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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 زيتفسير التسييل البن جُ 
 معاني المغات )الغريب(

 رأى :قولو إلى ركام :قولو من الراء حرف من( ب -91)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،[44 الطور:] {َمْرُكومٌ }ُركام: بعضو فوق بعض، ومنو: : -رحمو اهلل تعالى-زي الكمبي ابن جُ اإلمام قال 
 .[73: األنفال] {َفَيْرُكَموُ }و

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل.
 :تجمع الشيء، يقال: ركم الشيء يرُكمو :يدل عمى ،أرجع ىذه المادة إلى أصل واحد -رحمو اهلل-ابن فارس 

يعني:  [ٗٗ: الطور] {َمْرُكومٌ  َسَحابٌ  َيُقوُلوا} ،[ٖٗ النور:] {ُثمَّ َيْجَعُمُو ُرَكاًما}و، ع  وجم   ،ألقى بعضو عمى بعض
 :يعني [ٖٚ األنفال:] {َفَيْرُكَمُو َجِميًعا َفَيْجَعَمُو ِفي َجَينَّمَ }: -تعالى-متراكم بعضو فوق بعض، وىكذا في قولو 

 يعني: يجعل بعضو فوق بعض. {َفَيْرُكَمُو َجِميًعا}الخبيث، 
 .[3 يونس:] {ال َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا}ومنو:  ،ُيستعمل في الخوفرجا: طمع، وقد  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

رجأ أو أرجأ، ىنا قال:  :دة أخرىىذه رجا، وسيذكر ما :ىذه المادة ليا مادة تتعمق بيا سيذكرىا المؤلف، الحظ
 فييا قالف مادة، ةعشر  ذكرىا بعد نحو ثالثالتي لكن لو الحظت المادة األخرى ، وقد ُيستعمل في الخوف، طِمع

، [19 األحزاب:] {َوُتْؤِوي ِإَلْيَك َمْن َتَشاءُ  ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُينَّ }ه، ومنو: رْ و: أخ  جِ أرْ : -رحمو اهلل تعالى-
 :وأرجأ، فيذا يرجع إلى ىذا الباب، الحظ ىنا ىأرجأي:  ،ويجوز فيو اليمز وتركو ،[901: التوبة] {ُمْرَجْونَ }و

 :الراء والجيم والحرف المعتل أصالن متباينانن إرجا، ابن فارس يقول: 
 .معنى األمل :األصل األول عنده يدل عمى

أخرتو،  :أي ،التأخير، تقول: أرجأت الشيء :والثاني: الناحية، ىذا غير الميموز، أما الميموز فإنو يدل عمى
، [ٔٔٔ األعراف:] {َقاُلوا َأْرِجو}أرجأ،  :، ىذه المادة األخرى التي ذكرىا ىناك[ٔ٘ األحزاب:] {ُتْرِجي َمْن َتَشاءُ }

ىذا األصل  ،معنى األمل :الراء والجيم والحرف المعتل يدل عمى :أن أصل ىذه المادة عند ابن فارس :فالحاصل
بما ُعبر عن الخوف بالرجاء، انتبيوا، قد ، ثم ُيتسع في ذلك االستعمال، فر ممة من المعانيترجع إليو ج األول

بالخوف، ال تخافون هلل عظمة، فال  :ُفسر [ٖٔ نوح:] {َما َلُكْم ال َتْرُجوَن ِلمَِّو َوَقارًا}ُيعبر عن الخوف بالرجاء، 
ميل، وىذا ق ،فإنيم قد يتوسعون في استعمال ىذه المفظة ،أو كالم السمف ،ُيشكل عميك ىذا في كالم المفسرين

يعني: ال  [ٖٔ نوح:] {َما َلُكْم ال َتْرُجوَن ِلمَِّو َوَقارًا} :، أي: ما ُأبالي، وُفسرت اآلية أيضًا بيذايقال: ما أرجو
 تبالون؛ ألنكم ال تعظمونو، والبيت المشيور:

 عواملِ  وب  نُ  يا *** وخالفيا في بيتِ لسع   لم يرجُ  إذا لسعتو النحلُ 
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: لسعيا لم يرجُ  ،لم يكترث :لم يخف لسع النحل، ويمكن أن يكون بمعنى :معناىايكون أن يمكن  ،لسعيا لم يرجُ 
الناس يقولون: من خاف و  الذي ال يخاف ال يبالي،و ألن الذي ال يبالي ال يخاف،  ؛بو، وبينيما مالزمة لم ُيبالِ 

وليذا  ؛ونحو ذلك ،ويخرج إلى القتال ،يركب األخطار أنو ال يبالي، :سمم، ماذا يقصدون؟ ىل يكون معنى ذلك
ىذا  :ألنو يركب األخطار، فينا ؛ألنو أبطل دمو، كأنو أبطل دمو :بطل؛ يقال :لبطل الشجاع يقال لوا :واقال

 األمل. :األصل األول عند ابن فارس يدل عمى
 :ناحية البئر، وكل ناحية يقال ليالالرجى  :مقصور، الرجى، يقال :وىو ،ناحية الشيء :يدل عمى :األصل اآلخر

َعَمى َواْلَمَمُك  }ناحيتو،  :نواحييا، رجى الشيء [ٚٔ الحاقة:] {َواْلَمَمُك َعَمى َأْرَجاِئَيا}: -تعالى-يقول اهلل رجى، 
 .[ٚٔ الحاقة:] {َأْرَجاِئَيا

الثاني توقع ما فيو مسرة، والمعنى  :ستعماالت في القرنن نقول: رجاه يرجوه، بمعنىاالإلى اآلن ننظر  حينماف
األمل،  :أن الراجي، لو أردنا أن نربط الخوف بمعنى :الخوف، ما عالقتو بيذا؟ باعتبار :وىو ،أشرنا إليوالذي 
الخوف، فيذا اإلنسان يخاف : بمعنىىنا  الرجافأن الراجي يخاف أن ال يتحقق أممو،  :مق باألمل، باعتبارعما يت

 {َما َلُكْم ال َتْرُجوَن ِلمَِّو َوَقارًا}إال مع النفي،  ،وفالخ :بمعنى الرجا :ننر لكنو لم يقع في الق ،أن ال يتحقق أممو
 .ال تخافون لو عظمة [ٖٔ نوح:]

َقاُلوا }ىكذا لغة في أرجأه، في نخره، من غير ىمزة  ىأخره، أرج :بمعنىفيو: األمر ُيرجيو  ىأرج :الميموزوأما 
ويبعد،  ،ن الذي ُيحبس يؤخرأل ؛بالحبس :أمرىما حتى ترى رأيك، وُفسر ْر يعني: أخ   [ٖٙ الشعراء:] {َأْرِجو َوَأَخاهُ 

 .موقوف أمرىم، ىذا أرجأ ،يعني: مؤخرون [ٙٓٔ التوبة:] {ْمِر المَّوِ َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ألَِ }ُيعزل عن الناس، و 
 ،أرجأ أو رجا :أو غير الميموز ،سواء كان الميموز ،أن أىل المغة حينما يتكممون عن ىذه المادة :المقصودف

ولذلك يذكرونو  ؛بألف مقصورة، ىكذا ،أرجى :يجعمونو من باب واحد، ويحتمل أن يكون ذلك لكون أرجأ يقال فيو
 ،مادتين مستقمتين مافال يفصمون ذلك ويجعموني ،محقونو بيذا البابفي، أخره :يعني أرجاه ُيرجيو :أحيانًا بالياء

