
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١(سورة مريم 
  ٩اآلية " وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا"إلى قوله تعالى١اآلية " كهيعص" من قوله تعالى

خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  
  . حبه أجمعين وعلى آله وص، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

  .وهي مكية سورة مريم
 وأحمد بن حنبل عن ،-ارضي اهللا تعالى عنه-وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة 

- في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب -رضي اهللا تعالى عنه-ابن مسعود 
  .اشي وأصحابه قرأ صدر هذه السورة على النج-رضي اهللا تعالى عنه

عليه الصالة - فكان مما ذكرا للنجاشي أن يسألهما في المسيح ، بعث المشركون إلى النجاشي رجلينحين
  . صدر هذه الصورة-رضي اهللا عنه- فقرأ عليه جعفر -والسالم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 واشْتَعَل ِمنِّي الْعظْم وهن ِإنِّي رب قَاَل * خَِفيا ِنداء ربه نَادى ِإذْ * زكَِريا عبده ربك رحمِت ِذكْر * كهيعص{

ْأسا الربشَي لَمو َأكُن اِئكعِبد با رِإنِّي * شَِقيِخفْتُ و اِليوالْم اِئي ِمنركَانَِت وَأِتي ورا اماِقرع بِلي فَه ِمن 
نْكا لَدِليِرثُِني * وِرثُ ييو آِل ِمن قُوبعي لْهعاجو با رِضي٦-١:سورة مريم[ }ر[.  

 أي هذا ذكر }ِذكْر رحمِة ربك{ :أما الكالم على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله
 وزكريا بمد ويقصر، قراءتان }اي رحمِة ربك عبده زكَِرذَكْر{ :بده زكريا، وقرأ يحيى بن يعمررحمة اهللا بع
 وكان نبياً عظيماً من أنبياء بني إسرائيل، وفي صحيح البخاري أنه كان نجاراً يأكل من عمل ،مشهورتان

  .في النجارةيده 
  .الحروف الثالثة تمد ست حركات

  هذا المعنى من أوضح،"اأي هذا ذكر رحمة اهللا بعبده زكري" : قال}ِذكْر رحمِة ربك{: -تبارك وتعالى-قوله و
 من المحققين منهم كبير ، والذي اختاره كثير-تبارك وتعالى-ما قيل في تفسير هذا الموضع من كتاب اهللا 

 له حينما سأله الولد، -عز وجل- والمقصود بذلك ما حصل من إجابة اهللا ،-رحمه اهللا-المفسرين ابن جرير 
  . }نَادى ربه ِنداء خَِفياِإذْ {: -تعالىتبارك و-ودعاء بهذا الدعاء الذي ذكر اهللا 

ِإذْ نَادى ربه { : إنما أخفاه ألنه أحب إلى اهللا، كما قال قتادة في هذه اآلية}ِإذْ نَادى ربه ِندآء خَِفياً{وقوله 
  .القلب التقي، ويسمع الصوت الخفي إن اهللا يعلم }ِندآء خَِفياً

هذا ، و"إنما أخفاه ألنه أحب إلى اهللا" :}ِإذْ نَادى ربه ِندآء خَِفياً{:  في قوله-حمه اهللا الحافظ ابن كثير رقال
ادعواْ ربكُم { : يقول-عز وجل- األقرب في سبب إخفاء هذا الدعاء، اهللا -رحمه اهللا-المعنى الذي ذكره 

بك ِفي نَفِْسك تَضرعاً وِخيفَةً ودون الْجهِر ِمن الْقَوِل واذْكُر ر{ :، ويقول]٥٥:سورة األعراف[}تَضرعا وخُفْيةً
 ، من االعتداء في الدعاء-الرفع الزائد-رفع األصوات في الدعاء ف، ]٢٠٥:سورة األعراف[ }ِبالْغُدو واآلصاِل



ه رفعاً يسمعه، وأما إذا  فإذا وجد من يؤمن على دعائه فإنه يرفع،-تبارك وتعالى- لألدب مع اهللا وهو مناف
 ما ذكر -تبارك وتعالى-من التأدب مع اهللا ف ، يسمع السر وأخفى-عز وجل-كان يدعوا ربه بمفرده فإن اهللا 

