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ھل كان للمسیح إخوة وأخوات؟ وما تعلیم الكتاب المقدس حول ذلك؟ :عنوان الدرس   
  les_bb_10 :كود الدرس 

  الین أون دراسة : الكاتب

 

 الكتاب تعلیم وما صحیح؟ ھذا فھل وأخواتن إخوة للمسیح كان أنھ إلى إشارة المقدس، الكتاب من الجدید للعھد قراءتي أثناء الحظت
ذلك؟ حول دسالمق  

 حبل الذي المتجسد اإللھ كونھ مكانتھ، على وال المسیح شخص على یؤثر لن بموضوعیة تناولھ ولكن الحساسة األسئلة من یعتبر السؤال ھذا

.للمخلصً أما لتكن هللا اختارھا التي المسیح یسوع أم كونھا المباركة، العذراء مكانة على وال عذراء من وولد القدس الروح من بھ  

 یوسف خطیبھا من تزوجت قد تكون أن البد بالجسد لھً أما لتكون هللا اختارھا التي العذراء السیدة أن یعني ال وأخوات إخوة للمسیح أن كون

 نتج الرأیین، ھذین وإزاء. حیاتھا طیلة عذراء بقیت العذراء السیدة أن یعني فھذا تتزوج لم وإن. آخرینً أوالدا وأنجبت یسوع والدة بعد

 الثانیة الفئة بینما. وقدسھ الزواج بارك قد هللا بأن الواقع وعلى الكتابیة اآلیات بعض على رأیھا یؤید من منھم. وآخر فریق بین ختالفا

.الفئة ھذه عقیدة صلب من أصبح ذلك أن لدرجة حیاتھا، طیلة عذراء بقیت بلً مطلقا تتزوج لم العذراء أن على ّتصر  

 اجتھاد من أكثر ھناك كان لذا. الموضوع ھذا حول بوضوح یتكلم ال المقدس اإلنجیل ألن الفریقین بین تالفاالخ سبب تحدید الصعب ومن

.منھما أي صحة حول رأي ابداء ودون ّتحیز دون الفریقین رأي استعراض وسنحاول حولھ،  

 مشیئتھ لتتمیم هللا اختارھا وكیف العذراء، لسیدةا بھا تتمتع التي المكانة استعراض المناسب من أنھ نعتقد الموضوع، في الدخول قبل ولكن

:عنھ سنتكلم بما تتعلق التي القرائن لفھم المقدس الكتاب في جاء ما ضوء على وذلك اختیارھا سبب ھو وما اإللھیة،  

 ویكون) الشیطان أي (ةالحی رأس یسحق مخلص بإرسال هللا وعد وحواء، آدم األولین بأبوینا المتمثل الخطیة في األول اإلنسان سقوط فمنذ

 من سیولد بأنھ السنین بمئات یولد أن قبل القدیم العھد أنبیاء المخلص مجيء عن تنبأ وقد) ٣:١٥ تكوین (المرأة نسل من المخلص ھذا

).٧:١٤ إشعیاء(" عمانوئیل اسمھ وتدعوً ابنا وتلد تحبل العذراء ھذا": القائلة إشعیاء نبوة ومنھا عذراء،  

 جبرائیل مالكھ لھا وأرسل. مریم اسمھا الناصرة مدینة من طاھرة عذراء هللا اختار المخلص، المسیح لمجيء هللا من نالمعی الوقت وفي

 المنعم أیتھا لك سالم ":المالك لھا فقال. المنتظر المخلص المسیح یسوع وتلد بشري زرع وبدون هللا روح من ستحبل بأنھا یبشرھا لكي

 ال: المالك لھا فقال. التحیة ھذه تكون أن عسى ما وفكرت كالمھ من اضطربت رأتھ فلماء النساء، في أنت مباركة معك، الرب علیھا،

 ویعطیھ. یدعى العلي وابن ًعظیما، یكون ھذا. یسوع وتسمینھً ابنا وتلدین ستحبلین أنت ھا هللا، عند نعمة وجدت قد ألنك مریم یا تخافي

).٣٣-١:٢٨ لوقا ("نھایة لملكھ یكون وال األبد، إلى یعقوب تبی على ویملك أبیھ، داود كرسي اإللھ الرب  