نما كأن األصل واحد، واهلل أعمم  .وا 
، -صمى اهلل عميو وسمم-أي: أزواج النبي  ،[ٔ٘ األحزاب:] {ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُينَّ }: -تبارك وتعالى- قولو

 بمعنى ماذا؟ تؤخر.
، [ٕٚ الحج:] {َيْأُتوَك ِرَجااًل }غير راكب، ومنو:  :أي ،رجال: جمع رجل، وجمع راجل :-رحمو اهلل تعالى-قال 

  .[ٗٙ اإلسراء:] {ِبَخْيِمَك َوَرِجِمكَ }ومثمو: 
ل، إال ما شذ، انظر جْ كل ذي رِ  ،لجْ ر  الالعضو الذي ىو  :جعل ىذه المادة دالة عمى -رحمو اهلل-بن فارس ا

سكان الجيمبفتح الراء و  :ْجل، فالر  جلالر   كيف يربط المعاني بيذا األصل الذي ذكره يمشون نيم الة؛ ألجّ والر   ،ا 
الة، الر جّ  :ْجل ىمر  الأنيم يمشون عمى أرُجميم،  :الة، باعتبارجّ رسان والر  الة، الفجّ كبان والر  عمى أرجميم، يقول: الر 

الن، اآلن الشائع في جْ ر   ،يمشي عمى رجميو: يعني ،راجل :يأالن جْ فالن ر   ،النجْ جال، والر  الر  ىم: ال ج  والر  
جل، تقول: لست براجل اغير راكب، يا ر   :أن راجل يعني :ُجل، والواقعر   :اجل يعنير   :االستعمال عند أىل مصر

ما العالقة بين ىذا؟ يقولون: كأنو قام عمى  ،ل النيار إذا ارتفعترج  وقوليم: ُجمة، ر   :والمرأة يقال لياولكني راكب، 
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إذا رّجمتو كأنو قوي واشتد، فإذا ف ،رّجمت الشعر :ل، وكذلك أيضاً جْ الر   :جمو، إذا ارتفع، ابن فارس أرجعو إلىرِ 
 .قوي واشتد كأنو قام عمى رجمو

الذكر من بني ندم،  :ل ىوجُ أو إلى ىذا األصل، لكن نحن نعرف أن الر   ،ىكذا أرجعو ابن فارس إلى ىذه المفظة
 اإِلنِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمنَ  ِرَجاٌل ِمنَ َوَأنَُّو َكاَن }: -تبارك وتعالى-كما في قولو  ،ني أيضاً وقد ُيطمق عمى الجِ 
 :لكن من أىل العمم من قيده، يعني: بعض العمماء يقولون: إنو ال يقال لمجن ،[ٙ الجن:] {اْلِجن  َفزَاُدوُىْم َرَىًقا

 رجال إال بقيد، رجال من الجن، وقد مضى الكالم عمى ىذا في التعميق عمى المصباح المنير.
 اإلسراء:] {َوَأْجِمْب َعَمْيِيْم ِبَخْيِمَك َوَرِجِمكَ }إذا لم يكن لو ما يركبو، : يعني الً ج  ل ر  ج  رْ ي   النِجل فر   :لكذلك أيضًا يقا

ٙٗ]. 
أن كل ماش  في معصية اهلل  :يم، وقد ذكرت سابقًا في بعض المناسباتالمشاة عمى أرُجمِ  :يعني: المقصود بيم

  ؟!و، فكيف بالذي ُيذيعيا وينشرىامِ جِ من ر   :فيو -رحمو اهلل-كما يقول الحافظ ابن القيم  -تبارك وتعالى-
َفِرَجااًل َأْو }الصالة في حال الحرب في  [ٜٖٕ البقرة:] {َفِرَجااًل َأْو ُرْكَباًنا}من خيمو،  :وكل راكب في ذلك فيو

 ،وقد يقال ذلك إلى منتيى الفخذ ،القدم :لجْ أو في حال الركوب، والر   ،يعني: عمى األقدام ،[ٜٖٕ البقرة:] {ُرْكَباًنا
 النساء:] {َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَساءً }: -تبارك وتعالى-من القدم إلى منتيى الفخذ، في قولو  ،رجل ا:يقال لي

 ل.جُ ىذا جمع ر   [ٔ
ال يوجد نساء في ىل  ؟ل، لماذاجُ جمع ر   [ٛٗ األعراف:] {َيْعِرُفوَنُيْم ِبِسيَماُىمْ َوَناَدى َأْصَحاُب اأَلْعرَاِف ِرَجااًل }

 َعْنُكمْ  َأْغَنى َما َقاُلوا ِبِسيَماُىمْ  َيْعِرُفوَنُيمْ  ِرَجااًل } ينادون -عمى خالف فييم-األعراف؟ أصحاب األعراف 
القوة، والنساء تبع ليم، فذلك يكفي في تصوير أىل  وىم فإذا كان ىذا يوجو لمرجال، [ٛٗ: األعراف] {َجْمُعُكمْ 
 المعنى.

 والكالم بيذا المعنى. ،رفث: لو معنيان: الجماع :-رحمو اهلل تعالى-ال ق
 ؛النكاح :وىو ،الرفث :من إظياره، يقول: أصمو كل كالم ُيستحيا :وىو ،ابن فارس أرجع ىذا إلى أصل واحد

أن يقال: يمكن  ،جامعةالعبارة ال ،لمُفحش في الكالم، يعني: العبارة التي يمكن أن ُيعبر بيا ،الرفث :وليذا يقال
حسن التصريح بو، وينبغي أن ُيكنى عنو من قول أو عمل، يعني: النكاح رفث، والحديث عن النكاح كل ما ال ي

 البقرة:] {َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِفي اْلَحج  َفَمْن َفَرَض ِفيِينَّ اْلَحجَّ َفال }: -تبارك وتعالى-في قولو و رفث، 
بالكالم عن النكاح، وقيده بعض أىل العمم بالكالم في شأن النكاح بحضرة النساء، وتعرفون  :الرفث ُفسر ،[ٜٚٔ

 في ىذا: -مارضي اهلل عني-ما ُروي عن ابن عباس 
 ........ الطيرُ  قِ دُ صْ ت   إنْ ***  ىميسا بنا يمشين   نّ وىُ 

يكون بحضرة النساء، ىذا  فيما النييل عن ىذا وىو ُمحرم؟ أشار إلى أن ئرفث، فمما سُ  :لى نخر البيت، فيوإ
ال يقصد بذلك أنو أصل معناه في  ،-مارضي اهلل عني-، ىكذا فيم ابن عباس {َفال َرَفثَ } في النيي في الحج،

نما ُيكنى عنو مكالم فيما ُيستحيا: لالمغة؛ ألن الرفث يقال من ))وفي الفعل،  ،وليذا قد يكون في القول؛ منو، وا 
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لو جامع يكون قد رفث، لو باشر يكون قد رفث ولو لم يتكمم،  ، ما معنى لم يرفث؟(ٔ)((حج فمم يرفث ولم يفسق
 .النكاح :وأبمغ بال شك، بل ىو أصل المعنى عند ابن فارس، أصل الرفث ىو فيذا أعمق بالرفث

والكالم فيما يتصل بو، يعني: بعضيم  ،والكالم بيذا المعنى، ذكر الفعل ،ىنا كما ترون يقول: الجماعابن ُجزي 
من  ، لكن لما كان الغالب مما ُيستحيامن إظياره نكاح، وبعضيم يقول: كل ما ُيستحيايخصو فيما يتعمق بأمر ال

