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 مدخم إيل انبحث

الحمػػد  را اللػػالميف ي عمػػي للمػػة الحمػػد ي كالصػػال  كالسػػالـ عمػػي سػػيدلا 
األمػي الػذم عمػـ المملممػيف ي فحػازكا   -صمي ا عميػه كسػمـ –محمد بف عبد ا 

  -بلممهـ ما حازكا مف سؤدد كمجد كبلد :

قيػػة ي فهػػك الطيبػػة الل (ُ)يلمسػػا يلػػي ممػػؾ األركمػػة  –عميػػه السػػالـ  –فزكريػػا  
فرع مف دكحػة المرسػميف المقػربيف ي كهصػمه يلمػا ممحػؿ صػسحة مػف سػيرمهـ اللطػر  
كهد فاح شذاها عبر الزمػاف   لػذا اهػمـ القػرآف الكػريـ بقصػمهي كسػطر  آيامػه لكحػة 
رائلة مرسـ للا صكر  اإللساف الكاحؽ فػي ا ي الممػيقف مػف محقيػؽ كعػدل ي الػداعي 

 َربه رغبا كرهبا
ؾ القصػة القرآليػة المػي ممسػـ ثحػداحها بهػذا القػدر الهائػؿ مػف مػدفؽ حـ يلها ممػ

األحاسيس كاللبض اإللسالي الذم يسرم في كؿ مكاهسها مػف بػدايمها يلػي لهايمهػا ي 
يلي ممؾ المجربة المي ملرض لهػا   -حسا اجمهادم -كربما يرجع السبا في ذلؾ  

لػػد ي كالحاجػػة يليػػه بحيػػ  لبػػي مػػف ثلبيػػاك ا بكػػؿ مساصػػيمها ممحمػػ  فػػي فقػػداف الك 
شكم  هػذل المجربػة اهممػاـ الشاصػيا  فػي القصػة كمهػا مػف بدايػة المشػاهد مػركرا 

  َبإعالف القرآف عف مطكر الكاهع ي فاللقد  ي حـ الحؿ 
كهد جاك هذا البح  محاكلة لإلجابة عمي سػؤاؿ ظػؿ يػؤرهلي طػكيال كهػك: هػؿ 

ر حمقامهػا الماممسػة مرميبػا زمليػا يمكف ثف مرما ثحدا  القصة القرآلية مف حي  مكػرا
                                           

مرمبػػا  ُّٕي ص  ُالظػػر : القػػامكس المحػػيط : السيركزابػػادم ي  ( " األركمػػة هػػي : األصػػؿ " ُ)
 َبمرميا ثلسبائي 
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ملطقيا ي بما ثف القصة القرآلية لكع مف الماريخ المكحؽ الذم ال يمطػرؽ يليػه شػؾ ي  
 مع ككف القرآف ال يهمـ بالمأريخ اإلحصائي ؟

عميػه  –كحمى يمضح األمر ثكحر عميلا محال ثف لمصكر ثف مشهد  لػداك زكريػا 
ف حيػػ  مطػػكر الحػػد  الطبيلػػي لمشػػهد فػػي سػػكر  مػػريـ مػػاؿ فػػي الػػزمف مػػ -السػػالـ 

الدعاك الػذم كرد فػي آؿ عمػراف ي حيػ  ممالهػي الحمقمػاف بػيف السػكرميف فػي سػياؽ   
ممصػػاعد يجيػػز للػػا القػػكؿ : ثف المشػػهد الحػػالي يلبػػر عػػف مرحمػػة زمليػػة ماممسػػة فػػي 
حيػػا  الشاصػػية عػػف ممػػؾ المرحمػػة الػػكارد  بالمشػػهد األكؿ ي كبالمػػالي مكممػػؿ ثحػػدا  

مقامهػػا المملكعػػة : ثدبيػػا ي كماريايػػا ي فمصػػبح القصػػة كهػػد محققػػ  فيهػػا القصػػة بح
 َالكحد  اللضكية كالمكضكعية ملا

كهد مماض  لدم ممؾ السكػر  مػف اػالؿ هراكامػي فػي مكجيػه الممشػابه القرآلػي 
علد عممائلا مف المللييف بذلؾ كهي فكر  مؤداها : ثف القصة ذا  األحدا  الممسرهة 

فػػي األسػػاس لحمػػة كاحػػد  بكػػؿ مشػػاهدها ي حيػػ  ملػػمظـ هػػذل  فػػي القػػرآف يلمػػا هػػي
 َالمشاهد في اللهاية في هصة كاحد  مكمممة 

كلسػػلا بصػػدد الحػػدي  عػػف هػػذل السكػػر  بملػػزؿ عػػف السػػياؽ المػػارياي لمقصػػة 
لسسها ي فبهذا يحمؿ السياؽ األدبي المسمسؿ الطبيلي لمحد  القصصي ي بما يؤدم 

كال ريػػا ثف فكػػر  مكامػػؿ السػػياؽ األدبػػي  َلألسػػمكافػي اللهايػػة يلػػي مكامميػػة شػػاممة 
المطركحػػة يلػػي اضف مضػػع فػػي االعمبػػار ممبػػع الهػػدؼ األساسػػي مػػف القصػػة ممبلػػا 

  َممسمسال مف حي  ملطقيمه ي كمجلمه مقدما عمي غيرل
كعلد الحدي  عف الحمقا  القصصية ال يللي الباح  األدبي في مجػاؿ القصػة 

الحدي  عػف الحمقػا  الزمليػة كمػف السػهؿ المضػحية  – في المقاـ األكؿ –القرآلية  
بها في سبيؿ المكامؿ األسمكبي    يذ المكامػؿ األسػمكبي يللػي : مكظيػؼ المكػرار فػي 
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القصة بما يالئـ الغرض الكمي الػذم يجمػع كػؿ حمقػا  القصػة المسرهػة بػيف السػكر  
 َكالقرآف لـ يؤرخ ألحدا  القصة مأرياا بالشهكر كاألعكاـ 

ا بدث  البح  في مكجيه السياؽ الكمي في مكضكع القصة القرآلية بما كمف هل
 -يضػػـ يليػػه بطكلػػة الػػزمف   لػػذا جػػاك علػػكاف البحػػ  ) السػػػػياؽ األدبػػي لقصػػة زكريػػا

فػػي القػػرآف الكػػريـ (   يذ يف المػػاريخ المسمسػػمي كالملطقػػي لزمليػػة  –عميػػه السػػالـ 
ف كاف ال يأمي  في صكر  يحصائية فيما يمكف ثف الحد  مكجكد بالقصة القرآلية ي كا 

لطمؽ عميه : المغة الزملية ي كيمحؿ السياؽ بمسردامه ي كجزئيامػه عػامال ثساسػيا فػي 
   َفهـ هذل المغة 

يذا فالسياؽ األدبي الذم ثهصدل هك: اللظر  الكمية الشاممة في ثسػمكا القصػة 
مغػػة القرآليػػة مػػف حيػػ  األحػػدا  كالمكاهػػؼ هػػذا المسهػػـك مممػػز  فيػػه ثدبيػػة القصػػة بال
يف شػاك ا  –الراهية المي مشكؿ بليالها ي كسللرؼ مف االؿ هذا البح  فيما يأمي 

 َلمحا  كمقمطسا  مف دكر هذل المغة في مشكيؿ بلية القصة كمطكر ثحداحها  –
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 أهداف انبحث
يلػػد مػػف الليػػػا محكػػيـ مقػػاييس السػػػف القصصػػي البشػػرم فػػػي مجػػاؿ القصػػػة 

ف بامػ  كاهليػة ملقػؿ  القرآلية ي فهي ثعماؿ يلسالية ملشؤها اياؿ المؤلػؼ عػاد  ي كا 
اإلحػػػار   –مػػف الحيػػػا  ثدؽ مساصػػػيمها ي حػػـ يف القصػػػة اإللسػػػالية مبغػػي فيمػػػا مبغيػػػه 

كااللسلػػػاال  المؤهمػػػة ي ثمػػػا القصػػػة القرآليػػػة فهػػػي مػػػزية مػػػف ركح القػػػرآف القكيػػػة 
عجازل ي كككله ملاطا لممحدم   لذا حاكل  مف ا الؿ البح  في هصػة كفيكضامه ي كا 

  -ثف ثؤكد عمي :   -عميه السالـ -لبي ا زكريا

: حاكل  ثف ثبرز هػذل الكحػد  اللضػكية الممكاممػة فػي القصةيكثسػمكبها ي  أوال
كسػػياهها ي كحمقامهػػا المسرهػػة فػػي السػػكر اللديػػد  ي كهػػك مػػا يسػػمي بكحػػد  البلػػاك 

 َالقصصي 

سػياهها المػارياي حمػي ال رص عمػي عػرض القصػة فػي ػرآف يحػػ: ثف القػ ثانياا
يمطػػرؽ لػػذهف ثحػػد ي كال لايالػػه الجػػامح ي كال لممأمػػؿ هصػػر لظػػرل ثف يملامػػؿ ملهػػا 
بأدكامه السلية البشرية ي فيجردها مف سياهها المارياي الػذم ثكػدل القػرآف فػي صػكر  

 َثدبية رائلة   لككلها هصة كاهلية مارياية صادهة 

مأكيػػد عمػػي اهممػػاـ القػػرآف الكػػريـ ال –مػػف اػػالؿ هػػذا البحػػ  –: حاكلػػ  ثانثااا
ف كػاف ال يملامػؿ ملػه بلظػاـ المقػكيـ اللػادم الػذم  بالجالا الزملػي فػي هصصػه ي كا 
يلرؼ اللاس به عدد السليف كالحساا   فهذا المقػكيـ لسسػه كحيػرا مػا يصػبح مصػدرا 

 َلممشكيؾ في القصة المارياية لسسها
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دراسا  األدبية في القػرآف مف االؿ هراكمي حكؿ ال -حمي اضف-كالذم ثعرفه 
الكػػريـ ثف ثحػػدا لػػـ يهػػمـ بهػػذل القصػػة ي فيسػػرد لهػػا دراسػػة ااصػػة مبػػيف مػػا بهػػا مػػف 

 -عميه السالـ -يعجاز ثدبي   لذا اامر  هذا الللكاف ) السياؽ األدبي لقصة زكريا 
     َفي القرآف الكريـ ( كي يككف مكضكعا لهذل الدراسة الممكاضلة

يكمؿ عممي بالمكفيؽ كالسداد ي فما كاف مف اطإ فملي  ثف -ثسأؿ –هذا كا 
 َكالشيطاف ي كما كاف مف صكاا فمف ا ي كا المسملاف
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 داامتهي
مجػػا اإلشػػار  يلػػي ثف دراسػػملا لمقصػػة القرآليػػة فػػي صػػكرمها األدبيػػة الراهيػػة ي 

ال ملممػػد فػػي ملهجهػػا عمػػي المقػػاييس  -عميػػه السػػالـ –كملهػػا هصػػة سػػيدلا زكريػػا 
يػػة المػػي محكػػـ القصػػة اللاديػػةي ثكعمػػي ممػػؾ األسػػس المػػي محكػػـ  لمػػا  البشػػر السل

بداعهـ ي فميداف القصة القرآليػة السسػيح الرحػا يلجػز األدبػاك عػف المبػارا فيػه     كا 
عجازي كمسهـك القصة القرآلية بما يحكيه مف دالئ  ي ؿػلما لمبياف القرآلي مف سمك كا 

 ََلمسهػـك البشػرم اللػاهص   يذ يلهػا : "ه مف ثغراض ياممؼ عػف ذلػؾ اػا يحممػكم
عرض ألحدا  مارياية حقيقية كهلػ  فػي زمػف ملػيف كمػع ثشػااص مليلػيف مسػاؽ 
ألغراض ديلية ممؼ كمػدكر حكلهػا كهػذل األحػدا  ليسػ  مػف لسػة الايػاؿ ي كال مػف 

يلها حقائؽ حابمة ي ككحػائؽ ماريايػة صػادهة  ـبلا  اللقكؿ ي كال مف مصكرا  األكها
"(ُ) 

ف كلا لقر بأف القصة القرآلية ييلما يمـ عرضػها فػي شػكؿ ثدبػي يحمػكم  هذا كا 
عمػػي كػػؿ الللاصػػر الالزمػػة لبلػػاك القصػػة المػػؤحر  ي يال ثف المسػػكؽ السلػػي ضم الػػذكر 
الحكيـ مف ملسيؽ لمكاطف القص ال يصح مكازلمه مع غيرل مف يبداع البشر ي مهمػا 

 -قصدية األدبية فػي القصػة اللاديػة عم  درجمه فليا    ألله ال يصح ثف ممساكم ال
مػػع اإلعجػػاز األدبػػي لمقػػرآف ي كالقالػػا  -كهػػي لمػػا  بشػػرم هػػد يصػػيا ي كياطػػ  

القصصي القرآلي لسية كحدل ي كهالا فريػد ملجػز : " لػـ يلػزؿ ليجػارم األدبػاك فػي 
ثدبهـ ي كيذها في المبالغا  مذهبهـ ي كيسماؼ بحرمة بلض الحقائؽ اسػماسافهـ 

لما لزؿ ال قرآف ليهدم األدباك كغير األدباك يلي ما يالئـ السطر السميمة مػف عقائػد كا 

                                           

الشحا  محمػد ثبػك سػمي   ي ص    –عميه السالـ –( اصائػص اللظـ القرآلي في هصة يبراهيـ ُ)
 َي مطبلة األمالة  ي د/  ٖ
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كآداا ي كثعمػػػػاؿ فكجهمػػػػه الػػػػدعك  يلػػػػي اإلصػػػػالح الشػػػػامؿ كليسػػػػ  هػػػػذل الػػػػدعك  
 (ُ). اإلصالحية كليد  الداكؿ في ميداف المجارا الااصة "

مػػف هػػذا الطريػػؽ  -عميػػه السػػالـ-كسػػللطمؽ فػػي دراسػػة هصػػة سػػيدلا زكريػػا 
بدايػة ي كلضػػله لصػا ثعيللػػا حيػ  يحمػػؿ الشػكؿ األدبػػي الملجػز الحقيقػػة الكاضػح  

المارياية كاممة ي بيلما ال يمكافر هذا في القصة البشرية المي يصلا ثف مجمع بػيف 
الحقيقػػة الماريايػػة كمػػا هػػي ي كالشػػكؿ األدبػػي فػػي ثسػػمكبه الرائػػع    يذ مسقػػد حيلئػػذ 

ي لكػػف القػػرآف الكػػريـ حقػػؽ هػػذل  حيكيمهػػا كممحػػكؿ يلػػي مجػػرد آلػػة لمسػػجيؿ األحػػدا 
يف صػػح  –الملادلػػة ي فجػػاك الصػػدؽ الػػكاهلي ملسػػجما ممكائمػػا مػػع الصػػدؽ السلػػي 

 َالملبير 
             

                                           

لمطبػع ي  ط / األكلػي ي الحسػيلية ُُٕص  –الشػيخ محمػد الاضػر حسػيف  –بالغة القرآف   (ُ)
 َكاللشر ي د/ 
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ُِِّ 

 املطهب األول

 شاهدهاطريقت انقرآن يف بناء انقصت وعرض م

فػػي القػػرآف الكػػريـ   –عميػػه السػػالـ  –زكريػػا ا حػػرم بالػػذكر ثف لقصػػة سػػيدل
عف غيرهػا مػف القصػص القرآلػي  يبػدك مػاحال فػي بلائهػا األدبػي ي طابع فريد يميزها 

كملهة القرآف في عرضها ي كطريقمه المحمي في مصكيرها   يذ مف القصص القرآلػي 
 –عميػه السػالـ –يكسػؼ  –اسػـ القصػة كسػكر   محمػؿمر  كاحد  في سكر   ذكرما ي

لسيؿ مػحال ي ثك هصة ثصحاا الكهؼ في سكر  محمؿ هذا االسـ ي ثك هصة ثصحاا ا
ي  -عميػه السػالـ -كملها ما يمكػرر فػي اللديػد مػف السػكر القرآليػة  كقصػة مكسػي 

فمقػؼ بػيف   –عميػه السػالـ  –عميه السالـ ي ثما هصة زكريػا -كمحمها هصة يبراهيـ 
هذا ي كذاؾ حي  مكزعػ  ثحػداحها بػيف حػال  سػكر مػف القػرآف كهػي : آؿ عمػراف  ي 

 َمريـ  ي األلبياك 

االؿ هذل المػكاطف الحالحػة المػي مشػكؿ بلػاك القصػة ثف لرمػا  كلسمطيع مف
ثحػػداحها مػػف البدايػػة يلػػي الكسػػط يلػػي اللهايػػة ي فػػي سػػياؽ ممػػرابط ي  ممحػػرؾ فيػػه 

       َالمشاهد كاألحدا  في سيرها يلي األماـ 

:  كهك الكارد بسكر  آؿ عمراف كهي سػػػكر  مدليػة كمبػدث  املىطن األول -1 
ف لطمؽ عميه مشهد الكسالة الذم يسػجمه القػرآف فػي هكلػه ملػالي القصة مما يمكف ث

ػػػلنا  سى سىػػػفو كىثىلبىمىهىػػػا لىبىامنػػػا حى هىبيػػػكؿو حى ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ َى َى ًَ ًَ ًَ باهىػػػا ًا َى بَّمىهىػػػا رى َى َى َى مىؽى َى : ﴿ ؼى
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ُِّّ 

ػدى ًعلدىهىا ًرٍزهنا هىاؿى  جى مىٍيهىػػػا زىكىًريَّا اٍلًمٍحرىااى كى ؿى عى كىسَّمىهىا زىكىًريَّا كيمَّمىا دىاى لَّي لىًؾ  كى ـي ثىَى ٍريى يىا مى
ؽي مىف يىشىاكي ًبغىٍيًر ًحسىااو ﴾    (ُ) هىذىا هىالىٍ  هيكى ًمف ًعلًد اً ًيفَّ اى يىٍرزي

عميهػا  –المشهد األكؿ مف القصة يبدث مػف هصػة ثاػرم كهػي : هصػة مػريـ 
كهػك مػا يميػز هػذا المػكطف دااػؿ السػياؽ اللػاـ ي فػال يسػمطيع المممقػي ثف  -السالـ

كالمػػي هػػي جػػزك مػػف هصػػة مػػريـ  -عميػػه السػػالـ-سصػػؿ بػػيف القصػػميف هصػػة زكريػػا ي
لسسها هك مشهد عظيـ ذاؾ الذم بدث القرآف به هذا المكطف مػف القصػة ك كمػه هػرا 
ي كرثفػػة ي كعلايػػة ي كشػػسقة ي فسػػيدلا زكريػػا فػػي مقػػاـ الكالػػد الحػػالي ي يقػػـك بكاجػػا 

اؿ ي كفػي كػؿ مػر  يػداؿ فيهػا عمػي الكسيؿ فػي رعايػة مكسكلػه ي كيكػرر الزيػار  كالسػؤ 
دث ا بػه القصػة فػي ػذم بػػا الػػمريـي يشاهد علػدها رزهػا ي كهػذا هػك الحػد  اللجيػ

د  اار  عف مألكؼ اللػاس بػال شػؾ كهػك ػا : حػد  اللجيػذا الحػف ي كهػهذا المكط
 ما ثحار ملجا سيدلا زكريػا فػي القصػة فقػاؿ لهػا مسػمسهما : ﴿ ثىلَّػي لىػًؾ هىػذىا ﴾ كهػد

ؼ فػػي فصػػؿ ػة الصيػػػمصػػدم المسسػػركف لمحديػػد هػػذا الػػرزؽ فقػػالكا بألػػه : " فاكهػػ
                                                                     (*()ِ)اك ي كفاكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػماك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼػالشمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كمقػػديـ الحػػد  الاػػارؽ فػػي بدايػػة القصػػة لػػه دكر كبيػػر فػػي المشػػػػكيؽ حػػيف يمطمػػع   

                                           

 (ّٕاضية ) َ( سكر  آؿ عمراف ُ)
ي دار القػرآف  َِٖي ص    ُ  -مامصر مسسير القرآف اللظيـ ي  البف كحير  : الصػابكلي   (ِ)

 ـ ُُٖٗ -هػ َُِْالكريـ ي بيرك  ي الطبلة السابلة ي 

لمزلػة كغيػػرهـ يػدافع الساػر الػرازم عػف هػذا الػرثم ي كيػرد عمػػي مػف يقػكؿ باػالؼ ذلػؾ مػف الم (*)
القائميف بأف المراد بالرزؽ هلا : اللساؼ كالسير  المرضية  بقكله :" كذلؾ ألف حصكؿ الزهػد ي 
كاللساؼ ي كالسير  المرضية ال يدؿ عمي الاراؽ اللادا   ي فرؤية ذلؾ ال يحمؿ اإللسػاف عمػي 

 اارهػا لملػاد  طما ما يارؽ اللاد  ي كثما رؤية ما يارؽ اللاد  فقد يطمله في ثف يطما فلال
   َي الاامسة ي دار السكر ي د/   ّٔصػ   – ٖ"  مساميح الغيا : السار الرازم    
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ُِّْ 

مقي يلي ما يميه مف ثحدا  ملقبه ي كمسمشرؼ لسسه يلي كشػؼ المشػػاهد الكمية المم
 َالمي مسسر هذا الحد  

ف القرآف الكػريـ لػـ يحػدد لػكع الػرزؽ ي كال ماهيمػه كمػا فلػؿ المسسػركف ثيال 
فمحاكلة محديدل هلا بككله فاكهة الصيؼ في فصػؿ الشػماك ي ال ياػدـ السػياؽ ي كال 

الملظػيـ ي كالملمػيـ ي كالملكيػع الػذم مسيػدل لسظػة رزهػا المػي  يلطي هػذل الملػالي مػف
ػدى ًعلػدىهىا ًرٍزهنػا ﴾ جى كهػك مػا ثكسػا  (ُ)جاك  لكػر  فػي الملبيػر فػي هكلػه ملػالي : ﴿ كى

الحد  اصكصيمه الجمالية  ي كما ثظهر عامؿ المشكيؽ المصاحا له حيف يمساكؿ 
مػف هلػا كػاف مميػز السػياؽ المرك ؟ ماذا يككف هذا الرزؽ ؟ كمف ثم جهػة ثمػي ؟  ك 

                َالقرآلي في عرضه لهذا الحد  الكبير الملبر 

كمف اصائص هذا المكطف مػف القصػة ارمبػاط ثجػزاك المشػاهد ببلضػها بربػاط       
عمػي  –عميػه السػالـ  –  يذ يف داػكؿ زكريػا  لدهيؽ مسمـ فيه كؿ جزئية يلػي األاػر 
درل ػـ مصػػمر  ي ككجكد الرزؽ مف غير ثف يلم مريـ كمشاهدمه لهذا الحد  ثكحر مف

ي هك ما يدفله في اللهاية يلي سؤالها عف هذا األمر هائال لها : ﴿ ثىلَّي لىًؾ هىذىاى ﴾ ي 
عز كجؿ :﴿  –اإلجابة الدالة عمي هك  يقيلها بربها  –عميها السالـ -ك مجيبه مريـ 

ؽي مى   . (ِ)ف يىشىاكي ًبغىٍيًر ًحسىااو ﴾هىالىٍ  هيكى ًمف ًعلًد اً ًيفَّ اى يىٍرزي

كهذا الرد الذم يدؿ عمي ذكاك ييمالي ليس بمسمغرا مف القائػؿ يبلػي عميػه   
هػذا الكػالـ مػف مػريـ  –عميػه السػالـ –المشػهد المػالي ي فللػدما يسػمع سػيدلا زكريػا 

يسمكحي لبي ا مف هذا الرد درسا في اللطاك اإللهي الذم ال مقيدل -عميها السالـ 

                                           

