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التقوى

 Æلعرترªة: ملكتب 

ال   Uحد� هللا  Mال  Mله  ال   �� �شهد 
 Uعبد شريك لـه، ��شهد �� -مًد
من  باهللا   zفأعو بعد  �ما  �#سوله. 
لشيطا� لرجيم. ﴿بْسم هللا لرَّْحَمن 
لرَّحيم * ْلَحْمُد هللا َ#�ِّ ْلَعاَلمَني * 
ين*  لرَّْحَمن لرَّحيم * َمالك َيْو& لدِّ
ْهدَنا   * َنْسَتعُني  M�َيَّاَ�  َنْعُبُد  Mيَّاَ� 
لَِّذيَن   ^ِصَر  * ْلُمْسَتقيَم   َ̂ َر لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) َ�ال لضَّ

خطبة "جلمعة 
"لi ;لقاها سيدنا مرh" مسر<g; 6د ;يدe "هللا تعا= بنصرe "لعزيز

� jإلما7 "ملهد"> lخلليفة "خلامس للمسيح "ملوعو"
يو& ١٣ /٢٠١٣/١٢

> مسجد بيت لفتوh بلند�

 xملاضيتني حو�حتدs منذ جلمعتني 
 .xألعما  <  hإلصال  �موضو
بعض  zكرُ�  ملاضية  خلطبة   <
مما   - ألسئلة  بصو#)   - جلونب 
ملسيح ملوعو� �، �قلُت  Uعّلمنا
 Uكر هذz � ملوعو�بأ� ملسيح 
 ،Uعطانا�  Pلذ تعليمه   < ألمو# 
فهل نطرh تلك ألسئلة على �نفسنا 
�� Mصالحنا  �& ال؟ �ليكن معلوما 
لنقطة   Uهذ على  ينتهي  ال  لعملي 
عد) جونب  إلسالمي  للتعليم  بل 
لقر��  Mلينا  �ّجهها  مر �� �عد) 
لكرمي ��ّضحها لنا ملسيح ملوعو� 
لكم   xقو�”  :xفيقو تعليمه.   <
عن  ُيعِرُ±   Pلذ  �� �حقا  صدقا 
لكرمي  لقر��  مر �� �مر من  �صغر 
لنجا)  با�  يوصد  فهو  مئة  لسبع 

.“Uعلى نفسه بيد
لنا،  عظيم  خو{  موقف   فهذ
عمل  بكل  نقو&   �� علينا  ��ب 
شديد  Áذ#  خطو)  كل  �Ùطو 
 < قلُت  لقد  #صني.   Nتفك �بعد 
بعثة  غاية   �� �يضا  ملاضية  خلطب 
ملسيح ملوعو� � هي حّثنا على 
على  لكرمي  لقر��  تعليم  تطبيق 
لتأسي   < �ترغيبنا  �Mقامته  �نفسنا 
هللا � �سنته.  xبأسو) سيدنا #سو

ÏeËŞ’\;ÿ]¬…¯\;√ÕÂÏeËŞ’\;ÿ]¬…¯\;√ÕÂ
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حضرX مرh" مسر<g; 6د ;يدe "هللا

ألمر   هذ  �M �نظا#نا   � ملوعو�  ملسيح  �ّجه  �قد 
ما   uضو < بأمانة  �نفسنا  حاسبنا  �لو   .#�تكر  #مر
قاله ملسيح ملوعو� لتوصلنا �M نتيجة �ننا نصلح �عمالنا 
لبضعة �يا& º نعو� �M سابق عهدنا �نعو� كما كّنا من 

قبل. 
�M َمثلنا كمثل �مية، كما zكرُ� > خلطب ملاضية - 
لK تبقى مضغوطة ما �مت -صو#) > لعلبة �عندما 
فو#. كذلك  لعلبة  لنابض خا#�  يقذفها  لثقل   xيز�
ه يبقى تأثNها ملحوظا > لنا�  ما �مت لنصائح توجَّ
نابض  يقذ{  الهتما& � لنصائح  ضغط   xيز� �عندما 
خلا#� �ُيظهرها للعيا�.  �M لسيئا�لنفس سيئة من 
لسابقة  خطبا   بعد  إلخو)  من   Nكث  ÃّM كتب  لقد 

 uلدعا �نرجو  �يضا،  هللا  �ندعو  جاهدين  نسعى  بأننا 
 Nلعلبة بتأثمنك �يضا �� تبقى �مية لسيئا� مغلقة > 

خلطب �ال تطل بر�سها بني حني ��خر. 
لدمية  Uهذ xحتا� zملا على �ية حاx علينا �� نفّكر جيد
 - uشي hصالM ال ميكن .# �تكر#خلر�� من لعلبة مر
 hتا# �ساليب �تلفة لإلصال� �� uملعلو& �نه ميكن للمر�
 كا� إلنسا� مّطلعا على نقا^ ضعفه �سعى zM الM -
 بقيت ألسبا� على حا�ا لعا�� لسيئة zM لتقوميها. �ما
ملنطلق  بعد Mصالh مؤقت. عندما �معنُت لنظر من هذ
ملوضو� قا& به سيدنا  �قر�ُ� �كثر �جدُ� حتليال �ذ
ملصلح ملوعو� �  �ملصلح ملوعو� �. كا� من ميز
ألسئلة ملحتملة بنفسه  Nخلطا� �نه كا� يثلكتابة � <

وقد وّجه املسـيح املوعود � 
أنظارنـا إ" هـذا األمر مرارا 
وتكرارا. ولو حاسـبنا أنفسـنا 
بأمانة 3 ضوء ما قاله املسـيح 
املوعـود لتوصلنـا إ" نتيجة 
لبضعة  أعمالنـا  نصلـح  أننا 
أيام m نعود إ" سـابق عهدنا 
ونعـود كمـا كّنـا مـن قبل.
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ألمثلة.   xخال من  عليها  يرّ�   º
 uضو  < ملسائل  حتليل   �� حلق 
لقر�� لكرمي �ألحا�يث لشريفة 
كما   � ملوعو�  ملسيح  �كال& 
 � ملوعو�  ملصلح  به  يقو&  كا� 
 uبنا فا#تأيت   .UNنظ يوجد  قلما 
 �M �نظا#كم  ��ّجه   �� zلك  على 
�نفا  ملذكو#)   hإلصال �ساليب 
مستفيد من خطب سيدنا ملصلح 

