
 ٢ أیلول ٢٠١٨
 الوصیة الخامسة

 "ضعوا، كخیار اهللا المختار، الشفقة المقدسة المحبوبة، الرحمة، الطیبة، التواضع، والوداعة، والصبر، مع
 بعضكم البعض ومغفرة لبعضكم البعض، إذا كان أحد لدیه شكوى ضد اآلخر؛ كما غفر لك الرب، كذلك یجب

 علیك أن تفعل. وعلى كل هذه المحبة، وهذا هو، رابط الكمال ".
 في كلمات القدیس بولس هذه عن المغفرة والحب، نسمع شیًئا عن كیف من المفترض أن نتصرف●

 تجاه بعضنا البعض. كما أنها تكشف عن شيء ما عن حب العائلة المقدسة لیسوع ومریم ویوسف،
 والتي نحن مدعوون لتقلیدها بمساعدتهم.

 هذه الكلمات من القدیس بولس تعادل أیضا مع الوصایا العشر. الیوم أود أن أواصل سلسلة المواعظ●
 الخاصة بي في الوصایا العشر، التي بدأتها منذ عدة أسابیع. تخبرنا الوصایا كیف نحب اهللا، وجیراننا،

 ردًا على محبة اهللا المذهلة لنا. نحن اآلن ندرس الوصیة الخامسة: "ال تقتل".
 هذه الوصیة یمكن أن تكون مصدرا للنزاع الداخلي لبعض الجنود وغیرهم من الناس الذین كانوا●

 مسؤولین عن موت ناس في الحرب. قد یتساءلون: "هل خرقت قانون اهللا؟ هل فعلت شیئا خطأ؟ هل
 یجب اإلجابة أمام اهللا عن هذه الوفیات في یوم القیامة؟

 حسًنا، لدي أخبار أتمنى أن تكون مطمئنة لكم. تشیر الوصیة "ال تقتل" إلى القتل المتعمد لألشخاص●
 األبریاء، ولیس الدفاع المشرع ضد المعتدین. في الواقع، ال یمكن أن یكون الدفاع الشرعي حًقا فقط ،

 بل واجًبا خطیًرا على شخص مسؤول عن حیاة اآلخرین. كما یقول التعلیم المسیحي للكنیسة
 الكاثولیكیة، "الدفاع عن الصالح العام یتطلب أن یصبح معتدًال جائًرا غیر قادر على إحداث الضرر.

 ولهذا السبب، فإن أولئك الذین یملكون السلطة بصورة شرعیة لهم الحق أیضا في استخدام السالح
 لصّد المعتدین ضد المجتمع المدني المكّلف بمسؤولیتهم. وبعبارة أخرى، فإن المسؤولین عن الحروب

 وأولئك الذین یحاربونهم ال یخطئون إذا قتلوا المعتدین، إذا كانت هذه الوفیات ضروریة للدفاع عن
 النفس.

 هذا یطرح السؤال، "ما هو ضروري للدفاع عن النفس؟" لإلجابة على هذا السؤال، طورت الكنیسة●
 مع مرور الوقت ما یسمى نظریة "الحرب العادلة". والسبب الرئیسي وراء هذه النظریة هو أن

 الحرب هي دائما مأساة، ویجب تجنبها إال إذا لم تنجح الجهود السلمیة لحل الصراعات. لكن في بعض
 األحیان هذه الجهود تفشل، وبالتالي یمكن أن تكون الحرب مبررة أخالقیا في ظل ظروف معینة. ما

 هي هذه الشروط؟
 تنص "نظریة الحرب العادلة" على أن الدفاع العسكري یكون شرًعا، أو حقًا:●

 1. یجب أن یكون الضرر الذي یلحق بالمعتدي على األمة أو مجتمع األمم دائًما وخطیًرا○
 ومؤكًدا

 2. یجب أن تكون جمیع الوسائل األخرى لوضع حد لها غیر عملیة أو غیر فعالة○
 3. یجب أن تكون هناك احتماالت خطیرة للنجاح○



 4. یجب أال ینتج استخدام األسلحة شرور واضطرابات أخطر من الشر المطلوب التخلص○
 منه.

