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بسم اهلل الرمحن الرحيم 

أخوايت الفاضالت، إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناىيد السمَتي حفظها 
ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع )اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا، وىي تنزل يف مدونة 

 (بِــوِ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

: تنبيهات ىامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل- 
ىذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليو األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس ادلعتمدة - 

 (شذرات من دروس األستاذة أناىيد)من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم 
http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابو ىو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من - 
.. صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيو من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ىواهلل ادلوفق دلا ضمب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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. احلمد هلل رب العادلُت والصالة و السالم على سيدنا حممد وعلى الو وصحبو أمجعُت

.  من ىجرة النيب الكرمي صلى اهلل عليو وسلم1437 ىذا ىو لقاؤنا الثاين من لقاءات ىذا الشهر ادلبارك من ىذا العام
ويف درسنا اليوم نناقش آيات من سورة آل عمران تقّرر فيها ىذا األمر العظيم أمر النبوة والرسالة وإكرام ىؤالء العباد الذين 

نزل أ العظيمة اليت أنعم اهلل هبا على اخللق حيث أرسل الرسل وة وقد مّر يف درسنا أمس الكالم عن ىذه النعم،اصطفاىم اهلل
 وضمصل للخلق ، وضمصل للخلق اذلداية إىل الصراط ادلستقيم،ضمصل فصل اخلطابف ،معهم الكتب ليحكم الناس مبا أنزل اهلل

 ،رسال الرسل وإنزال الكتب قد تكّرر ذكرىا يف كتاب اهللإ وىذه ادلنة العظيمة وىي ،ىم فيو متنازعُت وخمتلفُت احلكم بُت ما
.  اليوم فيها ىذا اخلرب العظيم-ن شاء اهللإ-سنتدارسها  وىذه اآليات من آل عمران اليت

 
 ِإنَّ اللََّه اْصطََفٰى آَدَم َونُوًحا َوآَل }: لـــــــز وجـــــــــول اهلل عــــــقــي

 ُذرِّيًَّة  ـَْ ُضَها ِمْي   (33)ِإ ـَْ اِه َي َوآَل ِ ْ َ اَن َ َلى اْلَ اَلِ  يَ 
 {. ـَْ ٍ  َواللَُّه َ ِ  ٌي َ ِل يٌ 

: يقول الشيخ السعدي يف تفسَت ىذه اآليات
  وأحبابو، وأصفيائو أوليائو من اختاره من باختيار تعاىل طمرب

  ادلخلوقات، سائر على اختاره: أي آدم، اصطفى أنو فأخرب
 بو فاق العلم واحللم والفضل ما من وأعطاه جنتو، وأسكنو لو، بالسجود ادلالئكة وأمر روحو، من فيو ونفخ بيده فخلقو

 الط بات مي ورزقناهي والبح  الب  في وح لناهي آدم  ني ك منا ولقد }:تعاىل فقال بنيو، فضل وذلذا ادلخلوقات، سائر
. {تفض ال خلقنا م ي كث    لى وفضلناهي

 خّلصو الشيخ يف  ، وقد وىذا احلق تفّضل اهلل بو على آدم،يُعرف وضُمفف وينشر ويُبُّت ىذا احلق آلدم عليو السالم  إذن 
: نقاط

 اختاره ، اختاره على السماء،اختاره على األرض. على سائر ادلخلوقات  أن نعتقد يف آدم عليو السالم أن اهلل اختاره-1
.  اختاره على اجلن، اختاره على ادلالئكة، اختاره على البحار،على اجلبال
.  فيو من روحوخ من أثر االختيار واالصطفاء خلقو بيده ونف-2
.  أّن اهلل فّضلو بأن أمر ادلالئكة بالسجود لو-3
. ة أّن اهلل عز وجل أسكنو اجلن-4

 والفضل مافاق بو سائر احللموالعلم إذن اختاره وخلقو بيده وأمر ادلالئكة بالسجود لو وأسكنو جنتو وأعطاه من 
.  إذن اهلل عز وجل خص آدم بالعلم وخصو باحللم وخصو بالفضل.ادلخلوقات
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 إذن ىذا معٌت قولو {دمآولقد ك منا  ني }: بعده من التفضيل بأن فضل بنيو يف مثل قولو تعاىل ومن ىنا أيًضا يأتينا ما
: قال {اْصطََفٰى آَدَم َونُوًحا} وتبُت لنا ىذا االصطفاء {ِإنَّ اللََّه اْصطََفٰى آَدمَ }: تعاىل

. ول رسول إىل أىل األرض حُت ُعبدت األوثانأواصطفى نوًحا فجعلو 
 ( فاختلفوا فبعث اهلل النبيُتةكان الناس أمة واحد) واتفقنا يف قراءة أُلََب {ةكان الناس أمة واحد}مس معنا أنو أكما تبُّت 

: يقول . فكان أول رسول أرسلو اهلل ىو نوح عليو السالم
 مجيع يف اهلل إىل والدعوة والشكر واالحتمال الصرب من ووفقو األوثان، عبدت حُت األرض أىل إىل رسول أول فجعلو

