
الوصایا العشر 
الموضوع: الوصایا العشر 

ضیف الحلقة: القس بیتر بندر، راعي كنیسة السالم اللوثریة، ساسكس، 
ویسكنسن ومدیر معھد كونكوردیا للتعلیم الدیني 

التاریخ: األول من اوكتوبر، 2006 

ویلكن: أھال بكم في برنامج "قضایا... الخ،" معكم تود ویلكن. سمعنا في 
اآلونة األخیرة الكثیر عن الوصایا العشر وعن وضعھا في قاعات المحاكم 

أو ازالتھا من المباني الحكومیة. كما سمعنا أن الكثیر من المسیحیین 
غاضبون بسبب ذلك. ھذا یدفعنا إلى التفكیر حول ماھیتھا والھدف الذي أراده 

هللا من وراء الوصایا. ھل أعطانا هللا تلك الوصایا لننقشھا على النصب 
التذكاریة أو نضعھا في األماكن العامة؟ أم أن ھناك ھدف أعمق من وراء 
إعطاء الوصایا للنبي موسى على جبل سیناء؟ ھل أتى السید یسوع المسیح 
لیلطّف الوصایا؟ موسى كان یحرص على تطبیقھا حرفیا، بینما شدد السید 
المسیح على حفظ روحیتھا. ینضم الینا الیوم القس بیتر بندر، راعي كنیسة 

السالم اللوثریة في مدینة ساسكس من والیة ویسكنسن، ومدیر معھد 
كونكوردیا للتعلیم الدیني. أھال وسھال بكم حضرة القس.  

بندر: أنا سعید أن أكون معكم في ھذه الحلقة.  
ویلكن: دعنا نجیب عن السؤال الرئیسي وھوالتالي: ما ھو الھدف األساسي 

من وراء إعطائنا الوصایا العشر؟ 
بندر: حسنا، القدیس بولس عالج ھذا السؤال في الفصل الثالث من رسالتھ 

الى غالطیة. ما ھو اذاً الھدف من وراء الوصایا وكیف تخدمنا؟ یقول بولس: 
"فلماذا الناموس؟ قد زید بسبب التعدیات.." وأن الشریعة أو الناموس كان 



معلما لنا وممھداً لمجيء المسیح. كما قال في الفصل الثالث من رسالتھ الى 
رومیة: ألنھ بأعمال الناموس كل ذي جسد ال یتبرر أمامھ. ألن بالناموس 

معرفة الخطیئة." فالناموس یستعمل للكرازة بالتوبة، ولیوضح لنا حاجتنا الى 
المسیح. 

ویلكن: باختصار، حین یتحّدث بولس عن "الناموس،" ھل علینا أن نفھم من 
السیاق أنھ یعني الوصایا العشر؟ 

بندر: إنھا لیست فقط الوصایا العشر، لكنھا في قلب الناموس. 
ویلكن: ماذا عن الفترة الطویلة التي سبقت موسى وصعوده الى جبل سیناء 
وتلقّیھ الوصایا العشر من الرب؟ ماذا یمكن القول عن الناس الذین عاشوا 

قبل "اإلعالن الرسمي" للوصایا العشر؟ 
بندر: بولس یتكلم عن ھذا في الفصل األول من رومیة حین یقول أن 

الناموس قد كتبھ هللا في قلوب البشر منذ بدء الخلیقة، مضیفا في العدد 20 أن 
أموره غیر المنظورة تُرى بوضوح وتدركھا العقول في مخلوقاتھ فال عذر 

للبشر. وقد وضع الرب ھذه الثوابت في سیاق العھد القدیم، والتي تجعلنا 
ندرك الصواب من الخطأ، ونؤمن بقدسیة الحیاة، على سبیل المثال ال 

الحصر، وقدسیة الزواج..الخ. 
ویلكن: سنعالج اللیلة الوصایا العشر وفقا للترقیم الذي یستعملھ المصلح 

االنجیلي مارتن لوثر. ویبدو انھ یوجد طریقتان على األقل لترقیم الوصایا 
العشر. ھل یمكن أن تشرح لنا ذلك. 

