ّمة
جم ّلةةدور
جم ّل
حمككّمة
علم ّي ّيةةحم
دور ّي ّيةة علم
يتع ّل ّلقق هبام
النبو َّي َّيةةوما
والسنةنةالنبو
القرآن َّي
راسات
الد
بحوث ِّ
القرآنة َّية ُّ
وما يتع
راسات
بنرشبنرش
ُتعنى تُعنى
بحوث الدِّ
والس ُّ
هبام

1

ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،اململكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :

ردمد1658 - 774 x:

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

حي اهلدا -املدينة املنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
اململكة العربية السعودية.
هاتف املج َّلة00966148493009 :
جوال املج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@Journaltw :
موقع املجلة WWW.JOURNALTW.COM :

2

َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في

3

4

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

َ َ
ِّ
ُّ ُ
ُ َ َ ُ
كر احلك ِيم
مفردة (السبل) ِيف
الذ َ ِ
َ
َ َ
َ
الدالالت)
اني و ِ
(املع ِ

د.فهد بن متعب بن مبارك ادلورسي
األستاذ املشارك يف قسم القرآن الكريم وعلومه بكلية أصول الدين

بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض – اململكة العربية السعودية
fm1428@gmail.com

5

6

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

موضوع البحث:
إبــراز معــاين ودالالت مــا جــاء مــن مفــردة (الســبيل) بصيغــة اجلمــع ،وقــد جــاء ذلــك يف عــر

آيــات مــن كتــاب اهلل تعــاىل.

أهداف البحث:
هيــدف إىل بيــان ُس ـ ُبل الســام واهلــدى التــي ذكرهــا اهلل تعــاىل يف كتابــه ،وحـ َّ
ـث عبــاده عــى

لزومهــا ،والتحذيــر مــن ُس ـ ُبل التّفـ ّـرق والغوايــة.

مشكلة البحث:

اإلجابة عن اآليت:

(الس ُبل) عند ورودها بصيغة اجلمع يف آيات القرآن العزيز؟
1 .ما املعاين التي تضمنتها مفردة ُّ
 2 .هل ترتّب عىل اختالف املواضع التي وردت فيها هذه املفردة اختالف يف دالالهتا؟

نتائج البحث:
1 .وردت مفــردة (الســبيل) يف آيــات القــرآن الكريــم يف مائــة ومخســة وســبعني موضعــ ًا،

وجــاءت يف مجيــع هــذه املواضــع بصيغــة االســم.

2 .وردت مفــردة الســبيل بصيغــة اجلمــع (ســبل) يف عــرة مواضــع مــن تســع ســور كلهــا

مكيــة إال ســورة واحــدة مدنيــة ،هــي ســور املائــدة.

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ
الس ُبل ،الذكر احلكيم ،املعاين والدالالت.
مفردةُّ ،
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F
الســ ُبل ،والصــاة والســام األمتَّــان
احلمــد هلل املتفضــل عــى عبــاده بالنعــم ،امليــر هلــم ُّ

األكمــان عــى حممــد اهلــادي البشــر ،الــذي تــرك األمــة عــى املحجــة البيضــاء؛ ليلهــا كنهارهــا،
ال يزيــغ عنهــا إال هالــك ،وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن ،وصحابتــه أمجعــن ،ومــن اســت َّن بســنتهم

واقتفــى أثرهــم إىل يــوم الديــن ،أمــا بعــد:

فــإن علــم وجــوه القــرآن مــن أهــم العلــوم املرتبطــة بكتــاب اهلل تعــاىل ،وال خيفــى عــى الباحثــن
أن هــذا العلــم يــرف بقــدر مــا لغايتــه مــن الفضــل والــرف ،وهــذا العلــم عظيــم األثــر ملــا يف
معرفتــه مــن إدراك ملعــاين ألفــاظ القــرآن الكريــم وهداياتــه ،الــذي هــو كليــة الرشيعــة ،وأصلهــا
األول ،فمتعلــق هــذا العلــم هــو القــرآن الكريــم الــذي حــوى علــم األولــن واآلخريــن ،وهــو عــاد
العلــم ورأس ســنامه ،وال يســتقيم للعــامل يف شــتى علــوم الرشيعــة حتصيــل القــرآن الكريــم إال إذا
ـر يف تأويلــه ومعنــاه ،وبخاصــة إذا ورد اللفــظ بمعــان
علــم حروفــه ،ووقــف عنــد حــدوده ،وتبـ ّ

متعــددة يعــر عــى الناظــر إليهــا إدراكهــا مــن النظــرة األوىل ،بــل ال بــد مــن النظــر الثابــت ،والفهــم
الســديد هلــذه املعــاين املتنوعــة ملــا يرتتــب عليــه مــن اختــاف يف إدراك الــدالالت واألحــكام.
ومفــردة (الســبيل) مــن املفــردات التــي كثــر دوراهنــا يف الكتــاب العزيــز ،وجــاءت خمتلفــة

املعــاين ،متعــددة التأويــل عنــد أهــل النظــر والتفســر ،فــأردت يف هــذا البحــث – بعــد اســتخارة
اهلل تعــاىل وطلــب العــون والتســديد منــه -أن أبحــث عــن معــاين وهدايــات مــا جــاء مــن هــذه
«السـ ُبل» يف الذكــر احلكيــم – املعــاين
املفــردة بصيغــة اجلمــع ،وقــد عنونــت هلــذا البحــث بـــ (مفــردة ُّ

والــدالالت.)-
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أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
السـ ُبل  -بالســن املهملــة املشــددة املضمومــة تليهــا بــاء مضمومــة  -املا ّديــة واملعنوية
1 .تعــدّ د ُّ

التــي أوجدهــا اهلل تعــاىل لعبــاده وسـ ّ
ـخرها هلم.

2 .بلــزوم ُسـ ُبل  -بالســن املهملــة املضمومــة ،تليهــا بــاء مضمومــة  -اهلــدى والســام يتحقق

للمخلــوق ســعادة الداريــن ،واحليــد عنهــا يفــي بصاحبــه إىل اهلالك.

ّ
وسخرها هلم يف األرض.
الس ُبل التي أوجدها اهلل تعاىل خللقه،
3 .الفوائد العظيمة لنعمة ُّ

حدود البحث:
يتنــاول هــذا البحــث مــا جــاء مــن مفــردة الســبيل عــى صيغــة اجلمــع يف القــرآن الكريــم ،دون
غريهــا مــن الصيــغ ،وقــد جــاء ذلــك يف عــر آيــات مــن كتــاب اهلل تعــاىل.
الدراسات السابقة :بعد بحث ونظر ؛ وقفت عىل دراستني هلام تع ّلق باملوضوع.
األوىل :رســالة ماجســتري يف اجلامعــة اإلســامية يف غــزة بعنــوان (الســبيل يف ضوء القــرآن الكريم
– دراســة موضوعيــة )-للباحثــة :رهــام حممــد شــعبان عبــداهلل ،نوقشــت عــام (2015م) ،وجــاءت
يف (215صفحــة) ،وهــي درســة ق ّيمــة تناولــت مفــردة (الســبيل) بصــورة عامــة ،وفــق تقســيم مغايــر

(السـ ُبل) يف هــذا البحــث.
للوجــه الــذي تناولــت فيــه مفــردة ُّ

والثانيــة :رســالة ماجســتري يف اجلامعــة اإلســامية يف غــزة بعنــوان (الطريــق ونظائرهــا يف القــرآن
دراســة موضوعيــة بيانيــة )-للباحــث مــازن رشــاد عيســى احللــو ،نوقشــت عــام (2005م) وجاءتيف (258صفحــة) ،وهــي كســابقتها -وإن اختلــف العنــوان -دراســة ق ّيمــة تناولــت املوضــوع بشــكل

أوســع  ،ومل تكــن مقتــرة عــى مفــردة (الســبيل) بــل تضمنــت مفــردات ومعـ ٍ
ـان أخــرى.
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ووجــود هاتــن الدراســتني ال يتعــارض مــع خــروج مثــل هــذا البحــث؛ فلــكل باحــث وجهــة
تكمــل بعضهــا ،وتســتكمل كل واحــدة منهــا جوانــب مل يتيــر لســابقتها
وهــدف؛ فهــي دراســات ّ
اســتيفائها ،وكلهــا جــاءت خدمــة لكتــاب اهلل تعــاىل ،وإظهــار يشء مــن أرسار نظمــه ،ودقيــق عباراتــه،

ولطيــف هداياتــه ودالالتــه.

خطة البحث:
جاء هذا البحث يف مقدمة ،ومتهيد ،ومخسة مباحث ،وخامتة عىل النحو التايل:
املقدمــة  :وفيهــا أمهيــة املوضــوع وأســباب اختيــاره ،وأهدافــه ،ومشــكلته ،وحــدوده،
والدراســات الســابقة حولــه ،وخطتــه ،واملنهــج املتبــع يف كتابتــه .
التمهيد :ويتضمن ملحة موجزة عن «السبيل» ومعانيه يف القرآن الكريم.
املبحث األول :سبل السالم.
املبحث الثاين :سبل اهلدى.
املبحث الثالث :سبل التفرق.
املبحث الرابع :سبل األرض املسخرة لإلنسان.
املبحث اخلامس :سبل النحل.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج .
املصادر واملراجع.
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منهج البحث:
سلكت يف بحثي هذا :املنهج املوضوعي؛ وفق اآليت:
(الس ُبل) بصيغة اجلمع.
1 .مجع اآليات التي حوت مفردة ُ
2 .دراســة أقــوال املفرسيــن يف بيــان معنــى اآليــات يف هــذا املوضــوع ،واملوازنــة بينهــا ،ثــم

بيــان يشء مــن معانيهــا ،ودالالهتــا ،وهداياهتــا ،وذلــك بتتبــع مقــوالت أهــل التفســر ،وحماولــة

اجلمــع بينهــا ،مــع ســبق ذلــك كلــه بتمهيــد يتضمــن موجــز ًا عــن معنــى (الســبيل) ووجوهــه

يف آي القــرآن الكريــم ،وقمــت عنــد كتابــة البحــث باتبــاع املنهــج العلمــي املتبــع يف كتابــة مثــل
هــذه البحــوث العلميــة وفــق التــايل:

•عزو اآليات إىل سورها ،وكتابتها بالرسم العثامين.
•عزو النقول واألقوال إىل مصادرها األصيلة.
•الضبط باحلرف ملا حيتاج من النصوص.
هذا واهلل أسأل التوفيق والتسديد ،إنه ويل ذلك والقادر عليه..
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تعريف السبيل:
يــدل لفــظ (الســبيل) يف أصلــه اللغــوي عــى أمريــن؛ فالســن والبــاء والــام أصــل واحــد يــدل

عــى إرســال يشء مــن علــو إىل ســفل ،وعــى امتــداد يشء.

فعىل املعنى األول يكون من قولك :أسبلت السرت ،وأسبلت السحابة ماءها وبامئها.
والسـ ُبل :املطــر اجلــود ،وســبال اإلنســان مــن هــذا ،ألنــه شــعر منســدل ،وقوهلــم ألعــايل الدلــو
ُّ

أســبال ،ومــن هــذا املعنــى قــول الشــاعر:

إذ أرسلوين ماحتا بدالئهم  ...فمألهتا علق ًا إىل أسباهلا

()1

الس ُبل جائية وذاهبة ،أو اجلامعة املختلفة يف الطرقات يف حوائجهم.
والسابلة :املختلفة يف ُّ
وأسبلت الطريق :كثرت سابلتها.
وسمي السنبل سنبال المتداده .يقال أسبل الزرع ،إذا خرج سنبله.
وس ّبلت الثمرة :جعلتها يف سبل اخلري وأنواع الرب.
والســبيل يف األصــل :الطريــق ومــا وضــح منــه ،ســمي بذلــك المتــداده ،ويطلــق عــى الطريــق

الــذي فيــه ســهولة ،ومجعــه ُسـ ُبل ،قــال تعــاىل :ﮋﭘ ﭙ ﮊ [النحــل ،]15 :ويذ ّكــر ويؤنــث ،والتأنيــث

فيهــا أغلــب.

(( (1الشــاهد الشــعري لباعــث بــن رصيــم ،انظــر :العقــد الفريــد ،البــن عبدربــه)68/6( ،؛ ورشح ديــوان احلامســة ،للتربيــزي،
(.)207/1
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ويمكــن إمجــال القــول يف ذلــك بــأن يقــال :إن الســن والبــاء والــام أصــل واحــد ،يــدل عــى
امتــداد مــع اتصــال ،وأكثــر مــا يكــون مــن أعــى إىل أســفل يف ســبل املطــر ،وذيــل الفــرس ،وإســبال
اإلزار ،ويطلــق عــى الطريــق الســهلة المتدادهــا واتصاهلــا ،وعــى الســنبلة المتدادهــا واتصــال احلــب
فيهــا.
وابــن الســبيل :املســافر الكثــر الســفر ،البعيــد عــن منزلــه ،نســب إىل الســبيل ملامرســته ومالزمته
إيــاه ،ويســتعمل الســبيل لكل مــا يتوصــل بــه إىل يشء خــرا كان أو رشا.
وســبيل اهلل :عــام يقــع عــى كل عمــل خالــص ســلك بــه طريــق التقــرب إىل اهلل تعــاىل بــأداء
الفرائــض ،والنوافــل ،وأنــواع التطوعــات ،وإذا أطلــق فهــو يف الغالــب واقــع عــى اجلهــاد ،حتــى
صــار لكثــرة االســتعامل كأنــه مقصــور عليــه ،وألنــه الســبيل األبــرز الــذي ُيقاتــل فيــه عــى عقــد

الديــن.

