
 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(سورة مريم 
  ٢٣اآلية " وكنت نسيا منسيا" إلى قوله تعالى١٦اآلية " واذكر في الكتاب"من قوله تعالى

  
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  .معين وعلى آله وصحبه أج، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
 شَرِقيا مكَانًا َأهِلها ِمن انْتَبذَتْ ِإِذ مريم الِْكتَاِب ِفي واذْكُر{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 

 ِإن ِمنْك ِبالرحمِن َأعوذُ نِّيِإ قَالَتْ  *سِويا بشَرا لَها فَتَمثََّل روحنَا ِإلَيها فََأرسلْنَا ِحجابا دوِنِهم ِمن فَاتَّخَذَتْ* 
 ولَم بشَر يمسسِني ولَم غُلَام ِلي يكُون َأنَّى قَالَتْ * زِكيا غُلَاما لَِك ِلَأهب ربِك رسوُل َأنَا ِإنَّما قَاَل*  تَِقيا كُنْتَ
ا َأكِغيِك قَاَل كَذَِلِك قَاَل*  ببر وه لَيع هني لَهعِلنَجةً وةً ِللنَّاِس آيمحرِمنَّا و كَانا ورا َأمقِْضيسورة [}م

  .]٢١-١٦:مريم
 طاهراً زكياً ولداً زوجته وعقم كبره حال في منه أوجد وأنه ،-عليه السالم- زكريا قصة تعالى ذكر لما

 القصتين بين فإن ،أب غير من منها مالسال ماعليه عيسى ولدها إيجاده في مريم قصة بذكر عطف ،مباركاً
 ما لتقارب القصتين بين يقرن األنبياء سورة وفي ،وههنا عمران آل في ذكرهما ولهذا ،ومشابهة مناسبة
 ِفي واذْكُر{ :فقال ،قادر يشاء ما على وأنه ،سلطانه وعظمة قدرته على عباده ليدل ،المعنى في بينهما
  .-عليه السالم- داود ساللة من عمران تبن مريم وهي }مريم الِْكتَاِب
 ،عمران آل سورة في لها أمها والدة قصة تعالى اهللا ذكر وقد ،إسرائيل بني في طيب طاهر بيت من وكانت
 حسٍن ِبقَبوٍل ربها فَتَقَبلَها{ بذلك يتقربون ا، وكانوالمقدس بيت مسجد تخدم أي ،محررة نذرتها وأنها

   .]٣٧:سورة آل عمران[ }حسناً اتاًنَب وَأنْبتَها
 والتبتل العظيمة بالعبادة المشهورات الناسكات العابدات إحدى فكانت ،عظيمة نشأة إسرائيل بني في ونشأت
 الذي وعظيمهم ،ذاك إذ إسرائيل بني نبي زكريا، ، وقيل خالتهاأختها زوج كفالة في وكانت ،وبوالدُؤ

 الِْمحراب زكَِريا علَيها دخََل كُلَّما{ بهره ما الهائلة الكرامات من كرياز لها ورأى ،دينهم في إليه يرجعون
دجا وهقاً ِعنْدا قَاَل ِرزي ميرذَا لَِك َأنَّى مقَالَتْ ه وه اللَِّه ِعنِْد ِمن ِإن قُ اللَّهزري نم شَاءِر ياٍب ِبغَيِحس{.  
 آل سورة في بيانه تقدم كما ،الشتاء في الصيف وثمر ،الصيف في الشتاء ثمر عندها يجد كان أنه فذكر

عليه - عيسى ورسوله عبده منها يوجد أن ،البالغة والحجة الحكمة وله تعالى اهللا أراد فلما ،عمران
 وتنحت عتزلتهما :أي }شَرِقياً مكَاناً َأهِلها ِمن انتَبذَتْ{ العظام الخمسة العزم أولي الرسل أحد -السالم
  .المقدس المسجد شرق إلى وذهبت ،عنهم
 المشرق النصارى اتخذت شيء ألي اهللا خلق ألعلم إني :قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن
  . قبلة عيسى ميالد واتخذوا }شَرِقياً مكَاناً َأهِلها ِمن انْتَبذَتْ{ :تعالى اهللا لقول قبلة
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  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 ، القرآنبالكتاب المقصود }شَرِقيا مكَانًا َأهِلها ِمن انْتَبذَتْ ِإِذ مريم الِْكتَاِب ِفي واذْكُر{: -تبارك وتعالى-فقوله 

  خبرها في-عز وجل- وقد ذكر اهللا ، هذه السورة فهي من القرآن:أي }الِْكتَاِب ِفي واذْكُر{: وبعضهم يقول
 من قال بأن المراد هذه السورة فإنو كما في آل عمران، والكتاب إذا أطلق فالمراد به القران، هذه السورة