بندر: دعني أوال أتكلم عن قلیال عن تاریخ ترقیمھا ومن قام بترقیمھا. ویبدو 
أن تسمیتھا بالوصایا العشر ال ینسجم مع النص العبري في العھد القدیم حیث 

أطلق علیھا موسى تسمیة "الكلمات العشر" في مواضع مختلفة من الكتاب 
المقدس مثل خروج 34 وتثنیة 4 و10. وبسبب تسمیتھا بالوصایا العشر، فقد 

شاع الرقم عشرة وأصبح لھ مضمونا نبویاً یعبّر عن كیفیة تعامل الرب مع 



البشر، وذلك من خالل محبتھ ونعمتھ ومشیئتھ لخالص النفوس. فعبارة 
"كلمات" في الحقیقة تتضمن أكثر من وصایا في طیاتھا وتعبر عن المواعید 
أوالوعود بالنعمة االلھیة التي تحققت في یسوع المسیح الذي یحفظ الناموس، 

والذي بسبب طاعتھ للشریعة نخلص نحن. أما بالنسبة للترقیم، فان الیھود 
كانوا یعتبرون المقدمة ھي الوصیة األولى، وھي المقطع الذي یقول: "أنا ھو 

الرب الھك الذي أخرجك من أرض مصر من بیت العبودیة". ثم كانوا 
یعتبرون الوصیة الثانیة ما یلي: "ال یكن لك آلھة أخرى أمامي. ال تصنع لك 

تمثاال منحوتا وال صورة ما." وھذا ما قد تعتبره بعض الكنائس الیوم 
الوصیة األولى والثانیة، في حین كان الیھود یعتبرون "ال یكن لك آلھة 

أخرى أمامي. ال تصنع لك تمثاال منحوتا وال صورة ما" وصیة واحدة، وقد 
كانت تعتبر عندھم الوصیة الثانیة بعد المقدمة. أما المسیحیة الغربیة، خاصة 

الكاثولیك واللوثریین، فال یعتبرون المقدمة وصیة ألنھم لیسوا یھوداً، ولم 
یخرجھم الرب من أرض مصر من بیت العبودیة، واعتبروا أن "ال یكن لك 
آلھة أخرى أمامي." الوصیة األولى، في حین اعتبروا "ال تنطق باسم الرب 

الھك باطالً" الوصیة الثانیة. ولقد فھم المسیحیون الغربیون، بما فیھم 
الكاثولیك واللوثریون والذین تحدروا منھم، لقرون أن تحریم الصور 
المحفورة یقع ضمن الوصیة األولى. كذلك فان الكاثولیك واللوثریین 

یعتبرون خطیئة اشتھاء األشیاء والحیوانات لدى الجار مختلفة عن خطیئة 
اشتھاء األشخاص الذین یتجاوبون مع الشھوة، مثل الزوجة والخدم، 

ووضعوھما في الوصیتین التاسعة والعاشرة على التوالي.  
ویلكن: ھل تنعكس كیفیة ترقیمھا سلبا أم ایجاباً؟  

بندر: بصراحة....ال أعتقد. 
ویلكن: طالما ال نترك أو نھمل أي منھا. 



بندر: صحیح. وحین ال ندرج "ال تصنع لك تمثاال منحوتا وال صورة ما" 
كوصیة ال نعني أنھ یمكننا أن نفعل ذلك. اذ أن االنسان یمكن أن یتخذ وثنا 

من المال أو األمالك أو أي شيء آخر. وھذا یندرج تحت الوصیة األولى: ال 
یكن لك آلھة أخرى أمامي." 

ویلكن: ھل جاء یسوع المسیح كي یلطّف من الوصایا العشر؟ لقد كان موسى 
صعبا جدا، في حین یوصي المسیح ب"روح الناموس" ولیس بحرفیتھ. ما 

رأیكم؟ 
بندر: یسوع لم یأتي لیلطّف من صعوبة الناموس. وفي الحقیقة، فان تعالیمھ 

كانت أشّد من تفاسیر الیھود للناموس في تلك األیام. مثال على ذلك فان 
موعظة الجبل، التي تتضمن تعلیقا على الوصیة الخامسة تقول: "قد سمعتم 

أنھ قیل للقدماء: ال تقتل، ومن قتل یستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم: ان كل 
من یغضب على أخیھ باطال یكون مستوجب الحكم." كما علّق المسیح على 

الوصیة السادسة قائال: "قد سمعتم أنھ قیل للقدماء ال تزن. وأما أنا فأقول لكم: 
إن كل من ینظر إلى امرأة لیشتھیھا، فقد زنى بھا في قلبھ." لكن یسوع یقول 

أیضا شیئا مھما عن الناموس: "ال تظنوا أني جئت ألنقض الناموس أو 
األنبیاء. ما جئت ألنقض بل ألكمل." 

