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 الطاهر والنجس
 بنجامین شو�قلم 

 هذه الكلمات تستحضرللكتاب المقدس.  عادي�لمتان تبعثان الخوف في قلب القارئ ال — الطاهر والنجس
 الحیوانات الطاهرة والنجسة، وحدیثها الممتد حولن عالطو�لة  الالو�ین �قائمتهاسفر من  ١٥–١١صحاحات اإل

ة. فالقارئ العادي والجزء الممتلئ �الكثیر من المعلومات عن اإلفرازات الجسد�ّ  الجزام)،أو البرص ( مرض
في حیاته �مسیحي.  أي تطبیق عملي واضحللكتاب المقدس ال �عرف �ماذا ُتفیده �ل تلك األشیاء، فلیس لها 

العناو�ن  علىسر�عة  نظرة و�لقيالصفحات خالل قراءته لهذا الجزء في الكتاب المقدس،  �غیرفسرعان ما 
 في أنه قد "قرأ" تلك اإلصحاحات �القدر الذي �جب أن ُتقرأ �ه. و�فكرالفرعیة لإلصحاحات، ثم یتنهد قلیًال، 

هذه  أوًال،في التعامل مع �عض االعتبارات الهامة.  النصوصتلك فشل هذا النهج الشائع للغا�ة تجاه � لألسف،
 ا،ثانیً إسرائیل. شعب هللا ل ارشاداتجزء أساسي من  هي الالو�ینوفي سفر  هللا،جزء من �لمة  النصوص هي

 قیادةحیاة شعب هللا تحت  حّددتي تالو إسرائیل شعب ل عطیتتي اُ ال شر�عةا من الجزءً  كانت هذه النصوص
 .الیوم أهمیة للكنیسةلها ا، تبقي ضمنیً و  إلسرائیل،لها أهمیة �النسبة  ت�ان و�التالي،موسى. 

: الجانب العملي والجانب الالهوتي. الجانب العملي هو أن هذه لهذه النصوصعلینا أن ندرك أن هناك جانبین 
القوانین �انت جزًءا من التوجیهات التي أعطاها هللا لشعبه �ي �میزهم عن األمم المحیطة بهم التي لم تكن 

ُعوِب الَِّذیَن " هي، الفرائض واألحكام ٦: ٤و�ما یذ�ر سفر التثنیة تعرف هللا.  ِحْكَمُتُكم َوِفْطَنُتُكْم َأَماَم أَْعُیِن الشُّ
ْعُب اْلَعِظیُم ِإنََّما ُهَو َشْعٌب َحِكیٌم َوَفِطٌن. ما عن الجانب الالهوتي أ". َ�ْسَمُعوَن ُ�لَّ هِذِه اْلَفَراِئِض، َفَیُقوُلوَن: هَذا الشَّ

 وعن عالقتهم �ه.  ،وعن هللا ،نفسهمحقائق عن أ �ي تعّلمهمقد أعطیت للشعب  النصوصفتلك 

؟ و�ما نتوقع، قد وضع النصوصحتى االن األمور تسیر �شكل جید. ولكن �یف �مكن للقارئ أن �فهم هذه 
  .عالشرائة لهذه ة والالهوتیّ األهمیة العملیّ  فهم ومعرفةمن  �مّكننافي السیاق المباشر �ي  اثنین من المفاتیحهللا 

ْعِب والذي �قول فیه الرب: " ،٣: ١٠في الو�ین  نجدهالمفتاح األول  ُس، َوَأَماَم َجِمیِع الشَّ ِفي اْلَقِر�ِبیَن ِمنِّي َأَتَقدَّ
دُ  یتذ�ر  أن) على الشعب coram Deoفي محضر هللا (حیاة ال هللا، فيمع  التعاملفي  أخرى،و�عبارة   ."َأَتَمجَّ

 مجده.من أجل �جب علیهم أن �حیوا ، وأنه قدوسهللا  أن

ِس َواْلُمَحلَِّل ، والذي فیه �قول هللا لهارون: "١١-١٠: ١٠المفتاح الثاني نجده في الو�ین  َوِللتَّْمِییِز َبْیَن اْلُمَقدَّ
من هنا ندرك أنه . "ُموَسىِد َوَ�ْیَن النَِّجِس َوالطَّاِهِر، َوِلَتْعِلیِم َبِني ِإْسَراِئیَل َجِمیَع اْلَفَراِئِض الَِّتي َ�لََّمُهُم الرَّبُّ ِبَها ِبیَ 
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َسةً الشعب �یف �سلكوا �اعتبارهم " إلرشادكان للكهنة مسؤولّیة خاصة  . �ان التمییز )٦: ١٩خروج " هلل (ُأمَّة ُمَقدَّ
 المقدس والمحلل و�ین الطاهر والنجس جزًءا ال یتجزأ من تلك اإلرشادات. بین 

