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 الباب األول

 المقدمة

 البحث خلفية .أ

ندما يلتقي أنه ع ،لقد أصبح تقليًدا في جميع أنحاء المجموعات العرقية في العالم

سيعطي رمزًا أو إشارة اتصال كشكل من أشكال التعبير عن  ،شخص ما بشخص آخر

أو  سواء كانوا أقارب ،اهتمامهم واحترامهم وفرحهم ألنهم يمكن أن يلتقوا بأشخاص آخرين

ذا لقيت تكون عادة في جميع كان مالزمة اإلشارة على شخص إلى شخص آخر إأصدقاء.

ير بينهم. هم يطبقون اإلشارة بكثكراما احتراما وبشيرا و إ ،بطرق مختلف ،شعب و جيل

ذالك  كل  ،ومنهم سيتعمل حركة البدن أو جامع بينهما ،منهم يستعمل القول ،من الطرق

 يطبقون بتنبيه و مفهوم. 

 ابان هممثل في بلد الي ،كل شعب في العالم عندهم عرف ألوان في تعبير السالم

يرفعون اليدين و محمولهما و الصين هم و في  خريعتبرون السالم بتخضيع البدن على اآل
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الطرق  نلإلكرام على األخر. و أظن ال يزال الكثير ما بقيت م ،وضعهما بين بدي البدن

  1خر.في تعبير السالم في بلد آ

 السالملديهم أيًضا  ،يضالسماوي أو األر كان سواء   ،ي العالمجميع األديان ف

اإلسالم يحيون  الدينيستخدمونها كتعبير ترحيب أو تعبير يتم استخدامه يومًيا بينهم. 

يقول , (Salam sejahtera) المسيحيون يقولون تحياتنا جميًعا ،السالم عليكمبكلمات 

 ،(Om Swastyasu) أوم سواستيستووأولئك الهندوس يقولون  ،(Syalum) شالومالكاثوليك 

 والذين ينطق كونفوشيوس بتحية الفضيلة ،(Namo Budhhaya) والبوذيين يقولون نامو بوذا

(Salam Kebajikan). 

واحترام جميع األديان وتعزيز روح القومية وسط  ،رؤية تنوع األديان في إندونيسيا

و قدمت الرئيسة الخامسة لمنظمة العف ،المتسامح بشكل متزايد في المجتمعالموقف غير 

عليم للمشاركين في برنامج تعزيز ت "سالم بنجاسيال" ،ميجاواتي سوكرنو فتريالدولية 

 ،لكتفن طريق رفع خمسة أصابع فوق ايتم ع بنجاسيال"سالم "في قصر بوجور.  بنجاسيال

                                                           
1 Abdurrahman Misno, The Secret Of Salam: Rashasia Ungkapan Salam (Jakarta: 

Gramedia, 2017), 21. 
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ضلك من ف" :وسدورغاسيال. ولكن قبل ذلك قال جلبانوالتي ترمز إلى المبادئ الخمسة 

ادات وأي شيء سهل وفقا لع ،إذا كنت ترغب في استخدام تحيات استبدال صباح الخير 

ميع األديان ج السالمقام بترويج  ،يدودوو  جوكو. على النقيض من الرئيس "شعب إندونيسيا

(salam semua agama)،  التي عادة ما يتم ذكرها في الديانات  السالملذلك جمع كل

ض المؤيدين وبع ،ل هذا على بعض الردود من الجمهورالرسمية في إندونيسيا. بالطبع يحص

 2.والبعض اآلخر من خالل التعبير عن أسبابهم الخاصة

إفشاء السالم كآدب ليكون ودودا ه صلى الله عليه و سلم أمته عن أمر رسول الل

سأحضر  3اآلخرين. على السالم هو شكل من أشكال التعبير إلحتراممع اآلخرين ألن 

 أمامكم إحدى األحاديث عن أمر رسول الله في إفشاء السالم:

