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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  �حد�  �هللا  �ال  �له  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو'  بعد  �ما  �,سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ,>ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو? �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني   Bََ��يَّا َنْعُبُد   Bَيَّا�
�لَِّذيَن   Eِصَر�  * �ْلُمْسَتقيَم   Eََر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو> َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (Oمني) َ�ال �لضَّ

خـطبة �جلمعـة
�ل& �لقاها سيدنا مر�� مسر�� ��د �يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز

�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو, ��إلما* �ملهد' �
يو? ٢٠١٤/١٠/١٠

 Wبكثر �ملؤمنني  تعا]  �هللا  �ّجه  لقد 
باألخال[  ��لتحلي   Wbلعبا�  [�
�إلميا�  يّدعي   eلذ� أل�  �لفاضلة 
مؤمنا  يسمَّى   �� ميكن  ال  بد�iا 
�نه  �ملؤمن   jعالما فمن  حقيقيا. 
يعبد �هللا تعا]، ��] جانب 'لك من 
��جبه �� ُيعرk عن �للغو �يضا، �' 
 l ال ميكن �� يكو� �إلنسا� مؤمنا
تصد, منه �خال[ ,'يلة. ال تصد, 
�ال  �لر'يلة  �ألخال[  �إلنسا�  من 
 mيقو لذلك   ،�nمستك يكو�  حني 
�هللا تعا] عن عباb �لرoن: ﴿ميشو� 
على �أل,k هونا﴾ �e متو�ضعني. 
ال  فإنه  بالتو�ضع  يتحلى  كا�  �من 
�bئما  ��خلصومة  �لشجا,  يتحاشى 
فحسب، �ال يكو� مياال �] �لصلح 
باألخال[  يتحلى  بل  فقط،  ��لوئا? 
كا�   �'�� �يضا.   yألخر� �لفاضلة 
 mمنشأ �ألخال[ �لفاضلة هو �حلصو
على ,ضى �هللا تعا]، �كا� �ملر} �] 
جانب 'لك يسعى جاهد� أل�b} حق 
عباWb �هللا تعا]، ففي هذ� �حلالة ُيَعّد 

مؤمنا حقيقيا. 
�خلالصة �� �ملؤمن �حلقيقي هو من 
كا� عابد� �متو�ضعا. صحيح متاما 
~تلفة،   jٍمؤهال �نسا�  لكل   ��
�يتفا�تو� � �حلالة �جلسدية �يضا. 
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حضر" مر�� مسر� �|د - �يدL �هللا - 

فقد تنشأ ظر�e مؤقتة معرقلة، لذ� 
ال ميكن لكل ��حد �h كل حا5 
 uخالقه مبستو� على  ثابتا  يبقى   ��
يثبت   �� يسعه  ال  كذلك  ��حد. 
على �ملستوu �لذ2 ُيتوقع من �ملؤمن 
 Âته. لذلك قد �تا�صلو�ته �عبا; h
·تلفة  تسهيال�  للمؤمن   Zتعا �هللا 
�سب ظر�فه. ��هللا تعاZ ال يكّلف 
�حد� �كثر من قدته �مؤهالته. لذ� 
هنا�  بأ�  �لقو5  قط  ليس صحيحا 
�لl ال ميكن لإلنسا�   بعض �ألمو
�� يعمل ֲדا فال ميكنه ]جنا�ها، �هو 
باإلسال`  يتعلق  فيما  باطل  قو5 

 Zتعا �هللا  قا5  فحني  �ألقل.  على 
للمؤمنني �� �لصال" مكتوبة عليكم 
aم  يّسر  فقد  تصلوها   �� لذ� ©ب 
�;�)ها كث8� فقا5 مثال بأ� �لذ2 ال 
 �� ميكنه  قائما  يصلي   �� يستطيع 
يصلي قاعد�، �من � يستطع tلك 
بسبب مرU- ألنه قد يصعب على 
�إلنسا� �جللو» بسبب مرU ما- 
 y .هللا له �� يصلي مستلقيا�فسمح 
� يضع شرطا على �2 جنب ©ب 
بل  �لصال"،  أل;�)  �ملر)  يستلقي   ��
كيفية  �يا كانت  يصلي   �� له  Nح 
�حد  كا�   �t[ كذلك  �ستلقائه. 

مسافر� �� مريضا �� ضعيفا �� كانت 
لديه مشكلة �خرu مؤقتا فيمكن �� 
يقصر �لصال". لذ� ال ميكن ألحد �� 
�لصال".  �;�ئه  لعد`   عذ  2ّ� يقّد` 
 h يشتغل  َمن  هنا�  كا�   �t[ بل 
عمل تتسخ بسببه ثيابه ظاهريا فهو 
�لثياc نفسها   h بأ� يصلي  مأمو
]� � تتيسر له ثياc نظيفة، �لكن 
ال بد من �;�) �لصال" على �ية حا5. 
يقبل   �� لعاقل  ميكن  ال   ،باختصا
عذ �حد �� �;�) �لصال" ليس ممكنا 
له. ]tً�، �لصال" ��جبة على �إلنسا� 
ما ;�مت قو�L �لعقلية سليمة. فالقو5 

ومـن كان يتحلى بالتواضع 
فإنه ال يتحاشـى الشـجار 
واخلصومة دائما فحسب، وال 
يكون مياال إF الصلح والوئام 
فقط، بـل يتحلى باألخالق 
الفاضلـة األخـرى أيضـا.
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بأ� �;�) �لصال" مستحيل علينا قو5 
�لنا»  ُسئل   �t[ متاما. �لكن  خاطئ 
 ��عذ� منهم  كث8  يقّد`  tلك  عن 
 Lهذ مثل  بتقدميهم  �لكنهم  ��هية، 
�ألعذ� يبتعد�� عن �إلميا�. فيجب 
علينا Éيعا �� ننتبه ]Z هذ� �ألمر. 

