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 الباب الرابع

 لحسبي الصديقي تفسير النور القرآن في في السالم تطبيق الوجوه معاني

 تعريف السالم .أ

تبرأ. و السالم: الله عز و جل إسم من أسمائه  أي السالم و السالمة: البراءة. و تسلم منه

 يقال سلم يسلم سالما و ،لسالمته من النقص و العيب و الفناء. و السالم فى األصل: السالمة

أن السالم في  قال الزجاج سمعت محمد بن يزيد يذكر. 1سالمة. و السالم: اإلسم من التسليم

و منها السالم:  ،و منها السالم: جمع سالمة ،أربعة أشياء. فمنها سّلمت سالمًا مصدر سّلمت

  2و منها السالم: شجر اسم من أسماء الله تعالى جل و على.

الزجاج و معنى السالم الذى هو مصدر سّلمت أنه: دعاء لإلنسان أن يسلم من اآلفات قال 

وتأويله: التخلص من المكروه. و السالم الذي هو اسم الله تعالى تأويله  ،في دينه و نفسه و ماله

فأما السالم الشجر فهو شجر  ،من المكروهالذي ملك السالم الذي هو تخليص  أي ،ذو السالم

                                                           

 .282 ،(1882 ،)بيروت: دار المصادر الثاني عشرلسان العرب المجالد  ،ابن منذور 1 

د الكريم  تحقيق محمد عبنزهة األعين النواظر في علم الوجوه و النظائر  ،جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي 2 
 .653( ص. 1281 ،كاظم الراضي )بيروت: مؤسسة الرسالة
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الحجارة فسميت بذالك  لسالمته من اآلفات. و أما السالم هوسمي ذالك  ،أحسبه عظام قوي

لم ألن معناه السالمة من الشر. ،و السَّلم ،لسالمتها من الرخاوة. و سمي الصلح: السالم  6و السِّّ

و السالم اصطالحا هو استقرار التام الذي يكون بكافة أرجاء المجتمع و الذي تسعى إليه 

ية وذالك من أجل تحقيق غاية اإلنسجام فيما بينها و اإلبتعاد عن عوعات اإلنسانالمجتمالدول و 

عدالة الحالة اإليجابية من أجل تحقيق الو يحث هذا التعريف على وجود شمولية  ،البغضاء و العداء

و ذالك بعد أن كان ذالك المفهوم مقتصرا فقط على معاني السلبية  ،و التخلص من اإلستغلدية

 1جوه اضطرابات أو أعمل شغب أو عنف أو أذى.و تى تربط السالم في عدم ال

 آيات السالم في القرآن .ب

اب السالم فقط. وهذ نقل من الكت لفظ وكذالك حدد الى ،وجدت آيات كثيرة فيها لفظ السالم

 5المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم و جمع ما يحسب بهذا البحث:

 إلضافةلفظ السالم بصيغة ا .1

                                                           

مد علي النجار تحقيق محبصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب العزيز الجزء الثاني  ،مد بن يعقوب الفيروزباديمح 3 
 .212( ص. 1223 ،)قاهرة: إحياء التراث الغسالمي

 .2222-12-28اطلع عليه بتاريخ  http//: Hayatuk.com انظر مفهوم السلم و السالم في 4 

 .653-655 ،(1215 ،)مصر: دار الكتب المصرية كريمالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن ال ،محمد فؤاد عبد الباقي 5 
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 الرقم اآلية الرقم
اللفظ 

المستخدم
 ة

 آية القرآن

1. 
األنعام 
َلَٰم   123 َ َلَٰم  لَُهۡم  َداُر ٱلس  َ  ٧٢١ع نَد َرب  ه ۡمۖۡ َوُهَو َول ي ُُهم ب َما َكانُواْ َيۡعَملُوَن   َداُر ٱلس 

َلَٰم   25يونس  .2 َ  َدار  ٱلس 
ْ إ لَىَٰ  ُ يَۡدُعوٓا َ َلَٰم  َوٱّلل  َ َرَٰٖط  َدار  ٱلس  َوَيۡهد ي َمن يََشآُء إ لَىَٰ ص 

ۡسَتق يٖم    ٢٢م ُ

 13المائدة  .6
ُسُبَل 
َلَٰم   َ  ٱلس 

َٰنَُهۥ  ََبَع ر ۡضَو ُ َمن  ٱت  َ َلَٰم  َيۡهد ي ب ه  ٱّلل  َ  َوُيۡخر ُجُهم م  نَ  ُسُبَل ٱلس 

ۡسَتق يمٖ  َرَٰٖط م ُ يه ۡم إ لَىَٰ ص  لَُمَٰت  إ لَى ٱلن ُور  ب إ ۡذن هۦ  َوَيۡهد    ٱلظ ُ

٧١ 

 

 لفظ السالم بحرف الجر .2

 الرقم اآلية الرقم
اللفظ 

المستخدم
 ة

 آية القرآن

 ب َسَلَٰمٖ  18هود  .1
َمٖم  ب َسَلَٰمٖ ق يَل َيَُٰنوُح ٱۡهب ۡط 

ُ
م  ن َا َوَبرََكٍَٰت َعلَۡيَك وََعلَىَٰٓ أ

ل يٞم  
َ
ُهم م  ن َا َعَذاٌب أ َ َيَمس ُ َمٞم َسُنَمت  ُعُهۡم ُثم 

ُ
َعَكَۚ َوأ َ  ٨٤م  م َن م 

 ٨١َءام ن يَن   ب َسَلَٰمٍ ٱۡدُخلُوَها  ب َسَلَٰمٍ  13الحجر  .2

َٰل َك يَۡوُم ٱلُۡخلُود    ب َسَلَٰمٖ  ٱۡدُخلُوَها  ب َسَلَٰمٍ  61ق  .6  ٤٨َذ
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 المعرفةصيغة لفظ السالم ب .6

 الرقم اآلية الرقم
اللفظ 

المستخدم
 ة

 آية القرآن

َلَٰمُ  66مريم  .1 َ َلَٰمُ  َوٱلس  َ ا   َوٱلس  ۡبَعُث َحي ّٗ
ُ
ُموُت َوَيۡوَم أ

َ
ُ َويَوَۡم أ َ يَۡوَم ُول دت   ٤٤َعلَى 

َلَٰمُ  13طه  .2 َ  َوٱلس 

 ٓ ت َياهُ َفُقولَا
ۡ
ء يَل َولَا فَأ ۡل َمَعَنا بَن ٓى إ ۡسَرَٰٓ رۡس 

َ
إ ن َا رَُسولَا َرب  َك فَأ

ۡئَنََٰك ب   ۡبُهۡمۖۡ قَۡد ج  ب  َكۖۡ ُتَعذ   َ َايَةٖ م  ن ر  َلَٰمُ ٔٔ  َ َعلَىَٰ َمن   َوٱلس 

ََبَع ٱلُۡهَدىَٰٓ    ٨١ٱت 

َلَٰمُ  26الحشر  .6 َ  ٱلس 

ُ ٱل َذ ي لَآ إ َلََٰه إ ل َا ُهَو ٱلَۡمل ُك ٱ َ وُس ُهَو ٱّلل  َلَٰمُ لُۡقد ُ َ ٱلُۡمۡؤم ُن  ٱلس 

ا يُۡشر ُكوَن   َ َ  َعم  َۚ ُسۡبَحََٰن ٱّلل  ٱلُۡمَهۡيم ُن ٱۡلَعز يُز ٱۡلَجب َاُر ٱلُۡمتََكب  ُر

٢٤ 

َلَٰمَ  21النساء  .1 َ  ٱلس 

َ  َفَتبَي َُنواْ َولَا  يَن َءاَمُنوٓاْ إ َذا َضَرۡبتُۡم ف ى َسب يل  ٱّلل  َها ٱل َذ  ُ ي 
َ
أ َيَٰٓ