ویلكن: حسناً، لنعالج الوصایا، كل واحدة على حدة، لنرى كیف یكمل المسیح 
الناموس. ماذا تعني الوصیة "ال یكن لك آلھة أخرى أمامي؟" بماذا یأمرنا 

الرب وماذا یحّرم علینا؟ 
بندر: الرب یأمرنا بأن نثق بھ ونتطلّع الیھ من أجل كل شيء صالح، نخافھ 
ونحبھ ونثق بھ في كل أمر. والواقع أنھ ال وجود لملحد على االطالق، ألن 

كل انسان یؤمن أو یثق بشيء. وما تثق بھ یكون الھك. وما یقولھ الثالوث في 
ھذه الوصیة ھوالتالي: "ثق بي، تطلّع الّي، واعتمد علّي في ما تحتاجھ في 

الحیاة من أجل خالصك." 



ویلكن: اذن، الوصیة األولى تأمرنا باإلیمان.  
بندر: ھذا صحیح.  

ویلكن: وماذا تحّرم ھذه الوصیة؟ 
بندر: انھا تحّرم أن نضع ثقتنا بأي شيء عدا الرب.  

ویلكن: اذن، حین نتحدث عن ھذه الوصایا ھي تشمل الفكر والكالم والعمل، 
ویبدوأن ھذه الوصیة األولى تحیط بالكّل. 

بندر:ھذا صحیح. وإن قرأنا خروج 20 أو تثنیة 5، حیث وردت الوصایا 
العشر، نجد خالصة لھا تحاكي الوصیة األولى، وھو ما یعطیھا 

ویعطي الناموس ھدفا أو مغًز واحداً. ویقول الرب في ھذا السیاق: 
"ألني أنا الرب الھك إلھ غیور، أفتقد ذنوب اآلباء في األبناء في الجیل 

الثالث والرابع من مبغضّي." إن غیرة الرب علینا تأتي من حرصھ 
على خالصنا، وألننا من دونھ ال نحصل على الحیاة. فھو یستحق 

عبادتنا، وبالعبادة أعني أن نلتصق بھ ونستمّد منھ الحیاة ونتطلع الیھ 
من أجل كل صالح. لذلك یجب على المسیحیین أن یفھموا ھذه الوصیة 

التي تقف وراء وصیة أخرى. وألننا نثق بالرب فنحن نھابھ ونحبھ 
ونحترم آباءنا وأمھاتنا ونكرمھم، ال لصالح عندھم بل بسبب وصیة 

الرب. وألننا نثق بھ فوق كل شيء نحترم قدسیة الحیاة وقدسیة الزواج 
وال نسرق أمالك جارنا بل نحمیھا وندعم جارنا ونساعده في أي أمر 

یحتاجھ. فالثقة بالرب التي تأمر بھا الوصیة األولى ھي أساس الوصایا 
األخرى، وبالطبع فان ما یطلبھ الناموس ال نستطیع القیام بھ من دون 

األنجیل. البشارة (االنجیل) تعطي ما یطلبھ الناموس (الشریعة).  
ویلكن: حسناً، لنبدأ بالعدد الذي اقتبستھ سابقا من موعظة الجبل: "ال تظنوا 

أني جئت ألنقض الناموس أواألنبیاء. ما جئت ألنقض بل ألكمل." 
بالنسبة للوصیة األولى، كیف یكملھا المسیح أو یحققھا؟ 



بندر: اذا نظرنا الى خدمة المسیح على األرض نجد أنھ لم یفكر ولم یفعل اال 
ما أمر بھ اآلب ووضع ثقتھ الكاملة بھ، وعاش كلیا في محبتھ لآلب 

وثقتھ بھ. فقال: "ألني قد نزلت من السماء، لیس ألعمل مشیئتي، بل 
مشیئة الذي أرسلني." وحتى على الصلیب حین انسكب غضب اآلب 

علیھ، حین حمل خطایا العالم، یصلي المسیح  بایمان صادق بدعاء من 
المزمور 22: "الھي الھي لماذا تركتني،" حین أشاح اآلب بوجھھ. 

