هل عكسة تزوجت عمها ام ابن عمها؟
يشوع  57 :51و قضاة 51 :5
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الشبهة

في الويين  51" 51عورة اخي ابيك ال تكشف الى امراته ال تقترب انها عمتك" ولكن سفر القضاة
يوضح ان عكسة تزوجة عمها عثنئيل قضاة  51" 5فاخذها عثنيئيل بن قناز اخو كالب االصغر
منه فاعطاه عكسة ابنته امراة"

الرد

الحقيقة هذه الشبهة ال اصل لها بل خطأ بالكلية الن عثنئيل هو ليس عم عكسة بل ابن عم
عكسة فوالد عكسة وهو كالب بن يفنة ووالد عثنئيل وهو قناز بن يفنة فكالب وقناز هم اخوة
سفر يشوع 51
 51: 51و قال كالب من يضرب قرية سفر و ياخذها اعطيه عكسة ابنتي امراة
 57: 51فاخذها عثنيئيل بن قناز اخو كالب فاعطاه عكسة ابنته امراة
فعثنيئيل هو ابن قناز .وقناز هو اخو كالب .وكالب هو والد عكسة .فعثنيئيل هو ابن عم عكسة
بل كيف يقبل ان يقول ان كالب ابن يفنه اخو عثنيئيل ابن قيناز؟ اسم ابويهم مختلف ولكن
عثنيئيل هو ابن قناز ابن يفنة هذا هو الصحيح
سفر القضاة 5
 51: 5فقال كالب الذي يضرب قرية سفر و ياخذها اعطيه عكسة ابنتي امراة
 51: 5فاخذها عثنيئيل بن قناز اخو كالب االصغر منه فاعطاه عكسة ابنته امراة
نفس االمر.
فاالشكالية ان المشكك ظن ان عثنيئيل هو اخو كالب ولكن قيناز هو اخو كالب وقيناز هو والد
عثنيئيل
وكالب هو اخو قيناز االكبر

سفر القضاة 1
 9: 1و صرخ بنو اسرائيل الى الرب فاقام الرب مخلصا لبني اسرائيل فخلصهم عثنيئيل بن قناز
اخا كالب االصغر

والعهد القديم استخدم هذا االسلوب عدة مرات اضرب منها امثلة قليلة

سفر صموئيل الثاني 1 :31
َاودََ .وك َ
َان ألَمْ نُ َ
َوك َ
احبٌ ا ْ
َان
شمْ َعى أ َ ِخي د ُ
ون َ
س ُمهُ يُونَادَابُ ْب ُن ِ
ص ِ
يُونَادَابُ َر ُجالً َح ِكي ًما ِجدًّا.
سفر صموئيل الثاني 13 :31
َاودَ َوقَا َل« :الَ يَ ُ
س ِيدِي أَنَّ ُه ْم قَتَلُوا
شمْ عَى أ َ ِخي د ُ
اب يُو َنادَابُ ْب ُن ِ
ظ َّن َ
فَأ َ َج َ
ان بَنِي ْال َم ِل ِك .إِنَّ َما أَمْ نُو ُن َو ْحدَهُ َماتَ  ،أل َ َّن ذ ِلكَ قَ ْد ُو ِض َع ِع ْندَ
َج ِمي َع ْال ِفتْيَ ِ
ار أ ُ ْختَهُ.
أ َ ْبشَالُو َم ُم ْنذُ يَوْ َم أَذَ َّل ثَا َم َ
وبالطبع نعرف ان شمعي اخو داود ويوناداب هو ابن اخو داود
سفر أخبار األيام األول :1
الث ِاني ،و ِشمعى َّ
 51وي َّسى وَل َدِ :ب ْكره أَلِيآب ،وأَِبيَن َاداب َّ
الثالِ َث،
َُ
ََ
َ َْ
َ َ
َ
َ
ِِ
ِ
س،
يل َّ
الر َ
َّاي اْل َخام َ
َ 51وَن ْثنئ َ
ابعَ ،وَرد َ
 51وأُوصم َّ ِ
ابع.
سَ ،وَد ُاوَد َّ
الس َ
الساد َ
َ ََ