. واجتباءه اصطفاءه أوجب ما األوقات
. هئواجتبا هئ فكان ىذا سبب الصطفا،ىل اهللإصرب واحتمل وشكر ودعا فمن نعمة اهلل  ُرزق نوح عليو السالم ما وّفق وقبل

 مجيع يف يذكر ثناء عليو وترك الباقُت، ىم ذريتو وجعل ادلشحون، الفلك يف ومن معو وذماه بدعوتو، األرض أىل اهلل وأغرق
. واألزمان األحيان

ىل اهلل إ ةواالحتمال والشكر والدعو ن اهلل عز وجل دلا وفّقو للصربأه يتمّثل يف ؤ اصطفا،لبشريةل الثاينلذلك ىو يعترب األب 
ىل إ الداعُت  لنعماء اهلل، وكان من الشاكرين،دعوة قومو يف ذاك الزمان، والصرب واالحتمال كان ظاىرًا جدا يف يف مجيع األوقات

 يف معو ومن ، أغرق اهلل عز وجل أىل األرض وذماهىل األرضأكان قومو ذاك الوقت و قومو علىنو دلا دعا أ وكان من اجتبائو ،اهلل
 .واألزمان األحيان كل يف يذكر ثناء عليو وترك الباقون ، ىم ذريتو وجعل ادلشحون، الفلك

: قال. براىيمإل وآدم وعرفنا اصطفاءه ونوحا آن اهلل اصطفى أًذا عرفنا إ
  خبلتو، اهلل اختصو الذي الرمحن خليل إبراىيم وىو إبراىيم آل واصطفى

.  اهلل خبلتوه اختص، خليل الرمحنهنأىذا األمر األول 
: واألمر الثاين

  للضيفان، ومالو للقربان وولده للنَتان نفسو أن ابراىيم عليو السالم بذل
 وصّدق ىذا ، فمن جهة صدق توحيده كان لو مقام يف بذل نفسو للنَتان وولده للقربان،وىذه كلها مآثر ومنازل ُخّص هبا

: مث إنو.  فكل ىذا سبب دلكانتو العظيمة عند ربو،هؤعطاإ مالو وهالتوحيد بذل
  وجهارا، وسرا وهنارا ليال ربو إىل ودعا

. فشابو بذلك نوح عليو السالم
  بعده، من بو يقتدي أسوة اهلل وجعلو

 .سوة فيقتدي بك اخللقأن تكون أن يرزقك اهلل أوىذا من عظيم ادلنزلة 
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 لكن أعلى منزلة يف فيكونوا العلماء ويأيت، لعوائلهم وألىليهم ولطالهبم ولزمالئهم أسوة يكونوا أن يستطيعون اليوم والناس
 .هبم من بعدىم إىل آخر الزمان يقتدي قدوة وىم اصطفائو يف اهلل ذكرىم ىؤالء الذين خصوصا األنبياء بذلك يلحق أحد ال

 :قال
  والكتاب، النبوة ذريتو يف وجعل

لقربان للنَتان وولده قد بذل نفسو لبراىيم عليو السالم إاختصو خبلتو خاصة وفًذا اصطفاه اهلل عز وجل بأن كان خليل لو إ
مساعيل ومن ذريتو إ ألن من ذريتو ؛جعل يف ذريتو النبوة والكتابو ،سوة يُقتدى بوأربو فجعلو اهلل إىل نو دعا أوومالو للضيفان، 

: يقول.  منهم األنبياء فجعل يف ذريتو النبوة والكتابىط الذين أتاسحاق من ذريتو يعقوب ويعقوب من ذريتو األسبإسحاق وإ
  ذريتو، من ألهنم بعده؛ من بعثوا الذين األنبياء مجيع إبراىيم آل يف ويدخل

. براىيمإكل األنبياء من بعد آدم عليو السالم من ذرية 
  العادلُت، على صفوة بو كانوا ما الفضائل بأنواع خصهم وقد

 كل األنبياء ادلعروفُت ،تى من بعده يعقوبأسحاق مث إتى يعقوب من ذرية أمساعيل وإسحاق وإتى أبراىيم إيعٍت من ذرية 
األنبياء تى النيب صلى اهلل عليو وسلم خامت أمساعيل إ ة ومن ذري، عيسى عليو السالم، موسى عليو السالم،سرائيلإعندنا من بٍت 

:  يقول مجع للخَتات أفضلهم وأو
 اهلل فإن وسلم عليو اهلل صلى حممد نبينا آدم ولد سيد ومنهم العادلُت، على صفوة بو كانوا ما الفضائل بأنواع خصهم وقد

 ولد من ادلصطفى ادلرسلُت سيد فكان واآلخرين، األولُت وسلم عليو اهلل صلى وفاق غَته، يف تفّرق ما الكمال من فيو مجع تعاىل
 .إبراىيم
غرق ألبشرية بعدما ا من ذريتو  األب الثاين للبشرية وكان واصطفى نوح وكان،دم على مجيع ادلخلوقاتآًذا اهلل اصطفى إ

