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 الخالصة 

غوية وغيرىا . وبيذا عرض البحث لمجاؿ ميـ ميعد عمـ الداللة عممًا ذا مكانو بارزة في حقؿ الدراسات ال       
تعدد االحتماالت الداللية لممفردة  في السيما وأنا ابحثو  ،ومدلوالتيا  ـز بيف لكممةمف مجاالت العمـ وىو التال

وقع اختياري عمى ىذا الموضوع لما في ىذيف الّمفظيف )اآلؿ واألىؿ( في القراف مف المعاني الجميمة  ،القرآنية 
ييا مف كنوز وأسرار ودرر والفوائد الجمة. وقد حرصت طيمة الوقت عمى دراسة اآليات القرآنية لبياف ما ف

يحاءات ودالالت .  ومعاني وا 
وقد تمثؿ منيجي في البحث. باستقصاء اآليات التي تخص الموضوع وتوزيعيا عمى وفؽ ما ترمي إليو      

مف غاية ، ثـ أعمد إلى تحميؿ ذلؾ حسب الخطوات العممية مف األلفاظ التي تحتاج إلى بياف في المغة 
  وه والنظائر واالشتراؾ والفروؽ المغوية .العربية والغريب والوج

 يتجمى أف بيف )اآلؿ( و)االىؿ( تقاربًا وتعانقًا دالليًا ولكف االستعماؿ القرآني لّوف في االستعماؿ بينيما     
مف العالقات االجتماعية والمنطقية وغيرىما بيف العناصر المغوية . كما أثبُت  أساسليقوـ ىذا التعانؽ عمى 

إلى الجماد واأللفاظ  أضيؼ ألنو عالقة اشتماؿ وخاصة بيف اآلؿ واألىؿ فمفظ األىؿ أشمؿ مف اآلؿأف ىناؾ 
  .( اظ األساسية وىي اآلؿ واألىؿ مف غيرىا ) إؿّ فلميزنا األ أنناالمعنوية كالتقوى وغيرىا . كما 
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 المقدمة : 

يكافئ مزيده ، والصالة والسالـ عمى الحمد هلل رب العالميف ، حمدًا يوافي نعمو ، ويدفع عنا نقمو و  
الصادؽ األميف الذي بعثو اهلل رحمة لمعالميف بمساف عربي مبيف. وعمى الو وصحبو الذيف نشروا دعوتو ، 

 بفصاحة المساف وقوة الحجة وحسف البياف . وبعد : 
يقبؿ العمماء ت و ضخمة مف اإلشارات والمفتات واإليحاءات والمعاني والدالال اً فاف لمقراف الكريـ كنوز  

متناوليف فيو الموضوعات ،عمييـ مف تمؾ المعاني والدالالتتمعوف بما يفتح اهلل عمى ىذا الكتاب ويس
الحساسة التي تماشي العصر ، وتواكب المجتمع وتناسب تطور الحياة بطرؽ سيمة قويمة وأساليب مترابطة 

إلفياـ . ذات ألفاظ رقيقة ، وتعابير رشيقة ، َيسيؿ مستقيمة ، ليس فييا تعقيد وال إبياـ وال تباعد عف مستوى ا
بالتوضيح  ف ويغني عف المقصودآقّرب فيـ القر ما يناسب الحاؿ ويُ بعمى المساف لفظيا ويروؽ لألسماع نظميا 

 والبياف بما يناسب الزماف والمكاف .
البحوث والدراسات.  فؽ فيو األوقات ونكتب حولوـ ىو أنفس ما نوجو لو النظرات وننف الكريآواف القر  

ف ثروة ىائمة في المعاني التي جاء بيا ولـ يكف لمعرب معرفة بيا آألنو أكسب المغة العربية التي ىي لغة القر 
في حياتيـ الجاىمية وقد عّبر عف ىذه المعاني باأللفاظ المتداولة بينيـ. لذا حّمميـ مف المعاني ما لـ تكف 

ت مف معناىا إلى معنى آخر ذي صمة بالمعنى األصؿ بإضافة محتممة مف قبؿ وذلؾ بنقؿ بعض الكمما
ف الكريـ في آجديدة إلى بعض آخر مف الكممات مع بقاء المعنى األصمي . وىذا مف خصوصيات القر  يمعان

استعماؿ األلفاظ فقد اختصر كثيرًا مف األلفاظ باستعماالت خاصة بو مما يدؿ عمى القصد الواضح في 
يذا يؤكد ابف سينا في كتابو ) النجاة في الحكمة ( باف )) المفظ الذي ال يمنع مفيومو أف التعبير والبياف ، وب

وىنا تتميز المفردة القرآنية  (ٔ) يشترؾ في معناه كثيروف فاف ُمنع مف ذلؾ شئ فيو غير نفس مفيومو ((
 تساع منقطع النظير في داللتيا .باال
مف ىذه االلتفاتات واإليحاءات والدالالت إذ أف المفردة في القراف  كاف لممفردة والمفظة القرآنية حظٌ وقد      

)) األصؿ في كؿ لغة مف المغات  أكسبت المغة العربية ثروة ىائمة مف المعاني بعكس غيرىا مف المغات الف 
نزؿ بيا ولكف المغة العربية التي كرميا اهلل سبحانو وتعالى، فا (ٕ) أف يوضع فييا المفظ الواحد لمعنى واحد ((
بالمرونة واالتساع ، وأبدت صالحيتيا لمتغيير والتطور ، وذلؾ  تكتابو المعجز ليكوف ىدى لمعالميف ، تميز 

لثراء ألفاظيا وخصوبة معانييا حتى غدت أجمؿ لغة عمى وجو األرض وال عجب في ىذا فيي لغة الوحي 
 المعاني لًمفظ واحد.والتنزيؿ. وىذه المزايا أدت إلى تعدد األلفاظ لمعنى واحد وتعدد 
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كبر بكثير مف أف أتكمـ عنيا وأعطييا حقيا ميما أطمت الحديث في ىذا البحث. أف الكريـ آوألفاظ القر     
عبارة عف مصطمحات دينية بعضيا  ورد في األحاديث  القرآفنظرًا لما تمتمكو مف جماؿ وتألؽ ) فألفاظ 

وال أود  (ٖ)الديف وكميا مما ُيحتاج إلى الشرح والبياف ( لسنة الفقياء مف رجاؿأالشريفة وبعضيا يتردد عمى 
إطالة الحديث ىنا عف موضوع المفردة القرآنية وخصائصيا وما تتميز بو عف المفردات التي اعتدناىا خارج 
النص القرآني. الف الكالـ عف ىذه الخصائص سيتضح بجالء واضح خالؿ البحث. حسبي أف أذكر ىنا ميزة 

 دراسة داللية القراف الكريـالؿ بحثي الموسوـ ) اآلؿ واألىؿ في المنطمؽ ليذه الدراسة ، مف خمثؿ ياعتمادىا 
  . ) 
مقدمة تطرقت فييا إلى أىمية المفردة القرآنية وتعدد معانييا مف خالؿ وضعيا  عمىوقد تـ تقسيـ البحث     

الح ، وبعد التعريؼ قسمت البحث في المغة واالصط (األىؿ)و (اآلؿ)داخؿ السياؽ القرآني. مف ثـ عرفت 
فيو عف اآلؿ واألىؿ وداللتيما في المشترؾ المفظي . أما القسـ الثاني :  ت. األوؿ منو : تحدث قسميف عمى

ّؿ ( بتشديد الالـ وكسر اليمزة. وبيف ) اآلؿ واألىؿ (  –فقد تضمف الفروؽ المغوية بيف ) اؿ  اخيرًا توصمت و وا 
 مف خالؿ دراستي ليذا الموضوع . بطتيا إلى بعض النتائج التي استن

 : اآلل واألهل في المغة واالصطالح   
 : اآلل في المغة واالصطالح -ٔ  

منيا : ما أشرؼ مف البعير ، واآلؿ السراب،وىو  –لكممة اآلؿ في المغة معاف كثيرة ذكرىا عمماء المغة       
ي آؿ ، ألنو يرتفع كما ترفع عيداف الخيمة ، أيضا : عيداف الخيمة وأعمدتيا ، والذي يرفع في الصحار 

ويطمؽ اآلؿ عمى أىؿ الرجؿ بممحظ التشبيو. فكما أف الخيمة معتمدة عمى  (ٗ) والشخص آؿ ، ألنو كذلؾ
عيدانيا وأعمدتيا لرفعيا وتثبيتيا ، ورفع الخيمة وتثبيتيا يرجع إلى األعمدة ، فكذلؾ آؿ الرجؿ : ألنيـ معتمده 

ذ إليو مآليـ   .  (٘) والييـ مآلو، وا 
(( بمعنى الرجوع. تحركت ؿَ وَ وأصؿ ىذه الكممة عند عمماء العربية مختمؼ فيو ، فذىب قوـ إلى أنيا ))أَ        

الرجوع أطمقت عمى قرابة الرجؿ وعشيرتو،وكذلؾ عمى  وبمعنىالواو وانفتح ما قبميا فقمبت ألفًا مثؿ )قاؿ( 
أصؿ )اؿ( ىو )أىؿ( أبدؿ مف الياء ىمزة ساكنة ثـ  ؿ. وقي(ٙ) ع الييـأتباعو وأنصاره ألنيـ يرجعوف إليو ويرج

أبدلت اليمزة ألفًا لسكونيا وانفتاح ما قبميا كراىة اجتماع اليمزتيف ، بدليؿ عودة الياء في التصغير فيقاؿ 
 . (ٚ) والتصغير يرّد األشياء إلى أصوليا ))اىيؿ

نرّجح أف )آؿ( أصمو )أوؿ( فقد  متعددةممو المفظة مف معاف بعد ىذا البياف لتمؾ االختالفات ما تح        
. وىذا دليؿ يؤكد أف )آؿ( ليس أصميا )أىؿ(  (ٛ)عف العرب تصغير )آؿ( )أويؿ( حكى الكسائي ذلؾ لسماعو 

وعمى ىذا ال يمكف الجـز باف )أىيؿ( تصغير )آؿ( ويؤكد ما ذىبنا إليو أننا نتممس فرقًا في الداللة بيف داللة 
( و )األىؿ( فأىؿ أعـ مف آؿ يقاؿ : أىؿ اهلل ، وأىؿ الخياط ، كما يقاؿ : أىؿ البصرة، وأىؿ زمف كذا. )آؿ



 اآلل واألهل في القرآن الكريم 

 دراسة داللية

 80 

فاألىؿ يضاؼ إلى الكؿ ، أما )اآلؿ( فقد اختصت باإلضافة إلى إعالـ الناطقيف مف دوف النكرات ، واألزمنة 
و آؿ الزماف. كما غمبت إضافتو إلى ما فيو واألمكنة ، فيقاؿ: آؿ فالف . وال يقاؿ : آؿ الرجؿ أو آؿ البصرة أ

الشرؼ والرفعة ، فيقاؿ آؿ اهلل ، وآؿ السمطاف وال يقاؿ : آؿ االسكاؼ وآؿ الخياط وبيذا يكوف لفظ )اآلؿ( 
يا اف شاء اهلل بالتفصيؿ الحقًا في مبحث الفروؽ عن. وىذه الفروؽ سوؼ نتكمـ  (ٜ) األسماءيضاؼ إلى 

      وبياف داللتيا . المغوية بيف تمؾ المفردات
بأنو خاصة  وآخروفالبركات النسفي  وأبوو يأما ) آؿ ( اصطالحًا : فقد عرفو الفخر الرازي وابف عط     

 (ٔٔ) الثقفي ةومنو قولو أراك (ٓٔ) وأتباعوالرجؿ مف جية قرابة أو صحبة وليذا يقاؿ آؿ الرجؿ : قرابتو وشيعتو 
: 

 َجنَُّه               َعِمٌي وَعَباٌَّس وآُل َأبي َبكرِ َفال َتبِك َمْيتًا بعَد َمْيٍت أ

 -:األهل في المغة واالصطالح  -ٕ  
  -لفظ ) األىؿ ( في أصؿ الوضع المغوي قد يدؿ عمى عدة معاٍف منيا :  
وقيؿ مكاف مأىوؿ : أي فيو  ،آنست بِو  إذايقاؿ : أىمت بالرجؿ  ،إف األصؿ في مادة ) أىؿ ( األنس    

ومف ،عكس الوحش المستأنس واألىالي ،وكؿ شيء مف الدواب وغيرىا إذا ألؼ مكانًا فيو أىؿ وأىمي  ،أىمو 
يقوؿ  ، (ٕٔ) أخّص الناس بوِ  وألنياألنسو بيا  ،فأىؿ الرجؿ زوجو  ،ىذا المعنى : أطمؽ األىؿ عمى الزوجة 

يقاؿ أىمؾ الّمُو في الجّنة اييااًل : أي  ،ص الناس بو ػػُو وأخػػؿ : زوجْ ػػػالرج أىؿالخميؿ بف احمد الفراىيدي : 
 . (ٖٔ)زوجؾ . والتأىؿ ىو التزوج 

ياىـ سكف واحدوقد خرج ) األىؿ ( عف دائرة الزو      أو ديف يقوؿ الراغب االصفياني :  جة إلى مف يجمعو وا 
ياىـالرجؿ مف يجمعو  أىؿ مف البيت  فأىؿمف صناعة وبيت وبمد يجري مجراىا  نسب أو ديف أو ما وا 

ياىـالرجؿ لمف يجمعو  أىؿيجمعيـ مسكف واحد ثـ تجَّوز بو فقيؿ :    . (ٗٔ) نسب واحد وا 
ياىـفي داللتو المغوية فأطمؽ أىؿ الرجؿ عمى مف يجمعو  األىؿثـ توسع لفظ      الرجؿ  فأىؿ نسب واحد وا 

ياىـمعنى القرابة والنسب إلى مف يجمعو  األىؿعشيرتو وذوو قرباه . ثـ تجاوز  فأىؿ كؿ  يف واحد أو بمدد وا 
ويقاؿ آىمتو ليذا األمر تأىياًل . ومف قاؿ :  ، (٘ٔ) تصؼ بوإنبي أمتو وأىؿ البمد مف استوطنو وأىؿ العمـ مف 

جمع الجمع وجاءت الياء في  ،: عمى آىموف وأىالت واالىالي  األىؿوآمرُتُو وآَكْمُتُو ويجمع  ،وىمتُو بو 
 .  (ٙٔ) االىالي مف الواو في االىموف
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( مطمقًا النبي ) أسرة( قاؿ الراغب االصفياني )) ُتُعرؼ في ويطمؽ أىؿ البيت عمى أسرة النبي ) -    
 اْلَبْيتِ  َأْىؿَ  الرِّْجَس  َعنُكـُ  ِلُيْذِىبَ  المَّوُ  ُيِريدُ  ِإنََّما لقولو تعالى  –النبي  أسرةفيـ   -البيت  أىؿإذا قيؿ : 
 .  (ٚٔ) ( ٖٖاألحزاب آية   َتْطِييراً  َوُيَطيَِّرُكـْ 

