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*عاقله صابرى

چكيده
اهى" است.ى و باطنى و سالمت خوى شدن  از آفات ظاهراصل در معناى سالم عار

لم»،ِات اين كلمه مانند: «سالم»، «سالمت»، «كالم سّاين معنا،در همه مشتق
ى است.ه جار«تسليم»،«مسالمة»"و غير

دن از هر آفتى بود،به معناى عارن قيد به كار رو«سالم»"اگر به طور مطلق و بدو
Fّان يكى از اسماء ذاتيآن كريم به عنوو عيب و نقص است به همين معنا نيز در قر

فته است.الهى به كار ر
ن اين باب گاهى به معناى متعدى نيـز بـه«سالم»"مصدر باب تفعيل است و چـو

ند،يكى از صفات فعليه او نيز به حسابابطه با خداود،لذا"«سالم»"در ركار مى"رو
د به تسليم الهى است.مى"آيد،يعنى عالم هر چه دار

نه است:ابطه با خداى متعال بر دو گواستعمال"«سالم»"در ر
ا از" تمامىند شما رب،يعنى:خداودن از گناهان و عيوالP:سالم به معناى سالم بو

آن كريم نيز به همين"معناند در قرده است،و خداوا كرب و نقص"ها مبرگناهان و عيو
دنـش،بـهد سالم داده است.ب:«سالم»"بـه لـحـاظ مـتـعـدى بـوالن خـوسوبـه ر

ى است.دن امور به ديگراگذار كرمعناى"«تسليم»"و و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(س).اهر.طلبه جامعة الز*
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ند بر آنـانى خداود از"«سالم»"ممكن است فعل خدا باشد؛يـعـنـى از سـومقصـو
د.ل مى"شوسالمت و امنيت ناز

جايى كه كالم وحمت الهـى وار رالسالم»،يعنى جو«سالم»،نام خداست و"«دار
ÝÓÂöÏد:«ند هم به آنان"«سالم»"داده مى"شوى خداودشان"«سالم»"است و از سودرو

�ÓuÚ	 ôsÚ— Ó»ÒÌ— ÓŠrO«،آن كريمار داده است:در قردش قرا تحيت خو.ر)٣٦/٥٨"(يس
fÝÓÂöÏŽ ÓKÓ½ vÔÕuÌ� w"«سالم»"استفاده شده است:«اژاى تحيت گويى از و برًاّرمكر

�«ÚFÓ�UÓLsO»،«ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ≈ vÐÚdÓ¼«rO»،«ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ	 vÔÝuÓË vÓ¼Ó—UÔÊË»،«ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ≈ v‰Ú

¹ÓÝUsOÓ » «ËÓÝÓÂöÏŽ ÓKÓ�« vÚLÔdÚÝÓKsOÓ ده كه"«مو فرً».و صريحاÝÓÂöشتگانت فرّ»"تحي
�است:«ا«]c?s¹Óð Ó²Óu?Ó�]¼UÔrÔ�« ÚL?ÓzöJÓWÔÞ ÓO?Ò³s?OÓ¹ ÓIÔ�uÔÊu?ÓÝ ÓÂöÏŽ ÓKÓO?ÚJÔr»،«ËÓ�«ÚLÓzö?JÓWÔ

¹Ób?ÚšÔKÔÊu?ÓŽ ÓKÓO?ÚNr?Ú	 sÚ8 Ôq?ÒÐ Ó»UÌÝ ÓÂö?ÏŽ ÓKÓO?ÚJÔr?ده:تحيت بهـشـتـيـانمـو»"و نيز فـر
�ôÓ;ÚLÓFÔÊuÓ� NOÓ ¹»؛«ËÓðÓ×O]²ÔNÔrÚ� NOÓÝ UÓÂö«سالم»"است:« UÓGÚuÎË «Óð ôÓQÚŁLOÎ≈¿ U� ôöO

ÝÓ	öÎÝ UÓ	öÎUاقسامى"بيـانآنى بره"هاى قر».در  آموز Pاى""«سالم»"به جهات مختل
ف و سالم محبت.شده است؛مانند:سالم خو

آن.ت،قرّسالم،تحيه�ها:اژكليد و

كليات
جه تسميF خداى سبحان به"«سالم»كلمه"«سالم»""يكى از اسماء خداى متعال است.و

د.حتىاه ندارى در او رى كه هيچ شر"اين است كه ذات متعالى خدا،نفس خير است؛خير
ى و ضررّنه شرى است كه در آن هيچ گوانده"اند،بدين روالسالم»"خوا هم اگر"«داربهشت ر

اى ساكنانش نيست.بعضى گفته اند بدين مناسبت است كه بهشت خانه خداست؛آنبر
گشتجه در حقيقت به يك معنا بازخدايى كه يكى از نام"هايش"«سالم»""است.البته هر دو و

اى اين است كه ذات كبريايى"اشجه تسميF خداى متعال به"«سالم»"براى اين"كه ومى"كند؛بر
ا است.ّنه شر و سويى مبرگواز هر

سالم دادن در حقيقت اعالم امنيت از تعدى و ظلم از ناحيه سالم دهنده به شخصى
نده اعالم"مى"كندى سالم مى"دهد.شخص سالم دهنده در حقيقت به سالم گيراست كه به و

اهى ديددت نخوى از من نسبت به خونه ظلم و تجاوزكه تو از ناحيه من در امانى و هيچ"گو
دن احساس امنيت استا بواد يك اجتماع بايد حاكم باشد،دارى كه در ميان افرلين چيزاو



١٦٥ ٧٧ـ ٧٨شمار�  سالم و انواع آن در قرآن و ياسين

ت باشد.ّد يكديگر در امنياد جامعه بايستى مال و جان و آبرويشان از دستبرو تك تك افر
ت به يكديگر است.وّاقع اعالن همين احساس امنيت سالم دادن به يكديگر در وّتشريع سن

ش؛يعنى:سالم دادن آنفتار پيامبرا با رخداى تعالى بعد از تشريع اين سنت،مسلمانان ر
د:مود و""فرب نموّدد،به اين ادب مؤشان بوجناب به مسلمانان با اين"كه سيد آنان و سرور

»ËÓ≈–Ół «Ó¡UÓ„Ó�« ]cs¹Ó¹ ÔRÚ	MÔÊuÓÐ ¹PÓðUMÓ� UÓIÔqÚÝ ÓÂöÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚ8 Ó²ÓVÓ— ÓÐĴÔrÚŽ ÓKÓ½ vÓHÚ;td�« ]ŠÚLÓWÓ "«،٦/٥٤(األنعام(.
د:موش دستور داد به غير مسلمانان نيز سالم بدهد و""فره بر اين،خداى متعال به پيامبرعالو

»�ÓLUÚHÓ̀ÚŽ ÓMÚNÔrÚË Ó�ÔqÚÝ ÓÂöÏ� Ó;ÓuÚ·Ó¹ ÓFÚKÓLÔÊu"«٤٣/٨٩ف،خر(الز(.