()1

ومفــردة (الســبيل) مــن املفــردات التــي كثــر ورودهــا يف آيــات القــرآن الكريــم ،فقــد وردت يف

مائــة ومخســة وســبعني موضعـ ًا ،وجــاءت يف مجيــع هــذه املواضــع بصيغــة االســم ،ومل تــرد يف القــرآن
الكريــم بصيغــة الفعــل.
وورد لفــظ (الســبيل) مضافـ ًا إىل لفــظ اجلاللــة (ســبيل اهلل) يف مخســة وســتني موضعـ ًا ،ومضافـ ًا

إىل ضمــر لفــظ اجلاللــة (ســبيله) يف أحــد عــر موضعـ ًا ،وإىل يــاء املتكلــم (ســبييل) يف ثالثــة مواضع.
(ســ ُبل) – وهــي حمــل الدراســة يف هــذا البحــث – يف عــرة
وجــاء اللفــظ بصيغــة اجلمــع ُ

مواضــع مــن كتــاب اهلل تعــاىل.
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(( (1انظــر مــادة (ســبل) ومعانيهــا يف :مقاييــس اللغــة ،البــن فــارس)129/3( ،؛ والنهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،البــن األثــر،
()338/2؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،للراغــب األصفهــاين( ،ص )395؛ ولســان العــرب ،البــن منظــور)319/11( ،؛ واملصبــاح
املنــر ،للفيومــي احلمــوي)265/1( ،؛ والقامــوس املحيــط ،للفريوزآبــادي( ،ص .)1012

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

وتعــدد معنــى مفــردة (الســبيل) خيتلــف باختــاف الســياق الــذي وردت فيــه ،والقرينــة التــي

تصاحبهــا ،وهــذا يظهــر بجــاء يف وجــوه الكلمــة املتعــددة ،والــذي يــأيت بيانــه بإجيــاز فيــا يــي:
وجوه مفردة( :السبيل) ومعانيها يف القرآن الكريم:

تعــددت أقــوال املفرسيــن ،وعلــاء الوجــوه واألشــباه والنظائــر يف األوجــه التــي حتتملهــا مفردة

(الســبيل) ،ويمكــن إمجاهلــا يف التايل:

األول :الطاعة ،ومنه قوله تعاىل يف البقرة :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [البقرة ،]195 :يعني :يف طاعة اهلل.
والثــاين :البــاغ ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ [آل عمــران]97 :

يعنــي :بالغــ ًا ووصوالً.

والثالــث :املخــرج ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [النســاء ، ]15 :يعنــي :خمرجــا مــن

ا حلبس .

والرابــع :املســلك ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ [النســاء]22 :

يعنــي :وبئــس املســلك.

واخلامــس :العلــل ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [النســاء ، ]34 :يعني:

علال .

والســادس :الديــن ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [النســاء ، ]115 :يعنــي :غــر

ديــن املؤمنــن  ،وقولــه تعــاىل :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [النحــل ، ] 125 :يعنــي :إىل ديــن ربــك.

والســابع :الطريــق ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [النســاء ، ]98:يعنــي :طريقــ ًا ،ال

يعرفــون طريقــ ًا إىل املدينــة ،وقولــه تعــاىل :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [القصــص ، ]22 :يعنــي:

قصــد الطريــق إىل مديــن.
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والثامــن :احلجــة ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [النســاء، ]141 :

يعنــي :حجــة ،ومثلــه يف املعنــى مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ [النســاء.]90 :

والتاســع :العــدوان ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ

[الشــورى ، ]42-41 :يعنــي :مــن عــدوان ،إنــا العــدوان عــى مــن يظلــم النــاس.

والعــارش :اإلثــم ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ [آل عمــران]75 :

 ،يعنــي :ليــس علينــا يف العــرب وأكل أمواهلــم إثــم ،وقولــه تعــاىل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ

[التوبــة ، ]91 :يعنــي :إثــ ًا يف قعودهــم عــن الغــزو إذا كان هلــم عــذر.

واحلــادي عــر :امل ّلــة ،ومنــه قولــه تعــاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [يوســف]108 :

 ،يعنــي :م ّلتــي.

والثــاين عــر :اهلــدى ،ومــن ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ

[النســاء ، ]88 :يعنــي :هــدى ،وكقولــه تعــاىل :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [الشــورى ، ]46 :يعنــي :فــا لــه

مــن هدايــة.

والثالــث عــر :طريــق اهلــدى ،ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [املائــدة]60 :

أضــل عــن قصــد طريــق اهلــدى .وكقولــه تعــاىل :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [املائــدة، ]77 :
 ،يعنــيّ :
يعنــي :ضلــوا عــن قصــد طريــق اهلــدى.

()1

وال خيفــى عــى متأمــل ظهــور يشء مــن التداخــل والتــازم بــن مجلــة مــن املعــاين والوجــوه

املذكــورة ملفــردة (الســبيل)؛ فهــي وإن اختفلــت معانيهــا تبعـ ًا الختــاف الســياق الــذي وردت فيهــا،
إال أن أصلهــا اللغــوي الواحــد جيعــل معانيهــا ودالالهتــا متقاربــة يف كثــر مــن األحيــان ،فهــي نظائــر

باعتبــار اللفــظ ،ووجــوه باعتبــار املعنــى.

16

(( (1انظــر :وجــوه ومعــاين مفــردة (الســبيل) يف :التصاريــف ،ليحيــى بــن ّ
ســام( ،ص )221؛ والوجــوه والنظائــر ،أليب هــال
العســكري( ،ص )261؛ ووجــوه القــرآن ،البــن الرضيــر( ،ص)244؛ ونزهــة األعــن النواظــر ،البــن اجلــوزي( ،ص .)364

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

املبحث األول
ُس ُبـــل الســالم

(السـ ُبل) م ّعرفــة باإلضافــة إىل الســام يف آيــة واحــدة من كتــاب اهلل تعــاىل ،وذلك
وردت مفــردة ُّ

يف قولــه عــز وجــل :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [املائدة.]16:

وقــد ذكــر تعــاىل يف هــذه اآليــة مــن الــذي هيتــدي هبــذا القــرآن ،ومــا هــو الســبب الــذي يكــون
مــن العبــد حلصــول ذلــك ،فقــال :ﮋﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [املائــدة، ]16:

أي :هيــدي بــه مــن اجتهــد ،وحــرص عــى بلــوغ مرضــاة اهلل ،وصــار قصــده حســنا :ســبل الســام،
التــي تسـ ّلم صاحبهــا مــن العــذاب ،وتوصلــه إىل دار الســام ،وهــو العلــم باحلــق والعمــل بــه ،إمجاال
وتفصيــا.
واألصل يف معنى سبل السالم :أهنا طرق السالمة التي ال خوف عىل السائر فيها.
وللعــرب طــرق معروفــة باألمــن ،وطــرق معروفــة باملخافــة ،مثــل وادي الســباع ،الــذي قــال
فيــه ســحيم بــن وثيــل الرياحــي:
مررت عىل وادي السباع وال أرى

كوادي السباع حني يظلم واديا

أقــل بـــه ركـب أتــــوه تئيـــة

وأخوف إال ما وقى اهلل ساريا

()1

فيكون سبيل السالم استعارة لطرق احلق والنجاة.

(( (1انظر :خزانة األدب ،للبغدادي.)327/8( ،

17

وللمفرسين قوالن يف املراد بسبل السالم يف اآلية:
أحدمها :أن املراد بسبل السالم :سبيل اهلل؛ ألن اهلل هو السالم  ،ومعناه دين اهلل.
والقول هبذا املعني مروي عن مقاتل (ت150:هـ) ،والسدي (ت182 :هـ).

()1

أي :هيــدي اهلل تعــاىل بكتابــه الــذي أنزلــه عــى حممــد  ســبل الســام ،فــإن مــن
اتبــع ديــن حممــد  وهــو اإلســام الــذي ال يقبــل مــن أحــد عمــا إال بــه ،واتبــع رىض
اهلل تعــاىل يف قبــول مــا أتــاه مــن ربــه؛ هيديــه اهلل بــه إىل طريــق اجلنــة ،وخيرجــه مــن الظلــات إىل النــور،
ومــن الــرك إىل اإليــان ،فضمــن اهلل عــز وجــل ملتبعــة اهلــدي لطريــق الســامة ،والســلوك للطريــق
املســتقيم ،وممــا جــاء يف هــذا املعنــى قــول الشــاعر:
ٍ
ُ
إذا مل ُي َ
سبيــل
ملخلوق إليـــه
عنك اهلل فيمـــــا تريد ُه  ...فليس
ٍ
َ
ضللت ولو أن السامك ُ
دليل
مطلب ...
يرشدك يف كل
وإن هو مل
َ

()2

ووحــد الضمــر يف ﮋ ﮅ ﮆ ﮊ العائــد عــى قولــه تعــاىل يف خامتــة اآليــة الســابقة ﮋ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ [املائــدة ، ]15:ألن املــراد هبــا واحــد ،أو ألهنــا كواحــد يف
احلكــم.

والثــاين :أن يكــون الســام بمعنــى الســامة ،كاللــذاذ واللــذاذة بمعنــى واحــد ،فيكــون املــراد:
طريــق الســامة والنجــاة مــن املخافــة و اآلفــات ،التــي مــن ســلكها ســلم يف دينــه.
والســام يف هــذه اآليــة حيتمــل املعنيــن؛ فيمكــن أن يكــون اسـ ًا مــن أســاء اهلل تعــاىل ،فاملعنــى
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(( (1انظر :تفسري مقاتل بن سليامن)463/1( ،؛ وجامع البيان ،للطربي)145/10( ،؛ والدر املنثور ،للسيوطي.)44/3( ،
(( (2البيــت األول ينســب أليب فــراس بــن محــدان ،انظــر :الــدر الفريــد ،للمســتعصمي)133/3( ،؛ و ُذكــر البيتــان دون نســبة لقائــل يف
املنتحــل ،للثعالبــي( ،ص .)102

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

طــرق اهلل تعــاىل التــي أمــر هبــا عبــاده ،ورشعهــا هلــم ،وحيتمــل أن يكــون مصــدرا كالســامة ،فاملعنــى
طــرق النجــاة والســامة مــن النــار.

()1

والرتابــط بــن املعنيــن ظاهــر؛ فــإن مــن لــزم ســبيل اهلل تعــاىل حتققــت لــه الســامة مــن كل مــا
خيــاف منــه وحيــاذر.

(( (1انظــر :فهــم القــرآن ،للحــارث املحاســبي( ،ص )276؛ وجامــع البيــان ،للطــري)145/10( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه،
للزجــاج)161/2( ،،؛ وغريــب القــرآن ،للسجســتاين( ،ص)275 :؛ ومعــاين القــرآن ،للنحــاس)285/2( ،؛ وبحــر العلــوم،
للســمرقندي)378/1( ،؛ وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب زمنــن)17/2( ،؛ واهلدايــة ،ملكــي)1651/3( ،؛ والنكــت والعيــون،
للــاوردي)22/2( ،؛ والوســيط ،للواحــدي)169/2( ،؛ ودرج الــدرر ،للجرجــاين)659/2( ،؛ وتفســر الســمعاين)23/2( ،؛
ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،للراغــب األصفهــاين( ،ص )421؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)33/3( ،؛ والكشــاف ،للزخمــري،
()617/1؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)171/2( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)327/11( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن،
للقرطبــي)118/6( ،؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)120/2( ،؛ والبحــر املحيــط ،أليب ح ّيــان)208/4( ،؛ والــدر املصــون،
للســمني احللبــي)229/4( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)68/3( ،؛ واللبــاب ،البــن عــادل)260/7( ،؛ والتبيــان
يف تفســر غريــب القــرآن ،البــن اهلائــم( ،ص )149؛ وبصائــر ذوي التمييــز ،للفريوزآبــادي)186/3( ،؛ وغرائــب القــرآن،
للنيســابوري)570/2( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)19/3( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )226؛
والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)151/6( ،
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املبحث الثاين
ُس ُبـــل اهلــدى

الس ُبل مرتبط ًا باهلداية يف آيتني من كتاب اهلل تعاىل.
ورد ذكر ُّ
الــورود األول :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [إبراهيــم.]12:

والــورود الثــاين :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ

[العنكبــوت. ]69 :

أمــا الــورود األول للســبل املقــرون باهلدايــة فقــد جــاء يف معــرض قيــل الرســل ألممهــا :ﮋ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ  ،فنثــق بــه ،وبكفايتــه ودفاعــه إياكــم عنــا ،وقــد عرفنــا أننــا ال ننــال شــيئا إال
بقضائــه وقــدره.

