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 "       " ) 35:2لوقا.(  
ھناك مالیین المسلمین یعتقدون بكرامة ومقام السیدة العذراء مریم والمسماة في 

مرة في  34اكثر من  كرھاح المكان لذ، والتي أفس" مریم بنت عمران " القرآن بـ 
ً سورة كاملة باسمھا  ولكن الحقیقة ھي ان تلك نظرة عابرة . صفحاتھ ، مفردا

 دھالیز وسطحیة لمكانة مریم في االسالم ، ألن النظر والتدقیق بالعدسة المكبرة في
سیتضح لنا بأن مقامھا السامي  والتي سننبشھا من الجذور، أوثق الكتب االسالمیة

ھ عوام  یفي بالغرض وال یكفي مقارنة بما سنكتشفھ من بعد شاسع بین ما یظنّ ال
المسلمین ویشیعونھ في خطبھم الدینیة واالعالمیة عن مقام مریم وبین حقیقة ما 

لن یصدقھا و ذھل العقل وتخدش الضمیر،ستُ  ینسبھ الیھا االسالم من قضایا متدنیة
  !بعینھ القارئ حتى یقرأھا 

ً صاغیة لمفال تعطوا آذ مزركشة ا تبثھ الخطب االسالمیة الرنانة  من عبارات انا
حول قدسیة بنت عمران في االسالم ، حتى تحكموا بأنفسكم بعد االنتھاء من 

   .. الصفحة االخیرة لھذا الكتاب 
وھو ایقاظ وتنبیھ الجمیع المنشود ، أصلي ان تحقق ھذه الدراسة الصغیرة ھدفھا 

ن ، للحذر مما یشیعھ مشایخ االسالم عن خرافة تكریم سواء مسلمین او مسیحیی
ً الصبر والتفھم من قارئي الكریم ان وجد ما بین سطوري ما  مریم العذراء ، ملتمسا

ً لھ ان ھذا لیس بھدفي  ً ألنھ لیس یُحرجھ او یضایقھ ، مؤكدا واعتذر عنھ سلفا
االجتھاد  ال غیرھا ، وتشجیع اخوتي على" الحقیقة " ، انما غرضي ھو سبیلي

فرافقوني في غمار ھذه الصفحات التي لن تطول قراءتھا عن النصف . والبحث
   .وأعدك بأنك لن تشعر بالملل حتى آخر صفحة . ساعة او الساعة على االكثر

 ! cautionمالحظات وتنبیھ 
  ، هي ابداً مرمي ليستوجب التنويه بأن شخصية مرمي العذراء يف املسيحية والكتاب املقدس 

 !السطر األخري حني يبلغوهذا ما سيتبني للقارئ . سالم ت عمران يف القرآن واالبن
 سنة  18ميكنهم قراءة ومطالعة هذا الكتاب ، أي ما فوق الــ !  البالغني فقط . 
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ول ٔ   الفصل اال

 
  

ھم من الدعاوي العریضة والثقیلة التي یطلقھا المسلمون سواء عوامھم او مشایخ
  :مقام مریم ھي الدعوة الواھنة التي تقول بأن ھناك  تكریم عن

  !في القرآن بإسم سورة مریم  سورة كاملة
وتلك دعوة تثبت بأن أمة الملیار مبرمجة ومنذ قرون لترداد كل ما اتسمع دون 

  !ولو بأبسط قواعد المنطق  ،ادنى حد من الرویة والتفكر
  

  !دیدات وسورة مریم 
والمعروف بمعاداتھ (  الشھیر والمروجین لھذه الفكرة كان الشیخ واكثر المطبلین

او  یترك مناسبة یكن الذي لم أحمد دیدات) الشدیدة للمسیحیة والكتاب المقدس 
، مكانة مریم وكرامتھا في االسالم عنردد تلك االسطوانة المكررة محاظرة ، اال و

ً في القرآن منھا   : اذ كان یقول !!  في الكتاب المقدس وانھا أعلى مقاما
 " ھناك سورة في القرآن الكریم تسمى سورة مریم وقد سمیت  .مریم سورة

ولم تحفل مریم علیھا السالم  السالمأم عیسى علیھما  بھذا اإلسم تكریما لمریم
ستة وستین كتابا  66ومن بین  بمثل ھذا التكریم حتى في الكتاب المقدس

للرومان الكاثولیك ال یوجد كتاب واحد یسمى  ثالثة وسبعین كتابا 73للبروتستانت و 
بإسم مریم أو إبنھا علیھما السالم وإنك لتجد كتبا تسمى باسم متى ومرقس ولوقا 

ویوحنا وبولس باإلضافة لضعف ھذا العدد من الكتب ذات األسماء الغامضة ، ولكن 
المسیح ("  .لیس ھناك كتابا واحدا من بینھا ینسب إلى عیسى أو مریم علیھما السالم 

 .) 45و 44 ص -ترجمة وتعلیق محمد مختار – دیدات –في القرآن 
_______________________  

وسبب اختیارنا . سنقوم بالتعلیق والرد على مجموعة من شبھات الشیخ دیدات في ھذا الكتیب )  1( 
یحیة كونھ األشھرعلى مستوى العالم االسالمي في التخصص في المقارنة بین المسللدیدات 

وتالمیذه، والذین یعتمدون في الى إنھیار شبھات أتباعھ  بالتالي ودحضنا لشبھاتھ سیؤدي. واالسالم
  . مھاجمتھم لالنجیل على كتیباتھ ومحاظراتھ بشكل كلي
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 "SURA MARYAM 
There is a Chapter in the Holy Quran, named Sura Maryam "Chapter 
Mary" (XIX) named in honour of Mary the mother of Jesus Christ 
(pbuh); again, such an honour is not to be found given to Mary in 
the Christian Bible. Out of the 66 books of the Protestants and 73 of 
the Roman Catholics, not one is named after Mary or her son. You 
will find books named after Matthew, Mark, Luke, John, Peter, Paul 
and two score more obscure names, but not a single one is that of 
Jesus or Mary!” (Christ In Islam- Deedat – page 11).  

  : وكرره في الكثیر من محاظراتھ مثل محاظرة 
lecture: Islam And Other Religions  

   -  1983 ) جنوب إفریقیا -تكنیكون دربن –اإلسالم والدیانات األخرى (
  

 
  

ھل ال یوجد تكریم لمریم في الكتاب المقدس كما ھو في القرآن ، بحسب مزاعم 
  !لشیخ دیدات ؟ا

  !مریم في اول صفحات الكتاب المقدس 
بعد ان تفتح الكتاب المقدس ، ومن أول الكتب المقدسة وھي سفر التكوین ، وبعد 

ستجد ذكر ألم المسیح  15صفحتین بالضبط وبالتحدید في االصحاح الثالث العدد 
  : للحیة بقولھ  وتنبأ عنھا وقد ذكرھا الرب االلھ .) مریم العذراء ( المخلص 

  " يعمج نمو مائهبال يعمج ننْتِ مونَةٌ الْعلْتِ هذَا، منَّكِ فَعال ةيلْحل لهاال بالر فَقَال
ةِيربال وشحكِ. واتيح اميا كُل ينكُل ا تَاابتُرو نيعكِ تَسنطلَى بنَكِ. عيةً بدَاوع عضاو 

 نيبوةاراالْمهلنَسكِ ولنَس نيبو ، .هبقع ينقحنْتِ تَساكِ، وسار قحسي وه ."  
  

  ! ، مباركة أنت في النساء أم ربي
ً للعذراء القدیسة ھو قول المالك    : ویكفي تكریما

  "قَالكُ والما الهيلا ا: فَدَخَلتُهيلَكِ ا مالكِ  سعم با اَلرهلَيع منْعالْم .
اءي النِّسنْتِ فكَةٌ ااربم.تفَكَّرو ،همكَال  نم تبرطاض تْهاا رنْ تَكُونَ : فَلَمى اسا عم
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وها انْتِ  .مةً عنْدَ الهال تَخَافي يا مريم، النَّكِ قَدْ وجدْتِ نع: فَقَال لها المالكُ هذِه التَّحيةُ
 وعسي ِينَهمتُسنًا واب دِينتَلو ينلبتَحس.  بالر يهطعيى، ودْعي ِيلعال نابا، ويمظكُونُ عهذَا ي

،بِيها داود يسكُر  لهكُ االي الدِ، وبى االلا قُوبعتِ ييلَى بكُ علميةٌوايهن هلْكمونُ ل  تفَقَال

اَلروح : فَاجاب المالكُ وقَال لها كَيف يكُونُ هذَا وانَا لست اعرِف رجال: مريم للْمالكِ
د الْقُدُس يحل علَيكِ، وقوةُ الْعليِ تُظَلِّلُكِ، فلذلكَ ايضا الْقُدُّوس الْمولُو

هال نى ابدْعنْكِ ي35- 26:1لوقا (  ."م.( 
 

 :ولنقرأ ھذا التكریم على فم الیصابات والدة یوحنا المعمدان 
  " تتَالاما، وهنطي بف يننجال تَكَضار ميرم مالس اتابيصلا تعما سفَلَم

،قُدُسال وحالر نم اتابيصلا خَترصو تقَالو يمظتٍ عوي : بِصنْتِ فكَةٌ ااربم
فَهوذَا  فَمن اين لي هذَا انْ تَاتي ام ربِي الي؟ النِّساء ومباركَةٌ هي ثمرةُ بطْنكِ

 نطي بف اجهتبِاب يننجال تَكَضار ذُنَيي اكِ فمالس توص ارص ينى  .يحطُوبف

 نَتي آملَّتِلبالر لبق نا مهل يلا قم متنْ ي45- 41:1لوقا ( ."ا.( 
ً في الكتاب المقدس كما رأینا، مما یدحض حجة أحمد  فمریم العذراء مكرمة جدا

  .دیدات وتالمیذه من بعده
  

 
 

  !فرحة الھندوس 
:  العاقلة تقول االجابةاكرامھا ؟ دلیل على  باسم مریم  نآرالق وجود سورة فى ھل
دعاھا قد و" !  البقرة سورة" ألن أطول سورة في القرآن تدعى بــ  !وألف ال  ال

  !البقرة .. نعم  " ! سنام القرآن" محمد بـ 

  :والبقرة لھا مكانة كبرى في الجنة ، اذ قال محمد 
  "  القیامة شفیعا ألصحابھ  قرءوا القرآن فإنھ یأتي یوما   یقول    ص    سمعت رسول هللا

یوم القیامة فإنھما تأتیان    عمران    آل    وسورة     البقرة   اقرءوا الزھراوین 
  طیر صواف    من    فرقان    أو كأنھما غیایتان أو كأنھما  كأنھما غمامتان
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وتركھا حسرة  ھا بركةفإن أخذ    البقرة   اقرءوا سورة  عن أصحابھما   تحاجان  
صالة  -صحیح مسلم " (بلغني أن البطلة السحرة   معاویة    قال    البطلة    وال تستطیعھا 

  ).البقرة المسافرین وقصرھا فضل قراءة القرآن وسورة
  
  فھل معنى ھذا بأن هللا قد كرم البقرة أكثر من مریم ؟ 

ً  ندوسالھیدعو مواطنیھ  –وھو ھندي  –فھل كان الشیخ دیدات  لالسالم مخبرا
وحینھا  !!كرامة للبقر ؟ باعتبارھا،  في القرآن البقرةایاھم عن وجود سورة 

  !أفیدونا  تي مقدس ؟یسیعتقد الھندوس بقدسیة القرآن وكأنھ نص سنسكر
  

 !اكرامیات سلبیة 
، )  63( وترتیبھا في المصحف "  سورة المنافقون" ھناك سورة تدعى بل 

  !، فھل هللا یكرم المنافقون والكافرون ؟)  109( وترتیبھا  " الكافرون" وسورة 
 فھل ھذا اكرام للطالق وخراب البیوت ؟)  65( ترتیبھا " الطالق " وھناك سورة 

فھل ھذا اكرام للفیل " !!  لـیـالف" وتدعى سورة )  105( ترتیبھا  بل ھناك سورة
  ! الذي اراد ھدم الكعبة ؟

  !ھ المسلمون عن اكرام مریم بسبب سورة بإسمھا ؟ما ھذا المنطق الذي یتحدث ب
  

  !سورة كھیعص 
  . ) 1(  "كھیعص سورة " ثم ان سورة مریم ، لھا عنوان آخر وھو 

ُ  : (ففي أصح كتاب بعد القرآن وھو صحیح البخاري ھناك باب بعنوان  ة َ باب سور
قرآن - كھیعص  ْ ْسیر ال ِتَاب تَف   " !مریم  "فقط  تولیس ،فالسورة لھا إسم آخر ). ك

ولیس " كھیعص " وھذا حدیث عن قراءة ھذه السورة أمام النجاشي وقد سُمیت بـ 
  :مریم 

 "  فقال لھ النجاشي ھل معك مما جاء بھ عن هللا من شيء قالت فقال لھ جعفر نعم فقال
قالت فبكى وهللا النجاشي  فقرأ علیھ صدرا من كھیعصلھ النجاشي فاقرأه علي 

بعث هللا إلینا رسوال منا  -باقي مسند األنصار  -مسند أحمد (.. " حتى أخضل لحیتھ 
  ).21992حدیث  –نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ 
______________________  

  "! هللا أعلم"  :الغریبة والنتیجة القرآنیة جیش من المفسرین تضاربوا في معنى ھذه الحروف ) 1( 
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 ُ   !كرت مریم بإسمھا ألنھا جاریة ذ

قد  الحقیقي والسبب. تكریم السورة كاملة باسمھا ال یعني باسم مریم اد فران إ
المبرر وتمثل ) االتقان في علوم القرآن ( االمام السیوطي في كتابھ الشھیر  وردهأ

 ! ولم تكن زوجة ألشراف،  جاریةالو مةاألكانت بمثابة  مریم بنت عمران في أن

 " إن ھذا أخي لھ تسع وتسعون نعجة ولي نعجة  {  ترك اللفظ إلى ما ھوأجمل نحو
فكنى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك ألن ترك التصریح بذكر   } واحدة

قال السھیلي . لم یذكر في القرآن امرأة باسمھا إال مریمولھذا  النساء أجمل منھ
 الملوكأن  وھولنكتھ  الف عادة الفصحاءوانما ذكرت مریم بإسمھا على خ: 

ً وال یبتذلون أسماءھن بل  واألشراف ال یذكرون حرائرھم في مل
فإذا ذكروا اإلماء لم یكنوا والعیال ونحوذلك  یكنون عن الزوجة بالفرش

قالت النصارى في مریم  فلما عنھن ولم یصونوا أسماءھن عن الذكر
ا للعبودیة التي ھي سوى صرح هللا باسمھا ولم یكنما قالوا  صفة لھا  تأكیدً
ا  - اإلتقان في علوم القرآن ( .  .." ألن عیسى ال أب لھ وإال لنسب إلیھ وتأكیدً

 ). 93ص  2ج –النوع الرابع والخمسون في كنایاتھ وتعریضھ  - السیوطي 
  

، ألن في ذلك  ) 1(  اذن االشراف والسادة ال یذكرون اسماء زوجاتھم الحرائر
أما الجواري واإلماء والعبدات فال حرج من ذكر ! انة للمقام السامي واھ" ابتذال"

اسمائھن دون كنایة ، وال ضرورة لصیانة اسمائھن عن الذكر ، فھم مجرد 
، صنفوا مریم ، ووضعوھا في ذات میزان الجواري واإلماء وھكذا  .خادمات 

  !سبب ذكر اسمھا الصریح في القرآن وھو 
______________________  

في المجتمعات االسالمیة یحرصون على كتمان أسماء أمھاتھم وزوجاتھم واخواتھم عن )   1( 
فترى المسلم یحدث زوجتھ أو اختھ على ھاتفھ الجوال باختصار . اآلخرین بشكل ملفت وملحوظ
قال  " !إسمھا " عندھم ، وكذلك "  المرأة عورة" والعجب اذ ان ! وتسرع ودون لفظ اي اسماء 

المرأة عورة ، و إنھا إذا خرجت استشرفھا الشیطان ، و إنھا لتكون أقرب إلى هللا منھا  ": محمد 
وقد صححھ في ھذه )  2688السلسلة الصحیحة   - إسناده صحیح: قال األلباني " ( في قعر بیتھا 

وبما ان بنت عمران ). 6690صحیح الجامع  ؛ 936صحیح الترمذي  ؛ 346صحیح الترغیب  (: المراجع
  ! فال ضرر من كشف اسمھا وابتذالھ  –بنظرھم  –انت مجرد عبدة وجاریة ك



8 
 

 

  



9 
 

  !اسم مریم ارادوا تحقیره  معنى حتى
  

معلوم ان المسلمین یحرفون االسماء ویتالعبون فیھا بشتى الوسائل ، واسوتھم ھو 
القرآن الذي غیر اسم یسوع الى عیسى واسم یونان الى یونس وحزقیال الى ذو 

  ..لخ ا! الكفل 
وھو عبراني  غریبة لالسماء كما فعلوا بإسم مریم معانيبل انھم یخترعون  

יָם ְ ר ִ فوا معنى اسم مریم ؟ ، فكیف ح" مرارة البحر "  ، ویعني اسمھاמ ّ   ر
  :ھذا التخبط والھزل لنقرأ 
  "مریم ال غیر، لنكتة تقدمت في نوع : من أسماء النساء  )القرآن (  وفیھ

المرأة التي تغازل : وقیل . الخادم –بالعبریة  –ومعنى مریم . الكنایة
النوع  –السیوطي  –االتقان في علوم القرآن (  ." ، حكاھما الكرمانيالفتیان 

 ). 276ص  2ج –التاسع والستون 
 

  " ومریم بالعبریة الخادم وسمیت أم عیسى بھ ألن أمھا نذرتھا لخدمة بیت
ء من تحب محادثة من النساالعابدة، وبالعربیة : المقدس، وقیل

وال : وھو الذي یحب محادثة النساء، قیل، الرجال فھي كالزیر من الرجال
ً ألنھا كانت بریة عن محبة محادثة الرجال اللھم إال  یناسب مریم أن یكون عربیا

ً، وقال بعض المحققین ً كما یسمى األسود كافورا ال  :أن یقال سمیت بذلك تملیحا
لى أن شأن من تخدم من النساء ذلك، وفي عمانع من تسمیتھا بذلك بناء 

وعلیھ ال بأس وال تفجر ـ  ھي التي تحب محادثة الرجال» القاموس«
  ).87سورة البقرة  - االلوسي -تفسیر روح المعاني( ."بالتسمیة

  
  ! " المرأة التي تغازل الفتیان" : مریم فمعنى إسم 

د اتى العلماء المسلمون ابة قبربكم من أي خر " !تحب محادثة الرجال " أو التي  
  إلسم مریم ؟ اني الھابطةالمع بھذه

ّ  من إھاناتھم ھذا ال شيء صدقوني    !، فاآلتي أدھى وأمر
ما یسمى في علم النفس بــ  ذا بحقوھ.  والیھود ھم یلومون التلمودواألنكى ان 
  !أي اسقاط عیوبھم على اآلخرین واالشارة الیھا باصبع االتھام  " ! اإلسقاط"
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  الثانيفصل ال

  
 
ھم مواقعكتب المسلمین ومقاالتھم و  یكثر الھرف والحشو في الكثیر مناذ 

 . حول موقف الیھود من مریم العذراء القدیسة االلكترونیة
تھین  انھا على اقتباس استشھادات شوھاء من مصادر یھودیة بزعمھم ویشددون
 The Talmud)  التلمود ( بوخاصة من كتا ،العذراء 

ویعد  ،فترة زمنیة امتدت لقرون  وھو كتاب ذو اجزاء عدیدة تمت كتابتھ على
ً لكثیر من تشریعات الیھود وعوائدھم ً وتفسیرا   . شرحا

بمعنى انھ  ،عند الیھود من هللا كتاب غیر موحى بھ  التلمود ولن یفوتنا ان نذكر بأن
  ! االوساط الیھودیة ال تلفت الیھ لفتة والكثیر من.. الصواب والخطأ  یحتمل

  ! یحصى من الیھود لم تقع أعینھم على جلدتھ طوال حیاتھم بل ان ما ال
  

  !دیدات والتلمود الشیخ 
ً لم یغیب عن بال الشیخ أحمد دیدات ولم یف تھ ان یسرد ویحكي عن مریم ووطبعا

ً .. في التلمود الیھودي    :اذ كتب قائال

 “WHAT SAY THE TALMUDISTS 
The Jewish charge of the illegitimacy of Jesus (pbuh) 
and the adultery of Mary is referred to here as an 
insinuation of the Jews, questioning Mary's chastity.” 
(Muhummed (p.b.u.h.) the Natural Successor to Christ 
(p.b.u.h.)- Page 63). 

