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  ملخص البحث

الحمد اهللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين ومنارة الهدى             
  ...تم التسليمأفضل الصالة وأللعالمين سيدنا محمد عليه 

 مـن حيـث     ،هذا البحث هو دراسة علمية لمفردة السالم في القرآن الكريم           
يمثل القسم األول مـن     اللغة واشتقاقاتها اإلعرابية وأثرها على معنى اآلية وهذا         

 للدالالت المعنوية لمفـردة     ة وفي القسم الثاني منه دراسة تفصيلية دقيقي       ،البحث
  .السالم في القرآن الكريم

   -:والغرض من الدراسة أمرين 
عجاز اللغوي، والبياني لمفردة الـسالم مـن         الكشف عن أوجه اإل    -:األول  

  .إلعرابيةخالل الجذر الثالثي سلم واشتقاقاته اللغوية وا
 استنباط معاني جديدة لمفردة السالم في القرآن الكريم إضافة لمـا         -:الثاني  

ذكره علماء األشباه والوجوه والنظائر وإثراء هذا الجانب من الدراسات الخاصة           
  -:بعلوم القرآن وبناء عليه قسمت البحث إلى

  .  وتتضمن أهمية البحث وسبب اختياره ومنهج البحث وخطتهمقدمة  
  : ثالث مباحثفيه و  
 يتضمن األصل اللغوي لمفردة السالم عند علماء اللغـة          :المبحث األول     

  .وعلماء األشباه والوجوه والنظائر
 يتضمن مادة سلم في القرآن الكريم بمعنى الدعوة إلـى           :المبحث الثاني     

دين اإلسالم وفيه الصيغ الفعلية التي وردت في القرآن الكريم في الداللة علـى              
  -: وفيه ستة مطالب.ن اإلسالمدي
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  .)أسلموا) (أسلمنا) (أسلمت) (َأسلم(بصيغة الفعل الماضي : المطلب األول  
) يـسلم ) (تـسلمون ) (َأسـِلم (بصيغة الفعـل المـضارع      : المطلب الثاني   

  .)يسلمون(
   .)أسلموا) (أسِلم) (لنسلم( بصيغة فعل األمر :المطلب الثالث  
 .بفـتح الـسين   ) السلَم(بكسر السين   ) سلْم(مصدر بصيغة ال  :المطلب الرابع   

   .)سالَم(
 ، مسلمين ، مسلمون ، مسلِّمين ، مسلم ،إسالم( بصيغة االسم    :المطلب الخامس   

  ). إسالمهم، إسالمكم، مسلمة،مسلمات
   .)أسلمتم(بصيغة االستفهام : المطلب السادس  
م وداللته المعنوية مادة سلم في القرآن الكريم بمعنى السال       -:المبحث الثالث   

  -:وفيه عشرة مطالب
  .السالم أسماً ووصفاً هللا تعالى: المطلب األول  
  .السالم وصفاً لليلة القدر: المطلب الثاني  
  .السالم بمعنى ترك اللغو والجدل والخالف: المطلب الثالث  
   .السالم بمعنى النجاة من الهالك: المطلب الرابع  
  . دين اإلسالمالسالم بمعنى: المطلب الخامس  
   .السالم اسم للجنة ووصف لها: المطلب السادس  
  .السالم بمعنى تحية أهل الجنة: المطلب السابع  
السالم بمعنى تحية المالئكة على األنبياء علـيهم الـصالة          : المطلب الثامن   

  .والسالم
  .السالم بمعنى البشارة بالتوبة: المطلب التاسع  
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 علـيهم الـصالة   نبيائـه أل )(تنزيه اهللا السالم بمعنى : المطلب العاشـر    
  .والسالم من النقص

  .تتضمن نتائج البحث والتوصيات: الخاتمة    
  .فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات: الفهارس  

  
  
  

  
أ و آ و  م  و ا و  

  
  

 ااره  
  رجاء بنت صاحل بن حممد البحر

   ارات اذ ا
ا  ا و اآن 

   ا   -   اداب ت
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F   
  

الحمد اهللا والصالة و السالم على سيد المرسلين محمـد بـن عبـد اهللا               إن    
  ...وبعدوعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 

اسة تطبيقية لمفردة السالم في القرآن      موضوع بحثنا هو المفردة القرآنية در       
م التي جاء بها خاتم النبين والمرسلين       الكريم وموضوع السالم هو رسالة اإلسال     

 فالسالم في القرآن الكريم     )e( الهدى النبي الكريم محمد      ة و قدوتنا ومنار   سيدنا  
له دالالت معنوية متعددة أولى هذه الدالالت أن السالم هو دين اإلسـالم وهـو             
السالمة من كل معتقد باطل واإلقرار بوحدانيـة اهللا تعـالى والتـسليم الكامـل               
بإلوهيته والسالم هو اسم من أسماء اهللا تعالى ووصف مـن أوصـافه الذاتيـة               

الخلود الجنة دار النعيم المقيم وهو تحية اإلسـالم         والفعلية والسالم وصف لدار     
من مهالك الكفر والسالمة مـن      وهو النجاة   ) السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته    (

العذاب في الدنيا واآلخرة وهو وصف لليلة المباركة ليلة القدر وغير ذلك مـن              
  .الدالالت المعنوية التي سنكشف عنها إن شاء اهللا في ثنايا البحث

وعند دراسة السالم كمفردة قرآنية ستقتصر الدراسة كما هـو معـروف عنـد              
  :.الموضوعي على النحو التاليعلماء التفسير المختصين بالتفسير 

تعريف مفردة السالم عند علماء اللغة وعلماء الوجوه واالشـباه والنظـائر             .١
وذلك بذكر أصل المفردة وهو الجذر الثالثي سلم واشتقاقاته اللغوية ومن ثم            

الكـريم وهـي نفـس      لسالم في القـرآن     لمفردة ا دالالت المعنوية   للعرض  
ل اللغة مع بعض الزيـادات اليـسيرة التـي       الدالالت اللغوية التي ذكرها أه    

كشفنا عنها في أثناء حصر الدالالت المعنوية للسالم في القرآن الكريم وكان            
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منهجنا في البحث هو المنهج العلمي الذي ذكره علماء التفسير عند دراسـة             
 -:)١(المفردة القرآنية والقائم على النحو التالي

 ثم تحديـد الجـذر الثالثـي        اختيار المصطلح القرآني المراد بحثه     .١
 .للكلمة

أخذ معنى الجذر الثالثي من أمهات كتب اللغة ومعاجمها األساسـية         .٢
 -:وهي

ت (جم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمـد بـن فـارس            عم  - أ
 ).هـ٣٩٥

مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاني الحسين بن محمد          -   ب
 .هـ٤٢٥ المفضل المتوفي في حدود بن

ن منظور أبي الفضل جمـال الـدين        معجم لسان العرب ألب     - ج
 .)هـ٧١١ت (محمد بين مكرم بن منظور 

: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفـاظ للـسمين الحلبـي            -  د
 .)هـ٧٥٦ت (شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدايم 

معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة ألبـي        :  الكليات -هـ
  ).  ١٠٩٤ت  (الكفويالحسيني أيوب بن موسى : البقاء

                                                             
بد الفتاح الخالـدي فـي كتابـة        صالح ع / لقد فصل هذا المنهج نظرياً وتطبيقياً سعادة د        )١(

) الجهـل ( وقدم دراسة تطبيقية لمفردة      ٧٢التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ص     
  .٩٧ص 

 محاضرات في التفسير    ،٢٣مصطفى مسلم ص    / د.مباحث في التفسير الموضوعي أ    :. أنظر
 التفسير الموضوعي نماذج رائـدة فـي ضـوء          ،٢٧عباس عوض اهللا ص     /  د .الموضوعي

 .٤٩محمد محمد السيد عوض ص / آن الكريم دالقر
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على الباحـث أن يأخـذ معنـى        : (صالح الخالدي أنه  /ويرى د 
الجذر الثالثي من هذه المعاجم الخمـسة بهـذا الترتيـب و أن             

  .)١()يعرف ماذا أضاف الالحق على السابق من معانيه
 متابعة ورود الجذر الثالثي واشتقاقاته وتصريفاته في القرآن الكريم وأخـذ            -٣

 المعجم المفهرس   وأفضلهاهرسة ألفاظ القرآن    هذا من المعاجم التي عنيت بف     
أللفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي وقد اعتمدنا في دراستنا عليه من حيث             

ورود مشتقات الجذر الثالثي سلم في القرآن الكـريم كمفـردة الـسالم           عدد  
واإلسالم والسلم والمسلمون والمسلمات ومسلّمة وغيرها من المفردات التـي    

  .ا من الجذر الثالثي سلم في القرآن الكريمورد اشتقاقه
وذكرنا عدد مرات ذكرها والسور التي ذُكرت فيها مع وقفات تفـسيرية                

  .لمعاني اآليات التي وردت فيها ووجه داللة هذه الكلمة في اآلية
 ذكر معاني المفردة القرآنية من كتب األشباه والوجوه والنظائر مع مراعـاة             -٤

واإلشارة إلى الزيادات المعنوية التي أنفرد بها أحد        ؤلفات  الترتيب الزمني للم  
  .العلماء عن اآلخر

 ربط المعنى اللغوي للمصطلح القرآنـي مـع االسـتعمال القرآنـي بقـدر               -٥
االستطاعة بما يحفظ جوهر وسمو اللفظ القرآني وداللتـه الخاصـة التـي             

   .أرادها اهللا في سياق اآلية
سياق الذي ورد فيـه وذلـك لبيـان الوحـدة            ربط المصطلح القرآني مع ال     -٦

الموضوعية التي تدل عليها اآلية ومن أجل موضوعها جاءت المفردة بهـذا            
  .المعنى الخاص دون غيره

                                                             
 .٧٣التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ص  )١(
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 ترتيب اآليات التي أوردت المصطلح موضوع البحث على حسب النـزول            -٧
  ،هذه آيات فـي سـور مكيـة       :  كأن يقال  إن تيسر ذلك ولو بالصورة العامة     

وعند الدراسة الدقيقة لمفردة السالم فقـد رتبنـا          .يات في سور مدنية   وهذه آ 
النزول الذي ذكره اإلمام الزركشي في      ترتيب  السور المكية والمدنية بحسب     

 وذلـك للكـشف عـن أسـرار التنزيـل           .كتابة البرهان في علوم القـرآن     
واختصاص بعض المعاني والدالالت في مفردة السالم في اآليـات المكيـة            

