
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٨( سورة األنبياء
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

 وأتباعهم بإحسان إلى يوم ، وعلى آله وأصحابه، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا رب العالمين
  : أما بعد،ب العالمين والسامعين يا ر، ولشيخنا وللحاضرين، رب اغفر لنا،الدين

 الَ تَذَرِني فَرداً وَأنتَ خَير رب ِإذْ نَادى ربه اوزكَِري{:  في قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-فيقول المفسر 
اِرِثينا *الْوسكَانُواْ ي مِإنّه هجوز نَا لَهلَحَأصو ىيحي نَا لَهبهوو نَا لَهبتَجونَنَا  فَاسعدياِت ورِفي الْخَي ونِرع

كَانُواْ لَنَا خاِشِعينباً وهرغَباً و٩٠-٨٩:سورة األنبياء[ }ر[.  
 وقد تقدمت القصة مبسوطة ،يخبر تعالى عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه اهللا ولداً يكون من بعده نبياً

 خفية عن قومه : أي}ِإذْ نَادى ربه{ا م منه وههنا أخصر،في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضاً
}بداًرِني فَر{ ال ولد لي وال وارث يقوم بعدي في الناس : أي} الَ تَذَراِرِثينالْو رَأنتَ خَيدعاء وثناء }و 

 قال ابن ، امرأته: أي} زوجهفَاستَجبنَا لَه ووهبنَا لَه يحيى وَأصلَحنَا لَه{:  قال اهللا تعالى،مناسب للمسألة
  . كانت عاقراً ال تلد فولدت: عباس ومجاهد وسعيد بن جبير

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

  وأن، وأن يجعله حجة لنا ال حجة علينا، أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم-تبارك وتعالى-فنسأل اهللا 
   . والعمل به،يرزقنا وإياكم العلم بالقرآن

 ، وإسحاق ويعقوب ونوح،-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم  ك ذكر جملة من األنبياء-تبارك وتعالى-اهللا 
 وذكر في جملتهم ،-عليهم الصالة والسالم- الكفل وجماعة من أنبياء اهللا ي النون وذيإسماعيل وأيوب وذو

سورة  ذكرت في -عليه السالم-وقصة زكريا  ، واذكر إذ نادى ربه: أي}ذْ نَادى ربه ِإاوزكَِري{ : فقالزكريا
 حينما يذكر ذلك متكرراً في القرآن فإنما يذكر من كل قصة -عز وجل- واهللا ، وفي سورة مريم،آل عمران

لى آخره تكرار ال يوجد في القرآن من أوله إإذ  ، فليس ذلك من التكرار المحض،ما يناسب في ذلك المقام
عز -اهللا فيه  فإذا كان المقام يذكر ، فيذكر من أخبارهم وقصصهم في كل مقام ما يناسب ذلك المقام،محض
 حيث يبين ما فعل ، بأسه وشدته وبطشه بالظالمين فإنه يذكر من قصص األنبياء ما يناسب ذلك-وجل

 فإنه يذكر من ذلك ما -ليهم الصالة والسالمع- وإذا كان المقام مقام بيان منزلة هؤالء األنبياء ،بأعدائهم
يقول  } الَ تَذَرِني فَرداًرب{:  هنا حيث قال-عليه الصالة والسالم- والمقصود أن اهللا ذكر خبر زكريا ،يناسبه

 -عز وجل- كما قال اهللا ،"}وَأنتَ خَير الْواِرِثين{ يقوم بعدي في الناس ال ولد لي وال وارث": الحافظ هنا
وذكرنا هناك  ،]٥:سورة مريم[} وِإنِّي ِخفْتُ الْمواِلي ِمن وراِئي وكَانَِت امرَأِتي عاِقرا{: عنه في الموضع اآلخر