ومعنــى :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ ،أي :ســبل اهلــدى؛ فــاهلل ســبحانه قــد هدانــا ألقــوم الطــرق

وبصنــا طريــق النجــاة ،ووفقنــا لطريــق اإلســام ،وأكرمنــا
وأوضحهــا وأبينهــا ،فبــن لنــا الرشــدّ ،

وعرفنــا طــرق التــوكل ،وأرشــد كال منــا ســبيله ومنهاجــه الــذي رشع لــه ،وأوجــب عليــه
بالنبــوةّ ،

ســلوكه يف الديــن ،ووضــح لنــا املســلك الــذي يوصــل إىل رمحتــه ،وينجــي مــن ســخطه ونقمتــه ،فبـ ّـن

لنــا كل مــا نــأيت ومــا نــذر.

السـ ُبل إىل ضمريهــم لالختصــار؛ ألن أمــور دينهــم صــارت معروفــة لــدى اجلميــع،
وأضافــوا ُّ

فجمعهــا قوهلــم :ﮋ ﭹ ﮊ.

وتضمــن صــدر اآليــة إشــارة مــن الرســل عليهــم الصــاة والســام لقومهــم بآيــة عظيمــة،

وهــي أن قومهــم -يف الغالــب -هلــم القهــر والغلبــة عليهــم ،فتحدّ هتــم رســلهم بأهنــم متوكلــون عــى
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اهلل يف دفــع كيدهــم ومكرهــم ،وجازمــون بكفايتــه إياهــم ،وقــد كفاهــم اهلل رشهــم ،مــع حرصهــم

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

عــى إتالفهــم وإطفــاء مــا معهــم مــن احلــق ،فيكــون هــذا كقــول نــوح عليــه الصــاة والســام لقومه:
ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [يونــس.]71 :

وقــول هــود  Sقــال :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﮊ [هــود.]55-54 :

ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ يف اهلل وعــى مــا نلقــى منكــم مــن املكــروه فيــه بســبب دعائنــا لكــم

إىل مــا ندعوكــم إليــه مــن الــراءة مــن األوثــان واألصنــام ،وإخــاص العبــادة لــه ســبحانه ،والــام

الم القســم ،معنــاه :واهلل لنصــرن.

ثــم ختمــوا كالمهــم بمــدح التــوكل ،وبيــان أن إيذاءهــم ال يثنيهــم عــن تبليــغ رســالة رهبــم،

فقالــوا :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ ،أي :وعــى اهلل فليتــوكل مــن كان بــه واثقــا به من خلقــه ،وليحتملوا

كل أذى يف جهادهــم ،وال يبالــوا بــا يصيبهــم مــن أذى وال بــا يالقــون مــن صعــاب وعقبــات ،فــإن
التــوكل عليــه مفتــاح لــكل خــر ،وأمــا مــن كان بــه كافــرا فــإن وليــه الشــيطان.

ويف هــذه اآليــة داللــة عــى أنــه تعــاىل يعصــم أوليــاءه املخلصــن يف عبوديتــه مــن كيــد أعدائهــم

ومكرهــم.

()1

(( (1انظــر :جامــع البيــان ،للطــري)539/16( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)237/2( ،؛ وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب
زمنــن)364/2( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)308/5( ،؛ واهلدايــة ،ملكــي)3785/5( ،؛ والوســيط ،للواحــدي)25/3( ،؛
وتفســر الســمعاين)108/3( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)339/4( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)329/3( ،؛ وزاد املســر،
البــن اجلــوزي)506/2( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)75/19( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)348/9( ،؛ وأنــوار
التنزيــل ،للبيضــاوي)195/3( ،؛ ومــدارك التنزيــل ،للنســفي)166/2( ،؛ ولبــاب التأويــل ،للخــازن ()31/3؛ وتفســر القــرآن
العظيــم ،البــن كثــر)483/4( ،؛ ونظــم الــدرر ،للبقاعــي)395/10( ،؛ وفتــح الرمحــن ،للعليمــي)510/3( ،؛ والــراج املنــر،
للرشبينــي)173/2( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)38/5( ،؛ وروح البيــان ،للخلــويت ()403/4؛ وفتــح القديــر،
للشــوكاين)117/3( ،؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي)94/7( ،؛ وحماســن التأويــل ،للقاســمي)306/6( ،؛ وتفســر املنــار ،ملحمــد
رشــيد رضــا)170/4( ،؛ وتفســر املراغــي)136/13( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )423؛ والتحريــر والتنويــر،
البــن عاشــور.)204/13( ،
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أمــا الــورود الثــاين للســبل املقــرون باهلداية فقــد جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [العنكبــوت.]69:

ويــراد هبــم الذيــن هاجــروا يف ســبيل اهلل ،وجاهــدوا أعداءهــم ،وبذلــوا جمهودهــم يف اتبــاع

مرضاتــه ،مبتغــن بقتاهلــم علــو كلمتــه ،ونــرة ديننــه.

وقــد جــاء يف ســبب نزوهلــا مــا روي عــن قتــادة (ت117 :هـــ) قــال :أنزلــت ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [العنكبــوت ، ]2:يف أنــاس مــن أهــل مكــة خرجــوا يريــدون النبــي
 ،فعــرض هلــم املرشكــون ،فرجعــوا ،فكتــب إليهــم إخواهنــم بــا نــزل فيهــم ،فخرجــوا،
فقتــل مــن قتــل ،وخلــص مــن خلــص ،فنــزل القــرآن ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ .

()1

لســ ُبل اهلــدى املوصلــة إلينــا ،وإصابــة ديــن اهلل الــذي هــو
ومعنــى :ﮋ ﮣ ﮤ ﮊ ،أيُ :

اإلســام ،الــذي بعــث اهلل بــه حممــدا  ،وهــو مــا عليــه أهــل التقــوى ،ولنبرصهنــم طرقنــا
يف الدنيــا واآلخــرة.

فالس ـ ُبل هاهنــا حيتمــل أن تكــون طــرق اجلنــة ومســالكها ،وحيتمــل أن تكــون ســبل األعــال
ُّ

املؤديــة إىل رضــا اهلل تعــاىل وجنتــه.

فــإن قيــل :فكيــف جــاء يف اآليــة :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ ،وال ســبيل هلــم إىل أن

جياهــدوا يف طاعتــه إال هبدايتــه إياهــم إىل ســبيله ،وبنــره إياهــم يف ســلوك طــرق عبادتــه.

فيمكــن اإلجابــة عليــه بـ َّ
ـأن يقــال :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ ،هبدايتنــا هلــم يف االبتــداء ،ولنهدينهــم

ســبلنا يف االنتهــاء ،بإدامــة تلــك اهلدايــة ،والتوفيــق ،والنــرة ،وذلــك فيمــن علــم اهلل مــن حالــه أنه ال

يرتــد عــن دينــه ،وأنــه يمــوت عــى اإليــان ،فإنــه هيديــه ابتــدا ًء ليجاهــد يف طلــب الطريــق إىل اهلل ،ثــم
هيديــه بعــد ذلــك هدايــة بعــد هدايــة؛ فهــو ســبحانه يزيــد املهتديــن هدايــة وتقــوى كــا جــاء يف قــول
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(( (1انظر :تفسري القرآن العظيم ،البن أيب حاتم)3031/9( ،؛ ولباب النقول ،للسيوطي( ،ص .)151

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

اهلل عــز وجــل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [حممــد ،]17 :فقــد ذهــب مجلــة مــن أهــل التفســر
إىل َّ
أن األوىل أن يكــون معنــى اهلدايــة هاهنــا :الزيــادة منهــا والتثبيــت عليهــا.

ويمكــن أن جيــاب عنــه أيضــ ًا َّ
بــأن معنــى :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ ،أي :يف طاعتنــا يف الدنيــا،

لنهدينهــم ســبلنا يف العقبــى بالثــواب هلــم عــى ذلــك ،كــا جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ

[حممــد.]5 :

ويرى مجلة من العلامء ،وأئمة التفسري :أن هداية اهلل تعاىل لإلنسان تأيت عىل أربعة أنواع:
األول :اهلدايــة العامــة ،وهــي التــي عــم بجنســها كل مكلــف مــن العقــل ،والفطنــة ،واملعــارف

الرضوريــة التــي منحهــا كل خملــوق وفــق تقديــره ،وحســب احتاملــه ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﰎ ﰏ ﰐ

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﮊ [طــه.]50:

الثــاين :اهلدايــة التــي تتحصــل للنــاس بدعائــه إياهــم عــى ألســنة األنبيــاء ،وإنــزال القــرآن

ونحــو ذلــك ،وهــو املقصــود بقولــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [األنبيــاء ،]73:وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [الســجدة.]24:

الثالــث :اهلدايــة اخلاصــة ،وهــي التوفيــق الــذي خيتــص بــه مــن اهتــدى ،وهــي املــرادة يف

هــذا املبحــث ،وهــي املعنيــة يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ
[العنكبــوت ،]69:وقولــه تعــاىل :ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [حممــد ،]17:وقولــه تعــاىل :ﮋﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [التغابــن ،]11:وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [يونــس،]9:

وقولــه تعــاىل :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [مريــم.]76:
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الرابــع :اهلدايــة يف اآلخــرة إىل اجلنــة ،وهــو املعنيــة يف قولــه تعــاىل :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 ﮊ [األعــراف.]43:
وهــذه اهلدايــات األربــع مرتتــب بعضهــا عــى بعــض؛ فــإن مــن مل حتصــل لــه األوىل ال حتصــل

لــه الثانيــة ،بــل ال يصــح تكليفــه ،ومــن مل حتصــل لــه الثانيــة ال حتصــل لــه الثالثــة والرابعــة ،ومــن
و ِّفــق  -بالفــاء املوحــدة املشــددة املكســورة  -للثالثــة فقــد نــال مــا قبلهــا ،ومــن حصلــت لــه الرابعــة

فقــد حصــل لــه الثــاث التــي قبلهــا.

واملــراد بـــقوله تعــاىل يف خامتــة اآليــة:ﮋﮦﮧﮨﮩﮊ ،أي :بالعــون والنرص واهلدايــة ،فإن اهلل

تعــاىل مــع مــن أحســن مــن خلقــه ،فجاهــد فيــه أهــل الــرك ،مصدقــا رســوله فيــا جــاء بــه مــن عنــده
بالعــون لــه ،والنــرة عــى مــن جاهــد مــن أعدائه ،وقــد جاء عــن ســفيان بــن عيينــة (ت198 :هـــ) " :إذا
اختلــف النــاس فعليــك بــا قالــه ألهــل اجلهــاد والثغــور ،فــإن اهلل تعــاىل قــال :ﮋﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮊ ".

()1

ويف اآليــة دليــل عــى أن أحــرى النــاس بموافقــة الصــواب أهــل اجلهــاد ،وعــى أن مــن أحســن

فيــا أمــر بــه أعانــه اهلل ويــر لــه أســباب اهلدايــة ،وعــى أن مــن جــد واجتهــد يف طلــب العلــم
الرشعــي ،فإنــه حيصــل لــه مــن اهلدايــة واملعونــة عــى حتصيــل مطلوبــه أمــور إهليــة ،خارجــة عــن

مــدرك اجتهــاده ،وتيــر لــه أمــر العلــم ،فــإن طلــب العلــم الرشعــي مــن اجلهــاد يف ســبيل اهلل ،بــل

هــو أحــد نوعــي اجلهــاد ،الــذي ال يقــوم بــه إال خــواص اخللــق ،وهــو اجلهــاد بالقــول واللســان،
للكفــار واملنافقــن ،واجلهــاد عــى تعليــم أمــور الديــن ،وعــى رد نــزاع املخالفــن للحــق ،ولــو كانــوا
مــن املســلمني.

واملتأمــل يف هــذه اآليــة التــي ختــم اهلل تعــاىل هبــا هــذه الســورة  -ســورة العنكبــوت  -يلحــظ

أن خامتتهــا قــد تناســبت مــع فاحتتهــا؛ فقــد بدئــت الســورة بإيــذان املؤمنــن باالبتــاء ،ومالقــاة الفتــن
24

(( (1انظر :مقولة ابن عيينة  --عند السمعاين يف تفسريه.)194/4( ،

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

عــى طريــق اإليــان ،وأن استمســاك املؤمــن بإيامنــه يقتضيــه جهــاد وتضحيــة بالنفــس واملــال ،واألهل

والولــد ،والوطــن ،وذلــك يف قولــه تعــاىل :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ
[العنكبــوت ،]2-1:وكــا يقــول ســبحانه ىف آيــة أخــرى :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﮊ [آل عمــران.]186:
وختــم اهلل تعــاىل الســورة بالوعــد الكريــم منــه ســبحانه وتعــاىل للمؤمنــن الذيــن جياهــدون ىف

ســبيل اهلل ،وحيتملــون مــا يلقاهــم عــى طريــق اجلهــاد مــن رض وأذى -أن هيدهيــم اهلل ،ويثبــت أقدامهم
عــى ســبيله ألهنــم ســعوا إىل اهلل ،فتلقاهــم اهلل بإمــداد عونــه ،وتأييــده ،ونــره ،فــكان هلــم الغلــب،
وكانــت هلــم العــزة يف الدنيــا ،وجنــات النعيــم يف اآلخــرة.

