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 الملخص البحث

استخدام الوجوه و النظائر في معانى السالم و تطبيقه في  ،007071707071 ،نبيلة رحمتنا
علوم القرآن شعبة ال ،الرسالة العلمية ،تفسير النور لحسبي الصديقي )دراسة موضوعية(

. 0700 ،كلية أصول الدين و علوم اإلنسانية  ،المشروع الخاصة للعلماء ،و التفسير
 ناجب إرشادي الماجستير.المشرف األولى: بصري الماجستير. و المشرف الثاني: 

 سبي الصديقي.ح ،جيد النورمتفسير القرآن ال ،التطبيق ،السالم ،الكلمة األساسية: الوجوه و النظائر

 وجدت كثيرة من اآليات السالم هو العبارة اليومية نفهم بها وهو يشتمل على الدعاء.
لوجوه فظ وجد في علم اولكل آيات معان مختلفة. بحث عن التعدد معانى الل ،يبحث عن السالم

و النظائر. ستبحث في هذا البحث وجوه معانى السالم في القرآن عند العلماء و تطبيقه في كتاب 
 التفسير النور.

( و طريقته موضوعيا ألنه قد Library Researchوكان هذا البحث من دراسة مكتبية )
موضوع البحث هو القرآن و كتب الوجوه و النظائر و كتاب جمع كل آيات فيها لفظ السالم. و 

و موضوعه هو آيات القرآن فيها لفظ السالم. و مصدر البيانات  ،التفسير النور لحسبي الصديقي
األساسية في هذا البحث هو كتب الوجوه و النظائر و كتاب التفسير النور لحسبي. أما مصدر 

 أي شيئ يتعلق بهذا البحث. وكان طريقة جمع البيانات هو البيانات الثاني هو كتب أو مقاالت أو
ثم جمع وجوه السالم في كتب الوجوه و النظائر ثم جمع تفسير آيات  ،الجمع لجميع آيات السالم

 و استنبطه في اآلخر. ،السالم في تفسير النور و تفهيمه

السالم  آياتتفسير  جميع قد وجدت الباحثة بعد تنظر إلىالسالم عنده تعدد معان. و 
هو تطبيق معاني  و ،في كتاب التفسير النور أن حسبي قد استخدام الوجوه في تعبير معاني السالم

عان في ستة م ،ني السالمتفسير النور وجدت أحد عشر وجوه معا السالم للعلماء أيضا. و كان في
و تسليم  ،السالمة من الشر ،الثناء الحسن ،التحية ،الخير ،وهو: الله تعالى ،تسوية كما قدم العلماء

النصر  ،كل شيئ يكره  عنالبرائة  ،وهو: الجنة ،الشيئ إلى صاحبه. و زاد حسبي خمسة معان آخر
 و قول السالم نفسه. ،األمن ،من الله
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اللهم أنت السالم ومنك السالم  و إليك يعود السالم فحينا ربا بالسالم و أدخلن 

 جنة دار السالم تباركت ربنا وتعاليت يا ذا اجلالل و اإلكرام

 

 

 خريكم من تعلم القرآن و علمه

 )صحيح ابن حبان(

  



 ح
 

 كلمة التمهيد و الشكر

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ه و مداد كلماته.حمدا و شكرا ين عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشرب العالم لله الحمد

 بشكل الرسالة العلمية هذه إكمال من مّكنأل والفرصة القوة منحني الذي وتعالى سبحانه لله

صلى الله عليه و  محمد عالمال في المستنير ،في الدنيا النبيل قدوتنا علىالممتاز. الصالة و السالم 

 .في الدنيا و اآلخرة للنجاح الحميدة األخالق تقليد من دائًمايستطيع  أن وأرج سلم.

واإلرشادات و التوصيات  ،إلى المساعدات و العنايات يحتاج  ،سهالً  أمر ليسهذا  ،و لي

و التوجيهات و اإلفتراحات و المعلومات و غير ذالك ما يبدئ هذا البحث نحو الكمال و التمام. 