ت و سالمّد حتيكركار
 جسمىى"ى و نقصان است. سالم "كسى است كه بيمارهايى از بال،بيمار«سالم»"به معناى ر

ند.ا به دست آور آن رشندى است كه همه طالب آن ،و مى"كود.«سالمت»،امرحى نداريا رو
اهد از"آنهاى است كه مى"خواع و اقسام باليا و بيمارفتار انوندگى دنيايى،انسان گردر ز

ند"«سالم»"است.سالم به معناىآن بيان شده است كه يكى از نام"هاى خداوهايى يابد.در قرر
گاه با يك ديگرند با بيان اين كه هرى و باليى است.خداوهايى از هر نقص و عيب و بيمارر

ى وا از بيمارد و او رف مقابل ظاهر شواهيد تا با اسم سالم بر طراجه شديد از خدا بخومو
ند با"در آتش انداخته شد، خداو(ع)اهيم"ت ابرهاند چنان كه هنگامى"كه حضربال و نقص بر

ىاى او كمال و سالمتى باشد نه آن كه ومان داد كه برنام سالم بر او ظاهر شد و به آتش فر
.)٢١/٦٩(األنبياء،د.ى بگيرا به نقص و بيمارر

د و در تمام حاالت تحت اينا به نام سالم بگيراهان آنيم كه ما ره از خدا خوارما همو
آنى آمده است كهش"هاى قرارد.در گزا چنين كرگش ران بزرار گيريم؛چنان كه پيامبرنام قر
).١٩/١٥(مريم،ستاخيز.گ تا رلد تا مرمان توستد از زگش سالم مى"فران بزرند به پيامبرخداو

ـ  زّه"هاى اسالمى"تحيدر آموز ـ "امر پسنديده اجتماعىد و صلح خونده باد و دروت و سالم"  اهى 
د.ن دارناگودهاى گوكراست كه كار

آداب سالم
م آن است.اين"شعاراده است به معناى نفى خطر يا ملزوسالم كه با سالمت،هم خانو
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فته،شايد يكى ازار گرد تأكيد قرآن كريم مورد و در قران تحيت ادا مى"شواسالمى"كه به عنو
اپسى"هايىف"ها و دل وانى"ها،خو نگرًندگى دايماحكمت"هايش اين باشد كه هر انسانى در ز

سدى به او برى ضررن احتمال مى"دهد كه از ناحيه ود.چواجه مى"شود و با هر كسى مودار
د.ا دارانى راين نگر

اه با ريشF"«امن»"آمده است؛چنان كـهf"«سالم»"همـراژدى وّد متعـداراز اين رو،در مو
�;مايد:«خداى متعال مى"فر«]ÂöÔ�« ÚLÔRÚ	sÔ�« ÚLÔNÓOÚLs"«،من».«مؤ)٥٩/٢٣(الحشرÅ:در اين جا يعنى"

œ«ÚšÔKÔ¼uÓÐ U;ÓÂöÌد:«منين گفته مى"شوكسى كه ايجاد امن مى"كند.و در روز قيامت خطاب به مؤ

	¬MsO"«،د بهشت شويد».ار؛«با سالم و امن و)١٥/٤٦(الحجر
ح،قصد دعا است؛يعنى:من از"ه مطرجوقتى مى"گوييم"«سالم عليكم»،يكـى از وو

گشتش به اين است كه سالم از""ناحيه  چهاى شما تأمين كند و برا براهم كه سالمتى رخدا مى"خو
ه عليكـم».ّى عليكم»"يا"«سالم من اللّنِقتى مى"گوييم"«سالم عليكم»"يعنى:«سـالم مكسى باشد؟و
ى او خطرد از ناحيهف است،اين است كه سالم كننده اعالن مى"داردم متعارم مرآنچه بين عمو
است،سالمجهش به خدا حال تود و در هرحيدى دارلى كسى كه بينش توسد.وبه شما نمى"ر

اكند و او ر اى او سالمت ايجاداست مى"كند كه برا از ناحيه خدا مى"داند و از خدا در خور
ت است و هم دعا.ّاى او تحيها حفظ كند.اگر به اين قصد باشد،هم براز خطر

دا اثبات مى"كند،همين است كه خوع سالم و سالمتى رضوهايى كه اهميت مواز چيز
آنقتى قرالم»"ناميده شده است.وَّل السُُبنامه"هاى اسالم"«ساسالم،«سالم»"تلقى شده و بر

اه"هاىآن رسيله قرمايد:خداى متعال به وا بيان كند،مى"فرآن رت اسالم و قرّاهد اهميمى"خو
اه"هاىى رآن اين است كه به سوصاف قرگترين اودم نشان مى"دهد و يكى از بزرا به مرسالم ر

سالم هدايت مى"كند.
د تأكيـدآن كريم مورت در قريكى از نكته"هايى كه در آداب معاشـراب سالم:جو

ËÓ≈–ÓŠ «ÔOÒ²OÔrÚÐ ²Ó×O]WÌ� Ó×ÓO^Ð «uQÓŠÚ;ÓsÓمايد:«آن كريم مى"فراب حتيت است.در قراقع شده جوو

					  MÚNÓ√ UÓËÚ— Ôœ^¼ËÓ≈ U?Ê]K�« ]tÓ8 ÓÊUÓŽ ÓKÓ8 vÔqÒý ÓwÚ¡ÌŠ Ó;?³OÎU"«،ان شعـارتى كه به عنوّتـحـي)"٤/٨٦(النساء
ابلى جوده شده،وكد شمراسالمى"تعيين شده،همان"«سالم»"است كه مستحب مؤ

ت يا كامل"تر از آن باشد.ّابر با حتيسالم هم مطابق با آيه،بايد بر
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اياتسالم در اسالم از لسان رو
ا كه به هـمتى است كه صلح و سالمت و امـنـيـت بـيـن دو نـفـر رّكلمه"«سالم»"تـحـي

ل وّت"هاى جاهليت قديم و جديد،عالمت تذلّن تحيد؛و چوند،اعالم مى"دارمى"خوربر
ق نيست.ى زير دست نسبت به ما فوارخو

اهيـم در…»"آمده است:على بن ابـرْمُيتِّـيُا حَذِإَو در ذيل آيه شريفـه:«مجمع البيـاندر 
اد از تحيت در آيهدند:«مرموده كه فرايت آور"رو"(ع) و امام صادق(ع)د از امام باقرتفسير خو

ـ منظور اين است كه تنها ر١هاى خير است»شريفه،سالم و ساير كار هراجب" نيست،د سالم و.
ا تالفى كند ـ.ظP است آن رد،مسلمان مواحسانى ديگر كه به مسلمان بشو

فياب شر"(ع)ت باقرايت شده،كه گفت:به حضور حضرد بن مسلم روّ از محمتهذيب در 
ضهد:«السالم عليك»، عرموضه داشتم:السالم عليك،فرند؛عرشدم،ديدم كه در نماز

