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يعترض البعض عن ما جاء في سفر الالويين  21عن نجاسة المرأة والويين  21عن نجاسة المراه
بعد الوالدة ويستخدمونه كما لو كان الكتاب المقدس قلل من مكانة المرأة
ولكن لنفهم هذا االمر جيدا ولنتاكد ان الكتاب المقدس ساوى بين الرجل والمراه في كل شيئ حتي
في هذا االمر ندرس المعاني لغوية ومفهوم النجاسة ثم ندرس موقف الرجل والمراة
ما معنى النجاسة
اول تشريعات النجاسة كانت في
سفر االويين 1
س أَ َح ٌد َ
س،
سةٍ ،أَ ْو ُج َّث َة دَ بِي ٍ
س ،أَ ْو ُج َّث َة َب ِهي َم ٍة َن ِج َ
ج ً
 2أَ ْو إِ َذا َم َّ
ش ْي ًئا َن ِ
ب َن ِج ٍ
ش َن ِج ٍ
ساُ :ج َّث َة َو ْح ٍ
ِب.
س َو ُم ْذن ٌ
َوأ ُ ْخف َِي َع ْن ُهَ ،ف ُه َو َن ِج ٌ
ِب.
س بِ َهاَ ،وأ ُ ْخف َِي َع ْن ُه ُث َّم ُعلِ َمَ ،ف ُه َو ُم ْذن ٌ
اساتِ ِه الَّتِي َي َت َن َّج ُ
ِيع َن َج َ
اس َة إِ ْن َ
س َن َج َ
 3أَ ْو إِ َذا َم َّ
س ٍ
ان مِنْ َجم ِ
فكلمة نجاسه ليست ذنب ولكن الذي يخفي النجاسه هو المذنب
وكلمة نجاسه في العبري
H2931

טמא
'tame
'taw-may
From H2930; foul in a religious sense: - defiled, + infamous, polluted
(-tion), unclean.
خطأ ديني بمعني نجس ملوث غير نظيف
H2931
טמא
'tame
BDB Definition:
1) unclean, impure
1a) ethically and religiously
1b) ritually
1c) of places
Part of Speech: adjective
غير نظيف غير نقي اخالقيا او دينيا او عقائديا او مكان
فهي تعني غير نظيف
فهل غير النظافه تعتبر ذنب ال ولكن عدم النظافه يعني قذورات ولكن بمجرد لمس ما هو تامي
يجعل الشخص تامي
فيبدا المعني يتضح قليال انها اشاره لشئ مادي يعكس بعد روحي
ومعناها الديني مرتبط بالموت النه اول تشريع هو مس جثة

س
س ،أَ ْو ُجثَّةَ بَ ِهي َم ٍة نَ ِج َ
س ٍة ،أَ ْو ُجثَّةَ َدبِي ٍ
ب نَ ِج ٍ
ش نَ ِج ٍ
ُجثَّةَ َو ْح ٍ

ومرتبط بخروج سوائل من جسم انسان
س بِ َها
َم َّ
ساتِ ِه الَّتِي يَتَنَ َّج ُ
يع نَ َجا َ
سةَ إِ ْن َ
س نَ َجا َ
س ٍ
ان ِمنْ َج ِم ِ

وهنا يبدا اكثر المعني يتضح هو عالقة النجاسه بالموت والخطيه والن بالخطيه دخل الموت الي
العالم فهو اشاره ماديه للمعني الروحي وهو تذكير االنسان بالموت الناتج عن دخول الخطيه الي
البشريه
واصبح لمس الموت هو تعبير عن اشتياق للخطيه ورمز اليها بشئ خارجي ( وهو لمس الجثث )
التي غادرتها الحياه فهو خلو حياه او خلو روح
وشئ داخلي وهو خروج خاليا او انسجه حيه من الداخل يترك مكانه خلو حياه ( مثل الفكر الشرير
الذي ينتج عنه افعال شريره )
وبناء عليه اي شئ فيه خلو حياه من الخارج او الداخل يكون تامي اي نجس
واصبح لمس الشئ النجس الذي فيه خلو حياه حتي ولو كان بدون علم مثل االشتراك في خطيه
حتي لو بدون علم يستحق عنه تقديم ذبيحه من االنواع التي قدمتها االعداد السابقه عن ذبيحة
االثم

ونالحظ شئ مهم ان شريعة التامي او خلو الحياه او النجاسه تنتقل باللمس من رجل المراه ومن
امراه لرجل وال يوجد فرق بين الرجل والمراه في نقلها لالخر فال يوجد تمييز بين االثني
وايضا يتنجس االنسان ( رجل وامراه ) باالتي
عن طريق لمس ميت

عن طريق لمس جسة حيوان نجس
التواجد في بيت به جثه
بيت فيه برص
لمس شخص نجس
االصابه بمرض البرص
والن هذه الحالت تنطبق علي الرجل والمراه دون تفريق فلن ندرسها في هذا الملف

انواع الخاليا التي تسبب خلو الحياه هي
الدم وبه خاليا وكراة الدم الن النفس في الدم
السوائل الجنسية للرجل او المرأة النها تمثل حياه
ومعني الكلمة يوناني في الترجمة السبعينية
ακαθαρτος
akathartos
ak-ath‘-ar-tos
From 1 (as a negative particle) and a presumed derivative of
)2508 (meaning cleansed); impure (ceremonially, morally (lewd
or specifically (demonic)): - foul, unclean.
فالترجمة الدقيقة لكلمة نجاسة هي عدم نظافة وليس بمعنة النجاسة المتعارف عليها في اللغة
العربية التي لها معاني كثيرة وبينها الدناسه الن النجاسه في العبري تختلف عن الدناسه تماما
نجس (لسان العرب)
ال َّنجْ سُ وال ِّنجْ سُ وال َّن َجسُ  :ال َقذِرُ من الناس ومن كل شيء َقذِرْ َته.

