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22 L. Tom Perry 
182nd Semiannual General Conference 

Saturday Afternoon Session, October 6, 2.12 
 
 

  صالحينال بويناأل ي بصفاتالتحلّ 
 
  وم بيري ت .لشيخ ال
 

  ثني عشراإلرابطة الرسل من 
 

إليھما لتعليم إنجيل يسوع المسيح ين يحتاجان كثيرة للحصول على المساعدة والدعم اللذَ  تتوفّر لألبوين الصالحين طرقٌ 
  .ألوالدھم

 
ً مھمّ  اختبرتُ  ً حدثا ات البارزة المحطّ بعض  وفي .بعيد مولدي التسعين حياتي ھذا الصيف إذ احتفلتُ  فيشّكل محطّة ا

ى ھذه تستمعون إل نالذي بالشبايّھا أ .وتجاربه عند أحداث الماضينا بتفكير توقّفنأن جدي ، من المفيد والمُ الحياةفي 
مثل  ، كانهفي ولدتُ في الوقت الذي ولكن  تأثيراً بالغاً، ھذان يالسنوات التسععدد يؤثّر فيكم قد ال  ،ھاأو تقرأون كلمةال

   .ه أنعم علّي بحياة مديدةيوم عن امتناني لآلب السماوي ألنّ  عرب كلّ أنا أُ  .كبيراً يُعتبر إنجازاً  طويلالعمر الھذا 
 

كانت ، صغري في .بروز العصر الصناعي وعصر المعلومات منھا، في العالم ات كثيرةحياتي تغيير في شھدتُ |
ا اليوم، فُسبل الوصول إلى المعلومات أمّ  .االبتكارات ھمّ من أ اتاتف والطائروعة بأعداد ھائلة والھالسيارات المصنّ 
ً  ةر بصورة يوميّ مھا تتغيّ اوتبادلھا واستخد السريعة التي يشھدھا التحّوالت وتيرة ، تثير دھشتي هفي سنّي ھذ .تقريبا

ً العالم الذي نعيش في    .تستثير الخيال بقدرتھا على تحسين حياتنا البتكارات الحاليةّن العديد من اكما أ .ه جميعا
 

اھا إيّ  ناعلّميالقيم التي استمرارية لنضمن بحرارة ، نعمل ونصلّي حولناالتي تحصل ات السريعة التغييروسط ھذه 
 جوھريةية الھمّ األة الزواج ودسيّ ق ھاوعلى رأس .اآلن الزوالب اً مھّددبات بعض ھذه القيم ف .وع المسيحإنجيل يس
ً تكون اتان القيمتان تؤّمنان فھ .عدولل ينرئيسيّ  ينھدفشّكالن بالتالي ت، وھما للعائلة ً آمن اً مالذمرساة وبيوتا  ايمكن فيھ ا

   .ةقيماً أبديّ  واويكتسب اً خير واراوي محّب أن يتأثّ مس آبٍ أبناء  لكلّ 
 

بدأت تساعدني على تذّكر تجارب ف ،نويد مولدي التسعھذه المحطة في حياتي التي يشّكلھا عاالحتفال بعائلتي  تْ استبقَ 
من الرسائل التي  اً وھنا أذكر على سبيل المثال ابنة أخي التي جمعت وتشاطرت معي عدد .حياتي المديدة وتقديرھا

ً من مقّري البحري في جزيرة كنت قد كتبتھا ألھ ً تقريبا سايبان في المحيط الھادي خالل الحرب لي قبل سبعين عاما
  .العالمية الثانية

 
 ي لتفتحھا وتقرأھا لمناسبة عيد األمّ ھتھا إلى أمّ وجّ كنت قد رسالة ھي ، وخاص لفتت انتباھي إحدى ھذه الرسائل بشكلٍ 

ن يبَّ حمي اللماذا سأبقى دائماً ممتنّاً ألبي وأمّ  ادركوأن ت، على أمل ھامنمقتطفات الأوّد أن أشارككم بعض  .١٩٤٥عام 
ا وضعن ين اللذَ ين الصالحياألبوعن مثال خير فإّن والدّي يشّكالن  .في البيتعلّمتھا منھما لدروس التي تعلى ا
   .مااتھفي سلّم أولويّ  اھموالدتربية أحسن و امزواجھ
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  :بما يلي ١٩٤٥عام  ناسبة عيد األمّ ھتھا لمالرسالة التي وجّ  بدأت

 
  ي الحبيبة،أمّ 

 
أن أقضي العيد  في عام كنت أرغب كلّ  .بعيداً عنك عيد األمّ طالعي سوء أمضيُت ل طيلة السنوات األربع المنصرمة،"