َياِم الرََّفُث ِإَلى }ى ذلك، ه عمو كأنو كُثر في االستعمال حمم ،إظياره ىو ما يتصل بيذه األمور ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَمَة الص 
اْلَحجُّ َأْشُيٌر }الجماع قطعًا، واآلية نازلة في ىذا،  :، ىل المقصود بو الكالم؟ المقصود بو[ٚٛٔ البقرة:] {ِنَساِئُكمْ 

بالكالم فيما  :أعم، وُفسر بمعنى ،بالُفحش بالقول :، ُفسر[ٜٚٔ البقرة:] {َمْعُموَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِينَّ اْلَحجَّ َفال َرَفثَ 
 وال يتكمم ،بحضرة النساء، ولكن الحاج ينبغي أن ُيمسك لسانو :يتصل بأمر النكاح، وكما سبق أن بعضيم قيده

 ما يحسن من الكالم.و  وما يجُمل ،والمعروف ،-تبارك وتعالى-وال يشتغل إال بذكر اهلل 
 األوثان. :فيي ،[1 المدثر:] {َوالرُّْجَز َفاْىُجرْ }جز: عذاب، إال رِ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 :كيف اآلن نجمع بين ىذه المعاني :االضطراب، الحظ :وىو ،ابن فارس ُيرجع ىذه المادة إلى أصل واحد
يقول: ؟ االضطراب: أو أنيا تخرج عن ىذا األصل ،ما عالقة األوثان بيذاالعذاب؟ موضوع األوثان، أو موضوع 

 .ز، بأي اعتبار؟ يقول: ألنو مقطوع مضطربج  الر   :ز من الشعر، الضرب المعروف من الشعرج  منو اُشتق الر  
يقول: ذاك من باب اإلبدال؛ ألن ف، [٘ المدثر:] {َوالرُّْجَز َفاْىُجرْ } :وقد يقال لمصنم ،العذاب :ز الذي ىوجْ أما الر  

 جز،الر   ي ستأتي بعدتال ،جسرِ  :يعني: أن ىذا يرجع إلى كممة العرب تُبدل الحرف حرفًا،و جس، رِ : أصمو السين
جز، فما معناىا في القرنن؟ تأتي رِ  :يتحدث عن مادة :يوف ،لكن لما كان ابن ُجزي يذكر المعنى المباشر كما قمنا

ابن فارس يقول: الراء والجيم والزاي،  :العذاب، لكن حينما ُنرجع أصل المعنى :األوثان، وتأتي بمعنى :بمعنى
 االضطراب. :ترجع إلى معنى

 ،لكن ُقمبت ،مادة أخرىفيي: جس، رِ  :ىذه السينالزاي  أصلألن واألوثان ما عالقتيا باالضطراب؟ قال: ال، 
 .فقد ُأبدلت في حرفيا األخير، فال يختل عنده ىذا المعنى الذي جعمو أصالً 

 األنفال:] {َوُيْذِىَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّْيَطانِ } ،وخطاياه ،وساوس الشيطان :الشيطان ىي جزلمعذاب، رِ  :جز يقالالر  
ٔٔ]. 

ن ىذا ؛ يقول: ألاالضطراب :عند ابن فارس أرجعو إلى أصل واحد رجزف ؟ما عالقتيا بموضوع االضطراب
االضطراب، ىل ىذا لو عالقة بموضوع العذاب؟  افيحصل عنده ىذ ،ُيشتت قمبو وفكره ،يبعث في النفس القمق

ا م  لِ  جز أيضاً الر   :وليذا يقال ؛واإلنسان ينزعج بسبب ذلك ،رةصد لو ألمًا وعوجِ جز الشيطان يُ ن رِ ألالجواب: نعم، 
 يؤدي إلى العذاب.

أنيا تؤدي إلى ىذا،  :باعتبار ،[٘: المدثر] {َفاْىُجرْ  َوالرُّْجزَ } ،بالذنوب :إذا ُفسرت ،[٘: المدثر] {َفاْىُجرْ  َوالرُّْجزَ }
 ،األوثان :جزي: ما قال كما قال ابن فارس، الر  أعادىا إلى ىذا األصل، يعن ،باألوثان :حتى بعض من فسرىا

                                                           

 والعمرة، الحج فضل في باب الحج، كتاب ومسمم، ،(ٕٔ٘ٔ: )رقم المبرور، الحج فضل باب الحج، كتاب البخاري، خرجوأ - ٔ
 (.ٖٓ٘ٔ: )رقم عرفة، ويوم



5 
 

وما إلى  ،والمزاوالت ،وعمى ما يوصل إليو من األعمال ،ألن ذلك يؤدي إلى العذاب، فُيطمق عمى العذاب :قالوا
إلى النار، فعبادتيا تودي  ،األوثانثام؛ ألنيا تؤدي إلى العذاب، أو اآلو  ،والمعاصي ،الذنوب :جزذلك، الر  

 .جزالر   :في كل ذنب فبعضيم يجعل ذلك عامًّا
 العذاب. :ا، وقد ُيستعمل بمعنىس حقيقة أو مجازً جَ النَّ  :بالسين جسوالر   :-رحمو اهلل تعالى-قال 
صوت الرعد؛  س:جْ اختالط، يقول: الر   :جساختالط، الر   :يدل عمى ،واحدجس أرجعو ابن فارس إلى أصل الر  

يقال ، فصوت يترددفيو: ن سمع صوت البعير إذا ىدر جس؛ ألنو ُيردده، م  رِ  :ألنو يتردد، ىدير البعير يقال لو
 .جسرِ  ،خ وخمطر؛ ألنو لطْ ذ  لمق   :جس يقالالر   :ومن ىذا البابجس، رِ  :لو

، [ٖٖ األحزاب:] {الر ْجَس َأْىَل اْلَبْيِت َوُيَطي َرُكْم َتْطِييرًا ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعْنُكمُ }: -وتعالىتبارك -قولو  :الحظ
أن ذلك فيما يكون بو الدنس الذي تنحط بو مرتبة العبد، فقد قال اهلل  :جسسر بيا الر  فُ من األقوال المشيورة التي 

فبيوت  ،يعني: أنتن أشرف [ٕٖ األحزاب:] {الن َساءِ  َيا ِنَساَء النَِّبي  َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمنَ }تعالى في أول ىذه اآليات: 
فإن ىذا لألسافل من الناس، أىل  ،والخضوع بالقول ،ومخالطة الرجال األجانب ،الشرف ال يصمح ليا التبرج

َذِلَك َأْدَنى َأْن ُيْعَرْفَن }رة، الب من الحجاب بما ُتطالب بو الحوال تط ،ة ُمتبذلةولذلك تجد األم  ؛ المراتب الُمنحطة
رة لكمال ُيعرف أنيا ح، [ٜ٘: األحزاب] {َجاَلِبيِبِينَّ  ِمنْ  َعَمْيِينَّ  ُيْدِنينَ } :، لما أمرىن بأن[ٜ٘ األحزاب:] {َفال ُيْؤَذْينَ 

 ِفي َوَقْرنَ }وليذا قال:  ؛عمييا السفياء يجترئفال  ،وذلك يورث الييبة ،والوقار ،الستر، فيذا كمال الحشمة
من الوقار، وبين الوقار والقرار  :ِقرن :، قراءتان، قيل[ٖٖ: األحزاب] {ُبُيوِتُكنَّ  ِفي ْرنَ َوقِ }، [ٖٖ: األحزاب] {ُبُيوِتُكنَّ 

