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قصة وفضائل مريم العذراء
وابنها المسيح عيسى ابن مريم
في القرآن الكريم
وفي أحاديث النبي محمد
صلى اهلل عليه وسلم
إعداد الباحث :ماجد سليمان

فوائد من سورة مريم

بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني  ،وعلى من تبعه بإحسان إىل يوم الدين  ،أما بعد:
فهذه آيات أنقلها من سورة مرمي من القرآن الكرمي  ،مع شرج موجز لتلك اآليات.
مث أحلقتها بذكر األحاديث الواردة عن النيب حممد يف فضائل مرمي ابنة عمران عليها السالم
مث أحلقتها بذكر األ حاديث الواردة عن النيب حممد يف فضائل املسي عيسى ابن مرمي عليهما مجيعا أفضل الصالة
والسالم.
والذي دعاين إلعداد هذا البحث هو إطالع أتباع األديان األخرى – السيما املسيحيني  -على عقيدة املسلمني يف
املسي عيسى ابن مرمي وأمه مرمي بنت عمران عليهما السالم  ،حيث أين وجدت من خالل بعض مناقشايت مع أحد
الراهبات أن املسيحيني يظنون أن املسلمني يبغضون املسي وأمه  ،فلما أط ـ ـلعتها على كالم اهلل املذكور يف القرآن
وكالم النيب حممد – صلى اهلل عليه وسلم  -يف املسي وأمه قالت يل بصري العبارة:
(عقيدتكم في المسيح خير من عقيدتنا نحن المسيحيين فيه)  ،ثم أعلنت إسالمها.
وفق اهلل اجلميع للعلم النافع واالعتقاد الصاحل  ،اللهم رب جربائيل وميكائل وإسرافيل  ،فاطر السماوات واألرض ،
عامل الغيب والشهادة  ،أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون  ،اهدين ملا اخـ ــتُــلِف فيه من احلق بإذنك  ،إنك
هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم.
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ماجد بن سليمان  ،يف تاريخ  4صفر من عام  1441هجري  ،املوافق  7ديسمرب لعام  3114ميالدي.

