هل كان في زمان داود زواج االخوة؟
 2صموئيل 13 :13
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الشبهة

ثامار ابنة داود حين اراد امنون اخيها ان يدنسها قالت له كلم الملك فهو ال يمنعني عنك هل في
زمن داود كان محلال زواج االخ باألخت؟ واال ما معنى كلم الملك فهو ال يمنعني عنك؟

الرد

اإلجابة باختصار أوال أن زواج االخوة ممنوع قبل هذا بقرون طويلة من زمن موسى.

سفر الالويين 17 :20
ِِ
ِ
َت ِهي عورَت ُهَ ،ف ِ
ذل َك َعار.
َخ َذ َر ُجل أ ْ
َوِإ َذا أ َ
ُخ َت ُه ِبْن َت أَِبيه أ َْو ِبْن َت أُمهَ ،وَأرَى َع ْوَرَت َها َوَأر ْ َ َ ْ َ
ِ
ُي ْق َ ِ
ُخ ِت ِه َ.ي ْح ِم ُل َذْنَب ُه.
ف َع ْوَرَة أ ْ
َعُي ِن َبني َش ْع ِب ِه َماَ .ق ْد َك َش َ
ام أ ْ
َم َ
ط َعان أ َ

سفر التثنية 22 :27
ط ِجع مع أ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يع َّ
ين.
الش ْع ِب :آم َ
ول َجم ُ
َمْل ُعون َم ْن َي ْض َ ُ َ َ
ُخته بْنت أَبيه أ َْو بْنت أُمهَ .وَيُق ُ

ولكن موقف ثامار هنا مختلف هي هنا في موقف شدة تريد ان تهرب منه
سفر صموئيل الثاني 13
ِ
ِ
َمُنو ُن ْب ُن َد ُاوَد.
وم ْب ِن َد ُاوَد أ ْ
َ 1و َجَرى َب ْع َد ذل َك أََّن ُه َك َ
ام ُارَ ،فأ َ
ُخت َجميَلة ْ
َحَّب َها أ ْ
ان ألَْب َشاُل َ
اس ُم َها َث َ
حب امون هي شهوة خطا .لقد كان أمنون يظن أن ثامار دون سواها هي سر سعادته وإذ نال
كثير ما نشتاق
شبعا كما كان يظن لذا أبغضها .ونحن ًا
منها تحقيق شهوته لم يجد في داخله ً
للخطية ونظن أن فيها سعادتنا ونظن أنها جيدة لألكل وأنها بهجة للعيون وشهية للنظر ولكن إذ
نتذوقها نندم وهذا ما حدث مع آدم وحواء.
لس ْقمِ ِمن أَج ِل َثامار أ ْ ِ ِ
ِ
 2وأ ِ
َمُنو َن أَ ْن َي ْف َع َل
َمُنو ُن لِ ُّ
ْ ْ
َ ْ
ََ
اءَ ،و َع ُسَر في َعْيَن ْي أ ْ
ُخته أل ََّن َها َكاَن ْت َع ْذَر َ
ُحصَر أ ْ
َل َها َشْيًئا.