 وقال المالك فأجاب ًرجال؟ أعرف لست وأنا ھذا یكون كیف": ودھشة بخوف المالك فسألت مریم، ذھن في وتجيء تروح األفكار كانت

).٣٥-١:٣٤ لوقا(" هللا ابن یدعى منك المولود القدوس ًأیضا، فلذلك تظللك العلي وقوة علیك، یحل القدس الروح: لھا  
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 لوقا (الرب وعد حسب شیخوختھا بابن حبلى اآلن ھي ًعاقرا، كانت التي الكاھن زكریا زوجة نسیبتھا، ألیصابات أنً أیضا المالك وأخبرھا

 ألتوامت بطنھا، في الجنین ارتكض مریم سالم ألیصابات سمعت فلما" آنذاك، ألیصابات نسیبتھا لزیارة مریم فذھبت). ٢٠- ١:١٨

 أم تأتي أن ھذا لي أین فمن بطنك، ثمرة ھي ومباركة النساء في أنت مباركة: وقالت عظیم بصوت وصرخت القدس، الروح من ألیصابات

" الرب قبل من لھا قیل ما یتم أن آمنت للتي فطوبى. بطني في بابتھاج الجنین ارتكض أذني في سالمك صوت صار حین فھوذا ّإلي؟ ربي

).٤٥-١:٤١ لوقا(  

. البشر إدراك فرق ھو حدث ما ألن ذلك، إدراك البشري عقلھا یستطع لم هللا، روح من ستحبل بأنھا المالك تأكید العذراء سمعت أن بعد

 نظر ألنھ مخلصي، با  روحي وتبتھج الرب، نفسي تعظم ":قائلة ھاتفة هللا سبحت لذلك. الرب قبل من لھا قیل بما آمنت. ذلك رغم ولكنھا

 للذین األجیال جیل إلى ورحمتھ قدوس، واسمھ عظائم، بي صنع القدیر ألن تطوبني، األجیال جمیع اآلن منذ فھوذا. أمتھ اتضاع إلى

).٥٠- ١:٤٦ لوقا ("یتقونھ  

 ال أن یفكر أخذ. ًباراً رجال كان أنھ وبما. یتصرف كیف یعرف ولم الشكوك، ساورتھ خطیبتھ، حمل بأمر مریم خطیب یوسف علم وعندما

 في لھ ظھر قد الرب مالك إذا األمور، ھذه في متفكر ھو وفیما. أمرھا ویستر حریتھا، إلیھا ویعید منھا، خطوبتھ یفسخ أن بل بھا، یشھر

 اسمھ وتدعو ًابنا، فستلد. القدس الروح من ھو فیھا بھ ُحبل الذي ألن امرأتك، مریم تأخذ أن تخف ال داود، ابن یوسف یا": ًقائال حلم

 ویدعون ًابنا، وتلد تحبل العذراء ھوذا: القائل بالنبي الرب من قیل ما یتم لكي كان كلھ وھذا. خطایاھم من شعبھ خلصی ألنھ یسوع،

).٢٣- ١:٢٠ متى ("معنا هللا تفسیره الذي عمانوئیل اسمھ  

 في ورد كما لحم بیت دمذو في المخلص المسیح وولدت هللا، روح من بشري زرع بدون المباركة العذراء وحبلت هللا، وعد تم وھكذا

 التاریخ في ھذا مثل یحصل ولم بشري، زواج دون هللا إرادة حسب بالمسیح حبلت العذراء بأن التأكیدات من البد وھنا المقدس اإلنجیل

.المخلص المسیح لیسوعً أما لتكون لھا هللا واختیار العذراء مكانة ّیبین أعاله ورد ما وأن. كلھ البشري  

 كان فإذا ال؟ أم المقدس الكتاب آیات بعض في ورد كما واخوات إخوة للمسیح كان ھل: ھي حولھا األساسي السؤال ورید التي والمشكلة

 طیلة عذراء بقیت أم المسیح، ولدت بعدأن یوسف خطیبھا من تزوجت العذراء أن یعني ھذا وھل مریم؟ أمھ من ھم ھل إخوة، للمسیح

 حیاتھا؟

 حتى یعرفھا ولم امرأتھ وأخذ الرب، مالك أمره كما فعل النوم من یوسف استیقظ فلما: "یلي ما صوصالخ بھذا متى بشارة في ورد لقد