هذ�  حو5  خطبة  �لقيُت  عندما 
 h ملسجد�  Âفتتا� مبناسبة   Mملوضو�
 Z[ �إلخو"   �نظا ��جهت  �يرلند� 
�جلماعة  ;�عية   mّ[ كتب  �لعبا;��، 
h �م8كا، �كذلك �صلتÅ �لرسائل 
 h من �ماكن �خرu �� عد; �حلضو
 .Óملحو بشكل   ;�;�� قد  �ملساجد 
فيتبني من هنا �� �لسبب ��) عد` 
�حلضو h �ملساجد � يكن ناجتا عن 
�ضطر�هم �� يكن مستحيال عليهم 
��لتها��،  �لكسُل  سببه  كا�  بل 
tلك   Z[  �ألنظا هت  ُ�جِّ �عندما 
تركت �لنصيحة تأث8� ]©ابيا، �لكن 
هنا� حاجة للد��` حتت هذ� �ألثر. 
 Z[ ه �من صفا� �ملؤمن �نه ]t� ُ�جِّ

�مٍر �لتز` به. 
]tً�، ©ب على gلس خد�` �أل|دية 
�جليل  يعوِّ;��   �� �هللا  ]ما)  �جلنة 
بالصلو��.  �اللتز�`  على  �لناشئ 
يتمتع  �لعمر  من  �لفتر"   Lهذ ففي 
على   �يقد جيد"  بصحة  �إلنسا� 

�ملسيح  �ّجه  لقد  �لعبا;".  حق   (�;�
 Àخا بوجه  �نظانا   � �ملوعو; 
يؤ;2   �� يستطيع  �إلنسا�   ��  Z[
ير�`  ما  �حسن  على  �لعبا;"  حق 
 h �ما   ،cلشبا�� �لصحة  فتر"   h
مرحلة متقدمة من �لسن فال يستطيع 
بسبب  ©ب  كما  حقها  يؤ;2   ��

تعّرضه ألعر�U ·تلفة. 
�إلنسا�  على  ©ب  حا5،  �ية  على 
يؤ;2   �� ��جبه  من   �� يعلم   ��
على  بالضغط  عليه  �هللا   Uفر ما 
طبيعته �يضا ]t� �قتضى �ألمر tلك، 
�جو;  مع  �;�ئها  عد`  عن  فضال 
�هللا  �قنا   �tفإ كلها.  �لتسهيال� 
على  �هللا  شكر  فإ�  جيد"  صحة 
حق  أل;�)  لنا   2ضر� �يضا  tلك 

�هللا، �يستطيع �إلنسا� �� يؤ;2 هذ� 
فهنا� حاجة  عبا;ته.  بو�سطة  �حلق 
ماسة ]Z عبا;" �هللا ��اللتز�` بالصال" 
�هبنا صحة جيد".  �نه  على  شكر� 
 Z[ �جلميع �� يتوّجهو�فيجب على 
هذ� �ألمر أل� �إلميا� ال يكمل بغ8 

tلك.
�تنا�5   2� �خر  �مر   Z[  1� ��آل� 
�عظم  فمن  �لفاضلة.  �آل� �ألخال¢ 
�zم  �حلسنة  �ألخال¢   2�t صفا� 
�يثبتو�  �يثابر��  �لقو5  يصدقو� 
يثبت  �نه  �ملؤمن  ميز��  فمن  عليه. 
 cلكذ� Mَال يد�ئما �لصد¢ ;�على 
�بد�. �هذ� ال ميكن ]ال  يقترc منه 
]t� كرL �ملر) �لكذcَ بشد"، �لكننا 
�لنا»   �� �لو�قع  صعيد  على   uنر

gـب أال يكـون فيكـم مـا يـؤذي اآلخريـن. وال 
تستشـيطوا غضبـا ألتفه األمور. ولكـن هناك أناس 
... يغضبـون سـريعا بسـبب طبيعتهـم. وإذا تأمل 
هؤالء الناس على قسـوتهم بعد قو�م كالما قاسـيا 
وحاولوا تدارك ما أصـاب اآلخرين من األ~ واإليذاء 
 Fاهللا واسـتغفروه فيقول اهللا تعا Fبسـببهم وتابوا إ
بأن بـاب التوبة مفتـوح وأن توبتهم سـُتقبل عنده.
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يركنو� ]Z �لكذc مبناسبا� ·تلفة 
 cلكذ� �نو2  y يقولو�: ما كنُت 
�لكنه خرo من لسا� خطأ. يقّد` 
�لسياسي  للجو)  طلبا�  هنا  �لنا» 
 Åم  صد قد  بأنه  �حيانا  �يقولو� 
هذ� �لكذc خطأ مع �نÅ ما كنت 
�نو2 قوله. �لكÅ �قو5: ]� � يكن 
 oرq فال cلكذ� معتا;� على  �ملر) 
�لكذc من لسانه حÃ خطًأ. ]� �هللا 
غفو �يغفر ملثل هؤال) �لنا» �لذين 
 h مa لكن ال بد�طئهم، � ��يشعر
هذL �حلالة من ]ظها �لند` على tلك 
 �� �حد   cكذ  �t[ �لكن  عمليا. 
بالند�مة عليه �� يسع إل��لة  يشعر 

�خلسا" �� �لضر �لذ2 حلق بأحد 
بسبب كذبه بل �صّر عليه �حا�5 
يقو5   �� �ّ� كذبه صد¢  ُيثبت   ��
بأنه ال مند�حة له من �لكذc، فإ� 
شخصا مثله ليس ثابتا على ]ميانه �ال 
ميكن �� ُيَعّد متحليا بأخال¢ فاضلة، 
�©ب �� يفهم جيد� �نه ال يسلك 

صر�طا مستقيما. 
يقو5 �هللا تعاZ عن �ألخال¢: ”قولو� 
بالرفق  عاِملوهم   2� للنا» حسنا“ 
�ُحسن �ُخللق �كلِّموهم بكال` هّين 
�لّين. معلو` �� بعض �لنا» ميلكو� 
ال  �لكنهم  �قاسية  خشنة  طبيعة 
كل   h ��لقسو"  �خلشونة  ُيظهر�� 