 1جربائيل هو أعظم املالئكة  ،وهو امللك املوكل بالوحي إىل الرسل  ،ميكائيل هو ال َـم ـلَــك املوكل باملطر  ،إسرافيل هو امللك املوكل
بالنفخ يف الصور ليقوم الناس يوم القيامة للحساب واجلزاء .فاطر السماوات واألرض أي خالقها.
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قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي يف سورة مرمي ذاكرا قصة مرمي عليها السالم وابنها املسي من قبل أن حتمل به إىل أن
وضعته:
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
خ
ِ ِ
ِ
خل ََلَا
﴿ َواذ ُكر ِيف الكتَاب َمرََمي إذ انـتَبَ َذت من أَهل َها َم َكانًا َشرقيًّا * فَاَّتَ َذت من ُدوِنم ح َجابًا فَأَر َسلنَا إلَيـ َها ُر َ
وحنَا فَـتَ َمث َ
ك ِألَهب لَ ِ
ال إِخَّنَا أَنَا رس ُ ِ
بَ َشًرا َس ِويًّا * قَالَت إِ ِين أَعُوذُ بِالخر ن
ََّن
ت تَِقيًّا * قَ َ
ك غُ َال ًما َزكِيًّا * قَالَت أ خن
َْ ِن ِمن َ
ك إِن ُكن َ
َُ
ول َربِ َ َ
ال ربُّ ِ
ي ُكو ُن ِيل غُ َالم وَمل ََيسس ِِن ب َشر وَمل أ َُك بغِيًّا * قَ َ ن ِ ِ
ني َولِنَج َعلَهُ آيَةً لِلن ِ
خاس َوَرَْةً ِمنخا َوَكا َن
ك ُه َو َعلَ خي َه ِ ٌ
َ
َ
ال َك َذلك قَ َ َ
ٌَ َ َ ٌَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت قَـب َل نَه َذا
اض إِ َ نىل جذ ِع النخخلَة قَالَت يَا لَيتَِِن م ُّ
َجاءَ َها ال َم َخ ُ
أَمًرا َمقضيًّا * فَ َح َملَتهُ فَانـتَبَ َذت به َم َكانًا قَصيًّا * فَأ َ
ِ ِ
ِ
ك ِِِبذ ِع النخخلَ ِة تُساقِط َعلَي ِ
ك س ِريًّا * وهِزي إِلَي ِ
ِ ِ
ك
َوُكن ُ
َُ
ت نَسيًا َمنسيًّا * فَـنَ َاد َاها من َحتت َها أخَال َحتَزِين قَد َج َع َل َربُّك َحتتَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت لِلخر ن
صوًما فَـلَن أُ َكلِ َم اليَـوَم إِن ِسيًّا
َح ًدا فَـ ُق ِويل إِ ِين نَ َذر ُ
َْ ِن َ
ُرطَبًا َجنيًّا * فَ ُكلي َواشَرِِب َوقَـِري َعيـنًا فَإ خما تَـَريِ خن م َن البَ َش ِر أ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وك امرأَ سوٍء وما َكانَت أ ُُّم ِ
ك
* فَأَتَت بِه قَـوَم َها َحتملُهُ قَالُوا يَا َمرَميُ لََقد جئت َشيئًا فَ ِريًّا * يَا أُخ َ
ت َه ُارو َن َما َكا َن أَبُ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صبِيًّا * قَ َ ِ
اب َو َج َعلَ ِِن نَبِيًّا * َو َج َعلَ ِِن
بَغِيًّا * فَأ َ
َشا َرت إِلَيه قَالُوا َكي َ
ف نُ َكلِ ُم َمن َكا َن ِيف ال َمهد َ
ال إ ِين َعب ُد اللخه آتَ ِاينَ الكتَ َ
ِ
مبارًكا أَين ما ُكنت وأَوص ِاين بِال خ ِ
ت َحيًّا * َوبـًَّرا بَِوالِ َدِيت َوَمل ََي َعل ِِن َجبخ ًارا َش ِقيًّا * َوال خس َال ُم َعلَ خي يـَوَم
ص َالة َوالخزَكاة َما ُدم ُ
َُ َ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ك ِعيسى ابن مرَمي قَـو َل احل ِق الخ ِذي فِ ِيه ََيتَـرو َن * ما َكا َن لِلخ ِه أَن يـت ِ
خخ َذ ِمن
وت َويـَوَم أُبـ َع ُ
ث َحيًّا * نَذل َ َ ُ َ َ
ت َويـَوَم أ َُم ُ
ُولد ُ
َ
َ
َ
ُ
ول لَه ُكن فَـي ُكو ُن * وإِ خن اللخه رِِب وربُّ ُكم فَاعبدوه نه َذا ِصرا ٌ ِ
ٍ
يم﴾.
َولَد ُسب َحانَهُ إِ َذا قَ َ
ض نى أَمًرا فَِإخَّنَا يـَ ُق ُ ُ
َ
ط ُمستَق ٌ
َ َ ََ
َ
ُُ ُ َ َ
شرح اآليات
واذْ ُكر فِي ال ِ
ْكتَ ِ
ت ِم ْن أ َْهلِ َها َم َكانًا َش ْرقِيًّا:
اب َم ْريَ َم إِ ِذ انْـتَبَ َذ ْ
َ ْ
ملا ذكر اهلل قصة زكريا وابنه حيىي  ،وكانت من اآليات العجيبة  ،انتقل منها إىل ما هو أعجب منها  ،تدرَيا من
األدَّن إىل األعلى فقال{ :واذ ُكر ِيف ال ِكتَ ِ
اب َمرَميَ}  ،وهذا من أعظم فضائلها  ،أن تـُ ـذكر يف الكتاب العظيم الذي
َ
يتلوه املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا  ،فـ ـتُـ ـذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء  ،جزاء لعملها الفاضل وسعيها
الكامل  ،حني {انـتَبَ َذت} أي :تباعدت عن أهلها { َم َكانًا َشرقِيًّا} أي :مما يلي الشرق عنهم.
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فَاتَّ َخ َذ ْ ِ ِ ِ
ش ًرا َس ِويًّا:
َّل لَ َها بَ َ
ت م ْن ُدون ِه ْم ح َجابًا فَأ َْر َسلْنَا إِلَْيـ َها ُر َ
وحنَا فَـتَ َمث َ
حجابا أي سرتا ومانعا  ،وهذا التباعد منها واَّتاذ احلجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة رهبا  ،وت ـ ـق ـ ـنُت له يف حالة اإلخالص
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ني}.
واخلضوع والذل هلل تعاىل  ،وذلك امتثال منها لقوله تعاىل{ :يَا َمرَميُ اقـنُِِت لَربِك َواس ُجدي َوارَكعي َم َع الخراكع َ
ِ
خل ََلَا بَ َشًرا َس ِويًّا} أي :كامال من الرجال  ،يف صورة
وقوله{ :فَأَر َسلنَا إلَيـ َها ُر َ
وحنَا} وهو جربيل عليه السالم { ،فَـتَ َمث َ
مجيلة  ،وهيئة حسنة  ،ال عيب فيه وال نقص  ،لكوِنا ال حتتمل رؤيته على صورته احلقيقية.

﴿قالت إني أعوذ بالرحمـٰن منك إن كنت تقيا﴾:
فلما رأته يف هذه احلال وهي معتزلة عن أهلها خافت أن يكون رجال يريد أن يتعرض َلا بسوء  ،ويطمع فيها ،
فاعتصمت برهبا  ،واستعاذت منه فقالت إين أعوذ بالرْـنن منك إن كنت تقيا ، أي :ألتجئ به وأعتصم برْته أن
ت تَِقيًّا} أي :إن كنت َّتاف اهلل وتعمل بتقواه فاترك التعرض يل  ،فجمعت مرمي بني االعتصام
تنالِن بسوء { ،إِن ُكن َ
برهبا  ،وبني َّتويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى.
وهذا مما يدل على عفة مرمي عليها السالم  ،وقد أثىن اهلل عليها هبذه الصفة يف القرآن يف موضعني فقالَ  :وَمرَميَ ابـنَة
ِ ِ ِ
ِِِ ِ
ِ
اها
صنَ ْ
صنَ ْ
ت فَـ ْر َج َها فَـنَـ َفخنَا فيه من ُروحنَا}  ،وقال { َوالخِِت أ ْ
عمَرا َن الخِِت أ ْ
َح َ
َح َ
ت فَـ ْر َج َها فَـنَـ َفخنَا ف َيها من ُروحنَا َو َج َعلنَ َ
ِ ِ
ني}.
َوابـنَـ َها آيَةً لل َعالَم َ
فليتأمل القارىء الكرمي كيف أن اهلل كافأ مرمي عليها السالم على عفتها عن الزنا بأن رزقها ولدا  ،وهو النيب العظيم
عيسى عليه السالم  ،أرسله اهلل إىل أمة عظيمة  ،وهي بِن إسرائيل  ،وآتاه اإلجنيل فيه هدى ونور.
ك ِِل ََهب لَ ِ
ول ربِّ ِ
ك غُ َال ًما َزكِيًّا:
قَ َ
ال إِنَّ َما أَنَا َر ُس ُ َ
َ

وشغلي هو تنفيذ رسالة رِب فيك {ِألَهب لَ ِ
ك غُ َال ًما َزكِيًّا}  ،وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه ،
أي :إنـما وظيفِت ُ
َ َ
فإن الزكاء يستلزم تطهريه من اخلصال الذميمة  ،واتصافه باخلصال احلميدة.

