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 الوصية اتلاسعة وهلإ احلق 
 بقلم: برايان كوسب 

عندما كنُت يف املرحلة اثلانوية، قرَّرت جمموعة من أصدقايئ اذلهاب للتخييم فوق جبل لواكوت بوالية جورجيا. 
قاء، اذلي اكن عددهم حنو عرشة، جمموعة خمتلَطة من الصبيان والفتيات. كنُت أعلم جيًدا أن  تضمَّن هؤالء األصد

وادلاي لن يسمحا يل باذلهاب للتخييم مع هذه املجموعة املختلطة، وذللك "أغفلُت" إخبارهم بمرافقة فتيات نلا. 
ندما عدُت إىل املزنل، واجهين وادلاي،  وقد قضينا وقتًا رائًعا يف اتلخييم، ولم يكن هناك أيُّ سوء سلوك، لكن ع

  .وعندما حاولُت اتلملص من املواجهة بمزيٍد من اتلحريف للحقيقة، عوقِبُت، واكنا حمقَّني يف ذلك

البسيطة غري ضارة إىل حدٍّ كبري، لكن عندما ننطق بها، ألسنا ندور حول   تبدو مثل هذه "األكاذيب ابليضاء" 
قوََلا؟ ويف واقع األمر، حيبُّ اهلل احلق، ويََُسُّ به، ويدعمه، ألنه هو هلإ احلق. وبصفته  احلقيقة، أو خنفيها، أو نغفل  

س احلق، وأعلنه بصفة اعمة يف اخلليقة، وبصفة خاصة يف لكمته )مزمور   اخلالق للكِّ يشء، والىلك السيادة، فهو من أسَّ
19).  

(. يعِّبِّ هذا "انلور" عن السمات األخالقية  5:  1يوحنا  1كتب الرسول يوحنا يقول: "إِنَّ اهلَل نُوٌر َولَيَْس ِفيِه ُظلَْمٌة ابْلَتََّة" )
. فاهلل ليس فقط اإلهل اليح واحلقييق، ىلع عكس لكِّ اآلَلة الزائفة يف هذا العالم، لكنه   ِمن صدٍق، واستقامٍة، وبرٍّ

ا، لكنه باألحرى يتمتع بمعرفة دقيقة وتامة أيًضا يَعلَم   ً لكَّ يشء ىلع حقيقته. بتعبري آخر، ليس اهلل ُمَضلَّاًل أو متحريِّ
 .بكلِّ يشء

ويدعونا هلإ احلق هذا إىل أن حنبَّ احلق، ونَسَّ به، ونقوهل، ونسلَك حبسبه. فإذا أرادت الكنيسة أن تكون "َعُموُد  
( َوقَاِعَدتُُه"  بالشجاعة  15:  3اوس  تيموث1احْلَقِّ  اتلمتُّع  وإىل  احلق،  معرفة  إىل  إذن  حباجة  املؤمنون  حنن  نكون   ،)

 .األخالقية املتمثِّلة يف دعم احلق يف وسط اعلٍَم من األكاذيب 

اِب" )يوحنا   بُو الَْكذَّ
َ
غوِي أبوانا األوَّالن بكذبة الشيطان، اذلي هو "أ

ُ
(. وذللك، ال عجب أن يؤكد اهلل يف 44:  8أ

 A Mighty Fortress is) "اهتمامه باحلق. كتب مارتن لوثر يف ترنيمته الشهرية بعنوان "إَلنا حصن حصني  لكمته

Our God) يقول: 

  قد يميض األخياُر واألهُل 
 وتلك احلياة الفانية أيًضا 

  وقد يقتلون اجلسد
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  لكن يظلُّ حق اهلل ثابتًا 
 وملكوته يدوم إىل األبد 

عِلن غضب إَلنا  فيف حني حياول الشيطان القض
ُ
اء ىلع احلق اإلليه، ويسىع العالَم إىل اتلقويض من هذا احلق، أ

