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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الدائم عىل أعدائهم  وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين، واللعن 
أمجعني، منذ بدء اخلليقة حتى ما بعد يوم الدين ..

املقصود بمعصية اجلمع وطاعة اجلمع؟!!

عماًل  عمل  إذا  املسلم  الفرد  أّن  رضورة  معلومًا  يكون  أن  ينبغي 
صاحلًا لوحده، فله مقدار ما من الثواب، لكن إذا كان نفس هذا العمل 
أعظم  املقدار  فإّن  مجاعة،  كوهنم  بوصف  املؤمنني،  من  مجاعة  عن  صدر 
إذا أذنب وحده فعليه مقدار ما من  الفرد  فإّن  املقابل  والتأثري أكرب، ويف 
عني  صدر  لو  الفرد،  نفس  عىل  سيتضاعف  العقاب  أي  لكنّه  العقاب، 

الذنب عن مجاعة  هو أحدهم .

اآلثار  مّهها  فجّل  وحده،  تقصده  ال  اجلمع  يف  رؤيتنا  ولكن  هذا، 
أو عصياهنا..، واهلدف من ذلك  التكوينّية احلاصلة جراء طاعة اجلامعة 
دفع إشكالّيات كبرية عرضت عىل القرآن الكريم خاّصة والرشيعة عاّمة 

ليس هلا جواب سوى التعّبد ..

ما الداعي هلذا للقول باجلمع رشعًا؟!.
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علمّي،  جواب  هناك  هل  قبيل:  من  التي  التساؤالت  عىل  عالوة 
املثال-  –عىل سبيل  الصالة مجاعة  ثواب  ميتافيزيقي عن عّلة كون  ليس 

يعدل عند اهلل تعاىل سبعني صالة فرادًا..؟!!!.

هذه  عىل  وغريه  مسخ  من  الشامل  العذاب  تعاىل  اهلل  ينزل  مل  ملاذا 
األّمة، أو أقوام منها ال أقّل، مع أهّنا تابعت أمم الكفر السابقة يف العصيان 

حتى جحر الضب، باعًا بباع وذراعًا بذراع كام يقول النبي ؟!!!.

ال حتىص اإلشكالّيات التي من هذا القبيل، ثّم ال خيفى أّن غالب 
األجوبة املطروحة، ميتافيزيقّية تعّبدية..، ال تعدو التسليم الغيبي بالصادر 
عن النبي وآل بيته  يف العقيدة والدين، ال أكثر وال أقل، وهذا وإن كان 
تعّبديًا  جوابًا  يبقى  لكنّه  عقدي،  عويص  كّل  يف  البار  املسلم  عنق  يلوي 
ميتافيزيقيًا ليس علميًا أو برهانيًا ..؛ إذ هل تناسى القرآن الكريم والنبي 

األمني أن يعرضا هلذا علميًا وبرهانيًا؟!. 

ُقوْا فِْتنًَة الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن  خذ أيضًا إشكالّية اجلربّية يف قوله تعاىل:َواتَّ
 .)1(ًة َواْعَلُموْا َأنَّ اللَّ َشِديُد اْلِعَقاِب َظَلُموْا ِمنُكْم َخآصَّ

إذ ملاذا يؤاخذ غري الظامل بذنب الظامل؟!. ما عالقة هذا هبذا ..

التعّبد هيهنا هو اجلواب اجلاهز الوحيد، حيث يفرتض: أّن الفتنة للمؤمن 
رمحة وللكافر نقمة.

1.  األنفال: 25.
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 )1(َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َواَل  قلت: وال خيفى ما فيه؛ حسبنا: 
عالوة عىل اجلربية وسلب االختيار..

أطلقنا  ما  بلورا  منواهلا،  عىل  غريها  كثري  وهناك  التساؤالت،  هذه 
عليه املعصّية اجلمعّية؛ فلقد اتضح عندنا أّن القرآن الكريم ال أقل، مبتٍل 
مع  الرضورّية،  الرؤية  هبذه  إاّل  دفعهام  يمكن  ال  عويصتني،  بإشكاليتني 
التنبيه أّن أصول هذا الرؤية مبثوثة يف القرآن وأقوال املعصوم هنا وهناك 

..، واإلشكاليتان كاآليت..
األّول: إشكالّية الواقع اخلارجي.

حاصلها: وصَف اهلل تعاىل أمة حممد بأهّنا خري أّمة، عىل حني شهد 
الواقع اخلارجي بالنقيض، سيام ما تلقته األمة بالقبول عن النبي أّن أكثر 

هذه األّمة  يف النار، ملتابعتها أمم الكفار وسيأيت التفصيل. 

1. الزمر: 7.
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الثاين: إشكالّية اخلطاب. 

مبدأ  ينايف  وهذا  املفرد،  بصيغة  للمكّلف  خطابًا  القرآن  كّل  يف  ليس 
.)1(ُكلُّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت َرِهيَنٌة

واحلّق، فإّن هذين اإلشكالني، وما ترتب عليهام من عويص يف العقيدة 
والتفسري بل الفقه أيضًا، ال يندفعان إاّل برؤيتنا يف اجلمع ..

وقد أملحنا إىل ما يرتتب عىل هذه الرؤية يف العويص الفقهي، من قبيل 
ثواب صالة اجلامعة أعظم من صالة الفرد، لكن ليس مقصودنا هو مقدار 
الثواب فقط، وإّنام املقصود -كّل املقصود- فرق اآلثار التكوينّية املرتتّبة 

عىل عمل الفرد من جهة، واملرتتبة عىل عمل اجلمع من جهة أخرى .. 

1. املدثر: 38.
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عّلة تسمية اجلمع !!

اللفظ  يف  ٌةأّمة  ُأمَّ ْنُكْم  مِّ َوْلَتُكن  األخفش)215هـ(:  اإلمام  قال 
واحد، ويف املعنى مجع)1(.

ٌة يعني عصبة)2(. ْنُكْم ُأمَّ وقال قتادة: َوْلَتُكن مِّ

ٌة أي:  ْنُكْم ُأمَّ وقال اإلمام الرشبيني)977هـ( يف الرساج: َوْلَتُكن مِّ
طائفة)3(.

ٌة مجاعة منكم)4(.  ْنُكْم ُأمَّ وقال اإلمام الطربي: مِّ

ويف موضع آخر قال: األّمة يف هذا املوضع، يعني اجلامعة من الناس، 
قِّ َوبِِه َيْعِدُلوَن)5(.اهـ. ُدوَن بِاحْلَ ٌة َيْ من قول اهلل:َوِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمَّ

األمة  من  فرقة  تكون  أن  اآلية  هذه  من  واملقصود  كثري:  ابن  وقال 
متصدية هلذا الشأن، وإن كان ذلك واجبًا عىل كل فرد من األمة بحسبه)6(.

1. معاين القرآن لألخفش)ت: هدى قراعة(: 228. مكتبة اخلانجي القاهرة.
2. تفسري مقاتل)ت: عبد اهلل شحاتة(: 293. إحياء الرتاث العريب، بريوت.

3. الرساج املنري: 237.
4.  تفسري الطربي )ت: العالمة أمحد حممد شاكر(  3: 74 . مؤسسة الرسالة.
5. تفسري الطربي )ت: العالمة أمحد حممد شاكر(  7: 91 . مؤسسة الرسالة.

6.  تفسري ابن كثري )ت: سالمة( 2: 91. دار طيبة للنرش والتوزيع.
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املتواضعة، اجلواب عن  الوريقات  الزبدة فغرضنا األساس من هذه 
تساؤالت مهّمة للغاية، اعتلجت يف صدور جّل املكّلفني؛ فمن ذلك قول 
بعضهم: أنا مل ارتكب ذنبًا كام ارتكب مجاعة الفاسقني، ومل أتعاط إثاًم كام 
اجرتح طائفة  العاصني، فلم شملني البالء كام شمل العاصني اآلثمني؟!!

حلرماتك،  غضبت  كام  املنتهكة  اهلل  حلرمات  تغضب  مل  ألّنك  قلنا: 
ومل حترتق ألعراض الّناس كام احرتقت لعرضك، ومل تنرص املظلوم من 
الظامل وأنت تستطيع، ال يّمك إاّل أن تنّزه نفسك عن الذنب، من دون أن 
تستنكر عىل غريك تعاطيه..؛ فأنت يف هذا مذنٌب آثٌم، جيري فيك الذنب 

جمرى الدم من العروق .

فهاك البيان يف فصلني..

الفصل األّول: املعصّية اجلمعّية يف األخبار.

الفصل الثاين: ثمرات القول باملعصّية أو الطاعة اجلمعّية.

                                                              باسم احلّل 
                                                      كربالء املقّدسة 



الفصل األول

املعصية اجلمعّية يف األخبار
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نصوٌص توّضح أبعاد املعصية اجلمعّية  

قبل املبارشة، بتليسط الضوء عىل أبعاد ما نحن فيه، حيسن أن نرسد 
نحن  ما  تبنّي  والصحابة،  النبّي  عن  معتربة  وأحاديَث  صحيحًة،  أخبارًا 

فيه، ولتكون مستندًا لكثرٍي مّما نّدعيه ..

السالم،  البيت عليهم  أهل  أّن  إىل  املكّلفني مجيعًا  التفات  ينبغي  فإّنه 
أكّدوا كثريًا عىل أّن طاعة املجموع بام هو جمموع، أرسع يف نيل رضا اهلل 
اهلل  عذاب  نزول  يف  أرسع  جمموع  هو  بام  املجموع  معصية  أّن  كام  تعاىل، 

تعاىل ..

وهو يف مبحثني: 

املبحث األّول: نصوص يف املعصية اجلمعّية .

وفيه رسدنا بعض النصوص املبّينة ألصل ذلك، وأّن طاعة أو معصية 
اجلمع بام هو مجع، أو قوم بام هم قوم، أو طائفة بام هي طائفة، أو عصبة بام 
هي عصبة، هلا أثر تكويني –إجيايب أو سلبي - مبارش يف الوجود الكوين .

يف  الثابتة  السّنة  أهل  مصادر  عن  فيه  النصوص  تكون  أن  آثرنا  وقد 
عصيان الصحابة اجلمعي؛ ليّطلع القارىء الكريم عىل تاريخ هذه األّمة 

وحال أوائلها كيف كان !!
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املبحث الثاني: أنصبة اجلمع .

وقد رسدنا فيه النصوص الثابتة، املبّينة لتأثري كّل نصاب يف الوجود .

هاك لرتى ..   
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املبحث األّول:

نصوٌص يف املعصية اجلمعّية 

املثال األّول 

دفع العذاب بثالثة عشر صحابّيًا

أخرج الطربي )310هـ( يف تفسريه قال: حدثنا برش، قال: ثنا يزيد، 
خيطب  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بينام  قتادة:  عن  سعيد،  ثنا  قال: 
الناس يوم اجلمعة، فجعلوا يتسّللون ويقومون حتى بقيت منهم عصابة، 

فقال: كم أنتم؟!. فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عرش رجاًل وامرأة.

ثّم قام  عليه السالم يف اجلمعة الثانية فجعل خيطبهم، فجعلوا يتسللون 
ويقومون حتى بقيت منهم عصابة، فقال: كم أنتم، فعدوا أنفسهم، فإذا 
اثنا عرش رجال وامرأة. ثّم قام يف اجلمعة الثالثة فجعلوا يتسللون ويقومون 
حتى بقيت منهم عصابة، فقال كم أنتم؟!. فعدوا أنفسهم، فإذا اثنا عرش 

رجاًل وامرأة.

أّولكم  آخركم  أتبع  لو  بيده،  نفيس  والذي  السالم:  النبّي عليه  فقال 
اَرًة َأْو هَلًْوا  اللتهب عليكم الوادي نارًا، وأنزل اهلل عز وجّل:َوإَِذا َرَأْوا ِتَ

.)1(وا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقائاًِم اْنَفضُّ

قلت: إسناده إىل قتادة صحيح.

1.  تفسري الطربي)ت: أمحد حممد شاكر( 23: 387. مؤسسة الرسالة، بريوت .
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وأخرجه اإلمام عبد الرزاق يف تفسريه قال: أخربنا معمر، عن احلسن، 
وا إَِلْيَها َوَتَرُكوَك َقائاًِم أّن أهل املدينة أصاهبم جوع،  يف قوله تعاىل:اْنَفضُّ
وغالء سعرهم، فقدمت عري )قافلة حمملة بالبضائع( والنبي صىل اهلل عليه 
اهلل  صىل  والنبي  إليها  فخرجوا  هبا  فسمعوا  اجلمعة،  يوم  خيطب  وسلم، 
عليه وسلم قائم كام هو، فأنزل اهلل: وتركوك قائاًم فقال النبي صىل اهلل 

عليه وسلم: »لو اتبع آخرهم أوهلم التهب عليهم الوادي نارًا«)1(.

العصابة  هؤالء  بربكة  األّمة  هذه  عن  رفع  العذاب  أّن  رصيح  وهو 
املتابعة للنبّي، وهم اثنا عرش رجاًل وإمرأة؛ فلوال هذه العصابة لعّم اهلل 

تعاىل األّمة بالعذاب، واللتهب الوادي عليهم نارًا. 

وتتجىّل آثار رؤيتنا يف معصية اجلمع -خالل هذا الّنص- من جهتني:

األوىل: اآلثار اإلجيابّية .

هؤالء  بربكة  األّمــة  عن  املؤاخذة-  –وليس  العذاب  ارتفاع  وهي 
العصابة، الثالثة عرش نفسًا رضوان اهلل تعاىل عليهم . 

الثانية: اآلثار السلبّية.

العذاب  رفع  تعاىل  اهلل  أّن  رصيح  احلديث  فكام  واضحة..؛  وهي 
أنزله  الشامل عن قوم بعصابة مؤّلفة من ثالثة عرش نفسًا، فاهلل سبحانه 

بعصيان اجلميع أو الغالبية، فهذه هي أبعاد رؤيتنا يف اجلمع .

هاك أمثلة ثابتة هلذا، عن مجاعات من الصحابة، يزعم خصومنا عنادًا، 
أهّنم عدوٌل كّلهم، وال ندري واهلل كيف هذا ..

1. تفسري عبد الرزاق)ت: حممود عبدة( 3: 311. رقم: 3221 . العلمية، بريوت.
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املثال الثاني

تبّدل القضاء بعصيان أهل بدر

أخرج الطربي قال: حدثنا القاسم قال، حدثنا احلسني قال، حدثني 
إسامعيل، عن ابن عون، عن حممد، عن عبيدة السلامين ح..

عن  حممد،  عن  جرير،  عن  حجاج،  للطربي(  )=القول  وحدثني 
النبّي صىل  إىل  قال: جاء جربيل  أيب طالب  بن  السلامين، عن عّل  عبيدة 
اهلل عليه وسلم فقال له: يا حممد، إّن اهلل قد كره ما صنع قومك يف أخذهم 
)=األســارى(  ُموا  ُيَقدَّ أن  أمرين:  بني  خترّيهم  أْن  أمرك  وقد  األســارى، 

فترضب أعناقهم، وبني أن يأخذوا الفداء عىل أن ُيقتل منهم عدهتم.

هلم،  ذلك  فذكر  الّناس  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فدعا  قال: 
فقالوا: يا رسول اهلل، عشائرنا وإخواننا..؛ ال، بل نأخذ فداءهم؛ فنتقوى 

هتم، فليس يف ذلك ما نكره. به عىل قتال عدونا، ويستشهد مّنا ِعدَّ

قال عّل: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجاًل عدة أسارى أهل بدر)1(.

داود  بن  احلسني  سوى  ثقات  رجاله  حسن؛  األّول  اإلسناد  قلت: 
املصييص، وهو حسن .

1. تفسري الطربي)ت: أمحد حممد شاكر( 7: 376. مؤسسة الرسالة، بريوت .
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وأّما اإلسناد الثاين، فصحيح عىل رشط الشيخني دون كالم .

وهو نٌص يوّضح أبعاد معصّية اجلمع؛ وأّن خرسان املسلمني املعركة 
يوم أحد، بسبب عصيان مجاعة منهم يف بدر .

متابعة هشام، جلرير وابن عون 

حّسان  بن  هبشام  األزدي،  وجرير  عون  ابن  توبع  فقد  وللفائدة 
األزدي، عىل ما رواه اإلمام الرتمذي )279هـ( يف سننه قال: حدثنا أبو 
عبيدة بن أيب السفر، واسمه أمحد بن عبد اهلل اهلمداين، وحممود بن غيالن 
قاال: حدثنا أبو داود احلفري، قال: حدثنا حييى بن زكريا بن أيب زائدة، 
عن سفيان بن سعيد، عن هشام، عن ابن سريين، عن عبيدة، عن عّل، أّن 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 

يعني  خريهم،  لــه:  فقال  عليه،  هبط  السالم  عليه  جربائيل  »إّن 
قاباًل  منهم  يقتل  أْن  عىل  الفداء،  أو  القتل  بدر،  أسارى  يف  أصحابك، 

مثلهم.

قالوا: الفداء ويقتل مّنا.

ويف الباب عن ابن مسعود، وأنس، وأيب برزة، وجبري بن مطعم. هذا 
حديث حسن غريب من حديث الثوري)1(. انتهى كالم الرتمذي.

1.  سنن الرتمذي )ت: بشار عواد( 3: 187، رقم: 1567. دار الغرب اإلسالمي، بريوت .
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قلت: واألصل يف هذا، ما روي من طرق الفريقني، واللفظ أليب داود 
قال: حدثنا أمحد بن صالح، حدثنا عبد اهلل بن وهب، أخربين سعيد ابن 
عبد الرمحن بن أيب العمياء عن سهل بن أيب أمامة عن أنس بن مالك عن 

النبّي: »إّن قومًا شّددوا عىل أنفسهم، فشدد الل عليهم«)1(.

قلت: إسناده حسن، تلقاه العلامء بالقبول، بل معناه رضوري.