 (ّٕمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ُ)
 (ّٕاضية ) َآؿ عمراف   (ِ)
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ُِّٓ 

األسباا  فيدعك ا كي يرزهه كلدا مف غير سبا كما رزؽ مريـ مػف غيػر سػبا : 
يَّةن طىيِّبىةن ًيلَّؾى سىًميعي الداعىاًك ﴾ بَّهي هىاؿى رىاِّ هىٍا ًلي ًمف لَّديلؾى ذيرِّ ﴿ هيلىاًلؾى دىعىا زىكىًريَّا رى
(ُ) 

كمػا مرابطػػ  كبالمػالي يػرمبط المشػهد الحػػالي فػي هػذا المػػكطف مػف القصػة بمػػا سػبقه 
جزئيا  المشػهد السػابؽ ي كهػك مػا دلػ  عميػه كممػة )هلالػؾ( المػي ثشػار  يلػي ممػؾ 
المداامية بيف المكاف كالزماف : " ثم في ذلؾ المكاف حي  هك جالس علػد مػريـ فػي 

 (ِ)المحراا "

كهك ما ثعطي هذا المشهد مف القصػة اصكصػيمه هلػا   مػف ككلػه هػدـ للػا 
حاجة هديمة داامية  –عميه السالـ –زكريا  –ؿ لبي ا ييحاك بأف طما الكلد مف هب

كال  حبيسة حمي كه  هػذا الػدعاك ي كثللػا لػدرؾ السػر الػذم رفػع القػرآف مػف فكهػه 
غطاك اللسياف اضف بلد ثف مضي عميه كه  ي مما ثدم يلي ثف مدكر األحدا  حكؿ 

ثيػف مبػدث هصػة  هذل القضية فيما يلقا ذلؾ مف مشاهد ي فإذا ما ثردلا ثف للرؼ مف
باصكصػػػيمها ؟  فمػػف هػػػذا الحػػػد  بالػػػذا    ألف القصػػػة  –عميػػػه السػػػالـ  –زكريػػا 

القرآلية مبدث : " مف حي  مبدث المكاعظ كاللبر كاألهداؼ المقصكد  ي كمغسػؿ المراحػؿ 
األكلي في حيا  كحير مػف األلبيػاك   أللهػا ال يملمػؽ بػذكرها كمسصػيمها غػرض كللػدـ 

 (ّ)"ََيليه القرآف الكريـ  اشممالها عمي ما يهدؼ

                                           

 (ّٖاضية ) َسكر  آؿ عمراف (ُ)

ي كارجػػع  ي دار يحيػػاك المػػرا  ي بيػػرك  ي د/   ُْْي ص ّركح الملػػالي : اضلكسػػي /     (ِ)
 ّٓص   ٖيلي : مساميح الغيا لمرازم   

الشػحا  محمػد ثبػك سػمي  ي  ص  –عميه السالـ  –اصائص اللظـ القرآلي في هصة يبراهيـ  (ّ)
 ـُُٗٗ -هػ ُُِْي ط/ األكلي ي مطبلة األمالة ُُ
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ُِّٔ 

كهذا هك السبا في ثف القرآف لـ يركز عمي ثحدا  سابقة عمي ممؾ البداية  
 –عميػه السػالـ  –المي اامارها لمقصة ي فمـ يأ  في القصة ما يػؤرخ لطسكلػة زكريػا 

ثك لشأمه ي ثك شبابه ي ثك فيما ياص طبيلة دعكمه كمكهؼ هكمه مله كما كرد فػي 
أف يقدـ للػا يحصػاك بي كهذا طبلي   يذ القرآف الكريـ ليس ممزما  (ُ)مصادر الماريخ 

بأحدا  مارياية لمشاصية القصصية مف ثكلهػا يلػي آارهػا ي ككػؿ مػا يهملػا هػك ثف 
 َيلطيلا لمحة مف عمر هذل الشاصية ممحؿ عصار  هذل الحيا  

ذا كاف الدعاك له ثكهامه ي كثحكاله ي فإله في هػذل المحظػة الملاسػبة  يحػدد كا 
مػػا يريػػدل يكيطمػػا مػػف ا مػػا يحماجػػه ي كيقػػدـ لػػذلؾ  -عميػػه السػػالـ-سػػيدلا زكريػػا 

بقكله )ها لػي( ألف الهبػة عطػاك دكف مقابػؿ ي كدكف ثسػبااي كدكف عػكض يطمػا 
مف ربػه هلػا طمبػا محػددا : ثف يهبػه ذريػة طيبػة مػػف صػمبه  –عميه السالـ  –زكريا 

ريد الكلد مف ثجؿ الميرا  يثك الملكلة ي ثك عميه السالـ هلا ال ي –يف سيدلا زكريا َ
كهػك يقػدـ ي  هدؼ آار يبلد عف كجكد األسر  المي مقر الليف ي كيطيػا بهػا الاػاطر

كهػػك مػػا يػػدؿ عمػػي ذكػػاك ييمػػالي ي  (ِ)لهػػذا الػػدعاك بقكلػػه : ﴿ ًيلَّػػؾى سىػػًميعي الػػداعاىًك ﴾
ؽ اإلشػار  كاألمػر الػذم يسػمح َكحسف ثدا مػع ا عػز كجػؿ يلاسػا مكهػؼ الطمػا

جػاك    –عميػه السػالـ  –يليه ي ثف بداية األحدا  المػي مابرلػا بقضػية سػيدلا زكريػا 
في ثكؿ سكر  ملرض لمكاطف القصػة حسػا مرميػا السػكر بالمصػحؼ   كملمػـك ثف 

ا   حيػ  يمحػؿ ػهذا األمػر مػكهيسي مػف علػد ا ال يمػداؿ فيػه ثحػد بالملػديؿ كالملقيػ

                                           

يي كالكامػؿ فػي المػاريخ :  ٖٔٓي ٖٓٓص  ُي : ماريخ األمـ كالممػكؾ : الطبػرم ي  ػارجع يل (ُ)
ي  ص ُي كالمامصػر فػي ثابػار البشػر : ثبػك السػدا ي    َّٔ – ِٖٗص ُف األحير ي  ػاب

ّٓ  . 

 (ّٖمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ِ)
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ُِّٕ 

كفػي المشػهد ي  (ُ)ََرآف الكػريـ كمػا يػرم اللممػاك لمطا مف ثلماط اإلعجػاز فػي القػ
عميػه السػالـ  مملجبػا  مسػمبلدا لكجػكد الكلػد بلػد ثف  –الذم يممكل لرم سيدلا زكريا 

مبشرل المالئكة به ي مع ككله هد دعا ربه ثف يهبه الكلد دكف مقابؿ ي كللدع السياؽ 
ـه ف : ﴿ فىلاىدى ػالقرآلػػي يقػػص عميلػػا ممػػؾ الجزئيػػة مػػف هػػذا المكطػػ ٍمػػهي المىالىًئكىػػةي كىهيػػكى هىػػاًئ

لىًبيًّا  كرنا كى حىصي سىيِّدنا كى دِّهان ًبكىًممىةو ًمف اً كى مِّي ًفي الًمٍحرىاًا ثىفَّ اى ييبىشِّريؾى ًبيىٍحييى ميصى ييصى
اًلًحيفى  هىٍد بىمىغىًليى الًكبىري كىاٍمرىثىًميًَمفى الصَّ عىاًهره هىػاؿى كىػذىًلؾى  هىاؿى رىاِّ ثىلَّي يىكيكفي ًلي غيالىـه كى

ـى اللَّػاسى حىالىحىػةى ثىيَّػاـو ًيالَّ  َاي يىٍسلىؿي ماى يىشىاكي  الَّ ميكىمِّػ هىاؿى رىاِّ اٍجلىؿ لِّي آيىةن هىاؿى آيىميؾى ثىَى
سىبٍِّح ًباللىًشيِّ كىاإًلٍبكىاًر ﴾  (ّ) (ِ).  رىٍمزنا كىاٍذكير رَّبَّؾى كىًحيرنا كى

مشػػهد آاػػر لػػه اصكصػػيمه يلبحػػؽ عػػف مشػػهد  هلػػا يػػداؿ بلػػا القػػرآف يلػػي
الػػدعاك السػػابؽ  يذ يمحػػكؿ الػػدعاك مػػف طػػرؼ كاحػػد يلػػي مشػػهد الحػػكار بػػيف طػػرفيف 

كمف يسكؽ البشرم يليػه ي كهػك حػكار يبػدك فيػه الصػراع بػيف  -عميه السالـ-زكريا 
 -عميػه السػالـ-ما مبلحه البشرم المي جاك  بها المالئكػة مػف ثمػؿ فػي همػا زكريػا 

فػي اضيػة  -عميػه السػالـ-( ي كثسػباا الكاهػع المػي طرحهػا زكريػا ّٗة رهـ )في اضي
المي مميهاي  كهذا الصراع هك ما يميز هذا المشهد عف سابقه يكيلطيػه ذاميػة دااػؿ 
المكطف في الكه  لسسػه الػذم مملػالؽ فيػه جزئيػا  المشػهديف ملػا ي كسػيدلا زكريػا 

هػذا مػا ظهػر مػف اػالؿ عرضػه لقضػيمه هلا له عذرل يذ يله يلساف مقيد بالكاهع ي  ك 
ػاًهره هىػاؿى كىػذىًلؾى اي  هىػٍد بىمىغىًلػيى الًكبىػري كىاٍمرىثىًمػي عى في هكلػػه:﴿ رىاِّ ثىلَّػي يىكيػكفي ًلػي غيػالىـه كى

                                           

ي ط/ دار السكػػر اللربػػي  ْٕع يلػػي  : الملجػػز  الكبػػرم : القػػرآف : محمػػد ثبػػك زهػػر  ي صػارجػػ (ُ)
 َد/ 

 . (ُْي  َْي  ّٗاضية  ) َسكر   آؿ عمراف (ِ)
 



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ُِّٖ 

ػا يىشىػاكي ﴾  يىٍسلىؿي مى
حيػ  يبػدك ملطػؽ األسػباا ي مسػيطرا عمػي الحػكار مػف جالػا  (ُ)

ز مرحمػػة الشػػباا ي كهػػاهي امرثمػػه عػػاهر ال فقػػد مجػػاك  -عميػػه السػػالـ-سػػيدلا زكريػػا 
ملجا ي لقد ظهر  اللقد  القصصية مف هما البشػرم فػي صػكر  المسػمحيؿ الػذم ال 

 –زكريػػا . يسػػػمطاع مغييػػرل  بلػػاك عمػػي ملطيػػا  البشػػر ي كهػػكاليلهـ   لػػذا فقػػد كػػاف 
مسػػاكه ي  –عميػػه السػػالـ  بحاجػػة يلػػي مأكيػػد المسػػمقبؿ الػػذم لطقػػ  بػػه البشػػرم ي  كا 

كهك عمي كعي  –عميه السالـ  –يضا ي فهذل الجممة الحكارية مصكر سيدلا زكريا كث
بحالمه ي ك مسردامها ي كهذا مػف اصكصػيا  اللػرض القرآلػي المػي مممحػؿ فػي  هػدر  
السػػياؽ عمػػي اسػػمبطاف الشاصػػية اإللسػػػالية فػػي ذلػػؾ المكهػػؼ  : " فػػي كاهليمهػػػا 

يبرازهػػا لمكػػائف البشػػرم ي كيكجػػه فػػي ثهػػـ اللمػػاذ  المػػي يريػػد القػػرآف  َََالكاممػػة 
اـ كيحقػؽ االهمماـ يلي كؿ لمكذ  حسا ثهميمه ي فيلرضه عرضا صادها يميؽ بالمقػ

     (ِ)الهدؼ المربكم مف عرضه . 

كهذا االعمراؼ بالكاهع كما هك يمقي الضكك عمي السبا الذم مػف ثجمػه هػدـ 
ه هذا ال يلمظر مله ثف لدعائه بقكله : ها لي ي فكاهل -عميه السالـ -سيدلا زكريا 

 َيككف له كلد ي كال حمى ثف يسكر فيه 

كفي الجممة الحالية مػف الحػكار فػي اضيػة يػأمي هكلػه ملػالي : ﴿ هىػاؿى كىػذىًلؾى  
ػػا يىشىػػاكي ﴾ بمحػػكؿ فػػي ثسػػمكا الحػػكار ي كمجػػرال السػػردم ي فمػػـ يقػػؿ  (ّ)اي يىٍسلىػػؿي مى

ك  ي بػؿ اسػمادـ القػرآف كممػة )هػاؿ( القرآف : هال  المالئكػة كػذلؾ ا يسلػؿ مػا يشػا

                                           

 ( ّٗسكر  آؿ عمراف : اضية )  (ْ)

ي ط األكلػي  ُِٕد/ عمي حسف محمد سميماف ي ص  –القصة القرآلية الاصائص كاألهداؼ  (ِ)
 ـُٓٗٗ -هػُُْٓي مطبلة الحسيف اإلسالمية 

 (َْمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ّ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ُِّٗ 

كاامسػػي الطػػرؼ اضاػػر كهػػك: المالئكػػة ي كهػػذا االلمقػػاؿ الممحػػكظ فػػي ثسػػمكا الحػػكار 
ي كهػك يػدعك  –عميػه السػالـ  –لقػد كػاف زكريػا َمبلي عمي اامالؼ المكهؼ لسسػه 

سػػابقا ممرهػػا لإلجابػػة ملمظػػر لهػػا ي فجػػاك اللػػداك سػػريلا ي يحمػػؿ بشػػرم المالئكػػة 
ككألهـ يزفكف يليه هذل البشار  ي لكف علدما اضع سػيدلا زكريػا لبشػريمه جميلهـ ي 

مطمػا هػذا كجػكد طػرؼ ملسػرد مقابػؿ    (ُ)ي مسمبلدا بقكله ﴿ ثلي يككف لي غالـ ﴾
حي  اضع المشهد لمقلية األسمكا الحكارم ي ككأف كممة هاؿ صدر  عػف ممػؾ مػف 

مػا يملػع مػف كػكف الحػكار ي كلػيس حمػة  -عميػه السػالـ –المالئكة ي ثك مف جبريػؿ 
فػي رجكعػه عػف االسػمبلاد بحيػ  يبػدك مؤكػدا  -عميػه السػالـ –مصكيرا لكاهع زكريػا 

 َمضمكف البشرم لسسها

َن ﴾   كفي هكله ملالي : ﴿ هىاؿى رىاِّ اٍجلىػؿ لِّػي آيىػةن
ممبػدم ملطيػا  الكاهػع  (ِ)

ربػه شػيئا  مر  ثارم فيطمػا مػف -عميه السالـ  –البشرم الماحمة دااؿ سيدلا زكريا 
يلهػػا هػػدر  فليػػة اارهػػة فػػي  َمممكسػػا مػػذعف لػػه الػػلسس البشػػرية كماضػػع ألسػػبابه

مصكير الصراع الداامي بػيف األمػؿ كمػا يابئػه المسػمقبؿ فػي ممػؾ البشػرم ي كالكاهػع 
اإللسػالي كملطيامػػه مػف لاحيػػة ثاػرم ي كحيػػر  الشاصػية القصصػػية بػيف األمػػريف   

 : " بشػػػرم الصػػػكر  ي يلسػػػالي الملػػػازع ألف القػػػرآف مػػػع ككلػػػه ملػػػزؿ مػػػف علػػػد ا
يقػػرؤل َََيمحػػد  عػػف اللػػاس يلػػي اللػػاس ي كيأاػػذ مػػف الحيػػا  لمحيػػا   كاللكاطػػؼ

كمػف َََاللاس كيسملكله فكألما يسػملكف همػس ضػمائرهـ ي ككسكسػة اػكاطرهـ 

                                           

 (َْمف ضية ) َسكر   آؿ عمراف  (ُ)
 (ُْمف اضية ) َسكر   آؿ عمراف (ِ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

َِِّ 

الغيػ  ي هلا فهـ يليشكف فيه كيحيػكف ملػه ي كيلمسلػكف بػه المسػاع األرض ثصػابها 
 (ُ)ماممسة . فكهع ملها مكاهع 

ـى اللَّػاسى  كيأمي الرد عمػي سػيدلا زكريػا فػي هكلػه ملػالي: ﴿ هىػاؿى آيىميػؾى ثىالَّ ميكىمِّػ
ٍمػػزان ﴾ حىالىحىػػةى ثىيَّػػاـو ًيالَّ رى
يلػػي مرضػػا  هػػذا   -عػػز كجػػؿ –مصػػكرا مسػػارعة المػػكلي  (ِ)

 َاللبي الكريـ بإعطائه المأكيدا  الالزمة   للممه بهذل البشرية كهكاليلها

جع القرآف لمشهد الكسالة مر  ثارم في لهايػة هػذا المػكطف مػف القصػة ك ير 
في سكر  آؿ عمراف ي كلكف ليكشؼ عف حد  سابؽ لبداية هذل الكسالة كهػك مشػهد 
المسابقة مف ثجػؿ السػكز بهػذل الكسالػة ي ككيػؼ ثف القػـك ثلقػكا بػأهالمهـ فػي المػاكي 

ًمٍف ثىلبىاًك الغىٍيػًا ليكًحيػًه يلىٍيػؾى  ككمهـ حريص عمي السكز بها في هكله ملالي : ﴿ ذىًلؾى 
ـٍ يٍذ يىٍامىًصميكفى ﴾ مىا كيل ى لىدىٍيًه ـى كى ٍريى ـٍ يىٍكسيؿي مى ـٍ ثياهي ـٍ ًيٍذ يمقكف ثٍهالىمىهي ماى كيل ى لىدىٍيًه .  كى

(ّ)  

كالمرميا الزملي لمقصة هلا ياالؼ ما يلرؼ بالمرميا السردم لذلؾ الػزمف   
رميا الطبيلي سػابؽ عمػي مشػهد الكسالػة فػي بدايػة األحػدا  ألف هذا المشهد في الم

هذا السير غير الطبيلي لمزمف هلا مقصكد   ألله ااضع لمغرض مف القصػة كهػك َ
عػف األحػدا  المػي لػـ يلاصػرها داللػة  –صمي ا عميه كسػمـ  -هلا يابار الرسكؿ 

ثمػا لهايػة هػذا ي  رآف ي كككلػه مػف علػد ا الػذم يلمػـ السػر كثاسػيػدؽ القػي صػعم
 –الجزك مف القصة في آؿ عمراف فممػؾ اللهايػة المسمكحػة ي حيػ  ياػمـ حػكار زكريػا 

                                           

ط/ الحاليػػػة ي دار  ّٕصػػػص القرآلػػػي فػػػي ملطكهػػػه كمسهكمػػػه : عبػػػد الكػػػريـ الاطيػػػا ص الق (ُ)
 ـُٕٓٗ -هػ ُّٓٗالملرفة بيرك  / لبلاف 

 (ُْمف اضية  )َسكر  آؿ عمراف  (ِ)

 (ْْاضية ) َسكر  آؿ عمراف    (ّ)
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ُِِّ 

مػع ربػه ي كمػع المالئكػة فػي هػذا الجػزك  دكف ثف للػرؼ مػاذا حػد   –عميه السػالـ 
بلػػد الػػدعاك ي كالبشػػار  المػػي سػػاهمها لػػه المالئكػػة ؟  ي كلػػـ  -عميػػه السػػالـ –لزكريػػا 

يلػػي الااممػػة ي ثك مػػا يسػػمي الحػػؿ ي ثك االلسراجػػة عمػػي يػػدلؼ السػػياؽ فػػي القصػػة 
عميػه  –المسمكم األدبي لمقصػة ي مػاذا حػد  بشػأف محقػؽ اضيػة المػي طمبهػا زكريػا 

مف ربه ؟ لـ يلطلا السياؽ يشار  لمحققها ثحػدح  بلػد الحػكار ؟ ثـ بلػدل ؟  –السالـ 
هػؿ حممػ  زكجػه ؟ الكلػد؟  ثـ  –عميه السالـ  –ثـ كال  مسمقبال ؟ هؿ رزؽ زكريا 

 َكؿ هذا ال لجد اإلجابة عميه مف االؿ السياؽ في آؿ عمراف 

 . املىطن انثاني نهقصت -2

يلػرض السػػياؽ القرآلػػي المػكطف الحػػالي لمقصػػة فػػي سػكر  مػػريـ كهػػي سػػكر  
مكيػػة   لزلػػ  هبػػؿ سػػكر  آؿ عمػػراف كالممأمػػؿ لهػػذا المػػكطف فػػي السػػكر  يػػدرؾ هػػذا 

لمػػكطف السػػابؽ الػػذم عرضػػه القػػرآف لمقصػػة فػػي آؿ المشػػابه الكبيػػر بيلػػه ي كبػػيف ا
عميػه السػالـ  –عمراف في ثسمكبهما ي كمكاهسهما ي ك الحكار الػذم يػدكر بػيف زكريػا 

كبػػيف مػػف يبشػػرل بالذريػػة الصػػالحة مشػػابها هػػد يػػكحي لمػػف لػػـ يمأمػػؿ طػػكيال فػػي  –
بككلػػه مشػػهدا كاحػػدا مػػف مشػػاهد القصػػة ي كثف  -جزئيػػا  السػػياؽ بػػيف المػػكطليف 

قرآف هد ثعادل هلا لممر  الحالية ي كللدع القرآف لسسه يقص عميلا هػذا المػكطف فػي ال
ٍبػدىلي زىكىًريػاَّ َسكر  مػريـ ي فػي ممػؾ اضيػا  الاالػدا  : ﴿ كهػيلص بِّػؾى عى ػً  رى ًذٍكػري رىٍحمى

ًسياًّ َ بَّهي ًلداىكن اى ـي ًملِّػي كىاٍشػمىلىؿى  َيٍذ لىادىم رى ـٍ  هىػاؿى رىاِّ يلِّػي كىهىػفى اللىٍظػ لىػ الػرٍَّثسي شىػٍيبان كى
ػاًهرنا فىهىػٍا ًلػي َثكيف ًبديعىاًئؾى رىاِّ شىًقياًّ  كىالىػً  اٍمرىثًمػي عى رىاًئي كى لِّي ًاٍس ي المىكىاًليى ًمف كى كىا 

ًلياًّ  يًر ي ًمػٍف آًؿ يىٍلقيػكاى كىاٍجلىٍمػهي رىاِّ رىًضػيًّا ًَمف لَّديلؾى كى ؾى يىػا زىكىًريَّػا يلَّػا ليبىشِّػري  َيىًرحيًلي كى
ـٍ لىٍجلىؿ لَّهي ًمف هىٍبؿي سىًميًّا  كىالىػً  ًَبغيالىـو اٍسميهي يىٍحييى لى ًَ ثلَّي يىكيػكفي ًلػي غيػالىـه كى هىاؿى رىاى

هىٍد بىمىٍغ ي ًمفى الًكبىًر ًعًمياًّ  مىٍقميػؾى َاٍمرىثًمي عىاهىرنا كى هىٍد اى مىيَّ هىيِّفه كى باؾى هيكى عى هىاؿى كىذىًلؾى هىاؿى رى
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ِِِّ 

ـٍ مىؾي شىٍيئان ًمف هىٍبؿي  ل ـى اللَّػاسى حىػالى ى َكى َن هىاؿى آيىميػؾى ثالَّ ميكىمِّػ َن َن َن َن هىاؿى رىاِّ اٍجلىؿ لِّي آيىةن
ًشػياًّ َلىيىاؿو سىًكياًّ  كا بيٍكػرى ن كىعى ـٍ ثف سىػبِّحي ي يلىٍيًه ميى هىٍكًمًه ًمفى الًمٍحرىاًا فىأٍكحى رى ى عى يىػا َفىاى