ملوعو� �. 
 hصالM  ���  xحتو  Kل ألمو# 
شعو#  هي  سلبا  تؤثر   ��  xألعما
zنوبا  هنا�   �� عا&  بوجه  لنا� 
�قد   .(Nصغ zنوبا  �هنا�   (Nكب
 Nتأث بأنفسهم �� حتت  لنا�  قر# 
 (Nنوبا صغz ملشايخ �� هنا�كال& 
�zنوبا كبN). �هذ ما يعرقل طريق 
ألعماx، �يدفع لنا� على  hصالM
لتجاسر �#تكا� لذنو�، فيفقد 
فيزعمو�  بشناعتها  لشعو#  لناُ� 
 Nنب صغz تكا�#�نه ال بأ� > 
ملسيح   xيقو بسيطة.  عقوبته  أل� 

ملوعو� �: 
 مر± �حد، سوu �كا� ملر± zM"
 ·� يعاجله   ·�  شديد  �� بسيطا 
يشفى.  لن  ته �ملد ملشقة  يتكبد 
 u ظهر� على لوجه حّبة سو�zM

 �صغN) يقلق ملرu على �©ا قد تز�
 xحلا�تك� �تسوِّ� لوجه، كذلك 
ملعصية لK تتر� نقطة  �M بالنسبة
لصغائر   �M لقلب.  على   uسو�
غفلة  نتيجة  لكبائر   �M  xتتحو
لصغائر  َمثل   �M �كسله.   uملر
�تسّو�  تك�   (Nصغ حبة  كمثل 

لوجه كله > ©اية ملطا{.“ 
فاجلدير بالتذكر �� على إلنسا� 
 �M ألنه Nنب صغz Pّ� سبl ال�
 Nنه صغ� zنب   Pّ� ملرu عن  ظن 
ملا �ُتلفت بذ#ته. فعلينا �� _اسب 
�يضا.  ملنطلق   هذ من  �نفسنا 
لذنو�  على  هللا  يؤخذ  سو{ 
 .(Nكب  &� كانت   (Nصغ كلها 
 xعندما نبحث كيف عّر{ #سو
�ّضحها  �كيف  لذنو�   � هللا 
للنا� جنْد �ّجه �M �نا� �تلفني 
�مبناسبا� �تلفة تعليما� �تلفة. 

مر) عن   � هللا   xُسئل #سو فقد 
بالولدين.  ل�   :xفقا �ك� حسنة 
º سأله شخص �خر لسؤx نفسه 
لتهجد  صال)   ��  Uمعنا ما   xفقا
جلها�  �� UNلغ xقا� .(Nحسنة كب
�ك� حسنة له. فثبت من zلك �� 
حلسنة لكبV (Nتلف من شخص 

�M �خر �> ظر�{ �تلفة. 
 �� جلها�  عن  ��ضح   ��  �ّ��
جناهد  ال  بأننا  يتهموننا  معا#ضينا 
بالسيف. من ملعلو& �� إلسال& > 
بالسيف  يهاَجم  كا�  لزمن  zلك 
من كل حد� �صو�، ففي تلك 
بالسيف  جلها�  كا�  لظر�{ 
حسنة كبN) ��� شك. �قد عّد 
 ��� فيه   �الشتر عد&  تعا�  هللا 
لن¶  �لكن  للعقا�.  مدعا)  م�# 
ملوعو�  ملسيح  /من  عن   xقا  �
 P� حلر�“  ”يضع  �نه   �

”... املعصيـة الـq تـpك نقطـة سـوداء علـى 
القلـب. إن الصغائـر تتحـول إ" الكبائـر نتيجة 
غفلة املـرء وكسـله. إن َمثل الصغائـر كمثل حبة 
صغ6ة تكt وتسـّود الوجه كلـه 3 نهاية املطاف.“
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سيلغي ملسيح ملوعو� حلر�َ� أل� 
�ساليب �جو& على إلسال& سو{ 
تتغN > /منه، �لن ُيهاَجم إلسال& 
بوسطة  سيهاَجم  بل  بالسيف 
فيها  مبا  ملختلفة  إلعال&  �سائل 
ملرئية �ملقر�u). فستستخد& ªاعة 
ملسيح ملوعو� � �يضا لوسائل 
ملسيح ملوعو� �  xنفسها. فقا
 < حلسبا�   < ألمر   هذ ضعا �
من   xلقتا� حلر�   :Uشعر بيت 

�جل لدين -ّر& آل�. 
كا�  بالسيف  جلها�   �� صحيح 
أل�  أل/ما�  من  /من   < حسنة 
ُبغية  إلسال& كا� يهاَجم بالسيف 
حلسنة ·  Uعليه، �لكن هذ uلقضا
تعد حسنة آل� بل صا#� -رمة ما 
 vلقو· ُيرفع لسيف �� ما · َترفع 
 vملعا�ية لإلسال& �سلحة ما�ية �خر
حلسنة حلقيقية  ،zًM .&إلسالضد 
جلها� ملسموh به آل� هو جلها� �
بالقر�� لكرمي، �جها� نشر تعليم 
�سائل  بوسطة  جلميل  إلسال& 
 كا� zM� .(uملقر�إلعال& ملرئية �
جلها�  هنا� �حد ال يقد# على هذ
سبب   Pأل  �� علمه  قلة  بسبب 
 hمفتو �خر  جها�  با�  فإ�  �خر 
�مامه �هو جها� لتضحيا� ملالية 

