موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم
من سلسلة "تفسير سورة مريم"
ذكر رمحة ربك عبده زكراي
(ابللهجة املصرية)

لفضيلة الشيخ :عمرو الشرقاوي

رابـط الــمادةhttp://way2allah.com/khotab-item-133065.htm :

احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،مالك يوم الدين ،والصالة والسالم على إمام األتقياء وسيد املرسلني نبينا ٍ
حممد
صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه -أمجعني وبعد،احلروف اليت افتتح هللا هبا بعض سور القرآن
يقول هللا –سبحانه وتعاىل -أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم ،بسم هللا الرمحن الرحيم" :كهيعص* ِذ ْكر ر ْمحَ ِ
ت َربِ َ
ك َع ْب َدهُ
ُ َ
ِ
ب إِِّن وهن الْعظ ِ
ِ
ِ
ك َر ِ
ال َر ِ
ت
اء َخ ِفيًّا*قَ َ
س َش ْي بًا َوََلْ أَ ُكن بِ ُد َعائِ َ
ب َش ِقيًّا* َوإِِّن خ ْف ُ
َزَك ِراي*إ ْذ ََن َد ٰى َربهُ ن َد ً
ْم م ِّن َوا ْشتَ َع َل الرأْ ُ
ََ َ َ ُ
الْمو ِ ِ
ِ
برِ
ِ
ِ
ث ِم ْن ِ
ضيًّا" الكهف
نك َولِيًّا*يَ ِرثُِّن َويَ ِر ُ
ب ِِل ِمن ل ُد َ
وبۖ َو ْ
آل يَ ْع ُق َ
اِل من َوَرائي َوَكانَت ْام َرأَِِت َعاق ًرا فَ َه ْ
اج َعلْهُ َر ِ َ
ََ َ
 ،6:1هذه السورة املباركة افتتحها هللا -عز وجل -كعادة كث ٍري من السور املكية ،افتتحها هللا -عز وجل -ابألحرف
املقطعة أو احلروف املقطعة ،هللا -عز وجل -افتتح بعض السور ٍ
حبرف واحد "ن" ،وافتتح بعض السور حبرفني ،وافتتح
بعض السور بثالثة أحرف "أَل" "طس" ،يبقى حرف واحد زي "ن"و"ص"و"ق" ،وحرفني زي "طس" ،وافتتح هللا -عز
وجل -بعض السور بثالثة أحرف "أَل" ،وافتتح هللا -عز وجل -بعض السور أبكثر من ذلك "أملر" ،وافتتح هللا -عز
وجل -بعض السور خبمسة أحرف قال هللا تعاىل":كهيعص" "حم*عسق" ،وَل تُفتتح سورة من القرآن أبكثر من مخسة
أحرف ،يعّن األحرف املقطعة.

األحرف املقطعة دي هي أحرف ال معىن هلا ،ملاذا؟ ألن العرب ال يعرفون معىن للحرف اهلجائي ،يعّن هذه األحرف
تنطق هكذا"كاف"ده حرف هجائي"،أ"حرف هجائي"،ن"حرف هجائي ،فالعرب ال تعرف يف لغتها معىن للحرف
اهلجائي ،إمنا احلرف ده البد أن تركب منه كلمة عشان نعرف معناه.
ما معىن احلروف املقطعة يف القرآن؟
طب أمال احلروف دي ربنا -سبحانه وتعاىل -ذكرها يف القرآن العظيم ليه؟ ملاذا ذكر هللا -عز وجل -هذه األحرف
يف القرآن العظيم؟ انتبهوا اي إخوة ،اآلن يف الفرتات األخرية انتشر جهل وكذب وختريف ابسم العلم ابآلرامية واللغات
القدمية أو السراينية أو حنو ذلك ،فادعى بعض اجلهلة أن هذه احلروف هلا تفسري يف اآلرامية ،وأن العلماء َل يعرفوا
هذا التفسري ،وأنه جاء بعد هذه القرون املتطاولة يعّن هذا الدعي ِ
الغر اجلاهل جاء بعد هذه القرون املتطاولة لكي
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يعلم األمة اإلسالمية ما جهلته عرب هذه القرون ،وقد أظهر هللا -عز وجل -زيفه .وظهرت ردود أهل العلم ح ًقا

أوال ملاذا ذكر هللا -عز
وصدقًا ،أهل الرسوخ يف العلم ،ظهرت ردودهم حبمد هللا -سبحانه وتعاىل -عليه .فإحنا نقول ً

وجل -هذه األحرف؟ يبقى هذه األحرف إذن ليس هلا معىن ال يف اآلرامية وال يف السراينية ،هذا جهل وختبط وحىت
إن الدكتور سامي عامري -حفظه هللا تعاىل -نشر عدة مقاطع يف الرد على هذا الغالم الذي يدعي إن هذه األحرف
املقطعة هي هلا معىن سرايّن وهلا معىن آرامي وحنو ذلك من خترصاته وأابطيله .لكن املقصود حنن من جهة التفسري ،ما
معىن هذه األحرف "كهيعص" عندَن حرف الكاف وحرف اهلاء وحرف الياء وحرف العني وحرف الصاد ،قلنا أن هذه
احلروف ال معىن هلا يف لغة العرب ،إذن ملاذا ذكرها هللا -عز وجل-؟ ذكرها هللا -عز وجل -ملغزى ،يبقى إذن
احلروف املقطعة ليس هلا معىن ،وهلا مغزى .ماهو املغزى؟ املغزى الذي ذكر هللا -عز وجل -هذه احلروف من أجله
كما يقول أهل العلم؛ التنبيه واإلاثرة والتشويق ملا أيِت بعد هذا احلرف.
جاءت هذه احلروف يف أوائل السور لإلاثرة والتشويق
مؤلف
يبقى هو ملا يقول "أَل" يعّن انتبهوا أيها الذين نزل عليكم القرآن ،هذا القرآن الذي تستنكرونه وتستغربون منه ٌ
من جنس هذه احلروف ،فإذا كان القرآن مؤل ًفا من جنس هذه احلروف فلم َل تستطيعوا أن أتتوا مبثله؟ لذلك ربنا -
سبحانه وتعاىل -حتداهم يقول هاتوا مثل القرآن مش قادرين ،هاتوا عشر سور مثله مفرتايت ال نستطيع ،هاتوا سورة

