
T.C. 

İSTANBUL ÜNİVESİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

İSLAMİ ARAŞTIRMALAR (ARAPÇA) 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

KURÂN'DA (RÜŞD) KELİMESİNİN SEMANTİK 

ANALİZİ 

الكريم القرآنلي لمفهوم الرشد في التحليل الدال  

 

MOHAMMED AL-JAMALI 

2501171853 

(ORCİD: 0000-0003-2263-3821) 

TEZ DANIŞMANI 

Prof. Dr. HİDAYET AYDAR 

 

İSTANBUL-2022 



ii 
 

  ملخص الرسالة

  الكريم القرآنالتحليل الداللي لمفهوم الرشد في 

  دمحم قاسم أحمد الجمالي

مز المفاهيم أوعية، وهي القواعد التي تبنى عليها العلوم، واألسس التي تثبت بها المعرفة، وهي ر

يلزم على المسلم فهم هذه المفاهيم الحضارات، وبها تتحدد نظرة اإلنسان لما حوله، ومن خاللها يرى العالم، و

   ، وللحياة، واإلنسانلهذه المفاهيمالكريم  القرآن، وإدراك متعلقاتها، ليرى المسلم العالم من خالل رؤية يةالقرآن

ة المهمة، التي ينبغي معرفتها وما يحيط بها، ولذلك يالقرآنوكان مفهوم الرشد هو أحد هذه المفاهيم 

ية المتمثلة في مرحلتيها المكية والمدنية، وما القرآنكانت هذه الدراسة التي تبحث في المفهوم وتدرسه وفق الرؤية 

  .سبقها أو تبعها وفق النواميس الكونية والتشريعية

ي، وتتبع السياقات المعجمية للمفهوم في وفق منهجية التحليل الدالل )الرشد(وسيكون دراسة مفهوم 

سواء في معجم أهل الكتاب أو في في الشعر الجاهلي، وما وصل إلينا من كالم  القرآنالفترة السابقة لنزول 

ي المتمثل في المرحلة التي نزل فيها الوحي، ثم دراسة المفهوم في الفترة الالحقة القرآنالعرب، وكذلك في السياق 

سواء في المعاجم والقواميس العربية، أو في كتب المفسرين، أو غيرهم من العلماء قديما وحديثا، ، القرآنلنزول 

  . ي للمفهوم، بداللته األساسية اآلنية عند النزولالقرآنليتسنى فهم مقصد الخطاب 

فة باعتبارها كلمة مركزية، وعن الكلمات المحيطة بها، المراد) الرشد(وتبحث الدراسة عن داللة كلمة 

ي، القرآنفي المعجم  إلى معنى المفهوم ، من أجل الوصول)الرشد(أو المضادة لها، وتكوين شبكة معرفية لمفهوم 

بها، يميزها عن غيرها في المعاجم األخرى،  الكريم لها حقل معرفي خاص القرآنفي ) الرشد(ذلك أن بنية الكلمة 

لتي اكتسبها من خالل السياقات التي وردت الكلمة فيها، الكريم له داللته الخاصة ا القرآنفي ) الرشد(فمفهوم 

وارتباط هذه الكلمات ببعضها، حيث شكلت شبكة معرفية خاصة بالمفهوم، وهذه الشبكة ترتبط بشبكة المفاهيم 

ي الذي من خالله يرى المسلم اإلنسان والكون، ويحدد عالقته القرآناألخرى، لتشكل مجموع هذه الشبكات المعجم 

  .عز وجلبا 

وهذه الدراسة هي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية من جامعة 

مقدمة تمهيدية عن علم الداللة، ثم الحديث عن المفهوم في سياق المعاجم التاريخية، ثم في : اسطنبول، ومكونة من

  .ي الفترة الالحقة للتنزيلفسياق داللته اآلنية أثناء التنزيل، ثم في داللته التعاقبية، 

، ة، الشبكة المفاهيميةالداللة اآلنية، الداللة التعاقبي لي، الداللة،الرشد، الحقل الدال: الكلمات المفتاحية

  .المعجم
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ÖZ 

KURÂN'DA (RÜŞD) KELİMESİNİN SEMANTİK ANALİZİ 

MOHAMMED QASEM AHMED AL-JAMALI 

Kavramlar, manaların kaplarıdır. Kavramlar, bilimlerin inşa edildiği kurallar 

ve bilginin kurulduğu temellerdir.Ayrıca onlar, medeniyetlerin sembolüdürler. Öte 

yandan onlar, kişinin etrafındakilere bakış açısını belirler ve onların aracılığıyla 

dünyaya bakar. Böylece müslümanın bu Kur’ânî kavramları bilip de onlarla ilgili 

meseleleri idrak etmelidir ki Kur’ân’ınbu kavramlara, insana ve hayata olan bakış 

açısı yoluyla dünyaya bakabilsin. 

Nitekim Rüşd kavramı bilinmesi gereken Kur’ân’ın önemli kavramlarından 

biridir. Bu sebeple bu çalışma, bu kavramı Kur’ân’ın hem mekkî hem de medenî 

döneminin yanı sıra gerek ondan önce gerekse ondan sonra evrensel kurallar 

çerçevesinde incelemeyi hedeflemektedir.   

“Rüşd” kavramının incelenmesi semantik analiz metodolojisine göre 

yapılacaktır.Kavramın, Kuran'ın nüzûlünden önceki dönemin sözlük bağlamlarında, 

Ehl-i Kitab’ın sözlüğünde veye günümüze kadar gelen İslam öncesi şiirler ve Arap 

sözlerindeki anlamları izlenecektir. Bunlara ek olarak, vahyin nazil olduğu dönemin 

siyak da göz öününe alınacaktır. Daha sonra Kur’ân’ın nâzil olduğu an itibaryle bu 

kavramdan maksadını anlayabilmek adına Kur'ân'ın indirilmesini takip eden 

dönemde, ister Arapça sözlüklerinde isterse Tefsir eserlerinde veya ilgili ilimlerin 

kitaplarına başvurulacaktır.  

Bu çalışma, merkezî bir kelime olarak (Rüşd) kelimesini ve onunla alakalı 

kelimler, eşanlamlı ve zıt anlamlı sözcüklerin delaletini araştırmaktadır. Bununla 

birlikte Rüşd kavramının Kur’ân’ın sözlüğündeki anlamına erişmek üzere Rüşd 

kavramı ile ilgili bilimdel bir ağ oluşturmak çabasındadır. Zira Rüşd kelimesinin 

yapısı, onu diğer sözlüklerden ayrı tutan Kur’ân-ı kerimde kendine özel bir bilgi 

alanına sahiptir ki Rüşd kavramı Kur’ân’da bulunduğu siyaklardan kazanmış olduğu 

özel bir delalet oluşmuştur. Bu kelimeler birbirine bağlı olması kavramın özel bir bilgi 

ağı oluşturmuştur. Bu bilgi ağı, Kur’ân’daki diğer kavramlardan ayrı değildir birbirine 
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bağlantılıdırlar .Zira bu ağların bir araya gelmesi, müslümanın insana ve kainata 

baktığı ve yüce Allah ile ilişkisini belirlediği Kur’ân sözlüğünü oluşturmaktadır.  

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları alanında yüksek lisans 

derecesi almak için hazırlanan bilimsel bir tezdir.Çalışmamız şu bölümlerden 

oluşmaktadır; semantik bilimine giriş, ardından kavram tarihsel sözlükler (Siyak) 

bağlamında, daha sonra şimdiki semantik bağlamında, Nüzul sırasında, ardından 

nüzulden sonraki dönemde. 

Anahtar Sözcükler: Rüşd, Semantik Alan, Semantik, Art Zamanlı Anlam, Eş 

Zamanlı Anlam,  kavramsal ağ, sözlük. 
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ABSTRACT 

SEMANTIC ANALYSIS OF THE CONCEPT OF AL-RUSHD IN THE 
HOLY QUR’AN. 

MOHAMMED QASEM AHMED AL-JAMALI 

Concepts are containers which hold and represent ideas, thoughts, the rules 
which sciences are built upon, the foundations by which knowledge is established, 
and they are the symbol of civilizations,  by which a person’s view of what is around 
him is determined, and through it he sees the world .One of the most foundemental 
concepts are the Holy Qur’an’s concepts which determine the men vision of the 
universe, life, and man. AL-Rushd was one of these important Qur’anic concepts, 
which should be known and studied. Therefore, this study examines and studies the 
concept of AL-Rushd. It will studied it according to the Qur’anic vision  that 
represented in the Makki and Madni phases, and what preceded it or followed it 
according to cosmic and legislative laws. 

 The study of the concept AL-Rushd will be according to the semantic analysis 
methodology, and it will follow the lexical contexts of the concept in the period prior 
to the revelation of the Qur’an, whether in the lexicon of the Christians and Jews or in 
pre-Islamic poetry, and what came to us from the speech of the Arabs, as well as in 
the Qur’anic context represented in the phase in which the revelation was revealed. 
Then studied the concept in the period following the revelation of the Qur’an, whether 
in Arabic dictionaries, or in the books of commentators, or other ancient and modern 
scholars , in order to understand the  Qur’anic  purpose in the discourse of the 
concept, with its synchronic and basic semantics at the time of revelation. 

 The study looks for the semantics of the word (AL-Rushd) as a central word, 
and the words surrounding it synonymous or antonymous.More over, it creat 
knowledge network for the concept of (AL-Rushd) in order to reach the meaning of 
the concept in the Qur’anic lexicon because the structure of the word (AL-Rushd) in 
the Holy Qur’an has a field of knowledge of its own which distinguishes it from other 
concepts in other dictionaries. The concept of “AL-Rushd” in the Holy Qur’an has its 
own semantics that acquired it through the contexts which the word was mentioned in 
it , and search for the connection of these words with each other where it formed  a 
speacial knowledgeable network for the concept, and this network is linked to other 
networks of the other concepts. These networks form the Qur’anic lexicon through 
which the Muslim sees man, universe, and defines his relationship with Almighty 
God. 

 This study is a thesis submitted for obtaining a master’s degree in Islamic 
Studies from Istanbul University. It consists of: An introductory introduction of 
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semantics science, then talking about the concept in the historical dictionaries, then in 
the context of its immediate significance during the revelation, and its sequential 
semantics in the period  that followed the revelation.  

Keywords: AL-Rushd, Semantics Field, Semantics, Immediate Signification, 
Sequential Signification, Conceptual Network, Lexicon. 
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 شكر وعرفان

وفي كل  ،في كل وقت ،فهو المستحق للحمد والشكر والثناء ،اا وباطنً وظاهرً  ،ا وآخرً  الحمد أوًال 

  .حين، وعلى كل حال

ألستاذ ا للوالد ، من قلٍب فائٍض بالمحبة واالحترام والتقدير،أتقدم بأجمل عبارات الشكر واالمتنان

زياد  /لما قدمه من نصائح وتوجيهات، وكذلك األستاذ المشاركالمشرف على الرسالة،  ،هدايت آيدر /الدكتور

  .ا في إنجاز هذا البحثا كبيرً الذي بذل جهدً  ،الرواشدة

، بعد أن بذال كل جهدهما في تربيتي الدعاءَ  الهم، وبذال ليَ  ين حمال معيَ الذَ  ا لوالديّ وأقدم الشكر أيضً 

ا وحملت الهم وعاشته معي يومً ألجلي، تي سهرت وتعبت ال ،آالء ركن /الدكتورة ،وتعليمي، وأشكر كذلك زوجي

  .بيوم

وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، وإدارة  ،قسم التفسير القائمين علي وال أنسى في هذا المقام أن أشكر

من تعاون معي على إنجاز هذا البحث وباألخص األخ  كل وأشكر كذلكوكذلك لجنة المناقشة، جامعة إسطنبول، 

  . ، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير واالمتنانجبارياني اله /والزميل

  دمحم قاسم الجمالي

 2022- اسطنبول



viii 
 

  فهرس المحتويات

 ii ................................................................................................................................. ملخص الرسالة

ÖZ .............................................................................................................................................. iii 

ABSTRACT ................................................................................................................................... v 

 vii ................................................................................................................................. شكر وعرفان

 viii ........................................................................................................................... فهرس المحتويات

 xi .......................................................................................................................... :الئحة المختصرات

 1 ........................................................................................................................................... :مدخل

 7 ................................................................................................................................ الفصل التمهيدي

 7 ...................................................................................................................... مقدمة في علم الداللة )1

a(   8 .................................................................................................................. :المداخل المفاهيمية 

b(    10 ................................................................................................................... :نشأة علم الداللة 

i(  10 ................................................................................................... الداللة في التاريخ اإلنساني 

ii( 11 ................................................................................................. :الداللة في التاريخ اإلسالمي 

iii( 12 ................................................................................................... :الداللة في العصر الحديث 

c( 15 ........................................................................................................................ :تطور الداللة 

d( 17 ........................................................................................ :صور ورود الداللة في العلوم الشرعية 

i( 17 ................................................................................................................ :الداللة في اللغة 

ii( 19 ........................................................................................................ :الداللة في أصول الفقه 

iii( 20 ........................................................................................................ :الداللة في علم البالغة 

iv(  21 ................................................................................................. :لة في الفلسفة والمنطقالدال 

 الفصل األول

 )ما قبل قرآنية(مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية 

 24 ............................................................................... )بل قرآنيةما ق(مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية  .1

 25 .................................................................................................. .الرشد في معجم أهل الكتاب  .1.1

 29 .............................................................................. الرشد في معجم اللغة العربية واللغات السامية .1.2

 29 ........................................................................................ :الرشد في معجم اللغات السامية .1.2.1

 30 ........................................................................................... :الرشد في معجم اللغة العربية .1.2.2

 33 ........................................................................................... :عر الجاهليالرشد في مقطع الش .1.3

 39 ...................................................................................معاني الرشد في معاجم اللغة العربية .1.3.4

 الفصل الثاني

 ية في القرآن الكريممفهوم الرشد في داللته اآلن

 49 ................................................................................................. مفهوم الرشد في القرآن الكريم .2.1



ix 
 

 49 .................................................................................................. :الرشد في اآليات المكية .2.1.1

 52 ................................................................................................. :لرشد في اآليات المدنيةا .2.1.2

 53 ............................................................................................ :الداللة السياقية آليات الرشد .2.1.3

 55 ........................................................................... الصيغ االشتقاقية لمفهوم الرشد في القرآن الكريم .2.2

 58 ............................................................................. الحقل الداللي لمفهوم الرشد في المعجم القرآني .2.3

 58 .................................................................................... :المفتاحية الكلماتالرشد في سياق   .2.3.1

 59 ................................................................... "الرشد"الحقل الداللي للكلمات القريبة من مفهوم  .2.3.2

 60 .................................................................... الكلمات المضادة لمفهوم الرشد في القرآن الكريم .2.3.3

 61 ................................................................. :في المعجم القرآني) الغي(الشبكة المفاهيمية لكلمة  .2.3.4

 الفصل الثالث

 مفهوم الرشد في داللته التعاقبية.3

 67 ................................................................................................... ة النبويةمفهوم الرشد في السن.3.1

 74 .................................... رؤية المفسرين لمفهوم الرشد من القرن األول حتى القرن الخامس عشر الهجري.3.2

 74 ..................................................................................................... :القرن األول الهجري .3.2.1

 75 ...................................................................................................... :القرن الثاني الهجري.3.2.2

 76 ..................................................................................................... :القرن الثالث الهجري.3.2.3

 78 .................................................................................................... :هجريالقرن الرابع ال .3.2.4

 84 .................................................................................................. :القرن الخامس الهجري .3.2.5

 90 .................................................................................................. :القرن السادس الهجري .3.2.6

 94 .................................................................................................... :القرن السابع الهجري .3.2.7

 97 .................................................................................................... :القرن الثامن الهجري .3.2.8

 99 .................................................................................................... :القرن التاسع الهجري .3.2.9

 102 ............................................................................................... :القرن العاشر الهجري .3.2.10

 104 ......................................................................................... :القرن الثاني عشر الهجري .3.2.11

 106 ......................................................................................... :القرن الثالث عشر الهجري .3.2.12

 110 ......................................................................................... :القرن الرابع عشر الهجري .3.2.13

 117 ....................................................................................... :القرن الخامس عشر الهجري .3.2.14

 122 .................................................................................... :الرشد في قطاع الفالسفة والمعاصرين .3.3

 122 .................................................................................. :رؤية بعض الفالسفة لمفهوم الرشد .3.3.1

 123 ...................................................................................... :رؤية المعاصرين لمفهوم الرشد .3.3.2

 128 ............................................................................................ :مفهوم الرشد في الرؤية السياسة .3.4

 130 ....................................................................................................................................... الخاتمة

 134 ........................................................................................................................ المصادر والمراجع



x 
 

ŞEKİL  LİSTESİ 

 46 ....................................................................................................................................... 1الشكل 

 50 ....................................................................................................................................... 2الشكل 

 52 ....................................................................................................................................... 3 الشكل

 59 ....................................................................................................................................... 4الشكل 

 60 ....................................................................................................................................... 5الشكل 

 60 ....................................................................................................................................... 6الشكل 

 63 ....................................................................................................................................... 7الشكل 

  



xi 
 

  

  : الئحة المختصرات

  .تحقيق: تح

  .جزء: ج

  .دون تاريخ للطبعة: ت.د

  .دون طبعة: ط.د

  .دون دار نشر: د.د

  .صفحة: ص

  .الطبعة: ط

  .التاريخ الميالدي: م

  .التاريخ الهجري: هـ

c.  :للمراجع التركية مجلد. 

s. :ةصفحة للمراجع التركي.  

TDV. :موسوعة دائرة المعارف التركية  

DİA. :موسوعة وقف الديانة التركي  

HAZ. :تحضير واعداد 



 

1  

  :مدخل

، مهيمنا على كل الكتب القرآنوجعل كتابه ، الحمد  الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

  :وبعد

 تعالى على نبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خاتم األنبياء، ليكون مرشدا لألمة من بعده، الكريم كتاب هداية أنزله هللا القرآنف

كتابا  - إلى جانب كونه كتاب هداية-  القرآنألنه ال نبي بعده، وجعل هللا في كتابه معالم الهداية إلى يوم الدين، فكان 

، ها ويرسم لها منهج اإلصالح وطريق الرشادمعجزا بألفاظه، وإشاراته العلمية، وكان دستورا لألمة ينظم حيات

  . ويمنعها من الغي والضالل

، معانيواختار هللا اللغة العربية لتكون وعاء لكتابه، لما تحتويه من كثرة في المفردات، ودقة في ال

هُ  ِإنَّآ ﴿: وحملت معانيه القرآناني، فوسعت بوسعة في الم نًا أَنَزۡلَنٰ ا قُۡرَءٰ   .]2:يوسف[ ﴾تَۡعِقلُونَ  ُكمۡ لَّعَلَّ  َعَربِيّٗ

  :أهمية البحث

وتنافسوا في صناعة الشعر والنثر، فكان القول ، الكريم لقوم امتلكوا ناصية الكالم القرآنفإن هللا أنزل 

الكريم  القرآنولكن ، رغم أنه من كلماتهم وعباراتهم التي يستخدمونها في يومياتهم، والحق المبين، الفصل

وكانت هذه ، القرآنالعرب الفصحاء البلغاء يقفون إجالال واحتراما واعترافا بتميز استخدم تراكيب جعلت 

  .الكلمات المستخدمة يوميا ذات وقع مختلف في قلوب الناس

ية مفاهيم جديدة انعكست في واقع اإلنسان المسلم، وغيرته من شخص غارق القرآنوقد شكلت الكلمات 

  .حمل النور وينشره في العالم كلهتائه في حياته، إلى إنسان ي ،في شهواته

وتكمن أهمية المفاهيم في أنها تشكل منظومة األخالق والقيم، وتعكس المستوى الثقافي والحضاري 

للمجتمع، وقد استمدت الحضارة اإلسالمية قيمها ومبادئها وأخالقها من الوحي، فكانت المفاهيم ذات دالالت 

على فهمها وتحويلها إلى واقع يعيشه الناس، وانتشر المسلمون في  مستنبطة من الكتاب والسنة، وحرص العلماء

األرض وانتشرت معهم هذه المفاهيم التي يحملونها، لكن ثمة مواجهة حدثت، وال تزال قائمة تهدف إلى طمس 

ر لها هذه المفاهيم، وتفريغها من محتواها الذي تحمله لتكون كلمات جوفاء، ال معنى لها في قلوب حامليها، وال أث

ية ودراستها لتسهيل ارتباط الناس بها، وقدرتهم على القرآنفي حياتهم اليومية، ولذا ال بد من العناية بالمفاهيم 

  .تطبيقها

  :البحث إشكالية

مجموعة من الكلمات التي يتكلم بها العرب ويستخدمونها في حياتهم اليومية  علىالكريم  القرآن حتويي

استخدم األلفاظ نفسها، ولكن كان لها داللة أخرى، ومن  القرآنتياجاتهم، ولما جاء للداللة على أمور حياتهم واح

والتي حملت دالالت متعددة في سياق ورودها في " الرشد"الكريم هي كلمة  القرآنهذه الكلمات التي استخدمها 

  .الكريم القرآن
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على معنى يتناسب مع السياق كل منها تدل   ،الكريم القرآنمرة في  19ووردت كلمة الرشد ومشتقاتها 

انفصال كل كلمة وردت في آية عن األخرى، أو أن بينهما تباين  القرآنالتي وردت فيه، وقد يتصور الناظر في 

بعض هذه اآليات جاءت مقرونة بأضدادها، و، كله القرآنفي  انى واحدعلمة تحمل مفي المعنى والداللة، أو أن الك

الشبكة المفاهمية ووالعالئق بينها  ولمعرفة مدى ترابط هذه الكلماتى المضاد، وأخرى تدل في ظاهرها على المعن

  .للرشد، كانت هذه الدراسة

  :ب اختيار البحثاسبأ

  :دعت جملة من األسباب الخاصة والمنهجية والموضوعية إلى اختيار هذا البحث منها

 اورود كلمة الرشد في مواضع متعددة مع اختالف معانيها وتعدد دالالته. 

 انتشار مفهوم الرشد في الحياة العملية اليومية في واقع الناس، خصوصا في المجاالت اإلدارية ،

 .الكريم القرآنواالقتصادية والسياسية، وسيكون البحث ضابطا للمفهوم في ضوء 

  ومشاكل وأزمات ي للرشد لما تعانيه اليوم من إشكاالتالقرآنحاجة األمة اإلسالمية للمفهوم.  

 وفق الكريم القرآنإلى الدراسة الداللية أللفاظ  والعالم اإلسالمي وساط العلمية في اليمنحاجة األ ،

 .منهجية التحليل الداللي للمفهوم

اجتماع ثالث من القضايا الهامة في هذا الموضوع، وهي ومن األسباب الخاصة الختيار هذا البحث هي 

لتحديد، وتولد هذا االهتمام من خالل مجموعة من الدروس التفسير، وبناء المفاهيم، ومفهوم الرشد على وجه ا

حول كيفية بناء المفهوم، وكانت ضمن دراسات الفكر السياسي اإلسالمي، والهدف منها هو ضرورة استقالل 

وكان االهتمام بالرشد من خالل دراسة ، المسلمين بالمفاهيم والمصطلحات والعودة إلى ما كتبه علماؤنا في تراثنا

فكان اجتماع هذه ، الرشيد ومعاييره، فكان من الضروري البحث في كيفية تناول هذا القرآن لهذا المفهومالحكم 

 .األسباب دافعا قويا لتقديم هذه األطروحة

  :تساؤالت البحث

تبرز عدد من التساؤالت التي يحاول الباحث التوصل إلى إجابات عليها من خالل بحثه، وهذه 

  :التساؤالت

 الكريم؟ القرآنالداللة في معرفة مفاهيم  ما أهمية علم 

  ي؟القرآنالكريم لكلمة الرشد في المعجم  القرآنما هي القيمة التي أعطاها 

 ما هو الحقل الداللي لمفهوم الرشد؟ 

 الرشد، وكيف تطور المفهوم؟ مفهوم القرآن أكسب ماذا 
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  :منهجية الدراسة

والمنهج االستقرائي، المنهج التاريخي، : ئيسية هياهج رعلى منفي كتابة هذه الدراسة الباحث اعتمد 
فقد شملت الدراسة على المنهج الوصفي، وذكر هذه المناهج ال يعني عدم االستفادة من غيرها، والمنهج التحليلي، 

  في بعض المواضع في الدراسةوالمقارن، 

لمسار الذي كانت عليه معرفة اوسبب االعتماد على المنهج التاريخي في هذه الدراسة هو الحاجة إلى 
النظر في أي في اللغات السامية، ثم لكتب السماوية، قبل نزول اكلمة الرشد عبر األزمنة، بداية بالعصور السابقة 

الكتاب المقدس في العهدين، وكذلك بالنظر في لغة العرب وأشعارهم وترتيبها زمنيا بحسب تاريخها، ثم بفترة 
للنظر في ، واعتماد المنهج المنهج االستقرائي حتى يومنا هذا وترتيب ذلك زمنيا التنزيل، ثم بالفترة الالحقة لها

أثناء نزول (كلمة الرشد واستقرائها في مواطن ورودها، سواء في السياقات التاريخية أو في سياق داللتها اآلنية 
جة إليه كبيرة للقيام بتحليل كلمة فالحاوأما المنهج التحليلي ) بعد نزول القرآن(أو في سياقاتها التعاقبية ) القرآن

معجم أهل الرشد والكلمات القريبة منها والمضادة لها، في جميع مراحلها التاريخية، سواء في المعاجم السامية و
الكتاب ومعجم الشعر الجاهلي، أو في فترة التنزيل أو في الفترة الالحقة لتنزيل القرآن الكريم، وتحليل ما أورده 

  رون السابقة، لقالمفسرون عبر ا

واعتمد الباحث في دراسته كذلك على المنهج المقارن خصوصا في المقارنة بين الكلمات القريبة 
  .وأثناء وبعد نزول القرآن الكريموالكلمات المضادة لكلمة الرشد، والمقارنة كذلك بين المفهوم قبل 

  :الدراسات السابقة

لموضوع في البعد األكاديمي وغيره وعلى مستوى لم يقف الباحث على دراسة متخصصة تناولت هذا ا

مضامين البحث ومفاهيمه، ولكن هناك العديد من الدراسات التي تناولت الرشد مستقال وأخرى تناولت علم الداللة 

 YÖK TEZ(سواء في  من منظور التحليل الداللي،من تناول الرشد  - حسب اطالعي–ولم أجد مستقال، 

MERKEZİ ( الكريم القرآنتناولت الرشد في  األبحاث التي ومن ،ي غيرهفأو:  

  الكريم دراسة تحليلية موضوعية تأليف خميس سبع حميد القرغولي، دار  القرآنآيات الرشد والغي في

م، واهتم الباحث فيه بجمع التفاسير والقراءات واإلعراب، وقّسم 2007الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

 القرآنتحدث فيه عن آيات الرشد : للتعريفات والفصل الثاني: األولالباحث كتابه إلى ثالثة فصول، 

عن هذه الدراسة بذكر مفهوم  ويتميز بحثيالكريم،  القرآنعن آيات الغي في : الكريم، والفصل الثالث

لسماوية السابقة واللغات السامية، والوصول إلى المفهوم من خالل والكتب ا التاريخيةالرشد في المعاجم 

 .التحليل الداللي منهجية

  الكريم وتحليل الكلمات المتصلة به، بحث قصير منشور في مجلة جامعة  القرآنمفهوم الرشد في

، وهذا البحث غير شامل إذ يتحدث 61إلى الصفحة  36، من الصفحة 3كافكاس، كلية اإلليهات، العدد 

وال يتناول التسلسل التاريخي ، اختصار عن اإلرشاد، والكلمات التي يدل عيها مع الربط فيما بينهاب

  .للرشد، سواء فيما ورد في العهد القديم أو في قواميس اللغات السامية أو معاجم اللغة العربية

Esra Hacımüftüoğlu, “Kur’ân-ı Kerîm’de Rüşd Kavramı ve Bu Kavramla Bağlantılı 

Kelimelerin Analizi”, Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2/3 (2015): 

36-61 
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  ،إيسين كالنش، رسالة ماجستير، جامعة سليمانالعالقة بين الرشد والبلوغ في الشريعة اإلسالمية 

م، وهي تتحدث عن أحد فروع الرشد فقط، وال تشمل المفهوم كامال، سواء في 2019إسبارتا، ، الديمير

 .ه التاريخية أو اآلنية أو الالحقةسياقات

Esin Kılınç, İslam Hukukunda Bulûğ Ve Rüşd İlişkisi, (Yüksek Lisans Tezi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, 2019). 

  :صعوبات البحث

  كتب الكتاب المقدس باللغة العبرية أو غيرها وما هو موجود منه في اللغة العربية إنما هو ترجمات فقط

ي الكتاب مبني على رأي المترجم وليس على وليس أصل الكتاب وهذا يجعل البحث عن المفهوم ف

 .الوارد في النص المقدس

 فنعتمد الترجمة فقط وليس الصوت في بعض قواميس اللغات السامية يصعب العثور على مفهوم الرشد. 

 عرف في المعجم السرياني يصعب البحث عن مفهوم الرشد في الكتاب المطبوع ألنه كبير نسبيا وال أ

  .على النسخة اإللكترونية الباحث ا وحروفها، ولذلك اعتمدترتيب اللغة ومعجمه
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  :هيكلة البحث

  :اقتضت طبيعة البحث أن يكون مكونا من أربعة فصول رئيسية، تحتوي على مباحث على النحو التالي

  مقدمة في علم الداللة: فصل تمهيدي

  .المداخل المفاهيمة :المبحث األول

  .نشأة علم الداللة: المبحث الثاني

  تطور علم الداللة : لثالمبحث الثا

  في العلوم الشرعية  صور ورود الداللة: رابعالمبحث ال

  )ما قبل قرآنية(مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية  :ولالفصل األ

  الرشد في معجم أهل الكتاب: المبحث األول

  الرشد في اللغات السامية واللغة العربية: المبحث الثاني

  رشد في مقطع الشعر الجاهلي ال: المبحث الثالث

  الرشد في معاجم اللغة العربية: المبحث الرابع

  الكريم القرآنمفهوم الرشد في داللته اآلنية في : الفصل الثاني

  الكريم القرآنمفهوم الرشد في : المبحث األول

  الكريم القرآنالصيغ االشتقاقية لمفهوم الرشد في : المبحث الثاني

  الكريم القرآنالداللي لمفهوم الرشد في  الحقل: المبحث الثالث

  مفهوم الرشد في داللته التعاقبية: الفصل الثالث

  مفهوم الرشد في السنة النبوية: المبحث األول

  رؤية المفسرين لمفهوم الرشد : المبحث الثاني
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  الرشد في قطاع الفالسفة والمعاصرين: المبحث الثالث

  سيةالرشد في الرؤية السيا: المبحث الرابع
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  الفصل التمهيدي

  مقدمة في علم الداللة )1

  المداخل المفاهيمية: المبحث األول

  نشأة علم الداللة :المبحث الثاني

  تطور علم الداللة : لثالمبحث الثا

  صور وروده في العلوم الشرعية : رابعالمبحث ال
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a( المداخل المفاهيمية:  

خصوصا أن الكلمات تحمل في طياتها  ،يد معانيهاوتحد ،من أهم ما يبدأ به العلم هو تعريف المصلحات

معان متعددة ودالالت مختلفة، ولذلك حرص العلماء والمؤلفون في بداية دروسهم ومؤلفاتهم على ذكر التعريفات 

واإلشارة إلى ما يتضمنه المفهوم أو المصطلح، وإخراج ما ليس منه حتى تكون الكلمة دالة على المعنى المقصود 

بعض هذه وأفرادها وال يدخل فيها ما ليس منها، وهو ما يعبرون عنه في التعريف بأنه جامع مانع،  شاملة لجميع

التعاريف تكون عبارة عن وصف لشيء ما أو طبيعته أو وظيفته أو ذكر مجموعة من اإلجراءات العملية تكون 

  .في مجموعها المفهوم المقصود

i( الداللة في اللغة:  

اللة وقد دله على الطريق يدله دَ  الدال،: ما يستدل به، والدليل: الدليل"و" لد ل " :هي أصل كلمة داللة"

ً على الطريق دَاللة وِداللة، والدليل في الشيء: تقول 1 "لولة، والفتح أعلىاللة ودُ ودِ  األمارة، وهذا : دللُت فالنا

 ي الحرب، كالبازي يدل علىوفالن يدل على أقرانه ف ،ويقال أدل فأمل، واالسم الدالة" ،2"شيء بين الداللة

الدال قريب المعنى من الهدي، وهما من : )م838/هـ224(عبيد أبوقال  وهو يدل بفالن، أي يثق به، ،صيده

كان أصحاب عبد هللا يرحلون إلى عمر : "وفى الحديث لهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك،السكينة والوقار في ا

واالسم الداللة " ،3"وتدلدل الشئ، أي تحرك متدليا ،"دله فيتشبهون بهرضي هللا عنه فينظرون إلى سمته وهديه و

، والدليلى علمه بالداللة ورسوخه فيها: )م796/ه765(قال سيبويه ،والداللة، بالكسر والفتح، والدلولة والدليلى

أي  ،يلويخرجون من عنده أدلة؛ هو جمع دل: رضي هللا عنهم وفي حديث علي رضي هللا عنه، في صفة الصحابة

ودللت بهذا  ، فجعلهم أنفسهم أدلة مبالغة،فيدلون عليه الناس، يعني يخرجون من عنده فقهاء ،بما قد علموا

  .4"المحجة البيضاء، وهي الدلى: والدليلة. عرفته، ودللت به أدل داللة، وأدللت بالطريق إدالال: الطريق

ي الغير مانع، كمزاحمة الوهم والغفلة بسبب كون الشيء بحيث يفيد الغير علما إذا لم يكن ف": والداللة

و ) قادر(و ) عليم(و ) عالم(في المبالغة ك : الشواغل الجسمانية، وأصل الداللة مصدر كالكتابة واإلمارة، والدليل

                                                             
دار العلم للماليين، : أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: تحالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،  1

  .1698، ص4م، ج1987 -  هـ 1407، 4ط
مؤسسة : زهير عبد المحسن سلطان بيروت: تح مجمل اللغة البن فارس،زي، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرا 2

 .319، ص1م ج 1986 -هـ  1406، 2الرسالة ط
 المكتبة العصرية،: يوسف الشيخ دمحم، بيروت: ، تحمختار الصحاح الرازي، زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 3

  .106، ص1م، ج1999/ هـ 1420، 5النموذجية، ط الدار: صيدا
  .249-248، ص11م، ج1993- هـ1414، 3دار صادر، ط: بيروت لسان العرب ابن منظور، دمحم بن مكرم بن على أبو الفضل 4
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ثم سمي والدليل داللة لتسمية الشيء بمصدره، والداللة أعم من اإلرشاد والهداية، واالتصال بالفعل معتبر ) قدير(

  .1"إلرشاد لغة دون الداللةفي ا

  )1.3.4 ( في الفقرة وسأذكر أقوال اللغوين في الرشد في مبحث الرشد في المعاجم اللغوية 

ii( في االصطالح:    

هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء األول هو الدال، والثاني هو ": الداللة

   2.المدلول

أو ذلك الفرع من علم  ،أو العلم الذي يدرس المعنى ،بأنه دراسة المعنى: "ويعرف بعضهم علم الداللة

أو ذلك الذي يدرس الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى يكون قادرا على  ،اللغة الذي يتناول نظرية المعنى

  .3"حمل المعنى

iii( أنواع الدالالت:  

  :جهأو ةلى أربعإتقسم الداللة بوجه عام 

  .ما يمكن أن يستدل به قصد فاعله ذلك أم لم يقصد: الوجه األول

  .العبارة عن الداللة يقال للمسؤول أعد داللتك: الثانيالوجه  

   .الشبهة يقال داللة الخالف كذا أي شبهته: الثالثالوجه 

  .4األمارات يقول الفقهاء الداللة من القياس: الرابعالوجه 

صور ورود الداللة في العلوم الداللة في المجاالت الشرعية في مبحث وسيشير الباحث إلى أقسام 

  )d (في الفقرة  :الشرعية

  

  

                                                             
، دمحم المصري ،عدنان درويش: تح الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي،  1

  .439ت، ص.مؤسسة الرسالة، د: بيروت
: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب العلمية لبنان كتاب التعريفات، الجرجاني علي بن دمحم بن علي الزين الشريف 2

جامع ( دستور العلماء القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري،: ، انظر أيضا104ص 1م ج1983- هـ 1403، 1بيروت، ط
 .75ص 2م، ج2000هـ 1421، 1دار الكتب العلمية، ط: حسن هاني فحص، بيروت: ترجمة )العلوم في اصطالحات الفنون

 11م ص1998 5عالم الكتب  ط : القاهرة علم الداللة ، عمر أحمد مختار 3
دار العلم : دمحم إبراهيم سليم، القاهرة: تحة، الفروق اللغوي ،العسكري أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 4

  .68والثقافة للنشر والتوزيع، ص
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b( نشأة علم الداللة:  

نه إذ أ ،علم الداللة، فهو مرتبط باإلنسان منذ اللحظة األولى نشأأن فيه الجزم ن محدد يمك عامال يوجد 

وكذلك السامع، وزاد االهتمام بالداللة لدى الشعوب  ،ويعرف المعنى الذي يقصده بكالمه ،ويفكر فيما يتكلم ،يتكلم

وكذلك لدى  ،المتدينة التي تدرس األلفاظ المقدسة للوصول إلى حقيقة المعنى المراد من النصوص المقدسة

  .الشعوب المتمدنة من أجل فهم متطلبات الحياة االجتماعية

i(  اإلنسانيالداللة في التاريخ  

) Milka Ivić(تقول ميليكا إفيتش  ،أن أول المنظرين اللسانيين كانوا من اإلغريق لغويينبعض اليعتقد 

قام اإلغريق ببحوث لسانية في اتجاهات كثيرة، فقد كانوا أول المنظرين اللسانيين في العالم، وانفردوا بذلك " :

اهتم من األوروبيين بالدراسة المنضبطة للنصوص المدونة، وتثبيت المعايير  لزمن طويل، وكانوا أيضا أول من

وهذا منقول عن الفالسفة وفي نقاشاتهم وبحوثهم حيث تعرضوا للكثير من الموضوعات  1"الخاصة بلغة ثقافتهم

أن  مثال عن الفرق بين الصوت والمعنى وذكر) م.ق 384/322(وقد تكلم أرسطو "المهمة في علم الداللة، 

  :المعنى متطابق مع التصور الموجود في العقل المفكر وميز أرسطو بين أمور ثالثة

 األشياء في العالم الخارجي.  

  المعانيفي التصورات.  

 الرموز أو الكلمات في األصوات.  

وكان تمييزه بين الكالم الخارجي والكالم الموجود في العقل األساس لمعظم نظريات المعنى في العالم 

  2"خالل القرون الوسطى الغربي

كان للهنود اهتمامهم الخاص باللغة ولهم إسهامات كبيرة في الدراسات النحوية، وكان االهتمام باللغة و

من مميزات الطبقة العليا، التي درست وتعلمت في المدارس النحوية التي أنشئت بهدف ضمان نقاء اللغة، وتكوين 

إدراك الحقائق اللسانية وفهمها ووصفها وصفا دقيقا، وتحديد العالقة  نحاة متمرسين، لديهم القدرة الكافية على

وكانوا من أوائل من  ،كما اشتغلوا أيضا بالوصف الصوتي ،العددية بين الكلمات المتنوعة والمقاطع في النص

ن وم ،3اهتم به، ومع ذلك فقط كانت جهودهم غير معروفة خارج حدودهم لفترة طويلة من الزمن بسبب عزلتهم

  :وهاالموضوعات التي ناقش

                                                             
 .9م ص2000، 2سعد عبد العزيز مصلح، وفاء كامل فايد، المجلس األعلى للثقافة، ط :ترجمة اتجاهات البحث اللساني، ميلكا إفيتش  1
 .17ص علم الداللة ،عمر أحمد مختار 2
  .24-21ص ت البحث اللساني اتجاهابتصرف، ميلكا إفيتش  3
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واختلفوا بين اعتبار اللغة من صنع البشر أم هبة إلهية  ،نشأة اللغة وكيفية اكتساب بعض األصوات لمعانيها )1

  .وهبها لإلنسان

وتعددت حوله اآلراء بين الوحدة الكالمية بين اللفظ والمعنى وال يمكن فصلهما  ،العالقة بين اللفظ والمعنى )2

  .من يرى التباين بين اللفظ والمعنىعن بعضهما، وبين 

  :وقسموها إلى أربعة أقسام ،أنواع الدالالت الكالمية )3

  .لقسم يدل على مدلول عام أو شام .1

  .قسم يدل على كيفية .2

  .قسم يدل على حدث .3

  .1قسم يدل على ذات .4

ii(  في التاريخ اإلسالميالداللة:  

ان دافعهم إلى ذلك هو رغبتهم في فهم بمعرفة داللة األلفاظ وضبط تراكيبها مبكرا، وك المسلموناهتم 

الكريم فهما كامال، وحرصهم على تعليمه لغيرهم، ولما توسع اإلسالم ودخل فيه غير العرب، ولم تكن  القرآن

ألسنتهم مستقيمة، بدأ العلماء بوضع القواعد التي تضبط األلفاظ، وتحفظ لها معانيها، ألن أي تغيير في اللفظ 

وقد يتحول المعنى إلى عكس ما أراد المتكلم، وأمثلة ذلك كثيرة في  ،ويغيرهعلى المعنى  عربي، فإن ذلك ينعكسال

َ  إِنََّما يَۡخَشى﴿ :والسنة من ذلك قوله تعالى القرآن َّ َ َعِزيٌز َغفُورٌ  ٱ َّ ُؤاْۗ إِنَّ ٱ ٓ فتحويل  ،]28:فاطر[ ﴾ِمۡن ِعبَاِدِه ٱۡلعُلََمٰ

َن اَوأَذَٰ ﴿ :معنى، وقد كان سبب وضع النحو هو لحن قارئ بقول هللا تعالىحركة لفظ الجاللة إلى الرفع يغير ال ٞن ّمِ

َن ٱۡلُمۡشِرِكيَن َوَرُسولُهُ َ بَِرٓيٞء ّمِ َّ ِ َوَرُسوِلِهۦٓ إِلَى ٱلنَّاِس يَۡوَم ٱۡلَحّجِ ٱۡألَۡكبَِر أَنَّ ٱ َّ حيث جر القارئ  ،]3:التوبة[ ﴾ٱ

عن  تعالى هللا-  ن المشركين وتبرأ كذلك من رسولهأن هللا تبرأ م :إلى أيله بدال من رفعها فتغير المعنى رسو

  .والمعنى األصلي عند الرفع هو أن هللا ورسوله بريء من المشركين - ذلك

الكريم بالصيغة  القرآنحرصا منهم على نطق  ،كما اعتنى علماء العرب المسلمين بأصوات الحروف

  . وأقرأ أصحابه بها ملسو هيلع هللا ىلصالتي نزل بها من السماء وقرأه بها دمحم

وهذا يدل على التقدم  ،وقد بدأ العلماء العرب بتناول البحوث الداللية منذ القرن الثالث الهجري وما بعده

الذي توصل إليه العلماء صنفوا المؤلفات وتحدثوا في أدق تفاصيل هذا العلم، وسبقوا من قبلهم وأبدعوا في 

تبويب، وقد تناول العلماء علم الداللة من زوايا مختلفة، سواء في اللغة أو األصول أو علم التصنيف والتقسيم وال

  :البالغة وقد تمثل اهتمام اللغويين بعلم الداللة في

 في معجمه المقاييس ربط المعاني الجزئية للمادة بمعنى عام يجمعها ما قام به ابن فارس. 

 ة التفرقة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازيةفي معجمه أساس البالغ ا قام به الزمخشريم. 

                                                             
  .19- 18ص علم الداللة، عمر أحمد مختار 1
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 فهذه أيضا  )ك ل م(وأما : "ربط تقلبات المادة الممكنة بمنى واحد كقوله ما قام به ابن جني من خالل

ك ل : والمستعمل منها أصول خمسة وهي، حالها، وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الداللة على القوة والشدة

 .1"م ك ل، م ل ك، وأهملت منه ل م ك م ، ك م ل ، ل ك م،

 المقاييس البن فارس، الصاحبي في فقه اللغة البن فارس، : البحوث الداللية التي امتألت بها كتب مثل

  .2الخصائص البن جني، المزهر للسيوطي

ة لها، البحوث الداللية العربية تمتد من القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالي"

وتعد األعمال اللغوية " ،3"وهذا التاريخ المبكر إنما يعني نضجا أحرزته العربية وأّصله الدارسون في جوانبها

الكريم، ومثل الحديث عن مجاز  القرآنمثل تسجيل معاني الغريب في  ،المبكرة عند العرب في مباحث علم الداللة

، ومثل إنتاج المعاجم الموضوعية ومعاجم األلفاظ، وحتى رآنالقومثل التأليف في الوجوه والنظائر في  ،القرآن

ضبط المصحف بالشكل يعد في حقيقته عمال دالليا ألن تغير الضبط يؤدي إلى تغير وظيفة الكلمة، وبالتالي إلى 

  .4"تغير المعنى

لفاظ وهناك من يرى أن الدراسات العربية لم تهتم كثيرا بعلم الداللة وإنما انصب اهتمامها على األ

اتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة االتجاه ": وتراكيبها وإعرابها فقط وليس على معانيها، يقول تمام حسان

إلى المبنى أساسا ولم يكن قصدهم إلى المعنى إال تبعا لذلك وعلى استحياء، وحين قامت دراسة علم المعاني في 

نت طالئع القول في هذه الدراسة كما كانت في بداية دراسة مرحلة متأخرة عن ذلك في تاريخ الثقافة العربية كا

النحو من قبلها تناوال للمبنى المستعمل على مستوى الجملة لكن ال على مستوى الجزء التحليلي كما في الصرف 

في دالئل اإلعجاز يتكلم في  ،)م1078/هـ471(وال على مستوى الباب كما في النحو، ومن هنا رأينا عبد القاهر

  .5"ظم والبناء والترتيب والتعليق وكلها أمور تتصل بالتراكيب أكثر مما تتصل بالمعاني المفردةالن

وهذا غير صحيح فاللفظ الصحيح يدل على المعنى الصحيح، واختالف التركيب يؤثر في المعنى، وكان 

السنة، ويمكن حمل ما قصده و القرآنالدافع إلى حفظ ألفاظ اللغة العربية وتراكيبها هو حفظ معانيها ألنها وعاء 

المؤلف هنا إلى أن تناول العلماء لفصول علم الداللة الدقيق لم يبدأ إال في القرن الثالث الهجري، وهذا أمر طبيعي 

  .فالعلوم ال تولد مكتملة وإنما تتطور وتنمو حتى تصل إلى مرحلة النضج

iii( الداللة في العصر الحديث:  

ترة من عصر النهضة حتى نهاية القرن الثامن عشر، ولذلك أراد سيطرت فكرة منطقية اللغة طوال الف

بناء نظرية نحوية جامعة تتناسب مع  Port Royal بورت رويالعلماء النحو في مركز الدراسات النحوية في 

كل لغات العالم، وفي القرن التاسع عشر دخلت المعايير النفسية إلى العلوم اللسانية، وكان لها دور في صياغة 

جعل الدراسات اللسانية المقارنة هي السمة  لعولمة واختالط الثقافات ببعضها،كذلك ا، وتصورات اللسانيةال

                                                             
  .13ص الخصائصابن جني  1
 .20- 19ص علم الداللة، عمر بتصرف، أحمد مختار 2
  .8م، ص1996- هـ1417 ،2ط ،دار الفكر: دار الفكر المعاصر، دمشق: بيروت علم الداللة العربي النظرية والتطبيق الداية، فايز 3
 .20صعلم الداللة  ،عمر تارأحمد مخ 4
 .12م، ص1994 :، طبعة عامدار الثقافة: المغرباللغة العربية مبناها ومعناها تمام حسان  5
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للغات الهندية األوروبية، ا وتوسع االهتمام بدراسة اللغات أيضا حتى شملاألبرز في بدايات القرن التاسع عشر، 

تتسم  هذه الدراسات، ما جعل بعضها وبغيرهاب ومقارنتهاعنها، حقائق كثيرة  معلومات تفصيلية وجمع إضافةو

  .   بالدقة واإلحكام

 Brealلدى اللغوي الفرنسي بريال  Semantiqueتبلور مصطلح علم الداللة في صورته الفرنسية "و

م ليعبر عن فرع من علم اللغة العام هو علم الدالالت ليقابل علم الصوتيات 1883في أواخر القرن التاسع عشر 

   .1"بدراسة األصوات اللغويةالذي يعني 

: المؤلّف عام “القرآنهللا واإلنسان في ”في كتابه ) م1993/ه1413(وطبق هذا توشيهيكو إيزوتسو 

 ،وتطورت الدراسات الداللية حتى منتصف القرن العشرينوأسس لدراسة هذا العلم للقرآن الكريم، ) م1965(

لـ عبد الجليل  “الكريم القرآنلغة ”: ألفوا الكتب، ومن ذلك كتابوتأثرت بها علماء المسلمين ودخلوا هذا الميدان و

، في عام لـ فايز الداية “علم الداللة العربية الداللة والتطبيق” :وكتاب، )م1981(المؤلف عام عبد الرحيم، 

نتقل إلى افي مطلع الثمانينات في تركيا، و لدالليةبدأ العمل بهذه الدراسات اوالمؤلفات، من  ماوغيره) م1985(

  .المؤسسات العلمية األخرى في العالم اإلسالمي مطلع األلفية الثالثة

اضطلع بها اللغويون  وتلك األبحاث التي ،ألسالفنا الباحثينسالمي الجهود اللغوية في التراث اإل إن هذه

والداللي، استفاد فتحت كلها منافذ كبيرة للدرس اللغوي الحديث وأرست قواعد هامة في البحث األلسني  ،القدامى

بحيث سعوا إلى تشكيل هذا التراكم اللغوي المعرفي في نمط علمي يستند إلى مناهج  ،منها علماء اللغة المحدثون

  .2وأصول ومعايير

وال يليق دراسة  ،الكثير من المغالطات اوليست كل المناهج الغربية في علم الداللة مسلم بها، ففي بعضه

ومن ذلك ما قام به الكريم عن داللتها الحقيقية،  القرآنج بينية الكلمة في نها تخرألا، والعلوم الشرعية به القرآن

  .ودمحم أركون ،دمحم شحرور

iv( خالصة المبحث:  

  علم الداللة من أهم وأوائل العلوم التي عرفها اإلنسان، واهتمت به الشعوب جميعها بمختلف أعراقها

  .ودياناتها، ولكل منها باعث لالهتمام به

 االهتمام بالداللة لدى الشعوب المتدينة التي تدرس األلفاظ المقدسة للوصول إلى حقيقة المعنى المراد من  زاد

  .النصوص المقدسة وكذلك لدى الشعوب المتمدنة من أجل فهم متطلبات الحياة االجتماعية

 ارتبط علم الداللة بالفلسفة وكان جزء منها، ثم توسع حتى أصبح علما مستقال.  

 و صنفوا   دراستهم على علم الداللة لما له من أهمية كبرى،ماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين ركز عل

المؤلفات وتحدثوا في أدق تفاصيل هذا العلم، وسبقوا من قبلهم وأبدعوا في التصنيف والتقسيم والتبويب، وقد 

  .أو علم البالغة، أو غيرهاتناول العلماء علم الداللة من زوايا مختلفة، سواء في اللغة أو األصول 

                                                             
 .6صعلم الداللة العربي فايز الداية،  1
 .20م ص2001 :طبعة عاماتحاد الكتاب العربي، : دمشق علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربيمنقور عبد الجليل، بتصرف،  2
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  ساهم التوسع األوروبي في القرن التاسع عشر في تجميع المعلومات اللسانية، ما جعل هذا القرن يتسم

  .بالدراسة المقارنة للغات، وتوصل العلماء إلى حقائق دقيقة في هذا المجال
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c( تطور الداللة:  

ر الداللة التي يحملها هذا اللفظ فنجد أن اللفظ تتغير معان األلفاظ وتتبدل بمرور الزمن، وهذا دليل تطو

في زمن يحمل معنى وفي زمن آخر أو مكان آخر يدل على معنى مختلف، وقد اندثر كثير من كالم العرب وحل 

باب القول على أن لغة العرب لن تنته إلينا : "بابا بعنوان) م1004/هـ395(ب ابن فارس محله غيره، ولهذا بوّ 

وفي إشارة صريحة  ،1"ي جاءنا عن العرب قليل من كثير وأن كثيرا من الكالم ذهب بذهاب أهلهبكليتها، وأن الذ

كانت العرب في جاهليتها على : "يقول ابن فارس ،إلى تطور اللغات واختالف الداللة عما كانت عليه من قبل

اؤه باإلسالم حالت أحوال، فلما جاء هللا جل ثن نهم،أبياتهم وآدابهم ونسائكهم وقرإرث من إرث آبائهم في لغ

زيدت، وشرائع  ر بزياداتخَ ونسخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أُ 

وكان اإلسالم من أهم األسباب التي غيرت داللة الكلمات ونقلت  ،2"فعفى اآلخر األول شرعت، وشرائط شرطت،

فكان مما جاء " ،مفهومة تستخدم في لتدل على المعاني الشرعية معاني األلفاظ، حيث ظهرت الحاجة إلى ألفاظ

وأن العرب إنما عرفت المؤمن من األمان واإليمان وهو  ،في اإلسالم ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق

التصديق، ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن باإلطالق مؤمنا، وكذلك اإلسالم والمسلم، إنما 

فت منه إسالم الشيء ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء، وكذلك كانت ال تعرف من الكفر إال الغطاء عر

، ولم 3والستر، فأما المنافق فاسم جاء به اإلسالم لقوم أبطنوا غير ما أظهروه، وكان األصل من نافقاء اليربوع

جاء الشرع بأن الفسق اإلفحاش في إذا خرجت من قشرها، و" فسقت الرطبة: "يعرفوا في الفسق إال قولهم

وغير ذلك من األلفاظ  ،4الدعاء: رع الصالة وأصله في لغتهمالخروج عن طاعة هللا جل ثناؤه، ومما جاء في الش

الشرعية التي كانت مستخدمة قبل اإلسالم بدالالت معينة، وانتقل معناها بعد اإلسالم إلى المصطلح الشرعي 

  .يام والركوع والسجود، وغيرها األلفاظ الواردة في كتب الفقه واألصولكالحج والزكاة والص ،المعروف

كالنحو والبالغة والمنطق  ،بل في سائر العلوم ،وهذا التطور ليس خاصا باأللفاظ والمصطلحات الفقهية

 5"تدل على القصد"فمثال كلمة نحو  ،لها اسمان أحدهما صناعي واآلخر لغوي فهذه األلفاظ والتفسير وغيرها،

أما في داللته  ،وهذا في داللته اللغوية 6"نحوت نحو فالن، أي جهته؛: يقال ،الجهة: الطريق، وأيضا: والنحو"

والبالغة في اللغة مشتقة من المصدر بلغ وهي  ،العلمية فإن اللفظ ينصرف إلى علم إعراب الكالم العربي

  .ي يعرف به أحسن الكالم وأفضلهولكن اللفظ انتقل ليكون علما على العلم الذ ،الوصول إلى الشيء

  

                                                             
: تشرياتالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  1

 .36م،  ص1997 -هـ 1418، 1دمحم على بيضون، ط
  .44المرجع السابق، ص 2
  .إحدى جحر اليربوع يكتمها ويظهر غيرها: نافقاء اليربوع 3
 .45ص الصاحبي ارس ابن ف 4
-هـ1399ط، .عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر، د: تحمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  5

 .403ص 5م ج1979
ط، .ر الهداية، دمجموعة محققين، دا: تح تاج العروس من جواهر القاموس مرتضى الزبيدي، دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق الحسيني،  6

  .41ص 40ت، ج.د
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i( من مظاهر تطور الداللة:  

 وظهور معان جديدة بحاجة إلى ألفاظ  ،تغير الداللة باالتساع نتيجة للتغيرات التي تحدث في المجتمع

فيستخدم أحد األلفاظ المعروفة في اللغة لوجود رابط مشترك في دالاللة اللفظ وفي المعنى  ،للتعبير عنها

حت تدل على وسيلة النقل تعني القافلة ولكنها اآلن أصب )سيارة(حادثة الجديدة، فكلمة الموجود في ال

 .المعروفة

  تغير المعنى بالتضييق، بأن ينحصر المعنى في أحد مدلوالت الكلمة، فيتحول اللفظ من معناه الواسع إلى

دل على المفهوم تعني النداء بصوت مرتفع، ولكنها اآلن ت )صوت(كلمة معنى واحد يعرف به، مثل 

 .أبياالنتخ

 بحيث يكون للفظ معنى راق وبمرور الزمن يتغير هذا المعنى وتنحط داللته، وتتحول : انحطاط الداللة

الكلمة إلى مبتذلة فكلمة الحاجب تدل على رئيس الوزراء في األندلس ولكنه اآلن تستعمل في معنى 

 .لشخص الذي يقوم بأعمال مضحكةابتذل معناها إلى ا ،الخادم، وكلمة بهلول تعني السيد

  رقي الداللة فبعض الدالالت ينتقل معناها إلى معنى راق، فكلمة رسول تدل على وظيفة شخص ينقل

حتى جاء اإلسالم وعظم معناها وتغيرت داللتها إلى الشخص الذي أوحى  ،األشياء والكلمات بين الناس

 .1هللا له وأمره بإبالغ قومه

 فعد انتقلت الكثير دالالت الكثير من األلفاظ من المعنى الذي وضعت له لتدل  ،كثيروهذا  ،انتقال الداللة

في لغة العرب وانتقل معناها إلى العبادة  ،ومن ذلك الصالة فهي تدل على الدعاء ،على معنى جديد

لغ وانتقل معناها إلى أخراج القدر المحدد من المال إذا ب ،الشرعية المعروفة، والزكاة تعني النماء

النصاب المحدد له، وكذلك الصيام انتقل إلى المعنى الشرعي الذي يعني اإلمساك عن الطعام والشراب 

 .والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وغير ذلك كثير

ii( خالصة المبحث:  

 ور الكلماتتغير معاني المفردات بين التوسع التضييق أو االنحطاط والرقي، أو االنتقا دليل على تط.  

  تغلبت المعاني الشرعية على المعاني اللغوية، وأصبحت هي الحقائق بعد أن كانت أحد المعاني التي يدل

  .عليها اللفظ

  

                                                             
هـ، 1424مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها " علم الداللة عند العرب"بتصرف، عليان بن دمحم الحازمي  1

  .715- 714ص 27، العدد 15ج
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d( صور ورود الداللة في العلوم الشرعية:   

العالقة بين العلوم ببعضها واضحة جلية، وهي عالقة تأثر وتأثير وإمداد واستمداد، وكلي وجزئي، 

تفاعل، وتتنوع هذه العالقة بين تشابه األسماء، مع اختالف المسميات، أو تطابقها، وال يمكن أن يستقل وتداخل و

علم بنفسه دون الحاجة إلى غيره، فعلماء التفسير بحاجة إلى علم اللغة والفقه وأصوله والحديث والمغازي 

تتفاوت مراتبهم، وتختلف  لتفسير،وبقدر إحاطتهم بهذه العلوم ومدى قربها وصلتها من ا ،والمنطق وغيرها

   .منازلهم

  :ونذكر هنا صور ورود الداللة في بعض العلوم الشرعية

i( الداللة في اللغة:  

الكريم على خير البرية سيدنا دمحم  القرآنمنذ نزول  علماء اإلسالمام بالبحث الداللي عند لقد كان االهتم

ومن ثم تسارعت إلى  ،لفاظه، والوقوف على أسراره ومضامينهملسو هيلع هللا ىلص فكانت عنايتهم منصبة حول فهم أ

ذلك عدة علوم ألجل تدارسه منها علم التفسير، علم اللغة، علم البالغة علم أصول الفقه باعتبار أن 

الداللة لم تكن محصورة عند اللغويين فحسب، وإنما اشتغل بها كل من حاول الوقوف على ثنائية اللفظ 

عالم نظر إليها من زاويته الخاصة، وإن جهود العرب القدامى في ذلك شأنهم شأن  إال أن كل ،والمعنى

ن الدارسين المحدثين سواء كانوا عربا أم غربيين، وإن كانت جهود مبكرة، إال أنها حاولت قدر اإلمكا

غوية إال مع بدايات الدراسات الل هوأسس هلم يحدد كعلم له ضوابط هأن إرساء معالم هذا العلم باعتبار

عند  بدأت تبزغالحديثة، ولكن الشيء الذي ال بد من قوله، هو أن معالمه األولى ولبناته األساسية 

وأن القارئ لما يحاول االطالع على مؤلفات القدامى يجد من المعارف  ،الدارسين العرب القدامى

 ،ما هو غير مستقل ومنها ،قضايا داللية منفردةبمنها ما هو مستقل  ،الداللية ما ال تعد وال تحصى

كتداخل الداللة مع علوم لغوية أخرى كعلم الصوت والصرف والنحو، وكل ذلك راجع إلى أن الداللة 

بل يمكن أن يقال إن الداللة هي قمة  ،حاضرة حضورا إلزاميا ضمن تلك الجوانب اللغوية السابقة الذكر

لة علما لغويا، يبحث فيه العلماء معاني وقد بدأ علم الدال ،1"الدراسات اللغوية حسب رأي بعض العلماء

األلفاظ، وتراكيبها وأجزاءها، ومعرفة الحروف ومخارجها وصفاتها وتأثيرها على النطق، وتأثير 

  :الداللة في كتاب الخصائص إلى ثالث مراتب )م1002/هـ392(ابن جني على المعنى، وقد قسمالنطق 

 اللة لفظية على مصدرهدل د" قال"الفعل  وهي أقواهن ويدل عليها اللفظ ففي: داللة لفظية.  

 وهي مرتبة ثانية وتدل على زمن الفعل، ويدل عليها اللفظ: داللة صناعية .  

