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 منهج البحث

 : التزمت فيها املنهج اآليت قيد اإلعداد هذا البحث عبارة عن جزء من موسوعة 

، وبيان أوجه  الكتب املعتربة ، خاصة ما لدى القومعرض السري من خالل  -1
 .مىت أمكن التناقض بني الروايات

املسائل بني العهد القدمي واجلديد واإلسالم ذى مرت به هذه عرض التاريخ ال -2
 .ما أمكن

والكتب املعتمدة نصوص الكتاب املقدس من خالل استقراء للمسائل عرض ال -3
 .لديهم

 .ما أمكن ىف الديانات السابقة املسائلبيان أصل هذه  -4

 .املعتربين بيان تضارب املسألة يف كتبهم وأقوال أئمتهم -5

 .ن كتبهمبيان ما ينقضها م -6

 .املختلفة وقف اإلسالم من النصوص والقضايابيان امل -7

 .املسائليف هذه بيان اخلطر الكامن  -8

 .بيان منافاة هذه املسائل للفطرة والعلم ما أمكن -9

 .ختريج النصوص واألقوال من مصادرها -10

عند االستدالل بنصوص السنة النبوية ، إن كان احلديث يف الصحيحني أو  -11
 .، وإن كان يف غريمها ذكرت قول األئمة فيه احدمها اكتفيت بذلك
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 المولد والنشأة: أوال 

عــز وجــل وطهرهــا اهللا  ، هــي مــرمي ابنــة عمــران الطــاهرة النقيــة الــيت أحصــنت فرجهــا
نـذرت مـا فحينمـا محلـت أمهـا ، وهي خري امرأة من نسـاء اليهـود ،  وجعلها آية للعاملني

ن فعـــل مـــالنـــذر خلدمـــة الـــدين كـــان قـــد  و ،  يف بطنهـــا خالصـــا هللا خلدمـــة املعبـــد اليهـــودي
 .صاحلي اليهود

، ودعتـه لربـا امـرأة عمـران ، اعتـذرت  -عليهـا السـالم مـرمي-فلما كـان املولـود أنثـى
، وقــد قــص اهللا عــز أن جيعلهــا فتــاة طــاهرة نقيــة ال نصــيب للشــيطان فيهــا هــي وذريتهــا 

ِعْمـرَاَن َربِّ ِإينِّ نَـَذْرُت لَـَك َمـا ِيف  ِإْذ قَالَـِت اْمـَرأَةُ : (وجل قصتها يف القـرآن الكـرمي قـائال 
َها قَالَـْت َربِّ ِإينِّ َوَضـْعتـَُها * َبْطِين ُحمَرَّرًا فـَتَـَقبَّْل ِمينِّ ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم  فـََلمَّا َوَضـَعتـْ

ــى َواللَّــُه َأْعلَــُم ِمبَــا َوَضــَعْت َولَــْيَس الــذََّكُر َكــاألُنـَْثى َوِإينِّ  ــا َمــْرَميَ َوِإينِّ أُِعيــُذَها بِــَك أُنـَْث  َمسَّْيتـَُه
0F) َوُذرِّيـَّتَـَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

1. 

ابتـداءا مـن ، وذلـك كتـاب اهللا عـز وجـل كاملـة يف    ة مرمي عليها السـالمووردت قص
وافـــرتاء اليهـــود بنـــيب اهللا عيســـى عليـــه الســـالم ، احلمـــل الطـــاهر والتطهـــري ، مث االصـــطفاء 

وتــربءة اهللا عــز وجــل هلــا ، وذلــك مــن خــالل ســورة كاملــة محلــت ، ورميهــا بالزنــا  عليهــا
 . امسها ، هي سورة مرمي

 : وقد نسبت مرمي يف القرآن الكرمي نسبني 

وعمـران هـذا مـن علمـاء بـىن أل�ـا تنتسـب إليـه ، مرمي ابنة عمران ، وذلـك : األول 
 .إسرائيل
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فمــرمي عليهــا الســالم ، لســبط أخــوة فــرد اأكــل ، وذلــك ألن  أخــت هــارون : الثــاين 
، واخلصوصـــية بـــارون ألنـــه نـــيب ذو مكانـــة رفيعـــة ، واإلنســـان أخـــت هـــارون يف الســـبط 

 .حينما ينتسب ينتسب لألعالم وليس لألقزام
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 البشارةقبل  عليها السالم كرامات مريم: ا نيثا

تكون لـه  كل يريد أن،  عليها السالم نقاش بني بين إسرائيل يف كفالة مرمي الحصل 
ملــا هلــا مــن كرامــات ، وملــا هلــا مــن مكانــة يف قومهــا ، إذ أ�ــا خرجــت مــن بيــت الكفالــة 
ــَدْيِهْم ِإْذ يـُْلُقــوَن ( : ، قــال تعــاىلصــاحل  ــَت َل ــَك َوَمــا ُكْن ــِب نُوِحيــِه ِإلَْي ــاِء اْلَغْي ــْن أَنـَْب ــَك ِم َذِل

ذلــك هــرع ، فحينمــا رأوا  1F1)ِهْم ِإْذ َخيَْتِصــُمونَ أَْقَالَمُهــْم أَيـُُّهــْم َيْكُفــُل َمــْرَميَ َوَمــا ُكْنــَت لَــَديْ 
يريــد كفالتهــا ، لكــن الكفالــة كانــت مــن نصــيب زكريــا عليــه الســالم ، وذلــك يف اجلميــع 

فـَتَـَقبـََّلَهـا َربـَُّهـا ِبَقبُـوٍل َحَسـٍن َوأَنـَْبتَـَهـا نـََباتًـا َحَسـًنا وََكفََّلَهـا زََكرِيـَّا ُكلََّمـا (: قوله تبارك وتعـاىل 
َهــا زََكرِيَّــا اْلِمْحــرَاَب َوَجــَد ِعْنــَدَها رِْزقًــا قَــاَل يَــا َمــْرَميُ َأىنَّ لَــِك َهــَذا قَالَــْت ُهــَو ِمــْن َدَخــَل  َعَليـْ

 .2F2 )ِعْنِد اللَِّه أن اللََّه يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْريِ ِحَسابٍ 

قبـــل االصـــطفاء للحمـــل عليهـــا الســـالم كرامـــات مـــرمي وقـــوع   فكمـــا نـــرى مـــن اآليـــة
فقـد رأى بعينيـه  ح أن املالئكة كانـت تأتيهـا بالطعـام يف بيـت زكريـا عليـه السـالم ، باملسي

ومل تكــن الــذي تتعبــد فيــه لربــا ،  كيــف أن مالئكــة اهللا كانــت تأتيهــا بالطعــام يف حمرابــا
هــذه الكرامــة مــرة واحــدة ، بــل كانــت علــى الــدوام ، فكلمــا دخــل عليهــا زكريــا احملــراب 

، وحينمـا سـأهلا عـن مصـدر  علـى صـالحها وتقواهـا وورعهـا وجد هذا الطعام ، مما يـدل
هذا الطعام مل يكـن شـأ�ا أن تثبـت الكرامـات لنفسـها ، بـل قالـت أنـه مـن رزق اهللا عـز 

 .وجل الذي يهبه ملن يشاء من عباده

                                                 
 

 )44(انالعمر  - 1
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 نبوة مريم عليها السالم بين أهل اإلسالم وأهل الكتاب: ثالثا 

رمحهمــا اهللا ابــن حــزم ســن األشــعري و احل أيببعــض أئمــة أهــل الســنة كــ قــد اســتدلل
 بإرسـال جربيـل عليـه السـالممبـا هلـا مـن كرامـات و ، وذلـك  نبوة مرمي عليها السالم  على
األدلـة الشـرعية  اردهـتواجلماعـة أهـل السـنة لعقيـدة ، وهـي خمالفـة جليـة وكالمه معهـا هلا 

 : من أوجه 

َوَمــا أَْرَسـْلَنا ِمـْن قـَْبلِــَك ( ، قـال تعـاىلالنبـوة خاصـة بالرجـال دون النســاء أن  :األول 
ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم ِمـْن َأْهـِل اْلُقـَرى أَفـَلَـْم َيِسـريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيَـْنظُـُروا َكْيـَف َكـاَن َعاِقبَـُة 

ٌر لِلَِّذيَن اتـََّقـْوا أَفَـَال تـَْعِقلُـونَ  مـا (:  ، ولقـول النـيب  3F1)الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَلَداُر اْآلَِخَرِة َخيـْ
P4F)بعث اهللا من نيب إال أنذر أمته الدجال أنذره نوح و النبيون من بعده

2
P. 

أنـه لـيس كـل وحـي خــاص باألنبيـاء ، كمـا أوحـى اهللا عـز وجـل ألم موســى : الثـاين 
َنــا ِإَىل أُمِّ ُموَســى( : تعــاىل بإرضــاعه ، قــال ــِه َفأَْلِقيــِه ِيف أن  َوأَْوَحيـْ ــِإَذا ِخْفــِت َعَلْي أَْرِضــِعيِه َف

 .5F3)اْلَيمِّ َوَال َختَاِيف َوَال َحتَْزِين ِإنَّا رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ 

ْوَحـى َربـَُّك ِإَىل النَّْحـِل َأِن َوأَ : (وأوحى اهللا للنحل باختاذ البيوت كمـا يف قولـه تعـاىل 
ِذي ِمَن اْجلَِباِل بـُُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا يـَْعرُِشونَ   6F4)اختَِّ

، وهم األمم السابقة كان فيها من تكلمهم املالئكة أن   كما أبان النيب 
إنه  : (احملدثون ، فقد روى اإلمام البخاري من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا قال 

                                                 
 

 )109(يوسف - 1
  .يف صحيح اجلامع 5577: انظر حديث رقم) صحيح( - 2
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، وإنه إن كان يف أميت هذه منهم  حمدثونكان قد كان فيما مضى قبلكم من األمم 
7F1)فإنه عمر بن اخلطاب 

. 