ثَ َنا الَحَسُن ْبُن الرَّبِيعِ  ثَ َنا أَبُو اأَلْحَوصِ  ،َحدَّ قَاَل  ،ْن ُمَعاِويََة ْبِن ُسَوْيد  عَ  ،َعِن اأَلْشَعثِ  ،َحدَّ

ُهَما: " أََمَرنَا النَِّبيُّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَسبْ  البَ رَاء : ْبُن َعاِزب  َرِضَي اللَُّه َعن ْ ع  َونَ َهانَا َعْن َسْبع 

                                                           
2Henri Siagian, “Salam Pancasila Mau Gantikan Assalamualaikum” في 

http://m.mediaindonesia.com, 2222 قرء في التاريخ 7 مايو. 
 .131 ،(1191 ،روت: دار إحياء التراث العربي)بي عمدة القرى لشرح صحيح البخاري ،العينبدر الدين  3 

http://m.mediaindonesia.com/
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 ،َوَنْصِر الَمْظُلومِ  ،اِر الَقَسمِ َوِإبْ رَ  ،َوَتْشِميِت الَعاِطسِ  ،َوات َِباِع الِجَنازَةِ  ،أََمَرنَا بِِعَياَدِة الَمرِيضِ 

اِعي ،ْفَشاِء السَّاَلمِ َوإِ   ،َوَعِن الَمَياثِرِ  ،نَِيِة الِفضَّةِ َوَعْن آ ،َونَ َهانَا َعْن َخَواتِيِم الذََّهبِ  ،َوِإَجابَِة الدَّ

يَّةِ  يَباِج " ،َواإِلْستَ ب َْرقِ  ،َوالَقسِ   4.َوالدِ 

نا عتبرنا السالم أعطياو على ذالك إذا  ،يشتمل على الدعاءالسالم هو التعبير 

ييرات تي الخوإذا أعطينا الخيرات لآلخرين سيؤ  ،وهذا من أنواع الخيرات ،عاء لآلخرينالد

ر جيدة وهذا من تعابي ،ر" هذا من حسن التعبيالسالم عليكم و رحمة الله و بركاته" 5علينا.

ووصف  ،يمكن هذا من أسباب األمر الرسول في إفشاء السالم في األرض ،لآلخرين

الرسول في الحديث اآلخر لمن ال يحب أن يعطي السالم إلى اآلخرين من البخالء. وروي 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن من أبخل الناس بخيلهم في  ،عن أبي هريرة قال

  6أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ،السالم و أضعف الناس ضعيفهم في الدعاء

                                                           

 .24 ،(2221 ،)بيروت: دار الطوق النجاح صحيح البخاري الجزء السابع ،محمد بن إسماعيل البخاري 4 
5 Supriyadi, Zikir dan Doa Penghuni Surga (Yogyakarta: Bunyan, 2014), 36. 
6 Muhammad Bin Ismail Al U’mrani, Berburu Cinta Atas Nama Allah terj. Muhammad 

(Jakarta: QultuMedia, 2007), 2. 
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 .ظ السالملفأن هناك آيات كثيرة من القرآن الكريم فيها اتضح  ،يتكلم عن السالم

ويمكن علينا أن نجد شرحا  7في القرآن. انتشارا سور 12آية في  42بحثت و وجدت 

واضحا عن السالم بتدريس جميع اآليات. شرح علينا أحد اآلية أن السالم ال يفعله إال 

 :23قال الله تعالى في سورة إبراهيم آية  ،ولكن يفعله أصحاب الجنة أيضا ،الناس فقط

َّٰلِِديَن فِيَها  َُّٰر َخ نَۡه
َ

َّٰٖت تَۡجرِي مِن تَۡحتَِها ٱۡلأ َ َِّٰت َجن  َّٰلَِح َ ْ ٱلص  ْ وََعِملُوا ۡدِخَل ٱل َِذيَن َءاَمُنوا
ُ

َوأ

ٌَّٰم   َُتُهۡم فِيَها َسَل ِِهۡمۖۡ تَِحي   ٣٢بِإِۡذِن َرب 

 ،حاتمنين بالله و الذين يعملون الصالللمؤ  هذه اآلية عن البشارة التي أعد الله ذكر

الدين وهم خ ،نهار و لهم فيها من كل الثمراتتجري من تحتها األ ،أنهم في اآلخرة الجنة