                                                             
 2016، “ مجلة دراسات جامعة األغواط”إريس بن خوبا، فاطمة برماني، إشكالية مصطلح الداللة ومقوماته في التراث اإلسالمي،  1

 .2-1، ص41العدد



 

18  

 وسبب ضعف هذه الداللة أنها غير منطوقة وإنما  ،وهي األضعف وتدل على الفاعل: داللة معنوية

عرف الفاعل من غيره ال من وال يدل عليها صورة اللفظ كما في الداللتين السابقتين، وي ،مفهومة

   1.اللفظ ذاته

فكما أن علوم اللغة تحتاج إلى علم الداللة لمعرفة معاني األلفاظ، يحتاج كذلك علم الداللة لعلوم اللغة 

  :وهي ،المتفرقة للقيام بوظيفته، ويمكن تقسيم الداللة بحسب ورودها في علوم اللغة إلى عدة أقسام

 سدَّ وصدَّ؛ : ون للصوت تأثير في المعنى، كالتنغيم والنبر، ومثلوهي التي يك :الداللة الصوتية

، والصد جانب الجبل والوادي والشعب، والمنظرة ونحوها، فالسد دون الصد؛ ألن السد للباب يسد

فجعلوا الصاد لقوتها "، وهذا أقوى من السد الذي قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك

ومن ذلك أصوات الطبيعة مثل خرير الماء وهدير الموج  ،2لألضعف لألقوى، والسين لضعفها،

، ولذلك كان من أهم وصايا الكافرين لبعضهم هي اإلعراض وصرير األقالم ودوي الرعد وغيرها

َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َال تَْسَمعُوا ِلَهذَا ﴿حتى ال يتأثروا به كما جاء في قوله تعالى  القرآنعن سماع 

  ].26:فصلت[ ﴾اْلغَْوا فِيِه لَعَلَُّكْم تَْغِلبُونَ وَ  القرآن

 مجردا عن الزيادات، وإليه يذهب  ،وأول ما وضع له ، ومادته،وهي أصل اللفظ :داللة المعجم

  .الذهن عن إطالقه، ومنه يكون االشتقاق، كالمصادر الثالثية لألفعال

 وذلك أنك تجد المصادر الرباعية "وهي التي يكون لبنية الكلمة تأثير في المعنى  :داللة الصرف

والجرجرة " والصعصعة"الزعزعة، والقلقلة، والصلصلة، والقعقعة : المضعفة تأتي للتكرير نحو

وتوالي الحركات يدل على االضطراب والحركة كالغثيان ونحوه، وزيادة األلف  3والقرقرة،

عل للداللة على الفعل مثل والسين والتاء في استفعل والتي تدل على طلب الفعل وتكرار عين الف

  .كّسر وقّطع وقتّل ونحوه

 وهي التي يكون لتركيب الكلمات مع بعضها وتغيّر إعرابها تأثير في المعنى، من  :داللة التركيب

ُهنَّۖ ﴿ :ذلك قوله تعالى ٖت فَأَتَمَّ ۥ بَِكِلَمٰ َم َربُّهُ ـۧ ِه اآلية فتغيير اإلعراب في ، ]124: البقرة[﴾َوإِِذ ٱۡبتَلَٰىٓ إِۡبَرٰ

يغير المعنى إلى معنى معاكس للمعنى الذي أراده هللا في اآلية، ومن ذلك الدالالت التي تدل عليها 

  .التراكيب كالحال والتوكيد والجر ونحوه

 وهي التي يكون لبيئة المتكلم وحاله تأثير على المعنى، وقد يكون للفظ الواحد معان  :داللة السياق

َب ﴿ :في اآلية" عبد"ة فيه، فكلمة متعددة بتعدد السياقات الوارد ِ ٱلَِّذٓي أَنَزَل َعلَٰى َعۡبِدِه ٱۡلِكتَٰ َّ ِ ٱۡلَحۡمدُ 

 :يقصد بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفي موضع آخر من السورة في قوله تعالى  ]1:الكهف[﴾َولَۡم يَۡجعَل لَّهُۥ ِعَوَجاۜ 

هُ ﴿ ۡن ِعبَاِدنَآ َءاتَۡيَنٰ هُ ِمن لَّدُنَّا ِعۡلٗمافََوَجدَا َعۡبٗدا ّمِ ۡن ِعنِدنَا َوَعلَّۡمنَٰ يقصد بالعبد  ،]65:الكهف[﴾َرۡحَمٗة ّمِ

واختلف المعنى والمقصود بحسب السياق الذي تتحدث عنه اآليات " الخضر"الرجل الصالح 

الكريم، وفي موضع آخر في السورة يقصد  القرآنفي اآلية األولى المقصود به " الكتاب"وكذلك 

ا فِيِه ﴿: أعمال اإلنسان في قوله تعالى به صحيفة ُب فَتََرى ٱۡلُمۡجِرِميَن ُمۡشِفِقيَن ِممَّ َوُوِضَع ٱۡلِكتَٰ
                                                             

 .100،  ص3ت، ج.، د4الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: القاهرة ،الخصائصأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، : انظر 1
 .163ص 2المصدر السابق، ج 2
  .155، ص2المصدر السابق،ج 3
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ٓ أَۡحَصٰىَهۚا َوَوَجدُواْ  ِب َال يُغَاِدُر َصِغيَرٗة َوَال َكبِيَرةً إِالَّ ذَا ٱۡلِكتَٰ َوۡيَلتَنَا َماِل َهٰ َما َعِملُواْ َحاِضٗرۗا َويَقُولُوَن يَٰ

 .وأمثلة هذا كثيرة جدا ]49:الكهف[ ﴾ۡظِلُم َربَُّك أََحٗداَوَال يَ 

  

ii(  أصول الفقهالداللة في:  

كتابه  )م820/هـ204(الشافعي اهتم األصوليون بالداللة اهتماما كبيرا، منذ بدايات هذا العلم فقد بدأ 

 ،ها والدالالت التي تحملهاالعلم هي األلفاظ ومعاني هذا في إشارة إلى أن أهم ما في ،الرسالة بالحديث عن البيان

اإلمام أو كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو أفعاله، قال  ،كون أصول الفقه يبحث في األدلة الشرعية التي هي إما كالم هللا تعالى

والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعِة األصول، متشعبِة الفروع، فأقلُّ ما في تلك المعاني المجتمعة " :الشافعي

بلسانه، متقاربة، االستواء عنده، وإن كان بعضها أشدَّ تأكيدَ  القرآنأنها بياٌن لمن خوطب بها ممن نزل : المتشعبة

  .1"ومختلفةٌ عند من يجهل لسان العرب ،بياٍن من بعض

وقسم علماء األصول الداللة إلى تقسيمات متعددة يتضح من خاللها اهتمامهم الكبير باللفظ ودراسته من 

  :ونشير إلى هذه التقسيمات حتى ندرك العمق الذي وصل إليه المتخصصون في األصول جوانبه،جميع 

  :من حيث المعنى الموضوع له وهو ثالثة أقسام: التقسيم األول

 رجال"وهو اللفظ الموضوع لكثير غير محصور مستغرق لكل ما يصل له كـ : العام".  

 أو نوعا كـ  ،"عمرو"كـ ،ن واحدا بالذاتوهو اللفظ الموضوع لواحد أو لجمع محصور فقد يكو: الخاص

  ."إنسان"أو جنسا كـ  ،"رجل"

 ين الباصرة وعين الماء والجاسوسفإنه يعني الع ،"عين"وهو اللفظ الواحد بأوضاع متعددة  كلفظ : المشترك.   

  :التقسيم الثاني من حيث استعماله في المعنى الموضوع له وهو قسمين

 ا وضع له والحقيقة إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفيةوهي استعمال اللفظ فيم :الحقيقة.  

 استعمال اللفظ في غير ما وضع له لوجود عالقة أو قرينة بين اللفظ والمعنى وهو: المجاز.   

  :من حيث وضوح الداللة وخفائها وهو قسمين :التقسيم الثالث

 المراد منه يسمى ظاهر  ظاهر ونص ومفسر ومحكم، فما ظهر المعنى" وهو أربعة  :واضح الداللة

بأن كان اللفظ مسوقا لهذا المعنى سمي نصا بالنسبة له، فإن زاد هذا  ،المعنى، فإن زاد وضوحه وظهوره

وانسد بابهما مطلقا فهو المفسر، فإن زاد الوضوح  ،الوضوح درجة أخرى امتنع معها التأول والتخصيص

  2"درجة ثالثة حتى سد باب احتمال النسخ أيضا سمي محكما

                                                             
  .21، ص1م، ط1940هـ،1358مكتبة الحلبي، : القاهرةأحمد شاكر، : تح الرسالة أبو عبد هللا دمحم بن إدريس الشافعي،  1
  .423، ص1، ط2016دار اآلثار للنشر والتوزيع، أصول الفقه حسين حامد حسان،  2
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 الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، وهي تختلف في الخفاء قوة : "وهو أربعة أقسام :غير واضح الداللة

وبعدها في الخفاء وأشدها في عدم الوضوح  ،ثم المجمل ،ويليه المشكل ،وضعفا فأقلها خفاء الخفي

ن خفاؤه لعارض من خارج في المعنى المراد منه، إما أن يكوهو المتشابه، ذلك أن اللفظ الذي خوالظهور 

اللفظ فيسما خفيا، وإما أن يكون خفاؤه لنفسه، فإن أمكن إدراك هذا المعنى بالبحث والنظر فهو المشكل، أو 

  .1"بالنقل عن الشارع فقط، وهو المجمل، وإن لم يدرك معناه ، أصال فهو المتشابه

  :أنواع ، وهومن حيث داللة اللفظ على معناه: التقسيم الرابع

 وهي داللة اللفظ على معناه أصالة وتبعا: رة النصعبا.  

 وهي داللة اللفظ على معنى غير مقصود منه، ال أصالة وال تبعا: إشارة النص.  

 وهي داللة اللفظ على معنى الزم ال يستقيم الكالم بدونه: اقتضاء النص.  

 جتهد لغة أن الحكم في الواقعة داللة اللفظ على حكم في واقعة مسكوت عنها لعلة يفهم الم"وهي : داللة النص

  .2"المنطوق بها كان ألجلها

وهذا ليس كل ما ورد في أصول الفقه عن الداللة فهناك تقسيمات أخرى وأنواع كثيرة، ومسميات 

متعددة،  فموضوع الداللة له أهمية كبيرة، به يتفاوت المجتهدون، وتختلف منازل الفقهاء، تبعا لمعرفتهم لهذا 

  .لالباب من األصو

iii(  البالغةالداللة في علم:  

بحيث يكون صحيحا فصيحا، مطابق لواقع  ،البالغة علم يهتم بتحسين الكالم وأدائه على أكمل وجه

الحال، ولمقام المتكلم والسامع، وتحسين الكالم ال يكون إال باختيار األلفاظ المناسبة للمعاني المراد إيصالها 

البالغة تقرير المعنى في األفهام، من أقرب وجوه : نذكر منها للمخاطبين، وقد ذكرت معان كثير للبالغة

وعلى قدر وضوح " 3.وضوح الداللة، وانتهاز الفرصة، وحسن اإلشارة: ما البالغة؟ قال: وسئل أحدهم.الكالم

وكلما كانت الداللة أوضح . الداللة وصواب اإلشارة، وحسن االختصار، ودقة المدخل، يكون إظهار المعنى

  .4"ن وأنور، كان أنفع وأنجعأبيكانت اإلشارة وأفصح، و

  :ولذلك قسم العلماء البالغة إلى ثالثة أقسام جميعها متعلقة بالداللة

ويهتم بتطابق اللفظ على مقتضى الحال، ويختص بالمعاني والتراكيب، ومدى مطابقة : علم المعاني

الكالم في اإلفادة وما يتصل بها من االستحسان تتبع خواص تراكيب "المفردات في الجملة لمعانيها، إذا فالمعاني 

وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكالم على ما يقتضي الحال ذكره وأعني بتراكيب الكالم 
                                                             

 .431ص المرجع السابق، 1
 .451ص أصول الفقه، المرجع السابق،  2
، 1ط، ج.ت، د.دار الجيل، د: بيروتزهر اآلداب وثمر األلباب، إبراهيم بن علي بن تميم األنصاري، أبو إسحاق الُحصري القيرواني،  3

  .160-159ص
، 1ط، ج.هـ، د1432دار ومكتبة الهالل، : بيروتالبيان والتبيين ، الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي، أبو عثمان 4

  .81ص
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، الخبر واإلنشاء :وينقسم علم المعاني إلى 1"التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة وهي تراكيب البلغاء

اإليجاز واإلطناب ، الوصل والفصل، اإلطالق والتقييد، التعريف والتنكير، التقديم والتأخير ،الحذف والذكر

  .والمساواة

ويهتم بالوصول إلى المعنى بطرق مختلفة للزيادة في وضوح الداللة، ولما كانت المعاني : علم البيان

دل عليها، لوجود قرينة يدل عليها كثيرة ومتعددة واأللفاظ محصورة، استخدم اللفظ الواحد في معان متعددة ي

  .الكناية، االستعارة، المجاز، التشبيه :السياق، وهو أقسام

ويهتم بتحسين الكالم اللفظي والمعنوي بعد تطبيق مقتضى الداللة والتأكد من وضوحها،  :علم البديع

  :وينقسم إلى 

 عاة النظير وغيرهاكالتورية واإليهام، والطباق والتدبيج واإلدماج ومرا: محسنات معنوية.  

 وغيرها ين، وحسن االبتداء وحسن االنتهاء،كالجناس والسجع، والقلب، والعكس، والتضم: محسنات لفظية.  

iv(  الفلسفة والمنطقالداللة في:  

بدأت دراسة داللة األلفاظ كما سبق عند فالسفة اليونان، فكان هذا العلم مرتبطا بالفلسفة والمنطق وجزءا 

ن يتركون علم الداللة للفالسفة حتى عاد تدريجيا إلى علم اللغة في وقت متأخر، فبدأ البحث في منه،  وكان اللغويو

 ابن سيناالتصورات وما يدل عليها من األلفاظ وما يطلق عليها من مسميات، وكيف يعلم بها، يقول 

معناه في الذهن،  أن يتصور فقط حتى إذا كان له مسمى تمثل: "على مسماه في داللة المسمى )م1036/هـ427(

، نك إذا وقفت على معنى ما تخطب بهوإن لم يكن هناك صدق أو كذب، كما إذا قيل إنسان، أو قيل افعل كذا فإ

وقد أشار ابن سينا إلى أن الغاية من علم المنطق هي معرفة داللة اللفظ على المعنى المتصور  2"كنت تصورته

فغاية علم المنطق أن يفيد الذهن معرفة هذين الشيئين : "الواقعفي الذهن، وأن يتطابق ما في الذهن مع ما في 

فقط، وهو أن يعرف اإلنسان أنه كيف يجب أن يكون القول الموِقع للتصور، حتى يكون ُمعّرفا حقيقة ذات الشيء، 

لك، وكيف يكون حتى يكون داال عليه، وإن لم يُتوصل به إلى حقيقة ذاتية، وكيف يكون فاسدا مخيال أنه يفعل ذ

وال يكون يفعل ذلك، ولم يكن كذلك، وما الفصول التي بينهما، وأيضا أن يكون القول الموقع للتصديق حتى يكون 

الداللة إلى ثالثة أوجه وهي داللة مطابقة، وداللة  سيناوقسم ابن  ،3"ا يقنيا بالحقيقة ال يصح انتقاضهموقعا تصديق

  .4وداللة لزوم ،تضمن

في الذهن وما في الواقع، واأللفاظ موضوعة للربط بين ما في الذهن من وهنا يتضح الفرق بين ما 

وبين ما في الواقع من حقائق ومشاهدات وملموسات، فعند سماع األصوات تنتقل صور األشياء في  ،تصورات

                                                             
- هـ1407نعيم زرزور، : دار الكتب العلمية، تح: بيروت ،لعلوممفتاح ا، الخوارزمي يوسف بن أبي بكر بن دمحم بن علي السكاكي 1

 .162، ص2م، ط1987
المطبعة األميرية : األب قنواتي، محمود الخضيري، فؤاد اإلهواني، القاهرة: وزارة المعارف العمومية، تح: القاهرة ،الشفاءابن سينا  2

 .17م ص1952هـ 1371
 .18المرجع السابق، ص 3
 .43المرجع السابق، ص 4
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في كتابه الشفاء في موضوع  سيناالخارج بصورة معان تحفظ في الذاكرة، وترتسم في الحس، وقد وضع ابن 

في معرفة التناسب بين األمور والتصورات واأللفاظ والكتابات وتعريف المفرد والمركب ( :رة فصال عنوانهالعبا

إن اإلنسان قد أوتى قوة حسية ترتسم فيها صور األمور الخارجية، وتتأدى : "، يقول فيه)فيما يحتملها من ذلك

ثم ربما ارتسم بعد ذلك في النفس أمور على . ن الحسعنها إلى النفس فترتسم فيها ارتساماً ثانياً ثابتاً، وإن غاب ع

نحو ما أداه الحس؛ فإما أن تكون هي المرتسمات في الحس، ولكنها انقلبت عن هيئاتها المحسوسة إلى التجريد، أو 

، فلألمور وجود في األعيان ووجودٌ في النفس ،تكون قد ارتسمت من َجْنبٍَة أخرى ال حاجة في المنطق إلى بيانها

ولما كانت الطبيعة اإلنسانية محتاجةً إلى المحاورة الضطرارها إلى المشاركة والمجاورةُ،  ّون آثاراً في النفس،يك

انبعثت إلى اختراع شيء يتوصلَّ به إلى ذلك، ولم يكن أخفَّ من أن يكون فعال، ولم يكن أخفَّ من أن يكون 

فتكون فيه مع خفته فائدة وجود اإلعالم به مع  بالتصويت، وخصوصاً والصوت ال يثبت وال يستقر وال يزدحم،

ر بداللته بعده، فمالت الطبيعة إلى  فائدة انمحائه، إذ كان مستغنياً عن الداللة به زوال الحاجة عنه، أو كان يتصوَّ

ن أثر، استعمال الصوت، َوُوفِّقْت من عند الخالق بآالت تقطيع الحروف وتركيبها معاً ليُدَلَّ بها على ما في النفس م

ثم وقع اضطراٌر ثان إلى إعالم الغائبين من الموجودين في الزمان أو من المستقبلين إعالماً بتدوين ما ُعلم، إما 

لينضاف إليه ما يُعلم في المستقبل فتكمل المصلحة أو الحكمة اإلنسانية بالتشارك فإن أكثر الصنائع إنما تّمت 

 به، أو لينتفع به اآلتون من بعد، ينها واقتفاء المتأخر بالمتقدم وافتدائهبتالحق األفكار فيها واالستنباطات من قوان

وإن لم يحتج إلى ما يضاف إليه فيكمل به، فاحتيج إلى ضرب آخر من اإلعالم غير النطق، فاخترعت أشكال 

  .1"الكتابة

ن أراد فهم أن معرفة األلفاظ وداللتها على المعاني باب مهم لم ،)م1406/هـ808(ابن خلدون واعتبر 

ثّم من دون هذا األمر الّصناعّي الّذي هو المنطق : "الفكر اإلنساني، إلى جانب معرفة الصناعة المنطقية، يقول

مقدّمة أخرى من التّعلّم وهي معرفة األلفاظ وداللتها على المعاني الذّهنيّة تردها من مشافهة الّرسوم بالكتاب 

داللة : فأّوال: ا المتعلّم من مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في مطلوبكفال بدّ أيّه ،ومشافهة اللّسان بالخطاب

الكتابة المرسومة على األلفاظ المقولة وهي أخفّها، ثّم داللة األلفاظ المقولة على المعاني المطلوبة، ثّم القوانين في 

  .2"ترتيب المعاني لالستدالل في قوالبها المعروفة في صناعة المنطق

لعلم المنطق والفلسفة يدرس األلفاظ وماهيتها وداللتها على معانيها وتقسيماتها، وهذا ما سار والدارس 

) م950/هـ339( 3أبيوالفار ،)م1037/هـ427( عليه العلماء في دراستهم وتأليفهم في هذا العلم كابن سينا

  .وغيرهم

للغة يتناول األلفاظ ومعانيها ففي علم اونالحظ أن علم الداللة يختلف باختالف العلوم المتضمنه له، 

وتراكيبها والسياقات التي تؤثر في اللفظ، وفي علم الفقه وأصوله يتناول داللة اللفظ وآلية االستنباط الفقهي من 

اللتها على معانيها، ، وفي علم البالغة يتناول المحسنات اللفظية، وآلية دأو السنة النبوية القرآناأللفاظ الواردة في 

  .مناسبتها للواقعفة والمنطق يتناول علم الداللة مطابقة األلفاظ  للتصورات الذهنية ووفي الفلس
                                                             

  .2- 1ص  ،الشفاءنا يابن س 1
دار الفكر، : خليل شحادة، بيروت: تح ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبرابن خلدون،  2

 .737ص 2م، ط1988- هـ1408
 .م1976تب، مطبعة دار الك: د دمحم سليم سالم، مصر: تح “العبارة”كتاب في المنطق : له كتاب اسمه 3
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  :علم الوجوه والنظائر

وهذا العلم من أهم العلوم التي اهتمت بألفاظ القرآن الكريم، وبدأ به العلماء من وقت مبكر وصنفوا فيه 

الوجوه هـ، وكتاب 150بن سليمان المتوفي سنة  المؤلفات مثل كتاب الوجوه والنظائر في القران الكريم لمقاتل

وكتاب نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر البن  هـ395والنظائر ألبي هالل العسكري المتوفي سنة 

بذل وسعه، في هذا العلم الفريد، وخالصة هذا العلم وغيرهم ممن كرس جهده، و هـ،597الجوزي المتوفي سنة 

فالنظائر هي ألفاظ ولكل منها تفسيرا مختلفا يحدده السياق، ي القرآن الكريم في مواضع متعددة هو أن الكلمة ترد ف

  .القرآن الكريم المتشابهة، والوجوه هي معانيها

ورودها في القرآن الكريم  ويختلف التحليل الداللي عن هذا العلم في أنه يبحث في الكلمة خارج سياق

، ال يكتفي بما ورد من معان للكلمة في سياقات القرآن الكريم فقط، وإنما يبحث فالباحث بمنهجية التحليل الداللي

سياقات أخرى، كالبحث في السياق التاريخي السابق لنزول القرآن والنظر في المعاجم الماقبل قرآنية، عنها في 

وكذلك القرآن، كمعجم اللغات السامية، ومعجم أهل الكتاب، ومعجم الشعر الجاهلي وكالم العرب قبل نزول 

بحث الكلمة البحث في السياقات االحقة لنزول القرآن الكريم والنظر في أقوال المفسرين ومقارنتها وتحليلها، و

لك في بقية العلوم، مع اإلشارة إلى أن علم التحليل الداللي ينظر إلى معاني األلفاظ في القرآن الكريم في سياقاته كذ

اللي في بأنه ال يكتفي بذكر الكلمة ومعانيها فقط، بل يبحث في الشبكة المفاهيمة ويتميز علم التحليل الداآلنية، 

المتكاملة للكلمة ليكون منها مفهوما شامال، من خالل الكلمة واشتقاقاتها ومرادفاتها والكلمات القريبة منها 

  .والكلمات المضادة لها

وأن علم الوجوه  ،لم الوجوه والنظائرع مباحث مباحث علم التحليل اداللي أكثر منإن : ويمكن القول

  .المباحث التي يتناولها التحليل الداللي والنظائر جزء من 

v( خالصة المبحث:  

  ترتبط العلوم ببعضها ارتباطا وثيقا، وعالقتها ببعضها عالقة  تأثر وتأثير وإمداد واستمداد، وكلي

مع اختالف المسميات، أو تطابقها،  وجزئي، وتداخل وتفاعل، وتتنوع هذه العالقة بين تشابه األسماء،

  .غيره إلىوال يمكن أن يستقل علم بنفسه دون الحاجة 

  علم الداللة بحث أساسي في العلوم الشرعية وال ينفصل عنها وال يمكن االستغناء عنه، فهو جزء من

 .علم اللغة وعلم الفقه، والبالغة، وغيرها، ويختلف الحاجة إليه من علم إلى آخر
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  األولالفصل 

  )ما قبل قرآنية(مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية 

  )ما قبل قرآنية(مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية  .1

  الرشد في معجم أهل الكتاب: المبحث األول

  واللغة العربية الرشد في اللغات السامية: المبحث الثاني

  الرشد في مقطع الشعر الجاهلي : المبحث الثالث
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  .م أهل الكتابالرشد في معج .1.1

ِعيلَ ﴿ :قال تعالى أنزل هللا كتبا على رسله، َم َوإِۡسَمٰ ـۧ ِه ِ َوَمآ أُنِزَل إِلَۡينَا َوَمآ أُنِزَل إِلَٰىٓ إِۡبَرٰ َّ  قُولُٓواْ َءاَمنَّا بِٱ

قَ  ٓ أُوتَِي ُموَسىٰ  َوٱۡألَۡسبَاطِ  َويَۡعقُوبَ  َوإِۡسَحٰ ُق بَۡيَن أََحدٖ َوَمآ أُوتَِي ٱلنَّبِيُّو َوِعيَسىٰ  َوَما بِِّهۡم َال نُفَّرِ ۡنُهمۡ  َن ِمن رَّ  لَهُ  َونَۡحنُ  ّمِ

َوَءاتَۡينَا ُموَسى ﴿: التوراة التي أرسله إلى موسى: ومما أنزل هللا على رسله من الكتب، ]136:البقرة[ ﴾ۥُمۡسِلُمونَ 

ِءيلَ  ٓ هُ هُٗدى لِّبَنِٓي إِۡسَرٰ َب َوَجعَۡلنَٰ ِرِهم بِِعيَسى ٱۡبِن َمۡريََم ﴿: يل إلى عيسىواإلنج ]2:اإلسراء[ ﴾ٱۡلِكتَٰ َوقَفَّۡينَا َعلَٰىٓ َءاثَٰ

َما بَيۡ  ٗقا لِّ نِجيَل فِيِه ُهٗدى َونُوٞر َوُمَصدِّ هُ ٱۡإلِ ٗقا لَِّما بَۡيَن يَدَۡيِه ِمَن ٱلتَّۡوَرٰىِةۖ َوَءاتَۡيَنٰ َن يَدَۡيِه ِمَن ٱلتَّۡوَرٰىِة َوُهٗدى َوَمۡوِعَظٗة ُمَصدِّ

ۡلُمتَّ    .]46:دة المائ[ ﴾ِقينَ لِّ

حيث يعتقد  ،هي كتب العهدين القديم والجديد - القرآنغير - وما بقي اليوم من الكتب المقدسة المتداولة 

أصحاب هذه الكتب أن العهد القديم هو التوراة التي أنزلها هللا على نبيه موسى عليه السالم أو بقاياها، والعهد 

 على عبده عيسى ابن مريم عليه السالم، ولكن هل الكتاب الموجود بين أيدينا الجديد هو اإلنجيل الذي أنزله هللا

  اليوم هو فعال الكتاب المقدس الذي أنزله هللا على موسى وعيسى عليهما السالم؟

كتب في عهد أي من النبييِن، فلم يجمع المؤرخون وعلماء األديان أن الكتاب المقدس الموجود اليوم لم يُ 

بعقود  افي عهد موسى عليه السالم، ولم يكتب اإلنجيل في عهد عيسى عليه السالم، بل كتبت بعدهم تكتب التوراة

العهد القديم العبراني المعتمد رسميا مأخوذ من النسخة المصورة التي أعدتها جماعة من "أو قرون طويلة، فكتاب 

وقد مات موسى عليه  1"عشر الميالديعلماء اليهود في طبرية اعتبارا من القرن السادس وإلى القرن الثاني 

  .السالم قبل هذا التاريخ بزمن طويل

ومهما يكن من أمر فإننا ال نختلف فيما بيننا، وكذلك أتباع الديانتين اليهودية والنصرانية، في أن "

 نصوص الكتاب المقدس ليست سوى أخبار وسيرة طويلة ال يمكن أن تكون كالم هللا بالمفهوم الذي نتحدث فيه

الكريم، الذي ال يمكن أن يتعرض للتغيير والتبديل على مر األزمان، بل إن التوراة سيرة شعب امتد  القرآنعن 

  .2"، بأكثر من ألفي سنةإلى ما بعد موسى وهارونيثها حد

أو  587أثناء حريق الهيكل عام "وأما األلواح التي عاد بها موسى عليه السالم إلى قومه فقد احترقت 

  .3"ى يد نبوكدنصرم عل.ق586

  :وينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين

 التكوين : وهي ،وهي األسفار المنسوبة إلى موسى وتسمى التناخ، أو كتب موسى الخمسة :العهد القديم

  .وسفر الخروج والالويين والعدد والتثنية، وكذلك كتب األنبياء بين موسى وعيسى عليهما السالم

                                                             
  .626م، ص 1991 - هـ1411 2جروس برس، ط: لبنانمعجم الحضارات السامية،  ،هنري س عبودي 1
 .29دار الكتب الثقافي صالذات بين البناء والتفكيك عبابنة، يحيى  2
  .263صمعجم الحضارات السامية،  ،عبودي.هنري س 3
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 األسفار والرسائل المنسوبة إلى الحواريين وتالمذتهم، ومنها األناجيل وهي األناجيل و :العهد الجديد

  . إنجيل متى وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا :األربعة وهي

  :الرشد في الكتاب المقدس

منها ما يدل تاب المقدس في مواضع متعددة، ولها دالالت متقاربة وردت كلمة رشد ومشتقاتها في الك

  :أو غيرها، نجملها فيما يليومنها ما يدل على التعلم أو النصيحة  على الهداية،

   :نصوص تدل على الهداية .1.1.1

تَِك إِلَى َمْسَكِن قُدِْسكَ . تُْرِشدُ بَِرأْفَتَِك الشَّْعَب الَِّذي فَدَْيتَهُ " وهي تدل على هداية الطريق من  ،1"تَْهِديِه ِبقُوَّ

ن هللا لشعب بني إسرائيل حين أرشدهم وهداهم إلى الخروج، مصر إلى بيت المقدس، وهي مقترنة بالرحمة م

  .وقذف الرعب في قلوب أعدائهم

هذه الفقرة تأتي ضمن  ،2"َوبَاِرِك هللاَ فِي ُكّلِ ِحيٍن َواْستَْرِشْدهُ ِلتَْقِويِم ُسبُِلَك َوإِْقَراِر ُكّلِ َمُشوَراتِِك ِفيهِ " 

الرشد من هللا، أو طلب الهداية ألن طلب تقويم السبيل يعني النصائح التي وجهها طوبيا إلى ابنه ومنه طلب 

طَ  ٱۡهِدنَا﴿: الكريم في سورة الفاتحة القرآنالهداية إلى الطريق السليم، والصراط المستقيم، ومثله في  َرٰ  ٱلّصِ

  .]6:الفاتحة[ ﴾ٱۡلُمۡستَِقيمَ 

، فَُهَو يُْرِشدُُكْم " ا َمتَى َجاَء ذَاَك، ُروُح اْلَحّقِ ، ألَنَّهُ الَ يَتََكلَُّم ِمْن نَْفِسِه، بَْل ُكلُّ َما يَْسَمُع َوأَمَّ إِلَى َجِميعِ اْلَحّقِ

فعمل الروح القدس هو اإلنارة "أي يهديكم ويدلكم ويكشف لكم كل الحق،  ،3"يَتََكلَُّم بِِه، َويُْخبُِرُكْم بِأُُموٍر آِتيَةٍ 

الشعب في البرية، فهو روح النصح والنصح تعني  واإلرشاد لجميع الحق كما كان عمود النار يهدي ويرشد

  .4"القرار السليم، هكذا الروح القدس يهدينا في طريق الحق وسط ضالل العالم

  :نصوص تدل على الحكمة .1.1.2

أي احفظ قلبك من أن يقع في المعاصي،  ،5"اِْسَمْع أَْنَت يَا اْبنِي، َوُكْن َحِكيًما، َوأَْرِشْد قَْلبََك فِي الطَِّريقِ "

  .الرشد هنا الحكمةو

" ُ هذا حديث الحكمة عن نفسها، أن من عمل  ،6"َمْن َسِمَع ِلي فَالَ يُْخَزى، َوَمْن َعِمَل بِإِْرَشاِدي فَالَ يَْخَطأ

  .بما فيها من التوجيهات فستكون أعماله صوابا ال خطأ فيها

  

                                                             
  .13: 15سفر الخروج  1
  .20: 4سفر طوبيا  2
 .13: 16إنجيل يوحنا  3
 .217ط، ص.ت، د.، د16فصول البار اقليط، اإلصحاح آالم وقيامة المسيح في األناجيل األربعة  ،أنطونيوس فكري 4
 .19: 23سفر األمثال  5
 .30: 24سفر يشوع بن سيراخ  6
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  :أو النصيحةنصوص تدل على التعليم  .1.1.3

مرشدي أي معلمي أو الناصح لي، وهي هنا . 1"، َولَْم أَِمْل أُذُنِي إِلَى ُمعَلِِّميَّ َولَْم أَْسَمْع ِلَصْوِت ُمْرِشِديَّ "

  .في سياق التوجيهات والنصائح المقدمة من األب لولده

َولَْدتُُكْم فِي اْلَمِسيِح ألَنِّي أَنَا . ألَنَّهُ َوإِْن َكاَن لَُكْم َربََواٌت ِمَن اْلُمْرِشِديَن فِي اْلَمِسيحِ، لِكْن لَْيَس آبَاٌء َكثِيُرونَ "

هنا تشير إلى المدربين الذين يقودون األطفال إلى " المرشدون"أي المعلمين المربين،  كلمة  ،2"يَُسوَع بِاِإلْنِجيلِ 

كما تحمل معنى المعلمين بصفة عامة الذين  أثناء المدرسة حتى يهذبون حياتهم،ويراعون سلوكهم  ،المدرسة

فيصحبه للمدرسة ويدربه  ،اليونانية المرشد هو الذي يوكل له بالطفل"في ، و3"من أي نوع قدمون تعاليم للتالميذي

  .5"فاألب هو باذر بذور اإليمان، أما المرشد فيتابع المؤمن ويأخذ بيده"، 4"على األخالق الحميدة

  :داللة الرشد على معان أخرى .1.1.4

  :وص وهيفي عدد من النص وقد وردت معان أخرى للرشد في الكتاب المقدس

قد يكون معناها الهداية إلى الصراط  ،6"َعْينِي َعلَْيكَ  الطَِّريَق الَّتِي تَْسلُُكَها، أَْنَصُحَك، أَُعلُِّمَك َوأُْرِشدُكَ "

َماٍم ِزينَتِِه بِِلَجاٍم َوزِ . الَ تَُكونُوا َكفََرٍس أَْو بَْغل بِالَ فَْهمٍ : "المستقيم أو الفهم ومما يدل عليه بقية النص في الفقرة التالية

 –أعلمك (وقد تكون األلفاظ الثالثة  7)"مزمور للفهم(المزمور نفسه يُدعى "إضافة إلى أن " يَُكمُّ ِلئَالَّ يَْدنَُو إِلَْيكَ 

تدل على معنى واحد فتكون ثالثة ألفاظ مختلفة الشكل مترادفة المعنى، فتحمل كلمة الرشد هنا ) أنصحك -  أرشدك

  .م، الهداية، النصح، الفهمالعل: أربعة معان وهي

                                                             
 .13: 5سفر األمثال  1
 .15: 4رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس  2
موقع األنبا " من تفسير وتأمالت اآلباء األولين"سلسلة - العهد الجديد  -شرح الكتاب المقدس القمص تادرس يعقوب ملطي،  3

  :تكالهيمانوت، على الرابط
-Tadros-Testament/Father-New-02-Tafsir-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-https://st

04.html#11-Chapter-1__01-Koronthos-Resalat-1/Tafseer-Coronthos-Resalet-Malaty/07-Yacoub  تاريخ
 .12/10/2021: النسخ

  :موقع األنبا تكالهيمانوت، على الرابط -العهد الجديد  -شرح الكتاب المقدس  القمص أنطونيوس فكري،  4
-Antonious-Testament/Father-New-02-Tafsir-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-https://st

04.html#15-Chapter-1__01-Koronthos-Resalat-1/Tafseer-Coronthos-Resalet-Fekry/07 تاريخ النسخ :
12/10/2021.  

  :كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة موقع األنبا تكالهيمانوت، على الرابط: الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد - تاب المقدس شرح الك 5
04.html#1-encyclopedia/corinthians1/chapter-entary/ar/nt/churchtakla.org/bible/comm-https://st  تاريخ

 .12/10/2021: النسخ
  .8: 32سفر المزامير  6
موقع األنبا تكالهيمانوت، على " من تفسير وتأمالت اآلباء األولين"سلسلة - العهد القديم  - القمص تادرس يعقوب، تفسير الكتاب المقدس  7

  :الرابط
 -Tadros-estament/FatherT-Old-01-Tafsir-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-https://st

032.html#8-Chapter-Mazamir__01-El-Sefr-Mazameer/Tafseer-El-Sefr-Malaty/21-Yacoub تاريخ النسخ :
13/10/2021.  
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يرشد أي يقود أو يوجه فمعنى الرشد هنا هي القيادة  ،1"قَْلُب اْلَحِكيِم يُْرِشدُ فََمهُ َويَِزيدُ َشَفتَْيِه ِعْلًما" 

  .واإلدارة والتوجيه

الَِم إِلَى َسِفينٍَة، َوأَْرَشدَتْهُ يَدَُك فَأَْبقَى ِللدَّْهِر َوفِي اْلبَْدِء أَْيًضا ِحيَن َهلََك اْلَجبَاِبَرةُ اْلُمتََكبُِّروَن، اْلتََجأَ َرَجاُء اْلعَ "

يَّةً تَتََوالَدُ  أرشدته يدك أي صنعته يدك وهنا تتحدث هذه الفقرة عن هالك الجبابرة من قوم نوح ونجاة  ،2"ذُّرِ

  . المؤمنين على السفينة

ألَْجِل نُفُوِسُكْم َكأَنَُّهْم َسْوَف يُْعُطوَن ِحَسابًا، ِلَكْي َيْفعَلُوا ذِلَك أَِطيعُوا ُمْرِشِديُكْم َواْخَضعُوا، ألَنَُّهْم يَْسَهُروَن "

  .أي األنبياء أو األمراء ،3"بِفََرحٍ، الَ آنِّيَن، ألَنَّ هذَا َغْيُر نَافِعٍ َلُكمْ 

أرشد أي هيئ قلبك  ،4"َجْل َوْقَت النََّوائِبِ أَِمْل أُذُنََك َواْقبَْل أَْقَواَل اْلعَْقِل، َوالَ تَعْ  أَْرِشْد قَْلبََك َواْحتَِمْل،"

  .وصبره، ليكون مستعدا لتحمل النوائب

  :خالصة المبحث .1.1.5

  فقرات في العهد الجديد، في  6فقرة في العهد القديم، و 22فقرة،  28مرة في  29قرابة " الرشد"ذكر مفهوم

  .في العهد الجديد 4منها في العهد القديم و 10إصاحا أو سفرا،  14

 لنظر إلى ما ورد في العهد القديم من نصوص ذكرت الرشد أو أحد مشتقاته نجد أنها دلت على معان وبا

  .النصيحة، العلم، وهي أكثر المعاني الواردةمتعددة وهي الهداية ، 

  2: 2والصبر كما في سفر يشوع بن سيراخ   6: 14ووردت معان أخرى كالقوة كما في سفر الحكمة.  

 مرات بمعنى العلم إذ أنها ذكرت  5و 13: 16ءت مرة بمعنى الهداية في إنجيل يوحنا وفي العهد الجديد جا

  .معلم: في أربع منها بمعنى"  مرشد"غة بصي

  

                                                             
  .23: 16سفر األمثال  1
 .6: 14سفر الحكمة  2
  .17: 13رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين  3
 .2: 2سفر يشوع بن سيراخ  4
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  اللغة العربية واللغات السامية معجم الرشد في .1.2

لما كثر الساميون انتشروا في األرض وهاجروا فيها، فتعددت لهجاتهم بحسب األماكن التي هاجروا 

، وتباعدوا عن لغتهم األم إلى لهجات مشتقة منها، وكلما زاد بعد الزمان والمكان زاد اختالف اللهجات إليها

  .وتباعدها، حتى باتت كل لهجة لغة مستقلة

اللغات السامية هي اللغات التي تكلم بها سكان الجزيرة العربية وشرق أفريقيا في العصور القديمة، وقد 

د تشابه في أصول اللغات في هذه المنطقة الجغرافية، سواء في الترتيب أو التركيب وجد الباحثون في اللغات وجو

فمن تدبر العربية والعبرانية " ):م1063/هـ456( األندلسيابن حزم أو جذور األفعال وتصريفها، وأزمانها، يقول 

طول األزمان واختالف البلدان أيقن أن اختالفهما إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على  ،السريانية

  .1"ومجاورة األمم وأنها لغة واحدة في األصل

لتكون علما على عدد من  ،م1781عام  Schlölzerر لسامية تسمية حديثة اقترحها شلوتومصطلح ا"

الشعوب التي نشأت في هذا الجزء من غرب آسيا حضارات ترتبط فيما بينها ارتباطا لغويا، وقد زعم أن هذه 

بناء على ما جاء في سفر التكوين من أن الطوفان عندما اجتاح  ،ب قد انحدرت من سام ابن النبي نوحالشعو

سام وحام ويافث، وما حمل معه في سفينته من كل زوجين : األرض لم ينج منه سوى نوح وأوالده الثالثة

  .2"اثنين

كما يردون اللغات اآلرية  إلى  والعلماء يردون اللغات السامية إلى اآلرامية والكنعانية والعربية،"

الالتينية واليونانية والسنسكريتية، فاآلرامية أصل الكلدانية واآلشورية والسريانية، والكنعانية مصدر العبرانية 

ولهجات مختلفة تكلمتها قبائل اليمن والحبشة، والراجح في الرأي  ،والفينيقية، والعربية تشمل المضرية الفصحى

لمصادر الثالثة إلى اللغة األم، ألنها بانعزالها عن العالم سلمت مما أصاب غيرها من التطور أن العربية أقرب ا

  .3"والتغيير تبعا ألحوال العمران

  :اللغات الساميةمعجم الرشد في  .1.2.1

  .بمعنى هدى أو وّجه) ršd(في اللغة الثمودية وتعني هداية أو رشد من الفعل ) ršdt(وردت كلمة 

  .4بالشين أيضا وتعني صدّق أو والى أو تابع بين أمرين) ršd(ة وفي العربية الجنوبي

  .يكون ثابتا، صلدا: لها معان) فعل) (rašādu(وفي اللغة اآلكادية 

                                                             
ط، .د، ط.دار اآلفاق الجديدة، د: الشيخ أحمد دمحم شاكر، بيروت: تح اإلحكام في أصول األحكام،، األندلسيابن حزم  بن أحمددمحم علي  أبو 1

 .32، ص1ج
 .11ص، ت .د، ط.، داألردنمعجم المشترك اللغوي العربي السامي، الزغبي، آمنة عبابنة، ويحي  2
 .13صتاريخ األدب العربي، ، الزيات أحمد حسن 3
 .424، صمعجم المشترك اللغوي العربي الساميالزغبي،  آمنةعبابنة، ويحيى  4
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)šuršudu (يربط، يُلصق، يُلحق، يَضمن، يُؤكد، وكذلك : يؤسس بثبات، وكذلك: وتعني)rašdu (

  .1وتعني مؤسس بثبات) صفة(

  .صدّق، وفرض تقويما على، أو قًوم): علف) (rsd(وفي اللغة السبئية 

)rsd) ((، وكذلك )عقابا(تعني تقويم،): اسمrşd( :2وتعني رصد، أو راقب، رقب.   

ܘܬ(وفي اللغة السريانية    .رشد أو هداية، هدى: وتعني ) مصدر) (ܬܪ

    .3"وتعني اهتدى، استرشد :)فعل) (ܶܐܬܰܬܰܪܨ(و 

ܳ"(و    .رئيس د،ام، ُمرشِ ِمقد قائد،): اسم) (ܳܪ

ܶ(و    .4"دَلّ  َهدى، أرشد،): فعل) (ܰܐܪ

  .5)أرشد(وتعني هدى  :)فعل)(ܗ ܕܳ  ،͖ ܰܗ  ܺ (و 

تعني أشده أي قوته ما بين ) اسم(أي أرشده بمعنى حثه أدله، وَرْشده ): فعل(َرَشدَه : وفي اللغة المهرية

  .6ثماني عشرة إلى الثالثين

صدق، هداية، توجيه، : امية لها عدد من المعاني وهيفي اللغات الس) رشد(من خالل ما سبق نجد أن 

قائد، رئيس، دّل، قوة، مرحلة عمرية ما ، يلصق، يؤكد، رصد، راقب، رشد، والى، ثابت، صلد، يؤسس، يربط

  .بين ثمانية عشر إلى الثالثين

  :اللغة العربية معجم الرشد في .1.2.2

ها، وتطورت بفعل العوامل المؤثرة حتى ، اشتقت منها وتفرعت عنالسامية اللغاتواللغة العربية إحدى 

  :وصلت إلى أوج قوتها في عصر التنزيل، ونذكر هنا بعضا مما ورد فيها قبل بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

  : وهو يوصي ابنه) م525/هـ.ق100(قال عامر بن الظرب العداوني 

والعرب تحج إليه  ،راً محجوباً أدركت كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر شيخاً كبي: يا بني"

فاتبعوه تزدادوا  ،يدعو إلى هللا البر واإلحسان ومحاسن األخالق ،فاخبرني إنه قد آن خروج نبي بمكة يدعى أحمد

فانه  سأبوألبدان، وإياكم وعهد الملك قوتخلق ا ،فإنها تهدم األعمار ،وال تسارعوا إلى الحروب ،شرفاً إلى شرفكم

                                                             
 .489ت، ص.ط، د.، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، دقاموس اللغة األكدية العربية، الجبوري علي ياسين 1
م، 1982ط، .بنان، دمكتبة ل: منشورات جامعة صنعاء، بيروت: صنعاء )انجليزي، فرنسي، عربي(المعجم السبئي الغول، دمحم  2

 .118ص
: قاموس سرياني عربي المؤّسسة األميركية للدراسات السريانية على الرابط 3

D8%AF&option=2https://www.syriacstudiesdic.com/words.php?searchbox=%D8%B1%D8%B4% 
 .م18/10/2021: تاريخ النسخ

  .  2015قاموس سرياني عربي،  ،المطران يعقوب أوكين منا 4
م 1969 :طبعة عام موقع أولف،: نشريات  ،البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربيةمار اغناطيوس يعقوب الثالث ،  5

 .100ص
 .318، ص1م، ج2013 - هـ 1434، 1هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة،ط: ظبي أبومعجم اللغة المهرية، ، المهريسالم ياسر 6
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وإن ظلموا فانصروهم  ،وكفوا أيدي سفهائكم عن الظلم ،رشيد ما استشرد ،سفهيه وما استُ سف ،حلمحليم ما استُ 

  .1"أحفظوا ترشدوا

أي يتحلى بالرشد ما طلب منه، ترشدوا أي توفقوا لطريق الصواب وتنجون من : رشيد ما استرشد

  .الهالك

ين اختلفا على وهو يخاطب أخو) م538/هـ.ق86(وقال مرثد الخير بن ينكف نوف بن معد يكرب 

  :زعامة قبيلتهما حتى كادا يقتتال

 2"فقد عرفتم أبناء من كان قبلكم من العرب ممن عصى النصيح، وخالف الرشيد، وأصغى إلى التقاطع"

ال يغيب عنكم ما حدث للقبائل األخرى ممن وصل بهم األمر إلى االقتتال، وتركوا نصائح الناصحين : أي

  .حاب العقول والرأي والحكمةوأعرضوا عنها، وخالفوا رأي أص

  :وكان مما قاله لهم في هذا المجلس

  .3"وعفّوا بالحلم أْبالد الكلم، وأنيبوا إلى السبيل األرشد، والمنهج األقصد"

  .أي احفظوا بالدكم بالحلم، واختاروا الطريق األصح لتتجنبوا االقتتال وتحفظوا قوة قبيلتكم

ابقها بل تدور في المعنى نفسه وتدل على النصح والحكمة وهنا ال تبتعد داللة الرشد بعيدا عن س

  .والطريق القويم

 بيقام خالد بن جعفر الكأل"إلى كسرى ) م602/هـ.ق20(التي أرسلها النعمان بن منذر وفي الوفود 

، دعاء للملك بالرشد والتأكيد على الدعاء باستخدام المصدر، 4"أحضر هللا الملك إسعادا، وأرشده إرشادا: فقال

  .وهو دعاء للملك بالهداية إلى أصوب اآلراء

أي سهلت  5"أنهجت لك سبل الرشاد، وخضعت لك رقاب العباد: ثم قام علقمة بن عالثة العامرّي فقال"

  .لك طرق الصواب، وسداد الرأي وحكمة التصرف

  .ألمورأي مقاصد ا 6"أطاب هللا بك المراشد، وجنّبك المصائب: ثم قام قيس بن الّشيباني فقال"  

                                                             
مركز الدراسات واألبحاث : تحالتيَجان في ُملوك ِحْميَْر،  ، يرويه أسد بسنده إلى وهب بن منبه، بن هشام المعافري أبو دمحم، عبدالملك 1

  .270هـ ص 1347، 1مركز الدراسات واألبحاث اليمنية، ط: اليمنية، صنعاء
م، 1975ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: دمحم عبد الجواد األصمعي، القاهرة: تح كتاب األمالي،، القالي أبو علي إسماعيل بن القاسم 2

  .123ص
 .124المرجع السابق، ص 3
 .283ص 1م، ج1983- هـ 1404، 1دار الكتب العلمية، ط: مفيد دمحم قميحة، بيروت: تح العقد الفريد، ،األندلسي ابن عبد ربه 4
  .284، ص1المرجع السابق، ج 5
  .284، ص1ج،المرجع السابق 6
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عندما حضرته الوفاة جمع ) عاش في القرن الرابع الميالدي(وكيع بن سلمة بن زهر بن إياد "وقال 

واألمر بعد البيان، من رشد فاتبعوه ومن غوى  ،الكالم كلمتان: اسمعوا وصيتي: "مقومه من إياد فكان مما قال له

الرأي يسمع النصيحة ويتقبلها فاتبعوه، ومن أي من كان حليما حكيما سيد  1"فارفضوه، وكل شاة معلقة برجلها

  . كان ضاال جاهال فارفضوه

والناس مجتهدون فمن لقي رشداً كان محموداً ومن : "وقال عبد شمس بن يشجب حين تولى أمر قومه

  2"لقي غياً كان مذموما

ل لهم أن قوما من بني قحطان بلغ بهم الذل والجهد مبلغا، فقا) م738- هـ114( وهب بن منبهويذكر 

ً للعباد يدعو إلى هللا : "سيدهم سيروا بنا إلى هذا الملك الحميري لقمان بن عاد فإن عنده رشداً وسداداً وصالحا

  .3"اب البر ومن دعا إلى هللا أمن من األذية واطمأن من لجأ إليه وطاب له وجه أمره ورضي عاقبتهأبووإلى 

  :خالصة المبحث .1.2.3

 وقد وجد الباحثون في اللغات وجود تشابه في أصول هذه اللغات، اللغات السامية ذات أصل واحد مشترك ،

  .سواء في الترتيب أو التركيب أو جذور األفعال وتصريفها

  في مختلف اللغات السامية) رشد(اختالف الصيغ والمعاني الورادة لكلمة.  

  توافق فقط مع ما جاء في ي، ومنها ما يالقرآنتتشابه بعض المعاني في اللغات السامية مع ما ورد في المعجم

  .قواميس ومعاجم اللغة العربية

  بل كانت كلمة أساسية متداولة، ولها القرآنلم تكن كلمة الرشد غائبة عن المعجم العربي قبل نزول ،

  .مدلوالت متعددة، تناولها العرب في كالمهم وخطبهم، ووصاياهم، وسائر أمورهم

                                                             
  .33، ص2م، ج2000- هـ1421، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروتشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام،  أبو الطيب الفاسي،  1
  .56ص 1جالتيجان في ملوك حمير،  ،ابن هشام 2
  .80ص 1ج ، المرجع السابق 3
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  :الرشد في مقطع الشعر الجاهلي .1.3

ان العرب وتاريخها، ومرآة المجتمع، حفظ حياة العرب وسجلها، ونقل لنا عاداتهم وتقاليدهم، الشعر ديو

وحضارتهم ومعاركهم ومالحمهم، ووصف لنا طبيعة حياتهم وما تحتويه من حيوان وجماد وجبال وجمال 

نقل إلينا أدق تفاصيل وصحراء، ونقل إلينا أسماءهم وأسماء قبائلهم وفرسانهم وأسماء خيولهم وآبارهم ومياههم، و

  .حياتهم، وما يتميزون به، وصور الشعر الحالة الثقافية والفكرية والدينية في العصر الجاهلي

وكان بيت الشعر يرفع القبيلة ويخفضها، والشعراء لسان القبيلة وقوتها، فكانت القبيلة إذا ظهر فيها 

لشاعر في القبيلة مكانة مرموقة، ووجب على القبيلة شاعر وذاع صيته، اجتمعت القبائل األخرى لتهنئتها، ونال ا

حمايته ورفع منزلته، ألنه يدافع عنها بقصائده ويذكر أمجادها ويتفاخر بأنسابها، ويثني على جميل أعمالها، فهو 

وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون  ،لسانها وحامي مجدها وشرفها

  .1"رونوإليه يصي

 ،والغزل ،والوصف ،والرثاء ،والهجاء ،والمدح ،والتي منها الفخر ،وتعددت أغرض الشعر وأهدافه

  .وغيرها ،والحكمة ،واالعتذار

  .تاريخ الشعر .1.3.1

ال يعرف وقت محدد للتاريخ الذي بدأ فيه الشعر العربي، إال من بعض التقديرات التي حاول أصحابها 

ات يقولها الرجل أبيأن الشعر كان عبارة عن ) م846/هـ232(ذكر ابن سّالم فقد  ،معرفة زمن وكيفية بداية الشعر

ات يقولها بيولم يكن ألوائل العرب من الشعر إال األ"، في حاجته، ولم تكتب القصائد الطويلة إال في وقت متأخر

، وذلك يدل الرجل في حاجته وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف

في كتابه الحيوان أن الشعر بدأ قبل )  م869/هـ255(وجزم الجاحظ  ،2"على إسقاط شعر عاد وثمود وحمير وتبع

وأما الشعر فحديث الميالد، صغير السّن، أّول من نهج سبيله، وسّهل : "، قالالهجرة بقرنين وال يزيد عن ذلك

 - إلى أن جاء هللا باإلسالم - ، فإذا استظهرنا الشعر، وجدنا لهامرؤ القيس بن حجر، ومهلهل بن ربيعة: الطريق إليه

موا بهذا إال أن المؤرخين وعلماء األدب لم يسلّ  3"خمسين ومائة عام، وإذا استظهرنا بغاية االستظهار فمائتي عام

دقيقا، كما في التحديد، ألن الشعر في هذه الفترة كان قد اكتمل نموه، وانتشر بين القبائل العربية، وصار محكما و

إلى هذا  يعد بدائيا، بل هو نتاج مراحل مر بها اللسان العربي حتى وصلأشعار امرؤ القيس والمهلهل، فلم 

والمظنون أن العرب خطوا من المرسل إلى السجع ومن السجع إلى الرجز ثم "المستوى من الذوق واإلبداع، 

                                                             
 .24، ص1ط ، ج.ت، د.دار المدني، د :جدة ،محمود شاكر: تح ،طبقات فحول الشعراء،  الجمحي ن سالمدمحم ب 1
 .26ص 1ج المرجع السابق، 2
 .53- 52، ص1هـ، ج1424 ،2دار الكتب العلمية، ط: بيروتالحيوان الجاحظ،  3
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ثم تعددت  ،ومن الدعاء إلى الحداء ،إلى الصحراء تدرجوا من الرجز إلى القصيد، وانتقل الشعر من المعابد

   .1"وهكذا إلى سائر األوزان ،وللهزج وزن ،وللغزل وزن ،فكان للحماسة وزن ،األوزان بتعدد األلحان

  :الشعر الجاهلي مقطع الرشد في .1.3.2

أو قبل البحث عن الرشد في مقطع الشعر الجاهلي، لم يجد الباحث شيئا في المعلقات يذكر لفظ الرشد، 

  .من قصائد أصحابها، إال ما ورد عن عبيد بن األبرص وهو أصحاب المعلقات العشر، وسياتي في موضعه

  :وأقدم ما نقل إلينا هو قول الشاعر ،وردت كلمة الرشد في الشعر الجاهلي مرات متعددة 

  أنار سبيل الحق لي وهدانيا    فلما أراد هللا رشدي وُزلفتي

  ويممت نورا للحنيفة باديا  ىفالقيت عني الغي للرشد والهد

  رشيدا فسماني المسيح حواريا  وصرت إلى عيسى ابن مريم هاديا

وصية  قالها 2)م342/هـ.ق288(لحارث بن كعب المذحجي ات من قصيدة منسوبة إلى ابيوهذه األ

  .ناءه إلى ذلكها بوصاياه، وذكر أنه على دين عيسى ابن مريم عليه السالم، ويدعو أبألبنائه قبل وفاته يوصيهم في

حين أراد هللا هدايتي هداني فاتبعت سبيل الحق وصدقت بما جاء به : الرشد هنا بمعنى الهداية فهو يقول

ولذلك يقول في بيت  - الرشيد من األشخاص هو المهتدي المستقيم على الصواب- ا صرت رشيدا مهديا عيسى ولذ

  :آخر في القصيدة نفسها

  دا عن الفحشاء واإلفك ناهياُ رشي    وألفيت أسناهم محال ومنصبا

وأي رأيت أن الناس منازل، أعالهم منزلة وأرفعهم مكانة هو الرشيد المستقيم على الصواب الذي ينهى 

  .الناس عن الفحشاء واإلفك

ات نستطيع أن نعرف معنى الرشد في تلك المرحلة فهو صفة حسنة تدعو صاحبها بيومن خالل هذه األ

الفواحش، وتحمله على االلتزام بكمال األخالق، كما أن الرشد طريق الحق ودين هللا  إلى ترك المنكرات واجتناب

  .3"الذي اختاره لعباده، وهو ضد الغي، والغي جهل من اعتقاد فاسد

  ):م480/هـ.ق146(قالبة الهذلي  أبوويقول 

  1بكّل ذلك يأتيَك الَجديدانِ     الّرشادَ وإّن الغَىَّ في قََرنٍ إّن 

                                                             
 .29- 28ت، ص.د، ط.د دار نهضة مصر للطبع والنشر،: القاهرة تاريخ األدب العربي  الزيات، أحمد حسن 1
م، 2014/ هـ1435، 2مجمع العربية السعيدة، ط: صنعاء شعراء مذحج أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية، ،  األحمدي مقبل التام عامر 2

 .445ص
 .159م، ص2003 - هـ 1424، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت التعريفات الفقهية،، البركتي دمحم عميم اإلحسان 3
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  . رشد وهو ضد الغيأي ال: الرشاد

 ،)م530/هـ.ق94(الحارث بن عباد البكري أنشد  ،وبعد انتصارهم على قبيلة تغلب في وقعة الحنو

  :يقول

  2بالحنو إذ خسروا جهرا وما رشدوا  سل حي تغلب عن بكر ووقعتهم

  .أي لم يوفقوا للصواب حين اختاروا الحرب على السلم

  ):م538/هـ.ق86(عامر بن زيد البكيلي الهمداني  ويقول

  3والرأي كان لدى المستقعد الواني  قد كان أرشدنا بالرأي ذو أرب

  .أرشد أي دل على الصواب وهدى إليه

  ) :م538/هـ.ق86(عامر بن سعد النمري وقال 

  إليها وال ينفك غّال وثيقها    أال من لنفس ال تؤدي حقوقها

  4كأن لها في الغي نحبا يسوقها  عصت كل ناه مرشد عن غواية

  .د أي ناصح وهادي إلى الصوابمرش

معتذر لقومه عن غيه  - وهو أحد أصحاب المعلقات- ، )م563/هـ.ق60(طرفة بن العبد البكري ويقول 

  :وإدراكه لما تميزت به قبيلته

  فانَجلى اليَْوَم قِناعي َوُخُمرْ   كْنُت فِيُكْم كالُمغّطي رأَسهُ

ْت بِقُرّ فتناَهْيُت، وقد صابَ   ساِدراً، أحَسُب غيّي َرَشداً 
5  

  .أي العلم والمعرفة واإلدراك وضده الجهل : الرَشد

قصيدة يشكو فيها طيش قومه وبعدهم عن  )م570/هـ.ق53(األفوه األوديالعربي الجاهلي وللشاعر 

  :الرشاد

                                                                                                                                                                               
  .39ص 3م ج 1965 - هـ  1385ط، .الدار القومية للطباعة والنشر،د: القاهرة ديوان الهذليين،، الشنقيطي دمحم محمود 1
، 1هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ط: أنس عبد الهادي أبو هالل، أبو ظبي: تحدبوان الحارث ابن عباد، ، البكري الحارث ابن عباد 2

  .153م، ص2008 - هـ1429
 .266م، ص1983- هـ1403، 1دار العلوم للطباعة والنشر،ط: الرياضوأخبارهم في الجاهلية واإلسالم،  شعر همدانحسن عيسى،  3
  .87ص 9جمنتهى الطلب من أشعار العرب، ابن المبارك  4
 م،2002 -هـ 1423، 3دار الكتب العلمية، ط: مهدي دمحم ناصر الدين، بيروت: تح ديوان طرفة بن العبد، البكري، طرفة بن العبد 5

 .46ص
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  وإن بني قومهم ما أفسدوا عادوا  مــــــر لم يبنوا لقومهـفينا معاش

  عا والجهل ميعادفالغي منهم م  ال يرشدون ولن يرعوا لمرشدهم

  إذ أهلكت بالذي قد قدمت عاد  هـكانوا كمثل لقيم في عشيرت

  د بادواـوام فقـة أقــعلى الغواي  عهــدار حين تابـده كقـأو بع

  اد إذا لم ترس أوتادـــوال عم  دــه عمـوالبيت ال يبتنى إال ل

  وا األمر الذي كادواــوساكن بلغ  دةــاد وأعمــع أوتــفإن تجم

  اصطاد أمرهم بالرشد مصطاد  بــأقوام ذوو حس عوإن تجم

  ادواـراة إذا جهالهم ســـوال س    يصلح الناس فوضى ال سراة لهمال 

  وا فباألشرار تنقادــفإن تول    ى األمور بأهل الرشد ما صلحتتلف

  ر القوم فازدادواــا على ذاك أمــنم    مــــوم أمرهــولى سراة القــإذا ت

  إبرام لألمر واألذناب أكتاد    لى اميع لدأمارة الغي أن تلقى الج

  لهم عن الرشد أغالل وأقياد  يف الرشاد إذا ما كنت في نفرك

  فكلهم في حبال الغي منقاد  أعطوا غواتهم جهال مقادتهم

  فيهم صالح لمرتاد وإرشاد  حان الرحيل إلى قوم وإن بعدوا

  وإن دنت رحم منكم وميالد  فسوف أجعل بعد األرض دونكم

  من أجة الغي إبعاد فإبعاد  ة إذا ما كنت ذا بصرإن النجا

  1والشر يكفيك منه قل ما زاد  والخير تزداد منه ما لقيت به

وقد نظم الشاعر هذه الشكوى من قومه، وهي أن فيهم من ال يبنى وال يقدم الخير للقبيلة، بل يفسدون ما 

يصلحون، وال يقبلون نصيحة من يرشدهم، دون أي ال أصلحه المصلحون، وأبرز صفات هؤالء القوم أنهم ال يرشُ 

أو يصلحهم، ألنهم اتخذوا الغي والجهل طريقهم وشعار حياتهم، وال يسمعون إال لمن مثلهم في الغواية والجهل، 

ويشبه الشاعر المجتمع المكون من شباب يستمعون وشيوخ ينصحون بأنهم كبيت له أوتاد وأعمدة فإن الساكن فيه 

  .ن والطمأنينة واالستقرارن السكيحقق ما أراد م

  :ات بعدهبيوفي القصيدة أيضا جاء الرشد بمعنى الحكمة ورجاحة العقل كما في قول الشاعر وفي األ

  اصطاد أمرهم بالرشد مصطاد    وإن تجمع أقوام ذوو حسب

فهي إشارة إلى أن الرشد يعني هنا الحكمة ورجاحة العقل وسداد الرأي وهي صفات يجب توفرها في 

فقد  ،قوم فمن دونها تكون إمارة غي وجهل وبعد عن الحكمة، فمن فعل ذلك وسلم أمره لمن ليس برشيدسيد ال

وهذا دليل ضاللة القوم الذين يسلمون أمورهم ومقاليدهم للحمقى، ولذا فال خير في  ،أعطى زمام أمره إلى الجهال