ِ
َك بَِغيًّا:
ش ٌر َولَ ْم أ ُ
س ْسنِي بَ َ
قَالَ ْ
ت أَنَّ ٰى يَ ُكو ُن لي غُ َال ٌم َولَ ْم يَ ْم َ

ََّن يَ ُكو ُن ِيل غُ َال ٌم َوَمل ََي َسس ِِن بَ َشٌر َوَمل أ َُك
تعجبت مرمي عليها السالم من وجود الولد من غي ـ ـر أب  ،فقالت{ :أ خ
بَغِيًّا}  ،ألنه من املعلوم بالطبائع أن الولد ال يوجد إال حبصول االتصال اجلنسي  ،سواء مع زوج أو عن طريق البغاء
وهو الزنا – حاشا مرمي عليها السالم من ذلك.
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ِ
ِ
َّاس ور ْحم ًة ِمنَّا وَكا َن أ َْمرا م ْق ِ
ِ
قَ َ ٰ ِ ِ
ضيًّا:
ً َ
ال َك َذلك قَا َل َربُّك ُه َو َعلَ َّي َهيِّ ٌن َولنَ ْج َعلَهُ آيَ ًة للن ِ َ َ َ
َ
هذا يدل على كمال قدرة اهلل تعاىل  ،أن كان احلمل بعيسى أمرا َه ـيِـ ـنا على اهلل  ،وليس هذا بغريب على اهلل  ،فاهلل
قادر على كل شيء  ،فكما خلق أبانا آدم من غري أب وال أم  ،فكذلك خلق عيسى من أم بال أب  ،وَلذا قال اهلل
تعاىل عن خلق آدم ﴿ إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون * احلق من ربك فال
تكونن من املمرتين﴾.
وكما أن اهلل خلق أ خمنا حواء من ِضلـ ـ ِع آدم  ،فهو ال ـ ـ ـ ـقادر على خلق عيسى بال أب  ،وليس ذلك على اهلل بعزيز ،
فخلق السماوات واألرض أعظم من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يتفكرون.
قوله { َوَرَْةً ِمنخا} أي :ولنجعله رْة منا بوالدته وبالناس  ،فإن عيسى رسول عظيم  ،أرسله اهلل إىل أمة عظيمة وهي
بِن إسرائيل  ،ليدَلم على اخلري وعلى طريق اَلداية  ،ولكن كتابه اإلجنيل مل ُحيفظ  ،فتعرض للتحريف  ،فصار إىل ما
صار إليه اآلن  ،من أناجيل تتجاوز املئة بأيدي املسيحيني  ،فتغريت رسالة عيسى الصحيحة من عبادة اهلل إىل عبادة
عيسى  ،ومن اعتقاد أن عيسى رسول إىل اعتقاد أن عيسى ابن اهلل  ،وطائفة تقول إنه هو اهلل  ،فلما حصل لبِن
إسرائيل ما حصل أرسل اهلل نبيه حممدا ليدل بِن إسرائيل وغريهم على طريق اَلداية  ،ويبني َلم حقيقة أخيه عيسى
عليه السالم  ،وما حصل من تالعب اليهود بدين عيسى وحتريفهم له  ،فآمن حملمد كثري من الناس  ،فنالوا شرف
اإلَيان برسولني  ،عيسى وحممد.
قوله {وَكا َن} أي وجود عيسى عليه السالم على هذه احلالة {أَمرا مق ِ
ضيًّا}  ،أي قضاءً البد من نفوذه  ،فن َفخ
ً َ
َ
جربيل عليه السالم يف جيب قميص مرمي العذراء عيها السالم  ،فوصلت النفخة إىل رِ ِ
ْها  ،فحصل احلمل بسبب
َ
ـحرجة  ،ال تدري ماذا تقول للناس  ،ألِنا تعلم أن الناس لن
ذلك  ،فتباعدت به إىل مكان بعيد عن الناس  ،ألِنا ُم َ
يصدقوِنا إن قالت أِنا ْلت بال زوج.
ت بِ ِه م َكانًا قَ ِ
صيًّا:
فَ َح َملَْتهُ فَانْـتَبَ َذ ْ َ
أي :ملا ْلت بعيسى عليه السالم خافت من كالم الناس  ،ألِنم لن يصدقوا قوَلا إِنا ْلت بطريقة م ِ
عجزة  ،أي
ُ
بدون اتصال جنسي  ،وهم يعلمون أِنا ليست متزوجة  ،فليس أمامهم إال وصفها بالزنا إن مل يصدقوها  ،فتباعدت
عن الناس {م َكانًا قَ ِ
صيًّا}  ،وهي حتمل يف قلبها من اَلم ما اهلل به عليم.
َ
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ت يَا لَْيتَنِي ِم ُّ
ت نَ ْسيًا َم ْن ِسيًّا:
اض إِلَ ٰى ِج ْذ ِع النَّ ْخلَ ِة قَالَ ْ
ت قَـ ْب َل َٰه َذا َوُك ْن ُ
اء َها ال َْم َخ ُ
فَأ َ
َج َ
أي :فلما ُقرب والدها دنت من جذع خنلة  ،فلما آملها وجع الوالدة  ،وتذكرت كالم الناس الذي ينتظرها ؛ متنت أِنا
ماتت قبل هذا احلادث وكانت نسيا منسيا فال تُذكر.
ك تَ ْحتَ ِ
اد َاها ِمن تَ ْحتِ َها أ َََّّل تَ ْحزنِي قَ ْد جعل ربُّ ِ
ك َس ِريًّا:
فَـنَ َ
َ
ْ
ََ َ َ