آياسيدم:غ شدند، پرنماز فاردند،همين"كه ازموى نفرت چيزداشتم:حالتان چطور است ؟حضر
٢ى كه به او سالم داده"اند».ى،به همان مقدارد:«آرمواب سالم  داد؟فران جودر نماز مى"تو

دهايت كـر"رو(ع)ش""از پدر(ع)ق به سندش  از مسعدة بن صدقه از امام باقـر"شيخ صدو
ستان و برس سالم ندهيد،و همچنين بر بت پـرا و مجود و نصارد:«بر يهـومواست كه فر

د است،و برنج و نرى شطرل بازاب نشسته اند و بر كسى كه مشغوf شركسانى كه كنار سفر
ـ كسى كه مر ـ "و بر شاعرا به خودان رمخنث" نان پاكدامنا به زى كه نسبت"هاى نارود مى"كشد 

ا پاسخاند سالم شما رار نمى"توگزن نمازار سالم ندهيد،چوگزمى"دهد.و همچنين بر نماز
اجب است ونده واى شنولى پاسخ آن براى شما مستحب است وى:سالم دادن بردهد،آر

دن است و به كسى كه در حمام است،و نيزار كرار و به كسى كه در حال ادرنيز به ربا خو
٣ا علنى مى"كند،سالم ندهيد».د ربر فاسقى كه فسق خو

ت و سالمّص تحي�در خصو(ع)ه أطهار�ّه أئمسير
د و"گفت:دى به آن جناب سالم كرايت شده كه مر"رو(ص)ل خدا"سو از رتفسير صافىدر 

سيدديگر ردى ه».مرّحمة اللد:«السالم عليك و رموت در پاسخش فرالسالم عليك،حضر
حمة و رد:«السالم" عليك موت در پاسخش " فره،حضرّحمة اللو گفت:السالم عليك و ر

ت در پاسخشكاته، حضره""برّحمة اللسيد و گفت:السالم عليك و ردى ديگر ركاته».مره و برّالل
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دى،و به آيه""شريفه:تاه كرا كود كه چطور پاسخ سالم مرال كرد سود:«و عليك».آن مرموفر
»ËÓ≈–ÓŠ «ÔOÒ²OÔrÚÐ ²Ó×O]WÌ� Ó×ÓO^Ð «uQÓŠÚ;ÓsÓ	 MÚNÓUدى؟…»عمل نكر

ا با آن بچربانمد رد سالم خوى باقى نگذاشتى تا من راى من چيزد:«تو برموت فرحضر
٤داندم».گرا به تو بردت رو بدين جهت عين سالم خو

ى بـهده كه:«روزايت كـر"رو(ع)منيـن"المؤ"و آن جناب از اميـر"(ع)ا ز امام باقـركافـى در 
كاتهه وبرّحمة اللضه داشتند:عليك السالم و رد و به آنان سالم گفت،عرتى عبور كرّجمعي

(ع)اهيم"مان ابرشتگان به پدر ما آنچه فر�هد:«دربارموت به ايشان فرانه،حضرضوته و رو مغفر

٥كاته عليكم أهل البيت».ه و برّحمة اللنيد،آنها گفتند:رگفتند جلو نز

ا تمام و به طور كامله است به اينكه سنت در سالم اين است كه آن رايت اشاردر اين رو
كاته،وه و برّحمة اللبدهند و سالم كامل اين است كه سالم دهنده بگويد:السالم عليك و ر

"اخذ شده است.(ع)اهيم"اين سنت از آيين حنيP ابر

 سالم<پيشينه
امى معادل آن ـ"در اقود كه تحيت به معناى سالم "ـ يا چيزآن استفاده مى"شواز آيات قر

اهيم مى"گويد:هنگامى"كه در داستان ابر٢٥ه ذاريات آيه ده است؛چنان"كه در سورپيشين بو
دند ود شدند،به او سالم كرارت ناشناس بر او وط به صورم لوات قوشتگان مأمور مجازفر

�–Úœ ÓšÓKÔŽ «uÓKÓOÚt� ÓIÓ≈ا به سالم داد:«او هم پاسخ آنها رUÔÝ «uÓ	öÎ� UÓ‰UÓÝ ÓÂöÏ� ÓuÚÂÏ	 ÔMÚJÓdÔÊËÓ.«
ه»؛اسالم كه آمد،َّاك اللّيَد با يكديگر مى"گفتند:«حخوردم هنگام برپيش از اسالم،مر

٦ار داد.اى سالم قرا اسم برت رّد.پس اسالم تحيا به"«سالم»"تبديل كرآن ر

سيله"«سالم»"در آن ايام نيزت به وّد كه تحيب جاهلى نيز استفاده مى"شـواز اشعار عر
ى كه از تاريخ و اشعار و ساير آثار جاهليتت به كلمه"«سالم»"به طورّده است.البته تحيبو

آمده است: لسان العرب ده است.در كتابل بوب جاهليت معمـوبر مى"آيد،در بين عر
د با يكديگر مى"گفتند:«انـعـمخورت داشتند،گاهى در بـرّنه تحـيب جاهليت چند گـوعر

مت سو عبارًاصباحا»،گاهى مى"گفتند:«ابيت اللعن"»""و يا مى"گفتند:«سالم عليكم»،ظاهر
ارقرف مقابل مى"گفتند:بين من و تو مسالمت" برعالمت مسالمت است و در حقيقت به طر

ناحيهدند و ازا منحصر در«سالم»كرت رّاست  و جنگى نيست.پس از آنكه اسالم آمد،تحي
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٧ا افشاء كنند.اسالم مأمور شدند"«سالم»"ر

ا مكرر حكايت مى"كند و اين خالـى"سالم ر(ع)اهيم"خداى سبحان در داستان"هاى ابر
ب"در بين عـر(ع)اهيم"از شهادت بر اين معنا نيست كه اين كلمه از بقاياى آيين حنـيـP ابـر

لده است؛نظير حج و امثال آن كه قبل از اسالم در ميان آنان معموجاهليت نيز مستعمل بو
��Ó‰UÓÝ ÓÂöÏŽ ÓKÓOÚpÓÝ ÓQÓÝÚ²ÓGÚHdÔده است:«بو ÓpÓ— ÓÐÒw"«،(ع)اهيمت،از ابر"در اين عبار)١٩/٤٧(مريم"

ايتم بردگاردى من از پرورش گفت:«سالم عليك به زوده كه در گفت "و گو با پدرحكايت كر
�ËÓده:«مـوت مى"كنم» و نيز فـرطلب مغـفـرÓIÓbÚł Ó¡UÓ Ú— ÔÝÔK?ÔMÓ≈ UÐÚd?Ó¼«rOÓÐ �U?Ú³ÔAÚd?Ó� ÈÓ�UÔÝ «uÓöم«

فانه اين تحيـت"گاه بيطـرآن كريم آمده است.هـر.اين قضيه در چند جـاى قـر)١١/٦٩د،(هو
ف و اعالم صلح و امنيت""است،اى سالمت طرجه به خدا و دعا براى توا كه محتواسالمى ر

