
           

 

                                                                            
 

          

                  

  

              

              ] يوسف
 :١١١ [  

اناً له جلَّ وعال تبيجزٌء من كتاب اهللا تعاىل الذي نز، القرآن الكرمي يف قصص ال.. 
ما يتناسب مع كون النصوص ، حتمل من العبر واألحكام والدالالت ولكلِّ شيء ، 

  ..، يتعلَّق بعلمه املطلق ، وبقدرته املطلقة على الصياغة احلاملة هلا قوالً هللا تعاىل 
لذات ة هو ورود مشاهد من ذات القص،  ا نراه يف بعض قصص القرآن الكرميوم.. 
ذلك  الكثريونحسب .. وهنا  .. نصأكثر من يف  ،) الظاهري  حسب اإلدراك(  املوقف

  ..ون إىل هذه النصوص من هذا املنظار ينظروا تكراراً ، وراح



       ٢                  
 ..أنَّ  ريا وحيىي عليهما السالم ، لنرى كيفة زكيف هذا البحث سنقف عند قص

ملختلفة يف ما هي تصوير لألحداث واملراحل ا، إناملشاهد اليت حيسبها بعضهم تكراراً 
كما يتخيل الكثريون ، سواٌء ممن ليس تكراراً  ، وأنَّ هذاحلاالت املختلفة جلوانب القصة ا

  ..يؤمنون بكتاب اهللا تعاىل ، أم ممن ال يؤمنون به 
السالم ،  ماة ابنه حيىي عليهعن قص ة زكريا ال تنفكقصيف كتاب اهللا تعاىل ، .. 

ة وقصا السالم ، معليهوعيسى مرمي تهما تتعلَّق بقصتني كانتا يف العصر وذلك كون القص
)  ٧(    كلمة  ترد ويف كتاب اهللا تعاىل .. بينهماذاته ، وتتداحل األحداث 

  ..مرات )  ٥(    كلمة  تردمرات ، و
 ..م املراحل رسونة زكريا وحيىي عليهما السالم ، ولننظر يف النصوص احلاملة لقص

كلِّ سورة من السور احلاملة هلا  ة ، يفاملتتالية هلذه القص..  
  :، هو املراحل التالية ) احلالة األوىل ( ما نراه يف سورة آل عمران  ..
١ - هاوضع مرمي عليها السالم ، ودعاء أمهلا بقبولٍ  جلَّ وعال ها هلا ، وقبول رب

  :حسنٍ ، وإنباا نباتاً حسناً 
              

             

         
  :وقوعها يف كفالة زكريا  - ٢
      
 اعرب إتياما دخل احملراب على مرمي ، كلَّاملستمر رؤية زكريا خلرق الناموس  - ٣

  :، وإجابتها ، وسؤاله ملرمي عن ذلك الرزق 



       ٣                  

                

               
دعا اهللا تعاىل أن نتيجة ما رآه زكريا من خرقٍ للناموس ، عند هذا املوقف ،  -  ٤

   : خيرق له الناموس أيضاً
        
  :ة طيبة إىل اهللا تعاىل ، فطلب ذريزكريا فتوجه  - ٥
               
نادته املالئكة وهو قائم يصلّي يف احملراب ، بأنَّ اهللا تعاىل يبشره .. على الفور  - ٦

  : أهم صفاتهبيحىي ، وبتبيان 
             

          
٧ - ه جلَّ توجر ، مرين ، األبأ وعال مستفسراً عن إتيانه الغالمه إىل رببل بلوغه الكو

  :ته عاقر ، وتلقّيه اإلجابة على استفساره أوالثاين أنَّ امر
                

     
يه الرد على ذلك ، مع األمر وعال ، بأن جيعل له آية ، وتلقِّالتوجه إىل ربه جلَّ  - ٨

ح بالعه كثرياً وأن يسبواإلبكار بذكر رب شي:  
                  

       



       ٤                  
٩ - مرها أة مرمي بتبيان خماطبة املالئكة هلا باصطفائها وتطهريها والعودة إىل قص

  :بالقنوت والسجود والركوع 
            

           
  :واالختصام يف ذلك ، العودة إىل كفالة مرمي  - ١٠
               

          
  :تبشري املالئكة ملرمي بعيسى عليه السالم  -  ١١ 
              

             

    

يها اإلجابة على استفسار مرمي عن كيفية والدا دون أن ميسها بشر ، وتلقِّ - ١٢
  :ذلك 
                  

             

     
   .. تبدأ قصة عيسى عليه السالم.. إىل هنا .. 
 ..ولكن .. هما عليهما السالم يف سورة مرمي تووردت قص ..تهما ابتداًء بقص.. 

هو  على أنَّ هذا النص حتمل داللةً       فبداية السورة 



       ٥                  
ويف هذا داللة على أنَّ  ،، تلك الرمحة اليت نالت عبده زكريا  بهذكْر رمحة رب املخاطَب 

ويف هذا إشارة إىل أنَّ املواقف  ، ة اليت ناهلا زكريا عليه السالم حممولة ذا النصالرمح
 ذا النص ة احملمولةتبدأُ مع بداية حصول زكريا على رمحة اهللا ) احلالة الثانية ( القصصي

ألول رأينا أنَّ املوقف ا )احلالة األوىل (  بينما يف النص الذي يف سورة آل عمران.. تعاىل 
  ..احملمول به يبدأ برؤية زكريا خلرق الناموس ملرمي ودعائه بأن يهبه اهللا تعاىل ذرية طيبة 

تبدأ من  ،احلالة األوىل حيثيات ها عن تهلا استقالليكحالة ثانية  هنا ،ة القصومراحل 
) لثانية احلالة ا( لتبدأ اليت رأيناها يف سورة آل عمران ، )  ١٢( انتهت املرحلة حيث 

يف احلالة األوىللة للمراحل السابقة بتصوير مراحل مكم ..  
  :مناداة زكريا لربه جلَّ وعال نداًء خفياً  - ١٣
              

ذكر وطلب ويلٍّ له ، مع  حيثيات هذا النداء اخلفي هي شرح حال زكريا ، -  ١٤
  :صفات هلذا الويل 

              

              

             
  :تلقيه البشرى باإلجابة على طلبه  - ١٥
               

كيفية مع ذكر سببني مها أن امرأته كانت عاقراً ، وأنه استفسار زكريا عن ال - ١٦
ر عباً بلغ من الكتي:  

                 



       ٦                  
  :تلقيه الرد على استفساره  - ١٧
               

   
  :جابة على ذلك ، وتلقّيه اإلطلب زكريا آية على ذلك من ربه جلَّ وعال  - ١٨
                 

١٩ - حوا بكرة وعاًخروجه على قومه من احملراب ، واإلحياء إليهم أن يسبشي :  
              

  ..انتهت قصة زكريا يف كوا متعلِّقة بقصة حيىي .. إىل هنا .. 
  ..تبدأ يف سورة األنبياء )  ٢٠( أل املرحلة 

  :نداء زكريا لربه  - ٢٠
       

  :ره ربه جلَّ وعال فرداً ذيف ندائه طلب أال ي - ٢١
          

  :أوىل استجابة ربه له بأن وهب له حيىي كمرحلة  - ٢٢
        

  :، تشري إىل بداية احلمل بيحىي وأصلح له زوجه كمرحلة ثانية  - ٢٣
       

  :ذكر صفات عائلة زكريا  - ٢٤
            



       ٧                  

   

    خ اهللا تعاىل فيهافذكر نفخ الروح يف مرمي كطفلة طاهرة أحصنت فرجها فن - ٢٥
  ) :الصلة واملدد والقرىب من اهللا تعاىل ( الروح ) وليس يف فرجها ( 
             

بعد ذلك .. الحقاً بوالدته  زكريا ، مبعىن صدر األمر اإلهليوهب حيىي ل.. وإىل هنا .. 
  ) ..احلمل به (  بعد ذلك تكون والدته.. متَّ إصالح زوجه .. 

كلٍ شحيث اخلطاب يتعلَّق بيحىي وب.. يف سورة مرمي )  ٢٦( لتكون املرحلة .. 
  ..حيىي  به بكتاب اهللا تعاىل الذي يخاطَهذا هو النص الوحيد يف ف، مستقلٍّ 
  :خماطبة حيىي عليه السالم ، بعد والدته  - ٢٦
        

  :إتيانه احلكم وهو صيب  - ٢٧
      

  ..ذكر صفاته  - ٢٨
                

           
خماطبة حيىي عليه ة وبعد هذا النص الذي يصور لنا قص.. يف سورة مرمي .. اآلن .. 

، أُعطيت لزكريا وامرأته عن والدته كمعجزة   بشكلٍ مستقلٍّحيىيالسالم ، ووصفه لنا 
غة ال تقتضي حتمية ه الصيوهذ..      : نرى العبارة التالية مباشرة هي 

ففي سورة مرمي ذاا نرى أنَّ القصص  ..الترتيب الزمين يف ربط ما بعدها مبا قبلها 



       ٨                  

ليست بالترتيب الذي ترد فيه ،       : بارةالقرآنية املسبوقة ذه الع
  ..بالنسبة لزمن بعث الرسل عليهم السالم 

            ............    

         ...............      

         ...............      

       ] ٥٦ – ١٤: مرمي [  
  :يف سورة مرمي )  ٢٩( وبذلك تكون املرحلة .. 
  :مرحلة انتباذ مرمي من أهلها مكاناً شرقياً ، حىت والدا لعيسى  - ٢٩
               

    ...........   ............      

............                