ومن طرقنا ما رواه الصدوق قال: حدثنا أيب رىض اهلل عنه قال: حدثنا 
العطار،  الكميدانى وحممد حييى  بن أيب جعفر  بن جعفر  بن موسى  عّل 
عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن أمحد بن حممد بن أيب نرص البزنطي قال: 

سمعت أبا احلسن الرضا عليه السالم يقول: 

إّن رجاًل من بني إرسائيل قتل قرابة له، ثّم أخذه وطرحه عىل طريق 
أفضل سبط من أسباط بني ارسائيل، ثّم جاء يطلب بدمه. فقالوا ملوسى 

عليه السالم إّن سبط آل فالن قتلوا فالنًا، فاخربنا من قتله؟!.

قال موسى عليه السالم: ائتوين ببقرة، َقاُلوا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزًوا َقاَل َأُعوُذ 
ولو أهّنم عمدوا إىل أّي بقرٍة أجزأهتم، ولكن  اِهِلنيَ ِ َأْن َأُكوَن ِمَن اجْلَ بِاللَّ
ُه َيُقوُل  ْ َلَنا َما ِهَي َقاَل إِنَّ شددوا فشدد اهلل عليهم: َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك ُيَبنيِّ
ا َبَقَرٌة اَل َفاِرٌض َواَل بِْكٌر َعَواٌن َبنْيَ َذلَِك َفاْفَعُلوا َما ُتْؤَمُروَن يعني ال  َ إِنَّ

1. سنن أيب داود )ت: شعيب األرنؤوط( 7: 265 . رقم: 4904. دار الرسالة العاملّية .
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صغرية وال كبرية، عوان بني ذلك، ولو أهّنم عمدوا إىل أّي بقرة أجزأهتم، 
ولكن شّددوا فشّدد اهلل عليهم«)1(.

قلت: إسناده صحيح دون كالم .

نزول العذاب على الصحابة أهل بدر

عامر،  بن  عكرمة  أخربنا  قراد،  نوح  أبو  حدثنا  حنبل:  بن  أمحد  قال 
بن  عمر  حدثني  عباس،  ابن  حدثني  زميل،  أبو  احلنفي  سامك  حدثنا 
اخلطاب، قال: ملا كان يوم بدر...، والتقوا، فهزم اهلل عز وجل املرشكني، 
فقتل منهم سبعون رجاًل، وأرس منهم سبعون رجاًل، فاستشار رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم أبا بكر وعليًا وعمر!!

فقال أبو بكر: يا نبي اهلل، هؤالء بنو العم والعشرية واإلخوان، فإين 
الكفار،  عىل  لنا  قوة  منهم  أخذنا  ما  فيكون  الفدية،  منهم  تأخذ  أن  أرى 

وعسى اهلل أن يديم فيكونون لنا عضدًا.

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ما ترى يا ابن اخلطاب؟! قال: 
فالن،  من  متكنني  أن  أرى  ولكني  بكر،  أبو  رأى  ما  أرى  ما  واهلل  قلت: 
قريب لعمر،  فأرضب عنقه، ومتكن عليًا من عقيل فيرضب عنقه، ومتكن 
قلوبنا  يف  ليس  أنه  اهلل  يعلم  حتى  عنقه،  فيرضب  أخيه  فالن،  من  محزة 
هوادة للمرشكني، هؤالء صناديدهم وأئمتهم وقادهتم، فهوي رسول اهلل 

1.  عيون أخبار الرضا )ت: حسني األعلمي(  2: 16 . مؤسسة األعلمي، بريوت .
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صىل اهلل عليه وسلم ما قال أبو بكر، ومل يو ما قلت، فأخذ منهم الفداء.

فلام أن كان من الغد، قال عمر: غدوت إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، 
أخربين  اهلل،  رسول  يا  فقلت:  يبكيان،  مها  وإذا  بكر  وأبو  قاعد  هو  فإذا 
ماذا يبكيك أنت وصاحبك..؛ فإْن وجدت بكاء بكيت، وإْن مل أجد بكاء 

تباكيت لبكائكام؟!!

من  أصحابك  عّل  عرض  »الذي  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  فقال 
ُعِرَض علَّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة«،  الفداء، لقد 
يِف  ُيْثِخَن  َحتَّى  ى  َأرْسَ َلُه  َيُكوَن  َأْن  لَِنبِيٍّ  َكاَن  َما  وجل:  عز  اهلل  وأنزل 
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم )67(  ُ ُيِريُد اآْلِخَرَة َواهللَّ ْنَيا َواهللَّ ْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ اأْلَ
ُكْم ِفياَم َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم)1( من الفداء،  ِ َسَبَق مَلَسَّ َلْواَل ِكَتاٌب ِمَن اهللَّ

ثم أحل هلم الغنائم.

من  بدر  يوم  صنعوا  بام  عوقبوا  املقبل،  العام  من  أحد  يوم  كان  فلام 
عليه  اهلل  صىل  النبي  أصحاب  وفرَّ  سبعون،  منهم  فقتل  الفداء،  أخذهم 
وسلم عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، وكرست رباعيته، وهشمت البيضة 

عىل رأسه، وسال الدم عىل وجهه.

قال اإلمام أمحد حممد شاكر: إسناده صحيح)2(.

1.  األنفال: 68-67.
2.  مسند أمحد )ت: أمحد حممد شاكر( 1: 254، رقم: 208. دار احلديث القاهرة .
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قلت: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح كّلهم ثقات؛ احتج هبم 
البخاري، سوى ساّمك فقد احتج به مسلم .

املثال الثاني

تبّدل الشريعة لسوء أخالق الصحابة البدريني

أخرج أمحد بن حنبل )241هـ( قال: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا 
بن  سليامن  عن  ربيعة،  أيب  بن  عياش  بن  الرمحن  عبد  عن  إسحاق،  أبو 
موسى، عن أيب سالم، عن أيب أمامة، عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا 
مع النبي صىل اهلل عليه وسلم فشهدت معه بدرًا، فالتقى الناس فهزم اهلل 

العدو.

عىل  طائفة  وأكّبت   . ويقتلون  يزمون  آثارهم  يف  طائفة  فانطلقت 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  برسول  طائفة  وأحدقت  وجيمعونه،  حيوونه  العسكر 
وسلم ال يصيب العدو منه غّرة .حتى إذا كان الليل، وفاء الناس بعضهم 
إىل بعض قال الذين مجعوا الغنائم: نحن حويناها ومجعناها فليس ألحد 

فيها نصيب. وقال الذين خرجوا يف طلب العدو: لستم بأحق هبا .

 َ ُقوا اهللَّ َفاتَّ ُسوِل  َوالرَّ  ِ هلِلَّ ْنَفاُل  اأْلَ ُقِل  ْنَفاِل  اأْلَ َعِن  َيْسَأُلوَنَك  فنزلت: 
َ َوَرُسوَلُه إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي )1( فقسمها  َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْينُِكْم َوَأِطيُعوا اهللَّ

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل فواق بني املسلمني.

1.  األنفال: 1 .
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إذا أغار يف أرض  قال عبادة: وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
الثلث. وكان يكره  الّناس نفل  أقبل راجعًا وكّل  الربع، وإذا  العدو نفل 

األنفال ويقول: لريد قوي املؤمنني عىل ضعيفهم )1(.

قلت: وفيه حتريف قبيح؛ فأصل احلديث هكذا:

ابن  عن  سلمة،  بن  حممد  حدثنا  قال:  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  أخرجه 
إسحاق، عن عبد الرمحن، عن سليامن بن موسى، عن مكحول، عن أيب 

أمامة الباهل قال: سألت عبادة بن الصامت عن األنفال؟!. 

فقال: فينا معرش أصحاب بدر نزلت، حني اختلفنا يف النفل، وساءت 
فانتزعه الل من أيدينا، وجعله إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه  فيه أخالقنا، 
بواء.  عن  املسلمني  بني  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فقسمه  وسلم 

يقول: عىل السواء )2(.

قال اإلمام اهليثمي: ورجال الطريقني ثقات)3(. 

وقال اهليثمي عن اإلسناد األّول يف موضع آخر: رواه أمحد ورجاله 
ثقات)4(.

1. مسند أمحد)ت: شعيب األرنؤوط(  37: 421، رقم: 22762 . الرسالة، بريوت .
2.مسند أمحد)ت: شعيب األرنؤوط(  37: 411، رقم: 22748 . الرسالة، بريوت .

3.جممع الزوائد )ت: حسام القديس( 7: 26، رقم: 11025. مكتبة القديس القاهرة  .

4.جممع الزوائد )ت: حسام القديس( 6: 92، رقم: 10032. مكتبة القديس القاهرة  .
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وقال األستاذ الدهيش يف اإلسناد األّول: إسناده حسن)1(.

بني  الفرتة  والفواق هو  التقسيم؛  كناية عن رسعة  فواق،  قلت: عىل 
حلبتي الناقة . ومنه قول العرب: امهلني فواق ناقة .

َ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْينُِكْم َوَأِطيُعوا  ُقوا اهللَّ وقوله تعاىل يف آية األنفال: َفاتَّ
األنفال،  الصحابة يف  أمر  ُمْؤِمننَِي ظاهر يف فساد  ُكْنُتْم  إِْن  َوَرُسوَلُه   َ اهللَّ

وسوء أخالقهم فيام يتعّلق باملال، والصحايب عبادة كفانا مؤنة التعليق .

أخالق  ساءت  ملّا  لكن  للمقاتلة،  األنفال  أّن  الرشيعة  كانت  ولقد 
من  تعاىل  اهلل  انتزعها  اجلهاد،  من  اهلل  غاية  ونسيان  بالطمع  الصحابة 
أيديم؛ يدّل عليه قول عبادة: ساءت فيه أخالقنا، فانتزعه الل من أيدينا. 

1. هامش خمتارة املقديس )ت: عبد اهلل الدهيش( 8: 293، رقم: 361 .
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املثال الثالث

حبس املطر لتثاقل الصحابة 

أخرج احلاكم النيسابوري )405هـ( قال: حدثنا أبو العباس حممد بن 
ثنا  احلباب،  بن  يزيد  ثنا  العامري،  بن عفان  بن عل  ثنا احلسن  يعقوب، 
عبد املؤمن بن خالد احلنفي، ثنا نجدة بن نفيع، عن ابن عباس ريض اهلل 
عنهام، أّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم استنفر حيًا من العرب، فتثاقلوا، 
املطر  حبس  عذاهبم  كان  قال:   َألِياًم َعَذاًبا  ْبُكْم  ُيَعذِّ َتْنِفُروا  فنزلتإاِلَّ 

عنهم .

قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وعبد املؤمن بن 
خالد احلنفي من ثقات املراوزة . قال الذهبي: صحيح)1(.

ورواه أبو داود قال: حدثنا عمرو بن عثامن، وقرأته عىل يزيد بن عبد 
ربه اجلرجيس، قاال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن حييى بن احلارث، عن 
النبي صىل اهلل عليه وسلم-  أمامة، عن  الرمحن عن أيب  القاسم أيب عبد 

قال: 

ز غازيًا، أو خيلف غازيًا يف أهله بخري، أصابه اهلل  »من مل يغز، أو جيهِّ
بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه يف حديثه: قبل يوم القيامة.

1. مستدرك احلاكم وتلخيصه )ت: مصطفى( 2: 129، رقم: 2552 . الكتب العلمّية، بريوت.
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قال األرنؤوط: إسناده صحيح)1(.

قلت: القارعة: الداهية واملصيبة، وهي يف الدنيا قبل اآلخرة .

حبس املطر بعصيان اجلماعة

روى الكليني عن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، 
عن مالك بن عطية، عن أيب محزة عن أيب جعفر عليه السالم قال: سمعته 

يقول: 

»إّنه ما من سنة أقل مطرًا من سنة، ولكّن اهلل يضعه حيث يشاء؛ إّن اهلل 
عز وجل إذا عمل قوم باملعايص، رصف عنهم ما كان قدر هلم من املطر يف 
تلك السنة، إىل غريهم، وإىل الفيايف، والبحار، واجلبال . وإّن اهلَل ليعذَب 
ْعل يف جحرها بحبس املطر عن األرض التي هي بمحلها، بخطايا من  اجلَّ
بحرضهتا، وقد جعل اهلل هلا السبيل يف مسلك سوى حمّلة أهل املعايص؛ 

فاعتربوا يا أويل األبصار«)2(.

قلت: إسناده صحيح دون كالم .

حممد  بن  احلسن  أخربين  قال:  للثعلبي  واللفظ  السّنة،  أهل  ورواه 
الفنجوي قال: حدثنا خملد بن جعفر الباقرحي، حدثنا احلسن ابن علوي، 
ابن  حدثنا  قال:  برش  بن  إسحاق  حدثنا  قال:  عيسى  بن  إسحاق  حدثنا 

1.  سنن أيب داود )ت: شعيب األرنؤوط( 4: 158، رقم: 2503 . دار الرسالة العاملّية .
2.  الكايف )ت: عل غفاري( 2: 272. دار الكتب اإلسالمّية، طهران .
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إسحاق وابن جريج ومقاتل كّلهم قالوا وبلغوا به ابن مسعود: إّن النبي 
صىل اهلل عليه وسلم قال: 

»ليس من سنة بأمطر من أخرى، ولكن اهلل قّسم هذه األرزاق فجعلها 
يف السامء الدنيا يف هذا القطر، ينزل منه كّل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم، 
ولكن إذا عمل قوم باملعايص، حول اهلل ذلك إىل غريهم، فإذا عصوا مجيعًا 

رصف اهلل ذلك اىل الفيايف والبحار«)1(.

واملجموع نصٌّ فصيح، أّن لعصيان القوم –بام هم قوم- أثٌر تكويني 
يف الكون؛ يف حبس املطر؛ أي رصفه عن حمّل املعصية اجلمعّية إىل غريه .

فثّمة ضابطة يف احلديث هي: كّل مطر خارج عن حّد االستواء؛ أي 
أكثر أو أقل مّما يلزم الّناس، فهو عالمة عىل تفّش اخلطايا العظام، واآلثام 

بني األنام، وأهّنا مجعّية وليست فردّية، فاعتربوا يا أويل األبصار . 

1. تفسري الثعلبي )ت: ابن عاشور(  7: 140 . دار إحياء الرتاث العريب، بريوت .
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املبحث الثاني

األنصبة املؤثرة تكوينًا يف دفع العذاب والباليا

ما هو أقل نصاب )=عدد( اجلمع املؤمن؟!.

اهلل  بالترضع والدعاء دفع  اجتمعوا  إذا  أفراد مؤمنني  فهل هم مخسة 
كم   ،... أربعون  ثالثون،  عرشون،  عرشة،  أم  األّمة،  عن  العذاب  تعاىل 

هم؟!!

هذا  فعدد  الشامل،  العذاب  دفع  عىل  يقف  ال  األمر  أّن  سيأيت  قلنا: 
أهل  من  معنّي  نصاب  غرض  فلكّل  الغرض،  بتفاوت  يتفاوت  اجلمع 
من  يتحّصل  ال  املؤمن  اجلمع  من  حمدد  وعدد  به،  إاّل  يتحقق  ال  اخلري، 

دونه..

فلبقاء الدين ساملًا من التحريف مجع معنّي منهم..

ولدفع العذاب الشامل نصاب أكثر من الذي قبله، يدخل فيه النصاب 
األول أيضًا.. 

ونصاب نزول النرص والسكينة أكثر من سابقيه..

ولتحقيق العدالة الشاملة نصاب رابع أكثر، واألنصبة الثالثة أعاله 
داخلة فيه عىل البدل،  و هكذا وسيأيت البيان ..



.........................................................29

اآلثار التكوينيّة لطاعة اجلمع ومعصيتهم

وننّبه أّن تداخل األنصبة مع بعضها، إّنام هو عىل البدل، ومعنى ذلك 
أّن أحد أفراد هذا اجلمع املقّدس لو مات، استبدل اهلل سبحانه وتعاىل به 

غريه؛ حفظًا للنصاب..

وهي  التكوين،  يف  سبحانه  قىض  ما  عىل  متغايرة  أغراض  تعاىل  هلل 
عىل تغايرها مدرجة كّلها حتت رمحته ولطفه ومّنه، كام قد قىض -وال راّد 

لقضائه- أّن لكّل غرض نصابًا ال يعدوه، كاآليت ..

النصاب األّول: 

املعصوم نصاب بقاء األرض

أخرج الصفار )290هـ( قال: حدثنا حممد بن احلسني، عن أيب داود 
املسرتق، عن أمحد بن عمر قال: قلت أليب احلسن عليه السالم هل يبقى 
األرض بغري اإلمام؛ فإّنا نروى عن أيب عبداهلل عليه السالم قال: »التبقى 

األرض إاّل أن يسخط اهلل عىل العباد«!!

قال عليه السالم: »التبقى..؛ إذن لساخت«)1(.

لإلسناد  حاجة  وال  ــوى،  األق األظهر  عىل  صحيح  إسناده  قلت: 
لالستفاضة وتكّثر الطرق .

1. بصائر الدرجات)ت: كوجة باغي(: 508 . مطبعة األمحدي، طهران .
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فمن ذلك ما رواه الكليني عن عل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، 
عن حممد بن الفضيل، عن أيب احلسن الرضا عليه السالم قال: قلت له 

أتبقى األرض بغري إمام...، وساق مثله)1(.

قلت: إسناده صحيح عىل األظهر .

قوله: »لساخت« انخسفت وذهبت بأهلها . 

ومّما يناسب هذا ..

وجود املعصوم مانع من العذاب الشامل 

ْم  هَبُ ُمَعذِّ  ُ اهللَّ َكاَن  َوَما  ِفيِهْم  َوَأْنَت  ْم  هَبُ لُِيَعذِّ  ُ اهللَّ َكاَن  َوَما  تعاىل:  قال 
.)2(َوُهْم َيْسَتْغِفُرون

كان  إذا  فتاٌم  باالستغفار،  العذاب  منع  ــا  وأّم فصيح،  نٌص  وهو 
االستغفاُر صحيحًا .

واالستغفار هو اإليامن عىل ما قال مجهور املفرّسين؛ أي وما كان اهلل 
تعاىل معّذهبم، وهم مؤمنون كام أراد اهلل تعاىل .

وسيأيت النص عىل أقل نصاب املؤمنني املانع من العذاب . 

