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الشبهة

المسيح ينسخ حكم ماء اللعنة الذي تكلم عنه الويين  5الذي يحكم به على المرأة التي زاغت من تحت
رجلها لو غار عليها وليس عنده شاهد .فالمسيح نسخ هذا بانه من طلق امرأته اال لعلة الزنى متى 32\5
ولم يطبق ماء اللعنة أيضا في قصة الزانية في يوحنا 8

الرد

الحقيقة هذه الشبهة ليست جديدة ولكن هي نفس شبهة نسخ حكم الطالق ولكن بصيغة أخرى.
فسأقسم الرد
ماء اللعنة
شريعة الطالق
الزانية

أوال ماء اللعنة
في البداية تكلمت عن شريعة ماء اللعنة في
الرد على شبهة هل ماء اللعنة خرافه؟ عد 22 – 13 :5
وأيضا
هل هناك تضاد بين ماء اللعنة في سفر العدد  5وبين شريعة اشاعة رديه في سفر التثنية 22؟
وموضوع الطالق شرحته في
هل شريعة المسيح بعدم الطالق نسخة شريعة الطالق في التثنية؟ تثنية  1 :24متي  5متي 19
وأيضا

الطالق في اليهودية والمسيحية
ولهذا باختصار
ماء اللعنة شريعة خاصة في حالة غيرة رجل على زوجته وتنفذ فقط في حالة وجود الهيكل وبداخله القدس
وقدس االقداس (به تابوت عهد الرب) وحرق المحرقات منها البقرة الحمراء التي في سفر العدد  19الن
الذي يركب به ماء اللعنة هو ماء مقدس مع رماد وهو من هذه المحرقات.
سفر العدد 5
 12: 5كلم بني اسرائيل و قل لهم اذا زاغت امراة رجل و خانته خيانة
 13: 5و اضطجع معها رجل اضطجاع زرع و اخفي ذلك عن عيني رجلها و استترت و هي نجسة و
ليس شاهد عليها و هي لم تؤخذ
 14: 5فاعتراه روح الغيرة و غار على امراته و هي نجسة او اعتراه روح الغيرة و غار على امراته و هي
ليست نجسة
 15: 5ياتي الرجل بامراته الى الكاهن و ياتي بقربانها معها عشر االيفة من طحين شعير ال يصب عليه
زيتا و ال يجعل عليه لبانا النه تقدمة غيرة تقدمة تذكار تذكر ذنبا
 16: 5فيقدمها الكاهن و يوقفها امام الرب
 17: 5و ياخذ الكاهن ماء مقدسا في اناء خزف و ياخذ الكاهن من الغبار الذي في ارض المسكن و
يجعل في الماء

 18: 5و يوقف الكاهن المراة امام الرب و يكشف راس المراة و يجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي
تقدمة الغيرة و في يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر
 19: 5و يستحلف الكاهن المراة و يقول لها ان كان لم يضطجع معك رجل و ان كنت لم تزيغي الى
نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر
 20: 5و لكن ان كنت قد زغت من تحت رجلك و تنجست و جعل معك رجل غير رجلك مضجعه
 21: 5يستحلف الكاهن المراة بحلف اللعنة و يقول الكاهن للمراة يجعلك الرب لعنة و حلفا بين شعبك
بان يجعل الرب فخذك ساقطة و بطنك وارما
 22: 5و يدخل ماء اللعنة هذا في احشائك لورم البطن و السقاط الفخذ فتقول المراة امين امين
 23: 5و يكتب الكاهن هذه ا للعنات في الكتاب ثم يمحوها في الماء المر
 24: 5و يسقي المراة ماء اللعنة المر فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة
 25: 5و ياخذ الكاهن من يد المراة تقدمة الغيرة و يردد التقدمة امام الرب و يقدمها الى المذبح
 26: 5و يقبض الكاهن من التقدمة تذكارها و يوقده على المذبح و بعد ذلك يسقي المراة الماء
 27: 5و متى سقاها الماء فان كانت قد تنجست و خانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة فيرم بطنها
و تسقط فخذها فتصير المراة لعنة في وسط شعبها
 28: 5و ان لم تكن المراة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرا و تحبل بزرع
 29: 5هذه شريعة الغيرة اذا زاغت امراة من تحت رجلها و تنجست