 جزاءا من ربهم على إيمانهم و عمال ،ذن ربهمفيها لغوا وال رهقا بإال يسمعون  ،فيها أبدا

 9الشر. عنءة يقولون فيها سالم أي هم فيها برا ،صالحا يعملهم في الدنيا

                                                           

 .152 (.1191 ،)بيروت: دار الفكر المعجم المفهرس أللفاظ القرآن ،محمد فؤاد عبد الباقي7 

 ،)بيروت: دار العلم للعالمين قاموس إصالح الوجوه و النظائر في القرآن الكريم ،سين بن محمد الدماغنيح 8 
1193 .)246. 
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قال الله  1وفي آية أخرى شرح علينا أن السالم هو اإلسم من أسماء الله الحسنى.

 :23تعالى في سورة الحشر اآلية 

َا َُّٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِيُز ٱلَۡجب  َل َ وُس ٱلس  ُ ََّٰه إِل َا ُهَو ٱلَۡملُِك ٱلُۡقد  ُ ٱل َِذي لَآ إَِل َ ِ ُهَو ٱّلل   ُر  ُر ٱلُۡمَتَكب 

ا يُۡشرُِكوَن   َ ِ َعم  َ ََّٰن ٱّلل   ٣٢ُسۡبَح

 12قال أحد المفسرين من إندونيسيا قريش شهاب وهو نقل من عبد الله دراز في كتابه قال:

 ،في مرة ثانيةقرأ ي عندماولكن . واضحا أمامك معناه قرأ القرآن سيكونيإذا كنت  
 ،هكذ في التاليةولذلك  .السابقةجد من المعاني األخرى التي تختلف عن المعاني ي سوف

ة وكلها صحيح ،تجد الجمل أو الكلمات التي تحتوي على مجموعة متنوعة من العطري
ضوًءا  تهكل زاويمن   الذي يصدر الجواهرآيات القرآن مثل . وكان أو ربما صحيح

 .ينبع من زوايا أخرى عما مختلًفا

ر إن ائالمستمدون من الجز  المفكرون المستثمرون حدأ هو قال محمد أركونو 

معان  تفتح دائًما ليس مغلقة في فاآليات ،القرآن يعطي إحساًسا بإمكانيات غير محدودة

 11معين.

                                                           

 ،: هيئة مصرية)مصر تهحااإلشباه و النظائر في القرآن الكريم تحقيق عبد الله محمود ش ،مقاتل بن سليمان البلخي 9 
1193)، 94. 

11 Qurais Shihab, Membumikan Al Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994), 17. 
11 Qurais Shihab، Membumikan Al Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, 17. 
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 علم الوجوه و النظائر. تدرس فيها وهودرس هذه المسألة في فروع علوم القران ي

حين كلمة وضعت في مكان ما ليست دائما يشتمل على معان واحدة  ،عن معان كلمة

و  ،فالوجوه هو لفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان ،إذا وضعت في مكان آخر

طرق تدبر القرآن و تفهم  وكان الدراسة عن معاني ألفاظ من 12.النظائر كألفاظ المتواطئة

همنا فهم ون فويك ،و لفظ متفرق نوعألن بهذا العلم سنفهم معان مت ،القرآن بفهم جيد

ولهذا  ،آية التي تتعلق بموضوع ما عن ت الباحثةتحاللو  تجامعقد . واسع ليس ضائق

  13تكون هذه المنهج من التفسير الموضوعي.