يقاؿ فالف أىؿ لكذا أي خميؽ بو . كما يقاؿ مرحبًا واىاًل : أي أتيَت ُرْحبًا  ووقد يطمؽ عمى ما يتصؼ ب -  
 . (ٛٔ) أي : سعًة . واتيت أىاًل فاستأنس وال تستوحش

ينظر إلييا حسب  كالً ذكرىا العمماء عديدة عاريؼ بتفي االصطالح . فقد عرفت ىذه المفظة  األىؿأما  -  
فيي  ،مف موارد استعماليا  ومعناىا ( أىؿ( ويمكف تحديد مفيوـ كممة )  األىؿوجيتو وبذلؾ تنوعت داللة ) 

لـ تخرج كثيرًا عف المعاني المغوية المذكورة في المعجمات فقد جاءت دالة عمى جماعة أىؿ بيت الرجؿ 
 . (ٜٔ) بيتو وقرابتو (( أىؿالرجؿ :  ؿأىوقرابتو يقوؿ ابف عاشور في التحرير والتنوير )) 

ف المراد إممتو يقوؿ الفخر الرازي )  وأىؿالممة . واألىؿ لكؿ نبي أمتو  وأىؿ: األمة  األىؿوقيؿ         
مف حيث لزمو في جميعيـ ما يمـز المرء في  ،فيو كؿ أمتو  يمزمو أف يؤدي إليو الشرع فيدخؿ( مف األىؿبػ)

واف  ،( خاّصتو مف عترتو وعشيرتو وقومو أىموطبائي أف المراد بػ)ارى السيد الطبوي ، (ٕٓ) أىمو خاصة ((
 . (ٕٔ) ىو قوؿ بال دليؿ تو( أمتو ومم األىؿالمراد بػ)

وذلؾ لورود ( بمعنى أمة . ىو القوؿ األوؿ  األىؿوالذي أراه مف خالؿ اختالؼ القوليف في كممة )     
اَلةِ  َأْىَموُ  َيْأُمرُ  َوَكافَ  لى المعنى في القرآف الكريـ في قولو تعا َكاةِ  ِبالصَّ  ، (ٕٕ)  َمْرِضّياً  َربِّوِ  ِعندَ  َوَكافَ  َوالزَّ

( كاف يأمر أمتو وقومو ) إسماعيؿسيدنا ( في ىذه اآلية قومو وأمتو . الف  أىمويقوؿ ابف عطية ) 
سماعيؿ ،ت المالية بالصالة التي ىي أشرؼ العبادات البدنية والزكاة التي ىي أفضؿ العبادا  و( ىو أب) وا 

 ، (ٖٕ) بواٍد غير ذي زرع أبوهوىو الذي اسكنو  إسماعيؿالعرب اليوـ وذلؾ أف اليمنية والمضرية ترجع إلى ولد 
 .ال دليؿ عمى ذلؾ  وبأن ائيبطايرد عمى قوؿ السيد الطب وىذا القوؿ يؤيد الرأي األوؿ وفي الوقت نفسو

البيت  أىؿالالت التي وردت في كممة ) أىؿ ( بأف أىؿ يطمؽ عمى الزوجة : كذلؾ مف المعاني والد       
ولذلؾ  ،بالنسب إال عمى سبيؿ المجاز األقاربوليس  ،البيت سكانو الذيف يجمعيـ ذلؾ البيت  وأىؿالزوجة 

الرجؿ زوجتو بدليؿ المغة واالصطالح  فأىؿ ،عضو فيو  ؿكانت الزوجة مف ) أىؿ بيت الرجؿ ( بؿ ىي أو 
: الدليؿ المغوي يقوؿ الراغب االصفياني أىؿ  أوالً القرآني والعرؼ والعقؿ وال دليؿ آخر مع ىذه األربعة : 

 أىالجؾ فييا وجعؿ لؾ فييا ؾ اهلل في الجّنة : أي زوّ اىمّ الرجؿ : امرأتو .... وتأىؿ إذا تزوج ومنو قيؿ : 
ياىـ يجمعؾ    . (ٕٗ)وا 

   وكنى عف المرأة بالبيت  امرأتوبيت الرجؿ  ) االفريقي في المساف وذىب إلى ذلؾ المعنى ابف منظور     
 :  وقاؿ
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 تُ يْ تَ أما  كَ مِ هَ أ ولوال ُحب               تُ يْ بَ  بالعمياءِ  تُ يْ ال يا بَ أ

العرب تكنّي عف المرأة بالبيت قالو االصمعي .... يقاؿ بات رجؿ ببيت  ،أراد بالعمياء بيت ابف االعرابي    
 إليوما يحتاجوف  إليويقاؿ بنى فالف عمى امرأتو بيتًا إذا ُأعرس بيا وادخميا بيتا مضروبًا . وقد نقؿ تزوج و  إذ

 .  (ٕ٘) مف آلة وفرش وغيره (

يأْىؿ ويأىؿ أىاًل وأىواًل وتأىؿ تزوج وأىؿ فالف امرأة يأىؿ اذا تزوجيا فيي  الرجؿُ  ىؿأَ وقاؿ أيضا )    
:  ثانياً  .  (ٕٙ) فييا وأدخمكيا (الدعاء أىمؾ اهلل في الجنة اييااًل أي زوجؾ  والتأىؿ التزوج وفي باب: مأىولو 

وىذه اآلية حكاية  ، (ٕٚ)  ِبَأْىِموِ  َوَسارَ  اأْلََجؿَ  ُموَسى َقَضى َفَممَّا الدليؿ االصطالحي القرآني قولو تعالى 
 توقال . (ٕٛ) ير زوجتو (( لزوجتو يقوؿ عبد اليادي الحسني) لـ يكف معو ساعتيا غلخطاب موسى )

وىي أوؿ ،فقصدت أميا،(ٜٕ)  َناِصُحوفَ  َلوُ  َوُىـْ  َلُكـْ  َيْكُفُموَنوُ  َبْيتٍ  َأْىؿِ  َعَمى َأُدلُُّكـْ  َىؿْ أخت موسى لفرعوف 
ألف كفالة الرضيع تتوجو أوؿ ما تتوجو إلى المرضع وىي ىنا في ىذه اآلية أـ  ،المقصوديف بيذا المفظ 

( وامرأتو وىناؾ عدة آيات عف لوط ) ، (ٖٓ)  َتْحَزفَ  واََل  َعْيُنَيا َتَقرَّ  َكيْ  ُأمِّوِ  ِإَلى َفَرَدْدَناهُ موسى لذلؾ قاؿ 
 تدخميا تحت مسمى ) األىؿ ( في كؿ المواضع التي ورد فييا إنجاؤىـ وااّل لما استثناىا منيـ قاؿ تعالى 

وغير ذلؾ مف اآليات التي كانت كميا تستثني امرأة لوط  ،( ٖٔ)   اْلَغاِبِريفَ  ِمفَ  َنتْ َكا اْمَرَأَتوُ  ِإالَّ  َوَأْىَموُ  َفَأنَجْيَناهُ 
( مف )ال يعتبر ىذا االستثناء ( األىؿ) وىذا االستثناء دليؿ واضح عمى دخوؿ الزوجة في لفظ  األىؿ وا 

( ال  أىمومرة يذكر فييا ) )لوط(في كؿ  امرأةعمى استثناء  اإلصرارىذا  إفحاشا هلل عبثا ال معنى لو وال شؾ 
 لفظ ) األىؿ ( مجردًا ِمْف الزوجة . ييـ القرآف الكريـ يستطيعوف َفِيـَ داعي لو لو كاف العرب الذيف نزؿ عم

: الدليؿ العرفي : إف إطالؽ لفظ  ثالثاً  واآليات في القرآف في ىذا المعنى كثيرة نكتفي بما ذكرنا .      
 –بيف الناس جاء في كتاب العصمة ) يقوؿ الرجؿ مثال  مر متعارؼ عميو)األىؿ( والمراد منو الزوجة أ

بؿ حتى في استعماالتنا اليومية لمغة   (ٕٖ) يقصد زوجتو والناس تفيـ ذلؾ وتعرفو ( –)جاءْت معي أىمي( 
عندما يقوؿ لؾ شخص ما : اشتريت ىذا الثوب الىمي ليمبسونو في العيد . أو سأشتري ىذا الثوب ألىؿ بيتي 

بؿ ستجـز بأنو  ،فمف يخطر ببالؾ انو يشتريو ألختو وال ألمو وال البنتو وال ألبيو وال البنو  ،ليمبسونو في العيد 
ذا قابمت صاحبؾ ومعو إمرأة في السيارة  وسألتو مف التي معؾ فقاؿ لؾ معي أىمي  مثال سيشتريو لزوجتو وا 

 أىؿعف فالزوجة تنفرد لوحدىا بمفظ ) األىؿ (  ،وجتو فمف تشؾ بأنيا ابنتو وال أختو وال أمو بؿ ستجـز أنيا ز 
 ،بأٍب وأـٍ  كؿ رجؿ إنما يبدأ بيتو بزوجتو وكؿ عائمة تبدأ إف: الدليؿ العقمي :  رابعاً البيت وليس ذلؾ لغيرىا . 

وىنا يصح إطالؽ لفظ ) األىؿ ( عمى الزوجة حتى قيؿ مجيء  ،ىي الزوجة أي زوجتو  ،أو رجؿ وامرأة 



 المايع

 83 

وحتى لو لـ يكف عند الرجؿ أب أو أـ  أو أخوة ) فالزوجة أوؿ شخص في البيت يطمؽ عميو اسـ )  ، األوالد
( فيي ليست أىمو فحسب أو ربة البيتالبيت ولذلؾ قيؿ لمزوجة ) أىؿ( فيي أوؿ أىؿ بيت الرجؿ أو  األىؿ

نما ىي ربة ىذا البيت (  . (ٖٖ) مف أىؿ بيتو وا 
والمرسميف بؿ  األنبياء( وزوجو حواء إلى بقية ؿ ومف أىؿ بيتو مف آدـ )الرج أىؿىي :  إذف فالزوجة     

 . رجاؿ الدنيا أزواجيـ مف أىؿ بيوتيـ إلى كؿ
ممو مف معاٍف لغوية بميغة يذه المصطمحات والعنوانات وما تحوالذي يبدو لي بعد البياف والتوضيح ل     

ضافية اكتسبتيا إإنما ىي داللة  ،تيا التي ذكرت إف كممة ) أىؿ ( في معظـ دالال ،ومقاصد شرعية سامية 
كما يبدو أّف  ،الكممة عف طريؽ دخوليا في عالقات سياقية مع مفردات أخرى في تركيبات مختمفة ومتنوعة 

 العرفي الذي تكتسبو المفردة ويبدو واضحًا عند إطالقيا تدؿ عمى القرابة والزوجة واالبف وغيرىا .التبادر 
ليؾ التقسيم   يف المذكوريف في المقدمة :وا 
 :  واالهل ( –أوال / المشترك المفظي ) لآلل     
فقد نص سيبويو عمى أف مف كالـ  ،القدماء السابقوف مف عمماء المغة إلى حقيقة المشترؾ المفظي  أشار      

ؾ معنييف أو أكثر يعني اشترا ،مشيرُا إلى المشترؾ المفظي  (ٖٗ) المعنييف ( واختالؼالعرب ) اتفاؽ المفظيف 
 في لفظ واحد . 

وقد عرفو ابف فارس بأنو تسمية ) األشياء الكثيرة باالسـ الواحد نحو عيف الماء وعيف الماؿ وعيف       
نى وىذا المع ،وعيف الجاسوس الذي يتجسس عمى الناس وعيف الشمس وعيف الميزاف وغيرىا  (ٖ٘) السحاب (

رفوا المشترؾ المفظي : بأنو المفظ الذي تعدد معناه في اصطالح ع ماال يختمؼ عف تعريؼ االصوليف عند
تعرؼ مف خالؿ السياؽ أو الجممة . ذكر الدكتور محمد  األشياء. وىذه  (ٖٙ) واحد . كالعيف لمينبوع والذىب

لعيف حماسة في كتابو ) النحو والداللة ( أف ) في العربية إذا قاؿ ىذه الجممة مثال ) رايُت ماء العيف ( فاف ا
الف ما يعرؼ بالمشترؾ المفظي في الحقيقة ال يكوف  ،قد تشير إلى بئر الماء أو العيف المبصرة لالنساف 

والمتكمـ  ،دخمت في الجممة ليا سياؽ لف تكوف كذلؾ  إذاولكنيا  ،كانت الكممة منعزلة وحدىا  إذاكذلؾ إاّل 
فاف فإنيما تكوناف مختمفتيف أحدىما عف األخرى يعرؼ ..... إنو إذا وجدت جممتاف ليا تركيباف داللياف مختم

) (ٖٚ)  . 
تتحدد داللتيا وتتضح مف وبذلؾ نرى أف المشترؾ المفظي : ىو المفظ الواحد الداؿ عمى معاٍف مختمفة       

سر ويسيؿ عممية التواصؿ ويي ،تماعية ليفي بالدالالت االج ،خالؿ السياؽ وقرائنو . وىو واقع في المغة فعال 
 ية الفيـ واالفياـ ويمبي مطالب الحياة واالحياء . عمم
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ويعدُّ  ،ولعؿ أوؿ مف ألؼ فييا مقاتؿ بف سمماف المغوي المفسر  ،بيذه الظاىرة  ىنا القدامقد اىتـ عمماؤ    
وكتاب  ،لمشترؾ المفظي كتابو ) االشباه والنظائر في القرآف الكريـ ( مف أوائؿ المصنفات في ظاىرة ا

 مو ) االجناس ( ثـ تاله كتاب االجناس مف كالـ العرب واس االصمعي 
بف يحيى بف المبارؾ  وإلبراىيـ ، عبيد القاسـ بف سالـّ  ألبيفي المفظ وأختمؼ في المعنى وما أشتبو        

والمّبرد : كتاب ) ما اتفؽ لفظو وأختمؼ معناه مف القرآف  ،معانيو (  واختمفت ألفاظواليزيدي كتاب ) ما أتفقت 
النواظر في  األعيفولعؿ كتاب ) نزىة  ،واختمفت معانيو (  ألفاظوتفقت الكريـ ( والبف الشجري كتاب ) ما ا