جسٌ و َن َجسٌ  ،والجمع أَ ْنجاسٌ ،
و َن ِج َ
س الشي َء ،بالكسرَ ،ي ْن َجسُ َن َجساً ،فهو َن ِجسٌ و َن َجسٌ  ،ورجل َن ِ
وقيل :ال َّن َجسُ يكون للواحد واالثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ،رجل َن َجسٌ ورجالن َن َجسٌ وقوم
َن َجسٌ  .قال َّ
وج َمعوا وأَ َّنثوا فقالوا أَ ْنجاسٌ ونِجْ َس ٌة،
َّللا تعالى :إِنما المشركون َن َجسٌ ؛ فإِذا َك َسرُوا َث َّن ْوا َ
وقال الفرّ اءَ :ن َجسٌ ال يجمع وال يؤنث.
وال َّن ِجسُ  :ال َّدنِس.
جسٌ و َن ِجيسٌ و َعقا ٌم :ال يبرأ ُ منه ،وقد يوصف به صاحب الداء.
وداء ن ِجسٌ ونا ِ
وال َّنجاس :التعويذ؛ عن ابن األَعرابي ،قال :كأَنه االسم من ذلك ابن األَعرابي :من ال َمعاذات ال َّتمِيمة
والجُ ْل َبة والم َنجِّ سة.
ويقال للم َُع َّوذُِ :م َنجَّ س؛ قال ثعلب :قلت له :الم َُع َّوذ لِ َم قيل له م َنجَّ س وهو مأْخوذ من النجاسة
الو َتر
وال َم ْن َجسُ جليدة توضع على حز َ
ففهمنا ان التامي في العبري ال يحمل المعني القاسي في العربي بل هو فقط عدم نظيف وخلو
الروح
اما الدناسه في العبري هي امر مختلف تماما
معني كلمة دناسة
انجليزي
Defiledst or profaned
عبري ( حاالل )
חלל
  chalalחָ לַל
‘khaw-lal

חלה
  chalahחָ לָה
‘khaw-law
חיל חּול
  chul chıylחּול חִ יל
khool, kheel
A primitive root; to wound, to dissolve; figuratively to profane
)(a person, place or thing), to break (one’s word), , (cast as
profane (self), prostitute, slay (slain), sorrow, stain, wound
وايضا القاموس العبري
dead, fatal casualty, fallen , to kill
اي معني الكلمة هو يجرح او يكسر او يذبح او يصبغ او يقتل  .والمعني الدقيق هو فصل النفس
عن هللا بقطعها او ذبحها او كسرها او صبغها صبغة اخري غير صبغة هللا

التنديس في العهد القديم اطلق فقط علي ثالث انواع
 1تدنيس اسم الرب او مقدساته او دم عهده الجديد
سفر الالويين 6 :12
ب طَ َعا َم إِل ِه ِه ْم،
سونَ ا ْ
س َم إِل ِه ِه ْم ،ألَنَّ ُه ْم يُقَ ِّربُونَ َوقَائِ َد ال َّر ِّ
َّسينَ يَ ُكونُونَ ِإلل ِه ِه ْمَ ،والَ يُ َدنِّ ُ
ُمقَد ِ
سا.
فَيَ ُكونُونَ قُ ْد ً
سفر الالويين 21 :21
س َم إِل ِهكَ  .أَنَا ال َّرب
سا ْ
َوالَ ت َْحلِفُوا بِا ْ
ب ،فَتُ َدنِّ َ
س ِمي لِ ْل َك ِذ ِ
سفر الالويين 21 :12

س َح ِة إِل ِه ِه َعلَ ْي ِه .أَنَا ال َّرب
س إِل ِه ِه ،ألَنَّ إِ ْكلِي َل ُده ِْن َم ْ
س َم ْق ِد َ
س لِئَال َّ يُ َدنِّ َ
َوالَ يَ ْخ ُر ُج ِمنَ ا ْل َم ْق ِد ِ
سفر الالويين 1 :11
س ِمي
سوا ا ْ
َاس بَنِي إِ ْ
سونَ َها لِي َوالَ يُ َدنِّ ُ
س َرائِي َل الَّتِي يُقَ ِّد ُ
« َكلِّ ْم هَا ُرونَ َوبَنِي ِه أَنْ يَتَ َوقَّ ْوا أَ ْقد َ
وس .أَنَا ال َّرب
ا ْلقُد َ
سفر الالويين 21 :11
س ُك ُم
س ِط بَنِي إِ ْ
سونَ ا ْ
س َرائِي َل .أَنَا ال َّرب ُمقَ ِّد ُ
وس ،فَأَتَقَد ُ
َوالَ تُ َدنِّ ُ
َّس فِي َو َ
س ِمي ا ْلقُد َ
سفر الالويين 8 :21
ش ْعبِ َها
س ِمنْ َ
ْس ال َّر ِّ
ب .فَتُ ْقطَ ُع تِ ْلكَ النَّ ْف ُ
س قُد َ
َو َمنْ أَ َك َل ِم ْن َها يَ ْح ِم ُل َذ ْنبَهُ ألَنَّهُ قَ ْد َدنَّ َ
سفر الالويين 12 :12
سي ،ألَنِّي أَنَا
ح الَ يَ ْقتَ ِر ُ
ب ،ألَنَّ فِي ِه َع ْيبًا ،لِئَالَّ يُ َدنِّ َ
س َم ْق ِد ِ
ل ِكنْ إِلَى ا ْل ِح َجا ِ
ب الَ يَأْتِيَ ،وإِلَى ا ْل َم ْذبَ ِ
س ُه ْم».
ال َّرب ُمقَ ِّد ُ
سفر الالويين 21 :11
ب،
َاس بَنِي إِ ْ
س َرائِي َل الَّتِي يَ ْرفَ ُعونَ َها لِل َّر ِّ
فَالَ يُ َدنِّ ُ
سونَ أَ ْقد َ
سفر المكابيين األول 51 :2
وكثيرون من اسرائيل ارتضوا دينه وذبحوا لالصنام ودنسوا السبت
سفر حزقيال 28 :12
سبُوتِي
ستَا ُ
سي فِي ذلِ َك ا ْليَ ْو ِم َو َدنَّ َ
ضا بِي ه َذا :نَ َّج َ
َوفَ َعلَتَا أَ ْي ً
ستَا َم ْق ِد ِ
سفر العدد 21 :28
سوهَا لِئَالَّ
َاس بَنِي إِ ْ
س َرائِي َل فَالَ تُ َدنِّ ُ
س َمهُ ِم ْنهَُ .وأَ َّما أَ ْقد ُ
سبَبِ ِه َخ ِطيَّةً إِ َذا َرفَ ْعتُ ْم َد َ
َوالَ تَت ََح َّملُونَ بِ َ
تَ ُموتُوا».
سفر الخروج 25 :22
صنَ َع فِي ِه َع َمالً تُ ْقطَ ُع تِ ْلكَ
سبْتَ ألَنَّهُ ُمقَد ٌ
فَت َْحفَظُونَ ال َّ
سهُ يُ ْقتَ ُل قَ ْتالً .إِنَّ ُك َّل َمنْ َ
َّس لَ ُك ْمَ .منْ َدنَّ َ