وتنحط بو مرتبتيا،  ،فإن ذلك ُيذىب ماء وجييا ،اجة الوالجةمالزمة، فإن القرار يحصل بو الوقار، أما الخرّ 
مقارة في بيتيا التي ال لولذلك تجد ؛ ويطمعون بيا، بخالف القارة في بيتيا ،ويجترئ عمييا األراذل من الناس

التي لربما خالطت  ،اجة الوالجةما ال يكون لمخرّ  ،والبياء ،والوقار ،وكمال المروءة ،والحشمة ،تخرج من الصيانة
حتى تيبط إلى مراتب  ،فإن تبذلت في حجابيا فذلك أحط في مرتبتيا أحط، ذلكففإن خضعت بالقول  ،الرجال
شاىد في البالد التي توطأ فييا كما ىو م ،ىا كل غاو  بقدمويطؤ  ،وتكون سمعة رخيصة ،وتُبتذل ،ُتمتين ،ُمنسفمة

يقرون  يمف ،أولئكعند ومعموم، حتى  ،كما ىو مشاىد ،وُيعاممن ،وُيبتذلن ،وُتعرى أجسادىن ،النساء باألقدام
ليس  :كميم يقولون ،ومنظمات حقوق اإلنسان ،والذين في منظمات حقوق المرأة ،النساء منيم والرجال ،ويعترفون

في الوظائف  :يعني ،من اإلنصاف أن توضع النساء مع الرجال في مجاالت العمل، وذلك أن المراتب القيادية
 ،من الوظائف التابعةإال ال يكون ليا  ،تكون دائمًا من نصيب الرجال؛ ألنيم األقدر، فالمرأة تكون مظمومة

لون ىذا، يقولون: ال ننصف إذا وضعناىا مع رص القيادية في حقيا، ىم يقو ونحو ذلك، فتنعدم الف ،سكرتيرة
ونحو ذلك، فنيضم حق  ،والمرأة سكرتيرة ،فتكون لو المناصب القيادية ،فيتفوق ،دراتو أقوىألن الرجل ق ؛الرجل
 .المرأة

بسبب أنيا  ،ع عميناي  ن الُفرص ُتض  إيقمن:  ،الطالبات شكوتسون، در  ويُ  ،رسون في المدارس المختمطةدْ والذين ي  
ون بيا إذا أخطأت، فال ءوييز  ،ويضحكون ،ويتندرون ،يعمقون موتحترز كثيرًا بحضرة األوالد؛ ألني ،تحتاط

 ،وفي حال االختالط ،ولذلك أجروا دراسات عمى الطالبات في حال االنفراد في الدراسة ؛وال تشارك ،جيبت
ويحققن نتائج أعمى، أما الالتي  ،ويشاركن ،رنويباد ،فوجدوا أن الالتي يدرسن منفردات عن الطالب يتفوقن
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يثار السكوت ،والخمول ،ن في حال من الخمودفإنين يك ،يدرسن مع الذكور وال تسأل  ،وال تجيب ،شاركفال ت ،وا 
ن إتحاول أن تتجمل، ىذا باإلضافة إلى شكوى أخرى يقمن:  :فيي ،أو تنتقص ،لئال ُييزأ بيا ؛ما أشكل عميياع

لعميا تجد  ،وتتزين ،تشتد في جانب المظير، يقمن: نعتني بمظاىرنا؛ ألن عندنا الرجال، فتتجملالعناية أصبحت 
 :أو بعض جنايات االختالط، حتى الذكور يقولون ،أو نحو ذلك، ىذه جناية االختالط ،ويتخذىا خميمة ،بميامن يقْ 

ب بو لئال يظير في مظير ال ُتعج   ؛ويتحرج ،يتحرز :وأيضًا ىو ،العناية تنصرف إلى الفتياتو  ،عندىم إحجام
 ،أنو قميل الفيم لئال يبدو ؛ولذلك ال يسأل إذا لم يفيم ئ؛أنو ال ُيخطو  ،يحاول أن ُيظير أنو متفوق :فيو ،الفتيات

في يتنافسون فيكون ذلك نقيصة في حقو، فيؤالء الذكور  ئ،خطفي ،بادرأو ي ،جيبأو جاىل، وكذلك يخشى أن ي
 .ىؤالء الفتيات، من يحصل لو اإلعجاب بصورة أكبراالستحواذ عمى إعجاب 

أبدو أحيانًا بحسب البيئة أني ُفكاىية ظريفة، وأحيانًا أبدو بحسب البيئة األخرى أن تقول: أحاول  الفتياتبعض 
ناس تشعر أنيم إذا كانت عند أ ،بحسب المكان الذي تكون فيو ،أني رزينة، وأحيانًا أحاول أن أبدو أني بمياء

 .الوقار والرزانة صارت رزينة، إذا كانوا يؤثرون الدعابة وكذا بدت بيذه الحال يؤثرون
ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب } :وكل ذلك من الرجس، فيذا من الدنس ،جسنحن كنا نتحدث عن الر   :عمى كل حال

 ،رجس ،التبرجو  ،لالتبذو االختالط بالرجال األجانب، و الخضوع بالقول،  :، الرجس[ٖٖ األحزاب:] {الر ْجَس  َعْنُكمُ 
 .ر الشرفُيقذ  و  ،دنسو 

 :النجاسة المعنوية، وقد ُيستعمل بمعنىيقصد س حقيقة أو مجازًا، يعني: ج  الن   ى:ىنا ابن ُجزي يقول: يأتي بمعن
  .العذاب

والِفطر السميمة، ويقال أيضًا: لمعذاب  ،طمق عمى ما ُيستقبح في الشرعر الحسي أو المعنوي، ويذ  الق   :جسالر  
وما ينتج عنو، يم يرجعونو إلى معنى: ما ُيستقبح، الذي يقع بسبب ما ُيستقبح، ىكذا يقيده بعضيم، يعني: كأن

ْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفِإنَُّو ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَمى َطاِعٍم َيْطَعُمُو ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَ }
كذلك دنس  :رجس ،[ٖٓ الحج:] {اأَلْوثَانِ  َفاْجَتِنُبوا الر ْجَس ِمنَ }قذر، و نجس  ، رجس بمعنى[٘ٗٔ األنعام:] {ِرْجٌس 
 :ا ُيفسرىنجس الر  ، [ٕ٘ٔ األنعام:] {َكَذِلَك َيْجَعُل المَُّو الر ْجَس َعَمى الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ }قذر معنوي،  ،معنوي

 فيذا القذر المعنوي. ،وضالالً  ،كفراً ى: عني، [ٕ٘ٔ التوبة:] {َفزَاَدْتُيْم ِرْجًسا ِإَلى ِرْجِسِيمْ } :بالعذاب، وكذلك أيضاً 
 .[914: األعراف] {َيْرَىُبونَ }ب: خوف، ومنو: ىَ رَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 :ىذا إلى أصمينب ى  ر  ابن فارس ُيرجع 
ًا ب  ى  بًا ور  الشيء ُرىْ  تقول: رىبتُ  ،ىبةالر   :خوف، من ذلك :خوف، ىذا الذي ذكره ابن ُجزي :عمى ألول: يدلا
 :يدل عمى :وذيادىا، ىذا األصل األول ،قدع اإلبل من الحوض :اإلرىاب، واإلرىاب ىوالباب: ة، ومن ىذا ب  ىْ ور  

 .خوف
 ،عظم في الصدر :ابى  قاق من النصال، الر  الد   :ابى  الر  الناقة الميزولة، : بىْ الر  : واألصل الثاني عند ابن فارس