 ، لئال يالم على طلبه الولد في غير وقته؛إنه أخفاه: وهذا بخالف قول من قال ،}ِإذْ نَادى ربه ِندآء خَِفياً{ هنا
بأنه وقع منه هذا الدعاء أو النداء :  وامرأته عاقر فكيف يطلب الولد، أو قول من قال،تيابلغ من الكبر عألنه 
 اهللا،  وما حاجته إلى رفع الصوت، وكبره وضعفه هذا يعجزه عن رفع الصوت، وضعيف، ألنه كبير؛الخفي

بعد عن الرياء،  أو النداء الخفي أالدعاءو وما فوقه، ، وما دون ذلك، سامع لدبيب النمل-تبارك وتعالى-
  .أقرب في التأدب مع اهللا جل جاللهو
، أي اضطرم المشيب في }واشْتَعَل الرْأس شَيباً{  ضعفت وخارت القوى: أي}قَاَل رب ِإنّي وهن الْعظْم ِمنّي{

  .والمراد من هذا اإلخبار عن الضعف والكبر ودالئله الظاهرة والباطنة السواد،
يسميه األطباء اليوم و ، وإذا تقادم العمر باإلنسان فإن عظامه تضعف، يعني رق}الْعظْم ِمنّيِإنّي وهن { :قوله

يعني واشتعل شيب الرأس كثر وانتشر وهذا  }واشْتَعَل الرْأس شَيباً{ وتضعف قواه وتخور،بهشاشة العظام، 
   .يعبر عنه بمثل هذه العبارة، باالشتعال وهو أسلوب عربي معروف

  . ولم أعهد منك إال اإلجابة في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك: أي}ِئك رب شَِقياًاولَم َأكُن ِبدع{ :وقوله
 يعني عودتني اإلجابة، ، يحتمل أن يكون الدعاء هنا دعاء مسألة،}ولَم َأكُن ِبدعاِئك رب شَِقياً{هذا الدعاء 

لم أكن بعبادتك شقيا، وعرفنا من قبل في عدد من المناسبات أن الدعاء ويحتمل أن يكون المراد دعاء العبادة 
 ألنه ؛أي بسؤالك }ولَم َأكُن ِبدعاِئك{ ،دعاء مسألةأنه هو الذي يدل عليه السياق وألقرب  وا،يقال لهذا وهذا

 سؤله في  بما عوده من إجابة-عز وجل-وهذا نوع من التوسل بين يدي السؤال وهو أن يتوسل إلى اهللا 
 وهذا من األدب الذي يحسن أن يكون بين يدي ، يا رب عودتني اإلجابة فأجب دعائي هذا:سالف أيامه، يقول

أنا الذي أتيتك :  يقول مثالًإلى إنسان يطلب منه اإلحسان والعطاء وما أشبه ذلك  يأتيفالذي ،دعاء الدعاين
  . متوسل إليه بما سلف من إحسانهون  فيك، وأعطيتني وما شابه ذلك،أوليتني  و،وأحسنت إلي

}رِمن و اِليوِإنّي ِخفْتُ الْمووجه خوفه أنه خشي ،أراد بالموالي العصبة:  قال مجاهد وقتادة والسدي}ِئياو 
 ليسوسهم بنبوته ما يوحي ؛أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاً، فسأل اهللا ولداً يكون نبياً من بعده

من أن يشفق   ال أنه خشي من وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً،لكإليه، فأجيب في ذ
 ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم ،على ماله إلى ما هذا حده، وأن يأنف من وراثة عصباته له

  .هذا وجه
 من :أي ،"أراد بالموالي العصبة" :-رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير قال }وِإنّي ِخفْتُ الْمواِلي{ : تعالىيقول

الموالي هم :  وبعضهم يقول،، فإن ذلك يرجع إلى شيء واحد الورثة همالوارثين وهذا ال يخالف قول من قال
 وتطلق ويراد بها السيد، وتطلق ويراد بها المولى األدنى، ،كلمة المولى تطلق ويراد بها الناصرف ،األعوان

 خفت الموالي من ورائي عصباته وما ذكره الحافظ بن ،بها هنا من يرثهالمراد ووهو الرقيق أو المعتق، 
 يسوسون ،ن المقصود من خوفه أنه خاف أال يلو األمر من بعده والية حسنة صحيحةأ -رحمه اهللا-كثير 

 فيكون ذلك سبباً لتضييع الدين وذهاب كثير من الحق فسأله ربه ،-تبارك وتعالى-الناس فيها بما يرضي اهللا 