 " االتھام الیھودي لعدم شرعیة عیسى علیھ السالم  :لمودیین ماذا یقول الت
محمد " ( ونسبة مریم للبغاء ، تعریض من الیھود للتساؤل حول عفة مریم 

  ).63ص  –الخلیفة الطبیعي للمسیح 
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  عن مریم ؟" المسلمین تلمود " ولكن لنقلب الطاولة ، ولنرى ما الذي یقولھ 

 ً ولكن معنى كلمة تلمود  ".التلمود " بإسم  صحیح ان المسلمین ال یملكون كتابا
  ! التعلیم: ھو  תלמוד العبریة

وتعالیم یسیر على "  تعلیم" فالقرآن وتفاسیره واقوال العلماء والفقھاء لیست سوى 
  !نھجھا المسلمین 

  !اي تعالیم االسالم " التلمود " فھم یملكون 
 فما الذي قالھ التلمود االسالمي عن مریم ؟ 

نما ا ، نقوم بدراسة كل ما أورده االسالم عن مریم بنت عمران نل ھنا ونحن
وازي تساوي وتمما  ، محاورعلى شكل  محددة وردت عنھا نقاط كتفي بطرحسن
 تفاصیلمن ،  أشواطبل ما یفوقھ ب.. التلمود الیھودي عنھا  ما أورده ضاھيتو

   ! وتخجل منھا االقالم یندى لھا الجبین
 
 : ظة شدیدة االھمیةالقراء بمالح ذكرونُ 

ھا ،مسلمین  قد جاء بأقالم ،بأن ما ورد في كتب المسلمین  ّ  مشاھیر بمداد وجل
  .. مفسري القرآن وعلماء االسالم

في ال بل تسبقھا  ، ) 1( مریم تضاھي ما ورد عنھا في التلمود الیھودي  واقوالھم عن
  ! بمراحل شناعتھا

  
  
  
  
  
 

________________________  
ً لجوئھم الى التلمود ، ھو نھج اسالمي قدیم الثارة الضغائن ضد الیھود ، ومحاولة لجر ط)  1(  بعا

 !بشتى الوسائل أقدام المسیحیین والقاءھم في الخندق االسالمي المعادي للیھودیة والیھود 
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لیتجسد ویتمثل " ! روحھ " ل هللا لطالما لفتت نظري ھذه القصة لغرابتھا ، اذ یرس

ً " لمریم  ً سویا   ! ) 1(  في صورة رجل شاب أمرد" بشرا
  :اذ قال القرآن 

  " نم نَا  فَاتَّخَذَتوحا رهيللْنَا اسرا فَاابجح هِمونادشَرا بلَه لثتَما فوِيس . تقَال
هب لَكِ قَال انَّما انَا رسول ربِكِ . كُنْت تَقياانِّي اعوذُ بِالرحمن منْكَ انْ 

  ) 2(  ).21- 19: سورة مریم " ( زَكيا غَما

لو كانت بنت عمران قد حبلت بعیسى دون جماع بشري ، فما لزوم تمثل روح هللا 
  !؟ لھا على ھیئة رجل سوي مفتول العضالت

  !تنجب ؟ ام جاء لمھمة أخرى ؟ھل لمجرد ان یخبرھا بأنھا ستحمل و
 وخشت من وقوع االغتصاب الجنسي ،فةمن جھة العبالذات لماذا خافت منھ مریم 

كُنْت : " قائلة لھ  من جھة ترتعب ؟ لماذا لم "  تَقياانِّي اعوذُ بِالرحمن منْكَ انْ 
ً ؟ د رأت فیھ مالمح لماذا استعاذت منھ وذكرتھ بالتقوى ، ان لم تكن ق  السرقة مثال
ً ؟ ،الرجل المندفع  ! او نظرات رجل نھم قادم الیھا لیھب لھا حبال

او مالكھ في وضح النھار وفي ظروف ال " روحھ " ھل لم یستطع هللا ان یبعث 
  ؟  الشابة، وفیھا طمأنینة أكبر للفتاة  تثیر الریبة

____________________  
تفسیر ابن " (  إنسان تام كاملفي صورة "  ). جاللین تفسیر ال" (  بشر سوي تام الخلق"  ) 1( 

رجل من بني آدم معتدل صورة "  ).القرطبي " (  في صورة البشررجل حسن الصورة  " ).كثیر 
  ). الطبري " (  الخلق

إال انني لم اسمعھ قط وال في أي  احمد دیداتمع كل اطالعي على كتب ومحاظرات الشیخ  ) 2( 
لقاء الرجل الوسیم مع بنت  حول )21-19:مریم سورة ( باالستشھاد بنص مناسبة قد قام فیھا 

وذلك طوال فترة دعوتھ التي امتدت  !!عمران وما جرى بینھما ، وال حتى لیثبت أي شيء 
 ً َ  .الربعین عاما   !ما فیھا من ایحاءات جسدیة غیر الئقـة ؟ -ولو لمرة واحدة  -ذكرھا  نعھُ ترى ھل م
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ً " لیھب " وي قد جاء ولكن ھذا الرجل الس أي ان ھبة الولد ستكون منھ ! لھا غالما

 !مباشرة ، وھو المتمثل في ھیئة رجل 
ولكنھ نسب " ! لیھب لك " الغالم لقال ھذا الرجل " سیھب " لو كان هللا ھو من 

اي انھ قادم لیقوم ھو بعملیة تحبیل بنت عمران !  ) 1(  "ألھب لك " الھبة لنفسھ 
 ً  !ووھبھا ابنا

فحتى لو كان هللا ھو الواھب باذنھ وقضاءه لالبناء ، فإن دور الرجل معترف بھ 
وھكذا حدث مع بنت عمران ، فكان الرجل . فھو الواھب المباشر ! مع امرأتھ 

  !االبن لھا بشكل مباشر" وھب " في الذي جاء الیھا قد قام بدور الرجل مع امرأتھ 
كما یقول  ) 1(   نفسھ ، ام ھو جبریلاي ھو هللا" روح هللا " فھل ھذا الرجل ھو 

  ؟!المفسرون وقد نسبوا الیھ ذات قدرة هللا من الوھب والعطاء 
  !البنین لم تنسب في القرآن اال  " ھبة " أن والمعلوم 

 " شَاءا يم خْلُقي بهنَاثاً  يا شَاءي نملبهيو الذُّكُور شَاءن يم49: الشورى" ( ل.(  
 "هونِ الن ددُونَ مبعا يمو مهلتَزا اعنَا فَلَمبهو لَه  قُوبعيو اقحس49: مریم ( " ا.( 
كُال هدَينَا  لَه ووهبنَا"   قُوبعيو اقحس84: األنعام " (  ..ا.(  

ً ھو ا" ! الواھب " اذن هللا ھو  " وھب " لذي بینما نجد بأن الرجل المتمثل بشرا
  لمریم ، فھل ھو شریك  ام انھ روح هللا اي هللا نفسھ ؟

__________________________  
  :اذ یقول الطبري " ألھب لك " المعنى في ھذه العبارة  لقد جاءت القراءات مختلفة ) 1( 
  "فقرأتھ عامة قراء الحجاز والعراق غیر أبي عمرو ,  واختلفت القراء في قراءة ذلك :

} غالما زكیا { أرسلني إلیك ألھب لك : یقول : إنما أنا رسول ربك : بمعنى } لك  ألھب{
إنما أنا : بمعنى " لك غالما زكیا  لیھب : "وقرأ ذلك أبو عمرو بن العالء . على الحكایة 

  ).19مریم  –الطبري  –جامع البیان " ( رسول ربك أرسلني إلیك لیھب هللا لك غالما زكیا 
ً  " یھب " ، فعبارة ق كلمة یغیر معناھاواختالف نط  ! " اھب " لیست ابدا

روح هللا الذي  " تقطع بان الذي سیھب كان ھو والثانیة " هللا" سیھب ھو  فاالولى تقطع بان الذي
 ً   ام ان !؟ فمن ھو الوھاب ، الذي في القراءة االولى ام الثانیة  ." ألھب " :وقال " تمثل بشرا

ً تمث روح هللا الذي "  فأیھما الصحیحة ؟  ؟ ألن الوھاب الوحید ھو هللا ، هللا كان ھو نفسھ " ل بشرا
كیف ف . فالقرائتان تختلفان في شخصیة الذي یعود علیھ الفعل وایھما التي في اللوح المحفوظ ؟ 

ألھب "ومرة اخرى " یھب لك " ، مرة مرتین  ھل نطق باالیة نطق جبریل بھذه االیة على محمد ؟
الیست كالھما من عند هللا ، ولماذا یكتب هللا كلمتین في لوحھ  االصح ؟ أي القرائتین ھيف ؟ " لك 

ً عن كلمة واحدة تشیر   لمقصوده دون التباس ؟ المحفوظ عوضا
  . ھذا القیاس قس حول عشرات ومئات الكلمات القرانیة التي لھا قرائتین او اكثر بكثیر وعلى 
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ً في صورة رجل شاب  –أو مالكھ جبریل  –قرأنا بأن هللا قد ارسل روحھ  متجسدا

ً  ) 1( وسیم الى مریم بنت عمران لیبشرھا  كیف واآلن نسأل  . ولیھبھا غالما
الرجل لبنت عمران الولد ؟ الیس بطریقة بشریة او تشابھ  –المالك " سیھب "

جنس ؟ واال فلماذا جاءھا على صورة طرق البشر في تحصیل الولد عن طریق ال
  من االغتصاب ؟ ھي وخافت ، رجل

، ً النص القرآني یعزز  فإن ولكي أثبت لقرائي بأنني لم اطلق العنان للتخیالت بعیدا
سنجد بأن ،  12: سورة التحریم  في جاءما فلو ذھبنا الى القرآن وقرأنا  .ما نقول 

  :لنقرأ ھذا العجب  !!  رجھافي ف"  نفخ" رب االسالم یقول صراحة بأنھ 

  " نَتصحي اتانَ الرمع نَتاب ميرما وهجرف يهخْنَا فنَفنَا فوحن رم  دَّقَتصو

 ينتقَانال نم كَانَتو كُتُبِها وِهباتِ رم12: التحریم " (  بِكَل.( 
  !اي العورة " لین ما بین الرج" ھو " الفرج " بأن جاء في التفسیر 

 "  } االحصان العفاف یعنى باز ابستادن اززشتى كما فى } التى احصنت فرجھا
وكثر حتى صار  السوءةوكنى بھ عن  والفرج ما بین الرجلینتاج المصادر 

مطلقا حراما  والمعنى حفظت فر جھا عن مساس الرجالكالصریح فیھ 
  .)12التحریم  -اسماعیل حقي   -تفسیر روح البیان في تفسیر القرآن (" وحالال

____________________________  
  ما ھو عدد المالئكة التي أرسلت إلى مریم؟)  1( 

" المسيح يا مريم انَّ اله يبشِّركِ بِكَلمة مِنْه اسمه الْمآلئكَةُ اذْ قَالتِ " :"مالئكة "  ةمجموعكان ھل 
لها  روحنَا فتَمثل فَاتَّخَذَت من دونهِم حجابا فَارسلْنَا اليها "  : ك واحد أم مال ).45آل عمران ( 

ھل ھذا تناقض قرآني   ).19و18:مریم ( "  كُنت تَقيا ان منكَبشَرا سوِيا قَالت انِّي اعوذُ بِالرحمن 
 لن تكون وتجيء مرتین، اذ حینھا" بشارة " تكون  و قالوا جاءتھا البشارة مرتین ، قلنا كیفل ؟

  ! قدیمة بشارة سوى
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 نفخ في فرجھا، لقد سمعتم یا اخوتنا المسلمینھل !   الفرج، في  " فیھ نفخنا  "
وھل ھذا  ، بربكم ھل ھذا ھو التكریم!   " الذي بین الرجلین" وھو  الذي احصنتھ

 .دونا أرجوكم أفی العالمین  ؟ كالم الئق یقال عن سیدة نساء
فالرجل قد قام  .دون دلیل ، فالدلیل قدمھ القرآن بكل وضوح اذن لم تكن تحلیالتي

وكانت النتیجة !  بعملیة جسدیة جنسیة واضحة مع بنت عمران اذ نفخ في فرجھا 
ً في االنجیل المقدس ،. انھا حبلت منھ ً  وھذا كالم لم یرد ابدا ً بأن مالكا ولم یذكر ابدا

ً فيقد تمثل بھیئ ما ھو نجد  بل...!  الـ ة رجل واقتحم خلوة مریم ، ثم غافلھا نافخا
مات النعمة لوبكالحادثة بكل قداسة ووقار  سرد اذ ،درجة 180عكسھ بمقداره 
 ً   : والطھارة قائال

  "هال قَالكُ والمال ابجفَا : لحي الْقُدُس وحكِ  اَلرلَيِعيلعةُ القُولِّ ، ولُكِ،تُظ 

  ).35:1لوقا " ( .ايضا القُدُّوس المولود منْكِ يدْعى ابن اله فَلذلكَ
ً وبفعل  جسدي اما في القرآن فنجد عمیلة التخصیب مشروحة باسلوب مكشوف جدا

  !" فرجھا"بنفسھ ، وعن طریق "  ھبلی" جاء  وقد !أمرد  فحل " رجل" بواسطة 
  

ً الئق  یبقى االمر الغیر على مریم بشكل ) جبریل ( او  هللا، اذ لماذا لم ینفخ  قائما
ً لتحبل ، ان ینفخ في وجھھا  عام  !؟مثال

ً ان ینفخ النفخة  !؟ النفخة في فرج بنت عمران " لتولج " ھل كان لزاما
التي  الروح من الفتحة التناسلیة نفخة یعني لم یكن لیحدث الحبل دون ان تدخل

ً  شريطتھا یتم الحبل الببواس   !؟ بیولوجیا
علماء أقوال  ھي تصوراتي الشخصیة لما حدث ، انماھذه لیست  وأعید قولي بأنھ

ً  اقرأوا .االسالم  ً لھذا النص  ما جاء في الجاللین ایضا   :تفسیرا
 " عمران التي أحصنت فرجھا ابنت"عطف على امرأة فرعون " ومریم "

بخلق  درعھا جیب فيأي جبریل حیث نفخ " فنفخنا فیھ من روحنا"حفظتھ 
" وصدقت بكلمات ربھا"بعیسى  فحملت فعلھ الواصل إلى فرجھا هللا تعالى
 ).12التحریم  -الجاللین ( . ".شرائعھ

 
، اضافة  النص القراني لم یذكره ھنابینما  ،بذكر جبریل وبالطبع التفسیر یتعسف

ثم النفخ  " فرجھا " انما بصراحة شدیدة ذكر!  " جیب درعھا " لم یذكرھ الى ان
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ً . فیھ  ً تنازال   .. انھ نفخ في جیب درعھا ،وحتى لو فرضا
  ! لتحبل " فرجھا " النفخة كانت یجب ان تصل الى فتالحظ من التفسیر بأن

  
 !المفسرین  بعض خجل

وبسبب ما نسبھ القرآن لبنت عمران من تحبیلھا بواسطة رجل نفخ في فرجھا ، فقد 
، فلجأوا الى التلبیس واألدلجة والمونتاج ، المفسرون من ھذه الحقیقة  بعض خجل

 " !!فرج قمیصھا   "ففسروا األمر بأن جبریل قد نفخ في 
ما فلیخبرونا وإال  ولكن ھل ھذا التفسیر المفبرك یتماشى مع نصوص القرآن ؟ 

  : القرآن معنى كلمة الفروج في القرآن وماذا تعني ؟ یقول
 "مه ذِينالو وجِهِمرفل افونَح29و المعارج  5المؤمنون " (  ظ .(  
 "مهوجرف ينظافالْحاتِ  وظافحال35:االحزاب" ( و.(  

  : یقول التفسیر و

  " والحافظات , فروجھم إال على أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم الحافظین
 ."من ملكھن إن كن إماءأو , ذلك إال على أزواجھن إن كن حرائر 

  ).35اب االحز –الطبري (
  
كَى لهم انَّ اله خَبِير وقُل  فروجهم  من ابصارِهم ويحفَظوا قُل للْمومنين يغُضوا"  ذَلكَ ازْ

 نارِهصبا نم نضغْضنَاتِ يمولْمل نهوجرف ظْنفحي31و  30:  النور" (و .(  

  :یقول التفسیر 

  "وقال قتادة  الفواحشعن : قال سعید بن جبیر "  فروجھنیحفظن و" وقولھ
كل آیة : وقال أبو العالیة  عن الزنا: عما ال یحل لھن وقال مقاتل : وسفیان 

ویحفظن " نزلت في القرآن یذكر فیھا حفظ الفروج فھو من الزنا إال ھذه اآلیة 
  ).31النور  –ابن كثیر " ( أن ال یراھا أحد" فروجھن 

  " :الفرج " البن منظور في معنى " لسان العرب " ـ ي معاجم اللغة ، كوجاء ف
  "جة: والفَرروالع. جة: والفَرالرجل والمرا واروجشوالجمع فُر ،.  

