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  من ھم الناموسيون الوارد ذكرھم في الكتاب المقدس، وما ھو عملھم؟ : عنوان الدرس

  les_bb_23 : كود الدرس

 دراسة اون الين : الكاتب

 

ضلعين في ناموس موسى والذين تخصصوا في تفسير الناموس وشرائع العھد القديم وتعليمھا الناموسيون ھم جماعة من اليھود المتدينين الم

 نن رجال القانون في األيام الحاضرة، الذين يتولون درس القانوويذكر قاموس الكتاب المقدس أن الناموسيين يشبھو. في المدارس والمجامع

  .وقد اتخذ الناموسيون من درس الناموس وتفسيره مھنة لھم. ثم شرحه وتفسيره

ويشير أحد مفسري الكتاب المقدس إلى ان ). 10:25ولوقا  12:28ومرقس  22:35متى (وكان يطلق على الناموسيين اسم آخر ھو الكتبة 

وكان ھدفھم استخالص قوانين خاصة من ھذه الشرائع تساعد الناس على تطبيقھا . الكتبة كّرسوا حياتھم لدرس قوانين وشرائع العھد القديم

فعلى سبيل المثال إن الوصايا العشر الواردة في الكتاب المقدس ليست شرائع محددة، ولكن كل وصية . واالسترشاد بھا في الحياة اليومية

لذلك أعتقد الناموسيون أن بإمكانھم أن . ر إلى مبدأ ھام يتخذه اإلنسان ويستنبط منه القوانين التي ينظم بھا حياتهمن ھذه الوصايا تشي

وعلى ھذا األساس فقد خصص الكتبة حياتھم للشرح واالجتھاد . يستخرجوا قواين تنظم الحياة لكل إنسان ولكل موقف خاص يواجھه

  .والفتوى، واستنبطوا من المبادئ العامة في العھد القديم آالفاً من القوانين واألحكام حتى يسير الناس بموجبھا

ر وھناك إشارات إلى الناموسيين في العھد الجديد أھمھا، أنھم كانوا يعملون ضد يوحنا المعمدان، الذي كان يمھد الطريق أمام المسيح ويبش

أي من (موسيون فرفضوا مشورة هللا من جھة أنفسھم غير معتمدين منه وأما الفريسيون والنا: "يقول الكتاب. يسوع الذي سيكمل الناموس

كما أن الكتبة كانوا ضد يسوع أيضاً ألنھم اعتبروه دخيالً على الشريعة ومحرفاً لھا، بينما اعتبروا أنفسھم ). 7:30لوقا ) (يوحنا المعمدان

  ).10:25ولوقا  22:25متى (ويذكر اإلنجيل المقدس بأن الكتبة كانوا دائماً يحاولون اإليقاع بيسوع وتعجيزه بأسئلتھم . حماة للشريعة

قال . وھاجمھم يسوع أكثر من مرة وندد بھم بلھجة قاسية ألنھم يحملون الناس أحماالً ثقيلة ويفرضون عليھم قوانين ال يمارسونھا ھم أنفسھم

لوقا " (سرة الحمل وأنتم ال تمسون األحمال بإحدى أصابعكمويل لكم أنتم أيھا الناموسيون، ألنكم تحملون الناس أحماالً ع: "لھم يسوع

11:46.(  

إذ أنه كان يحاول أن يوجه لھم اللوم بالنسبة لتصرفاتھم الشاذة، . والمعروف أن موقف يسوع من الكتبة والفريسيين كان موقف الكارز

ھي أفضل  23ونالحظ أن الكلمات التي وردت على لسان السيد المسيح في إنجيل متى . مشجعاً إياھم على االبتعاد عن ضاللھم وغرورھم

فكل ما قالوا لكم أن . على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون: حينئذ خاطب يسوع الجمع وتالميذه قائالً : "دليل على موقف المسيح منھم

ن أحماالً ثقيلة عسرة الحمل ويضعونھا يحزمو مھفإن. ولكن حسب أعمالھم ال تعملوا ألنھم يقولون وال يفعلون. تحفظوه فاحفظوه وافعلوه

فيعرضون عصائبھم ويعظمون . وكل أعمالھم يعملونھا لكي تنظرھم الناس. على أكتاف الناس وھو ال يريدون أن يحركوھا بإصبعھم

وأما . ويحبون المتكأ األول في الوالئم والمجالس األولى في المجامع، والتحيات في األسواق وأن يدعوھم الناس سيدي، سيدي. أھداب ثيابھم

