
 حیوانات   طاھرة   ونجسة   قبل   شریعة   موسى؟ 
 

 بقلم   أریك   لیونز 

 أحد   االدعاءات   المحددة   التي   أثارھا   المتشككون   لسنوات   عدیدة   فیما   یتعلق   بروایة   نوح   والطوفان   الكتابیة   ھو 
 أن   "الوصف   الدقیق   الذي   یحدد   الحیوانات   الطاھرة   والنجسة   لم   یرد   حتى   الفصل   الحادي   عشر   من   سفر 

 األحبار   ....   لم   تكن   ھناك   ...   حیوانات   طاھرة/نجسة   في   أیام   نوح   (ماكینزي،    ١٩٨٣،   ص    ١).   في   رسالة 
 إلى   رئیس   تحریر   الصحیفة   المعروفة   باسم   پروسپكت،   علق   توماس   پین،   أحد   أشد   نقاد   الكتاب   المقدس 

 األوائل   في   أمریكا   قائال: 

 فیما   یتعلق   بروایة   طوفان   نوح   المضحكة   في   تكوین    ٧،   أبعث   لك   ما   یلي:   تنص   اآلیة   الثانیة   على   أن   هللا   قال 
 لنوح،   "وتأخذ   من   جمیع   البھائم   الطاھرة   سبعة،   سبعة،   ذكورا   وإناثا،   ومن   البھائم   غیر   الطاھرة   اثنین،   ذكرا 

 وانثى". 

 واآلن،   لم   یكن   ھناك   شيء   من   قبیل   البھائم   الطاھرة   وغیر   الطاھرة   في   أیام   نوح   ....   بناء   على   ذلك،   فإن 
 الروایة   تكشف   عن   نفسھا،   ألن   الملفق   نسي   نفسھ،   في   انھ   جعل   هللا   یستخدم   تعبیرا   لم   یكن   استخدامھ   ممكنا   في 
 ذلك   الوقت.   ھذه   الحماقة   ھي   من   نفس   النوع،   كما   لو   أقتبس   رجل   یقص   روایة   عن   أمریكا   قبل   مائة   عام،   من 

 خطاب   تنصیب   السید   جیفرسون،   كما   لو   كان   شیئا   معروفا   في   ذلك   الوقت   (  ١٨٣٠،   ص    ٣٧١). 

 یفترض   عموما،   أن   ورود   التعلیمات   بشأن   الحیوانات   الطاھرة   والنجسة   في   سفر   التكوین،   في   أیام   نوح،   یشكل 
 مفارقة   تاریخیة. 

 یرفض   المتشككون   على   ما   یبدو   أن   یعترفوا   بأنھ،   رغم   أن   موسى   أعطى   شرائع   بخصوص   الحیوانات 
 الطاھرة   والنجسة   بعد   وقت   طویل   من   الطوفان،   فإن   ذلك   ال   یعني   أنھ   ال   یمكن   للقوانین   المتعلقة   بالحیوانات   أن 

ــ   نعم،   وحتى   قبل   الطوفان.   كما   الحظ   المعلق   جون   ویلیس:   "ال   یلزم   أن   تنشأ   تكون   قد   وجدت   قبل   موسى   ـ
 أصول   شریعة   أو   حقیقة   ما   مع   شخص   أو   دیانة   معینة   لكي   تكون   جزءا   حیویا   من   تلك   الدیانة   أو   لكي   تكون 

 ممیزة   في   تلك   الدیانة"   (  ١٩٧٩،   ص    ١٧٠).   على   سبیل   المثال،   لم   یكن   یسوع   ھو   الشخص   األول   الذي   علم 
 أنھ   یجب   على   اإلنسان   أن   یحب   هللا   من   كل   قلبھ   (راجع   سفر   التثنیة    ٦:    ٥)،   أو   أنھ   یجب   على   اإلنسان   أن 

 یحب   قریبھ   (راجع   سفر   األحبار    ١٨:١٩)   وأعدائھ   (راجع   سفر   الخروج    ٢٣:    ٤-  ٥؛   أمثال    ٢٥:    ٢١-  ٢٢).   مع 
 ذلك   كانت   ھذه   التعالیم   ھي   محور   رسالة   المسیح   (راجع   متى    ٢٢:    ٣٤-  ٤٠؛   متى    ٥:    ٤٣-  ٤٨).   بالمثل، 

