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 مقدمة
؟ و هو في ذلك يظن أن هذذ   " ال تقتل " و ما شأننا نحن بوصية : لعل البعض منكم يسأل متعجبًا 

الوصية خاصة بالمجرمين أو السفاحين 
نريذد أن نعذرأ أي ذا اذأل      

الحبيب ما دخل هذ  الوصية في حياتك ؟ و هل أنت حقًا لم تكسر هذ  الوصية في يذوم مذا ؟  



بذل  . ، قد صرح بنفسه بالقتل في حذاالت معينذة   " ال تقتل " إن الله الذي أعطانا هذ  الوصية قائاًل 
.أمر أمذرًا  نقول أكثر من هذا إنه لم يصرح فقط بل 

...القتل عقوبة كسر الوصايا 
629292

كانذت  " الذ تقتذل   : " و كسر الوصية السادسة . 98
6994قوبته القتذل ع

6996

6961

و من شتم أبا  أو أمه يقتذل قذتاًل   ... من ضرب أبا  أو أمه يقتل قتاًل " 
"699891

5998

6492

96995

و كسذر الوصذيتين األولذي و    6228
.، كانت عقوبته الموت  الثانية الخاصتين بعبادة الله وحد 

6662

9994295

8198

959892

6699"ال تذد  سذاحرة تعذي     " 

6261

كذان قتذل أولئذك الخطذاة جميعذًا لذيس شذرًا علذي االطذالد ، و ال يذدخل فذي نطذاد                6992



هي الخطيئة التي تغضذب اللذه   بل كانت مخالفة األوامر في إبادة هؤالء الشرار . الوصية السادسة 

...حذد اللذه فذي القتذل     6286

...حد الدولة في القتذل  

12

6286

954

...شذرات  قتذل الحيوانذات و الح  

...الرفذد بذالحيوان   154



ك وجدت جمعيات الرفذد بذالحيوان  لذل

9692" الصديد يراعي نفس ب يمتذه  " 

6692

إذا سقط  إلنسان خروأ فذي حفذرة فذي يذوم     
9699لسبت أال يمسكه و يقيمها

559568

64

هذا هو إل نذا الشذفود الذذي    
622يعطي طيور السماء طعام ا دون أن تجمذع و ال تحصذد   

9411

و من شفقة الله علي الحيوانات أنه أمر باراحت ا في يذوم السذبت  . 9261
894

إذا طبقذت مذن ج ذة الحيوانذات و الحشذرات      " الذ تقتذل   " إذن وصذية  
 .ينبغي أن يكون ذلك بحكمة 



  
 
 
 
 

و ال يستطيع أن تذرد إليذه الحيذاة التذي      . أما قتل اإلنسان فال يمكن أن يعالج 
.  ا منذه  سذلبت  

تتسع بقدر عدد المنتفعين منه ، و بقدر عمذد الفائذدة التذي    
.تصدر عنه 

65

5851

إن هابيل لم يشذتك ،  . 492
.و لكن العدل اإلل ي وقأ يطلب حقوقذه  

4

!!نقول هذا لئال يظن البعض أنه إذا قتل إنسان شريرًا فال خطيئة عليذه  9498

حتى .  إن الله ال يترك الدم بدون نقمة ... 
.األبرار الذين قتلوا غيرهم ، الرب إنتقم من م 

9669



لذذلك فالذذين ينتقمذون لقذتالهم إنمذا هذم يتعجلذون األمذور و         . إن الله ينذتقم للمقتذولين   
9691.يضعون علي أنفس م ثقاًل ال دا  له  

292



ال تقتل غيذرك ، و ايضذًا   
ال تقتل نفسذك 

جسذذدي و قتذذل الخذذر للمعنويذذات ، و قتذذل أدبذذي  و هنذذاك قتذذل. هنذذاك أيضذذًا قتذذل جقئذذي و قتذذل كلذذي 
.إلذ   ... للسمعة 

نجيب علي هذا بإنه إذا كان قتذل  
...الفرد أمرًا ين ي عنه الله ، فمن باب أولي ين ي اللذه عذن قتذل المجموعذات المتعذددة      

و 
بذاب  فمذن  . إن كانت الحرب شرًا ، و ال يوافد علي ا الله إال إن كانذت بذأمر  أو بإذنذه أو بإرشذاد       

