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العدد السادس والعشرون
بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،و الصالة و السالم على خاتم األنبياء و المرسلين ،و على الو الطيبين ،و صحابتو
المجاىدين ،و التابعون ومن تبعهم و بعد.
فأن دراسة أي فرقة من الفرق تحتم علينا الوقوف عند كل شاردة و واردة في أفكار و معتقدات تلك الفرقة و لعل
ذلك يرجع إلى سببين أساسيين ىما  ،معرفة الحقبة التاريخية التي عاشت و نشأت فيها تلك الفرقة و ما احتوتو من
أفكار و معتقدات  ،و الثاني لعرض أفكار تلك الفرقة و معتقداتها على نصوص الشريعة الثابتة – القران الكريم – و
السنة النبوية الشريفة – كي تصبح خدمة واضحة وجليلة لمصلحة الدين  ،و كذلك لتعريف الناس بخطورة بعض أو
اغلب أفكار ىذه الفرق  ،ال سيما ونحن نعيش في عصر قد فشت فيو جهالة كثير من الناس عن أفكار تحمل في
طياتها اسم اإلسالم و لكن في جوىرىا جاءت لهدم صرح اإلسالم و ضرب أصول العقيدة الصافية التي جعلها اهلل
خاتمة لكل الشرائع  ،و لهذا وجدنا من الواجب التوجيو إلي دراسة فرقة من ىذه الفرق و تحليل أفكارىا و التعريف
بها و ردود العلماء المسلمين عليها  ،إذ قمنا بدراسة للجهمية – اتباع الجهم بن صفوان – و وقفنا على مسألة مهمة
في دراستنا ىذه أال و ىي مسألة القضاء والقدر – و مسألة ىل إن اإلنسان مجبر في أعمالو أو مخير لما لهذه
المسألة من شأن عظيم و قد قسمنا ىذه الدراسة إلى ثالث مباحث  ،مع خاتمة  ،ملحق بها قائمة بالمصادر و
المراجع التي قام عليو البحث .
المبحث األول  :درسنا فيو التعريف بالجهمية  ،و بالجهم بن صفوان  ،و مدى عالقتو بالجعد بن درىم  ،و موقف
الجهم بن صفوان من المتكلمين .
أما المبحث الثاني فقد تحدثنا فيو عن أىم معتقدات الجهمية ما ىو موافق لمن كان قبلها أو أفكار مخالفة و كذلك
عرضنا أىم األفكار التي تفرد الجهم بن صفوان بها  ،خاصة القول بأن الجنة و النار تبيدان و تفنيان .
أما المبحث الثالث فقد عرضنا فيو ردود العلماء على تلك الفرقة و ما اتسمت فيو ىذه الردود من روح العقيدة الصافية
 ،و قد كان ىذا المبحث مطوالً إذ وجدنا انو من الضروري معرفة أقوال العلماء المسلمين في تفنيد تلك األفكار و

المعتقدات فقد كان ىذا المبحث بمثابة التحليل لتلك األفكار  .و جاءت الخاتمة في نهاية ىذه الدراسة سارداً فيها

أىم النتائج التي توصلت إليها في دراستي ىذه  .ثم فهرست المصادر و المراجع و أىم الكتب التي اعتمدتها في
دراستي لهذه الفرقة ((ً لم اعًهٌا فسريٍ اهلل عًهكى ً زسٌنو ً املؤينٌٌ )) .
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المبحث األول
التعريف بالجهمية
الجهمية:فرقة ظهرت قبل المعتزلة وقالت بالجبر وخلق القران ونفت الصفات وانكرت الرؤية السعيدة .فلما قام
المعتزلة بعد ذلك اخذوا عن الجهمية اقوالها في خلق القران ونفي الصفات والرؤية ،فاطلق عليهم اىل السنة اسم
الجهمية  ،وصاروا يعرفون بو عندىم .
وقد كان قسم من العلماء يردون على الجهمية وىم يقصدون في ردىم المعتزلة .
وفي ىذا يقول الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي ((أن االئمة المتأخرين الذين كتبوا في الرد على الجهمية كابن
حنبل والبخاري ومن جاء بعدىم انما عنوا بالجهمية المعتزلة اما ائمة السنة المتقدمون الذين ردوا على الجهمية فقد
كانوا يقصدون الجهمية االولى النها سابقة للمعتزلة ))(. )7
ويظهر قول القاسمي جلياً في كالم اإلمام ابن تيمية ( ، )4وتلميذه ابن القيم ( ، )3فكالىما يردان على الجهمية وىما
يقصدان بهما المعتزلة  .و قد ظهرت بدع ىذه الفرقة بترمذ  ،و كان على على رأس الضالة الجهم بن صفوان  ،أبو

محرز الراسبي  ،موالىم  ،السمرقندي  ،الكاتب المتكلم  ،كان صاحب ذكاء و جدال  ،قيل  :إن سلم بن أحوز قتل
الجهم  ،إلنكاره إن اهلل كلم موسى  ،قتل سنة  741ىـ مع الحارث بن شريح ضد بني أمية (. )2
الجهم بن صفوان  ،ىو رأس مدرسة فكرية كبيرة  ،كان لها اكبر األثر في الفكر اإلسالمي  ،فقد اخذ قول الجعد

( )5

في نفي الصفات اإللهية و طورىا  ،و ارتبطت الفكرة بأسمو تأريخياً  ،حتى صارت علماً على من ينفي الصفات
اإللهية  ،قد تطرف الجهم فنفى األسماء الحسنى ايضاً لذا سميت الجهمية ( النفاة المحض ) أو ( الغالية ) و

سميت ايضاً بالجبرية و لهذا فقد أنكر الفقهاء والعلماء من اىل السنة قول الجهم و نظروا إليو كبدعة و عدو

الجهمية ضالين  ،و حذروا الناس منهم و ذموا من جالسهم و بالغوا في الرد عليو و كانوا يوصون إلى أخالفهم بأن ال

يسلموا عليهم  ،وال يعودوىم إن مرضوا  ،و ال يصلوا عليهم إذا ماتوا .

