
لفظ األهل يف التعبري القرآين
)دراسة داللية سياقية(

The word ”family“ in the Qur’anic expression

contextual semantic study

حسين َكاطع عبد الحسن

سالمية/ الجامعة العراقية - العراق - المدرس الدكتور بكلية العلوم اإلإ

Hussein Kateh Abdel Hassan

Dr. at College of Islamic Sciences - Iraqi University - IRAQ

ha4367572@gmail.com





سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  319 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين َكاطع عبد الحسن 

ملخص البحث

يهدف هــذا البحث اإلــى دراســة اآيــات اإلأهــل 

في التعبير القراآني دراسة دإللية سياقية، وقد بيَّن 

المعجمية،  الــدإللــة  فــي  ــل  اإلأهــ معنى  الــبــحــث 

المتبادر من لفظ اإلأهــل، واأبــرز  والمعنى اإلأولــي 

الــبــيــت( ، فذكر  ــل  الــبــحــث معنى عــنــوان: )اأهــ

اأنماط السياق في التعبير القراآني، ومنها المغايرة 

نــــاث اإلــى  ــقــراآنــي مــن ضمير اإلإ فــي الــخــطــاب ال

كور، كما بيَّن البحث اإلأنماط القراآنية  ضمير الذُّ

اإلأخرى  بتقديم الجار والمجرور على المفعول، 

وحذف يا النداء، كما بيَّن اأثر السياق القراآني في 

اآية التطهير، في خمسة مقاطع،  وتوصل البحث 

الكساء  اأهــل  البيت يشمل   اأهــل  اأنَّ عنوان  الــى 

ونساء النبي وزوجات خاتم النَِّبيِّين ملسو هيلع هللا ىلص.

الكلمات الدالة: 

ناث . السياق، اأهل البيت، الضمير، جمع اإلإ

Research Summary

This research aims to study the verses 

of parents in the Qur’anic expression, a se-

mantic and contextual study. The research 

highlighted the meaning of )Ahl al-Bayt( 

by mentioning the context patterns in the 

Qur’anic expression, including the contrast 

in the Qur’anic discourse from the female 

pronoun to the male pronoun. The research 

also showed the Qur’anic pattern by intro-

ducing the neighbor and the object to the ob-

ject, deleting the call, and the impact of the 

Qur’anic context on the verse of purification, 

in five passages. And the research found 

that the wives of the Seal of the Prophets  

)on him and his family and may blessings 

and peace( are included under the title of the 

people of the Bayt.

* * *
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﷽

المقدمة

له والحمد لله الذي رفع السماء، وخلق  بسم ال�

اإلأحــيــاء، والــصــالة والــســالم على اأوفـــى اإلأوفــيــاء 

محمٍد واآله اإلتقياء، وصحبِه الُنجباء. 

اأّما بعُد؛ فالقراآُن الكريُم ُمعجزة رسولنا الكريم 

عباراته،  وبالغة  ودإلإلتـــه،  باألفاظه  ملسو هيلع هللا ىلص  د  محمَّ

الرغم  على  العرب  اأعجز  الــذي  احر؛  السَّ وبيانه 

والشعر،  التعبير  على  وقــدرتــهــم  فصاحتهم  مــن 

اهم على  تيان بمثله مع اأنَّه َتحدَّ فلم يستطيعوا اإلإ

تيان بمثله اأكثر من مرة.  اإلإ

كّل  فــي  مقصود  فــنــٌي  تعبيٌر  الــقــراآنــي  والتعبير 

لفظة، بل في كــّل حــرف، وهــذا اأمــٌر واضــٌح في 

اأو ســورة لوحدها، ولقد  اآيــة  الــقــراآن كلّه، إل في 

تبين اأنه لم توضع اإلألفاظ عبثاً، بل هي موضوعة 

دقيقاً بحساب دقيق)١(. ولمحبتي الكبيرة  وضعاً 

اأْن يكوَن موضوَع  ارتاأيُت  العظيم،  الكتاب  لهذا 

بحثي في التعبير القراآني؛  فجاء  البحث تحت 

عــنــوان: )لفظ اإلأهـــل فــي التعبير الــقــراآنــي دراســة 

دإللية سياقية(.

)١( ينظر: التعبير القراآني ١٠- ١٢.

اأسباب اختيار البحث:

لم اأجد بحثا مستقال تناول  الدإللة السياقية 

وعنوان  عامة   بصورة  اإلأهــل  لعنوان  الــقــراآن  في 

ــاولـــت فــيــه  ــنـ اأهـــــل الـــبـــيـــت بـــصـــورة خـــاصـــة، وتـ

الخطاب  في  المغايرة  وهو  اأإل  اإلأبــرز  شكال  اإلإ

كور،  الذُّ اإلى ضمير  ناث  اإلإ من ضمير  القراآني 

فتناولته في القران واللغة، فضال عن اأثر التقديم 

عنوان  تحديد  في  والسياق  عــراب  واإلإ والتاأخير 

البيت. اأهل 

منهج البحث 

على  البحث  تقسيم  الــدراســة  هــذه  اقتضت 

اأهمية  المقدمة  احتوت  مباحث؛  وثالثة  مقدمة 

ــبـــاب اخــتــيــاره، والــمــنــهــج المتبع   الــبــحــث، واأسـ

وخطة البحث.

جمعت في المبحث اإلأول معنى لفظة )اأهل(

بصيغها المختلفة.

اأنماط  الثاني؛ فقد تناولت فيه  واأّمــا المبحث 

وجاء  البيت(  )اأهــل  عنوان  لتبيين  القراآني  التعبير 

في  المغايرة  اإلأول:  النمط  اأنــمــاط:  ثالثة  على 

اإلــى ضمير  نــاث  اإلإ القراآني من ضمير  الخطاب 

كوِر، وتضّمن ثالثة محاور وكما ياأتي: الذُّ

اإلــى  الــمــفــرد  الــمــؤنــث  مــن ضمير  المغايرة   -١

ضمير الذكور.

ــاث اإلــــى جمع  ــ ــ ن ٢- الــمــغــايــرة مـــن جــمــع اإلإ

الذكور.

ـر للُمفـرد الُمؤنَـّث  3- الخطـاب بجمع الُمـذكَّ
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للفظة اأهل في القران ولغة العرب.

على  والمجرور  الجار  تقديم  الثاني:  النمط 

المفعول به.

النمط الثالث: حذف ياء النداء.

اأثر  الثالث: فكان تحت عنوان  المبحث  اأمــا 

النسق والــســيــاق الــقــراآنــي فــي عــنــوان اأهـــل البيت 

وتضمن خمسة مقاطع وكما ياأتي:

التَّخييـر  وُحــكــم  الــســيــاق  اإلأول:  الــمــقــطــع   

ُب عليه . للزَّوجـات ومـا يترتَـّ

ـيّئة  السَّ اأو  الحسنة  الثاني :ُمضـاعـفـة  المقطع 

في الجـزاء.

المقطع الثالث: تكرار النداء واإلوامر والنواهي.

ــرابـــع :تــعــلــيــل اإلأحـــكـــام واإلأوامـــــر  الــمــقــطــع الـ

والنواهي.

الــمــقــطــع الـــخـــامـــس: الــســيــاق يـــؤكـــد شــمــول 

زوجات النبي اإلأكرم.

واخـــتـــتـــم هــــذا الــمــبــحــث بـــــــعـــنـــوان: الــســيــاق 

القراآني)المقاطع الخمسة( سبّب اأزمة عند بعض 

الــمــفــســريــن، ثــم جـــاءت الــخــاتــمــة ، وفــيــهــا اأهــم 

النتائج ،ثم مصادر البحث.

* * *

المبحث األأول

لفظ األأهل لغًة واصطالحًا

وتحديد  فهم  فــي  بالغا  ــرا  اأثـ العربيَّـة  للغة  اإنَّ 

معاني األفاظ الُقراآن الكريم ودإلإلتها؛ فال يمكن 

يُكـون  اأن  اإإلّ  ــقــران  ال ــفــاظ  األ يفهم  اأن  للمفسر 

األفاظها،  بــدإلإلت  العربيَّـة:  باللغة  معرفة  على 

ــوه  ـــــوع تــراكــيــبــهــا، واخــتــالف اأســالــيــبــهــا، وُوُجــ  وتــنُّ

الُمخاطبات فيها)١(. 

وذكر اأصحاب معاجم اللغة اأن معاني اإلأهل 

تدور على معاني الزوجة واإلأوإلد واإلأبناء  والدين 

وغيرها، واأن هناك معنى اأوليا يتبادر اإلى اإلأذهان: 

ــل الــرجــل زوجـــه، والتاأّهل  قــال ابــن فـــارس: ))اأهـ

التزوج، واأهل الرجل اأخصُّ الناس به، واأهل البيت 

سكانه،(()٢(، وقال الزبيدي: ))فاأَهُل الرُجل في 

َز  اإيَّاُهم َمسَكٌن واحٌد ثّم تُُجوِّ اإلأصل من يجمُعه و

اإيّاُهم َنَسٌب(()3(. به فقيِل اأهُل بيته من يجمُعه و

وذكر اأغلب المعجميين اأن هناك بعض اإلأدلة 

يتزوج  عندما  منها  اإلأولـــي،  المعنى  تثبت  التي 

الرجل نقول: تاأّهل فالن اأو اتّخذ اأهال، و )اأِهـَل( 

ـل:  الرَّجل، ياأِهـُل وياأُهـُل اأهالً واأُُهوإلً وٱتََّهـَل، وتـاأهَّ

والــتــنــويــر  والــتــحــريــر   ،١٢ الــطــبــري ج١/  تــفــســيــر  ــنــظــر:  ُي  )١( 

ج١/ ١8. 

)٢( معجم مقايس اللغة ١5٠/١.

)3( تاج العروس ج٢8/ص٤١
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ـــــل:  ــُة)١(، والــتــاأهُّ ــزَّوجــ ــ ــَخـــَذ اأهـــــــالً، واإلأْهـــــــُل: ال ٱتَـّ

الَتـَزوُُّج، والَمـْراأة الـماأُهولة: الُمَتـَزوِّجُة.. وفي باِب 

ِة اإيهاإلً، اأي: زوََّجَك  لُه في الجنَّّ عاء: اآَهَلَك ال� الدُّ

ــٌة  ــُه َزْوَجــ ــــِذي ل ــــــُل: الَّ فيها واأدَخــَلــَكــهــا)٢(، واإلآِهـ

َوِعــيــاٌل)3( ، اأهل الرجل زوجه واأخــص الناس به، 

والتاأهل التزوج)٤(، ويقول الرازي: ))اأَهـَل الرَّجُل: 

ــر ابـــن مــنــظــور حــديــثــا لــرســول   َتــــــــــَزوََّج(()5(، وذكــ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ))اأَن  قـــال:  وســلــم  وصحبه  لــه ملسو هيلع هللا ىلص  الــ�

اأَعطى اإلآهل َحظَّين والَعزَب َحظًّا اإلآهل الذي له 

زوجة وعيال والَعزَب الذي إل زوجة له(()6(.

في  بالزوجات  اإلبــتــداء  سبب  البقاعي  وعلَّل 

ســـورة اإلأحـــــزاب فــي قــولــه تــعــالــى قــل إلأزواجــــك 

فبداأ  البنات،  اإلأصــل في وجــود  وبناتك؛ إلأنّهن 

ــنــكــاح)٧(، وذكــر  ــال بــهــن لــمــا لــهــن مــن الــوصــلــة ب

الــلــغــة، معًنى  ــى  اإلـ اأنَّ هــنــاك اإضــافــة  الــشــعــرواي 

مــتــعــارف عــلــيــه، فــالــزوجــة لــوحــدهــا تــنــفــرد بلفظ 

ــل والــُمـــــراُد  اإطـــــالُق َلــفــظ اإلأهـ اإلأهـــل، قـــال: ))َو

َهــَذا...  َيوِمَنا  اإَلــى  َعَليِه  ُمَتَعارٌَف  اأمـٌر  وَجُة  الزَّ منُه 

َيُقـوُل الرَُّجل َمَثالً: َجاَءت مِعَي »اأهـِلي«، َيقِصُد 

»مـــادة:  الــعــرب:  ولــســان  اللغة،  مقاييس  ُمعجم  ُينظر:   )١(

اأهل«.١١/٢8

)٢( لسان العرب »مادة : اأهل«١١/٢8 . 

)3( لسان العرب »مادة : اأهل«.١١/٢8.

)٤( العين   مادة)اأهل(   ج8٩/٤ .

حاح6/ ١3. )5( مختار الصِّ

)6( لسان العرب مادة )اأهل(

)٧( نظم الدرر ١35/6.

َذلَِك(()8(.ويقول  ِمنُه  َيفَهُموَن  َزوَجَتُه...َوالنَّاُس 

ة،  محمد عميم:))وفي القياس اأهله زوجته خاصَّ

ــرجــل: امـــراأتـــه وولـــده  وفـــي “الــمــغــرب”: “اأهــــل ال

والذين هم في عياله ونفقته((٩.

اأّن اأهــــل الــبــيــت  ــاب الــمــعــاجــم  ــحـ وذكــــر اأصـ

يــاأهــل بيت  مــن  اأوَّل  الــزوجــة هــي  واأّن  ســكــانــه، 

ياأتي  بيته الخاص ماأهوإل بها، ثم  الرجل فيكون 

اإلأوإلد وتكبر العائلة، فاأَْهُل الرُجِل في اإلأصل َمن 

فقيِل  به  َز  تُُجوِّ ثّم  واِحــٌد  َمْسَكٌن  اإيَّاُهم  و َيجمُعه 

اإيّاُهم َنَسٌب)١٠(،وقال ابن  اأهُل َبْيِته َمن َيْجمُعه و

الرَُّجِل:  واأَهــل  ُسكَّانه.  الَبيت:  ))واأَهـــُل  منظور: 

َُّه َعَلْيِه  ، صلَّى ال� اأََخصُّ النَّاِس بِِه. واأَهُل بيت النَِّبيِّ

َوَسلََّم: اأَزواُجه وَبناته وِصْهُره(()١١(، وذكر الراغب 

اإلأصــِل-  فـِـي  الرَُّجـل-  ))اأهـــــُل  قائال:  مفرداته  في 

ز بِِه،  اإيَّاُهم َمسَكٌن واحٌد، ثُمَّ تُُجـوِّ َمن يجمُعُه و

اإيَّـــــاُهــم  و َيجمُعه  لَمن  الــرَُّجـــــل  َبيت  اأهـــــل  َفِقيل: 

بالشيء  واأهلت  الفيّومي:))  وقــال  َنــســٌب(()١٢(. 

اإذا  اأهــوإل  ياأهل  ياأهل و  الرجل  اأهــل  به و  اأنست 

تزوج و تاأهل، اأهلت به(()١3( .

النبي  زوجــات  اأّن  يثبت  حديثا  القمي  واأورد 

مــن اهـــل  البيت قــال ))عـــن زرارة قــال سمعت 

)8(  يُنظر: تفسير الشعراوي ج١٢/ ١٢٠٢5- ١٢٠٢6.