 والقيمة  منيؤمل أن نفهم  ،معان واسعة عن يحتويه القرآن من خالل تعلم لما

هو  القرآن الكريمألن  جميًعا من خالل آياتها ة أو الغرض من الله أن ينقل إليناالحقيق

لما رأينا ك  ،نهكذا القرآ الذي هداه الله علينا. ،سبيل الحق قطعا يرشدناوهو  ،هدى للناس

حيث  ثةتقدم الباحو بالنظر من الشرح  ،المعلوماتالزيادة في اآليات ويقرأه حصلنا على 

فقط و لكن  للناس السالم هو ليس ،السالمن اإلفشاء خبرنا النبي صلى الله عليه و سلم عأ

                                                           

 .122(. 1191تراث: ال)قاهرة: دار  البرهان في علوم القرآن الجزء األول ،بدر الدين محمد الزركشي12 
13 Ahmad Sarwat, Al Wujuh wa An Nazair dalam Al Qur’an: Satu Kata Banyak Makna 

Satu Makna Banyak Kata (Jakarta: Lentera Islam, 2006), 14. 
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 ةثشعر الباحالله. ومن هؤالء تويعرف أن السالم هو إسم من أسماء  ،ألصحاب الجنة أيضا

درس وع و درسه ببتقديم هذا الموض ة. وبهذ تحرك الباحثلدراسةلفظ جيد ل لسالمأن ا

دبر آيات لت ،شتملهاومعاني التي ا ،جد قيمة السالمتفصيل و تمام. و أرجوا أستطيع أن أ

 .السالم

 جميع اآليات التي يتعلقكتب الباحث دراسة عن هذا الموضوع بتفسير ست

و تحليل المعاني باتجاه الوجوه و النظائر و ينظر إلى تطبيقه في كتاب التفسير.   بالسالم

أحد هو  ،بتدريس كتاب التفسير القرآن المجيد النور لحسبي الصديقي ةقدم الباحثت

المشهور بالمجدد  ،أيضا و أحد الفكريون المفسرين من إندونيسيا وهو من الفقهاء

 بإندونيسيا. هو صنف كتاب التفسير ثالثون جزءا تماما باللغة اإلندونيسيا.

عاني مإهتم الباحث على البحث الذي تبحث عن  سابقةفي ال ةالباحث تكما قدم

لحسبي لنور االتفسير كيف تطبيقه في السالم في القرآن باتجاه الوجوه و النظائر و  

في  رالوجوه والنظائستخدام ا”. سأكتب هذا في البحث تحت الموضوع الصديقي

. سة موضوعية(")درالحسبي الصديقي  النور تفسيرمعاني السالم و تطبيقه في 
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جته و ن نتخذ نتيالم نستطيع أرجو بعد أن نفهم و نعرف ماذا يشتمل في اآليات السأ

و  ،رضات اللهبتغوا مياة ليلححياتنا بهذا المنهج يكون القرآن قدوة لنا في ا فيتطبيقه 

 في الدنيا و اآلخرة. الحسنات

 تحديد المشكالت .ب

 على موضوع واحد و هو السالم ةالباحث تففي هذا البحث لتركيز المسألة حدد

 بتحديد المشكالت كاآلتي:

 اتجاه الوجوه و النظائر؟ سالم في القرآن منال معنىما  .1

القرآن المجيد  في تفسير في القرآن كيف تطبيق الوجوه و النظائر في معاني السالم .2

 ؟النور لحسبي الصديقي

 أهداف البحث و أهمياته .ج

 أغراض البحث: .1

 الوجوه و النظائر لفظ السالم في القرآن. لمعرفة  (1



11 
 

 

ير القرآن التفسالوجوه و النظائر معاني السالم في كيف تطبيق   معرفةل (2

 .المجيد النور لحسبي الصديقي

 أهمية البحث: .2

لوم ينفع هذا البحث لتوسيع خزينة الع ةرجو الباحثت ،أهمية األكاديميكية (1

و نافعا للطلبة و البح اث من فروع تفسير القرآن. يرجو  ،اإلسالمية

بصيرة المرجع لجميع الوسط. الذي  لزيادةالباحث ينفع هذا البحث 

و   من اتجاه الوجوه و النظائر يشتمل على موضوع السالم في القرآن

 التفسير اآليات عند العلماء.