إحدى السور المدنيـة     السور المدنية على سبيل المثال جاء السالم في          عنها
بمعنى اسم السالم هللا تعالى ووصفاً له بينما لم يرد          ) ٢٣سورة الحشر اآلية    (

 خاصة  وعالقةأسماً وصفة للذات اإللهية في العهد المكي وذلك داللة خاصة           
ـ بشريعة التوراة واإلنجيل وحجة بالغة على أهل         ذين آمنـوا بـاهللا   الكتاب ال

ولكن لم يحققوا في إيمانهم السالم التام في إخالص العبادة هللا تعـالى هـذه               
إشارة موجزة بليغة من إشارات داللة السالم وتفضيلها حـين تقـف علـى              

  . من سورة الحشر٢٣موضع اآلية 
   – إن شاء اهللا - 
لمنقولـة   تفسير اآليات الكريمة موضع البحث والدراسة وتوثيق الروايـات ا         -٨

ة وشـرح مـا     يلحاديث النبوية من مصادرها األص    سنداً ومتناً وتخريج األ   
عجاز اللغوي فيهـا  غمض من معاني وذكر القراءات الصحيحة و أوجه اإل       

  .و أثرها على معاني اآلية و أحكامها
وعالجهـا للواقـع     اإلشارة إلى األبعاد المعنوية الواقعية للمفردة القرآنيـة          -٩

يع جوانبه النفسية واالجتماعية واألمنية والتربوية وما لهذا        اإلنساني في جم  
من أثار على المجتمع المسلم خاصة وعالقته بثقافات المجتمع اآلخر عامة           
وهذه اإلشارات المستخلصة والمستوحاة من تدبر اآليات هي داللة وعـي           
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 اإللهيـة التـي     والفتوحـات وفهم وبعد نظر للباحث أو ما يسمى باللطائف         
بصر اهللا عباده بها ويرزقهم معين فهم خاص متى مـا صـلحت النوايـا               ي

 وهي من كنوز البحث العلمية في دراسة هـذا  ؛وصدقت في إيمانها وتقواها 
القسم من التفسير الموضوعي التي يتشرف بها أهل القرآن وخاصته ونسأل           

  .يماهللا تعالى أن نكون منهم ممن أفاد واستفاد وشارك في خدمة الكتاب الكر
  -: منهج البحث وبناء عليه وضعت خطة البحث على النحو التاليهذا هو

  .وخاتمة وفهارسمقدمة وثالث مباحث   
  . وتشتمل على أهمية البحث وسبب اختياره ومنهج البحث:المقدمة - ١

 األصل اللغوي لمفردة السالم وفيه تعريف دقيق للجذر         -:المبحث األول  - ٢
عاني الجذر الثالثي سلم فـي القـرآن    الثالثي سلم عند علماء اللغة ثم م      

 .الكريم من خالل كتب األشباه والوجوه والنظائر

 مادة سلم في القرآن الكريم بمعنى الدعوة إلـى ديـن            -:المبحث الثاني  - ٣
اإلسالم وفيه الصيغ الفعلية التي وردت في القرآن الكريم فـي الداللـة    

  .على دين اإلسالم

  -:وهي في ستة مطالب
   .)أسلموا) (أسلمنا) (أسلمت) (َأسلًم( بصيغة الفعل الماضي :المطلب األول  
ـ (بصيغة الفعـل المـضارع       :المطلب الثاني    أسـسلم ) (تـسلمون ) (ِلمي (

  .)يسلمون(
  .)أسلموا) (أسِلم) (لنسلم( بصيغة فعل األمر :المطلب الثالث  
لـسين  بفـتح ا  ) السلَم) (ِسلْم بكسر السين  ( بصيغة المصدر    :المطلب الرابع   

   .)سالم(
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 مسلمين  ،مونمسل ، مسلمين ، مسلم ،إسالم( بصيغة االسم    :المطلب الخامس   
  .)سالمهمإ ،سالمكمإ ، مسلمة،مسلمات

  .)ءأسلمتم( بصيغة االستفهام :المطلب السادس  
الكريم بمعنى السالم وداللته المعنويـة   مادة سلم في القرآن   :المبحث الثالث   

  -:وفيه عشرة مطالب
  . هللا تعالى، السالم أسماً ووصفاً: األولالمطلب  
  . السالم وصفاً لليلة القدر:المطلب الثاني  
  . السالم بمعنى ترك اللغو والجدل والخالف:المطلب الثالث  
  . السالم بمعنى النجاة من الهالك:المطلب الرابع  
  . السالم بمعنى دين اإلسالم:المطلب الخامس  
   .نة ووصف لها السالم اسم للج:المطلب السادس  
   . السالم بمعنى تحية أهل الجنة:المطلب السابع  
ة عليهم السالم علـى األنبيـاء        السالم بمعنى تحية المالئك    :المطلب الثامن   

  .عليهم السالم
   . السالم بمعنى البشارة بالتوبة:المطلب التاسع  
مـن   ألنبيائه عليهم الـسالم      )( السالم بمعنى تنزيه اهللا      :المطلب العاشر   

  .النقص
   . تتضمن نتائج البحث والتوصيات-:الخاتمة  
  -: يتضمن-:الفهارس  

  .فهرس المصادر والمراجع -

  .فهرس الموضوعات -
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  املبحث األول
  األصل اللغوي ملفردة السالم

وفي هذا المبحث سنتناول األصل اللغوي لمفردة السالم عند أهـل اللغـة               
اة الترتيب الزمني للعلماء من حيـث       وعلماء األشباه والوجوه والنظائر مع مراع     

الزيادة التي انفرد بذكرها المتأخر عن المتقـدم  االقدم في زمن الوفاة وذلك لبيان  
فنجد بعض المعاني أنفرد بذكرها بعض العلماء دون اآلخر دالله على اعتمـاده             

   .على االجتهاد وليس مجرد النقل عن السابقين
  :في أصل الكلمة قال ابن فارسسلم والجذر الثالثي لكلمة السالم   
 ، ويكون فيه مـا يـشذ      فيةاعالسين والالم والميم معظم بابة من الصحة وال         

  .والشاذ منه قليل
اهللا جل ثنائه   :  قال أهل العلم   ،أن يسلم اإلنسان من العاهة واألذى     : فالسالمة  

 :لىقال تعا  ، لسالمته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء        ،هو السالم 
: فالسالم ،)١(}٢٥ {}واللّه يدعو إِلَى دارِ السالمِ ويهدِي من يشاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ{

  . وداره الجنة،اهللا جل ثناؤه
  . ألنه يسلم من اإلباء واالمتناع،ومن الباب أيضاً اإلسالم وهو اإلنقياد  
   .ثيراً نحو القتال والمقاتلة وفعال تجيء في المفاعلة ك، المسالمة:والسالم  
 السلَم الذي يسمى السلف كأنه مال أسلم ولـم  :ومن باب اإلصحاب واالنقياد    

مكن أن تكون الحجارة سميت سالماً ألنها أبعد شيء فـي           م و ،يمتنع من إعطائه  
  .األرض من الفناء والذهاب لشدتها وصالبتها

                                                             
  .)u(سورة يونس١) (



   ادة ا  اآن
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 لما به والقـول   أحدهما أنه ُأسلم:فأما السِلم وهو اللديغ ففي تسميته قوالن   
  . وقد يسمون الشيء بأسماء في التفاؤل والتطير،اآلخر أنهم تفاءلوا بالسالمة

  معروف والس ر  ؛المة أيضاً  وهو من الس   :لمـى لـه    ألن النـازل عليـه يج
  .السالمة

  . وجمعها سالَم، شجر:والسالمة  
 ،شـجر :  والـسلَم ، التي لها عروة واحدة  الدلو :والذي شذَّ عن الباب السلْم      

  .شجر:  والسالمان،واحدته سلمه
  . وقد يؤنَّث ويذكَّر، السلْم وهو الصلح)١(ومن الباب األول  

نَّـه هـو الـسمِيع الْعلِـيم        {: قال تعالى   }وإِن جنحواْ لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتَوكَّلْ علَى اللّهِ إِ
}٢(}٦١(   

  )بجير بن عنمة الطائي( وفيه يقول الشاعر ،الحجر: مةالسِل  
  

             ذلــك خليلــي وذو يعــاتبني  

  )٣.(يرمي ورائي بالسهم والسِلمةْ     **
  

  
  : في معاني سلم في القرآن الكريمقال اإلمام الراغب األصفهاني   

                                                             
 .إشارة إلى السالم بمعنى اإلسالم وهو االنقياد والمسالمة )١(

 .سورة األنفال )٢(

ـ  ٢٦٩ أنظر العين مادة سلم ص ،٤٦٥معجم مقاييس اللغة مادة سلم ص      )٣( ة  جمهـرة اللغ
 ،٤/١٥٨٢ الـصحاح مـادة سـلم    ٦/٣٠٩ تهذيب اللغة مادة سلم مجلد   ،٣/٤٩مادة سلم   

 . ٨/٥١٢المحكم والمحيط األعظم مادة سلم 
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بِقَلْـبٍ  {: قـال تعـالى    ،التعري من اآلفات الظاهرة والباطنة    : السلْم والسالَمةُ 
مسلَّمةٌ الَّ شِيةَ { :قال تعالى و ،متعر من الدغَِل فهذا في الباطن:  أي)١(}سلِيمٍ

  .فهذا في الظاهر )٢(}فِيها
 وغنى بـال    ، إذ فيها بقاء بال فناءٍ     ؛الجنةفي  والسالمة الحقيقية ليست إال       
ـ   كما ، وعز بال ذُلِّ وصِحةُ بال سقم      ،فقر لَهـم دار الـسالمِ عِنـد        {: ال تعـالى  ق

هِمب {: قال تعالى والسالم اسم من أسماء اهللا تعالى   .أي السالمة  )٣(}ر  لَامالـس
  مِنـيهالْم مِنؤالعيوب واآلفات التي تلحـق      )٤(}الْم وصف بذلك من حيثُ ال يلحقُه

  .الخلق
لَام قَولًـا مِـن      {: والسالم في قولـة تعـالى        حِـيمٍ    سـبٍّ ر{ و )٥(} ر   مـالس

  تُمربا صكُم بِملَي{ و )٦(}ع    اسِـنيلَى إِلْ يع لَامكل ذلك مـن النـاس    )٧(}س
 وهو إعطاء ماتقدم ِذكْره ممايكون في الجنة مـن          ،بالقول ومن اهللا تعالى بالفعل    

  . السالمة

                                                             
 .)٨٩(سورة الشعراء آية  )١(

  .)٧١(سورة البقرة آية  )٢(

 ) ١٢٧(سورة األنعام اآلية  )٣(

 .)٢٣(سورة الحشر آية  )٤(

   .)٥٨(سورة يس آية  )٥(
 .)٢٤(عد آية سورة الر )٦(

 .)١٣٠(سورة الصافات آية  )٧(



   ادة ا  اآن
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لَـا       لَـا يـ   {: ويكون بالقول والفعل جميعاً كما في قولة تعالى          ا وـا لَغْـوفِيه ونعمس
لَّا قِيلًا سلَاما سلَاما } ٢٥{تَأْثِيما  فَسلَام لَّك مِن {:  وعلى ذلك قولة تعالى)١(}٢٦{إِ

   .)٢(}أَصحابِ الْيمِنيِ
: ومن معاني السالم الثناء و الذكر الحسن والدعاء كما في قولـة تعـالى             
  .)٣(}مِنيسلَام علَى نُوحٍ فِي الْعالَ{

  }   ونارهى ووسلَى مع لَام{ )٤(}س    اهِيمـرب  تنبيهكل هذا  )٥(}سـلَام علَـى إِ
  .من اهللا تعالى أنه جعلهم بحيث يثني عليهم ويدعي لهم

فَـإِذَا دخلْـتُم بيوتًـا فَـسلِّموا علَـى           { :قـال تعـالى   ويأتي بمعنى التحية كمـا        
م على بعضأي ليسلم بعضك )٦(}أَنفُسِكُم.   