المجددي  حسان  اإلإ عميم  محمد  الفقهية،  التعريفات   )٩(

البركتي، 38.

)١٠( تاج العروس ٢8/ ٤١ .

)١١( لسان العرب ))مادة اأهل( ٢٩/١١.

صفهانى  ٢٩. )١٢( مفردات غريب القراآن ، الراغب اإلأ

)١3( ينظر: المصباح المنير ٢8/١، لسان العرب ٢٩/١١.
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اإبراهيم  اأبا جعفر )عليه السالم( يقول لما هلك 

له ملسو هيلع هللا ىلص حزنا  له ملسو هيلع هللا ىلص حزن عليه رسول ال�  بن رسول ال�

شــديــدا ...فــقــال: الحمد لله الــذي صــرف عنا 

المجلسي حديثا   الــبــيــت(()١( وذكــر  اأهــل  السوء 

اأهل البيت( يعني الزوجة،  اأن لفظ )  يدّل على 

قــال:))قــالــت الــجــاريــة: مــن بالباب ؟ قـــال: اأنــا 

اأموالها  بقدوم  خديجة  ابشر  جئت  قد  محمد، 

رسول  كــالم  خديجة  سمعت  فلما   ،  وسالمتها 

فقال:  الــبــاب،  الــجــاريــة  وفتحت   ،... لــه ملسو هيلع هللا ىلص  الــ�

السالم عليكم يا اأهل البيت ، فقالت خديجة : 

هنيئا لك السالمة يا قرة عيني(()٢(.

بــاأنَّ كلمة  وذكــر ابن منظور نقال عن سيبويه 

المذكر  تاأخذ ضمير  لفٌظ مذكٌر لذلك  )اأهــل(  

ــال سيبويه  ــ الــنــســاء، ))ق ــت عــلــى  اإن دلَـّ حــتــى و

...كان اأهل مذكرا تدخله الواو والنون فلما جاء 

بمؤنث  فعل  كما  به  فعل  مؤنثه كمؤنث صعب 

صعب.... وحكى سيبويه في جمع اأهل اأهلون، 

الهاء ولم يحركوها كما  وسئل الخليل لَم سكنوا 

حركوا اأرضين؟ فقال؛ إلأنَّ اإلأهل مذكر قيل فلم 

قالوا اأهالت قال شبهوها باأرضات(()3(. ولهذا لم 

ترد كلمة اإلأهل في القراآن اإل بلفظ التذكير.

اأنَّ  المعجميين  اأقــوال  الباحث بحسب  ويرى 

الزوجة  على  اإلأصــل  في  ُيطلُق  اإلأهـل  ُمصطلح 

ويدخل غيرها فيه تجوزا، وكما يقول اإلصوليون 

)١( تفسير القمي ١/٤53.

نوار، المجلسي ١6 /٤٩ )٢( بحار اإلأ

)3( لسان العرب ١١/٢8.

هِن عند اإطالِقـه ومن دون  اإنَّ اأوَّل َما َيَّتبادر اإَلى الذِّ

اإلأخــرى  والمعاني  الحقيقي،  المعنى  ُهــَو  قرائن  

هي معان مجازية)4(.

ا  عمَّ يختلف  فلم  اإلأهــل اصطالحا  لفظ  ــا  اأمَّ

الــكــفــويُّ  ــاِء  ــَقـــ الــَب ــو  ــ اأُب فــقــال  المعجميون،  ــره  ذكـ

َمْسَكٌن  اإِيَّـــــاُه  و َيْجمُعُهْم  في كلّيـَّاته  )) ُهم من 

الَمعَنى لَِيشَمَل ُكلَّ َمن  ٱتََّسَع َهَذا  ثُـمَّ  َواِحــٌد... 

َيْجرِي  َمــا  اأْو  ِديـــٌن،  اأْو  َنــَســٌب،  اإيَّـــــاُهــم  و َيجَمُعُه 

هذا  اإطــالق  في  البقاِعيُّ  ُع  َمْجراُهما(()5(.ويتوسَّ

الَمفُهوِم؛ اإذ َيقوُل: ))ُهم  ُكلُّ َمن يكون له من 

ماء  اإلَزاِم النَِّبيِّ  من الرَِّجاِل والِنساء من اإلأزواِج واإلإ

: )) َواأهل الَبيت  واإلأَقــارب(( )6(، َوَقال الزَُّحيِليُّ

ُكلُّ َمن إلزَم النَِّبيَّ ِمن اإلأزواِج َوالَقَرابَّة (()٧( .

* * *

صول ، السيد محمد باقر الصدر   )٤( ينظر: دروس في علم اإلأ

١ / ١٩٠

)5(  يُنظر: اإلستذكار، ابن عبد البر 8/ ٤٤٩.

رر ١5/ 3٤6، وُينظر: تفسير المراغي ٢٢/ ٧. )6( نظم الدُّ

)٧( التفسير الوسيط ج3/ ٢6٠٩.
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المبحث الثاني

اأنماط  التعبير القراآني 

في اآيات اأهل البيت

في  السياق خصوصية  اأنماط  من  نمط  لكل 

التعبير القراآني، فالسياق النحوي يبرز بواسطة البنية 

ومواقعها  ووظائفها  الكلمات  وعالقات  النحوية 

والحذف،  والذكر  والتاأخير،  التقديم  حيث  من 

ومجيء الفعل ماضيا اأو مضارعا، اأو عود الضمير، 

الــذي  الصرفي  والسياق  والــتــاأنــيــث،   التذكير  اأو 

يركز على السوابق واللواحق والزوائد، اأّما السياق 

اإلآيــات  في  التنغيم  طريق  عن  فيتجلّى  الصوتي 

فضال  عن اإليحاء الصوتي للكلمات القراآنية)١(، 

لتبيين  القراآني  التعبير  اأنماطا مهمة في  وسنعرض 

عنوان )اأهل البيت( وكما ياأتي . 

1- المغايرة في الخطاب القراآني من ضمير 

كورِ. ناث اإلى ضمير الذُّ األإ

اإنَّ انتقال الخطاب القراآني من صيغة المفرد 

اأو الجمع المؤنث اإلى صيغة الجمع المذكر هو 

اأمر واسع اإلستخدام في التعبير القراآني وفي لغة 

فــي نمطين ذكرهما  الــكــالم  الــعــرب، وســيــكــون 

القران الكريم واأعطى المفسرون والبالغيون العلة 

في هذا اإلنتقال وكما ياأتي: 

)١( السياق اأنماطه وتطبيقاته في التعبير القراآني 3٧.

اإلى  المفرد  المؤنث  ضمير  من  المغايرة  اأ- 

ضمير الذكور.

ونجد هذا النمط واضحا في  مخاطبة  زوجة 

الم( بـ)عليُكم اأَهَل البيت(، قال  اإبراهـيم)عليه السَّ

بِإِۡسَحَٰق  ۡرَنَٰها  فَبَشَّ فََضِحَكۡت  قَآئَِمةٞ  تُُهۥ 
َ
َوٱۡمَرأ حمس  تعالى 

نَا۠ 
َ
َوأ لُِد 

َ
َءأ َيَٰوۡيلََتىٰٓ  قَالَۡت  َيۡعُقوَب ٧١  إِۡسَحَٰق  َوَرآِء  َوِمن 

َعِجيٞب ٧٢ىجس  لََشۡىٌء  َهَٰذا  إِنَّ  َشۡيًخاۖ  َبۡعلِي  َوَهَٰذا  َعُجوزٞ 
حجسُهود : جحتخمت - جحتخمتجحس.

نالحظ اأنَّ الُقْراآن انتقل من ضمير المؤنث اإلى 

اإبراِهيَم(  اإلأُنــَثــى)زوَجــة  بَقاء  ُكــور، مع  الــذُّ ضمير 

الخطاب  اأنَّ  ونالحظ  ؛  الُقراآنيِّ الخطاب  تحت 

َتَغـيَّر  اأي  َمًعا؛  والّصيغة  الجنس  بتغيير  انتقل  قد 

الجنس من الُمؤنَّث اإِلى الُمذكَّر وتغـيَّرت الصيغة، 

من الُمفرد اإلى الجمع، وكما ياأتي ))َضِحَكت..

ــيــُكــم  ــَل ـــ ــيــَن...َع ــَجــِب ــْع ِــُد..اأََت ــاَلــت..اأَاأَل ــا..َق ـــ ــاَه ــرَن ــشَّ  َب

اأَهَل الَبيت((.

ة اإلنتقال من ضمير  وقد اأكَّد المفسرون صحَّ

ُكور يقول البغوي: ))روعي  َناث اإلى ضمير الذُّ اإلإِ

ُيقال  النساء، كما  المراد  اإن كان  و اإلأَهــل  لفظ 

ــراد امــراأتــك  ــمـ ــال اأهـــلـــك؟ والـ لــلــرجــل: كــيــف حـ

مثل هذا  وفــي  بــخــي،  هــم  فيجيب:  نــســاؤك   اأو 

رَحَمُت  َِّه  ال� اأَمــِر  ِمن  }اأََتْعَجِبيَن  تعالى:  له  ال� يقول 

ــِت(()٢(. )) وفيه  ــْي ــَب اْل اأَهـــَل  ــُه َعَلْيُكم  ــَرَكــاتُ َوَب َّــِه  الــ�

دليٌل على اأَنَّ اإلأَزواج من اأَهل الَبيت. اإِنَُّه َحِميٌد 

الــروح  ــظــر: تفسير حــدائــق  ــن الــبــغــوي  ١83/3.وي )٢( تفسير 

والريحان في روابي علوم القراآن، ١٧/٢3.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين َكاطع عبد الحسن 

َمِجيٌد(()١(. واأيّد القرطبي  صحة وقوع هذا النمط 

اإَِذا اْجَتَمَع اْلُمَذكَُّر َوالُمَؤنَُّث  القراآني  بقوله: )) َو

ِمْن  ْوَجاِت  الزَّ اأَنَّ  اإلآيَّــُة  َفاقَتَضِت  الُمَذكَُّر،  ُغلَِّب 

َلُهنَّ  َوالُمَخاَطبََّة   ، فِيِهنَّ ــَة  اإلآيَّ إِلأَنَّ  اْلَبْيِت؛  اأَْهــِل 

َيُدلُّ َعَلْيِه ِسَياُق الَكاَلِم(()2(.

وبيَّن الزمخشري النكتة البالغية للتعبير بـ)اأهل 

اإبــراهــيــم، فهو يــقــول: ))إلأنــهــا  البيت مــع زوجـــة 

كانت في بيت اإلآيات ومهبط المعجزات واإلأمور 

الخارقة للعادات فكان عليها اأن تتوقر وإل يزدهيها 

بيوت  غير  في  الناشئات  النساء  سائر  يزدهي  ما 

التعجب،  وتمّجده مكان  له  ال� تسبح  واأن  النبوة، 

اإلــى ذلك اأشــارت المالئكة في قولها: )رحمة  و

له وبركاته عليكم اأهل البيت(()3(. ال�

ُعلَِّل  ُمْسَتاأَنٌف  ــاَلٌم  ))َكـ باأنه  حيان  اأبــو  وعلَّل 

َب،  َوالتََّعجُّ اإِيَّــاَك  ِقيل:  كاأَنَُّه  ب،  التََّعجُّ اإِنَكاُر  بِه 

َِّه  ال� مَن  ُمَتَكاثَِرٌة  َوالَبَرَكِة  الرَّحمة  هِذه  اأَْمَثاَل  فاإِنَّ 

اأنَّ المخاطب  ابن عاشور  َعــَلــْيــُكــْم.(()٤(، وذكــر 

ــال: ))رَحـــمـــُت  ــ ــي فــكــان الــتــذكــيــر ق زوجـــهـــا وهـ

ــَبــْيــِت ]هـــود: ٧3[  ــَل اْل ــ ــُه َعــَلــْيــُكــم اأَْه ــَركــاتُ َّــِه َوَب الــ�

)١( تفسير البغوي٤5٧/٢.

للقراآن  الوسيط  التفسير  وينظر  القرطبي١٤/١83.  تفسير   )٢(

الــكــريــم محمد سيد طـــنـــطـــاوي٢٠8/١١، لــبــاب الــتــاأويــل في 

الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   ،.٤٩٤/٢ التنزيل  معاني 

العزيز١٩١/3، تفسير الطبري ٤٠٠/١5.

النسفي  تفسير  ويــنــظــر:   ،٤١١/٢ الــزمــخــشــري  تفسير   )3(

٧3/٢، اإلأساس في التفسير ٢583/5، 

)٤( البحر المحيط 6/١8٤.

َواْلُمَخاَطُب َزْوُج اإِْبَراِهيَم َوُهَو َمَعَها(( )5(.

ــى  اإلـ نـــــــاث  ــن جــمــع األإ  ب- الـــمـــغـــايـــرة مـ

جمع الذكور 

نساء  فــي  مخاطبة  النمط واضحا  هــذا  نجد 

اأنَّ  اآيــة 33، ويالحظ  النبي في ســورة اإلحـــزاب 

النمط القراآني َقد انَتقل بتغيَّر الجنس من الُمؤنَّث 

اإِلى الُمذكَّر، ولم تتغيَّر الّصيغة ، فقد َثبتت صيغة 

الجمع في اآيات الّزوجات والنّساء واآيَّة التَّطِهير، 

انَتَقل  َقد  اَلم(،  السَّ )عليه  اإبراِهيَم  زوجة  فِي  ــا  اأمَّ

يَغة َمًعا، ِمن الُمفرِد  الخَطاب بتغِيير الِجنس َوالصِّ

الُمَؤنَّث اإَلى الَجمِع الُمَذكَّر.

القراآني  النمط  هذا  المفسرين  من  كثيٌر  ــد  واأيَّ

))ثُــمَّ  َتفِسيرِِه:  في  ازِّي  ــرَّ الـ َقـال  التعليل  ذكر  مع 

َثاِت، َوَخاَطَب بِِخَطاِب  لَه َتـرََك ِخَطاَب الُمؤنَّّ اأنَّ ال�

؛  الرِّْجَس  َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  بَِقولِِه:  الُمَذكَِّريَن 

َوِرَجاَلُهم(()6(، وعلل  َبيِتِه  اأَْهِل  نَِساء  فِيِه  لُِيْدِخَل 

القرطبي هذه المغايرة بقوله ))وقال َعنُكم؛ إلأنه 

}َوُيَطّهَرُكْم  بدإللة  اآلــه  من  والنساء  الرجال  اأريــد 

َتْطِهيراً{(()٧(. 

وذكـــــر ابــــن هـــشـــام مــعــنــى الــتــغــلــيــب بــقــولــه: 

ويجرى  القبيلتين  يعّم  لفظ  هو  اإنما  ))التغليب 

عــلــيــهــمــا مـــعـــا حـــكـــم اأحـــدهـــمـــا كـــقـــولـــه تــعــالــى 

ــُه  ــَرَكــاتُ َوَب َّــِه  الــ� ــَمــُت  رَْح َّــِهۖ   الــ� ــِر  ــ اأَْم ِمــْن  اأََتْعَجِبيَن 

اْلَبْيِت  وكقوله تعالى بعد خطاب  اأَْهــَل  َعَلْيُكْم 

)5( التحرير والتنوير ١٤/٢٢.

