تناقضات حول نكاح المحارم؟
ﺑﻘلﻢ أريك ليونﺰ

يظهر اﻻدعاء ﺑأن كتبة اﻹنجيل أخطئوا في تعاليمهﻢ حول نكاح المحارم على أكثر من قائمة من قوائﻢ "تناقضات الكتاب المﻘدس" .يخبرنا
سفر الﻼويين ٦:١٨ـ٣٠؛ ١١:٢٠ـ  ،١٢وسفر التثنية ٢٠:٢٧ـ  ،٢٣أن العﻼقات الجنسية ﺑين أفراد اﻷسرة المﻘرﺑين هي خطيئة يعاقب عليها
ﺑاﻹعدام" :ﻻ يﻘترب رجل من ذات قراﺑته لكشف عورتها" )ﻻويين  .(٦ :١٨ومع ذلك ،تشير مﻘاطع أخرى إلى أن ﷲ تسامح مع نكاح
المحارم فيما ﺑين شعبه ،ﺑل وأنعﻢ على أولئك المعنيين في مثل هذه العﻼقات .تﺰوج إﺑراهيﻢ من سارة ،أخته من والد مشترك )سفر التكوين
١٢:٢٠؛ راجع سفر التكوين ١٥:١٧ـ ١٦؛  ، (١٧:٢٢ﺑينما تﺰوج إسحاق اﺑن إﺑراهيﻢ من رفﻘة ،اﺑنة عمه من الدرجة الثانية )سفر التكوين
٢٠:٢٢ـ ٢٣؛  ،(١٥ ،٤ :٢٤وتﺰوج يعﻘوب حفيد إﺑراهيﻢ من راحيل وليئة اﺑنتا خاله )سفر التكوين ٢٩:٢٤؛ ١٥:٢٩ـ  .(٣٠واتخذ عمرام والد
موسى يوكاﺑد عمته زوجة له" )خروج  ،٢٠:٦أضيف التشديد؛ .راجع ﻻويين  .(١٩:٢٠يدعي النﻘاد أن هذه المﻘاطع متناقضة .هل ناقض
كتبة اﻹنجيل أنفسهﻢ حﻘا عند معالجتهﻢ لموضوع نكاح المحارم؟
أوﻻ ،يجب على المرء مﻼحظة أنه لمجرد أن الكتاب المﻘدس يذكر أن رجاﻻ أتﻘياء مثل إﺑراهيﻢ أو أحد أحفاده الصالحين قد فعلوا شيئا نهى
عنه ﷲ في مكان آخر ،ﻻ يعني أن كتبة اﻹنجيل قد ناقضوا أنفسهﻢ .كان المسيح هو الرجل الوحيد الذي عاش على اﻷرض دون أن يرتكب أية
خطيئة )كورنثوس الثانية  .(٢١:٥على الرغﻢ من أن نوح ،إﺑراهيﻢ ،وموسى ،وغيرهﻢ قد أحصوا في عداد المؤمنين إلى ﷲ )الرسالة إلى
العبرانيين ٧:١١ـ  ،(٢٩فﻘد عصوا مشيئته أحيانا )على سبيل المثال ،سفر العدد ١:٢٠ـ  .(١٢لﻢ يبارك ﷲ عصيانهﻢ قط ،فﻘط إخﻼصهﻢ .تأمل
راحاب البغي .في حين أن ﷲ لﻢ يتغاضى عن عهرها ،فﻘد "ﺑررت ﺑاﻷعمال ﻷنها أضافت الرسولين ،ثﻢ صرفتهما في طريق آخر" )يعﻘوب
" .(٢٥:٢ﺑاﻹيمان لﻢ تهلك راحاب البغي مع الكفار ،ﻷنها تﻘبلت الجاسوسين ﺑالسﻼم" )الرسالة إلى العبرانيين  .(٣٢:١١لمجرد أن ﷲ ﺑرأفته
خلﺺ راحاب من الهﻼك عند تدمير أريحا ،ﻻ يعني أنه قد تغاضى عن خطاياها الجنسية الماضية .على نحو مماثل ،لمجرد ذكر كتبة اﻹنجيل
لحدث معين )على سبيل المثال ،زواج عمرام من عمته( دون إدانة ،ﻻ يعني ﺑالضرورة أن كتبة اﻹنجيل تغاضوا عن ذلك.