.أولي الحرب العدوانية التي يظ ر في ا جانب اإلعتذداء و الظلذم   



...القتل بالتعقيم 

و إحيانًا يستخدم اإلخصاء بداًل من التعقيم و يؤدي إلي نفس 
.النتيجة 

علي أن ال دأ من إسقاط الجنين قد يحدد مقدار المسذئولية 



و اإلنسان يحاسب علي هذا النو  من القتل بذالفكر ، حتذي لذو كذان      
يعقم إطالقًا بأية صورة أن يقتل هذا الشخص بالفعلصاحبه ال 

و 
.يدخل في هذا النو  مذن القتذل البغضذة    

9598

و نري أن السيد الرب أدخل الغضب في مجال هذ  
الخطية

869

66

فمثاًل عمليات التش ير ، و اضذاعة سذمعة اإلنسذان و قيمتذه األدبيذة و مركذق  اإلجتمذاعي        
.وسط الناس ، كل هذ  يمكن أن نسمي ا بالقتذل األدبذي   

نقطة أخري ، هي قتذل الشخصذية  

.و الضر ب عمومًا يدخل في نطاد الوصذية السادسذة   



866

كذم إنسذانًا تناولتذه    ! إبحث أي ا األ  في داخل نفسك ، كم شخصذًا قتلتذه جقئيذًا مذن هذذا النذو        
لته مجذااًل لضذحكك ،  باإلغاظة أو اإلست قاء أو الت كم ، أو جع

19

8869

علذي  
ظلم و القسوة قتذل لمعنويذات اإلنسذان   األقل في ال

و يعذرأ  
أن م بمثل هذا األجذر يموتذون جوعذًا أو يمرضذون بالسذل أو باألنيميذا ، و مذع ذلذك ف ذو ال يحذن و ال             



. يشفد 
84

من يذؤخر أجذرة األجيذر    و لذلك فإن الكتاب المقدس ينحي بالالئمة علي
9196

و هكذا نري أيضًا أن قطع رقد أي إنسان بدون سذبب خطيذر ملذقم ، هذو جريمذة      649498
قتل غير مباشر ، و كذلك منع الرقد عن أي إنسان لم يتوظذأ بعذد   

666861

6491

642

لذذلك ال     
يصح مطلقًا أن يرت ن شخص أدوات أو معدات لعامل ، ألنه ب ذا يقطع عنه مصدر رققه و يسترهن 

.حياة 

، و إنما إن تعرض إنسان للموت و لم تنفذ  
فأنت إذن مشترك فذي موتذه   -حين كان بإمكانك إنقاذ   -

6995

فال شك أن تلك الدول الغنية قد إشتركت في قتل مجموعة بشرية من الناس بعدم إغاثت ا
4

91



لذلك فإن منع اإلحسان و الصدقة عمن هم في مسذيس الحاجذة إلي ذا ألجذل حيذات م يذدخل       
. ايضًا بال شك في نطاد الوصية السادسة 

929169

195

و قد شرح الكتاب مثاًل ل ذا في 
.شريعة الثور النطاح 

696961

695554

و مذا نقولذه هذذا البئذر نقولذه أيضذًا عذن الجذدار و مذا          
يشب ه 

669

نفس 
هذا الكالم نقوله عمن يخرج بعربة تالفة لذم يسذتوثد  

و الكذالم الذذي   



يقال عن سائد مت ور، يمكن أن نقول بالمثل عن إبن لم يؤدبذه أبذو  فذالذي النذاس    

و يذدخل فذي   
نطاد القتل بالمسئولية ايضًا إن كان في بيتك ج اق يوتاجاق تالأ يمكن أن تسبب في إختناد 

اآلخذرين 

أمثلة من قتل الروح

162

944

652إن الحذرأ يقتذل  

الذ  
لئال تقتذل  . و تبدأ في نشر مبادئ جديدة . الجدة أو يست ويك التطور يصح مطلقًا أن تست ويك 



66"ال تنقل التخم القديم الذي وضعه البذاؤك  : " فقد قال الكتاب . الخرين و تضيع إيمان م 

69

أعظذم  فلنخذأ إذن مذن عبذارة نأخذذ دينونذة     596

كذذلك يذدخل   
"الحرأ يقتل و لكن الذروح يحيذي   : " في نطاد هذ  الوصية التعليم الحرفي ، ألن الكتاب يقول  

652

59

فذذلك الشذرير   
591659"ه فمن يدك أطلبه يموت باثمه ، أما دم

إذن فالراعي الذي ال يرعي رعيته في خوأ اللذه ، إنمذا    
هو قاتل من الناحية الروحية ، ومن يد  سيطلب اللذه دمذاء رعيتذه   