ــُن َمــْرَميَ ِإالَّ (نفــي اهللا عــز وجــل نبوتــا يف القــرآن : الثالــث  َرُســوٌل َقــْد  َمــا اْلَمِســيُح اْب
ُ َهلُـُم اآلَيَـاِت ُمثَّ  يَقٌة َكانَا يَْأُكالِن الطََّعـاَم اْنظُـْر َكْيـَف نـُبَــنيِّ  َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِّ

 .، ففي هذه اآلية إثبات أ�ا صديقة وليست نبية 8F2)اْنظُْر َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ 

و دبـــورة (: كمـــا ورد يف العهـــد القـــدمي ورغـــم أن أهـــل الكتـــاب جييـــزون نبـــوة النســـاء  
هـي جالسـة حتـت خنلـة و  *امراة نبية زوجة لفيدوت هـي قاضـية اسـرائيل يف ذلـك الوقـت 

،  9F3)كان بنو اسرائيل يصـعدون اليهـا للقضـاء و  بيت ايل يف جبل افراميو  دبورة بني الرامة
 .إال أين مل أجد هلم قوال يف إثبات النبوة ملرمي عليها السالم

                                                 
 

 )3469(صحيح البخاري-1
 ).75(املائدة -2
 )5-4: 4(سفر القضاة - 3
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 اإللهي لمريم عليها السالم االصطفاء: ا رابع

 :واملراد هنا نوعني من االصطفاء إحدامها مقدمة لآلخر 

  :والتأييد بالكرامات اصطفاء تطهري من الرجس : األول 

تربكا با كصاحلة مـن ومن أجل هذا االصطفاء تنازع بنو إسرائيل من أجل كفالتها 
اللَّــــَه اْصــــَطَفاِك أن  قَالَــــِت اْلَمَالِئَكــــُة يَــــا َمــــْرميَُ  َوِإذْ (: قــــال تعــــاىل ، صــــاحلي بــــين إســــرائيل 

ـــَرِك َواْصـــَطَفاِك َعَلـــى ِنَســـاِء اْلَعـــاَلِمَني  يَـــا َمـــْرَميُ اقْـنُـــِيت ِلَربِّـــِك َواْســـُجِدي َوارَْكِعـــي َمـــَع * َوَطهَّ
ْيِهْم ِإْذ يـُْلُقـوَن أَْقَالَمُهـْم أَيـُُّهـْم َذِلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه ِإلَْيَك َوَما ُكْنـَت لَـدَ  *الرَّاِكِعَني 

 .10F1)*َيْكُفُل َمْرَميَ َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َخيَْتِصُموَن 

االصطفاء باختيارها لتكون مسـتقرا ألحـد معجـزات اهللا عـز وجـل ، وهـي : والثاين 
وهـــو أال ، وخـــامتهم لبـــين إســـرائيل قبـــل بعثـــة النـــيب ، بأحـــد أنبيـــاء اهللا  احلمـــل دون زواج

 .املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم

كمـا يف بـذا احلـدث وبصـفات املولـود منهـا   عليها السالم وقد بشرت املالئكة مرمي
اللََّه يـَُبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُـُه اْلَمِسـيُح ِعيَسـى أن  ِإْذ قَاَلِت اْلَمَالِئَكُة يَا َمْرميَُ (: تعاىل قوله 

نـَْيا َواْآلَِخــَرِة َوِمــَن اْلُمَقــرَِّبَني ابْــُن َمــْرَميَ َوجِ  َوُيَكلِّــُم النَّــاَس ِيف اْلَمْهــِد وََكْهــًال َوِمــَن  *يًهــا ِيف الــدُّ
ـــاِحلِنيَ  تســـديد اهللا هلـــذه املخلوقـــات مبـــا ، وال ريـــب أن املـــراد واضـــح ، فـــاملراد هنـــا  11F2)الصَّ

 .واملكاشفة عن طريق اإلهلام يعطيها من آراء صائبة

مــن هــذه الكرامــة الــيت منحهــا اهللا عــز وجــل هلــا ، فــدار إال التعجــب  فمــا كــان منهــا
قَالَـْت َربِّ َأىنَّ (: بينها وبـني جربيـل عليـه السـالم احلـوار الـذي قصـه اهللا عـز وجـل بقولـه 
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َـا يـَُقـوُل  َيُكوُن ِيل َوَلٌد وَملَْ َميَْسْسِين َبَشٌر قَاَل َكَذِلِك اللَّـُه َخيْلُـُق َمـا َيَشـاُء ِإَذا َقَضـى أَْمـرًا فَِإمنَّ
 .12F1)َلُه ُكْن فـََيُكونُ 

 : أما يف السنة فقد ورد فضل مرمي عليها السالم من أوجه 

خري نساء العاملني : (عنها أ�ا من خري نساء العاملني حيث قال  إخبار النيب  -1
آســـية امـــرأة و  فاطمـــة بنــت حممـــدو  مـــرمي بنـــت عمـــران وخدجيــة بنـــت خويلـــد  : بــع أر 

 .13F2) فرعون

أ�ــا ممــن كمــل مــن النســاء ، فقــد روى اإلمــام البخــاري مــن أ�ــا  إخبــار النــيب  -2
الرجــال كثــري ، ومل  كمــل مــن(قــال  ســول اهللا حــديث أيب موســى األشــعري أن ر 

، وآسية امرأة فرعـون ، وفضـل عائشـة علـى  عمران مرمي بنت :يكمل من النساء إال
 .14F3)الطعام النساء كفضل الثريد على سائر

  : نســاء أهـل اجلنــة أربــع  سـيدات: (أ�ـا مــن أهـل اجلنــة بقولــه   إخبـار النــيب  -3
   .15F4)آسيةو  خدجيةو  فاطمةمرمي و 

أن مــرمي عليهــا الســالم واملســيح ولــدها الوحيــدان اللــذان جنيــا مــن  إخبــار النــيب  -4
كــــل بــــين آدم يطعــــن الشــــيطان يف جنبيــــه : ( خنــــس الشــــيطان ، فقــــد قــــال النــــيب 

   .16F5) طعن يف احلجاب بإصبعه حني يولد غري عيسى ابن مرمي ذهب يطعن ف
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 المالك يأتى للبشارة والنفخ بالروح: خامسا 

 البشارة في اإلسالم-1

، بعيسى عليه السـالم امللك يبشرها اهللا عز وجل ملرمي أرسل مت االصطفاء ،  بعدما
 ال هلـا، فقمن هذا املالك ، فأوجست خيفة غالما زكيا من عند اهللا ، وليس ربا أو إهلا 

تبارك  اهللامن مر األالبشارة أل�ا عذراء ، فأخربها أنه  ستنكرت مرمي هذهال ختايف ، وا :
 .وتعاىل الذي ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء

َــَذْت  *َواذُْكــْر ِيف اْلِكَتــاِب َمــْرَميَ ِإِذ انـَْتَبــَذْت ِمــْن َأْهِلَهــا َمَكانًــا َشــْرِقّيا (قــال تعــاىل  فَاختَّ
َهــا ُروَحَنــا فـََتَمثَّــَل َهلـَـا َبَشــرًا َســِويّا ِمــْن ُدوِ�ِــْم ِحَجابًــا فَ  قَالَــْت ِإينِّ َأُعــوُذ بِــالرَّْمحَِن  *َأْرَســْلَنا ِإلَيـْ

َا أَنَا َرُسوُل َربِِّك ِألََهَب لَـِك ُغَالًمـا زَِكيّـا  *ُكْنَت َتِقّيا أن   ِمْنكَ  قَالَـْت َأىنَّ َيُكـوُن  *قَاَل ِإمنَّ
ٌ َولَِنْجَعَلــُه  * َبَشــٌر وََملْ َأُك بَِغّيــا ِيل ُغــَالٌم وََملْ َميَْسْســِين  قَــاَل َكــَذِلِك قَــاَل َربُّــِك ُهــَو َعَلــيَّ َهــنيِّ

P17F1)َآيًَة لِلنَّاِس َوَرْمحًَة ِمنَّا وََكاَن أَْمرًا َمْقِضّيا
P. 

 البشارة في الكتاب المقدس-2

هــذا املولــود أن  وتتوافــق البشــارة يف الكتــاب املقــدس مــع البشــارة يف القــرآن الكــرمي ،
ولــو كانــت البشــارة بــه كانــت ، ولــيس ربــا لألربــاب ، خملــوق مــن خملوقــات اهللا عــز وجــل 

أل�ا مـن أتقيـاء بـين إسـرائيل ونشـأت يف ، الستنكرت هذا األمر و  بربوبيته لتعجبت مرمي
يكــون محــال يف الــبطن بيــت نبــوة ، وال تعلــم هلــذا التجســد أثــرا يف العهــد القــدمي وأن اهللا 

أ�ـا عليـه السـالم بشـارة جربيـل فكانـت ، ، تعـاىل اهللا عمـا يصـفون فـرج امـرأة  يولد منو 
 .18F2)تسمينه يسوعو  تلدين ابناو  وها انت ستحبلني( :تلد ابنا ال ربا 
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 أحداث الحمل إلى الميالد:  سادسا

: يقـــص اهللا عـــز وجـــل علينـــا الفـــرتة مـــن احلمـــل للـــوالدة يف ســـورة مـــرمي بقولـــه تعـــاىل 
 * َمَخاُض ِإَىل ِجذِْع النَّْخَلِة قَاَلْت يَا لَْيَتِين ِمتُّ قـَْبـَل َهـَذا وَُكْنـُت َنْسـًيا َمْنِسـّيا َفَأَجاَءَها الْ (

ـــذِْع النَّْخَلـــِة  *فـََناَداَهـــا ِمـــْن َحتِْتَهـــا َأالَّ َحتْـــَزِين قَـــْد َجَعـــَل َربُّـــِك َحتَْتـــِك َســـرِيّا  َوُهـــزِّي ِإلَْيـــِك ِجبِ
نًـا فَِإمَّـا تـَـَرِينَّ ِمـَن اْلَبَشـِر َأَحـًدا فـَُقـوِيل  *ِنّيا ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا جَ  َفُكلِـي َواْشـَرِيب َوقـَـرِّي َعيـْ

 .19F1)ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّْمحَِن َصْوًما فـََلْن ُأَكلَِّم اْليَـْوَم ِإْنِسّيا 

إىل مكـــان هـــذا فـــرت حبملهـــا ، بـــأمر الـــوالدة  الســـالم مـــرمي عليهـــا أحســـتحينمـــا ف
جربيــــل عليــــه الســــالم ليطئنهــــا  وهنــــا أرســــل اهللا هلــــا، يعلــــم أحــــدا بأمرهــــا  حــــىت البعيــــد 

