
 

 
 
 

 

 

 

 

 قصة سيدنا زكريا عليه السالم 
 دراسة حتليلية موضوعية   –يف سورة مريم  

 
 أيوب أمحد عبد اجلنابي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

         

 دراسة حتليلية موضوعية يف سورة مريم  قصة سيدنا زكريا عليه السالم     

  

  

 امللخص
ى، لنستفيد إن القرآن الكريم زاخر بالقصص الخاصة باألمم السابقة، واألنبياء والرسل الكرام الذين أرسلوا لهدايتهم ودعوتهم إلى توحيد هللا تعال

  من هذه القصص الدروس والعبر، ومن تلك القصص التي أوردها القرآن الكريم، قصة سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصالة والسالم، فقد 
إلى مبحثين،  العلمي األكاديمي، فقسمت بحثي  المنهج  الكريم، وقد قمت بدراستها دراسة تحليلية، وفق  النبي  حوت سورة مريم قصة هذا 
المعروفة، ومن هللا   التحليلي  التفسير  الثاني منها يشتمل على مطالب هي خطوات  المبحث األول منها يتكلم عن سورة )مريم( والمبحث 

 المفتاحية: زكريا، تفسير تحليلي، تفسير موضوعي، القصص القرآني، سورة مريم التوفيق.الكلمات
Abstract  
The Holy Qur’an is replete with stories about the previous nations, noble prophets and messengers who 

were sent to guide them and call them to the unification of God Almighty, so that we can benefit from these 

stories lessons and lessons, and from those stories mentioned in the Holy Qur’an, the story of our master 

Zakariya upon him and upon our Prophet, prayers and peace, as Surah Maryam contained a story This noble 

Prophet, and I studied it analytically, according to the academic scientific method, so I divided my research 

into two sections, the first section of which talks about Surah (Maryam), and the second section includes 

demands that are the well-known analytical interpretation steps, and from God is success.Keywords: 

Zakariya, analytical interpretation, objective interpretation, Quranic stories, Surat Maryam 

 املقدمة
ن  فإن علوم القرآن الكريم هي أشررررررررم العلوم  إت هي مرتبطة باقدس كتاو أت وهو كتاو هللا المنيد، وان علم التفسرررررررير هو من أهم علوم القرآ 
ع نوا الكريم، وتفسرررير القرآن الكريم له أشررريال عديدة وأقسرررام متنوعة، منها التحليلي، والموضررروعي، واهشرررارث، والفقهي، واألارث... وان هذه األ
سررررررير  ُوجدت منذ األيام األولى لظهور علم التفسررررررير، إت أنها لم تتبلور ولم تتحدد مالمحها إت في العصررررررور المتاخرة، حيث قسررررررم العلماُء التف

ء  القدما  -الموضررررروعي من أهم هذه األقسرررررام وأشرررررهرها  إت أن كثيرا من المفسررررررين  –وبّينوا مناهج المفسررررررين ويه، وان علم التفسرررررير التحليلي  
اعتبروه منهنا لهم في تفاسريرهم كالممخشررث والرازث، واولوسري والمحيلي وهيرهم.واني قد اخترت هذه اللون من التفسرير كمنهج    -والمتاخرين 

دراسرررررة تحليلية موضررررروبية، فقمت بنمل المادة العلمية ل يات  –لكتابة بحثي هذا، واخترت قصرررررة سررررريدنا زكريا عليه السرررررالم في سرررررورة مريم 
 آنية الكريمة، ام عمدت إلى خطوات التفسير التحليلي فكان منهني في البحث هو اوتي:القر 
 . بدأت البحث، بمبحث بين يدث السورة الكريمة.1
 . قمت ببيان تفسير المفردات اللغوية الغريبة في اويات الكريمة، باتعتماد على كتب اللغة وبعض التفاسير. 2
 . قمت بإعراو بعض اويات.3
 أوردت األوجه البالغية في اوية الكريمة، باتعتماد على كتب التفسير التي تشير إلى هذا الفن.. 4
 . ام أوردت المناسبة العامة ل يات الكريمة اعتمادا على كتب المناسبة المتوفرة، وأشهرها كتاو اهمام البقاعي.5
 . أوردت ما ظفرت به من أسباو النمول الخاصة باويات الكريمة6
 . أما ويما يخص المعنى العام ل يات الكريمة، فقد اعتمدت على أمهات كتب التفسير.7
ها  . وأخيرا أوردت األحيام المسررررررررررتفادة من اويات الكريمة، وقد اعتمدت فيها على ما أورده ويبة المحيلي في )التفسررررررررررير المنير( إت أنه أوجم 8

 ال، فالكمال هلل وحده، فاساله تعالى أن ينفل به المسلمين، والحمد هلل أوت وآخرا.بطريقة جميلة مختصرة.هذا، واني ت أدعي لنفسي الكم
 بني يدي السورة املبحث األول

 املطلب األول: امسها وعدد آياتها ومكية أم مدنية
لحمل، وما تبعه سررررميت ةسررررورة مريمه تشررررتمالها على قصررررة حمل السرررريدة مريم، ووتدتها بيسررررى عليه السررررالم، من هير أو، وأصررررداء تلك ا

ورافق وتدة بيسررررررررررررررى من أحدام عنيبة، من أهمها كالمه وهو وفل في المهد، وهي ميية كلها إت آية سررررررررررررررندتها فإنها مدنية، وتمامها قوله  
ْلنا م ل    م  ِممَّْن ح  م  و  ل ْيِهْم ِمن  النَِّبيِّين  ِمْن ُترِّيَِّة آد  ْينا و اْجت ب ْينا ِإتا ُتْتلى تعالى: ﴿ُأولِئك  الَِّذين  أ ْنع م  َّللاَُّ ع  ِممَّْن ه د  راِ يل  و  ِمْن ُترِّيَِّة ِإْبراِييم  و ِاسررررررررررررررْ ُنوٍح و 

ُبِكيًّا﴾ دًا و  وا ُسنَّ رُّ ل ْيِهْم آياُت الرَّْحمِن خ   (2)وهي امان وتسعون آية. (1)ع 
 املطلب الثاني: ما اشتملت عليه السورة
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هو إابات وجود هللا ووحدانيته، واابات البعث والنماء من خالل إيراد قصص جماعة من األنبياء،   -كسا ر السور الميية    - موضوع السورة  
 على النحو التالي: 

ى كل شيء، خالفا  افتتحت السورة بقصة وتدة يحيى بن زكريا عليهما السالم، من أو شيخ كبير وأم عاقر ت تلد، ولكن بقدرة هللا القادر عل  - 1
 للمعتاد، واجابة لدعاء الوالد الصالح، وأعقبه الخبر بإيتاء يحيي النبوة في حال الصبا. 

أردم تلك قصة وتدة بيسى من مريم العذراء، من هير أو، لتكون دليال آخر على القدرة الربانية. وقد أاار تلك موجة من النقد واللوم    - 2
و وفل في المهد، تبر ة ألمه، ووصف نفسه بصفات النبوة والكمال. واقترن المخاض بحداين هريبين: والتعنيف، خفف منها كالم بيسى وه

تدة  هما نداء بيسى أمه حين الوتدة بات تحمن، فقد جعل هللا عندها نهرا، وأمرها بهم النخل أخذا باألسباو هسقاط الروب. وأحدات هذه الو 
 اختالفا بين النصارى في شان بيسى.