ًذ الًكماىاى ًبقيكَّ و كىآمى  ًبياًَّن يىٍحييى اي ـى صى ٍك كىافى مىًقياًّ  ٍَيلاىلي الحي زىكىا ن كى لىالنا مِّف لَّديلاَّ كى حى بىرًّا َكى كى
بَّارنا عىًصياًّ  ـٍ يىكيف جى لى يػاًّ ﴾ ًَبكىاًلدىٍيًه كى يىػٍكـى ييٍبلىػ ي حى يىٍكـى يىميػك ي كى ًلدى كى مىٍيًه يىٍكـى كي سىالىـه عى . كى

(ُ) 

ذا جػػاز للػػا ثف لضػػع جزئيػػا  المػػكطليف فػػي مقابمػػة ي فسػػلجد هػػذا األمػػر  كا 
ربػه  -عميػه السػالـ -كاضحا كؿ الكضكح فسي سكر  آؿ عمػراف يػدعك سػػيدلا زكريػا 

 بقكله  : 

َن طىيِّبىػػةن ﴾ يَّػػةن ﴿ رىاِّ هىػػٍا ًلػػي ًمػػف لَّػػديلؾى ذيرِّ
كهلػػا : ﴿ فىهىػػٍا ًلػػي ًمػػف لَّػػديلؾى  (ِ)

ًلياًّ  يىًر ي ًمٍف آًؿ يىٍلقيكاى كىاٍجلىمٍ َكى هي رىاِّ رىًضػياًّ ﴾يىًرحيًلي كى
كفػي آؿ عمػراف مػأمي يجابػة  (ّ)

ػمِّي ًفػي  ـه ييصى سيدلا زكريا عميه السػػػالـ في هكله ملالي : ﴿ فىلىادىٍمهي المىالىًئكىةي كىهيػكى هىػاًئ
لىًبيػػان  ػػكران كى حىصي سىػػيِّدان كى ػػةو ًمػػفى اً كى ػػدِّهان ًبكىًممى ػػػػػريؾى ًبيىٍحيػػي ميصى ًمػػفى  الًمٍحػػراىًا ثفَّ اى ييبىشِّ

اًلًحيفى ﴾  ـٍ لىٍجلىػؿ  (ْ)الصَّ كهلا في مريـ : ﴿ يىا زىكىًرياَّ يلاَّ ليبىشِّػريؾى ًبغيػالىـو اٍسػميهي يىٍحيػي لىػ
كفي آؿ عمراف يملجا سػيدلا زكريا مف هذل البشار  في هكلػه  (ٓ)لَّهي ًمف هىٍبؿي سىًمياًّ ﴾

هىٍد بىمىغىًليى ا لًكبىري كىاٍمرىثًمي عىاًهره ﴾: ﴿ رىاِّ ثلَّي يىكيكفي ًلي غيالىـه كى
كهػك مػا يحػد  هلػا  (ٔ)

هىػػٍد  ػػاًهران كى كىالىػػً  اٍمرىثًمػػي عى ػػالىـه كى فػػي سػػكر  مػػريـ فػػي هكلػػه : ﴿ رىاِّ ثلَّػػي يىكيػػكفي ًلػػي غي
                                           

 (ُٓ( يلي )ُاضيا   مف ) َسكر  مريـ  (ُ)
 ( ّٖمف اضية ) َسكر   آؿ عمراف  (ِ)

 (ٔي ٓاضيميف ) َسكر  مريـ   (ّ)
 (ّٗاضية)َسكر  آؿ عمراف  (ْ)
 (ٕاضية )َسكر  مريـ  (ٓ)

 (َْ)َسكر  آؿ عمراف  (ٔ)
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ِِّّ 

لىٍغػػ ي ًمػػفى الًكبىػػًر ًعًميػػاًّ ﴾ َى ػػا  (ُ)ًا كفػػي آؿ عمػػراف يأميػػه الػػرد:﴿ هىػػاؿى كىػػذىًلؾى اي يىٍسلىػػؿي مى
فػي ثيػة مسػمقمة :﴿  -عميػه السػالـ -لا يأمي الرد عمي سػيدلا زكريػا كه (ِ)يىشىاكي  ﴾

ػػٍيئان ﴾ ـٍ مىػػؾي شى لىػػ مىٍقميػػؾى ًمػػف هىٍبػػؿي كى هىػػٍد اى مىػػيَّ هىػػيِّفه كى باػػؾى هيػػكى عى هىػػاؿى كىػػذىًلؾى هىػػاؿى رى
كيطمػػا  (ّ)

سػػيدلا زكريػػا مػػف ربػػه فػػي سػػكر  آؿ عمػػراف آيػػة مطمئلػػه ي كمحبمػػه ي فيلطيػػه ذلػػؾ ي 
َى كيحدد له كه  ك  ـى اللػاَّسى حىالىحىػةى هكعها : ﴿ هىاؿى رىاِّ اٍجلىؿ لِّي آًيػةن هىػاؿى آيىميػؾى ثالَّ ميكىمِّػ

ثيَّاـو يالَّ رىٍمزان﴾
كهلا في مريـ يطما هذا الطما لسسه  كيحدد ا كه  كهكعهػا فػي  (ْ)

ـى اللَّاسى  . حىالى ى لىيىاؿو سىًكياًّ﴾ في حال  لياؿ : ﴿ هىاؿى رىاِّ اٍجلىؿ لِّي آيىةن هناؿى آيىميؾى ثالَّ ميكىمِّ
(ٓ) 

ذا ما ثردلا ثف لمقي لظػر  عمػي مػا بػيف المػكطليف مػف ااػمالؼ مػف لاحيػة  كا 
 -عميػه السػالـ-األحدا  الجديد  بالقصة ي فهذل اإلشار  يلي رزؽ ا سػيدلا زكريػا 

كالمي لـ مرد في مػكطف سػكر  آؿ عمػراف كالمػي عرضػها  -عميه السالـ-بكلدل يحيي
 -ما يمي : القرآف في

يشير السياؽ القرآلي في هذا المكطف يلي الحؿ بما يكحي بلهايػة مقػؼ  -ُ
علدها المطملا  ي كمامسي الملالا  ي كثله في امػاـ هػذل األحػدا  سػمككف االلسراجػة 

فػي بدايػة سػكر  مػريـ فػي  -عػز كجػؿ-كهك ما عبػر  علػه كممػة الرحمػة فػي هكلػه 
ٍبدىلي زىكىًرياَّ ﴾اضية الحالية : ﴿ ًذٍكري رىٍحمً  رى  ي فالمكضكع الذم يطرحه المػكلي  (ٔ)بِّؾى عى

                                           

 (ٖمف اضية ) َسكر  مريـ (ُ)
 (َْاضية )َسكر  آؿ عمراف  (ِ)

 (ٗاضية ) َسكر   مريـ ( ّ)
 (ُْاضية )َسكر  آؿ عمراف  (ْ)

 (َُاضية )َسكر   مريـ ( ٓ)
 (ِاضية )َمريـ سكر   (ٔ)
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ِِّْ 

ااصة  –عميه السالـ  –هك مكضكع زكريا  –في هذا المكطف  –عز كجؿ  –المكلي 
َ 

يكشؼ القرآف عف هػذا الحػد  الػذم يمحػؿ ممػؾ اللهايػة السػليد   شػيئا  – ِ
سػكر  آؿ فشيئا  حي  يلقملا السياؽ القرآلي يلي جزك جديد مف القصػة لػـ يػذكر فػي 

باضيػػة   -عميػػه السػػالـ -عمػػراف  كالمػػي كهػػؼ السػػياؽ فيهػػا علػػد كعػػد ا  لزكريػػا 
 –عميػه السػالـ  –كمركلا دكف ثف لرم محققهػا ي كلكػف هػذا المػكطف لػرم فيػه زكريػا 

يار  عمي هكمه محدحا يياهـ بمغػة مشػبه لغػة اإلشػار  بمػا يػكحي بمحقػؽ اضيػة كهػك 
المسػاف ي داللػة عمػي اهمػراا الحػؿ بحمػؿ زكجػه عدـ هدرمه عمػي اللطػؽ مػع سػالمة 

بالكلدي  كلرم الزمف القصصي هلػا يممػاز باصكصػيمه المػي جػاك  مػف مكػرار السػاك 
) فأكحي( بما مدؿ عميه مف الملقيا ككأف اضية حػدح   -فػي هكله ملالي ) فار  ( 

  َكربه مباشر   -عميه السالـ  –بلد الحكار الذم دار بيف زكريا 

ًبيًّا ﴾ كفي هكله ـى صى ٍك ًذ الًكمىااى ًبقيكَّ و كىآمىٍيلىالي الحي ملالي : ﴿ يىا يىٍحييى اي
يقسز  (ُ)

ليلػرض للػا مشػهدا ماليػا  –عميػه السػالـ  –السياؽ القرآلػي فػكؽ حػد  كالد  يحيػي 
 -عػز كجػؿ  –كبلداك المكلي  –عميه السالـ  –لممؾ الكالد  ي كفكجئلا بكجكد يحيي 

ممسؾ بالملهة ي كهػذل السجػك  بػيف المشػاهد مػف ثسػس بلػاك له : في ثمر كاضح بال
القصة القرآلية كالمي يحد  القػرآف بهػا مشػكيقا ياػص السػياؽ القرآلػي فػي مالمحػه 
الممسرد  لما لها مف دكر : " في يحياك المشاهد كمحقيػؽ الحضػكر لهػا كشػد القػار  

  (ِ). يلي ممابلة القصة كالسير ملها حمي لهايمها " ََ

                                           

 (ُِاضية )َسكر  مريـ ( ِ)
    ُِِثسس بلاك القصة مف القرآف الكريـ : محمد عبد الالل عبدل دبكر  ي ص  (ِ)
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ِِّٓ 

ما ملليه هذل الكممة مف ككف المشكيؽ هلػا لػه اصكصػيمه   يذ يلػي كثهصد 
لس  مػع مػف يشػير الػي كجػكد هػذا الللصػر القصصػي فػي كمػاا ا دكف ثف يؤكػد 

 األسػمكاعمي حقيقة ممايز اللسؽ القرآلي في طريقػة عرضػه لمحكايػة القصصػية ي ف
الذكر الحكػيـ كػؿ  اممؼ عف ممؾ المقلية البشرية القاصر  ي حي  يحشديالقرآلي هلا 

عكامؿ المشكيؽ ي كيكهظ  كؿ بكاعحه في اللسس البشرية ال مػف ايػاؿ محمػؽ يكلكػف 
مف االؿ يشارامه يلي الحقيقة ي بما يؤدم لمكصكؿ يلػي الحػد  الغائػا كيكػكف ذلػؾ 

   َمف دااؿ السياؽ حي  ال يمرؾ المممقي لهبا لماياؿ ي ثك اإليهاـ

بَّارنا عىًصػياًّ ﴾  ي هكله ملالي :ػاؽ فػر السيػكيشي ـٍ يىكيف جى لى بىرًّا ًبكىاًلدىٍيًه كى ﴿ كى
(ُ) 

حمػي شػاهد   –عميػه السػالـ  –يلي مشهد آار يػدؿ عمػي ثف اللمػر هػد اممػد بزكريػا 
يكبػػر ثمامػػه ي كيرعػػال فػػي شػػياكامهي كهػػك مشػػهد  –عميهمػػا السػػالـ  –كلػػدل يحيػػي 

 َمركز مكحي يحمكم عمي مساصيؿ كحير  

يد مف األحدا  المي هدمها هذا المكطف ي ثما فيمػا عػدا هذا فيما ياص الجد
ذلؾ مف مشاهد هذا المكطف فيبدك المشابه الكبير بيلها يكبػيف ممػؾ المشػاهد فػي آؿ 

كبيف مف يسػكؽ البشػرم  –عميه السالـ  –عمراف ي ااصة مشهد الحكار بيف زكريا 
رر  بػيف المػكطليف يليهي كهك ما يجلؿ اإللساف يمساكؿ عف الرابط بيف المشاهد المكػ

عاد  لممشاهد بمالبسامها ككؿ ما يبلػي عميهػا  ي كهؿ ما فلمه القرآف هلا يلد مكرارا كا 
مػػف دالال  ؟ ثـ يف القػػرآف يلطيلػػا فػػي كػػؿ مشػػهد مػػف هػػذل المشػػاهد المكػػرر  مللػػي 
جديدا ي كمطكرا في الجك اللسسي يكمصػاعدا لمحػد  القصصػي كػؿ هػذا سػللرفه مػف 

 َد  اللضكية بيف هذل المشاهداالؿ الحدي  عف الكح

                                           

 (ُْاضية )َسكر  مريـ  (ُ)
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ِِّٔ 

 ا انىحدة انعضىيت بني مىطني انقصت :

ال ملاص مف اإلشار  يلي حقيقة في غاية الكضكح ي كهي ثف مسهـك الكحد  
اللضكية الااصة بالقصص القرآلي ال مقػاس بممػؾ المقػاييس المػي محكػـ هػذا البلػاك 

هدها ي كمسرهػػ  القصصػػي البشػػرم   كلهػػذا لػػرم القصػػة القرآليػػة كهػػد مكزعػػ  مشػػا
ثحداحها بػيف السػكر ي كمػع هػذا لػدرؾ ممامػا مػا بػيف هػذل األجػزاك مػف مػرابط مللػكم 
كمكامؿ بيف األحػدا  كالمكاهػؼ ي كهػد يبػدك لمػف لػـ يمأمػؿ طػكيال فػي سػياؽ القصػة 
القرآليػػة مكػػرار يصػػلا مكجيهػػه يلػػي المكامػػؿ الزملػػي ثم : ثف مرمػػا األحػػدا  مرميبػػا 

سػط  ي ااممػة ي  كمػػف هلػا يحكػـ باسػػمقاللية كػؿ جػزك عػػف ممكاليػا مػف : بدايػػة ي  ك 
اضاػػر ظلػػا ملػػه بػػأف الكحػػد  اللضػػكية لقصػػص القػػرآف مللػػي : ثف مكػػكف الحمقػػا  
المملدد  المي يمككف ملها جسـ القصة بػيف السػكر : " مسػمقمة ي كليسػ  مػف هبيػؿ 
األجػػزاك ي فهػػي عػػرض ثدبػػي لمحػػاد  ماممػػؼ ثلكالػػه بػػاامالؼ ثغراضػػه كمػػا يكػػكف 
الشاص الكاحد كثحدا  حيامه ماد  هصص مملدد  ي مصاغ صكغا ماممسػا   لكشػؼ 

  (ُ). جكالا ماممسة ي كملاف مملدد  لمشاصية ي كثحداحها "

كهػػذا الػػرثم يحػػاكؿ مجريػػد القصػػة القرآليػػة مػػف سػػياهها المػػارياي   ليسػػهؿ 
قصػػة عميػػه بلػػد ذلػػؾ ثف يقيسػػها بمقياسػػه البشػػرم ي كهػػد ثشػػرلا  هبػػؿ ذلػػؾ يلػػي ثف ال

القرآلية ال يصح الملامؿ ملها بهذا المسهـك   يذ يف هلاؾ فرها كاضحا بيف القصػدية 
األدبيػة لػػدم المبػػدع مػف بلػػي البشػػر كثف مػأمي هصػػص القػػرآف عمػي هػػذا الشػػكؿ بمػػا 
حكال مف يعجاز ثدبي ي يف القرآف ال يكػرر مػاريخ القصػة ثبػدا ي كعلػدما يمأمػؿ هػار  

                                           

 –يط / الرابلػػة ي بيػػرك   ِِْالسػػف القصصػػي فػػي القػػرآف :  محمػػد ثحمػػد امػػؼ ا ي ص  (ُ)
 ـُٗٗٗلبلاف ي 



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِِّٕ 

لمػا مملمػؽ بػالجك  القرآف هذا األسمكا ي يجد هذا األمر غير مملمؽ بالمسظ كحػدل ي كا 
اللسسي كبمصاعد السػياؽ الزملػي الػذم يمغيػر بػيف ثسػمكا يكآاػر : " ألف القػرآف ال 
لما يكرر الحقيقة كالسرؽ كبير بيف الحقيقػة  يكرر المكضكع بألساظه ي كال ملاليه ي كا 

 َََيشػػػبه الللصػػػر ي كالمللػػػي ي فالحقيقػػػة مشػػػبه السكػػػر  ي ثك المكضػػػكع كالمللػػػي 
لمػا لغػرض ثبلػد مػف  كاامالؼ هذل القكالا ثك األلكاف ليس لمجػرد ملكيػع األسػمكا كا 

 (ُ). ذلؾ كهك مااطبة كؿ عكامؿ المأحير في اإللساف مف عقمه كغرائزل ككجداله "

" كملظـ المكرار يشارا  سريلة يلي مكضع اللظة كاللبػر   ثمػا جسػـ القصػة 
كحػيف لقػرث هػذل المكاهػؼ القصصػية لالحػظ ارمباطهػا الكحيػؽ ذامها فال يكرر يال لادرا 

   (ِ). بالسياؽ الذم كرد  فيه 

كهذا هك المسهـك الحقيقي لمكحد  اللضػكية فػي هصػص القػرآف هػذل الكحػد  
الزملية كالبلائية ي كالمأحيرية كالمي ممرابط فيما بيلها مف االؿ كحػد  المصػدر لسسػه 

ا  القصة المسرهػة فػي مشػهد عػاـ يشػبه الجسػد ي كمصداهيمه بحي  ممالهي كؿ حمق
الكاحد ي كالكحد  اللضكية ي ثك المكضكعية  في مسهكملا اللادم لمقصة ضػركريماف 
ي كال ياػػر  القػػاص علهمػػا يال لهػػدؼ آاػػر مػػف ثهػػداؼ المؤلػػؼ المػػي ماػػص حبكػػة 

يف الركايػػة يثك القصػػة ي بيلمػػا القػػرآف فػػي هصصػػه يقصػػد هػػذل المجزئػػة هصػػدا  للػػامم
 ييف : ثساس

                                           

ي مطبلػة  السػلة  ْٔي ْٓص –د/ عبػد الحمػيـ الحسلػي  -ي القرآف الكػريـثسمكا المحاكر  ف (ُ)
 ـ ُٕٕٗ -هػُّٕٗالمحمدية 

ي رابطة اللػالـ اإلسػالمي ُُْالسيد محمد هطا عبد اللاؿ ي ص  –لظرا  في هصص القرآف  (ِ)
 َي مكة المكرمة ي د/  



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِِّٖ 

: مأمي هذل الحمقا  المسرهة بيف السكر في ثكضػاع ماممسػة ي  انعامم األول
كثساليا مملدد  كمع هذا ال يكممؿ المشهد الكمي لمقصة يال مف االؿ هراك  كؿ هذل 
الحمقا  ملا كالمي ربما ممدحر بالكمما  ي كمكمف امؼ السياؽ مع ما لها مف ثهميػة 

 َي كجكد الللصر الزملي المأرياي لمقصةفي مسمسؿ الحد  ي كبما يدلؿ عم

كيلحرهػا كسػط   : ثف القرآف الكريـ علػدما يطػرح هػذل األحػدا انعامم انثاني
السياؽ في ثزملة ي كثمكلة ماممسة ي فإلما ليمحدم الماالسيف في كؿ كه  ثف يلحركا 

ي ثك الصػػراع ي ثك الحػػكار يثك القصصػػي عمػػي ثم ااػػمالؼ فػػي كيسيػػة مرميػػا الحػػد  
اد ثم جػػزك مػػف الكحػػد  الشػػلكرية كاللسسػػية ي كالماريايػػة ي بيلمػػا يػػربط المػػؤمف افمقػػ

  َبهذا السياؽ طكيال ي كيجمسه عمي مائدمه مميا   ليمدبر آيامه كيليها

ذا ثردلػػا محػػاال لاطقػػا بهػػذل الحقيقػػة ي فسػػيككف هػػذا المػػكطف الػػذم يكػػررل  كا 
ي كحلػي يكػكف المحػاؿ داال  القرآف هلا في سكر  مريـ ي ثك ما يبدك في الظاهر كػذلؾ

عمي ذلؾ مماـ الداللة ي فملرصد في هذا المكطف ذلؾ المكف مف المكرار الػدهيؽ الػذم 
 َياص المطكر الزملي ي كاللسسي ي كاألدبي في ثسمكا القصة 

في بدايػة هػذا المػكطف مػف القصػة يساجئلػا السػياؽ القرآلػي  بالمشػهد الػذم 
ًسيػاًّ ﴾ يسجمه القرآف الكريـ في هكلػه ملػالي بَّػهي ًلػدىاكن اى كلكػي لصػؿ  (ُ): ﴿ يٍذ لىػادىم رى

يلي االامالؼ بيف هذا المشهد يكالمشهد األكؿ في سػكر  آؿ عمػراف عميلػا ثف لسهػـ 
السرؽ بػيف اللػداك هلػا يكالػدعاك هلػاؾ فػي آؿ عمػراف ي فػإذا كػاف اللػداك فػي األصػؿ     

                                           

 (ّاضية )َسكر  مريـ  (ُ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِِّٗ 

آف هػد حػرص هلػا عمػي ثف فإف القػر  (ُ)كما يقكؿ صاحا القامكس هك : " الصك  " 
يلطيه اصكصية ممسؽ مع هذا المكطف الجديد ي فكصسه بالاسي كهلا يحار السضكؿ 
فػػي الػػلسس البشػػػػرية لملرفػػة طبيلػػة اللػػداك الاسػػيي كلػػـ كػػاف اسيػػا ؟ كلمػػاذا حػػرص 

عمي ثف يلادم ربػه فػي اسػاك؟  فهػؿ يػا مػرم لمػا فػي  –عميه السالـ  –سيدلا زكريا 
ا الكلػد فػي محػؿ هػذل السػف ؟ ثـ هػك سػبا آاػر؟  حػـ يػأمي يحمكيه الػدعاك مػف طمػ

مضمكف اللداك ليؤكد اصكصية هذا المشػهد األكؿ فػي مػكطف القصػة  حيػ  يطػرح 
ي كهػػد زاد  بدايػػة مسػػردا  الكاهػػع المػػي محيػػر األسػػى  -عميػػه السػػالـ-سػػيدلا زكريػػا 

عميػػه  -هػػذا المػػكطف الػػذم ياصصػػه السػػياؽ لػػدعاك سػػيدلا زكريػػاكاسػػمسحم  فػػي 
كهد زاد  كاسمسحم  ي كهك ما يجلمه ماممسػا عػف مشػهد الػدعاك  -فحسا  -لسالـا

ـٍ ثكيػف  لىػ ـي ًملِّي كىاٍشمىلىؿى الرَّثسي شىػٍيبان كى في سكر  آؿ عمراف : ﴿ هىاؿى رىاِّ يلِّي كىهىفى اللىٍظ
كىالىً  اٍمرىثًَبديعىاًئؾى رىاِّ شىًقياًّ  رىاًئي كى لِّي ًاٍس ي المىكىاًليى ًمف كى ف ػً ي مػػً ٍا لػػًمي عىاًهرنا فىهىػكىا 

ًلياًّ  يىًر ي ًمٍف آًؿ يىٍلقيكاى كىاٍجلىٍمهي رىاِّ رىًضياًّ ﴾َلَّديلؾى كى  (ِ).يىًرحيًلي كى

لحس في هذا المشهد بػأف جػك القصػة ياممػؼ علػه فػي سػكر  آؿ عمػراف ي 
-حي  يبدك ككألػه ممرمػا عميػه زمليػا ي فزكريػا ي كيكممه في المشهد الكمي لمقصة 

هلػا يػدعك ربػه كحيػدا بػالمحراا لػيس ملػه ثحػد ككػاف هػد بمػ  لهايػة  -يه السالـ عم
   َالكبر 

                                           

طي الحالحػة ي دار السكػر  د/    ُّٓي ص    ْط ي   ر : السيركزابػادم : القػامكس المحػيػالظ (ُ)
 َ 