واحدة من القرآن ،فأظهر هللا -عز وجل -عجزهم وهم أهل الفصاحة وأرابب البيان ،ومع ذلك أظهر هللا -عز
وجل -عجزهم وعوارهم ونقصهم عن اإلتيان مبثل هذا القرآن العظيم .فلما ربنا -سبحانه وتعاىل -يقول":كهيعص"
إذن هذه احلروف ال معىن هلا يف األصل ،وإمنا هلا مغزى وهي اإلاثرة والتشويق والبيان ،واحد يقول طيب ما إحنا ملا
نيجي نطالع كتب املفسرين الكبار زي كتاب اإلمام ابن جرير الطربي جامع البيان أو مثل هذه الكتب الكبرية جند إن
بعض املفسرين يذكرون هلا معىن ،انتبهوا هؤالء العلماء -رمحهم هللا تعاىل -ابن عباس وجماهد وعكرمة وقتادة وابن
جرير الطربي وابن أيب حامت وابن كثري ،هؤالء العلماء الكبار إمنا يذكرون كالم مؤلَف من جنس هذه احلروف ،يعّن ابن

مثال جربيل ،ميم حممد-عليه الصالة والسالم-
مثال هللا ،ابء ً
عباس جتد عنه يف احلرف الواحد أكثر من قول ،األلف ً
وبعدين يف قول اتّن أيِت يقول غري هذه احلروف ،الالم لفظ اجلاللة ،والباء هباء هللا ،إىل غري ذلك يعّن.
َل يذكر بن عباس للحروف املقطعة يف القرآن معىن معني
طيب ملاذا ال تفكر هل ابن عباس -رضي هللا عنهما -متناقض؟ أل ،إمنا هو بيقول إن احلروف دي مكون منها هذا
الكالم ،يبقى هذا الكالم مكو ٌن من جنس هذه احلروف ،فهو ميثل لك ،جنس الكالم الذي أُلِفت منه هذه احلروف،
يبقى مش معىن كده إن ابن عباس بيذكر معىن هلذه احلروف ،أل ،وإمنا هو يذكر كالم يؤلَف من مثل هذه احلروف،
يبقى لو ا نت عايز تقول كالم اتّن مفيش مشكلة إنك تقول كالم اتّن ،لكن هو بيقول ابن عباس -رضي هللا عنه
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مثال األلف من هللا والباء من جربيل وامليم من ٍ
حممد-عليه الصالة والسالم -ليدلك أن هذه األمساء
وأرضاه ،-أن ً
تؤلَف من هذه احلروف وأن هذه احلروف هي حروف اهلجاء اليت يؤلَف كالم العرب منها.
ذكر هللا رمحته بعبده زكراي عليه السالم
يقول هللا -سبحانه وتعاىل :-بسم هللا الرمحن الرحيم "كهيعص" يبقى عندَن مخس حروف الكاف واهلاء والياء والعني
ِ
والصادِ ".ذ ْكر ر ْمحَ ِ
خرب ملبتدأ حمذوف يعّن هذا الذي سأقصه عليكم ذكر
ت َربِ َ
ك َع ْب َدهُ َزَك ِراي" ،ذ ْك ُر يقول العلماء أنه ٌ
ُ َ

