
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

إىل   اإلسالم  لتبليغ  والسفراء  الرسل  يوجه  بدأ  احلديبية،  معاهدة  والسالم  الصالة  عليه  النبي  أتم  أن  بعد 

 :ملوك األرض وأهلها، ألن رسالة اإلسالم عامة لكل البرش كام قال تعاىل 

لِْلَعاَلَِيَ } َرْْحًَة  إَِّلا  َأْرَسْلنَاَك  اَلقوقس  [ 107]األنبياء/  {َوَما  بينهم  ملكا وحاكام وكان من  أربعة عرش  فراسل   ،

عظيم مرص حاكم اإلسكندرية والنائب العام للدولة البيزنطية, وكان حاطب بن أيب بلتعة رسوله إىل مرص  

وكان معروفًا بحكمته وبالغته وفصاحته ، فلام قرأ  الكتاَب قال حلاطب: يا حاطب, ما منع نبيك إن كان  

ىل من خالفه؟ قال له حاطب: ألست تشهد أن عيسى بن مريم رسول اهلل، فام له حيث أخذه نبيًا أن يدعو ع 

إليه؟ اهلل  رفعه  حتى  وجل  عز  اهلل  هيلكهم  أن  عليهم  دعا  قد  يكون  أَّل   ، يقتلوه  أن  فأرادوا  قال:   قومه، 

يعني    -  أحسنت، أنت حكيم من عند حكيم،  ثم قال له حاطب: إنه كان قبلك َمن يزعم أنه الرب األعىل 

فأخذه اهلل نكال اآلخرة واألوىل، فانتقم به، ثم انتقم منه، فاعترب بغريك، وَّل يعترب غريك بك، إن    -فرعون  

النصارى،   منهم  وأقرهبم  اليهود،  له  وأعداهم   ، عليه  الناس  أشد  قريش  فكانت  الناس،  دعا  النبي  هذا 

بمحمد، وما دعاؤنا إياك إىل القرآن إَّل    ولعمري ما بشارة موسى بعيسى عليهام السالم إَّل كبشارة عيسى 

كدعاء أهل التوراة إىل اإلنجيل، وكل نبي أدرك قومًا فهم أمته، فاحلق عليهم أن يطيعوه، فأنت ممن أدرك 

النبي،   هذا  أمر  يف  نظرت  إين  اَلقوقس:  له  فقال  به.  نأمرك  بل  اَلسيح،  دين  عن  ننهاك  ولسنا  النبي،  هذا 

، وَّل ينهى عن مرغوب فيه، ومل أجده بالساحر الضال، وَّل الكاهن الكذاب،  فوجدته َّل يأمر بمزهود فيه

ووجدت معه آلة النبوة]اإلخبار عن الغيبيات[، وسأنظر. ثم أخذ الكتاب، وجعله يف ُحق من عاج، وختم  

  أعطاهوعليه، ودفعه إىل جاريته، ثم قال حلاطب: القبط َّل يطاوعوين يف اتباع نبيكم. ثم رد حاطبا ردا مجياًل  

وغالمًا   سريين،  وأختها  القبطية،  ماريا  والسالم  الصالة  عليه  النبي  إىل  وأهدى  أثواب،  ومخسة  دينار  مئة 

قرية  -عساًل من عسل بنهة  اسمه: مأبور، وبغلة اسمها ُدلدل، وأهدى له ْحارًا يقال له: يعفور، وفرسًا، و 

مرص قرى  مرص   -يف  نسيج  من  لينا  ثوبا  وعرشين  ذهب  مثقال  الصالة  والف  عليه  للنبي  بكتاب  وزوده   ،

 :قال فيه والسالم،



 

 

 

   :بسم اهلل الرْحن الرحيم: َلحمد بن عبد اهلل من اَلقوقس عظيم القبط، سالم عليك، أما بعد

َنبِيًّا َقْد َبِقَي، َوإِْن ُكنُْت َأُظنُّ َأنا  ُه ََيُْرُج فقد قرأت كتابك، وفهمت ما فيه، وما تدعو إليه، إِيني َقْد َعلِْمُت َأنا 

وبعثُت   أكرمُت رسولك،  ، وقد  اِم  بجاريتي  بِالشا القبط عظيمإليك  وبثيابهلام مكان يف  ، وأهديت لك ، 

 بغلة كي تركبها، والسالم عليك. 