وهو    -نتقلت اويات بعد ذ إلى بيان جانب من قصة إبراييم الخليل عليه السالم، ومناقشته أباه في ببادة األصنام، واكرام هللا له بهبتها  -3
ولدا هو إسحاق ومن بعده ابنه يعقوو وجعلهما نبيين، كما حدم فعال من وتدة إسماعيل قبل تلك، وابراييم شيخ   -كبير، وامرأته ساّرة عاقر

 ر بعد دخوله على زوجته هاجر.كبي
 ام تحدات السورة عن قصة موسى ومناجاته ربه في الطور، وجعل أخيه هارون نبيا. -4
ام أشارت إلى قصص إسماعيل الموصوم بصدق الوعد واقامة الصالة وايتاء المكاة، وادريس الصّديق النبي، وما أنعم هللا به على أولئك   -5

 وحدة الرسالة بدعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك. وما سبق كله يشمل حوالي الثي السورة. األنبياء من ترية آدم هابات
 قورن الخلف بالسلف، وبان الفرق بان الخلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، وجدد الوعد بننات عدن لمن تاو وعمل صالحا. -6
 [ . 65 -64إت بإتن ربه، اويات ]ناسب تلك الكالم عن الوحي، وأن جبريل ت ينمل بالوحي  -7
 ، وبان جميل الخلق ترد على النار. الذين أنكروا البعث، وأخبر بحشر الكافرين مل الشياوين، واحضارهم جثيا حول جهنمناقش هللا المشركين  -8
دهم بانه أهلك كثيرا من األمم السابقة بسبب القرآن من المؤمنين بانهم خير منهم منلسا ومنتمعا. وهدأبان هللا تعالى موقف المشركين حين سماع    -9

 أعداء لهم وتلك كله لتنميه هللا عن الولد والشريك. عتوهم واستكبارهم، وأنه يمّد للظالمين ويمهلهم، ويميد الهداية للمهتدين، وأن معبودات المشركين ستكون  
 ن.التمييم بين حشر وفد المتقين إلى الننان، وسوق المنرمين إلى النيرا  -10
 ( 3)التنديد بمن ادعى الولد هلل، والرضا عن المؤمنين الصالحين، وأن القرآن لتبشير المتقين وانذار الكافرين المعاندين.  -11

 املطلب الثالث: مناسبتها ملا قبلها
بال أكل وت شرو،   "اشتملت السورتان على قصص عنيبة، فسورة الكهف اشتملت على قصة أصحاو الكهف، ووول لبثهم هذه المدة الطويلة،

وقصة موسى مل الخضر، وما فيها من المثيرات، وقصة تث القرنين... وسورة مريم فيها أعنوبتان: قصة وتدة يحيى بن زكريا عليه السالم  
تالية للسورة   حال كبر الوالد وعقم الوالدة أث بين شيخ فان وعنوز عاقر، وقصة وتدة بيسى عليه السالم من هير أو". ولما كانت هذه السورة

باتستقامة البالغة، افتتحها باألحرم المقطعة، كما افتتح السورة التي تلي أم الكتاو، الدابية     -الذث به نعمة اهبقاء األول    -الواصفة للكتاو  
ة إلى نعمة اهيناد األول،  إلى الصراط المستقيم، الواصفة  الكتاو  بالهدى الضامن لالستقامة، والتي تلي واصفته، والتي تلي األنعام المشير 

فقال: }كهيعص *{ وهي خمسة أحرم على عددها مل تلك السور، وهي جامعة النعم، وواصفة الكتاو، وتات النعمة األولى، وتات النعمة 
لنعمة األولى، وكما الثانية، كما افتتحت األعرام التالية لذات النعمة األولى باربعة على عددها مل قبلها من األم النامعة والواصفة وتات ا 

 (4)افتتحت آل عمران التالية للواصفة بثالاة على عددها مل األم والواصفة.
 املطلب الرابع: فضلها

روث عن ابن مسعود في قصة الهنرة إلى أرض الحبشة من مية: أن جعفر بن أبي والب رضي هللا عنه قرأ صدر هذه السورة على النناشي  
 (5) وأصحابه.
 حتليل اآليات الكرمية الثانياملبحث 
ُه ز ك ِريَّا )1كهيعص ) بِّك  ع ْبد  ِفيًّا )2( ِتْكُر ر ْحم ِت ر  بَُّه ِنداًء خ  ل ْم أ ُكْن ِبُدعاِ ك  3( ِإْت نادى ر  ْيبًا و  ل  الرَّْأُس ش  ( قال  ر وِّ ِإنِّي و ه ن  اْلع ْظُم ِمنِّي و اْشت ع 

ِقيًّا ) ك4ر وِّ شررررررر  راِ ي و  ِليًّا )( و ِانِّي ِخْفُت اْلم واِلي  ِمْن و  ْب ِلي ِمْن ل ُدْنك  و  يًّا  5ان ِت اْمر أ ِتي عاِقرًا ف ه  ْلُه ر وِّ ر ضرررررررِ ي ِرُم ِمْن آِل ي ْعُقوو  و اْجع  ( ي ِرُاِني و 
ِميًّا )6) ْل ل ُه ِمْن ق ْبُل سرررررررر  ُمُه ي ْحيى ل ْم ن ْنع  ُرك  ِبُغالٍم اسررررررررْ ق ْد ب ل ْغُت ِمن   ( قال  ر وِّ أ نَّى ي ُكو 7( يا ز ك ِريَّا ِإنَّا ُنب شررررررررِّ كان ِت اْمر أ ِتي عاِقرًا و  ُن ِلي ُهالٌم و 
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ْيئًا )8اْلِكب ِر ِعِتيًّا ) ل ْم ت ُك شررررر  ل ْقُتك  ِمْن ق ْبُل و  ق ْد خ  ل يَّ ه يٌِّن و  بُّك  ُهو  ع  ذِلك  قال  ر  ْل ِلي آي ًة قال  آي ُتك  أ تَّ ُتك لِّم  النَّاس  ا  9( قال  ك  الم  ( قال  ر وِّ اْجع 
ِويًّا ) بُِّحوا ُبْكر ًة و ع ِشيًّا )10ل ياٍل س  لى ق ْوِمِه ِمن  اْلِمْحراِو ف ا ْوحى ِإل ْيِهْم أ ْن س  ر ج  ع   (11( ف خ 

 المطلب األول: المفردات اللغوية
د بها التحدث للعرو في  كهيعص: حروم مقطعة قصررررررررررد بها التنبيه كحروم التنبيه التي تقل في أول الكالم مثل أت ويا وهيرهما، كما قصرررررررررر

اء  اهتيران بمثرل القرآن الميون من حروم اللغرة العربيرة التي يتكلمون ويخطبون وييتبون بهرا. وقرد تكون الكرام من كرام، والهراء من هراد، والير
حيث الخلق، أو  و ه ن  اْلع ْظُم: أث ضرررررررعف جميعه بسررررررربب الكبر، و الو ْهُن: ضرررررررعف من  (6)من حييم، والعين من عليم، والصررررررراد من صرررررررادق.

ْيبًا: أث صرار الشريب منتشررا في شرعره، كما تنتشرر النار في الحطب، أث كثر شريب الرأس ودخل في قوله: )الرأس(  (7)الخلق. ل  الرَّْأُس شر  ت ع  اشرْ
ِقيًّا: خا با هير مسرتناو الدعوة ويما مضرى، فال تخيبني ويما ياتي.(8)شرعر الرأس واللحية ألنه كله من الرأس. : هم عصربة الرجل،  (9)شر  اْلم واِلي 

مَّ أحد قبله: ي ْحي ى فاما قوله: }ه ْل  (10)الذين يلونه في النسررررب، كبني العم. ِميًّا: أث مسررررمى بيحيى، فلم يسررررّم أحد بهذا اتسررررم قبله، أث لم ُيسرررر  سرررر 
ِميًّا{ فإنه أراد  مِّي  -ويما تكر المفسرررررررون   -ت ْعل ُم ل ُه سرررررر  ِعِتيًّا: من عتا: أث يبس، يبسررررررت (11)هللا هيره، كان وجها.شرررررربيها. ولو أراد أنه ت ُيسرررررر 

: النبّو عن الطاعة، يقال: ع ت ا ي عْ  ُتو ُعُتّوًا  مفاصرررله وعظامه، قيل: كان عمره: ما ة وعشررررين سرررنة، وبلغت امرأته امانية وتسرررعين سرررنة، و الُعُتوُّ
ِويًّا: أث سرررررررروث الخلق سررررررررليم النوارح بال علة، ما بك من خرس وت (13)ويه الغالم.آي ًة: أث عالمة أعلم بها الوقت الذث تهب له  (12)وِعِتّيًا. سرررررررر 
ن ف ا ْوحى: أصل الوحي: "اهشارة الّسريعة، ولتضّمن الّسرعة قيل: أمر و ْحٌي، وتلك ييون بالكالم على سبيل الّرمم والّتعريض، وقد ييو (14)بيم.

