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هو في الكتاب المقدس نوح والطوفان خصوص رواية سنوات ب يرددونها منذ نالمتشككوما انفك  المحددة التي إلدعاءاتاحد ا
حتى الفصل الحادي عشر من سفر الالويين .... لم تكن يرد النجسة لم وطاهرة الحيوانات الالوصف الدقيق الذي يحدد "أن 

يس تحرير الصحيفة المعروفة في رسالة إلى رئ). ١، ص ١٩٨٣(ماكينزي،  نوح" نجسة في أيام/حيوانات طاهرةهناك ... 
  قائال: مريكافي أاألوائل الكتاب المقدس نقاد  شدأين پتوماس علق ، كتپروسپباسم 

من وتأخذ " ،نوحلل اهللا قأن على اآلية الثانية تنص ، أبعث لك ما يلي: ٧ تكوينفي  المضحكةطوفان نوح رواية فيما يتعلق ب
  ".ىنثاو ا، ذكرغير الطاهرة اثنينالبهائم  من، وإناثارا ووذك ،البهائم الطاهرة سبعة سبعةجميع 

كشف عن نفسها، ألن من ثم، تة، نوح .... الروايأيام في  غير الطاهرةالبهائم الطاهرة ومن قبيل اآلن، لم يكن هناك شيء و
من نفس النوع، كما لو  يه حماقةالفي ذلك الوقت.  مستخدماكن م يد من تعبير ليستفجعل هللا ي هأنفي نسي نفسه،  لفقالم

 معروف في ذلك الوقتشيء ، كمن خطاب تنصيب السيد جيفرسونعن أمريكا قبل مائة عام، رواية ل هقصفي  جلأقتبس ر
  ).٣٧١، ص ١٨٣٠(

نوح أيام في  ،سفر التكوينالكتاب المقدس، في في النجسة والطاهرة تعليمات بشأن الحيوانات لاورود أن ، يفترض عموما
  ينطوي على مفارقة تاريخية.

بعد  النجسةبخصوص الحيوانات الطاهرة و شرائع أعطىأن موسى ، رغم هبأن واعترفين على ما يبدو أن والمتشككيرفض 
نعم،  موسى ـــ قبلأن تكون قد وجدت  المتعلقة بالحيوانات قواعدلله ال يمكن ال يعني أنفإن ذلك من الطوفان، طويل وقت 

 ةمعين ةنامع شخص أو ديما حقيقة  يلزم أن تنشأ أصول شريعة أو حتى قبل الطوفان. كما الحظ المعلق جون ويليس: "الو
). يسوع، على سبيل المثال، لم ١٧٠، ص ١٩٧٩" (ةناالديتلك تكون مميزة في كي لأو  ةناالديتلك تكون جزءا حيويا من لكي 
 ه يجب على)، أو أن٥: ٦أن يحب هللا من كل قلبه (راجع سفر التثنية ه يجب على اإلنسان علم أنالذي ول الشخص األيكن 

). مع ذلك ٢٢-٢١: ٢٥؛ أمثال ٥-٤: ٢٣أعدائه (راجع سفر الخروج و)  ١٨:١٩قريبه (راجع سفر الالويين اإلنسان أن يحب 
أن هللا اختار الختان ولمجرد ). بالمثل، ٤٨-٤٣: ٥؛ متى ٤٠-٣٤: ٢٢رسالة المسيح (راجع متى حور هذه التعاليم مكانت 

إبراهيم تان تخاقبل تاريخ البشرية ذكر في أيما م يحدث أن اختتن بينه وبين نسل إبراهيم، ال يعني بالضرورة أنه لعهد كعالمة 
اية إبراهيم: "من الوقت الذي عاش فيه سنوات بعد سفر الالويين في ، كتب موسى ايضا ذلكك). ١٧وأهل بيته (سفر التكوين 

 "تختن قلفة المولودوفي اليوم الثامن طمثها تكون ايام نجاستها، تكون نجسة سبعة أيام. كأيام ا، ذكرحبلت فولدت  امرأة
. على العكس من ذلك، كان يعلم جيدا ما كان متوقعا اجديد افرض قانوني، لم هنا موسىغير ان ). اضيف التشديد، ٣-٢: ١٢(

ريعة الموسوية (اقرأ سفر الخروج كجزء من الش اتهللا بشأن مسألة الختان، حتى قبل أن يدرج هذا النوع من التعليمقبل من 
٢٦-٢٤ :٤.(  