 منه،في االقتراب  ذلك،من قبل هللا لنفسه ولمجده. ومع  وتمییزهم. أي قد تم افرازهم االشعب �كل مقدسً كان 
من الصعب  كان علیهم الحفاظ على تلك القداسة �أن �أتوا إلیه فقط عندما �كونوا في حالة الطهارة. لكن �ان

قد فحالة النجاسة.  یدفع بهم إلىأن  ه�مكن وقت،وفي أي  ا،تقر�بً ألن أي شيء  ،حالةالتلك  االستمرار على
فترة الحیض. قد �كون لدى الرجل  فيجثة میت. قد �أكلون النوع الخطأ من الطعام. قد تكون المرأة  یلمسون 

المال�س  ُتصاب منزل العائلة أو ُ�صاب. قد ةجلد�الا مصاً�ا �إحدى االمراض إفرازات جسد�ة. قد �كون شخًص 
 حتىة، تتطلب فقط االغتسال واالنتظار طبیعیّ نها إالقول مكننا � �عض تلك األشیاء غیر الطاهرة عفن. بو�اءٍ 

اخري، مثل النز�ف �عد فترة الحیض العادي، أو نوع معین من  أشیاء .الطهارةنها�ة الیوم الستعادة حالة 
حافظ  لالوسائتقد�م ذبیحة للتطهیر، فضًال عن االغتسال �الماء. من خالل تلك تطلب تاالمراض الجلد�ة، 

 الحیاة العاد�ة.  مسار هللا خاللمام أ متكرراستردوا طهارتهم �شكل  �األحرى،و أالشعب، 

من اآلثار الجانبیة المفیدة، مثل المستوى الجید للصحة  عدیدوال شك أن تلك االعتبارات العملیة �ان لها ال
 .لشرائعل ساسيآثار جانبیة، ولیست الهدف االمجرد العامة. ولكن حتى على المستوى العملي، �انت هذه 

في إنجیل مرقس فهمیتها. أل أخر مفتاًحانفسه �عطینا  المسیحفإن  ،لتلك الشرائع للجانب الالهوتيأما �النسبة 
 ،التطهیریتحدث هنا عن شرائع  وهو .ینجسه اإلنسانلمستمعیه أنه لیس ما یدخل  المسیح، یوضح ٢٣-١٤: ٧

سه نسان ینجّ یدخل اإل أنه لیس ما المسیح لكن �قول عدم طهارته.هو ما یتسبب في  ما ینّجس اإلنسانألن 
 الخاطئة.ونوا�اه ورغباته أفكاره  —هو ما في قلبه حًقا نسان س اإلما ینجّ بل ا. حقً 

ن أصورة ُتظهر لهم ال إما هي الطاهر والنجس � الشرائع المتعلقةسوع للشعب أن یوضح �بهذا التصر�ح،  
�ما  .لكنها �انت صورة للخطیة الخطیة،لم تكن النجاسة هي غیر طاهر ونجس.  ،مجمل حیاتهم، �طبیعتها

لنوع من النجاسة، فإن الرب الفرد  یتعّرضدون أن  قد�ًمافي إسرائیل  ایومً  �مرا أن أنه �ان من المستحیل تقر�بً 
 ا.منها أي مفر �ان یبّین �یف أن الخطیة قد أفسدت �الكامل الحیاة البشر�ة. لم �كن هناك حقّ  الشرائعبهذه 

یتحرروا منها. �ما ن أا عن ذلك، �ان رجائهم هو یتجنبوا النجاسة. عوًض ن ألم �كن رجائهم في  الواقع،في ف
، �ان دم الثیران والتیوس فقط �قدس للطهارة (أو التطهیر وهنا تملیح مباشر لشرائع العبرانیین�قول �اتب 

 .)۱٤–۱۳: ۹ (عبرانیین میتة لنخدم هللا الحيالتطهیر) الجسد�ة. وحده دم المسیح �طّهر ضمائرنا من أعمال 
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ال تتسرع بل تمهل. اقرأ التفاصیل. تأمل �یف أثرت  ،١٥-١١إذا في المرة التالیة التي تقرأ فیها سفر الالو�ین 
الخطیة على حیاتك. أشكر  ،. وتذ�ر مدى عمق، ومدى تأثیرلشعب إسرائیل قد�ًماالخطیة على الحیاة العاد�ة 

افرح �أنك تعیش تحت نیر �ما فیه من غسالت وذ�ائح.  والشر�عة،هللا أنك ال تعیش تحت عبء ظل الناموس 
 .قلبكمن �ل  هللا الحيتخدم ن أعطاك القدرة أ و  المیتة،، الذي دمه قد طهر ضمیرك من األعمال الهینالمسیح 

 

جر�نفیل في وال�ة نورث �اروالینا �مدینة  �كلیة جر�نفیل المشیخیة لالهوت كاد�مياألعمید الد. بنجامین شو هو 
 بها. العبر�ة والعهد القد�م اللغة وأستاذ 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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