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  الوصایا العشر روح
 
  ١٤الفصل 

  ١٤الدرس " القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال
  

  .فھم الوصایا العشرنأن : الھدف

بُّ إِلھَُك الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْیِت «٢: ثُمَّ تََكلََّم هللاُ بَِجِمیِع ھِذِه اْلَكلَِماِت قَائِالً  أَنَا الرَّ
َماِء ِمْن ٤. اِميالَ یَُكْن لََك آلِھَةٌ أُْخَرى أَمَ ٣. الُْعبُوِدیَّةِ  ا فِي السَّ الَ تَْصنَْع لََك تِْمثَاالً َمْنُحوتًا، َوالَ ُصوَرةً َما ِممَّ

  .فَْوُق، َوَما فِي األَْرِض ِمْن تَْحُت، َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت األَْرضِ 
بَّ الَ یُْبِرُئ َمنْ ٧  بِّ إِلِھَك بَاِطالً، ألَنَّ الرَّ َسھُ ٨. نَطََق بِاْسِمِھ بَاِطالً  الَ تَْنِطْق بِاْسِم الرَّ تُقَدِّ ْبِت لِ   اُْذُكْر یَْوَم السَّ

بُّ إِلھُكَ ١٢ َك لَِكْي تَطُوَل أَیَّاُمَك َعلَى األَْرِض الَّتِي یُْعِطیَك الرَّ الَ ١٥. الَ تَْزنِ ١٤. الَ تَْقتُلْ ١٣. أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ
الَ تَْشتَِھ اْمَرأَةَ قَِریبَِك، َوالَ َعْبَدهُ، َوالَ . الَ تَْشتَِھ بَیَْت قَِریبِكَ ١٧. اَدةَ ُزورٍ الَ تَْشھَْد َعلَى قَِریبَِك َشھَ ١٦. تَْسِرقْ 

ا لِقَِریبِكَ    .»أََمتَھُ، َوالَ ثَْوَرهُ، َوالَ ِحَماَرهُ، َوالَ َشْیئًا ِممَّ
  )١٤-١٢؛ ٨- ٧؛ ٤- ١:٢٠خروج  (         

 
تحكم عالقاتنا مع وستة  ربعة منھم تحكم عالقتنا مع هللا، أ. لوحینالوصایا العشر كانت مكتوبة على 

  .روحیا وحرفیا ین على إطاعتھاكون حریصننطیع الوصایا، یجب أن  ونحن. الناس

 
  ؟ناموسما ھو غرض ال: مزید من الدراسةل

ُر أََماَمھُ ٢٠ النَّ . ألَنَّھُ بِأَْعَماِل النَّاُموِس ُكلُّ ِذي َجَسٍد الَ یَتَبَرَّ  )٢٠:٣رومیة.(اُموِس َمْعِرفَةَ اْلَخِطیَّةِ ألَنَّ بِ
ھَْوةَ لَْو لَْم . بَْل لَْم أَْعِرِف اْلَخِطیَّةَ إِالَّ بِالنَّاُموسِ ! فََماَذا نَقُوُل؟ ھَِل النَّاُموُس َخِطیَّةٌ؟ َحاَشا٧ فَإِنَّنِي لَْم أَْعِرِف الشَّ

  )٧:٧رومیة.(»الَ تَْشتَھِ «:یَقُِل النَّاُموسُ 
  

ُر بِاِإلیَماِن بُِدوِن أَْعَماِل النَّاُموسِ إًِذا نَ ٢٨   )٢٨:٣رومیة . (ْحِسُب أَنَّ اِإلْنَساَن یَتَبَرَّ
 

ُر بِ ١٦ أَْعَماِل النَّاُموِس، بَْل بِإِیَماِن یَُسوَع اْلَمِسیِح، آَمنَّا نَْحُن أَْیًضا بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، إِْذ نَْعلَُم أَنَّ اِإلْنَساَن الَ یَتَبَرَّ
َر بِإِیَماِن یَُسوَع الَ بِأَْعَماِل النَّاُموسِ  ُر َجَسدٌ َما. لِنَتَبَرَّ   )١٦:٢غالطیة . (ألَنَّھُ بِأَْعَماِل النَّاُموِس الَ یَتَبَرَّ

 



61 

 )٤:١٠رومیة . (اْلَمِسیُح لِْلبِرِّ لُِكلِّ َمْن یُْؤِمنُ :النَّاُموِس ِھيَ ألَنَّ َغایَةَ ٤

ْینُونَِة اآلَن َعلَى الَِّذیَن ھُْم فِي اْلَمِسیِح یَُسوَع، السَّالِِكیَن لَْیَس َحَسَب اْلَجَسدِ ١ بَْل َحَسَب إًِذا الَ َشْيَء ِمَن الدَّ
وحِ  ألَنَّھُ َما َكاَن ٣.نِي ِمْن نَاُموِس اْلَخِطیَِّة َواْلَمْوتِ ألَنَّ نَاُموَس ُروِح اْلَحیَاِة فِي الَْمِسیِح یَُسوَع قَْد أَْعتَقَ ٢.الرُّ

ُ إِْذ أَْرَسَل اْبنَھُ فِي ِشْبِھ َجَسِد اْلَخِطیَّةِ  ، َوألَْجِل اْلَخِطیَِّة، النَّاُموُس َعاِجًزا َعْنھُ، فِي َما َكاَن َضِعیفًا بِاْلَجَسِد، فَا
وحِ لَِكيْ ٤َداَن اْلَخِطیَّةَ فِي اْلَجَسِد،  الِِكیَن لَْیَس َحَسَب اْلَجَسِد بَْل َحَسَب الرُّ .یَتِمَّ ُحْكُم النَّاُموِس فِینَا، نَْحُن السَّ