فقد مارست البشرية . ليس له أي أساستمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة قبل موسى ه لم يكن هناك أنبشككين تلمإن زعم ا
الذبائح تتعلق بقوانين كان قد أعطى أن هللا كون ). ٢١:٣اإلنسان (راجع سفر التكوين الحيوانات منذ سقوط بلتضحية ا

ذبيحة "باإليمان" واضح من حقيقة أن االبن الثاني آلدم كان قادرا على تقديم أمر الحيوانية منذ عهد قابيل وهابيل هو 
هابيل فالبد أن )، ١٧:١٠كلمة هللا" (رومية سماع بع، والاالسمب"اإليمان يأتي وبما أن ). ٤:٤؛ سفر التكوين ٤:١١(عبرانيين 

األضاحي أي بسهولة حدد أن يهذا الوحي مثل من شأن يوانية مقبولة. ذبائح حكيفية تقديم حول من هللا  اوحيكان قد تلقى 
على عام  ٤٠٠اكثر من قبل والوة على ذلك، ع). غير الطاهرة"غير مقبول ( "أيها كان و")، ( "الطاهرة مقبوالكان الحيوانية 

هللا عهدا مع إبراهيم بشأن األرض قطع ، بين الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة لتمييزواعد اق اء موسى لبني إسرائيلأعط
براهيم في ذلك إلعالمة" التي أعطيت الجزء من "شتمل ا). ١٥(سفر التكوين ذريته في نهاية المطاف سوف تمتلكها التي 

صنفت جميع هذه الحيوانات أن ). من المثير لالهتمام، ٩:١٥ويمامة، وحمامة (تكوين كبش، و، وعنزة، عجلقتل على الوقت 
  )١٤،١٠،٢:١ الالويين شريعة موسى (راجع سفر تحت الطاهرة  الحيوانات ا ضمنالحق

. على الرغم من أن هذا شريعة موسى اءأعطمن زمن طويل قبل التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة وجد دون شك، 
طبق على مسألة الحيوانات أنقبل الطوفان يبدو أن التمييز موسى ( أعطاهاالتي تطبيقات تضمن كافة التفاصيل والالتمييز لم ي



الحيوانية إلى هللا خالل  تقديم األضاحي ورسمفقد )، ٣-٢: ٩سفر التكوين  راجع - ، وليس لالستهالكفقط مناسبة للتضحيةال
 لفرقنوح اعرف . الطاهرةوغير الحيوانات الطاهرة ، ومن الواضح أن المؤمنين كانوا قادرين على التمييز بين عصور اآلباء

  .بالتأكيد

  المراجع

  ديسمبر.، ٢-١ات" على أخطاء الكتاب المقدس، ص )، "تعليق١٩٨٣(ماكينزي دينيس 

، الالهوتية ينپ)، أعمال توماس ١٨٣٠ين (پتوماس 
&printsec=frontcover&source=gbsid=B0FAAAAAYAAJ?https://books.google.com/books
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  ).سويت)، سفر التكوين (أوستن، تكساس: ١٩٧٩( ويليسجون ت. 

  
  .رسپولوجيتكس پأ ٢٠١٥© محفوظة  حقوق التأليف والنشرجميع 

) ١( :مجملها، شريطة مراعاة البنود التالية" في عومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا
 صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا) ٢الناشر األصلي؛ ( وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ يجب تسمية موقع

مع  الللمقختامية مصاحبة  عليقاتتضمين أية مراجع، حواشي، أو ت جبي )٤( ) يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا للمادة٣(
على سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، ( اتابمنعا  عديالتمن الت) يمنع إجراء أي نوع ٥( ال؛لمقأي استنساخ خطي ل

المواد  استنساخبيسمح  )٦( )؛صليألا صتظهر في النكما  الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،الالرسومات، ا
كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  )اءجزفي عدة أ المقنشر ال على سبيل المثال،( متسلسل شكلب ةبوالمكت

يجوز أن تدرج ضمن وال  ئيا،جز ز عرض المواد للبيع، كليا كان أميجو ال )٧؛ (منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م
م يت مطالما أنه ل نترنتإلع اعلى مواق شرهاالكتروني لن شكلب تالامقيجوز استنساخ ال) ٨( مواد أخرى معروضة للبيع؛

 لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاأن تنسب ا شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ات
.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا  

 

 