الفرج عبد الرحمف بف  أبوفقد تناوليا مؤلفو  ،عمـ الوجوه والنظائر ( مف أشير الكتب في تناولو ىذه الظاىرة 
وتختمؼ فيما بينيا بعدد الكممات  –ر معانييا وتيتـ ىذه المؤلفات بسرد الكممات وذك ، (ٖٛ) الجوزي بأسياب

 ،كما كاف الخالؼ قائمًا بينيـ حوؿ وجود ىذه الظاىرة أو عدميا  ،أو عدد الدالالت التي تنسبيا إلى الكممة 
 . ( ٜٖ)لـز االشتراؾ األخروّزع كؿ منيـ عمى  فإذا ،متناىية والمعاني غير متناىية  األلفاظ إففقاؿ بعضيـ 

مف الظواىر المغوية التي تقابؿ ظاىرة الترادؼ  ةترؾ المفظي بحسب ىذه المفاىيـ ُيعدُّ ظاىر المش       
يذىبوف إلى انو شيء واقع  األكثريف فاإال  أنكرىاال تنكر واف كاف ىناؾ مف  ةوالفروؽ وغيرىما وىي ظاىر 

القرآف الكريـ مف  وألفاظعارىـ المغة العربية والقرآنية مف خالؿ كالـ العرب واش أساليبوذلؾ لما روي لنا في 
 الشؾ .  إليياال يتطرؽ كثيرة  أمثمة

( ووضعيا  واألىؿ ، اآلؿمنيا )  األلفاظلذلؾ نجد أفَّ القرآف تأنؽ في أسموبو العاـ والخاص في تخير        
قة ستخدـ كؿ لفظة في موضعيا بدامف فروؽ دقيقة في داللتيا ) ف األلفاظفي موضعيا المناسب لما بيف 

 .  (ٓٗ) وال يسدُّ مكانيا أي كممة أخرى ( ....فائقة 
 واآلف مع القرآف الكريـ في ىذه الدالالت :

 
  :الكريم اآلل وداللته في القرآن -ٔ  
عشرة مرة  ثالثفرعوف (  آؿوعشريف مرة منيا ذكر )  أربعاً قد جاءت كممة ) اآلؿ ( في القرآف الكريـ      

معاٍف بحسب ما يقتضيو السياؽ وبذلؾ تكوف الكممة الواحدة ذكرت في مواضع  وقد وردت في القرآف في عدة
ومف تمؾ المعاني التي جاءت بيا  ،مف القرآف عمى لفظ واحد وحركة واحدة أريد بكؿ مكاف معنى غير اآلخر 

 عمى وجوه .لفظة ) آؿ ( في القرآف 
 َقاُلواْ وذلؾ في قولو تعالى ،ىا الحقيقي نامعفي جاءت دالة عمى جماعة أىؿ بيت الرجؿ الوجو األوؿ :      

وُىـْ  ِإنَّا ُلوطٍ  آؿَ  ِإالَّ  ،مُّْجِرِميفَ  َقْوـٍ  ِإَلى ُأْرِسْمَنا ِإنَّا لوط ( نفسو  آؿ)         قيؿ : المراد بػ ،( ٔٗ)  َأْجَمِعيفَ  َلُمَنجُّ
نما( خاصتو وعشيرتو آؿ لوط. وقيؿ المراد مف ) ف لـ ي وا  كونوا مجرميف . مف حيث كانوا مف استثناىـ منيـ وا 
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 وأىؿوقيؿ ىو  ،لوط اتباُعو الذيف كانوا عمى دينو  آؿوقيؿ : المراد مف  ، (ٕٗ)إلييـ قوـ ) لوط ( وممف بعث 
فقد أخرجت الزوجة مف ) آؿ لوط ( وال خالؼ في  األقواؿوىذا أقرب  ، (ٖٗ) كانت كافرة ألنيابيتو عدا زوجتو 

ف كاف مف ذريتو فقد كاف ابف نوح )فميس مف آؿ النبي ) ، موحد ذلؾ فإف مف ليس بمؤمف وال ( ( وا 
 وألجؿ ، (ٗٗ) َصاِلحٍ  َغْيرُ  َعَمؿٌ  ِإنَّوُ  َأْىِمؾَ  ِمفْ  َلْيَس  ِإنَّوُ مخالفًا لّديف أبيو فما عّده اهلل عز وجؿ ِمْف آلِو بقولو 

ف ك وأىمو( ليب ليس مف آؿ النبي محمٍد ) أباىذا يقاؿ : إف  أف المراد بػ )  أيضاً ومما يؤيد  ،اف قريبا لو وا 
( كاف ىو وآؿ بيتو غير امرأتو كؿ مف امنوا باهلل في لوطا ) إف ) : امرأتولوط ( ىو وأىؿ بيتو عدا  آؿ

مف آمف وبيذا يكوف لوط و  ، (٘ٗ)  اْلُمْسِمِميفَ  مِّفَ  َبْيتٍ  َغْيرَ  ِفيَيا َوَجْدَنا َفَماالقرية كما يقوؿ سبحانو وتعالى 
ىـ كياف واحد سميـ في مجتمع ىذه القرية الفاسدة ومف ىنا كاف الحديث إلى لوط في ىذا  ،بيتو  آؿمعو مف 

 . (ٙٗ)( عو والذيف ىـ أشبو ببعض أعضائو الجسد الذي يّضمو أىؿ الذيف امنوا م
 َوآؿَ  َوُنوحاً  آَدـَ  اْصَطَفى وَ المّ  ِإفَّ  وقد جاء لفظ ) اآلؿ ( دااًل عمى القرابة والذرية كما قاؿ تعالى        

يقوؿ ىاروف بف موسى في كتابو الوجوه والنظائر في القرآف الكريـ  ، (ٚٗ) اْلَعاَلِميَف  َعَمى ِعْمَرافَ  َوآؿَ  ِإْبَراِىيـَ 
سحاؽ إسماعيؿ" يعني  إبراىيـ آؿ) أف "  " واؿ عمراف " يعني موسى وىاروف أختارىـ  – واألسباطويعقوب  وا 
يَّةً  –في اآلية التي تمييا  –ة إلى العالميف في زمانيـ فذلؾ قولو عز وجؿ لمرسال  (ٛٗ) َبْعضٍ  ِمف َبْعُضَيا ُذرِّ

وذىب ابف عطية في تفسيره اف المراد بػ)آؿ ( في اآلية جميع المؤمنيف بقولو )اآلؿ في ىذه اآلية يحتمؿ  ،
عمى  أواهلل اصطفى ىؤالء عمى عالمي زمانيـ  إفير : فالتقد ذريةباآلؿ القرابة وال أرادفإذا قمنا  ،الوجييف 

ف قمنا : أراد باآلؿ  ، إبراىيـ( مف آؿ العالميف عامًا بأف نقدر محمدًا ) فيستقيـ دخوؿ امة محمٍد  اإلتباعوا 
.... وبذلؾ عمت اآلية جميع مؤمني العالـ . فكاف المعنى : إف اهلل اصطفى  إبراىيـعمى ممِة  ألنيافي اآلؿ 

. وىنا يكوف (ٜٗ) ف الكالـ في قصة بعضيـ(ؤمنيف عمى الكافريف . وخّص ىؤالء بالذكر تشريفًا ليـ والالم
 ِفْرَعْوفَ  آؿَ  َأْدِخُموا ف بدينيما ودليؿ ذلؾ قولو تعالى يف المتمسكي( و ) آؿ عمراف ( المؤمن إبراىيـالمراد بػ)آؿ 

وقيؿ المراد في ) آؿ (  ،وعمراف  إبراىيـالموضعيف النفس أي وقيؿ المراد بػ)آؿ ( في  (ٓ٘) اْلَعَذاِب  َأَشدَّ 
وقيؿ المراد باؿ  ، (ٔ٘) (عمييـ السالـمف ولد سميماف بف داود ) إسرائيؿوعمراف ىو رجؿ مف بني  إبراىيـ
يَِّتي َوِمف َقاؿَ  ِإَماماً  ِلمنَّاسِ  َجاِعُمؾَ  ِإنِّي  )عمييـ السالـ( وىـ المراد بقولو تعالى األنبياءمف  األوالد إبراىيـ  ُذرِّ

 .(ٕ٘) الظَّاِلِميفَ  َعْيِدي َيَناؿُ  الَ  َقاؿَ 
( بالطاىريف مف ذريتو مف طريؽ  إبراىيـإذ خص ) آؿ  ،ولمسيد الطباطبائي رأي خالؼ فيو غيره       

تعمؿ ( يدؿ عمى أنو لـ يس إبراىيـ آؿعمراف ( مع )  آؿ( فقاؿ :) إف ذكر ) ( وفييـ النبي )) إسماعيؿ
وقد أخرجوا مف آؿ إبراىيـ . فالمراد بػ )  ،)عمراف ( ىو مف ذرية )إبراىيـ ( وكذا آلو عمى تمؾ السعة . فاف 

 آتَاُىـُ  َما َعَمى النَّاَس  َيْحُسُدوفَ  َأـْ ( بعض ذريتو الطاىريف ال جميعيـ . وقد قاؿ تعالى فيما قاؿ إبراىيـ آؿ
اآلية في مقاـ   ٗ٘النساء /  َعِظيماً  مُّْمكاً  َوآتَْيَناُىـ َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتابَ  ـَ ػيػػِإْبَراىِ  ؿَ آ آتَْيَنا َفَقدْ  َفْضِموِ  ِمف الّموُ 
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ومف ذلؾ يظير  ،يمحؽ بيا مف اآلياتوما  ،وذميـ كما يتضح بالرجوع إلى سياقيا  إسرائيؿعمى بني  اإلنكار
أي ذرية  –ويعقوب وذرية يعقوب وىـ  إسحاؽر اعني غي إسرائيؿ( فيما غير بني  إبراىيـ آؿأف المراد مف ) 

 .  (ٖ٘) إال الطاىريف مف ذريتو مف طريؽ إسماعيؿ وفييـ النبي ( إبراىيـفمـ يبَؽ آلؿ  إسرائيؿبنو  –يعقوب 
فمنيـ مف قاؿ المراد  )وذكر االختالؼ ابو الفخر الرازي بقولو )عمراف ( فقد اختمفوا فيو  آؿ)  وأما      

.  األنبياءمف  وأتباعيماعمراف ( موسى وىاروف  آؿوىاروف ..... فيكوف المراد مف )  عمراف ولد موسى
وكانوا مف نسؿ  ،بف ماثاف والد مريـ وكاف ىو مف َنِسؿ سميماف بف داود  ومنيـ مف قاؿ : بؿ المراد عمراف

سنة وأحتج مف قاؿ بيذا عمييـ السالـ( وقالوا : بيف العمرانييف ألؼ وثمانمائة إبراىيـ )بف  إسحاؽيعقوب بف 
( : أف المذكور عقيب قولو ) وآؿ عمراف عمى العالميف ( ىو عمراف بف أحدهاالقوؿ عمى صحتو بأمور )

( : أف المقصود مف الكالـ أف وثانيها( مف قبؿ األـ . فكاف صرؼ الكالـ إليو أولى )ماثاف جد عيسى )
إنما ظيرت عمى يده إكراما  ،التي ظيرت عمى يديو ( بالخوارؽ النصارى كانوا يحتجوف عمى إليية ) عيسى 

فكاف حمؿ ىذا  ،وذلؾ ألنو تعالى اصطفاه عمى العالميف وخصو بالكرامات العظيمة  ،مف اهلل تعالى إياه بيا 
(  اثالثيو  ) ،الكالـ عمى ) عمراف بف ماثاف ( أولى في ىذا المقاـ مف حممو عمى عمراف والد موسى وىاروف 

 .  (٘٘) ((( ٗ٘)  لِّْمَعاَلِميفَ         آَيةً  َواْبَنَيا َوَجَعْمَناَىا ظ شديد المطابقة لقولو تعالى : اف ىذا المف
واؿ عمراف  إبراىيـالمراد باؿ  إفلغوية بميغة أقوؿ :  ا تحممو مف معافوبعد ىذا البياف لتمؾ األقواؿ وم      

سحاؽ إسماعيؿ( ىو إبراىيـ آؿذريتيما مف جية الرجاؿ يعني ذرية الرجؿ . فيكوف ) واؿ  ،ويعقوب وذريتيـ  وا 
يَّةً  عمراف : يعني موسى وىاروف وذريتيـ بدليؿ قولو تعالى    . (ٙ٘)  َعِميـٌ  َسِميعٌ  َوالّموُ  َبْعضٍ  ِمف َبْعُضَيا ُذرِّ

اآلية  حيث وردت ىذه اآلية بعد ذكر ) آؿ ( مباشرة مما يدؿ داللة واضحة أف المقصود ) بآؿ ( في      
يَّةً ب ) ذرية ( في قولو تعالىجانب آخر ما يعضد ىذا الرأي ىو نصومف  ،التي نحف بصددىا ىو الذرية   ُذرِّ

اف يكوف نصبًا عمى الحاؿ . أي :( والثاني). أنو بدؿ مف آؿ إبراىيـ : (  األولوجياف )  َبْعضٍ  ِمف َبْعُضَيا
 .  (ٚ٘) اصطفاىـ مف حاؿ كوف بعضيـ مف بعض

ْيَناُىـ ُلوطٍ  آؿَ  ِإالَّ  فذلؾ قولو تعالى  ،: آؿ يعني : أىؿ بيت الرجؿ  جه الثانيالو    يعني  (ٛ٘) ِبَسَحرٍ  نَّجَّ
وأىمو واستثنى مف أىمو امرأتو ال ننجييا مف العذاب فكانت مف  وقيؿ : لوطاً  ،لوطًا وأبنتيِو نجيناىـ بسحر 

 اأَلَحاِديثِ  تَْأِويؿِ  ِمف َوُيَعمُِّمؾَ  َربُّؾَ  َيْجتَِبيؾَ  َوَكَذِلؾَ  سؼ ونظير ذلؾ قولو تعالى في سورة يو  ، (ٜ٘) الغابريف
ُـّ  الزمخشري  أقوااًل متعددة : قاؿيعقوب (  آؿفقد ذكر المفسروف بػ) ، (ٓٙ) َيْعُقوَب  آؿِ  َوَعَمى َعَمْيؾَ  ِنْعَمَتوُ  َوُيِت

وقاؿ الطبري المراد  (ٔٙ) مف خصتيا بنسمو فقطيعقوب ( بنسمو وغيرىـ واف كاف  آؿالمراد بػ )  أففي الكشاؼ 
يعقوب ( يعقوب  آؿبػ )        المراد  فّ أ إلى األندلسيحياف  أبووذىب  ،( ٕٙ)يوسؼ  ةأخو يعقوب (  آؿبػ)