  :ورهم للراشدين منهمالبقاء بين هؤالء القوم ويجب الخروج والبحث عن غيرهم ممن سلموا أم

  فيهم صالح لمرتاد وإرشاد  حان الرحيل إلى قوم وإن بعدوا

النصيحة، الصالح، : والرشد والرشاد محور الحديث في هذه القصيدة وقد دل على عدة معان وهي 

  .الحكمة، العقل، القيادة، الصواب، النماء والزيادة، النجاة، الخير
                                                             

م،  1998، 1دار صادر، ط: الدكتور دمحم ألتونجي، بيروت: تح ديوان األفوه األودي،األفوه األودي، َصالءة بن عمرو بن مالك اليمني،   1
  .68- 64ص
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الغي، الجهل، الفساد، الهالك، الغواية، الفوضى، الشر، :يوتضمنت القصيدة أيضا أضداد الرشد وه

  .االستبداد، البعد

  :يذكر لهوه بالنساء في شبابه )م588/هـ.ق 35(عدي بن زيد العبادي ويقول 

  دمى شرقات بالعبير روادعا  بنات كرام لم يربن بضرة

  1ولم آل عن عهد األحبة خادعا  لهوت بهن بين سر ورشدة

   .أي نكاح صحيح: رشدة

  ):م592/هـ.ق 30(الحارث بن ظالم المري الغطفاني وقال 

  قبل أن يُبِكر المنون عليا  اعزفا لي بلـذة قَـينَتَــيّا

  2حسبتني عواذلي أم غوايا  ما أبالي أراشدا فأصبحاني

    .أي الشخص الرشيد: أراشد

أصحاب وهو أحد  3)م554/هـ.ق69(وقيل قبل ذلك في  )م598/هـ.ق25(عبيد بن األبرص وأما 

  :المعلقات العشر يقول في ذكر صفات من يستحق السيادة على قومه

  4إلى اللُّّبِ أو تُرعي إلى قوِل مرشدِ   كنَت ال تعبأ برأيٍ وال تطعْ إذا 

  .تلتفت وتصغي لنصيحة الناصح: أي

  5خطب الصواب وال يالم الُمرَشد  والناس يلحون األمير إذا غوى

  .النصائحأي من يتبع الهدى والصواب ويستمع 

ويتحدث الشاعر عن هزيمة أحد أحالفهم من قبل بني غسان، وكان بنو أسد وهم قبيلته قد هزموا بني 

  :غسان من قبل، ويوجه الشاعر عتابه إلى أحالفهم ألنهم لم يستعينوا بهم على قتال بني غسان ومما قاله

                                                             
م، 1965- هـ1385ط، .شركة دار الجمهورية، د: دمحم جبار المعيبد، بغداد: تحديوان عدي بن زيد العبادي، ، العبادي عدي بن زيد 1

 .139ص
  .376، ص15، العدد2م،المجلد 1972، مجلة كلية اآلداب عادل جاسم البياتي، الحارث بن ظالم المري الوافي الفاتك، 2
ا ألن هذا العام هو الذي قتل فيه المنذر بن ماء السماء ويقال أن عبيد األبرص قتله المنذر، فيكون هذا العام هو آخر األعوام التي عاشه 3

 .أن يكون قد عاش بعدهعبيد، وال يمكن 
 208، ص1م، ج1،1999دار صابرط: دمحم نبيل طريفي، بيروت: تحمنتهى الطلب من أشعار العرب، ، البغدادي دمحم ابن المبارك 4

  .58ص األبرص بن ديوان عبيد: وانظر
 .50م،  ص1994هـ 1414، 1دار الكتاب العربي، ط: أشرف أحمد عدرة، بيروت:تحديوان عبيد بن األبرص،  عبيد بن األبرص، 5
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  1وقل ما وقفت غسان للّرَشد    رهمغّوت بنو أسد غسان أم

  .ان ألنهم ال يتمثلون للنصائح، وال يسمعون لصوت الحكمةأي ضل بنو غس

  ):م602هـ.ق21(اإلصبع العدواني  ذوويقول 

  2وإن جهلتم سبيل الرشد فائتوني  إن علمتم سبيل الرشد فانطلقواف

  ):ه8/م630(وقال دريد بن الصمة 

  فلم يستبينوا الرشد إال ضحى الغد    أمرتهم أمري بمنعرج اللوى

  يبين عن أمر الغوي عواقبه    رشاد وإنماعصاني فلم يلق ال

  3غويت وإن ترشد غزية أرشد  وهل أنا إال من غزية إن غوت

  : خالصة المبحث .1.3.3

األبرز لكلمة الرشد في مقطع الشعر الجاهلي،  هو المعنىالهداية من الضالل، والتحلي باألخالق الحسنة،  - 

ش، وتحمله على االلتزام بكمال وهو صفة حسنة تدعو صاحبها إلى ترك المنكرات واجتناب الفواح

  .األخالق، كما أن الرشد طريق الحق ودين هللا الذي اختاره لعباده

: هي أكثر كلمة وردت في المفهوم المضاد والمعاكس للرشد ومن األضداد األخرى التي وردت: الغي - 

  .الضالل والطيش والجهل، الفساد، الهالك، الغواية، الفوضى، الشر، االستبداد، البعد

  ".رشد"ثر الصيغ االشتقاقية لمادة استخدم شعراء العصر الجاهلي أك - 

الهداية، األخالق الحسنة، الصواب، النصح، العلم، المعرفة، : من المعاني الوارد للرشد في الشعر العربي - 

  .الحكمة، رجاحة العقل، سداد الرأي، النكاح الصحيح

                                                             
  .54المرجع السابق، ص 1
  .431م ص1991 - هـ 1412، 1مكتبة دار التراث، ط: القاهرهفي تاريخ األدب الجاهلي، الجندي، علي  2
، 1دار الكتب العلمية، ط: غريد الشيخ، بيروت: ، تحشرح ديوان الحماسة ،أحمد بن دمحم بن الحسن المرزوقي األصفهاني علىأبو  3

 .577م، ص2003/ه1424
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  اللغة العربية معاجم معاني الرشد في .1.3.4

من االندثار أو تغيير المعاني، ورغبتهم في تعليم  القرآنعلماء المسلمين على حفظ لغة  في إطار حرص

اللغوية، وشرحوا بها  غير العرب اللغة العربية، ليسهل عليهم فهم الدين ومعرفة قصد الشارع، صنفوا المعاجم

 للغة والمعاجم إلى كلمةوفي هذا المبحث سنشير إلى رؤية علماء اأصول الكلمات ومعانيها وما تفرع عنها، 

  .الرشد، لمعرفة داللة هذه الكلمة، والشبكة المفاهيمة المحيطة بها

  ): م786/هـ170(الفراهيدي  .1.3.4.1

شدةُ . نقيض الّضالل داً وهوشَ ورشد يرشد رَ  ،نقيض الغي رشد يرشد ُرشداً ورشاداً وهو: رشد : والرَّ

  :قال ة،شدِ شدةٍ، ولم يُهدَ إلى رُ ولد لرَ : نقيُض الغية، تقول

  .ومن غيٍَّة تُلقى عليها الشَّرائِرُ   ن تََرى من رشدةٍ في كريهةٍ وكائِ 

  :وقال آخر

  .فيغلبها فحٌل على النَّسِل ُمنِجبُ   ِلذي غيٍَّة من أمِه ولرشدةٍ 

الدّاللة : ق، واإلرشاددَ فالٌن إذا أصاب وجه األمر والّطريورشَ  ،يا راشدُ : ديُن كأنه يُريدشَ يا رَ : ويُقالُ 

شاد داية،والهِ  ي به تطيُّ : والرَّ   .1"راً من الُحرِف وصالبة الَحَجرالحجر، سمَّ

  ):م933/هـ321(ابن دريد األزدي  .1.3.4.2

ْشد" شاد، َورجل : والرُّ َشد والرَّ ْشد والرَّ ضدّ الغَّي، َرَشدَ الرجُل يرُشد، وأرشده هللا إرشاداً، َواِالْسم الرُّ

َرب َكاَن يُقَال لَُهم َبنو َغيّان، فسّماهم النَّبِي صلّى هللا َعلَْيِه َوآله وسلّم بني بطن من اْلعَ : َراشد وَرشيد، َوَبنُو ِرْشدان

َوفَُالن لِرْشدَة، َوهَُو خالف الِغيّة  ُمْرِشداً وَمْرَشداً وِرْشديناً،راِشداً وُرشيداً وَرشيداً و :ِرشدان، َوقد سّمت اْلعََرب

نية، َوقد قَالُوا َغيَّة أَْيضا،  ْنيَة فسّماهم النَّبِي صلى  فَتْح اْلغَْين، َوُهَو قَِليل،بِ والّزِ َوَكاَن قوم من اْلعََرب يُقَال لَُهم َبنو الّزِ

ْشدَة،هللا َعلَ  : َوالطَِّريق األْرَشد بل أَْنت ِرْشدان،: قَالَ . َغيّان: فَقَالَ  ؟َما اْسمك: َوقَاَل لرجل ْيِه َوآله وسلّم بني الّرِ

  .2"اْلَمقَاِصد: اشد، والَمراشداألْقَصد، ويُجمع َمر

  ):م981/هـ370(األزهري  .1.3.4.3

                                                             
، 6ت، ج.ط، د.دار ومكتبة الهالل، د: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، بيروت: تحكتاب العين، ، الفراهيدي الخليل بن أحمد 1

  ).رشد: (، مادة242ص
 .629، ص2م، ج1987، 1دار العلم للماليين، ط: رمزي منير بعلبكي، بيروت: ، تحجمهرة اللغة، األزدي أبوبكر بن الحسن بن دريد 2
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َوغير اللَّْيث يَْجعَُل َرَشدَ يَْرُشدُ وَرِشدَ يَرَشدُ : قلت": الرشد، قال د أن نقل األزهري ما قاله الليث عنبع

اللَ واإل. بَِمْعنى واحٍد فِي اْلغَّي والضَّالل، ورجٌل رِشيدٌ وَراِشدٌ  ُوِلدَ ": أنه قال اْلفراءنقل عن و، "ةْرشادُ اْلِهدَاَية والدِّ

  .زيد األنصاري أبيوذكر مثل ذلك عن الكسائي و "فالٌن ِلغَيِر َرْشدَةٍ، َوُوِلدَ ِلغَيٍَّة وِلَزْنيٍَة كلّها باْلَفتح

  : َوقَاَل ذُو الرمة

  َومن َغيٍِّة تُْلقَى َعلَْيَها الشَّراِشرُ   وَكائِْن تََرى ِمَن رْشدَةٍ فِي َكِريَهةٍ 

  م من َغَي فِيَما نُحبُّه ونهواهكم ُرْشٍد لَقيتَهُ فِيَما تْكَرُهه، َوك: يَقُول

شاد كأَنَّهم تََطيَُّروا من لَفظ الُحْرِف، ألَنَّهُ : وأَْهُل اْلعَراق َيقُولُوَن لْلُحْرف: ثم يقول األزهري َحّب الرَّ

شادُ الحجُر الَّذِ : ِحْرمان، فَقَالُوا شاد، والرَّ ، الواِحدَةُ َرَشادَةحبُّ الرَّ   .1"ي يَمألُ الَكفَّ

  ):م1003/هـ393(الجوهري  .1.3.4.4

ه وأرشد ،خالف الغَّي، وقد َرَشدَ يَْرُشدُ ُرْشداً، وَرِشدَ بالكسر يَْرَشدُ َرَشداً لُغَةٌ فيه: الَرشادُ : قال الجوهري

: و ِلِرْشدةٍ، خالف قولك لزْنيٍَة، وأُمُّ راشدوتقول ه نحو األَْقصد،: مقاِصدُ الُطُرق، والطريق األْرَشدُ : هللا، والَمراِشدُ 

  .2"بطن من العرب: وبنو رشدان كنية الفأرة،

  :)م1005/هـ395(ابن فارس  .1.3.4.5

َمقَاِصدُ : الراء والشين والدال أصل واحد، يدل على استقامة الطريق، فَاْلَمَراِشدُ " ذكر ابن فارس أن

َشدُ . الطُُّرقِ  ْشدُ َوالرَّ ، 3"أصاب فالن من أمره ُرْشدًا َوَرَشدًا َوِرْشدَة، وهو لِرشدَة خالف لغيةخالف الغي، و: َوالرُّ

  .4"إذا كان صحيح النسب"

  ):م1005/هـ395(هالل العسكري  أبو .1.3.4.6

الصالح، والَرَشد، االستقامة في : فالُرشدبن العالء، التفريق بين الُرشد والَرشد،  وعمر أبينقل عن 

  .5"مثل اْلعَدَم والعدم وقيل هما لُغَتَانِ ": الدين، ثم قال

  :)م1066/هـ398( ابن ِسيَده .1.3.4.7

                                                             
، 11م، ج1،2001دار إحياء التراث العربي، ط: دمحم عوض مرعب، بيروت: تح تهذيب اللغة،، األزهري بتصرف، دمحم بن أحمد 1

 .221-220ص
،  4دار العلم للماليين، ط: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: تحالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ، الجوهري إسماعيل بن حماد 2

 .474، ص2م، ج1987ـه1407
 .398، ص2م، ج1979 - هـ 1399: دار الفكر، طبعة عام:عبد السالم دمحم هارون، بيروت: تحمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  3
 .379، ص1م، ج1986هـ1406، 2مؤسسة الرسالة، ط: زهير عبد المحسن سلطان، بيروت: تحمجمل اللغة، ابن فارس،  4
ت، .ط، د.دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د: دمحم إبراهيم سليم، القاهرة: تحالفروق اللغوية،، العسكري أبو هالل الحسن بن عبد هللا 5

  .212ص
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َشادُ نَِقيُض الغَّيِ : ابن ِسيدَهقال  َشدُ والرَّ ْشدُ والرَّ َرَشدَ يَْرُشدُ ُرْشداً َوَرِشدَ َرَشداً َوَرَشاداً فهو َراِشدٌ  ،الرُّ

ْشدَ  :واْستَْرَشدَهُ  ،َهدَاهُ  َوَرشَّدَهُ  ،ِوأَْرَشدَهُ إلى األمور ،َوَرِشدَ أْمَرهُ َرِشدَ فيه ،َوَرِشيدٌ  َشدَى ،َطلََب منه الرُّ اسم  :والرَّ

َشاد َشاِد﴾ وقولُه تعالى  ،للرَّ وأُْخِرْجُكم  ،أي أهِدُكم سبيَل القَْصِد سبيَل هللاِ  ]38:غافر[﴿يَا قَْوِم اتَّبِعُوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ

وَن  ،وهو نقيُض ِزْنيَةٍ  ،َو لِرْشدَةٍ وقد يُْفتَحوهَ  ،الَمقاِصدُ  :والَمَراِشدُ  ،عن سبيِل فِْرَعْونَ  وبنو َرْشداَن بَطٌن كانوا يَُسمَّ

اُهم النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَنِي ِرْشدَةو، بَنِي َغيَّاَن فأْسَماُهم النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بَنِي َرْشدان ْوَن َبنِي ِزْنيٍة فََسمَّ  ،كان قوٌم من العََرَب يَُسمَّ

َشاِد نَْبٌت يقاُل له الثُّفَّاءُ وال َشادُ َوَحبُّ الرَّ   .1"وَراِشدٌ وُمْرِشدٌ اْسمان ،رَّ

  ):م1095هـ488(الَحِميدي وقال  .1.3.4.8

َطِريقه اْلُمْستَقيم فِي حفظ الَمال والرشد والرشاد والرشد اْلهدى واالستقامة َويُقَال رشد يرشد : رشد اْلَيِتيم

أَي َمْحفُوًظا ُمْستَِقيم اْألَمر غير ُمَخاطب : "قال" اْنَصرف راشدا: "للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وفي معنى قولهم، 2ورشد يرشد رشدا

  .3"بمكروه

   :)م1121/هـ515(ابن القَطَّاع الصقلي  .1.3.4.9

رَشدا ضد " رِشد"ُرشدا وَرشادا اهتدى و" فرَشد" ،هداه" أرَشده"و ،هللا ُرشدا" رَشده: "رشد: قال

  .4"َغوى

َمْخَشِري  .1.3.4.10   ):م1144/هـ538(الزَّ

د، د يرشِ شِ د، ورَ شد يرشُ شد ورشاد، وقد رَ شد ورَ وفيه رُ  ،رجل راشد ورشيد): "ر ش د(ال في مادة ق

راشداً : وتقول للمسافر هو يمشي على الطريق األسد األرشد،و واسترشدته فأرشدني، وأخذ في سبيل الرشاد،

وهو  ، يعمى عليك الرشد إذا أصاب وجه األمروال رشدت ورشد أمرك،: ريد أن أفعل كذامهدياً، ولمن يقول أ

  .5"هو لرشدة إذا صح نسبه: ومن المجازي إلى المراشد، يهد

   ):م1149/هـ544(اض يَ القاضي عِ  .1.3.4.11

َواب وهديت، َوِمْنه": قال إرشاد الضال أَي هدايته للطريق، يُقَال ِمْنهُ : قَْوله قد رشدت أَي وفقت للصَّ

  6"ورشادارشد يرشد رشدا ورشد يرشد رشدا 

                                                             
هـ  1421، 1دار الكتب العلمية، ط:عبد الحميد هنداوي، بيروت: تحالمحكم والمحيط األعظم، ابن ِسيدَه،  علي بن إسماعيلبتصرف، 1

، 1دار إحياء التراث العربي، ط: خليل إبراهم جفال، بيروت: تحالمخصص،  ابن ِسيدَه،: اوانظر أيض. 27 - 26، ص8م، ج2000
 .55، ص4م، ج1996هـ 1417

، 1مكتبة السنة، ط: زبيدة دمحم سعيد عبد العزيز، القاهرة: تحتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، ، الحميدي دمحم بن فتوح 2
  .174م، ص1995هـ1415

 .430مرجع سابق، ص الحميدي، 3
 .13، ص2م، ج1983-هـ 1403، 1عالم الكتب، ط: القاهرةكتاب األفعال، ، الصقلّي علي بن جعفر ابن القطاع 4
م، 1998هـ 1419، 1دار الكتب العلمية، ط: دمحم باسل عيون السود، بيروت: تحأساس البالغة، الزمخشري،  محمود بن عمرو بن أحمد 5

 .355، ص1ج
  .300، ص1هـ، ج1333: دار التراث، عام النشر: المكتبة العتيقة، القاهرة: تونس مشارق األنوار على صحاح اآلثار،، عياض القاضي 6
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   ):م1178/هـ573(نشوان الحميري وقال  .1.3.4.12

َشدُ "    .1"أي َرُشد أمُرك: َت أمَركوَرِشدْ َرِشدَ فهو راشدَ،  :يقال. خالف الغَّيِ : الرَّ

  ): م1261/هـ660(الرازي  .1.3.4.13

َشادُ ): " ر ش د(قال في مادة  اِء َوفِيِه لَُغةٌ  اُرْشدً يَْرُشدُ ِمثُْل َقعَدَ يَْقعُدُ  َرَشدَ ِضدُّ اْلغَّيِ تَقُوُل  :الرَّ بَِضّمِ الرَّ

ُ،  َوالطَِّريُق اْألَْرَشدُ ِمثُْل اْألَْقَصِد،وَ  ،أُْخَرى ِمْن بَاِب َطِربَ  َّ : قُْلتُ . ِلَزْنيَةٍ : ِضدُّ قَْوِلِهمْ  ِلِرْشدَةٍ هَُو : َوتَقُولُ  أَْرَشدَهُ 

اِء َوفَتِْحِهَما أَْيًضا اِء َوالزَّ   .2"ُهَو بَِكْسِر الرَّ

  ):م1312/هـ711(منظور  ابن .1.3.4.14

هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم : في أسماء هللا تعالى الرشيد": بدأ باإلشارة إلى اسم هللا الرشيد، قال

هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السداد من غير : وقيل فَِعيل بَِمْعنَى ُمْفعل،أي هداهم ودلهم عليها، 

  .3"دإشارة مشير وال تسديد مسد

شادثم ذكر  َشد والرَّ ْشد والرَّ َرَشد اِإلنسان، بِاْلفَتْحِ، . نَِقيُض اْلغَّيِ : ما أورده العلماء قبله، ومما ذكره أن الرُّ

َالِل، إِ  ً وَرشاداً، فَُهَو راِشد وَرشيد، َوهَُو نَِقيُض الضَّ ، وَرِشد، بِاْلَكْسِر، يَْرَشد َرَشدا ّمِ صاب ذا أَ يَْرُشد ُرْشداً، بِالضَّ

اِشِديَن ِمْن بَعْ (: َوفِي اْلَحِديثِ  َوْجهَ األَمر َوالطَِّريِق، اِشِديَن أَبا بَْكٍر  )ديَعلَْيُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء الرَّ يُِريدُ بِالرَّ

ِ َعَلْيِهْم َوِرْضَوانُهُ، وإِن َكاَن َعاما فِ  َّ : وَرِشدَ أَمَره ْن َساَر ِسيَرتَهم ِمَن األَئمة،ي ُكّلِ مَ َوُعَمَر َوُعثَْماَن َوَعِليا، َرْحَمةُ 

َشادِ  َرِشدَ ِفيِه، شاد َوَحبُّ الرَّ أَهل اْلِعَراِق يَقُولُوَن للُحْرف : َمْنُصوٍر قوله أبينَْبٌت يُقَاُل لَهُ الثُّفَّاء؛ ونقل عن : والرَّ

َشاِد َيتََطيَُّروَن ِمْن لَْفِظ الُحْرف ألَنه  َشاِد؛ قَالَ َحبُّ الرَّ َوَسِمْعُت َغْيِر َواِحٍد ِمَن اْلعََرِب يَقُوُل : ِحْرمان فَيَقُولُوَن َحبُّ الرَّ

شادة، َوَجْمعَُها  شاد، قَالَ ِلْلَحَجِر الَِّذي يمألُ اْلَكفَّ الرَّ : وراِشدٌ وُمْرِشد وُرَشيْد وُرْشد وَرشاد َوهَُو َصِحيٌح،: الرَّ

  .4أَسماء

   )م1369/هـ770(ومي الفيّ  .1.3.4.15

 َوَرِشدَ َرَشدًاالرشد الصالح وهو خالف الغي والضالل وهو إصابة الصواب "): ر ش د(في مادة قال 

تَْرِشيدًا َجعََلهُ القاضي  َوَرشَّدَهُ واالسم الرشاد ويتعدى بالهمزة  َراِشدفهو  قَتَلَ من باب  تَِعَب َوَرَشدَ يَْرُشدُ من باب 

صحيح النسب بكسر الراء والفتح ِلِرْشدَةٍ أَي زيد وهو  أبووعليه وله قاله  نِي إلَى الشَّْيءِ َرِشيدًا َواْستَْرَشْدتُهُ فَأَْرَشدَ 

  .5"لغة

                                                             
، 1دار الفكر المعاصر، ط: حسين العمري، وآخرون، بيروت: تحشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،  الحميري،  نشوان 1

 .2508، ص4م، ج1999هـ 1420
 .123م، ص1999هـ 1420، 5المكتبة العصرية، ط: يوسف الشيخ دمحم، بيروت: تحمختار الصحاح، بكر الرازي،  دمحم بن أبي 2
  .175، ص3هـ، ج1414، 3دار صادر، ط: بيروت لسان العرب،جمال الدين دمحم بن مكرم ابن منظور،  3
  .177-175، ص3بتصرف، المرجع السابق، ج 4
 .227، ص1ت، ج.ط، د.المكتبة العلمية، د: ، بيروتمنيرالمصباح ال، الفيومي أحمد بن دمحم 5
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  :)م1415/هـ817(الفيروز أبادي  .1.3.4.16

 ً َشدى، اْسٌم منهَطلَبَهُ، : واْستَْرَشدَ اْهتَدى، كاْستَْرَشدَ، : َرَشدَ، ُرْشداً وَرَشداً وَرشادا رَشدَهُ هللا، وأ. والرَّ

ْشدُ  شيدُ في ِصفاِت هللا تعالىَطريق الَحّقِ مع تََصلٍُّب فيه،  االْستِقاَمةُ على: والرُّ راِط، : والرَّ الهاِدي إلى َسواء الّصِ

 ،الفأَرةُ : ِضدُّ ِلَزْنيٍَة، وأُمُّ راِشدٍ : ةٍ، ويُْكَسرُ وُوِلد ِلَرْشدَ َمقاِصدُ الطُُّرِق، : َحُسَن تَْقديُرهُ فيما قَدََّر، والَمراِشدُ  والذي

شادَةُ  ، ج: والرَّ شادِ : معهالصَّْخَرةُ، والَحَجُر الذي يَْمأل الَكفَّ ْوهُ به تَفاُؤالً، ألنَّ  :َرشادٌ، وَحبُّ الرَّ الُحْرَف  الُحْرُف، َسمَّ

ْونَ : وبَنُو َرْشداَن، ويكسرُ الِحْرماُن، : َمْعناهُ  ، وفتُح الراِء ِلتُحاِكي بَنِي َغيَّاَن، فَغَيََّرهُ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: بْطٌن كانوا يَُسمَّ

  .1"َغيَّانَ 

  ):م1790/هـ1205(الزبيدي  .1.3.4.17

َكةً  وَرَشداً  ،َرَشد يَْرُشد، َوهَُو األَشهر، واألَفصح، وَرِشدَ يَْرَشد، ُرْشداً مصدر َرَشدَ  َوَرَشاداً، مصدر  ،محرَّ

َشاد ،اشدٌ وأَصاَب َوْجهَ اْألَمر والطَّريق، فَُهَو َرشيدٌ ور اْهتَدَى :َرِشدَ  َونقل شيُخنا َعن بعض  ،نَقيُض الضَّالل :والرَّ

ْشد يْستَْعمل فِي ُكّل َما يُحْ  قوا بَين المضموم  َمد، والغَّي فِي كّل َما يُذَّم،أَرباب اِالْشتِقَاق أَن الرُّ وجماعةٌ فَرَّ

ْشد، بالّضّم يكون فِي األُمور الدُّنيوية واألُْخَروِ : فَقَالُوا ،والمحّرك يّة، وبالتحريك إِنما يكون فِي األُخرويّة الرُّ

ة، قَالَ  دةذا َال يَُوافقهُ السَّماع، فإِنهم استعملوا اللَُّغتين، ووَرَدت القَراَءات بالوَ وه: خاصَّ َوهللا  ،ْجَهْين، فِي آيَات ُمتَعَدِّ

َشدَى: واْستَْرَشدَهُ  ،أَعلم ْشد: وأَْرَشدَهُ هللاُ تَعَالَى وَرشَّدَه، ّرشدمن ال اسم: َطلَبَهُ، أَي طلب ِمْنهُ الّرشدَ، والرَّ : َهدَاه، والرُّ

  .االستقامةُ على َطريق الَحّقِ َمَع تََصلٍُّب فِيهِ 

شيدُ فِي ِصفَات هللا تَعَالَى  راط، فَعيل بَِمْعنى ُمْفِعل، والرَّ ً اْلَهاِدي إِلى َسواِء الّصِ شيد أَيضا ُهَو الَِّذي : والرَّ

يَما قَدََّر، أَو الَِّذي تَْنَساُق تَدبيراتُه ِإلى َغاياتِها على َسبيِل السَّداِد من غير إِشارةِ ُمشيٍر َوَال تَْسِديِد َحُسَن تَْقديُرهُ فِ 

د   .ُمسدِّ

  .مدينَةٌ معمورة، َحسنة الِعَمارةِ، على بَْحِر النّيل: وَرِشيدُ 

  .أَي َمقاِصد الطُُّرقِ  الَمَراِشدُهَو يَْهِدي إِلى : ويُقَال

َمن ادََّعى َولَداً لغَْير : (َوفِي الَحِديث، ذَا َصحَّ نََسبُهإ: ويُْكَسر، بِفَتْح الراِء، ِلَرْشدَةٍ ُوِلدَ فُالٌن : من اْلمَجازو

يٍَة، بِاْلَكْسِر َولَدُ ِزنْ : هذا َولَدُ ِرْشدَةٍ إِذا َكاَن لنَِكاح َصحيحٍ، َكَما يُقَال فِي ِضدّه: يُقَال) ِرْشَدةٍ فََال يَِرُث َوَال يُوَرثُ 

  .َويُقَال بِاْلفَتْح، َوهَُو أَفصح اللُّغَتَْين. فيهَما

  .ُكْنيَةُ الفَأْرة: وأُمُّ راِشدٍ 

ْوا   .راِشداً وُرْشداً، وَرِشيداً، وُرَشْيداً، وَرَشداً، وَرْشدَاِن، وَرَشاداً، وَمْرَشداً، وُمْرِشداً : وَسمَّ

َشادَةُ  ْخَرةُ، : والرَّ ُ الَحَجُر الَِّذي يَْمألُ : َسِمعت غير َواِحد من اْلعََرب يَقُول: ْنُصورمَ  أبوقَاَل الصَّ شادَة الرَّ

، ج َشادِ : ، وقَاَل أَيضاً َرَشادٌ : معهالَكفَّ ْوهُ بِِه تَفاُؤالً، ألَ الُحْرفُ : َحبُّ الرَّ ن الُحْرَف َمْعناه ، ِعْند أَهل اْلعَراق، َسمَّ

اِشِديَّةُ الِحْرَمانُ    .بغدادَ، نَقله الصاغانيُّ َال ب: ، والرَّ

                                                             
: دمحم نعيم العرقُسوسي، بيروت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: تحالقاموس المحيط، دمحم بن يعقوب الفيروز أبادي،  1

 .282م، ص2005هـ 1426، 8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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ْون بَنِي َغيَّاَن، فََغيََّره النّ  بَْطنٌ : وبَنُو َرْشدَانَ  اهم بني َرْشدَاَن، َوقَاَل بيُّ ملسو هيلع هللا ىلصمن اْلعََرب َكانُوا يَُسمَّ ، وسمَّ

  .بل َرْشدَانُ : فَقَالَ . يَّانُ غَ : َما اْسُمك؟ قَالَ : لَرجل

ِشيد؛ لَقَُب َهاُرونَ  َوَكذَا الراشد، والمسترِشد، من أَلقابِهم، َوَراشدَةُ بن أَدب قبيلةٌ من . الخِليفِة الَعبّاسيّ  والرَّ

َشْيِديّة ُمصغّراً    .1طائفةٌ من اْلَخَواِرج: لَْخم، والرُّ

  ):م2003/هـ1424(أحمد مختار عمر  .1.3.4.18

َرَشدًا وَرشادًا، فهو رشيد،  رِشدَ يَرَشد، )للمتعدِّي(رَشدَ يَرُشد، ُرْشدًا، فهو راِشد، والمفعول مرشود 

  .)للمتعدِّي(والمفعول مرشودٌ 

شد، وهو ِسنُّ التكليف في الشريعة: الصَّبيُّ  رِشد أو رَشد   .بلَغ ِسنَّ الرُّ

أرشده إلى  أي :أرشده هللا: ، ومنه)للمتعدِّي(أرشدَ يُرشد، إرشادًا، فهو ُمرِشد، والمفعول ُمرَشدٌ 

  .الصواب

استرشد : ، مثالهاسترشدَ لـ يسترشد، استرشادًا، فهو ُمسترِشد، والمفعول ُمسترَشد/ استرشدَ بـ/ استرشدَ 

: استرشد بكذا، و"الطالب أستاذَه في طريقة البحث استرشد"طَلب منه أن يهديه ويدلّه ويرشده : الشَّخُص فالنًا

  ."استرشد بالبوصلة"تدى به واستدّل اه

د، وا د، ترشيدًا، فهو ُمرّشِ ترشيد ، واقتصد، لم يُْسِرف فيه: رشَّد اإلنفاقَ : ، مثالهلمفعول ُمرشَّدرشَّدَ يُرّشِ

حَكم : رشَّد القاضي الصَّبيَّ ، والكتوعية الجمهور باالقتصاد في اإلنفاق أو االسته: ترشيد االستهالك اإلنفاق،

ْشد واالقتصاد في اإلنفاق أو سياسة تقوم على توعية الجمهور بعدم اإلسراف : ، وسياسة ترشيديَّةببلوغه سنَّ الرُّ

  .االستهالك، وتوجيه المدفوعات في مصارفها الضروريّة

ْشد فَإِْن َءانَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا ﴿بلوغ الصبّي ِسنُّ التَّكليف صالًحا في دينه مصلًحا في ماله  هفقالفي  :ِسّن الرُّ

لسن التي إذا بلغها المرُء استقّل بتصرفاته، وهي اآلن الحادية ا ونناقال، وفي ]6:النساء[﴾ وا إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهمْ فَاْدفَعُ 

  .والعشرون

شيد الذي يُرشد عباده إلى ما فيه هدايتهم، ويدلّهم على : اسم من أسماء هللا الحسنى، ومعناه :الرَّ

 .مصالحهم، والذي تنساق تدبيراته إلى غايتها من غير إرشاد مرشد

من يقوم بدور  ، وهو]17:الكهف[﴾ تَِجدَ لَهُ َوِليا ُمْرِشدًايُْضِلْل فَلَْن  َوَمنْ ﴿: اسم فاعل من أرشدَ : ُمرِشد

 ،من يقوم بدور التَّوجيه واإلرشاد، وكذلك من يهدي السُّفن في المضايق، و"ُمرِشد للمباحث"ليل للشُّرطة الدَّ 

ا: الُمرِشداتو ه مختصُّ بالعالقات باحث وموجِّ : اجتماعيّ  ُمرِشد ت إلى فرقة الكشَّافة النسائيَّة،لقب الفتيات المنضمَّ

سي: مرشد تربويّ  االجتماعية، من : ُمرِشد سياحيّ  ن ويشرف على تطبيق طرق التَّدريس،من يرافق ويوّجه المدّرِ

  .2من يوجه مجموعة من الطالب: بيُمرِشد ُطأل لسيَّاح في زيارتهم لآلثار،يصحب ا

  

                                                             
، 8ت، ج.ط، د.دار الهداية، د: مجموعة من المحققين، الكويت: تحتاج العروس من جواهر القاموس،  الزبيدي، بتصرف، دمحم بن دمحم 1

  .98- 95ص
 .895، 894،  ص2م، ج2008هـ 1429، 1ط، عالم الكتب: القاهرةمعجم اللغة العربية المعاصرة، ، عمر بتصرف، أحمد مختار 2
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  :العربيةخالصة الصيغ االشتقاقية لمفهوم اللغة  .1.3.4.19

 م
 الصيغة

 االشتقاقية
  المعنى التخصيص

 الحسنى هللا أسماء من اسم الرشيد 1

 التكليف سن بلغ وللصبي الحق، وجه أصاب ماض فعل َرَشد 2

 يهتدي أو يهدي مضارع فعل يرشد 3

 الغي نقضي وهو الهدى، مصدر ُرشد 4

 الغية نقيض اسم الرشدة 5

 والهداية الداللة اسم اإلرشاد 6

 التكليف سن اسم الرشد 7

 ودله هداه متعد ماض فعل أرشد 8

 مهتدي فاعل اسم راشد 9

 الصحيح للنكاح اسم اسم رشدة 10

 الرشد طلب ماضي فعل استرشد 11

 للرشد اسم اسم رشدى 12

 الكف يمأل الذي والحجر ,الصخرة اسم الرشادة 13

 مصرية مدينة اسم رشيد 14

 لطرقا مقاصد اسم المراشد 15

 فيه تصلب مع الحق طريق على االستقامة اسم الرشد 16

  ببغداد ال /بمصر منطقة اسم الراشدية 17

 )رشته(فارسية  كلمة من معربة كلمة وهي طعام، اسم الرشيدية 18

 العرب بطون من بطن اسم رشدان بنو 19

 نهجهم على سار ومن األربعة للخلفاء وصف فاعل اسم الراشدون 20

21 

 – ُرْشد – اِشدر

 – ُرَشْيد -َرِشيد

 – َرْشدَان – َرَشد

 - َمْرَشد  - َرَشاد

 ُمْرِشد

 أشخاص أسماء اسم
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 الدليل فاعل اسم مرشد 22

 .له الداللة كانت الذي مفعول مرشود 23

 التوجيه / والداللة الهداية مصدر إرشاد 24

 الهدية طالب مفعول مسترشد 25

 الهداية يطلب مضارع فعل يسترشد 26

 الصواب طريق إلى دله / يسرف ولم اقتصد ماض فعل رّشد 27

 الصواب طريق إلى يدل الذي / المقتصد فاعل ُمرّشد 28

 الداللة له أو فيه كانت الذي األمر / فيه المقتصد األمر مفعول مرشَّد 29

 الداللة / اإلسراف وعدم إقتصاد مصدر ترشيد 30

 هداية مصدر رشاد 31

 الصليبية الفصيلة من َحْوليّ  نبات جنس اسم درشا 32

 الرشد في الثبوت على داللة مشبهة صفة رشيد 33

 هارون العباسي للخليفة لقب اسم الرشيد 34

 العرب بطون من بطن اسم الرواشد 35

36 
- الراشد

 المسترشد
 العباسيين الخلفاء ألقاب من اسم

 الخوارج من طائفة اسم الُرشيدية 37

  1 الشكل

  :خالصة المبحث .1.3.4.20

  :من خالل النظر في ما ورد في معاجم اللغة العربية نجد أن

 .الرشد يدل على كل ما يحمد، وعكسه الغي يستخدم في كل ما يذم - 

 .ةأبيفإن المعاني تدل على األمور اإليج) ر ش د(مهما اختلفت الصيغ االشتقاقية لمادة  - 

 .لمنافع الدنيوية واألخروية ومنها ما يدل على المنافع األخروية فقطمن الرشد ما يدل على ا - 

 .يستخدم الرشد على حقيقته ويستخدم مجازا، ويسمى بمشتقاته األشخاص - 

ي، بل إن بعض المعاجم لم تزد القرآنالدالالت الواردة في القواميس والمعاجم العربية متأثرة كثيرة بالمعجم  - 

ي، أو في السنة النبوية، وبعضها متخصص في مجاالت شرعية، كإيضاح القرآنعلى ما ورد في المعجم 

 .األلفاظ الفقهية أو ألفاظ الحديث النبوي الشريف

 .تطور مفهوم الرشد، ودخوله في جميع شؤون الحياة السياسية واالقتصادية والقانونية - 
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  الفصل الثاني

  الكريم القرآنمفهوم الرشد في داللته اآلنية في 

  الكريم القرآند في مفهوم الرش

  :الكريم القرآنفي " الرشد"الصيغ االشتقاقية لمفهوم 

يالقرآنالحقل الداللي لمفهوم الرشد في المعجم 
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  الكريم القرآنمفهوم الرشد في داللته اآلنية في  .2

الكريم بمجموعه معجما متكامال، حيث تشكل كلماته والمفاهيم الواردة فيه وحدات  القرآنيشكل 

ستقلة ومترابطة، فالكلمة الواحدة فيه لها معنيان، أحدهما واضح، واآلخر ال يمكن الوصول إليه إال من مفهومية م

  .الكريم القرآنخالل النظر في السياق في معجم 

له معجمه الخاص به لفهم دالالت خطابه، وليتسنى للباحث فهم معاني الداللة للكلمة  يالقرآنإن السياق "

الكريم كمعجم متكامل ومستقل تماما عما تولد من معان لأللفاظ قبل أو بعد فترة  القرآنإلى ية يلزمه النظر القرآن

  .1"التنزيل

وقد ورد ، 2والرشد مفهوم قرآني يعني السير على طريق الحق، والقدرة على التمييز بين الخير والشر

عاجم األخرى في مواضع وتختلف الكريم بصيغ مختلفة ودالالت متعددة، تشترك مع الم القرآنمفهوم الرشد في 

ي، والشبكة القرآنفي مواضع أخرى، وفي هذا البحث سنتعرف على مفهوم الرشد في داللته اآلنية في المعجم 

  :المفاهيمية للرشد، والحقل الداللي لهذا المفهوم،  وسيكون التقسيم على هذا النحو

  الكريم القرآنمفهوم الرشد في 

  :الكريم القرآنلرشد في الصيغ االشتقاقية لمفهوم ا

  يالقرآنالحقل الداللي لمفهوم الرشد في المعجم 

                                                             
هـ، 1439 - م2018، 1دار كنوز المعرفة، ط: عّمانية التحليل الداللي في تفسير القرآن، علم داللة القرآن، منهجالرواشدة،  زياد 1

 .57- 56ص
  بتصرف،  2

Hidayet Aydar, “Rüşd”: TDV İslam Ansklopedisi, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınarı, 2008), 
35: 297. 
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  الكريم القرآنمفهوم الرشد في  .2.1

الكريم مرات متعددة بصيغ مختلفة، ونزلت في أوقات متفاوتة فمنه ما هو  القرآنوردت كلمة الرشد في 

  :المكي ومنه ما هو المدني، ويتميز كل منهما بخصائص تميزه عن غيره

  :رشد في اآليات المكيةال .2.1.1

أو أحد مشتقاتها في السور المكية وفقا لترتيب " الرشد"سنذكر اآليات المكية التي ورد فيها كلمة 

  :نزولها

  رقم اآلية  السورة  اآلية  م

1  

تَِي ٱلَِّذيَن يَتََكبَُّروَن فِي ٱۡألَۡرِض بِغَۡيِرٱۡلَحّقِ َوإِن يََرۡواْ ُكلَّ ءَ ﴿ ايَٖة الَّ َسأَۡصِرُف َعۡن َءايَٰ

ۡشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيٗال َوإِن يََرۡواْ َسبِيَل ٱۡلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ  يُۡؤِمنُواْ بَِها َوإِن يََرۡواْ َسبِيَل ٱلرُّ

ِفِلينَ  تِنَا َوَكانُواْ َعۡنَها َغٰ ِلَك بِأَنَُّهۡم َكذَّبُواْ بِـايَٰ   ﴾َسِبيٗالۚ ذَٰ

  146  األعراف

  2  الجن  ﴾ۡشِد فَـاَمنَّا بِِهۦۖ َولَن نُّۡشِرَك بَِربِّنَآ أََحٗدايَۡهِدٓي إِلَى ٱلرُّ ﴿  2

  10  الجن  ﴾َوأَنَّا َال نَۡدِرٓي أََشرٌّ أُِريدَ بَِمن فِي ٱۡألَۡرِض أَۡم أََرادَ بِِهۡم َربُُّهۡم َرَشٗدا﴿  3

4  ﴿ ُ ِسُطوَنۖ فََمۡن أَۡسلََم فَأ ۡواْ َرَشٗداَوأَنَّا ِمنَّا ٱۡلُمۡسِلُموَن َوِمنَّا ٱۡلقَٰ ٓئَِك تََحرَّ   14  الجن  ﴾ْولَٰ

ا َوَال َرَشٗدا﴿  5   21  الجن  ﴾قُۡل ِإنِّي َالٓ أَۡمِلُك لَُكۡم َضّرٗ

6  
ُٓؤَالِٓء بَنَ﴿ قَۡوِم َهٰ اتِي َوَجآَءهُۥ قَۡوُمهُۥ يُۡهَرُعوَن إَِلۡيِه َوِمن قَۡبُل َكانُواْ يَۡعَملُوَن ٱلسَّيِّـاِتۚ قَاَل يَٰ

ِشيدٞ  ُهنَّ أَۡطَهرُ  َ َوَال تُۡخُزوِن فِي َضۡيِفٓيۖ أَلَۡيَس ِمنُكۡم َرُجٞل رَّ َّ   ﴾لَُكۡمۖ فَٱتَّقُواْ ٱ
  78  هود

7  
ِلنَا مَ ﴿ ُشعَۡيُب أََصلَٰوتَُك تَۡأُمُرَك أَن نَّۡتُرَك َما يَۡعبُدُ َءابَآُؤنَآ أَۡو أَن نَّۡفعََل فِٓي أَۡمَوٰ ا قَالُواْ يَٰ

 إِنََّك َألَ 
ُؤاْۖ ٓ ِشيدُ نََشٰ   ﴾نَت ٱۡلَحِليُم ٱلرَّ

  87  هود

ْيهِۦ فَٱتَّبَعُٓواْ أَۡمَر فِۡرَعۡوَنۖ َوَمآ أَۡمُر فِۡرَعۡوَن بَِرِشيدٖ ﴿  8   97  هود  ﴾إِلَٰى فِۡرَعۡوَن َوَمَإلِ

9  
ِ إِن جَ ﴿ َّ ِهِريَن فِي ٱۡألَۡرِض فََمن يَنُصُرنَا ِمۢن بَۡأِس ٱ قَۡوِم لَُكُم ٱۡلُمۡلُك ٱۡليَۡوَم َظٰ آَءنَۚا قَاَل يَٰ

َشادِ    ﴾فِۡرَعۡوُن َمآ أُِريُكۡم إِالَّ َمآ أََرٰى َوَمآ أَۡهِديُكۡم إِالَّ َسِبيَل ٱلرَّ
  29  غافر

َشادِ ﴿  10 قَۡوِم ٱتَّبِعُوِن أَۡهِدُكۡم َسبِيَل ٱلرَّ   38  غافر  ﴾َوقَاَل ٱلَِّذٓي َءاَمَن يَٰ

11  
واْ َربَّنَآ َءاِتنَا ِمن لَّدُنَك َرۡحَمٗة َوَهيِّۡئ لَنَا ِمۡن أَۡمِرنَا إِۡذ أََوى ٱۡلِفۡتيَةُ ِإلَى ٱۡلَكۡهِف فَقَالُ ﴿

  ﴾َرَشٗدا
  10  الكهف

12  
َوُر َعن َكۡهِفِهۡم ذَاَت ٱۡليَِميِن َوإِذَا َغَربَت تَّۡقِرُضُهۡم ﴿۞ َوتََرى ٱلشَّۡمَس إِذَا َطلَعَت تََّزٰ

لِ  ۡنهُۚ ذَٰ َماِل َوُهۡم فِي فَۡجَوٖة ّمِ ُ فَُهَو ٱۡلُمۡهتَِدۖ َوَمن ذَاَت ٱلّشِ َّ ِۗ َمن يَۡهِد ٱ َّ ِت ٱ َك ِمۡن َءايَٰ
  17  الكهف
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ۡرِشٗدا ا مُّ   ﴾يُۡضِلۡل فَلَن تَِجدَ لَهُۥ َوِليّٗ

13  
ذَا ﴿ بََّك إِذَا نَِسيَت َوقُۡل َعَسٰىٓ أَن يَۡهِديَِن َربِّي ِألَۡقَرَب ِمۡن َهٰ ُۚ َوٱۡذُكر رَّ َّ ٓ أَن يََشآَء ٱ إِالَّ

  ﴾َرَشٗدا
  24  الكهف

ا ُعلِّۡمَت ُرۡشٗدا﴿  14 َمِن ِممَّ   66  الكهف  ﴾قَاَل لَهُۥ ُموَسٰى َهۡل أَتَِّبعَُك َعلَٰىٓ أَن تُعَلِّ

ِلِمينَ ﴿۞  15 ِهيَم ُرۡشدَهُۥ ِمن قَۡبُل َوُكنَّا بِهِۦ َعٰ   51  األنبياء  ﴾َولَقَۡد َءاتَۡينَآ إِۡبَرٰ

  2الشكل 

نظر في الجدول نجد أن أول أية نزلت وذكر فيها الرشد كانت في سورة األعراف، وهي تتحدث وبال

َوإِن  ﴿عن المتكبرين في األرض الذين يميلون عن الحق وال يتبعونه بل ويتعمدون مخالفته والسير في سبيل آخر 

ۡشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيٗال َوإِن يََرۡواْ َسبِ  فالرشد هنا هو طريق ] 146:األعراف[ ﴾يَل ٱۡلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسِبيٗالۚ يََرۡواْ َسِبيَل ٱلرُّ

الحق الذي ارتضاه هللا لعباده والخروج عنه، دخول في طائفة المكذبين المتكبرين، إذ أن اآلية تجعل لإلنسان 

سواه من الطرق، طريقين ال ثالث لهما إما طريق الرشد وهو الطريق الذي ارتضاه هللا وإما طريق الغي وهو ما 

وفي  1"الشيء الصالح كله من اإليمان واألعمال الصالحة: والمراد به هنا): "م1973/هـ1393(قال ابن عاشور 

هو الطريق الهادي إلى  القرآنسورة الجن أيضا جاء الرشد بالمعنى نفسه وهو دين هللا الذي ارتضاه لعباده، ف

ويمكن أن يكون المراد " ]2:الجن[﴾ ۡشِد فَـاَمنَّا بِِهۦۖ َولَن نُّۡشِرَك بَِربِّنَآ أََحٗدايَۡهِدٓي إِلَى ٱلرُّ ﴿: الحق وإلى سبيل الصواب

وهو التوحيد ولن نشرك بربنا أحدا أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من اإلشراك به  القرآنفآمنا بالرشد الذي في 

َمخْ  2"وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا من المشركين ۡشدِ ﴿: )م1144/هـ538(َشِري وقال الزَّ ﴾ يَۡهِدٓي إِلَى ٱلرُّ

، وقد يكون معنى الرشد هو ما دلت عليه اآليات 3"إلى التوحيد واإليمان: وقيل يدعو إلى الصواب، ،]2:الجن[

ۡشدِ ﴿: األخرى، فعند النظر في قول هللا تعالى ِ نُوٌر  قَدْ َجاَءُكْم ِمنَ ﴿: ، وقوله تعالى]2:الجن[ ﴾يَۡهِدٓي إِلَى ٱلرُّ َّ

ُ َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السََّالِم َويُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذنِِه وَ ) 15(َوِكتَاٌب ُمبِيٌن  َّ يَْهِديِهْم إِلَى يَْهِدي بِِه 

وأنه  القرآنن كال اآليتين تتحدثان عن يمكن القول أن الرشد هو سبل السالم، أل] 16- 15:المائدة[ ﴾ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

َوإِن يََرۡواْ َسبِيَل ﴿ :يهدي إلى الرشد وإلى سبل السالم، وكما أن للسالم سبيل فللرشد كذلك سبيل، يقول هللا تعالى

ۡشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيٗال َوإِن يََرۡواْ َسِبيَل ٱۡلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيٗالۚ  ن اتبع سبل السالم، أخرجه هللا من فم] 146:األعراف[ ﴾ٱلرُّ

الظلمات إلى النور، كما في اآلية السابقة من سورة المائدة، فكذلك جاء في اآلية التالية آلية الرشد المعنى نفسه، 

ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُرو﴿: في قوله تعالى ا أَْوِليَاُؤُهُم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهْم َّ

فسبيل الرشد هو سبيل السالم، ألن كالهما سبيل الجنة، وذلك ألن السالم ]  257:البقرة[ ﴾ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّلَُمات

: وقوله] 127:األنعام[ ﴾انُوا يَْعَملُونَ لَُهْم داُر السَّالِم ِعْندَ َربِِّهْم َوهَُو َوِليُُّهْم ِبما ك﴿: أحد أسماء الجنة في قوله تعالى

ُ يَْدُعو إِلَى دَاِر السََّالِم َويَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ ﴿ َّ   .أي يدعو إلى الجنة] 25:يونس[ ﴾َو

أََشرٌّ َوأَنَّا َال نَۡدِرٓي ﴿: هو الصالح واإليمان والخير، ولهذا ورد مفهوم الرشد في مقابل الشر: والرشد

ما : قَالُوا): "م 822/هـ207(أي خيرا، قال الفراء ] 10: الجن[ ﴾أُِريدَ بَِمن فِي ٱۡألَۡرِض أَۡم أََرادَ بِِهۡم َربُُّهۡم َرَشٗدا

                                                             
 .105، ص9هـ ج 1984ط، .ار التونسية للنشر،دالد: ، تونسالتحرير والتنوير ابن عاشور، دمحم الطاهر 1
 .666، ص30هـ، ج1420، 3دار إحياء التراث العربي، ط: ، بيروتمفاتيح الغيبالرازي،  فخر الدين 2
 .623، ص4هـ ج 1407، 3دار الكتاب العربي ، ط: بيروتالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  ،الزمخشري أبو القاسم 3
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قُۡل إِنِّي َالٓ أَۡمِلُك لَُكۡم ﴿ :، وجاء الرشد في السورة نفسها في مقابل الضر1"ندري ألخير يراد بهم فُِعَل َهذَا أم لشر؟

ا َوَال َرَشٗداضَ  عذاباً وال : وفيه ثالثة أوجه): "م1262/هـ660(أي نفعا، وقال العز ابن عبد السَّالم ] 21: الجن[ ﴾ّرٗ

  .2"نعيماً أو موتاً وال حياة أو ضاللة وال هدى

﴿ِإنََّك َألَنَت : واستخدمت الرشد في للداللة على المفهوم المخالف في سورة هود عندما قال قوم شعيب له

ِشيدُ﴾ٱلۡ    3"فإنهم أعداء هللا، قالوا ذلك له استهزاًء به، وإنما سفَّهوه وجهَّلوه بهذا الكالم"، ]87:هود[َحِليُم ٱلرَّ

بحث عن شخص فيهم يمنعهم من الوقوع في  ،وعندما هجم قوم لوط عليه يريدون الفاحشة مع ضيوفه

ف ما يمنعه من اإلقدام على هذه األفعال المنكرة، أو لديه من المروءة والحياء والعقل واحترام الضي ،هذه الفاحشة

ِشيٞد﴾،: فقال لهم َ َوَال تُۡخُزوِن فِي َضۡيِفٓيۖ أَلَۡيَس ِمنُكۡم َرُجٞل رَّ َّ أي أن الرشد صفة حميدة في ] 78:هود[﴿فَٱتَّقُواْ ٱ

ن الوقوع فيها، لذلك الرجل تحمله على فعل الخير، واجتناب الفواحش والمنكرات والنهي عنها، ومنع اآلخرين م

حتى يدفع قومه الذين تسببوا له بالخزي  والعفة، ،تمنى لوط عليه السالم أن يكون فيهم رجل يتصف بالرشد

﴾ فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴿: والحرج أمام ضيوفه، وقد يتطابق المعنى أو يقترب مما ورد الحقا في سورة النساء

فنبي هللا لوط عليه السالم يريد أن يكون في قومه رجل رشيد ينظر في عواقب  بمعنى حسن التصرف،] 6:النساء[

األمور، ويتصرف بما تقتضيه المصلحة الخاصة والعامة، وال يكون الرشد وصفا للرجل فقط بل قد يكون وصفا 

ذي يسير لألمر الذي يحمله الشخص ولذلك نفى هللا الرشد عن أمر فرعون، وعن طريقه الذي يسلكه، وسبيله ال

أي أمر مخالف لدين هللا ال يستقيم مع ما جاء هللا به، باطل وليس بالحق، ] 97:هود[فيه، ﴿َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾ 

ال يجوز اتباعه وال السير عليه، وهذا جواب على إصرار فرعون في إلزام قومه على السير وراءه، ولذلك لما 

ؤمن من آل فرعون لجأ فرعون إلى فرض رأيه عليهم واعتباره الرأي الصحيح وقع الحوار بينهم وبين الرجل الم

ِ إِْن َجاَءنَا قَاَل : كما في قول هللا تعالى َّ ﴿يَا قَْوِم لَُكُم اْلُمْلُك اْليَْوَم َظاِهِريَن فِي اْألَْرِض فََمْن يَْنُصُرنَا ِمْن بَأِْس 

َشاِد﴾ فِْرَعْوُن َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى وَ  وهذه من ، أي إلى طريق الحق والصواب ]29: غافر[َما أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل الرَّ

المغالطات التي استخدمها فرعون في إضالل قومه حيث نسب منهجه الباطل إلى الرشاد، والرشاد سبيل الحق، 

فرعون أن طريق الحق  يؤكد مؤمن آل ،وبعد حوار طويل وجدل بينهما، ومحاولة فرعون االستعراض بقوته

َشاِد﴾ : يكون في اتباع ما أنزل هللا ثم ذكر بعد ذلك من ] 38:غافر[﴿َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم اتَِّبعُوِن أَْهِدُكْم َسِبيَل الرَّ

  .سبيل الرشاد الذي ينجي من اتبعه الدالئل ما يثبت به أن دين هللا هو

الموضع األول تعني المخرج اآلمن الذي نحفظ به ديننا وتعددت معاني الرشد في سورة الكهف ففي 

أي ] 10: الكهف[نَا َرَشدًا﴾ وأنفسنا، ﴿إِذْ أََوى اْلِفتْيَةُ ِإلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمرِ 

ضع آخر من توجيه هللا لنبيه عليه الصالة والسالم أَْن اجعل لنا مخرجا، واهدنا إلى الصواب، ومثله ما ورد في مو

 إذا وعد بشيء أو نسي أمراً ما، أن يدعو هللا بأن يسدده أو يقربه مما يريد ﴿َوَال تَقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعٌل ذَِلَك َغدًا

ُ َواْذُكْر َربََّك إِذَا نَِسيَت َوقُْل َعَسى ) 23( َّ ] 24- 23: الكهف[أَْن يَْهِديَِن َربِّي ِألَْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشدًا﴾ إِالَّ أَْن يََشاَء 

                                                             
، 3ت، ج.، د1دار المصرية للتأليف والترجمة، ط: أحمد يوسف النجاتي وآخرون، مصر: تح معاني القرآن، ،يحيى بن زياد الفراء  1

 .193ص
، 3م،ج1996/ هـ1416، 1دار ابن حزم، ط: الدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهبي، بيروت: ، تحتفسير القرآنابن عبد السالم، العز  2

 .376ص
 15م ج2000 - هـ 1420، 1مؤسسة الرسالة، ط: أحمد دمحم شاكر، بيروت: تح يان في تأويل القرآن،جامع الب ،الطبري دمحم بن جرير  3
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أي يعطيني من الدالئل الكثير ما يثبت نبوتي، أو إذا نسيت شيئا وأكثرت من ذكر هللا فإن هللا سيجعل لي مخرجا، 

  .ويهديني إلى الصواب

َّبِعَُك َعلَى أَْن ومن معاني الرشد الواردة في سورة الكهف أنه يدل على العلم النافع  ﴿قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَت

ا ُعلِّْمَت ُرْشدًا﴾  َمِن ِممَّ   ] .66:الكهف[تَُعلِّ

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمْن يُْضِلْل فَلَْن تَِجدَ لَهُ َوِليا مُ  َّ ْرِشدًا﴾ وفي الموضع الرابع دل الرشد على الهداية ﴿َمْن يَْهِد 

هداه وأرشده في وقت  تعالى وليا  عز إلى الصواب، ولهذا لما كان إبراهيم خليل هللا أي هاديا يرده] 17:الكهف[

مبكر من عمره، قبل نزول النبوة وقبل تكليفه بالرسالة، رغم أنه كان في مجتمع يعبد األصنام، وفي أسرة ذات 

يَم ُرْشدَهُ ِمْن قَْبُل َوُكنَّا بِِه َعاِلِميَن﴾ ﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراهِ : شأن، ولها تعامل خاص مع هذه األوثان، قال هللا

ولذلك ، حتى قبل تكليفه بالنبوة معصوم ومهديوفي هذه اآلية تأكيد على أن إبراهيم عليه السالم ، ]51:األنبياء[

َواْألَْرِض َوِليَُكوَن ، ﴿َوَكذَِلَك نُِري إِْبَراِهيَم َملَُكوَت السََّماَواِت في الوجود ويتفكر في خلق هللا بفطرته خرج يبحث

  ].75:األنعام[ِمَن اْلُموقِنِيَن﴾ 

  :الرشد في اآليات المدنية .2.1.2

بعد الهجرة  تها وفقا لترتيب نزولهاومشتقا" الرشد"في هذا الجدول عرض لآليات التي ورد فيها كلمة 

  :النبوية

  رقم اآلية  السورة  اآلية  م

1  
ِريٌب أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن فَْلَيْستَِجيبُوا ِلي َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَ ﴿

  ﴾َوْليُْؤِمنُوا بِي َلعَلَُّهْم يَْرُشدُونَ 
  186  البقرة

2  
﴿ ِ َّ ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِا يِن قَدْ تََبيََّن الرُّ َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ فَقَِد اْستَ  َّ   ﴾ْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَى َال اْنِفَصاَم لََها َو
  256  البقرة

3  

َواْبتَلُوا اْليَتَاَمى َحتَّى إِذَا بَلَغُوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا فَادَْفعُوا إِلَْيِهْم ﴿

بِدَاًرا أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِيا فَْليَْستَْعِفْف َوَمْن أَْمَوالَُهْم َوَال تَأُْكلُوَها إِْسَرافًا وَ 

 ِ َّ  َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف فَإِذَا دَفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم فَأَْشِهدُوا َعلَْيِهْم َوَكفَى بِا

  ﴾َحِسيبًا

  6  النساء

4  

َ َحبََّب  َواْعَلُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسولَ ﴿ َّ ِ لَْو يُِطيعُُكْم فِي َكثِيٍر ِمَن اْألَْمِر َلعَنِتُّْم َولَِكنَّ  َّ

هَ إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن أُولَئَِك ُهُم  يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكرَّ إَِلْيُكُم اْإلِ

اِشدُونَ     ﴾الرَّ

  7  الحجرات

  3الشكل 

وهو " يرشدون"وقد ورد الرشد في السور المدنية في أربعة مواضع، اثنين منها في سورة البقرة، وهي 

" ر ش د"أي الهدى، وهي أول صيغة من المادة " الرشد"فعل مضارع مبني للمعلوم واألخرى بصيغة المصدر 

مواضع في اآليات المكية والمدنية، ووردت  الكريم في سورة األعرافـ، وتكررت في عدة القرآنذكرت في 
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الصيغة نفسها في سورة النساء ولكن بداللة مختلفة عما سبق حيث دلت هذه المرة على معنى في اإلنسان ومرحلة 

﴾ فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًامن مراحل عمره، أو مراحل نضجه وتطور فكره وإدراكه للحياة ولما يصلحه ويفسده، ﴿

، أي كماال في العقل يحمله على حفظ ماله واالهتمام به، وأدركتم قدرتهم على تحمل المسؤولية ]6: ءالنسا[

  .الكاملة تجاه أموالهم فاعطوهم إياها

" الراشدون"وأما في سورة الحجرات، وهي أخر آيات الرشد نزوال، فقد ورد الرشد بصيغة اسم الفاعل 

اِشدُونَ ﴿: من اتصف بالصفات الواردة في اآلية في جملة اسمية ليدل على ثبوت المعنى  في  ﴾أُولَئَِك ُهُم الرَّ

 ):م1078هـ 471(أي المؤمنون حق اإليمان الذين ال يتغير إيمانهم وال يتبدل، قال الجرجاني ] 7: الحجرات[

 ي علم البالغة إليه،سُّ الحاجةُ فالفْرُق بين اإلثبات إذا كان باالسم، وبْينَه إذا كان بالفعل؛ وهو فرٌق لطيٌف تَم"

وأما الفعُل  ،وبيانُه أنَّ موضوَع االسم، على أن يُثْبََت به المعنى للشيء، من غير أن يقتضي تجدُّده شيئاً بْعدَ شيء

  .1"فموضوُعه، على أنه يقتضي تَجدُّدَ المعنى الُمثْبَت به شيئاً بْعدَ شيء

  :آليات الرشد الداللة السياقية .2.1.3

ردة في الرشد نجد أن سياق ورودها يؤثر في معناها، ونستعرض هنا بعض بالنظر في اآليات الوا
َسأَْصِرُف َعْن آيَاتَِي الَِّذيَن َيتََكبَُّروَن فِي اْألَْرِض بِغَْيِر اْلَحّقِ َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة َال يُْؤِمنُوا ﴿ :اآليات ففي قول هللا تعالى