يقال  ،المسان :مثل ،نخره فيو عظم دقيق ،ممتقى األضالع في الصدرفي : المسان، ىنا مثل ،مشرف عمى البطن
أو الخوف من  ،الخوف االجتماعي :يقصدون بو اب،ى  الر  مرض  :اب، اآلن األطباء النفسيون يقولونى  الر   :لو
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 :يقال ،مقابمتيممن و ، ويتخوف من مواجية الناس ،واالجتماع بيم، ينعزل ،ُخمطة، أو الخوف من مداخمة الناسال
 .اب، لكن اهلل أعممبالضم مع فتح ُرى   :ىكذا ،اب، وال أعمم أصاًل لمضماب، وبعضيم يقول: ُرى  ى  فيو ر  

ىنا  ، الرىبة[ٗ٘ٔ األعراف:] {ِلمَِّذيَن ُىْم ِلَرب ِيْم َيْرَىُبونَ َوِفي ُنْسَخِتَيا ُىًدى َوَرْحَمٌة }: -تبارك وتعالى-في قولو 
وليذا يعبرون بيا اآلن ؛ خوف مع تعظيم ليذا المخوف منو االخوف، ولكنو خوف خاص، الرىبة، كأني :بمعنى
 ،يقصدون ىذا ،ىذا الشيء رىيب، ىم يقصدون بو ماذا؟ أنو فيو جانب عظمة :يقولون ،دارجالستعمال في اال

كأنو مع عظمة، تقول: فالن يعيش في رىبة، يشعر  ،خوف خاص ولكن ،العظمة :ليست ىي بمعنىيا نأ مع
نما الخوف مراتب، ومن مراتبو ،ليس بمجرد الخوف ،برىبة كأنو مع تعظيم  ،خوف خاص :الرىبة، فيي :وا 

ال  كأنو  ،ر إلى حال من اليمعوقد يصي ،الخوف منو ما يكون من قبيل الرعب الذي يمأل القمبفالمخوف منو، وا 
ُنصرت )): -صمى اهلل عميو وسمم-ال قمب لو، إلى غير ذلك، يقول النبي  ،وتسقط قوى اإلنسان ،يقتمع القمب

والقمب ال  ،إذا وجد الرعب فإن ذلك يعني أن الفكر يتشتت ،عب أشدُنصرت بالخوف، الر  :، ما قال(ٕ)((بالرعب
ُكمْ َوَأِعدُّوا }يعيش في ُرعب،  ،يعقل  {َلُيْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ

يعني: خوفًا، ىذا عمى تجوز، يعني:  [ٖٔ الحشر:] {ْنُتْم َأَشدُّ َرْىَبًة ِفي ُصُدورِِىمْ أَلَ }تخيفونيم،  :بمعنى [ٓٙ األنفال:]
ال ىو أخص من ذلك، مثل :إذا ُفسر وف؟ بعضيم يفسره ما يأتي في الرأفة، ما معنى الرء بمجرد الخوف، وا 
 .كما سنعرف ،بالرحيم

إال أن الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في دفع  ،الرحمة :من الرأفة، وىي :رءوف :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 فيي أعم من الرأفة. ،وفعل الجميل ،المكروه
 عمى ىذا التفريق. -إن شاء اهلل-ىنا ُيفرق بين الرأفة والرحمة، وسيتضح لكم ىذا  :يعني
رقة ورحمة، يعني: رحمة  :يقول: تدل عمى ،رجع إلى أصل واحدالراء واليمزة والفاء ت :ابن فارس عند الرأفة

نما رحمة رقيقة، الحظوا إذا وجدت ىذه الرحمة الرقيقة ال يحصل  :رقيقة، رحمة خاصة، ليست كل رحمة رأفة، وا 
ىي ويقول: يفسرىا قد  عضيمببالشفقة من مكروه ينزل بو، و  :معيا المكروه، سيتضح لكم ىذا أكثر، فالرأفة تُفسر

 رءوفالخطابي ال: أعمى معاني الرحمة، وفسر رحمة خاصة، ابن جرير يقول: ىي :أشد الرحمة، يعني: ىي
انظر إلى التفريق  وأرق الرحمة، ،بعضيم يقول: ىي أبمغ الرحمةو و عمى عباده، الرحيم العاطف برحمت :بمعنى

ن تأمل المعاني السابقة التي ذكرناىا رطبي بين الرأفة والرحمة مما يتفق مع ما ذكره ابن ُجزي، وم  الذي ذكره الق
فييا  ة، يعني: ليسذ  الوجوه ُممِ من جميع نعمة، يعني:  :رطبيىذا يشرحو، فالرأفة كما يقول القأدرك الفرق، لكن 

 :-حد الزنا-لكن تكون عاقبتيا لذة، مثاًل: في قولو تعالى في الحد  ،ألم، أما الرحمة فقد تكون مؤلمة في الحال
ىو رحمة،  ،أليس كذلك؟ ،رحمة رحمة، بأي اعتبار؟ ضرب العصا :، ما قال[ٕالنور:] {َوال تَْأُخْذُكْم ِبِيَما رَْأَفةٌ }

صمى اهلل -الحدود رحمة، رحمة لممحدود، ورحمة لممجتمع، فيذا المحدود يكون ذلك كفارة لو، كما أخبر النبي 

                                                           

: رقم ،((شير مسيرة بالرعب صرتنُ )): -وسمم عميو اهلل صمى- النبي قول باب والسير، الجياد كتاب البخاري، خرجوأ -ٕ
 (.ٕٔ٘: )رقم ا،وطيورً  امسجدً  األرض لي جعمت باب الصالة، ومواضع المساجد كتاب ومسمم، ،(ٜٕٚٚ)
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إقامة الحد فالرحمة أما رحمة،  :، ما قال[ٕ النور:] {َوال تَْأُخْذُكْم ِبِيَما رَْأَفةٌ }قال:  ،رحمة :، فيي(ٖ)-عميو وسمم
فال يقام عميو الحد، ال يكون معيا ما يؤلم، وليذا نيى عن  ،تكون بترك المؤلم :فالرأفة ،رحمة، لكن لو كانت رأفة

إنما  ،ال يكون معيا ما يؤلم ،بشفقة ،رحمة خاصةفالرأفة: ا، موضح الفرق بينيبيذا يعن الرحمة،  ولم ينو   ،الرأفة
 ،إسقاط الحد بد الرأفة التي توجِ فنيى أن توج   ،وىذا رحمة ،فُيضرب ،رحمةفالحد: لذة فقط، وُيجنبو ما يؤلمو، 

 :ولذلك انظر إلى كالم ابن ُجزي في التفريق ؛أو التقميل في العدد، ىذا ىو الفرق ،أو تخفيف الحد بالصفة
جعل الرأفة في  وفعل الجميل، فيي أعم من الرأفة، لكنو ىنا ،في دفع المكروه :والرحمة ،في دفع المكروه :الرأفة

الرأفة فييا  -واهلل أعمم- لمثال السابق، دفع المكروه، وكأنفي ا يعني: ال يقام عميو الحد مثالً وه فقط، دفع المكر 
رقيقة، واهلل أعمم،  رحمة :فيي ،إال أنيا أخص منيا ،قريبة من الرحمة :فيي ،ودفع المكروه ،جمب المحبوب
  رحمة مع رقة.

