
؟لوطعدد بنات كان كم   

اريك ليونز مقلب   

 

خارج المدينة إلى  وابنتاهلوط وزوجته نقرأ أن المالكين قادا ، ١٩في سفر التكوين  ةسجلالملتدمير سدوم وعمورة  ةالشهيررواية في ال

نجو لتالجبل إلى صل لم ت فإنها، تيننيالمداتين في دمار ههلك النار. على الرغم من أن زوجة لوط لم تبالكبريت ورحمة بهم لئال يهلكوا 

ضد  لى وجه التحديدعن االمالك أن حذرالمدن المدمرة بعد لتنظر  ئهاإلى ورانها التفتت تحولت إلى عمود من الملح ألبل وبناتها،  طمع لو

.(٢٦−٢٥: ١٩تكوين ) وابنتيهلوط غير ، ذاك حسابالوم يمن سكان المدن التي دمرت في لم ينجو (. ٢٦، ١٧: ١٩ تكوين) هذا الفعل  

عدد بنات لوط. فيما يتعلق ب تناقضإلى وجود ( تهمالبعض )ودعوإلى اعتقاد  ،نسىيال الذي عارضة لهذا الحدث القراءة وقد أفضت ال

الشخص بأن الكتاب المقدس يحتوي القتنع ذلك وإال في الكتاب المقدس، يجب تقديم إجابة منطقية  تناقضوجود شخص ما  زعم)عندما ي

خارج منزله في ة المتجمهرغوغاء لجماعة اقال للوط قرأ أن ، ن١٩ليس كلمة هللا(. في بداية سفر التكوين فانه على تناقضات وبالتالي 

دميرها، يقول بعثا لتما من المدينة ألنهللخروج لوط ان (. في وقت الحق، بعد أن حذر المالك٨:١٩" )رجال تاعرف اابنتان مه "ل سدوم أن

إلسراع في للوط  ان علىالمالك ألح ،(. في صباح اليوم التالي١٤:١٩" )بناتهسيتخذون الذين أصهاره كلم ن "لوط خرج وأالنص 

 يده،ان بالمالكامسك ، عندما تردد لوط(. ١٥:١٩ب المدينة" )اعقب، لئال تهلك هناموجودتين وابنتيك الامراتك خذ قم ف: "ينقائلالرحيل 

(.١٦:١٩) ه خارج المدينة"اه ووضعا... وأخرجابنتيه و امرأتهيد بو  

ـــ  "رجالما عرفتا )" تين عذراءتين فقطناب لوطلدى ح حول وصف الكتاب المقدس ألسرة لوط هو كما يلي: إذا كان وطرمالسؤال ال

؟امناسب، أم أن هناك تفسيرا يعشر؟ هل هذا تناقض كان له "أصهار" إذن ، فكيف(٨:١٩  

من ابنتين. ولكن كيف يمكن أن يكون ذلك عندما يتحدث  أكثرلوط في الواقع ه كان لأحد التفسيرات المحتملة لهذا التناقض المفترض هو أن

 في المنزلاللتان تعيشان لوط  النص بين ابنتاغاير ي، حيث ١٥؟" يمكن العثور على الجواب في آية وابنتيه" طالنص ببساطة عن لو

 ألحا علىالذين ين . وبما أن المالكالمنزل خارج، بالتاليالالتي كن (، و١٤:١٩) متزوجات من أصهارهاألخريات ال( وبين بناته ١٥:١٩)

واللواتي  لوط بنات في مكان آخره كان لهنا"، فمن الممكن تصور أنالموجودتين " بعبارة "كبنتيا" كلمةعدال  الخروجإلسراع في للوط 

  لوط. صهارمع أ نهلكفي سدوم وين بق

لعبارة المعدلة هي كلمة أو عبارة تعمل كصفة )ا(. ١٤:١٩بناته" )ن سيخذون هناك تفسير آخر يدور حول العبارة المعدلة "الذي
ن الكلمة م" ن سيتخذون بناتهعبارة "الذيترجمت أو ظرف لتوفير معلومات إضافية عن كلمة أو مجموعة كلمات أخرى(. 