يَن حَيِْجُزوَن احْلَقَّ بِاإِلثِْم"، واذلين "اْستَبَْدلُوا َحقَّ اهلِل بِالَْكِذِب  ِ :  1" )رومية  القدوس وىلكِّ السيادة ىلع إثم انلاس "اذلَّ
   .ته يدوم إىل األبد(. ومع ذلك، فإن حق اهلل سيثبت، وملكو25، 18

  الوصية اتلاسعة 

(. وباإلضافة إىل املنِّ وعصا 10-5(، والقريب )الوصايا 4-1تبنيِّ نلا الوصايا العرش كيف جيب أن حنبَّ اهلل )الوصايا 
إرسائيل  شعب  حياة  يف  أهميتها  عن  يكشف  اذلي  األمر  العهد،  تابوت  داخل  العرش  الوصايا  وُِضعت  هارون، 

، أصبحت هذه الوصايا العرش أساس لكِّ رشائع اهلل ووصاياه األخرى، ألنها تعرض نلا صورة للحياة  وهويتهم. كذلك
  .اليت تُريض اهلل

العهد اذلي قطعه مع شعبه يف سيناء. اكن اهلل قد عمل خالًصا ألجل شعب  الوصايا العرش يف سياق  أعطى اهلل 
ًدا َلم املاكنة اليت صاروا حيتلُّونه رِْض ِمْْصَ ِمْن  إرسائيل، مؤكِّ

َ
ْخرََجَك ِمْن أ

َ
ي أ ِ نَا الرَّبُّ إِلُهَك اذلَّ

َ
ا بصفتهم شعبه: "أ

، فإن خالص اهلل وفداءه هو اخللفية اليت تكمن وراء قضاء  6:  5؛ انظر تثنية  2:  20َبيِْت الُْعبُوِديَِّة" )خروج   (. ومن َثمَّ
  .اهلل ورشيعته. فقد اكنوا هم شعبه، وهو اكن إَلهم

(. وتمثِّل بيئة املحاكمة القضائية  16:  20ا الوصية اتلاسعة أهمية احلق: "اَل تَْشَهْد ىلَعَ قَِريِبَك َشَهاَدَة ُزوٍر" )خروج  تعلِّمن
خلفية هذه الوصية، حيث اكن من شأن شهادة زور أن تؤدِّي إىل وقوع عقاب صارم ىلع قريب املرء. اكن للشهود  

ي ُيْقتَُل. اَل ُيْقتَْل ىلَعَ فَِم  6:  17تثنية  أهمية كبرية يف العالم القديم. يقول   ِ ْو ثاََلثَِة ُشُهوٍد ُيْقتَُل اذلَّ
َ
، "ىلَعَ فَِم َشاِهَديِْن أ

َشاِهٍد َواِحٍد". وباتلايل، فإن الشهادة الزور يُمكن أن تتسبَّب يف وقوع ظلم كبري ىلع طرٍف بريء. لكن، تنطوي  
ى كثرًيا هذ  .ا اتلطبيق اخلاصالوصية اتلاسعة ىلع ما يتعدَّ

 الواجبات املطلوبة واخلطايا املحظورة 

اتلاسعة  الوصية  عن  أسئلة  ثالث  واجلواب  السؤال  طريق  عن  اإليمان  تلعليم  ع  املوسَّ وستمنسرت  ديلل  ص  ُُيصِّ
ًما حمتوى الوصية، باإلضافة إىل "الواجبات املطلوبة" )الشق اإلجيايب( و"اخلطايا امل 145-143)األسئلة   حظورة"  (، مقدِّ

 .)الشق السلب( يف تلك الوصية
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من انلاحية اإلجيابية، َعلَّم علماء الهوت وستمنسرت بأننا ينبيغ أن نؤيِّد الصدق بني إنسان وآخر، وحنافظ ىلع صيتنا 
  ، ر ونفعل لكَّ ما هو حق، واعدل، وُمَِسٌّ وصيت قريبنا أيًضا. فعلينا أن نقف جبانب احلق، ونتلكَّم بالصدق، ونفكِّ

(. أما من انلاحية السلبية، فقد َعلَّم علماء الهوت وستمنسرت بأننا ينبيغ أال نذعن أليِّ 8:  4صيته حسن )فيلىب  و
م أدلة اكذبة، أو نصدر حكًما ظالًما، أو خنيف   إرضار باحلق، أو أي إرضار بصيتنا وصيت قريبنا أيًضا. فعلينا أال نقدِّ