 رَْأَفةً } :، فرق بينيما[ٕٚ الحديد:] {ُقُموِب الَِّذيَن اتََّبُعوُه رَْأَفًة َوَرْحَمةً َوَجَعْمَنا ِفي }: -تبارك وتعالى-ففي قولو 
تغاير ، كأن فيي أخص منيا ،الشفقة، رحمة رقيقة :ىذه الرأفة بمعنى ،[ٕٚ: الحديد] {اْبَتَدُعوَىا َوَرْىَباِنيَّةً  َوَرْحَمةً 

 واهلل أعمم.مثل ىذه المعاني الدقيقة بمنزلة التغاير الُمطمق، 
 عمة من الرضا.فْ مرضاة: مَ  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

أو  ،اختاره :ل: رضيواخط، يقخالف الس   :يدل عمى ،أرجع ىذه المادة إلى أصل واحد -رحمو اهلل-بن فارس ا
 :أقبل عميو بوده، الراضية يعنيو  ،أحبو :قنع بو، رضي عنوو  ،إذا طابت نفسو بو :طابت بو نفسو، رضي بو

 :، ُفسر بيذا وىذا[ٕٔ الحاقة:] {َفُيَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ } ،مرضية :يعني ،مفعولالاسم  :أو بمعنى ،ذات الرضا
ِإْن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَياًدا ِفي َسِبيِمي }: -تبارك وتعالى-في قولو ، و عيشة راضية ،أو أنيا مرضية ،ذات رضا

إثبات وفيو ، [ٛ: البينة] {َعْنوُ  َوَرُضوا َعْنُيمْ  المَّوُ  َرِضيَ } :يعني: رضاي، وىكذا ،[ٔ الممتحنة:] {َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتي
يعني: رضا  [ٔ التحريم:] {َتْبَتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيمٌ }وقولو: ، -تبارك وتعالى-ىذه الصفة هلل 

 .الزوجات
 :أي [44 النازعات:] {ُمْرَساَىا}رواسي، ومنو:  :ومنو قيل لمجبالراسيات: ثابتات،  :-رحمو اهلل تعالى-ال ق

 ثبوتيا.
 االثبات، رس :يدل عمى وّ سُ ثبات، الر   :يدل عمى ،أرجع ىذه المادة إلى أصل واحد -رحمو اهلل-بن فارس ا

 ،ىمصدر أرس :ىرسالم  و ، اجعمو ثابت األصل راسخً  ،جعل أصمو ثابتاً  :ورسخ، أرساه ،ثبت أصمو :الشيءُ 
يعني:  ،[ٕٗ النازعات:] {السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَىا َيْسأَُلوَنَك َعنِ } ،والمستقر ،المنتيى :أو ىو بمعنى ،تثبّ  :بمعنى

الثبوت، أو منتياىا ومستقرىا، فكل  :مستقرىا؟ متى وقوعيا؟ فيذا بمعنىو ين تنتيي؟ متى يكون وقتيا أمنتياىا، 
إذا استقرت وثبتت بعد أن كانت  ،ابن فارس إلى أصل الثبوت، تقول: رست السفينةذلك يرجع في المعنى عند 

 "رواسي  "، [ٖٔ األنبياء:] {َوَجَعْمَنا ِفي اأَلْرِض َرَواِسَي َأْن َتِميَد ِبِيمْ }يقول:  -تبارك وتعالى-في ُلجة البحر، اهلل 

                                                           

: رقم ألىميا، كفارات الحدود باب الحدود، كتاب ومسمم، ،(ٗٛٚٙ: )رقم كفارة، الحدود: باب الحدود، كتاب البخاري، خرجوأ -ٖ
(ٜٔٚٓ.) 
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َأمَّْن َجَعَل اأَلْرَض َقرَارًا َوَجَعَل ِخالَلَيا }لئال تميد،  ؛؛ ألنو يكون بيا ثبات األرض"رواسي" :قيل ليا ،الجبالأي: 
اَىا َوَقاَل اْرَكُبوا ِفيَيا ِبِاْسِم المَِّو َمْجرَ }، وىي ىذه الجبال بمنزلة األوتاد، [ٔٙ النمل:] {َأْنَيارًا َوَجَعَل َلَيا َرَواِسيَ 

 وتجري باسمو، فيذا يرجع إلى معنى الثبات. ،يعني: أنيا ترسو باسم اهلل [ٔٗ ىود:] {َوُمْرَساَىا
 ا.ا: كثيرً رغدً  :-رحمو اهلل تعالى-قال 

 الرغد أرجعو ابن فارس إلى أصمين:
 :العيش يقال: رُغد  و إذا أخصبوا،  :طيب وواسع، أرغد القوم :األول: أطيب العيش، الرغد، عيش رغد ورغيد يعني

 .تسع والن وطاباإذا 
 :ىو :وطيب العيش، اآلخر العكس: الُمرغاد يقولون ،تساعاال :ىذا بمعنى يعني:األصل اآلخر عكس ىذا، 

 :يقال لو ،ال يدري كيف ُيصدره ،الشاك في رأيو :ُمرغاد، ومن ذلك الُمرغاد ،الذي تغير حالو في جسمو ضعفاً 
 .الضعف :ُمرغاد، يدل عمى

في القرنن  : الضعف، لكنو لم يأتِ يدل عمى :الثانيو ونحو ذلك،  ،وطيب العيش ،االتساع :يدل عمى :األولف
 .المعنى الثاني

َوُكال ِمْنَيا }العيش الرغيد الطيب الواسع و االتساع،  :كثيرًا، ىذا بمعنى :ابن ُجزي ىنا كما ترون يقول: رغدًا يعني
َوَضَرَب }يعني: التوسع في الطيبات والمذات في الجنة، من أنواع المطعوم، وىكذا،  [ٖ٘ البقرة:] {َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما

ال  ،ايعني واسعً  ا":رغدً "، [ٕٔٔ النحل:] {المَُّو َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيْأِتيَيا ِرْزُقَيا َرَغًدا ِمْن ُكل  َمَكانٍ 
 ضيق في العيش عندىم.

 ربوة: مكان مرتفع. :-تعالىرحمو اهلل -ال ق
ة و  بْ والعمو، في كل استعماالتو، الر   ،والنماء ،وىو: الزيادة ،ُيرجع ىذا إلى أصل واحد -رحمو اهلل-بن فارس ا

  .المكان المرتفع :وُمستعمل إلى اليوم، ربوة ،المكان المرتفع، وىذا معروف :ةو  بْ والر  
لما تبعتو إلى البقيع في ليمة تظن  -ارضي اهلل عني-قال لعائشة  -وسممصمى اهلل عميو -النبي ف ؟وبُ الر  و  ،طيب

في نخر حياتو، فمما  -عميو الصالة والسالم-ذىب يزور أىل البقيع قد كان و  ،وئأنو قد ذىب إلى بعض نسا
فمما رجع سأليا حينما  ،وبقيت في فراشيا ،-صمى اهلل عميو وسمم-رجعت ُمسرعة تريد أن ال يشعر بيا النبي 

 .الرتفاع النفس :بو يقال، يعني: النفس يتصاعد بقوة، فالر  (ٗ)وجدىا حشوًا رابية
أربُأ بك عن كذا، مثل:  ،أربأ   :لكنيا بغير وجو حق في المال، ويأتي أيضًا باليمز ،الزيادة :الربا من ذلك بمعنى

ربأ اذا، ك ربأ بنفسك عناترفع عن ىذا األمر،  :يعني ربأ بنفسكارتفع بك عنو، أ :يرجع إلى ىذا المعنى :يعني
 .فميسوا بمرتبتك، وىكذا ،بنفسك عن ىؤالء، يعني: ارفع نفسك عنيم