ْشِد َال  وا َعْنَها  يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا َوَكانُ بَِها َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ
فالرشد في هذه اآلية يدل يعنى الهداية، ألن اآلية تتحدث في عن عقوبة هللا لقوم موسى  ]146: األعراف[ ﴾َغافِِلينَ 

ه وأعرضوا عنه، وتكبروا عن آياته، فصرفهم هللا عن طريق الهداية، وقد يكون المراد منها هو الذين كذبو
اإليمان، فهم ال يؤمنون باآليات، ولو رأوا طريق اإليمان واضحا جليا أمامهم لما اتبعوه، ولما سلكوه، وإنما 

يضا في مواضع أخرى دل عليها سيسلكون سبيل الكفر ألنهم اختاروا هذا الطريق، ودل الرشد على اإليمان أ
ْشِد فَآَمنَّا بِهِ ﴿السياق، منها في قول هللا تعالى  يِن قَْد ﴿وكذلك في قوله تعالى ] 2: الجن[ ﴾يَْهِدي إِلَى الرُّ َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ  د، عندما عرض ، ولما ادعى فرعون أن منهجه هو طريق الحق والرشا]256: البقرة[ ﴾تَبَيََّن الرُّ
َشادِ ﴿ :رؤيته لقومه، حين قال لهم فرد عليه مؤمن آل ] 29: غافر[ ﴾َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل الرَّ

فرعون بأن ما قاله فرعون ليس كما ادعاه، فالحق ليس عند فرعون وليس فيما رآه لقومه وأتباعه، بل هو طريق 
َشادِ ﴿ :آخر، فقال لهم َوَما ﴿: وهو ما أيده هللا في موضع آخر حين قال] 38: غافر[ ﴾يَا قَْوِم اتَّبِعُوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ

  .وهذا تأكيد من هللا لما ذكره مؤمن آل فرعون، بأن الحق ليس مع فرعون] 97: هود[ ﴾أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيدٍ 

وا يَا ُشعَْيُب أََصَالتَُك تَأُْمُرَك أَْن نَتُْرَك َما يَْعبُدُ آبَاُؤنَا أَْو أَْن نَْفعََل قَالُ ﴿وتتضح داللة السياق في قوله تعالى 
ِشيدُ  حيث اختتم أصحاب مدين كالمهم وتكذيبهم لشعيب ] 87: هود[ ﴾فِي أَْمَواِلنَا َما نََشاُء إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

قدين صدق ما وصفوه به لما خالفوه، ولكنهم أرادوا بذلك االستهزاء به، بوصفه أنه الحليم الرشيد، ولو كانوا معت
وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين، ألن السياق يدل عليه، فمن اتصف بالحكمة والرشد، فاألولى اتباعه، وال يعقل 

  .منهم أنهم متأكدون من أنه حكيم ورشيد، بعد أن أظهروا له تكذيبهم وإنكارهم لما جاءهم به

اِشدُونَ ﴿مكن القول أن اآلية وي المه، فكانت قد عرفت الرشد وحددت مع ]7: الحجرات[ ﴾أُولَئَِك ُهُم الرَّ

رسمت اإلطار العام لمن بلغ درجة الرشد، وهو المتصف بما ورد في اآلية، فالراشد يحب  قدخاتمة اآليات، و

حب المؤمنين، ويواليهم، في المقابل يكره اإليمان، ويتفاخر به ويعتز بإيمانه، ويتمسك به، ويعمل بمقتضاه، ي

الكفر، والفسوق والعصيان، يكرهه لنفسه ولغيره، ويكره كل من اتصف بهذه الصفات، ويسعى جاهدا إلزالة هذه 
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المنكرات بدرجاتها، ينكر على العاصي، وينصح الفاسق، ويدعو الكافر، ويجاهد من حاد هللا ورسوله، فمن كان 

  .الذين اتبعوا رضوان هللا واستحقوا الدخول في رضوانه وجنته في دار السالم كذلك فهو من الراشدين

  :غافر سورة في )سبيل الرشاد( األعراف و سورة في )سبيل الرشد(الفرق بين  .2.1.4

، األول في سورة األعراف في قوله كلمة سبيل بمشتقات الرشد مع صيغتين في ثالثة مواضعارتبطت 

ْشِد َال َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِ  ﴿: تعالى والثاني  ]146: األعراف[ ﴾ يَل الرُّ

َشاِد﴾  في قوله تعالى والثالث في قوله  ،]29: غافر[قَاَل فِْرَعْوُن َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل الرَّ

َشادِ ﴿ :الىتع وسبيل الرشاد الذي ادعاه  ،فما هو الفرق بين سبيل الرشد ]38: غافر[ ﴾يَا قَْوِم اتَّبِعُوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ

  فرعون؟

هو االستقامة، أو استقامة : والرشدما يدل على اإلمتداد وبه سمي الطريق المتداده،  هو: السبيل

وهو نقيض  والرشاد اسم للرشد، لة على األمور الدنيوية واألخروية،للدالعمل واستُ  وهو نقيض الغي، الطريق،

طريق الحق هو  :سبيل الرشدو 1"القصد وطريق الصالح والصوابواستعمل الرشاد في سبيل  الضالل،

واإلسالم الذي ارتضاه هللا لعباده، فالمتكبر يعرض عنه، وال يسلكه وإن تيقن أنه الحق، ألن الكبر يمنعه من ذلك، 

فادعى أما سبيل الرشاد الذي ادعاه فرعون فهو محاولة منه إلقناع بني إسرائيل باتباعه والسير على منهجه، و

  2"رشاد اسم من أسماء أصنامه: ويقال"زورا وبهتانا أن ما اختاره لهم هو الطريق المستقيم الموصل إلى الحق، 

  :خالصة المبحث .2.1.5

  4سور،  وفي  6موضع في اآليات المكية في  15 الكريم منها القرآنموضع في  19ذكر الرشد في  - 

  .سور 3مواضع في اآليات المدنية في 

مواضع في سورة هود وفي موضعين في كل من  3مواضع في سورتي الجن والكهف و 4ذكر الرشد في  - 

  .سورة غافر وسورة البقرة، ومرة واحدة في النساء واألعراف  واألنبياء والحجرات

كمفهوم مستقل بذاته يدل على " الرشد"كانت في سورة األعراف بصيغة المصدر أول آيات الرشد نزوال - 

حيث وصف المؤمنين "  الراشدون"اإليمان واإلسالم، وآخرها في سورة الحجرات بصيغة اسم الفاعل 

، وبينهما رحلة مر بها "الراشدون"بالرشد وصار صفة من أوصافهم، فالمؤمنون والرشد شيء واحد يسمى 

  .المؤمنون حتى صارا شيئا واحدا ال يفترقانالمفهوم و

ذكر الرشد في قصة فرعون في ثالثة مواضع، في سورة غافر وسورة هود، لمحاولة فرعون اتهام موسى  - 

، بيال وأجبر أتباعه على السير معهبالفساد واالنحراف، وادعاء الرشد لطريق الضالل الذي اتخذه فرعون س

  .فرعون وهذه من المغالطات التي استخدمها

لمفهوم الرشد، ففي المكي أشارت اآليات إلى الرشد على أنه  اآليات المكية والمدنية اختلف الخطاب في - 

مفهوم مستقل يدل على اإلسالم، أو الهداية أو غيره أو صفة للرجال أو لألمور، بينما في اآليات المدنية جاء 

  .نالرشد مرتبط بأعمال المسلمين أي أنه فعل من أفعال المؤم
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  الكريم القرآنفي  الرشدالصيغ االشتقاقية لمفهوم  .2.2

ثم إن الُرشد والَرَشد والرشاد، من صيغ "هو االهتداء واالستقامة على الطريق، ) ر ش د(أصل مادة 

المصادر ولكن الرشد يدل على الحدث، والَرَشد يدل على عروضه وتحركه لداللة التحريك عليه مع أن فعل 

  .1"لبا من األعراض واأللوان، والرشاد يدل على استمرار الرشد بوجود األلفمكسور العين يبنى غا

  "ُرْشد: "صيغة المصدر .2.2.1

  :ذُكرت كلمة الرشد بصيغة المصدر في عدة مواضع

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِ : قوله تعالى يِن قَدْ تََبيََّن الرُّ ِ فَقَِد اْستَْمَسَك ﴿َال إِْكَراهَ فِي الدِّ َّ ا

ُ َسِميٌع َعِليٌم﴾  َّ   ]256:البقرة[بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَى َال اْنِفَصاَم لََها َو

 بَِها﴿َسأَْصِرُف َعْن آيَاتَِي الَِّذيَن َيتََكبَُّروَن فِي اْألَْرِض بِغَْيِر اْلَحّقِ َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة َال يُْؤِمنُوا : قوله تعالى

َِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال ذَِلَك بِأَنَّ  ْشِد َال يَت ُهْم َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َوَكانُوا َعْنَها َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

  ].146:األعراف[َغافِِليَن﴾ 

ْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَ ﴿: قوله تعالى   ].2:الجن[﴾ ْن نُْشِرَك بَِربِّنَا أََحدًايَْهِدي إِلَى الرُّ

ْم َوَال تَأُْكلُوَها ﴿َواْبتَلُوا اْلَيتَاَمى َحتَّى إِذَا بََلغُوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا فَاْدفَعُوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُ : قوله تعالى

يا فَْليَْستَْعِفْف َوَمْن َكاَن فَِقيًرا فَْليَأُْكْل بِاْلَمْعُروِف فَإِذَا دَفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم إِْسَرافًا َوبِدَاًرا أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِ 

ِ َحِسيبًا﴾  َّ   ].6:النساء[فَأَْشِهدُوا َعلَْيِهْم َوَكفَى بِا

  .]66:الكهف[ا ُعلِّْمَت ُرْشدًا﴾ قوله تعالى ﴿قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَتَِّبعَُك َعلَى أَْن تُعَلَِّمِن ِممَّ 

  ]51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ ِمْن قَْبُل َوُكنَّا بِِه َعاِلِميَن﴾ : قوله تعالى

  : في" َرَشدَ "وذكرت بصيغة المصدر  .2.2.2

دُْنَك َرْحَمةً َوَهيِّْئ َلنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا﴾ ﴿إِذْ أََوى اْلِفتْيَةُ إِلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمْن لَ : قوله تعالى

  .]10:الكهف[

ُ َواْذُكْر َربََّك إِذَا نَِسيَت َوقُْل َعَسى أَْن يَْهِديَِن َربِّي ِألَْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشدً : قوله تعالى َّ ا﴾ ﴿إِالَّ أَْن يََشاَء 

  .]24:الكهف[

  .]10:الجن[َشرٌّ أُِريدَ بَِمْن فِي اْألَْرِض أَْم أََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشدًا﴾ ﴿َوأَنَّا َال نَْدِري أَ : قوله تعالى

ْوا َرَشدًا﴾ : قوله تعالى   .]14:الجن[﴿َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلقَاِسُطوَن فََمْن أَْسلََم فَأُولَئَِك تََحرَّ

                                                             
 .149، ص4هـ  ج1385، 1مركز نشر آثار العالمة مصطفوي، ط: ، طهران التحقيق في كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوي،  1
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   ].21:الجن[َضرا َوَال َرَشدًا﴾ ﴿قُْل إِنِّي َال أَْمِلُك لَُكْم : قوله تعالى

  :في" رشاد"صيغة المصدر  .2.2.3

ِ إِْن َجاَءنَا قَاَل فِ : قوله تعالى َّ ْرَعْوُن ﴿يَا قَْوِم لَُكُم اْلُمْلُك اْلَيْوَم َظاِهِريَن فِي اْألَْرِض فََمْن يَْنُصُرنَا ِمْن بَأِْس 

َشاد﴾ِ َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم ِإالَّ    .]29:غافر[ َسبِيَل الرَّ

َشاِد﴾ : قوله تعالى   .]38:غافر[﴿َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم اتَِّبعُوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ

  ":يرشد: "صيغة الفعل المضارع المبني للمعلوم .2.2.4

الدَّاعِ إِذَا دََعاِن فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤِمنُوا بِي  ﴿َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب أُِجيُب دَْعَوةَ : قوله تعالى

  .]186:البقرة[لََعلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ 

  ):أرشد(من الماضي " مرشد"صيغة اسم الفاعل  .2.2.5

َماِل ﴿َوتََرى الشَّْمَس إِذَا َطلَعَْت تََزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم ذَاَت اْليَِميِن َوإِذَا َغَربَْت تَْقرِ : قوله تعالى ُضُهْم ذَاَت الّشِ

ُ فَُهَو اْلُمْهتَِد َوَمْن يُْضِلْل فَلَْن تَِجدَ لَ  َّ ِ َمْن يَْهِد  َّ   .]17:الكهف[هُ َوِليا ُمْرِشدًا﴾ َوُهْم فِي فَْجَوةٍ ِمْنهُ ذَِلَك ِمْن آيَاِت 

  :في" راشدون"صيغة اسم الفاعل  .2.2.6

يَماَن ﴿َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرسُ : قوله تعالى َ َحبََّب إِلَْيُكُم اْإلِ َّ ِ لَْو يُِطيعُُكْم فِي َكثِيٍر ِمَن اْألَْمِر َلعَنِتُّْم َولَِكنَّ  َّ وَل 

اِشدُوَن﴾  هَ إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَاَن أُولَئَِك هُُم الرَّ   ].7:الحجرات[َوَزيَّنَهُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكرَّ

  :وهي" رشيد"فة المشبهة صيغة الص .2.2.7

نَّ َوَجاَءهُ قَْوُمهُ يُْهَرُعوَن إِلَْيِه َوِمْن قَْبُل َكانُوا يَْعَملُوَن السَّيِّئَاِت قَاَل يَا قَْوِم َهُؤَالِء َبنَاتِي هُ ﴿: قوله تعالى

َ َوَال تُْخُزوِن فِي َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل رَ  َّ   ].78:هود[ ﴾ِشيدٌ أَْطَهُر لَُكْم فَاتَّقُوا 

اُء إِنََّك قَالُوا يَا ُشعَْيُب أََصَالتَُك تَأُْمُرَك أَْن َنتُْرَك َما يَْعبُدُ آبَاُؤنَا أَْو أَْن نَْفعََل فِي أَْمَواِلنَا َما نَشَ ﴿: قوله تعالى

ِشيدُ    ].87: هود[ ﴾َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  ].97:هود[ ﴾بَعُوا أَْمَر فِْرَعْوَن َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيدٍ إِلَى فِْرَعْوَن َوَمَلئِِه فَاتَّ ﴿: قوله تعالى

  :خالصة المبحث .2.2.8

  سورة األعراف وفي سورة الجن وفي سورة :  ، في ثالثة مواضع"الرشد"ذُكر الرشد بصيغة المصدر

  .البقرة وجميعها تدل على معنى متقارب أو معنى واحد وهو اإلسالم أو الحق

 كما سبق والثالث الباقية " الرشد" في سورة الجن أربع مرات األولى منها بصيغة  تكرر مفهوم الرشد

رشد، : بفتح الثالثة األحرف ومعانيها واضحة لورود ألفاظ مضادة لها، شر" َرَشدَ "وردت بصيغة المصدر 

  . رشد: ضر

  تمنى لوط  فهي وصف لرجل" رشيد"ذكر الرشد في سورة هود ثالث مرات وكلها بصيغة الصفة المشبهة
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عليه السالم أن موجودا في قومه، وفي اآلية الثاني صفة أثبتها أهل مدين في شعيب عليه السالم، والثالثة 

  .تنفى صفة الرشد عن أمر فرعون أو دينه ومنهجه الذي اختاره

  سبيل "في موضعين وكالهما مضاف إلى السبيل " الرشاد"في سورة غافر ذكر الرشد بصيغة المصدر

أحدهما قاله فرعون وهو يدعو وصف الطريق الذي اختاره لبني إسرائيل، واآلخر قاله مؤمن  "الرشاد

  .للداللة على دين هللا

 ثالث تعددت الصيغ والمعاني في سورة الكهف حيث ذكر الرشد بثالث صيغ في أربع مواضع، األول وال

وفي الموضع الرابع " مرشد"اعل ، وفي الموضع الثاني وردت بصيغة اسم الف"َرَشدَ "منها بصيغة المصدر 

ِهيَم ُرۡشدَهُۥ﴾ : الساكن أوسطه، وهي التي وردت في سورة األنبياء" ُرْشد"بصيغة المصدر  ﴿َولَقَۡد َءاتَۡينَآ إِۡبَرٰ

] 6: النساء[﴾ فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴿: أي الهدى والسداد والتوفيق، وتعني العقل في قوله تعالى] 51:األنبياء[

  .أي عقال 

  فَْليَْستَِجيبُوا ِلي في قوله تعالى ﴿" يرشد"وفي سورة البقرة وردت بصيغة فعل المضارع المبني للمعلوم

  .أي يهتدون] 186: البقرة[﴾ َوْليُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشدُونَ 

 اِشدُونَ أُولَئَِك ُهُم ﴿: في قوله تعالى" راشدون"جمع مذكر سالم  ووردت بصيغة اسم الفاعل ﴾ الرَّ

.وتعني المهتدون أو المؤمنون الثابتون على دينهم] 7:الحجرات[
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  يالقرآنالحقل الداللي لمفهوم الرشد في المعجم   .2.3

ي ببنيته الداللية الخاصة، كما أن وجود وحضور الكلمة في آياته على امتدادها في القرآنيتميز المعجم 

معاني الكلمات الموجودة في المعجم الجاهلي  عن مه السكوني، تختلفالكريم، يُكسبها بُنية من خالل نظا القرآن

أو معجم اللغة السامية، فرؤيته كنظام كلي تعطيه تصورا يعكس انطباعه الذي يصيغه من خالل الحقل الداللي 

ون كل بحيث تك القرآنذلك أن هذه الكلمات أو المفاهيم ال توجد هكذا ببساطة في " 1"وبشبكته المعرفية الدقيقة

منها معزولة عن األخرى، بل يتواقف بعضها على بعض بإحكام، وتستمد معانيها العيانية من نظام العالقات 

  .2"المحكم بينها على وجه الدقة

الكريم سنتحدث عن الرشد في سياق الكلمات المفتاحية،  القرآنولمعرفة الحقل الداللي لكلمة الرشد في 

  .الكريم القرآند الواردة في والكلمات القريبة والمضادة للرش

  :المفتاحية الكلماتالرشد في سياق  .2.3.1

الكريم البنية  القرآنتشكل الكلمات المفتاحية التي تعتبر المحور الرئيسي للموضوعات األساسية في  

قد األساسية لشكل المعجم بصورته العامة، وهذه الكلمات أساسا قد تكون متداخلة فيما بينها في معناها األساسي، و

  .3"يكون سبب هذا التداخل ما يرافقها من كلمات مفتاحية أخرى أثناء السياق في استعراضها من خالل المعجم

ي العديد من الكلمات القرآنمصدر من َرَشدَ إذا عرف الصواب، وقد استخدم المعجم " الُرشد"نالحظ أن 

يِن قَدْ ﴿: إليمان في قوله تعالىالدين أو ا: المفتاحية التي تدل على الرشد، منها على سبيل المثال َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْ  َّ ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِا ُ َسِميٌع َعِليمٌ تَبَيََّن الرُّ َّ  ﴾قَى َال اْنِفَصاَم لََها َو

د داللة على الدين، وكذلك على األيمان، وهناك آيات أخرى بها نفس الداللة كقوله ، فجعل الرش]256: البقرة[

َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة َال يُْؤِمنُوا بَِها َوإِْن ﴿: وقوله ،]186: البقرة[﴾ فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤِمنُوا ِبي لَعَلَُّهْم يَْرُشدُونَ ﴿: تعالى

ْشِد َال  ْشِد ﴿، وقوله ]146: األعراف[ ﴾ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال يََرْوا َسبِيَل الرُّ يَْهِدي إِلَى الرُّ

  .وغيرها] 2:الجن[ ﴾فَآَمنَّا بِِه َولَْن نُْشِرَك بَِربِّنَا أََحدًا

﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا فَاْدَفعُوا الى وذلك في قوله تع" العقل"ومن الكلمات المفتاحية الدالة على الرشد 

  . ]51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ ِمْن قَْبُل َوُكنَّا بِِه َعاِلِميْن﴾ : أي عقال ومن ذلك] 6:النساء[إَِلْيِهْم أَْمَوالَُهْم ﴾

كلمة مفتاحية في  قوله تعالى  القرآنخدمها من أبرز الكلمات التي يدل عليها الرشد واست" الهداية"وتعد 

ْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَْن نُْشِرَك بَِربِّنَا أََحدًا﴿:  ﴿قَاَل فِْرَعْوُن َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم وقوله ] 2:الجن[ ﴾يَْهِدي إِلَى الرُّ

َشاِد﴾ َشادِ َوقَاَل الَّ ﴿: ، وقوله]29:غافر[إِالَّ َسبِيَل الرَّ ﴿َوقُْل وقوله  ،]38:غافر[﴾ ِذي آَمَن يَا قَْوِم اتَّبِعُوِن أَْهِدُكْم َسِبيَل الرَّ

                                                             
 .67- 66ص عالم داللة القرآن الكريم، الرواشدة،زياد  1
  م2007، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: هالل دمحم الجهاد، بيروت: ترجمةهللا واإلنسان في القرآن،  إيزواتسو، توشيهيكو 2

 .34- 33ص
 .41- 40ص علم داللة القرآن،زياد الرواشدة،  3
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  . ]24:الكهف[َعَسى أَْن يَْهِديَِن َربِّي ِألَْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشدًا﴾ 

َِّبعَُك َعلَى ﴿قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل وذلك في قوله تعالى " العلم"ومن الكلمات المفتاحية التي تدل على الرشد  أَت

ا ُعلِّْمَت ُرْشدًا﴾  َمِن ِممَّ   .]66:الكهف[أَْن تَُعلِّ

  "الرشد"الحقل الداللي للكلمات القريبة من مفهوم  .2.3.2

: ة المرادفة له، من ذلكأبيمن خالل ما سبق نجد أن اآليات في مجملها عن الرشد والمعاني اإليج

هللا، النفع، المروءة، العقل، الحق، وغيرها ويمثل الشكل اإليمان، والهداية، والخير، والصالح، الصواب، رضى 

  :ة لمفهوم الرشد في معناه السياقيأبيالمحاور اإليج

 

  4الشكل 

من النظر في الحقل الداللي لمفهوم الرشد نجد أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالمفاهيم حوله، وهذه الكلمات 

داللية يمثل الرشد أحد كلماتها المفتاحية، ولهذا توجد العديد من الشبكات المفاهيمية  المفتاحية حوله لها حقول

، ونشير هنا باختصار إلى أقرب ي الكليالقرآنالمرتبطة ببعضها ترابطا دقيقا معقدا، يشكل بمجموعه المعجم 

ففي سورة الفاتحة في قوله ، الكريم الرشاد القرآنن معانيها في الكلمات المحيطة بالرشد وهي الهدى، والتي م

َراَط اْلُمْستَِقيمَ ﴿تعالى  ] 10: طه[ ﴾أَْو أَِجدُ َعلَى النَّاِر ُهدًى﴿: يعني أرشدنا، وفي سورة طه ]6: الفاتحة[ ﴾اْهِدنَا الّصِ

: ي قولهيرشدني، وفأي ] 22: القصص[ ﴾َعَسى َربِّي أَْن يَْهِدَينِي َسَواَء السَِّبيلِ ﴿يعني من يرشدني الطريق، وقوله 

َراطِ ﴿  ]7: الرعد[ ﴾ُمْنِذٌر َوِلُكّلِ قَْوٍم َهادٍ إِنََّما أَْنَت ﴿: الهادي وهو المرشد، قال" 1]22: ص[ ﴾َواْهِدنَا إِلَى َسَواِء الّصِ

مرشد يريد أنك هاد ومرشد لكل أحد، وفيه وجه آخر وهو أنك مرشد ولكل قوم مرشد، ويجوز أن يكون بيانا : أي

                                                             
م 2011هـ، 1432، 2الرشد، طمكتبة : حاتم صالح الضامن، الرياض: تحالوجوه والنظائر في القرآن الكريم، مقاتل بن سليمان،  1

 22ص
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  ، 1"لترشد: أي ]52:الشورى[ ﴾ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ  لَتَْهِدي إِلَى﴿: ألول، ومثلهالِقسم افيكون من 

  الكريم القرآنالكلمات المضادة لمفهوم الرشد في  .2.3.3

مع " الغي"ي نجد أن الكلمة الرئيسية المضادة لكلمة الرشد هي القرآنمن خالل النظر في سياق الخطاب 

الشرك، الظلم، الكفر، الطيش، الجهل، : ضادة لمفهوم الرشد مثلمجموعة من الكلمات األخرى ذات الداللة الم

  :ي كما في الشكلالقرآنالخطأ الضالل، الشر، الضر، الفسوق، العصيان، وغيرها من الكلمات الواردة في المعجم 

 

  5الشكل 

  

الرشد، وأول أية نزلت من آيات  ، وهي نقيض)الغي: (نالحظ أن الكلمة الرئيسية المضادة لكلمة الرشد

الرشد تضمنت هذه المقابلة، فجعلت لإلنسان طريقين يختار أحدهما، إما سبيل الرشد وإما سبيل الغي، فهما 

  :مساران متضادان يتجه كل منهما بعكس اآلخر كما في الشكل

 

  6الشكل 

  

                                                             
 .498، صم 2007 - هـ  1428 ،1مكتبة الثقافة الدينية، ط: ، القاهرةدمحم عثمان: تح ،الوجوه والنظائرأبو الهالل العسكري،  1
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ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسِبيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾  ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيلَ : ولذلك يقول هللا الرُّ

، وجعل الرشد للداللة على اإليمان، والغي للداللة على الكفر، وهما متضادان ال يجتمعان، كما ]146:األعراف[

يِن قَدْ تَبَيََّن الرُّ : في قوله تعالى ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ ﴿َال إِْكَراهَ فِي الدِّ َّ ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِا

ُ َسِميٌع َعِليٌم﴾  َّ   ].256: البقرة[اْلُوثْقَى َال اْنِفَصاَم لََها َو

  :يالقرآنفي المعجم ) الغي(الشبكة المفاهيمية لكلمة  .2.3.4

الكريم بصيغ مختلفة، وألفاظ متعددة،  فجاءت  القرآن، وقد وردت في )غ و ي(مشتقة من المادة ) الغي(

﴿قَدْ : وقوله تعالى] 146:األعراف[﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في قوله تعالى) الغي: (بصيغة المصدر

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾  أي ] 94:الشعراء[﴿فَُكْبِكبُوا فِيَها ُهْم َواْلغَاُوون﴾ : لىأي الكفر، وقوله تعا] 256:البقرة[تَبَيََّن الرُّ

وكذلك في قوله تعالى ﴿فََخلََف ِمْن ] 202:األعراف[الكافرون، وقوله ﴿َوإِْخَوانُُهْم يَُمدُّونَُهْم فِي اْلغَّيِ ثُمَّ َال يُْقِصُروَن﴾ 

َالةَ َواتَّبَعُوا الشََّهَواتِ  يذهب أكثر المفسرين إلى أن الغي ]59:مريم[فََسْوَف يَْلقَْوَن َغيا﴾  بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا الصَّ

ُ يُِريدُ أَْن : المذكور في اآلية هو العذاب أو واد في جهنم، ومما يقوي هذا المعنى قول نوح لقومه َّ ﴿إِْن َكاَن 

د أن يعذبكم فهو قادر على ذلك، ألنه ربكم وسوف أي إن كان يري] 34:هود[يُْغِويَُكْم هَُو َربُُّكْم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن﴾ 

وجائز أن يكون سمى جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا ): "م944/ هـ333(ترجعون إليه، وقال الماتريدي 

، ]40:ىالشور[﴿َوَجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها﴾ : غيًا، ويجوز تسمية الجزاء باسم سببه، كقوله: بالغواية باسم أعمالهم

  .1"ونحوه

] 121:طه[﴿َوَعَصى آدَُم َربَّهُ فَغََوى﴾ : قال تعالى" الضالل"الكريم  القرآنومن المعاني الواردة للغي في 

فليس ضالال وعصيانا فعليا حتى يوجب العقاب وينافي مقام العصمة والنبوة، بل هو عصيان وخالف "أي ضل، 

في قوله " َغِويّ "ووردت المادة بصيغة المبالغة  ،2"ر العصيان أوالفي مقام إرشاد هللا إلى الصالح، وعلى هذا ذك

أي كثير الغواية، والغواية هي الدعوة إلى الضالل ] 18:القصص[﴿قَاَل لَهُ ُموَسى إِنََّك لَغَِويٌّ ُمبِيٌن﴾ : تعالى

أْنَا ﴿قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهُم اْلقَْوُل َربَّنَ: والداللة على الفساد، قال تعالى ا َهُؤَالِء الَِّذيَن أَْغَوْينَا أَْغَوْينَاُهْم َكَما َغَوْينَا تَبَرَّ

السفلة أغويناهم َكما : ربنا هؤالء الذين أضللنا يعني: القادة يقولون] "63:القصص[إَِلْيَك َما َكانُوا إِيَّانَا يَْعبُدُوَن﴾ 

﴿فَأَْغَوْيناُكْم ِإنَّا : سورة الصافات يكررون اللفظ نفسه وفي موضع آخر من ،3"أضللناهم كما كنا ضالين: َغَوْينا أي

وهذا يوضح نسبة إبليس  4"فأضللناكم عن سبيل هللا واإليمان به إنا كنا ضالين"أي ] 32:الصافات[ُكنَّا غاِويَن﴾ 

: وقوله تعالى] 39:الحجر[ْغِوَينَُّهْم أَْجَمِعيَن﴾ ﴿قَاَل َرّبِ بَِما أَْغَوْيتَنِي َألَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِي اْألَْرِض َوَألُ :  الغواية إلى هللا

نسبة اإلغواء إلى هللا بلحاظ تكليف الشيطان ] "16:األعراف[﴿قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي َألَْقعُدَنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيم﴾ 

وأما حقيقة األمر والعلة بسجود في مواجهة آدم، ثم إخراجه وتنزيله عن مرتبته، ولكن هذه أسباب ظاهرية، 

الواقعية هي االستكبار واألنانية في نفسه حيث قال  في جواب أمر هللا تعالى به ﴿قَاَل أَنَا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر 

أمرتني : "، وقيل5"فصفة األنانية في نفسه هي التي دلته إلى الشر والضر] 12:األعراف[َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطيٍن﴾ 

                                                             
، 1،  طبيروت - دار الكتب العلمية : مجدي باسلوم، بيروت. د: تح )تأويالت أهل السنة(تفسير الماتريدي  أبو منصور الماتريدي،  1

 .247، ص7م ج 2005 - هـ  1426
  .351ص 7، جالتحقيق في كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوي،  2
 .615، ص2ت، ج.ط، د.د بحر العلوم،أبو الليث نصر بن دمحم السمرقندي ،  3
 .31ص 21ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  4
 .352ص 7، جالتحقيق في كلمات القرآن الكريمحسن مصطفوي،  5
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لسجود فحملني األَنَف على معصيتك، والمعنى فبسبب وقوعي في الغي، ألجتهدن في إغوائهم حتى يفسدوا با

﴿َوَال يَْنفَعُُكْم نُْصِحي إِْن أََرْدُت أَْن أَْنَصَح لَُكْم إِْن : ، ولهذا قال نوح عليه السالم لقومه1"بسببي كما فسدت بسببهم

ُ يُِريدُ أَْن يُْغِويَُكمْ  َّ في ) م1935/هـ1354(قال الشيخ دمحم رشيد رضا ] 34:هود[هَُو َربُّكُْم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن﴾  َكاَن 

وقد مضت سنته تعالى بما عرف بالتجارب أن نفع النصح له شرطان أو طرفان، هما الفاعل : "تفسير هذه اآلية

غي والفساد، بمقارفة أسبابه من الغرور للنصح والقابل له، وإنما يقبله المستعد للرشاد، ويرفضه من غلب عليه ال

بالغنى والجاه والكبر، وهو غمط الحق واحتقار المتكبر لمن يزدري من الناس، وتعصبه لمن كان عليه اآلباء 

اقتضاء سنته فيهم : واألجداد واتباع الهوى وحب الشهوات المانعة من طاعة هللا، فمعنى إرادة هللا تعالى إلغوائهم

فمن تمكنت  2"غاوين، ال خلقه للغواية فيهم جزافا أُنُفا أي ابتداء بغير عمل وال كسب منهم ألسبابهأن يكونوا من ال

﴿َواتُْل : فيه أسباب الضالل ال تنفعه المواعظ وال النصائح، وكان كالذي آتاه هللا العلم لكنه لم ينتفع به، قال تعالى

  .3"أي من الضالين] " 175:األعراف[َسلََخ ِمْنَها فَأَتْبَعَهُ الشَّْيَطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِوين﴾ َعَلْيِهْم نَبَأَ الَِّذي آتَْينَاهُ آيَاتِنَا فَانْ 

ُ يُِريدُ : والغي يعني عدم قبول النصح، قال تعالى َّ ﴿َوَال يَْنفَعُُكْم نُْصِحي إِْن أََرْدُت أَْن أَْنَصَح لَُكْم إِْن َكاَن 

، لما رفض قوم نوح عليه السالم نصيحته فإنهم بذلك سلكوا سبيل ]34:هود[ُكْم َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن﴾ أَْن يُْغِويَُكْم ُهَو َربُّ 

َشادِ ﴿: الغواية، وإذا قبلوا النصح فقد سلكوا سبيل الرشاد ﴾ َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم اتَّبِعُوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ

ا بما فيها، تهتدون إلى سبيل الرشاد، وقال تعالى ﴿فَتََولَّى َعْنُهْم َوقَاَل يَا ، أي اسمعوا نصيحتي واعملو]38:غافر[

، فمهمة األنبياء هي إبالغ ]79:األعراف[قَْوِم لَقَدْ أَْبلَْغتُُكْم ِرَسالَةَ َربِّي َونََصْحُت َلُكْم َولَِكْن َال تُِحبُّوَن النَّاِصِحيَن﴾ 

الحق، ﴿فَتََولَّى َعْنُهْم َوقَاَل يَا قَْوِم لَقَدْ أَْبَلْغتُُكْم ِرَساَالِت َربِّي َونََصْحُت لَُكْم دين هللا ونصيحة قومهم وإرشادهم إلى 

، فعدم قبول الرسالة، ورفض النصيحة كفر يستحق صاحبه العذاب، ]93:األعراف[فََكْيَف آَسى َعلَى قَْوٍم َكافِِريَن﴾ 

﴿قَالُوا يَا : سياق قصة شعيب عليه السالم الذي قال له قومهوال أسى عليه وال حزن، وهذا من النص وارد في 

ِشيد﴾ ُشعَْيُب أََصَالتَُك تَأُْمُرَك أَْن َنتُْرَك َما يَْعبُدُ آبَاُؤنَا أَْو أَْن نَْفعََل فِي أَْمَواِلنَا َما نََشاُء ِإنََّك  ، ]87:هود[َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  .جعل قومه يعترفون له بالحلم والرشدفاألعمال الصالحة والتصرف الحكيم، 

﴿َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى﴾ : وكما أثبت هللا صفة الرشد ألنبيائه، نفى عن سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص صفة الغي فقال

ورشاد،  4"ما جار دمحم عن الحق وال مال عنه، بل هو على استقامة وسداد: "وهي جواب قسم، أي ،]2:النجم[

فى هللا عن نبيه الضالل والغي، وكالهما بالمعنى نفسه إال أن الضالل يدل على انحراف عن الحق دون تبينه، فن

بينما الغي فيه معنى االنجذاب والتعمد إلى الفساد وهذا سر الجمع بينهما في هذه اآلية، فرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم يضل ولم 

  .جهال، عمدا أو 5ينحرف بهوى أو بغير هوى

الجهل وهو ضد العلم، والعلم أحد الكلمات القريبة من الرشد، والتي ": الغي"ومن المعاني القريبة من 

ا ُعلِّْمَت ُرْشدًا﴾ : وردت الرشد يدل عليها كما في قوله تعالى َمِن ِممَّ َِّبعَُك َعلَى أَْن تَُعلِّ ﴿قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَت

  . ]66:الكهف[
                                                             

  .20،ص5هـ ،ج 1420: دار الفكر، طبعة عام: صدقي دمحم جميل، بيروت: تح البحر المحيط في التفسيرأبو حيان األندلسي،  1
 .60، ص12م، ج 1990ط، .الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: مصر) تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم دمحم رشيد رضا،  2
 .3008، ص6ط، ج.د، ت.دار الفكر العربي د: مصر تفاسير،، زهرة ال دمحم بن أحمد أبو زهرة 3
: تحالهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، أبو دمحم مكي ابن أبي طالب القيسي ،  4

مجموعة : الشاهد البوشيخي، الشارقة: د. جامعة الشارقة، بإشراف أ -مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
 .7141، ص11م، ج 2008 - هـ  1429، 1جامعة الشارقة، ط - كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  - بحوث الكتاب والسنة 

 .1548، ص2010، 1مكتبة اآلداب، ط: القاهرة المعجم االشتقاقي الموصل أللفاظ القرآن الكريم،بتصرف، دمحم حسن حسن جبل ،  5
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 ،]224:الشعراء[ ﴾َوالشُّعََراُء َيتَّبِعُُهُم اْلغَاُوونَ ﴿: جهل، والسفه، والطيش، قال تعالىعلى ال" الغي"ويدل 

تهاجى رجالن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم : وقال الضّحاك 1ذهب بعض المفسرين إلى أنهم السفهاء

، 2ه وهم السفهاء، فنزلت هذه اآليةأحدهما من األنصار واآلخر من قوم آخرين، ومع كل واحد منهم غواة من قوم

 ﴾فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا فَاْدَفعُوا ِإَلْيِهْم أَْمَوالَُهمْ ﴿: ، قال تعالى)العقل(ويقابل هذا المفهوم من المعاني القريبة للرشد 

  .أي كماال في العقل وحسنا في التصرف، وقدرة على حفظ المال وحسن إدارته] 6:النساء[

نجد أن أكثر الكلمات صلة بالغي هي الضالل وهي ضد الهدى، والهدى هي أقرب الكلمات  مما سبق

كما أن الكلمات القريبة من كلمة الرشد، تضاد الكلمات ، الكريم القرآنداللة على الرشد وأكثرها ورودا في 

  :القريبة من كلمة الغي كما في الشكل

 

  7الشكل 

  حثخالصة المب .2.3.5

ة وارتبط بها ودل عليها، وكانت أول داللة للرشد هي داللته أبيتضمن الرشد مجموعة من المفاهيم اإليج

  ..على الدين، ودل كذلك على الهداية والحق والنفع، وغيرها

ي، والتدقيق في المفاهيم المضادة نجد أنها القرآنوبالنظر في الشبكة المفاهيمة الكاملة للرشد في المعجم 

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن : ة، فالرشد يقابل الغي، قال تعالىأبيابل تام مع المفاهيم اإليجفي تق ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

ِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيالً﴾  ، فهنا مقابلة بين الرشد والغي كمفهوم رئيسي، واإليمان في ]146:األعراف[يََرْوا َسبِيَل اْلغَّي

ِ فَقَِد : ، قال تعالىمقابل الكفر َّ ْشدُ ِمَن اْلَغّيِ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِا يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ اْستَْمَسَك ﴿َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

ُ َسِميٌع َعِليٌم﴾  َّ ْشِد : تعالى ، والتوحيد والشرك قال]256:البقرة[بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَى َال اْنِفَصاَم لََها َو ﴿يَْهِدي إِلَى الرُّ

، فجعل الرشد داللة على اإليمان الذي هو ضد الشرك، كما هو واضح ]2:الجن[فَآَمنَّا بِِه َولَْن نُْشِرَك بَِربِّنَا أََحدًا﴾ 

بَِمْن فِي اْألَْرِض ﴿َوأَنَّا َال نَْدِري أََشرٌّ أُِريدَ : في اآلية، وكذلك داللة الرشد على الخير وعكسه الشر، في قوله تعالى

﴿قُْل إِنِّي َال أَْمِلُك : ، وكذلك داللة الرشد على النفع، وعكسه الضر، قال تعالى]10:الجن[أَْم أََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشدًا﴾ 

اركة نجد أن المفاهيم المش" الغي"وغيرها، وبالنظر في المفاهيم الخاصة بكلمة ] 21:الجن[لَُكْم َضرا َوَال َرَشدًا﴾ 

                                                             
 .416ص 19ج جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري،  1
دار إحياء التراث العربي، : اإلمام أبي دمحم بن عاشور، بيروت: ، تحالكشف والبيان عن تفسير القرآنأبو إسحاق أحمد بن دمحم الثعلبي،  2

 .185ص 7م، ج2002هـ 1422، 1ط
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ضالل ودعوة إلى الشر، : هداية ودعوة إلى الخير، والغي: لها في الداللة هي المفاهيم المضادة للرشد، فالرشد

﴿َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم اتَّبِعُوِن : ، والهداية عمل األنبياء والصالحين]32:الصافات[﴿فَأَْغَوْيناُكْم ِإنَّا ُكنَّا غاِويَن﴾ 

َشاِد﴾ أَْهِدُكْم َسبِي ﴿قَاَل َرّبِ بَِما أَْغَوْيتَنِي َألَُزيِّنَنَّ لَُهْم فِي اْألَْرِض : ، والغواية من عمل الشيطان ]38:غافر[َل الرَّ

اِشدُوَن﴾ ]39:الحجر[َوَألُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن﴾  ، والغي صفة ]7:الحجرات[، والرشد صفة للمؤمنين، أُولَِئَك ُهُم الرَّ

  ].94:الشعراء[﴿فَُكْبِكبُوا ِفيَها ُهْم َواْلغَاُوون﴾ : ، وقال تعالى]91:الشعراء[َزِت اْلَجِحيُم ِلْلغَاِويَن﴾ ﴿َوبُرِّ : للكافرين
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  وم الرشد في داللته التعاقبيةمفه

  :تمهيد

الكريم محور الدين وأساسه، وهو أفصح ما سمع العرب، وأبلغ ما عرفوا من الكالم، ولذلك كان  القرآن

  .يالقرآنمن الطبيعي أن تتأثر األنظمة اللغوية األخرى بالمعجم 

أفكارها شكال من خطاب  إن األنظمة المعرفية التي جاءت في الفترات الالحقة لعصر التنزيل أكسبت"

ومن الناحية الداللية، فإنه باإلمكان وصف هذه األنظمة على نحو واف بالقول إن الكثير من " 1"الوحي اإللهي

ي، وحتى في حالة الكلمات التي ليس القرآنالكلمات المفتاحية في هذه األنظمة إن لم يكن كلها استمدت من المعجم 

ي أو ذاك، القرآنذل جهد واع لربطها بطريقة أو بأخرى بهذا التعبير بي فقد تم رآنالقباإلمكان تعقبها إلى المصدر 

ي لتوفير مكوناته القرآنكانت عظيمة جدا إلى درجة أن كل نظام كان عليه أن يستعين بالمعجم  القرآنإن سلطة 

في هذا الفصل عن  ، وسيكون الحديث2"المادية، إن لم يكن ذلك بصورة مباشرة فعلى األقل بصورة غير مباشرة

ي وهذا الفصل مقسم القرآنمفهوم الرشد في داللته التعاقبية في المعاجم بعد قرآنية،  لمعرفة تأثر المفهوم بالمعجم 

  :إلى مباحث

  .مفهوم الرشد في السنة النبوية: المبحث األول

  .رؤية المفسرين لمفهوم الرشد: المبحث الثاني

. سفة والمعاصرينالرشد في قطاع الفال: المبحث الثالث

                                                             
  .143مرجع سابق، ص علم داللة القرآن  ،زياد الرواشدة 1
 .85- 84مرجع سابق، ص هللا واإلنسان في القرآنتوشيهيكو ايزوتسو،  2
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  مفهوم الرشد في السنة النبوية .3.1

، يتطابق بعضها في الصيغة 1ورد مفهوم الرشد في السنة النبوية في عشرات المواضع وبصيغ متعددة

الصيغة أو المعنى أو في كليهما، ضيف البعض اآلخر شيئا جديدا في الكريم، وي القرآنوالمعنى مع ما ورد في 

الكريم، وسنذكر الصيغ  واالشتقاقات  القرآنجديدة للحقل الداللي لمفهوم الرشد في  وهذه النصوص تضيف معان

  :الواردة في السنة النبوية

  ):َرَشدَ (صيغة الفعل الماضي  .3.1.1

 القرآنوهي من أكثر الصيغ ورودا في  - وردت هذه الصيغة في مواضع متعددة في األحاديث النبوية

  :نذكر بعض هذه األحاديثوقد وردت في سياقات مختلفة، وس - الكريم

جاءت بمعنى الهداية، أو الطريق الصحيح، عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا 

إن الحمد  نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ با من شرور أنفسنا «: عليه وسلم خطب يوما، فقال

من يضل فال هادي له، وأشهد أن ال إله هللا، وأشهد أن دمحما عبده ومن سيئآت أعمالنا من يهده هللا فال مضل له، و

وعن عدي بن  2 »ورسوله، من يطع هللا ورسوله فقد رشد ومن يعص هللا ورسوله فقد غوى حتى يفئ إلى أمر هللا

غوى، فقال رسول  من يطع هللا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد: حاتم، أن رجال خطب عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال

  .3»ومن يعص هللا ورسوله: بئس الخطيب أنت، قل«: هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ذر رضي هللا عنه حين جاء  بيووردت بمعنى سداد الرأي وحسن االختيار، قال علي رضي هللا عنه أل

ي، ادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أما إنك قد َرَشْدت، هذا وجهي إليه فاتبعن: "إلى مكة يبحث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

أخافه عليك، قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت، فمضى ومضيت معه، حتى دخل ودخلت معه على 

  .4»النبي ملسو هيلع هللا ىلص

  :وقال عبد هللا ابن رواحة رضي هللا عنه عند خروجه إلى غزوة مؤتة

  تقذف الزبداوضربة ذات فرغ     لكنني أسأل الرحمن مغفرة"

  بحربة تنفذ األحشاء والكبدا    أو طعنة بيدي حران مجهزة

                                                             
  .261، ص2، ج1943مطبعة بريل، : دمحم فؤاد عبد الباقي، ليدن: ترجمةالمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي، فنسنك، :انظر 1
م ، باب في 1951 - هـ  1370ط، .تب العلمية، ددار الك: بيروت دمحم عابد السندي،: ترتيبمسند الشافعي، دمحم بن إدريس الشافعي،  2

  ).427(، رقم الحديث 146، ص1صالة الجمعة،  ج
دار إحياء : دمحم فؤاد عبد الباقي، بيروت: ، تحالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصمسلم بن الحجاج،  3

  ).870(، رقم الحديث 594، ص2الصالة والخطبة، جت، باب تخفيف .ط، د.التراث العربي، د
دار طوق : دمحم زهير بن ناصر الناصر، بيروت: تح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامهالبخاري،  4

 .184، ص4ـ، باب قصة زمزم، جه1،1422، ط)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي(النجاة 
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  .1"أرشده هللا من غاز وقد رشدا  حتى يقال إذا مروا على جدثي

  :)يَْرُشد(لمضارع المبني للمعلوم صيغة الفعل ا .3.1.2

: اسقال الن: قتادة رضي هللا عنه أبيورد الفعل يرشد للداللة على السداد في الرأي فقد جاء في حديث 

  .أي يعصموا دماءهم .2يرشدوا ؛وعمر بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

   ):َراِشد(صيغة اسم الفاعل  .3.1.3

إن  «: قال - ملسو هيلع هللا ىلص  - هريرة، أن رسول هللا  أبياسم من أسماء هللا تعالى كما ورد في حديث " الراشد"و

  3»..، الراشد،...هللا، الواحد،: ئة إال واحدا؛ إنه وتر يحب الوتر، من حفظها دخل الجنةتسعة وتسعين اسما، م

انصرف يا أبا القاسم، : وورد الراشد بمعنى الحكيم في تصرفه، فقد قالت قريش لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، يوما

فإن هللا «: ، في قصة رجلين من بني إسرائيلوفي حديث آخر قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 4انصرف راشدا، فوهللا ما كنت جهوال

وهي صفة حميدة يستحق صاحبها الثناء  5»قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بألفك راشدا

أما بعد، فإن التفهم : والمدح، ولذلك رد معاوية على عمر بن العاص رضي هللا عنهما، حين عاتبه في التأني بقوله

دة ورشد، وإن الراشد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن األناة، وإن المتثبت مصيب أو في الخبر زيا

كاد أن يكون مصيبا، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا، وإنه من ال ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن ال 

وصبره شهوته، وال يبلغ ذلك إال تنفعه التجارب ال يدرك المعالي وال يبلغ مبلغ الرأي، حتى يغلب علمه جهله، 

  .6بقوة الحلم

ووصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص الخلفاء بأنهم راشدين، وهذا الوصف أعطى بعدا آخر ومعنى جديدا للرشد في المجال 

عمر بن وقد قال  ،7»فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين«: السياسي واإلداري، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وهللا يعلم إنه » ال نورث ما تركنا صدقة«: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بكر رحمه هللا، قال أبوفقال : "الخطاب رضي هللا عنه

  .8"بكر أبولصادق بار، راشد تابع للحق، فوليها 

                                                             
مصطفى السقا وآخرون، : تحالسيرة النبوية البن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو دمحم، جمال الدين  1

 .374، ص2م ج1955هـ 1375، 2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البأبي الحلبي وأوالده بمصر، ط: نشريات
، رقم 472بق،  كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ص، مرجع ساصحيح مسلممسلم  2

  ).681(الحديث 
د كامل قره بللي  - عادل مرشد  - شعيب األرنؤوط : تح سنن ابن ماجهأبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني،  3 َعبد اللّطيف حرز هللا،  - محمَّ

 ).3860(، رقم الحديث 30- 29، ص5م، باب أسماء هللا عز وجل ج2009 - هـ 1430، 1لمية، طدار الرسالة العا: بيروت
م، 1988 - هـ 1،1408مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: شعيب األرنؤوط، بيروت: ، تحاإلحسان في تقريب صحيح ابن حبانابن حبان،  4

 ).6567(رقم الحديث ، 526، ص14باب ذكر بعض اذى المشركين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ج
 -هـ 1421، 1مؤسسة الرسالة، ط: حسن عبد المنعم شلبي، بيروت: تح السنن الكبرىأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،  5

  ).5800(، رقم الحديث 354، ص5م، باب ما وجد من اللقطة في البحر، ج2001
دار : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، السعودية: تحل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهأبو القاسم هبة هللا بن الحسن الطبري ،  6

 ).2789: (، رقم1533، ص8م، باب سياق ما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ج2003/ هـ 1423، 8طيبة، ط
، 1ر المغني للنشر والتوزيع، طدا: حسين سليم أسد الداراني، السعودية: تح سنن الدارميأبو دمحم عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي،  7

 ).96(، رقم الحديث 228، ص1م، باب اتباع السنة، ج2000 - هـ 1412
ت، باب في صفايا رسول هللا .ط، د.المكتبة العصرية، د: دمحم محيي الدين عبد الحميد، بيروت: تح سنن أبي داودأبو داود السجستاني،  8

  )2963(رقم الحديث  139ص 3ملسو هيلع هللا ىلص، ج
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كان يوم أحد انكفأ المشركون،  لما: "ودعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأن يجعله هللا من الراشدين، وعلم أمته هذا الدعاء

اللهم حبب إلينا اإليمان :.. استووا واثبتوا حتى أثني على ربي فاستووا خلفه صفوفا فقال«: فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  .1»وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين

الفأل الحسن كما في حديث عن أنس بن مالك، أن النبي صلى هللا لإلشارة إلى " راشد"واستخدمت كلمة 

   .2يا راشد، يا نجيح: عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع

  :)أرشد(صيغة اسم التفضيل  .3.1.4

من قال علي ما لم أقل «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: بمعنى أصح وأصوب، ففي الحديث" أرشد"وردت كلمة 

مقعده من النار، ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر وهو يرى أن غيره  فليتبوأ

عمار ما عرض عليه أمران إال اختار األرشد «: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعن عائشة، قالت ،3»أرشد منه فقد خانه

  .4»منهما

العاص، وامرأة، من قيس أنهما سمعا النبي صلى هللا  أبيلرشد، فعن عثمان بن ودعا النبي ملسو هيلع هللا ىلص لنفسه با

اللهم «: سمعته يقول: ، وقال اآلخر»اللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وعمدي«: سمعته يقول: عليه وسلم، قال أحدهما

: ، أنه قالعن عمران بن حصين: ، وأمر غيره بالدعاء بالرشد5»أستهديك ألرشد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي

اللهم إني أعوذ بك من شر : تقول«: يا دمحم ما تأمرني أن أقول؟، قال: جاء حصين إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يسلم، فقال

إني كنت : ثم إن حصينا أسلم بعد، ثم أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: ، قال»نفسي، وأسألك أن تعزم لي على أرشد أمري

اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت : قل«: ما تأمرني؟، قال: ة األولى، وإني اآلن أقولسألتك المر

ما صنعت؟ اللهم إن : فقال"ودعا به حمزة رضي هللا عنه قبل إسالمه،  ،6»وما تعمدت، وما جهلت وما علمت

بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي وإال فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا، فبات 

ابن أخي، إني وقعت في أمر ال أعرف المخرج منه، وأقامه : الشيطان، حتى أصبح فغدا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال

  .7..."مثلي على ما ال أدري ما هو أَْرَشدُ هو أم غير شديد، فحدثني حديثا فقد استشهيت يا ابن أخي أن تحدثني

سمعت : ها قالأبيهللا ملسو هيلع هللا ىلص رجاال بالرشد العتزالهم الفتن، عن عائشة بنت سعد، عن ووصف رسول 

» إنه ستكون بعدي فتن يصبح الرجل مؤمنا، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا، ويصبح كافرا«: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول

                                                             
: محفوظ الرحمن زين هللا، وآخرون، المدينة المنورة: ، تحمسند البزار المنشور باسم البحر الزخارأبو بكر أحمد بن عمرو البزار،  1

  ).3724(، رقم الحديث 175، ص9، ج)م2009م، وانتهت 1988بدأت (، 1مكتبة العلوم والحكم،ى ط
شركة مكتبة ومطبعة :  شاكر، ودمحم فؤاد عبد الباقي،وإبراهيم عطوة عوض، مصرأحمد دمحم: تحسنن الترمذي، دمحم بن سورة الترمذي،  2

 ).1616(، رقم الحديث 161، ص4م، باب ما جاء في الطيرة، ج1975 - هـ 1395، 2مصطفى البأبي الحلبي، ط
هـ  1414، 1دار ابن الجوزي، ط: ةأبي األشبال الزهيري، السعودي: ، تحجامع بيان العلم وفضله أبو عمر يوسف بن عبد هللا القرطبي، 3

 ).1891(، رقم الحديث 991، ص2م، باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد واالتباع، ج1994 - 
 ).148: (، رقم الحديث104، ص1مرجع سابق، باب فضل عمار بن ياسر، جسنن ابن ماجة،  ،ابن ماجة 4
  مؤسسة الرسالة: عادل مرشد، وآخرون، بيروت -شعيب األرنؤوط : تح بلمسند اإلمام أحمد بن حنابن حنبل،  احمد بن دمحم 5
  ).16269: (، رقم الحديث199، ص26م، حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، ج 2001 -هـ  1421، 1ط
هـ، 1409، 1مكتبة الرشد، ط: كمال يوسف الحوت، الرياض: تح الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارالعبسي،  أبو بكر بن أبي شيبة 6

 ).29352: (، رقم الحديث45، ص6باب ما ذكر فيمن سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ج
 – 1411،  1دار الكتب العلمية، ط: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: ، تحالمستدرك على الصحيحينالنيسأبوري،  أبو عبد هللا الحاكم 7

  ).4878: (، رقم الحديث213، ص3باب ذكر إسالم حمزة بن عبد المطلب ج م،1990
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ذين الحرمين في قلة، يقيم الصالة لمواقيتها، ويحج رجل بين ه«: أنت وأمي، فأي الرجال أرشد؟ قال أبيب: فقلت

   .1»ويعتمر، فال يزال كذلك حتى تأتيه يد خاطئة، أو منية قاضية

  ):أَْرِشد(صيغة فعل األمر  .3.1.5

أنزل : "ليدل على األمر بالتعليم ففي الحديث، عن عائشة رضي هللا عنها، قالت" أرشد"وجاء الفعل 

يا رسول هللا أرشدني، : كتوم األعمى أتى إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجعل يقولفي ابن أم م] 1: عبس[﴿عبس وتولى﴾ 

أترون بما : "وعند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من عظماء المشركين، فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعرض عنه ويقبل على اآلخرين فيقول

: الدرداء رضي هللا عنه، قال أبيوعن  ،2]1: عبس[لى﴾ ال، ففي هذا أنزلت ﴿عبس وتو: فيقولون" أقول بأسا؟

فبال  أبيجاء أعر: البختري قال أبي، وعن 3»أرشدوا أخاكم«: سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجال قرأ فلحن فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

إنكم بعثتم هداة ولم «: الماء ثم قال النبي ملسو هيلع هللا ىلصفأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص فصب على مكان البول  ،فأخذوه فسبوه ،في المسجد

اللهم اغفر لي : ثم جاء من الغد فقال: قال» تبعثوا مضلين كونوا معلمين وال تكونوا معاندين أرشدوا الرجل

ة ولم تبعثوا مضلين كونوا إنكم بعثتم هدا«: ففعلوا به مثل ذلك فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ولمحمد وال تغفر ألحد غيرنا، قال

  .4»معلمين وال تكونوا معاندين أرشدوا الرجل

بمعنى داللة الطريق فقد قال عبد الرحمن بن عوف ألخيه سعد بن الربيع " أرشد"ويأتي الفعل 

: وعن مالك بن التيهان، قال ،5"ي أهلك، ومالك، أرشدني إلى السوقبارك هللا لك ف: "األنصاري رضي هللا عنهما

يا رسول هللا إنا أهل سافلة، أهل عالية، نجلس هذه المجالس فيها : عت منا جماعة عند النبي عليه السالم، فقلنااجتم

غضوا أبصاركم، وردوا السالم، وأرشدوا «: وما حقها؟ قال: قلنا» أعطوا المجالس حقها«: فما تأمرنا؟ قال

   .6»األعمى، ومروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر

دعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لألئمة بذلك فعن قد و ،للدعاء، بمعنى الصالح الهداية "دأرشِ "الفعل وذكرت صيغة 

  .7»اإلمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد األئمة، واغفر للمؤذنين«: هريرة، يبلغ به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال أبي

  ):إرشاد(صيغة المصدر  .3.1.6

على كل مسلم في كل يوم صدقة، قالوا يا «: عنه، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال هريرة رضي هللا أبيوعن 

  .1»إماطتك األذى عن الطريق صدقة، وإرشادك الرجل المسلم الطريق صدقة«: رسول هللا ومن يطيق ذلك؟ قال

                                                             
دار الحرمين : عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة، طارق بن عوض هللا بن دمحم : تحالمعجم األوسط، سليمان بن أحمد الطبراني،  1

  ).2283(، رقم الحديث 380-379، ص2ت، باب من اسمه أحمد، ج.ط، د.د
، 8م، مسند عائشة، ج1984 – 1404، 1دار المأمون للتراث، ط: أسد، دمشق حسين سليم: تح مسند أبي يعلى،أبو يعلى الموصلي،  2

  ).4848: (، رقم الحديث261ص
 ).3643: (، رقم الحديث477، ص2مرجع سابق، باب تفسير سورة حم السجدة، ج المستدرك على الصحيحين الحاكم، 3
م، ذكر طوائف من جماهير النساك 1974 -هـ 1394ت، .سعادة، ددار ال: مصرحلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاني،   4

  .، الحديث غير مرقم395، ص10ج) أبو جعفر الفريأبي(والعباد 
م، باب 1494هـ،  1415،  1مؤسسة الرسالة، ط: شعيب األرنؤوط، بيروت: تحشرح مشكل اآلثار، أبو جعفر أحمد بن دمحم الطحاوي،  5

  ).6014: (، رقم الحديث278-277، ص15 ملسو هيلع هللا ىلص، جبيان ما مشكل ما روي عن رسول هللا
، 1دار الوطن، ط: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي، الرياض: تحمسند ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة العبسي،  6

 ).685: (، رقم الحديث200، ص2م، مسند مالك بن التيهان، ج1997
م، باب أحاديث أبي 1996، 1دار السقا، ط: حسن سليم أسد الدَّاَرانّي، دمشق: تح مسند الحميدي، بن الزبير الحميدي، أبو بكر عبد هللا  7

  ).1029(، رقم الحديث 213، ص1هريرة، ج
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  ):ترشد( صيغة الفعل المضارع .3.1.7

ذر رضي هللا عنه لعلي ابن  أبود فقد قال ورد الفعل ترشد بمعنى هداية الطريق والداللة على المقصو

إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني : "طالب رضي هللا عنه حين قدم مكة يبحث عن أخبار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أبي

  .2"فعلت

  :)ُرْشد(صيغة المصدر  .3.1.8

 3»خيرا فقهه في الدين وألهمه ُرْشده إذا أراد هللا بعبد«: وردت ُرْشد بمعنى صواب، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

إني كنت رأيت في الجد رأيا، : "وعن مروان بن الحكم، أن عمر بن الخطاب لما طعن، استشارهم في الجد، فقال

إن نتبع رأيك فإنه ُرْشد، وإن نتبع رأي الشيخ، فلنعم ذو الرأي : "فقال له عثمان" فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه

نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن أمر كان بنا رافقا، وفي أمر رسول : خر أن رافعا أتى عشيرته فقالوفي حديث آ  4"كان

وكيف كانوا : كري األرض، فقلت: وما الحقل؟ قال: فقلت ألسيد. الحقل: وما ذاك؟ قال: فقالوا" هللا ملسو هيلع هللا ىلص بركة وُرْشدٌ 

هـ، 9(وهذا المعنى هو الذي قصده عروة بن مسعود الثقفي  5لحصيدباألربعاء وبالشيء من ا: يكرونها؟ قال

   .6"فإن هذا قد عرض عليكم خصلة ُرْشد فاقبلوها، ودعوني آته: "عند صلح الحديبية حين قال) م360

وسألَت عن : "بمعنى كمال العقل في الحديث كتب ابن عباس إلى نجدة بن عامر) ُرْشد(وجاءت كلمة 

  .7"تُمه؟، وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى يتمهاليتيم متى ينقضي يُ 

بمعنى كمال الهدى وتمام الصالح، وقد وردت كثيرا في دعاء النبي صلى هللا عليه ) ُرْشد(وجاءت كلمة 

بيت خالتي ميمونة بنت بعثني العباس إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأتيته ممسيا، وهو في : وسلم فعن ابن عباس قال

اللهم إني أسألك رحمة من عندك «: الحارث، فقام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصلي من الليل، فلما صلى ركعتي الفجر قال

تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها الغي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع 

وكما في  8»ملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها ُرْشدي، وتعصمني بها من كل سوءبها شاهدي، وتزكي بها ع

                                                                                                                                                                               
 –1412 ،1مكتبة اإليمان، ط: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، المدينة المنورة: تحمسند إسحاق بن راهويه، إسحاق بن راهويه،  1