عي وسفي ما يضاً، علّي أن أقوم بأفضل أة ھذه المرّ  مستحيلك، ولكن بما أّن ذلك بك وأفّكر أحبّ كم معك وأخبرك 
   .عبر البريدخواطري فأرسل لك 

 
نا الً، أأوّ  .وجود والدة رائعة إلى جانبيالناتجة عن التأثيرات اإليجابية  كلّ  تدركأ، مضى عامٍ  يّ أھذا العام أكثر من "
، لم يكن علّي في الصباح سريري ل منترجّ كنت أما فكلّ  .ين بھا من أجليمتقو الصغيرة التي كنتِ  إلى األعمال شتاقٌ م
ً وجوارب نظيفةا إبشأن من أقلق أ ً نظيفا  .االقيام به ھو أن أفتح ُدرجي فأجدھعلّي ما كان  لّ ك .ذا كنت سأجد قميصا

ً عرف كنت أوعند وقت تناول الطعام،  ً ني سأجد أنّ دائما كنت يل، وفي اللّ  .أُعّد بأفضل طريقة ممكنةه اً أحبُّلذيذ طبقا
فالعيش في المنزل  .للغايةالمناسب ألكون مرتاحاً سريري وعدد األغطية  نظيفة على شراشفني سأجد أنّ دائماً عرف أ

ً تعمكان م ً  ا    ."حقّا
 

قد يكون العيش في خيمة والنوم تحت ناموسية  .طابعھما العاطفيصدمني  من الرسالة،األّولين مقطعين ال عندما قرأتُ 
  .اً ز جدّ منزلي المميّ  إلىأفكاري  اأعادم قد على سرير مخيّ 

 
  :يبعت الرسالة إلى أمّ وتا

 
، مّما جعلنا نا كعائلةبالنسبة إليكانت الحياة ممتعةً للغاية  .أحتذي به ك تشّكلين مثالً تجاھك ھو أعمق ألنّ  يإّن شعور

لوقت لتصطحبي كنت تجدين الطالما  .ناصغرالتي عشناھا في  ذاتھااختبار السعادة  عبرنحذو حذوك ونستمّر  نأنريد 
 أنتِ  .كرةنشاط، من تسلّق الجبال إلى اللعب معنا بال للقيام بأيّ  عليكِ كال االتّ  يمكنناان ادي المتحّدر وكالعائلة إلى الو

ً  العائلةبل كانت  إجازة يّ أم تذھبا قط بمفردكما في وأبي ل عن المنزل، أرغب دائماً  بعيدني اآلن بما أنّ  .ترافقكما دائما
ألّن تصّرفاتي قد تجعل تعاليمك اآلن تجاھل أن أبوسعي يس ل .ت ممتعةً للغايةھا كانألنّ حياتي العائلية عن  ثفي التحدّ 

ً كبيراً ألستحّق أن تحدّ إلّي فالحياة تشّكل بالنسبة  .ك لم تُحسني تربيتياآلخرين يفّكرون أنّ  نورا سونّي أُدعى ابن يا
   .أنا فخور بھذا اللقب، وآمل أن أستحقّه بصورة دائمة .بيري

 
على  كنت أخطّط له لمناسبة عيد األمّ الذي  ممتعالوقت جعلك تمضين الالسنة المقبلة ألفي  إلى جانبككون أن أ آمل"

   .مدى السنوات األربع الماضية
 

   .الذي يعاني من اضطراباتبھا من أجل ھذا العالم  األمور الرائعة التي قمتِ  لكلّ  ليباركك الربّ "
 

   ١.ي، تومحبّ  لك كلّ 
 

   .فيه ترعرعتُ  والمجتمع الذي وتدوالجناح الالعائلة ورسالتي، فّكرت أيضاً بثقافة  قراءةفيما عاودُت و
  

عات مجموعة من القيم والتوقّ تتمثّل ب ،ثقافة إنجيل واحدة لدينا .ما ھا طريقة عيش شعبٍ د الثقافة على أنّ تُحدَّ 
إّن ثقافة اإلنجيل ھذه أو طريقة  .ألخيرةاأليّام ا يسيلقدّ  يسوع المسيح مشتركة بين جميع أعضاء كنيسةالوالممارسات 

عائالتنا  ھابالطريقة التي نربّي ظھر من ھي تو .وتعاليم األنبياء األحياءووصايا هللا، خطة الخالص، العيش تنجم عن 
   .فرديةونعيش حياتنا ال

 
ه اه وأمّ بك يترك الرجل ألذل" :٢٤: ٢مسؤوليته الفانية في سفر التكوين حول ل آلدم يمكن العثور على اإلرشاد األوّ 

