هل طوبيا تزوج اخته؟ طوبيا 9 :8
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الشبهة

الراجل يتزوج اخته ويقول "االن يا رب ان تعلم أنى ال لسبب الشهوة اتخذ اختي زوجة وانما رغبة
في النسل الذي يبارك فيه اسمك الي دهر" سفر طوبيا 8 \ 9

الرد

باختصار طوبيا يقول عنها اخته مجازيا ولكن هي ليست اخته على االطالق هو فقط من نفس
سبطه
فطوبيا االبن هو ابن طوبيا وحنه من سبط نفتالي وهو ابن وحيد لوالديه

سفر طوبيا 1
طو  1 :1كان طوبيا وهو من سبط ومدينة نفتالي التي في الجليل االعلى فوق نحشون وراء
الطريق االخذ غربا والى يسارها مدينة صفت
طو  9 :1ولما ان صار رجال اتخذ له امراة من سبطه اسمها حنة فولد له منها ولد فسماه باسمه
وعاشوا بعد سبي شلمناسر في مدينة نينوى
طو  11 :1ولما جلي مع امراته وولده الى مدينة نينوى حيث كانت كل عشيرته
اما زوجته فهي سارة بنت رعوئيل وكانوا يعيشوا في مدينة راجيس للماديين
طو  7 :3و اتفق في ذلك اليوم عينه ان سارة بنة رعوئيل في راجيس مدينة الماديين سمعت هي
ايضا تعيي ار من احدى جواري ابيها
وهي أيضا وحيدة لوالديها
طو  11 :6فقال المالك ان هنا رجال اسمه رعوئيل من ذوي قرابتك من سبطك وله بنت اسمها
سارة وليس له من ذكر وال انثى سواها
فعرفنا جيدا انها ليست اخته بل هي من اسرة مختلفة تماما
ولكن فقط طوبيا في صالته يقول اخته لتوضيح انه ليس بسبب شهوة جنسية حيوانية فقط بل
للقرابة وتنفيز نصيحة المالك وإقامة نسل

طو  4 :8ووعظ طوبيا البكر وقال لها يا سارة قومي نصلي الى هللا اليوم وغدا وبعد غد فانا في
هذه الليالي الثالث نتحد باهلل وبعد انقضاء الليلة الثالثة نكون في زواجنا
طو  5 :8النا بنو القديسين فال ينبغي لنا ان نقترن اقتران االمم الذين ال يعرفون هللا
طو  6 :8فقاما معا وصليا كالهما بحرارة حتى يعافيهما
طو  7 :8وقال طوبيا ايها الرب اله ابائنا لتباركك السماوات واالرض والبحر والينابيع واالنهار
وجميع خالئقك التي فيها
طو  8 :8انت جبلت ادم من تراب االرض واتيته حواء عونا
طو  9 :8واالن يارب انت تعلم اني ال لسبب الشهوة اتخذ اختي زوجة وانما رغبة في النسل الذي
يبارك فيه اسمك الى دهر الدهور
والسبب أنه قال ذلك أن سارة تزوجها سبعة رجال ،وكان الشيطان يقتلهم يوم زفافهم .وإذ كانت
وحيدة ومن عائلة طوبيا سأل المالك طوبيا أن يتزوجها بعد أن أكد له وألهلها أن هللا يحميه فال
يقدر الشيطان أن يقتله .وبالفعل أطاع طوبيا المال ك وتزوج سارة ،وتمم مشورة المالك
طو  14 :6فاجاب طوبيا وقال اني سمعت انه قد عقد لها على سبعة ازواج فماتوا وقد سمعت
ايضا ان الشيطان قتلهم
طو  15 :6فالجل هذا اخاف ان يصيبني مثل ذلك وانا وحيد البوي فانزل شيخوختهما الى الجحيم
بالحزن

طو  16 :6فقال له المالك رافائيل استمع فاخبرك من هم الذين يستطيع الشيطان ان يقوى عليهم
طو  17 :6ان الذين يتزوجون فينفون هللا من قلوبهم ويتفرغون لشهوتهم كالفرس والبغل اللذين
ال فهم لهما اولئك للشيطان عليهم سلطان
طو  18 :6فانت اذا تزوجتها ودخلت المخدع فامسك عنها ثالثة ايام وال تتفرغ معها اال للصلوات
طو  19 :6و في تلك الليلة اذا احرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان
طو  20 :6و في الليلة الثانية تكون مقبوال في شركة االباء القديسين
طو  21 :6و في الليلة الثالثة تنال البركة حتى يولد لكما بنون سالمون
طو  22 :6و بعد انقضاء الليلة الثالثة تتخذ البكر بخوف الرب وانت راغب في البنين اكثر من
الشهوة لكي تنال بركة ذرية ابراهيم
فما يقوله طوبيا في الصالة هو اثبات انه ليس لشهوة جسدية حيوانية فقط قبل ان يتزوجها بل
للقرابة وتنفيز نصيحة المالك وإقامة نسل
واستخدامه تعبير اختي رغم انها ليست اخته ليس خطأ الن لغويا كلمة اخت من اخ تعني
في اليوناني اديلفوس
قاموس سترونج
G80
ἀδελφός