() 2

و للجهم بن صفوان بوصفو من المتكلمين موقف خاص يميزه عن غيره  ،ذلك انو يتفق مع المرجئة في القول بان
االعتقاد يكون بالقلب ،ويتفق مع المعتزلة في نفي الصفات ،ولكنو من ناحية أخرى كان من اشد القائلين

بالجبر()1

وكان جهم مع ضاللتو يحمل السالح ويقاتل السلطان ،وخرج مع سريج بن حارث على نصر بن سيار ،وأتباعو
يعرفون الجهمية نسبة اليو،وظلوا إلى القرن الحادي عشر حول ترمذ ثم اعتنقوا مذىب االشاعرة
00
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قال اإلمام أبو حنيفة:أتانا من الشرق رأيان:جهم المعطل،ومقاتل بن سليمان المشبو،أفرط جهم في نفي التشبيو،حتى
قال :انو تعالى ليس بشيء .وأفرط مقاتل في التشبيو حتى قال :إن اهلل على صورة إنسان ( )9وبعد ذكر بعض أقوال
العلماء عن ىذه الفرقة الضالة،والردود المتسمة بروح العقيدة النابعة من األصول الثابتة(القران الكريم-والسنة النبوية
الشريفة) نرى انو قد طمست أفكار الجهم بن صفوان لنا ظهر من زيف ادعائو ومخالفتو الصريحة للسلف الصالح
،فضالً عن انو تلميذ مخلص ألستاذ كان أصلو يهودي.
المبحث الثاني
أفكار ومعتقدات الجهمية
قبل البدء بذكر أفكار و معتقدات الجهمية نقول  :إن لكل فرقة تظهر على ساحة المجتمع أفكار قد تكون موافقة
لمن كان قبلها أو موافقة أو مخالفة لمن عاصرىا و قد تكون لها أفكار مستقلة خاصة بها تميزىا عن غيرىا من الفرق
و الطوائف األخرى  .و ىذا ما ظهر لنا جلياً عندما استعرضنا أفكار و معتقدات الجهمية  ،فعند وضعها على طاولة
البحث و التمحيص وجدنا إن الجهمية قد كان لهم أفكار موافقة لمن كان قبلهم كمسألة خلق القران التي أخذىا

الجهم بن صفوان عن الجعد بن درىم  ،و مخالفة كمسألة تنزيو اهلل تبارك و تعالى ( التعطيل ) على عكس غيرىم ممن
قالوا بالتشبيو .
و كذلك جاء الجهم بن صفوان بأفكار جديدة لم يسبقو احد في ىذه األفكار  ،و ىذا كلو سنجده واضحاً و جلياً
في عرض أىم أفكارىم و معتقداتهم في ىذا المبحث .
ومن أىم أفكارىم و معتقداتهم ،ال يجوز يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقو ،الن ذلك يقضي تشبيهاً فنفى
كونو حياً عالماً ،و اثبت كونو قادراً ،فاعالً ،خالقاً ،ألنو ال يوصف شيء من خلقو بالقدرة ،و الفعل ،و الخلق.

و منها إثباتو علوماً حادثو الباري تعالى ال في محل .قال  :ال يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقو  ،ألنو لو علم ثم خلق ،
افبقي علمو أم لم يبق ؟ فأن بقي فهو جهل  ،فان العلم بان سيوجد غير العلم بان قد وجد  .و إن لم يبق فقد تغير ،

و المتغير مخلوق ليس بقديم ،قال :وإذا اثبت حدوث العلم فليس يخلو :اما أن يحدث في ذاتو تعالى ،وذلك يؤدي
إلى التغير في ذاتو  ،وان يكون محالً للحوادث  ،وأما أن يحدث في محل فيكون المحل موصوفاً بو ،ال الباري تعالى

 ،فتعين انو المحل لو  .فأثبت علماً حادثو بعدد الموجودات المعلومة(. )70

ومنها قولو في القدرة الحادثة إن اإلنسان اليقدر على شيء ،وال يوصف باالستطاعة ،وإنما ىو مجبور في أفعالو
،القدرة لو  ،والارادة  ،وال اختيار  ،إنما يخلق اهلل تعالى األفعال فيو على حسب ما يخلق في سائر الجمادات ،
وتنيب إليو األفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات  ،كما يقال  :أثمرت الشجرة ،وجرى الماء  ،وتحرك الحجر ،
وطلعت الشمس وغربت  ،وتغيمت السماء وأمطرت  ،واىتزت األرض وانبت  ،إلى غير ذلك  .والثواب و العقاب

جبر ،كما إن األفعال كلها جبر .وإذا اثبت الجبر فالتكليف ايضاً كان جبراً (. )77
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وعلى ىذا األساس بنى الجهم فكرتو في نفي الصفات على ركنين أساسيين ىما :

أ-لغوي  :قال الجهم :المماثلة ىي االشتراك في االسم  ،لذلك كان يقول  :الأصف الباري تعالى بوصف يجوز
إطالقو على غيره  :كشيء  ،موجود  ،حي  ،عالم  ،مريد  ،ونحو ذلك ( ، )74وعلى ىذا سموا بالجبرية .
ب-فلسفي  :كان الجهم جبرياً  ،فنفى القدرة اإلنسانية واالستطاعة ،فليس لإلنسان عنده قدرة وال اختيار ،فهو مجبر

في أفعالو  ،واهلل يخلق فيو األفعال كما يخلقها في الحيوانات و الجمادات ونسبتها إلى اإلنسان مجازاً  ،فال فعل
والعمل الحد غير اهلل تعالى (. )73