  :يف سورة األنبياء )  ٣٠( وتكون املرحلة .. 
  :املني عمرمي وابنها آية لل جعل - ٣٠
       

بل احلمل بعيسى ، احلمل بيحىي حصل ق من خالل الترتيب الذي رأيناه ، نرى أنَّ.. 
     فالعبارة ..األنبياء بشكلٍ جلي وهذا نقرؤه يف سورة  ،عليهما السالم 

     ر صدورقبل ( حيىي كنفس  لزكريا بأنَّالقرار اإلهلي بالعطاء ، تصو
والعبارة التالية هلا مباشرة . ....سيعطيه اهللا تعاىل لزكريا ، استجابة لدعائه ) خلق جسده 



       ٩                  

       اء حالةر لنا إلها صاحلة زوجة زكريا وجع عقر، تصو
  ..تشري إىل بداية محل حيىي : لإلجناب ، مبعىن 

متَّ نفخ الروح يف نفس مرمي عليها السالم بإعطائها الصلة واملدد .. بعد ذلك .. 
بعد ذلك ..          والقرىب من اهللا تعاىل 

آية للعاملني ) بالنسبة هلا وله (  ذلك حيث كانووالدته ، السالم  محلها بعيسى عليهمتَّ .. 
 :      ..  

             

    ]٩١: ء األنبيا [  

نراه يف  فتبشري املالئكة لزكريا بيحىي ،.. وسورة آل عمران تشري أيضاً إىل ذلك .. 
  ..)  ١١( رأيناه يف املرحلة  الذييسبق تبشري املالئكة ملرمي بعيسى ، وهو  ) ٦( املرحلة 
 ...............      ..............     

             ] ٤٥ – ٣٩: عمران آل [      

ووالدة بالنسبة ليحىي ، ال ذكر للوالدة فنرى البشرى فقط ، ويف سورة آل عمران  ..
  .. ياق الالحق يت يف السأعيسى عليه السالم ت

            ............. 

              

...........         ...........    ] ٥٢ – ٣٩: آل عمران [  



       ١٠                  
نتهاء واالنرى أنه بعد ذكر حيىي وأنَّ اهللا تعاىل آتاه احلكم صبياً ، ويف سورة مرمي .. 

واليت كما رأينا ،       : بالعبارة اً يبدأ نرى نصمن ذكر صفاته ، 
  ..تقتضي حتمية الترتيب الزمين  ال
         ............     

 ............      ............    ] ٢٣ – ١٢: مرمي [  

العبارات ف ل مرمي بعيسى مل يدم سوى ساعات ،وما نراه يف سورة مرمي أنَّ مح.. 
بتدأرة املُصوإىل بفاءات التعقيب املباشر ، ويف هذا إشارة  للمراحل من محله إىل وضعه ، ت

  ..ليس كحمل باقي البشر سريعاً ، وكون محله 
             

             ] ٢٤ - ٢٢: مرمي [   

يف  خففن: مجلة حمذوفة ، بتقدير هي تعقيب على    الفاء يف كلمة  ..

    : وهذا احملذوف له تعلّقه يف كتاب اهللا تعاىل .. فرجها ، فحملته 

          ] وفاءات التعقيب  .. ] ١٢: التحرمي

 ، ]]     ،،    ،،    ،،   [[املتتالية 
ا يؤكِّد وم.. ل بينها تدلُّ على أنَّ هذه األمور حصلت عقب بعضها مباشرة دون فواص

             : ذلك هو قوله تعاىل 

       ] خلَق جسده ..  ] ٥٩: آل عمرانفعيسى عليه السالم مل ي
ق لْعيسى عليه السالم ، خ.. أبداً ..  أشهركأجسادنا من نطفة ، وحبمل يدوم تسعة 



       ١١                  
  :ق جسد آدم عليه السالم من تراب دون النطفة والبويضة ، وذلك بكلمة لْخجسده كَ
     من اهللا تعاىل :       ..  

 ..يف فرج أمه مرمي هي نفخ الروح  أنَّ بداية خلقه ،ز جبانب ى عليه السالم يتميسعيو
  : كتماله إنساناً كامالً نفساً وجسداً ادم عليه السالم كان نفخ الروح فيه بعد بينما آ

                

           ] ٢٩ - ٢٨: احلجر [     

تعود على ،  ]]     ،،    ،،   [[ مائر يف الكلماتالض.. 

  ..تعين اإلنسان الكامل نفساً وجسداً    مة وكل ..   : كلمة 

               ] ٢٧: هود [   

            ] ٩٣: اإلسراء [  

  ..، فتسوية الشي إمتامه مبعىن أكملت خلقه بشراً كامالً ،    وكلمة .. 

            ] ٢٩: البقرة [   

              ] ٣٧: الكهف [  
نفخ فيه من روح اهللا تعاىل بعد أن أصبح بشراً كامالً ، آدم عليه السالم ، .. إذاً .. 

مرمي عليها أمه فرج  يف الروح ت بدايته بنفخبينما عيسى عليه السالم كان.. نفساً وجسداً 
  .. السالم
، فدعا  مرمي بطعامق للناموس فيما يتعلَّزكريا عليه السالم استفاد مما رآه من خرقٍ و.. 

.. عليها السالم  احلالة الروحية اليت أدرك فيها خرق الناموس ملرميوعال عند  به جلَّر
آل عمران  [           : ولذلك نرى أنّ إجابةَ مرمي عليها السالم له 



       ١٢                  
 :٣٧ [ ه جلّ وعال بأن جيعلَ له آي، تتوازن متاماً مع طلبه من ربشر بإجابةةً بعد أن ب 

  .. دعائه
           ]  ٩٠=  ] ٣٧: آل عمران  

           ]  ٩٠=  ] ٤١: آل عمران  
أنَّّ احلالة األوىل يف توجه زكريا إىل اهللا تعاىل كانت بالدعاء ، .. خالصة القول .. 

   : ما رأى خرق الناموس ملرمي عليها السالم كحالة روحية متلَّكته عند

     .. وتعلَّق دعاؤه أيضاً بقوله :     ..  

          ] ١٢٥ =  ] ٣٨: عمران آل  

        ] ٨٤ =  ] ٣٨: عمران آل  
١١×  ١٩=  ٢٠٩=  ٨٤+  ١٢٥  

واحلالة الثانية كانت أقرب إىل احلالة احلسية ، لكنها مل تصل إىل مستوى النداء .. 
          : الكامل ، فكانت نداء خفياً 

    ..ثة كانت نداًءواحلالة الثال اًتام  :      ..  

               ] ٢: مرمي – 

٣٢٠ =  ] ٣  
        ] ١١٧ = ] ٨٩: األنبياء  

٢٣×  ١٩=  ٤٣٧=  ١١٧+  ٣٢٠  



       ١٣                  
أنه ، نرى  السالم هماالكرمية احلاملة لقصة زكريا وحيىي علي النصوصهذه  يف.. إذاً  ..

من  يف سورةحممولة منها حاالت يتوجه فيها زكريا إىل اهللا تعاىل ، كلُّ حالة هناك ثالث 
  .. السور الثالث املصورة لقصتهما

  ) ٤( املرحلة 
       

  ) ١٣ (املرحلة 
       

  ) ٢٠( املرحلة 
     

نرى زكريا عليه السالم يتوجه إىل اهللا تعاىل من خالل صيغة ، يف هذه احلاالت و.. 
تعلَّقان فكونه طاعناً يف السن وكون امرأته عاقراً ، مها أمران ي ..   الربوبية 

ة يف عامل اخللق ، وإصالح هذا األمر هو باألسباب اليت يسخيرها اهللا تعاىل باألسباب املاد
   ..من هنا نرى مناسبة اسستخدام صيغة الربوبية .. جلميع البشر مؤمنني كانوا أم كافرين 

إىل أقرب  كونهكانت نتيجة  ،هي الدعاء و) يف سورة آل عمران ( احلالة األوىل ف.. 
، الذي يعيش به كباقي ه الغطاء ، وأبعد عن العالَم املادي العالَم الروحي الذي يرفَع في

فرؤية ما متَّ خبرق الناموس قربته من نواميس العامل الروحي ، وهذا األمر ، مع  ..البشر 
  ..الدعاء  هكونه املوقف األول يف هذه القصة ، ناسب

  ..طلب احلضور هي وة الدعيف كتاب اهللا تعاىل ، .. 
 .......             ] ٢٥: الروم [    

  .. إليه ه إىل املدعولب نسبطْ، يويدعو شيئاً .. 
             ] ٩١ - ٩٠: مرمي [  

  ..مع اهللا تعاىل شيئاً آخر ، يندبه طالباً نسبه لإللوهية  ويدعو.. 
                ] ٨٨: القصص [    

  ..ذُكر إهلاً جميباً للطلب : ودعي اهللا تعاىل ، مبعىن .. 



       ١٤                  

            ] ١٢: غافر [  

  ..ملوضوع الدعاء  االستجابة طلبب الرغبةمعىن مل حي .. عاءالدو.. 
          ] ١٩٤: األعراف [  

   ..........................          

           ] ٢٢: إبراهيم [    

            ] ٦٤: القصص [  

  ..احلسي انب اجلاملخاطبة يف ىل إأقرب .. نداء بينما ال.. 
             ] ١٩٣: آل عمران [    

              ] ٤٢: هود [  

           ] ٢٤ - ٢٢: النازعات [     

  ..، خطاباً حسياً بعضهم بعضاً  خاطبوتنادوا ، .. 
            ] ٢٢ - ٢١: القلم [   

  ..اطبون فيه مباشرة يتخوالنادي هو الس الذي .. 
            ] ٢٩: العنكبوت [  

، وهي  احلسييف ساحة العامل  ، تكون للخلقجلَّ وعال رب اخللق ولذلك فمناداة .. 
  ..التنبيه والتذكري حيمل جانب هنا النداء  حيثدىن ، من األعلى إىل األ

            ] ٢٢: األعراف [    

             ] ١٠: الشعراء [  
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            ] ٥٢: مرمي [   

            ] ١٠٥ - ١٠٤: الصافات [   
  ..أقرب إىل اجلانب املعنوي  فالدعاء.. 
               

