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  : إقرار 
  
ة ، ها نتيجة أبحاثي الخاصمت لجامعة القدس ، لنيل درجة الماجستير ، وأنّدها قُسالة بأنّة الر أنا معدقرُأ

باستثناء ما تماإلشارة له حيثما ورد ، وأن هذه الد راسة ، أو أيجزء منها ، لم ي م لنيل درجة عليا قد
جامعة أو معهد آخر ةألي  .  
  
  
  
  : .......................... وقيع التّ
  
  )ريم علي محمود إنقيطي (
  
  : ............................اريخ التّ



  
  
  
  
  

  : اإلهداء 
  
  هذههديي ُأ إلى أم جزيها إحسانها مهما جهدت في ذلك ، تي ال يمكن أن أسالة ، والّ الر
  . ل تقديري لها سجوُأ
  

إلى أستاذي الفاضل الد   راويش ، الّكتور حسين أحمد الدبعلمه ذي لم يبخل علي 
سالة ى أن تخرج الروأتمنّ ، علي سالة وعنوانها فضلموضوع الرله في وإرشاداته ، ف

ويرضى على قدر ما يحب .  
    

روا في موني وأثّ سبق أن علّموني ، في هذه المرحلة ، ومنذين علّ  إلى أساتذتي الكرام الّ
تي وفكري شخصي.  

  
 ، هذه ولة الّتي رافقتني في هذا الدرب ، ُأهدي ، أيضاًخوتي وزميلتي خ   إلى أخواتي وإ

  . الرسالة 
  

                                                                 ريم علي محمود إنقيطي 
  
    



 ب  

   : كر والتّقديرالشّ
  

 بفضله سبحانه ،  ، أقر ، فشكري إليه دائماًي برحمته ، وأنعم علي ، فقد أوالنهللا كر والحمد الشّ   
  .وفيق للخير ضا والتّله الروأسأ

  
سالة ، وأرجو  من حياتي ، وخاصة أثناء كتابتي لهذه الر ما مردعمها لي في كّلي على أمأشكر و   

  .نيا واآلخرة  في الدن يجزيها خيراً أ من اهللا
  

سالة ، وعلى ة لي أثناء كتابتي للرامراويش على رعايته التّكتور حسين أحمد الدأشكر أستاذي الدو   
ز به من عطف على ما يتميمه لظروفهم ، وسعيه طلبته ، واحتفائه بطلبهم للعلم ، وصبره عليهم ، وتفه

 وأسأل اهللا أن يرفع قدره ، وأن يجزيه األجر .كر ي جزيل الشّه منّفللدعمهم ، وتقديره لجهدهم ، 
  .نيا واآلخرة واب في الدوالثّ
  

   وأشكر السيد نجيب عارف الرمحي على عونه لي في توفير العديد من مصادر الرسالة ، وتقديري 
  .لدعمه لي 

  
 ودورهم في بناء  ،ر علمهمقدموه لي من دعم ، وُأأشكر أساتذتي في جامعة القدس على ما قدو   

  .فكرنا وعلمنا 
  

نكر دورهم في إثرائي  مرحلة ، فال أنسى فضلهم ، وال ُأموني في كّلذين علّأشكر أساتذتي الّو   
  .بعلمهم وفكرهم 

  
  . في دعم طالب العلم لجادا امعلى دورهوجامعة القدس ة أشكر دائرة اللغة العربيو   
  

  .أشكر األستاذين الفاضلين اللذين سيقومان بمناقشة هذه الرسالة    و
  

سول    للجميع منّي الشّكر ؛ لقول الر ] :  ال يشكر اهللا من ال يشكر النّاس. [ 



 ج  

  الملخّص 
  

درج الدرر في تفسير ( :تقوم دراستي على المقارنة بين دالالت أسماء اهللا الحسنى في كتابي     
  .للراغب األصفهاني  )المفردات في غريب القرآن( لعبد القاهر الجرجاني ، و)القرآن العظيم

  
سماء الحسنى في مجال أهمية دراسة األ: قد آثرت دراسة هذا الموضوع ألسباب عديدة ، منها    و