بأ�   Zتعا �هللا  يقو5  فحني  حني. 
ه  تقولو� للنا» حسنا، فأمُرL هذ� موجَّ
 lل�لقسو" ��خلشونة � �ليهم �� يليِّنو[
h طبائعهم. �©ب �ال يكو� فيكم 
تستشيطو�  �ال  �آلخرين.   2tيؤ ما 
هنا�  �لكن   .�ألمو ألتفه  غضبا 
�نا» كما قلت قبل قليل، ²تدمو� 
طبيعتهم.  بسبب  سريعا  �يغضبو� 
�]t� تأمل هؤال) �لنا» على قسوִדم 
�حا�لو�  قاسيا  كالما  قوaم  بعد 
تد�� ما �صاc �آلخرين من �أل� 
�هللا   Z[ �تابو�  بسببهم  ��إليذ�) 
 cبأ� با Zهللا تعا�فيقو5  L�ستغفر��
سُتقبل  توبتهم   ���  Âمفتو �لتوبة 
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يعملو�  ال  �لذين  �لكن   .Lعند
�آلخرين  �يعاملو�  �هللا  �مر  �سب 
بأ2  يشعر��  باستمر� �ال  بقسو" 
ينحّط  فإّ� مستو�هم �ألخالقي  ند` 
بعد`  tنبا  يرتكبو�  شيئا فشيئا، بل 
�لعمل بأمر �هللا تعاZ. ��لذين يفعلو� 
 Zִדم. فاهللا تعا�لك ال تنفعهم عبا;t
للذين  ��لعفو  �ملغفر"  �مل  ُيعطي 
 "ثو تأث8  حتت  فعٌل  منهم   يصد
�لكنهم  �لغضب  بسبب   �� معينة 
فعلو�  ما  على  �qجلو�  يندمو� 
بعد �� يعو;�� ]Z صو�ֲדم �يسعو� 
ال  �لذ2  �ما  منهم.   بد ما   �لتد�
على  يتأسف  �ال  يند`  �ال  qجل 
مقبو5   عذ له  فليس  منه   ما صد
�اسب   �� Éيعا  فعلينا  �هللا.  عند 
قضايا   Åتأتي ما  كث8�  �نفسنا. 
 �مو �قضايا   ،o���� خصوما� 
مالية بني فريقني يتبني منها �� بعض 
�لنا» يستشيطو� غضبا بسرعة �ال 
يدكو� ماt� يقولو� �ماt� يفعلو�. 
�هنا� من يؤ2t �لنسا) ]يذ�) نفسيا 
�يرفع يدL عليهن، �ما ]t Zلك من 
�ملعاملة �لسيئة. ��أل;هى ��ألمّر من 
يفهمو�.   �� يريد��  ال  �zم  tلك 
 �;” �� Âإلصال�لت جلنة �حا �t[�
يصر��  بينهم   Âَإلصال� �لقضا)“ 

يعاَقب  عندما   y موقفهم.  على 
 Z[ يعو;��  بتعزير  �لفريقني  �حد 
 mّ[ �يكتبو�  ما،  حد   Z[ صو�ֲדم 
ما   �لتد� �يسعو�  �لعفَو  طالبني 
فا� �ما قامو� به من �ملعاملة �لسيئة 
جتاL �آلخرين. صحيح �نه ُيعفى عن 
يتد�كو�   �� بعد  �لنا»  مثل هؤال) 
نيل  بعد  �نفسهم  �يصلحو�  �لوضع 
عقوبة �ستحقوها �لكن تبقى عليهم 
�لو  حا5.  �ية  على  �لتعزير  �صمة 
لكا�  �نانيتهم  ;��مة   h يدخلو�   �
باإلمكا� �� تصُلح �ألمو بالتعا�� 
 Z[ �لوصو5  قبل  �ملتبا;5  ��لتفاهم 
�لنا»  هؤال)  فعلى  �ملرحلة.   Lهذ
�� يفكر�� h |اية ]مياzم. �هنا� 
يفهمو�  يكا;��  ال  �خر��  بعض 
على  مصرين  �يبقو�  طريقة  بأ2 

�جلماعة  عن  يبتعد��   y موقفهم 
كليا. 

�منافعها  �لدنيا   �� معلوما  فليكن 
 �� علينا  لذ�  فانية،  كلها  �ملذ�ִדا 
�كيف  ;�ئما،  عاقبتنا   h نفّكر 
 Åهللا �، ]ن�على نيل �فضا5  نقد
 Z[ ;�ما  �جلماعة  �بنا)   Lنتبا� �لفت 
ينبغي  ��نه  �خالقنا،  معاي8  فع 
ألتفه  �ألنانية  فخ   h يقعو�  ال   ��
من  فر;  كل  على  ©ب   .�ألمو
 h قد�"  يكو�   �� �جلماعة  �بنا) 
�ننا  صحيح  ��إلنسانية.  �ألخال¢ 
فهو  �نغضب،  �حيانا  �لثو�ئر  نبد2 
� قد  من طبع �إلنسا�. لكن �هللا 
�يضا.  �أل��مر  بعض  �ملؤمن  �عطى 
�نوظفها  ثو�ئرنا،  نكبح   �� فعلينا 
قدمُت  لقد  �هللا.  مرضا"  �سب 