adelphos
ad-el-fos'
From G1 (as a connective particle) and δελφύς delphus (the womb); a
brother (literally or figuratively) near or remote (much like [H1]): brother.
اخ او قريب
قاموس ثيور
G80
ἀδελφός
adelphos
Thayer Definition:
1) a brother, whether born of the same two parents or only of the
same father or mother
2) having the same national ancestor, belonging to the same people,
or countryman
3) any fellow or man
4) a fellow believer, united to another by the bond of affection
5) an associate in employment or office
6) brethren in Christ
6a) his brothers by blood
6b) all men
6c) apostles

6d) Christians, as those who are exalted to the same heavenly place
اخ سواء من نفس االب واالم او من نفس االب فقط او من نفس االم فقط او من نفس الجنسيه او
من نفس النسب او ينتمي لنفس الناس او من نفس اهل القريه  .من نفس االيمان او مرتبط باحد
وذكر كثيرا في العهد القديم والجديد علي اوالد الخاله انهم اخوه بل اطلق ايضا علي ابناء االخت او
االخ انهم اخوة مثل
ابراهيم ولوط
سفر التكوين 27 :11
ارانُ لُو ً
طا.
ار ُ
ارانَ َ .و َولَ َد َه َ
ور َو َه َ
ح أَب َْرا َم َونَا ُح َ
ارحََ :ولَ َد ت َ َ
َوه ِذ ِه َم َوا ِلي ُد ت َ َ
فلوط ابن اخ ابراهيم
سفر التكوين 5 :12
ام َرأَتَهَُ ،ولُو ً
امتَلَكَا
فَأ َ َخذَ أَب َْرا ُم َ
وس الَّتِي ْ
اي ْ
س َ
طا ا ْبنَ أ َ ِخي ِهَ ،و ُك َّل ُم ْقتَنَيَاتِ ِه َما الَّتِي ا ْقتَنَيَا َوالنُّفُ َ
ار َ
ض َك ْنعَانَ .
ض َك ْنعَانَ  .فَأَت َ ْوا إِلَى أ َ ْر ِ
ارانَ َ .و َخ َر ُجوا ِليَ ْذ َهبُوا إِلَى أ َ ْر ِ
فِي َح َ
ولكن في تكوين 13
سفر التكوين 8 :13
ان.
فَقَا َل أَب َْرا ُم ِللُوط« :الَ تَك ُْن ُم َخا َ
ص َمةٌ بَ ْينِي َوبَ ْينَكَ َ ،وبَ ْينَ ُرعَاتِي َو ُرعَاتِكَ  ،ألَنَّنَا نَحْ نُ أ َ َخ َو ِ
وايضا
سفر التكوين 14 :14
سبِ َي َج َّر ِغ ْل َمانَهُ ا ْل ُمت َ َم ِرنِينَ ِ ،و ْلدَانَ بَ ْيتِ ِه ،ثَالَ َ
عش ََر،
ث ِمئ َة َوث َ َمانِيَةَ َ
فَلَ َّما َ
س ِم َع أَب َْرا ُم ،أَنَّ أ َ َخا ُه ُ
َوتَبِعَ ُه ْم إِلَى دَانَ .
سفر التكوين 16 :14

ش ْع َب.
سا َء أ َ ْيضًا َوال َّ
ست َ ْر َج َع ُك َّل األ َ ْمالَ ِكَ ،وا ْ
َوا ْ
ست َ ْر َج َع لُوطا ً أ َ َخا ُه أ َ ْيضًا َوأ َ ْمالَ َكهَُ ،والنِ َ

وايضا يعقوب والبان
سفر التكوين 29 :24
َوكَانَ ِل ِر ْفقَةَ أ َ ٌ
الر ُج ِل َخ ِار ًجا إِلَى ا ْلعَي ِْن.
س ُمهُ الَبَانُ  ،فَ َرك َ
خا ْ
َض الَ َبانُ إِلَى َّ

