هل السيدة العذراء لها اخت ام اثنين؟
يوحنا 25 :19
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السؤال

يقول البعض ان السيدة العذراء لها اخت واحدة وهي مريم اخت مريم العذراء والبعض يقول ان لها أختان
مريم وسالومة فإيهما الصحيح؟

الرد

ال أستطيع ان اجزم بطريقة قاطعة ولكن الذي ينقله لنا التقليد ان السيدة العذراء لها اخت واحدة وهي مريم
ام يعقوب الصغير ويوسي وسمعان ويهوذا وهي زوجة كالوبا ولكن سالومة هي بنت خالة السيدة العذراء
مريم وليست اختها وسالومة هي زوجة زبدي وام يعقوب الكبير ويوحنا الحبيب
وارجوا الرجوع الى ملف
هل ليسوع المسيح اخوة بالجسد من مريم ؟
هل اليصابات هي من سبط الوي ام من سبط يهوذا ؟ لوقا  5 :1ولوقا 36 :1
واالعداد باختصار
أوال مريم اخت مريم العذراء
إنجيل يوحنا 25 :19
ُمه ،وأ ْ ِ ِ
ِ
ات ِعْن َد صلِ ِ
وباَ ،و َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّي ُة.
َوَكاَن ْت َو ِاق َف ٍ
ُخ ُت أُمه َمْرَي ُم َز ْو َج ُة كُل َ
يب َي ُسو َع ،أ ُّ ُ َ
َ
ومريم زوجة كلوبا هي ام يعقوب الصغير ويوسي وسمعان ويهوذا
إنجيل متى 56 :27
ِ
وب َوُي ِ
وسيَ ،وأ ُُّم ْابَني َزْب ِدي.
َوَبْيَن ُه َّن َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَّيةَُ ،و َمْرَي ُم أ ُُّم َي ْعُق َ
ْ
إنجيل مرقس 40 :15

وَكاَن ْت أَي ًضا ِنساء يْن ُ ِ ِ
ِ
ير َوُي ِ
الص ِغ ِ
وسي،
وب َّ
ْ
َ ٌ َ
َ
ظْر َن م ْن َبعيدٍَ ،بْيَن ُه َّن َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَّيةَُ ،و َمْرَي ُم أ ُُّم َي ْعُق َ
ومةُ،
َو َساُل َ
وهي ليست مريم المجدلية وليست السيدة العذراء الن مريم العذراء لم تذهب الي القبر
وملحوظة سالومة هي ام ابني ذبدي كما واضح في االعداد
إنجيل مرقس 1 :16
اش َتر ْت مريم اْلمجدلَِّي ُة ومريم أ ُُّم يعُقوب وساُلومةُ ،حُنو ً ِ ِ
ين َوَي ْد َهَّن ُه.
َوَب ْع َد َما َم َضى َّ
طا لَيأْت َ
السْب ُتَ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ،
إنجيل لوقا 10 :24
ِ
ِ
ات مع ُه َّنَّ ،
الل َو ِاتي ُقْل َن ه َذا لِ ُّلرُس ِل.
وب َواْلَباقَي ُ َ َ
َوَكاَن ْت َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَّي ُة َوُي َوَّنا َو َمْرَي ُم أ ُُّم َي ْعُق َ
وهي التي قال عنها انجيل متي اسم مريم االخري
إنجيل متى 61 :27
ِ
اه اْلَقْب ِر.
اك َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّي ُة َو َمْرَي ُم األ ْ
َوَكاَن ْت ُهَن َ
ُخَرى َجال َس َتْي ِن ُت َج َ
إنجيل متى 1 :28
وبعد َّ ِ ِ
ِ
ظَار اْلَقْبَر.
ُخَرى لِ َتْن ُ
اء ْت َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّي ُة َو َمْرَي ُم األ ْ
َ َ َْ
السْبت ،عْن َد َف ْج ِر أ ََّول األ ْ
ُسُبوعَِ ،ج َ
فمريم ام يعقوب ويوسي ويهوذا هي زوجة حلفي