جوآت الرجال والنساءاسم لجمع : والفَرج،  سها، كله فَريوالتْيان وما حوالف
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والحافظين فُروجهم {: وفي التنزيل .الدَّوابِ ونحوها من الخَلْق وكذلك من
والذِين هم لفُروجِهِم حافظونَ ا علَى {:  وفيه] 35: األحزاب[} والحافظاتِ

اجِهِمزْوالمجلد  - البن منظور االفریقي  -لسان العرب ( " .. ]6- 5: المؤمنون[} ا
  .)فصل الفاء -حرف الجیم  -الثاني 

  
ً بالنص القرآني " العورة " و الفرج ھ اذن المالك . كما قال المعجم ، مستشھدا

  !! بنت عمران "  عورة" المحترم قد نفخ في 
والذین ھم "  :تصبح االیة ھكذا  وحینھا ؟" فرج القمیص " الفرج یعني  أم أن

ً  العرب قولوا للغةوحینھا   !؟" حافظون قمصانھملفروج    .وداعا
  
خیلوا معاني اخرى ، فت ! )حواة وكأنھم ( اكثر مع النص المفسرین تضاربقد ف

ٍ اخرى مثل السحرة الذین یخرجون  ، یةوحشروھا في اآل لیخرجوا منھا معاني
ً من القبعة بعد وضع مندیل    !ارنبا

مریم، أو في فتحة الصدر، أو  انھ نفخ في كم :ان النفخة في الفرج تعني  :فقالوا 
  !  )Kissingوكأنھ كان یُقبّلھا في فمھا " !! (  فمھا "أو في  في أسفل الثوب

 " ..  كانت : وقیل. ، فوصلت النفخة إلى بطنھا فحملتھدرعھا جیبفنفخ في
  ).17مریم  – الشوكاني -تفسیر فتح القدیر(." في فمھا :، وقیلفي ذیلھاالنفخة 
  يالتي حددھا القرآن وھ ماعدا ، فتحةون في جعل جبریل ینفخ في أي تانھم یستمی

  " !  فیــھ" والتي یعود الیھا ھاء الضمیر في النص " فرجھا  " 
 ، والذي یضرب اللغة بعرض الحائط  حتى لو قبلنا بعبثیتھم وتالعبھم بالنص

ً في نص االیة ، والذي اخترعھ " الھاء " ویجعل  تعود الى ما ھو غیر مذكور ابدا
  !الخ " میصھا فتحة ق" و " جیب درعھا " بعض حواة المفسرین واخترعوا 

ً  -حتى لو قبلنا ھذا  )  المالك (ھذا الرجل  إذ أدعوكم لتتخیلوا! إنھ مصیبة ف  - جدال
   !! ما بین ثدییھا ام امرأة وفتح ثوب صدرھا ونفخ فيالمحترم ، قد وقف ام

  ھل ھذا موقف الئق او لھ رائحة التكریم ؟بربكم 
كریة شدیدة ال یحسدھم فصدقوني ان النص القرآن قد القى المسلمین في ورطة 

لما فیھ من اھانة وتصغیر لمكانة مریم ، بل لمكانة المالك ، بل لقدسیة  .علیھا احد
 !االلھ ذاتھ 
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  !نفخ في فرجھا مباشرة : المفسرین الذین قالوا عینة من 

  "} اهجفَر نَتصحى اتٱل ٱبنَةَ عمرانَ   ميرمفنفخ } فَنَفَخْنَا { من الرجال } و

نَا  {في الفرج  }فيه { جبريل بأمرنا  ِ وح ُّ ن ر ِ وصدَّقَت {المخلوقة لنا } م

ٰتِ ربها  مـتفسیر مدارك (" أي بصحفھ التي أنزلھا على إدریس وغیره} بِكَل
 ). 12التحریم  – النسفي - التنزیل وحقائق التأویل

  
 " ، نت فرجھا ابنت عمران التي أحص{ ومریم معطوف على امرأة فرعون

تقدم تفسیر نظیر ھذه في سورة األنبیاء علیھم الصالة : } روحنا  فنفخنا فیھ من
ابنھ بسكون : ابنت بفتح التاء؛ وأیوب السختیاني : الجمھور  وقرأ. والسالم 

أي : } فنفخنا فیھ { : وقرأ الجمھور . الوقف  الھاء وصالً أجراه مجرى
 ). 12التحریم  – حیان ابو -تفسیر البحر المحیط ( " في الفرج

 
  "  أي  هفَنَفَخْنَا في : ابن عادل -تفسیر اللباب في علوم الكتاب ( ".  في الفرج 

  ).12التحریم  -
  "في قولھ تعالى  في فرجھا أن ھذا النفخ وبین تعالى في سورة  التحریم

 12: التحریم [ }  ه من روحنَافَنَفَخْنَا في ومريم ابنة عمرانَ التي احصنَت فَرجها{ : 
وال ینافي ذلك قولھ راجع إلى فرجھا  والضمیر في قولھ  فیھ. اآلیة ] 

: األنبیاء [ } فَرجها فَنَفَخْنَا فيها من روحنَا  والتي احصنَت{ : تعالى في  األنبیاء
وبھذا فسر فكان منھ حمل عیسى ،  الفرج ألن النفخ وصل إلى]  91

مریم  –للشنقیطي  –تفسیر أضواء البیان (. "في الكشاف اآلیة  لزمخشريا
  :لنقرأ ما قال  فماذا قال الزمخشري ؟    ).17:

  " } ِ ِیھ فیھا، كما قرىء في سورة األنبیاء، : وقرأ ابن مسعود. في الفرج} ف
ّ : ومن بدع التفاسیر. والضمیر للجملة، وقد مرّ لي في ھذا الظرف كالم أن

تفسیر  ( ." منعتھ جبربل:  ، ومعنى أحصنتھو جیب الدرعالفرج ھ
 ).12التحریم  -  الزمخشري - الكشاف

  !، منعت فرجھا من جبریل ، فماذا كان جبریل ینوي علیھ ؟" منعتھ جبریل " 
ٍ فالتفسیر القائل   "! بدع التفاسیر من"  :ھوأن الفرج ھو جیب الدرع ،  على كل
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 !في فرجھا " ولجت " النفخة 
  :  ما اورده ابن كثیرفي  !"التكریم " ھذا  وااقرأ
 "  أي حفظتھ وصانتھ " فرجھا  ومریم ابنة عمران التي أحصنت" وقولھ تعالى

بواسطة الملك وھو  أي" فنفخنا فیھ من روحنا " واإلحصان ھو العفاف والحریة 
أن تعالى  وأمره هللا فتمثل لھا في صورة بشر سويجبریل فإن هللا بعثھ إلیھا 

فكان منھ في فرجھا  فولجت فنزلت النفخة في جیب درعھا نفخ بفیھی
 ).12التحریم  -كثیر  ابن -تفسیر القران العظیم  ( . " بعیسى الحمل

 
یا  " !النفخة فولجت في فرجھا " ،وما زال االمر یحمل التصور البشري الجنسي

  ؟في فرج بنت عمران لتحبل "  تولج" نفخة الرب  !  عیب الشوم
ً ألی تكلموا عن سیدة نساء یالجنسي ل یحاءذات اال"  االیالج" كلمة  استخدام س معیبا

 !؟ العالمین
لتطریة  فقد فعلوا ما بوسعھم.. ید المفسرین من حیلةولكن ما الحل وما في 

اخفاءه  نع عجزواومع ذلك  ،في النص القراني  الصارخوتخفیف المعنى الجنسي 
ً فالنص صریح ج.  بشكل كامل وسلیم  " ! فیھ فنفخنا فرجھا أحصنت"  ، دا

  !انما صریح الفاظ القرآن ،ھذه افكاري او تخیالتي  مسلمین لیستال أعزائي فیا
،  مثالً  یستطیع ان یكتفي بأن ینفخ على مریم او على وجھھا كأنھ ال نآالقررب 
 مني" ولكأنھا  وتنزل وان تصل النفخة . الفرجینفخ في  ان وجببل  ، استلزمانما 

  ! لیحدث الحبل  - الجھاز التناسلي للمرأة  - الى داخل الفرج"  التلقیح
 على غرار –قدرة هللا في ان یُحبل بنت عمران بواسطة النفخ في فرجھا  تتصاغر

  ! مع الفرق ان ربكم قد استخدم نفخة ولیس نطفة -  ! طریقة التناسل البشري
  

  !النفخة كانت كلقاح الذكر 
  :النفخة في فرج مریم عن  الجوزي یمابن الق اإلمام یقول

  
 " نفختھ لما دخلت في فرجھافإن  ،فكان لمریم بمنزلة األب لسائر النوع 

ابن قیم  –كتاب الروح  ( ." بمنزلة لقاح الذكر لألنثىكان ذلك 
  ).  155ص  – 1جزء  –الجوزي 
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  ھل عیسى ابن هللا ؟
 ب الیھ الولد ویصیرنسیُ  ) مصطلح إسالمي وھو (  " ناكح الفرج" ومن المعلوم بأن 

، )171النساء (  "كلمة هللا وروحھ " ، لذلك نجد بأن عیسى قد دُعي بـ  شرعاً  ابنھ
 " یخلق من الطین"  المسیح فكان -االبن یشابھ أباه  ف -وكانت لھ صفات األلوھیة 

ً مثلما یخلق هللا  )110:المائدة (   "وتىیُحیي الم" وكان ! من الطین  -أبیھ  -، تماما
  !، مثل هللا  )49:آل عمران ( وھي رمیم 

  .فبنوة عیسى  ھي نتیجة حتمیة یفرضھا النص القرآني الصریح كما رأینا 
لطلب  ،االنثى اثناء الممارسة الجنسیة  ان یولج الذكر في فرج.. فمن الطبیعي 

 ! البشریة ھذا من الناحیة ، الولد واتمام الحبل
النفخ  عن طریق" روحھ " د ان یقلد البشر ویولج ولكن ما الذي یسوغ لرب محم

ً ان المرء انثى لكل تحبل في فرج  . مریضةمن ھكذا خیاالت  لیقشعر؟ حقا
  

فقد حرفوه  ،المسلمین من مشاكل عسرة مع ھذا النص القرآني  یواجھھُ  وبسبب ما
ً والتي تُظھر  المتضمنة فیھ ، الخفاء الصورة الجنسیة،  االنجلیزیة في ترجمتھ ربا

 ً   ! لتحبل ... في فرج امرأة النفخلدرجة  الى مستوى متدني ھابطا
 
  

 
 

 . ) 12:سورة التحریم ( القرآني  لنرى كیف ترجموا ھذا النص
 
THE HOLY QURAN Translated by Muhammad Sarwar 
 He has also told, as a parable, the story of Mary, daughter of 
Imran who preserved her virginity and (into whose womb) 
We breathed Our spirit. She made the words of her Lord and 
the predictions in His Books come true" 
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  واستخدام كلمة ،" فرجھا " لكن مع اخفاء كلمة  ، ترجمة قریبة للصحة   
ً ! "  نفخ في رحمھا  ". " رحمھا" ً نقرأ .ویبقى الفعل الجنسي واضحا  :  وایضا

 
The Meaning of The Holy Quran by Mohammed Marmaduke 
Pickthall  
"And Mary, daughter of 'Imran, whose body was chaste, 
therefor We breathed therein something of Our Spirit. And 
she put faith in the words of her Lord " 

 
 !بیكدل محاولة فاشلة للھروب یا"!  فنفخنا فیھ جسدھا أحصنت" 

 . " فرجھا" انما قال .. جسدھا : فالقرآن لم یقل 
ً  وھا ھي اكثر الترجمات  هللا عبد اي ترجمة( لمعاني القرآن لخداع الغربیین تحریفا

، )المي ومركزه االس ) 1(  دیداتأحمد  الشیخوالسعودیة  المعتمدة من یوسف علي
  ! في النص"  جسدھا" حشر كلمة االقواس ل مستخدمةاد في العیون قد ذرت الرم

 
Translation Of The Holy Qur'an by Abdullah Yusuf Ali 
And Mary the daughter of 'Imran, who guarded her chastity; 
and We breathed into (her body) of Our spirit; and she 
testified to the truth of the words of her Lord and of His 
Revelations, and was one of the devout (servants).  

 
 ( ... )  ولكن بین قوسین " جسدھا" اصبحت بقدرة قادر "  فرجھا " 

ً  ما سديفاالیحاء الج.. وحتى مع ھذا    ! زال صارخا
__________________  

قتبس إال من ترجمة یوسف علي للقرآن باالنجلیزیة ، وال یكاد یخلو كان الشیخ دیدات ال ی)  1( 
 ً ً فیھا ! كتیب من كتیباتھ عن اشارة او دعایة لھذه الترجمة االكثر تحریفا :وكان یقول مادحا  

  " ان إمتلكت ھذه الترجمة ، فال تحتاج ألخرى! "  
 “…If you own this one, you do not need another.” 

 (Christ in Islam- Deedat - page.6). 
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فقد استخدمت القص ،  المعتمدة لدى السعودیة" الھاللي وخان " اما ترجمة 
 :  ھكذا،  والحشر واللولبة الخفاء ھذه الثغرة

 
Hilali, -Din Al-ud-Dr. Muhammad Taqi The Noble Quran By

Ph.D.Dr. Muhammad Muhsin Khan 
And Maryam (Mary), the daughter of Imran who guarded her 

(the sleeve of her shirt or chastity; and We breathed into 
through Our Rooh (i.e. Jibrael (Gabriel)), and  her garment)

she testified to the truth of the Words of her Lord " 
 

ً  انھ  النافخ ؟ ھو ومن ! نفخ في كمة قمیصھا   ! ال غیره   " جبریل"  طبعا
  :ھذه الجملة یمكننا العثورعلى ندري این كن الول
" the sleeve of her shirt or her garment"   في والتي حشرھا المترجمان

   ؟ "استعماء " ذكاء أم  ھل ھذا؟ القرآني  النص
ً "  الفرج "فلم یذكر ..  موالنا علياما ترجمة  عنده  قد اصبح  بل ان  الفرج،  ابدا

  ! الفرج في وبأن عیسى ھو المنفوخ فیھ من روحھ ولیس  " !یسىع" :ھو 
 
THE HOLY QURAN Translated by Muhammad Ali 
And sets forth as an example Mary, the daughter of Imr›n, 
who guarded her chastity - so WE breathed into him of Our 
Spirit -and she fulfilled the prophecy conveyed to her in the 
words of her Lord 

  !ھكذا یكون التحریف واال فال 
فلماذا یعدلون ! نفخ في عیسى ، بینما عیسى غیر مذكور في النص وال بالتلمیح 

  عن وضوح النص ومفرداتھ لیضیفوا الیھ معنى خارجي ؟ ألیس لتحریف معناه ؟
  

غیر العرب ، وال یقرأوون إن الغالبیة العظمى من المسلمین ھم من : وأقول 
التحریفات المفبركة  واسطة ھذهالقرآن بالعربیة ، انما اإلنجلیزیة على االغلب ، وب

ّ  بأقالم مشایخ وأئمة، لترجمات القرآن لون عوام المسلمین ، إلخفاء ثغرات یضل
 فأین األمانة ؟! غائرة 



23 
 

 


 ! 
 

ھكذا ولكن ما العمل ف.. جف من یدي لذكر مثل ھذه البذاءات تصدقوني ان القلم یر
  .، وللضرورة أحكام ، وما ھدفنا سوى جالء الحقیقة المسلمین" تلمود " قال 
وبھكذا الفاظ جنسیة یصفون حبلھا بالنبي  ،یعاملون سیدتھم بنت عمران  ھكذانعم 

 ! بأي ثمنلدى مریم " الجنسیة  وةتھییج الشھ" یریدون ان ینسبوا .  عیسى
 : فقالوااذ تجرأوا . صوراتھم تدور في فلك الجسدیات فكل أفكارھم وت وال غرابة

   " ! شھوتھاتھتاج  " جاء على صورة رجل لكي یجعل مریم.. جبریل ان 
من و"! تلمودیة " لنقرأ من مصادر اسالمیة ف ! ) المھذبةألفاظھم حروف ذات ب( 

، مع التحذیر بأن ما ستقرأونھ یفوق صناعة الجنس  المعتمدة نیةالقرآ التفاسیر
  ! أس ثالثة Pornographyالـ  شریرةال

 .. " }لْنَاسراً فَاوِيشَراً سا بهل ثَّلنَا فَتَموحا رهيلقعدت في مشرفة  قیل}  ا
متحجبة بشيء یسترھا ـ وكانت تتحول من  لالغتسال من الحیض

فبینما ھي  حاضت وتعود إلیھ إذا طھرت ـ ت خالتھا إذاالمسجد إلى بی
أتاھا جبریل علیھ السالم متمثالً بصورة شاب أمرد سوي  في مغتسلھا

فتنحدر نطفتھا  لتھییج شھوتھا بھ لتستأنس بكالمھ، ولعلھ الخلق
 ". رحمھا إلى

ناصر الدین ابو الخیر عبدهللا بن  -واسرار التأویل تفسیر انوار التنزیل (
  ) .17:  مریم تفسیره لسورة – البیضاوير عم
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 ،دخل على فتاة وھي تغتسل من حیضھا  !ھل اكتشفتم ما فعلھ جبریل بأدبھ الرفیع 
  :لماذا ؟ یجیب علماء القرآن ف، عریض المنكبین  ،وجاءھا بصورة شاب أمرد 

  ! تحبلاو لتصل الى الذروة الجنسیة ف .. تنحدر نطفتھاف  " ! لكي تتھیج جنسیاً  " 
  .، فلنعرض لھم ما قیل عنھ  تفسیر البیضاويوقبل ان یعترض المعاندون ضد 

  
 !قیمة تفسیر البیضاوي 

 :  البیضاوي محمد حسن الذھبي عن اإلمام قال الشیخ
 " الناحیة أذربیجان وشیخ تلك وعالم صاحب المصنفات. 