َوَمَثُل الَِّذيَن }: -تبارك وتعالى-والعوض من اهلل عن المتصدقين الموقنين بالخمف  -تبارك وتعالى-في قولو 
 {ِضْعَفْينِ اْبِتَغاَء َمْرَضاِة المَِّو َوَتْثِبيتًا ِمْن َأْنُفِسِيْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة َأَصاَبَيا َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَمَيا  ُينِفُقوَن َأْمَواَلُيمُ 

عن  -تبارك وتعالى-أطيب األماكن لمزرع، وكذلك أيضًا في قولو  ،مكان مرتفع :"جنة بربوة"، [ٕ٘ٙ البقرة:]

                                                           

 (.ٜٗٚ: )رقم ألىميا، والدعاء القبور دخول عند يقال ما باب الجنائز، كتاب مسمم، خرجوأ -ٗ
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 {َوَجَعْمَنا اْبَن َمْرَيَم َوُأمَُّو آَيًة َوآَوْيَناُىَما ِإَلى َرْبَوٍة َذاِت َقرَاٍر َوَمِعينٍ } :وأمو -وسممصمى اهلل عميو -عيسى 
 .مكان مرتفع :"ربوة"، [ٓ٘ المؤمنون:]

َبا } :الربا ،ويقال فييا ما قيل ىنا ،والمادة التي ذكرىا ابن ُجزي بعده ىي تابعو لو َوُيْرِبي َيْمَحُق المَُّو الر 
َدَقاتِ  َدَقاتِ  َوُيْرِبي} :وكذلك ،الزيادة في المال بغير وجو مشروع :الربا ،[ٕٙٚ البقرة:] {الصَّ  [ٕٙٚ: البقرة] {الصَّ

في ما جاء في ىذا  :، وىكذا(٘)هو ُيربييا كما ُيربي أحدكم فم   ،فتكون التمرة كالجبللصاحبيا، ُينمييا  :يعني
ترتفع حينما  [ٜٖ فصمت:] {َأنََّك َتَرى اأَلْرَض َخاِشَعًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَمْيَيا اْلَماَء اْىَتزَّْت َوَرَبتْ َوِمْن آَياِتِو }المعنى، 

 .يتحرك النبات في داخميا
 الربا.، إذن نقرأ ما قال في واوي، يقولون: الراء والباء والواو، وبعضيم يقول غير ىذا :الربا أصمو افيذ

َدَقاتِ }الزيادة، ومنو:  :ربا: ىو في المغة: -رحمو اهلل تعالى-قال   :، وربت األرض[431 البقرة:] {َوُيْرِبي الصَّ
 انتفخت.

، عال   :راب   ،يعني: يرتفع عمى الماء [ٚٔ الرعد:] {َفاْحَتَمَل السَّْيُل َزَبًدا رَاِبًيا}: -تبارك وتعالى-كما في قولو نعم، 
َأْن َتُكوَن ُأمٌَّة ِىَي َأْرَبى ِمْن }: -تبارك وتعالى-وقولو يعني: زائدة في الشدة،  [ٓٔ الحاقة:] {َأْخَذًة رَاِبَيةً َفَأَخَذُىْم }

في نكث يعني: ونحو ذلك،  ،وأعمى ،وأشد ،أقوى :وشدة، أربى ،وقوة ،يعني: أكثر عموًّا [ٕٜ النحل:] {ُأمَّةٍ 
وترك األولين الذين كان قد  جد ناس أقوى تحالف معيمكمما وُ  :يعنياتخاذ األيمان دخاًل بينيم، و األيمان، 

 عاىدىم، فيتمون كثيرًا.
 القرابة. :فرج المرأة، وُيستعمل أيضًا في :أرحام: جمع رحم، وىو :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 ،والعطف ،الرقة :يدل عمى ،ابن فارس أرجع ذلك إلى أصل واحد :لكن عمى كل حال ،فرج المرأة :نا قال: ىوى

عالقة القرابة، ثم ُسميت رحم األنثى رحمًا من ىذا، بأي  :الرحم ،كيف يربط المعاني األخرى :والرأفة، الحظوا
يكون في الرحم، يقال: الرحم ىو موضع الجنين في  ،اعتبار؟ ألن منيا ما يكون بو ما ُيرحم وُيرق لو من الولد

 ،رق لو :مًا ورحمة ومرحمةمًا وُرحْ حْ مو ر  حِ و يتصل بو، ويقال: ر  ىذا أدق من التعبير بالفرج، لكنو جوف المرأة، 
 .وعطف عميو

ونحو  ،والوحي ،أو الكتاب ،من الرسول -تبارك وتعالى-طمق الرحمة عمى ما يكون سببًا في رحمة اهلل وقد ت
 .فيو سبب الرحمة ،ذلك

 ،أو نحو ذلك ،ا يحصل لمناس نعمةلمّ و المطر رحمة،  :يقالفوُتطمق أيضًا عمى النعمة التي تنشأ عن الرحمة، 
ن كان بعض السمف قد أنكر مثل ىذا االستعمال-تبارك وتعالى-ىذه رحمة من اهلل  :يقال في  :يعني ،، وا 

أنكر مثل ىذا  -رضي اهلل عنو-ونحو ىذا، يعني: ابن عباس  ،الرحمة لممطر والخصب :يعني ،األمور الدنيوية
لكن إذا القرنن،  :ىو {َوِبَرْحَمِتوِ } ، قال:[ٛ٘ يونس:] {المَِّو َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَك َفْمَيْفَرُحواُقْل ِبَفْضِل } قالو،عمى من 

                                                           

َدَقاتِ  َوُيْرِبي}: لقولو ؛طيب كسب من الصدقة باب الزكاة، كتاب البخاري، خرجوأ -٘  ِإنَّ ( 431) َأِثيمٍ  َكفَّارٍ  ُكلَّ  ُيِحبُّ  اَل  َوالمَّوُ  الصَّ
اِلَحاتِ  َوَعِمُموا آَمُنوا الَِّذينَ  اَلةَ  َوَأَقاُموا الصَّ َكاةَ  َوآَتُوا الصَّ : البقرة] ({433) َيْحَزُنونَ  ُىمْ  َواَل  َعَمْيِيمْ  َخْوفٌ  َواَل  َرب ِيمْ  ِعْندَ  َأْجُرُىمْ  َلُيمْ  الزَّ
 (.ٗٔٓٔ: )رقم وتربيتيا، الطيب الكسب من الصدقة قبول باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(ٓٔٗٔ: )رقم، [ٕٚٚ - ٕٙٚ
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 ،الرأفة :أن الرحمة ىي أصميا في المعنى كما سبق يقال لمعنى :المعنى الواسع ،نظرنا إلى المعنى الذي سبق
الموصل إلى مسبب ل، قد تقال الرحمة ونحو ذلك، لكن قد ُتستعمل عمى السبب الموصل إلى ،والعطف ،والرقة

ولذلك فإن أىل التأويل يفسرون الرحمة  ؛، وقد يكون ذلك مقواًل فيما ينتج عن الرحمة-تبارك وتعالى-رحمة اهلل 
 .وىذا غير صحيح، فإن ىذا من لوازميا، من لوازم الرحمة ،بإرادة اإلحسان

 َعَمْيوِ  اْشَتَمَمتْ  َأمَّا} يقول: -تبارك وتعالى-ورحم المرأة كل ذلك، واهلل  ،كما سبق ،لعالقة القرابة :يقال الرحم
ُرُكْم ِفي اأَلْرَحامِ }جمع رحم،  [ٖٗٔ األنعام:] {اأْلُْنَثَيْينِ  َأْرَحامُ   {اأَلْرَحامِ  َوُأْوُلو}، أما قولو: [ٙ نل عمران:] {ُيَصو 

