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 حقائق ينبيغ معرفتها عن الوصايا العرش 10
 نجايكيفني ديبقلم 

 
 :قط بهذا العنوانيف الواقع "الوصايا العرش" لم يرُش إيلها موىس . 1

نعم أهم مقاطع أدبية دينية يف العالم  — أحد أشهر املقاطع يف الكتاب املقدس 2-1: 20روج سفر اخليقدم 
 الوصايا العرش قط. فعليًا الم يُطلق عليه أنه ،والغريب يف األمرويه الوصايا العرش.  — أمجع

؛ تثنية 28: 34كرت ثالث مرات يف العهد القديم )خروج ذُ  قدتعين التسمية العربية حرفيًا "اللكمات العرش" و
ويه لفظة يونانية من (، Decalogue) يكالوجبادل 20كثرًيا ما يُشار إىل خروج  هلذا السبب .(4: 10 ؛13: 4

 ينبلأعطاها اهلل  هذه يه اللكمات العرش اليت اليت تعين "لكمة". logosوتعين "عرشة" و dekaمقطعني 
 أن نُطيعها.أن اهلل يريدنا مجيًعا أقول، واليت،  — ىلع جبل سيناءإرسائيل 

 :العرش تعرفنا من هو اهللالوصايا . 2

قبل أن  وأ ،"ال أكرتث بالرشائع اأنفال بد أن نرتيث قبل أن نقول " .قلب واضعها وشخصه عن الرشيعة تعرِب 
فيه حتدثنا عن  تعرفنا من هو اهلل. حسب، بلتعرفنا الوصايا بما يريده اهلل ف . الانليهو األمرُحكم  نثور ىلع

 فنحن نزدري بواضع انلاموس حني نزدري بانلاموس ذاته.وختربنا بما يهم اهلل.  .وجالهل ،واستحقاقه ،جمده

 :الوصايا العرش تمزينا عن العالم. 3

ة  و ُملُوِكي  َكَهنُوت   حننكمسيحيني  مَّ
ُ
َسة  ) أ ، ونمتلك بمفردنا قفأن نال بد أن نستعد ف. (9: 2بطرس  1ُمَقدَّ

لسنا دائًما األشخاص املقدسني اذلين ينبيغ أن  بالطبعنظرة خمتلفة، وخنضع لقوانني ال يستوعبها العالم. 
 هذه كينونتنا. حنن شعب اهلل، منفصلني نلحيا حسب طرق اهلل.نكونهم، بل هذا ما ُدعينا إيله. 
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 :ها نلاالوصايا العرش ال تسلبنا حريتنا، بل تمنح. 4

 كما لو أن طرق اهلل ستُبقينا يف عبودية بعيًدا عن حتقيق أحالمنا—ة كقيود مانعكثرًيا ما نرى الوصايا العرش 
(، وحرية حقيقية )يوحنا 10: 10)يوحنا  أفضللكننا نغفل أن اهلل قصد منحنا حياة والوصول إىل أفضل ما فينا. 

 .ثقيلةليست  ،3: 5يوحنا  1ربنا ختكما  ،فرشائعه(. 32: 8

 تنظيم، بل قوانني سجن أسوارال تعد الوصايا العرش باملحاذير ابلريوقراطية والفرائض. ال حياول اهلل سحقنا 
يقود بعضنا . "تنظيم املروربعض الفوضويني أن "العالم سيكون ماكنًا أفضل بدون قوانني  عتقدربما ي. املرور

أثناء الضوء  اإلرساع وإذا حاولت، الضوء األمحر! لكن حىت إذا نفذ صربك أثناء إشارة كذلككما لو أنها 
بوجود يف انلهاية، ألست سعيًدا  — قبل أن تتحول اإلشارة من األمحر إىل األصفريساًرا  إذا انعطفتاألصفر، و

ملرور حافالت  يقف السائرون ثم يتحركون، وتُبطئ السيارات أمام املدارس، وتقفمظاهر القانون وانلظام؟ 
حني تقود ىلع ممر جبيل متعرج، هل بدون القوانني.  قيادة سيارتك إىل متجر ابلقالةلن تستطيع املدارس. 