وإِن جنحواْ {: قال تعالىالصلح والمصالحة وإيقاف الحرب كما ويأتي بمعنى   
  .)٧(}لِلسلْمِ فَاجنح لَها

                                                             
   .سورة الواقعة )١(
  .)٩١(سورة الواقعة آية  )٢(
  .)٧٩(سورة الصافات آية  )٣(
  .)١٢٠(سورة الصافات آية  )٤(
  .)١٠٩(سورة الصافات آية  )٥(
  .)٦١(سورة النور آية  )٦(
  .)٦١( سورة األنفال آية )٧(
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 وهو أن يسلَم كُّل واحٍد منهمـا أن         ،وبمعنى اإلسالم وهو الدخول في السلْمِ       
 ومنـه   ، إليه إذا أخرجته : يناله من ألم صاحبه ومصدر أسلمتُ الشيء إلى فالن        

  .السلَم في البيع
  :واإلسالم في الشرع على ضربين  

 وهو االعتراف باللسان وبه يحقـن الـدم حـصل معـه      ،دون اإليمان : أحدهما
قَالَتِ الْأَعراب آمنا قُل لَّم تُؤمِنوا ولَكِـن  { :قصد بقوله وإياه ،االعتقاد أو لم يحصل 

   .)١(}قُولُوا أَسلَمنا
 ووفـاء   ، وهو أن يكون مع االعتراف اعتقاد بالقلب       ،فوق اإليمان : يوالثان  

 فـي  )u(  وقدر كما ذكر عن إبـراهيم  واستسالم هللا في جميع ماقضى ،فعلبال
به أَسلِم قَالَ أَسلَمت لِرب الْعالَمِني{ :قولة ر ٢(}١٣١{ }إِذْ قَالَ لَه(.  
  لَّمة   ،ة العالية ما يتوصل به إلى األمكن    : والسالمرجى به السـل     ، فيثـم جع 

أَم لَهـم سـلَّم     { :قال تعـالى   ،اسماً لكل ما يتوصُل به إلى شيٍء رفيع كالسبب        
   .)٣(}يستَمِعون فِيهِ

   الموالس لْمشجر عظيم : والس،   مـن اآلفـات   العتقادهم   سمي كأنه ِلمأنه س، 
الملْبةُ: والس٤(.الحجارة الص(.  

                                                             
 .)١٤(سورة الحجرات آية  )١(

 .ة البقرةسور )٢(

 .)٣٨(سورة الطور آية  )٣(

بصائر ذوي التمييـز    : أنظر.  وما بعدها بتصرف واختصار    ٤٢١مفردات ألفاظ القرآن     )٤(
 عمدة الحفـاظ فـي تفـسير       ،٣/٢٥٢في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي مادة سلم         

  .٤٢٦ الكليات ألبي البقاء الكفوي ،١/٢١٥أشرف األلفاظ للسمين الحلبي مادة سلم 



   ادة ا  اآن
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وسـِلم  (: وزاد ابن سيده على ما سبق ذكره أن معاني السالم النجاة فقال             
أن : معناه )١(}والسلَام علَى منِ اتَّبع الْهـدى    { :وقولة تعالى . نجا: من اَألمِر سالمةٍ  

 والدليل على أنه ليس بسالم أنه لـيس  ،من أتبع هدى اهللا سِلم من عذابه وسخطه   
  .))٢(طابأبتداء لقاء وخ

: وقال ابن منظور في لسان العرب في اصل سلم في اللغة وفي لغة العرب               
  . تبرأ:  وتَسلَّم منه.السالم والسالمة البراءة: سلم

 ، في لغة العرب أربعة أشياء فمنها سلَّمتُ سالماً مصدر سـلَّمتُ          )٣(والسالم  
 ومنها السالم   ،ن أسماء اهللا تعالى   ومنها السالم اسم م    ،ومنها السالم جمع سالمة   

سلمتُ أنه دعاء لإلنسان بأن يـسلَم مـن          ومعنى السالم الذي هو مصدر       ؛شجر
   )٤(. دينه ونفسهاآلفات في

وما ذكر في معنى الجذر الثالثي سلم في المعاجم اللغوية ال يختلـف عمـا        
 فقـد   ٥ القرآن الكريم   كتب األشباه والنظائر في    فيكتبه العلماء في معاني السالم      

تفسير السالم علـى    : (قال مقاتل بن سليمان في معاني السالم في القرآن الكريم         
  :خمسة وجوه

الـسلَام  { :فـي آخـر الحـشر     قولـه    فذلك   ،هو اهللا والسالم  : فوجه منها   
مِنؤ٦(}الْم(.   

                                                             
 .)٤٧(سورة طه آية  )١(

 .٨/٥١٢المحكم والمحيط األعظم مادة سلم  )٢(

 .٣/٣٢٦نقالً عن محمد بن يزيد مادة سلم  )٣(

 . باختصار وتصرف يسير٣/٣٢٦لسان العرب مادة سلَم  )٤(

 .البعض يقول الوجوه والنظائر فالفرق في اللفظ واالتفاق في المعنى )٥(

  .)٢٣(سورة الحشر آية  )٦(
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 اهللا يعني ديـن  )١(}سبلَ الـسالمِ {:  وقال في المائدة.يعني اهللا هو السالم   
   -: وقال في يونس.االسالم

لَهـم  {:  وقال في االنعـام ؛ يعني جنة اهللا)٢(}واللّه يدعو إِلَى دارِ السالمِ {  
   .)٤()يعني جنة اهللا عند ربهم )٣(}دار السالمِ

 لـه  اًجاء اسـم  ما  بل   ؛ هللا تعالى فقط   اًسمايالحظ هنا أنه لم يقصد ما جاء          
ـ     تعالى وما أضيف له ت     ) سبل الـسالم  (شريفاً وتكريماً كتسمية الدين اإلسالمي ب

  .)دار السالم(والجنة بـ
 : فـذلك قولـة فـي آخـر الزخـرف        ،السالم يعني الخير  : والوجة الثاني   
}لَامقُلْ سو مهنع فَحيعني قل خيراً )٥(}فَاص.  

ام سـلَ { :سالم يعني الثناء الحسن فذلك قوله في الصافات       : والوجه الثالث   
الَمِنيلَى نُوحٍ فِي الْعيعني الثناء الحسن يقال لنوح من بعده}٧٩{ }ع .  

  فذلك قوله في هود لنـوح      ،السالم يعني السالمة من الشر    : والوجه الرابع   
)u(: }انمٍ مالبِطْ بِساه ا نُوحي{)رق وغيرهلغيعني بسالمة من الشر من ا )٦.  

                                                             
 .)١٦(سورة المائدة آية  )١(

  .)٢٥(سورة يونس آية  )٢(
  .)١٢٧(سورة األنعام آية  )٣(
 .هـ١٥٠  ت ٣٠٦شباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخي صاأل )٤(

 .)٨٩(سورة الزخرف آية  )٥(

 .)٤٨(سورة هود آية  )٦(
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 ،تحية التي يحيي بها المسلمون بعضهم بعـضاً يعني ال  :السالم: والوجه الخامس 
فَإِذَا دخلْتُم بيوتًا فَسلِّموا علَى { : فذلك قوله في سورة النور،وهي تحية أهل الجنة  

٢()يعني يسلم بعضكم على بعض )١(}أَنفُسِكُم(.   
وبعد هذا العرض المفصل لمادة سلم يتضح لنا أنه يدل على عـدة أمـور                 
   -:وهي 

  .ووصفاً هللا تعالى اً اسم .١
  . للجنةاً ووصفاً اسم .٢
 أصل الكلمة سلم يدل على معنى السالمة والعافية والنجـاة والمـصالحة              .٣

 التحية بـين البـشر      ،واإلسالم والثناء الحسن وترك الشر والتنزه عن فعله       
ع معانيه تبعث في النفس شعور اآلمان والطمأنية والرضا سواء فـي            ميوج

صدر السالم والعافية أو في عالقته بـالكون ومافيـه   عالقة اإلنسان بربه م   
 .سالمة والسالمممن مخلوقات ال تنضبط عالقته بهم إال بالِسلَم وال

وقد وردت مادة سلم في القرآن الكريم باشتقاقات كثيرة وبـصيغ متعـددة               
 )٣(ومعاني متنوعة سبق بيانها عند تعريف مادة سلم عند أهل اللغـة والتفـسير             

  المعاني التي دلت عليها سنعرضـها مـع عـدد          ضمن هذه األلفاظ    وقبل حصر 

                                                             
   .)٦١(سورة النور آية  )١(
قاموس القـرآن أو    :  أنظر ٣٠٦قرآن الكريم لمقاتل بن سليمان ص     شباه والنظائر في ال   األ )٢(

 ص ٤٧٨إصالح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للحسين بـن محمـد الـدمغاني ت          
 كشف السرائر في معنى الوجوه واألشباه والنظائر لمحمد بن محمد شمس الـدين              ،٢٤٥