 ).245: (، رقم الحديث273، ص1م، باب ما يروى عن ابن أبي نعيم وأبي األحوص وغيرهم إلى أبي هريرة، ج1991
 ).3861: (، رقم الحديث47، ص5البخاري مرجع سابق، ج 2
م، باب ذكر 2000 - هـ 1421، 1مكتبة العبيكان، ط: دمحم بن عبد هللا آل عامر، الرياض: تحالقضاء والقدر، أحمد بن الحسين البيهقي ،  3

 )164: (، رقم الحديث182البيان أن أفعال الخلق كلها تقع بمشيئة هللا جل ثناؤه وإرادته، ص
 ).2959: (، رقم الحديث1916، ص4مرجع سابق، باب في قول عمر في الجد، ج سنن الدارمي،الدارمي،  4
ت، باب أسيد .، د2مكتبة ابن تيمية، ط: بن عبد المجيد السلفي، القاهرة حمدي: تحالمعجم الكبير،  ،سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 5

 ).4372: (، رقم الحديث266، ص4بن رافع بن خديج عن أبيه، ج
هـ، 1403، 2المجلس العلمي،ط: حبيب الرحمن األعظمي، الهند: تح مصنف عبد الرزاق الصنعاني،عبد الرزاق بن همام الصنعاني،  6

  ).9720: (، رقم الحديث330، ص5جباب غزوة الحديبية، 
 -هـ1419، 1دار المعرفة، ط: أيمن بن عارف الدمشقي، بيروت: تح مستخرج أبي عوانةأبو عوان يعقوب بن إسحاق االسفرائيني،  7

لنساء مسلم، مرجع سابق، باب ا: ، وانظر)6882: (، رقم الحديث334، ص4م،باب بيان االباحة في االستعانة بالنساء والعبيد، ج1998
  )1812: (، رقم الحديث1446، ص3الغازيات يرضخ لهن وال يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب، ج

ت، باب .ط، د.المكتب اإلسالمي، د: دمحم مصطفى األعظمي، بيروت. د: ، تحصحيح ابن خزيمةأبو بكر دمحم بن إسحاق بن خزيمة،  8
  ).1119: (، رقم الحديث165، ص2الدعاء بعد ركعتي الفجر، ج
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هالل خير وُرْشد ويمن «: كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا نظر إلى الهالل قال: حديث أنس بن مالك، رضي هللا عنه قال

  .1»ه علينا باألمن واإليمان والسالمةثالثا الحمد  الذي خلقك فسواك فعدلك، وجعلك آية للعالمين، اللهم أهل

  ):رشيد(صيغة الصفة المشبهة  .3.1.9

قال رسول هللا صلى : هريرة رضي هللا عنه قال أبيعن : والرشيد من صفات هللا الواردة في الحديث 

 إن  تسعة وتسعين اسما مائة إال واحدة إنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة، هو هللا«: هللا عليه وسلم

  .2»الرشيد، الصبور... الذي ال إله إال هو الرحمن، الرحيم،

واألمر ، اللهم ذا الحبل الشديد«: وردت كلمة َرِشيد بمعنى القوي األمين فقد جاء في دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله

وجاء في الحديث أن  ،3»أسألك األمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود، الرشيد

أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني قد كففت يدي عن بيعته «: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أقبل على أصحابه، فقال

إنه ال ينبغي أن تكون لنبي «: ما يدرينا يا رسول هللا ما في نفسك هال أومأت إلينا بعينك؟ قال: ، قالوا»فيقتله؟

  .رجل قويأي  4»خائنة األعين

: وجاءت الصفة َرِشيد بمعنى حكيم سديد الرأي، كما في حديث النعمان بن بشير رضي هللا عنه، قال

المداهن في حدود هللا، والراكب حدود هللا، واآلمر بها، والناهي عنها، كمثل قوم «: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، يقول

هم مؤخر السفينة وأبعدها من المرفق، وكانوا سفهاء، وكانوا إذا استهموا في سفينة من سفن البحر، فأصاب أحد

نحن أقرب أهل السفينة من المرفق وأبعدهم من الماء، فتعالوا نخرق دف : أتوا على رجال القوم آذوهم، فقالوا

سفينة، افعل، فأهوى إلى فأس ليضرب بها أرض ال: السفينة ثم نرده إذا استغنينا عنه، فقال من ناوأه من السفهاء

نحن أقربكم من المرفق وأبعدكم منه، أخرق دف السفينة، فإذا : ما تصنع؟ فقال: فأشرف عليه رجل َرِشيد فقال

  .أي رجل حكيم سديد الرأي. 5»ال تفعل، فإنك إن فعلت تهلك ونهلك: استغنينا عنه سددناه، فقال

  )ِرْشَدة(صيغة االسم  .3.1.10

قال رسول هللا صلى هللا : حيح، عن ابن عباس، أنه قالورد اسم ِرْشدَة في الحديث ويعني النكاح الص

ال مساعاة في اإلسالم، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فال «: عليه وسلم

  .6»يرث، وال يورث

                                                             
هـ، باب 1413، 1دار الكتب العلمية، ط: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: تح الدعاء للطبراني، ،سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 1

، 4أبي دادوود، مرجع سابق، باب ما يقول الرجل إذا رأى الهالل، ج: ، وانظر)907: (، رقم الحديث283القول عند رؤية الهالل، ص
  ).5092: (ديث، رقم الح324ص

 ،1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط: عبد العلي عبد الحميد حامد، الرياض: تحشعب اإليمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،  2
 ).101: (، رقم الحديث207، ص1م، باب اإليمان با عز وجل، ج2003 - هـ  1423 
م، 1993 - هـ  1413، 1مكتبة السوادي، ط: عبد هللا بن دمحم الحاشدي، جدة: ح، تاألسماء والصفاتأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،  3

 ).105: (، رقم الحديث161، ص1باب جماع أبواب ذكر األسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه، ج
م، باب 2003 - هـ  1424، 3العلمية، طدار الكتب : دمحم عبد القادر عطا، بيروت: تحالسنن الكبرى،  ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 4

 ).13277: (، رقم الحديث63، ص7ما حرم عليه من خائنة األعين دون المكيدة في الحرب، ج
ا لج البحر، ابن حبان، مرجع سابق، باب ذكر تمثيل المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص الراكب حدود هللا والمداهن فيها مع القائم بالحق بأصحاب مركب ركبو 5

 ).298: (، رقم الحديث534ص ،1ج
  ).2264: (، رقم الحديث279، ص2أبو داوود، مصدر سابق، باب في ادعاء ولد الزنا، ج 6
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ان اسمه بقية الضاللة، ه، أن مكانا، كأبيوغير رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اسم قبيلة إلى بني الرشدة فعن عروة، عن 

 1»بنو رشدة«بنو مغوية، فسماهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : قالوا» من أنتم؟«: فسماه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقية الهدى ومر بقوم، فقال لهم

أنتم بنو «: زنية فقال نحن بنو: فقالوا» من أنتم؟«: وائل، أن وفد بني أسد أتوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال أبيوعن 

  .2»رشدة

  :خالصة المبحث .3.1.11

من خالل النظر في سبق نجد أن ألفاظ الرشد الواردة في الحديث النبوي وردت بصيغ مختلفة وسياقات 

  :متنوعة جعلها تحمل دالالت متعددة منها

  .الكريم القرآنداللة معاني الرشد في السنة النبوية بنفس المعاني الواردة في  - 

مفهوم الرشد ليشمل معان جديدة متعلقة بحياة اإلنسان وتصريف شؤونه المادية واالجتماعية  توسيع معنى - 

الكريم  والسنة النبوية وخلق حياة  القرآنوالدينية، وجعل الرشد وصفا لحالة الحكم الصالح المؤهل لتطبيق 

  .كريمة لإلنسان الذي يعيش في ظل الدولة المسلمة

  .حوله اكة اإلنسان في الحياة وعالقته بمية بحرارتباط الرشد في السنة النبو - 

دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالرشد في مواضع متعددة، وتعليم المسلمين وغير المسلمين الدعاء بالرشد، يدل على أن  - 

وعند المسلم كمال  هو دخوله في اإلسالم،الرشد مراتب وكل مرتبة تتميز عن غيرها، فالرشد لغير المسلم 

  .وسداد الرأيالدين 

اختالف الصيغ الواردة ال يعني اختالف المعاني، وتشابه الصيغ ال يعني ثبات المعنى، فصيغ االسم أو  - 

الصفة أو الفعل قد تدل جميعها على معنى واحد، وقد تأتي الصيغة الواحدة للداللة على معان متباينة، ويحدد 

  .ذلك السياق

داللة الرشد على النكاح الصحيح، وداللة الرشد على القوة، : نبويةمن المعاني الجديدة الواردة في السنة ال - 

 .ووصف هللا بأنه الراشد، الرشيد

                                                             
المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب اإلسالمي : حبيب الرحمن األعظمي باكستان: تح جامع معمر بن راشد،، بن راشد معمر 1

 ).19862: (، رقم الحديث43، ص11ى، جهـ، باب األسماء والكن1403، 2ببيروت، ط
 ).32509: (، رقم الحديث414، ص6أبو بكر بن أبي شيبة، مرجع سابق، باب ما جاء في بني أسد، ج 2
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  رؤية المفسرين لمفهوم الرشد من القرن األول حتى القرن الخامس عشر الهجري  .3.2

وفسر النبي ملسو هيلع هللا ىلص للصحابة ما  ،الكريم على نبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص القرآنبدأ التفسير منذ اللحظة األولى التي نزل فيها 

ما عرفوه من حال و ملسو هيلع هللا ىلص،ما علّمهم رسول هللا  أشكل عليهم، وهكذا فعل الصحابة مع التابعين، مصطحبين معهم

التنزيل، ومن معرفة داللة األلفاظ، وتلقفه التابعون ومن بعدهم، حتى وصل إلينا كم كبير من كتب التفاسير 

  . لمكتوبة بطرق وأساليب متعددة، وتهدف جميعها إلى الوصول إلى معنى الخطاب الذي أراده هللا تعالىا

الخامس  القرآنوفي هذا المبحث سأتتبع ما ذكره المفسرون في معنى الرشد منذ القرن األول وحتى 

سية التي ننقل عن عشر الهجري، من خالل اختيار بعض التفاسير لكل قرن إن وجدت، وستكون اآلية األسا

ْشِد ال يَتَِّخذُوهُ َسِبيال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ ﴿: المفسرين تفسيرها هي قوله تعالى  يَتَِّخذُوهُ َسبِيال﴾ َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

وهو  أنها أول آية نزلت من آيات الرشد، وذكر فيها الرشد مع ضده، :، وسبب اختيار هذه اآلية]146: األعراف[

  :الغي، ولن نغفل ذكر تفسير آيات الرشد األخرى إن دعت الحاجة إلى ذلك

  :القرن األول الهجري .3.2.1

  ):م687/هـ68(ابن عباس  .3.2.1.1

ْشدُ ِمَن الغَّيِ ﴿: ذكر ابن عباس سبب نزول قوله تعالى يِن قَدْ تَبَيََّن الرُّ فقد ] 256:البقرة[ ﴾َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

كانت المرأة تكون ِمْقَالتًا فتجعل على نفسها إن عاش : "بن عباس رضي هللا عنه قالداود بسنده إلى ا أبوأخرج 

: ال ندع أبناءنا، فأنزل هللا عز وجل: لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء األنصار فقالوا

ْشدُ ِمَن الغَّيِ ﴿ يِن قَدْ تَبَيََّن الرُّ ، 1"التي ال يعيش لها ولد: المقالت: "داود أبوقال " ،]256:لبقرةا[ ﴾َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

وروي أيضا عن ابن عباس رواية أخرى في سبب نزول هذه اآلية، فقد أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس 

نزلت في رجل من األنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان : "رضي هللا عنهما، قال

ا إال النصرانية؟ فأنزل هللا فيه أبيأال أستكرههما فإنهما قد : ان هو رجال مسلما، فقال للنبي ملسو هيلع هللا ىلصنصرانيان، وك

   .2"ذلك

َواْبتَلُوا اْلَيتَاَمى َحتَّى إِذَا بََلغُوا النَِّكاَح فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا فَاْدفَعُوا ِإَلْيِهْم ﴿: وفي تفسير قوله تعالى

اختبروا اليتامى عند الحلم، فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم، واإلصالح في أموالهم، : "قال ،]6:النساء[ ﴾َوالَُهمْ أَمْ 

  .3"فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم

فال يكفي بلوغ اليتيم سن الحلم، من أجل تسليم أموله له، ولكن يجب التأكد من صالحه، وحسن تصرفه 

  .في ماله

                                                             
 ).2682: (، رقم الحديث58، ص3، مرجع سابق، باب في األسير يكره على اإلسالم، جسنن أبي داود، أبو داوود 1
  .409، ص5الطبري، مرجع سابق، ج 2
م، 1991 - هـ 1411، 1راشد عبد المنعم الرجال، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط: تح تفسير ابن عباس،أبي طلحة، ي بن عل 3

 .135ص
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  :ثاني الهجريالقرن ال .3.2.2

  ):م722/ هـ 104(مجاهد  .3.2.2.1

لم أجد في تفسير مجاهد تفسير اآلية من سورة األعراف، وما هو منقول عنه في التفسير من معاني 

يناه هد: قال] 51: األنبياء[ ﴾َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ ِمْن َقْبُل َوُكنَّا بِِه َعاِلِمينَ ﴿: آيات الرشد، هو معنى قوله تعالى

  1"صغيرا

ْشدُ ِمَن الغَّيِ ﴿ :وذكر مجاهد سبب نزول قول هللا تعالى يِن قَدْ تَبَيََّن الرُّ : قال] 256:البقرة[ ﴾َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

  . هذه اآلية 2"كان ناس من األنصار مسترضعين في بني قريظة، فأرادوا أن يكرهوهم على اإلسالم فنزلت"

  ):م 767/ هـ150(مقاتل  .3.2.2.2

ْشدِ ﴿: تفسير هذه اآلية قال في ال َيتَِّخذُوهُ ﴿يعني طريق الهدى، ] 146:األعراف[ ﴾َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

يعني طريق ] 146:األعراف[﴾ َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ ﴿يعني ال يتخذوه دينا فيتبعونه، ] 146:األعراف[ ﴾َسبِيال

   3"اتخذه دينا فيتبعونه: يقول] 146:األعراف[ ﴾يَتَِّخذُوهُ َسبِيال﴿الضاللة، 

 ﴾قد تبين الرشد من الغي﴿: وقد فسر مقاتل الرشد بالهدى في مواضع متعددة كما في تفسير قوله تعالى

أي ] ٩٧:هود[ ﴾َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيدٍ ﴿وفي قوله تعالى  4"قد تبين الضاللة من الهدى: يقول" ]256: البقرة[

يعني يرشده إلى : "قال ]17:الكهف[﴾ َوَمْن يُْضِلْل فَلَْن تَِجدَ لَهُ َوِليا ُمْرِشداً ﴿: قوله تعالى وقال في تفسير  5"بهدي"

شادِ ﴿: وفي قوله تعالى 6"الهدى ألن وليه مثله في الضاللة  ﴾َما أُِريُكْم إِالَّ َما أَرى َوما أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل الرَّ

وقال في تفسير قوله  ،7ال ما أرى لنفسي، وما أدعوكم إال إلى طريق الهدىأي ما أريكم من الهدى إ] ٢٩:غافر[

اِشدُونَ ﴿: تعالى ْشدِ ﴿ ،8"يعنى المهتدين] "٧:الحجرات[ ﴾أُولئَِك ُهُم الرَّ أي يدعو إلى  ]2:الجن[ ﴾يَْهِدي إِلَى الرُّ

  10"أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا: "الق] 10:الجن[ ﴾أَْم أَرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشداً ﴿وفي قوله تعالى  ،9"الهدى

َوَهيِّْئ َلنا ِمْن ﴿: ففي قوله تعالى ،وفي سورة الكهف ذكر معان أخرى للرشد بحسب السياق الوارد لآليات

  12"مخرجا"وقال  أي سهل لنا أمرنا ويسره لنا، 11"يعني تيسيرا فيها تقديم: "قال] 10:الكهف[ ﴾أَْمِرنا َرَشداً 

: نه أمر مكتسب يصل إليه اإلنسان إذا طلبه وهو العلم فقال في تفسير قوله تعالىوقد فسر مقاتل الرشد بأ

ا ُعِلّْمَت ُرْشداً ﴿ َّبِعَُك َعلى أَْن تَُعِلَّمِن ِممَّ    1"يعني علما] "66:الكهف[﴾قاَل لَهُ ُموسى َهْل أَت

                                                             
م، 1989 - هـ  1410، 1دار الفكر اإلسالمي الحديثة، ط: الدكتور دمحم عبد السالم أبو النيل، مصر: تحتفسير مجاهد، جبر، مجاهد بن  1

 .472ص
  .411، ص5، سابق، جالطبري، مرجع 2
 .64، ص2هـ، ج1423، 1دار إحياء التراث، ط: عبد هللا محمود شحاته، بيروت: ، تحتفسير مقاتلمقاتل بن سليمان البلخي،  3
 .214، ص1المرجع السابق، ج 4
 .297، ص2المرجع السابق، جج 5
 .578، ص2المرجع السابق،ج 6
 .712، ص3المرجع السابق،ج 7
 .93، ص4المرجع السابق،، ج 8
 .461، ص4المرجع السابق،، ج 9

 .461، ص4المرجع السابق،، ج 10
  .576، ص2المرجع السابق،، ج 11
  .149، ص7الماتريدي، ج 12
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: سير قوله تعالىنالحظ أن المعنى األساسي للرشد عند مقاتل في تفسيره هو الهدى، ولذلك قال في تف

رغم أنها متعلقة ببلوغ اليتيم سن التكليف  2"صالحا فِي دينهم وحفظا ألموالهم] "6:النساء[ ﴾فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشداً ﴿

  .وقدرته على حفظ ماله وحسن إدارته، إال أنه ربط ذلك بالصالح في الدين

  ):م778/هـ161(سفيان الثوري  .3.2.2.3

: فإن آنستم منهم رشدا قال: عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال] 6:النساء[ ﴾ُرْشداً  فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهمْ ﴿

   .3"أن ال يخدع عن ماله وال يسرف فيه

  ):م813/هـ197(ابن وهب  .3.2.2.4

: قال] 6:النساء[ ﴾فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشداً ﴿ه في تفسير قوله تعالى أبيونقل ابن وهب عن زيد بن أسلم عن 

  . وذكر ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره بأن الرشد يكون بعد االحتالم 4"م يكون الرشدبعد االحتال

  :القرن الثالث الهجري .3.2.3

  ):م820/ هـ 204(الشافعي  .3.2.3.1

أن يكون : فالرشد عنده] 6:النساء[ ﴾فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشداً ﴿: كثيرا ما تحدث الشافعي عن قول هللا تعالى

، وقد تناول تفسير هذه اآلية في أحكام 6"الصالح في الدين"أو هو  5"عدال في دينه بعد البلوغ مصلحا لماله،

كالوكالة، والحجر على البالغين، وأحكام المرتد عن اإلسالم، وفيمن تجب عليه الصالة، ومن يجب عليه : متفرقة

ليال لكثير من المسائل الحج، ومن ال يجب عليه الجهاد، وما جاء في نكاح اآلباء، وغيرها، وجعل هذه اآلية د

  .اب السابقة، واستنبط منها أحكاما، تتناسب مع كل باب منهابوالفقهية في األ

  ):م 822/ هـ  207(الفراء  .3.2.3.2

﴿َوأَنَّا َال نَۡدِرٓي أََشرٌّ أُِريدَ بَِمن فِي ٱۡألَۡرِض أَۡم أََرادَ بِِهۡم َربُُّهۡم َرَشٗدا﴾ : قال الفراء في تفسير قوله تعالى

﴿فََمْن : ، في قوله تعالى7"ما ندري ألخير يراد بهم فُِعَل َهذَا أم لشر؟: َهذَا من قول كفرةِ الجن قَالُوا] "10:الجن[

ْوا َرَشداً﴾    .8"أّموا الهدى واتبعوه: "يَقُولُ ] 14:الجن[أَْسلََم فَأُولئَِك تََحرَّ

  ):م889/هـ276(ابن قتيبة  .3.2.3.3

                                                                                                                                                                               
 .594، ص2مقاتل، مرجع سابق،  ج 1
 .58، ض1المرجع السابق،، ج 2
 .88م، ص1983هـ 1403، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروتتفسير الثوري، الثوري، سفيان  3
، 2م، ج2003، 1دار الغرب اإلسالمي، ط: ميكلوش موراني، بيروت: تحتفسير القرآن من الجامع البن وهب، ابن وهب، هللا  عبد 4

 .166ص
ان، السعودية. د: تحتفسير اإلمام الشافعي، ، الشافعي دمحم بن إدريس 5 م، 2006 - هـ 1427، 1دار التدمرية، ط: أحمد بن مصطفى الفرَّ

 .530، ص2ج
 -هـ  1414، 2مكتبة الخانجي، ط: عبد الغني عبد الخالق، القاهرة: تحجمع البيهقي،  - أحكام القرآن للشافعي الحسين البيهقي،  أحمد بن 6

 .138، ص1م، ج1994
  .193، ص3، مرجع سابق، ج معاني القرآنالفراء،  7
  .193، ص3المرجع السابق،ج 8
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ابتعد فيه عن منكر التفسير ومنحول التأويل، يقول عن  الكريم، القرآنألف ابن قتيبة كتابا في غريب 

أن نختصر ونكمل، وأن نوّضح ونجمل، وأن ال نستشهد على اللفظ : وغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا: كتابه

وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين، وكتب أصحاب اللغة ... المبتذل، وال نكثر الدّاللة على الحرف المستعمل

لم نخرج فيه عن مذاهبهم، وال تكلّفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم، بعد اختيارنا في الحرف أولى . المينالع

ولم يذكر الرشد بين الكلمات  1"األقاويل في اللغة، وأشبهها بقصة اآلية، ونبذنا منكر التأويل، ومنحول التفسير

لك لوضوح معانيها ، وسهولة الوصول إلى داللة المفهوم سواء في معناها أو في داللتها، وذ القرآنالغريبة في 

  .القرآنالكريم، مما أغنى عن إضافته إلى غريب  القرآنفي كل آية، من خالل النظر في سياقات وروده في 

  ):م896/ هـ 283(ستري التُ  .3.2.3.4

َِّخذُوهُ َسِبيالً وَ : قال في تفسير قوله تعالى ْشِد ال يَت إِْن يََرْوا َسبِيَل الغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيالً﴾ ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

ردهم إلى سابق علمه فيهم أنهم سيفعلون ذلك لخذالنه إياهم بما دلتهم عليه أنفسهم الطبيعية من ] "146:األعراف[

م فعل ،2"الحركة في النهي، والسكون في األمر، وادعاء الحول والقوة على ما جبلت عليه أنفسهم، واالغترار به

هللا لما فيهم من الكبر، علم أنهم سيعرضون عن الحق، وسيسلكون سبيل الضالل، فمن ترك االعتصام با 

والتوكل عليه ودعاءه تركه هللا ووكله إلى نفسه، ومن وتركه هللا ضل عن طريق الهدى، ﴿َوَمْن يُْضِلْل فَلَْن تَِجدَ لَهُ 

 منه إظهار ما علم منه من الشقاوة بترك العصمة إياه، فلن تجد له من يرد هللا: قال] 17:الكهف[َوِليا ُمْرِشداً﴾ 

  .3"عاصماً منه

ْشِد﴾ : وقال في قوله تعالى ، وقد 4"يدل على اتباع سنن المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص"أي ] 2:الجن[﴿يَْهِدي إَِلى الرُّ

  .أضاف هنا معنى جديدا للرشد وهو اتباع ما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص

  :خالصة القرون الثالثة .3.2.3.5

 يتميز التفسير في هذه الفترة باإلجمال وتوضيح المفردات، واالختصار، ألن الهدف كان توضيح معان

الكريم، وتسهيلها للناس، وتصحيح األداء، وكانت عبارة عن إجابة عن تساؤالت أو توضيح ما أشكل على  القرآن

، ومن المعاني التي وردت في الكريم القرآنمخصص لتفسير مكتوب أو  الناس، أو تبيين معناه، وقليل منها ما هو

  : تفسير الرشد في هذه القرون

 .المعنى الرئيسي للرشد هو الهدى، والصالح في الدين - 

 .فُّسر الرشد بأنه اتباع لسنة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وما جاء به - 

 القرآند الناس، لذلك لم يذكرها ابن قتيبة في غريب لم تكن كلمة الرشد كلمة غريبة وغير معلومة المعنى عن - 

في جميع المواضع التي وردت فيها، وهذا يعني وضوحها وسهولة معرفة معناها، سواء باللغة، أو بالسياق 

 .الذي وردت فيه

                                                             
  .4- 3م، ص1978 - هـ 1398ط، .دار الكتب العلمية، د: صرأحمد صقر، م: تحغريب القرآن، ابن قتيبة الدينوري،  1
، 1دار الكتب العلمية، ط: دمحم باسل عيون السود، بيروت: أبو بكر دمحم البلدي، تح: جمعها تفسير التستري،هللا التستري،  سهل بن عبد 2

 .67هـ، ص1423
  .97المرجع السابق، ص 3
 .179المرجع السابق، ص 4
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 .حسن التصرف بالمال وعدم الوقوع في الخديعة: الرشد عند الفقهاء في آية النساء يعني - 

أن الصالح في الدين، إلى جانب حسن التصرف في المال، يدخل في الرشد الذي : يرى الشافعي ومقاتل - 

 .يوجب دفع مال اليتيم إليه، ورفع الحجر عنه

  .فسر مقاتل الرشد بالعلم واستنتج من ذلك بأن الرشد قابل لالكتساب - 

  :القرن الرابع الهجري .3.2.4

  ):م923/ هـ 310(الطبري  .3.2.4.1

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ ﴿َوإِ : قال الطبري في تفسير قوله تعالى ْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

وإن ير هؤالء الذين وصف صفتهم طريق الهدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من : يقول] 146:األعراف[َسبِيًال﴾ 

ذوه ألنفسهم طريقًا، جهال منهم وحيرة، وإن يروا الهلكة والعطب، وصاروا إلى نعيم األبد، ال يسلكوه وال يتخ

طريق الهالك الذي إن سلكوه ضلّوا وهلكوا يسلكوه ويجعلوه ألنفسهم طريقًا، لصرف هللا إياهم عن آياته، وطبعه 

فنالحظ أنه فسر الرشد بالهدى والسداد الموصل إلى الجنة، وهذا   1"على قلوبهم، فهم ال يفلحون وال ينجحون

يقصد به دين هللا، وفسر الغي بأنه طريق الهالك، الذي من سلكه لن يفلح ولن ينجح، وخالف في تفسيره يعنى أنه 

في الفرق بين ُرْشد، وَرَشد، حيث يرى أنه إذا ضمت راؤه ) م770 - هـ 154(عمرو بن العالء  أبوهذا ما ذكره 

الدين، واختار عدم التفريق فيما بينهما، وسكنت شينه فمعناه الصالح، وإذا فتحت راؤه وشينه فمعناه الصالح في 

  .فكل منهما يتضح معناه من خالل السياق

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : وقال في تفسير قوله تعالى قد وضح الحق من الباطل، ] "256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

ن أحدا على أبيمن أهل الكتواستبان لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه، فتميز من الضاللة والغواية، فال تكرهوا 

، وذكر 2"دينكم، دين الحق، فإن من حاد عن الرشاد بعد استبانته له، فإلى ربه أمره، وهو ولي عقوبته في معاده

أن رجاالً من األنصار أو : هذا التأويل بعد أن ذكر روايات كثيرة، وأسباب متعددة، لنزول هذه اآلية، خالصتها

خل اليهودية قبل اإلسالم، أرادوا إكراه أبنائهم في العودة إلى اإلسالم، أو أن الحكم أحدهم ممن تنصر أبنائهم أو د

  .3خاص بأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية، فيما ذهب قوم آخرون أنها منسوخة، بآيات القتال

: ة فقالبالهداية واستدل على ذلك برواي] 186:البقرة[﴿لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : وفسر الرشد في قوله تعالى

: جعفر عن الربيع في قوله أبوحدثني به المثني قال، حدثنا إسحاق، قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا "

  .4"لعلهم يهتدون: يقول" لعلهم يَرشدون"

وبالنظر في ما سبق وغيرها من اآليات نجد أن معنى الرشد في أغلب المواضع المذكورة في التفسير 

  :أذكر هذه اآليات وما ذكره في تفسيرهاهو الهدى والسداد، وس

                                                             
 .115- 114، ص13الطبري، مرجع سابق، ج 1
 .416، ص5المرجع السابق، ج 2
: ، وقوله تعالى]73:التوبة[ِصيُر﴾ ﴿يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَاِفِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم ۚ َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم ۖ َوبِْئَس اْلمَ : منها قوله تعالى 3

َ بَِما يَْعَملُوَن بَِصيٌر﴾ ﴿َوقَاتِلُوُهْم َحتَّٰى َال تَُكوَن فِ  َّ ِ ۚ فَإِِن انتََهْوا فَإِنَّ  َّ ِ يُن كُلُّهُ    ].39:األنفال[تْنَةٌ َويَُكوَن الدِّ
 .485، ص3الطبري ، مرجع سابق، ج 4
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سداد إلى العمل بالذي "أي يسر لنا ] 10: الكهف[﴿َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا﴾ : فقد قال في قوله تعالى 

   .1"تحبّ 

يقول عز ذكره ] "24:الكهف[﴿َوقُْل َعَسى أَْن يَْهِديَِن َربِّي ِألَْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشدًا﴾ : وقال في قوله تعالى

   .2"قل ولعل هللا أن يهديني فيسدّدني ألسدَّ مما وعدتكم وأخبرتكم أنه سيكون، إن هو شاء: لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص

ا ُعلِّْمَت ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى َمِن ِممَّ َّبِعَُك َعَلى أَْن تُعَلِّ من العلم الذي علمك "أي ] 66:الكهف[﴿َهْل أَت

  .3"إلى الحّق، ودليل على هدىهللا ما هو رشاد 

فأنقذناه من قومه وعشيرته من عبادة : "قال] 51: األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وفي قوله تعالى

  .ونقل مثل ذلك عن مجاهد وقتادة 4"األوثان، وهديناه إلى سبيل الرشاد توفيقا منا له

] 10:الجن[ْدِري أََشرٌّ أُِريدَ بَِمْن فِي األْرِض أَْم أََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشدًا﴾ ﴿َوأَنَّا ال نَ: وفي تفسير قوله تعالى

  .5"أم أراد بهم ربهم الهدى بأن يبعث منهم رسوال مرشدا يرشدهم إلى الحقّ : "يقول

ِشيدُ﴾ : وفي قوله تعالى فإنهم : "الستهزاء فقالذكر أنهم أرادوا بذلك ا] 87: هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

ونقل مثل هذا القول بأسانيده عن ابن . 6"أعداء هللا، قالوا ذلك له استهزاًء به، وإنما سفَّهوه وجهَّلوه بهذا الكالم

  .جريج ، وابن زيد

  ):م924/ هـ 311(اج جّ الزّ  .3.2.4.2

َِّخذُوهُ َسِبيًال َوإِْن يََرْوا ﴿َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة َال يُْؤِمنُوا بَِها َوإِْن يَرَ : في تفسير قوله تعالى ْشِد َال يَت ْوا َسِبيَل الرُّ

غَوى الرجل يَْغِوي غيا : وسبيل الغي هو سبيل الضالل، يقال: "قال] 146: األعراف[َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ 

  .7"وهو غاٍو إذا َضل

ِشيدُ : وفي قوله تعالى يذكر أنهم أرادوا بذلك ذمه وشتمه والسخرية ] 87: هود[﴾ ﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  .منه باستخدام األلفاظ المضادة

دعاء للقرب من هللا، وذكر جواز فتح الراء ] 10: الكهف[﴿َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

  .ياتوالشين وضم الراء وتسكين الشين، والفتح أولى ليتناسب مع فواصل اآل

أي آتيناه هداه ] "51: األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ ِمْن قَْبُل َوُكنَّا بِِه َعاِلِميَن﴾ : وقال في قوله تعالى

 ً   .1"َحدَثا

                                                             
 .605، ص17المرجع السابق،، ج 1
 .646، ص17المرجع السابق، ج 2
 .70، ص18المرجع السابق، ج 3
 .455ص ،18المرجع السابق، ج 4
 .658، ص23المرجع السابق، ج 5
 .452، ص15المرجع السابق، ج 6
م، 1988 - هـ  1408، 1عالم الكتب، ط: عبد الجليل عبده شلبي، بيروت: تحمعاني القرآن وإعرابه، بن السري الزجاج،  إبراهيم 7

 .376،ص2ج
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ويرى أن الرشاد يأتي بمعنى الطريق الذي ارتضاه هللا لعباده، والمنقذ لهم سائر السبل، فقال في تفسير 

َشاِد﴾ ﴿وَ : قوله تعالى ، ] "38:غافر[قَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم اتَِّبعُوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ َّ عزَّ وجلَّ يعني سبيل القصد إلى 

وهي نتيجة حتمية واقعة في جواب األمر، فإذا اتبعتم ما جاء به موسى عليه  2"وأخرجكم َعْن َسبِيل فرعون

  .تم سبيل الرشادالسالم، فقد سلكتم طريق الحق، واتبع

﴿َوأَنَّا َال نَْدِري أََشرٌّ أُِريدَ بَِمْن فِي اْألَْرِض أَْم أََرادَ بِِهْم : وقد فسر الرشد بالصالح، ففي تفسير قوله تعالى

المعنى إنا ال ندري بحدوث رجم الكواكب أَِلَصالَحٍ في ذلك ألهل األرض أو : قال] 10: الجن[َربُُّهْم َرَشدًا﴾ 

  .فسره بالخير لكان أولى ألنه المفهوم المضاد للشر ، ولو3"غيره

  )م931/هـ319(ابن المنذر  .3.2.4.3

﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم : لم يُنقل عن ابن المنذر سوى تفسير آية واحدة من آيات الرشد، وهي  تفسير قوله تعالى

  :وقد نقل في تفسيرها عددا من الروايات منها] 6:النساء[ُرْشدًا﴾ 

﴿فَإِْن آنَْستُْم "حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس : حدثنا يحيى، قال: الحدثنا موسى، ق

  ."إذا أدرك اليتيم حلما وعقال ووقارا، دفع إليه ماله: قال] 6:النساء[ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ 

إِْن ﴿فَ "حدثنا عبد هللا، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، في هذه اآلية : حدثنا علي بن الحسن، قال

  ."العقل]: 6:النساء[آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ 

حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن : عبيد، قال أبيحدثنا علي بن عبد العزيز، عن 

  .4"صالحا في دينه وحفظا لماله: "الحسن، هذه اآلية قال

صالح الدين، : شد فيها هونالحظ أن ما نقله ابن المنذر من تفسير هذه اآلية يخلص إلى أن معنى الر

  .وكمال العقل وحسن التصرف

  ):م939/هـ327( حاتم أبيابن  .3.2.4.4

  .5"يهتدون"يعني ] 186: البقرة[﴿َلعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : العالية أن معنى قوله تعالى أبيينقل بسنده إلى 

ْشدُ ِمَن : ى ابن عباس رضي هللا عنه في قولهوروى بسنده إل : ، قال]256: البقرة[اْلغَّيِ﴾ ﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

حاتم ذلك بعد سرد عدد من  أبيوقد ذكر ابن ، 6"وذلك لما دخل الناس في اإلسالم، وأعطاهم أهل الكتاب الجزية

  .وأشار الباحث إليه فيما سبق. الروايات في أسباب النزول وهي قريبة مما ذكره الطبري في تفسيره

                                                                                                                                                                               
 .395، ص3المرجع السابق، ج 1
 .357، ص4المرجع السابق، ج 2
 .234، ص5، جالمرجع السابق 3
، 2م، ج2002هـ، 1423، 1دار المآثر، ط:  سعد بن دمحم السعد، المدينة المنورة: تح كتاب تفسير القرآن،ابن المنذر،  دمحم بن إبراهيم 4

 .568ص
هـ، 1419،  3مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: أسعد دمحم الطيب، السعودية: ، تحتفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  عبد الرحمن بن دمحم 5

 .315، ص1ج
 ،495، ص2المرجع السابق، ج 6
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  ):م945/هـ333(ريدي الماتُ  .3.2.4.5

َِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : ر قوله تعالىقال في تفسي ْشِد َال يَت ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

وإن علموا أنه سبيل الرشد ال يتخذوه سبيًال وال يتبعوه؛ مخافة أن تذهب بأسهم ومكانتهم، وإن ] "146:األعراف[

فهو هنا لم يذكر معنى الرشد أو الغي وإنما أعاد تأويل  ،1"ي والباطل يتخذوه سبيًال سبيل الغعلموا أن ذلك هو 

: اآلية فقط، على اعتبار أن الرشد كلمة واضحة المعنى، وال تحتاج إلى تفسير، وقد فعل مثل ذلك في قوله تعالى

َشاد﴾ ﴿َومَ : وقوله تعالى ،2"فعلوا ذلك: قال] 186: البقرة[﴿لََعلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾  ، ]29: غافر[ا أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل الرَّ

َشاِد﴾ : وقوله تعالى   .3"ن لكم سبيل الرشادأبي: أي] "38: غافر[﴿أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : وفي تفسير قوله تعالى يِن قَْد تََبيََّن الرُّ م نقل عن قوم أنه] 256: البقرة[﴿َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

ن، وما كان عن ن، والغي بيّ يقولون أن قبول الدين ليس فيه أي إكراه بل هو ناتج عن بيان وظهور، ألن الرشد بيّ 

، فال تُكرَ : "إكراه فليس بدين، وهو ما ذهب إليه فقال َّ   .4"هون على ذلكيعني قد تبين اإلسالم من الكفر با

ِشيد﴾ ﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم ال: وأما قوله تعالى فقد نقل عن بعض المفسرين أنهم قالوا إن قوم ] 87:هود[رَّ

شعيب قالوا له ذلك استهزاء وسخرية فكنوا بالحلم عن السفه والرشد عن الضالل، ألنه سفه آلهتهم وتركهم وما 

  .يعبدون، وقال بعضهم أن المقصود من ذلك النفي واإلنكار، أي لست بحكيم وال رشيد

نا معنى جديدا لم يسبقه إليه من قبله، وهو الذي اختاره، وهو أن اللفظ على وقد أضاف الماتريدي ه

ويشبه أن يكون على حقيقة الوصف له بالحلم والرشد؛ ألنهم لم : حقيقته، فليس فيه كناية وال نفي وال إنكار، فقال

ِشيدُ﴾ ﴿إِنََّك َألَنْ : يأخذوا عليه كذبا قط، وال رأوه على خالف وال على سفَاهة قط؛ فقالوا : أي] 87:هود[َت اْلَحِليُم الرَّ

  ].62: هود[﴿قَدْ ُكْنَت فِينَا َمْرُجوا﴾ : ، واستدل على ذلك بقول قوم صالح لنبيهم5كنت هكذا؛ فكيف تركت ذلك

ن أن ذكر عن بعض المفسري] 97:هود[﴿فَاتَّبَعُوا أَْمَر فِْرَعْوَن َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾ : وفي قوله تعالى

َشاد﴾ : أمر فرعون هو ما ذكره هللا في سورة غافر فلما ] 29:غافر[﴿َما أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسِبيَل الرَّ

لم يسمعوا ما طلبه منهم مؤمن آل فرعون، واتبعوا ما أمرهم به فرعون، من عبادة األصنام، ومحاربة موسى 

ليس بهدى؛ بل : أي: "قال الماتريدي] 97:هود[﴿َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾ :  تعالىوقومه من المؤمنين، قال هللا

  .6"كان أمره ضالال؛ حيث كان هو ضاال مضال

نقل عن غيره من ] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا ِإْبَراِهيَم ُرْشدَهُ ِمْن قَْبُل َوُكنَّا بِِه َعاِلِميَن﴾ : وفي قوله تعالى

فسرين قولهم إن معنى رشده أي النبوة أو دينه وهداه، ففسر الرشد هنا بأنه الحجج والبراهين التي آتاها هللا الم

تُنَا آتَْينَاَها إِْبَراِهيَم َعَلى قَْوِمِه نَْرفَُع دََرَجاٍت َمْن نََشاُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم﴾ : إبراهيم على قومه، قال تعالى ﴿َوتِْلَك ُحجَّ

ليس كل رشد وهدى بيانا، ألنه لو كان كله بيانًا لم يكن لتخصيص "وأضاف في تفسير هذه اآلية أنه ] 83:األنعام[

                                                             
،  1دار الكتب العلمية، ط: مجدي باسلوم، بيروت: تح، )تأويالت أهل السنة(تفسير الماتريدي دمحم بن دمحم أبو منصور الماتريدي،   1

  .39، ص5م، ج 2005 - هـ  1426
 .49ص 2المرجع السابق، ج 2
 .31، ص9المرجع السابق، ج 3
 .240، ص2سابق ، ج المرجع 4
  .171، ص6المرجع السابق، ج 5
 .179، ص6المرجع السابق، ج 6
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﴿آتَْينَا إِْبَراِهيَم : إبراهيم بالرشد كثير معنى؛ إذ هو في ذلك البيان وغيره من الكفرة والفراعنة سواء، فدل قوله

َّ ] 51:األنبياء[ُرْشدَهُ﴾    .1"للمهتدين فضل صنع ليس ذلك في الكافرين، وهو التوفيق والعصمةأنه يكون من 

وهنا يضيف الماتريدي معنًى جديدًا للرشد وهو التوفيق والعصمة، التي اختص هللا بها أنبياءه وميزهم 

  .على غيرهم من البشر

  ):م981/هـ370(الجصاص  .3.2.4.6

جمع الجصاص أقوال من قبله من المفسرين ] 6:لنساءا[ ﴾فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشداً ﴿: عند تفسير قوله تعالى

الصالح في العقل وحفظ المال، وقال : وقد اختلف في معنى الرشد هاهنا فقال ابن عباس والسدي: "والفقهاء فقال

العقل، وروى سماك عن عكرمة عن ابن : الصالح في العقل والدين، وقال إبراهيم النخعي ومجاهد: الحسن وقتادة

   2"إذا أدرك بحلم وعقل ووقار: ، قال]6:النساء[ ﴾فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشداً ﴿: له تعالىعباس في قو

الكريم،  القرآنوألن هذا التفسير مخصص لدراسة وتفسير آيات األحكام، فقد اقتصر على بعض آيات 

قهاء والمفسرين، ولذلك قال في وليس جميعها، وفسرها تفسيرا فقهيا، مستنبطا منها األحكام، وجامعا فيها أقوال الف

ا﴾ ﴿إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ ِإلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدً : تفسير قوله تعالى

ليه أن ال يتعرض إلظهار فيه الداللة على أن على اإلنسان أن يهرب بدينه إذا خاف الفتنة فيه وأن ع] 10:الكهف[

كلمة الكفر وإن كان على وجه التقية ويدل على أنه إذا أراد الهرب بدينه خوف الفتنة أن يدعو بالدعاء الذي حكاه 

  .3هللا عنهم ألن هللا قد رضي ذلك من فعلهم وأجاب دعاءهم وحكاه لنا على جهة االستحسان لما كان منهم

لث، حيث ألف ليف التفاسير المتخصصة، التي بدأت في القرن الثاوفي هذا القرن استمر العلماء في تأ

، وألف القرآنكتاب مجاز ) م823/هـ208(عبيدة البصري  أبو، وألف القرآنكتاب معاني  )م822/هـ207(الفراء 

أيضا في إعراب ) م950/هـ338(، وقد كتب النحاس القرآنكتاب غريب ) م889/هـ276(ابن قتيبة الدينوري 

  .، المتخصص في آيات األحكام)م981/هـ370(كريم، ثم كتاب الجصاص ال القرآن

  ):م984/هـ373(السمرقندي  .3.2.4.7

َِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : عند تفسير قوله تعالى ِ يَت ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّي ﴿َوإِْن يََرْوا َسِبيَل الرُّ

ْشِد﴾ يعني﴿َوإِْن يََروْ : "، قال]146:األعراف[ َِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ يعني: ا َسِبيَل الرُّ ال يتخذوه : طريق الحق اإلسالم ﴿الَ يَت

  .4"طريق الضاللة والكفر ﴿يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ أي ديناً ويتّبعونه: ديناً ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الغَّيِ﴾ يعني

ْشدُ : ، فقال في قوله تعالىوفسر السمرقندي الرشد في كل آية بحسب السياق الذي وردت فيه ﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

: ، وفي قوله تعالى5"قد تبين اإلسالم من الكفر: أي قد تبين الهدى من الضاللة، ويقال] 256: البقرة[ِمَن اْلغَّيِ﴾ 

                                                             
 .352، ص7المرجع السابق، ج 1
 .358، ص2هـ، ج1405ط، .دار إحياء التراث العربي، د: دمحم صادق القمحاوي، بيروت: تح أحكام القرآن،أحمد بن علي الجصاص،  2
 .40، ص5المرجع السابق، ج 3
  .550، ص1م، ج1997هـ، 1418، 1دار الفكر، ط: محمود، مطرجي، بيروت: تحبحر العلوم، بن دمحم،  السمرقندي، نصر 4
 .169، ص1المرجع السابق، ج 5
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ي تفسر ، وفسر الرشد، بالصالح، والصواب، فقال ف1أي يهتدون من الضاللة] 186: البقرة[﴿لََعلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ 

ً يزجركم عن هذا األمر، ويقال: يعني] "78: هود[﴿أََلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ﴾ : قوله تعالى رجل : مرشداً صالحا

أي ] 97: هود[﴿َوما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾ : وفي قوله تعالى ،2"رجل على الحق يستحي مني: عاقل، ويقال

﴿َوِليا : وقوله ،4"أي مخرجا: "قال] 10: الكهف[َلنا ِمْن أَْمِرنا َرَشداً﴾  ﴿َوَهيِّئْ : وفي قوله تعالى ،3"بصواب"

ً ]"17: الكهف[ُمْرِشداً﴾  ا ُعلِّْمَت ُرْشداً﴾ : ، وقوله5"أي موفِّقا ً ] "66: الكهف[﴿ِممَّ : وقوله 6"أي هدى وصوابا

ْوا َرَشداً﴾  ً : يعني]14: الجن[﴿تََحرَّ   .7نوراً وتمنوا وقصدوا ثوابا

ِشيدُ﴾ : وله تعالىوفي ق فسرها بالكناية، أي أن قوم شعيب عليه السالم ] 87: هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  .8كنّو بالحلم عن السفه، وبالرشد عن الضالل استهزاء منهم به

  ):م1009/هـ399(ين نِ مَ زَ  أبيابن  .3.2.4.8

﴿قَدْ : وقال في قوله تعالى 9اْلكْفر: ْعنِييَ ]146: األعراف[﴿َوإِْن يَروا َسبِيل الغي﴾ : قال في قوله تعالى

ْشدُ ِمَن الغي﴾  َاللَة: يَْعنِي] 256: البقرة[تَبَيََّن الرُّ وكذلك فسر الرشد بالهدى في سورة الجن في  10اْلهدى من الضَّ

ْشِد﴾ قوله تعالى، ﴿ ْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ ﴿َولَقَدْ آتَ : وقد فسر الرشد بالنبوة في قوله تعالى ،]2:الجن[يَْهِدي إِلَى الرُّ

  ].51:األنبياء[

ِشيدُ﴾ : وأما قوله تعالى أَنََّك لَْسَت بِاْلَحِليِم : أَيْ "فقد فسرها بالنفي فقال  ]87: هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

ِشيدِ    .11"الرَّ

  خالصة القرن الرابع الهجري .3.2.4.9

تصنيف في التفسير واعتماد المفسرين فيه على الرواية يمثل هذا القرن أهمية كبيرة في التفسير لكثرة ال

بأسانيدهم، وذكر األقوال المتعددة عن من قبلهم من الفقهاء والمحدثين والمفسرين، ومما ورد في معنى الرشد في 

  : هذا القرن

ه بالنبوة فُّسر الرشد في سورة األنبياء بأنه التوفيق والعصمة التي اختص هللا بها أنبياءه، ومنهم من فّسر - 

 .مباشرة

                                                             
  .124، ص1المرجع السابق، ج 1
 .164، ص2المرجع السابق، ج 2
 169، ص2المرجع السابق، ج 3
 336، ص2المرجع السابق، ج 4
 .340، ص2المرجع السابق، ج 5
 .355، ص2السابق، جالمرجع  6
 .506، ص3المرجع السابق، ج 7
  .166، ص2بتصرف ، المرجع السابق، ج 8
الفاروق الحديثة، : دمحم بن مصطفى الكنز، القاهرة - حسين بن عكاشة : تحتفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين،  دمحم بن عب هللا المري 9

 .142، ص2م، ج2002 - هـ 1423، 1ط
 .252، ص1جع سابق، جابن أبي زمنين، مر 10
 .305، ص2ابن أبي زمنين، مرجع سابق، ج 11
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الحليم (ذكر الطبري وتبعه المفسرون أن المقصود من وصف أصحاب مدين لنبيهم شعيب عليه السالم بأنه  - 

االستهزاء والسخرية، وهنا يكون معنى جديدا حيث استخدم الرشد في المعنى المضاد لمعناه : هو) الرشيد

 .األصلي

أنه على حقيقته، وخالف ما ذهب إليه ابن ) الحليم الرشيد(ذكر الماتريدي في تفسير قول قوم شعيب لنبيهم  - 

  .عباس والطبري، ومن بعدهم من المفسرين

  :القرن الخامس الهجري .3.2.5

  ):م1035/هـ427(الثعلبي  .3.2.5.1

ِ َيتَِّخذُوهُ سَ : في قوله تعالى ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّي بِيًال﴾ ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

عمرو بن العالء  أبوفسر الثعلبي الرشد بالهدى والسداد، والغي بالضالل والهالك، ووافق ] 146:األعراف[

في التفريق بين الرشد بالضم والرشد بفتحتين، فاألول يعني الصالح في األمر، والثاني يعني ) م770/هـ154(

، وفي قوله 2صالح"أي ] 78:هود[ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ﴾  ﴿أَلَْيسَ : ،ولذلك قال في قوله تعالى1االستقامة في الدين

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : تعالى قد ظهر الكفر من : "ذكر ثالثة معان للرشد، وأضدادها للغي، فقال] 256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

   .3"اإليمان والهدى من الضاللة والحق من الباطل

ِشيدُ﴾ : عند تفسير قوله تعالىوقد جمع أقوال من سبقه من المفسرين  ، ]87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  .إما تفسير اللفظ على حقيقته، أو بالضد، أو بالكناية عن االستهزاء والسخرية: وهي

ثم " قهتوفي: "فقال] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينا إِْبراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وقد جاء بمعنى جديد للرشد في قوله تعالى

قال : "نقل ما قاله أكثر المفسرين بأن الرشد هنا هو الهداية المبكرة، كما كان األمر كذلك ليحيى عليه السالم

  .]12:مريم[ 4"﴿َوآتَْيناهُ اْلُحْكَم َصبِيا﴾: يعني هديناه صغيرا كما قال ليحيى: المفسرون

  ):م1045/هـ437(مكي بن أبى طالب  .3.2.5.2

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

ً ألنفسهم، وإن يروا طريق الهالك والعطب : "قال] 146:األعراف[ وإن يروا طريق الهدى ال يتخذوه طريقا

﴿لَعَلَُّهْم : ى، وهو المعنى الذي اختاره في تفسير قوله تعالىفالرشد هو الهد 5."يتخذوه ألنفسهم

ولقد وفقنا إبراهيم : "فقال] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَآ إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : ، وفي قوله تعالى]186:البقرة[يَْرُشدُوَن﴾

  .6"فأعطيناه هداه من قبل موسى وهارون

                                                             
دار إحياء التراث العربي، : اإلمام أبي دمحم بن عاشور، بيروت: تحالكشف والبيان عن تفسير القرآن، بتصرف، أبو إسحاق الثعلبي،  1

 .284، ص4م، ج2002هـ 1422، 1ط
 .182، ص5المرجع السابق، ج 2
  .236، ص2المرجع السابق، ج 3
 .278، ص6المرجع السابق، ج 4
، 1مجموعة  طالب، بإشراف الشاهد البوشيخي، طبعته جامعة الشارقة، ط: تح الهداية إلى بلوغ النهايةمكي بن أبي طالب القيرواني،  5

 .2554، ص4م، ج2008 - هـ1429
 .4766، ص7المرجع السابق، ج 6
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ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : قوله تعالىوفسر الرشد باإليمان والغي بالكفر في  ، وأضاف ]256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

، وهذا المعنى ذكره في تفسير 1إذا عدا الحق فََضلّ :إصابة الحق، والغي ضده،وهو: إلى ذلك تعريف الرشد أنه

ِشيدٌ﴾ : قوله تعالى ﴿َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل : تعالى ، وفي قوله2"يعرف الحق: فقال] 78:هود[﴿أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل رَّ

َشاِد﴾  ، وفسر الرشاد بالحق أيضا في قول 3"وما أدعوكم إال إلى الحق في أمر موسى وقتله: "قال] 29:غافر[الرَّ

َشاِد﴾ : مؤمن آل فرعون في قوله تعالى اتبعون : "أي] 38:غافر[﴿َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم اتَّبِعُوِن أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ

اِشدُوَن﴾ : ، وكذلك في قوله4"فقولوا مثل قولي تهتدوا إلى الحق والرشاد والصواب ] 7:الحجرات[﴿أُولَئَِك ُهُم الرَّ

ا ُعلِّْمَت ُرْشداً﴾ قال: ، وفي قوله تعالى5"هم السالكون طريق الحق: "قال مما علمك هللا رشداً إلى الحق : " ﴿ِممَّ

  .6"ودليالً على الهدى

ِشيدُ﴾  أنت : "ذكر أقوال المفسرين في هذه اآلية، ومنها] 87:هود[وفي قوله تعالى ﴿ِإنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

الحليم، الرشيد، فكيف تأمرنا بترك عيادة ما كان آباؤنا يعبدون، وتنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، من قطع، أو 

  .7"به الشتم هو تعريض يُراد: بخس، أو غير ذلك، وقال

دلنا : أي: ، قال]10:الكهف[﴿َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا﴾ : وفسر الرشد بأنه طريق النجاة، في قوله تعالى

  .8"على ما ننجو به

  ):م1085/هـ450(الماوردي  .3.2.5.3

َِّخذُوهُ سَ : ذكر وجهان للرشد في تفسير قوله تعالى ْشِد َال يَت بِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ ﴿َوإِْن يََرْوا َسِبيَل الرُّ

: أن الرشد الهداية، والغي: الكفر، والثاني: والغي، اإليمان: أن الرشد: أحدهما] "146:األعراف[يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ 

  .9"الضالل

ِشيدٌ﴾ : وفي قوله تعالى ن عباس، ذكر وجهان للرشد، األول نقله عن اب] 78:هود[﴿أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل رَّ

﴿ِإنََّك َألَْنَت : مالك ويعني، آمر بالمعروف، وناه عن المنكر، وفي قوله تعالى أبيمؤمن، والثاني، نقله عن : وهو 

ِشيدُ﴾    : ذكر فيها ثالثة أوجه] 87:هود[اْلَحِليُم الرَّ

  . قاله قتادة، أنهم قالوا ذلك استهزاء به: أحدها

  . قاله ابن عباس، لى وجه النفيمعناه أنك لست بحليم وال رشيد ع: الثاني

                                                             
 .853، ص1بتصرف، المرجع السابق، ج 1
 3443، ص5ج المرجع السابق، 2
 .6425، ص10المرجع السابق، ج 3
 .6435، ص10المرجع السابق، ج 4
 .6997، ص11المرجع السابق، ج 5
  .4426، ص6المرجع السابق، ج 6
 .3453، ص5المرجع السابق، ج 7
 .4330، ص6المرجع السابق، ج 8
وت، دار الكتب العلمية، رلمقصود بن عبد الرحيم، بيالسيد بن عبد ا: تح، "تفسير الماوردي"النكت والعيون الماوردي،  علي بن دمحم 9

 .262، ص2ت، د،ط، ج.د
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أنت حليم رشيد فِلم تنهانا أن نفعل في : أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه الحقيقة، وقالوا: الثالث

  1.قاله ابن بحر، أموالنا ما نشاء؟ والحلم والرشد ال يقتضي منع المالك من فعل ما يشاء في ماله

َّبِعُ : وفي تفسير قوله تعالى ا ُعلِّْمَت ُرْشدًا﴾ ﴿َهْل أَت َمِن ِممَّ   : ثالثة أوجه"ذكر فيه ] 66:الكهف[َك َعلَى أَْن تُعَلِّ

  .ه على أن تعلمني مما علمت علماً قاله مقاتل ويكون تقدير، أنه العلم: أحدها

  . معناه على أن تعلمني مما ُعلمت إلرشاد هللا لك: الثاني

ً يجتنبهما يرى في علم الخضر رشداً يفعله وغي: الثالث ، فسأله موسى أن يعلمه من الرشد الذي يفعله، ا

  .2"ولم يسأله أن يعلمه الغّي الذي يجتنبه ألنه عرف الغي الذي يجتنبه ولم يعرف ذلك الرشد

ْشِد﴾ : وقال في تفسير قوله تعالى : مراشد األمور، الثاني: أحدهما: فيه وجهان]: "2:الجن[﴿يَْهِدي إلى الرُّ

 َّ    .3"إلى معرفة 

﴿َوأَنَّا َال نَْدِري أََشرٌّ أُِريدَ بَِمْن فِي اْألَْرِض أَْم أََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشدًا﴾ : وذكر في تفسير قوله تعالى

  : وجهان] 10:الجن[

ً : أحدهما أم يكفروا به ، أنهم ال يدرون هل بعث هللا دمحماً ليؤمنوا به ويكون ذلك منهم رشداً ولهم ثوابا

  . وهذا معنى قول السدي وابن جريج، نهم شراً وعليهم عقاباً فيكون ذلك م

  .4"أنهم ال يدرون حراسة السماء بالشهب هل شر وعذاب أم رشد وثواب، قاله ابن زيد: الثاني

  :)م1068/هـ460(الطوسي  .3.2.5.4

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِ : في قوله تعالى يَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

ومعناه أنهم متى رأوا سبيل الصالح عدلوا عنه ، : "فسر الرشد بأنه سلوك طريق الحق، وقال] 146:األعراف[

ولم يتخذوه طريقا لهم بمعنى أنهم ال يعملون بذلك، وان يروا ضد الرشد من الكفر والضالل سلكوه وارتكبوا 

  .5"معصية هللا في ذلك

ورجح معنى أن يكون المعنى ] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : أقول المفسرين في قوله تعالى ونقل

واألقوى أن يحمل على أن المراد به : " هنا هو العقل وحسن التصرف في المال، فقد قال بعد أن ذكر األقوال

  .6"العقل ، وإصالح المال

  :ير في مواضع أخرىوفسر الرشد بالحق في مواضع، وبالخ

                                                             
 .497، ص2المرجع السابق، ج 1
 .326، ص3المرجع السابق، ج 2
  .110، ص6المرجع السابق، ج 3
 .112، ص6المرجع السابق، ج 4
م، 1960هـ، 1379ط، .مكتبة القصير، د: جفأحمد حبيب قصير العاملي، الن: تحالتبيان في تفسير القرآن، الطوسي،  دمحم بن الحسن 5

  وما بعدها 574، ص4ج
   117، ص3المرجع السابق، ج 6
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: قال] 78:هود[﴿أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ﴾ : ففي تفسير قوله تعالى:  آيات فسر فيها الرشد بمعنى الحق

ْشِد﴾ : ، وفي قوله تعالى1"أما منكم من يدعو إلى الحق ويعمل به" يهدي  القرآنهذا : "قال] 2:الجن[﴿يَْهِدي إِلَى الرُّ

، 3وهداية إلى الحق بأن بعث نبيا] 10:الجن[﴿أَْم أََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشدًا﴾ : وقال في اآلية 2"قإلى ما فيه الرشاد والح

ْوا َرَشدًا﴾ : وفي قوله تعالى ﴿أُولَئَِك ُهُم : وفي قوله تعالى 4أي طلبوا الهدى إلى الحق: قال] 14:الجن[﴿فَأُولَئَِك تََحرَّ

اِشدُوَن﴾    .5"ا الرشدأبوالمهتدون إلى طريق الحق الذين أص أي: "قال ]7:الحجرات[الرَّ

﴿لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : وهو الذي اختاره ففي تفسير قوله تعالى: آيات فسر فيها الرشد بمعنى الخير

رشد يرشد رشدا، ورشد رشدا، وأرشده إرشادا، واسترشد : نقيض الغي، يقال: والرشد: "قال] 186:البقرة[

 6"الداللة على وجه اإلصابة للخير: خالف لزنية، وأصل الباب إصابة الخير، فمنه اإلرشاداسترشادا، وهو لرشدة 

اخبر تعالى أن أمر فرعون لم ] "97:هود[﴿فَاتَّبَعُوا أَْمَر فِْرَعْوَن َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾ : وقال في قوله تعالى

ليه فأمر فرعون بضد هذه الحال، ألنه يدعو إلى الشر هو الذي يدعو إلى الخير ويهدي إ: يكن رشيدا، والرشيد

ومعناه إني ال : "قال ،]21:الجن[﴿قُْل ِإنِّي َال أَْمِلُك لَُكْم َضرا َوَال َرَشدًا﴾ : وفي قوله تعالى ،7"ويصد عن الخير

  .8أقدر على دفع الضرر عنكم، وال إيصال الخير إليكم، وإنما يقدر على ذلك هللا تعالى

ِشيدُ﴾ : قوله تعالىونقل في  أن معنى الرشيد في لغة هذيل، هو األحمق ] 87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  .9الذي ال يعاجل مستحق العقوبة بها: السفيه، والحليم

  ):م1073/هـ465(القشيري  .3.2.5.5

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ : فسر الرشد بالحق في قوله تعالى َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ ﴿َوإِْن يََرْوا َسِبيَل الرُّ

تبيّن بهذا أنه ال يكفى شهود الحّق حقا وشهود الباطل : "وأضاف لطيفة جميلة حيث قال]146:األعراف[َسبِيًال﴾ 

باطال بل ال بدّ من شهود الحق من وجود التوفيق للحق، ومنع شهود الباطل من وجود العصمة من اتباع 

  .10"الباطل

الرشيد من اهتدى إلى : قال] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا فَادْفَعُوا إَِلْيِهْم أَْمَواَلُهْم﴾ : وفي قوله تعالى

  .11"ربّه، وعند ما تسنح له حاجة من حوائجه ال يتّكل على حوله وقّوته، وتدبيره واختياره

  ):م1076/هـ468(الواحدي  .3.2.5.6

                                                             
 .40، ص6المرجع السابق، ج 1
 .147، ص10المرجع السابق، ج 2
 .150، ص10المرجع السابق، ج 3
 152، ص10المرجع السابق، ج 4
 345، ص9المرجع السابق، ج 5
 .131، ص2المرجع، السابق،ج 6
 59، ص6لسابق، جالمرجع ا 7
  .157، ص10المرجع، السابق، ج 8
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ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ ﴿َوإِْن : في قوله تعالى يََرْوا َسبِيَل الرُّ

: طاعة الشيطان، وفي قوله تعالى: قال في معنى الرشد في هذه اآلية أنه الهدى والبيان، والغي] 146:األعراف[