 أورد ذكر خبر مريم في -تبارك وتعالى- وإنما ذكر خاصاً من المعنى حيث أن اهللا ،المراد ال يخرج عن هذا
  . هذا السياق الذي بعده

بأن زوجة : ، بعضهم يقول" زوج أختها وقيل خالتهاةوكانت في كفال" :-رحمه اهللا-لحافظ ابن كثير يقول ا
 ،هي أخت ألمها، ألن زوجت زكريا هي خالتها والصحيح أنها أختها:  وبعضهم يقول،زكريا هي أخت مريم

 بأنهما  ذكروعيسى المعراج لما ذكر ويحيى في حديث -صلى اهللا عليه وسلم-والدليل على ذلك أن النبي 
 عن بعض السلف مما هو متلقى روما ذك ،هذا أن يحمل على الخؤولة القريبةواألصل في مثل  أبناء الخالة،

  .-واهللا تعالى أعلم-عن بني إسرائيل من أن ذلك أنها أخت ألمها ال دليل عليها 
 أولي الرسل أحد -لسالمعليه ا- عيسى ورسوله عبده منها يوجد أن": -قول الحافظ ابن كثير رحمه اهللا

وهذا ال يخص أولو العزم بالخمسة، وإنما يستدل من قال هذا بالجمع بين اآليتين قوله ، "العظام الخمسة العزم
شَرع لَكُم { :-تبارك وتعالى- مع قوله ،]٣٥:سورة األحقاف[ }لُوا الْعزِم ِمن الرسِلفَاصِبر كَما صبر ُأو{ :تعالى
الد نموا الدَأِقيم ى َأنِعيسى ووسمو اِهيمرنَا ِبِه ِإبيصا ومو كنَا ِإلَييحالَِّذي َأوا وى ِبِه نُوحصا ولَا يِن مو ين

، فقوله -واهللا أعلم- غير ظاهر من جهة هذا المعنىوجه الجمع بينهما و، ]١٣:سورة الشورى[ }تَتَفَرقُوا ِفيِه
هذا أمر له بالصبر، كما صبر أولوا  ]٣٥:سورة األحقاف[ }اصِبر كَما صبر ُأولُوا الْعزِم ِمن الرسِلفَ{: تعالى

هذا فيما يتعلق بالتشريع فذكر هؤالء } ...شَرع لَكُم من الديِن{ :وفي اآلية األخرىء، العزم ولم يذكر هؤال
يحتاج إلى دليل وال تخصيص هؤالء الخمسة ولكن  ،-السالمعليهم الصالة و- من كبار الرسل وهم ،الخمسة

عز - هم أصحاب العزائم العظيمة، والعلم عند اهللا -عليهم الصالة والسالم-أعلمه، وأولوا العزم من الرسل 
  . -وجل

 عنهم وذهبت إلى أي اعتزلتهم وتنحت" :، قال}ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها مكَانًا شَرِقيا{: -تبارك وتعالى-وقوله 
 ، انتبذت منهم مكان شرقيا أي تباعدت،أصل االنتباذ يقال للطرح والمباعدةو، "شرقي المسجد المقدس

هذا قال به كثير من المفسرين، وبعضهم يقول غير و ،" المقدسالمسجدشرقي ": المكان الشرقي هنا يقولو
  . تلقي عن بني إسرائيلما ذلك مما وإن،أقاويل متعددة ال دليل على شيء منها هذا في

 ألنه جاءها ؛بأنها تنحت: بعضهم يقولوورة آل عمران، سوسبب هذا االنتباذ غير مذكور هنا، وال في 
  .-عز وجل- وبعضهم يقول غير هذا فالعلم عند اهللا ،المحيض

 بأي شيء اتخذت النصارى المشرق -مارضي اهللا عنه-إني ألعلم خلق اهللا عن ابن عباس ": وقوله هنا
 ِحجابا دوِنِهم ِمن فَاتَّخَذَتْ{ : تعالىقولهو، "ألنها تنحت وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس": يقولو ،"قبلة

  .-عليه الصالة والسالم-وقبل أن تحمل بعيسى   هذا قبل أن يأتيها الملك،}روحنَا ِإلَيها فََأرسلْنَا



 

 

ثم بعد ذلك حصل لها ، }تَِقيا كُنْتَ ِإن ِمنْك ِبالرحمِن َأعوذُ ِإنِّي قَالَتْ  *ياسِو بشَرا لَها فَتَمثََّل{ :يقول اهللا تعالى
نفس المكان في هل المخاض جاءها ثم ، ]٢٣:سورة مريم[}فََأجاءها الْمخَاض ِإلَى ِجذِْع النَّخْلَِة{هذا الحمل 

