
ـالةالر٦٩ س  
 

ـّم ـّمدم يتكل   !!دم يتكل
 

(Arabic - Blood that speaks better!) 
 

ىاِئأحب :حمديثنا اليو موضوعه :ـّم ـّمدم يتكل  !!دم يتكل
 

 :  راِش العددأ العابع نقراح الرحصوِمن سفر التكوين األ
....  فقال الرفقال الربلقايين لقايينب  : :م؟؟اذا فعلتَاذا فعلتَم....  صصوتُتُود د م أخيكم أخيكص إل إلارخارخ ص ىِم ِمى ن١.! األرض األرضن 
 

وِمنالر سالة إلى العبين األرانيصاح الثاِنحشَى عرنقر أ العددابع والِع الرشرين: 
....  م روإلى د وعسديِد يِد الجهسيِط العوإلى وم روإلى د وعسديِد يِد الجهسيِط العشّشّوإلى ويتكلم ِم ِم أفضَل أفضَل يتكلم ننه ٢..ابيَلابيَل ه 
 

 قدهابيُل م بإلى الرانَ قربِم هوِمِه أبكار غنِمن ِسن اانهَِما قايين فقدم ِم أمنأثم اناًار األرض قربللر ب 
فنظرإلى هابيل وقرباِنِه الر ب..ولكن إلى قايين وقربانه لم ي فقاَل  فاغتاظ قايين جداً..نظرالر بلقايين اذا  لم

اغتظتَ وسقط وجهك..إن سنتَ أحأفال ر ؟فع.!وح إذ كانَثَد ا فى الحقل قامأخيِه على هابيَل قايين أ .. وقتلهُلتخي 
 اَل سإلى أنر الغليظة وع الشجفر وأار ج باألح ربما متتاليةات شديدٍةرب بض على أخيِهٍةاو بقساُلنه ي وهوقايين
الدمة ِم بغزارنج ِهِدسالم مقز ..خَ  بال شكرهابيلص صاٍتخَرستغيثٍُة قويا  وهو يفم دأح أغَاثه.. قّ قلبا روم 

 ه إلى نهايِتهااتخَرص وصلتْثم .. ة األخيراِتض بالنبه قلب وخفقَاتهرخَ صفتْعاه وضت قوار خَحتى أخيِه عليِه
 ن مناك ه ليس إلى أنطمئن وهو مما فعَل  قايين فعَل لقد..! يتكلممأ الددتبا  حينئٍذ..ِه وتوقفتْقلب  خفقاتُتْتالشَو
.. "!! األرض األرضنن ِم ِمارخ إلىارخ إلى ص صم أخيكم أخيك د دتُتُوو ص ص..!!؟؟اذا فعلتَاذا فعلتَمم":  له يقوُلب بالر حتى فوجىء..عِمس نى وليس مأر
هنا أدركقايين أن الد ميتكلم ..وأن ه ناك مني سمعوي طلبقّ حم الد!. 
 

  كتبا تحكى بِه وم.. بالكتاب المقدسقرأناه اليومما ر  على غرا شبيهة حوادثٌ األيامفى تلكتجرى  
ِمالتاريخ البشرى اإلنسان بال ذنٍباء اإلنسان على أخيِهن اعتد جناه ولكن  .. أو إثم اقترفهإبليسي قنعأتب اعه 

بارتكاب تلكق !.ائم الجردعقٍل يص أىأن س فك الدماء البريئة هو جهإال!.؟ فى سبيل اهللااد  عقال استحوذه إذا كان 
  أنّهذكور م القديمهِدفى العف .!؟اونهعبد ي آللهٍةا إرضاء سفكهالٌلح أبنائهم اء دمأن أى عقٍل يصدق وأ .!الشيطان؟

لِه ابتعد بنو إسرائيل عن اإلحينالحى وعب وا آلهة أخرىد..حوا بنيهم وبناتهم لألوثان ذب!.سجُل ويور  المزم
السهذِهمائة الادس بعد ات الكلم :"وأهوأهرققروا دكياًكياً ز زماًماًوا دد د ممبنيهم بنيهم وبناتهم الذين وبناتهم الذين ذبح ذبح وهوهمتدتدعان وعان وام كنْام كنْ ألصنَ ألصنَمنستْتْنساألرض األرض   
 همرِمجة دركون فداحوا ال يحصبوأ.. مِهم حتى على أوالِدهى قلوبقسواس  النّ فكر الشيطانر استأسلقد ."!!اءاءممبالِدبالِد
م م  د دنن على األرض ِم على األرض ِمككفِِف س سم زكىم زكى د ديأتى عليكم كّليأتى عليكم كّل" :هودسيح للي المدي السلقد قاَل ..مهنتظر العقاب الذى يهوَلال و