   " .ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً 
 

ما لألجيال المقبلة لترث األرض، إنّ بحسب القانون والشرع ليس فقط إعداداً  في إطار زواجٍ إّن جمع رجل وامرأة 
ً أكبر سعادة ورضا يمكن   تسلطاتعلن عندما  خصّ ھذا صحيح باألو .ة الفانيةبھذه التجر معرفتھما فييجلب أيضا
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ً للحياة والزواج الكھنوت  ال يمكن  نعمون بأمانٍ ي مثل ھذا الزواج ولدون في إطارٍ ي نالذي طفالإّن األ .ةبديأللقائما
   .آخرمكان  في أيّ  إيجاده

 
منتشراً  والعدحيث بات تأثير  ،يةً متزايدة في عالمنا ھذاأھمّ  تكتسبصالحان  أبوان إّن الدروس التي يلقّنھا في المنزل

عناية بطرق ذكية وممّوھة ب يھاجموھو  .العائلة ويدّمر أساس مجتمعنا أيّ تأّكل ييحاول أن  العدوفكما نعلم، إّن  .للغاية
أن يعقدا العزم  األبويننبغي على ي .وعھودھم ام األخيرة المؤمنينيسي األيّ ويقّوض ثقافة قدّ  يةلعائلاللتزام بالحياة اا

ى ه يمكن لمؤسسات أخروفي حين أنّ  .يةسة كّل التقديس وفي غاية األھمّ ھو مسؤولية مقدّ لبيت في االتعليم على أّن 
في نھاية ھذه المسؤولية ، تبقى )٦: ٢٢ األمثال( ربية الولد في طريقهعلى ت كالكنيسة والمدرسة مساعدة األبوين

ً  .بويناألالمطاف ُملقاة على عاتق  مسؤولية ن بضطلعاين اذھما اللّ الصالحين  بويناأل إنّ عظيم للسعادة، اللتدبير لوفقا
   .متھئنشتو أبناء اآلب السماوي رعاية

  
ين على المساعدة والدعم اللذَ لحصول طرق كثيرة للألبوين الصالحين  تتوفّر، الكبرى األبوية تنافي إطار مسؤولي

 إرساءتيح لألبوين دد خمسة اقتراحات تدعوني أقّدم في ھذا الص .لتعليم إنجيل يسوع المسيح ألوالدھم مايحتاجان إليھ
  : سرية أقوىثقافات أُ 

 
 ھموتفھّم اة األبناء الذين أرسلھم إليھمعلى محبّ  ااألبدي أن يساعدھم أبانا ينسائلَ حرارة، الصالة ب بوينألالً، يمكن لأوّ 

  .ھموإرشاد
 

وتناول الطعام  منزلية وعقد أمسيات عائلية سةدراسة النصوص المقدّ وة العائلي ةصالالاللجوء إلى  انياً، بوسع األبوينث
   .قيملل تواصل وتعليمٍ وقت العشاء  جعلما سنحت الفرصة، واً كلّ سويّ 

 
والقادة الشباب االبتدائية مع معلّمي ال ا كّل االستفادة من شبكة دعم الكنيسة فيتواصثالثاً، يمكن لألبوين أن يستفيد

الذين تّمت دعوتھم عبر التواصل مع ھؤالء  .بأوالدھما ونتمّ ھذين يات الوالرابطصفوف ال تارئاسأعضاء و
ً أساسيّ ا فھماً أن يوفّرمن ن ااألبو يتمّكن، اللعمل مع أوالدھم ھمصيخصوت    .دةة والمحدّ الحتياجات الطفل الخاصّ  ا

 
دھم بالبركات التي ھم على حفظ وصايا هللا، ووعوحثّ ، االدھممع أو امشاركة شھاداتھم لألبوين اً ما يمكنكثيررابعاً، 

   .يعد بھا أبونا السماوي أبناءه المؤمنين
 

مفيدة، ، وتقاليد وطقوس عائلية قواعد وتوقعات عائلية واضحة وبسيطة على أساسخامساً، بوسعنا تنظيم عائالتنا 
مقابلھا  اسبويكتيمكنھم أن  في البيتات سؤوليّ ماألوالد بموجبه تحّمل يالذي  ،"االقتصاد العائلي"مبدأ على أساس و

   .هنجنور على المال الذي يووضع الميزانية والتوفير ودفع الُعش بالتالي ايتعلّموفصات المخصّ 
  