وقد تفرد جهم بالقول بان الجنة والنار تبيدان وتفنيان  ،وان اإليمان ىو معرفة باهلل فقط والكفر ىو الجهل باهلل فقط ،
وكان يقول بخلق القران  ،وقولو ايضاً  :انو اليقال  :إن اهلل لم يزل عالماً باألشياء قبل أن تكون .
وتلذذ اىل الجنة بنعيمها  ،وتألم أىل النار بجحيمها  ،إذ التتصور حركات ال تتناىى آخر  ،كما التتصور حركات ال
تتناىى اوالً  .وحمل قولو تعالى ( خالدين فيها ) على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد  ،كما يقال خلد اهلل
ملك فالن  ،و استشهد على االنقطاع بقولو تعالى (( خبندٍّ فْيب يبدايذ انسًٌاد ًاألزض إال يب شبء

زثك))( )72فاآلية اشتملت على شريطة و استثناء و الخلود و التأبيد ال شرط فيو و إال استثناء و منها
قولو :من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانو لم يكفر بجحده  ،الن العلم و المعرفة ال يزوالن بالجحد  ،فهو

مؤمن قال  :و اإليمان ال يتبعض أي ال ينقسم إلى  :عقد و قول  ،و عمل  ،قال و ال يتفاضل اىل فيو
 ،فإيمان األنبياء و إيمان األمة على نمط واحد اذ المعرف ال تتفاصل  ،و الجهم موافق المعتزلة في نفي
الرؤية  ،و إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع

(. )75

و بعد سرد قسم من أفكارىم و معتقداتهم  ،نرى إن علماء المسلمين كانوا قد أنكروا ىذه األباطيل الزائفة و تصدوا
لها  ،و نظروا إليها كبدع  ،فقد ضلل علماء المسلمين الجهمية  ،و ذموا من جالسهم  ،أو اعتقد معتقدىم  ،و ىذا ما
نستعرضو في المبحث الثالث لنرى كيف انبرى علماء المسلمين لمثل ىكذا أفكار و معتقدات .
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المبحث الثالث

ردود علماء المسلمين على أفكار و معتقدات الجهمية
نجد في ردود العلماء روح العقيدة الصافية و النابعة من مصادر التشريع الثابتة القران الكريم و السنة النبوية المطهرة ،
و أقوال السلف الصالح  .فقد وردت في القران الكريم أوصاف كثيرة هلل تعالى  ،خصوصاً في مسألة الصفات كالقديم
 ،و العليم  ،و القاىر  ،و القادر  ،و القوي  ،و العادل  ،و كل اسم من أسماء اهلل الحسنى يدل على إحدى ىذه

الصفات  .وقد ورد ذكر األسماء الحسنى في القران الكريم في قولو تعالى (( ًهلل األمسبء احلسنَ فبدعٌه هبب ًذزًا
انرٍّ ّهحدًٌ يف أمسبئو))(.)72ومن تتبع أقوال السلف الصالح نجد إنهم كانوا يعتقدون إن أسماء اهلل تعالى أزلية
وان صفاتو تعالى أزلية .فقد كان اإلمام احمد بن حنبل يقول  :إنها غير مخلوقة (. )71غير أن ابن حزم يخطئ من
يطلق على اهلل لفظ الصفات  ،النو تعالى لم ينص على ذلك في كالمو المنزل  ،وال جاء شيء من كالم النبي صلى اهلل
عليو وسلم  ،وال في كالم احد الصحابة ( رضي اهلل عنهم ) أو أخيار التابعين  ،كما إن ابن حزم يقاوم الفكرة القائلة
بان أسماء اهلل كالقوي  ،و العليم  ،والسميع  ،والبصير  ،ىي أسماء مشتقة من صفات ذاتو  .فالكالم في الصفات
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عنده بدعة منكرة  ،اخترعو المعتزلة  ،والرافضة،واتبعهم قوم من اىل الكالم سلكوا غير مسلك السلف الصالح

()71

ويعتمد في قولو ىذا على بعض آيات الكتاب المبين  ،كقولو تعالى  (( :إٌ ىِ إال أمسبء مسْزًٌىب اَزى ًآثبئكى
يب اَصل اهلل هبب يٍ سهغبٌ )) (. )79وأىل السنة يصدقون ويعتقدون بان اهلل سبحانو ليس يشبو وال يماثلو شيء من
المخلوقات ال في ذاتو وال في صفاتو وال في أفعالو الن أسماءه كلها حسنى وصفاتو كلها صفات كمال وعظمة  ،فهذه
اآلية في قولو تعالى ((نْس كًثهو شِء ًىٌ انسًْع انجصري)) ( )40ىي اصل عقيدة اىل السنة والجماعة في باب
الصفات  ،فان اهلل عز وجل قد جمع فيها بين النفي واإلثبات فمن فهم ىذه اآلية حق فهمها وتدبرىا حق تدبرىا مشى
بها على اختالف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى ىذه اآلية الشريفة .
وقولو  ( :السميع البصير ) أي ىو السميع لم ينطق بو خلقو اختالف لغاتهم  ،البصير الذي أحاط بصره في جميع
المبصرات وخالصة ماتقدم إن السلف رضي اهلل عنهم يؤمنون بكل ما اخبر بو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إيمانا
سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل ويجعلون الكالم في ذات الباري وصفاتو باباً واحداً  ،فان الكالم
في الصفات فرع من الكالم في الفرات فكما إن اهلل ذاتا ال تشبهها الذوات فلو صفات التشبهها الصفات .