 ْ ۡلَقىَٰٓ إ لَۡيُكُم  َتُقولُوا
َ
َلَٰمَ ل َمۡن أ َ ا تَۡبَتُغوَن  ٱلس  لَۡسَت ُمۡؤم نّٗ

َٞۚ َكَذَٰل َك ُكنُتم  َ  َمَغان ُم َكث يَرة ۡنَيا فَع نَد ٱّلل  ُ ة  ٱلد  َعَرَض ٱۡلَحيَوَٰ

َ َكاَن ب َما  َ َْۚ إ ن َ ٱّلل  ُ َعلَۡيُكۡم َفَتبَي َُنٓوا َ م  ن َقۡبُل َفَمن َ ٱّلل 

ا   ٤٨ َتۡعَملُوَن َخب يرّٗ

 

 فعلغة اللفظ السالم بصي .1
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 الرقم اآلية الرقم
اللفظ 

المستخدم
 ة

 آية القرآن

ْ  31النور  .1  فََسل  ُموا

ۡعَرج  َحَرٞج َولَا َعلَى 
َ
ۡعَمىَٰ َحَرٞج َولَا َعلَى ٱۡلأ

َ
ل َيَۡس َعلَى ٱۡلأ

ْ م ۢن  ُكلُوا
ۡ
ن تَأ

َ
ُكۡم أ نُفس 

َ
ٱلَۡمر يض  َحَرٞج َولَا َعلَىَٰٓ أ

ۡو ُبُيوت  ُبُيوت ُكۡم 
َ
َهَٰت ُكۡم أ َ م 

ُ
ۡو ُبُيوت  أ

َ
ۡو ُبُيوت  َءابَآئ ُكۡم أ

َ
أ

ۡو ُبيُوت  
َ
ۡعَمَٰم ُكۡم أ

َ
ۡو ُبُيوت  أ

َ
َٰت ُكۡم أ َخَو

َ
ۡو ُبُيوت  أ

َ
َٰن ُكۡم أ إ ۡخَو

ۡو َما 
َ
ۡو ُبُيوت  َخََٰلَٰت ُكۡم أ

َ
َٰل ُكۡم أ ۡخَو

َ
ۡو ُبُيوت  أ

َ
َٰت ُكۡم أ َ َعم 

ۡو َص 
َ
ۥٓ أ َفات َحُه َ ن َملَۡكُتم م 

َ
يق ُكۡمَۚ لَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ د 

َۚ فَإ َذا َدَخۡلُتم ُبُيوتّٗا فَ  ا ۡشَتاتّٗ
َ
ۡو أ

َ
ُكلُواْ َجم يًعا أ

ۡ
ْ تَأ لَىَٰٓ عَ  َسل  ُموا

َۚ َكَذَٰل َك يُبَي  ُن  َ  ُمَبََٰرَكةّٗ َطي  َبةّٗ ي َةّٗ م  ۡن ع ند  ٱّلل  ُكۡم تَح  نُفس 
َ
أ

ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَٰت  لََعل َُكۡم َتۡعق   َ  ١٧لُوَن  ٱّلل 

2. 
األحزاب 

53  ْ  وََسل  ُموا
يَن  َها ٱل َذ  ُ ي 

َ
أ َۚ َيَٰٓ ئ َكَتُهۥ يَُصل ُوَن َعلَى ٱلن َب ى   َ َوَمَلَٰٓ َ إ ن َ ٱّلل 

ْ َءاَمُنواْ َصل ُواْ َعلَۡيه  وَ   ٢١تَۡسل يًما   َسل  ُموا

ْ  23النور  .6  تَُسل  ُموا

 ْ يَن َءاَمُنواْ لَا تَۡدُخلُوا َها ٱل َذ  ُ ي 
َ
أ ُبُيوتًا َغۡيَر ُبيُوت ُكۡم َحت َىَٰ َيَٰٓ

ن ُسواْ وَ 
ۡ
ْ تَۡسَتأ َٰل ُكۡم َخۡيرٞ ل َُكۡم لََعل َُكۡم  تَُسل  ُموا َۚ َذ ۡهل َها

َ
َعلَىَٰٓ أ

ُروَن    ٢١تََذك َ
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 النكرةصيغة لفظ السالم ب .5

 الرقم اآلية الرقم
اللفظ 

المستخدم
 ة

 آية القرآن

 َسَلَٰمٌ  51األنعام  .1

يَن يُۡؤم ُنوَن ب  ِإَوَذا َجآَءَك  َاَيَٰت َنا َفُقۡل ٱل َذ  َعلَۡيُكۡمۖۡ  َسَلَٰمٌ ٔٔ 

ن َُهۥ َمۡن َعم َل م نُكۡم 
َ
ه  ٱلر َۡحَمَة أ َكَتَب َرب ُُكۡم َعلَىَٰ َنۡفس 

يٞم   ن َُهۥ َغُفورٞ ر َح 
َ
ۡصلََح فَأ

َ
ۦ  َوأ ه َ تَاَب م ۢن َبۡعد  ُسوَٓءۢا ب َجَهَٰلَةٖ ُثم 

٢٨ 

األعراف  .2
 َسَلَٰمٌ  13

ۡعَراف  ر َجاٞل َيۡعر فُوَن اَّۢلُك 
َ
َجاٞبَۚ وََعلَى ٱۡلأ َوَبۡيَنُهَما ح 

ن 
َ
ۡصَحََٰب ٱلَۡجن َة  أ

َ
ْ أ َُٰهۡمَۚ َونَاَدۡوا يَمى َعلَۡيُكۡمَۚ لَۡم  َسَلَٰمٌ ب س 

 ٨١يَۡدُخلُوَها َوُهۡم َيۡطَمُعوَن  

 َسَلَٰمٌ  12يونس  .6
 َ ي  َ َوتَح  َُٰهۡم ف يَها ُسۡبَحََٰنَك ٱلل َُهم  ُر َوَءاخ   َسَلَٰٞمَۚ ُتُهۡم ف يَها َدۡعَوى

َ  رَب   ٱلَۡعَٰلَم يَن   ن  ٱلَۡحۡمُد ّلل  
َ
َُٰهۡم أ  ٧١َدۡعَوى

ار    َسَلَٰمٌ  َسَلَٰمٌ  21الرعد  .1 َ  ٢٨َعلَۡيُكم ب َما َصَبۡرُتۡمَۚ فَن ۡعَم ُعۡقَبى ٱلد 

 َسَلَٰمٌ  62النحل  .5
ئ َكُة َطي  ب يَن َيُقولُوَن  َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓ يَن َتَتَوف َى ُكُم َعلَيۡ  َسَلَٰمٌ ٱل َذ 

 ٤٢ٱۡدُخلُواْ ٱلَۡجن ََة ب َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن  

ا   وََسَلَٰمٌ  َسَلَٰمٌ  15مريم  .3  ٧٢َعلَۡيه  يَۡوَم ُول َد َويَۡوَم َيُموُت َويَۡوَم ُيۡبَعُث َحي ّٗ

ا   َسَلَٰمٌ قَاَل  َسَلَٰمٌ  13مريم  .3 ٓ  إ ن َُهۥ َكاَن ب ى َحف ي ّٗ ۡسَتۡغف ُر لََك َرب  
َ
 ٨١َعلَۡيَكۖۡ َسأ
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 َسَلَٰمٌ  52النمل  .8
  َ ُ َخۡيٌر  وََسَلَٰمٌ قُل  ٱۡلَحۡمُد ّلل   َ ٰۗٓ َءاّلٓل  يَن ٱۡصَطَفىَٰٓ َعلَىَٰ ع َباد ه  ٱل َذ 