البحث اللغوي والبالغي ، وعدم وجود دراسة مقارنة سابقة لدالالت األسماء الحسنى بين عبد القاهر 
  . وأهمية العالمين في مجال الدراسات البالغية واللغوية ي والراغب األصفهاني الجرجان

  
أشرف تعالى درس أسماء اهللا ا تأنّه: هي    وتَبرز أهمية دراسة هذا الموضوع من نواح عديدة 

تناول دراسة كتابين لعالمين لهما قدرهما في التّراث اللغوي والبالغي العربي ؛ ا تاألسماء وأجلّها ، وأنّه
 سهم في الكشف عن طرق تناولهما لدالالت األسماء الحسنى في ضوء قضايا البحث البالغيا سيمم

  . عالم من العالمين في مجال الدراسة ، وفيما اتّفقا فيه يما تفرد به كّلنظر فا توالداللي ، وأنّه
  

 المنهج التّاريخي في ة ، ففي الفصل األول ُأستخدم   ُأنجِزت الدراسة باالعتماد على مناهج عديد
عرض موضوعاته ، وفي الفصل الثّاني استُخدم المنهج التّاريخي ذاته في عرض الموضوعات ، 

 ، والمنهج الوصفيالمنهج   :الفصل الثّالث وظّفت المناهج اآلتيةة إلى المنهج الوصفي ، وفي إضاف
  .      في دراسة القضايا اللغوية والبالغية التحليلي ، والمنهج المقارن  ، 

  
قف العالمين من قضايا عديدة أثيرت في مجال دراسة األسماء الحسنى وكشف البحث عن مو   

  .ظم  والنّ والتّأويل ،رادف ، والمجاز ، ، والتّك ، والخاصكالمشتر
  

وأهم ما ي   سجابقة ل من نتائج بين العالمين في القضايا الس:  
  
  ق العالمان بين دالالت األسماء المشتركة ، لكنفرثر اهتماماًكاغب كان أ الرة المشترك ،  بقضي

 وعندما يوصف بها  بها اهللا تعالىبين دالالتها عندما يوصفواستند إلى معايير عديدة في إثبات الفروق 
ة المشترك ، ولكن المعاني الّتي حدد بها دالالت  فلم يتناول البحث في قضي أما الجرجانيغيره،



 د  

 . وفي وصف غيرهفريق الداللي بينها في وصف اهللا تعالى األسماء المشتركة أنبأت عن معاييره في التّ
 لقضية  دون غيره ، لكن الراغب كان أكثر تطرقاً من األسماء الحسنى باهللا سبحانهاًعددا خصصكما 

 صرح بتخصيصالخاص في األسماء ، واستند إلى معايير واضحة في تخصيصها ، أما الجرجاني فقد 
  . لفظ الجاللة ، والمنّان:  هما  باهللا تعالىاسمين

  
 ، فإن كان في التّرادف بين أسماء اهللا المتقاربة في المعنى قوياًكان اتّجاه الجرجاني والراغب في ن   

العالمان لم يبحثا في قضية التّرادف بين دالالت األسماء الحسنى بشكل مباشر ، إال أن تحديدهم 
ا ، ودّل على اعتمادهما على معايير للتّفريق بين دالالتها لدالالتها أنبأ عن إنكارهما للتّرادف بينه

  .معيار العموم والخصوص ك
  

العلي ، والقريب ، :  من األسماء الّتي دار جدل كبير حول دالالتها وهي تباين موقف العالمين   
 إذ .، والحيي ، والجميل ، والنّور ، والباسط ، والقابض  والسميع ، والبصير ، والظّاهر ، والباطن

  . ما خفّ اتّجاه التأويل عند الجرجاني بشكل ملحوظ غلّب الراغب التأويل في تناوله لدالالتها ، بين
  

مذهب  نما خفّ ابقة ، بيل دالالت معظم األسماء الس عند الراغب ، حيث أو   كان مذهب التّأويل قوياً
  .اء السابقة بدالالتها الحقيقيةالتّأويل عند الجرجاني ، حيث أثبت عدداً من األسم

