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 1 ماذا خسرت االمة حينما ولث امرها من ال يستحق
 

 الشيخ دمحم اليعقويب
 

أعوذ ابهلل من الشيطاف الرجيم 
اغبمد هلل الذم ىداان ؽبذا كما كٌنا لنهتدم لو ال اف ىداان هللا، لقد جاءت رسل ربنا ابغبق كاغبمد هلل الذم جعلنا من 

الة امره كالقٌواـ بقسطو كمل رنعلنا من اعباحدين اؼبكذبُت بيـو الدين، اؼبوفُت بعهده كميثاقو الذم كاثقنا بو من كالية ك
. كولل هللا علل رسولو كاالالمة اؼبيامُت من  لو كسلم  سليمان كثَتان 

اه يـو االثنُت الثامن كالعشرين من وفر علل ما ىو اؼبشهور فتكوف رزية يـو اػبميس كما سم( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)كانت كفاة النيب 
عبد هللا بن عباس يـو الرابع كالعشرين من وفر أم يف مثل يـو امس ككانت رزية حقان اذا انقطع يف ذلك اليـو  خر أمل 

يف االماـ كاػبليفة من بعده كاعلنوا معارضتهم الصرزنة كالواضحة ؽبذا التعيُت ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)لتمسك االمة بووية رسوؿ هللا 
كاكول امتو هبم خَتان كلو كاف يعلم اف االمر يؤكؿ اليهم ؼبا ( انتم اؼبستضعفوف بعدم: )الىل بيتو( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)لذلك قاؿ 

يعرب فيو عن اؼبو العميق من  ضييع األمة لبيعة يـو ( عليو السالـ)احتاج اىل الووية هبم كيف حديث لإلماـ الصادؽ 
ؽ الرجل يثبت بشاىدين كقد أضيع حق جدم أمَت اؼبؤمنُت كعليو سبعوف ألف اف ح: )الغدير كغبق أمَت اؼبؤمنُت فيقوؿ

، كال أريد اف أانقش أسباب ىذا التضييع كإذناؿ األمة ؽبذا اغبق الذم أخذه هللا علل كل اؼبؤمنُت فلهذه اؼبناقشة (شاىد
خطورة ىذا التضييع ىو القصور  ؿبل  خر لكنٍت اعتقد اف أحد ىذه االسباب كالذم ال زاؿ يف ذىن الناس فبا يقٌلل من

كمن انزعو االمر فهم ال ( عليو السالـ)يف فهم النزاع فقد فهموه علل انو نزاع بُت شخصُت ذنا علي بن ايب طالب 
يركف  كشجاعتو كفناالو يف هللا لكنهم( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)كسابقتو كجهاده كعلمو كقربو من رسوؿ هللا ( عليو السالـ)ينكركف فضل علي 

كبدرم كاحدم بل حاكلوا ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)اف اؼبقابل ايضان من السابقُت إىل االسالـ كاثين اثنُت اذ ذنا يف الغار كوهر رسوؿ هللا 
كازاء ىذه اؼبقارنة مل رندكا اؼبسألة مهمة هبذه ( عليو السالـ) لفيق بعض اؼبناقب ليساككه ابمَت اؼبؤمنُت أك يقًتبوا منو 

. درجة كال  ستحق اف ينشق اؼبسلموف اىل طاالفتُت عظيمتُت كال جدكل يف البحث فيها فقد اكل عليها الدىر كشرباؿ
كلو فهموىا بصورهتا الصحيحة لغَتكا عقيدهتم كؼبا كجدكا أم  ردد يف قبوؿ اؼبذىب اغبق الف اػبالؼ ليس بُت شخصُت 

: االكؿ كمنافسو رمز الثاينرمز ( عليو السالـ)كادنا بُت مبدأين كخطُت كاف علي 

                                   
. للشيخ دمحم اليعقويب ( األسوة اغبسنة)مستل من كتاب   1
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مبدأ كخط رظبو هللا  بارؾ ك عاىل خالق السموات كاالرض العامل خبفيات االمور كبواطن النفوس كدبا كاف كسيكوف : األكؿ
ايب طالب  يف يـو الغدير يقف يف اكؿ اػبط علي بن( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)كاختاره لالمة لتصل اىل كماؽبا اؼبنشود كبٌلغو رسولو الكرًن 

كمن بعده االالمة الطاىركف الذين اطبقت االمة علل نزاىتهم ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)كمن بعده اغبسناف سبطا رسوؿ هللا ( عليو السالـ)
. كعلمهم كسبثيلهم الكامل للشريعة االؽبية كمن بعدىم العلماء العارفوف اال قياء الصاغبوف حىت يرث هللا االرض كمن عليها

خط يصنعو البشر ابىواالهم كاساليبهم الشيطانية من قهر كاذالؿ أك اغراء ابؼباؿ أك ظلم ك عسف أك  ضليل كسبويو : الثاين
كليس هللا الذم اختاره  -كما يقوؿ اػبليفة الثاين-كادعاءات ابطلة ككاف اآلخر راس ىذا اػبط فقد اختار و قريش 

ا قا لتكم لتصلوا كال لتصوموا كلتزكوا كادنا الأتٌمر عليكم، كمن بعده يزيد كهللا ـ: كيتتابع علل ىذا اػبط معاكية الذم يقوؿ
كمن بعده االخركف الذين ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)شارب اػبمر علل منابر اؼبسلمُت كالذم احرؽ الكعبة ابؼبنجنيق كقتل رزنانة رسوؿ هللا 

لىٍت أيمَّةه لىعىنىٍت أيٍختػىهىا)ا سفكوا الدماء كىتكوا االعراض كنشركا الفساد كضٌلوا كاضٌلو كعندما  عرض اؼبقارنة هبذا ( كيلَّمىا دىخى
الشكل كلو استوعبها الصحابة كاالجياؿ صبيعان هبذا الشكل ؼبا  رددكا يف االشناف بصحة اػبط االكؿ علل اهنم غَت 