ا يُۡشر ُكوَن   َ م 
َ
 ٢٤أ

2. 
القصص 

 َسَلَٰمٌ  55
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم 

َ
ٓ أ ْ لََنا ْ َعۡنُه َوقَالُوا ۡعَرُضوا

َ
ْ ٱلل َۡغَو أ ِإَوَذا َسم ُعوا

ۡعَمَٰلُُكۡم 
َ
 ٢٢َعلَۡيُكۡم لَا نَۡبَتغ ى ٱۡلَجَٰه ل يَن   َسَلَٰمٌ أ

12. 
األحزاب 

ي َُتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَُهۥ  َسَلَٰمٌ  11 ا   َسَلَٰٞمَۚ تَح  ا َكر يمّٗ ۡجرّٗ
َ
َ لَُهۡم أ َعد 

َ
 ٨٨َوأ

يٖم   َسَلَٰمٞ  َسَلَٰمٌ  58يس  .11 ٖ ر َح   ٢٤قَۡولّٗا م  ن ر َب 

12. 
الصفات 

 ١٤َعلَىَٰ نُوٖح ف ى ٱۡلَعَٰلَم يَن   َسَلَٰمٌ  َسَلَٰمٌ  32

16. 
الصفات 

َٰه يَم   َسَلَٰمٌ  َسَلَٰمٌ  122  ٧١٤َعلَىَٰٓ إ بَۡر

11. 
الصفات 

 ٧٢١َعلَىَٰ ُموَسىَٰ َوَهَُٰروَن   َسَلَٰمٌ  َسَلَٰمٌ  122

الصفات  .15
يَن إ ن َا   َسَلَٰمٌ  َسَلَٰمٌ  162  ٧٤١َعلَىَٰٓ إ ۡل يَاس 

13. 
الصفات 

 ٧٤٧َعلَى ٱلُۡمۡرَسل يَن   وََسَلَٰمٌ  َسَلَٰمٌ  181

 َسَلَٰمٌ  36الزمر  .13

ََقۡواْ َرب َُهۡم إ لَى ٱۡلَجن َة  ُزَمًراۖۡ َحت َىَٰٓ إ َذا َجآُءوَها  يَن ٱت  يَق ٱل َذ  وَس 

َُٰبهَ  بَۡو
َ
ۡبُتۡم  َسَلَٰمٌ ا َوقَاَل لَُهۡم َخَزَنُتَها َوفُت َحۡت أ َعلَۡيُكۡم ط 

يَن    ١٤فَٱۡدُخلُوَها َخَٰل د 

18. 
الزخروف 

 ٤٤فََسوَۡف َيۡعلَُموَن   َسَلَٰٞمَۚ فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل  َسَلَٰمٌ  82
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ۡصَحَٰب  ٱۡلَيم ين    فََسَلَٰمٞ  فََسَلَٰمٞ  21الواقعة  .12
َ
 ٤٧ل ََك م ۡن أ

ا 23الواقعة  .22 ا  َسَلَٰمّٗ اإ ل َا ق يلّٗ َٰمّٗ ا َسَل  ٢١  َسَلَٰمّٗ

 ٢ه َى َحت َىَٰ َمۡطلَع  ٱلَۡفۡجر    َسَلَٰمٌ  َسَلَٰمٌ  5القدر  .21

 َسَلَٰمٌ  26ابراهيم  .22

َٰٖت تَۡجر ي م ن  َ َٰل َحَٰت  َجن  َ يَن َءاَمُنواْ وََعم لُواْ ٱلص  َل ٱل َذ  ۡدخ 
ُ
َوأ

ي َُتُهۡم ف يَها  يَن ف يَها ب إ ۡذن  َرب  ه ۡمۖۡ تَح  نَۡهَُٰر َخَٰل د 
َ
  َلَٰمٌ سَ تَۡحت َها ٱۡلأ

٢٤ 

 32هود  .26
 ۡۖ ا  َسَلَٰمّٗ
 َسَلَٰٞمۖۡ 

َٰه يَم ب ٱلۡبُۡشرَ  ۖۡ ىَٰ قَالُواْ َولََقۡد َجآَءۡت رُُسلَُنآ إ بَۡر ا َٰمّٗ َٰٞمۖۡ سَ قَاَل  َسَل  َل

ن َجآَء ب ع ۡجٍل َحن يٖذ  
َ
 ١٤َفَما لَب َث أ

الذاريات  .21
25 

 ۡۖ ا  َسَلَٰمّٗ
 َسَلَٰٞمۖۡ 

ۖۡ إ ۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيه  َفَقالُواْ  ا نَكُروَن   َسَلَٰمٞ قَاَل َسَلَٰمّٗ  ٢٢قَۡومٞ م ُ

ا 52الحجر  .25 اإ ۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيه  َفَقالُواْ  َسَلَٰمّٗ لُوَن   َسَلَٰمّٗ  ٢٢قَاَل إ ن َا م نُكۡم وَج 

ا 32مريم  .23  َسَلَٰمّٗ
ۖۡ ل َا يَۡسَمُعوَن ف يَها لَۡغًوا إ ل َا  ا َٰمّٗ َولَُهۡم ر زُۡقُهۡم ف يَها بُۡكَرةّٗ  َسَل

ا   ي ّٗ  ١٢وََعش 

ا 32األنبياء  .23 ا  َسَلَٰمّٗ  ١٤َعلَىَٰٓ إ بَۡرَٰه يَم   وََسَلًَٰماقُۡلَنا َيََٰناُر ُكوِن  بَۡردّٗ

ا 36الفرقان  .28  َسَلَٰمّٗ
ۡرض  َهۡونّٗا ِإَوذَا 

َ
يَن َيۡمُشوَن َعلَى ٱلۡأ وَع َباُد ٱلر َِنَٰمۡح ٱل َذ 

اَخاَطَبُهُم ٱۡلَجَٰه لُوَن قَالُواْ   ١٤  َسَلَٰمّٗ
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ا 35الفرقان  .22  َسَلَٰمّٗ
ي َةّٗ  ۡوَن ف يَها تَح  َ ْ َوُيلَق  ئ َك يُۡجَزۡوَن ٱۡلُغۡرفََة ب َما َصَبُروا ْوَلَٰٓ

ُ
أ

 ١٢  وََسَلًَٰما

 

 

 

 السالم في القرآن )معاني السالم في كتب الوجوه و النظائر( .ج

 :3وقال على ستة أوجه 3ذكر بعض المفسرين أن معنى السالم في القرىن على خمسة أوجه

 .أسماء الله تعالىالسالم هو اسم من  .1

                                                           

 ،ةتحقيق عبد الله محمود شحاته )مصر: هيئة المصري اإلشباه و النظائر في القرآن الكريم ،أنظر مقاتل بن سليمان 3 
ق محمد تحقينزهة األعين النواظر في علم الوجوه و النظائر  ،. / جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي625( ص. 1221

قاموس القرآن أو إصالح  ،. / حسين بن محمد الدماغاني653( ص. 1281 ،عبد الكريم كاظم الراضي )بيروت: مؤسسة الرسالة
 ،. / جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي215( ص. 1286 ،)بيروت: دالر العلم للماليين الوجوه و النظائرفي القرآن الكريم

دارية: تحقيق محمد سيد صفطاوي و فؤاد عبد المنعم أحمد )إسكنلنواظر في الوجوه و النظائر في القرآن الكريم منتخف نزهة األعين ا
حقيق تبصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب العزيز الجزء الثاني  ،. / لمحمد بن يعقوب الفيروزبادي111( ص. 1286 ،المصارف

 .212( ص. 1223 ،يمحمد علي النجار )قاهرة: إحياء التراث الغسالم
 .253( ص. 2223 ،تحقيق محمد عثمان )قاهرة: مكتبة الثقافة الدينية الوجوه و النظائر ،انظر أبي هالل العسكري 3 
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َلَُٰم ٱلُۡمۡؤم نُ ) َ وُس ٱلس  ٓ إ َلََٰه إ ل َا ُهَو ٱلَۡمل ُك ٱلُۡقد ُ ُ ٱل َذ ي لَا َ ومعناه أن عباده  8(ُهَو ٱّلل 

 12وقال تعالى )ُسُبَل السالم( 2يسلمون من ظلمه. و لسالمته من العيب و النقص و الفناء.