سفر التكوين 10 :29
احي َل ِب ْنتَ الَ َبانَ َخا ِل ِهَ ،و َ
وب تَقَ َّد َم َودَحْ َر َج
وب َر ِ
فَكَانَ لَ َّما أ َ ْب َ
غنَ َم الَ َبانَ َخا ِل ِه ،أَنَّ َي ْعقُ َ
ص َر َي ْعقُ ُ
سقَى َ
غنَ َم الَ َبانَ َخا ِل ِه.
ا ْل َح َج َر ع َْن فَ ِم ا ْل ِبئْ ِر َو َ
ولكن نجد يعقوب يقول
سفر التكوين 12 :29
احي َل أَنَّهُ أ َ ُخو أ َ ِبي َهاَ ،وأَنَّهُ ا ْبنُ ِر ْفقَةَ ،فَ َر َكضَتْ َوأ َ ْخبَ َرتْ أَبَا َها.
وب َر ِ
َوأ َ ْخبَ َر يَ ْعقُ ُ

والبان يقول
سفر التكوين 15 :29
وب« :أَألَنَّكَ أ َ ِخي ت َ ْخ ِد ُمنِي َم َّجانًا؟ أ َ ْخ ِب ْر ِني َما أُجْ َرت ُكَ ».
ث ُ َّم قَا َل الَ َبانُ ِل َي ْعقُ َ

ومثال اخر من العهد القديم وهو بنات العازر
سفر أخبار األيام األول 22 :23

َو َماتَ أ َ ِل َع َ
ْس ِإ ْخ َوت ُ ُهنَّ .
ار َولَ ْم يَك ُْن لَهُ بَنُونَ بَ ْل بَنَاتٌ  ،فَأ َ َخذَهُنَّ بَنُو قَي َ
از ُ
وقيل اخوتهن النهن من نفس السبط لبنو قيس
وفي العهد الجديد ايضا
إنجيل متى 47 :5
ي فَ ْ
َّارونَ أ َ ْيضًا يَ ْف َعلُونَ ه َكذَا؟
سلَّ ْمت ُ ْم َ
ضل ت َ ْ
َوإِ ْن َ
ْس ا ْلعَش ُ
صنَعُونَ ؟ أَلَي َ
علَى إِ ْخ َوتِ ُك ْم فَقَ ْط ،فَأ َ َّ

إنجيل متى 40 :25
صا ِغ ِر ،فَ ِبي
قول لَ ُه ْم :ا ْل َح َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم ِ :ب َما أَنَّ ُك ْم فَ َع ْلت ُ ُمو ُه ِبأ َ َح ِد ِإ ْخ َوتِي ه ُؤالَ ِء األ َ َ
فَيُ ِج ُ
يب ا ْل َم ِلكُ َو َي ُ
َف َع ْلت ُ ْم.

إنجيل متى 10 :28
سوعُ« :الَ ت َ َخافَا .اِ ْذ َهبَا قُوالَ ِإل ْخ َوتِي أ َ ْن يَ ْذ َهبُوا إِلَى ا ْل َج ِلي ِلَ ،و ُهنَاكَ يَ َر ْونَنِي».
فَقَا َل لَ ُه َما يَ ُ

إنجيل يوحنا 17 :20
صعَ ْد بَ ْع ُد إِلَى أَبِيَ .ول ِك ِن ا ْذ َهبِي إِلَى إِ ْخ َوتِي َوقُو ِلي
سوعُ« :الَ ت َ ْل ِمسِينِي ألَنِي لَ ْم أ َ ْ
قَا َل لَ َها يَ ُ
له ُك ْم».
لَ ُه ْم:إِنِي أ َ ْ
لهي َوإِ ِ
صعَ ُد إِلَى أَبِي َوأَبِي ُك ْم َوإِ ِ
عدد مهم
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 5 :9

صفَا؟
ب َو َ
الر ُ
ْس لَنَا ُ
الر ِ
س ِل َو ِإ ْخ َو ِة َّ
س ْل َطانٌ أ َ ْن نَ ُجو َل ِبأ ُ ْخت َز ْو َجةً َكبَاقِي ُّ
أَلَ َعلَّنَا لَي َ
فاحيانا تلقب الزوجة باخت
بل زوجة الكاهن لقبها تاسوني وهو اخت بالقبطي
لهذا كما وضحت ما قاله طوبيا هو صحيح في سياقه وصحيح لغويا

والمجد هلل دائما