 (15)، وبالكتابة".بصوت منّرد عن الّتركيب، وبإشارة ببعض النوارح
 املطلب الثاني: األوجه اإلعرابية

بِّك  في رفعه االاة أقوال: قال الفراء: وهو مرفوع بيهيعص. قال أبو إسررررررحاق: هذا محال ألن ةكهيعصه ليس هو مما أنب انا هللا  ِتْكُر ر ْحم ِت ر 
ره به وليس ةكه ته. قال األخفش: التقدير: ويما نقص علييم  جّل وعّم به عن زكرياء، وقد خّبر هللا جّل وعّم عنه وعما بشرررررررررّ يعصه من قصرررررررررّ

تكر رحمرة ربرك، والقول الثرالرث أن المعنى: هرذا الرذث نتلوه علييم تكر رحمرة ربرك عبرده، ورحمرة برالهراء تكترب، ويوقف عليهرا، وكرذلرك كرّل مرا 
تلك أن هذه الهاء لتانيث األسرررررررماء وفرقوا بينها وبين   كان مثلها. ت نعلم بين النحويين اختالفا في تلك إتا لم يين في شرررررررعر بل قد اعتّلوا في

ُه منصرررروو برحمة. ز ك ِريَّا بدل منه ولم ينصرررررم ألن ويه ألف تانيث. هذا ويمن جعله مشررررتقا عربيا، وت ي صرررررفه  األفعال. و قال األخفش: ع ْبد 
لرفل والنمم، فالرفل على النعت لولي، وهي قراءة السرررربعة إت وينوز فى )ي ِرُاِني( ا(16)في معرفة وت نكرة، ومن جعله عنميا صرررررفه في النكرة.

قوله تعالى: )شررررريبا( : نصرررررب على التمييم. وقيل: هو مصررررردر في  (17)أبا عمرو والكسرررررا ي فإنهما قرأا بالنمم، والنمم على أّنه جواو الدعاء.
عا ك( : مصررردر مضرررام إلى المفعول   أث  موضرررل الحال. وقيل: هو منصررروو على المصررردر من معنى ةاشرررتعله ألن معناه شررراو. و )بد

سرما بدعا ي إياك. و )رضريا( : أث مرضريا. وقيل: راضريا   وتم الكلمة واو، وقد تقدم. و )سرميا( : فعيل بمعنى مسراميا، وتم الكلمة واو، من 
ِقيًّا{ وا(18)يسرمو. ِقيًّا{ الباء متعلقة بقوله: }شر  ل ْم أ ُكْن ِبُدع اِ ك  ر وِّ شر  لمصردر مضرام إلى المفعول، ولم يذكر الفاعل، والتقدير: ولم أكن  وقوله: }و 

ر اِ ي{ فيها وجهان،  احدهما:  خا ًبا بدعا ي إياك إتا دعوتك، يقال: شرقي فالن بيذا، إتا تعب بسرببه، ولم يحصرل مراده ومطلوبه. وقوله: }ِمْن و 
{، وهي حال مقدرة محيية، بمعنى خلفي وب عدث. والثاني: بمعنى قدامي، فعلى الوجه األول ييون ف ي موضررررل نصررررب على الحال من }اْلم و اِلي 

فَّت(، بمعنى: أنهم خفوا قدامه ودرجوا ولم يبق منهم م نْ  ًرا كونهم بعدث. وعلى الثاني: من صررلة )خ  قًَّعا ُمت صرروَّ فُّوا ُمت و   به ت ق وٍّ واعتضرراد.  أث: خ 
)زكرّيا( منادى مفرد علم مبنّي على الضرررررررررررررّم المقّدر  (19)ميل على هذين المعنيين نظا ر.و )وراء( ييون بمعنى خلف وبمعنى قدام، وله في التن

رك( ، )له( متعّلق بمحذوم مفعول به اان  )قبل( اسرررررم مبنّي على الضرررررّم في محّل جّر  على األلف في محّل نصرررررب )بغالم( متعّلق و )نبشرررررّ
رك ... ه ت محّل لها جواو  متعّلق و )سرمّيا( وهو مفعول به منصروو. جملة: ةالنداء: يا ز  كرّيا...ه ت محّل لها اسرتئناوّية. وجملة: ةإّنا نبشرّ

رك ... ه في محّل رفل خبر إّن. وجملة: ةاسرررررررمه يحيى ... ه في محّل جّر نعت لغالم. وجملة: ةلم ننعل ... ه في   النداء. وجملة: ةنبشرررررررّ
 (20)محّل جّر نعت اان لغالم.
 املطلب الثالث: البالغة

 الكناية }و ه ن  العظم ِمنِّي{ كناية عن تهاو القوة وضعف النسم. - 1
ْيبًا{ شرررّبه انتشرررار الشررريب وكثرته باشرررتعال النار في الحطب واسرررتعير اتشرررتعال لالنتشرررار واشرررتق منه اشرررتعل  -  2 اتسرررتعارة }اشرررتعل الرأس شررر 

 بمعنى انتشر ففيه استعارة تبعية.
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. . وي ُموُت{  - 3  .الطباق بين }ُوِلد 
آًء{ . - 4  (21)جناس اتشتقاق }نادى. . ِند 

 املطلب الرابع: القراءات القرآنية
اِ ّي بامالة ع ْيب على ف ارس بن اْحم د ع ن ِقر اء ته و اْبن كثير  ق ر أ  ابو بير و اْلكسرررررررررررر  ذ ا ق ر أت ِفي ِرو اي ة ابي شررررررررررررُ ك  اء و اْلي اء من }كهيعص{ و  ف ْتحة اْله 

اء وامرالرة اْلير اء وأبو  ْمم ة ِبف ْتح اْلهر  امر و ح  ْفص بفتحهمرا و اْبن عر  اء و الْ و ح  نر اِفل اْلهر  فتح اْلير اء و  اء و  م  ع ْمرو برامرالرة اْلهر  ير اء ب ين ب ين الحرميران و عر اصررررررررررررررِ
د الرذَّال و اْلبر اُقون  يردهمونهرا. ال الهنراء ِعنرْ والحنرة لمن أمرالهن: أنره فّرق بين هراء التنبيره، وهراء الهنراء، وبين مرا إتا كرانرت نرداء،  (22)يظهرون د 

ن. والحنة لمن أمال بعضررررا، وفّخم بعضررررا: أنه كره واتا كانت هناء. والحنة لمن قرأهن )بين بين(: أنه عدل بين اللفظين، وأخذ باقرو اللغتي
ّدها، توالي الكسرات أو الفتحات، فامال بعضا، وفخم بعضا. وقد قلنا ويما تقدم: إن العرو تذّكر حروم الهناء وتؤنثها، وتميلها وتفخمها، وتم

ى{ و }ي ا ز ك ِريَّا ِإنَّ (23)وتقصرها. ي ِرم{ بنمم ابو بير و اْبن ع امر }ز ك ِريَّا ِإْت ن اد  اِ ّي }ي ِراِني و  قد تكر، ابو ع ْمرو و اْلكس  شبهه بتحقيق الهممتين و  ا{ و 
فالحنة لمن جمم: أنه جعله جوابا لألمر، ألن معنى الشرط موجود ويه، يريد: فإن تهب لي ولّيا يراني.  (24)  الثَّاء فيهم ا و اْلب اُقون  برفعها فيهم ا.
ماِء والحنة لمن رفل: أنه جعل قول ًة ِمن  السرررررررررَّ ل ْينا ماِ د  ه: يراني صرررررررررلة لولّي، ألنه نكرة، عاد النواو عليها بالذكر، ودليله قوله تعالى: أ ْنِمْل ع 