وىف توكيــد الفعــل ﮋ ﮣ ﮊ توكيــد لوعــد اهلل ،وأنــه وعــد أوجبــه اهلل ســبحانه عــى نفســه،

كــا قــال ســبحانه يف موضــع آخــر  :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ

[يونــس.]103:

()1

ويمكــن تعليــل جمــيء الســبيل جمموعـ ًا يف اآليتــن مــع أن طريــق اهلــدى واحــد :بــأن ذلــك مــن
()2
بــاب التوزيــع؛ َف ِلـ ّ
ـق باعتبــار رشيعتــه وأحكامــه.
ـكل رســول طريـ ٌ
(( (1انظــر :تفســر حييــى بــن ســام)642/2( ،؛ وجامــع البيــان ،للطــري)63/20( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج،
()174/4؛ ومعــاين القــرآن ،للنحــاس)237/5( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)641/2( ،؛ وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب
زمنــن)353/3( ،؛ وتفســر ابــن فــورك)411/1( ،؛ واهلدايــة ،ملكــي)5650/9( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)295/4( ،؛
والبســيط ،للواحــدي)562/17( ،؛ وتفســر الســمعاين)194/4( ،؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،للراغب األصفهــاين( ،ص )835؛
وغرائــب التفســر ،للكرمــاين ()887/2؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)256/6( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)326/4( ،؛ وزاد
املســر ،البــن اجلــوزي)414/3( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)77/25( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)365/13( ،؛
وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)200/4( ،؛ والتســهيل ،البــن جــزي)129/2( ،؛ ولبــاب التأويــل ،للخــازن ()385/3؛ والبحــر
املحيــط ،أليب ح ّيــان)367/8( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)296/6( ،؛ واللبــاب ،البــن عــادل)379/15( ،؛
وتفســر اجلاللــن ،للمحــي والســيوطي( ،ص)530؛ وجامــع البيــان ،لإلجيــي)289/3( ،؛ وأرسار ترتيــب القــرآن ،للســيوطي،
(ص )121؛ والــراج املنــر ،للرشبينــي)12/1( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)48/7( ،؛ وفتــح القديــر ،للشــوكاين،
()245/4؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي)219/10( ،؛ وحماســن التأويــل ،للقاســمي)565/7( ،؛ وتفســر املراغــي)23/21( ،؛
وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )636؛ والتفســر القــرآين للقــرآن ،لعبدالكريــم اخلطيــب ()470/11؛ والتحريــر
والتنويــر ،البــن عاشــور)37/21( ،؛ وأضــواء البيــان ،للشــنقيطي)163/6( ،؛ وحدائــق الــروح والرحيــان ،للهــرري.)49/22( ،
(( (2انظر :معرتك األقران ،للسيوطي.)158/3( ،
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املبحث الثالث
التفـــرق
ُس ُبـــل
ّ

جــاء التحذيــر مــن ســبل التفــرق يف قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [األنعــام.]153:

ّ
«خــط لنــا رســول اهلل
ويف احلديــث عــن عبــداهلل بــن مســعود (ت32 :هـــ)  قــال:

 خ ّط ـ ًا ،فقــال( :هــذا ســبيل اهلل)  ،ثــم خــط خطوط ـ ًا عــن يمينــه وعــن شــاله فقــال:

(وهــذه ســبل ،عــى كل ســبيل منهــا شــيطان يدعــو إليــه)  ،ثــم تــا ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ »(.)1

فبعــد أن بـ ّـن تعــاىل كثــر ًا مــن األوامــر الكبــار ،والرشائــع املهمــة يف اآليــات الســابقة ،عــاد

لإلشــارة إليهــا وإىل مــا هــو أعــم منهــا يف هــذه اآليــة ،فقــال :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ أي :هــذه

األحــكام ومــا أشــبهها ،ممــا بينــه اهلل يف كتابــه ،ووضحــه لعبــاده ،وارتضــاه هلــم ،رصاط اهلل املوصــل

إليــه ،وإىل دار كرامتــه ،املعتــدل الســهل املختــر.

وجــاء يف اآليــة :ﮋ ﭾ ﮊ ،أي :فاعملــوا بــه ،واجعلــوه ألنفســكم منهاجــا تســلكونه ،لتنالــوا

الفــوز والفــاح ،وتدركــوا اآلمــال واألفــراح.

بالس ُبل يف قوله تعاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ  ،أي :الطرق املخالفة هلذا الطريق.
واملراد ُّ
روي عــن ابــن عبــاس (ت67:هـــ)  قولــه َّ
بالسـ ُبل املنهــي عــن اتباعهــا هــي:
أن املــراد ُّ

الضــاالت.
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(( (1احلديــث أخرجــه مجاعــة كبــرة مــن أهــل احلديــث ،كالنســائي يف الســنن الكــرى)95/10( ،؛ وابــن ماجــة يف ســننه)8/1( ،؛
والدارمــي يف ســننه)119/1( ،؛ وقــال عنــه الشــيخ أمحــد شــاكر يف حتقيقــه ملســند اإلمــام أمحــد  « :إســناده صحيــح» ،انظــر:
مســند اإلمــام أمحــد ،بتحقيــق أمحــد شــاكر ( ،)155/4حديــث رقــم ( ،)4142وقــال األلبــاين يف تعليقــه عــى صحيــح ابــن ح ّبــان:
«حســن صحيــح» ،انظــر :التعليقــات احلســان عــى صحيــح ابــن ح ّبــان ،لأللبــاين ،)146/1( ،حديــث رقــم ( ،)6وقــال اهليثمــي
يف جممــع الزوائــد :)22/7( ،رواه أمحــد والبـ ّـزار ،وفيــه عاصــم بــن هبدلــة ،وهــو ثقــة ،وفيــه ضعــف.
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وروي عن جماهد (ت104:هـ)َّ :
أن املعنى :ال تتبعوا البدع ،والشبهات ،والضالالت.

()1

الس ُبل هنا باليهودية والنرصانية .يقول :ال تتبعوها فتضلوا.
ومن املفرسين من ّ
خص ُّ
بالسـ ُبل :التــي تعــدل عــن طريــق احلــق واهلــدى
والغالــب منهــم ذهــب إىل العمــوم ،وأن املــراد ُّ

يمينــا وشــاال ،ويشــمل ذلــك اليهوديــة ،والنرصانيــة ،واملجوســية ،وعبــادة األوثــان ،ومــا كان مــن

غــر ملــة اإلســام ،فإهنــا بــدع وضــاالت ،والعــرب تقــول :الــزم الطريــق ودع البنيــات.

السـ ُبل بصيغــة اجلمــع يف اآليــة لكثرهتــا وتفرقهــا ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ
وهلــذا جــاءت ُّ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [البقــرة.]257:
ومعنــى :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ ،أي :تضلكــم عنــه ،وتفرقكــم عــن طريقــه ودينــه الــذي

رشعــه لكــم وارتضــاه ،وهــو اإلســام ،فــإذا ضللتــم عــن الــراط املســتقيم ،فليــس ثــم إال طــرق

توصــل إىل اجلحيــم ،فاملطلــوب لــزوم طريــق أهــل الســنة واجلامعــة ،وتــرك األهــواء املختلفــة ،ويف
اآليــة تنبيــه ألهــل األهــواء والبــدع والشــذوذ يف الفــروع وغــر ذلــك مــن أهــل التعمــق يف اجلــدل،
واخلــوض يف الــكالم ،فهــي عرضــة للزلــل ،ومظنــة لســوء املعتقــد ،فــإن مقتــى احلجــة واحــد،

ومقتــى اهلــوى متعــدد الختــاف الطبائــع والعــادات.

ثــم ختــم اهلل تعــاىل اآليــة بقولــه :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ،أي :لتتقــوا اهلل يف أنفســكم

فــا هتلكوهــا ،فإنكــم إذا قمتــم بــا ب ّينــه اهلل لكــم علــا وعمــا رصتــم مــن املتقــن ،وعبــاد اهلل
املفلحــن ،ووحــد الســبيل وأضافــه إليــه ألنــه ســبيل واحــد موصــل إليــه ،وهــو ســبحانه املعــن

للســالكني عــى ســلوكه ،فليزمــوا طريقــه ،وحيــذروا طــرق التفــرق والغوايــة ،حتــى ال حتــل هبــم نقمــة

اهلل تعــاىل وعذابــه.

()2

(( (1انظــر قــول ابــن عبــاس  ،وجماهــد يف :تفســر جماهــد( ،ص )331؛ وجامــع البيــان ،للطــري)228/12( ،؛ وتفســر
القــرآن العظيــم ،البــن أيب حاتــم)1422/5( ،؛ والــدر املنثــور ،للســيوطي.)386/3( ،
(( (2انظــر :جامــع البيــان ،للطــري)228/12( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)495/1( ،؛ وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب
زمنــن)106/2( ،؛ ودرة التنزيــل ،للخطيــب اإلســكايف)569/2( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)205/4( ،؛ واهلدايــة ،ملكــي،
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املبحث الرابع
ُس ُبــل األرض
الس ـ ُبل هلــم يف األرض يف آيــات عديــدة ،وجــاء االمتنــان
امتــن اهلل تعــاىل عــى عبــاده بإجيــاد ُّ

بالس ـ ُبل بصيغــة اجلمــع يف مخــس آيــات مــن كتــاب اهلل العزيــز ،تنوعــت فيهــا العبــارات ،وتقاربــت
ُّ
فيهــا الــدالالت ،وهــذه اآليــات هــي:

األوىل :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ

[النحــل.]15:

فقــد تضمنــت هــذه اآليــة االنتقــال إىل االســتدالل واالمتنــان بــا عــى ســطح األرض مــن
املخلوقــات العظيمــة التــي يف وجودهــا لطــف باإلنســان ،ومعنــى :ﮋ ﭑ ﮊ ،أي :ألجــل عبــاده.
ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ ،وهــي :اجلبــال العظــام ،لئــا متيــد هبــم وتضطــرب باخللــق

فيتمكنــون مــن حــرث األرض والبنــاء والســر عليهــا.

ﮋ ﭘ ﮊ ،أي :ومــن رمحتــه تعــاىل أن جعــل فيهــا أهنــارا ،يســوقها مــن أرض بعيــدة إىل أرض

مضطــرة إليهــا؛ لســقيهم ،وســقي مواشــيهم ،وحروثهــم ،أهنــارا عــى وجــه األرض ،وأهنــارا يف بطنهــا
يســتخرجوهنا بحفرهــا ،حتــى يصلــوا إليهــا فيســتخرجوها بــا ســخر اهلل هلــم مــن الــدوايل واآلالت
ونحوهــا.
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()2245/3؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)189/2( ،؛ وتفســر الســمعاين)157/2( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)205/3( ،؛
واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)364/2( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)186/14( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي،
()138/7؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)189/2( ،؛ ومــدارك التنزيــل ،للنســفي)548/1( ،؛ والتســهيل ،البــن جــزي،
()281/1؛ ولبــاب التأويــل ،للخــازن ()173/2؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)367/3( ،؛ والربهــان ،للزركــي،
()12/4؛ وتفســر اجلاللــن ،للمحــي والســيوطي( ،ص )190؛ ونظــم الــدرر ،للبقاعــي)321/7( ،؛ وجامــع البيــان ،لإلجيــي،
()592/1؛ والــراج املنــر ،للرشبينــي)459/1( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص .)280
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كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ

ﮋ ﭙ ﮊ ،مجــع ســبيل ،كــا الطــرق :مجــع طريــق ،أي :ومــن رمحتــه أن جعــل يف األرض طرقــا

ومســالك توصــل إىل الديــار املتنائيــة ،وتقــى بســلوكها احلوائــج ،وتطلــب فيهــا املعايــش ،حتــى إنــه
عمهــا عــى اخللــق هللكــوا حــرة
تعــاىل ليقطــع اجلبلــن حتــى يكــون مــا بينهــا ممــرا ومســلكا ،ولــو ّ

وضاللــة.

