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 م؟ من انلاموس ُملزِ  أيٌ 
 بقلم أر. ىس. سربول 

  اليت   ة الكث� من اجلدل وانلقاش. هذه إحدى انلقاطحىت يومنا هذا، تث� مسألة دور ناموس اهللا يف احلياة املسيحيَّ 
نتعلَّ  أن  ويمكننا  سبقونا،  من  الكث�  فيها  "م  كتابه  يف  انلاموس  حول  الالكسييك  اكلفن  جون  ادلين  طرح  أسس 

ق بعالقته يه االستخدام اثلاليث للناموس فيما يتعلَّ ص نلا اكلفن توجيهاته بما �سمِّ مفيد �شلك خاص. يلخِّ "  املسييح
 . بالعهد اجلديد

عندما  . ول�ن  زمان  لك اهللا، وهذا أمر مهم ألي مؤمن يف  ة  طبيععن    يعلن  هإن االستخدام األول للناموس هو أن
اهللا، فإنه يوفر مرآة تعكس نلا عدم قداستنا يف مقابل املعيار انلهايئ للرب. يف هذا الصدد،  عة  طبيانلاموس عن  يعلن  

وستمنسرت يعتقدون أن    الهو�ه يقودنا إىل املسيح. وأحد األسباب اليت جعلت املصلح� ويعمل انلاموس كموجِّ 
قيمة بالنسبة للمؤمن هو أن انلاموس يقودنا باستمرار إىل اإل�يل. اكن هذا أيًضا أحد استخدامات    يظل هلانلاموس  

 . د عليها مارتن لوثر �شدةٍ انلاموس اليت أ�َّ 

بأن انلاموس �شلك ما يدفع    ٧مية  حون ما يقوهل بولس يف روفهم املصلِ   ،من ناحيةفاخلطية.  انلاموس    �بحيثانيًا،  
دون انلاموس أ�رث، زاد ميلهم إىل كرسه. ومع ذلك،  فلكما رأى انلاس غ� املتجدِّ   —  انلاس إىل ارت�اب اخلطية 

الرغم من هذ للعالم    ا االجتاهىلع  فائدة اعمة  تزال هناك  انلاموس   يفل  تتمثَّ للناموس، ال    . علينا   يود ق  وضع  فرض 
 . ئ� قدر اإلماكن، و�اتلايل يتم احلفاظ ىلع انلظام املد�نلاس من أن ي�ونوا سيِّ فتحذيراته وتهديداته تمنع ا 

ُ علن  هو أن انلاموس ي  ،ثاثلًا، واألهم من منظور اكلفن ، ال �ضع املؤمنون  ةمن انلاحية الفنيَّ رس اهللا و�رضيه.  نلا ما �
ش كأشخاص �سعون  . ومع ذلك، يف الوقت نفسه، �ن مدعوون إىل االقتداء باملسيح والعيباتهمتطلِّ و  العتيقللعهد  

ًما بموجب  لزَ ). ذللك، ىلع الرغم من أن� من ناحية ما لست مُ ٢٠-١٩: ١ كولويس ؛ ١٠: ٥إىل إرضاء اهللا اليح (أفسس  
"يا رب، أر�د   :وأقول  أتلفت إىل اهللاو�وضوح، إال إن�    لعنة انلاموس، وأعلنها مبارشةً أن� حتت العهد بانلاموس أو  

 ُ � اليت  احلياة  أعيش  اكتب أن  ومثل  وترضيك،  أقول  رسك  أن  أستطيع  القديم  العهد  يف  ْحبَبُْت «  : املزام� 
َ
أ َ�ْم 

�َعتََك!  ُ يعلن  ألنه ويلًال  نهاًرا يف انلاموس وأهلج يمكن� أن أتأمل   "»رَشِ  .رس و�ريض اهللايل ما �

 واسمحوا يل أن أقدِّ 
ً

راي بوالية نيو�ورك يف مؤتمر  مدينة  ث يف  . منذ عدة سنوات، كنت أحتدَّ ا شخصيًّ   م ل�م مثاال
بات.  حول قداسة اهللا. بعد إحدى اجللسات، داع� راعة املؤتمر إىل م�ل أحدهم بعد ذلك للصالة وتناول املرطِّ 

هناك حوايل   امل�ل، اكن  إىل  الصالون يصلِّ   ٢٥عندما وصلت  بأن� ُصدمت  ون ألشخًصا يف  القول  املو�.  قار�هم 
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م ذلك، وأنه  "انتظر حلظة. ما هذا؟ ال �وز نلا القيام بذلك. أال تعلم أن اهللا حرَّ   :قلتف .  أقل ما هو حقييقسيكون  
  . "س األرض لكها و�لب دينونته؟" فماذا اكن ردهم الفوري؟ "هذا اكن يف العهد القديممكرهة يف عينيه، فذلك ينجِّ 

اآلن يشء     جلعل مارسة اعتربها اهللا جر�مة كربى خالل أحد أزمنة تار�خ الفداء�َّ "نعم، ول�ن ما اذلي تغ  :فقلت
�سعد به؟" ولم ي�ن دليهم الكث� يلقولوه ألنه من الواضح من العهد اجلديد أن اهللا ضد عبادة األوثان اآلن كما  

 اكن يف السابق. 