      
 من الدالالت ، حيث أنبأت ين إلى بنية األسماء موجزة لكنّها حملت كثيراً   جاءت إشارات العالم

 للداللة في كثير من األسماء ، وأسسا لطريقة طريقتهما في الشّرح على اعتبارهما اسم الفاعل محوراً
ين إلى في التّفريق بين األسماء الّتي جاءت على صيغ ملتَبسة بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة مستند

إشارة إلى  إلى اسم الفاعل ك)فعيل(مفهوم التّحول ، حيث أرجعا أسماء عديدة جاءت على صيغة 
  .   صيغ مبالغة تصنيفها على أنّها

  
   ه الجرجانيعلى بالغة الوصف وكماله ، كما خالف ما اًمعيار إلى ظاهرة العدول واستند عليها نب 

فاعل على التّجدد وعدم داللته على الثّبات ، حيث عد صفة ذهب إليه علماء كثيرون من داللة اسم ال
   . وثبوته عادالًالقسط دالة على قيامه مقْسطاً

  



 ه  

   ا يدّل على ذلكة إنكار المبالغة في أسماء اهللا تعالى لم تَشْغل العالمين قضيلم  أ، ومم الجرجاني ن
النّاصر ، وغلب على إشاراتهما المتعلِّقة بصيغ يتحرج من استخدام لفظها عندما عد النّصير مبالغة من 
ت  ، كما بدا أثر دالال أم االثنين معاً أم مفعوالًالمبالغة اهتمام ببيان المعنى الّذي تؤديه سواء أكان فاعالً

ميز العالمان الصفة المشبهة عن صيغ المبالغة في داللتها على ولم يالصيغ على شرحهما لألسماء ، 
  . إذ دّل شرحهما على اعتبار الثّبات في الصيغتين الثّبات ،

  
   ة ألسلوب التّفضيل الّذي وردت فيه بعض األسماء قدم العالمان تفسيرات قويالجرجاني إذ عد ، 

أويل اغب إلى التّمعنى ، بينما ذهب الر يقف عند حدود اللفظ ، وال يتجاوزه إلى الالتّفضيل في سياقاتها
    .ي الصفات الّذي يقتضيه التّفضيل لنفي االشتراك ف

   
كان أويل على األخرى ، بينما  عند الراغب في ترجيح أحد احتماالت التّكان دور السياق محصوراّ   

  .سماء في خواتيم اآليات ع دالالت نظم األ إلى تتبهاًياق متوجالساهتمام الجرجاني ب
  
 وذلك لغناهما بكثير من قضايا ما من نواح لغوية وبالغية ؛رسته الكتابين ، أوصي بداألهميةنظراً   

 .والبالغة الّتي تستحقّ الدراسة كالمجاز ، والتّرادف ، والمشترك اللفظي اللغة 
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Abstract :  
 
 
In this  thesis  a complete study of the meaning of  the names of Alla  in  two 
books : Durg  Al  Durar  in The  Interpretation Of  The  Great  Quran to Abdul 
Al Gaher Al Jerjani and Strange Vocabulary in the Qur'an by Al Raghib Al 
Asfahan. 
The  researcher  compared  the  position  of the two authors of the meaning of 
the names of Alla in two the books mentioned above with the focus on the 
following issues: common names and private names,  synonymy and differences, 
fact and metaphor, structure of names, and the context. 
The  researcher  used  in  the study the historical approach, descriptive approach, 
analytical approach, and comparative approach. 
The researcher reached the following results: 
AL Raghib was more interested than AL Jerjani to explain names of Alla, and 
his explanations were completely detailed, while AL Jerjani explanations were 
very brief. 
The two authors used similar rules to show the differences between common 
names, and these rules based on: stability and change,  fact and metaphor, 
subject and object, old and new, and time. 
The two authors denied synonymy between the meanings of the name of Alla 
used  a criteria   based on: public and private meaning, increase meaning, stages, 
and branches. 
AL Raghib used metaphor more than AL Jerjani in the interpretation of the 
names of Alla which are relevant to place, time, hearing, and sight. 
The two authors explained the structure of names briefly, and both gave the 
subject a big role in the meaning.  