)6(  تفسير الرازي  ١3/ ٢١٠، واأضواء البيان 6/ ٢38.

)٧( تفسير القرطبي ١8٠/١٤.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفظ اإلأهل في التعبير القراآني )دراسة دإللية سياقية( 

َعنُكُم  لُِيْذِهَب  َُّه  ال� ُيــِريــُد  اإِنََّما  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نساء 

َتْطِهيًرا...فاأعاد  َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  اأَْهــَل  الرِّْجَس 

 ضمير الذكور العقالء على كل دابة على سبيل 

المفسرين  مــن  مجموعة  وعليه  الــتــغــلــيــب(()١(، 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــ� اإنّـــمـــا ذّكـــر الــخــطــاب؛ إلأّن رســـول ال ))و

غلب  والمؤنّث  المذّكر  اجتمع  اإذا  و فيهم  كــان 

ضمير  اأورد  التعميم  ))ولــقــصــد  الـــمـــذّكـــر(()٢(، 

له سبحانه هذا الكالم في مقام  المذكر وقد اأورد ال�

له سبحانه فيما  التعليل لما سبق يعنى اإنما يريد ال�

ذهاب الرجس(()3(.  امركن به ونهاكن عنه إلإ

ــطـــى الــشــنــقــيــطــي تــعــلــيــلــيــن لــمــن اعــتــرض  واأعـ

َوجَهيِن:  من  َفالَجَواُب   (( قال:  المغايرة،  على 

َولَِعِليٍّ  َلُهنَّ  َشاِمَلٌة  اْلَكِريَمَة  ــَة  اإلآيَّ اأَنَّ  اإلأَوَُّل:... 

اأَْهــُل  اأَْجــَمــَع  ــْد  َوَق َوَفاِطَمَة،  َواْلُحَسْيِن  َواْلَحَسِن 

َناِث  ُكوِر َعَلى اإلإِ اللَِّساِن اْلَعَربِيِّ َعَلى َتغِليب الذُّ

فِي الُجُموِع َوَنحوَِها،... اْلَوْجُه الثَّانِي: ُهَو اأَن ِمْن 

بِيَِّة الَِّتي َنزََل بَِها اْلُقْراآُن اأَنَّ َزْوَجَة  اأََسالِيِب اللَُّغِة اْلَعَر

َلْفِظ  بِاْعِتَباِر  َو اإْلأَْهـــِل،  اْســُم  َعَلْيَها  ُيْطَلُق  الرَُّجِل 

َوِمْنُه  اْلُمَذكَِّر،  اْلَجْمِع  ُمَخاَطبََّة  تَُخاَطُب  اإْلأَْهــِل 

َقْولُُه َتَعاَلى فِي ُموَسى: َفَقاَل إِلأَْهِلِه اْمُكثُوا ]٢٠ \ 

١٠[ ، َوَقْولُُه: َساآتِيُكْم ]٢٧ \ ٧[ ، َوَقْولُُه: َلَعلِّي 

اآتِيُكْم ]٢٠ \ ١٠[ ، َواْلُمَخاَطُب اْمَراأَتُُه (()٤(.

عـــراب  اإلإ وينظر:   .٤١١/٢ مالك  إلبــن  التسهيل  شــرح   )١(

المحيط من تفسير البحر المحيط ٧/١85

،الثعلبي،  القراآن  تفسير  عن  والبيان  الكشف  الكتاب:   )٢(

35/8. وينظر: غرائب القراآن ورغائب الفرقان5/٤6٠.

)3( التفسير المظهري33٩/٧.

)٤( اأضواء البيان في اإيضاح القراآن بالقراآن الشنقيطي  ٢38/6.

ــد  الطاهر بن عاشور  مجيء هذا النمط  واأكَّ

بِِصيَغِة  ِميَرْيِن  بِالضَّ ِجيَء  اإِنََّما  ))َو معلال  القراآني 

التغليب؛ إلعــِتــَبــار  َطــِريــَقــة  عــَلــى  ــِر  الــُمــَذكِّ  جمع 

ــُه رَبُّ ُكــلِّ  ــ ــِخــَطــاِب؛ إِلأَنَّ اْل النبيء ملسو هيلع هللا ىلص فِــي َهـــَذا 

اإِْذ  الِخَطاِب  َهَذا  َوُهَو َحاضر   ، ُبُيوتِِهنَّ ِمْن  َبْيٍت 

َهَذا  اأَنَّ  اإَِلــى  اإِيَماءٌ  التَّْغِليِب  َهَذا  َوفِي  ُمَبلُِّغُه.  ُهَو 

التَّْطِهيَر َلُهنَّ إلأجل مَقام النبيء ملسو هيلع هللا ىلص لَِتَكوَن َقِريَناتُُه 

َكاة َواْلَكَماِل، ... َوُهَو َنِظيُر  ُمَشابَِهاٍت َلُه فِي الزَّ

َِّه َوَبَركاتُُه َعَلْيُكْم  ة اإِْبَراِهيم: رَْحَمُت ال� َقْولِِه فِي قصَّ

اأَْهَل اْلَبْيِت ]هود: ٧3[ َواْلُمَخاَطُب َزوُج اإِبَراِهيم 

وُهو مَعَها(()5(.

النمط  الستر لهذا  ــَراوِيُّ  علة  ــْع ــشَّ ال واعــطــى  

َلِكنَّها  الــنِّــَســاِء،  َعــِن  ُث  َتّــَتــحــدَّ اإنَّــَهــا  القراآني: )) 

ُكوِر؛  تُراِعي َمْساألَة َسْتِر الَمراأَِة َفَتُعوُد اإَلى َضِميِر الذُّ

ـْتِر.. َفـاإَذا َكاَن ٱسُمَها  إلأنَّ اأْمَر الَمراأَة َمبِنيٌّ َعَلى السَّ

ـْتِر؛ َفَكَذلَِك ُمْعَظُم َتَكالِيِفَها َمبِنيٌَّة  َمبِنيَّاً َعَلى السَّ

الُحْكُم  َياأْتِي  َما  َوَنـاِدَراً  الرَُّجِل..  فِي  ـْتر  السَّ َعَلى 

اً بَِها (()6(. َخاصَّ

الــلــغــة الــعــربــيــة عــلــى الشبكة  وذكــــر مــجــمــع 

قال:  المغايرة  هذه  من  البالغية  النكتة  العالمية 

ــا خــطــاب الــنــســوة بميم الــجــمــع فــالــذي  ))  واأمــ

يظهر اأن النكتة فيه قصد التعظيم؛ إلأّن التعظيم 

ناث الدال على الجمع، فال  إل يكون بضمير اإلإ

يقال لالأنثى الواحدة: اأنتن قلتن، فيما اأعلم. اإنما 

)5( التحرير والتنوير١٤/١٢. 

)6(  يُنظر: تفسير الشعراوي ١٢/ ١٢٠٢6- ١٢٠٢٧. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين َكاطع عبد الحسن 

حين  والمخاِطب  الجمع،  بميم  التفخيم  يكون 

بـــ”اأنــتــم” ونحوها إل  نـــاث  اإلإ اأو  اإلأنــثــى  يخاطب 

يكون في باله غير التفخيم، وهو معنى صحيح، 

وإل خــطــاب لــه غــيــر هـــذا الــلــفــظ، فــلــم تــضــع له 

العرب لفظا خاصا، ولم يكن للنساء عظمة، اإنما 

التعظيم للرجال(( )١(.

ــطــــى الــمــجــمــع الــعــلــمــي مــجــمــوعــة مــن  واعــ

مقتِضيات  في  الغالَب  اأن  ))اأولها:  اإلعتبارات: 

التعظيم -من جاٍه اأو منصب اأو ُملك اأو نحوِها- 

اأن تكون للرجال، َشرًعا وُعرًفا وواقًعا. ثانيها: اأن 

ضمير الذكور اأعمُّ دإللًة من ضمير النسوة؛ إلأنه 

ناث -على وجه التغليب- اإن شاركن  يدخل فيه اإلإ

الذكور في مرجعه. وضمير النسوة إل يتمحض اإإل 

ناث، اأو لغير العاقل من الذكور. لالإ

لغير  ُيستعَمُل  إل  الــذكــور  ضمير  اأن  ثالثها: 

واأمــا  العاقل.  منزلة  تنزيِله  وجــه  على  اإإل  العاقل، 

ضميُر النسوة فيستعمل للعاقل وغير العاقل، وفي 

هذا انحطاٌط له عن درجة ضمير الذكور.

الـــذكـــور في  ــعــمــاَل ضــمــيــر  رابـــعـــهـــا: اأن اســت

لغويًّا  نــهــًجــا  اأضــحــى  للتعظيم  اإلأنـــثـــى  خــطــاب 

والمخاطبات؛  المكاتبات   شائًعا في عصرنا في 

قياًسا  اأو  اأصــاًل  تخالف  لم  اإن  والــعــادة محكمة 

صحيًحا(()٢(.

)١( الفتوى )١3٠٤(:

https://www.m-a-arabia.com/site/23087.html

)٢( الفتوى )١3٠٤(:

https://www.m-a-arabia.com/site/23087.html

نائب  فالنة  وكــيــل،  فالنة  وزيـــر،  فالنة  فيقال 

فالنة عميد.

ــن الــــقــــول لـــلـــمـــعـــتـــرضـــيـــن  الــقــائــلــيــن  ــكـ ــمـ  ويـ

لــيــذهــب  ــال:  ــقـ لـ ــنــبــي  ال اأزواج  بــهــا  ــو عــنــى  ــ ))لـ

الكالم  ولكان  تطهيرا،  الرجس ويطهركن   عنكن 

مؤنثا(()3(،يمكن القول اإنه إل فرق في الخطاب 

ــْعـــــَن... ـــــْمـــــَن..َواآتِـــــيـــــَن..َواأَِطـــ الــقــراآنــي َبــيــَن ]...َواأَِق

َعـنـُكـُم اأَْهــَل اْلَبـْيـِت[ )اإلأحزاب(.

ــْرَنــاَهـــــا..َقـــــاَلـــــْت..اأَاأَلـِــــُد.. و ]..َضــِحــَكــْت..َبــشَّ

واأن  اْلَبـْيـِت[)هود(،  اأَْهـَل  اأََتـْعـَجـِبـيـَن...َعـَلـْيـُكـْم 

المعترضين إل يوجد عندهم اإشكال واعتراض في 

الخطاب القراآني لزوجة ابراهيم  وإل يوجد عندهم 

لزوجة  القراآني  الخطاب  على  واعتراض  اشكال 

موسى بضمير المذكر)٤( فلماذا اعترضوا على اأهل 

البيت في سورة اإلحزاب ؟؟؟!!!!

ِر  ت  - َخَطاب األأنثى بضِمير الَجمع الُمَذكَّ

في القران ولغة العرب 

ذكر القران الكريم  شواهد قُْراآنِيَّة ُمَتعـّددة تؤكد 

الُمَذكَِّر،  الَجمع  بضِمير  اإلأنثى  َخَطاب  صحة 

ـــاَلم( لزوجته  ومــنــهــا خــطــاب ُمــوســى )عــلــيــه الـــسَّ

بضمير الَجمع الُمَذكَِّر، فقد جاء التعبير القراآني 

ــاَلم(  ــوَســى )عليه الــسَّ ــارة اإلـــى زوجـــة ُم فــي اإلشــ

بُِعـنَواِن اأهِلِه، وكما ياأتي في اإلآيات القراآنية اإلآتية: 

كمال   ، العصمة   ،١٩3  / القمي، ج ٢  تفسير  ينظر:   )3(

الحيدري ٢٤٢.

نــوار  ١3 / ٢٧، تفسير  )٤( تفسير القمي ٢ /١3٧، بحار اإلأ

نور الثقلين ٤ / ١٢8 تفسير الميزان  ١6 /٤٠.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفظ اإلأهل في التعبير القراآني )دراسة دإللية سياقية( 

 َءاَنْسُت َناًرا َسـأَاتِيُكم 
آ
اإِْذ َقاَل ُموَسٰى إلأهله اإِنِّى

لََّعلَُّكْم  ــٍسۢ  ــَب َق ــِشــَهــاٍبۢ  بِ َءاتِــيــُكــم  اأَْو  بِــَخــَبــٍر  ــْنــَهــا  مِّ

َتْصَطُلوَن{النمل)٧( }َفَقاَل إِلأَْهِلِه اْمُكثُوا..َلَعـلِّي 

اآتِيُكْم ِمْنَها بَِقَبٍس{]طه )١٠([.

- }َساَر بِاأَهِلِه..َقاَل إِلأَهِلِه اْمُكثُوا..َلَعـلِّي اآتِيُكْم 

ِمنَها..َلَعـلَُّكْم َتْصَطُلوَن{]القصص)٢٩([.

ــْراآنــّي   ــُق وهــنــا نــالحــظ  تــكــرارا فــي الــخــطــاب ال

لزوَجة ُموسى بُعنوان اإلأَهل؛ مع اْسِتخداِم ضمير 

الجمع الُمَذكَّر، واأيده كثيٌر من المفسرين، ففي 

زوجته  باأهله:   والمراد  قــال:))  الوسيط  التفسير 

لــه - بعد  قــال  الـــذى  ابــنــة الشيخ الكبير  ، وهــى 

اأَْن  ــُد  اأُِريـ اإنــي  )َقــاَل  اأن سقى إلبنتيه غنمهما- : 

َتاأُْجَرنِي  اأَن  على  َهاَتْيِن  ابنتي  اإِْحـــَدى  اأُنِكَحَك 

َثــَمــانـِـَي ِحـــَجـــٍج(()١(، وذكــر عبد الــقــادر بن عمر 

البغدادي صحة هذا النمط القراآني بقوله: ))قد 

تخاطب المراأة بخطاب جمع الذكور، اأو يكنى 

سترها،  في  مبالغة  المذكر؛  جمع  بضمير  عنها 

ومنه قوله تعالى: }قال إلأهله امكثوا{(()٢(.

اعتبار  ولــعــل  قـــال: ))  تعليال  اإللــوســي  وقـــّدم 

ــل فــي الــتــعــظــيــم  فــلــم يقل:  الــتــذكــيــر…هــنــا اأدخــ

الناس  كل  هي  وكاأنّها  )امكثوا(  بل  )امكثي(، 

عــنــده فــنــاداهــا بصيغة الــجــمــع، مــحــبــة وتــقــديــرا 

هذا  واأّكــد   ،)3()) زوجها  ولطاعتها  ولصبرها  لها 

الخطاب  ))اأّن  اإلأمثل:  تفسير  المعنى صاحب 

)١( التفسير الوسيط لطنطاوي3٠٤/١٠.

