
يُع الدَُّعاء ))  ( فَ َناَدْتُه اْلَمآلِئَكُة َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِ ي ِف 38ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّه قَاَل َربِ  َهْب ِل ِمن لَُّدْنَك ُذر ِيًَّة طَيِ َبًة ِإنََّك َسَِ
قًا ِبَكِلَمٍة مِ َن  ُرَك بَِيْحََي ُمَصدِ  ( قَاَل َربِ  َأَّنََّ َيُكوُن ِل 39َوَسيِ ًدا َوَحُصورًا َونَِبيًّا مِ َن الصَّاِِلِنَي ) اَّللَِّ اْلِمْحَراِب َأنَّ اَّللََّ يُ َبشِ 

َكلِ َم النَّاَس ( قَاَل َربِ  اْجَعل ِلِ َ آيًَة قَاَل آيَ ُتَك َأالَّ تُ 40ُغاَلٌم َوَقْد بَ َلَغِِنَ اْلِكبَ ُر َواْمَرَأِت َعاِقٌر قَاَل َكَذِلَك اَّللَُّ يَ ْفَعُل َما َيَشاء )
 ( . (41َثالَثََة أَيَّاٍم ِإالَّ رَْمًزا َواذُْكر رَّبََّك َكِثريًا َوَسبِ ْح بِاْلَعِشيِ  َواإِلْبَكاِر )

 [ . 41 -38] آل عمران : 
---------------- 

عليها السالم، فاكهة الشتاء يف الصيف، وفاكهة  ملا رأى زكريا، عليه السالم، أن هللا تعاىل يرزق مرمي، (ُهَناِلَك َدَعا زََكرِيَّا رَبَُّه ) 
َوَهن منه العظم، واشتعل رأسه شيبا، وإن كانت قد ضعف و  ا  كبي   ا  كان شيخ الصيف يف الشتاء، طمع حينئذ يف الولد، وإن

 ا  .سأل ربه وناداه نداء َخفي امرأته مع ذلك كبية وعاقر ا، لكنه مع هذا كله
 إشارة إىل مكان ، وقد يستعمل يف الزمان ، وهو األظهر هنا أي : ملا رأى زكريا كرامة هللا تعاىل  (ُهَناِلَك )  قال ِف التسهيل

  .ملرمي سأل ِمَن اللِ 
 أي : من عندك .( قَاَل َربِ  َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك )  

يَرُِثِِن َويَِرُث ِمْن آِل  .فَ َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا ... ا  ، واملراد هنا ولدا  صاحلا  كما قال تعاىل ) صاحلا  ولدأي:  (ُذر ِيًَّة طَيِ َبًة ) 
 ( . يَ ْعُقوبَ 

 أي: طاهرة األخالق، طيبة اآلداب، لتكمل النعمة الدينية والدنيوية هبم.  ( ُذر ِيَّة  طَيِ َبة  ) : قوله تعاىل  قال السعدي
 فاستجاب له دعاءه.

 : يف ذلك املكان ، قبل أن خيرج ، وقد نبهه إىل الدعاء مشاهدة : ي أ ( َدَعا زََكرِيَّا رَبَّهُ  ُهَناِلكَ قوله تعاىل )  قال ابن عاشور
واحلكمة ضالة املؤمن ، وأهل النفوس الزكية يعتربون مبا  (  ِإنَّ اللََّ يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِ ِحَساب  ) خوارق العادة مع قول مرمي 

كما حكى هللا عند   لدعاء بطلب الولد يف غي إبانه ، وقد كان يف حسرة من عدم الولديرون ويسمعون ، فلذلك عمد إىل ا
ومل يزل أهل اخلي يتوخون األمكنة مبا حدث فيها من ا  ، إهلي ا  د كان حينئذ يف مكان شهد فيه فيضفق ا  وأيض،  يف سورة مرمي

 ا احال لجليات رضا هللا.خي ، واألزمنة الصاحلة كذلك ، وما هي إال كالذوات الصاحلة يف أهن
ومشاهدة خوارق العادات خولت  ، وسأل الذرية الطيبة ألهنا اليت يرجى منها خي الدنيا واآلخرة حبصول اآلثار الصاحلة النافعة.

الفيض أو لزكريا الدعاء مبا هو من اخلوارق ، أو من املستبعدات ، ألنه رأى نفسه غي بعيد عن عناية هللا تعاىل ، ال سيما يف زمن 
 .مكانه ، فال يعد دعاؤه بذلك لجاوزا حلدود األدب مع هللا 

 وهي ُسن ة املرسلني والصد يقني  دل ت هذه اآلية على طلب الولد ، : قال القرطيب. 

 .( َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسال  مِ ن قَ ْبِلَك َوَجَعْلَنا هَلُْم أَْزَواجا  َوُذر ِيَّة   )قال هللا تعاىل  
 ، ولو أجاز له ذلك الختصينا. يح مسلم عن سعد بن أيب َوق اص قال : أراد عثمان أن يتبت ل فنهاه رسول هللا ويف صح

قال : بارك  أْعَرْستم الليلة ؟ قال نعم)  ألىب طَْلحة حني مات ابنه وقال (  باب طلب الولد) وقد ترجم البخاري على هذا 
 قال فحملت. ، هللا لكما يف غابر ليلتكما

 يف البخاري : قال سفيان فقال رجل من األنصار : فرأيت تسعة أوالد كلهم قد قرأوا القرآن.و 
وساق حديث أنس بن مالك قال قالت " أم ُسليم : يا رسول هللا ، خادمك (  باب الدعاء بكثرة الولد مع الربكة)  ا  وترجم أيض

 . ه فيما أعطيتهالل ُهم  أكثر ماله وولده وبارك ل فقال :،  أنس أدع هللا له



 . ( ال لُهم  اغفر أليب َسَلمة وارفع درجته يف املهديَّني فيما واخلفه يف َعِقبه يف الغابرين )  وقال  
 أخرجه أبو داود. (تزوجوا الَولود الَودود فإين مكاثر بكم األمم  ) وقال 

 ه اإلنسان من نفعه يف حياته وبعد موته.واألخبار يف هذا املعىن كثية حتث على طلب الولد وتندب إليه ؛ ملا يرجو 
ولو مل يكن إال هذا احلديث لكان فيه   (  أو ولد صاحل يدعو له: إذا مات أحدكم انقطع عمله إال من ثالث" فذكر )  قال 