هذا يوضح انه غير مسموح زواج االخوات حتى الغير شقيقات النه عسر ان يفعل لها شيء او
يطلبها من ابيه الن هذا ممنوع.
ِ
احب اسم ُه يوَن َاداب ب ُن ِشمعى أ ِ
ان ألَمُنو َن ص ِ
يما ِجدًّا.
َخي َد ُاوَدَ .وَك َ
ُ ْ
ُْ ُ
َْ
ان ُيوَن َاد ُ
َ
َ 3وَك َ ْ
اب َر ُجالً َحك ً
َ 4فَقال َله« :لِما َذا يا ابن اْلملِ ِك أَْن َت َض ِعيف َ ِ
ِِ
ال َل ُه
اح ِإَلى َصَب ٍ
هك َذا م ْن َصَب ٍ
َما ُت ْخبُرني؟» َفَق َ
اح؟ أ َ
َ ُ َ َ َْ َ
ُخ َت أَب َشاُلوم أ ِ
أ ن ِِ ِ
َخي».
ام َار أ ْ ْ
ْ
َ
َمُنو ُ « :إني أُح ُّب َث َ
جع َعَلى َس ِر ِ
ُخ ِتي
اض َ
ام َار أ ْ
ابْ « :
ير َك َوَت َم َار ْ
وك لَِيَر َ
اء أَُب َ
ط ْ
ال ُيوَن َاد ُ
ضَ .وِإ َذا َج َ
َ 5فَق َ
اك َفُق ْل َل ُهَ :د ْع َث َ
َف َت ْأ ِتي وُت ْط ِعم ِني ُخب ًزا ،وَتعمل أ ِ
َّ
آك َل ِم ْن َي ِد َها».
ام ألََرى َف ُ
َمامي الط َع َ
ْ َ َْ َ َ
َ َ َ
هذا دليل اخر انه ال يستطيع ان يطلبها ألنه لو كان يستطيع لكان يوناداب نصحه بهذا
ضَ ،فجاء اْلملِك لِيراهَ .فَقال أ ن ِ ِ ِ
ُخ ِتي َف َتأ ِْتي
اض َ
ام َار أ ْ
َ 6ف ْ
َمُنو ُن َوَت َم َار َ
َ َ َ ُ ََ ُ
َ ْ
ط َج َع أ ْ
َمُنو ُ لْل َملكَ « :د ْع َث َ
َ
وَتصَنع أَم ِ
آك َل ِم ْن َي ِد َها».
امي َك ْع َك َتْي ِن َف ُ
َ ْ َ َ
َ 7فأَرسل َداوُد ِإَلى َثامار ِإَلى اْلبي ِت َق ِائالً« :ا ْذه ِبي ِإَلى بي ِت أَمُنو َن أ ِ ِ
اما».
اع َملِي َل ُه َ
َ
َخيك َو ْ
َْ
ََ
َْ َ ُ
َْ ْ
ط َع ً
وهذا أيضا يوضح ان داود ال يقبل زواج االخوة وبالنسبة له طبيعي ان األخ تخدم اخيها ألنه لن
يطمع فيها
ط ِجع .وأ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ُه
يها َو ُه َو ُم ْض َ
َخ َذت اْل َع ِج َ
َمُنو َن أَخ َ
َ
ام ُار إَلى َبْيت أ ْ
َم َ
ين َو َع َجَن ْت َو َعمَل ْت َك ْع ًكا أ َ
َ 8ف َذ َهَب ْت َث َ
َو َخَب َز ِت اْل َك ْع َك،
 9وأ َ ِ ِ
ان َع ِني»َ .ف َخَر َج
َمُنو ُن« :أ ْ
َخ ِر ُجوا ُك َّل ِإْن َس ٍ
ام ُهَ ،فأََبى أ ْ
َ
ال أ ْ
َن َيأ ُْك َلَ .وَق َ
َم َ
َخ َذت اْلم ْقالَ َة َو َس َكَب ْت أ َ
ان َعْن ُه.
ُك ُّل ِإْن َس ٍ

