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امللخص
 متعددة، وجاءت خمتلفة املعاين،مفردة (السبيل) من املفردات اليت كثر ورودها يف القرآن الكرمي
 وحياول هذا البحث إبراز معاين وهداايت ما جاء من هذه املفردة،التأويل عند أهل النظر والتفسري
وسبُل
ُ ، تضمنت ُسبُل السالم، وقد جاء ذلك يف عشر آايت من كتاب هللا تعاىل،بصيغة اجلمع
.وسبُل النحل
ُ ،وسبُل األرض
ُ ،وسبُل التفرق
ُ ،اهلدى
. املعاين والدالالت، الذكر احلكيم، السبُل، السبُل يف القرآن:الكلمات املفتاحية
Research summary
The term (al-Sabeel) is one of the many terms that are mentioned
in the Holy Qur’an. It is existed in various meanings and multiple
interpretations among the scientists of consideration and interpretation.
This research attempts to highlight the meanings and guides of what this
term existed in the plural form; and this came in ten verses of the Book
of God Almighty, which included Paths of peace, paths of guidance,
paths of separation, paths of earth, paths of bees.

Key words: The paths in the Qur’an, paths, the Holy Quran,
meanings and connotations.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة

احلمددد املتفضددل علددا عبدداده لددنعم ،امليسددر هلددم السدبُل ،والصددالة والسددالم األ دكان األكمددالن
علددا دمددد اهلددادري البشددري ،الددذري تددرم األمددة علددا اضاددة البيضدداءر ليلالددا كنالارهددا ،ال ي يد عنالددا إال
ت بسددنتالم واقتفددا أمددرهم إىل يد م
هالددك ،وعلددا آلددط ال يبدده ال دداهرين ،و ددحابتط أمجعدده ،ومددن اسد ك
الدين ،أما بعد:
فإن علم وج ه القرآن من أهم العل م املرتب ة بكتاب هللا تعاىل ،وال خيفا علا الباحثه أن هدذا
العلدم يشددرق بقدددر مدا لغايتددط مددن الفضدل والشددرق ،وهددذا العلدم عظدديم األمددر ملدا يف معرفتددط مددن إدرام
ملعاين ألفاظ القرآن الكرمي وهداايتط ،الذري ه كلية الشريعة ،وأ دلالا األول ،فمتعلده هدذا العلدم هد
القرآن الكرمي الدذري حد ى علدم األولده وايندرين ،وهد عمداد العلدم ورأس سدنامط ،وال يسدتقيم للعدا
يف شددع علد م الشدريعة لصدديل القددرآن الكددرمي إال إذا علددم حروفددط ،ووقددد عنددد حدددوده ،وتبص در يف
أتويل ددط ومعن دداه ،وةا ددة إذا ورد اللف ددع دع ددان متع ددددة يعس ددر عل ددا الن ددارر إليال ددا إدراكال ددا م ددن النظ ددرة
األوىل ،بل ال بد من النظر الثابت ،والفالم السديد هلذه املعاين املتن عة ملا يرتتب عليط من اندتالق
يف إدرام الدالالت واألحكام.
ومف ددردة (الس ددبيل) م ددن املف ددردات ال دديت كث ددر دورا ددا يف الكت دداب الع ي د  ،وج دداءت خمتلف ددة املع دداين،
متعددة التأويل عند أهل النظر والتفسري ،فأردت يف هذا البحدث – بعدد اسدترارة هللا تعداىل و لدب
العد ن والتسددديد منددط -أن أحبددث عددن معدداين وهددداايت مددا جدداء مددن هددذه املفددردة بصدديغة اجلمددع ،وقددد
السبُل" يف الذكر احلكيم – املعاين واهلداايت.)-
عن نت هلذا البحث بد (مفردة " ُّ

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره: -1تعدد السبُل املادية واملعن ية اليت أوجدها هللا تعاىل لعباده وسررها هلم.

 -2بل وم سبُل اهلدى والسالم يتحقه للمرل ق سعادة الدارين ،واحليد عنالدا يفضدب بصداحبط إىل
اهلالم.
 -3الف ائد العظيمة لنعمة السبُل اليت أوجدها هللا تعاىل خللقط ،وسررها هلم يف األرض.
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 أهداف البحث:وحث عباده علا ل ومالا.
 -1بيان ُسبُل السالم واهلدى اليت ذكرها هللا تعاىل يف كتابط ،ك
 -2التحذير من ُسبُل التفرق .

 -3إرالار شبء من أوجط امتنان هللا تعاىل علا عبادة إبجياد ُسبل األرض ،وتيسريها لالنتفاع.

 -حدود البحث:

يتناول هذا البحث مدا جداء مدن مفدردة السدبيل علدا ديغة اجلمدع يف القدرآن الكدرمي ،دون ريهدا
من الصي  ،وقد جاء ذلك يف عشر آايت من كتاب هللا تعاىل.
 الدراسات السااابقة :بعدد حبدث ونظدر وأتمدل وسدملالر أقدد علدا مدن أفدرد هدذا امل د علبحث والدراسة.

 خطة البحث:جاء هذا البحث يف مقدمة ،و اليد ،ومخسة مباحث ،ونا ة علا النح التايل:
 املقدمد ددة  :وفيالد ددا أويد ددة امل د د ع وأسد ددباب انتيد دداره ،وأهدافد ددط ،والدراسد ددات السد ددابقة ح لد ددط،ون تط ،واملنالج املتبع يف كتابتط .
 التماليد :ويتضمن ضة م ج ة عن "السبيل" ومعانيط يف القرآن الكرمي. املبحث األول :سبل السالم. املبحث الثاين :سبل اهلدى. املبحث الثالث :سبل التفرق. املبحث الرابع :سبل األرض املسررة لإلنسان. املبحث اخلامس :سبل النحل. اخلا ة :وفيالا أهم النتائج . مبت املصادر واملراجع.3
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 منهج البحث:سلكت يف حبثب هذا :املنالج التحليلبر وفه اييت:
(السبُل) بصيغة اجلمع.
 -1مجع ايايت اليت ح ت مفردة ُ

 -2دراسة أق ال املفسدرين يف بيدان معدآل ايايت يف هدذا امل د ع ،وامل ازندة بينالدا ،ش بيدان شدبء
مددن معانيالددا ،ودالالوددا ،وهددداايوا ،وذلددك بتتبددع مق د الت أهددل التفسددري ،وداولددة اجلمددع بينالددا ،مددع
سددبه ذلددك كلددط بتماليددد يتضددمن مد ج ا عددن معددآل (السددبيل) ووج هددط يف آري القددرآن الكددرمي ،وقمددت
عند كتابة البحث تباع املنالج العلمب املتبع يف كتابة مثل هذه البح ث العلمية وفه التايل:
 ع و ايايت إىل س رها ،وكتابتالا لرسم العثماين. ختريج األحاديث من مصادرها ،واحلكم عليالا إذا تكن يف الصحيحه. ع و النق ل واألق ال إىل مصادرها األ لية. الضبط لشكل ملا حيتاج من النص ص.هذا وهللا أسأل الت فيه والتسديد ،إنط ويل ذلك والقادر عليط..
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التمهيد:
تعريف السبيل:
يدددل لفددع (السددبيل) يف أ ددلط اللغد ري علددا أمدرينر فالسدده والبدداء والددالم أ ددل واحددد يدددل علددا
إرسال شبء من عل إىل سفل ،وعلا امتداد شبء.
فعلا املعآل األول يك ن من ق لك :أسبلت السرت ،وأسبلت السحابة ماءها ودائالا.
والسبُل :امل ر اجل د ،وسبال اإلنسان من هذا ،ألنط شعر منسدل ،وق هلم ألعايل الدل أسدبال،
ومن هذا املعآل ق ل الشاعر:
إذ أرسل ين مالا بدالئالم  ...فمألوا علقا إىل أسباهلا

()1

والسابلة :املرتلفة يف السبُل جائية وذاهبة ،أو اجلماعة املرتلفة يف ال رقات يف ح ائاالم.
وأسبلت ال ريه :كثرت سابلتالا.
ومسب السنبل سنبال المتداده .يقال أسبل ال رع ،إذا نرج سنبلط.
وسبلت الثمرة :جعلتالا يف سبل اخلري وأن اع الرب.
والسبيل يف األ ل :ال ريه وما و ح منط ،مسب بذلك المتداده ،وي له علا ال ريه الذري فيدط
سددال لة ،ومجعددط ُسدبُل ،قددال تعدداىل :ﮋ ﭘ ﭙ ﮊ [النحددل ،]15 :ويددذكر ويملنددث ،والتأنيددث فيالددا

أ لب.

وابن السبيل :املسافر الكثري السفر ،البعيد عن من لط ،نسب إىل السبيل ملمارستط ومالزمتط إايه،
ويستعمل السبيل لكل ما يت ل بط إىل شبء نريا كان أو شرا.
وسد ددبيل هللا :عد ددام يقد ددع علد ددا كد ددل عمد ددل ند ددالا سد ددلك بد ددط ريد دده التقد ددرب إىل هللا تعد دداىل داء
ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1الشاهد الشعرري لباعث بن رمي ،انظر :العقد الفريد البن عبدربط ،68/6 :وشرح دي ان احلماسة للتربي ري.207/1 :
5

سبُل) في آي الذكر الحكيم  -المعاني والهدايات -
مفردة (ال ُّ

الفرائض ،والن افل ،وأن اع الت عات ،وإذا أ له فال يف الغالب واقع علا اجلالاد ،حع ار لكثرة
االستعمال كأنط مقص ر عليط ،وألنط السبيل األبرز الذري يُقاتل فيط علا عقد الدين.

()1

ومفددردة (الس ددبيل) م ددن املف ددردات ال دديت كث ددر وروده ددا يف آايت الق ددرآن الك ددرمي ،فق ددد وردت يف مائ ددة
ومخ ددس وس ددبعه م ددعا ،وج دداءت يف مجي ددع ه ددذه امل ا ددع بص دديغة االس ددم ،و ت ددرد يف الق ددرآن الك ددرمي
بصيغة الفعل.
وورد لفدع (السددبيل) مضددافا إىل لفددع اجلاللددة (سدبيل هللا) يف مخددس وسددته م ددعا ،ومضددافا إىل
مري لفع اجلاللة (سبيلط) يف أحد عشر م عا ،وإىل ايء املتكلم (سبيلب) يف مالمة م ا ع.
(سبُل) – وهب دل الدراسة يف هذا البحث – يف عشرة م ا ع مدن
وجاء اللفع بصيغة اجلمع ُ

كتاب هللا تعاىل.

وتعدد معآل مفردة (السبيل) خيتلد نتالق السياق الذري وردت فيط ،والقرينة اليت تصاحبالا،
وهذا يظالر جبالء يف وج ه الكلمة املتعددة ،والذري أييت بيانط إبجياز فيما يلب:
وجوه ومعاين مفردة( :السبيل) يف القرآن الكرمي:
تعددددت أق د ال أهددل التفسددري ،وعلمدداء ال ج د ه واألشددباه والنظد ائر يف ال ج د ه الدديت لتملالددا مفددردة
(السبيل) ،وميكن إمجال ال ج ه اليت ذكروها هلذه املفردة يف التايل:
األول :الطاع ااة ،ومن ددط ق ل ددط تع دداىل يف البق ددرة :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [البق ددرة ]195 :يع ددي :يف
اعة هللا.
والث اااين :ال اابال  ،ومن ددط ق

ل ددط تع دداىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [آل

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر مادة (سبل) ومعانيالا يف :معام مقاييس اللغة البن فارس ،129 /3 :والنالاية يف ريب احلديث واألمر البن األمري
 ،338 /2:واملف ددردات يف ري ددب الق ددرآن للرا ددب األ ددفالاين :ص ،395 :ولس ددان الع ددرب الب ددن منظ د ر،319 /11 :
واملصباح املنري للفي مب احلم ري  ،265 /1:والقام س اضيط للفريوزآ دري :ص.1012 :
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عمران ]97 :يعي :بال ا وو ال.
والثالااث :املخاار  ،ومنددط ق لددط تعدداىل :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [النسدداء ]15 :يعددي :خمرجددا
من احلبس.
والراب ااا :املس اال  ،ومن ددط ق ل ددط تع دداىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ

[النساء ]22 :يعي :وبئس املسلك.
واخلامس :العلاال ،ومندط ق

لدط تعداىل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [النسدداء]34 :