فحتى حین عوقب من أجلنا، یصلّي بثقة الى اآلب حتى النھایة. 
ویلكن: ماذا عن الوصیة الثانیة، "ال تنطق باسم الرب الھك باطالً؟" 

بندر: أوّد أن أعود بالوصیة الثانیة إلى األولى. فاألولى تقول: "ثق بالرب." 
أما الثانیة فتقول:"صلوا إلي والتمسوا طلباتكم منّي." وعلینا أن 

نستعمل اسم الرب بطرقة صحیحة فقط، ووفقاَ لما ورد في الكتاب 
المقدس. فكلمة الرب تطلب منا أن ندعوهللا في السراء والضراء 

ونمّجده ونشكره، وتحّرم علینا اللعن والسباب والشتائم وقول الزور في 
المحاكم. إن الكتاب المقدس یحّرم أیضا ممارسة السحر وطلب العون 

من قوى شیطانیة واستشارة األموات والتنجیم والشعوذة. كما یحّرم 
الكتاب المقدس طلب العون من هللا بطریقة لم یأمر بھا. مثال على ذلك 
أن بعض الناس یلجأون الى الشعوذة والخرافات حین یجدون أن كلمة 

الرب لم تعط أمراَ واضحاَ.  
ویلكن: باختصار. إن كانت الوصیة الثانیة تحرم أمورا، فبماذا تأمرنا؟   
        بندر: انھا تطلب منا أن نصلي لھ وندعوه في كل ضیق، ونستعمل 

اسمھ في الصالة، ونحفظ الحقیقة.  
ویلكن: إذن الوصیة ال تحّرم علینا ذكر اسم �، بل استعمالھ بالطریقة التي 

نّص علیھا الكتاب المقدس.  



بندر: بالضبط. فلیس ممنوعا على المسیحي أن یحلف باسم الرب في المحاكم 
أو نحلف باسم هللا لنؤكد الحقیقة أو لندافع عن سمعة شخص ما.  

ویلكن: باختصارشدید، كیف أكمل یسوع الوصیة الثانیة، " ال تنطق باسم 
الرب الھك باطالً؟" 

بندر: أود العودة ھنا الى جثسیماني حیث صلى یسوع قائال:"یا أبتاه، إن 
أمكن فلتعبر عني ھذه الكأس، ولكن لیس كما أرید أنا بل كما ترید أنت." كما 

دعا اآلب أیضا بالطریقة الصحیحة حین جّربھ الشیطان في البریة قائال: 
"للرب الھك تسجد وایاه وحده تعبد." لذلك فإن العبادة الصحیحة ھي جزء 
مھم من الوصیة الثانیة. وقد كان یسوع دائما یدعو باسم الرب، ومثال آخر 

على ذلك صالتھ للتالمیذ، في خمیس الغسل، لیحفظوا كلمة الرب. 
ویلكن: ھل تنطبق الوصیة الثالثة على المسیحیین: "اذكر یوم السبت لتقدسھ، 

تعمل وتصنع جمیع عملك، وأما الیوم السابع ففیھ سبت للرب الھك؟" علما 
أن المسیحیین یخصصون الیوم األول من االسبوع للعبادة!!                 

بندر: لنناقش ھذه الوصیة علینا التوقف والعودة الى العھد القدیم لندرك بدقة 
ماذا یقول. فالترجمة الدقیقة تقول: "اذكر یوم السبت، أو الراحة،  لتقدسھ." 

فالنّص العبري یشدد على التقدیس ال الیوم السابع. فقد خلقنا هللا وكوننا 
لنحتاج إلى راحة في الیوم السابع. وال أعني ھنا الراحة الجسدیة بل الروحیة 

التي تأتي من الرب وحده. وإن فھمنا أن ھذه الوصیة تتكلم عن تقدیس یوم 
الراحة، نطرح السؤال التالي: ما الذي یفعل التقدیس؟ إنھا كلمة الرب التي 
تقوم بالتقدیس، وھي الشيء الوحید المقّدس الذي لدینا. لذلك ال یجب علینا 
التركیز على الیوم بل على كلمة الرب. فعلینا أن نحفظ كلمة الرب ونعظ 

باإلنجیل ونلتصق بكلمة الرب لنتقّدس بھا، مثلما قال السید المسیح: "قدسھم 
في حقك، كالمك ھو حّق."  

ویلكن: كیف أكمل یسوع الوصیة الثالثة؟ 



بندر: لقد عاش المسیح من كلمة اآلب. وفي صالة الكاھن األعظم التي 
ذكرناھا، یتكلم المسیح عن حفظ الكلمة التي أعطاھا اآلب لھ من خالل تعلیمھ 
للتالمیذ وصالتھ لھم بأن یعلموھا لألمم، بالنیابة عنھ، كي یصل الینا األنجیل. 