 . (ٖٙ) ونسميـ أوالده( يعقوب آؿ)عشر وقيؿ: األحد وأبنائو بامرأتومقاتؿ  ،كما فسرىا  ،نفسو خاصة 
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بػ )  يعقوب ( وبذلؾ يكوف المراد  آؿفي معنى )  ةكميا وارد أنياخالؿ ىذه األقواؿ ي يبدو لي مف ذوال     
خوتو( ونسميـ فيدخؿ بذلؾ يوسؼ يعقوب ( أسرة يعقوب ) آؿ  ونسميـ . وا 
ذْ  دينو . فذلؾ قولو تعالى : آؿ يعني : قوـ الرجؿ وأتباعو وأىؿ  الوجه الثالث    ْيَناُكـ َواِ   ْوفَ ِفْرعَ  آؿِ  مِّفْ  َنجَّ

فعمى الرغـ مف أف كممة ) آؿ ( تستعمؿ في أىؿ بيت الرجؿ إاّل أّف معناىا  ، (ٗٙ) اْلَعَذاِب  ُسَوءَ  َيُسوُموَنُكـْ 
مف ذلؾ فقد وّسع القرآف الكريـ في داللتيا فأطمقيا عمى قـو الرجؿ وأتباعو كما تشير اآلية إلى ذلؾ  أوسع

وفي ما  ،مة المراد منو  قومو واتباعو الذيف ىـ عمى دينو وممتو فمفظ ) آؿ فرعوف ( الذي ورد في اآلية الكري
فرعوف (  آؿرشيد رضا في المنار ) إف ) محمد فرعوف ( وداللتيا في القرآف الكريـ قاؿ :  آؿيختص بذكر ) 

 في موضع واحٍد ال يحتمؿ غيرىـ وفي موضع آخر محّمؿ لغيرىـ ،أطمؽ في القرآف عمى أىؿ بيتو خاصة 

  والثاني : قولو تعالى  ، ٛ/ القصص    َوَحَزناً  َعُدّواً  َلُيـْ  ِلَيُكوفَ  ِفْرَعْوفَ  آؿُ  َفاْلَتَقَطوُ ولو تعالى فاألوؿ ق
وخاصة  أتباعو أو  واطمؽ كثيرا بمعنى ممئو  ٕٛ/ غافر   ِإيَماَنوُ  َيْكُتـُ  ِفْرَعْوفَ  آؿِ  مِّفْ  مُّْؤِمفٌ  َرُجؿٌ  َوَقاؿَ 

وقولو  ، ٙٗ /غافر  اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْوفَ  آؿَ  َأْدِخُمواوقولو  ، ٓ٘/البقرة  ِفْرَعْوفَ  آؿَ  ْقَناَوَأْغرَ  جممتيـ كقولو 
  ْذ ْيَناُكـ َواِ   .  (٘ٙ) (ٔٗ / القمر   النُُّذرُ  ِفْرَعْوفَ  آؿَ  َجاء َوَلَقدْ    وقولو  ٜٗ /البقرة   ِفْرَعْوفَ  آؿِ  مِّفْ  َنجَّ
وُىـْ  ِإنَّا ُلوطٍ  آؿَ  ِإالَّ  ؿ بمعنى : الزوجة أو المرأة خاصة فذلؾ في قولو تعالى : آ الوجه الرابع     َلُمَنجُّ

( وامرأتو يدخميا تحت مسمى ) ىذه اآلية عف لوط ) ، (ٙٙ)  اْلَغاِبِريفَ  َلِمفَ  ِإنََّيا َقدَّْرَنا اْمَرَأَتوُ  ِإالَّ  ،َأْجَمِعيَف 
انجاؤىـ ( وااّل لما استثناىا منيـ وغير ذلؾ مف اآليات التي كانت  ( في كؿ المواضع التي ورد فييا ) آؿ

( وال شؾ أف ىذا االصرار عمى استثناء امرأة لوط في كؿ مرة  األىؿأو  اآلؿمف  )  طكميا تستثني امرأة لو 
أو  آؿـ لفظ ) فييذكر فييا ) أىمو ( ال داعي لو لو كاف العرب الذيف نزؿ عمييـ القرآف الكريـ يستطيعوف 

ف قمت : كاف أىمو مؤمنيف ولوال ذلؾ لما َطَمب ) فامخشري في الكشاؼ ز ال قوؿزوجة يال مف ( مجرداً  األىؿ
وفي ىذا االسـ ليا معيـ  ، األىؿفكيؼ استثنيت الكافرة منيـ . قمت : االستثناء إنما وقع مع  ،ليـ النجاة 

ف لـ تشاركيـ في  لماذا جاءت داللة ) ؟ عنونسأؿ سؤااًل ونجيب  . وىنا (ٚٙ) ( اإليمافشركة بحؽ الزواج وا 
ألنو يريد اهلل  ،( بالتأنيث الغابرات( ولـ يقؿ مف )مع أف المخاطبة كانت أمرأة لوط ) ،الغابريف ( بالتذكير 

فمما ضـ ذكرىا إلى ذكر الرجاؿ وىـ الغالب قيؿ  ،نضمت إلييـ ى انيا كانت ممف بقي مع الرجاؿ واتعال
 بمفظ المذكر . ، كانت مف الغابريف

في ومف ىذه المعاني يتضح أف مفيوـ لفظ ) آؿ (جاء متعدد الدالالت متنوع المعاني وىذا ما أدخمو        
دالالت ومعاني واسعة  أعطتناونحف ُنبحر في كتاب اهلل عز وجؿ فإف كممة ) آؿ (  سيماالمشترؾ المفظي و 

قد ،ر التطور المغوي ظاىرة لغوية حقيقية ال تنكرفي القرآف وبذلؾ يكوف المشترؾ الذي ىو صورة مف صو 
مساىمة فعالة في ثراء المغة العربية لغة القرآف وبذلؾ حّمؿ اآليات القرآنية دالالت وأبعادًا ليا صداىا  أسيـ

ف ذلؾ التماسؾ واالنسجاـ بيف الجمؿ في اآليات  ،وميزاتيا وذلؾ بجمميا المتراصفة والمنسجمة مع السياؽ  وا 
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ات يعود إلى تناسقيا مع المقاـ والموقؼ الذي يالئميا ويشترؾ معيا في تحقيؽ اليدؼ الذي ترمي إليو المبارك
ظيار المعنى الذي تقصده .  ،  وا 
 :  الكريم في القرآن األهل وداللتها -ٕ  
 ( مرة فيٖ٘( مرة في اآليات المكية و ) ٗٚ( مرة وجاء منيا )  ٕٚٔ( في القرآف )  األىؿورد لفظ )   

( مف  األىؿويمكف تحديد مفيوـ كممة )  ،وقد تنوعت داللة ) األىؿ ( في القرآف الكريـ  ،اآليات المدنية 
فقد جاءت دالة عمى  ، (ٛٙ) فيي لـ تخرج كثيرًا عف المعاني المغوية المذكورة في المعجمات ،موارد استعماليا 

ىذه  أسرار( لتكشؼ لنا  األىؿتي تحاكي لفظ ) وىذا سيتضح عند وقوفنا عند اآليات القرآنية ال ،عدة أوجو 
الف القرآف كاف يختار الكممة قاصدًا لفظيا ومعناىا في موقعيا المحدد ومف خالؿ  ،المفظة وتحديد معناىا 

( يدخؿ منو ما ىو مادي وحقيقي وما ىو معنوي وسنقؼ أواًل عند الدالالت  األىؿبحثنا سيتبيف اف لفظ ) 
 ممة ومف ثـ عند الدالالت المعنوية ثانيا . الحقيقية المادية لمك

 (  :  األهلالداللة المادية الحقيقية لمفظ )  -أ  
 : في عدة وجوه(  ـف وغيرىيوالمؤمن واألمةوالقـو والعشيرة  –والقرابة  – واألوالد –وتشمؿ )الزوجة    
 َأف ِإالَّ  ُسَوءاً  ِبَأْىِمؾَ  َأَرادَ  َمفْ  َجَزاء َما َقاَلتْ  الزوجة فذلؾ في قولو تعالى  : األىؿ : بمعنى : الوجه األول   

( وامرأة العزيز فالمراد بػ)اىمؾ ( في ىذه اآلية اآلية تتحدث عف يوسؼ ) ،( ٜٙ) أليـ  َعَذابٌ  َأوْ  ُيْسَجفَ 
الزوجة وىنا زوجة العزيز أي فمما رأت زوجيا قادمًا قالت لتبرئة ساحتيا عنده مف الريبة ولتخويؼ يوسؼ 

وما نافية أي ليس جزاؤُه إال السجف أو عذاب اليـ وىو ضرب  ،سوءًا  بامرأتؾقالت لو ما جزاء مف أراد 
 فبأىمؾ سوءًا فحقو أالعموـ أي كؿ مف أراد  قصدتبالسياط ولـ تصرح بذكر يوسؼ وانو أراد بيا سوءا ألنيا 

ذلؾ في سياؽ الحديث عف موسى نظير  ، (ٓٚ) مف تخويؼ يوسؼما قصدت ف ذلؾ أبمغ فيُيسجف أو يعذب أل
( في قولو تعالى ) ( وزوجتو جاءت لفظة ) األىؿ  َْنارًا  آَنْستُ  ِإنِّي اْمُكُثوا أِلَْىِموِ  َفَقاؿَ  َناراً  َرَأى ِإذ (ٚٔ )

ولكف خرج عمى ظاىر لفظ ) ،شعيب طاب لممرأة وحدىا وىنا زوجتو أبنةقاؿ المفسروف يجوز اف يكوف الخ ،
 . (ٕٚ) فقد يخاطب الواحد بمفظ الجماعة تفخيماً  وأيضاً األىؿ ( يقع عمى الجمع  األىؿ ( فاف )

ياىـمف يجمعو  األصؿالرجؿ في  أىؿألف  ،: األىؿ : يعني الزوجة والذرية  الوجُه الثاني   مسكف واحد  وا 
ياىـثـ تُجوز بو فقيؿ أىؿ بيت الرجؿ لمف يجمعو  ؿ المجاز نسب إاّل عمى سبيبال األقاربنسب وليس  وا 
والشواىد ،بؿ ىي أوؿ عضو فيو ومف بعدىا تأتي الذرية ،ولذلؾ كانت الزوجة مف ) أىؿ ( بيت الرجؿ 

 َفاَل  اتََّقْيُتفَّ  ِإفِ  النَِّساء مِّفَ  َكَأَحدٍ  َلْسُتفَّ  النَِّبيِّ  ِنَساء َيا  تعالى القرآنية في ىذا المعنى كثيرة كما في قولو 
 اْلَجاِىِميَّةِ  تََبرُّجَ  َتَبرَّْجفَ  َواَل  ُبُيوِتُكفَّ  ِفي َوَقْرفَ  ،مَّْعُروفًا  َقْوالً  َوُقْمفَ  َمَرٌض  َقْمِبوِ  ِفي الَِّذي َيْطَمعَ فَ  ِباْلَقْوؿِ  َتْخَضْعفَ 
اَلةَ  َوَأِقْمفَ  اأْلُوَلى َكاةَ  َوآِتيفَ  الصَّ  َوُيَطيَِّرُكـْ  اْلَبْيتِ  َأْىؿَ  الرِّْجَس  َعنُكـُ  ِلُيْذِىبَ  المَّوُ  ُيِريدُ  ِإنََّما َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  َوَأِطْعفَ  الزَّ
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َخِبيراً  َلِطيفاً  َكافَ  المَّوَ  ِإفَّ  َواْلِحْكَمةِ  المَّوِ  آَياتِ  ِمفْ  ُبُيوِتُكفَّ  ِفي ُيْتَمى َما َواْذُكْرفَ  ،َتْطِييرًا 
إف زوجات النبي  ، (ٖٚ)

( )بنص القرآف واف كاف ىناؾ مف يقوؿ خالؼ (  األىؿبال شؾ داخالت في لفظ )  يففانالمؤمنيف  أميات
الف سياؽ اآليات قبميا  ،البيت  أىؿ( أي  األىؿفاف ىذه اآلية تدؿ عمى دخوليف حتمًا في لفظ )  ،ذلؾ 

ونحف في ىذا البحث لسنا  ،وكذلؾ يدخؿ معيف الذرية كما وردت الروايات المروية  ،وبعدىا خطاب ليف 
نما نريد بدراسة ىذه المسألة الخالفية وربم نركز عمى الداللة وتنوعيا ودراسة المعنى مف  أفا تكوف عقائدية وا 
 خالؿ مضموف السياؽ القرآني .