).٢٥- ١:٢٤ متى" (یسوع اسمھ ودعا البكر، ابنھا ولدت  

 المقدس اإلنجیل ویذكر هللا روح من ستحبل بأنھا للعذراء المالك بشارة عن المقدس الكتاب یرویھا التي الفقرة ضمن اآلیتان ھاتان وردت

 بھ حبلت الذي بأن وطمأنھ الرب مالك لھ فظھر بھا، ّیشھر أن دونً سرا یتركھا أن وأراد یوسف خطیبھا بھا شك العذراء حبلت عندما أنھ

 الرب مالك أمره كما فعل النوم، من یوسف استیقظ فلما "المقدس اإلنجیل في وردت كما الفقرة نھایة وتقول هللا، روح من ھو العذراء

).٢٥-١:٢٤ متى(" یسوع اسمھ ودعا البكر ابنھا ولدت حتى یعرفھا ولم امرأتھ وأخذ  
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 أن إذ. یسوع أي البكر، ابنھا ولدت أن بعد تزوجھا أي عرفھا، أنھ على یدل البكر ابنھا وضعت حتى امرأتھ یعرف لم یوسف أن والقول

 ولدت أن بعد كزوجة عرفھا أنھ تعني. البكر ابنھا ولدت حتى ایعرفھ لم ومعنى". أن إلى "بمعنى یفسر الجملة ھذه في" حتى "كلمة معنى

.البكر ابنھا  

 للمسیح كان طالما أنھ األولى الفئة ومفھوم. وأخوات إخوة للمسیح كان أنھ تذكر المقدس الكتاب من الجدید العھد في كتابیة آیات عدة وھناك

 ولما ":متى إنجیل في جاء المثال، سبیل فعلى. یسوع والدة بعد سفیو خطیبھا من تزوجت قد تكون أن من لمریم فالبد وأخوات، إخوة

 أمھ ألیست المجار ابن ھذا ألیس والقوات، الحكمة ھذه لھذا أین من: وقالوا بھتوا حتى مجمعھم في یعلمھم كان وطنھ إلى یسوع جاء

). ٥٦- ١٣:٥٤ متى ("كلھا؟ ھذه لھذا أین نفم عندنا، جمیعھن أخواتھ لیست أو ویھوذا، وسمعان ویوسي یعقوب وإخوتھ. مریم تدعى

 ووقفوا وأمھ إخوتھ حینئذ فجاءت"و). ١٢:٤٦ متى ("یكلموه أن طالبینً خارجا وقفوا قد وإخوتھ أمھ إذا الجموع، یكلم ھو وفیما"و

 خرج"و ).٣٢- ٣:٣١ مرقس ("یطلبونكً خارجا وإخوتك أمك ھوذا: لھ فقالوا حولھً جالسا الجمع وكان یدعونھ إلیھ وأرسلوا خارجاص،

 لھذا أین من: قائلین بھتوا سمعوا إذ وكثیرون المجمع في یعلم ابتدأ السبت كان ولما. تالمیذه وتبعھ وطنھ إلى وجاء ھناك من یسوع

 ویھوذا ویوسى یعقوب وأخو مریم، بن النجار ھو ھذا ألیس ھذه؟ مثل قوات یدیھ على تجري حتى لھ أعطیت التي الحكمة ھذه وما ھذه،

 وأقاموا وتالمیذه وإخوتھ وأمھ ھو كفرناحوم، إلى یسوع انحدر ھذا وبعد"و). ٣- ٦:١ مرقس ("عندنا ھنا أخواتھ لیست أو. وسمعان

 لكي الیھودیة إلى واذھب ھنا من انتقل إخوتھ لھ فقالً قریبا المظال، عید الیھود عید وكان ").٢:١٢ یوحنا ("كثیرة لیستً أیاما ھناك

 سفر في اآلیات بعض جاءت كما). ٥و٣-٧:٢ یوحنا(" بھ یؤمنون یكونوا لمً أیضا إخوتھ ألن تعمل، التي أعمالكً أیضا تالمیذك یرى

 ومریم النساء مع والطبة الصالة على واحدة بنفس یواظبون كانوا كلھم ھؤالء: " منھا المسیح إخوة إلى الجدید العھد ورسائل الرسل أعمال

 ًیوما عشر خمسة عنده فمكثت ببطرس، ألتعرف أورشلیم إلى صعدت سنین ثالث بعد ثم "و). ١:١٤ أعمال" (إخوتھ ومع یسوع أم

