
 أ 
 

  )دالليةدراسة تحليلية (رآن الكريم سبيل فى القالط و اصر لامعنى كلمة 
  

  
  

  
  

  
  الرسالة
  
  هاقدم

  ترى رحمة صدق
  ١٢٤١٠٠٣٦: رقم التسجيل

  
الجامعة ربية وآدابها كليه األداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة الع

  رادين فتاح بالمبانج الحكومية اإلسالمية
  م ۲۰۱٨
  



 ب 
 

  تصديق اإلشراف
  

املشرفان ووافق  ١٢٤١٠٠٣٦ تفتيش هذا البحث ترى رمحة صدق قد متت
  .على تقدميها للمناقشة

  ۲۰۱٨ ديسمبري٣١,  بانجفامل

  األول املشرف

  
  ۲۰۱٨ ديسمبري٣١,  فاملبانج
  الثاين املشرف

  
  
  



 ج 
 

  قرار لجنة المناقشة
ىف القرآن سبيل الصراط و المعىن كلمة : قدم هذا البحث حتت املوضوع

يف اجلامعة  نسانيةاإل علومإىل كلية األداب وال) حتليلية دالليةدراسة (الكرمي 
املناقشة عنها يف اليوم عقدت . باملبانجكومية رادين فتاح اإلسالمية احل

دق ترى رحمة صونال صاحب البحث  ۲۰۱٨ ديسمبري ٣١الثنتني ا
ا )١٢٤١٠٠٣٦(   .يف اللغة العريبة وآدا
  

  جلنة اإلمتحان

  
  األعضاء

  



 د 
 

  )دراسة تحليلية داللية(الصراط والسبيل فى القرآن الكريم  معنى كلمة
  

  الكتاب
  ترى رمحة صدق

  ١٢٤١٠٠٣٦:  رقم التسجيل
  صححها    

 الثاين املشرف         املشرف األول

  
 

  وفقها    
  رئيس القسم اللغة   كلية األداب والعلوم اإلنسانية  عميد

  
  



 ه 
 

  الشعار

اْلِحَباِل الَواِثَقة ْد ُصُیْوَدَك بِ َقیِّ َْلٍعْلُم َصْیٌد َواْلِكَتاَبُة َقْیُدهُ  ا  
 

Ilmu ibarat binatang buruan sedangkan tulisan adalah pengikatnya, maka 
ikatlah buruan mu itu dengan taliyang kokoh 

 
 

 اجهد وال تكسل والتك غفال فندامة العقبى لمن يتكاسل
Bersungguh-sungguhlah, janganlah malas dan janganlah pula kamu lalai, 

karena penyelesaian adalah akibat bagi orang yang yang malas 
  

  

  

  

  

  



 و 
 

  اإلهداء

  :قدمت هذا الرسالة إىل

  املرحوم وأمي سوفرحتني" سوكردي"والديين احملرتمني احملوبني أيب. 

 حبيبيت املبوبيت سري لستاري 

  بكلية اآلداب قسم اللغة العربية العربية  ۲۰۱۲أصدقائي يف املرحلة

ا  .وآدا

 ابكلة اآلداب و العلوم اإلنسانية جبامعة ولق سم اللغة العربية وادا

 .اإلسالمية رادين فتاح باملبانج

  



 ز 
 

  كلمة الشكر والتقدير

احلمد هللا رب العاملني الذي خلق السموات يف األرض وجعلنا من أمة 

, سيدنا حممد الذي أنزل اهللا القرآن الكرميالرسلني والصالة والسالم على 

  .وعلى أله وأصحابه أمجعني أما بعد

ا قد حبثت هذه الرسالة بعنوان  شكر الباحث احلمدهللا رب العاملني أ

إن ). دراسة حتليلية داللية(معىن كلمة الصرط والسبيل ىف القرآن الكرمي "

راسة لربنابج هذه الرسالة مقدم إلستفاء شرط من شروط من إمتام اجل

ا تلجامعة " سرجانا اإلنسانية" ا بكلية اآلدا يف اللغة العربية العربية وآدا

  .رادين فتاح فاملبانجاإلسالمية احلكومية 



 ح 
 

الشكر اجلزيل علي كل من ساعيتها يف صناعة هذه  الباحث تقدم

  :الرسالة وكمايلي

فاملبانج هو كرم عميد اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتاح امل .١

  .بروفسور الدكتورندوس حممد سراجي املاجستري

املكرم عميد الكلية اآلداب اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتاح  .٢

  .فاملبانج هو الدكتور نور هدى املاجستري

ا  .٣  امعةبكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اجلرئيس اللغة اللعربية وآدا