جعل يف ذريتو النبوة  براىيم عليو السالم ىو خليل الرمحن كما تبُّت لو من الفضائل ماإاخللق بدعوتو وذماه يف الفلك ادلشحون و
مث يدخل يف آل ابراىيم كل األنبياء الذين من ذرية ابراىيم وىم كل من بعث من بعد ابراىيم عليو السالم فهو من ذريتو، والكتاب 

وعلى ذلك بُت إبراىيم ونوح سيكون بقية األنبياء ادلشهورين كصاحل وكهود وشعيب، ومن ذرية إبراىيم عليو السالم كان النيب 
.  الكرمي صل اهلل عليو وسلم

يف اآلية إن اهلل  {اْلَ اَلِ  يَ  َ َلى ِ ْ َ انَ  َوآلَ  ِإ ـَْ اِه يَ  َوآلَ  َونُوًحا آَدمَ  اْصطََفى اللَّهَ  ِإنَّ } :ويف اآلية أن اهلل عز وجل قال
:  قال. الذي مسيت السورة بامسواصطفى أيضا آل عمران على العادلُت 

واصطفى اهلل ال عمران وىو والد مرمي ابنة عمران ىذا قول ،وقول آخر أو والد موسى ابن عمران عليو السالم  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=188&idto=188&bk_no=51&ID=175#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=188&idto=188&bk_no=51&ID=175#docu
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فهذه البيوت على اختالف إن كان آل عمران ادلقصود بو والد مرمي بنت عمران أو ادلقصود بو والد موسى ابن عمران 
والذي يظهر إنو والد مرمي بنت عمران، فهذه البيوت اليت ذكرىا اهلل ىي صفوتو من العادلُت وتسلسل الصالح والتوفيق من ذرياهتم 

. نسأل اهلل أن يصلح لنا ذرياتنا مجيعا. إذن ىذه بيوت اصطفاىا واصطفى أىلها وتسلسل الصالح والتوفيق من ذرياهتم

، كما قال تعاىل  أي حصل التناسل والتشابو بينهم يف اخللق واألخالق اجلميلة{ ـَْ  ٍ  ِميْ   ـَْ ُضَها ُذرِّيَّةً }: وذلذا قال تعاىل
 ص اط إلى وهديناهي فاجتب ناهي وإخوانهي وذرياتهي آ ائهي ومي}دلا ذكر مجلة من أنبياء الداخلُت يف ىذه البيوت الكبَتة 

 غ     ل إنه}-: خمربا عن حقيقتو- وال يعكر على ىذا نوح عليو السالم كان ابنو قد كفر ألن اهلل عز وجل قال {مستق ي
فادلقصود أن ىؤالء قد مجع فيهم بُت الصالح واإلصالح من جهة وبُت أهنم ذرية بعضها من بعض ومن ذرية األنبياء وقد  {صالح

. مجع ذلم الصالح واإلصالح

.  يعلم من يستحق االصطفاء فيصطفيو، ومن ال يستحق ذلك فيخذلو ويرديو {َ ِل يٌ  َ ِ  يٌ  َواللَّهُ   ـَْ  ٍ  ِميْ   ـَْ ُضَها ُذرِّيَّةً }
إذن اهلل مسيع لكالم اخللق وأصواهتم عليم بأحواذلم فمن كان حمقا لالصطفاء اصطفاه ومن كان ال يستحق طمذلو ويرديو 

:  يقول .

. ودل ىذا على أن ىؤالء اختارىم مبا علم من أحواذلم ادلوجبة لذلك فضاًل منو وكرًما
إذن ىؤالء اصطفاىم اهلل دلا علم من حاذلم من جهة اإلظمان األقوى والرغبة يف الصالح وىذا ال يعٍت أن مجيع ذريتهم ىذه 

:   يقول. حاذلا إسما كانوا يف أغلب حاذلم أىل اإلظمان فاختارىم اهلل واصطفاىم

. ومن الفائدة واحلكمة يف قصو علينا أخبار ىؤالء األصفياء أن رمبهم ونقتدي هبم
وىذا مطلب عظيم نتقرب بو إىل اهلل ورمبهم ونقتدي هبم ونقرأ يف خرب القرآن عنهم ويف خرب النيب صل اهلل عليو وسلم عنو 

:  يقول. ورمبهم ونقتدي هبم ويصبحون ذموما يف مسائنا مرشدين لنا يف أحوالنا

ونسأل اهلل أن يوفقنا دلا وفقهم وإن ال نزال ذمري أنفسنا لتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم وميزاهتم اجلميلة، وىذا أيضا 
. من لطفو هبم وإظهار الثناء عليهم يف األولُت واآلخرين

 ورمن بعد ىذه القرون ادلتطاولة نقول نوح عليو السالم ونقول ابراىيم عليو السالم وموسى ىذا من لطفو هبم أن أبقى 
ثناءىم وذكرىم مرفوعا إىل يوم القيامة  
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. والتنويو بشرفهم مشهور بُت اخللق فللو ما أعظم جوده وكرمو
وىذا دلا ينظر اإلنسان يرغب فيها فإن من عامل اهلل وأحسن يف الطاعة وتقرب إليو بالطاعات وابتعد عن معاصيو من يفعل 
ىذا فقد عامل اهلل وإذا عامل اهلل سيكون أثر ىذه ادلعاملة اخلَت الكثَت الذي يلحق العبد يف الدنيا قبل اآلخرة وإن قلل الناس من 