 من بعده فال يوجد من يقوم -عز وجل- خاف أن يضيع أمر اهللا ،أن المراد بذلك أنه قصد الوراثة في الدين
 خالفاً لمن ، هذا الذي عليه المحققون في تفسير هذه اآلية،} الْمواِليوِإنِّي ِخفْتُ{ ،به على الوجه المطلوب



 فهذا ال يكون من نبي من أنبياء اهللا ،د له وارث للمالوجنه أراد أن يإ }وِإنِّي ِخفْتُ الْمواِلي ِمن وراِئي{: قال
 كيف يدعو ربه أن يرزق ،فهم بل ال يكون ذلك من آحاد الناس من كرامهم وأشرا،-عليهم الصالة والسالم-

 ،-عز وجل- فإن هذا ال يليق بمنزلة نبي كريم من أنبياء اهللا ،؟الولد من أجل أن ال يورث من غير أوالده
صلى - إلبراهيم -عز وجل- لما قال اهللا ،-عز وجل-إنما قصد بذلك أن يوجد من عقبه من يقوم بأمر اهللا 

 يأتم الناس ، يعني معلماً للخير إماماً في الخير]١٢٤:سورة البقرة[ }اِس ِإماماِإنِّي جاِعلُك ِللنَّ{: -اهللا عليه وسلم
 يعني }وِمن ذُريِتي{ ، أخذته الشفقة على أوالده وذريته}قَاَل وِمن ذُريِتي{ ، يقتدون بك وبفعالك الجميلة،بك

 وليس ، المقصود به هنا اإلمامة بالدين-عز وجل-د اهللا  فعه،}قَاَل الَ ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{ ، منهماجعل أئمة
 ولذلك تشاهدون أن من ينحرف عن ، ال يكونون أئمة في الدين يقتدى بهم: أي}الَ ينَاُل عهِدي{ ،في الدنيا

 وإن عاد عليهم ،ال يعود على اآلخرينو ،الطريق ممن ينتسب إلى الدين والعلم فإن ضرر ذلك يعود عليه هو
 وال ، له القبول-عز وجل- فإن مثل هذا ال يجعل اهللا ،ؤقتاً إال أنه في الحقيقة هو الذي يهلك نفسهعوداً م

 وفي هذه ،وانظروا في التاريخ ذكر اهللا خبر بلعام ، محفوظاً-عز وجل- ويبقى دين اهللا ،ينتفع الناس بكالمه
 ممن غيروا وبدلوا ممن ينتسب -ز وجلع- ال يحصيهم إال اهللا األمة وفي تاريخها في امتدادها الطويل خلقٌ

 -عز وجل-بقي دين اهللا و ، أو في االنحرافات السلوكية، أو وقع في البدع واالنحرافات االعتقادية،إلى العلم
 ، ومن قلب نظره عرف ذلك بعين بصيرته، وال يبقى لهم ذكر، أما هؤالء فيسقطون ويضمحلون،محفوظاً

  .ياكم على الحق أن يثبتنا وإ-عز وجل-فنسأل اهللا 
 ألنه يريد أن يرثه من عقبه من يقوم بدين ؛طلب الولدف ، ال ولد لي} الَ تَذَرِني فَرداًرب{: المقصود أنه قالو

 السن ولم يرزق بالولد فدل ذلك على أن ه وبلغ هذ، نبي-صلى اهللا عليه وسلم- وزكريا ،-جل جالله-اهللا 
 -عليهم الصالة والسالم- يختار األنبياء -عز وجل-وذلك أن اهللا  ؛عدم حصول الولد ليس بنقص في اإلنسان
ينتقصهم أقوامهم ؛ لئال  ال يختار من بهم عاهات ونقائص تزري بهم،من بين قومهم فهم أكملهم من كل وجه

 ،ن يبقى بعد كل من يموت خير م:يعني }ا وَأنتَ خَير الْواِرِثينِإذْ نَادى ربه رب لَا تَذَرِني فَرد{ فـ ،بسببها
 يقول في هذه األمة -عز وجل- واهللا ، وأنك حافظ الدين،فإن لم ترزقني الولد فإني أعلم أنك ال تضيع دينك