لذلك فقد عاش المسیح من كل كلمة تخرج من فم الرب اآلب، كما ذكر في 
التجربة في البریة. فحین جربھ الشیطان، واجھھ بكلمة الرب بثقة تامة.  
ویلكن: لكي ال یرتبك القراء، أود أن أقول أن ھناك مواضع في الكتاب 

المقدس یبدو فیھا یسوع وكأنھ یخالف الوصیة الثالثة، لكنھ في الحقیقة لم 
یخالف تقدیس یوم الراحة، ألیس كذلك؟  

بندر: صحیح. لكن المسیح كان لدیھ الكثیر من النقّاد الذین رأوا تالمیذه 
یقطفون السنبل یوم السبت، فقالوا: "انظر! لماذا یفعلون في السبت ما ال 

یحّل؟" فأجابھم یسوع قائالً: "السبت إنما جعل من أجل اإلنسان، ال اإلنسان 
ألجل السبت."  لكن ما الھدف من ذلك؟ إن الھدف كي یجد االنسان الراحة 

في كلمة الرب التي تخلق اإلیمان وتنّمیھ وتعطینا الخالص. ومن خالل كلمة 
الرب نبني العالقة مع الرب.  

ویلكن: لقد أنھینا بھذا مناقشة المجموعة األولى من الوصایا، ویبدولي أننا ال 
نستطیع حفظھا. ماذا عنك حضرة القسیس؟ ھل تستطیع حفظھا؟ 

بندر: إن الناموس یعّرفنا على الخطیئة. وھناك قول في اللغة الالتینیة ینّص 
على ما یلي: "القانون دوماً یتّھم." نحن فاسدون وملوثون بالخطیئة منذ 

حملت بنا أمھاتنا، ونحن نرتكب الخطایا یومیا. لذلك یتھمنا الناموس یومیا. 
وإن وعظنا بالناموس بشكل جید سیظھر لنا الناموس نفاقنا، وإن لم نرضخ 

لحكم الناموس و نوّجھ قلوبنا نحو بشارة االنجیل، سنكون مثل الفریسي الذي 
دعا قائال: "اللھم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس." لقد أعطانا هللا 

الناموس لنعرف أنفسنا على حقیقتھا، وكم نحن نحتاج إلى المسیح.  
ویلكن: "أكرم أباك وأمك." ماذا یعني ھذا؟ 



بندر: ھذا یعني أننا یجب أن نھابھما ونثق بھما ونطیعھما وأن نرى فیھما 
وجھ هللا، وندرك أن هللا یقف وراءھما. لقد منحنا هللا الحیاة من خاللھما. ولقد 
كانت مشیئة هللا أن یطعماننا ویھتمان بنا ویعلماننا، واألھم أن یحضراننا إلى 

الكنیسة والمعمودیة وكلمة الرب، ویعمالن على تنمیتنا في اإلیمان. لذلك 
نحن مأمورون بأن نكرمھما، لیس ألنھما یستحقان ذلك، بل ألنھما الوالدان 
اللذان أعطانا ایاھما الرب. نحن نأمل أن یقوما بواجبھما نحونا على أكمل 

وجھ، لكن ھذا لیس السبب وراء إكرامھما. نحن نكرمھما ألن هللا أمر بذلك 
وألنھ یقف وراءھما. 

ویلكن: نحن نتكلم عن الوصایا العشر. كیف حفظ یسوع ھذه الوصیة؟ أباه هللا 
وأمھ مریم العذراء؟  

بندر: حسنا. أنا أحب قصة یسوع في الھیكل حین كان عمره 12 سنة. ألول 
وھلة قد نظن أنھ خالف الوصیة الرابعة، وحین یذھب والداه للبحث عنھ 

یجدانھ في الھیكل. لقد بلغ الثانیة عشرة، وھذا السّن  یمھّد لمرحلة الرجولة 
في تلك الثقافة. وھو كان سیبدأ في تحّمل المسؤولیة مثل أي رجل یھودي. 

فالمسیح كان قد جلس في الھیكل، وبدأ یستمع ویطرح األسئلة ویجیب عنھا 
قائال: "ألم تعلما أنھ ینبغي أن أكون في ما ألبي؟" ولعل وجود یسوع في 
الھیكل وجلوسھ مع المعلمین وإصغائھ لھم وطرحھ األسئلة علیھم كانت 

أشیاء تعلمھا من یوسف ومریم، وأن ما فعلھ كان جزءا من مسؤولیاتھ. كما 
تذكر الروایة أنھ ذھب في نھایة الحادثة الى الناصرة وأطاع یوسف ومریم. 
وقد كان یسوع یطیعھما دائما. وتجدر اإلشارة الى أن الوصیة الرابعة تشمل 