  .٢٨٧ هـ ص ٨٨٧ابن العماد الشافعي ت 

 .ين ألفوا في علم الوجوه واالشباه والنظائروالمراد بهم الذ )٣(
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مرات ذكرها في السور التي وردت فيها وذلك للداللة على اإلعجـاز اللغـوي              
   -: وهي على النحو التالي.للفظ القرآني الذي اتسعت معانيه وتعددت ألفاظه

للّه فِـي منامِـك   إِذْ يرِيكَهم ا{ :)٤٣( سلَّم مره واحدة في سورة األنفال آية        .١
        ـلَّمس اللّـه لَكِـنـرِ وفِي األَم تُمازَعلَتَن و ا لَّفَشِلْتُمكَثِري ماكَهأَر و لَ و قَلِيال{ 

  .بمعنى النجاة
والْوالِـدات يرضِـعن   { :)٢٣٣( سلَّمتُم مره واحدة في سـورة البقـرة آيـة         .٢

 لِمن أَراد أَن يتِم الرضَاعةَ وعلَى الْمولُودِ لَه رِزْقُهن وكِسوتُهن أَوالَدهن حولَينِ كَامِلَينِ
لَـدِهِ وعلَـى             بِو لَّه لُودوالَ ما ولَدِهبِو ة الِدو ا الَ تُضَآرهعسإِالَّ و  نَفْس وفِ الَ تُكَلَّفرعبِالْم

رادا فِصاالً عن تَراضٍ منهما وتَشاورٍ فَال جناح علَيهِما وإِن أَردتُّم أَن الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك فَإِن أَ
بمعنى  }تَستَرضِعواْ أَوالَدكُم فَال جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتُم مآ آتَيتُم بِالْمعروفِ

 .األجر
ذكر في أوجه مادة سـلم فـي        هنا بمعنى األجرة للرضاع وهذا المعنى لم ي         

  .كتب الوجوه و االشباه والنظائر
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لَـا تَـدخلُوا     { :)٢٧( تُسلِّموا مره واحدة في سورة النور آية       .٣

نِسوا وتُسلِّموا علَى أَهلِها  .بمعنى التحية }بيوتًا غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْ

فَال وربك الَ يؤمِنون حتَّى   { :)٦٥( مره واحدة في سورة النساء آية         يسلِّموا .٤
نفُسِهِم حرجا ممـا قَـضَيت ويـسلِّمواْ           يحكِّموكَ فِيما شجر بينهم ثُم الَ يجِدواْ فِي أَ

 .لسالمالرسول عليه الصالة وا واإلنقياد لحكم ستسالمإلبمعنى ا }تَسلِيما
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لَـا علَـى     { :)٦١( سورة النور آية     -١ سلِّموا مرتين    .٥ و جـرى حملَى الْأَعع سلَي
 أَو وتِكُميأَن تَأْكُلُوا مِن ب لَى أَنفُسِكُملَا عو جررِيضِ حلَى الْملَا عو جرجِ ح رالْأَع

يب أَو اتِكُمهوتِ أُميب أَو ائِكُموتِ آبيوتِ بيب أَو اتِكُمووتِ أَخيب أَو انِكُمووتِ إِخ
أَعمامِكُم أَو بيوتِ عماتِكُم أَو بيـوتِ أَخـوالِكُم أَو بيـوتِ خالَـاتِكُم أَو مـا             

 ا أَومِيعأَن تَأْكُلُوا ج احنج كُملَيع سلَي دِيقِكُمص أَو هفَاتِحلَكْتُم متَاتًا فَإِذَا مأَش
لَى أَنفُسِكُموا علِّموتًا فَسيلْتُم بخبمعنى التحية }د.  

إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذِين { :)٥٦( سورة اآلحزاب آية -١
الـذكر   )e( ى النبيبمعنى السالم عل   }آمنوا صلُّوا علَيـهِ وسـلِّموا تَـسلِيما       

  .الحسن
 }بلَى من أَسلَم وجهه لِلّهِ{ :)١١٢( سورة البقرة آية -١خمس مرات : أسلم .٦

  .بمعنى اإلخالص
لَه أَسلَم من فِي{ :)٨٣( سورة آل عمران آية -٢ و غُونبدِينِ اللّهِ ي رأَفَغَي  

  .بمعنى االنقاد }السماواتِ واألَرضِ

 }ومـن أَحـسن دِينـا ممـن أَسـلَم وجهـه              { :)١٢٥(لنساء آية   سورة ا  -٣
  اإلخالص  بمعنى 

لِيا فَاطِرِ السماواتِ{ :)١٤(سورة سورة األنعام آية  -٤ اللّهِ أَتَّخِذُ و رقُلْ أَغَي  
 تأُمِر نِّي    .بمعنى اإلسالم }ون أَولَ من أَسلَمَن أَكُأواألَرضِ وهو يطْعِم والَ يطْعم قُلْ إِ
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نَّـا مِنـا الْمـسلِمون ومِنـا الْقَاسِـطُون فَمـن أَسـلَم                {:)١٤(سورة الجن آية     -٥ أَ و
لَئِك  تَحروا رشدا بمعنى اإلسالم }فَأُو.  

 }لَّه لِلْجبِنيِفَلَما أَسلَما وتَ{ :)١٠٣(ي سورة الصافات آية  أسلما مرة واحدة ف-٧
ـ بعـدها   اآلية  بمعنى اإلستسالم واإلنقياد ألمر اهللا ألن        دل علـى الـدين     ت

   .اإلسالمي
  : أسلمت ثالث مرات-٨

بـه أَسـلِم قَـالَ أَسـلَمت لِـرب               { :)١٣١( سورة البقرة آيـة      -١ ر إِذْ قَـالَ لَـه       
الَمِنيلى اإلسالمبمعنى اإلخالص واالنقياد والثبات ع } الْع.  

  }فَإن حآجوكَ فَقُلْ أَسلَمت وجهِي لِلّهِ { :)٢٠( سورة آل عمران آية -٢
  بمعنى الدعوة لإلسالم

أَتْـه حـسِبتْه لُجـةً                   { :)٤٤(ل آية   مسورة الن  -٣ ـا رفَلَم حرلِـي الـصخـا ادقِيـلَ لَه
م حرص نَّه مرد من قَوارِير قَالَت رب إِنِّي ظَلَمت نَفْسِي وكَشفَت عن ساقَيها قَالَ إِ

 تلَمأَسو انملَيس عدخول اإلسالمبمعنى  }م.   

فَإن حآجوكَ فَقُلْ أَسلَمت وجهِـي  { :)٢٠( ءأسلمتم مره واحدة سورة آل عمران        -٩
بمعنـى أصـبحتم    }كِتَاب واألُميني أَأَسـلَمتُم لِلّهِ ومنِ اتَّبعنِ وقُل لِّلَّذِين أُوتُواْ الْ  

   .مسلمين
قَالَتِ الْأَعراب آمنا قُل لَّـم  { :)١٤( أسلمنا مره واحدة سورة الحجرات آية     -١٠

   .بمعنى الدخول في اإلسالم ظاهراً}تُؤمِنوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمنا
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   : َأسلَموا ثالث مرات-١١
اتَّبعنِ  فَإن حآجوكَ فَقُلْ أَسلَمت وجهِي لِلّهِ ومنِ{ )٢٠(عمران آية  سورة آل -١

ــدوا        ــدِ اهتَ ــلَمواْ فَقَ أَس ــإِن ــلَمتُم فَ أَأَس نيــي األُمو ــاب ــواْ الْكِتَ ــذِين أُوتُ ــل لِّلَّ                                                                  } وقُ
  بمعنى اإلسالم 

نُور يحكُم بِها { :)٤٤( سورة المائدة آية -٢ ى ودا هفِيه اةرا التَّولْن نَّا أَنز إِ
 ونبِيواْ النلَمأَس بمعنى اإلنقياد للحق }الَّذِين.  

   .بمعنى اإلسالم }يمنون علَيك أَن أَسلَموا   { :)١٧(سورة الحجرات آية  -٣

نِّي نُهِيت أَن أَعبد الَّذِين تَدعون { :)٦٦(  سلَِم مره واحدة سورة غافر آية ُأ-١٢ قُلْ إِ
     ـالَمِنيالْع بلِر لِمأُس أَن تأُمِري وب مِن ر اتنيالْب اءنِيا جونِ اللَّهِ لَمبمعنـى   }مِن د

  .اإلسالم
١٣-   ونِلم٨١(ة مره واحدة سورة النحل آي     تُس:( }  لَـقا خملَ لَكُم معج اللّهو

     ـرالْح ابِيلَ تَقِـيكُمـرس لَ لَكُمعجانًا والِ أَكْنالْجِب نلَ لَكُم معجالً وظِال
ونلِمتُس لَّكُملَع كُملَيع تَهمنِع تِمي كَذَلِك كُمأْسابِيلَ تَقِيكُم برسو{ 

   .بمعنى اإلسالم
نَدعو مِن دونِ اللّهِ ما الَ ينفَعنا { :)٧١(ِم مره واحدة سورة األنعام آية سلَِلنُ -١٤ قُلْ أَ

نُرد علَى أَعقَابِنا بعد إِذْ هدانَا اللّه كَالَّذِي استَهوتْه الشياطِني فِي األَرضِ  نَا و ضُرالَ يو
عدي ابحأَص لَه انريح بلِر لِمسنَا لِنأُمِرو ىدالْه وى اللّهِ هده ا قُلْ إِنى ائْتِندإِلَى الْه ونَه
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الَمِنيبمعنى اإلسالم وبمعنى اإلنقياد ولكن اإلسالم أظهر لذكر الصالة        }الْع
  .بعده

 }اللَّـهِ ومـن يـسلِم وجهـه إِلَـى          { :)٢٢( يسلِْم مره واحدة سورة لقمان آية        -١٥
  .بمعنى اإلخالص وأكده باإلحسان في نفس اآلية

قُـل لِّلْمخَلَّفِـني مِـن الْـأَعرابِ         {) ١٦(الفتح آيـة     يسِلمون مره واحدة سورة      -١٦
   ونلِمسي أَو مدِيدٍ تُقَاتِلُونَهأْسٍ شلِي بمٍ أُوإِلَى قَو نوعتُدبمعنى الـدخول فـي    }س

   .اإلسالم
١٧-مره واحدة سورة البقرة آية  َأس ١٣١(ِلم(: }لِمأَس هبر بمعنى  }إِذْ قَالَ لَه

   .له دعوة اهللا إبراهيم وتأكيد ذلك ألبناءه اإلسالم واإلستسالم 
  :مرتين َأسِلموا -١٨