 من الواضح أن مسألة الحروب وغیرها من األعمال العسكریة التي تفي بالمعاییر للتصنیف  "الحرب●
 العادلة" مفتوحة للنقاش. وهذا یشمل الحروب التي تخوضها بالدنا في الوقت الحالي. وحتى في

 "الحرب العادلة" ، هذا ال یعني أن كل شئ مسموح. یجب احترام غیر المقاتلین والجنود الجرحى
 والسجناء ومعاملتهم معاملة إنسانیة.

 الدفاع عن النفس حق مشروع على المستوى الشخصي، أیًضا ، خارج الحروب، حتى لو نتج عنه●
 موت شخص آخر. یشمل الحق في الحیاة حق في اإلصرار على احترام حیاة المرء. كما كتب القدیس
 توما األكویني: "إذا استخدم رجل في الدفاع عن النفس أكثر من العنف الضروري، فإنه سیكون غیر

 قانوني: في حین أنه إذا أقام القوة باالعتدال، فإن دفاعه سیكون مشروًعا ... ولیس ضروریًا للخالص
 أن یتفادى المرء فعل دفاع معتدل عن النفس لتجنب قتل الرجل اآلخر، حیث أن المرء ملزم بأن یهتم

 أكثر بحیاته الخاصة أكثر من اآلخر. "
 ماذا عن عقوبة اإلعدام؟ هذا أیضا یمكن أن یكون دفاعًا شرعیًا في بعض الحاالت. لكن في المجتمع●

 الحدیث ، هذه الحاالت نادرة، إن لم تكن غائبة عملًیا. إذا كانت هناك طرق أخرى لحمایة المجتمع من
 المجرمین دون استعمال عقوبة اإلعدام، فیجب استخدامهم بدًال من ذلك.

 لذلك نرى أن "ال تقتل" یعني حقا شيء أكثر مثل "ال ترتكب جریمة قتل."●
 هل قتل أحدنا؟ ُأقدر أن البعض منا قد یجیب "ال". ولكن دعنا نتعمق.●
 هل تشمل وصیة "ال تقتل" األذى لآلخرین أو ألنفسنا، سواء األذى الجسدي، أو غیرها من أعمال●

 الضرر. فیما یلي بعض األسئلة التي یمكن أن نسأل أنفسنا لمعرفة ما إذا كنا قد انتهكنا هذه الوصیة:
 هل فشلت في العمل من أجل تجنب الحرب؟●
 هل عّرضت نفسي أو آخرین لخطر جسیم، مثال: قیادة السیارة تحت تأثیر الكحول أو المخدرات، أو●

 القیادة دون تركیز, أو بالسرعة الزائدة؟
 هل ُأجریت لي عملیة إجهاض، أو أجریت عملیة إجهاض، أو شجعت شخص آخر على اإلجهاض، أو●

 دعمت قوانین تسمح باإلجهاض؟
 هل صوتت لمرشح مؤید لإلجهاض بالتحدید ألنه كان مؤیًدا لإلجهاض؟●
 هل شاركت في اإلخصاب في المختبر؟●
 هل ساعدت شخص في محاولة انتحار؟●
 هل أنهیت حیاة شخص مصاب بمرض خطیر أو معاق أو یموت، وبعبارة أخرى ، هل ارتكبت "القتل●

 الرحیم"؟ كثیر من الناس الذین لدیهم أحباب مرضاء, یتساءلون عن هذا. هل تعني وصیة "ال تقتل"
 أنه یجب علینا بذل كل جهد ممكن إلطالة عمر شخص ما؟ الجواب "ال". هذه الحیاة جیدة ، ولكن

 الحیاة األبدیة هي أیضًا! ونحن لسنا ملزمین بالحصول على رعایة طبیة مرهقة ال تقارن مع الفوائد
 التي تجلب. أحیانًا بعض الناس في نهایة حیاتهم بحاجة إلى الكثیر من دواء األلم الذي بشكل غیر

 مباشر وغیر قصد یعجل موتهم, إذا كانوا یموتون، ال مانع إعطاء هذا الدواء.



