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وأنت تتحرك يف هذا امليدان كما يتحرك اآلخرون 
 يف امليدددان الاقددايفت ب تربا مكددداارك أبدددًا
بالكبار، ب يكن همك أن يدخل هؤبء الكبار، ولو 
بواسدد ة أن نقدم تزاتبهل ، ، أن نسددلمم  تمام 
أمورندا، أن جدده ، أن نكددددعم ، أن ِنَزُهْ ِم    

رح، دونف -ت دذا الوقدي هدف -رح دا، نفدبعباراتز
ل دن دخدر؛ ألن مدو اخللل الكبيدذا هدرح، هدونف

د أن تكون ديريذي دو ذلك الدبإمالءاهل وشروط ه
ل الذي ددددحركة الزاس الى وفق ما يريد وبالكك

 يرااي مكااره ومصاحلهت
أما أولئك الصغار من الزاس الذين ه  صغار يف 
نظر اآلخرين، ه  من يز لقون وليس لديم  
قائمة من املصاحل املادية واملعزوية، يريدون أن 
يسهروا هذا العمل الاقايف، أو ابجتمااي، أو 

 ملصاحلم تاجلمادي، 
الصغار تكون اادة نفوسم  طاهرة أكار من الكبار، 

أي الزاس العاديون  -إن صح التعبري  -صغار الزاس 
اوام الزاس، وهذه هي كانت نظرة اإلمام الي 

وإجا قوام الدين )))اليه السالم( كان يقول: 
 -كان يقول لد]مالك األشرت[  ((العامة من الزاس

وانظروها يف امد اإلمام الي ملالك األشرت يف ]نمج 
تت فليكن صغوك إليم تت وليكن)):  - البالغة[

يوجمه ألن يمت  بالعامة من الزاس، ب  ((كذا
 تكغل نفسك بأولئك الكبارت
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بحظزدا أخ داء حصدددلدت يف املدالدددي يف املزا     
 -الاقددايف، وك  نعزددا من تمالئزددا من  دداوبهل 

، ورأيزا زا يف أخ اء أيضددًاقد توقع -حبسددن نية 
 اآلخرين ه  يتحركون باس  الدين يغل ون أيضًا
وه  حيداولون أن يسدددكتوا ان هدذه من أجل أن   
نكسب فالنًا، ونتمكى مع هذا من أجل أن نكسبه، 
ومن أجل نكسب هذا احلزب، ونكسب هذا الكيخ، 
ونكسب هذا الكهص، ه  ما ارفوا أنم  يف األخري 

ن الذي يتحركون بانه إجدا سدددهروا هذا الدي 
 ألولئك الكبارت 

دون مزك دن ب يريدحترك يف أوساط الزاس الذي
أن تسدددهر ديزدك ، ، ليس لدديم  قدائمة من    
املصداحل املادية واملعزوية، ب يستديبون إب بقدر  

يف مصدداحلم ، هؤبء  -كيفما كان  -ما يكون املك 
ه  الذين سدديزصددرون اإلسددالمت اإلسددالم يريد  

هددذه، هؤبء من سددديسدددتديبون    نوايددة من
اسددتدابة كاملة؛ ألنم  ليس لديم  املكدداار ال  

 ميكن أن جتعلم  مستكربينت
)السددة: {َوَسبَِّحوا ُبَحم ُد َربِِّم   َوِه   ب َيس َتْكُبِروَن}

ليس لديم  ما حيملم  الى ابستكبار، ت (55من اآلية
، هؤبء ه  من كددانوا هؤبء ه  القريبون جدددًا

نصدددار األنبيداء واألئمة، وكل أولياء ا  يف كل  أ
الَُّذيَن  ْقاَل اْلَمْلأ}تمدان، وراجعوا القرنن الكري   

 ت(55ألاراف: من اآليةا){اس َتْكَبِروا ُمن  ْقو ُمُه
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يف األخري الددذي لبددق يف قومدده  جتددد أن نوحددًا
 شددكا من أولئك الكبار تسددعمائة ونيسددني ااماً 