الصبا   مرابع  عىل  حزنًا  وأختها،  شمعون  بنَت  مارية  البكاء  أخذ  اَلدينة،  إىل  حاطب  عودت  طريق  ويف 

فأخذ حاطب   واألحباب،  ماريا  واألهل  به  الذي متيش  الطريق  وأن هذا  السيدة هاجر  يقص عليهام قصة 

انجبت وكيف وأين   إبراهيم عليه السالم وكيف  لنبي عظيم اسمه  أَمة مثلها كانت زوجة  به  طريق مرت 

ولدت وقص عليها القصة بأسلوب يصربها فيه ويرغبها فيه، فأسلمت ريض اهلل عنها وأختها قبل دخول 

ف اَلنورة  رسول اَلدينة  فاختارها  اَلسلمي،  سالم  عليه  سلمت  اهلل  رسول  عىل  دخلت  و  لام  عليه  اهلل  صىل 

 ريض اهلل عنه.  لنفسه، ووهب أختها سريين حلسان بن ثابت األنصاري سلم

فكانت تراقب  ريض اهلل عنها،  مجيلة الطلعة، وقد أثار قدومها الغرية يف نفس عائشة  ريض اهلل عنها كانت

))ما غرت عىل امرأة إَّل  :  ريض اهلل عنها هبا، وقالت عائشة  صىل اهلل عليه و سلم  اهلل   مظاهر اهتامم رسول 

وكان أنزهلا   صىل اهلل عليه و سلم  دون ما غرت عىل مارية، وذلك أهنا كانت مجيلة فأعجب هبا رسول اهلل 

عندها، حتى فرغنا هلا،  أول ما قدم هبا يف بيٍت حلارثة بن النعامن، فكانت جارتنا، فكان عامة الليل والنهار  

يف ضواحي اَلدينة حيث اخلرضة احرتاما لكوهنا جاءت من    كم(3فجزعْت، فحوهلا إىل العالية )عىل بعد  

 بالد النيل حتى َّل تشعر بوحشة، وكان َيتلف إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا.  

ع هذا اخلرب فقد كان قد قارب  وبعد مرور عام عىل قدوم مارية إىل اَلدينة، ْحلت مارية، وفرح النبي لسام

    ريض اهلل عنها.          الستي من عمره وفقد أوَّلده ما عدا فاطمـة الزهراء

ويف شهر ذي احلجة من السنة الثامنة للهجرة ولدت ريض اهلل عنها وفرح الرسول عليه الصالة والسالم 

ر ما  يرهيم  اَلدينة  أبواب  طرق  به  فرحه  شدة  ومن  شديدا  بأبيه  فرحا  تيمنًا  إبراهيم  وسامه  تعاىل،  اهلل  زقه 

الرْحن خليل  فقد   إبراهيم  حرة  مـارية  أصبحت  الوَّلدة  وهبذه  فضة  شعره  بوزن  وتصدق  السالم،  عليه 

سمع صىل اهلل عليه وسلم قائاًل: إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منطلق اىل موَّلته فقال صىل اهلل عليه 

 . وسلم: ))اعتقها ولدها((



 

 

    

ولكنه مرض قبل أن يكمل  صىل اهلل عليه و سلم  سنة وتسعة أشهر حيظى برعاية رسول اهلل وعاش إبراهيم

عامه الثاين، وذات يوم اشتد مرضه، فأتى جربيل عليه السالم النبي صىل اهلل عليه وسلم وقال له : يا حممد 

السالم مرسعًا حتى دخل عىل تقعقع فخرج عليه  نفسه  فإن  إبراهيم  النبي    أدرك  فرفعه  تبكي  مارية وهي 

صىل اهلل عليه وسلم وجعل يقبله فلفظ أنفاسه فبكى ودمعت عيناه ثم قال: ))َيا إِْبَراِهيُم إِناا ََّل ُنْغنِي َعنَْك 

، َوَأنا ُأْخ  ُه َأْمٌر َحقٌّ َووْعُد ِصْدٍق َوَسبِيٌل َمْأِِتٌّ َراَنا َسَتْلَحُق ُأوََّلَنا حَلَِزناا َعَلْيَك ِمَن اهللاِ َشْيًئا َيا إِْبَراِهيُم، َلْوََّل َأنا

َزُن اْلَقْلُب، َوََّل َنُقوُل َما ُيْس  ا بَِك َلََْحُزوُنوَن، َتْبكِي اْلَعْيُ َوحَيْ با َعزا َوَجلا ُحْزًنا ُهَو َأَشدُّ ِمْن َهَذا، َوإِنا ِخُط الرا

النبي بكائه فقال:  ثم قال ألمه يا ماريا أبرشي فإن اهلل سيكمل لك رضاعه يف ا جلنة(( فأنكر البعض عىل 

))إنام َهِذِه َرْْحٌَة، َوَمْن ََّل َيْرَحُم ََّل ُيْرَحُم(( وكانت وفاته يوم الثالثاء لعرش ليال خلت من ربيع األول سنة 

 . عرش من اهلجرة

عليه وسلم  ريض اهلل عنها يف  صدر سورة التحريم ، فقد كان النبي صىل اهلل   وجاء تعريض بقصة مـارية 