، تــز النخلــة وتأكــل مــن رطبهــا أن  أمرهــاويرشــدها مــاذا تصــنع يف مثــل هــذه احلــال ، ف
، وال حتــدث أحــدا مــن وكأنــه ميثابــة العــالج هلــا يف مثــل هــذه احلالــة ، حالــة آالم الــوالدة 

 .لدرماها بسوء حينما تأيت بالو أن  البشر

ه مثبتـا أنـه لـيس أول ما تكلم ىف املهد أنـه عبـد هللا منـذ فجـر والدتـ إن :نرى  امفك
، والـذي  ، وأنـه مبـارك مـن رب العـاملني ، وبـرا بأمـه األقـانيممـن  أقنومبإله أو ابن إله أو 

بـدال مـن أن يصـفوا ، و  يـددمـن التوحيـد للشـرك والتنفتحولـوا ، بعـد وفاتـه بدله النصارى 
 .لعقوقألمه وصوفوه با املسيح بالرب

أتت به وهـو صـغري شـكوا فيهـا ورماهـا اليهـود بالزنـا ، وكـان امللـك قـد وجههـا  فلما
ن رأت مـــن البشـــر أحـــدا ، فلـــم تـــتكلم ، وحـــني إذ تكلـــم املســـيح يف مهـــده إأال تـــتكلم 

أين عبـــد اهللا ونـــيب مـــن األنبيـــاء ، جعلـــين مباركـــا وأوصـــاين بالصـــالة والزكـــاة والـــرب : فقـــال 
وقـــد وردت  ،-الـــذي وصـــفه النصـــارى بـــه يف الكتـــاب املقـــدس-ولـــيس العقـــوق يتبوالـــد
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َفأَتَــْت بِــِه قـَْوَمَهــا َحتِْملُــُه قَــاُلوا يَــا َمــْرَميُ َلَقــْد : (، قــال تعــاىل الكــرمي القصــة كاملــة يف القــرآن 
ـــِك بَِغّيـــا يَـــا ُأْخـــَت َهـــاُروَن َمـــا َكـــاَن أَبُـــوِك اْمـــَرأَ َســـْوٍء َوَمـــا  * ِجْئـــِت َشـــْيًئا َفرِيّـــا  * َكانَـــْت أُمُّ

ـــَف ُنَكلِّـــُم َمـــْن َكـــاَن ِيف اْلَمْهـــِد َصـــِبّيا  ـــِه قَـــاُلوا َكْي ـــاَل ِإينِّ َعْبـــُد اللَّـــِه َآتَـــاِينَ * َفَأَشـــاَرْت ِإلَْي َق
َكــاِة َمــا ُدْمــُت َوأَْوَصــاِين بِالصَّــَالِة َوالزَّ  َوَجَعَلــِين ُمَبارًَكــا أَيْــَن َمــا ُكْنــُت * اْلِكتَــاَب َوَجَعَلــِين نَِبيّــا 

َوالسَّـَالُم َعلَـيَّ يـَـْوَم ُولِـْدُت َويـَـْوَم أَُمـوُت َويـَـْوَم * َوبـَرّا ِبَواِلَدِيت وَملَْ َجيَْعْلِين َجبَّارًا َشِقّيا * َحّيا 
P20F1)أُبـَْعُث َحّيا

P. 

دلـيال عمليـا علـى بـراءة معجـزة لـه ، وكرامـة ألمـه ، و كالم املسيح يف املهد   كانلقد  
، وردا إهليـــا علــى غلـــوهم يف  وكشــفا لكـــذبم وبتــا�م راء ممـــا رماهــا بـــه اليهــودمــرمي العــذ

 .املاديات وربط األسباب باملسببات

وقد برأ القرآن مرمي عليها السالم من فرية الزنا اليت رماها با اليهود رغم علمهم 
عليه  أ�ا من صاحليهم ملا حدث هلا من كرامات ، وأ�ا كانت يف بيت زكريا نيب اهللا

 .21F2)َوِبُكْفرِِهْم َوقـَْوهلِِْم َعَلى َمْرَميَ بـُْهَتانًا َعِظيًما(: السالم ، قال تعاىل 

كانـــت فـــرتة النفـــاس ملـــرمي العـــذراء ، حـــىت أمتـــت أيامهـــا ، وملـــا طهـــرت وبعـــد املـــيالد  
و ملا متـت (: لتقدميه للرب حسب رواية لوقا للكتاب املقدس حيث قال أخذوه للمعبد 

 .22F3 )حسب شريعة موسى صعدوا به اىل اورشليم ليقدموه للرب ايام تطهريها

 :لنقض العقيدة املسيحية ، منها إن هذا النص حيتوي على عدة دالالت 
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يتجســد اإللــه وخيــرج مــن فــرج امــرأة فهــل أن  بشــرية املســيح ، فــإن افرتضــنا جــدال -1
،  ال ريــب أن الــرب قــدوس يف كــل األديــان !يتســبب الــرب يف النجاســة أم التطهــري؟

 .واإلسالم هو القدوس املطهر عن كل عيب ونقصففي اليهودية واملسيحية 

،  -اليهـــود والنصـــارى-وقولنـــا بالنجاســـة للحـــائض والنفســـاء فهـــو حســـب شـــريعتهم
ــــة  ولــــيس حســــب شــــريعة اإلســــالم الــــيت تــــذهب أن املــــؤمن ال يــــنجس ، أمــــا يف اليهودي

ا ، ففـــي ســـفر الالويـــني جنـــد والنصـــرانية فـــاملرأة يف حيضـــها ونفاســـها جنســـة جيـــب اعتزاهلـــ
ولـدت ذكـرا تكـون جنسـة سـبعة و  كلم بين اسرائيل قـائال اذا حبلـت امـراة(: النص التايل 

 .23F1 )ايام كما يف ايام طمث علتها تكون جنسة 

ذكر أ�م فرقوا بني املسيح العبد ، واإللـه الـرب ،  -لوقا-أن الراوي هلذا الكتاب -2
هل ذهبوا  به ألورشـليم ليقـدموه للـرب ! بوا به؟ولو كانوا يعتقدون ربوبيته ، فأين ذه

ال ريـــب أن فكـــرة الربوبيـــة مل تكـــن مطروحـــة حينئـــذ ، وإمنـــا املطـــروح ! والـــرب معهـــم؟
 .عبودية املسيح فحسب
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 يوسف النجارة والزواج من خطبال:  سابعا

24Fمل يرد ذكر يوسف النجار

الكتاب والسنة فضال عن هذه اخلطبة يف نصوص  1
من يوسف النجار كان  حسب رواية األناجيل فإنيه ، أما حسب ما توصلت إل

، ومل يدخل عليها حىت وضعت  عليها السالم خطيبا ملرميوكان ، صاحلي بين إسرائيل 
 .عليه السالم املسيح

اىل عـذراء خمطوبـة لرجـل مـن بيـت (: يف قولـه ففي إجنيل لوقا جند التصريح باخلطبة 
 .25F2)اسم العذراء مرميو  داود امسه يوسف

يف أعيـــاد وولـــدها ألورشـــليم عليهـــا الســـالم مـــرمي يصـــطحب وكـــان يوســـف النجـــار 
هـــاب إليهـــا مبثابـــة احلـــج يف الشـــريعة اليهوديـــة ، ومـــن بعـــدها يف  الفصح ، واليت كان ال

وبعـــدما اكملـــوا االيـــام بقـــي عنـــد رجوعهمـــا الصـــيب يســـوع يف (:  لوقـــا، يقـــول املســـيحية 
 .26F3)امه مل يعلما و  يوسفو  اورشليم

ألنـه مـن ربـاه وكـان حتتـه يف صـغره ، وقـد ذكـر ن اليهود ينسبونه ليوسف النجـار وكا
يتعجبـون مـن كلمـات النعمـة اخلارجـة مـن و  و كان اجلميـع يشـهدون لـه(لوقا ذلك فقال 

عليــه الســالم وذكــر يوحنــا أيضــا نســبة عيســى ،  27F4)يقولــون الــيس هــذا ابــن يوســف و  فمـه
لــــه وجــــدنا الــــذي كتــــب عنــــه موســــى يف قــــال و  فيلــــبس وجــــد نثنائيــــل: (ليوســــف قــــائال 

                                                 
 

يقدس النصارى أيضا يوسف النجار بوضع الصور له ، فيضعون الصور لألم ولزوج األم ولالبن يف مقدمة  - 1
 .بيوتم

 )27: 1(لوقا- 2
 )43: 2(لوقا - 3
 )22: 4(لوقا - 4



17/40 

وقــالوا الــيس (، وقــال أيضــا  28F1)االنبيــاء يســوع ابــن يوســف الــذي مــن الناصــرة و  النــاموس
امه فكيف يقول هذا اين نزلـت مـن و  هذا هو يسوع ابن يوسف الذي حنن عارفون بابيه

 .29F2)السماء 

ال أنـه مل إوقد ذهب بعض الباحثني أنه تعريض بنسبه أنه من ولد زنا ، ولـه وجـه ، 
يــــرد يف النصــــوص الشــــرعية اإلســــالمية رمــــي املســــيح بأنــــه ولــــد زنــــا بعــــدما شــــب يف بــــين 
إســرائيل ، كــذلك مل يــرد يف النصــوص املســيحية ذكــر لرميــه بأنــه ولــد زنــا تعريضــا بأمــه ، 

 .لكن ما ورد يف ذلك انتسابه لساللة من الزناة ، وليس تعريضا بأمه

يكون احلمل باملسيح قبل إمتام الزواج  أن وإن صحت هذه اخلطبة فمن املنطقي
يكون من ومن مث ، ومل يوجد داع للطعن يف مرمي ورميها بالزنا ، وإال لنسب الولد ألبيه 

وعدم إنكار اليهود حلمل  -الوالدة من أنثى فقط–الطعن يف هذه املعجزة هذه اللوازم 
 .مرمي عليها السالم

 عليهــا الســالم مــن يوســف النجــار نكــاح مــرمياملعجــزة كانــت قبــل أن  وقــد ذكــر مــىت
 اما والدة يسوع املسيح فكانـت هكـذا ملـا كانـت مـرمي امـه خمطوبـة ليوسـف قبـل(: قائال 