ًإذىا قىضىل اَّللَّي كىرىسيوليوي أىٍمران أىٍف يىكيوفى ؽبىيمي اػٍبًيػىرىةي ًمٍن  كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىال ميٍؤًمنىةو )معذكرين من اكؿ االمر الف القر ف وريح 
كىرىبُّكى سنىٍليقي مىا يىشىاءي كىسنىٍتىاري مىا كىافى ؽبىيمي اػٍبًيػىرىةي سيٍبحىافى : )كقاؿ  عاىل( أىٍمرًًىٍم كىمىٍن يػىٍعً  اَّللَّى كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىلَّ ضىالالن ميًبينان 

ا ييٍشرًكيوفى  اَّللًَّ  نفسو مل يكن لو ىذا اغبق حينما عرض عليو بنو عامر اف يسلموا ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)بل اف رسوؿ هللا ( كى ػىعىاىلى عىمَّ
(. ليس االمر يل كادنا ىو بيد هللا سنتار لو من يشاء(: )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)مقابل اف رنعل ؽبم االمر من بعده فقاؿ 

ىد اين اعتقد اف طرح اؼبوضوع هبذا الشكل يكوف اجدل كاكضح كلكي نزيده كضوحان نطرح سؤاالن كىو ماذا كؿبل الشا
يف اػبليفة من بعده ؟ كماذا  ر ب علل ىذا االذناؿ من نتاالج سلبية ؟ ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)خسرت االمة بتضييعها كوية رسوؿ هللا 
فقط اف اانقشها كقضية اترسنية كاف كانت من االذنية دبكاف البتناء اول من  كحينما ا ناكؿ ىذا البحث فاين ال اريد

اووؿ الدين كىو اول االمامة عليها كلكن الذم اريده ىي االستفادة من ىذا الدرس كاستخالص العربة الف االمامة 
العامة عن االماـ ككالية امر اؼبسلمُت ابغبمل االكيل كاف كانت ـبتصة ابالظباء اؼبعينة اال اهنا ابغبمل الشايع اعٍت النيابة 
فاذف ( عجل هللا  عاىل فرجو الشريف)اؼبتمثلة ابؼبرجعية الشريفة مستمرة اىل اف يرث االرض كمن عليها االماـ اؼبنتظر 

ىل من يبقل ابب ىذه النتاالج السلبية اليت سنتعرض ؽبا ابذف هللا  عاىل مفتوحان ؽبا كلها أك بعضها كلما كلت االمة امرىا ا
ال يستحق فيكوف من الضركرم االلتفات اليها فنعود اىل اول السؤاؿ كىو ماذا خسرت االمة عندما كلت امرىا غَت 

: واحب اغبق الشرعي كماذا  ر ب علل ذلك من نتاالج سلبية
ال بد اف  -ير اليـوبتعب- صدم اانس غَت مؤىلُت المامة االمة فمن اؼبعلـو اف اية رسالة كاية ايديولوجية : النتيجة األكىل

يكوف حاملها مستوعبان ؽبا بشكل كامل فهمان ك طبيقان حبيث  كوف ىذه العقيدة ىي اؼبوجهة لو يف كل سلوكو ك صرفا و 
كافكاره كعالقا و كمل يكن القـو كذلك كادنا ىم اانس عاديوف كبقية افراد اجملتمع كيوجد كثَت غَتىم فبن استوعب الرسالة 

يف حيا و كيتمردكف علل اكامره حىت  خر حيا و ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)يران منهم كقد كانوا يعًتضوف علل رسوؿ هللا كجسدىا يف حيا و خ
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ككانت اعباىلية  عيش يف . حينما طلب قرطاسان يف رزية يـو اػبميس( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)بتخلفهم عن جيش اسامة كعدـ  لبية امره 
عمرىم فيها كقد كشف عن عدـ اىليتهم جهلهم كزبٌبطهم يف االمور كيصف امَت اؼبؤمنُت نفوسهم حيث قضوا اكثر 

لشدَّ ما  شطر -بينما ىو يستقيلها يف حيا و اذ عقدىا آلخر بعد كفا و !! فواعجبان )امرهتم اؼبنحرفة يف اػبطبة الشقشقية 
كسنشيني مسُّها كيكثر العثار فيها كاالعتذار  -أم ذبرح جرحان عظيمان -فصٌَتىا يف حوزة خشناء يغلظ كلمهػػػا  -ضرعيها

كىو اابء -منها فصاحبها كراكب الصعبة اف اشنق ؽبا خىرىـ كاف اسلس ؽبا  قحَّم، فمٍت الناس لعمر هللا خبىبىطو كمشاس 
 كل الناس افقو من عمر حىت رابت)حىت قاؿ الثاين (. أم سَت غَت مستقيم-ك لوف كاعًتاض  -الفرس عن ركوب ظهره

اىينَّ ًقٍنطىاران فىال )اما ظبعت قولو  عاىل : بعد اف هنل عن زايدة اؼبهر عن حد معُت فاجابتو امرأة( اغبجاؿ تيٍم ًإٍحدى كى  ػىيػٍ
ٍي ان أىأتىٍخيذيكنىوي بػيٍهتىاانن كىًإشٍبان ميًبينان  انت  كرر كقد أشكلت عليهم الكثَت من اؼبساالل حىت االعتيادية منها اليت ؾ( أتىٍخيذيكا ًمٍنوي شى

اؽباان : قاؿ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)كالصالة علل اعبناالز كؼبا س ل الثاين عن سبب قلة استفادهتم من رسوؿ هللا ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)يف حياة رسوؿ هللا 
انت الذم  زعم : )ىم كجهان لوجوكعصمتو فيقوؿ لو احد( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)الصفق ابالسواؽ، ككانوا يشككوف حىت بنبوة رسوؿ هللا 

(. اف الرجل ليهجر)أك يقولوف عنو ( انك رسوؿ هللا
اعدادان خاوان لكي يتسلم ىذا اؼبوقع ذاؾ ىو علي بن ايب ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)يف مقابل ذلك كاف ىناؾ شخ  يعٌده رسوؿ هللا 

ولل هللا عليو )كلقد علمتم موضعي من رسوؿ هللا ) فاستمع اليو يتحدث عن ىذه الًتبية اػباوة( عليو السالـ)طالب 
ابلقرابة القريبة كاؼبنزلة اػبصيصة كضعٍت يف حجره كاان كلد يضمٍت اىل ودره كيكنفٍت اىل فراشو كشنٌسٍت ( ك لو كسلم

