
 (64)من نكت القرآن 

 بيلً َمن أضّل سَ 

 انجديد معنيان

 

ذا)  نانا عن آليت  ضمّ ي  إن كاد ل. رسوالً  الل   ًوا أىذا الذي بعثَ ز  إال ى   خذونكَ إن يتّ  رأوكَ  وا 
 الفرقان( بيلً يَروَن العذاَب َمن أضّل سَ  عمموَن حينَ يَ  وسوفَ رنا عمييا لوال أن صبَ 

41-42. 

 

 :خذونكَ إن يتّ 

 .يتخذونكما 

 

 :ثَ عَ بَ 

 .بعثو

 

 رسواًل؟ الل   أىذا الذي بعثَ 



 .ال يستحق أي ليس أىًل لذلك، .زدراءالاستيزاء و الاإنكاري عمى سبيل استفيام  -
( إن يتخذونك)و. إذا رأوك قالوا (.قالوا)أو ( يقولون: )ىناك فعل محذوف تقديره -

 .جممة اعتراضية
 .حال(: رسوالً ) -

 

 :إن كاد

 .و كادإنّ 

 

 :برناأن صَ  لوال

 .برناصَ  (أننا)أّنا لوال 

 

وصف كيف ي  ! وفريًقا أضلّ  ،فريًقا ضاالً : يم من ظاىر اآلية أن ىناك فريقينفي  
 الرسول بذلك؟

 

  :قال المفسرون



، (أكثر  خطأ)أفعل التفضيل : أخطأ(! َمن أخطأ طريًقا(: )ه516-)البغوي  -
 .وليست فعلً 

 (!المضّل وَمن الضالّ ظير ليم َمن سيَ (: )ه606-)الرازي  -
يًنا: يريد: )(ه671-) القرطبي -  (!م أم محمدأى  : َمن أضّل د 
 (!سيظير ليم َمن المضّل وَمن الضالّ : )(ه745-) أبو حيان -
أم  م  أى  : طريًقا عن الحق واليدى ن ىو أبعد  مَ : )(ه1250-) الشوكاني -

 ؟(المؤمنون
رخاء العنان لممخطئ إلى أن : )(ه1393-) ابن عاشور - عمى سبيل المجاراة وا 

 (. يقف عمى خطئو

ولعل ىناك ما . تفسيرىم مرفوضتفسير ابن عاشور أفضل من تفسير اآلخرين، بل 
 .ىو أفضل من تفسير ابن عاشور أيًضا

 

 :أنا أرى أن المعنى 

َن األنعام مى  َمن أضّل سبيًل ى م أم األنعام؟  - م كاألنعام بل ى   م إالإن ى  : )أضّل م 
، في السورة إن الل سبحانو وتعالى وضع لنا علمة قريبة. 44اآلية ( سبيلً  أضلَ 

فسير الذي لم عمى صحة ىذا الت نفسيا، بعد آية واحدة فقط، وضع لنا علمة
 !يفطن إليو المفسرون



 !ممني أضلّ  ال أحدَ : م؟ أيمنيَمن أضّل سبيل ً  -

 .لل أعمموا

 

 :لم يقل

 . َمن ىو أضّل سبيلً 

 

 :لم يقل

 .سبيلً  (الفريقين   نَ م  )منيما َمن أضّل  -
 .أضّل سبيلً  (الفريقين   نَ م  )منيما َمن  -

 

 :لم يقل

ىنا فعل، وليس أفعل (: أضلّ ). سبيلً  يمامنَمن أضّل : أي. َمن أضَل سبيلً  -
 .التفضيل

ىنا فعل، وليس أفعل (: أضل). وسبيمَ  يماَمن أضّل من: أي. ون أضَل سبيمَ مَ  -
 .التفضيل



 

 :ما ورد في السورة

 .34اآلية ( شٌر مكاًنا وأضّل سبيلً  أولئكَ ) -
 .44اآلية ( سبيلً  م أضلّ م إال كاألنعام بل ى  إن ى  ) -

 

 :آيات أخرى

 .84اإلسراء ( فرّبك م أعمم  بَمن ىو أىَدى سبيلً ) -
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