 . 30F3)جيتمعا وجدت حبلى من الروح القدسأن 

أن يوسف حينما علم باألمرمل يرد التشهري با وحينمـا جـاءه مـالك الـرب كما ذكر 
 اذ كـان بـارا رجلهافيوسف ( : قائالأيضا دث تيقن من املعجزة ، وقد روى مىت هذا احل

ولكـن فيمـا هـو متفكـر يف هـذه االمـور اذا مـالك * يشـهرها اراد ختليتهـا سـرا أن  مل يشاو 
تاخـذ مـرمي امراتـك الن أن  الرب قد ظهر له يف حلم قائال يـا يوسـف ابـن داود ال ختـف
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يسـوع النـه خيلـص تـدعو امسـه و  فسـتلد ابنـا * الذي حبل به فيها هو مـن الـروح القـدس 
هــوذا *  هـذا كلــه كـان لكـي يـتم مـا قيــل مـن الـرب بـالنيب القائـلو  *شـعبه مـن خطايـاهم 

فلمــا اســتيقظ * يــدعون امســه عمانوئيــل الــذي تفســريه اهللا معنــا و  تلــد ابنــاو  العــذراء حتبــل
مل يعرفهـا حـىت ولـدت ابنهـا و  *اخـذ امراتـه و  يوسف من النوم فعـل كمـا امـره مـالك الـرب

 .31F1)ا امسه يسوع دعو  البكر

 : ما يلي داللة على وهذا النص 

 .النكاح مل يتم بعدأن  دليل على) جيتمعاأن  قبل(يف قوله : أوال 

، واملــراد  أنــه عرفهــا بعــد ذلــك "ومل يعرفهــا حــىت ولــدت ابنهــا البكــر"يف قولــه : ثانيــا 
 يف يكون هـذافقالت مرمي للمالك ك(باملعرفة املعاشرة ، ويفسره قول مرمي يف إجنيل لوقا 

 .32F2)انا لست اعرف رجالو 

مــن مــرمي هنــاك آخــر أو آخــرون قــد مت والدتــم أن  علــىقولــه البكــر دال أن  :ثالثــا 
الــيس هــذا هــو (: ، كمــا ذكــر مــرقس  ، وهــم إخــوة للمســيح عليــه الســالمعليهــا الســالم 

مسعـــان اوليســـت اخواتـــه ههنـــا عنـــدنا و  يهـــوذاو  يوســـيو  اخـــو يعقـــوبو  النجـــار ابـــن مـــرمي
 .33F3)وا يعثرون به فكان

يف حماولــة  ، وذلــك أن هــذه البشــارة مــن األمــور امللفقــة يف الكتــاب املقــدس: رابعــا 
ممـا يـدل علـى  "عمانوئيـل"لتأكيد بشارة أشعياء النيب ، إال أن املسيح مل يدع مطلقا ب 

أن امللـــك حينمـــا جـــاء ملـــرمي للبشـــارة إمنـــا بشـــرها  واملســـتقر،  أنـــه لـــيس املقصـــود بالبشـــارة
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تســـمينه و  تلـــدين ابنـــاو  و هـــا انـــت ســـتحبلني(: يقـــول لوقـــا  ع ولـــيس بعمانوئيـــل ، بيســـو 
34F) يســوع

، فهــي أمــور ملفقــة يف العقيــدة ، فهــم ألفــوا العقيــدة مث صــنفوا هلــا املصــنفات  1
ال تعتقـــد قبـــل أن تســـتدل ، بـــل : "ليؤيـــدوها ، ورحـــم اهللا الشـــيخ ابـــن عثيمـــني إذ يقـــول 

فَـاْعَلْم أَنـَُّه : (وجـل هكـذا أمرنـا يف كتابـه الكـرمي بقولـه ، فـاهللا عـز " استدل أوال مث اعتقـد
،  35F2)ثْــَواُكمْ َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمـْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنَـاِت َواللَّـُه يـَْعلَـُم ُمتَـَقلَّـَبُكْم َومَ 

الســنة واجلماعــة ، ، أهــل فــأمر بــالعلم قبــل القــول والعمــل ، وهــذا هــو مــنهج أهــل احلــق 
يقتفــــون أثــــر الــــدليل الشــــرعي ، فمــــىت الســــلفيون ، الــــذين ال حيكــــون رأســــهم إال بــــأثر ، 

 .وجدوه أخذوا به ، وإال فال يسلكون منهج أهل األهواء والبدع

عليهمــــا  مــــرمي وولــــدها اصــــطحب، قــــام فهــــذا احللــــم يوســــف النجــــار وحينمــــا رأى 
و بعـدما انصـرفوا اذا ( :كمـا قـال مـىت  الطفلهريودس يقتل أن  إىل مصر خشيةالسالم 

كـن و  اهـرب اىل مصـرو  امـهو  خـذ الصـيبو  مالك الرب قد ظهر ليوسف يف حلم قـائال قـم
 لصـيباخـذ او  فقـام*  يطلب الصـيب ليهلكـه أن  هناك حىت اقول لك الن هريودس مزمع

 واقـــام، فهـــريودس  مبـــوت واعلمـــ، وظلـــوا هنـــاك حـــىت  36F3)انصـــرف اىل مصـــرو  امـــه لـــيالو 
اذا مــالك الــرب قــد ظهــر يف  هــريودسفلمــا مــات (: بــه إىل الناصــرة ، يقــول مــىت  او رجعــو 

اذهـب اىل ارض اسـرائيل النـه قـد و  امـهو  خـذ الصـيبو  قـائال قـم* حلم ليوسـف يف مصـر 
جـاء اىل ارض اسـرائيل و  امـهو  اخذ الصيبو  فقام* مات الذين كانوا يطلبون نفس الصيب 

أن  اليهوديــة عوضــا عــن هــريودس ابيــه خــاف ارخــيالوس ميلــك علــىأن  لكــن ملــا مســعو  *
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ســكن يف و  اتــىو  *اذ اوحــي اليــه يف حلــم انصــرف اىل نــواحي اجلليــل و  يــذهب اىل هنــاك
 .37F1)اصريامدينة يقال هلا ناصرة لكي يتم ما قيل باالنبياء انه سيدعى ن

أما الزواج فقد حدث بعد ذلك وكان يوسف يف حوايل التسعني من عمره ومرمي 
P38Fشرة من عمرها ، وعاشوا سويايف الثانية ع

2
P  وأجنبوا أوالدا بعد ذلك كما يذكر اإلجنيل

P39Fذلك

3
P  ويف ذلك أكرب دليل على من أنكر نكاح الصغرية ، فالزواج بني مرمي ويوسف ،

، لكن القوم زاغوا ومل يلتفتوا كان مشابا لنكاح النيب من عائشة رضي اهللا عنها النجار  
عليهم ، ولو كان مباحا حالال ، فال يسعنا إال أن نقول  إال إىل ما ال يدركون أنه يعود 

فَِإنـََّها َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف (: كما قال اهللا عز وجل 
 .40F4)الصُُّدورِ 
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 مريم الطاهرة تيسر السكر والعربدة لليهود في العرس: ثامنا 

سيح قصـة مشـتهرة جـدا يف املسـيحية ، هـي عـرس لقد ذكر يوحنا يف روايته حلياة امل
ففـي ،  ابه ، وكانـت أمـه موجـودة فيـه، أحد األعراس اليت دعـي فيهـا املسـيح وأصـح قانا

تفاصـــيل يتعجـــب أصـــحاب العقـــول وذوي  -كاتـــب اإلجنيـــل-يوحنـــاذكـــر هـــذا العـــرس 
وكانـت  ويف اليوم الثالث كان عرس يف قانـا اجلليـل(: الفطر السليمة منها ، يقول يوحنا 

وملــا فرغــت اخلمــر قالــت ام * ودعــي ايضــا يســوع وتالميــذه اىل العــرس * ام يســوع هنــاك 
قالت * قال هلا يسوع ما يل ولك يا امراة مل تات ساعيت بعد * يسوع له ليس هلم مخر 

 : ، ففي هذا النص عدة مسائل  41F1)امه للخدام مهما قال لكم فافعلوه 

 . ، وتلبية احتياجاتمكرم مرمي عليه العذراء مع املدعويني -1

ت  املرأة اليت اصطفاها اهللا عز وجل مـن بـني اليهـود هـي مـن تـأيت احملرمـاأن هذه  -2
 .يف هذه العرس بل وتيسره لباقي اليهود، ليس ذلك فحسب ،  كاخلمر

الــيت حرمتهــا اليهوديــة ، والــيت  أليســت هــذه دعــوة السـتباحة املنكــرات: وهنـا نســأل 
  !تنتمي هلا مرمي عليها السالم؟

هـــذه املـــرأة الـــيت تـــدعون عليهـــا خدمـــة أهـــل العـــرس بتقـــدمي اخلمـــر هلـــا ، وأمـــر ابنهـــا أ
مبعاونتهــــا يف جتهيــــز اخلمــــر ليســــت هــــي مــــن اصــــطفاها اهللا علــــى العــــاملني يف العقيــــدتني 

  !؟اإلسالمية واملسيحية

ن مشــكاة التكــرمي والتعظــيم هلــذه املــرأة ، وإمنــا خيــرج مــن إن هــذا الكــالم ال خيــرج مــ
والطعن فيها ال خيرج إال من جاهل معتوه ال يعـي مـا يكتـب ، أو مشكاة الطعن فيها ، 
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مـن  ينطلق من الطعن فيها ويرغب يف دس هذه األفكار يف الكتاب املقدسمن يهودي 
 .أجل التحريف

 ملقدسبني القرآن والكتاب ا عيسى وعقوق الوالدين -3

يف حضــور أصــحابه الــذين ميثــل هــو هلــم القــدوة ، فــأي عقــوق بعــد قــول ولــد ألمــه 
مـا يل : "وهم ينتظرون األقوال واألفعال الصادرة منه ليقتفوا أثرهـا ، فيقـول املسـيح ألمـه 