  : -رحمه اهللا-يقول الحافظ ابن القيم ] ٩:سورة الحجر[ }ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحاِفظُون{: وفي كتابها
   منه قوى األركانتملتهد  *** حافظ دينهوال اُهللا لواِهللا

       في أواخر عهد الصحابة ،من كثرة ما مر على هذا الدين من المصائب والكيد والتضليل واالنحرافات
 وإنما ، فالخوف ليس على الدين، ومع ذلك بقي الحق محفوظاً ثابتاً،-م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-

رحمه -بعض المحبين لما توفي شيخ اإلسالم ابن تيمية   قال وكما،من سار في ركابه والسعيد ،الخوف علينا
واهللا إنه سيأتي :  وكان مما قال لهم،بها تالميذ شيخ اإلسالم بالعناية يوصي ، كتب وصية جميلة وطبعت-اهللا

ل ا فال ز،ة وانظروا كيف صدقت هذه الكلم،بائهم يحملون هذا العلم وينتفعون بهآرجال وهم في أصالب 
  .الناس ينتفعون بكتبه غاية االنتفاع

:  قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير،"أي امرأته": قال }وَأصلَحنَا لَه زوجه{: -تبارك وتعالى-في قوله و
لكن ذكر  و، بمعنى أنها صارت مهيأة للولد}وَأصلَحنَا لَه زوجه{ ، هذا هو المشهور،كانت عاقراً ال تلد فولدت



كان في :  قال}وَأصلَحنَا لَه زوجه{ ،-مارضي اهللا تعالى عنه-بعض أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس 
وَأصلَحنَا لَه { ، يعني كانت صعبة األخالق،لقها شيءكان في خُ:  وبعضهم يعبر يقول،لسانها بعض الطول

هجويعني هذا الذي يسمونه بحذف المتعلق ، محدداً في اإلصالح هنا لم يذكر شيئاً-تبارك وتعالى-اهللا ف ،}ز 
}هجوز نَا لَهلَحَأصباعتبار أن المقام مقام ، يعني صارت مهيأة للولد،من أهل العلم من حمله على الوالدةو ،}و 

 ،اً كبيرة وقد بلغت أيضاً سن، جعلها تلد بعد أن كانت عاقراً-عز وجل- والمعجزة بأن اهللا ،ذكر هذه اآلية
 }وَأصلَحنَا لَه زوجه{أن المراد بذلك قول بال وأولى من ، وهي قرينة تدل عليه،وهذا وجه حسن في التفسير

إنه يبعد أن تكون زوجة نبي : قد يقالو ، فهذا ال يدل عليه السياق،لقها بعض الشيء فأصلحناه أنه في خُ:أي
رحمه - جعفر بن جرير يكبير المفسرين أبك- ومن هؤالء ،فيه وهذا ال إشكال ،-سيئة الخلق-بهذه المثابة 

 أصلحها له من كل ، اهللا لم يحدد شيئاً فيحمل ذلك على الجميع}وَأصلَحنَا لَه زوجه{ من قال بأن المراد -اهللا
ه  فهذا جمع بين هذ، وجعلها صالحة في أخالقها مهذبة في سلوكها ولسانها، فجعلها صالحة للوالدة،وجه

جدت أقوال تحتملها اآلية ولم يوجد دليل يدل  إذا و، في التفسير-رحمه اهللا- وهذه طريقة ابن جرير ،األقوال
  .بعضها فإنه يحمل اآلية على الجميععلى 
 في عمل القربات وفعل الطاعات : أي}ِإنّهم كَانُواْ يساِرعون ِفي الْخَيراِت{: وقوله :-رحمه اهللا- قال

}عديباًوهرغَباً ورغباً فيما عندنا ورهبا مما عندنا: قال الثوري} ونَنَا ر.   
عليهم الصالة - يحتمل أن يعود لألنبياء }ِإنَّهم كَانُوا يساِرعون ِفي الْخَيراِت ويدعونَنَا رغَبا ورهبا{ :قوله

