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أكثر مما يؤمن النماس خماصةةة من لدي ا اهاممام عوًمام مما 
يف عفوسةة اي يع ي يايةةمايقوا من البمان  أو ير  ي  
 يايةةمايقوا من اةةيماع احلتي يايمايقوا من الفسما  أو 
يناشةةةري يايةةةمايقوا من أو ير ا أخاجمليةةما  ا ام  
تذ بي  تااشةة ي تاف ا النفوسي  تيةةي  الوحدة 

  األمماعةي  الوفماءيفيمما بني النماسي  ييةةي  القةةد ي 
الشمانر الذي يرى عفسه ذكيمام أو حيمارش بني   يقةب  

النةماسي أ  يش  النةماسي أ  عدعي يعان عفسةةةه هو   
 الذكيي  الشمانر يف ا ام .

ماك من تؤمله هذ  األشيماءي من ياأمل ةوو هنةما ي ةًندم
ملث  هذ  األشيماءي هو يلم  أو الزمماو ي بطي  أو ك  

ليت جملبل ماي هذا شةةيء سةةنة تأتي أسةةوأ من السةةنة ا 
 يلمسه كثري من النماس ممن يراجملبوو األحداثي خماصةم
كبمار السةةني الذين ًمايشةةوا أ منة أفيةة  من  مماعنماي  
يلمسةةوو حا  أع ما تاف ا القبما   فيمما بين اي  حا  
القرية الواحدةي  حا  األسرة الواحدة مل يعد فيمما 
بين ا أخوةي  ال ًةةما  هنةةماك صةةةد ي  ال  فةةماءي  ال 

مي  ال أمةماعةة  ال ةةدة فيمةما بني النماس يف أي     الازا
صةةلوا  )موجملف من املواجملفي  ًل  مما جملمال اإلممام ًلي 

 .((إذا فسد السلطماو فسد الزمماو))اهلل ًليه(ي 
ماو ال ي اا بماألمة؛ ألعه أحيماعمام جملد يأتي ةماء سلطةإذا ج

السةةةلطماو في وو همه هو أو يسةةةاقر ح مهي  هنماك 
ن ما ليسةةل لقما   سةةما   جملريبة السةةاقرار احل ا ل 

مار النماسي  ًمماء القبما  ي ةكب يةيي أو يراةة هةاألم
ماري  يرتك ا يادخلوو يف ة  ال بةيراي  ًمماء القبما 

السةلطةي  يادخلوو يف القيةمايماي يادخلوو يف شؤ و   
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ؤ و اإل اريةي في وو هذا وو يف الشةاي يادخلةاحملماك
د يقط  من ة   احةماي  كةالشيخ من هنماي  هذا من هن

ة ةمما يعطي اي هذا مليووي  هذا أربعًند ي  حواال  
ما ة ألفي حواال  ذا ممما ة ألفي  هألفي  هذا مخسةة

 بش   مسامر.
هنةما تسةةةاقر  اةةةعياةهي ل ن األمة تاةطاي األمة   

ما هذاي ملموس هذا يف وس يف  مماعنةذا ملمةتدهوري  ه
 مماعنماي مثلمما كماعوا يف سةيماسة ًلي ممد القليةي يف  

أيمامه ه ذاي ًلي ًبد أيمامهي كماو ممد القليةي يف 
اهلل ًمة  بسةةةيةماسةةةاةه ذلةا اليومي ال بمار يرتك ا     
ِيدَّْيَوُلواي  فلوسي  يادخلوا يف ك  القيمايماي كماو بعض 
املشةةمايخ يدخ  إد  اخ  احمل مة ييشط ًل  احلماكا 
حي ا ًل  نريقةة معينةي أ  يوجملف ح ا حتي جملد بما  
ميشيي يقولي مما شيي  اال بمايقرح راسهي يفجر بياهي 

 ال سيمارتهي  ها سماكاني. ا
يف احلمالة هذ  ا ام  يايرر جدامي  يف احلمالة هذ  
تشيب أشةةيماء م مة كماو ًل  الد لة أو تعمل ماي اهاممام 