 !؟"ولك يا امراة مل تات ساعيت بعد

ألسـلوب اهـذا نربئ عيسى عليـه السـالم مـن نربأ من هذا الكالم ، و إننا كمسلمني 
، وكـان  العقـوق بـرأه اهللا عـز وجـل مـن فقـد ألمـه ،املـرء  حوارالذي ميثل قمة العقوق يف 

قَـاَل ِإينِّ : (تبـارك وتعـاىل قولـه ما ذكره اهللا عز وجـل يف أول ما تكلم عيسى به يف املهد 
ــا  ــِين نَِبّي ــاَب َوَجَعَل ــاِينَ اْلِكَت ــُد اللَّــِه َآَت ــِين ُمَبارًَكــا أَ  *َعْب ــَن َمــا ُكْنــُت َوَجَعَل ــَالِة  ْي َوأَْوَصــاِين بِالصَّ

اخللــق مــع   حســن، والــرب  42F1)َوبـَــرّا ِبَوالِــَدِيت وََملْ َجيَْعْلــِين َجبَّــارًا َشــِقّيا *َوالزََّكــاِة َمــا ُدْمــُت َحّيــا 
كافة اخللق ، فكيف مبـن محـل املـرء يف بطنهـا أيامـا وليـال وعانـت بسـببه ، وأرضـعته مـن 

ألـيس الكتـاب حىت شب كبريا ، أيكون هذا جزاؤها يف املسيحية ، ثديها ، وتعبت معه 
، فهـل خـالف املسـيح مـا  43F2 )واحـب قريبـك كنفسـك امـكو  اكـرم ابـاك: (املقدس يقـول 

 !كان يستشهد به من العهد القدمي من بر الوالدين؟

بــل كــان متبعــا هــذا مــا ننفيــه عنــه ونقــول أنــه كــان بــارا ومل يكــن جبــارا شــقيا بأمــه ، 
، هـــذا املـــنهج  ج اإلهلـــي يف معاملـــة الوالـــدين ، مـــن إكرامهمـــا وحســـن صـــحبتهماللمـــنه

:  أنــه قــال، فقــد روى اإلمــام البخــاري مــن حــديث أيب هريــرة الــذي بينــه النــيب يف ســنته 
 النـاس أحـق مـنيـا رسـول اهللا ، : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فقـال (
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 مـنمث : قـال ) . مث أمـك : ( ؟ قـال  مـنمث : قـال ) . أمك : ( حبسن صحابيت ؟ قال 
 .44F1))مث أبوك : ( ؟ قال  منمث : قال ) . مث أمك : ( ؟ قال 

مـــنهج حيـــث علـــى حســـن اخللـــق ، وهـــذا مـــا فهـــذا هـــو املـــنهج األخالقـــي لألنبيـــاء ، 
يوافـــق النقـــل والعقـــل والفطـــرة ، خبـــالف أهـــل اجلهـــل واهلـــوى الـــذين طمســـت فطـــرهم ، 

 .الدنيا وهم حيسبون أ�م حيسنون صنعاوضلوا يف هذه احلياة 
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 )الظهورات المريمية(كرامات مريم عليها السالم بعد موتها :  تاسعا

 وعلتها المراد بالظهورات-1

الظهورات مجع ظهور ، من الفعل ظهر أي بـان ووضـح ، واملرمييـة نسـبة ملـرمي عليهـا 
بعد موتـا للبشـر يف صـورة  السالم ، ويقصد بالظهورات املرميية ظهور مرمي عليها السالم

مــــرمي العــــذراء ، أم اإللــــه يف اعتقــــادهم ، أن  تــــرى نصــــرانيا إال ويعتقــــدال تكــــاد روح ، فــــ
وتــداوي اجلرحــى ، ،  ملرضــى، فتشــفي ا، وفــوق الكنــائس تظهــر للمــؤمنني يقظــة ومنامــا 

 .، وتصنع املعجزات املختلفةوتنصح املؤمنني 

موجـودة يف كـل هـي ظـاهرة  دها ، وإمنـاليست حمصورة يف مرمي وحـ وهذه الظهورات
والصـــوفية والشـــيعة ، والنصـــارى األمـــم واألديـــان ، فهـــي موجـــودة عنـــد اهلنـــدوس واليهـــود 

وهو أمر ليس بالغريب حينما جند أن اخلط املشرتك هلذه األديان والفرق هو عدم وجـود 
جـة ، حجة أو برهان على صحة املذهب ، من هنا يظهـر اخلرافـة والـدجل يف إثبـات احل

 .فكلما قل العلم ظهرت اخلراف

هــــــل يســــــتدل بــــــا علــــــى صــــــحة هــــــذه املــــــذاهب واألديــــــان أم أن : والســــــؤال اآلن 
 !؟جة والربهاناالستدالل يكون باحل

أقام احلجة على عباده مـن خـالل أنبيائـه الـذين أيـدهم عز وجل قد ال ريب أن اهللا 
عية والعقليــة علــى العبــاد ، أقــاموا احلجــج الشــر ف، الدالــة علــى صــدق دعــواهم بــاملعجزات 

 هأنبيــاءاهللا عــز وجــل فــأمر فكــان ذلــك هــو العلــم الــذي تعبــد اهللا بــه العبــاد وألــزمهم بــه ، 
 .األعمى هاد ونبذ التقليدتاالجبالعلم و 

يـــذهب النصـــارى إىل أن العلـــة يف يف هـــذه الظهـــورات إمنـــا هـــي للهدايـــة واإلرشـــاد و 
م املســيحي ورفــع اآلالم عــنهم ، ويســتدلون وبيــان املعجــزات وتثبيــت املــؤمنني علــى إميــا�
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من املعقـول أن الظهـورات املرمييـة ليس : با على صحة ما هم عليه من اعتقاد ويقولون 
 .، فهي قديسة ال يتمثل الشيطان با تقوم با شياطني وليست مرمي العذراء

 التي تم رؤيتها للظهوراتالتفسير العلمي -2

بني حني وآخـر فـوق الكنـائس هورات اليت نراها ليس من املنطقي تكذيب هذه الظ
يف مصــر وغريهــا مــن الــدول الــيت تتواجــد بــا النصــرانية ، وعــدم التكــذيب لــيس مبســوغ 
لتصــديق دعــاوي النصــارى يف لــزوم مــا ال يلــزم ، بــل هــو مســوغ للبحــث مــن أوجــه عــدة 

 : تستلزم املضي فيها 

ى أضــــواء ، هــــذه األضــــواء أن مــــن رأى العــــذراء مل يرهــــا حقيقــــة وإمنــــا رأ العجيــــبو 
تعكــس الصــورة الــيت يتــداوهلا النصــارى ، امــرأة ترتــدي الــزي اليهــودي ، الزنــار واحلجــاب 

 .اليهودي ، وتارة يكون على رأسها تاج كأ�ا ملكة ، وتارة تكتفي باحلجاب اليهودي

 : البحث عن حقيقة هذه األضواء علميا من حيثفال بد من 

ا هو مصدر هذه األضواء ؟ أهي السماء أم أ�ا نتـاج فم:  والتكوين املصدر :أوال 
إن كانــت  هــذه األنــوار تكــوينينبغــي أن نعلــم عــن كمــا   بشــري يقــوم باخلــداع البصــري؟

 !؟خلداع الناس ذات تكوين خمتلف عن سائر األشعة أم أ�ا جمرد أشعة عادية

ألشــكال هــذه اإن كانــت ينبغــي أن نعلــم ف: املطابقــة بــني الشــكل واحلقيقــة : ا نيــثا
 .؟املعلوم عن مرمي عليها السالمل احلقيقي كهي الش

فينبغـي أن ختضـع هـذه الرمسـة  ، وإن وجد رسم ،عليها السالم رمي ملرسم  يوجدفال 
ومعرفــة شخصــية الرســام ، أكــان مــن املعاصــرين ، للبحــث العلمــي بتقــدير عمرهــا الــزمين 

ن حبيـث يـتمكن مـن رسـم صـورة هلا أم ال ؟ وإن كان من املعاصرين أهو من املهـارة مبكـا
 !.مطابقة ملرمي العذراء؟
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ختيل كل رسام شكل العذراء وشكل املسيح فرمسه مبا يدور بذهنـه ، ومبـا يقربـه  فقد
 .من البيئة اليت نشأ با

كـــذلك ينبغـــي علينـــا أال ننفـــي وجـــود اإلشـــكالية إن ادعـــى أحـــد أهـــل األديـــان الـــيت 
ه األشـكال ألوليـاء وقديسـني لـديهم يف تعتمد هذه الظهورات يف صحة املـذهب أن هـذ

 !وملــاذا لــيس املســيح؟! فــإن قــال البوذيــون هــذه األنــوار لبــوذا فمــا الــرد عليــه ؟عقيــدتم ، 
وألــــف اعــــرتاض واعــــرتاض ، ألن بــــاب اخلرافــــة قــــد فــــتح ، وال يســــده إال قمعــــه باألدلــــة 

 .الشرعية اليت تستخدم العقل كوزير يف الفهم

ل الكــذب يف مثــل هــذه الــدعاوي طاملــا أنــن مل نتحقــق كمــا ينبغــي أال نطــرح احتمــا
ال تكـــون هـــذه األضـــواء خدعـــة باســـتخدام املـــؤثرات البصـــرية كمـــا  لمـــاذاعلميـــا منهـــا ، ف

، وذلــك للمأكلــة مــن أجــل خــداع البســطاء مــن أبنــاء هــذه العقيــدة يســتخدمه الســحرة 
ح الكذب من أجـل من بقاء هؤالء الناس على عقيدتم ، فالعقيدة النصرانية تبيوالرتبح 

فانـه أن كـان صـدق اهللا قـد ازداد بكـذيب (: وإثبات املعتقد ، يقول بـولس تدعيم احلجة 
45F) لده فلماذا ادان انا بعد كخاطئ

1. 