 أن أستطيع العلي.  مُقدمت التي المساعدة كل على قلبي منشكر  بصدق شكركمسأ الفرصة هذهل

 جزاكم الله خير جزاء و يسركم الله أموركم كما يسركم أمري. ،بدونمساعدتكم شيًئا أفعل

 وأقول شكرا جزيال على:



 ط
 

في الجامعة  اإلنسانية لعلومو ا صول الدينأ كلية عميد الماجستير نور عرفان الدكتور .0

 الله أسعدهصحح هذه الرسالة العلمية.  الذي نجارماسينب أنتاساري اإلسالمية الحكومية

 .واآلخرة الدنيا في دائما

 لعلومو ا صول الدينأ كلية والتفسير، القرآن علوم قسم رئيسة الماجستير نورهيداي دكتورال .0

 في دائما الله أسعده .بانجارماسين أنتاساري في الجامعة اإلسالمية الحكومية اإلنسانية

 .واآلخرة الدنيا

 المحاضرين على شرفانم كالهماالماجستير   اديشر إ بجانو  الماجستير صريبالمشرف  .3

 بحثال في النظرية من بدأ مختلفة، أشياء وعلماني بصبر، أرشداني ذينال والثاني األول

 مزدحم، جدول خضم فيالرسالة العلمية.  هذه أنهيت حتى ذلك، سوى وما والكتابة

 علمه ما كلل أن دائما أدعو. استشرتها التي الفصول لدراسة الوقت كالهما خصص

 فجزاكم الله خير جزاء. .له جارية لعم يصبح

 .لك الله بعلم دائما الله مأعظمك. نياعلمو  الذين والمحاضرين والمدرسين المعلمين جميع .1

 و جزاكم الله خير جزاء.



 ي
 

ين دوالال نورحسنه، ووالدتي ،حنيف محضر والدي. كثيرًا أحبهم الذين أعظم شكر للوالدين .5

 الله أشكر يوم كل. لي شيء كل يقدمون والذين أطفالهم، أجل من دائًما الموجودين

 سعادة في دائًما نايبتسم ماأجعله أن رجوأ. العالم في طفل أسعد أنني فأشعر ،ذالك على

في  يصديق يكون الذي حسني وافي محمد بو حبمال أخي ىنسأ الو . واآلخرة الدنيا في

 طفال ناجح. عسى الله أن يجعلك ،يوم كل المجادلة

 لذلك ،بالسعادة تمر األيام تجعل التي الممتدة (Kai Asy'ari) عائلةعائلة المحبوبة.  .6

 مويسعدك دائًما مبك يهتم الله ينسى، لن مخيرك كل. الجديدة األشياء عن الكثير تعلمت

 حياتي تجعل التي الممتدة (Kai Haji Darmansyah) المحبوبةة ولعائلم. كنت أينما دائًما

  .حياتي إلى قدومكم على أشكركم ،لون أكثر

 Laskar PK) ألصدقاء التخصيصو مشروعية الخاصة للعلماء. ال في صدقاءأل جزيال شكرا .0

مة من و لقيتهم من أحسن نع معهم، لالجتماع ممتنة ممتعة، مرت التي األيام كانت (13

 عسى الله أن يجعلنا من المفلحين في الدنيا و اآلخرة. دائًما أدعو ،الله



 ك
 

 جزاكملمساعدتكم.  شكراكله. أقول  أذكر أن أستطيع الالذي  ،ساعدني من جميع إلىو  .8

 جزاء و يسر الله أموركم. خير الله

 لن تعالى الله ولكن. إياها منحتني التي والمودة والمساعدة اللطف كل أنسى أن يمكنني ربما

 .كثيرا  خيرا الله جزاكم .هدعبا خير أبًدا ينسى

 الكاتبة

 نبيلة رحمتنا

 رقم القيد:

007071707071 
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