1. الكايف )ت: عل غفاري( 1: 179 . دار الكتب اإلسالمّية، طهران .
2.األنفال: 33 .
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ا  إِنَّ َقاُلوا  ى  بِاْلُبرْشَ إِْبَراِهيَم  ُرُسُلَنا  َجاَءْت  َومَلَّا  أيضًا:  تعاىل  وقال 
ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَيِة إِنَّ َأْهَلَها َكاُنوا َظامِلنَِي )31( َقاَل إِنَّ ِفيَها ُلوًطا َقاُلوا 

.)1(ُه َوَأْهَلُه إاِلَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغابِِريَن َينَّ َنْحُن َأْعَلُم بَِمْن ِفيَها َلُنَنجِّ

وهو نٌص ظاهر أّن لوطًا وحده صلوات اهلل عليه، مانع من العذاب 
الشامل، وال تكاد ختفى الداللة من اآلية بضميم ما سبق.

النصاب الثاني 

اثنا عشر نصاب بقاء الدين

واللفظ  قوله  الــوداع(،  )=حّجة  خم  غدير  يف  اهلل  رسول  عن  تواتر 
ملسلم: »ال يزال هذا الدين عزيزًا منيعًا إىل اثني عرش خليفة..، كّلهم من 

قريش«)2(. 

وبلفظ أمحد بن حنبل: »إن هذا الدين لن يزال ظاهرًا عىل من ناواه، 
ال يرضه خمالف، وال مفارق، حتى يميض من أمتي اثنا عرش خليفة«)3(.

كام قد مىض ما أخرجه مسلم يف صحيحه بإسناده عن جابر بن عبد 
اهلل، يقول: سمعت النبي يقول: »ال تزال طائفة من أمتي..، ظاهرين إىل 

1.  العنكبوت: 32-31 .
2. صحيح مسلم )ت: فؤاد عبد الباقي( 3: 1453، رقم: 1821. إحياء الرتاث العريب بريوت .

3. مسند أمحد )ت: شعيب األرنؤوط( 28: 116، رقم: 16912. الرسالة.
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يوم القيامة؛ فينزل عيسى بن مريم، فيقول أمريهم: تعال صّل لنا، فيقول: 
ال، إّن بعضكم عىل بعض أمراء تكرمة اهلل هذه األمة«)1(.

وأخرجه اإلمام أمحد بن حنبل به مثله . وقال حمققه شعيب األرنؤوط: 
حديث صحيح)2(. 

آخر   املهدي أّن  القطعّية،  اخلارج  بشهادة  هذا،  وخماض  قلت: 
االثني عرش، كام أّن أّوهلم عل صلوات اهلل عليه، يدّل عليه..

السّنة  كتابه  من  موضعني  يف  عاصم)287هـ(  أيب  ابن  اإلمام  أخرج 
املثنى، حدثنا حييى بن محاد، حدثنا أبو عوانة، عن  قال: حدثنا حممد بن 
قال  قال:  ابن عباس  بن ميمون عن  بلج، عن عمرو  أيب  بن سليم  حييى 
رسول اهلل لعّل: »أفال ترىض أن تكون مّني بمنزلة هارون من موسى إاّل 

أّنك لست بنبي، وأنت خليفتي يف كّل مؤمن من بعدي«.

عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل لعّل:»أفال ترىض أن تكون مّني 
بمنزلة هارون من موسى إاّل أّنك لست بنبي، وأنت خليفتي يف كّل مؤمن 

من بعدي«)3(.

1.  صحيح مسلم )ت: حممد فؤاد عبد الباقي(1: 137، رقم: 247. إحياء الرتاث العريب  .
2. مسند أمحد )ت: شعيب األرنؤوط( 28: 116، رقم: 16912. الرسالة.

3. ظالل اجلنّة يف ختريج كتاب السنة )ت: اإلمام األلباين(  2: 603، رقم: 1188و:1351. املكتب 
اإلسالمي . 
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قال اإلمام األلباين يف إسناده: أخرجه أمحد ومن طريقه احلاكم وقال: 
صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي، وهو كام قاال)1(. 

وأخرج ابن ماجة القزويني )273هـ( يف سننه قال: حدثنا حممد بن 
الثوري،  سفيان  عن  الرزاق  عبد  حدثنا  قاال:  يوسف،  بن  وأمحد  حييى، 
عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أيب أسامء الرحبي عن ثوبان، قال: 
ُهْم  ُكلُّ َثاَلَثٌة،  َكْنِزُكْم  ِعْنَد  »َيْقَتتُِل  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل   رسول  قال 
وُد ِمْن ِقَبِل  اَياُت السُّ اْبُن َخِليَفٍة، ُثمَّ اَل َيِصرُي إىَِل َواِحٍد ِمْنُهْم، ُثمَّ َتْطُلُع الرَّ
ِق، َفَيْقُتُلوَنُكْم َقْتاًل مَلْ ُيْقَتْلُه َقْوٌم «. ثّم ذكر شيئًا ال أحفظه فقال: »َفإَِذا  امْلرَْشِ

ِ، امْلَْهِدّيُ«)2(. ُه َخِليَفُة اللَّ ْلِج، َفإِنَّ َرَأْيُتُموُه َفَبايُِعوُه َوَلْو َحْبًوا َعىَل الثَّ

وأخرجه احلاكم قال: أخربنا أبو عبد اهلل الصفار، ثنا حممد بن إبراهيم 
بن أرومة، ثنا احلسني بن حفص، ثنا سفيان به مثله .

قال احلاكم: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني . 

وقال الذهبي: عىل رشط البخاري ومسلم)3(.

قلت: تقدمت أقول العلامء يف صحة إسناد احلديث يف بحث سابق .
1.  السلسلة الصحيحة 5: 263، رقم: 2223. مكتبة املعارف، الرياض.

2. سنن ابن ماجة )ت: األرنؤوط( 5: 209، رقم: 4084 . دار الرسالة العاملّية .
العلمية،  القادر عطا( 4: 510، رقم: 8432.  3. مستدرك احلاكم وتلخيصه )ت: مصطفى عبد 

بريوت.
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قلت: ويف هذا بسط طويل ال يسعه املقام، كام ال داعي ألن نرسد هذا 
املعنى من طرقنا؛ كونه رضوريًا عندنا، يعلم ذلك القايص والداين؛ فأقّل 
ما عندنا أّن األخبار تواترت يف إمامة إئمتنا االثني عرش عليهم السالم، 

أّوهلم عّل وآخرهم املهدي عليهم السالم .
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النصاب الثالث:

بثالثني يسقى املسلمون وينصرون=األبدال

أخربنا  عطاء،  بن  الوهاب  عبد  حدثنا  قال:  حنبل  بن  أمحد  أخرج 
احلسن بن ذكوان، عن عبد الواحد بن قيس، عن عبادة بن الصامت، عن 
النبي أنه قال: » األبدال يف هذه األمة ثالثون، مثل إبراهيم خليل الرمحن، 

كّلام مات رجل أبدل اهلل مكانه رجاًل«)1(.

عبد  غري  الصحيح  رجال  ورجاله  أمحد،  رواه  اهليثمي:  اإلمام  قال 
الواحد بن قيس، وقد وثقه العجل وأبو زرعة، وضعفه غريمها)2(. 

قلت: فإسناده حسن؛ يشهد له..

ما أخرجه الطرباين قال: حدثنا عل بن سعيد قال: نا إسحاق بن زريق 
عن  عروبة،  أيب  بن  سعيد  عن  عطاء،  بن  الوهاب  عبد  نا  قال:  الراسبي 
قتادة، عن أنس قال: قال رسول اهلل: »لن ختلو األرض من أربعني رجاًل 
منهم  مات  ما  ينرصون،  وهبم  يسقون  فبهم  الرمحن،  خليل  إبراهيم  مثل 

أحد إاّل أبدل اهلل مكانه آخر«)3(.

1. مسند أمحد)ت: شعيب األرنؤوط( 37: 413، رقم: 22751. الرسالة، بريوت.
2. جممع الزوائد 10: 62، رقم: 16672. مكتبة القديس القاهرة .

3.  املعجم األوسط )ت: طارق عوض( 4: 247، رقم: 4104. دار احلرمني، القاهرة.
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قال اإلمام اهليثمي: رواه الطرباين يف األوسط، وإسناده حسن)1(.

بني  تعاىل  اهلل  به  أقل نصاب يسقي  الثالثني  أّن  قلت: ومها رصحيان 
اختالف كامل، كام  الثالثني واألربعني  بني  الغيث. واختالفه  وينزل  آدم 
أقّل  أربعون، وكالمها مدرج حتت  هو ظاهر، فاألدنى ثالثون واألكمل 

النصاب. 

وقوله: »هبم ينرصون« النرص االقتضائي ال الفعل؛ فسيأيت أّن أقّل 
نصاب لنزول النرص ثالثامئة وثالثة عرش، عدة أصحاب طالوت صلوات 

اهلل عليه، ضمنهم هؤالء الثالثون عىل البدل والتداخل. 

حديث األبدال من طرقنا

واللفظ  بصري،  أيب  عن  الصحيح  بإسناديام  والطويس  الكايف  روى 
للثاين عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرمحان بن أيب نجران، عن عل بن 
أيب محزة، عن أيب بصري عن أيب جعفر عليه السالم قال: »البد لصاحب 
وحشة،  من  بثالثني  وما  قوة،  من  عزلته  يف  والبد  عزلة،  من  األمر  هذا 

ونعم املنزل طيبة«)2(.

من  ثالثني  مع  السالم  عليه  هو  أي  املــرآة:  يف  البحار  صاحب  قال 
مواليه وخواصه، ليس هلم وحشة؛ الستيناس بعضهم ببعض، أو هو عليه 

1.  جممع الزوائد 10: 63، رقم: 16674. مكتبة القديس القاهرة .
2.  الكايف 1: 340، رقم: 16. باب يف الغيبة . الغيبة للطويس: 162، رقم: 121.
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السالم داخل يف العدد فال يستوحش هو أيضًا، أو الباء بمعنى مع؛ أي ال 
يستوحش عليه السالم؛ لكونه مع ثالثني. 

وقوله: » املنزل طيبة« أي مدينة النبّي، وهو يدل عىل أّنه عليه 
السالم غالبًا يف املدينة وحواليها، إّما دائاًم، أو يف الغيبة الصغرى)1(.

 اخلضر وأهل الكهف من الثالثني:

روى الصدوق قال: حدثنا املظفر بن جعفر بن املظفر العلوي العمري 
كثريًا(  الصدوق  عنه  ترىّض  إمامي،  )حمّدث  عنه  اهلل  ريض  السمرقندي 
قال: حدثنا جعفر بن حممد بن مسعود )فاضل، ممدوح حسن احلديث(، 
فوق  الطائفة  عيون  من  جليل  ثقة  )العيايش،  مسعود  بن  حممد  أبيه  عن 
واملذهب،  احلديث  صحيح  أّيوب،  )بن  أمحد  بن  جعفر  عن  الوصف(، 
ثقة(، عن احلسن بن عل بن فضال )ثقة فطحي( قال: سمعت أبا احلسن 
عل بن موسى الرضا عليهام السالم يقول: »إّن اخلرض عليه السالم رشب 
من ماء احلياة فهو حي ال يموت حتى ينفخ يف الصور، وأنه ليأتينا فيسلم 
فنسمع صوته وال نرى شخصه، وإّنه ليحرض حيث ما ذكر، فمن ذكره 
منكم فليسلم عليه، وإّنه ليحرض املوسم كّل سنة، فيقيض مجيع املناسك، 
ويقف بعرفة فيؤمن عىل دعاء املؤمنني، وسيؤنس اهلل به وحشة قائمنا يف 

غيبته ويصل به وحدته«)2(.

1.  مرآة العقول4: 50 .
2.  إكامل الدين وإمتام النعمة: 391 . باب ما روي من حديث اخلرض .
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املتأخرين؛  اصطالح  عىل  موّثق  أو  صحيح،  حسن  إسناده  قلت: 
رجاله ثقات .

وحاصل اجلمع بني صحيحي ابن فّضال وأيب بصري، أّن اخلرض من 
.ضمن الثالثني األبدال الذين يؤنس اهلل تعاىل هبم وحشة قائمنا

اآلن  إىل  حّي   اخلرض هل  الفتاوى(  جمموع  )يف  تيمية  ابن  سئل 
فقال: وأّما حياته: فهو حي)1(.

قال احلافظ ابن حجر يف الفتح: ويف تفسري بن مردويه عن ابن عباس: 
عىل  محل  ثبت،  فإْن  ضعيف  وسنده  املهدي«  أعوان  الكهف  »أصحاب 

أهّنم مل يموتوا، بل هم يف املنام)2(.

قلت: فهو إذن حمتمل الثبوت، ال يمكن اجلزم بضعف إسناده، فانتبه 
.

1. جمموع الفتاوى البن تيمية 4: 439 . جممع امللك فهد، السعودية . ت: عبد الرمحن قاسم .   
2. فتح الباري 6: 503 . دار املعرفة بريوت.
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النصاب الرابع 

ثالمثائة وثالثة عشر نصاب نزول السكينة

طالوت  أصحاب  عّدة  تقريبًا،  متقيًا  مائة  ثالث  أّنه  األقوى  األظهر 
َيْأتَِيُكُم  َأْن  ُمْلِكِه  آَيَة  إِنَّ  ُهْم  َنبِيُّ ْم  هَلُ َوقاَل  قال سبحانه:  ..؛  السالم  عليه 
ِمُلُه  ا َتَرَك آُل ُموسى َوآُل هاُروَن حَتْ ٌة مِمَّ اُبوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم َوَبِقيَّ التَّ
امْلاَلئَِكُة إِنَّ يِف ذلَِك آَلَيًة َلُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي )248( َفَلامَّ َفَصَل طاُلوُت 
َب ِمْنُه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن مَلْ َيْطَعْمُه  َ ُمْبَتِليُكْم بَِنَهٍر َفَمْن رَشِ ُنوِد قاَل إِنَّ اهللَّ بِاجْلُ
ُبوا ِمْنُه إاِلَّ َقِلياًل ِمْنُهْم َفَلامَّ جاَوَزُه  َف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفرَشِ ُه ِمنِّي إاِلَّ َمِن اْغرَتَ َفإِنَّ
ِذيَن  ِذيَن آَمُنوا َمَعُه قاُلوا ال طاَقَة َلَنا اْلَيْوَم بِجاُلوَت َوُجُنوِدِه قاَل الَّ ُهَو َوالَّ
ُ َمَع  ِ َواهللَّ ِ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكثرَِيًة بِإِْذِن اهللَّ ْم ُمالُقوا اهللَّ ُ وَن َأهنَّ َيُظنُّ

.)1(ابِِريَن الصَّ

كنا  قال:  احلنفية،  بن  حممد  عن  بإسناده  املستدرك  يف  احلاكم  أخرج 
عند عل ريض اهلل عنه، فسأله رجل عن املهدي، فقال عل ريض اهلل عنه: 
قال  إذا  الزمان  آخر  »ذاك خيرج يف  فقال:  بيده سبعًا،  ثّم عقد  »هيهات« 
الرجل: اهلل اهلل قتل، فيجمع اهلل تعاىل له قوما قزعا كقزع السحاب، يؤلف 
اهلل بني قلوهبم ال يستوحشون إىل أحد، وال يفرحون بأحد، يدخل فيهم 
عىل عدة أصحاب بدر، مل يسبقهم األولون وال يدركهم اآلخرون، وعىل 

عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر«)2(.

1.  البقرة:246- 249.
2. مستدرك احلاكم )ت: مصطفى عبد القادر عطا( 4: 596، رقم: 8659. العلمية، بريوت.



......................................................... 40

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

نصوص يف هذا النصاب

روى القّمي رمحه اهلل قال حدثني أيب، عن ابن ايب عمري، عن منصور 
واهلل  السالم:  عليه  أبوجعفر  قال  قال:  الكابل  خالد  أيب  عن  يونس،  بن 
لكأيّن انظر إىل القائم عليه السالم وقد اسند ظهره إىل احلجر ثّم ينشد اهلل 
حّقه ثّم يقول: يا أّيا الّناس، من حيآّجني يف اهلل فأنا أوىل باهلل، أّيا الّناس 
من حيآّجني يف آدم فأنا أوىل بآدم، أّيا الّناس من حياجني يف نوح فأنا أوىل 
الّناس  أّيا  بابراهيم،  اوىل  فأنا  ابراهيم  يف  حيآّجني  من  الّناس  أّيا  بنوح، 
من حيآّجني يف موسى فأنا أوىل بموسى، أّيا الّناس من حيآّجني يف عيسى 
فأنا أوىل بعيسى، أّيا الّناس من حيآّجني يف حممد فأنا أوىل بمحمد صىل 
اهلل عليه وآله، أّيا الّناس من حيآّجني يف كتاب اهلل فأنا أوىل بكتاب اهلل، 
ثم ينتهي إىل املقام فيصل ركعتني وينشد اهلل حقه، ثّم قال أبوجعفر عليه 
ْن جُيِيُب امْلُْضَطرَّ  السالم: هو واهلل املضطر يف كتاب اهلل يف قوله تعاىل: َأمَّ
من  أّول  فيكون   )1(ْرِض اأْلَ ُخَلَفاَء  َعُلُكْم  َوجَيْ وَء  السُّ َوَيْكِشُف  َدَعاُه  إَِذا 
ابتىل باملسري  ثّم الثالثامئة والثالثة عرش رجاًل، فمن كان  يبايعه جربئيل، 
املؤمنني: هم  أمري  باملسري فقد عن فراشه؛ وهو قول  يبتل  مل  وافاه، ومن 
اِت َأْيَن َما َتُكوُنوا  رْيَ املفقودون عن فرشهم وذلك قول اهلل: َفاْسَتبُِقوا اخْلَ
ُ مَجِيعًا)2( قال: اخلريات الوالية وقال يف موضع آخر: َوَلئِْن  َيْأِت بُِكُم اهللَّ

1. النمل: 62 .
2.  البقرة: 148 .
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القائم  أصحاب  واهلل  وهم   )1(َمْعُدوَدٍة ٍة  ُأمَّ إىَِل  اْلَعَذاَب  َعْنُهُم  ْرَنا  َأخَّ
البيداء  إىل  فإذا جاء  واحدة؛  إليه يف ساعة  واهلل  السالم جيتمعون  عليهم 
قوله:  وهو  أقدامهم  فتأخذ  األرض  اهلل  فيأمر  السفياين  جيش  اليه  خيرج 
َوَلْو َتَرى إِْذ َفِزُعوا َفاَل َفْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب )51( َوَقاُلوا آَمنَّا 
َناُوُش ِمْن  ُم التَّ بِِه)2( يعني بالقائم من آل حممد عليهم السالم: َوَأنَّى هَلُ
َمَكاٍن َبِعيٍد )52( َوَقْد َكَفُروا بِِه ِمْن َقْبُل َوَيْقِذُفوَن بِاْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد 
ُفِعَل  َكاَم  َيْشَتُهوَن)3( يعني أن ال يعذبوا:  َما  َوَبنْيَ  َبْيَنُهْم  )53( َوِحيَل 

بَِأْشَياِعِهْم ِمْن َقْبُل يعنى من كان قبلهم من املكذبني هلكوا)4(.