 ز  

AL Raghib solved the problem of preference through metaphors, while AL 
Jerjani solved this problem by denying the meaning of names. 
The  two authors did not  prefer between different structures, all of which 
indicate the continuity and completeness of meanings. 
The researcher recommends studying the intellectual resources, which have 
affected the authors explanations of the names of Alla.  
  
 



 ح  

بسم اهللا الرحيمحمن الر  
  
مةالمقد  
  

الحمد هللا رب   العالمين ، والص الة والسالم على سيد دنا محم أشرف المرسلين ، وعلى آله 
ا بعد ؛ وصحبه أجمعين ، أم  

  
أسماء اهللا الحسنى ودالالتها في كتابي (  : رسالتي تحمل عنوان   فإن: رر في تفسير القرآن  درج الد
ة دراسة بالغي : اغب األصفهاني والمفردات في غريب القرآن للر ، لعبد القاهر الجرجانيالعظيم
في القرن الخامس   عاشا، وهي تقوم على دراسة األسماء الحسنى ودالالتها عند عالمين جليلين )مقارنة

عبد القاهر ا: هما و في جرجان وأصفهان ، الهجريلجرجاني، والر في كتابيهما  ،اغب األصفهاني 
  .المذكورين 

  
في مجال ة دراسة األسماء الحسنى يأهم: قد آثرت دراسة هذا الموضوع ألسباب عديدة ، منها و   

البحث اللغويوعدم وجود دراسة مقارنة سابقة لدالالت األسماء الحسنى بين عبد القاهر  والبالغي ، 
الجرجانيوالر اغب األصفهانيدرج  : (  في كتابيالمفردات في غريب القرآن( و ،)ررالد (وأهم ،ة ي

العالمين في مجال الدراسات البالغية ة واللغوي.  
  

 ى عند العالمين في كتابيهما محّلدراسة األسماء الحسنفي البحث ر على دراسة سابقة تتناول ثُعلم َأ   
الدلي ،روفَّا راسة ، مم ، عطاء صورة واضحة عن موقف ية إلإمكانراسة ، وأتاح  فرصة لعقد الد

جاز في م وال ،رادفثيرت حول دالالت األسماء الحسنى كالتّتي ُأالعالمين من كثير من الموضوعات الّ
األسماء في نظم النّ، وأثر اللة الددالالتهابعض ية األسماء في اإليحاء ب وأثر بنة ،صوص القرآني .  
  

 أشرف األسماء درس أسماء اهللا ا تهأنّ: من نواح عديدة هي ة دراسة هذا الموضوع يز أهمربتَو   
ا  مم ؛ العربي والبالغيراث اللغويتناول دراسة كتابين لعالمين لهما قدرهما في التّا تهها ، وأنّوأجلّ
سهم في الكشف عن طرق تناولهما لدالالت األسماء الحسنى في ضوء قضايا البحث البسيالغي 

والدنظر فيما ا ته ، وأنّالليتفر عالم من الد به أيفقا فيه تّراسة ، وفيما اعالمين في مجال الد.  



 ط  

راسة رغبة في  على موضوع الدة صعوبات تستحق أن تُذكر ، فقد أقبلتُراس الدني في   لم تواجه
 ، دون أن  في كتابيهما كالم اهللا  لعلمين فسراجمعان بين القرآن واللغة في أثرينفين يدراسة مؤلَّ

 العقل على  حثّم األمر ، فاهللا ظَثنيهما عنه عتي سبقتهما ، أو يفاسير الّهما عن األمر كثرة التّكلَّتُ
تدبر القرآن العظيم ، فلن يبد عن دعائرة البحث اللغويمتتابعة كان على مدى قرون ، إذ والبالغي  

راسات ، وسيبقى بإذن اهللا جوهر تلك الد.   
  