 هذا وجه ذكره الحافظ بن كثير في ترجيح هذا القول ،رثاً يرثه النبوة، ويرث من آل يعقوب العلم والنبوةوا
الوجه األول و ، بعيدوهذا يعني من وراثتهم المال، }وِإنّي ِخفْتُ الْمواِلي{ بأن المقصود ،على وهم من توهم

ا السن أن يرزقه ولداً من أجل أن يحول بين  أنه يدعوا ربه وفي هذ، أن هذا ال يظن بنبي:في استبعاده
، -تبارك وتعالى-هذا ال يظن بآحاد الناس فضالً عن نبي كريم من أنبياء اهللا  ،عصباته وبين الميراث

أن األنبياء ال و ، من كراهية نفع وخير لقراباتهم، بالدنيا وال يقع في نفوسهم مثل هذاونأيعبفاألنبياء ال 
ويمكن أن يضاف إلى ، )١()) صدقة فهوال نورث ما تركناه((: -صلى اهللا عليه وسلم-يورثون كما قال النبي 

 ، كما أشار إلى أنه كان يعمل نجاراً، بعضها-رحمه اهللا- الجواب ذكر الحافظ بن كثير فيذلك وجوه أخرى 
له على أن ومن كانت هذه مهنته ويأكل من عمل يده ال يظن به أن يملك من األموال الشيء الكثير الذي حم

  . الكفاف من هذه الصنعة أو المهنةويحصل به ،يدعوا هذا الدعاء، الغالب أن عنده ما يكفيه
 بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه، ومثل هذا ال يجمع ماالً وال سيما ،أنه لم يذكر أنه كان ذا مال) الثاني(

  .األنبياء، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا
ال نورث، ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- في الصحيحين من غير وجه أن رسول اهللا أنه قد ثبت) الثالث(

، وعلى )٢())نحن معشر األنبياء ال نورث(( : وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح،))ما تركنا فهو صدقة
ويِرثُ ِمن آِل {: ا قال على ميراث النبوة، ولهذ}فَهب ِلي ِمن لّدنْك وِلياً يِرثُِني{: هذا فتعين حمل قوله

قُوبع{:  كقوله،}يداود انملَيِرثَ سوأي في النبوة إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك،  }و
ولما كان في اإلخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، 

بياء ال نحن معاشر األن(( :ة لما أخبر بها، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديثفلوال أنها وراثة خاص
  .))نورث، ما تركنا فهو صدقة

حجر ذكر أنها ال تثبت بهذا  والحافظ بن ،اللفظ تكلم عليها أهل العلم  بهذا))نحن معاشر األنبياء(( :لفظة
 -عليه السالم- ذكرها الحافظ ابن كثير أن زكريا يمكن أن يضاف إلى هذا هذه األوجه الثالثة الذيو ،اللفظ

عليه - وآل يعقوب في ذلك األثناء في وقت زكريا ،يرثني ويرث من آل يعقوب: وقع في دعائه أنه قال
  وراثة مال،، ومن جاء من ولد زكريا فإنه ال يرث آل يعقوب كانوا قد انقرضوا منذ زمن طويل-السالم

 فال يقصد بهذا ، مدة طويلة-عليهما الصالة والسالم- وبين يعقوب -ه السالمعلي-ذهبت أموالهم فبين زكريا 
 وإنما يقصد بذلك وراثة النبوة والدين، وأما قول من قال أنه قصد بيعقوب رجل آخر غير ،وارثة المال

   . فهذا في غاية البعد-عليه الصالة والسالم-يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم 

                                                
البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السالم بنت رواه  -  ١

 .)١٧٥٨(حكم الفيء، برقم مسلم، كتاب اللقطة، باب  و،)٣٥٠٨(النبي صلى اهللا عليه وسلم، برقم 

روه الترمذي، كتاب السير عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باب ما جاء في تركة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  - ٢
إنا معشر األنبياء ال ((: ، وأحمد بلفظ...))ال نورث ما تركنا من صدقة ((: ، بلفظ قال النبي صلى اهللا عليه وسلم)١٦١٠(برقم 
 ).٦٣٠٩(لسنن الكبرى برقم إسناده صحيح على شرط الشيخين، والنسائي في ا: ، وقال محققوه)٩٩٧٢(، برقم ..)).نورث