)نوح: {ارًاِزد ِه َماُلِه َوَوْلِدِه ِإلَّا َخَسَواتََّبِعوا َمن  ْل   َي}
كدان أولئدك الزاس مرتب ني بكباره ،    (25من اآليدة 

والكبار اادة تكون لديم  قائمة طويلة اريضددة 
من األشياء يف نفوسم ، ب يريدون أن يستديبوا، 
وإن ارفوا احلق وب يداون اآلخرين من أتباام  

نم  كما يقال أن يز لقوا يف ابسدددتدابة للحق؛ أل
يف تمانزا هذا: ]سدديأخذون أصحابك[، يتواصلون 
فيما بيزم  املأل هزا واملأل هزاك: ]انتبه اشددتد يف 
مواجمة هذا وإب سيأخذ اليك أصحابك[ت هي من 
 ذلك اليوم قدمية هذه قدمية من ذلك الزمانت 

ازدما ربا الصددغار أنفسددم  بالكبار أل يضددلوا  
فيما إب القليل  متُدوتسددعمائة ونيسني سزة ل ي

، (00)هود: من اآلية{َومَدا نَمَن َمعَدِه ِإلَّا ْقُليل   } القليدل 
حيواناهل أخرى من  وسعتم  ]سفيزة[ ووسعت أيضًا

كل جزس، بعد تسددعمائة ونيسددني سزة، إن تلك 
دًا د  أبدوا أنفسكدا: ب ترب دول لزدد اهل تقدد اآلي

بدداملسدددتكربين، أو ون يتوقع أن يكون لددديم  
يف نفوسددم  طويلة اريضة، وسيستكربون قائمة 

إذا ما وجدوا أن ابسددتدابة سددتؤثر الى مضددمون 
تلك القائمة ال ويلة العريضددة يف نفوسددم  من  

 املصاحل املادية واملعزويةت
للت أمة ألنما ارتب ت بكبار من هذا الزوع، لكن 

يف هذا الدين  كبريًا يززل معي، ونددخدل سدددوياً  
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، والواجب فيه الى الذي هو دين للكبري والصغري
 أمام ا  مجيعًا لزكن فيه كبارًا ،الكبري والصدددغري

ازدما نكون من أوليائه يكرمزا، بل نرى أنفسدددزا 
ت ونرى داخل هذا أمام اظمة ا  مجيعًا صدددغداراً 

ازتزا واحلفاظ الى كرامة بعضددزا  الدين أيضددًا
الى املقاماهل حتى املقاماهل  بعض، واحلفاظ أيضدددًا

 جتمااية للبعض اآلخرتاملعزوية واب
متى مدا دخلدت معزدا هزا بدون إمالءاهل، وسدددلمت    
نفسددك  ، وان لقت كان القتزا حيزئذ ستحظى 
بداحرتام كبري من جدانبزا، لكن أما أن يكون كربك   
هو الذي يدفعك إىل أن حتول بيززا وبني ابهتداء 
كمدا حدال أولئك املأل بني قوم نوح وبني ابهتداء   

ونيسني سزة، حتى قيل إنه الى مدى تسددعمائة 
كدان يوصدددي الرجل مزم  أوبده بعد امر طويل  
مائتني سزة، أو أربعمائة سزة، يوصي أوبده أن ب 
يسددتديبوا لزوح، يكرب أوبده فيوصددوا أوبده   
 قبيل املوهل أن ب يسدددتمعوا لزوح؛ ألنه بقي تمانًا

 معم ت طوياًل
ب تربا نفسددك بكبار من هؤبء وب تربا املك 

لاقايف بكبار من هؤبء، وب تربا املك اجلمادي ا
بكبار من هذا الزوع، ليكدددرتك الكبار والصدددغار 

 من هذا الباب، ومتى ما دخلزا سويًا ويدخلوا سويًا
أكار  من هذا الباب فزحن من سدديقدر بعضزا بعضًا