"إن الذي ال يؤدي حقوق العباد وال يتحلى باألخالق ال? 
علَمناها اهللا وفرضها على املؤمن فال يسـتطيع تأدية 
حقوق اهللا أيضا. فإن صالتهم وعبادتهم للرياء فقط. 
ألن عباداتهم ~ �لق فيهم التغ3 الذي هو من خصائص 
املؤمن. فلم dدث فيهم التواضع الذي يقربهم إF اهللا." 
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فانظر��  �لعائلية،  �لقضايا  مثا5 
 uبالتقو بالتحلي  �هللا  �مرنا  كيف 
عقد  مبناسبة  ُتتلى   lل� �آليا�   h
�ملختلفة،  �ألحكا`  ��عطى  �لقر��. 
�لعمل ֲדا.  �لز�جني  �لl ©ب على 
 Lهذ يضعو�  ال  �لنا»  معظم  لكن 
�ألمو h �حلسبا�، �يظنو� �نه قد 
�لز��o ��نتهى  �لقر�� �حصل  عقد 
ملوقفهم  يتعصبو�  فالذين  �ألمر. 
�يفتخر�� به، حني تظهر �ملشاكل 
بشد"  بآ�ئهم  يتمسكو�  ��ملسائل 
�zم  كيف  بعد  فيما  �يصرحو� 
هزمو�  �بذلك  بر�يهم  متسكو� 
عو�طفهم  يعّد��  فهم  خصمهم. 
²ترمو�  �ال  صحيحة  �مشاعرهم 
ما   �[ �يقولو�  �آلخرين.  عو�طف 
يزعمو�  ألzم  �لصحيح  هو   Lفعلنا
�لتفك8  �لذ 2�xذ�L بعد   �لقر�  ��
هو �لعالo خلصمهم. �� يكن aم 
بقوaم  سلَّمنا   �t[ tلك.  غ8  سبيل 
 Lعتنقو� �لذ2  �لدين   ��  Åيع فهذ� 
كاct، أل� ما يقوله �لدين qالف 
�لعمل   �[ �لقو5  aم  كالمهم. ²ق 
بأمر كذ� من �أل��مر �لدينية يصعب 
تستقيم  ال  بأنه  �لقو5  لكن  علينا، 
بد  ��نه � يكن  �حليا" ;�� ·الفته 
من فعل ما قامو� به، مبÖلة تكذيب 

�كظمو�   �� يأمرنا   � فاهللا  �لدين. 
�خللق  �سن  �لنا»  �عاِملو�  �لغيظ، 
��سَعو�  �خطائكم  على  تصر��  �ال 
قا5  قد  بل  �لنا».  حقو¢  لتأ;ية 
سيدنا �ملسيح �ملوعو; � ]� �لذ2 
يتحلى  �ال  �لعبا;  حقو¢  يؤ;2  ال 
باألخال¢ �لl علَمناها �هللا �فرضها 
على �ملؤمن فال يستطيع تأ;ية حقو¢ 
�عبا;ִדم  صالִדم  فإ�  �يضا.  �هللا 
xلق   � عبا;�ִדم  أل�  فقط.  للريا) 
�لذ2 هو من خصائص  �لتغ8  فيهم 
�لتو�ضع  فيهم  ²د�  فلم  �ملؤمن. 

�لذ2 يقرֲדم ]Z �هللا. 
�ثنا)  حالته  �إلنسا�  سجل   �t[
 h سهل  �هو  �لفيديو،   h �لغضب 
 Lشاهد�كل مكا�،  h `أليا� Lهذ
بعد tلك فسيخجل من نفسه، كم 

كانت تصرفاته ·جلة. 
�آل� �قد` لكم بعض نصائح �ملسيح 
 ،Àخلصو� هذ�   h  � �ملوعو; 
 mيستو �لذين  حالة  تكو�  كيف 
عليهم �لغضب، حيث qلو ;ماغهم 
��حيانا  ��حلكمة،  �لفهم  من 
 "�لثو  �� �قا5  باجلنو�.  يصابو� 
�إلنسا�  يفقد  يشتد  ��لغضب حني 
 Z[ �نتباهنا  لفت   y من� ،c�لصو�
�لعقل   uيزيد قو Wلص�أل�  ،Wلص�

��لفكر. قا5 �: �علمو� �� هنا� 
 ،oياa�� �لعقل  بني  شديد"  عد��" 
عندما يغضب �إلنسا� �تثو ثوته 
 Wلذ2 يص�لكن �لعقل. �ال يستقيم 
�ُير2 منوot �ِحللم فُيعطى نو� qلق 
��لفكر  �لعقل   uقو  h �جديد �نو
 h ما� .�يظل �لنو يتولد من �لنو
�لقلب  فُيظِلم   oياa�� لغضب� حالة 
��لذهن فيؤ;2 هذ� �لظال` ]Z ظال` 
قم١٧،  gلد٦،  (�حلكم،  �خر." 

(٥-٦À ،`عد;١٩٠٢/٥/١٠
ألبسط  يغضبو�  �لذين  �ق  قا5   y
�ألمو �� قلوֲדم xلو من �حلكمة: 
�يغضب  يقسو  �لذ2   �� "�علمو� 
�حلكمة  كال`  لسانه  من   oرq ال 
��ملعرفة قط. �لقلب �لذ2 يستشيط 
ُيحر`  خصمه  مقابل  بسرعة  غضبا 
من كال` �حلكمة. ]� شفَتي بذ2) 
من  ُتحر`  �لرسن  �خليع  �للسا� 
��حلكمة  �لغضب  �للطائف.   Mينبو
 �[ ��حد.  مكا�   h ©تمعا�  ال 
يكو�  �لغضب  سريع  عقل شخص 
�ال  حديد.  غ8  �فهمه  سطحيا 
gا5.   2�  h "لنصر�� �لغلبة  ُيعطى 
 �لغضب نصف �جلنو� �عندما يثو
�كثر ميكن �� يصبح �جلنو� كله." 
عد;١٠/ قم٩،  gلد٧،  (�حلكم، 
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(٨À ،`١٩٠٣/٣
�لظن  سو)  -]حد�¹ا  قوتا�  هنا� 
��لثانية هي �لغضب ]t� �صلتا حد 
�إلفر�b- جتّر�� �إلنسا� ]Z �جلنو�. 
حني  كل  �إلنسا�  يفكر  (فحني 
 Z[ 2;تؤ lل�  �ألمو  Lهذ h ���
�الة   cيصا �لظن  �سو)  �لغضب 
 ��  2�لضر� فمن  �جلنو�).  من 
©تنب �إلنسا� كث8� من سو) �لظن 

��لغضب.
�لسيطر"  �ملؤمن �هي  بيَّن عالمة   y
على �لغضب، �يث ©ب �� ال ينبذ 
�لعقل ��لفطنة من يدh L �2 حا5، 
�]ال سيصاc �الة من �جلنو� كما 

