
الر٩٧الة ـس  
 

ال تقِتـلوهال تقِتـلوه!!  
 

(Arabic - Don’t kill my baby!) 
 

    !!وهوهللــتقِتتقِت  الال: هوعوضمم وا اليديثنَح.. أحبائى
 

 :رشَ عساِد السدداح الثانى نقرأ العصحإنجيل متى األمن و
 

  ان الذينان الذينبيبي الص الصميعميع ج ج وقتَل وقتَللََلسس فأر فأر جداً جداًببضِِض غَ غَوا بِهوا بِهررخِِخ س سوسوسجج الم الم أن أنسسودوديريرأى هأى ها را ر لم لمئٍذئٍذحينحين""
فى بيتِِتفى بيلح وِموِم تخُ تخُم وفى كّلم وفى كّل لحها ِما ِمهننابن س ابن س نتينتين فمن فما دا دون بحون بحسبِِبسالز الز ممان الذى تحققهِم ِمان الذى تحققه ننالم الم ج١.""وسوسج 

 

  ولكن.. لهاِةاورج الم والبالِد لحمِتي بِةدينَ فى م الملكِهيرودس مه قتل الذين األطفالدد عكان  كمعلمال نَ 
ما نعلمهأن قتَلجَل الر ج ان ميعبيون الصا دن فمنتيابن س ِمن عسباه مقتِلِه لهالطفَل قد قتَل يكون ي سوع!.ألنه قد  
ِمسِمع وس نجأنّالم هِل ودِهِذ فى هدينِة الم.ولكن ح ثَدأن م الكالر بظه ر ليالنّفَوس ار جلم قائالًفى حله  :قم 

  .!هلكه ليالصبى طلب ي أنعِمزمِهيرودس   ألن. لك حتى أقوُلناك ه وكنرص إلى ِمبره واه وأمبى الصذوخُ
 

ا ذنَوتأخُ .ِةاورج المم والبالِد لحِتي با أطفاُلهنْ ِمنج ي باألخطار التى لماًحفوف م كانوعس يب الرولد منإ 
الدشَهكيفَ  نتأمُلة حينأن م استغلتِْةملكة الظلم  سودِهيرططتْخَو  الملكله .. عسفَ توِقا أناهتد اِهللابير  
  اِهللا ابن ألنِةظلم الاِت إبليس وقوططاتُخَ م وفشلتْ طفالً قتلِهن ِموعس يا الطفُل نجلقدف ..ِةالص البشريلخَ
تالمجسالذى أخَد ذ صورة عٍدبفى شراًاِئ ص اس النِّهبج اءبذَل ليد مهليِب على صالج ثِةلجولي فالً ِطقتلِه بس..  ألن

 اءاألبري  الصبيانوبصحبتهم ِدجوا بالمعستمِتلي ةدياة األبي الح له تكونبْل  بِهنؤِم ين م كّلكهِل ال يكفارتِهبنَاء على 
ن كانواالذيننتيابن س ا ِمنم وفى كّل تخُوِمهِت لحون  فى بيا دوقدفم  طشَبوقتل  بهم الملك سودِهيره٢!.بال ذنٍب م  

 

 وما حثَدم نذ ألفىع ام يحبيهاً شَثُدله فى ع ديثا رنَصالح!.ِم فكم نأم اٍتهي قتلنأطفاله نو هفى م 
أراِمحهن.أقنَ وقد عهنإبليس أن لهن قّ حاالختي ار بيِةنّ إبقاء األِجنفى أر اِمحهنلفِظ أو ا ِمهاألن رامح!.وس واء 

قتُلكان األب بقانون اِءري أصدرتهولة الدأو بم ض احختيار األماته.فم اَلا زنَ واجبنين أؤِما كم ال نقفَنفاًوِق م 
إزااًسلبي األ قتلء بالذين الاِءري  يستطيعونالتع بيرع أنفِسن و .هممناأل على قتل هؤالِءسكتُ ي اِءبريو شَ هريك 