لنشاطا� � لدينية  لكتب  لنشر 
قا&   zM ألخرv. �لكن  لتبشNية 
يؤ� حقو°   ·� جلها�   ֲדذ �حد 
حق  ֲדم  يهتم   ·�  Uال���� �هله 
جلها� ليس حلسنَة  الهتما& فهذ
حلسنة  بل  له  بالنسبة   (َNلكب
حلقو° لوجبة  uلكبN) له هو ��
من حقوقهم  ��M حرما©م  عليه. 
تعليمهم  على  لتركيز  �عد& 
لشخص  �تثقيفهم �عل مثل هذ

مذنبا. 
كما   �حد  � لن¶  علَّم  لقد 
ل�  �فضل عمل هو   �� �خ�تكم 
بالولدين #غم فضيلة جلها� > /منه 
حسنة  ��فضل  عمل  فأفضل   ،�
شخص   �M شخص  من  Vتلف 
 vمن ظر{ آلخر. �كذلك نر�
�� Mنفا° ملاx على �عماx طاحلة 
ففي  عنه،  لنهُي  صد#  قد  سيئة، 

أليا& توجد ماكينا� لقما#  Uهذ
� للقما#، �هنا� �نا� �هنا� �نو
فالنا�  �يضا،  باليانصيب  مولعو� 
معر�{  بأسلو�  لقما#  يلعبو� 
لقما#  ماكينا�   �M �يتوجهو� 
�يضا. لكنهم ال يكذبو� > حليا) 
ليومية مع لعامة �ال يظلمو� �ال 
 Uهذ يعّد��  أل©م  �zلك  يقتلو� 
يعد��  �ال  لكبائر،  من  لسيئا� 
 �ملنكر� لقما#   <  xملا Mنفا° 
 <  xملا  }فإسر سيئًة.   vألخر
#تكا� ملنكر� يعّد من لكبائر 
يعّد   zM إلنسا�،   هذ مثل  عند 

لسيئا� ألخرz vنوبا سلفا. 
º نالحظ �� ملر�) ال تلبس لباسا 
لبيت  خلر�� من  -تشما، �عند 
من  �Vر�  حلجا�،  ترعي  ال 
 ��� xلر�� �تتجولبيت حاسر) 
لباسها  حلجا� �يكو�  �� uلر�

وإذا كان هناك أحد ال يقدر على هذا اجلهاد بسبب 
قلة علمه أو ألي سبب آخر فإن باب جهاد آخر 
مفتوح أمامه وهو جهاد التضحيات املالية لنشر 
األخرى. التبش6ية  والنشاطات  الدينية  الكتب 
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ضيقا �ُي�/ ملفاتن مع �عائها بأ©ا 
 ُطلب منها zM مسلمة ��دية. �ما
ملاx > سبيل هللا ��� تت�� جلمعية 
خNية معينة، فتنفق بسخاu. �� هي 
لكذ� �ال تتحمل �� يكذ�  Uتكر
�ا   vلك� فاحلسنة  �حٌد،  �مامها 
ليس لتنشط > لت�عا� �� لنفو# 
من لكذ�، بل حلسنة لك�v �ا 
لكرمي  لقر��  ألمر  تستجيب   ��
 ��� ملحتشم،  للبا�  تلبس  بأ� 
عد&   �� �تعر{  باحلجا�  ִדتم 
هذ سيئة صغN) لكن تلك لسيئة 
 �M ֲדا يوما Pنفسها ستؤ� (Nلصغ
 vمستو �M #باختصا .(Nسيئة كب
هو  حلسنة � للسيئة  Mنسا�  كل 
 �M� Mنسا�،  كل  حالة  Áسب 
 ���ضا  < �تلفني  �نا�   xعما�
حلسنة  تعريف  �م  حتدِّ�  �تلفة 

لسيئة. �
إلنسا� يفكر > �� لسيئة  &فما �
 ��� (Nلفالنية صغ� (Nلفالنية كب
لفالنية �  (Nكب لفالنية  حلسنة 
صغN)، ال ميكن �� �تنب لسيئا� 
حلسنا�. �ب  /�ال يوفَّق إلحر
 &�� يكو� ُنصب �عيننا على لد�
يقد#  لK ال  تلك  لكبائر هي   ��
��د  عنها،  لتخلي  على  إلنسا� 

zM تكو�  تركها،  بالغة >  صعوبة 
لديه.  سخة # عا�)  صا#�  قد 
 فهي حصر  vلك� حلسنا�  �ما 
تلك لK يوجه إلنسا� صعوبة > 
 (Nلكث لسيئا�   �� P� ،ها/Mحر
هي من لكبائر لبعض لنا� �هي 
آلخرين.  للبعض   (Nصغ نفسها 
 (Nكث حسنا�  هنا�  �كذلك 
تعّد كبNً) للبعض �صغNً) للبعض 

آلخرين. 
فإ� كنا نريد Mصالh �نفسنا فال بد 
لفكر) ��ال من لقلب،  Uمن َنبذ هذ
لقتل   �� لكبائر  لزنا مثال من   ��
�ما  لكبائر  من  لغيبة � لسرقة �
عدها من لذنو� هي صغN). فنبذ 
 ،P#لقلب ضر� من  لفكر)   Uهذ
عن  لتخلي   P#لضر� من  كما 

 (Nكب حسنٌة  لصيا&  بأ�  لفكر) 
حلج حسنة � (Nلزكا) حسنة كب�
كبN) �ما عدها من حلسنا� فهي 
 < xخليا  يسو� هذ صغN)، كما 
ننبذ  ال  �منا  فما  ملسلمني.  عامة 
لفكر) من لقلب فسو{ يبقى  Uهذ
 vسيْقو� ضعيفا.  لعملي  جلانب 
 < سنضع  عندما  لعملي  جلانب 
حلسبا� قوxَ سيدنا ملسيح ملوعو� 
من   حد� يهمل   Pلذ  �M  :�
فهو  لكرمي  للقر��  �مر  سبعمائة 