عليو )اىل اف قاؿ ( جسده كيشمٍُّت عىرفو ككاف شنضغ الشيء مث يلقمنيو كما كجد يل كذبة يف قوؿ كال خطلةن يف فعل
كلقد كنت ا بعو ا باع الفصيل اثر امو يرفع يل يف كل يـو من اخالقو علمان كأيمرين ابالقتداء بو، كلقد كاف رناكر ( )السالـ

كخدرنة كاان اثلثهما ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)يف كل سنة حبراء فاراه كال يراه غَتم، كمل رنمع بيت كاحد يوم ذ يف االسالـ غَت رسوؿ هللا 
فقلت اي رسوؿ هللا ما ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)نور الوحي كالرسالة كاشم ريح النبوة، كقد ظبعتي رنٌة الشيطاف حُت نزؿ الوحي عليو  ارل

ىذا الشيطاف أيس من عباد و، انك  سمع ما اظبع ك رل ما ارل اال انك لست بنيب كلكنك كزير كانك : فقاؿ  ىذه الرنٌة 
(. فمن ذا احق بو مٍت حيان كميتان : )مستنكران ( عليو السالـ)بة فباثلة اخرل يسأؿ كيف هناية خط( لعلل خَت

ىكذا كاف يتم هتي ة االمامة البديلة اما ىؤالء فلم يتلقوا شي ان من ذلك لذا فقد افرز  صدم ىؤالء غَت اؼبؤىلُت عدة  اثر 
: خطَتة

فهي مل أتخذه من ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)االسالـ بعد رسوؿ هللا   شٌوه وورة االسالـ نفسو الف كثَت من االمم كالشعوب دخلت -1
مصدره كادنا نقل ؽبا عرب كالـ كسلوؾ اوحابو كؼبا كاف ىؤالء غَت مؤىلُت لتمثيل االسالـ بصور و النقية الكاملة كمل 

قيقي ك زايد ىذا البعد عن االسالـ يعرؼ اؼبسلموف اعبدد غَت ىذه الصورة اؼبعركضة امامهم فػىتىبٌنوىا علل اهنا االسالـ احل
. دبركر الزمن حىت ورت  رل اقوامان ال  فقو من االسالـ شي ان غَت االسم كبعض الشكليات
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ولل هللا )ذبٌرم اعداء االسالـ خصووان اليهود عليو كما كانوا يستطيعوف اف يظهركا شي ان منو يف عهد رسوؿ هللا  -2
كن اف يدخلوا منها اما كقد  صدل ؽبذا اؼبوقع العظيم انس غَت مؤىلُت ؽبذا اؼبوقع لعدـ كجود ثغرة ًن( عليو ك لو كسلم

كشنكن التغلب عليهم كاحراجهم فمن السهولة اذف ىز ثقة اؼبسلمُت بدينهم بتكرر الفشل من قادهتم كابلنتيجة زبليهم عن 
يرة كاؼبتنوعة اليت احرج هبا اليهود اػبليفة ىذا الدين فلم يكن من الغريب حصوؿ ىذه اؽبجمة العنيفة من االمتحاانت العس

ابؼبرواد ( عليو السالـ)االكؿ كالثاين ك زعزعت ثقة اؼبسلمُت كشعركا ابالحباط ككادكا ير دكف لوال كجود امَت اؼبؤمنُت 
. الذم كاف رنيبهم علل كل اس لتهم كيرد كيدىم اىل حنورىم

 الرائسات كاعباه كا باع اؽبول بعد اف اوبح نيلو ليس انفتاح ابب الطمع هبذا اؼبنصب الشريف لكٌل ؿبيب -3
ابالستحقاؽ كفق معايَت الرسالة كادنا ىو ؼبن غلب كقهر كلو ابلسيف حىت اوبح مستساغان اف يويل معاكية ابنو يزيد 

. اؼبعركؼ ابلفسق كالفجور علل رقاب اؼبسلمُت
 

التشريع ابالراء الشخصية خالفان للن  االؽبي اغبكيم كىو فتح ابب االجتهاد مقابل الن  أم اغبكم ك: النتيجة الثانية
يعٍت اف االنساف ينصب نفسو مشرعان كاؽبان يطاع يف مقابل الوىية هللا  بارؾ ك عاىل الذم ىو كحده لو حق التشريع 

اؼبقدسة جاىلية كاغباكمية كىو ما رفضو هللا  بارؾ ك عاىل رفضان قاطعان كجعل كل حكم ك شريع ليس مستندان اىل الشريعة 
اًفريكفى، كيف  ية اخرل الظَّاًلميوفى كيف اثلثة اٍلفىاًسقيوفى : )فقاؿ  عاىل ككاف من ( كىمىٍن ملٍى زنىٍكيٍم دبىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي فىأيكلىً كى ىيمي اٍلكى

نػىهيٍم مثيَّ ال فىال كىرىبًٌكى ال يػيٍؤًمنيوفى حىىتَّ )التسليم كاالذعاف غبكم هللا  عاىل : شركط االشناف الكامل زنيىكًٌميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ
لًٌميوا  ىٍسًليمان  ديكا يف أىنٍػفيًسًهٍم حىرىجان فبَّا قىضىٍيتى كىييسى لكن القـو فتحوا ابب االجتهاد كاسعان كمل يكًتثوا كثَتان للن  ( رنًى

: الشرعي لعدة اسباب
. يستنبطوف من انفسهم ما يسد نقصهمجهلهم كعدـ اطالعهم الكامل علل احكاـ الشريعة فراحوا  -1
الجل احملافظة علل االغراض كاؼبصاحل اليت ارادكىا فال بد من  عطيل النصوص اليت  تعارض مع اؼبنهج الذم اختطوه  -2

. ك ربير االفعاؿ اؼبخالفة بصراحة غبكم هللا  بارؾ ك عاىل
.  غييب اؼبمثل اغبقيقي كاللساف الناطق ابلشريعة -3

االجتهاد الكثَت من التشريعات اليت كانت مصدر خَت لالمة كعلل رأسها الزكاج اؼبؤقت الذم قاؿ عنو  كقد عطل ىذا
كابؼبقابل بٌرر ىذا االجتهاد أشنع اؼبنكرات فمثل ( لوال هني فالف عن اؼبتعة ما زىن إال شقي(: )عليو السالـ)امَت اؼبؤمنُت 