فقد شممت الزوجة واألوالد وغيرىـ ممف تربطيـ رابطة خاصة  ،وقد الحظنا موارد استعماؿ ىذه الكممة  
( فمـ يجعميا  األىؿفي داللة لفظة ) وقد توسع القرآف الكريـ  ،بالبيت مف غير فرؽ بيف األوالد واألزواج 

نما ذىب إلى أبعد مف ذلؾ فقد جاء لفظ )  ( ليشمؿ الزوجة  األىؿتختص َبمْف يجمعيـ بيت وسكف واحد وا 
 .والموالي واألصيار واألحفادوالبنات  واألبناء

ؿ وقد جاء ذلؾ عمى والموالي فيؤالء كميـ مف األى واألحفاد واألوالد: األىؿ يعني : الزوجة  الوجه الثالث  
 ِبَأْىِمُكـْ  َوْأُتوِني َبِصيراً  َيْأتِ  َأِبي َوْجوِ  َعَمى َفَأْلُقوهُ  َىػَذا ِبَقِميِصي اْذَىُبواْ  ( في قولو تعالى لساف يوسؼ )

 حقي البروسوي إسماعيؿالمراد بػ) أىمكـ ( أي نسائكـ وذراريكـ ومواليكـ كما بيف ذلؾ الشيخ  (ٗٚ)  َأْجَمِعيفَ 
 وباألصحاب وباألقاربوبالعبيد واالماء  ، واألوالد باألزواجاألىؿ يفسر  إف)  األذىافتفسيره تنوير في 

. ومف األمثمة أيضًا ما يؤيد  (٘ٚ) وبالمجموع .... وذلؾ عند نزوليـ بمصر كانوا أثنيف وسبعيف رجاًل وامرأة (
وغيرىـ وذلؾ بقولو  وأحفاده( وذريتو ىذه المعاني وتمؾ الدالالت في لفظ ) األىؿ ( ما حكي عف نوح )

     ِإالَّ  َمَعوُ  آَمفَ  َوَما آَمفَ  َوَمفْ  اْلَقْوؿُ  َعَمْيوِ  َسَبؽَ  َمف ِإالَّ  َوَأْىَمؾَ  اْثَنْيفِ  َزْوَجْيفِ  ُكؿ   ِمف ِفيَيا اْحِمؿْ  ُقْمَنا  تعالى
 . (ٙٚ)   َقِميؿٌ 
 َأْمرِ  ِمفْ  َأَتْعَجِبيفَ  َقاُلواْ   ميؿ خاصة . فذلؾ في قولو تعالىالخ إبراىيـ: األىؿ : يعني أوالد  الوجه الرابع     
( في ىذه اآلية بمعنى  األىؿفيكوف لفظ )  ، (ٚٚ) مَِّجيٌد  َحِميدٌ  ِإنَّوُ  اْلَبْيتِ  َأْىؿَ  َعَمْيُكـْ  َوَبَرَكاُتوُ  الّموِ  َرْحَمتُ  الّموِ 
أىؿ( )و      كسر الكاؼ لمجاورتيا الياء يِكـ ( بوحكي عف سيبويو ) عم ، (ٛٚ) (الخميؿ ) إبراىيـ أوالد

المعنى: اوصؿ اهلل        ألنو يقتضي الرحمة والبركة ليـ فيكوف  ،يكوف أشرؼ دعاًء واخبارًا  أويكوف خبرًا 
اإلماـ الزمخشري ذكر  (ٜٚ) وأما الدعاء فيقتضي أمرًا يترجى ولـ يحصؿ بعد ،لكـ رحمتو وبركاتو أىؿ البيت 

مف  األسباطىي النبوة  والبركات :  الرحمة : إف اْلَبْيِت  َأْىؿَ  َعَمْيُكـْ  َوَبَرَكاُتوُ  الّموِ  َرْحَمتُ   تعالىفي قولو 
( وىذه اآلية كالـ مستأنؼ عمؿ بِو إنكار ) إبراىيـوكميـ مف ولد  ،منيـ  األنبياءألف  ، إسرائيؿبني 

. وبيذا بقي الدعاء في  (ٓٛ) ة متكاثرة مف اهلل عميكـوالتعجب ( والرحمة والبرك إياؾالتعجب كأنو قيؿ ) 
 بداللة ىذه اآلية الكريمة . اإلنسافالنيار متواجدًا عمى لساف  وأطراؼالميؿ  آناءقائما  اإلسالميةشريعتنا 
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فكيؼ الصالة عميؾ يا رسوؿ اهلل ؟  ،وكذلؾ لما ثبت في الصحيحيف أنيـ قالوا : قد عممنا السالـ عميؾ    
وبارؾ عمى محمٍد وآؿ  إبراىيـوآؿ  إبراىيـقولوا الميـ صؿ عمى محمٍد وآؿ محمٍد كما صميت عمى  قاؿ :)

 .  (ٔٛ) حميد مجيد ( إنؾ إبراىيـوآؿ  إبراىيـمحمٍد كما باركت عمى 
 َأْىِموِ  فْ مِّ  َحَكماً  َفاْبَعُثواْ  و تعالى : األىؿ : يعني القوـ والعشيرة وذوي القرابة . فذلؾ في قول الوجه الخامس 

قد توسع القرآف في داللة لفظ ) األىؿ ( فمـ يجعميا تختص بمف يجمعيـ بيت  ، (ٕٛ) َأْىِمَيا  مِّفْ  َوَحَكماً 
نما عمـ المفظة فقد جاء لفظ ) األىؿ ( في ىذه اآلية بمعنى القوـ والعشيرة وذوي القرابة . يقوؿ  (ٖٛ) وسكف وا 

) ألف            أف )األىؿ ( ىنا العشيرة أو األقارب  األذىافحقي البروسوي في تنوير  إسماعيؿالشيخ 
نفوس الزوجيف ألف   ،وانصح ليـ وأسكف لنفوسيـ  ،وأطمب لمصالح بينيـ  ،األقارب أعرؼ ببواطف احواليـ 

ف يريدا أي الزوج  ،وتبرز ما في ضمائرىما مف حب احدىما اآلخر وبغضو  ،تسكف الييما   ،الزوجةو   وا 
ويمقي في ،بحسف سعي الحكميف ، واأللفةاهلل بينيما أي يوقع بيف الزوجيف الموافقة  فؽيما يو اصالحًا ل

  . (ٗٛ) ( ابتغاهوفّقو اهلل لما  ،يتحراه  فيمانيتو  أصمحو عمى أف َمْف وفيو تنبي ،وسيما المودة والرأفة نف
اني جاءت تحاكي الحياة االجتماعية وكذلؾ في لفظي ) أىمو ( ) واىميا ( في اآلية الكريمة دالالت ومع     
بينيما . وبذلؾ  اً قاق( ألف ىناؾ نفرة وش أىميماأفردت كؿ واحد عف صاحبو ولـ يقؿ ) حكمًا مف  أنياوذلؾ 

والجماعات  األفرادالظواىر التصاقا بحياة  أكثرفيي مف جية تعّد  ،أعطت المغة ظاىرة اجتماعية ممموسة 
ألف الظواىر االجتماعية ليست  ،ية أخرى تعّد عرضة لمتغيير والتبديؿ وىي مف ج ،وعاداتيـ وتقاليدىـ 

التالية وبذلؾ  األجياؿالتي ينفرد بيا احيانًا وال تشاركو  ودالالتو ألفاظو األجياؿمستقرة وثابتو . فكؿ جيؿ مف 
 يكوف وجيًا مف وجوه تطور الحياة نفسيا . أفيشبو  احتمي اأمر يكوف المشترؾ 

( في ) إسماعيؿوذلؾ في سياؽ الحديث عف  ،الممة  وأىؿ األمة: األىؿ : يعني  ادسالوجه الس    
اَلةِ  َأْىَموُ  َيْأُمرُ  َوَكافَ  ،نَِّبّيًا  َرُسوالً  َوَكافَ  اْلَوْعدِ  َصاِدؽَ  َكافَ  ِإنَّوُ  ِإْسَماِعيؿَ  اْلِكَتابِ  ِفي َواْذُكْر  قولو تعالى   ِبالصَّ

َكاةِ  قاؿ  ،( في ىذه اآلية أىمواختمؼ أىؿ المغة والتفسير في المراد بػ) (٘ٛ) َمْرِضّيًا  بِّوِ رَ  ِعندَ  َوَكافَ  َوالزَّ
 ،وغيرىـ ممف يشمميـ بيت واحد وسكف واحد  واألحفاد واألوالدبيتو وىـ الزوجة  أىؿ( أىموبعضيـ : المراد بػ)

رشادىـأىمو وتيذيبيـ  بإصالح( يبدأ ) إسماعيؿفقد كاف  درجات  أعمىبموغ بيـ إلى الخير والإلى  وا 
إليو أف ُيقبؿ الرجؿ بالتكميؿ عمى نفسو ومف ىو اقرب الناس  األىـالف  ،ليجعميـ قدوة لمف سواىـ  ،الكماؿ 

اَلةِ  َأْىَمؾَ  َوْأُمْر  وقولو  ، (ٚٛ) اأْلَْقَرِبيَف  َعِشيَرَتؾَ  َوَأنِذْر  قاؿ تعالى اكم ، (ٙٛ)  (ٛٛ) َعَمْيَيا  َواْصَطِبْر  ِبالصَّ
 .فانيـ إذا صمحوا صمح الكؿ  ، (ٜٛ) َنارًا  َوَأْىِميُكـْ  َأنُفَسُكـْ  ُقوا وقولو  ،

اَلةِ  َأْىَموُ  َيْأُمرُ  َوَكافَ  ( في قولو  أىموالمراد بػ )  فإلى أ آخروفوذىب      َكاِة  ِبالصَّ  ،ممة  وأىؿأمتو  ، َوالزَّ
)  (أىمووبيذا أشار الزجاج والزمخشري في معنى ) األمـاء آب األنبياءممة الف الف أىؿ لكؿ نبي أمتو وأىؿ 
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وذىب الرازي إلى  ، (ٜٓ) ( أىمييـ إعدادالنبييف في  أمـالف  ،في اآلية أمتو كمّيـ مف القرابة وغيرىـ  أىمو اف
و مف حيث لزمو في  دي إليو الشرع فيدخؿ فيو كؿ أمتويؤ  أف( في اآلية ) مف يمزمو  أىموأّف المراد بػ)

 . (ٜٔ) (خاصة أىمويمـز المرء في  ايعيـ مجم
معو أو َمْف لـ  ةويشمؿ مف لو قراب ، تومم وأىؿ( في اآلية الكريمة جميع أمتو  أىموالمراد بػ) أفيبدو لي و      

الزجاج والزمخشري كما اشرنا إلى ذلؾ . وكذلؾ يؤيد ما  إليوأمتو وىو ما ذىب كؿ نبي  وأىؿ ،يكف لو قرابة 
 وأمتويريد قومو  َأْىَمُو  َيْأُمرُ  َوَكافَ  قولو تعالى  ))قوؿ ابف عطية في المحرر الوجيز ما نصو  إليوذىبُت 

 بقراءة قومو بدؿ أىمو .  (ٕٜ) (( وكاف يأمر قومو  (وفي مصحؼ عبد اهلل بف مسعود) ،ف قالو الحس
( األىؿأتي عندما توسعت داللة )يىذا المعنى   ،: األىؿ : بمعنى : المسمموف والمؤمنوف  الوجه السابع     

ْخَراجُ  اْلَحَراـِ  َواْلَمْسِجدِ  لتتجدد بالمضاؼ إليو وذلؾ في قولو تعالى   ِمفَ  َأْكَبرُ  َواْلِفْتَنةُ  الّموِ  ِعندَ  َأْكَبرُ  ِمْنوُ  َأْىِموِ  َواِ 
أىؿ المسجد وىو )              اآلية ىـ  ( في ىذه أىموالمراد بػ )  إفجاء في تنوير االذىاف  ،( ٖٜ) اْلَقْتِؿ 
منع الناس  إفؿ( مف خالؿ سياؽ اآلية ػػاألىظ )ػاـ لمفػفيكوف داللة المعنى الع ، (ٜٗ) ( ( والمؤمنوفالنبي )

ف صد الكفار عف سبيؿ اهلل بما  مف المسمميف والمؤمنيف عف الكعبة اف يطاؼ بيا اكبر مف الكفر عند اهلل وا 
وصد  ،وكفرىـ بو  ،فصدىـ عف سبيؿ اهلل  ،مميف في دينيـ ويخرجونيـ مف ديارىـ وأمواليـ يفتنوف بِو المس

خراجيـ( عف المسجد الحراـ النبي ) فكؿ ذلؾ مف الجرائـ التي فعميا المشركوف أعظـ جرمًا عند اهلل  ،منو  وا 
الدنيا واآلخرة وىـ خالدوف في في  أعماليـاهلل  أحبطقد  فأولئؾوكذلؾ عند الناس مف القتاؿ في الشير الحراـ 

 اْلَجاِىِميَّةِ  َحِميَّةَ  اْلَحِميَّةَ  ُقُموِبِيـُ  ِفي َكَفُروا الَِّذيفَ  َجَعؿَ  ِإذْ  ونظير ىذا قولو تعالى  ، (ٜ٘)اقًا نار جينـ جزاًء وف
ىنا بيف اهلل  (ٜٙ) َوَأْىَمَيا  ِبَيا َأَحؽَّ  َوَكاُنوا التَّْقَوى ةَ َكِممَ  َوَأْلَزَمُيـْ  اْلُمْؤِمِنيفَ  َوَعَمى َرُسوِلوِ  َعَمى َسِكيَنَتوُ  المَّوُ  َفَأنَزؿَ 

لطائؼ لفظية في ذكر الفخر الرازي وغيره دالالت و  ،حمية المشركيف مف أىؿ مكة وسكينة الرسوؿ والمؤمنيف 
مؽ ولـ )جعؿ(  وقاؿ في حؽ المؤمف ) أنزؿ ( ولـ يقؿ خ ىذه اآلية القرآنية األولى : قاؿ في حؽ الكافر

وأما السكينة  ،وفي العرض الذي ال يبقى  ،يجعؿ سكينتو إشارة إلى اف كانت الحمية مجيولة في الحاؿ 
: قاؿ اهلل تعالى  الثانية ،وىـ المؤمنوف  أىميافكانت كالمحفوظة في خزانة الرحمة معدًة لعباده فانزليا عمى 

 وباإلضافةية ( الف الحمية في نفسيا صفة مذمومة ) حمية الجاىم            بقولو  أضافيا:) الحمية ( ثـ 
وأما  ،يعبر معيا قبح القبائح كمضاؼ إلى الجاىمية  ولمحمية في القبح درجة ال ،إلى الجاىمية تزاد قبحًا 

إلى اهلل فييا مف الحسف ما ال يبقى معو لحسف اعتبار فقاؿ  اإلضافةالسكينة في نفسيا واف كانت حسنة لكف 
: قولو )فانزؿ ( بالفاء ال بالواو إشارة إلى اف ذلؾ  الثالثة ،ولو والمؤمنيف لحسف اإلضافة سكينتو عمى رس

وىي اف  ،وفيو لطيفة  ،ال يفيد ذلؾ  ، وأكرمتو أكرمنيولو قيؿ :  ،لممجازاه  فأكرمتو أكرمنيمثؿ  ،كالمقابمة 
نيـز افاف كاف فيو ضعؼ  ،يًا فالعدو اآلخر إما اف يكوف ضعيفًا أو قو  ،عند اشتداد غضب أحد العدويف 

وبذلؾ تكوف الفاء لمداللة  ،ؿ انقير واف كاف فيو قوة  فيورث غضبو فيو غضبًا وىذا سبب قياـ الفتف والقتاو 
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ويجوز  ،عميو  تعمى إف تعمؽ أنزؿ السكينة يجعميـ الحمية في قموبيـ عمى معنى المقابمة تقوؿ اكرمني فاثني
 . (ٜٚ) زيد وخرج زيد ما تقوؿ:جاءنيميف مف غير مقابمة كاف يكوف فع

السكينة إلى نفسو وىو اهلل تعالى  بإضافةوىنا يزاد المؤمف خيرًا بعد حصوؿ مقابمة شيء بشيء         
ضافة أظيار حميتيـ الجاىمية  ألجؿالمشركيف والكفار قد تفننوا  أفوبيذا يبدو لي  ،الحمية إلى الجاىمية  وا 
نبوتو ورفضوا ما عميو  أنكرواقد  ألنيـفض حتى كتابة ) محمد رسوؿ اهلل ( عف البيت ور أىؿ االيماف بصد 