أیضا وجوب إطاعة السلطات في الھیكل، والسلطات الدنیویة أیضا، مثلما 
أطاع یسوع بیالطس البنطي. لیس ألن بیالطس كان عادال، ولكن ألنھ كان 

یمثل السلطة المدنیة، فأدى لھ المسیح االحترام.  
ویلكن: الوصیة الخامسة تقول: "ال تقتل." ماذا یعني ھذا؟ 



بندر: أود أن أقول أن المجموعة الثانیة من الوصایا، بدءا من الرابعة، 
تتحدث عن عالقتنا بجارنا. فالرب یرید من خالل ھذه الوصیة أن یحفظ ھبة 

الحیاة وقدسیتھا. لذلك فالرب یحّرم القتل واإلجھاض والقتل الرحیم وأي 
عمل یؤدي الى إزھاق روح إنسان. كما تحّرم ھذه الوصیة قتل القلب، 

فیسوع یلفت النظر الى ذلك في قولھ: "إن كل من یغضب على أخیھ باطال 
یكون مستوجب الحكم." لكن الوصیة تدعونا أیضا لمساعدة جارنا في 

حاجاتھ المادیة والعمل على مصادقتھ أیضاً.  
ویلكن: وكیف أكمل یسوع ھذه الوصیة: "ال تقتل؟" 

بندر: لقد حققھا یسوع من خالل تقدیم حیاتھ على الصلیب من أجل خالصنا. 
لقد قام بذلك لینقذ البشریة جمعاء من الموت في الخطیئة والدینونة األبدیة، 
ولیصالحنا مع هللا، لیس لوقت محدد، بل من وقت مجیئھ الى األبد. ونحن 

نرى في المعجزات التي اجترحھا أنھ كان یقّدرالحیاة ویھتم بالمرضى 
والمسحوقین واألطفال. فكان یركز على قدسیة الحیاة في خدمتھ ومعجزاتھ 

وكرازتھ بالحق.  
ویلكن: دعنا نشرح باختصار الوصیة السادسة: "ال تزن."  

بندر: ھنا في الوصیة السادسة یرید الرب أن یحمي ھبة الزواج ونعمة 
الجنس. وأحّب ما یقولھ لوثر والطریقة اإلیجابیة: "یجب أن نخاف الرب 

ونحبّھ،" كي نعیش حیاة عفّة وطھارة بالقول والعمل ونحن كزوج وزوجة 
یجب أن نحب ونحترم بعضنا بعضا." لذلك تتحّدث الوصیة عن عطیة 

الزواج والجنس وأھمیة حفظھما للرب. وأي فعل جنسي خارج الزواج یؤدي 
بنا الى الوقوع في الخطیئة ومخالفة الوصیة السادسة.  

ویلكن: كیف أكمل یسوع ھذه الوصیة، رغم أنھ لم یتزوج، ولم یُطلب منھ 
الوفاء لزوجة؟ وربما الجواب أن ما یدور في القلب یقع أیضا ضمن إطار 

ھذه الوصیة!  



بندر: إن الوصیة السادسة تحّرم جمیع األفعال التي تخالف العفّة، وتحثّنا 
على تقدیس أنفسنا والعمل على خدمة اآلخرین. وقد أوضح لنا القدیس بولس 
أن المسیح أحّب عروسھ، التي ھي الكنیسة، لدرجة أنھ بذل حیاتھ من أجلھا 

وأراق دمھ من أجلھا، وبقي وفیاّ لھا حتى النھایة. 
ویلكن: ماذا تحّرم الوصیة السابعة: "ال تسرق؟" 

بندر: إن الوصیة السابعة تحمي الممتلكات الشخصیة التي أعطانا هللا ایاھا. 
لذلك یأمرنا الرب أن ال نسلب جارنا أي شيء یمتلكھ أو نأخذه بطریقة غیر 

مشروعة، وتحثّنا على العمل لحمایة ممتلكات الجار ومصدر رزقھ وتنمیتھا 
أیضا. 