 كان وراثته علماً، وكان زكريا من ذرية يعقوب، وقال }ثُِني ويِرثُ ِمن آِل يعقُوبيِر{: قال مجاهد في قوله
ويكون :  قال،}يِرثُِني ويِرثُ ِمن آِل يعقُوب{: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: هشيم

 مرضياً عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى :ي أ}واجعلْه رب رِضياً{ :نبياً كما كانت آباؤه أنبياء، وقوله
  .خلقك في دينه وخلقه

واآلية تحتمل معنى ، الذي اختاره ابن جرير وغيرهوهو  بن كثير هو المشهور،ا ذكره الحافظ المعنى الذي
  .  بقضائك وقدركً أي راضياً}واجعلْه رب رِضياً{ ،آخر

هذا الكالم يتضمن محذوفاً  ،]٧:سورة مريم[ }يا زكَِريا ِإنَّا نُبشِّرك ِبغُلَاٍم اسمه يحيى لَم نَجعل لَّه ِمن قَبُل سِميا{
 :عالى كما قال ت،}يا زكَِريا ِإنَّا نُبشِّرك ِبغُلَاٍم اسمه يحيى{ :وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له

}ةً طَييذُر نْكِلي ِمن لَّد به بقَاَل ر هبا ركَِريا زعد نَاِلكاءهعالد ِميعس ةً ِإنَّكب  * قَاِئم وهآلِئكَةُ والْم تْهفَنَاد
 نٍة مقًا ِبكَِلمدصى ميحِبي كشِّربي اللّه اِب َأنرلِّي ِفي الِْمحصياِلِحينالص نا منَِبيا وورصحا وديساللِّه و{  

  .]٣٩-٣٨:سورة آل عمران[
يا { والقرينة الدالة على هذا الضمائر -عز وجل-يحتمل أن يكون هذا من كالم اهللا  }يا زكَِريا{ :في قوله

 }رب َأنّى يكُون ِلي غُالَمقَاَل {: ، ثم قال} لَّه ِمن قَبُل سِميازكَِريا ِإنَّا نُبشِّرك ِبغُلَاٍم اسمه يحيى لَم نَجعل
فظاهره أن الذي خاطبه هو اهللا جل جالله ولكن آية آل عمران تدل على أن الذي خاطبه بذلك المالئكة مع أن 

 تدل على أن الخطاب  يا زكريا خاطبه بذلك، وآية آل عمران،ن هذا من كالم اهللاإ: الكثير من المفسرين قالوا
من العام المراد ، صيغة الجمعبمن المالئكة فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب، والمالئكة جاء هنا 

فَنَادتْه الْمآلِئكَةُ وهو قَاِئم { :، ويقول-صلى اهللا عليه وسلم-به الخصوص، وأن المراد بالمالئكة جبريل 
يا زكَِريا ِإنَّا نُبشِّرك ِبغُلَاٍم اسمه يحيى لَم نَجعل لَّه ِمن قَبُل {، وهنا ]٣٩:سورة آل عمران[ }يصلِّي ِفي الِْمحراِب

   .}سِميا
أي لم يسم أحد قبله بهذا االسم، : قال قتادة وابن جريج وابن زيد }لَم نَجعل لّه ِمن قَبُل سِمياً{:  وقوله

  .-حمه اهللار-واختاره ابن جرير 
 يعني هذا اسم لم يسبق إليه سماه اهللا تعالى به، ،هذا قول الجمهور من المفسرين بمعنى أنه لم نجعل له سميا

 فالسمي وهو المسامي ، لم نجعله من قبل سميا، أي ال نظير له يساميه:والمعنى الثاني الذي يحتمله هذا اللفظ
 ومعنى فاعل وأكيل ، مثل جليس بمعنى مجالس،ن فعيلسمي على وزو ،ونظير الشيء ما كان على شاكلته

 فيحتمل أن يكون هنا السمي بمعنى المسامي، يعني ال نظير له في ، وقعيد أي مقاعد ونحو ذلك،بمعنى مؤاكل
 فإنه قطعاً -عليه الصالة والسالم- ولكن هذا يشكل عليه أن بعض األنبياء أفضل منه كإبراهيم ،العلم والعمل

، ومما يؤيد ما سبق أن النداء هنا من المالئكة -عليه الصالة والسالم-، وهكذا موسى الكليم أفضل من يحيى
- وكلم محمد ، وكلم اهللا آدم،-صلى اهللا عليه وسلم- وإنما الكليم موسى ،لصار ممن كلمه اهللا جل جالله