،  ذهبت شرقي المسجد،-اهللا تعالى أعلم- آخر،ان ، أو أنها بعد ما حملت ذهبت إلى مك الذي اتخذتهالشرقي
 ثالثة :وبعضهم يقول نها بقيت تسعة أشهر المدة المعهودة،إ :ونعامة المفسرين يقولومدة الحمل الذي حملته 

 : يقولوبعضهم ، وكل هذا ال دليل عليه،ثالث ساعات، وبعضهم يقول غير هذا: أيام، وبعضهم يقول
ما نفخ فيها الملك حصل لها ل ه فدل على أن،ن الفاء للتعقيب المباشرإ }ى ِجذِْع النَّخْلَِةفََأجاءها الْمخَاض ِإلَ{

َأنزَل ِمن السماء ماء { :مثل قوله ،أن تعقيب كل شيء بحسبه، ولطُ مدة ذلك لم تَالحمل ثم الوالدة، وأن
   .عد عن المسجدبفيه  المكان الشرقيو، ]١٧:سورة الرعد[ }فَسالَتْ َأوِديةٌ ِبقَدِرها

 ؛إنهم اتخذوا المشرق قبلة: ، وبعضهم يقول اتخذوه قبلة السبب يعني لهذا"واتخذوا ميالد عيسى قبلة" :يقول
 ولد هناك، وكثير من تلك المنقوالت -عليه الصالة والسالم- ال من أجل أن المسيح ،ألنه مطلع األنوار
ولهذا فإن النصارى إلى اليوم يعظمون تلك   بيت لحم، ولد في-صلى اهللا عليه وسلم-يقولون أن عيسى 

- ألنه مطلع األنوار :قولالناحية، لكن بسبب اتخاذ قبلة النصارى إلى المشرق بعضهم يذكر هذا، وبعضهم ي
  .-فاهللا تعالى أعلم

 من  معهمينقلونهو  يستقبلون التابوت، كانوا واليهود، قبلتهموا وبين اليهود ترك النصارى العداوة بينةلشدو
 ترك آل موسى وآل هارون تحمله المالئكة فصاروا يستقبلونه في كل  الذي فيه بقية ممامكان آلخر، التابوت

 فإذا جاءوا وضعوه على الصخرة، ،مكان يذهبون إليه، يحملونه في حروبهم فإذا وضعوه استقبلوه وصلوا إليه
وا تلك الناحية، صاروا يستقبلون الصخرة، ثم بعد ذلك صاروا يصلون إليه، فلما ذهب ذلك عنهم استقبل

  .ضهم لهم جعلوا هذه الصخرة محالً للمزابلغ بةفالنصارى لشد
 وفتح بيت المقدس بدأ بنفسه وأمر أن تزال هذه األشياء التي كان يلقيها -رضي اهللا عنه-فلما جاء عمر 

 ، مما كان يصنعه النصارى باليهود أمر بإزالتهأذى وإنما هو ،النصارى من األقذار، ال تعظيم لهذه الصخرة
 وصاروا يعملون ،النصارى الشك أنهم متعبدون بالتوراة فنبذوا التوراة وتركوهاو، -واهللا تعالى أعلم-

  .ظام لفقوه وسموه األمانة العظمى أو بقانون ون،بشريعة لفقوها
عليه -ل اهللا تعالى إليها جبريل  استترت منهم وتوارت، فأرس: أي}فَاتّخَذَتْ ِمن دوِنِهم ِحجاباً{ :وقوله
  .  على صورة إنسان تام كامل:أي }فَتَمثَّل لَها بشَراً سِوياً{ -السالم

 يعني } روحنَاا ِإلَيهافََأرسلْنَ{ :قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي في قوله
  .-عليه السالم-جبرائيل 

بيت اهللا ونحو :  إضافة تشريف، أضافه إلى نفسه روحنا من باب التشريف كما تقولاإلضافة }روحنَا{: قوله
 الوحي روح، ىقيل له الروح لقيام الحياة الحقيقة بسبب ما وكل به من الوحي، فاهللا سم: هذا، وبعضهم يقول

  .-واهللا تعالى أعلم-
 لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد :يأ }قَالَتْ ِإنّي َأعوذُ ِبالرحمِن ِمنك ِإن كُنتَ تَِقياً{

مِن ِمنك ِإن كُنتَ ِإنّي َأعوذُ ِبالرح{ :فقالت وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها،



 

 

ل،  إن كنت تخاف اهللا تذكيراً له باهللا وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون باألسهل فاألسه:أي }تَِقياً
  .-عز وجل-فخوفته أوالً باهللا 

 }ِإن كُنتَ تَِقياً{: ، وبعضهم يقول-تبارك وتعالى-هذا الظاهر المتبادر إن كنت تقياً يعني إن كنت تتقي اهللا 
إذا استعذت باهللا منك واألول أولى، أما ما قيل من األقوال البعيدة المتكلفة  لذلك يعني تتقي ذلك باالستعاذة،

