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الشبهة

لماذا يعاقب إله الكتاب المقدس الحيوان مثل الثور الذي ينطح؟
ولماذا عاقب البهيمة التي يضجع معها رجل او امرأة؟
لو لم يكن الحيوان مكلف لماذا يعاقب؟

الرد

كما شرحت سابقا في ملف
هل ال يوجد رفق بالحيوان في الكتاب المقدس؟ تثنية  21وخروج  13وخروج 34
انه غريب موقف هؤالء المشككين المهاجمين للكتاب المقدس بأي طريقة سواء المسلمين أو
الملحدين في ان يقللوا جدا قيمة االنسان لدرجة اإلهانة وجعله كالحيوان وأحيانا اقل رغم انه
مخلوق على صورة هللا ومثاله ويغالوا جدا جدا من قيمة الحيوان الذي هم بأنفسهم يأكلونه
اال يذبح سنويا باليين من الحيوانات والطيور إلطعام االنسان؟
اال تباد الحيوانات االن بعشرات األلوف كل يوم بسبب الخوف من انفلون از الطيور والخنازير ان
تعدي االنسان؟ فلكي يحموا االنسان يبيدوا ماليين الكائنات بدل من عالجها او تركها من يشفى
يشفى ومن يموت يموت؟
اال يقتل االنسان اي حيوان مباشرة لو مثل تهديد للبشر بل لو مثل تهديد ألمالك البشر؟
اال تقتل حيوانات بكم خخم في تجارب شركات االدوية لتجرب دواء جديد بل أحيانا قد يكون مواد
تجميل فقط؟
اال تقتل كائنات حية كثيرة ليستخرج منها االنسان اشياء يعتبرها مفيدة له؟

ايضا اال يعذب الحيوانات كل يوم بكم خخم ألجل االنسان؟ مثل منخاس الحصين لكل الفرسان
ومثل كرباج كل سائقي العربات التي تجرها الحيوانات وامثلة خخمة.
فان كان االنسان عند االنسان اهم بكثير جدا من الحيوانات فأيضا االنسان عند الرب اهم من
حيوانات كثيرة
إنجيل متى 31 :10
َفالَ َت َخا ُفوا! أَْن ُتم أَ ْف َضل ِم ْن عص ِ
اف َير َك ِث َيرٍة!
ََ
ْ
ُ

إنجيل متى 12 :12
السب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َف ِ
وت»!
اإل ْن َس ُ
ان َك ْم ُه َو أَ ْف َض ُل م َن اْل َخُروف !ِإ ًذا َيح ُّل ف ْع ُل اْل َخْي ِر في ُّ ُ

انجيل لوقا 12
احٌد ِمْنها َليس مْن ِسًّيا أَمام ِ
ِ
اع ِبَفْلسي ِن ،وو ِ
هللا؟
 6أََلْي َس ْت َخ ْم َس ُة َع َصاف َير ُتَب ُ َ ْ َ َ
ََ
َ َْ َ
وس ُكم أَي ًضا ج ِميعها محصا ٌةَ .فالَ َت َخا ُفوا! أَْن ُتم أَ ْف َضل ِم ْن عص ِ
اف َير َك ِث َيرٍة!
ور ُرُؤ ِ ْ ْ
َ 7ب ْل ُش ُع ُ
ََ
َ َُ ُ ْ َ
ْ
ُ
فاإلنسان اهم من الحيوان ولهذا االنسان يأكل الحيوان وهذا امر طبيعي .فكل شخص يعيب على
قتل الحيوانات أسأله كم دجاجة وكم وجبة لحم وكم بيضة اكلت في حياتك؟ فهل ترفض ان حيوان
يذبح او يكسر عنقه فداء عن انسان وليس فقط كوجبه مؤقته؟

فالرب يهتم بالنبات والحيوان ولكن اهم من اال نثنين االنسان ولهذا االنثنين طعام لنإنسان والحيوان
يذبح ويسفك دمه إلشباع االنسان وأيضا يسفك دمه فداء عن االنسان في العهد القديم.