السـ ُبل ،وحيتمــل :لعلكــم هتتــدون بالنظــر يف هذه
ﮋ ﭚ ﭛ ﮊ ،يف مشــيكم وترصفكــم يف ُّ

املصنوعــات عــى صانعهــا ،أي :ســخر وألقــى وجعــل أهنــارا وســبال لعــل البــر يعتــرون وهيتــدون
يف مســالك األرض ،وإىل الطريــق املوصلــة إىل اإليــان واليقــن.
واملقصود من هذه اآلية ذكر بعض النعم التي خلقها اهلل تعاىل يف األرض.
ـر عــن
وهــذه املخلوقــات ملــا جــاءت كالتكملــة لــأرض ،وموضوعــة عــى ظاهــر ســطحها ،عـ ّ

خلقهــا ووضعهــا باإللقــاء ،الــذي هــو رمــي يشء عــى األرض.

ولعــل خلقهــا كان متأخــرا عــن خلــق األرض ،ثــم حدثــت األهنــار بنــزول األمطــار ،وأمــا
الس ـ ُبل والعالمــات فتأخــر وجودهــا ظاهــر ،فصــار خلــق هــذه األربعــة شــبيها بإلقــاء يشء يف يشء
ُّ

بعــد متامــه.

()1

والثانيــة :يف قولــه تعــاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [طــه.]53:

(( (1انظــر :جامــع البيــان ،للطــري)183/17( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)268/2( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)12/6( ،؛
واهلدايــة ،ملكــي)3966/6( ،؛ وتفســر الســمعاين)164/3( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)13/5( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن
عطيــة)384/3( ،؛ وزاد املســر ،البــن اجلــوزي)553/2( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)189/20( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن،
للقرطبــي)91/10( ،؛ ومــدارك التنزيــل ،للنســفي)207/2( ،؛ ولبــاب التأويــل ،للخــازن)71/3( :؛ وتفســر القــرآن العظيــم،
البــن كثــر)564/4( ،؛ وتفســر املراغــي)62/14( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي)437( ،؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن
عاشــور.)120/14( ،
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الســ ُبل ،وهــي مــن نعــم اهلل تعــاىل وإحســانه
تضمنــت هــذه اآليــة تأكيــد ًا عــى نعمــة إجيــاد ُّ

خللقــه ،فقــال :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ ،أي :فراشــا بحالــة تتمكنــون مــن الســكون فيهــا ،والقرار،
والبنــاء ،والغــراس ،وإثارهتــا لــازدراع وغــره ،وذللهــا لذلــك ،ومل جيعلهــا ممتنعــة عــن مصلحــة مــن

مصاحلكــم.
ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ ،والســلك إدخــال الــيء يف الــيء ،واملعنــى :نفــذ ووطــأ لكــم الطــرق،

ٍ
أراض ســهلة وحزنــة ،وبــن اجلبــال واألوديــة والــراري ،وجعلهــا ســالكة مــن أرض إىل
تســلكوهنا يف
أرض ،ومــن قطــر إىل قطــر ،لتقضــوا مآربكــم ،وتنتفعــوا بمرافقهــا ،حتــى أصبــح اآلدميــون يتمكنــون
مــن الوصــول إىل مجيــع األرض بأســهل مــا يكــون.
فالســ ُبل :كل طريــق يمكــن الســر فيــه ،ســواء كان مــن أصــل خلقــة األرض كالســهول
ُّ

والرمــال ،أو كان مــن أثــر فعــل النــاس مثــل الثنايــا التــي تكــرر الســر فيهــا فتعبــدت ،وصــارت
طرقــا يتابــع النــاس الســر فيهــا.
وجاء التعبري بصيغة اجلمع تعبري ًا عن كثرهتا يف جهات األرض.

()1

والثالثــة :يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ

خــرف.]10:
ُّ
[الز ُ
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(( (1انظــر :تفســر حييــى بــن ســام)263/1( ،؛ وجامــع البيــان ،للطــري)320/18( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)402/2( ،؛
وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب زمنــن)117/3( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)247/6( ،؛ والبســيط ،للواحــدي،
()420/14؛ وتفســر الســمعاين)335/3( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)48/4( ،؛ وزاد املســر ،البــن اجلــوزي)162/3( ،؛
ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)61/22( ،؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)209/11( ،؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي،
()30/4؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)299/5( ،؛ ونظــم الــدرر ،للبقاعــي)296/12( ،؛ وفتــح الرمحــن ،للعليمــي،
()299/4؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)21/6( ،؛ وفتــح القديــر ،للشــوكاين)436/3( ،؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي،
()241/8؛ وتفســر املراغــي)119/16( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )507؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور،
()237/16؛ وأضــواء البيــان ،للشــنقيطي.)23/4( ،
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فر َد ُة ُّ
ُم َ

ذكــر اهلل تعــاىل يف هــذه اآليــة دلي ـ ً
ا مــن األدلــة الدالــة عــى كــال نعمتــه واقتــداره ،بــا خلقــه
لعبــاده مــن األرض التــي مهدهــا وجعلهــا قــرارا للعبــاد ،يتمكنــون فيهــا مــن كل مــا يريــدون.
ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ ،أي :والعزيــز العليــم هــو الــذي مهــد لكــم األرض وجعلهــا

لكــم وطــاء ،تطئوهنــا بأقدامكــم ،ومتشــون عليهــا بأرجلكــم.

واملــراد بقولــه ســبحانه :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ ،أي :جعــل منافــذ بني سالســل اجلبــال املتصلة،

تنفــذون منهــا إىل مــا وراءهــا مــن األقطــار ،وتطلبــون بســلوكها معايشــكم ،وتقضــون حاجاتكــم،
الس ـ ُبل ،ووضــع
وذلــك أن انتفــاع النــاس إنــا يكمــل إذا ســعوا يف أقطــار األرض فهيــأ تعــاىل تلــك ُّ

عليهــا عالمــات ليحصــل االنتفــاع.

والسـ ُبل كــا ســبق بياهنــا :مجــع ســبيل ،وهــو الطريــق ،ويطلــق الســبيل عــى وســــيلة الــيء،
ُّ

كقولــه تعــاىل :ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﮊ [الشــورى.]44 :

ويصــح إرادة املعنيــن هنــا ألن يف األرض طرقــا يمكــن ســلوكها ،وهــي الســهول وســفوح
اجلبــال وشــعاهبا ،أي مل جيعــل األرض كلهــا جبــاال فيعــر عــى املاشــن ســلوكها ،بــل جعــل فيهــا
ســبال ســهلة.
ومعنــى جعــل اهلل تلــك الطــرق هبــذا املعنــى :أنــه جعــل للنــاس معرفــة الســر يف األرض،
الس ـ ُبل
واتبــاع بعضهــم آثــار بعــض ،حتــى تتعبــد الطــرق هلــم وتتســهل ،ويعلــم الســائر أي تلــك ُّ

توصلــه إىل مقصــده.

ويف تيســر وســائل الســر يف األرض لطــف عظيــم ،ألن بــه تيســر التجمــع والتعــارف،
واجتــاب املنافــع ،واالســتعانة عــى دفــع الغوائــل واألرضار.
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ومعنــى :ﮋﯪ ﯫ ﮊ ،أي :لكــي هتتــدوا إىل مقاصدكــم يف األســفار وغريهــا ،فتتوصلــوا

هبــا إىل األقطــار الشاســعة ،واألقاليــم الواســعة ،أو لتهتــدوا إىل احلــق يف الديــن الــذي هــو املقصــد

األصيــل(. )1

وقــد ذكــر أهــل التفســر وعلــوم القــرآن تعليـ ً
ا للتعبري بـــ (ســلك) يف آية ســورة طــه ،و(جعل)

يف آيــة ســورة الزخرف.

قالــواَّ :
إن العبارتــن يف الســورتني معنامهــا متقــارب ،وهــو مــا هيــأه ســبحانه لعبــاده مــن املذكور

يف قولــه :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [امللــك ، ]15 :واملــراد (بســلك) و(جعــل) مــا
خلــق وذلــل ســبحانه منهــا وهيــأه لتــرف اخللــق يف معايشــهم ومنافعهــم.

أمــا الــر يف التغايــر فــأن لفــظ الســلوك مــع الســبيل أكثــر اســتعامال ،فخــص بــه طــه ،وخــص

الزخــرف بجعــل؛ ازدواجــا للــكالم ،وموافقــة ملــا قبلهــا ومــا بعدهــا.

وقريــب مــن هــذا التعليــل قوهلــمَّ :
إن املقصــود يف آيــة طــه التلطــف بالدعــاء إىل اهلل تعــاىل عــى

مــا تقــدّ م مــن أمــره تعــاىل ملوســى وهــارون ،عليهــا الســام ،يف قولــه :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [طــه، ]44 :
فلــا بنــي الــكالم عــى هــذا وأعقــب بقولــه :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﮊ [طــه ،]54 – 53 :وال إشــكال يف أن هــذا مــن التلطــف والرفــق يف الدعــاء؛ ناســب ذلــك التعبــر

السـ ُبل .
بســلك عــا أهنــج تعــاىل مــن ُّ

أمــا آيــة الزخــرف فاملتأمــل فيــا افتتحــت بــه الســورة مــن قولــه :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮊ [الزخــرف ، ]3 :جيــد ّ
أن التعبــر هنــا بجعــل.
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(( (1انظــر :تفســر عبــد الــرزاق)165/3( ،؛ وجامــع البيــان ،للطــري)572/21( ،؛ ومعــاين القــرآن ،للنحــاس)338/6( ،؛ وبحــر
العلــوم ،للســمرقندي)252/3( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)217/5( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي)620/27( ،؛ واجلامــع
ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)64/16( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)219/7( ،؛ واللبــاب ،البــن عــادل)234/17( ،؛
ونظــم الــدرر ،للبقاعــي)390/17( ،؛ والــراج املنــر ،للرشبينــي)554/3( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)40/8( ،؛
وفتــح القديــر ،للشــوكاين)627/4( ،؛ وروح املعــاين ،لأللــويس)67/13( ،؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي)330/12( ،؛ وتفســر
املراغــي)72/25( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )763؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)169/25( ،

ان و ِ
الذ ِ
(الس ُبل) ِيف ِّ
الدالَالَت)
حلك َِيم (ا َمل َع ِ َ
كر ا َ
فر َد ُة ُّ
ُم َ
وأيضا فقد اكتنف لفظ (جعل) يف الزخرف قوله تعاىل :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ

[الزخرف ، ]12 :فناسب هذا ذكر اجلعل ،فجاء ٌ
كل عىل ما جيب ويناسب ،واهلل أعلم.

()1

والرابعة :يف قوله تعاىل :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ

[األنبياء.]31:

ويف هــذه اآليــة اســتمرار يف امتنــان اهلل تعــاىل عــى عبــاده بنعمــه الكثــرة ،وآالئــه اجلســيمة،

السـ ُبل وتيســرها ،فقــد حكــى اهلل تعــاىل يف اآليــة شــيئ ًا مــن األدلــة عــى قدرتــه ،وكاملــه،
ومنهــا إجيــاد ُّ
ووحدانيتــه ،ورمحتــه ،ونعمــه عــى خلقــه ،فإنــه ملــا كانــت األرض ال تســتقر إال باجلبــال ،أرســاها

هبــا وأوتدهــا ،لئــا متيــد بالعبــاد ،أي :لئــا تضطــرب ،فــا يتمكــن العبــاد مــن الســكون فيهــا ،وال
حرثهــا ،وال االســتقرار هبــا.

وملــا كانــت اجلبــال املتصــل بعضهــا ببعــض ،قــد تتصــل اتصــاال كثريا جــدا ،فلــو بقيــت بحاهلا،

جبــاال شــاخمات ،وقلــا باذخــات ،لتعطــل االتصــال بــن كثــر مــن البلــدان ،فاقتضــت حكمــة اهلل
ورمحتــه ،أن جعــل بــن تلــك اجلبــال فجاجــا ســبال أي :طرقــا ســهلة ال حزنــة ،كــا هــو املشــاهد يف
األرض ،يكــون اجلبــل حائــا بــن هــذه البــاد وهــذه البــاد ،فيجعــل اهلل فيــه فجــوة ليســلك النــاس

فيهــا مــن هاهنــا إىل هاهنــا؛ وهلــذا قــال :ﮋ ﯔ ﯕ ﮊ ،إىل الوصــول إىل مطالبهــم مــن البلــدان،
وليهتــدوا بذلــك إىل مصاحلهــم ،ومهــام أمورهــم املعيشــية ،ولعلهــم هيتــدون باالســتدالل بذلــك عــى
وحدانيــة املنــان.

والفجاج :مجع فج ،والسبيل الفج :الطريق الواسع ،فيكون الواسع وصف ًا للسبيل.
قــال املفــرون .وقولــه :ﮋ ﯓ ﮊ ،تفســر للفجــاج ،وبيــان أن تلــك الفجــاج نافــذة مســلوكة،

فقــد يكــون الفــج غــر نافــذ.