ُ يَۡدُعٓواْ إ لَىَٰ و قال ) ،و معناه سبل الله أي دينه َ َلَٰم  َوٱّلل  َ وز أن و يج ،( يعني الجنةَدار  ٱلس 

 يكون أراد بالسالم األمن من الخوف.

 

 السالم هو الخير .2

المراد أن قل أي قل خير كذا قيل. و  11(فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل َسَلَٰٞمَۚ قال الله تعالى )

يَن قال ) انا سلم و لست بحرب و إنما أقوله على وجه النصيحة. و وَع َباُد ٱلر َِنَٰمۡح ٱل َذ 

ا ْ َسَلَٰمّٗ ۡرض  َهۡونّٗا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱۡلَجَٰه لُوَن قَالُوا
َ
أي ردوا خيرا وقيل  12(َيۡمُشوَن َعلَى ٱۡلأ

نَكُرونَ منكم. و قوله ) ۖۡ قَاَل َسَلَٰٞم قَۡومٞ م ُ ا َٰمّٗ ْ َسَل خيرا. و ل أي ق 16(إ ۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيه  َفَقالُوا

                                                           

 26سورة الحشر  8 
 .222( 2216 ،)قاهرة: دار الحديث الجزء الرابع لسان العرب المجلد ،ابن منذور 2 
 13سورة المائدة  12 
 82سورة الزخرف  11 
 36سورة الفرقان  12 
 25سورة الذاريات  16 
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ٌَٰم َعلَۡيُكۡم قوله ) ۡعَمَٰلُُكۡم َسَل
َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
ۡعرَُضواْ َعۡنُه َوقَالُواْ لََنآ أ

َ
ِإَوَذا َسم ُعواْ ٱلل َۡغَو أ

اوقال ) 11(لَا نَۡبَتغ ى ٱلَۡجَٰه ل ينَ  ٓ  إ ن َُهۥ َكاَن ب ى َحف ي ّٗ ۡسَتۡغف ُر لََك َرب  
َ
 .15(قَاَل َسَلٌَٰم َعلَۡيَكۖۡ َسأ

 

 

 

 أو الثناء الجميل الثناء الحسن .6

ٌَٰم ) ،13(َسَلٌَٰم َعلَىَٰٓ إ بَۡرَٰه يمَ ) ،13(َسَلٌَٰم َعلَىَٰ نُوٖح ف ى ٱۡلَعَٰلَم ينَ قال تعالى ) َسَل

ينَ ) ،18(َعلَىَٰ ُموَسىَٰ َوَهَُٰرونَ  كله أراد   22(وََسَلٌَٰم َعلَى ٱلُۡمۡرَسل ينَ ) ،12(َسَلٌَٰم َعلَىَٰٓ إ ۡل يَاس 

                                                           
 55سورة القصص  11
 13سورة مريم  15 
 32سورة الصفات  13 
 122سورة الصفات  13 
 122سورة الصفات  18 
 162سورة الصفات  12 
 181سورة الصفات  22 
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و يجوز أن يكون أراد قول المسلمين عند ذكر األنبياء عليهم  ،ثناء الحسن يقال عليهم

 السالم.

 السالمة من الشر .1

ا وََسَلًَٰما َعلَىَٰٓ إ بَۡرَٰه يمَ قال الله تعالى ) يعني سالمة من حر  21(قُۡلَنا َيََٰناُر ُكوِن  بَۡردّٗ

ۡصَحَٰب  ٱۡلَيم ين  وقال تعالى ) ،النار و بردها
َ
أي إنك ترى لهم ما تجب  22(فََسَلَٰٞم ل ََك م ۡن أ

يَل ق  وقد علمت ما أعد لهم من الجزاء. قال تعالى ) حين تجاوز عن سيئاتهم من السالمة 

 بسالمة من الشر من الغرق و غيره. يعني 26(َيَُٰنوُح ٱۡهب ۡط ب َسَلَٰٖم م  ن َا َوَبرََكٍَٰت َعلَۡيَك 

 التحية  .5

 ،ة أهل الجنةوهي تحي ،ضاالسالم يعني التحية التي يحي بها المسلمون بعضهم بع

َ  ُمَبََٰرَكةّٗ فلذالك قوله تعالى ) ي َةّٗ م  ۡن ع ند  ٱّلل  ُكۡم تَح  نُفس 
َ
فَإ َذا َدَخۡلُتم ُبُيوتّٗا فََسل  ُمواْ َعلَىَٰٓ أ

 َۚ َما َسَلٌَٰم َعلَۡيُكم ب  يعني يسلم على إخوانكم بعضكم على بعض. وقال تعالى ) 21(َطي  َبةّٗ

                                                           

 32سورة األنبياء  21 
 21سورة الواقعة  22 
 18سورة هود  26 
 31سورة النور  21 
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ار  َصَبۡرُتۡمَۚ فَن ۡعَم ُعقۡ  َ أي يدخل عليهم الملئكة مسلمين مهنئين. وقال تعالى  25(َبى ٱلد 

ا) ا َكر يمّٗ ۡجرّٗ
َ
َ لَُهۡم أ َعد 

َ
ي َُتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَُهۥ َسَلَٰٞمَۚ َوأ  أي حكاية ما تحيون به. 23(تَح 

 تسليم الشيئ إلى صاحبه .3

وقال  23(َءام ن ينَ ٱۡدُخلُوَها ب َسَلٍَٰم قال ) ،السالم بمعنى تسليم الشيئ إلى صاحبه

َٰل َك يَۡوُم ٱلُۡخلُود  ) و يجوز أن  ،أي قد سلمت إليكم فخذوها مهنأة 28(ٱۡدُخلُوَها ب َسَلَٰمٖ  َذ

و السالم و السالمة واحد مثل الضاللة و  ،يكون معناه ادخلوها مع السالمة من اآلفات

 و الجاللة و الجالل. ،الضالل

 السالم في تفسير النور معانىوجوه  .د

دراستنا عن معاني السالم في القرآن الذي نظر من الكتب الوجوه و النظائر لبعض العلماء بعد 

وهذا سيقدم  ،نستمر على التحليل و التركيز في الدراسة لكتاب التفسير النور لحسبي الصديقي

                                                           

 21سورة الرعد  25 
 11سورة األحزاب  23 
 13سورة الحجر  23 
 61سورة ق  28 
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أمامكم من فرضية التحليل علي هذا الكتاب. في هناك أوال ستعتبر عليكم ملحوظة تفصيلية عن 

 السالم في تفسير النور. وهو: معاني

 الوجه األول: أسماء الله تعالى .1

وُس (: 26قال الله تعالى في سورة الحشر ) ُ ٱل َذ ي لَآ إ َلََٰه إ ل َا ُهَو ٱلَۡمل ُك ٱۡلُقد ُ َ ُهَو ٱّلل 

ا يُۡشر ُكوَن   َ َ  َعم  َۚ ُسۡبَحََٰن ٱّلل  َلَُٰم ٱلُۡمۡؤم ُن ٱلُۡمَهۡيم ُن ٱۡلَعز يُز ٱلَۡجب َاُر ٱلُۡمَتَكب  ُر َ وقال حسبي  ٢٤ٱلس 

كل   عنئة الذي بري وهو الذي يدبر كل أمر وهو ،في تفسيره: هو الله الذي عنده كل شيئ

 22وهو الله ال اله إال هو. ،وهو الذي ال يظلم على عباده ،عيب و نقص

في هذه اآلية ذكر لفظ "السالم" ومعناه هو الله. السالم هنا اسم من أسماء الله تعالى. و 

ذالك ومن موجبات وصفه ب ،كل عيب و كل نقص  عنسمي بالسالم ألن الله تعالى بريئة 

 فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشر للخلق. ،سالمة خلقه من ظلمه لهم

  وجه الثاني: الخير .2

                                                           
26 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 4…, 296. 
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ۡرض  (: 36قال الله تعالى في سورة الفرقان )
َ
يَن َيۡمُشوَن َعلَى ٱۡلأ وَع َباُد ٱلر َِنَٰمۡح ٱل َذ 

ا َهۡونّٗا ِإَوذَا َخاَطَبُهُم ٱلَۡجَٰه لُوَن قَالُواْ َسَلَٰ  يتكلم هذه اآلية عن اآلدب مشية في األرض.  ١٤مّٗ

قال حسبي أن عباد الله إذا يمشون في األرض فيكون هو متوضعا لعباد اآلخر بصفت لينة 

 ،ريردونهم بالعطف و الخي ،و لطيف ال بصفة متكبر. وإذا خوفهم و خاطبهم الجاهلون

 62يقولون إليهم قول الخير و يعطيهم العفو.