قلت: إسناده صحيح .

وأخرج الكليني رضوان اهلل تعاىل عليه قال: حممد بن حييى، عن أمحد 
بن حممد، عن حممد بن خالد واحلسني بن سعيد، عن النرض بن سويد، 
جعفر  أيب  عن  بصري  أيب  عن  خارجة،  بن  هارون  عن  احللبي،  حييى  عن 
َ َقْد َبَعَث َلُكْم  ُهْم إِنَّ اهللَّ ْم َنبِيُّ عليه السالم يف قول اهلل عز و جل: َوقاَل هَلُ
طاُلوَت َمِلكًا قاُلوا َأنَّى َيُكوُن َلُه امْلُْلُك َعَلْينا َوَنْحُن َأَحقُّ بِامْلُْلِك ِمْنُه؟!.

1. هود: 8 .
2. سبأ: 51 -52 .

3.  سبأ:: 53-52 .
4.  تفسري القّمي)ت: طّيب املوسوي(2: 206. مطبعة النجف .



......................................................... 42

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

قال عليه السالم: »مل يكن من سبط النبوة وال من سبط اململكة«، قال: 
ِفيِه  اُبوُت  التَّ َيْأتَِيُكُم  َأْن  ُمْلِكِه  آَيَة  إِنَّ  إن اهلل اصطفاه عليكم وقال: 
 امْلاَلئَِكُة ِمُلُه  حَتْ هاُروَن  َوآُل  ُموسى  آُل  َتَرَك  ا  مِمَّ ٌة  َوَبِقيَّ َربُِّكْم  ِمْن  َسِكيَنٌة 
ِمنِّي  َفَلْيَس  ِمْنُه  َب  رَشِ َفَمْن  بَِنَهٍر  ُمْبَتِليُكْم   َ اهللَّ إِنَّ  وقال اهلل جل ذكره:  
َقِلياًل  إاِلَّ  ِمْنُه  ُبوا  َفرَشِ بَِيِدِه  ُغْرَفًة  َف  اْغرَتَ َمِن  إاِلَّ  ِمنِّي  ُه  َفإِنَّ َيْطَعْمُه  مَلْ  َوَمْن 
مل  من  ومنهم  اغرتف،  من  منهم  رجاًل؛  عرش  ثالثة  و  ثالثامئة  ِمْنُهْمإاّل 
بِجاُلوَت  اْلَيْوَم  َلَنا  طاَقَة  ال  اغرتفوا:  الذين  قال  برزوا  فلام  يرشب، 
َوُجُنوِدِه وقال الذين مل يغرتفوا: َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكثرَِيًة بِإِْذِن 

.)1(ابِِريَن ُ َمَع الصَّ ِ َواهللَّ اهللَّ

بني  النسبة  أّن  التنبيه  مع  العلامء..،  بإمجاع  صحيح  إسناده  قلت: 
الثالثني أهل النصاب األول، وبني الثالثامئة وثالثة عرش، نسبة تداخلّية؛ 

أي أّن أولئك ضمن هؤالء ..؛ يشهد له..

املؤمنني7،  أمري  نفس  نحوه عن  معترب  قوّي  بإسناد  الكليني  رواه  ما 
جاء فيه أّنه خطب يف املدينة قال: »...أما و اهلل لو كان يل عدة أصحاب 
بالسيف حتى تئولوا إىل احلق،  طالوت، أو عدة أهل بدر...، لرضبتكم 
وتنيبوا للصدق، فكان أرتق للفتق وآخذ بالرفق، اللهم فاحكم بيننا باحلق 

وأنت خري احلاكمني«

1.  الكايف 8: 317.
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شاة  ثالثني  من  نحو  فيها  بصرية،  فمر  املسجد  من  خرج  ثّم  قال: 
فقال:»واهلل لو أّن يل رجااًل ينصحون هلل عز و جل و لرسوله بعدد هذه 
الشياه، ألزلت ابن آكلة الذبان عن ملكه« قال: فلاّم أمسى بايعه ثالثامئة 

وستون رجاًل عىل املوت... )1(.

قلت: إّما أّن ثالثامئة قد حترف إىل ثالثني وهو حمتمل، وإّما خصوصّية 
الواقعة، وهو خصوص إزالة ملك ابن آكلة الذبان بثالثني مؤمنًا متقيًا، 
لذلك  يشهد  األظهر،  وهو  السالم،  عليه  عّل  قائدهم  يكون  أن  رشط 

أيضًا..

معتربة اجلعفي يف لزوم 313 مؤمنًا لنزول النصر   

روى الكليني بإسناد معترب عن أيب عبد اهلل اجلعفي قال: قال يل أبو 
بني  كان يف  نبي  مثل  ومثلكم،  »مثلنا  السالم:  عليه  بن عل  جعفر حممد 
إرسائيل، فأوحى اهلل عز و جل إليه أن ادع قومك للقتال، فإيّن سأنرصك، 
رضبوا  فام  هبم  توجه  ثّم  ذلك،  غري  ومن  اجلبال  رؤوس  من  فجمعهم 
ادع  أن  إليه  تعاىل  اهلل  أوحى  ثّم  اهنزموا،  حتى  برمح  طعنوا  وال  بسيف 
قومك إىل القتال فإيّن سأنرصك فجمعهم، ثّم توجه هبم، فام رضبوا بسيف 
وال طعنوا برمح حتى اهنزموا، ثّم أوحى اهلل إليه أن ادع قومك إىل القتال 

َنا؟!!!. فإيّن سأنرصك فدعاهم فقالوا: وعدتنا النرص فام ُنرِصْ

1. الكايف 8: 33.
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فأوحى اهلل إىل نبّيه: »إّما أن خيتاروا القتال أو النار«؟!. فقال: »يا رب 
القتال أحّب إيلَّ من النار« فدعاهم فأجابه »منهم ثالثامئة و ثالثة عرش عدة 
أهل بدر، فتوجه هبم، فام رضبوا بسيف، وال طعنوا برمح، حتى فتح اهلل 

عز وجل هلم«)1(.

النرص. وهذا  بنزول  أّن جمرد اجتامعهم، كفيل  قلت: فالحظ، كيف 
النصاب  هذا  حتقق  مل  أهّنا  حيث  من  األّمــة،  كّل  عصيان  عىل  آخر  دليل 

املتوايص املرتاص كالبنيان، خارجًا، مع قدرهتا عىل ذلك، يشهد له .. 

معتربة أبان بن تغلب يف لزوم 313مؤمنًا 

بن  أبان  عن  املعترب  بإسناده  عليه  تعاىل  اهلل  رضوان  الصدوق  أخرج 
أبو عبد اهلل الصادق: »سيأيت مسجدكم هذا، يعني  تغلب،قال: قال 
آل داود عليهم  املهدي يقيض بقضاء  ثالثامئة وثالثة عرش...، هذا  مكة، 

السالم، ال يسأل عليه بينة«)2(. 

قلت: إسناده معترب .

1.  الكايف 8: 382.
2.  اخلصال 649، رقم: 42. 
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األّمة املعدودة هي أصحاب القائم

َعْنُهُم  ْرَنا  َأخَّ َوَلئِْن   :قال ايب جعفر،  الكابل عن  مّر يف صحيح 
السالم  عليهم  القائم  أصحاب  واهلل  وهم   )1(َمْعُدوَدٍة ٍة  ُأمَّ إىَِل  اْلَعَذاَب 

جيتمعون واهلل إليه يف ساعة واحدة .

ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخرْيَ  ُكْنُتْم  تعاىل:  قوله  مرّد  أّن  يف  فصيح  نّص  وهو 
)2(ِ لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ

َمْعُدوَدٍة وهم  ٍة  ُأمَّ إىَِل  اْلَعَذاَب  َعْنُهُم  ْرَنا  َأخَّ َوَلئِْن  إىل قوله تعاىل: 
أصحاب القائم أو من كان عىل منواهلم من األبدال .

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس بكّل األّمة، مع  وعجٌب ملن يفرّس: ُكْنُتْم َخرْيَ ُأمَّ
الثالثامئة  أو  األبدال،  أو  املعصوم،  لوال  اهلالك  حاّفة  عىل  األّمة  أكثر  أّن 

والثالثة عرش .

ِ َحنِيفًا َومَلْ َيُك  ةً َقانِتًا هلِلّ وقد قال تعاىل يف املعصوم: إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن ُأمَّ
. )3(ِكنَي ِمَن امْلُرْشِ

1.  هود: 8 .
2.  آل عمران: 110 .

3.  النحل: 120.
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النصاب اخلامس 

عشرة آالف نصاب التمكني

قال الصدوق: حدثنا احلسني بن أمحد بن إدريس ريض اهلل عنه )ترىض 
األشعري  احلسني  أّنه  قويًا   وحيتمل  عليه،  واعتمد  كثريًا،  الصدوق  عنه 
الثقة( قال: حدثنا أيب)ثقة جليل القدر(، عن أمحد بن حممد بن عيسى )ثقة 
جليل القدر(، عن احلسني بن سعيد)ثقة جليل القدر(، عن ابن أيب عمري 
)ثقة جليل القدر ال يسأل عن مثله(، عن أيب أيوب )اخلزاز ثقة(، عن أيب 
بصري قال: سأل رجل من أهل الكوفة أبا عبد اهلل عليه السالم: كم خيرج 
مع القائم عليه السالم..؛ فإهّنم يقولون: إّنه خيرج معه مثل عدة أهل بدر 

ثالثامئة وثالثة عرش رجاًل؟!!.

قال: »ما خيرج إاّل يف أويل قوة..؛ وما تكون أولوا القوة أقل من 
عرشة آالف«)1(.

قلت: إسناده حسن صحيح، وهناك ما يشهد له مّما ال يسع خمترصنا 
رسده. وهو نّص ظاهر رصيح أّن أقّل نصاب -ما به القّوة- خلروج موالنا 

املهدي صلوات اهلل عليه، عرشة آالف مؤمنًا متقيًا مجعًا مرتاّصًا.

1.إكامل الدين وإمتام النعمة: 654. باب عالمات خروج القائم .
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َأْعَجَبْتُكْم  إِْذ  ُحَننْيٍ  َوَيْوَم  تعاىل:  اهلل  قول  اجلملة  يف  هلذا  يشهد 
ْيُتم  َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيئًا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض باَِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ

.)1(ْدبِِريَن مُّ

مفرسي  إمجاع  مع  بالكثرة،  حنني  يوم  الصحابة  وصف  تعاىل  فاهلل 
السنة والشيعة وأهل السري أهّنم ال يتجاوزن االثني عرش ألفًا، وهو مؤّيد 

جّيد ملا نحن فيه ..

عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حييى،  بن  حممد  عن  الكليني  وروى 
عن مهران بن حممد، عن عمرو بن أيب نرص قال سمعت أبا عبد اهلل عليه 
السالم يقول: »خري الرفقاء أربعة، وخري الرسايا أربعامئة، وخري العساكر 

أربعة آالف، وال يغلب عرش آالف من قلة «)2(.

قلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وحممد بن مهران من أصحاب 
الكتب، كام أّنه من مشايخ ابن أيب عمري، وكّلهم ثقات عىل األظهر .

حديث: تكملة احللقة شاهدًا 

قال النعامين )30 هـ(: أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد، قال: حدثنا أبو 
عبد اهلل حييى بن زكريا بن شيبان، عن يونس بن كليب، عن احلسن بن 

1.  التوبة: 25.
2. الكايف )ت: عل غفاري( 5: 45. دار الكتب اإلسالمّية، طهران . 
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عل بن أيب محزة، عن أبيه، عن أيب بصري، قال: قال أبو عبد اهلل: »ال 
القائم عليه السالم حتى يكون تكملة احللقة . قلت: وكم تكملة  خيرج 

احللقة ؟!.

قال: »عرشة آالف جربئيل عن يمينه، وميكائيل عن يساره ...«)1(.

قلت: حديث صحيح، وهذا اإلسناد ضعيف باحلسن البطائني، وال 
يرّض ملا له من الشواهد املتقّدمة .

متغّي طاعة اجلمع؛ إشكالّية القنوط

لعّل هناك من يتوّهم أّن اهلل تعاىل إذ كان قد قىض بنصاب معنّي لكل 
غرض من أغراضه املدرجة حتت دفع العذاب، أو نزول املطر، أو نزول 
السكينة، أو حتقيق العدالة...، لزم منه القنوط وترك العمل؛ إذ ال يمكن 

هلذا اخللق البائس أن يصل إىل مراتب أهل النصاب هؤالء:؟!!.

قلنا: هذا وهم عظيم منشؤه إبليس الرجيم؛ فهل-عىل سبيل املثال- 
العقيدة أّن أهل الكساء اخلمسة صلوات اهلل عليهم أفضل اخللق، تعني 
بوجه ما حبس رمحة اهلل وفضله عن بقّية العباد إذا آبوا إىل اهلل ووالوا أهل 

البيت كام يريد اهلل ورسوله ؟! 

1.  الغيبة للنعامين )ت: فارس حسون(: 320. مطبعة مهر، قم .
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بل-واهلل- هبؤالء اخلمسة أرواح العاملني هلم الفداء، ترتى رمحة اهلل 
وخريه وفيضه وفضله..؛ فباّتباعهم عليهم السالم ُيدفع العذاب، وتزول 

النقمة، ويستنزل اخلري، وينزل النرص عىل هذه األمة..

صحيح أّن أقّل النصاب -حسب األخبار- ثابت ال يتغرّي يف الطاعة 
اجلمعّية، لكن ال ينبغي الرتديد أّن هذا النصاب األقل ال ينايف أكثره بأّي 
وجه؛ وعىل حّد تعبري علامء االستنباط: كل منهام مثبت لنفس الغرض، 

جيري يف نفس الساقية، ينحو عني املنحى، يسري يف نفس الدرب.

إذ ال ترديد أّن تأثري دعاء الثالثني مؤمنًا، وهم أقل نصاب نزول غيث 
السامء، ودفع شامل البالء، سيكون أقوى يف النتيجة، وآكد يف التفعيل، 
وأرسع يف التحقيق، لو ضّم إليه دعاء غريهم من أهل الفالح والصالح، 
حّتى لو كانوا دوهنم يف التقوى والصالح؛ رضورة أّن باب الرجاء مفتوح 
أهل  بركب  التائب،  اآلثــم  حّتى  إنسان،  كل  اللتحاق  مرصاعيه  عىل 
النصاب، إلتحاقًا تبعيًا وإن تقارص أن يكون منهم حقيقة وأصالة..؛ وال 
بّد من املصري إىل هذا، وإاّل لزم تكذيب القرآن، وحاشا كتاب ربنا الذي 

فيه هدى ورمحة وتبيان كل يشء إىل يوم الدين..

هاك هذه األمثلة القرآنّية –املجمع عليها بني املسلمني- الرصحية يف 
متغرّي الطاعة اجلمعّية، كاآليت..
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األّول: فعلّية الدعاء إىل يوم القيامة 

وَن  ِذيَن َيْسَتْكرِبُ ُكُم اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَّ قال اهلل تعاىل: َوَقاَل َربُّ
.)1(َم َداِخِريَن َعْن ِعَباَديِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

أقل  وال  اجلمعّية؛  الطاعة  متغري  يف  رصيح  ظاهر  نّص  واآلية  قلت: 
من إمجاع أهل القبلة املحّصل لليقني بل الرضورة، عىل فعلّية هذه اآلية 

املقّدسة إىل يوم القيامة..

الثاين: فعلّية التوبة إىل يوم القيامة

ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِآَياتَِنا َفُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب  قال تعاىل: َوإَِذا َجاءَك الَّ
ُه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءًا بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمن َبْعِدِه  َة َأنَّ مْحَ ُكْم َعىَل َنْفِسِه الرَّ َربُّ
يوم  إىل  املطلوب  يف  نّص  وهي  قلت:   .)2(ِحيٌم رَّ َغُفوٌر  ُه  َفَأنَّ َوَأْصَلَح 

القيامة. 

الثالث: فعلّية الطاعة إىل يوم القيامة.

بُِعوْا  َتتَّ َواَل  ًة  َكآفَّ ْلِم  السِّ يِف  اْدُخُلوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ َيا  تعاىل:  قال 
.)3(بنٌِي ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاِن إِنَّ ُخُطَواِت الشَّ

1.  غافر: 60
2. األنعام: 54.
3. البقرة: 208.
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وقال  اإلســالم،  هو  املشهور  فقال  السلم،  معنى  يف  اختلفوا  قلت: 
آخرون هو طاعة اهلل، وال منافاة؛ رضورة أّن غرض الدين ورشائع النبيني 
هو طاعة اهلل تعاىل ال غري، عىل أّن طاعة األنبياء واألوصياء من طاعة اهلل، 
بل هي هي، فإذا اتضح هذا فاآلية نّص ظاهر يف فعلّية الطاعة وآثارها إىل 

يوم القيامة .

الرابع: فعلّية التقوى إىل يوم القيامة

َقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت  قال اهلل تعاىل: َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتَّ
.)1(ُبوْا َفَأَخْذَناُهم باَِم َكاُنوْا َيْكِسُبوَن اَمِء َواأَلْرِض َوَلـِكن َكذَّ َن السَّ مِّ

اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  َلْو  تعاىل:  قوله  أّن  وشيعة  سنة  العلامء  أمجع  قلت: 
اَمِء َواأَلْرِض قانون إهلي فّعال  َن السَّ َقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ آَمُنوْا َواتَّ
دائم مستمر إىل يوم القيامة، وال يرّض نزول اآلية يف أهل الكتاب؛ إذ املورد 
ال خيصص الوارد، واملصداق ال يلغي االنطباق كام هو أظهر من أن خيفى.