رمحة هللا -عز وجل -بعبده زكرايء عليه السالم ،وقدم هللا -عز وجل -هنا ذكر الرمحة ،يعّن ختيل إن ترتيب اآلايت
إن سيدَن زكراي -عليه السالم -دعا هللا -عز وجل -أن يرزقه حيىي فاستجابة هللا له الرمحة ،يعّن رمحة هللا ماذا؟ " ِذ ْك ُر
ر ْمحَ ِ
ك" رمحة هللا -عز وجل -هنا ما معناها؟ معناها إعطاء الولد (اللي هو حيىي) لزكراي -عليه السالم ،-فقدم
ت َربِ َ
َ
هللا -عز وجل -ذكر الرمحة لكي يوقن العبد أن رجاءه من هللا -عز وجل -ال خييب .ولذلك قدم هللا -عز وجل-
ذكر الرمحة ،قال هذا ذكر رمحة هللا -عز وجل -بعبده ،شوف ربنا -سبحانه وتعاىل -يقولِ " :ذ ْكر ر ْمحَ ِ
ك
ت َربِ َ
ُ َ
َع ْب َدهُ" ،والعبودية هي أشرف شيء ،أشرف وصف لإلنسان العبودية ،يعّن اإلنسان إمنا يشرف ابنتسابه للرب العظيم
سبحانه وتعاىل ،-فكلما كان اإلنسان عب ًدا هلل كان أقرب إليه ،كلما كان اإلنسان عب ًدا هلل كان أقرب إليه ،لذلكاس ُج ْد َواق َِ
ْرتب" يعّن كلما اخنفض اإلنسان أكثر وذل
ربنا -سبحانه وتعاىل -يقول للنيب -عليه الصالة والسالمْ " :-
هلل -سبحانه وتعاىل -كلما ارتفع مقامه عند هللا -سبحانه وتعاىل.-
مقام األنس ابهلل أعلى املقامات
ولذلك يف مقام األنس أعلى املقامات ،ربنا -سبحانه وتعاىل -يقول عن النيب-صلى هللا عليه وسلمُ ":-س ْب َحا َن ال ِذي
َس َر ٰى بِ َع ْب ِدهِ" اإلسراء ،1:ويقول هللا -سبحانه وتعاىل" :-فَأ َْو َح ٰى إِ َ ٰىل َع ْب ِدهِ َما أ َْو َح ٰى" النجم  ،10فذكره هللا -عز
أْ
ٍ
نيب
وجل -يف أشرف املواطن أبشرف األوصاف .ده املنطقي إن ربنا -سبحانه وتعاىل -جعله يف مكان َل يصل إليه ٌ
ملك مقرب ،يسمع صريف األقالم "إِ ْذ ي غْ َشى ِ
ش ٰى" النجم ،16:ومع ذلك ربنا -سبحانه
مرسل وال ٌ
الس ْد َرَة َما يَ ْغ َ
َ
ِِ
ِ
َس َر ٰى بِ َع ْب ِدهِ لَْي ًال ِم َن ال َْم ْس ِج ِد
وتعاىل -يصفه بوصف إيه؟ وصف العبودية ،يقول" :فَأ َْو َح ٰى إِ َ ٰىل َع ْبده"ُ " ،س ْب َحا َن الذي أ ْ
ا ْحلر ِام إِ َىل الْمس ِج ِد ْاألَقْصى ال ِذي ابرْكنَا حولَهُ" ،لذلك ربنا -سبحانه وتعاىل -يقولِ ":ذ ْكر ر ْمحَ ِ
ك َع ْب َدهُ َزَك ِراي"،
ت َربِ َ
َ
َ َ َْ
َْ
ُ َ
ََ
يعّن رمحة هللا -عز وجل -بعبده زكراي -عليه السالم" .-إِ ْذ ََن َد ٰى َربهُ" ،يعّن وقت ندائه هلل ،ودعائه هلل -سبحانه
وتعاىل -وتضرعه هلل -عز وجل ،-طبعا ملاذا َندى ربه؟ ربنا -سبحانه وتعاىل -ذكر ذلك يف ٍ
سورة أخرى ،ربنا-
ً
ََّن لَ ِ
ِ
ك
اب َو َج َد ِعن َد َها ِرْزقًاۖقَ َ
ال َاي َم ْرَميُ أ ٰ
سبحانه وتعاىل -ملا ذكر قصة والدة مرمي يقولَ " :د َخ َل َعلَْي َها َزَك ِراي الْم ْح َر َ
ند ِ
ت هو ِمن ِع ِ
شاءُ بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب" آل عمران ،37:سيدَن
اّللۖإِن اّللَ يَ ْرُز ُق َمن يَ َ
َٰه َذا" يعّن من أين لك هذا؟ "قَالَ ْ ُ َ ْ
َ
ك َد َعا َزَك ِراي
ك" ،يعّن يف ذلك الوقتُ " ،هنَالِ َ
زكراي -عليه السالم -تذكر مباشرًة إن كان له طلب من هللا " ُهنَالِ َ
ك َِمسيع ُّ ِ
ال َر ِ
ادتْهُ الْ َم َالئِ َكةُ" آل عمران  ،39:38مباشرًة ،فربنا-
َربهُۖقَ َ
ب ِِل ِمن ل ُد َ
الد َعاء*فَ نَ َ
نك ذُ ِري ًة طَيِبَةًۖإِن َ ُ
ب َه ْ
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سبحانه وتعاىل -يقول "إِ ْذ ََن َد ٰى َربهُ" ،يعّن بعد اللي حصل بينه وبني مرمي -عليها السالم -توجه مباشرًة هلل -عز
وجل -ليطرح حاجته وسؤله وتضرعه هلل -سبحانه وتعاىل.-
دعاء زكراي عليه السالم ربه خفية ليكون أقرب لإلجابة
ِ
ِ
أحياَن
ض ُّر ًعا َو ُخ ْفيَةً" األعراف ،55:يعّن اإلنسان
اء َخ ِفيًّا""،ا ْدعُوا َرب ُك ْم تَ َ
ً
طيب يقول إيه؟ يقول":إ ْذ ََن َد ٰى َربهُ ن َد ً
وأحياَن حيتاج إىل االستكانة واخلضوع يف الدعاء ،وكلما كان الدعاء أخفى كلما كان
حيتاج إىل االبتهال يف الدعاء،
ً
أدعى للقبول واإلخالص والبعد عن الرايء .يعّن سيدَن زكراي -عليه السالم -جلس يف ٍ
مكان خف ٍي ال يراه فيه أحد

ِ
ِ
ال َر ِ
ودائما األنبياء يف القرآن كده؛ ربنا -سبحانه وتعاىل-
اء َخ ِفيًّا*قَ َ
ب" ً ،
يدعو هللا -سبحانه وتعاىل" -إ ْذ ََن َد ٰى َربهُ ن َد ً

يدعون هللا -عز وجل -بلفظ الربوبية ،ليه؟ ألن الرب هو املالك اخلالق املدبر .لذلك ربنا –سبحانه وتعاىل -قال:
"ا ْحلم ُد ِ ِ
ّلل َر ِ
ني" الفاحتة ،1:كل العاملني مربوبون هلل -عز وجل ،-كلهم ال خيرج أح ٌد عن سلطان هللا -سبحانه
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ
دائما يف القرآن يدعون هللا –عز وجل -بلفظ الربوبية "ربناِ ،
دائما "إِ ْذ ََن َد ٰى َربهُ
رب" ،هكذا ً
وتعاىل ،-لذلك األنبياء ً
ِ
اء َخ ِفيًّا" ،عشان يكون أدعى للقبول واإلخالص والبعد عن الرايء ،ينفرد اإلنسان ابهلل -سبحانه وتعاىل -وابللجوء
ن َد ً
ِ
ِ
ال َر ِ
ب إِِّن َو َه َن ال َْعظ ُْم ِم ِّن"- ،سبحان هللا-
اء َخ ِفيًّا *قَ َ
له وابالعتصام حببله -سبحانه وتعاىل" :-إ ْذ ََن َد ٰى َربهُ ن َد ً
شوف سيدَن زكراي يتذلل هلل -سبحانه وتعاىل -ويذكر صفات الضعف اللي عنده ،يقول :ايرب أَن وهن العظم مّن،
مثال وهنت اي رب ،ضعفت ،بيقول " َو َه َن ال َْعظ ُْم" ليه؟ ألن العظم هو أصلب شيء يف اإلنسان ،هو
طبعا ليه مش قال ً
ً
حلما كما قال هللا -عز وجل -يف سورة البقرة ،فإذا وهن العظم فمن ابب
قوام البدن ،اإلنسان عظم وبعدين يكسى ً

مثال كده اإلنسان ويهن العظم يعّن يكرب ويدب إليه الضعف،
أوىل وهن مجيع البدن .اإلنسان ينحّن ويضعف ملا يكرب ً

فبيقول له ايرب وهن العظم ،مش وهن عظمي ،ال بيقول العظم ،يعّن كل عظمة يف بدنه أصيبت هبذا الوهن ،كل
عظمة يف بدّن تعبت ايرب
نتعلم حينما ندعو هللا أن نثّن عليه