         ] ١٨٦: البقرة [  

والنداء أقرب إىل اجلانب احلسي املسموع صوتاً ، وإىل مفهوم االستغاثة عندما .. 
  .. طلب احلاجة حيمل داللةهنا حيث النداء ،  ألعلىيكون من األدىن إىل ا

         .....     ] ٥٠: األعراف [  

             ] ٨٣: األنبياء [   

          ] ٧٥: الصافّات [    

مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إالَّ مرتني ، يف النص قيد الدراسة ،    وكلمة .. 
  ..ويف قوله تعاىل التايل 

                

        ] ٧١١: البقرة [    

األقرب ، وأخذ اجلانب      النداء على نرى أنَّ الدعاء تقدم  هناو.. 
  .. للنداءتاركاً اجلانب احلسي يف املخاطبة للحالة املعنوية ، 

نرى احلكمة يف تدرج توجه زكريا عليه السالم إىل ربه جلَّ .. من كلِّ ما سبق .. 
 احلالة األوىل ، إىل النداء اخلفي يف احلالة الثانية ، إىل النداء يف احلالة وعال ، من الدعاء يف

  ..الثالثة 
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  ) ٤( املرحلة 

       
  ) ١٣( املرحلة 

       
  ) ٢٠( املرحلة 
     

 ..ما بني هذه احلاالت  ويف موضوع النداء نرى تدرجاً أيضاً.. 
  ) ٦( املرحلة 

     
  ) ١٣( املرحلة 

       
  ) ٢٠( املرحلة 
     

ه جلَّ وعال نداًء خفياً يف ربل ته هوفمن مناداة املالئكة له يف احلالة األوىل ، إىل منادا.. 
يف احلالة الثالثة ، نرى تدرجاً واضحاً يف  مناداته هو لربه نداًء تاماًالة الثانية ، إىل احل

  ..هه إىل اهللا تعاىل توجإطار ضمن ، النداء تصعيد 
 نرىيف التصوير القرآين ،  أنه،  ما بني هذه احلاالتما نراه يف إطار هذا التدرج و.. 

فصل النداء اخلفي  نرىأيضاً ، و األوىلالة احليف     فصل الدعاء عن مقولته بكلمة
يف    هذا الفصل بكلمة  رىنوال انية ، لثيف احلالة ا   عن مقولته بكلمة 

  ..احلالة الثالثة 
  ) ٥( املرحلة 

      

      

  ) ١٤( املرحلة 
    

       

  ) ٢١( املرحلة 
     ........... 

      
ماهية الطلب ، ما بني هذه هبوط يف إىل اهللا تعاىل ، قابله وهذا التصعيد يف التوجه .. 

  ..احلاالت 
  ) ٥( املرحلة 

      

      

  ) ١٤( املرحلة 
     

   

  ) ٢١( املرحلة 
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طلب ذريةً طيبة من لدن اهللا تعاىل ، والذرية ليس ) الدعاء ( ففي احلالة األوىل  ..

  ..استمرار النسل ملا بعد الولد  حتمل معىنوإنما أيضاً  مبجرد الولد ،
              

       ] ٢٦: احلديد [   
والويل مسألة .. هبط يف طلبه من الذرية إىل الويل ) النداء اخلفي ( ويف احلالة الثانية .. 

  ..الذرية فيها  شترطتال 
 ............               ] ٢٨٢: البقرة [    

           ] ٧١: التوبة [   

فما طلبه هو ما .. هبط من طلب الويل إىل أالَّ يبقى فرداً ) النداء ( ويف احلالة الثالثة .. 
  ..يشد عضده ، وخيرجه من وحدانيته 

نرى استرساالً يف ، )  ١٤( يث املرحلة ح، ) النداء اخلفي (  الثانية احلالةيف و.. 
  ..  )النداء (  والثالثة )الدعاء (  األوىل احلالتنيجنده يف ال وصف حاله ، 

              

            
  ..  أمور ةلثالث اًوصف نرى، ) احلالة الوسطى ( يف ندائه اخلفي .. 
    

   

   

   

     

   

        : ته وبنيته اجلسديةتعلّقان مأمران يمنها .. 

   واألمر الثالث.. ن والضعف والفتور ، وبالشيخوخة تعلَّقان بالوهأمران ي، ومها : 
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        ،ين قط بدعاٍء دعوتك به ، ومل : عين يومل ترد
  ..أعهد منك إالَّ اإلجابة 

،        : ، إنما يقول) وهنت عظامي  رب( ل ما نراه أنه مل يقو

هي     :وصف ، وكلمة التفيد التأكيد واإلصرار والقوة يف     : فكلمة
، ودالالت هذا اجلذر تفيد الشدة والصالبة والقساوة ، ) ع ، ظ ، م ( من اجلذر مصدر 

عاىل عظام اإلنسان املعروفة اليت تكون هيكله العظمي تسمى عظاماً ، ويف كتاب اهللا ت
  ..وكذلك عظام احليوان 

 .......             ] ٢٥٩: البقرة  [  

 ..........       .......    ] ١٤: املؤمنون  [     

         ] ٣: القيامة [    

ترد مرتني يف كتاب اهللا تعاىل مها يف نداء زكريا عليه السالم    وكلمة .. 
  ..الذي حنن بصدد دراسته ، ويف قوله تعاىل 

              

              

      ]  ١٤٦: األنعام [   

إضافة ( ، فهي تعين ) ع ، ظ ، م ( هي مصدر اجلذر ) عظم ( فكون كلمة .. 
.. كلَّ صلب وقاسٍ وشديد يف اجلسم ، مبعىن حتمل داللةً أكثر اتساعاً من العظام ) للعظام 

إضافة ( لتشمل  ، يف دعاء زكريا عليه السالم    : من هنا نرى ورود كلمة
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تأكيداً يف بيان     : وقاسٍ يف جسمه ، وتأيت كلمة وصلبٍ كلَّ شديد) ظام للع

  ..       : حاله 

يعين وصفاً لوهنٍ وضعف وخور        فنداء زكريا اخلفي .. 
ه وأعصابه ومهّته وإقدامه ومتابعته ملا يتوجب عليه يف كلِّ ما هو صلب فيه ، سواء عظام

  ..القيام به 
 :    وما نراه أنَّ كلمة..       : والوصف الثاين حلالته هو.. 

    واجلذر .. يف كتاب اهللا تعاىل ) ش ، ع ، ل ( هي املشتق الوحيد للجذر  

يف هذا النص     : يف كتاب اهللا تعاىل ثالثة فروع ، كلمة له) ش ، ي ، ب ( 
  ..إضافة للفرعني 

                ] ٥٤: الروم  [    

             ] ١٧: املزمل [   

تبين حاله بأنه بلغَ من الكبر مرحلة      فالعبارة القرآنية .. 
مة متقد..  

كما  –واليت تعين ..        :  واألمر الثالث هو.. 
  ..، ومل أعهد منك إالَّ اإلجابة ين قط بدعاٍء دعوتك به ومل ترد –بينا 

 أمور ة، حنن أمام ثالث) الوسطى ( من احلالة الثانية )  ١٤( املرحلة يف .. إذاً .. 
  :هي  األمور، وهذه      ..   مسبوقة بكلمة 
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بالتأكيد تشمل كلَّ دعاٍء سابقٍ له         : العبارةو ..

    : يف سورة آل عمران ئه يف احلالة األوىلق بدعاهل هلا تعلُّ.. ولكن .. 

     ؟..  

    : مبتدأة بكلمة تأيت اآلية التالية مباشرة ،.. األمور بعد هذا الوصف هلذه  ..

          ..أيضاً ، وحاملة لثالثة أمور 

      ..  

    

   

              

، ) يف هذه اآلية الكرمية ( التالية هلا الثالثة تفصل األمور     : كلمة.. إذاً .. 
ونرى تقابالً بني العناصر الثالث قبل .. السابقة هلا يف اآلية السابقة  ةالثالث األمورعن 
  ..والعناصر الثالث بعدها     : كلمة
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      :تقابل العبارة        : العبارة.. 

   .. ةومن هنا نرى عظمة الصياغة القرآني        بورود

ه وفترت مهّته وخارت قواه ، أدى إىل فكونه وهنت عظام.. كما بينا    كلمة 
  ..أنه خاف على الرسالة من املوايل من ورائه ، من أن يغيروا وحيرفوا من بعده 

..      تقابل العبارة      والعبارة 
كون اإلجناب من طرفني ، وذه املقابلة ذكر . .فالكبر عنده يقابله أنَّ امرأته كانت عاقراً 

  ..الطرفني 
     تقابل العبارة        والعبارة 

   .. ابفطلب الويل وإجابة ذلك ، يتعلَّق بالدعاء ا..  
اآلية التالية مباشرة لتصف اهلدف تأيت .. ومن خالل هذا االسترسال .. بعد ذلك  ..

  ..من هذا الويل ، وذلك بذكر ثالثة أهداف 
                  

  ..، ويتعلَّق بزكريا عليه السالم كفرد    اهلدف األول هو .. 

، ويتعلَّق باملنهج الذي حيمله آل        واهلدف الثاين هو .. 
  ..يعقوب كأمة 

، ويتعلَّق بكينونة الويل الذي طلبه زكريا      واهلدف الثالث هو 
  ..عليه السالم 

 ..ه مباشر إىل اهللا تعاىل  (جاً واضحاً يف الصيغ التالية ونرى تدريف طلب كتوج
  .. احلاالت هذه بنيما ،  )لوريث ا
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  ) ٥( املرحلة 

      
  

  ) ١٤( املرحلة 
    

    

  ) ٢١( املرحلة 
     

وخماطبة  ،باهللا تعاىل  يغة امسية تتعلَّقهي ص،       : فالصيغة.. 
من  -والتعلّق به طلب الوريث التودد بع ويف موض -أبعد اهللا تعاىل ذه الصيغة ، 

،         : والصيغة.. الصيغتني يف احلالتني الثانية والثالثة 
    : وتأيت الصيغة األخرية ..والتعلّق به الوريث يف طلب بالتودد أقرب من الصيغة األوىل 

     تعلّقاً كامالً ة الوريث قة مبسألتعلِّم..  
  ..تدرجاً يف صيغة الرد على طلب زكريا عليه السالم نرى  ، وما بني احلاالت الثالث

  ) ٦( املرحلة 
     

  ) ١٥( املرحلة 
    

  ) ٢٢( املرحلة 
     

كانت نقالً لبشرى من اهللا  يف احلالة األوىل ، ،مناداة املالئكة لزكريا عليه السالم .. 
..               : ليهتعاىل إ

يف البشرى .. بينما  ..فالبشرى من اهللا تعاىل ، ولكنها منقولة عرب مناداة املالئكة لزكريا 
ويف ..         : أكثر مباشرة نراها ، احلالة الثانية 

  ..       : احلالة الثالثة ، نرى وقوع االستجابة 
  ..لثالثة أيضاً تتصاعد من املرحلة األوىل إىل اوصيغة البشرى  ..