وال . وال تدعوا لكم أباً على األرض، ألن أباكم واحد الذي في السماوات. أنتم فال تُدعوا سيدي، ألن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعاً إخوة
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ويل لكم أيھا الكتبة لكن . فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. وأكبركم يكون خدماً لكم. تدعو معلمين، ألن معلمكم واحد المسيح

  .والفريسيون المراؤون، ألنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فال تدخلون أنتم وال تدعون الداخلين يدخلون

  .لذلك تأخذون دينونة أعظم. ولعلة تطلبون صلواتكم مل،اويل لكم أيھا الكتبة والفريسيون المراؤون، ألنكم تأكلون بيوت األر

يون المراؤون، ألنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيالً واحداً، ومتى حصل تصنعونه ابناً لجھنم أكثر منكم ويل لكم أيھا الكتبة والفريس

 ً   .مضاعفا

ايھا الجھال والعميان، أيما أعظم . ل يلتزمولكن من حلف بذھب الھيك. فليس بشيءويل لكم أيھا القادة العميان القائلون من حلف بالھيكل 

أيھا الجھال والعميان، أيما . ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. ومن حلف بالمذبح فيس بشيء. الذھب أم الھيكل الذي يقدس الذھب

. يهلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالھيكل فقد حلف به وبالساكن ففإن من ح. أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان

  .بعرش هللا وبالجالس عليهومن حلف بالسماء فقد حلف 

كان . حمة واإليمانالحق والرل الناموس، قع والشبت والكمون وتركتم أثويل لكم أيھا الكتبة والفريسيون المراؤون، ألنكم تعشرون النعن

  .لبعوضة ويبلعون الجملون عن اأيھا القادة العميان الذي يصف. كينبغي أن تعملوا وال تتركوا تل

فريسي أيھا ال. اختطافاً ودعارة نوْ ومملمن داخل  ة وھمافحالكأس والص ويل لكم أيھا الكتبة والفريسيون المراؤون، ألنكم تنقون خارج

ً  ةفحاألعمى، نق أوالً داخل الكأس والص   .لكي يكون خارجھما أيضاً نقيا

ل ويل لكم أيھا الكتبة والفريسون المراؤون، ألنكم تشبھون قبوراً مبيضة تظھر من خارج جميلة وھي من داخل مملوءة عظام أموات وك

ً  ناس أبراراً لل تظھرون ھكذا أنتم أيضاً من خارج. نجاسة   .ولكنكم من داخل مشحونون رياًء وإثما

. جميل وھي داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة جقبوراً مبيضة تظھر من خارراؤون، ألنكم تبنون ون الميويل لكم أيھا الكتبة والفريس

ً راراً بللناس أ تظھرونھكذا أنتم أيضاً من خارج    .ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما

ناھم لكم أيھا الكتبة والفريسيون المراؤون، ألنكم تبنون قبور األنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركويل 

األفاعي كيف تھربون من أيھا الحيات أوالد . آبائكمأنتم مكيال فامألوا .  أنفسكم أنكم أبناء قتلة األنبياءشھدون على ت مفأنت. دم األنبياء في

  ).33-23:1متى ( "مونة جھندين

النواميس، أي القوانين الضيقة التي ھي من صنع البشر، والتي تضع أحماالً ثقيلة على كواھل الناس،  إتباعإن السيد المسيح لم يشدد على 

قول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين، لن تدخلوا فإني أ: "روح التقوى والعفة وروح الناموس فقال إتباعبل كان يشدد على 

  ).5:20متى " (ملكوت السماوات

وعندما جاء بعض الناموسيين . ، ومحبته إلخواته بني اإلنسانوعلى ھذا األساس فقد لخص الرب يسوع روح الناموس بمحبة اإلنسان 

ومن كل فكرك، ھذه ھي الوصية تحب الرب إلھك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ": قال سوعن الوصية العظمى في النامن المسيح وليسأ

  ).40-22:37متى " (بھاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله واألنبياء. ية مثلھا، تحب قريبك كنفسكاألولى والعظمى، والثان



 

3 
www.derasaonline.com 

يا في المسيح وله ومعه، وليس علينا أن نح. نافالمسيح ال يريدنا أن نكون ناموسيين في حياتنا، بل محبين متسامحين، نحيا فيه وھو يحيا في

  .المھم حفظ الناموس بل الحياة بالمسيح يسوع

  

  

 

  