 ولمجرد   أن   هللا   اختار   الختان   كعالمة   عھد   بینھ   وبین   نسل   إبراھیم،   ال   یعني   بالضرورة   أنھ   لم   یحدث   أن   اختتن 
 أیما   ذكر   في   تاریخ   البشریة   قبل   اختتان   إبراھیم   وأھل   بیتھ   (سفر   التكوین    ١٧).   باإلضافة   إلى   ذلك،   كتب 

 موسى   في   سفر   األحبار   بعد   سنوات   من   الوقت   الذي   عاش   فیھ   إبراھیم:   "أیة   امرأة   حبلت   فولدت   ذكرا،   تكون 
 نجسة   سبعة   أیام.   كأیام   طمثھا   تكون   ایام   نجاستھا،   وفي   الیوم   الثامن   تختن   قلفة   المولود"   (  ١٢:    ٢-  ٣،   اضیف 

 التشدید).   غیر   أن   موسى   ھنا،   لم   یفرض   قانونا   جدیدا.   على   العكس   من   ذلك،   كان   یعلم   جیدا   ما   یتوقعھ   هللا 



 بشأن   مسألة   الختان،   حتى   قبل   أن   یدرج   ھذا   النوع   من   التعلیمات   كجزء   من   الشریعة   الموسویة   (اقرأ   سفر 
 الخروج    ٤:    ٢٤-  ٢٦). 

 إن   زعم   المتشككین   بأنھ   لم   یكن   ھناك   تمییز   بین   الحیوانات   الطاھرة   والنجسة   قبل   موسى   لیس   لھ   أي   أساس. 
 فقد   مارست   البشریة   التضحیة   بالحیوانات   منذ   سقوط   اإلنسان   (راجع   سفر   التكوین    ٢١:٣).   حقیقة   أن   هللا   كان 
 قد   أعطى   قوانین   تتعلق   بالذبائح   الحیوانیة   منذ   عھد   قابیل   وھابیل   ھي   شيء   واضح   من   حیث   أن   االبن   الثاني 
 آلدم   كان   قادرا   على   تقدیم   ذبیحة   "باإلیمان"   (عبرانیین    ٤:١١؛   سفر   التكوین    ٤:٤).   وبما   أن   "اإلیمان   یأتي 

 بالسماع،   والسماع   بكلمة   هللا"   (رومیة    ١٧:١٠)،   فالبد   أن   ھابیل   كان   قد   تلقى   وحیا   من   هللا   حول   كیفیة   تقدیم 
 ذبائح   حیوانیة   مقبولة.   من   شأن   مثل   ھذا   الوحي   أن   یحدد   بسھولة   أي   األضاحي   الحیوانیة   كان   مقبوال 

 ("الطاھرة")،   وأیھا   كان   غیر   مقبول   ("نجسة").   عالوة   على   ذلك،   وقبل   أكثر   من    ٤٠٠  عام   من   إعطاء 
 موسى   قوانین   التمییز   بین   الحیوانات   الطاھرة   وغیر   الطاھرة   لبني   إسرائیل،   قطع   هللا   عھدا   مع   إبراھیم   بشأن 

 األرض   التي   سوف   تمتلكھا   ذریتھ   فیما   بعد   (سفر   التكوین    ١٥).   اشتمل   جزء   من   "العالمة"   التي   أعطیت 
 إلبراھیم   في   ذلك   الوقت   على   قتل   عجل،   وعنزة،   وكبش،   ویمامة،   وحمامة   (تكوین    ٩:١٥).   من   المثیر 

 لالھتمام،   أن   جمیع   ھذه   الحیوانات   صنفت   الحقا   ضمن   الحیوانات   الطاھرة   بحسب   شریعة   موسى   (راجع   سفر 
 األحبار    ١٤،١٠،٢:١) 