وبفرض أن ثبت بعد التحقيق أ�ا أنـوار مساويـة علـى شـكل العـذراء ، فمـاذا سـيفيد 
ل علــى صــحة العقيــدة إن أثبتــت األدلــة الشــرعية عــدم صــالحية هــذه األفعــال لالســتدال

 .واملذهب ، وهذا ما سنبينه يف التفسري الشرعي هلذه الظهورات

 التي تم رؤيتهاللظهورات التفسير الشرعي -3

ال ريــــب أن الشــــيطان إن أراد أن يضــــل اخللــــق فإنــــه يف الغالــــب يتمثــــل يف أشــــكال 
أو  الصـــاحلني ليلـــبس احلـــق بالباطـــل علـــى أهـــل احلـــق ، فلـــو أنـــه متثـــل يف شـــكل العصـــاة
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الــرمني فــإن خمــالفتهم معلومــة للجميــع مبــا ال يــدع جمــاال للريبــة ، ولــو متثــل الشــيطان بــم 
إضــــالل املــــؤمنني بــــؤالء الصــــاحلني الــــذين : النصــــرف عنــــه املــــؤمنني ، فهــــذا هــــو هدفــــه 

 .يعتقدون صالحهم وتقواهم

: يف قولـه األموات ال ميلكون ألنفسهم شـيئاً كذلك فإن الكتاب املقدس يذكر أن 
الن االحيــاء يعلمــون ا�ــم ســيموتون امــا املــوتى فــال يعلمــون شــيئا ولــيس هلــم اجــر بعــد (

 .46F1)الن ذكرهم نسي

لـيس االمـوات (انقطـع عملهـم حبسـب الكتـاب املقـدس كما يذكر أن األمـوات قـد 
47F) يسبحون الرب وال من ينحدر اىل ارض السكوت

2. 

عون النـاس ويغيثـون أ�ـم يعلمـون كـل شـيء ويسـمفكيف يأيت بعـد ذلـك مـن يقـول 
ويـــداوون اجلرحـــى ، ويصـــنعون مـــا مل يســـتطيعوا صـــنعه املســـتغيثني ، ويشـــفون املرضـــى ، 

حـــال حيـــاتم كـــالطري يف اهلـــواء واملشـــي علـــى املـــاء ، فهـــل كانـــت مـــرمي تصـــنع املعجـــزات  
ال ريب ال ، وما ذكرنـاه مـن األدلـة  ! كالطري يف السماء وشفاء املرضى يف حال حياتا؟

 .ل هذه الدعاويكاف لنقض ك

مـــاذا إن كانـــت هـــذه الظهـــورات هـــي : قـــائال يطـــرح نفســـه  اجلـــديل الـــذي فرضوبـــال
هــل يــدلنا ذلــك علــى ، مــع ثبــوت الــدليل علــى ذلــك أنــوار مساويــة علــى شــكل العــذراء 

 صحة العقيدة النصرانية وفق ما يطرحه الكتاب املقدس من أدلة؟

 .ال: اجلواب الذي ال مرية فيه 
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التحذير من االعتماد على هذه اآليات والعجائب علـى صـحة يل قد ورد يف اإلجنف
 : االعتقاد من وجهني 

 �ي العهد القدمي عن اتباع هذه اآليات وخمالفة الدليل الشرعي: األول 

ــــاب املقــــدس أيضــــا ورد فقــــد  ــــه مــــن املمكــــن أن تكــــون هــــذه الظهــــورات يف الكت أن
الثبـــوت علـــى احلـــق ملـــؤمنني يف امتحـــان اوعلتهـــا ، لكنهـــا شـــيطانية ، ظهـــورات حقيقيـــة 

و لــو حــدثت االيــة او االعجوبــة الــيت  : (وعــدم اتبــاع آهلــة أخــرى عــز وجــل توحيــد اهللا و 
فـال تسـمع لكـالم ذلـك * نعبـدها و  كلمك عنها قائال لنذهب وراء اهلة اخرى مل تعرفها

 النيب او احلامل ذلك احللم الن الـرب اهلكـم ميتحـنكم لكـي يعلـم هـل حتبـون الـرب اهلكـم
وصـــاياه و  ايـــاه تتقـــونو  وراء الـــرب اهلكـــم تســـريون*مـــن كـــل انفســـكم و  مـــن كـــل قلـــوبكم

 .48F1)به تلتصقونو  اياه تعبدونو  صوته تسمعونو  حتفظون

 �ي املسيح عن االعتماد عليها:  الثاين

النــه ســيقوم مســحاء كذبــة : (ويقــول املســيح يف إمكانيــة أن يكــون للمضــلني آيــات 
P49F2)ىت يضـلوا لـو امكـن املختـارين ايضـامة وعجائـب حـوانبياء كذبة ويعطون ايات عظي

P  ،
فمــــاذا ســــيفعل هــــؤالء مــــع املســــحاء الكذبــــة ، كاملســــيخ الــــدجال مــــثال ، ال ريــــب أ�ــــم 

 .سيعتقدون ألوهيته وربوبيته

 عن االعتماد عليها-املؤسس احلقيقي للمسيحية-�ي بولس:  لثالثا
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، وبالتـايل قدرتـه علـى ة شـكل املالئكـ شـكله إىلقـد يغـري الشـيطان فبولس يؤكد أن 
و ال ( :يقـول بـولس  التشكل يف صور األولياء والصاحلني ، ففي رسـالة كورنثـوس الثانيـة

P50F1)عجب الن الشيطان نفسه يغري شكله اىل شبه مالك نور 
P. 

إثباتــا كخدعــة  كآيــة للــرمحن ، وال ميكــنبأمثــال هــذه العجائــب  ميكــن اجلــزم فلمــاذا 
ـــــرغـــــم اعـــــرتاف لشـــــيطان مـــــن ا ـــــك؟اإلجني ـــــع يف  !ل بإمكـــــان ذل ال ريـــــب أن املـــــنهج املتب

 .االستدالل منهج زيغ وهوى يسعى إلثبات العقيدة دون دليل

وال بـد هلم من التفكـر يف أمثـال هـذه العقائـد احملدثـة ، بد السليم ال إن أهل العقل 
مـــن أساســـها ، ولـــو كـــان هلـــذه الظهـــورات  هـــذه الظهـــوراتمـــن عـــدة تســـاؤالت تـــنقض 

 :  ليحقيقة للزم ما ي

هلدايتهم للدين  إن كان ظهورها للهداية واإلرشاد فلماذا ال تظهر للمسلمني -1
 !؟حسب عقيدتكموإقامة احلجة عليهم احلق 

مجع كلمتهم اليت قد فرقت النصارى من أجل يف الامع  للنصارىملاذا مل تظهر  -2
 !؟وجتنيبهم للفرقة والشتات واالحنراف

رانية وردهم للصواب يف خالفاتم ملاذا ال تظهر جلمع كلمة طوائف النص -3
 أن -مرمي-ميكن هلا الخاصة الربوتستانت الذين ينكرون ظهورها ، ف،  العقدية

ال مثرة له اليت تعتقد بظهورها ، فذلك  تكتفي مبجرد الظهور فوق أسطح الكنائس
 .وتدحض الباطلاحلق تبني هلم ال بد أن تظهر ملن ال يعتقد با ل، بل 

ق املساجد ليهتدي املسلمني كما ظهرت للنصارى فوق ملاذا ال تظهر فو  -4
أال حتب مرمي العذراء هداية املسلمني الذين أحبوها يف دينهم ، وبرأها  !الكنائس؟
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املسلمون أن  أال تعلم العذراء !اهللا من فرية اليهود فحملوا هم لواء الذب عنها؟
يف كتابه بوضع سورة أال تعلم أن اهللا قد خلد ذكرها  !مجيعا يتقربون حببها هللا؟

 !حتمل امسها وقصتها هي وولدها كاملة؟

بدأ ظهور العذراء ومعجزاتا بعد مماتا فقط وهى الىت مل يكن هلا أى  ملاذاو  -5
معجزه أو أى شيئ خارق للعاده طوال حياتا غري إ�ا حبلت دون رجل فهى مل 

 !؟تشف مريض ومل حتىي ميت ومل تربء أكمه 

كما جاء يف حادثة التجسد اإلله أمه وال يأتى هو   وهل من الالئق أن يرسل -6
 !.؟لفداء بشريته

أنـه كلمـا ضـعفت احلجـج والرباهـني ، وقـل العلـم واليقـني ، الذي ال مريـة فيـه احلق ف
ظهـــرت اخلرافـــات والبـــدع ، فلـــم يـــرد عـــن حيـــاة مـــرمي أ�ـــا كانـــت تظهـــر للنـــاس وتشـــفى 

 !حيدث ذلك بعد مماتا؟ مرضهم وتداوى جراحهم وتربئ األكمه واألبرص ، فكيف

جيـــــذب األنظـــــار إىل أن  مصـــــلحة الشـــــيطان يف ســـــعيه لتضـــــليل العـــــامل أمجـــــع مـــــنف
النصـارى شخصـية ُمكّرمـة لـدى أل�ـا ابنة عمران رضي اهللا عنهـا ، وذلـك  مرمي يةشخص

يف هــذه املهمــة ولألســف فقــد جنــح الشــيطان أيضــا ، املســلمني مجيعــا بكــل طــوائفهم ، و 
سالم وسيطة أخـرى باإلضـافة إىل الوسـيط املزعـوم يسـوع املسـيح بـني ال امرمي عليه هجبعل

، وصـــار ذلـــك مبثابـــة  "شـــريكة يف الشـــفاعةال"فأصـــبح يطلـــق عليهـــا لقـــب ، اهللا والنـــاس 
َوِإْذ قَـاَل اللَّـُه : (، ويسـأل فيهـا عيسـى يف اآلخـرة ، قـال تعـاىل العبادة اليت �ى اهللا عنها 

ُذوِين َوأُمَِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَاَل ُسـْبَحاَنَك َمـا يَا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَنْ  َت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ



31/40 

َيُكــوُن ِيل َأْن أَقُــوَل َمــا لَــْيَس ِيل ِحبَــقٍّ ِإْن ُكْنــُت قـُْلتُــُه فـََقــْد َعِلْمتَــُه تـَْعلَــُم َمــا ِيف نـَْفِســي َوَال 
ُم اْلغُُيوبِ َأْعَلُم َما ِيف نـَْفِسَك ِإنََّك أَْنَت عَ   P51F1)الَّ

 تكذيب الكنيسة للظهورات-4

،  هــذه الظهــوراتبعــض كــذب بطريــرك الكــرازة املرقســية قــد  األنبــا شــنودة أن  ورغــم
مصــرون  العــوام مــنهمأن  ، إالالرجــل الثــاين يف الكنيســة املصــرية وكــذلك األنبــا بيشــوي 