يعي :علال.
والساااد  :الاادين ،ومندط ق لدط تعداىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [النسدداء ]115 :يعدي :دري
دين اململمنه  ،وق لط تعاىل :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [النحل ] 125 :يعي :إىل دين ربك..
والسااابا :الطري ا  ،ومنددط ق لددط تعدداىل :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [النسدداء ]98:يعددي :ريقددا ،ال
يعرف ن ريقا إىل املديندة ،وق

لدط تعداىل :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [القصددا]22 :

يعي :قصد ال ريه إىل مدين.
والثامن :احلجة ،ومنط ق

لط تعداىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [النسدداء:

 ]141يعي :حاة ،ومثلط يف املعآل ما جاء يف ق لط تعداىل ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ

[النساء.]90 :
والتاسااا :العاادوان ،ومنددط ق لددط تعدداىل :ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﮊ [الش رى ]42-41 :يعي :من عدوان ،إمنا العدوان علا من يظلم الناس.
والعاش اار :اإلم ،ومنددط ق

ل ددط تعدداىل ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ [آل عم دران:

 ]75يعد د ددي :لد د دديس عليند د ددا يف العد د ددرب وأكد د ددل أمد د د اهلم إش ،وق لد د ددط تعد د دداىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
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ﮧﮊ [الت بة ]91 :يعي :إمثا يف قع دهم عن الغ و إذا كان هلم عذر.
واحلا ااادي عشا اار :املل ا اة ،ومند ددط ق لد ددط تعد دداىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮊ

[ي سد ]108 :يعي :مليت.
والثاااين عشاار :اهلااد  ،ومددن ذلدك مدا جداء يف ق لدط تعدداىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﮊ [النساء ]88 :يعي :هدى ،وكق

لدط تعداىل :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ [الشد رى:

 ]46يعي :فما لط من هداية.
والثالث عشر :طري اهلد  ،ومن ذلدك ق

لدط تعداىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [املائدددة:

 ]60يع ددي :أ ددل ع ددن قص ددد ري دده اهل دددى .وكق ل ددط تع دداىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ

[املائدة ]77 :يعي :ل ا عن قصد ريه اهلدى.

()1

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر وج ه ومعاين مفردة (السبيل) يف :التصداريد ليحدب بدن سدالم :ص  ،221وال جد ه والنظدائر أله هدالل العسدكرري:
ص  ،261ووج ه القرآن البن الضرير :ص ،244ون هة األعه الن ارر البن اجل زري :ص .364
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املبحث األول:
ُسبُا ا ا ا ا ال السا ا ا ا االم
وردت مفردة (السبُل) معرفة إل افة إىل السالم يف آية واحدة من كتداب هللا تعداىل ،وذلدك يف

ق ل د د د د ددط ع د د د د د وج د د د د ددل :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ [املائدة.]16:
وقدد ذكدر تعداىل يف هددذه اييدة مدن الدذري يالتدددري ادذا القدرآن ،ومدا هد السدبب الدذري يكد ن مددن
العب د ددد حلص د د ل ذل د ددك ،فق د ددال :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ أري:
يالدري بط من اجتالد ،وحرص علا بل غ مر اة هللا ،و ار قصده حسنا :سدبل السدالم ،الديت تسدلم
احبالا من العذاب ،وت لط إىل دار السالم ،وه العلم حله والعمل بط ،إمجاال وتفصيال.
واأل ل يف معآل سبل السالم :أ ا رق السالمة اليت ال ن ق علا السائر فيالا.
وللعرب رق معروفة ألمن ،و رق معروفة ملرافة ،مثل وادري السدباع ،الدذري قدال فيدط سدحيم
بن وميل الرايحب:
مررت علا وادري السباع وال أرى  ...ك ادري السباع حه يظلم واداي
أقد د د دل بد د د د د دط ركد د دب أتد د د د د ه تئي د د د د د د د د د دة  ...وأن ق إال ما وقا هللا ساراي

()1

فيك ن سبيل السالم استعارة ل رق احله والنااة.
وللمفسرين ق الن يف املراد بسبل السالم يف ايية:
أحدمها :أن املراد بسبل السالم :سبيل هللار ألن هللا ه السالم  ،ومعناه دين هللا.
ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر :ن انة األدب للبغدادري.327/8 :
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والق ل اذا املعي مروري عن مقاتل (ت150:هد) ،والسدري (ت182 :هد).

()1

أري :يالدددري هللا تعدداىل بكتابددط الددذري أن لددط علددا دمددد ددلا هللا عليددط وسددلم سددبل السددالم ،فددإن
من اتبع دين دمد لا هللا عليط وسلم وه اإلسالم الذري ال يقبل من أحدد عمدال إال بدط ،واتبدع
ر ددا هللا تعدداىل يف قبد ل مددا أنه مددن ربددطر يالديددط هللا بددط إىل ريدده اجلنددة ،وخيرجددط مددن الظلمددات إىل
الن ر ،ومن الشرم إىل اإلميدان ،فضدمن هللا عد وجدل ملتبعدة اهلددري ل ريده السدالمة ،والسدل م لل ريده
املستقيم ،ومما جاء يف هذا املعآل ق ل الشاعر:
ك هللا فيم د د د د د د د د دا تريدهُ  ...فليس ملرل ٍق إلي د د د د دط سبيد د د د ُل
إذا يُعن د د د َ
()2
يرشدم يف كل م ٍ
يل
لب ...
وإن ه
َ
َ
للت ول أن السمام دل ُ
ووحد ددد الضد ددمري يف ﮋ ﮅ ﮆ ﮊ العائد ددد علد ددا ق لد ددط تعد دداىل يف نا د ددة اييد ددة السد ددابقة ﮋ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ ألن امل دراد ام ددا واح ددد ،أو أل م ددا ك اح ددد يف
احلكم.
والثاااين :أن يكد ن السددالم دعددآل السددالمة ،كاللددذاذ واللددذاذة دعددآل واحددد ،فيكد ن امل دراد :ريدده
السالمة والنااة من املرافة و ايفات ،اليت من ملكالا سلم يف دينط.
والسالم يف هذه ايية حيتمدل املعنيدهر فديمكن أن يكد ن امسدا مدن أمسداء هللا تعداىل ،فداملعآل درق
هللا تعاىل اليت أمر اا عباده ،وشرعالا هلم ،وحيتمل أن يك ن مصدرا كالسالمة ،فداملعآل درق الناداة
والسالمة من النار.

()3

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر :تفسري مقاتل بن سليمان  ،463 /1:وجامع البيان لل ربري ،145/10 :والدر املنث ر للسي ب .44 /3:
( )2البيت األول ينسب أله فراس بن محدان ،انظر :الدر الفريد للمستعصدمب ،133/3 :وذُكدر البيتدان دون نسدبة لقائدل يف
املنتحل للثعاليب :ص .102
( )3انظدر :فالدم القدرآن للحددارث اضاسديب :ص  ،276وجدامع البيدان لل ددربري ،145/10 :ومعداين القدرآن وإعرابدط لل جدداج /2:
 ،161و ريد ددب القد ددرآن للساسد ددتاين :ص ،275 :ومعد دداين القد ددرآن للنحد دداس ،285 /2:وحبد ددر العلد د م للسد ددمرقندري/1 :
=
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ددددددددددددددددددددددددددددد
=  ،378وتفسددري القددرآن الع يد البددن أه زمندده  ،17 /2 :واهلدايددة ملكددب ،1651 /3 :والنكددت والعيد ن للمدداوردري/2 :
 ،22وال س د دديط لل اح د دددري ،169 /2 :ودرج ال د دددرر للارج د دداين ،659 /2 :وتفس د ددري الس د ددمعاين  ،23 /2 :واملف د ددردات
للرا ب األ فالاين :ص  ،421ومعدا التن يدل للبغد ري ،33 /3 :والكشداق لل خمشدرري ،617 /1 :واضدرر الد جي البدن
ع ية ،171 /2 :وزاد املسري البن اجلد زري ،529 /1 :ومفداتيح الغيدب للدرازري ،،327 /11 :واجلدامع ألحكدام القدرآن
للقر يب ،118 /6 :وأند ار التن يدل للبيضداوري ،120 /2 :ولبداب التأويدل للردازن ،25 /2 :والبحدر اضديط أله حيدان:
 ،208 /4والدر املص ن للسمه احللديب ،229 /4 :وتفسدري القدرآن العظديم البدن كثدري ،68 /3 :واللبداب البدن عدادل:
 ،،260 /7والتبيددان يف تفسددري ريددب القددرآن البددن اهلددائم  :ص  ،149وبصددائر ذوري التمييد للفددريوزآ دري،186 /3 :
رائددب الق ددرآن للنيسدداب رري ،570 /2 :وتفس ددري اجلالل دده للمحلددب والس ددي ب :ص  ،139وإرشدداد العق ددل الس ددليم أله
السد ددع د ،19 /3 :وفد ددتح البيد ددان للقند د جب ،379 /3 :وداسد ددن التأويد ددل للقد ددامسب ،91 /4: :وتيسد ددري الكد ددرمي الد ددرمحن
للسعدري :ص  ،226والتحرير والتن ير البن عاش ر.151 /6 :
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املبحث الثاين:
ُسبُا ا ا ا ال اهلا ا ا ا اد
ورد ذكر السبُل مرتب ا هلداية يف آيته من كتاب هللا تعاىل.
ال د رود األول :يف ق ل ددط تع دداىل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [إبراهيم.]12:
والد د د د رود الثد د د دداين :يف ق لد د د ددط تعد د د دداىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮊ [العنكب ت.]69:
أما الد رود األول للسدبل املقدرون هلدايدة فقدد جداء يف معدرض قيدل الرسدل ألممالدا :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ فنثه بط ،وبكفايتط ودفاعط إايكم عنا ،وقد عرفندا أنندا ال نندال شديئا إال بقضدائط
وقدره.
ومع ددآل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ أري :س ددبل اهل دددىر ف ددا س ددبحانط ق ددد ه ددداق ألق د م ال ددرق
وأو حالا وأبينالا ،فبده لندا الرشدد ،وبصدرق ريده الناداة ،ووفقندا ل ريده اإلسدالم ،وأكرمندا لنبد ة،
وعرفنا رق الت كل ،وأرشد كال منا سبيلط ومنالاجط الدذري شدرع لدط ،وأوجدب عليدط سدل كط يف الددين،
وو ددح لنددا املسددلك الددذري ي ددل إىل رمحتددط ،ويناددب مددن سددر ط ونقمتددط ،فبدده لنددا كددل مددا يت ومددا
نذر.
وأ اف ا السبُل إىل مريهم لالنتصارر ألن أم ر دينالم ارت معروفة لددى اجلميدع ،فامعالدا

ق هلم :ﮋ ﭹ ﮊ.

وتضددمن دددر اييددة إشددارة مددن الرسددل علدديالم الصددالة والسددالم لق د مالم يددة عظيمددة ،وهددب أن
ق د مالم -يف الغال ددب -هل ددم القال ددر والغلب ددة عل دديالم ،فتح دددوم رس ددلالم
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كيدهم ومكرهم ،وجازم ن بكفايتط إايهم ،وقد كفاهم هللا شرهم ،مع حر الم علا إتالفالم وإ فاء
مد ددا معالد ددم مد ددن احلد دده ،فيكد د ن هد ددذا كقد د ل ند د ح عليد ددط الصد ددالة والسد ددالم لق مد ددط :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ [ي نس.]71 :
وقد د د ل هد د د د عليد د ددط السد د ددالم قد د ددال :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [ه د.]55-54 :
ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ يف هللا وعلددا مددا نلقددا مددنكم مددن املكددروه فيددط بسددبب دعائنددا
لكم إىل ما ندع كم إليط من الدرباءة مدن األو ن واأل دنام ،وإندالص العبدادة لدط سدبحانط ،والدالم الم
القسم ،معناه :وهللا لنصربن.
ش نتم د ا كالمال ددم د دددح الت ك ددل ،وبي ددان أن إي ددذاءهم ال يثن دديالم ع ددن تبلي د رس ددالة را ددم ،فق ددال ا:
ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ أري :وعلدا هللا فليت كددل مدن كددان بدط وامقددا بدط مددن نلقدط ،وليحتملد ا
كد ل أذى يف جالددادهم ،وال يبددال ا دددا يصدديبالم مددن أذى وال دددا يالق د ن مددن ددعاب وعقبددات ،فددإن
الت كل عليط مفتاح لكل نري ،وأما من كان بط كافرا فإن وليط الشي ان.
ويف ه ددذه ايي ددة دالل ددة عل ددا أن ددط تع دداىل يعص ددم أولي دداءه املرلص دده يف عب ديت ددط م ددن كي ددد أع دددائالم
ومكرهم.

