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99مقاالت
الفرقة  ــل  أه أصــول  مــن  إن 
الطائفة  معالم  ومن  الناجية 
عىل  يقولون  ال  أنهم  املهتدية 
يف  يحّكمون  وال  علم،  بغري  الله 
أمرهم  وإنما  األهواء،  أمورهم 
ورسوله،  الله  إىل  بالرجوع  كله 
أمر  يف  منهم  جاء  بما  ــذ  واألخ

لدين. ا
عليه  القول  وجل  عز  الله  جعل  وقد 
وقرنه  الكبائر،  أكرب  من  علم  بغري 
إِنََّما  }ُقْل  فقال:  سبحانه،  به  بالرشك 
َم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما  َحرَّ
َوأَْن  اْلَحقِّ  ِبَغرْيِ  َواْلبَْغَي  ثَْم  َواإْلِ بََطَن 
ُسْلَطانًا  ِبِه  ْل  يُنَزِّ َلْم  َما  ِباللَِّه  ُكوا  ترُْشِ
تَْعَلُموَن{  اَل  َما  اللَِّه  َعىَل  تَُقولُوا  َوأَْن 
خطورة  من  وحّذر   ،]33 ]األعراف: 
سنة  أو  كتاب  من  هدى  بغري  القول 
َمْن  النَّاِس  }َوِمَن  جالله:  جل  فقال 
َواَل  ُهًدى  َواَل  ِعْلٍم  ِبَغرْيِ  اللَِّه  يِف  يَُجاِدُل 

.]9  ،8 ]الحج:  ُمِنرٍي{  ِكتَاٍب 
البدع  وأكرب  الجرائم  أعظم  ومن 
الناس  بني  اليوم  منترشة  نراها  التي 
من  بعض  وإنما  فقط  عوامهم  ال 
يف  خوضهم  أيضا،  العلم  إىل  انتسب 
وسعيهم  وجل  عز  الله  أقدار  بعض 
دون  منها،  تعاىل  الله  إرادة  بيان  إىل 
هذه  نسبة  صحة  عىل  دليل  أدنى 
من  ونجد  بل  العاملني،  رب  إىل  اإلرادة 
به  يستدل  دليال  األقدار  هذه  يجعل 
ذلك  يف  متبعا  املختلفة  أحكامه  عىل 

املهتدين. سبيل  غري 
أو  فعل  أو  اسم  نسبة  أن  شك  وال 
من  هو  دليل  بغري  وجل  عز  لله  صفة 
يف  فاعلها  توقع  وقد  الكبائر،  أعظم 
ومن  بالله،  والعياذ  والكفر  الرشك 
ونسبة  سبحانه،  عليه  التأيل  ذلك 
اللعنة  أو  املغفرة  أو  والرضا  الغضب 
قال  كما  عباده،  من  أحد  عىل  منه 
رجل:  )قال  والسالم:  الصالة  عليه 
الله:  فقال  لفالن،  الله  يغفر  ال  والله 
أغفر  ال  أن  عيلَّ  يتأىل  الذي  ذا  من 
وأحبطت  له،  غفرت  قد  إني  لفالن؟ 

مسلم[. ]رواه  عملك( 
الدين  أحكام  معرفة  فإن  وكذلك 
أدلته  من  تؤخذ  وفسادا  صحة 
للحكم  اإلسالم  يف  والدليل  الرشعية، 
فرد  أو  معتقد  أو  فعل  أو  قول  عىل 
الله  كتاب  من  يكون  إنما  طائفة  أو 
وسّلم،  عليه  الله  صىّل  رسوله  وسنة 
استقصاها  التي  األدلة  من  وكذلك 
أصول  كتب  يف  وأثبتوها  الدين  أئمة 
ما  بينها  من  ليس  والتي  الفقه، 

الصالة  عليه  محمدا  وأن  الحق  أهل 
تعاىل  فأخرب  الباطل،  عىل  والسالم 
الحق،  أهل  ونرص  دعاءهم  أجاب  أنه 
دليال  الخاصة  الحالة  هذه  وجعل 
انتصار  يجعل  ولم  فيها،  حكمه  عىل 
غضبه  عىل  دليال  أحد  يف  املرشكني 
أصابهم  ما  أن  بنّي  بل  املؤمنني،  عىل 
بعضهم  وإرادة  أمريهم  بمعصيتهم 
املؤمنني  درجات  به  رفع  قد  الدنيا 