فإثباتنا للصفات إثبات بال تشبيو وال تمثيل وال تعطيل وال تكييف (.)47وقد زعم الجهمية  ،إن اهلل الشيء  ،وما من
شيء  ،والفي شيء عليو صفة شيء وال معرفة شيء والتوىم شيء  ،وال يعرفون فيما زعموا إال بالتخمين فوقعوا عليو
اسم اإللوىية  ،وال يصفونو بصفة يقع عليو اإللوىية (. )44
وقال اهلل سبحانو و تعالى في كتابو (( :لم أُ شِء اكرب شيبدح لم اهلل شيْداً ثْين ًثْنكى ))( )43ففي ىذا النص
الشريف اخبر سبحانو وتعالى انو شيء  .وما جاءت بو اآلثار فهو ماروي عن أبو ىريرة قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم (ليسئلنكم الناس عن كل شيء حتى يسئلونكم  :ىذا اهلل خلق الخلق فمن خلق اهلل ؟ فقولوا :اهلل خالق كل
شيء ،وقبل كل شيء ،وىو بعد كل شيء ).
وال يقاس سبحانو بخلقو في أفعالو والفي صفاتو  ،وانو اليجوز أن يشترك ىو سبحانو و المخلوق في قياس تمثيل و
القياس شمول تستوي أفراده ولكن يستعمل في حقو المثل أألعلى وىو إن كل ما اتصف بو المخلوق من كمال ،
فالخالق أولى بو ما ينزه عنو المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزه عنو تعالى (. )42
و مسألة علم اهلل سبحانو و تعالى من المسائل األخرى التي خاض الجهمية فيها و قد انبرى العلماء في الرد على من
أنكر علم اهلل تعالى الذي ال يعزب عن علمو مثقال ذرة في السماوات و ال في األرض  .فقد وردت في القران الكريم
آيات منها:
قولو تعالىّ (( :عهى يب ّهح يف األزض ً يب خيسج ينيب ً يب ّنصل يٍ انسًبء ً يب ّعسج فْيب ))
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و قولو تعالى  ً (( :عنده يفبرْح انغْت ال ّعهًو إال ىٌ ً ّعهى يب يف انرب ً انجحس ً يب ّسمظ يٍ ًزلخ إال ّعهًيب
ً ال حجخ يف ظهًبد األزض ً ال زعت ً ال ّبثس إال يف كزبة يجني ))

()42

و قولو تعالى (( :نزعهًٌا إٌ اهلل عهَ كم شِء لدّس ً إٌ اهلل أحبط ثكم شِء عهًبً )) (.)41
في ىذه اآليات دليل على إثبات صفة العلم و ىي من الصفات الذاتية و علمو سبحانو شامل لكل شيء و محيط
فيعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن و لو كان كيف يكون .
فإن قيل ليس هلل علم كفر  ،و إن قالوا إن اهلل علم محدث كفروا حيث زعموا إن اهلل قد كان و في وقت من األوقات
ال يعلم حتى حدث لو علماً فعلم  ،فان قالوا إن اهلل علم وليس مخلوقاً و ال محدثاً رجعوا عن قولهم كلو و قالوا بقول
اىل السنة  .و خالصة القول  :انو سبحانو يعلم الغيب و الشهادة و األحوال الظاىرة و الباطنة و الرطبة و اليابسة .

و إن اهلل يعلم المنظور و المحجوب و المعلوم و المجهول و جميع ما في الزمان و المكان على السواء فال يخفى
عليو شيء جال و عال

(.)41

و كذلك من األفكار التي جاء بها الجهم بن صفوان ىي مسألة القدرة و االستطاعة  ،و في زعمو إن اإلنسان مجبر
في أفعالو ال قدرة لو و ال إرادة و ال اختيار انما يخلق اهلل فيو األفعال إنما تنسب إليو األفعال مجازاً ،و ىذه المشكلة
في أصلها لم تكن جديدة و انما لها أصول قديمة إذ اختلف الناس قبل الجهم بن صفوان في مسألة القضاء والقدر ،

و ىل إن اإلنسان مسير أم مخير  .و قد ذكر بعض الكتاب  ،إن معاوية ( رضي اهلل عنو ) حين استقر لو األمر  ،أراد
أن يثبت في أذىان الناس إن إمارتو على المسلمين انما كانت بقضاء اهلل و قدره فأشاع الفكرة و شجع مذىب الجبر
(. )49
و قد قال الجبريون  :إذ قلنا إن العبد خالق في أعمالو ترتب عليو تحديد قدرة اهلل و إنها لم تشمل كل شيء و إن
العبد شريك هلل في إيجاد ىذا العالم  .و الشيء الواحد ال يمكن أن تتعاون عليو قدرتان  .فان كانت قدرة اهلل ىي
التي خلقتو فال شأن لإلنسان فيو وإن كانت قدرة اهلل .و ال يمكن أن يكون بعضو بقدرة اهلل و بعضو بقدرة العبد (.)30
و قد كانوا يمضون في البرىان على رأيهم و يستندون عليو بآيات من القران الكريم مثل قولو تعالى  ً (( :يب
رشبءًٌ إ ال أٌ ّشبء اهلل )) ( . )37و قولو تعالى ً ((:يب زيْذ اذ زيْذ ً نكٍ اهلل زيَ )) ( . )34و قولو
تعالى  (( :اَك ال هتدُ يٍ أحججذ الكٍ اهلل ّيدُ يٍ ّشبء ))

05

(. )33

مجلة ديالى 2007/

العدد السادس والعشرون

وقد كانوا يؤولون اآليات الدالة على إرادة العبد وخلقو لألفعال على حسب ماراوه مناسباً لتأويل ىذه اآليات  .وقد

كان الدور البارز ألىل السنة والجماعة بالرد على من قال إن اإلنسان مجبر أو ىو كالريشة في مهب الريح لذلك نرى
قوة ردود علماء المسلمين النابعة من أصول العقيدة الثابتة –القران الكريم-والسنة النبوية المطهرة .وأىل السنة