خلرينا، بثمن باهظ  ما أحدبالطبع ال، لقد ثبتهم حنو حتفك؟  قطبان احلماية اليت حتفظك من السقوط لعنت
 ويف أمان. بسهولة لنسافر

 الوصايا العرش رشائع شعب حر يلحيا حبرية. .فالوصايا العرش ليست إرشادات عن كيفية اخلروج من مرص

 :الوصايا العرش لم تُوضع نلنال خالصنا. 5

لكن هذا لم حيدث يف يرى ابلعض املسيحية هكذا: اهلل يضع وصاياه، إذا طعتها؛ سيحبين اهلل وسيخلصين. 
وحني سمعت رصاخكم. سأخلصكم ألين أحبكم. اكن شعب إرسائيل ُمستعبًدا، فقال اهلل "قصة اخلروج. 

 ."حياًة جديدةً سأمنحكم غَفر لكم، ويُ خَتلصون وتتحررون 

الرب يسوع لم يقل "إذا أطعتم وصاياي، . عةالطا سبب اخلالص هوالطاعة،  ةأاكفمفاخلالص ليس 
بُّونيَِن  ُكن تُم   سأحبكم" بل غسل أواًل أقدام اتلالميذ ثم قال "إِن   َفُظواافَ  حُتِ لك ما (. 15: 14)يوحنا  وََصايَاَي" ح 

 نقوم به نتاج ما قام به هو أواًل من أجلنا.

 :املجتمعية ناقيمصدق من حدسنا أو العرش أالوصايا . 6

 ون"الصواب واخلطأ يعود لقرارة نفسك"، وهم أنفسهم من يوخبن وكثرييقول الحنيا يف عرص متناقض فيه 
حني يتعلق األمر  قد نكون أحراًرا ومتحررينثقافيًا، انتهاكهم أي من القوانني املفرتضة. آخرين ىلع 

ربما نكون قد ُحللنا  لثورة اجلنسية.االداعءات األخالقية لنتناول أصويلني حني  ول إىلتحباجلنس، لكن ن
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تبعد ناطقها  ،اإلهانات والُسباب، هناك تعبريات تلكن ما زال، ةالقديم واحللفان اآلن من تعبريات القسم
 يتحىل بقيم أخالقية. نلا جمتمعز ما انلصوحة.عن الرفقة 

ءُ لكن الكتاب املقدس يعلمنا أن  َمةِ ا بَد  ِك  فالطريق تلجد اإلرشاد األخاليق (. 10: 9لرَِّب )أمثال ا خَمَافَةُ  حل 
بنا يف معرفة الصواب من اخلطأ، وكيف حنيا إذا رغليس باإلنصات لقلبك وعقلك بل باإلنصات إىل اهلل. 

بها ىلع  مة أن نقوم، سيكون من احلكوأقربائنا أصدقائنااحلياة احلسنة الصاحلة، وكيف حنياها ىلع حنو يبارك 
 تمام بالغ إىل الوصايا العرش.طريقة اهلل، أي ننصت باه

 :ستند إيلها أهم تعايلم الكنيسةالوصايا العرش ت. 7

 لقرونودد. مية، خاصة لألطفال واملؤمنني اجلُ وضعت الكنيسة تارخييًا الوصايا العرش يف قلب خدمتها اتلعلي
والصالة  إيمان الرسولمصادر هم قانون  إىل ثالثة السؤال واجلواباإليمانية عن طريق اتلعايلم  استندت

 الربانية والوصايا العرش.