 )٤-١:٨رومیة (

 .تم إرشادك خالف ذلكاختر أفضل إجابة واحدة ما لم ی

 .أفكار لموسى؟ الوصایا العشر واحدة من أفضل أم خطأصواب  -١
 .لناسالوصایا األخرى التي أعطاھا هللا ل؟ الوصایا العشر ھي ملخص لمئات خطأأم صواب  -٢

ا مع لتلك التي تحكم عالقتن"ناسال"لتلك التي تحكم عالقتنا مع هللا، و"هللا"اكتبوصیة، بجوار كل  -٣
 .الناس

هللا.آلھة أخرىتعبدال  -أ
ناسال.تزنال  -ب
هللا.تذكر یوم السبت -ج
ناسال.ال تسرق -د
ناسال.تشتھال -ه
ناسال.أكرم أباك وأمك -و
هللا.عبد األصنامتال  -ز
لناسا.تقتلال -ح
ناسال.ال تكذب -ط
هللا.تنطق باسم الرب إلھك باطالال  -ي

 .كل الوصیةبعدالرقم الصحیح اكتب.ھذه الوصایا بالترتیبلمرة، ضعھذه ا -٤
١.آلھة أخرىتعبدال  -أ

٧.ال تزن -ب
٤.تذكر یوم السبت -ج
٨.ال تسرق -د
١٠.ال تشتھ-ه
٥.أكرم أباك وأمك -و
٢.ال تعبد األصنام -ز
٦.ال تقتل -ح
٩.ال تكذب -ط
٣.طالال تنطق باسم الرب إلھك با -ي

أي مما یلي ھو موجز جید للوصایا األربع األولى؟ -٥
 .نعترف با -أ

 .بانؤمن -ب
 .ناضع هللا أوالً في حیاتن -ج
 .تعبد هللا عندما تشعر أن ذلك أفضل لك -د
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  ؟وتعبدھاصورة   تصنع من الخطأ أنلماذا  -٦
  .فقط باإلیماننقترب منھ ، ونحن ال یُرىهللا روح و -أ

  .یبدو یروا كیفهللا ال یرید الناس أن  -ب
  . أن نجعل منظره غیر جذابیخاف هللا  -ج
  .فیصبح واحدا منھمنا تضییق نطاقھ ھو ال یریدیمثل جمیع األصنام، وهللا  -د
 
  وعد؟ب المصحوبةالوصیة الوحیدة  ما ھي -٧
  .ال تكذب -أ

  .أكرم أباك وأمك -ب
  .ال تزن -ج
  .ذكر یوم السبتأ -د
 
  ؟"حقوق الطفل"الوصیة التي یمكن أن یشار إلیھا باسم ما ھي ا أیض -٨
  .أباك وأمك أكرم -أ

  .ال تسرق -ب
  .عبد األصنامتال  -ج
  .تزنال  -د
 
  كذب؟تالوصیة ال و –" الَ تَْشھَْد َعلَى قَِریبَِك َشھَادَةَ ُزورٍ " الوصیة ما ھو روح -٩
  .تكذبتعلم كیف تعطي انطباعا خاطئا دون أن  -أ

  .كبیرةال ةنب الكذبتج -ب
  .ال تعطي أي انطباع خاطئ -ج
  .خارج السیاق تعلى األقل جزءا من الحقیقة، حتى لو كان قل -د
 

  عنا؟طمع الحسد والیكشف ماذا  - ١٠
  .أكثر نمتلكهللا یرید أن  -أ

  .كون تماما مثل سائر الناسهللا یریدنا أن ن -ب
  .نحن أقل شأنا من اآلخرین -ج
  .ن إرادة هللا لحیاتنانحن غیر راضین ع -د

 
  ؟"هللا ناموس"ما ھو الغرض من  - ١١

  .عیش حیاة الكمالنهللا یرید منا أن  -أ
  .طاعة شریعتھ نتمكن منعندما ال  باستیاءشعر نهللا یرید منا أن  -ب
  .خلصملهللا یرید أن یظھر لنا الخطیئة ونحن بحاجة  -ج
  .كسر شریعتھن انال یبالي إذا ك ھول وامكهللا  -د
  

 
                  

  الروح؟ لماذا؟بتماما، حتى  التي ال تستطیع أن تطیعھالك  بالنسبةوصیة ما ھي أصعب             
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 



63 

 

ساعدك على إطاعة یاسأل هللا أن . كك وتعززكلمتھ وشریعتھ التي تحمیعلى   أشكر
وتقدیم رحمھ  ناموسال تمیملسید المسیح الذي جاء لتمن أجل ا   أشكر . من قلبك" ناموسھ"

   .ویتبعونھ، بھ ونعمة لجمیع الذین یؤمنون
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  . شریعة هللامن شرح الغرض األساسي ا -١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  . وروح القانون حرفالفرق بین  وضح -٢

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
. روح كل من الوصایا العشر بحفظ لتزماص أدناه ولخ -٣

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ؟ألربع األولى التي كانت في اللوح األولح الوصایا اما ھو رو -٤

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ؟ ما ھو روح الوصایا الست في اللوح الثاني -٥

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  )١٢:٧ متى(؟  "القاعدة الذھبیة"في  یسوع روح اللوح الثانيلخص كیف  -٦

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
بروح القانون؟ كیف؟ لماذا؟  مھل تعیش بنص القانون أ -٧

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

  الذھاب إلى العمق