 .Lكرt سبق
 �� �إلنسا�  على  حضرته:  يقو5 
 h� ملناسب�لها ª h L�يستخد` قو
�لغضب،  قو"  tلك  �مثا5  �حلال5. 
�العتد�5  حد�;   uتتعد عندما   lل�
��لفر¢  للجنو�،   "با; تصبح  فإzا 
بينها �بني �جلنو� بسيط جد�. �لذ2 
منه   Mُينـَز سريعا  غضبا  يستشيط 
�ال  �إلنسا�  فعلى  �حلكمة.   Mينبو
غضبا  مستشيطا  �حد  مع  يتحد� 
 ،(�لبد �ملعاضني.  من  كا�   �[�
عد;٣/٢٧/ قم١٠،  gلد٢، 

  (٧٣À ،`١٩٠٣

y بني حضرته �نه ©ب على �ملؤمن 
�� يكظم غيظه، ]منا �ملؤمن �حلقيقي 
فقد  �لغضب.  عند  نفسه  ميلك  من 
�لغيظ﴾.  ﴿��لكاظمني   � قا5 
يعّلم  �يضا  �إلجنيل   �� صحيح 
قبل  من  قلُت  كما  ��لعفو  �لصفح 
�لكنه يقتصر على �ليهو; فقط، �� 
مو�ساته  ;�ئر"   � عيسى  ع  يوسِّ
بأنه  صر�حة  بكل  �قا5  غ8هم   Z[
ال عالقة m بغ8 بÅ ]سر�ئيل سو�) 
ملحقة  (ªاضر"  جنو�.   `� �هلكو� 

 (٢٤À ،“ملعرفة� Mبـ”ينبو
�صفحه   � �ملسيح  عفو  فكا� 
�ما  فقط،  ]سر�ئيل   Åب  h منحصر� 
�لذ2   � �ملوعو;  �ملسيح  سيدنا 

نطا¢  فكا�  ªمديا  مسيحا  بعث 
كله.  بالعا�  ²يط  �صفحه   Lعفو
لذ� ©ب علينا �ن �يضا �� نتوسع 
h �لعفو ��لصفح. فهذL هي �ملعاي8 
�لl ©ب �� نسعى لنيلها. ]t� كنتم 
�هللا   نو من  �لفيض  نيل  تريد�� 
 Wبالص للتحلي  ماسة  حاجة  فثمة 
كنا   �t[  .�لصد حابة � ��حللم 
 e�ملعا �فو�هنا  من   oرx  �� نريد 
��ِحلكم �يلتفت �لنا» ]لينا، �نكو� 
�ملسيح  مهمة  مو�صلة   h مسا¹ني 
�ملوعو; � فعلينا �� �مي �نفسنا 
من �لتشد; ��لغيظ h �ألمو �لعائلية 
 �� نريد  كنا   �t[ �ليومية.  ��لشئو� 
من  بد  فال  حقيقيني  مؤمنني  نكو� 
ªلها   h هبنا�مو� كفا)�تنا  توظيف 
على خ8 ما ير�`. فإt� غِضْبنا يوما 
جة ; غضبنا  يبلغ  ال   �� فيجب 
بقصد  يكو�   �� ينبغي  بل  �جلنو� 
�لطليقة  �لغضب  فثو�ئر   .Âإلصال�
�إلنسا� جتعله  �لl ال يسيطر عليها 
gنونا، فهنا� حاجة لالعتد�5 فيها. 
 �� فينبغي  �لغضب  يصيبنا  كا�   �t[
 ،Âإلصال� يتطلبه  مبا  ªد�;�  يكو� 
 ]ظها بد�فع  يكو�  ال   �� �©ب 
قا5  فقد  �ألنانية.   Mشبا[� �لعظمة 
من  �كثر  يغضب  �لذ2   �[ حضرته 
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�قد  ]ميانه.  يضيِّع  فهو  �حلد�;   Lهذ
�إلسال`  Éا5   �� حضرته  tكر 
�ألخال¢   Z[ هد�يته   h ينحصر 
غ8  �لغيظ  بكظم  ��لنصح  �لسامية 

�لال�` ��لعفو. 
فكل ��حد �اجة ماسة ]Z �لتحلي 
ֲדذ� �خللق، ألنه بد�� tلك يصعب 
قا5  لقد  صا;قا.  مؤمنا  يكو�   ��
 �� مر�� �تكر� �ملوعو;  �ملسيح 
h شÃ �لكتابا� ��خلطب �نه ©ب 
ِمن  لكن  �لثو�ئر.  على  �لسيطر" 
�لنصيحة   Lֲדذ نعمل  ال  �نا  ضعفنا 
عامُة  tلك   h سو�ً)  ©ب،  كما 
فالذين  ��ملسئولو�.  �أل|ديني 
حضرته  كال`  �آلخرين  ُيسمعو� 
�لثو�ئر، �ينسو�  �ينصحوzم بكبح 
”تذلّلو�  قا5:  قد   � �� حضرته 
بل  صا;قو�“،  ��نتم  كالكاtبني 
يسعو�  �لبعض   �� �ملالحظ  من 
�مظلومو�  صا;قو�  �zم  لُيثبتو� 
على كوzم كاtبني �ظاملني، فكيف 
من   "t فيهم   �� هؤال)  �ق  نقبل 
 �� �إلميا�. أل� من مقتضى �إلميا� 
 cصا� �لذ2   �لضر �إلنسا�  يزيل 
�حد� منه h حالة �لغضب، بدال من 
²ا�لو�  فاملؤمنو�  به.  يتمسك   ��
منهم  يصيب  �لذ2   Âجلر�  �تد�

�يشعر��  �آلخرين،  عو�طف 
بالند` ��خلجل على �ألقل، على 

ما صد منهم.
©ب �� نفحص كم منا يفكر�� 
قد  كا�   �tفإ �لنحو،  هذ�  على 
 "�لثو بد�فع  �لظلم  منهم   صد
�ملؤقتة، فعلى �ملؤمن �� يتد�كه 
�ما  �لغضب.  حالة   5��� بعد 
يندمو�  �ال  يزيلو�  ال  �لذين 
بل ال يؤثر فيهم شي) حÃ بعد 
مر� كل �ألحو�5، فليس فيهم 
سيدنا  قا5  كما  حقيقي  ]ميا� 
�ملسيح �ملوعو; �. �]منا �َمنو� 
ياً)، فمَثل ]مياzم كمثل فقاعة 
فقط  غالفها  �]منا  باaو�)  مليئة 
من �ملا)، �ما ]t� كانت كلها ما) 
يقا5  �ال  هو�)  فيها  يكو�  فال 

aا فقاعة بل قطر" ما). 