ب إِِّن وهن الْعظ ِ
ال َر ِ
س َش ْي بًا" ،ما قالش اشتعل الشعر ،ألن األصل أو األغلب يف الناس أن
"قَ َ
ْم م ِّن َوا ْشتَ َع َل الرأْ ُ
ََ َ َ ُ
س" ،
تبيض حلاهم مث تبيض الرؤوس ،يعّن اإلنسان األول حليته تبيض وبعدين رأسه يبيض ،فلما هو يقولَ " :وا ْشتَ َع َل الرأْ ُ

ضا ،وهذا كناية عن الكرب
يعّن خالص ماعدش فيه وال شعراية سوداء ،فمن ابب أوىل أن حليته أصبحت بيضاء أي ً
والضعف ،يعّن هو خالص وصل إىل مرحلة كبرية ج ًدا يف الضعف ،ومثل هذه املرحلة حيتاج فيها اإلنسان إىل من
ك َر ِ
ب َش ِقيًّا" ،هللا أكرب،
يعينه ،يعّن حيتاج اإلنسان إىل من يعينه يف مثل تلك املرحلة ،فيقول ايرب " َوََلْ أَ ُكن بِ ُد َعائِ َ
انظر إىل هذا الثناء على هللا.
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الثقه يف استجابة هللا عز وجل
ملا حامت األصم أو معن بن زائدة ذكره إبحسانه القدمي ،يقول له أنت يف اليوم الفالّن أحسنت إِل فأحسن إِل ،فقال:
ك َر ِ
ب َش ِقيًّا" يعّن ايرب أَن عمري ايرب ما
مرحبًا مبن توسل بنا إلينا ،شوف سيدَن زكراي يقول إيهَ " :وََلْ أَ ُكن بِ ُد َعائِ َ
دعيتك قط ورددتّن وال شقيت بدعائك قط ايرب ،وال رددتّن خائبًا من سؤلك ايرب .فيقول ايرب أنت عودتّن على
ك َر ِ
اِل ِمن َوَرائِي" يعّن
اإلجابة " َوََلْ أَ ُكن بِ ُد َعائِ َ
ب َش ِقيًّا" .إذن هو كبري يف السن وعاوز حد يعينه " َوإِِّن ِخ ْف ُ
ت ال َْم َو ِ َ
عصبته وقومه وقبيلته والناس اللي حواليه ال يستطيعون أن يقوموا مبا يقوم به زكراي ،وكان زكراي -عليه السالم -هو
احلرب األعظم يف اليهود ،وكان هو الذي يلي شئون املسجد وهو الذي يصلي هبم ،يعّن شيخهم الكبري ،فمفيش حد
من اللي حواليه ينفع يكون وريث هلذا املقام ،واإلنسان-سبحان هللا -لو واحد ربنا –سبحانه وتعاىل -رزقه العلم
وكان عنده مكتبة كبرية ويفضل يتفكر ،ايترى املكتبة مني اللي هياخدها بعده وال الكتب دي إيه اللي هيحصل هلا،
ومشاال- .سبحان هللا -الواحد اآلن يتفكر يف مثل هذا ،لو ربنا
هرتوح كما تذهب بعض املكتبات وتتفرق أوصاهلا ميينًا ً
مثال مكتبة أو عنده كتب وال وال وال ،فما ابلك بوراثة النبوة ،ده قائم بشأن الدين يف قومه ،فيقول ايربَ " :وإِِّن
رزقه ً
ِ
ت الْمو ِاِل ِمن ورائِي وَكانَ ِ
ت ْام َرأَِِت َعاقِ ًرا".
خ ْف ُ َ َ َ َ َ َ
حرص سيدَن زكراي على الدعوة حىت بعد موته
بعض املفسرين يذكرون إن كان عندهم اعتقاد إن العقم أو عدم اإلجناب "وَكانَ ِ
ت ْام َرأَِِت َعاقِ ًرا" ،يعّن ال تلد ،بسبب
َ
املرأة ،يعّن إذا كان الرجل سليما يبقى املشكلة يف املرأة ،فهو بيقول له "وَكانَ ِ
ت ْام َرأَِِت َعاقِ ًرا" ،ما عنديش مشكلة بس
ً
َ
ِ
ِ
نك َولِيًّا" ،يعّن يلي أمري من بعدي إذا أَن مت ،هو اللي
ب ِِل ِمن ل ُد َ
هي اللي عندها مشكلة " َوَكانَت ْام َرأَِِت َعاق ًرا فَ َه ْ
يتحمل مسؤولية الدين ،شوف حرص زكراي -عليه السالم -على الدعوة إىل هللا -سبحانه وتعاىل ،-وحرص زكراي -
عليه السالم -أن يصل الدين إىل الناس ،يعّن ملا ميوت هو أدى ما عليه ،أل ،هو الزم يطمن على دين ربنا -سبحانه
ث ِم ْن ِ
وب" بعض
وتعاىل ،-البد أن يرتك بعده من يقوم ابلدين كقيامه -عليه السالم ،-يقول":يَ ِرثُِّن َويَ ِر ُ
آل يَ ْع ُق َ

املفسرين قال :إن األنبياء قبل نبينا -عليه الصالة والسالم -كان عادي املال يتوارث ،فقال" :يَ ِرثُِّن" ،يعّن يرث ماِل
ث ِم ْن ِ
وب" ،يعّن احلكمة والنبوة ،وقال بعضهم وهو الصحيح :أل ،إن مقصود زكراي -عليه السالم-
" َويَ ِر ُ
آل يَ ْع ُق َ
ث ِم ْن ِ
ث ِم ْن ِ
وب" ،اللي هو جده،
وب" ،يعّن يرث احلكمة والنبوة والقيام بشأن الدين " َويَ ِر ُ
"يَ ِرثُِّن َويَ ِر ُ
آل يَ ْع ُق َ
آل يَ ْع ُق َ
ألن سيدَن زكراي -عليه السالم -من أبناء يعقوب من أبناء إسرائيل.
إذا دعوت هللا وأتخرت اإلجابة فاعلم أن هذا حبكمة هللا
برِ
ضيًّا" ،يعّن هو مش بيطلب جمرد ولد كده وخالص ،أي ولد وخالص أل ،إمنا يطلب ولد صاحل يكون
" َو ْ
اج َعلْهُ َر ِ َ