 ) تفسي القرطيب ( . كفاية.
يُع الدَُّعاِء )  املراد منه أن جييب دعاءه وال خييب رجاءه ،  ليس املراد منه أن يسمع صوت الدعاء فذلك معلوم ، بل (ِإنََّك َسَِ

وهو كقول املصلني : مسع هللا ملن محده ، يريدون قبل محد من محد من املؤمنني ، وهذا متأكد مبا قال تعاىل حكاية عن زكريا عليه 
 . ( وملَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك َرب  َشِقي ا  ) السالم يف سورة مرمي 

قَاَل َربِ  ِإين ِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمِنِ   .ِإْذ نَاَدى رَبَُّه نَِداء  َخِفيًّا .ِت رَبِ َك َعْبَدُه زََكرِيَّاذِْكُر َرمحَْ  .كهيعصرمي )كما قال تعاىل عنه يف سورة م
يَرُِثِِن  .َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّاوََكاَنِت اْمَرَأِت َعاِقر ا ف َ  َوِإين ِ ِخْفُت اْلَمَواِلَ ِمْن َورَاِئي .ُكْن ِبُدَعاِئَك َربِ  َشِقيًّاَواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشْيب ا وملَْ أَ 

يًّا  .وَب َواْجَعْلُه َربِ  َرِضيًّاَويَِرُث ِمْن آِل يَ ْعقُ  ُرَك بُِغاَلم  امْسُُه ََيََْي ملَْ ََنَْعْل َلُه ِمْن قَ ْبُل مسَِ ُكوُن ِل قَاَل َربِ  َأَّنَّ يَ  .يَا زََكرِيَّا ِإنَّا نُ َبشِ 
ٌ َوقَ قَاَل َكَذِلَك قَاَل رَبَُّك هُ  .َلْغُت ِمَن اْلِكرَبِ ِعِتيًّااِقر ا َوَقْد ب َ اَلٌم وََكاَنِت اْمَرَأِت عَ غُ   .ا (ِمْن قَ ْبُل وملَْ َتُك َشْيئْد َخَلْقُتَك  َو َعَليَّ َهنيِ 
  ؟املفسرون ملاذا دعاء ربه خفيا  )أي سرا (اختلف  ( َداء  َخِفي ا  ِإْذ نَاَدى رَبَُّه نِ ) ففي قوله تعاىل 

 أخفاه من قومه لئال يالم على مسألة الولد عند الكرب . : القول األول
 لئال ينسب يف طلب الولد إىل الرعونة لكربه .  القول الثاين :
 إنه أخفاه ألنه طلب أمر دنيوي . : القول الثالث
 نه أقرب إىل اإلخالص وأبعد من الرياء .أل : القول الرابع

 ، والسعدي . ، والشنقيطي ، والقامسي ، وابن عاشور ، واآللوسي ، والرازي ، وابن اجلوزي ورجح هذا القول : الطربي
ه ستسر  بدعائه ومسألتِإْذ نَاَدى رَبَُّه نَِداء  َخِفيًّا ( يقول حني دعا ربه، وسأله بنداء خفي، يعىن: وهو م : قوله تعاىل ) قال الطربي

 ء .إياه ما سأل ، كراهة منه للريا
 م .ِإسرار الدعاء ، ومنه احلديث : ِإنكم ال تدعون أصوهذه القصة تدل على أن املستحب :  وقال ابن اجلوزي

 ا  .، ليكون أكمل وأفضل وأمت إخالصا  وناداه نداء خفي : ... وقال السعدي
 خفاء أفضل من اإلعالن يف الدعاء .ائه هو ما ذكرنا من كون اإل يف إخف : واألظهر : أن السر قال الشنقيطيو 
 : وقد ذكر ابن القيم فوائد إخفاء الدعاء فقال 

أنه أعظم إميانا ألن صاحبه يعلم أن هللا تعاىل يسمع دعاءه اخلفي وليس كالذي قال أن هللا يسمع إن جهرنا وال يسمع  :أحدها 
 ا .إن أخفين

ظم يف األدب والتعظيم وهلذا ال ختاطب امللوك وال تسأل برفع األصوات وإمنا ختفض عندهم األصوات وخيف أنه أع :ثانيها 
 ه .عندهم الكالم مبقدار ما يسمعون

أنه أبلغ يف التضرع واخلشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن اخلاشع الذليل الضارع إمنا يسأل مسألة مسكني  :ثالثها 
ال قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حىت إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إىل أن ينكسر لسانه ف ذليل قد انكسر

 ق .يطاوله بالنط
 . اإلخالصأنه أبلغ يف : رابعها 



يف القلب على هللا تعاىل يف الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته فكلما خفض صوته كان أبلغ  يةأنه أبلغ يف مجع :خامسها 
  .مهته وقصده للمدعو سبحانه وتعاىل صمده ولجريد

أله مسألة يسوهو من النكت السرية البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه من هللا وأنه القرتابه منه وشدة حضوره  :سادسها 
 د .قريب ال مسألة نداء البعيد للبعيمسألة مناجاة لل هأقرب شيء إليه فيسأل

فإنه قد يكل لسانه ام الطلب والسؤال فإن اللسان ال ميل واجلوارح ال تتعب خبالف ما إذا رفع صوته أنه أدعى إىل دو  :سابعها 
 ه .وتضعف بعض قوا

أحد فال َيصل أخفى دعاءه مل يدر به  أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع واملشوشات واملضعفات فإن الداعي إذا :ثامنها 
 ه .هناك تشويش وال غي 

أعظم النعم اإلقبال على هللا والتعبد له واالنقطاع إليه والتبتل إليه ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت وال إن  :تاسعها 
ال  نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس احلاسدين املنقطعني متعلقة هبا وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن احلاسد وأن

 ه .   يقصد إظهارها ل
 ( ِِن َويَِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوبَ يَرِثُ وقوله تعاىل )وذلك ألمور :وة والعلم ال املالاملراد باإلرث هنا إرث النب ، 

 أن النيب أعظم وأجل قدرا  من أن يشفق على ماله إىل ما هذا حده . أواًل :
وال سيما األنبياء عليهم  أنه مل يذكر أنه كان ذا مال ، بل كان َنارا  يأكل من كسب يديه ، ومثل هذا ال جيمع ماال   ثانيًا :

 السالم ، فإهنم كانوا أزهد شيء يف الدنيا .
قال ) ال نُورث ، ما تركنا فهو صدقة ( ويف رواية عند الرتمذي بإسناد صحيح )  أنه ثبت يف الصحيحني أن رسول هللا  ثالثًا :