ُ 10ث َّم َقال أَمُنو ُن لِ َثامارِ « :
ايتي ِب َّ
ام ُار اْل َك ْع َك َّال ِذي
آك َل ِم ْن َي ِد ِك»َ .فأ َ
الط َعا ِم ِإَلى اْل ِم ْخ َد ِع َف ُ
ََ
َ ْ
َخ َذ ْت َث َ
ِِ
ِ
اها ِإَلى اْل ِم ْخ َد ِع.
َمُنو َن أ َ
َخ َ
َعمَل ْت ُه َوأ ََت ْت به أ ْ
أيضا ثقة ثامار انها تدخل الى مخدعه هذا يوضح انها ال تشك في هذا ابدا فهو اخيها النها لن
تدخل مخدع انسان غريب.
ِ
ُخ ِتي».
اض َ
ط ِج ِعي َم ِعي َيا أ ْ
ال َل َهاَ « :ت َعاَل ِي ْ
َم َس َك َها َوَق َ
َّم ْت َل ُه لَيأ ُْك َلَ ،فأ ْ
َ 11وَقد َ
ِِ
َخي ،الَ ُت ِذَّل ِني أل ََّنه الَ ي ْفعل َ ِ ِ ِ
َ 12فَقاَل ْت َل ُه« :الَ يا أ ِ
احةَ.
يل .الَ َت ْع َم ْل هذه اْلَقَب َ
َ
هك َذا في إ ْسَرائ َ
ُ ُ َُ
طبعا هي في موقف سيء جدا فهي دخلت في مخدعه الداخلي المعزول وهو طرد كل انسان فال
يوجد أحد في البيت واستدرجها الى المخدع فهي ال تستطيع ان تقاوم ألنه اقوى منها وأيضا حتى
لو صرخت ما سمعها أحد ألنه ال يوجد أحد .فهي لجأت للحل الوحيد المتاح وهو ان تقنعه بان ال
يفعل ذلك
فاوال قالت له ال تذلني ان تتضرع له وعندما لم يستجيب قالت له ال يفعل هكذا في إسرائيل بمعنى
هذا العمل ال يليق بأمة مقدسة وسيجلب غضب هللا على الشعب كله فهما عضوين بالجماعة.
وعندما استمر في إصراره قالت له ال تعمل هذه القباحة فوصفت الفعل بالقباحة
اح ٍد ِمن ُّ ِ ِ ِ ِ
اآلن َكلِمِ اْل َملِ َك
َما أََنا َفأَْي َن أَ ْذ َه ُب ِب َعارِي؟ َوأ َّ
 13أ َّ
يل! َو َ
َما أَْن َت َف َت ُكو ُن َك َو ِ َ
الس َف َهاء في إ ْسَرائ َ
أل ََّن ُه الَ َي ْمَن ُع ِني ِمْن َك».
وفي محاوالتها المستمرة للخالص منه قالت له انه سيتهم بانه سفيه

ولما استمر حاولت تخدعه بتعبير كلم الملك ألنه ال يمنعك عني :فهي تخدعه لربما حسب انه
يستطيع يتزوجها وهو اخ غير شقيق وحتى زواجه منها كاخ غير شقيق أهون من السقوط في
الزنا فكانت تريد ان تخدعه بأن الملك من حقه أن يعطى استثناءات
فهي ال تتكلم عن شيء قانوني او محلل ولكن هي تحاول ان تقنعه أال يفعل هذا معها عن طريق
خداعه بأمر قد يظن انه ممكن ان يطلبه كاستثناء حتى لو كان خطأ ولكنه أفضل من الزنى
ط َج َع َم َع َها.
اض َ
َن َي ْس َم َع لِ َص ْوِت َهاَ ،ب ْل َت َم َّك َن ِمْن َها َوَق َهَرَها َو ْ
َ 14فَل ْم َي َش ْأ أ ْ
هو يعرف ان هذا غير مسموح ولهذا لم يسمع لما قالت .ولألسف فشلت كل المحاوالت حتى
محاوالت خداعه.
لم يستمع أمنون لصوت أخته ،إذ أفسدت الشهوة تفكيره ونزعت عنه إنسانيته فاغتصبها عنوة.
ِ
ِ
َشَّد ِم َن
اها َكاَن ْت أ َ
َمُنو ُن ُب ْغ َض ًة َشد َ
يد ًة ِجدًّاَ ،ح َّتى ِإ َّن اْلُب ْغ َض َة َّالتي أَْب َغ َض َها ِإَّي َ
ُ 15ث َّم أَْب َغ َض َها أ ْ
ِ ِ
طلِ ِقي».
َمُنو ُنُ « :قو ِمي اْن َ
َحَّب َها ِإَّي َ
اْل َم َحَّبة َّالتي أ َ
ال َل َها أ ْ
اهاَ .وَق َ
الشُّر ِب َ ِ ِ
َ 16فَقاَل ْت َل ُه« :الَ َسَب َب! ه َذا َّ
اآلخ ِر َّال ِذي َع ِمْل َت ُه ِبي»َ .فَل ْم َي َش ْأ
َع َ
ظ ُم ِم َن َ
اي ُه َو أ ْ
طْرد َك إَّي َ
َن َي ْس َم َع َل َها،
أْ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
اء َها».
َ 17ب ْل َد َعا ُغالَ َم ُه َّالذي َك َ
ال« :ا ْطُرْد هذه َعني َخ ِار ًجا َوأَ ْقفل اْلَب َ
اب َوَر َ
ان َي ْخد ُم ُه َوَق َ
ات ِم ْثل ِ
 18وَكان عَليها َثوب م َّلون ،أل َّ ِ ِ ِ
َخَر َج َها َخ ِاد ُم ُه
هذ ِهَ .فأ ْ
َن َبَنات اْل َملك اْل َع َذ َارى ُك َّن َيْلَب ْس َن ُجَّب ٍ َ
َ َ َ َْ ْ ُ
اء َها.
ِإَلى اْل َخ ِار ِج َوأَ ْقَف َل اْلَب َ
اب َوَر َ
َ 19ف َجعَل ْت َثامار رم ًادا َعَلى ْأر ِسها ،وم َّزَق ِت َّ
الث ْو َب اْل ُمَل َّو َن َّال ِذي َعَلْي َهاَ ،و َو َض َع ْت َي َد َها َعَلى َ ْأر ِس َها
َ
َ َ ََ
َُ ََ
َوَكاَن ْت َت ْذ َه ُب َص ِار َخةً.