اخلامس: فعلّية استبدال السيئات إىل يوم القيامة

 ُ ُل اهللَّ قال اهلل تعاىل: َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأْوَلئَِك ُيَبدِّ
.)2(ِحياًم ُ َغُفورًا رَّ َئاهِتِْم َحَسَناٍت َوَكاَن اهللَّ َسيِّ

وهي نّص يف املطلوب، ناصع ألهل األلباب والقلوب.

1. البقرة: 208.
2.  الفرقان: 70.
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مقارنة املعصوم بطاعة اجلمع !!

ونشري يف هناية هذا املبحث إىل مقام األنبياء واألوصياء، أي يشء هو 
يف قياسًا بطاعة اجلمع ؟!!.

 ِ هلِلّ َقانِتًا  ًة  ُأمَّ َكاَن  إِْبَراِهيَم  إِنَّ  تعاىل:  قوله  مثل  هذا  عن  أبلج  قلنا: 
ِكنَي)1(. وهو نص رصيح يف علة استجابة دعاء  َحنِيفًا َومَلْ َيُك ِمَن امْلُرْشِ
أهل العصمة؛ إذ أّن أقل مقاماهتم أّن دعاء أحدهم: يعدل عند اهلل تعاىل 

دعاء أمة مؤمنة كاملة فصلوات اهلل عليهم .

1. النحل: 120.



الفصل الثاني
مثرة 

القول باملعصية اجلمعّية 
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هذا الفصل يف مبحثني:

املبحث األّول: الثمرات التكوينّية، ملعايص اجلمع .

املبحث الثاين: الثمرات العلمّية ملعصية اجلمع وطاعتهم

ثمرات  هناك  أّن  إمجااًل-  ولو  األنصبة  خالل  من   – سبق  مّما  اّتضح 
تكوينّية، إثباتًا ونفيًا، مرتّتبة عىل طاعة اجلمع ومعصيتهم ..

ونشري إىل أّن اخلوض يف الثمرات العلمّية، أمٌر يف غاية األمهّية؛ فثّمة 
العويص  برفع كثري من  نتائج علمّية مرتّتبة عىل رؤيتنا يف اجلمع، كفيلة 
القرآين، ذاك الذي ما زال نابضًا عىل طاولة التساؤل بني عوام الّناس حّتى 

اليوم، هاك لرتى ..
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املبحث األّول 

اآلثار التكوينّية ملعصّية اجلمع  

كّل األّمة مؤاخذة بالتقصي

أقسام  باستثناء  فردًا،  فردًا  أّمة حمّمد  كّل  أّن  الرؤية  ما يف هذه  أخطر 
بالبالء  الدنيا  يف  مــؤاخــذون  السالم،  عليهم  األربعة  النصاب  أهــل 
واالستضعاف والفتنة، ويف اآلخرة باحلساب والعقاب، أو العتاب ودنو 
نصاب  حيققوا  مل  أهّنم  تعاىل  اهلل  عاصون  ريب  دون  اجلميع  إذ  املنزلة..؛ 
حتقيق العدالة األرضّية، عرشة آالف مؤمنًا حتى هذه اللحظة، مع عدم 

الشك يف اقتدارهم عىل ذلك..

وأدهى منه وأمّر، أهّنم مل حيققوا منذ التحاق نبينا بالرفيق األعىل حتى 
اليوم نصاب نزول السكينة والنرص، ثالثامئة وثالثة عرش، مع الرضورة 

أهّنم قادرون عىل ذلك، بل عىل ما هو أكرب من ذلك ..

ففي يوم القيامة إذن، مؤاخذة ربانّية أقّلها العتاب الشديد ال يتوقعها 
املكّلف، قد تصل إىل عقاب املسامهة يف نزول البالء والفتن، واملسامهة يف 
عرقلة مسرية الدين وإجياد املحن؛ فجّل املكلفني املؤمنني، بل حتى أكثر 
املزكني،  احلآّجني  املصلني  الصائمني  الذنوب،  كبائر  عن  املتقني  أولئك 

معاتبون  مؤاخذون عاصون وإن كانوا بتقصريهم ال يعلمون ..
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سيثيبهم  تعاىل  اهلل  كان  وإن  املقرّصون،  املتقون  املؤمنون  هؤالء  بىل، 
قطعًا عىل كّل رشع امتثلوه، وعىل كّل خري عملوه، ومجيل فعلوه، وحسن 

تعاطوه، وبّر بذلوه ..

فهذا وإن كان حمفوظًا ال ريب، لكّنه ال ينفي عنهم املؤاخذة، التي قد 
تصل إىل العقاب يف بعض الفروض..؛ فجّل املسلمني بل كثري من أهل 
ما قد حيصل يف  بجّد  العبادة والصالح يف جمتمعاتنا اإلسالّمّية، ال يّمه 
املجتمع املسلم من انتكاسات، وال يأمل كثريًا لألعراض املسلمة املتهاوية 
يف املنحدرات، وال حيزن حزنًا فّعااًل ملا ربام ينتج عن غضب الساموات، من 
حبس الغيث والرمحة واخلريات، كام ال يتفكّرون بجّدية وحرقة ولوعة: 

ملاذا ارتفعت السكينة وانقطعت الربكات؟!!!. كأّن األمر ال يّمهم ..

غاية شعار هؤالء، وهم جل الشعب املسلم، قوله تعاىل: ُكلُّ َنْفٍس 
أّن  ُأْخَرى وما علموا  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  َواَل  َرِهيَنٌة)1(. و:  َكَسَبْت  باَِم 
تعاىل  اهلل  يريده  وما  الشامل،  الرشيفتني يف  اآليتني  هاتني  ملرمى  أنظارهم 
عن  يتنّصل  املكّلف  تعل  داللة  أدنى  فيهام  ليس  إذ  اجلنوب؛  يف  منهام 
الرافعة  واالبتالء،  واملحن  للفتن  الدافعة  تلك  اجلمعّية؛  الرشع  تكاليف 

لغضب  اهلل والبالء، ومؤاخذاته احلاّلة علينا كّل يوم كمطر السامء..

1. املدثر: 38.
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الدليل القاطع على مؤاخذة كّل الشعب املسلم

مىض أّن نزول السكينة التي تعني النرص والرمحة، الدافعة لكّل بالء 
ونقمة، مرشوط بوجود ثالثامئة مؤمنًا ناصحًا هلل، متقون حّق تقاته، كام يف 

أصحاب طالوت..؛ فليتساءل إذن كل مسلم:

أين هي السكينة التي نزلت عىل طالوت، وعىل نبينا يوَم بدر والشجرة 
والفتح  والرمحة  والربكة  النرص  معها  استنزلت  التي  تلك  والفتح، 

القريب..؛ هل هلا من وجود بيننا اليوم؟!!.

فهل أوجد الشعب املسلم اليوم مصداقّية هلا..؟! قال سبحانه: ُثمَّ 
 .)1(... َتَرْوَها ْ َأَنزَل اهلّلُ َسِكيَنَتُه َعىَل َرُسولِِه َوَعىَل امْلُْؤِمننَِي َوَأنَزَل ُجُنودًا ملَّ

ْم  َوَأَثاهَبُ َعَلْيِهْم  ِكيَنَة  السَّ َفَأنَزَل  ُقُلوهِبِْم  يِف  َما  َفَعِلَم  وقال عّز وجل: 
َفْتحًا َقِريبًا)2(؟!. 

األّمة يف  أّن  املرير،  املسلمني  بشهادة حال  اآليتني،  ال ريب يف داللة 
وضعها احلايل، غري مستحّقة أبدًا، ال إلنزال اجلنود غري املرئّية، وال للفتح 

القريب، وال النرص املؤزر. 

1. التوبة: 26.
2.  الفتح: 18.
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الّنصاب  أهل  باستثناء  األّمة،  كّل  أّن  عىل  دليالن  فاآليتان  ثّم  ومن 
عقابًا،  إّما  بالتقصري،  مؤاخذة  اهلل،  عصمهم  ندرة  وهم  السالم،  عليهم 

وإّما عتابًا وقّلة درجات ..

هل هناك من سكينة اليوم ؟!!

اجلواب: ال ريب أّن هناك -اليوم- سكينة نازلة قطعًا، ونرصًا حمققًا 
بأهلها ومات  إاّل ومعه سكينة، وإاّل ساخت األرض  أبدًا؛ فال معصوم 
ذلك  بيان  والسكينة..؛  والرمحة  النرص  مراتب  أدنى  وهذه  الدين،  أصل 
أّن السكينة مشرتك معنوي، أقل مراتبها، نزوهلا عىل املعصوم فقط، وهذه 
املرتبة وإن كانت ال  تستنزل النرص العام، كام ال تستدّر اخلري التام، بل ال 
تدفع العذاب الشامل عن قرية أو قوم، إاّل أهّنا مانعة بربكة املعصوم أن 
ذاته سكينة  بحّد  الدين، وهذا  يموت أصل  وأن  بأهلها،  األرض  تسيخ 

ونرص ورمحة.

 ،كام أّن هلا مرتبة أعىل، وهي نزوهلا عىل الثالثني ضمنهم املعصوم
العذاب  من  مانعة  غري  النرصالعام،  تستنزل  ال  كانت  وإن  املرتبة  وهذه 
من  مانعة  ريب  دون  لكّنها  ذاك،  أو  الفرد  هذا  عىل  وهناك،  هنا  اجلزئي 
املرسلني  ببقاء شعلة  ناهضة  أهّنا  الشامل، من مسخ وغريه، كام  العذاب 
مضيئة حتى وإن ناواهم أهل األرض أمجعني، كام أهّنا مؤّثرة  بإنزال املطر 

واخلري حسب تفاعل بقّية األّمة وتفعيل املكّلفني ..



ثّم هلا عدا هذا مرتبة ثالثة أعىل من ذينيك، ناهضة الستنزال النرص 
التام العام.. وقس عىل هذا، وقد مّر الّنص الصحيح لكّل مرتبة .    

نصوص صرحية يف مؤاخذة غي املذنب

ذكرنا يف املقّدمة أّن بعض الناس يتساءل أّنه ليس من أهل الذنوب، 
فلم يؤاخذه اهلل تعاىل بالباليا واملصائب والفتن، كام يؤاخذ املذنبني ؟!!

قلنا يف جوابه: ألّنك منهم وإن مل ترتح ذنوهبم، ومن صنفهم وإن مل 
ترتكب سّيئاهتم؛ هاك النصوص عن حممد وآل حممد: يف هذا ..

نزول العقوبات على غي املذنبني

أخرج الرتمذي من أهل السّنة يف سننه قال: حدثنا عبد اهلل بن عبد 
بن  قال: أخربنا رشيك، عن عل  يزيد بن هارون،  قال: أخربنا  الرمحن، 
بذيمة، عن أيب عبيدة، عن عبد اهلل بن مسعود، قال: قال رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم: ملا وقعت بنو إرسائيل يف املعايص فنهتهم علامؤهم فلم 
ينتهوا، فجالسوهم يف جمالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فرضب اهلل قلوب 

بعضهم عىل بعض ولعنهم .

قال الرتمذي: هذا حديث حسن )1( .

1.  سنن الرتمذي)ت: بشار عّواد( 5: 102، رقم: 3047. دارالعرب اإلسالمي بريوت .
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وروى الكليني يف الكايف عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، 
الرمحن بن أيب نجران، عن عاصم بن محيد، عن أيب محزة، عن  عن عبد 
حييى بن عقيل، عن احلسن قال: خطب أمري املؤمنني عليه السالم فحمد 
اهلل وأثنى عليه وقال: أّما بعد، فإّنه إّنام هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا 
من املعايص، ومل ينههم الربانيون واألحبار عن ذلك، وإهّنم ملا متادوا يف 
املعايص، ومل ينههم الربانيون واألحبار عن ذلك، نزلت هبم العقوبات)1(.

قلت: إسناده قوّي معترب .

واحلديثان نٌص رصيح أّن غري املذنب تعّمه املصائب والباليا كاملذنب 
إذا مل يغضب هلل تعاىل قلبًا وعماًل؛ وعّلة ذلك حصول الضالل يف االّمة 

والغواية، وموت فطرة البسطاء واهلداية، يدّل عليه.. 

ما رواه الكليني عن أيب عل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن 
عبد الرمحن بن أيب نجران، عن عمر بن يزيد، عن أيب عبد اهلل عليه السالم 
الناس  البدع، و ال تالسوهم، فتصريوا عند  أّنه قال: »ال تصحبوا أهل 
كواحد منهم؛ قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »املرء عىل دين خليله 

و قرينه«)2(.

قلت: إسناده صحيح دون كالم .

1.  الكايف )ت: عل غفاري( 5: 57. دار الكتب اإلسالمّية، طهران. .
2. الكايف )ت: عل غفاري( 2: 375. دار الكتب اإلسالمّية، طهران. .
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بن احلسني، عن  ما رواه عن حممد بن حييى، عن حممد  منه  وأرصح 
عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  رسحان  بن  داود  عن  نرص،  أيب  بن  حممد  بن  أمحد 
الريب  أهل  رأيتم  »إذا  وآله:  اهلل عليه  قال رسول اهلل صىل  قال:  السالم 
والقول  سبهم،  من  وأكثروا  منهم،  الرباءة  فأظهروا  بعدي  من  البدع  و 
َذَرهم  فيهم، والوقيعة، وباهتوهم كيال يطمعوا يف الفساد يف اإلسالم، وحَيْ
الّناُس، و ال يتعلموا من بدعهم، يكتب اهلل لكم بذلك احلسنات، ويرفع 

لكم به الدرجات يف اآلخرة«)1(.

قلت: إسناده صحيح .

بفضح  كفيٌل  هؤالء،  البدع  أهل  من  الربائة  أّن  رصيٌح  فصيح  وهو 
عوار باطلهم، وإيصاد منابع فتنهم وضالهلم؛ فهو إذن واجب .

وأّما قوله: »وأكثروا من سبهم« فاملتيّقن منه، مجعًا بني األخبار، 
ما كان من قبيل: فالن مبتدع، أو من أهل الضالل، أو هو جاهل فّتان، 
وهّلم جّرا، دون ما كان فحشًا؛ للنهي الرصيح عنه، فاحفظ، وال يستخفّن 

عقلك الذين ال يفقهون .

واألخبار يف النهي عن السباب، والقول البذيء، والفحش، متواترة 
ال يسع خمترصنا رسدها . 

1. الكايف )ت: عل غفاري( 2: 375. دار الكتب اإلسالمّية، طهران. .
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نّص أّن النقمة تعّم املذنب وغيه

روى الكليني عن عّدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن بكر بن 
يل  »ما  يقول:  السالم  عليه  احلسن  أبا  سمعت  قال  اجلعفري،  عن  حممد 

رأيتك عند عبد الرمحن بن يعقوب«؟!!.

فقال بكر: إّنه خايل. 

وال  اهلل  يصف  عظياًم،  قــواًل  اهلل  يف  يقول  »إّنــه  السالم:  عليه  فقال 
يوصف..؛ فإّما جلست معه وتركتنا، وإّما جلست معنا وتركته« 

فقلت: هو يقول ما شاء؛ أيَّ يشء علَّ منه إذا مل أقل ما يقول!!.

فقال أبو احلسن عليه السالم: »أما ختاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم 
مجيعًا..؛ أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى عليه السالم، وكان 
عنه  ختلف  موسى،  فرعون  خيل  حلقت  فلام  فرعون،  أصحاب  من  أبوه 
أباه فيلحقه بموسى، فمىض أبوه وهو يراغمه حتى بلغا طرفًا من  ليعظ 
البحر فغرقا مجيعًا، فأتى موسى عليه السالم اخلرب فقال: هو يف رمحة اهلل، 

ولكن النقمة إذا نزلت، مل يكن هلا عّمن قارب املذنب دفاع«)1(.

قلت: إسناده صحيح.

ورضوب  بالنقمة  يؤاخذ  املذنب  غري  أّن  رصيح  نٌص  واحلديث 

1. الكايف )ت: عل غفاري( 2: 375. دار الكتب اإلسالمّية، طهران.
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العذاب وأنواع املصائب، كام يؤاخذ املذنب سواء، إذا قاربه أو كان قريبًا 
منه، هذا يف الدنيا وأّما اآلخرة فلكّل عمله واعتقاده .

نّص عن أهل السّنة يف هذا

البخاري قال: حدثنا حممد  السّنة، ما أخرجه  له مما رواه أهل  يشهد 
نافع  عن  سوقة،  بن  حممد  عن  زكرياء،  بن  إسامعيل  حدثنا  الصباح،  بن 
قال  قالت:  عنها،  اهلل  ريض  عائشة  حدثتني  قال:  مطعم،  بن  جبري  بن 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من 

األرض، خيسف بأوهلم وآخرهم«.

وآخرهم،  بأوهلم  خيسف  كيف  اهلل،  رسول  يا  قلت:  عائشة:  قالت 
وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟!. 

قال النبّي: »خيسف بأوهلم وآخرهم، ثم يبعثون عىل نياهتم«)1(.

قلت: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني دون كالم .

أسواقهم؛  أهل  أي  االقتضاء؛  عىل  أسواقهم.  وفيهم  عائشة:  وقول 
فإّن اجليش يلحقه التجار وأهل السوق للتعاوض وقصد الربح؛ فيكونوا 

كأهّنم منهم، مع أهّنم ليسوا منهم .

1.  صحيح البخاري )ت: زهري النارص( 3: 65. رقم: 2118 . دار طوق النجاة .
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واملعنى أّن اخلسف ينال أهل السوق كام ينال اجليش، مع أهّنم ليسوا 
عّمن  هلا  يكن  مل  نزلت،  إذا  »النقمة   : الرضا  ذكره  فيام  والعّلة  منهم؛ 

قارب املذنب، دفاع«.