) ور ي والسرر في تفسير اآلدرج الد: (اعتمد البحث في الموضوع على مصدرين رئيسين هما    
المفردات في غريب القرآن( ، ولعبد القاهر الجرجاني( للراغب األصفهانيثم ، ت االستعانة  تم

لوامع (القرآن الكريم ، و: مثيل ال الحصر راسة ، منها على سبيل التّبمصادر أخرى عديدة في الد
نات البي (للروازي ، )اشتقاق أسماء اهللا (للزوجاجي ، )ةالفروق اللغوي (وللعسكري ، )المقصد األسنى (

(البن تيمية ، و) أويلاإلكليل في المتشابه والتّ( و ،للغزاليناعتينالص (وللعسكري ، ) األسماء
فاتوالص (للبيهقي . ا المراجعأم، ذكر منها  في) :ة معاني األبنية في العربي (للسوامرائي ، ) أسماء اهللا

  .لعبد اهللا الغصن ) أسماء اهللا الحسنى(ألحمد مختار ، و) اللةدراسة في البنية والد: الحسنى 
  

 في اريخي المنهج التّل ُأستخدم مناهج عديدة ، ففي الفصل األوىراسة باالعتماد علزت الد   ُأنجِ
عرض الموضوعات ،  ذاته في اريخيم المنهج التّخداني استُموضوعاته ، وفي الفصل الثّعرض 

ظّفت ، وفي الفصل الثّإضافة إلى المنهج الوصفية  ثالثة مناهجالث وا اللغويفي دراسة القضاي 
  .، والمنهج المقارن  حليليالتّالمنهج  و ، الوصفيالمنهج: والبالغية فيه ، وهي 

  
مة ، وثالثة فصول ، وخاتمة ، وقائمة مقد :  فيراسة الدمتظِّنُيما يتعلق ببنية البحث ، فقد    وف

خُللمصادر والمراجع ، ثم تةمت بالفهارس الفني . عريف بعبد القاهر التّ: ل عنوان وحمل الفصل األو
الجرجانيوالر عريف بعبد القاهر التّ:  أربعة مباحث هي واحتوى على ، وكتابيهما ، اغب األصفهاني
والتّالجرجاني ، عريف بالروالتّاغب األصفهاني ، عريف بكتاب ، والتّرر عريف بكتاب درج الد

 دراسات القضايا الّتي تمحورت حولها: اني بعنوان  تبعه الفصل الثّثم. المفردات في غريب القرآن 
، وإحصاء أسماء اهللا  ثبات أسماء اهللا الحسنىإ:  ، وفيه أربعة مباحث هي العلماء ألسماء اهللا الحسنى

 . ومذاهب العلماء في أسماء اهللا الحسنى ، تصنيفات العلماء ألسماء اهللا الحسنى، ووعدها الحسنى 
اغب  والربين عبد القاهر الجرجانيمقارنة في دالالت أسماء اهللا الحسنى : الث بعنوان وأتى الفصل الثّ



 ي  

باحث هي ة م ، وفيه ستّاألصفهاني :من أسماء اهللا معاني أسماء اهللا الحسنى ، والمشترك والخاص 
الحقيقة والمجاز و  ،والتّرادف والفروق الداللية بين أسماء اهللا الحسنى المتقاربة في المعنىالحسنى ، 

ء والسياق والنّظم القرآني لألسما ، ودالالت بنية األسماء الحسنى ، في دالالت األسماء الحسنى
  .الحسنى

  
    الكمال هللا إنعي أنّ وحده ، فما أداًمت بحثاًي قدي بذلت جهدي بقدر ما فتح ما حسبي أنّ ، إنّ تام
وفيق في إتمام مقاصد إجازة كر على فضله وعطائه ، وأسأله العون والتّ ، له الحمد والشّ علي اهللا
أن يخفّ ،انهسبح، سالة ، آملة منه الر لل ، وأن  في بحثي الزم ه نعإنّ . من اإلجادة صيب قدراًي

  .صير النّنعم المولى و
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ل الفصل األو  
 _____________________________________________________  

    . وكتابيهمااغب األصفهاني والرعريف بعبد القاهر الجرجانيالتّ
  

التّ: ل المبحث األوعريف بعبد القاهر الجرجاني.   
   .اغب األصفهانيعريف بالرالتّ: اني المبحث الثّ
   .رر عريف بكتاب درج الدالتّ: الث المبحث الثّ
عريف بكتاب المفردات في غريب القرآن التّ: ابع المبحث الر.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