 حنن معاشر األنبياء ال نورث ( .
( أي : يف النبوة ، إذ لو كان يف املال ملا خصه من بني إخوته بذلك ، وملا كان يف  َداُودَ  َوَوِرَث ُسَلْيَمانُ قوله تعاىل ) رابعًا :

                     . اإلخبار بذلك كبي فائدة ، إذ من املعلوم املستقر يف مجيع الشرائع وامللل أن الولد يرث أباه ، فلوال أهنا وراثة خاصة ملا أخرب هبا
 ( . 213 / 5) تفسي ابن كثي  
يًّاوقوله تعاىل )   ( اختلف يف معىن ) مل َنعل له مسيا  ( . بُِغاَلم  امْسُُه ََيََْي ملَْ ََنَْعْل َلُه ِمْن قَ ْبُل مسَِ

 قيل : مل يسم أحد قبله هبذا االسم ، واختاره ابن جرير والشوكاين والشنقيطي .
 ثي من األنبياء ، وفيهم من هو أفضل منه .وقيل : مل َنعل له شبيها  .، وهذا مرجوح ألن َييي سبقه ك

 وهذا القول أعِن قول من قال: مل يكن ليحَي قبل َيَي أحد مسي بامسه أشبه بتأويل ذلك، وإمنا معىن  قال ابن جرير :
 ه .ه َيَي من قبله أحدا مسمى بامسالكالم: مل َنعل للغالم الذي هنب لك الذي امس

  معناه : مل نسم  أحدا  قبله َيَي .  قال أكثر املفسرين: قال الشوكاين : 
ي ا   )وقال جماهد ومجاعة : معىن  أنه مل جيعل له مثال  وال نظيا  ، فيكون على هذا مأخوذ من املساماة أو  (ملَْ ََنَْعل لَُّه ِمن قَ ْبُل مسَِ

 السمو  ، ورد  هذا بأنه يقتضي تفضيله على إبراهيم وموسى .
 .  واألو ل أوىلمثله ،  وقيل : معناه مل تلد عاقر 

 ويف إخباره سبحانه بأنه مل يسم  هبذا االسم قبله أحد فضيلة له من جهتني :مث قال رمحه هللا : 
 أن هللا سبحانه هو الذي توىل تسميته به ، ومل يكلها إىل األبوين .  األوىل : 

 : أن تسميته باسم مل يوضع لغيه يفيد تشريفه وتعظيمه . واجلهة الثانية



ِكْل َتْسِمَيَتُه ِإىَل أَبِيِه ، َويف َهَذا َوقَ ْولُُه يِف َهِذِه اآْليَِة اْلَكرميَِة : امْسُُه ََيََْي ، يَُدلُّ َعَلى َأنَّ اللََّ ُهَو الَِّذي مَسَّاُه ، وملَْ يَ : قال الشنقيطي 
َقَبٌة َعِظيَمٌة لَِيْحََي .  َمن ْ

أي: خاطبته املالئكة شفاها خطاب ا أمسعته، وهو قائم يصلي يف احراب  ( قَائٌِم ُيَصلِ ي ِف اْلِمْحَرابِ  فَ َناَدْتُه اْلَماَلِئَكُة َوُهوَ ) 
 . مث أخرب عما بش رته به املالئكة،  ْلَوته، وجملس مناجاته، وصالتهعبادته، واحل خَ 

ام املراد به اخلصوص قائال  : إنه أراد بعموم وقال بعض العلماء : أطلق املالئكة وأراد جربيل ، ومثل به بعض علماء األصول للع
 املالئكة خصوص جربيل .

 ويف املالئكة قوالن :  قال ابن اجلوزي: 
جربيل وحده ، قال السدي ، ومقاتل ، ووجهه أن العرب خترب عن الواحد بلفظ اجلمع ، تقول : ركبت يف السفن ،  أحدمها :

 ومسعت هذا من الناس .
 من املالئكة ، وهو مذهب قوم ، منهم ابن جرير الطربي .أهنم مجاعة  والثاين : 
ُرَك بَِيْحََي  َأنَّ ) ،  ألن هللا تعاىل أحياه باإلميانأي: بولد يوجد لك من صلبك امسه َيَي. قال قتادة وغيه: إمنا مُسِ ي َيَي (اَّللََّ يُ َبشِ 

 وأن الذي توىل امسه هو هللا تعاىل .
قًا ِبَكِلَمٍة ِمنَ )   مصدقا  بعيسى . أي :( اَّللَِّ  ُمَصدِ 
 .وهو اختيار اجلمهور :  قال الرازي 

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى وإمنا قيل لعيسى : كلمة ، ألن هللا أوجده بكلمة وهي قوله ) كن ( فكان كما قال تعاىل ) :  قال الشنقيطي ِإمنَّ
 ( .مَيَ ا ِإىَل َمرْ اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اللَِّ وََكِلَمُتُه أَْلَقاهَ 

: وهذا قول مجهور العلماء يف معىن ) مصدقا  بكلمة هللا ( ، وقيل : املراد ب ) كلمة ( الكتاب ، أي : مصدقا   قال الشنقيطي
 بكتاب هللا .

 ل .السيد ، الذي يسود قومه؛ أي يفوقهم يف الشرف والفض( َوَسيِ ًدا ) 
حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتياهنن تبتال  منه ، وانقطاعا  لعبادة  الصحيح يف معىن ) وحصورا  ( أنه الذي( َوَحُصورًا ) 

 فهي التزوج وعدم التبتل . هللا ، وكان ذلك جائزا  يف شرعه ، وأما سنة النيب 
 : احلصور  والقول الثاين: وهو اختيار احملققني أنه الذي ال يأِت النساء ال للعجز بل للعفة والزهد، وذلك ألن... قال الرازي

 ا .هو الذي يكثر منه حصر النفس ومنعه
  واختار قوم هذا القول لوجهني  : يوقال البغو: 

 .ألن الكالم خرج خمرج الثناء ، وهذا أقرب إىل استحقاق الثناء  :أحدمها 
 أنه أبعد من إحلاق اآلفة باألنبياء. :والثاين  
 نه عنني ، فهذا ليس بصحيح .وقول من قال إنه كان عاجز عن إتيان النساء لعجزه ، أو أل 
 ..: قال كان ذلك لصغر اآللة ، ومنهم من قال : كان ذلك لتعذر اإلنزال ، ومنهم من قال : كان العلماء من  .قال الرازي

ذلك لعدم القدرة ، فعلى هذا احلصور فعول مبعىن مفعول ، كأنه قال احصور عنهن ، أي احبوس ، ومثله ركوب مبعىن مركوب 
ىن احلوب ، وهذا القول عندنا فاسد ألن هذا من صفات النقصان وذكر صفة النقصان يف معرض املدح ال جيوز وحلوب مبع

 ، وألن على هذا التقدير ال يستحق به ثوابا  وال تعظيما .