أي ناداها ابنها عيسى  ،وهذه معجزة إلـنهية ثانية  ،أن تكلم وهو يف املهد أال حتزين يا أمي  ،قد جعل ربك حتتك
سريا وهو جدول املاء.
ِ
ِ ِ ِِ
ط َعلَْي ِ
ك ُرطَبًا َجنِيًّا:
ساقِ ْ
َ و ُه ِّزي إلَْيك بج ْذ ِع النَّ ْخلَة تُ َ
وهِزي ِجذع هذه النخلة ليتساقط عليك البل طريا لذيذا نافعا.
أي ٌ

ص ْوًما فَـلَ ْن أُ َكلِّ َم الْيَـ ْو َم
ت لِ َّ
فَ ُكلِي َوا ْش َربِي َوقَـ ِّري َع ْيـنًا فَِإ َّما تَـ َريِ َّن ِم َن الْبَ َ
َح ًدا فَـ ُقولِي إِنِّي نَ َذ ْر ُ
لر ْح َٰم ِن َ
ش ِر أ َ
إِنْ ِسيًّا:

أي :فَ ُكلِي من التمر واشرِِب من النهر وقَـِري عيـنًا أي اهنئي ب ِ
عيش ِ
ك.
َ َ
َ َ
ت لِلخرَْ ِن
وأما من جهة كالم الناس  ،فأمرها أِنا إذا رأت أحدا من البشر أن تقول على وجه اإلشارة{ :إِ ِين نَ َذر ُ
ِ
صوما} أي :سكوتا {فَـلَن أُ َكلِم اليـوم إِن ِسيًّا} أي :إن ر ِ
ِ
ت
أيت من الناس ً
فسألك عن أمرك فقويل له :إين أَو َجب ُ
َ َ َ
ًَ
أحدا َ
تعبدا يف ِ
شرعهم.
أحدا من الناس  ،والسكوت كان ً
على نفسي هلل سكوتًا  ،فلن أكلم اليوم ً
فبهذا طمأن عيسى أمه مرمي  ،فحصلت َلا السالمة من أمل الوالدة  ،وحصل َلا املأكل واملشرب وطمأنينة القلب ،
فصدق اهلل وعده فكانا حنانا على أمه مرمي عليها السالم منذ والدته.
ت بِ ِه قَـوم َها تَ ْح ِملُهُ قَالُوا يا مريم لََق ْد ِج ْئ ِ
ت َش ْيئًا فَ ِريًّا:
فَأَتَ ْ
َْ
َ َ َْ ُ
فلما طمأن عيسى أ خمه رجعت إىل قومها غري مبالية وال مكرتثة  ،فحصل ما توقعت  ،فقالوا{ :لََقد ِجئ ِ
ت َشيئًا فًريًّا}
َ
أي :عظيما وخيما  ،وأرادوا بذلك البغاء حاشاها من ذلك.
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والغريب أن كثري ممن يدخعي حمبة مرمي وابنها عيسى واقعني يف البغاء  ،السيما يف الدول الغربية  ،فال تكاد جتد امرأة
إال وعندها صديق تعاشره معاشرة األزواج  ،حىت القساوسة والراهبات الذين يزعمون حمبة مرمي حمبة شديدة ويتهمون
املسلمني بأِنم ال حيبوِنم ا جتدهم َيارسون اجلنس مع بعضهم البعض بطريقة خفية  ،خمالفني يف هذا أول اآلداب الِت
كانت تتحلى هبا مرمي عليها السالم وهي عفة الفرج من الزنا.
والعجيب أِنم يفعلون هذا خفية عن عيون الناس  ،ويقولون أن عيسى سيتحمل هذا الذنب عنهم  ،فهم ُمـ ـ ِقـ ـِري ـ ـن
على أنفسهم هبذا الذنب  ،ويزعمون أن عيسى سيتحمله عنهم  ،مع أنه هو الذنب الذي كانت أمه تتحاشاه جدا ،
فمن كان مـخلصا وصادقا يف حمبة عيسى وأمه فينبغي له أن يتحلى باآلداب الِت كانا يتحليان هبا  ،وليس أن
يتقحمها ويقول أِنم سيغفروِنا يل!
فَـ ـ َم ِن اِلولى بأن يوصف باتباع عيسى ابن مريم وأمه وتوقيرهما؟ المسيحيون أم المسلمون؟!