استخدمت ها من الواضح ان". يستوعبتخذ" أو "ي"مثل  المتنوعة من التطبيقاتوالتي لها مجموعة واسعة ، laqachالعبرية 
 يهنا ه ةالمستخدم ةالعبريصيغة العبرية فيكتور هاميلتون، "إن الاللغة ذ "زوجة". وفقا لعالم اتخاالى  لإلشارةفي هذا المقطع، 

حتى النسخ القديمة حول كيفية اختلفت وقد . للفعل محدد زمنشير إلى تال على هذا النحو  يه(، وloqcheey)) اسم الفاعل
الترجمة ]تواجينت پالس فضلبينما تالمستقبل، [ صيغة تيولجڤ]الالتينية الترجمة  فضلحيث ت، هذااسم الفاعل تصريف 

المعلق يوافق ، بالمثل(. قواساألبين البنود فت ي، أض٤٠ ، ص١٩٩٥). الماضي"صيغة اليونانية األولى من العهد القديم[ 
على نحو مبرر رجمتها يمكن ت ذين سيتخذون بناتهال عبارة االيه تستندي تال ةالعبريلغة الالتوراتي جون ت. ويليس قائال: "إن 

الطبعة (. من المثير لالهتمام أن معظم الترجمات الحديثة )بما في ذلك ٢٦٦، ص ١٩٨٤" )سواءالعلى حد  الطريقتينأي من ب
يوس جوزيفوس ڤ( تتفق مع المؤرخ اليهودي فالالطبعة العالمية القياسية، والطبعة المنقحة القياسية، الحديثة االمريكية القياسية
 ،طبعة الملك جيمس(. هذا هو على النقيض من ٤: ١١ :١) المستقبلفي اصهار لوط الرجال هؤالء بجعل في القرن األول 

 ن)"الذيبالفعل  هصهارأوكأنهم هؤالء الرجال كل منها صف التي تو، طبعة الملك جيمس الحديثةوالطبعة االمريكية القياسية، و
 من، ينتزوجوليس مفقط،  مخطوبينكانوا " لوط "أصهارأن ""(. ال شك في أن مترجمي النسخ األكثر حداثة يعتقدون واتزوج

 بنات لوط في الوقت الذي غادروا فيه سدوم.
 

ازواجهم او  إلىالناس في العصور القديمة  ةنظر المستقبل" تدور حولر اصهأ" نظرية الىلمعلومات األخرى التي تضيف مصداقية ا

ا مخطوبين وقبل بينما كان م"زوج" مري يسم أن يوسففي المستقبل. في الفصل األول من الكتاب األول في العهد الجديد، نقرأ زوجاتهم 

. وفيما يلي نصه:أن يتزوجا  

 

فلم يرد  ،ابار زوجهايوسف وكان الروح القدس. حبلى من  قبل ان يتساكنا ، وجدتليوسف مخطوبة]يسوع[ لما كانت  امهمريم فكان ان 

 فيوسف، ابن داود، ال تخيا : "وقال له الك الرب في الحلمه ملما نوى ذلك حتى تراءى سرا. و يطلقهافعزم على ان ، ان يشهر امرها

(.، اضيف التشديد٢٠−١٨: ١)متى  فيها هو من الروح القدس"فان الذي كون ، امراتك مريم الى بيتكتي بأن تأ  



على (. ة لتاريخه الطبيعيبقاسفترة اسم أو وصف أو حدث إلى نسبة " )التوقع" سلوبألمجرد استخدام بسيط بهذا المقطع صاغ لم ي

في حيث تطلبت عهود الزواج المتبادلة (. ١٩٩٧)انظر جاميسون، وآخرون،  شرعيازواجا  في القانون اليهودي، كانت الخطوبة االصح