و تذقداد خطذورة المسذئولية التذي تقذع علذي       
ال راطقذذة و  الراعذذي مذذن ج ذذة قتذذل أرواح النذذاس ، إن كانذذت تعذذي  إلذذي جذذوار  مجموعذذة مذذن           

المبتدعين أو الطوائأ الغريبة ، تضل الناس عذن إيمذان م   



هلك شعبي من عذدم المعرفذة  
42

966154

ممن أوجذب علذي أحذد ظلمذًا ، يخذرج الحكذم       : " 
"نفسذه   من فيه علذي 

599

يظذن أن الذقواج مجذرد عالقذة     
و ينسذي مسذئوليته عذن اآلوذالد التذي سذيعطي عن ذا حسذابًا مريذرًا أمذام اللذه            . بينه وبين إمرأة 

.عندما يطلب من يد  دم هؤالء 

221

6498



و إذا أراد ولذد مذن   
!أوالد  أن يمشي في طريد الله ، يجد عذاب عثرات و موانع كثيذرة  

929

و 
و إنمذا  . ة السذيئة التذي تقذدم ا ألبنت ذا     األبشع من هذا جدًا أن مثل هذ  األم قد ال تكتفي بالقدو 

و تأخذذها مجذااًل   . باألكثر تحارب ا كل المحاربذة إن وجذدت ل ذا مبذادئ متدينذة متعففذة محتشذمة        
للذت كم و الضذحك و االسذت قاء    



9921

99

95

و هنا قذدم لنذا الرسذول بذولس  مذثاًل رائعذًا فذي        999296
ألنه حتي إن كان العمل بريئًا في ذاته ، و لكنه يعثر الضذعفاء ، فذال   . خطورة العثرة و في نوع ا 

الضذذعفاء ، لذذئال يف مذذو  ف مذذًا خاطئذذًا و يقلذذدو      يصذذح أن تعملذذه مطلقذذًا حرصذذًا علذذي ضذذمير أولئذذك    
.في لكذوا 

إن كذان القتذل عقوبتذه المذوت ،     
.فإن العثرة كذلك ، بنفس العقوبة 

992

و هكذا كانت عقوبذة بلعذام خطيذرة ، ألنذه ألقذي معثذرة أمذام        . 954946



69499554الشذعب 

68

26592

ا الروحيو اإلنسان أيضًا يقتل ذاته روحيًا ، عندما يمنع عن ا غذاءه

9251

و اإلنسان ال يملك ذاته حتي يتصرأ في ا كما يشاء . اإلنتحار جريمة قتل 

99595

و  .و في اإلنتحار أيضًا عدم إحتمال 
.في اإلنتحار خطية أخري هي عدم اإليمذان بالحيذاة األخذري    

و غالبذًا مذا   . للمتاعذب  إن اإلنتحذار هذو حذل غيذر روحذي و غيذر عملذي        



يكون المنتحر مختاًل من الناحية العصبية و من الناحيذة العقليذة ،  

 : االنتحار التدريجي أو غير المباشر 
     ما أكثر الوسائل التي يقتل ب ا الناس أنفس م ، دون أن أن تأخذ في نظذرهم اسذم االنتحذار

...و نذكر من بين ما عدم المباالة بالقواعد الصذحية  . أو صورته 

9626496

9664

الذ نعنذي   " الجسذدانية  أمذت حواسذنا   : " و فذي قولنذا   
المذوت الحرفذي للحذواس ،   

61

61861

62

42

ألذيس أمذرًا   9262
مؤسذفًا حقذًا أن يتلذأ اإلنسذان جسذد  ، و يقتلذذه قذتاًل تذدريجيًا غيذر ملحذوظ ، بمجذرد طريقتذذه           

الخاطئة في األكل



    و من العوامل القاتلة للجسد أيضًا عدم العفة ، و اإلسراأ فذي الشذ وات

  االن اك الشذديد و عذدم أعطذاء     -عن غير قصد  -من الطرد التي يقتل ب ا الناس اجسادهم و
. الجسد ما يلقمه من راحة 

6

61

9149

exhaution 

و قذد قيذل إن كميذة النيكذوتين الموجذودة فذي       
.انًا لو أخذها دفعة واحدة عشرين سيجارة يمكن أن تقتل إنس

و تاثير التدخين علي الشعب ال وائيذة و  
الرئة ضار جدًا ، و كثيرًا ما يصاب المدخنون بالسعال المصحوب بذالبلغم 

65



كذان هذذا الشذاب يعذرأ     
ألذن التذدخين كمذا كذان يقتذل صذحته ، كذان يقتذل إرادتذه          . أضرار التدخين و ال يقوي علي تركه  

