
 ٢٤٨الرسـالة 
 

جأيجأيوزوزللم للم سيحىسيحىأن يكِذ يكِذ أن ب؟؟ب  
 

(Arabic - Is it right for the Christian to lie?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجِنري حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
  أيجوز للمسيحى أن يكِذب؟أيجوز للمسيحى أن يكِذب؟         : وسؤال هذه الحلقة     
    Dr. Ron Rhodes           يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :       فى كتابه
 .اللغة العربية وقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترجمة إلى

 
 على ذِلابِةلإلج كالس ؤال يلزا النّنَمظرإلى ج انبين هامني :اِنالجاألوُلب ه وت الِك أنابالم قدا وصينَس ي

بعِبِذم الكَدفالبر فر الخُوع إلى ِسجوج األرصشْاح الِعحنَرين قرِل الكَِهِذأ هتشْتشْ  الال": اِتمههددعلى قريبك شَ شَ على قريبك ههادةَةَادز ورور ز". 
ِذ الكَإنبي عتبخَر ة فِفطيى المزع والخَور التاِسممسينالع د الثاِندشَى عيقوُلر د اوالنّد بى عاألشْن خَخَ": اررطية ة طي
أفواِهاِهأفوهمى كَى كَ ِه ِههمالماِهاِهفَفَ ِش ِشالمهمهم..ولي ؤخَؤخَ وليذوا بكبذوا بكبرياِئاِئريهموِم وِمهم نوِم وِمةِِة اللعنَ اللعنَن نالِذ الِذبِِبذِِذ الكَ الكَن ى يى يححددثونفر األ وبِس.."" بِه بِهثونمثال األصاح ح
  ..ببى الرى الر لد لدسس الكاذبة رج الكاذبة رجفاهفاهالِشالِش": ِه بقوِلبى الر لدوهكر مر أمه أنّهُاتب كَربع يرينشْى والِعثاِند الد العرشَى عالثاِن
ومومسررستهبب  تهالعليلياِماِمالعننبالص ١."دقدق بالص  

 

د د العرشَث عاح الثاِلحصثال األمفر األوبِس .ِبِذ الكَونهيكرِلذِلك هم ر  الباِببثي لونتح يإن األتقياء 
فر  بِساء ج ولقد.بيكِذ  ال اَهللا إن."لُُلججخْخْزى ويزى ويخْخْ ي يذبِهذبِه كَ كَةِِة فبكثر فبكثرريرريرا الشِّا الشِّ أم أم..ببذِِذ الكَ الكَديقُديقُ الص الصمقتُمقتُيي" :س يقوُلاِمالخَ
العاألِدد شْث والِعح الثاِلحاَصهذا القوُلرين  :"ليليساُهللا اُهللاس إنس فيكِذ فيكِذاناًاناً إنس ببوال اب وال اب ننإنس إنس ان فيان فيندندموال وال يقوُل يقوُل هْل هْلم   يفعُلفعُليأو أو   

يتكلم؟؟ىى وال يِف وال يِفيتكلم". ذِِذالكَالكَ" إنببمكر مكر هة ِلة ِلهلرلربب"هذا م نُعِلا يتا الِكهبالم قدبكلِّس و ٢.وحض  
 

 لقد اءبإنجيل جا وحنّ ياألصناح الثاِمح ا قالهمالر بي ساس نأل وعملكَِة إبليسواتبعأأ":  منتمِم ِمنتم نبٍٍبأأ  نه ه وو  
  ..قٌقٌ ح ح فيِه فيِهسس لي ليههنّنّ أل ألقِّقِّ الح الحىىفِِف  تْتْثبثب ي يمم ول ول..ءِِءدد الب البنناس ِماس ِملنَلنَ ِل ِل قتاالّ قتاالّانان كَ كَذاكذاك  ..لوالوامم تع تعننأأ  ونون تريد تريدبيكمبيكمأأ  اتُاتُووهه وشَ وشَ..بليسبليسإإ