هابيل الصدهابيل الصديق إلى ديق إلى دم زكريم زكريا بن برخيا بن برخيا الذى قتلتما الذى قتلتموهوهبين بين الهيكل والم الهيكل والم ذب٣."!!ححذب  
 

 يَلتماثو  نماذج رأيتُ (British Columbia – Canada)اصمة  عVictoriaدينة  شهير بمفى متحٍف 
اب طويل فى اآلداع الم الب له كاناٍتنا بشخصي تذكراثيُل والتماذج النمهذِه ..عم الشَنِم بديعة الصنع للعظماء

ِةلوم واالكتشافاِتوالعالعلمي واالختر اِتاعالتى ع ادت على اإلنسانيٍةة بمنافعى رأيتُ ولكنّ.. جمفى م كان مزل نع
  كان.! اإلنسانا ذهن عنهة تفتقَجيب ع تعذيٍبائَلوسل اذج نم رأيتُ.!نىع أفز شيئاً المتحِفنى ِمفلالطابق السب
يستعملها الملوكواألب اطرة فى العصسطىور الو..للتنكيل باألب ِماِءري نر عاياهم وإبادتهم بوة تفوقُحشيالتص ور 

الوالخي!..لتُ تأمفى م ارٍةرم ا اختروهع ةلتعذيب إخوتهم فى اإلنساني!.  نَعجيب صوبإتقان عالفنانون تلكاذج النم 
ا كأنه اء األبرياِدألجس ونماذج ات آدميةوة وأصويريوسيقى تصا مهاحبص ي!.ا حية وكأنهمُلتع هاوعلجو عم الشَنِم

  اآلدميةشاعرما والنهالتعبير ع  عنان اللسعجزي  التىةرعبمال ناظرمال  تلكتُرأي .!ةستغيث مخُرتص وه تتأوناطقة
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عناحتماله ُلاا والخيوالتصو ر  البشرىعنِد لقد أريقتْ..ابها استيع ماءاء البشر األبريذنٍب دون  اقترفوه سوى أن 
 داًسات حهار وماٍتيوقفوا قدر ل أوقّة ناطقة بالحوا ألسنَخرسهم لياِئ دم فى سفِكدوا متعتهمج و الطغاةهؤالِء

إن  ف.تْعِمس  القدير وأذن!.تكلم مالد اإللهية ألن الِةد العام أم ماثلةم وقضيتهدعم ب قصتهتنتِه لم  ولكن..حقداًو
قصتْرسيأخذ  ودينونِة ستفصل فى قضاياهم يوم الل ب.. تقصر ولن يدها ال العدالة على األرض فعدالة السماء يد

  . اءاء األبري دمن ِمٍةرخهابيل إلى آخر صم  د صراخن ِماءابتد وب األرضعميع شُ جاماه أمرج م اإللهىالعدُل
 

  إنام ِمرأيته ن اذجل نموالائل سفتعذيب فى المتح..نى ذكرسائل تعذيب ِم بوننا  وقتر فىع آخَ نو
الحاضر تعادلها إنلم تكن ة  قس أشدونرالاها ولكن  نعيراماًها اهتم..فقد د رالنّج اسفى تلك علىام  األيأع ال م

ما  ثالبيل الِم وعلى س. فى نظام خلِقِه الذى يبدأ باألجنِّةِهنواميِس واهللا لسنن اةراع مدونشين لوك مسعلى و وحشية
فىنراه ب اتعض الواليسنّت قانوناً ة التى األمريكي يرأِةبيح للمأن تتخلص الج نين الذى  ِمنفى بطنهتْا متى شاء 
وألىس ٍبببِهتْ اقتنع  ..لدرجعدد ِهقتْة أناألطفال الذين أز هم ِم أرواحنبد ء العمبالماليينل بذلك القانون ي دع.!  

 

وتون م ويوعاًون جراح يتضوناس كاألشبأل اًور ص. التليفزيونِةاشَعلى شَ مو ي بعدماًو ينراه آخرمثاٌل  
مم  بطيئاًتاًوله ليس حوال ٌلو ٌلطو..إن ح اولوا الصياحة فال إمكاني..وإن أر ادراخَوا الصفال قد ى  ولكننّ..ةر

قتنعمأن دم اءأم داخَله ِهاِدجسم النحيلة تصلِه إلى إخُرالس اءمعمسقد نتساءُل.! وهو ي : مكيفَ.!انى؟ن الج حدثُ ي 
 دع بختبئونرفوا كيف يهم عألنّ: اإلجابة !.؟ناةالجى نر  والمليهنى عجى المنر لماذا .!حدث؟اذا ي ولم.!هذا؟

اليتيمغيِفاستيالئهم على ر ..وكس وِع..ملةاء األر ريضالج الم..حل الكاِداِم وقوت الع. 
 