 عقوبي و.."ااخوهخوه وب وبرىرى بل بالح بل بالحةِِةال الظلمال الظلمممتشتركوا فى أعتشتركوا فى أع  الال": ا بالقولة اهللا تحذرنَ وكلم.تهمريم فى جلقتلِةل
 الذين اتهمهأم امح فى أرمْه ار الذينغَ الص هؤالِءإن. "ة لهة لهطيطي خَ خَلكلك فِذ فِذمُلمُلععيي   وال والناًناًسس ح حمَلمَلعع ي ي أن أنعرفُعرفُ ي يننمم": يقوُل

لمي وا النّرورب عدلي ِمس نقّ حٍد أحأن ي حرمهم نوال رحخُ التىاِةي لقوا ليحيواهوي ِتستمعاة.اوا بهيفالح  حقهم ِمن 
  ٣.ةى الفاضلِتِك أخنظيرو .الفاضُل ىك أِخظير ونَ.با الكاِتظيرى أنَنَِمن حقهم  الحياة ..فى األرحام وليس الموتُ

 

 ِدد بالعِةريكيألم اReader's Digest  جلِةونج فى م يى ينعة تدة صيني طبيبا كتبتهؤثرة مقصة قرأتُ 
رر فىاِدالصوكانت١٩٩٥ْ  عام سبتمبر شَه مُل تعفى م ستشفى بجنوب الصٍةين كطبيبتخَ مصٍةصِة فى الوالد 
وأماض النّرتبلغ ِمكانتْو اِءس نالع ٢٤ر ماماً عأنّ تقوُل.. وقتذاك ها فى صبشرين ِمابع والِعاح الرنديسمبر ب عد 
أنأنج تْزع مليتين قيصنريتيوب عد عاِتمليٍة والد متعرٍةس..كلفته ئيا الرسة المشرفة بمِةسئوليمل بالليل الع. وقد 

انى  ثمِةد لماماً طع تتناوْللمو ة جداًتعب مةينية الصالطبيب  تلكإذ كانتْ .ا لهِة بالنسبإضافيةة سئوليم تلك كانتْ
ساٍتاع.وحين تْ ذهبالستر ِةاحاِء األطبالس اعاِحة الودكانتْ.احاًة صب فى ح ٍةاجاف .م لألكل والنوعلى تْخَستر 

اشالفر.تْ وتذكرليلة  كانتِْه هِذ أن Christmas ..وأنع ائلتها المسيحيجتِمة مة تحتفُلعبتلك ِة المناسبالس ٤.ِةعيد  
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،     ١٦: ٢ إنجيل متى ١
       ٨-٦: ٢ ،  رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٤١: ٢٥إنجيل متى  ، ١٦: ٣  &  ١: ١٣  &  ٢٠: ٨  &  ٣٠: ٧ يوحنا إنجيل ٢
  ١٧: ٤  ،  رسالة يعقوب ١١: ٥ؤمنى أفسس رسالة بولس الرسول إلى م ٣

4 Reader’s Digest  [September, 1995] 

http://www.rd.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas
http://www.thegrace.com/audio/index.htm
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 وحينبدأ النع اسداِع يبالطبيبة ج استيقظتُ.فون على قر اِبع ب اء ِةاستراحكانتْو األطبالطارقة هى  
إحدى الماِتولد.تْ التى فتحالب ِة للتْ وقاابلطبيب :ب نحنحاآلن إليِكٍةاج .!ألن األمر ه جداًام .!فأس ة عتْرالطبيب 
وراءها وهى تسمعص اخَرولوٍد مديٍد ج..وحين ركتْ أدرأتِْة غرفة الوالد إم راٍبأة فى ثيهلهلٍة ماِه تجٍةدوبعبص  
كىتجلس على س هى  و.اريرهتصيحوِت بأعلى صتقتلوه  ال!.تقتلوه ال: اه.!تر فقوا بابنى أرجوكم.! تْنظرة  الطبيب