اِ ّي  (25)  ت ُكوُن. ولو قيل: إنه إنما جاز الرفل في قوله: )يراني( وما أشررررررررررربهه، ألنه حال، حّل محّل اسرررررررررررم الفاعل لكان وجها بّينا. ْمم ة و اْلكسررررررررررر  ح 
ْسر اْلب اء و او   اِ ّي }وبييا{ ِبي  ْمم ة و اْلكس  ْسر اوله ح  ور ة ِبي  ِميل م ا ِفي ه ِذه السُّ ْفص }عتيا{ و }صليا{ و }جثيا{ ج  م اول ت ِلك.ح   (26)ْلب اُقون  ِبض 

 المطلب الخامس: المعنى اإلجمالي
[ ، وفي  7،  2[ ، وفي مريم اويتران ]85عمران، وفي األنعرام اويرة ][ من آل 38، 37تكر زكريرا في القرآن الكريم امراني مرات، في اويتين ]

[ وكان لمكريا أبي يحيى شررررررررركة في خدمة الهييل، فهو )توث( وكانت مريم التي نذرتها والدتها لخدمة الهييل من نصرررررررريب 89األنبياء اوية ]
ك ِريرَّا﴾ وكران زكريرا زوجرا لخرالرة مريم أو ألختهرا.   ل هرا ز  فَّ ك  ولمرا رأى زكريرا إكرام هللا تعرالى لمريم ورزقهرا من حيرث ت تحتسررررررررررررررب، دعرا أن  زكريرا ﴿و 

: ر وِّ ه ْب ِلي ِمْن ل ُدْنك  ُترِّيًَّة و يِّب ًة، ِإنَّك  سرررر   بَُّه، قال  عا ز ك ِريَّا ر  عاِء﴾يرزقه هللا تعالى الولد: ﴿ُهناِلك  د  فاسررررتناو هللا دعاءه، وبشرررررته   (27)ِميُل الدُّ
لِّي ِفي اْلِمْحراِو أ نَّ َّللاَّ  ُيب شرررررِّ المال كة بيحي ْتُه اْلم الِ ك ُة و ُهو  قاِ ٌم ُيصررررر  قًا  ى، وقد كان في سرررررن الشررررريخوخة وامرأته عاقر: ﴿ف ناد  دِّ ُرك  ِبي ْحيى، ُمصررررر 

﴾ اِلِحين  ن ِبيًّا ِمن  الصرَّ ورًا، و  يِّدًا، و ح صرُ سر  ِلم ٍة ِمن  َّللاَِّ، و  ق ْد ب ل غ ِني  اْلِكب ُر،  فتعنب زكريا من البشرر   (28)ِبي  : ر وِّ أ نَّى ي ُكوُن ِلي ُهالٌم، و  ى قا ال: ﴿قال 
كان   : ر وِّ أ نَّى ي ُكوُن ِلي ُهالٌم، و  ُل ما ي شررررررراُء﴾. وفي سرررررررورة مريم: ﴿قال  ذِلك  َّللاَُّ ي ْفع  : ك  ق ْد ب ل ْغُت ِمن  اْلِكب رِ و اْمر أ ِتي عاِقٌر، قال    ِت اْمر أ ِتي عاِقرًا، و 

ْيئًا﴾. ل ْم ت ُك شر  ل ْقُتك  ِمْن ق ْبُل، و  ق ْد خ  ل يَّ ه يٌِّن، و  : ُهو  ع  بُّك  ذِلك  قال  ر  : ك  ووالده اسرمه )برخيا( ويالح  أنه يوجد شرخص آخر اسرمه    (29)ِعِتيًّا. قال 
الم بمررا يقرو من االاررة  )زكريررا بن برخيررا( لرره كترراو قررانوني عنررد النصررررررررررررررررارى، وكرران في زمن )داريوس( قبررل زمن المسرررررررررررررريح عليرره السرررررررررررررر

﴿كهيعص﴾ تقرأ هيذا: كام، ها، يا، عين، صرراد، بإدهام نون عاين في الصرراد، ويتعين في الكام والصرراد منها المّد المطول سررت (30)قرون.
ركتين بمقدار حركات بثالم ألفات، ويتعين في الهاء والياء المد الطبيعي حركة واحدة بالف واحدة، وينوز في العين المد المطول وقصررررررره بح

، ما ألفين. والمراد بهذه الحروم المقطعة التنبيه في أول الكالم على ما ياتي بعدها، وتحدث العرو باهتيان بمثل القرآن أو بمثل سررررررررررررررورة منه
ن هذه األحرم  دام الكالم القرآني مركبا من حروم الهناء العربية التي يتركب منها الكالم العربي نثرا وخطابة وشرررررررررررعرا. وت يصرررررررررررح القول با

يه  مبهمات أو تشررير إلى أسرررار معينة أو أنها علم )اسررم( أو وصررف ألنه كما قال الرازث: ت ينوز من هللا تعالى أن يودع كتابه ما ت تدل عل
ه، فرإنره ليسررررررررررررررت اللغرة، ت برالحقيقرة وت برالمنراز ألنرا إن جوزنرا تلرك فتح علينرا قول من يمعم أن لكرل ظراهر براونرا، واللغرة ت تردل على مرا تكرو 

أو    دتلة الكام أولى من دتلته على الكريم أو الكبير أو على اسررررم آخر من أسررررماء الرسررررول صررررّلى هللا عليه وآله وسررررّلم أو المال كة أو الننة
هذه السرورة    يقول الحق جّل جالله: هذا الذث نتلوه عليك في(31)النار، وييون حمله على بعضرها دون البعض تحيما ت تدل عليه اللغة أصرال.

برَُّه وهو في مح ك ِريرَّا. وويره تقرديم وتراخير، أث: تكر ربرك عبرده زكريرا برحمتره، ِإْت نرادى ر  ُه ز  د  برِّك  ع برْ ِت ر  داًء هو ِتْكُر ر ْحمر  رابره في ولرب الولرد نرِ
ا ويه لم يطلل عليه إت هللا. ولقد راعى عليه ا ِفيًّا: سرررررًرا من قومه، أو في جوم الليل، أو مخلصرررررً لسرررررالم حسرررررن األدو في إخفاء دعا ه، فإنه  خ 

ِه ومن هرا لرة مواليره الر ُد من الريراء، وأقرو إلى الخال  من كالم النراس، حيرث ولرب الولرد في هير ِإبرَّانرِ عر  ُل في اهخال  وأ ْو   ذين كران  أ ْدخر 
اسررناد الوهن إلى الع ْظم ألنه عماد البدن ودعامة النسررد،  يخافهم. قال  في دعا ه: ر وِّ ِإنِّي و ه ن  اْلع ْظُم ِمنِّي أث: ضررعف بدني وتهبت قوتي. و 

:  فإتا أصرابه الضرعف والرخاوة أصراو كله، وافراده للقصرد إلى الننس المنب  عن شرمول الوهن إلى كل فرد ِمن أفراده. ووهن بدنه عليه السرالم 
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ا وسرربعين، وقيل: ما ة، وقيل: أكثر. ويالح  أنه تكر مسرروهات االاة لدعا ه، تسررتدعي العطف  (32)لكبر سررنه، قيل: كان ابن سرربعين، أو خمسررً
 والرحمة والشفقة، وهي:

 ضعف البدن باونا وظاهرا، أث ضعف العظام وظهور الشيب. -1
 كونه مستناو الدعاء، فلم يين في وقت من األوقات خا با، بل كان كلما دعا ربه أجابه. -2
موته، ولم يين خوفه من إرم المال، فإن النبي أعظم منملة وأجل قدرا من اهشرررفاق  خوفه من وراته من ضرررياع الدين وما يوحى إليه بعد  -3

لمحافظة  على ماله، وألنه لم يين تا مال، وانما كان ننارا ياكل من كسرررررب يده، وألنه كما ابت ييون ميرام األنبياء هو ورااة النبوة أو العلم وا
ْب ِلي ِمْن ل ُدنْ  يًّا﴾ أث فامنحني وأعطني من جنابك وواسرررررل  على الدين والدعوة إليه. ﴿ف ه  ْلُه ر وِّ ر ضرررررِ ، و اْجع  ي ِرُم ِمْن آِل ي ْعُقوو  ِليًّا ي ِرُاِني، و  ك  و 