متى تكلمنّنّإإ ف فبِِبذِِذ بالكَ بالكَمتى تكلممما يتكلمِم ِما يتكلم مما لهنّنّ أل أل..ا لههكَ كَه ذابأأ و وذاببو."ذاِبذاِبو الكَو الكَب جبِساء فر الرا ؤياألصحشْى والِعاِداح الحذِلرين ك 
  ةِِةذبذب الكَ الكَميعميع وج وج..وثانوثانة األة األددببة وعة وعررححاة والساة والسنَنَ والز والزلونلون والقاِت والقاِتونونجسجس والر والر..نيننينؤِمؤِم الم المرريي وغَ وغَفونفوناِئاِئا الخَا الخَممأأوو": صالنّ
ا  م بالمكتوِبدوج ير اآلخَِباِن الجن ِمن ولِك."ىى الثاِن الثاِنتُتُوو الم الموو ه هىى الِذ الِذريٍتريٍتار وكبار وكب بنَ بنَةِِةددتِقتِق الم المةِِةررييحح الب البىى ِف ِفممههصيبصيبفنَفنَ
يإلى أنّشير ه تَتحوٍف ظرم عالٍةنَي  يدِذ الكَانب.بيل الِم وعلى سثال ما جفر الخُ بِساءوج األرصحن اح األول ع

القابلتين العبرتانييالنِّوليِدرفان على تتا تشْانَن كَن اللتي اِءسالعب راِتاني.طة  خُتْانَ كَ فلقدنوعقتَلِفر نْ ِعالِد األود 
ِتوالدهمواستب قاءاِتنَ البوأم ر نوعِفرِتن بتنفيِذ القابلتي غَ.طِة الخُلك يرأن افان اَهللاا تخَانتَن كَ القابلتيتنِف فلم ذا أمر 
 طفاَلا األيتمي واستحرا هذا األماذا فعلتمم ِل:امألهن وس القابلتيرعونِفى ع فاستد الذكورا األطفاَليت واستحِكالمِل

؟الذكورفأج ابتاه :"النِّإن ساءالعب َراِتانيلس ِملا كَنصفإنّاِتري هنِل ياتٌ قوين قبَلدو صول القابلة إليه٣."ن  
 

 وبالتأمل فيما جاءع ن العن القابلتيبرانينَ.نتي ى أنّرقِّ ظر بالنَهالِة والحدان العإلى ِفى ميز ما فعالهبع م د
 نِد ي لم اَهللا إن.قِّل الح قوِدرجم ِلِفرعون لقِّل الح بقوى إذا قورنم أسوه .نوعرا ِفهربى د الِتِةرؤامالم تنفيِذ

 .اءِي أحهماء باستبقاِئريار األبغَا على الصهماِقا إلشفَمافأه كَ بْل.ِفرعونا على بتِذا كَمهألنّين القابلتين العبرانيت
ل اح األوحوج األصرفر الخُ وبِس.راِثتكَ الم اِهللابع شَنقرض ي أنفهد هانى كَ الِذِفرعون ِةرؤام من ِمماهنقذأ امهألنّو
جهذا النّاء ص :"فأحفأحسسنإلى  إلى  اُهللا اُهللان القابلتيننالقابلتياللتي ونَ ونَا اَهللاا اَهللاافتَافتَن خَن خَ اللتي ما الشّا الشّمععبو وب كثرجداً جداًكثر ".ولقد  جِسب اءفر أعمسل ال الر

                                                
١
    لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                     
   ١٩: ٢٣،   سفر العدد ]  كتاب الحياة [٥: ١٣ & ٢٢: ١٢ سفر األمثال  ،  ١٢: ٥٩  سفر المزامير  ،١٦: ٢٠ ِسفر الخُروج ٢
 ٢٠ - ١٥: ١ِسفر الخُروج                ،   ٨: ٢١                              ،   سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٤٤: ٨إنجيل يوحنا  ٣
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األصساِماح الخَحاعتراض  بطرساِق وبى الرعلى  لسئيس الكَرى الِذِةنَهأو صاهمأن عِل ال يموا باسم يسوع. ثم 
  ١.اس النّن ِم أكثر اَهللاطاع يى أنِغنبي: وهاب فأج.وعس ين عهم بتعليِمشليمملئوا أور مه ألنّ.مهالمو عمجى الم ِفمهأوقفَ