ا :وقال السبكى ً ا صالح ً ا خیر ً ا نظار ً ا كان إمام لعالمة تفسیر ا  .متعبدً
التفسیر والتأویل على  البیضاوى، تفسیر متوسط الحجم جمع فیھ صاحبھ بین

 ." األدلة على أصول أھل السنة وقرر فیھ مقتضى قواعد الغة العربیة
  ).282،283لمحمد حسن الذھبى ـ الجزء األول ص : التفسیر والمفسرون(

  
كار ، وإال فلماذا جاء ولسنا نلوم علماء التفسیر ، فالقرآن ھو من أوحى بھذه األف

ً  وشاب سوي الخلق ؟ ً سویا ً في صورة بشرا   الیھا الروح متجسدا
  

 !جعلوھا عاریة 
ً ان بنت عمران حین  !القادم أدھى وأعظم ألن بل ھذا كلھ في كفة ،  اذ  قالوا ایضا

ً ومتجردة من المالبس تم" عاریة  " كانت دخل علیھا الشاب األمرد  یا عیب! اما
  :قرأ من تفسیر تلمودي اسالميلن ! الشوم

 
 "   ،فضربت ،  اباً { فَٱتَّخَذَتجح هِمونن دعباس رضي هللا  ، قال ابن}  م

ً : عنھما : وقال عكرمة .جبل وراء: وقال مقاتل. جلست وراء جدار: وقیل.سترا
 تحولت إلى بیت خالتھا، فإذا حاضتإن مریم كانت تكون في المسجد 

قد  من المحیض تغتسل فبینما ھي ى المسجد،حتى إذا طھرت عادت إل
ْ تجردت ٍّ أمردفي  جبریلرض لھا ع ، إذ ، وضيء الوجھ، صورة شاب

ِّ الخلق جعد الشعر، نَا:، فذلك قولھسوي َ وح َآ رُ ھ َیْ ل ِ نَآ إ ْ ل َ س ْ َر َأ تفسیر  (. " ف
  ).17سورة مریم  -البغوي  - معالم التنزیل
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  :المعجم یقول ! كانت عاریة من المالبس : تجردت تعني 
ألبي بكر  - مختار الصحاح " ( و التَّجرد التعريمن الثياب التعرية و التَّجريدُ " 

  ).90باب الجیم ص   -الرازي 
عرض الیھا ..  "! قد تجردت"  عاریة الجسد یعني بینما بنت عمران تغتسل وھي

  یم ؟ھل ھذا تكر! لكي ینفخ في فرجھا  ) .. لماذا ؟(   جبریل بصورة شاب وسیم
  فھي الدلیل على أني كامل  وإذا أتتك مذمتي من ناقص : المتنبي  ما أصدق قول

  
  مالك بوجھین ؟

  !ن تصرف جبریل مع مریم یختلف عن تصرفھ مع خدیجة ھل تعلمون أ
لقد دخل جبریل على مریم واقتحم خلوتھا من وراء الحجاب وھي تستحم عاریة 

،  وھو مع خدیجة لمحمد د ظھورهعنولكن " ! فرجھا " لینفخ في "  متجردة"
اختبرت خدیجة االمر ، بأن تضع ثیابھا وكشفت عن افخاذھا وعندھا اختفى ھذا 

ً ألنھ  یخجل من امرأة متكشفة ، فبشرت محمد بأن ھذا مالك ولیس الكائن حیاءا
  :لنقرأ  !بشیطان 

 "  أنھ حدث: وحدثني إسماعیل بن أبي حكیم مولى آل الزبیر : قال ابن إسحاق -
أي ابن عم ، أتستطیع أن :  صعن خدیجة رضي هللا عنھا أنھا قالت لرسول هللا 

فإذا جاءك : قالت . نعم : تخبرني بصاحبك ھذا الذي یأتیك إذا جاءك ؟ قال 
 فجاءه جبریل علیھ السالم كما كان یصنع ، فقال رسول هللا ص. فأخبرني بھ 

فاجلس على قم یا ابن عم :  یا خدیجة ، ھذا جبریل قد جاءني ، قالت: لخدیجة 
ھل تراه ؟ : فجلس علیھا ، قالت  ص؛ قال فقام رسول هللا فخذي الیسرى 

فتحول : ؛ قالت  فتحول فاجلس على فخذي الیمنى: نعم ، قالت : قال 
. نعم : ھل تراه ؟ قال : فجلس على فخذھا الیمنى ، فقالت ص رسول هللا 

فجلس في  صتحول رسول هللا ف: ، قالت فتحول فاجلس في حجري  :قالت 
 فتحسرت وألقت خمارھا: نعم ، قال : ھل تراه ؟ قال : قالت . حجرھا 

، قالت  ال: ھل تراه ؟ قال : جالس في حجرھا ، ثم قالت لھ  صورسول هللا 
السیرة النبویة ( ". یا ابن عم ، اثبت وأبشر ، فوهللا إنھ لملك وما ھذا بشیطان

امتحان خدیجة  -ى هللا علیھ وعلى آلھ وسلم تسلیما مبعث النبي صل -البن ھشام 
 - مجمع الزوائد: المصدر -الھیثمي : خدیجة المحدث: الراوي( ).برھان الوحي 

  .) إسناده حسن: خالصة الدرجة8/259: الصفحة أو الرقم
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فلو كان جبریل محمد وخدیجة ھو ذاتھ جبریل ابنة عمران ، فلماذا لم یستحي من 
مران وھي تستحم عاریة بینما استحى من خدیجة ألنھا كشفت دخولھ على بنت ع

ً من جسدھا ؟ فأي الجبریلین ھو جبریل الحقیقي ؟  شیئا
  :ینطبق علیھ قول ابا االسود الدؤلي أال 

  عظیم فعلت إذا علیك عار مثلھ وتأتي خلق عن تنھ ال
  

ا مریم تكللت بھ" كرامة " ویالھا من  !)  1 (ھكذا یصورون بنت عمران كعاریة 
  ..  مع فعل منكر أكثر من كل ما سبق لضمائرھم ونواصل ھذالنترك  .في االسالم 

یدخل على ھذه الفتاة المتجردة  نرى جبریل الرجل المثیر و ،الصورة  تكتملاذ 
   ثم .. بعد ان استلقى علیھا  نفخ فیھاال بل ی ! بال أذن ،مالبسھا  من
   " ! نھض عنھا "

_________________________  
ى محمد  ) 1(  ً وراء حجر سرق  النبي موسىلقد عروا مریم ، مثلما عرّ وجعلھ یركض عاریا

 ً   : والحدیث في اعلى درجات الصحة وھو من البخاري! ثیابھ، ثم رآه شعب اسرائیل عاریا
 " حدثني إسحاق بن إبراھیم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخالس عن أبي ھریرة

إن موسى كان رجال حییا ستیرا ال یرى من جلده شيء ص قال رسول هللا هللا عنھ قال رضي 
استحیاء منھ فآذاه من آذاه من بني إسرائیل فقالوا ما یستتر ھذا التستر إال من عیب بجلده إما 

 فخال یوما وحده فوضع ثیابھبرص وإما أدرة وإما آفة وإن هللا أراد أن یبرئھ مما قالوا لموسى 
الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثیابھ لیأخذھا وإن الحجر عدا بثوبھ فأخذ موسى عصاه  على

فرأوه وطلب الحجر فجعل یقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتھى إلى مإل من بني إسرائیل 
أحسن ما خلق هللا وأبرأه مما یقولون وقام الحجر فأخذ ثوبھ فلبسھ وطفق بالحجر ضربا  عریانا

 إن بالحجر لندبا من أثر ضربھ ثالثا أو أربعا أو خمسا فذلك قولھ یا أیھا الذین آمنوا بعصاه فوهللا
 -صحیح البخاري (". ال تكونوا كالذین آذوا موسى فبرأه هللا مما قالوا وكان عند هللا وجیھا 

 ).قیل لبني إسرائیل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة -كتاب أحادیث األنبیاء 
بمالحقة الحجر  موسى ، فیقوم هللا المثلى في تبراة نبیھ موسى ؟ حجر یسرق مالبسھھل ھذه طریقة 

 ؟ امام أعین الناس بالعصا وھو عریان
 :لنقرأ !  وھو عاري النبي ایوب وصوره كالملھوف على جمع الذھب موسى كذلك عرّى ىوكما عرّ  
  "م عن أبي ھریرة عن النبي حدثنا عبد هللا بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ھما

فنادى  جراد من ذھب فجعل یحثي في ثوبھخر علیھ رجل  عریانایغتسل أیوب  قال بینما ص
صحیح ". ( عما ترى قال بلى یا رب ولكن ال غنى بي عن بركتك ألم أكن أغنیتكربھ یا أیوب 

 ).الصوم لي وأنا أجزي بھ  -كتاب التوحید  -البخاري 
ً  د بأنھ كانحكى عنھ محمالنبي ایوب  ً  ان یستحمومن الطبیعي  ،یغتسل ویستحم عریانا  لكن.  عریانا

ً منیر الطبیعي ان ینزل علیھ ربھ من غ   !وھو بتلك الحالة من العري..ذھب  كیسا
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  :لكي ال یتھمنا احد بالتلفیق  تلمود اسالمي آخر لنقرأ من

 
 " عن ابنوأخرج ابن عساكر من طریق داود بن أبي ھند، عن سعید بن جبیر ، 

دخل علیھا رجل  إذ، فإذا ھي في بیتھا منفصلة، بلغت مریملما : قالعباس 
إني أعوذ بالرحمن منك { : لیغتالھا فقالت فخشیت أن یكون دخل علیھا بغیر إذن،

 ً ً غالمألھب لك  إنما أنا رسول ربك{ : قال} إن كنت تقیا أنى { : قالت} ا زكیا
ً ولم یمسسني بشر ولم أغالم یكون لي  فجعل } كذلك قال ربك {: قال } ك بغیا

، فنفخ جبریل وتغفلھا غالم أنى یكون لي: جبریل یردد ذلك علیھا وتقول
إن خرجت نحو  :واستمر بھا حملھا، فقالت، ونھض عنھا ،في جیب درعھا

 المغرب، فالقوم یصلون نحو المغرب، ولكن أخرج نحو المشرق، حیث ال یراني
ینما ھي تمشي، إذ جاءھا المخاض، فنظرت ھل أحد، فخرجت نحو المشرق، فب

ً تستتر  ". أستتر بھذا الجذع من الناس: بھ؟ فلم تر إال جذع النخلة، فقال تجد شیئا
  ).17سورة مریم  -السیوطي  -المنثور في التفسیر بالمأثور تفسیر الدر(

 
بنت عمران تغتسل من ،  ما حدث ھكذا یصورون  !؟ " نھض عنھا " ما معنى
ثم .. ونفخ فیھا .. فغافلھا  ، بدون اذن فدخل علیھا رجل ، وكانت عاریة!  الحیض

  !؟ من تحترمون االنبیاء یاما ھذا  ! نھض عنھا
بمریم بنت عمران ،  اذن ھل تقبلون ان یقال ھذا في حق بناتكم او اخواتكم ، فكیف 
  !؟ أال ذرة من خجل 

ً قد شارك اھل السنة في ھ ذه التصورات الشنیعة عن بل ان المذھب الشیعي ایضا
 -وزادوا بعض الخرافات "!  تستحم" مریم بنت عمران ، اذ قالوا انھا كانت 

وبالتحدید "  كربالء" مثل ان مریم قد ولدت عیسى في  - رش البھارات كنوع من 
  :لنقرأ ثم نبتسم ! فھل یكذبون ویصدقون وال یضحكون ! في موضع قبر الحسین 

  
  "علیھ السالم انھ تناول جیب مدرعتھا فنفخ فیھ نفخة  وفي المجمع عن الباقر

ّساء تسعة اشھر  فكمل الولد في الرحم من ساعتھ كما یكمل الولد في ارحام الن
 ّ مثقل فنظرت الیھا خالتھا ! وھي حامل محجح فخرجت من المستحم

وعن الصادق . فأنكرتھا ومضت مریم على وجھھا مستحییة من خالتھا ومن زكریّا
ّة حملھا تسع ساعاتعلیھ السال ّ مریم  .م كانت مد وفي الكافي عنھ علیھ السالم ان
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 فَانتَبذَت بِه{ یعني بمنزلة شھر : أقول. حملت بعیسى تسع ساعات كلّ ساعة شھر

ً من اھلھا}  مكَاناً قَصياً { فاعتزلت وھو في بطنھا }  عن في التھذیب .بعیدا
اتت كربالء فوضعتھ في السّجاد علیھ السالم خرجت من دمشق حتّى 

تفسیر الصافي في ( ".علیھ السالم ثم رجعت من لیلتھا موضع قبر الحسین
  ).17مریم  - الفیض الكاشاني - تفسیر كالم هللا الوافي

  
  ؟قملة ھل كانت بنت عمران مُ 

  " } ً ً شرقیا تباعدت عن قومھا حتى ال یرونھا : وقیل ..} إذا انتبذت من أھلھا مكانا

فخرجت  فتفلي رأسھاتمنت أن تجد خلوة إنھا : وقیل. بي مسلمعن األصم وأ
فاتخذت من دونھم {فجلست في مشرقة للشمس عن عطاء  من یوم شدید البرد

وحنا  ً فأرسلنا إلیھا رُ عن ابن عباس والحسن وقتادة ) ع(یعني جبرائیل } حجابا
ً لھ  ً ألنھ روحاني وأضافھ إلى نفسھ تشریفا اه هللا روحا ّ فتمثل لھا { وغیرھم وسم

 ً ً سویا معناه فأتاھا جبرائیل فانتصب بین یدیھا في صورة آدمي صحیح لم } بشرا
ینقص منھ شيء وقال أبو مسلم إن الروح الذي خلق منھ المسیح تصور لھا إنسان 

واألول ھو الوجھ إلجماع المفسرین علیھ وقال عكرمة كانت مریم إذا حاضت 
مرأة زكریا أیام حیضھا فإذا طھرت عادت خرجت من المسجد وكانت عند خالتھا ا

فبینا ھي في مشرقة لھا في ناحیة الدار وقد ضربت بینھا إلى بیتھا في المسجد 
 ً لتغتسل وتمتشط إذ دخل علیھا جبرائیل في صورة رجل وبین أھلھا سترا

 -  تفسیر مجمع البیان في تفسیر القرآن" (أمرد سوي الخلق فأنكرتھ شاب
  .)17مریم  –الطبرسي 

مریضة صادرة من ھلوسات ! من القمل"  لتفلي رأسھا" مریم كانت ترید الخلوة 
  !! ) 1(  شعر نبیھم من القمل" بتفلیة " كتبھا بأن النساء كن یقمن  في وجدتشرذمة 

____________________  
  !! وھكذا اعتبروا مریم! فمحمد نبي االسالم كانت النساء تفتش في شعره لقتل القمل منھ  )  1( 
  " وینام  وتفلي رأسھإن النبي ص كان یدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمھ : ( قولھ ،

وقتل القمل جواز فلي الرأس : بفتح التاء وإسكان الفاء ، فیھ ) تفلي : ( قولھ ) ... عندھا 
  ).فلي الرأس وقتل القمل منھ -كتاب اإلمارة  - صحیح مسلم بشرح النووي". (منھ

  ".. كتاب فضائل  -تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي " ( فیھ من القمل تفتش ماأي
  ! یفتشون ویفلون شعره من القمل والكائنات الحیة المجھریة وكأنھ أدغال األمازون  ).الجھاد
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    !نظریات اسالمیة في علم األجنة 
ومع  !، لنكتشف كیف یخترعون النظریات الطبیة لنقرأ ھذه التفاسیر االسالمیة 

على وشك الخروج من تحت "  بتروالً " ر بأنك ستشعر اثناء قرائتھا بأن التحذی
  !طبقاتھا العفنة المتحجرة 

  " أخذ جبریل ردن قمیصھا بأصبعھ فنفخ فیھ فحملت من ساعتھا : قال ابن عباس
وقال . وقیل غیر ذلك على ما یأتي بیانھ في سورتھا إن شاء هللا تعالى . بعیسى 
ال یجوز أن : وقال بعضھم . فعلقت بذلك  في رحمھا نفخ جبریلوقع : بعضھم 

یكون الخلق من نفخ جبریل ألنھ یصیر الولد بعضھ من المالئكة وبعضھ من اإلنس 
فجعل بعض ولكن سبب ذلك أن هللا تعالى لما خلق آدم وأخذ المیثاق من ذریتھ , 

الماء في أصالب اآلباء وبعضھ في أرحام األمھات فإذا اجتمع الماءان 
جعل الماءین جمیعا في مریم بعضھ في وأن هللا تعالى ,  ارا ولداص

;  فنفخ فیھ جبریل لتھیج شھوتھا, رحمھا وبعضھ في صلبھا 
وقع  ھاجت شھوتھا بنفخ جبریلفلما , ألن المرأة ما لم تھج شھوتھا ال تحبل 

الجامع (  ."الماء الذي كان في صلبھا في رحمھا فاختلط الماءان فعلقت بذلك
  ).47:آل عمران  –القرطبي  –كام القرآن ألح

  
  "..  } كذلك { جبریل } قال { ف  وھو كنایة عن الجماع} ولم یمسسنى بشر {

} یشاء إذا قضى أمرا  هللا یخلق ما{ یعني ھكذا كما قلت أنھ لم یمسسك بشر ولكن 
، فنفخ جبریل في جیبھا } فإنما یقول لھ كن فیكون{ یعني إذا أراد أن یخلق خلقا 

 . فعلقت بذلك،  وقع نفخ جبریل في رحمھا: یعني في نفسھا قال بعضھم 
یصیر الولد بعضھ  ال یجوز أن یكون الخلق من نفخ جبریل ، ألنھ: وقال بعضھم 

خلق آدم علیھ  من المالئكة ، وبعضھ من اإلنس ، ولكن سبب ذلك أن هللا تعالى لما
في  أصالب اآلباء ، وبعضھم السالم وأخذ المیثاق من ذریتھ ، فجعل بعضھم في

 ، وإن هللا تعالى جعل الماءین أرحام األمھات ، فإذا اجتمع الماءان صار ولدا
فنفخ فیھا  ، جمیعا في مریم ، بعضھ في رحمھا ، وبعضھ في صلبھا

، فلما ، ال تحبل لم تھج شھوتھا  ألن المرأة ما،  جبریل لتھیج شھوتھا
صلبھا في رحمھا ،  ماء الذي كان في، وقع ال ھاجت شھوتھا بنفخة جبریل
سورة مریم  -السمرقندي   - بحر العلوم (  ".. ..فاختلط الماءان فعلقت بذلك 

17.( 
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 " فحملت من ساعتھا  درعھا وكمھا نفخ جبریل في جیب : ابن جریج قال ،

 . ، فعلقت بذلك في رحمھا - علیھ السالم  - جبریل  وقع نفخ : وقیل. بعیسى
 ال یجوز أن یكون الخلق من نفخ جبریل؛ ألن الولد یكون بعضھ : وقال بعضھم

آدم وأخذ  من المالئكة وبعضھ من اإلنس؛ ولكن سبب ذلك ، أن هللا تعالى لما خلق
 المیثاق من ذریتھ ، فجعل بعض الماء في أصالب اآلباء ، وبعضھ في أرحام

جعل الماءین  -تعالى  - هللا  وإن ، فإذا اجتمع الماءان صار ولدااألمھات ، 
 فنفخ، جمیعا في مریم ، بعضھ في رحمھا ، وبعضھ في صلبھا 

، فإن المرأة ما لم تھج شھوتھا لم  جبریل ، لیھیج شھوتھا
 - الذي كان في صلبھا  - جبریل وقع الماء  فلما ھاجت شھوتھا بنفخ تحبل

إذا قضى : فذلك قولھ تعالى  في رحمھا ، فاختلط الماءان ، فعلقت بذلك ،
 ).17مریم  -ابن عادل  -اللباب  تفسیر(  " . فإنما یقول لھ كن فیكون أمرا

 
  ماء المرأة للحبل ؟

األمھات ،  فجعل بعض الماء في أصالب اآلباء ، وبعضھ في أرحام ": الحظنا قولھم 
ً  . " فإذا اجتمع الماءان صار ولدا  ً علمیا ما عالقة تھییج الشھوة : وأطرح سؤاال

ً ؟ لتحبل المرأة ؟ وما   عالقة ماء المرأة بالحبل اساسا
ان یقع علماء القرآن  تستغربواال   اال یصفع ھذا الكالم كل علوم الطب والوالدة ؟

في ھذا السقط العلمي الشنیع ، اذ نقلوه عن نبیھم محمد واستمدوه من كالمھ حین 
  :قال في الحدیث الصحیح 

 "دثنا أنس أن عبد هللا بن سالم حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل حدثنا حمید ح
بلغھ مقدم النبي صلى هللا علیھ وسلم المدینة فأتاه یسألھ عن أشیاء فقال إني سائلك عن ثالث 

وما بال الولد ال یعلمھن إال نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام یأكلھ أھل الجنة 
الم ذاك عدو الیھود من قال أخبرني بھ جبریل آنفا قال ابن س ینزع إلى أبیھ أو إلى أمھ

المالئكة قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرھم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام 
فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة وأما الولد یأكلھ أھل الجنة فزیادة كبد الحوت 