()1

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر :جامع البيان لل ربري ،539 /16 :وحبر العل م للسمرقندري ،237 /2 :وتفسري القرآن الع ي البن أه زمنه /2 :
 ،364والكشد د ددد والبيد د ددان للثعلد د دديب ،308 /5 :واهلدايد د ددة ملكد د ددب ،3785 /5 :وال سد د دديط لل احد د دددري ،25/3 :وتفسد د ددري
السمعاين ،108 /3 :ومعا التن يل للبغ ري ،339 /4 :واضرر ال جي البن ع ية ،329 /3 :وزاد املسري البن اجل زري:
 ،506 /2ومفدداتيح الغيددب لل درازري ،75 /19 :واجلددامع ألحكددام القددرآن للقددر يب،348 /9 :وأن د ار التن يددل للبيضدداوري:
 ،195/3ومدارم التن يل للنسفب ،166 /2 :ولباب التأويدل للردازن ،31 /3 :وتفسدري القدرآن العظديم البدن كثدري/4 :
 ،483ونظم الدرر للبقاعب ،395 /10 :وفتح الرمحن للعليمب ،510 /3 :والسراج املنري للشربيي ،173 /2 :وإرشاد
=
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أم د ددا ال د د رود الث د دداين للس د ددبل املق د ددرون هلداي د ددة فق د ددد ج د دداء يف ق ل د ددط تع د دداىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [العنكب ت.]69:
وي دراد اددم الددذين هدداجروا يف سددبيل هللا ،وجاهدددوا أعددداءهم ،وبددذل ا رال د دهم يف اتبدداع مر دداتط،
مبتغه بقتاهلم عل كلمتط ،ونصرة ديننط.
وق ددد ج دداء يف س ددبب ن وهل ددا م ددا روري ع ددن قت ددادة (ت117 :هد دد) ق ددال :أن ل ددت ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ [العنكب د ت ]2:يف أقس م ددن أه ددل مك ددة نرج د ا يري دددون
الن دديب ددلا هللا علي ددط وس ددلم ،فع ددرض هل ددم املش ددرك ن ،فرجع د ا ،فكت ددب إل دديالم إن د ا م د ددا ن د ل ف دديالم،
فررجد ا ،فقتدل مدن قتدل ،ونلدا مدن نلدا ،فند ل القدرآن ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ

ايية.

()1

ومعد ددآل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮊ أري :ل ُسد دبُل اهلد دددى امل د ددلة إليند ددا ،وإ د ددابة ديد ددن هللا الد ددذري هد د

اإلسالم ،الذري بعث هللا بط دمدا لا هللا عليط وسلم ،وه ما عليط أهل التق ى ،ولنبصر م رقنا
يف الدنيا واينرة.
فالسبُل هاهنا حيتمل أن تك ن رق اجلنة ومسالكالا ،وحيتمل أن تك ن سبل األعمال اململدية

إىل ر ا هللا تعاىل وجنتط.

فددإن قيددل :فكيددد جدداء يف اييددة :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ وال سددبيل هلددم إىل أن
جياهدوا يف اعتط إال ادايتط إايهم إىل سبيلط ،وبنصره إايهم يف سل م رق عبادتط.
ددددددددددددددددددددددددددددد
= العقل السليم أله السع د ،38 /5 :وروح البيان للرل يت ،403 /4 :وفتح القدير للش كاين  ،117 /3 :وفدتح البيدان
للقن د جب ،94 /7 :وداسددن التأويددل للق ددامسب ،306 /6 :وتفسددري املنددار ضمددد رش دديد ر ددا ،170 /4:وتفسددري املرا ددب
،136 /13:وتيسري الكرمي الرمحن البن سعدري :ص  ،423والتحرير والتن ير البن عاش ر .204 /13 :
( )1انظر :لباب النق ل للسي ب :ص .151
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فدديمكن اإلجابددة عليددط كن يقددال :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ ادددايتنا هلددم يف االبتددداء ،ولنالدددينالم
سبلنا يف االنتالاء ،إبدامة تلك اهلداية ،والت فيه ،والنصرة ،وذلك فيمن علم هللا من حالط أنط ال يرتد
عن دينط ،وأنط مي ت علا اإلميان ،فإنط يالديط ابتداء ليااهد يف لب ال ريه إىل هللا ،ش يالديط بعد
ذلك هداية بعد هدايدةر فالد سدبحانط ي يدد املالتددين هدايدة وتقد ى كمدا جداء يف قد ل هللا عد وجدل:
ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ [دمددد ،]17 :فقددد ذهددب مجلددة مددن أهددل التفسددري
إىل أ كن األوىل أن يك ن معآل اهلداية هاهنا :ال ايدة منالا والتثبيت عليالا.
وميكد ددن أن جيد دداب عند ددط أيضد ددا كن معد ددآل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ أري :يف اعتند ددا يف الد دددنيا،
لنالدينالم سدبلنا يف العقداب لثد اب هلدم علدا ذلدك ،كمدا جداء يف ق لدط تعداىل :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮊ [دمد.]5 :
ويرى مجلة من العلماء ،وأئمة التفسري :أن هداية هللا تعاىل لإلنسان أتيت علا أربعة أن اع:
األول :اهلداية العامة ،وهب اليت عم جبنسالا كل مكلد من العقل ،والف نة ،واملعدارق الضدرورية
اليت أعم منالا كل خمل ق منالا وفه تقديره ،وحسب احتمالط ،كما قدال تعداىل :ﮋ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﮊ [ ط.]50:
الثاين :اهلداية اليت تتحصل للناس بدعائدط إايهدم علدا ألسدنة األنبيداء ،وإند ال القدرآن و د ذلدك،
وه د املقص د د بق لددط تعدداىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ [األنبيدداء ،]73:وق لددط تعدداىل :ﮋ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [السادة.]24:
الثالث :اهلداية اخلا ة ،وهب الت فيه الذري خيتا بط من اهتدى ،وهب املرادة يف هدذا املبحدث،
وهد ددب املعنيد ددة يف ق لد ددط تعد دداىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ

[العنكبد ت ،]69:وق لدط تعداىل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ [دمددد ،]17:وق لدط
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تعد دداىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ
[التغد د د د د ددابن ،]11:وق لد د د د د ددط تعد د د د د دداىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [يد د نس ،]9:وق ل ددط تع دداىل :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ [مرمي.]76:
الرابددع :اهلدايددة يف اينددرة إىل اجلنددة ،وه د املعنيددة يف ق لددط تعدداىل :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﮊ [األعراق.]43:
وه ددذه اهل ددداايت األرب ددع مرتت ددب بعض ددالا عل ددا بع ددضر ف ددإن م ددن لص ددل ل ددط األوىل ال لص ددل ل ددط
الثانية ،بل ال يصح تكليفط ،ومدن لصدل لدط الثانيدة ال لصدل لدط الثالثدة والرابعدة ،ومدن حصدلت لدط
الرابعة فقد حصل لط الثالث اليت قبلالا.
واملراد بدق لط تعاىل يف نا ة اييدة :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ أري :لعد ن والنصدر واهلدايدة ،فدإن
هللا تعاىل مع من أحسن من نلقط ،فااهد فيط أهل الشدرم ،مصددقا رسد لط فيمدا جداء بدط مدن عندده
لع ن لط ،والنصرة علا من جاهد من أعدائط ،وقد جاء عن سفيان بن عيينة (ت198 :هدد)" :إذا
انتل ددد الن دداس فعلي ددك د ددا قال ددط أله ددل اجلال دداد والثغ د ر ،ف ددإن هللا تع دداىل ق ددال :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮊ ".

()1

ويف اييددة دليددل علددا أن أحددرى الندداس د افقددة الصد اب أهددل اجلالدداد ،وعلددا أن مددن أحسددن فيمددا
أمر بط أعانط هللا ويسر لط أسدباب اهلدايدة ،وعلدا أن مدن جدد واجتالدد يف لدب العلدم الشدرعب ،فإندط
حيصل لط من اهلداية واملع نة علا لصيل م ل بط أم ر إهلية ،نارجة عن مدرم اجتالداده ،وتيسدر لدط
ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر مق لة ابن عيينة -رمحط هللا -عند السمعاين يف تفسريه .194 /4 :
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أمر العلم ،فدإن لدب العلدم الشدرعب مدن اجلالداد يف سدبيل هللا ،بدل هد أحدد ند عب اجلالداد ،الدذري ال
يق م بط إال ن اص اخلله ،وه اجلالاد لق ل واللسان ،للكفار واملنافقه ،واجلالاد علدا تعلديم أمد ر
الدين ،وعلا رد ن اع املرالفه للحه ،ول كان ا من املسلمه.
واملتأم ددل يف ه ددذه ايي ددة ال دديت ن ددتم هللا تع دداىل ا ددا ه ددذه الس د رة  -س د رة العنكب د ت  -يلح ددع أن
نا تالدا قددد تناسدبت مددع فالتالدار فقددد بددئت السد رة إبيدذان املددملمنه البدتالء ،ومالقدداة الفدت علددا
ريه اإلميان ،وأن استمسدام املدملمن إبمياندط يقتضديط جالداد وتضدحية لدنفس واملدال ،واألهدل وال لدد،
وال د د د ن ،وذلد د ددك يف ق لد د ددط تع د د دداىل :ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮊ [العنكبد د د ت ،]2-1:وكمد د ددا يقد د د ل سد د ددبحانط

آيد د ددة أند د ددرى :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [آل عمران.]186:
ونددتم هللا تعدداىل السد رة ل عددد الكددرمي منددط سددبحانط وتعدداىل للمددملمنه الددذين جياهدددون

سددبيل

هللا ،وحيتمل ن مدا يلقداهم علدا ريده اجلالداد مدن در وأذى -أن يالدديالم هللا ،ويثبدت أقددامالم علدا
سبيلط أل م سع ا إىل هللا ،فتلقاهم هللا إبمداد ع نط ،وأتييده ،ونصره ،فكان هلم الغلدب ،وكاندت هلدم
الع ة يف الدنيا ،وجنات النعيم يف اينرة.
و ت كيد الفعل ﮋ ﮣ ﮊ ت كيد ل عد هللا ،وأنط وعد أوجبط هللا سدبحانط علدا نفسدط ،كمدا
قد ددال سد ددبحانط يف م د ددع آند ددر  :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﮊ [ي نس.]103:

()1

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر :تفسدري حيدب بدن سدالم  ،642 /2 :وجدامع البيدان لل دربري ،63 /20 :ومعداين القدرآن وإعرابدط لل جداج،174 /4 :
ومع دداين الق ددرآن للنح دداس ،237 /5 :وحب ددر العل د م للس ددمرقندري ،641 /2 :وتفس ددري الق ددرآن الع ي د الب ددن أه زمن دده/3 :
 ،353وتفس ددري اب ددن ف د رم  ،411 /1:واهلداي ددة ملك ددب ،5650 /9 :والنك ددت والعي د ن للم دداوردري ،295 /4 :والبس دديط
لل احد دددري ،562 /17 :وتفسد ددري السد ددمعاين ،194 /4 :واملفد ددردات للرا د ددب األ د ددفالاين :ص  ،835و رائد ددب التفسد ددري
=
17

سبُل) في آي الذكر الحكيم  -المعاني والهدايات -
مفردة (ال ُّ

وميكددن تعليددل رددبء السددبيل رم عددا يف اييتدده مددع أن ريدده اهلدددى واحددد :ن ذلددك مددن ب
()1
ِ
يه عتبار شريعتط وأحكامط.
الت زيعر فَلكل رس ل ر ٌ