ت هارو َن ما َكا َن أَب ِ
ت أ ُُّم ِ
ك بَ ِغيًّا:
وك ْام َرأَ َس ْوٍء َوَما َكانَ ْ
ُ
يَا أُ ْخ َ َ ُ َ

سمون بأمساء األنبياء  ،وليس هو هارون بن
ت َه ُارو َن} الظاهر أنه أخ َلا حقيقي فنسبوها إليه  ،وكانوا يُـ ـ ُّ
{يَا أُخ َ
عمران أخا موسى  ،ألن بينهما قرونا كثرية.
ِ
وك امرأَ سوٍء وما َكانَت أ ُُّم ِ
ك بَغِيًّا} أي :مل يكن أبواك إال صالِـ َحـ ـيـ ـن سالِـ َميـن من الشر  ،وخصوصا هذا
{ َما َكا َن أَبُ َ َ َ َ
كنت على غري وصفهما؟ و ِ
وقصدهم :فكيف ِ
أتيت مبا مل يأتيا به؟
الشر الذي يشريون إليه وهو الزنا ُ ،
وذلك أن الذرية  -يف الغالب تتقارب مع بعضها يف الصالح وضده  ،فتعجبوا حبسب ما قام بقلوهبم من الظن
الفاسد كيف وقع ذلك منها.
ِ
ِ
صبِيًّا﴾:
﴿فَأَ َش َار ْ
ت إِلَْي ِه قَالُوا َك ْي َ
ف نُ َكلِّ ُم َم ْن َكا َن في ال َْم ْهد َ
أي :فأشارت مرمي إىل مولودها عيسى ليـ ـ ـ ـ ـسألوه ويكلموه  ،فقالوا منكرين عليها :كيف نكلم َمن ال يزال يف مهده
رضيعا؟
طفال ً
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ِ ِ ِ
اب َو َج َعلَنِي نَبِيًّا﴾:
﴿قَ َ
ال إِنِّي َع ْب ُد اللَّه آتَان َي الْكتَ َ
عندها حصلت املعجزة الكربى للنيب العظيم عيسى وهي أن تكلم وهو يف مهده يرضع :إني عبد اهلل  ،قضى
بإعطائي الكتاب  ،وهو اإلنجيل  ،وجعلني نبيًا.

الص َالةِ َو َّ
ت َحيًّا﴾:
صانِي بِ َّ
الزَكاةِ َما ُد ْم ُ
﴿ َو َج َعلَنِي ُمبَ َارًكا أَيْ َن َما ُك ْن ُ
ت َوأ َْو َ

ِ
ت  ،وأوصاين باحملافظة على الصالة وإيتاء الزكاة ما بقيت حيًا.
أي :وجعلِن عظيم اخلري والنفع حيثما ُوجد ُ
﴿ َوبَـ ًّرا بَِوالِ َدتِي َولَ ْم يَ ْج َعلْنِي َجبَّ ًارا َش ِقيًّا﴾:
متكربا وال شقيًا  ،عاصيًا لرِب.
أي :وجعلِن ًّ
بارا بوالديت  ،ومل َيعلِن ً
ث َحيًّا﴾:
﴿ َو َّ
ت َويَـ ْو َم أُبْـ َع ُ
ت َويَـ ْو َم أ َُمو ُ
الس َال ُم َعلَ َّي يَـ ْو َم ُولِ ْد ُ

ِ
ت  ،ويوم أموت  ،ويوم أُبعث حيًا يوم القيامة.
أي :والسالمة واألمان خ
علي من اهلل يوم ُولد ُ
﴿ ٰذَلِ َ ِ
ْح ِّق الَّ ِذي ِف ِيه يَ ْمتَـ ُرو َن﴾:
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم قَـ ْو َل ال َ
كع َ

وخربه  -أيها الرسول حممد  -هو عيسى ابن مرمي ِ ،من غري شك وال مرية.
ذلك النيب الذي قصصنا عليك صفتَه َ
ِ ِ ٍ
ِِ
ول لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن﴾:
ض نى أَمًرا فَِإخَّنَا يـَ ُق ُ
﴿ َما َكا َن للخه أَن يـَتخخ َذ من َولَد ُسب َحانَهُ إِذَا قَ َ
ما كان هلل تعاىل وال يليق به أن يتخذ ِمن عباده ِ ِ
أمرا من األمور
َ
وخلقه و ًلدا  ،تنخزه وتقدخس عن ذلك  ،إذا قـ ـ ـضى ً
كبريا  ،فإنه لن َيتنع عليه  ،وإَّنا يقول له "كن" ،فيكون كما يشاؤه ويريده.
صغريا أو ً
وأراده  ،سواء كان ً
صرا ٌ ِ
ِ
ِ َّ
يم﴾:
ط ُم ْستَق ٌ
﴿ َوإ َّن اللهَ َربِّي َوَربُّ ُك ْم فَا ْعبُ ُدوهُ َٰه َذا َ