اىش آن برل است مقايسه كنيم،ارزام مختلP معموى كه در ميان اقوت"هاى ديگرّبا تحي
دد.شن"تر مى"گرما رو

م شناسى«سالم»مفهو
ا به معنـاى""امش است و بعضـى آن ر«سلم»و«سالم»،در لغت به معنـى صـلـح و آر

ده اند.اطاعت تفسير كر
ل"ف لفظ و كالم نيست؛بلكه فعلى از افعـال او،يـعـنـى: نـزوند،صر«سالم»"خـداو

دهاآوردات همين مطـلـب راغب در مفـرت از جانب او است؛چـنـان"كـه رّ و امنيسالمـت
ل،و مناس بالقوّة و الباطنة … كل ذلك من الـناهرّى من اآلفات الظّالتعراست:السالمة 

٨ه تعالى بالفعل.ّالل

«سالم»"اسم مصدر از باب تفعيل است و به معناى سالمتى و عافيت از آفت"ها مى"باشد.
اضى شدن بهدن نهادن،رى به كسى،گردن،اعطاى چيـز«تسليم»"به معناى سالم كر

ل ودگى است.در اين مدخل،معنـاى اوسپرى و سردارمانبرى،اطاعت و انقياد و فـرچيز
ات آنها و هر آنچه"معناىّه «سلم»،«طاعة»،«حنيP»"و مشتقاژد بحث نيست و از وم موردو

ساند،استفاده شده است.ا بر«تسليم»"ر
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آنم شناسى سالم در قرمفهو
ح شده است:يكى"«سـالم»د از"«سالم»"چيست،دو احتمـال مـطـردر اين"كه مقـصـو

٩دن.ى به معناى""«تسليم»"بواصطالحى و ديگر

١٠اى يكديگر،از هر آفتى در قيامت" است.منان براستن مؤمنظور از"«سالم»،سالمتى خو

١١حشت نباشد.س و وى است كه در آن ترد از"«سالم»"هر چيزمقصو

١٢«سالم»"به معناى سالمت است.

ىى باشد؛بنابر خبـرد خبرد انشايى،و احتمـال دارجمله"«سالم عليكم»""احتمـال دار
د.ت از آن استفاده مى"شوت"«سالم عليكم»،بشاردن عباربو

تّب و آفات است؛يعنى ذات احدي«سالم»،اسم و صفت الهى به معناى سالمت از عيو
ى»"يك بـار درت"«مصدراست.اين اسم،به صـورّب سالم و مبـراز جميع نقص"ها و عيـو

فته است.ند به كار رد خداومور
ابر جهل جاهالن خدا در برّى بندگان خاصدباركلمه «سالم» اظهار حلم،گذشت و بر

١٣ى آنان باشد.ى از سوّل تأذّو تحم

گاه مالئكه وست و هرلياى خدا و اطاعت"كنندگـان از اومعناى"«سالم»،سالم بر او
١٤ند بر آنان سالم مى"كنند.ا مالقات كنند،از جانب خداوح آنان ررو

١٥ت است.ّد و تحيد از"«سالم»"درومقصو

اهدن است؛خوى كراى حيات ديگرت»"در لغت از ماده"«حيات»"و به معناى دعا برّ«تحي
نداك الله»؛خداوّد."و يا""«حيا به سالمت دارند تو رت"«سالم عليك»؛خداواين دعا به صور

ا كهع اظهار محبتـى ر از اين كلمه هر نوًاللى معمود."و يا مانند آن باشـد؛ونده بدارا زتو ر
شن"ترين مصداق آن هماند،كه روسيله سخن با يكديگر مى"كنند شامل مى"شـواد به وافر
دن است.ع سالم كرضومو

ل عمر است و سپس دراست سالمتى و طـوخوت»"در اصل به معناى دعا و درّ«تحي
ستادن است.د فردن و دروف اسالمى"به معناى سالم كرفته است و در عرمطلق دعا به كار ر

١٦""سالم و غير آن مانند نيكى و احسان است.(ع)ايتى از امام صادق"ت»"بنابر روّد از"«تحيمقصو
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آناع سالم در قرانو
عى تحيتاى اظهار محبت به يكديگر نوسند برام جهان هنگامى"كه به هم مى"رتمام اقو

ت مى"باشد.درّمز تحيت عملى است كه رد و گاهى به صورند كه گاهى جنبه لفظى داردار
دن است.شن آن سالم كرت"ها است،و يك مصداق روّشن ترين تحياسالم نيز سالم يكى از رو

د كه اظهار محبت"هاى عملىايات،همچنين تفاسير،استفاده مى"شوه"اى از رواز پار
(ع) و امام صادق"(ع)اهيم از امام باقرت داخل است.در تفسير على بن ابرّم تحينيز در مفهو

ر؛منظور از تحيـت درّه من البة فى اآلية السالم و غيـرّاد بالتحيچنين نقل شده كه:«المـر
١٧دن است».نه نيكى كرآيه،سالم و هر گو

ى يك شاخه گل خدمت امامانيم:كنيز چنين مى"خومناقبايتى در كتاب  و نيز در رو
الت اين كار سؤّاد ساخت.هنگامى"كه از علا آزى رد،امام در مقابل آن،و"هديه كر"(ع)حسن

ËÓ≈–ÓŠ «ÔOÒ²OÔrÚÐ ²Ó×O]WÌ� Ó×ÓÔ«uمايد:«خته آنجا كه مى"فرا به ما آموند اين ادب رد:«خداومودند،فركر

ÐQÓŠÚ;ÓsÓ	 MÚNÓUآيهتيب،.به اين تر١٨دن او است!»اد كرت بهتر،همان آزّد:تحيمو»"و سپس اضافه فر
 از لفظى و عملى  مى"باشد.ّتى اعمّع اظهار محبه پاسخ گويى به هر نويك حكم كلى دربار

 نور چنيـن�هت است.در سورّع تحـيد كه سالم يك"نوآن نيز استفاده مـى"شـواز آيات قر
� sÚŽ MÚbK	�ÓS–Óœ «ÓšÓKÚ²ÔrÚÐ ÔOÔðuÎ� UÓ;ÓKÒLÔŽ «uÓKÓ√ vÓ½ÚHÔ;JÔrÚð Ó×O]WÎ«انيم:مى"خو« ]t	 Ô³Ó—UÓ8ÓWÎÞ ÓOÒ³ÓW"«،؛)٢٤/٦١(النور

ه».كت و پاكيزتى پر برّستيد،تحيت الهى بفرّد خانه"اى شديد بر يكديگر تحيار«هنگامى"كه و
و فى شده اسـته معرك است و هم پاكيزت الهى كه هم مبـارّان تحيدر اين آيه،سالم به عنـو

ه عليكم» است؛ّ عليكم»"در اصل"«سالم الل�د كه معناى"«سالمان از آن استفاده كر مى"توًضمنا
د،و در امن و امان باشى؛به همينا به سالمت دارند تو ردگار بر تو باد،يا خداود پروردرو