ِإنّهم كَانُواْ يساِرعون ِفي { :قولهعليهم ب -عز وجل- فأثنى اهللا ،كروا وهم كثير جداً الذين ذُ-والسالم
 هم ، ففي الصالة يسارعون في أول وقتها، وذلك يشمل كل ألوان المسارعة،يبادرون فيها: أي }الْخَيراِت

عليه - داود ، ونحو ذلك،-عز وجل-قراءة الكتاب الذي أنزله اهللا و  الصدقات،سباقون في ألوان العبادات في
 في ،كان قد خفف عليه قراءة الزبور حتى كان يقرأ الزبور في الوقت الذي يسرج له فرسه -مالصالة والسال

 يعود ه ويحتمل أن، يرجع إلى جميع األنبياء الذين ذكروا قبله"إنهم" أن الضمير فييحتمل ف ،هذا الوقت اليسير
 وممن رجح ،تمل هذا وهذا فاآلية تح،ويحيىه  زكريا وزوج، وأهل بيته-صلى اهللا عليه وسلم-إلى زكريا 

 ،-رحمه اهللا- أبو جعفر بن جرير الطبري -عليهم الصالة والسالم-أن المقصود بذلك زكريا وزوجه ويحيى 
 جميعاً ينطبق -عليهم الصالة والسالم- وال شك أن األنبياء ، واآلية تحتمل المعنيين،المراد هم هؤالء: الق

  .عليهم هذا الوصف تمام االنطباق
 وتوجه األقوال التي ،ذكر مأخذ القول وإنما ي، التي نمشي عليها عادة في هذا التفسير ال نتوسع كثيراًوالطريقة

 فال نخرج عن ، دون توسع في ذكر الفوائد والمعاني، وتبين بعض الجوانب التي يحتاج إليها فقط،تذكر
تبارك -اهللا و ، هذه تدل على التعليل"إن" }ِإنَّهم كَانُوا يساِرعون{: قولهو ،-رحمه اهللا-طريقة ابن كثير 

فَاستَجبنَا لَه ووهبنَا لَه يحيى وَأصلَحنَا لَه زوجه ِإنَّهم كَانُوا يساِرعون {:  قال، ذكر أنه استجاب له-وتعالى
: فإنه يشمل نوعي الدعاء والدعاء في القرآن إذا ذكر ، فيؤخذ منه أن المسارعة في الخيرات}ِفي الْخَيراِت

المقصود  فيكون ، ولهذا يوجد من أهل العلم من فسر الدعاء هنا بدعاء العبادة،دعاء العبادة ودعاء المسألة
 ، خوفاً وطمعاً-تبارك وتعالى- يسألون اهللا :أي }ويدعونَنَا{ ، واآلية تشمل هذا وهذا،يعبدوننا خوفاً وطمعاً



يدخل  -عز وجل- فدل ذلك على أن عبادة اهللا ، خوفاً ورهباً،نا خوفاً وطمعاً وأيضاً يدعون،خائفين وراجين
 فيدل ذلك على أن المسارعة في ،ال شك أنه من أجل العبادات وأشرفهاف ، بالمسألة-عز وجل- دعاء اهللا هافي

زكية  وت، وإقامة األخالق، وسبب أيضاً إلصالح الحال،دالخيرات والعبادة والسؤال والدعاء سبب للول
  .}ويدعونَنَا رغَبا ورهبا وكَانُوا لَنَا خَاِشِعين{ ، وما إلى ذلك من المعاني،النفوس

}كَانُواْ لَنَا خاِشِعينوقال مجاهد، أي مصدقين بما أنزل اهللا: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس}و  :
 ،الخشوع هو الخوف الالزم للقلب ال يفارقه أبداً:  وقال أبو سنان،خائفين:  وقال أبو العالية،مؤمنين حقاً