ولِكُلِّ أُمةٍ جعلْنا منسكًا لِيذْكُروا اسم     { :)٣٤( سورة الحج آية     -١
لَ وااللَّهِ علِمأَس فَلَه احِدو إِلَه كُمامِ فَإِلَهنْع بمعنى  }ى ما رزَقَهم من بهِيمةِ الْأَ

   .اإلسالم
نِيبوا إِلَى ربكُم وأَسـلِموا لَـه     { :)٥٤( سورة الزمر آية     -٢ أَ بمعنـى   }و

   .واإلنقياد بالطاعة واتباع األوامر اإلستسالم
ياأَيهـا الَّـذِين آمنـواْ ادخلُـواْ فِـي          { :)٢٠٨(رة البقرة آية     السلِْم مره واحدة سو    -١٩

  .الدخول في اإلسالمبمعنى  }السلْمِ كَآفَّةً
   : السلِْم مرتين-٢٠
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                                           بمعنى دعوة  }وإِن جنحـواْ لِلـسلْمِ فَـاجنح      { :)٦١( سورة األنفال آية     -١
  مصالحة والهدنة ال

المهادنـة   }فَلَـا تَهِنـوا وتَـدعوا إِلَـى الـسلْمِ         { :)٣٥( سورة محمد آيـة      -٢
   .وهنا نهي عنها في حالة قوة المسلمينوالمصالحة 

٢١-أربع مرات الس لَم:   
م إِالَّ الَّذِين يصِلُون إِلَى قَومٍ بينكُم وبينه{ :)٩١، ٩٠(  سورة النساء آية-١

ميثَاقٌ أَو جآؤوكُم حصِرت صدورهم أَن يقَاتِلُونَكُم أَو يقَاتِلُواْ قَومهم ولَو شاء 
اْ         لْقَـو أَ و قَـاتِلُوكُمي فَلَـم لُوكُمتَزفَإِنِ اع فَلَقَاتَلُوكُم كُملَيع مه اللّه لَسلَّطَ

لَمالس كُمإِلَي{ ، }  ونتَجِدكُلَّ س مهمواْ قَونأْميو وكُمنأْمأَن ي ونرِيدي رِينآخ
    لَمالس كُملْقُواْ إِلَييو تَزِلُوكُمعي ا فَإِن لَّمواْ فِيِهكِسإِلَى الْفِتْنِةِ أُر اْ  ودا رم{ 

   .بمعنى اإلسالم
نفُسِهِمالَّذِين تَتَوفَّاهم الْ{ :)٨٧ ،٢٨( سورة النحل آية -٢   مالئِكَةُ ظَالِمِي أَ

ــوءٍ      ــلُ مِــن س مــا نَع ــا كُن م لَمــس لْقَواْ ال ــأَ ــذٍ الــسلَم   {، }فَ ــهِ يومئِ ــى اللّ لَ اْ إِ ــو لْقَ أَ و {                                                              
  .بمعنى اإلسالم

ضَـرب اللَّـه مثَلًـا رجلًـا فِيـهِ      { :)٢٩( سلَماً مره واحدة سورة الزمـر آيـة        -٢٢
بمعنى خالص لرجل واحـد      }شركَاء متَشاكِسون ورجلًا سـلَما لِّرجـلٍ      

   . لإلخالص في العبادةضرب مثالًالشركاء فيه 
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خاشِعةً أَبصارهم تَرهقُهم {: )٤٣(ن مره واحدة سورة القلم آية  سالمو-٢٣
لَّةٌ وقَد كَانُ بمعنى السالمة من الضعف  }وا يدعون إِلَى السجودِ وهم سالِمونذِ

  .أي القدرة على السجود
أثنان و أربعون مره بمعاني متعددة سنعرض لها بالتفـصيل عنـد     سالم   -٢٤

  .ذكر معاني مادة سلم في القرآن الكريم
  : سليم مرتين-٢٥

لَّـا مـن أَتَـ     { :)٨٩( سورة الشعراء آية     -١ بمعنـى   }ى اللَّـه بِقَلْـبٍ سـلِيمٍ      إِ
   .السالمه من الشرك

به بِقَلْبٍ سلِيمٍ{ :)٨٤( سورة الصافات آية -٢ اء ربنفس المعنى }إِذْ ج.   
   : مراتخمس اإلسالم -٢٦

 ،} إِن الـدين عِنـد اللّـهِ اإلِسـالم        { :)٨٥ ،١٩(آيـة    سورة آل عمران     -١
}اإلِس رتَغِ غَيبن يموهلَ مِنقْبا فَلَن يمِ دِينبمعنى دين اإلسالم} ال.   

حرمت علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنزِيرِ { :)٣( سورة المائدة آية -٢
مةُ وطِيحالنةُ ويدتَرالْمو قُوذَةوالْمخَنِقَةُ ونالْمرِ اللّهِ بِهِ وا أُهِلَّ لِغَيما وإِالَّ م عبا أَكَلَ الس

 موالْي قفِس واْ بِاألَزْالَمِ ذَلِكُمتَقْسِمأَن تَسبِ وصلَى النع بِح ذَكَّيتُم وما ذُ
             لْـتأَكْم مـونِ الْيوـشاخو مهوتَخْـش فَـال واْ مِن دِينِكُمكَفَر لَّذِين يئِس ا

   ـتمأَتْم و كُمدِين تِـي    لَكُممنِع كُملَـيع      مـالاإلِس لَكُـم ضِـيترو
   .بنفس المعنى }دِينا
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ه               { :)١٢٥(سورة األنعـام آيـة       -٣ رـدص حرـشي ـهدِيهأَن ي ـرِدِ اللّـهـن يفَم
   .بنفس المعنى }لِإلِسالمِ

ه لِلْإِسلَامِ فَه{ :)٢٢(سورة الزمر آية  -٤ ردص اللَّه حرن شن  أَفَملَى نُورٍ مع و
بهِ بنفس المعنى }ر.  

ومن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى اللَّـهِ الْكَـذِب وهـو    { :)٧(سورة الصف آية   -٥
   .بنفس المعنى }إِلَى الْإِسلَامِ يدعى

قُل لَّا يمنون علَيك أَن أَسلَموا { :)١٧( إسالمكم مره واحدة سورة الحجرات آية -٢٧
 لَيوا عنكُم تَملَامبمعنى اإلسالم } إِس.   

يحلِفُون بِاللّهِ ما قَالُواْ ولَقَد قَالُواْ { :)٧٤( إسالمهم مره واحدة سورة التوبة آية -٢٨
مِهِمالإِس دعواْ بكَفَرةَ الْكُفْرِ وبمعنى اإلسالم }كَلِم.   

   : مسلماً مرتين-٢٩
بـراهِيم يهودِيـا والَ نَـصرانِيا           { :)٦٧(مران آية    سورة آل ع   -١ مـا كَـان إِ

 لَكِن كَانا ولِمسنِيفًا  مبمعنى اإلسالم }ح.   

  رب قَد آتَيتَنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتَنِي مِن تَأْوِيلِ { :)١٠١(يوسف آية  سورة -٢
ةِ تَـوفَّنِي مـسلِما        األَحادِيثِ فَاطِر السماواتِ واألَ     اآلخِـرا ونُي ي فِي الدلِي و ضِ أَنتر{ 

   .على اإلسالم بمعنى الموت
بنـا واجعلْنـا مـسلِمينِ     { :)١٢٨( مسِلمين مره واحدة سورة البقرة آيـة         -٣٠ ر        

بمعنى على ملة األسالم وهنا سؤال الثبات } لَك.  
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   . جمع مذكر سالم مرفوع بالواو.ر مره مسِلمون خمس عش-٣١
   .جروراًم مسِلِمن واحد و عشرون مره جمع مذكر سالم ذكر منصوباً و-٣٢
بنـا واجعلْنـا مـسلِمينِ لَـك       {: )١٢٨( مسِلمةً مره واحدة سورة البقرة آية        -٣٣ ر  

ةً لَّكلِمسةً ما أُمتِنيمِن ذُرباإلسالم اسم جامعبمعنى أمة تدين} و .   
   : مسِلمات مرتين-٣٤

  }إِن الْمسلِمِني والْمسلِماتِ{ :)٣٥( سورة اآلحزاب آية -١
لَـه أَزْواجـا خيـرا        {:)٥( سورة التحريم آية   -٢ به إِن طَلَّقَكُن أَن يبدِ ى رسع

  .)لمجمع مؤنث سا(بمعنى على دين اإلسالم  }منكُن مسلِماتٍ
   :مة ثالث مرات مسلَّ-٣٥

لُـولٌ تُـثِري األَرض والَ     { :)٧١( سورة البقرة آية     -١ نَّهـا بقَـرة الَّ ذَ نَّه يقُولُ إِ قَالَ إِ
   .بمعنى صحيحة سليمة ال عيب فيها }تَسقِي الْحرث مسلَّمةٌ الَّ شِيةَ فِيها

  ؤمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤمِنا إِالَّ خطَئًا ومن قَتَلَ وما كَان لِم{ :)٩٢( سورة النساء آية -٢
طَئًا فَتَحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِالَّ أَن يصدقُواْ فَإِن                          ا خمِنؤم

حرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ وإِن كَان مِن قَومٍ كَان مِن قَومٍ عدوٍّ لَّكُم وهو مؤمِن فَتَ       
بينهم ميثَاقٌ فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ و كُمنيوردت مرتين في نفس اآلية  }ب

   .بمعنى تسليم الدية
   : تَسليماً ثالث مرات-٣٦

بـك الَ يؤمِنـون حتَّـ         { :)٦٥(  سورة النساء آية   -١ رو ـا     فَـالـوكَ فِيمكِّمحي ى
نفُسِهِم حرجا مما قَضَيت ويسلِّمواْ تَـسلِيما        بينهم ثُم الَ يجِدواْ فِي أَ  رجش{ 

  .بمعنى اإلستسالم التام
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ولَما رأَى الْمؤمِنون الْأَحزاب قَالُوا هذَا {: )٥٦، ٢٢(   سورة األحزاب آية-٢
بمعنى  }اللَّه ورسولُه وصدقَ اللَّه ورسولُه وما زَادهم إِلَّا إِميانًا وتَسلِيماما وعدنَا 

  .اإلستسالم للشرع واوامره
  }إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِيما{

  .)e( الذكر الحسن للرسول بمعنى 
بـلْ هـم الْيـوم      {: )٢٦( مستسلمون مره واحدة سـورة الـصافات آيـة         -٣٧

ونلِمتَسسمستسلمون منقادون ألمر اهللا }م.   

