هل هناك تناقض بين رفض زواج
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الشبهة

عيسو تزوج بامرأتين كنعانيتين كانتا مرارة السحاق ورفقة النهن امميات وليس من اسرة إبراهيم
ومع ذلك نجد يوسف تزوج ابنة فرعون وهي أيضا غريبة وعابدة لالصنام اليس هذا تناقض؟

الرد

اإلجابة باختصار هو الخوف من ان يتزوج نسل الموعد من كنعانية تميل قلبه عن الهة اباؤه فلو
يضمن االب اليهودي ان هذه المرأة تابت عن ايمانها اباؤها الوثني ولن تميل قلب ابنه ال يوجد
إشكالية مثلما تزوجت راعوث بوعز وهكذا .وأيضا امر اخر ان موقف شعب مصر يختلف عن
موقف الشعوب الكنعانية في عالقتهم من شعب إسرائيل
ففي موقف عيسو هن لم يتبن ومستمرين في وثنيتهن ولكن في موقف يوسف الذي أنقذ مصر
كلها هي اتبعته وأيضا وزوجات عيسو كنعانيات اما زوجت يوسف مصرية
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 34وَل َّما َك ِ
ِ
ين سَن ًة َّات َخ َذ َز ْو َجةًَ :ي ُه ِ
يت ْابَن َة ِبيرِي اْل ِح ِث ِيَ ،وَب ْسم َة ْابَن َة ِإيُلو َن
ود َ
َ
َ
يسو ْاب َن أَْرَبع َ َ
ان ع ُ
َ
اْل ِح ِث ِي.
اق َو ِرْفَق َة.
َ 35ف َكاَن َتا َمَرَارَة َن ْف ٍ
س ِإل ْس َح َ
فهنا واضح انهما لم يتبن بل كنا وثنيات وقادرات على ان يميلوا قلب عيسوا لهذا كانتا مرارة نفس
إلسحاق ورفقة
بل اهوليبامة زوجة عيسو في
سفر التكوين 2 :36

ِ
ِ
َخ َذ ِعيسو ِنس ِ
ُهولِ َيبام َة ِبْن َت َعَنى ِبْن ِت ِصْب ُعو َن
أَ
انَ :ع َدا ِبْن َت ِإيُلو َن اْل ِحث ِيَ ،وأ ُ
اء ُه م ْن َبَنات َكْن َع َ
ُ َ َ
َ
اْل ِحو ِ
ِي،
استخدم اسمها كمثل للزنى في
سفر حزقيال 44 :23
ُهولِ َيب َة اْل َمْ أَر َتْي ِن َّ
الزِانَي َتْي ِن.
امَأَر ٍة َزِانَيةٍَ .
ُهوَل َة َو َعَلى أ ُ
هك َذا َد َخُلوا َعَلى أ ُ
َف َد َخُلوا َعَلْي َها َك َما ُي ْد َخ ُل َعَلى ْ
وأيضا عيسو هو الذي ذهب واخذهن
اما ابنة فرعون فهي لم تكن وثنية وأيضا موقف يوسف يختلف فالذي أعطاه هذه الزوجة هو
فرعون نفسه
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 44وَق ِ
ِ
ان َي َد ُه َوالَ ِر ْجَل ُه ِفي ُك ِل أَْر ِ
ِ ِم ْصَر».
ف« :أََنا ِفْر َع ْو ُنَ .ف ِبُدوِن َك الَ َيْرَف ُع ِإْن َس ٌ
وس َ
ال فْر َع ْو ُن لُي ُ
َ َ
وطي َفارع َك ِ
طاه أَسَنات ِبْنت ُف ِ
ِ
ِ
اه ِن أُو َن َز ْو َجةً.
ََ
َع َ ُ ْ َ َ
ف « َص ْفَن َ
وس َ
يح»َ ،وأ ْ
ات َف ْعن َ
َ 45وَد َعا فْر َع ْو ُن ْ
اس َم ُي ُ
ف َعَلى أَْر ِ
ِ ِم ْصَر.
وس ُ
َف َخَر َج ُي ُ
والبعض سيقول انها ابنت كاهن اون
أوال اون هي مدينة في حزقيال  17 :30وهي اوني وتبعد  20ميل من ممفيس وليس معبد
وأيضا الكلمة العبرية כהן تحمل معنى امير وأطلقت على أبناء داود وهم ليسوا كهنة كما في 2
صم  18 :8و 1أي 17 :18