 (ٔي ٓي ْاضيا  ) َسكر  مريـ (ِ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

َِّّ 

إلجابػة الػدعاك  –عميه السالـ  –هلاؾ في سكر  آؿ عمراف كاف يمكؽ زكريا 
ثما هػك هلػا فهػك يطمػا يلهػاك الشػقاك  (ُ)لذا هدـ له بقكله : ﴿ يلَّؾى سىًميعي الداعىاًك ﴾

ـٍ ثكيػف ًبػديعىاًئؾى الذم ربما يمرما عمي عدـ  لىػ االسمجابة له   كلذا هدـ له بقكلػه : ﴿ كى
فلمي الرغـ مف ثف الحاؿ كمػا هػك لػـ يمغيػري كثلػه دعػا ربػه لربمػا ثكحػر  ِرىاِّ شىًقياًّ﴾

مف مر  ي بؿ لربما في جؿ ثكهامه يال ثف هذا الدعاك لسسػه لػـ يكػف سػببا فػي شػقائه 
 . يكما

لِّي ًاسٍ ػكف كىالىً  اٍمرىثًمي عىاًهران ﴾ي هكله ملالي : ﴿ كىا  رىاًئي كى  ي المىكىاًليى ًمف كى
(ّ) 

يكشؼ السياؽ عف ثحدا  جديد  في حيا  الشاصية الرئيسة بالقصة لـ مرد فػي آؿ 
هلػػػا الاطػػػر الػػػذم بػػػا  يهػػػدد حيامػػػه  –عميػػػه السػػػالـ  –عمػػػراف ي فقػػػد ثدرؾ زكريػػػا 

اكفػه عمػي عقيدمػه الااصة كهك اكفه مف مكاليه بلد مكمه ثف يضيلكا كؿ شػ  ي ك 
كىالىً  اٍمرىثًمي عىاًهران ﴾ فإذا جئلا يلي هكله ملالي : ﴿ كى
في سكر  مريـ ي فإللػا بػإزاك  (ْ)

جممميف ملبراف عف المكهؼ لسسه :الجممة األكلي في سكر  آؿ عمراف كهد كرد  في 
﴾  :  رػدث كالابػػصكر  الجممػة االسػمية المككلػة مػف المبمػ ػاًهره ﴿ كىاٍمرىثًمػي عى

بيلمػا  (ٓ)
لالحظ في الجممة هلػا ظهػكر السلػؿ الماضػي اللاسػخ )كػاف( ي كمصػػدرل هػذل الجممػة 
بشػػكمها كلظمهػػا الجديػػد فملطيلػػا فجػػك  زمليػػة طالػػ   ثك هصػػر  بػػيف المشػػهديف فػػي 
كمما السكرميف صحيح ثف )كاف( ال مقمصر عمػي المضػي فػي كػؿ األكهػا  ي كثف مػف 

                                           

 (ّٖمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ُ)
  (ْمف اضية ) َسكر  مريـ ( ِ)
 (ٓمف اضية ) َسكر  مريـ  (ّ)
 (ٓمف اضية)َسكر  مريـ  (ْ)
 (َْمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ٓ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ُِّّ 

ػا ﴾ ملاليها الحبػا  يكالديمكمػة فقكلػه ملػالي ـٍ رىًحيمن كمػا شػاكمها  ُ﴿ يفَّ اى كىػافى ًبكيػ
مػػف آم الػػذكر الحكػػيـ ال مللػػي : ثلػػه اضف غيػػر رحػػيـ ي ثك عمػػيـ ي ثك مقمػػدر ي بػػؿ 
حاطة عممػه بكػؿ شػ  ي ألف كػاف هلػا :" مػدؿ عمػي  مللاها المأكيد كالمحبي  لممللي كا 

 (ِ). اسممرار مضمكف الابر في الماضي ي كالحاضر ي كالمسمقبؿ 

ثهػػكؿ : يلػػه حمػػي لػػك كػػاف مللاهػػا المأكيػػد كالمحبيػػ  هلػػا فقػػد صػػكر  هػػذل 
المسارهة بيف بداية اللقػد  هلػاؾ فػي آؿ عمػراف ي كبػيف ذركمهػا هلػا فػي سػكر  مػريـ  
ألف مأكيد اللقر كمحبي  مللال في مقابؿ كجكدل في آؿ عمػراف يلطػي هػذل االلمقاليػة 

ما يدركه المممقي المملمػؽ لمسػياؽ في السياؽ بحي  مزيد المشكمة كمسمسحؿ ي كهك 
مف االؿ ممبله لكؿ جزئيامه ي كعمػي هػذا ال مسػمقؿ المسظػة فػي داللمهػا عمػي الػزمف 
مف غير ملاكلة السياؽ كمه : " ذلؾ ألف الملبير عف الزمف في المغة اللربية مكككؿ 

لسلؿ كبلبار  ثارم فإف اََلصيغة السلؿ ي كلمقرائف الماممسة المي مسبقه ي ثك ممحقه
يظؿ هاصرا عف محديد الزمف مػا لػـ مسػاعدل هػرائف ثاػرم ي ثك يقػع فػي سػياؽ ملػيف 

.(ّ) 

ثما الزماشرم فقد ثشار يلي هػذل المكامميػة المػي مكجػد بػيف مػكطلي القصػة 
مػف حيػ  الممػابع الزملػي علػدما هػاؿ : " ثم كالػ  عمػي صػسة اللقػر حػيف ثلػا شػػاا 

                                           

 (ِٗية )اضَسكر  اللساك   ُ))
 -هػػػ ُُِْي دار الكمػػاا الحػػدي  ي ٓٓد/ بكػػرم ثمػػيف  ي صػػػ  -الػػزمف فػػي القػػرآف الكػػريـ   (ِ)

 .ـََُِ

 َٔالمرجع السابؽ ي ص   (ّ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِِّّ 

يف اامػؿ السػبباف جميلػا ثرزهػه ؟ ببيف ثفحػا رزه  الكلد الامالؿ ثحد السػؿ ي فمػككه
.(ُ)  

ملبيرا  سكر   آؿ عمراف   كطف م دجكز للا ثف للكبلاك عمي ما سبؽ ي ثال ي
هلػا  فيػه بمغػ فػي الكهػ  الػذم عف بداية اللقد  القصصية عمي المسمكم األدبػي ي 

فػي سػكر  آؿ عمػراف  زكجػه  –عميػه السػالـ  –  حي  كصؼ زكريػا  ؟ك همة ذركمها
لها عاهر ال ملجا كمف المقرر ثف المرث  ال مكصػؼ بككلهػا عػاهرا يال يذا كالػ  فػي بأ

ثما السػياؽ هلػا  يسف يسمح لها باإللجاا كلكلها ال ملجا لسبا ما يمللها مف هذا
كىالىً  اٍمرىثًمي عىاًهران ﴾ في سكر  مريـ في هكله ملالي : ﴿ كى
فقد دللا عمي ثف صػسة  (ِ)

السلؿ الماضي هلا لسخ الحكـ السابؽ في سكر  آؿ عمراف ي اللقر زال  علها   ألف 
يذ ثكحي ثليلا بألها ماط   كفي الكه  الذم لسخ فيه هذا الحكـ لسخ الزمف ثيضا  

بالزمف  ؽهذا اللمر كمجاكزمه ي فال مكصؼ بككلها عاهرا كلللظر ملا كيؼ هسز السيا
اعدا لمحد  القصصػي مػف بيف السكرميف هسز  كبير  ي بما يشػػكؿ اطا مسمقيما ممص

حي  مقدمه يلي األمػاـ ي كيلطػي هػذا المكامػؿ فػي المللػي ي كالشػلكر ي كبمػا يجلػؿ 
 َهذا المكطف مممـ كماؿ في المرميا لمكطف آؿ عمراف في القصة 

عميػه  –حـ يف هذل الظركؼ كالمسمجدا  المي ظهر  في كػالـ سػيدلا زكريػا 
ـ اللبػك  بلػد كفامػه ي جلممػه يطمػا مػف هلا ي مف حاجمه يلي مف يقـك بمها -السالـ

ربه هذل المر  طمبا مف لكع اػاص بلػاك عمػي كاهلػه الجديػد فػي هكلػه : ﴿ فىهىػٍا ًلػي 
ًلياًّ  يىًر ي ًمٍف آًؿ يىٍلقيكاى كىاٍجلىٍمهي رىاِّ رىًضياًّ ﴾ ًَمف لَّديلؾى كى   (ّ).يىًرحيًلي كى

                                           

 َي ط/ مكمبة اللبيكاف ي د/  ٕي ص ْالكشاؼ ي   (ُ)
 (ٓاضية ) َسكر  مريـ  (ِ)
 (ٔي ٓاضيميف )َسكر  مريـ  (ّ)
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ِّّّ 

ف ثجػؿ الميػرا  هلػا يطمػا الكلػد مػ -عميػه السػالـ-فكاضح ثف سيدلا زكريػا 
يله في هذل الحػاؿ مػف مقػدـ اللمػر ال يطمػا الكلػد مػف ثجػؿ الكلػد ي يلمػا يطمبػه مػف 

يلػػه يريػػد مػػف يحمػػؿ اسػػمه بلػػد مسارهمػػه هػػذل الػػدليا ي اممػػدادا  َثجػػؿ فكػػر  الامػػكد 
كمػػاال لمسػػيرمه لػػـ يسقػػد األمػػؿ هلػػا ي بػػؿ  –عميػػه السػػالـ -سػػيدلا زكريػػا  َلكجػػكدل كا 
افذ  مف لكر يطؿ مف االلها عمي الحيا  ي فهػك يريػد كريحػا يشكؿ طما الكلد لديه ل

شرعيا يرحه كراحػة ااصػةي كيػر  عممػه كرسػالمه كراحػة عامػة ي كهػك مػا لػـ يػرد فػي 
 َسياؽ الدعاك في سكر  آؿ عمراف  

ـٍ لىٍجلػؿ لَّػهي ًمػف  كفي هكله ملالي : ﴿ يىا زىكىًريَّا يلَّا ليبىشِّرؾى ًبغيالىـو اٍسميهي يىٍحييى لى
كهذا مشهد اإلجابة الذم يمحػؿ هلػا فػي مػريـ يضػافة جديػد  لممشػهد  (ُ)هىٍبؿي سىًمياًّ ﴾

البشػار   –عميه السػالـ  –يلي زكريا   -عز كجؿ -الكمي لمقصة حي  يسكؽ المكلي
بلسسػػه هػػذل المػػر  كبػػال كاسػػطة ي فممطػػابؽ اإلجابػػة مػػع ظػػركؼ الػػدعاك الجديػػد  ي 

في دعائػه يحمػا  يلػي  –عميه السالـ  –زكريا كمالبسامها ي فقد ثحسسلا بأف سيدلا 
المأكيد ثكحر  لككله هد طلف في اللمر ثكحر كثكحر ي كهذا مالـ يحد  في سياؽ هصة 
آؿ عمراف فقد كال  المالئكة هي الكاسػطة فػي مسػألة البشػرم ي فيكػكف لكػؿ مػكطف 
اصكصػػيمه كمسػػردل فػػي السػػياؽ بحيػػ  يملػػاكف المكطلػػاف فػػي يبػػراز المشػػهد الكمػػي 

 َلمقصة 

كلكف سيدلا زكريا هلا يرد عمي هذل البشار  بما يشير يلي اسمبلادل ذلؾ كما 
كىالىً  اٍمرىثمً  هىػٍد  يحد  في مكطف آؿ عمراف : ﴿ هىاؿى رىاِّ ثلَّي يىكيكفي ًلي غيالىـه كى عىاًهران كى

                                           

 (ٕاضية )َسكر  مريـ ( ُ)
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ِّّْ 

 كلمحػػكؿ يلػػي المشػػهد الحػػكارم مػػر  ثاػػرم باصكصػػيا  ُبىمىٍغػػ ي ًمػػفى الًكبىػػًر ًعًميػػاًّ ﴾
مػع ربػه عػز كجػؿ فػي سػكر   -عميػه السػالـ –جديد   كهك ما حد  في حكار زكريا 

يَّػةن طىيِّبىػةن ػ  يلػآؿ عمراف حي ه بلػدما سػػػأؿ ربػه ذلػؾ بقكلػه : ) هىػٍا ًلػي ًمػف لَّػديلؾى ذيرِّ
رجػػع بلػػد مػػا سػػيق  يليػػه البشػػرم ككألػػه غيػػر مصػػػدؽ فػػي هكلػػه : ﴿ راِّ ثلَّػػي  (ِ)﴾

هىٍد بىمىغىًليى الًكبىري كىاٍمرىثًمي عىاًهره ﴾ٌيكيكفي ًلي غيالىـه كى 
ككاف مف الملمظر هلا في مكطف  (ّ)

القصة فػي سػكر  مػريـ  كبلػد هػذل البشػار  الكبػرم المػي مامػع فيهػا الكسػائط  داللػة 
عمػػي القػػرا ثف يكػػؼ سػػيدلا زكريػػا عميػػه السػػالـ عػػف اسػػمبلادل مػػر  ثاػػرم ي كلكػػف 

زمة بكؿ مسردامهػا :  ﴿ هىػاؿ رىاِّ ثلَّػي يىكيػكفي السياؽ يساجئلا به ي كهك يطرح لسس األ 
هىٍد بىمىٍغ ي ًمفى الًكبىًر ًعًمياًّ ﴾  كاىلىً  اٍمرىثًمي عىاًهران كى  (ْ).ًلي غيالىـه كى

غػػرض مػػف كيحػػاكلكف ييجػػاد ال اللممػػاك هػػذل اللقطػػة فػػي الحػػكار ي كمسػػمكهؼ
يػا  القرآليػة حيػ  في ذلؾ علد حديحهـ عف مأكيؿ الممشػابه مػف اضكراك هذا المكرار 

 (ٓ) .يككف جكابهـ عف ذلؾ هائميف : ثله كاف بيف سؤاله كبشارمه بالكلد ثربليف سلة

كهذا القكؿ هد بلػي عمػي افمػراض مػؤدال كجػكد فاصػؿ زملػي بػيف الػدعاك ي  
كاإلجابػػة كلحػػف ال لجػػد دلػػيال عمػػي هػػذا مػػف السػػياؽ القرآلػػي ثك مػػف غيػػرل يبػػرر هػػذا 

 –رحمهػـ ا  –لمد  مهما لػذكرل القػرآف الكػريـ ي كعمماؤلػا الكالـ ي فمك كاف محديد ا
ملذكركف في ذلػؾ فمػـ مكػف مسػألة مكجيػه الممشػابه فػي القصػة القرآليػة هػد كصػم  

                                           

 (ٖاضية )َسكر   مريـ (ُ)
 (ّٖمف اضية )َسكر  آؿ عمراف  (ِ)
 (َْاضية )َسكر  آؿ عمراف  (ّ)

 (ٖاضية)َسكر  مريـ   (ْ)

ي األكلػػي ي دار  ِْٔراجػػع : كشػػؼ الملػػالي فػػي الممشػػابه مػػف المحػػالي : ابػػف جماعػػة ي ص  (ٓ)
 ـَُٗٗ -هػ َُُْالكفاك لمطباعة كاللشر 
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ِّّٓ 

يلي ما هػي عميػه اليػكـ مػف فهػـ دهيػؽ يقػـك عمػي دراسػة السػياؽ مػف ملطمػؽ ثدبػي 
لقصة يلما ممك  شامؿ ي كالمرك يلجا مف مقدير هذا الساصؿ الزملي بهذل المد  ؟ كا

في ثساسها عمػي مصػكير الػزمف المػكحي ي كال مملامػؿ مػع الػزمف مػف هػذا الملطمػؽ 
 َالمأرياي 

لكللػػا يذا مأمملػػا همػػيال فػػي السػػياؽ ي ككضػػللا لصػػا ثعيللػػا مػػا حػػرص عميػػه 
القرآف الكريـ مف عرضه لمحقيقة األدبية في القصة اسمطللا ثف لسهـ هػذا االسػمبلاد 

عػز  –ا مطمقا مف فحكال ي فسي هػذا المػكطف يلقػؿ للػا المػكلي كلسمكعبهي كثال للج
كجؿ المجربة الكاهلية المي ساهها مضمكف البشػرم بمالمحهػا الااصػة ي كثلهػا كهػ  

يف القرآف هلا يصكر  َالمحمؿ كالملايشة ماممؼ علها علدما مككف ثملية ي ثك حمما
ف بيف الدعاك ي كاإلجابة كاهلية اللسس بكؿ مشاعرها كثحاسيسها الماممسة  ي كلك كا

فاصؿ زملي ي لما ثعطالا ممؾ الدالال  األدبية المي عشػلاها مػف اػالؿ هػذا المركيػا 
َ 

الملضمة هلا جاك  مف هما الحؿ ي كاالسمبلاد صدر مف هما اليقػيف   ألف 
بكؿ ما ملليه كممة البشرية مف مللػي القػرآف الكػريـ   –بشر  –عميه السالـ  –زكريا 

البشرية في ضلسها ي كحاجمها ي ككاهليمهػا كالحػكار فػي القصػػة يػدلؿ يصكر اللسس 
لػـ يلسػمخ عػف الكاهػع فػي يشػار  هرآليػة يلػي  -عميه السػالـ  –عمي ثف سيدلا زكريا 

يكرر جمممه هلػا :  –عميه السالـ  –الممسؾ باألسباا كعدـ مجاهمها حمي يف زكريا 
ػػاًهرنا ﴾ كىالىػػً  اٍمرىثًمػػي عى يػػة بلػػدما سػػاهها مػػف هبػػؿ ي كهػػذا اللػػكع مػػف لممػػر  الحال ُ﴿ كى

المكػػرار يلطػػي هػػذل الجممػػة مػػف الحػػكار مػػذاها ااصػػا لربمػػا يبلػػد بهػػا عػػف مسػػألة 
يلي مللي آاػر ثشػار يليػه الساػر الػرازم  -عميه السالـ  -االسمبلاد مف لاحية زكريا

                                           

 (ٖ ي ٓاضيميف )َسكر  مريـ  (ُ)
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ِّّٔ 

ف بقكله : " يف اللبد يذا كاف في غاية االشػمياؽ يلػي شػيك فطمبػه مػف السػيد ي حػـ ي
السيد يلدل بألػه سػيلطيه بلػد ذلػؾ ي فالمػذ السػائؿ بسػماع ذلػؾ الكػالـ ي فربمػا ثعػاد 
السؤاؿ ليليد ذلؾ الجكاا ي فحيلئذ يممػذ بسػماع ممػؾ اإلجابػة مػر  ثاػرم فالسػبا فػي 

 (ُ)الـ يحممؿ ثف يككف مف هذا الباا . لهذا الك -عميه السالـ  –يعاد  زكريا 

هلا في هكلػه : ﴿ بىمىٍغػ ي ًمػفى  -يه السالـعم-كعلدما لضع هكؿ سيدلا زكريا 
﴾ لالحػػظ  (ِ)الًكبىػػًر ًعًميػػاًّ ﴾ فػػي مقابػػؿ هكلػػه فػػي سػػكر  آؿ عمػػراف : ﴿ بىمىغىًلػػيى الًكبىػػري

اصكصػية ثاػرم بػػيف المػكطليف ي فالسلػؿ الػػذم اسػمادمه القػرآف بػػيف المػكطليف لػػه 
ؿ السػػياؽ السلػؿ دااػ ظػـلثصػكؿ حالحػة ممطابقػة فػي حركفهػاي كلكػف السػػرؽ هػك فػي 

لسسه فهك في آؿ عمراف يسلد يلي ياك الممكمـ ي ثما هلا فيسلد يلي ماك الساعؿ كهك 
فػي سػكر     -عميػه السػالـ –زكريا فما امع عمي هذا المكهؼ اصكصيمه كمسردل ي 

يصرح بقكلػه : ﴿ بىمىغىًلػيى الًكبىػري ﴾ بمػا ال يلسػي مػأحير الكبػر فيػهي لكػف مػع آؿ عمراف 
ه هلا يسلد الكبػر يلػي مػاك المػمكمـ المػي هػي مػاك الساعػؿ فػي كممػة كجكد القك  يال يل

( كهلػػا مصػػكر هػػذل الجممػػة زكريػػا  فػػي مكهػػؼ آاػػر ممامػػا  –عميػػه السػػالـ  –)بىمىٍغػػ ي
هاربا مف الكبر ي ثمػا هلػا فقػد كطػف لسسػه عمػي  –عميه السالـ  -يفهلاؾ كاف زكريا

كمػا زاؿ يسػير ي حمػى بمػ  مشاؽ الكبر األمػر الػذم جلمػه يسػير هػك فيػه بااميػارل ي 
ملطقة عامية ال يسمطيع مجاكزها ككألها الػريح اللقػيـ ي فالسػياؽ هلػا يصػكر سػيدلا 

كمػػا يلاليػػه مػػف األلػػـ ي كالملػػا ي كالمشػػقة مػػف حقػػؿ ثعػػكاـ  -عميػػه السػػالـ-زكريػػا 
ثف يمقػي كػؿ هػذا عمػي كاهػؿ شػاص آاػري  -عميه السػالـ –مض    لذا يكد زكريا 
يلها السرصة األاير  في َكالملادا  في اساك مف ثجؿ اإلاالص  فكاف الطما هلا ثلح

                                           

 ِْص  – ٖالسار الرازم   –مساميح الغيا   (ُ)
 (ٖمف اضية)َسكر  مريـ  ( ِ)
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ِّّٕ 

 –الحيػػا  فسػػي آؿ عمػػراف كػػاف الكبػػر هػػد بػػدث ياػػط سػػطكر الػػزمف عمػػي مالمػػح زكريػػا 
كجسػدل ي فػأحس بػأف شػمس حيامػه هػد بػدث  مأفػؿ مػع هػك  مكجػكد   -عميه السػالـ

ي مػف حيامػه ي كهػي مػا جلممػه يأمػؿ فيمػا بقػ –عميها السالـ  –ممطمبها كسالة مريـ 
فالكه  ما زاؿ في صالحه يكاللافية ما زال  بالساعديف يكهك في ملطقة كسطي بيف 
األمؿ يكالقمؽي  ثما في مريـ فاللظاـ كهل  كاللافية زال  مف األعضػاك فػالكبر عمػي 
عميػػه كلػػـ يلػػد فػػي اسػػمطاعمه المقاكمػػة كالصػػػمكد ي يلهمػػا مكهسػػاف ماممسمػػاف يكمػػؿ 

م يلي ممابع المشاهد القصصية مف حيػ  مرميبهػا المصػاعدم ثحدهما اضار مما يؤد
رار فػي األسػمكا القرآلػي ي كيلسػي ثف يكػكف هلػاؾ مكػبما يمحؿ مكطلػا جديػدا لمقصػة 

كما يبدك لغير الممأمؿ ي كيؤكد فكر  مطػكر اللقػد  القصصػية ي فػإذا ي  يفطلبيف المك 
باؾى  ـٍ المقملا يلي هكله ملالي:﴿ هىاؿى كىذىًلؾى هىاؿى رى لىػ مىٍقميػؾى ًمػف هىٍبػؿي كى هىػٍد اى مىيَّ هىػيِّفه كى هيكى عى

الحظلػػا ممػؾ المركلػػة اللجيبػة المػي مشػػهد بإعجػاز هػػذا القػرآف علػػدما  (ُ)مىػؾي شىػٍيئان ﴾
( فهػػذل اللبػػار  محمػػؿ مصػػديقا لزكريػػا  عميػػه  –لقػػؼ علػػد هكلػػه ملػػالي : ) هىػػاؿى كىػػذىًلؾى

