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 :هذا حبث بسيط من مرجعية مسيحية فقط عن 


	 ������ء ( ���� ���( 
لشيخ كبري وهو )  ١٢ (إن املسيحيني إميام أن السيدة مرمي قد نكُحت وهي يف سن الثانية عشر

 .. !من العمر ) ٩٥(يوسف النجار يف سن اخلامسة والتسعون 
 

قبل سرد األدلة أريد أن أسئلك سؤاالً أيها الصديق املسيحي وهي كلمة حق البد أن تقوهلا 
السيدة الكرمية عائشة بفمك وقلبك ملاذا تعترض على زواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف زواج 

ها ومل تعترض على حد قولك على السيدة مرمي أم اإلله والفرق بينها وبني زوجها رضي اهللا عن
 !ثالثة ومثانني عاماً ؟؟ 

 
يف بلوغها ختضع ملكان إقامتها وزمنها وال نا ال اعترض على هذا الزواج ألن املرأة أأقول لك 

 .. اعترض على ذلك أبداً 

���� � ���� 
 اليت مسعتها من القمص عبد املسيح بسيط عندما سأله هذه الصرخة هي صرخة الضالل والكذب

 كم كان سنها ؟عندما تزوجت العذراء : شخص مسيحي 
 . !كان عندها مثانية عشر سنة : فقال القمص عبد املسيح 

 فصرخت يف أذين صرخة الضالل والكذب واللعب بشعب الكنيسة الذي يريد احلق
 ملاذا الكذب ؟ قلت وتضليل البشر والشعب الكنسي فوقفت مع نفسي



 

سأقوم بعمل حبث بسيط عن نكاح السيدة العذراء  وكم كان سنها ؟ وهل هو زواج  وقولت 
 حقاً أم جمرد خطبة ؟ وهل أغلق عليهم باب واحد أم ماذا؟
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وأيضاً املسيحية ومما يؤكد أن  )١( الزواج وشهدت لذلك كل املراجع العربيةكلمة النكاح هي 

ي الزواج الراهب أثناسيوس يف سلسلة الدرة الطقسية للكنيسة القبطية بني كلمة النكاح ه
  :)٢(الكنائس الشرقية وقد قال اآليت 

                                                 
(١١

�
يؤكد أن النكاح هو عقد الزواج مبعين أن نكح الرجل معناها تزوج -٦٣٣صفحة –ع اللغة العربية  جمم–املعجم الوجيز ومنهم   )

 . الرجل 
 ٢٠٠٤ /١٠٧٩٢ رقم اإليداع – ٢٣٥صفحة –لراهب أثناسيوس من الكنيسة القبطية ل – كتاب الدبلة واإلكليل  )٢(
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عام للدراسات  األنبا غريغوريوس أسقف ونبدأ رم من أهرامات الكنيسة املصرية وهو

 وعندما يؤكد نكاح السيدة مرمي يف  الالهوتية والثقافة القبطية والبحث العلميالعليا
سن الثانية عشر مش من عمرها ويوسف وهو شيخ كبري يف سن اخلامسة والتسعون من 

 : )٣(عمره وهو يقول 
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 �� ر6� إ�4اع  .٢١ �0/.� -�,�ر��س *()' –�%�� �$، و#"�! �� ، ر��زه� وأ������ ، آ��ب ا���راء �

١٤٣٥٧/٢٠٠٥. 
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  :)٤(ال عندما قاألنبا تكال أسقف دشنا وتوابعهاومن ضمن ممن أكدوا ذلك أيضاً 

 
وهو نكاح رمسي وليست جمرد خطبة فقط بل نكاح وأغلق عليهم باب واحد وعاشوا معاً             

 .. !حتت سقف واحد 

                                                 
  . ١٩٢٠/٢٠٠٠ر6� إ�4اع  .٩*()' . �G$� �./0 أE�F د�CD و��ا���� . آ��ب B�ُِ ُ@�ن أ
�=�ا ���%�ود  )٤(
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وأيضاً قد أكد ذلك الدكتور مسري هندي يف كتاب قدمه األنبا غريغوريوس وهو             

ظلت مرمي يف اهليكل إىل أن بلغت إثـىن عشـر            ( )٥(يؤكد ذلك ويقول اآليت     
أرادوا أن يعهدوا برعايتها ألحد شيوخ يهوذا وهو السبط الذي ينتمي           ... اماً  ع

 : والباقي الصورة ..... ) إليه مرمي 

 
                                                 

 ه4Cي  )٥(	%F ر�' � 4آ�	ة ا��ه.%K%س .  آ��ب ا��ر��,�- �./Lا �إ�4اع ١٩*()'  . ��4� �٨٦٤٤/١٩٩١ر6 . 
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 نبيل إميل معوض وكتابه تقدمي األنبا أثناسيوس )الشماس  ( األغنسطسوهو 

 وهو يؤكد زواج إسقف بين مزار والبهنسا وحتت إشراف القس إخنوخ مسعان
 )٦( العذراء من يوسف يف نفس هذا السن ويقول 

 
                                                 

اف ا��Q إCP�خ  )٦(Dإ S(و� �TC�.ار وا�U� VC� E�Fس أ�	F�CWأ �./Lا �ض ��4���� Y	إ� Y	./ QZTC-0� آ��ب أ��م �] ا��4را 
ا .]� �C	� ر�� 'T	Cن آ�ه^ آ��%F . '()*إ�4اع  . ٢٠ �٧٢٢٧/٢٠٠٦ر6.  
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 :)٧(أيضاً هذا ما أكده حمرري دائرة املعارف الكتابية عندما قالوا 

 
 

هناك الكثري من املراجع اليت تؤكد هذا اإلميان وهو نكاح العذراء يف سن الثانية              
 .. !من عمرِه عشر من عمرها لشيخ فوق اخلامسة والتسعون 

عندما تتحدث مع بعض اجلهلة ينكرون هذا األمر بإصرار لكنها احلقيقة وألم            
السـيدة   مـن    يريدون ان يعترضوا على احلبيب صلى اهللا عليه وسلم يف زواجه          

 . ينكرون احلقائق إللقاء اإلفتراءات عائشة رضي اهللا عنها 
 يا شعب يسـرح بكـم يف        إىل مىت يا أيتها الكنيسة تضللني أتباعك ؟ إىل مىت         

 .. !أكاذيب وأضاليل إلخفاء احلقائق 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١٦٧٥٦/١٩٩٩ رقم إيداع ١٢٥فحة  ص- الجزء السابع–كلمة مريم أم يسوع ) م( حرف –دائرة المعارف الكتابية  )٧(
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  وحتت سـقف واحـد      مرمي تزوجت يوسف وعاشت معه يف بيت واحد        – ١
 .ولكنه مل يدخل ا 

 . عاماً ٩٥ عاماً وزوجها ١٢ مرمي تزوجت صغرية يف السن يف سن – ٢
ل القس عبد املسيح الذي أدعى أن مرمي تزوجت يف           الرد على املضللني أمثا    – ٣

 . عام والرد على غريه من املضللني ١٨سن 
  . .وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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