 أما قول من قال : إن احلصور فعول مبعىن مفعول ، وأنه احصور عن النساء ألنه عنني ال يقدر على  وقال الشنقيطي :
 إتياهنن ، فليس بصحيح ، ألن العن ة عيب ونقص يف الرجال ، وليست من فعله حىت يثىن عليه هبا .

  .شارة بوالدته، وهي أعلى من األوىلهذه بشارة ثانية بنبوة َيَي بعد الب (َونَِبيًّا )  
لفساد ، وقد وصف هللا َييي بالصالح مع الذين صلحت عقائدهم وأعماهلم وأقواهلم ونياهتم ، والصالح ضد ا( ِمَن الصَّاِِلِنَي ) 

 ( . َوزََكرِيَّا َوََيََْي َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّاحِلِنيَ من وصف بذلك من األنبياء يف سورة األنعام يف قوله ) 
غ من الكرب ، ولكنه بينه يف سورة مرمي أنه بلغ من مل يبني هنا القدر الذي بل( قَاَل َربِ  َأَّنَّ َيُكوُن ِل ُغاَلٌم َوَقْد بَ َلَغِِنَ اْلِكبَ ُر  )

( والعيت : اليبس  قَاَل َربِ  َأَّنَّ َيُكوُن ِل ُغالٌم وََكاَنِت اْمَرَأِت َعاِقرا  َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكرَبِ ِعِتي ا  الكرَب عتيا  وذلك يف قوله تعاىل ) 
 والقحول يف املفاصل والعظام من شدة الِكرَب .

 ( . وََكاَنِت اْمَرَأِت َعاِقرا  ِكربها بقوله )وبني  تعاىل أهنا كانت كذلك قبل  ( ْمَرَأِت َعاِقٌر َوا) 
 ( مع علمه بقدرة هللا تعاىل على كل شيءَأَّنَّ َيُكوُن ِل ُغاَلمٌ فإن قيل : ما وجه استفهام زكريا يف قوله )  فَاجلََْواُب ِمْن َثاَلثَِة

 :أَْوُجه  
َلِد ِمْن َزْوَجِة اْلَعُجوِز َعَلى ِكرَبِ ِسنِ ِهَما َعَلى أَنَّ اْسِتْفَهاَم زََكرِيَّا اْسِتْفَهاُم اْسِتْخَبار  َواْسِتْعاَلم  ؛ أِلَنَُّه اَل يَ ْعَلُم َهِل اللَُّ يَْأتِيِه بِاْلوَ  ُل :اأْلَوَّ 

َوُهَو ابَّة  ، أَْو يَ ُردُّمُهَا َشاب َّنْيِ ؟ فَاْستَ ْفَهَم َعِن احلَِْقيَقِة لِيَ ْعَلَمَها ، َواَل ِإْشَكاَل يِف َهَذا ، َسِبيِل َخْرِق اْلَعاَدِة ، أَْو يَْأُمرُُه بَِأْن يَ تَ َزوََّج شَ 
 َأْظَهُرَها .

 : َأنَّ اْسِتْفَهاَمُه اْسِتْفَهاُم تَ َعجُّب  ِمْن َكَماِل ُقْدرَِة اللَِّ تَ َعاىَل . الثَّاين 
ا ُهَو َما ذََكَرُه اْبُن َجرِير  َعْن ِعْكرَِمَة َوالسُّدِ يِ  : ِمْن َأنَّ زََكرِيَّا َلمَّ : َوُهَو الَّ  الثَّاِلثُ  ا نَاَدْتُه اْلَماَلِئَكُة َوُهَو قَائٌِم ِذي ذََكْرنَا َأنَّ ِفيِه بُ ْعد 

َا ُهَو نَِداُء الشَّْيطَاِن ، َفَداَخَل زََكرِيَّا  ُيَصلِ ي يِف اْلِمْحرَاِب َأنَّ اللََّ يُ َبشِ ُرَك بَِيْحََي ، قَاَل لَُه الشَّْيطَانُ  : لَْيَس َهَذا نَِداُء اْلَماَلِئَكِة ، َوِإمنَّ
َن اللَِّ : َأَّنَّ َيُكوُن ِل َل َأْن يَ تَ يَ قََّن أَنَُّه مِ الشَّكُّ يف َأنَّ النِ َداَء ِمَن الشَّْيطَاِن ، فَ َقاَل ِعْنَد َذِلَك الشَّكِ  النَّاِشِئ َعْن َوْسَوَسِة الشَّْيطَاِن قَ بْ 

َا قُ ْلنَ  ا : ِإنَّ َهَذا اْلَقْوَل ِفيِه بُ ْعٌد ؛ أِلَنَُّه اَل يَ ْلَتِبُس ُغاَلٌم  ، َوِلَذا طََلَب اآْليََة ِمَن اللَِّ َعَلى َذِلَك ِبَقْولِِه : َربِ  اْجَعْل ِل آيَة  اآْليََة ، َوِإمنَّ
 ِئَكِة بِِنَداِء الشَّْيطَاِن .َعَلى زََكرِيَّا نَِداُء اْلَماَل 

 : وذهب الطربي وغيه إىل أن زكرياء ملا رأى حال نفسه وحال امرأته وأهنا ليست حبال نسل سأل عن الوجه  وقال ابن عطية
 الذي به يكون الغالم ، أتبدل املرأة خلقتها أم كيف يكون؟

: وقيل إمنا سأل ألنه نسي دعاءه لطول املدة بني الدعاء وقال مكي ،  وهذا تأويل حسن يليق بزكريا  : مث قال ابن عطية
 . وهذا قول ضعيف املعىن، والبشارة وذلك أربعون سنة 

 أي: هكذا أْمُر هللا عظيم، ال يعجزه شيء وال يتعاظمه أمر . (قَاَل َكَذِلَك اَّللَُّ يَ ْفَعُل َما َيَشاُء ) 
  .ل هبا على وجود الولد مِنمة أستدأي: عال (قَاَل َربِ  اْجَعْل ِل آيًَة ) 
 أي عالمة تدلِن على العلوق وإمنا سأهلا استعجاال  للسرور قاله احلسن ، وقيل  (ءايَة   قَاَل َرب  اجعل ِلِ  ):  يقال اآللوس