ش ْعبِ َها.
س ِمنْ بَ ْي ِن َ
النَّ ْف ُ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 11 :21
ِّس بِ ِه
فَ َك ْم ِعقَابًا أَ َ
ب ُم ْ
س ُ
ب َد َم ا ْل َع ْه ِد الَّ ِذي قُد َ
س َ
ست َِحقًا َمنْ د َ
ش َّر تَظُنونَ أَنَّهُ يُ ْح َ
َاس ابْنَ هللاَِ ،و َح ِ
ساَ ،و ْ
وح النِّ ْع َم ِة؟
َدنِ ً
ازد ََرى بِ ُر ِ
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سفر الالويين 12 :28
س َم إِل ِهكَ  .أَنَا ال َّرب
سا ْ
َوالَ تُ ْع ِط ِمنْ ز َْر ِعكَ لِ ِإل َجازَ ِة لِ ُمولَكَ لِئَالَّ تُ َدنِّ َ
سفر الالويين 11 :21
يض َها لِ ِّ
ض َر ِذيلَةً.
ض َوتَ ْمتَلِ َئ األَ ْر ُ
لزنَى لِئَالَّ ت َْزنِ َي األَ ْر ُ
س ا ْبنَتَكَ بِتَ ْع ِر ِ
الَ تُ َدنِّ ِ
سفر الالويين 2 :11
ش ْعبِ ِه ،ألَنَّهُ أَ ْعطَى ِمنْ ز َْر ِع ِه لِ ُمولَكَ لِ َك ْي
انَ ،وأَ ْقطَ ُعهُ ِمنْ َ
اإل ْن َ
َوأَ ْج َع ُل أَنَا َو ْج ِهي ِ
س ِ
ض َّد ذلِكَ ِ
وس
سا ْ
س ِم َي ا ْلقُد َ
سيَ ،ويُ َدنِّ َ
يُنَ ِّج َ
س َم ْق ِد ِ
سفر الالويين 7 :12
َّس ِإلل ِه ِه.
سةً الَ يَأْ ُخ ُذواَ ،والَ يَأْ ُخ ُذوا ا ْم َرأَةً ُمطَلَّقَةً ِمنْ ز َْو ِج َها .ألَنَّهُ ُمقَد ٌ
إِ ْم َرأَةً زَانِيَةً أَ ْو ُم َدنَّ َ
سفر الالويين 25 :12
سةُ َوال َّزانِيَةُ فَ ِمنْ ه ُؤالَ ِء الَ يَأْ ُخ ُذ ،بَ ْل يَتَّ ِخ ُذ ع َْذ َرا َء ِمنْ قَ ْو ِم ِه
أَ َّما األَ ْر َملَةُ َوا ْل ُمطَلَّقَةُ َوا ْل ُم َدنَّ َ
ا ْم َرأَةً.
سفر الالويين 21 :12
سهُ».
س زَ ْر َعهُ بَيْنَ َ
ش ْعبِ ِه ألَنِّي أَنَا ال َّرب ُمقَ ِّد ُ
َوالَ يُ َدنِّ ُ
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 2 :7
سة َ
وحُ ،م َك ِّملِينَ ا ْلقَدَا َ
س ا ْل َج َ
فَإ ِ ْذ لَنَا ه ِذ ِه ا ْل َم َوا ِعي ُد أَي َها األَ ِحبَّا ُء لِنُطَ ِّه ْر َذ َواتِنَا ِمنْ ُك ِّل َدنَ ِ
س ِد َوالر ِ