ویلكن: كیف أكمل یسوع ھذه الوصیة؟ 
بندر: لقد استخدم یسوع الممتلكات والبضائع التي كانت تحت سلطتھ 

لمساعدة الغیر، بما فیھا إعطاء الصدقات للمحتاجین وأعمال الخیر. وقد حثّنا 
یسوع أیضا في تعالیمھ على خدمة الغیر. ولعّل خدمة الغیر ھي قلب الوصیة 

السابعة. 
ویلكن: لقد ذكرت حضرة القس الوصیة الثامنة، "ال تشھدعلى قریبك شھادة 

زور،"  من قبل في سیاق آخر، لكننا نوّد شرحھا! ھل الوصیة تتعلق فقط 
باإلدالء بالشھادة في  قاعة محكمة ما أو قسم الیمین في سیاق رسمي، أم أن 

األمر یتعّدى ذلك لیشمل أمورا أخرى؟ 
بندر: أنا أحب ما قالھ لوثر في شرح ھذه الوصیّة. وھو یقول: علینا أن نحب 

هللا ونخافھ وأن ال نكذب على جارنا أو نخونھ أو نفضحھ أو نؤذي سمعتھ 
بأي شكل من األشكال. فاألمر ال یقتصر على قاعة محكمة. كما یجب علینا 

أن نتحّدث عنھ بالخیر وندافع عنھ ونشرح كل أمر یتعلق بھ بطریقة إیجابیة، 
وأن نساعد على حمایة سمعتھ ونتغاضى عن أخطائھ وخطایاه. 

ویلكن: اعطنا مثال واحد یشرح لنا كیفیة حفظ یسوع لھذه الوصیة!               



بندر:  حین ُعلّق المسیح على الصلیب، قال: "یا أبتاه، اغفر لھم، ألنھم ال 
یعلمون ماذا یفعلون." وھذا مثال یدّل على أن یسوع كان یحسن الظّن 

بالجار. فبدل أن یستشیط یسوع غضباً صلّى من أجلھم‘ طالبا لھم المغفرة من 
اآلب. فالمسیح كان یعمل على محبّة مضطھدیھ وأعدائھ والذین سّمروه على 

الصلیب، بدرجة محبة ورحمة اآلب لھم. فقد كان یتكلم لیبني ویساعد  
اآلخرین، ال لیدّمرھم.  

ویلكن: أود أن نناقش الوصیتان التاسعة والعاشرة معا كي نحافظ على 
الوقت. انھما تتعلقان باشتھاء ما للجار، وھذا أمر یتعلّق بالقلب. وأرجو أن 

تشرح لنا كیف حفظ یسوع الوصیّتین.  
بندر: ھذا صحیح، فإن االشتھاء ھو خطیئة تُرتكب في القلب قبل االقدام على 

أي فعل أو عمل خاطىء، كما یقول یعقوب الرسول (االصحاح الرابع).  
كذلك یتحدث بولس الرسول عن ھذا األمر بإطناب. لذلك علینا أن نخاف 

الرب ونحبھ وال نشتھي ما للجار، سواء كان بیتھ أو متاعھ، أو میراثھ، وأن 
ال نخطط للحصول علیھا بأي طریقة. كما علینا ان ال نغري زوجھ أو نقنعھا 
(أونقنعھ) باالنفصال عن الزوج اآلخر، أو نؤلّب عمالھ أو موظّفیھ ضده أو 
خطب وّدھم بطرقة تؤذیھ. لذلك فإن االشتھاء یتعلق بأي شھوة أوفكرة أنانیة 
أو رغبة في امتالك شيء ما لم یھبھ هللا لنا. والواقع، فان ھاتین الوصیتین، 

التاسعة والعاشرة، تأخذاننا إلى الوصیة األولى التي توضح لنا أن الكثیر من 
األشیاء یمكن أن تصبح أصناما نعبدھا من دون هللا. وھي تشمل، لیس فقط 

األشیاء التي نمتلكھا، بل األشیاء التي نشتھیھا ونظن أننا سنسعد بامتالكھا.  
ویلكن: المسیح لم یكن لدیھ رغبة خاطئة، ألیس كذلك؟ 

بندر: بالطبع. لقد عاش یسوع حیاة كاملة ملؤھا الثقة باآلب، ولم یكن یركز 
على ذاتھ بل كان قلبھ متّجھا على الدوام نحو خدمة اآلخرین والتضحیة من 



أجلھم وأجلنا، وھي محبّة تنبع من محبتھ لآلب. فالمسیح وضع حیاتھ كفارة 
من أجلنا. وفي الواقع فان خطیئة االشتھاء  تعاكس كل ما فعلھ المسیح. 

ویلكن: لدینا سؤال من مستمعة، ھیلدا، من مدینة دیترویت من والیة 
میشیغن. أھال وسھال بك. 

ھیلدا: ما ھي الوصایا التي سنحاسب علیھا؟ 
ویلكن: ھذا سؤال مھم جداً. ما رأیك حضرة القس؟  

بندر: من دون غفران المسیح، سنحاسب على مخالفة الوصایا كلھا. لقد 
أعطانا الرب الناموس لكي یعلمنا ویدلنا على المسیح، ولیحفظنا في االیمان. 