دب:١٩٠/١ )٢( خزانة اإلأ

)3( تفسير اإللوسي: ١٩٤/١١.

في  باإلطمئنان  يوحي  )اآتــيــكــم(  الجمع  بصيغة 

هذه الصحراء الموحشة!(()٤(.

وذكر بعض المفسرين)5( اأنَّ هناك قرائن تُشيُر 

ـــاَلم( وخطابُه  الـــسَّ اأَنَّ كــالم مــوســى )عــَلــيــه  اإِلـــى 

بُمفردها  كانت  واأنَّها  لزوجته،  ُمباشرًة  ه  توجَّ قد 

جاء  فقد  اَلم(،  السَّ )َعَلْيِه  ُموَسى  َخاَطبَها  حين 

)َعَلْيِه  ُموسى  عـن  الولد  َنفِي  على  روائــيٌّ  َتاأِكيٌد 

ماِم الَباِقر )َعَلْيِه  الم( حين سار باأَهله، فَعن اإلإ السَّ

ُموَسى)َعَلْيِهَما  َقــبــَل  ــاُروُن  ــ َه ))َمـــاَت  ــاَلم(:  الــسَّ

اَلم(، وماَتا َجميًعا فِي التِّيِه، قُْلُت )الّراوِي(:  السَّ

الم(:))إَل،  السَّ قال )عليه  َوَلــٌد؟؟  لُِموَسى  َفَكاَن 

يَّّةُ  لُه(()6(. رِّ كان الَوَلُد لهاُرون َوالذُّ

الخَطاب  اأَنَّ  المفسرين  ــوال  اأقــ مــن  ويــتـّـضــح 

بَِها  وخــاصٌّ  الم(  السَّ )عليه  ُموسى  لزوجة  ٌه  ُموجَّ

والباَلغة   والَفصاحة  والبيان  النَّسق  واأنَّ  بُمفردها، 

الُمذكَِّر  الجمع   استخدمت ضمير  قد  الُقراآنِيَّة  

الُمؤنَّث؛ وهذا شاهٌد ودليٌل  الُمفرد  في مخاَطبة 

ة الخطاب بالجمع الُمَذكَّر للُمفرد  على اأَنَّ صحَّ

الُمَذكَّر  بالجمع  الخطاب  ة  تُثبُت صحَّ الُمَؤنَّث 

ــاِت   للجمع الــُمــَؤنَّــِث فــي اآيَّـــة الــتَّــْطــِهــيــِر مــع َزوجـ

ــــه ملسو هيلع هللا ىلص  ــول ــة ُدُخــ ــيَّ ــِن ــي ــِق ــع َي ـــةً مــ ــِبـــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، خـــاصَّ ــنَـّ الـ

.) لُه َعنُهنَّ )رَِضَي ال� َمَعُهنَّ

له المنزل ١٢ / ١٧ مثل في تفسير كتاب ال� )٤( اإلأ

نوار ١3 / ١33 )5( تفسير مجمع البيان ٧ / ٤3٧، بحار اإلأ

نــوار  ١3 / ٢٧، تفسير  )6( تفسير القمي ٢ /١3٧، بحار اإلأ

نور الثقلين ٤ / ١٢8 تفسير الميزان  ١6 /٤٠.
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ابـُت  اسـتعـماُل  اأما في لغة العرب والُعـرف، فالثَـّ

الُمفـرد  عــن  عـبـيـر  لـلتَـّ ـــــر  الــُمــَذكَّ الجـمـع  ضــِمــيــِر 

فخيـم  ـِر، في حال التَـّ الُمَؤنَـّث وَعـن الُمفرَد الُمَذكَّ

تِر وَغـيرَِهـا:  ـِف والسِّ عـِظـيـِم َوالتََّعـفُّ َوالتَـّ

ويمكن اأن نلحظ المغايرة في َقصيـدٍة لـلعـرِجيِّ 

وهو من شعراء العصر اإلأموي )١(، فقـد اسـتعمل 

فــي قصيدته الــدالــيــة بــعــنــوان: )لــقــد اأرســلــت في 

الُمذكَّـر  الجـمع  ضـمـيـر  تلومني()٢(  ليلى  السر 

لـلـُمـخـاطـب الُمفـرد الُمَؤنَـّث وللـُمـخاطـب الُمفـرد 

الُمذكَّـر قال: 

َتُلوُمِني َلْيَلى  رِّ  السِّ فـِـي  ــْت  اأَْرَســَل َلَقد 

ــدا ــل َج َطــــرِفــــًا  ــٍة  ــ ــلَّ ــ َم ذا  ــي  ــنـ ــُمـ ــزُعـ َوَتـ

ــا َوَعـــدَتـــنـــا ــد اأَخـــَلـــفـــَتـــنـــا مـ ــَقـ َتـــقـــوُل َلـ

ــهــا طــائِــعــًا َوعـــدا ــُت ــف ــَل ــِه مـــا اأَخ ــ ــَل ــ ووال

ــِه ــِت ــي ــبــلــي َجــَن ــِت قَ ــ ــ ــًا اأَن ــبـ تـــُعـــّديـــَن َذنـ

ا      َعـــدَّ ــم  ــُكـ ــوَبـ ُذنُـ ــي  ــ ــِص ــ اأُْح وأَل  ــيَّ  عــل

ــاٍل َمــَرْضــُتــَهــا ــَي ــُكــْم َل ــي َغــْيــَبــِتــي َعــْن ــ اأَفِ

َجهدا َمــَرضــي  َعلى  َليلى  َتِزيديَنني 

ــا َو ِمــْنــُكــُم ــنَّ ــُر الـــَبـــاُكـــوَن ِم ــثُ ــْك ــًدا َي ــ َغ

ُبــْعــَدا ِدَيــــارُِكــــُم  ــن  ِمـ َدارِي  َوَتــــــــْزَداُد 

ِسَواُكُم النَِّساَء   اأَْحــَرْمــُت  ِشْئِت  ــاإِْن  َف

َبــردا َوأل  نُقاخًا  اأَطــَعــم  َلــم  ِشئِت  اإِن  َو

ان، اأبو عمر  له بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفَّ )١( عبد ال�

لِــد في  ُو الــغــزل،  اأعــيــان شعراء  القرشي، من  اإلأمـــوي   العرجي 

ديــوان  ينظر:  ـــ  تــوفــي سنة ١٢٠هـ المكرمة سنة ٤٠هــــ،   مكة 

العرجي ص6-١٤.

ابني  العرجي وعمر  )٢( اختلف في نسبة هذه القصيدة بين 

ربيعة ينظر: ديوان العرجي وديوان عمر ابن ابي ربيعة.

ُغْرتُُم َحْيُث  َمَعُكم  ُغْرَنا  ِشْئِت  اإِن  َو

ــى َتــجــِلــُســوا قــاِبــالً َنــجــدا ــتّ ــَة َح ــكَّ ــَم ِب

َفــَقــاَلــْت َواأَْذَرَفــــــْت َدْمــَعــَهــا أَل َبــِعــْدتُــُم

ُبـــْعـــَدا)3( ــُم  ــُك َل َنـــَرى  ــزَّ َعــَلــيــَنــا  اأَْن  ــَع َف

ــرَّر اســتــعــمــال ضمير  الــعــرجــي كـ اأنَّ  ونــالحــظ 

الــُمــفــرد  ـــر فــي ُمــخــاطــبــِتــه لليلى  الـــُمـــَذكَّ الــجــمــع 

في  الُمَذكَّر  الَجمع  ضميُر  واسُتعِمل  الُمَؤنَّث، 

ُمخاَطبة العرِجيِّ الُمفرَد الُمذكَّر، في حال َكون 

ليلى هي الَِّتي تُخاطب الَعرْجيَّ قال: 

ــا َوَعـــدَتـــنـــا ــد اأَخـــَلـــفـــَتـــنـــا مـ ــَقـ َتـــقـــوُل َلـ

ــهــا طــائِــعــًا َوعـــدا ــُت ــف ــَل ــِه مـــا اأَخ ــ ــَل ــ ووال

وقال ايضا في قصيدة اأخرى:

اأَقـــِم ِبـــاأَن  ــوألً  ــ َلــَقــد اأَرَســـَلـــت َليلى َرُس

اأَمــــَثــــُل)4( ـُب  َفــالــَتــَجــنُـّ ــا  َتـــقـــَرَبَـــنّـ َوأل 

صحة  تبين  التي  القصائد  من  الكثير  وهناك 

ُبـَثـيـَنـة)5(  لجميل  َقــصــائـِــــد  ومــنــهــا   ، المخاطبة 

وبعد  اآخــرون)٧(،  المخزومي)6(،وشعراء  والحارث 

ذكر الشواهد في القران واللغة، َياأْتِي المعترضون 

ــهــات الُمؤمنين )رِضــي  اأُّم عــون عــدم دخــول  ويــدَّ

لُه َعنُهّن( في اآية التَّطهير، لُمجرَّد َتحوّل ضمير  ال�

)3( ديوان الَعرِجّي  جمع وَتحقيق وَشرح: د. سجيع الجبيلي  

دار صادر: َبيُروت[.

)٤( ديوان العرجي ١٢.

)5( ديوان جميل بثينة ٧3.-٧5.

ــْخــُزوِمــي)88ـ٩٢( ـ  ــَم )6(  ينظر: ِشــْعــر الــَحــارث بــن َخــالـِـد ال

َتحقيق: د. َيْحَيى الجبوري

)٧( ينظر: َثالثَّة ُشَعراء مقلون)١5٠( ـ َجمع وتحِقيق ودراسة 

د.َشريف راغب عالونه، اأحكام القراآن للجصاص3/ ٤١٤. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفظ اإلأهل في التعبير القراآني )دراسة دإللية سياقية( 

الخطاب ِمن جمع الُمَؤنَّث اإِلى جمع المذكَّر!!!!

2 : تقديم الجار والمجرور على المفعول به 

حّقق اأسلوب التقديم والتاأخير في اآيات القراآن 

المتنّوعة  وسياقاته  المختلفة  اأنماطه  عبر  الكريم 

دإلإلت ومعاني بالّغية جليلة كاإلهتمام ،والعناية 

،والــتــشــويــق، وغــيــرهــا، قـــال ســيــبــويــه: ))كــاأنَّــهــم 

مون الذي بيانه اأهم لهم وهم ببيانه اأعنى واأن  ُيقدِّ

كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم(()١(. 

ونجد اإلهتمام والعناية واضحا في تقديم الجارِّ 

والــمــجــرور)عــنــكــم(عــلــى الــمــفــعــول بــه)الــرجــس( 

فاإلآية القراآنيَّة الكريمة جاءت خالف اإلأصل في 

الترتيب اللغوّي والنحوّي؛  على الشكل اإلآتي:

فــعــل )يـــريـــد(+ فاعل  )اإنـــمـــا( +  الــحــصــر  اأداة 

ــه( + لـــيـــذهـــب )الـــــــالم لــلــتــعــلــيــل ويـــذهـــب  ــ لـ ــ� ــ  )الـ

فعل مضارع(+ عنكم )جار ومجرور( + الرجس 

)مفعول به( .

الفعل  يــاأتــي  اأن  الفعليّة  الجملة  فــي  واإلأصـــل 

الفضالت  بقية  ثــم  والــمــفــعــول  الــفــاعــل  ثــم  اأوإلً 

دإللٌة  ذلك  وفي  الظرف...(  والمجرور،  )الجار 

العناية  محلُّ  هــو  اإلآيـــة  فــي  المخاطب  اأّن  على 

وموطن اإلهتمام، ويميل الباحث اإلى القول: اإنَّ 

المفعول  على  )عنكم(  والمجرور  الجار  تقديم 

الضمير في  اختصاص  ليفيد  )الــرجــس( جــاء  به 

)عنكم( باإذهاب الرجس دون غيرهم.

)١(  سيبويه، الكتاب، ١ /3٤، وينظر: معاني النحو ١٠5/3.

َوَمن  وتــعــالــى  تــبــارك  قــولــه  وقــريــب مما سبق 

نُّْؤتَِها  َصالًِحا  َوَتْعَمْل  َوَرُســولـِـِه  َِّه  لِ� ِمنُكنَّ  َيْقُنْت 

قّدم  وقد   َكِريًما ِرْزًقــا  َلَها  َواأَْعَتْدَنا  َتْيِن  َمرَّ اأَْجَرَها 

الــجــار والــمــجــرور )لــهــا( لــالخــتــصــاص؛ وذلــك 

والــعــذاب خاصة بهن دون  إلأن مضاعفة اإلجــر 

من  قــبــح  ،فــمــا  منزلتهن  وعــلــو  غيرهن؛لشرفهن 

المعصية  فقبح  اأقــبــح  منهن  كـــان  الــنــســاء  ســائــر 

اأَْحَسُنوا  لِلَِّذيَن  قوله   ومنه  الفضل)٢(،  لزيادة  تبع 

تعالى  قوله  ومنه   ،]٢6 ]يونس:  َوِزَيـــاَد  اْلُحْسَنى 

 ،  ١٩ اإلأنفال   ًَشْيئا فَِئُّتُكْم  َعْنُكْم  تُْغِنَي  َوَلْن 

وكذلك جاء الضمير)عنكم( في قوله تعالىاإِنََّما 

على  مقّدماً   ،الرِّْجَس َعْنُكُم  لُِيْذِهَب  لُه  ال� ُيِريُد 

كلمة )الرجس(، لغاية تُرجى ِمْن ورائه ؟ وهي اأّن 

وهو  معنى،  ويكتنفها  مغزًى،  لها  التقديم  دإللة 

حصر اإذهاب الرجس، وهم اأهل بيت النبّي ملسو هيلع هللا ىلص  

المشتمل للرسول اإلكرم  ولزوجات النبي اإلكرم  

واآله عليهم وعليهن الصالة والتسليم .

وُعِلم اأن الضمير إلُبّد له من عودة على مذكور 

معنًى،  إل  لفظاً  اإمــا  و ومعنًى،  لفظاً  اإمــا  متقدم: 

في  الِخطاب  وضمير   ،)3( لفظاً  إل  معنًى  اإمــا  و 

الــقــراآنــي يرجع  لــفــظ )عــنــكــم( بحسب الــســيــاق 

ــوان  ــرســول اإلكــــرم والـــى نــســاء الــنــبــي )رضـ الـــى ال

الخطاب(، في  فالضمير )كــاُف  له عليهن( ،  ال�

الــبــيــت(، مع  )اأهـــل  منه  ُيقصد  لفِظ )عــنــكــم(، 

)٢( ينظر: دراسة في النظم القراآني في سورة اإلحزاب ١٠٧.

)3( الوافية شرح نظم الكافية ١ / ١5٩ .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين َكاطع عبد الحسن 

ذهـــاب- اأي اإذهــاب الرجس - بهم  تخصيص اإلإ

وقصرِه عليهم .