    خاشعين أي متذللين هللا :  وقال الحسن وقتادة والضحاك، متواضعين: أي}خاِشِعين{: وعن مجاهد أيضاً
  .  وكل هذه األقوال متقاربة،-عز وجل-

تارة ف ، اللفظة بما يقرب معناها يفسرون-مرضي اهللا تعالى عنه-كل هذه األقوال متقاربة؛ ألن السلف 
 وتارة يفسرونه ، وما يوصل إليه، وتارة يذكرون سبب الشيء، يفسرون اللفظ بالزمه،يفسرون ذلك بالزمه

 فهذه ، ال يدققون وال ينقرون، وتارة يفسرونه بلفظة قريبة وما إلى ذلك، وتارة يفسرونه بالمثال،بجزء معناه
 فالخشوع في ، يعني بتفسير مطابق، لكنها ال تفسره على الحقيقة،ق بالخشوع المذكورة هي لها نوع تعلاأللفاظ

ها الْماء تَرى الَْأرض خَاِشعةً فَِإذَا َأنزلْنَا علَي{ األرض الخاشعة ، والتواضععلى التطامنكالم العرب يدل 
 فإذا نزل عليها المطر ،هامدة فهي لم يأتها الماءيعني األرض إذا  ،ترتفع ]٣٩:سورة فصلت[ }اهتَزتْ وربتْ

 ت أو أن المقصود ارتفع،ارتفعت إما ارتفعت نفس األرض تشقق النبات في داخلها فترتفع تنتفخ بالنبات
يعني  فالخشوع ، جدباء فهي منخفضة خاشعة-كما تشاهدون- بعد أن كانت ،بالنباتات التي تخرج عليها

 تبارك - المتطامن له ،-عز وجل-سر المتذلل لعظمة اهللا  الخاشع هو اإلنسان المنك اإلنسان،التطامن
ن الخشوع معنى يلتئم من إ:  يقول-رحمه اهللا-  ابن القيمالحافظو ، فهو يدل على هذا المعنى،-وتعالى

 ال نستطيع أن نفسر لفظة الخشوع بلفظة مكافئة ، فهو مجموع هذه األشياء،التعظيم والمحبة والذل واالنكسار
 وإنما ذلك من ، أو الخشوع هو التواضع فقط، الخشوع هو التطامن فقط:فال يقال ،تؤدي معناهالها تماماً 
ن هذا الخشوع يكون فعل القلب إ:  يقول-رحمه اهللا- والحافظ ابن حجر ، ومن أبعاضه وأجزائه،مكمالته
 ،ذا صحيح وه،البد من األمرين:  ومن أهل العلم من يقول، ويكون من فعل البدن كالسكون،كالخشية

يمكن أن يكون القلب ال و ، فإذا انكسر القلب ظهر أثر ذلك على الجوارح والبد،الخشوع أصله في القلبف
 وهذا هو الذي يقال ، لكن يمكن أن يوجد الخشوع في البدن من غير خشوع القلب،خاشعاً والبدن غير خاشع

 ،هو لين القلب ورقته وسكونهن أصله إ:  يقول-رحمه اهللا- والحافظ ابن رجب ،خشوع النفاق: له
 وهذا ، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح واألعضاء ألنها تابعة له، وحرقته، وانكساره،وخضوعه
 وإذا ،أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،صحيح

وأحياناً بعض القلوب تحتاج إلى مدة طويلة؛  ،عليه بالجو ومن أراد الخشوع فع،)١())فسدت فسد الجسد كله
 يعني يجد ، بعدما يعتكف في أواخر العشر األواخرال يجد الخشوع إذا جاهد وحاول إالولهذا بعض الناس قد 

                                                
، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحالل وترك )٥٢( رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم - ١