 30: 5او اذا اعترى رجال روح غيرة فغار على امراته يوقف المراة امام الرب و يعمل لها الكاهن كل هذه
الشريعة
 31: 5فيتبرا الرجل من الذنب و تلك المراة تحمل ذنبها
ولهذا بعد هدم الهيكل على يد نبوخذنصر سنة  586ق م واختفاء تابوت عهد الرب لم تعد تطبق هذه
الشريعة وأيضا بخاصة المسيح الذي تنبأ بهدم الهيكل مرة أخرى سنة  70م ال تنفذ هذه الشريعة وغالبا
في زمن المسيح لم تكن تنفذ وال يوجد ماء لعنة ألنه يركب من رماد الهيكل
فالمسيح لم ينسخ شيء الن ماء اللعنة لم يكن موجود أصال وبخاصة ان الهيكل اللحمي وهو الهيكل
الحقيقي أي جسد المسيح ال يوجد به رماد
وأيضا المسيح لم يأتي لينقض بل ليكمل ويوضح معنى الوصية
إنجيل متى 17 :5
« َال َتظُُّنوا أ َِّني ِّجْئ ُت ألَ ْن ُق َ َّ
ُك ِّم َل.
ض َب ْل أل َ
اءَ .ما ِّجْئ ُت ألَ ْن ُق َ
ام َ
وس أ َِّو األَ ْن ِّبَي َ
ض الن ُ
وأيضا هو جاء ليكمل حكم الناموس فهو نفذ حكم الموت .فأصبحنا احرار من الناموس المقدس الذي
يحكم علينا بالموت ألننا متنا مع المسيح فال يطبق علينا الناموس الن الناموس ال يطبق على الذين ماتوا
وقاموا
واعتقد هذا كافي جدا للرد على ادعاء النسخ
ولكن أكمل

ثانيا شريعة الطالق والزنى
حتى في حالة ماء اللعنة هي عن الزنى
وكما شرحت في الملفات السابقة ان حتى كتاب الطالق يعطي في حالة امر جنسي غير الئق أي زنا
تثنية 24
1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب
«ِّإ َذا أ َ
امَأرَ ًة َوَت َزَّو َج ِّب َهاَ ،فِّإ ْن َل ْم َت ِّج ْد ن ْع َم ًة في َع ْيَن ْيه أل ََّن ُه َو َج َد ف َ
يها َع ْي َب َش ْي ٍءَ ،وَك َت َب َل َها ك َت َ
َخ َذ َر ُج ٌل ْ

ال ق َوَد َف َع ُه ِّإَلى َي ِّد َها َوأَ ْطَلَق َها ِّم ْن َب ْي ِّت ِّه،
َ
طَ
وهنا كلمة عيب شيئ تعني انه وجد فيها امر جنسي غير الئق
فاذا وجد ذلك ولكن ال يوجد شهود انها زنت فهي تفعل امور جنسيه غير الئقة ولكن ال يوجد دليل علي
الزنا فعليا فيكتب لها كتاب طالق ويطلقها وهذا اعالن لكيال يتزوجها اخر
وهذا هو نفس ما قاله المسيح عن الطالق اال لعلة الزنى فقط
متي 5
ِّ ِّ
َ « 31وِّقيل :م ْن ََّ
ال ق.
اب َ
طَ
امَأر ََت ُه َفْل ُي ْعط َها ك َت َ
طل َق ْ
َ َ
32
َما أََنا َفأَقُول َل ُكمِّ :إ َّن م ْن ََّ
امَأر ََت ُه َّ
إال لِّ ِّعَّل ِّة ِّ
طَّلَق ًة َفِّإَّن ُه َي ْزِّني
الزَنى َي ْج َعُل َها َت ْزِّنيَ ،و َم ْن َي َت َزَّو ُج ُم َ
َوأ َّ
ُ ْ
طل َق ْ
َ