ثانيا ،قبل أن يﻘرر المرء وجود تناقض حﻘيﻘي ،يجب عليه مراعاة نفس اﻹطار الﺰمني .ليس من المناسب إدانة توماس جيفرسون لعدم دفعه
ضريبة الدخل الفدرالية ﻷنه لﻢ تكن هناك ضريبة دخل فدرالية في الوﻻيات المتحدة خﻼل فترة حياته .على نحو مماثل ،من الخطأ اتهام عدد
من الرجال الصالحين ﺑمخالفة شريعة ﷲ قبل إعطاء تلك الشريعة .لﻢ يعطي ﷲ شريعة المحرمات الجنسية إﻻ ﺑﻌﺪ رحيل ﺑني إسرائيل عن
أرض مصر )عندما كان موسى أﺑن  ٨٠سنة ــ سفر الخروج  .(٧:٧قبل إعطاء شريعة موسى ،كان ﺑإمكان الرجال أن يتزوجوا من قريباتهﻢ
عﻠﻰ نحو قانونﻲ .في الواقع ،أنعﻢ ﷲ على إﺑراهيﻢ )سفر التكوين ١:١٢ـ ،(٣حينما كان متﺰوجا من سارة أخته من والده .ﺑاﻹضافة إلى ذلك،
يفهﻢ ضمنيا في خلق آدم ،الرجل اﻷول )كورنثوس اﻷولى  ،(٤٥:١٥وحواء" ،أم كل حي" )سفر التكوين  ،(٢٠:٣أن أﺑنائهما وﺑناتهما
تﺰوجوا من ﺑعضهﻢ البعض وأنجبوا أطفاﻻ .عﻼوة على ذلك ،ﺑعد الطوفان العظيﻢ ،امتﻸت اﻷرض ﺑالسكان من خﻼل نوح وأﺑنائه الثﻼثة
وزوجاتهﻢ )سفر التكوين  .(١:٩وعليه ،فﻘد سمح ﷲ ﺑنكاح المحارم في البداية.
لﻢ تكن هناك حاجة إلى وضع قوانين صارمة على شركاء الﺰواج في وقت مبكر من عصر اﻵﺑاء )فيما عدا الﻘانون اﻹلهي،
"رجل واحد ،امرأة واحدة ،مدى الحياة"( .لسبب وجيه واحد على اﻷقل وهو أنه خﻼل هذا الوقت ،كان اﻹنسان في حالة نﻘاء
نسبي ،ﺑدنيا على اﻷقل ،ﺑعد وقت غير طويل من الحالة الممتازة التي خلق فيها ،ومغادرته للجنة التي سندت حياته ،و  ....لﻢ
تكن قد ظهرت عند هذه النﻘطة أية سمات وراثية ضارة في اﻷطفال المولودين لشركاء من ذوي الﻘرﺑى .غير أنه ﺑعد أجيال
عديدة ،وﻻسيما ﺑعد طوفان نوح )سفر التكوين ٦ـ  ،(٩أدى اﻹشعاع الشمسي والكوني ،عوامل الطفرات الكيميائية
والفيروسية ،وأخطاء تناسخ الحمض النووي ،إلى تضاعف اﻻضطراﺑات الوراثية .حمى أ شعبه ﺑسن قوانين صارمة ضد
زيجات ذوي الﻘرﺑى في الفصل الثامن عشر من سفر الﻼويين )تومبسون وميجور.(٧:[٢]٧ ،١٩٨٧ ،
أعطيت الﻘوانين المتعلﻘة ﺑنكاح المحارم خﻼل فترة النظام الموسوي .أولئك الذين عاشوا قبل هذه الفترة أو ﺑعد انتهاء ذلك العصر )كولوسي