واسم مريم األخرى هو في اليوناني الوس
G243
ἀ ́λλος
allos

al'-los
A primary word; “else”, that is, different (in many applications): - more, one
(another), (an-, some an-) other (-s, -wise).
وهو يعني االخر الذي مدلوله انها ثانيه في الترتيب
ونتساءل اي ترتيب؟ او اخري لمن؟
يجاوب على هذا السؤال انجيل يوحنا البشير كما قدمت ويقول
إنجيل يوحنا 25 :19
ُمه ،وأ ْ ِ ِ
ِ
ات ِعْن َد صلِ ِ
وباَ ،و َمْرَي ُم اْل َم ْج َدلَِّي ُة.
َوَكاَن ْت َو ِاق َف ٍ
ُخ ُت أُمه َمْرَي ُم َز ْو َج ُة كُل َ
يب َي ُسو َع ،أ ُّ ُ َ
َ
فيقصد باألخرى هو اخت امه االصغر اي الثانية في الترتيب ومن هذا العدد عرفنا ان مريم ام يعقوب
ويوسي ويهوذا هي اخت مريم العذراء االصغر وهي زوجة كلوبا الذي يلقب ايضا بحلفي
ولكن يوجد رائ يقول ان معني اخت امه هو يحمل معني انها زوجة أخو يوسف النجار فكلوبا هو اخ
ليوسف النجار متزوج بمريم األخرى فاعتبرت اخت مريم بالنسب ولكن الرائ االول في اعتقادي اصح لعدة

اسباب منها ان حنه ويواقيم بعد ان نذروا العذراء للرب يقال ان الرب عوضهم ببنت اخري بعد مريم العذراء
وأطلقوا عليها ايضا مريم وايضا اليصابات قيل عنها نسيبة مريم ولم يقال اختها فيكون االقرب هو ان مريم
األخرى هي اخت مريم العذراء الصغرى
فمن الكتاب المقدس ان في االربع اناجيل في احداث الصلب يتكلم عن أربع نساء هم
مريم العذراء ام المسيح وهي من عند الصليب ذهبت مع يوحنا الحبيب كطلب رب المجد فلم تذهب الي
القبر مع باقي النسوة
إنجيل يوحنا 27 :19
الس ِ
ُث َّم َقال لِ ِلتْل ِم ِ
َخ َذها ِ
ِ
اص ِت ِه.
التْل ِمي ُذ ِإَلى َخ َّ
يذُ « :ه َوَذا أ ُّ
اعة أ َ َ
ُم َك»َ .و ِم ْن تْل َك َّ َ
َ
وبقية النسوة الذين ذهبن الي القبر وايضا وقت القيامة هن
مريم المجدلية الغير متزوجه وليس لها اوالد
سالومه ام يعقوب ويوحنا
واخري اسمها مريم ولقبت باسم اخت امه ولقبت باسم زوجة كالوبا ولقبت باسم ام يعقوب ويوسي وسمعان
ويهوذا
فغالبا مريم األخرى هي مريم اخت مريم العذراء وهي زوجة كلوبا وهو حلفى وهي ام يعقوب الصغير
ويوسي وسمعان ويهوذا أخو يعقوب ويسمى يعقوب ويوسف (أو يوسي) وسمعان ويهوذا أبناء مريم زوجة
أيضا هنا في موقع األنبا تكال هيمانوت في أقسام أخرى.
كلوبا إخوة الرب ،أي أوالد خالته ،كما ذكرنا ً

فهناك درجة قرابة بينها وبين القديسة مريم والدة اإلله ،وال نستطيع أن نقرر بالضبط هذه الدرجة على
أساس النصوص .وذهب البعض إلي أن مريم زوجة كلوبا هي أخت العذراء مريم والدة اإلله وقد حملتا
نفس االسم.
ففي قاموس الكتاب المقدس  Dictionary of the Bibleالمطبوع في لندن سنة  1863أن مريم
زوجة كلوبا هي أخت السيدة العذراء ،وأن كلوبا هو حلفي وأن أوالدها هم ( )1يعقوب الصغير )2( .يوسي
أيضا ثالث
أو يوسف )3( .ويهوذا وهو الملقب تداوس أو لباوس )4( .وسمعان .ويقول تقليد أن لها ً
بنات.
وهذا ما يقوله أيضا كثير من المفسرين شرقيين وغربين
فمثال ويزلي
His mother's sister - But we do not read she had any brother. She was her
father's heir, and as such transmitted the right of the kingdom of David to Jesus:
Mary, the wife of Cleopas - Called likewise Alpheus, the father, as Mary was the
mother of James, and Joses, and Simon, and Judas.
ماكارثر
Although the exact number of women mentioned here is questioned, John
probably refers to four women rather than three, i.e., two by name and two