ف هللاِ.
فِي َخ ْو ِ
سفر الحكمة 16 :25
وكفران النعمة وتدنس النفوس والتباس المواليد وتشوش الزواج والفسق والعهر
سفر يشوع بن سيراخ 7 :12
من عمق جوف الجحيم ومن اللسان الدنس وكالم الزور وسعاية اللسان الجائر عند الملك
رسالة يعقوب 6 :2
ض ِر ُم
س َم ُكلَّهَُ ،ويُ ْ
س ا ْل ِج ْ
سانُ  ،الَّ ِذي يُ َدنِّ ُ
ْضائِنَا اللِّ َ
اإل ْث ِم .ه َك َذا ُج ِع َل فِي أَع َ
فَاللِّ َ
سانُ نَا ٌر! عَالَ ُم ِ
ض َر ُم ِمنْ َج َهنَّ َم.
دَائِ َرةَ ا ْل َك ْو ِنَ ،ويُ ْ
 3وتدنيس االرض بالقتل وسفك الدم البريئ
سفر العدد 22 :21
ض الَ يُ َكفَّ ُر ألَ ْج ِل الد َِّم
ض الَّتِي أَ ْنتُ ْم فِي َها ،ألَنَّ ال َّد َم يُ َدنِّ ُ
الَ تُ َدنِّ ُ
س األَ ْر َ
سوا األَ ْر َ
َن األَ ْر ِ
ض َ .وع ِ
سافِ ِك ِه
الَّ ِذي ُ
سفِكَ فِي َها ،إِالَّ بِد َِم َ
سفر المزامير 28 :216
ض بِال ِّد َما ِء.
َوأَه َْرقُوا َد ًما زَ ِكيًاَ ،د َم بَنِي ِه ْم َوبَنَاتِ ِه ِم الَّ ِذينَ َذبَ ُحو ُه ْم ألَ ْ
ت األَ ْر ُ
صنَ ِام َك ْن َعانَ َ ،وتَ َدنَّ َ
س ِ
سفر إرميا 28 :26
ساتِ ِه ْم قَ ْد
ض ْعفَ ْي ِن ،ألَنَّ ُه ْم َدنَّ ُ
َوأُعَاقِ ُ
ث َم ْك ُرهَاتِ ِه ْم َو َر َجا َ
ضيَ ،وبِ ُجثَ ِ
سوا أَ ْر ِ
ب أَ َّوالً إِ ْث َم ُه ْم َو َخ ِطيَّتَهُ ْم ِ
يراثِي».
َمألُوا ِم َ

لذلك هناك فرق كبير بين معني نجس الذي هو غير نظيف ومعني كلمة دنس التي تعبر عن
االنفصال والخطية الن هللا لم يخلق شئ دنس ولذلك التطهير من النجاسه هي
الالويين 11

س ٌة لَ ُك ْم.
سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ  .إِ َّن َها َن ِج َ
َ 22و َمنْ َح َمل َ ُج َث َث َها َي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ُكونُ َن ِج ً
فالنجاسه اي عدم النظافه هي فقط تحتاج الي اغتسال ليكون نظيف
ولكن عقوبة الدناسة
القتل او قطع النفس من الشعب
سفر الخروج 25 :22
صنَ َع فِي ِه َع َمالً تُ ْقطَ ُع تِ ْلكَ
سبْتَ ألَنَّهُ ُمقَد ٌ
فَت َْحفَظُونَ ال َّ
سهُ يُ ْقتَ ُل قَ ْتالً .إِنَّ ُك َّل َمنْ َ
َّس لَ ُك ْمَ .منْ َدنَّ َ
ش ْعبِ َها.
س ِمنْ بَ ْي ِن َ
النَّ ْف ُ
سفر العدد 21 :28
سوهَا لِئَالَّ
َاس بَنِي إِ ْ
س َرائِي َل فَالَ تُ َدنِّ ُ
س َمهُ ِم ْنهَُ .وأَ َّما أَ ْقد ُ
سبَبِ ِه َخ ِطيَّةً إِ َذا َرفَ ْعتُ ْم َد َ
َوالَ تَت ََح َّملُونَ بِ َ
تَ ُموتُوا».
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 11 :21
ِّس بِ ِه
فَ َك ْم ِعقَابًا أَ َ
ب ُم ْ
س ُ
ب َد َم ا ْل َع ْه ِد الَّ ِذي قُد َ
س َ
ست َِحقًا َمنْ د َ
ش َّر تَظُنونَ أَنَّهُ يُ ْح َ
َاس ابْنَ هللاَِ ،و َح ِ
ساَ ،و ْ
وح النِّ ْع َم ِة؟
َدنِ ً
ازد ََرى بِ ُر ِ

اذا تاكدنا ان الكالم هنا فقط بمعني غير نظيف في احوال معينة
وبعد توضيح هذا المفهوم ندرس فكر التامي بسبب الحمل
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َ « 2كلِّ ْم َبنِي إِ ْس َرائِيل َ َقائِالً :إِ َذا َحبِلَ ِ
س ْب َع َة أَ َّي ٍامَ .ك َما فِي أَ َّي ِام
س ًة َ
ت ا ْم َرأَةٌ َو َولَدَ ْت َذ َك ًراَ ،ت ُكونُ َن ِج َ
َط ْم ِ
س ًة.
ث عِ َّلتِ َها َت ُكونُ َن ِج َ
فنجاسة المرأة هي فقط سبعة ايام وهي فترة مرضها اي االم ما بعد الوالدة
ِن ُي ْخ َتنُ لَ ْح ُم ُغ ْرلَتِهِ.
َ 3وفِي ا ْل َي ْو ِم ال َّثام ِ