فه إىل معىن  احلقيقة، أو نظل صامتني بينما جيب أن نقو ل احلق، أو نقول احلق يف غري أوانه، أو بمكٍر، أو بطريقٍة حترِّ
خاطئ. عالوة ىلع ذلك، ينبيغ أال نستسلم للكذب، أو االفرتاء، أو انلميمة، أو االستهزاء، أو السب، أو نرش شائعات 

ر قريبنا، ونفرتض حسن نيته ، ما لم يكن هناك ديلل واضح  اكذبة، وغريها من خطايا الكذب. وعليه، ينبيغ أن نقدِّ
   .ىلع عكس ذلك، وال نُبايل بالشائعات

يف حني يقول نص الوصية اتلاسعة فقط أننا جيب أال نشهد شهادة زور، تعِّبِّ هذه الوصية عن األهمية العامة اليت  
ألعظم إىل األدىن: فإذا  يويلها اهلل للحق، مثلما رأينا يف تطبيق جممع وستمنسرت َلذه الوصية. فاحلُجة هنا تنتقل من ا

حمظورة، فمن املؤكد إذن أن لكَّ أشاكل الكذب    -اليت قد تؤدي إىل موته )األعظم(    -اكنت الشهادة الزور ضد قريبنا  
  .األخرى حمظورة باملثل )األدىن(

ع تلعليم اإليمان عن طريق السؤال واجلواب (Johannes Vos) يف رشح يوهانس فوس  ، قال: دليلل وستمنسرت املوسَّ
"إن انلطاق العام للوصية اتلاسعة يتعلَّق بقدسيَّة احلق والصدق يف املجتمع البرشي، وبوجوب حفاظ املرء ىلع صيته  
وصيت قريبه". وألن احلق صفٌة من صفات اهلل، وألننا خملوقون ىلع صورة اهلل، فعلينا إذن أن ندعم احلق، وندافع  

 .ئسنا، وجمتمعنا عنه، ونؤيِّده يف حياتنا، وبيوتنا، وكنا 

 ثالث طرق للسلوك باحلق 

تلك احلقيقة اليت نراها بصفة خاصة يف الوصية    -يف ضوء حقيقة أن اهلل هو هلإ احلق، ويف ضوء اهتمامه باحلق  
هل يمكنك أن تذكر بعض الطرق العملية اليت يُمكننا من خالَلا أن نسلك بموجب هذا احلق يف حياتنا    -اتلاسعة  

م فيما ييل ثالث طرق ايلومية. اسمحوا    .يل أن أقدِّ

(، ثم واصل  6:  3أواًل، اجتهد أن حتفظ نفسك من خطايا اللسان. قال يعقوب إن "اللَِّساُن نَاٌر! اَعلَُم اإِلثِْم" )يعقوب  
ع يف هذا التشبيه، مبيِّنًا مدى رسعة انتشار انلار. علينا أن ننتبه إىل حتذيرات الكتاب املقدس القائلة:   "َشاِهُد  اتلوسُّ

َكاِذيِب َيْهِلُك" )أمثال  
َ
ُم بِاأل

، َوالُْمتَلَكِّ
ُ
وِر اَل َيتََِّبَّأ (. دلينا، بالطبيعة، حتُّيُّ ضد احلق؛ وذللك، جيب أن نكون  9:  19الزُّ

الاكذب   نواصل بها حتريف احلق. فالالكم  اليت  للطرق  انلميمة، واالفرتاء، والكذب، وشهادة    -يقظني  مثل خطايا 
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جيب أال يكون هل ماكن ىلع شفاهنا، ألن تلك األمور ليست فقط حُتزن قلب هلإ احلق، بل    -إىل ذلك  الزور، وما  
الَْمَحبَِّة   يِف  "َصاِدقِنَي  أن نكون  علينا  املقابل،  ويف  لقريبنا.  كبرًيا  وتسبِّب رضًرا  تنترش  أن  بسهولة  أيًضا  يُمكنها 