  ) ٦( املرحلة 
      

  ) ١٥( املرحلة 
     

  ) ٢٢( املرحلة 
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، ابتداًء بالدعاء كحالة أقرب إىل يا من اهللا تعاىل التدرج الذي رأيناه يف طلب زكرف.. 

نراه ينعكس يف املوقف الذي تلقى به .. اجلانب املعنوي كما بينا ، فالنداء اخلفي ، فالنداء 
   ..زكريا البشرى 

      : احلوار بني زكريا ومرمي كان يف احملرابنرى أنَّ و.. 

                   

       ..ودعاء زكريا كان أيضاً يف احملراب :    

                ،  فقد

، فالفاء          أثناء صالته يف احملراب  كان

 ،دعائه تبين لنا أنَّ نداء املالئكة كان مباشرة فور انتهاء زكريا من    يف كلمة 
ويف احلالة .. هذا كله يف احلالة األوىل  ..وبالتايل فدعاؤه كان أثناء صالته يف احملراب 

اً الثانية أيضاً كان يف احملراب حيث خرج منه وأوحى إىل قومه أن يسبحوا بكرة وعشي..  
  ) ٣( املرحلة 

     

       

  ) ٦( املرحلة 
    

      

  ) ١٩( املرحلة 
    

    

  :  طلب يف دعائه ذرية طيبة بشكل صريح) يف احلالة األوىل ( كون زكريا و.. 

            تشمل مل ، نرى أنَّ البشرى 
فدعاء زكريا بطلب الذرية يؤكِّد أنَّ حيىي عليه السالم هو غالم لزكريا  ، على كلمة غالم

بينما  ..يف احلالة األوىل اليت تلقّاها يف البشرى ) غالم ( ، لذلك نرى عدم ورود كلمة 
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وهبة حيىي لزكريا ، ونرى يف سورة األنبياء .. كلمة غالم  تدأنه ورنرى يف سورة مرمي 

  ..وبالتأكيد كغالم له ، بدليل إصالح زوجه كإشارة لكونه ابنه 
  ) ٦( املرحلة 

       
  

  ) ١٥( املرحلة 
    

    

  ) ٢٣( املرحلة 
    

      
  ..عليه السالم ما بني احلالتني األوىل والثانية ، مسألة كاملة  والتبشري بيحىي.. 

        ] ١١٠=   ] ٣٩: آل عمران  

         ] ١٥٦ =  ] ٧: مرمي  
١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٥٦+  ١١٠  

عرب البشرى اليت تلقّاها زكريا عليه السالم ، ، وذكر صفات حيىي عليه السالم .. 
  .. احلاالتتتعلَّق مباهية هذه 

  ) ٦( املرحلة 
     

    

   

  ) ١٥( املرحلة 
     

    

  ) ٢٤( ا ملرحلة 
     

     

     
واحلالة الروحية نتيجة رؤية  عنوي ، كما بينا ،حيث اجلانب امل يف احلالة األوىل ، ..

حال       فالعبارة  ..بالتفصيل ذُكرت صفاته خرق الناموس ، 
ملا حرفه قومه وذلك ) مبين للصدق من الكذب ( فهو مصحح من حيىي عليه السالم ، 

ومعلِّماً ومسؤوالً وإماماً : عطوفة عليها ، مبعىن مبدد من اهللا تعاىل ، والعبارات التالية م
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     :، وفوق ذلك    ومنوعاً على الشهوات ،    قائداً يف املنهج 

     ..  

..         : يف احلالة الثانية ، أُمجلت صفاته بالعبارة و.. 

وفني بقوله تعاىل صاملومن آل زكريا  ويف احلالة الثالثة ذُكر كفرد :   

           ..  

..    : ي بصفة واحدة ه اطلبه الذرية اليتاألوىل وصف زكريا  احلالةيف و.. 
  ..وكان الرد على ذلك بصفات كلُّها تتعلَّق ذه الصفة 

  ) ٥( املرحلة 
       

   

  ) ٦( املرحلة 
         

        

  
           ] ١٦٥=  ] ٣٨: آل عمران  

             

    ] ٤٠٥=  ] ٣٩: آل عمران  
  

٣٠ × ١٩ = ٥٧٠=  ٥٤٠+  ١٦٥  
للويل  ذكر ثالثة أهدافالثانية ،  احلالة، يف ريا عليه السالم زكأنَّ وكنا قد رأينا .. 

  .. الذي طلبه
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  ..الثالثة بالترتيب وتأيت إجابة اهللا تعاىل له مباشرة بالرد على هذه األهداف .. 
              ..  

          

             

               

 ..ل من طلب زكريا للغالم وهواهلدف األو :     ،اهللا تعاىل عليه رد     : 

       .. فوراثة زكريا عليه السالم كفرد    تقتضي ،

  ..      ص به كفرد أن يكون له غالم خا

رد اهللا ،         : واهلدف الثاين من طلب زكريا للغالم وهو.. 

فوراثة آل يعقوب مبا تعنيه من محل للمنهج احملمول عرب ..      : تعاىل عليه
ضي حياةً روحية تؤهل السالم ، تقت مامن يعقوب إىل حيىي عليهوذلك ،  أنبياء آل يعقوب

مبا تعنيه من حياة     معىن العبارة جانباً من من هنا ندرك .. ذلك الوارث ل
  ..روحية تتعلَّق باملنهج 

رد اهللا تعاىل      واهلدف الثالث من طلب زكريا للغالم وهو .. 

فجعل هذا الغالم رضياً يتعلَّق بانفراده بأنه مل ..         عليه 

فهناك مقابلة بني ..         جيعل اهللا تعاىل له من قبل شبيهاً 

  ..يف اإلجابة     لمة يف طلب زكريا ، وبني ك   كلمة 
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يه للبشرى ، األوىل ، أم الثانية ، بعد تلقِّ احلالةسواٌء يف .. وزكريا عليه السالم .. 

  .. احلالتنيلكن بفارق يتبع ملاهية كلٍّ من هاتني  ..استفسر عن الكيفية 
  ) ٧( املرحلة 

       

         

  ) ١٦( املرحلة 
        

         
مع أنَّ زكريا عليه السالم هو من طلب الذرية بعد رؤيته خلرق الناموس ملرمي عليها .. 

 ..على الرغم من ذلك .. الثانية  احلالةاألوىل ، وهو من طلب الويل يف  احلالةيف  لسالم ،ا
ذاكراً ،  ، متوجهاً إىل ربه جلَّ وعال ، وليس إىل املالئكة يبدأ استفساره،  احلالتنيويف 

 ، احلالتنييف ه وما يستفسر عن.. .     :       : كلمة 

.. لكن  ..حاله وحال امرأته مها خالل أمرين ،  ومن ،    : هو معرفة الكيفية
   ..رق بينهما ا، اختالفاً يعود للف احلالتنياالستفسار عن هذه الكيفية خيتلف ما بني هاتني 

من مير عليه كون الز، الكبر على كون امرأته عاقراً  هقدم بلوغاألوىل  احلالةيف .. 
 :     وإمكانية إجنابة تتناقص مع الزمن ، من هنا جعل الكبر فاعالً ومن نفسه مفعوالً به

     اً ، كون الزمن ال يتوقفر بلغه بلوغاً مستمربدخلت : مبعىن .. ، فالك
  ..لى اإلجناب عيف مرحلة الكبر اليت ال تساعد 

فامرأته تذكر للمرة  ..      ه مبتدأً والعقر خرباً هلا جعل امرأتو ..
    ..بغالم  محلها، فهذا سبب يدعو لالستفسار عن كيفية ومبا أنها بطبيعتها عاقر األوىل ، 

    :ذكر عقر امرأته  نرى أنه يف استرساله.. الثانية  احلالةبينما يف .. 

   ، ره بالعبارةبوأشار إىل ك      إضافة ملا حتمله العبارة ، :
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        وذلك قبل استفساره عن كيفية إجناب امرأته له بغالم ،.. 
     :قوله يت مهد ا لطلب الويل ، وهي كرر ذات العبارة ال الثانية احلالةفما نراه أنه يف 

      ًاتير عبم كون امرأته عاقراً على كونه بلغ من الكه قدوأن ، ..

           ..  
الغالم أمراً أكثر استغراباً من كونه كبرياً يف  فكون امرأته عاقراً جيعل من والدة.. 
فعل العكس ، فقدم كونه كبرياً يف   -كما رأينا  - بينما يف سورة آل عمران.. السن 

  ..        : السن على عقر امرأته 
  :   ومن نفسه مفعوالً به، الكبر فاعالً  -يف سورة آل عمران  -ففي حني جعل .. 
     ،والعقر خرباً هلا، جعل امرأته مبتدأً و :     

     ..يف سورة مرمي  نرى          
، مبعىن ) كان ( ، وجعل العقر خرباً للفعل ) كان ( ه امساً للفعل الناقص جعل امرأتأنه 

   فبهذه الصيغة .. لوصف عقر امرأته ) كان ( استخدم صيغة الكينونة 

   رهاببينما يف سورة آل عمران وصفها .. يف سورة مرمي ، مجع عقر امرأته مع ك

يف سورة        والعبارة ..       بالعاقر فقط 
 : بالعبارة األوىل احلالةوصفه يف من أعلى  -كمرحلة من العمر  -وصفاً لكبره مرمي تفيد 
    ..  