يرهَاُ .كل َّ َ
ِس الَ َت ِج ْئ
دَّس الَ َت َم َّ
سَ ،وإِلَى ا ْل َم ْقد ِ
ش ْي ٍء ُم َق ٍ
ُ 4ث َّم ُتقِي ُم َثالَ َث ًة َو َثالَثِينَ َي ْو ًما فِي دَ ِم َت ْط ِه ِ
يرهَا.
َح َّتى َت ْك ُمل َ أَ َّيا ُم َت ْط ِه ِ
اما الثالثه وثالثين يوم هي ليست نجسه ولكن هي في مراحل التطهير
دم تطهيرها = أى الدم الطاهر أو السوائل التي تنزل من المرأة وتسمى دم تطهيرها ربما بسبب
لونها وألن المرأة في هذه الفترة قد تخلصت من النجاسة وهي اآلن فى سبيلها للتطهير الكامل.
وهذه السوائل عادة تستغرق من أسبوعين لثالثة أسابيع .ثم تقيم ثالثة وثالثين يو ًما = نجد هنا
المدة  33يو ًما أي أكثر من أكبر مدة وهي  22يو ًما واسباب هذا:
 -2لتغطية الحاالت الشاذة التي تستمر فيها السوائل مدة طويلة ،أي للضمان
 -2حتى تكون المدة اإلجمالية  44يو ًما ( )33+7ورقم  44يشير ألشياء معروفة في الكتاب
المقدس ،فالطوفان استمر  44يو ًماً ،إذا هذا يطبع في األذهان أنهم بسبب الخطية كانوا محرومين
من نعمة هللا معرضين لسخطه ونقمته .وموسى صام  44يو ًما ليحصل على الناموس وبركات هللا.
وهي تحرم من المقدسات كمن تكون صائمة وبعدها تحصل على كل حقوقهاً .إذا األربعين يو ًما
هي مدة انتظار يعقبها بركات إذا فهم الشخص ما يريده هللا وقدم توبة.
يقول الراباي راشي نقال عن رابي سيمالي كما انه في الستة ايام خلقت الكائنات الي هي اقل من
االنسان وفي اليوم السابع الوصيه التي تطهر بها االنسان فلهذا االنسان الجديد يجعل االم نجسه
سبعة ايام
َ 5وإِنْ َولَ ْ
وع ْي ِن َك َما فِي َط ْمثِ َهاُ .ث َّم ُتقِي ُم سِ َّت ًة َوسِ ِّتينَ َي ْو ًما فِي دَ ِم
س ًة أ ُ ْس ُب َ
دَت أ ُ ْن َثىَ ،ت ُكونُ َن ِج َ
يرهَا.
َت ْط ِه ِ
هنا نجد المدة تضاعفت فهي تظل نجسة بعد والدتها لمدة أسبوعين ً
بدال من أسبوع وهكذا .وهذا
ال يقصد به التمييز بين الجنسين فنحن نجد أن الذبيحة المقدمة عن الولد مثل البنت تما ًما
(وبولس الرسول يقول أن الرجل والمرأة هما واحد في المسيح يسوع ربنا (غل  ،22 :3كو :3
 )22وسوف نرى أن شريعة التطهير لكال الولد والبنت واحدة .أي أن األم تقدم نفس الذبائح
لتطهيرها إن ولدت ولدًا أو ولدت بن ًتا .إذن المشكلة ليست في إرتباط النجاسة بالذكر أو بالبنت.
ولكن التفريق هنا له أسباب

اوال الشق الروحي
بعد الوالده تكون المراه نجسه النها خرج منها الجنين الذي هو كان حياه بداخلها وتكون مكان
الجنين خلو حياه فهي تشير الي الموت الذي يشير الي الخطيه ولهذا السبب تكون االم نجسه اي
غير نظيفه لتالمسها مع هذا الرمز
الفرق بين والدة ذكر ووالدة انثي
والدة ذكر
سبعة ايام وثالثه وثالثين يوم اي اربعين يوم تكون نجسه وهذه الفتره التي تحتاجها للتطهير من
خلو الروح وهذا الولد لن يحدث له خلو روح بهذا القدر الن بالطبع الذكور ال يلد ولكنه فقط ورث
شريعة التامي من ابويه كيوم واحد بوراثته الخطيه االصلية
وسبعة ايام رمز الكمال ويرمز للبشريه التي في سبعة ايام ستتخلص من الخطيه
ثم ثالثه وثالثين الذي هو رمز الخالص
اما في حالة والدة بنت
اسبوعين اي اربعة عشر يوم ثم سته وستين يوم اي ثمانين يوم اربعين منهم لشريعة خلو الحياه
بسبب الجنين ولكن البنت المولوده من المعتاد انها ستلد ايضا وتمر بنفس شريعه خلو الحياه
والجل حياة الشركه الن كما ان االم اخذت هذه الشريعه من امها صعودا الي ادم وحواء والخطيه
االصليه ايضا تشارك بنتها التي اورثتها الخطيه االصليه اربعين يوم اخرين فيكون ثمانين يوم
فليس الن البنت المولوده تنجس امها ضعف الولد ولكن الن االم تورث بنتها طبيعة الخطيه

والن وراثة الخطيه تذكر االنسان بدخول طبيعة الخطيه من حواء وادم فتحتاج االم ان تقدم ذبيحه
الجل شريعه خلو الروح

فليس الولد ينجس امه اربعين والبنت تنجس امها ثمانين بل االم تورث الولد الخطيه االصليه ولكن
لن يحدث له خلو الروح اي والده ولكن هي تورث بنتها الخطيه وايضا سيحدث لها خلو روح
بالوالده فتشاركها االم التي اورثتها ذلك

الشق العلمي

خلوا الروح مرتبط بخروج خاليا حية او انسجه مثل الدم وغيره من الخاليا الحية
فعلميا لماذا االبن يجعل االم اربعين يوم بها خلو حياه ؟
االنجيل كان دقيق جدا عندما ذكر اسبوع وثالثه وثالثين يوم
) postpartum bleeding ( bleeding then lochia
فبعد الوالده يستمر النزيف ( دم متجدد ) لمدة اسبوع تقريبا بحد اقصي ( خمسة ايام متوسط ) بعد
والدة مولود ذكر وبعد ذلك من اربع ونصف اسابيع بحد اقصي (  12يوم متوسط ) يستمر فيها
التئام الجروح بسبب الوالده فيكون بها افرازات ملونه حتي يعود الرحم لوضعه الطبيعي وهذا ما
قدمه االنجيل باسلوب بسيط فهي سبعه ( نزيف مستمر ) وثالثه وثالثين ( افرازات ملونه )
وملحوظه هامه هرمون التستوستيرون الذكوري الذي يترك اثار في دم االم يعجل بتوقف النزيف