تكاد تحصى،  كثيرٌة إل  القراآن  من  والشواهد 

الخطاب  انتقال  اأنَّ  تقدم،  مما  لك  اتضح  وقــد 

القراآني من صيغة المفرد اأو الجمع المؤنث الى 

اأمــر واســع اإلستخدام  صيغة الجمع المذكر هو 

عما  فضال  العرب،  لغة  وفــي  القراآني  التعبير  في 

ذكره ابن منظور نقال عن  سيبويه باأن كلمة اأهل  

اإن  لفظ مذكر لذلك تاأخذ ضمير المذكر حتى و

دلّت على النساء)١(

3- حذف ياء النداء

اإلــى  الموصلة  السبل  اأهــم  مــن  عــــراب  اإلإ ُيعد 

فــهــم الـــقـــراآن الــكــريــم، ومــعــرفــة مــعــانــيــه، وكشف 

اأسرار اإعجازه ؛إلأنّه يبين المعاني، وُيفرّق بينها، 

ضبًطا  المعنى  وُيكسب  عنها،  الغموض  وُيزيل 

وتــشــخــيــًصــا)٢(، وقــد ارتــبــط الــحــديــث عــن دإللــة 

إلأّن  نفسه؛  عــــراب  اإلإ عــن  بالحديث  عــــراب  اإلإ

عرابية ، وهي دليل  عراب العالمة اإلإ المقصود باإلإ

عراب ويراد بها المعاني النحوية)3(. على معاني اإلإ

البيت  اأهــل  القراآني في مخاطبة  النمط  وجــاء 

بمزية حذف حرف النداء، وهو مشعٌر بالتقريب 

الملك  البيت في حضرة  اأهل  والتكريم ، فكاأّن 

يخاطبون  المتسامية،  المكانة  وفــي  ــقــدوس،  ال

)١( لسان العرب ١١/٢8

)٢( ينظر : معاني النحو ١/33.

عراب لدى النحاة القدماء: ٢5. )3( ينظر :دإللة اإلإ

خطاب القرب والمالطفة)٤(.  

ــراب كلمة )اأهــل  واخــتــلــف الــنــحــويــون فــي اإعــ

اأو  اإلخــتــصــاص  على  منصوبة  هــي  هــل  البيت( 

الحلبي  السمين  اأو تعرب منادى، وذكر  المدح 

اأهــل قــال:  ــراب كلمة  اإعـ ــه المحتملة فــي   اإلأوجـ

))»اأهَل البيِت« فيه اأوجه: النداء واإلختصاص، 

اإإلَّ اأنه في المخاطب اأقلُّ منه في المتكلم. وُسِمَع 

َّــَه نــرجــو الــفــضــَل« واإلأكـــثـــر اإنــمــا هــو في  ــ� »بـــك ال

المتكلم كقولِها:- نحن بناِت طارِْق ... َنْمِشي 

اإلأنــبــيــاِء  معاشَر  »نحن  ــه...  وقــول الــنــمــارِق،   على 

اأهـــَل  اأمـــــدُح  اأي:  الـــمـــدح  عــلــى  اأو  ــورث«  ــ نـ  إل 

اإلنصاري ضعف  هشام  ابن  وذكر  البيِت(()5(، 

ــراب اأهــــل الــبــيــت عــلــى اإلخــتــصــاص بــقــولــه:   ــ اإعـ

ــَذا  ــ ــُصــوب عــلــى اإِلْخـــِتـــَصـــاص َوَه ــْن َم ــل  ))اإِن اأهـ

بك  مثل  اْلــخــطــاب  بعد ضمير  لــُوقُــوعــه  َضِعيف 

اإِنََّما اإْلأَْكَثر اأَن َيقع بعد ضمير  له نرجو اْلفضل َو ال�

التََّكلُّم كالحديث َنحن معاشر اإْلأَْنِبَياء إَل نورث 

َواب اأَنه منادى(()6(. َوالصَّ

ــح الــصــبــان فـــي حــاشــيــتــه الــنــصــب على  ــ ورّجـ

ــل الــبــيــت” قــيــل منه  ــ الـــنـــداء بــقــولــه))قــولــه: “واأهـ

ــل  ــرجـــس اأهـ ــيــذهــب عــنــكــم الـ ــه ل لـ ــ� ــا يـــريـــد الـ ــمـ اإنـ

منادى  اأنــه  المغني  فــي  كما  والصحيح  البيت، 

الخطاب  ضمير  بعد  اإلختصاص  إلأن   حقيقة؛ 

)٤( ينظر: من اأسرار التعبير القراآني ٢٩5.

)5( الدر المصون ١٢3/٩، وينظر: اللباب في علوم الكتاب 

.5٤٧/١5

عاريب ، ابن هشام ٧١٤. )6( مغني اللبيب عن كتب اإلأ



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  332 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفظ اإلأهل في التعبير القراآني )دراسة دإللية سياقية( 

اأنَّ  الجاللين  تفسير  وذكــر صاحب  قــلــيــل(()١(، 

التقدير ))َيا }اأَْهل اْلَبْيت{(()٢(.

حرف  حــذف  علة  السامرائي  الدكتور  وعلل 

النداء بقوله: ))قد يكون الحذف لقرب المنادى 

مــن الــمــنــادى، ســواء كــان الــقــرب حقيقا ماديا، 

اإلــى  يحتاج  إل  لقربه  الــمــنــادي  فــكــاأن  معنويا  اأم 

واسطة لندائه، ولــو كــان حــرف نــداء كــاأن تقول 

لمن تناديه وهو قريب منك: )خالد اأتدري ماذا 

له  ال� حــل بــفــالن(؟ ونــحــو قــولــه تعالى: }رحــمــت 

وبركاته عليكم اأهل البيت{ ]هود: ٧3[، وقوله: 

له ليذهب عنكم الرجس اأهل البيت   }اإنما يريد ال�

ويــطــهــركــم تــطــهــيــرا{ ]اإلأحــــــزاب: 33[، وقــولــه: 

}اعملوا اآل داود شكرا{ ]سباأ: ١3[، فهذا للقرب 

المعنوي(()3(.

النداء؛  لكونه  النصب على  الباحث  ويرجح 

ــو الــمــنــاســب  ــم وهــ ــكــري ــت الــمــشــعــر بــالــتــقــريــب وال

الــقــراآنــي،  ويؤيد ذلــك ما ذكــره الصبان  للسياق 

في حاشيته بقوله )) والصحيح كما في المغني 

 اأنه منادى حقيقة ؛ إلأن اإلختصاص بعد ضمير 

الخطاب قليل(( )٤(.

لـــفـــيـــة ابــن  ــونـــى إلأ ــمـ شـ ــرح اإلأ )١( حــاشــيــة الـــصـــبـــان عــلــى شــ

مالك3/٢٧٧.

)٢( تفسير الجاللين 5٤٤.

)3( معاني النحو٤/3٢5.

لـــفـــيـــة ابــن  ــونـــى إلأ ــمـ شـ ــرح اإلأ )٤( حــاشــيــة الـــصـــبـــان عــلــى شــ

مالك3/٢٧٧.

ثالثا: اأثر النسق و السياق القراآني في عنوان 

اأهل البيت 

لــه خصوصية  الــقــراآنــي  التعبير  فــي  الّسياق  اإنَّ 

اإذ  اأوجــه  القراآني حمال  النص  اأنَّ  متفرّدة ؛ذلــك 

يكون  مما  السياقات  بتعدد  الوجوه  عنده  تتعدد 

له اأثر في توجيه الدإللة وتنويعها)5(، والسياق هو 

بــاأي  فــي عالقته  مترابطة  فــقــرات  مــن  كامل  بناء 

اأو  التي تسبق  اأو تلك اإلجــزاء  اأجزائه،  جزء من 

ما يسمى  اأو كلمة معينة  وهو  فقرة  مباشرة  تتلو 

بالقرينة الحالية )6(. وقد عّرفه السيد محمد باقر 

الــصــدر)قــدس ســـره( بــقــولــه: )) الــســيــاق كــل ما 

يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال اأخرى 

التي تشكل مع  لفظية كالكلمات  ســواء كانت 

مترابطا،  واحـــدا  كالما  فهمه  نريد  الــذي  اللفظ 

تحيط  الــتــي  والــمــالبــســات  كــالــظــروف  اأو حالية 

بالكالم وتكون ذات دإللة في الموضوع(()٧(.  

من  اأهميتها  الــقــراآنــي  السياق  دإللــة  وتستمد 

كونها تفسير للقران بالقران نفسه، اإذ اإنها ))بيان 

والجمل  الــمــفــردات،  تتابع  خــالل  مــن  المعنى 

والتراكيب القراآنية المترابطة، بل اإنَّ سياق اإلآية، 

القران  تفسير  مراتب  اأعلى  من  المقطع  وسياق 

)5( السياط وانماطه وتطبيقاته في التعبير القراآني  م. د. خليل 

والعلوم  اإلآداب  فــي  الــقــادســيــة  مجلة  الــعــامــري   بشير  خلف 

التربوية 3٧  

ابـــراهـــيـــم   ، اإلدبــــيــــة  الــمــصــطــلــحــات  مــعــجــم   : ــنــظــر  ي  )6( 

فتحي ٢١٠.

الــصــدر،  بــاقــر  الــســيــد محمد  صــــول  )٧( دروس فــي عــلــم اإلأ

سالمي، ص١٠3-١٠٤. مؤسسة النشر اإلإ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين َكاطع عبد الحسن 

بالقران؛ إلأنه في محل واحد(()١(.

وبيَّن فندريس تاأثير السياق على المعنى بقوله: 

حدى الكلمات اأكثر من  ))اإننا حين نقول باأن إلإ

معنى فــي وقــت واحــد نكون ضحايا اإلنــخــداع 

الى حد ما ،اإذ إل يطفو في الشعور اإلى المعاني 

المعنى  اإل  الكلمات  التي تدل عليها  المختلفة 

اإلأخــرى  المعاني  اأمــا  النص،  يعينه سياق  الــذي 

فتمحى وتبدد وإل توجد اطالقا(()٢(. 

ــة الثامنة  ــ ومـــن يــقــراأ ســـورة اإلأحـــــزاب مــن اإلآي

ــن اإلــــــى اإلآيـــــــة الـــخـــامـــســـة والــثــالثــيــن  ــريـ ــشـ ــعـ  والـ

اأنَّ  يوكد   والسياق  النسق  اأن  يجد    ،)35-٢8(

زوجات َخاَتم النَِّبيِّيَن ملسو هيلع هللا ىلص داخالٌت تحت ُعنوان 

اأَهل البيت واآية التَّطهير، وكما ياأتي:

الــتَّــخــيــيـــــر  وُحـــكـــم  الــســيــاق  اإلأول:  الــمــقــطــع 

ُب عـليه . لِلزَّوجـات ومـا يَتـرتَـّ

نجد في ُسورة اإلأَحزاب ان اإلآيتين )٢8-٢٩( 

بلفظ  بداأ  الُقْراآنِّي  النَّّص  اأن  الزوجات ،  خصت 

واأسبابا  والتنبيه،  التاأكيد  فيها  إلأّن  )اأيها(؛  النداء 

المبالغة  يناسب  والمقام  والسياق  المبالغة،  من 

بوصف  النبي  اأيها  يا  الــنــداء  فكان  والــتــاأكــيــد)3(، 

اإنــبــاء إلأزواجــــه وتبليغ  الــمــقــام مــقــام  الــنــبــوة ؛إلأنَّ 

باإلختبار)٤(،اإلآيتين )٢8 و ٢٩( واأكد ابن عاشور 

)١( وظائف السياق في التفسير القراآني عقيد خالد عزاوي ، 

محمد شاكر 6٢.

)٢( اللغة فندريس ٢٢8.

)3( ينظر: اإلتقان في علوم القران ٢83/3.

)٤( ينظر: من اسرار التعبير القراآني ٢٤3-٢٤٤.

 اأن الــغــرض مــن الــنــداء هــو مــزيــد اخــتــصــاص به، 

وهو غرض تحديد سيرة اأزوجه معه سيرة تناسب 

مرتبة النبوة)5( .

اأمر  عــزَّ وجــل  له  ال� اأنَّ   القراآني  السياق   واأثــبــت 

الدنيا  نعيم  بين  زوجـــاتـــه)6(  بتخيير  ملسو هيلع هللا ىلص(  النبي  

وزيــنــتــهــا مــع الــطــالق وتـــرك الــنــبــي عليه الــصــالة 

والــتــســلــيــم، وبــيــن الــبــقــاء عــلــى الــزوجــيــة ومعيشة 

الكفاف والزهد، والتَّخِيير كان واجًبا على النَّبّي 

ا َقال َلُه قُْل َلُهْم)٧(،  ََّه َتَعاَلى َلمَّ اَلم؛ إِلأَنَّ ال� عليه السَّ

شاملًة  كانت  اإلختيار  حرية  اأنَّ  الحال  وبطبيعة 

أَْزَواِجـــــَك؛  إلِّ قُــل  )َتَعاَلى(:  َقال  الزوجات  لكل 

اإِن  َوِزيـَنـَتـَهـا...َو ْنـَيـا  الـدُّ اْلَحـَيـاَة  تُـرِْدَن  ُكـنـُتـنَّ  اإِن 

 ،)8(..اإلآِخـَرَة اَر  َوالـدَّ َوَرُسـوَلـُه  ََّه  ال� تُـرِْدَن  ُكـنـُتـنَّ 

لُه  ال� الُمْؤِمِنيَن )رِضي  وهذه الخصوصية إلأُمَّهات 

، إلأَنُهـنَّ ِمـن نَسـاِء  (؛ إلأَنُهـنَّ َزوجاُت النَِّبـيِّ عنهنَّ

ِبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ِبيِّ إِلأَنَُّهـنَّ ِمـن اأَهـل َبـيـِت الـنَـّ النَـّ

وجاء التعبير القراآني باإلأفعال المضارع )تُـرِْدَن 

-اأمــتــْعــكــن- اأســـرحـــكـــن( لــلــدإللــة عــلــى الــتــجــدد 

واأنَّ اإلخــتــيــار ســيــكــون إلزمــــا في  ــحــــدوث،  ــ وال

ــوال كــلــهــا)٩(، وجـــزم( )امتعكن فــي جــواب  اإلأحـ

تعالين وهو اسم فعل وليس اأمرا ليكون فيه معنى 

الدنيا()١٠(،  الحياة  اأحدهن  اإرادة  بمجرد  الجزاء 

)5( ينظر: التحرير والتنوير ٢١/3١5.

)6( نكت القران 6٤٩/٢- 65٤

)٧( تفسير الرازي ٢5/١65.

)8( ينظر: من اأسرار التعبير القراآني ٢٤٩.

)٩( ينظر: بالغة الخطاب في سورة اإلحزاب 3٠٢.

)١٠( ينظر: التحرير والتنوير 3١6/٢١، اإعراب القراآن وبيانه 8/8.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفظ اإلأهل في التعبير القراآني )دراسة دإللية سياقية( 

وسيكون سراحا جميال ،اأي ان المفارقة اإن تمت 

تتم باللطف والراأفة)١(. 