ددددددددددددددددددددددددددددد
= للكرماين ،887 /2 :ومعا التن يل للبغ ري ،256 /6 :واضرر ال جي البن ع ية ،326 /4 :وزاد املسري البن اجل زري:
 ،414 /3ومفاتيح الغيب للرازري ،77 /25 :واجلامع ألحكام القرآن للقر يب ،365 /13 :وأند ار التن يدل للبيضداوري:
 ،200 /4والتساليل البن جد ري ،129/2 :ولبداب التأويدل للردازن ،385/3 :والبحدر اضديط أله حيدان،367 /8 :
وتفسري القدرآن العظديم البدن كثدري ،296 /6 :واللبداب البد ن عدادل ،379 /15 :وتفسدري اجلاللده للمحلدب والسدي ب:
ص ،530وجددامع البيددان لإلجيددب ،289 /3 :وأسدرار ترتيددب القددرآن للسددي ب :ص  ،121والسدراج املنددري للشدربيي/1 :
 ،12وإرشدداد العق ددل الس ددليم أله الس ددع د ،48 /7 :وف ددتح القدددير للش د كاين  ،245 /4 :وف ددتح البي ددان للقن د جب/10 :
 ،219وداسددن التأويددل للقددامسب ،565 /7 :وتفسددري املرا ددب  ،23 /21:وتيسددري الكددرمي الددرمحن للسددعدري :ص ،636
والتفس ددري الق ددرآين للق ددرآن لعب دددالكرمي اخل ي ددب ،470 /11 :والتحري ددر والتن د ير الب ددن عاش د ر ،37 /21 :وأ د اء البي ددان
للشنقي ب ،163 /6 :وحدائه الروح والرحيان للالررري.49 /22 :
( )1انظر :معرتم األقران للسي ب.158 /3 :
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املبحث الثالث:
ُسبُ ا ا ا ال التفا ا ا ا ا ا ارق
جد دداء التحد ددذير مد ددن سد ددبل التفد ددرق يف قد د ل هللا تعد دداىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ [األنعام.]153:
ويف احلديث عن عبدهللا بن مسع د (ت32 :هدد) ر دب هللا تعداىل عندط قدال :ندط لندا رسد ل هللا
لا هللا عليط وسدلم ن دا ،فقدال( :هدذا سدبيل هللا)  ،ش ندط ن

دا عدن مييندط وعدن الدط فقدال:

(وهد ددذه سد ددبل ،علد ددا كد ددل سد ددبيل منالد ددا شد ددي ان يد دددع إليد ددط)  ،ش تد ددال ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ (.)1
فبعددد أن بدده تعدداىل كثدريا مددن األوامددر الكبددار ،والشدرائع املالمددة يف ايايت السددابقة ،عدداد لإلشددارة
إليالد ددا وإىل مد ددا هد د أعد ددم منالد ددا يف هد ددذه اييد ددة ،فقد ددال :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ أري :هد ددذه
األحكام وما أشبالالا ،مما بيندط هللا يف كتابدط ،وو دحط لعبداده ،وارتضداه هلدم ،درا هللا امل دل إليدط،
وإىل دار كرامتط ،املعتدل السالل املرتصر.
وج دداء يف ايي ددة :ﮋ ﭾ ﮊ أري :ف دداعمل ا ب ددط ،واجعل د ه ألنفس ددكم منالاج ددا تس ددلك نط ،لتن ددال ا
الف ز والفالح ،وتدرك ا ايمال واألفراح.
واملراد لسبُل يف ق لط تعاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ أري :ال رق املرالفة هلذا ال ريه.
روري عن ابن عباس (ت67:هد) ر ب هللا تعاىل عنالما ق لط أ كن املراد لسبُل املنالب عن اتباعالدا

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1احلددديث أنرجددط مجاعددة كبددرية مددن أهددل احلددديث ،وقددال عنددط الشدديس أمحددد شدداكر يف لقيقددط ملسددند اإلمددام أمحددد  " :إسددناده
حيح" ،انظر :مسند اإلمام أمحد بتحقيه أمحد شاكر ،155/4 :حديث رقم ( ،)4142وقال األلباين يف تعليقط علا
حيح ابن حبان" :حسن حيح" ،انظر :التعليقات احلسان علا حيح ابن حبان لأللبداين ،146/1 :حدديث رقدم
(.)6
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هب :الضالالت.
وروري عن راهد (ت104:هد) :أ كن املعآل :ال تتبع ا البدع ،والشبالات ،والضالالت.

()1

ومن املفسرين من نا السبُل هنا ليال دية والنصرانية .يق ل :ال تتبع ها فتضل ا.
والغالددب مددنالم ذهددب إىل العم د م ،وأن امل دراد لس دبُل :الدديت تعدددل عددن ريدده احلدده واهلدددى ميينددا

و د دداال ،ويشد ددمل ذلد ددك اليال ديد ددة ،والنصد درانية ،واجمل سد ددية ،وعبد ددادة األو ن ،ومد د ا كد ددان مد ددن د ددري ملد ددة
اإلسالم ،فإ ا بدع و الالت ،والعرب تق ل :ال م ال ريه ودع البنيات.
وهلذا جاءت السبُل بصيغة اجلمع يف ايية لتفرقالا وتشدعبالا ،كمدا قدال تعداىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [البقرة.]257:
ومعد ددآل :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ أري :تضد ددلكم عند ددط ،وتفد درقكم عد ددن ريقد ددط وديند ددط الد ددذري
شرعط لكم وارتضاه ،وه اإلسالم ،فإذا للتم عن الصدرا املسدتقيم ،فلديس ش إال درق ت دل إىل
اجلحدديم ،فددامل ل ب لد وم ريدده أهددل السددنة واجلماعددة ،وتددرم األهد اء املرتلفددة ،ويف اييددة تنبيددط ألهددل
األه اء والبدع والشذوذ يف الفروع و ري ذلك من أهل التعمه يف اجلدل ،واخلد ض يف الكدالم ،فالدب
عر ددة لل لددل ،ومظنددة لسد ء املعتقددد ،فددإن مقتضددا احلاددة واحددد ،ومقتضددا اهلد ى متعدددد النددتالق
ال بائع والعادات.
ش ن د ددتم هللا تع د دداىل ايي د ددة بق ل د ددط :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ أري :لتتق د د ا هللا يف
أنفسددكم فددال ولك هددا ،فددإنكم إذا قمددتم دددا بينددط هللا لكددم علمددا وعمددال ددر ،مددن املتقدده ،وعبدداد هللا
املفلحده ،ووحدد السددبيل وأ دافط إليدط ألنددط سدبيل واحدد م ددل إليدط ،وهد سددبحانط املعده للسددالكه
ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظ ددر ق د ل اب ددن عب دداس ر ددب هللا عنالم ددا ،وراه ددد يف :تفس ددري راه ددد  :ص  ،331وج ددامع البي ددان لل ددربري ، 228/12
وتفسري القرآن العظيم البن أه حا ،1422/5 :،والدر املنث ر للسي ب.386/3 :
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علد ددا سد ددل كط ،فلي مد د ا ريقد ددة ،وحيد ددذروا د ددرق التفد ددرق والغ ايد ددة ،حد ددع ال لد ددل اد ددم نقمد د ة هللا تعد دداىل
وعذابط.

()1

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظدر :جددامع البيددان لل ددربري  ،228/12وحبددر العلد م للسددمرقندري ،495 /1 :وتفسددري القددرآن الع يد البددن أه زمندده (/2
 ،106ودرة التن يل للر يب اإلسكايف ،569 /2 :والكشد والبيان للثعلديب ،205 /4 :واهلدايدة ملكدب،2245 /3 :
والنكت والعي ن للماوردري ،189 /2 :وتفسري السمعاين ،157 /2 :ومعدا التن يدل للبغد ري ،205 /3 :واضدرر الد جي
البن ع ية ،364 /2 :ومفاتيح الغيب للرازري ،186 /14 :واجلامع ألحكام القرآن للقر يب ،138 /7 :وأن ار التن يل
للبيضاوري ،189 /2 :ومددارم التن يدل للنسدفب ،548 /1 :والتسداليل البدن جد ري ،281 /1 :ولبداب التأويدل للردازن:
 ،173 /2وتفسد ددري القد ددرآن العظد دديم البد ددن كثد ددري ،367 /3 :والربهد ددان لل ركشد ددب ،12 /4 :وتفسد ددري اجلاللد دده للمحل د ددب
والسي ب :ص  ،190ونظم الدرر للبقاعب ،321 /7 :وجامع البيان لإلجيب ،592 /1 :والسدراج املندري للشدربيي/1 :
 ،459وتيسري الكرمي الرمحن للسعدري :ص .280
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املبحث الرابا:
ُسبُ ا ا ا ا ا ال األرض
امت هللا تعاىل علا عباده إبجياد السبُل هلم يف األرض يف آايت عديددة ،وجداء االمتندان لسدبُل
بصيغة اجلمع يف مخس آايت من كتاب هللا الع ي  ،تن عت فيالا العبارات ،وتقاربت فيالا الدالالت،
وهذه ايايت هب:
األوىل :يف ق لد د د د د ددط تعد د د د د دداىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﮊ [النحل.]15:
فقد تضمنت هذه ايية االنتقال إىل االستدالل واالمتنان دا علا س ح األرض من املرل قات
العظيمة اليت يف وج دها ل د إلنسان ،ومعآل :ﮋ ﭑ ﮊ أري :ألجل عباده.
ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ وهب :اجلبال العظام ،لئال يد ادم وتضد رب خللده
فيتمكن ن من حرث األرض والبناء والسري عليالا.
ﮋ ﭘ ﮊ أري :وم ددن رمحت ددط تع دداىل أن جع ددل فيال ددا أ ددارا ،يس د قالا م ددن أرض بعي دددة إىل أرض
مض د رة إليال ددار لس ددقيالم ،وس ددقب م اش دديالم ،وح ددرومالم ،أ ددارا عل ددا وج ددط األرض ،وأ ددارا يف ب نال ددا
يستررج ا حبفرها ،حع يصل ا إليالا فيستررج ا دا سرر هللا هلم من الدوايل وايالت و ها.
ﮋ ﭙ ﮊ مجددع سددبيل ،كمددا ال ددرق :مجددع ريدده ،أري :ومددن رمحتددط أن جعددل يف األرض رقددا
ومسالك ت ل إىل الداير املتنائية ،وتقضا بسل كالا احل ائج ،وت لب فيالا املعايش ،حع إنط تعاىل
ليق ع اجلبله حع يك ن ما بينالما ممرا ومسلكا ،ول عماها علا اخلله هللك ا حرية و اللة.
ﮋ ﭚ ﭛ ﮊ يف مشيكم وتصرفكم يف السبُل ،وحيتمل :لعلكم وتدون لنظدر يف هدذه

املص ددن عات عل ددا ددانعالا ،أري :س ددرر وألق ددا وجع ددل أ ددارا وس ددبال لع ددل البش ددر يعت ددرب ويالت دددري يف
مسالك األرض ،وإىل ال ريه امل لة إىل اإلميان واليقه.
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واملقص د من هذه ايية ذكر بعض النعم اليت نلقالا هللا تعاىل يف األرض.
وهذه املرل قات ملا جاءت كالتكملة لألرض ،وم

عة علا راهر س حالا ،عرب عدن نلقالدا

وو عالا إللقاء ،الذري ه رمب شبء علا األرض.
ولع ددل نلقال ددا ك ددان مت ددأنرا ع ددن نل دده األرض ،ش ح دددمت األ ددار بن د ول األم ددار ،وأم ددا الس دبُل
والعالم ددات فت ددأنر وج ده ددا ر دداهر ،فص ددار نل دده ه ددذه األربع ددة ش ددبيالا إبلق دداء ش ددبء يف ش ددبء بع ددد
امط.

()1

والثانيااة :يف ق لددط تعدداىل :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [ ط.]53:
تضددمنت هددذه اييددة أتكيددد علددا نعمددط إجيدداد السدبُل ،وهددب مددن نعددم هللا تعدداىل وإحسددانط خللقددط،

فق ددال :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ أري :فراش ددا حبال ددة تتمكن د ن م ددن الس ددك ن فيال ددا ،والق درار،
والبند دداء ،والغد دراس ،وإ رود ددا لد ددالزدراع و د ددريه ،وذللالد ددا لد ددذلك ،و جيعلالد ددا ممتنعد ددة عد ددن مصد ددلحة مد ددن
مصاحلكم.
ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ والسدلك إدندال الشدبء يف الشدبء ،واملعدآل :نفدذ وو دأ لكدم ال درق،
تس ددلك ا يف أرا ددب س دداللة وح ن ددة ،وب دده اجلب ددال واألودي ددة وال دربارري ،وجعلال ددا س ددالكة م ددن أرض إىل
أرض ،ومددن ق ددر إىل ق ددر ،لتقضد ا مددمربكم ،وتنتفعد ا درافقالددا ،حددع أ ددبح ايدميد ن يتمكند ن مددن
ال

ل إىل مجيع األرض سالل ما يك ن.