واوال لم يقل موسي ذلك في العهد القديم بل قال المر جنسي غير الئق

ولماذا قال السيد المسيح قيل اما انا فاقول ؟ الن اليهود تجاهلوا باقي االية التي تتكلم عن زني الزوجه
وفعلها للشر فاقتطعوا نصف االيه وطبقوها ان من يريد ان يطلق يعطي كتاب طالق بل ضافوا عليها الي
سبب
متي19
3
ِّ
َن ي َ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
امَأر ََت ُه لِّ ُك ِّل َسَب ٍب؟»
ين َل ُه َ
وه َقائل َ
«:ه ْل َيح ُّل ل َّلر ُج ِّل أ ْ ُ
اء ِّإَل ْيه اْل َف ِّريسُّيو َن ل ُي َج ِّرُب ُ
َو َج َ
طل َق ْ
4
َن َّال ِّذي َخَل َق ِّم َن اْلَب ْد ِّء َخَلَق ُه َما َذ َكًرا َوأُْن َثى؟
َما َقَ ْأر ُت ْم أ َّ
َفأ َ
َج َ
اب َوَق َ
ال َل ُه ْم«:أ َ

ُمه ويْل َت ِّصق ِّب ِّ ِّ
 5وَق ِّ
ان جس ًدا و ِّ
اح ًدا.
َج ِّل ه َذا َي ْتُر ُك َّ
ال :م ْن أ ْ
امَأرَتهَ ،وَي ُكو ُن اال ْثَن ِّ َ َ َ
اه َوأ َّ ُ َ َ
الر ُج ُل أََب ُ
َ َ
ُ ْ
6
َّ ِّ
ِّ
ان».
هللا َال ُي َف ِّرقُ ُه ِّإ ْن َس ٌ
ِّإ ًذا َل ْي َسا َب ْع ُد ا ْثَن ْي ِّن َب ْل َج َسٌد َواحٌدَ .فالذي َج َم َع ُه ُ
7
ِّ
ِّ
طالَ ق َفتُ ََّ
ق؟»
اب َ
وسى أ ْ
طل ُ
َن ُي ْع َطى ك َت ُ
َقاُلوا َلهَُ «:فل َما َذا أ َْو َصى ُم َ
8
ِّ
طلِّ ُقوا ِّنساء ُكم .و ِّ
ِّ
ال َل ُه ْمِّ :
هك َذا.
َن ُت َ
لك ْن ِّم َن اْلَب ْد ِّء َل ْم َي ُك ْن َ
َج ِّل َق َس َاوِّة ُقُلوب ُِّك ْم َأذ َن َل ُك ْم أ ْ
وسى م ْن أ ْ
َ َ ْ َ
«إ َّن ُم َ
َق َ

 9وأَقُول َل ُكمِّ :إ َّن م ْن ََّ
امَأر ََت ُه ِّإ َّال ِّب َسَبب ِّ
طَّلَق ٍة َي ْزِّني».
ُخَرى َي ْزِّنيَ ،و َّال ِّذي َي َت َزَّو ُج ِّب ُم َ
الزَنا َوَت َزَّو َج ِّبأ ْ
َ ُ ْ
طل َق ْ
َ
ويالحظ هنا انهم ق الوا لكل سبب وسفر التثنية وضح انه اذا فعلت امر جنسي غير الئق واكتشفه زوجها
والتي تطلق لفعل شرير مثل هذا تعطي كتاب طالق لكي ال تتزوج مره اخري
فموسي يتكلم عن من اكتشف ان زوجته خائنه واصبحت بالنسبه له مثل الجزء الميت في جسده فيقطعها
اما اليهود الذين استغلوا ا لوصيه خطأ وقالوا كالم لم يقوله موسي فالمسيح وبخهم علي ذلك وحصص
المفهوم
مرقس 10