 –يليشه كما عرضها لبػي ا زكريػا  فأصبح  مأكيدا لمسردا  الكاهع الذم  -السالـ
لسسه ي لكف في طي هذا المصديؽ مبػدك القػدر  الاارهػة حيػ  يف ا  –عميه السالـ 

رغـ هذا هادر عمي ثف يلطيه كهك في محػؿ هػذل السػف دكف ثف يليػدل  –عز كجؿ  –
 لمشباا مر  ثارم ي ككذلؾ لالحظ في هذا المكطف مكرار السػػياؽ لكممة هاؿ : ﴿ هىاؿى 

باؾى ﴾ كىذىًلؾى هىاؿى رى
كهك ما لـ يحد  في سكر  آؿ عمراف حي  ثكردهػا مػر  كاحػد  :  (ِ)

كهذا مما اهمضال السػياؽ هلػا ثيضػا مػف زيػاد    (ّ)﴿ هىاؿى كىذىًلؾى اي يىٍسلىؿي مىا يىشىاكي ﴾
 –عميػه السػالـ  –المأكيد كحشد كؿ ما مف شػأله ثف يسػهـ فػي طمألػة سػيدلا زكريػا 

                                           

 (ٗمف اضية) َسكر  مريـ   (ُ)
 (ٗمف اضية ) َسكر  مريـ  (ِ)

 (َْمف اضية)َسكر  آؿ عمراف  (ّ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّّٖ 

ة هػػاؿ الحاليػػة مللػػي : ثف هػػذل القضػػية حكػػـ مػػف ا ال يمامػػؼ ي حػػـ يػػأمي ككػػأف كممػػ
مىٍقميػؾى ػهكله ملالي في الجزك الحال  م هىػٍد اى مىػيَّ هىػيِّفه كى ف هذل الجممة الحكارية ﴿ هيػكى عى

ـٍ مىؾي شىٍيئان ﴾ لى ًمف هىٍبؿي كى
دلػيال ملطقيػا  –عميػه السػالـ  –حي  يقدـ السياؽ لزكريا  (ُ)

لؾ الكعد كهك امقه مف اللدـ المحض ي بيلمػا لػـ يضػؼ السػياؽ شػيئا عمي محقؽ ذ
 َمف المدليؿ عمي يمكالية ذلؾ في آؿ عمراف 

ـى اللَّاسى حىالى ى لىيىاؿو  كفي هكله ملالي ﴿ هىاؿى رىاِّ اٍجلىؿ لِّي آيىةن هناؿى آيىميؾى ثالَّ ميكىمِّ
ي محقػؽ هػذا األمػر محممػا يطما زكريػا عميػه السػالـ مػف ربػه آيػة مػدؿ عمػ (ِ)سىًكياًّ﴾

الجممػػة هلػػا  -عميػػه السػػالـ –حػػد  فػػي آؿ عمػػراف ممامػػا ي فقػػد ثعػػاد سػػيدلا زكريػػا 
بمسظهػا كػؿ الػذم ااممػػؼ هلػا فػي الحػػكار هػك زمػف كهػكع اضيػػةي فهػك فػي آؿ عمػػراف 
حالحػػػة ثيػػػاـ يكفػػػي مػػػريـ حػػػال  ليػػػاؿ ي كمػػػع هػػػذا ثضػػػاف  الجممػػػة جديػػػدا لمسػػػياؽ ي 

 –مممي الحكار ماممسماف فيمػا بيلهمػا  ألف سػيدلا زكريػا فالظركؼ كالمالبسا  في ج
علػدما طمػا مػف ربػه آيػة فػي حضػكر مػريـ كفػي حالػة صػغرها كػاف  –عميه السالـ 

 –عميػػه السػػالـ  –الكهػػ  لمػػا يحػػف بلػػد عمػػي محقيػػؽ كعػػد ا   كألف سػػيدلا زكريػػا 
للػا ثف لسهػـ بشػػر كهك يحما  في كػؿ مػر  يلػي المحبيػ  كالمأكيػد ي كاالطمئلػاف يجػاز 

مغزم مكرار هذا الطمػا فػي الحػكار كمغػزم مكػرار اضيػػػة مبلػا لػذلؾ ي حيػ  يف سػيدلا 
زكريا هلاؾ في آؿ عمراف طما آية مف ربه ي فأعطال ا هذل اضية هبؿ حمؿ زكجه 

ثعطال هذل اضية لطمألة ركعه كمحبيمه ي كثما هلػا فػي مػريـ فقػد حػاف ميلػاد مكلػد َ
كعلدما طما مف ا آية جػاك  كلالمػة عمػي حمػؿ زكجػهي  – عميه السالـ –يحيي 

فمككف هد حدح  مرميف كهد مكرر هذا الحكار بػيف السػكرميف فػي مػرحمميف ماممسمػيف 

                                           

 (ٗمف اضية ) َسكر  مريـ (ُ)

 (َُاضية ) َسكر   مريـ (ِ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّّٗ 

كهلػا يمكامػؿ المكطلػاف ثدبيػا يكزمليػا يكلسسػيا فػي  –عميه السالـ  –مف حيا  زكريا 
 َالقصةي كيلطيلا صكر  كاممة لمقصة بجميع مشاهدها

 ن انثانث نهقصت : املىط -3

 –يذا جئلا يلي المكطف الحال  الػذم يصػكر فيػه القػرآف دعػاك سػيدلا زكريػا  
زىكىًريَّػا يٍذ  –عميه السالـ  لجد ذلؾ المػكطف فػي سػكر  األلبيػاك فػي هكلػه ملػالي : ﴿ كى

ٍيػػري الػػكىاًرًحيفى  بَّػػهي رىاِّ الى مىػػذىٍرًلي فىػػٍردنا كىثلػػ ى اى ٍبلاى لىػػهي َلىػػادىم رى كىهىٍبلػػا لىػػهي يىٍحيػػيى  فىاٍسػػمىجى كى
كىػاليكا لىلىػا  رىهىبنػا كى بنػا كى يىػٍدعيكلىلىا رىغى ٍيػرىاً  كى ـٍ كىاليكا ييسىارًعيكفى ًفي الاى هي يلَّهي ٍكجى كىثٍصمىٍحلاى لىهي زى

اًشليفى ﴾    (ُ).اى

مطمقػا  –عميػه السػالـ ربػه  –كيحمكم هذا المشهد عمي لػداك سػيدلا زكريػا  
عميػه -كطف السػابؽ لمقصػة فػي سػكر  مػريـ كػاف زكريػا عف الزماف كالمكاف فسي الم

يلػادم ربػه ي كهلػا ثيضػا يلػادم ربػه يال ثف اللػداك هلػا لػه اصكصػيمه فهػك  -السالـ
لداك غير مقيد بكصؼ كلػيس اسيػا كاللػداك السػابؽ ي كلكلػه بصػك  مسػمكع فمػيس 

لمػا دعػاك ي  جابػة لهذا المشهد حدكد محدل ي يال كممة يذ ي كلػيس هاهلػا حػكار ي كا  كا 
هد دعا ربه في المشهد األكؿ في سػكر  آؿ عمػراف  –عميه السالـ  –فإذا كاف زكريا 

في حاؿ طسكلػة مػريـ ي كمػع كجكدهػا يككػاف ذلػؾ فػي المحػراا ي كفػي مشػهد سػكر  
مريـ كاف يدعك ربه في المحراا كحيدا في آار عمرل ي فإف المشهد هلا يامسي فيه 

 َالزماف كالمكاف 

                                           

 (َٗي  ٖٗاضيميف )  َسكر  األلبياك  (ُ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

َِّْ 

ٍردنا كىثلػ ى  كاسماداـ القرآف َى كممة )فردا( في هكله ملالي : ﴿ رىاِّ الى مىذىٍرًلي ؼى
﴾ ٍيػػري الػػكىاًرًحيفى اى
ملطػػي اصكصػػية ثاػػرم لهػػذا المػػكطف ال مكجػػد فػػي المػػكطليف   (ُ)

السابقيف مف القصة بحي  يشكؿ مػع المػكطليف السػابقيف ي كحػد  شػلكرية كلسسػية 
ي كااللسػراد ي كالحاجػة يلػي الملػيف ال ملسصؿ ي فكممة )فردا( مكحي بالكحد  كالكحشة 

يف سيدلا زكريا هلا كأله ذلؾ اإللسػاف الػذم لػـز بيمػه يكمػا مػف األيػاـ مرغمػا ي ثك َ
طائلا ي ككهل  هكال ي كلػيس لديػه مػف يقػـك بشػئكله ي فاػاض يحساسػا جديػد ممػؤل 

كجد لسسه بال ظهير في الكه  الذم يحمػا  فيػه لمػف يليلػه ي كبالمػالي ال  َالكحد  
لليػػه ثف يكػػكف هػػذا الملػػيف مػػف صػػمبه ي ثـ الي كمػػا ال يلليػػه الكلػػد مػػف ثجػػؿ فكػػر  ي

هك الػذم يػر  األرض كمػف عميهػا ي كال ثحػد يلػرؼ مػف  –عز كجؿ  –الميرا  فا 
هلػا –عميػه السػالـ –سير  مػف فػي لهايػة األمػر ؟ لػذا يصػكر السػياؽ سػيدلا زكريػا 

ملازؿ عػف فكػر  األبػك  كالميػرا  برممهمػا ي كعػف ثم يحسػاس آاػر فػي مقابػؿ ككأله 
حاجمه لممليف كاللاصر   لػذا امسػؽ هػذا المكهػؼ مػع هػذا اللػكع مػف اللػداك المطمػؽ 

هلػا لػيس  -عيػه السػالـ  -الػذم يػكحي بككلػه صػكما يسػمله اللػاس   يذ يف زكريػا 
ا ذلػؾ كاضػحا مػف اػالؿ مػا علدل شيك ياسيه ي كال يدعك بشيك يمطما اإلاسػاك بػد

 -يمي: 

لمكلد كيحػؿ  –عميه السالـ  –في هذا المشهد يامسي طما سيدلا زكريا  -ُ
 َمحمه هذا الطما الجديد الذم يكد مف ا محقيقه كهك ثال يذرل فردا 

مأمي اإلجابػة بجزئيػة جديػد  مسػـ هػذا المػكطف باصكصػية ثاػرم كهػي  -ِ
ٍبلىا لىهي( فال م ٍبلىا لىػهي كممة ) فىاٍسمىجى أمي اإلجابة هذل المر  بالبشرم بؿ بكممة : ) فىاٍسػمىجى

                                           

 (ٖٗاضية)َسكر  األلبياك  (ُ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ُِّْ 

 –عميػػه السػػالـ  –( فػػإذا كالػػ  المالئكػػة فػػي المػػكطف األكؿ هػػد لزلػػ  لمبشػػر زكريػػا 
كفػػي مػػكطف سػػكر  مػػريـ سػػاؽ المػػكلي البشػػرم يليػػه بػػال  –عميػػه السػػالـ  –بيحيػػي 

لدعائػه بمػا يمسػؽ مػع  كساطة ي فإله في هذا المكطف هد حالػ  لحظػة اسػمجابة ا
الػذم يشػبه دعػاك المضػطر ي كال ػ عميه السالـ  –هذا السمكؾ في لداك سيدلا زكريا 

يهـ طبلا ثف مككف اإلجابة هد محققػ  فػي المػك كالمحظػة ي ثك بمػركر كهػ  هصػير   
ألف السياؽ الزملي السردم يمطما هذا ي بيلما ال يمطمبه السياؽ الزملي لمقصػة فػي 

 َ(*)(ُ)ياي مرميبها المار 

ذا كاف القرآف لـ يحمؼ بمشهد كالد  يحيي في سكر  مػريـ  -عميه السالـ-كا 
عمػي ثال يحػد  حمقػة مسقػكد   –فػي الكهػ  لسسػه  –ي فإف السػياؽ القرآلػي يحػرص 

هلػا فػي هػذا المػكطف فػي  –عميه السالـ  –بالقصة   لذا كجدلا اإلشار  لمكلد يحيي 
ػهي سكر  األلبياك في هكله ملالي : ﴿ فى  ٍكجى كىهىٍبلىا لىػهي يىٍحيػيى كىثٍصػمىٍحلىا لىػهي زى ٍبلاى لىهي كى اٍسمىجى

اًشًليفى ﴾  كىاليكا لىلىا اى رىهىبنا كى بنا كى يىٍدعيكلىلىا رىغى ٍيرىاً  كى ـٍ كىاليكا ييسىارًعيكفى ًفي الاى  (ِ).يلَّهي

كهذا المكطف يمماز باصكصيمه المي مصلع مع ما سبقها مػف المػكاطف فػي 
مال في السياؽ ي كاألحدا  في مسمسػمها المػارياي الطبيلػي كاللسسػي كمػا القصة مكا

لػػذلؾ مػػف دالال  ماممسػػة فػػي ثسػػمكا القػػص يللػػا فػػي هػػذا المػػكطف للحػػر عمػػي الحػػؿ 
يسػػجمها السػياؽ  -عميػه السػالـ –كلصؿ يلي اللهاية المي مك  ا بها صػبر زكريػا 

                                           

)*( الملقيا الذم مسيدل الساك  هد يللي ثال يككف بػيف الحػد  األكؿ كالحػالي فاصػؿ مػف لسػس  (ُ)
اللكع ي ثم فاصؿ حػدحي كبالمػالي لػيس شػرطا ثال يمػر زمػف طػاؿ ثك هصػر بػيف االحلػيف ي فقػد 

اللي ي كهػػد مػػدؿ السػػاك عمػػي يمػر زمػػف ثك عػػد  ثزمػػاف بػيف الحػػدحيف كمحػػمسظ السػػاك بمللاهػػا الػد
المرميا كالملقيا بالمسهـك القريا كهك ثال يكجد بيف الحػدحيف زمػف ثيػا كػاف هػذا الػزمف ي فػإذا 

 َكجد ذلؾ الساصؿ الزملي الحم  داللمها عمي الملقيا كدل  عمي مسهـك آار
 (َٗاضية  ) َسكر  األلبياك  (ِ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِِّْ 

كىهىٍبلىا لىهي يىحٍ  يىي ﴾ لقد مكرر لسظ الهبػة مػرميف هبػؿ ذلػؾ القرآلي في هكله ملالي : ﴿ كى
ربه بقكله : ﴿ رىاِّ هىػٍا ًلػي ًمػف  -عميه السالـ  –فسي سكر  آؿ عمراف يدعك زكريا 

يَّةن طىيِّبىةن ﴾ ًليػاًّ ﴾ (ُ)لَّديلؾى ذيرِّ  (ِ)كفػي مػريـ يلػادم ا هػائال : ﴿ فىهىػٍا ًلػي ًمػف لَّػديلؾى كى
ا هلػا فقػد عبػر السػياؽ بالسلػؿ الماضػي ﴿ كهك ثسمكا يلشائي المػراد بػه الػدعاك ثمػ
ػػهي ﴾ ٍكجى كىهىٍبلػػاى لىػػهي يىٍحيػػيى كىثٍصػػمىٍحلاى لىػػهي زى دل ػكلػػ -عميػػه السػػالـ –فقػػد ثلجػػا زكريػػا  ّكى

كا ػي ـٍ كىالػػػي كمػػـ يصػػالح عيػػا زكجػػه يحػػـ لػػأمي لقكلػػه ملػػالي : ﴿ يلَّهيػػ اػهلػػ –ي ػيحيػػ
بنػ يىٍدعيكلىلىا رىغى ٍيرىاً  كى اًشًليػييسىارًعيكفى ًفي الاى كىػاليكا لىلىػا اى رىهىبنػا كى ليسػجؿ جػزكا  (ْ)فى ﴾ ػا كى

الااصة ي كثهؿ بيمه لـ يرد في المكاطف السابقة ي  –عميه السالـ  –مف حيا  زكريا 
كهك يلطيلا الامسية المارياية لحيا  هذل األسر  الكريمة ي كلـ اسػمحق  هػذل الللايػة 

ا دكما في حالمي الرغبػة ي كالرهبػة اإللهية مف ككلها مسارع في الايرا  ي كمدعكا 
 َي في اشكع ي كاضكع 

قد هدـ القرآف للا مشهد الدعاك كاإلجابة ي في ثكحػر مػف مػكطف ي ككػاف فيذا 
لكػػؿ   مػػكطف مذاهػػه الاػػاص ي كثجمسػػلا فػػي كػػؿ مػػر  عمػػي مائػػد  ماممسػػة الطلػػـك ي 

ملاكلػ  عمػي ك  -لهايػة األمػر –كاأللكافي كالػركائح ي بحيػ  مالهػ  كػؿ المػكاطف فػي 
يبراز المشهد الكمي يكعمي يعطائلا صكر  كاممة لرحمة الحرماف ي كالدعاك لدم زكريا 

  َعميه السالـ  –

                                           

 (ّٖاضية )َسكر  آؿ عمراف  (ُ)
 (ٓاضية)َسكر  مريـ  (ِ)
 (َٗمف اضية ) َسكر  األلبياك  (ّ)
 (َٗمف اضية ) َسكر  األلبياك  (ْ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّّْ 

كمف االؿ ما سبؽ لسمطيع القكؿ : بأف مكرار المشػاهد القصصػية هػك مػف 
ثبرز الطرؽ المي لجأ يليها القػرآف الكػريـ فػي عرضػه لمقصػة يحيػ  يف لهػذا المكػرار 

ممسة المي مملمؽ بللاصر القصة مجمملػة ي فمػار  ياضػع المكػرار لمهػدؼ   دالالمه الما
كمشهد الكسالػة مػحال كالػذم يسػجمه  –عز كجؿ ييصاله لممممقي  –الذم يريد المكلي 

القػػرآف فػػي بدايػػة القصػػة فػػي سػػكر  آؿ عمػػراف ي حػػـ ال يمكػػرر بلػػد ذلػػؾ ال بالسػػكر  
آلػي كهػك : " يحبػا  هػدر  ا المػي لسسها ي كال بالقرآف كمه   ألله اضػع لمهػدؼ القر 

مجلؿ مف اللدـ المحض ايرا مطمقػا ي كجػكدا طيبػا   حيػ  يف الساكهػة كالػرزؽ كػاف 
حبػا  هػدر  ا  كؿ كهمػة الجمػ  مػف ث -عػز كجػؿ –يأميها ليال كلهارا صيسا كشماك كا 

 (ُ). فاألمر ال يقمضي المكرار"

يـ فػي حالحػة مػكاطف : آؿ بيلما يقدـ القرآف للػا مشػهد الػدعاك المػؤحر اللظػ 
اإللحػػاح يكمػػف فػػي طبيلػػة الػػدعاك المػػي مقمضػػي عمػػراف : مػػريـ :األلبيػػاك  كالسػػبا 

ظهػار الحاجػة   فاهمضػي هػذا  كالمكرار كا سبحاله كملالي يحػا مػف يكحػر الطمػا كا 
المللي مصكير المشهد بممؾ الطريقة كفي مشهد الدعاك  يممحؿ هذا المسهـك لمكحد  

حي  لكع القرآف في طريقة عرضه لهذا الدعاك في ثكحر مف سػكر   في ثجمي صكرها
كمع هذا ارمبط  كؿ جزئية مف هذل األجزاك  باألارل كملالق  ملها ي فقد كاف طما 

مف ربه في سكر  آؿ عمراف : ﴿ رىاِّ هىٍا ًلي ًمف لَّػديلؾى  -عميه السالـ -سيدلا زكريا
يَّةن طىيِّبىةن ﴾ ًليًّػ كفػي سػكر  مػريـ ﴿ (ِ)ذيرِّ كفػي  (ّ)يىًرحيًلػي ﴾ َاػرىاِّ هىػٍا ًلػي ًمػفى لَّػديلؾى كى

                                           

ط / األكلػػي  ي  - ٔٓالجالػا السلػي فػي هصػػص القػرآف ي عمػر محمػػد عمػر باحػاذؽ ي ص   (ُ) 
 َـ / دار المأمكف لممرا ُّٗٗ-هػ ُُّْ

 (ّٖاضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ِ)
 (ٓاضية ) َسكر  مريـ  (ّ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّْْ 

ٍيري الكىاًرحًيفى ﴾ األلبياك ﴿ رىاِّ الى مىذىٍرًلي فىٍردنا كىثل ى اى
كاالامالؼ الذم كرد بيف هذل   (ُ)

األساليا هك ما يشكؿ الكحد  اللضكية لمقصة كهي كحد  لسسية كشلكرية كاممػة   
 –عميػه السػالـ  –اكا  حال  مكاهؼ لسسية مر بها زكريػا يذ ممحؿ هذل األدعية كاللد

هد يمر مف فقد الكلد بمكهؼ ملها ثك هد يمر بها جميلهػا فػي حيامػه  –كه  الدعاك 
 َكمها

كيسمطيع المملمؽ بدهة في السياؽ القرآلي ثف يسمشؼ فػي كػؿ مػكطف مػف 
األاػرم هذل المػكاطف الحالحػة اصكصػية بػارز  كسػمة مميػزل عػف غيػرل مػف المػكاطف 

فػي القصػة    –عميػه السػالـ  –كمجلمه مسمقال في الداللة عمي مجربة سيدلا زكريػا 
لذا فلحف ال لسمطيع ثف لكمسي بجزك ثك مكطف ملها لمملبيػر عػف المللػي الػذم مريػد 
ال عػػد  القصػػة غرسػػه فػػي اللػػاس ي ثك ثف لسػػمغلي عػػف مػػكطف مػػف ممػػؾ المػػكاطف كا 

كهػػذا مػػا ملليػػه الكحػػد  اللضػػكية لمقصػػة  كحمقػػة مسقػػكد  كسػػط السػػياؽ اللػػاـ لمقصػػة
  َالقرآلية يلها الكحد  الشاممة الكمية لسسية كشلكرية كمارياية 

 كيؼ ملامؿ القرآف مع ثحدا  القصة ؟ 

اارجػػة عػػف مػػألكؼ   -عميػػه السػػالـ -جػػاك  ثحػػدا  هصػػة سػػيدلا زكريػػا 
كمكاله  يمالهاللاس كعادامهـ ي ثك ثحدا  اارهة لملاد  ي فاإلمياف بالرزؽ في غير ز 

عػف اللطػؽ مػف غيػر -عميػه السػالـ-حد  اارؽ لملاد  ي كمحمه امملاع سيدلا زكريػا
لجاا سيدلا زكريا لكلدل يحيي  فػي هػذل السػف  -عميه السػالـ–ما عمة ثك مرض ي كا 

كككف امرثمه عاهرا ي كمع ما لهذل األحدا  الاارهػة مػف مػأحير عمػي مجريػا  القصػة 
فميسػ  ثحػداحا   يحدا  حقيقية يجا عميلا اإليمػاف بهػاث –ثيضا  -كدالالمها ي فهي 

                                           

 (ٖٗاضية ) َ  األلبياك سكر ( ُ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّْٓ 

مسملمػػة لادمػػة السػػياؽ كمػػا هػػي فػػي القصػػة البشػػرية ي كمػػف هلػػا كالػػ  اصكصػػية 
مأحير القصة لػيس مبلحػه مايػر مكهػؼ ملػيف ي ثك حػد  بذامػه ََالحد  القرآلي : "

س ي بؿ يلها مسلؿ فلمها فػي المشػاعر ي كاألحاسػي َََكما هك في القصة البشرية 
فػإف كػؿ سمسػمة فيهػا ي  -عػز كجػؿ –غير ثف يكػكف فيهػا مكهػؼ ملػيف ثرادل الحػؽ 

كعمي هػذا امسػم  القصػة القرآليػة بسػما  اإلعجػاز  –ككؿ جزئية هد صكر  الكاهع 
لػي المقػاط بلػض المكاهػؼ لكػي يكػكف  ما دام  لـ مجلح يلػي الايػاؿ فػي مأحيرهػا ي كا 