ابعبنة ييقتل كيدخل خالد بزكجتو يف نفس الليلة كأييت جواب اػبالفة ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)مالك بن نويرة الذم شهد لو رسوؿ هللا 
كسنرجوف لقتاؿ إماـ زماهنم بكل اؼبقاييس اليت عندىم يف معارؾ طاحنة يف اعبمل كوفُت ككلو . أتكؿ خالد فأخطأ: بربكد

. اجتهاد يؤجركف عليو كاف أخطأكا فلهم اجر كاحد
. فيما بعد ك عمق ككضعوا لو اووؿ كقوانيُت كأوبحت مذاىب يف مقابل مذىب اغبقكقد أتول ىذا االجتهاد 
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عرقلة  ربية األمة ك كاملها فقد شاءت اإلرادة االؽبية اف ينقذ البشرية هبذه الرسالة اؼبباركة من حضيض : النتيجة الثالثة

ر ؽبذه اؼبسَتة اف  تكامل لتنشأ امة متكاملة علل اعباىلية التعبة إىل ظبو التوحيد كطهارة االشناف كسعادة الدارين كقد قد
عن موقع قيادة اجملتمع ادل إىل عرقلة ( عليهم السالـ)كاالالمة اؼبعصومُت من  لو لكن ابعاد االالمة ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)يد رسوؿ هللا 

: ىذه اؼبسَتة كبط ها من عدة جهات
كاالسوة اغبسنة علل  عبَت القر ف النو شنثل التطبيق لالفكار الًتبوية فاذا اف من العناور اؼبهمة يف الًتبية ىو القدكة  -1

غاب القدكة أك كاف القدكة منحرفان فال ينفع الكالـ مهما كثر كيبقل ؾبرد حرب علل كرؽ كالقـو مل يكونوا شنثلوف قدكة 
النموذج اؼبعركض مناقضان سبامان  حسنة كمل يستطيعوا عكس وورة نقية للسلوؾ االسالمي بل انو علل مركر االايـ كاف

ال فضل لعريب )لتعاليم االسالـ فكيف نتوقع منو اف يريب االمة كيقودىا حنو التكامل ففي حُت يبقل يف اخالؽ االسالـ 
رند يف التعامل  فضيل العرب علل غَتىم الذم يسموهنم اؼبوايل كيعتربكهنم مواطنُت من الدرجة ( علل اعجمي اال ابلتقول

ربت ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)رند اػبالفة  تبع اىل بيت النيب ( قيٍل ال أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجران ًإال اٍلمىوىدَّةى يف اٍلقيٍر ى )ية كبينما يقرأ يف القر ف الثاف
بر اؼبسلمُت كل حجر كمدر قتالن ك شريدان كسجنان، كبينما يقرأ حرمة شرب اػبمر يف القر ف رند اػبليفة يشربو علل منا

. كيتقيأه يف ؿبارهبم
فرص االحنراؼ الكثَتة اليت  وفرت للناس يف ظل اػبالفة اؼبنحرفة كالنفس بطبيعتها ميالة للشهوات مع غياب الرادع  -2

أيىٍ : )الذم زنٌصن االمة من االحنراؼ كىم الذين عناىم هللا  عاىل ميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإىلى اػبٍىٍَتً كى
هىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىرً  كقد بدأت ىذه النفوس االمارة ابلسوء  ظهر يف اايـ اػبالفة االكىل يف كقت مبكر كبدأت الدنيا ( كىيػىنػٍ

 نمو يف قلوهبم كاوبحت ىذه االمتيازات كاؼبصاحل كاقعان اثبتان ال يرضوف بتغيَته حبيث اف عبد الرضبن بن عوؼ الذم 
اف يبايعو بشرط اف يعمل ( عليو السالـ)ؿ حكمان يف امر  عيُت اػبليفة من بُت الستة اىل الشورل يشًتط علل علي جيع

كسَتة الشيخُت، فما ىي سَتة الشيخُت اليت يضمها عبد الرضبن إىل كتاب هللا كسنة رسولو ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)بكتاب هللا كسنة نبيو 
؟ اهنا ىذه االمتيازات الطبقية كىذه الدنيا احملضة اليت كفرهتا ؽبم اػبالفة االكىل حبيث اف عبد الرضبن ىذا كامثالو ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)

ليوافق علل ىذا ( عليو السالـ)كمل يكن امَت اؼبؤمنُت  -حسب ما ينقل التاريخ– ركوا من الذىب ما ييكسر ابلفؤكس 
ق السَتة الف ىذه السَتة اف كانت موافقة للكتاب كالسنة فال داعي لذكرىا كاف الشرط فيكوف منو امضاءان كاعًتافان هبذ

. كانت ـبالفة فاـر هبا عرض اعبدار، فما الوجو لضمها إىل اولي التشريع
الصورة اؼبشوىة للشريعة اليت كانت معركضة لالمة من خالؿ العلماء كالركاة اؼبتزلفُت للخلفاء كالطامعُت دبا يف ايديهم  -3
مباشرة اف يوايل عليان ( عليو السالـ)كمل يطلع علل مواقف علي ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)كيف نتوقع من شخ  مل يشاىد رسوؿ هللا ؼ

كمن الناس من يعجبك قولو يف اغبياة : )اف االية الشريفة: قاؿ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)كيتبعو كىو يسمع وحابيان يركم اف رسوؿ هللا 
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نزلت يف ( شهد هللا علل ما يف قلبو كىو الد اػبصاـ كاذا  وىل سعل يف االرض ليفسد فيها كيهلك اغبرث كالنسلالدنيا كم
. علي بن ايب طالب

فال نتوقع من اغلب اؼبسلمُت يف االرض اال اف زنملوا ىذه الصورة اؼبشوىة لالسالـ الهنم مل يسمعوا غَتىا كمل يشاىدكا 
. كا جازمُت اف ىذا ىو االسالـغَتىا فكاف طبيعيان اف يعتقد

ىذه اؼبدة الطويلة إىل اف أيذف هللا  عاىل لو ( عليو السالـ)كمن ىنا اقتضت اغبكمة االؽبية اف  غيب االماـ الثاين عشر 
ابلظهور كل ذلك لتستمر  ربية االمة مدة اطوؿ كلتمر بتجارب كابتالءات كسبحيصات اكثر حىت  صل إىل مستول 