 (١٤:٢ليسوا ملﺰمين ﺑالعمل وفق قوانينه المتعلﻘة ﺑنكاح المحارم ﺑأكثر من وجوب التﺰامنا ﺑأي من وصاياه اﻷخرى )على سبيل المثال،
اﻻمتناع عن أكل لحﻢ الخنﺰير-ﻻويين  .(٧:١١من ناحية أخرى ،ﺑما أنه "قد نشأت المﺰيد من اﻻضطراﺑات الوراثية ﺑين سكان العالﻢ منذ عهد
موسى ... ،لعل تجنب الﺰواج من ذوي الﻘرﺑى قد أصبح أكثر أهمية اليوم .لﻘد كفلت المسيحية حتى اﻵن استمرارية هذه المبادئ وتبنيها في
قوانين العصر الحديث في العالﻢ الغرﺑي" )ثومبسن وميجور .(٧:[٢]٧ ،على الرغﻢ من أنك لن تأثﻢ إذا تﺰوجت من اﺑنة عمك ،فإنك ﺑحاجة
إلى التفكير مرتين قبل أن تﻘدم على الﺰواج منها.

المراجع

ﺑيرت تومبسون وترﭬور ميجور )" ،(١٩٨٧أين حصل قاﺑيل على زوجته؟" المنطق والوحي٥:[٢]٧ ،ـ ،٧فبراير.
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جميع حﻘوق الطبع والنشر محفوظة ©  ،٢٠٠٧مطبعة أﭘولوجيتكس ﭘرس
يسعدنا منح اﻷذن ﻻستنساخ المواد المدرجة في قسﻢ "التناقضات المﺰعومة" في مجملها ،شريطة مراعاة البنود التالية (١) :يجب تسمية موقع
أﭘولوجيتكس ﭘرس ﺑوصفه الناشر اﻷصلي؛ ) (٢يجب نشر عنوان الموقع اﻹلكتروني المحدد للمادة اﻷصلية؛ ) (٣يجب أن يبﻘى اسﻢ المؤلف
مصاحبا للمادة؛ ) (٤يجب تضمين أية مراجع ،حواشي ،أو تعليﻘات ختامية مصاحبة للمﻘال مع أي استنساخ خطي للمﻘال؛ ) (٥يمنع إجراء أي
نوع من التعديﻼت منعا ﺑاتا )على سبيل المثال ،الصور ،الرسوم البيانية ،الرسومات ،اﻻقتباسات ،وما إلى ذلك يجب أن تستنسخ ﺑالضبط كما
تظهر في النﺺ اﻷصلي(؛ ) (٦يسمح ﺑاستنساخ المواد المكتوﺑة ﺑشكل متسلسل )على سبيل المثال ،نشر المﻘال في عدة أجﺰاء( طالما أن إنتاج
المادة ﺑشكل كلي يصبح متاحا ،دون تحرير ،في غضون مدة معﻘولة من الﺰمن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض المواد للبيع ،كليا كان أم جﺰئيا ،وﻻ
يجوز أن تدرج ضمن مواد أخرى معروضة للبيع؛ و ) (٨يجوز استنساخ المﻘاﻻت ﺑشكل الكتروني لنشرها على مواقع اﻹنترنت طالما أنه لﻢ
يتﻢ تحرير أو تغيير مضمونها اﻷصلي ،وﺑشرط أن تنسب المﻘاﻻت إلى موقع أﭘولوجيتكس ﭘرس ،ﺑما في ذلك العنوان اﻻلكتروني على شبكة
اﻹنترنت الذي أخذت منه المﻘاﻻت.
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