متفقون على إن اهلل خالق أفعال العباد  ،وعلى إن العبد قادر ومختار يفعل بمشيئتو وقدرتو  ،واهلل خالق ذلك كلو ،
وعلى الفرق بين األفعال االختيارية واالضطرارية وعلى إن الرب يفعل بمشيئتو وقدرتو  ،وان ماشاء كان وما لم يشأ لم
يكن .
فالعبد إذا صلى وصام وحج أو عمل شيء من المعاصي كان ىو الفاعل لذلك العمل الصالح أو السيء  ،وفعلو بال
ريب قد وقع باختياره  ،وىو يعلم ضرورة انو غير مجبور على الفعل أو الشرك  ،وانو لو شاء لم يفعل  ،واهلل سبحانو
أضاف األعمال سيئها وحسنها إلى العباد .
واخبر أنهم الفاعلون لها ،وأنهم محمودون عليها إن كانت صالحة ومثابون عليها و مذمومون عليها إن كانت سيئة و
معاقبون عليها.
وقد خص اهلل المؤمنين بنعمة دون الكافرين بان ىداىم لإليمان ولو كانت نعمتو على المؤمنين مثل نعمتو على
الكافرين لم يكن المؤمن مؤمناً كما قال تعالى (( ًنكٍ اهلل حجت إنْكى اإلديبٌ ًشّنو يف لهٌثكى ًكسه إنْكى
انكفس ًانفسٌق ًانعصْبٌ أًنئك ىى انساشدًٌ)) (.)32
وقد استقر إن األفعال االختيارية من العبد تكسب نفس اإلنسان صفات محمودة و صفات مذمومة بخالف لونو و
طولو و عرضو فإنها ال تكسبو ذلك فالعلم النافع و العمل الصالح والصالة وصدق الحديث وإخالص العمل هلل ونحو
ذلك تورث القلب صفاتاً محمودة ففعل الحسنة لها أثار محمودة في النفس والخارج و كذلك السيئات و اهلل جعل

السيئات سبباً لهذا كما جعل السم سبباً للمرض و الهالك و أسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاىا فالتوبة و
األعمال الصالحة يمحي بها السيئات والمصائب في الدنيا يكفر بها السيئات واهلل تعالى يخلق االختيار والرضى في
الرأي و المحبة في المحب و ىذا رد على من قال جبر اهلل العباد  .و قد غال الجبرية في اإلثبات للقدر حتى سلبوا
العبد قدرتو و اختياره( . )35و في القران وردت آيات فيها داللة واضحة و صريحة على قدرة اإلنسان و مشيئتو  ،قال

تعالى (( ملٍ شبء ينكى أٌ ّسزمْى ))

(. )32

إن اهلل حين خلق اإلنسان وخلق الخاصيات في األشياء وخلق لإلنسان العقل المميز  ،أعطاه االختيار بان يقوم
بالفعل أو يترعو ولم يلزمو القيام بالفعل أو الترك مع اإليمان الكامل بقضاء اهلل وقدره  ،ولذلك كان اإلنسان مختاراً في
األقدام على الفعل أو اإلقالع عنو بما وىبو اهلل من العقل المميز  ،وجعلو مناط التكليف الشرعي  ،ولهذا جعل لو

الثواب على فعل الخير الن عقلو اختار القيام بأ أوامر اهلل وإجتناب نواىيو  .وجعل العقاب على فعل الشر الن عقلو
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إختار مخالفة أوامر اهلل وعمل ما نهى عنو  .وكان جزاؤه على ىذا الفعل حقاً وعدالً النو مختار في القيام لو وليس

مجبراً عليو  ،وعلى ذلك كان اإلنسان مسؤوالً عن كسبو ( . )31قال تعالى  (( :كم َفس مبب كسجذ زىْنخ )) (. )31
وقد تفرد الجهم بن صفوان بالقول إن الجنة والنار تبيدان وتفنيان بعد دخول أىلها فيها وقد قام العلماء بالرد على
ىذه الفكرة بالرجوع إلى القران الكريم والسنة النبوية الشريفة .

اما األدلة على بقاء الجنة وعدم فناؤىا فهي كثيرة جداً  ،اقتصر على ذكر آيات منها وأحاديث كافية للرد على

معتقدىم ىذا .

األدلة من القران قولو تعالى  (( :الّرًلٌٌ فْيب املٌد إال املٌرخ األًىل )) (. )39
وقولو تعالى  (( :خبندٍّ فْيب اثدآ زضِ اهلل عنيى ًزضٌا عنو )) ( . )20
وقولو تعالى ً (( :يسبكٍ عْجخ يف خنبد عدٌ )) (. )27
وقولو تعالىً (( :هلى فْيب أشًاج يغيسح ًىى فْيب خبندًٌ )) (.)24
وقولو تعالىً (( :اٌ انداز آخسح هلِ احلٌْاٌ نٌ كبٌَا ّعهًٌٌ )) (.)23
وقولو تعالى ًّ (( :شس املؤينٌٌ انرٍّ ّعًهٌٌ انصبحلبد أٌ هلى اخساً حسنبً يبكثني فْيب اثدآ )) ( . )22
ومن السنة النبوية ما ورد عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ( من يدخل الجنة
ينعم وال ييأس وال تبلى ثيابه وال يفنى شبابه) (. )25
و عن أبي ىريرة و أبي سعد رضي اهلل عنهما إن رسول اهلل ( صلى هللا عليه و سلم ) قال  (( :يناد مناد أن لكم
أن تصحوا فال تسقموا ابدآ و إن لكم أن تحيوا فال تموتوا ابدآ  ،و إن تشبوا فال تهرموا ابدآ  ،و إن
تنعموا فال تيأسوا ابدآ )) ()46
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اما األدلة على بقاء النار و عدم فناؤها فكثيرة جداً في القران الكريم و السنة النبوية اقتصر على
ذكر بعض األدلة من القران قوله تعالى  ((:ال ّمضَ عهْيى فًٌْرٌا )) ( )47و قوله تعالى  (( :ال ديٌد
فْيب ً ال حيَْ )) ( )21و قولو تعالى ّ(( :ب نْزيب كبَذ انمبضْخ )) ( )29و قولو تعالى ّ (( :سّدًٌ أٌ خيسخٌا يٍ
اننبز ً يب ىى خببزخني ينيب ً هلى عراة يمْى ))

