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مىت تكون الضاللة املوجبة للعقاب؟
إن املرء عدو ما جيهل ،وإنه دون أن
يدري وكإجراء دفاعي منه عما قد
نشأ عليه من موروث ،أييت ليقاوم
النور مبا يكون يف األصل هو إشارة
إلصالح إميانه .حول ذلك انقشين
صديق مستنري مشريًا إىل قول رسول
هللا « ال جتتمع أميت على ضاللة»
وهو يقصد احلديث« :سألت ريب
عز وجل أرب ًعا فأعطاين ثالاث ومنعين
واحدة سألت هللا عز وجل أن ال
جيمع أميت على ضاللة فأعطانيها،
وسألت هللا عز وجل أن ال يهلكهم
ابلسنني كما أهلك األمم قبلهم
فأعطانيها وسألت هللا عز وجل أن
ال يلبسهم شي ًعا ويُذيق بعضهم أبس
بعض فمنعنيها»( )1وقال صاحيب:
التقوى

أليس هذا احلديث -يقصد اجلزئية
اليت ذكرها منه -بكاف إلثبات أن
دائما
أمة اإلسالم على الصواب ً
وال ميكن أن جتتمع على خطأ
ملست
كنت قد ُ
أب ًدا؟ قلت بلى .و ُ
يف صيغة قوله إرادة النُصح املمزوجة
بشيء من احلرية؛ فبادرت را ًدا عليه
علي ريب وسردت
مبا قد تفضل به َّ
ً
قائل :سأورد هنا مقولة توضيحية
لالسرتشاد فحسب مث أقول ما أريد
قوله .ورد يف اإلجنيل القول التايل:
«على أن اخلطية ال ُتسب إن مل
()2
يكن انموس»
وإذا فهمنا فحوى هذه ا ُ
جلملة
بغض النظر عن قائلها ،فكماأشار حضرة اإلمام علي بن أيب
طالب رضي هللا عنه ً
قائل« :ال تنظر

إىل من قال وانظر إىل ما قال»
فاملقولة اإلجنيلية السالفة تعين أنه
بدون قانون ال ُيكن أن يُعد اخلطاة
شرع القانون لكي
خطا ًة؛ إمنا يُ ّ
مينع من ارتكاب ُجرم مت ارتكابه
ابلفعل يف السابق .فإن أي خطأ
مت ارتكابه قبل إقرار القانون -عرفيًا
كان أم شرعيًا -ال ُيتسب كجرم
يستوجب العذاب .إمنا يُستدل
ابخلطأ أو اجلرم املُرتكب بعد تبيان
ضرره ولعدم تكراره مرة أخرى إىل
احلاجة الستلهام عمل إصالحي ما
أو استصدار قانون رادع للنزعات
اإلنسانية املادية أو املعنوية اليت من
شأهنا أن تدفع الرتكاب األخطاء
األساسية والفرعية عنها ،واليت
ُعهدت من اخلطأ األول السالف.
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ونعلم أنه قد اتفقت املواثيق احلقوقية
الدولية ودساتري* دول العامل على
اختالفها( )4خبصوص ذلك الشأن
وعلى هذا األساس املنطقي واملعقول
أيضا كل ذلك يف
فقد أقر هللا تعاىل ً
القرآن الكرمي ،أبن ال عذاب إال بعد
بعثة رسول منذر؛ فقال تعاىلَ ﴿ :وَما
()5
ني َح َّت َنـْبـ َع َث َر ُس ًول﴾
ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ

فال يمكن أن ُي َّ
عذب من انتظر
المنتظر،
ومات قبل أن يلقى ُ
إال فيما يخص شأنًا غير شأن
المبعوث بالطبع .وإن كان قُدِّ ر
المكذبين إذا عاصره
له كونه من ُ
فموته قبل ذلك يكون رحمة له.