  .افظ ىلع صيت قريبنا (، وأن حن15: 4)"نتلكَّم بالصدق يف املحبة"(" )أفسس  

باثلقة،   فيه ويف لكمته. فهو جدير  ثقتنا  نستطيع أن نضع   ، أيًضا مصدر لكِّ حقٍّ السيادة، وألنه  ثانيًا، ألن اهلل ىلكُّ 
نا عصمة لكمته، وخلوُّها من اخلطأ، وصدقها بأساس متني يمكن أن نبين عليه  ووعوده ال يُمكن أن ختيب. وتمدُّ

ومت  سليمة  يسوع ألجل فلسفة حياتية  . صَّلَّ  نعيش يف اعلم غري مستقرٍّ فيما  واثلقة  بالرجاء  نا  تمدُّ وثابتة،  سقة 
َك. لََكَُمَك ُهَو َحق" )يوحنا   ْسُهْم يِف َحقِّ ر الرسول بولس مؤمين أفسس بأنهم ُخِتموا  17:  17تالميذه قائاًل: "قَدِّ (. وذكَّ

" وآمنوا  (. وإننا مدعوون إىل أن نضع ثقتنا يف اإلهل اليح  13: 1بها )أفسس بالروح القدس عندما سمعوا "لَكَِمَة احْلَقِّ
(. وإن حقيقة أن إَلنا ىلكُّ السيادة هو مصدر لكِّ حق تهب أرواحنا املنهكة  2:  1واحلقييق "الُْمزَنَُّه َعِن الَْكِذِب" )تيطس  

  .والشاردة راحةً 

ُرُكْم" )يو ِريُق  32:  8حنا  ثاثلًا، ادرس احلق واعرفه. "َواحْلَقُّ حُيَرِّ د احلق يف شخص يسوع املسيح، اذلي هو "الطَّ (. يتجسَّ
" )يوحنا  6:  14َواحْلَقُّ َواحْلَيَاُة" )يوحنا   " )يوحنا  9:  1(. وهو يُدََع "انلُّوُر احْلَِقييِقُّ (، و"الَْكْرَمُة  32:  6(، و"اخْلُْْبَ احْلَِقييِقَّ

د فيه احلق، نزف ومات حىت يتسىنَّ نلا نوال الغفران عن لكِّ شهادة    (. واملسيح، اذلي1:  15احْلَِقيِقيَُّة" )يوحنا   يتجسَّ
ه، أي أن نلهج يف هذا احلق   ، علينا أن ننيم معرفة أعمق بيسوع وحبقِّ باطلة قدمناها، وعن خطايا اللسان. ومن َثمَّ

نتظم بكلمة اهلل. "ِلتَْسُكْن ِفيُكْم  نهاًرا ويلاًل، وخنبِّئه يف قلوبنا لكيال خنطئ إيله، وننتفع منه عن طريق الوعظ امل
  .(16: 3لَكَِمُة الَْمِسيِح بِِغىًن" )كولوىس  

" )يوحنا   ْشَهَد لِلَْحقِّ
َ
(، وقد رفضه هذا العالم وازدرى به، أما خرافه، فتعرف 37:  18قال يسوع إنه جاء إىل العالم "أل

ا أحٌد من يده. هكذا حنن أيًضا شهوٌد للحق يف صوت راعيها الصالح وتتبعه، وهو يعطيها حياة أبدية، ولن ُيطفه
ة. يلتنا حنبُّ احلق اإلليه، ونتلكَّم   اعلم حباجة ماسة إىل املخلِّص، وإىل أن يقوده صوت الرايع إىل مرايع نعمته الُمغريِّ

د اهلل، ونستمتع به إىل األبد  .به، ونسلك بموجبه، حىت نمجِّ

 

د. برايان كوسب هو كبري راعة كنيسة وايسايد املشيخية بمدينة سيجنال ماوننت، والية تينييس. وهو أستاذ مساعد  
ر علم الالهوت اتلارييخ بكلية الالهوت الُمصلَحة بوالية أتالنتا. كما أنه مؤلف للعديد من الكتب، ومنها  ملقرَّ
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 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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