املنافقني. به  وفضح 

َقْبِلُكْم ِمْن  َخَلْوا  ِذيَن  الَّ َمَثُل 
يعّمموا  أن  الفريقني  من  طلبنا  ولو 
اليوم  يبنون عليه  الذي  الفاسد  أصلهم 
ابتاله  من  كل  عىل  الجائرة  أحكامهم 
وأهلكهم  بل  الدنيا  يف  بمصيبة  الله 
لتوقفوا  الناس  من  أبيهم  بكرة  عن 
ذلك، ألن يف قولهم هذا  وأحجموا دون 
له  تكذيب  من  فيه  ملا  البواح،  الكفر 
عن  برضاه  إخباره  يف  وتعاىل  سبحانه 
والصالحون  األنبياء  وهم  بعضهم، 
الكفرة  عليهم  تسلط  الذين  وأتباعهم 
بل  واستضعفوهم  ــون  ــرشك وامل
مع  حدث  كما  واستأصلوهم،  وقتلوهم 
وكثري  السالم  عليهما  وزكريا  يحيى 
وأصحاب  إرسائيل،  بني  أنبياء  من 
الذين  الصالحني  من  وغريهم  األخدود 
تعاىل  الله  لقوا  حتى  دينهم  عىل  ثبتوا 

عنهم. وهو راض 
املسلم  العبد  أن  ذلك،  من  واملحصلة 
هو  سواه  أو  يصيبه  ما  كل  أن  يعلم 
يعلم مراد  الحكيم، ولكنه ال  الله  بقدر 
أخرب  ما  إال  القدر  هذا  من  تعاىل  الله 
لقصص  ذكره  يف  كما  سبحانه،  به 
عذابه،  عليها  سلط  التي  السالفة  األمم 
شعيب  وقوم  نوح  وقوم  وثمود  كعاد 
وإن  إرسائيل،  بني  من  والظاملون 
مستحق  الصالح  العبد  أن  مؤمنا  كان 
للثواب من الله تعاىل يف الدنيا واآلخرة، 
يف  للعذاب  مستحق  الظالم  والعبد 
يغفر  تعاىل  الله  وأن  واآلخرة،  الدنيا 
وخاصة  يشاء،  من  ويعذب  يشاء  ملن 
بالرش  أو  بالخري  املبتىل  العبد  كان  إن 
يجوز  ال  وكما  فإنه  اإليمان،  أهل  من 
بجنة  املسلمني  من  أحد  عىل  الحكم 
من  بخرب  ذلك  له  ثبت  من  إال  بنار  أو 
وحي، فكذلك ال يجوز الحكم عىل أحد 
أو  الله  من  عليه  مغضوب  بأنه  منهم 
ثبت  من  إال  سبحانه،  منه  عنه  مريض 
تعاىل  ونسأله  صحيح،  بدليل  ذلك  له 
وأن  رضوانه  أهل  من  يجعلنا  أن 

وسخطه. غضبه  من  يعيذنا 

أقدار  من  الطائفة  أو  الفرد  يصيب 
األدلة  من  هذا  ليس  بل  تعاىل،  الله 
كون  بني  تالزم  ال  إذ  املقبولة  العقلية 
يف  منعما  كونه  وبني  صالحا  العبد 
كونه  وبني  ظاملا  كونه  بني  وال  الدنيا، 

فيها. يكره  ما  عليه  مقّدرا 

ِإْثٌم نِّ  الظَّ َبْعَض  ِإنَّ 
نسمعه  ما  والضالل  الظلم  هذا  ومن 
هجمة  اشتداد  مع  األيــام  هذه  يف 
وإمعانهم  اإلسالم  أهل  عىل  املرشكني 
إطفاء  يف  أمال  والتدمري  القتل  يف 
عباده  من  وانتقاما  تعاىل  الله  نور 
دينه  عىل  الصابرين  املوحدين 
الجبال  رسوخ  سبيله  يف  الراسخني 
املنتسبني  بعض  عن  يصدر  كالم 
وبعض  والجماعة  السنة  أهل  إىل 
تسلط  يجعل  ممن  لذلك  األدعياء 
دليال  املسلمني  عىل  الكافرين  هؤالء 
الفئة  هذه  عىل  جالله  جل  غضبه  عىل 
بسبب  سبيله،  يف  املجاهدة  املؤمنة 
أو  جنودها  بعض  تلبس  يّدعيه  ما 
ما  أو  ظلم  أو  بمعصية  أمراءها 