، }م نَجعل لّه ِمن قَبُل سِمياًلَ{ :فقوله ولم يذكر من األنبياء غير هؤالء ، ليلة المعراج-صلى اهللا عليه وسلم
-مذكوران في قوله   به أحد قبله، والقوالننه لم يسبق إلى هذا االسم، لم يسماألقرب الذي عليه الجمهور أ

  أحدتعلم له سميا أي أنه لم يسم هل : قيل في تفسيره،]٦٥:سورة مريم[ }هْل تَعلَم لَه سِميا{ :-تبارك وتعالى



 هل :والمعنى الثاني وهو المشهور الذي عليه عامة المفسرين  مثل اهللا والرحمن،-تبارك وتعالى-هللا بأسماء ا
 له األوصاف الكاملة ال يساميه -تبارك وتعالى- فإن اهللا ، أو يشاكله، أو يدانيه،تعلم له سمياً أي نظرياً يماثله

جح أن الراو }م نَجعل لّه ِمن قَبُل سِمياًلَ{  فهذه اللفظة جاءت في موضوعين في هذا الموضع،في ذلك أحد
هْل { : لما قال-عز وجل- أحد بيحيى قبله، وفي الموضع الثاني في صفت اهللا المقصود به التسمية لم يسم

واهللا تعالى - ،على المعنيينويمكن أن تحمل اآلية هناك ،  المشهور أن المقصود به ال نظير له}تَعلَم لَه سِميا
   .-لمأع
قَاَل كَذَِلك قَاَل ربك هو علَي * قَاَل رب َأنّى يكُون ِلي غُالَم وكَانَِت امرَأِتي عاِقراً وقَد بلَغْتُ ِمن الِْكبِر ِعِتياً {

  .]٩-٨:سورة مريم[ }هين وقَد خَلَقْتُك ِمن قَبُل ولَم تَك شَيئاً
 حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد، ففرح فرحاً شديداً، وسأل عن -لسالمعليه ا-هذا تعجب من زكريا 

 والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد من أول عمرها مع ،كيفية ما يولد له
ا عسا عظمه ونحل، ولم يبق فيه لقاح وال جماع، والعرب تقول للعود إذ: كبرها، ومع أنه قد كبر وعتا، أي

  .عتا يعتو عتياً وعتواً، وعسا يعسو عسواً وعسياً: يبس
عليه -هذا تعجب من زكريا " : قال}قَاَل رب َأنّى يكُون ِلي غُالَم{ : في قوله تعالى-رحمه اهللا-قول ابن كثير 

يأتيه  والوجه الذي ،سأل عن كيفية ما يولد لهو ، حينما أجيب إلى ما سأل وبشر ففرح فرحاً شديداً-السالم
العلماء تعجب من قدرة قاله بعض  ما -عليه الصالة والسالم-من زكريا  فوجه التعجب الصادر ،"منه الولد

: وبعضهم يقول ، وهذا وجه قريب، عمراً طويالً كيف يأتي هذا الولد وأنا قد بلغت من السن،-عز وجل-اهللا 
 رحمه اهللا-الذي أشار إليه ابن كثير  وهو ،هذا الولد من أي وجهه إن تعجبه من جهة أنه كيف سيحصل ل

 أنه أراد - أعلمواهللا تعالى-لك أنه قصد فهم القارئ منها حقيقة مراده، وذبان عنه بصورة ي لكنه ما أ-تعالى
 وهذا الولد هل ،أن يستفسر هذا الولد سيأتيني من زوجتي هذه العاقر أو من غيرها، أنا يكون لي هذا الغالم

رد إلى سن الشباب فيحصل هذا الولد أو ي أو من غيرها؟ وهل سيكون ذلك بأن ؟قرهو من هذه الزوجة العا
 ولبس عليه فلم يستبن هل هذه البشارة هي من ،بأنه وسوس له الشيطان: قالذكر بعضهم معنى آخر فو ؟ال

 مثل -الىتبارك وتع- وهذا بعيد؛ وذلك أن نبياً كريماً من أنبياء اهللا ، أو أنها من الوحي،وسوسة الشياطين
والذين قالوا بهذا القول قالوا وألجل ذلك أراد   ال يلتبس عليه الوحي بوسوسة الشيطان،-عليه السالم-زكريا 