 بأن قولها تقياً إن كنت تقيا هذا رجل :اللتفات إليه، وهي في غاية التناقض كقول من يقولفهذا ال ينبغي ا
 رجالً تإنها أراد:  وبعضهم يقول عكس هذا يقول،كان من الصالحينو ،تقياً وكان ،سمه تقيايسمى بذلك، 

 ،مسمى بهذا االسم كنت فالن ال يعني إناإن كنت تقي:  فقالت،فاجراً يسمى بهذا االسم خافت أن يكون هو
  .اهللا المستعانووهذه تكلفات ال حاجة إليها، 

قد علمت أن التقي ذو نهية حين : قال أبو وائل وذكر قصة مريم، فقال: روى ابن جرير عن عاصم قال
 لها الملك مجيباً لها  فقال:أي } َأنَاْ رسوُل ربِكاقَاَل ِإنّم*  ِإنّي َأعوذُ ِبالرحمِن ِمنك ِإن كُنتَ تَِقياً{: قالت

 أي بعثني اهللا إليك، ، لست مما تظنين ولكني رسول ربك:ومزيالً لما حصل عندها من الخوف على نفسها
ِإنّما َأنَاْ رسوُل { : فرقاً وعاد إلى هيئته وقال-عليه السالم- إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل :ويقال
  .} لَِك غُالَماً زِكياًليهب ربِك

 وإنما عاد إلى ، ليس المقصود عاد إلى هيئته المالئكيةعاد إلى هيئته: المراد بقولهو ،هذا الكالم ال دليل عليه
  .  هو المراداهيئته يعني انتفض ثم بعد ذلك سكن ثم خاطبها مرة أخرى هذ

 عمر وأيضاً هي عن نافع عن طريق ، وهذه القراءة متواترة قرأ بها أبو} ليهب لَِكِإنّما َأنَاْ رسوُل ربِك{ :قال
، وهي واضحة في المعنى أن الذي يهب الغالم الزكي هو اهللا جل جالله، وأما }ليهب لَِك غُالَماً زِكياً{ورش، 

  ال يهب من عند-عليه الصالة والسالم-القراءة األخرى ألهب لك غالماً زكيا، ألهب لك ال شك أن جبريل 
 ألنه هو ؛ لكن لما كان الذي أرسله هو اهللا جل جالله عبر بذلك،-تبارك وتعالى-  وإنما ذلك إلى اهللا،نفسه

 فأضاف ذلك إلى نفسه بهذا االعتبار أن اهللا أرسله فنفخ فيها فكان الحمل والولد، ،النفخب  وهو اآلمرالسبب
 بالكلمة قال اهللا  وذلك أنه كان؛ بأنه كلمة-عليه الصالة والسالم- فما أطلق على عيسى ،وهو من باب السبب

  . من باب إطالق السبب على المسبب فصار ذلك، كن فكان:له
}ِلي غُالَم كُوني أي على أي صفة يوجد ؟ غالمكيف يكون لي:  فتعجبت مريم من هذا وقالت: أي}قَالَتْ َأنّى 

  .هذا الغالم مني، ولست بذات زوج، وال يتصور مني الفجور
 ال استبعاد ذلك على اهللا، أو يقال كما قال -سبحانه وتعالى-عجب من قدرة اهللا على سبيل التهذا القول قالته 

 سؤال عن الطريق التي يكون بها الولد، هل سيكون لها زوج ه بأن، بين هذا وهذاةالحافظ بن كثير وال منافا
 كيف يكون ، سيخلق هذا الولد بطريقة أو بأخرى؛ ألن ذلك غير متصور بالنسبة إليها-عز وجل-أو أن اهللا 

  .ة غير متزوجة، ولم يقربها أحد من البشرأمراولد من 
   .والبغي هي الزانية }ولَم يمسسِني بشَر ولَم َأك بِغياً{ :ولهذا قالت

 ية،البغي هي الزانو ، أك بغيامولبوطء ، لم يمسسني بشر يعني }ولَم يمسسِني بشَر ولَم َأك بِغياً{: قوله عنهاو
 واألصل أن ذلك يقال للمرأة التي تزني بأجرة، ،وإنما يكون ذلك بالمواقعة، بطريق الفجور واإلعالم به



 

 

 وقد يكن بطريق ،قد يكون بطريق الحاللوالمس يعني الجماع  }ولَم يمسسِني بشَر{ :أن قولها فالشاهد
أن  }ولَم يمسسِني بشَر{ :ن قولهاأل: بعضهم يقول }اًولَم َأك بِغي{: وقالت بعدهالحرام، فيشمل ما ذكر بعده، 

