
 الملخص البحث

استخدام الوجوه و النظائر في معانى السالم و تطبيقه في تفسير  ،007071707071 ،نبيلة رحمتنا
 ،فسيرشعبة العلوم القرآن و الت ،الرسالة العلمية ،النور لحسبي الصديقي )دراسة موضوعية(

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

 ي الصديقي.حسب ،جيد النورمتفسير القرآن ال ،التطبيق ،السالم ،الكلمة األساسية: الوجوه و النظائر

حث وجدت كثيرة من اآليات يب السالم هو العبارة اليومية نفهم بها وهو يشتمل على الدعاء.
ر. فظ وجد في علم الوجوه و النظائولكل آيات معان مختلفة. بحث عن التعدد معانى الل ،عن السالم

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

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

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

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

 و استنبطه في اآلخر. ،و تفهيمه

الم في  آيات الستفسير  جميع قد وجدت الباحثة بعد تنظر إلىالسالم عنده تعدد معان. و 
ق معاني السالم هو تطبي و ،كتاب التفسير النور أن حسبي قد استخدام الوجوه في تعبير معاني السالم

ية كما ستة معان في تسو  ،ني السالمتفسير النور وجدت أحد عشر وجوه معا للعلماء أيضا. و كان في
يئ إلى و تسليم الش ،السالمة من الشر ،الثناء الحسن ،التحية ،الخير ،وهو: الله تعالى ،قدم العلماء

 ،األمن ،النصر من الله ،كل شيئ يكره  عنالبرائة  ،وهو: الجنة ،صاحبه. و زاد حسبي خمسة معان آخر
 و قول السالم نفسه.