ونجد بعد هذا ال يستطيع الملك ان يزوجها له كعالج لخطية الزنا الذي حدث النه غير مسموح
بزواج االخوة
ُخ ِتي اس ُك ِتي .أَ ُخ ِ
ِ ِ
اآلن َيا أ ْ
وك ُه َو .الَ
وم أَ ُخ َ
َمُنو ُن أَ ُخوك َم َعك؟ َف َ
وهاَ « :ه ْل َك َ
ْ
ان أ ْ
َ 20فَق َ
ال َل َها أَْب َشاُل ُ
َت َض ِعي َقْلب ِك عَلى ه َذا األَم ِر»َ .فأَ َقام ْت َثامار مس َتو ِح َش ًة ِفي بي ِت أَب َشاُل ِ
يها.
َ َ
َْ ْ
َُ ُْ ْ
وم أَخ َ
ْ
َ
َ
 21وَل َّما س ِمع اْلملِك داود ِبج ِم ِ ِ ِ
ُم ِ
ظ ِجدًّا.
ور ا ْغ َتا َ
َ َ َ ُ َ ُُ َ
َ
يع هذه األ ُ
فداود اغتاظ جدا ولكنه لم يستطع ان يزوجهما ألنه ممنوع
ويحدث بعد هذا قصة ابشالوم وقتله المون انتقاما لثامار بعدها بسنتين
ِ
َمُنو َن ِم ْن أ ْ ِ َّ
ام َار
َمُنو َن ِب َشر َوالَ ِب َخْي ٍر ،أل َّ
وم أَْب َغ َ
ض أْ
وم أ ْ
َن أَْب َشاُل َ
َ 22وَل ْم ُي َكل ْم أَْب َشاُل ُ
َجل أَن ُه أَ َذ َّل َث َ
ُخ َت ُه.
أْ

هذا يوضح انه عكس ما قاله المشكك فزواج االخوة لم يكن مسموح بالمرة في هذا الزمان
يوجد اراء يهودية تقول ان ثامار هي اخت ابشالوم من زوج سابق لمعكة قبل زواجها لداود
وقال هذا
she was the daughter of Maacah by a former husband, and not by
David.
R. Moses Kotzensis, pr. affirm. 122.

ولكن ال اعرف أن كان هذا الرائ صحيح ام خطأ ألنه ال يوجد دليل ان معكة بنت تلماي ملك
جشور كانت متزوجة قبل داود

والمجد هلل دائما