ولَم {:  مع أن قولها،قصدت به طريق الحرام }ولَم َأك بِغياً{ :ثم قالت ذلك قصدت به بطريق الحالل،
شَرِني بسسمال أرادت:  أنه يشمل هذا من حيث المعنى، لكن لما ذكر بعده ولم أك بغيا خصه بعضهم قال}ي 

هذا ال يخص بالحالل  }ولَم يمسسِني بشَر{ :بطريق الحالل وال بطريق الحرام، ولكن يمكن أن يقال أن قوله
 لهذا المعنى ألنها اً، قالت ذلك تأكيداً وتقرير}ولَم َأك بِغياً{ ،بمعنى أنه لم يحصل السبب الذي يوجد معه الولد

    . - تعالى أعلمفاهللا-زيادة في التعجب  ذلك تفقال ،غير ذات زوج
  .)١("نهي عن مهر البغي" :ولهذا جاء في الحديث

  . ال أنه يكون زواج مؤقتاً، مهر: فما تعطى من هذه األجرة قيل له،البغي هي المرأة التي تزني بأجرةو
} قَاَل كَذَِلكنيه لَيع وه كبإن اهللا قد قال إنه سيوجد منك : عما سألت فقال لها الملك مجيباً لها :أي }قَاَل ر

وِلنَجعلَه آيةً { : ولهذا قالغالماً وإن لم يكن لك بعل، وال توجد منك فاحشة، فإنه على ما يشاء قادر،
عليه -  داللة وعالمة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم:أي، }لّلْنّاِس
وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إال عيسى،   وخلق حواء من ذكر بال أنثى،،كر وال أنثىمن غير ذ -السالم

ال إله غيره فإنه أوجده من أنثى بال ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه ف
  .وال رب سواه

من األنبياء، يدعو إلى عبادة اهللا تعالى  ونجعل هذا الغالم رحمة من اهللا نبياً :أي }ورحمةً منّا{ :وقوله
 ِإذْ قَالَِت الْمالِئكَةُ يا مريم ِإن اللَّه يبشِّرِك ِبكَِلمٍة ِمنْه اسمه{ : كما قال تعالى في اآلية األخرىوتوحيده،

 ويكَلِّم النَّاس ِفي الْمهِد وكَهالً وِمن  *رِبينالْمِسيح ِعيسى ابن مريم وِجيهاً ِفي الدنْيا والْآِخرِة وِمن الْمقَ
اِلِحينيدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته:أي ]٤٦-٤٥:سورة آل عمران[}الص .  

 أضف إلى ذلك  بعثه اهللا إليهم هادياً وداعياً،، حيث أنه رحمة للخلق-رحمه اهللا-بن كثير اظاهر كالم الحافظ 
، لذلك عرف عن ان من زيادة االتصاف بالرحمة والشفقة والحن-عليه الصالة والسالم-ح ما عرف به المسي

 ولذلك تجد عندهم إلى اليوم من الجمعيات التي ،النصارى مقارنة بغيرهم من أهل األديان أنهم يتميزون بهذا
لون هذا أبشع استغالل ويستغ يسمونها الجمعيات اإلنسانية، واألعمال التكافلية في مجتمعاتهم وما شابه ذلك،

 : مع أنه يعني المسيح كما جاء في كتابهم يقولون أنه قال، في بقاع األرضالضرائب في تنصير الناسبأخذ 
 تمهيداً ؛ ولكن هؤالء يستغلون هذه األمور أبشع استغالل،إنما بعثت لهداية خراف بني إسرائيل الضالة

 بغيرهم من األمم تجد أن عنايتهم بهذه الجوانب ظاهرة لالستعمار ويعيثون في األرض فساداً، لكن مقارنة
، فلو قارنت هؤالء باألمم الوثنية ]٨:سورة المائدة[}جِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍموالَ ي{ : فقال أمر بالعدل-عز وجل-واهللا 
خصيص ال وجه  وهذا التمه، منا أي ألةًورحم:  وبعض أهل العلم يقولالفرق، أو قارنتهم باليهود رأيت مثالً

                                                
 من حديث أبي مسعود األنصاري رضي اهللا عنه، ومسلم )٢١٢٢(رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم  -  ١

ب ، كتاب المساقات، باب تحريم ثمن الكلافع بن خديج رضي اهللا عنه حديث ر، من....))شر الكسب مهر البغي((: بلفظ
 . )١٥٦٧(وحلوان الكاهن، برقم 



 

 

 وهبها -عز وجل-فإن هذه الرحمة تكون ألمه بأن اهللا رحمة للناس :  ولكن حينما يقال-واهللا تعالى أعلم-له 
  .هذا الولد بهذه المنزلة وبهذه الصفة، فال شك أن أول ما تصل هذه الرحمة أقرب الناس إليه