قلت  كما  ماسة  حاجة  فثمة 
الستعر�U ��ضاعنا، لنرu كم مر" 
صWنا على �العتد�) علينا، �� نرّ; 
�ليفحص  بالغضب.  مغلوبني  عليه 
�لفرصة  �ملسئولو� كم مر" سنحت 
لكنهم  ما   eطر عليهم   uعتد�  ��
مقتضيا�  مؤ;ين   eبإنصا حكمو� 
�لعد5، ;�� �� يبالو� بذلك �العتد�). 
]t� � يقا�` �ملر) خصما قويا �قا5 
]� �صW على tلك فأنا صبو فليس 
 Wلص� �لصh W شي). كال بل  من 
�� ال يعاقب �ملرُ) مع �نه قا;. هنا 
 �t[ �جلماعة  نظا`   �� �مر�  ح  ��ضِّ
مبقتضى  �حد  مبعاقبة  يوصي  كا� 
�لعقاc ال  فهذ�   ،eإلنصا��لعد5 �
يندo حتت هذ�. ألنه ]t� كا� �حد 
يستحق �لعقاc على خطيئته فالعفو 
 �عنه يصبح ]°ا. ]t� كا� �حد يتجا�
�لظلم  �يرتكب  شئونه   h  L;�حد
له  �حلاكم   �� �لقاضي  معاقبة  فَمثل 
��لو�لدين  �ألساتذ"  معاقبة  كمثل 
لأل�ال;. فهذL �لعقوبة تصد نتيجة 
جرميته �� ·الفته للحكم �لشرعي �� 
هذ�  كا�  �آلخرين.  حقوَ¢  هضمه 
�لنا»  بعض  أل�  ضر�يا  �لتوضيح 
�لشريعة،  قو�نني  �qالفو�  يعتد�� 
�يضا  �آلخرين  حقو¢  �يغصبو� 
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التقوى

�جلماعة  نظا`  يعاقبهم  �عندما 
يكتبو� ]m بعد NاM كالمي -كما 
�يضا،   �مر� �لسابق   h �خWتكم 
 MاN آل� �يضا بعد�مبا سيكتبو� �
خطبl هذL �نك �لقيت �خلطبة على 
فنرجو  ��لصفح-  �لعفو   Mموضو
�� تعفو عنا �يضا. ففي هذ� �ملجا5 
�يضا ]�  �ملاضي   h �قد قلت مر�
بعضهم  شخصيا.  �حد�  �عا;2  ال 
بالشتائم  مليئة  سائل   m[ يرسلو� 
تنشأ   �� �يضا  عليهم  �غضب  فلم 
عليهم.  �لغضب  ثو�ئر  قط   Îقل  h
 �� �Nا)هم،  يكتبو�  ال  عا;"  فهم 
يكتبو� �Nا) مستعا"، لكنv� Åكد 
]جر�)  أل2  يتعرضو�  لن  بأzم  aم 
ضدهم حÃ لو كتبو� �Nا)هم �يضا، 
بل �شفق عليهم �تكو� m مناسبة 
إلكثا �الستغفا، فإ� هذ� �ملوقف 
]ال  �حٌد  يعاَقب  ال  ;�ًما.   m مفيد
عند �غتصابه حقو¢ �آلخرين �� عند 
 �لشريعة. �ال تصد ·الفته أل��مر 
مثل هذL �لعقوبة بطيب �خلاطر �]منا 
تصد بكل �� ��سى. ��ليو` �لذ2 
�تلقى فيه - من نظا" �ألمو �لعامة 
�لبال; - شفاعًة  �مر�)  بريد  من   ��
 Lخطأ �صلح  ألنه  �حد  عن  للعفو 

�أليا`  �كثر  يكو�  تكبه، � �لذ2 
فرحة m. �لكن ال تضطر�� فيما 

تفرU علّي ��جبا1 �لقيا` به. 
كما ال بد �� �قو5 هنا بأنه عندما 
 h قضيتهما  فع  فريقا�  يرضى 
”�لقضا)“  فيها  �يبّت  ”�لقضا)“ 
ضو)  على  �جلماعة“  ”نظا`   ��
على  فيلقي  ��لوقائع  �ألحد�� 
�حد �لفريقني مسئولية �;�) �حلقو¢ 
 �t[ �ملالية  �ملبالغ  بدفع  ²ّمله   ��  -
كانت �لقضية تتعلق باملا5 �� بأ;�) 
�لفريق  فعلى   –  uخر� مسئوليا� 
يتعّند  ال   �� حقَّه  ينا5  �لذ2  �لثا� 
�يتشد;، بل ]t� كا� �لفريق �أل�5 

 Z[  Lينظر  �� فيجب  عسر"   �t
ميسرته، هذ� هو حكم �هللا �سوله 
 «بأال يندفع �إلنسا� بأنانيته فيما