أي :قال عيسى لقومه :وإن اهلل الذي أدعوكم إليه هو وحده رِب وربكم  ،فاعبدوه وحده ال شريك له  ،فأنا وأنتم
سواء يف العبودية واخلضوع له  ،هذا هو الطريق الذي ال اعوجاج فيه.
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﴿فاختلف اِلحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم﴾:
فاختلفت ِ
الفَرق من أهل الكتاب فيما بينهم يف أمر عيسى عليه السالم  ،فمنهم من زاد يف تعظيمه على احلد الالئق
به كنيب فقال :هو اهلل  ،ومنهم من قال :هو ابن اهلل  ،ومنهم من قال :هو ثالث ثالثة.
ومنهم من هو ٍ
جاف لعيسى ابن مرمي وهم اليهود  ،حيث قالوا :إنه ابن زنا (عياذا باهلل من هذا االفرتاء)  ،ومنهم من
قال هو ساحر  ،فهؤالء توعدهم اهلل بعقوبة عظيمة يوم القيامة فقال ﴿فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم﴾ ،
أي عظيم اَلول  ،وهو يوم القيامة.
﴿أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضالل مبين﴾:
مسعهم وبصرهم يوم القيامة  ،يوم يـَق ُدمون على اهلل  ،حني ال ينفعهم ذلك  ،لك ِن الظاملون اليوم يف هذه
أي ما أش خد َ
الدنيا يف ب ـ ـ ٍ
ـعد ِ ٍ
بني عن احلق.
ُ
انتهى هنا شرح اآليات من سورة مرمي  ،وللفائدة فقد تكلخمت سورة ((آل عمران)) عن جوانب أخرى من سي ـ ــرة مرمي
العذراء عيها السالم من آية  44إىل آية  ، 01فلريجع إليها من أراد زيادة االطالع.
وهذه بعض أحاديث النيب حممد يف فضائل مرمي عليها السالم  ،أنقلها هنا  ،مث أنقل بعدها بعض أحاديث النيب حممد
يف أخيه عيسى ابن مرمي عليهما مجيعا السالم.
تنبيه
سألتِن أحد الراهبات – ملا كانت راهبة – فقالت :هل املسلمون حيبون عيسى املسي وأمه العذراء؟
فجاوبتها اإلجابة التالية:
بال شك وال ريب املسلمون حيبون عيسى املسي وأمه العذراء  ،وما الذي يوجب كراهتهما أصال  ،فاملسلم حيب
أنبياء اهلل كلهم  ،وبغضهم أو بغض واحد منهم من نواقض اإلسالم  ،ودستور املسلمني بني ِ
يديك  ،وهو القرآن ،
اقرئي واحكمي بعقلك واتركي كالم الناس جانبا.
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بسم اهلل الرمحـٰن الرحيم
ال النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم:
 .1قَ َ
«خيـر نِس ِاء الْعالَ ِمني مرَي بِْنت ِعمرا َن  ،وخ ِدجيةُ بِْنت ِ
ِ
ت حمَ َّمد صلى اهلل
خويْلد َ ،وفَاط َمةُ بِْن ُ
َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ
عليه وسلم ،و ِ
آسيَةُ ْامَرأةُ فِْر َع ْو َن».
َ
ِ
خويْلِد هي زوجة النيب حممد.
َخدجيَةُ بِْن ُ
ت َ

ال النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم:
قَ َ

الرج ِال َكثِي  ،وََل ي ْكمل ِمن النِّس ِاء إََِّّل مرََي بِْنت عِمرا َن  ،و ِ
ِ
آسيَةُ ْامَرأَةُ فِْر َع ْو َن ،
« َك ُم َل م ْن ِّ َ
َْ ُ ُ ْ َ َ
ر ََْ ُْ ْ َ
وإِ َّن فَضل عائِشةَ علَى الن ِ
ض ِل الثَِّر ِ
يد َعلَى َسائِِر الطَّ َع ِام».
ِّساء َك َف ْ
َ َْ َ َ َ
َ

َعائِ َشةَ هي زوجة النيب حممد  ،والثريد نوع من أطيب الطعام.

ال النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم:
قَ َ

ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ت ِع ْمَرا َن».
ت ُخ َويْلد َ ،و َخْيـُر ن َسائ َها َمْرََيُ بْـنَ ُ
« َخْيـُر ن َسائ َها َخدجيَةُ بِْن ُ
يعين خبي نسائها أي نساء اجلنة.