صحیح البخاري (.." نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد
باب مھیم یا عبد الرحمن قال یا رسول هللا تزوجت امرأة  -ب األنصار كتاب مناق -

  ).من األنصار 
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ً فال عالقة ل فالمرأة ال !! ماء المرأة بمسألة شبھ الجنین بھا ، وال الحبل بھ اصال

ً " البویضة " انما عن طریق " ماءھا " تحبل عن طریق     !التي تنزل شھریا
ً لم ینطبق على بنت عمران التي اعتبروھا    !، جنس ثالث  " خنثى "وھذا ایضا

  
  " !الخنثى " نظریة 

!  Hermaphrodite" خنثى " كانت  بنت عمران كیف اعتبروا بأن مریم قرأنا
  !!وان جسدھا یحمل جھاز الذكر وجھاز االنثى 

، أنوثة مریم  نوعیة حولنظریة اسالمیة خارقة ، قد طرحوا  المفسرون األفاضل
ً ، اي صفات الذكورة "  مبیض وخصیة" ھي تلك التي یتواجد في جسدھا ف معا

  !وصفات األنوثة 
  !اي فیھا مني الذكر وبویضة االنثى  ،" جعل الماءین جمیعاً في مریم "  :قالوا 

وھذا یدلنا على ان السیدة بنت عمران  ،"  بعضھ في رحمھا وبعضھ في صلبھا" 
  ! ؟" خنثى " فھل اصطفى الھ القرآن !! "  خنثى" كانت 
في )  الرجل األمرد( نفخ جبریل ! " فنفخ جبریل لیھیج شھوتھا " : وقالوا 

الكالم بسیدة  یلیق ھذا ھل.. یا عیب العیب یا مسلمین !فرجھا لیھیج شھوتھا فتحبل 
  !نساء العالمین ؟

  !الشیخ دیدات ینجو من اآللھة الخنثى 
 From Hinduism to Islamخ دیدات بعنوان  في احدى محاظرات الشی

 shiva lingam: ، قام بالسخریة من أحد آلھة الھندوس ویدعى  75:والدقیقة 
یملك الجھاز التناسلي الذكري واالنثوي  –أو رمز االلھ  –ان ھذا االلھ : والسبب 

 ً   !!وكان الحاضرین من المسلمین یضحكون ! معا
وان الـ ! ھو عضو الرجل   LINGAMوقد شرح دیدات لحضوره بأن الـ 

YONI   بأن االسالم قد انقذھم . بلغة الھندوس ھو عضو االنثى ً ثم اردف قائال
  !الخنثى  –المزدوجة الجنس  –وانقذ بناتھم وامھاتھم من عبادة ھذه االلھة 

كانت بنت عمران والتي اصطفاھا هللا لنفسھ تحمل ، ھذا االسالم ذات بینما في 
ً الصفات الذك ، فكیف أنقذھم " ماء الرجل وماء المرأة  "وریة واالنثویة معا

  : اال ینطبق علیھم المثل القائل   الدناءة ؟ االسالم من ھذه
  !" ! ھرب من الدب فوقع في الجب" 
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  !بنت عمران مثل ابلیس 
ً تحمل الجھازی" خنثى " كما اعتبروا بنت عمران و ، ن التناسلیین للذكر واالنثى معا

ً " اذ عده البعض ! لضبط اعتقدوا عن ابلیس الرجیم ھكذا با وقد تكاثرت " مخنثا
  :لنقرأ ما قالوه عن ابلیس ! ذریتھ على ذات طریقة حبل بنت عمران 

  
  " سألني رجل فقال ھل إلبلیس : فقال الشعبي ;  ھل إلبلیس ذریة من صلبھواختلف

 تخذونھ وذریتھأفت " ثم ذكرت قولھ, إن ذلك عرس لم أشھده : فقلت  زوجة ؟
إن  : وقال مجاھد. فعلمت أنھ ال یكون ذریة إال من زوجة فقلت نعم  " أولیاء

  .فھذا أصل ذریتھ;  فباض خمس بیضات إبلیس أدخل فرجھ في فرج نفسھ
 وفي الیسرى ذكرا خلق لھ في فخذه الیمنىإن هللا تعالى   :وقیل

سورة  – القرطبي –الجامع ألحكام القرآن " ( ھذا بھذا ینكح فھو  ;فرجا
  ). 50الكھف 

  
 فقط ال تعني الزواج"  النكاح" ھذا یدلنا على ان كلمة " ! ھذا بھذا  ینكحفھو " 

ً دون زواج . الجنسیة الممارسة فعل انما    !فھاھو ابلیس ینكح نفسھ ، طبعا
ً ، ھكذا كانت  لق ابلیس بذكر وفرج معا ُ   !بنت عمران  –في اعتقادھم  –فكما خ

  
أصحاب التلمود االسالمي بحق بنت " التلمودیون " یعتقد  قذارةبھكذا ھل ف

  ماذا تركوا لمؤلفي الروایات الجنسیة الھابطة ؟! عمران؟
   واأللفاظ السفولة ؟ والنظریات السقیمة ،من أین أتوا بھذه األفكار لیخبرونا 

  !صدقوني ان لمسات الشیطان وبصماتھ جلیة على الكتب االسالمیة 
یقوم بتدریسھا كبار المشایخ والفقھاء  ،ھذه الكتب االسالمیة جمیعھاأن ب مع التذكیر

والوصول الیھا !! العالم االسالمي أنحاء في كلو لطالبھماالسالمیة  في الجامعات
 شاشة بلمسة أو زر بضغطةمتاح ویسیر فنحن في عصر العلم الذي تحصل علیھ 

سواء باالیمیل او  ،وأسالوھماالسالمیة في مصر  جامعة األزھر راسلوا !بأقل  أو
 info@alazhar.org : األزھر ایمیل موقع  .المحمول لتقطعوا الشك بالیقین

  Tel/Fax:02-593893  - Tel :02-5907940: ارقام امام االزھر



34 
 

 
 ! 

 
خبر القرآن بأنھا ھربت من بیتھا الشرقي الى جھة ، یُ بعد ان حملت بنت عمران 

ثم ! ) ولم یضع لنا القرآن وال محمد أي سبب منطقي لھذا الھروب ( مجھولة 
ً من ان تكون .. جاءھا المخاض وقاربت الوالدة  في غایة بنت عمران وبدال

 كسنجد العفإننا السعادة والحبور ، وفي أعلى المستویات النفسیة والمعنویة ، 
  !!وعلى خط مستقیم   درجة 180بنسبة 

تعاني من كآبة شدیدة وانقباض وحزن وقلق وبؤس لدرجة  اذ نقرأ بأنھا كانت
 !الموت والھالك  االنھیار ، اذ شابھت المنتحرین و تمنت

 : ما قالھ القرآن ثم نعرج على التفاسیر للتوثیق  لنقرأف
 

  " ى جِذْعلا خَاضما الهآءجالنَّ فَا ي خْلَةتَنيلَي الَتق تذَا مه لياً  قَبنَس كُنتو 

 ).23: مریم  " ( منسياً 
 

 ، " قبل هذَا مت  قالَت يلَيتَني" ،  الموت لنفسھا لقد تمنت بنت عمران.. یاللعجب 
   ؟تقنط من رحمة هللا أن بنت عمران كیف لف  !یقة المؤمنة مع كونھا الصدّ 

ً هللا  من رحمة ییأسمن ان كیف للمؤ    الموت ؟ متمنیا
  :لنقرأ  ماذا یقول القرآن عن الذین یقنطون من رحمة هللا ؟ : أكثر  وأسال

 " ِهبر ةمحر نم قْنَطي نمالُّونَوالض َّ56الحجر " ( ا.(  
  :  في تفسیره المعتمد قال القرطبي !فالذي یقنط من رحمة هللا ھم الضالون 

 "  الجامع ألحكام القرآن  " (الذاھبون عن طریق الصواب  المكذبونأي.(  
 ً   :وقال القرآن ایضا

 "سايي َ نَّها  مقَوال ا هال حور نونَ مر87:سورة یوسف " (  الْكَاف.(  
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  من الضالین والكافرین ؟ ابنة عمران ھل یسوغ لنا إعتبارالقرآن  فبحسب نصوص

فقد ضلت عن االیمان برحمة هللا !  نعم :بة التي اضطرنا الیھا القرآن ھي االجا
وانقاذه ، بل ضلت وتناست لقاءھا مع المالئكة الذین بشروھا بالنبي عیسى الغالم 

  ھل طار كل ھذا مع الریح ؟! الزكي الوجیھ في الدنیا واالخرة ومن المقربین 
  
   :عن الذي یتمنى الموت  ھ محمدلنقرأ ما قالو
  " قال    ھمام بن منبھ    عن    معمر    أخبرنا    عبد الرزاق    حدثنا    محمد بن رافع    حدثنا

  وقال رسول هللا   فذكر أحادیث منھا     ص   عن رسول هللا    أبو ھریرة    ھذا ما حدثنا 
إنھ إذا مات أحدكم  ال یتمنى أحدكم الموت وال یدع بھ من قبل أن یأتیھ    ص 
  "نقطع عملھ وإنھ ال یزید المؤمن عمره إال خیرا ا
 ).باب كراھیة تمني الموت لضر نزل بھ -كتاب الذكر والدعاء واالستغفار  -صحیح مسلم (

   . ) 1(  وكالم محمد واضح بتحریم تمني الموت ألي ضرر او سبب
ً قام ( وما زلت اتعجب من سیدة تقابلت مع المالئكة  ً سویا او مع رجل بشرا

لینفخ  ،كیف تمنت الموت وطلبت الھالك بعد ان اصطفاھا هللا لھ) بیلھا بنبي بتح
  فیھا من روحھ لتحمل بكلمة هللا وروح منھ ؟

حكایة امرأة مغتصبة ، تتمنى الموت  ألیس كأننا نقرأھل كانت تخشى الفضیحة ؟ 
 قبل ان ینكشف ما حدث معھا ؟

  !لقنوط لبنت عمران تساؤالتنا مشروعة ، فالقرآن ھو من نسب الیأس وا
_________________________  

ً بأن یتردى من فوق شواھق الجبال ؟  ) 1(    لماذا اذن تمنى محمد الموت وحاول االنتحار مرارا
  " وھو    ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي    حتى أتت بھ    خدیجة    ثم انطلقت بھ

رأ تنصر في الجاھلیة وكان یكتب الكتاب العربي فیكتب أخو أبیھا وكان ام   خدیجة    ابن عم 
فترة أن توفي وفتر الوحي    ورقة    ینشب    ثم لم  ...بالعربیة من اإلنجیل ما شاء هللا أن یكتب 

حزنا غدا منھ مرارا كي یتردى من رءوس شواھق الجبال فیما بلغنا     ص   حتى حزن النبي 
إنك رسول هللا    محمد    فقال یا    جبریل    تبدى لھ  نھ نفسھفكلما أوفى بذروة جبل لكي یلقي م

غدا لمثل ذلك فإذا وتقر نفسھ فیرجع فإذا طالت علیھ فترة الوحي    جأشھ    حقا فیسكن لذلك 
 -كتاب التعبیر  -صحیح البخاري  ". ( فقال لھ مثل ذلك   جبریل    تبدى لھ  أوفى بذروة جبل

  ).هللا صلى هللا علیھ و سلم من الوحي الرؤیا الصالحةباب أول ما بدء بھ رسول 
 ً  :وقد أحسن الشاعر بقولھ !فمحمد ینھي عن تمني الموت ، في حین انھ ھو حاول االنتحار مرارا

  ! تعیب وأنت عیب نم فیك كم متشعب وعیبھ یعیب من یا
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سب القرآن الیھا ما ھو أدھى، فقد ن،  تمني بنت عمران الموت لنفسھا إضافة الى
ً من ، قطعة طمث نجسة صیرتان  وھو   !! انسانة  كونھا بدال

  " ى جِذْعلا خَاضما الهآءجفَا  ي النَّخْلَةتَنيلَي تقَال  تذَا مه لياً قَبنَس كُنتو 
  ).23: مریم  " (منسياً

 !  قطعة حیض مرمیة ن تتحول الىا ھا رجتنبأ حكى القرآن عن بنت عمران
ي وضعھا مصنف القرآن على االمنیة الت وھذه !" منسياً  وكُنت نَسياً " : بقولھا 

ً لسانھا ت ً بشعا وتكره رائحتھ اذا ما نفذت الى الفص النفس  ھمما تعاف عتبر تشبیھا
   ! النحطاطھ الدماغي

 
ً منسیاً " ن معنى عبارة للتأكد م " التلمودیة" االسالمیة  لنقرأ التفاسیر    : " نسیا

  "كخرقة  النسي ما من حقھ أن یطرح وینسى قال صاحب الكشاف
 وفَدَينَـٰه بِذِبح عظيم كالذبح اسم ما من شأنھ أن یذبح كقولھ ونحوھا الطمث

ومن حقھ أن ینسى  تمنت لو كانت شیئاً تافھاً ال یؤبھ بھ 107: الصافات
 .) 23: مریم  - الرازي  -تیح الغیب ، التفسیر الكبیرتفسیر مفا( " العادة في
 

  "أن مریم علیھا السالم : قلت ُ یا من  اخرج: سمعت نداء من یقولوقد سمعت
َد من دون هللا فحزنت وكُنت نَسياً  قَالت يلَيتَني مت قَبل هذَا{ لذلك، و  یُعب

ِّسي في كالم العرب } منسياً وال یتألم الذي شأنھ أن ینسى  الحقیر الشيءالن
وحكي عن العرب أنھم إذا أرادوا الرحیل  .لفقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه

نِسي وھو الشيء الحقیر یغفل  احفظوا أنساءكم؛ األنساء جمع: عن منزل قالوا
ُ  :ومنھ قول الكمیت رضي هللا تعالى عنھ. فینسى ٌ ولست اعة َ ُض ً لق را سْ ِ أتجعلنا ج

ٍ في  ي نسْ ِ ٍّ وال دَخلب د َ ع َ ّسي ما تلقیھ المرأة: الفراء وقال.  م ق  الن َ ر ِ من خ
الجامع الحكام  (  ".أي حیضة ملقاة ،نسیا منسیا : فقول مریم اعتاللھا؛

  ).23: مریم -  القرطبي -القران
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 " .. }  ًاينسياً منَس كُنتكخرق الحیض التي إذا  ؛نسي، فترك طلبھ}  و
 - كثیر ابن -تفسیر القران الكریم  (".. تذكر لم تطلب ولم ،ألقیت وطرحت

 ).23: مریم 
 

 ".. المنذر وابن أبي حاتم عن  وأخرج ابن أبي شیبة وعبد بن حمید وابن
 -تفسیر فتح القدیر (  " . حیضة ملقاة :قال } وكُنت نَسياً منسياً  { عكرمة

 ). 23: مریم  -  الشوكاني
 

 "ًاينسياً منَس كُنتلم یذكر ویقالش . و ً ً متروكا ویقال  حیضة ملقاة یئا
 ).23: مریم  - ابن عباس -تفسیر القرآن ("سقطة

 
 " قالت فتساندت إلى النخلة : } ً ً منسیا } یا لیتني مت قبل ھذا وكنت نسیا

أال  . جبریل من أقصى الوادي: فناداھا من تحتھا  قال . حیضة من حیضة :قال
 ً ً : قال .تحزني قد جعل ربك تحتك سریا علیك  وھزي إلیك بجذع النخلة تساقط .جدوال

 ً ً جنیا عن  وأخرج ابن أبي شیبة وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم،. رطبا
ً { : عكرمة في قولھ ً منسیا وأخرج عبد بن  .ملقاة حیضة :قال }وكنت نسیا

ً  وكنت{ : حمید وابن المنذر، عن مجاھد في قولھ ً منسیا  :قال} نسیا
ً { : عبد بن حمید، عن نوف البكالي، عن الضحاك في قولھ وأخرج.ضةحی وكنت نسیا

 ً  - السیوطي - الدر المنثور في التفسیر بالمأثور (" . حیضة ملقاة قال} منسیا
 ). 23: مریم

 
 "  ًيانَس كُنتشأنھ أن ینسى وال یعتد بھ أصالً   و ً ً تافھا كخرقة  أي شیئا

 ). 23: مریم  - االلوسي -تفسیر روح المعاني(  ".الطمث
  

 "..خواطرھا، ونلمس مواقع األلم  فإننا لنكاد نرى مالمحھا، ونحس اضطراب
ً { كانت  وھي تتمنى لو .فیھا ، تلك الخرقة التي تتخذ لدم الحیض: }نسیا

 ).23: مریم  - سید قطب -تفسیر في ظالل القرآن". (ذلك وتنسى ثم تلقى بعد
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 !كخرقة طمث الحائض الملطخة بالدم كانت نیة انمتم ، بنت عمران تتمنى الموت
  !؟ الساقطالسقیم ما ھذا الفكر 

اذ " أمر هللا " بل ان الروایة القرآنیة صورتھا كالمتذمرة الیائسة ، المتھمة هللا او 
  ؟!حدث معھا مع هللا ، فھل یعقلون أي قبل ما " قبل ھذا یا لیتني مت : " قالت 

  
  :، واستعملناھا عن مریم لقلنا  ) 1( یدات عن المسیح ولو استعرنا كلمات الشیخ د
لقامت باالنتحار على الطریقة  –ولیست یھودیة  –ربما لو كانت مریم یابانیة 

  " ! كاري –الھاري " الیابانیة 
ا مجرد بیت من ام ھذ.. قطعة حیض تمنى بنت عمران ان تكون ھل ھكذا كانت ت

  ؟العفیفة  یةاسالم -التلموتعالیم ال  روائع قصائد
  

  !مریم في االنجیل مبتھجة الروح 
ان ، دعند زیارتھا اللیصابات والدة النبي یوحنا المعمالحقیقیة لنقرأ ما قالتھ مریم 

  :اذ أنشدت نشیدھا الخالد ممجدة الرب بكل فرح 
  
 "ميرم تفَقَال : بي الرنَفْس ِمظتُع خَلِّصم هي بِالوحر تَهِجتَبيو هتما اعى اتِّضلا رنَظ نَّهال .

 قَدِيرنَّ الي النِبوالِ تُطيجاال يعمنْذُ اآلنَ جذَا موفَهمظَائبِي ع نَعى  صلا تُهمحرو قُدُّوس هماسو
تَّقُونَهي لَّذِينالِ ليجاال جِيل .هاعةً بِذِرقُو نَعص .شَتَّت كْرِ قُلُوبِهِمبِف تَكْبِرِينسمال . اءزعاال لنْزا

 ينعتَّضمال فَعرو ِياسكَرال نع . ينفَارِغ اءيغْناال فرصاتٍ ورخَي اعجِيال عشْبا . يلائرسدَ اضع
آباءنَا  ا كَلَّمكَم كُر رحمةً    ). 54 – 46:  1لوقا " ( .يم ونَسله الى االبدِبراه. فَتَاه ليذْ

_____________________ 

ً قال الشیخ دیدات بالحرف الواحد مُ )  1(    : ولمرات عدیدة المسیحالرب یسوع  ھینا

 “If Jesus were a Japanese instead of being a Jew, he would most 
assuredly have committed honourable "HARA-KIRI" (suicide) 
rather than endure the fickleness and infidelity of his followers.”. 