فضرررررررررلك وليا يلي أمر الدين، ييون ولدا من صرررررررررلبي يراني النبوة، وهذا ما أراده وان لم يصررررررررررح به، ويرم ميرام آل يعقوو وهي ورااة العلم  
 ورااة المال، كما تقدم، فيرم ما عندهم من العلم، ويقوم برعاية أمورهم في الدين، واجعله يا رو بّرا تقيا مرضررررررريا عندك  والنبوة على الراجح ت

ونظير (33) في أخالقه وأفعاله، ترضرررررراه وتحبه أنت ويرضرررررراه ببادك ويحبونه، لييون أهال لحمل رسررررررالة الدين وتعليمه وتبليغه واقامة شررررررعا ره.
عاِء﴾اوية: ﴿ُهناِلك   ِميُل الدُّ : ر وِّ ه ْب ِلي ِمْن ل ُدْنك  ُترِّيًَّة و يِّب ًة ِإنَّك  سررر  بَُّه، قال  عا ز ك ِريَّا ر  بَُّه: ر وِّ ت ت ذ ْرِني ف ْردًا، و أ ْنت    (34)د  ز ك ِريَّا ِإْت نادى ر  ﴿و 
﴾ ْيُر اْلواِرِاين  نت عمران، ويرجل نسررررررربها إلى يعقوو ألنها من ولد سرررررررليمان بن  ويعقوو: هو إسررررررررا يل، وكان زكريا متموجا باخت مريم ب (35)خ 

داود، وهو من ولد يهوتا بن يعقوو، وزكريا من ولد هارون أخي موسرررررى، وهارون وموسرررررى من ولد توث بن يعقوو، وكانت النبوة في سرررررب  
ُرك    ِميًّا﴾ أث فاسررتناو هللا  يعقوو بن إسررحاق. فاجاو هللا دعاءه، كما قال تعالى: ﴿يا ز ك ِريَّا ِإنَّا ُنب شررِّ ْل ل ُه ِمْن ق ْبُل سرر  ُمُه ي ْحيى ل ْم ن ْنع  ِبُغالٍم اسررْ

لناس(  دعاءه وناداه من جهة المال كة: يا زكريا إنا نبشررك بمنحتنا لك هالما اسرمه يحيى )معّرو يوحنا، وهو يوحنا المعمدان الذث كان يعّمد ا
ِميًّا﴾لم يسرررررّم أحد قبله بهذا اتسرررررم. وقال مناهد: لم  أث  (36)ينعل له شررررربيها وت مثال وت نظيرا، أخذه من معنى قوله تعالى: ﴿ه ْل ت ْعل ُم ل ُه سررررر 

، شرررررررربيها. وهذا دليل على أن زكريا وامرأته عاقران ت يولد لهما، بخالم إبراييم وسرررررررراّرة عليهما السررررررررالم، فإنهما تعنبا من البشررررررررارة بإسررررررررحاق
أن "عنب زكرّيا ودهشرررررررره من أن يولد له ولد، وهو يعلم أن هللا  (37)اييم قبله إسررررررررماعيل بثالم عشرررررررررة سررررررررنة.لكبرهما، ت لعقرهما، فقد ولد هبر 

نقول: إن عنبه ودهشرررره لم يين   -سرررربحانه ت يعنمه شررررىء، وأنه إت يعلم هذا فقد ولب الولد، وهو فى حال ت يولد منه ومن امرأته العقيم ولد
اّنما كان عنبا ودهشرررا من نفسررره ومن زوجه أن ييون لهما ولد، وأن يراهما الناس وقد ولد لهما بعد هذا  متوجها إلى هللا سررربحانه والى قدرته، و 

ل ْقُتك  ِمنْ  ق ْد خ  ل يَّ ه يٌِّن و  بُّك  ُهو  ع  ذِلك  قال  ر  ْيئًاه  الممن الطويل الذث عاشاه بغير ولد".. وقد جاء قوله تعالى: ةقال  ك  ل ْم ت ُك ش  ذا  جاء ه  - ق ْبُل و 
القول من هللا تعالى، ليسررررررررررررين به قلب زكرّيا الذث وارت به الفرحة، واسررررررررررررتبّدت به المفاجاة بهذا األمر العنيب  ورابعا: اسررررررررررررتعنل ةزكرياه 

،  به  اهمسرررررراك بهذا الولد الذث كان حلم حياته، فاراد أّت يخرج من هذا المقام الذث هو ويه، دون أن ييون بين يديه أار من هذا الولد، يمسررررررك
ْل ِلي آير ًةه   فهو يريرد اويرة التي يرى من خاللهرا وجره هرذا الغالم،   الرذث ورال  ويتعلرل برالحيراة معره، حتى يحين مولرده، ولهرذا قرال: ةر وِّ اْجعر 

اهلهية الفا قة، فإنه تعالى يسرررررررررهل عليه كل  وهذا دليل على القدرة (38)ِويًّاهسرررررررررانتظاره له.. فناء قوله تعالى: ةآي ُتك  أ تَّ ُتك لِّم  النَّاس  ا الم  ل ياٍل  
شيء، وقد قرر هنا أن األمر سهل يسير عليه، وتكر ما هو أعنب مما سال عنه زكريا، بحسب تقدير الناس، والحقيقة أن األمرين على قدرة 

ى تبديل الصرفات، ويعيد هللا إليه والى  هللا سرواء، فسريان خلق اهنسران من العدم أو من وريق التوالد، ومن قدر على خلق الذات، فهو قادر عل
ُه﴾ ْوج  ل ْحنا ل ُه ز  و ه ْبنا ل ُه ي ْحيى، و أ صرْ ْبنا ل ُه، و  ت ن  ْل ِلي آي ًة{ أث: "يطمئن بها قلبي،  (39)زوجته القدرة على اهنناو، كما قال: ﴿ف اسرْ }ق ال  ر وِّ اْجع 

ل ِكْن ِلي ْطم ِئنَّ   وليس هذا شرررررررررررريا في خبر هللا، وانما هو، كما قال الخليل عليه ل ْم ُتْؤِمْن ق ال  ب ل ى و  ْيف  ُتْحِي اْلم ْوت ى ق ال  أ و  السررررررررررررالم: }ر وِّ أ ِرِني ك 
ْلِبي{ فطلب زيادة العلم، والوصرول إلى عين اليقين بعد علم اليقين، فاجابه هللا إلى ولبته رحمة به، فررررررررررررررر }ق ال  آي ُتك  أ ت ُتك لِّ  ي اٍل  م  النَّاس  ا الم  ل  ق 

ْمًما{ والمعنى واحرد، ألنره ترارة يعبر برالليرالي، وترارة براأليرام ومؤداهرا واحرد ِويرًّا{ وفي اويرة األخرى }ا الار ة  أ يرَّاٍم ِإت ر  ، وهرذا من اويرات العنيبرة، سرررررررررررررر 
على قدرة هللا الخارقة للعوا د،    فإن منعه من الكالم مدة االاة أيام، وعنمه عنه من هير خرس وت آفة، بل كان سرويا، ت نقص ويه، من األدلة

يرة ومل هرذا، ممنوع من الكالم الرذث يتعلق براودميين وخطرابهم". وأمرا التسرررررررررررررربيح والتهليرل، والرذكر ونحوه، فغير ممنوع منره، ولهرذا قرال في او
يِّ و اهْبك اِر{ فاومان قلبه، واسررتبشررر به بِّْح ِباْلع شررِ سرر  ِثيًرا و  بَّك  ك  ذه البشررارة العظيمة، وامتثل ألمر هللا له بالشررير بعبادته وتكره، األخرى: }و اْتُكْر ر 