، تعين جاء الكرب إيل ، فاجلسد بدأ  األوىل احلالةيف     العبارة .. 

 ة هذا ال ينفي أنَّ يتراجع ، ولكنما شيٌء من اهل بينما العبارة.. النفس مازال :   
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      ه إضافة لتراجع اجلسدة يف ، يف سورة مرمي ، تعين أنفإنَّ اهلم
يف الوارد وصف أعلى من الوصف  ، وهذه الصيغة بدأت تستسلم هلذا التراجع نفسه
  .. األوىل احلالة

الطبيعي يف  احلسي املادي ، فمن اجلانبأقرب إىل  -كما بينا  -الثانية  احلالةفكون .. 
وأن يصف ذلك مببالغة أكرب من ، سؤاله عن الكيفية أن يقدم عقر امرأته على كونه كبرياً 

  ..            يف احلالة األوىلعرض حالته 
  ..تدرجاً أيضاً  -من زاوية التودد إىل اهللا تعاىل  -نرى  ، ويف موضوع امرأته.. 

  ) ٧( املرحلة 
       

  ) ١٦( املرحلة 
      

  ) ٢٣( رحلة امل
       

  
أبلغ يف وصف امرأته كبعد عن      العبارة .. فكما قلنا .. 

ما نراه أنَّ و.. ، وبالتايل أكثر تودداً يف الطلب       اإلجناب من العبارة 

فيها صفة الزوجية اليت تعين التناظر بينهما ، وهو هنا ،       العبارة 
، يف موضوع اإلجناب ، ففي احلالة الثالثة أصبحت صاحلة لإلجناب ، وانتهى عقرها 

  ..وحصل زكريا على مراده 
  ..ويف الرد على استفسار زكريا ، نرى إنعكاساً للحالتني األوىل والثانية .. 

  ) ٧( رحلة امل
         

  ) ١٧( املرحلة 
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نرى صيغة  ،القرب إىل اجلانب املعنوي  -كما بينا  -األوىل حيث  احلالةيف  ..
ويف إجابة  ..        : وليس الربوبية    :  يةاإللوه

قال اهللا ( دون ذكر عبارة ، به نرى نقالً مباشراً من اهللا تعاىل امللك لزكريا عن تعج: (  
         فكلمة ،    تعود للملك..  

،         : نرى توضيحاً وعلى خالف احلالة الثانية ، ال.. 
مل يسترسل رب للجانب املعنوي ، وقكان يف احلالة األوىل أ زكريا عليه السالم كون

ورود صيغة غري مباشرة من اهللا تعاىل ، ونرى ..  الثانية احلالةاالسترسال الذي نراه يف 
  ..هو ملك يتكلّم عن اهللا تعاىل    كلّم ذا الرد فاملت

     :   : الثانية نرى صيغة الربوبية  احلالةبينما يف .. 

   .. َّكلمةونرى أن :     األوىل تعود إىل امللك يف إجابته لزكريا عليه

حمتوى القول الذي ينقله امللك عن اهللا  تصور،     العبارة مقولة ، فالسالم 

               : تعاىل

   ..  ة زكرياة لصياغة أخرى يف ذات السو، وهذه الصياغة يف قصرة مشا
  :رمي ، ولكن يف قصة م

                 

                 ] ٢٠: مرمي – 
٢١ [    

أقرب إىل عامل زكريا ، ومن خالل نداٍء خفي حيث استرسل  احلالة الثانية ، يفو.. 
         : احلس الظاهري ، نرى توضيحاً يف اإلجابة 
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     ..أوجده اهللا تعاىل عليه السالم فكون زكريا  دون ، يف عامل احلس
ه ما دون ذلك ، جبعله وزوجتأنَّ ليل على دذلك ،  زكرياحيث يدرك وجود سابق ، 

  .. تعاىل على اهللاأمر هين ،  قادرين على اإلجناب
ى اإلجابة من اهللا تعاىل عن طريق امللك ، وهذا ما إذاً زكريا عليه السالم كان يتلقَّ.. 

        : نقرؤه بورد صيغة اجلمع يف العبارات 

       .. واسطة هي  عربفصيغة اجلمع هنا تفيد نقل األمر اإلهلي
  ..املالئكة 
  : نرى الصيغة ذاا يف طلب آية من اهللا تعاىل ، األوىل والثانية  احلالتنيويف .. 

      ..  
  ) ٨( املرحلة 

         
  ) ١٨( املرحلة 

         

املطابق  ،        :  األوىل احلالةقول زكريا عليه السالم يف .. 

، يعين معجزة ودليالً من اهللا          : لثانيةا احلالةيف  متاماً لقوله
ه طلب فتعاىل ، مبعىن أنالً من اهللا تعاىل كمعجزة وإشارة ودليل على هذه البشرى ، ع

عمالً فاعله زكريا عليه  فاعله اهللا تعاىل ، وليس تعين طلباً لفعلٍ    : فكلمة
   ..السالم 
حول يل : مبعىن ،  اإلتيانوهذا الفعل الذي طلبه زكريا ، ماهيته هي اجلعل وليس .. 

.. ولذلك ..       : آية ، إنما يقول ب آتينفهو مل يقل .. آية يل ما يكون 
  ..كانت اإلجابة متطابقة متاماً مع طلبه 
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األوىل  احلالتنيتلف ما بني سالم ، خيجعل آية لزكريا عليه الوالرد على طلب  ..

  ..والثانية 
  ) ٨( املرحلة 

       

      

  ) ١٨( املرحلة 
       

    

، هو فعل        : فآية عدم تكليم زكريا للناس  ..
 تعاىل جعله اهللا تعاىل وفرضه عليه ، مبعىن أنه ال يستطيع تكليمهم ، وليس مبعىن أنَّ اهللا

          هو فعل مطابق متاماً لطلب زكرياو طلب منه أالَّ يكلّمهم ،
  .. تعاىل فيه ، حبيث ال يستطيع أن يتكلّم يف الفترة املبينة حيث اآلية جعلها اهللا

، نرى استثناء             ويف العبارة .. 

، وذلك كون الكالم يشمل املعىن ، وهذا املعىن ميكن      : الرمز من الكالم 
زكريا جعلت اآلية له بأنه ال .. فكما رأينا .. اله بالرمز دون اللفظ عن طريق الفم إيص

يستطيع الكالم ، مبعىن ال يستطيع لفظ الكالم خالل هذه األيام ، وبالتايل كانت آلية 
  ..التواصل فيها بالنسبة له ، هي اإلحياء بالرمز 

 احلالة، ويف     : آلية هو األوىل كان زمن هذه ا احلالةملاذا يف .. وهنا .. 

  ..؟      : الثانية كان زمن هذه اآلية هو 
 ..قابل الليايل باأليام يف كتاب اهللا تعاىل عندما ت فإنَّ وذات السياق يف ذات النص ،

  ..لنهار ل مجعاً ا يقابل الليل ، وبالتايلملاأليام تعين مجعاً 
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        ] ١٨: سبأ [    

             

      ] ٧: احلاقّة [     

، كموضوعٍ واحد هو ) األوىل والثانية ( أنه ما بني هاتني احلالتني  نرى.. وهنا .. 
  ..الة الثانية يف احل   : يف احلالة األوىل و    : ذاته ، متَّت مقابلة ما بني 

تتعلَّق  ،يصلِّي فيه أنَّ احلالة األوىل حيث كان زكريا يف احملراب قائماً من هنا نرى .. 
النهار  باعتبار (زكريا الناس هو من ذلك الوقت  فيهااآلية اليت ال يكلِّم  وابتداء.. بالنهار 

: ة يف احلالة األوىل لذلك جاءت العبار .....ستمر ثالثة أيام لي، ) ساب الزمن كمعيار حل
       ..  

زكريا  فيهاومن هنا فإنَّ ابتداء اآلية اليت ال يكلِّم احلالة الثانية ، كانت يف الليل ، و.. 
ستمر ثالث ليالٍ لي) حلساب الزمن كمعيار الليل باعتبار (  الناس هو من ذلك الوقت

، مبعىن ثالث ليال      : يف احلالة الثانية لذلك جاءت العبارة  ..سوياً 
تشمل ما بينها من النهار ،  كامالت دون انقطاع ثالث ليال:  أي ..تامات متتاليات 

  ..ثالثة أيام : لتكون النتيجة يف النهاية 
           : للقول  لقي زكرياتما بني و.. 

       ، حيث هذه العبارة  يف احلالة األوىل

    : وبني تلقّيه للقول  هي آخر قصة زكريا وحيىي يف سورة آل عمران ،

       ، حيث بعدها مباشرة يف احلالة الثانية ،   
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           ، مل أحداً من زكريا ير
رحلة خروجه ويف مجيع املراحل املتعلِّقة حبيثيات القصة ملبل منذ دخوله احملراب .. البشر 

رج عليه السالم دخل احملراب اراً ، ومل خيفزكريا .. من احملراب ، مل ير أحداً من البشر 
   ..منه إالَّ يف الليل 

من هنا .. واملراحل اليت رأيناها ما بني تلقّيه هلذين القولني ، مل تكن تكليماً للناس .. 
..        : يف العبارة    نرى داللة كلمة 

لربه  نداؤه اخلفي.. بينما .. فاملعجزة اليت جعلت له هي عدم قدرته على تكليم الناس 
جلَّ وعال ، وكلُّ املراحل اليت رأيناها يف سورة مرمي حتى خروجه على قومه من احملراب ، 

  .. مل تكن مع الناس 
يف احلالة ،           : والعبارة القرآنية .. 

احلقيقة اليت من أجلها طلب زكريا عليه ب تتعلَّقالثانية األقرب حلالة احلس كما بينا ، 
بين زكريا عليه السالم اهلدف والوظيفة من هذا الويل الذي يطلبه  حيثالسالم الويل ، 

  ..           : بعينه 

 تعلَّق، ت           : دالالت العبارةف.. 