 .Uلنجا) بيديغلق عليه با� 
كاآلخرين  نظن  ال   �� �ب   �zM
�بعضها   (Nكب حلسنا�  بعض   ��
 zM ألمر صغN). �هم يغالو� > هذ
يزعمو� مثال �� لصيا& �ك� حسنة 
�ال بد من لتمسك به �يهتمو� به 

فما دمنا ال ننبذ هذه الفكرة من القلب فسوف يبقى 
اجلانب العملي ضعيفا. وسـيْقوى اجلانب العملي 
عندما سـنضع 3 احلسبان قوَل سـيدنا املسيح 
املوعود �: إن الذي يهمل واحدا من سبعمائة أمر 
للقرآن الكرمي فهو يغلق عليـه باب النجاة بيده. 
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 �ال يهتمو� بالصال) Nهتماما كب
ªاعًة،  فالذP �جبْت عليه لزكاُ) 
لكنه  لزكا)  �فع  يسعى الجتنا� 
يصو& حتما، ألنه يظن �� إلفطا# 

 .Nنب كبz
 < باكستا�   < ملسلمو�  كا� 
يفعلو�   zما �عر{  -�ال  ملاضي 
الستما#)  uآل�- يكتبو� عند مل
لكي  قا�يانيو�  �©م  لبنك   <
أل�  zلك  لزكا)،  �فع   �تنبو
حلكومة > باكستا� حتسم لزكا) 
تلقائيا من لبنك > كل عا&، �ملا 
 عُت�� كفا# كا� أل�ديو� قد 
Áسب لقانو� لباكستا» > عا& 
لزكا)  ُتحسم  ١٩٧٤ �من º ال 
 Uفهذ لبنو�.   < #صيدهم  من 
عا&  بشكل  فهم  Mميا©م  حالة  هي 
لكن  كافرين  أل�ديني  يعّد�� 
�مو�م  �اية  يريد��  عندما 
 لكفا# �نفسهم. هذ �M ينضمو�
ما كا� سائد قبل فتر) �ال �عر{ 
 �رP حاليا. فقد �لت حالتهم zما
هللا   �M ينظر��  ال  أل©م   هذ  �M
حلسنة �لسيئة،  Nعند تعيني معاي
 uلفقها�ال �M #سوله بل يْتبعو� 

 .uلعلماملزعومني �ملفتني �
لقد zكر ملصلح ملوعو� � حا�ثا 

من حيا) ملسيح ملوعو� � �� 
 �M  مسافر كا�   � حضرته 
 �� له  �تس´  #مضا�  �مرتسر > 
خلطا�   uثنا�  <� خلطا�  يلقي 
حللق   < باجلفا{  شعر  حني 
& له  �الحظ zلك �حُد حلضو# قدَّ
فنجانا من لشاP، فصرفه حضرُته، 
�بعد فتر) شعر �ملا > حللق مر) 
�خرv، فقد& Mليه لشخص نفُسه 
 ،vخر� مر)   Pلشا من  فنجانا 
�نه   Uبيد ��شا#  حضرته  فصرفه 
مر)  شعر  حني  لكنه  حاجة،  ال 
ثالثة باجلفا{ �أل· > حللق قد& 
فنجانا  نفسه  لشخُص  حلضرته 
من لشاP، فشر� حضرته � 

يزعم  ال  بأ�  منه  ظنا  منه  جرعة 
zلك لرجل �� حضرته ال يستفيد 
ليخفي   uلريا بدفع  لسهولة  من 
متناعه عن لصيا& > لسفر. فحني 
أل�ديني ملوجو�ين  Nُلك غz v�#
 �M هنا� �ثا#� ضجة قائلني نظر�
 Pملهدلرجل لذP يّدعي �نه  هذ
�· يصم > #مضا�. فهم يعطو� 
 v�� لو  ح£  أل�ية   Uهذ للصيا& 

zلك �M معصية هللا. 
يقوx حضر) ملصلح ملوعو� �: 
 يكونو  · منهم  باملئة  تسعني  لعل 
باملئة   ٩٩ يكو�  �قد  يصلو�، 
ني  �غاشِّ �خا�عني  كاzبني  منهم 
لوقت   < لظن  ��غلب  �نّصابني 

فشرب حضرته � جرعة منه ظنا منه بأن ال يزعم 
ذلك الرجل أن حضرته ال يستفيد من السهولة بدافع 
الرياء ليخفي امتناعه عن الصيام 3 السـفر. فحني 
رأى ذلك غـ6ُ األ�ديني املوجوديـن هناك أثاروا 
ضجة قائلني انظروا إ" هذا الرجل الذي يّدعي أنه 
املهـدي و� يصم 3 رمضان. فهـم يعطون للصيام 
هـذه األهمية ح� لـو أدى ذلـك إ" معصية اهللا. 
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منهم  باملئة   ٩٩ يكو�   �� نفسه 
يعّد  لصيا&  أل�   ،��نذ صائمني 
�©م  Mال  عندهم.  حسنة  �ك� 
 � لن¶  �مر  كما  يصومو�  ال 
 :� حضرته   xقا فقد  بالصيا&، 
�يسّب   �يغتا�  يكذ�   Pلذ  �M
�Mمنا  صائما،  هللا  نظر   < فليس 
عبثا.  لعطش �  �جلو يتحمل 
فسنجد   �أل�ضا ستعرضنا   zM�
 �جلو تتحمل  ملسلمني  غالبية   ��
Mال  ملعيا#.   هذ Áسب  لعطش �
لعطش � ��©م يعّد�� حتمُّل جلو
كافيا  �ير�نه   ،(Nكب حسنًة 
Mليه   يضيفو  �� ميكن   �� لنجاִדم، 
هي   Kل  vألخر حلسنا�  بعض 
�©ا  فيظنو�  نظرهم،   <  (Nكب