  (ُ). "كهلها ثشد ي كرليلها عمي األسماع ثهكم لغمة 

كمما ميز ثسمكا القرآف فػي عرضػه لهػذل األحػدا  كجػكد عامػؿ المشػكيؽ ي 
ككألػػه يرفػػع السػػمر شػػيئا ي فشػػيئا عػػف مضػػمكف األحػػدا  السػػابقة ي بمػػا يلطػػي هػػذل 
السببية المي كجدلاها في بلاك القصة ي فسيدلا زكريا في سكر  مريـ  يطما مف ربه 

ـ الساك كهكع الحد  مباشر  في هكله ملالي آية فيابرل ا بكه  كهكعها ليال حـ مرس
ًشػيًّا ﴾ كا بيٍكػرى ن كىعى ـٍ ثٍف سىػبِّحي ي يلىٍيًه مىيى هىٍكًمًه ًمفى الًمٍحرىاًا فىأٍكحى رى ى عى : ﴿ فىاى
فزكريػا  (ِ)

اػػر  عمػػي هكمػػه عقػػا الحػػكار مباشػػر  محػػدحا ييػػاهـ بمغػػة اإلشػػار   -عميػػه السػػالـ –
ف هذل اضية محققػ  لػيالي كهػذا الميػؿ يكضػح لككله ال يسمطيع اللطؽ بما يكحي بكك

للا لماذا كاف اللداك اسيا في بداية المشػهد ي فهلػا ملاسػا بػيف ظػالـ الميػؿ ككصػؼ 
اللداك بككله اسيا ي فممرابط األحػدا  ي كالمشػاهد السػابقة كالالحقػة بقػالكف السػببية 

ف كػاف القػرآف الكػريـ لػـ يلقػؿ للػا السػف األدبػيي  كهك ما يميػز الحبكػة القصصػية ي كا 
ذا فالقصػػدية األدبيػػة هػػي المػػي مسصػػؿ بػػيف الحبكػػة  لمػػا لقػػؿ الحقيقػػة كمػػا هػػي ي كا  كا 

 َالقرآلية لألحدا  ي كالحبكة البشرية 

                                           

     َُٓيُْٗص –عمر محمد عمر باحاذؽ  -الجالا السلي في هصص القرآف الكريـ  (ُ)

 (ُُاضية ) َسكر  مريـ  (ِ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّْٔ 

كهػد مػػأمي األحػػدا  الماليػػة مسسػػر  لمضػػمكف حػػد  سػػابؽ بالقصػػة ي كعلػػدما 
لمػي لصؿ يلي لهاية هذا المكطف مف القصة ي لجدل كهد كشؼ المحاـ عف المساصيؿ ا

   حكاها الحػد  فػي صػكر  رائلػة مطػابؽ بػيف فحػكم الحػد  ي كمػا يمرمػا عميػه الحقػا
مف صراعا  كمكاهؼ حمي كأله ممايص لممشاهد المي ملقبػه    فػالرزؽ الػذم جػاك 
مف علد ا دكف سبا في مشهد الكسالة في سػكر  آؿ عمػراف جػاك مطابقػا إللجػاا 

دكف سػػبا فػػي سػػكر  مػػريـي  -السػػالـعميػػه  –البلػػه يحيػػي  –عميػػه السػػالـ -زكريػػا 
كامملاعػػه عػػف اللطػػؽ كػػدليؿ كآيػػة رغػػـ عػػدـ المػػالع فكالػػ  هصػػمه كمهػػا اارجػػة عػػف 

 َهالكف األسباا 

ذا دهقلػػا فػػي المػػكاطف الحالحػػة ي الحظلػػا ثف القػػرآف لػػـ يطػػكؼ حػػكؿ ذلػػؾ  كا 
عميػه –كالد  يحيػي  -عميػه السػالـ  –الحد  الامامي كاألهـ في حيػا  سػيدلا زكريػا 

بقػػدـك  -عميػػه السػػالـ-سػػالـ ك مصػػكير السرحػػة المػػي عمػػ  بيػػ  لبػػي ا : زكريػػاال
عميػه -الغالـ المرمقا يذا ما هسلا هذا الحد  بحد  مشاكؿ له كهػك : كالد  عيسػي 

ذا ما كاف لي مف اجمهاد حكؿ هذا فإلي  -السالـ  محال فالحدحاف اارهاف لملاد   ي كا 
يلػي ااػمالؼ المقصػد مػف كراك الحػدحيف ي  ثف ذلؾ يرجع –يف لـ ثكف ماطئا  –ثرم 

يدلؿ عمػي ككلهػا  –عميه السالـ  –فالسياؽ القرآلي علدما يقص عميلا كالد  عيسي 
األمػر بقكلػه : ﴿   ليس  حدحا ااصا بسرد بليله ي حي  يااطا مريـ المسػمبلد  لهذا

ًللىٍجلىمىهي آيىػةن  هىاؿى كىذىًلؾً  مىيَّ هىيِّفه كى باؾى هيكى عى كىػافى ثىٍمػرنا مٍَّقًضػياًّ  هىاؿى رى ػةن ًملَّػا كى رىٍحمى لِّملَّػاًس كى
فقد كال  حدحا له اصكصػيمهيحي  يااطػا  –عميه السالـ  –ثما كالد  يحيي   (ُ)﴾

باػؾى هيػكى -عميه السالـ -زكريا  –عز كجؿ  –المكلي  هلا بقكلػه : ﴿ هىػاؿى كىػذىًلؾى هىػاؿى رى

                                           

 (ُِمف اضية ) َسكر   مريـ ( ُ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّْٕ 

مىٍقميؾى ًمف هى  هىٍد اى مىيَّ هىيِّفه كى ـٍ مىؾي شىػٍيئنا ﴾عى لى ٍبؿي كى
كالمقصػد مػف كرائػه ثف يسػمكحي ي  (ُ)

مف هػذل الملالػا  المػي جػاك  بالقصػة   درسػا فػي –صمي ا عميه كسمـ –الرسكؿ 
الػػػبالك كثسسػػػه ي كمسردامػػػه ي كطريقػػػة المغمػػػا عميػػػه  ثك مػػػف يمػػػر بػػػذلؾ السقػػػداف 

 َكالحرماف مف المؤمليف 

 –ه السػػالـ دكف مشػػهد كالد  يحيػػي يف االحمسػػاك بمشػػهد كالد  عيسػػي عميػػ 
كهما حػدحاف اارهػاف لملػاد  ال يممػايزاف فػي درجمهمػا ال يللػي يال ثف  -عميه السالـ 

القرآف ال يحمسي بالحد  الااص فػي مقابػؿ الحػد  اللػاـ ي كالػذم صػرح القػرآف بػأف 
 َجاك لمأكيدل ي كا ثعمـ  -عميه السالـ –مكلد عيسي 

                                           

 (ٗمف اضية) َسكر  مريـ   - ُ



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّْٖ 

 املطهب انثاني 

 اجلانب اإلنساني يف انقصت تصىير  
الصػػكر  األدبيػػة فػػي القصػػص القرآلػػي مػػف الاصػػائص البػػارز  فػػي مجسػػيد 
المللي كمقريبه ي يله يامع الحيا  عمي كؿ ساكف مي  فإذا به يلػمسض ي كمػدا فيػه 
الركح كيمحرؾ كمف حػـ كػاف المصػكير  : " األدا  المسضػمة فػي ثسػمكا القػرآف فمػيس 

ة لساف ي يلما هػك مػذها مقػرر كاطػة مكحػد  كاصيصػة هك حمية ثسمكا ي كال فمم
شاممة ي كطريقػة مليلػة يسػمف فػي اسػمادامها بطرائػؽ شػمي ي كفػي ثكضػاع ماممسػة 

      (ُ). كلكلها مرجع في اللهاية يلي هذل القاعد  الكبير  هاعد  المصكير"

ف كاف مػا   كال يغسؿ الذكر الحكيـ مصكير الشاصية اإللسالية في هصصه كا 
ز بػػػه القػػػرآف فػػػي هػػػذا الجالػػػا هػػػك ثلػػػه يصػػػكرها مػػػف الػػػدااؿ ي فػػػالقرآف يػػػدع يممػػػا

الشاصية مكشػؼ عػف لسسػها مػف اػالؿ الحػكار ثك المكهػؼ ي ثك الحػد  فػي صػكر  
 َطيلة كاهلية ال مزييؼ فيها كال ممكيه

عميػػه  –كمػػف الشاصػػيا  اإللسػػالية المػػي ظهػػر  فػػي هصػػة سػػيدلا زكريػػا 
كمريـ الشاصية الرئيسة  –عميه السالـ  – زكريا البطؿ األساس : لبي ا -السالـ

في مشهد الكسالة الذم هدمه القرآف للا في سكر  آؿ عمراف ي كثما الشاصية الحالحة 
كشاصية الزكجة  كهد اعملي القراف  –عميه السالـ  –فهي شاصية لبي ا يحيي 

كبػرل ي  كدهػؽ فػي  –عميػه السػالـ –الكريـ علاية كبير  في كصسه لحػاؿ سػيدلا زكريػا

                                           

   ُٓمحمد هطا عبد اللاؿ ي ص  –لظرا  في هصص القرآف  (ُ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّْٗ 

السػػياؽ فػػي كصػػؼ شػػياكامه   كثعطالػػا صػػكرا مملػػدد  لػػذلؾ الكبػػر صػػكرا ممممػػ   
  َبالحركة ي كالحيا  

ذا كاف اللص القرآلػي لػـ يلػرض للػا حيػا  سػيدلا زكريػا   –عميػه السػالـ  –كا 
فيما هبؿ الكسالة ي فإله هد عرض للا مف االؿ مشػاهد القصػة  مػا لػكد ملرفمػه عػف 

في حيا  هذل الشاصية مف االؿ الحكار كالمكاهؼ كما ثشػرلا يلػي  الجالا اإللسالي
ذلػػػؾ مػػػف هبػػػؿ : " يف القػػػرآف الكػػػريـ علػػػدما يجمػػػي للػػػا بطػػػؿ القصػػػة ي بػػػؿ كجميػػػع 

مػف غيػر ثف  صثشااصها لسمطيع ثف لحمؿ الشاصػيا  كلقػؼ عمػي ملػالـ األشػاا
ا  المكضػيحية كالصػكر المطميػة باللبػار  ةيلطيلا القرآف شػيئا مػف األسػاليا االبمكاريػ

 (ُ). الايالية " 

كلبدث مف سكر  آؿ عمراف كفي مشهد الكسالة محديدا يلطيلا السياؽ القرآلػي 
مػػف اػػالؿ ييحػػاكا  اللبػػار  القرآليػػة كلػػيس  –عميػػه السػػالـ  –كصػػسا لسػػيدلا زكريػػا 

مىٍيهىػا زىكىًريَّػا الًمٍحػرىااى ﴾ ػؿى عى ػا دىاى فكممػة  (ِ)بالكصؼ المباشر في هكلػه ملػالي : ﴿ كيمَّمى
كمما مكحي بككله لشيطا في الزيار  لـ يماؿ عف ثداك كاجبه ي كفي هكله ملػالي : ﴿ 

ػمِّي ًفػي الًمٍحػرىاًا ﴾  ـه ييصى فىلىادىٍمهي المىالىًئكىػةي كىهيػكى هىػاًئ
مػكحي جممػة كهػك هػائـ يصػمي  (ّ)

بهذا اللشؽ الشديد لمصال  كبما يؤكػد عمػي حرصػه عمػي الملمػؽ بربػه فػي كػؿ كهػ  
  َيسمر ي كال يمكالي عف ذلؾ  فهك ال

                                           

   ُِٕعمر محمد عمر باحاذؽ ي ص  -في هصص القراف الكريـ  الجالا السلي (ُ)

 (ّٕمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ِ)

 (ّٗمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ّ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

َِّٓ 

ككأله  –عميه السالـ لسسه  –كمف هذل الجمؿ المي كصؼ بها سيدلا زكريا 
يمحد  علها في هكلػه ملػالي : ﴿ بىمىغىًلػيى الًكبىػري ﴾
حيػ  يسػلد السلػؿ بمػ  هلػا يلػي  (ُ)

الضمير الذم يلكد يلي الكبر كملسػيؽ اللبػار  القرآليػة هلػا جػاك فػي غايػة الركعػة ي 
عميه السالـ مهركالي  -صكر  الكبر الذم صار فاعال ككأله يسلي امؼ زكرياحي  

مكشرا عف ثليابه يريد ثف يدركه ي كهك يبدك في صكر  الهارا الجػاد فػي الهػرا يلػه 
يحاكؿ السرار مف هبضة الزمف ي كهك مػا لشػلر بػه جميلػا فػي ممػؾ السمػر  المػي ياػط 

اللهاية المقاكمػة  كاللػدك حمػي لقػع فػي الشيا فيها رككسلا ي كلكللا ال لسمطيع في 
هبضػمهي يلهػا صػكر  دهيقػة حػك  جميػػع المساصػيؿ عػف المجربػة اللسسػية كالشػػلكرية 

عميػػه  –ف زكريػػا ػلممػػؾ المرحمػػة مػػف عمػػر اإللسػػاف ي لقػػد الجمػػ  هػػذل المسػػابقة بيػػ
ا بلحه يليه مف لػذر ػفي هبضمه بم –عميه السالـ –كالزمف عف كهكع زكريا  –السالـ 

يذ ملطيلػا مػع هػذا ييحػاك   يا ي كبداية كهف القكم ي كالصكر  مملدد  المساصيؿ الش
ف كػػاف ثدركػػه الكبػػر اضف ي فػػإف بػػه بلػػض القػػك  هػػذل القػػك  الجسػػدية المػػي  بألػػه كا 

ػػاًهره ﴾ -عميهػػا السػػالـ -ممطمبهػػا كسالمػػه لمػػريـ  كفػػي هكلػػه ملػػالي : ﴿ كىاٍمرىثًمػػي عى
(ِ) 

امها اللسسية كالشلكرية عف الصكر  المي مسبقها كهذل صكر  ثارم ال مقؿ في ييحاك
    َكمضسي عمي المشهد لكعا مف الكجـك كالحزف كعدـ الجدكم

كممؾ الصكر  مقابمها صػكر  ثاػرم مػرد فػي سػكر  مػريـ علػدما يصػؼ سػيدلا 
هىٍد بىمىٍغ ي ًمفى الًكبىًر ًعًميًّا ﴾ يذ مصػكر هػذل الجممػة الحركػة  (ّ)زكريا لسسه بقكله : ﴿ كى

يسػػير فػػي طريػػؽ الكبػػر كحػػدل يكاجػػه  -عميػػه السػػالـ -ماميػػة ككػػأف سػػيدلا زكريػػا األ

                                           

 (َْمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ُ)

 (َْمف اضية )َسكر   آؿ عمراف  (ِ)

 (ٖمف اضية ) َسكر  مريـ  (ّ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ُِّٓ 

رياحػػه الماممسػػة المػػي ممزايػػد يكمػػا بلػػد يػػـك ي كلكلػػه ال يسػػمطيع ثف يكمػػؿ السػػير   
بسبا ثف هذل الرياح هد بمغ  ثك  هكمها ي كمحكل  يلػي ريػاح عاميػة ي ثمػا الصػكر  

 ثلها عبر  عف الحركػة الامسيػة فسػيدلا السابقة فبرغـ ما حكمه مف مساصيؿ فلية يال
 َزكريا في ممؾ الصكر  يسر راجلا يلي الامؼ اكفا مف ثف يقع في هبضة الكبر

كلأمي لصكر  ثارم مف الصكر المػي يرسػـ فيهػا السػياؽ القرآلػي شػياكاة  
ـي ًملِّػػي  –عميػػه السػػالـ  –زكريػػا  بمػػا لهػػا مػػف ركعػػة فػػي هكلػػه ملػػالي : ﴿ كىهىػػفى اللىٍظػػ
ػػٍيبنا ﴾كىاٍشػػمى  كمحمػػكم هػػذل الصػػكر  عمػػي الشػػكؿ ي كالحركػػة  كالمػػكف ي  ُلىؿى الػػرَّثسي شى

ـي ًملِّػػي(  شػػكؿ هػػذل اللظػػاـ الدهيقػػة اللاحمػػة ككػػـ فيهػػا مػػف  مرسػػـ جممػػة ) كىهىػػفى اللىٍظػػ
داللة عمػي هػذا الكبػر ي كيشػير الزماشػرم يلػي هػذل الااصػية المػي مػكفر  لمصػكر  

لما ذكر اللظـ أل  له عمكد البدف كبه هكامه ي كهك ثصؿ بلائه ي فإذا كهف بقكله : " كا 
  (ِ).كاف ما كراكل ثكهف " ..كمداعي كمساهط  هكمه

ا يلػػي الجػػزك الحػػالي مػػف هػػذل الصػػكر  فػػي هػػكؿ سػػيدلا زكريػػا ﴿ ػػػػإذا جئلػػػػف
مصكر كممػة اشػملؿ حركػة الشػيا السػريلة فػي الماضػي ي  (ّ)كىاٍشمىلىؿى الرَّثسي شىٍيبنا ﴾

ة لسسػػػه المايػػػؼ ي كالمػػػؤلـ ي كملقػػػؿ للػػػا لػػػكف الػػػرثس ي كهػػػك يشػػػملؿ كشػػكؿ الحركػػػ
بالشػػيا األبػػيض باإلضػػافة يلػػي مػػا فػػي هػػذل الصػػكر  البالغيػػة مػػف مسػػلف : " فأصػػؿ 
االشملاؿ لملار كهك في هػذا المكضػع ثبمػ  كحقيقمػه كحػر  شػيا الػرثس ييال ثف الكحػر  

سػراع كاشػملاؿ اللػاري كلػه لما كالػ  ممزايػد مزايػدا سػريلا ي صػار  فػي االلمشػاري كاإل
مكهع فػي البالغػة عجيػا ي كذلػؾ ثلػه المشػر فػي الػرثس المشػارا ال يمالفػي كاشػملاؿ 

                                           

 (ْاضية )َسكر  مريـ  (ُ)

 َط /  مكمبة اللبيكاف ي د/  ٔي ٓص  -ْ  –الزماشرم  –الكشاؼ  (ِ)
 (ْمف اضية ) َسكر  مريـ  (ّ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِِّٓ 

ه ػاللار كهذا لكف مف الماييؿ بػديع ي يممحػؿ فػي ممػؾ الحركػة المملكحػة لمػا مػف شألػ
يذكرلا بػأف ََكهي حركة ملبر  كمصكر  ملا فيها حيا  ي كفيها جماؿ  ََكف ػالسك

كحػدل فيمػا فيهػا مػف اسػػملارا  لطيسػة ي بػؿ كبمػا فيهػا مػف دهػة الػػلظـ  الجمػاؿ لػيس
حكاـ المأليؼ "    (ُ).كبراعة الملسيؽ كا 

كلحف ال لسمطيع ثف لسصؿ هصة سيدلا زكريا عميه السػالـ عػف هصػة مػريـ 
هلػػا فػػي هصػػة  –عميهػػا السػػالـ  –ثك لقػػكؿ بػػأف شاصػػية مػػريـ  –عميهػػا السػػالـ  –

يلمػا  –عميه السالـ  –ساعد  ي ألف هصة سيدلا زكريا شاصية حالكية ثك م –زكريا 
عميهػػا  –البحقػػ  مػػف هصػػمها هػػي ي فػػإذا جئلػػا يلػػي مصػػكير القػػرآف لشاصػػية مػػريـ 

الملجػز  المػي لشػأ  فهػي ممػؾ الطسمػة   -عميػه السػالـ  –في هصة زكريا  –السالـ 
؟ لمريـ  فزكريا عميه السالـ كافؿ لمف كربي  في علاية ا ي كصلل  عمى عيله ي 

ممؾ السما  هكيػة اإليمػاف جميمػة القػدر   كلػذا جػاك هػذا المصػكير فػي هكلػه ملػالي: ﴿ 
سىػػلنا ﴾ كمػػا ثجمػػؿ هػػذل الكممػا  المػػي مصػػؼ الكسالػػة الرباليػػة المػػي  (ِ)كىثلبىمىهىػا لىبىامنػػا حى
اإللبػػا  مػػكحي بهػػذا الملهػػد  للمأمػػؿ لسظػػةك ك  -عميػػه السػػالـ –سػػبق  كسالػػة زكريػػا 

كر ممؾ الللاية المي الزمػ  هػذل المكلػكد  لػيس مػف صػغرها فحسػا المسممر ي كمص
بؿ ملذ ثف كال  ماك جاريا في صما ثبيهاي كهذا الكصؼ الدهيؽ ي كالصكر  الملبػر  

 –ثكدمها مجريا  األحػدا  لػذا فػإف ا  –لمريـ عميها السالـ  -المي رسمها القراف 
عميػػه  –ها سػػيدلا زكريػػا عػػز كجػػؿ كػػاف يرزههػػا مػػف علػػدل دكف ثسػػباا كعلػػدما سػػأل

                                           

ي ط / األكلػػي ي  ّٔصػػالح الػػديف عبػػد المػػكاا ي ص  –الصػػكر  األدبيػػة فػػي القػػرآف الكػػريـ  (ُ)
 ـُٓٗٗلكلجماف  –الشركة المصرية اللالمية لملشر 

 (ّٕمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ِ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّّٓ 

عػػف مصػػدر هػػذا الػػرزؽ   جػػاك ردهػػا بكػػؿ مػػا يحممػػه مػػف ملػػالي اإليمػػاف  –السػػالـ 
﴾ ؽي مىف يىشىاكي ًبغىٍيًر ًحسىااو    (ُ). كالذكاك : ﴿ يفَّ اى يىٍرزي

كهػي الشاصػية الحالحػة  –عميهمػا السػالـ  –كثما شاصػية يحيػي بػف زكريػا 
ا في ثكحر مف مكضع كمحديدا في مػكاطف الحػكار فقد هدـ القرآف للا كصسا ثاالهيا له

عميه السػالـ  –المملدد  بيف السكر فسي سكر  آؿ عمراف يصؼ القرآف سيدلا يحيي 
بصسا  ثاالهية جميمة فهك سيد ي كحصكر ي كلبي مف ثلبياك ا الصالحيف كمػا  –

 –يػي يابرلا القرآف بصػسة مميػز  لسػيدلا يح -( كفي سكر  مريـ ّٗكرد في اضية )
لػػـ يجلػػؿ لػػه مػػف هبػػؿ  –عػػز كجػػؿ  –مجمػػ  فػػي اسػػمه حيػػ  يف ا  -عميػػه السػػالـ

ـى  –عميه السالـ  –سميا ي كيمابع القرآف كصسه لسيدلا زكريا  ٍك بقكله : ﴿ كىآمىٍيلاىلي الحي
يًّا  ػػًاًَ كىػػافى مىًقيًّػػا َصى زىكىػػا ن كى ػػف لَّػػديلَّا كى لىالنػػا مِّ حى ـٍ يى َكى لىػػ ٍيػػًه كى بىػػرًّا ًبكىاًلدى بَّػػارنا عىًصػػيًّا كى كيػػف جى

يًّا ﴾َ يىٍكـى ييٍبلى ي حى يىٍكـى يىميك ي كى ًلدى كى مىٍيًه يىٍكـى كي ـي عى سَّالى كهد حكم اللص القرآلي هلا  (ِ)كى
فهك مػف اللقػؿ ي كاللضػك  المبكػر  –عميه السالـ  –عمي س  صسا  لسيدلا يحيي 

ا الحلاف ي كمػا ما جلمه حكيما كمكضع حقة في محمؿ الملهة ملذ صغرل ي ككهبه 
لزياد  في كؿ شيك ي كالمي مػكحي بهػا كممػة اكصسه باللمك اللقمي ي كاألاالهي ممؾ 