د.ب مى"شوك مخاصمه و جنگ محسوستى و صلح و ترع اعالم دودن يك"نوجهت، سالم كر
اهل بهشتد كه تحيت برآن نيز استفاده مى"شوه اى از آيات قر:از پاراهل بهشتت برّتحي

؛)٢٥/٧٥قان،(الفر»�اًالمَسَ و ًةَّيِحَا تَيهِ فَْنوََّقُليَا وُورََبا صَِم بََةْفُرْغ الَْنوَْزجُ يَِكئَلوُأ«.نيز«سالم»است
تحيت و سالم بهند وه"مند مى"شوفه"هاى بهشتى بهرابر استقامتشان از غر«اهل بهشت در بر

د».آنها نثار مى"شو
منانىظيفه"دار پيشى جستن در سالم بر"مؤو(ص)"آن،پيامبر" صريح آيات قرّ:طبق نصىتحيت نبو

�ËÓ≈–Ół «Ó¡UÓ„Óاست كه به محضر او مى"آيند:«« ]cs¹Ó¹ ÔRÚ	MÔÊuÓÐ ¹PÓðUMÓ� UÓIÔqÚÝ ÓÂöÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚ«" ،٦/٥٤(االنعام(.
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دظيفه خاص و محدوان يك و،تنها به عنو(ص)فتن در سالم از جانب پيامبر"پيشى گر
ى. نبوِاضع و اخالق متعالىه"اى است از توح نشده است،بلكه جلومطر

منان در پيشگاهفيع مؤمنان،گوياى مقام ردن بر مؤ"به سالم كر"(ص)P شدن پيامبرّظمو
حمتمنان فقير و ضعيP با ابالغ سالم و رمؤP به"دلجويى ازّظ"مو""(ص)ند است.پيامبرخداو

�òËÓ≈ ¡Uł «–Óان" شده است.ابر طعنه"هاى كـافـرالهى به آنان دربـر« „]cs?¹Ó¹ ÔRÚ	MÔÊuÓÐ ðU?¹P� UMÓIÔq?Ú

ÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚrJÚ²8 ÓVÓ— ÓÐ^rJÚŽ Ó½ ÅvKÓHÚ;td�« ]ŠÚLÓWÓÅå،٦/٥٤(األنعام.(

òËÓÐ ÓOÚMÓNÔLÓŠ U−Ó»UÏË ÓŽ ÓKÓ�« vÚQÓŽÚdÓ·«— łÓ‰UÏ¹ ÓFÚd�ÔÊuÓK8 ÒÎÐ U;LOÓ¼UÔrÚË Ó½ ÓœUÓËÚ√ «ÓLÚ×Ó»UÓ�« Ú−ÓM]W√ ÓÊÚ

ÝÓKÓÂUÏŽ ÓK?ÓOÚrJÚ� ÓrÚ¹ ÓbÚšÔK?Ô¼uÓË UÓ¼ ÔrÚ¹ ÓDÚL?ÓFÔÊuÓÅåÅخ حايلـى؛«و ميان بهشـت و دوز)٧/٤٦اف،(األعر
ا از سيمايشانرخيان"]" دانى هستند كه هر كدام [از بهشتيان و دوزاست،و بر بلندى"هاى آن مر

كه آنان هنوز بها ندا مى"كنند كه سالم بر شما باد.اين در حالى" است مى"شناسند؛و بهشتيان ر
ند».ا دارلى اميد آن ربهشت در نيامده"اند،و

د امنيتجواند اخبار از واند جمله"اى انشايى باشد و مى"تو»"مى"توْكمْيََل ع�المَجمله"«س
د.فته شومنان گراى مؤو سالمت بر

ى باشد.»"جمله"اى اخبارْكمَْيلَ ع�المَداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله"«سبر
اف»"بلندى"هايى است بين بهشت و جهنـمايت شده است:«اعر"رو"(ع)از امام صادق

ند…و اينمانشان نگاه مى"داران زا آنجا در كنار گناه"كارى ركه هر پيغمبر و جانشين پيغمبر
انى كه بافته"اند؛پس اين جانشين پيغمبر به گناه"كاران به بهشت ركاردر حالى است كه نيكو

فته"اند،پسا بنگريد كه پيش از شما به بهشت رد ركار خوان نيكوادراو هستند،مى"گويد:بر
ËÓœU½ ÓËÚ√ «ÓLÚ»U×Óند:«ان به ايشان سالم مى"كنند و اين است معناى سخن خداواين گنه"كار

�«Ú−ÓM]W√ ÓÊÚÝ ÓÂöÏŽ ÓKÓOÚrJْ.«
د بهشتيان به هنگام ديدار يكديگر است.ت و دروّ»كلمه تحي�المَ«س

ðÓ×O]²ÔNÔrÚانيم:«ه بهشتيان مى"خونس نيز درباره يو سور١٠اهيم و آيه  ابر�ه سور٢٣و در آيه 

�NOÓÝ UÓÂöت آنها در بهشت سالم است».ّ»؛«تحي
د،يا بـدان مـيـلاده كرا ارى رمن"[در بهـشـت"]""چـيـزد:«هر گـاه مـؤمـو"فر(ع)امام بـاقـر"

�ÝÔ³Ú½U×ÓKد،دعا"[و گفتار]"او در آن جا اين است كه مى"گويد:«پيداكر« p]NÔr]قتى""اين».پس و
ا طلبيدهن اين"كه آن رايش حاضر مى"كنند بدواسته،برا او خوا گفت،خادمان آنچه رذكر ر
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œÓŽÚ¼«uÔr?Ú� Ý UNOÔ³?Ú½U×Ópجل:«يا دستور داده باشد،و اين است معناى سخـن خـداى عـزو

K�«]NÔrَّ ËÓð Ó×O]²ÔNÔrÚ� Ý UNOÓÂö١٠نس،[يومنان در بهشت،سالم خادمان بهشتى است. ؛تحيت مؤ�/

�ËÓš¬ d?Ôœ ÓŽÚ¼«uÔrÚ√ ÓÊد:«موامام فر]"١٠« Ú×ÓLÚbÔ� K]t— Ó»Ò�« Ú�U?FÓLsOÓ«منان؛ يعنى،مـؤ]١٠/١٠نس،[يو
�ه"مند شدند،با گفتن:«دنى"ها و آشاميدنى"ها بهـرش و خورهنگامى"كه از لذت آميز«Ú×ÓLÚbÔ

�K]t— Ó»Ò�« Ú�UFÓLsOÓ١٩ا حمد مى"گويند».جل ر»"خداى عزو

اسـتخومنان در بهشت سالم گفـتـن و يـا درت مؤّمايد:«تحـيند مى"فـراين"كه خـداو
ب آنان مى"كند.ابط خواى يكديگر است»"حكايت از روسالمتى بر