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظد ددر :جد ددامع البيد ددان لل د ددربري ،183 /17 :وحبد ددر العلد د م للسد ددمرقندري ،268 /2 :والكشد ددد والبيد ددان للثعلد دديب،12 /6 :
واهلداية ملكب ،3966 /6 :وتفسري السدمعاين ،164 /3 :ومعدا التن يدل للبغد ري ،13 /5 :واضدرر الد جي البدن ع يدة:
 ،384 /3وزاد املسري البن اجل زري ،553 /2 :ومفاتيح الغيب للرازري ،189 /20 :واجلامع ألحكام القدرآن للقدر يب:
 ،91 /10ومدارم التن يل للنسفب ،207 /2 :ولباب التأويل للرازن ،71 /3 :وتفسري القرآن العظيم البدن كثدري/4 :
 ،564وتفسري املرا ب ،62 /14 :وتتيسري الكرمي الرمحن للسعدري ،437 :والتحرير والتن ير البن عاش ر.120 /14 :
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فالسدبُل :كددل ريدده ميكددن السددري فيددط ،سد اء كددان مددن أ ددل نلقددة األرض كالسددال ل والرمددال ،أو

كان من أمر فعل الناس مثل الثنااي اليت تكرر السري فيالا فتعبدت ،و ارت رقا يتدابع النداس السدري
فيالا.
وجاء التعبري بصيغة اجلمع تعبريا عن كثروا يف جالات األرض.

()1

والثالثا ا ا ااة :يف ق لد د د ددط تعد د د دداىل :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

نرق.]10:
ﯫ ﯬ ﮊ [ال ُ
ذكر هللا تعاىل يف هذه ايية دليالُ من األدلدة الدالدة علدا كمدال نعمتدط واقتدداره ،ددا نلقدط لعبداده

من األرض اليت مالدها وجعلالا قرارا للعباد ،يتمكن ن فيالا من كل ما يريدون.

ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ أري :والع ي د العلدديم ه د الددذري مالددد لكددم األرض وجعلالددا
لكم و اء ،ت ئ ا قدامكم ،و ش ن عليالا رجلكم.
واملد دراد بق لد ددط سد ددبحانط :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ أري :جعد ددل منافد ددذ بد دده سالسد ددل اجلبد ددال
املتص د ددلة ،تنف د ددذون منال د ددا إىل م د ددا وراءه د ددا م د ددن األق د ددار ،وت لب د د ن بس د ددل كالا معايش د ددكم ،وتقضد د د ن
حاجدداتكم ،وذلددك أن انتفدداع الندداس إمنددا يكمددل إذا سددع ا يف أق ددار األرض فاليددأ تعدداىل تلددك السدبُل،
وو ع عليالا عالمات ليحصل االنتفاع.

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر :تفسري حيب بن سالم ،263 /1 :وجامع البيان لل ربري ،320 /18 :وحبر العل م للسمرقندري ،402 /2 :وتفسري
القرآن الع ي البن أه زمنه ،117 /3 :والكشد والبيان للثعليب،247 /6 :والتفسري البسيط لل احدري،420 /14 :
وتفسري السمعاين ،335 /3 :واضرر ال جي البن ع ية ،48 /4 :وزاد املسري البن اجل زري ،162 /3 :ومفاتيح الغيب
لل درازري ،61 /22 :واجلددامع ألحكددام القددرآن للقددر يب ،209 /11 :وأن د ار التن يددل للبيضدداوري ،30 /4 :وتفسددري القددرآن
العظ دديم الب ددن كث ددري ،299 /5 :ونظ ددم ال دددرر للبق دداعب ،296 /12 :وف ددتح ال ددرمحن للعليم ددب ،299 /4 :وإرش دداد العق ددل
السددليم أله السددع د ،21 /6 :وفددتح القدددير للشد كاين ،436 /3 :وفددتح البيددان للقند جب ،241 /8 :وتفسددري املرا ددب:
 ،119 /16وتيسددري الكددرمي الددرمحن للسددعدري :ص  ،507والتحريددر والتن د ير البددن عاش د ر ،237 /16 :وأ د اء البيددان
للشنقي ب.23 /4 :
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والسدبُل كمددا سددبه بيا د ا :مجددع سددبيل ،وهد ال ريدده ،وي لدده السددبيل علددا وسدديلة الشددبء ،كق لددط

تعاىل :ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﮊ [الش رى.]44 :

ويص ددح إرادة املعني دده هن ددا ألن يف األرض رق ددا ميك ددن س ددل كالا ،وه ددب الس ددال ل وس ددف ح اجلب ددال
وشعااا ،أري جيعل األرض كلالا جباال فيعسر علا املاشه سل كالا ،بل جعل فيالا سبال ساللة.
ومعآل جعل هللا تلك ال رق اذا املعآل :أنط جعل للناس معرفة السري يف األرض ،واتبداع بعضدالم
آ ر بعض ،حع تتعبد ال رق هلم وتتسالل ،ويعلم السائر أري تلك السبُل ت لط إىل مقصده.
ويف تيسددري وسددائل السددري يف األرض ل ددد عظدديم ،ألن بددط تيسددري التامددع والتعددارق ،واجددتالب
املنافع ،واالستعانة علا دفع الغ ائل واأل رار.
ومعآل :ﮋ ﯪ ﯫ ﮊ أري :لكب وتدوا إىل مقا دكم يف األسدفار و ريهدا ،فتت دل ن
اد ددا إىل األق د ددار الشاسد ددعة ،واألقد دداليم ال اسد ددعة ،أو لتالتد دددوا إىل احلد دده يف الد دددين الد ددذري هد د املقصد ددد
األ لب.

()1

وقد ذكر أهل التفسري وعل م القرآن تعليال للتعبري بد (سلك) يف آية سد رة دط ،و(جعدل) يف آيدة
س رة ال نرق.
قددال ا :إ كن العبددارته يف السد رته معناوددا متقددارب ،وهد مددا هيددأه سددبحانط لعبدداده مددن املددذك ر يف
ق لط :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [امللك ، ]15 :واملدراد (بسدلك) و(جعدل)
ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر :تفسري عبد الرزاق ،165 /3 :وجامع البيان لل ربري ،572 /21 :ومعاين القرآن للنحاس ،338 /6 :وحبر العل م
للسمرقندري ،252 /3 :والنكت والعي ن للماوردري ،217 /5 :ومفاتيح الغيب للرازري ،620 /27 :واجلدامع ألحكدام
القرآن للقر يب ،64 /16 :وتفسري القرآن العظيم البن كثري ،219 /7 :واللباب البن عادل ،234 /17 :ونظم الدرر
للبقدداعب ،390 /17 :والسدراج املنددري للشدربيي ،554 /3 :وإرشدداد العقددل السددليم أله السددع د ،40 /8 :وفددتح القدددير
للش د كاين ،627 /4 :وروح املع دداين لألل س ددب ،67 /13 :وف ددتح البي ددان للقن د جب ،330 /12 :وتفس ددري املرا ددب/25 :
 ،72وتيسري الكرمي الرمحن للسعدري :ص  ،763والتحرير والتن ير البن عاش ر.169 /25 :
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ما نله وذلل سبحانط منالا وهيأه لتصرق اخلله يف معايشالم ومنافعالم.
أم ددا الس ددر يف التغ دداير ف ددألن لف ددع الس ددل م م ددع الس ددبيل أكث ددر اس ددتعماال ،فر ددا ب ددط ددط ،ون ددا
ال نرق جبعلر ازدواجا للكالم ،وم افقة ملا قبلالا وما بعدها.
وقريددب مددن هددذا التعليددل قد هلم :إ كن املقصد د يف آيددة ددط التل ددد لدددعاء إىل هللا تعدداىل علددا مددا
تقددم مدن أمدره تعداىل مل سدا وهدارون ،عليالمدا السدالم ،يف ق لدط :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [ ددط، ]44 :
فلما بي الكالم علا هدذا وأعقدب بق لدط :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ [ ددط - ،]54 – 53 :وال إشددكال يف أن هددذا مددن التل ددد والرفدده يف الدددعاءر
قسب ذلك التعبري بسلك عما أ ج تعاىل من السبُل .
أما آيدة ال ندرق فاملتأمدل فيمدا افتتحدت بدط السد رة مدن ق لدط :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮊ [ال نرق ]3 :جيد أن التعبري هنا جبعل.
وأيض ددا فق ددد اكتن ددد لف ددع (جع ددل) يف ال ن ددرق ق ل ددط تع دداىل :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﮊ [ال نددرق ، ]12 :فناسدب هددذا ذكدر اجلعددل ،فادداء ك ٌدل علددا مدا جيددب ويناسددب ،وهللا

أعلم.

()1

والرابع ا ااة :يف ق ل د ددط تع د دداىل :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ [األنبياء.]31:
ويف هددذه اييددة اسددتمرار يف امتنددان هللا تعدداىل علددا عبدداده بنعمددط الكثددري ،وآالئددط اجلسدديمة ،ومنالددا
إجيد دداد السد دبُل وتيسد ددريها ،فقد ددد حكد ددا هللا تعد دداىل يف اييد ددة شد دديئا مد ددن األدلد ددة علد ددا قدرتد ددط ،وكمالد ددط،
ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر :الربهان يف ت جيدط متشدابط القدرآن للكرمداين :ص  ،175ومدالم التأويدل للغرق دب ،340 /2 :وبصدائر ذوري التمييد
للفريوزآ دري ،314 /1 :وفتح الرمحن بكشد ما يلتبس يف القرآن للسنيكب.365 /1 :
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ووحدانيت ددط ،ورمحت ددط ،ونعم ددط عل ددا نلق ددط ،فإن ددط مل ددا كان ددت األرض ال تس ددتقر إال جلب ددال ،أرس دداها ا ددا
وأوتدها ،لئال يد لعباد ،أري :لئال تض رب ،فال يتمكن العباد من السك ن فيالا ،وال حرمالا ،وال
االستقرار اا.
وملا كانت اجلبال املتصل بعضالا ببعض ،قد تتصل اتصاال كثريا جدا ،فل بقيدت حباهلدا ،جبداال
شاخمات ،وقلدال ذندات ،لتع دل االتصدال بده كثدري مدن البلددان ،فاقتضدت حكمدة هللا ورمحتدط ،أن
جعل به تلك اجلبال فااجدا سدبال أري :رقدا سداللة ال ح ندة ،كمدا هد املشداهد يف األرض ،يكد ن
اجلبل حدائال بده هدذه الدبالد وهدذه الدبالد ،فياعدل هللا فيدط فاد ة ليسدلك النداس فيالدا مدن هاهندا إىل
هاهنار وهلذا قال :ﮋ ﯔ ﯕ ﮊ إىل ال

ل إىل م البالم مدن البلددان ،وليالتددوا بدذلك إىل

مصاحلالم ،ومالام أم رهم املعيشية ،ولعلالم يالتدون الستدالل بذلك علا وحدانية املنان.
د للسبيل.
والفااج :مجع فج ،والسبيل الفج :ال ريه ال اسع ،فيك ن ال اسع و ٌ
قال املفسرون .وق لط :ﮋ ﯓ ﮊ تفسري للفااج ،وبيدان أن تلدك الفاداج قفدذة مسدل كة ،فقدد
يك ن الفج ري قفذ.
والض ددمري يف ﮋ ﮰ ﮊ يع د د عل ددا األرض ،كم ددا ج دداء يف ق ل ددط تع دداىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [ن ح.]20-19 :

واملقصد د إ ددام املنددة بتسددرري سد ح األرض ليسددلك اخللدده منالددا رقددا واسددعة ،ولد شدداء جلعلالددا
مسالك يقة به اجلبال كأ ا األودية.
وتكرير الفعل ﮋ ﮉ ﮊ النتالق اجملع له ،ولت فية مقام االمتنان حقط.

()1

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر :تفسري سفيان الث رري :ص  ،200وجدامع البيدان لل دربري ،435 /18 :ومعداين القدرآن وإعرابدط لل جداج،390 /3 :
وحبد ددر العلد د م للسد ددمرقندري ،425 /2 :واهلدايد ددة ملكد ددب ،4750 /7 :والنكد ددت والعيد د ن للمد دداوردري ،445 /3 :وتفسد ددري
السدمعاين ،378 /3 :ومعددا التن يدل للبغد ري ،317 /5 :والكشدداق لل خمشدرري ،114 /3 :واضددرر الد جي البد ن ع يددة:
=
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واخلامسة :يف ق لط تعاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [ن ح.]20:
وهب آنر ايايت اليت تضمنت االمتنان لسبُل علا يغة اجلمع.
فبعددد أن امد ت هللا تعدداىل علددا عبدداده ببسددط األرض يف ق لددط :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ

أري :مبسد د ة مالي ددأة لالنتف دداع ا ددا ،فلد د ال أن ددط بس د الا ،مل ددا أمك ددن ذل ددك ،ب ددل وال أمك ددنالم حرمال ددا،
و رس ددالا ،وزرعال ددا ،والبن دداء ،والس ددك ن عل ددا رالره ددا ،بع ددد ذل ددك ام ددت عل دديالم بتيس ددري س ددل م الس دبُل

الفاد دداج ،وذلد ددك يف ق لد ددط تعد دداىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ أري :تسد ددلك ا فيالد ددا أيد ددن شد ددئتم مد ددن
ن احيالا ،وأرجائالا ،وأق ارها املرتلفة ،و(من) لتضمن الفعل معآل االختاذ.
والسبُل كما تقدم :مجع سبيل وه ال ريه ،أري لتترذوا ألنفسكم سبال مدن األرض وتددون ادا

يف أسفاركم.