. قيمتو وإن عارضوه وأن حاربوه فإن معاملة اهلل والتجارة معو من أكثر األمور فائدة على اإلطالق ما يف أمر أكثر منها فائدة
: يقول

لو مل يكن ذلؤالء ذلم من الشرف إال أن أذكارىم خملدة ومناقبهم مؤبدة كفى بذلك فضال  
وىذا أمر صحيح يكفي أن اخللق ال زالو يثنون عليهم يف كل حال ويندر أن يكون للمخلوقُت إسما ىو فضل من رب 

: العادلُت يقول

ودلا ذكر فضائل ىذه البيوت الكرظمة ذكر ما جرى دلرمي والدة عيسى عليو الصالة والسالم وكيف لطف اهلل هبا يف تربيتها 
ونشأهتا  
وىذا الذي سنسمعو إسما ىو جزء من آثار لطف اهلل هبؤالء األنبياء وىذا اجلزء الذي سنسمعو يتبُت فيو صربىم واحتساهبم  

فقال  . وتبُت فيو ادلصابات اليت قد تصيبهم ورضاىم عن اهلل الذي أورثهم جنات النعيم 

.  أي والدة مرمي دلا محلت{ِ ْ َ انَ  اْمَ َأةُ  قَاَل ِ  ِإذْ }
 أي جعلت ما يف بطٍت خالصا لوجهك حمررا خلدمتك وخدمة بيتك  {ُمَح َّرًا َ ْطِني ِفي َما َل َ  نََ ْرتُ  ِإنِّي َر ِّ }

وىذا شأن معروف عندىم لكوهنم يقدمون أبنائهم وينذروهنم خلدمة البيت ودلا نذرت طلبت القبول فقالت فتقبل مٍت ىذا 
العمل ادلبارك ورغم أن العمل يكون مشروعا يف الدين لكن القيام بو ال يدل على قبول اهلل لو ويكون مشروع لإلنسان أن يطلب 

. اهلل القبول بعد كل عمل

.  ىذا العمل ادلبارك{ِمنِّي فـَتَـَقبَّلْ }
.  تسمع دعائي وتعلم نييت وقصدي، ىذا وىي يف البطن قبل وضعها{اْلَ ِل يُ  السَِّ  يُ  َأْن َ  ِإنَّ َ }

: يقول. أعلم أنك أنت السميع العليم فأعلم أنك تسمع سؤايل وجتيب ندائي

َها فـََل َّا}  موقعا ففي أعظمت ألن يكون ذكرا ليكون أقدر على اخلدمة وف تشوّ اكأنو {أُنـَْثى َوَضْ تـَُها ِإنِّي َر ِّ  قَاَل ْ  َوَضَ تـْ
. كالمها نوع عذر من رهبا
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 أعظم ألهنا حتب أن يكون من ذريتها من ةنو سيكون يف اخلدمأأنو ولد و يعٍت اعتذرت عن كوهنا نذرت وكانت تتوقع
بناء خلدمة البيوت بيوت اهلل وادلقصود ىنا بيت األتتقرب بو إىل اهلل يف خدمة دين اهلل وقد كان مشروعا مشروع عندىم أن ينذر 

 بنت وستكون خدمتها أضعف وأصعب واهلل أعلم مبا لكوهنااعتذرت لذلك يعٍت فلما وضعتها أنثى كأهنا تعذرت لذلك . ادلقدس
. وضعت

 ال ضمتاج إىل إعالمها، بل علمو سبحانو وتعاىل متعلق هبا قبل أن تعلم أمها ما  : أي  { َوَضَ  ْ  ِ َ ا َأْ َليُ  َواللَّهُ  }   :فقال اهلل
. ىي

فهي تفهم أن الذكر ليس كاألنثى،   { َمْ يَيَ  َ  َّْ تـَُها َوِإنِّي َكاألنـَْثى ال ََّك ُ  َولَْ  َ  } لكن ىي مل تكن تُعلم إسما كانت تعتذر  
يف األعمال الصاحلة  والقرىب إىل اهلل فقد   أما،ذكر على األنثى والتفضيل ىنا لو مقامو من جهة القيام هبذه ادلهمةلوىذا تفضيل ل

 ألنكم تسمعون ىنا عن مرمي وىي امرأة ؛تكرر يف كتاب اهلل أن الذكر كاألنثى يف تقرهبم ويف قبول األعمال ويف الشرف وادلنزلة
 فهذا بالتصريح يف ،مرأة وتسمعون عن عائشة وعن فاطمة رضي اهلل عنهما وىم نساءاوتسمعون عن خدصمة  رضي اهلل عنها وىي 

من  كتاب اهلل ومبا يف سنة نيب اهلل من أحداث ومواقف تنص أن الذكر واألنثى من جهة قبول أعماذلم وارتفاع منزلتهم سواء
: يقول.  مث أتت الوعود على كل حال{مي   ل صالحا مي ذك  أو أنثى وهو مؤمي}أحسنوا أحسن اهلل إليهم 