َٰٞمَۚ (: 82الى في آية أخرى في سورة الزخروف )وقال الله تع فَٱۡصَفۡح َعۡنُهۡم َوقُۡل َسَل

أمر الله سبحانه و تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن   ٤٤فََسۡوَف َيۡعلَُموَن  

يصفح عن المشركين وال يرد قولهم بالقول السيئة كما يقولون عل رسول الله ولكن الله أمره 

 61أن يعفو عنهم.

ْ لَنَآ (: 55وقال الله تعالى فى القصص ) ْ َعۡنُه َوقَالُوا ۡعَرُضوا
َ
ْ ٱلل َۡغَو أ ِإَوَذا َسم ُعوا

ٌَٰم َعلَۡيُكۡم لَا نَۡبَتغ ى ٱۡلَجَٰه ل يَن   ۡعَمَٰلُُكۡم َسَل
َ
ۡعَمَٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
ومن صفة المؤمن أن يترك   ٢٢أ

                                                           
37 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3 (Semarang: PT 

Pustaka Rizki Putra, 2016), 238. 
31 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 4 (Semarang: PT 

Pustaka Rizki Putra, 2016), 48. 
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هو خّوفه  ا سمعه فبعرضو خيرا له. وإذاإذ ،وفي هذه اآلية مثل اللغو ،كل شيئ ال ينفع عليه

 سأتركك بالسالم. ،المشركون فقل لي عملي ولكم أعمالكم

ا فيها يخبر علينا كيف يصف إذا خاطب علين ،هذه اآليات الثالثة عندهّن معادلة

و على كل ذالك فقل  ،أو سمع اللغو في آذاننا ،أو خّوف علينا المشركون ،الجاهلون

 .ناذا استطعت أن يعفوهم فذالك خير لوإ ،وهو قولوا قول الخير وال يردوهم بالسيئة ،سالم

 هذه من عظيم أخالق اإلسالمية.

 

  

 الوجه الثالث: الثناء الحسن .6

 ،122 ،32و معانى أخرى للفظ السالم هو ثناء الحسن. قال الله تعالى في الصفات )

َٰه يَم  ،١٤َعَٰلَم يَن  َسَلٌَٰم َعلَىَٰ نُوٖح ف ى ٱلۡ (: 181 ،162 ،122 ٌَٰم َعلَىَٰ  ،٧١٤َسَلٌَٰم َعلَىَٰٓ إ بَۡر َسَل

يَن  ،٧٢١ُموَسىَٰ َوَهَُٰروَن   ٌَٰم َعلَىَٰٓ إ ۡل يَاس  وكل ذالك هو تنبيه . ٧٤٧وََسَلٌَٰم َعلَى ٱلُۡمۡرَسل ينَ  ،٧٤١َسَل

 من الله أن الله جعل جعلهم بحيث يثنى عليهم و يدعى لهم.



75 
 

كسالم على   ،اآليات السابقة. منها بالتعبير الخاص فردهقد ذكر بعض الرسل فى 

تأخيرا و  ،سالم على إلياسين ،و سالم على موسى و هرون ،و سالم على إبراهيم ،على نوح

بالتعبير العام وهو سالم على المرسلين. هذا السالم هو تعبير الثناء من الله إليهم لصبرهم 

 له على إحسانهم.هدية من ال ،لطاعتهم على أمره ،على بالئه

عبد ما وال يعبدوا األصنام وال ي ،ما أصبره على دعوة قومه أن يؤمنوا بالله ،نوح مثال

وته وكان زمان دع ،يعبد آباءهم غير الله. هو يدعو قومه كل الوقت و المكان وطول الزمان

ولهذا ثناء الله عليه من الله و العالمين في  ،لقومه حتى ألف سنة إلى خمسين عاما

و يفعله و هذا أمر ثقيلة بل ه ،حين بلئ الله عليه أن يذبح ابنه ،وكذالك إبراهيم 62القرآن.

قد وصفهم الله  ،وكذالك موسى و هرون و إلياسين 66بإخالص الصدور لطاعته على الله.

بعث الله في الدنيا لدعوة الناس وجميع الرسل هم الذين  61في القرآن من عباده المحسنين.

ون و مخلص ،محسنون ،مطيعون ،هم الصبرون ،إلى اإلسالم. قد أعظم مسؤولهم إلى الناس

  65وكان الله يقول إليهم الثناء بتعبير السالم في القرآن. ،لله

                                                           
32 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 544. 
33 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 550. 
34 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 553-554. 
35 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 562. 
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ئ َكُة َطي  ب يَن (: 62قال الله تعالى في سورة النحل ) َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓ يَن َتَتَوف َى َيُقولُوَن ٱل َذ 

هم الذين يطيعون الله يفعلون ما أمرهم  ٤٢َسَلٌَٰم َعلَۡيُكُم ٱۡدُخلُواْ ٱۡلَجن ََة ب َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن 

ئك من أول ،و أخالقهم حسنة على الناس ،الله عليم ويجتنبون كل ما يحرمون الله عليم

رسال الله بالسرور و إالطيبين الذين تتوفاهم الملئكة طاهرة من الذنوب و نفسه يرجعون 

 63عليهم السالم و يدخلهم الجنة جزاءا لهم.

ۡوَن ف يَها (: 35وقال تعالى في الفرقان ) َ ئ َك يُۡجَزۡوَن ٱۡلُغۡرفََة ب َما َصَبُرواْ َويُلَق  ْوَلَٰٓ
ُ
أ

ي َةّٗ وََسَلًَٰما   ويفعلون كل الحسنات إخالصا لله تعالى فيجزون  ،الذين يؤمنون بالله حقا ١٢تَح 

ٌَٰم (: 21. وقال الله تعالى في الرعد )63في اآلخرة بدخول الجنة في الدرجة األعلى َسَل

ار    َ يناله و  ،ال ينال العبد وجه الله و مرضاته بالسهلة ٢٨َعلَۡيُكم ب َما َصَبۡرُتۡمَۚ فَن ۡعَم ُعۡقَبى ٱلد 

الواجبات و السنة و هذا ال يستمر إال بصفة الصبر عند العبد. بالمجاهدة ليفعل الطاعة من 

 68فيجزون جميع تعابهم و جميع مجاهدتهم بالجنة التي يدخلونها من كل باب.