 .رضي اهللا عنه-، عن النعمان بن بشير )١٥٩٩(الشبهات، برقم 



 ، يسمع من اإلذاعة ويبكي، يسمع القرآن ويبكي،يسمع الخطبة ويبكيف ،الخشوع في أواخر العشر األواخر
 ومن الناس من ال ، لهاً من الناس من يكون هذا ديدن، هذا موجود،يسمع القارئ يقرأ ويبكييمر بالمكان و

   وابن القيم ،-نسأل اهللا العافية- ، ومن الناس من ال يعرف هذا أبداً،يعرف هذا إال مرة في السنة أو مرتين
جهنم موكولة بإذابة ف ،ر جهنمالقلب الذي ال يلين بمواعظ القرآن حري به أن يلين في كي:  يقول-رحمه اهللا-

 حتى ، والذي يقسيها هو كثرة الذنوب مع كثرة الفضول، فهذه القلوب تحتاج إلى تليين،القلوب القاسية الصلبة
قرأ القرآن  ي، وال ينتفع بالقرآن، فال تدخلها المواعظ]١٤:سورة المطففين[ }كَلَّا بْل ران علَى قُلُوِبِهم{ المباحمن 

 ، ينام اإلنسان نوماً بعد نوم حتى يصدع رأسه، فضول النوم، وكثرة الفضول، به وال ينتفع، آخرهمن أوله إلى
يخشع وهو جالس طول وقته يسهر مع فال  ، وفضول المخالطة مع الناس،يقوم قاسي القلب هامد الهمة

ال  ،ته القنوات وإذا رجع البيت تول إلى خيمة إلى مجلس إلى منتدى،،استراحةمن  ،أصحابه ويذهب ويجيء
 فكل هذه األشياء مع فضول ،اً فضول الكالم يتكلم كثير، وهكذا فضول الضحك، ثم ينام، مجال للخشوعيوجد

 ، ال ينجو عنده إال من جاء بقلب سليم-عز وجل- واهللا ، بإصالح قلبه اإلنسان معني،األكل تفسد قلب اإلنسان
   .ا أن يصلح قلوبن-عز وجل-فنسأل اهللا 

   يعظ الناس بعد محمدفمن  ***يعظ الناس من هو مذنبإذا لم 
َأتَْأمرون النَّاس ِبالِْبر وتَنسون َأنفُسكُم وَأنتُم {: -تبارك وتعالى-وإن كان اإلنسان يخاف حينما يسمع قوله  

ِقلُونَأفَالَ تَع الِْكتَاب {: ي ف-تبارك وتعالى- وفي قوله ،]٤٤:سورة البقرة[ }تَتْلُونلُونا لَا تَفْعم تَقُولُون ِلم{ 
 الشاهد أنه حينما يسأله أهل النار ،)٢())يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه(( : وحديث،]٢:سورة الصف[

 أن يصلح األحوال -عز وجل- نسأل اهللا ، وأنهى عن المنكر وآتيه،كنت آمر بالمعروف وال آتيه: يقول
 وهو طمأنينة في القلب ،ه إذاً هو انكسار القلب ولينه ورقته وخضوع،ذا معنى الخشوع فه،والقلوب واألعمال

  .الخشوع:  واجتماع ذلك يقال له، بتواضع البدن،وفي البدن
}نَهابا ولْنَاهعجوِحنَا وا ِمن را فَنَفَخْنَا ِفيههجنَتْ فَرصَأح الِّتياوالَِمينةً لّلْع٩١:اءسورة األنبي[ } آي[.  