فيـ بنعرتيـ  ،المسمموف مف التسمية واف ىذه الحمية قد دفعت بالكفار إلى اف يخالفوا كؿ عقيدة وعرؼ 
 لمقيتو .الجاىمية ا     تيـ يوىـ ال يعرفوف غير عصب ،الحراـ  األشيروحرمة  ،الجاىمية انتيكوا حرمة البيت 

الكتاب ( في القرآف الكريـ  أىؿ)  إضافةوذلؾ بورود  واإلنجيؿالتوراة  قرّاء: األىؿ : يعني الوجه الثامن     
الكتاب في القرآف إحدى وثالثيف مرة بأساليب متنوعة ومواضيع  أىؿوقد ورد ذكر  ،عمى الييود والنصارى 

يضاؼ إلى ) الكتاب ( يطمؽ غالبًا عمى قراء التوراة ( عندما  األىؿمتفرقة لكؿ بحسب موضعو فيكوف لفظ ) 
وىـ الييود والنصارى وقد يخاطب بو احدىما عمى وجو الخصوص والغالب يقصد بيا الييود  واإلنجيؿ

 ةٍ َكَممَ  ِإَلى َتَعاَلْواْ  اْلِكَتابِ  َأْىؿَ  َيا ُقؿْ  النزوؿ والسياؽ القرآني كما في قولو تعالى  أسبابوالنصارى ويعضد ىذا 
وىـ  واإلنجيؿالتوراة ( ىنا قرّاء  أىؿيعني بػ) ،( ٜٛ) َشْيئًا  ِبوِ  ُنْشِرؾَ  َوالَ  الّموَ  ِإالَّ  َنْعُبدَ  َأالَّ  َوَبْيَنُكـْ  َبْيَنَنا َسَواء

إلى الكممة السواء  واإلنجيؿالكتاب مف الييود والنصارى قراء التوراة  أىؿالييود والنصارى وبذلؾ دعت اآلية 
اهلل إذ ال مبدؿ  أحكاـالذكر وىو القرآف أو  أوالكممة يراد منيا كممة التوحيد  أكانتعنيا القرآف سواء  التي عّبر
يؼ عمى اختالؼ ناهلل عز وجؿ التي شرعيا أو القضية التي مف اجميا أرسؿ اهلل الرسؿ وىو الديف الح ألحكاـ

اف ر مف النصارى خاصة وقيؿ نصارى نج نجيؿاإل( ىـ قراء  أىؿوقيؿ المراد بػ)  ، (ٜٜ) أىؿ التفسير والمغة
 . (ٓٓٔ) ( يعني ييود المدينة أىؿكما قيؿ أف ) 

( اف اآلية في الفريقيف مف قراء التوراة  األىؿفي معنى )  األقواؿوالذي يبدو لي مف خالؿ ىذه       
كما جعؿ  ،د جعموا عزيرًا الييو  –ليًا غير اهلل االف كؿ واحٍد منيـ قد ألو  ،وىـ الييود والنصارى  واإلنجيؿ

واتخذوا أحبارىـ ورىبانيـ وقساوستيـ مف دوف اهلل يحمموف ليـ ما حرمو اهلل  –النصارى عيسى بف مريـ 
 ويحرموف عمييـ ما أحمو اهلل . 

 َيُيـْ َيْأتِ  َأف اْلُقَرى َأْىؿُ  َأَفَأِمفَ  لى ( يعني ساكني القرى . وذلؾ في قولو تعا األىؿ: )  الوجه التاسع      
 َوُىـْ  ُضًحى َبْأُسَنا َيْأِتَيُيـْ  َأف اْلُقَرى َأْىؿُ  َأِمفَ  َأوَ  وقولو تعالى في اآلية التي تمييا  َنآِئُموَف  َوُىـْ  َبَياتاً  َبْأُسَنا

غربائيا      القرية ساكنوىا عكس  فأىؿ( في اآليتيف يراد منو سكاف القرى  األىؿفمفظ )  ، (ٔٓٔ) َيْمَعُبوَف 
وىنا نقؼ وقفة تأمؿ في داللة مناسبة اآليتيف وتكرارىما واختالفيما في الفاصمة في تحذير اهلل تعالى  ، (ٕٓٔ)

كما  َنآِئُموَف  َوُىـْ  َبَياتاً  َبْأُسَنا َيْأِتَيُيـْ  َأف اْلُقَرى َأْىؿُ  َأَفَأِمفَ  ولو سكاف القرى مف العذاب بياتًا وىـ نائموف بق



 المايع

 93 

 ُضًحى َبْأُسَنا َيْأِتَيُيـْ  َأف اْلُقَرى َأْىؿُ  َأِمفَ  َأوَ   قت الضحى وىـ في غفمة يمعبوف فقاؿحذرىـ أف يأتي عذابو و 
 .  َيْمَعُبوَف  َوُىـْ 
حرؼ عطؼ  اْلُقَرى  َأْىؿُ  َأِمفَ  َأوَ  وقولو  اْلُقَرى  َأْىؿُ  َأَفَأِمفَ  الزمخشري قولو تعالى  اإلماـذكر        

ـَ عطؼ  ،فاف قمت ما المعطوؼ عميو  ، اراإلنكدخمت عميو ىمزة  بالفاء والثانية بالواو ؟ قمت  األوؿول
فيكوف في اآليتيف مبالغة في التوبيخ والتشديد ولذلؾ كرر  ، (ٖٓٔ)  َبْغَتًة ... َفَأَخْذَناُىـالمعطوؼ عميو قولو 
) أو أمف  ... و  أفأَمْف .. اآلية ( السعود في تفسيره إرشاد العقؿ السميـ في قولو )  أبواآلية ولمثؿ ىذا ذىب 

اف يأتييـ  القرى أىؿْف مولذلؾ لـ يقؿ أفأ ،لممبالغة والتشديد  ، إنكاربعد  إنكاراآلية (  بقولو ) الجممة جاءت 
فيكوف تكرار الجممة لمتوبيخ أو اإلنذار ومثؿ ىذا يسمى  (ٗٓٔ)بأسنا بياتًا وىـ نائموف أو ضحى وىـ يمعبوف (

غة إطنابًا . والمقصود أنو تعالى خوفيـ بنزوؿ ذلؾ العذاب عمييـ في الوقت الذي يكونوف فيو البال أىؿعند 
الوقت الذي يغمب عمى المرء التشاغؿ  ألنو ،وحاؿ الضحى بالنيار  ،في غاية الغفمة وىو حاؿ النوـ بالميؿ 

المعب والميو ويحتمؿ خوضيـ في وقولو ) وىـ يمعبوف ( يحتمؿ داللة التشاغؿ بأمور الدنيا في  ،بالمذات فيو 
 ولـ يختمؼ المعنى األسموبعجاز قرآني حيث يتنوع إال يضر وال ينفع وىذا الف ذلؾ كالمعب في أنو  ،كفرىـ 

(ٔٓ٘) . 

وأرباب األمالؾ . وىناؾ آيات كثيرة تشير إلى ىذا  األمواؿ أصحاب( يعني  األىؿ: )  الوجه العاشر       
 (ٙٓٔ) َأْىِمَيا  ِإَلى اأَلَماَناتِ  ؤدُّواْ ػتُ  َأف َيْأُمُرُكـْ  الّموَ  ِإفَّ  المعنى منيا قولو تعالى 

 األمواؿ أصحابإلى  األماناتواألرباب أي اف تردَّ  األصحابإف لفظ ) األىؿ ( ىنا يكوف بمعنى          
انات بالجمع بحسب وىذا بشكؿ خاص ىناؾ مف ذىب إلى اف األمانة بالمفرد أو األم ، (ٚٓٔ)األمواؿ  وأرباب

ما اإلنسافومعاممة  األمانات أنواعالقراءات تدخؿ في جميع  تكوف مع سائر العباد  فاما اتكوف مع ربو و  فا وا 
 -والبد مف رعاية األمانة في جميع ىذِه األقساـ الثالثة مع أربابيا أما رعاية األمانة مع الرب  ،أو مع نفسو 

وأما القسـ الثاني : وىو رعاية األمانة مع سائر  –ذا بحر ال ساحؿ لو فيي فعؿ المأمورات وترؾ المنييات وى
أما القسـ الثالث  ،باختالؼ دالالتيا ومعناىا  كافة أنواعيابالخمؽ فيدخؿ فيو ردُّ الودائع إلى أصحابيا وأربابيا 

ـَ بسبب الدنيا وأف ال ما ىو نافع واألصمح لو في الّديف والاال يفعؿ افيو  ،مع نفسو  اإلنساف أمانة: وىو   ُيْقِد
 . (ٛٓٔ) عمى ما يضره في اآلخرة ،ب التممؾ تممؾ حؽ اآلخريف الشيوة والغضب وح

إلى أصحابيا وأربابيا وَمْف لو الحؽ في وبيذا يتبيف أف اهلل تعالى أمر أف ترد الودائع واألمانات         
 َأْىِمَيا  ِإَلى اأَلَماَناتِ  ُتؤدُّواْ  َأف َيْأُمُرُكـْ  الّموَ  ِإفَّ  طاعتو ومخافتو وامتثاؿ أمره واجتناب مناىيو بقولو تعالى 

 ف ( لمتفخيـ أي وجوب العناية واالمتثاؿ . اوتأكيده بػ )  ، اإلخباريراد األمر بصيغة 
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 السَّيِّئُ  اْلَمْكرُ  َيِحيؽُ  َواَل   أيضًا عمى أف ) األىؿ ( يراد منو األصحاب واألرباب قولو تعالى األمثمةومف      
) ال       الفخر الرازي في قولو  أبوأي ال يحيؽ أو يحيط المكر إاّل بصاحبو . ذكر  ، (ٜٓٔ)  ِبَأْىِموِ  ِإالَّ 

) أما في قولو ) يحيؽ ( فيي أنيا تنبيء عف )يَحيؽ ( وقولو ) إاّل بأىمو ( دالالت ومعاني متنوعة بقولو 
)      وأما في قولو  )وال يمحؽ( ..... ير ما ليس في قولوالتي ىي فوؽ المحوؽ وفيو مف التحذ اإلحاطة

المسيء فإف أِمَف  كي ال يأَمف ،لسيُء إال بالماكر بأىمو ( ففيو ما ليس في قوؿ القائؿ وال يحيؽ المكر ا
المكر السيء  يكف سيئا فال يكوف أىاًل فيأَمف واما إذا لـ ،ومكره سيء آخر قد يمحقو جزاء عمى سيئو ،أساء
. ومف اآليات عمى أف ) األىؿ (  (ٓٔٔ) (فال ينبيء عف عدـ الحيؽ بغير أىمو وصاحبو ( ،ؽ بأىمو يحي

َأْىَمَيا  ِلُتْغِرؽَ  َأَخَرْقَتَيا َقاؿَ  َخَرَقَيا السَِّفيَنةِ  ِفي َرِكَبا ِإَذا َحتَّى َفانَطَمَقا    بمعنى األصحاب واألرباب قولو تعالى
 (ٔٔٔ)  . 
ضح لنا مف خالؿ اآليات السابقة التي ذكرت آنفًا . كيؼ تمونت كممة ) األىؿ ( باأللواف وبيذا يت         

وذلؾ مف خالؿ الدور الذي يمعبو السياؽ في  ، النادرة المختمفة والمرونقة لتعطي لنا دالالت ووجوىًا متنوعة
 المسرح المغوي في تحديد ىذا الموف . 

 :  مفظ ) األهل (لالداللة المعنوية  -ٕ  
قد تخرج داللة ) األىؿ ( عف دالالتيا الحقيقية وىي الزوجة واألبناء واألحفاد والموالي واألصحاب وقراء       

لتدخؿ في معنى ،أىؿ الكتاب مف الييود والنصارى والعشيرة والذرية واألمة وغيرىا كما أشرنا إلى ذلؾ سابقاً 
( ٕٔٔ)  اْلَمْغِفَرةِ  َوَأْىؿُ  التَّْقَوى َأْىؿُ  ُىوَ  مغفرة قاؿ تعالى فاهلل ىو أىؿ التقوى وأىؿ ال ،وىو المستحؽ  ،معنوي 

يقوؿ مجد الديف محمد الفيروز ابادي ) أف المراد بػ ) األىؿ ( ىنا المستوجب المستحؽ لمشيء وىو اهلل  ،
( خبر اْلَمْغِفَرةِ  َوَأْىؿُ  َوىالتَّقْ  َأْىؿُ يقوؿ ابف عطية ) قولو تعالى ) ، (ٖٔٔ) تعالى ألنو أىؿ لمتقوى وأىؿ لممغفرة (

ألف ُيتقى  ،مو التي ال ُتدفع قون ،وِنعَمو التي ال ُتحصى  ،معناه أف اهلل تعالى أىؿ بصفاتو العمى  ،جـز 
إذا  (ٗٔٔ) تقوه(اوأنو تعالى بفضمو وكرمو أىؿ ألف يغفر لعباده إذا  ،ويحَذَر عصيانُو وَخالُؼ أمره  ،وُيطاع 

( رضي اهلل عنيمافرة واهلل سبحانو أىؿ ليما جميعًا ويؤيد ىذا المعنى ما رواه ابف عباس )فالتقوى تستأىؿ المغ
ُأتقى يقوؿ اهلل : أنا أىؿ أف  )( قاؿ اْلَمْغِفَرةِ  َوَأْىؿُ  التَّْقَوى َأْىؿُ  ُىوَ ( عف قولو تعالى )بقولو : سئؿ رسوؿ اهلل )
 . (٘ٔٔ) ؾ فأنا أىؿ أف َأغفر ما سوى ذلؾ (تقيت ولـ ُيجعؿ معي شريفإذا ا ،فال ُيجعؿ معي شريؾ 

 َوَكاُنوا التَّْقَوى َكِمَمةَ  َوَأْلَزَمُيـْ  لخميؽ والجدير لقولو تعالى ومف معاني ) األىؿ ( المعنوية ىو المختار وا     
لكمـ وقد تستعمؿ تنوير األذىاف أف ) الكممة عند أىؿ العربية مشتقة مف افي جاء  ،( ٙٔٔ) َوَأْىَمَيا  ِبَيا َأَحؽَّ 

كتسميتيـ القصيدة  رتبط بعضو ببعض فصار ككممة واحدةافي المفظة الواحدة ويراد بيا الكالـ الكثير الذي 
:ػاؿ الرضػػق،ومنو يقاؿ كممة الشيادة ،بأسرىا كممة يقاؿ كممة  ،د تطمؽ الكممة مجازًا عمى القصيدة والجممة ػوقيُّ
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والمراد  ،وذلؾ لتأثيرىا في النفوس  بية مشتقة مف الكمـ بمعنى الجرحالعر الشاعر .... إذًا الكممة عند أىؿ 
فإف الحقيقة مف حيث ىي مجردة عف المواصؽ المادية  ،حقيقة التقوى وماىيتيا  ،بكممة التقوى ىنا 

 ( أي : المستأىؿ ليا عند اهلل والمختص بيا والمختاروأىميافاهلل تعالى ألـز المؤمنيف حقيقة ) ،والتشخيصات 
)(ٔٔٚ) . 
وىكذا نرى أف ) األىؿ ( في اآليتيف قد دلت عمى دالالت معنوية في المستوجب المستحؽ لمشيء وىو        

اهلل والمختار والمستأىؿ والخميؽ . وىي دالالت إضافية اكتسبتيا الكممة عف طريؽ دخوليا في عالقات 
 سياقية مع مفردات أخرى في تركيبات مختمفة .