اما عن االعداد التي استشهد بها المشكك من سفر الخروج فهي بالحقيقة عن حماية االنسان من
نثور أصبح شرس يستهدف االنسان لقتله بالنطح
االعداد تقول
سفر الخروج 21
 28: 21و اذا نطح نثور رجال او امراة فمات يرجم الثور و ال يؤكل لحمه و اما صاحب الثور
فيكون بريئا
هذا الثور عرف كيف ينطح االنسان ليميته فهو مفترس وخطر وقد يكرر الفعل .القاتل حتى لو
عيا .وكان
كان حيواًنا فهو ملعون ،ال يؤكل لحم الثور الذي يرجم ألنه لم يذبح ويسفك دمه شر ً
يجب قتل الثور ألن الثور القاتل هو أداة الجريمة فيجب أن تعاقب ،وهذا ما قاله الرب في
سفر التكوين :9
ان أَ ْطُلُب ُهَ .و ِم ْن َي ِد ِ
س ا ِإل ْن َس ِ
اإل ْن َس ِ
ان،
َ 5وأَ ْطُل ُب أََنا َد َم ُك ْم ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َفَق ْطِ .م ْن َي ِد ُك ِل َحَي َو ٍ
ان أَ ْطُل ُب َن ْف َ
َخ ِ
ان أ ِ
ِم ْن َي ِد ِ
اإل ْن َس ِ
يه.
6سِ
ورِت ِه َع ِم َل ِ
ان ِب ِ
اف ُك َد ِم ِ
اإل ْن َس ِ
اإل ْن َس ِ
ان.
ان ُي ْس َف ُك َد ُم ُه .أل َّ
اإل ْن َس َ
هللا َعَلى ُص َ
َ
َن َ

فالرب يعاقب من يقتل انسان بريء حتى لو كان حيوان ألنه أصبح خطر يمثل تهديد على البشر
وممكن يسفك دم بشر اخرين
 29: 21و لكن ان كان نثو ار نطاحا من قبل و قد اشهد على صاحبه و لم يضبطه فقتل رجال او
امراة فالثور يرجم و صاحبه ايضا يقتل
قاتال بالمسئولية ألنه أهمل خبط نثوره وقد سبق وأخبروه أن نثوره نطاح
هنا ُي ْع َتَبْر صاحب الثور ً
وأهمل خبطه فنطح وقتل .وهذا يوخح ان الرب ال يتساهل مع الذي يتسبب في قتل انسان بريء
 30: 21ان وخعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل ما يوخع عليه
من يضع عليه هم أهل القتيل وإذا لم يتفقوا يذهبوا للقضاة .هذا إذا وافق األهل أن ال يقتل
الشخص ووافقوا علي الدية.

الشاهد الثاني
سفر الالويين 20
 15: 20و اذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فانه يقتل و البهيمة تميتونها
هذه الخطية لألسف سهلة االنتشار ولهذا كانت هذه األفعال الشنيعة شائعة جدا بين شعوب كنعان
الونثنيين ،إذ كانت دياناتهم تذخر بآلهات الجنس ،وبغاء المعبد ،وغيرها من الخطايا الفظيعة .لقد
كانت الحضارة الكنعانية حضارة مدمرة ،ولم يكن ألهلها أي نفع للعالم .وفي الجانب اآلخر كان هللا

يبني أمة لها تأنثير إيجابي على العالم ،لذلك هيأ الشعب لما سيواجهونه في أرض الموعد ،وحذرهم
من الوقوع في شراك مثل هذه الخطايا الجنسية .وكان التعامل مع الخطايا الجنسية سريعا وصارما
في العهد القديم ،فاهلل ال يتساهل مطلقا مع مثل هذه األفعال لألسباب اآلتية:
( )1إنها تهدم االلتزام المتبادل بين الزوجين بل تدمر قدسية االسرة وسمعتها ووجود الحيوان بعد
فعل الخطية وكشفها هو شيء مهيم ألقارب هذا الشخص.
( )2إنها تنشر المرض وهذا واحد من اهم االسباب .فيجب ان يقتل الحيوان الذي استخدم في
عالقة جنسية مع انسان هذا حماية من انتشار االمراض الجنسية الصعبة فكما ينشر ان االيدز
اتى من عالقة جنسية شاذة بين بشر واحد أنواع القردة
( )3ان هذا الحيوان كان أداة الخطية البشعة الدنسة فيجب تطهير الخطية بإزالة األداة التي
استخدمت
 16: 20و اذا اقتربت امراة الى بهيمة لنزائها تميت المراة و البهيمة انهما يقتالن دمهما عليهما
أيضا نفس االمر فهي تقترب منه ليفعل معها الشر فهو أيضا قد ينقل امراض جنسية وأيضا هو
أصبح أداة خطية يعاقب
فهذا الرجل والمرأة تنجس بهذا الحيوان
سفر الالويين 23 :18
ِِ
ف ام أَر ٌة أَمام ب ِهيم ٍة لِ ِن َزِائهاِ .إَّن ُه َف ِ
َوالَ َت ْج َع ْل م َع َب ِهيم ٍة م ْض َج َع َك َف َت َتَنج َ ِ
اح َش ٌة.
َ
َّس ب َهاَ .والَ َتق ْ َ َ َ َ َ
َ َ
َ