ليتلقى تلك النعمة بالشكر حني حصوهلا وال يؤخر حىت تظهر ظهورا  معتادا  ، ولعل هذا هو األنسب حبال أمثاله عليه 
 م ، وقول السدي : إنه سأل اآلية ليتحقق أن تلك البشارة منه تعاىل ال من الشيطان ليس بشيء كما أشرنا إليه آنفا .السال

 وهو ما يف إَنيل لوقامن قبل هللا تعاىل ردا  ا: آية حتقق كون اخلطاب الوارد عليه و : وعن السدي والربيع وقال ابن عاشور ، ،
 ي .ياء ال يلتبس عليهم اخلطاب الوارد عليهم من هللا ويعلمونه بعلم ضرور ، ألن األنبوعندي يف هذا نظر



َثالَث  ) أي: إشارة ال تستطيع النطق، مع أنك سوي صحيح، كما يف قوله ( قَاَل آيَ ُتَك َأالَّ ُتَكلِ َم النَّاَس َثاَلثََة أَيَّاٍم ِإالَّ رَْمًزا) 
 ( .لََيال  َسوِيًّا 

 َهِل اْلَمانُِع َلُه ِمْن َكاَلِم النَّاِس ُبْكٌم طََرَأ لَُه ، أَْو آفٌَة ََتْنَ ُعُه ِمْن َذِلَك ، أَْو اَل مَ :  قال الشنقيطي ْ انَِع لَُه ِإالَّ اللَُّ َوُهَو ملَْ يُ بَ نيِ 
َ يف ُسورَِة ، َصِحيٌح اَل ِعلََّة َلُه  َوَأنَّ انِْتَفاَء التََّكلُِّم َعْنُه اَل لُِبْكم  ، َواَل َمَرض  َوَذِلَك يف قَ ْولِِه  أَنَُّه اَل بَْأَس َعَلْيهِ « َمْرميََ »َوَلِكنَُّه بَ نيَّ

َكلُِّم ِبَطرِيِق أِلَنَّ قَ ْولَُه َسوِيًّا َحاٌل ِمْن فَاِعِل ُتَكلِ َم ُمِفيٌد ِلَكْوِن انِْتَفاِء التَّ  ا  (نَّاَس َثاَلَث لََيال  َسوِي  قَاَل آيَ ُتَك َأالَّ ُتَكلِ َم ال) تَ َعاىَل 
ْعَجاِز َوَخْرِق اْلَعاَدةِ ا ، َأْي : يَ تَ َعذَُّر َعَلْيَك َتْكِليُمُهْم َواَل ُتِطيُقُه ، يف َحاِل َكْوِنَك َسِويَّ اخْلَْلِق ْعِتَقاِل اللِ َساِن مبََرض  ، اَل اِل إْلِ

َواذُْكْر رَبََّك َكِثي ا َوَسبِ ْح  )ا َما َعَلْيِه اجلُْْمُهوُر ، َوَيْشَهُد لَُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل َسِليَم اجلََْوارِِح ، َما ِبَك َشائَِبٌة بُْكٌم َواَل َخَرٌس ، َوَهذَ 
ْبَكاِر   (.بِاْلَعِشيِ  َواإْلِ

  ما ا ، أي سوي اخللق، سليم اجلوارح: أي َتنع الكالم فال تطيقه ثالث ليال بأيامهن يف حال كونك سوي قال الشنقيطيو ،
بدليل قوله تعاىل يف آل ، وأما ذكر هللا فليس ممنوعا  منه من الكالم على سبيل خرق العبادة كم ولكنك ممنوعبك خرس وال ب

 ( .ْح بِاْلَعِشيِ  َواإِلْبَكارِ اذُْكر رَّبََّك َكِثيا  َوَسب ِ عمران ) َ 
 تلك املدة ليخلص فيها لذكر هللا شكرا  على وإمنا حبس لسانه عن الكالم ( واذكر رَّبََّك َكِثيا  :قوله تعاىل )  قال ِف التسهيل

 ر .استجابة دعائه وال يشغل لسانه بغي الشكر والذك
 مث اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على املعجز من وجوه:  قال الرازي : 

 . : أن قدرته على التكلم بالتسبيح والذكر ، وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم املعجزات أحدها
 . دال املزاج من مجلة املعجزات : أن حصول ذلك املعجز يف تلك األيام املقدورة مع سالمة البنية واعت نيهاوثا

أن إخباره بأنه مىت حصلت هذه احلالة فقد حصل الولد ، مث إن األمر خرج على وفق هذا اخلرب يكون أيضا  من  وثالثها :
 املعجزات.

 : نه كما مينع نفوذ األسباب مع وجودها، فإنه يوجدها بدون أسباهبا ليدل ذلك أن وفيه مناسبة عجيبة، وهي أ قال السعدي
 . األسباب كلها مندرجة يف قضائه وقدره

، أمره بذكره ، ألن بالذكر تطمئن القلوب ، وترتاح النفوس ، ويستني  قلبك ولسانك يف مجيع أوقاتك (َواذُْكْر رَبََّك َكِثريًا ) 
  .القلب ، وشكرا  هلل تعاىل
 وقد أمر هللا بذكره كثيا  :

 ( . َواذُْكُروا اللََّ َكِثيا  َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ  قال تعاىل )
  ( . يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّ ذِْكرا  َكِثيا  وقال تعاىل ) 
 ( . اللَُّ هَلُْم َمْغِفَرة  َوَأْجرا  َعِظيما  َوالذَّاِكرِيَن اللََّ َكِثيا  َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ وقال تعاىل ) 
 ( .ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوذََكُروا اللََّ َكِثيا  َوانْ َتَصُروا ِمْن بَ ْعِد َما ظُِلُموا وقال تعاىل ) 
 ( . ُتوا َواذُْكُروا اللََّ َكِثيا  َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئة  فَاثْ بُ وقال تعاىل ) 

ْبَكاِر )   العشي : آخر النهار ، واإلبكار أول النهار .( َوَسبِ ْح بِاْلَعِشيِ  َواإْلِ
 وهذا الوقتان قد أمر هللا بذكره فيهما :

 ( .ْبَل ُغُروهِبَا َوَسبِ ْح حِبَْمِد رَبِ َك قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوق َ تعاىل ) فقال 
 ( . َوَسبِ ْح حِبَْمِد رَبِ َك قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقَ ْبَل اْلُغُروبِ  وقال تعاىل )