هل الكهنة من نسل هارون فقط ام من نسل يهوذا أيضاً؟
وأيضا شرح هذا المفسر جيل وكالرك وغيرهم
وأيضا اكدها ترجوم اونكيلوس ويوناثان
ويوسف في هذا الوقت هو اصبح الثاني في مصر وهو الذي انقذ مصر من المجاعة بل اعترف
فرعون باله يوسف
ف ِفرعو َن َق ِائ ًالَ« :لي ِ
يب ِب َسالَ َم ٍة ِفْر َع ْو َن».
َ 16فأ َ
وس ُ ْ َ ْ
َْ
لل ُي ِج ُ
َج َ
اب ُي ُ
س لي .اَ ُ
ِ ِ
ِ ِِ
يه روح ِ
ِ
َ 38فَق ِ
للا؟»
ال فْر َع ْو ُن ل َع ِبيدهَ « :ه ْل َن ِجُد م ْث َل ه َذا َر ُج ًال ف ُ ُ
َ
ِ
ِ
ُ 39ث َّم َق ِ
ِ
يم ِم ْثَل َك.
وس َ
فَ« :ب ْع َد َما أ ْ
للا ُك َّل ه َذاَ ،لْي َ
س َبص ٌير َو َحك ٌ
ال فْر َع ْو ُن لُي ُ
َعَل َم َك ُ
َ
واللفظ هنا ايلوهيم
فلهذا ذكر الكثير من المفسرين نقل عن التقليد اليهودي انها تركت عبادة األوثان والتصقت بعبادة
للا الحي .وقال هذا ابونا انطونيوس فكري وغيرهم من المفسرين
ففرق كبير بين االثنين
وأيضا فرق كبير بين شعب مصر والشعوب الكنعانية
فالشعوب الكنعانية استهلكت زمان توبتها ولم تتب واكتملت خطاياها وجاء وقت تحريمها
سفر التثنية 17 :20

ِ
ِ
ِ
ين َواْلَيُب ِ
َم ِ
َمَر َك
وسِي َ
ين َواْل ِح ِويِ َ
ين َواْلف ِرِزيِ َ
ين َواْل َكْن َعانِي َ
وريِ َ
يما :اْل ِحثِي َ
ينَ ،ك َما أ َ
ين َواأل ُ
َب ْل ُت َح ِرُم َها َت ْح ِر ً
له َك،
َّ
الر ُّب ِإ ُ
وكان امر ممنوع الزواج منهم
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اء وإ ِ
الر ِب ِإ ِ
ِ
ِ
ِ
َن الَ َت ْأ ُخ َذ َزوج ًة ِ ِ
له َّ ِ
ِله األَْر ِ
ين أََنا
َس َت ْحلِ َف َك ِب َّ
ِ أْ
ين َّالذ َ
البني م ْن َبَنات اْل َكْن َعانِي َ
َْ ْ
الس َم َ
َفأ ْ
سِ
اك ٌن َبْيَن ُه ْم،
َ
فإبراهيم الذي وصى بهذا هو بنفسه تزوج مصرية
سفر التكوين 3 :16
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِإل َقام ِة أَْبَرام ِفي أَْر ِ
ِ
َفأ َ
اجَر اْلم ْص ِرَّي َة َج ِارَي َت َها ،م ْن َب ْعد َع َش ِر ِسن َ
ام َه َ
اي ْ
َ
امَأَر ُة أَْبَر َ
َ
َخ َذ ْت َس َار ُ
ام َر ُجلِ َها َز ْو َج ًة َل ُه.
َع َ
انَ ،وأ ْ
َكْن َع َ
ط ْت َها ألَْبَر َ
وأيضا تكرر هذا
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ِ
ان األَْر ِ
ط َع َع ْهًدا م َع ُس َّك ِ
اء آلِ َه ِت ِه ْم َوَي ْذَب ُحو َن لآلِ َه ِت ِه ْمَ ،ف ُت ْد َعى
َن َت ْق َ
 15ا ْح َت ِرْز ِم ْن أ ْ
َِ ،فَي ْزُنو َن َوَر َ
َ
ِ
يح ِت ِه ْم،
َوَتأ ُْك ُل م ْن َذ ِب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء آلِ َه ِت ِه َّن.
اء آلِ َهت ِه َّنَ ،وَي ْج َعْل َن َبن َ
َ 16وَت ْأ ُخ ُذ م ْن َبَنات ِه ْم لَِبن َ
يك َي ْزُنو َن َوَر َ
يكَ ،ف َت ْزني َبَن ُات ُه ْم َوَر َ
اما الشعب المصري فالرب كان يريد توبتهم وان يتمجد في اعينهم

سفر الخروج :14
ِ
ُش ِدُد َقْلب ِفرعو َن ح َّتى يسعى وراءهمَ ،فأ ََتمجُ ِ
ف اْل ِم ْص ِرُّيو َن أ َِني
ِج ِم ِ
َ 4وأ َ
يع َجْي ِشهَ ،وَي ْع ِر ُ
َّد ِبفْر َع ْو َن َوب َ
َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ
َ
هك َذا.
أََنا َّ
الر ُّب»َ .ف َف َعُلوا َ
 17وها أََنا أ َ ِ
ِ
َّد ِب ِفْر َع ْو َن َوُك ِل َجْي ِش ِهِ ،ب َمْرَكَب ِات ِه
اء ُه ْمَ ،فأ ََت َمجُ
ََ
وب اْلم ْص ِريِ َ
ُشدُد ُقُل َ
ين َح َّتى َي ْد ُخُلوا َوَر َ
َوُفْر َس ِان ِه.
َّد ِب ِفْر َع ْو َن َو َمْرَكَب ِات ِه َوُفْر َس ِان ِه».
ف اْل ِم ْص ِرُّيو َن أ َِني أََنا َّ
ين أ ََت َمجُ
َ 18فَي ْع ِر ُ
الر ُّب ِح َ
هذا باإلضافة الى ان عيسو كان مستبيح اما يوسف فقديس
فلهذا إبراهيم الذي رفض ان يتزوج ابنه من الكنعانيات هو تزوج مصرية وأيضا مرفوِ زواج
عيسو من الكنعانيات ولكن لم يكن هناك أي إشكالية يتزوج يوسف من مصرية

والمجد هلل دائما