 ساعد في فهم آيات الذينترجو هذا البحث يستطيع أن ي ،أهمية العامة (2

  فيو  ،و تفسيره في الوجوه و النظائر  معانيه من جهة ،تتعلق بالسالم

 .لتفسير النور لحسبي الصديقيا كتاب

 تعريف المصطلحات .د
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عريف فتأكيد الباحث عن ت ،لتوضيح هذا البحث لكى ال يقع فيه الخطأ في فهمه

 المصطلحات و تحديد مسألة البحث كما تلي:

التركيز في هذا البحث توضع  و كان14و الميم. لالماالسالم مشتق من السين و  (1

يرة الكلمات مشتق من السين و ألن كث ةالباحث ت. حدد" ألفاظ "السالم على

ذا لكي ال توسيع ه ،ظ معينألفاأن يحدد على  ةو الميم. إستكتف الباحث لالم

 البحث.

بحث هو منهج التفسير منهج الذي يستعمل في هذا ال ،الدراسة الموضوعية (2

مع آيات المتفرقة في سور المتفرقة في القرآن بل يشتمل على ج ،الموضوعي

في هذا البحث جامع الباحث على  15كلفظ أو حكم أو مقاصد.  ،موضوع ما

 آيات السالم.

                                                           

 .662(. 2213 ،)قاهرة: دار الحديث لسان العرب الجزء الرابع ،ابن منظور14 
 .16(. 1191 ،)بيروت: دار القلم مباحث في تفسير الموضوعي ،مصطفى مسلم15 
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ة هو علم دراسة متعدد الدالل .علم الوجوه و النظائر هو فرع من فروع علوم القران (3

بحث عن كلمة في القرآن الذي ال تنحصر على هذا العلم ي 16،في سياق القرآن

 17ولكن يملك مختلفة أشكال و معان. ،شكل ومعن واحد

ظائر أم هل يفسر بوجوه و الن ،هنا كيف فسر المفسر عن اآليات السالم ،التطبيق (4

في هذا البحث تركيزه على الوجوه معاني  أو سواء. أضيقأو أو يفسر بأوسع  ،ال

 السالم فقط وال تبحث عن نظائره.

اما من جزءا تم ونالتفسير القرآن المجيد النور هو من أحد كتب التفسير ثالث (5

 19الصديقي لتيسير المجتمع في فهم القرآن الكريم. إندونيسي لحسبي

 نارشدأن بهذا البحث هو ي ةالباحث أكدت ،السابقةبتعبير تعريف المصطلحات 

ل آيات و يفهم كبجمع   ،أن تتدبر القرآن بتفهم وتحليل اآليات التي يتعلق بالسالم

التفسير  كتاب  تطبيقه في ينظر كيف ثمالنظائر مشتمل فيها باتجاه الوجوه و  عن معان

                                                           

 .13 ،(1119 ،)قاهرة: دار الشروعالوجوه و النظائر في القرآن الكريم  ،سلوى محمد العول 16 

مصر: هيئة ) اإلشباه و النظائر في القرآن الكريم تحقيق عبد الله محمود شهته ،مقاتل بن سليمان البلخي17 
 .94 ،(1193 ،مصرية

18 Hasbi Ash Siddieqy، Tafsir Alqur’anul Majid An Nuur jilid 1 (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 2000), xi. 
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ن آيات لباحث يتفهم عا المعين و تقوم الباحث على تحليله. في هذا البحث يقوم

رآن قحد المفسرين من إندونيسي لحسبي الصديقي في كتابه التفسير الالسالم عند أ

 وينظر كيف تطبيق وجوه معاني السالم عنده. المجيد النور.