عليهما - مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى -عليهما السالم-هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى 
 فإنها إيجاد ولد من شيخ ، ألن تلك مربوطة بهذه؛ فيذكر أوالً قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم،-السالم

 ثم يذكر قصة مريم وهي ،بها ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبا،كبير قد طعن في السن
 وههنا ذكر قصة ، هكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم،أعجب فإنها إيجاد ولد من أنثى بال ذكر

 كما قال في ،-عليها السالم- مريم : يعني}والِّتي َأحصنَتْ فَرجها{: زكريا ثم أتبعها بقصة مريم بقوله
  .]١٢:سورة التحريم [} ِعمران الَِّتي َأحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا ِفيِه ِمن روِحنَاومريم ابنَتَ{: سورة التحريم

 ، وأنه يخلق ما يشاء، داللة على أن اهللا على كل شيء قدير: أي} آيةً لّلْعالَِميناوجعلْنَاها وابنَه{ :وقوله
  .}وِلنَجعلَه آيةً ِللنَّاِس{: ذا كقوله وه، كن فيكون:وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له

                                                
، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة )٣٠٩٤(لنار وأنها مخلوقة، برقم  رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة ا-  ٢

 . رضي اهللا عنه-، من حديث أسامة بن زيد )٢٩٨٩(من يأمر بالمعروف وال يفعله، برقم 



 في سياق ذكر -رحمها اهللا- قصة مريم -عز وجل-ذكر اهللا  }خْنَا ِفيها ِمن روِحنَاوالِّتي َأحصنَتْ فَرجها فَنَفَ{
لولد كيف أن اهللا رزقه با زكريا ولكن لما ذكر اهللا خبر ،ة وهي ليست بنبي-عليهم الصالة والسالم-األنبياء 

 ، ذكر خبر مريم بعده، على كل شيء-تبارك وتعالى- األمر الذي يدل على قدرته ،من امرأة كبيرة عاقر
 وهي ليست بذات ، رزقها بالولد، جاء بالولد منها-عز وجل- بل هو أعجب حيث إن اهللا ،بهففيه نوع شبه 

 فهو من جملة هؤالء األنبياء ،سى عي-صلى اهللا عليه وسلم- وأيضاً فإن خبر مريم مرتبط بخبر ابنها ،زوج
بنينا : ك ألنه بأمره كما يقول المِل؛-تبارك وتعالى-إلى نفسه النفخ  أضافو ،-عليهم الصالة والسالم-الكرام 

      عمر :  ونقول مثالً، وإن لم يباشره بنفسه، من أجل أنه هو الذي أمر بذلك،نا كذال وعم، وفعلنا كذا،كذا
 ولم يباشر ذلك بنفسه لكن كان ذلك عن ،هو الذي بنى الكوفة وهو الذي بنى البصرة -رضي اهللا تعالى عنه-

تبارك - فاهللا ،ما أمر ببنائه وإن، لم يبنه بيده،-رضي اهللا تعالى عنه-لذي بناه عمر اهذا المسجد ف ،أمره
عليه الصالة -أمر جبريل  ، أنه نفخ فيها-عز وجل-أخبر اهللا  }فَنَفَخْنَا ِفيها ِمن روِحنَا{:  يقول-وتعالى
صلى اهللا عليه - جبريل ،مخلوقة نفخنا فيها من روحناال وهذه الروح ،}فَنَفَخْنَا ِفيها ِمن روِحنَا{ ،-والسالم
 ،]١٠٢:سورة النحل[ }قُْل نَزلَه روح الْقُدِس{ ، وجبريل هو روح القدس،-عز وجل- نفخ فيها بأمر اهللا -وسلم

صلى اهللا - وهو جبريل ، فأرسل إليها روحه،]١٧:سورة مريم[ }يها روحنَا فَتَمثََّل لَها بشَرا سِويافََأرسلْنَا ِإلَ{
 أن جبريل نفخ : أي}فَنَفَخْنَا ِفيها ِمن روِحنَا{ ويحتمل أن يكون ،يعني الروح العظيمة فنفخ فيها، -عليه وسلم

صلى اهللا - سمى عيسى -تبارك وتعالى- فإن اهللا ،-عز وجل-  الروح التي خلقها اهللا، مخلوقةفيها من روٍح
 وحينما يضيف ذلك إلى نفسه فإن هذه اإلضافة إضافة تشريف؛ ، وذلك أنه روح مخلوقة، روحاً-عليه وسلم

