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 جلنة املناقشة

 اجلامعة األصلية الرتبة العلمية الصفة  االسم و اللقب 

التعليم أستاذ  رئيسا  سامي الكناين.د.أ
  العايل 

 -قسنطينة- جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

التعليم أستاذ  مشرفا ومقررا  رابح دوب.د.أ
  العايل 

 -قسنطينة- جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

ذهبية .د.أ
 بورويس

 -قسنطينة- جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  عضوا مناقشا

 -قسنطينة -منتوري  جامعة  عضوا مناقشا أمحدغرساهللا.د.أ
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والدعاء ،أو مركبة مع ما ذكر ،وبينت أثر ذلك يف الداللة وما له من داع إىل ترجيح معىن 
  .                    على آخر

سبة كل تسبيح وقسمت التسبيح يف هذا املوضوع اخلطري كما قسمته آيات الترتيل بن
  - وهو أعلم بكالمه-ملسبحه كما دلّ على ذلك منطوق القرآن ومفهومه ،وقد أخرب اهللا 

بأنه سبح نفسه وسبحته مالئكة قدسه وسبح له املرسلون وأتباعهم وسبحت له الكائنات 
كلها وسيسبح له أهل اجلنة فيها، وكل هذه التسابيح تثبت على حقائقها اللغوية والشرعية 

  .  نفوض العلم بكيفية ما جهل منها إىل املخرب ا وهو اهللا جلّ وعالو
عند املتكلمني  والبحث حماولة لبيان وجه من إعجاز القرآن وإثارة ملسألة اللغة والفهم

  .   وعند أهل السنة وخاصة فهم خطاب اهللا ومراده 
وضوع يف فصول واختذت من الدراسة البيانية طريقا لتقرير هذه املسائل وخرجت امل

 .أربعة مع مقدمة ومدخل وخامتة وفَهرست لآليات و املصادر واملراجع واملوضوعات

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملخص البحث  
  
  

هذا البحث يدرس مفردة عظيمة من مفردات كالم اهللا ايد، واليت يدور أصل معناها 
ى ومبىن وإعرابا وجعلت صلب  تناولت يف مدخل البحث ما تعلق باملفردة معنعلى ترتيه اهللا.
ّها، موضحا يف  تطبيقية على آي التسبيح، فاستقصيت يف ذلك اآليات كلاملوضوع دراسة 
كل موضع ما يتعلق ا من أسرار بيانية ونكت بالغية مبا يوافق ترمجة الفصل. وحشدت يف 

ذلك   أقوال احملققني من العلماء القدامى واملعاصرين.  
ودرست دالالت املفردة (التسبيح) كما جاءت ووردت يف القرآن من الناحية 
التركيبية، وهي إما أن تكون مفردة عن غريها ،فال يضم إليها شيء من ألفاظ الذكر 



 

give preference to one meaning than the other  
I dirded praise in this significant topic as Qur’ans 

revelations did by relating each praise to those who praising god 
as it is indicated by Qur’ans wording is the spoken part of the 
Quran and its concept . And Allah has told- He is all knowing- 
that he glorified and praised himself and that angels of his 
holinesses praised him and praised him and praised to Allah the 
messengers with their followers and all the creatures praised to 
him then the people of paradise will praise him in (in the 
paradise). All this praise, we believe in its linguistic (lexical) and 
religious facts therefore, we commit science about what is ignored 
to Allah Almighty. 

This research is an attempt of showing Quran miracle face 
and discussing the issue of language and understanding due to 
mu`tazilah (isolationist)and due to Sunnis (the people of sunnah) 
and in particulars to understand the speech of god and his target .  
And I have taken from this practical study a way to report all 
these issues and I made the topic in four(04) chapters with an 
introduction, preface and, a conclusion and an index for 

revelations, sources references and topics.                   
 
 

 
 

Summary 
This research has studied an great word from glorious gods 

speech which basically means to honor god or impartiality of god. 
In the preamble of the research, I discussed what is related to the 
word structurally and grammatically. then, I mode the body a 
practical study on(praise)-(the revelations of praise)- thus, I 
sought for all the revelations showng in each state what concerns 
all these verses as rhetorical mysteries and jokes which are 
convenient to the interpretation of the chapter. And I collected 
sayings of investigators from contemporary scientists and ancient 
ones . 

I studied indications of the word (praise) as it is included in 
the Qur’an from structural point of view and it is (the word)either 
to be different . consequently, nothing from mentioning words 
and invocations (calls) is added up or to be structured with what is 
mentioned before . And I stated all that in the indication and to 