ََّه  ال� اإِنَّ  تعالى  قوله  في  القراني  التعبير  وجاء 

 ))لَِيْعَلمَن  اأََعدَّ لِْلُمْحِسناِت ِمْنُكنَّ اأَْجراً َعِظيماً

اأَنَّ َهَذا اإْلأَْجَر َحاِصٌل َلُهنَّ َعَلى َقْدِر اإِْحَسانِِهنَّ 

َفَهَذا َوْجُه ِذْكِر َوْصِف اْلُمْحِسَناِت(()٢( ، وذكر 

بدخولهن،  السياق صريحة  قرينة  اأّن  الشنقطي 

ُكْنُّتنَّ  اإِْن  ــَك  إِلأَْزَواِجــ قُــْل  ــاَل:  َق َتَعاَلى  ََّه  ال� إِلأَنَّ 

َنْفس خَطابه  َقــال في  ثُــمَّ   ،  ]٢8  \ ــرِْدَن ]33  تُـ

َّــُه لـِـُيــذِهــَب َعــْنــُكــُم الــرِّْجــَس  ــِريــُد الــ� : اإِنَّــمــا ُي ــُهــنَّ َل

اأَْهَل اْلَبيت، ثُمَّ َقال بعدُه: َواذُكرن َما ُيتلى في 

ُبُيوتُكنَّ اإْلآيََّة )3(.

ـيّئة  المقطع الثاني :مضـاعـفـةُ  الحسنة اأَو السَّ

في الجـزاء 

يستمر الخطاُب الُقْراآنِي لنساء النبي في اإلآية 

مضاعفا؛  ـيِّـئَِّة  السَّ َجـَزاُء  َفـَصـاَر  بعدها،  وما   3٠

ِمـْنـُكـنَّ  ــاأِْت  ـــ َي َمـْن  ِبـيِّ  النَـّ نِـَسـاَء  َيـا  تعالى  قــال 

 بِـَفـاِحـَشـٍة ُمـَبـيِّـَنـٍة ُيـَضـاَعـْف َلَهـا اْلَعـَذاُب ِضْعـَفـْيـِن

ـيِّـَئـِة  اإلأحزاب3٠. وذكر القران الكريم اأّن َجـَزاء السَّ

َفـاَل  ِمـثـِلـَهـا، قال تعالى َمْن َعـِمَل َسـيِّئًَّة  بِـَسـيِّـَئـة 

ـيِّـَئـِة  بِالسَّ َجـاَء  َمـن  ِمـْثـَلَهـاغافر٤٠،  اإإِلَّ  ُيـْجـزَٰى 

)١( ينظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية 

الطيبي على الكشاف( ١٢/٤53.

)٢( التحرير والتنوير 3١٧/٢١.

)3( ينظر: اأضواء البيان في اإيضاح القراآن بالقراآن ، الشنقيطي 

.٢3٧/6

َفـاَل ُيـْجـزَٰى اإإِلَّ ِمـْثـَلَهـااإلأنعام١6٠، َجـَزاُء َسـيِّـَئـٍة 

الحـكـم  اخـتـَلـف  فـلماذا  يــونــس٢٧،   بِـِمـْثـِلَهـا

ملسو هيلع هللا ىلص؟؟!،  َوبَناتِـه  النَِّبيِّ  زوجـات  النَِّبيِّ  نِساِء   مـع 

وهذا التعبير القراآني المركب المؤكد )يضاعف...

ــي الـــــقـــــراآن كـــلـــه اإل فــي  ــ ــم يـــقـــع ف ــ  ضـــعـــفـــيـــن( ل

هذه اإلآية )٤(.

ويجري نفس الحكم في الحسانات فاإَِذا كان 

قال  اأَمثالهـا؛  بعشـر حسـنات من  الحسـنة  جـَزاء 

 اأَْمَثـالَِهـا َعـْشُر  َفـَلُه  بِاْلَحَسـنَِّة  َجـاَء  من  تعالى 

ــاَذا اخـــــتــلـــــف الــُحـــــكـــــم مع  ــَمـ ــــ ــِلـ ــــ ــام١6٠،َفـ ــعـ اإلأنـ

تيـن،  مرَّ الحسـَنـة  اأجـُر  َفصـار  ملسو هيلع هللا ىلص،  ِبـيِّ  النَـّ نِـَسـاِء 

عـشرين  اي  مضاعفة  العشرة  الحسنات  َفـُتـْؤَتـى 

تعالىَيانَِسـاَء  قال  الكـِريـم؛  الــرِّزق  مع  حسنًَّة، 

َوَتـْعـَمـْل  َوَرُسـولِـِه  َِّه  لِ� ِمـْنـُكـنَّ  َيـْقـُنـْت  ...َمْن  ِبـيِّ  النَـّ

ِرْزًقـا  َلـَهـا  َواأَْعـَتـْدَنـا  َتـْيـِن  َمـرَّ اأَْجـَرَهـا  تِـَهـا  نُـْؤ َصالًِحا 

َكـِريـًمـا اإلأحزاب3١ .

وقد ُبني الفعل للمجهول في الفعل يضاعف 

لها  في  والمجرور  الجار  وقــّدم  للعذاب،  تهويال 

لالختصاص ؛وذلك إلأنَّ مضاعفة العذاب خاٌص 

علّة  اأنَّ  المفسرون  وذكـــر  غــيــرهــن)5(،  دون  بهن 

باأهل  له سبحانه وتعالى  ال� المضاعفة هي اهتمام 

بيت النبي، قال الطباطبائي ))انهن واقفات في 

موقف صعب على ما فيه من العلو والشرف فاإن 

اأتين بفاحشة  اأجرهن مرتين وان  له يؤتين  ال� اتقين 

حزاب 3١٢. )٤( ينظر: بالغة الخطاب في سورة اإلأ

)5( ينظر: التحرير والتنوير ٢٢/5.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين َكاطع عبد الحسن 

مبينة يضاعف لهن العذاب ضعفين(()١(.

واأورد صاحب تفسير مجمع البيان رواية عن 

علي بن الحسين عليهما السالم، )) اأنه قال له 

رجل: اإنكم اأهل بيت مغفور لكم، قال: فغضب 

له في  وقال : نحن اأحرى اأن يجري فينا ما اأجرى ال�

اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسلم من اأن نكون كما تقول. 

ولمسيئنا  اإلأجـــر  مــن  لمحسننا ضعفين  نــرى  ــا  اإن

ضعفين من العذاب . ثم قراأ اإلآيتين(()٢(.

ــر  ــ واألأوام ــداء  ــن ال تــكــرار  الــثــالــث:  المقطع 

والنواهي

نجد في المقطع الثالث من ُســوَرة اإلأَحــزاب 

اإلآية  3٢وما بعدها من اإلآيات ) 3٠ اإلى 35 ( 

توسعت وشملت نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص عموًما من بنات 

وزوجات وملك يمين... فنج النَّّص الُقْراآنّي بداأ: 

بياء النداء َيا نَِساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكاأََحٍد ِمَن النَِّساِء، 

؛ وتحته نواهي واأوامر وكما ياأتي: اإِِن اتََّقْيُتنَّ

فِي  ــِذي  الَـّ َفَيطَمَع  بِــالــَقــْوِل،  َتخَضعَن  فـاَل   اأ- 

َقلِبِه َمرَض.

ب- َوقُلَن َقْوإًل َمْعُروًفا.

. ت- َوَقرَْن فِي ُبُيوتُِكنَّ

ث- َوإَل َتَّبرَّجَن َتَّبرَُّج الَجاِهِليَِّة اإلأُوَلٰى.

اَلَة. ج- َواأَِقْمَن الصَّ

َكاَة. ح- َواآتِيَن الزَّ

 )١( تفسير الميزان ١6 / 3٠5، وينظر: تفسير مجمع البيان 

8 / ١53،  اإلأمثل ١3 / ٢٢٩ . 

)٢( تفسير مجمع البيان ، الطبرسي 8 / ١53

ََّه َوَرُسوَلُه. خ- َواأَِطْعَن ال�

َِّه  د- َواْذُكرَْن َما ُيّْتَلى فِي ُبُيوتُِكنَّ ِمْن اآَياِت ال�

َواْلِحْكَمِة

الذي يساق من  الغرض  اأهمية  التكرار  ويؤكد 

اأجله النداء؛ من اأجل العناية بنصحهن وخطابهن 

باأحسن اإلألقاب)3(، يقول اإلألوسي: ))}َيا نَِساء 

ظهار  { تلوين للخطاب، وتوجيه له اإليهن إلإ النَِّبيِّ

بعد  وفيما  هنا  ها  ونــداؤهــن  بنصحهن،  اإلعتناء 

التي  إلأنها  والسالم؛  الصالة  عليه  اإليه  ضافة  باإلإ

يدور عليها ما يرد عليهن من اإلأحكام(( )٤(.

واألوامـــر  األحــكــام  :تعليل  الــرابــع  المقطع 

والنواهي 

اأكد المفسرون والمعربون إلآياته اأّن موقع اإنما  

اأكــده  مــا  وهـــذا  قبلها،  بما  بعدها  مــا  ربــط  يفيد 

مجموعة من المفسرين، يقول الطيبي: ))اإِنََّما 

ــَل اْلــَبــْيــِت  ــ ــْذِهــَب َعــنــُكــُم الــرِّْجــَس اأَْه َّــُه لِــُي ــِريــُد الــ� ُي

سبيِل  على  كاإلستئناِف   َتْطِهيًرا ــَرُكــْم  ــَطــهِّ َوُي

ر }َواْذُكــرَْن  اإنما اأخَّ التعليل لالآياِت السابقة ... و

َواْلِحْكَمِة{؛  َِّه  ال� اآَيــاِت  ِمْن  ُبُيوتُِكنَّ  فِي  ُيّْتَلى  َما 

لتكون كالخاتمة التي تشتمل على التخلص اإلى 

نوع اآخر من الكالم(()5(.

)3( ينظر: من اسرار التعبير القراآني ٢٧6.

)٤( تفسير روح المعاني ١8٠/١١.

)5( تفسير فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، )حاشية 

الطيبي على الكشاف( ٤٢٢/١٢
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اإذ  بــن عــاشــور فــي تفسيره ))    وقــال الطاهر 

اأمــر  مــن  السابقة  اإلآيـــات  لما تضمنته  تعليل  هــو 

من  النبي  نساء  يا  تعالى  قوله  من  ابتداء  ونهي 

يــاأت منكن اإلأحــزاب : 3٠  اإلآيــة . فــاإن موقع  

)اإنما( يفيد ربط ما بعدها بما قبلها؛ إلأّن حرف 

اإن ( من  ــرف )  اإنــمــا { وحـ اإنَّ ( جـــزء مــن }   (

 شاأنه اأن يغني غناء فاء التسبب كما بينه الشيخ 

له بما اأمر وَنهاُكّن  عبد القاهر ، فالمعنى اأَمركن ال�

النقائص  عــن  تخلية  لــُكــّن  اأراد  ــه  إلأنـ نهى  عما 

والتْحلية بالكماإلت(()١( . 

 وذكر محي الدرويش في كتابه اإعراب القران

تــقــّدم(()٢(؛ وهذا  ما  تعليل لجميع  يريد  ))اإنــمــا 

النسق  بحسب  تقّدم  ما  لجميع  والتعليل  الربط 

والسياق اأنَّ زوَجات َخاتم النَِّبيِّيَن ملسو هيلع هللا ىلص داخالٌت 

تحت ُعنوان اأَهل الَبيت واآية التَّطهير.

رادة(  ومن يطالع التعبير القراآني بـ)اإنما+ فعل اإلإ

تعالى  قوله  في  كما  تبرره  بسياق  مسبوقا  يجده 

ُيِريُد  اإِنََّما  اأَْوإلَُدُهـــْم  َوإلَ  اأَْمــَوالـُـُهــْم  تُْعِجْبَك  ))َفــالَ 

ْنَيا َوَتْزَهَق اأَنُفُسُهْم  َبُهم بَِها فِي اْلَحَياِة الدُّ لُه لُِيَعذِّ ال�

َوُهْم َكافُِروَن )55( التوبة(

)١( التحرير والتنوير ١٤/٢٢.

)٢( اإعراب القراآن وبيانه8/١٠.

شمول  يــؤكــد  الــســيــاق  الــخــامــس:  المقطع 

زوجات النبي األأكرم

اإلآية  تُخاطب  ودإللته  ياق  السِّ ولِلتَّاأِْكيِد على 

ــاَلُة  الــصَّ ــِه  ــ اآلِ وعــلــى  ــِبــيِّ )عليه وعليهنَّ  الــنَّ نــســاَء 

ِمْن  ُبُيوتُِكنَّ  فـِـي  ُيّْتَلى  َمــا  َواْذُكرَْن  ــالم(:  والــسَّ

َخِبيًرا  َلِطيًفا  َكــاَن  ََّه  ال� اإِنَّ  َواْلِحْكَمِة ۚ  َِّه  ال� اآَيـــاِت 

﴿﴾3٤، قال الزمخشري: ))فاإّن سياق الكالم 

َواْذُكـــرَْن  بعد هذا كله:  تعالى  قال  ولهذا  معهن 

َِّه َواْلِحْكَمِة اأي  ما ُيّْتلى فِي ُبُيوتُِكنَّ ِمْن اآياِت ال�

له تبارك وتعالى على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  واعملن بما ينزل ال�

في بيوتكن من الكتاب والسنة(()3(. 

يسب  الخمسة(  القراآني)المقاطع  السياق 

اأزمة عند بعض المفسرين

ــًة وَصـــارت من  اأَزمـ الــُقــْراآنـِـيَّــة  الّسياقاُت  سببت 

ئِيسة للقول عند البعض بالتحريف؛  اإلأَسَباب الرَّ

او ان بعض اإلآيــات غريبة عن اإلخــرى كما في 

الرِّْجَس  َعـْنُكُم  لُِيْذِهَب  َُّه  ال� ُيِريُد  قوله تعالىاإِنََّما 

َرُكْم َتْطِهيًرا؛  وكان سبب ذلك  اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

التعصب المذهبي اأو اإلأخذ ببعض اإلأوجه الغريبة 

من لسان العرب دون النظر إلحتمال اللفظة عّدة 

اإلأخذ  او  السياق،  يرجحه  الــذي  اأحدها  معاني 

بالروايات الضعيفة اأو عدم اإللتفات للسياق كليا، 

قال المجلسي ))فلعل اآية التطهير اأيضا وضعوها 

التفسير  فــي  ــاس  ســ اإلأ ويــنــظــر:   ،3٠/3 النسفي  تفسير   )3(

٤٤38/8
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في موضع زعموا اأنها تناسبه اأو اأدخلوها في سياق 

مخاطبة الــزوجــات((، قــال  الطباطبائي: ))فــاإن 

الــكــتــاب على شمولها  مــدفــوع بنص  قــيــل: هــذا 

خطابهن...فاإلآية  سياق  في  اإلآيــة  كوقوع  لهن، 

ــزءاً مــن اآيـــات نساء  لــم تكن بحسب الــنــزول جـ

اإنّما ُوضعت بينها اإّما باأمر  النبي وإلمتصلة بها، و

الرحلة(()١(،  التاأليف بعد  اأو عند  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  من 

فـ))وقوع بعض اإلآيات القراآنية التي نزلت متفرقة 

موقعها الذي هي فيه اإلن لم يخل عن مداخلة 

من الصحابة باإلجتهاد(()٢(.

