حيوانات طاهرة ونجسة قبل شريعة موسى؟
بقلم أريك ليونز
احد اﻹدعاءات المحددة التي ما انفك المتشككون يرددونها منذ سنوات بخصوص رواية نوح والطوفان في الكتاب المقدس هو
أن "الوصف الدقيق الذي يحدد الحيوانات الطاهرة والنجسة لم يرد حتى الفصل الحادي عشر من سفر الﻼويين  ....لم تكن
هناك  ...حيوانات طاهرة/نجسة في أيام نوح" )ماكينزي ،١٩٨٣ ،ص  .(١في رسالة إلى رئيس تحرير الصحيفة المعروفة
باسم ﭘروسﭘكت ،علق توماس ﭘين أشد نقاد الكتاب المقدس اﻷوائل في أمريكا قائﻼ:
فيما يتعلق برواية طوفان نوح المضحكة في تكوين  ،٧أبعث لك ما يلي :تنص اﻵية الثانية على أن ﷲ قال لنوح" ،وتأخذ من
جميع البهائم الطاهرة سبعة سبعة ،ذكورا وإناثا ،ومن البهائم غير الطاهرة اثنين ،ذكرا وانثى".
واﻵن ،لم يكن هناك شيء من قبيل البهائم الطاهرة وغير الطاهرة في أيام نوح  ....الرواية ،من ثم ،تكشف عن نفسها ،ﻷن
الملفق نسي نفسه ،في أنه جعل ﷲ يستفيد من تعبير لم يكن مستخدما في ذلك الوقت .الحماقة هي من نفس النوع ،كما لو
أقتبس رجل في قصه لرواية عن أمريكا قبل مائة عام ،من خطاب تنصيب السيد جيفرسون ،كشيء معروف في ذلك الوقت
) ،١٨٣٠ص .(٣٧١
يفترض عموما ،أن ورود التعليمات بشأن الحيوانات الطاهرة والنجسة في الكتاب المقدس ،في سفر التكوين ،في أيام نوح
ينطوي على مفارقة تاريخية.
يرفض المتشككون على ما يبدو أن يعترفوا بأنه ،رغم أن موسى أعطى شرائع بخصوص الحيوانات الطاهرة والنجسة بعد
وقت طويل من الطوفان ،فإن ذلك ﻻ يعني أنه ﻻ يمكن للقواعد المتعلقة بالحيوانات أن تكون قد وجدت قبل موسى ـــ نعم،
وحتى قبل الطوفان .كما ﻻحظ المعلق جون ويليس" :ﻻ يلزم أن تنشأ أصول شريعة أو حقيقة ما مع شخص أو ديانة معينة
لكي تكون جزءا حيويا من تلك الديانة أو لكي تكون مميزة في تلك الديانة" ) ،١٩٧٩ص  .(١٧٠يسوع ،على سبيل المثال ،لم
يكن الشخص اﻷول الذي علم أنه يجب على اﻹنسان أن يحب ﷲ من كل قلبه )راجع سفر التثنية  ،(٥ :٦أو أنه يجب على
اﻹنسان أن يحب قريبه )راجع سفر الﻼويين  ( ١٨:١٩وأعدائه )راجع سفر الخروج ٥-٤ :٢٣؛ أمثال  .(٢٢-٢١ :٢٥مع ذلك
كانت هذه التعاليم محور رسالة المسيح )راجع متى ٤٠-٣٤ :٢٢؛ متى  .(٤٨-٤٣ :٥بالمثل ،ولمجرد أن ﷲ اختار الختان
كعﻼمة عهد بينه وبين نسل إبراهيم ،ﻻ يعني بالضرورة أنه لم يحدث أن اختتن أيما ذكر في تاريخ البشرية قبل اختتان إبراهيم
وأهل بيته )سفر التكوين  .(١٧كذلك ايضا ،كتب موسى في سفر الﻼويين بعد سنوات من الوقت الذي عاش فيه إبراهيم" :اية
امرأة حبلت فولدت ذكرا ،تكون نجسة سبعة أيام .كأيام طمثها تكون ايام نجاستها ،وفي اليوم الثامن تختن قلفة المولود"
) ،٣-٢ :١٢اضيف التشديد( .غير ان موسى هنا ،لم يفرض قانونا جديدا  .على العكس من ذلك ،كان يعلم جيدا ما كان متوقعا
من قبل ﷲ بشأن مسألة الختان ،حتى قبل أن يدرج هذا النوع من التعليمات كجزء من الشريعة الموسوية )اقرأ سفر الخروج
.(٢٦-٢٤ :٤
إن زعم المتشككين بأنه لم يكن هناك تمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة قبل موسى ليس له أي أساس .فقد مارست البشرية
التضحية بالحيوانات منذ سقوط اﻹنسان )راجع سفر التكوين  .(٢١:٣كون أن ﷲ كان قد أعطى قوانين تتعلق بالذبائح
الحيوانية منذ عهد قابيل وهابيل هو أمر واضح من حقيقة أن اﻻبن الثاني ﻵدم كان قادرا على تقديم ذبيحة "باﻹيمان"
)عبرانيين ٤:١١؛ سفر التكوين  .(٤:٤وبما أن "اﻹيمان يأتي بالسماع ،والسماع بكلمة ﷲ" )رومية  ،(١٧:١٠فﻼبد أن هابيل
كان قد تلقى وحيا من ﷲ حول كيفية تقديم ذبائح حيوانية مقبولة .من شأن مثل هذا الوحي أن يحدد بسهولة أي اﻷضاحي
الحيوانية كان مقبوﻻ ) "الطاهرة"( ،وأيها كان غير مقبول ) "غير الطاهرة"( .عﻼوة على ذلك ،وقبل اكثر من  ٤٠٠عام على
أعطاء موسى لبني إسرائيل قواعد التمييز بين الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة ،قطع ﷲ عهدا مع إبراهيم بشأن اﻷرض
التي سوف تمتلكها ذريته في نهاية المطاف )سفر التكوين  .(١٥اشتمل جزء من "العﻼمة" التي أعطيت ﻹبراهيم في ذلك
الوقت على قتل عجل ،وعنزة ،وكبش ،ويمامة ،وحمامة )تكوين  .(٩:١٥من المثير لﻼهتمام ،أن جميع هذه الحيوانات صنفت
ﻻحقا ضمن الحيوانات الطاهرة تحت شريعة موسى )راجع سفر الﻼويين (١٤،١٠،٢:١
دون شك ،وجد التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة قبل زمن طويل من أعطاء شريعة موسى .على الرغم من أن هذا
التمييز لم يتضمن كافة التفاصيل والتطبيقات التي أعطاها موسى )يبدو أن التمييز قبل الطوفان أنطبق على مسألة الحيوانات

المناسبة للتضحية فقط ،وليس لﻼستهﻼك  -راجع سفر التكوين  ،(٣-٢ :٩فقد مورس تقديم اﻷضاحي الحيوانية إلى ﷲ خﻼل
عصور اﻵباء ،ومن الواضح أن المؤمنين كانوا قادرين على التمييز بين الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة .عرف نوح الفرق
بالتأكيد.
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