ْبَكارِ وقال تعاىل )   ( . فَاْصربْ ِإنَّ َوْعَد اللَِّ َحقٌّ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِْبَك َوَسبِ ْح حِبَْمِد رَبِ َك بِاْلَعِشيِ  َواأْلِ
 كون عن أمور ثالثة :وتسبيح هللا ي

 عن صفة العيب ، وعن نقص يف كمال ، وعن مماثلة املخلوقني .
 . (َوتَ وَكَّْل َعَلى احلَْيِ  الَِّذي ال مَيُوُت فالنقص كقوله تعاىل ) 

 . (ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوال نَ ْوٌم لَُه َما  وعن نقص يف كمال مثل قوله تعاىل ) 
 ( . لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُ اىل ) ومماثلة املخلوقني مثل قوله تع

 الفوائد :
 أن مجيع اخللق مفتقرون إىل هللا حىت األنبياء . -1
 أن زكريا بلغ سنا  بعيدا  دون أن يأتيه ولد . -2
 ينبغي لإلنسان إذا سأل ذرية أن يسأل ذرية طيبة . هأن -3
 بة للحاجة .التوسل إىل هللا بأمسائه املناس -4
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 ( . َوَبشَّْرنَاُه بِِإْسَحاَق نَِبي ا  ِمَن الصَّاحِلِنيَ قال تعاىل ) 
 ( . َوَبشَُّروُه ِبُغالم  َعِليم  وقال تعاىل ) 

 متفق عليه .أفال أبشر الناس ؟ ( وقال معاذ للرسول ) 
َنا أَنَا َجاِلٌس َعَلى احْلاِل الَّيت ذََكَر هللا تَ َعاىَل ِمنَّا ، َقْد َضاَقْت َعَليَّ نَ ْفسي َوَضاَقْت َعَليَّ األرْ قال كعب ) ... ُض مبَا َرُحَبْت ، فَ بَ ي ْ

، َوَعَرْفُت أنَُّه َقْد َجاَء فَ رٌَج .  َماِلك  أْبِشْر ، َفَخَرْرُت َساِجدا يَ ُقوُل بِأْعَلى َصوتِِه : يَا َكْعَب ْبنَ  مسَِْعُت َصْوَت َصارِخ  أوََف َعَلى َسْلع  
ُرونَ َنا ، َفَذَهَب ِقَبَل َصاِحيَبَّ ُمَبشِ روَن  النَّاَس بِتَ ْوبَِة هللا  فآَذَن رسوُل هللا  َنا ِحنَي َصلَّى َصالَة الَفْجر َفَذَهَب النَّاُس يُ َبشِ  َعَلي ْ

ا َجاءين الَِّذي َِلَّ فَ َرسا  َوَسَعى َساع  ِمْن أْسَلَم ِقَبِلي ، َوأَْوََف َعَلى اجْلََبِل ، َفكاَن الصَّْوُت أْسرََع ِمَن الَفَرِس ، فَ َلمَّ َورََكَض َرُجٌل إِ 
َرمُهَا يَ ْوَمِئذ  ، َواْستَ َعْرُت ثَ ْوبَ نْيِ فَ َلبْستُ ُهما ، مسَِْعُت َصْوتَُه يُ َبشِ ُرين نَ َزْعُت لَُه ثَ ْويَبَّ َفَكَسْوتُ ُهَما إيَّاُه بِبشارته، َوهللِا َما أْمِلُك َغي ْ 

 يَ تَ َلقَّاين النَّاُس فَ ْوجا  فَ ْوجا  يُهنِ ئوَنِن بالت َّْوبَِة َويَ ُقوُلوَن ِل : لِتَ ْهِنَك تَ ْوبَُة هللا َعَلْيكَ  َواْنطََلْقُت أتَأمَُّم رسوَل هللا 
 الثناء على من صدق املرسلني . -8
 ت العظيمة يف النيب َييي .الصفا -9

 أن األنبياء من الصاحلني ، بل هم يف أعلى مراتب الصالح . -10
 أنه ال حرج على اإلنسان أن يطلب ما تطمئن به نفسه . -11
 إثبات املشيئة هلل . -12
 جواز البحث عما يزيد اإلميان . -13
 َتام قدرة هللا . -14
 فضل ذكر هللا . -15
 ه  ( . 1433/  6/  8) األحد                       .هذين الوقتني  فضل ذكر هللا يف -16



( يَا َمْرََيُ اقْ ُنِِت ِلَربِ ِك َواْسُجِدي 42َوِإْذ قَاَلِت اْلَمالَِئَكُة يَا َمْرََيُ ِإنَّ اَّللََّ اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساء اْلَعاَلِمنَي ))  
 َوَما ُكنَت ( َذِلَك ِمْن أَنَباء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإلَيَك َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُ ْلُقون َأْقاَلَمُهْم أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيََ 43اِكِعنَي )َوارَْكِعي َمَع الرَّ 

 ( . (44َلَدْيِهْم ِإْذ ََيَْتِصُموَن )
 [ . 44-42] آل عمران :  

--------------- 
 .راد باملالئكة ههنا جربيل وحده قالوا امل ( َوِإْذ قَاَلِت اْلَمالِئَكةُ ) 
يعِن جربيل ، وهذا وإن كان عدوال  عن الظاهر إال أنه جيب املصي إليه ، ألن (  وح ِمْن أَْمرِهِ يُ نَ ز ُل املالئكة بالر ) وهذا كقوله  

َها ُروَحَنا فَ َتَمثََّل هَلَا َبَشرا  َسوِي ا  )، وهو قوله سورة مرمي دلت على أن املتكلم مع مرمي عليها السالم هو جربيل   .(فََأْرَسْلَنا إِلَي ْ
يا مرمي ِإنَّ اللََّ  - ا  حسن ا  لها رهبا بقبول حسن وأنبتها نباتاليت تقب -واذكر يا احمد للناس وقت أن قالت املالئكة ملرمي  :واملعىن

، ناَف مع اخللق احلميدمن كل ما يت، و َوَطهََّرِك من األدناس واألقذاربيته  ، وقبلك خلدمةاختارك واجتباك لطاعته :يأ، اْصَطفاكِ 
 والطبع السليم َواْصَطفاِك َعلى ِنساِء اْلعاَلِمنَي بأن وهب لك عيسى من غي أب دون أن ميسسك بشر.

