمنوا ، وهؤالء الذين آمنوا هي خطاب

 يطلب اهللا تعاىل منهم أن يؤمنوا       1: باألمور التالية –      ،،،2 –    
       ،،،3 –                  ،،،4  -     

           .. ًهؤالء الذين خياطبهم اهللا تعاىل بصفة .. إذا        

 منوا باملسائل اليت تبينها اآلية الكرمية مل يؤ                  

                 بقت هذه املسائل باألمر اإلهليوإالّ ملا س ،

    ..  

 العبارة القرآنية .. إذاً          ه الوا بأناً للذين اطمئنحتمل خطاباً إهلي
بد هلذا الكون من إله ، وهم يتجهون بفطرم النقية حبثاً عن حقيقة ما يريده اإلله منهم ، 

ما : ولكنهم مل يتعرفوا على حقيقة املنهج اإلهلي وما يريده اإلله منهم ، فيقول هلم 
 صلون إليه حينما حتقّقون األمور التالية تبحثون عنه ست              

                         ..  
  ..واملسألة ذاا نراها يف النص التايل 

                                    

                                   
    ] 11 – 10: الصف [ 
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 أما ..     ودالالت هذه ) ح ، س ، ن ( مشتقّات اجلذر فهو من ،
  ..املسألة تنبع من املعاين اليت حيملها جذرها اللغوي 

 حسن الشيء ، سلم من السوء والنقص والعيب              ] النساء :

 وأحسن به سلّمه من السوء وجزاه اخلري  ..]  69              

                ] وأحسن الشيء ، جعله بأفضل ..  ] 100: يوسف

 حالٍ ، ساملاً من العيب والنقص                ] 7: السجدة [  ،

                       ] سن ..  ] 64: غافروح

 الشيء خريه                        ]148: آل عمران [  ،

             ] 195: آل عمران [ ..  
  ..ص والعيوب ويكون الشيء حسناً إذا كان خرياً وساملاً من السوء والنق

                               ] 37: آل عمران [  ،    

                  ] وأحسن تعين أسلم ، مبعىن  .. ] 21: األحزاب

 أفضل                ] 50: املائدة [  ،       

        ] هو أفضل العمل اخلالص من ، واإلحسان . .... ] 14: املؤمنون

 السوء والعيب والنقص                            

      ] 178: البقرة [  ،                      

      ] واملُحسن هو املُخلص بال سوء وال نقص ..   ] 62: النساء       

                                 ] 22: لقمان [  ..
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فاملُحسن الذي يعمل بإخالص بعيداً عن السوء ، إنما يدفعه ذلك إىل استحضاره ملراقبة 
اهللا تعاىل له ، فهو ينفق يف السراء والضراء ، ويكظم الغيظ ، ويعفو عن الناس الذين 

ويتق اهللا تعاىل حق تقاته ، ظلموه ، ويصفح عنهم ، ويصرب عليهم وعلى ما يصيبه ، 
وكلّ ذلك ألنه يستحضر يف كلِّ حلظة من .. وجياهد يف سبيل اهللا تعاىل حق جهاده 

  ..حركات حياته رؤيةَ اهللا تعاىل له 
                                 

          ] 134: آل عمران [          

                         ] 13: املائدة [    
                      ] 90: يوسف [  
                             ] العنكبوت :

69 [  
وهكذا نرى أنَّ عبادة املُحِسن هللا تعاىل وانقياده جبوارحه لشعائر اهللا تعاىل وأحكامه .. 

        تعاىل اإلميان به ، واطمئنانه وإميانه بالغيب الذي ينتظره والذي يريد اهللا ) اإلسالم ( 
كلُّ ذلك يتفاعل معه املُحِسن من منظار استحضاره ملراقبة اهللا تعاىل له ، ) .. اإلميان ( 

  ..كأنه يرى اهللا تعاىل ، ويرى جزاَء كلِّ عملٍ يعمله 
إنَّ علينا أن نتفاعل يف فكرنا اإلسالمي مع هذه املصطلحات القرآنية وغريها ، وفق ما 

فقد رأينا كيف أنَّ صفة .. اهللا تعاىل هلا ، وليس وفق الروايات والقال والقيل  حيمله كتاب
صرت يف متبعي الرسالة اخلامتة اإلسالم مبعىن اخلضوع احلسي واتباع الشعائر هي صفة احن

قد توجد عند أي إنسان مهما كان دينه ومذهبه ، ) اردة ( ورأينا أنّ صفة اإلميان  ..
هلذا الكون حينما يت من إله ه ال بدة مطمئناً بأنوفق هذه ....... جه بفطرته النقي
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   [املصطلحات القرآنية احلق ندرك معىن العبارات القرآنية      ،  

   ،         [ ....... ..  

 فالصيغة        الواسطة والوسيلة باالسم ، عرب تعلّق باء     تعين ،
سار يف حياته الدنيا مطمئناً واثقاً مبواسطة استحضار عظمة اهللا تعاىل يف صد ، قاً باحلق

فبواسطة استحضار هيبة اهللا تعاىل وثوابه ، يسري يف حياته الدنيا مطمئناً متجهاً .. نفسه 
  .. حنو ما يريده اهللا تعاىل منه 

           
 

 

 