بُِّحوا ُبْكر ًة و ع ِشيًّا{ ألن البشارة برررررر " يحيى " في حق النميل،   فعيف في محرابه، وخرج على قومه منه فاوحى إليهم، أث: باهشارة والرمم }أ ْن س 
ِويًّا صرررحيح الخلق سررروث  (40)مصرررلحة دينية. من هير مرض وت علة، وقيل: متتابعات، والقول األول عن النمهور أصرررح. وهذا  فقوله تعالى سررر 

هِ  لى ق ْومرِ ر ج  ع  ِمن  اْلِمْحراِو،  دليرل على أنره لم يين ييّلم النراس في هرذه الليرالي الثالم وأيرامهرا إت رمما أث إشررررررررررررررارة، ولهرذا قرال تعرالى هنرا: ﴿ف خ 
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بُِّحوا ُبْكر ةً   و ع ِشيًّا﴾ أث فخرج زكريا على قومه من المحراو وهو مصاله الذث بشر ويه بالولد )وهو المسمى عند أهل الكتاو ف ا ْوحى ِإل ْيِهْم أ ْن س 
بالمذبح: وهو مقصرررررررررررورة في مقّدم المعبد يصرررررررررررعد إليها بدرج بحيث يصررررررررررربح المتعبد فيها محنوبا عمن في المعبد( وقد كان الناس ينتظرونه 

إليهم إشرررارة خفية سرررريعة، ولم يسرررتطل أن ييّلمهم بذلك، أن يقولوا: سررربحان هللا )أث تنميها هلل عن الشرررريك للصرررالة في الغداة والعشررري، فاشرررار  
والولد وعن كل نقص( في الصباح والمساء في صالتي الفنر والعصر، شيرا هلل على ما أوته، وقد كان أخبرهم بما بّشر به قبل تلك. ودعاء  

ْب لِ زكريا عليه السررالم لم يين بالواسررطة ِقيًّا، ف ه  ل ْم أ ُكْن ِبُدعاِ ك  ر وِّ شرر  ي،  ، وانما كان يخاوب ربه مباشرررة قا ال: ﴿ر وِّ ِإنِّي و ه ن  اْلع ْظُم ِمنِّي، و 
﴾ نداء من هللا تعالى، وات لفسررررررررررد النظم. وير  ُرك  ماعة أن هذا نداء الملك  ى جر وِّ أ نَّى ي ُكوُن ِلي ُهالٌم﴾ كذلك قوله تعالى: ﴿يا ز ك ِريَّا ِإنَّا ُنب شررررررررررِّ

ُرك  ِبي ْحيى﴾ لِّي ِفي اْلِمْحراِو أ نَّ َّللاَّ  ُيب شررررِّ ْتُه اْلم الِ ك ُة، و ُهو  قاِ ٌم ُيصرررر  ل يَّ ه يٌِّن    (41)لقوله تعالى: ﴿ف ناد  : ُهو  ع  بُّك  ، قال  ر  :ك ذِلك  وقوله سرررربحانه: قال 
ُة برانره يحتمرل حصررررررررررررررول النرداءين:  وهرذا ت ينوز أن ييون كالم هللا تعرالى، فوجرب أن   تْرُه اْلم الِ كر  ييون كالم الملرك. وأجراو الرازث عن آيرة ف نراد 

.. بانه يمين أن ييون كالم هللا تعالى. بُّك    (42)نداء هللا ونداء المال كة، وعن آية قال  ر 
 المطلب السادس: ما يستفاد من القصة

ر به من الولد، في سرن الكبر والشريخوخة وحال عقم امرأته منذ بداية عمرها، لييون تلك  إن هللا تعالى قص على نبيه قصرة زكريا وما بشر  -1
 آية على قدرة هللا العنيبة التي تستدعي اهيمان به إيمانا مطلقا.

ُخْفي ًة، ِإنَُّه ت ُيِحبُّ   -2 رُّعًا و  بَُّكْم ت ضررر  ﴾النهر واهخفاء في الدعاء عند هللا سررريان لقوله تعالى: ﴿اْدُعوا ر  ولكن زكريا عليه السرررالم    (43) اْلُمْعت ِدين 
نرراجى ربرره ودعرراه في محرابرره في حررال الخفرراء وهو أولى ألنرره أبعررد عن الريرراء، وأقرو إلى اهخال ، ولئال يالم على ولررب الولررد في زمرران  

 الشيخوخة.
أن هللا تعالى ما رّد دعاءه    -كونه ضرررعيفا، والثاني  -اقّدم زكريا عليه السرررالم على السرررؤال أمورا االاة مثل حيثيات الحيم القضرررا ي: أحده  -3

  (44) كون المطلوو بالدعاء سببا في المنفعة الدينية. -مطلقا، والثالث
ِليًّا﴾ سررررررؤال ودعاء، ولم يصرررررررح بولد، لشرررررريخوخته وعقم امرأته، قال قتادة: جرى له هذا األمر   -4 ْب ِلي ِمْن ل ُدْنك  و  وهو ابن  قوله تعالى: ﴿ف ه 

ل وسرررربعين سررررنة. وقال مقاتل: خمس وتسررررعين سررررنة، قال القروبي: وهو أشرررربه، فقد كان هلب على ظنه أنه ت يولد له لكبره ولذلك قال:  بضرررر
ق ْد ب ل ْغُت ِمن  اْلِكب ِر ِعِتيًّا﴾.   ﴿و 

 الم والفضالء.ينوز الدعاء بالولد، وينوز التضرع إلى هللا في هداية الولد، اقتداء باألنبياء عليهم الصالة والس -5
ِميًّا﴾ دليل وشررررررررررراهد على أن األسرررررررررررامي النميلة جديرة باألارة، واياها كانت العرو ت  -6 ْل ل ُه ِمْن ق ْبُل سررررررررررر  نتحي في  في قوله تعالى: ﴿ل ْم ن ْنع 

 التسمية، لكونها أنبه، وأنمه عن الّنبم.
: ر وِّ أ نَّى ي ُكوُن ِلي ُهالٌم﴾ ي ليس شرررررررررررررريرا في -7 تعرالى على تلرك، وات كران كفرا، وهو هير جرا م على األنبيراء عليهم  قردرة هللا   قولره تعرالى: ﴿قرال 

 (45)ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبير.السالم، وليس إنكارا لما أخبر هللا تعالى به، بل على سبيل التعنب واتنبهار من قدرة هللا تعالى أن يخرج 
 اخلامتة

لَّى هللُا  ▪ لَّم  بإخباره بهذا الذث أخبر به عن زكريا عليه السالم.تقرير نبوة محمد ص  س  ل ْيِه و   ع 
 استحباو السرية في الدعاء ألنه أقرو إلى اتستنابة. ▪
 وجود العقم في بعض النساء. ▪
 قدرة هللا تعالى فوق األسباو وان شاء تعالى أوقف األسباو وأعطى بدونها. ▪
 من المال كالشاه والبعير وانما يوراهم هللا أوتدهم في النبوة والعلم والحيمة. تقرير مبدأ أن األنبياء ت يوراون ويما يخلفون  ▪
ل ْم  يسرررررتحب للمرء أن يذكر في دعا ه نعم هللا تعالى عليه، وما يليق بالخضررررروع ألن قوله تعالى: و ه ن  اْلع ْظُم ِمنِّي إظهار للخضررررروع. وقول ▪ ه: ﴿و 

ِقيًّا﴾ إظهار لعا دات تفضرله في إجابته أدعيته، أث لم تكن تخيب دعا ي إتا دعوتك، وعّودتني اهجابة ويما مضرى. وقوله:  أ ُكْن ِبُدعاِ ك  ر وِّ شر 
﴾ حر  على مصرررلحة الدين، فإن أقاربه كانوا مهملين للدين، فخام بموته أن يضررريل الدين، فطلب وليا يقوم با لدين من  ﴿و ِانِّي ِخْفُت اْلم واِلي 

ألن األنبياء ت تورم، فتكون الورااة على لسررران زكريا هي ورااة الدين، وتكون مسرررتعارة. وقد ورم يحيى من  بعده، ت أنه سرررال من يرم ماله 
 آل يعقوو النبوة والحيمة والعلم والدين، كما أن سليمان ورم من داود الحيمة والعلم، ولم يرم منه مات خّلفه له بعده. 
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ل ْقُتك  ِمْن ق ْبُل﴾ دليل على قدرة هللا الباهرة، سرررررررررواء في تغيير الصرررررررررفات أو إبداع ا ▪ ق ْد خ  ل يَّ ه يٌِّن، و  لذوات، فكما أن هللا خلق  قوله تعالى: ﴿ُهو  ع 
 اهنسان من العدم، ولم يك شيئا موجودا، فهو القادر على خلق يحيى وايناده.

