
الجھمیة البنعلیة شبھات كشف

 

الرحیم الرحمن هللا بسم

أجمعین وصحبھ آلھ وعلى محمد نبینا على والسالم والصالة العالمین رب 8 الحمد
 :بعد أما
ً ومكان زمان كل في والجھمیة للمرجئة فإن الحق عن بھا یصدون ومتشابھات شبھا

 .ورسلھ أنبیاءه بھا هللا بعث التي التوحید ودعوة
لم ما الدین في ومحدثین ، عنھم هللا رضي الصالح السلف منھج وراءھم تاركین
ً هللا بھ ینزل  .سلطانا
 :الشبھ ھذه ذلك فمن
 .األصلي والكافر لإلسالم المنتسب المشرك بین التفریق : األولى الشبھ

 :علیھا والجواب
بین تفریق دون الشرك في وقع من لكل عامة جاءت والسنة الكتاب نصوص أن

 .منتسب غیر المشرك وھذا منتسب المشرك ھذا یقال فال ، ومشرك مشرك
، والسالم الصالة علیھما وعیسى موسى إلى انتسابھم والنصارى الیھود نفع فماذا
 .كافر فھو كفرھم في شك ومن ، األمة بإجماع كفار والنصارى الیھود فھؤالء
) .النار ومأواه الجنة علیھ هللا حرم فقد با8 یشرك من إنھ (تعالى قال فقد
 .العموم ألفاظ من وھي) من (بصیغة الشرك حكم علق فقد

، لھ منتسب غیر أو لإلسالم منتسب : منتسب غیر أو منتسب كافر مشرك كل فتشمل
والرافضة والجھمیة كالمرجئة البدع ألھل منتسب أم السنة ألھل منتسب وكذلك

 .الكثیر وغیرھا والبعثیة والشیوعیة والحداثة والدیمقراطیة والعلمانیة
وال یھودي ال األمة ھذه من أحد بي یسمع ال (وسلم علیھ هللا صلى النبي وقال

 .صحیح حدیث) النار دخل إال بي یؤمن ولم یموت ثم نصراني
منھ یستثنى وال ، وسلم علیھ هللا صلى النبي بمبعث سمع من لكل عام الحدیث فھذا

 .منتسب غیر أو منتسب
 .وغیره منتسب بین فرق ال أنھ تبین علماء لعدة فتاوى وھناك

 :هللا رحمھما عبدالوھاب بن محمد الشیخ بن عبدهللا للشیخ فتوى منھا) 1
 :هللا رحمھ محمد بن عبدهللا قال
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بد ال القول ھذا وقائل ،تكفیره یجوز ما بالشھادتین تكلم من إن :یقول من قول وأما
إتیانھ مع فیھ، شك أو البعث، أنكر من مثل في قولھ، طرد یمكنھ وال یتناقض، أن

الزنى قال أو كتابھ، في هللا سماھم الذین األنبیاء من أحد نبوة أنكر أو بالشھادتین،
.ویعاند یكابر من إال وأمثالھم، ھؤالء كفر في یتوقف أظن فال ذلك، نحو أو حالل،
فال بالشھادتین، أتى من بھ یكفر وال ذلك، من شيء یضر ال: وقال وعاند، كابر فإن
ولرسولھ، 8 مكذب ھذا بقولھ ألنھ كفره، في شك من كفر وال كفره، في شك

.واإلجماع والسنة بالكتاب ظاھرة ذلك على واألدلة المسلمین؛ وإلجماع
)١١٠٠/٢٢٥٥٠٠ (السنیة الدرر

 :ابراھیم بن محمد للشیخ وكذلك) 2
ً الشیخ قال :السؤال ھذا على جوابا
كافر؟ فھو كذا مراده كان إن بعضھم یقول: س"
المرتدین أقسام فإن الغلط أعظم من وھذا فقط المعاند إال یكفر ال أنھ ھؤالء مراد: قال

األعراف (وجل عز هللا یقول القرآن وفي ال وبعضھم عناد ردتھ من معروفة؛منھم
شبھة وھذه ینفعھم ال شيء على أنھم وحسبانھم) 30

اإلسالم إلى المنتسب تكفیر عدم وھي األخرى كالشبھة
".وھذا ھذا یرد والسنة الكتاب وصریح المعین تكفیر عدم الشبھة وتلك

) .السعودیة الحكومة طبعة 12/1991 ابراھیم بن محمد الشیخ فتاوى(
ً ھذا من فیتضح  .منتسب غیر ومشرك منتسب مشرك بین فرق ال أنھ جلیا
 .تعالى هللا سبیل عن یصد دعي جاھل إال ھذا في یكابر وال

ً كان إذا المشرك تكفیر عدم : الثانیة الشبھة عاذر تكفیر عدم ومثلھ ، مرجئا
ً كان إذا المشركین  .مرجئا

 !!ُیكفَّر ال فكیف ، الغریبة العجیبة الضالالت من وھذا
 :الملة من مخرجین مكفرین ناقضین جمیع قد وھو
 .وتولیھم وإعذارھم المشركین تكفیر عدم أو الشرك : األول
 .الكفرة المرجئة اعتقاد : والثاني
ً كان فلو لمذھب معتقداً ھذا مع وكان ، المشركین إعذار من أو الشرك من سالما