  .  وهذا بعيد، من اهللا أو من الشيطانأهي ويعرف ،آية ليفرق فيها
ود إذا يبس  فيه لقاح وال جماع العرب تقول للعلحمه وعظمه ولم يبق عسا مع أنه قد كبر وعتا أي" :وقوله

كل متناٍه يعني وصل إلى الغاية سواء في السن أو ف ،"وعسا يعسو عسواً وعسياًعتا يعتوا عتياً وعتواً، 
وعسى فهو   فهو عاٍت عتا: يقال،إذا تقدم به العمر جداً عتا :يقال ، له عاتن:الفساد واإلفساد أو الكفر يقال

 فالكبير يحصل له هذا النشاف فيبقى في نهاية األمر ،ضاًعاٍس وذلك يعبر عنه اليبوسة والتناهي في الكبر أي
 وما في هذا الجسم من األمور التي كانت ،ذهب نظراتهذهب نضارته ويبقى جلده على عظامه، تغالباً ت

  .جلده على عظمهنكمش في ،تحسنه من االمتالء ونحو ذلك



 إيجاد : أي}ذَِلك قَاَل ربك هو علَي هينكَ{عما استعجب منه  -عليه السالم- أي الملك مجيباً لزكريا :قَاَل
 يسير سهل على اهللا، ثم ذكر له ما هو أعجب مما : أي}هين{ الولد منك ومن زوجتك هذه ال من غيرها،

ِحين من الدهِر هْل َأتَى علَى الِْإنساِن { : كما قال تعالى،}وقَد خَلَقْتُك ِمن قَبُل ولَم تَك شَيئاً{ :فقال سأل عنه،
  .]١:سورة اإلنسان[ }لَم يكُن شَيًئا مذْكُورا

 من -عليه الصالة والسالم- الذي أورده من وجه تعجب زكريا يقرر المعنى -رحمه اهللا-ابن كثير فالحافظ 
  . " ال من غيرها هذهمن زوجتك" :يقولف ،أي وجه يأتي الولد

 ،لتعجب هل سيكون من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى شابة يتزوجهاأن وجه هذا ا: من أهل العلم من قالو
 هذه  وأقربكثيرة،المفسرون يذكرون أوجه  }كَذَِلك قَاَل ربك{ :وقوله  هذه،هرد إلى سن الشباب مع زوجتيأو 

أنك قد  األمر كذلك : أي}كَذَِلك{ :قال -رحمه اهللا-المعاني ما ذكره جماعة منهم كبير المفسرين ابن جرير 
الولد خلقه ف ،}قَاَل ربك هو علَي هين{ماً مستأنفاً ابتداء كال  ثم وأن امرأتك عاقر،،ن الكبر عتيابلغت م

  .-واهللا أعلم- من قبل ولم تك شيئا وإيجاده وهو علي هين وقد خلقت
  

  :فائدة
  :معنى الفردوس وسط الجنة وأعالها

 }قَاَل َأوسطُهم{ ، فتارة يكون ذلك في المنزلة والمرتبة، بين شيئينلشيء المتوسط الذي يكونل وسط تأتي ةكلم
سورة [ }وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا{ ، أوسطهم يعني أعقلهم وأحصفهم: وقيل، في السن:قيل ]٢٨:سورة القلم[

 ،متوسط بين الطرفينالمكان اليعني وسط المسجد،  :، ويقالواقع بين طرفيناللشيء لوتأتي  ،]١٤٣:البقرة
 يعني أعدل منازل الجنة ،ة احتمال يكون المقصود أوسط منازل الجن،فالفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة

 وبينهما مالزمة فإن الشيء ،، ويحتمل أن يكون المقصود به الوسط يعني الشيء الواقع بين طرفينوأحسنها
 وسط الكرة يعني ما كان في ، هذا أن وسط كما تقول وال يفهم من،الواقع بين الطرفين هو أعدل األماكن

 الشيء الذي  وأيضاً، وإنما المقصود الشيء الواقع بين الطرفين، ليس هذا المقصود، أو في داخلها،النواة
  . ذلكونحو يكون أعدل األماكن 

بأن ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي  ، ذكر أن األفالك كروية-رحمه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية و
 .-واهللا تعالى أعلم-، فدل ذلك على أنها أعالها )٣()) الرحمنسقفها عرش

                                                
 ).٢٦٣٧( هذه سبيلي وهذا سبيلي، برقم : يقال،ب درجات المجاهدين في سبيل اهللارواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، با - ٣