ْل لِ  ▪ : ر وِّ اْجع  ل ْقُتك  ِمْن ق ْبُل﴾ زيادة ومانينة، كما ولب إبراييم عليه السرررالم آية تدل على  قوله سررربحانه: ﴿قال  ق ْد خ  ي آي ًة﴾ بعد قوله تعالى: ﴿و 
 كيفية الخلق واحياء الموتى، والمراد: تمم النعمة بان تنعل لي آية وعالمة أتعرم بها وجود الحمل، بعد بشارة المال كة إياه.

لى  ▪ ر ج  ع  ِه ِمن  اْلِمْحراِو﴾ وهو أرفل المواضررررررررررررررل، وأشرررررررررررررررم المنرالس، دليرل على أن ارتفراع اهمرام على المرامومين كران  قولره تعرالى: ﴿ف خ  ق ْومرِ
 مشروعا عندهم. 
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 ہهر(616ڋ  ہڋ:  ہڋ)المتوفى  ہڋالعيبرث   ہ ڋهللا  ہڋعبد  ہڋبن  ہ ڋالحسين  ہڋبن  ہڋهللا  ہڋعبد  ہڋالبقاء  ہڋأبو  ہڋ:  ہڋالقرآن  ہڋإعراو  ہڋفي  ہالتبيان .4
 ڋ. ہڋوشركاه ہڋالحلبي ہڋالبابي ہڋبيسى ہڋالبناوث، ہڋمحمد ہڋعلي ہڋ: ہڋتحقيق

  ہ ڋالدين،  ہڋشهاو  ہڋالعباس،  ہڋأبو  ہڋعلي،   ہڋبن  ہ ڋالدين  ہڋعماد  ہڋبن  ہڋمحمد  ہ ڋبن  ہڋأحمد  ہلقرآن:ڋا  ہڋهريب  ہڋتفسير  ہڋفي  ہالتبيان .5
  ہ ڋ،  ہ1ڋط  ہ ڋبيروت،  ہ–ڋ  ہڋاهسالمي  ہڋالغرو  ہڋدار  ہڋمحمد،  ہ ڋالباقي  ہڋعبد  ہڋضاحي  ہڋد  ہڋتحقيق:  ہهر(815ڋ   ہڋ)المتوفى:  ہڋالها م  ہڋابن
 ڋهر.  ہ1423ڋ
 ہڋالتيمي  ہڋاعلبة،  ہڋأبي  ہڋبن  ہڋسالم  ہڋبن  ہڋيحيى  ہڋمعانيه:  ہڋوتصرفت  ہڋأسما ه  ہڋاشتبهت   ہڋمما  ہڋالقرآن  ہڋلتفسير  ہالتصاريف .6

  ہ ڋالشركة   ہڋشلبي،   ہڋهند  ہڋوحققته:  ہڋله  ہڋقدمت  ہهر(200ڋ  ہڋ)المتوفى:  ہڋالقيرواني  ہڋاهفريقي  ہڋام  ہڋالبصرث   ہڋربيعة،  ہڋتيم  ہڋمن  ہڋبالوتء،
 ڋم. ہ1979ڋ ہڋللتوزيل، ہڋالتونسية

  ہ–ڋ  ہ ڋالعربي  ہڋالفكر  ہ ڋدار  ہڋالناشر:  ہهر(1390ڋ  ہڋبعد  ہڋ)المتوفى:  ہڋالخطيب  ہڋيونس  ہڋالكريم  ہڋعبد  ہ ڋللقرآن:  ہڋالقرآني  ہالتفسير .7
 ڋت.  ہڋد. ہڋالقاهرة،

 ہڋالعلمية  ہڋالكتب  ہڋدار  ہڋالشافعي،  ہ ڋالرازث   ہڋالتميمي  ہڋعمر  ہڋبن  ہڋمحمد  ہڋالدين  ہڋفخر  ہڋالغيب:  ہڋمفاتيح  ہڋأو  ہڋالكبير  ہالتفسير .8
 ڋاألولى ہڋالطبعة: ہم،2000ڋ ہ-ڋ  ہهر1421ڋ ہ-ڋ ہڋبيروت ہ-ڋ
 ہڋالحلبي  ہڋالبابى  ہڋمصطفى  ہڋومطبعة  ہڋميتبة  ہڋشركة  ہ هر(1371ڋ  ہڋ)المتوفى:   ہڋالمراهي  ہڋمصطفى  ہ ڋبن  ہڋأحمد  ہڋالمراهي:  ہتفسير .9

 ڋم  ہ1946ڋ  ہ-ڋ ہڋهر  ہ1365ڋ  ہڋ،  ہ1ڋط ہڋبمصر، ہڋوأوتده
 م. 1991ڋ ہڋدمشق، ہڋالفكر، ہڋدار ہڋ، ہ1ڋط  ہڋالمحيلي، ہڋويبة ہڋللدكتور ہڋالمنير ہالتفسير .10
 ہ ڋتحقيق:  ہهر(150ڋ   ہڋ)المتوفى:  ہڋالبلخى  ہڋاألزدث  ہڋبشير  ہڋبن  ہڋسليمان  ہڋبن  ہڋمقاتل  ہڋالحسن  ہڋأبو  ہڋسليمان:  ہڋبن  ہڋمقاتل  ہتفسير .11

 ڋهر  ہ1423ڋ ہڋ، ہ1ڋط ہڋبيروت، ہ–ڋ ہڋالترام ہڋإحياء ہڋدار ہڋشحاته، ہڋمحمود ہڋهللا ہڋعبد
  ہڋ)المتوفى:  ہڋالسعدث  ہڋهللا  ہڋعبد  ہڋبن  ہڋناصر  ہڋبن  ہڋالرحمن  ہڋعبد  ہڋالمنان:  ہڋكالم  ہڋتفسير  ہڋفي  ہڋالرحمن  ہڋالكريم  ہ تيسير .12
 ڋم  ہ2000- ڋ ہهر1420ڋ   ہڋ، ہ1ڋط ہڋالرسالة، ہڋمؤسسة ہڋاللويحق، ہڋمعال ہڋبن ہڋالرحمن ہڋعبد ہڋتحقيق: ہهر(1376ڋ
 ہهر(444ڋ  ہڋ)المتوفى:  ہڋالداني  ہڋعمرو  ہڋأبو  ہڋعمر  ہڋبن  ہڋعثمان  ہڋبن  ہڋسعيد  ہڋبن  ہڋعثمان  ہڋالسبل:  ہڋالقراءات  ہڋفي  ہالتيسير .13

 م 1984ڋ ہهر/1404ڋ  ہ،2ڋط ہ ڋبيروت، ہ–ڋ ہڋالعربي ہڋالكتاو  ہڋدار ہڋتريمل، ہڋاوتو ہڋتحقيق:
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- ڋ  ہڋدمشق  ہڋالرشيد،  ہڋدار  ہهر(،1376ڋ  ہڋ)المتوفى:  ہڋصافي  ہڋالرحيم  ہڋعبد  ہڋبن  ہڋمحمود  ہڋالكريم:  ہڋالقرآن  ہڋإعراو  ہڋفي  ہالندول .14
 ڋهر. ہ1418ڋ ہڋالرابعة، ہڋالطبعة: ہ ڋبيروت، ہڋاهيمان، ہڋمؤسسة ہ