.  وعلى التسمية وقت الوالدة،على تفضيل الذكر على األنثىاللة فيو د  { َمْ يَيَ  َ  َّْ تـَُها َوِإنِّي َكاألنـَْثى ال ََّك ُ  َولَْ  َ  }
. (وإين مسيتها مرمي) ألهنا قالت 

. ألم تسمية الولد إذا مل يكره األبأن لعلى و
مانع أن تسمي األم إذا مل  وإن كان من حق األب لكن الاألم مانع أن تسمي  ألن ىذا استنباط من الشيخ أنو دلا مستها ال

. يكره األب
.  دعت ذلا ودعت لذريتها أن يعيذىم اهلل من الشيطان الرجيم{َوِإنِّي ُأِ  ُ َها ِ َ  َوُذرِّيَـّتَـَها ِمَي اللَّْ طَاِن ال َِّج يِ }

 .تعيذىا وتعيذ ذريتها من الشيطان الرجيم دعت ذلا ولذريتها أن يعيذشما من الشيطان الرجيم
والشيطان ،الشيطان يسول لو وظملي لو . من استقام على طاعة اهلل علىعداء  األأعدألن فيو  ادلرأة مافقو وىذا فيو من 

 : العدو البد من االستعاذة منو ومن شره لكي يسلم عمل االنسان ويقبلو اهلل قال اهلل عز وجل
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أي نبتت  {َوَأنـَْبتَـَها نـََباتًا َحَسًنا}، أجارىا وذريتها من الشيطانو أي جعلها نذيرة مقبولة {َحَسيٍ  فـَتَـَقبـََّلَها رَ ـ َها  َِقُبولٍ }
إياه، وىذا من رفقو هبا لَتبيها على { وََكفََّلَها} ألّن اهلل تعاىل قيض ذلا زكريا عليو السالم ؛نباتا حسنا يف بدهنا وخلقها وأخالقها

 أكمل األحوال،
َ ا قَاَلْ  ُهَو ِمْي ِ ْنِد اللَِّه ِإنَّ } َها زََك ِيَّا اْلِ ْحَ اَ  َوَجَد ِ ْنَدَها ِرْزقًا قَاَل يَا َمْ يَُي َأنَّٰى َلِ  هَٰ وََكفََّلَها زََك ِيَّا ُكلََّ ا َدَخَل َ َل ـْ

. فهي قد نذرهتا خلدمة البيت وقد توىل شأهنا زكريا عليو السالم{ اللََّه يـَْ ُزُ  َمْي َيَلاُا  ِ َْ ِ  ِحَسا ٍ 

 فنشأت يف عبادة رهبا وفاقت النساء 
 زكريا وىو يف بٍت إسرائيل يدخلها ىذا معناىا أنو سَتبيها أحسن الًتبية على دين اهلل وىذا ىو ادلتوقع أن من  أنيعٍت كون

: عرفتو بربو أحسن يف تربيتو أسأل اهلل أن يرزقنا اإلحسان يف الًتبية قالمزاد علمو و

َها َدَخلَ  ُكلََّ ا} مصالىا فكان: فنشأت يف عبادة رهبا وفاقت النساء وانقطعت لعبادة رهبا، ولزمت حمراهبا أي  زََك ِيَّا َ َل ـْ
. {ِرْزقًا ِ ْنَدَها َوَجدَ  اْلِ ْحَ ا َ 

اليت خصت هبا وابتدأت ىذه األشياء اليت اختصت هبا وكان فيها إشارة دلا سيحصل ذلا من كرامة  العجيبة وىذا من األشياء
. ومكانة

َها َدَخلَ  ُكلََّ ا} . تشربو وتأكلو وجد عندىا ما {ِرْزقًا ِ ْنَدَها َوَجدَ  اْلِ ْحَ ا َ  زََك ِيَّا َ َل ـْ

  ن غَت كسب وال تعب، بل رزق ساقو اهلل إليها، وكرامة أكرمها اهلل هباأي م
: فكان يسأذلا زكريا

 {اللَّهِ  ِ ْندِ  ِميْ  ُهوَ  قَاَل ْ  َهَ ا َل ِ  َأنَّى }فيقول ذلا زكريا
  فهي مؤمنة تعلم قدرة اهلل مؤمنة ترى  أن كل شيء من فضل اهلل  قال

 يتق ومي}: تعاىل قال كسب، وال العبد من حسبان غَت من: أي {ِحَسا ٍ   ِ َْ  ِ  َيَلااُ  َميْ  يـَْ ُز ُ  اللَّهَ  ِإنَّ } وإحسانا فضال
 {يحتسب ال ح ث مي وي زقه مخ ًجا له يج ل اهلل