()50

وقولو تعالى  (( :كهًب أزادًا أٌ خيسخٌا ينيب أعْدًا

فْيب )) ( . )57
ومن السنة النبوية ما أخرجو الطبراني وأبو نعيم  ،عن ابن مسعود قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (( لو قيل
ألىل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا ولو قيل ألىل الجنة إنكم ماكثون في الجنة عدد
كل حصاة لحزنوا ولكن جعل لهم األبد )) (. )54
وىذه األدلة خير شاىد لكشف زيف وزيغ ىذا االدعاء الباطل الذي لم يستند في أصلو إلى شيء معين سوى تأويالت
باطلة ال أصل لها وال دليل .
ومن أفكارىم األخرى ىي مسألة اإليمان  ،قالوا الينقسم إلى عقد  ،وقول  ،وعمل  ،وقالوا اليتفاضل اىل فيو  .ومن
أصول أىل السنة ،أن اإليمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية (.)53
قال تعالى ً (( :إذا رهْذ عهْيى آّبرو شادهتى اديبَبً )) ( )52وقال تعالى :
(( فأيب انرٍّ اينٌا فصادهتى اديبَبً ))(.)55
ففي ىذه اآليات رد على الجهمية الذين زعموا إن اإليمان اليتفاضل أىل فيو إما أن يزول بالكلية أو يبقى كامالً وىذا
القول باطل مردود.

وأنكر الجهم بن صفوان النظر إلى اهلل تبارك وتعالى وقد وردت آيات كثيرة في القران الكريم وأحاديث نبوية شريفة
تبين وتؤكد النظر إلى اهلل تعالى يوم القيامة وىو أىم ما يرجو أىل الجنة من ثواب .
ففي القران الكريم يقول تعالىً (( :خٌه ٌّيئر َبضسح إىل زهبب َبظسح ))(.)52
وقال تعالى  (( :حتْزيى ٌّو ّهمٌَو سالو ))( )51وقولو تعالى  (( :كال إهنى عٍ زهبى ٌّيئر حملدٌثٌٌ))(. )51ومن
السنة النبوية المطهرة  ،ماروي في الصحيحين عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو ناساً قالوا  :يارسول اهلل ىل نرى ربنا يوم
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القيامة ؟ قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (( ىل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا  :اليارسول اهلل  ،قال :
فأنكم ترونو كذلك)) .
وان اإليمان برؤية الباري جل و عال في اآلخرة ىو االعتقاد الجازم بان المؤمنين يرون ربهم عياناً بأبصارىم في يوم
القيامة وفي الجنة))(.)59

ومن أفكارىم األخرى إن القران مخلوق  ،فيقال للجهمية  :ىل وجدتم في كتاب اهلل تعالى انو يخبر عن القران انو
خلقو؟ كما ذكر أشياء انو خلقها كقولو تعالى (( خهك يٍ املبء ثشسا))( )20وقولو تعالى (( :خهك املٌد ًاحلْبح
))()27وقولو تعالى (( :خهمكى فًنكى كبفس ًينكى يؤيٍ))( )24فلم يخبر عن القران انو مخلوق .أال ترى إلى
قولو تعالى  (( :انسمحٍ عهى انمساٌ خهك اإلَسبٌ ))()23ولو شاء اهلل تعالى لقال ( الرحمن خلق القران ) غير إن اهلل
ال يسمي األسماء االبأسم الحق والصدق  .فقد اخبر بخلق غير القران  ،فال حجة للجهمية في ذلك(. )22
ومن أفكارىم إيجاب المعارف بالعقل قبل السمع  ،فيقال لهم ليس كل ما يعرف بالعقل يكون اصالً للسمع ودليالً
على صحتو  ،فان المعارف العقلية أكثر من أن تحصر  ،والعلم بصحة السمع غايتو أن يتوقف على ما بو يعلم صدق
الرسول من العقليات  ،ليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول  ،بل ذلك يعلم باآليات والبراىين الدالة على
صدقو(. )25

الخاتمة

الحمد هلل الذي أعاننا على إكمال ىذه الدراسة على ىذه الصورة التي ما بخلنا عليها بوقت و

طول و فكر و تتبع لكل شارة واردة ،و بعد ىذه الرحلة في كتب الفرق و الملل توصلنا إلى

جملة من النتائج نوجزىا على شكل نقاط.

 - 7من خالل ىذه الدراسة لتلك الفرقة وجدنا إن عقائدىا و أفكارىا بعيدة تماماً عن عقائد

المسلمين ،و ىذا ما وجدناه من خالل عرض تلك العقائد و المخالفات الصريحة لجمهور
علماء المسلمين.
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 - 4بعد التتبع و الدراسة لهذه الفرقة وجدنا إن كثيراً من العلماء من يرجع من أصول ىذه

الفرقة إلى أصول يهودية ،و كما ىو معروف كم يحمل اليهود من الحقد على ضرب عود و

شوكة اإلسالم و المسلمين.

 - 3تبين لنا واضحاً إن الجهمية جاءت بأفكار جديدة لم يسبق إليها أحد من الفرق الضالة
.

 - 2رأينا في ردود علماء المسلمين الروح النقية و الصافية المتمثلة بالقران الكريم – و
السنة النبوية  ،و يبان صورة اإلسالم النقية .