الذین ، الجھمیة المرجئة تكفیر على ، السلف بإجماع كافر فھو ، الجھمیة المرجئة
 .اإلیمان مسمى من والقول العمل یخرجون
ال وھم اإلیمان مسائل في والجھمیة المرجئة یتكلم حینما ھو اإلشكال أصل ولكن
 .عنھم هللا رضي الصالح السلف بإجماع كفار الجھمیة أن یرون
 .تسلسل فھذا المشركین یكفر لم من كفر إذا أنھ : الثالثة الشبھة
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ً ضالالً ضلوا لقد قاعدة هللا رحمھ الملطي الحسین أبي كالم جعلوا حینما ، عجیبا
 .الجلیة الواضحة السلف نصوص وتركوا ، لمعناھا فھم دون علیھا یمشون
 :الشبھة ھذه على مختصر رد وھذا
 :تكفیر وكذلك المشركین تكفیر التوحید لوازم من إن
 .مذھبھم صحح او كفرھم في شك او یكفرھم ال الذي- ١١
 .المسلمین على حربھم في واعانھم ناصرھم من تكفیر- ٢٢
 .تكفیرھم من او قتالھم من ومنع عنھم ذب من- ٣٣

بن محمد/ المجدد الشیخ ذكره كما ، االسالم نواقض من ھذا العلماء عد ولقد
 :فقال هللا رحمھ عبدالوھاب
كافر فھو مذھبھم صحح أو كفرھم في شك أو المشركین یكفر لم من: الثالث الناقص

.
 ..ولكن
؟؟؟ ال أم التكفیر في تسلسالً ھذا یسمى ھل

 :المتقدمین اصطالح على التكفیر في تسلسالً لیس انھ والصحیح
 .بحت عقلي بتصور نھایة ال ما الى) االستمرار (فیھ یشترط التسلسل الن
 ..الواقع أرض في یوجد ان یمكن وال
 :ھذا على االمثلة ومن
 .الحوادث تسلسل- ١١
ألننا نحن نحدثھ أن یمكن فال ، نھایة ال ما الى استمرارھا وھو ، العقیدة مباحث في

 .نھایة ال ما إلى نستمر وال غیرھا ویأتي نموت
 :نونیتھ في القیم ابن وقال- ٢٢

بزمان ینتھي ال متسلسال ... بعده حبا یكسوه ووصالھ
 ..بزمان ینتھي ال بانھ التسلسل فوصف

ال الذین یكفرون ال أو المشركین یكفرون ال الذین بھ یستدل الذي النص حتى بل
 .فھمھ حق یفھموه ولم علیھم ھو بل لھم لیس ، یكفرونھم

 :النص ھذا وھو
:هللا رحمھ الملطي الحسین أبو قال

في والشاك الشاك في فالقول البصرة معتزلة بغداد معتزلة فیھ یكفر الذي فأما(
أن بینھم اختالف ال القبلة أھل وجمیع والبصرة بغداد معتزلة أن ذلك ومعنى الشاك
من كفرا یعرف ال ألنھ لھ إیمان ال الكفر في الشاك ألن كافر فھو كافر في شك من
ثم كافر الكافر في الشاك أن خالف دونھم ومن المعتزلة كلھا األمة بین فلیس إیمان
إلى الشاك في والشاك الشاك في الشاك أن البصرة معتزلة على بغداد معتزلة زاد
البصرة معتزلة وقال األول الشاك سبیل وسبیلھم كفار كلھم لھ نھایة ال ما إلى األبد
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لیس الشك في شاك ھو الذي الثاني والشاك الكفر في شك ألنھ كافر األول الشاك
ال أم بشكھ أیكفر الشاك ھذا في شك إنما الكفر في یشك لم ألنھ فاسق ھو بل بكافر
في والشاك الشاك في الشاك عندھم وكذلك األول الشاك سبیل الكفر في سبیلھ فلیس
من أحسن وقولھم كافر فإنھ األول الشاك إال فساق كلھم لھ نھایة ال ما إلى الشاك
 .البدع و األھواء أھل على الرد و التنبیھ) بغداد أھل قول
 :كالمھ فیك هللا بارك فتأمل

في الشاك أن خالف دونھم ومن المعتزلة كلھا األمة بین فلیس (أوالً قال حیث- ١١
) .كافر الكافر
فھو الكافر كفر في الشاك إن : یقولون وغیرھم والجماعة السنة أھل ان بین حیث
التكفیر في تسلسالً ویسمونھ بل ، العصر وجھمیة مرجئة یقولھ ال ما وھذا ، كافر
 .المذموم البدعي المعنى على
والشاك الشاك في الشاك أن البصرة معتزلة على بغداد معتزلة زاد ثم : (قال ثم- ٢٢
ح حیث) لھ نھایة ال ما إلى األبد إلى الشاك في بھا المقصود وان البدعة ھذه وضَّ

 ..ضالل وانھ مجرد عقلي تصور أنھ شك وال) لھ نھایة ال ما الى(

 ..السبیل سواء إلى والھادي الموفق وهللا
 .أجمعین وصحبھ آلھ وعلى محمد نبینا على وسلم هللا وصلى
 .علم طالب/ كتبھ
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