اما في حالة والدة بنت فهرمون االستروجين والبروجستيرون يجعل الفتره تزيد ( لذلك في بعض
الحالت الصعبه يمكن ان يستخدم هرومن التستوستيرون لتقليل كمية النزيف ) وهذا يجعل
الموضوع االنجيلي صحيح
باالضافه االم تحتاج فتره زمنية ليعود الرحم الي وضعه الطبيعي ايضا يؤثر عليها نسب الهرمونات

ويوجد شئ بيحدث للرضيعه بعد شهر من الميالد بسبب هرمونات االم وهو شئ يشبه الدوره
الشهرية وهذا علميا صحيح
ثانيا االم ممكن في هذه الفتره تصاب بحمي النفاس فهذه الشريعه هي حمايه لها وليست ضدها لكي
ال يقترب اليها احد فشريعة التامي هي معني روحي مهم وايضا حقيقة علمية وايضا حماية لالم
نفسها من يلمسها هو الذي يتنجس فيتحاشى اي شخص ان يقترب اليها فهي يتم حمايتها بطريق
عزل صحه للوقايه الن مناعتها ضعيفه في هذه الفترة

نجاسة المرأه في فترتها الشهريه وغيرها

سفر االويين 21
وفي هذا االصحاح قبل ان يتكلم االصحاح عن شريعة نجاسة المراه تكلم اوال عن شريعة نجاسة
الرجل وقسمها لالتي

س.
س ْيلُ ُه َن ِج ٌ
س ْيل ٌ مِنْ لَ ْح ِمهَِ ،ف َ
َ « 2كلِّ َما َبنِي إِ ْس َرائِيل َ َوقُوالَ لَ ُه ْمُ :كل ُّ َر ُجل َي ُكونُ لَ ُه َ
س ْيلِهَِ ،فذلِ َك
س لَ ْح ُم ُه َعنْ َ
س ْيلَ ُه ،أَ ْو َي ْح َت ِب ُ
ص ُق َ
س ْيلِهِ :إِنْ َكانَ لَ ْح ُم ُه َي ْب ُ
اس ُت ُه ِب َ
َ 3وه ِذ ِه َت ُكونُ َن َج َ
اس ُت ُه.
َن َج َ
سا.
ِس َعلَ ْي ِه َي ُكونُ َن ِج ً
اع َي ْجل ُ
الس ْيل ُ َي ُكونُ َن ِج ً
ض َط ِج ُع َعلَ ْي ِه الَّذِي لَ ُه َّ
اش َي ْ
ُ 4كل ُّ ف َِر ٍ
ساَ ،و ُكل ُّ َم َت ٍ
س ف َِرا َ
سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ .
ش ُه َي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم بِ َم ٍ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
َ 5و َمنْ َم َّ
سا
الس ْي ِلَ ،ي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم بِ َم ٍ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
ِس َعلَ ْي ِه ُذو َّ
اع الَّذِي َي ْجل ُ
َ 6و َمنْ َجلَ َ
س َعلَى ا ْل َم َت ِ
إِلَى ا ْلمَسَاءِ .
سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ .
الس ْي ِل َي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم بِ َم ٍ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
س لَ ْح َم ذِي َّ
َ 7و َمنْ َم َّ
سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ .
الس ْي ِل َعلَى َطاه ٍِرَ ،ي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
ص َق ُذو َّ
َ 2وإِنْ َب َ
سا.
الس ْي ِل َي ُكونُ َن ِج ً
ب َعلَ ْي ِه ُذو َّ
َ 9و ُكل ُّ َما َي ْر َك ُ

سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ َ ،و َمنْ َح َملَ ُهنَّ َي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم
س ُكل َّ َما َكانَ َت ْح َت ُه َي ُكونُ َن ِج ً
َ 24و ُكل ُّ َمنْ َم َّ
سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ .
ِب َم ٍ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
سا إِلَى
اءَ ،ي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
الس ْي ِل َولَ ْم َي ْغسِ لْ َيدَ ْي ِه ِب َم ٍ
اء َو َي ُكونُ َن ِج ً
س ُه ُذو َّ
َ 22و ُكل ُّ َمنْ َم َّ
ا ْلمَسَاءِ .
س ُرَ .و ُكل ُّ إِ َناءِ َخ َ
اء.
ش ٍ
سل ُ بِ َم ٍ
ب ُي ْغ َ
الس ْي ِل ُي ْك َ
س ُه ُذو َّ
َ 22وإِ َنا ُء ا ْل َخ َزفِ الَّذِي َي َم ُّ
اء
سدَ هُ بِ َم ٍ
ض َج َ
س ْب َع ُة أَ َّي ٍام لِ ُط ْه ِرهَِ ،و َي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ْر َح ُ
ب لَ ُه َ
س ُ
س ْيلِهُِ ،ي ْح َ
الس ْي ِل مِنْ َ
َ 23وإِ َذا َط ُه َر ُذو َّ
َح ٍّي َف َي ْط ُه ُر.
ب ،إِلَى َبا ِ
ب َخ ْي َم ِة
الر ِّ
ِن َيأْ ُخ ُذ لِ َن ْفسِ ِه َي َما َم َت ْي ِن أَ ْو َف ْر َخ ْي َح َم ٍامَ ،و َيأْتِي إِلَى أَ َم ِام َّ
َ 24وفِي ا ْل َي ْو ِم ال َّثام ِ
ِن،
ْ
اعَ ،و ُي ْعطِ ي ِه َما لِ ْل َكاه ِ
االجتِ َم ِ
فهنا وضح نجاسة الرجل الذي عنده فيض
ويوضح انه ذو السيل هو رجل نجس يخرج منه خاليا حيه في صورة سيله وايضا بعد ان يطهر
يستمر نجس سبعة ايام ومن يلمس لحمه يتنجس اي ان هذا الرجل ينقل النجاسه وينجس االخرين
رجال ونساء واثاث ودواب وانية وفراش ويحتاج ان يقدم ذبيحة
وايضا هو فيه عزل لهذا الرجل لكي ال تنتقل العدوي الن السيالن مرض معدي فهو اسلوب حجر
صحي بدائي مناسب جدا لهذا الزمان
الحاله الثانية الن يكون الرجل مصدر نجاسه
َ « 26وإِ َذا َح َ
سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ .
س ِد ِه ِب َم ٍ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
ض ُكل َّ َج َ
اع َز ْر ٍعَ ،ي ْر َح ُ
اضطِ َج ُ
دَث مِنْ َر ُجل ْ
سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ .
َ 27و ُكل ُّ َث ْو ٍ
سل ُ بِ َم ٍ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
اع َز ْر ٍع ُي ْغ َ
اضطِ َج ُ
ب َو ُكل ُّ ِج ْل ٍد َي ُكونُ َعلَ ْي ِه ْ
هو حالة العالقه الزوجيه وفيها يخرج خاليا حيا فيكون بسببها خلو حياة فيكون الرجل نجس الي
المساء بعد ان يرحض جسده وايضا يلوث ما يلمسه
وهذه الحاله تختلف عن الحاله السابقه النها عالقه زوجيه فال يحتاج الرجل ان يقدم ذبيحة عن هذا
االمر فهو فقط يذكره بوراثة الخطيه لكنه ال يحتاج ان يكفر عن عالقته بزوجته الن هذه العالقه
مقدسه رغم خروج خاليا