�د شدن بر آنان" است:«اردم به هنگام وت با مردن،از آداب معاشرسالم كرU�ÔÝ «uÓU	öÎ

‰U�ÓÝ ÓÂöÏ""«ى پسنديده سالم"كننده،امرِتر از سالمجهى نيكواب سالم به وجو).١١/٦٩د،(هو
ان است.و از سنت"هاى پيامبر

�ËÓستند:«شتگان نيز از هر سو بر بهشتيان سالم مى"فـرفر« ÚL?ÓzöWJÔ¹ ÓbÚšÔKÔÊuÓŽ ÓKÓOÚNrÚ	 sÚ

q8Ò»UÐ ÌÅ ÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚrJÚÐ L ULÓ³ÓdÚðÔrْ""«٢٤ و١٣/٢٣عد،(الر.(

اتّايش به لذا به خاطر گرشتگان،آدميان رد:«همانا عده"اى از فرمو"فر(ع)امام صادق"
د و بهشتيان دربهشتدند … پس آن گاه كه روز قيامت برپا شوات،عيب جويى مى"كرو شهو

داهند،پس به آنان اذن داده مى"شوه مى"خود بر بهشتيان اجازاى وروشتگان برند،آن فرار گيرقر
ند و به ايشان مى"گويند:«سالم""عليكم  بمـاد مى"شوارشتگان با سالم بر آنان وو آن گاه فر

ت"هاىت"ها و شهوّتم»؛سالم بر شما باد به خاطر اين"كه شكيبايى ورزيديد و از لـذصبر
٢٠ديد».شى كرحالل چشم"پو

�اپيشگان بر آنان سالم مى"كنـنـد:«ح تقومالئكه نيز به هنگام قـبـض رو«ÚLÔ²]Is?OÓ�« ]cs¹Ó

ðÓ²ÓuÓ�]¼UÔrÔ�« ÚLÓzöWJÔÞ ÓOÒ³sOÓ¹ ÓIÔ�uÔÊuÓÝ ÓÂöÏŽ ÓKÓOÚrJÚÅ«،١٦/٣٢(النحل(.
"در اين آيه آمـده(ع)د بر يحيى"ستاخيز خـوگ و رلد،مرند به هنگام تـوه خداوسالم ويژ

�ËÓÝ ÓÂöÏŽ ÓKÓOÚt¹ ÓuÚÂÓË Ôاست:«bÓË Ó¹ ÓuÚÂÓ¹ ÓLÔ uÔË Ó¹ ÓuÚÂÓ¹ Ô³ÚFÓYÔŠ ÓOÒÎU"«،١٩/١٥(مريم.(

ند و آفت.البتـهاى چند معنا است،از جمله به معناى سالمتى از هـر گـز»"دار�المَ«س
»ِهْيَلَ ع�المَادث مى"دهد؛لذا"«سد و خبر از متن حوند جنبF تكوينى دار«سالم»"از جانب خداو

اف عقيدتى تضمين شده است.ند جسمى"و انحرند عافيت يحيى از هر گزيعنى،از جانب خداو
گ،در اماناد از سالمت هنگام مـرجستگى آن است و مر»"بيانگر بر�المَدن"«سه بونكر
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ميدى و … است.اب و نوحشت و اضطرشايند،نظير وى ناخواجه شدن با اموردن از موبو
ماطن:يون هذا الخلق فى ثالثة موحش ما يكو أوّل:«إن"يقو(ع)ضا"«عن أبى الحسن الر

اطن"فى هذه الثالثة المو"(ع) على يحيى )ّجلّو ( عزهّم اللّم يبعث  و قد سلت و يوم يمولد و يويو
�ËÓÝ ÓÂöÏŽ ÓKÓOÚt¹ ÓuÚÂÓË Ôه فقال:«َتَعَْوو آمن رbÓË Ó¹ ÓuÚÂÓ¹ ÓLÔ uÔË Ó¹ ÓuÚÂÓ¹ Ô³ÚFÓYÔŠ ÓOÒÎU ايت"رو(ع)ضا"امام  ر»؛از

ى كهروزضع است:اى اين خلق در سه مواقع برحشتناك"ترين مـود:«همانا وموشده كه فر
ستادهند سالم فرد و خداوانگيخته مى"شوى كه برد  و روزى كه مى"ميرد و روزلد مى"شومتو

ËÓده:مواضع ايمن ساخته و فرحشت آن موا از وضع و او ر"در اين سه مو(ع)است بر يحيى"

ÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚt¹ ÓuÚÂÓË Ô�bÓË Ó¹ ÓuÚÂÓ¹ ÓLÔ uÔË Ó¹ ÓuÚÂÓ¹ Ô³ÚFÓYÔŠ ÓOÒÎU.«٢١

اهد به بحث پايان دهدف بحث مى"خوك»جايى است كه طرَْيَل ع�المَد «سد كاربراراز مو
�ÞUš «–Ó³ÓN?ÔrÔ≈ا ادامه ندهد،مانند آنچه در آيـه"«و ديگر آن ر« Ú¼U−KÔÊuÓ�U� ÔÝ «uÓU?	öً «٢٥/٦٣قان،(الفر(

U?�Ó‰ع باشد.«"«سالم»"از همين نـوًا"با آزر نيز ظاهـر"(ع)اهيـمى ابرگوآمده است.در گفـت و

ÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚÝ pÓQÓÝÚ²ÓGÚHdÔ� Ó— pÓÐÒv"«،١٩/٤٧"(مريم.(

كدى مبارسالم گفتن مسلمانان به يك"ديگر،درو سالم گفتن مسلمانان به يك�ديگر:
ند مقرر شده است.ه كه از جانب خداوو پاكيز
شدگار"اند و سالم آنان به يك"ديـگـر،از ارزد پروره نزاى جايگاهى ويـژمنـان،دارمؤ

گىان و پاكيزاوكت و خير فرمنان به يك"ديگر،مايه بردن مؤدار است.سالم كرخورخاصى بر
اهند شد.د و سالم روبه"رو خواست.بندگان خدا،در بهشت با درو

دن سپاس و ستايش خدا،به"خاطربه"جا آورسالم پيامبر اسالم بر ديگر انبياى الهـى:
د""الهىهنموالن او،رسود بر رستادن سالم و درواضمحالل"جبهه كفر و فرسالت وبقاى خط ر

.")٢٧/٥٩(النمل،»"فىَْط اصَينِذَّ الِِهبادِلى� عَ ع<المَ سَ وِهَِّل لُْدَمحْ الُِلقاست.«(ص)"به پيامبر اسالم"
اده الهى و در سايه تـالش"هـاىمنان بـه ارك"پيشگان مفسـد و نـجـات مـؤهالك شـر

ست.ستادگان اود و سالم بر فرستادن دروگاه خدا و فرى به دراران،شايان سپاس"گزپيامبر
لى�َ ع<ـالمَ سَو«"ل سالم الهى و امنيت مطـلـق ـ��مشمـو(ع)ان گزيده خدا�ـ پيامـبـربندگان بـر