تقددديرًا  ددا يت لبدده أولئددك الكبددار مزددا، وهو 
 التقددير الدذي يريددون أن نضدددحي بديززا يف   
 مقابله، نقول ستحظون بتقديرنا وسزحظى مجيعًا
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إجالل بعضدددزا بعض إىل بتقددير بعضدددزا بعض و 
 اإلميانية هل هزاك أرقى مزما  درجة األخوة

األخوة اإلميانية هي أرقى درجاهل الوبء، احرتام 
تبادل، متبدادل، تقددير متبادل، بذل للمعروف م  

 ، تآلف للقلوبتنصيحة، تواصي، أخوة تصايف
جدًا أن يعكعش يف ذهزك وأنت ت مع يف خ ري 

هذا العمل أن يكرب، أو يف ذلك العمل الاقايف أن 
يكرب، فتحرص الى أن يدخل هذا الكبري، وهذا 

ض  هذا احلزب الكبري، وتدخل هذا احلزب وت
احلزب من أجل أن توسع    إىل هذاإليك، أو تزض

 تت خ ري جدًاتهذا العمل
 ورة البالغة، ]سورة ابس[ من تأملما سيدرك اخل

أل تأهل نياهل اتابًا للزيب )صلواهل ا  اليه والى 
نله(؛ ألنه حبرصه الى ا،داية وحبرصه الى أن 
يسل  أكرب ادد  كن من الزاس ليمتدوا ليس 
ليضمم  إىل مقامه أنه يريد أن يتزا  أو أن هذا 
هو همه، إجا ليزدوا من اذاب ا ، ليمتدوا بمذا 

، ون يف الدنيا واآلخرةلعظي  فيسعدالدين ا
 حريص الى األمةت

ازدما اجتمع مع مأل من أولئك وتوجه إليم  بكل 
مكدددااره حريص الى أن يسدددلموا، جدداء ذلددك 
األامى، فكددأندده رأى أندده جدداء يف غري الوقددت 
املزاسدب، ق ع املولوع، فكأنه حصل لديه نوع ما  
من التقزت وابسدددتيداء أنده جداء يف غري الوقت    

ه حدياه، وجعل أولئك يأنفون املزاسددب ق ع الي
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من جميئدده، ويزفرون من أن يروا هددذا األامى 
َءِه ْأن  َجا َاَبَس َوَتَولَّى} ازده، تأتي هذه اآلياهل:

كَِّر ْفَتز ْفَعِه ْأو  َيذَّ َوَما ِيد ِريْك ْلَعلَِّه َيزَّكَّى الْدْأا َمى 
 ت(5 - 5)ابس{ْأمَّا َمِن اس َتغ َزى الذِّْكَرى

الددذي تزفعدده ألن املددم  هو: أن جتددد الرجددل 
ِإنََّما ِيؤ ُمِن ُبآياُتَزا } ت هزا:الدذكرى، هذا هو املم  

 الَُّذيَن ِإَذا ِذكِِّروا ُبَما َخرُّوا سدِددَّدًا َوسدَدبَِّحوا ُبَحم دُ 
 ت{َربِِّم   َوِه   ب َيس َتْكُبِروَن

فليكن املك يف هذا الوسا مع هذه الزواية، ولو 
، سدديكون مكسددبا كبريًا من هذه  واحدًا شددهصدداً 
َوْأمَّا  ْفْأن َت ْلِه َتصدَددَّى ْأمَّا َمِن اسدد َتغ َزى}الزوايةت 

 َتْلمَّى َاز ِهْفْأن َت  َوِهَو َيه كددَدى َمن  جَداَءْك َيسددد َعى 
نزجر ان هذا األسدددلوب، كال: ا (55 - 5:))ابس{ْكلَّا

َوِإنددَّْك لْدعَدلْدى ِخُلق     }وهدو مدن قددال ا  لدده:   
وهو من ان لق حبرصدده الكددديد  (0)القل :{َاُظي  

الى هداية الزاس؛ ألن اخل ورة بالغةت
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