                                                           
39 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 2..., 527. 
30 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 242. 
37 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 2…, 454. 
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َ  وَسَ ( قال الله تعالى لعباده الذين اصطفى : 52وفي سورة النمل ) َلٌَٰم قُل  ٱلَۡحۡمُد ّلل  

ٰۗٓ ءَ  يَن ٱۡصَطَفىَٰٓ ا يُۡشر ُكوَن  َعلَىَٰ ع َباد ه  ٱل َذ  َ م 
َ
ُ َخۡيٌر أ َ في هذه اآلية يلقى الله الثناء بالسالم  ٢٤اّلٓل 

رحون وال هم يف ،لرسله. ولو كان كثيرا من الناس يكرههون عليهم لدعوتهم إلى التوحيد

 62وهذا من أسرار السرور. ،ورضي الله عنهم ،يغلظون ألنهم يحبون الله

 الوجه الرابع: السالمة من الشر  .1

 حين بعثهم الله الى قوم لوط ليهلكهم, دعىدخل الملئكة في بيت إبراهيم لّما 

إ ۡذ (: 52قال الله تعالى في سورة الحجر ) 12.على سالمة إلبراهيم أي سالمته من كل شر

لُوَن   ا قَاَل إ ن َا م نُكۡم وَج  كان الناس ال يضر شيئا ى  وفي آية أخر  ٢٢َدَخلُواْ َعلَۡيه  َفَقالُواْ َسَلَٰمّٗ

إاّل بإذن الله تعالى و ال ينفع شيئا إاّل بإذنه. بقوة الله تعالى ال يستطيع النار أن يمس 

ا وََسَلًَٰما (: 32إبراهيم وال يضره شيئا. قال الله تعالى في سورة األنبياء ) قُۡلَنا َيََٰناُر ُكوِن  بَۡردّٗ

َٰه يَم   الله  ،سله في إلقاء الدعوة لقومه. وكذالك في إبراهيموعد الله أن يحفظ ر  ١٤َعلَىَٰٓ إ بَۡر

لباس هم يلقونه إليه ولكن خرج إبراهيم ب ،يحفظه حين يريد أن يحرقه قومه في نار عظيم

                                                           
36 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 305. 
47 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 2…, 502. 
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وكذالك نوحا و  11نظيف ال يمسه النار شيئا ألن الله تعالى يسلمه من الشر و اآلفات.

ق يَل َيَُٰنوُح (: 18ه تعالى في سورة هود )الذين معه إذ يسلمه الله من الشر كالغرق. قال الل

ُهم م    َ َيَمس ُ َمٞم َسنَُمت  ُعُهۡم ُثم 
ُ
َعَكَۚ َوأ َ َمٖم م  م َن م 

ُ
َٰٖم م  ن َا َوَبرََكٍَٰت َعلَۡيَك وََعلَىَٰٓ أ ن َا ٱۡهب ۡط ب َسَل

ل يٞم  
َ
 12 ٨٤َعَذاٌب أ

َبَعَ (: 13وقال تعالى في المائدة ) ُ َمن  ٱت  َ َلَٰم   َيۡهد ي ب ه  ٱّلل  َ َٰنَُهۥ ُسُبَل ٱلس  ر ۡضَو

ۡستَق يٖم   َرَٰٖط م ُ يه ۡم إ لَىَٰ ص  لَُمَٰت  إ لَى ٱلن ُور  ب إ ۡذن هۦ  َوَيۡهد  هذه اآلية يخبر  ٧١َوُيۡخر ُجُهم م  َن ٱلظ ُ

 ،علينا أن لمن اتقى والذين اتبع رضوان الله سبحانه وتعالى فقد استمسك بصدق السبيل

ن أي يسلمهم م ،أولئك يسلمهم الله من الشر في اآلخرة ،امبريئة من الظلمات و األصن

ر و ومعناه السالمة من الش ،وجميع اآلية التي قد ذكر فوقهم فيها لفظ السالم 16العذاب.

 في الدنيا أو في اآلخرة.  ،اآلفات

 الوجه الخامس: التحية .5

                                                           
41 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 89. 
42 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 2…, 362. 
43 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 1…, 576. 
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َٰل َحَٰت  (: 26قال الله تعالى في سورة إبراهيم ) َ يَن َءاَمنُواْ وََعم لُواْ ٱلص  َل ٱل َذ  ۡدخ 
ُ
َوأ

ي َُتُهۡم ف يَها َسَلٌَٰم   يَن ف يَها ب إ ۡذن  َرب  ه ۡمۖۡ تَح  نَۡهَُٰر َخَٰل د 
َ
َٰٖت تَۡجر ي م ن تَۡحت َها ٱۡلأ َ وقال في  ٢٤َجن 

ي َُتُهۡم (: 12سورة يونس ) َ َوتَح  َُٰهۡم ف يَها ُسۡبَحََٰنَك ٱلل َُهم  ن  َدۡعَوى
َ
َُٰهۡم أ ُر َدۡعَوى ف يَها َسَلَٰٞمَۚ َوَءاخ 

َ  َرب   ٱۡلَعَٰلَم يَن   ي َُتُهۡم يَۡوَم يَۡلَقۡونَُهۥ َسَلَٰٞمَۚ (: 11وقال أيضا فى األحزاب ) ٧١ٱۡلَحۡمُد ّلل   تَح 

ا   ا َكر يمّٗ ۡجرّٗ
َ
َ لَُهۡم أ َعد 

َ
يٖم  (: 58وقال تعالى في يس ) ٨٨َوأ ٖ ر َح  وقال  ٢٤َسَلَٰٞم قَۡولّٗا م  ن ر َب 

ۡعَراف  ر َجاٞل َيۡعر فُوَن اَّۢلُك (: 13تعالى في سورة األعراف )
َ
َجاٞبَۚ وََعلَى ٱۡلأ َوَبۡيَنُهَما ح 

ٌَٰم َعلَۡيُكۡمَۚ لَۡم يَۡدُخلُوَها َوُهۡم َيۡطَمُعوَن   ن َسَل
َ
ۡصَحََٰب ٱۡلَجن َة  أ

َ
َُٰهۡمَۚ َونَاَدۡواْ أ يَمى   ٨١ب س 

صالحات أدخل الجنة التي تجري من تحتهم أولئك الذين يؤمنون بالله وعملوا ال

األنهار وهم خالدين فيها. أولئك يدخلون الجنة بتوفيق من الله. يقبل الله نفوسهم في الدنيا 

البتغاء الحسنات و يعملون ما يرضيهم الله و رسوله. لطاعتهم هذا أدخلهم الله الجنة فيها 

حيتهم وت ،ت بتقديس سبحانك اللهمفي الجنة يبدئون كل الدعوا 11ممتلئ بالنعم من الله.

جميع  15في الجنة هو قول السالم وكذالك تحية المئمنين في الدنيا هو قول السالم أيضا.

                                                           
44 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 2…, 479. 
45 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 2…, 300. 
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 ال يسئلون وال ينتظرون شيئا. في الجنة ينظرون ما ال عين ،النعم يؤتون إليهم من كل باب

لئك يريدون أو  13و يعلمون ما ال خطر على قلب بشر. ،يسمعون ماال أذن سمعت ،رأت

أصحاب الجنة و  13بواسطة أو بغير واسطة. ،السالم ألقى الله عليهم كتحية من عنده لهم

أصحاب النار بينهما حجاب في اآلخرة. على األعراف حجاب وفيها رجال ينظرون 

ذالك  18أولئك يلقون أصحاب الجنة بتحية السالم. ،فيها ينتظرون يوم الحساب ،علىيهما

 والسالم تحية لهم من عند الله. ،لى أهل الجنةبعض اآليات يتكلم ع

َها (: 53قال الله تعالى في األحزاف ) ُ ي 
َ
أ َۚ َيَٰٓ ۥ يَُصل ُوَن َعلَى ٱلن َب ى   ئ َكَتُه َ َوَمَلَٰٓ َ إ ن َ ٱّلل 

يَن َءاَمُنواْ َصل ُواْ َعلَۡيه  وََسل  ُمواْ تَۡسل يًما   و الناس يصلون على النبي. إن الله و ملئكته  ٢١ٱل َذ 

فصلى الله على نبيه هو كرمه الله في الدنيا ويرفعه في اآلخرة. أما الصلواة المالئكة هو 

الدعاء على النبي, و الصلواة المؤمنين هو تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال حسبي 

 12أن السالم للنبي هو يعظموه بالتحية اإلسالم.