والسد دبُل الفا دداج :ال ددرق ال اس ددعة ،وم د ن ذل ددك م ددا ج دداء يف ق ل ددط تع دداىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [احلددج ،]27 :وأكثددر مددا ي لدده الفادداج علددا ال ريدده بدده جبلدده ،ألنددط
يك ن أوسع من ال ريه املعتاد.

()1

ددددددددددددددددددددددددددددد
=  ،80 /4وزاد املسري البن اجلد زري ،189 /3 :وأند ار التن يدل للبيضداوري ،50 /4 :ومددارم التن يدل للنسدفب،402 /2 :
ولب دداب التأوي ددل للر ددازن ،224 /3 :والبح ددر اض دديط أله حي دان ،426 /7 :وال دددر املص د ن للس ددمه احلل دديب،151 /8 :
وتفسري القرآن العظيم البدن كثدري ،340 /5 :وداسد ن التأويدل للقدامسب ،192 /7 :وتفسدري املرا دب ،27 /17 :وتيسدري
الكرمي الرمحن للسعدري :ص  ،522والتحرير والتن ير البن عاش ر.57 /17 :
( )1انظر :معاين القرآن للفراء ،188 /3 :وتفسري عبد الرزاق ،349 /3 :ومعاين القرآن لألنفش ،550 /2 :وجامع البيان
لل ربري ،637 /23 :ومعاين القرآن وإعرابط لل جاج ،230 /5 :وحبر العل م للسمرقندري ،501 /3 :والكشد والبيدان
للثعلدديب ،45 /10 :والنكددت والعي د ن للمدداوردري ،103 /6 :والبسدديط لل احدددري  ،261 /22:وتفسددري السددمعاين/6 :
 ،59ومعا التن يدل للبغد ري :تفسدري البغد ري ،232 /8 :واضدرر الد جي البدن ع يدة ،375 /5 :واجلدامع ألحكدام القدرآن
للقر يب ،306 /18 :وأن ار التن يل للبيضاوري ،249 /5 :ومدارم التن يدل للنسدفب ،545 /3 :والددر املصد ن للسدمه
احلليب ،472 /10 :وتفسري القرآن العظيم البن كثري ،234 /8 :وبصائر ذوري التميي للفريوزآ دري ،175 /4 :وجامع
البيان لإلجيب ،379 /4 :وإرشاد العقل السليم أله السع د ،40 /9 :وروح البيان للرل يت ،180 /10 :وفدتح البيدان
=
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وقددد ذكددر أهددل التفسددري تعلدديال لتقدددمي الفادداج علددا السدبُل يف آيددة سد رة األنبيدداء ،وأتنريهددا عددن

السبُل يف آية س رة ن ح.

قال ا :تقدم ورود السبُل علا الفااج وهب فة ،أل ا ُجعلت حاال ،وذلك لإلعالم نط جعدل

يف األرض وبه اجلبال رقا واسعة.

ويف آية س رة ن ح جاء الفااج و فا للسبل ،أري :حه نلقالا نلقالا علدا تلدك الصدفة ،فالد
بيان ملا أام ،ومراعاة لتناسب الف ا ل يف هذه الس رة ،وهللا أعلم.

()1

ددددددددددددددددددددددددددددد
= للقن جب ،339 /14 :وتفسري املرا ب ،86 /29 :وتيسدري الكدرمي الدرمحن للسدعدري :ص  ،889والتحريدر والتند ير البدن
عاش ر.205 /29 :
( )1انظر :الكشاق لل خمشرري ،114 /3 :ومددارم التن يدل للنسدفب ،402 /2 :والددر املصد ن للسدمه احللديب،472 /10 :
وفتح البيان للقن جب.339 /14 :
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املبحث اخلامس:
ُسبُا ا ا ال النح ا ا ا ال
امت هللا تعداىل علدا نلده مدن نلقدط وهد النحدلر ن يسدر لدط سدل م سدبلط سدبحانط ،وذلدك يف
ق لد د ددط تعد د دداىل :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ [النحل.]69:
واملراد بق لدط تعداىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ أري :فاسدلكب وانفدذري يف ال درق الديت أهلمدك
وأفالمددك يف عمددل العسددل ،وهددب مسددالكالا يف ال دريان الدديت جعلالددا هللا تعدداىل هلددا مذللددة ،أري :سدداللة
عليالا حيث شاءت يف هذا الك ن الفسيح ،والربارري الشاسعة ،واألودية العميقة ،واجلبال الشاهقة،
ش تع د كل واحدة منالا إىل م عالا وبيتالا ،ال ليد عنط مينة وال يسرة.
فالسل م :النفاذ يف ال ريه ،و ﮋ ﮝ ﮊ مجع ذل ل ،فالب نعت لل رق ،أري :هب مذللة للنحدل
ساللة املسالك.
كما روري عن راهد (ت104 :هد) ،قال" :ال يت عر عليالا مكان سلكتط".

()1

ويف ق ل آنر أ كن الذلل نعت للنحل ،أري :م يعة منقادة لتسرري.
وإ افة السبُل إليط سبحانط ألنط نالقالدا ،ولإلشدارة إىل أن النحدل مسدررة لسدل م تلدك السدبُل،

ال يعدهلا عنالا شبء ،أل ا ل

تسلكالا النتل نظام نع العسل.

ويف نل دده ه ددذه النحل ددة الص ددغرية ،ال دديت ه ددداها هللا ه ددذه اهلداي ددة العايب ددة ،ويس ددر هل ددا املراع ددب ،ش
الرج ع إىل بي وا اليت أ لحتالا بتعليم هللا هلا ،ش نروج العسل املرتلد األلد ان مدن ب

دا حبسدب

انتالق أر الا ومراعيالا ،فيط شفاء للناس من أمراض عديدة ،ففب هذا دليل علا كمال عناية هللا
ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر :تفسري راهد  :ص  ،423وتفسري القرآن العظيم البن أه حا ،2290/7 :،والدر املنث ر للسي ب.144/5 :
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تعاىل ةلقط ،و ام ل فط بعباده ،وأنط الذري ال ينبغب أن يعبد ريه ،وال يدعب س اه.

()1

ددددددددددددددددددددددددددددد
( )1انظر :جامع البيان لل ربري ،248 /17 :ومعاين القرآن وإعرابط لل جاج ،210 /3 :وحبر العل م للسمرقندري،281 /2 :
وتفس ددري الق ددرآن الع يد د الب ددن أه زمن دده ،410 /2 :والكش ددد والبي ددان للثعل دديب ،28 /6 :واهلداي ددة ملك ددب،4034 /6 :
والنكد ددت والعيد د ن للمد دداوردري ،199 /3 :ودرج الد دددرر للارجد دداين ،190 /2 :وتفسد ددري السد ددمعاين ،185 /3:و رائد ددب
التفسددري للكرمدداين ،611 /1 :ومعددا التن يددل للبغ د ري ،29 /5 :واضددرر ال د جي البددن ع يددة ،406 /3 :وتددذكرة األريددب
البددن اجلد زري :ص  ،196وزاد املسددري البددن اجلد زري ،570 /2 :ومفدداتيح الغيددب للدرازري ،238 /20 :واجلددامع ألحكددام
القددرآن للقددر يب ،135 /10 :وأند ار التن يددل للبيضدداوري ،233 /3 :ومدددارم التن يددل للنسددفب ،222 /2 :والدددر املصد ن
للس ددمه احلل دديب ،263 /7 :وتفس ددري اب ددن كث ددري ت س ددالمة ( ،582 /4بص ددائر ذوري التمييد د للف ددريوزآ دري،249 /3 :
وتفسري اجلالله للمحلب والسي ب :ص  ،355والسراج املنري للشربيي ،245 /2 :وإرشاد العقل السليم أله السع د:
 ،125 /5وتفسددري املرا ددب ،105 /14 :وتيسددري الكددرمي الددرمحن للسددعدري :ص  ،444والتحريددر والتن د ير البددن عاش د ر:
.208 /14
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اخلامتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اة
احلمد ددد

الد ددذري بنعمتد ددط تد ددتم الصد دداحلات ،وبفضد ددلط تتند د ل اخلد دريات ،وبت فيقد ددط تتحقد دده املقا د ددد

والغدداايت ،والصددالة والسددالم علددا املبع د ث رمحددة للعددامله ،وعلددا آلددط ال يبدده ،و ددحابتط أمجعدده،
وبعد:
فقد ت لت يف نا ة هذا البحث إىل مجلة من النتائج من أوالا:
 -1السبيل يف األ ل :ال ريه وما و ح منط ،مسب بدذلك المتدداده ،كمدا ي لده علدا ال ريده الدذري
فيط سال لة.
 -2مف ددردة (الس ددبيل) م ددن املف ددردات ال دديت كث ددر وروده ددا يف آايت الق ددرآن الك ددرمي ،فق ددد وردت يف مائ ددة
ومخس وسبعه م عا ،وجاءت يف مجيع هذه امل ا ع بصيغة االسم.
 -3تعدد معآل مفردة (السبيل) خيتلد نتالق السياق الذري وردت فيط ،والقرينة اليت تصاحبالا.
 -4وردت مفردة السبيل بصيغة اجلمع (سبل) يف عشرة م ا ع من تسع س ر كلالدا مكيدة إال سد رة
واحدة مدنية ،هب س ر املائدة.
 -5وردت مفددردة (الس دبُل) معرفددة إل ددافة إىل السددالم يف آيددة واحدددة مددن كتدداب هللا تعدداىل ،وسددبل
السالم هب سبيل هللا الذري من ل مط جنا من اهلالم والعذاب.

 -6ورد ذكر السبُل مرتب ا هلداية يف آيته من كتداب هللا تعداىل ،ويدراد ادا ال درق امل دلة إىل ر دا
هللا تعاىل ونعيمط.

 -7حددذر هللا تعدداىل عبدداده مددن سددل م ُسدبُل التفددرق بصدديغة اجلمددع يف آيددة واحدددة ،وهددب الدديت تعدددل
بصاحبالا عن ريه احله واهلدى ،وجاءت هذه السبُل بصيغة اجلمع لتفرقالا وتشعبالا.