قائمة المصادر والمراجع
القران الكريم
-7اإلبانة في أصول الديانة  ،أبو الحسن بن علي إسماعيل األشعري  ،حيدر أباد  ،ط. 7
-4األصول ألفكرية للثقافة اإلسالمية ،الدكتور محمود ألخالدي ،دار الفكر عمان ،ط.7912 ،7
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-3بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ،تقي الدين بن تيمية الحراني الحنبلي  ،القاىرة 7977 ،
.
-2البداية والنهاية ،أبو الفداء الحافظ بن كثير ،بيروت.7911 ،
-5تلبيس إبليس  ،أبو ألفرج عبد الرحمن بن الجوزي  ،القاىرة . 7941 ،
-2التبصير في الدين  ،أبو المظفر عماد الدين طاىر بن محمود االسفراييني  ،تحقيق عزت عطاره دمشق 7920 ،
.
-1التنبيو والرد على اىل األىواء والبدع  ،أبي الحسين محمد بن احمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي  ،علق عليو
محمد زاىد بن الحسين الكوثري  ،مكتبة المثنى بغداد  ،و مكتبة المعارف بيروت . 7921 ،
-1تاريخ الجهمية والمعتزلة  ،جمال الدين القاسمي الدمشقي  ،القاىرة . 7974 ،
-9التفكير الفلسفي في اإلسالم ،الدكتور عبد الحليم محمود ،القاىرة.7955 ،
-70دراسات في الفرق والعقائد ،الدكتور عرفان عبد الحميد ،بغداد.7921 ،
-77دائرة المعارف اإلسالمية  ،ترجمة احمد الشنتناوي  ،إبراىيم زكي خورشيد  ،عبد الحميد يونس  ،يراجعها من
قبل وزارة المعارف  ،الدكتور محمد مهدي عالم  ،بيروت .
-74سير أعالم النبالء  ،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذىبي  ،تحقيق حسين االسدي  ،بيروت
7912.،
-73الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  ،شمس الدين أبي عبد اهلل ابن القيم الجوزية  ،الرياض . 7949 ،
-72صحيح مسلم  ،أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  ،دار إحياء التراث العربي  ،ط4000، 7
.
-75الفرق بين الفرق ،عبد القاىر بن طاىر بن محمد البغدادي ،بيروت.
-72الفصل في الملل واألىواء والنحل  ،ابن حزم الظاىري األندلسي  ،القاىرة . 7941 ،
-71الكامل في التأريخ ،أبي الحسن علي بن األثير.7112 ،
-71الكواشف الجليلة عن معاني الواسطية  ،عبد العزيز ألمحمد السلمان  ،مؤسسة مكة  ،ط. 2
-79مقاالت اإلسالميين  ،أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري  ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  ،ط، 4
. 7915
-40الملل والنحل  ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ابن أبي بكر احمد الشهرستاني  ،تحقيق عبد العزيز الوكيل ،
القاىرة.
-47المعجم الكبير  ،سليمان بن احمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ،
مكتبة العلوم والحكم  ،الموصل  ،ط.7913 ، 4
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( )7ينظر  ،جمال الدين القاسم الدمشقي  ،تاريخ الجهمية المعتزلة  ،القاىرة  ، 7974 ،ص. 22

( )4ينظر  ،تقي الدين بن تيميو الحراني الحنبلي  ،بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة و القرامطة و الباطنية  ،القاىرة  ، 7977 ،ص. 29 – 21 – 21
( )3ينظر  ،شمس الدين أبي عبد اهلل الشهير بابن قيم الجوزية  ،الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة  ،الرياض  ، 7949 ،ج ، 7ص434 – 437

( )2ينظر  ،شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذىبي  ،سير أعالم النبالء ن تحقيق حسين األسد  ،بيروت  ، 7912 ،ج ، 2ص 41 – 42وينظر ،
أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر احمد الشهرستاني  ،الملل و النحل  ،تحقيق  ،عبد العزيز محمد الوكيل  ،القاىرة  ،ج ، 7ص ، 11 -12وينظر
أبو الفداء الحافظ بن كثير  ،البداية و النهاية  ،بيروت  ، 7911 ،مجلد  ، 5ج ، 70ص 41

()5الجعد بن درىم ىو أول من قال بخلق القران .وىو الذي ينسب إليو مروان الجعدي ،وىو مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية –كان شيخو الجعد بن
درىم .أصلو من خراسان ،يقال انو من موالي بني مروان ،سكن الجعد دمشق ،وقد اخذ الجعد بدعتو عن ريسان بن سمعان ،وأخذىا ريسان عن طالوت ابن
أخت لبيد بن اعصم :زوج ابنتو ،وأخذىا لبيد بن اعصم الساحر الذي سحر رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) –صلعم-عن يهودي باليمن .واخذ عن

الجعد الجهم بن صفوان وقد أقام الجعد بن درىم بدمشق حتى اظهر القول بخلق القران .فتطلبو بنو أمية ،فهرب منهم ،فسكن الكوفة ،فلقيو فيها الجهم

بن صفوان فتقلد ىذا القول عنو .ثم إن خالد بن عبد اهلل ألقسري قتل الجعد يوم عيد األضحى بالكوفة.وذلك إن خالد خطب بالناس  ،فقال في خطبتو

تلك  :يا أيها الناس ،ضحوا يقبل اهلل ضحياكم ،فأني مضح بالجعد بن درىم .انو زعم إن اهلل لم يتخذ إبراىيم خليال ،ولم يكلم موسى تكليما تعالى اهلل كما

يقول الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبحو في أصل المنبر  ،ينظر ،البداية والنهاية ،المجلد ، 5ج ، 9مصدر سابق ،ص .35
()2ينظر  ،الدكتور ،عرفان عبد الحميد  ،دراسات في الفرق والعقائد ،بغداد ، 7921،ط ،7ص.447

()1ينظر (، j s cottonالجهم بن صفوان)  ،دائرة المعارف اإلسالمية ،ترجمة ،احمد الشنتاوي ،إبراىيم زكي خورشيد  ،عبد الحميد يونس يراجعها من
قبل وزارة المعارف الدكتور محمد مهدي عالم ،بيروت  ،المجلد ، 1ص .795

()1ينظر  ،عبد القاىر بن طاىر بن محمد البغدادي  ،الفرق بين الفرق  ،بيروت ،ص  ، 759وينظر ( ، j s cottonالجهم بن صفوان) ،دائرة
المعارف اإلسالمية  ،مصدر سابق ،مجلد ، 1ص .795