"without naming them: (1) "His mother" (Mary); (2) "His mother's sister
[Mar_15:40] the sister of Mary
وغيرهم

اما سالومة هي ام ابني زبدي أي يعقوب الكبير ويوحنا وهي ليست اخت السدرة العذراء ولكن قريبتها فال
يوجد عدد واحد يقول انها اختها.
ولكن البعض يقول ان سالومة هي اخت مريم العذراء ومريم األخرى قريبتها ويفسروا هذا بإضافة فاصلة
بين (وأ ْ ِ ِ
ِ
وبا) فيقولوا ان مريم األخرى زوجة كلوبا هي قريبة السيدة العذراء ولكن
ُخ ُت أُمه و َمْرَي ُم َز ْو َج ُة كُل َ
َ
اخت امه هي سالومة التي لم تذكر في هذا العدد
ولكن ال اميل الى هذا الرأي الن العدد ال يوجد فاصل بين اخت امه وبين مريم زوجة كلوبا بل هي شخصة
واحدة وفي اليوناني ال يوجد كلمة كاي
(GNT-TR) ειστηκεισαν δε παρα τω σταυρω του ιησου η μητηρ αυτου και η
αδελφη της μητρος αυτου μαρια η του κλωπα και μαρια η μαγδαληνη
(IGNT+) ειστηκεισανG2476 [G5715] δεG1161 AND STOOD παραG3844 BY τωG3588 THE
σταυρωG4716 τουG3588 CROSS ιησουG2424 ηG3588 OF JESUS μητηρG3384 αυτουG846 HIS
καιG2532 AND ηG3588 THE αδελφηG79 τηςG3588 SISTER μητροςG3384

MOTHER,

αυτουG846 OF HIS MOTHER, μαριαG3137 MARY ηG3588 τουG3588 THE "WIFE" κλωπαG2832 OF
καιG2532 AND μαριαG3137 MARY ηG3588 THE μαγδαληνηG3094 MAGDALENE.

CLEOPAS,

ولهذا ال اقبله فاليوناني يتكلم عن شخصة واحدة

ويوجد تقليد في كتاب السنكسار يقول
نياحة القديسة حنة والدة القديسة العذراء القديسة مريم (  11هـاتور)
في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة البارة التقية حنة والدة السيدة العذراء القديسة مريم والدة اإلله ،وكانت
هذه الصديقة ابنة لماثان بن الوي بن ملكي من نسل هارون الكاهن  ،واسم أمها مريم من سبط يهوذا ،
وكان لماثان هذا ثالث بنات األولى مريم باسم والدتها وهي أم سالومي القابلة  ،والثانية صوفية أم
أليصابات والدة القديس يوحنا المعمدان  ،والثالثة هي هذه القديسة حنة زوجة الصديق يواقيم من سبط
يهوذا ووالدة السيدة العذراء القديسة مريم أم مخلص العالم ،بذلك تكون السيدة البتول وسالومي
وأليصابات بنات خاالت....
فلو نقبل جزء من هذا التقليد تكون سالومة ام يعقوب الكبير ويوحنا هي بنت خالة السيدة مريم العذراء
ومريم زوجة كلوبا هي اخت مريم العذراء

ردا على من يقول انه ال يعقل ان تلقب مريم اخت مريم العذراء بنفس االسم .هذا في عصرنا ولكن في هذا
الزمان الذي لكل شخص او شخصة له اسمين (مثل اإلنجليزي first and middle name +
 )family nameمثل يوحنا مرقس وبطرس صفا وغيرهم
فلهذا بعد ان حنة ويهوياقيم أودعوا مريم العذراء الى الهيكل ألنها نذيرة الرب منذ البطن أنجبوا ابنة ثانية
أحد اسميها مريم ألنها تعويض عن مريم العذراء التي ذهبت الهيكل
واكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