 وجعلك أنت وهو آية للعاملني.
هد هلا باالصطفاء والطهر واحملبة ، وأكد هذا اخلرب لالعتناء بشأنه ، بأن شا  عظيم ا  قد مدح مرمي مدحتعاىل الل  فأنت ترى أن 
 والتنويه بقدره.

  الراجح أهنم قالوه هلا مشافهة ، ألن هذا ما يدل عليه ظاهر اآلية ، وإليه  (إن الل  اصطفاك وطهرك .. ) وقول املالئكة ملرمي
 .نبوة عيسى لزكريا ، أو إرهاصا ل ذهب صاحب الكشاف فقد قال : روى أهنم كلموها شفاها معجزة

 كان خطاهبم هلا باإلهلام أو بالرؤيا الصادقة يف النوم.: وقيل 
ألنه هو الظاهر من اآلية ، وألنه املوافق ألقوال مجهور املفسرين ، وألنه جاء صرَيا يف آيات أخرى أن امللك قد َتثل  واألول أوىل

يف سورة مرمي : َواذُْكْر يف اْلِكتاِب َمْرمَيَ ِإِذ انْ َتَبَذْت ِمْن أَْهِلها َمكانا  َشْرِقيًّا.  -ىل تعا -هلا بشرا سويا وكلمها ، وذلك يف قوله 
ا أَنَا الرَّمْحِن ِمْنَك ِإْن ُكنْ فَاختَََّذْت ِمْن ُدوهِنِْم ِحجابا  فََأْرَسْلنا ِإلَْيها ُروَحنا فَ َتَمثََّل هَلا َبَشرا  َسوِيًّا. قاَلْت ِإين ِ أَُعوُذ بِ  َت َتِقيًّا. قاَل ِإمنَّ

 . َرُسوُل رَبِ ِك أِلََهَب َلِك ُغالما  زَِكيًّا
 اصطفاؤه إياها سبحانه من وجوه : (يَا َمْرََيُ ِإنَّ اَّللََّ اْصَطَفاِك )  

 ث .: أنه تعاىل قبل حتريرها مع أهنا كانت أنثى ومل َيصل مثل هذا املعىن لغيها من اإلناأحدها 
 ة .نه تعاىل فرغها لعبادته ، وخصها يف هذا املعىن بأنواع اللطف واهلداية والعصمأثانيها : 

أَّن َلِك هذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد ) أنه كفاها أمر معيشتها ، فكان يأتيها رزقها من عند هللا تعاىل على ما قال هللا تعاىل  : ثالثها
 ( . هللا

 أنه أنبتها نباتا  حسنا  . رابعها :
 .من كل عيب يف خلق وُخلق ودين (هََّرِك َوطَ ) 
 أقوال. ويف هذا االصطفاء الثاين(  َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمنيَ ) 

 . تأكيد لألول إنه قيل :
 االصطفاء األول اصطفاء عام ، وهذا االصطفاء اصطفاء خاص بالنساء ، حيث جعلها من النساء الكم ل . وقيل :

 ادة ، والثاين : لوالدة عيسى عليه السالم.األول للعب:  وقيل



 وذهب بعض العلماء إىل أن االصطفاء األول أنه تقبلها ، والثاين لوالدة عيسى .
 وأما االصطفاء الثاين : فاملراد أنه تعاىل وهب هلا عيسى عليه السالم من غي أب ، وأنطق عيسى حال :  قال الرازي

 ة اءهتا عن التهمة ، وجعلها وابنها آية للعاملني ، فهذا هو املراد من هذه األلفاظ الثالثانفصاله منها حىت شهد مبا يدل على بر 
  مجيع النساء يف سائر األعصار ، واستدل به على أفضليتها على فاطمة ، وخدجية ،  قيل  ( َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمنيَ تعاىل )قوله :

 . وعائشة رضي هللا تعاىل عنهن
 ، واختاره ابن جرير . عاملها فال يلزم منه أفضليتها على فاطمة رضي هللا تعاىل عنها وقيل : املراد نساء

 . القنوت دوام الطاعة يف خضوع وخشوع( يَا َمْرََيُ اقْ ُنِِت ِلَربِ ِك )  
 دؤوب يف مث أخرب تعاىل عن املالئكة: أهنم أمروها بكثرة العبادة واخلشوع واخلضوع والسجود والركوع وال:  قال ابن كثري

هبا من األمر الذي قدره وقضاه، مما فيه احنة هلا ورفعة يف الدارين، مبا أظهر هللا تعاىل فيها من   العمل هلا، ملا يريد هللا تعاىل
أما  (ِكِعنَي يَا َمْرمَيُ اقْ ُنيِت لَِربِ ِك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّا  ) قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولد ا من غي أب، فقال تعاىل

 ( .َبْل لَُه َما يف السََّماَواِت َواألْرِض ُكلٌّ لَُه قَانُِتوَن  ) القنوت فهو الطاعة يف خشوع  كما قال تعاىل

  : القنوت. لزوم الطاعة واالستمرار عليها ، مع استشعار اخلشوع واخلضوع الل  رب العاملني.جاء يف التفسي الوسيط 
من السجود الل  ومن الركوع مع  يعليها ، وأكثر  يده وداومالعبادة لل  وح يملرمي : يا مرمي أخلص الئكة أيضا  : قالت امل يأ

 . عز وجلمن خالقه  ا  وحب ا  حتفظ النعم وأن تزيد اإلنسان قربالراكعني ، فإن مالزمة الطاعات والصلوات من شأهنا أن 
 وال سيما الصالة يف مجاعة. باحملافظة على العبادات ا  ولعباده مجيعملرمي تعاىل  فاآلية الكرمية دعوة قوية من الل  

 ( اقْ ُنِِت ِلَربِ كِ قوله تعاىل  ) الالم يف قوله ) لربك ( لالختصاص ، أي : قنوتا  خالصا  هلل ، أي : طاعة خالصة له ، ألن من
 شرط الطاعة أن تكون خالصة هلل .