بينما لو قدر ؽبذه االمة ( عليو السالـ)ة الكماؿ مع االماـ اؼبهدم النضج كالكماؿ اؼبطلوب الذم يؤىلها ؼبواولة مسَت
. لوولت إىل درجة الكماؿ قبل ىذا التاريخ بكثَت( عليهم السالـ)اف  ًت  يف احضاف االالمة اؼبعصومُت 

 
ٍيًهٍم فىرًحيو)سبزؽ االمة ك شتتها ك فرقها شيعان كاحزاب : النتيجة الرابعة كىذه نتيجة طبيعية لالبتعاد عن ( فى كيلُّ ًحٍزبو دبىا لىدى

يف ( عليها السالـ)االمامة اغبقيقية الف سر  شريع االمامة ىو ربصُت االمة من التمزؽ كاالحنراؼ كما قالت الزىراء 
كىاٍعتىًصميوا : )اؿ  عاىلأم  نتظم هبا امورىم ك ستقر كؽ( كجعل امامتنا نظامان للملة(: )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)خطبتها الشهَتة بعد كفاة ابيها 

يعان كىال  ػىفىرَّقيوا ليوا كى ىٍذىىبى رزنيكيمٍ ()حًبىٍبًل اَّللًَّ صبًى كحبل هللا اؼبمدكد من السماء إىل االرض ذنا الثقالف كتاب هللا كعًتة ( فػىتػىٍفشى
اف خرج عن مستقره كابعد عنو اىلو اوبح مضافان إىل اف ىذا اؼبوقع بعد  -كما بينت يف شكول القر ف(-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)رسولو 

مطمعان لكل حامل بو كشهوة التسلط اقول الشهوات كفيها استجابة لالاننية كاستكبار النفس فمن الطبيعي ايضان اف  كثر 
الصراعات حوؿ ىذا اؼبنصب ك داس يف خضم ىذا الصراع كل القيم كاالخالؽ ك كفي كقفة أتمل كاستطالع بسيط 

بكل اسف كامل يفتت القلوب اؼباسي اليت جرىا التنازع علل السلطاف كاػبساالر الفادحة يف االنفس للتاريخ لنقرأ 
كاالعراض كاالمواؿ اليت ىدرت يف ىذا الصراع فمن الذم يتحمل ىذه اؼبسؤكلية كمن الذم فتح ىذا الباب علل اؼبسلمُت 

االالـ كىذه اػبساالر احد االدعية الواردة يف لعن  كماذا رنٍت من زندث ىذا الفتق يف امة االسالـ كخَت معرب عن ىذه
اللهم العنهم بعدد كل منكر   وه كحق اخفوه كمنرب علوه كمؤمن ارجوه : )كالرباءة منهم إىل اف يقوؿ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)اعداء  ؿ دمحم 

يركه كاثر انكركه كشر  ثركه كدـ اراقوه كمنافق كٌلوه ككيل  ذكه كطريد  ككه كوادؽ طردكه ككافر نصركه كاماـ قهركه كفرض غ
كخَت بدلوه ككفر نصبوه كارث غصبوه كفيئ اقتطعوه كسحت اكلوه كطبس استحلوه كابطل اسسوه كجور بسطوه كنفاؽ 
اسركه كغدر اضمركه كظلم نشركه ككعد اخلفوه كاماف خانوه كعهد نقضوه كحالؿ حرموه كحراـ احلوه كبطن فتقوه كجنُت 

كه كوك مزقوه كمشل بددكه كعزيز اذلوه كذليل اعزكه كحق منعوه ككذب دلسوه كحكم قلبوه، اللهم اسقطوه كضلع دؽ
العنهم بكل  ية حرفوىا كفريضة  ركوىا كسنة غَتكىا كرسـو منعوىا كاحكاـ عطلوىا كبيعة نكثوىا كدعوة ابطلوىا كبينةو 

(. سبوىا ككوية ونعوىاانكركىا كحيلة احدثوىا كخيانة اكردكىا كعقبة ار قوىا كشهادات ؾ
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كلو ش نا لذكران أمثلة كشواىد علل كل فقرة لكنها فبا ال زبفل علل اؼبطلع علل التاريخ فأم قلب ال يذكب أسلن علل ما 
. سببو ذلك التضييع للحق الصريح

 
كالشؤكف الفردية عزؿ الدين عن إدارة اغبياة بكل أبعادىا ك فاويلها كاقتصاره علل الطقوس التعبدية : النتيجة اػبامسة

اال اهنم ال ( عليو السالـ)فقط فاف القـو كاف استطاعوا ابلًتغيب كالًتىيب اف يسلبوا السلطة الدنيوية من االماـ 
يستطيعوف ابم حاؿ من االحواؿ اف يسلبوا مكانتو من القلوب كىيبتو يف النفوس كرجوع الناس اليو يف شؤكهنم الدينية 

عليو )لولده اؼبأموف حينما استغرب من  كرشنو لالماـ الكاظم  -كما يسمونو–ىركف الرشيد ىذا االنفصاؿ الذم عرب عنو 
كاإلماـ كاف سكت عن اؼبطالبة حبقو يف السلطة ( كيلك ىذا اماـ القلوب كاان إماـ األبداف: )دبا ال نظَت لو فقاؿ( السالـ

م حاؿ من االحواؿ التنازؿ ؽبم عن االمامة الدينية أك الدنيوية من اجل حفظ االسالـ ككياف اؼبسلمُت اال انو ال شنكنو اب
االعًتاؼ هبم كامضاؤىم كممثلُت ؽبذه السلطة فاف يف ذلك خيانة هلل كلرسولو كلالسالـ علل اف ىذا اغبق ال يتصور 

من كاف قادران  التنازؿ عنو فانو ليس امتيازان أك موقعان حىت يتخلل عنو، بل قدرة كقابلية علل  لبية احتياجات االمة فكل
فما ظبعنا انو ( عليو السالـ)علل ذلك ككجدت االمة حاجتها ك ماؽبا كطموحاهتا عنده اوبح امامان كىكذا كاف علي 