   : املاهية والوظيفة واهلدف الذي من أجله طلب الويلب -يف العمق الظاهر  -

          ..َّمن ه من هنا نرى أنَّ كل ذين نص
  :حرفاً ، مبا يطابق عمر حيىي عليه السالم )  ٣٠( من  النصني مكونٌ
            ] حرفاً ٣٠ = ] ٦: مرمي  

           ] حرفاً ٣٠ = ] ١٠: مرمي  
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  تتعلَّق دالالت العبارة القرآنية ) احلالة األوىل ( بينما يف سورة آل عمران .. 

          ذكر فيه بالت عبارات السابقة كإطارٍ عام
       ومل يذكر فيه ويلٌ له ماهية ووظيفة وهدف ، كما هو احلال يف سورة مرمي ، الذرية 

  ) ..احلالة الثانية ( 
    : ، يقول زكريا عليه السالم ) احلالة األوىل ( يف سورة آل عمران  ..

       ومل يذكر اهلدف من طلبه واملتعلِّق حبقيقة وظيفته بعد جميئه ،
اها زكريا البشرى اليت تلقَّصفات حيىي عليه السالم جاءت يف احلالة األوىل من خالل و.. 

             : عليه السالم 

   ..  
د عمن ب أعمق باطنٍ يف عمق) يف احلالة األوىل ( يكمن حيىي عليه السالم .. ولذلك .. 

      : ةجمموع احلروف املرسومة ، ويتعلَّق ما بني طلب زكريا للذري

     سالم يف البشرى اليت تلقّاها زكريا ، وما بني صفات حيىي عليه ال

             : عليه السالم 

  ..  
  
            ] ١٦٥=  ] ٣٨: آل عمران  

             

    ] ٤٠٥=   ] ٣٩: آل عمران  
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٣٠ × ١٩ = ٥٧٠=  ٤٠٥+  ١٦٥  
  ..هو عمر حيىي عليه السالم )  ٣٠( العدد 

  ..يف مسألة الذكر والتسبيح ، ة احلالتني األوىل والثانيوهناك مقابلة ما بني .. 
  ) ٨( املرحلة 

      

   

  ) ١٩( املرحلة 
      

        

دالالا  ]]   وكذلك  [[   كلمة  ..يف كتاب اهللا تعاىل .. 

  مقابل اإلبكار  توضعهنا و ..وجهاً جمرداً عن الزمن  - فيما حتمل  -  حتمل

   ، وأيضاً يف قوله تعاىل..  

           ] ٥٥: غافر [         

  ..    ولكن متأخره عنها  وتوضع أيضاً مقابل الغداة.. 

            ]٥٢: األنعام [  

  ..    مة عليه ل اإلشراق ومتقدوتوضع مقاب ..

           ] ١٨: ص [      

  ..    دون مقابلة مع غريها  وحدهاوتأيت  ..

           ] ٣١: ص [      

  ..   ، خيتلف تعلّقها الداليل عن كلمة    وهذه الكلمة .. 

        ] ١٦: يوسف [  
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               ]٥٨:  النور [  

ال خترج دالالا عن املعىن الذي حيمله جذرها اللغوي الـذي     كلمة .. 
وضوحٍ يف الشيء الـذي  عت عنه ، ودالالت هذا اجلذر اللغوي تدلُّ على ظالمٍ وقلَّتفر ة
فـإن   ، يرمسها سياق الـنص ليت الساحة اب، تتعلّق دالالا يف سياقها النصي و ،ق به تتعلَّ

كانت الساحة مادية ارتسمت الدالالت يف ساحة عامل املادة ، وإن كانت الساحة معنوية 
  ..ارتسمت دالالا يف ساحة النفس والفكر ) غري مادية ( 

ومن األمثلة على االرتسام غري املادي ملشتق من مشتقّات اجلذر اللغـوي الـذي   .. 
    ..يف قوله تعاىل    ه الكلمة ، هو كلمة تفرعت عنه هذ

              ]٣٦:  الزخرف [  

يف هذه اآلية الكرمية تعين قلَّةَ وضوحٍ وظالماً فكرياً وابتعاداً عن نور    فكلمة 
  ..احلق  لِياهلداية وسب

، نراها هنا ترد مقابلة لكلمة   ]]   وكذلك  [[   وكلمة .. 

   ]]  وكذلك   [[ ..   
  ..الشيء  تعين إقبال) ب ، ك ، ر ( اجلذر  ومشتقّات.. 
         ] ٣٨: القمر [   

  ..   ومن أنشأهن اهللا تعاىل ألصحاب اليمني يتصفن بصفة .. 

             

          ]  ٤٠ – ٣٥: الواقعة [    
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يف هذا النص الكرمي ال عالقة هلا باجلنس واألنوثة أبداً ، فمن    وصفة .. 
جهة ال توجد يف اآلخرة أصالً أعضاٌء جنسية كتلك اليت يف الدنيا ، ومن جهة أُخرى فإنَّ 

    نت ذلك يف كتاب وقد ب.. اث ليسوا ذكوراً فقط ، فهم ذكور وإني
  ..قصة الوجود : 

تعنيان احلركة بوجهيهـا ، ذهابـاً       من هنا نرى أنَّ الكلمتني ..  

   مبعىن أنَّ الصفات السابقة .. وجميئاً ، إدباراً وإقباالً ، غياباً وحضوراً 

      ا يف عناحملمولة يف اجلمل السابقة مباشرة ، يتمت
كلِّ حركان ، سواٌء يف غيان أم يف حضورهن ، سواٌء يف إدبارهن أم يف إقباهلن ، سواٌء 

 نت ذلك يف حبث  ..يف ذهابن أم يف جميئهنبراءة النيب : وقد بي..  
  ..التني األوىل والثانية احليف املقابلة بني .. إذاً .. 

  ) ٨( املرحلة 
      

   

  ) ١٩( املرحلة 
      

        

ة وضوح الرؤية بالنسبة للنفس وابتعادها على حاالت قلَّ    : ميكن محل.. 

هو مقابل ذلك من إقبال النفس     : ، ليكون سبيل النورعن  -النسيب  -
وهذا املعىن حمتمل ، حتمله هاتان الكلمتان من خالل تعلّق دالالما .. على النور 

  .. نيهما اللغوييجبذر
    : على وقت العشاء والليل ، ليكون    : وميكن محل ..

  ..هو مقابل ذلك من بداية وقت النهار 



       ٣٩                  
 األقرب إىل اجلانب املعنوي ،) حالة الدعاء ( ومن الطبيعي أنه يف احلالة األوىل .. 

وبعد حصوله ويف حالة الصالة يف احملراب ، وحيث التوجه األول لزكريا إىل اهللا تعاىل ، 
     : أن يتلقَّى األمر على اآلية اليت طلبها من اهللا تعاىل ، 

   ..  

   : يف احلالة األوىل نرى أمراً من اهللا تعاىل لزكريا بذكر ربه كثرياً  ..

  فهو ال يستطيع أن يكلّم الناس  ..ة له ، بناء على طلبه ، وذلك عقب جعل آي

 :       ،  ه جلَّ وعال ، متعلِّقة ببشرىألمرٍ كآية من رب

    ..     يستدعي ذكراً كثرياً لربه جلَّ وعال وهذا مما طلبه هو ، 

.. ا ، ه يف احلالة األوىلوما نراه أن م  ، ويف مسألة التسبيح اليت أُمرقُد   

فباعتبار اجلانب املادي من دالالت هاتني الكلمتني ، وكون  ..   على 
الفترة  عليه السالم هذه الكلمات ، فإنَّ ى زكريااحلالة األوىل كانت يف النهار ، حيث تلقَّ

بعد ذلك تتبعها ، ) النهار ( بالنسبة له يف هذه احلالة الً هي اآلتية أو   لة احملمو

  ..   الفترة 

 فإنَّ نبياً..      ،،  : لكلميت وباعتبار العمق املعنوي .. 
هبوط وضوح الرؤية بالنسبة للنفس ت اهللا تعاىل يف حاال يسبح ،كزكريا عليه السالم 

ه جلَّ وعال يف حاالت وضوح لرب تسبيحهعن سبيل النور ، قبل  -النسيب  -وابتعادها 
رب بكثر مما يقع على عاتق فما يقع على عاتق النيب أك.. رؤية النفس وقرا من سبيل النور 

  ..ميأل نفوس األنبياء  له تعلُّقه مبستوى النبوة الذياهللا تعاىل  وتسبيحغريه ، 



       ٤٠                  

، نرامها يردان بصيغة      ،  وهذان الطرفان املتقابالن .. 
لتشمل اييت هذين الوجهني املتقابلني ، خصوصاً يف جانبهما التعريف بأل التعريف ، 

من اهللا تعاىل  جمرورين بباء الواسطة والوسيلة ، كون األمراملعنوي ، وخصوصاً بكوما 
ب    فمقابلة  ..كما رأينا أقرب إىل اجلانب املعنوي اليت احلالة األوىل  يفلنبيه 

    ذه الصيغة ، وردت -  ةً أُخرى يف كتاب اهللا  -إضافة هلذا النصمر
  ..ذا النص  كلّ خماطبومن بعده  تعاىل ، كأمر يشمل رأس سلّم النبوة حممد 

            

    ] ٥٥: غافر [    

خرج ويف احلالة الثانية ، وبعد خضوع زكريا لآلية اليت جعلته ال يستطيع الكالم ، .. 
  : لرمز الذي ينضح الكالم من الداخل ، أوحى إليهم وباعلى قومه من احملراب ، 

           ..  
قومه ، بعد خروجه من ما نراه يف احلالة الثانية ، حيث زكريا عليه السالم يأمر .. 