 }أَم لَهـم سـلَّم يـستَمِعون فِيـهِ       { :)٣٨( سلَّم مره واحدة سورة الطور آية        -٣٨
  الرفع السلم الذي يصعد عليه هنا ب

وإِن كَـان كَبـر علَيـك    { :)٣٥(آيـة   سلَّماً مره واحدة سورة األنعـام        -٣٩
السلم الذي  }إِعراضُهم فَإِنِ استَطَعت أَن تَبتَغِي نَفَقًا فِي األَرضِ أَو سلَّما فِي السماء

  .يصعد عليه هنا بالنصب
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  نيالثااملبحث 
  مادة سلم  يف القرآن الكريم مبعىن الدعوة إىل دين اإلسالم

ورد بصيغ متعددة منها ما يفيد الدعوة إلى اعتناق اإلسالم وأنه الدين الذي               
جاء به جميع الرسل أو وصفاً لمعتنقيه بصفة المسلمين بصيغة جمـع المـذكر              

مـة مـسلمة أو     الجمع أ السالم أو المسلمات بصيغة جمع المؤنث السالم أو باسم          
واجعلْنـا مـسلِمينِ    {م  للثبات على دين اإلسال    )u( دعوة من إبراهيم و إسماعيل    

بصيغة المثنى المذكر }لَك.   
وهذا عرض الشتقاقات مادة سلم الدالة على معنى اإلسالم كمعتقد يدين بـه     

   )١(.اإلنسان ويخلص في تعظيمه واداء شعائره
  :وورد بعدة صيغ وهي  

  
  ولاا :-    
    

  )أسلَم( بصيغة الفعل الماضي -١  
   -:وقد ورد خمس مرات في خمس سور وهي

ü  قال تعالى :)١١٢(آية سورة البقرة :} سِنحم وهلِلّهِ و ههجو لَمأَس نلَى مب
نُون زحي مالَ هو هِملَيع فوالَ خهِ وب ر عِند هرأَج فَلَه{. 

ü ن {: قال تعالى :)٨٣( عمران آية سورة آلم لَمأَس لَهو غُونبدِينِ اللّهِ ي رأَفَغَي
ونعجرهِ يلَي إِ ا وهكَرا وعضِ طَواألَراتِ واومفِي الس { 

                                                             
 .تم ترتيب اآليات وفق ترتيب السور في المصحف الشريف )١(
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ü     قال تعالى  :)١٢٥(سورة النساء آية :}    ـههجو ـلَمأَس نما مدِين نسأَح نمو
براهِيم خلِيالوهو محسِ براهِيم حنِيفًا واتَّخَذَ اللّه إِ  }ن واتَّبع مِلَّةَ إِ

ü    اتِ   {: قال تعالى :)١٤(سورة األنعام آيةاوما فَـاطِرِ الـسلِي اللّهِ أَتَّخِذُ و رقُلْ أَغَي
نِّي أُمِرت أَن أَكُو      ن أَولَ من أَسـلَم والَ تَكُـونَن مِـن    واألَرضِ وهو يطْعِم والَ يطْعم قُلْ إِ

رِكَنيشالْم{ 

ü  قال تعالى) ١٤(سورة الجن آية :} لَمأَس نفَم ا الْقَاسِطُونمِنو ونلِمسا الْمنَّا مِن أَ و
لَئِك تَحروا رشدا فَأُو{ 

يمة على كمـال   دل الفعل الماضي َأسلَم في اآليات الكر  )١ (وقفة من اآليات    
االستسالم واالنقياد التام هللا تعالى وال يكون ذلك إال باالعتقاد الصحيح بوحدانية            

ن إخالص في نية وال إخالص في عمـل         اهللا وإخالص العقيدة في ذلك وال يكو      
إال بالتسليم هللا تعالى والدخول في دين اإلسالم الـذي جـاءت بـه الرسـاالت                

 والـذي   )e( الرسل وأكرم الخلـق محمـد        السماوية والتي ختمت برسالة خير    
باتباعه يتحقق االنقياد التام للحق والنجاة من الشرك وإثبات اإليمـان هللا تعـالى              

 أنها فطرة فطر جميع الخلق عليه لـذا أثبـت هـذا             )(اإليمان الذي أثبته اهللا     
بـصيغة  االستسالم الفطري قبل أن يقع فيه التغير والتحريـف بفعـل الـشرك              

بات أن الخلق على تنوعهم وكثرتهم وما وهب اإلنسان من اختيـار            الماضي إلث 
 دينه إال أن األصل في معتقده هو اإليمان باهللا واالعتراف بوجوده واالستـسالم            

                                                             
ــر )١( ــاني : انظ ــر .٢٩/١٤١ ،١٧/١٤١ ،٥/٢٠١ ،٣/٢٨٠ ،١/٤٩٠روح المع  التحري

 .١٢٩/٢٣٦ ،٧/١٩٥ ،٥/٢١١ ،١٣/٣٠٠ ،١/٦٧٤والتنوير 
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 ذلك أم أقربه فما أعظم هذا الدليل العقـدي فـي داللـة الفعـل                أبى اإلنسان له  
   .)أسلم(الماضي 
   :وورد ثالث مرات) سلَمتَُأ( وبصيغة الفعل الماضي مع تاء الفاعل -٢

به أَسلِم قَالَ أَسلَمت { :قال تعالى: )١٣١( سورة البقرة آية -١ ر إِذْ قَالَ لَه
الَمِنيالْع بلِر{  

فَـإن حـآجوكَ فَقُـلْ أَسـلَمت      { :قال تعـالى   :)٢٠(آية  سورة آل عمران     -٢
لَّ ذِين أُوتُواْ الْكِتَاب واألُميني أَأَسلَمتُم فَإِن أَسلَمواْ فَقَدِ وجهِي لِلّهِ ومنِ اتَّبعنِ وقُل لِّ

نَّما علَيك الْبالغُ واللّه بصِري بِالْعِبادِ اْ فَإِ لَّو إِن تَوواْ وتَداه{  
أَتْـه  قِيـلَ لَهـا ادخلِـي الـصرح فَلَمـا ر     { :قال تعالى  :)٤٤(سورة النمل آية     -٣

نَّه صرح ممرد من قَوارِير قَالَت رب إِنِّي  حسِبتْه لُجةً وكَشفَت عن ساقَيها قَالَ إِ
الَمِنيالْع بلِلَّهِ ر انملَيس عم تلَمأَسنَفْسِي و تظَلَم {  

  :)١(وقفة مع اآليات الكريمة  
يات على سرعة االستجابة للحق وعـدم وقـوع         اآلفي  ) َأسلَمتُ(يدل الفعل     

 ولشدة صفاء وصدق القلوب التي اسلمت وسلمت        وضوحهالتردد فيه وذلك لشدة     
   -:لخالقها ونجد أن أسلمت في اآليات الثالث يكشف عن التالي

على طهارة قلب األنبياء علـيهم الـسالم        ففي سورة البقرة يدل داللة قوية         
ك مستلمين للحق ثابتيين عليه المجـال للتـردد وال          وأنهم دائماً سالمون من الش    

                                                             
 .١٩/٢٧٢ ،٣/١٤٤ ،١/٥٢٨اني   روح المع  .٤/٤٥٨ ،١/٥٣٩ ،١/٣٢٨الكشاف  : انظر )١(

 .١٩/٢٧٧ ،٣/٢٠٠ ،١/٧٢٤التحرير والتنوير 
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هو جـواب    )أسلمت( :في إيمانهم سواء قبل النبوة وبعد االصطفاء وقوله        الظن
إلثبات تمام االنقياد واالستسالم هللا تعالى قبل االصطفاء للنبوة فهو مسلم مـؤمن             

  .ثابتاً عليهبوحدانية اهللا وبعد النبوة داعيا للتوحيد 
ل عمران تأكيد على تمام التسليم واالستسالم للحق الذي جـاء           وفي سورة آ    

والثبات على دعوتهم والدعوة إلـى       )e(الرسول  به األنبياء عليهم السالم قبل      
  .)(كونهم رسل إله واحد هو اهللا ما دعوا إليه 

هو دعوته للثبات على الحق الذي رفضوه في دعوة أنبيـائهم   )e(فإسالمه    
مه إقامة للحجة عليهم وإثبات لصدق نبوته وأنه لـم يكـن            عليهم السالم وإسال  

   .الصالة السالمأفضل عليهم  عليه وبدعا من الرسل
 عن رجاحة عقـل ملكـة سـادت       ) أسلمت(وفي سورة النمل يكشف الفعل        

) ربي إني ظلمـت نفـسي     (بحكمتها واعترافها بالحق على نفسها حينما قالت        
تحول إلى التوحيد دون مجادلة أو كبريـاء        فاالعتراف بالظلم وإقامة العدالة بال    

إنما يدل على إمراه كانت تعبد الشمس العن يقين في ألوهيتها وإنما عن عادة              
أسـلمت مـع سـليمان هللا رب       (متوارثه في عبادتها ولكـن يكـشف قولهـا          

عن قلب يبحث عن الحق وفكر نقي يدرك الحقيقة قادر على اإليمـان           )العالمين
حظة اعتناقها كل هذه المعاني هي إعجاز من معجزات         بها دون استشارة في ل    

  ).أسلمت(الكلمة القرآنية 
مره واحدة فـي    ) أسلمنا(بصيغة بصيغة الفعل الماضي مع نون الجماعة         -٣

قَالَـتِ الْـأَعراب آمنـا قُـل لَّـم تُؤمِنـوا         {: قال تعالى  :)١٤( سورة الحجرات آية  
   لَم ا ونلَملَكِن قُولُوا أَسلَـا             و ـولَهسرو ـوا اللَّـهإِن تُطِيعو فِـي قُلُـوبِكُم ـانلِ الْإِميخـدا ي

حِيمر غَفُور اللَّه ئًا إِنيش الِكُممأَع نلِتْكُم مي {  
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  : )١(وقفة مع اآلية الكريمة  
في هذه اآلية الكريمة يتبين الفرق بين اإلسالم واإليمان حين يجتمعان فـي               

إال إلـه إال اهللا     ال  حد فدل سياق اآلية أن األعراب جاءوا بكلمة اإلسالم          سياق وا 
محمد رسول اهللا والتي بها حموا أنفسهم من القتل ولكن بقيت حمايـة اإلسـالم               
لقلوبهم من النفاق ولنياتهم من فساد المعتقد وذلك حينما لم يطهـروا باإلسـالم              

إدراكهم لحقيقـة اإلسـالم      لعدم وذلك   )e(قلوبهم من سوء األدب مع الرسول       
والتـي مـن   )e( ولرسـوله تامة هللا تعـالى  وطاعة الذي هو استسالم وانقياد 

 بأنهم دخلوا في اإلسالم بغير قتال كسائر        )e(مظاهرها عدم المن على رسوله      
األعراب والناس والذي عبر عن عمق هذا الحال بوصف اإليمـان الـذي هـو     

 على سـلوك اإلنـسان بحـسن الطاعـة          اإلسالم في باطن القلب والذي يترجم     
واالتباع ألمر اهللا تعالى والذي فصل في بيانه في اآليات التي تلت هـذه اآليـة                

إِنَّما الْمؤمِنون الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتَابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم {: قال تعالىحيث 
فِي س نفُسِهِم لَئِك هم الصادِقُونوأَ بِيلِ اللَّهِ أُو{   

 أن اإلسالم هو دين هداية من الضالل فـرد علـيهم بمعنـى              )(ويؤكد    
هو فعل اإلسالم في جوارح المـسلم الحـق         اإلسالم الحقيقي وهو اإليمان الذي      

لَامكُم بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَن يمنون علَيك أَن أَسلَموا قُل لَّا تَمنوا علَي إِس{: فقال سبحانه
ادِقِنيص انِ إِن كُنتُملِلْإِمي اكُمده{.  