ال : )احتاج إىل احد يف شيء بل علل العكس كانوا يرجعوف اليهم يف مسااللهم كمشاكلهم كقراراهتم حىت اشتهر قوؿ الثاين
كلذا استدؿ بعضهم علل امامة امَت اؼبؤمنُت ابحتياج الناس اليو كاستغناالو عن (. بو اغبسنابقاين هللا ؼبعضلة ليس ؽبا ا

. الناس
كىذا الفصل بُت السلطتُت  رسخ ك عمق كانعكس علل الدين نفسو فاوبح مر كزان يف االذىاف اف ادارة شؤكف اغبياة ليس 

ما )االحكاـ الشخصية كالتقوا بذلك مع نظرة اعباىلية من شؤكف االمامة الدينية كاف دكرىا يقتصر علل العبادات كبعض 
كىذا ىو الشرؾ بعينو فاف اؼبلك كلو هلل كحده كاغبكم كلو هلل كحده كما من كاقعة اال كهلل فيها ( هلل هلل كما لقيصر لقيصر

ماع ككضعت ؽبا حكم، ا رل اف الشريعة اليت مل  غفل عن  نظيم ابسط التصرفات اغبيا ية كالتخلي كالنـو كاالكل كاجل
احكامان ك داب فهل  غفل عن كضع انظمة كقوانُت  نظم حياة اجملتمع من صبيع اعبهات ؟ كىذه حقيقة دامغة ال  قبل 

: الشك اال اهنم ال يذعنوف ؽبا لعدة امور
ميع علل حد اف الشريعة ال  نسجم مع اىواالهم كااننيتهم كحبهم لالست ثار ابلفيء كساالر االمتيازات ك تعامل مع اجل -1
. سواء

. اف ربكيم الشريعة فيو اظهار عبهلهم كقصورىم ك قصَتىم كىو ما أتابه نفوسهم االمارة ابلسوء -2
. اف ذلك ايضان يعٍت احتياجهم لالمامة الدينية كابلتايل يعٍت  فوؽ اكل ك عليهم كاستحقاقهم ؽبذا اؼبوقع بدالن عنهم -3
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المة كاػبالفة الف االمر مل يعد يف نظر اؼبتصدين امر اوالح كىداية ك كميل حدكث االنفصاؿ بُت ا: النتيجة السادسة
النفوس كنيل رضا هللا  بارؾ ك عاىل حىت  تعلق هبم االمة كهتفوا اليهم القلوب، بل زعامة كملك كمصاحل كاست ثار كاستعالء 

اف سلطاف قريش فال ينازعنا فيو احد ادنا السلط: كقد عرب عنو القـو من اكؿ يـو كىم بعد يف السقيفة فكاف لساهنم
ككانت اؼبسألة اكضح ابلنسبة لالقواـ االخرل اليت دخلت االسالـ كقد اشعركىم ابف اػبالفة ملك للعرب فاذا كاف ملكان 
عضوضان كىم اؼبستفيدكف منو فما الذم يشد االمة اليهم كما الذم زنثهم عن الدفاع عنهم كما ىي العلقة اليت  ربطهم هبم 

بل علل العكس سادت ركح الكراىية كاغبقد كاالنتقاـ كما حصل اليب لؤلؤة الفارسي غالـ اؼبغَتة بن شعبة الذم سأـ ؟ 
. من كثرة التعيَت لقومو الفرس كاالستهزاء هبم فثار لعنصريتو كلعصبيتو اعباىلية

فىاٍجعىٍل ) عاىل هبم دعوة جدىم ابراىيم كبنوه الذين ملكوا القلوب فاستجاب هللا ( عليو السالـ)كابؼبقابل كاف ىناؾ علي 
ةن ًمنى النَّاًس  ػىٍهًوم إًلىٍيًهمٍ  كالذم مل  ستطيع اػبالفة بكل جربكهتا اف  نتزعو منهم، كقضية ىشاـ بن عبد اؼبلك كاضحة ( أىٍفً دى

اف قدـ االماـ  يف اذىانكم عندما عجز عن الوووؿ إىل اغبجر الزدحاـ الناس فتنحل إىل زاكية يف البيت اغبراـ كما
. حىت انفرج عنو الناس ظباطُت فمشل بكل كقار كىيبة حىت كول إىل اغبجر االسود كىشاـ ينظر( عليو السالـ)السجاد 

رغم  واضعو بُت اوحابو حىت كأنو احدىم اال اف لو ىيبة عظيمة يف نفوسهم كما ( عليو السالـ)ككاف امَت اؼبؤمنُت 
كعرفاانن غبقهم ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)اوحاهبم يف حبهم قربة إىل  عاىل ككفاء عبدىم رسوؿ هللا  كذاب. كوفو ضرار بن ضبزة ؼبعاكية

عليهم كربملوا يف سبيل ذلك ما  قشعر منو االبداف فهذا ميثم بن زنِت التمار  قطع يداه كرجاله كيصلب علل جذع خنلة 
فلم شنهلو الفسقة حىت قطعوا لسانو، كىذا حجر بن  Bين فيطلب من الناس االجتماع حىت زندثهم بفضاالل امَت اؼبؤمن

عدم يؤخذ مقيدان إىل الشاـ كزنفر لو القرب كيفرش لو النطع كيؤمر بسب امَت اؼبؤمنُت كاال فالقتل كمعو ابنو فيختار كالية 
قتل ابيو فيًتاجع مث قدـ فقتل كيقدـ ابنو ليحتسبو عند هللا  بارؾ ك عاىل كل ال يعظم علل االبن ( عليو السالـ)امَت اؼبؤمنُت 

كهللا لو ضربوان ابسيافهم حىت ابلغوان سعفات : )وابران ؿبتسبان، كىذا عمار بن ايسر يقا ل يف وفُت علل كرب سنو كيقوؿ
عليو )كما ادراؾ ما اوحاب اغبسُت ( عليو السالـ)، كأوحاب اغبسُت (ىجر لعلمنا اننا علل اغبق كاهنم علل الباطل