، يف    على     يكلِّم فيها الناس ، أنه متَّ تقدمي الً بآية الاحملراب جمعو
باعتبار اجلانب املادي من دالالت هاتني الكلمتني ، وكون احلالة و ..مسألة التسبيح 

الً بالنسبة له يف هذه هي اآلتية أو   ، فإنِّ الفترة احملمولة  الليلكانت يف  الثانية

  ..   ، تتبعها بعد ذلك الفترة )  الليل(  احلالة

 القوم فإنَّ ، ]]     ،،   [[ :وباعتبار العمق املعنوي لكلميت .. 
تسبيحهم يف حاالت وضوح رؤية النفس  يكوندون مستوى النبوة ، هم بالتأكيد  الذين



       ٤١                  
ت هبوط وضوح الرؤية بالنسبة للنفس يف حاال أكثر من تسبيجهموقرا من سبيل النور 

  ..   على    نرى تقدمي .. ولذلك .. وابتعادها  عن سبيل النور 
هلي لزكريا بأن يسبح بالعشي واإلبكار ، وإحيائه لقومة بأن األمر اإلوما بني .. 

  ..لة كاملة أمسيسبحوا بكرة وعشياً ، 
       ] ١٣٤=   ] ٤١: آل عمران  
           ] ١٨٩ =  ] ١١: مرمي  

١٧×  ١٩=  ٣٢٣ = ١٨٩+  ١٣٤  
الذي طلبه ، ) حيىي ( عن صفات الغالم وكون احلالة الثانية متَّ فيها استرسال زكريا  ..

قصة وكون قبل محل مرمي بعيسى عليه السالم ،  كان -  ا رأيناكم - احلمل بهوكون 
تبدأ مبرحلة محل عيسى  )ة زكريا وحيىي احلاملة للحالة الثانية من قص( مرمي يف سورة مرمي 

تكلّم عن الذي ي ((كمة ورود النص الوحيد يف كتاب اهللا تعاىل حبكلُّ ذلك يتعلَّق .. 
خلف احلالة  ))عن القصة املشتركة بني حيىي وزكريا  واملستقل والدة حيىي عليه السالم

  ..وقبل قصة محل مرمي بعيسى  الثانية ،
 .......              

               

               

    

              

         ...........   ] ١٧ - ١١: مرمي [          
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 عليه السالم ، وتلقّيه هلذا يؤكِّد والدة حيىي ،   : اخلطاب املباشر .. 
بلوغه مرحلة بعد كان أم .. فور والدته ؟ كان هل هذا اخلطاب .. وهنا .. اخلطاب 

وخصوصاً أنَّ قصة  ،مقارنة ببلوغ البشر هذه املرحلة  معىن اخلطابيستطيع ا إدراك 
سياق الترتيب عدم حتمية  تقتضياليت        : مرمي تبدأ بالعبارة

  .. كما بينا ؟  ، الزمين
ذه وقد وردت للغائب ، أصلها صيغة فعلية لفعل مضارع ،  ،   كلمة .. 
  ..، أتت فيها مقابلة للهالك واملوت يف كتاب اهللا تعاىل ثالث مرات  الصيغة
              ] ٤٢: األنفال [    

                ] ٧٤: طه [  

              ]١٣ - ١٢: األعلى [    

يه السالم ، أي باأللف عل   وما نراه أنَّ رمسها مطابق متاماً لرسم اسم . .
   ..املقصورة 

حياة من زاوية ما يراه البشر لترد وصفاً ل، حيث    يف مريت ورودها بينما .. 
  ..لف املمدودة ألنراها با ،الكافرون 
             ] ٣٧: املؤمنون [   

  ......................          ] ٢٤: اجلاثية [   

  ..نراها باأللف املمدودة    وبصيغة املاضي ..  

               ] ١٦٤: البقرة [   
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          ] ٣٢: املائدة [   

              ]٦٥: نحل ال [    

 .......             ] ٦٣: العنكبوت [  

               ] ٥: اجلاثية [    

       ] ٤٤: النجم [   

حىت .. ، للغائب عليه السالم هو يف أصله صيغة فعلية مضارعة    فاسم .. 
وهذا  ..برسم الكلمة وصيغتها نرى هذا االسم مطابقاً متاماً للصيغة املضارعة للغائب 

  ..مع احلياة اليت هي نقيض املوت االسم حيمل معىن املضارعة 
وصربٍ عرب  جبد املنهجحتمل معىن األمر بتناول ،        والعبارة .. 

كَلَمعالية بوعيه وإبالغه ،  ة..  
الفهم والفقه والعقل السليم  وآتيناهتعين ،      : والعبارة .. 

حمموالً بصفة النبوة ، تفاعالً مع وكلُّ ذلك  ،اآلخرين  جتاهوالقدرة على احلكم السليم 
  ..نراهاً حاالً له يف إتيانه احلكم    فكلمة  ..وقد متَّ ذلك وهو صيب .. الكتاب 

إما أن  .. أوجهل على متح   نرى فيها  ،     والعبارة .. 

     حناناً ) ليحىي ( وآتيناه : مبعىن  ،   معطوفة على  باعتبارهابه  تكون مفعوالً
رمحةً ومودة ( حناناً  احلكم) ليحىي ( وإما وآتيناه  ..من لدنا  )رمحة ورقّة وقرباً مودة و( 

طينا زكريا الولد حناناً من عوأ: مبعىن وإما أن يتعلَّق احلنان بزكريا ، .. من لدنا ) وقرباً 
،  السالم ماعليهمتعلِّقاً بقوم زكريا وحيىي  احلنان يكون أن وإما ..لبه ، كاستجابة لطلدنا 

  ..فوجود حيىي فيهم هو رمحة هلم وقرب من اهللا تعاىل 
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وهي حتمل على معاين عديدة تتعلَّق  ..   ، معطوفة على     و .. 
   ..بطهارته هو ، وبأبويه ، وبقومه 

أنه : وتعين ..    عطف على  ،    رآنية والعبارة الق.. 
  ..بكينونته تقي 

   معطوفة على كلمة    كلمة فيها  نرى  ،     العبارة

ة التجبر والعصيان يعلِّقه بصف ما كلَّتنفي عنه ،       والعبارة .. 

    : وبورود صيعة..... كانا صفتني مالزمتني له فلني اجلاب ، والتواضع ،  ..
  ..ه ى كامل البالغة يف نفي العصيان عننر

 ..لإليذاء ، مما يعطي األمان  عدم اخلضوع: مبعىن  ،    والعبارة  ..

استئنافية ، وسالم كنكرة جاز االبتداء ا كوا متضمنة معىن    فالواو يف كلمة 
   ..الدعاء 
بصيغة املاضي ، وهذا أمر واضح    نرى فيها كلمة ،     والعبارة .. 

نزول كان معيار القياس أم ، وقبل موته بعد ميالده حيىي  عصرسواء كان معيار القياس 
  ..يضاً أث كان مولوداً القرآن الكرمي ، حي

نرى أنه من الواضح  ،    : يف العبارة القرآنية املعطوفة عليها .. لكن .. 

عصر يف حال اعتبار معيار القياس هو وهذا بصيغة املضارع ،     : ورود كلمة
زول القرآن الكرمي ، لو اعتربنا معيار القياس هو ن.. لكن ..  حيىي بعد ميالده وقبل موته
وهل هلذا تعلّق حبيثيات . ..بصيغة املضارع ؟     : فما احلكمة من ورود كلمة

  ..؟ لة احلياة أكصيغة جتمع ما بني الفعل املضارع واالسم يف مس،     : امسه
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بصيغة    واضح فيها ورود كلمة ،      والعبارة األخرية .. 
عصر حيىي بعد ميالده وقبل املضارع ، كونه مل يبعث بعد ، سواء باعتبار معيار القياس 

  ..ثُه أمر مستقبلي ، أم باعتبار معيار نزول القرآن الكرمي ، ففي احلالتني بع موته
نرى ،            وهذه اآلية الكرمية .. 

      : هي ، يف قصة عيسى عليه السالم آية مشاة هلا 

      ] ٣٣: مرمي [ ..  

     : يف حني أنَّ اهللا تعاىل خيربنا عن حيىي عليه السالم بأنه  ..

       .. فإن اهللا تعاىل خيربنا أنَّ عيسى عليه السالم يقول عن

ويف حني أنَّ ..            : نفسه 

بأل  معرفةً رة ، نراها حينما تتعلَّق بعيسىنك فيما يتعلَّق بيحىي   : كلمة 

  ..   : التعريف 

،         : ويف حني يقول اهللا تعاىل عن حيىي بأنه 

  ..        : يقول عيسى عن نفسه 

كونه ولد من والدين ،     : يتعلَّق الرب بوالدي حيىي من الطبيعي أن ف.. 

  ..    : ومن الطبيعي أنَّ يتعلّق الرب مبرمي وحدها كوا ولدته دون والد 

، فيحىي       : يقول عنه ، حيىي  يصفاهللا تعاىل الذي و ..
ر والعصيان ليسا من كينونته عليه السالم يف كينونته ليس جباً ، فالتجباراً عصي ،
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اإلنسان ، عمل ب يكونالعصيان و ،اخلالق جلَّ وعال هو    فالواصف هلذه الكينونة 
  .. ال حيمل العصيانعمله فيحىي بكينونته 

 هنرى أن       ،: ه بينما عيسى الذي يتحدث عن نفس.. 

هو نتيجة عمل اإلنسان ، وذلك كون الشقاء ،    : يستخدم صيغة اجلعل 
،  وكون اهللا تعاىل مل جيعل عيسى شقياًفعمل اإلنسان جيعله يف ساحة السعادة أو الشقاء ، 

  .. الشقاء ما يؤدي إىل ال حيملبكينونته  ل عيسىكون عمهو نتيجة 
  .. يتزوجمنها أنَّ كالمها مل  ...تشابه يف نقاط عدة  نرى أنه بينهماو.. 
في حني كانت والدة ف.. الذي اعتاد عليه البشر  كلٍّ منهما خمالفة للناموس والدةو.. 

كانت .. قر كوا كانت من أبٍ بلغَ من الكبر عتياً ومن أم كبرية وعا حيىي معجزة ،
  .. دون أبمن ا والدة عيسى أكثر إعجازاً ، كو

وهو ) احلكم إتيانه كإشارة مستنبطة من ( حصل حيىي على مقام النبوة ويف حني .. 
فإنَّ عيسى عليه السالم حصل على ..  ] ١٢: مرمي [       : صيب

           : منذ والدته )جعالً ( هذا املقام 

             ] ٣٠ - ٢٩: مرمي [    

  :كالمها مساه اهللا تعاىل و.. 
             ] ٤٥: آل عمران [     

               ] ٧: مرمي [    

     : أنَّ االسم ة السادسة سلَّم اخلالصيف النظريكنا قد رأينا و.. 