يف  دنا غــالة املتصــوفةعنــ هيفعلــوهــذا مــا ، أل�ــم ال ميلكــون احلجــة والربهــان  علــى إثباتــا
، وضـــعفت احلجـــة والربهـــان ، ظهـــرت والبيـــان ، فإنـــه كلمـــا قـــل العلـــم الـــدين اإلســـالمي 

اخلرافات والبدع وسـعى كـل فريـق لتأييـد قولـه بشـىت الوسـائل اخلرافيـة ، وهـذا يف كـل ملـة 
 .ودين على غري طريق اجلادة
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 السيدة مريم بين فرق النصارى:  عاشرا

52Fأفســسجممــع مــرمي عليهــا الســالم علــى يــد النســطورية يف يف شــخص  اخلــالفبــدأ 

1 
الـذين قـالوا أ�ـا أم يسـوع اإلنسـان فحسـب ، م  ، فكان النسـطوريون هـم  431األول 

وهنـــا اختلفـــت نظـــرة الطوائـــف املختلفـــة ملـــرمي ،  ال نصـــيب هلـــا يف الشـــفاعة أو العبـــادةو 
 : العذراء حسب ما يلي 

 .يةهى أم اإلله فى العقيدة األرثوذكس-1

وأ�ـا مقدمـة علـى املالئكـة ورؤسـاء  ة مـرمي البتـولتؤمن الكنيسة األرثوذكسية بشفاع
وتــؤمن الكنيســة بصــعود ،  وهــي امللكــة القائمــة عــن ميــني امللــكاملالئكــة ، فهــى أم اإللــه 
 .جسد العذراء إىل السماء

رجــع تومــا الرســول ملــا  م يزعمــون أنــه، فــإ�صــوم الســيدة العــذراء وهــم يصــومون هلــا 
فقــال هلــم ،  قــالوا لــه إ�ــا قــد ماتــتف،  مــن التبشــري ىف اهلنــد، ســأهلم عــن الســيدة العــذراء

فإبتــدأ ،  وعنـدما ذهبــوا إىل القـرب مل جيـدوا اجلســد املبـارك  !"أرى أيـن دفنتموهــاأن  أريـد"
 15يومـــاً مـــن أول مســـرى حـــىت  15فصـــاموا   ...حيكـــى هلـــم أنـــه رأى اجلســـد صـــاعدا

 53F2.مسرى من التقومي القبطي 16يوم  مسري، فأصبح عيد للعذراء

                                                 
 

 اسيا الرومانية املقاطعة عاصمة وهي- 1
يف موقع القديس تكال ،  الصوم  وتكرمي العذراء مرميعن  ميرتويوس أسقف ملوياألنبا دمقال  - 2

http://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Virgin-Mary-
Fast/Saint-Mary-Fast_Virgin-Life-Hymns-mp3s-10-7awl-

Takrim-Al-3athraa2-Wal-Soum.html 
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من ال يصوم هلا هو اخلاسر أل�م يطلبون الشفاعة وقت الصيام ، فهم أن  ويقولون
ال ريـب ال أل�ـا مـن اصـطفاها  !يتعبدون هلا لتشفع هلـم ، لكـن هـل ترضـى هـي بـذلك؟

 .لتوحيدها وقنوتا لرب العاملني

بادة وليست شريكة فى شريكة فى الفداء عند الكاثوليك مستحقة للعهي -2
 .الثالوث

الــذي جــاء بالفــداء ، أتــت باإللــه املتجســد  املطهــرة الــيتأم اإللــه فهــي يف اعتقــادهم 
لــذلك فهــي شــريكة يف فــداء البشــر مــن اخلطيئــة األصــلية املزعومــة ، وســوف نــذكرها يف 

 .مكا�ا إن شاء اهللا

، ة عبـادكس هلـا النظرا أل�ا شـريكة يف الشـفاعة ، فقـد صـرف الكاثوليـك واألرثـوذ و 
" صالة مرمي"ملرمي يف عدد من الصلوات اليت تؤدى هلا، ومنها  الكاثوليكفتمثلت عبادة 

يـا …  يا خطيبة خمتارة من اهللا، يا أيتهـا املسـتحقة االحـرتام مـن اجلميـع: "وفيها يقولون
يــــا ملكــــة الســــماء الــــيت مجيــــع املالئكــــة يســــجدون هلــــا، وكــــل شــــيء …  بــــاب الســــماء
فاســتمعينا يــا أم اهللا، يــا ابنــة، يــا خطيبــة اهللا، يــا ســيدتنا ارمحينــا …  رمهــايســبحها ويك

 ".لك نسجد ولك نرتل … وأعطينا السالم الدائم

ومثــال هــذه الصــلوات جنــدها عنــد األرثــوذكس بأســلوب آخــر ، رغــم أ�ــم ينكــرون 
 .هذه الصلوات على الكاثوليك ، فأنكروا عليهم ما وقعوا فيه

املرمييــة ويلقبو�ــا بســيدة الســماء ، وهــو نفــس مــا كــان يعتقــده  ويقدســو�ا ىف األيــام
املصــــريون القــــدماء أن إيــــزيس أم اإللــــه حــــورس املخلــــص وزوجــــه أوزوريــــس ، فقــــد كــــان 

 .املصريون يلقبو�ا بالعذراء وأم اإلله والسيدة وملكة السما وجنمة البحر والشفيعة

 : وهنا نقول 
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َك قـَْوُهلُْم بِـَأفْـَواِهِهْم ُيَضـاِهُئوَن قـَـْوَل الـَِّذيَن  َذلِ : (قد صدق اهللا عز وجل حينما قال ل
فمـا فعلـه النصـارى مبـرمي عليهـا السـالم هـو ،  54F1)َكَفُروا ِمـْن قـَْبـُل قَـاتـََلُهُم اللَّـُه َأىنَّ يـُْؤَفُكـونَ 

 .نفس فعل األمم السابقة كالفراعنة واليونان واليهود

مـــر لعبادتـــا كمـــا عبـــد اليهـــود ملكـــة فقـــد أدى األ: ولنأخـــذ املتابعـــة لليهـــود منوذجـــا 
فــاليهود قــد عبــدوا مــن قبــل ملكــة الســماوات وقربــوا هلــا القربــان كمــا يف ســفر ،  الســماء
النســاء يعجــن العجــني ليصــنعن  و  االبــاء يوقــدون النــارو  االبنــاء يلتقطــون حطبــا: (أرميــا 

، وكــــانوا  55F2)لســــكب ســــكائب الهلــــة اخــــرى لكــــي يغيظــــوين و  كعكــــا مللكــــة الســــماوات
، لــذلك اســتدلوا بــذه األمــور فينــالون اخلــري ، ويقربــون هلــا القــرابني البخــور ، بخــرون هلــا ي

اننــا ال نســمع : (الشــرك علــى صــحة املــذهب فقــالوا  وقــوعاخلــري مــع علــى أرميــا حبصــول 
بــل ســنعمل كــل امــر خــرج مــن فمنــا فنبخــر *  لــك الكلمــة الــيت كلمتنــا بــا باســم الــرب

رؤسـاؤنا يف ارض و  ملوكنـاو  اباؤناو  ائب كما فعلنا حننمللكة السماوات ونسكب هلا سك
لكــن مــن حــني كففنــا و  * مل نــر شــرا و  كنــا خبــريو  يف شــوارع اورشــليم فشــبعنا خبــزاو  يهــوذا

 فنينـــا بالســـيفو  ســـكب ســـكائب هلـــا احتجنـــا اىل كـــلو  عـــن التبخـــري مللكـــة الســـماوات
P56F3)اجلوع و 

P. 

حبصــول اخلــري للمشــركني  الكــرمي مــن عــدم االســتداللوهــذا خــالف مــا نفــاه القــرآن 
فَــِإَذا رَِكبُــوا ِيف : (علــى صــحة املــذهب ، فهــذا هــو الشــرك الــرب ، فــاهللا عــز وجــل يقــول 
يَن فـََلمَّا َجنَّاُهْم ِإَىل اْلبَـرِّ ِإَذا ُهـْم ُيْشـرُِكونَ  P57F4)اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

P  فقـد حيصـل ،
إلخـالص يف بعـض األوقـات ، األوقـات الـيت تتجـه للمشرك خري ، لكـن هـذا مـن بـاب ا
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وهـي أوقـات الشـدة  ، مث يرتكـون هـذا التوحيـد يف أوقـات فيها فطرة املـرء هللا عـز وجـل ، 
 .الرخاء

 عند الكاثوليك لحبل بال دنساعقيدة -3

مــن اخلطيئــة  تطهــري مــرمي عليهــا الســالمبيــراد بــذه العقيــدة أن اهللا عــز وجــل قــد قــام 
P58Fبعيسى عليه السالم ملاألصلية قبل احل

1
P  ، رغـم والدتـا مـن أبـوين حيمـالن هـذه وذلـك
، وحــىت يكــون  هــو تكرميهــايف ذلــك الســبب أن  اخلطيئــة األصــلية، فهــو تنــاقض ، ويــرون

بعيــد  كــل عــام  مــنســبتمرب /أيلــول 8يــوم  ونحيتفلــ، لــذلك فهــم  املولــود منهــا بــال دنــس
 .العذراء بال دنس اخلطية األصليةميالد 

كاثوليــك يف تقديســها علــى مــا جــاء يف الــنص الكــاثوليكي إلجنيــل لوقــا، ويعتمــد ال
السـالم عليـك يـا ممتلئـة نعمـة، الـرب معـك، مباركـة : فلما دخـل إليهـا املـالك قـال(: وفيه

 .59F2 )أنت يف النساء

 رد األرثوذكس على عقيدة الحبل بال دنس-4

لخالص ل�ا حتتاج أفقالوا  العقيدة ، ههذالكاثوليك يف على لكن األرثوذكس ردوا 
فقوهلـا ،  60F3)تعظـم نفسـى الـرب وتبـتهج روحـى بـاهللا خملصـى(: لقوهلـا مثل بـاقي البشـر ، 

ممــا يــدل علــى محلهــا هــو اعــرتاف منهــا باحتياجهــا للخــالص كســائر البشــر ،  "خملصــي"
 .اخلطيئة األصلية