ف مل ير ؽبم نظَت يف الوالء كالصدؽ كاالخالص كالتضحية يقدـ احدىم علل اؼبوت كىو مبتسم فيقاؿ لو ما الذم( السالـ
؛ قاؿ ككيف ال ابتسم كما بيٍت كبُت معانقة اغبور العُت اال اف شنيل عليَّ ىؤالء ابسيافهم فالتحق : عهدانؾ ىازالن قبل اليـو

. ابالحبة دمحم كوحبو
 

كب اغبضارة االنسانية حبيث احتجنا إىل اربعة عشر قرانن لكي نصنع الطاالرة كالكومبيو ر كنغزك أتخر ر: النتيجة السابعة
الفضاء ككاف شنكن ؽبذه االمور كغَتىا فبا مل يصل اليو العقل االنساين إىل االف اف  تحقق قبل مدة طويلة الف اليد االؽبية 

من علـو أك من خالؿ االؽباـ ( عليهم السالـ)ثو االنبياء كاالالمة كاضحة التأثَت يف قيادة ركب اغبضارة البشرية بفضل ما ب
كاالزناء كلوال الرعاية االؽبية ؼبا استطاع االنساف اف يهتدم إىل ابسط االمور حىت دفن مواته يف الًتاب ال يعرفو حىت بعث 
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يىاانن )اسرار كمفا يح العلـو كلها فيو هللا لو غراابن يبحث يف االرض لَتيو كيف يوارم سوأة اخيو كاف القر ف الكرًن ليضم   ًبػٍ
فيذيكا ًمٍن أىٍقطىاًر السَّمىاكىاًت )فيشَت إىل غزك الفضاء ابلوساالل العلمية ( ًلكيلًٌ شىٍيءو  ايى مىٍعشىرى اعبًٍنًٌ كىاأًلٍنًس ًإًف اٍستىطىٍعتيٍم أىٍف  ػىنػٍ

فيذيكفى إال ًبسيٍلطىافو  اف العلم كالتكنولوجيا كل ىذه االسرار كمفا يح العلـو كانت عند امَت كىو سلط( كىاألىٍرًض فىانٍػفيذيكا ال  ػىنػٍ
الف ابب من العلم ينفتح يل من كل ابب ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)علمٍت رسوؿ هللا ( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)علمو اايه رسوؿ هللا ( عليو السالـ)اؼبؤمنُت 

ليقدموا ركب اغبضارة ( عليهم السالـ)اف شنكن اف يقدمو علل كبنوه كاف ش ت االطالع علل ما ؾ( الف ابب من العلم
االنسانية كليوفركا ؽبا السعادة كاغبياة الطيبة فراجع عدة كتب الفت يف ىذا اجملاؿ كمل يكن زنتاج إىل  طبيق معادالت 

اضرة يف ذىنو يراىا ابلبصَتة كقوانُت احتمالية أك سنوض ذبارب طويلة حىت يصل اغبقيقة بل كانت اغبقاالق العلمية كلها ح
كالوجداف رأم العُت فحفر الكثَت من االابر كالعيوف كاكقفها للمسلمُت يف كقت كاف االخركف يعجزكف عن التعرؼ علل 
لو : )مواقع كجود اؼباء فاين علم اعبولوجيا من ىذه اؼبعرفة الدقيقة بطبقات االرض كما ربتها من كنوز كمعادف ككاف يقوؿ

يقصد  وليد الطاقة الكهرابالية من شالالت اؼباء، كغَتىا الكثَت يف ـبتلف حقوؿ ( لكم من ىذا اؼباء نوران  ش ت الزبذت
العلم كاؼبعرفة مث جاء اكالده من بعده ليبثوا ما  سمح بو اغباؿ من علـو الكمياء كالرايضيات كالفلك كالفيزايء كالنبات 

. كاغبيواف كغَتىا
عن اعطاء ىذه العلـو اليت زنملوهنا إىل البشرية كىي مسألة ال  تعلق بتسلمهم موقع اذف ما الذم حبسهم : فاف قلت

. القيادة كاالمامة كعدمها
اف التقدـ اؼبادم مر بط سبامان ابلتكامل الركحي من خالؿ البناء الصحيح للعقيدة كال بد اف يتقدما معان كاف االكؿ : قلت

دىا حنو الدمار كالذم نشاىده اليـو فبن يسموف انفسهم ابلقول العظمل بدكف الثاين يصبح كابالن علل البشرية كيقو
كالدكؿ الكربل كؼبا كانت البشرية قد زبلفت ك دنت يف اعبانب الثاين كىو العقاالدم كاالخالقي فال شنكن اعطاءىا من 

ـ االنساف بعض االفكار اليت اعبانب االكؿ اال ابؼبقدار الذم ال يكوف خطران عليها ىكذا اقتضت االرادة االؽبية اف يلو
طورت حضارة البشر كدلتو علل اكتشافات كحقاالق علمية مهمة يف اكقاهتا اؼبناسبة كابلشكل الذم زنفظ  وازف اجملتمع 

لىٍقنىاهي ًبقىدىرو )االنساين   بارؾ  كلو كانت مستحقة للمزيد ابلتزامها خبط اػبالفة االؽبية ؼبا خبل عليها هللا( ًإانَّ كيلَّ شىٍيءو خى
ك عاىل ابلعطاء فال يغًت االنساف كيظن انو ىو الذم زنقق ذلك بل ىو من اؽباـ هللا  بارؾ ك عاىل كازناالو كللعلماء 
–كاؼبكتشفُت كلمات  دؿ علل ذلك كلو خلٌي إىل نفسو ؼبا عرؼ كيف يتخل  من مواته ابلدفن حىت علمو الغراب 

. -كما ذكران
التزاـ االمة حبديث الغدير كاذا كانت االمور  عرؼ ابضدادىا كما قالوا فيمكن اف  ىذه بعض النتاالج اليت افرزىا عدـ

فحق ؽبم اف زنتفلوا هبذا العيد االغر اعظم ( عليو السالـ)نعرؼ ظبو اؼبعاين كاالاثر اليت انؽبا اؼبلتزموف بوالية امَت اؼبؤمنُت 
نعم، : مُت عيد غَت يـو اعبمعة كاالضحل كالفطر ؟ قاؿىل للمسل(: عليو السالـ)عيد يف االسالـ، س ل االماـ الصادؽ 