فالسبب هو اوال لتطهير الخطية وايضا لحماية من الشعب من انتشار االمراض الجنسية

ولكن مع هذا الكتاب المقدس أوخح اهتمام الرب بالحيوان جدا فكما قال
انجيل متى 6
السم ِ
ِي
طُي ِ
الس َماو ُّ
ظُروا ِإَلى ُ
 26اُْن ُ
وك ُم َّ
اءِ :إَّن َها الَ َت ْزَر ُع َوالَ َت ْح ُصُد َوالَ َت ْج َم ُع ِإَلى َم َخ ِاز َنَ ،وأَُب ُ
ور َّ َ
وت َها .أََل ْس ُت ْم أَْن ُت ْم ِباْل َحرِ
ِي أَ ْف َض َل ِمْن َها؟
َيُق ُ
ِ
يد عَلى َقام ِت ِه ِذراعا و ِ
اح َد ًة؟
َ 27و َم ْن ِمْن ُك ْم ِإ َذا ْ
اه َت َّم َي ْقدُر أ ْ
َن َي ِز َ َ
َ َ ً َ
َ 28ولِما َذا َت ْه َت ُّمو َن ِباللَِب ِ
ف َتْن ُمو! الَ َت ْت َع ُب َوالَ َت ْغ ِز ُل.
اس؟ َتأ َّ
ق اْل َحْق ِل َكْي َ
َمُلوا َزَنا ِب َ
َ
ِِ
لك ْن أَ ُقول َل ُكمِ :إَّنه والَ سَليم ِ
 29و ِ
ان يْلبس َكو ِ
اح َد ٍة ِمْن َها.
ُ ْ ُ َ ُ َْ ُ
ان في ُك ِل َم ْجده َك َ َ َ ُ َ
َ
ِ
التُّن ِ ِ
وجُد اْلَي ْوَم َوُي ْطَر ُح َغًدا ِفي َّ
س
هللا َ
َ 30فِإ ْن َك َ
ان ُع ْش ُب اْل َحْق ِل َّالذي ُي َ
هك َذا ،أَ َفَلْي َ
ورُ ،يْلب ُس ُه ُ
ِ ِي ِ
ِ
ِِ ِ
اإليم ِ
ان؟
باْل َحرِ جدًّا ُيْلب ُس ُك ْم أَْن ُت ْم َيا َقليلي َ
وأيضا
انجيل لوقا 12
ِ
يت َهاَ .ك ْم أَْن ُت ْم
َ 24تأ َّ
هللا ُي ِق ُ
َمُلوا اْلغْرَب َ
ان :أََّن َها الَ َت ْزَر ُع َوالَ َت ْح ُصُدَ ،وَلْي َ
س َل َها َم ْخ َد ٌع َوالَ َم ْخ َز ٌنَ ،و ُ
ِي أَ ْف َضل ِم َن ُّ
الطُي ِ
ِباْل َحرِ
ور!
ُ
ِ
يد عَلى َقام ِت ِه ِذراعا و ِ
اح َد ًة؟
َ 25و َم ْن ِمْن ُك ْم ِإ َذا ْ
اه َت َّم َي ْقدُر أ ْ
َن َي ِز َ َ
َ َ ً َ

ِ
َص َغ ِرَ ،فلِ َما َذا َت ْه َت ُّمو َن ِباْلَب َو ِاقي؟
َ 26فِإ ْن ُكْن ُت ْم الَ َت ْقدُرو َن َوالَ َعَلى األ ْ
ِ
َمُلوا َّ
ان ِفي ُك ِل َم ْج ِد ِه
َ 27تأ َّ
ق َكْي َ
ول َل ُك ْمِ :إَّن ُه َوالَ ُسَلْي َم ُ
الزَنا ِب َ
ف َتْن ُمو :الَ َت ْت َع ُب َوالَ َت ْغ ِز ُلَ ،ولك ْن أَ ُق ُ
ان يْلبس َكو ِ
اح َد ٍة ِمْن َها.
َك َ َ َ ُ َ
ِ
التُّن ِ ِ
وجُد اْلَي ْوَم ِفي اْل َحْق ِل َوُي ْطَر ُح َغًدا ِفي َّ
هك َذاَ ،ف َك ْم
هللا َ
َ 28فِإ ْن َك َ
ان اْل ُع ْش ُب َّالذي ُي َ
ور ُيْلب ُس ُه ُ
ِ ِي ِ
ِِ ِ
اإليم ِ
ان؟
باْل َحرِ ُيْلب ُس ُك ْم أَْن ُت ْم َيا َقليلي َ

فالرب يهتم بالنبات والحيوان ولكن اهم من االنثنين االنسان ولهذا االنثنين طعام لنإنسان والحيوان
يذبح ويسفك دمه إلشباع االنسان وأيضا لو استخدم في خطية او تسبب في اذية للبشر يتم قتل
هذا الحيوان .فارجوا ان المشككين ال يهاجموا الكتاب المقدس رغم انهم يفعلوا هذا لنفس االسباب
الصحيحة يوميا

والمجد هلل دائما