كذلك. هو  يحسبه 
ويوغل  الظلم  يف  بعضهم  ويتعدى  بل 
تغلب  من  يجعل  بأن  الظلمات  يف 
عىل  دليال  املسلمني  عىل  املرشكني 
الطائفة  هذه  ومنهج  عقيدة  انحراف 
ويطلب  العظيم،  الله  بأمر  تقوم  التي 
يراها  التي  العقيدة  هذه  بإصالح 
إلصالح  ويدعو  فاسدة،  جهله  بعني 
الحوالء  ببصريته  يراه  الذي  املنهج 

. فا منحر
يغرتون  الناس  أكثر  فإن  وكذلك 
أنهم  وكما  والتمكني،  بالفتح 
جاء  إذا  أفواجا  الله  دين  يف  يدخلون 
يخرجون  فهم  والفتح،  الله  نرص 
ألهل  الغلبة  كانت  إذا  أفواجا  منه 
عندهم  والدليل  والعصيان،  الكفر 
وما  والتمكني،  الفتح  هو  الحالتني  يف 
وخطى  الهدى  يتبع  من  بفعل  ذلك 

ملرسلني. ا

َوَال  ُهًدى  َوَال  ِعْلٍم  ِبَغْيِر 
ُمِنير ِكَتاٍب 

إىل  نسب  فقد  األول  الفريق  فأما 
عىل  الغضب  وهو  أمرا،  تعاىل  الله 
ال  وهو  املسلمني،  من  معينة  طائفة 
أو  عليهم  بغضبه  يقينيا  علما  يملك 
تعاىل  الله  كان  فإن  عنهم،  رضاه 
من  عصاه  من  لبعض  بعذابه  أخرب 
ما  أن  أخرب  فإنه  الدنيا،  يف  املرشكني 
يكون  قد  املؤمنني  عباده  به  يصيب 
إليه  لهم  وتقريبا  لذنوبهم  كفارة 
يحكم  أن  لعبد  يمكن  فكيف  سبحانه، 
عىل ما يصيبه أو سواه بأنه من عذاب 
ملن  تمحيصه  أو  عليهم  غضب  ملن  الله 
من  نسمع  بل  عليهم؟!  ومّن  أحبهم 
قاطعا  نفيا  ينفي  من  الجهلة  بعض 
املؤمنني  بعض  يصيب  ما  يكون  أن 
به  يرفع  الذي  التمحيص  من  اليوم 
يرفع  لن  غضب  أنه  ويجزم  درجاتهم 
عليهم  يفرتيه  بما  أقروا  إن  إال  عنهم 
يدعوهم  فيما  وأطاعوه  التهم،  من 
بذلك  عنده  وكأنه  أهواء،  من  إليه 
دون  به  اختصه  تعاىل  الله  من  علم 

لعاملني. ا
ما  جعل  فقد  الثاني  الفريق  وأما 
عىل  دليال  دنياه  يف  عبد  كل  يصيب 
بطالنها،  أو  وأفعاله  أقواله  صحة 
بناء عىل  فرتاه يحكم عىل نفسه وغريه 
املرشكني  ملنهج  اتباعا  يصيبهم،  ما 
بقوله  حالهم  تعاىل  الله  وصف  الذين 
َعىَل  اللََّه  يَْعبُُد  َمْن  النَّاِس  }َوِمَن   :
إِْن  َو ِبِه  َفِإْن أََصابَُه َخرْيٌ اْطَمأَنَّ  َحْرٍف 
َخرِسَ  َوْجِهِه  َعىَل  انَْقَلَب  ِفتْنٌَة  أََصابَتُْه 
اُن  اْلُخرْسَ ُهَو  ِلَك  ذَ َواآْلِخــَرَة  نْيَا  الدُّ
هؤالء  فحال   ،]11 ]الحج:  اْلُمِبنُي{ 
الدنيا  خري  من  يشء  أصابهم  إن  أنهم 
وإن  عليه،  نحن  ما  الدين  نعم  قالوا 
ما  قالوا بئس  الدنيا  أصابهم عذاب يف 

عليه.. نحن 
ملا  بدر  يف  املرشكني  حال  كان  وهذا 
املسلمني  وقلة  كثرتهم  أعجبتهم 
يجعل  أن  تعاىل  الله  من  طلبوا 
أنهم  إثبات  يف  فيصال  املعركة  نتيجة 

أتقولون على الله 
ما ال تعلمون