 وق المغوية : الفر  /ثانيًا   
ليس مف السيولة  ،إف إظيار الفروؽ المغوية بيف األلفاظ المتقاربة والمتشابية في الداللة  في ال شؾ      

االجتماعية   واآلثارومراعاة السياؽ  ،إذ يتطمب موازنة دقيقة بيف االستعماالت المغوية والمعجمية  ،بمكاف 
في  ذات التشابو األلفاظية في اختيار تسـ بالدقة المتناىوكانت نظرة العرب القدامى إلى ىذه الفروؽ ت

 الدالالت والتقارب في المعاني .
فيي  ،التي حباىا اهلل تعالى بمزايا تقتصر عنيا لغات العالـ  ،وىي لغة القرآف  ،ف المغة العربية وا        

وليذا وزعت بحسب  ،تساعقابمة لال ،صالحة لمنماء  ،مواكبة لمتطور  ،ثرية المعاني  ،خصبة األلفاظ 
والقطع بعدـ  ،فال يقـو مرادفيا فيما أستعمؿ فيو مقاـ اآلخر فعمى الُمفسر مراعاة االستعماؿ  ،المقامات 

 .  (ٛٔٔ) فرادفإف لمتركيب معنى غير معنى اال ، الترادؼ ما أمكف
بيف ) آؿ واؿَّ ( في القرآف األلفاظ ) اآلؿ واألىؿ ( و الفروؽ الداللية بيف وفي ىذا البحث سأبيف          

الكريـ وال تتضح ىذه الفروؽ إال مف خالؿ وجود ىذه األلفاظ داخؿ سياؽ اآليات القرآنية الكريمة . وسأذكر 
 يا .ىنا بعض ىذه الفروؽ المغوية في اآليات القرآنية مع التوضيح لبياف داللت

 الفرق بين ) اآلل ( و ) األهل ( :  -أ   
عشرة مرة  منيا ذكر آؿ فرعوف ثالث ،وعشريف مرة  الكريـ أربعاً  ) اآلؿ ( في القرآفممة كقد وردت         

أوجو كما بيننا سابقًا مف خالؿ استعراض  اربعةفيي تزيد عف  ،جاءت في دالالت معينة محدودة خاصة 
وعشروف مرة جاء  اً سبعآيات لفظ ) اآلؿ ( في القرآف وبينما وردت كممة ) األىؿ ( في القرآف الكريـ مئة و 

منيا أربع وسبعوف مرة في اآليات المكية وثالث وخمسوف مرة في آيات مدنية وقد تنوعت داللة ) األىؿ ( في 
وبذلؾ  ،القرآف لتخرج مف معناىا الحقيقي الذي وضع ليا لتدخؿ في معاني معنوية جديدة لـ تؤلؼ مف قبؿ 

أّف  –ف ) الفرؽ بيف األىؿ واآلؿ اىالؿ العسكري  يقوؿ أبو ،يكوف لفظ األىؿ أعـ وأشمؿ مف لفظ  اآلؿ 
ومف جية  ،فمف جية النسب قولؾ أىؿ الرجؿ لقرابتو األدنيف  ،األىؿ يكوف مف جية النسب واالختصاص 
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واآلؿ خاصة الرجؿ مف جية القرابة أو الصحبة تقوؿ آؿ  ،وأىؿ العمـ  ،االختصاص قولؾ أىؿ البصرة 
 . (ٜٔٔ) وقالوا آؿ فرعوف أتباعو وكذلؾ آؿ لوط ( ،وؿ آؿ البصرة وآؿ العمـ وال تق ،الرجؿ ألىمو وأصحابو 

 و ) اأِلّل ( :  –الفرق بين ) اآلل (  -ب
وُمنو تفرعت سائر  ،يقاؿ : ألة : إذا طعنو في األلة وىي الحربة  –األصؿ في مادة ) اّؿ ( الحربة       

أو ألف القوـ إذا تحالفوا رفعوا بو  ،إاّل ( لصفائو وظيوره ي العيد ) المعاني فباعتبار المّمعاف والظيور سمّ 
باعتبار االضطراب يعقد الحمؼ ال ألنيا تعقد بيف األقارب ما  ،ثـ استعير لمقرابة  ،أصواتيـ وشيروه 

ويقاؿ ألت فرائصو إذا لمعت في عدُوه وىذا مف باب  ، مشيو ؿ لمفرس ) إاّل ( إذا أسرع فياقواالىتزاز ي
 .  (ٕٓٔ) تقوؿ سمعت أليؿ الماء ،ويقاؿ أيضًا لصوت الماء وجريانو أليؿ  ، اإلسراعفي باب  االستعارة

ومف  ،الحربة اّل ( باعتبار التحديد في إإنما سّموا )  –ف العيد والقرابة والجوار اوقاؿ بعض العمماء       
العيد بينيما )اّؿ( فتأويمو أنيا قد حدّدا في وذلؾ أف ليما حدودًا فإذا قمت في  ،و إذا كانت ُمحدَّدة ػمَػّ أذف مَؤل

ذا قمتو في القرابة فتأويمو القرابة ال  . (ٕٔٔ) اإلنسافية التي تحاد تاذأخذ العيد وا 

 عمى القرابة والعيد والميثاؽ في قولو تعالى اّل ( مرتيف فقط جاءت دالة وفي القرآف الكريـ ورد لفظ ) إ     
ف َكْيؼَ   ِإالِّ  ُمْؤِمفٍ  ِفي َيْرُقُبوفَ  الَ وقولو تعالى في السورة نفسيا  ِذمًَّة  والَ  ِإالِّ  ِفيُكـْ  َيْرُقُبواْ  الَ  ْيُكـْ َعمَ  َيْظَيُروا َواِ 
 . (ٕٕٔ) اْلُمْعَتُدوَف  ُىـُ  َوُأْولَػِئؾَ  ِذمَّةً  َوالَ 
 : (ٖٕٔ) عمى عدة أقواؿ ،فقد اختمؼ المفسروف في داللة ) إّؿ ( كما اختمؼ المغويوف فييا   
  : إؿَّ : أنو العيد كما قاؿ الشاعر :األول      

 لهم               وذو االل والعهد ال يكذبآوأدناهم كاذبًا 
  : (ٕٗٔ) ومثؿ ىذا ما قالو حساف بف ثابت –) اّؿ ( القرابة في ىاتيف اآليتيف  إف:  والثاني    

 ْأِل الّنعامِ من رَ  لعُمرك إن إلَِّك من قريش        كإلِّ لسَّقبِ 
( لمعيد  والثالث     : ) اّؿ ( يعني العيد والحِمؼ والجِوار والميثاؽ يقوؿ ابف عطية ) العرب تقوؿ ) أؿَّ

( : اسـ اهلل والرابع ،وذلؾ ألف القرآف نزؿ بمغة العرب ، (ٕ٘ٔ) والحِمؼ والجوار ونحو ىذه المعاني ( : )إؿِّ
( ىو اسـ اهلل عز وجؿ كالـ  ، (ٕٙٔ) لبريؽمف األليؿ وىو اوأصمو  –تعالى بالعبرانية  أف ىذا المعنى بأف )إؿَّ

اهلل معمومة  أسماء إفوالثاني :  ،مردود مف جانبيف األوؿ : ىو اف تسمي اهلل باسـ لـ ُيسِـّ بِو نفسو وألنو نكرة 
اهلل  أسماءا مف كما سمع يا اهلل يا رحماف يا رحيـ وغيرى –اؿَّ  اوالقرآف ولـ يسمع أحد يقوؿ ي اإلخبارمف 

 . (ٕٚٔ) (الكالـ    وال مف القرآف ىذا  اإلخبارنو لـ يسمع مف أ ) كما حكى صاحب المساف وغيره –الحسنى 
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أف المراد بػ ) إاّل ( في اآليتيف العيد والميثاؽ والقرابة فالمقابمة بيف )اإلّؿ( )  –واهلل أعمـ  –ويبدو           
أو  ،ى أف المشركيف ال يراعوف في أي مؤمف صمة قرابة أو حرمة حمؼ والذمة ( في اآليتيف لمداللة عم

 ،محافظة عمى عيد  وميثاؽ ألف خصومتيـ لإلسالـ ال تمحوىا رابطة مف روابط الّدـ أو المروءة أو الشرؼ 
 .ومضوا إلى أقصى غاية الظمـ والشر والغدر  ،فجاوزوا حدَّ االعتداؿ في االعتداء 

فكالىما استعمؿ في القرآف بداللة معنى  ،إذا ما قارنا بمفظ ) إّؿ ( فإنو أشمؿ وأوسع أما لفظ ) آؿ (       
البيت والذرية والعشيرة وغيرىا مف المعاني التي  أىؿشمؿ فالقرابة إال أف ) اآلؿ ( فيو عالقة وداللة اشتماؿ 

ذكر في القرآف مرتيف  خصيا لفظ ) آؿ ( بخالؼ ) إّؿ ( فإنو ما استعمؿ إال بداللة معينة خاصة وبذلؾ
 كالىما في سورة التوبة كما بينا ذلؾ . 

 خاتمة البحث

مستويات داللية مختمفة مع وجود الفروؽ المتنوعة  ياواألىؿ ( قد أد –) آؿ  تيخالصة لما تقدـ فإف لفظ    
ص الشعرية ما تقؼ النصو  ،. كؿ ىذا جاء في عممية الربط بيف المعاني واأللفاظ في تمؾ النصوص القرآنية 

ليقوـ ىذا الربط عمى أساس مف العالقات االجتماعية  ،والنثرية حائرة عف تقديمو بيذه الدقة والرصانة 
 والمنطقية وغيرىما بيف العناصر المغوية .

واألىؿ ( فكممة ) آؿ ( استعممت في القرآف عمى  –اثبت البحث أف ىناؾ عالقة تقارب داللي بيف ) آؿ   
... أما ) األىؿ ( فقد شمؿ كؿ َمْف لو صمة بالرجؿ والبيت صمة وطيدة مؤكدة مف  إلتباعوااألىؿ والعشيرة 

 نسب أو سبب وغير ذلؾ مف الدالالت المعنوية .
.. تقاربًا وتعانقًا دالليًا ولكف االستعماؿ القرآني لّوف في االستعماؿ بينيما  (االىؿ)و (اآلؿ)يتجمى أف بيف  

البيت وأىؿ  ( في اىؿىؿالأ)ىيـ فييما خصوصية في التعبير بينما استعمؿ فآؿ فرعوف وآؿ لوط وآؿ إبرا
 .)اآلؿ(مف الشمولية ما لـ تكف في  ....الكتاب وأىؿ القرية

ؿِّ ( فكال _كما اثبُت في ىذا البحث أف ىناؾ عالقة اشتماؿ وخاصة بيف ) آؿ     ىما استعمؿ في القرابة وا 
(  شمؿ وأوسع في الداللة كماأ( ولكف )آؿ  .أننا ميزنا األلفاظ األساسية وىي ) آؿ  واألىؿ ( مف غيرىا )إؿِّ
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 المصادر والمراجع

 * القرآف الكريـ . 
ىػ ( تحقيؽ محمد  ٜٔٔلعبد الرحمف بف الكماؿ أبي بكر محمد السيوطي ) ت  –* اإلتقاف في عمـو القرآف   

 ـ . ٜٚٙٔ -ىػٖٚٛٔ –الطبعة األولى  -مصر –القاىرة  –نيمطبعة الحس –أبو الفضؿ إبراىيـ 
ىػ (  ٜٔ٘لإلماـ ابي السعود محمد بف محمد العمادي )ت  –* إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ  

 ـ . ٜٜٗٔ ،ىػ  ٗٔٗٔ –الطبعة الرابعة  –بيروت  –دار إحياء التراث العربي 
 –تحقيؽ عبد العزيز سيد األىؿ –اهلل محمد بف عمي الدامغاني  ألبي عبد –* أصالح الوجوه والنظائر  

 ـ . ٜٓٚٔ –بيروت  –مطبعة دار العمـ 
ىػ ( تحقيؽ زىير غاري زاىد  ٖٖٚالبي جعفر احمد بف محمد بف إسماعيؿ النجاس ) ت  -* أعراب القرآف  
 ـ . ٜٚٚٔ –بغداد  –مطبعة األوقاؼ  –
بغداد  –دار المستنصرية  –خالد لفتو سمماف  ،دراسة داللية   –* ألفاظ الجماعات في القرآف الكريـ  

 . ـٕٙٓٓ
سرار التأويؿ    –راجعو األستاذ عبد العزيز سيد االىؿ  –لمقاضي ناصر الديف البيضاوي  –* أنوار التنزيؿ وا 

  ـ . ٜٗٙٔ –القاىرة  –مطبعة مشيد 
الدربندي ) أطروحة دكتوراه ( مقدمة إلى د. عمي عبد الوىاب  –دراستو موضوعيو  -* األىؿ في القرآف  

 ـ . ٕ٘ٓٓ –بغداد  –كمية العمـو اإلسالمية 
ىػ( مطبعة  ٘ٗٚلمحمد بف يوسؼ بف عمي األندلسي الغرناطي )ت  –* البحر المحيط تفسير أبي حياف  

 ىػ . ٜٖٛٔالطبعة األولى  –دار الفكر 
ىػ ( دار الكتب  ٜٗٚعبد اهلل الزركشي ) ت  لإلماـ بدر الديف محمد بف –* البرىاف في عموـ القرآف  

 ـ . ٜٛٛٔىػ /  ٛٓٗٔ -الطبعة األولى   –لبناف  –بيروت  –العممية 
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)ت  ادي ػػتأليؼ مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز اب –* بصائر ذوي التمييز في لطائؼ الكتاب  العزيز  
 ىػ . ٖ٘ٛٔ –مصر  –القاىرة  –ىػ( تحقيؽ محمد بف عمي النجار  ٚٔٛ

ىػ /  ٖٙٛٔ –بيروت  –دار ليبيا  –ىػ (  ٕ٘ٓٔلمعالمة محمد مرتضى الزبيدي ) ت  –* تاج العروس  
 ـ . ٜٙٙٔ