�لظلم على �آلخرين.
على �ية حا5، ينبغي �� نشكر �هللا 
تعاZ ;�ًما �نتدبر h �ننا �تباt Mلك 
�لشخص �لذ2 ُسّمي مسيًحا. �مما 
ُسّمي   �tملا هو:  �لتفك8   Z[ يدعو 
�لذ2  فما  مسيًحا؟  �ملوعو;  �ملسيح 
�آلخرين؟  �ألنبيا)  عن  �ملسيح  مييز 
يتحلى  كا�   �  Îلن�  �� شك  ال 
من  ��عظم  �على  �صفا�  مبيز�� 
Éيع �ألنبيا) �آلخرين ألنه كا� قد 
�ִדا ألنه �إلنسا� �لكامل، t صل�
�لكن  �لشر�ئع.  �كمل  �شريعته 
نلقي نظر" على �ألنبيا) جند  عندما 
 Lمتّيز مبيز"  يتحلى  منهم  ��حد  كل 
عن بقية �ألنبيا). �عليه فيمكن �� 
يكو� ما مييز �ملسيح �لناصر2 � 
�آلخرين هو �جَه شبٍه  �ألنبيا)  عن 
 .� �ملوعو;  �ملسيح  �بني  بينه 
ضي  �ملوعو;  �ملصلح  �ضح  لقد 
�لنقطة توضيًحا يأخذ   Lهللا عنه هذ�
مبجامع �لفؤ�;، �هو �� ميز" �ملسيح 
�لناصر2 � متّثلت h تعليم �لرفق 
�ألناجيل   h قدمه  �لذ2  ��للني 

”... َ�لَّوا عن أنانيتكم من 
كل وجـه، وال تباغضوا، 
وتذّللوا ذلَة الكاذب وأنتم 
لكم،  ُيغفر  لكي  صادقون 
واتركوا تسمني النفس ألّن 
الباب الـذي نوديتم إليه 
ال يقدر اإلنسـان السمني 
علـى الدخـول منـه.“ 
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رَّ،  �لشَّ ُتَقاِ�ُمو�  ”َال  قا5:  حيث 
�َألْيَمِن   �َ َعَلى َخدِّ َلَطَمَك  َمْن  َبْل 
 ;َ�َفَحو5ِّْ َلُه �آلَخَر �َْيًضا. * َ�َمْن َ�َ
َ�ْ� ُيَخاِصَمَك َ�َيْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْ� 
َرَ� ِميًال  َلُه �لرَِّ;�َ) �َْيًضا. * َ�َمْن َسخَّ
َ��ِحًد� َفاtَْهْب َمَعُه �ْثَنْيِن.“ (]ِْنِجيُل 
َمتَّى ٥ : ٣٩-٤١). فال شك �� 
�لرفق  بتعليم  �تو�  قد  �ألنبيا)  Éيع 
��للني �لكن �ملسيح � قد ّكز 
�منه. e�ظر Z[ �نظًر �عليه كث8ً

فهذ� هو �لتعليم �خلاÀ �لذ2 جا) 
 Zهللا تعا�ى N ملسيح �، فلما�به 
�ملسيح �ملوعو; � مسيًحا �شّبهه 

باملسيح �لناصر2 فهذ� يعÅ �نه �يضا 
ُ�مر بتعليم �لرفق خاصة، �]� كا� 
قد ُسّمي باملسيح لسبب �خر �يضا 
�هو �نه ُبعث aد�ية �لنصاu �يضا، 
كما كا� � مبعوًثا ]Z �أل;يا� 
�ألخرu؛ فقد Nّي بـ ”كرشنا“ 
لكونه مبعوثا ] Z�aند�»، �ُبعث 
]É Zيع �ملسلمني �]É Zيع �قو�` 
 .�  Îللن �تابع  كنائب  �لعا� 
�سم  على  تركيز  هنا�   ،باختصا
�ملسيح   ` قدَّ tلك  �ألجل  �ملسيح 
��للني  �لرفق  تعليم   � �ملوعو; 

�نصح بتر� �لقسو" ��لشد". 

²ُد�   �� �هللا  "يريد    :� يقو5 
منكم  �يريد  تا`،  تغّيٌر  �نفسكم   h
 Z[ ساِعو�   .Lبعد ²ييكم  موًتا 
�لتصاÛ فيما بينكم، ��قيلو� عثر�ِ� 
]خو�نكم. شرير tلك �إلنسا� �لذ2 
 eلسو� �خيه،  مبصاحلة  يرضى  ال 
َتخلَّو�  �لُفرقة.  ُيحد�  ألنه  ُيقَطع 
�ال  �جه،  كل  من  �نانيتكم  عن 
تباغضو�، �تذلّلو� tلَة �لكاct ��نتم 
��تركو�  لكم،  ُيغفر  لكي  صا;قو� 
�لذ2   cلبا� ألّ�  �لنفس  تسمني 
نو;يتم ]ليه ال يقد �إلنسا� �لسمني 

(Âسفينة نو) “.لدخو5 منه�على 
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٢٢

التقوى

فلو � نضع نصب �عيننا هذL �مليز" 
 t[ �لعا�،   M;اÜ �ننا   Lمعنا لكا� 
 Lآلخرين ֲדذ� لنا ;عو"  كيف ²ق 
فهنا�  ֲדا.  نعمل   �  �[ �لتعاليم 
�ال  �نفسنا.   Âماسة إلصال حاجة 
�لذ2   otلنمو� tلك  نقّد`   �� بد 
يكشف للعا� بأننا قد غلْبنا ثو�ئرنا 

�حققنا �لسيطر" �لكاملة عليها.
لقد قلت عند �فتتاÂ مسجد �يرلند�: 
�لدعو" هنا� فسيسألنا  نبّلغ  عندما 
�لنا» قائلني: تقولو� عن �ملسلمني 
باملسيح  يؤمنو�   � �zم  �آلخرين 
فإzم متجّر;�� من  لذلك  �ملوعو; 
�aد�ية، �ما �نتم فقد �منتم باملسيح 
�ملوعو; �، فما هو �لتغي8 �لذ2 
هذ�  بعد  �نفسكم   h  Lحدثتمو�
مناtجنا  تكو�   �� بد  فال  �إلميا�؟ 

�لعملية متو�فقة مع تعاليمنا.
 uألخر�أل;يا� � Mتبا�  ليس Éيع 
يرتكبو� �عماال غ8 �خالقية. ينبغي 
هل Éيع  �ألمر،  هذ�   h نفكر  ��
�� Éيع  �aند�»  �لنصا u�Éيع 
�تباM �أل;يا� �ألخرu �� حÃ �لذين 
ال يدينو� بأ2 ;ين h شجا ;�ئم 
منهم  فكث8��  كال،  بينهم؟  فيما 
²بو� �لصلح ��لسال` ��لعد5. فلو 
كا� بعضنا ²بو� �لسال` ��لبعض 