جيب على  كّل مسلم دفع البالء بالدعاء

أّنه مقرّص، مؤاخذ يف الدنيا  فليعلم كّل مسلم -عدا أهل النصاب- 
ونزلت  بالء  حل  كّلام  عتابًا،  ولو  القيامة  يوم  وكذا  واملصائب،  بالباليا 
املّلة، ملا اّتضح  فتنة عىل هذه األّمة، وجثمت نقمة وحمنة عىل صدر هذه 
اجلمعي،  الدعاء  حتقيق  يف  أقل  ال  تعاىل،  اهلل  مطلوب  امتثال  عدم  من 
املانع من هذا  التواصوي، الرتامحي، خالل نصابه املعنّي يف الرشع، ذاك 

القضاء والبالء ..

الكليني عن أيب عل األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن  روى 
»إّن  قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  الزيات،  بسطام  عن  صفوان، 

الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السامء، وقد أبرم إبرامًا«)1(.

قلت: إسناده صحيح بإمجاع.

وروى الكليني بإسناد معترب بل صحيح عن عدة من أصحابنا، عن 
سهل بن زياد، عن احلسن بن عل الوشاء، عن أيب احلسن عليه السالم 

1.  الكايف 4: 307. باب: الدعاء يرّد البالء.
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قال كان عل بن احلسني عليه السالم يقول: »الدعاء يدفع البالء النازل و 
ما مل ينزل«)1(.

وروى اإلمام الرتمذي من أهل السّنة بإسناده عن سلامن رضوان اهلل 
عليه قال: قال النبي: »ال يرد القضاء إاّل الدعاء«. 

قال الرتمذي إسناده حسن صحيح)2(.

التاريخ،  وإذن فكّلام حّل بالء وفتنة ونقمة عىل أمتنا اإلسالمّية عرب 
فهو برهاٌن بنّي أّن كّل األّمة عاصية دون استثناء؛ كيف وهي قد عجزت 
حتى عن دفع البالء بالدعاء، مع اليقني بقدرهتا عىل ذلك، فهذا أقّل ما 

عليها !!.

العذاب  شمول  يدفع  كان  وإْن  النصاب  أهل  الثالثني  دعاء  أّن  عىل 
مل  ما  والعذاب،  البالء  مراتب  بقية  لدفع  لكّنه غري كاف  تعاىل،  اهلل  بإذن 

ُيفّعل بدعاء بقّية األّمة أو بعضها، حسب متغري اجلمع ..

1. الكايف 4: 307. باب: الدعاء يرّد البالء.
2.  سنن الرتمذي )ت: بشار عواد( 4: 16، رقم: 2139. دار الغرب اإلسالمي بريوت.
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لغز األمر بتكرار الدعاء والتأمني عليه

ورد يف األخبار املتواترة أّن من صىّل عىل النبي عرش مرات فله كذا، أو 
من سّبح مائة مرة فله كذا وغري ذلك مّما هو معلوم رضورة ..

لكن نتسائل، ملاذا يأمر الرشع بالتكرار، أليست املّرة الواحدة تكفي؟!.

ال جواب سوى التعّبد، أّما رؤريتنا املطروحة يف اجلمع اجلمع فرتى 
أمرًا آخر عالوة عىل التعّبد الذي ال حميص عنه..؛ فهي ترى أّن الفرد ربام 
يقوم مقام اجلمع بتكرار الدعاء أو مطلق الذكر، أو العمل الصالح أيًا كان 

نوعه ..

ما أخرجه الكليني يف الكايف عن عل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عل 
بن معبد، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل الواسطي، عن درست بن أيب منصور، 
عن أيب خالد قال قال أبو عبد اهلل عليه السالم:»ما من رهط أربعني رجاًل 
اجتمعوا فدعوا الل عز و جل يف أمر إاّل استجاب الل هلم..؛ فإن مل يكونوا 
أربعني فأربعة يدعون الل عز و جل عرش مرات..؛ إاّل استجاب الل هلم، 
العزيز  الل  فيستجيب  مرة  أربعني  الل  يدعو  فواحد  أربعة  يكونوا  مل  فإن 

اجلبار له«)1(.

قلت: حديث حسن، إسناده معترب باملتابعة ..؛ فإنه يشهد له ..  

حممد  بن  أمحد  عن  أصحابنا،  من  عدة  عن  أيضًا  الكليني  أخرجه  ما 

1.  الكايف 2: 487. باب اإلجتامتع يف الدعاء .
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بن خالد، عن حممد بن عل، عن يونس بن يعقوب، عن عبد األعىل، عن 
أيب عبد اهلل عليه السالم قال: »ما اجتمع أربعة رهط قط، عىل أمر واحد، 

فدعوا الل، إاّل تفرقوا عن إجابة«.

إسنادامها  الروضة:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  رضوان  األول  املجليس  قال 
قوّي)1(.

قلت: وهو كام قال. والرهط عرشة أشخاص أقله ثالثة، ليس فيهم 
امرأة..

عن  النوفل،  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن  عل  عن  الكليني  وأخــرج 
السكوين، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: »الداعي واملؤّمن يف األجر 

رشيكان«)2(.

قلت: معناه متواتر بل رضوري بني أهل القبلة، وهذا اإلسناد معترب، 
يشهد له ..، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، 
عن جعفر بن حممد األشعري، عن ابن القداح، عن أيب عبد اهلل7قال قال 

رسول اهلل: »إذا دعا أحدكم فليعم فإّنه أوجب للدعاء«)3(.

ثوابه  يرتى  ما  كل  يف  والفردي  اجلمعي  الفارق  ذلك  عىل  وقس 

1. روضة املتقني )رشح من ال حيرضه الفقيه للصدوق ( 12: 26.
2.  الكايف 2: 487. باب اإلجتامع يف الدعاء .
3.  الكايف 2: 487. باب اإلجتامع يف الدعاء .
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ويتطلع إىل آثاره، يف منظومة العقيدة والترشيع . كأمر الرشيعة أن نسبح 
مائة مرة، أو أن نصل عىل حممد وآل حممد مائة مرة، أو غري ذلك من أوامر 
التكرار؛ إذ الغرض من كّل هذا قلب الفردّية إىل مجعّية ولو بالتكرار، دفعًا 

للبالء واستنزااًل خلري السامء .. 

السالم  عليه  املعصوم  أّن  ألمهّيته،  به  التذكري  أكثرنا  وقد  التنبيه،  مع 
خارج عن هذا ختّصصًا أو خصيصًا، رضورة أّن دعائه يعدل دعاء األّمة؛ 
ِكنَي  امْلُرْشِ ِمَن  َيُك  َومَلْ  َحنِيًفا   ِ هلِلَّ َقانًِتا  ًة  ُأمَّ َكاَن  إِْبَراِهيَم  إِنَّ  تعاىل:  لقوله 
اٍط ُمْسَتِقيٍم )121( َوآَتْيَناُه يِف  ْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه إىَِل رِصَ )120( َشاِكًرا أِلَ

.)1(احِلِني ُه يِف اآْلِخَرِة مَلَِن الصَّ ْنَيا َحَسَنًة َوإِنَّ الدُّ

جيب التواصي باحلق والصرب واملرمحة

َوَتَواَصْوا  رْبِ  بِالصَّ َوَتَواَصْوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِمَن  َكاَن  ُثمَّ  قال اهلل تعاىل: 
آَمُنوا  ِذيَن  الَّ *إاِلَّ  ُخرْسٍ  َلِفي  اإْلِْنَساَن  إِنَّ  تعاىل:  وقال   .)2(ِة بِامْلَْرمَحَ

.)3(رْب قِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ اِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَ احِلَ َوَعِمُلوا الصَّ

هاتان اآليتان، دليالن قطعّيان عىل تقصري كّل األّمة وأهّنا كّلها خارسة 
باحلق  التوايص  عىل  فتابعهم  شايعهم  ومن  اجلمع  فئة  إاّل  كاخلارسين، 

1. النحل: 122-120.
2.  البلد: 17.
3.  العرص: 3.
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النصاب،  أهل  األربعني  أو  الثالثني  توايص  أّن  عىل  واملرمحة.  والصرب 
ل  ُيَفعَّ مل  ما  والبالء،  واملحنة  الفتنة  مراتب  كّل  لدفع  قلنا-  –كام  ينفع  ال 
باإلّتباع من قبل بقّية املكّلفني ..، بىل هو ناهض بدفع العذاب الشامل، 

وما ينتج حفظ أصل الدين، دون بقّية املراتب ..

 وإذن فوظيفة التفعيل، حكم رشعي جيب عىل كّل مسلم امتثاله .

جيب االصالح بني الّناس

َأْو  بَِصَدَقٍة  َأَمــرَ  َمْن  إاِلَّ  نَّْجَواُهْم  ن  مِّ َكثرٍِي  يِف  َخرْيَ  الَّ  تعاىل:  قال 
َمْعُروٍف َأْو إِْصاَلٍح َبنْيَ النَّاِس َوَمن َيْفَعْل َذلَِك اْبَتَغاء َمْرَضاِت اهلّلِ َفَسْوَف 

.)1(ُنْؤتِيِه َأْجرًا َعِظياًم

وفيه دليل واضح أّن كّل األّمة مقرّصة يف نجواها من دون الرشوط 
أعاله.

روى الكليني عن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن سنان، 
عن أيب حنيفة سابق احلاج قال: مّر بنا املفضل، وأنا و ختني نتشاجر يف 
مرياث، فوقف علينا ساعة، ثّم قال لنا: تعالوا إىل املنزل فأتيناه، فأصلح 
بيننا بأربعامئة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كّل واحد مّنا 
من صاحبه قال: أما إهّنا ليست من مايل، ولكن أبو عبد اهلل عليه السالم 

1. النساء: 114.
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أمرين إذا تنازع رجالن من أصحابنا يف يش ء، أْن أصلح بينهام، وأفتديا 
من ماله؛ فهذا من مال أيب عبد اهلل عليه السالم«)1(.

قلت: إسناده قوّي معترب .

ثابت اجلمع يف كّل عهود اإلسالم

األظهر أّن جمموع أهل األنصبة، عىل التداخل والبدل، منذ عهد النبي 
إىل يوم القيامة، أو إىل يوم موالنا املهدي صلوات اهلل عليه، سبعون ألف 
متقيًا، فمن هؤالء األبدال األربعون يف كل عهد، كام أّن منهم شهداء بدر 
وكربالء و...، يدّل عليه ما أخرجه الفريقان عن النبّي قال: »يدخل اجلنة 

من أمتي سبعون ألفًا بغري حساب«)2(. 

قلت: وكّل هؤالء شيعة موالون، حيرشون من كربالء الكوفة، يدّل 
عليه يف النصوص الصحيحة..

هرثمة  أيب  عن  بإسناديام  والطرباين  شيبة  أيب  ابن  اإلمام  أخرجه  ما 
بنهري  عنه  اهلل  ريض  عّل  مع  كنت  قال:  املصادر(  بعض  يف  كام  )هرثم 
كربالء، فمّر بشجرة حتتها بعر غزالن، فأخذ منه قبضة فشمها، ثّم قال: 

1. الكايف )ت: عل غفاري(  2: 209. دار الكتب اإلسالمّية، طهران .
2.  صحيح البخاري 4: 87، و7: 16، 26، 40، 183، 194، صحيح مسلم 1: 122، 136، 

. ،137
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»حيرش من هذا الظهر سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب«)1(.

قال اإلمام اهليثمي يف املجمع: رواه الطرباين ورجاله ثقات )2(.

الرشد،  مكتبة   .  37368 رقم:   ،478  :7 احلــوت(   يوسف  كامل  شيبة)ت:  أيب  بن  مصنف   .1
الرياض. ومعجم الطرباين الكبري 18: 237، رقم: 596. مكتبة ابن تيمة، القاهرة، ت: محدي 

السلفي. 
2.  جممع الزوائد 9: 191، رقم: 15126. مكتبة القديس القاهرة، ت: حسام القديس .



املبحث الثاني 

اآلثار العلمّية للقول باجلمع  
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إشكالّية الواقع اخلارجي

َخرْيَ  ُكنُتْم  القائلني:  خري  وهو  تعاىل  اهلل  قال  اإلشكالّية:  تقريب 
بِاهلّلِ  َوُتْؤِمُنوَن  امْلُنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ

.)1(...

يف حني تواتر -أو له حكم مقطوع الصدور- عن رسول اهلل قوله: 
»لتتبعن سنن من قبلكم شربًا بشرب، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جحر 

ضٍب لسلكتموه«)2(.

 :قال النبي  صحيحة عن  بأسانيد  صحايب  أكثر من  رواه  ما  وكذا 
»لتفرتقّن أّمتي عىل ثالث وسبعني فرقة، واحدة يف اجلنة، وثنتان وسبعون 

يف الّنار«)3(.

1.  آل عمران: 110.
2.  صحيح البخاري )ت: زهري النارص( 4: 169، رقم: 3456. دار طوق النجاة.

3. حديث رواه مجع من الصحابة ..
قال:  الثبت حييى بن سالم األفريقي )يف تفسريه 1: 404 . ت: هند شلبي(   الثقة  أخرجه اإلمام 

حدثني محاد بن سلمة، عن أيب غالب، عن أيب أمامة قال: قال رسول اهلل مثله . 
قلت: إسناد حسن رجاله ثقات .

وأخرجه اإلمام أبو داود )يف سننه  ت: حممد حمي الدين عبد احلميد4: 198، رقم: 4597 . املكتبة 
العرصية، بريوت(. قال: حدثنا عمرو بن عثامن بن سعيد بن كثري بن دينار احلميص قال: حدثنا 
عباد بن يوسف قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عوف بن مالك قريب 

منه. 
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أهّنا  خارجًا  رضورة  علم  ما  مع  أّمة،  خري  تكون  كيف  واإلشكال: 
تابعت أمم الكفر السابقة، ذراعًا بذراع حتى جحر الضّب..؛ بل ملاذا مل 

ينزل اهلل تعاىل عليها العذاب كام أنزله عليهم مع حتقق املتابعة؟!.

جواب املشهور عن اإلشكال 

أجاب مشهور الفريقني سّنة وشيعة جوابًا حارضًا جمماًل، قالوا: قال 
َوُهْم  ْم  هَبُ ُمَعذِّ اهلّلُ  َكاَن  َوَما  ِفيِهْم  َوَأنَت  ْم  هَبُ لُِيَعذِّ اهلّلُ  َكاَن  تعاىل:َوَما  اهلل 

َيْسَتْغِفُروَن)1(. فاستغفار األمة هو ما دفع العذاب .

الطني  قلت: مع كون هذا اجلواب صحيحًا يف اجلملة، لكّنه قد زاد 
بّلة، واإلشكال عّلة؛ فعالوة عىل املصادرة، يتناىف متامًا مع حديثي جحر 
وهم  تعاىل:  قوله  حمتوى  فراغ  فإشكالّية  وغريمها،  واالفرتاق  الضب 
ٍةغري مدفوعة ..؛ سيام مع ما تواتر  يستغفرون وقوله تعاىل: َخرْيَ ُأمَّ
فعاد  الدين،  كّل  تضييعها  بل  العاملني،  رّب  األّمة  عصيان  عن  خارجًا 

اإلشكال كام بدأ..؛ يدّل عىل تضييع الدين ..

قلت: إسناده حسن، رجاله موثقون بعضهم عىل رشط الصحيح.
وأخرجه ابن ماجة )يف سننه ت: حممد فؤاد عبد الباقي  2: 1322، رقم: 3992. دار إحياء الكتب 
العربية( قال:  حدثنا عمرو بن عثامن بن سعيد بن كثري بن دينار احلميص قال: حدثنا عباد بن 

يوسف قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عوف بن مالك.
قلت: إسناده صحيح، وللحديث طرق أخرى، ال يسعها خمترصنا .

1.  صحيح البخاري )ت: زهري النارص( 4: 169، رقم: 3456. دار طوق النجاة.
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األّمة ضّيعت كّل الدّين 

أخرج البخاري بإسناد صحيح عن الزهري، قال: دخلت عىل أنس 
بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟!. فقال: »ال أعرف شيئًا 

مّما أدركت إاّل هذه الصالة، وهذه الصالة قد ضّيعت«)1(.

قلت: فافرتاض أهّنا خري أّمة مع أهّنا ضيعت كّل الدين حتى الصالة، 
تعاىل:  قوله  يف  األمر  هو  التناقض  وأمر  النقيضني.  اجتامع  للزوم  حمال؛ 
الدين  قيمة الستغفار من ضّيع  وأّي  أي معنى  إذ   .َيْسَتْغِفُروَن َوُهْم 

حّتى الصالة؟!. هاك مثااًل ثانيًا ..

ارتداد جّل الصحابة أهل أحد، قاله الطربي وغيه

قال اهلل تعاىل: َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن َيْنَقِلْب 
.)2(اِكِريَن ُ الشَّ َ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللَّ َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضَّ اهللَّ

 ،حممد ألصحاب  تعاىل  اهلل  قال  الطربي)310هـ(:  اإلمــام  قال 
معاتبهم عىل ما كان منهم من اهللع واجلزع حني قيل هلم بأُحد: إّن حممًدا 
واهنزامه  عدوهم  عن  منهم  انرصف  من  انرصاف  إليهم  وُمقبًِّحا  قتل، 
َأْعَقابُِكْم ) يعني: ارتددتم عن دينكم الذي بعث اهلل  عنهم (اْنَقَلْبُتْم َعىَل 
حممدًا بالدعاء إليه ورجعتم عنه كفارًا باهلل بعد اإليامن به (َوَمْن َيْنَقِلْب َعىَل 

1. صحيح البخاري 1: 112، رقم: 530. دار طوق النجاة. ت: حممد زهري النارص.
2.  آل عمران: 144. 
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إيامنه  بعد  كافرًا  دينه ويرجع  يرتدد منكم عن  بذلك: ومن  )يعني  َعِقَبْيِه 
.)1(َشْيًئا َ َفَلْن َيرُضَّ اهللَّ

 ،بقتله سمعوا  حني  هربوا  السمرقندي)373هـ(:  اإلمام  وقال 
فقال تعاىل:  (اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم )أي رجعتم إىل دينكم الرشك)2(.