فهو نفس االسلوب

ولو درسنا ايضا من ناحية التواريخ
كالب هو احد االثنى عشر جاسوس الذين ارسلهم موسى
سفر العدد 1 :51
ِم ْن ِسْب ِط َي ُهوَذا َكالِ ُب ْب ُن َي ُفَّن َة.
ونعرف قصة الجواسيس الذين اشاعوا مذمة اال كالب ويشوع وبسببهم وبسبب ما فعل الشعب
بسبب مذمتهم عاقب الرب الشعب كله بان قال كل من هو  12سنة فاكثر سيموت في البرية في
مدة اربعين سنة التيه في البرية وابناؤهم سيدخلون االرض.
وكالب كان  12سنة حينما كان جاسوس اي وقت دخول ارض الموعد كان سنه  71سنة ولكنهم
لم يتملكوا االرض مباشرة ولكن استمرت حروب بضعة سنين ولكنهم بدؤا يمتلكوا بعض االراضي
بعد هذا فاقل عمر لكالب في هذا الموقف هو  12سنة وهو كان بالفعل متقدم في العمر ولكنه
كان متشدد
سفر يشوع 51
 1: 51فتقدم بنو يهوذا الى يشوع في الجلجال و قال له كالب بن يفنة القنزي انت تعلم الكالم
الذي كلم به الرب موسى رجل هللا من جهتي و من جهتك في قادش برنيع

 7: 51كنت ابن اربعين سنة حين ارسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع التجسس االرض
فرجعت اليه بكالم عما في قلبي
 1: 51و اما اخوتي الذين صعدوا معي فاذابوا قلب الشعب و اما انا فاتبعت تماما الرب الهي
 9: 51فحلف موسى في ذلك اليوم قائال ان االرض التي وطئتها رجلك لك تكون نصيبا و الوالدك
الى االبد النك اتبعت الرب الهي تماما
 52: 51و االن فها قد استحياني الرب كما تكلم هذه الخمس و االربعين سنة من حين كلم الرب
موسى بهذا الكالم حين سار اسرائيل في القفر و االن فها انا اليوم ابن خمس و ثمانين سنة
 55: 51فلم ازل اليوم متشددا كما في يوم ارسلني موسى كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي االن
للحرب و للخروج و للدخول
 51: 51فاالن اعطني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم النك انت سمعت في ذلك
اليوم ان العناقيين هناك و المدن عظيمة محصنة لعل الرب معي فاطردهم كما تكلم الرب
 51: 51فباركه يشوع و اعطى حبرون لكالب بن يفنة ملكا
 51: 51لذلك صارت حبرون لكالب بن يفنة القنزي ملكا الى هذا اليوم النه اتبع تماما الرب اله
اسرائيل
 51: 51و اسم حبرون قبال قرية اربع الرجل االعظم في العناقيين و استراحت االرض من الحرب

ووالده يفنة مات اثناء  12سنة التيه لو كان عثنائيل هو اخو كالب يكون عثنيئيل سنة تقريبا
 72سنة وهذا غير مقبول ولكن لو عثنيئيل هو ابن قناز الذي هو اخو كالب يكون وقت زواجه
تقريبا من  12الي  12سنة وعكسة من  11الي  12سنة هذا مقبول جدا
تاكيد ايضا من مراجع ان عثنيئيل هو ابن عم عكسة
قاموس الكتاب المقدس
َع ْك ْسة ابنة كالب ابن يفنة
اسم عبري معناه "خلخال" وهي:
زوجها ابوها من عثنيئيل بن قناز (ابن عمها) ألنه وعد بأن يعطي ابنته
ابنة كالب بن يفنةّ .
عروسا لمن يضرب قرية سفر (وهي قرية دبير) فضربها عثنيئيل واعطاها ابوها الينابيع العليا
ً
والسفلى وما حولها من اراض مع مهرها (يش  59-51 :51وقض .)51-51 :5

جيل
it is not Othniel that is called the brother of Caleb, but Kenaz, who
was the father of Othniel; so that Caleb was Othniel's uncle, and
Achsah and Othniel were first cousins, between whom marriage was
allowed of:

هنري
Hereupon (all parties being agreed) Othniel married his cousingerman Achsah, Caleb's daughter.
بليفرز
Caleb's conquest of Hebron is recorded in verse 14. He offered his
daughter, Achsah, to whoever would capture Kirjath Sepher (Debir)
(v. 16). Caleb's nephew,
هيدوك
Many think that Cenez was the brother of Caleb. If Othoniel had been
brother of the latter, they say he could not have legally married his
niece.
وغيرهم الكثيرين
اكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