ضماسب إال من طماف أن تنفذ   فإنو ال{ِحَسا ٍ   ِ َْ  ِ  َيَلااُ  َميْ  يـَْ ُز ُ  اللَّهَ  ِإنَّ }ويأيت ادلعٌت اآلخر الذي تناقشنا فيو أمس 
:  يقول.ينقص من ملكو شيء خزائنو واهلل يرزق من يشاء بغَت حساب وال تنفذ خزائنو وال
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. كما قد تواترت األخبار بذلكة، ويف ىذه اآلية دليل على إثبات كرامات األولياء اخلارقة للعاد
طالق الوالية عليها أهنا كانت عابدة تقية أعطاىا اهلل عز وجل خارقة للعادة وىي إمعناىا أن مرمي تعترب من األولياء وسبب 

أن يأتيها طعامها وشراهبا من عند اهلل البتعب وال ببذل وال بوضع والبرفع وىذا أمر عجيب لكن فيو دليل إثبات كرامات األولياء 
 .اخلارقة للعادة

فلما رأى زكريا عليو السالم ما من اهلل بو على مرمي، وما أكرمها بو من رزقو اذلٍتء الذي أتاىا بغَت سعي منها وال كسب، 
 طمعت نفسو بالولد 

سباب أظمر على خاطر االنسان من  ال يعٍت كان ىذا سموذج لزكريا أن األسباب غَت موجودة لكن رب األسباب يوجد ما
ياىا ويقرهبا لو فهذا كان واضح يف كرامة مرمي فأطمع ىذا زكريا بال أسباب يعطي بال أسباب فطمعت نفسو للولد إالعطايا ويعطيو 

. والسبب أنو شيخ كبَت الينجب مثلو فلهذا قال تعاىل مبينا حال طمع زكريا

  {ُهَناِل َ }: تعاىل قال فلهذا
. يعٍت يف ذاك ادلوطن

 ذرية يرزقو أن ربو السالم عليو زكريا دعا:  أي{َدَ ا زََك ِيَّا رَ َُّه قَاَل َر ِّ َهْب ِلي ِمي لَُّدنَ  ُذرِّيًَّة طَ َِّبًة ِإنََّ  َ ِ  ُي الد َ اا}
 .هبم والدنيوية الدينية النعمة لتكمل اآلداب، طيبة األخالق، طاىرة: أي طيبة،

: قال. وىذا مطلب أن يكون األبناء صاحلُت يف دنياىم صاحلُت يف أخراىم

:  وبينما ىو قائم يف حمرابو يتعبد لربو ويتضرع نادتو ادلالئكة،فاستجاب لو دعاءه
قًا  َِ ْحَ ى يـَُبلُِّ  َ  اللَّهَ  َأنَّ }؟ ماذا تقول ادلالئكة يف النداء  {اللَّهِ  ِميَ  ِ َ ِلَ ةٍ  ُمَصدِّ

. ىي الكلمة ؟ فإنو سيأيت لزكريا ابن سيكون مصدق لعيسى ما

قًا  َِ ْحَ ى يـَُبلُِّ  َ  اللَّهَ  َأنَّ } ضمصل :  أي {و  ًدا} اهلل بكلمة كان ألنو السالم، عليو بعيسى: أي {اللَّهِ  ِميَ  ِ َ ِلَ ةٍ  ُمَصدِّ
. لو من الصفات اجلميلة ما يكون بو سيدا يرجع إليو يف األمور

 قائدا دلن وراءه لسالمة عقلو ورضمانو ولظهور عالمات هادلقصود هبا أن يكون قدوة يف تصديقوفيكون سيدا على اخللق 
. الفطنة فيكون سيدا ليتبعو القوم وكالمو ينفذ فيهم
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 دمنوعا من إتيان النساء، :   أي{وحصورًا}
. وىذه الصفة لتقويتو على طاعة اهلل

 فليس يف قلبو ذلن شهوة 
 شهوة عنده إسما للحفف  ىذا يسبب أي شيء ؟ يسبب اشتغالو بالطاعات يكون حصورا ينشغل عن النساء ال

. اشتغاال خبدمة ربو وطاعتو
. خدمة ربو ادلقصود منها التقرب إليو بالشكر والذكر والطاعة

فأي بشارة أعظم من ىذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده، وبكمال صفاتو، وبكونو نبيا من  {الصَّاِلِح يَ  ِميَ  َونَِب ًّا}
. الصاحلُت
بدينهم،  فإنو يعلم خباياىم وأحواذلم وضعف دتسكهم ،سرائيلإضممل ىم بٍت كان  يتبُت يف سورة ادلؤمنون كمازكريا  و

. ىذا الرزق وأتت ىذه الصفاترزقو اهلل فكان يتمٌت من ذريتو من ىو نيب يقودىم ويوصلهم إىل رهبم ف

وكل واحد من األمرين مانع من  {َ اِق ٌ  َواْمَ َأِتي اْلِ بَـ ُ   ـََل َِنيَ  َوَقدْ  ُغالمٌ  ِلي َيُ ونُ  َأنَّى َر ِّ }فقال زكريا من شدة فرحو 
 وجود الولد،