تنَولدة التى كانتْإلى الم الِعاهز اشرينرهمع ِمن ..وهى تم سكٍة بإبرا ثالثَ طولهاٍت بوص..تس حبا ِمهنز جِةاج 
صِةغَبوتثوِد الي بتهٍةقنَا فى ح..ولدة   قالتْ ثمالمِةللطبيب :إنع ملياضة إجهتلك رأة كانتْ المالراً أم  بنْ ِمده..لقد  

 رأِة على الم كما تعلمينظورح وم.. الليلِةسابقٌ لهذا الطفل المولود تلك ا طفٌلهمل ولدين للحا الثاِمره فى شهكانتْ
  . ثانا طفٌلهمثل ل يكون أن الموضوعة من الحكومة المركزيةحسب القوانين بالصين

 

  إنالقانوناِد الصِمر نالح ِةكومالص النسل لتحديِدِةيني ي منعذلك اً قطعي.ر ِم وبأمالمكتِبن الم حلى 
 قن األم حم ته أنّع وم.ااض له اإلجهِةملياء عرستشفى إلج إلى المِةا بالقوالهخَ وإد.اه عليض القب تمرِة األسطيِطلتخْ
ٍةقنَبحاِع تسدعلى اإلجه فَل الِطاض إال أنِل وداً حي!.أح تْسة أنّ الطبيبها المسئولة الوةحيد.ِم وأن نو اجبها التأكد 
 ى هذا الطفل الحقنا حه عليمحِتا يه واجبعنى أن وهذا ي.اضه اإلجاِتملي عدع باِةي الحِدم بقاء طفل على قيد عنِم

  كفيلة بأنهِِ وهِذ.. المولودأس الطفل رِةمجم جنن ِم الليزِءول فى الج الكح أووِد اليِةغَب صن مم ِم٢٠وى  تحنٍةبحق
 الطبيبة تْبه ذ ذلكدعب .اهكاِنة فى م الطبيبتْدما تجهة اليقنَة الحولد المتْم قد وحين.. فى الحالِهاِتيى على حتقِض

معالم ِةولدإلى د والِمِةر وهنَ الوالدةمالملحقة بقس اِهي رأتْاك  ةالطبيبوع كبيراًاء للقم كان مكتوباًِةام أطفاٌل( ِه علي 
وتىم(وقد ألق اً كيسِهطاِئ على ِغاو)تيكبالس( أس ودغلقاً م تتصاعنْ ِمدهص ياتٌح.!شَِهاخِل وبد ىءيتح رك.!  
 

 تْطلبة ِم الطبيبنالم ولدة أنتفتح الكيس .ولد شِتهها وجالً كاِم طفالًتْديزن أر بعاًطال ونصفة أر.خبط  ي
ِهبكفيوي رفسبقد علتْو !.ِهميِه شفتيرقة ِم زنقص األكسجينن .فر فعتهبرفق وتح ستْسالج زءاللي ِمن ن 
الجمجكانتْ ..ِةمتلم ماًاِع نَ جلداًسئاًاِف دقُخِف يم كّلع ص ِمٍةخَر نص ِهاِتخَر.. لمتْس ةالطبيبشفتى الو َلولد فح 

  أماِتخَرص تْعِم سِه نفِسقِت وفى الو.!انا؟ذا إنس هسليو أ:طر يقوُلاا خَكره بِفر وم!. فاها فاغراًهلي إه رأسالطفُل
ة قنَ الحسقطتْف !.أرجوِك !. قتل ابنى توقفى عن!.تقتليه  ال!.ةا دكتوري: ِة الوالدِةرجح نِم وِهى تصيح بِشدٍة .الولِد

 .ِهاِفع إلسِة الوالدرفِة إلى غُالولد َل تحِمكىة ولدالمة الطبيب  سألتْ.!ضا على األراتهحتوي متْعثر وتبِةالطبيب ِد ينِم
وهناكع اداللون رِد الوىذ  أخَ فشيئاً وشيئاً!.ِه إلى شفتيلديناغىالو .حتى أسلم نفس هإلى نع ئاِداس ه.!فتركته  
ةالطبيب.ور جتْعإلى استر ِةاحاِء األطبم ة خَجهدائرِةة القو.    