احلد الفاصل بني الضاللة والردى
وعلى ذلك فهاهنا توجد دقيقة قل من
يدركها ،إذ أنه قبل بعثة أي مبعوث
مساوي عموًما مل يكن من املعقول
أن توصف األمم أبهنا على ضاللة
تستوجب العذاب؛ إمنا الصائب يف
القول أهنا قد كانت بع ُد مرتدي ِة احلال
يف أسوء أنواع الرتدي ،وهي تتطلع
بفطرهتا لظهور ُمصلح.
ويف حالة ظهور اإلمام املهدي واملسيح
املوعود  يف هذا الزمان املُ َحدد له
سل ًفا ضمن إشارات واضحة من القرآن
الكرمي ،وفيض من األحاديث النبوية،
فال ميكن كذلك وصف األمة قبله أهنا
كانت على ضاللة ،وقد كانت حينذاك

تنتظر جميئه بصربٍ حارق جراء طول
األمد وبلوغ اهلوان واستطالة الزمان
ودنوه يف انتظار األمل املعقود على جميئ
رمحة منقذة هلم من عند هللا .وكان لسان
صرح ويقول أن األمة
احلال والقال فيها يُ ّ
يف حاجة ُملحة إىل شخص قادر على
التعامل مع هذا القانون الذي بني أيدينا
وأمهلناه ،بعد أن فقدان عمليًا جوهر
معناه اإلصالحي الذي من شأنه أن
يكبح من سرعة اهنيار األمة واحندارها
وترديها وسط أمل انتظار ُمنقذ ومَُلِّص
ومصلح رمح ًة من هللا هبم.
فال ميكن أن يُ َّ
عذب من انتظر ومات
قبل أن يلقى املُنتظر ،إال فيما خيص
شأن غري شأن املبعوث ابلطبع .وإن
ً

* ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون ،وال توقع عقوبة إال حبكم قضائي ،وال عقاب إال
على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون» (دستور مصر 2014مادة « ،)95كما ال جيوز
إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي» (دستور الوالايت املتحدة األمريكية ،مادة ،1فقرة)9

كان قُ ِّدر له كونه من املُكذبني إذا
عاصره فموته قبل ذلك يكون رمحة له.
أ َما وقد بعث هللا املسيح املوعود املُشار
إليه ابلعالمات ،فقد حتولت الرتدايت
غري احملسوبة كخطااي وضالالت موجبة
للعذاب سابقًا ،حتولت إىل ضالالت
ُمهلكة اآلن؛ ألهنا صارت مبنية على
عناد رغم االنتظار واملعرفة املعهودة
سل ًفا ،عناد لقانون أصبح ُم ً
فعل بعد
هجرِه لفرتة ،وتغافل عن سنة اثبتة أزلية
عند هللا.
فبعد معرفة اتمة بسنن هللا يف خلقه
يقول املسيح املوعود« :وإن كنتم ال
تعلمون سنن هللا أو تريبون ،فانظروا
إىل سننكم اليت عليها تداومون .وإنكم
تسقون زروعكم على أوقاهتا ،وال
يرضى أحد منكم أن ال يستعمل آالت
احلرث عند حاجاهتا ،وإذا بُ ّشر مثال
أحدكم جبدا ٍر من بيته يريد أن َّ
ينقض
مصفرا ،ويقوم وال يرى برًدا
ظل وجهه
ً
حرا ،ويطلب املعمار ويرم اجلدار،
وال ً
شفقة على نفسه وعلى األهل والبنني.
ظن السوء ابهلل الكرمي الرحيم،
فكيف يُ ّ
ويقول إنه ال يبايل ضعف دينه القومي،
مع رؤيته هذا اخللل العظيم؟ أال ساء ما
()6
حتكمون ،وتظلمون وال تقسطون».
فمن كان ال يعلم السنن اإلهلية فها قد
جاء املُ ِّ
ذكر.
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كما أن ببيان النبوءات الواردة يف
األحاديث النبوية صراحة وجتلي
اآلايت ،وبعد حتققها مجيعا أمسى
إنكار املُنكرين ُظ ًلما ،فضلّوا إبنكارهم
وأصبحوا كافرين .وهذا هو كفر
الضالل الذي يستوجب العذاب .إذ
ليس كل كفر يكون مستوجبا للعذاب،
بل الكفر املبين على معرفة مسبقة
وعناد الحق حني حتقق النبوءات.
لغى هذا احلديث إذا؟!
فهل يُ َ
ولكن إذا كان األمر كذلك فأين
نذهب حبديثنا هذا إذا (إن هللا ال
جيمع األمة على ضاللة) بعد بعثة
هذا املبعوث املسيح املوعود واملهدي
املعهود؟
نريد بداية فقط أن ننوه إىل أنه طبقًا
ملا ورد يف كتب احلديث فإن هذا
احلديث بذلك اللفظ ضعيف من جهة
اإلسناد .لكن حبسب منهج اجلماعة
اإلسالمية األمحدية فال نُضعف مبجرد
شيء يف السند أو ما مل نفهمه من
املنت؛ فال نرفض إال ما خالف القرآن
الكرمي صراحة وبوضوح ومل يوافقه برغم
حماولة التوفيق أو التأويل.
وهلذا اجلزء من احلديث معا ٍن ملن
وعىً ،
فأول هو يبني أن هللا ال يُضيّع
األمة كما هو واضح من سياق متنه
التقوى