)كزكا ( المي مللي اللماك ي كهك : محاؿ لممقػكل  كهػك بػار بأبكيػه ي كلػيس جبػارا ثك 
عصيا ي كثله اسمحؽ السالـ عميه في ممؾ المكاطف الحال  المي يحما  اإللساف فيها 

 َكهي : لحظة الميالد ي كلحظة المك  ي كمكهؼ البل  الي السالـ

ثما الشاصية الرابلة فهي شاصية الزكجة كالمي كصس  في السياؽ بألها  
عميه  –عاهر في حالحة مكاضع : المكضع األكؿ في آؿ عمراف في هكؿ سيدلا زكريا 

                                           

 (ّٕمف اضية ) َاف سكر  آؿ عمر  (ُ)

 (ُٓي  ُْي  ُّاضيا   )َسكر  مريـ  (ِ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّْٓ 

﴾ –السالـ  عميػه  –ا كفي سكر  مريـ يمكرر كصػؼ سػيدلا زكريػ ُ: ﴿ كىاٍمرىثًمي عىاًهره
ػاًهرنا فىهىػٍا ًلػي ًمػف لَّػديلؾى  كىالىػً  اٍمرىثًمػي عى السالـ لزكجه بػاللقر مػرميف فػي هكلػه : ﴿ كى

ًليًّا ﴾   (ِ). كى

هىٍد بىمىٍغ ي ًمفى الًكبىًر ًعًمينا ﴾ كىالىً  اٍمرىثًمي عىاًهرنا كى بيلما في سكر   ّكهكله : ﴿ كى
الليػا فيهػا ي ك يشػير السػياؽ يلػي األلبياك يشير القرآف يلي ثله هد مػـ يصػالح هػذا 

ككلهػػا كالػػ  مسػػارع فػػي الايػػرا  ي كمػػدعك ا رغبػػا يكرهبػػا ي كفػػي ذلػػؾ داللػػة عمػػي 
 َمقكاها

لقد مكار  شاصية الزكجة هلػا فمػـ مظهػر عمػي سػاحة الحػد  بكممػة ي ثك  
باسػمحلاك هػذل  –عميه السالـ  –مكهؼ ثك حكار كهك لسسه ما حد  مع ابلها يحيي 

الجميمة المي محمي بها ي كلكللػا يذا مأمملػا فػي السػياؽ بلمػؽ ثدركلػا كحير  الالصسا  
عظمة السياؽ القرآلي في جمع كؿ هػذل الشاصػيا  فػي مػكطف كاحػد مػف القصػة   
يذ مشغؿ هضية الرزؽ كػؿ هػؤالك مػف اضبػاك ي يلػي األبلػاك ي فػأـ مػريـ مشػغمها هػذل 

بمػريـ األلحػي بلػد  –عػز كجػؿ  – القضية ي كمػكد لػك ثف المكلػكد ذكػرا ي فيرزههػا ا
فلرال مهمكما بهػذل القضػية ثيضػاي   –عميه السالـ  –يياس ليلمقؿ السياؽ يلي زكريا 

 َحمي يلها لمشمؿ كؿ هصمه كمشكؿ ثحداحها

 املطهب انثانث 

  املكان وانزمان يف انقصت 
                                           

 (َْمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف   - ُ

 (ٓمف اضية ) َسكر  مريـ  - ِ
 (ٖاضية  ) َسكر  مريـ  -  ّ



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّٓٓ 

لـ يقؼ السياؽ القرآلي علد المكاف فػي القصػة طػكيال رغػـ ثف كػؿ المشػاهد 
 –ساسية بالقصة مدكر كسط ثركهمػه ككػؿ الحػكار بػيف الشاصػيا  ثك بػيف زكريػا األ

يػدكر ثيضػا فػي هػذا المكػاف كمػع هػذا لػـ  -جػؿ فػي عػالل-عميه السػالـ كرا اللػز  
يلطلا السياؽ القرآلي ثم مالمح له المهـ يال اسمه ي ثك اإليحاك يليه كيظػؿ  حابمػا ال 

ثف القػػرآف الكػػريـ  يػػباس هػػذا الللصػػر يمغيػػر حمػػي لهايػػة القصػػة ي كال يللػػي هػػذا 
ف كػػاف هػػك  عاممػػة فػػي مشػػكيؿ  القصصػػي حقػػه فليػػا فػػإف المكػػاف فػػي القصػػة :" كا 

براز ملالمها فإله يج  في الملزلة بلػد الػزمف بمراحػؿ عديػد     ذلػؾ ََاألحدا  ي كا 
ثف الػػزمف يػػؤحر فػػي الحػػد  مػػأحيرا مباشػػرا ي سػػكاك ثظهػػر الػػزمف ظهػػكر عيػػاف عمػػي 

فإلػه ملظػكر يليػه فػي ََالذم مركيه القصة ي ثـ لـ يجر له ذكر فيػه مسرح الحد  
  ألف ثيا مػف ذلػؾ ال يػمـ يال ََاؿ ػكؿ مطكر كفي كؿ المقاؿ بالحد  مف حاؿ يلي ح

ي ثما المكاف فميس له هذا األحر البليػد فػي صػلع الحػد  ي كفػي مطػكرل ََفي زمف 
 (ُ). " فقد يليش كيمطكري كيلمك في مكاف كاحد ال يمحكؿ عله

يبدث القرآف في محديدل لممكاف القصصي في سكر  آؿ عمراف في هكله ملالي 
بَّػهي ﴾ :﴿هيلىاًلؾى دىعىا زىكىًريَّػا رى
حيػ  يشػير القػرآف يلػي المكػاف كيػكحي بػه كفػي هكلػه   (ِ)

ػػمِّي ًفػػي الًمٍحػػرىاًا﴾ ـه ييصى ٍمػػهي المىالىًئكىػػةي كىهيػػكى هىػػاًئ ملػػالي ﴿ فىلىادى
ف : يػػذكر اسػػـ المكػػا(ّ)

مصريحا ي حي  اضع محديدل لمغػرض مػف القصػة ي فالمكػاف هلػا هػك :بيػ  اللبػاد  
  َكمحؿ الدعاك ي كالصال   ي كهك ما يلطيه مممحا يمسـ بالمقديس ي كالملظيـ 

                                           

  ِٗي ُٗص  –عبد الكريـ الاطيا  –القصص القرآلي في ملطكهه كمسهكمه  (ُ)
 (ّٖمف اضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ِ)
 (ّٗمف اضية ) َكر  آؿ عمراف س (ّ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّٓٔ 

كيظػؿ المكػاف حابمػا فػي الجػزك الحػالي مػف القصػة الػذم كرد فػي سػكر  مػػريـ  
بَّػهي ًلػدىاكن كلكله يلطػي مسصػيال ي كاهممامػا ثكحػر حيػ  لجػد هكلػه  ملػالي :﴿ يٍذ لىػادىم رى

ًسيًّا ﴾ ف لـ يشر يلي المكاف فإله يمحظ مف االؿ حلايػا الكممػا  فػإذا كػاف  (ُ)اى فهك كا 
هد رفػع صػكمه بالػدعاك هلػا ليسػمع لسسػه ي كيجػأر يلػي ا  –عميه السالـ  –زكريا 

ثحػد   بصك  مرمسع ي فإله هد حػرص فػي الكهػ  لسسػه عمػي ثف ال يسػمع هػذا اللػداك 
كهك ما يللي ثلػه الػممس مكالػا فػي المحػراا ممحقػؽ فيػه هػذل الاصكصػية المكاليػة 
يكهك ما يكحي بامساع ي كعمؽ هذا المكاف مف المحراا يف الكمما  هلا ملاكل  في 
ياػػرا  هػػذا المشػػهد عمػػي هػػذل الصػػكر  الرائلػػة كيظػػؿ األمػػر عمػػي هػػذا حمػػي يظهػػر 

مىػيى المكاف مر  ثارم في لهاية هذا المكطف م ػرى ى عى ف القصة في هكله ملػالي : ﴿ فىاى
ًشػػيًّا ﴾ كا بيٍكػػرى ن كىعى ـٍ ثف سىػػبِّحي ي يلىػػٍيًه هىٍكًمػػًه ًمػػفى الًمٍحػػرىاًا فىػػأٍكحى
داللػػة عمػػي ثف مكػػاف  (ِ)

األحدا  لـ يمغير مف ثكؿ الحكار ي بؿ ظؿ كما هك ممغير األزملة ي بػؿ ربمػا مملاهػا 
  َال يمغير السلكف عميه ي كممحرؾ المكاهؼ كمع هذا

ذا كاف السياؽ القرآلي في القصة هد ثشار يشػار  عػابر  لممكػاف فػي سػياؽ  كا 
األحػػدا  فإلػػه هػػد اهػػمـ بالزمػػاف القصصػػي ي كلكلػػه ملامػػؿ ملػػه بملهجيػػة القػػرآف فػػي 
هصصػػه كالمػػي ال مػػؤرخ لألحػػدا  مأرياػػا يحصػػائيا ي بػػؿ ثاػػذ الػػزمف فػػي القصػػة هػػذا 

سػػاكلا ال يمحػػرؾ ي  بيلمػػا هػػك فػػي الكاهػػع  الشػػكؿ السػػاكف ي ثك الػػذم مػػرال فمحسػػبه
يمحرؾ حركة سريلة ي كيقسز فكؽ المشاهد ي كالمساصيؿ الصػغير  للػرم ثلسسػلا فجػأ  
بيف الماضي ي كالحاضر ي كالمسمقبؿ لذا فإف القرآف في مشػاهد مملػدد  مػف القصػة 

ةي ػهي المىالىًئكىػيسمادـ الساك المي مدؿ عمي المرميا يكالملقيا في هكله ملالي : ﴿ فىلىادىمٍ 

                                           

 (ّاضية )َسكر  مريـ  (ُ)

 (ُُاضية ) َسكر   مريـ  (ِ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّٕٓ 

مِّي ًفي الًمٍحرىاًا ﴾ػكىهي  ـه ييصى كى هىاًئ
ٍبلىا  (ُ) كفي هكلػه ملػالي فػي سػكر  األلبيػاك ﴿ فىاٍسػمىجى

كىهىٍبلىػا لىػػهي يىٍحيىػي ﴾ حيػ  مرسػػـ السػاك هػذل السػػرعة الشػديد  فػي اسػػمجابة ا  (ِ)لىػهي كى
ياك ي كالصالحيف مف لهذا الدعاك كهك ليس بمسمغرا في يجابة ا لممقربيف يكاأللب

 َعبادل 

عمػػي  –عميػػه السػػالـ  –كفػػي مشػػهد سػػكر  مػػريـ علػػدما ياػػر  سػػيدلا زكريػػا 
ـ يلبر القرآف عػف هػذا المشػهد مسػمادما ثكحػر مػف فػاك فػي الملبيػر ػرا لهػهكمه مشي

مى  رى ى عى كا بيٍكرى ن كىعىشً ػي هىٍكمً ػ:﴿ فىاى ي يلىٍيًهـٍ ثف سىبِّحي   (ّ). ياًّ ﴾ًه ًمفى الًمٍحرىاًا فىأٍكحى

كلػػذا فػػإف مػػف اصػػائص السػػياؽ الزملػػي فػػي القصػػة ثلػػه يمكػػ  عمػػي السلػػؿ 
بأشػػكاله الحالحػػة ي كطريقػػة رصػػسه دااػػؿ اللبػػار  ي كيمحػػدد ملامػػؿ الػػزمف مػػف اػػالؿ 
األفلاؿ الحالحة غير ملسصمة عف جمممها ي كياضع السلؿ الملبر عف الػزمف لمغػرض 

 َقة ما الذم يماسي كراك رسـ القرآف لمصكر  بطري

هلا يميؿ القرآف يلي ييحار اسػماداـ  –عميه السالـ  -كفي هصة سيدلا زكريا
السلػػؿ الماضػػي فػػي ثغمػػا مشػػاهد القصػػة يال يذا اهمضػػي الغػػرض القرآلػػي اسػػماداـ 

" زمػف مطمػؽ    ي :ػف القصصػالمضارع ي  كهذا ما يميز طريقة القرآف في بلاك الزم
هذا الزمف كال لجزئيامه حدكد محػدل باللسػبة فميس  ل ََمف كؿ هيد يال هيد الماضي 

  يذ يف هرا هذا الحد  ثك بلدل ملا في ثم زمػف مػف األزمػاف ََلمزمف الذم يظملا 

                                           

 (ّٗاضية )َسكر  آؿ عمراف  (ُ)

 (َٗاضية ) َسكر  األلبياك  (ِ)
 (ُُاضية )َسكر  مريـ  (ّ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّٖٓ 

المػي ال ممغيػر فػي ثجيػاؿ ََال يؤحر فيما يحمػؿ الحػد  مػف مكاهػع اللظػة كاالعمبػار 
 (ُ). اللاس كالمي ال ماممؼ في زمف عف زمف "

ذا ثردلػػا ثف للػػرؼ ذلػػؾ فم للظػػر يلػػي كػػـ األفلػػاؿ الماضػػية المػػي اسػػمادمها كا 
ػػؿى  ػػا دىاى السػػياؽ القرآلػػي فػػي القصػػة لممبػػيف هػػذل الحقيقػػة فػػي مشػػهد الكسالػػة : ) كيمَّمى

) مىٍيهىا زىكىًريَّا الًمٍحرىااى دى ًعلدىهىا ًرٍزهنا( -عى جى ـي ثلَّي لىًؾ هىذىا( -)كى ٍريى ) هىالىٍ  هيكى  -)هىاؿى يىا مى
بَّػهي هىػاؿى ًمف ًعلًد اً ( ك  ػا زىكىًريَّػا رى في مشهد الدعاك في سػكر  آؿ عمػراف ) هيلىاًلػؾى دىعى

(  -رىاِّ (  )فىلىادىمىهي المىالىًئكىػةي(  (  –)هىػاؿى رىاِّ )هىػاؿى  –)هىػاؿى كىػذىًلؾى اي (  –)بىمىغىًلػيى الًكبىػري
سمكا لسسػه ي كيػزداد ) هىاؿى آيىميؾى ( كفي سكر  مريـ لجد هذا األ–رىاِّ اٍجلىؿ لِّي آيىةن( 

 ) َي بَّهن (  –في المشهد الحكارم ااصة : ) يٍذ لىادىم رى ـي ًملِّػي( ي  –)هىػاؿى رىاِّ )كىهىػفى اللىٍظػ
ـٍ ثكيػػف(  -)كىاٍشػمىلىؿى الػػرَّثسي شىػٍيبنا(   لىػػ (  –)كى ػػكىاًليى ػػاًهرنا(  –)ًاٍسػ ي المى  –)كىالىػً  اٍمرىثًمػػي عى
( )هىا –)بىمىٍغ ي ًمفى الًكبىًر ًعًميًّا(  باػؾى (  –ؿى كىذىًلؾى هىاؿى رى مىٍقميػؾى ًمػف هىٍبػؿي هىػٍد اى )هىػاؿى رىاِّ  –)كى

(  –اٍجلىػػؿ لِّػػي آيىػػةن(  (   –)هىػػاؿى آيىميػػؾى ـٍ ي يلىػػٍيًه مىػػي هىٍكًمػػًه ًمػػفى الًمٍحػػرىاًا فىػػأٍكحى ػػرى ى عى )فىاى
ػػػًبيًّا(  ـى صى ٍكػػػ كىػػػافى مىًقيًّػػػا( كفػػػي سػػػكر  األلبيػػػاك )يٍذ لىػػػ –)كىآمىٍيلػػػاىلي الحي بَّػػػهي()كى )  – ادىمى رى

هي (   ٍكجى كىهىٍبلىا لىهي يىٍحيىي كىثٍصمىٍحلىا لىهي زى ٍبلىا لىهي كى  .فىاٍسمىجى

كػػػاف يمكػػػف لمقػػػرآف ثف يسػػػمادـ األفلػػػاؿ المضػػػارعة بػػػدال مػػػف الماضػػػية ي 
  يكسيككف ذلؾ في ادمة السياؽ األدبي   يذ المضػارع يػدؿ عمػي اسمحضػار الصػكر 

كف هذا ما ملب  به اللظر  القاصر  لمسياؽ فػي القصػة ككألها كاهع مشاهد لملياف ي ل
  يذ كاف كجكد ثكحر مف حد  اارؽ لملاد  بالقصة ككجكد الرزؽ مػف غيػر سػبا ي 

كعػػدـ هدرمػػه عمػػي اللطػػؽ مػػف غيػػر عمػػة ثك مػػرضي -عميػػه السػػالـ -كصػػم  زكريػػا 
ضػي في هذل السف الممأار  كؿ هذا يلاسبه السلؿ الما -عميه السالـ –ككالد  يحيي 

                                           

 ُٗالقصص القرآلي في ملطكهه كمسهكمه : عبد الكريـ الاطيا ي ص   (ُ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّٓٗ 

الذم يسيد المحقيؽ كحممية الكهكع ي فذلؾ هك األلسا لممقاـ   يذ القرآف عف طريقػه 
يحرص عمي المأكيد عمي كؿ ما جاك بالقصة مف ثحدا  كماريخ  كعدـ يعطاك اللقؿ 

  َالبشرم فرصة كي يسكر في اسمحالة يمكالية هذل المشاهد

كارم الػذم جػرم حمة ثمر آار لدركه مػف اػالؿ ممبللػا لجزئيػا  المشػهد الحػ
كبػػيف المػػكلي عػػز كجػػؿ ي ثك المالئكػػة ككاسػػطة فػػي  –عميػػه السػػالـ  –بػػيف زكريػػا 

ازدحػػاـ ثسػػمكا الحػػكار بمسػػردا  السلػػؿ الماضػػي )  ك :ػسػػكرمي آؿ عمػػراف كمػػريـ كهػػ
 هاؿ( ااصة فسي سكر  آؿ عمراف عمي سػػبيؿ المحاؿ مككف الجممة الحكارية كاضمي: 

)هىػاؿى رىاِّ  –)هىاؿى كىذىًلؾى اي يىٍسلىؿي مىا يىشىاكي(  –ًلي غيالىـه(  ) هىاؿى رىاِّ ثلَّي يىكيكفي 
ٍمػزنا ( كفػي سػكر  مػريـ  ––اٍجلىؿ لِّي آيىةن(  ـى اللَّػاسى حىالىحىػةى ثيَّػاـو يالَّ رى )هىاؿى آيىميؾى ثالَّ ميكىمِّػ

ـي ًملِّي(  اؿى رىاِّ ثلَّي يىكيكفي ًلػي )هى  –لجد هذا األسمكا ثيضا : ) هىاؿى رىاِّ يلِّي كىهفى اللىٍظ
كىالىً  اٍمرىثًمي عىاًهرنا(  (  –غيالىـه كى مىػيَّ هىػيِّفه باػؾى هيػكى عى )هىػاؿى رىاِّ اٍجلىػؿ  –)هىاؿى كىذىًلؾى هىػاؿى رى

ـى اللَّاسى حىالى ى لىيىاؿو سىًكيًّا( –لِّي آيىةن(  فكحر  الملبير بالسلػؿ )هػاؿ(  ي  )هناؿى آيىميؾى ثالَّ ميكىمِّ
ذ بالبلاك القصصي هلا مجال الشكؿ الركائي ثك ثسمكا الركاية كمػا يقػكؿ األدبػاك يأا

كمف مميزا  ثسمكا الركاية ثلػه ال يػدع مجػاال لممػداؿ فػي سػياؽ القصػة ي فالركايػة 
القرآلية :" مؤذلؾ بألؾ مسػمع ثابػارا هػد ذهػا ثشااصػها فػي المػاريخ كالمهػي دكرهػـ  

ا هػي فػي بلػ  جديػد هػد جػاك  مسػلي يليػؾ آك في الحيا  كثلها في هػذا اللرض يلم
الػػؾ فػػي رحمػػة زمليػػة عبػػر القػػركف الماضػػية يليهػػا فهػػي حاضػػر  غائبػػة ملػػا محػػدحؾ 

  (ُ). بمسالها كمسملؾ هكلها "

                                           

     َٖص  –عبد الكريـ الاطيا  –طكهه كمسهكمه القصص القرآلي في مل (ُ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

َِّٔ 

كلمسياؽ القرآلي في القصة القػدر  عمػي اامػراؽ عامػؿ الػزمف ي فمػحال ياػر  
مزمف الاارجي في هكله السياؽ   هلا مف الحاضر ي يلي المسمقبؿ دكف ثم يشارا  ل

ػدِّهنا  ملالي فػي سػكر  آؿ عمػراف عمػي لسػاف المالئكػة : ﴿ ثفَّ اى ييبىشِّػريؾى ًبيىٍحيىػي ميصى
ػاًلًحيفى ﴾  لىًبيًّا ًمفى الصَّ كرنا كى حىصي سىيِّدنا كى َى اً كى ًبكىًممىةو ًمفى
كلػرم الػزمف يطػكم فلػرم  (ُ)

ي كسػػيدا ي كحصػػكرا ي كلبيػػا مػػف لبيػػا مصػػدها بكممػػة مػػف ا –عميػػه السػػالـ –يحيػػي 
  َاأللبياك

يف الػػػزمف القصصػػػي هلػػػا يمقػػػدـ يلػػػي األمػػػاـ يكيامػػػرؽ كػػػؿ حػػػكاجز الكاهػػػع 
يكيصكر مالمح المسمقبؿ بكؿ دهة يكهذا ما ال للهدل في الحكار الطبيلي بيف البشر 

 َلككف هذل البشرم مأمي ممف يممؾ األسباا ي ال ممف مقيدل األسباا

ـ اسػمادامه يال يذا كػاف الغػرض يقمضػي ذلػؾ فسػي هكلػه ثما المضارع فال يػم
ػػمِّي ًفػػي الًمٍحػػرىاًا ﴾  ـه ييصى ملػػالي : ﴿ كىهيػػكى هىػػاًئ
مصػػكر الجممػػة باسػػماداـ المضػػارع  (ِ)

بما لهػا مػف داللػة عمػي   –عميه السالـ  –االجمهاد الشديد في اللباد  مف هبؿ زكريا 
ال  في جسدل كالمي مقمضػيها كسالػة هذل القك  المي ما ز  –عميه السالـ  –هك  زكريا 

 َمريـ

كفي مشهد المسابقة عمي الكسالة يسمبدؿ السياؽ السلؿ المضػارع بالماضػي 
في مصكير هذا الحد  كذلؾ في هكله ملالي :: ﴿ ذىًلؾى ًمٍف ثلبىػاًك الغىٍيػًا ليكًحيػًه يلىٍيػؾى 

                                           

 (ّٗاضية ) َسكر  آؿ عمراف  (ُ)

 (ّٗاضية) َسكر  آؿ عمراف  (ِ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ُِّٔ 

مى  ـٍ يى ػل ى لىدىٍيهً ػا كي ػكى ـٍ ثياهي ﴾ـٍ يٍذ ييٍمقيكفى ثٍهالىمىهي ـٍ يٍذ يىٍامىًصػميكفى مىا كيلػ ى لىػدىٍيًه ـى كى ٍريى  .ٍكسيؿي مى
(ُ) 

يىٍامىًصػػميكفى ( كجػػاك الملبيػػر  –يىٍكسيػػؿي  –كللمأمػػؿ بالسػػياؽ األفلػػاؿ ) ييٍمقيػػكفى 
بالسلؿ المضارع الذم يسيد اضلية  هلا   ألله  األهدر عمي لقؿ هذا المشهد كمصكيرل 

الكسالػػة مػػا يػػكحي بقػػك  الاصػػاـ يكاللػػزاع ككأللػػا لشػػاهد حػػرص كػػؿ فػػرد عمػػي السػػكز ب
حكلهػػا ي حمػػي يلػػؾ لمكػػاد مسػػمع دهػػا  القمػػكا ثحلػػاك يلقػػاك القػػـك ثهالمهػػـ ي كثحلػػاك 
المظار ما يسسر عله السباؽ مف لمائة يممػا يسػاعد عمػي اسمحضػار الصػكر  كألهػا 