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾  اللة بكثرة الحجج: "قال] 256:البقرة[﴿قَدْ تََبيََّن الرُّ   .1"ظهر اِإليمان من الكفر والهدى من الضَّ

﴿أَلَْيَس ِمْنُكْم : وفي سورة هود فسر الرشد بثالث معان مختلفة بحسب السياق الواردة فيه، ففي قوله تعالى

﴿َوَما أَْمُر : لىفسر معناه بأنه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي قوله تعا] 78:هود[َرُجٌل َرِشيدٌ﴾ 

ِشيدُ﴾ : أي ال يرشد إلى الخير، وأما في قوله تعالى] 97:هود[فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾  ] 87:هود[﴿ِإنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  . بالكناية،عن االستهزاء: ويعنى، السفيه الجاهل، والثاني: أحدهما بالضد: فسرها بوجهين

﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : للرشد في بقية اآليات، ففي قوله تعالىوبالطريقة نفسها ذكر معان متعددة 

َشاِد﴾ : وفي قوله تعالى ،2"هُداه وتوفيقه: "قال] 51:األنبياء[  ،3"طريق الصواب: قال] 38:غافر[﴿أَْهِدُكْم َسبِيَل الرَّ

ْوا َرَشدًا﴾ : وفي قوله تعالى ،4أي خيرا: قال] 10:الجن[﴿أَْم أََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشدًا﴾ : وفي قوله تعالى ﴿تََحرَّ

 .5"قصدوا طريق الحق: "قال] 14:الجن[

وفي سورة الكهف لم يذكر معنى للرشد بل أول الجمل وأعاد صياغتها بأسلوب جديد، يدخل فيه كلمة 

﴿َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا﴾ : الرشد دون ذكر معناها أو داللتها، ثم يذكرها في سياق التفسير، ففي قوله تعالى

ب منك: قال] 10:الكهف[ ﴿َوقُْل َعَسى أَْن يَْهِديَِن َربِّي ِألَْقَرَب ِمْن َهذَا : وقال في قوله تعالى ،6أرشدنا إلى ما يُقّرِ

ة ما يكون أقرب في: أَيْ " ،]24:الكهف[َرَشدًا﴾  شد وأدلَّ من  يعطيني ربِّي من اآليات والدّالالت على النُّبوَّ الرُّ

ة أصحاب الكهف ة قصَّ ا ُعلِّْمَت ُرْشدًا﴾ : وقال في قوله تعالى 7"صحَّ علماً ذا رشٍد : أَيْ ] 66:الكهف[﴿أَْن تُعَلَِّمِن ِممَّ

﴿لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : ومثل فعل عند تفسير قوله تعالى 8على أن تعلِّمني علماً ذا رشٍد مما علمته: والتَّقدير

شد: "فقال] 186:ةالبقر[   .9"ليكونوا على رجاٍء من إصابة الرُّ

  ):م1096/هـ489(السمعاني  .3.2.5.7

َِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسِبيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : فسر الرشد في قوله تعالى ْشِد َال يَت ﴿َوإِْن يََرْوا َسِبيَل الرُّ

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : ه الضاللة، وفي قوله تعالىبأنه الصالح، وفسر الغي بأن] 146:األعراف[ ﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

يَمان من اْلكْفر: أَي: "قال] 256:البقرة[ : ، وهذا يتوافق مع ما تفسيره لقول هللا تعالى10"اْلحق من اْلبَاِطل، َواْإلِ

                                                             
  .183هـ، ص1415، 1ط،دار القلم :  صفوان عدنان داوودي، بيروت: ، تحلكتاب العزيزالوجيز في تفسير اعلي بن أحمد الواحد،  1
 718المرجع السابق، ص 2
  .946المرجع السابق، ص 3
 .1140المرجع السابق، ص 4
 1141المرجع السابق، ص 5
 .654المرجع السابق، ص 6
 .658المرجع السابق، ص 7
  .667المرجع السابق، ص 8
 .151المرجع السابق، ص 9

 - هـ1418، 1دار الوطن، ط:  ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الرياض: تحتفسير القرآن، منصور بن دمحم السمعاني،  10
 .260، ص1م، ج1997
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: أَلَْيَس فِيُكم رجل يَقُول: "أو المؤمن، فقال حيث فسر الرجل الرشد بأنه المسلم] 78:هود[﴿أََلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ﴾ 

  .1"َال إِلَه إِالَّ هللا

ِشيدُ﴾ : وذكر في تفسير قوله تعالى   : قولين] 87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  .إِنَّك ألَْنت اْلَحِليم الرشيد فِي زعمك؛ قَالُوا ذَِلك استهزاء: أَحدهَما

  2.ك ألَْنت السَِّفيه األحمقإِنَّ : َوالثَّانِي َمْعنَاهُ 

ذكر ] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وقد أورد في تفسيره عدة معان للرشد، ففي قوله تعالى

ة: أَنه اْلِهدَايَة، َواْآلخر: أَحدهَما: "للرشد قولين ] 6:النساء[ُرْشدًا﴾ ﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم : ، وفي قوله تعالى3"أَنه النُّبُوَّ

، وفسره بطريق الرشد والهدي 4"هَُو الّصالح فِي الدّين، واإلصالح فِي الَمال: " نقل عن مذهب الشافعي أن الرشد

َشاِد﴾ : في قوله تعالى  "إِالَّ َسِبيل الرّشاد: "َعن معَاذ بن جبل أَنه قََرأَ "، وذكر ]29:غافر[﴿َوَما أَْهِديُكْم إِالَّ َسِبيَل الرَّ

اِشدُوَن﴾ : ، وفي قوله تعالى5"َسِبيل هللا، والرّشاد هَُو هللا تَعَالَى: بتَْشديد الشين أَي : قال] 7:الحجرات[﴿أُولَئَِك ُهُم الرَّ

ْشِد﴾ : ، وفي قوله تعالى6المهتدون َواب َوَطِريق اْلحق: قال] 2:الجن[﴿يَْهِدي إِلَى الرُّ ، وفي قوله تعالى، 7إِلَى الصَّ

أُِريد بهم الّصالح فِي ذَِلك : أَي: قال] 10:الجن[ نَْدِري أََشرٌّ أُِريدَ بَِمْن فِي اْألَْرِض أَْم أََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشدًا﴾ ﴿َوأَنَّا َال 

  .8"أَو اْلفساد أَو اْلَخْير أَو الشَّرّ 

  :خالصة القرن الخامس الهجري .3.2.5.8

  : تفسير آيات الرشدكثرت مصنفات التفسير وتنوعت في هذا القرن، ومما ورد في 

 .أقوالهم واجتهاداتهم وانقل المفسرون كثير عمن سبقهم، وذكر - 

 .ذهب أكثر المفسرين على أن تفسير الرشد بالهداية، وذكروه في أكثر مواضع تفسيرهم - 

 .إصابة الحق، أو إصابة الخير: ، تفسير الرشد بأنهت في هذا القرنمن المعاني الجديدة التي ظهر - 

 .الحق، والخير، بجانب الهداية: ين إلى جعل المعنى الرئيسي للرشد هوذهب بعض المفسر - 

 .أي سبيل هللا): سبيل الرشاد(هللا، فيكون معنى : من المعاني الجديدة هي تفسير كلمة الرشاد بـ - 

 .األحمق السفيه: هو قول أن الرشيد في لغة هذيل يعني) الحليم الرشيد(من المعاني الجديدة في معنى  - 

  

  

  

  

                                                             
 447، ص2المرجع السابق، ج 1
  .452، ص2المرجع السابق، ج 2
 .385، ص3المرجع السابق، ج 3
 .398، ص1المرجع السابق، ج 4
 .18، ص5ق، جالمرجع الساب 5
  .218، ص5المرجع السابق، ج 6
 64، ص6المرجع السابق، ج 7
 .67، ص6المرجع السابق، ج 8
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  :ن السادس الهجريالقر .3.2.6

  ):م1108/هـ502(الراغب األصفهاني  .3.2.6.1

ذكر الراغب األصفهاني، أن الَرَشد أخص من الُرْشد، وذلك ألن الُرْشد يقال في األمور الدنيوية 

 ﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾: ، وقد ذكر في تفسير قوله تعالى1واألخروية، والَرَشد يقال في األمور األخروية ال غير

أن الرشد هو الصالح للدين واإلصالح للمال، وهو شرط لدفع المال لليتيم، فمن دُفع إليه ماله بعد ] 6:النساء[

الرشد، ثم فُقد منه الرشد يُعاد الَحْجُر عليه، ألن الغرض بذلك حفظ ماله، فال فرق بين أن يكون المعنى الموجب 

] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : ه اآلية وبين قوله تعالى، وفرق بين الرشد في هذ2للَحْجِر ابتداء أو انتهاء

  .3"بون بعيد"وقال بينهما 

  ):م1110/هـ504( كيا الهرسيال .3.2.6.2

] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : ولما قال تعالى: "ذكر أن معنى الرشد هو صالح الدين والدنيا، قال

ح الدين والدنيا، والفاسق غير رشيد وال مأمون، وهذا ألن التبذير يتولد من غلبة الهوى، وهو يقتضي صال

والهوى منشأ الفسق، وال يؤمن من الفاسق صرف المال إلى المحصور المنكور، وذلك تبذير وإن قل، فإنه ال 

من أقوال السلف رضوان هللا يكتسب به دمحمة في الدنيا واآلخرة، والكثير في الطاعات ليس بتبذير، على ما عرف 

  .4"عليهم أجمعين، فهذا معنى اآلية

  ):م1122/هـ516(البغوي  .3.2.6.3

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال : فسر الرشد بالهدى والسداد في مواضع متعددة، ففي قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

وإن يروا طريق الهدى والسداد، ال : ومعنى اآلية: "قال] 146:ألعرافا[َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ 

﴿لَعَلَُّهْم : وفي قوله تعالى 5"طريق الضالل يتخذوه سبيال: يتخذوه ألنفسهم سبيال، وإن يروا سبيل الغي، أي

وصفه بأن يكون ] 78:هود[ ﴿أََلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ﴾: فسره بالهداية، وفي قوله تعالى] 186:البقرة[يَْرُشدُوَن﴾ 

﴿َولَقَدْ : فسره بأنه غير سديد، وفي قوله تعالى] 97:هود[﴿َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾ : صالحا سديدا، وفي قوله تعالى

شاِد﴾ ﴿َوما أَْهِديُكْم إِ : وفي قوله تعالى 6"فسر الرشد بالهداية، والنبوة] 51:األنبياء[آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾  الَّ َسبِيَل الرَّ

شاِد﴾ : وقوله تعالى]  29:غافر[ وفسر الراشدون . ذكر أن المعنى هو طريق الهدى] 38:غافر[﴿أَْهِدُكْم َسِبيَل الرَّ

اِشدُوَن﴾ : في قوله تعالى   .7"المهتدون"بأنهم ] 7:الحجرات[﴿أُولئَِك ُهُم الرَّ

ْشدُ ِمَن اْلَغّيِ﴾ ﴿قَْد تَبَيَّ : وذكر معان أخرى للرشد ففي قوله تعالى فسر الرشد باإليمان ] 256:البقرة[َن الرُّ

: والحق، وفسر الغي بالكفر والباطل، بعد أن ذكر أسباب نزول اآلية، وأقوال المفسرين فيها، وفي قوله تعالى
                                                             

 196دار المعرفة،  كتاب الراء، ص: دمحم سيد كيالني، بيروت: تح المفردات في غريب القرآن،الحسين بن دمحم الراغب األصفهاني،  1
ِدي، الرياض: تحر الراغب األصفهاني، تفسيبتصرف، الراغب األصفهاني، الحسين بن دمحم،  2 ، 1دار الوطن، ط: عادل بن علي الّشِ

  .1104، ص3م، ج2003هـ  1424
 .196ص المفردات في غريب القرآن،الراغب،  3
 .328، ص2هـ، ج1405، 2دار الكتب العلمية، ط: موسى دمحم علي وعزة عبد عطية، بيروت: تحأحكام القرآن،  دمحم بن علي الطبري، 4
،  1دار إحياء التراث العربي،ط: عبد الرزاق المهدي، بيروت: ، تحمعالم التنزيل في تفسير القرآنلحسين بن مسعود البغوي، ا 5

 .234، ص2هـ، ج1420
 .291، ص3المرجع السابق، ج 6
 .258، ص4المرجع السابق، ج 7
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له، والصالح في الدين فهو أن يكون مصلحا في دينه وما: وأما الرشد: "قال] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ 

هو أن يكون مجتنبا عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة، والصالح في المال هو أن ال يكون مبذرا، 

هو أن ينفق ماله فيما ال يكون فيه دمحمة دنيوية وال مثوبة أخروية، أو ال يحسن التصرف فيها، فيغبن في : والتبذير

دينه وغير مصلح لماله، دام الحجر عليه، وال يدفع إليه ماله وال ينفذ  البيوع فإذا بلغ الصبي وهو مفسد في

  .1"تصرفه

ِشيدُ﴾ : وفي قوله تعالى قال ابن "ذكر أقوال العلماء من قبله وآراءهم ] 87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

للديغ سليم وللفالة مفازة،  :أرادوا السفيه الغاوي، والعرب تصف الشيء بضده فتقول: عباس رضي هللا عنهما

هو على الصحة أي إنك يا شعيب فينا : معناه الحليم الرشيد بزعمك، وقيل: قالوه على وجه االستهزاء، وقيل: وقيل

﴿قَدْ كُْنَت فِينا : حليم رشيد ال يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم، وهذا كما قال قوم صالح عليه السالم

  .2]82: هود[ َمْرُجوا قَْبَل َهذَا﴾

: َرشَّدَا أَيْ : "نقل عن ابن عباس قوله] 10:الكهف[﴿َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا﴾ : وفي تفسير قوله تعالى

ْشِد﴾ : وفي قوله تعالى 3"َمْخَرًجا من الغار في سالمة يدعو إلى الصواب من : "قال] 2:الجن[﴿يَْهِدي إِلَى الرُّ

ْوا َرَشداً﴾  :وقوله 4"التوحيد واإليمان وفسر  5"أَْي قصدوا طريق الحق وتوخوه: "قال] 14:الجن[﴿فَأُولئَِك تََحرَّ

  ].21:الجن[﴿قُْل إِنِّي َال أَْمِلُك لَُكْم َضرا َوال َرَشداً﴾ : الرشد بالخير في قول هللا تعالى

  ):م1144/هـ538(الزمخشري  .3.2.6.4

ما هو تعريف عام، ومنها ما هو خاص  ذكر الزمخشري عددا من التعاريف للرشد في تفسيره، منها

  :باآلية وسياق ورودها من ذلك

  . 6"والرشد مستعمل في كل ما يحمد ويرتضى، كما استعمل الغّى في كل ما يذم ويتسخط" 

كل : الوازع أبوقال : االستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، من الرشادة وهي الصخرة: والرشد

  .7"صخرة رشادة

  .8"ء لوجوه الصالحاالهتدا: الرشد

ْشدُ ِمَن : وعلى هذا سار في تفسيره، ولذلك فسر الرشد باإليمان والغي بالكفر في قوله تعالى ﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

ْشِد﴾ : وقوله تعالى] 256:البقرة[اْلغَّيِ﴾    ].2:الجن[﴿يَْهِدي إِلَى الرُّ

                                                             
 .569، ص1المرجع السابق، ج 1
  .462، ص2المرجع السابق، ج 2
 .181، ص3جالمرجع السابق،  3
 .159، ص5المرجع السابق، ج 4
 .161، ص5المرجع السابق، ج 5
  .426، 2مرجع سابق، ج الكشاف،الزمخشري،  6
 .363، ص4المرجع السابق، ج 7
 .121، ص3المرجع السابق، ج 8
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] 97:هود[فِْرَعْوَن َوما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾  ﴿فَاتَّبَعُوا أَْمرَ : وقال عن قوم فرعون في تفسير قوله تعالى

بأنهم في ضالل مبين وليس فيهم أدنى مسكة من عقل، إذ أنهم شاهدوا اآليات التي جاء بها موسى، ولم يتبعوه، 

إنما هو غي صريح  ،بينما ادعى فرعون الربوبية وليس لديه آيات، ومع ذلك اتبعوه، وأطاعوه، وما في أمره رشد

﴿َيْقدُُم قَْوَمهُ يَْوَم اْلِقياَمِة فَأَْوَردَهُُم النَّاَر : ودل على ذلك اآلية التالية التي توضح هذا الضالل ،وضالل مكشوف

  . 1]97:هود[َوبِئَْس اْلِوْردُ اْلَمْوُرودُ﴾ 

حد يهتدي إلى رجل وا: قال: فسر الرشد بالحق] 78:هود[﴿أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ﴾ : وفي قوله تعالى

  .2"سبيل الحق وفعل الجميل، والكف عن السوء

وال  ،3"التهدي إلى وجوه التصرف: والرشد: قال] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

ى تنكير ما معن: فإن قلت: "في اآلية، فقال" رشد"فرق هنا بين قليل الرشد وكثيره، واستدل على ذلك بتنكير كلمة 

معناه نوعا من الرشد وهو الرشد في التصرف والتجارة، أو طرفا من الرشد ومخيلة من مخايله : الرشد؟ قلت

  .4"حتى ال ينتظر به تمام الرشد

ِشيدُ﴾ : وذكر في تفسير قوله تعالى   :قولين] 87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  .أنه إطالق الوصف وإرادة عكسه: أحدهما 

  .على ظاهره ومعناه أن هذا الوصف ال يتطابق مع ما تأمرنا به: لثانيا

  .الصالح، وغيرها، الخير، والصواب: وقد ذكر معان أخرى للرشد منها

  ):م1148/هـ542(ابن عطية  .3.2.6.5

: عمرو بن العالء في التفريق بين الُرشد، والَرَشد، عند تفسير قوله تعالى أبونقل ابن عطية ما أورده 

ِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ ﴿َوإِْن يَ  َِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّي ْشِد َال يَت وذكر اختالف  ،]146:األعراف[َرْوا َسبِيَل الرُّ

ِشيدُ﴾ : المفسرين في قوله تعالى إنك : إنما كانت ألفاظهم: "فمن المفسرين من قال] 87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

بل هذا لفظهم بعينه، إال أنهم قالوه على جهة االستهزاء وقيل : الجاهل السفيه، فكنى هللا عن ذلك وقيلألنت 

بل قالوه على جهة الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه، فكأنهم فندوه، أي : إنك ألنت الحليم الرشيد عند نفسك، وقيل: المعنى

   .5"أنه حليم رشيد فال ينبغي لك أن تأمرنا بهذه األوامر

                                                             
 .425، ص2بتصرف، المرجع السابق، ج 1
 .414، ص2المرجع السابق، ج 2
  .473، ص1المرجع السابق، ج 3
  .473، ص1لسابق، جالمرجع ا 4
، 1دار الكتب العلمية، ط: عبد السالم عبد الشافي دمحم، بيروت: تحالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق ابن عطية،  5

 .201، ص3هـ، ج1422
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الرشد عام في هدايته إلى رفض : "قال] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وفي قوله تعالى

األصنام، وفي هدايته في أمر الكوكب والشمس والقمر، وغير ذلك من النبوءة فما دونها، وقال بعضهم معناه وفق 

  .1"للخير صغيرا، وهذا كله متقارب

الصواب، الخالص : للرشد في سياق اآليات التي ذكر فيه الرشد، فمن هذه المعانيوذكر معان أخرى 

  .الجميل، اإليمان

وأكثر ابن عطية في تفسيره ذكر تصريفات الرشد، والقراءات الواردة فيه، في أكثر من موضع في 

  .تفسيره

  ):م1149/هـ543(ابن العربي المالكي  .3.2.6.6

  :فيه ثالثة أقوال: حقيقة الرشد: "قال] 6:النساء[ْم ُرْشدًا﴾ ﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنهُ :في قوله تعالى

، وضبط المال؛ وبه قال الحسن والشافعي: األول   .صالح الدين والدنيا، والطاعة 

  .إصالح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال واإلعطاء والحفظ له عن التبذير؛ قاله مالك: الثاني

  2"حنيفة أبو بلوغ خمس وعشرين سنة؛ قاله: الثالث

  ):م1201/هـ597(الجوزي ابن  .3.2.6.7

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : في تفسير قوله تعالى . أريد به اإلسالم: والدين هاهنا: "قال] 256:البقرة[﴿قَْد تََبيََّن الرُّ

هو اإليمان والكفر، وأما الطاغوت فهو اسم مأخوذ من الطغيان، وهو : وقيل. الباطل: الحق، والغي: والرشد

  .3"لحدمجاوزة ا

  : وفي الرشد أربعة أقوال: قال] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ :و في قوله تعالى

  . الصالح في الدين، وحفظ المال، قاله ابن عباس، والحسن: أحدها

  . الصالح في العقل، وحفظ المال، روي عن ابن عباس والسدي: الثاني

  . نخعيأنه العقل، قاله مجاهد، وال: والثالث

  .4"العقل، والصالح في الدين، روي عن السدي: والرابع

                                                             
 .86، ص4المرجع السابق، ج 1
، 1م، ج2003 - هـ 1424، 3دار الكتب العلمية، ط: تدمحم عبد القادر عطا، بيرو: تح أحكام القرآن،دمحم بن عبد هللا ابن العربي،  2

 .420ص
، 1دار الكتاب العربي، ط: عبد الرزاق المهدي، بيروت: تحزاد المسير في علم التفسير، ، ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج  3

 .231، ص1هـ، ج1422
 .372، ص1المرجع السابق، ج 4



 

94  

المؤمن، والثاني، اآلمر : نقل قولين عن ابن عباس] 78:هود[﴿أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ﴾ : وفي قوله تعالى

كون يجوز أن يكون الرشيد بمعنى المرِشد، في: قال ابن األنباري: " بالمعروف والناهي عن المنكر، ثم قال

أليس منكم مرِشد يعظكم ويعرفكم قبيح ما تأتون؟ فيكون الرشيد من صفة الفاعل، كالعليم، والشهيد، : المعنى

أليس منكم رجل قد أسعده هللا بما منحه من الرشاد : ويجوز أن يكون الرشيد بمعنى المرَشد، فيكون المعنى

ة؟ فيجري رشيد مجرى مفعول، كا   .1"لكتاب الحكيم بمعنى المحكميصرفكم عن إِتيان هذه المعرَّ

ِشيدُ﴾ : وذكر في قوله تعالى   : أربعة أقوال] 87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  .صالح عن ابن عباس، وبه قال قتادة، والفراء أبوأنهم قالوه استهزاًء به، رواه : أحدها

  .ذلك، ذكره الزجاجإِنك ألنت السفيه الجاهل، فكنى بهذا عن : أنهم قالوا له: الثاني

بل ِإنك ألنت الحليم الرشيد، : أنهم سبّوه بأنه ليس بحليم وال رشيد، فأثنى هللا عّز وجّل عليه فقال: الثالث

  .الحسن المّصيصي أبيسليمان الدّمشقي عن  أبوال كما قال لك الكافرون، حكاه 

شيد، فَِلَم تنهانا أن نفعل في أموالنا ما أنت حليم ر: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد حقيقة، وقالوا: الرابع

  .2"نشاء؟ حكاه الماوردي، وذهب إِلى نحوه ابن كيسان

الهدى، اإليمان، الصواب، التوحيد، : وفسر الرشد في مواضع أخرى من تفسيره بمعان أخرى، منها

  .الصالح، الخير

  :القرن السابع الهجري .3.2.7

  ):م1210/هـ606(الفخر الرازي  .3.2.7.1

ْشِد َال َيتَِّخذُوهُ َسِبيًال َوإِْن يََرْوا َسِبيَل اْلغَّيِ : في تفسير قوله تعالى ذكر الفخر الرازي ﴿َوإِْن يََرْوا َسِبيَل الرُّ

سبيل الرشد عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب في العلم : "أن] 146:األعراف[يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ 

  .3"والعمل وسبيل الغي ما يكون مضادا لذلك

إصابة الخير، والغي هو الضالل والفساد، ولكنه فرق بين الرشد : وذكر كذلك أن معنى الرشد في اللغة

وأما الرشد فمعلوم أنه ليس : "فقال] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : في اللغة، وبين الرشد في قوله تعالى

د وأن يكون هذا مرادا، وهو أن يعلم أنه مصلح لماله حتى ال المراد الرشد الذي ال تعلق له بصالح ماله، بل ال ب

ويضيف إلى ذلك اعتبار الصالح في الدين شرطا في  4"يقع منه إسراف وال يكون بحيث يقدر الغير على خديعته

الرشد ألن الرشد يعني إصابة الخير، ومن ال دين عنده ال خير فيه، والغي يعني الضالل والفساد، وهو نقيض 

واعلم أن بعد طريق : "، ولما ذم هللا دين فرعون نفى عنه الرشد، ألنه لم يكن يراعي مصالح الدين، وقالالرشد

ال إله للعالم، وإنما يجب على : فرعون من الرشد كان ظاهرا ألنه كان دهريا نافيا للصانع والمعاد، وكان يقول

                                                             
 .390، ص2المرجع السابق، ج 1
 .397، ص2ج المرجع السابق، 2
  .366، ص15هـ، ج1420، 3دار إحياء التراث العربي، ط: بيروت) التفسير الكبير(مفاتيح الغيب دمحم بن عمر فخر الدين الرازي،  3
 .498، ص9المرجع السابق،ج 4
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العالم، وأنكر أن يكون الرشد في عبادة هللا  أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته، رعاية لمصلحة

  .1"ومعرفته، فلما كان هو نافيا لهذين األمرين كان خاليا عن الرشد بالكلية

  :ذكر أن رشيد تعني مرشد، وفيها قولين] 78:هود[﴿أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ﴾ : وفي قوله تعالى

  .في، وهو أولىأي يقول الحق ويرد هؤالء األوباش عن أضيا: األول

وأسعده بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل . أليس فيكم رجل أرشده هللا تعالى إلى الصالح: الثاني

  .2القبيح

ِشيدُ﴾ : وذكر في تفسير قوله تعالى   :ثالثة أوجه] 87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

هل، إال أنهم عكسوا ذلك على سبيل االستهزاء أن يكون المعنى إنك ألنت السفيه الجا: الوجه األول"

  .والسخرية به، كما يقال للبخيل الخسيس لو رآك حاتم لسجد لك

  .أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم والرشد: والوجه الثاني

طريقتهم قالوا أنه عليه السالم كان مشهورا عندهم بأنه حليم رشيد، فلما أمرهم بمفارقة : والوجه الثالث

إنك ألنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة في هذا الباب، فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسالفنا، : له

  .3"والمقصود استبعاد مثل هذا العمل ممن كان موصوفا بالحلم والرشد، وهذا الوجه أصوب الوجوه

أحدهما أنه : ذكر هنا أن في الرشد أقواال] 51:األنبياء[دَهُ﴾ ﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرشْ : وفي قوله تعالى

والثاني أنه االهتداء إلى وجوه الصالح في الدين والدنيا، وفيه قول ثالث وهو أن تدخل النبوة واالهتداء ، النبوة

ح نفسه تحت الرشد إذ ال يجوز أن يبعث نبي إال وقد دله هللا تعالى على ذاته وصفاته ودله أيضا على مصال

  .4ومصالح قومه وكل ذلك من الرشد

اِشدُونَ ﴿: وقال في تفسير قوله تعالى وهو أن هللا تعالى : فيه معنى لطيف] "٧:الحجرات[ ﴾أُولئَِك ُهُم الرَّ

واعلموا أن فيكم رسول هللا أي هو مرشد لكم فخطاب المؤمنين للتنبيه على شفقته بالمؤمنين، : في أول األمر قال

كفى النبي مرشدا لكم ما تسترشدونه فأشفق عليهم وأرشدهم، وعلى هذا قوله الراشدون أي  فقال في األول

  .5"الموافقون للرشد يأخذون ما يأتيهم وينتهون عما ينهاهم

الصواب، التوحيد، الخير، الصالح، الهداية، الحق، النفع، : وذكر في تفسيره معان أخرى للرشد منها

  .الثواب

  

                                                             
 .394، ص18المرجع السابق، ج 1
  .380، ص18بتصرف، المرجع السابق، ج 2
  .387، ص18المرجع السابق، ج 3
 .151، ص22مرجع السابق، جبتصرف، ال 4
  .103، ص28المرجع السابق، ج 5
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  ):م1262/هـ660(العز بن عبد السالم  .3.2.7.2

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في تفسير قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

  .1الكفر أو ألضالل: اإليمان أو الهدى، وأن الغي يعني: ذكر أن الرشد يعني] 146:األعراف[

المؤمن، اآلمر بالمعروف الناٍه عن المنكر، العلم، : رشد في تفسيره منهاوذكر أيضا معان أخرى لل

  . النبوة، الهداية، معرفة هللا، الحياة، النعيم

  

  ):م1273/هـ671(القرطبي  .3.2.7.3

َّ : في تفسير قوله تعالى ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسِبيَل اْلغَّيِ يَت ِخذُوهُ َسبِيًال﴾ ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

والرشد في اللغة أن يظفر اإلنسان بما يريد، وهو ضد : "ذكر القراءات، وتصريف الرشد ثم قال] 146:األعراف[

  .2"الخيبة

ُ : "وقال َّ َشادُ ِخَالُف اْلغَّيِ، َوقَدْ َرَشدَ يَْرُشدُ ُرْشدًا، َوَرِشدَ يَْرَشدُ َرَشدًا، لُغَةٌ ِفيِه، َوأَْرَشدَهُ  ، َوالرَّ

: ِلِزْنيٍَة، َوأُمُّ َراِشدٍ : هَُو ِلِرْشدَةٍ، ِخَالُف قَْوِلكَ : نَْحُو اْألَْقَصِد، َوتَقُولُ : َمقَاِصدُ الطُُّرِق، َوالطَِّريُق اْألَْرَشدُ : َواْلَمَراِشدُ 

َشادُ : اْلَهَرِويُّ َوقَاَل . بَْطٌن ِمَن اْلعََرِب، َعِن اْلَجْوَهِرّيِ : ُكْنَيةٌ ِلْلفَأَْرةِ، َوَبنُو َرْشدَانَ  َشدُ َوالرَّ ْشدُ َوالرَّ الهدى : الرُّ

َمْصدٌَر ِمْن َغَوى يَْغِوي إِذَا َضلَّ فِي ُمْعتَقٍَد أَْو : اْلغَّيِ "و 3]"186:البقرة[﴿لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : واالستقامة، ومنه قوله

  .4"َرأْيٍ، َوَال يُقَاُل اْلغَيُّ فِي الضالل على اإلطالق

] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : تفسيره اختالف العلماء في تأويل رشدا في قوله تعالى وذكر في

  :ونقل عدة أقوال، نجملها باختصار

 .صالحا  في العقل والدين - 

 .صالحا في العقل وحفظ المال - 

 .الرشد في العقل - 

  .5إصالح المال - 

: قال] 78:هود[﴿أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ﴾ : قوله تعالىبأنها تعني شديد، ففي تفسير " رشيد"وفسر كلمة 

  .6"أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر"

                                                             
  .503، ص1ج تفسير القرآن،عبد السالم، العز ابن بتصرف،  1
دار الكتب المصرية، : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة: تح، )تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن القرطبي ،  دمحم بن أحمد 2

  .283ص، 7م، ج 1964 - هـ 1384، 2ط
 .314، ص2المرجع السابق، ج 3
 279، ص3المرجع السابق، ج 4
 .37، ص5بتصرف، المرجع السابق، ج 5
 .77، ص9المرجع السابق،، ج 6
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اإليمان، السداد،التوفيق، المخرج، الصواب، النبوة، الصالح، : وذكر في تفسره معان أخرى للرشد منها

  .الخير، الحق، النعيم، الحياة

  ):م1286/هـ685(البيضاوي  .3.2.7.4

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ ﴿: ر قوله تعالىفي تفسي تميز اِإليمان من الكفر باآليات : قال] 256:البقرة[ ﴾قَْد تَبَيََّن الرُّ

الواضحة، ودلت الدالئل على أن اِإليمان رشد يوصل إلى السعادة األبدية والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية، 

  .1"طلباً للفوز بالسعادة والنجاة، ولم يحتج إلى اِإلكراه واِإللجاءوالعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى اِإليمان 

، 2راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق:" قال] 186:البقرة[﴿لََعلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : وفي تفسر قوله تعالى

اِشدُونَ ﴿: وقال في تفسير قوله تعالى ا الطريق أبوم الذين أصأي أولئك المستثنون ه]  "٧:الحجرات[ ﴾أُولئَِك ُهُم الرَّ

  .3"السوي

  .الهدى، العلم، إصابة الخير، الصواب، الخير، النفع: وأورد معان أخرى للرشد، منها

  :القرن الثامن الهجري .3.2.8

  ):م1311/هـ710(النسفي  .3.2.8.1

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ : في قوله تعالى َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾  ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

  . 4الضالل: طريق صالح األمر وطريق الهدى، والغي: فسر الرشد بأنه] 146:األعراف[

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ ﴿: في تفسير قوله تعالى قد تميز اإليمان من الكفر بالدالئل : "قال] 256:البقرة[ ﴾قَدْ تََبيََّن الرُّ

ً في : قال] 6:النساء[تُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ ﴿فَإِْن آنَسْ : ، وفي قوله تعالى5"الواضحة هداية في التصرفات وصالحا

أي رجل واحد يهتدي إلى طريق الحق، ] 78:هود[﴿أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ﴾ : ، وقال في قوله تعالى6"المعامالت

وما أمره : "قال] 97:هود[يٍد﴾ ﴿َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرشِ : ، وفي قوله تعالى7"وفعل الجميل، والكف عن السوء

  .8"بصالح حميد العاقبة

الهداية، العلم، الصواب، الصالح، اإليمان، التوحيد، : وذكر النسفي في تفسيره معان أخرى للرشد منها

  .الخير، الرحمة، النفع

  ):م1341/هـ741(ابن جزي  .3.2.8.2

                                                             
، 1دار إحياء التراث العربي، ط: دمحم عبد الرحمن المرعشلي، بيروت: تحأنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد هللا بن عمرو البيضاوي،  1

 .154، 1هـ، ج1418
  .125، ص1المرجع السابق، ج 2
 .135، ص5المرجع السابق، ج 3
هـ  1419، 1دار الكلم الطيب، ط: يوسف علي بديوي، بيروت: تح مدارك التنزيل وحقائق التأويل،بتصرف، أبو البركات النسفي،  4

 .604، ص1م، ج1998
 .211، ص1المرجع السابق، ج 5
 .331، ص1المرجع السابق، ج 6
 .75، ص2سابق، جالمرجع ال 7
 .82، ص2المرجع السابق، ج 8
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ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾: قال في تفسير قوله تعالى أي قد تبين أن اإلسالم رشد وأن ] "256:البقرة[ ﴿قَدْ تََبيََّن الرُّ

ِشيدُ﴾ : وفي قوله تعالى ،1"الكفر غي إنهم قالوا ذلك على وجه التهكم : قيل: "قال] 87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  2"معناه الحليم الرشيد عند نفسك: واالستهزاء، وقيل

أي إرشاده إلى توحيد هللا وكسر : "بقوله] 51:األنبياء[َراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ ﴿َولَقَْد آتَْينَا إِبْ : وفسر الرشد في اآلية

  .3"األصنام وغير ذلك

  ):م1345/هـ745(حيان  أبو .3.2.8.3

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال : حيان أن استعارة سبيلي الرشد والغي في قوله تعالى أبويذكر  ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

المراد منه اإلشارة بكفر أولئك الذين ال يؤمنون بآيات هللا ] 146:األعراف[اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾  َوإِْن يََرْوا َسبِيلَ 

ولما نفى عنهم اإليمان وهو من أفعال القلب استعار للرشد والغي سبيلين : "فقال ،وذلك ألن الرشد والغي نقيضان

تقديم جملة الشرط المتضمنة سبيل الرشد على مقابلتها فذكر أنهم تاركو سبيل الرشد سالكو سبيل الغي وناسب 

فذكر موجب اإليمان وهو اآليات وترتب نقيضه ] 146:األعراف[ألنها قبلها، ﴿َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة َال يُْؤِمنُوا بَِها﴾ 

ومؤكدة  عليه وأتبع ذلك بموجب الرشد وترتب نقيضه عليه ثم جاءت الجملة بعدها مصرحة بسلوكهم سبيل الغي

لمفهوم الجملة الشرطية قبلها ألنه يلزم من ترك سبيل الرشد سلوك سبيل الغي ألنهما إما هدى أو ضالل فهما 

  .4"نقيضان إذا انتفى أحدهما ثبت اآلخر

ا  وآمنوا به أبوأنهم إذا استج: والمعنى:" قال] 186:البقرة[﴿لَعَلَُّهْم َيْرُشدُوَن﴾ : وفي تفسر قوله تعالى

على رجاء من حصول الرشد لهم، وهو االهتداء لمصالح دينهم ودنياهم، وختم اآلية برجاء الرشد من أحسن  كانوا

األشياء ألنه تعالى لما أمرهم باالستجابة له، وباإليمان به، نبه على أن هذا التكليف ليس القصد منه إال وصولك 

منافعه، وإنما ذلك مختص بك، ولما كان اإليمان  بامتثاله إلى رشادك في نفسك، ال يصل إليه تعالى منه شيء من

  .5"الهداية: ، ناسب ذكر الرشاد وهوالقرآنشبه بالطريق المسلوك في 

ليفيد قليل الرشد وكثيره ] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : ويذكر أن الرشد جاء نكرة في قوله تعالى

، وهو كالم 6"، وطرف ومخيلة من مخيلته، وال ينتظر به تمام الرشدونكر رشدا ألن معناه نوع من الرشد: "قال

  .الزمخشري

يعني رشد من مثله من ] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وإضافة الرشد إلى إبراهيم في اآلية

وة، واالهتداء إلى وجوه النب: األنبياء وله شأن أي شأن، وذكر أيضا معان أخرى للرشد في هذه اآلية، وهي

  .7الصالح في الدين والدنيا، الصحف، الحكمة، التوفيق للخير صغيرا

                                                             
هـ، 1،1416شركة دار األرقم بن أبي األرقم، ط: الدكتور عبد هللا الخالدي، بيروت: تحالتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي،  1

 .132ص
 .377، ص1المرجع السابق، ج 2
 .24، ص2المرجع السابق، ج 3
  .174، ص5هـ، ج1420: دار الفكر، طبعة عام: صدقي دمحم جميل، بيروت: تحط، البحر المحيدمحم بن يوسف أبو حيان،  4
 .210، ص2المرجع السابق، ج 5
 520، ص3المرجع السابق، ج 6
  .441، ص7بتصرف، المرجع السابق، ج 7
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والرشد يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى، "وفسر بالرشد بأنه الدين، وأنه معتقد اإلسالم، وأنه اإليمان، 

إلى سبيل الحق وفعل  من يهتدي"، والرشيد هو 2"وهو سبيل هللا تعالى الذي أوضح الشرائع" ، 1"والغي ضده

  .الصواب، التوحيد، اإليمان، الخير، النفع: الرشد ي، وأيضا ذكر في تفسيره أن من معان3"الجميل

  ):م1373/هـ774(ابن كثير  .3.2.8.4

﴿َوإِْن يََرْوا : ذكر ابن كثير في تفسيره أن الرشد هو النجاة، والغي الهالك، قال في تفسير قوله تعالى

ْشِد َال يَتَّ  وإن ظهر لهم سبيل "أي ] 146:األعراف[ِخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ َسبِيَل الرُّ

  .4"طريق النجاة ال يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهالك والضالل يتخذوه سبيال: الرشد، أي

نقل عن سعيد بن جبير أنه قال في معنى ] 6:ءالنسا[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي تفسير قوله تعالى

  5.صالحا في دينهم وحفظا ألموالهم، وذكر أن هذا القول مروي عن كثير من الفقهاء: الرشد

  .6"ألهمه الحق والحجة على قومه: "قال] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وفي قوله تعالى

الهداية، العلم النافع، العمل الصالح، الحق، الصدق، حب : ي التفسيرالرشد الواردة ف يومن معان

  .اإليمان، كراهية الكفر والفسوق والعصيان، السداد، النجاح، النجاة

  :القرن التاسع الهجري .3.2.9

  ):م1447/هـ850(ري أبوالنيس .3.2.9.1

ْشِد َال َيتَِّخذُوهُ سَ : قال في تفسير قول هللا تعالى بِيًال َوإِْن يََرْوا َسِبيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

عمر البصري  أبوثم ذكر قول  ،7"والرشد طريق الهدى والحق والصواب كالهما واحد] "146:األعراف[َسبِيًال﴾ 

  .في التفريق بين الُرْشد والَرَشد

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : وفي قوله تعالى والرشد إصابة الخير، والغي نقيضه، : "لقا] 256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

  .8"تميز الحق من الباطل، واإليمان من الكفر، والهدى من الضالل: أي

حنيفة والشافعي في دفع المال  أبيذكر مذهبي ] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

وقال . مهتديا إلى وجوه مصالح الدنيا فهو رشيد يدفع إليه مالهإذا بلغ : ثم إن أبا حنيفة قال: لليتيم إذا بلغ فقال

ال بد مع ذلك من االهتداء لمصالح الدين، فإن الفاسق ال يخلو من إتالف المال في الوجوه الفاسدة : الشافعي

                                                             
  .205، ص6المرجع السابق، ج 1
 .254، ص9المرجع السابق، ج 2
 .187، ص6المرجع السابق، ج 3
، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: سامي بن دمحم سالمة، اإلسكندرية: تحتفسير القرآن العظيم، ل بن عمر ابن كثير، أبو الفداء إسماعي 4

 .475، ص3م، ج 1999 - هـ 1420
 .216، ص2بتصرف، المرجع السابق،ج 5
 .347، ص5المرجع السابق،ج 6
، 3هـ، ج1416، 1دار الكتب العلميه، ط: ا عميرات، بيروتزكري: تحغرائب القرآن ورغائب الفرقان، الحسن بن دمحم النيسأبوري،  7

 .318ص
 .16، ص2المرجع السابق، ج 8
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أنه كان يراعي  مع] 97:هود[المحرمة، وقد نفى هللا تعالى الرشد عن فرعون في قوله ﴿َوما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾ 

  .1"مصالح الدنيا

وفسر الرشد بأنه اإلحماد وحسن العاقبة واستدل على ذلك بعاقبة فرعون وقومه الذين اتبعوا أمره، بعد 

  .2أن نفى عن أمره أن يكون رشيدا

ُرْشدَهُ﴾ ﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم : وفسره كذلك بالنبوة ألنه جاء مضافا إلى إبراهيم عليه السالم في اآلية

  .3]51:األنبياء[

أن الرشيد هو الصالح المصلح الممتنع عن الرذائل : وقد أورد عددا من المعاني لمشتقات الرشد، منها

ويمنع غيره من الوقوع فيها، والراشدون هم المهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم، وقد ذكر ذلك في أكثر من 

  .، التوحيد، اإليمان، الخير، الصالح، النفعالصواب: موضع، وذكر أيضا أن من معاني الرشد

  ):م1471/هـ876(الثعالبي  .3.2.9.2

  : نقل قولين] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : في تفسير قوله تعالى

  .الرشد في العقل والمال ال غير، ونسبه إلى ابن عباس - 

   4.الرشد في العقل والدين ونقله عن الحسن وقتادة - 

ِشيدُ﴾ : ي تفسير قوله تعالىوذكر قولين ف   ]:87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

  .أنت حليم رشيدٌ، فال ينبغي لك أْن تَْنَهانا عن هذه األحوالِ : ِإنهم قالوه على جهة الحقيقة، أي: األول

إِنما قالوا هذا على جهة االستهزاء: الثاني
5.  

  .الخالص الجميل، التوفيق، الصالح، النفع الصواب،: وذكر في تفسيره أن من معاني الرشد

  ):م1476/هـ880(ابن عادل  .3.2.9.3

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في تفسير قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

ْشِد سبيل الهد: "قال] 146:األعراف[   . 6"ى والدين، وَسبيَل الغَّيِ ضد ذلكوالُمرادُ بَسبيل الرُّ

شد: وذكر معنى الرشد في اللغة فقال ها، ومعناه في اللُّغة، : والرُّ مصدر رشد بفتح العين يرشد بضّمِ

ين والدُّنيا"، 1"إصابة الخير ْشدُ ِمَن : ، ولهذا قال في تفسير قوله تعالى2"وهو االهتداء لمصالح الدِّ ﴿قَْد تَبَيََّن الرُّ

                                                             
 .353، ص2المرجع السابق، ج 1
  .47، ص4بتصرف، المرجع السابق، ج 2
  .28، ص5بتصرف، المرجع السابق، ج 3
دار : وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت دمحم علي معوض: تحالجواهر الحسان في تفسير القرآن، الثعالبي،  بتصرف، عبد الرحمن 4

 .173، ص2هـ، ج1418،  1إحياء التراث العربي، ط
 .298، ص3المرجع السابق، ج 5
 1419، 1دار الكتب العلميةط: عادل أحمد عبد الموجود وعلي دمحم معوض، بيروت:تحاللباب في علوم الكتاب، سراج الدين ابن عادل،  6

 .313، ص9م، ج1998-هـ 
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تميَّز الحّق من الباطل، واإليمان من الكفر، والهدى من الّضاللة بالحجج واآليات : أي] "256:البقرة[﴾ اْلغَّيِ 

  .3"الظَّاهرة

ألنَّهُ ] "97:هود[﴿َوَمآ أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾ : ونقل أن سبب نفي الرشد عن أمر فرعون في قوله تعالى

انع وللمعاد، فله   .4"ذا كان خالياً عن الرشد بالكليَّةِ كان دهريا نافياً للصَّ

الصالح، السداد، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، : الرشد الذي ذكرها في تفسيره يومن معان

  .الهداية، النبوة، الصواب، التوحيد، الخير، النعيم، الحياة

  ):م1480/هـ885(البقاعي  .3.2.9.4

ْشِد َال : في قوله تعالى يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾  ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

  . الصالح والصواب، وأن الغي هو الضالل: ذكر أن معنى الرشد] 146:األعراف[

وهو حسن التصرف في األمر حساً أو معنى في دين أو دنيا، واإلقامة : ونقل عن الحرالي أن الرشد هو

  .5هو سوء التصرف في الشيء وإجراؤه على ما تسوء عاقبته: ويدوم، والغي عليه بحسب ما يثبت

إلى أن قليل الرشد ] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : في قوله تعالى" رشدا"وأشار إلى أن تنكير 

  .6مجزي ألن وجود كمال الرشد في أحد يعز وقوعه

  .؛ ولهذا نفى هللا الرشد عن أمر فرعون ألنه قادهم إلى النار7القائد إلى الخير الهادي إليه: والرشيد"

أي صالحه وإصابته وجه األمر : قال] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتَْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وفي تفسير قوله تعالى

ازي في وقال الر- واهتداءه إلى عين الصواب وأدل الداللة وأعرف العرف وأشرف القصد الذي جلبناه عليه؛ 

وأضافته إليه إشارة إلى أنه رشد يليق به على علو مقامه وعظم شأنه ال  - والرشد قوة بعد الهداية انتهى: اللوامع

  .8"جرم ظهر عليه أثر ذلك من بين أهل ذلك الزمان كلهم فآثر اإلسالم على غيره من الملل

اِشدُوَن﴾ : وفي تفسير قوله تعالى أي الكاملون في الرشد، وهو الهدى : "قال] 7:الحجرات[﴿أُولَئَِك هُُم الرَّ

  .9"على أحسن سمت وتقدير

الهداية، الصواب، االستقامة، الخير، السداد، الغنى، الحق، : الرشد المذكورة في التفسير يومن معان

  .النفع

  
                                                                                                                                                                               

 .327، ص4السابق، ج المرجع 1
 301، ص3المرجع السابق، ج 2
 .329، ص4المرجع السابق، ج 3
 .557، ص10المرجع السابق، ج 4
 .41، ص4ت، ج.ط، د.دار الكتاب اإلسالمي، د: القاهرةنظم الدرر في تناسب اآليات والسور، بتصرف، أبو بكر بن إبراهيم البقاعي،  5
 .197، ص5المرجع السابق، ج 6
  .369، ص9السابق، جالمرجع  7
 .434، ص12المرجع السابق، ج 8
 .368، ص18المرجع السابق، ج 9
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  :القرن العاشر الهجري .3.2.10

  ):م1500/هـ905(اإليجي  .3.2.10.1

ْشدِ : في قوله تعالى َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾  ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

اإليمان، : وذكر أن معنى الرشد 1فسر الرشد بأنه الهدى والسداد، وفسر الغي بأنه الضالل] 146:األعراف[

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : الكفر في قوله تعالى: والغي : بقوله: وفسر الرشد في قوله تعالى] 256:البقرة[﴿قَْد تَبَيََّن الرُّ

  .2"صالًحا في الدين والمال"

االهتداء لوجوه الصالح، ] "51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وقال في تفسير قوله تعالى

  .3"واإلضافة ترشد إلى أنه رشد له شأن

  .د، الخير، النفعالصواب، السدا: الرشد التي ذكرها في تفسيره يومن معان

  ):م1506/هـ911(السيوطي  .3.2.10.2

  .4"يهتدون] "186:البقرة[﴿لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : نقل في تفسيره أن معنى قوله تعالى

  :ذكر عددا من أقوال العلماء في معنى الرشد] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

  العقل، عن مجاهد - 

  ح، عن السديالعقل والصال - 

  .صالحا في الدين وحفظا للمال، عن الحسن وسعيد بن جبير - 

  5إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار، دفع إليه ماله: وروى أيضا عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال

، وكذلك قول هديناه صغيرا: ذكر قول مجاهد] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وفي قوله تعالى

  .6آتيناه هداه: قتادة

  ):م1570/هـ977(الشربيني  .3.2.10.3

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

، ولذلك قال في تفسير قوله 7لالضال: فسر الرشد بأنه الهدى الذي جاء من عند هللا، والغي] 146:األعراف[

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : تعالى ظهر باآليات البينات أّن اإليمان رشد يوصل إلى السعادة : أي] "256:البقرة[﴿قَدْ تََبيََّن الرُّ

                                                             
 .653، ص1م، ج2004 -هـ 1424، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروتجامع البيان في تفسير القرآن، دمحم بن عبد الرحمن اإليجي،  1
 .332، ص1المرجع السابق، ج 2
 22، ص3المرجع السابق، ج 3
 .475، ص1ت، ج.ط، د.دار الفكر، د: بيروتالدر المنثور، أبي بكر السيوطي، عبد الرحمن بن  4
 .435، ص2بتصرف، المرجع السابق، ج 5
  .635، ص5بتصرف، المرجع السابق، ج 6
: عة عاممطبعة بوالق، طب: القاهرةالسراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير، الشربيني،  دمحم بن أحمد 7

  .517، ص1هـ، ج1285
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األبدية، وأّن الكفر غّي يؤدّي إلى الشقاوة السرمدية، والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى اإليمان، طلباً 

  .1"وز بالسعادة والنجاةللف

وهو : فقال] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفصل في معنى الرشد والمقصود منه، في قوله تعالى

صالح الدين والمال، أما صالح الدين فال يرتكب محّرماً يسقط العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة، ويعتبر 

ح المال فال يضيعه بإلقائه في بحر أو يصرفه في محرم، أو باحتمال الغبن في رشد الكافر دينه، وأما صال

الفاحش في المعاملة ونحوها، وليس صرفه في الخير بتبذير، وال صرفه في الثياب واألطعمة النفيسة وشراء 

  .2"م عليهالجواري واالستمتاع بهّن؛ ألّن المال يتخذ لينتفع به، نعم إن صرفه في ذلك بطريق االقتراض له حر

﴿َوَمآ أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيٍد﴾ : ووضح الشربيني سبب نفي هللا الرشد عن أمر فرعون فقال في تفسير اآلية

رشيد ذو رشد، وانسالخ فرعون من الرشد كان : أي بسديد وال حميد العاقبة وال يدعو إلى خير وقيل] "97:هود[

ً للصانع والمعا ال إله للعالم وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا : د وكان يقولظاهراً؛ ألنه كان دهرياً نافيا

بطاعة سلطانهم وعبوديته رعاية لمصلحة العالم، وكل الرشد في عبادة هللا تعالى ومعرفته، فلما كان هو نافياً 

  .3"لهذين األمرين كان خالياً من الرشد بالكلية

هتداء إلى الحق، األمر بالمعروف والنهي عن اال: ومن معاني الرشد الواردة في تفسير الشربيني

  .المنكر، الصالح، االستقامة على طريق الحق، الهدى، الحق والصواب، الخير، اإليمان، الحياة

  ):م1575/هـ982(السعود  أبو .3.2.10.4

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : قال في تفسير قوله تعالى ال يتوجهون  أيْ ] 146:األعراف[﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

إلى الحق وال يسلُكون سبيله أصالً الستيالء الشيطنِة عليهم ومطبوعتهم على االنحراف والزيغ ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل 

أي يختارونه ألنفسهم مسلَكاً مستمراً ال يكادون يعِدلون عنه لموافقته ] 146:األعراف[اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسِبيًال﴾ 

  .4"فضائه بهم إلى شهواتهمألهوائهم الباطلِة وإ

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : وفسر الرشد باإليمان والغي بالكفر، قال في تفسير قوله تعالى ] 256:البقرة[﴿قَدْ تََبيََّن الرُّ

قد تبين بما ذُكر من نعوته تعالى التي يمتنع توهُُّم اشتراك غيِره في شيء منهما اإليماُن الذي هو الرشدُ الموصل "

  .5"دة األبدية من الكفر الذي هو الغيُّ المؤدي إلى الشقاوة السرمديةإلى السعا

أي اهتداًء إلى وجوه التصرفاِت من غير : "قال] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

  .6"والتنويُن للِداللة على كفاية ُرشٍد في الجملة..عجز وتبذيٍر، 

                                                             
 .170، ص1المرجع السابق، ج 1
  .282، ص1المرجع السابق، ج 2
 .77، ص2المرجع السابق، ج 3
 .272، ص3ت، ج.ط، د.دار إحياء التراث العربي، د: بيروتإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، العمادي،  4
 .249، ص1المرجع السابق، ج 5
  .145، ص2مرجع السابق، جال 6
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أي الرشدَ الالئَق به وبأمثاله من الرسل ] " 51:األنبياء[قَدْ آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ ﴿َولَ : وقال قوله تعالى

الكباِر وهو االهتداُء الكامُل المستند إلى الهداية الخاصِة الحاصلِة بالوحي واالقتدار على إصالح األمِة باستعمال 

  .1"النواميِس اإللهية

اِشدُوَن﴾ ﴿أُولَئَِك : وفي تفسير قوله تعالى أي السالكون إلى الطريق السَّوّيِ : "قال] 7:الحجرات[ُهُم الرَّ

ِل إلى الحقِّ    .2"الموّصِ

إصابة الخير، العاقبة الحميدة،  : الكريم منها القرآنوذكر في تفسيره عددا من المعاني الواردة للرشد في 

  .الصواب، الخير، الحق، النفع

  :القرن الثاني عشر الهجري .3.2.11

  ):م1715/هـ1127(البروسوي  .3.2.11.1

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : السعود، وفي تفسير اآلية أبونقل ما كتبه ] 146:األعراف[ كر أن ذ] 256:البقرة[﴿قَْد تََبيََّن الرُّ

لفظ جامع لكل خير والمراد هاهنا اإليمان الذي هو الرشد الموصل إلى السعادة األبدية لتقدم ذكر الدين "الرشد 

الغي كالجهل يقال : "ونقل عن الراغب أنه قال ،3"﴿ِمَن اْلغَّيِ﴾ أي من الكفر الذي هو المؤدى إلى الشقاوة السرمدية

  .4"ال ولهذا قيل زوال الجهل بالعلم وزوال الغي بالرشداعتبارا باالعتقاد والغي اعتبارا باألفع

وذكر في غير موضع أن الرشد يعني االهتداء لمصالح الدين والدنيا، وحقيقته هي الوصول إلى هللا 

اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم الن الرشيد من ] "186:البقرة[﴿لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : تعالى، ولذلك قال في قوله تعالى

﴿َولَقَْد آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : ، وكمال الرشد وأعلى درجاته يكون بالنبوة، قال في تفسير قوله تعالى5"ان كذلكك

الرشد خالف الغي وهو االهتداء لمصالح الدين والدنيا، وكماله يكون بالنبوة، أي لقد آتينا بجاللنا ] "51:األنبياء[

 6"لسالم الرشد الالئق به وبأمثاله من الرسل الكبار، على ما أفادته اإلضافةوعظم شأننا إبراهيم الخليل عليه ا

رجل رشيد يقبل : "والرشد يعود بالبركة على من حوله ولذلك نقل عن التأويالت النجمية، في تفسير قوله تعالى

  .7"نصحي ويتوب إلى هللا بالصدق فينجيكم من العذاب ببركته انتهى

أن معنى ذلك ) الحليم الرشيد(وصف أصحاب مدين لشعيب عليه السالم، أنه  ونقل عن ربيع األبرار أن

  .ثم ذكر أقوال المفسرين التي سبق ذكرها 8السفيه األحمق،: في لغتهم

إصابة للطريق الموصل إلى : "أي] 10:الكهف[﴿َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا﴾ : وقال في قوله تعالى

  .1"المطلوب واهتداء إليه
                                                             

 .72، ص6المرجع السابق،ج 1
 .120، ص8المرجع السابق، ج 2
 .407، ص1ت، ج.ط، د.دار الفكر، د: بيروتروح البيان، ، إسماعيل حقي البروسوي،   3
 المرجع السابق 4
 .297، ص1المرجع السابق، ج 5
 .490، ص5المرجع السابق، ج 6
  .168- 167، ص4المرجع السابق، ج 7
  .174، ص4لمرجع السابق، جا 8
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الصواب، : إصابة الخير، وذكر كذلك أن من معاني الرشد: وأشار في أكثر من موضع أن معنى الرشد

  .الهداية، الحق، الخير، اإلصالح، النفع

  :ملخص القرون من السادس حتى الثاني عشر .3.2.11.2

  : تعددت التفاسير واتجاهاتها، ورؤيتها لمفهوم الرشد، وكان أبرز ما فيها

لفقهية في تفسير الرشد، في سورة النساء، بين إضافة الصالح في الدين إلى حسن اتباع المفسرين مذاهبهم ا - 

 .التصرف في المال وبين من يقتصر على حسن التصرف في المال

االعتماد على نقل أقوال السابقين من المفسرين وإن اختلفت الصيغة واللفظ، وجمع بعض التفاسير جميع  - 

د، دون ترجيح بينها، وقد ذكرت هذه التفاسير الكثير من المعاني األقوال التي وصلت إليه في معنى الرش

 .التي أجمعت عليها التفاسير السابقة والالحقة

 .ذكر الزمخشري عدة تعاريف للرشد في أماكن متعددة من تفسيره وذلك بحسب السياقات الواردة لآليات - 

ل اليتيم إليه ودل على ذلك التنكير، أنه ال فرق بين قليل الرشد وكثيره، من أجل دفع ما: ذكر الزمخشري - 

 .وتبعه في ذلك الكثير من المفسرين

 ).بمعنى القوي(أي شديد ) رجل رشيد(ذكر القرطبي معنى جديدا للرشد في قوله  - 

وذكر العلماء ) وما أمر فرعون برشيد(فسر الرشد أيضا بأنه العاقبة الحميدة، وذكر ذلك النسفي في تفسير  - 

 .ت التالية لهذه اآليةأن دليل ذلك هو اآليا

حيان فقد ذكر أن إضافة الرشد إلى  أبوذكر ابن جزي أن المقصود برشد إبراهيم هو تكسيره لألصنام، وأما  - 

إبراهيم يمنحه شأنا أكبر، كما أنه ذكر عددا من المعاني المحتملة للرشد في اآلية، بينما ذكر ابن كثير أن 

 .المقصود هي الحجة على قومه

القائد إلى : والرشيد الدين أو الدنيا، أن الرشد دوام حسن التصرف في الحس أو المعنى، في ذكر البقاعي - 

 .الخير ودليل ذلك نفي الرشد عن فرعون ألنه قاد قومه فأوردهم النار

استطراد بعض المفسرين وتفصيلهم لمعنى الرشد في المواضع التي ذكر فيها، واإلشارة إلى ما يترتب على  - 

 .النعيم، وعقوبة من اتخذ الغي سبيال من تمسك به من

معرفة هللا، الحياة، النعيم، الثواب، العلم، النفع، الخالص : من المعاني الجديدة للرشد في تفاسير هذه المرحلة - 

 .الجميل، المخرج، التوفيق

 .ألنبياءالرشد عند ااإلضافة الواردة في سورة األنبياء، دليل كمال أشار البورسوي إلى أن  - 

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                                                                               
 .220، ص5المرجع السابق، ج 1
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  :القرن الثالث عشر الهجري .3.2.12

  ):م1809/هـ1224( عجيبةابن  .3.2.12.1

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

كتبه البيضاوي في ونقل نص ما  1الضالل: فسر الرشد بأنه طريق الصواب والحق، والغي] 146:األعراف[

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : تفسير قوله تعالى   .2]256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

واكتفى بقدرته على  رشد اليتيم،في  الدين لم يشترط] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

. 3"واشترطه قوم - ، وإن لم يكن من أهل الدينوهو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله: "تصريف شؤون ماله، قال

كمال معنى الرشد في هذه االية، فمنهم من يرى أنه حسن التصرف والفقهاء والمفسرون منقسمون في وذلك ألن 

الدين، ومنهم يراه حسن التصرف والقدرة على إدارة شؤون حياته، ولو كان فاسقا، ألن فسقه على نفسه، وال يمنع 

  .ه بعد بلوغهدفع ماله إليمن 

ِشيدُ﴾ : وذكر سبب اتهام أصحاب مدين لشعيب بالسفه وخفة العقل حين قالوا له ﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

تهكموا به وقصدوا وصفه بضده، من خفة العقل والسفه ألن العاقل عندهم هو الحريص على : " قال] 87:هود[

أو إنك موسوم بالحلم والرشيد فال ينبغي لك أن تنهانا عن تنمية  جمع الدنيا وتوفيرها، وهو الحمق عند العقالء،

  .4"أموالنا والتصرف فيها

  :ذكر معان للرشد] 10:الكهف[﴿َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

 هداية نصير بها راشدين مهتدين.  

 ن من باب التجريدلقيت منك أسدًا، فتكو: اجعل أمرنا كله رشدًا وصوابًا، كقولك.  