 أو من ، وقدرة اهللا، كعلم اهللا، إلى نفسه إما أن يكون من األوصاف القائمة به-عز وجل-ألن ما أضافه اهللا 
 وإما أن يكون ذلك ، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف،غير المعنوية كيد اهللا ووجه اهللاألوصاف 

 ،ه فهذا من إضافة المخلوق إلى خالق، وناقة اهللا، كبيت اهللا،-سبحانه وتعالى-من باب إضافة أمر ال يقوم به 
 هو روح اهللا -هللا عليه وسلمصلى ا- فعيسى ، كالروح، وهكذا ما يقوم بغيره،فاإلضافة تكون إضافة تشريف

           واهللا ، هذا هو المعنى، من غير أب،"كن":  وهو أيضاً كلمة اهللا ألنه وجد بالكلمة بـ،بهذا االعتبار
  . أعلم-وجل عز-

هللا عليه صلى ا- وعيسى ، يعني مريم آية، هما آيتان}وجعلْنَاها وابنَها آيةً لِّلْعالَِمين{: -تبارك وتعالى-وقوله 
 فهو آية تدل على ، وتكلم في المهد، واألبرص، ويبرئ األكمه،حيي الموتى بإذن اهللا عيسى كان ي، آية-وسلم

 وذلك أن مثل هذه األشياء من خوارق العادات تدل على قدرة ، فاآلية بمعنى العالمة،-عز وجل-قدرة اهللا 
 وأن األمور جميعاً تحت أمره وقدرته وتصرفه ،يده وأن نواصي الخلق ب، وأنه المستحق للعبادة وحده،الخالق

واهللا تعالى - يحتمل أن يكون ذلك ،جعلناها وابنها آيتين: ولم يقل }وجعلْنَاها وابنَها آيةً{ :قال ف،-جل جالله-
 ، من امرأة غير متزوجة تحمل وتلد-صلى اهللا عليه وسلم- أن وجود عيسى ، باعتبار المجموع-أعلم

 كإحيائه للموتى ، ال ما عدا ذلك من اآليات،هذه اآلية يمكن أن يعبر عنها بأنها آية واحدةأن  فالمقصود
لد من امرأة غير رجل و ،}آيةً{ فيما حصل من الحمل والوالدة }وجعلْنَاها وابنَها{ ،وإبرائه لألكمه واألبرص

 من غير أب وال ،وخلق حواء من آدم ،خلق آدم من غير أب وال أم -عز وجل- اهللا ، ليس له أب،متزوجة



 ، من أم بال أب-صلى اهللا عليه وسلم- وخلق عيسى ،من آدمفخلق آدم ابتداء من تراب وخلق حواء  ،أم
من أهل العلم و ،-سبحانه وتعالى- وأن األمور بيده ، فهذا يدل على كمال قدرته وعظمته،وخلقنا من أم وأب

 وقد ذكرنا أمثلة لهذا في توحيد الضمير بعد ، جعلنا كل واحد منهما آية: أي}ا آيةًوجعلْنَاها وابنَه{: من يقول
 ]١١:سورة الجمعة[ }وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انفَضوا ِإلَيها{: -تبارك وتعالى- كقوله ،أنه أنواعو ،ذكر شيئين

 فأحياناً يعود الضمير ،يرضوهما:  ما قال]٦٢:سورة التوبة[ }ضوهواللّه ورسولُه َأحقُّ َأن ير{ ،إليهما: ما قال
األول أو الثاني بحسب ،اً واحداً وأحياناً يكون المراد أمر، ويكون المراد أحياناً األمرين،نمفرداً على مذكوري 

 آية تدل -صلى اهللا عليه وسلم- جعل مريم وما جرى لها من الحمل ووالدة عيسى -عز وجل-اهللا و ،القرائن
  .جل جالله- وعظمته ،على قدرته الباهرة

  