أحد،  يوم  املسلمني  اهنزم من  اهنزم من  ملا  ابن كثري)774هـ(:  وقال 
َأْعَقابُِكْم( أي رجعتم القهقرى)3(.  وقتل من قتل منهم...، )اْنَقَلْبُتْم َعىَل 

ونحوه ابن تيمية وزاد: ثبت طائفة يسرية)4(.

قلت: مل يثبت مع النبّي يف أحد إاّل عّل وبضعة أنفس)5(. ثّم إذا 
كان هذا هو حال الصحابة أهل أحد، وفيهم السابقون أهل بدر، فام حال 

بقّية األّمة؟!!!.

حديث النيّب: األّمة غادرة   

1.  تفسري الطربي)ت: أمحد حممد شاكر( 7: 251. الرسالة .
2. تفسري السمرقندي1: 254.

3. تفسري ابن كثري)ت: سامي سالمة( 2: 128. دار طيبة للنرش والتوزيع .
4. جامع املسائل البن تيمية 3: 612. وجمموع الفتاوى له  14: 374. وج28: 411.

5. خرج اإلمام اهليثمي)807هـ( عن الطرباين وغريه )يف جممع الزوائد 9: 134، رقم: 14675. 
مكتبة القديس( قال: 

وعن ابن عباس: إّن عليًا كان يقول يف حياة رسول اهلل: »إن اهلل عز وجل يقول: أفإن مات أو قتل 
انقلبتم عىل أعقابكم واهلل ال ننقلب عىل أعقابنا بعد إذ هدانا اهلل تعاىل، واهلل لئن مات أو قتل، 
ألقاتلن عىل ما قاتل عليه حتى أموت، واهلل إين ألخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به 

مني«. رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح. انتهى كالم اهليثمي.
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أخرج احلاكم بإسناده عن املوىل عل قال: »إّن مّما عهد إيّل النبي: 
»أّن األمة ستغدر يب بعده«. 

ووافقه  خيرجاه.  ومل  اإلسناد،  صحيح  حديث  هذا  احلاكم:  قال 
الذهبي)1(.

قلت: ومن أخبث مظاهر غدر األّمة ما أخرجه احلاكم بإسناده عن أم 
سلمة قالت: سمعت رسول اهلل يقول: »من سب عليًا فقد سبني«. قال 

احلاكم:  هذا حديث صحيح اإلسناد. ووافقه الذهبي)2(. 

وال خيفى، بل علم رضورة أّن األّمة كانت تسّب عليًا قرنًا كاماًل من 
الزمان. يف حني تواتر عن النبي: »من كنت مواله فعّل مواله«. فحتى لو 
فرسنا املوالة هيهنا –كام يفرتض أهل السّنة- باملحبة املجردة عن السيادة 

واإلمامة؛ فإّن األّمة قد غدرت بالرسالة والقرآن ألعن غدر .

اإلشكال كّل اإلشكال كيف تكون خري أّمة، أفرادها يستغفرون، يف 
حني هي كّذبت عماًل رشيعة الرمحن، ضاربًة القرآن، الصادح بالبيان: )ال 

َة يِف اْلُقْرَبى()3( عرض اجلدار .  َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ امْلََودَّ

1. مستدرك احلاكم وتلخيصه )ت: مصطفى عطا( 3: 150، رقم: 4676. العلمية، بريوت. 
2. مستدرك احلاكم وتلخيصه )ت: مصطفى عطا( 3: 130، رقم: 4615. العلمية، بريوت. 

3. الشورى: 23 .
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األّمة تركت سنة النيب بغضًا لعلي
أخرج املحدثون بإسناد صحيح عن احلرب ابن عباس قال لسعيد بن 
جبري: ما يل يا سعيد ال أرى الناس يلبون؟!. فقال سعيد: خيافون معاوية. 
فخرج ابن عباس من فسطاطه؛ فقال: لبيك اللهم لبيك وإْن رغم أنف 

معاوية؛ اللهّم العنهم فقد تركوا السنة من بغض عّل. 

أخرجه احلاكم وقال: صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه 
الذهبي)1(. 

وقال اإلمام األلباين )1420( يف حاشيته عىل سنن النسائي: صحيح 
اإلسناد)2(. هاك مثااًل ثالثًا..

األّمة قّتلت أوالد النبيني: 
جالسًا  اهلل  رسول  كان  قالت:  سلمة  أم  عن  اهليثمي:  اإلمام  خّرج 
بيتي قال: »ال يدخل عّل أحد«. فانتظرت فدخل احلسني،  ذات يوم يف 
فسمعت نشيج رسول اهلل يبكي، فاطلعت فإذا حسني يف حجره والنبي 
يف  معنا  كان  السالم  عليه  جربيل  »إّن  فقال:  يبكي،  وهو  جبينه  يمسح 

1. مستدرك احلاكم وتلخيصه )ت: مصطفى عطا( 1: 636، رقم: 1706. العلمّية، بريوت .
2. سنن النسائي )ت: أبو غّدة، حمشى بتعليقات األلباين( 5: 253، رقم: 3006. 
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البيت، فقال: إّن أمتك ستقتله بأرض يقال هلا: كربالء، فتناول جربيل من 
تربتها. رواه الطرباين بأسانيد، ورجال أحدها ثقات)1(.

أّن  قلت: إسناده صحيح، ومعناه متواتر، وهو نّص رصيح فصيح، 
هذه األّمة قد تكالبت وشايعت عىل قتل ولد رسول اهلل، سّيد شباب أهل 

اجلّنة، خامس املطهرين من الرجس تطهريًا ... .

َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  تعاىل:ال  قوله  اإلشكال؛ سيام جحد   واإلشكال هو 
َة يِف اْلُقْرَبى ناهيك عاّم تواتر عن النبي من قبيل: »كتاب  َأْجرًا إاِلَّ امْلََودَّ

الل وعرتيت ما إن متسكتم هبام لن تضلوا...«)2(.

بمجموعها  تفيد  ما ال حيىص غريها،  النصوص وهناك  الزبدة: هذه 
أن  جيب  السابقة  كاألمم  هي  أو  ــالك،  اهل حاّفة  عىل  ــة  األّم أّن  اليقني 
اليهود  تابعت  الصالة،  حّتى  الدين  كّل  ضّيعت  فلقد  اهلل؛  عذاب  يناهلا 
والنصارى حتى جحر الضب، غدرت بمحمد يف قرباه وأهل بيته أخبث 
وسّبت  لعنت  اجلنة،  أهل  شباب  سيد  سيام  األنبياء،  أوالد  قتلت  غدر، 
األفاعيل،  فعلت   ،بيته وأهل  عّل  خالل  مساًء  صبحًا  اهلل  رسول 

واجرتحت أنواع األباطيل..

1.  جممع الزوائد للهيثمي 9: 189، رقم: 15116. مكتبة القديس القاهرة . واحلديث متواتر له 
طرق كثرية، رسدناها يف كتابنا: الرسول املصطفى والشعائر احلسينّية . دار األثر، بريوت.

2.سنن الرتمذي )بشار عواد( 5: 131، رقم: 3786.  طرقه كثرية جدًا، تورث القطع بالصدور . 
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وباجلملة: فهل ثّمة ختريج لقوله تعاىل: خري أّمة وكذا قوله تعاىل: 
حقيقًة،  مصداقيتهام  وعدم  خارجًا،  حمتوامها  فراغ  مع   يستغفرون

وشهادة الوجدان عىل نقيضهام واقعًا ؟!!!.

كام  األّمة  هذه  عىل  العذاب  تعاىل  اهلل  ينزل  مل  ملاذا  ذلك؛  إىل  أضف 
أنزله عىل جمرمي األمم السابقة، مع أهّنا –كام أكثرنا- تابعتهم حتى جحر 

الضب، باعًا بباع وذراعًا بذراع؟!!.

وننّبه إىل أّننا، يف هذه املسألة، اكتيفنا بتخريج األحاديث عن مصادر 
أهل السّنة هداهم اهلل تعاىل إلزامًا ملن يشتهي العناد منهم 

طاعة اجلمع تدفع هذا اإلشكال ببساطة

خالصة رؤيتنا يف اجلمع، أّن املقصود بقوله تعاىل: خري أّمة ليس 
خاّصة  وطائفة  فيها،  نادرة  وعصبة  منها،  جّدًا  قليل  مجٌع  بل  األّمة،  كّل 

مرحومة دون سواها، وهذا من باب إطالق العام وإرادة اخلاص..

َوَيْأُمُروَن  رْيِ  اخْلَ إىَِل  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمَّ نُكْم  مِّ َوْلَتُكن  يدّل عليه قوله تعاىل: 
 .)1(بِامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُأْوَلـئَِك ُهُم امْلُْفِلُحوَن

.)2(قِّ َوبِِه َيْعِدُلوَن ٌة َيُْدوَن بِاحْلَ َّْن َخَلْقنَا ُأمَّ وقوله تعاىل: َومِم

1.  آل عمران: 104 . 
2.  األعراف: 181. 
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اهلادي  للخري،  الداعي  باملعروف..،  اآلمر  اجلمع  هذا  لوال  إذ 
أنزله عىل  العذاب عىل هذه األّمة كام  به، ألنزل اهلل تعاىل  العادل  باحلّق، 
من  بالعذاب  تعاىل  اهلل  ُهم  َأعمَّ من  أّن  يظهر  والذي  ..؛  السابقة  األمم 
األمم السابقة التي ليس فيهم هذا النصاب من اجلمع املؤمن القليل، وإاّل 

الندفع عنهم العذاب..

َلَك  ُمْسِلَمنْيِ  َواْجَعْلَنا  َنا  َربَّ وتعاىل:  قوله  أيضًا  ذلك  عىل  يدل  ومّما 
اُب  التَّوَّ َأنَت  إِنََّك  َعَلْيَنا  َوُتْب  َمَناِسَكَنا  َوَأِرَنا  لََّك  ْسِلَمًة  مُّ ًة  ُأمَّ تَِنا  يَّ ُذرِّ َوِمن 

 .)1(ِحيُم الرَّ

من نصوص السّنة يف طاعة اجلمع 

يدّل عليه يف السّنة املتواترة، ما أخرجه مسلم يف صحيحه بإسناده عن 
أمتي  طائفة من  تزال  يقول: »ال  النبي  يقول: سمعت  اهلل،  بن عبد  جابر 
يقاتلون عىل احلق، ظاهرين إىل يوم القيامة؛ فينزل عيسى بن مريم، فيقول 
أمريهم: تعال صّل لنا، فيقول: ال، إّن بعضكم عىل بعض أمراء تكرمة اهلل 

هذه األمة«)2(.

1. البقرة: 128 . 
2.  صحيح مسلم )ت: حممد فؤاد عبد الباقي(1: 137، رقم: 247. إحياء الرتاث العريب .
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وأخرج أيضًا بإسناده عن معاوية عن النبي: »ال تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر اهلل، ال يرضهم من خذهلم أو خالفهم، حتى يأيت أمر اهلل وهم 

ظاهرون عىل الناس«)1(. 

البخاري قال: حدثنا عبيد اهلل بن موسى، عن إسامعيل، عن  ورواه 
قيس، عن املغرية بن شعبة، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، قال: »ال يزال 

طائفة من أمتي ظاهرين، حتى يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون«)2(.

والنصوص يف هذا املعنى، متواترة، مقطوعة الصدور، تلّقاها قاطبة 
أهل القبلة بالقبول ..

خصائص اجلمع املؤمن املانع من العذاب.

األوىل: يدعوون إىل اخلري.

رْيِ  اخْلَ إىَِل  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمَّ نُكْم  مِّ َوْلَتُكن  إليه، بنّص اآلية:  بل يسارعون 
 .َوَيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُأْوَلـئَِك ُهُم امْلُْفِلُحوَن

الثانية: يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر.

اآْلِخــِر  ــْوِم  َواْلــيَ  ِ بِــاهللَّ ُيْؤِمُنوَن  سبحانه:  وقوله  أعاله  اآلية  بنص 
َوُأوَلئَِك  اِت  رْيَ اخْلَ يِف  َوُيَساِرُعوَن  امْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َوَيْأُمُروَن 

.)3(احِلِنَي ِمَن الصَّ

1.  صحيح مسلم )ت: حممد فؤاد عبد الباقي(3: 1524، رقم: 174. إحياء الرتاث العريب.
2.  صحيح البخاري )ت: زهري النارص( 9: 101. رقم: 7311. دار طوق النجاة .

3. آل عمران: 114.
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الثالثة: بعضهم أولياء بعض.

َيْأُمُروَن  َبْعٍض  َأْولَِياء  َبْعُضُهْم  َوامْلُْؤِمَناُت  َوامْلُْؤِمُنوَن  تعاىل:  قال 
َوُيِطيُعوَن  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ َوُيِقيُموَن  امْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِامْلَْعُروِف 

.)1(ُهُم الّلُ إِنَّ اهلّلَ َعِزيٌز َحِكيٌم َحُ اهلّلَ َوَرُسوَلُه ُأْوَلـئَِك َسرَيْ

الرابعة: هم املفلحون املرحومون دون بقّية اخللق.

قال سبحانه وتعاىل: َوُأْوَلـئَِك ُهُم امْلُْفِلُحوَنوقوله تعاىل:ُأْوَلـئَِك 
. واآليتان نص يف حرص الفالح والرمحة هبم دون سواهم  ُهُم اهلّلُ مَحُ َسرَيْ

من بني اإلنسان اخلارس.

اخلامسة: عادلون باحلق هادون به.

قِّ َوبِِه َيْعِدُلوَن. وال خيفى أّن  ُدوَن بِاحْلَ ٌة َيْ قال سبحانه وتعاىل: ُأمَّ
هذه مرتبة عظيمة، هي مرتبة عصمة، لكّنها أعم من الذاتّية والكسبّية كام 

ال ينبغي أن خيفى .

السادسة: مسّلمون ألمر الل تعاىل.

ًة  ُأمَّ تَِنا  يَّ ُذرِّ َوِمن  َلَك  ُمْسِلَمنْيِ  َواْجَعْلَنا  َنا  َربَّ وتعاىل:  سبحانه  قال 
 .)2(ِحيُم اُب الرَّ ْسِلَمًة لََّك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا إِنََّك َأنَت التَّوَّ مُّ

1. التوبة: 71.
2. البقرة: 128 . 



......................................................... 86

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

العدد  قليل  أّنه  ريب  وال  املؤمن،  اجلمع  هذا  خصائص  بعض  فهذه 
كاإلكسري  نوادر  عىل  إاّل  تنطبق  ال  األوصاف  هذه  أّن  رضورة  وجدانًا؛ 
اجلوهر، والكربيت األمحر.  وقد عرضنا ألعدادهم، ونصاب كّل منهم 

يف الفصل األّول ..

طاعة اجلمع تدفع إشكالّية العذاب الشامل

القليل  اجلمع  هذا  لوال  املرحومة  غري  ــة،  األّم هذه  امتياز  هو  هذا 
املرحوم، عن األمم السالفة، فصحيح أّن أكثر هذه األّمة يف النار، متابع 
لبقية األمم، ذراعًا بذراع، وباعًا بباع حتى حجر الضب، لكّنها بربكة هذا 
اجلمع املؤمن، مل تتمع بكّل أفرادها عىل معصية توجب نزول العذاب، 

كام فعل قوم لوط، أو قوم صالح، أو أصحاب السبت..

فهذه األّمة وإن ضّيعت كّل الدين حتى الصالة، لكن أخرج البخاري 
فقال:  بالبرصة  عّل  مع  صّليت  قال:  حصني،  بن  عمران  عن  املقابل  يف 

»ذّكرنا هذا الرجل صالة كّنا نصّليها مع رسول الل«)1(.

قلت: الرجل هو موالنا عّل صلوات اهلل عليه، يدّل عليه ما أخرجه 
أمحد والبزار بإسناد صحيح)2(، عن أيب موسى األشعري قال: لقد ذكرنا 

1.  صحيح البخاري )ت: حممد زهري النارص( 1: 156، رقم: 784. دار طوق النجاة .
املجمع 2: 131(: رواه  اهليثمي )يف  الباري2: 224. وقال  فتح  ابن حجر يف  2.  نص عىل ذلك 

البزار ورجاله ثقات. 
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ابن أيب طالب ونحن بالبرصة، صالًة، كّنا نصّليها مع رسول الل؛ فال أدري 
أنسيناها أم تركناها عمدًا )1(..

هناك  كانت  لكن   ،احلسني قتل  عىل  اجتمعت  وإن  األمة،  هذه 
املدينة والكوفة، عىل رأسها سّيد  عصبة مؤمنة داعية للخري، مقهورة يف 

.الساجدين وزين العابدين

الزبدة: فهناك يف هذه األمة التي أكثرها يف النار بنص حديث االفرتاق، 
عصبة مؤمنة ناجية، طائفة منصورة ظاهرة، هبا دفع اهلل تعاىل العذاب عن 
العوام،  دمهاء  عىل  اخلري  وأنزل  اجلّل،  عن  النقمة  رفع  وبربكتها  األكثر، 
ومن ثّم حفظ الدين. وإّنام سّميت أمة حممد باألّمة املرحومة من هذا 

الباب ال غري ..

1. مسند أمحد )حتقيق األرنؤوط( 32: 251، رقم: 19494، ورقم: 19489. 



......................................................... 88

قسم الشؤون الدينية/شعبة البحوث والدراسات

املبحث الثاني

إشكالية اخلطاب القرآني

إشكالّية اخلطاب كاآليت: باستثناء األنبياء والصّديقني عليهم السالم 
خطابًا  سينه،  إىل  بائه  من  الكريم  القرآن  كّل  يف  ليس  املجرمني،  وطغاة 
للمكلف، قد جاء بصيغة املفرد..؛ إذ ليس فيه: يا أّيا املؤمن كتب عليك 
كّل  حتته  يدخل  جنس  اسم  املؤمن  أّن  مع  الصالة...،  أقم  أو  الصيام، 
األفراد، تامٌّ يف إيصال املراد، بالغة وفصاحة، وضعًا واستعاماًل، لكننا ال 
نجد له أثرًا يف كّل القرآن؟!. إذ ما الغرض من إعراض القرآن الكريم عنه 

إىل خطاب اجلمع؟!!!.