أربع دة مهيرودس حمو  هركانوس الثانيكون وفقا لتعليقات جوزيفوس حول ونهائها. عالوة على ذلك، الطالق إلاو  التسريحالخطوبة، 

(.١ :١٣: ١٤) أساس كاف للقرابة ماضيلخطوبة في اكانت الابنته )مريمن(، أن يتزوج هيرودس من قبل سنوات   

لوط أكثر من أنه كان لدى . إما ١٩أنه ليس هناك تناقض في سفر التكوين ستنتج لمرء أن يستطيع اهذه المعلومات، يجميع ضوء  في

الزواج. ومن رأيي قبل اتمام لوط ين دعيا اصهار لرجلكانتا مخطوبتين  ءتينلعذران ابنتا لوط االنص(، أو أبه يسمح االمر الذي ) ابنتين

طمئن إلى أنه ال يوجد ن بوسعنا ان. ولكن، بغض النظر عن التفسير الصحيح، احتماالاألكثر  األخير هوالتفسير أنه في ضوء األدلة، فإن 

 أي تناقض.

 المراجع

: ساشوستسيوس جوزيفوس، ترجمة. ويليام ويستون )بيبودي، ماڤ(، آثار اليهود، في حياة وأعمال فال١٩٨٧جوزيفوس )طبعة يوس ڤفال

 هندريكسون(.

ان: إيردمانز(.گ)غراند رابيدز، ميشي ٥٠-١٨، كتاب سفر التكوين: الفصول (١٩٩٥) هاملتونفيكتور   

  وفت(.سالكتاب المقدس )قاعدة بيانات إلكترونية: بيبل على براونتعليقات جاميسون، فوست (، ١٩٩٧جاميسون وآخرون. )روبرت 

  (ا سي يو : صحافةاس(، سفر التكوين )أبيلين، تكس١٩٨٤ويليس )جون 

 

أپولوجيتكس پرس، ٢٠٠٢جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة   

 

 ( يجب تسمية موقع١) :" في مجملها، شريطة مراعاة البنود التاليةعومةمز"التناقضات ال مالمواد المدرجة في قس ستنساخال ذنأليسعدنا منح ا

( يجب أن يبقى اسم المؤلف مصاحبا ٣) صلية؛ألالمحدد للمادة ا لكترونيإليجب نشر عنوان الموقع ا( ٢الناشر األصلي؛ ) وصفهب رسپ ولوجيتكسپأ

 عديالتمن الت( يمنع إجراء أي نوع ٥) ال؛لمقمع أي استنساخ خطي ل الللمقختامية مصاحبة  عليقاتراجع، حواشي، أو تتضمين أية م جبي (٤) للمادة

 (؛صليألا صكما تظهر في الن الضبطبوما إلى ذلك يجب أن تستنسخ  قتباسات،العلى سبيل المثال، الصور، الرسوم البيانية، الرسومات، ا) اتابمنعا 

كلي يصبح متاحا، دون  شكلبلمادة اطالما أن إنتاج  (اءجزفي عدة أ المقعلى سبيل المثال، نشر ال) متسلسل شكلب ةبوالمواد المكت استنساخبيسمح  (٦)

يجوز أن تدرج ضمن مواد أخرى معروضة وال  ئيا،جز يجوز عرض المواد للبيع، كليا كان أم ال (٧؛ )منالزمن  لةعقوتحرير، في غضون مدة م

أن تنسب  شرطبو صلي،ألحرير أو تغيير مضمونها ام تيت مطالما أنه ل نترنتإلعلى مواقع ا شرهاالكتروني لن شكلب تالامقاستنساخ ال يجوز( ٨) للبيع؛

.تالامقالذي أخذت منه ال نترنتإلعلى شبكة ا لكترونيالفي ذلك العنوان ا ماب رس،پ ولوجيتكسپإلى موقع أ تاللمقاا  

 