الحاله الثالثه
ض َط ِج ُع َعلَ ْي ِه
اش َي ْ
سا َ
ج ً
َ 24وإِ ِن ْ
اض َط َج َع َم َع َها َر ُجل ٌ َف َكانَ َط ْم ُث َها َعلَ ْي ِه َي ُكونُ َن ِ
س ْب َع َة أَ َّي ٍامَ .و ُكل ُّ ف َِر ٍ
سا.
َي ُكونُ َن ِج ً
من يضجع مع امراه طامث يكون نجس سبعة ايام النه فعل ما ال يجب

اما المراه ففي نفس االصحاح

تتشابها مع الرجل في الحاله السابقه تماما وهي العالقه الزوجية
س ْي ِن إِلَى
ان بِ َم ٍ
ج َ
اضطِ َج َ
ض َط ِج ُع َم َع َها َر ُجل ٌ ْ
َ 22وا ْل َم ْرأَةُ الَّتِي َي ْ
ان َن ِ
اءَ ،و َي ُكو َن ِ
اع َز ْر ٍعَ ،ي ْس َت ِح َّم ِ
ا ْلمَسَاءِ .
والعدد يؤكد ان المراه متساويه تماما مع الرجل في هذا االمر والعالقه بينهما طاهره فال يحتاجوا
الي تقديم ذبيحة خطيه ولكن يجب ان يتذكروا الخطيه االصليه التي ورثوها سببت عدم النظافه اي
النجاسه

الحاله الثانية

َ « 29وإِ َذا َكا َن ِ
س ْب َع َة أَ َّي ٍام َت ُكونُ فِي َط ْمثِ َهاَ .و ُكل ُّ َمنْ
س ْيلُ َها َد ًما فِي لَ ْح ِم َهاَ ،ف َ
س ْيلٌَ ،و َكانَ َ
ام َرأَةٌ لَ َها َ
ت ْ
سا إِلَى ا ْل َمسَاءِ .
س َها َي ُكونُ َن ِج ً
َم َّ
سا.
ِس َعلَ ْي ِه َي ُكونُ َن ِج ً
ساَ ،و ُكل ُّ َما َت ْجل ُ
ض َط ِج ُع َعلَ ْي ِه فِي َط ْمثِ َها َي ُكونُ َن ِج ً
َ 24و ُكل ُّ َما َت ْ
س ف َِرا َ
سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ .
ش َها َي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
َ 22و ُكل ُّ َمنْ َم َّ

سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ .
ِس َعلَ ْيهَِ ،ي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
اعا َت ْجل ُ
س َم َت ً
َ 22و ُكل ُّ َمنْ َم َّ
َ 23وإِنْ َكانَ َعلَى ا ْلفِ َر ِ َ
سا إِلَى
س ُهَ ،ي ُكونُ َن ِج ً
ِي َجال َِس ٌة َعلَ ْي ِه عِ ْن َد َما َي َم ُّ
اع الَّذِي ه َ
اش أ ْو َعلَى ا ْل َم َت ِ
ا ْلمَسَاءِ .
ض َط ِج ُع َعلَ ْي ِه
اش َي ْ
سا َ
ج ً
َ 24وإِ ِن ْ
اض َط َج َع َم َع َها َر ُجل ٌ َف َكانَ َط ْم ُث َها َعلَ ْي ِه َي ُكونُ َن ِ
س ْب َع َة أَ َّي ٍامَ .و ُكل ُّ ف َِر ٍ
سا.
َي ُكونُ َن ِج ً
اوال فكر بيئي
لالسف من ضمن انواع العبادات الوثنية الشريرة جدا هو ان تاتي الطامس ويقدم من دم الحيض
لاللهة النه كان يعتقد ان دم الحيض له قوة سحرية ولهذا فهو يستخدم من زمن قديم جدا في
االمور الوثنية والسحرية وهذا امر يرفضه الرب النه عبادة وثنية شريرة قذره
فلهذا حذرهم الرب بطريق غير مباشر