( عليو السالـ)امَت اؼبؤمنُت ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)اليـو الذم نصب فيو رسوؿ هللا : اعظمها حرمة، قاؿ الراكم كام عيد ىو ؟ قاؿ
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اي ابن ايب نصر اينما : )قاؿ( ولوات هللا عليو)كيف حديث ايب نصر عن الرضا ( من كنت من مواله فعلي مواله: كقاؿ
فاف هللا  بارؾ ك عاىل يغفر لكل مؤمن كمؤمنة كمسلم كمسلمة ( عليو السالـ)كنت فاحضر يـو الغدير عند امَت اؼبؤمنُت 

ذنوب ستُت سنة كيعتق من النار ضعف ما اعتق يف شهر رمضاف كليلة القدر كليلة الفطر، كلدرىم فيو ابلف درىم 
، كسر فيو كل مؤمن كمؤمنة، كهللا لو عرؼ الناس فضل ىذا اليـو  كافضل. الخوانك العارفُت علل اخوانك يف ىذا اليـو

(. حبقيقتو لصافحتهم اؼبالالكة يف كل يـو عشر مرات
كحنن كما  عودان يف مثل ىذه الكلمات ال نستهدؼ فقط  ثبيت العقيدة ك رسيخها كالدفاع عنها كاف كاف ىذا يف نفسو 

يقل عنو اذنية اخذ الدركس كالعرب منو كىنا  كمن ركح العلم كاؼبعرفة فالعلم بال عمل كبال استفادة منو  نفيسان اال انو فبا ال
يف اغبياة ال قيمة لو كحنن اذ  وسعنا يف فهم ىذا اؼبوضوع فسنطبق ىذه التجربة علل كل رسالة اوالحية  عمل علل 

: الفىداية الناس ك كميل نفوسهم كاؼبرجعية الشريفة كىي ؽبا شك
اؼبرجعية الفردية اليت يقتصر عملها علل استنباط اغبكم الشرعي من دكف العمل علل  طبيقو كدفع اجملتمع إىل : األكؿ

امتثالو كاالمر راجع إىل اؼبكلف اف شاء طبق أك ال كال  تدخل اال يف حدكد الشؤكف الفردية كما يربئ ذمم اؼبكلفُت كافراد 
ىود مضنية حفظت لنا فقو  ؿ دمحم ولوات هللا عليهم اصبعُت لكن ىذا الشكل خارج كىو عمل ليس ابؽبُت كقد قاموا بج

. عن موضوعنا الحنسار دكرىا عن االمامة االجتماعية اوالن 
اؼبرجعية االجتماعية اليت ال  كتفي دبستول النظرية أم ؾبرد التقنُت كالتشريع كادنا  عمل علل هتي ة كل الفرص : الثاين

ساليب القناع الناس بتطبيق الشريعة يف كل  فاويل حياهتم كاذا مل  نفع كسيلة جربت اخرل، كقد كازباذ ـبتلف اال
شبهت االكىل ابالـ اليت هتيئ الطعاـ لولدىا اؼبريض ك ًتؾ الباقي عليو اف شاء اكل كاف شاء مل أيكل كقد ال يعرؼ 

لطعاـ بل  طيبو ك عمل كل اؼبرغبات كاحملفزات لولدىا كالثانية  شبو االـ اليت ال  كتفي ابعداد ا. مصلحتو فيموت جوعان 
كي أيكل كزنفظ حيا و كيستعيد عافيتو كال شك اف الثانية ارحم كأرأؼ كاكـر كاورب من االكىل أك قل اهنا اكثر ا صافان 

. ابالظباء اغبسٌت اليت كرد اغبث علل التخٌلق هبا
اعمق أتثَتان فيهم كاالكثر  علقان هبم كىي االجدر بتمثيل دكر اؼبعصومُت كىذه اؼبرجعية الثانية ىي االكثر التصاقان ابلناس ك

اثنية البعاد ( سقيفة)فال غرك اف  كوف عرضة لطمع اؼبتنافسُت فاذا  صدل ؽبا غَت اؼبؤىل ؽبا كونع ( عليهم السالـ)
كف كاعُت كحذرين من  كرارىا مستحقيها  ر بت كل أك بعض االاثر اليت ذكرانىا كال بد اف نستفيد من  لك التجربة لنك

كطبعت كمقدمة لكتاب اول الشيعة كاووؽبا للشيخ كاشف  -1421كقد ذكران يف ؿباضر ُت دبناسبة عيد الغدير عاـ 
يف ىذا ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)للخليفة من بعده ككيفية أتسي اؼبرجعية بو ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)االشكاؿ الثالثة اليت خطط هبا رسوؿ هللا  -الغطاء

اجملاؿ كمسؤكلية االمة يف ويانة ىذا اؼبوقع الشريف كالتمسك أبىلو فيكوف ىذا البحث مكمالن لو كفبا ذكران ىناؾ اف 
ؽبذا اؼبوقع شركطان ونفتها إىل اثبتة كمتحركة كاالكىل ىي اليت دأبت علل ذكرىا الرساالل العملية اما اؼبتحركة فتتغَت  بعان 

. ية اليت  عيشها اؼبرجعيةللظركؼ اؼبوضوع
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اللهم اان نشهدؾ 
اان ندين دبا داف بو دمحم ك ؿ دمحم ولل هللا عليو كعليهم 

 كقولنا ما قالوا كديننا ما دانوا بو، ما قالوا بو قلنا كما دانوا بو دان كما انكركا انكران كمن كالوا كالينا كمن عادكا عادينا كمن
نو كمن  رضبوا عليو  رضبنا عليو لعنوا لعنا كمن  ربأكا منو  ربأان ـ

 منا كسلمنا كرضينا كا بعنا موالينا ولوات هللا عليهم، 
 اللهم فتمم لنا ذلك كال  سلبناه كاجعلو مستقران اثبتان عندان كال ذبعلو مستعاران كأحينا ما احييتنا عليو كامتنا اذا أمتنا عليو،

ك هللا نعادم فاجعلنا معهم يف الدنيا كاآلخرة كمن اؼبقربُت فاان بذلك  ؿ دمحم أالمتنا فبهم أنمت كاايىم نوايل كعدكىم كعد
راضوف اي ارحم الراضبُت 

  .كولل هللا علل دمحم ك لو الطيبُت الطاىرين
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