 -8جاء االمتنان لسبُل اليت أوجدها هللا تعاىل لعباده يف األرض بصيغة اجلمدع يف مخدس آايت مدن
كتاب هللا الع يد  ،تن عدت فيالدا العبدارات ،وتقاربدت فيالدا الددالالت ،وجداء التعبدري بصديغة اجلمدع
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تعبريا عن كثروا يف جالات األرض ،فبسل كالا تقضا احل ائج ،وت لدب املعدايش ،ويعظدم التفكدر
واالعتبار ،فيق د إىل شكر املنعم املتفضل ،وزايدة اإلميان واليقه بط سبحانط.
 -9يف نلدده هددذه النحلددة ،ش سددل كالا لل ددرق الدديت يسدرها تعدداىل هلددا جللددب العسددل ،ش نروجد ط منالددا
خمتلد األل ان حبسب انتالق أر الا ومراعيالا ،فيط شفاء للناس ،نعمة أنرى من نعم هللا اليت
ال لصا علا عباده ،وهب نعمة تست جب احلمد والثناء علا مسديالا سبحانط وتعاىل.
وبع ددد :فال ددذا جال ددد املق ددل ،فم ددا ك ددان م ددن د د اب فم ددن هللا ،وم ددا ك ددان م ددن ن ددأ فم ددن نفس ددب
وتقصريري ،كما أسأل هللا أن جيعل هذا العمل نالصا لط سبحانط ،مقر ملر داتط ،سدبحانك ال علدم
لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم.
و لا هللا وسلم علا نبينا دمد وعلا آلط و حبط أمجعه ،واحلمد
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ثبت املصادر واملراجا
 -1القرآن الكرمي.
 -2إرشاااد العقاال السااليم إىل م اآااي القاارآن الكاارمي  :أله السددع د دمددد بددن مصد فا العمددادري
(ت )982دار إحياء الرتاث  :بريوت ،د ، .د.ت .
 -3أس ارار ترتيااب الق اارآن :جلددالل الدددين السددي ب (ت911هد دد) ،دار الفضدديلة للنشددر والت زيددع:
الرايض ،د ، .د.ت.
 -4أضااواا البيااان يف إيااااآ القاارآن لقاارآن :ضمددد األمدده الشددنقي ب (ت1393هدد) ،لقيدده:
مكتب البح ث والدراسات ،دار الفكر :بريوت1401 ،1 ،هد.
 -5أنوار التناآيل وأسرار التأويل :لعبدهللا بن عمر البيضداوري (ت791هدد) ،دار الفكدر ،بدريوت،
د ، .د.ت.
 -6حب اار العل ااوم  :أله اللي ددث نص ددر ب ددن دم ددد الس ددمرقندري (ت393هد دد)  ،لقي دده  :د  .دم د د
م رجب  ،دار الفكر  :بريوت  ،د ، .د.ت.
 -7البح اار ا :ااي  :ألم ددري ال دددين أه حي ددان الغرق ددب (ت745هد دد) ،دار الفك ددر :ب ددريوت ،د، .
د.ت.
 -8الربه ااان يف توجي ااه متش ااابه الق اارآن مل ااا في ااه م اان احلج ااة والبي ااان :دم د د ب ددن مح د ة ب ددن نص ددر
الكرمدداين (ت د 505هد دد)  ،لقيدده :عبددد القددادر أمحددد ع ددا  ،مراجعددة وتعليدده :أمحددد عبددد
الت اب ع ض ،دار الفضيلة :القاهرة ،د ، .د.ت .
 -9الربه ااان يف عل ااوم الق اارآن :لب دددر ال دددين ال ركش ددب (ت794هد دد) ،لقي دده :دم ددد أب د الفض ددل
إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية :بريوت1376 ،1 ،هد.
 -10البس ااي (التفس اال البس ااي ) :أله احلس ددن عل ددب ب ددن أمح ددد ب ددن دم ددد ب ددن عل ددب ال اح دددري،
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النيس دداب رري ،الش ددافعب (ت468 :هد دد) ،أ ددل لقيق ددط يف ( )15رس ددالة دكت د راه جبامع ددة اإلم ددام
دمد بن سع د اإلسالمية ،د ، .د.ت.
 -11بصا اااور ذوي التمييا ااآ يف لطا اااوف الكتا اااب العآيا ااآ :دمد ددد بد ددن يعقد د ب الفد ددريوزآ دى (ت
817هد)  ،لقيه :دمد علب الناار ،اجمللس األعلدا للشدملون اإلسدالمية وجلندة إحيداء الدرتاث
اإلسالمب :القاهرة،د ، .د.ت.
 -12التبيااان يف تفساال ريااب القاارآن :ألمحددد بددن دمددد بددن عمدداد الدددين بددن علددب ،أبد العبدداس،
شددالاب الدددين ،ابددن اهلددائم (ت815 :هدد) ،لقيدده :د .دداحب عبددد البدداقب دمددد ،دار الغددرب
اإلسالمب :بريوت1423 ،1 ،هد.
 -13التحرير والتنوير :ضمد ال اهر بن عاش ر ،الدار الت نسية للنشر :ت نس ،د1984 ، .م.
 -14التسهيل لعلوم التنآيل :ضمد بدن أمحدد بدن جد ري الكلديب (ت741هدد) ،دار الكتداب العدره:
لبنان1403 ،4 ،هد.
 -15التصاريف لتفسل القرآن ممااا اشااتبهت أ ااااه وتصاارفت معانيااه :ليحدب بدن سدالم ،لقيده:
هند شليب ،الشركة الت نسية للت زيع :ت نس1398 ،1 ،هد.
 -16التعليقااات احلسااان عل ا صااحيا اباان حبااان :أله عبددد الددرمحن دمددد ق ددر الدددين األلبدداين
(ت1420 :هد) ،دار وزير للنشر والت زيع :جدة1424 ،1 ،هد.
 -17تفسل ابن فورك :ضمد بن احلسن بن ف رم األنصارري األ بالاين ،أب بكدر (ت406 :هدد)،
دراسة ولقيه :عالل عبد القادر بندويش وعدا د بدن كامدل بدن داي ةدارري وسداليمة بندت
دمد سعيد دمد أمحد ةارري ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة1430 ،1 ،هد.
 -18تفس اال انياللا ا  :جل د الل ال دددين دم ددد ب ددن أمح ددد اضل ددب (ت864 :هد دد) وج ددالل ال دددين عب ددد
الرمحن بن أه بكر السي ب (ت911 :هد) ،دار احلديث :القاهرة ،1 ،د.ت.
 -19تفس اال الرا ااب األص اافهاين :أله القاس ددم احلس دده ب ددن دم ددد املع ددروق لرا ددب األ ددفالاين
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(ت502 :هد) ،لقيه ودراسة :د .دمد عبد الع ي بسي ين ،ود .عدادل بدن علدب ال ِشد ِدري ،و
د .هنددد بنددت دمددد بددن زاهددد سددردار ،كليددة ايداب  :جامعددة ن ددا ،ودار ال د ن  :ال درايض،
كلية الدع ة وأ ل الدين  :جامعة أم القرى1420 ،1 ،هد.
 -20تفسل السمعاين :أله املظفر منص ر بن دمد السمعاين (ت489هد) ،لقيده :ايسدر إبدراهيم
و نيم عباس ،دار ال ن :الرايض ،د ، .د.ت.
 -21تفساال القاارآن العآيااآ :أله عبددد هللا دمددد بددن عبددد هللا بددن عيسددا بددن دمددد املددرري ،اإللبددريري
املع ددروق ب ددن أه َزَمنِ ده امل ددالكب (ت399 :هد دد) ،لقي دده :حس دده ب ددن عكاش ددة ودم ددد ب ددن
مص فا الكن  ،دار الفاروق احلديثة :القاهرة1423 ،1 ،هد.
 -22تفسل القرآن العظيم :أله الفدداء إمساعيدل بدن كثدري الدمشدقب (ت774هدد) ،لقيده :سدامب
السالمة ،دار يبة :الرايض1418 ،1 ،هد.
 -23تفس اال الق اارآن العظ اايم :أله دم ددد عب دددالرمحن ب ددن أه ح ددا ،ال درازري (ت327:هد دد) ،لقي دده:
أسعد دمد ال يب ،املكتبة العصرية :يدا ،د ، .د.ت.
 -24التفس اال الق اارآين للق اارآن :لعب ددد الك ددرمي يد د نس اخل ي ددب (ت :بع ددد 1390هد دد) ،دار الفك ددر
العره :القاهرة ،د ، .د،ت.
 -25تفساال املرا ا  :أمحد د بددن مصد فا املرا ددب (ت 1371هدد) ،مكتبددة وم بعددة مصد فا البددا
احلليب وأوالده :مصر1365 ،1 ،هد.
 -26تفسل املنار :ضمد رشيد بدن علدب ر دا بدن دمدد دس الددين بدن دمدد اداء الددين بدن مدنال
علب نليفة القلم ين احلسيي (ت1354 :هد) ،اهليئة املصرية العامة للكتداب :القداهرة ،د، .
1990م.
 -27تفسل سفيان الثوري :لسفيان بن سعيد الثد رري ت161:هدد) ،دار الكتدب العلميدة :بدريوت،
1403 ،1هد.
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 -28تفسل عبدالرزاق الصنعاين :لعبدالرزاق بن وام الصنعاين (ت211هد) ،لقيه :د .مص فا
مسلم ،مكتبة الرشد :الرايض1410 ،1 ،هد.
 -29تفسل جماهد :أله احلااج راهد بن جدرب التدابعب املكدب القرشدب املر ومدب (ت104 :هدد)،
لقيه :د .دمد عبد السالم أب النيل ،دار الفكر اإلسالمب احلديثة :مصر ،د ، .د.ت.
 -30تفسل مقاتاال :ملقاتدل بدن سدليمان البلردب (ت150هدد) ،دار الكتدب العلميدة :بدريوت،1 ،
1424هد.
 -31تفسل حيىي بن سالم :ليحب بن سالم بن أه معلبة ،التيمب لد الء ،مدن تديم ربيعدة ،البصدرري
ش اإلفريق ددب الق ددريواين (ت200 :هد دد) ،لقي دده :د .هن ددد ش ددليب ،دار الكت ددب العلمي ددة :ب ددريوت،
1425 ،1هد.
 -32تيسل الكرمي الرمحن يف تفسل كالم املنااان :لعبددالرمحن بدن ق در السدعدري (ت1376هدد)،
مملسسة الرسالة :بريوت1419 ،1 ،هد.
 -33جاااما البيااان عاان أوياال آي القاارآن :ضمددد بددن جريددر ال ددربري (ت310هدد)  ،لقيدده :أمحددد
دمد شاكر ،مملسسة الرسالة :القاهرة 1420 ،1 ،هد  2000 -م
 -34جاما البيان يف تفسل القرآن :ضمد بدن عبدد الدرمحن بدن دمدد بدن عبدد هللا احلسدي احلسديي
ا ِإلجيب الشافعب (ت905 :هد) ،دار الكتب العلمية :بريوت1424 ،1 ،هد.
 -35انياما ألحكام القرآن :أله عبدهللا دمد بن أمحد القر يب (ت671هد) ،لقيده :عبددالرزاق
املالدري ،دار الكتاب العره :بريوت1422 ،4 ،هد.
 -36ح ااداو ال ااروآ والرحي ااان يف رواق عل ااوم الق اارآن :ضم ددد األمدده ب ددن عب ددد هللا األرم ددب العل د ري
اهلدررري الشدافعب ،إشدراق ومراجعدة :الددكت ر هاشدم دمدد علدب بدن حسده مالددري ،دار د ق
النااة ،بريوت1421 ،1 ،هد.
 -37خآانة األدب ولااب لباااب لسااان العاارب :لعبدد القدادر بدن عمدر البغددادري (ت1093 :هدد)،
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لقيه :عبد السالم دمد هارون ،مكتبة اخلاجنب :القاهرة1418 ،4 ،هد.
 -38الاادر الفريااد وبياات القصاايد :ضمدد بدن أيددمر املستعصدمب (ت 710 :هدد) ،لقيده :الددكت ر
كامل سلمان اجلب رري ،دار الكتب العلمية :بريوت1436 ،1 ،هد.
 -39الاادر املصااون يف علااوم الكتاااب املكنااون :للسددمه احللدديب (ت756:ه دد) ،لقيدده :د .أمحددد
اخلرا  ،دار القلم ،دمشه1408 ،1 ،هد.
 -40الدر املنثور يف التفسل ملأثور :جلدالل الددين السدي ب (ت911هدد) ،لقيده :د.عبددهللا بدن
عبداضسن الرتكب ،دار هار ،القاهرة1424 ،1 ،هد.
 -41درة التنآي اال و اارة التأوي اال :أله عب ددد هللا دم ددد ب ددن عب ددد هللا األ ددبالاين املع ددروق خل ي ددب
اإلسكايف (ت420 :هد) ،لقيه :د .دمد مص فا آيدين ،جامعة أم القدرى :مكدة املكرمدة،
1422 ،1هد.
الدرر يف تَِف ِ
َ -42د ْر ُ ُّ
سل اآلي والسور :أله بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن دمد الفارسدب
األ ددل ،اجلرجدداين الدددار (ت471 :هدد) ،دراسددة ولقيدده( :الفالددة والبقددرة) َوليددد بِدن أمحددد بددن
َ د دالِح احلُ َس د ده( ،وش د دداركط يف بقي د ددة األج د د اء) :إايد عب د ددد الل ي د ددد القيس د ددب ،رل د ددة احلكم د ددة:
بري انيا1429 ،1 ،هد.