(Crucifixion or CRUCI-FICTION?- Deedat - p. 23-24). 
 

 “If Jesus (pbuh) would have been a Japanese instead of a Jew, 
he would happily have committed that honourable "harakiri" 
(suicide)". (Muhummed, the Natural Successor to Christ – 
Deedat - page 37). 
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فمریم في االنجیل فرحة مغبوطة سعیدة ، كیف ال وھي المبشرة من المالك 
التي ستلد المسیح ونبأ عنھا في الكتب المقدسة ، تجبرائیل بأنھا ھي العذراء الم

  !المخلص 
. زینة ، واثقة بمخلصھا الذي سیتكفل بھا ویحرسھا كانت مطمئنة ھادئة ر الذ

  !بعكس بنت عمران في القرآن التي صورھا خائفة یائسة مضطربة متمنیة الموت 
ً لشعورھا بالذنب  یالھا منو .او التي اغتصبت ،وتلك أمنیة التي تحمل سفاحا

  !ملفقة ومخجلة  ، بلصورة غیر مشرفة عن مریم 
  :للخازن " لباب التأویل " س ھذا التفسیر من لزیادة توثیق حجتنا ، اقتبو

  " وخوفاً من الفضیحة تمنت الموت استحیاء من الناس } ً وكنت نسیا
 َ ً  }منسیا ً لم یذكر، ولم یعرف لحقارتھ وقیل یعني شیئاً حقیرا جیفة متروكا
تفسیر لباب التأویل في معاني (" تمنت أنھا لم تخلق، وقیل معناه أنھا ملقاة

  ). 23مریم  –الخازن   -التنزیل

وما نسبوه لبنت عمران یفوق بمراحل ما نسبھ التلمود الى  الیس ما قالوه اعاله
تدرس الكتب االسالمیة والتفاسیر فكأنك تدرس علم صدقوني عندما  !مریم ؟

جیولوجیا طبقات األرض بسبب تراكم الخرافات والنفایات و تجمعھا على شكل 
  !طوبوغرافیة  طبقات

  
  !آبة ك Xكآبة 

وبما ان القرآن ھو . یقولون بأن الكئیب والبائس یُعدي غیره فیكتئب من ھم حولھ 
بمریم بنت عمران " عائشة " وقدوة لھم فقد اقتدت أم المؤمنین " بینات للناس " 

بل اقتبست ذات كلماتھا بالحرف  !ویالھا من قدوة في یأسھا وقنوطھا من رحمة هللا 
  : ، اذ قالت عائشة  والمنسوبة لمریم في القرآن

  "یا ابن عباس دعني منك ومن تزكیتك ؛ فوهللا لوددت :  )عائشة (  فقالت
 :المصدر -األلباني  :المحدث هللا بن عباس عبد :الراوي(" منسیا  نسیاأني كنت 

  ).لغیره صحیح :خالصة حكم المحدث 1893 :لصفحة أو الرقم - صحیح الموارد 

ً ببنت د یئستقفعائشة راویة ألوف األحادیث   .عمران من رحمة هللا اسوة واقتداءا
ً، فتصبحان  ً مشتركا "!  ضرائر" على العموم كلتاھما سیجمعھما في المستقبل شیئا

  . فتمھل"  الثامنالمحور " لن تفھم اآلن وتستوعب ما اقولھ، إال حین تصل الى 
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  !الخلط بینھا وبین آخرین  ھو من ضمن االساءات الى مریم ،

ّر  فكیف یمكن ان تحترم ُقد : والمثل یقول  !؟من تجھلھ وتخلط شخصیتھ مع آخر وت
  " !من ال یعرفك فھو یجھلك " 
  

  !كیف عرف محمد وھو أمي ؟: دیدات یسأل 
ً عن امكانیة معرفة محمد لقصة مریم وھو  واھنةدیدات حجة  الشیخ طرح متسائال

  :كتب دیدات وال یكتب ؟ ف ال یقرأ
  "فلم  ، أمیاً لكن من این علم بھا محمد ص ؟ لقد كان . ھذه ھي القصة  تكان

لقد جعلھ هللا القدیر یجیب عن ھذا السؤال في .  الكتابةال یعرف القراءة و
ً بأن یقول ان ذلك كلھ كان  "  بواسطة الوحي االلھياالیة المذكورة انفا

 ). 39ص  -لیق محمد مختار ترجمة وتع –دیدات  –المسیح في القرآن (
  

 “This was the story. But where did Muhummed (pbuh) get this 
knowledge from? He was an Ummi (unlettered). He did not know 
how to read or write. He is made by God Almighty to answer this 
very question in the verse above, by saying that it was all "by 
divine inspiration".” (Christ In Islam – deedat – page 10). 

  
  !شخصیات مشوشة 

بافتراض ان األمیة تعني  - "األمي " فمحمد ! صدق دیدات ھذه المرة  نعم ، 
القصص " بلملمة " قد قام بسبب جھلھ بالكتابة والقراءة  -الجھل بالقراءة والكتابة 
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كان یسمعھ من الفرق النصرانیة المھرطقة في الحجاز ، فاختلط  والحوادیت مما
  ! حنطة والزؤان ، الذھب والقصدیرلدیھ الحق مع الباطل ، ال

  
التي  ،مھ حنةوأ لصموئیل النبيبین ما حدث وبین مریم )  !األمي ( خلط محمد  اذ

  !التي وھبتھا للھیكل لمریم وأمھا  قام بنسبتھنذرتھ للھیكل ، ف
ل سورة آ(  وقارنھ مع القرآن ) 28و 24و 20و  11:1صموئیل  1 فرراجع س(

  .)36- 35عمران 
الطعام  الذي كان الرب یرسل الیھ ایلیا النبيبین مریم و ! )األمي ( محمد  وخلط

   !عن طریق الغربان  بطریقة معجزیةوالشراب والرزق 
   .) 37: سورة ال عمران (  وقارنھا مع )6:17ملوك  1 راجع سفر(
  

  !الخلط بین مریم العذراء وبین مریم أخت ھارون 

ً لھارون مریم خلط بین مریم العذراء وبین اخت موسى ، فاعتبرالقرآن و اذ !  اختا
  : قال
ما كَانَ ابوكِ  هارونَ يا اخْت  لقَدْ جِىتِ شَيئاً فَرِياً تَحملُه قَالوا يا مريم فَاتَت بِه قَومها" 

اًاميغكِ بما ا كَانَتمو ءوس ا28و27: مریم " (ر.(  
  فھل قد اختلطت على محمد مریم ام المسیح ، مع مریم أخت ھارون وموسى ؟ 

وراءھا وخرجت جمیع النساء .الدف بیدھا اخت ھرون النبیة مریم  فاخذت " 
  ).15:20خروج ". ( بدفوف ورقص

ً لھارون لكونھا من نسلھ أما إن زعموا بأن الیھود قد اعتبرو   .ا مریم اختا
ً لقالوا   " !اخت " ولیس " ھارون  یا ابنة: "  باألصح قلنا لو كان ھذا صحیحا

یقول  ان یثبتوا لنا وجود تقلید في عرف الیھودیة ى المسلمینعل ومن جھة اخرى
  یا اخا فالن في االیمان؟:  لفالن من الناس

  !؟ینسبھا الیھ حتى مریم السیدةن ایما ثم ھل كان ایمان ھارون اقوى من
بینما ھي من نسل  تنتسب لنسل ھارون؟ مریم ما ھو دلیل القران ان وفوق ھذا 
ون ھو من سبط الوي ھار سبط یھوذا ، في حین ان من بدوره ینحدر داود وھو

ولنا دلیل من كتبھم على كون مریم من ساللة داود ولیس ھارون  .)سبط الكھنوت(
  :بقلم احد أعالم االسالم ، لنقرأ قولھ  وھو ھذا التفسیر
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  " وكانت من بیت  -علیھ السالم  - ساللة داودمن  -وھى مریم ابنة عمران
 – تفسیر الوسیط في تفسیر القرآن الكریم( ......"طاھر فى بنى إسرائیل

 ). 17سورة مریم  -طنطاوي
 

ا أخت ھارون فقط نھكأالقرآن لم یعتبر مریم ام عیسى  ومما یزید حجتنا وثاقة بأن
ً ابنة   :یقول القرآن  ..  !!والد ھارون وموسى "  عمران"   انما اعتبرھا ایضا

" ميرمانَ ورمع نَتي ابتنَا الوحر نم يها فَنَفَخْنَا فهجفَر نَتصح12:التحریم" (  ا .(  
 " :عمران  امرأة" ووالدة العذراء في القرآن ھي 

 "ذْ قَالتِ اتارانَ امرمنِّي عا ِبر  نْتنَّكَ انِّي ام لراً فَتَقَبرحي منطي با فكَ مل تنَذَر 

يملعال يعم35:آل عمران( "الس.(   

ً لعمران وھو بدوره  فھل تبلغ المصادفة لھذه الدرجة ؟ ً لھارون وبنتا أن تكون أختا
والد ھارون وموسى واختھما مریم في الكتاب اسم  ألن !والد ھارون وموسى ؟

 :لنقرأ  !! ) 1(  "عمران " وھو شبھ متطابق مع " عمرام " المقدس ھو 
فولدت لعمرام .یوكابد بنت الوي التي ولدت لالوي في مصر امرأة عمرام واسم "

  ).59:26سفر العدد (  "اختھما ھرون وموسى ومریم
ریخي ال یمكن ان تخطئھ عین زلل تا فھل ھذا االلتباس مجرد صدفة ، ام انھ

  !الطفل
وال عجب ان قام احد ائمة التفسیر وھو محمد بن كعب القرظي باالعتراف ان 

والحجة ان !! مریم ام المسیح ھي ذاتھا اخت موسى وھارون وابنة ابیھم عمران 
اذ جعل فتیة الكھف ینامون لمدة  !ان یعیش عشرات القرون بمعجزة عمران یمكنھ 

تتخذ " أم المسلمین " الى كعب القرظي فقد كانت عائشة اضافة  !!نوات س 309
راجع  ! (ذات الموقف معتبرة بأن مریم أم المسیح ھي أخت ھارون وموسى 

  .) 28مریم  – ابن كثیر تفسیر
  )  صالح أبو عرفة (وھذه مقتطفات من كتابات شیخ مسلم من بیت المقدس یدعى 

  یم ام عیسى ھي ذاتھا اخت ھارون وموسى وجمیعھمیثبت باألدلة القرآنیة بأن مر
______________________  

 "قایین"ثل ملزوم السجع والقافیة فالقرآن قد غیر بعض االسماء من التوراة بتغیرات طفیفة )  1( 
  " ! جالوت" جعلھ "  جلیات" ، و  !" الیسع: " فجعلھ "  الیشع" و  "!  قابیل" اذ جعلھ 
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عمران الذي لم یذكر غیره في القرآن ، وسمیت سورة باسمھ  ابناء أب واحد وھو
   :وھذه بعض اقوالھ  )!سورة آل عمران (
 .. "  یھود المدینة وصار  ، وھو ممن أسلم منعن محمد بن كعب القرظيما ورد في التفسیر

أسلم من العرب، ولم یكن  ممنفال شك أنھ أعلم من غیره ، علماً من أعالم القرآن والتفسیر
فقد روى ابن . وأنسابھم وأسمائھم أھل الكتاب، فیقف مثل القرظي على كتب بني إسرائیل من

، مخالفاً بذلك سواد أھل "عمران إن مریم أخت ھارون أخو موسى بن: "كثیر عنھ أنھ قال
ٌ ، فھذا البحث لیس بدعة، التفسیر ، سبقتھ إلى القول بمثلھ اُم  فقد سبقنا فیھ إمام ٌ َم ل عَ

أن یتبع قل متبعوه أم كثروا، فالحجة  ونحن نتتبع البینة، والحق أحق, ةالمؤمنین عائش
 ً ً وأخیرا بظن الناس، والقرآن حجة على الناس والناس  وال یُرد ظاھر القرآن.. للبرھان أوال

 أشد ما دفع أھل التفسیر لرفض أن یكون عمران موسى ھو..  .!!القرآن لیسوا حجة على
 أخا مریم، ذلك ھو طول الفترة بین موسى ومریم، فأھل عمران مریم، أي أن یكون موسى

ً وإن بدا كذلك ً مستحیال لوھلتھ  التاریخ یتحدثون عن ألف ومئتي سنة، وھذا الدافع لیس مانعا
ر ألف سنة ونوح جاوز األلف ّ َ  ، فكیفاألولى، بل ھو مما جاز في الناس، فآدم عم نثبت أو بم

ّھ من اللغة والتفسیر أن  ، ففي"عمراناً "أجل ذلك صار  ننفي أن عمران كان مثلھم، بل لعل
ر، فھو الكثیر المتطاول في ْ م َ  في كل األحوال، یبقى الحكم الفصل أوالً  .!العمر عمران من الع
 فموسى أینما ورد في القرآن فھو موسى واحد،لظاھر القرآن الذي ال یصح معھ التكلف، 

 ، والو موسى وأخو مریم ابني عمرانوھارون أینما ورد في القرآن فھو ھارون واحد، أخ
 ً  -الشیخ صالح ابو عرفة (  .." یُرد ھذا الظاھر إال بما ھو أظھر منھ وأثبت داللة وقطعا

  ).صاحب موقع اسرار القرآن 
  
ولن نلوم الشیخ ! عام  1600ن قرابة الـ مع العلم بأن الفرق بین مریم وبین ھارو 

  .ھ في ھذا المزنق التاریخيوقعأھو من ! ) كالم هللا( فالقرآن  بكلمة عتاب واحدة ،
  

  !!لم یسمع بھا أحد 
والذي زعم فیھ بأن محمد  37عودة الى كالم الشیخ دیدات الذي سقناه في الصفحة 

ً " كونھ  ال یعرف الكتاب والقراءة فإنھ لم یحكي قصة مریم اال بوحي الھي ، " أمیا
من  ن دیدات یقصد بأنھ ال أحداما ان كاوقد أجبنا علیھ في الصفحات السابقة ، 

ال محمد لیثبت بذلك إأذنیھ اسم مریم او قصتھا ،  تقد طرق جزیرة الشبھ  رابأع
انھ رسول موحى الیھ من السماء السابعة ، فحینھا ننسف ھذا الزعم بقصیدة 

والذي عاش قبل نبوة محمد ونزول .  أمیة ابن ابي الصلتمشھورة للشاعر 
  !المسماة بعصر الجاھلیة  تلك الفترةھي و ،القرآن
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عن مریم والتي نظمھا  )أو باألحرى سورتھ (  ولنقرأ قصیدة أمیة بن ابي الصلت
   !بین ما جاء في سورة مریم القرآنیة ولنقارن بینھا و! ل وجود القرآن قب

  " ٌةِىنَبآيةٌ م  ريمبٍ من ركُم مفي دينو  ريمم بنيسى ابدِ ع1(بِالع (ت لتَبتَّلَتاَناب مث هال جهو 
 ِمتَلَوومةَ المنها لع حب2(فَس (نَتال دو كاحت بالنمه يفَال ه  ال فَمو نها بِفَرجشرٍ ملى با)3 (

يحار بِها السارِي اذا ) 4(تغَيب عنهم في صحاريِ رِمرِم  ولطت حجاب البيتِ من دونِ اهلها
ج يلُهل ن  علَمبِم ن كانَ النَهاروا يسهلُها) 5(ولا عدَ ما نَامليها بم  تَدّلى عر ولحصفَلم ي سولر

 ممرتَر6(ي (عي وتُكذِّبيال ال تَجزا فَقال  مرهبِ عادٍ وجن ركَةً مالئم)عطي ما ) 7نيبي واا
 سولنَّني رلتِ فائس ي حمنن الريكِ بابنَممم )8( أتكونُ ولنّى يا هبلى  فَقالت لاً وال حغيكُن با

 مقَي 9(وال ذات ( ن كُنتا حمنبالر جحراا  و قُمكَ ادا لد ما بفاقع يماً كَالمسلم)10 ( حبفَس
الصدرِ من جيبِ دِرعها  بِنَفخَته في) 11(فالتَقَت بِه غُالماً سوِي الخَلق ليس بِتَوام  ثم اغتَرها

 مصرمرِ يالم نحمالر صرِما) 12(وما يفَلم  هم والتَنَدُّمومن لم مهفآوى ل هوضعت لوجاء تَّهتَما
من ربها ثم  فَادركَها) 14(من حولها جِئتِ منكَراً فَحق بان تُلحي علَيه وتُرجمي  وقال لها) 13(

 كَلَّمم ٍن نَبيديثٍ مدقِ حةً بِصحمعطي) 15(رنيبي واا  حمنن الرم سولنَّني رلتِ فائما س

 يكِ بابنَمأت16(ي (مل لترسوا  مأثمو ث بِفُحشبعم ااً ولكُن شَقيم ااً ولل غَويرسا)17.( " 
 ).سجیع جمیل الجبیلي . مع وتحقیق وشرح دج -دیوان أمیة بن أبي الصلت (  
  

  

  



45 
 

إذن حكایة مریم معلومة ومعروفة لدى عرب الجاھلیة ، وقد نظموا عنھا شعرائھم 
ً مع أخطاء تاریخیة عدیدة بسبب ثقافتھم السمعیة ، . الصلت أبي كأمیة بن طبعا

تالي الى نتیجة سماعھم للقصص الشعبیة المخلوطة بالتاریخ ، وھذا الخلط قد بلغ بال
ولدینا دلیل . مسامع محمد وتبناه واستخدمھ كمصدر من مصادره في تألیف القرآن 

ً قصائد  ً كان یطرب لسماع قصائد شعراء العرب وخصوصا خطیر یثبت بأن محمدا
  ! ) 1(  الصلت أبي أمیة بن

فال غرابة ان جاءت سورة مریم القرآنیة شبیھة بل كربونیة لما جاءت في قصیدة 
 :وھذا الدلیل نسوقھ من صحیح مسلم ، لنقرأ " ! سورة أمیة " باألحرى أمیة أو 

  " حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كالھما عن ابن عیینة قال ابن أبي عمر حدثنا
 رسول هللاسفیان عن إبراھیم بن میسرة عن عمرو بن الشرید عن أبیھ قال ردفت 

قلت نعم  يءھل معك من شعر أمیة بن أبي الصلت شفقال یوما ص 
حتى أنشدتھ مائة  ھیھثم أنشدتھ بیتا فقال ھیھ فقال  فأنشدتھ بیتاقال ھیھ 

 ).4185 –كتاب الشعر  -صحیح مسلم " ( بیت
  

ألم تكن ضمن تلك المائة بیت من أشعار أمیة قصیدتھ عن " ! أنشدتھ مائة بیت " 
سیطة وقافیة ابیات فقط ؟ فنقلھا محمد الى قرآنھ مع تعدیالت ب 9مریم وكانت من 

  .الغیر مرخصة !Plagiarismمختلفة ، وذلك نوع من انواع السرقة األدبیة 
تكن  مول .لومة ومتداولة لدى عرب الجاھلیةكانت مع نستخلص بأن حكایة مریم

ً لم یعلمھ سوى محمد ، كما حاول دیدات ان یوحي  ً سریا   !حدثا
_______________________  