بام  –يف اجلملة- معامل دفع مثل هذه اإلشكالّية  اتضحت  قلت: ربام 
مىض قبل قليل، وهناك مزيد بيان، كام نشري إىل استثناء األنبياء واألوصياء 
عليهم السالم يف جانب اليمني، ورموز الفساد يف األرض، كفرعون، يف 
طرف الشامل..، كوهنم عّلة بناء األمم أو هدمها، ولعلنا سنلمح هلذا آخر 

املبحث..
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خطاب القرآن اجلمعي، يف كّل مفاصل الدين

ولتقف عىل حقيقة هذه اإلشكالّية بجالء، هاك بعض األمثلة املجلية 
والفرعّية،  العقدّية  الدين  مفاصل  أخطر  يف  اجلمعّية  القرآن  رؤية  عن 

كاآليت ..

ُكتَِب  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ــا  َ َأيُّ َيا  تعاىل:  اهلل  قال  العبادات..؛  يف  األّول: 
ُكْم َتتَُّقوَن)1(. وهكذا  ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَّ َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ َعَلْيُكُم الصِّ
الزكاة،  احلج،  الصالة،  )الوضوء،  اآلخرى  العبادّية  التكليف  آيات  كّل 
اجلهاد...( قد جائت بصيغة اجلمع، مع أّن صيغة املفرد جمزية كام قلنا؛ فام 

الغرض من هذا العدول؟!!.

ِذيَن آَمُنوْا  ا الَّ َ الثاين: املعامالت، من قبيل قوله سبحانه وتعاىل: َيا َأيُّ
ْيِد  ْت َلُكم هَبِيَمُة اأَلْنَعاِم إاِلَّ َما ُيْتىَل َعَلْيُكْم َغرْيَ حُمِلِّ الصَّ َأْوُفوْا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّ

.)2(ُكُم َما ُيِريُد َوَأنُتْم ُحُرٌم إِنَّ اهلّلَ حَيْ

مثاًل:  يقول  تعاىل  فاهلل  مىض؛  مّما  أكثر  العقود،  آية  يف  إشكال  وثّمة 
قال:  لكّنه  بالعقد(  )أوفــوا  يقول:  أن  املناسب  فكان  الصالة(  )أقيموا 

)أوفوا بالعقود(ملاذا..، ما ختريج ذلك؟!!!. 

نَُّمنَّ  َأن  َوُنِريُد  املّن واالستخالف يف األرض. قال تعاىل:  الثالث: 

1.  البقرة: 25.

2.  البقرة: 25.
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 .)1(ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثنَِي ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ ِذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأْلَ َعىَل الَّ
 .)2(ِذين آَمُنوْا ِ الَّ وكذا البرشى كقوله تعاىل: َوَبرشِّ

امِلنَِي ِفيَها  َنَذُر الظَّ َقوا وَّ ِذيَن اتَّ ي الَّ الرابع: النجاة. قال تعاىل: ُثمَّ ُنَنجِّ
ِجثِّيًا)3(. ومل يقل سبحانه: املتقي.

َأْجَرُهم  ابُِروَن  الصَّ ُيَوىفَّ  اَم  إِنَّ تعاىل:  قال  الصابرين،  أجر  اخلامس: 
بَِغرْيِ ِحَساٍب)4(. ومل يقل: الصابر مع أّنه واف . وقس عىل ذلك ..

1.  القصص: 5.
2.  البقرة: 25.
3. البقرة: 25.
4. الزمر: 10.
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دفع إشكالّية اخلطاب؟!!.

فلندع القرآن الكريم نفسه يفصح عن هذه احلكمة العظيمة، ويعلن 
عن هذه النعمة اجلليلة؛ فاجلّل فيه، أّن النعمة ال ُتستنزل، واخلري ال ينزل، 
كام أّن النقمة عىل بني اإلنسان ال تدفع، واللعنة ال ُترفع، والدين ال ُيبنى، 
ال  والــرساط  يبسط،  ال  وامليزان  تستقيم،  ال  واآلخــرة  تشاد،  ال  والدنيا 
يمهد، إاّل باجلمع املؤمن، بام هو مجع مؤمن، ولو كان قلياًل، فهاك جمموع 

هذه األمور، بام هو جمموع، لرتى .. 

األّول: ال يدفع الل العذاب إاّل باجلمع املؤمن

ا إاِلَّ َقْوَم ُيوُنَس  قال اهلل تعاىل: َفَلْواَل َكاَنْت َقْرَيٌة آَمَنْت َفَنَفَعَها إِياَمهُنَ
 .)1(ْعَناُهْم إىَِل ِحني ْنَيا َوَمتَّ َياَة الدُّ مَلَّا آَمُنوْا َكَشْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اخِلْزِي يِف احْلَ

قلت: واآلية نّص رصيح، عالوة عىل اإلمجاع التام، ناهيك عاّم تواتر 
اجلمعي،  بدعائهم  إاّل  يونس  قوم  اندفع عن  ما  العذاب  أّن  األخبار،  يف 

واستغفارهم اإلحتادي، واإلياب االجتامعي..

فلقد تواتر أهّنم فرقوا بني الزوج وزوجته، واألم ورضيعها، والبهيمة 
وولدها، ثّم جأروا مجيعًا إىل اهلل تعاىل ثالثًا، فدفع اهلل تعاىل عنهم العذاب 
شيئًا فشيئًا؛ فكّلام ضّجوا مترّضعني أكثر، كّلام أزاح اهلل سبحانه مقدارًا من 

العذاب املربم النازل عليهم،  بلطفه ومّنه ورمحته بام يناسبه ..

1.  سورة يونس7: 98.
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طاعة اجلمع تدفع إشكالّية اخلطاب ببساطة

الفرد  خطاب  من  القرآن  عدول  إشكالّية  لدفع  أعاله  اآلية  حسبنا 
–عدا املعصوم- ال يدفع  إىل خطاب اجلمع؛ ففيها نّص أّن الفرد املؤمن 
بفردّيته البالء العام، وال يستنزل بدعائه لوحده اخلري الشامل التام..، يدّل 

عليه أيضًا..

الثاين: اجلمع املؤمن علة نزول اخلري

َلَفَتْحَنا  َقوْا  َواتَّ آَمُنوْا  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  وتعاىل:َوَلْو  سبحانه  اهلل  قال 
َكاُنوْا  باَِم  َفَأَخْذَناُهم  ُبوْا  َكذَّ َوَلـِكن  َواأَلْرِض  اَمِء  السَّ َن  مِّ َبَرَكاٍت  َعَلْيِهم 
َن  وِع َوَنْقٍص مِّ وْف َواجْلُ َن اخْلَ ٍء مِّ َيْكِسُبوَن)1(. وقال: َوَلَنْبُلَونَُّكْم بَِشْ

.)2(ابِِريَن ِ الصَّ َمَراِت َوَبرشِّ اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثَّ

األمن،  األمطار،  )=الــرزق  الربكة  أّن  اآليتني  جمموع  ظاهر  قلت: 
األمان( ال تنزل وال ُتستنزل، حتى عىل اجلمع املؤمن، ما مل يستوف هذا 

اجلمع املقّدس النصاب بعدد معنّي..، وسيأيت البيان ..

1. األعراف: 96.
2.  البقرة: 155.
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الثالث: ال تنزل السامء غيثها إاّل بقوم يستغفرون

ومن ذلك قوله تعاىل: َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوْا إَِلْيِه ُيْرِسِل 
.)1(ِرِمنَي ْوْا جُمْ تُِكْم َواَل َتَتَولَّ ًة إىَِل ُقوَّ ْدَرارًا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ اَمء َعَلْيُكم مِّ السَّ

قلت: اآلية نّص ظاهر أّن السامء ال ترسل خريها إاّل باستغفار قوم؛ 
أي مجع ومجاعة؛ يشهد لذلك إمجاع أهل القبلة شيعة وسّنة، أّن أجىل أو 
من أجىل مصاديق االستغفار القومي هذا، هو صالة االستسقاء، وهي ال 

تتم إاّل باجلمع -بام هو مجع- كام علم رضورة يف الفقه واحلديث.

الرابع: ال تدفع الفتنة إاّل باجلمع .

ًة َواْعَلُموْا  ِذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخآصَّ ُقوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ الَّ قال تعاىل: َواتَّ
 .)2(َأنَّ اهلّلَ َشِديُد اْلِعَقاِب

أّن  معناها،  اجلمع، فحاصل  بيان حكمة خطاب  اآلية جلّية يف  هذه 
صنف  عىل  حتى  حتّل  البالء(  العذاب،  )الضاللة،  معناها  كان  أيًا  الفتنة 

املؤمنني إذا مل حيققوا نصاب اجلمع األقل، لكن ملاذا؟!.

1. هود: 52.
2.األنفال: 25.
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... ََواتَُّقوْا ِفْتَنًة :معصية اجلمع تدفع إشكالية اجلربّية

يقول:  اهلل  أّن  مع  الظامل،  لغري  حتى  الفتنة  شمول  إشكالّية:  مضت 
.َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

رؤيتنا يف اجلمع تعلن، بعد استثناء أهل العصمةوحوارييهم، إّن 
اجلميع ظامل عاص..؛ فحّتى الذي مل يظلم يف الفتنة، هو عاص للوجوب 
قطعي  دليل  الفتنة  نزول  نفس  إذ  النصاب؛  أقل  بتحقيق  اآلمر  الكفائي 
والبالء،  للفتنة  الدافع  اجلمع  مل حتقق نصاب  أهّنا  األّمة  كّل  عىل عصيان 

املستنزل خري السامء..

يرفع  وأاّل  املطر،  ينزل  وأاّل  الفتنة،  يدفع  أاّل  تعاىل  اهلل  قىض  قد  بل 
والتواص  االجتامع  وصف  دون  من  اجلمع  بامتثال  حّتى  الــبــالء...، 
واالحتاد؛ إذ ال يكفي امتثاهلم بوصف التشتت واالفرتاق..، وسيأيت مزيد 
(َتَواَصْوا  )و:  رْبِ  بِالصَّ َوَتَواَصْوا  قِّ  بِاحْلَ َوَتَواَصْوا  تعاىل:  قوليه  يف  بيان 

..ِة رْبِ َوَتَواَصْوا بِامْلَْرمَحَ بِالصَّ

طاعة اجلمع وحكمة مضاعفة ثواب صالة اجلماعة

قد بان -وسيبني أكثر- أّن العذاب ال يدفع، واخلري ال ينزل، ورمحة 
اهلل ال تفيض، إاّل بدعاء اجلمع، بام هو مجع متحد متواص، وهكذا الصالة 
احلكمة  هلذه  اجلامعة  صالة  ثواب  عظم  وإّنــام  واالستغفار...،  واحلج 
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املقابل  املقّدسة، فثمة بركات ورمحات ال تستنزل، وعقابات ونقامت يف 
ال تزال إاّل باجلمع، ناهيك عن أّن دعاء الفرد إذا كان مردودًا، فإّن دعاءه 
إذ  اجلمع؛  أقل  يف  النصاب  حتقق  مع  سيام  للقبول،  أرجى  اجلمع،  بربكة 
األخبار  يف  ذلك  كّل  عىل  يدّل  ما  مىض  وقد  التبعيض؛  من  اهلل  يستحي 

املعتربة...  

اخلامس: آية النفر نص يف وجوب اجلمع

َأِو  ُثَباٍت  َفانِفُروْا  ِحْذَرُكْم  ُخُذوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ تعاىل:َيا  اهلل  قال 
مَجِيعًا)1(. وهو نّص رصيح فصيح، يف وجوب اجلمع؛ رضورة  انِفُروْا 
أّن هذا الفرد أو ذاك –بام هو فرد- ال يقيم دينًا أمام اجلحود والكفران، 
وال يبني دنيا وحياله الطغيان، كام ال يدفع بفردّيته عن األّمة خبث الكفر 

وفساد الشيطان..

السادس: رعب الكفار ال يتحقق إاّل باجلمع

آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ُتوْا  َفَثبِّ َمَعُكْم  َأينِّ  امْلآَلئَِكِة  إىَِل  َك  َربُّ ُيوِحي  إِْذ  اهلل:  قال 
ُبوْا  َواْضِ اأَلْعَناِق  َفْوَق  ُبوْا  َفاْضِ ْعَب  الرَّ َكَفُروْا  ِذيَن  الَّ ُقُلوِب  يِف  َسُأْلِقي 

.)2(ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن

1. النساء: 71.
2.  األنفال: 12.
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قلت: واآلية، بمعونة آية النفر والثبات اجلمعيني، غنّية عن أي بيان، 
فصيحة لكّل إنسان..

السابع: آية البنيان رصحية يف وجوب اجلمع

م ُبنَياٌن  ُ ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِلِه َصّفًا َكَأهنَّ َ حُيِبُّ الَّ قال اهلل تعاىل: إِنَّ اهللَّ
ْرُصوٌص)1(. واآلية بضميمة الوجدان والرضورة، نصٌّ أّن اهلل تعاىل  مَّ
من  قلناه  ما  يؤّكد  واحدًا، وهو  صفًا  يكونوا  مل  إذا  املؤمنني  حتى  يبغض 
شمول الفتنة حتى للمؤمن غري الظامل؛ كونه عىص اهلل ومل يساهم يف حتقيق 

اجلمع املرتاص خارجًا..

إذ اآلية نّص ظاهر –ولو بداللة اإليامء- أّن النرص ال ينزل، إاّل عىل 
من حيبهم اهلل تعاىل، وهم:  اجلمع املصفوف املتواص املرتاص؛ الستحالة 
ما  قريبًا  الصحيحة  النصوص  يف  وسيأيت  اهلل..،  يبغضهم  من  نزوله عىل 

يفصح عن ذلك. 

الثامن: السكينة ال تنزل إاّل عىل اجلمع املؤمن .

اللغة-:  اختلف العلامء يف معنى السكينة كثريًا، والصحيح أهّنا -يف 
الطمأنينة.

1.  الصف: 4
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أّما يف االصطالح فالسكينة: ذات قدسية، وروح رّبانّية، مؤثرة تكوينًا 
يف نزول النرص واليقني والرحة والربكة واألمن واألمان. نظريها الورد، 

كلام حّل يف مكان أثر تكوينًا يف االنتعاش .

ولقد اتفق حمققوا الشيعة اإلمامّية، وربام وافقنا كثري من أهل السّنة، 
كان  لو  حتى  الّناس  من  أحد  عىل  االستقالل  بنحو  تنزل  ال  السكينة  أّن 
مؤمنًا، إاّل تبعًا، فهي ال تنزل -استقالاًل– إاّل عىل نبي أو ويص، وإّنام تنزل 

عىل بقّية املؤمنني تبعًا لذلك ..

َسِكيَنَتُه  اهلّلُ  َأَنزَل  تعاىل:ُثمَّ  قوله  يف  بــ:)عىل(  الفصل  لذلك  يشهد 
َتَرْوَها)1(. وقوله عز وجل:   ْ ملَّ َوَأنَزَل ُجُنودًا  امْلُْؤِمننَِي  َعىَل َرُسولِِه وََعىَل 

.)2(َسِكيَنَتُه َعىَل َرُسولِهِ َوَعىَل امْلُْؤِمننِيَ َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّْقَوى ُ َفَأنَزَل اهللَّ

  )عسى( القرآنّية بني املشهور ومعصية اجلمع 

ِمَن  َيُكوَن  َأن  َفَعَسى  َوَعِمَل َصاحِلًا  َوآَمَن  َتاَب  ا َمن  َفَأمَّ قال تعاىل: 
نُكْم  مِّ َوْلَتُكن  مّر:  الرتديد، يف حني  امْلُْفِلِحنَي)3(. وهو نص ظاهر يف 
رْيِ َوَيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُأْوَلـئَِك ُهُم  ٌة َيْدُعوَن إىَِل اخْلَ ُأمَّ

امْلُْفِلُحوَن)4( وهذا جزم ال ترديد فيه.  فام املخرج من هذا التنايف؟!!.

1. التوبة: 26.

2. التوبة: 40.
3.القصص: 67.

4. آل عمران: 104 . 
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قلنا: رؤيتنا يف اجلمع ال ترى أدنى تناف، فاآلية األوىل ناظرة 
إىل متغري اجلمع يف املكلفني، وهم عىل احتامل الفالح؛ ملا مىض أهّنم 
لو  فحتى  املطلوب،  النصاب  حيققوا  مل  أهّنم  عاصون،  مؤاخذون 
تابوا وآمنوا وعملوا صاحلًا، فغرض اهلل ال يقف عند هذه البساطة. 

وأّما اآلية الثانية فناظرة إىل ثابت اجلمع، وهم أهل النصاب، 
أّن عسى  ما ورد  اليقني،  وهو معنى  وهؤالء جُيزم بفالحهم عىل 
من اهلل تعاىل واجبة. لدخول الثابت )ثالثون مؤمنًا( يف املتغرّي عىل 

البدل، إىل يوم القيامة، ال حمالة..

الرتديد  بصيغة  الـــواردة  ــات  اآلي عــرشات  ذلــك  عىل  وقــس 
واالحتامل، فاملشهور قد اضطرب يف تفسريها للغاية، يف حني أّن 
الرتديد هذا، حسب متغري  اجلمع، هو املناسب لنظام القرآن. أّما 

بالنظر لثابت اجلمع، فال احتامل هناك وال ترديد.

ومن األمثلة املقّدسة التي تمع بني ثابت ومتغرّي اجلمع قوله 
َك َمَقاًما  ْد بِِه َناِفَلًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربُّ ْيِل َفَتَهجَّ تعاىل: َوِمَن اللَّ
النبي( ال ريب فيه،  املقام املحمود )=شفاعة  ُموًدا)1(. فأصل  حَمْ
هذا  تفعيل شمولّية  أّن  تعاىل  اهلل  قد قىض  لكن  الثابت،  هو  وهذا 

1. اإلرساء: 79
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املقام املحمود بيد املكّلف، فإذا أطاع نالته الشافعة وإذا عىص ال وهذا هو 
املتغرّي )=عسى(.

وقد يقال: هل ثابت اجلمع )أهل النصاب مثاًل( بحاجة لتفعيل مقام 
النبي املحمود=شفاعته ؟!.قلنا: ليست الشفاعة لدفع العذاب والعقاب 

فقط كام هو الفهم اخلاطىء، بل لرفع الدرجات أيضًا، فاغتنم.
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