 

 السابقة اتالدراس .ه

 منها: ،السابقة الذي يتكلم عن السالم اتالدراس ةالباحث توجد

العنوان  جامعة شارف قاسم رييو تحتالالطالبة في  ،اليه مايا أنجتالبحث الذي كتب (1

“Makna As Salam dalam Al Qur’an Kajian Komperatif antara Tafsir 

Ibnu Katsir، Hamka dan Quraish Shihab”  يتكلم عن مقارنة  هذا البحث

وفي هذا البحث  تركيز اآليات محدد على  ،نى السالم عند ثالثة المفسرينامع

و في هذا   61.11وسورة النور آية  ،27و سورة النور آية  ،96سورة النساء آية 

ركيزه و هذا البحث ت ،ث أيضا عن معانى السالم ولكن ببحث مختصرالبحث يبح

                                                           
19 Maya Anjela, “Makna As Salam dalam Al Qur’an Kajian Komperatif antara Quraish 

Shihab, Hamka, dan Ibnu Katsir”, Skripsi (Pekanbaru, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015). 
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ف عن تلحث الزيادة للمرجع. وهذا البحث يخالب. كان هذا ية متعينمحدد في آ

 في آية ما ولكن جامع كل آيات و ألن الباحث ال يحدد ،البحث الذي سأكتبه

 . يقدم استخدامه في تفسير النور 

نوان جامعة سونن كالي جاغا تحت العالالطالبة في  ،الذي كتبه نيل الرحمةالبحث  (2

”Konsep Salam dalam Al Qur’an dengan Pendekatan Semantik 

Toshihiko Izutsu "باتجاه الداللة طوسحيحيكو  هذا البحث يتكلم عن السالم

يتكلم عن معنى األساسي و معنى التاريخي  ،إيزوتثو لكشف الرساالت فيها

تركيز هذا البحث على   22سواء كان ما قبل القرآن وما بعد القرآن. ،السالم

له ونق ،إلسالماستعمال لفظ السالم موجود قبل ا استعمال لفظ السالم حينما

 اإلسالم بلفظ خاص.

 Mengkajiتحت العنوان  ،المقالة لشمس الدين نسوطيون و خير الدين نسوطيون (3

Nilai” Salam dalam al qur’an” يتكلم عن اإلختيار انتشار السالم في العالم،  

                                                           
21 Nailul Rahmah, “Konsep Salam dalam Al Qur’an dengan Pendekatan Semantik 

Toshihiko Izutsu,” Skripsi (Jogjakarta, Fakultas Ushuluddin, Unifersitas Islam Negri Sunan 

Kalijaga, 2014). 
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 و النتائج 21نتشاره.كيف إختيار و طرق رسول الله صلى الله عليه و سلم في ا

في هذا البحث هو الدعوة إلفشاء السالم في العالم و نفهم أن السالم شيئ قيمة. 

ف و الآلن كثيرا ما ينصر  ،عن استخدام السالم في شيئ غير صحيح ونهو يكره

 و هذا من المؤسف. ،السالم الى كلمة آخر

ث"  السالم في القرآن و الحديو هكذا في الكتاب باللغة العربية تحت الموضوع " (4

حتوي على البحث عن السالم ببحث واسع الكتاب يكتبه محمد الغروي. هذا 

يِ شئ التركيز ف غيرحتى يصير هذا البحث  ،ألنه تدور بين القرآن و الحديث

 ،و هذا يختلف على البحث الذي سيكتبه الباحث 22ولكن باإلجمال. ،معين

 .معاني السالم من جهة الوجوه و النظائر حينما حدد التركيز هذا البحث على

كن ول هوالؤ البحث سيكون مزيدة للمرجع ألنهم يبحثون عن السالم.

نهاج وم ،ونرى أن عنوان أن هذا البحث يختلف بدراسة السابقة. ةالباحث تأكد

. في هذا عأو اتجاه في بحثهم يختلف عن هذا البحث ولو يشتركون في الموضو 

                                                           
21 Syamruddin Nasution dan Khairuddin Nasution, Mengkaji Nilai Salam dalam Al Qur’an 

Kajian Tafsir Tematik, Jurnal Ushuluddin Vol.25 No.1 ( Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017). 