()9ينظر ،أبو المظفر عماد الدين طاىر بن محمد االسفراييني ،التبصير في الدين ،تحقيق عزت عطار الحسيني ،دمشق ، 7920،ص 49وينظر ،أبو

الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي  ،تلبيس إبليس ،القاىرة ، 7941،ص ، 13وينظر أبي الحسن ،محمد ين احمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي

،التنبيو والرد على اىل األىواء والبدع  ،علق عليو محمد زاىر بن الحسن الكوثري  ،مكتبة المثنى بغداد  ،ومكتبة المعارف بيروت ،7921 ،ص. 11

()70ينظر الملل و النحل ،ج ،7مصدر سابق ،ص.11-12
()77المصدر السابق ،ج ،7ص 11-11

()74ينظر أبي الحسن علي بن إسماعيل أال شعري مقاالت االسالمين  ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  ،ط ، 7915 ، 4ج ، 7ص ، 419و ينظر
الفرق بين  ،مصدر سابق ص ، 741و ينظر  ،الملل و النحل  ،مصدر سابق  ،ج ، 7ص . 709

()73ينظر  ،دراسات في الفرق و العقائد  ،مصدر سابق  ،ص. 443-444
()72سورة ىود اآلية . 701

( )75ينظر  ،الملل و النحل  ،ج ، 7مصدر سابق  ،ص 11-11و ينظر  ( ، j. j . s cottonالجهم بن صفوان ) دائرة المعارف  ،مجلد  ، 1مصدر
سابق  ،ص ، 795أبي الحسين علي بن األثير  ،الكامل في التاريخ  ،ج ، 7112 ، 5ص ، 702و ينظر  ،مقاالت اإلسالميين ،ج ،7مصدر سابق ،

ص374

()72سورة األعراف ،اآلية .719

()71ينظر  ،أبي الحسن علي بن إسماعيل األشعري  ،إال بأنو في أصول الديانة  ،حيدر أباد ط ، 7ص . 32

()71ينظر  ،ابن حزم الظاىري األندلسي  ،الفصل في الملل واألىواء والنحل  ،القاىرة  ، 7941 ،ج ، 7ج ، 4ص. 92 – 95
( )79سورة النجم ،اآلية .43
()40سورة الشورى ،اآلية 77

( )47ينظر  ،عبد العزيز ألمحمد السلمان  ،الكواشف الجلية عن معاني الوسطية  ،مؤسسة مكة للباعة  ،ط ، 2ص.52-55-52
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( )44ينظر ،التنبيو والرد على أىل األىواء والبدع  ،مصدر سابق  ،ص.92
( )43سورة األنعام ،اآلية .79

( )42ينظر لكواشف الجلية عن معاني الوسطية  ،مصدر  ،ص.27
( )45سورة سبأ ،اآلية .4

( )42سورة األنعام ،اآلية .59

( )41سورة الطالق  ،اآلية . 74

()41ينظر  ،الكواشف الجلية عن معاني الوسطية  ،مصدر سابق ص . 15-12-13-14

()49لمزيد من التفاصيل ،يراجع في ذلك الكتاب ،التفكير الفلسفي في اإلسالم ،الدكتور ،عبد الحليم محمود ،القاىرة ،7955 ،ص .791
( )30ينظر ،الدكتور محمود ألخالدي ،األصول الفكرية للثقافة اإلسالمية ،ج ،4دار الفكر ،عمان ط ،7912 ،7ص.501-502
( )37سورة اإلنسان ،اآلية .30
( )34سورة األنفال ،اآلية ،71

()33سورة القصص ،اآلية 52
()34سورة الحجرات اآلية .7
( )35ينظر  ،الكواشف الجلية من معاني الوسطية  ،مصدر سابق  ،ص ، 387-385-384-383و ينظر  ،األصول الفكرية للثقافة
اإلسالمية  ،ج ، 2مصدر سابق  ،ص 525-517-516
( )36سورة التكوير ،اآلية .28
( )31ينظر ،األصول الفكرية للثقافة اإلسالمية ،ج ،4مصدر سابق ،ص .542
()31سورة المدثر ،اآلية .31

()39سورة الدخان ،اآلية .52
()20سورة البينة ،اآلية .1

()27سورة الصف ،اآلية . 74
()24سورة البقرة ،اآلية .45

()23سورة العنكبوت ،اآلية .22
()22سورة الكهف .اآلية .4

()25ينظر  ،أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  ،صحيح مسلم  ،دار إحياء التراث العربي  ،ط  ، 4000 – 7رقم ، 2314ص 7795

()22صحيح مسلم ،مصدر سابق ،برقم  ،4131ص .7795
()21سورة فاطر ،اآلية .32
()21سورة طو  ،اآلية . 12

()29سورة الحاقة ،اآلية .41

()50سورة المائدة ،اآلية .31
()57سورة السجدة  ،اآلية . 40

()54ينظر  ،سليمان بن احمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (  ) 320-490المعجم الكبير  ،مكتبة العلوم والحكم  ،الموصل ، 7931 ،ط ، 4تحقيق
حمدي بن عبد المجيد السلفي . 432/7 ،

()53الكواشف الجلية عن معاني الوسطية  ،مصدر سابق  ،ص . 393-390
()52سورة األنفال ،اآلية .4

()55سورة التوبة ،اآلية .742

()52سورة القيامة ،اآلية .43-44
()51سورة األحزاب ،اآلية .22
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()51سورة المطففين ،اآلية .5
()59ينظر  ،التنبيو والرد على اىل األىواء والبدع  ،مصدر سابق  ،ص . 772
()20سورة الفرقان ،اآلية .52
()27سورة الملك ،اآلية .4

()24سورة التغابن ،اآلية .4

()23سورة الرحمن ،اآلية .3-7

()22ينظر  ،التنبيو والرد على اىل األىواء والبدع  ،مصر سابق  ،ص . 737

()25ينظر  ،الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  ،مصدر سابق  ،ج ، 4ص . 100
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