مرضيًا عند هللا ومرضيًا عند عباد هللا ،الزم كده .لذلك ربنا يف سورة الكهف ،ربنا -سبحانه وتعاىل -ذكر قصة ولد
برضه لكنه كان ولد عاق ،فاستبدله هللا -عز وجلٍ -
بولد صاحل ،فاملشكلة إن اإلنسان إذا طلب من هللا أن يطلب
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أحياَن ربنا -سبحانه وتعاىل -مينع عن اإلنسان شيء يكون فيه الفساد والشر ،فإذا ما طلبت من هللا وَل
اخلري لهً ،
يعطك هللا -عز وجل -سؤلك فتوقف ،ربنا -سبحانه وتعاىل -حكيم ،يعّن إيه حكيم؟ يعّن يضع األمور يف
مواضعها .فهو شوف بيقول له ايرب أَن مش عايز ولد وخالص ،ما ممكن ييجي ولد فاسد ،أو ييجي ولد يكفرهم يف
عيشتهم ،وأهو ربنا –سبحانه وتعاىل -بيقول كده بيقول عن الولد األوالّن "يُ ْرِه َق ُه َما طُغْيَ ًاَن َوُك ْف ًرا" الكهف،80 :
ضا ،يعّن يكون ولد صاحل وولد أخالقه
فيقول ايرب أَن أريد ولد صاحل ،مرضي الدين ومرضي اخللُق ،ومرضي اخللْق أي ً
ضا َديِن.
حسنه ويكون أي ً
كرامة سيدَن زكراي على هللا
ادتْهُ ال َْم َالئِ َكةُ" آل عمران ،39والفاء دي
شوف ربنا -سبحانه وتعاىل -يقول ايه بقا؟ هو يقول يف اآلية الثانية ايه "فَنَ َ

كما يقول العلماء غري مث ،يعّن أَن ملا أقول لك جاء خالد مث أمحد ،غري ملا أقول لك جاء خالد فأمحد ،غري ملا أقول
لك جاء خالد وأمحد ،كل واحدة خمتلفة" ،مث" دي تفيد الرتتيب والرتاخي ،يعّن جاء بعده بشوية" ،والفاء" تفيد
استَ َج ْب نَا لَهُ َوَجن ْي نَاهُ ِم َن الْغَ ِم" األنبياء ،88 :الفاء تفيد السرعة،
ودائما يف دعاء القرآن ،يف سورة األنبياء "فَ ْ
السرعةً ،
ىي ََلْ َْجن َعل لهُ ِمن قَ ْب ُل َِمسيًّا" مرمي ،7:واحد
إن ربنا استجاب الدعاء مباشرةً قالَ " :اي َزَك ِراي إَِن نُبَ ِش ُر َك بِغُ َالٍم ْ
امسُهُ َْحي َ ٰ
يقول فيه بعض املفسرين يقول هو استجاب له بعدين ،أقول أيوه ربنا -سبحانه وتعاىل -فرق بني االستجابة وبني
التعجيل ،هنا يف املوضع ده ،يعّن آه هو استجاب له ،لكن إمىت هيديه الولد؟ ألن بعض املفسرين ذكر إن سيدَن
زكراي أتخر شوية على ملا جاله الولد ،وسيأِت معنا إن شاء هللا تعاىل ،ففرق بني االستجابة والتعجيل على هذا القول،
ىي ََلْ َْجن َعل لهُ ِمن قَ ْب ُل َِمسيًّا" ،شوف ربنا -سبحانه وتعاىل -بشره بسؤله ،قال
فيقول " َاي َزَك ِراي إَِن نُبَ ِش ُر َك بِغُ َالٍم ْ
امسُهُ َْحي َ ٰ
له خالص هنديك غالم ،امسه حيىي وكمان هذا الغالم صاحب كرامة ،يبقى دي الكرامة لزكراي إنه هيجي له ولد وامرأته
عاقر وال بتولد وال حاجة ،مش كده وبس " ََلْ َْجن َعل لهُ ِمن قَ ْب ُل َِمسيًّا".

مساه هللا –عز وجل -حيىي ليه؟ قال العلماء :ألن هللا أحيا به الدين ،هللا -عز وجل -حييي به الدين ،وقال بعض
العلماء :ألن قلبه حي ابإلميان ،وقال بعض العلماء :ألنه مات شهي ًدا والشهداء أحياءٌ عند رهبم يرزقون ،يعّن الشهيد
صاحب حياةٍ مستمرة على طول ،هو مش بيموت وبعدين حيىي ،أل ،هو خالص حياته مستمرة دائمة ،فلذلك مساه
أصال سيدَن زكراي -عليه السالم -نشر ابملنشار ،وسيدَن حيىي قطعت رأسه ،صلوات هللا
حيىي من احلياة الدائمة ،ألنه ً

مجيعا ،فيقول له حيىي ألنه هيموت شهيد ،وكل هذه األقوال حق.
وسالمه عليهما ً
جيب أن تتعلم كيف تتعامل مع كتب التفاسري

والزم اي إخواَن نفهم إزاي املفسرين بيتعاملوا مع األقوال ،مش ملا أنت تيجي تفتح كتاب من كتب التفسري ،القول
األول ،القول الثاّن ،القول الثالث ،القول الرابع ..القول  ،12أربعني قول يف اآلية ،مش مشكلة ،مش مشكلة
املفسرين إن يكون فيه  40قول يف اآلية ،لكن مشكلتك أنت إنك الزم تتعلم كيف تتعامل مع كتب التفسري ،لو أنت
ذكر رحمة ربك عبده زكريا من سلسلة "تفسير سورة مريم"