كما أن ببيان النبوءات الواردة في األحاديث النبوية صراحة وتجلي
المنكرين ظُ لم ،فضلّوا
اآليات ،وبعد تحققها جميعا أمسى إنكار ُ
بإنكارهم وأصبحوا كافرين .وهذا هو كفر الضالل الذى يكون
مستوجبا للعذاب .إذ ليس كل كفر يكون مستوجبا للعذاب ،بل
الكفر المبني على معرفة مسبقة وعناد الحق حين تحقق النبوءات.

ً
اختبارا
كامل ،فال يصنع سبحانه هلا
ً
بقصد إيقاعها يف اخلطأ والضالل .إذ ال
شيطان يف ثياب
يليق به تعاىل أن يبعث
ً
مالئكية لريى أنكفر أم نؤمن .والعكس
صحيح وهو الالئق بعظمته وجالله
ورمحته ومودته ومجاله ،فامللك العظيم
ال خيترب رعيته ليتصيد هلم األخطاء وهبا
يعذهبمَّ .إن عظمة هللا تعاىل تقتضي أن
يقدم هذا العظيم كل نعمة وخري ورمحة
يزيل هبا ما يعوق جناتنا وييسر وصولنا
آمنني ،فإذا ظهر منا فساد حلقته رمحة
هللا وتداركته ،فمن قب َ
ِل الرمحة كان خريًا
له ومن نبذها فقد حرم نفسه وأضلها.
لذلك قال نبينا  أن هللا ال جيمع األمة
على ضاللة .إذ كما ال جيمع رب البيت
السوي أوالده أمام شاشة التلفاز ملتابعة
ما هو إابحي وخليع ،فكذلك هللا؛ ال
يرسل للخلق ما يُضلهم أب ًدا ،وذلك من
قيوميته تعاىل على خلقه.
اثنيًا وبناء على قول رسول هللا 

«ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن
وال يسرق السارق حني يسرق وهو
مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا
وهو مؤمن»( )7ومن هذا املنطلق فإذا
َصنع اجلمع الكثري من الناس ضاللة
وأعجبتهم ودعوا هلا واتبعوها ..فصنعهم
للضاللة هذه أخرجهم من حيز اإلميان
واألمة ً
أصل .فنأوا بذلك عن أن
يقصدهم مثل هذا احلديث .فإذا كان
مبعوث هللا تبعته القلة تصديقًا وفقًا
للعالمات واآلايت ،فإن أصحاب
حصرا،
الضاللة حينئذ هم املكذبون
ً
ألن هللا مل أيمران ابلتكذيب ومن مث
التكفري.
واثلثًا فاحلديث بنصه هذا ُيتم ْأن ال
ضاللة يف األمة يُكتب هلا االستمرار
والشيوع واالنتشار بل واالزدهار!..
فإذا كان من ُم َّدٍع كاذب تك ّفل به هللا
وقضى عليه وبرته وكالمه ودعواه ،ذلك
حىت ال يُفتنت الناس هبا وتكون عليهم
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وابال .وإنه ليُبشر أبنه لن ُتلك األمة
ابلسنني ،ما يعين وقوع سنة هللا الرمحن
حتما والتعامل مع الضالني
فيها ً
املُضلني .يقول املسيح املوعود :
صلحا
«فهذا هو األمر الذي اقتضى ُم ً
بينهم من السماء ،وكذلك جرت
عادة هللا يف السابقني من أهل البغي
والغلواء .وقد كتب هللا قصة قوم نوح
وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم صاحل
يف القرآن ،وأشار إىل أهنم أرسلوا
كلهم عند الفنت والفسوق وأنواع
العصيان ،وما ُع ّطلت هذه السنة قط
وما بُدلت ،وما كان هللا نسيًا كنوع
اإلنسان .فكفاك هذا ملعرفة سنن هللا
إن كنت تطلب ً
دليل ،ولن جتد لسنة
()8
هللا ً
تبديل»
راب ًعا لقد صارت األمة بعد املسيح
املوعود ممثلة فيه والعصبة اليت
اجتمعت عليه؛ ألنه داع لإلميان،
ومبعوث ابآلايت وال يدعو لبدعات،
ً
ومد ٌد له وقت اإلتيان ،وكان يف
ُ
انتظاره الناس أمجعني .فصار هو
للحكم هبذا القرآن
املمثل الشرعي ُ
الذي هجره الناس .فحىت وإن كانت
هذه اجلماعة مكونة من واحد فقط
فإن هللا عز وجل سبق وقال﴿ :إ َِّن
()9
إِْبـ َرا ِه َيم َكا َن أَُّم ًة قَانِتًا ِلَِّ َحنِي ًفا ﴾
فكذلك املسيح املوعود هو عند هللا

«....وقد كتب الله قصة قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم
صالح في القرآن ،وأشار إلى أنهم أرسلوا كلهم عند الفتن والفسوق
وأنواع العصيان ،وما ُعطّ لت هذه السنة قط وما ُبدلت ،وما كان الله
نسيًا كنوع اإلنسان( »....املسيح املوعود )

معىن األمة وهي بدونه ال معىن هلا.
وكل من اجتمع إليه فقد اجتمع إىل
اهلدى ،فال يُقاس اجتماع األمة
ابلقلة أو ابلكثرة العددية.
أما معارضو املسيح املوعود فهم ال
خيصهم وال يقصدهم هذا احلديث
الشريف من قريب .وابختصار ،لقد
انسحب لقب «األمة» عمليًا مبجرد
انبعاث املسيح املوعود عليه واتباعه
ومجاعته سواء كانوا قلة قليلة أو كثرة.
اجتماع الناس على تكفري كاشف
الدجال
ولقد ذكر رسول هللا  يف سياق
أعظم الناس شهادة عند رب العاملني،
أنه يكشف الدجال ويسعى لقتله
فيقول له الناس مبن فيهم عامة
ومشايخ :إىل أين أنت ذاهب فيقول
إىل هذا الذي خرج (يقصد الدجال)
فيقولون له :أو ما تؤمن بربنا؟!

فيسعون جاهدين لتسليمه وقتله
فها هي صورة ص ّدرها رسول هللا تدل
على اجتماع فئة عظيمة من الناس
على التكفري والسعي لقتل شاهد هللا
بل واألعظم شهادة عنده تعاىل .فهذا
ليؤكد أن األمة يف حديثنا األول هي
فئة املُصدقني املُخلصني الطيبني ال
املُكذبني واملُكفرين.
()10

( .1مسند أمحد حديث )27101
( .2العهد اجلديد ،رسالة رومية .)13 :5
(.3مائة كلمة لإلمام علي بن أيب طالب،
الكلمة العاشرة ص)68
(.4اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ـ مادة )11
«ال يُدان أي شخص جبرمية بسبب أي عمل أو
امتناع عن عمل مل يكن يف حينه يُشكل ُجرًما
مبقتضى القانون» ( .5سورة اإلسراء)16 :
(.6املسيح املوعود كتاب « ّجلة النور» ص)22
(.7صحيح مسلم ،كتاب اإلميان)،
(.8املسيح املوعود كتاب « ّجلة النور»
ص(.9 .)35سورة النحل)121 :
( .10صحيح مسلم كتاب الفنت وأشراط
الساعة ،حديث رقم )113
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