2
ِّ
َن ي َ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
وه.
وه َ
امَأر ََت ُه؟» ل ُي َج ِّرُب ُ
«:ه ْل َيح ُّل ل َّلر ُج ِّل أ ْ ُ
َف َتَق َّد َم اْل َف ِّريسُّيو َن َو َسأَُل ُ
طل َق ْ
3
اب َوَقال َل ُهم ِّ
وسى؟»
«:ب َما َذا أ َْو َص ُ
َفأ َ
َج َ
اك ْم ُم َ
َ ْ
4
ِّ
ِّ
ق».
ال قَ ،ف ُت َ
اب َط َ
وسى أَذ َن أ ْ
طَّل ُ
َن ُي ْك َت َب ك َت ُ
ا«:م َ
َفَقاُلو ُ
5
«:من أَج ِّل َقساوِّة ُقُلوب ُِّكم َك َتب َل ُكم ِّ
ِّ
هذ ِّه اْل َو ِّصَّيةَ،
َفأ َ
ال َل ُه ْم ْ ْ َ َ
َج َ
ْ َ ْ
اب َي ُسو ُع َوَق َ

ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ 6
هللا.
َولك ْن م ْن َب ْدء اْل َخل َيقةَ ،ذ َكًار َوأُْن َثى َخَلَق ُه َما ُ
ِّ 7
ُم ُه َوَيْل َت ِّص ُ ِّ
امَأر َِّت ِّه،
َج ِّل ه َذا َي ْتُر ُك َّ
اه َوأ َّ
م ْن أ ْ
الر ُج ُل أََب ُ
قب ْ
8
اح ًداِّ .إ ًذا َليسا بع ُد ا ْثَني ِّن بل جسٌد و ِّ
ان جس ًدا و ِّ
احٌد.
َْ َْ
ْ َْ ََ َ
َوَي ُكو ُن اال ْثَن ِّ َ َ َ

ِّ َّ 9
ان».
هللا َال ُي َف ِّرْق ُه ِّإ ْن َس ٌ
َفالذي َج َم َع ُه ُ
 10ثُ َّم ِّفي اْلبي ِّت سأََل ُه َتالَ ِّمي ُذه أَي ًضا ع ْن ِّ
ذل َك،
َ
ُ ْ
َْ َ
َ 11فَقال َلهم«:م ْن ََّ
ُخَرى َي ْزِّني َعَل ْي َها.
امَأر ََت ُه َوَت َزَّو َج ِّبأ ْ
طل َق ْ
َ ُْ َ
 12وإِّن ََّ ِّ
آخَر َت ْزِّني».
امَأرَ ٌة َز ْو َج َها َوَت َزَّو َج ْت ِّب َ
َ ْ
طلَقت ْ
السيد المسيح لم ينسخ كالمه في العهد القديم بل وضح خطا تطبيق اليهود لناموسه الذي قاله على فم
موسي وبخاصه ان معني الطالق الذي يقصده في العهد القديم هو قطع لحم
الطالق فقط لعلة الزني ومن يطلق زوجته ليس بدون زني فكأنه يقطع جزء من جسده والمطلق الذي
ارتكب الزني ال يتزوج مره اخري ألنه أصبح مثل الجسد الميت فال يصلح ان يرتبط بجسد حي واال أصبح
االخر ميت مثله ولكن من الممكن ان يعود لطرفه االول بعد توبة حقيقيه وندم كثير ويكون في مثل هذه
الحالة كاالبن الضال الذي كان ميتا فعاش.

ثالثا المرأة الزانية
هذا الحالة ال ينطبق عليها ماء اللعنة النه للم يقال انها متزوجة واصال لم يأتي زوجها بروح الغيرة
وأيضا شرحت هذا االمر في
لماذا لم يرجم المسيح المرآه الزانية وهل هذا نسخ للناموس؟ يوحنا 8
فيغيب عن موقف المرأة الزانية
اوال الرجل الذي من المفروض انه زني معها
ثانيا الشهود الذين راؤهم يزنوا كشهود عيان
ثالثا القاضي من السبعين شيخ الذي يجب ان يطبق تشريع موسي من خالله
رابعا هي بدون زوج وشريعة ماء الغيرة للمرأة المتزوجة وغيرة زوجها
فلو حكم عليها بماء اللعنة او هو غير موجود ثانيا يصبح مخالف للناموس الن
اوال الكتبه والفريسيين كان يجب ان يذهبوا الي القاضي واحد من الشيوخ السبعين او رئيس الكهنه والسيح
المسيح هو ليس قاضي في نظرهم وال هو ارضي رغم انه ملك الملوك ورب االرباب ولكن مملكته ليست
من هذا العالم
إنجيل يوحنا 36 :18