ستشّكل ثقافاتنا العائلية الموطّدة حمايةً  .ةكنيسالأقوى تعمل بالتناسق مع ثقافة  ثقافات عائلية رساءھذه االقتراحات إلإّن 
ثقافة الترفيه وثقافة وفي  ،ھمقرانخة في ثقافة أمترسّ ال )٢٤: ١٥نافي  ١(" ريةتجارب العدو وسھامه النا"ألوالدنا من 
ثقافة اإلنترنت وثقافة وسائل اإلعالم التي يتعّرضون لھا وفي ثقافة االئتمان وثقافة االستحقاق، وفي المشاھير، 

من "يصبحوا  وأالّ " يعيشوا في العالم أن"أيضاً أن تساعد أوالدنا على  ةية القويّ عائلال ثقافةالمن شأن  .ةبصورة مستمرّ 
  .)١٩: ١٥ ايوحنّ " (العالم

  
ة إلنجيل ھذه المبادئ الخالصيّ  اأوالدھملقّنا يأن  بوينأله من واجب انّ إ" :ما يلي جوزف فيلدينغ سميث علّم الرئيس

وصايا هللا بعد ي االستمرار في حفظ قلبھم ف رغبوا من كلّ ، ولييجب أن يتعّمدوالماذا  عرفوايسوع المسيح لي
ون ، أتودّ ون عائالتكم وأوالدكم، أتودّ الطيّبون ھا اإلخوة واألخواتأيّ  .هللا ةحضرتمّكنوا من العودة إلى ولي ،تھممعموديّ 

وتوفير التعليم  ،منذ المھدبالتعليم البدء  عليكم ذلك،ن كنتم تريدون ؟ إ ...كمھاتكم قبلأن تكونوا مختومين آلبائكم وأمّ 
  ٢".لمبدأباكما بالقدوة 

 
  : العائلة على ما يليبشأن ينّص اإلعالن 

 
تقع على عاتق الزوج والزوجة مسؤوليّة جّدية ومقّدسة تقضي بأن يحبّا بعضھما ويعتنيا ببعضھما كما تقضي بأن يحبّا 

مقّدس واجب  بوينويقع على عاتق األ. )٣: ١٢٧المزامير " (البنون ميراث من عند الّرب."أوالدھما ويعتنيا بھم
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يقضي بتربية أوالدھما بالمحبّة والبّر، بتأمين حاجاتھم الجسدية والروحية، وبتعليمھم المحبّة وخدمة بعضھم البعض، 
  .الحفاظ على وصايا هللا والتصّرف كمواطنين يحترمون القانون حيثما عاشوا

  
مسؤوالً عن تأمين حاجات الحياة األساسية تنّص خطّة هللا على أن يترأّس األب عائلته بالمحبّة والبّر وأن يكون  ..."

وخالل تأدية المھام المقّدسة ھذه، على األب واألّم  .أّما مسؤولية األّم األساسية فتقضي بتربية أوالدھا .والحماية لھا
  ٣".مساعدة بعضھما كشريكْين متساويَْين

  
من الرائع أن نرى أزواجاً  هولكنّ  .لتصميم اإللھي، بحكم اهميعلى رعاية الجيل القادم وتعليشّدد األمومة  ردو أعتقد أنّ 

 معأوالدھم وتأثيرھم ويتواصلون تواصالً فّعاالً بشأن فيھا زجون يمعلى تحقيق شراكات حقيقية وزوجات عملوا 
   .والدھمأ

 
قافة عائلية ث إرساءإّن لذلك، ف .مضى وقتٍ  دنا ھي اليوم أكثر دھاًء ووقاحةً من أيّ الأو ضدّ الشرسة  إّن ھجمة الشرّ 

   .وعزلھم بالتالي عن التأثيرات الدنيويةمن شأنه تعزيز حماية أوالدنا، يّة قو
 

 آباءً بصفتنا  .نيفي رعايتكم أبناءه األبديّ هللا لقد أودع  .في صھيونالصالحون باء آلاھا ھات وأيّ تھا األمّ بارككم هللا أيّ 
س علينا أن نبذل ه لواجب مقدّ إنّ  .ق عمله ومجده بين أبنائهفي تحقيال بل ننضّم إليه نحن نتشارك مع هللا ، وأّمھات

   .باسم يسوع المسيح، آمين على ذلكوأنا أشھد  .قصارى جھدنا
  

  مالحظات
 

   ١٩٤٥عام أيار  ٣توم بيري إلى والدته من سايبان بتاريخ  .ھھا لوجّ  رسالة عيد األمّ  .١
  
٢. Joseph Fielding Smith, in Conference Report, Oct. 1948,153  
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  واألمومة ةاألبوّ 
 
 

  العائلة
 
 

  الزواج
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