تكفي لتخليصهم. 
 < حلسنا�  ينشر��  ال   uفهؤال
تعيني  من  يتمكنو�  �ال  لعا· 
قد   zM للذنب،  لصحيح  ملعيا# 
للحسنا�   Nمعاي بأنفسهم   �قامو
�كذلك   (Nلصغ�  (Nلكب
للسيئا� لكبائر �لصغائر، �نتيجة 
حسنة   /إلحر يسعو�  لذلك 
للحسنة،  تعريفهم  Áسب   (Nكب
 Kل لسيئة  ملقا�مة  يستعد��  �ال 
يعد�©ا من لصغائر. فعد& Vّليهم 

عنها يعr �©م ال يقا�مو©ا، �من 
نتقاال  لسيئا�   < ينغمسو�   º
من سيئة �M �خرv باستمر#، مع 
إلسال& يعّد حلسنة لكبN) ما  ��
�هي  عليه،  شاقًة  إلنسا�  �دها 
شخص،   �M شخص  من  Vتلف 
 uملركما عّد لسيئة لكبN) ما �د 

صعوبة > تركها. 
�نفسنا   hصالM نريد  كنا  فإ� 
نضع   ��  �M حاجة  بأمسِّ  فنحن 
حلسبا� ��ما، �نه ال بد لنا من  <
حسنة  كل   /إلحر ملساعي   xبذ
لتخلي عن كل سيئة، �M تعريفنا �
لسيئا�) � (للحسنا�  لشخصي 
حلسنا�   /Mحر من  ننا  ميكِّ لن 
بد�  فلو  لسيئا�.  عن   �المتنا�
ملرu بتعيني تعريف حلسنة �لسيئة 
بعض  عن  Vلَّى  zلك   uضو  <�
لسيئا� �· يتر� ألخرv ��حر/ 
 vألخر ���ل  حلسنا�  بعض 
 �M  .(Nكث �حيا�   < نفسه  لضرَّ 
 (Nصغ تبد�   Kل حلسنا�   xا�M
حلسنا�  من  حلرما�   �M  Pيؤ�
لسيئا�   �� كما  �يضا   (Nلكب
لK تبد� بسيطة ُتلحق بالر�حانية 
 ،(Nحيا� كث� < �#ضر# ال ُيتد
نعمة  من  إلنسا�  ُيحر&  حيث 

 �M  º إل�ية،  لتزكية �  Nلتطه
 Pتؤ� لسيئا�  ببعض  الستهانة 
تنبت   Kل لسيئة  بذ#)   uبقا  �M
عندما تسنح �ا لفرصة �تنمو عند 

لفرصة لسا_ة. 
حلذ#   �M ماسة  حاجة  فهنا� 
على   uلقضا فيمكن  لشديد، 
 جهو� جلميع   xبذ  zM لسيئا� 
 P� جلماعِة � ملجتمع   < ªاعية 
ملجتمع  من  فر�  كل   xحا�  zM
 zM �ما  عليها.   uَلقضا جلماعة �
 �� لسيئَة  حد � كل  #تكب 
�ما،  تعريفه  Áسب  حسنًة  �حر/ 
ملجتمع  �فيمكن �� يعّد �حد �فر
لوقت  <� (ًNلسيئا� كب vحدM
لصغائر   <  UNُغ يصنفها  نفسه 
لثالث �تلفا عن  Pُ�# قد يكو��
كليهما. �من º ال ميكن �� تنتهي 
 uفالقضا ملجتمع.  من  لسيئا� 
 كا� جلميع zM لسيئا� ممكنعلى 
حد. فاملسلمو� � Uجتايفكر�� > 
مثال ير�� �كل حلم خلنـزير �سو� 
لسيئا� بل �سو� من لشر� �يضا، 
zM كل نذx �سا#° �/ٍ� �نّصا� 
#تكابه  مع  مسلما  نفسه  يسمي 
ُعر±   zM �ما  جلرئم،   Uهذ كل 
�نا   فو#  xقا خلنـزير  حلم  عليه 
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حلم   xتنا��  �� ميكن  كيف  مسلم 
هنا�   �� zلك  �سبب  خلنـزير؟ 
شعو# ªاعيا > ملسلمني بأ� �كل 
 �M  .&�حر zنب  خلنـزير  حلم 
لذين  ملسلمني  من  باملئة   ٩٩,٩٩
 هذ  < هنا   �ترعرعو هنا   ُ�لد�
خلنـزير،  حلم  يكرهو�  ملجتمع 
فهذ بسبب لشعو# لذP ُخلق > 
لسيئا�  فإل/لة  ªاعيا.  ملسلمني 
كل  على  �ب  حلسنا�  �Mقامة 
فر� من ملجتمع �� يولِّد > نفسه 
لشعو# �� حلسنة لK يرها بسيطًة 
 Kلهي �يضا كبNٌ) كما �� لسيئة 
لكبائر.  من   vألخر هي  lتقرها 
إلحسا� ال يتولد >  فما �& هذ
كل �حد منا �ال يسعى له ستبقى 
ُتعيق  ملجتمع �ستظل  لسيئا� > 

لعملي.  hإلصالعملية 
 xألعما hصالM < «لثا ألمر  º
هو لبيئة �� خصلة لتقليد، لقد فطر 
لتقليد  هللا � إلنساَ� على حب 
فالطفل  لطفولة،  منذ  يظهر   Pلذ
�هو  طبًعا،  لتقليد  lب  �يضا 
ستخدمه   �� Mال  مفيد،  شك  ال 
 Pيؤ�  �� إلنسا�،  ُيهلك  لسيئ 
للغَة  يتعلم  فالطفل  لدما#،   �M
 ألمو# ألخرv من لولدين متأثر�

مبا �رP > -يطه �بدفع لتقليد، 
حلسنا�  منهما  يتعلم  حيث 
متخلقا  Mنسانا  يصبح  �بذلك 
 �لولد كا�   zفإ نبيلة.  بأخال° 
 ��يتلو لصال)  �يقيما�  صاَحلني 
باحلب  �يتعايشا�  لكرمي  لقر�� 
فسو{  لكذ�  �َيكرها�  ملو�) �
باحلسنا�.  �يضا  أل�ال�  يتحلى 
 < يشاهد  لطفل  كا�   zM �ما 
لبيت لكذ� �لشجا# �لسخرية 
نظا&   &حتر �عد&  آلخرين  من 
من   vخر� سيئا�   �� جلماعة 
 Uهذ آلخر  هو  فيتعلم  لقبيل   هذ
لتقليد  بدفع  ֲדا   متأثًر لسيئا� 
> طبعه. �عندما �ر� من لبيت 
 لذ لبيئة. � ملجتمع  بسيئا�  يتأثر 

 �� �M #�لفت �نظا# لولدين مر
فيه  يكو�   Pلذ ملحيط   يرقبو
 < ��ال�هم، كما �ب �� يرقبو
للتلفا/  ستخدَمهم  �يضا  لبيت 

النترنت �غ�Nا. �
º من جلدير باالهتما& �� ِسّن تربية 
أل�ال� يبد� من لطفولة البتدئية 
فال �طرّ� ببالكم �� لطفل عندما 
 < بل  كال  بتربيته  سنبد�  سيك� 
عمر َسنتني �� ثالs سنو� �ب 
لطفل  �M ،لتربية�� يتلقى لطفل 
من  سابقا-  قلت  -كما  يتعلم 
يْك��نه  �ممن  لبيت   < لولدين 
فال �طر�  �يقلدهم.  �يالحظهم 
ما  لطفل   ��  �بد لولدين   xببا
 �ال يعر{ شيئا. كال Nصغ x/

أمـا إذا كان الطفل يشـاهد 3 البيـت الكذب 
والشـجار والسـخرية مـن اآلخريـن وعـدم 
احpام نظـام اجلماعـة أو سـيئات أخرى من 
هـذا القبيل فيتعلـم هو اآلخر هذه السـيئات 
متأثـًرا بهـا بدافـع التقليد 3 طبعـه. وعندما 
�ـرج من البيت يتأثر بسـيئات اجملتمع والبيئة.
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بل هو يفهم متاما، �هو يالحظ كل 
 < يعّشش  �هو  للولدين،  تصر{ 
 �ٌ�ماغه ��� �� يشعر. º يأ  ��
 تقليد فالبنا�  لتقليد،  فيه  يبد� 
مثل  للعب  عند  يلبسن  لألمها� 
يقلد��   xألطفا� ألمها�  لبا� 
حلسنا�   < uآلبا فيقلد��   ،uآلبا
سيئة،  مثال  فالكذ�  لسيئا�. �
 Pلذ فالولد  حسنة،  لوعد  �Mجنا/ 
 < لصد°   Nمعاي �#فع  يالِحظ   ·
ير متسكهما �آلخرين  لديه، �· �
لبيت بإجنا/ لوعد، فسو{ يتعلم  <
-من ناحية لتعليم- �� لكذ� سيئة 
��� Mجنا/ لوعد حسنة، Mال �نه عمليا 
بيته   <  vير ألنه  بذلك  يعمل  لن 
لعا�� تترسخ >  �M .لكz }خال
أل�ال� منذ لصغر، �عندما يك��� 
 vلك. فعندما يرz }ال يقبلو� خال
لصال)   u��  < تتها��  �مه  لطفل 
�حني يسأ�ا �بوU هل قد صلْت �& 
ال فتقوx: · �صلِّ بعد �سأصلي بعد 
 �جلو قليل، فيتعلم لطفل �� هذ
 ُسئلُت مستقبال: zM آلخرئع، فأنا #
هل صليَت فسأقوx مثل zلك ”�» 
قليل“.  بعد  فسأصلي  بعد  �صلِّ   ·
�� عندما يسمعها تقوx له: نعم قد 
صليُت مع �نه يعلم �©ا · تصلِّ فهو 

ليو& > لبيت، �هو  xفقها طوير
 هذ خ  فNسِّ  ، تصلِّ  · �©ا  يعر{ 
zلك  �مثل   ،Xلدما  <  �جلو
لسيئة   xألعما zهنه   < تترسخ 
خ > �ماغه  للولد �يضا، فهو يرسِّ
للولد  خلاطئة  ملماثلة  ألجوبَة 
�يضا، فمثل هذين لولدين يسيئا� 
 �M �يدفعانه  لطفل،  تربية   �M
يك�  �عندما  بعملهما.   uألخطا
لطفل يعطي لر��� ملماثلة �يقو& 

بتصرفا� مماثلة خاطئة عمليا.
 xُعما� لطفل   < تؤثِّر  �كذلك 
لولدين   uِصدقا��  �Nجل
 zفإ �يضا.  خلاطئة  �معا#ِفهما 
حلقيقي،  لعملي   hإلصال �#�مت 
لكي  لقا�مة  ��جيالكم  أل�ال�كم 
لعملي،   hإلصال معيا#  يرتفع 
 فال بد للولدين �يضا �� يفحصو

 �M Áاجة  �هم  لعملية،  حالتهم 
عمليا.  صاحلني  �ناسا   يصا�قو  ��
�نه  لطفل  عا�)  من  باختصا# 
لبيئة   Nُتأث �ماغه  �يترسخ >  يقلِّد 
بيئة   < لطفل  �ضعتم   zفإ �يضا، 
صاحلة حسنة فسو{ يعمل �عماال 
 هيأمت له بيئة zM صاحلة بانتظا& �ما
فاسد) فسو{ يد�& على #تكا� 
على  عتا�  قد   Pفالذ لسيئا�. 
لسيئا� من لطفولة حني ُيشرh له 
لك� �� لعمل لفال» سيئ فال  <
يقد# على لتخلي عنه. عندئذ �ب 
�� ال يشتكي لولد� �� ��ال�هم 
فسد�، فمسئولية لولدين جسيمة 
أل�ال� بعملهم  �تتمثل > �� يعوِّ��
لتمسك � لصال)،  Mقامة  على 
عليهم   �يعرضو بعملهم،  بالصد° 
لكي  بعملهم   vألخر ألخال° 