 ي حالظلم والغُ هذاثُد بنألن  دالًو غنية استأثروارِدت بمق والخَ الرزري..!وو ضتْعح ولهِماجاًا سي ن 
قواتها وأسلحتها لتبقى وحدها غنية قويكّل ة تملك ار ٍءشىاعتب ل دونالذىاغيره  حببال شأص ٍءى.!تلك ول  الد
المغلوبة على أما تعرهِمٍةانى بشد نرضوع والفقر وال الجهل والمالهذِه .!ج ةولدفيها الغني النّاس عون  يشب
و ستفضلونويبأعينهم هؤالء الذين ونيشاهديتض ورون بأعينهم  .. جوعاًونيشاهدالذين يصخون ِمرأجل الفتات ن 
اقط ِمالسنم الذينةائد  يشبعستفضلونون ويولكن اةَ ال حيوال حي اءلم تنادىن !. ولكنرخَ صات الدم الذى يرى ج

فى عهؤالءوق رظلومين الم يسمعاه الذىذاك ي دلقضى بع..قّاد الستردال الح ِهائعضارخين إليو  للصينالونَسه 
مضفاًاع..الذينا  أم ألنفِس ليكنزواعيشوني همناسين إقوقَ ح خوتهمففى الو قائد األبديينَة سالون جزاءهم مضفاًاع. 
 

ن  ابم د..م الطاهر الزكىالد  إلىاجٍةفى ح انا كلنَكنّلو ..عدالةالاً لباط  يتكلمى الِذظلومين المم دعنحدثنا ت 
اهللا الذى يالطالباً  تكلمنفس كّللحمة ر تصخُرة ا راجيلتحِمرير نر خَي  الذى..ط إبليسبدِةعيو  بالخطيستعبذّل ويد 

ضحاياه..د مِم أفضَل يتكلم هابيَلن ..د مِلاء الفد منى أِت يناًؤِممبم ِما علهاب لكى ال.. على الصليب اِهللان ي كلُّهلك  
منؤِم يبِهن بل تكون له الح ياة األبل قاَ..ةدينْ عهب طرس الرِفوُلس ى األولالتِهى رس: "عالمين أنكم االمين أنكم اعفتديتمال الفتديتم   

بأشياٍءاٍءبأشيتفنى بفض ةٍٍة تفنى بفضأو أو ذه ِم ِمبٍٍب ذه ننسيرتكم الب اطلة التى تقلدتموها ِماطلة التى تقلدتموها ِم سيرتكم البنناآلب بل ِم بل ِم....اءاء اآلب نند د م كريم كما ِما ِمم كريم كمننح ح ممل بال عل بال عيبٍٍبي  
وال دنَنَوال دس دس دم المسيحسيحم الم....م م عروفاًوفاًعرس قبَل قبَلابقاًابقاً س تأسيس الع تأسيس الع الم ولكنقد  قد الم ولكن أظهرِم ِم األخيرِة األخيرِةةِِةنَنَ فى األزِم فى األزِمأظهر ن١.."أجلكمأجلكم  ن  

 

   غفران غفرانهِِهاء بدِماء بدِم لنا الفد لنا الفدالذى فيِهالذى فيِه" :وعس يبعن الر مؤمنى أفسسإلى   فى رسالتهوُلس الرولس بقاَل 
الخطايالخطايا حا حسسبهِِهى نعمِتى نعمِتنَنَ ِغ ِغب"..ا لقد صلحنا اآلبِهوس لنفِس القدفى رؤياهيوحنا الرائىكتب  ..ِهم صليب ابِن بد ن  ع

المتسربلين بالثياب البيض فى السمهؤالء اء أن "ههممالذين أتو ا ِما ِم الذين أتونالضيقِة الضيقِةن الع الع ظيموقد غَ وقد غَةِِةظيم سسلوا ثيابهلوا ثيابهم وبم وبييضوا وا ض
ثيابثيابههم فى دم الخَم الخَم فى دروِفوِفر"..إن د مالم سيح يتكلماتنا ِم لتبريرنا ولنجالعقاِبن يقوُل األبدى ولس بالر فى رسالتهولس  

 ٢."بِِبضض الغَ الغَنن ِم ِم بِه بِهخلصخلص نَ نَهِِهمِِم بد بد اآلن اآلنرينرينتبرتبر م م ونحن ونحنكثيراًكثيراًلى فباألو" :الخامساح ح باألصروميةنى إلى مؤِم
 

 أدعأخىوك  لتشتركىِع مالصالة فى تلك :انَ أبا السماوى..أقد مشكرى لج ِماللك أجل ن اء تدبير الفد
جيبالع ..أسألك قّفى حِمتبريراًم الكريم  الد نِماى وخالصاً خطاي ينونَِة الندوح ة فى سياة أبديماك..  أرفع

 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: بقوِلك تَد وعا مني ..كمن استجابِتواثقاً  فى اسم يسوع البار صالتى
  

 : ذلك فىأو غيرها ستجدإن أردتَ سماع تلك الرسالة .. أخى القارئ العزيز
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