 الرسل كباقي زوجة بأخت نجول أن سلطان لنا لیس ألعلنا" و). ١٩- ١:١٨ غالطیة ("الرب أخا یعقوب إال الرسل من غیره أر لم ولكنني

).٩:٥ كورنثوس١(" وصفا الرب وإخوة  

 بأسمائھم، وسموھم إخوتھ وعرفوا النجار، ابن بأنھ عرفوه الذي الرجل ذلك اإللھیة، المسیح لقوة الیھود ستغرابا أن نستنتج ھنا ومن

.فیھ یعیشون كانوا الذي المجتمع في معروفون إخوة للمسیح كان أنھ یوحي بیتھ أھل كل وعرفوا  

 إذا وإنھ. الناس من معروفین وكانوا وأخوات، إخوة للمسیح كان أنھ إلى األولى الفئة نظر في تشیرً آنفا وردت التي الكتابیة المراجع كل إن

 كذلك، األمر كان وإذا. ًأوالدا وأنجبت المسیح والدة بعد یوسف من تزوجت قد العذراء مریم تكون أن البد رأیھم حسب فإنھ األمر صح

 بخطیبھا باالتحاد هللا إرادة تممت قد تكون بل ال لھا، ةبالنسب إھانة إو خطأ أي العذراء زواج في ولیس هللا، من وقدوس مبارك فالزواج

.یسوع البكر ابنھا بوالدة إرادتھ تمت أن بعد یوسف  

:الثانیة الفئة رأي  

 التي للعذراء حاشا ألنھ یسوع، والدة بعد تتزوج ولم حیاتھا طیلة عذراء بقیت بالجسد، للمسیحً أما لتكون هللا اختاراھا التي العذراء مریم إن

.هللا إیاه منحھا الذي العظیم الشرف ھذا بعد تتزوج أن المتجسد واإللھ المنتظر المسیح یسوع دتول  

الفئة ھذه قول تدعم التي اآلیات  
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 ھو وفیما ":یلي ما متى إنجیل في ورد فقد. وأب أم من أشقاء إخوة یكونون ال قد واالخوات اإلخوة أن إلى تشیر التي اآلیات بعض ھناك

 فأجاب یكلموك أن طالبینً خارجا واقفون وإخوتك أمك ھوذا: واحد لھ فقال یكلموه، أن طالبینً خارجا وقفوا وإخوتھ أمھ إذا الجموع یكلم

 أخي ھو السماوات في الذي أبي مشیئة یصنع من ألن وإخوتي، أمي ھا: وقال تالمیذه نحو یده ّمد ثم إخوتي؟ ھم ومن أمي ھي من: وقال

).٥٠- ١٢:٤٦ متى ("وأمي وأختي  

 فعندما. ًسابقا ذكرت التي المراجع بعض في نفسھا الفكرة ھذه وردت وقد. بھ المؤمنون ھم المسیح إخوة أن إلى یشیر اآلیة ھذه في ورد ما

). ٢٢و ٨:٢١ لوقا" (بھا ویعملون هللا كلمة یسمعون الذین ھم وإخوتي أمي: لھم وقال أجاب ًخارجا، واقفون وإخوتك أمك: "لیسوع قالوا

 فإخوة. مجازیة ھي وأخت أخ كلمة استعمال إن البعض، یقول اآلیات ھذه علىً فاستنادا). ٣٥- ٢:٣١ مرقس (إنجیل في نفسھ المعنى وورد

.بھ المؤمنون ھم المسیح  

. الرسول ولسب رسائل معظم في ورد كما الخدمة، في الشریك أو المؤمن األخ بمعنى المقدس الكتاب في مرات عدة أخ كلمة استعملت وقد

 مجازیة ھي ھنا إخوة فكلمة). ١٦:٢٠ كورنثوس١ ("اإلخوة علیكم ّیسلم": ورد كورنثوس أھل إلى األولى الرسول بولس رسالة ففي

 أو األھل إلىً مجازا تشیر األخت أو األخ كلمة معنى أن كما. المؤمنون أو الخدمة في الشركاء ھم المسیح إخوة أن إلى البعض ویشیر. ًأیضا