 5.إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب  

َِّبعَُك : وقد وصف هللا العلم الذي طلب موسى من الخضر تعلمه بأنه علم رشدا قال ﴿قَاَل لَهُ ُموَسى َهْل أَت

ا ُعلِّْمَت ُرْشدًا﴾  َمِن ِممَّ شريعة من غيره، واختلف المفسرون في حكم تعلم النبي صاحب ال] 66:الكهف[َعلَى أَْن تَُعلِّ

مما علمك هللا من العلم الذي يدل على الرشد : أي: "جواز ذلك، فقال في تفسره لهذه اآلية عجيبةورجح ابن 

وال ينافي كونه نبيًا ذا شريعة أن يتعلم من غيره من أسرار العلوم . وإصابة الصواب، لعلي أرشد به في ديني

  .6"أعلم الناس من يبتغي علم غيره إلى علمه: تعالى فيما تقدمالخفية إذ ال نهاية لعلمه تعالى، وقد قال له 

                                                             
نشريات حسن : أحمد عبد هللا القرشي رسالن، القاهرة: تحالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ة، ببتصرف، احمد بن دمحم ابن عجي 1

 .260، ص2هـ، ج1419: عباس زكي طبعة عام
  94: راجع صفحة 2
 .466، ص1ابن عجيبة، مرجع سابق، ج 3
 .550، ص2المرجع السابق، ج 4
 .250، ص3بتصرف، المرجع السابق، ج 5
 .289، ص3المرجع السابق، ج 6
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الرشد الالئق به وبأمثاله من ]: " 51:األنبياء[﴿َولَقَْد آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : و قال في تفسير قوله تعالى

تدار على إصالح ُكبراء الرسل، وهو االهتداء الكامل، المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي، مع االق

  .1"األمة وإرشادها بسياسة النبوة والوحي اإللهي

اِشدُوَن﴾ : وفي تفسير قوله تعالى جمع أقوال من قبله وصاغها بقول واحد، ] 7:الحجرات[﴿أُولَئَِك هُُم الرَّ

لّسوى، المتَِّصفون باإليمان، المزيّن في قلوبهم، هم السالكون على طريق ا: أولئك المستثنون، أو: أي: فقال

االستقامةُ على طريق الحق مع : والرشدُ . ا طريَق الحق، ولم َيميلوا عن االستقامةأبوأص: الموصل إلى الحق، أي

  .2"الرشادة، وهي الصخرة الصماء: تصلٍُّب فيه، من

  .الحق، الصواب، العقل، االهتداء إلى الحق، الخير، الرحمة، النفع: وذكر في تفسيره معان للرشد منها

  

  ):م1810/هـ1225(هري المظ .3.2.12.2

ْشِد﴾ أي: ذكر في تفسير قوله تعالى الهدى والسداد بإراءة األنبياء والعلماء ﴿ال : ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الغَّيِ﴾ أي طريق الضاللة بإراءة النفس .. يَتَِّخذُوهُ﴾ ألنفسهم ﴿َسبِيًال﴾ الستيالء الشيطنة عليهم 

ْشدُ ِمَن : ، ونقل كذلك ما قاله البيضاوي في تفسير قوله تعالى3﴿َيتَِّخذُوهُ﴾ ألنفسهم ﴿َسبِيًال﴾ والشيطان ﴿قَدْ تََبيََّن الرُّ

  .4]256:البقرة[اْلغَّيِ﴾ 

  ]:6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وذكر مذاهب الفقهاء في معنى الرشد في اآلية

 داية في التصرفات وصالحا في المعامالته: حنيفة ومالك وأحمد أبو.  

 5صالحا في الدين وحفظا للمال وعلما بما يصلحه: الشافعي.  

وذكر أن الرشد يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى بخالف الغي فانه يستعمل في كل ما يذم، ولذلك أورد 

ِشيدُ : أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى   : وهي]87:هود[﴾ ﴿ِإنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

 سليم، وهو عن ابن : أرادوا السفيه الغاوي، كما كان العرب يصفون الشيء بضده، فيقولون للديغ: المجاز

  .عباس

 الذم  قالوه على وجه االستهزاء، من وصف الشيء بضده: الكناية.  

 ما قلت كما قال قوم والمعنى انك أنت الحليم الرشيد في زعمنا ما كنا نزعم بك أن تقول ذلك، مثل : الحقيقة

  .6]62: هود[صالح ﴿قَدْ ُكْنَت فِينَا َمْرُجوا﴾ 

                                                             
 .470، ص3المرجع السابق، ج 1
 .421، ص5المرجع السابق، ج 2
  .410، ص3هـ، ج1412: لرشدية، طبعة عاممكتبة ا: غالم نبي التونسي، باكستان: تح ، التفسير المظهري،دمحم ثناء هللا المظهري 3
  94: راجع صفحة 4
 14، ص2بتصرف، المرجع السابق، ج 5
  .110، ص5بتصرف، المرجع السابق، ج 6
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أي : ذكر معنى الرشد من القاموس، فقال] 10:الكهف[﴿َوَهيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

ا اهتدى استقامة على طريق الحق مع تصلب فيه كذا في القاموس وفيه رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشاد

ولذلك فسر رشدا في  1"كاسترشد واسترشد طلبه والرشيد في صفات هللا تعالى بمعنى الهادي إلى سواء الصراط

ذات هللا سبحانه الّذي هو " بأنها ] 24:الكهف[﴿َوقُْل َعَسى أَْن َيْهِديَِن َربِّي ِألَْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشدًا﴾ : قول هللا تعالى

  . 2"اقرب من حبل الوريد

إصابة الخير، الصالح، التوحيد، الصواب، الحق، : ومن معاني الرشد التي ذكرها المصنف في كتابه

  .الهداية، الفالح، النفع

  ):م1835/هـ1250(الشوكاني  .3.2.12.3

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَّخِ : في تفسير قوله تعالى ذُوهُ َسبِيًال﴾ ﴿َوإِْن يََرْوا َسِبيَل الرُّ

أنهم إذا وجدوا سبيال من سبل الرشد تركوه وتجنبوه، وإن رأوا سبيال من سبل : والمعنى: "قال] 146:األعراف[

وأصل : "عمرو البصري في التفريق بين الُرْشد والَرَشد، ثم قال أبيونقل قول . 3"الغي سلكوه واختاروه ألنفسهم

الوقوف على الخير وإصابة : والرشد: "وقال ،4"يريد، وهو ضد الخيبةأن يظفر اإلنسان بما : الرشد في اللغة

  .5"الصواب

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : وفي قوله تعالى : الكفر، أي: اإليمان، والغي: الرشد هنا: "قال] 256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

  .6"قد تميز أحدهما من اآلخر

نوعه، وهو المتعلق بحسن : والمراد بالرشد: " قال] 6:النساء[ُرْشدًا﴾ ﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم : وفي قوله تعالى

  .7"التصرف في أمواله، وعدم التبذير بها، ووضعها في مواضعها

  :ذكر قولين للمفسرين] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وفي تفسير قوله تعالى

ه من الرسل، ومعنى من قبل أنه أعطي رشده قبل إيتاء موسى الرشد الالئق به وبأمثال: القول األول

  . وهارون التوراة

أي وفقناه للنظر واالستدالل لما جن عليه الليل فرأى الشمس : أعطيناه هداه من قبل النبوة: القول الثاني

  .8وهذا الذي رجحه الشوكاني، ونسبه إلى أكثر المفسرين" والقمر والنجم

الهدى واالستقامة،  الخير، المنفعة، العلم، الحق، االستقامة على : معاني الرشدوذكر في تفسيره أن من 

  .طريق الحق

                                                             
  .9، ص6المرجع السابق، ج 1
 .27، ص6المرجع السابق، ج 2
 .279، ص2هـ، ج1414، 1، طدار الكلم الطيب: بيروتفتح القدير، دمحم بن علي الشوكاني،  3
  .المرجع السابق 4
 .354، ص3المرجع السابق، ج 5
 .316، ص1المرجع السابق،ج 6
 .491، ص1المرجع السابق، ج 7
  .486 -485، ص3بتصرف، المرجع السابق، ج 8
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  ):م1854/هـ1270(األلوسي  .3.2.12.4

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في تفسير قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

عمرو في التفريق  أبيالضالل، وذكر قول : الهدى والسداد، ومعنى الغي: ذكر أن معنى الرشد] 146:األعراف[

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : ، وفي قوله تعالى1بين الُرْشد والَرَشد ذكر أن هذه الجملة تعليل لما قبلها، ] 256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

بضم الراء وسكون الشين على المشهور  - والرشد: كفر، وقالوالمقصود بالرشد والغي فيها هو اإليمان وال

 - ويقرأ بفتح الراء والشين، وفعله رشد يرشد مثل علم يعلم وهو نقيض: بفتح الشين يرشد بضمها - َرَشدَ - مصدر

هو كالجهل إال أن الجهل يقال اعتبارا باالعتقاد، والغّي : وأصله سلوك طريق الهالك، وقال الراغب - الغي

رشد، ولمن أخطأ : زوال الجهل بالعلم، وزوال الغّي بالرشد، ويقال لمن أصاب: باألفعال، ولهذا قيل اعتبارا

  :غوى أيضا، ومنه قوله: غوى، ويقال لمن خاب

  2.عدم على الغي الئمالم يُ  غوَ ومن يَ   أمره ا يحمد الناسُ خيرً  ومن يلقَ 

﴿لََعلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : ير قوله تعالىوأشار إلى أن أصل الرشد هو إصابة الخير، ولذلك قال في تفس

  .3أي يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم] "186:البقرة[

  :هما] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وذكر قولين للرشد في قوله تعالى

  .اهتداء إلى ضبط األموال وحسن التصرف فيها: األول

  4.مصالحا في دينهم وحفظا ألمواله: الثاني

): رشده(ذكر أقوال المفسرين فقال في معنى ] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وفي قوله تعالى

أي الرشد الالئق به وبأمثاله من الرسل الكبار، وهو الرشد الكامل، أعني االهتداء إلى وجوه الصالح في الدين "

التوفيق للخير صغيرا، واختار : الحكمة، وقيل: الصحف، وقيل: قيلوالدنيا، واإلرشاد بالنواميس اإللهية، و

  .5"بعضهم التعميم

االهتداء إلى الحق، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، : ومن معاني الرشد الواردة في تفسير األلوسي

  .يمانصالح العاقبة، حميد، اإلصابة، الهداية، إصابة الخير، النفع، الصواب، الخير، التوحيد، اإل

  :ملخص القرن الثالث عشر .3.2.12.5

  :تتمثل خالصة هذا القرن باآلتي

 .نقل المفسرين أقوال من قبلهم، وتأثروا بانتمائهم المذهبي - 

                                                             
دار : ري عطية، بيروتعلي عبد البا: تحروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بتصرف، شهاب الدين األلوسي،  1

 .59، ص5هـ، ج1415، 1الكتب العلمية، ط
 .14، ص2المرجع السابق، ج 2
 .460، 1المرجع السابق، ج 3
  .415، ص2المرجع السابق، ج 4
 .56، ص9المرجع السابق، ج 5
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 .استطراد المفسرين في التفصيل في معنى الرشد، وذكر المعاني الواردة في قواميس ومعاجم اللغة - 

ذات هللا تعالى، : بأنه) ألقرب من هذا رشدا(: ذهب بعض المفسرين أيضا إلى تفسير الرشد في قوله تعالى - 

 .وقد سبقهم إلى ذلك المفسرون في القرن الخامس

 .ظفر اإلنسان بما يريد، أو الوقوف على الخير وإصابة الصواب: فسر الرشد بأنه - 

يجمع العلماء والمفسرون أن الغي نقيض الرشد، وفسر الغي بأنه كالجهل غير أن الجهل متعلق باالعتقاد  - 

 .غي باألعمالوال

  :القرن الرابع عشر الهجري .3.2.13

  ):م1890/هـ1307(القنوجي  .3.2.13.1

ْشد في اللغة أن يظفر اإلنسان بما يريد وهو ضد الخيبة، ولذلك قال في  ذكر في تفسيره أن أصل الرُّ

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل ا: تفسير قوله تعالى ] 146:األعراف[ْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

أنهم إذا وجدوا سبيالً من سبل الرشد يعني طريق الحق والهدى والسداد والصواب تركوه وتجنبوه، وإن : والمعنى

  .1رأوا سبيالً من سبل الغي والضالل سلكوه واختاروه ألنفسهم

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ : وفي قوله تعالى الرشد هنا اإليمان، والغي الكفر أي قد : "قال] 256:البقرة[﴾ ﴿قَْد تَبَيََّن الرُّ

تميز أحدهما من اآلخر، وأصل الغي بمعنى الجهل، إال أن الجهل في االعتقاد والغي في األعمال، وهذا استئناف 

  .2"يتضمن التعليل لما قبله

عند نفسك وفي "أي : قال] 87:هود[ِشيدُ﴾ ﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ : ونقل أقوال المفسرين في قوله تعالى

اعتقادك ومعناه أن هذا الذي نهيتنا عنه وأمرتنا به يخالف ما نعتقده في نفسك من الحلم والرشد، وقيل أنهم قالوا 

ذلك ال على طريق االستهزاء بل هو عندهم كذلك، وأنكروا عليه األمر والنهي منه لهم بما يخالف الحلم والرشد 

: والمعنى إنك فينا حليم رشيد فال يحمد بك شق عصا قومك ومخالفتهم في دينهم، وقال ابن عباس في اعتقادهم

يقولون إنك لست بحليم وال رشيد أي أرادوا السفيه الغاوي ألن العرب قد تصف الشيء بضده فيقولون للديغ سليم 

  . 3"استهزاء به: لسخرية قال قتادةوللفالة المهلكة مفازة؛ وقيل هو على حقيقته وإنما قالوا ذلك على سبيل ا

أي الرشد الالئق به، وبأمثاله من الرسل : قال] 51:األنبياء[﴿َوَلقَْد آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وفي قوله تعالى

الكبار، وهو االهتداء الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الخالصة بالوحي، واالقتدار على إصالح األمة باستعمال 

  .4"هديناه صغيراً : واميس اإللهية، وقال مجاهدالن

ْشِد﴾ : وفسر الرشد بأنه صفة للقرآن في اآلية أي إلى مراشد األمور، : "قال] 2:الجن[﴿يَْهِدي ِإلَى الرُّ

  .1"وهي الحق والصواب واإليمان، وقيل إلى معرفة هللا والتوحيد، والجملة صفة أخرى للقرآن

                                                             
الَمكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّْشر، : َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري، بيروت: تحفتُح البيان في مقاصد القرآن، دمحم صديق خان القنوجي،  1

 19، ص5م، ج 1992 - هـ  1412: طبعة عام
 .99، ص2المرجع السابق، ج 2
  .231، ص6المرجع السابق، ج 3
 .337، ص8المرجع السابق، ج 4
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أي ال أقدر أن أدفع عنكم ] "21:الجن[ْل ِإنِّي َال أَْمِلُك لَُكْم َضرا َوَال َرَشدًا﴾ ﴿قُ : وقال في تفسير قوله تعالى

غياً وال أسوق إليكم خيراً ألن الضار والنافع هو هللا سبحانه وقيل الضر الكفر والرشد الهدى، واألول أولى لوقوع 

  .2"لدينالنكرتين في سياق النفي فهما يعّمان كل ضرر وكل رشد في الدنيا وا

  .االستقامة، الخير، المنفعة، الحق، الهدى، الصواب، الجنة: ومن معاني الرشد الواردة في تفسيره

  ):م1899/هـ1316(الجاوي  .3.2.13.2

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾: في تفسير قوله تعالى  ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

ْشدُ ِمَن : وكذلك في قوله تعالى 3الضالل: دين الحق والخير، والغي: ذكر أن الرشد] 146:األعراف[ ﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

أي قد تميز الحق من الباطل، واإليمان من الكفر، والهدى من الضاللة بكثرة : "قال] 256:البقرة[اْلغَّيِ﴾ 

  .4"الدالئل

أي اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير ] "6:النساء[تُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ ﴿فَإِْن آنَسْ : وقال في قوله تعالى

حنيفة والشافعي في معنى الرشد في هذه اآلية وما ترتب  أبيثم ذكر اختالف  5"تبذير وعجز عن خديعة الغير

  .على هذا الخالف

يد، الخير، االهتداء الصواب، النفع، الحياة، الصواب، التوح: ومن المعاني الواردة للرشد في تفسيره

  .لمصالح الدين والدنيا

  ):م1936/هـ1354(دمحم رشيد رضا  .3.2.13.3

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في تفسير قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

أن : المعنى: الفساد، ثم ذكر معنى هذه اآلية فقال: الغيالصالح واالستقامة، و: ذكر أن الرشد] 146:األعراف[

من صفة هؤالء الذين مرنوا على الضالل، واستمرءوا مرعى الغي والفساد، أن ينفروا من الهدى والرشاد، فإن 

رأى أحدهم سبيله واضحة جلية ال يختار لنفسه، جعلها سبيال له بإيثارها وتفضيلها على ما هو عليه، وكل أحد 

لى هذه الدرجة من الغي؛ ألن من الناس من يسلك الغي على جهل، فإذا علم بما تنتهي به إليه من الفساد يصل إ

ورأى لنفسه مخرجا منها، تركها واختار سبيل الرشد عليها، ﴿َوإِْن يََرْوا َسِبيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ وهذه الحالة شر 

، وبينهما حال أخرى وهي حال من ليس فيه من نور البصيرة وزكاء النفس ة وتلك سلبيةأبيمما قبلها فإن هذه إيج

ما يحمله على سلوك الرشد إذا رآه لضعف همته، ولكنه يكره الغي والفساد وإذا لم يصل من اعتالل الفطرة 

ساد إال وظلمة البصيرة إلى تفضيله على الرشد، وإيثار سبيله واختيارها لنفسه إذا رآها، بحيث ال يصرفه عن الف

  .جهل سبيله أو العجز عن سلوكها

                                                                                                                                                                               
  .351، ص14المرجع السابق، ج 1
 .365، ص14المرجع السابق، ج 2
، 1هـ، ج1417، 1دار الكتب العلمية، ط: دمحم أمين الصناوي، بيروت: تح لقرآن المجيد،مراح لبيد لكشف معنى ادمحم بن عمر الجاوي،   3

 .397ص
 .94، ص1المرجع السابق، ج 4
 .183، ص1المرجع السابق، ج 5
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فمن اجتمعت له هذه األحوال أو الصفات، فهو الذي أضله هللا على علم وختم على سمعه وقلبه، وجعل 

  .1على بصره غشاوة، فلم تبق له سبيل من أسباب الحق والرشد يسلكها

] 186:البقرة[عَلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ ﴿لَ : وقد جعل العمل مع اإليمان هو الرشد لذلك قال في تفسير قوله تعالى

بالجمع بين اإليمان واإلذعان لألمر والنهي، فعلمنا أن األعمال إذا لم تكن صادرة بروح اإليمان ال يرجى : "أي

أن يكون صاحبها راشدا مهديا، فمن يصوم اتباعا للعادة وموافقة للمعاشرين فإن الصيام ال يعده للتقوى وال 

لذلك يذكرنا تعالى في أثناء سرد األحكام بأن اإليمان ؛ ه فسادا في األخالق وضراوة بالشهوات للرشاد، وربما زاد

  .2"هو المقصود األول في إصالح النفوس، وإنما نفع األعمال في صدورها عنه وتمكينها إياه

ف وإصابة الخير فيه فالرشد حسن التصر: "قال] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

الذي هو أثر صحة العقل وجودة الرأي، وهو يطلق في كل مقام بحسبه، فقد يراد به أمر الدنيا خاصة، وقد يراد 

ثم ذكر أقوال العلماء في معنى الرشد ورجح أن الرشد في هذه اآلية هو العقل وإصالح المال،  3"أمر الدين خاصة

  .وإن كان صاحبه فاجرا

ِشيدُ﴾ : وفي قوله تعالى لم يذكر سوى قول واحد من أقوال من سبقه ولم ] 87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

الراسخ في هدايته وهديه، فال يأمر إال بما استبان له من الخير : والرشيد: "يتطرق إلى األقوال األخرى قال

في تعليل إنكارهم لما أمرهم به وما نهاهم  "الالم"و " إن"والرشد، ووصفه بهما وصفا مؤكدا بالجملة االسمية و 

عنه، كالهما صريح في االستهزاء به، والتعريض بما يعتقدون من اتصافه بضدهما، وهو الجهالة والسفه في 

  .4"الرأي، والغواية في الفعل بهوس الصالة

    .إصابة وجه األمر ومحجة الطريق: ومن معاني الرشد التي ذكرها المؤلف في كتابه

  ):م1942/هـ1361(يزر حمدي  .3.2.13.4

َِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : قوله تعالىعند  ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسِبيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَت ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

فإنهم لن يكونوا قادرين على اتباعه، ولو حتى لو رأو طريق الحق واالستقامة  :قال في تفسيرها ]146:األعراف[

وخالصة ذلك هو انقالب مشاعرهم وأحاسيسهم العامة، طريق النحراف والضالل فإنهم يتبعونه ويسلكونه، رأو 

  : وذلك يعود لسببين

 إنكار آيات هللا - 

 5ة عن آيات هللالالغف - 

                                                             
  .171- 170، ص9م، ج1990: الهيئة المصرية للكتاب، طبعة عام: مصرتفسير المنار، دمحم رشيد رضا،  1
 .139، ص2المرجع السابق، ج 2
 .318، ص4المرجع السابق، ج 3
 .119، ص12المرجع السابق، ج 4
  بتصرف،   5

Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili 3. Baskı (İstanbul: Eser Neşriyat ve Dağıtım, 1979),.4: 
2281. 
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يبهم تدر وكذلك ،وتجربتهم اختبار اليتامى ينبغي: قال ]6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

نس منهم الرشد، وفهموا الحياة جيدا وأُ وتعويدهم على التصرف الحسن إلدارة أموالهم، حتى إذا بلغوا سن النكاح، 

نفسهم وأموالهم دفعت إليهم أموالهم فورا دون ة، وأصبحوا قادرين على إدارة أمينشأة دينية سلونشأت عقولهم 

  1رتأخي

  ):م1952/هـ1371(المراغي  .3.2.13.5

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ ﴿: في قوله تعالى َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

أي : الصالح واالستقامة، والغي ضده وهو الفساد، ثم قال في تفسير اآلية: ذكر أن معنى الرشد] 146:األعراف[

ل المعبّدة الواضحة، فإذا رأى أحدهم هذه السبيل ال يختارها وهم ينفرون من سبيل الهدى والرشاد وهى السبي

لنفسه وال يفضلها على ما هو عليه من سبيل الغى، وهذا منتهى ما يكون من الطبع على القلب والخروج عن جادّة 

العقل والفطرة، ومن الناس من يسلك هذه السبيل عن جهل فإذا رأى لنفسه مخرجا منها ارعوى وتركها واختار 

  .2"نفسه سبيل الرشادل

أي إنهم إذا رأوا سبيل : "قال] 146:األعراف[﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الغَّيِ يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : وفي قوله تعالى

الغي والضالل هرعوا إليها وخبوا فيها وأوضعوا، بما تزينه لهم نفوسهم من سلوكها والسير فيها إلى آخر الحلبة، 

سابقتيها، وهؤالء الذين اجتمعت لهم هذه الصفات هم الذين طبع هللا على قلوبهم وختم على وهذه حال لهم شر من 

  .3"سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فسبيل الحق بغيضة إليهم، وطريقه مكروهة لديهم

هو االهتداء إلى وجوه الصالح في الدين والدنيا، واالسترشاد بالنواميس : وذكر أن تعريف الرشد

خالف ما ذهب إليه حيث حصر الرشد فيها بأنه ] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : ، وفي قوله تعالى4اإللهية

  .حسن التصرف، وإصابة الخير، ولم يذكر شيئا من أقوال السابقين، ولم يشر إليها

لنص في ويشبه تفسير المراغي تفسير رضا إلى حد كبير حتى أن بعض اآليات تفسيرها منقول با

  .التفسيرين

الحكمة، الصالح، حميد العاقبة، الهداية، العلم النافع، العمل الصالح، : ومن معاني الرشد في تفسيره

  .الصالح، الخير، الحق، الطريق المستقيم، النفع

  ):م1957/هـ1376(السعدي  .3.2.13.6

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال وَ : في قوله تعالى إِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

وإلى دار كرامته، وفسر ، فسر الرشد بأنه الهدى واالستقامة، وأنه الصراط الموصل إلى هللا] 146:األعراف[

  .1الغي أنه الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء

                                                             
 .1293، ص3المرجع السابق، ج 1
  .65، ص9م، ج1946 -هـ 1365، 1صطفى البابى الحلبي، طنشريات مطبعة م: مصرتفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي،  2
 .المرجع السابق 3
  .43، ص17المرجع السابق، ج 4
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يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية لإليمان : أي] "186:البقرة[﴿لََعلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : وقال في قوله تعالى

  .2"واألعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي لإليمان واألعمال الصالحة

أراه هللا ملكوت السماوات واألرض، : "قال] 51:األنبياء[﴿َولَقَْد آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : وفي قوله تعالى

عا الناس إليه، ما لم يؤته أحدا من العالمين، غير دمحم صلى هللا عليه وأعطاه من الرشد، الذي كمل به نفسه، ود

وسلم، وأضاف الرشد إليه، لكونه رشدا، بحسب حاله، وعلو مرتبته، وإال فكل مؤمن، له من الرشد، بحسب ما 

  .3"معه من اإليمان

ْشِد﴾ : وفي قوله تعالى لكل ما يرشد الناس إلى  اسم جامع: "ذكر أن الرشد ] 2:الجن[﴿يَْهِدي إِلَى الرُّ

  . 4"مصالح دينهم ودنياهم

  ):م1968/هـ1387(سيد قطب  .3.2.13.7

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : الكفر، ففي قوله تعالى: فسر الرشد بأنه اإليمان والغي : قال] 256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

ي الذي ينبغي لإلنسان أن ينفر فاإليمان هو الرشد الذي ينبغي لإلنسان أن يتوخاه ويحرص عليه، والكفر هو الغ"

  .5"منه ويتقي أن يوصم به

ترك للمجتمع تمييز الرشيد من غيره، دون الحاجة ] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

والرشد ال ويتبين السفه والرشد بعد البلوغ، وأمر السفه : "إلى تحديد للمفهوم أو البحث عنه في بطون الكتب، قال

يخفى عادة، وال يحتاج إلى تحديد مفهومه بالنصوص، فالبيئة تعرف الراشد من السفيه، وتأنس رشد هذا وسفه 

  .6"ذاك، وتصرفات كل منهما ال تخفى على الجماعة، فاالختبار يكون لمعرفة البلوغ

  )م1971/هـ1391(عمر نصوحي بليمان  .3.2.13.8

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ : في قوله تعالى

والنور الذي أظهره هللا أمام أعينهم فلن يسلكوه، ن إن رأو طريق النجاة والنعيم يذكر أن المتكبر ]146:األعراف[

   .7سلكوه، برغبة كاملةنجيهم ويخلصهم، وإذا رأو طريق الضالل فإنهم سيولن يهتدوا إلى ما ي

  ): م1972/هـ1392(حجازي  .3.2.13.9

                                                                                                                                                                               
، 1مؤسسة الرسالة، ط: عبد الرحمن بن معال اللويحق، بيروت: تحتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي،  عبد الرحمن 1

 .302م، ص2000- هـ 1420
 .87المرجع السابق، ص 2
 .525المرجع السابق، ص 3
 .890المرجع السابق، ص 4
  .292، ص1م، ج2003هـ، 1423، 32دار الشروق، ط: القاهرةفي ظالل القرآن الكريم، سيد قطب،  5
  .586، ص1المرجع السابق، ج 6
  .1091، ص2ج 1985ط، .نيسا باسن للنشر، د: اسطنبول ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره،عمر نصوحي بيلمان،  7

Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, (İstanbul: Nesa Basın Yayın 
Organizasyon Tic. 1985). 2:1091. 
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ويجب عليكم : "صالح العقل وحفظ المال، وقال أيضا: أن المراد بالرشد في هذه اآلية في تفسيره ذكر

الكريم االبتالء حتى تتبينوا رشدهم  القرآنأن تختبروهم لتعرفوا مدى عقلهم وحسن تصريفهم للمال، وقد أطلق 

  .1"كل زمن وبيئة نظاما، فاختبار المتعلم غير اختبار العامي وهكذاوكمال تصريفهم، ألن ل

  ):م1974/هـ1393(ابن عاشور .3.2.13.10

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

الفساد والضالل والسفه، وذكر أن معنى : ن التصرف، والغيالصالح وحس: ذكر أن الرشد] 146:األعراف[

  .2"إن يدركوا الشيء الصالح لم يعملوا به: اآلية

رشدا تنكير النوعية، : والتنكير في قوله: "قال] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

ال أفراد لها، وإنما أفرادها اعتبارية باعتبار تعدد المحال أو  ومعناه إرادة نوع الماهية ألن المواهي العقلية متحدة

تعدد المتعلقات، فرشد زيد غير رشد عمرو، والرشد في المال غير الرشد في سياسة األمة، وفي الدعوة إلى 

ِشيدُ﴾ ، وقال عن قوم شعيب ﴿إِنََّك َألَْنَت ا]97:هود[ ﴾َوَما أَْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيدٍ ﴿: الحق، قال تعالى ْلَحِليُم الرَّ

، وماهية الرشد هي انتظام الفكر وصدور األفعال على نحوه بانتظام، وقد علم السامعون أن المراد هنا ]87:هود[

الرشد في التصرف المالي، فالمراد من النوعية نحو المراد من الجنس، ولذلك ساوى المعرف بالم الجنس النكرة، 

حنيفة في عدم اشتراط حسن التصرف واكتفائه  بيدليال أل) رشدا(نكير فمن العجائب توهم الجصاص أن في ت

وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد في الجملة، ولم يشترط الرشد كله، وهذا  ،بالبلوغ، بدعوى أن هللا شرط رشدا ما

األموال وقد أضيفت  ،لية المحضة مع أنها ال أفراد لهاضعف في العربية، وكيف يمكن العموم في المواهي العق

ألنها قوي اختصاصها بهم عند ما صاروا رشداء فصار تصرفهم فيها ال يخاف منه : هنا إلى ضمير اليتامى

  .3"إضاعة ما للقرابة ولعموم األمة من الحق في األموال

ومعلوم أن هللا تعالى شرط رشدا منكورا ولم يشرط سائر ضروب "ويشير هنا إلى ما ذكره الجصاص 

ذلك أن حصول هذه الصفة له بوجود العقل موجبا لدفع المال إليه ومانعا من الحجر عليه الرشد اقتضى ظاهر 

فهذا يحتج به من هذا الوجه في إبطال الحجر على الحر العاقل البالغ وهو مذهب إبراهيم ودمحم بن سيرين وأبي 

ي باب لنساء، وذكر ذلك أيضا فوقد ذكر هذا القول بعد سرد األقوال الكثيرة في تفسير اآلية من سورة ا  4"حنيفة

، فأبو دليل أبي حنيفه بل دليله هو، ويتوافق مع ما ذهب إليه أبو حنيفةالحجر على السفيه، وهو ال يجعل هذا 

أدلة على ذلك له حنيفة يشترط البلوغ وحسن التصرف، وال يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، و

ن واكتفى مس وعشريكن هناك فائدة من تأخير عشر سنوات حتى بلوغ خأخرى، ولو كان التنكير دليله، لم ت

  .بالبلوغ

﴿َولَقَدْ آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾ : ومما يؤيد التفاوت في درجات الرشد ما ذكره في تفسير قوله تعالى

: هذه اآلية حيث أن رشد إبراهيم كان أعلى درجات كمال الرشد البشري لذلك قال عند تفسير] 51:األنبياء[

                                                             
 .339، ص1هـ، ج1413، 10دار الجيل الجديد، ط: بيروتالتفسير الواضح، دمحم محمود الحجازي ،  1
 105، ص9هـ ج1984: الدار التونسية للنشر، طبعة عام: ، تونستنويرالتحرير والدمحم الطاهر ابن عاشور،  2
 .243، ص4المرجع السابق، ج 3
  .358، ص2جاحكام القرآن، ، الجصاص 4
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وفائدة اإلضافة هنا التنبيه على عظم شأن هذا الرشد، أي رشدا يليق به وألن رشد إبراهيم قد كان مضرب "

األمثال بين العرب وغيرهم، أي هو الذي علمتم سمعته التي طبقت الخافقين فما ظنكم برشد أوتيه من جانب هللا 

وفيه إيماء إلى أن إبراهيم . مفيدة لالختصاص فكأنه انفرد به تعالى، فإن اإلضافة لما كانت على معنى الالم كانت

  1"كان قد انفرد بالهدى بين قومه

ِشيدٌ﴾ : وذكر أن االستفهام في قوله تعالى توبيخ لهم ألنهم تجرؤا على ] 78:هود[﴿أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل رَّ

  .2إهانة أضيافه وال يفعل ذلك إال السفيه

الهدى، سداد الرأي، إصابة الحق وفعله، الحسن التدبير في المال، : د، منهاوذكر في تفسيره معان للرش

  .إصابة الصواب، الخير، النفع، الصالح، الهداية، االستقامة على طريق الحق

  

  ):م1974/هـ1394(زهرة  أبو .3.2.13.11

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : في قوله تعالى والهدى، والصواب، فسر الرشد بأنه الحق، ] 256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

  :الضالل، ثم ذكر أن هذه العبارة من اآلية تفيد أمرين: وأن الغي

  طريق التدين هو معرفة الحق من الباطل والهدى من الضالل، : األول

  3مهمة الداعي هي بيان الرشد من الغي، وليس حمل الناس على الهدى: الثاني

ِشيدُ﴾ ﴿إِنَّ : ويرى أن قول أصحاب مدين لشعيب عليه السالم على حقيقته، ] 87:هود[َك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

ِشيدُ (وعلة ذلك التوكيد باأللف والالم، وذكر أن معنى    .4الذي يدبر أموره على حكم العقل: في اآلية) الرَّ

ُرْشدَهُ﴾  ﴿َولَقَدْ آتْينَا إِْبَراِهيمَ : وذكر للرشد معنى آخر بحسب السياق الذي ورد في اآلية، فقال عنه في اآلية

والرشد هو العلم واإلدراك والنفاذ إلى الحقائق، كما رأينا تعرفه  تعالى في وسط الجهالة التي ] "51:األنبياء[

ف في نجم فرآه قد أفل، ثم في القمر فرآه أيضا  كانت غمامة على العقول، منعتها من اإلدراك السليم، وكيف تعرَّ

حتى انتهى إلى الوحدانية، هذا كله رشد وإدراك سليم انتهى إلى اإلدراك أفل، ثم رأى الشمس بازغة، فقال هذا 

وهذا ال ينافي  .5"الكامل لمعنى األلوهية المنزهة عن المشابهة للحوادث في أفولها وظهورها، وفي فنائها وبقائها

َوإِذْ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ ﴿: قال تعالى ،ما يطمئن قلبه حتى بعد أن بعثه هللاعصمة إبراهيم عليه السالم فهو يبحث عن 

يَْطَمئِنَّ قَْلبِي ۖ قَاَل فَُخذْ أَرْ  ِكن لِّ َن الطَّْيِر فَُصْرهُنَّ إِلَْيَك ثُمَّ أَِرنِي َكْيَف تُْحيِي اْلَمْوتَٰى ۖ قَاَل أََولَْم تُْؤِمن ۖ قَاَل بَلَٰى َولَٰ بَعَةً ّمِ

ْنُهنَّ ُجْزًءا  َ َعِزيٌز َحِكيمٌ اْجعَْل َعلَٰى ُكّلِ َجبٍَل ّمِ َّ ، فسؤال إبراهيم ]260: البقرة[ ﴾ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَأِْتينََك َسْعيًا ۚ َواْعلَْم أَنَّ 

، ونظره في النجوم ال يعني أنه منكر لوجود هللا إيمانه بقدرة هللا على الخلق ليريه كيفية إحياء الموتى ال تنافي 

  .ا يطمئن به قلبهأو أنه يبحث عن إله يعبده، بل يبحث عم

                                                             
  .93، ص17المرجع السابق، ج 1
  .129، ص12بتصرف، المرجع السابق، ج 2
 .945، ص2ت، ج.ط، د.، ددار الفكر العربي: القاهرةزهرة التفاسير، أبو زهرة،  بتصرف، دمحم بن أحمد 3
 .3740، ص7المرجع السابق، ج 4
 .4881، ص9المرجع السابق، ج 5
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  :ملخص القرن الرابع عشر .3.2.13.12

  : تتمثل خالصة هذا القرن باآلتي

 .النقل عن المفسرين في القرون السابقة، وخصوصا القرن الثالث عشر - 

فُّسر الرشد المضاف إلى إبراهيم بأنه االهتداء الكامل المستند بالوحي، القادر على إصالح األمة، وفسره  - 

 .ومعرفة الحقائق، الموصل إلى اإليمانآخرون بأه العلم واإلدراك 

 .ربط المفسرين آيات الرشد وتفسير بعضها ببعض، والتفريق بين معانيها - 

حيث أن اجتماع ): لعلهم يرشدون(الجمع بين العمل واإليمان، وهذا مستنبط من اآلية : فُّسر الرشد بأنه - 

 .الصيام مع اإليمان يوصل إلى التقوى والرشاد

بأنه كل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، حيث دأب ): يهدي إلى الرشد(له فُّسر الرشد في قو - 

 .المفسرون في هذه اآلية على تفسير الرشد باإليمان أو التوحيد، وما يتعلق الدين  فقط

ترك تمييز رشد اليتيم للعرف والبيئة، دون الحاجة إلى النصوص لتحديد المفهوم، وعللوا ذلك باختالف  - 

 .والبيئة واألشخاصالزمن 

اإلشارة إلى تفاوت الرشد واختالف درجاته، فأعالها رشد إبراهيم عليه السالم، وكان مضرب المثل عند  - 

 .العرب

يتفاوت الرشد بين األشخاص، وكذلك بين األمور، فرشد المال غير رشد الدعوة، وهما غير رشد سياسة  - 

 .األمة، وهكذا

  .األمة، وجعله أحد أنواع الرشد ربط ابن عاشور بين الرشد وبين سياسة - 

  :القرن الخامس عشر الهجري .3.2.14

  ):م1984/هـ1404(القطان  .3.2.14.1

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في تفسير قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

﴿قَدْ تَبَيََّن : ، وفي قوله تعالى1االستقامة، وضده الغي والفسادالصالح و: ذكر أن معنى الرشد] 146:األعراف[

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾  ال يُكره احد : " فسر الرشد بأنه الهدى وكل خير، وفسر الغي أنه الجهل، ثم قال] 256:البقرة[الرُّ

  .2"على الدخول في اإلسالم، فقد وضح طريق الحق والهدى من طريق الغي والضالل

أبصرتم منهم حسن التصرف في : "أي] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وله تعالىوقال في ق

  . 3"األموال

  ): م1984/هـ1404(دروزة  .3.2.14.2

                                                             
 .75، ص2ت، ج.ط، د.د، د.دتيسير التفسير، إبراهيم القطان،  1
 .150، ص1المرجع السابق، ج 2
 .267، ص1المرجع السابق، ج 3
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وهذا . هو ثبوت رشدهم بعد بلوغهم الحلم] "6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : أن القصد في اآليةذكر 

  1"األخالق وليس بالسنّ منوط بالتمييز واإلدراك و

  ): م1999/هـ1419(الشعراوي  .3.2.14.3

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : في تفسير قوله تعالى : طريق النجاة، والغي: ذكر أن الرشد] 256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

ق الخير الوصول إلى طري] : "186:البقرة[﴿لَعَلَُّهْم يَْرُشدُوَن﴾ : طريق الهالك، ولذلك قال في معنى قوله تعالى

  .2"وإلي طريق الصواب

ْشِد َال َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَتَِّخذُوهُ : وفي سياق حديثه عن تفسير اآلية ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

لرشد في ذكر صفات المتكبرين الذين صرفهم هللا عن اإليمان باآليات، وذكر أهمية ا] 146:األعراف[َسبِيًال﴾ 

وحين يرون سبيل الرشد ال يتخذونه سبيالً؛ ألن سبيل الرشد يضغط على : "مواجهة الشهوات والشبهات، يقول

شهوات النفس وهواها، فينهى عن السيئات وهم ال يقدرون على كبح جماح شهواتهم ألنها تمكنت منهم، ولكن 

ا غفل عن معطيات اِإليمان الذي يحرمه من شيء سبيل الغي يطلق الِعنان لشهوات النفس، وال يكون كذلك إال إذ

  .3"ليعطيه أشياء أثمن، وهكذا تكون نظرة أهل الكبر سطحية

وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه، وإن شاهدوا طريق الضالل : "وقال في موضع آخر

ق، ويوضح لنا الحق طريق سلكوا فيه ألنهم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عنها، والغي أيضا هو ضالل الطري

] 10: الجن[﴿َوأَنَّا الَ ندري أََشرٌّ أُِريدَ بَِمن فِي األرض أَْم أََرادَ بِِهْم َربُُّهْم َرَشداً﴾ : الرشد بمنطوق آخر في قوله الحق

 وقد طلب الجن بلوغ السماء فوجدوها قد ُملئت حرساً من المالئكة وُشهباً محرقة، وإن الجن ال يعلمون السر في

ْشد بضم الراء وتسكين الشين  حراسة السماء وهل في ذلك َشرٌّ بالبشر أو أراد هللا بهم خيراً وهدى، إذن فالرُّ

  .4"والَرَشد بفتح الراء وفتح الشين كالهما يوضح الطريق الموصل للنجاة، ويقابل الرشد الغيّ 

ْشد: " وقال خير، بحيث ال يأتي بعد الصالح اهتداء العقل إلى األكمل في الصالح واألعلى في ال: الرُّ

ْشد ك الصالح الظاهر إلى . فسادٌ، وال بعد الخير شر، وال يُسلمك بعد العُلو إلى الهبوط، هذا هو الرُّ أما أْن يجرَّ

، وذكر من ذلك ما يسمى بغير اسمه من المنكرات، كالغناء 5"فساد، أو يُسِلَمك الخير إلى شر، فليس في ذلك ُرْشدٌ 

  :فنا، والتبرج  وغير ذلك من المنكرات، ثم قسم الرشد إلى قسمين وهما والرقص يسمونه

وهو ما يتعلق بمراحل تكوين اإلنسان، بحيث كل مرحلة لها بداية ثم استواء، تكون فيه مؤهلة : رشد البنية - 

دة، ثم للقيام بالوظائف الموكلة إليها، فالجنين تتكون أجهزته في بطن أمه حتى يكتمل نموه فيأتي وقت الوال

مرحلة الطفولة، ثم البلوغ، وهكذا في كل مرحلة من مراحل النمو البدني، وهذا ال يختص به اإلنسان بل 

 .الحيوانات األخرى والنباتات

                                                             
 .27، ص8هـ، ج1383: طبعة عام دار إحياء الكتب العربية،: ، القاهرةالتفسير الحديث ،دمحم عزت دروزة 1
  .788، ص2، ج1997: مطابع أخبار اليوم، طبعة عام: القاهرة، )الخواطر(تفسير الشعراوي دمحم متولي الشعراوي،  2
 .4356، ص7المرجع السابق، ج 3
 .1115، 1114، ص2المرجع السابق، ج 4
 .9567، ص15المرجع السابق، ج 5
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وهذا ما يتعلق بكمال العقل وحسن التصرف، وهو الذي ربط الشرع به األحكام، وألجله : رشد فكري معنوي - 

الرشد وذكر أن األشد هو التسامي في الرشد، وهي مرحلة بلوغ  يكون اختبار اليتيم للتأكد من بلوغه

 .1 األربعين سنة وما بعدها،ألن واقعه يرشده

بعد أن ذكر أقسام الرشد ذكر أن هذا ال ينطبق على األنبياء ألن لهم رشد آخر، يتجاوز الدنيا إلى 

وكأن ُرْشد إبراهيم ال يخضع ] "51:األنبياء[يَم ُرْشدَهُ﴾ ﴿َولَقَدْ آتْينَا ِإْبَراهِ : اآلخرة، ولذلك قال في تفسير قوله تعالى

لهذه القواعد، وال يرتبط ببلوغ، وال نبوة، بل هو ُرْشد سابق ألوانه منذ أْن كان صغيراً يتأمل في النجوم ويبحث 

  .ثم ذكر أمثلة أخرى واستدل عليها باآليات إلثبات رشد إبراهيم عليه السالم 2"عن ربه

  )م2010/ه1431(فضل هللا 

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ عند تفسير قوله تعالى  إن اإلسالم دين الفطرة في تقريره ": قال ]256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

با وفي ما يأمر به وينهى عنه، ولذلك فإن اإلنسان ال يحتاج في إيمانه با وباإلسالم، إال أن ينفتح على اإليمان 

يوضح من ورد في بدايتها من عدم إكراه وذكر أنه هذه الجزء من اآلية  3"صق بهاالفكرة ويرجع إليها ليلت

اآلخرين على الدخول في الدين ما دام الحق واضحا أمامهم، والباطل مثل ذلك، فكل إنسان مسؤول عن نفسه، 

هو الذي باعتبار أن االعتماد على البالغ والدعوة من موقع الوضوح في القضية وهو من يحدد مصير نفسه، 

  .يخدم الدين أكثر مما يخدمه اإلكراه

  ):م2010/هـ1431(الطنطاوي  .3.2.14.4

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

الضالل، وذكر في موضع آخر أن : ، والغيالصالح واالستقامة والسداد: ذكر أن معنى الرشد] 146:األعراف[

رشد ورشد يرشد ويرشد رشدا، أي : "االهتداء إلى الخير وحسن التصرف في األمر من دين أو دنيا يقال:  الرشد

  . 4"اهتدى

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : وفي قوله تعالى الحق : ذكر أن المراد بالرشد في هذه اآلية] 256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

أي قد ظهر الصبح لذي عينين، وانكشف الحق من الباطل، والهدى من الضالل وقامت األدلة : " والهدى، ثم قال

الساطعة على أن دين اإلسالم هو الدين الحق وغيره من األديان ضالل وكفران، ومادام األمر كذلك فقد توافرت 

  .5"د ذلك فليحتمل نتيجة كفره، وسوء عاقبة أمرهاألسباب التي تدعو إلى الدخول في دين اإلسالم، ومن كفر به بع

                                                             
  .9571 – 9570بتصرف، المرجع السابق، ص 1
 .9573المرجع السابق، ص 2
  51، ص5م، ج1998، 2دار المالك للنشر، ط: بيروتمن وحي القرآن، دمحم حسين فضل هللا،  3
  .392، ص1م ،ج1997، 1دار نهضة مصر، ط: القاهرةالتفسير الوسيط للقرآن الكريم، دمحم سيد طنطاوي،  4
 .589، ص1المرجع السابق، ج 5
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صالحا في عقولهم، وحفظا : "فسر الرشد بأنه] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : وفي قوله تعالى

ونقل عن أقوال المفسرين في معنى رشد إبراهيم في  1"رشد"ثم نقل ما أورده الزمخشري في تنكير " ألموالهم

  :وخالصة هذه األقوال] 51:األنبياء[﴿َولَقَدْ آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ﴾  :قوله تعالى

  .آتينا إبراهيم الرشد إلى الحق، والهداية إلى الطريق المستقيم من قبل النبوة - 

  .ألهمه الحق، والحجة على قومه - 

  . آتيناه رشده وهداه ووفقناه للنظر واالستدالل على الحق من قبل موسى وهارون - 

 2.أي الرشد الالئق به وأمثاله من األنبياء وهو الرشد الكامل، أي االهتداء لمصالح الدنيا والدين): هرشد( - 

  ):م2015/هـ1436(وهبة الزحيلي  .3.2.14.5

َِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في قوله تعالى  ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ يَت ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

  :ذكر صفات المتكبرين الواردة في هذه اآلية الذين صرفهم هللا عن آياته، ومنها] 146:األعراف[

أنهم يبتعدون عن طريق الهدى والرشاد، وهي الطريق الممهدة المؤدية إلى النجاة، فإذا رأى أحدهم هذه  - 

 .حكم الفريقين واحدالسبيل ال يسلكها ويسلك غيرها، وهذا عن تعمد وعناد، وقد يكون بعضهم عن جهل، و

أنهم إذا ظهر لهم سبيل الغي والضالل والفساد، بادروا إليه مسرعين، بما تزينه لهم أهواؤهم ونفوسهم األمارة  - 

 .3"بالسوء، وهذا سلوك شر مما سبقه

ْشدُ ِمَن اْلغَّيِ﴾ : وفي قوله تعالى يمان، وأن ذكر أن الرشد في هذه اآلية هو اإل] 256:البقرة[﴿قَدْ تَبَيََّن الرُّ

الهدى وكل خير، وضده الغي أي الضالل في : والرشد والرشاد: "اإلسالم هو منهج الرشد، والغي كفر، ثم قال

  .4"االعتقاد أو الرأي، أما الجهل فهو كالغي إال أنه في األفعال ال في االعتقاد

ِشيدُ﴾ : وفي قوله تعالى م قالوا ذلك استهزاء وتهكما به، وأنهم ذكر أنه] 87:هود[﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

: قصدوا وصف نبي هللا شعيب بضد ذلك، ألن الرشيد هو المستقيم على الهداية الراسخ فيها، وذكر أيضا في قوله

ِشيدٌ﴾    .أن لوطا قصد التوبيخ لهم] 78:هود[﴿أََلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل رَّ

أي هديناه إلى ما فيه الخير والصالح، : قال] 51:األنبياء[ْشدَهُ﴾ ﴿َولَقَدْ آتْينَا إِْبَراِهيَم رُ : وفي قوله تعالى

من قبل موسى وهارون أو من قبل النبوة، ووفقناه إلى توحيد هللا، ومعاداة عبادة األصنام ألنها ال تنفع وال تضر، 

بأنه أهل ه أمامه بالقدوم، وكنا عالمين أبووال تسمع وال تبصر، وما هي إال حجر أو معدن أو خشب صنعها 

  . 5"إما النبوة وإما األهلية للخير والصالح في الدين والدنيا: والرشد. للنبوة، وجامع لمحاسن األخالق
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، اإليمان، 1"االهتداء لوجوه الخير والصالح في الدين والدنيا: "وذكر معان للرشد في تفسيره منها

  .مةالحق، الصواب، الخير، الصالح، إصابة الحق، اتباع طريق االستقا

  ):م2021/هـ1442(ني أبوالص .3.2.14.6

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسبِيًال َوإِْن يََرْوا َسبِيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾ : في قوله تعالى ﴿َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ

ْشدُ ِمَن  ﴿قَدْ تََبيَّنَ : وفي قوله تعالى. 2فسر الرشد أنه الهدى والفالح، والغي الضالل والفساد] 146:األعراف[ الرُّ

، وذكر أن معنى الرشد في 3"فقد بان ووضح الحق من الباطل والهدى من الضالل: "قال] 256:البقرة[اْلغَّيِ﴾ 

  . هو الصالح في الدين والمال] 6:النساء[﴿فَإِْن آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ : قوله تعالى

أي وهللا لقد أعطينا إبراهيم ُهداه : قال] 51:األنبياء[﴾ ﴿َولَقَدْ آتْينَا إِْبَراِهيَم ُرْشدَهُ : وفي قوله تعالى

وصالحه إلى وجوه الخير في الدين والدنيا ﴿ِمن قَْبُل﴾ أي من صغره حيث وفقناه للنظر واالستدالل إلى وحدانية 

آليات التالية بيان لهذا ثم ذكر أن ا 4"ذي الجالل ﴿َوُكنَّا بِِه َعاِلِميَن﴾ أي عالمين أنه أهٌل لما آتيناه من الفضل والنبوة

  .الرشد

  : خالصة القرن الخامس عشر الهجري .3.2.14.7

  :وتتمثل خالصة هذا القرن في اآلتي

الرشد لليتيم يكون بعد بلوغه، وهو منوط بالتمييز واإلدراك واألخالق، وال عالقة له بالسن، وذكر بعض  - 

 .المفسرين أقوال السابقين

وات، وهو الطريق الممهدة المؤدية إلى النجاة، والغي عكس الرشد وسيلة لمنع الناس من الوقوع في الشه - 

 .ذلك

 .تقسيم الرشد إلى بدني يتعلق ببنية اإلنسان البدنية، وأخر معنوي يتعلق بفكره وحسن تصرفه - 

  .وهب هللا األنبياء رشدا مختلفا عن رشد عامة البشر، ألنه للدنيا واآلخرة - 
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  :الرشد في قطاع الفالسفة والمعاصرين .3.3

تعد فالسفة المسلمين عن المفاهيم اإلسالمية، ولم يتجنبوا الحديث عنها، بل بنو فلسفتهم عليها، لم يب

  .ورأوا العالم من خاللها، وفي هذا المبحث سنذكر رؤية الفالسفة قديما وحديثا لمفهوم الرشد

  :رؤية بعض الفالسفة لمفهوم الرشد .3.3.1

الهداية : لرشد بأنه أحد مراتب التوفيق، وهيا )م1111/هـ505(حامد الغزالي  أبوذكر حجة اإلسالم 

تحديد جهة الحركة نحو : تنبه ودافع وتحريك، والتسديد: والرشد والتسديد، والتأييد، فجعل الهداية تعريف، والرشد

تقوية األمر بالبصيرة من الداخل، ومساعدة األسباب من الخارج، وهنا فرق الغزالي بين : الصواب، والتأييد

وأما الرشد فنعني به : "الهداية والتسديد، وهما من أكثر ما ذكره المفسرون في معنى الرشد، قالالرشد وبين 

العناية اإللهية التي تعين اإلنسان عند توجهه إلى مقاصده فتقويه على ما فيه صالحه، وتفتّره عما فيه فساده، 

فالرشد ] 51:األنبياء[ُرْشدَهُ ِمْن قَْبُل َوُكنَّا بِِه َعاِلِميَن﴾  ويكون ذلك من الباطن كما قال تعالى ﴿َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِهيمَ 

عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة محركة إليها فالصبي إذا بلغ خبيراً بحفظ المال وطرق التجارة 

ايته عن تحريك واالستنماء ولكنه مع ذلك يبذر وال يريد االستنماء ال يسمى رشيداً، ال لعدم هدايته، بل لقصور هد

داعيته، فكم من شخص يقدم على ما يعلم أنه يضره، فقد أعطي الهداية وميز بها عن الجاهل الذي ال يدري أنه 

يضره ولكن ما أعطى الرشد، فالرشد بهذا االعتبار أكمل من مجرد الهداية إلى وجوه األعمال وهي نعمة 

  . 1"عظيمة

﴿َوإِْن يََرْوا : مع داللة سياق آية الرشد في سورة األعرافهذا التفريق المذكور في النص السابق يتسق 

ْشِد َال يَتَِّخذُوهُ َسِبيًال َوإِْن يََرْوا َسِبيَل اْلغَّيِ َيتَِّخذُوهُ َسبِيًال﴾  حيث رأى المتكبرون الحق ] 146:األعراف[َسبِيَل الرُّ

من الحركة تجاه هذا الحق واتباعه، ولذك سماه وعرفوا أنه الحق، ولكن لم يؤمنوا به، فالمعرفة ال تكفي، إذ ال بد 

الرشد، أي الحق الذي يجب اتباعه، ومن عالمة شقائهم أنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا النقيض منه، وهذا هو غاية 

الضالل والخسران، وكذلك ارتباط مفهوم الرشد بالسبيل في أكثر من موضع، فيه داللة على أنه حركة وسير، 

هذه اآلية مذكورة في سياق الحديث عن قوم موسى الذين أعرضوا عن الحق بعد أن عرفوه، وليس معرفة فقط، و

، ولذلك جعل مخالفة العلم للعمل مانعا )7:الفاتحة[﴿اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم﴾ : ولذلك وصفهم هللا في سورة الفاتحة بأنهم

علمه فال يكذب قوله فعله ألن العلم يدرك أن يكون المعلم عامالً ب: "من الرشد، ففي آداب العلم والمتعلم قال

، ومثل المعلم ...بالبصائر والعمل يدرك باألبصار وأرباب األبصار أكثر، فإذا خالف العمل العلم منع الرشد

المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من العود فكيف ينتقش الطين بما ال نقش فيه ومتى استوى 

  .2!"الظل والعود أعوج؟
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ورغم شهرة اإلحياء إال أن المفسرين لم يذكروا قول الغزالي في معنى الرشد والتفريق بينه وبين السداد 

مما يشبه قول الغزالي، والقشري توفي قبل  1والهداية والتأييد، سوى ما ذكره القشيري في لطائف اإلشارات

  . الغزالي بأربعين سنة

قوم به، من أمور الدين والدنيا، ثم ذكر أن جامع يي وما العمران البشر: في تاريخه ابن خلدونوذكر 

ذلك كله في كتاب طاهر بن الحسين الذي كتبه البنه عبد هللا لّما وّاله المأمون على الرقة ومصر وما بينها، وكان 

 ن نفعا وال أخّص أمنا وال أجمع فضالأبيوعليك باالقتصاد في األمور كلّها فليس شيء : "مما في هذه الوصية

منه، والقصد داعية إلى الّرشد، والّرشد دليل على التّوفيق، والتّوفيق قائد إلى الّسعادة، وقوام الدّين والّسنن الهادية 

باالقتصاد وكذا في دنياك كلّها، وال تقّصر في طلب اآلخرة واألجر واألعمال الّصالحة والّسنن المعروفة ومعالم 

والّسعي له إذا كان يطلب به وجه هللا تعالى ومرضاته ومرافقة أولياء هللا في  الّرشد واإلعانة واالستكثار من البرّ 

دار كرامته أما تعلم أّن القصد في شأن الدّنيا يورث العّز ويمّحص من الذّنوب وأنّك لن تحوط نفسك من قائل وال 

  2"تكتنصلح أمورك بأفضل منه فأته واهتد به تتّم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح عاّمتك وخاصّ 

نجد هنا أن الرشد ورد مرتين األولى متصلة باألمور الدنيوية والثانية متصلة بأمور اآلخرة، وهذا 

يتناسب مع المقدمة التي ذكرها ابن خلدون لهذه الوصية، حيث جعل العمران البشري قائم على أمور منها ما 

  .يتعلق بالدين ومنا ما يتعلق بأمور الدنيا

اد، بل يشمل الجماعات والمجتمعات والدول، وأشار ابن خلدون إلى ذلك، ففي والرشد ليس خاصا باألفر

سياق حديثه عن الشعر ومكانته قبل اإلسالم، وكيف انشغلوا عنه في أول اإلسالم بالوحي والنبوة، ثم ذكر أن 

فهو  3"شد من الملّةثّم استقّر ذلك وأونس الرّ : "عودتهم إليه كانت بعد تميز الوحي عن غيره من النظم والنثر فقال

هنا يذكر أن الرشد قد يكون مما يشمل الجماعة كلها، وليس خاصا باألفراد، ولكنه لم يقتصر على هذا المعنى، 

ومن وصل سلطانه : "وكذلك رشد المنهج 4"حتى يأنس منهم الرشد في أحوالهم: "فذكره في سياق رشد األفراد

  5"إليها فقد هدي الرشد وسار على صراطه

  :المعاصرين لمفهوم الرشدرؤية  .3.3.2

أنه المرشد للثقلين، وهو اإلمام لإلنس  القرآنيرى في : )م1960/هـ1379(بديع الزمان سعيد النورسي 

 القرآنإن : "ويقول أيضا 6"إنه هو المرشد األعلى، واألستاذ األقدس أيضا: "الكريم القرآنوالجن، يقول في حق 

الكريم وذكر ذلك في  القرآن، فرؤيته للرشد أنه هو 7"ي كل اآلداب دليلنالما كان مرشدنا وأستاذنا وإمامنا وكان ف

إن ذلك الفرقان الحكيم هو الذي يرشد : " أكثر من موضع في كتابه الواحد أو مجموعة كتبه، ويقول في الكلمات

                                                             
  85 :راجع صفحة 1
 380-379، ص1ابن خلدون، مرجع سابق، ج 2
 .804، ص1المرجع السابق، ج 3
 .140، ص7المرجع السابق، ج 4
 .408، ص6المرجع السابق، ج 5
، 1دار األفاق الجديدة، ط: ترجمة المال دمحم زاهد المالذكردي، بيروت مجموعة المكتوبات من كليات رسائل النور، النورسي، سعيد  6

 .463م، ص1986هـ 1406
 .479، صالمكتوباتالنورسي،  7
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جها على أوراق الجن واإلنس إلى اآليات الكونية التي سطرها قلم القدرة اإللهية على صحائف الكون الواسع ودبّ 

  .، وعلى هذا سار في رسائله1"األزمنة والعصور

يرى أن الرشد منهج سياسي واقتصادي، والسير عليه يحل مشكلة : )1960/هـ1393(مالك بن نبي

أما إذا انتهجوا منهج الرشاد، فسوف : "العالم العربي االقتصادية، ففي كالمه الموجه إلى البلدان العربية يقول

رتهم ذات معنى مهم ومغزى كبير، ألنهم يدركون بفضلها أنهم ال يواجهون مشكلة مؤقتة، أي تكون إذن مباد

فالرشاد منهج، . 2"قضية البترول، بل مشكلة عضوية أال وهي اقتصادهم في االتجاه الذي يسير إليه الزمن اليوم

حات شاسعة، وعدد سكان كبير، ويريد به وحدة الكلمة وتجمع البلدان العربية لتكوين قوة مشتركة تتكون من مسا

حتى تكون قادرة على مجاراة أو منافسة االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة، وكذلك الصين،  - كما فعلت أوروبا- 

، وهي مفاتيح األقدار، ووصف )اإلنسان والتراب والزمن: (ومنطلق هذا المنهج هو امتالك القيم الثالث للنهضة

وربما تصادفه : "رشيد، وإساءة التعامل معها يؤدي إلى االنتكاسة واالنحطاط، قالحسن التعامل بها بأنه تصرف 

عراقيل أو يعثر مرات كثيرة، أو يفقد األدوات المساعدة في طريقه، ولكن هيهات أن ينتكس أو يعود إلى 

ْم ﴿فَإِْن آنَْستُ : ةوكأن كلماته هذه مقتبسة من اآلية الكريم، 3"االنحطاط إذا ما تصرف في إمكانياته تصرف الرشيد

فأي عمل يتصف بالرشد فإنه يؤدي الغرض المطلوب، ويؤيد ذلك ما نقله عن جمال عبد  ]6:النساء[ِمْنُهْم ُرْشدًا﴾ 

إن إقرار السالم ليس معناه انعدام الحرب، بل معناه التوجيه الرشيد للجهود في سبيل : "الناصر في مؤتمر باندونج

  4"خلق مجتمع عالمي متعايش

وصف فترة استقالل الجزائر بأنه فترة صحو، عاد في الشعب إلى رشده، وأدرك فضائله، وأدرك و

كذلك دعم االستعمار للنقائص الموجودة فيه، ورشده تعني بلوغ الحقيقة، يقول في سياق حديثه عن محاولة 

ال، فاتركوه إلى حاله مصاب بالوهم والخي- إن صاحبكم الذي رفع علي هذه القضية : "االستعمار مواجهة الثورة

  .5حتى يرجع إليه رشده، وال يقول هذا جهراً وإنما يهمس به همساً، ويوحي به إيحاء على عاداته وطريقته

وكلما تقدم الوعي االجتماعي في تصرفه وسلوكه، كلما اقترب : "يقول ):م1982/هـ1402(دمحم البهي 

يز بأن سلوك اإلنسان فيها يقوم على يقظة قوية من مرحلة الرشد اإلنساني، ومرحلة الرشد اإلنساني تتم

باالعتراف بالغير ومشاركته في سرائه وضرائه، وليست القيم اإلنسانية في السلوك إال مظاهر هذا الرشد، 

فينطلق البهي من أن الرشد هو أعلى ما يصل إليه اإلنسان  6"العدل والتعاون والمحبة، واإلخاء: وأخص هذه القيم

  .في حياته، وهو النهايات العليا في السلوك البشري من قيم السلوك

 - فردية كانت أو عائلية أو حزبية أو طبقية  - إن األثرة : يقول: )م1999/هـ1420(الحسن الندوي  أبو

غير طبيعية في حياة األمة وإنها تتخلص منها في أول فرصة إنه ال محل لها في اإلسالم وال محل لها في مجتمع 

وال أمل في استمرارها؛ فخير للمسلمين وخير للعرب وخير لقادتهم ووالة أمورهم أن يخلصوا واع بلغ الرشد 