  ,املكرم ديلمي املاجستري. ملبانجاإلسالمية احلكومية رادين فتاح با



 ط 
 

وارجا تتكون علما املكرم مشرف األول الذى قد أعطىن علوما كثريا  .٤

  .نافعا يف هذه الرسالة هو دكتورندوس مشهور املاجستري

املكرم مشرف الثاين الذى قد سعدىن يف كتابة هذه الرسالة هوفاقه  .٥

  .األنام املاجستري

ين األسئلة واخلطري واإلفرتاح يف اعطأقد انذلاملكرمان املمتحنان ال .٦

  .هذه الرسالة

  املكرمان أمي و أيب املرحوم .٧

  احملبوب أخوايت وإخواين .٨



 ي 
 

يف كلية اآلداب اجلامعة  اتذتااملكرمون واملكرمات األساتيذ و األس .٩

 .اإلسالمية احلكومية رادين فتاح فاملبانج

, أنتوج أفريزل, دري سافوتر,حممد منصور ,األصدقائي احملبوبني .١٠

ي كرمي ذكر ,ريوكرنياون,عزيز,إيدي فرايوعا,ديانسح

 صبحى,صاديقن,هللا

ا ۲۰۱۲أصدقائي يف املرحلة  .١١   .قسم اللغة العربية العربية وآدا

أخريا شكرت شكرا كثريا على إختمام منكم وباهللا التوفيق واهلداية 

  .العظيموالحول والقوة إال باهللا العاىل 

  



 ك 
 

  ۲۰۱٨ ديسمبري٣١فاملبانج

 
  

  ترى رمحة صدق
  ۱۲٤۱۰۰۳٦: رقم التسجيل

  

  

  

  

  

  



 ل 
 

 التجريد

للغويني واملفسريين لكذالك هم ا مة ىف القرأن اختالف يف تفسريهاكل الكل
احدى الطريقة . حيتاجون مطالعة لكي الخيطؤو يف تفهيمهم وترجيمهم 

الىت حتتوى يف القرأن هي تستعمل باللغوي احدى الفرع لتفهم املعاىن 
اغراض البحث .الداللة او ىف اللغة العربية معروفة باالصطالحها علم الداللة

لتعريف معىن   مة الصراط و السبيل ىف القرأن ولتعريف نوع املعىن لكلهو 
لصراط و امة النوع من معىن الكلوجد . مة الصراط و السبيل ىف القرأنكل

). يناسب املعىن ببحثه( وع املعىن اخليايلران يعىن حيتوى نلسبيل ىف القا
, صراط املستقيم انواع وهيمة الصراط ىف القران يوجد مثانية املعىن لكل

, صراط احلميد, صراط سويا, صراط العزيز, نو عدو صراط ت, صراط ربك
جد تسع و مة السبيل ىف القران يالكلاملعىن و .وصراط اهللا, صراط اجلحيم

, سبيل املفسيدين, منير سبيل ا, سبيل املؤمنني, سبيل اهللا انواع وهي
  .يسرهوسبيل , سبيل املقيم  ,سبيل الغي, سبيل الرشد, سبيل الذين

  
 
  
 



 م 
 

  ات البحثمحتوي

  أ..................................................... ة العنوانحصف

  ب................................................. تصديق اإلشراف

  ج...........................................................شعارال

  د........................................................... اإلهداء

  ه...........................................................التجريد

 و.............................................. كلمة الشكر والتقدير

  

  



 ن 
 

  الباب األول
  املقدمة

 ۱. ................................................ خلفية البحث  . أ
 ١٢.. .............................................املسائلحتديد   . ب
 ١٣.............................................أغراض البحث . ج
  ١٤................................................البحث  وائدف. د
  ١٥............................................املكتيب  اإلصالع. ه
  ١٥..............................................طار النظري اإل. و
  ٢٧...............................................طريقة البحثال. ز
  ٣٢..............................................طريقة الكتابة ال. ح

  
  الباب الثان

  األساس النظري
  ٣٤..........................................علم الداللة تعريف   . أ

 ٣٦.......................................نطاق الداللة ىف اللغة ال  . ب
  ٤٥..................................................أنواع املعىن. ج

  



 س 
 

  الباب الثالث

  نوع ومعىن الصراط و السبيل ىف القرأن

  ٥٩..........................نوعكلمة الصراط و السبيل ىف القرأن ا. أ
 ٥٩..........................................كلمة الصراط نوع  ا. ۱
  ٦٦..........................................نوعكلمة السبيل ا. ۲
 ٧٤........................مة الصراط والسبيل ىف القرأن كلاىن  مع. ب
  ٧٤.................................مة الصراط ىف القرأن كلمعىن  . ۱
 ٨١..................................معىن كلمة السبيل ىف القرأن . ۲

  الباب الرابع

  اخلتم   

  ٨٩....................................................اخلالصة   . أ
  ٩٢...............................................اإلقرتاحات   . ب

  املراجع
 املالحق

  