 ہ ڋعبد  ہڋد.  ہڋتحقيق:  ہهر(370ڋ  ہڋ)المتوفى:  ہ ڋهللا  ہڋعبد  ہڋأبو  ہڋخالويه،  ہڋبن  ہڋأحمد  ہڋبن  ہڋالحسين  ہڋالسبل:  ہڋالقراءات  ہڋفي  ہالحنة .15
 ڋهر  ہ1401ڋ ہڋ، ہ4ڋط ہڋبيروت، ہ– ڋ ہڋالشروق   ہڋدار ہ، ہڋجامعة ہ -ڋ ہڋاوداو ہڋبيلية  ہڋالمساعد ہڋاألستات ہڋميرم، ہڋسالم ہڋالعال
 ڋم ہ1997ڋ ہ-ڋ  ہڋهر ہ1417ڋ ہڋ،  ہ1ڋط ہ ہڋدار ہڋالصابوني، ہڋعلي  ہڋمحمد ہڋالتفاسير: ہصفوة .16
 ہ ڋصقر،  ہڋأحمد  ہڋتحقيق:  ہهر(276ڋ   ہڋ)المتوفى:  ہڋالدينورث   ہڋقتيبة  ہڋبن  ہڋمسلم  ہڋبن  ہڋهللا  ہڋعبد  ہ ڋمحمد  ہڋأبو  ہڋالقرآن:  ہهريب .17
 ڋم  ہ1978ڋ  ہ-ڋ ہڋهر  ہ1398ڋ ہڋ، ہڋالعلمية ہڋالكتب ہڋدار
  ہ ڋدار  ہڋصقر،  ہڋأحمد  ہڋتحقيق:  ہهر(276ڋ  ہڋ)المتوفى:  ہڋالدينورث   ہڋقتيبة  ہڋبن  ہڋمسلم  ہڋبن  ہڋله  ہڋعبد  ہڋمحمد  ہڋأبو  ہڋالقرآن:  ہهريب .18

 ڋم  ہ1978ڋ  ہ-ڋ ہڋهر  ہ1398ڋ ہڋ، ہڋالعلمية ہڋالكتب
 ہڋأحمد  ہڋودراسة:  ہڋتحقيق  ہڋهر(  ہ401ڋ  ہڋ)المتوفى  ہڋالهروث   ہڋمحمد  ہ ڋبن  ہڋأحمد  ہڋعبيد  ہڋأبو  ہڋوالحديث:  ہڋالقرآن  ہڋفي  ہالغريبين .19
 ڋم  ہ1999ڋ ہ-ڋ  ہڋهر ہ1419ڋ ہڋ، ہ1ڋط ہ ہڋحنازث، ہڋفتحي ہڋد.  ہڋأ. ہڋوراجعه:  ہڋله  ہڋقدم ہڋالمميدث، ہڋفريد
  ہ ڋوعلق  ہڋوخرجه  ہڋنصوصه  ہڋحقق  ہ ڋهر(  ہ643ڋ  ہڋ)المتوفى:  ہڋالهمذاني  ہڋالمنتنب  ہڋالمنيد:  ہڋالقرآن  ہڋإعراو  ہڋفي  ہڋالفريد  ہالكتاو .20

 ڋم  ہ2006ڋ  ہ-ڋ ہڋهر ہ1427ڋ  ہڋ، ہ1ڋط ہ، ہڋوالتوزيل، ہڋللنشر ہڋالممان  ہڋدار ہڋالفتيح،  ہڋالدين ہڋنظام ہڋمحمد ہڋعليه:
  ہڋالشيباني  ہ ڋأسد  ہ ڋبن  ہ ڋهالل  ہڋبن  ہڋحنبل  ہڋبن  ہڋمحمد  ہ ڋبن  ہڋأحمد  ہ ڋهللا  ہ ڋعبد  ہڋأبو  ہڋحنبل:  ہڋبن  ہڋأحمد  ہڋاهمام  ہمسند .21

  ہ ڋالمحسن   ہڋعبد  ہڋبن  ہڋهللا  ہڋعبد  ہڋد  ہڋإشرام:  ہڋوآخرون،  ہڋمرشد،  ہڋعادل  ہ-ڋ  ہڋاألرنؤوط   ہڋشعيب  ہڋتحقيق:  ہهر(241ڋ  ہڋ)المتوفى:
 ڋم   ہ2001ڋ  ہ-ڋ ہڋهر ہ1421ڋ ہڋ، ہ1ڋط ہڋالرسالة، ہڋمؤسسة ہڋالتركي،

 ہ ڋعبد  ہڋتحقيق:  ہهر(311ڋ  ہڋ)المتوفى:  ہڋالمجاج  ہڋإسحاق  ہڋأبو  ہڋسهل،  ہڋبن  ہڋالسرث   ہڋبن  ہڋإبراييم  ہڋواعرابه:  ہڋالقرآن  ہمعاني .22
 ڋم ہ1988ڋ ہ-ڋ  ہڋهر ہ1408ڋ ہڋ، ہ1ڋط ہڋبيروت، ہ–ڋ ہڋالكتب  ہڋعالم ہڋشلبي، ہڋعبده ہڋالنليل

 ہ ڋعبد  ہڋتحقيق:  ہهر(311ڋ  ہڋ)المتوفى:  ہڋالمجاج  ہڋإسحاق  ہڋأبو  ہڋسهل،  ہڋبن  ہڋالسرث   ہڋبن  ہڋإبراييم  ہڋواعرابه:  ہڋالقرآن  ہمعاني .23
 ڋم ہ1988ڋ ہ-ڋ  ہڋهر ہ1408ڋ ہڋ، ہ1ڋط ہڋبيروت، ہ–ڋ ہڋالكتب  ہڋعالم ہڋشلبي، ہڋعبده ہڋالنليل

 ہ ڋتحقيق:  ہهر(207ڋ  ہڋ)المتوفى:  ہڋالفراء  ہڋالديلمي  ہڋمنظور  ہڋبن  ہڋهللا  ہڋعبد  ہڋبن  ہڋزياد  ہڋبن  ہڋيحيى  ہڋزكريا  ہڋأبو  ہڋالقرآن:  ہمعاني .24
 ڋت. ہڋد.  ہڋ، ہ1ڋط ہڋمصر، ہ–ڋ  ہڋوالترجمة ہڋللتاليف ہڋالفتاح ہعبد ڋ  ہڋ/ ہڋالننار ہڋعلي ہڋمحمد ہڋ/ ہڋالنناتي ہڋيوسف ہڋأحمد
 ہهر(502ڋ  ہڋ)المتوفى:  ہڋاألصفهانى  ہ ڋبالراهب  ہڋالمعروم  ہڋمحمد  ہڋبن   ہڋالحسين  ہڋالقاسم  ہڋأبو  ہڋالقرآن:  ہڋهريب  ہڋفي  ہالمفردات .25

 ڋهر  ہ1412ڋ ہڋ، ہ1ڋط ہڋبيروت، ہڋدمشق ہ-ڋ ہڋالشامية ہڋالدار  ہڋالقلم، ہڋدار ہڋالداودث، ہڋعدنان ہڋصفوان ہڋتحقيق:
 ہ هر( 855ڋ   ہڋ)ت:  ہڋالبقاعي  ہڋعمر  ہڋبن  ہڋإبراييم  ہ ڋالحسن  ہڋأبو  ہڋالدين  ہڋبرهان  ہڋوالسور:  ہڋاويات  ہڋتناسب  ہڋفي  ہڋالدرر  ہنظم .26
 ڋالمهدث. ہڋهالب ہڋالرزاق ہڋعبد ہڋتحقيق: ہم،1995ڋ  ہهر1415ڋ ہڋلبنان، ہڋبيروت، ہڋالعلمية، ہڋالكتب ہڋدار
 ڋت.  ہڋد. ہڋ، ہ3ڋط ہڋلبنان، ہڋبيروت، ہڋالترام، ہڋإحياء ہڋدار ہڋالننار، ہڋالوهاو ہڋعبد ہڋلألستات ہڋاألنبياء: ہقصص .27
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