( صفحة  6من ) 10

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

طبيب الزم تتعلم إزاي تتعامل مع املريض ،إزاي تشخصه ،لو أنت مهندس الزم تتعلم إزاى تتعامل مع املبىن ،لو أنت
يف أي صنعة مما خلق هللا -سبحانه وتعاىل -الزم تتعرف على أصوهلا ،زي التفسري ابلضبط ،ما تفتحش كتاب تفسري
وتقول وهللا ده املفسرين خمتلفني ،وإيه االختالف ده يف كالم هللا الكثري ده.
فسر اآلية أبكثر من معىن
من املمكن أن تُ َ
أقواال ،املتأخرون اللي مش عارفني
ثاال فيجعلها املتأخرون ً
لذلك اإلمام ابن عطية ينبه فيقول :أن العلماء يذكرون م ً

ىي" ،ويف
حاجة واللي مش بيعرفوا يفكروا يف العلم ،وغري احملررين يف العلم يفتح كتاب التفسري ،قال هللا تعاىلَ " :اي َْحي َ ٰ

حيىي مخسة أقوال :ويقعد يرص األقوال ،عادي األقوال دي كلها يف النهاية صح ،واألقوال دي يف النهاية ال ختتلف
ِ
" ْاه ِد ََن ِ
فعال فيها  40قول وممكن يكونوا  50قول " ُمث
الص َرا َ
يم" الفاحتة ،6:ده فيها اي عم الشيخ  40قولً ،
ط ال ُْم ْستَق َ
لَتُ ْسأَلُن يَ ْوَمئِ ٍذ َع ِن الن ِع ِيم" التكاثر ،8:ده النعيم ده فيه  60قول ،عادي وفيه  100قول 300 ،قول اي عم مش
مشكلة ،ألن كل األمثلة اللي بيذكروها دي من النعيم الذي ذكره هللا -سبحانه وتعاىل ،-فأنت ليه عندك مشكلة إن
فيه أقوال ،فأنت البد أن تفهم ،إذن كل األقوال اليت ذكرهتا لكم يف حيىي هي ٌ
أقوال صحيحة ،وهيجي معاَن إن شاء

مجيعا .وفيه آية اتنية فيها قولني الزم نرجح
هللا مثال لألقوال املختلفة ،واألقوال كلها صح واآلية ُحتمل على األقوال ً

قول على قول ،وفيه قولني متضادين واالتنني صح يف اآلية برضه ،أضرب لكم مثال سريع ،هللا -عز وجل -يقول
ِ
س" التكوير ،17:فعسعس؛ العلماء اختلفوا يف تفسريها فبعضهم يقول أقبل وبعضهم يقول أدبر،
" َوالل ْي ِل إذَا َع ْس َع َ
طيب واحد يقول أقبل ضد أدبر ،طب النعيم لو واحد قال مثال األمن ،لو واحد قال املاء البارد ،لو واحد قال

الزوجة ،ماشي دي أمثلة ،طب أقبل غري أدبر ،ازاي نتعامل مع القول ده؟ أقول له آه ما اآلية ممكن ُحتمل على
املعنيني مجيعا ،ليه؟ ألن هللا أقسم ابلليل حال إقباله وحال إدابره ،إمنا فيه أقوال متنافية الزم نرجح؛ ال ُقرء "ثََالثَةَ قُر ٍ
وء"
ً
ُ
البقرة ،228:القرء :ايإما احليض اي إما الطهر ،ما ينفعش املرأة اي إما تعتد ابحليض اي إما تعتد ابألطهار ،يبقى الزم هنا
اد َاها ِمن َحتْتِ َها"مرمي.24:
اد َاها َمن َحتْتِ َها" "فَنَ َ
الرتجيح خالص ،وسيأِت معاَن مثال إن شاء هللا يف قول هللا تعاىل":فَنَ َ
خزائن هللا ال تنفذ أب ًدا

حي ابإلميان " ََلْ َْجن َعل لهُ ِمن
فيقول له " َاي َزَك ِراي إَِن نُبَ ِش ُر َك بِغَُالٍم ْ
امسُهُ َْحي َ ٰ
ىي" ،شهيد وحييي هللا به قلوب عباده ،وقلبه ٌ
قَ ْب ُل َِمسيًّا" ،يعّن َل يسم أحد بيحىي قبل حيىي -عليه السالم ،-أول واحد ربنا -سبحانه وتعاىل -مساه حيىي ،وهللا -عز
ت ِمن ال ِ
ِ
ِ
ال َر ِ
ْك َِرب
وجل -هو الذي مساه ،سيدَن زكراي استغرب "قَ َ
بأٰ
ََّن يَ ُكو ُن ِِل غُ َال ٌم َوَكانَت ْام َرأَِِت َعاق ًرا َوقَ ْد بَلَغْ ُ َ
ِِ
كبريا يف السن ،فمن أين أيِت هذا الولد ايرب ،وده
ايبساً ،
عتيًّا" مرمي ،8:العيت :اليُبس ،يعّن خالص أَن أصبحت ً
ك" مرمي ،9:يعّن األمر ما قلته لك ،يعّن خالص طاملا ربنا
تعجب يعّن ،يقوم ربنا -سبحانه وتعاىل -يقول" :قَ َ
ال َك َٰذلِ َ
ني" ،هللا قادر -سبحانه وتعاىل،-
سبحانه وتعاىل -قال أنه هيديك ولد يبقى هيديك ولد "قَ َال َربُّ َ
ك ُه َو َعلَي َهِ ٌ
ولذلك أنت التقس رغباتك على قدرتك ،ملا تيجي تطلب من ربنا تقول ايه أطلب من ربنا -سبحانه وتعاىل -كذا
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وكذا ،ال تقس هذه الرغبات على قدرك أنت ،اعلم أنك تطلب من الذي بيده مقاليد كل شيء -سبحانه وتعاىل،-
ِ
ِ
ِ
ِ
س ْكتُ ْم َخ ْشيَةَ
أنت تطلب من الكرمي -سبحانه وتعاىل ،-ربنا يقول":قُل ل ْو أَنتُ ْم َتَْل ُكو َن َخ َزائ َن َر ْمحَة َرِيب إذًا أل َْم َ
اإلن َف ِ
اقۖ َوَكا َن ِْ
ِْ
ورا" اإلسراء ،100 :لكن ربنا -سبحانه وتعاىل -خزائنه ملئ ال تنفذ "  ....اي عبادي ! لو
نسا ُن قَتُ ً
اإل َ
قلب ٍ
وإنسكم وجنكم  ،كانوا على أتقى ِ
عبد منكم ؛ َل يز ْد ذلك يف ملكي شيئًا  ،ولو كانوا على
وآخركم َ ،
أن أولَكم َ
صعيد ٍ
ٍ
ٍ
أفج ِر ِ
قلب ٍ
إنسان منهم
فأعطيت كل
واحد  ،فسألوّن
ص ذلك من ملكي شيئًا  ،ولو اجتمعوا يف
ُ
رجل ؛ َل ين ُق ْ
ص ذلك من ملكي شيئًا ؛  "...صححه األلباّن.
ما سأل ؛ َل ين ُق ْ
آية سيدَن زكراي عليه السالم
سيدَن اخلضر -عليه السالم ،-ملا العصفور وقف على البحر ونقر ،أخد إيه يعّن من البحر! فيقول ملوسى :اعلم أن
مجيعا إىل علم هللا -عز وجل -إال كما أخذ هذا العصفور من هذا القطر ،هللا -عز
علمي وعلمك وعلم العاملني ً
وجل -ال يعجزه شيءٌ –سبحانه وتعاىل .-ال يعجزه شئ يف السماوات وال يف األر ،،شوف؛ قادر ،إدى زكراي ولد