فـإذا أردمت اإلصالح العملي احلقيقـي، ألوالدكم 
وأجيالكم القادمة لكي يرتفع معيار اإلصالح العملي، 
فال بد للوالدين أيضا أن يفحصوا حالتهم العملية، 
وهم �اجة إ" أن يصادقوا أناسا صاحلني عمليا. 
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ليمني   فليجتنبو فيها،  يقلد�هم 
لكا�z لكي �تنبها أل�الُ� �يضا.       
 < لرسخة  ألفكا#  تتر�  كيف 
ضر�  لقد  عمليا،   Nتأث لصغر 
 xلشأ� مثا ملصلح ملوعو� � ֲדذ
صحاÆ من �صحا� ملسيح ملوعو� 
عائلة  من  ينحد#  كا�   Pلذ  �
 �M نضم   º لسيخ  من   uلزعما
�لكنه  أل�دية  إلسالمية  جلماعة 
لبقر.  يأكل حلم  ما كا�  zلك  مع 
�كا� /مالU³ يضايقونه قائلني بأ©م 
 xلبقر ال -الة. يقوسيطعمونه حلم 
� يو& z ملوعو� �: #�يتهملصلح 
 Uuلضيافة �#�يت �# #مهر�ال > �
يقولو�:  �هم  �صدقائه  من  بعضا 
 < لبقر  حلم  ليو&  نطعمك  سو{ 
ملذكو#  Üأل كل ألحوx. �ما هذ
فكا� يتوّسل Mليهم �يقوx، �#جوكم 
ملصلح ملوعو� ��  xقا� .�ال تفعلو
�حد �طعمه �� غUN ممن كا� حديث 
فكرهه  بقر  حلم  باإلسال&  لعهد 
 نفو#U هذ من zًM .Uبشد) ح£ تقيأ
حلم لبقر كا� منذ لصغر ح£ ظل 
�يضا. ال  بعد �� كُبر ��سلم   Uينفر
 ختا# عتقا�� Uعتقا�شك �نه غّير 
جديد �لكن لكرهية لK ترسخت 
لبقر  جتاU حلم  لصغر  منذ  zهنه   <

بالنظر �M عمل �بويه · تُزx بعد 
ملصلح ملوعو�  xسالمه �يضا. يقوM
مرئيًة   xألعما كانت  ملا  بأنه   �
العتقا�  �لكن  لنا�،  فيقّلدها 
 ليس شيئا ملحوظا لذ يبقى -د��
ئرته. فكما Vر� من لشجر) � <
جديد   �نو من  �غصا�  ملرّكبة 
�حتمل �ا# من نو� جديد كذلك 
�يضا  فهي  �يضا   xألعما مثل  هو 
حد). � بذ#)  من  �تز�هر  تنمو 
تلقائيا  أل#±   < بذ#ִדا  فتتجذ# 

كلما �جدْ� مناخا مالئما. 
نتشا# لعمل لسيئ  �M ،#فباختصا
نتيجة  ملجتمع   < ينتشر   zM سهل 
 �ملر� لنا�.  يكسبها  سيئا� 
 Nتأث للمجتمع   �� zلك  من 
حلسنا�  نتشا#   <  Nكب ��خال 
 لسيئا� لذ علينا �� ننتبه �M هذ�
ألمر جيد. �هنا� بعض ألسبا� 
 < لكم  سأzكرها  �يضا   vألخر
هللا  ندعو  هللا.   �zبإ  vخر� فرصة 
 hيوفقنا لالهتما& بإصال تعا� �� 

�نفسنا ���ال�نا �ئما. 
آل�،  Uكرz هنا� خ� مؤسف �#يد
��د  خالد  لعزيز  �فا)  خ�  �هو 
عليه  من سو#ية �سأصلي  ل�قي 
جلمعة  بعد صالَتي  لغائب  صال) 

مهندسا  ملرحو&  كا�  لعصر. �
من  بالغا  ملهنة،  حيث  من  با#عا 
 < U�بو بايع  لعمر ٣٧ #بيعا. لقد 
قرية حوÝ عر� > #يف �مشق > 
ملبايعني   x��  �كانو  &١٩٨٦ عا& 
> قريتهم. لقد �جه �لد ملرحو& 
بعد  شديد)   ��ִדديد معا#ضة 
 &١٩٨٩ عا&   < ُسجن  ح£  لبيعة 
 Uبو� عُتقل  �قد  �شهر.  لستة 
 &٢٠١٣�  &٢٠١٢ عا&   < مرتني 
 < جلا#ية  لشغب   xعما�  uثنا�  <
سو#ية حاليا. كا� ملرحو& �Mخوته 
لقد  لصغر.  منذ  ��ديني  ��خوته 
ملحلية  �ملخابر �عتقله �حد فر�
ُيعر{   ·�  &٢٠١٣/٩/١٨  uمسا
سُتدعي �لد   º .لكz بعد  UNمص
تتعلق   �مستند  Uعطو�� ملرحو& 
 < تو>  بنه   ��  Uخ���� بابنه 
Mليه  �Mنا  هللا  Mنا   ،&٢٠١٣/١٠/٢٨
 �M �يضا  ُتسلَّم جثته  جعو�. �· #
ملرحو&   �� لظن  ��غلب   ،Uلد�

 .�ما� نتيجة تعذيب ملخابر
من  تعا/يهم   <  ��Nلكث شهد 
للمرحو&  ��ديني   Nغ� ��ديني 
ُخللق  �حسن  لطيبة �  hبالصال
�فيا  ملرحو& �لصا  اللتز&. كا� �
 Nسكرت مسئولية  يتحمل  �كا� 
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التقوى