أَجاب يسو ُع« :ممَل َك ِّتي َليس ْت ِّم ْن ه َذا اْلعاَلمَِّ .لو َكاَن ْت ممَل َك ِّتي ِّم ْن ه َذا اْلعاَلمَِّ ،ل َكان ُخ َّد ِّ
امي
َ
ْ
َ
َ
َْ
َ َ َُ
َْ
َْ
يج ِّ
اه ُدو َن لِّ َكي َال أُسَّلم ِّإَلى اْليه ِّ ِّ
اآلن َل ْي َس ْت َم ْمَل َك ِّتي ِّم ْن ُهَنا».
ودَ .ولك ِّن َ
َُ
َُ
َ َ
ْ
فلهذا ان المسيح لم يحكم علي المراه هذا حكمه منه النه بهذا يكون كسر الناموس في نظرهم واخذ
وظيفه ليست وظيفته
ثانيا لو افترضنا ايضا انهم اعترفوا به قاضي ويحق له هو ال يحق له كقاضي ان يحكم لالسباب التاليه
 1بدون وجود رجل ليحكم علي االثنين معا فلو حكم عليها فقط يكون حكمه خطأ وخالف التشريع

 2ال يحق له ان يحكم بدون وجود شهود فالذين احضروا المرأه هم الكتبه والفريسيين
ِّ ِّ
ِّ
ُم ِّس َك ْت ِّفي ِّزًنا ) وليس الشهود ولو حكم يكون خالف الناموس
امَأَر ًة أ ْ
(َ 3وَق َّدمَ إَل ْيه اْل َك َتَب ُة َواْل َف ِّريسُّيو َن ْ
النه ال بد ان يسمع علي فم شاهدين او ثالثه
 3سافترض ان الكتبه والفريسيين هم الشهود فلما انصرفوا اصبح ال يستطيع القاضي ان يحكم الن
الشهود انصرفوا وهم يجب ان يبدؤا بالرجم ثم يتبعهم بقية الشعب
والسيد المسيح كان يجب ان يتحقق من امر مهم وهو هل صرخت المراه ام لم تصرخ ومكان الزني هل في
الحقل ام في المدينه النها لو صرخت استنجادا في المدينه وسمعت فهي تطلق حره والرجل يرجم لوحده
ولو كانت في الحقل سواء صرخت ام ال يرجم الرجل لوحده فهو ايضا اليستطيع ان يحكم حتي لو كان
الكتبه والفريسيين هم الشهود الذين انصرفوا

 4لو اصدر الحكم ال يستطيع ان يطبقه بنفسه النه اوال ليس شاهد وثانيا اليحق له تنفيز الحكم بنفسه
وهو حتي كقاضي من الممكن ان يحكم انها مستحقه البراءه لعدم تحقق القاضي من الموقف جيدا
هذا باالضافه الي ان في هذا الزمان لم يكن حكم الموت من حق اليهود بل للرومان المسيطرين علي
اليهودية فايضا لو طبق المسيح حكم الرجم واعتبره اليهود منفزا لناموس موسي العتبر انه مخالف
للقانون الروماني ويستحق العقا ب ولوجد اليهود حجة يشتكوا به عليه امام الرومان ليعاقبوه ويتخلص منه
الكتبة والفريسيين
فهو حتي في هذا االمر كان حكيم
هذا من ناحية تطبيق الناموس فالمسيح لم يكسر الناموس بل بحكمه تصرف في االمر
اكتفي بهذا القدر وارجوا ان اكون اجبت علي من يتسائل هل نسخ حكم الطالق ام ال ولماذا لم يطبق
شريعة ماء اللعنة فماء اللعنة كان انتهى من قبل المسيح وهو لم ينسخ حطم الطالق بل وضح اكثر معنى
ما قاله لموسى النبي

والمجد هلل دائما