.)٢٧/٥٩( النمل،»�"فىَطْ اصَينِذَّ الِهِبادِع
òðÓ×O]²ÔNÔr?Úد:ت گفته مى"شوّ»"به آنان تحـي�المَه"«ساژمنان با خدا،با وبه هنگام ديدار مـؤ

¹ÓuÚÂÓ¹ ÓKÚIÓuÚ½ÓtÔÝ ÓÂöÏÅåت"ها است.ّ»"بهترين و شايسته"ترين تحي�المَت گفتن با"«سّتحي¨)٣٣/٤٤اب،"(األحز
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د».مايد:«به هنگام ديدار با خدا به آنان"«سالم»مى"شومنان مى"فرصP مؤاز اين"كه در و
د،بهترينت،سالم گفته مى"شوّاى تحيقتى در چنان هنگام و حالتى بربه دست مى"آيد كه و

ت،سالم است.ّاى تحيه براژو
�ÝÓÂöÏ� ÓuÚ»�است:«<المَه�«ساژمنان به هم،هنگام ديدار خدا،با وت مؤّتحيÎ	 UsÚ— Ó» حيمَر«

د».اهند كرند دريافت خو«بهشتيان،سالم و تحيتى با عظمت از جانب خداو؛)٣٦/٥٨(يس،�
 آن فعـلِل مطلق و نـايـب»"مفعـوًالـوَف است و"«ق آن،فعل مـحـذوِ»"مبتدا و خـبـر�المَ«س

اىب»"بر»"و"«ر�المَ"«سِب …».تنكيـر مـن رًالمى"باشد،يعنى"«سالم يقال لـهـم قـوف محذو
تعظيم است.

�ËÓاسته بهشتيان است.«ند،آرزو و خوت از جانب خداوّدريافت سالم و تحي ÓNÔrÚU	 

¹Ób]ŽÔÊuÓÝÆÓÂöÏ� Óu?Ú�Î	 UsÚ— Ó» اى"«مـا»"بيان بر�المَ؛"محتمل اسـت"«س)٥٨ و٣٦/٥٧(يس،»"ٍحيمَر
ت و مهربانى او بـهّخاسته از ربوبيند به بهشتيـان،بـرت خداوّ»"باشد.سالم و تحـيَنُوعَّدَي

گ از جانب او،ند با بهشتيان و دريافت سالم و تحيت بزرخلق است."سخن گفتن خداو
بيانگر مطلب ياد شده است.

گ"ا نسبت به چند پيامبر""بزرد رت خوّند سالم و تحيخداو:(ع)ح نبىدگار بر نوسالم پرور
دا تنهـا در مـور»"رَيـنَِمعـالْى الِلى قـيـد"«فده،وموـ نقل فـر(ع)ن و"هـارو(ع)سىاهيـم،مـوـ ابر

ده است."آور"(ع)حنو
،در ميان نسل"هاى پس از او نيز(ع)ح"ت بر نوّت سالم و تحيّآن،سنبر اساس آيات قر

�ËÓð ÓdÓŽ UM8ÓKÓOÚt� باقى مانده است:«« vÚšPds¹ÓÝ¿ÓÂöÏŽ Ó½ ÅvKÔÕuÌ� �« vÚ�UFÓLsOÓÅ«،٧٩ـ٣٧/٧٨(الصافات(.
.)٣٧/١٠٩"(الصافات،"»ÝÓÂöÏŽ Ó≈ ÅvKÐÚ¼«d?rOَ«:(ع)اهيـم�ند به ابرگ خداوت بـزرّسالم و تحي

ىان و … ـ،امرت بر بندگان خدا ـ پيامبـرّاى تفخيم است.سالم و تحـي»"بـر�المَ"تنوين"«س
پسنديده"است.

» Åv?KÔË v?Ýu?Ó—U?¼ÅÔÊË	ÝÓÂö?ÏŽ Ó«:(ع)ن�سى و�هـاروند بـه مـوگ خـداوـت بـزرّسالم و تـحـي
ند بـه خداوِاه با تكريماى تفخيم است.از سالم هـمـر»"بر�المَ.تنويـن"«س)٣٧/١٢٠"(الصافات،

سىت بر مـوّت سالم و تحـيّداشت ياد شده به دست مـى"آيـد.سـن،بر(ع)ن"سى و"هـارومو
"در ميان نسل"هاى پس از ايشان نيز باقى مانده است".(ع)ن"و"هارو

"در اين آيه آمده است:(ع)ند بر الياس پيامبر"گ خداوسالم و تحيت بزرسالم بر الياس:
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»ÝÓÂöÏŽ Ó≈ Åv?K‰ÚÝU¹ÅsOÓÅ"«،َينِ"يـاسْلِاى تفخيم است و"«إ»"بـر�المَ.تنوين"«س)٣٧/١٣٠( الصافـات"«
،در ميان نسل"هاى پس(ص)ت بر الياس پيامبر"ّت سالم و تحيّهمان"«الياس» مى"باشد.سن
از او نيز باقى مانده است.

�ËÓÝ ÓÂö?ÏŽ ÓK?Ó«":الن الـهـىسـونـد بـر هـمـه رگ خـداوـت بـزرّسـالم و تـحـي« v?ÚL?Ôd?ÚÝÓK?s?O?َ«""

»،در اين آيه بيانگر تفخيم است.سالم و تحيـت بـر�المَه آمدن"«سنكـر).٣٧/١٨١(الصافات،
شمند و سنتى الهى است.ى پسنديده و ارزان الهى،امرپيامبر

�ËÓ‰U� Ó"«د آنان:اپيشگان،هنگام وروش آمدگويى دربانان بهشت به تقوسالم و خو ÓNÔrÚ

šÓeÓ½Ó²ÔÝ UNÓÂöÏŽ ÓKÓOÚrJÚÅå٣٩/٧٣مر،(الز.(

"».َنوُكرْنُ م<ْمَو ق<امََل سَالَ قًاماََلا سُوالََق فِهَْيلَا عوَُلَخ دْذِإ:«شتگان از بهشتياناستقبال فر
 به سالم،ِاالى ابتداىش وت":ارز"بر آن حضر"(ع)اهيمشتگان ـ"ابرد ميهمانان" ـ فرورو

ده و"آور"(ع)اهيماى ميهمانان ابرا بـرم» رصP «مكرند،ابتدا وم است.خداوّهمگان" مسـلبر
ده است.د،ياد كرا به هنگام ورودن رسپس نخستين عمل آن ميهمانان شريP؛يعنى:سالم كر

د.استفاده مى"شوان،پيش از هر سخن ديگرم پاسخ گفتن به سالم ديگرلزو
آن كريم آمده اسـت:در قرستند:د و سالم مى�فـر�درو(ص)اصحاب اليمين،بر پيـامـبـر�

»�Ó;ÓÂöÏ� ÓpÓ	 sÚ√ ÓLÚ×Ó»U�« ÚOÓLsO"«٥٦/٩١اقعة،(الو(.
ا به معناى"«على»ف"«الم»"رت و حرّا در اين آيه به معناى تحيان"«سالم»"رخى از مفسربر