                                                 
 

إذا كان من املمكن التطهري بذه السهولة ، فلماذا مل يطهر اهللا عباده من اخلطيئة األصلية بدال من - 1
 !مسلسل الصلب والفداء؟
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لـك أبويهـا منهـا ، ويلـزم مـن ذ ولو قلنا بلـزوم خلوهـا مـن اخلطيئـة األصـلية للـزم خلـو
 :أمران

 ألن التسلسل يصل هلما آدم وحواء مل خيطئاأن  :األول 

 .أبوي مرمي ليسوا من البشرأن  :الثاين 

 .وال ميكن القول بأحدمها حسب املعتقد األرثوذكسي

مكـان ملثـل هـذه العقائـد ، فـال مكـان لتـوارث اخلطيئـة أما يف املفهوم اإلسالمي فـال 
اخلطيئة األصلية يف هـذه املوسـوعة بـإذن اهللا ، و الصلب الفداء وهذه نذكره يف مبحث ، 

 .فاهللا املستعان وعليه وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

 النصارىعصمة السيدة مريم عند -4

، وهـــي قـــدرتا علـــى انتشـــال " ســـيدة املطهـــر"وملـــا كانـــت شـــريكة يف الفـــداء مسوهـــا 
61Fاملؤمنني وعو�م يف املطهر

الـيت  دا علـى عقيـدة احلبـل بـال دنـسوقالوا بعصمتها اعتمـا،  1
 .قرروها من قبل

القداسـة ال تعـين العصـمة ، وإمنـا قداسـتها مـن حلـول أن  وقد رد األرثوذكس عليهم
روح القــدس عليهــا ، ولــو كانــت القداســة عــن عصــمة لشــاركها يف هــذا األمــر قديســات 

 .ممن سبقها أو جاء بعدها

، بـل ت تيسـري اخلمـور ألهـل العـرس ورغم أن اإلجنيل ال يثبت عصمتها حينما أراد
حيـرم اخلمـر ، فكـان قيـام مـرمي عليهـا وأمرت ابنها بذلك ، وال ريـب أن الكتـاب املقـدس 

                                                 
 

 .عندهم-امللكوت-ل اجلنةاملطهر هو املكان الذي يطهر املرء فيه من الذنوب يف اآلخرة قبل دخو  - 1
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يــــنقض دعــــوى مبثابــــة خــــروج علــــى الشــــريعة ، وهــــذا املوجــــودين بــــالعرس الســــالم خبدمــــة 
 .، وبالتايل لوازمها العصمة من أصلها

 قيامتها عند الكاثوليك-5

جســد ونفــس العــذراء إىل ملكــوت الســموات وجلوســها عــن  أعلنــت عقيــدة صــعود
ولــذلك دائمــا يرمسهــا األرثــوذكس والكاثوليــك يف األيقونــات عــن ،  ميــني الســيد املســيح

ـــا بيـــوس الثـــاىن  ميـــني االبـــن بابـــا رومـــا عـــام  عشـــر، بصـــفة رمسيـــة ألول مـــرة بواســـطة الباب
 .الكاثوليكية، وصارت منذ ذلك احلني من العقائد الرمسية ىف الكنيسة 1950

ــــا بيــــوس أعلــــنلقــــد  بعــــدما أكملــــت مــــدة حياتــــا علــــى األرض، "العــــذراء أن  الباب
صعدت جبسدها وروحها إىل الد السماوى، ورفعها الرب لتكون ملكة على كـل شـئ، 

إن عقيــدة "... "حــىت تصــري األكثــر مطابقــة البنهــا، رب األربــاب وقــاهر اخلطيــة واملــوت
 ".مل مفهوم احلبل با بال دنسصعود مرمي للمساء تنبع من وتك

 بين الطوائف المسيحيةبتولية العذراء -6

قالـــت األرثـــوذكس والكاثوليـــك بـــدوام عـــذريتها ، مبعـــىن أ�ـــا مل تتـــزوج بعـــد إجنابـــا 
 : للمسيح ، وهذا ما يرده الدليل النقلي والعقلي كما يلي

، يسوع  أنه مل جيامعها إال بعد ميالد يف اجنيل مىت نقرأ عن يوسف النجار -1
أي انه ،  62F1)دعا امسه يسوع و  ومل يعرفها حىت ولدت ابنها البكر(: يقول مىت 
أي جيامعها مجاع  : معىن كلمة يعرفها، و  اجنبت يسوع البكر أن  عرفها بعد

، ففي سفر التكوين  والوطءكلمة يعرفها معناها النكاح أن   ، ودليل ذلك األزواج
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وعرف آدم (: آدم عليه السالم وزوجته حواء  جند هذا ما يؤيد ذلك يف العالقة بني
 .63F1)حواء امرأته فأجنبت

، ودوام العذرية من  وليس بعدهاملسيح اإلعجاز يف عذريتها وقت ميالد أن  -2
 .، فاملعجزة متت يف امليالد ، وال حاجة لدوامها عدمه ال يزيد األمر شيئا

و يكلم اجلموع فيما هو (: مىت حيث قال  يف إجنيلللمسيح  ةأنه ورد ذكر إخو  -3
 فقال له واحد هوذا امك* يكلموه أن  اخوته قد وقفوا خارجا طالبنيو  اذا امه

وردت أمساؤهم عند مىت ، كما  64F2)يكلموك أن  اخوتك واقفون خارجا طالبنيو 
 يوسيو  اخوته يعقوبو  اليس هذا ابن النجار اليست امه تدعى مرمي( : مأيضا وه

ولكنين مل ار غريه ( غالطيةرسالته ألهل يف  قول بولس، وأيضا  65F3)يهوذا و  مسعانو 
 .66F4)من الرسل اال يعقوب اخا الرب 
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عليها السالم ليست هي عقيدة عقيدة مريم أن خاتمة في بيان : حادي عشر 
 النصارى اليوم

كانــت العقيــدة األوىل ملــرمي هــي عقيــدة اليهــود ، وال ريــب أ�ــا ملكانتهــا الــيت ذكــرت 
فـاهللا اصـطفاها وطهرهـا علـى نسـاء العـاملني ، وحيـد اخلـالص ، يف القرآن أ�ا من أهـل الت

 .ارة حلمل آخر أنبياء بين إسرائيل عيسى عليه السالموكفلها زكريا ، وكانت املخت

، بينمـــا يعتقـــد النصـــارى أنـــه أقنـــوم مـــن للـــروح القـــدس عنـــدما جاءهـــا  فلـــم تســـجد
 ، جزء من اإلله ، ومل تتعبـد األقانيم ، فلم تقل له أنت األقنوم الثاين ، أو أنت روح اهللا

له ، ومل تقل تشكره على هذه الكرامة ، فهو ملك مكلف مبهمة مـن رب العـاملني لـيس 
  .أكثر من ذلك

وحبملها بعيسى عليه السالم مل خيطر بباهلـا مطلقـا أ�ـا حتمـل مـن رب العـاملني ، أو 
حلمـل باإللـه أل�ـا مل تسـتنكر فكـرة اجاءهـا امللـك حينمـا  لكلـذأ�ا حتمل بابن الـرب ، 

مل تكـن مطروحـة ، وإمنـا اسـتغربت فكـرة محلهـا دون أن ميسسـها بشـر ، ولـو كـان محلهــا 
للســؤال مــن الــرب مطروحــا ملــا أثــري الســؤال الثــاين ، ألنــه ال حمالــة أن االســتغراب يــذهب 

 .األول

وسـؤاهلم حـول ملـك اليهـود ليسـجدوا حـني والدة املسـيح  وسويؤكد ذلك جميء الـ
بألوهيـة املسـيح ، يقـول مـىت وتعظيما ، وهذا دليل على تفنيد ادعاء النصارى  الله إجال

و ملـا ولـد يسـوع يف بيـت حلـم اليهوديـة يف ايـام هـريودس امللـك اذا جمـوس مـن املشـرق (: 
 قــائلني ايــن هــو املولــود ملــك اليهــود فاننــا راينــا جنمــه يف املشــرق* قــد جــاءوا اىل اورشــليم 

 .67F1)اتينا لنسجد لهو 
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حتملــني مــن اآلب بــاالبن ، أيكــون الــرد كيــف : فرضــنا أن املــالك جاءهــا فقــال  فلــو
ومل ميسســين بشــر أم ختــر مصــعقة مــن حلــول الــروح القــدس بــا اســتغرابا وخوفــا ورهبــة ممــا 

 !سيلحقها من حلول الروح القدس با؟

ال ريب أنـه كمـا ذكرنـا األول ، وهـو مـا مل حيـدث فـدل علـى نفـي االحتمـال ، وأن 
 .ا اليت كانت عليها أ�ا حتمل بإنسان وليس إلهعقيدت

مــاذا قــال لــه؟ هــل قــال لــه قــم يف حلمــه ليوســف النجــار الــرب وحينمــا ظهــر مــالك 
وخذ الرب؟ ال ، بل قال له قم وخذ الصيب ألن فكـرة التجسـد اإلهلـي أو احلمـل بإلـه مل 

الك الــرب قــد و بعــدما انصــرفوا اذا مــ(: يقــول مــىت تكــن متصــورة ، وال ميكــن تصــورها ، 
كن هنـاك حـىت اقـول و  اهرب اىل مصرو  امهو  خذ الصيبو  ظهر ليوسف يف حلم قائال قم

 امــــه لــــيالو  اخــــذ الصــــيبو  فقــــام*  لــــك الن هــــريودس مزمــــع أن يطلــــب الصــــيب ليهلكــــه 
 .68F1)انصرف اىل مصرو 

حينمـا جـاء األمـر بـاهلرب إىل مصـر يوسف النجـار ومـرمي هـذا األمـر ، تستغرب  ومل
، وذلـك ألن ! أيهرب الرب خوفـا مـن بطـش اجلبـارين يف األرض؟: مرمي قل بالغالم مل ت

،  مل يكــن مطروحــا يف فكرهــا وال يف فكــر يوســف النجــار خطيبهــااحتمــال احلمــل بإلــه 
وإمنــا غايــة مــا توصــلوا لــه كــون هــذا الغــالم لــه شــأن ، وغايــة هــذا الشــأن هــو مقــام النبــوة 

 .وليس التأليه
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