(( (1انظــر :الربهــان يف توجيــه متشــابه القــرآن ،للكرمــاين (ص )175؛ ومــاك التأويــل ،للغرناطــي)340/2( ،؛ وبصائــر ذوي التمييــز،
للفريوزآبــادي)314/1( ،؛ وفتــح الرمحــن بكشــف مــا يلتبــس يف القــرآن ،للســنيكي.)365/1( ،
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والضمــر يف ﮋ ﮰ ﮊ ،يعــود عــى األرض ،كــا جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [نــوح.]20-19 :

واملقصــود إمتــام املنــة بتســخري ســطح األرض ليســلك اخللــق منهــا طرقــا واســعة ،ولــو شــاء
جلعلهــا مســالك ضيقــة بــن اجلبــال كأهنــا األوديــة.
وتكرير الفعل ﮋ ﮉ ﮊ ،الختالف املجعولني ،ولتوفية مقام االمتنان حقه.

()1

واخلامسة :يف قوله تعاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ [نوح.]20:
بالس ُبل عىل صيغة اجلمع.
وهي آخر اآليات التي تضمنت االمتنان ُّ
فبعــد أن امتــن اهلل تعــاىل عــى عبــاده ببســط األرض يف قولــه :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ،

أي :مبســوطة مهيــأة لالنتفــاع هبــا ،فلــوال أنــه بســطها ،ملــا أمكــن ذلــك ،بــل وال أمكنهــم حرثهــا،
وغرســها ،وزرعهــا ،والبنــاء ،والســكون عــى ظهرهــا ،بعــد ذلــك امتــن عليهــم بتيســر ســلوك
السـ ُبل الفجــاج ،وذلــك يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ ،أي :تســلكوا فيهــا أيــن شــئتم مــن
ُّ
نواحيهــا ،وأرجائهــا ،وأقطارهــا املختلفــة ،و(مــن) لتضمــن الفعــل معنــى االختــاذ.

والســ ُبل كــا تقــدّ م :مجــع ســبيل وهــو الطريــق ،أي لتتخــذوا ألنفســكم ســبال مــن األرض
ُّ

هتتــدون هبــا يف أســفاركم.
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(( (1انظــر :تفســر ســفيان الثــوري( ،ص )200؛ وجامــع البيــان ،للطــري)435/18( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج،
()390/3؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)425/2( ،؛ واهلدايــة ،ملكــي)4750/7( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)445/3( ،؛
وتفســر الســمعاين)378/3( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)317/5( ،؛ والكشــاف ،للزخمــري)114/3( ،؛ واملحــرر الوجيــز،
البــن عطيــة)80/4( ،؛ وزاد املســر ،البــن اجلــوزي)189/3( ،؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)50/4( ،؛ ومــدارك التنزيــل،
للنســفي)402/2( ،؛ ولبــاب التأويــل ،للخــازن ()224/3؛ والبحــر املحيــط ،أليب ح ّيــان)426/7( ،؛ والــدر املصــون ،للســمني
احللبــي)151/8( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)340/5( ،؛ وحماســن التأويــل ،للقاســمي)192/7( ،؛ وتفســر
املراغــي)27/17( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي( ،ص )522؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)57/17( ،
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والس ـ ُبل الفجــاج :الطــرق الواســعة ،ومــن ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ
ُّ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [احلــج ،]27 :وأكثــر مــا يطلــق الفجــاج عــى الطريــق بــن جبلــن ،ألنــه يكــون
أوســع مــن الطريــق املعتــاد (.)1

وقــد ذكــر أهــل التفســر تعليـ ً
السـ ُبل يف آيــة ســورة األنبيــاء ،وتأخريهــا
ا لتقديــم الفجــاج عــى ُّ

السـ ُبل يف آيــة ســورة نــوح.
عــن ُّ

الس ـ ُبل عــى الفجــاج وهــي صفــة ،ألهنــا ُجعلــت حــاالً ،وذلــك لإلعــام
قالــوا :تقــدّ م ورود ُّ

بأنــه جعــل يف األرض وبــن اجلبــال طرقــا واســعة.

ويف آيــة ســورة نــوح جــاء الفجــاج وصفـ ًا للســبل ،أي :حــن خلقهــا خلقهــا عــى تلــك الصفة،

فهــو بيــان ملا أهبــم ،ومراعــا ًة لتناســب الفواصــل يف هــذه الســورة ،واهلل أعلــم (.)2

(( (1انظــر :معــاين القــرآن ،للفــراء ()188/3؛ وتفســر عبــد الــرزاق)349/3( ،؛ ومعــاين القــرآن ،لألخفــش ()550/2؛ وجامــع
البيــان ،للطــري)637/23( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)230/5( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي)501/3( ،؛
والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)45/10( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)103/6( ،؛ والبســيط ،للواحــدي)261/22( ،؛
وتفســر الســمعاين)59/6( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)232/8( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)375/5( ،؛ واجلامــع
ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)306/18( ،؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)249/5( ،؛ ومــدارك التنزيــل ،للنســفي)545/3( ،؛
والــدر املصــون ،للســمني احللبــي)472/10( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)234/8( ،؛ وبصائــر ذوي التمييــز،
للفريوزآبــادي)175/4( ،؛ وجامــع البيــان ،لإلجيــي)379/4( ،؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)40/9( ،؛ وروح البيــان،
للخلــويت ()180/10؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي)339/14( ،؛ وتفســر املراغــي)86/29( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحن ،للســعدي،
(ص )889؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)205/29( ،
(( (2انظــر :الكشــاف ،للزخمشـــري)114/3( ،؛ ومــدارك التنزيــل ،للنســفي)402/2( ،؛ والــدر املصــون ،للســمني احللبــي،
()472/10؛ وفتــح البيــان ،للقنّوجــي.)339/14( ،
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املبحث اخلامس
ُس ُبــل النحـل
امتــن اهلل تعــاىل عــى خلــق مــن خلقــه وهــو النحــل؛ بــأن يــر لــه ســلوك ســبله ســبحانه،
وذلــك يف قولــه تعــاىل :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [النحــل.]69:

واملــراد بقولــه تعــاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ ،أي :فاســلكي وانفــذي يف الطــرق التــي

أهلمــك وأفهمــك يف عمــل العســل ،وهــي مســالكها يف الطــران التــي جعلهــا اهلل تعــاىل هلــا مذللــة،
أي :ســهلة عليهــا حيــث شــاءت يف هــذا الكــون الفســيح ،والــراري الشاســعة ،واألوديــة العميقــة،
واجلبــال الشــاهقة ،ثــم تعــود كل واحــدة منهــا إىل موضعهــا وبيتهــا ،ال حتيــد عنــه يمنــة وال يــرة.
فالســلوك :النفــاذ يف الطريــق ،و ﮋ ﮝ ﮊ ،مجــع ذلــول ،فهــي حـ ٌ
ـال مــن قولــه تعــاىل:ﮋ ﮛ ﮊ،

أي :هــي مذللــة للنحــل ســهلة املســالك.

كام روي عن جماهد (ت104 :هـ) ،قال " :ال يتوعر عليها مكان سلكته "

()1

أو ٌ
حال من الفاعل من قوله تعاىل :ﮋ ﮚﮊ .
الس ـ ُبل إليــه ســبحانه ألنــه خالقهــا ،ولإلشــارة إىل أن النحــل مســخر لســلوك تلــك
وإضافــة ُّ

الس ـ ُبل ،ال يعدهلــا عنهــا يشء ،ألهنــا لــو مل تســلكها الختــل نظــام صنــع العســل.
ُّ

ويف خلــق هــذه النحلــة الصغــرة ،التــي هداهــا اهلل هــذه اهلدايــة العجيبــة ،ويــر هلــا املراعــي،
ثــم الرجــوع إىل بيوهتــا التــي أصلحتهــا بتعليــم اهلل هلــا ،ثــم خــروج العســل املختلــف األلــوان مــن

36

(( (1انظر :تفسري جماهد( ،ص )423؛ وتفسري القرآن العظيم ،البن أيب حاتم)2290/7( ،؛ والدر املنثور ،للسيوطي.)144/5( ،
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بطوهنــا بحســب اختــاف أرضهــا ومراعيهــا ،فيــه شــفاء للنــاس مــن أمــراض عديــدة ،ففــي هــذا
دليــل عــى كــال عنايــة اهلل تعــاىل بخلقــه ،ومتــام لطفــه بعبــاده ،وأنــه الــذي ال ينبغــي أن يعبــد غــره،
وال يدعــي ســواه.

()1

(( (1انظــر :جامــع البيــان ،للطــري)248/17( ،؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج)210/3( ،؛ وبحــر العلــوم ،للســمرقندي،
()281/2؛ وتفســر القــرآن العزيــز ،البــن أيب زمنــن)410/2( ،؛ والكشــف والبيــان ،للثعلبــي)28/6( ،؛ واهلدايــة،
ملكــي)4034/6( ،؛ والنكــت والعيــون ،للــاوردي)199/3( ،؛ ودرج الــدرر ،للجرجــاين)190/2( ،؛ وتفســر الســمعاين،
()185/3؛ وغرائــب التفســر ،للكرمــاين ()611/1؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي)29/5( ،؛ واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة،
()406/3؛ وتذكــرة األريــب ،البــن اجلــوزي( ،ص )196؛ وزاد املســر ،البــن اجلــوزي)570/2( ،؛ ومفاتيــح الغيــب ،للــرازي،
()238/20؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي)135/10( ،؛ وأنــوار التنزيــل ،للبيضــاوي)233/3( ،؛ ومــدارك التنزيــل،
للنســفي)222/2( ،؛ والــدر املصــون ،للســمني احللبــي)263/7( ،؛ وتفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)582/4( ،؛ وبصائــر
ذوي التمييــز ،للفريوزآبــادي)249/3( ،؛ وتفســر اجلاللــن ،للمحــي والســيوطي( ،ص )355؛ والــراج املنــر ،للرشبينــي،
()245/2؛ وإرشــاد العقــل الســليم ،أليب الســعود)125/5( ،؛ وتفســر املراغــي)105/14( ،؛ وتيســر الكريــم الرمحــن،
للســعدي( ،ص )444؛ والتحريــر والتنويــر ،البــن عاشــور.)208/14( ،
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A
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،وبفضلــه تتنــزل اخلــرات ،وبتوفيقــه تتحقــق املقاصــد

والغايــات ،والصــاة والســام عــى املبعــوث رمحــة للعاملــن ،وعــى آلــه الطيبــن ،وصحابتــه أمجعني،
و بعد :

فقد توصلت يف خامتة هذا البحث إىل مجلة من النتائج من أمهها:
1.الســبيل يف األصــل :الطريــق ومــا وضــح منــه ،ســمي بذلــك المتــداده ،كــا يطلــق عــى

الطريــق الــذي فيــه ســهولة.

2 .مفــردة (الســبيل) مــن املفــردات التــي كثــر ورودهــا يف آيــات القــرآن الكريــم ،فقــد وردت

يف مائــة ومخســة وســبعني موضعـ ًا ،وجــاءت يف مجيــع هــذه املواضــع بصيغــة االســم.

3 .تعــدد معنــى مفــردة (الســبيل) خيتلــف باختــاف الســياق الــذي وردت فيــه ،والقرينــة

التــي تصاحبهــا.

4 .وردت مفــردة الســبيل بصيغــة اجلمــع (ســبل) يف عــرة مواضــع مــن تســع ســور كلهــا

مكيــة إال ســورة واحــدة مدنيــة ،هــي ســور املائــدة.

(السـ ُبل) م ّعرفــة باإلضافــة إىل الســام يف آيــة واحــدة مــن كتــاب اهلل تعــاىل،
5 .وردت مفــردة ُّ

وســبل الســام هــي ســبيل اهلل الــذي مــن لزمــه نجــا مــن اهلــاك والعــذاب.

الســ ُبل مرتبطــ ًا باهلدايــة يف آيتــن مــن كتــاب اهلل تعــاىل ،ويــراد هبــا الطــرق
6 .ورد ذكــر ُّ

املوصلــة إىل رضــا اهلل تعــاىل ونعيمــه.

7 .حـ ّ
ـذر اهلل تعــاىل عبــاده مــن ســلوك ُس ـ ُبل التفــرق بصيغــة اجلمــع يف آيــة واحــدة ،وهــي

الســ ُبل بصيغــة اجلمــع
التــي تعــدل بصاحبهــا عــن طريــق احلــق واهلــدى ،وجــاءت هــذه ُّ

لتفرقهــا وتشــعبها.
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بالسـ ُبل التــي أوجدهــا اهلل تعــاىل لعبــاده يف األرض بصيغــة اجلمــع يف مخــس
8 .جــاء االمتنــان ُّ

آيــات مــن كتــاب اهلل العزيــز ،تنوعــت فيهــا العبــارات ،وتقاربــت فيهــا الــدالالت ،وجــاء
التعبــر بصيغــة اجلمــع تعبــر ًا عــن كثرهتــا يف جهــات األرض ،فبســلوكها تقــى احلوائــج،
وتطلــب املعايــش ،ويعظــم التفكــر واالعتبــار ،فيقــود إىل شــكر املنعــم املتفضــل ،وزيــادة

اإليــان واليقــن بــه ســبحانه.