 الوجه السادس: الجنة .3

                                                           
49 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 450. 
40 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 524. 
47 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 2…, 106. 
46 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 458. 
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َلَٰم  ع نَد َرب  ه ۡمۖۡ َوُهَو َول ي ُُهم ب َما َكانُواْ (: 123ال الله تعالى في سورة األنعام )ق َ ۞لَُهۡم َداُر ٱلس 

للذين يمشون في سبيل الله مستقيما جعل الله له دار السالمة و السالم دار  ٧٢١َيۡعَملُوَن  

ُ (: 25األمان و النعيم  هو الجنة وقال أيضا في يونس ) َ َلَٰم  َوَيۡهد ي َوٱّلل  َ  يَۡدُعٓواْ إ لَىَٰ َدار  ٱلس 

ۡسَتق يٖم   َرَٰٖط م ُ الله يدعو لهم إلى الجنة  ،و الذين يفضلون الحيات اآلخرة ٢٢َمن يََشآءُ إ لَىَٰ ص 

 52وفيها دعوة الله عليهم. ،دار السالم ألن فيها أصحابه تخلص من رديء و متعب

هذان  تفسير لحسبي أن معنى السالم فيفي اآليتين السابقين نظر الباحثة من ال

اآليتين هو الجنة وسمه دار السالم. و سمي بدار السالم ألنها دار السالمة و السالم دار 

 وكل الفرح و السعادة موجودة فيها. ،األمان و النعيم أصحابه تخلص من رديء و متعب

 الوجه السابع: البرائة من كل شيئ يكره .3

ْ َرب َُهۡم إ لَى ٱۡلَجن َة  ُزَمًراۖۡ (: 36لزمر )قال الله تعالى في سورة ا ََقۡوا يَن ٱت  يَق ٱل َذ  َوس 

ۡبُتۡم فَٱۡدُخلُوَها َخَٰل د   ٌَٰم َعلَۡيُكۡم ط  َُٰبَها َوقَاَل لَُهۡم َخَزَنُتَها َسَل بَۡو
َ
َن  يَحت َىَٰٓ إ َذا َجآُءوَها َوفُت َحۡت أ

اته أوله من أعلى درج ،ة إلى الجنةبكل المجد و العظمة أولئك الذين اتقو ربهم مصحوب ١٤

                                                           
57 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 2…, 308. 



62 
 

 وهم في مجتمعات. وإذا وصلتم إلى الجنة فتحت المستقبلون ،ثم تبع من بهده من من دونه

أبواب الجنة و أحصل إليهم أن يدخل الجنة بكل تحية و عظمة. وقال المستقبلون سالم 

عليكم أي يعطى الله عليكم البريئة من كل سيئ يكره ومن كل شيئ غير ممتنع ومن كل 

 51شيء مؤلم لهم ألن في الجنة ال موجودة شيئ يكرهون.

ٍَٰم َءام ن يَن  (: 13وفي سورة الحجر ) ياأيها المتقين أدخلوا الجنة  ٨١ٱۡدُخلُوَها ب َسَل

فيها ال خوف عليهم و ال هم يحزنون شيئا. أنتم البريئة من جميع اآلفات وبريئة من كل 

ل َا يَۡسَمُعوَن ف يَها (: 32وقال في مريم ) 52شيئ هامة و يحفظون من تخلية النعم الله تعالى.

ا  لَ  ي ّٗ ۖۡ َولَُهۡم ر زُۡقُهۡم ف يَها بُۡكَرةّٗ وََعش  ا ا (: 23وقال في الواقعة ) ١٢ۡغًوا إ ل َا َسَلَٰمّٗ ا َسَلَٰمّٗ إ ل َا ق يلّٗ

ا   ون سمعبل في الجنة ال ي ،قد نذكر أن النعم في الجنة ال يستوي كالنعم في الدنيا ٢١َسَلَٰمّٗ

سمعون  ة وال يسمعون لغوا. ولكن يوال يسمعون فاحش ،فيها شيئا الذي جعل في قلبه حزنا

والله يرزقهم بكل شيئ يحبون طول الزمان  56كل الحسنات وكل واحد منهم يلقون السالم.

 51.بغير قطع ما فيها من المكروهات

                                                           
51 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 614. 
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63 
 

َلٌَٰم سَ قال الله تعالى:  ،( يتكلم عن حالة الليل حين نزل القرأن5وفي سورة القدر )

نزول القرآن و وملئكة الله في هذه الليلة كان كله في حالة ب ٢ه َى َحت َىَٰ َمۡطلَع  ٱلَۡفۡجر   

و البركة. في هذه الليلة حذف الله كل حزن في قلب النبي صلى  ،والخير ،و األمن ،السالم

 55الله عليه و سلم و قلوب جميع المؤمنين.

بجميع تفسير اآليات السابقة كان نظر الباحث أن أحد معاني السالم هو البراءة 

خصوص في اآليات السابقة. أصحاب الجنة مثال بريئة من كل شيئ  ،شيئ يكرهمن كل 

وكل شيئ هامة وجميع اآلفات كله. وكذالك في ليلة القدر  ،و كل شيء مؤلم ،غير ممتنع

 حذف الله كل حزن و حالتها السالم. ،ليلتها

 الوجه الثامن: النصر من الله .8

وََسَلٌَٰم َعلَۡيه  يَۡوَم ُول َد َوَيوَۡم ( عن السالم ليحي: 15قال الله تعالى في سورة مريم )

ا   جعل الله ليحيى السالم في يوم مولوده ويوم يبدأ ينظر إلى أمر  ٧٢َيُموُت َويَوَۡم ُيۡبَعُث َحي ّٗ

الك كان ذاآلخرة ويوم ينظر إاى الجنة و النار وهو حين ولد وحين يموت وحين يبعث. و 

                                                           
55 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 4…, 575. 
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زمان صعبة الذي يحتاج إلى القوة و األمن من الله. وفي تلك ثالثة الزمان عنده نصر من 

 53الله.

معنى السالم  واستنبط الباحثة أن أحد ،وقد بين حسبي في تفسيره في اآلية السابقة

هو النصر من الله كما فعل ليحيى هذا. سالم عليه أي نصر الله عليه. وذالك النصر يهطيه 

 لله في أوقات اصعب له.ا

 الوجه التاسع: األمن  .2

يَن يُۡؤم ُنوَن ب  (: 51قال الله تعالى في سورة األنعام ) ٔ َٔاَيَٰت نَا ِإَوَذا َجآَءَك ٱل َذ 

ن َُهۥ َمۡن َعم َل م نُكۡم ُسوَٓءۢا ب َجَهَٰلَةٖ 
َ
ه  ٱلر َۡحَمَة أ َفُقۡل َسَلٌَٰم َعلَۡيُكۡمۖۡ َكَتَب َرب ُُكۡم َعلَىَٰ َنۡفس 

يٞم   ن َُهۥ َغُفورٞ ر َح 
َ
ۡصلََح فَأ

َ
ۦ  َوأ ه َ تَاَب م ۢن َبۡعد  يا محمد إذا جاءك الذين يؤمنون بآيات  ٢٨ُثم 

الله و صدقهم بأعمال الحسنات فقل سالم عليكم ال يعذبون ألنهم يتوبون فاعلموا أن الله 

 53غفور رحيم.
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ٓ إ ن َا (: 13قال تعالى في سورة طه ) ت َياهُ َفُقولَا
ۡ
ۡل َمَعَنا بَن ٓى فَأ رۡس 

َ
رَُسولَا َرب  َك فَأ

ۡئَنََٰك ب   ۡبُهۡمۖۡ قَۡد ج  ء يَل َولَا ُتَعذ   ََبَع ٱلُۡهَدىَٰٓ  إ ۡسَرَٰٓ َلَُٰم َعلَىَٰ َمن  ٱت  َ ب  َكۖۡ َوٱلس  َ َايَةٖ م  ن ر  أمر  ٨١ٔٔ 

الله على رسوله هرون و موسى أن أقر أنهما رسوالن إلى فرعون. وعندهما معجزات. واألمن 

العذاب على في الدنيا و اآلخرة لمن اتبع الرسول. وهذا قول السالم ليس للتحية لكن من 

 58ليخبر أن المومنين سيجتنبون من عذاب الله في الدنيا و اآلخرة.