 < ملؤقت  لوقف � لقر��  تعليم 
ªاعة سو#ية، �سابقا كا� #ئيسا 
للجماعة ملحلية > لقلمو� بريف 
�مشق، كا� صوته ªيًال > تال�) 
للنا�   Þب-  Þقيق# �كا�  لقر��، 
�ُيسر� > تنفيذ �P خدمة موكلة 
متعا�نا  كا�  سر�#،  �بكل  Mليه 
جلماعة  لنظا&   Þمطيع  Þب-  Þلص�
�للنا�  للوطن  �-با  خلالفة. �
 �مثابر موصًيا  كا�  لقد   ،Þيعª
على �فع ما يترتب عليه من لوصية 
 xجته ��دية، لديهما ثالثة �طفا�/
”شر�°“ �“��د“ بعمر �قل من 
لدين“  �“حسا&   �سنو ست 
لذP #/قه هللا تعا� به قبل عتقاله 
هللا   U#نذ قد  �كا�  قليلة  بأسابيع 

تعا� > مشر�� �قف نو. 
صفحته  على   Uنشر� قاله  مما 
قبل  النترنت  على  لتبشNية 
عتقاله: "حب لوطن من إلميا�. 
عنه  �فر�  بلدنا  حِم   �ّ# يا 
��ªل   vقو� جعله � ملحن،  كل 
جعل � Mليك،  ��قر�  ��كمل 
�فئد) لنا� فيه #قيقًة على بعضهم 
يا  فيك  متحاّبني  متآلفني  لبعض، 
لعاملني، ��عن كل لطيبني فيه  �ّ#
ألما� � لسال& �  Nخل نشر  على 

لدهر. �مني." vعلى مد
 < Uuهللا تعا� �� �يب �عاندعو 
ملسلمة  ألمة  حق   <�  Uبلد حق 
فيها.   �لفسا� لتنتهي  بأسرها 
كا�  ندمي:  طاهر  لسيد   xيقو
ل�يد  ع�  معي  يتوصل  ما   Nكث
على  تعّرفنا  لقد  اللكتر�». 
ملرحو& > �ثناM uقامتنا > سو#ية. 
كا� يقابل جلميع بالتوضع، كا� 
Mنسانا بسيطا، تقيا، �مث ألخال° 
 < يسكن  كا�  ئما. � �بشوشا 
�مشق > بيت جلماعة لذP كا� 
�يضا.  جلماعة  كمركز  ُيستخد& 
 (Nكب �#جة   �M للعلم  -با  كا� 
بن عمه  يأتينا مع  ما   Nفكا� كث
 xحو حلديث   xياz�  �zفنتجا
موضيع علمية �تلفة. كلما �جد 
جلماعة  كتب  من  كتابا  ملرحو& 
قر�Á Uب ��فة متزيد). لقد ختا# 
جلماعة  ملقاال� من كتب  بعض 
لقدمية �كذلك من kلد� قدمية 
على  �نّضدها   "vلبشر" ملجلة 
�كا�  Mلينا،  ��#سلها  حلاسو� 
لترجم  مرجعة   < يساعدنا 
ملوعو�  ملسيح  lب  كا�  �يضا. 
لقد  ألعما°.  من  خلالفة �  �
برناkا خاصا  لفضائية  قناتنا  بّثت 

مبناسبة "يو& ملسيح ملوعو�" �بعد 
#سالة   ÃM كتب  ل�نامج  Âاعه 
�سّجل  إلخال�. � حلب  ملؤها 
ملوعو�  ملسيح  قصيد) من قصائد 
أل· �حلرقة.  Uيعلو �يضا بصو� 
 &٢٠١٢ �بريل   x��  <  ÃM بعث 
لK #�ها  Uسالة سجل فيها #³يا#
خر عا& ٢٠٠٦& �فهم منها �� <
 (Nكب مسئولية  Mليه  سُتعهد  �نه 
�ُنصح > لر³يا �� يتمسك باحلق 
 �� xاk P� لصد° ��ال يفسح�
عيِّن  �عندما  ضعف.   Ò�� يصيبه 
 Uئيسا جلماعة -لية ظن �� #³يا#
قد حتققت، �لكنه كا� قد ُنصح 
 uMبد �عد&  ئما � باحلق  للتمسك 
لضعف. فيبد� �نه قد لفظ �نفاسه 
ألخN) قائما على �ينه حلق ��� 
�� تتزعز� قدماU، ندعو هللا تعا� 

�� يرفع �#جاته �ئما. 
عية جلماعة لسيد مN �جنم � xيقو
بر�يز لذP مكث > سو#ية: كا� 
ملرحو& يعمل بكل حب �Mخال� 
��مانة، �كا� يقوx بأ» �فعل zلك 
ليعلم لنا� �� أل�ديني صا�قو�، 
�خال°   ��z� �kتهد��   uمنا��
عالية. �ملا كا� تبليغ لدعو) ممنوعا 
 xملرحو& يقو> مكا� عمله فكا� 
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بأ» �بلغ لدعو) ��³ثر > لنا� بأخالقي لينتبه لنا� 
بيانه  يتضح من   كما Nكث Uبلد تلقائيا. كا� lب 
�يضا  ��قرنه   Uuجلسا ينصح  �كا�  �نفا،  ملذكو# 
حلقيقي.  إلسال&  تعليم  هو   هذ أل�  لوطن  Áب 
لسائد) هنا�  �أل�ضا xخلطب حو�عندما �لقيُت 
�Âعها ألصدقائه �حّثهم على تر� حيا) لعنف �على 
 #ألشر بعض  �لكن  مساملني،  كموطنني  لعيش 
حلكومة   xجا#  �� �يبد�  يعا��نه.   كانو حلسا� �
 xنا قاسية ح£  مظا·  عليه   صّبو لذين  هم   uهؤال
مرتبة لشها�). ندعو هللا تعا� �� يرفع �#جاته �ئما 

�يلهم ��ال��z� Uيه لص� �لسلو�، �مني. 

تغمد اهللا الفقيَد بواسع رحمته

ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

وأسكنه فسيح جنانه

"ملهندr خالد ;gد "لq"قي
g6ه "هللا 