هي أو يرب  تربية ة  عفسةاي بما امةماس أعفس ةبمالن
إساميةي أو يرب  تربية صماحلةي أو تسو  فيه القيا 

 القماحلةي أو ينقف فيه للمظلوم من الظمامل.
ا كماو الزمماو ًل  هذا النةو يقل ي  تقل  النفوس إذ

فعامي ل ن إذا مل ي ن ًل  هذا النةو فاعان  اةةعية 
سةةي،ةي يف حمالة الواةةعية السةةي،ة ال مي ن أو يشري  

ي من جماعب أعفسةة ا إال من جماعب أعفسةة ا هاالنماس 
ال اي ًل  أجملةة  تقةةدير أ ا مةةما بةةأعفسةةة هاي أو يشري

مام  سةةةما ةة  اإلًام اليت ذاع ا أمةةأياقبلواي يقفلوا 
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حتما ل أو متسخ عفوس النماسي أو متسخ ا أخاجمليمامي 
ا  الءا  ةت لدي ةاي  ختلة معاقدات مامي  تشرية  يني

غري مشةةر ًةي  ًدا ا ي تقب  مواالة ألًداء اهللي 
  ًدا ة أل ليماء اهلل.

فةذذا تةأمة  اإلعسةةةماو فعام أكثر مةما يعماعي النماس من     
دها تلقما يمامي أ  ها األشةةيماءي سةةواء كماو سبب ما من ًن

مشةماركني يف السةببي  أو  سةةما   أو عرجوا من هذ    
الواةةعية هي بأيدي اي  سةةما   بأيدي النماسي  يا يأ 
يف كة   مةماو أشةةةيةماء ًجيبةةي يسةةةاطي  النماس أو     

 يساشلوهما بش   كبري.
ري إذا عظرعما ألعفسنما فيمما بيننما ةد عظةظ إذا  احةالح

ي وو  أشةةةيةماء كثرية هي يف مانةما لنماي عسةةةاطي  أو  
ن؟ ةذا مم ة  هةن. ألية  حسةتعماملنما م  بعينما تعمام

إذا رج  النةةماس إد القر،وي لو رجعوا إد  خةةماصةةةةم
القر،وي  ،منوا بةةمالقر،وي  خةةمافوا من اهللي من ًةةذاب 

وا باوجي ما  ةوا ًل  أو يلازمةاي  ًملةن ج نةاهللي م
القر،وي  إرشما اتهي فبماإلم ماو أو ياعماملوا فيمما بين ا 

 سيقول لاي ملماذا؟ تعمام  حسني مما أحد
ًندمما يعفو بعينما ًن بعضي ًندمما ع ظا غيظنما م  
بعينما بعضي ًندمما علازم بمالقد  فيمما بيننماي ًندمما 

  من شةةخخ خا  ي إذا حقةةعلازم بمالعدل فيمما بيننما
ي وو مسةةاعد أي  احد من ا أو ينقةةف   م  شةةخخ؛

اآلخر من عفسهي أ  أو حيلةةةة وا جملييا ا بس ولهي ال 
قةب  جمليية تؤ ي إد خلت ًدا ةي  بشيماء  تاطور فا

فيمما بين اي ثا فيمما بني أسرهاي ثا ًل  أ س   ا رة 
  اخ  جمامع ا.
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النماس يساطيعوو أو ي وعوا أ فيماء م  بعي ا بعضي 
يبذلوا معر ف ا لبعي ا بعضي ال أحد جيرح مشماًر 

 نر    فيعنية  يف بمانةةي أ  يدخةاآلخر ب لمة سي،
ري ذا اآلخةر  هةالط ر ةه ي ةر ل وعةر  ،خةًل  ن

 فيدخ  يف بمان ي فيعني ظمامل ًل  ظلمه.
أشةةيماء كثرية يف مانما لنما أو ععمل ما هي عفسةة ما ت ي   
النفوس إد أو ت وو ماةةفلفةةةي ت ي  ا ام  إد أو 

.ي وو ماوحدام
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