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 أم المؤمنين                          

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 حوار مع املقوقس:
مجع بطارقتو مع )حاطب(  حني تسلم ادلقوقس رسالة النيب 

 - وقومو، كما سألو )حاطب(  ووجو إليو أسئلة تتعلق بالنيب 
 مع بين إسرائيل. ٓ  -عما يتعلق بعيسى 

 قال ادلقوقس: ىلم أخربين عن صاحبك أليس ىو نبًيا؟
 رسول هللا. قال حاطب: بلى ىو

قال ادلقوقس: فما لو حيث كان ىكذا امل يدع على قومو حيث 
 أخرجوه من بلده إىل غريىا؟!

 أجاب حاطب: عيسى بن مرمي ألست تشهد أنو رسول هللا؟
 قال ادلقوقس: بلى!

قال حاطب: فما بالو حيث أخذه قومو فأرادوا أن يصلبوه.. أال 
 يكون دعا عليهم؟!

د جاء من عند حكيم وكان مما قالو رد ادلقوقس: أنت حكيم ق
 حاطب للمقوقس:

أنو قد كان قبلك رجل يزعم أنو الرب األعلى فرعون فأخذه هللا 
نكال اآلخرة واألوىل فانتقم بو مث انتقم منو فاعترب بغريك وال يعترب 

 غريك بك، وأضاف حاطب:
دعا الناس فكان أشدىم عليو قريش وأعداىم لو  إن ىذا النيب 

 –أقرهبم منو النصارى.. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى اليهود و 
إال كبشارة عيسى مبحمد وما دعاؤنا إياك إىل  –عليهما السالم 

القرآن إال كدعائك أىل التوراة إىل اإلجنيل وكل نيب أدرك قوًما منهم 
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أمتو وباحلق عليهم أن يطيعوه فأنت ممن أدرك ىذا النيب، ولسنا ننهاك  
 ولكن نؤمك بو. -  -عن دين ادلسيح 

فأجابو ادلقوقس: إين قد نظرت يف أمر ىذا النيب فوجدتو ال يأمر 
مبزىود فيو وال ينهى عن مرغوب عنو ومل أجده بالساحر الضال وال 
الكاىن الكذاب ووجدت معو آلو النبوة بإخراج اخلبء واألخبار 

 بالنجوى وسأنظر.
رفيًقا مهذبًا، ولكنو مل ينظر بل ظل موقفو من نصرانتو لكنو كان 

 يقول فيو: فأرسل رًدا على رسالة النيب 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 حملمد بن عبد هللا من ادلقوقس عظيم القبط
 سالم عليك وبعد:

فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيو وما تدعو إليو وقد 
علمت أن نبًيا قد بقي وقد كنت أظن أنو خيرج باألميني وقد أكرمت 

نا لك جباريتني )مارية وأختها سريين( ذلما مكان يف رسولك وبعث
 القبط العظيم وأىديت لك بغلة لًتكبها.

 نسبها:
كانت اذلدايا جاريتني من جواري ادلقوقس مها مارية وأختها 
سريين، وألف مثقال ذىب وعشرين ثوبًا ليًنا وبغلة امسها )دلدل( 

ابور( وكان شيًخا ومحارًا امسو )عفري( أو )يعفور( وخصًيا يقال لو )م
 طاعًنا يف السن.

ولقد كان والد مارية من خيار القبط يف مصر ويدعى )مشعون( 
رضي هللا عنها  –أما أمها فقد كانت رومية األصل.. لذا كانت مارية 

بيضاء جعدة، حتمل من سحنة أمها الرومية بياض البشرة ومن   –
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قد ويقال إن كينونة أبيها جعد الشعر وكانت مجيلة حسنة الوجو وال
 اسم بلدهتا )أنصنا( يف صعيد مصر.

 يف الطريق إىل املدينة:
خرجتا مارية من اإلسكندرية مع أختها )سريين( واخلصي )مابور( 
يف حراسة حاطب بن أيب بلتعة وىي ال تدري من أمر مستقبلها شيًئا 

 أو ما تدخر ذلا األيام من خري.
 أين ستنتهي، تظهر سارت وكأهنا تسري إىل اجملهول، ال تعرف إىل

على حمياىا سيماء احلزن والتفكر العميق واذلموم والوجوم، وأدرك 
حاطب ما يعتمل يف نفسها وما جييش يف خاطرىا فأقبل عليها 
مواسًيا وحمدثًا، وما زال هبا حىت سرى عنها ما هبا من أمل وحزن، كما 

م مبا أوتيو من حذاقة ولباقة أن يقنعها باإلسال -  -استطاع 
نبًيا ورسواًل؛ وكانت أختها )سريين( ال  فأمنت باهلل ربًا ومبحمد 

تفارقها فتستمع دلا يقولو حاطب عن اإلسالم وما حيدث عن شخص 
بالوحدانية  –تعاىل  –، فشهدت ىي اآلخرى أيًضا هلل رسول هللا 

بالرسالة إال )مابور اخلصي( فإنو أصر على دينو وعقيدتو  وحملمد 
بادلدينة، وىكذا ما دخلت  ىت قدم على رسول هللا ومل ُيسلم ح

ادلدينة إال مسلمتني مؤمنتني  –رضي هللا عنها  –مارية وأختها سريين 
 وىذه واقعة تارخيية يف حياهتا تستلفت النظر وتستوقف الباحث.