َ̀ �� يرتكبو� �فعاال  �آلخر�� �خلصا
منافية لألخال¢ فما �لذ2 مييزنا عن 
 � ما  �آلخرين  عن   �منتا لن  غ8نا؟ 
��لفسا;  �ملخاصمة  عا;"  منا  تنمِح 
جتها ; �� xف  �لتعليم  ֲדذ�  عمًال 
كث8� حÃ ال ير�ها �حد. �]t� بقي 
� للمفسدين فسنكو�  عد; ضئيل جدًّ

ألعماaم من �لكاهني. 
�هنا� �مر للنÎ � للحد من �ملنكر 
ُمْنَكًر�  ِمْنُكْم   u�ََ َمْن  قا5:  حيث 
 Lِِبَيِد  Lَُفْلُيَغيِّْر  "بالقد يتمتع  �كا� 
َلْم  َفِإْ�  َفِبِلَساِنِه  َيْسَتِطْع  َلْم  َفِإْ� 
َيْسَتِطْع َفليكرهه h َقْلِبِه. فينبغي �� 

 ينشأ h �ملجتمع �أل|د2 �لشعو
مبنع �ملنكر ��لال�خالقية �كر�هتها 
�لترتيب  �فق   �� �يضا،  �لقلب   h
�ملذكو h �حلديث ينبغي �� يتولد 
�ألعما5   Lهذ عن  باملنع   شعو
�بإفها` �لنا» �نصحهم �بالقضا) 
 h هتها�بكر �ألقل  على   �� عليها 
�لقلب. فلو نشأ هذ� �لشعو عند 
�لعد;  هذ�  ينـز5  فلن  �جلميع 
حد  من  �يضا  �لنا»  من  �لقليل 
��حد سيسعى  بل كل  �ألخال¢، 
لرفع مستويا� �خالقه. ينبغي �ال 
نقف ]Z جانب �لظاملني بل ينبغي 
 Zتعا �هللا  �مرنا  طريًقا  نسلك   ��
�لذ2  �لطريق  �هو  به،  سوله �
 � �ملوعو;  �ملسيح  عليه  ّكز 
نلتز`   �� ينبغي  �لعصر.  هذ�   h
��ملحبة،  ��لصفح  ��لرفق  بالعفو 
�ينا �حًد� ميا» �لظلم على  �t[�
غL8 فينبغي �� �سبه يهاÉنا، بل 
 � �ملوعو;  �ملسيح  يهاجم  ]نه 
�ملهمة  تلك  بفعله  �حتقر  قد  ألنه 
فعلينا  ألجلها،   � ُبعث   lل�
 � فإ�  �ملهاÉني،  هؤال)  كّف 
فإ�  فباللسا�  باليد  نستطع كّفهم 
� نستطع بذلك فبالقلب، �ينبغي 
�� نكثر من �لدعا) لنجا" �ملظلو` 

لن منتاز عـن اآلخرين 
ما ~ تنمـِح منا عادة 
والفسـاد  اخملاصمـة 
أو  التعليم  عمًال بهـذا 
�ـف درجتهـا كث3ا 
ح� ال يراها أحد. وإذا 
ا  بقي عـدد ضئيل جدًّ
فسنكون  للمفسـدين 
ألعما�م من الكارهني. 
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�ألعما5  كرهنا  فلو  �لظا�.  من 
gتمعنا  �كرهها  �لال�خالقية، 
 Lتالشت هذ�لظلم �لتالشى من بيننا 
�آلبا)   �� لوحظ  �لكن  �ألفاعيل. 
 h إلخو" �يضا يشتركو� �حيانا��
 �عما5 �لظلم، �ال سيما h �ألمو
على  �ألمر  يقتصر  �ال  �لعائلية، 
�لنصح  ]سد�)  من  بدال  بل -  هذ� 
�خر��  �لظلم  هذ�   h يشتر�   -
صاحب  مع  �لصد�قة  �جة  �يضا 
�لقضية. فبدال من �� نشتر� معهم 
�جل  من   - علينا  ينبغي  �لظلم   h
]صالÂ �ملجتمع - �� َنُعّد �aجمة 

�ملسيح  على  هجمًة  �ملظلو`  على 
�ملوعو; �، فلو فعلنا tلك لر�ينا 
كيف ينصلح gتمعنا بسرعة فائقة، 
تصرفاتنا  ستصبح  �حلالة   Lهذ  h�
حتقيق   h ُمسهمة  �يضا  ��عمالنا 
�هد�e �ملسيح �ملوعو; �. �فقنا 
�ألخال¢   otمنا لتحقيق   Zتعا �هللا 
�لعليا h �نفسنا �h �آلخرين �يضا، 
يشتركو�  �لذين  من  نكو�  ��ال 
�لفسا;  ��عما5  �خلصوما�   h
فيسيئو� ]Z �ملسيح �ملوعو; �. 
جّنبنا �هللا تعاZ كل �نو�M �لنفسانية. 

�مني.

ينبغي أن نلتزم بالعفو 
والصفـح  والرفـق 
واحملبة، وإذا رأينا أحًدا 
ميـارس الظلـم على 
غ3ه فينبغي أن �سبه 
يها�نا، بل إنه يهاجم 
املسـيح املوعـود � 
ألنه قـد احتقر بفعله 
تلـك املهمة ال? ُبعث 
� ألجلها، فعلينا كّف 
املها�ـني... هـؤالء 

* الصبر اجلميل هو الذي ال شكوى فيه إلى  الناس.

* ليس العاقل الذي يعرف اخلير والشر وإمنا العاقل الذي إذا رأى اخلير اتبعه

 وإذا رأى الشر اجتنبه.

* الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيه أناس كثر، فلتكن سفينتك تقوى اهللا.