لذلك فان حیاتنا یجب أن تكون حیاة اعتراف بالخطایا أمام أبانا السماوي، 
ملحین في طلبنا لرحمتھ بسبب یسوع المسیح، ومتلقین غفرانھ وحلّھ، وھذا 

ھو اإلنجیل. إنھ كلمة الغفران التي تقدسنا وتبدأ فینا حیاة نعیشھا وفقا للوصایا 
العشر.  

ویلكن: ختاما، ھل یتوقع منا هللا أن نبذل قصارى جھدنا لحفظ الوصایا 
العشر؟ ھل لدى الرب دفتر عالمات لتقییمنا في ھذا المجال؟ 

بندر:  كال. الواقع أن القدیس بولس یقول في رومیة أن البشر كلھم أخطأوا 
وأعوزھم مجد الرب، مضیفا أنھ لیس ھناك من باّر، وأن الناموس یدین 

الذین ھم تحت الناموس، وأنھ ال عذر ألحد تحت الناموس، وبھذا فان العالم 
بأجمعھ مذنب، ولیس ھناك أي بشر تحت الناموس مبرر في نظر هللا. 

الناموس یكشف لنا طبیعتنا الخاطئة، لذلك نحن نحتاج إلى البّر الذي ال یأتي 
من أنفسنا الطاعتنا الناموس، بل البّر الذي یأتي من هللا من خالل اإلیمان 
بالمسیح. وھذا البّر ھدیة مجانیة من رحمة هللا ونعمتھ بسبب عمل المسیح 

على الصلیب. فالمسیح ھو الذي حفظ الناموس لنا ومن أجل خالصنا. 
فوظیفة الناموس ھي أن یوضح لنا حاجتنا إلى المسیح بسبب طبیعتنا 

الخاطئة، ولكي نھرع إلیھ وإلى غفرانھ لیغطي خطایانا كلھا ویعلننا أمام 



اآلب أبرارا، وكأننا حفظنا الوصایا العشر بالكامل. وھذا ھو اإلیمان بالمسیح 
وبرحمتھ الذي یصبح محركاً قویا یساعدنا على أن نعیش حیاة مسیحیة. من 

أجل ذلك مازال المسیحییون یؤمنون بالوصیة الرابعة ووجوب اكرام 
األبوین. لذلك یؤمن المسیحییون أیضا بقدسیة الحیاة ویرفضون اإلجھاض. 

إنھا بشارة االنجیل التي تحركنا وتساعدنا على المضي قدما. إنھ اإلیمان 
بیسوع المسیح الذي یعلمنا أن نقّدر الوصایا العشر وما تتضمنھ من ثوابت 

أخالقیة. لكن في الوقت نفسھ، نحن نقّر أننا نرتكب الخطایا یومیاً، ونحن 
دوما بحاجة إلى رحمة هللا في المسیح. 

ویلكن: الناس یقولون أن "البشارة" في الوصایا العشر ال تریني اال الخطیئة. 
لكن البشارة لیست في الوصایا العشر، بل في الذي أكملھا وأعطانا إیاھا. 

فكروا بھذا: "ال یكن لك آلھة أخرى أمامي." ھذه الوصیة تدیننا! لكن المسیح 
جاء إلى األرض لھذا السبب بالتحدید: ألننا نحن الذین ال نستطیع بجھدنا 
الشخصي أن نعبد هللا بصدق ونثق بھ بالكامل ونعرفھ. جاء السید المسیح 

لیرینا من ھو هللا، ولیكون ربنا، وھوالذي أعطانا الوصایا العشر أوال 
والمكّمل لھا أیضاً. ما لم یستطع الناموس أن یفعلھ، لما ألّم بھ من ضعف 

بسبب الخطیئة، قام بھ هللا حین أرسل ابنھ الوحید، یسوع المسیح، وصالحنا 
مع نفسھ بطاعة یسوع الكاملة وموتھ وقیامتھ من بین األموات. وبھذا یمكننا 
أن نرى الناموس في ضوء إكمال المسیح وطاعتھ الكاملة لھ. وفي المسیح 

نرى أن الناموس جید وحّق ومقّدس، ونأخذ الراحة والعزاء، لیس من 
الناموس أو من حفظ الشریعة، بل من واضع الناموس، المشّرع؛ ربنا یسوع 

المسیح، وحفظھ للناموس. كان معكم تود ویلكن في برنامج "قضایا.. الخ"      



































































































































































































































































































































































































































































































      