   هو االسم اآلخر لعيسى عليه السالم والذي يشارك فيه يف رسم مراحل الرساالت
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متبوعة باسم نيب كتسمية من اهللا تعاىل مل ترد     : نَّ كلمةأالسماوية ، ورأينا 
  .. عيسى ابن مرمي ، حيىي ، أمحداملسيح : إالَّ لألمساء 
         ] ١٤٢=  ] ٤٥: آل عمران   

     ] ٥٨=  ] ٧: مرمي   

      ] ٦٦=  ] ٦: الصف  

١٤×  ١٩=  ٢٦٦ = ٦٦+  ٥٨+  ١٤٢  
       : ويف حني وصف اهللا تعال حيىي ب .. 

     ] وصف عيسى ب ..   ] ٣٩: آل عمران :    

             

: النساء [          : ، وأيضاً ب   ] ٤٥: آل عمران [ 

١٧١ [ ..  
يف أعماق هذه النصوص الكرمية ، املصورة لقصة زكريا  ما رأيناه من دالئل كامنة.. 

ن مجيع أوهذا شليس أكثر مما يغرفه رأس اإلبره من البحر ، وحيىي عليهما السالم ، 
على  انستخرج من الدرر الكامنة فيه اكلمنا أحبرنا يف أعماقه ، نصوص كتاب اهللا تعاىل

  ..إحبارنا فيها قدر عمق 
 ..وكون قصة مرمي عليها السالم ،ة زكريا وحيىي عليهما السالم متداخلة مع قص 

   ..ة مرمي عليها السالم ند قصع سنقف سريعاً
يف كتاب اهللا  قصتهاتصور ثالث حاالت هناك  -كسرد قصصي  - أنه  ما نراه.. 
كريا زن بعضهما احلالة األوىل من قصة عتفصلهما ، يف سورة مرمي منها حالتان  ..تعاىل 

  ..وحيىي عليهما السالم ، كما رأينا 



       ٤٨                  

 
١ -                 

       

٢ -               

             

         

٣ -       

٤ -             

٥ -                    

   
احلالة  -يف ذات السياق  -، تأيت ) ة مرمي وىل من قصاحلالة األ( بعد هذه احلالة .. 

  ..األوىل من قصة زكريا وحيىي عليهما السالم 
        ............          

                
 ..ة مرمي أعليه السالم تة زكريا وحيىي بعد احلالة األوىل من قصيت احلالة الثانية لقص..  

٦ -             

           

٧ -                



       ٤٩                  

         

٨  -               

             

    

٩ -              

١٠ -                 

             
حيث تبدأ  ، هي يف سورة مرمي ،ة مرمي عليها السالم بالنسبة لقص الثالثةلة واحلا ..

  ..مبرحلة محلها لعيسى عليه السالم 
 

١١ -               

      

١٢ -            

١٣  -                

        

١٤ -                

١٥ -                



       ٥٠                  

        

١٦ -             

   ............         

يف كفالة زكريا عليه مرمي وقعت  احلالة األوىل نرى أنه يف..  موضوع الكفالة يف ..
وتطهريها  ، بإصطفائها ، كليم املالئكة هلاوبعد ت. ..السالم كونه أقرب الناس إليها 

  ..لها ، كلٌّ يريد كفالتها لعاملني ، متَّ االختصام فيمن يكفواصطفائها على نساء ا
  )  ٣( املرحلة 

      
  

  )  ٧( املرحلة 
           

      
، بينهما االختصام يف نرى أنَّ املالئكة قد خاطبت مرمي مرتني ..  احلالة الثانية ويف.. 

  ..كفالتها 
  )  ٦( املرحلة 

       

     

     

      

  )  ٨( املرحلة 
        

      

      

      

     



       ٥١                  
حيث تنقلها ( ويف اخلطاب الثاين من احلالة الثانية ، نرى البشرى من اهللا تعاىل .. 

جاء موعد تنفيذها يف املرحلة الثالثة ، وهذه البشرى .. يسى عليه السالم عب) املالئكة 
  ..ولكن عرب خطاب مباشرٍ من جربيل عليه السالم 

  )  ٨( املرحلة 
           

         

        

   

  )  ١٣( املرحلة 
    

   

     

.. ا قد وقفنا عند كون االسم وكن       هو االسم الذي
ولد مسيف بشرى املالئكة ملرمي بعيسى عليهما و ..اه اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم قبل أن ي

      أوصافربعة ألنرى ذكراً السالم ، واملنقولة من اهللا تعاىل ، 

           ..  
وبعد قول ونرى أنَّ مرمي عليها السالم ، بعد تبشريها بعيسى يف احلالة الثانية ،  ..

  ..استفسرت عن الكيفية .. يف احلالتني .. ربها ليهب هلا عيسى  جربيل هلا بأنه رسول
  ) ٩( املرحلة 

        

     

  ) ١٤( املرحلة 
        

      
حيث تلقَّت مرمي البشرى من اهللا تعاىل عن طريق املالئكة ، يف احلالة الثانية ..  

 ،     صل البشرى ، ولكن عرب صيغة الربوبية اهللا تعاىل الذي منه أاتجهت إىل



       ٥٢                  
االستفسار عن كيفي ة فما توديتعلَّق جبانب األسباب ، أي جبانب الربوبي ويف  ...ته هو أمر

كوا تستفسر من رسول ربها ،    استفسارها يف احلالة الثالثة مل تذكر كلمة 
  ..م مباشرة ، وهو جربيل عليه السال

:     إضافة إىل ذكر امسه ترد صفات عيسى عليه السالم ، ..  املالئكة ملرميبشرى ويف .. 
      ، ونه ولداً هلا ،وبالتايل فك من هنا نرى واضح ،  هو أمر

الم نرى جربيل ملرمي عليهما السبينما يف قول  ..يف استفسارها     : ذكر كلمة

:     : لى هذه الكلمةعي حتتوإجابتها أنَّ من هنا نرى ..    ذكر كلمة 

             ..  
ثالثة ، نراها يف احلالة الويف استفسارها عن كيفية والدا دون أن ميسها بشر ، .. 

على استفسارها  -تضيف  حيث استحقاق تنفيذ البشرى ، وأمام جربيل عليه السالم ،
جعل فالصدمة عند تنفيذ استحقاق هذه البشرى  ..     العبارة  -األول 

  ..فية أعمق منه يف احلالة السابقة ياالستفسار عن الك
 ..المِ ال يكونُ إالّ من إجناباللِ لقاِء الذكرِ مع األنثى  الغـا أن   ،خوهذا اللقاُء إم

يكونَ شرعياً بعد عقد نكاحٍ شرعي ، وهو املس ، وهذا ما مل حيصل مع مـرمي عليهـا   
، وإما أن يكونَ اللقاُء بـني الـذكر         : السالم ، ولذلك قالت 

 ، واألنثى دون عقد نكاحٍ شرعي  ليحصلَ أبداً مع مـرمي اء ، وهذا أيضاً مل يكنوهو البِغ
  ..     : عليها السالم ، ولذلك قالت 



       ٥٣                  

، هو      : وبالتايل فقولُها  ،واللقاُء الشرعي ليس عمالً شيطانياً .. 

آل [          : الذي يتعلّق بقولِ أمها 

  .. ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان يف معيار معجزة إحدى الكُبر  .. ] ٣٦: عمران 
      =٦٥  

          =٢٣٩  

١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ٢٣٩+  ٦٥  
 .. ات كلِّ حالةعلى استفسارها ما بني هاتني احلالتني ، نرى فارقاً يعود حليثي ويف الرد
  ..منهما 

  ) ١٠( املرحلة 
          

        

     

      

  ) ١٥( املرحلة 
       

      

       

تها مرمي عليها السالم من رأينا أنَّ البشرى تلقَّل عمران ، آليت يف سورة يف احلالة ا.. 
فالرد جاء هلا من  ،   : لكن يف الرد على استفسارها نرى صيغة املفرد  ،املالئكة 

اليت     : نرى أيضاً كلمة، على استفسارها يف سورة مرمي  ويف الرد.. ملَك واحد 
  ..ربيل عليه السالم ىل جتعود إ
، فاألمر هنا يف    يف احلالة اليت يف سورة آل عمران نرى صيغة اإللوهية و.. 

       : يف تبيان طالقة القدرة اإلهلية عام يتعلَّق حالة البشرى ، واألمر 



       ٥٤                  

         ..  ونرى أنَّ العبارات :  

           ،اًحتمل أوصاف 
   ..للمولود املبشر به 

   الربوبية  نرى صيغة، يف رد جربيل عليه السالم على استفسار مرمي بينما .. 
ونرى .. وذلك كونه رسول ربها إليها ، وكون مسألة اإلجناب من متعلَّقات الربوبية 

سهولة األمر بالنسبة هللا تعاىل وحتمل إجابة خمتزلة تبين       : العبارة 
.. باقي البشر  ومتعلِّقة مباشرة بصلب موضوع خلق عيسى عليه السالم دون آلية خلق

تبينان أهم األهداف من خلق عيسى         : والعبارتان 

   : والعبارة .. عليه السالم ذه اآللية املختلفة ، وبأنه رمحة من اهللا تعاىل 

   ن أنَّ األمرحكم اهللا تعاىل به  حيث قد انتهى ،تبي..  
 ..يف كتاب اهللا تعاىل  عليها السالم على حاالت قصة مرميجداً هذا مرور سريع .. 

مع  -كما رأينا  -كوا متداخلة  - ذا املرور السريع  –تناولنا هذه القصة  ..كما قلنا و
ة زكريا وحيىي عليهما السالم قص..      

  

  
  