                                                             
 .141م، ص2011، 6دار سوزالر، ط: إحسان قاسم الصالحي، القاهرة: ترجمةالكلمات، النورسي، سعيد  1
 .167م، ص1978، 1دار الفكر، ط: دمشق بين الرشاد والتيه،مالك بن نبي،  2
 .151م، ص1986 دار الفكر، طبعة عام: دمشقشروط النهضة، مالك بن نبي،  3
 .101م ص2001- هـ1422دار الفكر، : دمشق فكرة األفريقية اآلسيويةمالك بن نبي،  4
  .96م، ص1988= هـ  1408، 3دار الفكر، ط: دمشقالصراع الفكري في البالد المستعمرة، مالك بن نبي،  5
  .289ت، ص.، د10ة وهبه، طمكتب: القاهرة الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي،دمحم البهي،  6
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، وحديث الندوي هنا عن إمكانية وصول المجتمع 1"أنفسهم منها ويقطعوا صلتهم بها قبل أن تغرق فيغرقوا معها

ما ذكره هنا مع ما انتشر في  إلى الرشد للتغلب على الصفات السيئة والتمكن من زعامة العالم العربي، ويتوافق

  .هذه الفترة من الحديث عن الرشد الجماعي الذي ينهض باألمة جميعها

وتحدث أيضا عن الرشد السياسي ومعناه وكيف تمثل به المجتمع األوربي رغم إفالسه دينيا وأخالقيا، 

كثيرة التي بحثنا عنها في هذا برغم إفالسها في الروح واألخالق وبرغم عيوبها ال - إن األمم األوربية : "فيقول

قد بلغت سن الرشد في السياسة، وأصبحت تعرف نفعها من ضررها،  - قوية الوعي المدني والسياسي  - الكتاب 

وتميز بين الناصح والخادع، وبين المخلص والمنافق، وبين الكفؤ والعاجز، فال تولي قيادها إال األكفاء األقوياء 

م إال على حذر، فإذا رأت منهم عجزاً أو خيانة أو رأت أنهم مثلوا دورهم وانتهوا من األمناء، ثم ال توليهم أموره

أمرهم استغنت عنهم وأبدلت بهم رجاالً أقوى منهم وأعظم كفاءة وأجدر بالموقف، ولم يمنعها من إقالتهم أو 

قضية وبذلك أمنت إقصائهم من الحكم ماضيهم الرائع وأعمالهم الجليلة وانتصارهم في حرب، أو نجاحهم في 

السياسيين المحترفين، والقيادة الضعيفة أو الخائنة، وخوف ذلك الزعماء ورجال الحكم وكانوا حذرين ساهرين 

وهنا يفسر معنى الرشد في الحياة السياسية، بحسب ما رآه في  2."يخافون رقابة األمة وعقابها وبطش الرأي العام

والضر، والناصح من المخادع، والصادق من المنافق، وأنه تعيين الكفؤ  التجربة األوروبية، فهو تمييز بين النفع

القوي األمين اإلدارة التي يقدر عليها، مع مراقبتهم له ومحاسبتهم، واتخاذ إجراءات ضده إذا قصر أو عجز أو 

  .خان، وهذا ضمن لهم النجاح في المستويات السياسية والعسكرية

على هذا المعنى بل يشمل المعاني التي وردت في المعاجم اللغوية وهذا ال يعني اقتصار مفهوم الرشد 

ولقد اختتم هللا باإلسالم رساالته للعالم، فليس لنا أن ننتظر اتصاالً جديداً من السماء : "ومصنفات التفسير، فيقول

عالم برسالة باألرض يطهرها مما كاد يعمها من شرك وضالل وفساد، وال نبياً آخر بعد رسول اإلسالم، يخرج ال

جديدة من الظلمات إلى النور، وال قرآناً جديداً يهدي اإلنسانية الحائرة إلى سبيل الرشد والسعادة ولكن هللا الرحمن 

  3"الرحيم ترك فينا بعد هذا، أو بسبب هذا، كتاباً لن يضل من اتبعه، وشريعته لن يشقى من عمل بها

وإن صحائف التاريخ لتشهد بأن إقامة الحكم : "وليق ):م2004/هـ1425(عبد الرحمن بن حسن حبنّكة 

السوي الرشيد من أفعل الوسائل التي تُرسي في المجتمعات اإلنسانية قواعد الحضارات الراقيات، وتمنحها 

الطمأنينة واالستقرار والرفاه، ومن أفعل الوسائل التي تخلف آثاًرا عظيمة في اإلصالحات الحضارية لألمم، 

  .4"قي سامقوفيما تبلغه من ر

يرى حبنكة أن الحضارة اإلسالمية التي تؤسس للعدل والبناء الحضاري، المادي والمعنوي، يجب أن 

تشهد إقامة حكم عادل سوي، يتصف بالرشد، وأن يكون الرشد مصاحبا للحكم مستمرا معه ليستمر البناء 

  .الحضاري في جميع جوانبه

                                                             
 .251ت، ص.ط، د.مكتبة اإليمان، د: المنصورة ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين،أبو الحسن الندوي،  1
 252المرجع السابق، ص 2
 .15المرجع السابق، ص 3
 382، صم1998- هـ1418، 1دار القلم، ط: دمشقالحضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها عبد الرحمن بن حسن حبنكة،  4
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ني الرضا وعدم اإلكراه وهذا ما جعله يفسر أن سبب أن الرشد يع جودت سعيدويرى المفكر اإلسالمي 

تسمية الخلفاء األربعة بالراشدين هو أنهم وصلوا إلى الحكم برضا المسلمين، وهذا األمر خاص بهم دون غيرهم 

ولذلك  1ولذلك استحقوا هذا اللقب عن غيرهم، ويلزم من ذلك أن عزلهم أيضا يكون بواسطة المسلمين أنفسهم

اء الراشدون إنما سموا راشدين، ألنهم لم يأخذوا الحكم باإلكراه، ولم يجعلوه وراثة، والمسلمون والخلف: "يقول

 القرآن، وهذا هو ما يطالب به العالم بعد أن قرره 2"احتفظوا بهذا اللقب، ولم يطلقوه على أحد أخذ الحكم بالقوة

يِن قَْد تَبَيََّن ا﴿: الكريم في اآلية ْشدُ ِمَن الغَّيِ َال إِْكَراهَ فِي الدِّ أن الحضارات التي "وأثبتت التجارب ] 256:البقرة[ ﴾لرُّ

  .3"تمارس العنف تموت وتنقرض

ويرى أن مهمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كانت صناعة المجتمع الراشد، ولذلك لما عرضت عليه قريش الحكم 

فعله فقد بنى المجتمع الراشد واستمر حتى والملك رفض، ألنه يريد رشد المجتمع قبل الحكم الراشد، وهذا ما 

  .4خالفة علي رضي هللا عنه، فكان علي رضي هللا عنه خليفة راشد لمجتمع

مبادئ الحداثة جعل الرشد أولها، باعتباره الكمال المطلوب، والحداثة  طه عبد الرحمنوعندما ذكر 

  : ركنين رئيسيين هما انتقال من القصور والتبعية إلى الرشد، ولذلك فإن الرشد قائم على

أي أن اإلنسان الراشد مستغن عن الوصاية في تفكيره، وال مانع له من أي شيء يريد النظر فيه، : االستقالل - 

والتطبيق اإلسالمي لركن " وهذا ال يعني انفصاله عما حوله، بل حقه في بناء ذاته والتحكم بحركته، 

ولى قطع فعل التحديث عن كل وصاية خارجية، ال استقالال االستقالل الحداثي يجعل منه استقالال مسؤوال يت

  .5"قاصرا يتبع خطى اآلخرين بمن فيهم األوصياء الحقيقيون

فاإلنسان الراشد مبدع في أفكاره وأقواله وأفعاله، ويقوم بها على قيم جديدة من تلقاء نفسه، أو على : اإلبداع - 

بيق اإلسالمي لركن اإلبداع الحداثي يجعل منه إبداعا والتط"قيم قديمة يعيد إبداعها بطرقة غير معهودة، 

 .6"موصوال يُقبل على القيم الصالحة أنى وجدت، ال إبداعا مفصوال يُدبر عنها متى وجدت في الماضي

  :وخالصة ذلك .3.3.3

  .لم تختلف نظرة الفالسفة القدماء إلى الرشد كثيرا عن رؤية المفسرين، من أنه صالح الدنيا والدين - 

  .ي بين الرشد والهداية، فالهداية معرفة الحق، والرشد معرفة الحق والعمل بهيفرق الغزال - 

الرشد يكون لألفراد ويكون للجماعات والدول، كما أنه وصف للمنهج والطريق الذي يسير عليه اإلنسان،  - 

  .وهو أعلى القيم التي يتوصل إليها اإلنسان

  .قدسأنه المرشد األعلى واأل القرآنيطلق سعيد النورسي على  - 

  .الرشد منهج سياسي واقتصادي، وااللتزام به يحل مشكالت العالم العربي واإلسالمي - 

                                                             
  .31م، ص1993هـ، 1414، 5دار الفكر المعاصر، ط: بيروت مذهب ابن آدم ألول، سعيد، جودت بتصرف،  1
 .16م، ص1997هـ، 1418، 1مركز العلم والسالم، ط: دمشقال إكراه في الدين، سعيد، جودت  2
 .44صمذهب ابن آدم األول، ، سعيد جودت 3
  https://youtu.be/baNmylC-znE:  يوتيوب، منشورة قناته على الرابط من جلسة تساؤالت حول فكر جودت سعيد على 4
  .38، ص2006، 1المركز الثقافي العربي،  ط: الدار البيضاءروح الحداثة، عبد الرحمن، طه  5
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الرشد مرحلة من النضج يصل إليها المجتمع، كما يصل إليه األفراد، وبقدر رشد المجتمع في أحد المجاالت  - 

االقتصادي، رغم تظهر نتائجه، وإن لم يكن بلغ الرشد في مجاالت أخرى، كبلوغ أوروبا الرشد السياسي و

  .غيابه في الجانب االجتماعي

الرشد يعني الرضا وعدم اإلكراه، ومهمة األنبياء هي إزالة اإلكراه عن الناس، وفريضة الجهاد مشروعة  - 

  .إلزالة ما يكره الناس في عقائدهم وعاداتهم، وليس إلكراه الناس على اإلسالم

م وصلوا إلى الحكم برضا المسلمين، وليس باإلكراه استحق الخلفاء الراشدون دون غيرهم هذا الوصف ألنه - 

  .أو الوراثة، وكان المسلمون قادرون على نزع الخالفة منهم في أي وقت دون إكراه

 .الرشد في الفكر الحداثي هو االستقالل واإلبداع - 
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  :مفهوم الرشد في الرؤية السياسة .3.4

ية واألكاديمية نهاية الثمانينات ونال اهتماما انتشر مفهوم الحكم الرشيد في األوساط السياسية واالقتصاد

كبيرا من الجهات والمؤسسات العالمية، حيث سعت الكثير منها إلى تطوير هذا المفهوم وتعريفه، ووضع معايير 

  . وضوابط لتفعيل وتطبيق مفهوم الحكم الرشيد وتحويله إلى واقع

واالجتماعية والتخصصية التي تتبناها الجهة  واختلفت تعريفات الحكم الرشيد باختالف الخلفيات الفكرية

م 1992أو الشخص الذي يضع التعريف، ومن هذه التعريفات، تعريف البنك الدولي في تقريره الصادر سنة 

أنه أسلو ممارسة السلطة الوطنية إلدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية المخصصة ) الحكم والتنمية(بعنوان 

استخدام السلطة السياسية وممارسة "م بأنه 1995فته منظمة التعاون االقتصادي عام في حين عر"، 1"للتنمية

  .2"السيطرة على المجتمع في إدارة الموارد لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

الرشد السياسي الذي نسعى إلى تحديد معالمه يتمثل بجملة من المبادئ الكلية : "ويقول لؤي صافي

اسية التي تجعل الحياة الجمعية في المجتمع السياسي حياة منتجة مثمرة، تسمح لألفراد بتطوير والمعايير السي

حياتهم وتحقيق اإلمكانيات النفسية والفكرية واإلبداعية والتعاونية الكامنة فيهم في أجواء من الحرية الضرورية 

سية التي سعت الرساالت السماوية إلى لتطوير هذه القدرات الكامنة، هذه القيم هي في جوهرها الغايات األسا

تأكيدها وترسيخها في الحياة االجتماعية، والتي تشكل المساهمة الحقيقية في تقديم األساسين األخالقي والروحي 

الضروريين الرتقاء المجتمعات اإلنسانية وتحفيز اإلنسان على تحقيق الغاية األساسية من خلقه والمتمثلة في 

ماعية والطبيعية في حركة تاريخية مضطردة ومستمرة منذ نشأت أول أشكال الحياة اإلنسانية تطوير الحياة االجت

  .3"على ظهر الكوكب الفريد في الكون، كوكب األرض

عاد من جديد إلى المفاهيم السياسية، ولكن  - أو الحكم الرشيد على وجه التحديد- وألن مفهوم الرشد 

عدة مشكالت، تمثلت في دقة ترجمة المفهوم إلى اللغة العربية، وكذلك كانت عودته هذه المرة من الغرب، برزت 

في إيجاد التعريف المناسب للمفهوم، يتطابق مع الرؤية اإلسالمية، واختالف واقع الدول التي نشأ فيها المفهوم من 

بية واإلسالمية، جديد عن واقع العالم اإلسالمي، نتج عنه إشكالية في تطبيق الرشد وتنفيذه في المجتمعات العر

وضمن هذه اإلشكالية فإننا يمكن أن نتصور أهمية الحكم الصالح الرشيد ضمن عملية الهندسة الحضارية وتأثير "

ذلك في التشييد المكين لمشاريع النهضة واإلصالح تبدو لنا هذه األهمية واضحة جلية في ضرورة وضوح الرؤية 

قة بين الدولة والمجتمع، وإلى صياغة رشيدة للعالقة السياسية حول المفهوم بحيث يشير إلى صياغة سوية للعال

ومن المهم ، بين الحاكم والمحكوم في مواجهة كل أشكال االستبداد التي انتشرت وكل مظاهر الفساد التي استشرت

براً أن نؤكد على ضرورة الترجمة العملية للحكم الصالح الرشيد في ضوء الواقع الفعلي والسياقات المحيطة معت

إياها غير خاضعة لكل ما أدى إلى تمكين الظلم واالستبداد والفساد، وهو أمر يتطلب أن نعرض اإلسهام اإلسالمي 

                                                             
 36م، ص2018، 1ء، طمنتدى العلما: ، اسطنبولالحكم الرشيد وأثره في تجفيف منابع اإلرهاببتصرف، سهام داوودي،  1
تقرير منظمة التنمية : وانظر كذلك 29م ص2014، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، عام الحكم الرشيد في الجزائرابرادشة فريد ،  2

 14م ص1995والتعاون االقتصادي بعنوان التنمية المشاركاتية والحكم الرشيد باريس 
 .16، ص2015، 1الشبكة العربية لألبحاث والنشر، ط: روت، بيالرشد السياسي وأسسه المعياريةصافي،لؤي  3
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في صياغة هذا التصور الكلي الشامل للحكم الصالح الرشيد في رؤية إسالمية رصينة وبصيرة تقدم لمجمل 

ا قدمته الحضارات والثقافات اإلنسانية كما تؤكد من الرؤية اإلنسانية إضافة ال يجوز إغفالها تستحق أن تقارن بم

ً ضرورياً  جانب آخر على ضرورة أن تمارس الحضارة اإلسالمية من خالل علمائها مساراً تجديدياً واجتهاديا

تؤصل وتفعل وتشغل من خالله مفهوما عمليا يرقى إلى أن يتنافس مع غيره ويسهم في عمليات النهوض 

  .1"واإلصالح

  : كوخالصة ذل

تحول الرشد من مفهوم نظري إلى مشروع عملي مطبق على أرض الواقع له معاييره وخصائصه  - 

  .ومميزاته

الحكم الرشيد في المجال السياسي، أو الرشادة والحوكمة في االقتصاد، تمثل الجوانب العملية التطبيقية  - 

  .لمفهوم الرشد في هذه المجاالت

  . لة ألي مجتمعيمثل الحكم الرشيد باكورة النهضة الشام - 

 .ينبغي تحويل الرشد إلى ثقافة عامة نظرية وعملية في المجتمع من أجل النهوض به وتنميته - 

ند الصوفية ولذلك ال توجد كثيرا في معاجمهم اطالع الباحث فإن الرشد كلمة غير مركزية ع سبوبح

  .ومصطلحاتهم الخاصة بهم

في ختام الدراسة نؤكد أن كل كتاب غير كتاب هللا ناقص ويعتريه الخطأ أو النسيان، ونذكر هنا ما 

عبد : البلغاء، القاضي، الفاضلوقد كتب أستاذ : "أورده صاحب كتاب كشف الظنون في أسماء الفنون حيث قال

إنه قد وقع لي شيء، وما أدري أوقع لك : الرحيم البيساني، إلى العماد األصفهاني، معتذرا عن كالم استدركه عليه

لو غير هذا لكان : أم ال؟ وها أنا أخبرك به، وذلك أني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابه في يومه، إال قال في غده

يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو أحسن، ولو زيد لكان 

  .2"دليل على استيالء النقص على جلة البشر

 

                                                             
  .م2011مارس  139العدد  مجلة المسلم العاصر، 9- 8ص عبد الفتاح، الحكم الصالح من منظور إسالمي،سيف الدين  1
  .14، ص1م، ج1941:مكتبة المثنى،  طبعة عام: ، بغدادكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخليفة، حاجي  2
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  الخاتمة

 القرآناء قبل نزول الكريم ومقارنته بسياقات متعددة سو القرآنبعد هذه الجولة في مفهوم الرشد في 

ي، القرآنالكريم، والتوصل إلى ما اكتسبه مفهوم الرشد من المعجم  القرآنول وبعده، أو الفترة الزمنية اآلنية لنز

  : البحث في جملة من النتائج والتوصياتمعرفة الشبكة المفاهيمة لهذا المفهوم، يمكن تلخيص هذا وكذلك 

  :النتائج: أوال

ا بمختلف أعراقها علم الداللة من أهم وأوائل العلوم التي عرفها اإلنسان، واهتمت به الشعوب جميعه - 

زاد االهتمام بالداللة لدى الشعوب المتدينة التي تدرس األلفاظ و ودياناتها، ولكل منها باعث لالهتمام به

المقدسة للوصول إلى حقيقة المعنى المراد من النصوص المقدسة وكذلك لدى الشعوب المتمدنة من أجل فهم 

  .متطلبات الحياة االجتماعية

الكبرى ركز علماء  تهألهميو، ا، ثم توسع حتى أصبح علما مستقالالفلسفة وكان جزء منهارتبط علم الداللة ب - 

، و صنفوا المؤلفات وتحدثوا في أدق تفاصيل هذا العلم، وسبقوا عليهالمتقدمين والمتأخرين دراستهم  المسلمين

من زوايا مختلفة، سواء في  من قبلهم وأبدعوا في التصنيف والتقسيم والتبويب، وقد تناول العلماء علم الداللة

علم الداللة بحث أساسي في العلوم الشرعية ال ينفصل عنها وال و ،األصول أو علم البالغة، أو غيرهااللغة أو 

ختلف الحاجة إليه من علم إلى توعلم الفقه، والبالغة، وغيرها، ويمكن االستغناء عنه، فهو جزء من علم اللغة 

  .آخر

 دليل على تطور الكلمات لن التوسع التضييق أو االنحطاط والرقي، أو االنتقار معاني المفردات بيتغيّ  - 

حد المعاني تغلبت المعاني الشرعية على المعاني اللغوية، وأصبحت هي الحقائق بعد أن كانت أ، ووالمفاهيم

ثر وتأثير وإمداد ترتبط العلوم ببعضها ارتباطا وثيقا، وعالقتها ببعضها عالقة  تأ، وكذلك التي يدل عليها اللفظ

واستمداد، وكلي وجزئي، وتداخل وتفاعل، وتتنوع هذه العالقة بين تشابه األسماء، مع اختالف المسميات، أو 

  .تطابقها، وال يمكن أن يستقل علم بنفسه دون الحاجة إلى غيره

ه اللغات، اللغات السامية ذات أصل واحد مشترك، وقد وجد الباحثون في اللغات وجود تشابه في أصول هذ - 

تتشابه بعض المعاني في اللغات السامية مع ما ، ولتركيب أو جذور األفعال وتصريفهاسواء في الترتيب أو ا

  .ي، ومنها ما يتوافق فقط مع ما جاء في قواميس ومعاجم اللغة العربيةالقرآنورد في المعجم 

ت كلمة أساسية متداولة، ولها مدلوالت ، بل كانالقرآنلم تكن كلمة الرشد غائبة عن المعجم العربي قبل نزول  - 

الهداية من الضالل، والتحلي ، فوخطبهم، ووصاياهم، وسائر أمورهم متعددة، تناولها العرب في كالمهم

المعنى األبرز لكلمة الرشد في مقطع الشعر الجاهلي، وهو صفة حسنة تدعو صاحبها  وباألخالق الحسنة، ه

حق ودين وتحمله على االلتزام بكمال األخالق، كما أن الرشد طريق الإلى ترك المنكرات واجتناب الفواحش، 

الهداية، األخالق الحسنة، الصواب، : من المعاني الوارد للرشد في الشعر العربيو ،هللا الذي اختاره لعباده

سية هي الكلمة الرئي: الغيو النصح، العلم، المعرفة، الحكمة، رجاحة العقل، سداد الرأي، النكاح الصحيح،
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الضالل والطيش والجهل، الفساد، : في الشعر الجاهلي ومن األضداد األخرى التي وردت ،للرشدالمضادة 

  .الهالك، الغواية، الفوضى، الشر، االستبداد، البعد

، كما أنهم استصحبوا مذاهبهم الفقهية والعقدية في يةالقرآنتحديد معاني المفاهيم كان للمفسرين دور كبير في  - 

ففي سورة النساء كان منطلق العلماء في ذكر معنى الرشد هو مذاهبهم عنى العام لكل مفهوم، تحديد الم

، بين إضافة الصالح في الدين إلى حسن التصرف في المال وبين من يقتصر على حسن التصرف في الفقهية

 .المال

: الزمخشري هذكرلك ما الكريم، من ذ القرآنأضاف المفسرون الكثيرمن المعاني الجديدة لمفهوم الرشد في  - 

في ذلك الكثير  أنه ال فرق بين قليل الرشد وكثيره، من أجل دفع مال اليتيم إليه ودل على ذلك التنكير، وتبعه

حيان  أبوابن جزي أن المقصود برشد إبراهيم هو تكسيره لألصنام، وأما  هذكروكذلك ما ، وما من المفسرين

نحه شأنا أكبر، كما أنه ذكر عددا من المعاني المحتملة للرشد في فقد ذكر أن إضافة الرشد إلى إبراهيم يم

ذكر البقاعي أن الرشد دوام حسن التصرف ، وير أن المقصود هي الحجة على قومهاآلية، بينما ذكر ابن كث

د عون ألنه قاالقائد إلى الخير ودليل ذلك نفي الرشد عن فر: والرشيد. في الحس أو المعنى، في الدين أو الدنيا

 .)بمعنى القوي(أي شديد ) رجل رشيد(معنى جديدا للرشد في قوله   ذكر القرطبي، وقومه فأوردهم النار

ه فسر، وذات هللا تعالى: بأنه) هذا رشداألقرب من : (إلى تفسير الرشد في قوله تعالىذهب بعض المفسرين  - 

فُّسر الرشد ، وفي سورة األنبياء ابالوقوف على الخير وإصابة الصو ظفر اإلنسان بما يريد، أو: بأنه أخرون

المضاف إلى إبراهيم بأنه االهتداء الكامل المستند بالوحي، القادر على إصالح األمة، وفسره آخرون بأه العلم 

 .واإلدراك ومعرفة الحقائق، الموصل إلى اإليمان

متعلق باالعتقاد هل يجمع العلماء والمفسرون أن الغي نقيض الرشد، وفسر الغي بأنه كالجهل غير أن الج - 

الرشد وسيلة لمنع الناس من الوقوع في الشهوات، وهو الطريق الممهدة المؤدية إلى النجاة، ف، والغي باألعمال

لعلهم (الجمع بين العمل واإليمان، وهذا مستنبط من اآلية : فُّسر الرشد بأنهوكذلك ، والغي عكس ذلك

يهدي إلى (في قوله فُّسر ، وأيضا صل إلى التقوى والرشادمان يوحيث أن اجتماع الصيام مع اإلي): يرشدون

بأنه كل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، حيث دأب المفسرون في هذه اآلية على تفسير ): الرشد

 .الرشد باإليمان أو التوحيد، وما يتعلق الدين  فقط

، د المفسرين، من أنه صالح الدنيا والدينلم تختلف نظرة الفالسفة القدماء إلى الرشد كثيرا عن ما ورد عن - 

يفرق الغزالي بين الرشد والهداية، فالهداية أنه المرشد األعلى واألقدس، بينما  القرآنفالنورسي يطلق على 

 .معرفة الحق، والرشد معرفة الحق والعمل به

ن مضرب المثل عند سالم، وكااإلشارة إلى تفاوت الرشد واختالف درجاته، فأعالها رشد إبراهيم عليه ال - 

يتفاوت الرشد بين األشخاص، وكذلك بين األمور، فرشد المال غير رشد الدعوة، وهما غير رشد ف ،العرب

اك واألخالق، وال عالقة له الرشد لليتيم يكون بعد بلوغه، وهو منوط بالتمييز واإلدر، وسياسة األمة، وهكذا

النصوص لتحديد المفهوم، وعللوا ذلك باختالف الزمن للعرف والبيئة، دون الحاجة إلى  ، فهو متروكبالسن

الرشد يكون لألفراد ويكون للجماعات والدول، كما أنه وصف للمنهج والطريق فوأيضا  .والبيئة واألشخاص

  .القيم التي يتوصل إليها اإلنسانالذي يسير عليه اإلنسان، وهو أعلى 
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مرحلة من النضج  وهو، ت العالم العربي واإلسالميالرشد منهج سياسي واقتصادي، وااللتزام به يحل مشكال - 

يصل إليها المجتمع، كما يصل إليه األفراد، وبقدر رشد المجتمع في أحد المجاالت تظهر نتائجه، وإن لم يكن 

  .بلغ الرشد في مجاالت أخرى، كبلوغ أوروبا الرشد السياسي واالقتصادي، رغم غيابه في الجانب االجتماعي

ا وعدم اإلكراه، ومهمة األنبياء هي إزالة اإلكراه عن الناس، وفريضة الجهاد مشروعة الرشد يعني الرض - 

استحق الخلفاء ، ولهذا ، وليس إلكراه الناس على اإلسالمإلزالة ما يكره الناس في عقائدهم وعاداتهم

الوراثة، ألنهم وصلوا إلى الحكم برضا المسلمين، وليس باإلكراه أو  ،الراشدون دون غيرهم هذا الوصف

  .وكان المسلمون قادرون على نزع الخالفة منهم في أي وقت دون إكراه

  .لرشد في الفكر الحداثي هو االستقالل واإلبداعا - 

الحكم الرشيد في المجال السياسي، أو الرشادة والحوكمة في االقتصاد، تمثل الجوانب العملية التطبيقية لمفهوم  - 

  .باكورة النهضة الشاملة ألي مجتمعلرشيد يمثل الحكم او الرشد في هذه المجاالت

ي له معجمه الخاص به لفهم دالالت خطابه، القرآنالسياق ف الكريم بمجموعه معجما متكامال، القرآنيشكل  - 

الكريم كمعجم متكامل ومستقل تماما عما تولد من  القرآنية يلزم النظر إلى القرآنولفهم معاني الداللة للكلمة 

حيث تشكل كلماته والمفاهيم الواردة فيه وحدات مفهومية مستقلة  ،بعد فترة التنزيل معان لأللفاظ قبل أو

، بل يتواقف بعضها على بعض الكريم القرآنفي  الكلمات أو المفاهيم ليست معزولة عن األخرى، فومترابطة

 .بإحكام، وتستمد معانيها العيانية من نظام العالقات المحكم بينها على وجه الدقة

ما هو  الكريم مرات متعددة بصيغ مختلفة، ونزلت في أوقات متفاوتة فمنه القرآنلمة الرشد في وردت ك - 

لمكي ا القرآناختلف الخطاب في ، ومنهما بخصائص تميزه عن غيره ما هو المدني، ويتميز كل المكي ومنه

على اإلسالم، أو الهداية إلى الرشد على أنه مفهوم مستقل يدل  أشارت ةالمكي اآلياتوالمدني لمفهوم الرشد، ف

أو غيره أو صفة للرجال أو لألمور، بينما في اآليات المدنية جاء الرشد مرتبط بأعمال المسلمين أي أنه فعل 

 .من أفعال المؤمن

الكريم،  القرآنبها، واكتسب المفهوم معان جديدة من تطور معنى كلمة الرشد في المراحل التاريخية التي مر - 

كان للرشد معان  ففي اللغات السامية لمعاني أو قل استخدام كلمة الرشد للداللة عليها، كما أنه فقد بعض ا

في اللغة العربية كانت هناك بعض بعضها يشترك في المعنى مع ما في اللغة العربية وبعضها يختلف، و

 القرآنكثيرة من للنكاح الصحيح، كما اكتسب المفهوم معان : رشدة: المعاني للرشد لم تعد مستخدمة االن مثل

وصفاته أو الداللة على الدين، وكمال العقل، وهذا كان له تأثير في تطور مفهوم هللا  الكريم سواء في أسماء

 .الرشد في الحياة العامة للناس، ودخوله في جميع مجاالتها، السياسية واالقتصادية والقانونية، وغيرها

  :التوصيات: ثانيا

  :كن اقتراح بعض التوصيات، منهاومن خالل ما ورد في البحث يم

لما لها من األثر على سلوك  يةالقرآنفاهيم عدد ممكن من الم توسيع الدراسات المفاهيمية لتشمل أكبر - 

 .اإلنسان وبناء المدنية اإلسالمية

 .ينبغي تحويل الرشد إلى ثقافة عامة نظرية وعملية في المجتمع من أجل النهوض به وتنميته - 
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اقع له معاييره وخصائصه هوم نظري إلى مشروع عملي مطبق على أرض الول الرشد من مفيتحو - 

األدوات المعينة على تطبيقه في جميع نواحي الحياة المادية والمعنوية، الفردية وله ومميزاته، 

 .والجماعية
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  المصادر والمراجع

  .ط.ت، د.، ددار الجيل: بيروتزهر اآلداب وثمر األلباب،   إبراهيم بن علي بن تميم األنصاري

دار الكتاب العربي، : أشرف أحمد عدرة، بيروت:تحديوان عبيد بن األبرص،   األبرص عبيد

  .م1994هـ 1414، 1ط

مكتبة نزار مصطفى : أسعد دمحم الطيب، السعودية: ، تحالعظيم القرآنتفسير   عبد الرحمن بن دمحم حاتم، أبيابن 

  . 3الباز، ط

 هللا دزمنين، دمحم بن عب أبيابن 

  المري
دمحم بن مصطفى الكنز،  - حسين بن عكاشة : تحالعزيز،  القرآنتفسير 

  .م2002 - هـ 1423، 1الفاروق الحديثة، ط: القاهرة

، 3دار الكتب العلمية، ط: دمحم عبد القادر عطا، بيروت: تح ،القرآنأحكام   ابن العربي، دمحم بن عبد هللا

  .م2003 - هـ 1424

دار المآثر، : سعد بن دمحم السعد، المدينة المنورة: تح ،القرآنكتاب تفسير   يمابن المنذر دمحم بن إبراه

  .م2002هـ، 1423، 1ط

: شعيب األرنؤوط، بيروت: ، تحاإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان  ابن حبان، دمحم

  .م1988 - هـ 1408 ،1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
دمحم علي بن  أبو، األندلسيابن حزم 

  أحمد
دار اآلفاق : الشيخ أحمد دمحم شاكر، بيروت: تح في أصول األحكام، اإلحكام

  .ط.د، ط.الجديدة، د

عادل مرشد، وآخرون،  - شعيب األرنؤوط : تح مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ابن حنبل، احمد بن دمحم

  . م2001 - هـ  1421، 1مؤسسة الرسالة ط: بيروت

في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ديوان المبتدأ والخبر   ابن خلدون، عبد الرحمن

  .م1988- هـ1408دار الفكر، : خليل شحادة، بيروت: تح الشأن األكبر

، 1دار إحياء التراث العربي، ط: خليل إبراهم جفال، بيروت: تحالمخصص،   إسماعيل، علي بن ابن ِسيدَه

  .م1996هـ 1417

دار الكتب العلمية، :عبد الحميد هنداوي، بيروت: تحعظم، المحكم والمحيط األ  إسماعيل، علي بن ابن ِسيدَه

  .  م2000هـ  1421، 1ط

األب قنواتي، محمود : وزارة المعارف العمومية، تح: مصرالشفاء     سيناابن 

  .م1952هـ 1371المطبعة األميرية : الخضيري، فؤاد اإلهواني، القاهرة

عادل أحمد عبد الموجود وعلي دمحم معوض، :تحاللباب في علوم الكتاب،   ابن عادل، سراج الدين

  .م1998- هـ  1419، 1ط، دار الكتب العلمية: بيروت

  .هـ1984ط، .الدار التونسية للنشر،د: ، تونسالتحرير والتنوير  ابن عاشور، دمحم الطاهر

ن دار اب: الدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهبي، بيروت: ، تحالقرآنتفسير   ابن عبد السالم، العز

  .م1996/ هـ1416، 1حزم، ط
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أحمد عبد هللا القرشي رسالن، : تحالمجيد،  القرآنالبحر المديد في تفسير   ، احمد بن دمحمعجيبةابن 

  .هـ1419: نشريات حسن عباس زكي طبعة عام: القاهرة

 عبد السالم عبد الشافي دمحم،: تحالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،   ابن عطية، عبد الحق

  .هـ1422، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت

ابن فارس، أحمد بن فارس بن 

 أبوزكرياء القزويني الرازي، 

  الحسين  

مؤسسة : زهير عبد المحسن سلطان بيروت: تح مجمل اللغة البن فارس،

  . م1986 - هـ 1406، 2الرسالة ط

ابن فارس، أحمد بن فارس بن 

 أبوزكرياء القزويني الرازي، 

  الحسين  

دمحم : الناشرالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها 

  .م1997 - هـ 1418، 1على بيضون، ط

ابن فارس، أحمد بن فارس بن 

 أبوزكرياء القزويني الرازي، 

  الحسين  

- هـ1399ط، .عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر، د: تحمعجم مقاييس اللغة 

  .م1979

دينوري، عبد هللا بن ابن قتيبة ال

  مسلم

 - هـ 1398ط، .دار الكتب العلمية، د: أحمد صقر، مصر: تح، القرآنغريب 

  .م1978

بن  إسماعيلالفداء  أبوابن كثير، 

  عمر

دار طيبة للنشر : سامي بن دمحم سالمة، اإلسكندرية: تحالعظيم،  القرآنتفسير 

  .م1999 - هـ 1420، 2والتوزيع، ط

ين دمحم بن ابن منظور، جمال الد

  ممكر

  .هـ1414، 3دار صادر، ط: بيروت لسان العرب،

ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن 

دمحم،  أبوأيوب الحميري المعافري، 

  جمال الدين

شركة : مصطفى السقا وآخرون، نشريات: ، تحالسيرة النبوية البن هشام

هـ 1375، 2الحلبي وأوالده بمصر، ط أبيمكتبة ومطبعة مصطفى الب

  .م1955

ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن 

دمحم،  أبوأيوب الحميري المعافري، 

  جمال الدين

: مركز الدراسات واألبحاث اليمنية، صنعاء: تحالتيَجان في ُملوك ِحْميَْر، 

  .هـ1347، 1مركز الدراسات واألبحاث اليمنية، ط

دار : وش موراني، بيروتميكل: تحمن الجامع البن وهب،  القرآنتفسير   ابن وهب، عبد هللا

  .م2003، 1الغرب اإلسالمي، ط

دار إحياء التراث : بيروتإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،   السعود، العمادي أبو

  .ت.ط، د.العربي، د

  .ت.، د4الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: مصرالخصائص   الفتح عثمان بن جني الموصلي أبو

: دار الفكر، طبعة عام: صدقي دمحم جميل، بيروت: تحالبحر المحيط،   بن يوسفحيان، دمحم  أبو

  .هـ1420

  .ت.ط، د.دار الفكر العربي، د: القاهرةزهرة التفاسير،   زهرة، دمحم بن أحمد أبو
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دار العلوم للطباعة : الرياضشعر همدان وأخبارهم في الجاهلية واإلسالم،   ياسين، حسن عيسى أبو

  .م1983- هـ1403، 1والنشر،ط

راشد عبد المنعم الرجال، بيروت، مؤسسة الكتب : تح تفسير ابن عباس،  طلحة، علي أبي

  .م1991 - هـ 1411، 1الثقافية، ط

مجمع العربية : صنعاء شعراء مذحج أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية،   األحمدي، مقبل التام عامر

  .م2014/ هـ1435، 2السعيدة، ط

مجلة دراسات جامعة إشكالية مصطلح الداللة ومقوماته في التراث اإلسالمي،     برماني إريس بن خوبا، فاطمة

  .41العدد 2016، األغواط 

، 1دار العلم للماليين، ط: رمزي منير بعلبكي، بيروت: ، تحجمهرة اللغة  بكر بن الحسن بن دريدأبواألزدي، 

  .م1987

دار إحياء التراث العربي، : مرعب، بيروت دمحم عوض: تح تهذيب اللغة،  األزهري، دمحم بن أحمد

  .م1،2001ط

عوان يعقوب بن  أبواالسفرائيني، 

  إسحاق

دار المعرفة، : أيمن بن عارف الدمشقي، بيروت: تح عوانة أبيمستخرج 

  . م1998 - هـ1419، 1ط

 - هـ 1394ت، .دار السعادة، د: مصرحلية األولياء وطبقات األصفياء،   نعيم أبواألصبهاني، 

  . م1974

أبو على أحمد بن دمحم األصفهاني، 

  بن الحسن المرزوقي

، 1دار الكتب العلمية، ط: غريد الشيخ، بيروت: ، تحشرح ديوان الحماسة

  .م2003/ه1424

األفوه األودي، َصالءة بن عمرو 

  بن مالك اليمني

، 1دار صادر، ط: الدكتور دمحم التونجي، بيروت: تح ديوان األفوه األودي،

  .م1998

علي عبد الباري : تحالعظيم والسبع المثاني،  القرآنروح المعاني في تفسير   األلوسي، شهاب الدين

  .هـ1415، 1دار الكتب العلمية، ط: عطية، بيروت

- هـ1404، 1دار الكتب العلمية، ط: مفيد دمحم قميحة، بيروت: تح العقد الفريد،  ، ابن عبد ربهاألندلسي

  .م1983

دار الفكر، طبعة : صدقي دمحم جميل، بيروت: تح البحر المحيط في التفسير  حيان أبو، األندلسي

  .هـ1420: عام

، 16فصول البار اقليط، اإلصحاح آالم وقيامة المسيح في األناجيل األربعة   أنطونيوس فكري

  .ط.ت، د.د

 -هـ 1424، 1، طدار الكتب العلمية: بيروت، القرآنجامع البيان في تفسير   اإليجي، دمحم بن عبد الرحمن

  .م2004

نشريات رئاسة الشؤون : ، أنقرةدائرة المعارف األسالمية التركيةالرشد،   ر، هدايتاآيد

  م1988 .الدينية التركية

مركز دراسات : هالل دمحم الجهاد، بيروت: ، ترجمةالقرآنهللا واإلنسان في   إيزواتسو، توشيهيكو
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  . م2007، 1الوحدة العربية، ط

: تح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه  إسماعيل بن البخاري، دمحم

مصورة عن السلطانية (دار طوق النجاة : دمحم زهير بن ناصر الناصر، بيروت

  . هـ1422، 1،ط)بإضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي

  .م2003 - هـ 1424، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت الفقهية،التعريفات   البركتي، دمحم عميم اإلحسان

  .ت.دار الفكر، دط، د: بيروتروح البيان،   حقي إسماعيلالبروسوي، 

محفوظ الرحمن زين هللا، : ، تحمسند البزار المنشور باسم البحر الزخار  بكر أحمد بن عمرو أبوالبزار، 

م، 1988بدأت (، 1م،ى طمكتبة العلوم والحك: وآخرون، المدينة المنورة

  ).م2009وانتهت 

دار صابر، : دمحم نبيل طريفي، بيروت: ، تحمنتهى الطلب من أشعار العرب  البغدادي، دمحم ابن المبارك

  . م1999، 1ط

دار إحياء : عبد الرزاق المهدي، بيروت: ، تحالقرآنمعالم التنزيل في تفسير   البغوي، الحسين بن مسعود

  .هـ1420التراث العربي،ط، 

ط، .دار الكتاب اإلسالمي، د: القاهرةنظم الدرر في تناسب اآليات والسور،   إبراهيمبكر بن  أبوالبقاعي، 

  .ت.د

هيئة : ظبي أبوهالل،  أبوأنس عبد الهادي : تحدبوان الحارث ابن عباد،   البكري الحارث ابن عباد

  .م2008 - هـ1429، 1ظبي للثقافة والتراث، طأبو

دار الكتب : مهدي دمحم ناصر الدين، بيروت: تح ديوان طرفة بن العبد،  بن العبد البكري، طرفة

  .م2002 - هـ 1423، 3العلمية، ط

، 1دار إحياء التراث، ط: عبد هللا محمود شحاته، بيروت: ، تحتفسير مقاتل  البلخي، مقاتل بن سليمان

  .هـ1423

مكتبة : حاتم صالح الضامن، الرياض: تحلكريم، ا القرآنالوجوه والنظائر في   البلخي، مقاتل بن سليمان

  .م2011هـ، 1432، 2الرشد، ط

مكتبة وهبه، : القاهرة الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي،  البهي، دمحم

  .ت.، د10ط

، 2م،المجلد 1972، مجلة كلية اآلداب الحارث بن ظالم المري الوافي الفاتك،  البياتي، عادل جاسم

  .15العدد

دار : دمحم عبد الرحمن المرعشلي، بيروت: تحأنوار التنزيل وأسرار التأويل،   البيضاوي، عبد هللا بن عمرو

  .هـ1418، 1إحياء التراث العربي، ط

ط، .نيسا باسن للنشر، د: ، اسطنبولالكريم وتفسيره القرآنترجمة معاني   بيلمان، عمر نصوحي

  .م1985

، 3دار الكتب العلمية، ط: دمحم عبد القادر عطا، بيروت: تحالسنن الكبرى،   سينبكر أحمد بن الح أبوالبيهقي، 

  .م2003 - هـ 1424
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، 1مكتبة السوادي، ط: عبد هللا بن دمحم الحاشدي، جدة: ، تحاألسماء والصفات  بكر أحمد بن الحسين أبوالبيهقي، 

  .م1993 - هـ 1413

مكتبة الرشد للنشر : عبد العلي عبد الحميد حامد، الرياض: حتشعب اإليمان،   بكر أحمد بن الحسين أبوالبيهقي، 

  .1والتوزيع، ط

: عبد الغني عبد الخالق، القاهرة: تحجمع البيهقي،  - للشافعي  القرآنأحكام   بكر أحمد بن الحسين أبوالبيهقي، 

  .م1994 - هـ  1414، 2مكتبة الخانجي، ط

، 1مكتبة العبيكان، ط: دمحم بن عبد هللا آل عامر، الرياض: تح، القضاء والقدر  بكر أحمد بن الحسين أبوالبيهقي، 

  .م2000 - هـ 1421

أحمد دمحم شاكر، ودمحم فؤاد عبد الباقي،وإبراهيم عطوة : تحسنن الترمذي،   الترمذي، دمحم بن سورة

 - هـ 1395، 2الحلبي، ط أبيشركة مكتبة ومطبعة مصطفى الب: عوض، مصر

  .م1975

دمحم باسل عيون السود، : بكر دمحم البلدي، تح أبو: جمعها تفسير التستري،   د هللاعبالتستري، سهل بن 

  .هـ1423، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت

  .ط.م، د1994دار الثقافة : المغرباللغة العربية مبناها ومعناها   تمام حسان

وض وعادل أحمد عبد دمحم علي مع: تح، القرآنالجواهر الحسان في تفسير   الثعالبي، عبد الرحمن

  .هـ1418،  1دار إحياء التراث العربي، ط: الموجود، بيروت

: دمحم بن عاشور، بيروت أبياإلمام : ، تحالقرآنالكشف والبيان عن تفسير   إسحاق أحمد بن دمحم أبوالثعلبي، 

  .م2002هـ 1422، 1دار إحياء التراث العربي، ط

  .م1983هـ 1403، 1الكتب العلمية، طدار : بيروتتفسير الثوري،   الثوري، سفيان

الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب 

  الكناني

  .هـ2،1424دار الكتب العلمية، ط: بيروتالحيوان 

الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب 

  الكناني

  .ط.هـ، د1432دار ومكتبة الهالل، : بيروتالبيان والتبيين 

دار : دمحم أمين الصناوي، بيروت: تح المجيد، القرآنمراح لبيد لكشف معنى   الجاوي، دمحم بن عمر

  . هـ1417، 1الكتب العلمية، ط

دار الفكر : النيل، مصر أبوالدكتور دمحم عبد السالم : تحتفسير مجاهد،   جبر، مجاهد

  .م1989 - هـ  1410، 1اإلسالمي الحديثة، ط

، 1مكتبة اآلداب، ط: قاهرةال الكريم، القرآنالمعجم االشتقاقي الموصل أللفاظ   جبل، دمحم حسن حسن

  .م2010

  .ت.ط، د.ظبي للثقافة والتراث، دأبو، هيئة قاموس اللغة األكدية العربية  الجبوري، علي ياسين

المكتبة : ياسين األيوبي، بيروت: تح دالئل اإلعجاز في علم المعاني،  الجرجاني، عبد القاهر

  .ت.، د1الدار النموذجية، ط - العصرية

ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب  كتاب التعريفاتبن دمحم بن علي الجرجاني، علي 
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  .م1983- هـ 1403، 1بيروت، ط: العلمية لبنان  الزين الشريف

دار إحياء التراث العربي، : دمحم صادق القمحاوي، بيروت: تح ،القرآنأحكام   الجصاص، أحمد بن علي

  .هـ1405ط، .د

، 1ط ، ج.ت، د.محمود شاكر د: جدة دار المدني، تحبقات فحول الشعراء ط  الجمحي، دمحم بن سالم

  .24ص

 - هـ 1412، 1مكتبة دار التراث، ط: القاهرةفي تاريخ األدب الجاهلي،   الجندي، علي

  .م1991

دار الكتاب : عبد الرزاق المهدي، بيروت: تحزاد المسير في علم التفسير،   الفرج أبوالجوزي، جمال الدين 

  .هـ1422، 1ي، طالعرب

: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: تحالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،   بن حماد إسماعيلالجوهري، 

  .م1987هـ1407،  4دار العلم للماليين، ط

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة " علم الداللة عند العرب"  الحازمي، عليان بن دمحم

   27، العدد 15ج هـ،1424العربية وآدابها 

- هـ1418، 1دار القلم، ط: دمشقالحضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها   حبنكة، عبد الرحمن بن حسن

  .م1998

  .هـ1413، 10دار الجيل الجديد، ط: بيروتالتفسير الواضح،   الحجازي، دمحم محمود

  .1، ط2016دار اآلثار للنشر والتوزيع، أصول الفقه   حسان، حسين حامد

بكر عبد هللا بن  أبودي، الحمي

  الزبير

، 1دار السقا، ط: حسن سليم أسد الدَّاَرانّي، دمشق: تح مسند الحميدي،

  . م1996

زبيدة دمحم سعيد عبد : تحتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم،   الحميدي، دمحم بن فتوح

  .م1995هـ1415، 1مكتبة السنة، ط: العزيز، القاهرة

حسين العمري، وآخرون، : تحشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،   الحميري، نشوان

  .م1999هـ 1420، 1دار الفكر المعاصر، ط: بيروت

مكتبة المثنى،  طبعة : ، بغدادكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  خليفة، حاجي

  .م1941:عام

بكر بن  أبيالخوارزمي، يوسف بن 

  دمحم بن علي السكاكي

 ،2نعيم زرزور، ط: دار الكتب العلمية، تح: لبنان بيروت م،مفتاح العلو

  .م1987- هـ1407

دمحم عبد هللا بن عبد  أبوالدارمي،

  الرحمن

دار المغني للنشر : حسين سليم أسد الداراني، السعودية: ، تحسنن الدارمي

  .م2000 - هـ 1412، 1والتوزيع، ط

منتدى العلماء، : ، اسطنبولاإلرهابالحكم الرشيد وأثره في تجفيف منابع   داوودي، سهام

  .م2018، 1ط

: دار الفكر المعاصر، دمشق: بيروت علم الداللة العربي النظرية والتطبيق،  الداية، فايز
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  .م1996- هـ1417 2دار الفكر ط

  .هـ1383: دار إحياء الكتب العربية، طبعة عام: ، القاهرةالتفسير الحديث  دروزة، دمحم عزت

عبد هللا دمحم  أبون الرازي، زين الدي

  بكر بن عبد القادر الحنفي أبيبن 

: المكتبة العصرية ،صيدا: يوسف الشيخ دمحم، بيروت: ، تحمختار الصحاح

  .م1999هـ 1420، 5الدار النموذجية، ط

  .هـ1420، 3دار إحياء التراث العربي، ط: ، بيروتمفاتيح الغيب  الرازي، فخر الدين

المجلس العلمي : حبيب الرحمن األعظمي باكستان: تح شد،جامع معمر بن را  راشد، معمر

  .هـ1403، 2بباكستان، وتوزيع المكتب اإلسالمي ببيروت، ط

الراغب األصفهاني، الحسين بن 

  دمحم

ط، .دار المعرفة، د: دمحم سيد كيالني، بيروت: تح ،القرآنالمفردات في غريب 

  .ت.د

الراغب األصفهاني، الحسين بن 

  دمحم

ِدي، الرياض: تحراغب األصفهاني، تفسير ال دار الوطن، : عادل بن علي الّشِ

  .م2003هـ  1424، 1ط

الهيئة المصرية العامة للكتاب، : مصر) تفسير المنار(الحكيم  القرآنتفسير   رضا، دمحم رشيد

  .م1990ط، .د

دار : انعمّ ، القرآن، منهجية التحليل الداللي في تفسير  القرآنعلم داللة   الرواشدة، زياد

  .هـ1439 - م2018، 1كنوز المعرفة، ط

دار : مجموعة من المحققين، الكويت: تحتاج العروس من جواهر القاموس،   الزبيدي، دمحم بن دمحم

  .ت.ط، د.الهداية، د

عالم الكتب، : عبد الجليل عبده شلبي، بيروت: تحوإعرابه،  القرآنمعاني   الزجاج،  ابراهيم بن السري

  .م1988 - هـ 1408، 1ط

دار الفكر المعاصر، : دمشقالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،   الزحيلي، وهبة

  .هـ1418، 2ط

الزمخشري، محمود بن عمرو بن 

  أحمد

، 3دار الكتاب العربي ، ط: بيروتالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 

  .هـ1407

الزمخشري، محمود بن عمرو بن 

  أحمد

، 1دار الكتب العلمية، ط: دمحم باسل عيون السود، بيروت: تحأساس البالغة، 

  .م1998هـ 1419

  .ت.د، ط.دار نهضة مصر للطبع والنشر، د: القاهرة ،تاريخ األدب العربي  الزيات، أحمد حسن

هـ، 1432، 1دار ابن كثير، ط: بيروت أسئلة بيانية في القرآن الكريم،  السامرائي، فاضل صالح

  .م2011

دار : المكتبة العتيقة، القاهرة: تونس مشارق األنوار على صحاح اآلثار،  السبتي، عياض

  .هـ1333: التراث، عام النشر

المكتبة العصرية، : دمحم محيي الدين عبد الحميد، بيروت: تح داود أبيسنن   داود أبوالسجستاني، 

  .ت.ط، د.د

عبد الرحمن بن معال : تح تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،  السعدي، عبد الرحمن
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  .م2000- هـ 1420، 1مؤسسة الرسالة، ط: اللويحق، بيروت

  .م1997هـ، 1418، 1مركز العلم والسالم، ط: دمشقال إكراه في الدين،   سعيد، جودت

  .م1993هـ، 1414، 5دار الفكر المعاصر، ط: بيروت مذهب ابن آدم ألول،   سعيد، جودت

هـ، 1418، 1دار الفكر، ط: محمود، مطرجي، بيروت: تحلعلوم، بحر ا  السمرقندي، نصر بن دمحم

  .م1997

دار :  ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الرياض: تح، القرآنتفسير   السمعاني، منصور بن دمحم

  .م1997 - هـ1418، 1الوطن، ط

  .ت.ط، د.دار الفكر، د: بيروتالدر المنثور،   بكر أبيالسيوطي، عبد الرحمن بن 

ط، .دار الكتب العلمية، د: دمحم عابد السندي،بيروت: ترتيبمسند الشافعي،   عبد هللا دمحم بن إدريس أبوالشافعي 

  .م1951 - هـ  1370

ان، السعودية. د: تحتفسير اإلمام الشافعي،   عبد هللا دمحم بن إدريس أبوالشافعي  دار : أحمد بن مصطفى الفرَّ

  .م2006 - هـ 1427، 1التدمرية، ط

  .م1940هـ،1358مكتبة الحلبي، : أحمد شاكر، مصر: تح الرسالة   عبد هللا دمحم بن إدريس أبوالشافعي، 

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير،   الشربيني، دمحم بن أحمد

  .هـ1285: مطبعة بوالق، طبعة عام: القاهرة

: مطابع أخبار اليوم، طبعة عام: القاهرة، )الخواطر(الشعراوي تفسير   الشعراوي، دمحم متولي

  .م1997

 - هـ  1385ط، .الدار القومية للطباعة والنشر،د: القاهرة ديوان الهذليين،  الشنقيطي، دمحم محمود

  .م1965

  .هـ1414، 1دار الكلم الطيب، ط: بيروتفتح القدير،   الشوكاني، دمحم بن علي

  .م1997 - هـ 1417، 1ني، طأبودار الص: القاهرةوة التفاسير، صف  ني، دمحم عليأبوالص

الشبكة العربية لألبحاث والنشر، : ، بيروتالرشد السياسي وأسسه المعيارية  صافي، لؤي

  .2015، 1ط

  .2م، ج1983- هـ 1403، 1عالم الكتب، ط: القاهرةكتاب األفعال،   الصقلي، علي بن جعفر ابن القطاع

المجلس : حبيب الرحمن األعظمي، الهند: تح مصنف عبد الرزاق الصنعاني،  ق بن همامالصنعاني، عبد الرزا

  .هـ1403، 2العلمي،ط

الطبراني، سليمان بن أحمد بن 

  أيوب

دار الكتب العلمية، : مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: تح الدعاء للطبراني،

  .هـ1413، 1ط

الطبراني، سليمان بن أحمد بن 

  أيوب

مكتبة ابن تيمية، : حمدي بن عبد المجيد السلفي، القاهرة: تح، المعجم الكبير

  .ت.، د2ط

الطبراني، سليمان بن أحمد بن 

  أيوب

عبد المحسن بن إبراهيم ، طارق بن عوض هللا بن دمحم : تحالمعجم األوسط، 

  ت.ط، د.دار الحرمين د: الحسيني، القاهرة

أحمد بن سعد بن حمدان : تحعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول االقاسم هبة هللا بن  أبوالطبري 



 

142  

  م2003هـ 1423، 8دار طيبة، ط: الغامدي، السعودية  الحسن

مؤسسة الرسالة، : أحمد دمحم شاكر، بيروت: تح ،القرآنجامع البيان في تأويل   الطبري، دمحم بن جرير

  .م2000 - هـ 1420، 1ط

دار الكتب :  علي وعزة عبد عطية، بيروتموسى دمحم: تح، القرآنأحكام   ، دمحم بن علي طبريال

  .هـ1405، 2العلمية، ط

،  1مؤسسة الرسالة، ط: شعيب األرنؤوط، بيروت: تحشرح مشكل اآلثار،   جعفر أحمد بن دمحم أبوالطحاوي، 

  م1494هـ،  1415

  م1997، 1دار نهضة مصر، ط: القاهرةالتفسير الوسيط للقرآن الكريم،   طنطاوي، دمحم سيد

مكتبة : أحمد حبيب قصير العاملي، النجف: تح، القرآنالتبيان في تفسير   وسي، دمحم بن الحسنالط

  .م1960هـ، 1379ط، .القصير، د

  .د.ت، د.ط، د.دار الكتب الثقافي، دالذات بين البناء والتفكيك   عبابنة، يحيى

  .ت.د، ط.ردن، د، االمعجم المشترك اللغوي العربي السامي  عبابنة، يحيى ، و الزغبي، آمنة

شركة دار : دمحم جبار المعيبد، بغداد: تحديوان عدي بن زيد العبادي،   العبادي، عدي بن زيد

  .م1965- هـ1385ط، .الجمهورية، د

اتحاد الكتاب العربي، : دمشق علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي  عبد الجليل، منقور

  .م2001ط، .د

  .م1981/ ه1401، 1مكتبة الرسالة الحديثة، ط: عّمانالكريم،  القرآنغة ل  عبد الجليل عبد الرحيم

  .م2006، 1المركز الثقافي العربي،  ط: الدار البيضاءالحداثة، روح   عبد الرحمن، طه

مارس  139العدد  مجلة المسلم العاصرالحكم الصالح من منظور إسالمي،  عبد الفتاح، سيف الدين

  .م2011

: كمال يوسف الحوت، الرياض: تح الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار  شيبة أبين بكر ب أبوالعبسي، 

  .هـ1409، 1مكتبة الرشد، ط

عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي، : تحشيبة  أبيمسند ابن   شيبة أبيبكر بن  أبوالعبسي،

  .م1997، 1دار الوطن، ط: الرياض

هالل الحسن بن عبد  أبوالعسكري، 

هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 

  مهران

دار العلم والثقافة للنشر : دمحم إبراهيم سليم، القاهرة: تحالفروق اللغوية، 

  .ت.ط، د.والتوزيع، د

العسكري أبو هالل الحسن بن عبد 

  هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى

 1428 ،1مكتبة الثقافة الدينية، ط: ، القاهرةدمحم عثمان: تح ،الوجوه والنظائر

  .م 2007 - هـ 

  .م1998، 5عالم الكتب،  ط : القاهرة علم الداللة   عمر، أحمد مختار

  .م2008هـ 1429، 1ط، عالم الكتب: القاهرةمعجم اللغة العربية المعاصرة،   عمر، أحمد مختار

  .ت.ط، د.دار المعرفة، د: بيروتإحياء علوم الدين،   حامد دمحم بن دمحم أبوالغزالي، 

منشورات جامعة : صنعاء )انجليزي، فرنسي، عربي(المعجم السبئي   دمحم الغول،
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  .م1982ط، .مكتبة لبنان، د: صنعاء، بيروت

بن  إسماعيلنصر  أبو، أبيالفار

  حماد الجوهري

: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: تحالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 

  .م1987 -   هـ 1407، 4دار العلم للماليين، ط

بن  إسماعيلنصر  أبو، أبيفارال

  حماد الجوهري

مطبعة دار الكتب، : د دمحم سليم سالم، مصر: تح "العبارة"كتاب في المنطق 

  .م1976: طبعة عام

- هـ1421، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروتشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام،   الطيب أبوالفاسي، 

  .م2000

، 3دار إحياء التراث العربي، ط: بيروت) التفسير الكبير(تيح الغيب مفا  فخر الدين الرازي، دمحم بن عمر

  .هـ1420

دار المصرية : أحمد يوسف النجاتي وآخرون، مصر: تح ،القرآنمعاني   الفراء، يحيى بن زياد

  .ت.، د1للتأليف والترجمة، ط

دار : امرائي، بيروتإبراهيم الس /مهدي المخزومي، د /د: تحكتاب العين،   الفراهيدي، الخليل بن أحمد

  .ت.ط، د.ومكتبة الهالل، د

  .م2014، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، عام الحكم الرشيد في الجزائر  فريد، ابرادشة

  .م1998، 2دار المالك للنشر، ط: بيروتمن وحي القرآن،  1  فضل هللا، دمحم حسين

:  فؤاد عبد الباقي،ليدندمحم: ترجمةالمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي،   فنسنك، أ ي

  .م1943مطبعة بريل، 

: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: تحالقاموس المحيط،   الفيروز أبادي، دمحم بن يعقوب

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، : دمحم نعيم العرقُسوسي، بيروت

  .م2005هـ 1426، 8ط

  .ت.ط، د.المكتبة العلمية، د: ، بيروتالمنيرالمصباح   الفيومي، أحمد بن دمحم

القاضي عبد النبي بن عبد الرسول 

  األحمد نكري

حسن هاني : ترجمة، )جامع العلوم في اصطالحات الفنون(دستور العلماء 

  .م2000 - هـ 1421، 1دار الكتب العلمية، ط: فحص، بيروت

الهيئة المصرية العامة :  عبد الجواد األصمعي، القاهرةدمحم: تح كتاب األمالي،  بن القاسم إسماعيلعلي  أبوالقالي، 

  .م1975ط، .للكتاب، د

عمر يوسف بن عبد  أبوالقرطبي، 

  هللا

دار ابن : األشبال الزهيري، السعودية أبي: ، تحجامع بيان العلم وفضله

  .م1994 - هـ  1414، 1الجوزي، ط

أحمد البردوني وإبراهيم : تح، )لقرطبيتفسير ا( القرآنالجامع ألحكام   القرطبي، دمحم بن أحمد

  .م1964 - هـ 1384، 2دار الكتب المصرية، ط: أطفيش، القاهرة

دار  :، بيروتدراسة تحليلية موضوعية الكريم القرآنالرشد والغي في آيات   القرغولي، حميد سبح حميد

  .م2007الكتب العلمية، 

د كامل قره بللي  - عادل مرشد  - شعيب األرنؤوط : تح سنن ابن ماجه  هللا دمحم بن يزيد عبد أبوالقزويني،   - محمَّ

 - هـ 1430، 1دار الرسالة العالمية، ط: َعبد اللّطيف حرز هللا، بيروت
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  .م2009

الهيئة المصرية العامة : إبراهيم البسيوني، مصر: تح لطائف اإلشارات  القشيري، عبد الكريم

  .ت.، د3للكتاب، ط

دمحم : ، تحمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصال  القشيري، مسلم بن الحجاج

  .ت.ط، د.دار إحياء التراث العربي، د: فؤاد عبد الباقي، بيروت

  .ت.ط، د.د، د.دتيسير التفسير،   القطان، إبراهيم

  .م2003هـ، 1423، 32دار الشروق، ط: القاهرةالكريم،  القرآنفي ظالل   قطب، سيد

: َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري، بيروت: تح، القرآنفتُح البيان في مقاصد   القنوجي، دمحم صديق خان

  .م1992 - هـ  1412: الَمكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّْشر، طبعة عام

وأحكامه، وجمل  وتفسيره، القرآنالهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني   طالب أبيدمحم مكي ابن  أبوالقيسي، 

مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث : تحمن فنون علومه 

مجموعة : الشاهد البوشيخي، الشارقة: د. جامعة الشارقة، بإشراف أ - العلمي 

جامعة الشارقة،  - كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  - بحوث الكتاب والسنة 

  .م2008 - هـ  1429، 1ط

ب بن موسى الحسيني الكفوي، أيو

  القريمي

دمحم  - عدنان درويش : تح الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،

  .ت.مؤسسة الرسالة، د: المصري، بيروت
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