رها أن هذا أمر مقدر في علم لمريم، يخب - السالمعليه- من تمام كالم جبريل }وكَان َأمراً مقِْضياً{ :وقوله
 أي إن اهللا قد عزم على هذا فليس }وكَان َأمراً مقِْضياً{ :قال محمد بن إسحاق، تعالى وقدرته ومشيئته اهللا

  .منه بد
ما ينحو ، في باب اإلخبار يتوسعون في العبارة،، والعزم هو القصد المصمم"ن اهللا قد عزم على هذاإ" :عبارة
 والواقع ، أن ابن كثير هو الذي قال هذا الكالم ورجحه هذاهذا من كالم جبريل تمام كالم جبريل معنى: يقول

 وأن يكون من كالم ،-عليه السالم- يقول يحتمل أن يكون من كالم جبريل -رحمه اهللا-أن كالم ابن كثير 
عز - وإذا كان من كالم اهللا ،حتمل األمريني، }اًوكَان َأمراً مقِْضي{ :-عز وجل-ل اهللا وقف ،-عز وجل-اهللا 
  . من الموصول لفظاً المفصول معناً يكون -وجل

ءها الْمخَاض ِإلَى ِجذِْع النّخْلَِة قَالَتْ يلَيتَِني ِمتّ قَبَل هذَا وكُنتُ نَسياً افََأج *فَحملَتْه فَانْتَبذَتْ ِبِه مكَاناً قَِصياً {
  .]٢٣-٢٢:سورة مريم[ }منِسياً

يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن اهللا تعالى ما قال، أنها استسلمت لقضاء اهللا تعالى، 
  عند ذلك نفخ في جيب درعها،-عليه السالم-فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائيل 

  .إذن اهللا تعالىفنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد ب
، وفي موضع أخر ]٩١:سورة األنبياء[ }اوالَِّتي َأحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا ِفيه{ :قالفأيضاً  أخبر -عز وجل-اهللا 
رك تبا-، وال منافاة فإن اهللا ]١٢:سورة التحريم[}ومريم ابنَتَ ِعمران الَِّتي َأحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا ِفيِه{: قال

 هنا -تبارك وتعالى-ذكر اهللا و، تلك النفخة أن وصلت إلى رحمها مآُلوكان نفخ ف بالنفخ أمر جبريل -وتعالى
 أنه غير المكان األول الشرقي الذي ذهبت -واهللا تعالى أعلم-، وقد يفهم من هذا  مكاناً قصياأنها انتبذت به

  .-اهللا تعالى أعلمو-اللفظ،  الزم من هذا لكن ذلك ليس ب،إليه، وقد يكون هو أيضاً في ناحية الشرق
فلما حملت به ومألت قلتها ورجعت، استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل : قال محمد بن إسحاق

على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون، حتى فطر لسانها فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل 
إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها في الكنيسة غيره، : لوازكريا، وشاع الحديث في بني إسرائيل فقا

  . وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجاباً، فال يراها أحد وال تراه
ال من ال مستند لها وهذه الروية عن أبي إسحاق ، أن الحمل كانت مدته يسيره ثالث ساعاتب: الذين قالوا

، الظاهر أنها لما حملت }حملَتْه فَانتَبذَتْ ِبِه مكَانًا قَِصيافَ{:  يقول-عز وجل-سنة، واهللا الكتاب وال من ال
فََأتَتْ ِبِه قَومها { ولهذا هم عرفوا وتكلموا ،انتبذت ذهبت إلى مكان قصي واحتجبت عن الناس حتى ولدت

نهم عرفوا أالرواية التي نقلها عن ابن إسحاق ، وهذه ]٢٧:سورة مريم[ }تَحِملُه قَالُوا يا مريم لَقَد ِجْئِت شَيًئا فَِريا
  .ذلك من خالل الحمل وما ظهر عليها من عالمات

ني رأيت أن الحمل الذي في بطني إ:  زكريا أتت إليها وقالت لهاةوجاء في بعض تلك الروايات أن زوج
  . -ى أعلمواهللا تعال-يسجد للذي في بطنك، فأخبرتها مريم أنها حامل أيضاً، وهذا ال دليل عليه 



 

 

والفاء تدل على التعقيب المباشر في األصل وتشعر  }فَحملَتْه فَانتَبذَتْ ِبِه{:  يقول-تبارك وتعالى- فاهللا
  .-واهللا أعلم- وقصدت ذلك المكان البعيد القصي ،بالتعليل وأنها بسبب الحمل انتبذت تباعدت

 فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان الذي :أي }خَاض ِإلَى ِجذِْع النَّخْلَِةفََأجاءها الْم{ :وقوله
  .كان شرقي محرابها الذي تصلي :فقال السدي وقد اختلفوا فيه، تنحت إليه،