ٓ  إ ن َُهۥ (: 13وقال الله تعالى في سورة مرسم ) ۡسَتۡغف ُر لََك َرب  
َ
َقاَل َسَلٌَٰم َعلَۡيَكۖۡ َسأ

ا   ال ألهيك وال أجرحك ولو  ،قال إبراهيم ألبيه ياأبت له األمن من إلهائي ٨١َكاَن ب ى َحف ي ّٗ

 وفقك الله للهداية.  ،سأستغفر لك ربي ،دفعت دعوتي و نصيحتي أني من إبنك

ۡبَعُث (: 66وقال تعالى في سورة مريم )
ُ
ُموُت َويَۡوَم أ

َ
ُ َويَۡوَم أ َ يَۡوَم ُول دت  َلَُٰم َعلَى  َ َوٱلس 

ا   حين  يعطي الله األمن ،الله األمن علي حين ولدت حتى ال يضرني الشيطان يعطي ٤٤َحي ّٗ

ٱۡدُخلُوَها ب َسَلَٰمٖ  (: 61وقال تعالى في سورة ق ) 52وحين أبعث في يوم القيامة.  ،أموت

                                                           
57 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 42. 
56 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…, 10. 



69 
 

َٰل َك يَۡوُم ٱلُۡخلُود     وقال أدخلوا الجنة باألمن ،وقال الملئكة على المتقين ليدخلون الجنة ٤٨َذ

 32من كل شيئ مخيف.

أي  ،وكان جميع اآليات السابقة فيها لفظ السالم و في تفسير النور معناه األمن

األمن من عذاب الله في الدنيا و اآلخرة و األمن من شر الناس و األمن من خطوات 

 الشيطان. و أحد وجه السالم هو األمن.

 لى صاحبهالوجه العاشر: تسليم الشيئ إ  .12

ۡصَحَٰب  ٱلَۡيم ين   (: 21قال الله تعالى فى الواقعة )
َ
و إذا مات أصحاب  ٤٧فََسَلَٰٞم ل ََك م ۡن أ

اليمين فلقي الملئكة بالبشرى و قال الملئكة عليه أن صاحبه من اصحاب اليمين ألقوا 

  31اليكم السالم.

ا هو معنى السالم أيض وقال أن هذا السالم ألصحاب اليمين فيعطيه الملئكة له. فمن أحد

 تسليم الشيء إلى صاحبه.

 الوجه الحادي عشر: قول السالم نفسه .11
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يَن َءاَمُنٓواْ إ َذا َضَرۡبتُۡم ف ى َسب يل  (: 21قال الله تعالى في سورة النساء ) َها ٱل َذ  ُ ي 
َ
أ َيَٰٓ

ة   ا تَۡبَتُغوَن َعَرَض ٱۡلَحَيوَٰ َلََٰم لَۡسَت ُمۡؤم نّٗ َ ۡلَقىَٰٓ إ لَۡيُكُم ٱلس 
َ
َ  َفَتبَي َُنواْ َولَا َتُقولُواْ ل َمۡن أ ۡنيَا  ٱّلل  ُ ٱلد 

َٞۚ َكَذَٰل َك ُكنُتم  َ  َمَغان ُم َكث يَرة َ َكاَن ب َما فَع نَد ٱّلل  َ َْۚ إ ن َ ٱّلل  ُ َعلَۡيُكۡم َفَتبَي َُنٓوا َ م  ن َقۡبُل َفَمن َ ٱّلل 

ا   هذه اآلية أمر المسلمين أن ال يعجلون في القتال على العدو لتبتغوا   ٤٨َتۡعَملُوَن َخب يرّٗ

  32عرض الحياة الدنيا. إذا لقيتم السالم فهذه عالمة على إسالمه فال تقاتلواهم.

ۖۡ قَاَل َسَلَٰٞم قَوۡمٞ (: 25تعالى في الذاريات )قال الله  ا ْ َسَلَٰمّٗ إ ۡذ َدَخلُواْ َعلَۡيه  َفَقالُوا

نَكُروَن   ۖۡ (: 32وقال في سورة هود ) ١٤٢٢م ُ ا َٰمّٗ َٰه يَم ب ٱۡلبُۡشَرىَٰ قَالُواْ َسَل َولََقۡد َجآَءۡت رُُسلَُنآ إ بَۡر

ن َجآَء ب ع ۡجٍل َحن يٖذ  
َ
حين جاءت الملئكة إبراهيم بالبشرى قالوا  ١٤قَاَل َسَلَٰٞمۖۡ َفَما لَب َث أ

وقال تعالى في سورة النور  31فأجاب إبراهيم سالمهم و حضر عليهم عجل حنيذ. ،سالما

(31 :)...  َۚ َ  ُمَبََٰرَكةّٗ َطي  بَةّٗ ي َةّٗ م  ۡن ع ند  ٱّلل  ُكۡم تَح  نُفس 
َ
ْ َعلَىَٰٓ أ فَإ َذا َدَخۡلُتم ُبُيوتّٗا فََسل  ُموا

ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَٰت  لََعل َُكۡم َتۡعق لُوَن   َ  (:23وقال أيضا في سورة النور )   ١٧َكَذَٰل َك يُبَي  ُن ٱّلل 

 ْ يَن َءاَمُنوا َها ٱل َذ  ُ ي 
َ
أ َۚ  َيَٰٓ ۡهل َها

َ
ن ُسواْ َوتَُسل  ُمواْ َعلَىَٰٓ أ

ۡ
لَا تَۡدُخلُواْ ُبُيوتًا َغۡيَر ُبُيوت ُكۡم َحت َىَٰ تَۡسَتأ

                                                           
92 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 1…, 511. 
93 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 2…, 368. 
94 T.M Hasbi Ash Siddieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 4…, 161. 



67 
 

ُروَن   َٰل ُكۡم َخۡيرٞ ل َُكۡم لََعل َُكۡم تََذك َ أمر الله علينا أن يقول السالم إذا دخل إلى بيوت  ٢١َذ

م هنا عالمة ألهل البيت حتي غير بيوتنا. هذا هو آدب المرئ إلى اآلخرين. وقول السال

 35هو يستطيع أن يجاهز نفسه إلحترام الضيوف.

استخدام حسبي في معانى السالم على إحدى عشرة أوجه.  ،من تحليل الباحثة

وهذه النتيجة وجدت من النظر إلى تفسير اآليات التى قدمه في كتاب التفسير النور. قد 

ات وبعد ذالك قراءة على التفسير هذه اآلي ،بحثت عن اآليات التى يتعلق بهذا البحث

جة كما اعتبرت حتى يكون هذه النتي ،ثم التحليل ثم قسمه على أقسام ،بكتاب التفسير النور

 في السابقة أمامكم.

تفسير آيات القرآن يستخدم إلى الوجوه و النظائر  يأن حسبي ف الباحثة نظرو من هذا ت

ان صر إلى معنا واحد فقط بل بعض اآلية عنده معأيضا ألن في تفسير لفظ السالم ال ينح

 .ةمختلف

                                                           
95 T.M Hasbi Ash Siddieqy، Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nur Jilid 3…، 188. 



66 
 

 ،وهو: اسم من أسماء الله تعالى ،ذكر العلماء معانى السالم على ستة أوجوه

لباحثة ن. ومن استنباط او ثناء الحس ،تسليم الشيء إلى صاحبه ،السالمة ،التحية ،الخير

ي السابقة السادسة ف ،جوهرة أو أن السالم في تفسيره على إحدى عش على تفسير الحسبي

الم و قول الس ،األمن ،النصر من الله ،كل شيئ يكره  عنالبراءة  ،سواء. وآخره هو: الجنة

 نفسه.