.أيضًا 

و هذو يرفذع ضذغط    . إن هذا الدخان الذي يدخل إلي الرئة ، له تأثير كبير علي الدم و كراته الحمذراء  
622.الدم 

السجاير هي أكثر أجقائ ا خطرًا ، و تتركق ب ا أكثر المواد السذامة  أعقاب

ينبغي أيضًا أال ننسي أثر التدخين علذي  
الناحيذة الماليذة ،  

5222

اإلشتراك فذي  
: قتذل اآلخذرين   

فأنذذت عنذذدما تعذذقم علذذي واحذذد بسذذيجارة ليذذدخن ا ، تعتبذذر غلطذذان و داخذذل فذذي نطذذاد الوصذذية      
.السادسة إلي حد ما ، ألنك تساعد  علي قتل نفسه 



نك عندما تعقم علي واحد بالسجاير تبقي رجل كريم و مجامل فال تفتكر إ... 
!و تفتخر ب ذا 

كذل واحذد بيشذرب سذجاير ، بيذدعي علذي       " 
" !!الشخص اللي علمذه شذرب ا أول مذرة    

و إن كان التدخين غير مقبول من الرجل ، ف و بالنسبة إلي النسذاء أكثذر رداءة  

فكلمذا قادت نسذبة   . و هي تتلفه بقدر مذا في ذا مذن مذادة الكحذول      . إن الخمر داء ًاخر يتلأ الجسد 
. قاد ضذررها تبعذًا لذذلك    . هذ  المادة في ا 

كذذلك يفقذد إرادتذذه و    و. و السذكران يفقذد إتقانذه ، بذل يفقذد إنسذذانيته و إحتذرام النذاس لذه         
إلذي جذوار قتل ذا    . و تكون الخمر قد قتلته روحيًا و إجتماعيًا ، و عقليًا أيضًا . سيطرته علي نفسه 
.لماله و قوت أوذالد   

6559

629

68899

92929899

:المخذدرات  .



يبقي أن نقول أن كل هؤالء الذين يقتلذون أنفسذ م عذن طريذد المخذدرات أو الخمذر أو التذدخين ،        
إذ ينجبذون نسذاًل ضذعيفًا هذقياًل قذد ورث عذن م ضذعف م و هذقال م          هؤالء يقتلون ذريت م أيضذًا ، 

 ؟ ( قتل النفس ) هل الصوم يدخل في موضو  

إن اإلنقطا  عن الطعام يريح الكبد و يرح . 
المعذدة و األمعذاء  

1

8

و تذكر قصة دانيال النبذي  
9192الذي صام فتحسنت صذحته ، 

بذذان و النسذذاك كانذذت صذذحت م قويذذة ، كثيذذرون مذذن م كانذذت  إن الره
12...أعمارهم طويلذة  



15

928

922

962

و نفس الوضع يمكن أن يقذال عذن النبذاتين و أعمذارهم      
12الطويلذة ، برناردشذو  

 لنفرض أن صحة الجسد تعارضت مع صحة الروح ، فماذا نفعل ؟ و إي ما أفضل ؟ 
 

، مثل الشمعة التي تضئ لآلخرين بينما تذوب 
... هي  و تظل تذوب حتذي تنت ذي   

" طاقذة مبذددة   " و عبذارة  
هكذذا كذل إنسذان    " . أنفذد مالذه  فذي عذي  مسذرأ      : " تنطبد أيضًا علي اإلبن الضال الذي 



.ينفد في عي  مسرأ 

699

699

649299

9526496

واحذد فينذا حفنذة بخذور فذي الشذوريا ، فتحتذرد و لكذن تعطذي رائحذة           تمامًا مثلمذا يضذع   
.ذكية للذرب  

969

واضذذعين أمذذام . أمذذا أنذذتم فقذذدموا أجسذادكم ذبيحذذة مقدسذذة مرضذذية عنذد اللذذه   
لذلك ال نفشل ، بذل و إن كذان إنسذاننا     : " اعيننا باستمرار قول القديس بولس الرسول 

و يجذب أن نفذرد بذين قتذل     ( .  61:  4كو  2" ) فالداخل يتجدد يومًا فيومًا . الخارجي يفني 
...الذنفس و اإلستشذ اد   

اًل ، و قبل كل شئ فاجعلوا إهتمامكم بالروح أو689
...يضئ من أجل ذا و يبذذل ، و يحتمذل    : و اجعلوا الجسد مجرد خادم يحقد رغبات الروح . 



 