َن رس َ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َد َعا
ول اللَّه َ
وقالت أ َُّم َسلَ َمةَ  ،زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أ َّ َ ُ
اطمةَ عام ال َفْت ِح فَـنَاجاها فَـب َكت ُُثَّ ح َّدثـَها فَض ِح َكت  ،فلَ َّما تُـو ِِّّف رس ُ ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
ََ َ ْ َ َ َ ْ
ول اللَّه َ
فَ َ َ َ
ُ َ َُ
ِ
وسلَّم سأَلْتُـها عن ب َكائِها وض ِح ِكها ف َقالَت :أَخبـرِِن رس ُ ِ
وت
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أَنَّهُ ََيُ ُ
ول اللَّه َ
َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ
ْ ْ ََ َ ُ
َِن سيِّ َدةُ نِس ِاء أَه ِل اجلن َِّة إََِّّل مرََي بِْنت عِمرا َن فَ ِ
ت.
َْ َ َ ْ َ َ
ت ُُ ،ثَّ أ ْ
ضح ْك ُ
فَـبَ َكْي ُ
َ ْ َ
َخبَـَرِِن أ ِّ َ
أي أهنا ستكون سيدة نساء أهل اجلنة إَّل مرَي بنت عمران فهي أعلى منها ِّف املنزلة.
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الحديث األول:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
قال النِ ي
َّب حممد َ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ َِّ
ال لَهُ ُجَريْج َ ،كا َن
يل َر ُجل يُ َق ُ
ََلْ يَتَ َكل ْم ف الْ َم ْهد إَّل ثَََلثَة :ع َ
يسى َ ،وَكا َن ف بَِِن إ ْسَرائ َ
ِ
ِ
ُصلِّي؟ فَ َقالَ ْ
ت :اللَّ ُه َّم ََّل ُُتْتهُ َح ََّّت تُِريَهُ ُو ُجوهَ
صلِّي َجاءَتْهُ أُيمهُ فَ َد َعْتهُ فَ َق َال :أُجيبُ َها أ َْو أ َ
يُ َ
ومس ِ
ات ، 1وَكا َن جريج ِف صومعتِ ِه فَتَ عَّرضت لَه امرأَة وَكلَّمْته فَأََب  ،فَأَتَ ِ
ِ
ْ
َ ُ َْ
ت َراعيًا فَأ َْم َكنَْتهُ
َْ َ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ُ َ
الْ ُم َ
ت غُ ََلما  ،فَ َقالَ ِ
ِ ِ
ص ْوَم َعتَهُ َوأَنْ َزلُوهُ َو َسبيوهُ ،
ْ
ت م ْن ُجَريْ ٍج  ،فَأَتَ ْوهُ فَ َك َس ُروا َ
م ْن نَ ْفس َها فَ َولَ َد ْ ً
الر ِ
اعي.
فَتَ َو َّ
صلَّى ُُ ،ثَّ أَتَى الْغُ ََل َم فَ َق َالَ :م ْن أَبُ َ
وك يَا غُ ََل ُم؟ قَ َالَّ :
ضأَ َو َ
ك ِم ْن َذ َه ٍ
ب.
ص ْوَم َعتَ َ
قَالُوا :نَْب ِِن َ
ق َالََّ :ل  ،إََِّّل ِم ْن ِط ٍ
ي.
ِ
ِ
وَكانَت امرأَة تُر ِضع اب نًا ََلا ِمن ب ِِن إِسرائِ
ت :اللَّ ُه َّم
يل فَ َمَّر ِبَا َر ُجل َراكب ذُو َش َارةٍ  ،فَ َقالَ ْ
َ ْ َْ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ َ
الراكِ ِ
ب فَ َق َال :اللَّ ُه َّم ََّل ََْت َع ْل ِِن ِمثْ لَهُ ُُ ،ثَّ أَقْ بَ َل َعلَى
اج َع ْل ابِِْن ِمثْ لَهُ  ،فَتَ َرَك ثَ ْديَ َها َوأَقْ بَ َل َعلَى َّ
ْ
صهُ.
ثَ ْديِ َها َيََ ي
ٍ2
ِ ِِ
اج َع ْل ِِن ِمثْ لَ َها ،
ُُثَّ ُمَّر بِأ ََمة فَ َقالَ ْ
ت :اللَّ ُه َّم ََّل ََْت َع ْل ابِِْن مثْ َل َهذه  ،فَتَ َرَك ثَ ْديَ َها فَ َق َال :اللَّ ُه َّم ْ
ِِ
فَ َقالَتَِ :ل ذَ َاك؟ فَ َق َالِ َّ :
ِ ِ
بَ :جبَّار ِم ْن ْ
اْلَبَابَِرةِ َ ،وَهذه ْاْل ََمةُ يَ ُقولُو َن َسَرقْت َزنَْيت َوََلْ
ْ َ
الراك ُ
تَ ْف َع ْل.

الحديث الثاني:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
قال النِ ي
َّب حممد َ

(أنا أوىل الناس بابن مرمي  ،اْلنبياء أوَّلد َع َلَّت  ،ليس بيِن وبينه نب).
 1أي الزواين.
 2أي مملوكة.
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فقوله (أوَّلد َعَلَّت) فيه تشبيه لألنبياء باْلبناء من أب واحد وأمهات شَّت  ،فاْلمهات هن

الشرائع وفيها حيصل اَّلختَلف  ،واْلب هو أصول اَّلعتقاد وهو املوطن املتفق عليه  ،وهو
أصول اَّلعتقاد وهي اإلَيان باهلل ومَلئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره.
الحديث الثالث:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
قال النِ ي
َّب حممد َ

إذا َّأدب الرجل أََمته فأحسن تأديبها  ،وعلَّمها فأحسن تعليمها ُث أعتقها فتزوجها كان له
أجران  ،وإذا آمن بعيسى ُث آمن يب فله أجران  ،والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله
أجران.
الحديث الرابع:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
قال النِ ي
َّب حممد َ

(َّل تُطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي  ،فإمنا أنا عبد  ،فقولوا :عبد اهلل ورسوله).
واإلطراء هو جماوزة احلد ف املدح والثناء  ،كقول إنه هو اهلل أو ابن اهلل وحنو ذلك.

النصارى هم أتباع النب عيسى ابن مرمي  ،مسوا بذلك لتناصرهم فيما بينهم  ،وقد يقال َلم :
أنصار أيضا  ،كما قال عيسى عليه السَلم( :من أنصاري إىل اهلل قال احلواريون حنن أنصار
اهلل )  ،وقيل  :إهنم إمنا ُس يموا بذلك من أجل أهنم نزلوا أرضا يقال َلا ناصرة بفلسطي.
الحديث الخامس:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
قال النِ ي
َّب حممد َ

(والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي حكما عدَّل  ،فيكسر الصليب ،
ويقتل اخلنزير  ،ويضع اْلزية  ،ويَفيض املال حَّت َّل يقبله أحد  ،حَّت تكون السج دة
الواحدة خريا من الدنيا وما فيها).
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ُث قال راوي احلديث :واقرءوا إن شئتم { :وإن من أهل الكتاب إَّل ليؤمنن به قبل موته
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا}.
ِ
ْسر َّ ِ
ِ
قوله (فيكسر الصليب) أَي ي ب ِطل ِدين النَّصرانِيَّة بِأَ ْن يك ِ
ْ ُْ
الصليب َحقي َقةً َويُْبطل َما تَ ْزعُمهُ
َ
َْ
َّص َارى ِم ْن تَ ْع ِظيمه.
الن َ
قوله (ويضع اْلزية) أي َّل يقبلها من أحد  ،فَل يقبل إَّل دين اإلسَلم.