 

 وفى السِة الثامنَِةاعص وصَلاحاًب م ديرستشفى المفأخب روه بما حفا.!ثَد ستدعة إلى مكتبِهى الطبيب 
وساأله:لم اذا ترفضينالقي امهؤالء النّ هْل.؟اجبِك بو ِداس أصهْل.؟ لِكقاء نْ ِمصلِت حهمأف .؟ال على مجابته: 

يمكنكأن تب حث األمروتتأكد ب عدقائقد ..  ثمحضرأح دار كبؤلينسِم الم المكتِبن الم لتنظحلى يم األسوقرأ .ِةر 
ثيقة الخَالواصقاَلو .سل النَديِدة بتحا له:أنّ أتعلمين هغي ر قانونىله ذا الطفل أنأ ف!.؟عيشَ يجابته :ليفينَس ا منله  
قّالحلو ضع قراط غَفاستشَ !.ذاار كهِت إذن أنْ: وقاَلباًضِص مرلذِل!.خالفة القانونة على م ِمك حِق نى اآلنالقبض  

  لقد:ابتهة وأجاع سنشريع وِعرب أِةداصل لمتومل م عدع بة على التفكيررم القددار وعوة بد الطبيبتْس أح.!عليِك
تْانتهس اتُاعملى ع.ب عدهقطتْا سعلى األر ض ماًغشيا عليه..وحين ع تْادإلى و عيهتْا وجدنفس هلقاة خَا مارج 

استرِةاحو اِء األطبالوقتُكان راً ظه..أس رتْعتج رى إلى حجِةرِة الوالدتِج ولم دلدفسألتْ!. الو الم ولدنْة عه 
  وبقلٍب!. قتلوهمهنّ أكتْر فأد..هنَِقح نَا بأننَرأمِمن المكتِب المحلى لتنظيم األسرِة   جاء الذىجَل الرإن: اابتهأجف
مطم غَحادتْرىستشفَ الم.كّل ألن هٍد جبذلته .لم فَلنقذ الِط يالذى كان ي صارعكى عيشَ ي!. 
 

  نّ إ..ئ القارزيزىعها قصة مؤثرواقعٍةقيقٍةة لح  ٍةؤسفم..أنّ وهى هم يعالجوناقتص ادطفاِلم بقتل أهال !.هم 
ا انَبأ: ىِع م تصلى كى أخىأدعوك ..١ باهظة التكاليفالمدمرةَة  األسلح التى تنتجِةبيرع الحاِنص المبإيقاِف

السماوى.. لنَاغفر ا قسا قلوبنَةَاو.. غيارنكفّ ِل.!هع نارتكاب ج ريمسبنَة حاهلحلِّ الالًا حا و.انَشاكِل مضفى رم 
  إليكسُلتوأ ..هم أنفِسنفاع علدا ةإمكاني ملكوني  ال الذيناِءري األبهؤالِء نفاع ع الدفَوِق مذ لنأخُةسقدمة ريا غَقلوبنَ

فى اسم يسا فادينَوع..واثقين أنّك لنَ تستجيب ا حسبو ِدعكقاِد الص.. قلتَ اي نم :قبْلمي ال أخْن إلى رجخَه اًارج. 
 

 : فى ذلكتجدا سرهالة أو غيس الر تلكاعمإن أردتَ س.. القارئ العزيزأخى 
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٣: ٤                    ،                  سفر ميخا  ٤: ٢  سفر إشعياء١

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