فته"اند؛يعنى:«فسالم عليك من أصحاب"اليمين».گر
�ÔuÓK¼ سالم از اسما و صفـات:«« ]tÔ�« ]c≈ ô Í�Ót?Ó≈ ¼ ôÔuÓ�« ÚLÓKpÔ�« ÚIÔb?^”ËÔ;�« ]ÂöÔ�« ÚLÔRÚ	sÔ

�«ÚLÔNÓOÚLsÔ�« ÚFÓee¹Ô�« Ú−Ó³]—UÔ�« ÚLÔ²ÓJÓ³ÒdÔÝ Ô³Ú×ÓÊUÓK�« ]tŽ ÓL]¹ UÔAÚd8ÔÊu"«،٥٩/٢٣(الحشر(.
� vÓDÚK?Ó	ÝÓÂöÏ¼ wÓŠ Ó²?]دن از هر عـيـب":«»؛يعنى،سالمتـى و پـاك بـو�المَ«س« lÚH?Ó−Úd«

ِ.)٩٧/٥(القدر،
ه»ـ با آن كه مصدر است ـ مبالغه در بيان سالمتى است.عالوَىِاى"«هدن آن برخبر بو
د.تقديم خبردن مقدار عظمت آن داللت داره است و بر ناشناخته بـو»"نكر�المَبر اين،«س

ـ كه بر حصر داللت دار ـ بر مبالغه در كالم افزوبر مبتدا   شب قدرِده است.بيان سالمتىد 
د.ات الهى،«شر»"اصالت نداررّاز امور ناپسند،گوياى آن است كه در مقد

ات الهى در آن شب است؛در نتيجه،خـداىرّدن مقدسالمتى شب قدر،به سالم بو
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تا تقدير مى"كند.بنابر احتمالى ديگر،عبارات خويش،تنها خير و سالمتى رتعالى در مقدر
»ِ	8 sÔqÒd?	√ ٍقبل،به عبـار Fت"«»"در آيÝÓÂö?Ï¼ wَط است و مفاد آن چنيـن»"در اين آيه مربـو

ادد و مرقP كر»"وÐS–ÚÊ— ÓÐÒNrت،بايد پس از"«».در اين صور √	 8 sÔqÒd	vÓÝ ÓÂöÏ¼د:«مى"شو
د.اهد بوشايند خو»""نيز امور ناخوٍ √	8ÔqÒdاز""«

حشتگانـم و رومايد:اى محمـد!فـرند مى"فـرد:خداواين مفاد آيه چنين مـى"شـوبنابـر
دشان تا سپيده صبح،با سالم من بر تو سالم مى"كنند».لين لحظات فرواالمين،از او

نتيجه
ن قيدت و سالمت است.و  سالم اگر به طور مطلق و بدوّكلمه"«سالم»"به معناى امني

آنان گفت كه در قرد،به معناى سالمت از هر آفت و عيب و نقصى است و مى"توبه كار رو
فته است.ان يكى از اسماء ذاتيه الهى به كار ركريم نيز به همين معنا به عنو

د،ن اين باب گاهى به معناى متعدى به""كار" مى"رو«سالم»"مصدر باب تفعيل است و چو
ند يكى از صفات فعليه او نيز به حساب مى"آيد،يعنى: عالمابطه با خداولذا"«سالم»"در ر

نه استند منظور باشد. استعمال آن دو گود به تسليم الهى است.اگر"«سالم»"خداوهر چه دار
ا از تمامىند شما رب،يعنى:خداودن از گناهان و عيوالP:«سالم»به معناى سالم بو

آن كريم نيز به همين معنا بـهند در قـرده است،و خداوا كرب و نقص"ها مبر"گناهان و عيـو
د سالم داده است.الن خوسور

اگذاردنش،به معناى تسليم است و معناى تسليم" وب:اين"كه سالم به لحاظ متعدى بو
ى به كسى است.دن امركر

ند بر آنان سالمتى خداود از"«سالم»"ممكن است فعل خدا باشد؛يعنى از سومقصو
د.ل مى"شوو امنيت ناز

فته است؛ازن به كـار رناگوآن كريم به معانى گوكلمه"«سالم»"بيش از چهل بار در قـر
حمت،سالم و سخـنداع،رت،سالمت،وّامش،امنيجمله:تسليم شدن،سـعـادت،آر

خالى از لغو.
د.ه  مى"شوع آ ن""اشاراى سالم اقسامى"بيان شده است و به دو نوآن بردر قر

شدى سالم مى"كند و مى"كوف از شخصى به ودى به جهت خو:گاه فرفل:سالم خو او
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فتار آن شخص در امان باشد.اين سالم به معناى اعـالنتا از دست و زبان و اعمـال و ر
صلح است.

د كه مخالPد دارجوس آن ود و تراجه مى"شومن هنگامى"كه با مخالفان جاهل مـومؤ
ا او با اعالن صلح وّسد؛امى برمن به وى مؤجاهل گمان كند ممكن است آسيبى از سـو

ËÓ≈–Óš «ÓÞUÓ³ÓNÔrÔ.«دا از ذهن مخاطب جاهل دور سـازى رّرشد تا چنين تصـوسالمت مى"كـو

�«Ú−Ó¼UKÔÊuÓ� Ó�UÔÝ «uÓ	öÎU«٢٥/٣٦قان،"(الفر("".
تحضردانى غريب و نا آشنا برده اند.آنان كه به شكل مرشتگان نيز به كار برا فره راين شيو

د،براسد و گمان دشمنى نبرت از ايشان نهراى آن كه آن حضردند،برد شده بوار""و"(ع)اهيمابر
ى اعالن صلحدايند و به وا از مخاطب بزف رسيله خوت سالم مى"كنند تا بدين وآن حضر

�–Úœ ÓšÓKÔŽ «uÓKÓOÚt� ÓIÓ≈ستى دهند.«و دوUÔÝ «uÓ	öÎ� UÓ‰UÓ≈ ½]	 UMÚJÔrÚË ÓłKÔÊuÓ"«؛ «هنگامى"كه)١٥/٥٢(الحجر
ـ ابرفر اسانم.نگ گفتند:سالم.او نيز گفت:من از شما هرآمدند،بى دراهيم ـ"درشتگان بر او"

د.دن مهمان بوس،ناشناس بودر آيات ديگر آمده است كه علت اين تر
/١٩(مريم،آن"ند در آيات قرمنان است.خداوf مؤع"«سالم»"ويژ:اين نوم:سالم محبتّدو

ند سالم مى"كنند.د مى"شوارگاه بر يك ديگر ومنان در بهشت هرش مى"كند كه مؤار"گز)٦٢
دهد و از سخنان لغو و بيهوبلكه از آنان جز سخنان نيكو و سالم و صلح شنيده نمـى"شـو

اض مى"كنند.اعر
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