يسهــا تعــاىل هلــا جللــب العســل ،ثــم
9 .يف خلــق هــذه النحلــة ،ثــم ســلوكها للطــرق التــي ّ

خروجــه منهــا خمتلــف األلــوان بحســب اختــاف أرضهــا ومراعيهــا ،فيــه شــفاء للنــاس ،نعمــة

أخــرى مــن نعــم اهلل التــي ال حتــى عــى عبــاده ،وهــي نعمــة تســتوجب احلمــد والثنــاء عــى
مســدهيا ســبحانه وتعــاىل.

وحيسن يف خامتة هذا البحث ذكر مجلة من التوصيات ،ولعل أبرزها ما ييل:
1 .مــن املهــم رصف مجلــة مــن الباحثــن يف الدراســات القرآنيــة بعضــ ًا مــن جهودهــم

لدراســة وجــوه مفــردات القــرآن الكريــم التــي مل يســبق دراســتها؛ فهــي جمــال خصــب للبحــث
والدراســة ،وهــي مــن العلــوم التــي ال غنــى للمفــر عنهــا.

2 .أمهية العناية بدراسة املفردة القرآنية ،فهي باب مهم من أبواب تدبر القرآن العزيز.
 3 .ال يزال جانب التفسري املوضوعي بأنواعة املختلفة من اجلوانب املرشعة للباحثني.
وبعــد :فهــذا جهــد املقــل ،فــا كان مــن صــواب فمــن اهلل ،ومــا كان مــن خطــأ فمــن نفــي

وتقصــري ،كــا أســأل اهلل أن جيعــل هــذا العمــل خالصـ ًا لــه ســبحانه ،مقربـ ًا ملرضاتــه ،ســبحانك ال

علــم لنــا إال مــا علمتنــا إنــك أنــت العليــم احلكيــم.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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1.إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا القــرآن الكريــم  :أليب الســعود حممــد بــن مصطفــى العــادي
(ت )982:دار إحيــاء الــراث  :بــروت ،د.ط ،د.ت .

2.أرسار ترتيــب القــرآن :جلــال الديــن الســيوطي (ت911:هـــ) ،دار الفضيلــة للنــر والتوزيــع:
الريــاض ،د.ط ،د.ت.

3.أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن :ملحمــد األمــن الشــنقيطي (ت1393:هـــ) ،حتقيــق:
مكتــب البحــوث والدراســات ،دار الفكــر :بــروت ،ط1401 ،1هـــ.

4.أنــوار التنـــزيل وأرسار التأويــل :لعبــداهلل بــن عمر البيضــاوي (ت791:هـــ) ،دار الفكــر ،بريوت،
د.ط ،د.ت.

5.بحــر العلــوم  :أليب الليــث نــر بــن حممــد الســمرقندي (ت393:هـــ)  ،حتقيــق  :د  .حممــود
مطرجــي  ،دار الفكــر  :بــروت  ،د.ط  ،د.ت.

6.البحر املحيط :ألثري الدين أيب حيان الغرناطي (ت745:هـ) ،دار الفكر :بريوت ،د.ط ،د.ت.
7.الربهــان يف توجيــه متشــابه القــرآن ملــا فيــه مــن احلجــة والبيــان :ملحمــود بــن محــزة بــن نــر
الكرمــاين (ت :نحــو 505هـــ)  ،حتقيــق :عبدالقــادر أمحــد عطــا  ،مراجعــة وتعليــق :أمحــد

عبدالتــواب عــوض ،دار الفضيلــة :القاهــرة ،د.ط ،د.ت .

8.الربهــان يف علــوم القــرآن :لبــدر الديــن الزركــي (ت794:هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة :بــروت ،ط1376 ،1هـــ.

9.البســيط (التفســر البســيط) :أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي،
النيســابوري ،الشــافعي (ت468 :هـــ) ،أصــل حتقيقــه يف ( )15رســالة دكتــوراه بجامعــة اإلمــام

حممــد بــن ســعود اإلســامية ،د.ط ،د.ت.

41

10.بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف الكتــاب العزيز :ملحمــد بن يعقــوب الفريوزآبــادى (ت817:هـ)
 ،حتقيــق :حممــد عــي النجــار ،املجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية وجلنــة إحيــاء الــراث
اإلســامي :القاهــرة،د.ط ،د.ت.

	11.التبيــان يف تفســر غريــب القــرآن :ألمحــد بــن حممــد بــن عــاد الديــن بــن عــي ،أبــو العبــاس،
شــهاب الديــن ،ابــن اهلائــم (ت815 :هـــ) ،حتقيــق :د .ضاحــي عبدالباقــي حممــد ،دار الغــرب
اإلســامي :بــروت ،ط1423 ،1هـــ.

	12.تذكــرة األريــب يف تفســر الغريــب  :لعبدالرمحــن بــن عــي بــن اجلــوزي (ت597:هـــ) ،حتقيــق:
طــارق فتحــي الســيد ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1425 ،1هـــ.

13.التحرير والتنوير :ملحمد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنرش :تونس ،د.ط1984 ،م.
14.التســهيل لعلــوم التنزيــل :ملحمــد بــن أمحــد بــن جــزي الكلبــي (ت741:هـــ) ،دار الكتــاب
العــريب :لبنــان ،ط1403 ،4هـــ.

15.التصاريــف لتفســر القــرآن ممــا اشــتبهت أســاؤه وترصفــت معانيــه :ليحيــى بــن ســام ،حتقيــق:
هنــد شــلبي ،الرشكــة التونســية للتوزيــع :تونــس ،ط1398 ،1هـ.

16.التعليقــات احلســان عــى صحيــح ابــن حبــان :أليب عبدالرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين
(ت1420:هـــ) ،دار باوزيــر للنــر والتوزيــع :جــدة ،ط1424 ،1هـــ.

17.تفســر ابــن فــورك :ملحمــد بــن احلســن بــن فــورك األنصــاري األصبهــاين ،أبــو بكــر
(ت406:هـــ) ،دراســة وحتقيــق :عــال عبدالقــادر بندويــش وعاطــف بــن كامــل بــن صالــح

بخــاري وســهيمة بنــت حممــد ســعيد حممــد أمحــد بخــاري ،جامعــة أم القــرى :مكــة املكرمــة،
ط1430 ،1هـــ.

18.تفســر اجلاللــن :جلــال الديــن حممــد بــن أمحــد املحــي (ت864 :هـــ) وجــال الديــن
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عبدالرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي (ت911 :هـــ) ،دار احلديــث :القاهــرة،ط ،1د.ت.
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19.تفســر الراغــب األصفهــاين :أليب القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهــاين
الشـ ِ
(ت502 :هـــ) ،حتقيــق ودراســة :د .حممــد عبدالعزيــز بســيوين ،ود .عــادل بــن عــي ِّ
ـدي،
و د .هنــد بنــت حممــد بــن زاهــد رسدار ،كليــة اآلداب بجامعــة طنطــا ،ودار الوطــن  :الريــاض،
وكليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى ،ط1420 ،1هـــ.

20.تفســر الســمعاين :أليب املظفــر منصــور بــن حممــد الســمعاين (ت489:هـــ) ،حتقيــق :يــارس
إبراهيــم وغنيــم عبــاس ،دار الوطــن :الريــاض ،د.ط ،د.ت.

	21.تفســر القــرآن العزيــز :أليب عبــداهلل حممــد بــن عبــداهلل بــن عيســى بــن حممــد املــري ،اإللبــري
املعــروف بابــن أيب َز َمنِــن املالكــي (ت399 :هـــ) ،حتقيــق :حســن بــن عكاشــة وحممــد بــن
مصطفــى الكنــز ،دار الفــاروق احلديثــة :القاهــرة ،ط1423 ،1هـــ.

	22.تفســر القــرآن العظيــم :أليب الفــداء إســاعيل بن كثــر الدمشــقي (ت774:هـــ) ،حتقيق :ســامي
الســامة ،دار طيبة :الريــاض ،ط1418 ،1هـ.

23.تفســر القــرآن العظيــم :أليب حممــد عبدالرمحــن بــن أيب حاتــم الــرازي (ت327:هـــ) ،حتقيــق:
أســعد حممــد الطيــب ،املكتبــة العرصيــة :صيــدا ،د.ط ،د.ت.

24.التفســر القــرآين للقــرآن :لعبدالكريــم يونــس اخلطيب (ت :بعــد 1390هـــ) ،دار الفكــر العريب:
القاهرة ،د.ط ،د،ت.

25.تفســر املراغــي :ألمحــد بــن مصطفــى املراغــي (ت1371 :هـــ) ،مكتبة ومطبعــة مصطفــى البابى
احللبي وأوالده :مــر ،ط1365 ،1هـ.

26.تفســر املنــار :ملحمــد رشــيد بــن عــي رضــا بــن حممــد شــمس الديــن بــن حممــد هبــاء الديــن
بــن منــا عــي خليفــة القلمــوين احلســيني (ت1354 :هـــ) ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب:
القاهــرة ،د.ط1990 ،م.
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27.تفســر ســفيان الثــوري :لســفيان بــن ســعيد الثــوري (ت161:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة:
بــروت ،ط1403 ،1هـــ.

28.تفســر عبدالــرزاق الصنعــاين :لعبدالــرزاق بــن مهــام الصنعــاين (ت211:هـــ) ،حتقيــق :د.
مصطفــى مســلم ،مكتبــة الرشــد :الريــاض ،ط1410 ،1هـــ.

29.تفســر جماهــد :أليب احلجــاج جماهــد بــن جــر التابعــي املكــي القــريش املخزومــي (ت104 :هـ)،
حتقيــق :د .حممــد عبدالســام أبــو النيــل ،دار الفكــر اإلســامي احلديثــة :مــر ،د.ط ،د.ت.

30.تفســر مقاتــل :ملقاتــل بــن ســليامن البلخــي (ت150:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط،1
1424هـ.

	31.تفســر حييــى بــن سـ ّـام :ليحيــى بــن ســام بــن أيب ثعلبــة ،التيمــي بالــوالء ،مــن تيــم ربيعــة،
البــري ثــم اإلفريقــي القــرواين (ت200 :هـــ) ،حتقيــق :د .هنــد شــلبي ،دار الكتــب العلميــة:
بــروت ،ط1425 ،1هـ.

	32.تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان :لعبدالرمحــن بــن نــارص الســعدي (ت1376:هـــ)،
مؤسســة الرســالة :بــروت ،ط1419 ،1هـ.

33.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن :ملحمــد بــن جريــر الطــري (ت310:هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد
حممــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة :القاهــرة ،ط 1420 ،1هـــ  2000 -م

34.جامــع البيــان يف تفســر القــرآن :ملحمــد بــن عبدالرمحــن بــن حممــد بــن عبداهلل احلســني احلســيني
ِ
ـافعي (ت905 :هـ) ،دار الكتــب العلمية :بــروت ،ط1424 ،1هـ.
اإلجيــي الشـ ّ
35.اجلامــع ألحــكام القــرآن :أليب عبــداهلل حممــد بــن أمحــد القرطبــي (ت671:هـــ) ،حتقيــق:
عبدالــرزاق املهــدي ،دار الكتــاب العــريب :بــروت ،ط1422 ،4هـــ.

36.حدائــق الــروح والرحيــان يف روايب علــوم القــرآن :ملحمــد األمــن بــن عبــداهلل األرمــي العلــوي
اهلــرري الشــافعي ،إرشاف ومراجعــة :الدكتــور هاشــم حممــد عــي بــن حســن مهــدي ،دار

طــوق النجــاة ،بــروت ،ط1421 ،1هـــ.
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37.خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب :لعبدالقــادر بــن عمــر البغــدادي (ت1093 :هـــ)،
حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،مكتبــة اخلانجــي :القاهــرة ،ط1418 ،4هـــ.

38.الــدر الفريــد وبيــت القصيــد :ملحمــد بــن أيدمــر املســتعصمي (ت 710 :هـــ) ،حتقيــق :الدكتــور
كامــل ســلامن اجلبــوري ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1436 ،1هـــ.

39.الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون :للســمني احللبــي (ت756:هـــ) ،حتقيــق :د .أمحــد
اخلــراط ،دار القلــم ،دمشــق ،ط1408 ،1هـــ.

40.الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور :جلــال الديــن الســيوطي (ت911:هـــ) ،حتقيــق :د.عبــداهلل بن
عبداملحســن الرتكــي ،دار هجــر ،القاهــرة ،ط1424 ،1هـ.

	41.درة التنزيــل وغــرة التأويــل :أليب عبــداهلل حممــد بــن عبــداهلل األصبهــاين املعــروف باخلطيــب
اإلســكايف (ت420 :هـــ) ،حتقيــق :د .حممــد مصطفــى آيديــن ،جامعــة أم القــرى :مكــة املكرمــة،
ط1422 ،1هـ.