المُ  الكتاب  نقرأ  عندما  أجزاء  قدَّ بالطبع  بعض  هناك  أن  نرى  انلاموس س،  العهد    من  مؤم�  تنطبق ىلع  تعد  لم 
اليت اكنت   نفسها  بالطر�قة  ليس  األقل  نم�ِّ بها    بقتنطاجلديد، ىلع  القديم. �ن  العهد  الرشائع  ىلع مؤم�   ب� 

ة مثل رشائع انلظام الغذايئ واخلتان اجلسدي. هذا مفيد ألن مارستنا  والرشائع الطقسيَّ   ،ةوالرشائع املدنيَّ   ،ةاألخالقيَّ 
ىلع سبيل   ،د بولس يف رسالة غالطيةيؤ�ِّ يف الواقع جتديًفا.  شلك ما  � العهد القديم سيكون    رشائعكمؤمن� بلعض  

ة  ة والطقسيَّ ة واملدنيَّ اتلمي� ب� الرشائع األخالقيَّ   ومع أنأننا إذا طلبنا تطبيق اخلتان، ن�ون بذلك أخطأنا.    ،املثال
مي� بينهم أمر غ� طبييع إىل حد ما. وذلك ألن تطبيق الرشائع العهد القديم، اكن اتليف  يهود  لمفيد، ل�ن بالنسبة ل

بالنسبة دلانيال وأصدقاؤه أال يأ�لوا  ةة قصوى. لقد اكنت مسألة أخالقيَّ ة اكن مسألة ذات عواقب أخالقيَّ الطقسيَّ 
هناك �موعة  ة يع� أن  ة والطقسيَّ ة واملدنيَّ ). ل�ن اتلمي� ب� الرشائع األخالقيَّ ١ون (دانيال  ابلابليُّ   أ�لكما اكن ي

 . ة ثابتة قبل ميجء املسيح و�عدهواليت هلا قيمة وأهميَّ  ه يف العهدالصاحلة اليت يعطيها اهللا لشعب  الرشائعة من أساسيَّ 

ن اهللا  إحون  صلِ ون المُ حة يف القرن� السابع عرش واثلامن عرش، قال الالهوتيُّ ة الُمصلَ خالل فرتة الفلسفة املدرسيَّ 
الطبييع اإلل� وىلع أساس    اموس  أساس� منفصل�: ىلع أساس انلع إلرسائيل ولكنيسة العهد اجلديد ىلع�رشِّ 

الالهوتيُّ  يقصد  لم  احلالة،  هذه  يف  اإلل�.  يف  الُمعلَ   انلاموس ،  )lex naturalis(الطبييع    انلاموس بون  الغرض  ن 
اهللا. إن قيام    طبيعةلة يف  رة واملتأصِّ املتجذِّ   الرشائعتلك    الطبييع  اموس بانلاكنوا يقصدون  بل  الطبيعة و� الضم�.  

"َال يَُ�ْن لََك آلَِهٌة    يق:عتسيع� اإلساءة إىل شخصه. ىلع سبيل املثال، إذا قال اهللا يف العهد ال  الرشائع اهللا بإلغاء هذه  
َماِ� 

َ
ْخَرى أ

ُ
  ذلك ب  فاهللا  فإنيف عبادة األوثان"،    أن �شرتك آهلة أخرى و  بأس أن ي�ون لك"ال    :يقول  اآلنلكنه    ."أ

الطبييع ت�ون نافذة يف مجيع    انلاموس ن ىلع أساس هذا  . الرشائع اليت �ُسَ سةقدَّ المُ   لطبيعتهقاضية    ةً ه رض�يوجِّ س
 . األوقات

الفداء، مثل رشائع انلظام الغذايئ، واليت   يفمن ناحية أخرى، هناك �رش�عات تم وضعها ىلع أساس الغرض اإلل� 
. أعتقد أن ذلك تمي� مفيد. إنه ال �يب  بطبيعتهيم�ن هللا أن يبطلها دون اإلرضار    ،ق الغرض منها عندما يتحقَّ 

ُ ه �ساعدنا ىلع تمي� الرشائع اليت �ستمر حىت نتم�َّ ىلع لك سؤال، لكنَّ   . رس و�ريض اهللان من معرفة ما �
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 St. Andrews(رو  دْ أنْ   �ِس القدِّ   كنيسةِ   اعةِ رُ   أحدَ   �، و�نَ ونِ جُ يِل   ماِت دَ خَ   ةِ ئَ هيْ   ُس سِّ ؤَ مُ   وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ فلُ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
https://tabletalkmagazine.com/article/2017/05/which-laws-apply/