 دون   شك،   وجد   التمییز   بین   الحیوانات   الطاھرة   والنجسة   قبل   زمن   طویل   من   إعطاء   شریعة   موسى.   على 
 الرغم   من   أن   ھذا   التمییز   لم   یتضمن   كافة   التفاصیل   والتطبیقات   التي   أعطاھا   موسى   (یبدو   أن   التمییز   قبل 

الطوفان   أنطبق   على   مسألة   الحیوانات   المناسبة   للتضحیة   فقط،   ولیس   لالستھالك   -   راجع   سفر   التكوین    ٩:    ٢- 
  ٣)،   فقد   مورس   تقدیم   األضاحي   الحیوانیة   إلى   هللا   خالل   عصور   اآلباء،   ومن   الواضح   أن   المؤمنین   كانوا 

 قادرین   على   التمییز   بین   الحیوانات   الطاھرة   وغیر   الطاھرة.   عرف   نوح   الفرق   بالتأكید. 

 المراجع 
 دینیس   ماكینزي   (  ١٩٨٣)،   "تعلیقات"   على   أخطاء   الكتاب   المقدس،   ص    ١-  ٢،   دیسمبر. 

 توماس   پین   (  ١٨٣٠)،   أعمال   توماس   پین   الالھوتیة، 
https://books.google.com/books?id=B0FAAAAAYAAJ&printsec=frontcover 
&source=gbs_ge_summary_r.&cad=0#v=onepage&q&f=false .  
 

 جون   ت.   ویلیس   (  ١٩٧٩)،   سفر   التكوین   (أوستن،   تكساس:   سویت). 
 

 جمیع   حقوق   التألیف   والنشر   محفوظة   ©    ٢٠١٥  أبولوجیتكس   پرس 
 

 یسعدنا   منح   األذن   الستنساخ   المواد   المدرجة   في   قسم   "التناقضات   المزعومة"   في   مجملھا،   شریطة   مراعاة 
 البنود   التالیة:   (  ١)   یجب   تسمیة   موقع   أپولوجیتكس   پرس   بوصفھ   الناشر   األصلي؛   (  ٢)   یجب   نشر   عنوان 

https://books.google.com/books?id=B0FAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r.&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=B0FAAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r.&cad=0#v=onepage&q&f=false


 الموقع   اإللكتروني   المحدد   للمادة   األصلیة؛   (  ٣)   یجب   أن   یبقى   اسم   المؤلف   مصاحبا   للمادة؛   (  ٤)   یجب   تضمین 
 أیة   مراجع،   حواشي،   أو   تعلیقات   ختامیة   مصاحبة   للمقال   مع   أي   استنساخ   خطي   للمقال؛   (  ٥)   یمنع   إجراء   أي 
 نوع   من   التعدیالت   منعا   باتا   (على   سبیل   المثال،   الصور،   الرسوم   البیانیة،   الرسومات،   االقتباسات،   وما   إلى 
 ذلك   یجب   أن   تستنسخ   بالضبط   كما   تظھر   في   النص   األصلي)؛   (  ٦)   یسمح   باستنساخ   المواد   المكتوبة   بشكل 

 متسلسل   (على   سبیل   المثال،   نشر   المقال   في   عدة   أجزاء)   طالما   أن   إنتاج   المادة   بشكل   كلي   یصبح   متاحا،   دون 
 تحریر،   في   غضون   مدة   معقولة   من   الزمن؛   (  ٧)   ال   یجوز   عرض   المواد   للبیع،   كلیا   كان   أم   جزئیا،   وال   یجوز 

 أن   تدرج   ضمن   مواد   أخرى   معروضة   للبیع؛   (  ٨)   یجوز   استنساخ   المقاالت   بشكل   الكتروني   لنشرھا   على 
 مواقع   اإلنترنت   طالما   أنھ   لم   یتم   تحریر   أو   تغییر   مضمونھا   األصلي،   وبشرط   أن   تنسب   المقاالت   إلى   موقع 

 أپولوجیتكس   پرس   ،   بما   في   ذلك   العنوان   االلكتروني   على   شبكة   اإلنترنت   الذي   أخذت   منھ   المقاالت. 
 
 
 
 
 
 
 