. ا وأيضا امرأتو عاقرً اىو أصبح كبَتً 

فكما أنو تعاىل قدر  {َيَلااُ  َما يـَْفَ لُ  اللَّهُ  َكَ ِل َ }: ل فكيف وقد اجتمعا، فأخربه اهلل تعاىل أن ىذا خارق للعادة، فقا
 وجود األوالد باألسباب اليت منها التناسل، فإذا أراد أن يوجدىم من غَت ما سبب فعل، ألنو ال يستعصي عليو شيء،
يشاء وما  فإًذا دلا أخربه سبحانو وتعاىل أن ابنو ستكون ىذه صفاتو وقع لو االستعجاب فبُت سبحانو وتعاىل أنو يفعل ما

 .اسبابأسباب ورمبا شاء أال صمعل لألشياء أسباب وىنا مل صمعل ذلا أيشاء أن صمعل لألشياء 

عالمة على وجود : أي {آيَةً  ِلي اْجَ لْ  َر ِّ } :فقال زكريا عليو السالم استعجاال ذلذا األمر، وليحصل لو كمال الطمأنينة
 .الولد

فتأيت ة،  ليس شكا يف أمر اهلل وإسما رغبة يف بقاء النفس يف حالة من الفرح بالنعمة،وىذا من الفرح بالنعمة وطلب الطمأنُت
. مانع منو األدلة ادلبينة  تزيد انشراح النفس وقوهتا وىذا ال
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 {رَْمًزا ِإال َأيَّامٍ  اَلالالَةَ  النَّاسَ  ُتَ لِّيَ  َأال آيـَُت َ  قَالَ }
 اآلية؟ معٌت  ما، إعطاء الولد من جنسوأتت اآلية

 ،  رمبس لسانك عن كالمهم من غَت آفة وال سوءي: أي
 .آفة وال سوء وال مرض ال فيك تكلمهم وماأن تستطيع  ما

. اإلشارة والرمزعلى إال فال تقدر 
: ية مناسبة دلا أوىب يقولآلتأيت ىذه ا

وفيو مناسبة عجيبة، وىي أنو كما ظمنع نفوذ األسباب مع وجودىا، فإنو يوجدىا . تقدر على الكالم الأن ىذه آية عظيمة و
. بدون أسباهبا

األسباب اللي فيها خارق للعادة قدرتو على كل شيء وحكمتو يف وضع كل  فكم هلل على اخللق من فضل بأن بُت ذلم ىذه
. شيء يف موضعو

وأمره اهلل   ليدل ذلك أن األسباب كلها مندرجة يف قضائو وقدره، فامتنع من الكالم ثالثة أيام،؛يوجدىا بدون أسباهبافإنو 
 أول: أي {و ل ًّا    ة  بحوا أن إل هي فأوحى}شكره ويكثر من ذكره بالعشي واإلبكار، حىت إذا خرج على قومو من احملراب ب

 .وآخره النهار
عطاىم من ا أعطاىم مأنا يف كل شأن أن ربنا دلا اصطفى ىؤالء وءوجل لنا ىذا األمر الذي يقوي رجا دلا ذكر اهلل عز

بدا يف مكانتهم عند رهبم قال أزمتلف  يشاء وأن ىؤالء األنبياء ال وأنو يفعل ما الكرامات دليل على عظمة قدرة اهلل وسعة علمو
 {َوِإْذ قَاَلِ  اْلَ اَلِئَ ُة يَا َمْ يَُي ِإنَّ اللََّه اْصطََفاِ  َوَطهََّ ِ  َواْصطََفاِ  َ َلٰى ِنَساِا اْلَ اَلِ  يَ }: خمربا عن مرمي وجل اهلل عز

: يقول ،ىا مرتُتئأتى الكالم عن اصطفا

 اختارك:   أي{يَا َمْ يَُي ِإنَّ اللََّه اْصطََفا ِ }: وه تعاىل بفضيلة مرمي وعلو قدرىا، وأن ادلالئكة خاطبتها بذلك فقالتين

. من اآلفات ادلنقصة {َوَطهََّ  ِ }
. االجتباء واالصطفاء وىذا التطهَت معناه أن اخللق يشًتكون يف آفات  فيخلص اهلل عز وجل بعض خلقو منها يكون ىنا

 االصطفاء األول يرجع إىل الصفات احلميدة واألفعال السديدة،  {َواْصطََفاِ  َ َلٰى ِنَساِا اْلَ اَلِ  يَ }
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 .ايكون يف النساء أو يف الناس عمومظمكن يعٍت أصبحت لست مثل النساء اصطفاك اهلل فكمل لك النقص والعيب الذي 

 عادلي زماهنا، أو مطلقا،إما على . االصطفاء الثاين يرجع إىل تفضيلها على سائر نساء العادلُتو
 .يعٍت العامل يف زماهنا أو مطلقا عادلي زماهنا أو العامل إىل أن تقوم الساعة وىذا دمكن

مل يناف االصطفاء ادلذكور، فلما أخربهتا ادلالئكة فهذا وإن شاركها أفراد من النساء يف ذلك كخدصمة وعائشة وفاطمة، 
 باصطفاء اهلل إياىا وتطهَتىا، كان يف ىذا من النعمة العظيمة وادلنحة اجلسيمة ما يوجب ذلا القيام بشكرىا، 