 سؤال آخر: هل حاولت االنتحار أم درست احتماله جدیًا؟●
 هل ارتكبت خطیئة مخزیة - أي هل دفعت شخًصا آخر إلى الخطیئة؟●
 هل فشلت في العنایة بصحتي؟●
 هل أخفقت في تناول األدویة الضروریة لصحتي؟●
 هل أفرط في استخدام الطعام أو الكحول أو التبغ أو المخدرات؟●
 هل سكرت عمدًا؟●
 هل تناولت أو تاجرت المخدرات غیر المشروعة؟●
 هل حاولت أن أضر شخص آخر بشكل خطیر؟●
 هل نویت إلحاق ضرر خطیر بشخص آخر أم بنفسي؟●
 هل قمت بتغذیة رغبة في أن یعاني شخص آخر من األذى أو الشر؟●
 هل قمت بإهانة شخص ما أو اشتبكت معهم بقسوة؟●
 هل فقدت الصبر مع أي شخص؟●
  هل رفضت العفو عن شخص طلبه مني؟●
  هل كنت قاسًیا جًدا في تربیة أوالدي؟●
 هل قمت شوهت جسدي، أو وشمته أو ثقبته؟●
 هل تم تعقیمي (عندما لم یكن ضرورًیا من الناحیة الطبیة)؟●
 هل قصرت عمدا عن دفن الجثث أو رماد الموتى؟●
 هل شاركت عمدًا في دعاوى قضائیة ظالمة أو تافهة؟●
 هل كنت مذنبا بالعنصریة أو التحیز؟●
 هل كنت وقحا مع أي شخص؟●
 هل فشلت في االعتذار؟●
  هل تشاجرت على أمور تافهة؟●
  هل استخدمت حركات بذیئة في الغضب؟●
  هل سعیت لالنتقام أو الثأر؟●
  هل كنت أناني؟●
  هل استمعت إلى الموسیقى السیئة؟●
 هل كنت مفرًطا في مشاهدة التلفزیون أو لعب الكمبیوتر أو استخدام اإلنترنت؟●
 هل شاهدت التلفزیون أو األفالم أو ألعاب الكمبیوتر التي ترّوج للجنس أو العنف؟●
 هل كنت كسوًال؟●
 هل أخفقت في احترام كرامة نفسي أو كرامة نفس اآلخرین؟●
 هل عاملت شخًصا آخر بطریقة غیر عادلة؟●
 هل قمت بأشیاء إلغضاب اآلخرین عمدًا؟●
 هل انتهكت صداقات؟●



 هل أعطیت أحدهم "العالج الصامت"؟●
 

 كل هذه الطرق ربما انتهكت الوصیة الخامسة.
 إذا فعلنا أٌي من ذلك ، دعنا نسأل اهللا أن یغفر لنا. إذا كنا قد أخطأنا ضد هذه الوصیة بطریقة جدیة،

 دعونا نقدمها إلى الرب في سر االعتراف. اهللا غني بالرحمة وحریص على أن یغفر لنا. لهذا السبب
 أتى یسوع المسیح إلى األرض.

 دعنا نسأل اهللا أن یساعدنا في القیام بعمل أفضل في المستقبل. بدًال من التسبب في إیذاء اآلخرین أو
 ألنفسنا، دعنا نتبع مثل العائلة المقدسة (یسوع ومریم ویوسف). سنقوم بتقلیدهم إذا ما فعلنا ما حثه

 القدیس بولس: "أن نختار، كخیار اهللا المختار، الشفقة المقدسة والمحبوبة والقلبیة، واللطف،
 والتواضع، والوداعة، والصبر، ونحمل بعضنا بعضًا، ونسامح بعضنا بعضًا، إذا كان أحد لدیه شكوى

 ضد اآلخر؛ كما غفر لك الرب ، كذلك یجب علیك أن تفعل. وعلى كل هذه المحبة، وهذا هو، رابط
 الكمال ".

 
 