وهناك من يسميه العمل التخريبي في تغيير بعض 

اإلآيــات بقوله: ))اأن نقول ولو احتماإل، اإّن عمال 

تخريبيا قد اأُنجز خالل التاريخ وهو وضع اإلآيات 

الخاصة باأهل الحق بين قراآئن مغلوطة لكي تنسب 

لغير اأهلها،  كما نسبوا هذه اإلآيــة إلأهــل ابراهيم، 

ونسبوا تلك اإلآية الى نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وانما هو قول 

بتغيير بعض اإلآيات (()3(.

ويمكن الرّد على ما ذكر بما ياأتي:

اإقحام مقاطع ضمن  احتمال  باب  فُتح  لو  اأ- 

اآيات بعد العصر النبوي عمداً اأو خطاأ اأو اشتباهاً، 

فاإّن ذلك يطرح تساؤإلً عن قيمة السياق القراآني 

الــواحــدة، فلو اأسقطنا حجيّة سياق  داخــل اإلآيــة 

احتمال حصول مثل هذه  واأثــرنــا  الــواحــدة  اإلآيـــة 

اإلقــحــامــات إلأوجـــب ذلــك اإجــمــاإلً عظيماً في 

)١( تفسير الميزان ١6 / 3١٢

)٢( تفسير الميزان ١٢ /١٢٧

)3(  شذرات من فلسفة تاريخ الحسين ص 6٠ -6١.

الكتاب؛ وهذا مخالف إلآيات  اآيات  الكثير من 

حفظ القران الكريم وصيانته من التحريف، كما 

اإِنَّــا َنْحُن َنزَّْلَنا    في قوله تعالى في سورة الحجر

.اإِنَّا َلُه َلَحافُِظوَن ْكَر َو الذِّ

اآية ً َكاملًة، بل ُهو  ب- َمقَطع التَّطِهيِر  ليس 

ُجزءٌ من اإلآيَِّة )33( من ُسورة اإلأْحَزاب، فاإلآيةُ  

بُجزاأين ُمْلَتِصَقْيِن؛

)رضــي  الــنَّــبــيِّ لنساِء  خطاًبا  ُن   يتضمَّ ُجـــزء١ـ 

له عنهن(: َوَقرَْن فِي ُبُيوتُِكنَّ َوإَل َتَّبرَّْجَن َتَّبرَُّج  ال�

َكاَة  الزَّ َواآتـِـيــَن  ــاَلَة  الــصَّ ــْمــَن  َواأَِق ــٰىۖ   اإْلأُوَلـ اْلَجاِهِليَِّة 

ََّه َوَرُسوَلُه َواأَِطْعـَن ال�

ــطـــهـــيـــر إلأهــــل  ــنــى الـــتَـّ ـــُن مــعـــ ــتـــضـــمَّ ُجـــــــــزء٢ـ يـ

َُّه لُِيْذِهَب َعـْنُكُم الرِّْجَس اأَْهَل  البيت:اإِنََّما ُيِريُد ال�

.َرُكْم َتْطِهيًرا اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

ت-:  للرد على من قال اإّن اآية التَّطِهير غريبة 

ــات الــنــســاء  واأَحــكــامــهــا، كــقــول القمي  ــ عــن اآي

النبي  نساء  مخاطبة  انقطعت  ))ثــم  تفسيره  في 

وخاطب اأهل بيت(()٤(، يمكن الرّد باأن ُمقتضى 

ياق اأن تُذَكر اآيةُ  التَّطهير بعد اإلْنِتهاء من اآيات  السِّ

الُمسلميَن  اإلــى  الخطاب  انتَقل  مثلما  النّساء،  

اأَن  َوالــُمــْؤِمــَنــاِت...بــعــد  َوالُمْؤمنين  َوالُمسِلمات 

انتهى من ِذكر النَِّساء َواأَهِل الَبيت؛ قال القاضي: 

وعدم شمول الزوجات  إل يناسُب ما قبل اإلآية وما 

غريبة  ليست  التَّطهيِر  اآيــَة  اأَنَّ  فيثُبُت  بعدها)5(،  

)٤( تفسير القمي ٢ / ١٩3

)5( يــنــظــر: فــتــوح الــغــيــب فـــي الــكــشــف عـــن قــنــاع الــريــب 

٤٢١/١٢، البحر المديد في تفسير القراآن المجيد ٤٢٩/٤.
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ــــات الــنّــســاء َواأَحــكــامــهــا، بــل تــرتــبــطُ  بها   عــن اآي

ياق . بحسب السِّ

ويــتــضــح مــمــا ســبــق اأنَّ عــلــة الــحــكــم َتـــــرجــع 

وبالعرض  وثانياً   .. اإلأكــرم ملسو هيلع هللا ىلص  اـلـرَُّسـول  الى  إًل  اأَوَّ

بيِّ إلأنَّهـنَّ ومن اأَهـل بيت  ساء؛ إلأَنَُّهـنَّ نسـاء النَـّ  لـلنِـّ

له عزَّ وجل يـريـُد اأَن يكـون اأَهـل  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛إلأَنَّ ال� النَـّ

ُمستوى  فــاإلأَقـــــرُب على  اإلأقـــرُب  البـيت وكــذلــك 

الح والطَّهارة والتَّـكـاُمـل. قـوى والصَّ عاٍل من التَـّ

* * *

الخاتمة

١- اأثبت البحث بحسب اأقوال المعجميين، 

في  ُيطلُق  اإلأهــل  ُمصطلح  اأنَّ  باُدر  والتَـّ والُعـرف، 

اإلأصل الزوجة ويدخل غيرها فيه تجوزا .  

٢- اإنَّ انتقال الخطاب القراآني من صيغة المفرد 

اأو الجمع المؤنث اإلى صيغة الجمع المذكر هو 

اأمر واسع اإلستخدام في التعبير القراآني وفي لغة 

العرب.

ــالم(  ــة اإبــراهـــــيــم )عــَلــيــه الــسَّ 3- ُمــخــاطــبــة زوجـ

بعليــــُكم اأَهل البيت، دليل على انتقال الُقراآن ِمن 

ُكور، مع بقاء اإلأُنثى  َناث اإلى ضمير الذُّ ضمير اإلإِ

 . )زوجة اإْبَراِهيم( تحت الخطاب الُقْراآنِيِّ

ة  صحَّ تؤكد  ة  والشعـِريَـّ القراآنية  ـواهـد  الشَّ  -٤

َناث اإلى ضمير  الخَطاب واإلنتقال من ضِمير اإلإِ

للتَّعـِبير  ـر  الُمَذكَّ الجمع  اسـتعـمال  واأنَّ  ُكور،  الذُّ

عـن الُمفرد الُمؤنَّث كان واضـحا وُمـَتكررا، 

5- الثابت في اللَُّغة َوالُعـرف، اسـتعـمال َضمير 

عِبيـر َعن الُمفـرد الُمَؤنَـّث وََعـن  ـِر لـلتَـّ الَجـمِع الُمَذكَّ

فخـيـم  والتَـّ التغليب  َحـال  في  الُمذكَّـر،  الُمفـرد 

ـِف والستر وَغـيرها. عظـيـِم َوالتََّعـفُّ والتَـّ

ــدم الـــمـــوضـــوعـــيـــة مــن  ــ ــبــــت الـــبـــحـــث عـ ــ 6- اأث

واحــدة  منهجية  عندهم  توجد  فال  المعترضين، 

في التعامل مع انتقال الخطاب من المؤنث الى 

المذكر كما في تفسيرهم الخطاب القراآني الى 

لــه موسى،  لــه اإبــراهــيــم وزوجـــة نبي الــ� زوجــة نبي الــ�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين َكاطع عبد الحسن 

وتفسيرهم مع زوجات النبي اإلكرم.  

٧- اإعراب )اأهل البيت( بالنصب على النداء 

والتكريم  بالتقريب  المشعر  لكونه  اإلأقـــرب؛  هو 

وهو المناسب للسياق القراآني.

ــبــــب اأزمــــــــــة عــنــد   8-الـــــســـــيـــــاق الـــــقـــــراآنـــــي ســ

ئِيسة  الرَّ اإلأَســبــاب  ِمــن  المفسرين، وصــار  بعض 

 لــلــقــول عــنــد الــبــعــض بــالــتــحــريــف، واأن الــســيــاق 

ليس بحجة . 

٩-  اأثبت البحث اأن اآيَة التَّطهير ليست غريبة 

ــات الــنّــســاء واأَحــكــامــهــا، بــل تــرتــِبــط ُ بها  ــ عــن اآي

بحسب السياق والتعبير القراآني.

خــاتــم  َزوجـــــــــات  اأنَّ  الـــبـــحـــث  اأثــــبــــت   -١٠

ــاَلم(  ــ ــسَّ ــ ــــالُة وال ــــصَّ ــه وعـــلـــى اآلِـــــه ال ــي ــَل ــيــن)َع ــيِّ ــِب ــنَّ ال

التَّطهير،  اأَهل البيت واآية   داخالٌت تحت ُعنوان 

َياق.  بحسب السِّ

* * *

المصادر

- القراآن الكريم. 

تــقــان فــي عــلــوم الـــقـــراآن: جــالل الدين  ١. اإلإ

تــحــقــيــق: محمد  ) ت ٩١١هـــــــــ(،   الــســيــوطــي 

ابو الفضل اإبراهيم ، انتشارات ناصر خسرو، قم 

المقدسة، ١38٠هـ. 

الــقــاضــي مــحــمــد بن  ــراآن ،  ــقــ ــ ال  ٢. اأحـــكـــام 

اأبــو بكر بن العربي )ت 5٤3هـــ( راجع  له  ال� عبد 

خرج اأحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا 

الناشر: بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة، ٢٠٠3 م 

عدد اإلأجزاء:٤  

3. اإلأساس في التفسير المؤلف: سعيد حوّى 

)المتوفى ١٤٠٩ هـ( الناشر: دار السالم - القاهرة 

الطبعة: السادسة، ١٤٢٤ هـ عدد اإلأجزاء: ١١. 

له  ال� بن عبد  اأبــو عمر يوسف  ٤. اإلستذكار، 

بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

)ت ٤63هـ( تحقيق: سالم محمد عطا، محمد 

 عــلــي مــعــوض الـــنـــاشـــر: دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة - 

عدد   ٢٠٠٠  -  ١٤٢١ اإلأولـــى،  الطبعة:  بيروت 

اإلأجزاء: ٩. 

بالقراآن:  الــقــراآن  ايضاح  في  البيان  اأضـــواء   .5

محمد اإلمين الشنقيطي )ت١3٩3هـ( ، اعتنى 

دار   ،١ العاليلي، ط  الــديــن  الشيخ صــالح  بــه 

احياء التراث العربي، بيروت ١٩٩6م٠  

6. اإعراب القراآن الكريم وبيانه لالأستاذ محيي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفظ اإلأهل في التعبير القراآني )دراسة دإللية سياقية( 

بن  دار  الناشر:  ـــ(  الــدرويــش )ت١3٩٢هــ الدين 

الطبعة   - - دمشق  والتوزيع  والنشر  للطباعة  كثير 

العاشرة: ٢٠٠٩م. 

عراب المحيط من تفسير البحر المحيط  ٧. اإلإ

المحيط(  )البحر  القراآن مستالًّ من  اإعــراب  »هو 

إلأبي حيان الغرناطي )ت ٧٤5 هـ( ، المؤلف: 

د. ياسين جاسم المحيميد

اإلأئمة  اأخــبــار  لــدرر  الجامعة  اإلنـــوار  8. بحار 

اإلأطهار: محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، 

بيروت، ط٢، ١٤٠3هـ -١٩83م. 

بن  محمد  الــديــن  اأثــيــر   ، المحيط  البحر   .٩

ـــ(،  يــوســف بــن حــيــان اإلأنــدلــســي ) ت ٧٤5هــ

تــحــقــيــق الــدكــتــور عــبــد الـــــرزاق الــمــهــدي، دار 

١٤٢3هـ- بيروت، ط١،  العربي،  التراث  اإحياء 

٢٠٠3م. 

١٠. تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد 

الَزبيدي  الُحسيني  محمد  بــن  مرتضى  محمد 

)ت١٢٠5هـــ( اعتنى به ووضع حواشيه الدكتور 

واإلأستاذ كريم سيد  اإبراهيم،  المنعم خليل  عبد 

العلمية  الكتب  دار  الــنــاشــر:  مــحــمــود.   محمد 

-بيروت لبنان- الطبعة الثانية: ٢٠١٢م. 

١١.  تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن 

عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩8٤٠.

التنـزيل،  معالم  المسمى  البغوي  تفسير   .١٢ 

ــود الـــبـــغـــوي  ــعـ ــسـ اأبـــــــو مـــحـــمـــد الـــحـــســـيـــن بــــن مـ

)ت5١6هـ(، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، ١٤٢5هـ ـ ٢٠٠٤م٠ 

الدين  جالل  الميسر،  الجاللين  تفسير   .١3

 الــمــحــلــي، الــجــالل الــســيــوطــي) ت 86٤ هـــ(؛

ط١، ٢٠٠3. 

١٤. تفسير حدائق الروح والريحان في روابي 

اإلأرمي  له  ال� اإلأمين بن عبد  القراآن، محمد  علوم 

الــعــلــوي الـــهـــرري الــشــافــعــي، الــمــحــقــق: هــاشــم 

النشر:  ســنــة  مــهــدي،  بــن حسين  عــلــي  محمد 

 .١٤٢١ - ٢٠٠١

١5. تفسير الشعراوي لمحمد متولي الشعراوي 

ــار الــيــوم،  ــبـ )ت١٤١8هـــــــــ( الــنــاشــر: مــطــابــع اأخـ

١٩٩٧م. 

تاأويل  عن  البيان  جامع  الطبرّي-  تفسير   .١6

)المتوفَّى:  الطبري  جرير  بن  القراآن، محمد  اآي 

ــه بــن  لــ ــ� ــ  3١٠هــــــــــ(، تــحــقــيــق: الـــدكـــتـــور عـــبـــد ال

الطبعة اإلأولى، ١٤٢٢هـ  التركّي،  عبد المحسن 

والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  دار  ٢٠٠١م،   -

عالن، عدد اإلأجزاء: ٢6 مجلّد )٢٤ مجلّد  واإلإ

ومجلّدان فهارس(. 

كثير،  ابن  تفسير  العظيم-  القراآن  تفسير   .١٧

دار  الناشر:  بن محمد سالمة،  تحقيق: سامي 

الثانية، ١٤٢٠هـــ -  طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة 

١٩٩٩م، عدد اإلأجزاء: 8. 