  {ِإنَّ اللََّه اْصطََفاِ  َوَطهََّ ِ  َواْصطََفاِ  َ َلٰى ِنَساِا اْلَ اَلِ  يَ }:  ذلايعٍت ادلالئكة كلمتها وخاطبتها فقالت

أخربهتا ادلالئكة  يشبو ذلك سواء ما سما يفهم أنو إما إلقاء يف الروع أو ماإنو وحي وأيفهم منو  وكالم ادلالئكة معها ال
. ياىا كان يف ىذا من النعمة العظيمة اليت توجب الشكرإباصطفاء اهلل ذلا وتطهَتىا 

 .{ِلَ  ِّ ِ  اقْـنُِتي َمْ يَيُ  يَا} :ادلالئكة ذلا قالت فلهذا
 وجب عليو الشكر والشكر الوزاده عن اخللق بشيء فإن من أعطاه اهلل ، فهذا أمر لنا فيو قدوة وأسوة وبدأت تأتيها األوامر

 :يقوليكون إال بالطاعات 

 ؛ خص السجود والركوع{ال َّاِكِ  يَ  َميَ  َوارَْكِ ي َواْ ُجِدي}، القنوت دوام الطاعة يف خضوع وخشوع {ِلَ  ِّ ِ  اقْـنُِتي}
. لفضلهما وداللتهما على غاية اخلضوع هلل

. فمقابل االصطفاء تكون الطاعة والعبادةإذن معناه اهلل اصطفاك 

 اليت األحوال هبا تنقلت وكيف مرمي، عن بو أخرب مبا نبيو اهلل أخرب ودلا وطاعة، تعاىل هلل شكرا بو أمرت ما مرمي، ففعلت
 .بالوحي إال تعلم ال اليت الغيبية األمور من ىذا وكان ذلا، اهلل قيضها

ون على البيت وكيف حصل موقمرمي وكيف تنقلت دلا نذرهتا أمها من يكفلها من ىؤالء الذين ي وىذا اخلرب خاصة يف خرب
خبار غيب فأخرب هبا النيب صلى اهلل عليو أال إن  كان يأتيها رزقها فيدخل عليها فيجد الرزق ىذه األحوال كلها واألخبار ليست أ

ل آنو اصطفى أنو اصطفى نوح أدم معتقدين آن نلقى ربنا هبا معتقدين أن اهلل اصطفى أ وننتظر ،وسلم فاعتقد ومسعناىا فاعتقدنا
. ة عمران ومنهم مرميأمراأنو اصطفى آل عمران منهم وإبراىيم على العادلُت 
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 دلا {َمْ يَيَ  َيْ ُفلُ  َأيـ ُهيْ  َأْقالَمُهيْ  يـُْلُقونَ  ِإذْ } عندىم: أي  {َلَدْيِهيْ  ُكْن َ  َوَما ِإلَْ  َ  نُوِح هِ  اْل َْ بِ  َأنـَْبااِ  ِميْ  َذِل َ }: قال
. ذىبت هبا أمها إىل من ذلم األمر على بيت ادلقدس

. خذهتا حتقيقا للنذر على أهنم يكفلوهنا ويربوهنا فتكون دمن طمدمأ

فتشاحوا وختاصموا أيهم يكفل مرمي، واقًتعوا عليها بأن ألقوا أقالمهم يف النهر، فأيهم مل صمر قلمو مع ادلاء فلو كفالتها، 
فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم، فلما َأْخرَبتـَُهم يا حممد هبذه األخبار اليت ال علم لك وال لقومك هبا دل على أنك صادق وأنك 

. رسول اهلل حقا
سما ىذا يوجب التسليم إل عمران وتفاصيلها آدلا تأيت أخبار مع النصارى وكما تعلمون سورة آل عمران نزلت يف احملاجاة 

 .نك رسول اهلل حقاأنك صادق وأ دل على ىذا ىذه أخبار ليس لك علم أنت وال قومك،

 {روما كن   جانب ال   ي إذ قض نا إلى مو ى األم}: متثال أوامرك، كما قال تعاىلافوجب عليهم االنقياد لك و
. اآليات

اث حصلت ذلم ىم يعلموهنا ويدركوهنا وىم وقومهم مل دحأفإخبار النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ىؤالء األفاضل وعن 
. رب العادلُتمن عند ن الرسول رسول منهم أتكون مشهورة عندىم يوجب التسليم 

ين فقاموا مبا أمرىم عاملىؤالء األنبياء كلهم أرسلهم اهلل رب ال نأعند رب العادلُت ونشهد ن ن رسولنا رسول مأورمن نشهد 
ن نلقى ربنا ونلقى رسولنا ونلقى األنبياء ونشهد عند أ نرجوا ،اهلل وحققوا عبودية اهلل وكانوا لنا خَت قائدين إىل الصراط ادلستقيم

األنبياء صلى اهلل عليهم مجيع وسلم وجعل حبنا ذلم وعقيدتنا فيهم سبب لرفعتنا عند ربنا وقبول وصدق ربنا بصدق رسولنا 
 .، اللهم آمُتطاعاتنا عند رب العادلُتوعباداتنا 

 