 -43روآ البيااان :إلمساعيددل حقددب بددن مصد فا اإلسددتانب يل احلنفددب اخللد يت (ت1127 :هدد) ،دار
الفكر :بريوت ،د ، .د .ت.
 -44روآ املع ا اااين يف تفس ا اال الق ا اارآن العظ ا اايم والس ا اابا املث ا اااين :ضم د د د ب د ددن عب د دددهللا األل س د ددب
(ت1270هد) ،دار الكتب العلمية :بريوت ،د1415 ، .هد.
 -45زاد املس ا اال يف عل ا اام التفس ا اال :لعب د دددالرمحن ب د ددن عل د ددب ب د ددن اجل د د زري (ت597هد د دد) ،املكت د ددب
اإلسالمب ودار ابن ح م :بريوت1423 ،1 ،هد.
 -46السرا املنل يف اإلعانة عل معرفة بعاام معاااين كااالم ربنااا احلكاايم اخلباال :ضمدد بدن أمحدد
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اخل يد د ددب الشد د دربيي الشد د ددافعب (ت977 :هد د دد) ،م بعد د ددة بد د د الق (األمرييد د ددة)  :القد د دداهرة ،د، .
1285هد.
 -47شرآ ديوان احلماسة :ليحب بن علب بدن دمدد الشديباين التربيد ري (ت502 :هدد) ،دار القلدم:
بريوت ،د ، .د.ت.
 -48العقد الفريد :أله عمر ،شالاب الدين أمحد بن دمد بن عبد ربط ابن حبيب ابن حددير بدن
سددا املعددروق بددن عبددد ربددط األندلسددب (ت328 :هد دد) ،دار الكتددب العلميد ة :بددريوت،1 ،
1404هد.
 -49راوب القاارآن ور اوااب الفرقااان :للحسدن بدن دمدد النيسداب رري (ت728هدد) ،لقيده :زكدراي
عمريان ،دار الكتب العلمية :بريوت1416 ،1 ،هد.
 -50ريب القاارآن املساام بنآهااة القلااوب :ضمدد بدن عُ يدر الساسدتاين ،أبد بكدر العُ يدرري (ت:
330هد) ،لقيه :دمد أديب عبد ال احد مجران ،دار قتيبة :س راي1416 ،1 ،هد.

 -51فااتا البيااان يف مقاصااد القاارآن :دمددد ددديه نددان بددن حسددن بددن علددب احلسدديي البرددارري
ِ
القنك جب (ت 1307هد) ،عي ب بعط وقدم لدط وراجعدط :عبددهللا بدن إبدراهيم األنصدارري ،املكتبدة
َ
العصريكة لل باعة والنشر :بريوت ،د1412 ، .هد.
 -52فتا الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن :لكراي بن دمد بن أمحد بن زكراي األنصارري ،زين
الدددين أب د حيددب السددنيكب (ت926 :ه دد) ،لقيدده :دمددد علددب الصدداب ين ،دار القددرآن الكددرمي:
بريوت1403 ،1 ،هد.
 -53فااتا الاارمحن يف تفساال القاارآن :جملددري الدددين بددن دمددد العليمددب املقدسددب احلنبلددب (ت927 :
هد) لقيه :ن ر الدين الب ،دار الن ادر :الدوحة1430 ،1 ،هد.
 -54فااتا القاادير انياااما ب ا فااو الروايااة والدرايااة ماان علاام التفساال :ضمددد بددن علددب الشد كاين
(ت1250هد) ،لقيه :د .عبدالرمحن عمرية ،دار ال فاء :املنص رة1418 ،2 ،هد.
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 -55فهم القرآن ومعانيه :للحارث بن أسد اضاسيب ،أب عبد هللا (ت243 :هد) ،لقيه :حسده
الق تلب ،دار الفكر :بريوت1398 ،2 ،هد.
 -56القامو ا:ي  :ضمد بدن يعقد ب الفدريوزآ دري (ت817هدد) ،لقيده :مكتدب لقيده الدرتاث
يف مملسسة الرسالة ،مملسسة الرسالة ودار الراين للرتاث :بريوت1407 ،2 ،هد.
 -57الكش اااف ع اان حق اااو

ااوامم التنآي اال وعي ااون األقاوي اال يف وج ااوه التأوي اال :أله القاسددم

دم د د ب ددن عم ددر ال خمش ددرري (ت538هد دد) ،لقي دده :ع ددادل عب دددامل ج د وعل ددب مع د ض ،مكتب ددة
العبيكان :الرايض1418 ،1 ،هد.
 -58الكشف والبيان :أله إسحاق أمحد بن دمد الثعليب (ت427هد) ،لقيه :اإلمدام أه دمدد
بن عاش ر ،دار إحياء الرتاث العره :بريوت1422 ،1 ،هد.
 -59لباااب التأوياال يف معاااين التنآياال :لعلددب بددن إبدراهيم البغدددادري الشددالري خلددازن (ت725:هدد)،
ب ط و ححط :عبدالسالم شاهه ،دار الكتب العلمية :بريوت1415 ،1 ،هد.
 -60لباااب النقااول يف أسااباب النااآول :لعبددد الددرمحن بددن أه بكددر ،جددالل الدددين السددي ب (ت:
911هدد) ،ددب ط و ددححط :االسددتاذ أمحددد عبدد الشددايف ،دار الكتددب العلميددة :بددريوت ،د، .
د.ت.
 -61اللباااب يف علااوم الكتاااب :لعمددر بددن علددب بددن عددادل الدمشددقب احلنبلددب (ت بعددد 880ه دد)،
لقيدده :عددادل عبدددامل ج د وعلددب معد ض ،دار الكتددب العلميددة :بددريوت ،ومكتبددة عبدداس البدداز:
مكة املكرمة1419 ،1 ،هد.
 -62لسان العرب :ضمد بن مكرم بن منظ ر (ت711هد) ،دار ادر :بريوت ،د ، .د.ت.
 -63حماساان التأوياال :ضمددد مجددال الدددين القددامسب (ت1332ه دد) ،لقيدده :دمددد ف دملاد عبدددالباقب،
دار إحياء الرتاث :بريوت ،مكتبة دار الباز :مكة املكرمة1415 ،1 ،هد.
 -64ا :ا اارر ال ا ااوجيآ يف تفس ا اال الكت ا اااب العآي ا ااآ :لعب د ددداحله ب د ددن ال د ددب ب د ددن ع ي د ددة األندلس د ددب
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(ت541هد دد) ،لقيد دده :عبدالسد ددالم عبدالشد ددايف دمد ددد ،دار الكتد ددب العلميد ددة :بد ددريوت،1 ،
1413هد.
 -65مدارك التنآياال وحقاااو التأوياال :لعبددهللا بدن أمحدد النسدفب (ت710هدد) ،دار إحيداء الكتدب
العربية :لبنان ،د ، .د.ت.
 -66مسااند اإلمااام أمحااد :أله عبدددهللا أمحددد بددن دمددد بددن حنبددل الشدديباين (ت241ه دد) ،لقيدده:
أمحد دمد شاكر ،دار احلديث :القاهرة1416 ،1 ،هد.
 -67املصااباآ املناال يف ريااب الشاارآ الكباال :أمحددد بددن دمددد بددن علددب الفيد مب ش احلمد ري ،أبد
العباس (ت:

770هد) ،املكتبة العلمية :بريوت ،د ، .د.ت.

 -68معامل التنآيل :للحسه بن مسع د البغ ري (ت516هد) ،لقيه :دمد عبدهللا النمر وآنرون،
دار يبة :الرايض1417 ،4 ،هد.
 -69معاين القرآن وإعرابه :إبراهيم بن السرري بن سالل ال جاج (ت 311هد) ،لقيه :عبد اجلليل
عبده شليب ،عا الكتب :بريوت 1408 ،1 ،هد.
 -70معا اااين القا اارآن :أله جعفد ددر النحد دداس أمحد ددد بد ددن دمد ددد (ت338 :هد دد) ،لقيد دده :دمد ددد علد ددب
الصاب ين ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة1409 ،1 ،هد.
 -71مع اااين الق اارآن :لس ددعيد ب ددن مس ددعدة البلر ددب (األنف ددش األوس ددط) (ت215هد دد) ،لقي دده:
د.فائ فارس ،بعة اضقه1401 ،2 ،هد.
 -72معا ااألك األقا اران يف إعجا اااز القا اارآن :جلد ددالل الد دددين السد ددي ب (ت911 :هد دد) ،دار الكتد ددب
العلمية :بريوت1408 ،1 ،هد.
 -73معجم مفردات ألفاظ القرآن :للرا ب األ فالاين (ت503هد) ،لقيه :ندمي مرعشدلب ،دار
الفكر :بريوت ،د ، .د.ت.
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 -74معج اام مق اااييس الل ااة :ألمح ددد ب ددن ف ددارس ب ددن زك دراي (ت395هد دد) ،لقي دده :عبدالس ددالم دم ددد
هارون ،دار الفكر :بريوت ،د1399 ، .هد.
 -75مف اااتيا ال ي ااب (التفس اال الكب اال) :لفر ددر ال دددين دم ددد ب ددن عم ددر ال درازري (ت606هد دد) ،دار
الكتب العلمية :بريوت1421 ،1 ،هد.
 -76املنتحل :لعبد امللك بن دمد بدن إمساعيدل أبد منصد ر الثعداليب (ت429 :هدد) ،لقيده :أمحدد
أب علب ،امل بعة التاارية :اإلسكندرية ،د1319 ، .هد.
 -77نآه ا ااة األعا ا ا الن ا ااوا ر يف عل ا اام الوج ا ااوه والنظ ا اااور :أله الف د ددرج عب د دددالرمحن ب د ددن اجل د د زري
(ت597:هد) ،لقيه :دمد عبدالكرمي الرا ب ،مملسسة الرسالة :بريوت1407 ،3 ،هد.
 -78نظاام الاادرر يف تناسااب اآلايت والسااور :إبدراهيم بددن عمددر بددن حسددن الددر

بددن علددب بددن أه

بكر البقاعب (ت 885هد) ،دار الكتاب اإلسالمب :القاهرة ،د ، .د.ت.
 -79النك اات والعي ااون :أله احلس ددن عل ددب ب ددن دم ددد امل دداوردري (ت450هد دد) ،راجع ددط وعل دده علي ددط:
السيد عبداملقص د بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية :بريوت ،د ، .د.ت.
 -80النهايااة يف ريااب احلااديث واألثاار :ا د الاادين حممااد باان حممااد باان حممااد اباان عبااد الكاارمي
الشيباين انيآري املشور بن األثل (املتوىف606 :هاا) ،لقيده :داهر أمحدد الد اوى ودمد د
دمد ال ناحب ،املكتبة العلمية :بريوت ،د1399 ، .هد.
 -81اهلداية إىل بلو النهاية يف علم معاين القرآن وتفسله ،وأحكامه ،ومجل من فنااون علومااه:
مكب بن أه الب َمح ش بن دمد بن خمتار القيسدب القدريواين ش األندلسدب القدر يب املدالكب
(ت 437هد) ،لقيه :رم عة رسائل جامعية بكلية الشدريعة والدراسدات اإلسدالمية  ،جامعدة
الشارقة :الشارقة1429 ،1 ،هد .
 -82وج ااوه الق اارآن :أله عب دددالرمحن إمساعيددل ب ددن أمحددد الض درير النيسدداب رري (ت بع ددد430 :هد دد)،
لقيه :فا مة ي سد اخليمب ،دار السقا :دمشه1996 ،1 ،م.
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 -83الوجا ااوه والنظا اااور :أله هد ددالل العسد ددكرري ،لقيد دده :دمد ددد عثمد ددان ،مكتبد ددة الثقافد ددة الدينيد ددة،
القاهرة1428 ،1 ،هد.
 -84الوسااي يف تفساال القاارآن ا يااد  :أله احلسددن علددب بددن أمحددد بددن دمددد بددن علددب ال احدددري
(ت468 :هد) ،لقيه وتعليه :الشديس عدادل أمحدد عبدد امل جد د ،الشديس علدب دمدد معد ض،
الدكت ر أمحد دمد درية ،الددكت ر أمحدد عبدد الغدي اجلمدل ،الددكت ر عبدد الدرمحن عد يس ،دار
الكتب العلمية :بريوت1415 ،1 ،هد.
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فهرس الموضوعات
الصفحة

املوضوع
ملرا البحث

1

املقدمة :

2

أوية امل

2

ع وأسباب انتياره

أهداق البحث.

3

الدراسات السابقة.

3

ن ة البحث.

3

منالج البحث.

4

التماليد :ويتضمن ضة م ج ة عن "السبيل" ومعانيط يف القرآن الكرمي.

5

املبحث األول :سبل السالم.

9

املبحث الثاين :سبل اهلدى.

12

املبحث الثالث :سبل التفرق.

19

املبحث الرابع :سبل األرض املسررة لإلنسان.

22

املبحث اخلامس :سبل النحل.

30

اخلا ة :وفيالا أهم النتائج .

32

مبت املصادر واملراجع.

34
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