 أي : السجود املعروف . (َواْسُجِدي ) 
طف السجود على القنوت من باب عطف اخلاص على العام . وذكر اخلاص بعد العام يدل على فضله ومزيته ، ولذلك يعترب وع

 السجود من أفضل الطاعات ويف احلديث ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ( .
 مجلتهم ، وليس املراد أن تصلي مع اجلماعة ، ألن املرأة الركوع معروف ، واملعىن : ) مع الراكعني ( يف ( َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ ) 

 ال ختاطب بالصالة مع اجلماعة ، لكن كوين يف مجلة الراكعني الذين يركعون هلل .
 . قدم السجود على الركوع ، ألنه أفضل وأشرف 

 . وقيل : إن السجود كان يف دينهم قبل الركوع ، قال ابن القيم : وهذا قائل ما ال علم له به
 : والذي يظهر يف اآلية وهللا أعلم مبراده من كالمه أهنا اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها فذكر األعم مث قال ابن القيم

 ما هو أخص منه مث ما هو أخص من األخص 
ه وهو السجود فذكر القنوت أوال وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة مث ذكر ما هو أخص من 

الذي يشرع وحده كسجود الشكر والتالوة ويشرع يف الصالة فهو أخص من مطلق القنوت مث ذكر الركوع الذي ال يشرع إال يف 
الصالة فال يسن اإلتيان به منفردا فهو أخص مما قبله ففائدة الرتتيب النزول من األعم إىل األخص إىل أخص منه ومها طريقتان 

 . النزول من األعم إىل األخص معروفتان يف الكالم
أي : هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها مرمي البتول ومن قصة زكريا ( َذِلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإلَْيَك ) 

 قبل . من األنباء املغيبة واألخبار اهلامة اليت أوحينا هبا إليك يا احمد ما كنت تعلمها من وَييي إمنا هو



 اسم اإلشارة ذِلَك يعود إىل ما تقدم احلديث عنه من قصة امرأة عمران وقصة زكريا وغي ذلك من األخبار البديعة.ف 
 واألنباء : مجع نبأ ، وهو اخلرب العظيم الشأن.

 والوحي : لغة اإلعالم بسرعة .
 وشرعا  : إخبار هللا تعاىل لنيب من أنبيائه مبا يشاءه من شرعه .

 فيه داللة على نبو ة احمد  (نُوِحيِه ِإلَيكَ : قوله تعاىل ) لقرطيبقال ا ؛ ة زكريا ومرمي ومل يكن قرأ الكتبحيث أخرب عن قص
 فرد  الكناية إىل "ذلك" فلذلك ذُكِ ر.  (نُوِحيِه ِإلَيَك  )وأخرب عن ذلك وصد قه أهل الكتاب بذلك ؛ فذلك قوله تعاىل 

أي : وما كنت عندهم إذ خيتصمون ويتنافسون على كفالة مرمي حني ( ْذ يُ ْلُقوَن َأْقالَمُهْم أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرََيَ َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم إِ ) 
 ألقوا أقالمهم للقرعة كل يريدها يف كنفه ورعايته .

 .واألقالم مجع قلم وهي اليت كانوا يكتبون هبا التوراة ، وقيل املراد هبا السهام 
لفعلهم وما جرى من أمرهم يف شأن مرمي ، ِإْذ يُ ْلُقوَن أَْقالَمُهْم اليت  ا  عندهم معايني : لديهم أ -يا احمد  - وما كنت ي :أ

 جعلوا عليها عالمات يعرف هبا من يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون فيما بينهم بسببها تنافسا يف كفالتها
 أي : يتنازعون فيمن يكفلها منهم .(  َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ََيَْتِصُمونَ ) 

 والغرض : أن هذه األخبار كانت وحيا  من عند هللا العليم اخلبي .
  ذكروا يف تلك األقالم وجوها  : قال الرازي : 

عكس املراد باألقالم اليت كانوا يكتبون هبا التوراة وسائر كتب هللا تعاىل ، وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على  األول :
 . جري املاء فاحلق معه ، فلما فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا األمر له وهذا قول األكثرين

 ألقوا عصيهم يف املاء اجلاري جرت عصا زكريا على ضد جرية املاء فغلبهم ، هذا قول الربيعملا : أهنم  والثاين
م تفعله من املسامهة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها : قال أبو مسلم : معىن يلقون أقالمهم مما كانت األم والثالث

وهو شبيه بأمر القداح اليت (  فساهم َفَكاَن ِمَن املدحضني) أمساءهم فمن خرج له السهم سلم له األمر ، وقد قال هللا تعاىل 
وكل ما قطعت منه شيئا  بعد شيء فقد قلمته  تتقاسم هبا العرب حلم اجلزور ، وإمنا مسيت هذه السهام أقالما  ألهنا تقلم وتربى ،

 ، وهلذا السبب يسمى ما يكتب به قلما .
 : وقوع لفظ القلم على هذه األشياء وإن كان صحيحا  نظرا  إىل أصل االشتقاق ، إال أن العرف أوجب  قال القاضي

 اختصاص القلم هبذا الذي يكتب به ، فوجب محل لفظ القلم عليه.
 : ل بعض علمائنا هبذه اآلية على إثبات الُقْرعة ، وهي أصل يف شرعنا لكل من أراد العدل يف القسمة ، استد قال القرطيب

وهي سنة عند مجهور الفقهاء يف املستويني يف احلجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوهبم وترتفع الظِ نة عمن يتوىل قسمتهم ، وال 
 للكتاب والسنَّة. ا  اتباع يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان املقسوم من جنس واحد

هللا ورد  العمَل بالُقْرعة أبو حنيفة وأصحابه ، ورد وا األحاديث الواردة فيها ، وزعموا أهنا ال معىن هلا وأهنا تشبه األزالم اليت هنى 
 عنها.

يف ذلك وأخذنا باآلثار  وحكى ابن املنذر عن أيب حنيفة أنه جو زها وقال : القرعة يف القياس ال تستقيم ، ولكنا تركنا القياس
 والسن ة.

 . : وقد عِمل بالقرعة ثالثة من األنبياء : يونس وزكريا ونبينا احمد  قال أبو عبيد
 واستعمال القرعة كاإلمجاع من أهل العلم فيما يقسم بني الشركاء ، فال معىن لقول من رد ها.: قال ابن املنذر



وساق ( إْذ يُ ْلُقوَن أَْقاَلَمُهْم  )اب الُقْرعِة يف املشِكالت وقوِل هللا عز وجل وقد ترجم البخاري  يف آخر كتاب الشهادات ) ب
ْدِهن فيها مثل قوم استهموا على سفينة  )حديث النعمان بن بشي 

ُ
 ... ( .مثل القائم على حدود هللا وامل

والصف األول مث مل جيدوا إال أن لو يعلم الناس ما يف النداء )  قال رسول هللا  :قال ويف الصحيحني عن أيب هريرة 
 ا ( .يستهموا عليه الستهمو 

 ( . كان إذا أراد سفرا أقرع بني أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه)  ويف الصحيحني أيضا عن عائشة أن النيب 
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