                                                             
 .٢٦/٢٦٣ التحرير والتنـوير     .٢٦/٤٤٢ روح المعاني    .٢٨/١٢٠مفاتيح الغيب   : أنظر )١(

 .٦/٣٣٤٩الظالل 
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إيماناً ولكن لم يستطيعوا إدراك ذلك لفقدانهم الصدق         )(فسموه إسالماً وسماه    
إسالمهم إذ أسلموا رغبة في خير اإلسالم لحظة الحاجة فقط ولم يدركوا            في نية   

  هم في الدنيا واآلخرة نجاة وخير لأنه 
ذكرت ثالث مرات فـي     ) أسلموا(بصيغة الفعل الماضي مع واو الجماعة        -٤

 : ثالث سور وهي

فَـإن حـآجوكَ فَقُـلْ أَسـلَمت      {: قال تعـالى   :)٢٠(سورة آل عمران آية      -١
ياألُمو تُواْ الْكِتَابأُو قُل لِّلَّذِيننِ وعنِ اتَّبملِلّهِ و هِيجواْ فَقَدِ ولَمأَس فَإِن تُملَمأَأَس ني
نَّما علَيك الْبالغُ واللّه بصِري بِالْعِبادِ اْ فَإِ لَّو إِن تَوواْ وتَداه{  

نُـور     {: قال تعالى  :)٤٤(سورة المائدة آية     -٢ ى ودا هفِيه اةرا التَّولْن نَّا أَنز إِ
 ونبِيا النبِه كُمحفِظُواْ يتُحا اسبِم ارباألَحو ونانِيبالرواْ واده واْ لِلَّذِينلَمأَس الَّذِين

مِن كِتَابِ اللّهِ وكَانُواْ علَيهِ شهداء فَال تَخْشواْ الناس واخشونِ والَ تَـشتَرواْ         
لَئِك هم الْكَافِرونبِآياتِي ثَمنا قَلِيال ومن لَّم يحكُم بِما أَ فَأُو لَ اللّهنز{  

يمنون علَيك أَن أَسلَموا قُل لَّا تَمنوا { :قال تعالى :)١٧( سورة الحجرات آية -٣
             ـانِ إِن كُنـتُملِلْإِمي اكُمـده أَن كُملَـيع ـنمي لِ اللَّهكُم بلَامإِس لَيع

ادِقِنيص{  
   -:)١(ات الكريمةوقفة مع اآلي

                                                             
  التحريـر    .٣/١٠٠ تفسير القرآن العظـيم ألبـن كثيـر          . ١٢/٣مفاتيح الغيب   : أنظر )١(

 .٦/٢٠٨والتنوير 



 رء     ا/ اره 
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في آل عمران أشرنا إلى أنه يكشف عـن أن مـن أسـلم              ) أسلموا(الفعل    
وسـيهتدون   )e(وصدق باألنبياء عليهم السالم السابقين فسيصدق برسالة محمد   

للحق دون جدال وفي سورة المائدة يدل على أن جميع األنبياء علـيهم الـسالم               
التام هللا تعالى فهم في أصل العقيـدة        وا جميعاً بدين اإلسالم وهو االستسالم       جاء

متفقون وإن اختلفوا في بعض شرائعهم وفي سورة الحجـرات يـدل علـى أن               
األعراب أسلموا بألسنتهم ولم يسلموا بقلوبهم وجوارحهم فلنتأمل هـذه المعـاني            

في هذه المواضع وما فيها من إعجاز لغـوي فـي لفظـة     ) أسلموا(لداللة الفعل   
ن دل أن اإلسالم الحق يبقى وال يتغيـر بتغيـر الزمـان             اإلسالم ففي آل عمرا   

والمكان وفي المائدة دل على أنه أصل األديان وفي الحجرات دل على أنه قول               
  .وعمل

  

  ما ا:-    

بمعنى األمر ذكر مرة واحدة في      ) أسلِم(بصيغة الفعل المضارع مع المفرد       -١
نِّ{ :قال تعالى :)٦٦(سورة غافر آية ي نُهِيت أَن أَعبد الَّذِين تَدعون مِن دونِ اللَّهِ قُلْ إِ

الَمِنيالْع بلِر لِمأُس أَن تأُمِري وب مِن ر اتنيالْب اءنِيا جلَم{  
   -:)١(وقفة مع اآلية الكريمة  

 وامتثاله ألمر ربـه     )e(على سرعة استجابة الرسول     ) ُأسِلم(دل الفعل       
   .مه وانقياده وهذا واجب على كل يملك العقلواستسال

 النحـل مره واحدة في سورة     ) ِسلمونتُ( بصيغة الفعل المضارع مع التاء       -٢
واللّه جعلَ لَكُم ممـا خلَـق ظِـالالً وجعـلَ لَكُـم مـن            { :قال تعالى ) ٨١(آية  

                                                             
 .٢٤/١٩٥ التحريـر والتنـوير      .٢٧/٧٣ مفاتيح الغيب    .٤/٥٦٧المحرر الوجيز   : أنظر )١(

 .٥/٣٠٩٥الظالل 
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ــيكُ     ــرابِيلَ تَقِ س ــم ــلَ لَكُ عجــا و ــالِ أَكْنانً ــيكُم   الْجِب ــرابِيلَ تَقِ سو ــر الْح م
ونلِمتُس لَّكُملَع كُملَيع تَهمنِع تِمي كَذَلِك كُمأْسب {  

  -:)١(وقفة مع اآلية الكريمة  
تناولت اآلية نعم اهللا تعالى على كفار قريش إذ هم المخاطبون بهذه اآليـة                

بـال والـشجر والبيـوت    من الجعليهم بنعمة الظالل  )(خاصة حيث من اهللا   
ستظلون بها من حر الشمس الشديد الذي تميزت به مكة دون غيرها مـن     يحيث  

 }تَقِيكُم الْحر{: بالد جزيرة العرب وهذه الخصوصية دل عليها قوله تعالى 
ب العام منه من البرد ثم ذكـر نعمـة         ولم يردفها بذكر البرد لكون الحر في أغل       

ؤون للكهوف في شدة الحر أو عند شدة المطر حماية          اً أي يلج  ناتخاذ الجبال أكنا  
ألنفسهم من الضعف أو الهالك واتخاذهم اللباس السرابيل التـي تقـيهم الحـر              
والبرد وتستر اجسادهم من عذاب العري وخزيه وعلمهم نسج لبـاس الحـرب             
والقتال وقاية لهم عن الجروح واألذى في القتال وبعد عرض هذه النعم يذكرهم             

أن واجبهم شكر النعمة بالتوجه إليه باإليمان واإلقرار بالتوحيـد كمـا             )(اهللا  
   }لَعلَّكُم تُسلِمون{ أقروا بالربوبية

واإلسالم هنا هو كمال االستسالم هللا تعالى وذلك بالدخول في دين اإلسـالم          
  . له شكر نعم اهللا تعالىإلى مآالذي يدعوكم 

مره واحـدة فـي سـورة    ) يسلم(فرد  بصيغة الفعل المضارع مع الياء للم      -٣
ومـن يـسلِم وجهـه إِلَـى اللَّـهِ وهـو محـسِن فَقَـدِ                { :قال تعـالى   :)٢٢( لقمان آية 

إِلَى اللَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ ثْقَى وةِ الْو وربِالْع كستَماس{  
                                                             

 التحرير والتنـوير    .١٤/٥٩٤ روح المعاني    .٢/٥٧٦زاد المسير في علم التفسير      : أنظر )١(
١٤/٢٣٩. 
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  -: وقفة مع اآلية الكريمة  
حصول اإليمان التام باهللا تعالى وداللة      هنا على   ) يسِلم(دل الفعل المضارع      

صحة إسالم المسلم أنه مستسلم هللا تعالى بعقيدته وبنفسه لذا جاء وصف المـسلم          
بالمحسن الذي استشعر عظمة الذات اإللهية فأخلص في إسـالمه واستـسالمه            

  .)١(للدين عقيدة وشريعة
ةِ الْـوثْقَى فَقَـدِ استَمـسك بِـ   {: وحقق السالمة من الشرك بداللة قولـه        ورالْع{ 

إِلَـى اللَّـهِ    {: وسينال حسن العاقبة في الدار اآلخرة بداللة خاتمة اآلية بقولـه           و
  .}عاقِبةُ الْأُمورِ

) يسِلمون(بصيغة الفعل المضارع مع الياء في صورة جمع المذكر السالم            -٤
لَّفِـني مِـن    قُـل لِّلْمخَ  {: قال تعـالى   :)١٦(ذكر مره واحدة في سورة الفتح آية      

 اللَّه تِكُمؤوا يفَإِن تُطِيع ونلِمسي أَو مدِيدٍ تُقَاتِلُونَهأْسٍ شلِي بمٍ أُوإِلَى قَو نوعتُدابِ سرالْأَع
لَّيتُم من قَبلُ يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما ا تَوا كَملَّوإِن تَتَوا ونسا حرأَج {  

   -:ية الكريمةوقفة مع اآل  
دلت اآلية الكريمة على إخبار اهللا تعالى لمن تخلف عن الغزو من األعراب               

وإنهاء سـلطانهم أو    أنهم سيقاتلون قوم ذو بأس وقوة وقتالهم سينتهي إما بقتلهم           
 والمرتدون حيث   ال يكون إال في قتال مشركي العرب       دخولهم في اإلسالم وهذا   

 الخاصة التـي دل عليهـا الفعـل المـضارع            من الدالالت  ال جزية فيهم وهذا   
  ).يسِلمون(

                                                             
 .٢/٧١٨ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي       .٢٥/١٣٤مفاتيح الغيب للرازي    :  انظر )١(

   ٢١/١٧٦ التحرير والتنوير .٤/٣٢٣اهر الحسان في تفسير القران للثعالبي الجو
  



   ادة ا  اآن
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وتنتهي اآلية بوعد ووعيد لألعراب وعد بـاألجر العظـيم مـن النـصر                
 ووعيد بالعذاب األليم إنهـم      )e(والغنيمة إنهم أطاعوا اهللا وجاهدوا مع رسوله        

استمروا على عنادهم وعصيانهم بترك الجهاد كما تركوه يوم الحديبية وخـالفوا            
  .)١()e( اهللا ورسوله أمر

  

ا ا:- ا   .  