؟ وما اذلي بصيغة أخرى، حني يُطرح أسئلة مثل "كيف نُتلمذ؟ وكيف نعلم أطفانلا عن الكتاب املقدس
 الوصايا العرش.ًما ىلع إجابتهم دو رتكز، ت"املسيحية؟ عنمعرفته  إىل اجلدد وناملؤمنحيتاج 

 :الوصايا العرش حمورية لفهم بقية ناموس العهد القديم. 8

احلط من ماكنتها اخلاصة  إبراز الوصايا العرش رصاحة، إال أننا ال ينبيغبلم يأمر  مع حقيقة أن الكتاب املقدس
من ىلع جبل ءت وجا، (5-1: 5فواضعها اهلل أثناء الكمه إىل الشعب وجًها لوجه )تثنية يف إرسائيل القديمة. 

 اَحرفيً نقطة هامة  20يمثل خروج (. 27-22: 5سيناء وسط نار وسحاب وضباب كثيف وبصوت اكلرعد )تثنية 
فال عجب من وضع لويح الرشيعة، ومعهما املن وعصا هارون، داخل تابوت العهد . يف حياة إرسائيل اوروحيً 

 (.4: 9)العربانيني 

فالوصايا العرش تشبه هلا.  األساسلكن هذه العرش األوىل تعد  .حيفل العهد القديم بالعديد من الرشائع
 قوانني تنظيمية. يه ، وما يتبعهاإلرسائيل ادلستور

 :الوصايا العرش حمورية ألخالقيات العهد اجلديد. 9

يُّ  17: 10تمعن يف مرقس 
َ
اِلُح،ا ل ُمَعلِمُ ا َهاكمثال، حني أىت الشاب الغين إىل الرب يسوع وسأهل "أ َمُل  َماَذا لصَّ ع 

َ
 أ

رَِث 
َ
َيَاةَ ا أِل بَِديََّة؟ا حل 

َ ن َت ": يَُسوعُ  هَلُ  َفَقاَل  "أل 
َ
ِرُف  أ لوح اثلاين من الرشيعة، أي الوصايا ". ثم ذكر هل الل وََصايَاا َتع 

نِ  اَل " املتعلقة بالقريب: تُل   اَل . تَز  ق   اَل . َتق  ِ َهد   اَل . تَْس  ورِ ابِ  تَش  لُب   اَل . لزُّ ِرم  . تَس  ك 
َ
بَاكَ  أ

َ
َك" أ مَّ

ُ
 .(19اآلية ) َوأ
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أن الرب يسوع أوقع الشاب، ألن بقية القصة  منالرب يسوع هنا طريًقا القتناص احلياة األبدية. نعلم  قدميال 
تَِه ) لم يذكرها الرب يسوع ويه اَل  الوصية اليت لم يُطيعها الشاب يه اليت لكن من اجلدير (. 22-20 اآلياتتَش 

 ذهب مبارشة إىل الوصايا العرش.، و القريبحنباذلكر أنه حني قدم الرب يسوع موجًزا مقبواًل عن الواجبات 

 :نافعة ملسييح ايلوم الوصايا العرش ما زالت. 10

الك. هل تُظهر الوصايا خطيتنا وتقودنا حنو الصليب؟ ؟ تماًما أو بشلك اكملهل يمكننا حفظ مجيع الوصايا 
 ب قريبنا وكيف حنب اهلل من لك قلوبنا ونفوسنا.ترشدنا كيف حنيا وكيف حنلكنها أيًضا بكل تأكيد. 

 ما زنلا يف احتياج إىل اللكمات العرش 
ُ
الوصايا يف بعض انلوايح بميجء هل تغريت هذه نزلت يف سيناء. اليت أ

لم يعد بمقدورنا اآلن حفظ الوصايا العرش حرفيًا إال يف املسيح . تُنقضلم حتولت، لكن  — املسيح؟ بالطبع
انلاموس واجبنا وحسب، بل لم يعد فكوننا خليقة جديدة يف املسيح، املسيح الفائقة.  عظمة نلظر إىلوباوبه، 

 .(15: 14)يوحنا  ، سنحفظ وصاياهيرغب هوكما املسيح كما يليق به و أن حنبأردنا ن إ. بهجتنا

 

 (.Crossway) مؤسسة من اإلذن ىلع احلصول بعد املقالة هذه ترمجة تم