 لكن لما نقل تغير المعنى فصار بدالً من ،إنه منقول من جاء فصار فأجاء: يقول }خَاضفََأجاءها الْم{: وقوله
 أي ألجأه ، كذا، أجاءهألجأبمعنى  ، صار بعد النقل فأجاء بمعنى أقبل أو نحو ذلكأن يكون جاء الشيء مثالً

  هذا يعني ألجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ذكر}فََأجاءها الْمخَاض ِإلَى ِجذِْع النَّخْلَِة{واضطره إلى كذا، 
 :يقولفيفسره بقريب من هذا  -رحمه اهللا-، وكبير المفسرين ابن جرير -واهللا تعالى أعلم-بعض المفسرين 

 مثالً جاءت الحاجة : ما كان من هذا القبيل، تقول: جاء بها فحذفت الباء فعوض عنها بالهمزة، ويقولأصله
رحمه -أجاءت زيد الحاجة يعني ألجأت زيد الحاجة، هكذا ذكر ابن جرير : تقولو ،بزيد، فإذا حذفت الباء

  .-اهللا
 فحركت الجنين في البطن عند خروجه ، تكرير اللبن يقال له المخضذاوله والمخاض أصله الحركة الشديدة،

ما يعرف و آالم الوالدة ،المراد بالمخاض هي أعراض الوالدةو ،-واهللا أعلم- لمخاض لهذا السببا :هاقيل ل
بعضهم يقول نخلة يابسة ليس و ، والجذع يقال ألصل الشجر اليابس،إلى جذع النخلةالمخاض ألجأها فبالطلق، 

لما كان جذعاً  إن جذع النخلة: وبعضهم يقول  بهذا،-فاهللا تعلى أعلم-فيها ثمر، وبعضهم يقول أشياء أخرى 
 كل هذا ال دليل ،خشاً فيه الكرب والحامل تحتاج شيء تتمسك به أو شيء من شدة ما تجد من آالم الوالدة

  .-فاهللا أعلم-عليه 
}ِجذِْع النّخْافََأج ِإلَى خَاضا الْمهفالفاء وإن كانت للتعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه، كقوله تعالى} لَِةء: 
 ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا  * ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً ِفي قَراٍر مِكيٍن *نْسان ِمن ساللٍَة ِمن ِطيٍنولَقَد خَلَقْنَا الِْإ{

وقد ثبت في ، فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. ]١٤-١٢:سورة المؤمنون[}نَا الْمضغَةَ ِعظَاماًالْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْ
َألَم تَر َأن اللَّه َأنْزَل ِمن السماِء ماء فَتُصِبح { :الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوماً، وقال تعالى

اهر، واهللا على كل شيء قدير أنها حملت به كما تحمل  فالمشهور الظ]٦٣:سورة الحج [}الَْأرض مخْضرةً
 ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها، وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتها ،النساء بأوالدهن

يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار، فلما رأى ثقل بطنها وكبره، أنكر ذلك من أمرها، ثم 
 ونزاهتها ودينها وعبادتها، ثم تأمل ما هي فيه، فجعل أمرها يجوس في فكره ال صرفه ما يعلم من براءتها

إني سائلك عن أمر فال يا مريم : يستطيع صرفه عن نفسه، فحمل نفسه على أن عرض لها في القول فقال
  .تعجلي علي

  . من الروايات اإلسرائيليةههذ
 : وقال وهب بن منبه،ن بيت المقدسي فيه مكان شرقي محرابها الذي تصل: قال السديوقد اختلفوا فيه ف

  .ين الشام وبالد مصر ضربها الطلقذهبت هاربة، فلما كانت ب



 

 

 وال يكون ذلك شرقي المسجد وإنما إلى ناحية ،هذا قول وهب ابن منبه وهو أشهر من يروي اإلسرائيليات
اناً جاءها المخاض انتبذت مك ال اتخذت مكاناً شرقيا ثم بعد ذلك لما لو كان هذا القول صحيح،، والجنوب

  .، وهذا المكان القصي اهللا أعلم بهقصياً
 :رية هناك يقال لها بيت لحم، قلتكان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس في ق :وفي رواية عن وهب

-، والبيهقي عن شداد بن أوس -رضي اهللا تعالى عنه-وفي أحاديث اإلسراء من رواية النسائي عن أنس 
وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن   أن ذلك ببيت لحم، فاهللا أعلم،- تعالى عنهرضي اهللا

  .شك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس، وقد ورد به الحديث إن صحيبعض، وال 
فيه دليل على جواز تمني الموت ، }ياًقَالَتْ يا لَيتَِني ِمتُّ قَبَل هذَا وكُنْتُ نَسياً منِْس{ :وقوله تعالى إخباراً عنها

عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي ال يحمل الناس أمرها فيه على السداد، وال 
 :يصدقونها في خبرها، وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت

}َل يتَِني ِمتُّ قَبذَاا لَياً{  قبل هذا الحال،:أي }هنِْسيياً مكُنْتُ نَسلم أخلق ولم أك شيئاً، قاله ابن عباس :أي }و 
  .-مارضي اهللا تعالى عنه-

  . يعرف وال يذكر وال يدرى من أنا شيئاً ال: أي}وكنت نسياً منسياً{ :وقال قتادة
بني على مقدمة وهي مسألة شرع من م ،ذا يدل على جواز تمني الموت هنا بأن ه-رحمه اهللا-قول ابن كثير 

 -صلى اهللا عليه وسلم-جاءت مبينة موضحة لهذا األمر، النبي  هذه الشريعة ،قبلنا هل هو شرع لنا أم ال
اللهم أحيني ما كانت الحياة : ال يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ال بد متمنياً للموت، فليقل((: قال

 ظاهر ،))ال يتمنين أحد كم الموت بضر نزل به(( :فقوله ،)٢())نت الوفاة خيرا ليخيراً لي، وتوفني إذا كا
تمني إذا كان البد له من  اإلنسانأن في آخر الحديث  -صلى اهللا عليه وسلم- النبي رشدأثم ذلك العموم، 

 ألن اإلنسان ال ؛))للهم أحييني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني ما كانت الوفاة خير ليا((:  فإنه يقولالموت
، لكن مسألة -تبارك وتعالى- وإنما ذلك إلى اهللا ،نهايتهايدري ما هو الخير بالنسبة إليه في عاقبة األمور و

- وما جاء عن بعض اآلثار المنقولة في هذا المعنى عن بعض الصحابة ،تمني الموت تكلم عليها أهل العلم
الرفيق ب(( :عند موته  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-، وكذلك ما جاء عن النبي -مرضي اهللا تعالى عنه

تبارك -ر فاختار ما عند اهللا يإنما خُ و،وهذا لم يكن من النبي صلى اهللا عليه وسلم تمنياً للموت، )٣())األعلى
 ، اختار االنتقال من هذه الحياة إلى الحياة اآلخرة، ومحصل كالم أهل العلم من المحققين منهم الحافظ-لىاوتع

صلى اهللا -ابن حجر وجماعة بأن تمني الموت يجوز إذا خاف اإلنسان على دينه من الفتنة، وأن قول النبي 
 يحمل على الجزع فيما يتعلق بما يحصل لإلنسان من ،))ال يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به((: -عليه وسلم

  .  فهو منهي عن تمني الموت،ض أو مصيبة تقع في دنياه أو نحو هذارم
                                                

، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب كراهة )٥٩٩٠(رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة، برقم  -  ٢
 .عنه، من حديث أنس رضي اهللا )٢٦٨٠(تمني الموت لضر نزل به، برقم 

، من حديث عائشة رضي )٤١٧٦(سلم ووفاته، برقم ، باب مرض النبي صلى اهللا عليه ورواه البخاري، كتاب المغازي - ٣
 .اهللا عنها



 

 

 مثل - عنهرضي اهللا تعالى-وقد نقل عن عمر  على نفسه الفتنة فإنه يمكن أن يتمنى الموت،ما إذا خاف أ
 يقبض يده ويبسطه ،جاء عن جماعة غير هذا حتى بعض من جاء بعده اإلمام أحمد كان في آخر حياتهو هذا،

إذا مني الموت عن جماعة جواز ت وورد ، وذكر أنه يتمنى الموت،"لو كانت نفسي بيدي ألطلقتها": ويقول
  .-واهللا تعالى أعلم- على دينه من الفتنة  اإلنسانخاف
 ،"وال يدرى من أناأي شيء ال يعرف وال يذكر " : قال}وكُنْتُ نَسياً منِْسياً{ :-تبارك وتعالى-قول اهللا وأما 

 :، وال يعتد به يقال له بهبهأيالشيء الذي ال ف ،الذي ال قيمة لهفي معناه بأنه الشيء الحقير يذكر أهل العلم 
تفقدوا أنسائكم، يعني األشياء الحقيرة التي ال : أن العرب إذا أرادت أن ترتحل من مكان قالواب :نسي، يقولون

 ، التي جرت عادة الناس أنهم ال يلتفتون إليها،يتلفت إليها يعني كالعصا والسوط ونحو ذلك من األمور اليسيرة
 كنت شيء ، منسياًاً فإذا ذهبوا لربما تركوها لحقارتها، أو لم يتذكروها وكنت نسي،وال يضمونها إلى متاعهم

  . -واهللا تعالى أعلم-ال يذكر، 