ثانيا في هذه الفتره الدم هو نقي ولكن من الممكن ان يتلوث بسهوله فالرب يريد ان يحمي المراه
النه لو كان هناك عالقه برجل قد يصبح مضر بصحتها بل ايضا يحميها بان تستخدم اشياءها فقط
وال تستخدم اشياء انسان اخر فال تصاب بعدوي
واالمر االخر في هذه المرحلة الرب يريد ان يعفي المراه من الواجبات المنزليه النها المعتاد تكون
بها بعض االالم فال تذهب لكي تحمل قربة المياه وال تقوم باعمال منزليه شاقه فلهذا وضح ان لو
لمست شيئ ستنجس اي يصبح غير نظيف فبالطبع هي لن تقوم باي مجهود وايضا لكي ال يحتد
عليها النزيف
والمالحظه االولي والمهمة
لم يقل ان المرأه الطامث نجسه لكنه وضح ان هذا الدم هو النجس لكن لم يطلق عليها نجسه مثل
الرجل النجس ذو السيل وايضا الجماع بل قال من يلمسها هو النجس وليست هي بمعني انه هو
الذي خالف كالم الرب وليست هي فهي في وضع طبيعي
ثانيا هي تنجس من يلمسها وايضا المتاع التي تجلس عليه والفراش

ثالثا من يضجع معها يكون نجسا سبعة ايام ( حتي لو اضجع معها في اخر يوم فهي تطهر بعدها
وهو يستمر نجسا ستة ايام اخر ) وهذا الشخص ينجس كل فراش يضجع عليه
رابعا حدد سبعة ايام النها الحد االقصي ( المتوسط خمسة ايام )
فال نجد هنا اي احتقار للمراه بسبب هذه الفتره الشهريه بل قد نري احترام شديد لها
ولكي يحميها في هذه الفتره من اي عدوي النها سهل ان تصاب لو اقترب اليها رجل وليوضح
الرب شيئ مهم ان الزواج ليس عالقه جنسيه فقط بل هي عالقه عاطفية معنوية اكثر فالرباط هو
الحب اكثر من الجنس بل يصل العالقة الزوجيه لتعبر عن قوة المحبة الزوجية فهو تعبير وليس
هدف كشهوه فقط
النوع الثالث من نجاسة المراه

ِير ًة فِي َغ ْي ِر َو ْق ِ
َ « 25وإِ َذا َكا َن ِ
سال َ َب ْع َد َط ْمثِ َها،
ت َط ْمثِ َها ،أَ ْو إِ َذا َ
س ْيل ُ دَ ِم َها أَ َّيا ًما َكث َ
ام َرأَةٌ َيسِ يل ُ َ
ت ْ
س ٌة.
استِ َها َك َما فِي أَ َّي ِام َط ْمثِ َها .إِ َّن َها َن ِج َ
س َيالَ ِن َن َج َ
َف َت ُكونُ ُكل َّ أَ َّي ِام َ
ِس
اش َط ْمثِ َهاَ .و ُكل ُّ األَ ْمتِ َع ِة الَّتِي َت ْجل ُ
ض َط ِج ُع َعلَ ْي ِه ُكل َّ أَ َّي ِام َ
اش َت ْ
س ْيلِ َها َي ُكونُ لَ َها َكف َِر ِ
ُ 26كل ُّ ف َِر ٍ
اس ِة َط ْمثِ َها.
س ًة َك َن َج َ
َع َل ْي َها َت ُكونُ َن ِج َ
سا إِلَى ا ْلمَسَاءِ .
ساَ ،ف َي ْغسِ ل ُ ثِ َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم بِ َم ٍ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
س ُهنَّ َي ُكونُ َن ِج ً
َ 27و ُكل ُّ َمنْ َم َّ
س ْب َع َة أَ َّي ٍام ُث َّم َت ْط ُه ُر.
ب ،لِ َن ْفسِ َها َ
س ُ
س ْيلِ َها َت ْح ُ
َ 22وإِ َذا َط ُه َر ْت مِنْ َ
ِن إِلَى َبا ِ
ب َخ ْي َم ِة
ِن َتأْ ُخ ُذ لِ َن ْفسِ َها َي َما َم َت ْي ِن أَ ْو َف ْر َخ ْي َح َم ٍامَ ،و َتأْتِي ِب ِه َما إِلَى ا ْل َكاه ِ
َ 29وفِي ا ْل َي ْو ِم ال َّثام ِ
اع.
ْ
االجتِ َم ِ

فنجد المراه التي بها سيل من دمها غير فترتها الشهريه هي نجسه بسبب خلو الحياه في خروج
هذا الدم بصوره غير طبيعيه فتكون نجسه وتنجس من يلمسها مثل الرجل ذو السيل تماما في كل
شئ وفي الحاجه الي ذبيحة ايضا

وايضا فيه عزل لها كحجر صحي النها قد تنقل عدوي مثلها مثل رجل السيالن فهي قد تكون
مصابه بالجونوريا او غيره من االمراض المعدية
والرب وضح ان هدفه حمايتهم من االمراض باتباع شريعته
سفر التثنية 21 :2
ض ُع َها َعلَ ْيكَ ،بَ ْل يَ ْج َعلُ َها
ضَ ،و ُك َّل أَد َْوا ِء ِم ْ
ص َر ال َّر ِديئَ ِة الَّتِي ع ََر ْفتَ َها الَ يَ َ
َويَ ُرد ال َّرب َع ْنكَ ُك َّل َم َر ٍ
ضي َك.
َعلَى ُك ِّل ُم ْب ِغ ِ

فملخص الثالث انواع للرجل

ذو السيل

سبعة ايام بعد طهره

يقدم ذبيحه

عالقه زوجيه

نفس اليوم

ال يقدم ذبيحه

اضجاع مع طامث

سبعة ايام

ال يقدم

انواع المراه الثالث

ذات السيل

سبعة ايام بعد طهرها

تقدم ذبيحه

عالقه زوجيه

نفس اليوم مع زوجها

ال يقدموا ذبيحه

طامث

سبعة ايام طمثها ( وليس بعد )

ال تقدم ذبيحه

فيتضح انهم متساويين تماما في كل شئ رغم فرق التركيب البيلوجي

والمجد هلل دائما