أصال َل تتزوجَ ،ل ميسسها بشر .وهذه القصة مقدمةٌ هلذه
وامرأته عاقر ،وهتيجي األعجب ،إنه يدي مرمي ولد وهي ً
ك َش ْي ئًا" ،طب اللي خلق من قبل وَل يك شيئًا،
ك ِمن قَ ْب ُل َوََلْ تَ ُ
القصة كما سننبه عليه إن شاء هللا تعاىل " َوقَ ْد َخلَ ْقتُ َ
دائما يضرب املثال العقلي ده ،يقول " َو ُه َو ال ِذي
هل إنه يديه ولد يعّن صعبة عليه؟! ولذلك ربنا -سبحانه وتعاىلً -
يَ ْب َدأُ ْ
ْق ُمث يُِعي ُدهُ َو ُه َو أ َْه َو ُن َعلَْي ِه" الروم ،27:يعّن هل الواحد يبدأ ويبتكر أصعب وال إنه يعيد؟ اإلعادة دي شيء
اخلَل َ
هني ،لكن البدء هو اللي صعب ،فإذا كان هللا -عز وجل -هو الذي بدأ اخللق ،فهو القادر على أن حيييهم يوم
ال َر ِ
اج َعل ِِل آيَةً" مرمي  ،10 : 9طب ايرب أَن أريد أن أعرف
ك َش ْي ئًا*قَ َ
ك ِمن قَ ْب ُل َوََلْ تَ ُ
القيامة ،يقول " َوقَ ْد َخلَ ْقتُ َ
ب ْ
ِ
ث لَيَ ٍ
ال
طبعا تستخدم مبعىن العالمة "قَ َ
مىت حتمل املرأة "قَ َ
اس ثََال َ
ال آيَتُ َ
ال آيَتُ َ
ك" ،يعّن العالمة ،اآلية ً
ك أَال تُ َكل َم الن َ
َس ِوًّاي" ،يعّن أنت لسانك سيتوقف عن الكالم ملدة ثالث ليال "ثََالثَةَ أَايٍم إِال َرْم ًزا" آل عمران ،41:يعّن إال مدةً
يسريا ،يقول له :أنت هتطلع لسانك سليم وأنت مش تعبان وَتام التمام لكن هتفضل ثالث أايم متعرفش تتكلم.
ً

أمر عظيم
أن ينطلق لسانك بذكر هللا هذا ٌ

ج َعلَ ٰى قَ ْوِم ِه ِم َن ال ِْم ْحر ِ
اب" مرمي ،11:حمراب الصالة اللي
طب زكراي -عليه السالم ،-يقول هللا -عز وجل" :-فَ َخ َر َ
َ