قبل أن تراه  برسول هللا  –رضي هللا عنها  –فقد آمنت 
بشخصو الشريف قبل أن  وصدقت برسالتو قبل أن تسمعو، وأعجبت

 تعاشره رغم أهنا كانت قد علمت مقامو ومركزه ومن ىن أزواجو.
 يف املدينة:

وصل الركب ادلؤمن إىل ادلدينة وسلم حاطب رسالة ادلقوقس 
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وىداياه إىل النيب، فاستقبلهم ورحب هبم وأكرم قدومهم وبالغ يف  
جل مبلك ذلك حني واسى مارية باختاذىا سرية )وىي األمة يطؤىا الر 

 اليمني( لو.
كما أنزذلا يف مكان يسمى العالية )يعرف اليوم بالعوايل( من 
ضواحي ادلدينة وكان خيتلف إليها بالزيارة بني احلني واحلني ويطؤىا 

صلوات هللا  –مبلك اليمني ويرعاىا ويعطف عليها ولقيت منو 
ن كل عناية وحمبة ومل تكن تبدي انزعاًجا أو غرية م  –وسالمو عليو 

 .زوجاتو 
 وسريين:

 أقبل يوًما حسان بن ثابت شاعر األنصار وشاعر رسول هللا 
فزوجو إياىا فأعرس هبا وعاش معها أمجل  خيطب سريين من النيب 

أيام حياتو وأسعدىا وولدت لو ولده )عبد الرمحن بن حسان( الذي 
 خلف أباه يف شاعريتو الفذة.

 أم إبراهيم:
ن اذلجرة أخذت مارية حتس بآالم احلمل ويف أوائل العام الثامن م

 عليها. بعد أن ظهرت عليها عوارضو فازداد إقبال النيب 
فرًحا شديًدا  ومع هناية العام وضعت ولدىا )إبراىيم( ففرح بو 

ووىب دلن بشره مبولد إبراىيم مملوًكا ودفع بو )إبراىيم( إىل أم بردة 
 بنت ادلنذر بن زيد بن النجار لًتضعو.

بولده مبلغها فإذا ىو شديد اللصوق بو،  غبطة النيب  وبلغت
كثري التطلع يف وجهو الصغري دائم احلمل لو بني ذراعيو يف كل مكان 
يذىب إليو حىت بيوت نسائو اآلخريات فيقربو منهن، ويقول يف 

 .«انظريه إال ترينه صورة مين؟»عطف وإعجاب: 
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رضي هللا عنها  –وكان من شأن )إبراىيم( أن حتررت أمو مارية 
 .«لقد أعتقها ولدها»: إذ قال رسول هللا  –

 مارية الصابرة:
ولقد أثار الوضع اجلديد غرية أمهات ادلؤمنني وحسدهنا إذ أصبح 

 أكثر لصوقًا مبارية دوهنن كما أهنا أجنبت الولد دوهنن مجيًعا. النيب 
فعلى الرغم من كل حسد اعتمل يف نفوس زوجات النيب وكل 

ظهرهنا، ظلت ىي على رزانتها وحيائها وسكينتها.. حىت عندما غرية أ
إىل أن يقول:  اجتمعت )حفصة وعائشة( فاضطر رسول هللا 

. مل يزدىا ذلك إال تبسًما ورضى «لقد حرمت مارية على نفسي»
 أَي َُّها النَّيبُّ مِلَ حُتَّرُِم َما َأَحلَّ اّللَُّ يقولو:  –تعاىل  –وصربًا، مث أنزل هللا 

ُ َغُفوٌر َرِحيمٌ  (ٔ) َلَك تَ ْبَتِغي َمْرَضاَة أَْزَواِجَك َواّللَّ
   :التحرمي[ٔ.] 

 احلكمة الربانية:
كان مولد )إبراىيم( عزاء وسلوى ورجاء وأماًل واستمرت الفرحة 
ستة عشر شهرًا يف بيت مارية ولكن ىذه اآلمال مل تدم طوياًل إذ 

وأختها سريين على دتريضو مرض الطفل مرًضا شديًدا، فقامت مارية 
ورعايتو.. لكن ادلرض اشتد ومل ديهلو.. وظهرت عليو ذات يوم عالئم 

ا بالًغا وأحس  االحتضار فبلغ النيب 
ً

فحزن حزنًا شديًدا وتأمل أدل
بضيق مل حيسو من قبل فأتى داره معتمًدا على أحد الصحابة لشدة 

يم( يف حجر أمو ما أحس بو من أمل وما أصابو من إعياء فوجد )إبراى
الباكية جيود بآخر أنفاسو، فأخذه منها برفق ووضعو يف حجره وضمو 