 

 ضرعتَو .ابرى أو ِفنينِطستو الموِده على اليِةاد اإلببر حازيون النّ أعلن حدثَ أنديِثا الحرنَصى عوفِِ 
العِم ديدنسيحيِِّ الملِس ِلينجألنّ .ذيبن والتعهكَم وا على النّذبازيينِحوا ب وقامماِةاي ليِموِده ِتن لكاإلب ِةادالجم ةاعي. 
فلقدا  استبقو ِطنينستووِد المهِفاليى بوِتيِفهم ايِتابَئخَى مِلِحم وتكف.هم اِملوا بطعوشَهم رو .ابهمأنكَلقد هؤالء ر 
المسيحيونم رفِةعاِك األمالِتن ى اختباأ فيه اليهود.ه ِموباًر نالٍك هد برهله ِه متلرز عيمألم ا أثنَانياءالح ِبر 
العِةالميهؤالء .ة الثاني ونسيحيالمنَ حين قِّوا إلى ظرالِة والحدان العميز.ر أوا أناستب قاءح األاِةي باِءريأس ما ى بم
اس  أجنَن جنس ِمالِك إله.ةعِش بةرؤاموا مرب دهؤالء الذين ِل.قِّل الح قوِدرجم ِلقِّل الح بقو إذا قورنيقاس ال
وبِت.رشَالب لكالم ِةونَعاإلنس استِةاني حيا وِمديداًع نالِتاِئ العهوِد اليِمِةي ريٍدويع وتشْن تجوم ٍتوم در ِمبن٢.ِة الطاغي  
 

 ِبِن الجاني با نفرقُبهمو .رينن آخَثليؤال م على هذا السِدى الرِف Ron Rhodes ها كتب إلى مونضيفُ 
األوخَ اآلِباِنل والجِمر قضن األوُل المثُل.ب الكِذِةي ج فر  بِساءأعالمالر األلس صاِماح الخَحس عنىجل  رعدي 
حنانيا وأمرأتهة سفير.فلقد لكاًاع ِم بواختلس  نَحِمااني نالثم ن وامراتها خَ لهبذِلر وأت.ك ى بجٍمٍءز ِعنه ندأر ل ج

الرفقاَل.لس له ب طرس: "ََييا حا حنانيا ِلا ِلنانيمماذا مأل الشّأل الشّاذا مييطانطانقلبك تكِذتكِذ ِل ِل قلبكببعلى الر على الر وح القدس وتختِلس وتختِلوح القدسِم ِمس ننثم ثم ن الح؟؟قلقلن الح..  
 خلتْ داٍتاع سِِثو ثالح نَدع وب.اتَ وما هذا الكالم وقعناني حعِما س فلم." على اِهللا على اِهللااس بْلاس بْل على النّ على النّبب تكِذ تكِذ لم لمتَتَنْنْأأ
ا ا مم" :سطرا ب له فقاَل."ارارقدقد بهذا الِم بهذا الِم..ممععنَنَ" : فقالتْ."؟؟ا الحقلا الحقلار بعتمار بعتمقدقدى أبهذا الِمى أبهذا الِمى ِلى ِلقوِلقوِل" :سطرا بهاب فأج.أتهرما
ببالكمالكما اتفقتما اتفقتما على تجا على تجربةِِةربر ر وح الروح الرب؟ب".لقد أد اُهللان الر كََلج ما أدانالم أةَرو.اتتْ فم قد جفس األ بنَاءصهذا  احح

تعقيباً ُلالقوِت على قصهمفِةؤِسا الم: "فصفصارخَ خَار وفٌفٌوع ع ظيمظيمعلى ج ميع الكَميع الكَ على جنيسةِِةنيسوعلى ج وعلى ج ميع الذينميع الذينس مِِم سعوا بذِلوا بذِلعك٣."ك  
 

 الثاِنا المثُلأم ى فقدج بِساء شُفر ياألوع صى اح الثاِنحعنر احى خَ الِت.ابأت ابلجاسوسين اللذين أرسلها م
شُيوعن نون ب األريح.فلقد مِلسَل أر كأريح ا إلى رأخْأخْ": اب يقوُلاحرجى الررجى الرجليجلين اللذين اللذين أتيا إليِكا إليِكن أتيود خَخَ ودال بيتِكيتِكال ب". 