 .3 ت(د ،)بيروت: دار األصواء السالم في القرآن و الحديث ،الغراوي محمد 22 
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يبحث الباحث عن موضوع ما لييبتغي عن معان مشتمل فيها و ييستعمل  ،البحث

و يبحث أيضا كيف تطبيق المفسر على ذالك الموضوع.  ،على تحليله باتجاه ما

ظائر بتحليله باتجاه الوجوه و الن ةيقوم الباحث عن موضوع السالم و ةأخذ الباحث

. وال ينحصر ديقيحسبي الصتطبيقه في كتاب التفسير النور لنظر كيف ثم ي

حتى يمكن  ولكن جمع كل آيات من السالم بكل أشكاله ،الباحث عن آيات ما

 .علينا أن نفهم معاني السالم بأجمعه

 طريقة البحث .و

  شكل البحث (1

أمامه  ة( ألن الباحثlibrary Researchكان هذا البحث من شكل مكتبيا )

و في هذا بين  23حتى غني عن بحث الميداني. ،النصوص و البيانات ما وجدت

الباحث عن التحليل تفسير السالم عند حسبي الصديقي و قبل ذالك جامع كل 

اختار  24آيات في القرآن فيها كلمة السالم و تسمى هذا بمنهج الموضوعي.

                                                           
23 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Y Obor Indonesia, 2004), 4. 

 .16 ,مباحث في تفسير الموضوعي ،مصطفى مسلم24 
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حتى  ،آيات القرآن الذين يتعلق بموضوع واحد جمعالباحث هذا المنهج لسبب 

لقرآن ا الوجوه و النظائرحث اتجاه يكون قريب من الغاية. و اتجاه في هذا البا

نتائج من قوم باتخاذ الالمفسر ثم ت عن التفسير من ةحلل الباحثتحيث ينظر و 

 نفهم واسعة معانى القرآن. وبها ندرس  معاني السالم و

 هموضوع البحث و موضع (2

  و وكتب الوجوه و النظائر ،موضوع البحث في هذا الباحث هو القرآن

 ،عه آيات القرأن فيها كلمة السالم. و موضكتاب التفسير القرآن المجيد النور

و هذه تفصيل آياته ليكون  25سور في القرآن. 21آيات في  42نجدها في 

 واضحا لنا كما يلي:  

 ،46األعراف:  ،54 األنعام ،23الحشر:  ،47طه:  ،33مريم:  ،14النساء: 

 ،32النحل:  ،46الحجر:  ،23براهيم: إ ،24الرعد:  ،49هود:  ،12يونس: 

الصفات:  ،71الصفات:  ،59يس:  ،44األحزاب:  ،51النمل:  ،47مريم: 

                                                           

 .152 ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن ،محمد فؤاد عبد الباقي25 
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 ،73الزمر:  ،132الصفات:  ،191الصفات:  ،122الصفات:  ،121

 ،52الحجر:  ،25الذاريات:  ،61هود:  ،11الواقعة:  ،34ق:  ،91الزجروف: 

 ،16المائدة:  ،26الواقعة:  ،63لفرقان: ا ،75الفرقان:  ،61األنبياء:  ،62مريم: 

 ،27النور:  ،5القدر:  ،55القصص:  ،15مريم:  ،25يونس:  ،127األنعام: 

 .56األحزاب:  ،61النور: 

 البيانات و مصادرها .3

لحل المشكالت أو بية جمعها الباحث البيانات هي الحقيقة التجر 

ة البحث. البيانات هي شيء ليس له معنى للمتسلم ألنه تحتاج ئلاإلجابة على أس

ث سواء  من كتاب الباحالى المعالجة. قال سارسيمي أريكونتو البيانات هي نتيجة 

والبيانات في هذا البحث هو آيات السالم في   26بية أو األرقام.كانت من تجر 

ير سالم في تفسو معاني السالم في كتب الوجوه و النظائر و معاني ال ،القرآن

 النور.

                                                           
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pedekatan Suatu Penelitian Prektek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 100. 
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البيانات األساسية مصدر قسمت مصادر البيانات على قسمين: أوال 

(primary data sources هو البيانات التي تجد من مصدر البيانات األول في )

ب كت  موقع البحث أو كائن البحث. مصدر البيانات األول في هذا البحث هو

كتاب التفسير القرآن المجيد النور. ثانيا البيانات الثانية   و ،الوجوه و النظائر

(Secondary data sources هو البيانات التي تجد من مصدر الثاني أو المصدر )

والمصدر البيانات الثانية في هذا البحث هو الكتب  27الثانية للبيانات المطلوبة.