 ت ( . –دار التنوسية ) د  –تأليؼ محمد الطاىر ابف عاشور   -* تفسير التحرير والتنوير  
ىػ ( ) د  ٖٓٔرير الطبري ) ت * تفسير الطبري المعروؼ بػ ) جامع البياف في تفسير القرآف ( لمحمد بف ج 
 ت ( . –
ىػ ( تحقيؽ السيد احمد الصقر  ٕٙٚألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة ) ت  –* تفسير غريب القرآف  
 ـ .  ٜٛٚٔىػ /  ٜٖٛٔ –لبناف  –دار الكتب العممية  –
ىػ ( دار إحياء التراث  ٗٚٚألبي الفداء اسماعيؿ بف كثير القريشي الدمشقي ) ت  ،* تفسير القرآف الكريـ  

 ـ . ٜٜٙٔلبناف   ،العربي بيروت 
فخر الديف ابف  –لإلماـ محمد الرازي  –المشيور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب  –* تفسير الفخر الرازي  

الطبعة  –البطحاء  –الرياض  –مكتبة الرياض الحديثة  –ىػ (  ٗٓٙ) ت  –العالمة ضياء الديف عمر 
 ـ . ٜ٘ٛٔىػ /  ٘ٓٗٔ –الخامسة 

 ،دار الكتب العممية  ،حاديث ابراىيـ شمس الديف األىػ ( خرج  ٖٗ٘ٔ* تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )  
 ـ .  ٜٜٜٔالطبعة االولى  ،بيروت 

* تفسير النسفي المعروؼ بػ ) مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ ( ألبي البركات عبد اهلل بف احمد بف محمود  
  ـ . ٜٔٙٔىػ /  ٖٔٛٔ –مصر  –ىػ ( منشورات مكتبة محمد عمي صبيح  ٓٔٚالنسفي ) ت 

ىػ ( تحقيؽ الشيخ ٖٚٔٔلمشيخ إسماعيؿ حقي البروسوي ) ت  –* تنوير األذىاف في تفسير روح البياف  
 ـ .ٜٜٓٔىػ /  ٜٓٗٔ –الطبعة األولى  –بغداد  –دار الوطنية  –محمد عمي الصابوني 

الدار  –محمد بف عمي النجار وآخروف  –تحقيؽ  –ر محمد بف احمد األزىري ألبي منصو  –* تيذيب المغة  
 ت ( . –) د  –المصرية لمتأليؼ 

 –ىػ ( منشورات دار الشعب  ٔٚٙألبي عبد اهلل محمد بف احمد القرطبي ) ت  –* الجامع ألحكاـ القرآف  
 ـ .  ٕٜٚٔ –الطبعة الثانية  –مصر  –القاىرة 

 –لبناف  –دار الفكر  –لمشيخ احمد الصاوي المالكي  –ي عمى تفسير الجالليف * حاشية العالمة الصاو  
 ت (  –) د  –بيروت 
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ىػ ( تعميؽ وشرح محمد عبد المنعـ الخفاجي  ٔٚٗلإلماـ عبد القاىر الجرجاني ) ت  –* دالئؿ اإلعجاز   
 ـ .  ٜٜٙٔىػ/  ٜٖٛٔ –الطبعة األولى  –
 ـ . ٕٓٔٓ –مطبعة البصرة  –د. عواطؼ كنوش  –* الداللة السياقية عند المغوييف  
 ـ .  ٜٔٙٔ -ىػ  ٖٔٛٔ –بيروت  –لبناف  –دار صادر  –ديواف حساف بف ثابت االنصاري  * 
* روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني لمعالمة ابي الفضؿ شياب الديف السيد محمود  

 ـ . ٜٛٚٔىػ / ٜٖٛٔ –بيروت  –ىػ ( دار الفكر ٕٓٚٔااللوسي ) ت 
* زاد المسير في عمـ التفسير لإلماـ أبي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي القرشي  

 ىػ  ٖ٘ٛٔ –لمطباعة الطبعة األولى  –ىػ ( مطبعة المكتبة اإلسالمية  ٜٚ٘البغدادي ) ت 
عمؽ عميو حسيف بف فيض اهلل  –لرازي ابو حاتـ بف حمداف ا –* الزينة في الكممات اإلسالمية العربية  

  ـ.ٜٚ٘ٔ –الطبعة الثانية  –القاىرة  –مصر  -مطابع دار الكتاب العربي –الحمداني 
ىػ ( تحقيؽ محمد فؤاد عبد  ٕ٘ٚتأليؼ محمد بف يزيد أبو عبد اهلل القزويني ) ت  –* سنف ابف ماجة  

 ت ( . –) د  –بيروت  -لبناف  –دار الفكر  –الباقي 
ىػ ( تعميؽ محمد محي الديف  ٕ٘ٚتأليؼ سمماف بف أشعث السجستاني االزدي ) ت  –نف ابي داود * س 

 ـ .ٜٛٛٔىػ / ٛٓٗٔ –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –عبد الحميد 
ىػ ( تحقيؽ محمد سعيد  ٛ٘ٗلإلماـ احمد بف الحسيف بف عمي بف موسى البييقي ) ت  –* سنف البييقي  

 ىػ.ٜٓٗٔ-الطبعة األولى  –الرياض  –مكتبة الرشيد  –ب العممية دار الكت –زعموؿ 
ىػ ( تحقيؽ احمد محمد شاكر  ٜٕٚلإلماـ أبي عيسى محمد بف عيسى الترمذي ) ت  –* سنف الترمذي  

 ـ . ٖٜٛٔىػ /  ٖٚ٘ٔ –الطبعة االولى  ،المكتبة اإلسالمية  –وآخروف 
 –ىػ ( تحقيؽ فواز احمد  ٕ٘٘ف بف محمد الدارمي ) ت لإلماـ عبد اهلل بف عبد الرحم –* سنف الدارمي  

 ىػ . ٖٚٓٔ –الطبعة األولى  –بيروت  –دار الكتاب العربي  –وخالد الشيخ 
ىػ ( تحقيؽ مصطفى السويجي مؤسسة مرواف  ٜٖ٘ألحمد بف فارس ) ت  –* الصاحبي في فقو المغة  

 ـ .  ٖٜٙٔىػ /  ٕٖٛٔ –بيروت  –لمطباعة 
 –دار الحضارة العربية  –تقديـ الشيخ عبد اهلل العاليمي  –لمعالمة الجوىري  –غة والعموـ * الصحاح في الم 

 ت (  –بيروت  ) د  -لبناف 
 –ىػ ( مركز الدراسات واإلعالـ دار أشبيميا  ٕٙ٘ألبي عبد اهلل محمد البخاري ) ت  –* صحيح البخاري  

 ـ . ٜٛ٘ٔ –الرياض 
مطبعة مصطفى عمي وأوالده  –ىػ (  ٕٔٙالحجاج القشيري ) ت  ألبي عيسى مسمـ بف –* صحيح مسمـ  
 ت (  –القاىرة ) د  –
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الطبعة  –بغداد  –مطبعة العاني  –عبد الكريـ محمد المدرس  –* صفوة االلي مف مستصفى االماـ الغزالي  
  ـ . ٜٙٛٔىػ /  ٙٓٗٔ –األولى 

 . ـ ٜٜٚٔ –الطبعة األولى –بيروت  –ضىمطبعة دار المرت –تأليؼ د.عبد اليادي الحسني  –* العصمة  
 -ىػ  ٕٓٗٔ –الطبعة األولى  –الكويت  –مطبعة دار العروبة  –د. احمد مختار عمر  –*عمـ الداللة  

 ـ . ٕٜٛٔ
واالبياري طبعة  ،ىػ ( تحقيؽ احمد اميف  ٕٖٛاحمد بف محمد بف عبد ربو االندلسي ) ت  –العقد الفريد  * 

 ىػ .  ٜٖ٘ٔ –مصر  –القاىرة  –النشر لجنة التأليؼ والترجمة و 
 .ىػ ٓٓٗٔ–بغداد –ىػ(تحقيؽ ميدي الخزومي ٓٚٔلمخميؿ بف احمد الفراىيدي البصري )ت  –* العيف 
مطبعة دار الكتب  –ىػ ( حققو حساـ الديف المقدسي  ٜٖ٘ألبي ىالؿ العسكري ) ت  –* الفروؽ المغوية  

 ت ( . –) د  –لبناف  –بيروت  –العامة 
 –مصر  –القاىرة  –مكتبة الخانجي  –الناشر  –د. رمضاف عبد التواب  –صوؿ في فقو العربية * ف 

 ـ .  ٜٚٛٔىػ /  ٛٓٗٔ –الطبعة الثالثة 
 ـ . ٜٔٚٔ –الطبعة األولى  –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –سيد قطب  –* في ظالؿ القرآف  
مصر  –ىػ ( المطبعة الحسينية  ٚٔٛادي الشيرازي ) ت لمشيخ مجد الديف الفيروز اب –* القاموس المحيط  
 ىػ . ٖٖٓٔ –الطبعة األولى  –
السعودية  –دار اليجرة  –تأليؼ محمد بف عمر بف ساؿ يازموؿ  –* القراءات وأثرىا في التفسير واإلحكاـ  
 ـ . ٜٜٙٔىػ /  ٚٔٗٔ –الطبعة األولى  –
 –ىػ ( تحقيؽ عبد السالـ ىاروف  ٓٛٔسيبويو ) ت لعمرو بف عثماف بف قنبر المشيور ب –* الكتاب   

 ـ . ٜٛٛٔىػ /  ٛٓٗٔ –الطبعة الثالثة  –بيروت  –مطبعة عالـ الكتاب 
لإلماـ محمود بف عمر  –* الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف االقاويؿ في وجوه التأويؿ  

  ـ . ٖٜ٘ٔ – القاىرة –مطبعة االستقامة  –ىػ ( الطبعة األولى  ٖٛ٘الزمخشري ) 
 . ـ ٜٙٙٔىػ /  ٖٙٛٔ –بيروت –ىػ( دار ليبيا ٔٔٚلمعالمة ابف منظور االفريقي )ت –*لساف العرب  
لمقاضي أبي محمد عبد  –بتفسير ابف عطية  –المعروؼ  –* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  

 –بيروت  –الكتب العممية  دار –ىػ ( تحقيؽ عبد السالـ عبد الشافي محمد  ٙٗ٘الحؽ بف عطية ) ت 
 ـ . ٖٜٜٔىػ /  ٖٔٗٔ –الطبعة األولى 
 ،ىػ ( مطبعة مؤسسة اليدى طيراف  ٛٗ٘البي الفضؿ بف الحسف ) ت  ،لإلماـ الطبرسي  –* مجمع البياف 

 ـ  . ٜٜٚٔ ،ايراف 
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دار  –د جاد المولى ىػ ( تحقيؽ محمد احمٔٔٚلإلماـ السيوطي ) ت  –* المزىر في عموـ المغة وأنواعيا 
 الطبعة األولى . –مصر  –إحياء الكتب العربية 

المطبعة  –ألحمد بف محمد بف عمي الفيومي  –لمرافعي  –* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  
 ىػ . ٖٔٗٔ –الطبعة الثالثة  –مصر  –االميرية 

الطبعة  –ىػ ( دار ابف حـز  ٜٔ٘ت  لإلماـ أبي محمد الحسيف بف مسعود البغوي ) –* معالـ التنزيؿ  
 ـ . ٖٕٓٓىػ /  ٖٕٗٔ –الثانية 

دار  –ىػ ( تحقيؽ محمد عمي النجار وآخروف  ٕٚٓألبي زكريا يحي بف زياد الفّراء ) ت  –* معاني القرآف  
 ـ . ٕٜٚٔ –الكتب العممية 

عرابو    –عبد الجميؿ عبده شبمي تحقيؽ د.  –ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف السري الزجاج  –* معاني القرآف وا 
 ـ . ٜٛٛٔىػ /  ٛٓٗٔ –بيروت  –عالـ الكتب 

ىػ (  ٗٓ٘البف القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ بالراغب االصفياني ) ت  –* مفردات في غريب القرآف  
  ىػ . ٖٙٓٔ –مصر  –المطبعة الخيرية 

دار الفكر  –لسالـ محمد ىاروف تحقيؽ عبد ا –البي الحسيف احمد بف فارس بف زكريا  –* مقاييس المغة  
 ـ . ٜٜٚٔىػ / ٜٜٖٔ –بيروت  –
 ت ( . –) د  –الطبعة الثالثة  –مطبعة النيضة  –تأليؼ احمد بدوي  –* مف بالغة القرآف  
ىػ ( مؤسسة االعممي  ٕٓٗٔلمسيد الطباطبائي محمد بف الحسف ) ت  –* الميزاف في تفسير القرآف  

 د . ت (  . الطبعة الثالثة ) ،لممطبوعات 
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الطبعة الثانية  –مصر  –مطبعة السعادة  –البف سينا  –المنطقية والطبيعة االليية  –* النجاة في الحكمة  
 ـ . ٖٜٛٔ –
 ٔط  –القاىرة  –د. محمد حماسة عبد المطيؼ  –مدخؿ لدراسة المعنى النحوي الداللي  –* النحو والداللة  
 ـ . ٖٜٛٔىػ /  ٖٓٗٔ –
 –تحقيؽ محمد عبد الكريـ الراضي  –البف الجوزي  –لناظر في عمـ الوجوه والنظائر * نزىة االعيف ا 

 ـ . ٖٜٛٔ –بيروت 
تحقيؽ حاتـ صالح الضامف دار  – الممقب باالعور ىاروف بف موسى –الوجوه والنظائر في القرآف الكريـ *  

  ـ . ٜٛٛٔ –بغداد  –الثقافة واإلعالـ 
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 Abstract 

Semantics has a distinguished place in the linguistic studies. This research tackles 

an important field, that is the correlation between the word and its meanings. When 

I was investigating the different probabilities of meaning in the words of Quran, I 

chose this subject because these two utterances(kin and family) have dignified 

meanings and great significance. I have been adhering to studying the Quran verses 

to show their treasures, secrets, significance, meanings and suggestions. 

     The method of the research is to follow up the verses related to the subject and 

distribute them according to their meanings, then this  stuff   is scientifically 

analyzed to show their rhetoric, oddness, aspects, analogues, association and 

linguistic differences. 

     It becomes apparent that 'kin and family' are semantically so related to each 

other, but the Quran variegates their usage so their correlation is based on social 

and logical bases. The research also shows that there is an inclusion relation 

between the two words for the word 'family' is wider because it is annexed to 

concrete and abstract words. The research differentiates the words 'kin and family' 

from other words.  

 

 

 
 
 
 
 