  وقبَل.تانان كَن عيديا بمتهار وو.طحا على السمته فأطلعىا ِه وأم."ااججرر خَ خَالن وقدالن وقدجج الر الرلىلى إ إاءاء ج ج..ممععنَنَ" :فقالتْ
ان يم على إ والدليُل."ضض األر األرطاكمطاكم أع أع قد قدبب الر الر أن أنتُتُممعِلعِل" :نلرجلي ِلطح وقالتْا إلى السهم إليتْدعا صهمِمونَ
راحابا ِل قولهلجاسوسني :"ألنألنالر الر بإ إب لهكملهكمه ه وِف ِف اُهللا اُهللاو ى السى السمِم ِماِءاِءم ننفو قُقُ فووعلى األر ِم ِمضض وعلى األر ننتح تُتُ تح". ولقدجَل س 
 ينراني إلى العبالِةسى الر ِفاباحكر ر ِذاء ج فقد. القديمهِد العاِتنَؤِمى ومِن مؤِمِةرم زنمِض اهم اسسقد المابتَالِك
   إذ قبلتْ إذ قبلتْ..اِةاِةصص الع الععع م مكك تهِل تهِلة لمة لمانيانيالزالز  اباباحاحان ران ريميمباإلباإل": ل القوكا بذِلهاِن إليموداًهشْ م.رشَى عاِد الحاححصاأل
الجالجاساسوسيننوسيبس إذ  ."المالم بسأدخلتهميِتا إلى باهفيِهاات وب بأم المان وس.م ن ِمحفوظينِكطش المِل بثِن الو٤.ى     

 

 إناألم ري حتاجإلى التص الحكيمِفر .ؤِم والمناِل السكالِة باالستقام  نيِلقاد لحفإنِّفر ِل بْل.ُل يقِته وحلر 
ىس الِذالقدي نصحوي ِشرف .دقاَللقد ب ولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِة الثانيإلى كور األنثوس صث ثاِلاح الح"ليليسا ا نَنَ أنّ أنّس
 ال  ال ..ديٍدديٍد ج جهٍدهٍد ع عامامدد خُ خُ نكون نكونة ألنة ألنااا كفَا كفَعلنَعلنَى جى ج الِذ الِذ.. اِهللا اِهللانَِنَِا ِما ِمتنَتنَفايَِفايَِ ِك ِكلْْلا با بنَنَ أنفِس أنفِسننمِِمه ه أنّأنّ كَ كَيئاًيئاً شَ شَرر نفتِك نفتِكا أنا أننَنَ أنفِس أنفِسنناة ِماة ِمكفَكفَ
الحالحربْل بْلفِِفر الر وحوح الر..ألن ألن الح الح رولِك ولِك يقتَل يقتَلفَفَر ننالر الر وحوحي ي حو."يىيىح لقدج اءالِة برسي األعقوب صاح األولحالع ساِمد الخَد :
"إنكَ كَإن انانأح أح ددكمكمتع تع وزوزهِح ِحه كمكمة فلية فليطلبِم ِمطلب نالِذ الِذ.. اِهللا اِهللان ى يى يعطِِطعى الجى الجميعميعبس وال والاٍءاٍءخَخَ بس   ييععييررفس فس ييععطى له٥."طى له   
 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السأب.. اكطايوع اِتكأجل هب ك ِمنأسألك ِح.اشكر ة كم
ا أتِمبهمإراد تك.ليتم جداس مكِق بإعالن حِلك طشَلنفوس العى إلى مرفِةعبْل.قِّ الح ال تهِلك اة  ِلكَىيا الحله تكون 

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: يا من قلتَ  واِثقٌ ِمن استجابِتك.يسوعأرفع صالِتى ِفى اسم  .األبدية
 

 :ىك ِفرها ستجد ذِلي أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. يز القارئ العزىأِخ
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