مره واحـدة فـي سـورة       ) لنُِسلم(ورد بصيغة فعل األمر مع الم التعليل         - ١
نَدعو مِن دونِ اللّهِ ما الَ ينفَعنا والَ يضُرنَا ونُرد { :قال تعالى) ٧١(األنعام اآلية قُلْ أَ

إِذْ ه دعا بقَابِنلَى أَعع ابحأَص لَه انريضِ حفِي األَر اطِنييالش تْهوتَهكَالَّذِي اس انَا اللّهد
الَمِنيالْع بلِر لِمسنَا لِن أُمِرو ىدالْه وى اللّهِ هده ا قُلْ إِنى ائْتِندإِلَى الْه ونَهعدي { 

   -:وقفة مع اآلية الكريمة  
كريمة دعوة إلى الثبات على الدين اإلسالمي والتأمل في         في هذه اآلية ال       

حال من ظل على انحرافه وكيف يتخبطه الشيطان فتنتهي به الحياة حيرانـاً  ال               
 وجـاء  .دليل يرشده وال إيمان ينقذه فينتهي كالشيطان في جهنم وبئس المـصير         

نَا لِنـسلِ {: ة األمر بعد األمر في قوله    غفعل اإلسالم بصي   أُمِروللثبات علـى   }م
  .دين الحق استجابة لألمر اإللهي

أصلها التعليل وجاءت هنا للتأكيد وهي الالم التي يكثـر          " لنسلم"والالم في   (  
وأمرنا باإلسالم أي أمرنا    : والمعنى........بعد مادة األمر ومادة اإلرادة    ورودها  

                                                             
 تفـسير غرائـب   .٧/٤١٣إرشاد ا السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي الـسعود       : أنظر )١(

تفسير القرآن الكـريم    . ٦/٢٧٥ محاسن التأويل للقاسمي     ٦/١٤٨القرآن ورغائب الفرقان    
  .٩/١٤٢وإعرابه وبيانه لمحمد طه الدرة 
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ـ " لرب العالمين " والالم في قوله     .أن أسلموا  خلّص له  ت معنى   ألنه" نسلم"متعلقة ب
وفي ذكر أسم اهللا تعالى بوصف الربوبية لجميع الخلق دون اسمه العلَم إشـارة              

   ) )١(إلى تعليل األمر و أحقيته
ذكر مره واحدة في سورة البقـرة       ) أسلم( بصيغة فعل األمر خطاب للمفرد     -٢

به أَسلِم قَالَ أَسلَمت      { :قال تعالى ) ١٣١(آية ر إِذْ قَالَ لَهالَمِنيالْع بفعل و }لِر
أن ذلك األمر كان وقت اصطفائه حيث خاطبه اهللا تعـالى           (األمر يدل على    

من معاني جماعها التوحيد والبـراءة      " أسلم"بوحي وأمره بما تضمنه قوله      
 هذا األمر مع مـا      ووافق )٢()من الحول والقوة وإخالص الطاعة هللا تعالى      

قـال  " لذا جاء جوابـه علـى الفـور     من اإليمان)u(فطر عليه ابراهيم  
   .)أسلمت( وقد تم تفسير اآلية عندما تناولنا الفعل الماضي" أسلمت

   :ذكر مرتين) اسلموا(بصيغة فعل األمر خطاب للجماعة  -٣
ولِكُـلِّ أُمـةٍ جعلْنـا منـسكًا         { :قـال تعـالى   ) ٣٤(سورة الحج آية     -١

ا رلَى ماللَّهِ ع موا اسذْكُرلِي فَلَه احِدو إِلَه كُمامِ فَإِلَهةِ الْأَنْعهِيمن بم مزَقَه
خْبِتِنيرِ الْمشبوا ولِمأَس {  

نِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن { :قال تعالى) ٥٤(سورة الزمر آية  -٢ أَ و
ونرلَا تُنص ثُم ذَابالْع كُمأْتِيلِ أَن يقَب{  

على الدعوة إلى الـدخول إلـى ديـن        ) أسلموا(اآليتين يدل الفعل    كال  وفي    
  .اإلسالم وترك الشرك

                                                             
   .٧/٢٤٦ روح المعاني .٢/٤٤زاد المسير :  أنظر٧/٣٠٤التحرير والتنوير  )١(
 .١/٧٢٦التحرير والتنوير  )٢(
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   اا ا:-    

بكسر السين ذكر مره واحدة فـي سـورة البقـرة           ) سلِْم(المصدر  بصيغة   -١
يها الَّذِين آمنواْ ادخلُواْ فِي السلْمِ كَآفَّةً والَ{ :قال تعالى) ٢٠٨(آية  تَتَّبِعواْ خطُواتِ ياأَ

       ـبِني م وـدع لَكُـم نَّه لى دين اإلسالم تأكيداً فـي  يدل على الثبات ع  }الشيطَانِ إِ
لَلْـتُم مـن بعـدِ مـا جـاءتْكُم             { : اإليمان خاصة بداللة قوله    حق أهل  فَـإِن زَ
اتنيالْب{  

  -:رات سورتينتح السين ذكر أربع مبف) السلَم(بصيغة المصدر  -٢
إِالَّ الَّذِين يصِلُون إِلَى قَـومٍ بيـنكُم        { :قال تعالى : )٩١-٩٠( النساء آية  -١

بينهم ميثَاقٌ أَو جآؤوكُم حصِرت صدورهم أَن يقَاتِلُونَكُم أَو يقَاتِلُواْ  و
لَو شاء اللّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَ و مهمقَو فَلَم لُوكُمتَزفَإِنِ اع قَاتَلُوكُم

           ـبِيالس هِملَـيع لَكُـم ـلَ اللّـهعـا جفَم لَمالـس كُملَـي اْ إِ لْقَـو أَ و قَاتِلُوكُمي
 ستَجِدون آخرِين يرِيدون أَن يأْمنوكُم ويأْمنواْ قَومهم كُلَّ ما ردواْ }٩٠{

لَـيكُم الــسلَم     إِلَـى الْفِتْنِـةِ    ــواْ إِ ــإِن لَّـم يعتَزِلُـوكُم ويلْقُ أُركِــسواْ فِيِهـا فَ
اْ أَيدِيهم فَخُذُوهم واقْتُلُوهم حيث ثِقِفْتُموهم وأُولَئِكُم جعلْنا        كُفُّويو

  } لَكُم علَيهِم سلْطَانًا مبِينا
الَّـذِين تَتَوفَّـاهم الْمالئِكَـةُ    {: عالىقال ت  :)٨٧-٢٨( سورة النحل آية   -٢

لْقَواْ السلَم ما كُنـا نَعمـلُ مِـن سـوءٍ بلَـى إِن اللّـه علِـيم بِمـا              نفُسِهِم فَأَ ظَالِمِي أَ
لُونمتَع ا {: قال تعالى }كُنتُمم مهنضَلَّ عو لَمئِذٍ السمواْ إِلَى اللّهِ ي لْقَو أَ و

  }انُواْ يفْتَرونكَ
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 وفـي آيتـي     ١ومعناه في آيتي سورة النساء الدعوة لطلب الصلح وترك القتـال            
عند معاينة المـوت    هللا تعالى    ألمر   سورة النحل جاء بمعنى االستسالم واالنقياد     

 ٢ أهوال اآلخـرة   واالستسالم واالنقياد هللا تعالى بعد مشاهدة      )٢٨(كما دلت اآلية    
أعمارهم فلـم   د فوات القدرة على العمل الصالح وانتهاء        وقد جاء طلب السلم بع    
  . يقبل سلمهم وال إسالمهم

   -:ذكر مرتين) سالم(بصيغة المصدر  -٣
بتُم فِـي         { :قال تعالى ) ٩٤( سورة النساء آية   -١ ـواْ إِذَا ضَـرنآم ا الَّـذِينها أَيي

لْقَى إِلَيكُم السالم لَست مؤمِنا تَبتَغُون عرض سبِيلِ اللّهِ فَتَبينواْ والَ تَقُولُواْ لِمن أَ
                 اللّـه ـنـلُ فَمـن قَبكُنـتُم م كَـذَلِك ةكَـثِري غَـانِماللّـهِ م ا فَعِنـدنْي اةِ الـديالْح

   }علَيكُم فَتَبينواْ إِن اللّه كَان بِما تَعملُون خبِريا
بِـهِ اللّـه مـنِ اتَّبـع رِضْـوانَه        يهـدِي    {: قال تعالى  :)١٦(ة  سورة المائدة آي   -٢

نِـهِ ويهـدِيهِم إِلَـى صِـراطٍ                   سبلَ السالمِ ويخْرِجهم مـنِ الظُّلُمـاتِ إِلَـى النـورِ بِإِذْ
  .بمعنى الدخول في دين اإلسالم والتزام احكامه وشرائعه} مستَقِيمٍ

شرح عند حديثنا عن معاني السالم في القـرآن الكـريم فـي             وسنتناول اآلية بال  
  .المبحث الثالث

  
  

                                                             
 روح المعـاني    .٢/٨٤٤ تفسير القرآن العظيم     .٤/٣٠١جامع البيان في تأويل آي القرآن      )١(

٥/١٤٥.  

 .٦٠٠ ،١٤/٤٩٥روح المعاني . ٦٣١ ،٧/٥٧٩جامع البيان  )٢(