 أو المقاالت أو أي شيئ التي تتعلق بهذا البحث.

 مع البياناتطريقة ج .4

عن الطرق في جمع البيانات لكي تجمع البيانات بالجيد  ةم الباحثااستخد

 ياتاآل و الجمع ضوعالمو  هو اإلثبات ،مالجطبعا. وجد الباحث أربعة طرق باإل

  تنباط. ويشرح الباحث عن الطرق التي استخدمه بالتفصيلسو اإل يبحث المعانيو 

 كما يلي:

                                                           
27 Rahmadi, Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Kafusari. 2002), 27. 
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وضوع في م ةتريد أن تبحثه. فثبت الباحثاإلثبات عن الموضوع الذي  .أ

 هذا البحث عن السالم.

 جمع جميع اآليت في القرآن فيها كلمة السالم بكل أشكاله. .ب

 في المعاجم عن المعنى األساسي كلمة السالم. ةبحث الباحثت .ت

 لنظائر.ابالنظرة إلى كتب الوجوه و  وجوه معاني السالمعن  ةبحث الباحثت .ث

 في كتاب التفسير النور لحسبي الصديقي آليات السالما بحث عنت .ج

 . وينظر إلي معانيه

 استنبط الباحث عن البحث. .ح

 تحليل البيانات .5

 مة لتحليل البيانات في هذا البحث هي طريقة وصفيةدالطريقة المستخت

يانات ضوع البحث ثم تحليل البة لوصف أو التصور على مو و هي طريق ،تحليلية

عن معنى  ةبحث الباحثأوال ت .و التحليل ميبالتنظيانات تهدف  الب 29و شرحه.

                                                           
28 Syahrin Harahap, Metodologi studi dan penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2000), 89-90. 
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عن معاني السالم في كتب الوجوه و النظائر و  ةالباحث توصفاألسايي للسالم 

 بحسب معانيه هتثم تحليل بجمع آيات السالم في تفسير النور و قسم ،استنباطه

 و استنباطه.

 

 

 ترتيب البحث .ز

 أبواب:  ةجمسا رتب بترتيب جميل. ورتب هذا البحث على تكون الشيء سهال إذ

تحديد  ،يتضمن هذا الباب على خلفية البحث ،: المقدمةالباب األول

ة طريق ،دراسة السابقة ،تعريف المصطلحات ،أهداف البحث و أهمياته ،المشكالت

 .البحث ترتيب ،البحث

علم  ،يتضمن هذا الباب على ،الوجوه و النظائر نظرة عامة حول:الباب الثاني

 ،أهمية علم الوجوه و النظائر ,النطاق و التفريع علم الوجوه و النظائر ،الوجوه و النظائر
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لوجوه و و كتب ا ،كيفية استنباط الوجوه في معاني القرآن  ،نشأة علم الوجوه و النظائر

 النظائر.

رجمة ت الباب علىيتضمن هذا الكتاب  تعريفترجمة المؤلف و : الباب الثالث

خلفية ) كتاب التفسير القرآن الكريم النور ( ونسبه و مولده و مؤلفاته) حسبي الصديقي

المراجع  ،در التفسيرامص ،أسلوب الكتابة ،هو منهج تفسيره طرق ،بتصنيف الكتا

 (.للتفسير

تطبيق الوجوه معاني السالم في القرآن في تفسير النور لحسبي : الباب الرابع

ه في القرآن, و وجو  آيات السالم ،تعريف السالم ،يتضمن هذا الباب على ،الصديقي

 يات السالم عند حسبي الصديقي.السالم في عند العلماء, و تفسير آ

 .التوصياتو ،الخالصة ،يتضمن هذا الباب على ،اتمة: الخخامسالباب ال