قوله (ويَفيض املال) أي يكثر ف زمن نزول عيسى ابن مرمي َ ،و َسبَب َكثْ َرته نُُزول الْبَ َرَكات

اخلَْي رات بِسبَ ِ
ِ
ب الْ َع ْدل َو َع َدم الظيْلم.
َوتَ َواِل ْ َ َ
السج َدة الْو ِ
اح َدة َخ ْي ًرا ِم ْن ُّ
الدنْ يَا َوَما فِ َيها)
قَ ْوله َ :
(حتَّى تَكون َّ ْ َ
ِ
ب
َي إن الناس حينئذ يَ ْر َغبُو َن َع ْن الدينْيَا ويُع ِرضون عنها َح ََّّت تَ ُكون َّ
الس ْج َدة الْ َواح َدة أ َ
أْ
َح ّ
إِلَْي ِه ْم ِم ْن الدينْيَا َوَما فِي َها لعلمهم بقرب قيام الساعة.
ِِ
ص ََلح النَّاس و ِشدَّة إَِيَ ِ
ك يُ ْؤثُِرو َن
اَلم َعلَى ْ
اخلَْري  ،فَ ُه ْم ل َذل َ
وف هذا إشارة أيضا إِ َىل َ
اهنم َوإقْ بَ ْ
ْ
َ
الرْكعة الْو ِ
اح َدة علَى َِ
َجيع الدينْيَا.
َ
َّ َ َ
قوله تعاىل {وإن من أهل الكتاب إَّل ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم
شهيدا}
أي :وما من أحد من أهل الكتاب إَّل ليؤمنن باملسيح عليه السَلم قبل موت املسيح ،
وذلك يكون عند اقرتاب الساعة وظهور عَلماهتا الكبار  ،فإنه تكاثرت اْلحاديث
الصحيحة عن حممد صلى اهلل عليه وسلم ف نزول النب العظيم عيسى عليه السَلم ف آخر
هذه اْلمة  ،يقتل الدجال  ،ويضع اْلزية  ،ويؤمن به أهل الكتاب مع املؤمني.
ولكن يوم القيامة يكون عيسى شهيدا على من َل يؤمن به اإلَيان الصحيح بأنه نب بشر ،
أرسله اهلل إىل بِن إسرائيل باملعجزات  ،ليس له من خصائص اْللوهية وَّل الربوبية شيء ،
وأنه دعا قومه إىل اإلَيان مبحمد فور ظهوره.
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وحينئذ يعلم كل عابد لعيسى أنه كان خمطئا  ،وأن اختاذه ربا إلٰها ليس من دين عيسى وَّل
حممد وَّل موسى وَّل أي واحد من اْلنبياء  ،ويندم حي َّل ينفع الندم.
الحديث السادس:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
قال النِ ي
َّب حممد َ

ما من مولود يولد إَّل َنَ َسهُ الشيطان  ،فيستهل صارخا من نسة الشيطان  ،إَّل ابن مرمي
وأمه.

ُث قال راوي احلديث :اقرأوا إن شئتم (وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم).
قوله (نسه) أي غمزه ف جنبه.
الحديث السابع:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
قال النِ ي
َّب حممد َ
(يَ قتل ابن مرمي الدجال بباب لُ ْد).

باب (لد) هو باب من أبواب دمشق.

الحديث الثامن:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
قَ َال عبد اهلل بن مسعود أحد أصحاب النِ ِّ
َّب حممد َ

ملا كان ليلة أُس ِري برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 3لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم

السَلم  ،فتذاكروا الساعة  ،فبدءوا بإبراهيم  ،فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ُ ،ث
سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم  ،ف ُرَّد احلديث إىل عيسى ابن مرمي قال :قد عُهد إِل

 3أي عُ رِج به اىل السماء.
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فيما دون وجبتها  ،فأما وجبتها فَل يعلمها إَّل اهلل عز وجل ; فذكر خروج الدجال  -قال:
فأنزل فأقتله.
قوله (قد عُ ِهد إل َّي فيما دون وج بَ تَ ها) أي أن اهلل أنبأه ما حيدث قبل حلوَلا.
الحديث التاسع:

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
قال النِ ي
َّب حممد َ
ِ
ِ
ِ
ت؟
يسىَ :سَرقْ َ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ َر ُجَل يَ ْسر ُق  ،فَ َق َال لَهُ ع َ
َرأَى ع َ
ف َق َال َ :كَل َوالَّ ِذي َّل إلٰه إَِّل ُه َو.
ِ
ِ
ص ِري.
ت بِاللَّه َوَك َّذبْ ُ
يسى َ :آمْن ُ
ت بَ َ
فَ َق َال ع َ
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خاتمة

مت الكتاب حبمد اهلل  ،وفيما يلي أمساء بعض املراجع العلمية ملن أراد مزيد حبث واطالع يف هذا املوضوع وغريه ،
وهي منشورة كلها يف موقع «الدين الواضح» : www.saaid.net/The-clear-religion
 .1التغري التدرجيي يف رسالة عيسى ابن مرمي الصحيحة على مدى  02قرنا
 .0مهال أيها الدكتورة  ....ال تسيب اإلسالم
 .3أمساء اهلل احلسىن الواردة يف القرآن الكرمي ويف أحاديث النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم
 .4الدالئل العشرة على نبوة حممد بن عبد اهلل  -نيب اإلسالم
 .5مخسون دليال على عظم قدر النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم
 .6تفسري سورة االخالص
 .7عقيدة املسلمني
 .8الغاية من اخللق
 .9شعب اإلميان
 .12أضواء على قول اهلل تعاىل ﴿إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم﴾
 .11سرية النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم
 .10معاملة املرأة يف اإلسالم وحقوقها
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