الفارعة " كان یختلي بإختھ  انھالصلت الثقفي ، أبي شاعر أمیة بن من شدة اعجاب محمد بال)  1( 
تفسیر مجمع البیان في تفسیر القرآن راجع ! ( لتسمعھ بقصائد واخبار أخیھا "  الصلتأبي بنت 

بل كان یقلده في افعالھ ، اذ نسب لنفسھ بأنھ قد شق  ).175:تفسیره سورة األعراف –للطبرسي 
ً "  شق صدر" صة انتحلھا من أمیة الذي حدث معھ صدره وغسل قلبھ ، وتلك ق وروى  "! ایضا

الثقفي جاءتھ فسألھا عن قصة  وازعة بنت أبي الصلتأن :   الزھري عن عبید هللا بن عبد هللا عزا ابن عباس
على صدره فشق ما فسقط أحدھما فاقبل طائران قدم أخي من سفر فوثب على سریري :   فقالت أخیھا أمیة

ًا قال:   فانتبھ فقلت ى ثنیتھبین صدره إل المنتظم في التاریخ أبو ." ( ال وهللا إال توصیبًا:  یا أخي ھل تجد شیئ
   ).غزوة بني قینقاع   الجزء الثالث   الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي

   !ونقلتھا عنھ قریش ومحمد " !  باسمك اللھم" وكأن أمیة أول من استخدم بسملة  
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ولكأننا أمام مشاھد من فیلم خیالي او أفالم والت دیزني المختصة بقصص االطفال 

  :ولنبدأ متابعة الشاشة بعد اطفاء االضواء ، مع أول مشھد !!  Fairy Talesاو الـ 
  

  !نخلة التي ھزت جذع  فتاةمشھد ال
 "النَّخْلَة كِ بِجِذْعلَيِي ازها وينا جبطكِ رلَيع طاق25:مریم " (  تُس .(  

 .لھ في القرآن یأمر مریم بأن تھز النخلة لتأكل من ثمرھامن الغرائب ان اإل
مریم لم تنفك من الوالدة  مع التنویھ بأن )افتراض وجود نخیل في بیت لحم ب(

وى االقویاء یعسر على اق حتى ، جذعھاالمعلوم عن النخلة قوة ومتانة و ! بدقائق
فما بالك بفتاة شابة !  Rambo رامبو ت سواعدلو كان، وط الرطباسقإل من ھزھا

  ! من وضع ولیدھا  للتو انتھت
ھل تكریم مریم ھو بتصویرھا وھي تلد في الھواء الطلق امام الناس : ثم نسأل 

  ؟!بینما االنجیل یقدمھا مستترة وتلد في مكان آمن ، تحت نخلة 
  !یحتاج لمقص الرقابة مشھد غیر الئق  
  

   ! مشھد مسروق من البوذیة
تحت  Buddha بوذاتحت الشجرة ووالدة  المسیحن قصة والدة بأ اآلناثبتنا ما  ااذ

ھذا  بأن مصنف القرآن قد سرق یتأكد لنا ولجمیع القراءس ،متماثلتان  الشجرة
  !البوذیة  الروایة من المشھد

ن من اسطورة لجوء مریم بنت آسطره القرفقارنوا بین ما  ،اردتم المقارنة  فلو
مع ما  ،م عیسى معھا ووالدتھ منھا ھناك عمران وھي حبلى الى النخلة ثم كال

عندما ارادت ان تذھب الى بیت  ،ام بوذا  Queen Maya  مایاحدث للملكة 
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ً منھا  ،فلجأت الى حدیقة  ،ابیھا  فولد بوذا  ،واستندت الى شجرة وقد حملت غصنا
  .مساعدة من احد منھا دون 

  :اقرأوا ما جاء عن والدة بوذا وعن اقتباس القرآن عنھ والصاقھ بعیسى 
 

 " Later when Queen Maya was going to her father's home to 
prepare for the birth, she stepped off her chariot in the 
Lumbini Gardens and held the branch of a sal tree to 
rest. In that instant, Siddhartha emerged from her right 
side without any help”. 

  
  !!مثل عیسى ... بوذا یتحدث وھو رضیع في المھد 

  
 When the baby was born it is said that the four regent 

devas (Chatur-Mahabrahmas) received him in a golden net; 
and the celestial shower from the sky washed him. When 
born, the boy instantly stood on the earth and took seven 
steps towards north and roared like a lion to utter - “I am 
the Master of the world”.  (The Illustrated Jataka & Other 
Stories of the Buddha by C.B. Varma  -  Birth Story of Gotama). 

  
   .عیسىحدثت مع ام  نفس حكایة ام بوذا !تطابق مدھش بین بوذا وعیسى القرآني 

ً ومئتي عام آاذن القر   !ن مقتبس من البوذیة التي سبقتھ بألفا
  !Plagiarismواستیالء على حقوق الملكیة الفكریة  ،" سرقة أدبیة " وھذا یسمى 

  !تند من یصدق ھذه الحكایات ؟حقیقة ال أدري على أي جذع نخلة سیس
  

  " !!الصامت " المشھد 
انِّي  فقُولي من البشَرِ احدًا وقَرِي عينًا فَاما تَريِن  يفكُلي واشْربِ" : یقول القرآن 

 نمحلرل تا نَذَرموص  موالْي كَلِّم ا لَنا فينْس26: مریم " ( ا.(  

ھل كان یأمرھا !!!  أنا صائمة: ب ، ولكن لو سألھا أحد فتجیب فھي تأكل وتشر
  بالكذب ؟
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ً عن  وعیة صیام ، فلم نسمع في كل تاریخ الیھود عن ن" الكالم " اما ان كان صیاما
 فَاما تَريِن : " ثم كیف تصوم عن الكالم والقرآن یقول لھا ! " صیام الكالم " یدعى 

كیف تتكلم وتقول بینما ! ؟ فقولي، " صوما نِّي نَذَرت للرحمن ا ليفقُو من البشَرِ احدًا
  !ھي نذرت ان ال تتكلم ؟ ھل ستتكلم وفمھا مغلق ؟

نحن نؤمن بالمعجزات وحدوثھا ، ولكن ال نفھم مغزى الصوم عن الكالم ، وھي 
التكلم " إال ان كانت بنت عمران تمارس فن " ! فقولي " المتكلمة  في ذات الوقت 

وھو فن التحدث واخراج االصوات وكأنھا خارجة  Ventriloquism" البطني 
من مكان آخر غیر المتحدث ، ویستخدمھا ممثلین مع العاب یجعلونھا وكأنھا ھي 

  !ولعبتھ الشھیرة  Charlie McCarthyمثل ! التي تتكلم 

  
  ما الھدف ؟ و ما الفائدة من ھذا الصوم ؟ لماذا ترید ان تصمت عن الكالم ؟ثم 

ً تفسح المجال لطفلھا عیسى ان یتكلم في المھد ، فلماذا صومھا من  ان كانت فرضا
طفلي ھو من " بأن  ، تخبر الشاكین بأمرھاو تقول ، الن تستطیع ان اساسھ

ال في مشھد ! ومن دون ان تصوم ال عن كالم وال عن طعام ! " سیخبركم من ھو 
ً حتم سیطالھبل ،  یقبلھ منطق عاقل   !مقص الرقابة في أي عمل سینمائي جاد  ا

  
  !نذر أم فرض ؟

ً ، "  نذرت" ثم كیف یأمرھا الھ القرآن بأن تقول انھا  الصوم بینما ھي لم تنذر شیئا
ً على نفسھ غیر واجب . ربھا "  أمرھا" انما  ألن النذر ھي ایجاب الشخص شیئا

ً ،  فھل یفرق هللا فھو أمر واجب وفرض ولی" أمر" علیھ وال فرض ، أما  س نذرا
عھ االسالم   !القرآن بین النذر واألمر ؟ ام كان یأمرھا بالكذب ؟ والكذب أمر شرّ

  
  !!القابلة للولد  جبریل في دور 

  ) :24:سورة مریم ( والذي نجده في  االنكى من ذلك ھو ھذا المشھد الطریف
  ".سرِيا بكِ تَحتَكِ ا تَحزني قَدْ جعل ر فنَاداها من تَحتها" 
  

  ! ؟"  من تحتك: " اال یتعثر القارئ بعبارة غیر لطیفة في النص وھي 
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؟ ھل من تحت النخلة ؟ ام من تحت الوادي ؟ ام من تحت " من تحتك " فمن أین 
ُخرج  من این! االرض ؟ ام من بطنھا ؟ أم من تحت قمیصھا ؟  ؟ عزیزي الم

 ً ً في كتب التفسیر معھودة ، أي سیلقون علینا إجابتھم الطبعا العبارة األكثر تكرارا
  " !! وهللا أعلم " مردفین ایاھا بعبارة ! "  واختلف العلماء" االسالمي وھي 

  
ً اختلفوا في    :قال ابن كثیر  !الذي نادھا من تحتھا ؟" شخصیة " بل ایضا

  "تفسیر القرآن العظیم( ؟ "  واختلف المفسرون في المراد بذلك من ھو– 
  ).24مریم  –ابن كثیر 

  فالبعض قال بأنھ عیسى وآخرون قالوا انھ جبریل ؟  
  !ربما  ؟ ھل ھذا مكان مناسب للتواجد ؟ " تحتھا " وال ندري لماذا كان جبریل 

ً وألن ألفاظ القرآن تحتمل مئات الوجوه والتفاسیر ، فقد تحیر العلماء في ھذا  طبعا
  ان جبریل كان یقوم مقام: وھي  الفكرةالبعض ان یبرره بھذه  لجأالمشھد ، ف

ً ! في والدة عیسى "  القابلة"   الطفل كما " لیقبل " مریم "  تحت" اي كان جالسا
  :لنقرأ ما قالوه  !التي تلد مع المرأة  - الدایة - " القابلة " تفعل 

  
 " }اهتن تَحا ماهتحتھا  ، وقیلجبریل كان یقبل الولد وقیلعیسى، }  فَنَاد

 –البیضاوي  -واسرار التأویلتفسیر انوار التنزیل ( .".ھافل من مكانأس
 ).24:مریم

 "   ن تحتھا ِ "  . كان یقبل الولد كالقابلة  : قیل   . علیھ السالم ھو جبریل  " م
 ). 24مریم  –الزمخشري  –الكشاف (

 "كالقابلة " نرى ان كبیر مالئكة االسالم المالك جبریل كان : فبحسب التفاسیر 
او السیناریو لفیلم یحصد ما ھذا المشھد ! یقبل المولود عیسى وھو یولد لیحملھ 

  ! الجائزة األولى في مرجان األوسكار العالمي 

  !مرافعة عیسى 
كِ امرا فَاتَت بِه قَومها تَحملُه قَالوا يا مريم لقَدْ جِىتِ شَيىا فَرِيا يا اخْت هارونَ ما كَانَ ابو"

ا  قَالبِيدِ صهمي الكَانَ ف  نم نُكَلِّم فوا كَيقَال هيلا تشَارا  فَايغكِ بما ا كَانَتمو ءونِّي  سا
بِالصَة عبدُ اله اتَاني الكتَاب وجعلَني نَبِيا  وجعلَني مباركًا اين ما كُنْت واوصاني 
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كَاة ما دمت حيا وبرا بِوالدَتي ولم يجعلْني جبارا شَقيا  والسَم علَي يوم ولدْ الزو مويو ت

  ).33-27:سورة مریم " (  اموت ويوم ابعث حيا

 
!نقض العلیا سیحاكي مثلھا مرافعة دفاعیة رائعة ، وال أقدر محامي في محكمة ال  

!؟" من ھو اباه : " دفاعھ لم یجیب عن سؤالھم ! ولكن   
على فم رضیع ، لو حدثت لكان الیھود قد رجموا مریم  –الخرافیة  –فھذه المرافعة 

ً تخرج من فم طفل  ً واصواتا ً ، اذ جعلت كالما ! بتھمة السحر ایضا  
، لتھمة عن والدتھلطفل عیسى لم تزیل افبقلیل من العقل نفھم بأن ھذه المرافعة من ا

!فھو لم یبرأھا  
والحقیقة بأن القرآن ھو الذي یعطي الفرصة للیھود باتھام مریم ، ألنھ یصورھا 

ً دون زواج وال  بفتاة ھربت من أھلھا وھي حامل ، ثم عادت وھي تحمل طفال
 عصمة رجل ، فھل یالم الیھود باتھامھم ایاھا ؟

 
دلیل یثبت بأن الیھود المعاصرین لعیسى قد اتھموا أمھ  كما انھ ال یتواجد اي

فالیھود لم یخطر بذھنھم تلك الخرافة ، اذ كانوا یعلمون بأن یسوع ھو  .بالزنى
:ابن یوسف النجار ، نقرأ   

لهذَا هذِه  من اين: ولما جاء الى وطنه كَانَ يعلِّمهم في مجمعهِم حتَّى بهِتُوا وقَالوا "
اتقُوالةُ وكْمح؟ الميرى متُدْع هما تسلَيارِ؟ االنَّج نذَا ابه سلَيا  تُهخْواو

و قُوبعوذَا؟يهيانَ وعمسي ووس55 – 54:  13متى " ( ي .(  
ً كان یوسف ھو ابو یسوع من الناحیة الشرعیة ولیس اباه بی ً لوجووطبعا . یا

.فیسوع ھو ابن هللا المتجسد دون زرع بشر   
 

 !یرضع الثدي أمام الناس وھو عیسى الغالم مشھد 
   : ابن كثیر المفسر الشھیر ھذا السیناریو الذي أورده نقرأا لتعالو

  "وقولھ : } ً یّا ِ ِي نَب َن ل َ ع َ ج َ َ و ٰب ِتَـ ك ْ َ ٱل ِي اتَان َ  تبرئة ألمھ مما نسبت إلیھ من الفاحشة،} ء
كان یرتضع ثدیھ، فنزع لما قالوا ألمھ ما قالوا، : ف البكاليقال نو

ٱله ءاتَاني  {: ، وقالالثدي من فمھ، واتكأ على جنبھ األیسر انِّي عبدُ 



51 
 

وقال حماد بن سلمة عن }  ما دمت حياً { ـ إلى قولھ ـ }  ٱلكتَـٰب وجعلَني نَبِياً

ٱله { : وھو یقول، ة فوق منكبھرفع أصبعھ السباب: ثابت البناني انِّي عبدُ 
قضى أنھ : أي}  ءاتَاني ٱلكتَـٰب{ : اآلیة، وقال عكرمة}  ءاتَاني ٱلكتَـٰب وجعلَني نَبِياً 

حدثنا أبي، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا : یؤتیني الكتاب فیما قضى، وقال ابن أبي حاتم
عن أنس بن مالك رضي هللا ، ، عن عبد العزیز بن زیادیحیى بن سعید، ھو العطار

كان عیسى بن مریم قد درس التوراة وأحكمھا وھو في : عنھ قال
  ).33- 30تفسیره لمریم  -ابن كثیر - تفسیر القرآن الكریم("  بطن أمھ

  
  .مشھد كومیدي ساذج یدل على تغییب العقل

ن یرضع الثدي قبل كالمھ ، نرى فیھ كیف یحدد علماء القرآن بأن عیسى الطفل كا 
 أما حماد فقد حدد أي اصبع رفع عیسى وكان!! ثم كیفیة اتكاءه على جنبھ االیسر 

  !السبابة  اصبع
  

بأشواط وكأنھ طبیب نساء  –بعلمھ الغزیر  –أنس بن مالك فقد فاقھم  الصحابي أما
اذ شاھد تفاصیل ما حدث داخل بطن    Ultrasoundیستعمل جھاز السونار 

  ! م ، اذ كان عیسى الجنین یدرس التوراة وھو یقبع في بطن أمھ وكأنھا مدرسة مری
  !تزییف والتخریف والتحریف أطنان من الصدقوني ان الكتب االسالمیة تنوء ب 
  
استطیع ان أؤكد ..عن مریم وابنھا والخیالیة الغریبة الدرامیة بعد تلك المشاھد ف

او مغامرات ھاري بوتر  ألف لیلة ولیلةألخي المسلم بأنھ لیس بحاجة بعد لكتاب 
Harry Potter   اذ تكفیھ الكتب االسالمیة وتفیض!  

  
  .. لنواصل مع مكانة بنت عمران في تلمود وتعالیم المسلمین  واآلن
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 !! 

 
 ، بل طفح كیلھم لدرجة وشخصیتھا لم یكفھم ما سبق في تجریح عفة بنت عمران

  " !! الحیوانات" شتمھا ونعتھا بألفاظ قبیحة ھي وابنھا عیسى ، اذ وصفوھما بــ 
 : في القرآن  جاءفقد 

كَُنِ خَلَت من قَبله الرسل وامه صدِّيقَةٌ  ما المسيح ابن مريم ا رسول قَدْ  " اكَانَا ي 
امالطَّع  ِنينُب فكَي رنَّىانْظا رانْظ ماتِ ثيا مهفَكُونَ  لو75: المائدة ( " ي.( 

 
 :  التفسیر التلمودي االسالمي ھذه الشتیمة ضد مریم في لنقرأواآلن 
 " }قَدْ خَلَت ولسر الا ميرم نٱب  يحسما ٱل{ مضت  } م لسٱلر هلن قَبفھو }  م

مبالغة في }  وامه صدّيقَةٌ { زعموا وإال لما مضىیمضي مثلھم ولیس بإلھ كما 

ال  ومن كان كذلك كغیرھما من الحیوانات } ٱلطعام كَانَا ياكُالنِ  { الصدق
ً لتركیبھ وضعفھ وما ینشأ منھ ً }  انظر {  من البول والغائط یكون إلھا  { متعجبا

ٱنْظر انَّٰى { على وحدانیتنا } كَيف نُبين لهم ٱاليٰتِ   مفَكُونَ  {كیف} ثوي  {

  ). 75المائدة  –تفسیر الجاللین ( ".یصرفون عن الحق مع قیام البرھان
  

عیسى وامھ مریم بنت  ف یسمح المسلم لنفسھ ان یلقبیك قرأتم ؟ ماھل تصدقون 
 !؟ " كالحیوانات" بأنھما  عمران

نھم ال یسیئون لعیسى وال ألمھ صدعوا رؤوسنا بأ بینما تراھم في كل مناسبة قد
أنھ و ..بھذا الوصف المنفر كنبی أحد صحابة ان یوصف مسلمكقبل تفھل  ! مریم

  !؟، فكیف بنبیك نفسھ " كالحیوانات " كان یأكل الطعام 
" داران" قامت  وان شكك أحد بھذا الشاھد من تفسیر الجاللین ، فأخبره بأنھ قد

 :عبارة فسیر الجاللین ، تحتویان علىاصدار طبعات لت فيللنشر في سوریا 
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 : اتھذه ھي تفاصیل الطبعو.. بحق عیسى ومریم " كغیرھما من الحیوانات"
  :نجد   وفي الصفحة االولى من الكتاب " شوكت" دار  طبعة صادرة من  -1
: ھاتف  -  11484. ب. دمشق ص  - ھـ  1410الطبعة االولى  -  دار شوكت( 