	َ 42.د ْر ُج الــدُّ رر يف ت َِفسـ ِ
ـر اآلي والســور :أليب بكــر عبدالقاهــر بــن عبدالرمحــن بــن حممــد الفــاريس

األصــل ،اجلرجــاين الــدار (ت471 :هـــ) ،دراســة وحتقيــق( :الفاحتــة والبقــرة) َوليــد بِــن أمحــد
ِ
حل َسـ ْـن( ،وشــاركه يف بقيــة األجــزاء) :إيــاد عبداللطيــف القيــي ،جملــة احلكمــة:
بــن َصالــح ا ُ
بريطانيــا ،ط1429 ،1هـ.

43.روح البيــان :إلســاعيل حقــي بــن مصطفــى اإلســتانبويل احلنفــي اخللــويت (ت1127 :هـــ) ،دار
الفكــر :بــروت ،د.ط ،د .ت.

44.روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين :ملحمــود بــن عبــداهلل األلــويس
(ت1270:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،د.ط1415 ،هـــ.

45.زاد املســر يف علــم التفســر :لعبدالرمحــن بــن عيل بن اجلــوزي (ت597:هـــ) ،املكتب اإلســامي
ودار ابــن حزم :بــروت ،ط1423 ،1هـ.
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46.الــراج املنــر يف اإلعانــة عــى معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــر :ملحمــد بــن
أمحــد اخلطيــب الرشبينــي الشــافعي (ت977 :هـــ) ،مطبعــة بــوالق (األمرييــة)  :القاهــرة ،د.ط،
1285هـ.

ـيباين التربيــزي (ت502 :هـــ) ،دار القلــم:
47.رشح ديــوان احلامســة :ليحيــى بــن عــي بــن حممــد الشـ ّ
بــروت ،د.ط ،د.ت.

48.العقــد الفريــد :أليب عمــر ،شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد ربــه ابــن حبيــب ابــن حديــر
بــن ســامل املعــروف بابــن عبــد ربــه األندلــي (ت328 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة :بــروت،
ط1404 ،1هـ.

	 49.غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل :ملحمــود بــن محــزة الكرمــاين (ت :نحو505هـــ) حتقيــق:

شــمران رسكاه العجــي ،دار القبلــة :جــدة ،ومؤسســة علــوم القــرآن :بــروت ،ط1408 ،1هـــ.

50.غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان :للحســن بــن حممــد النيســابوري (ت728:هـــ) ،حتقيــق:
زكريــا عمــران ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1416 ،1هـــ.

	51.غريــب القــرآن املســمى بنزهــة القلــوب :ملحمــد بــن ُعزيــر السجســتاين ،أبــو بكــر ال ُعزيــري

(ت330 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد أديــب عبدالواحــد مجــران ،دار قتيبــة :ســوريا ،ط1416 ،1هـــ.

	52.فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن :حممــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي احلســيني البخــاري
ِ
القنَّوجــي (ت1307 :هـــ) ،عنــي بطبعــه وقــدّ م لــه وراجعــه :عبــداهلل بــن إبراهيــم األنصــاري،
ا َملكتبــة العرص َّيــة للطباعــة والنــر :بــروت ،د.ط1412 ،هـــ.

53.فتــح الرمحــن بكشــف مــا يلتبــس يف القــرآن :لزكريــا بــن حممــد بــن أمحــد بــن زكريــا األنصــاري،
زيــن الديــن أبــو حييــى الســنيكي (ت926 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عــي الصابــوين ،دار القــرآن

الكريــم :بــروت ،ط1403 ،1هـــ.
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54.فتــح الرمحــن يف تفســر القــرآن :ملجــر الديــن بــن حممــد العليمــي املقــديس احلنبــي (ت927 :
هـــ) حتقيــق :نــور الديــن طالــب ،دار النــوادر :الدوحــة ،ط1430 ،1هـــ.

55.فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر :ملحمــد بــن عــي الشــوكاين
(ت1250:هـــ) ،حتقيــق :د .عبدالرمحــن عمــرة ،دار الوفــاء :املنصــورة ،ط1418 ،2هـ.

56.فهــم القــرآن ومعانيــه :للحــارث بــن أســد املحاســبي ،أبــو عبــداهلل (ت243 :هـــ) ،حتقيــق:
حســن القوتــي ،دار الفكــر :بــروت ،ط1398 ،2هـــ.

57.القامــوس املحيــط :ملحمــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي (ت817:هـــ) ،حتقيــق :مكتــب حتقيــق
الــراث يف مؤسســة الرســالة ،مؤسســة الرســالة ودار الريــان للــراث :بــروت ،ط1407 ،2هـــ.

58.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل :أليب القاســم
حممــود بــن عمــر الزخمــري (ت538:هـــ) ،حتقيــق :عــادل عبداملوجــود وعــي معــوض ،مكتبــة
العبيــكان :الريــاض ،ط1418 ،1هـــ.

59.الكشــف والبيــان :أليب إســحاق أمحــد بــن حممــد الثعلبــي (ت427:هـــ) ،حتقيــق :اإلمــام أيب
حممــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــراث العــريب :بــروت ،ط1422 ،1هـــ.

60.لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل :لعــي بــن إبراهيــم البغــدادي الشــهري باخلــازن (ت725:هـــ)،
ضبطــه وصححــه :عبدالســام شــاهني ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1415 ،1هـــ.

	61.لبــاب النقــول يف أســباب النــزول :لعبدالرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
(ت911:هـــ) ،ضبطــه وصححــه :االســتاذ أمحــد عبدالشــايف ،دار الكتــب العلميــة :بــروت،

د.ط ،د.ت.

	62.اللبــاب يف علــوم الكتــاب :لعمــر بــن عــي بــن عــادل الدمشــقي احلنبــي (ت :بعــد 880هـــ)،
حتقيــق :عــادل عبداملوجــود وعــي معــوض ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ومكتبــة عبــاس

البــاز :مكــة املكرمــة ،ط1419 ،1هـــ.
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63.لسان العرب :ملحمد بن مكرم بن منظور (ت711:هـ) ،دار صادر :بريوت ،د.ط ،د.ت.
64.حماســن التأويــل :ملحمد مجــال الديــن القاســمي (ت1332:هـــ) ،حتقيق :حممــد فــؤاد عبدالباقي،
دار إحيــاء الــراث :بــروت ،مكتبــة دار الباز :مكــة املكرمــة ،ط1415 ،1هـ.

65.املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز :لعبداحلــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلــي
(ت541:هـــ) ،حتقيــق :عبدالســام عبدالشــايف حممــد ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط،1

1413هـ.

66.مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل :لعبــداهلل بــن أمحــد النســفي (ت710 :هـــ) ،دار إحيــاء الكتب
العربية :لبنــان ،د.ط ،د.ت.

67.مســند اإلمــام أمحــد :أليب عبــداهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين (ت241 :هـــ) ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر ،دار احلديــث :القاهــرة ،ط1416 ،1هـــ.

68.املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر :ألمحــد بــن حممــد بــن عــي الفيومــي ثــم احلمــوي ،أبــو
العبــاس (ت :نحــو 770هـــ) ،املكتبــة العلمية :بــروت ،د.ط ،د.ت.

69.معــامل التنزيــل :للحســن بــن مســعود البغــوي (ت516 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عبــداهلل النمــر
وآخــرون ،دار طيبــة :الريــاض ،ط1417 ،4هـــ.

70.معــاين القــرآن وإعرابــه :إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل الزجــاج (ت311 :هـــ) ،حتقيــق:
عبداجلليــل عبــده شــلبي ،عــامل الكتــب :بــروت ،ط 1408 ،1هـــ.

	 71.معاين القرآن :ليحيى بن زياد الفراء (ت207 :هـ) ،عامل الكتب :بريوت ،ط1403 ،3هـ.
	72.معــاين القــرآن :أليب جعفــر النحــاس أمحــد بــن حممــد (ت338 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عــي
الصابوين ،جامعة أم القرى :مكة املكرمة ،ط1409 ،1هـ.

73.معــاين القــرآن :لســعيد بــن مســعدة البلخــي (األخفــش األوســط) (ت215 :هـــ) ،حتقيــق:
د.فائز فارس ،طبعة املحقق ،ط1401 ،2هـ.
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74.معــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن :جلــال الدين الســيوطي (ت911 :هـــ) ،دار الكتــب العلمية:
بريوت ،ط1408 ،1هـ.
 75.مفــردات ألفــاظ القــرآن :للراغــب األصفهــاين (ت503 :هـــ) ،حتقيــق :نديــم مرعشــي ،دار
الفكر :بريوت ،د.ط ،د.ت.
76.معجــم مقاييــس اللغــة :ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــا (ت395 :هـــ) ،حتقيــق :عبدالســام حممد
هارون ،دار الفكر :بريوت ،د.ط1399 ،هـ.
77.مفاتيــح الغيــب (التفســر الكبــر) :لفخــر الديــن حممــد بــن عمــر الــرازي (ت606 :هـــ) ،دار
الكتب العلمية :بريوت ،ط1421 ،1هـ.
78.املنتحــل :لعبدامللــك بــن حممــد بن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي (ت429 :هـــ) ،حتقيــق :أمحد
أبو عيل ،املطبعة التجارية :اإلسكندرية ،د.ط1319 ،هـ.
 79.مــاك التأويــل القاطــع بــذوي اإلحلــاد والتعطيــل يف توجيــه متشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــل:
ألمحــد بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي الغرناطــي (ت708 :هـــ) ،وضــع حواشــيه :عبــد الغنــي
حممد عيل الفايس ،دار الكتب العلمية :بريوت ،د.ط ،د.ت.
80.نزهــة األعــن النواظــر يف علــم الوجــوه والنظائــر :أليب الفــرج عبدالرمحــن بــن اجلــوزي (ت:
597هـ) ،حتقيق :حممد عبدالكريم الرايض ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،ط1407 ،3هـ.
	81.نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور :إلبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن
أيب بكر البقاعي (ت885 :هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي :القاهرة ،د.ط ،د.ت.
	82.النكــت والعيــون :أليب احلســن عــي بــن حممــد املــاوردي (ت450 :هـــ) ،راجعــه وعلــق عليــه:
الســيد عبداملقصــود بــن عبدالرحيــم ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،د.ط ،د.ت.
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83.النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر :ملجــد الديــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن عبدالكريــم
الشــيباين اجلــزري املشــهور بابــن األثــر (ت606 :هـــ) ،حتقيــق :طاهــر أمحــد الــزاوى وحممــود

حممــد الطناحــي ،املكتبــة العلميــة :بــروت ،د.ط1399 ،هـــ.

84.اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره ،وأحكامــه ،ومجــل مــن فنــون علومــه:
حــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيــي القــرواين ثــم األندلــي القرطبــي
ملكــي بــن أيب طالــب َ ّ

املالكــي (ت437 :هـــ) ،حتقيــق :جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الرشيعــة والدراســات
اإلســامية  ،جامعــة الشــارقة :الشــارقة ،ط1429 ،1هـــ .

85.وجــوه القــرآن :أليب عبدالرمحــن إســاعيل بــن أمحــد الرضيــر النيســابوري (ت :بعــد430 :هـــ)،
حتقيــق :فاطمــة يوســف اخليمــي ،دار السـ ّقا :دمشــق ،ط1996 ،1م.

86.الوجــوه والنظائــر :أليب هــال العســكري (ت395 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد عثــان ،مكتبــة الثقافــة
الدينيــة ،القاهــرة ،ط1428 ،1هـ.

87.الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد  :أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي
(ت468 :هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :الشــيخ عــادل أمحــد عبداملوجــود ،الشــيخ عــي حممــد معــوض،
الدكتــور أمحــد حممــد صــرة ،الدكتــور أمحــد عبدالغنــي اجلمــل ،الدكتــور عبدالرمحــن عويــس،
دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1415 ،1هـــ.

50

The Term “Subul” (Ways) in the Wise Reminder
(Meanings and Connotations)
Dr. Fahd bin Mut’ib bin Mubarak ad-Dausary

Research Topic
Presenting the meanings and connotations of the term “subul” (ways) in
plural form, which indeed was used in ten verses from the book of Allah.

Research Objectives
The research is aimed at explaining the ways of peace and guidance mentioned by Allah in His book, which He urged His servants to adhere to and
warning against ways of division and error.

Research Problem
finding answers to the following:
1. 1- What are the meanings comprised by the term “subul” (ways) whenever
in comes in plural form in verses of the Quran?
1. 2- Does difference in the places where this term is used necessitate differences in its connotation?

Research Findings
1. 1- The term “subul” (ways) was used in one hundred and seventy-five places in the Quran, and it was used in all of these places in the form of a noun.
1. 2- The term “subul” (ways) was used in plural form in ten places from nine
chapters, all of which are Meccan chapters except one which was Medina
chapter and that is suratul Maidah.

Keywords:
term, ways, the wise reminder, meanings and connotations.