هو بيصلي فيه يعّن ،أل ن زكراي كما قلت لكم هو احلرب األعظم يف يهود آنذاك ،هو أكرب واحد من علماء اليهود،
ج َعلَ ٰى قَ ْوِم ِه ِم َن ال ِْم ْحر ِ
اب" ،من خلوته اليت يتعبد فيها لربه -سبحانه وتعاىل،-
فربنا -سبحانه وتعاىل -يقول" :فَ َخ َر َ
َ
ج َعلَ ٰى قَ ْوِم ِه ِم َن ال ِْم ْحر ِ
اب فَأ َْو َح ٰى إِلَْي ِه ْم"،
فوجد لسانه ال يتكلم ،عرف خالص إن املرأة إيه؟ إن املرأة محلت "فَ َخ َر َ
َ
يعّن أشار ،والوحي هو اإلشارة ٍ
خبفاء وسرعة ،ده معىن الوحي" ،فَأ َْو َح ٰى إِلَْي ِه ْم أَن َسبِ ُحوا بُ ْك َرةً َو َع ِشيًّا" ،ده أمهية
الذكر ،أمهية إن اللسان ينطلق بذكر هللا -عز وجل .-قال بعض أهل التفسري إن زكراي -عليه السالمَ -ل يتكلم إال
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أمر عظيم إن
أمر عظيمٌ ،
بذكر هللا ،لسانه توقف عن النطق إال من ذكر هللا -عز وجل ،-وذكر هللا -عز وجلٌ -
اإلنسان ينطلق لسانه وينطلق قلبه بذكر هللا -سبحانه وتعاىل.-
رسالة هامة لكل من يبلغ دين هللا -سبحانه وتعاىل-
ذاكرا هلل -عز وجل -فهي نعمةٌ كربى ومنةٌ عظمى .والنيب -عليه الصالة والسالم -يقول... " :
واإلنسان إذا كان ً
َ ِ
سبق املُ ِ
ات" صحيح مسلم ،وربنا -
فردو َن قالوا  :وما املَُف ِردو َن ؟ اي
كثريا  ،والذاكر ُ
َ
رسول هللا ! قال الذاكرون هللاَ ً
ِ
يموا الص َال َة َوآتُوا الزَكاةَ"
سبحانه وتعاىلَ -ل يذكر عبادة يف القرآن مقرونة بوصف الكثرة إال الذكر ،ربنا يقول " َوأَق ُ
ّلل علَى الن ِ ِ
ِِ
ِ
البقرةَ "،43:و َ
اس ح ُّج الْبَ ْيت" آل عمران  ،97:لكن شوف الذكر يقول هللا -عز وجل" :-اذْ ُك ُروا اّللَ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ريا" األنفال،45:
ريا* َو َسب ُحوهُ بُ ْك َرًة َوأَص ًيال" األحزاب " ،42:41إ َذا لَقيتُ ْم فئَ ًة فَاثْ بُ تُوا َواذْ ُك ُروا اّللَ َكث ً
ذ ْك ًرا َكث ً
"والذاكِ ِرين اّلل َكثِريا والذاكِر ِ
ات" األحزاب ،35:فيقول هلم كده برضه " َسبِ ُحوا بُ ْك َرًة َو َع ِشيًّا" ،وبعدين بدأ يتكلم على
َ
َ َ ً َ َ
ٍ
حيىي "اي َْحي ٰ ِ ِ
اب بِ ُقوة" مرمي ،12:وهذه إشارة وهذا تنبيه وعربة ألي واحد ربنا -سبحانه وتعاىل -آاته
ىي ُخذ الْكتَ َ
َ َ
القرآن ،أو آاته شرف التبليغ عن هللا -سبحانه وتعاىل -إنه الزم يكون قوي يف دين هللا -سبحانه وتعاىل .-يعّن إيه
ْكتَاب بُِقوةٍ"؟ يعّن بعز ٍ
"اي َْحي ٰ ِ ِ
مية وثبات ،إنه يكون اثبت على دين هللا -سبحانه وتعاىل -يف زمان تقلبات
ىي ُخذ ال َ
َ َ
مجيعا ،الزم الداعي إىل دين
الفنت ،واحد يطلع يقول مش عارف اليهود والنصارى مش كفار ،واحد يصحح األداين ً
هللا -سبحانه وتعاىل -ال تستفزه هذه األقوال ألنه معتصم ابهلل -عز وجل .-فالبد أن يكون ذا عزمية وثبات أن يبلغ
دين هللا -سبحانه وتعاىل.-،
استجاب هللا دعوة زكراي عليه السالم
َنزلْنَا
زي ما األولني بلغوا دين هللا وحتملوا على رقاهبم ،فالبد أي ً
ضا أن تبلغ دين هللا -عز وجل -كما أراد هللا "إَِن أ َ
ِ
ِ
صيما*و ِ
إِلَي َ ِ
ني الن ِ
ورا
اس ِمبَا أ ََر َ
ْ
ني َخ ِ ً َ ْ
اك اّللُۖ َوَال تَ ُكن ل ْل َخائِنِ َ
اب ِاب ْحلَ ِق لتَ ْح ُك َم بَ ْ َ
ك الْكتَ َ
استَ ْغف ِر اّللَۖإِن اّللَ َكا َن غَ ُف ً
ِ
ِ
ِ
ِ
يما" النساء  ،107:105يبقى الزم
س ُه ْمۖإِن اّللَ َال ُِحي ُّ
ب َمن َكا َن َخو ًاَن أَث ً
رح ً
يما* َوَال ُجتَاد ْل َع ِن الذ َ
ين َخيْتَانُو َن أَن ُف َ
اإلنسان يبلغ دين هللا -سبحانه وتعاىل ،-فيقول له" :اي َْحي ٰ ِ ِ
اب بِ ُقوةٍۖ َوآتَ ْي نَاهُ ا ْحلُ ْك َم" ،يعّن احلكمة وميزان
ىي ُخذ الْكتَ َ
َ َ
ِ
صبِيًّا" ،يعّن وهو صغري ،شوف ربنا -سبحانه وتعاىل -يقولَ " :و َحنَ ًاَن من ل ُدَن" مرمي ،13:هللا أكرب وحنان من
األمور " َ
هللا -عز وجل -على حيىي وحمبة من هللا عليه ،ورمحة من هللا إليه -سبحانه وتعاىلَ ".-وَزَكاةً" يعّن تزكية لنفسه "قَ ْد
اها" الشمس َ " ،10:9وَمن تَ َزك ٰى فَِإمنَا يَتَ َزك ٰى لِنَ ْف ِس ِه" فاطرَ " ،18:وَزَكاةًۖ َوَكا َن
اب َمن َدس َ
أَفْ لَ َح َمن َزك َ
اها* َوقَ ْد َخ َ
تَِقيًّا" كان يتقي هللا -سبحانه وتعاىل ،-مش كده وبس " َوبَ ًّرا بَِوالِ َديْ ِه" مرمي ،14:زكراي وأمه (زوجة زكراي وأم حيىي)
اجعلْهُ ر ِ ِ
ابرا بوالديه " َوََلْ يَ ُكن َجب ًارا
ب َرضيًّا" ،فربنا استجاب الدعاء وقال لنا إن حيىي كان ً
لذلك سيدَن زكراي قالَ " :و ْ َ َ
ِ
َعصيًّا" ،متجرب ،زي ما إحنا بنقول كده؛ ما بيهموش حد ،ال يهمه أحد وال يرعى هلل ح ًقا وال يرعى لعباد هللا ح ًقا " َوََلْ
ي ُكن جبارا َع ِ
وت َويَ ْو َم
صيًّا" ،مث سلم هللا عليه ،والسالم من هللا -عز وجل -الرمحة له " َو َس َال ٌم َعلَْي ِه يَ ْو َم ُولِ َد َويَ ْو َم ميَُ ُ
َ َ ً
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ث َحيًّا" مرمي ،19:إىل هنا انتهت قصة زكراي -عليه السالم -وانتهت قصة حيىي صلوات هللا وسالمه عليه لتبدأ
يُْب َع ُ

قصةٌ أخرى ،القصة دي كانت َتهيد للقصة التالية اليت سنعرفها إن شاء هللا تعاىل فيما يلي ،أسأل هللا -سبحانه
وتعاىل -أن يرزقنا وإايكم فهم القرآن وصلى هللا على نبينا حممد واحلمد هلل رب العاملني.
مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت يف قسم تفريغ الدروس يف منتدايت الطريق إىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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