 ).411813تلكس - 225927
ً یحوي عبارة نشرت تفسیر الجاللین وف الدار االخرى التي أما یھ ایضا
 :فالیك التفاصیل . بحق عیسى ومریم" الحیوانات"
  :التالي نجد في الصفحة االولى، و" ابن كثیر" طبعة صادرة من دار  -2
 م 1991ھـ  1411- الطبعة السادسة -دار ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع ( 

ھاتف  - 311ب . ص -بناء خولي وصالحي  , سلم الباروديشارع م, دمشق 
 ).6318113ب . ص -بیروت  - 225877

 : ھناشبكة االنترنیت وعلى موقع اسالمي على للتفسیر  انظرو
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?...&UserProfile=0 
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  ! مكانة تفسیر الجاللین
 " ِّي ھذا التفسیر بـ فیھ الجلیلین" الجاللین  " سُم ِّ جالل الدین : نسبة إلى مؤل

َّى ، و جالل الدین ِّمة المفیدة السیوطي ؛ المحل التي  ،وھو من التفاسیر القی
ً بین المسلمین،انتشار القت ً واسعا َّ النفع بھ دیار المسلمین ا لما  ،كافة وعم

 . غموض امتاز بھ من عبارة وجیزة، وأسلوب واضح بیِّن، لیس فیھ تعقید وال
 ثم إن ھذا التفسیر قد جاء في غایة من االختصار واإلیجاز، ولعل ھذا ما جعل

ً من الناس، ناھیك عن أسلوبھ الممیز،  ً وإقباال  ،من سالمة في العبارةلھ قبوال
 ،للمسائل وحسن تحریر لألقوال، وتقریر ، وسالسة في اختیار األلفاظ

 ".توتنقیح لإلشكاال
http://www.islamweb.net/ver2/archive...ang=A&id=38892 

 
  " !البیضاوي " د من تلمو

فقط في تفسیر عالمان اسالمیان  سرودم ،وصف عیسى وامھ بالحیوانات ھذا لیس
ً فيورد انما ،  جالل الدین المحلي وجالل الدین السیوطي :كبیران ھما تفسیر  ایضا

ً البیضاوي  االمام  !  ، الذي زاد الطین بلال
 :  ةالتالی الكارثة نقرأفس،  75: تفسیر البیضاوي لنص سورة النساء  لو راجعناو
  

 "  َ ام َ ع َّ ِ الط ُالَن ك ْ َأ انَا ی َ ً  بین ،الحیوانات إلیھ افتقار ویفتقران  ك أوال
 ً أقصى ما لھما من الكمال ودل على أنھ ال یوجب لھما ألوھیة ألن كثیرا

وذكر ما ینافي  نقصھما ثم نبھ على یشاركھما في مثلھ، من الناس
تفسیر  ( "الفاسدة الكائنة د المركباتمن عداأن یكونا  ویقتضي الربوبیة

  ).75النساء  –البیضاوي  - التنزیل واسرار التأویل انوار
 

عداد المركبات " وانھما من " ! یفتقران الیھ افتقار الحیوانات " عیسى ومریم 
  " !! الكائنة الفاسدة

  
  ...انظر الى صورة الكتاب لتتیقن بنفسك 
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 !؟الكالم االسالمي  ما ھذا الحقد المتقاطر في ھذا
  ! ال یشتمون عیسى ومریم بأنھم ،لیل نھار  صیحوناالنكى انھم ی

  
  !یحرفون .. یحرفون 

ن ھذه العبارات بحق مریم وعیسى اصحاب المطابع االسالمیة متحرج قد ل
حرفوھا في ،ف یتملصوا من الوصف حاولوا بشتى الطرق ان، ف" كالحیوانات "

ً لكالم علماء االسالم من تفسیر الجاللطبعات اخرى  ً واخفاءا ً وتدلیسا ین ، تخفیفا
   : وجعلوھا بخفة ید ھكذا،  وشتمھم للمسیح وامھ

 !"  من الناس كانا یأكالن الطعام كغیرھما" 
ً منھا "  حیوانات"   كلمة وأزالوا فقط حرفوا  ! " الناس " ووضعوا بدال

  !؟ فلماذا یحرفون كتبھم بھذا الشكل
 

قصروا في اتمام مھمتھم وتكاسلوا ، ألنھم اكتفوا بتحریف تفسیر ویبدو بأنھم قد 
یحوي  والذي ما زال ،الجاللین ، وغاب عن ذھنھم ان یحرفوا تفسیر البیضاوي

  ! العبارات المھینة ضد المسیح وامھ وبأنھما حیوانات وكائنات فاسدة
ً من اولي العزم یأكل وانھ فقیر لح فكرة على واھل لكي تنبھف  ، اجة االكلان نبیا

  !! كالحیوانات انھ: یجوز ان تقول 
 : یجوز ان یقال بحسب ھذا المنطق ھل اذن 

 !؟ الفاسدة والكائنات .. كالحیوانات یأكل الرسول
 !؟ والكائنات الفاسدة .. كالحیوانات ك یأكلاواب

  !؟ والكائنات الفاسدة .. كالحیوانات وأمك تأكل
  ھل تھضمون ھذا لو كنتم تعقلون ؟

*********  
التي تسيء الى و الى القدیسة مریم العذراء ةموجھال من االھاناتوالطامة الكبرى 

ً ، مشاعر ال ً الیما بن ان تقال عن إاساءة ال یتحملھا  ھيومسیحیین وتجرحھا جرحا
إساءة ستصدم  ، )افترضنا بأن مریم االنجیلیة ھي ذاتھا مریم القرآنیة  لو( أمھ 

  ..التالي  لعنوان المھینا مثل فيتتو مشاعر القراء



57 
 

 
  !! 

  
 ً  سیتزوجھا ؟ ومتى وأین!!  محمد تزویجھا منبمریم  لبتولیة بالغة انھا اھانةحقا

  !..یاللھول  ،" وبالرفاه والبنین "  !الجنة  في مكان العرس ھو: الجواب 
ً ؟      ! نعمواالجابة فھل ھذا الفعل الذمیم یؤمن بھ المسلمون حقا

  .واألدلة نسوقھا من كتب تفسیر القرآن والمعتمدة لدى المسلمین 
ً لقول القرآن    :تفسیرا

" هدِلبنْ يا لَّقَكُننْ طا هبى رساتٍ  عبتَاتٍ تَائنَاتٍ قَانمواتٍ مملسم نْكُنا مرا خَياجزْوا 

  ).5التحریم سورة (  " وابكَاراعابِدَاتٍ سائحاتٍ ثيِباتٍ 
 
 "ثنا أبو بكر بن صدقة ثنا محمد بن محمد  قال أبو القاسم الطبراني في معجمھ الكبیر

القدوس عن صالح بن حیان عن ابن  بن مرزوق ثنا عبد هللا بن أبي أمیة ثنا عبد
 ھیزوج أنوعد هللا نبیھ ص في ھذه اآلیة  قال" ثیبات وأبكارا" بریدة عن أبیھ 

تفسیر ابن ( ." وباألبكار مریم بنت عمرانفالثیب آسیة امرأة فرعون 
 ).5لسورة التحریم  –كثیر 

 
  " }ٍاتيِّبكَاراً{ كامرأة فرعون }  ثباكمریم ابنة عمران}  و" 

 ).5: التحریم –ابن عبد السالم  -تفسیر القرآن( 
  "ثیبات{ : وأخرج الطبراني وابن مردویھ عن بریدة في قولھ  ً : قال} وأبكارا

جھوعد هللا نبیھ صلى هللا علیھ وسلم في ھذه اآلیة  ّ بالثیب آسیة امرأة  أن یزو
تفسیر الدر المنثور في التفسیر ." (وبالبكر مریم بنت عمرانفرعون 
 ).5:التحریم  –السیوطي  -بالمأثور



58 
 

  " فھي العذراءوأما ُ ر ْ ِك ل حالتھا الالب ّ ً ألنھا على أو را ّ ِك َت ب ی ِّ لقت بھا؛ سُم ُ . تي خ
َ آسیة امرأة فرعون، : وقال الكلبي َّیب مثل وبالبكر مثل مریم ابنة أراد بالث

 ).5:التحریم  –القرطبي  - تفسیر الجامع الحكام القرآن." (عمران
  " وكلثم  أن هللا عز وجل قد زوجني في الجنة مریم بنت عمرانأما شعرت

الفصل  -11المجلد  -الھندي كنز العمال للمتقي (  . "أخت موسى وامرأة فرعون
 ).في فضائل متفرقة تنبيء عن التحدث بالنعم -  3

 تصورواحین أخبر محمد زوجتھ خدیجة عن اعتزامھ الزواج بمریم في الجنة ، و
 !!إجابة ال تكفیھا ألف عالمة تعجب " ! بالرفاه والبنین : " بماذا أجابت ؟ قالت لھ 

 " بن بكار حدثني محمد بن حسن عن یعلى بن حدثنا علي بن عبد العزیز ثنا الزبیر
على خدیجة وھي في  صقال دخل رسول هللا المغیرة عن بن أبي رواد 

مرضھا الذي توفیت فیھ فقال لھا بالكره مني ما الذي أرى منك یا خدیجة وقد 
زوجني معك في الجنة علمت أن هللا یجعل هللا في الكره خیرا كثیرا أما 

ت موسى وآسیة امرأة فرعون قالت وقد فعل هللا وكلثم أخ بنت عمرانمریم 
 -معجم الطبراني الكبیر (" قالت بالرفاه والبنینذلك یا رسول هللا قال نعم 

 ).خدیجة وسنھا ووفاتھا ومن أخبارھا ص ذكر تزویج رسول هللا  -لإلمام الطبراني 
  
م اذ سیقو.. اعتبارھما اخوان وصدیقان بلعیسى " خوتھ إ" محمد لم یحترم ف

  !!باشتھاء امھ في الجنة والزواج منھا ھناك 
  

ً وحفظت بتولیتھا طوال حیاتھا،  سیزوّ  جھا هللا في فبنت عمران التي بقت بكرا
  :اذ جاء في تفسیر البقاعي " !! محمد " الجنة من أفضل عباده وھو 

  " ابنة عمران {  مریمأي وضرب هللا مثالً ألھل االنفراد والعزلة من الذین آمنوا{ 
أي عفت عن } التي أحصنت فرجھا { : أي أحد األحباب، وذكر وجھ الشبھ فقال

فاستمرت السوء وجمیع مقدماتھ عفة كانت كالحصن العظیم المانع من العدو 
 محمدبخیرعبادنا   جزاء لھا فتزوجھا في الجنةعلى بكریتھا إلى الممات 

ناسب اآلیات تفسیر نظم الدرر في ت(." خاتم األنبیاء وإمام المرسلین ص
  ).12سورة التحریم  - ھـ 885ت  - البقاعي  - والسور



59 
 

ان كانت قد حفظت بتولیتھا على االرض وبقى اسمھا  !االحترام لبنت عمران ونعم
ُعرف بھ ھو  ، فكیف یمكن ان یتصور العقل البشري ان تفقد "  العذراء" التي ت

  !ذیان یثیر الغیثان صدقوني ھ !بتولیتھا في السماء في الجنة امام عیني الرب ؟

  !اسألوا المفتي 
 : ویشرحون األمر للسائل  یجیبون فتاءعلماء اإللندع  وزیادة في التوثیق

 ) تاریخ  -  أزواجھ ص في الجنة من: عنوان الفتوى  -  37869: رقم الفتوى
 ) 1424رجب  28: الفتوى 
ھل صحیح أن الرسول ص سوف یتزوج مریم بنت عمران في :  السؤال

  ؟ةالجن
والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ أما  الحمد : الفتوى

ذلك ما أخرجھ ابن السني  من ،فما ذكر صحیح وقد وردت بھ آثار:بعد
یا عائشة إن هللا زوجني : لھا عن عائشة رضي هللا عنھا، أن النبي ص قال

  .وآسیة بنت مزاحم في الجنة عمران مریم بنت
إن    :صقال رسول هللا  :سعد بن جنادة قال ني الكبیر عنوفي معجم الطبرا

 .فرعون وأخت موسى وامرأة هللا زوجني في الجنة مریم بنت عمران
ولم یخرجاه عن أم  صحیح اإلسناد وقال وأخرج الحاكم في مستدركھ

خالل لي تسع لم تكن ألحد من النساء  :المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا قالت
، ثم ذكرت من التسع  ...هللا عز وجل مریم بنت عمرانقبلي إال ما أتى 

 .والمقصود أن مریم شاركتھا في ذلك زواج رسول هللا ص بھا
 ." عبدهللا الفقیھ.مركز الفتوى بإشراف د: المفتـــي .وهللا أعلم

 .)الشبكة االسالمیة : واضخم موقع اسالمي على النت وھو منالفتوى  ( 
http://www.islamweb.net/hajj1425/Sho...Option=FatwaId 

  
  !عن زواج محمد وبنت عمران في الجنة " ما ذكر صحیح : " ھل قرأتم اعترافھ 

  .خطط لھذا الزواج فا ھو المُ "!  هللا زوجني في الجنة مریم بنت عمران"  

عائشة اي ستشارك "  مریم شاركتھا في ذلك" : وقول المفتي المسلم عن عائشة 
  !!عائشة "  رةضُ " فمریم ستكون ! في الزواج بمحمد 

  ! رحماك یا رب بعقول عشش فیھا ابلیس وتربع 
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ً " الزواج في الجنة االسالمیة لیس  او على الورق ، انما ھو ممارسة " ! صوریا
على االجھزة الجنسیة ، استحي من ذكرھا ، " تعدیالت " جنسیة كاملة مع 

أورده االمام الكبیر ابن قیم الجوزي والذي بدوره اقتبس وساكتفي بایراد ما 
  :لنقرأ ف،  حول الجنس في الجنة محمد نبي االسالم االحادیث الصحیحة عن

األفراح أو صفة الجنة ألبن قیم  لمنتقى من حادي األرواح إلى بالدكتاب ا( من 
   ) : 83الجوزیة إعداد رضا العشماوي في الصفحة 

  " ووطئھم في نكاح أھل الجنة: فصل :  
یارسول هللا ، أنفضي إلى نسائنا في : قیل : رضي هللا عنھ  عن أبي ھریرة

  ) 1( ة عذراءلیصل في الیوم إلى مائالرجل  إن: الجنة ؟ فقال 
ً عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، أنھ قال ، أنطأ یارسول هللا  : وعنھ أیضا

فإذا قام عنھا  ، ) 3(  دحماً دحماً نعم ، والذي نفسي بیده ، : قال  ) 2(  في الجنة ؟
 ً ً ، . رجعت مطھرة بكرا وروي أبو نعیم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أیضا

نعم والذي : ھل یمس أھل الجنة أزواجھم ؟ قال : سئل  عن رسول هللا أنھ
  ." ) 4( وفرج الیحفى ، وشھوة التنقطع  بذكر الیمل ،بعثني بالحق ، 

_______________________  
   غیر محمد بن ثواب وھو ثقة رجالھ رجال الصحیح :خالصة الدرجة - أبو ھریرة :الراوي(  ) 1( 
 ).10/420: الصفحة أو الرقم - وائدمجمع الز :المصدر - الھیثمي :المحدث -
السلسلة  :المصدر - األلباني :المحدث - إسناده حسن :خالصة الدرجة - أبو ھریرة :الراوي( ) 2( 

  ).3351:الصفحة أو الرقم - الصحیحة
  ! !ما ھو الدحم ؟ ھو النكاح بعنف ودفع وازعاج  ) 3( 
مه دحماً إذا دفعه قال رؤبة ما لم يبِج ياجوج ردم الدَّحم الدفع الشديد ابن االعرابي دح) دحم ( " 

 والدَّحم النكاح ودحم المرأة يدْحمهايدْحمه اي يدفعه ومنه سمي الرجل دحمانَ ودحيماً 
قال نعم والذي  ؟ أنَطَا في الجنةقيل له انه  صومنه حديث أبي هريرة عن النبي  دحماً نكحها

ھو النكاح والوطء بدفع فإذا قام عنها رجعت مطهرةً بِكْراً قال ابن االثير  دحماًدحماً بيده  نفسي
كيد وإزعاج   -لسان العرب  " (.. وانتصابه بفعل مضمر أي يدْحمونَ دحماً يجامعون والتكرير للتأ

  ).12/196 بعة األولىالط -بیروت  –دار صادر : الناشر  - منظور األفریقي المصري بنإل
 -األلباني : المحدث -إسناده یصلح لالستشھاد بھ : خالصة الدرجة  -أبو ھریرة : الراوي ( ) 4( 

  ).7/1061: الصفحة أو الرقم -السلسلة الصحیحة : المصدر
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ولن استفیض في السرد والشرح الكثیر حول الجنس في الجنة االسالمیة ، فقد 
 ً ً  أفردت لھذا الموضوع كتابا   !وحسبنا ھذا وكفى . خاصا

  
ً من كنت  -عزیزي القارئ    : بضمیرك وربك  -كائنا

ھل تقبل بأن أطھر سیدة وطأت قدمھا أرضنا ، سیقوم محمد بضمھا الى قائمة  
  !!؟ "بدفع وازعاج " ویمارس معھا الجنس  زوجاتھ وحریمھ في الجنة

  :وما أصدق قول الكتاب 
  "فو وهكْرم ِرِيبِالْحانُ فنْسدٌ االاس  الشَّارِب  مثاال اء16:15ایوب ( " كَالْم.(  

  :واولئك الفاسدون الجسدانیون ال یستحون من االفتراء على ذوي األمجاد 
  " ذِيندِالسالْج اءرونَ وبذْهي ةاسالنَّج ةوي شَهفةادِيتَهِينُونَ بِالسسيونَ، . ، وورسج

رسالة " ( ال يرتَعبونَ انْ يفتَروا علَى ذَوِي االمجادِنَ بِانْفُسهِم، معجِبو
  ).10:2بطرس الثانیة 

  
ة قاحضد مریم تتسم بالو من أوصاف بشعة ما تحویھبالیست كتب المسلمین و

كل ما المنعدمة المروءة التي تفوق  المریضة لنفسیةصورة ل ال، إةھانوتتسربل باال
أقوالھم ونعوتھم عن بنت  ما الفرق بین التلمود وبین !؟تلمود الیھود ورد في 
  !عمران ؟

 
اقبلوا اعتذاري الشدید لتلك الصفحات من الكتب االسالمیة واقوال : احبائي القراء 

محمد والقرآن ضد سیدتنا القدیسة مریم ، فلم یكن ھدفي سوى جالء الحقیقة وھدم 
ً امامي قول .ي كل فكر یقاوم معرفة الھنا الحقیق   :كتابنا المقدس  واضعا

"هال ةرِفعدَّ مض عتَفرلْوٍ يع كُلظُنُونًا و ينادِمه،  رِينستَاسمكْرٍوف كُل  ةاعى طلا

يحسم10:5كورنثوس  2" ( ال.(  
ً في ھكذا : عزیزي المسلم  ال تضیع عمرك وال دقیقة من ساعات حیاتك غارقا

یم وكتب ، بل تعال الى المخلص الوحید الذي بذل نفسھ ألجلك وأجلي ، والذي تعال
ولد من عذراء طاھرة بتول قدیسة ، ولم تلحقھ خطیئة وال ذنب فھو القادر وحده 

 . على مساعدتك لتخلص وتنال الحیاة األبدیة 
  آمین . بالخالص والنعمة كل المسلمینل يصالت