 ،نوع من القرابات، يعني: الذين ال يرثون بالتعصيب :في الفرائض األرحام وأولو يعني: القرابات، [٘ٚ األنفال:]
 األرحام. أولو

لُ  الَِّذي َوُىوَ }: -تبارك وتعالى-وأما قولو  فالرحمة  ،[ٕٛ الشورى:] {َرْحَمَتوُ  َوَيْنُشرُ  َقَنُطوا َما َبْعدِ  ِمنْ  اْلَغْيثَ  ُيَنز 
ينشر الغيث  :، يحتمل أن يكون[ٕٛ الشورى:] {َوَينُشُر َرْحَمَتوُ }لئال يكون ذلك من قبيل التكرار،  ؛أوسع من الغيث

فيكون من قبيل  "ينشر رحمتو"و  أنو ناتج عنيا، ويحتمل أن يكون أوسع من ذلك :باعتبار ،رحمة :الذي يقال لو
درار األرزاق ،بالِخصب :يكون أيضاً ف ،عطف العام عمى الخاص ، ويكون وزوال ما يوجبو القحط من القنوط ،وا 

ينشر رحمتو في ىذا وفي  ،فيحصل ليم شيء من االنشراح بيذا الغيث، إلى غير ذلك ،طين نيسينناالعباد ق
بمجرد نزول الغيث تفرح  :يعني ،حتى لو لم يكن الِخصب ،وتفرح ،غيره، تجد إذا نزل ىذا الغيث ترتع البيائم

وفي الناس ممن لم تتدنس  ،وعمى سموكيا، وكذلك أيضًا يظير ذلك في الطير ،ويظير ذلك عمييا ،البيائم
 يفرح الصغار والكبار بالمطر. ،فطرىم

يتعدى إلى واحد، ومن رؤية  ،من رؤية العين :-أراني :سخة األخرىوفي الن- رأى :-رحمو اهلل تعالى-قال 
 يتعدى إلى مفعولين. ،العمم :بمعنى القمب

بصار بعين أو بصيرة، نظر و  :ترجع إلى أصل واحد، يدل عمى -رحمو اهلل تعالى-ىذه المادة عند ابن فارس  ا 
ورؤية  ،البصيرة :أو رؤية القمب، رؤية القمب ىي ،رؤية العين و:بأن -رحمو اهلل-شير إليو ابن ُجزي ىذا الذي ي

 .العين تكون بالبصر
سائر وجوه االستعمال حينما ُنرجعو إلى ىذا أو ىذا، الرأي ىل يرجع إلى نظر العين؟ ال، لكنو يرجع إلى  :الحظ

 :يقال لو ،رأي، نتيجة الفكر :ىو نظر القمب، يقال لو ،نراء :ُيجمع عمىو  ،نظر القمب، ما يراه اإلنسان في األمر
 ،لما رأت العين من حال حسنة :يقال ،يئرِ  :كسر الراءو  يمزة ساكنةب :يئْ والفكر إنما يكون في القمب، والر   ،رأي

 ،لُحسن المنظر :يقال اءو  يعني: المنظر أجمل وأبيى وأحسن منظرًا، والر   [ٗٚ مريم:] {ُىْم َأْحَسُن َأثَاثًا َوِرْئًيا}
 .اءو  الر  

جحان عنده، العمم أو الظن، يعني: الر  :نظر بالعين، ورؤية القمب بمعنى :يقال: رأى رؤية يعني :فعمى كل حال
ليس بجازم لكنو غالب،  ،أن الحكم عنده ليس بقاطع :يعني ،أنو يغمب عمى ظنو :يقول: أنا أرى كذا، بمعنى
 .ما يراه النائم ا:يقال: بعمم أو ظن، والرؤي

 :بقمبو الرؤيا، إذا قيل في المنام ىل يرى بعينو؟ ال، يرىرأى بعينو أو بقمبو، الذي يرى  :كل ىذا يرجع إلى
ُيقصد بو التنبيو،  ،عرفت ىذا يرجع إلى القمب، وأبصرت إلى العينف، ؟أو أعرفت ،؟أأبصرت :المعنىف ؟أرأيت



12 
 

ذا قيل؟أرأيت ،يعني: أخبرني َر َلُكْم َما ِفي } ،، فيذا لمحث عمى النظر واالعتبار؟ألم تر   :، وا  أََلْم َتَرْوا َأنَّ المََّو َسخَّ
 .اآلية [ٙ األنعام:] {أََلْم َيَرْوا َكْم َأْىَمْكَنا ِمْن َقْبِمِيْم ِمْن َقْرنٍ }، [ٕٓ لقمان:] {اِت َوَما ِفي اأَلْرضِ السََّموَ 

اعتقد، أيضًا  :أبصر، أو بمعنى :لمرأي يمكن أن يكون مصدرًا، لرأى رأيًا، بمعنى أيضاً  بالنسبة :عمى كل حال
َوَما َنرَاَك اتََّبَعَك ِإالَّ }بأبصارىم،  [ٖٔ نل عمران:] {َيَرْوَنُيْم ِمْثَمْيِيْم رَْأَي اْلَعْينِ } ،رؤية البصر :رأي العين يعني
خالف ما ىو  الرياء، يعني: أرى الناس  من ُيرائي  راءىاالعتقاد،  :يعني: بمعنى [ٕٚ ىود:] {الَِّذيَن ُىْم َأرَاِذُلَنا

 .الرؤية، وىكذارؤيتيم، يالحظ  يتصنع ليم، ويالحظ ،عميو
يتعدى إلى  ،العمم :من رؤية القمب بمعنىو  ،يتعدى إلى واحد ،الذي ذكره ابن ُجزي قال: من رؤية العين

 ،العمم :عرف، إذا كان بمعنى :بمعنى نقول: إال إذا كان ،مفعولين، لكن ىذا مقيد، كونو يتعدى إلى مفعولين
ذا كان بمعنىو يتعدى إلى مفعولين،   األنعام:] {َفَممَّا َجنَّ َعَمْيِو المَّْيُل رََأى َكْوَكًبا}يمزم فيو ذلك، فإنو ال  ،عرف :ا 

َوَلَقْد َىمَّْت ِبِو َوَىمَّ ِبَيا َلْوال َأْن }رؤية العين،  [ٓٚ ىود:] {َفَممَّا رََأى َأْيِدَيُيْم ال َتِصُل ِإَلْيوِ }ىذه رؤية العين،  [ٙٚ
فيكون رؤية عين،  ،-عميو السالم-تمثل لو يعقوب  :بعضيم يقول ،خالف ، عمى[ٕٗ يوسف:] {رََأى ُبْرَىاَن َرب وِ 
 {َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى}عمى خالف في تفسيره،  ،ما قام في قمبو حينيا ى:عنبم ،رؤية قمب :وبعضيم يقول

ىذه رؤية عين،  [ٛٔ النجم:] {اْلُكْبَرىَلَقْد رََأى ِمْن آَياِت َرب ِو }فيذه رؤية القمب،  ،، أضافو إلى الفؤاد[ٔٔ النجم:]
ِإن ي }القمب، وىكذا، قول الشيطان:  ة، ىذه الرؤيا المنامية رؤي[ٖٗ يوسف:] {َوَقاَل اْلَمِمُك ِإن ي َأَرى َسْبَع َبَقرَاتٍ }

اهلل عمى نبينا ، وصمى أعممواهلل ، رأى المالئكة فتكون رؤية عين بيذا االعتبار، [ٛٗ األنفال:] {َأَرى َما ال َتَرْونَ 
 ، ونلو، وصحبو.محمد