 إىل صدره ليهدأ القلب ادلضطرب والصدر الالىث.. مث غمره 
إنا يا إبراهيم ال نغين عنك من هللا »حزن شديد وأمل دام وقال: 

 –صلوات هللا وسالمو عليو  –مث تساقطت عرباتو ودموعو  «شيًئا
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مو متأدلة وصاحت أختها سريين باكية ومل ينههما الرسول وسكتت أ 
عن ذلك وأخذ ينظر إىل جثمان فلذة كبده ادلسجي يف حجره وال 
حراك بو وال حياة ينبض هبا وتبددت اآلمال اليت أشرقت يوم مولده، 

يا إبراهيم لوال »: وذىبت شعاًعا مع روحو اليت اسًتدىا رهبا فقال 
أن آخرنا سيلحق بأولنا حلزنا عليك أنه أُمر حق ووعد صدق و 

 .«أشد من هذا
القلب حيزن والعني تدمع وال نقول إال ما »قال يف رواية أخرى: 

 .«يرضي ربنا، إنا هلل وإنا إليه راجعون
يواسي مارية األم ادلسكينة وقد أحس  وكأنو هبذه الكلمات 

 وجفف يف أعماق ذاتو الشريفة مدي مرارهتا ومبلغ تأدلها ومسح 
 العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي»عرباتو وىو يقول: 

 .«الرب، وإنا بك يا إبراهيم وعليك حملزونون
 املوكب احلزين:

حيمل جثمان ولده بني يديو وعمو العباس بن عبد  رسول هللا 
إىل جانبو وطائفة  –رضي هللا عنهما  –ادلطلب وعمر بن اخلطاب 

 بو. من كبار الصحابة حييطون
وامتأل قلب مارية مهًا وغًما لفراق أملها الوحيد مث وصل ادلوكب إىل 

 .البقيع حيث دفن إبراىيم بعد أن صلى عليو رسول هللا 
 

 الرسول األمني:
وحدث أن كسفت الشمس يوم وفاة إبراىيم ووجد بعض الناس 
يف ذلك معجزة فقال قائلهم: لقد انكسفت الشمس دلوت إبراىيم 

يف مشاعره وأحاسيسو، لكن ىذه ادلقولة اليت رددىا   مشاركة للنيب
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إذ مل يكن لينسى رسالتو أبًدا وأمانتو  بعض الناس نبهت النيب 
عليها ولو يف أحلك الساعات وأشدىا حرًجا وأدق ادلواقف 

الشمس والقمر آيتان من آيات  إن»للناس:  وأصعبها.. فقال 
حلياته فإذا رأيتم ذلك  هللا ال ختسفان وال تكسفان ملوت أحد وال

 .«فافزعوا إىل ذكر هللا بالصالة...
 –فأعظم بو من جلد وأعظم بو من صرب وأعظم بو من نيب أمني 

 .-صلوات ريب وسالمو عليو 
 مارية املؤمنة الصابرة:

عليو الصالة  –عاد النيب إىل دار مارية مواسًيا ومعزيًا ومل يكن 
أن فقدت ولدىا إذ كان يًتدد ليغفلها أو يتجاىلها بعد  –والسالم 

 .-تعاىل  –عليها كعادتو السابقة وسلمت مارية ادلؤمنة أمرىا إىل هللا 
 –سبحانو  –فهو الذي أعطى وىو الذي أخذ وكل شيء عنده 

لتملك أن ترد دموعها الصامتة   –رضي هللا عنها  –مبقدار ومل تكن 
 كلما الحت ذكري إبراىيم يف نفسها.

ىيم ومل تضع، وكانت حياهتا يف سعادهتا ومل حتمل بعد إبرا
وشقائها بالًء وامتحانًا وأثبتت خالذلا أهنا من ادلسلمات ادلؤمنات 

 الصادقات الاليت يقتدى هبن وحيتذى بسلوكهن وينسج على منواذلن.
 :بعد النيب 

بعد أن حلق النيب بالرفيق األعلى، كان خلفاؤه من بعده حيفظون 
بأعطياهتا من بيت ادلال، وينفقون عليها  دلارية مكانتها وخيصوهنا

رضي هللا  –ويزوروهنا.. سواء يف عهد أيب بكر أو يف عهد عمر 
إذ كانا يأتياهنا سائلني عن أحواذلا ويواسياهنا وفاء منهم  –عنهما 

 .لنبيهما العظيم 



 
9 

 

 مارية القبطية

 الوفاة: 
ودلا كان العام السادس عشر من اذلجرة النبوية الشريفة مرضت 

وطأة احلمى، مث أسلمت الروح، فحزن ادلسلمون واشتدت عليها 
جنازهتا وىو حشد  عليها حزنًا شديًدا وشهد عمر أمري ادلؤمنني 

 الناس وصلى عليها ودفنت بالبقيع.
 رمحها هللا رمحة واسعة ورضي عنها وأكرم نزذلا ومثواىا.
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