 صدیقي أنھ بمعنى ،"أخي فالن: "ًأیضا نقول وكما ،"أمك تلده لم لك أخ رب: "الساد القول بمعنى. األوفیاء واألصدقاء المقربین قرباءاأل

 إن ترجمتھ، حاشیة في) المقدس الكتاب من الجدید العھد ترجم ماروني كاھن وھو (عون یوسف األب ویقول. اإلنسانیة في وأخي المخلص

.واألخت األخ وأبناء والخالة والخال والعمة العم أوالد تعني واآلرامیین الیھود عند إخوة كلمة  

 ًأیضا، مریم تدعى أمھ أخت یسوع خالة أن إذ یسوع، خالة أوالد إلى تشیر ربما للمسیح بالنسبة واألخوات اإلخوة كلمة إن البعض ویقول

 ویقول) ١٩:٢٥ یوحنا ("المجدلیة ومریم كلوبا زوجة مریم أمھ وأخت أمھ یسوع صلیب عند واقفات وكانت" یوحنا، إنجیل في جاء كما

 المسیح إخوة عن لإلشارة بالنسبة آخر ترجیح وھناك بالوالدة، ال بالقربى أختھا ھي كلوبا زوجة أي یسوع، أم مریم أخت مریم، إن البعض

 في لذلك ذكر ھناك لیس ولكن. لیسوع إخوة ھم وھؤالء فاة،المتو زوجتھ من أوالد ولھ ًقبال،ً متزوجا كان مریم خطیب البار یوسف أن وھو

.اإلنجیل  

 وتتزوج تعود أن یمكن ال المتجسد، اإللھ ولدت من أن أساس على المسیح والدة بعد العذراء زواج موضوعً تاماً نفیا بالطبع الفئة ھذه وتنفي

 المدونة غیر أي الكنیسي، التاریخ كتب وبعض الكنیسة آباء وبعض لكنسيا التقلید كتب أن كما. هللا إیاه منحھا الذي العظیم الشرف بعد ثانیة

 مریم إن: "لإلنجیل ترجمتھ حاشیة فيً أیضا عون یوسف األب ویقول. المسیح والدة بعد العذراء زواج عدم فكرة تؤید المقدس، الكتاب في

 أن الفتاة علىً عارا یرون كانوا الیھود ولكن. ًإلھیاً تدبیرا شك بال كان وھذا. للرب نفسھ نذر كانً أیضا یوسف وأن للرب، نفسھا نذرت كانت

 لما إخوة، للمسیح كان لو أنھ على یدل آخر رأس وھناك". بتولین یعیشا أن لنذرھما وفاء االثنان فاتفق یوسف، فزوجوھا زواج بدون تبقى

 الذي والتلمیذ أمھ یسوع رأى فلما" الصدد بھذا المقدس یلاإلنج ویقول. بأمھ یھتم بأن یوحنا تلمیذه أوصى الصلیب، على معلق وھو كان

-١٩:٢٦ یوحنا ("خاصتھ إلى التلمیذ أخذھا الساعة تلك ومن. أمك ھوذا: للتلمیذ قال ثم ابنك، ھواذ امرأة یا ألمھ، قال ًواقفا، یحبھ كان

٢٧.(  

 رأي تفضیل المناسب من أن نعتقد وال ّتحیز، ودون بتجرد عالموضو حول المختلفین الرأیین نورد أن السابقة اإلجابة خالل من حاولنا وقد

 الكتاب یؤكده فما. إیماننا على تؤثر أال یجب األمور ھذه مثل إن قولھ، نود وما. المناسب الرأي یستخلص أن واحد كل على بل اآلخر، على
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 عذراء من والدتھ كانت لذلك. الخطیة من لعالما لخالص جاء یسوع وأن بشري، زرع بدون هللا روح من بیسوع حبلت مریم أن ھو المقدس

 نؤمن أن علینا وأنھ. األجیال مدى على شخص أي بھا یولد لم عجائبیة بطریقة المسیح یسوع فولدت. الغایة لھذه هللا اختارھا نقیة طاھرة

 نقدم أن علینا كما. وفدائنا خالصنا جلأل وتجسد العذراء، مریم من وولد القدس الروح من بھ حبل الذي المتجسد، اإللھ المخلص، بالمسیح

.المخلص المسیح أم لتكون واختارھا عظائم بھا صنع القدیر ألن واحترام تقدیر كل العذراء لمریم  
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