القمي  اإبراهيم  بن  القمي، علي  تفسير   .١8

 )ت 3٢٩هــــــــ(، تــصــحــيــح وتــعــلــيــق وتــقــديــم : 

الــســيــد طــيــب الــمــوســوي الـــجـــزائـــري، الــطــبــعــة: 

الثالثة ١٤٠٤. 

مام  لالإ الغيب  مفاتيح  اأو  الكبير  التفسير   .١٩
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين َكاطع عبد الحسن 

فــخــر الــديــن مــحــمــد بــن عــمــر بــن الــحــســيــن بن 

حسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي 

 )ت6٠٤هـــــــــ( الـــنـــاشـــر: دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة - 

بيروت، ط3 - ٢٠٠٩م. 

الــكــتــاب، بن  الــلــبــاب فــي عــلــوم  ٢٠. تفسير 

تحقيق:  ـــ(،  )88٠هــ الحنبلي  الدمشقي  عــادل 

والشيخ علي  الموجود  اأحمد عبد  عــادل  الشيخ 

العلمية،  الــكــتــب  دار  ط٢،  مـــعـــوض،  مــحــمــد 

بيروت، ٢٠١١. 

مصطفى  بــن  إلأحــمــد  الــمــراغــي  تفسير   .٢١

المراغي )ت١3٧١هـــ( الناشر: مطبعة مصطفى 

اإلأولــى:  الطبعة  مصر-   - واأوإلده  الحلبي  البابي 

١٩٤6م

المظهري،  المؤلف:  المظهري  التفسير   .٢٢

التونسي  نبي  غــالم  المحقق:  لــه  الــ� ثــنــاء  محمد 

الطبعة:  الباكستان   - الــرشــديــة  مكتبة  الــنــاشــر: 

١٤١٢ هـ. 

الجليل  الــقــراآن  )تفسير  النسفي  تفسير   .٢3

ــاأويــل(،  ــت ال الــتــنــزيــل وحــقــائــق  بــمــدارك  المسمى 

لــه بــن احــمــد بن  ــ� النسفي )ابـــو الــبــركــات عــبــد ال

محمد ت ٧١٠ هـ( بيروت، ١٩٧8

الشيخ  الــمــؤلــف:  الــثــقــلــيــن  ــور  نـ تفسير   .٢٤ 

عبد علي بن جمعه العروسي الحويزي، مؤسسة 

اسماعيليان قم، تاريخ النشر: ١٤١٢. 

محمد  الــطــبــاطــبــائــي،  الــمــيــزان،  تفسير   .٢5

مــنــشــورات جماعة  حــســيــن )ت: ١٤٠٢هـــــــ(، 

المقدسة،  قــم  العلمية،  الــحــوزة  فــي  المدرسين 

عدد اإلأجزاء: ٢٠. 

٢6. التفسير الوسيط للقراآن الكريم المؤلف: 

مصر  نهضة  دار  الناشر:  طنطاوي  سيد  محمد 

الــقــاهــرة   - الــفــجــالــة  والــتــوزيــع،  والــنــشــر  للطباعة 

الطبعة: اإلأولى.

٢٧. التعبير القراآني، الدكتور فاضل السامرائي، 

مصورات مكتبة الصادق. 

عميم  مــحــمــد  الــفــقــهــيــة،  ــعــريــفــات  ــت ال  .٢8

حسان المجددي البركتي.  اإلإ

٢٩. َثالثة ُشعراء مقلونـ  جمع وتحقيق ودراسة 

د. َشريف راغب َعالونه. 

الــقــرطــبــي  ــراآن،  ــ ــقـ ــ الـ ــام  الـــجـــامـــع إلأحــــكــ  .3٠

)ت6٧١هـ( دار التراث العربي، بيروت، ١٩65.

اإلشموني  شــرح  على  الــصــبــان  حاشية   .3١

على الفية ابن مالك، الصبان )اأحمد بن محمد 

بن علي ت ١٢٠6هـ( دار احياء الكتب العربية، 

عيسى البابي الحلبي. 

ــعـــرب،  الـ ــان  لـــسـ ولــــب  اإلدب  خـــزانـــة   .3٢

البغدادي )١٠٩3هـــ( مطبعة علي بك جودت، 

مصر، ١٢٩٩. 

33. دراســـــة فـــي الــنــظــم الـــقـــراآنـــي فـــي ســـورة 

اإلحزاب، حسن عثمان يوسف عدوان، تحقيق 

مــحــســن ســمــيــح الـــخـــالـــدي، جــامــعــة الــنــجــاح 

الوطنية، ٢٠٠3. 

3٤. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، 

السمين الحلبي )احمد بن يوسف ت ٧56 هـ( 

العلم  دار  الخراط، ط١،  محمد  احمد  تحقيق 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفظ اإلأهل في التعبير القراآني )دراسة دإللية سياقية( 

دمشق، ١٩86

له العظمى  35. دروس في علم اإلأصول إلأية ال�

باقر الصدر )ت١٩8٠م(  السيد محمد  الشهيد 

التخصصية  والــدراســات  اإلأبــحــاث  مركز  الناشر: 

للشهيد الصدر، الطبعة الثانية: ١٤٢٤هـ. 

عــــراب لــدى الــنــحــاة الــقــدمــاء،   36. دإللـــة اإلإ

د. بتول قاسم ناصر، الناشر وزارة الثقافة العراقية 

ط ١٩٩٩. 

وَشــرح:  ــ جمع وتحقيق  العرجّي  ديــوان   .3٧ 

د. سجيع الجبيلي ــ دار صادر:بيروت

38.   ديــوان جميل بن معمر)8٢هـ(، جمع 

للطباعة  مــصــر  نـــصـــار،دار  حسين  د.  وتــحــقــيــق 

 .١٩٧٩

العظيم  الــقــراآن  تفسير  في  المعاني  روح   .3٩

ــديــن مــحــمــود بن   والــســبــع الــمــثــانــي ، شــهــاب ال

له الحسيني اإلألوسي )المتوفى: ١٢٧٠هـ(  عبد ال�

ــنــاشــر:  ــــاري عــطــيــة ال ــب ــ  الــمــحــقــق: عــلــي عــبــد ال

اإلأولـــى،  الطبعة:  بــيــروت   - العلمية  الكتب  دار 

١٤١5 هـ عدد اإلأجزاء: ١6. 

٤٠.  شرح التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل 

له ابن  ال� المقاصد لجمال الدين محمد بن عبد 

تحقيق:  )ت6٧٢هــــ(  اإلأندلسي  الطائي  مالك 

السيد،  فتحي  وطــارق  القادر عطا،  محمد عبد 

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة 

اإلأولى: ٢٠٠١م. 

٤١. شذرات من فلسفة تاريخ الحسين )عليه 

السالم(، السيد محمد محمد صادق الصدر، 

الناشر هيئة تراث السيد الشهيد، ٢٠١٢. 

٤٢. شــعــر الـــحـــارث بــن خــالــد الــمــخــُزوِمــي ـ 

تحقيق: د.  يحيى الجبوري. 

الــســيــد كمال  مــحــاضــرات   ، الــعــصــمــة   .٤3

الــقــاضــي ، مؤسسة  بــقــلــم مــحــمــد  الــحــيــدري ، 

الهدى للطباعة والنشر. 

اأحــمــد  بــن  الخليل  الــفــراهــيــدي  الــعــيــن    .٤٤

)١٧5هـ( ، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي ، 

و الدكتور اإبراهيم السامرائي ، دار مكتبة الهالل. 

٤5. غرائب القراآن ورغائب الفرقان المؤلف: 

نــظــام الـــديـــن الــحــســن بـــن مــحــمــد الــنــيــســابــوري 

ــمــتــوفــى: 85٠هــــــ( الــمــحــقــق: الــشــيــخ زكــريــا  )ال

بيروت   - العلميه  الكتب  دار  الــنــاشــر:  عميرات 

الطبعة: اإلأولى - ١٤١6 هـ

٤6. فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب 

)حاشية الطيبي على الكشاف( ١٢/٤53. 

الناشر:  الــقــراآن لسيد قطب،  ٤٧. في ِظــالل 

دار الشروق، الطبعة الثانية والثالثون: ٢٠٠3م. 

٤8. كتاب سيبويه، اأبو بشر عمرو بن عثمان 

بن قنبر، ١8٠هـــ ت عبد السالم محمد هارون 

مكتبة الخانجي، القاهرة. 

٤٩. الــكــشــاف عــن حــقــائــق الــتــنــزيــل وعــيــون 

لــه محمود  ــ� ــاأويــل، جـــار ال ــت ــوه ال اإلأقـــاويـــل فــي وجـ

المعرفة،  دار  الــزمــخــشــري ت538هـــــ،  عمر   بــن 

بيروت، لبنان. 

الـــقـــراآن ،  الــكــشــف والــبــيــان عــن تفسير   .5٠

مام  اإلإ تحقيق:  )المتوفى: ٤٢٧هـــ(  اإسحاق  اأبو 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين َكاطع عبد الحسن 

اإلأستاذ  اأبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق: 

 نــظــيــر الـــســـاعـــدي الـــنـــاشـــر: دار اإحـــيـــاء الـــتـــراث 

ــروت - لـــبـــنـــان الـــطـــبـــعـــة: اإلأولــــــى ــ ــي ــ ــربــــي، ب ــعــ ــ  ال

١٤٢٢، هـ - ٢٠٠٢ م عدد اإلأجزاء: ١٠

)تفسير  التنزيل  معاني  في  التاأويل  لباب   .5١

الــــخــــازن( لـــعـــالء الـــديـــن عــلــي بـــن مــحــمــد بن 

طبعه وصححه:  البغدادي )ت٧٢5هـــ(   اإبراهيم 

ــــن، ط١  ــي ــاهــ ــالم مـــحـــمـــد عـــلـــي شــ ــ ــسـ ــ  عـــبـــد الـ

اإلأولى: ٢٠٠٤م. 

5٢. لسان العرب إلبن منظور )ت ٧١١ هـ(، 

اأحمد  ومحمد،  الكبير،  علي  له  ال� عبد  تحقيق: 

له، وهاشم محمد الشاذلي، دار صادر،  حسب ال�

بيروت.  ط3، ١٩٩٤. 

الحميد  عبد  تعريب   ، فندريس  اللغة،   .53

ــنــاشــر مكتبة  الــدواخــلــي ومــحــمــد الــقــصــاص ،ال

اإلنجلو المصرية. 

اأبــو  ــراآن:  ــقـ الـ تفسير  فــي  الــبــيــان  مجمع   .5٤

 علي الفضل بن الحسن الطبرسي )ت5٤8هـ(، 

دار العلوم ، بيروت، ط١ ٢٠٠5م. 

المجيد،  ــراآن  ــقـ الـ ــراب  ــ اإعـ فــي  الــمــجــيــد   .55

 ، محمد ت٧٤٢هـــــ(  بــن  )ابــراهــيــم  السفاقسي 

رســالــة دكــتــوراه، عبد الـــرزاق عباس اإلأحــبــابــي، 

كلية اإلآداب، بغداد، ١٤١8هـ،١٩٩8م٠

56. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 

عبد الحق ابن عطية ت5٤١هـــ، تحقيق احمد 

ــلـــى لــلــشــؤون  ــادق الـــمـــالح، الــمــجــلــس اإلعـ ــ صـ

اإلسالمية القاهرة ١٩٧٤م٠

5٧. مختار الصحاح، اأبو بكر الرازي ت666هـ، 

دار الكتاب العربي، بيروت،١٩6٧م.

الــســامــرائــي،  فــاضــل  د٠  الــنــحــو:  معاني   .58

بيت الحكمة، بغداد ١٩8٧م٠

للعالمة  ــقــراآن  ال األــفــاظ  مــفــردات  5٩. معجم 

القاسم  اأبـــو  المفضل  بــن  محمد  بــن  الحسين 

ـــ(  ــ الــمــعــروف بــالــراغــب اإلأصــفــهــانــي )ت٤٠3هـ

تــحــقــيــق: يـــوســـف الـــشـــيـــخ مــحــمــد الــبــقــاعــي. 

والــتــوزيــع،  والــنــشــر  للطباعة  الــفــكــر  دار   الــنــاشــر: 

الطبعة اإلأولى: ٢٠٠6م. 

ابراهيم   ، اإلدبية  المصطلحات  معجم   .6٠

 فــتــحــي ٢٠١٠ مــطــبــعــة الــتــعــاضــديــة الــعــالــمــيــة - 

تونس ١٩86.  

6١.   مغني اللبيب عن كتب اإلأعاريب، إلبن 

هشام اإلأنصاري المصري )ت٧6١هـ( تحقيق: 

 مــحــمــد مــحــيــي الــديــن عــبــد الــحــمــيــد، الــنــاشــر: 

دار الصادق، الطبعة الثانية: ١38٧هـ. 

6٢. مــعــجــم مــقــايــيــس الـــلّـــغـــة إلبــــن فــــارس.  

تحقيق: عبد السالم محمد هارون ، دار الفكر. 

تحليلة  دراســة  القراآني  التعبير  اســرار  من   .63

لسورة اإلأحــزاب ، د محمد اأبو موسى ، مكتبة 

وهبة ط٢،١٩٩6. 

6٤.  نظم الــدرر في تناسب اإلآيــات والسور 

بن  الرباط  بن حسن  عمر  بن  اإبراهيم  المؤلف: 

885هـــ(  )المتوفى:  البقاعي  بكر  اأبــي  بن  علي 

الــقــاهــرة عدد  ســالمــي،  اإلإ الكتاب  دار  الــنــاشــر: 

اإلأجزاء: ٢٢ . 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لفظ اإلأهل في التعبير القراآني )دراسة دإللية سياقية( 

ــيــان في  ــب ــة عــلــى ال ــدالـ 65. نــكــت الـــقـــراآن الـ

الكرجي  علي  محمد  واإلأحــكــام،  العلوم  اأنـــواع 

القصاب، الناشر: دار ابن القيم - دار ابن عفان، 

سنة النشر: ١٤٢٤ - ٢٠٠3 . 

الــقــراآنــي.    التفسير  فــي  الــســيــاق  وظــائــف   .66

عقيد خالد عزاوي ، دار العصماء،٢٠١5. 

البحوث والمجالت:

التعبير  فــي  وتطبيقاته  وانــمــاطــه  6٧.الــســيــاق 

القراآني  م. د. خليل خلف بشير العامري  مجلة 

المجلد  التربوية،  والعلوم  اإلآداب  في  القادسية 

)٩( العدد )٢( ٢٠١٠. 

68. من بالغة الخطاب الموجه الى اأمهات 

فـــي ســـورة  اآداب  مـــن  بــمــا عــلــيــهــن  ــيــن  ــمــؤمــن ال

اللغة  اإلأحــزاب، د. الجوهرة بنت بخيت، كلية 

العربية  جامعة اإلمام محمد بن سعود.

6٩. الفتوى )١3٠٤(:

www.m-a-arabia.com/site/23087.html.

* * *