كمف هلا يبػدك ارمبػاط هػذا الجػزك  َحية مممكسة يكلقؿ مشاعر األطراؼ الممااصمة
 –ا يلقبه مما مبقػي مػف مشػهد الكسالػة يككألػه يػكحي بالسػبا الػذم جلػؿ  زكريػا بم

مػػف   –عميهػػا السػػالـ  –يحػػرص كػػؿ هػػذا الحػػرص عمػػي كسالػػة مػػريـ  –عميػػه السػػالـ 
مكاجد هذا الشلكر السطرم لديػه مػف الشػكؽ يلػي اإلحسػاس بػاألبك  كهػك ثمػر مرمكػز 

 َفي الجبمة اإللسالية ال يليا اللبي في شيك

عػػز كجػػؿ بالقصػػة فػػي  –الػػزمف الاػػارجي ثك السمكػػي فيسػػجمه المػػكلي ثمػػا 
ـى  -مكطليف يرد المكطف األكؿ في سكر  آؿ عمراف في هكله ملالي  : ﴿ آيىميؾى ثالَّ ميكىمِّػ

سىػبٍِّح ًباللىًشػػيِّ كىاإلٍبكىػاًر﴾ بَّػػؾى كىًحيػرنا كى ٍمػزنا كىاٍذكيػر رَّ د حيػ  يحػػد (ِ)اللَّػاسى حىالىحىػةى ثيَّػػاـو يالَّ رى
القرآف الكه  الذم سمحد  فيه هذل اضية فيظهر الػزمف الاػارجي ثك السمكػي بمػا لػه 

 َمف مأحير يللكس عمي مللي السياؽ 

                                           

 (ْْاضية ) َسكر  آؿ عمراف ( ُ)
 (ُْاضية )  َسكر  آؿ عمراف  (ِ)



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِِّٔ 

كفي سكر  مريـ يحدد السياؽ المػد  المػي مقػع فيهػا اضيػة بقكلػه : ﴿  آيىميػؾى 
ـى اللَّاسى حىالى ى لىيىاؿو سىًكيًّا ﴾ ثالَّ ميكىمِّ
بػؿ كممػة ) حىالىحىػةى ثيَّػاـو ( هلا في السياؽ فػي مقا (ُ)

المػػػي كرد  فػػػي آؿ عمػػػراف الحظلػػػا ثف محديػػػد الػػػزمف فػػػي السػػػياهيف لػػػه مدلكلػػػه ي 
كملطيامه المي ماص كؿ مرحمة مف مراحؿ القصة يثك كؿ حمقة مف حمقامها يفكهػ  
حدك  اضية في آؿ عمراف هك اليـك بما يحكيه مف لهار يكحي في السياؽ  بالضكك 

يرمزاف يلي األمؿ السمي القكم الذم يمأل هما هذا اللبي الكريـ ي بيلمػا كاللكر المذيف 
الميؿ هلا بما يشيله مف الظممة ي كالكحشة ي كالسككف يلاسا ممؾ المرحمػة اللمريػة 

يلها الكحد  كالكبري كعمي هذا يظهر الػزمف القصصػي َالممقدمة كاألاير  مف حيامه 
 َسبا في كؿ مر  علدما يسمدعيه السياؽ مرمديا لباسا ملا

ذا كاف محديد الميؿ كهما لحدك  هػذل اضيػة الكبيػر  داللػة يبػرز مػف االلهػا  كا 
المللي في ثكمؿ كجه يال ثف مكهي  الحد  القصصي القرآلي هلا في مقابؿ المكهيػ  
السػابؽ لمػكطف القصػة األكؿ الػذم كرد فػي آؿ عمػراف  هػد ال يػكحي بمطػكر الحػػد  

بككله حدحا كاحدا كهع في زماليف ماممسيف لهػذا يلطػي  لسسه زمليا ي بقدر ما يكحي
لغير الممأمؿ بلمؽ ثف المكطليف ملا يلما يلبراف عػف مشػهد كاحػد يكثف حمػة مػدااال 
بػػيف الميػػؿ هلػػا كاليػػكـ هلػػاؾ فػػي آؿ عمػػراف  يذ كػػاف مػػف ملػػالي اليػػـك لغػػة: " الكهػػ  

. لطمػكع كالغػركا حيلئػذ "المطمؽ ليال ي ثك غيرل ي هميال ي ثك غيرل كيـك الػديف للػدـ ا
(ِ)     

                                           

 (َُاضية ) َسكر  مريـ  (ُ)
هػػ ُُْٗمؤسسػة الرسػالة ي  ي ط/ الحالية ي بيرك  ي ُٖثبك البقاك الكسكم  ي ص –الكميا   (ِ)

 ـُٖٗٗ -



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ِّّٔ 

لكػػف مجكللػػا فػػي السػػياؽ ملػػذ بدايػػة القصػػة يكاسملراضػػلا لمشػػاهدها فػػي كػػؿ 
ثطكارها كمكاطلها في السكر مؤكد حقيقػة مطػكري كممػابع المشػاهد المػي بلػي الالحػؽ 

يف الممابع الزملي كػاف مكجػكدا مػف اػالؿ لغػة السػياؽ ي كهػذا َملها عمي ما سبقه 
حكؿ مللي المكرار في هذل اضية ككجهه حيػ  يلقػؿ اضلكسػي ملظػـ  ما ثحار القضية

هذل المصكرا  في هكله علد مسسير هذل اضيػة : " كهػاؿ بلضػهـ حالحػة ثيػاـ كلياليهػا  
كالحؽ ثف اضية كالػ  عػدـ ََكهيؿ الكالـ عمي حذؼ مضاؼ ثم : ليالي حالحة ثياـ 

حػة ثيػاـ ملهػا ي كثاػرم عمػي حػال  المكميـ سمة ثياـ يال يله اهمصر مػار  عمػي ذكػر حال 
لمػا هػدـ الملبيػر باأليػاـ   ألف  لياؿ ي كجلؿ مالـ يذكر في كػؿ مبلػا لمػا ذكػر هيػؿ : كا 
يػػـك كػػؿ ليمػػة هبمهػػا فػػي حسػػاا اللػػاس يكمئػػذ ي كككلػػه بلػػدها يلمػػا هػػك علػػد اللػػرا 
ااصػػة  كمػػا مقػػدم  اإلشػػار  يليػػه ي كاعمػػرض بػػأف آيػػة الميػػالي ممقدمػػة لػػزكال   ألف 

ر  المي هي فيها مكية ي كالسكر  المي فيها آيػة األيػاـ مدليػة كعميػه يكػكف ثكؿ السك 
ظهكر هػذل اضيػة لػيال كيكػكف اليػـك مبلػا لميمػة المػي هبمهػا عمػي مػا يقمضػيه حسػاا 

 (ُ)." ََاللرا

كالقػػكؿ األكؿ الػػذم عرضػػه اللالمػػة األلكسػػي الياػػدـ الممػػابع الزملػػي الػػذم 
ف الميػػؿ فػػي سػػكر  مػػريـ دااػػال فػػي اليػػـك الػػذم رسػػمه القػػرآف فػػي القصػػة   يذ سػػيكك

ثشار يليه السػياؽ فػي آؿ عمػراف بمػا يػدلؿ عمػي ككلػه مشػهدا كاحػدا عرضػه القػرآف 
بأكحر مف طريقة ي كبهذا ال يضيؼ المكػرار بأكجهػه الماممسػة جديػدا لمسػياؽ الزملػي 

 َفي كؿ مر  ي بؿ يضيؼ جديدا لممللي 

                                           

 ُُٓي َُٓي ص   ّركح الملالي ي   (ُ)
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ِّْٔ 

كسػي مػف ثف آيػة الميػالي ممقدمػة لػزكال فإذا ثميلا لالعمراض الػذم سػاهه األل
فيككف ثكؿ حدك  هػذل اضيػة لػيال ي فهػك اعمػراض لػيس فػي محمػه   أللػه ال عالهػة 
مطمقا بيف مرميا لزكؿ السكر القرآلية زمليا ي كمرميا األحدا  دااؿ القصة القرآلية 
ال كػػاف مشػػهد الكسالػػة هػػد كرد فػػي سػػكر  مػػريـ المكيػػة   أللهػػا ممقدمػػة زمليػػا فػػ ي كا 

 َلزكلها ي كلكله كرد في سكر  آؿ عمراف مدلية اللزكؿ 

كلػػك ثللػػا ثاػػذلا اليػػـك بمللػػال اللرفػػي كالشػػرعي كهػػك : "عرفػػا : مػػد  كػػكف 
الشػػمس فػػكؽ األرض ي كشػػرعا : زمػػاف مممػػد مػػف طمػػكع السجػػر الحػػالي يلػػي غػػركا 

 (ُ). الشمس "

القرآف مع  لك ثللا ثاذلا اليـك بهذا المسهـك كهك المسهـك الذم يملامؿ به
هذل المسظة في كؿ المكاطف القرآلية فيما ياص المشريع كالمكميؼ ي كحمى مع غير 
المشػػريع كالمكميؼ ي لكاف اليـك في ذلؾ المكطف مف القصة فػي سكر  آؿ عمراف  
ياممؼ عف الميؿ محديدا في هذا المكطف في سػػكر  مريـ ي بما يلطي ممابلا زمليا 

الكمي لمقصة ألللا يجا ثف لضع في اعمبارلا ما حرص لمحد  يكممؿ به المشهد 
َعميه القرآف الكريـ مف عرض القصة في سياهها المارياي

                                           

 ُٖٗثبك البقاك الكسكم ي  ص  –الكميا   (ُ)
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 خالصت أهم نتائج انبحث

كال  هذل كهسة ممألية لممأمؿ في هصة لبػي عظػيـ حاكلػ  ثف ثسػممهـ ملهػا 
 اللبػر كالػدركس عػف الصػػبر ي كالمحمػؿ  ي فػي مجربػة ااصػػة بهػذا اللبػي بػؿ شػػديد 
الاصكصػػية ي كمػػا كػػاف هػػذا البحػػ  محاكلػػه إللقػػاك الضػػكك عمػػي مػػا حػػكال السػػياؽ 
القصصي مف سبؽ لإلبداع البشرم فيما ياص علاصر القصػة عامػة ي كمػا اممػاز  

ااصػة مػف ثسػمكا يحمػكم مجربػة مػف هػذا  –عميػه السػالـ  –به هصة سيدلا زكريػا 
للهايمهػػا ي كهػػد ارجػػ   اللػػكع مػػف المجػػارا الشاصػػية للبػػي مػػف األلبيػػاك ي كممبلهػػا

الدراسة ببلض الحقائؽ كاللمػائة المػي اسمامصػمها مػف اػالؿ سػيرم فيهػا كمػف ثهػـ 
 هذل اللمائة ما يمي :

ثف القصػػة القرآليػػة ال يصػػح مكازلمهػػا بغيرهػػا مػػف القصػػص اللػػادم  -:  أوال
ف مكفر  فيها كؿ الللاصري كالمقكما  السليػة المػي مامػؽ ملهػا  الذم يكمبه البشر كا 

 َصة فلية ال محيؿ لها ه

: ثف مف مقاصد القرآف الكريـ مجزئمه ألحدا  القصة الكاحد  في ثكحػر  ثانيا
 َمف مكضع كثكحر مف سكر  ي كالهدؼ األساسي في ذلؾ عامؿ المحدم 

: ثف المرميػػا السػػردم ألجػػزاك القصػػة كالػػذم ياػػالؼ المرميػػا الزملػػي  ثانثااا
للا لػرم القػاص مػف بلػي البشػر ال يمكػف ثبػدا للزكلها يحكم يعجازا ثدبيا ي كدالليا فإ

ثف يبدث بلهاية القصة الكاهلية يال يذا كاف هد عايشها ي ثكعايف بلض ثحداحها ي للػـ 
في القصة الايالية يمكف ثف يحد  هذا ي كلكف ثحدا  القصة القرآلية كمها حقيقة ي 

اص ال يمكػف ثبػدا ا يحب  ما بيف القصة القرآلية كغيرها مف ااػمالؼ ي   ألف القػػكهل
ثف يكمػػا الجػػزك األايػػر مػػف هصػػة ماريايػػة حػػدح  كلػػـ يشػػاهدها ي ليرجػػع بلػػد زمػػف 
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يلػػه حيلئػػذ يغػػامر بصػػدهه الػػكاهلي ي كالسلػػي ملػػا َفيكمػػا الجػػزك األكؿ لممػػؾ القصػػة 
عميػه السػالـ  –كلكف القرآف الكريـ فلؿ ذلؾ ي فالجزك األاير مف هصػة سػيدلا زكريػا 

ة كرد في سػكر  مريـ المي لزل  بمكة  حـ بلد ثف هاجػر كهي هصة مارياية صاده –
يلي المديلة كبلي دكلمه لزؿ الجزك األكؿ مف القصػة  -صمي ا عميه كسمـ-اللبي 

 -صػػمي ا عميػػه كسػػمـ -فػػي سػػكر  آؿ عمػػراف المدليػػة فمػػف يػػا مػػرم ثعمػػـ اللبػػي 
ساصػيؿ هػذل البدايػة بلهاية هصة مارياية لـ يشاهدها هبؿ بدايمها ي حـ عاد كثابرل بم

بلد ذلؾ بزمف ي مع ككله لـ يسػافر ي كلػـ يلمقػؿ ي كلػـ يقػرث ي كلػـ يكمػا يال يذا كػاف 
 هذا األمر صادرا مف ا الذم يلمـ السر كثاسي ك 

كمػا يمحػؿ  –عميػه السػالـ  –يمحؿ المكرار في هصة سػيدلا زكريػا   -:  رابعا
لػي لمقصػة ي كعلصػرا بػارزا في غيرها مف القصص ي ثساسا مػف ثسػس اللػرض القرآ

فػػي بلائهػػا ي كهػػد اضػػع كجػػكد المكػػرار لمهػػدؼ ي ثك الغػػرض القصصػػي كمػػا اضػػع 
للكامؿ كحيػر  ممقػي دالالمهػا عمػي علاصػر القصػة مجمملػة ي فمػار  يلبػر المكػرار عػف 
مكامؿ المللي بيف مكاطف القصة الماممسة ي كمار  يلبر عف المكامػؿ الزملػي كممابلػه 

األمػػاـ ي كمػػار  يلبػػر عػػف ممػػؾ الكحػػد  اللسسػػية كالشػػلكرية ثك  فػػي اػػط مسػػمقيـ يلػػي
الكحد  الكمية المي مربط بيف مشاهد القصة جميلها في المكطف الكاحد ي كمربط بػيف 
المػػكاطف الماممسػػة لمقصػػة فػػي السػػكر مػػف جهػػة ثاػػرم ي داللػػة عمػػي كحػػد  المصػػدر 

 َكالهدؼ

د كالمكاهػػؼ ي السػػياؽ القرآلػػي يامػػزؿ كيكحػػؼ ملظػػـ المشػػاه -:  خامسااا
كاممػػاز  األحػػدا  بككلهػػا ال مجػػرم فػػي زمػػاف كمكػػاف اػػارجييف بمػػا يمحػػؿ كمضػػا  
ااطسػػة ي كلمحػػا  سػػريلة عبػػار  عػػف مشػػاهد مركػػز  اضػػل  لمسكػػر  األساسػػية فػػي 
القصة ككاف مف لميجة اضػكعها لهػذل السكػر  يحساسػلا بممػؾ المشػكمة المػي عالاهػا 
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بػيف الكاهػع الممػيك بالحرمػاف ي كاألمػؿ  كعمك صك  الصػراع –عميه السالـ  –زكريا 
الذم مبلحه البشار  ي كمع هذا لحس بػأف فػي ممػؾ الممحػا  الااطسػة مػف حيػا  لبػي 

غلاك عف  كؿ ثحدا  كمكاهؼ مسصيمية لػـ مػذكر كهػي   -عميه السالـ–زكريا  –ا 
 َسمة مف السما  المميز  لطريقة القرآف في عرضه لقصصه 

في طريقػة بلائػه لمقصػة عمػي مأكيػد كػؿ مػا جػاك  يحرص القرآف  -:  سادسا
بها مف ثحدا  اارهة كهد مجمػي هػذا فػي ثسػمكا عرضػها ي حمػي فيمػا ياػص المغػة 

 َؿ الماضي بكحر  كالذم يسيد محقؽ الكهكع ي كالحسـ ي كالمأكيد ػداـ السلػمف اسما

عػرض القػرآف للػا القصػة عرضػا مبهػرا ممكػامال جػذابا مػف حيػ   -:  سابعا
األحػػدا  الملبػػر  عػػف مضػػمكف القصػػة ي ثك ااميػػار الشاصػػيا  المهمكمػػة  ااميػػار

جػػػراك الحػػػكار الملبػػػر المػػػؤحر ي كااميػػػار  بػػػلسس القضػػػية المػػػي مطرحهػػػا القصػػػة ي كا 
 َالمكاف

اممػػاز  الصػػكر  السليػػة فػػي القصػػة بككلهػػا مملػػدد  المساصػػيؿ مػػف   -ثامنااا:
كاممػػاز السػػياؽ القرآلػػي المػػكف كالشػػكؿ ي كالحركػػة ي ممػػا ثعطاهػػا حيػػا  ممجػػدد   ي 

مصػلع مػف كػؿ جممػه صػكر  رائلػة  ةبمصرفه في المراكيا ي كلظمهػا بطريقػة يعجازيػ
ف لـ يسمادـ فيها ثدكا  الصكر     َملبر  كا 

ثف الزمف بيف المشاهد القصصػية الماممسػة كالمػكاطف المملػدد  ال  -: تاسعا
يمضػػح ثف كػػؿ مشػػهد يمكػػرر   أللػػه يلبػػر عػػف الحقيقػػة الماريايػػة كبالمأمػػؿ الػػدهيؽ 

  َيضيؼ جديدا لمبلد الزملي محمما يضيؼ جديدا لمللاصر األارم 

هذل بلض اللمائة المي مكصم  يليها مف االؿ الدراسة كهلاؾ لمائة كحير  
يمكف اسماالصها بالمأمؿ في السياؽ القرآلي ي كلكف هذا ما جاد  به هريحمي ي 
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ف يك ف غير ذلؾ   فملي كمف الشيطاف فإف ثكف هد كفق  فممه السضؿ كالملة ي كا 
. كآار دعكالا ثف الحمد  را اللالميف
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 ثبت باملصادر واملراجع

  َ:  القرآف الكريـ  أو ال

 :  ثانياا

ثسػػس بلػػاك القصػػة مػػف القػػرآف الكػػريـ : رسػػالة دكمػػكرال مقدمػػة لكميػػة  – ُ
 -هػػ ُُْٕ -المغة اللربية بالملكفية ي لمباح  ي محمد عبػد ا عبػدل دبػكر ي ط  

 .ـ ُٔٗٗ

ثسمكا المحاكر  في القرآف الكريـ : عبد الحميـ الحسلي ي مطبلة السلة  -ِ
 .ـُٕٕٗ -هػُّٕٗالمحمدية ي 

بالغة القرآف : الشيخ محمػد الاضػر حسػيف ي ط ي األكلػي ي الحسػيلية  -ّ
 َلمطبع كاللشر د/ 

ي يط  ُماريخ األمػـ كالممػكؾ : ثبػك جلسػر محمػد بػف جريػر الطبػرم ي   -ْ
  َبيرك  ي الحالحة ي د/ 

الجالا السلي في هصص القػرآف الكػريـ : عمػر محمػد عمػر باحػاذؽ ي  - ٓ
 . ـُّٗٗ -هػ ُُّْط ي األكلي ي دار المأمكف لممرا  ي 

الشػػحا   :الـػه السػػػعميػػ –ي هصػػة يبػػراهيـ ػي فػػػـ القرآلػػػاصػػائص اللظػػ -ٔ
 .ـُِٗٗ -هػ ُُِْ  ي ط ي األكليي مطبلة األمالة ي ػمحمد ثبك سمي

ركح الملالي في مسسػير القػرآف الكػريـ كالسػبع المحػالي : اضلكسػي ي ط   -ٕ
 َدار يحياك المرا  د/ 
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َِّٕ 

الػػزمف فػػي القػػرآف الكػػريـ : د/ بكػػرم ثمػػيف ي ط ي دار الكمػػاا الحػػدي   -ٖ
 .ـ ََُِ-قُُِْ

الصػػكر  األدبيػػة فػػي القػػرآف الكػػريـ : د / صػػالح الػػديف عبػػد المػػكاا ي ط  -ٗ
 .ـُٓٗٗلشركة المصرية اللالمية لملشر )لكلجماف( ياألكلي ي ا

السػػػف القصصػػػي فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ : محمػػػد ثحمػػػد امػػػؼ ا ي ط ي  -َُ
 َـُُٗٗالرابلة ي بيرك  /لبلاف ي 

رك  ػالقامكس المحػيط : السيركزابػادم ي ط ي الحالحػة ي دار السكػر ي بيػ -ُُ
 َي د/ 

الكػريـ الاطيػا ي ط ي القصص القرآلي في ملطكهػه كمسهكمػه : عبػد  -ُِ
 .ـُٕٓٗ -هػُّٓٗالحالية ي بيرك  ي لبلاف 

القصػة القرآليػة : الاصػائص كاألهػداؼ : عمػي حسػف محمػد سػميماف   -ُّ
 .ـُٓٗٗ-هػُُْٓط ياألكلي ي مطبلة الحسيف اإلسالمية ي 

الكامؿ في الماريخ : ابف األحير ي ط يالسادسػة ي دار صػادر ي بيػرك    -ُْ
 . ـُٓٗٗ -هػُُْٓ

كشؼ الملالي في الممشابه مػف المحػالي : ابػف جماعػة ي ط ي األكلػي  -ُٓ
 .ـَُٗٗ -هػَُُْي دار الكفاك لمطباعة كاللشر ي 

الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ الملزيػػؿ كعيػػكف األهاكيػػؿ فػػي كجػػكل المأكيػػؿ :   -ُٔ
 َالزماشرم ي مكمبة اللبيكاف ي  د/  



 

  

 

 
 يكامؿ عبدالحكيـ عم في القرآف الكريـ   د/ عادؿ -عميه السػالـ  -السػياؽ األدبي لقصػػة زكريا   

 

ُِّٕ 

ك  ي مؤسسػػػػة الكميػػػػا  : ثبػػػػك البقػػػػاك الكسػػػػكم ي ط ي الحاليػػػػة ي بيػػػػر  -ُٕ
 . ـُٖٗٗهػُُْٗالرسالة ي 

مامصػر مسسػػير بػػف كحيػػر  : محمػػد عمػػي الصػػابكلي ي ط ي السػػابلة ي  -ُٖ
 .ـ ُُٖٗ -هػ َُِْدار القرآف الكريـ ي بيرك  

المامصر في ثابار البشػر : ثبػك السػدا ي ط ي األكلػي ي دار الملػارؼ    -ُٗ
 . ـُٖٗٗ

  ي ط ي  دار السكػػر اللربػػي الملجػػز  الكبػػرم القػػرآف : محمػػد ثبػػك زهػػر   -َِ
 َد/ 

ح الغيا ي السار الرازم ي ط ي الاامسة ي دار السكر ي بيرك  ي ػمسامي  -ُِ
 .  َد

لظػػرا  فػػي هصػػص القػػرآف : السػػيد محمػػد هطػػا عبػػد اللػػاؿ ي رابطػػة  -ِِ
 َاللالـ اإلسالمي يمكة المكرمة ي  د/ 

 مـ بحمد ا كمكفيقه ييي

 