فلام رجعت أبرصت مارية يف بيتها مع النبي  ،  يف بيت حفصة مع مارية، وكانت حفصة قد ذهبت تزور أباها 

صىل اهلل عليه وسلم فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت، قالت لوَّل هواين عليك ماكنت لتصنع هذا  

الكآبة قال هلا: َّل ختربي عائشة، ولك  يف بيتي، فلام رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم ويف وجه حفصة الغرية و

 .عيلا أن َّل أقرهبا أبداً 

حتى   وسلم  عليه  اهلل  صىل  بالنبي  تزل  ومل  عائشة،  فغضبت  متصافيتي،  وكانتا  عائشة،  حفصة  فأخربت 

 التحريم. حلف أَّل يقرب مارية، فأنزل اهلل سورة 

ال صىل اهلل عليه وسلم  وقد تويف الرسول عنها  تي ترشفت بالبيت النبوي الطاهر، وهو راض عن مـارية، 

 .وُعدت من أهله، كام عرفت بدينها وورعها وعبادهتا

عاشت مـارية تسع سنوات يف اَلدينة اَلنورة، أربع منها مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، ومخس سنوات  

وَّل تكاد خترج   بعده يف ظالل اخلالفة الراشدة، عاشت يف عزلة عن الناس َّل تكاد تلقى غري أختها سريين

بالبقيع ولدها  قرب  أو  باَلسجد  اهلل  رسول  قرب  تزور  لكي  ودعا    .اَّل  اخلطاب،  بن  عمر  خالفة  يف  وتوفيت 

 الناس ومجعهم للصالة عليها، فاجتمع عدد كبري من الصحابة من اَلهاجرين واألنصار ليشهدوا جنازة 

 



 

 

 

عمر سيدنا  عليها  وصىل  القبطية،  عنه  مـارية  اهلل  البقي ريض  البيت  يف  أهل  نساء  جانب  إىل  ودفنت  ع، 

  .النبوي، وإىل جانب ابنها إبراهيم

 وقد رفض بعض اَلؤرخي جعلها ضمن زوجات الرسول صىل اهلل عليه وسلم بدعوى أنه أمة؟ 

حرة كريمة سلبها اَلقوقس أيام اضطهاد اليونان ، ودعوى بقائها أمة يتناىف مع مع العلم أن ماريا باألصل  

لكريم لتحرير العبيد، فقد ورد أن الرسول الكريم أعتق أكثر من ستي نفسًا ، فقد اعتق كل دعوة الرسول ا

إمائه وعبيده ومنهم حاضنته أم أيمن وموَّله زيد ، بل حتى اثنتي من زوجاته حررهم وتزوجهم )صفية  

  عليه وسلم   صىل اهللبنت حيي، وجويرية بنت احلارث(، بل قد جاء يف صحيح البخاري : ))أن رسول اهلل  

أمة((، وقد رضب عليها   دينارا وَّل درمها وَّل عبدا وَّل  صىل اهلل عليه وسلم احلجاب  مل يرتك عند وفاته 

كسائر زوجاته فلام تزوج صفية بنت حيي قال الصحابة: ))انظروا إن حجبها فهي من أمهات اَلؤمني وإَّل  

ن بعده، وقد كره الشارع تزوج اَّلماء من  فهي من ما ملكت يمينه((،مع العلم اهنا حمرمة عىل األزواج م

 اَّلحرار إَّل َلن خيش العنت فكيف َيالف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ما رشعه؟        

اهللاِ   َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َذرٍّ  َأيِب  فَعْن  َلاريا مقامها كام حفظوا وصية رسول اهلل يف قومها،  وقد حفظ الصحابة 

ى فِيَها اْلِقرَياُط, َفإَِذا َفَتْحُتُموَها, َفَأْحِسنُوا إِىَل  : (( َوَسلامَ َصىلا اهللاُ َعَلْيِه   , َوِهَي َأْرٌض ُيَسما ُكْم َسَتْفَتُحوَن ِمرْصَ إِنا

ًة َوِصْهًرا(( ًة َوَرِْحًا, َأْو َقاَل: ِذما اوية بن  وجاء أن احلسن بن عيل ريض اهلل عنه َلا صالح  مع،  َأْهلَِها, َفإِنا هَلُْم ِذما

أيب سفيان رشط ألهل حفن إفائهم من اجلزية ، وهي قرية من قرى مرص فيها ولدت ماريا، وَلا جاء عبادة 

بن الصامت إىل مرص وقت فتحها, أعفى هذه القرية من كل خراج عليها, إكرامًا لزوجة نبيهم عليه الصالة  

 اآلن باسم مدينة الشيخ عبادة.  والسالم وبنى فيها مسجدًا إكراما هلا ومازالت تعرف القرية إىل

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاَلي 

 

   


