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 جهم والجهمّية

 «الّنشأة والمعتقدات والّتأثيرات»
 *ثائر علّي الحّّلق

 
 

 :ملخصال - 1
ت" أسباب "ندرة" الدراسات تناول البحث الذي جاء حتت عنوان "جهم واجلهمية: النشأة واملعتقدات والتأثريا

قافته" و"مناظراته" العلمية عن جهم بن صفوان وكذا ترمجة "حياته" و"مقتله" و"صلته" بأعالم عصره و"ث
 منه.و"عالقته" باملعتزلة و"اآلراء" اليت نسبت إليه و"موقف" أهل السنة 

وُخِتَم  األخرى،ق الكالمية كما تناول "معتقدات" اجلهمية وكتب "الردود" عليها و"أثرها" يف غريها من الفر 
 البحث بذكر أهم نتائجه.

 
 

  

                                 
 واألديان، كّلّية الّشريعة، جامعة دمشق.قسم العقائد  *



 
 ثائر علّي الحّّلق                                 «الّنشأة والمعتقدات والّتأثيرات» جهم والجهمّية
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[238] 

 

 
 توطئة:

يُعّد اجلهُم أّول متكّلم ظهر يف وقت مبّكر من تاريخ اإلسالم، واستشعر أهل اإلسالم خطورة معتقداته؛ إذ      
أضّل بكالمه بشرًا كثريًا، وقد تبعه على قوله رجال من أصحاب أيب حنيفة »هـ( بأنّه 241وصفه اإلمام أمحد )ت

، وهذه العبارة (1)«ـــــــ بالبصرة؛ بل نسب إليه بأنّه وضع دين اجلهمّيةوأصحاب عمرو بن عبيٍد ـــــــــــ يريد: املعتزلة ـــ
اليهود والّصابئني »موارده إىل ( 728تشعر حبجم األثر العميق اّلذي تركه حّّت أنّه وضع ديًنا، وأرجع ابُن تيمية )ت

 .(2)«واملشركني والفالسفة الّضاّلني
قراءة أخرى، وطبقوا عليه _ وبإحلاح شديد _ فكرة األثر والّتأثري، فاملستشرقون قرأوه أّما يف اجلانب اآلخر؛      

( املستندة إىل نظريّة أرسطو يف العلم، فكان  empiricismفجعلوا مذهبه الكالمّي جزًءا من نزعته الّتجريبّية )
فّية للقرآن الكرمي؛ بل قال بعضهم كـ مذهبه يف نظرهم وليد صراع بني املذهب الكالمي الطّبيعّي وبني القراءة احلر 

 (Richard Frankأن أبّوة مذهب جهم الّشرعّية ترجع إىل األفالطونّية احملدثة يف البناء واحملتوى ،)(3) 
استناًدا إىل جزئّيات متشاهبة منثورة هنا وهناك، وهل يلزم من الّتشابه أن يكون األّول قد ارتوى من ساقية اآلخر، 
وال نتوّقع من الفكر الغريّب إاّل تطبيق مقولة الّتأثري تلك؛ لشبهة استولت عليهم وهي أّن الّشرق عقيم، وأّن كّل 

  تراثهُم.إبداع أو بدعة جيب أن نلتمس هلا جذورًا يف
 فكرة البحث:

قراءة هو ما كتب عنه تأصيال مما تقدم وجدنا حاجة إلعادة قراءة جهم واجلهمّية، وما حيفز إلعادة هذه ال     
 ونقدا، وهو األمر الذي سندرسه بعمق يف هذه الورقة البحثية. 

 خطة الدراسة:
 جاءت هذه الورقة البحثّية يف مطلبني، وعلى النحو التايل: 

                                         
  

                                 
هني، دار الثبات أنظر: الّرّد على اجلهمّية والّزنادقة فيما شّكوا فيه من متشابه القرآن وتأّولوه على غري تأويله، اإلمام أمحد بن حنبل، ت: صربي شا( 1)

 .98هـ، ص 1424للنشر والتوزيع، ط، 
 /2هـ(، ت: د. محد بن عبد احملسن التوجيري، دار الصميعي)الرياض(، ط728د بن عبد احلليم ت: ابن تيمية )تقي الّدين أبو العباس أمح (2)

 .241م، ص2004هـ / 1425
 أنظر كورنيليا شوك: جهم بن صفوان واجلهمية وضرار بن عمرو، حبث ضمن املرجع يف تاريخ علم الكالم حترير زابينه مشيتكه، ت: أسامة شفيع (3)

 .135، 134، 2018 /1الشافعي، مركز مناء للبحوث والدراسات )بريوت(، ط السيد، تقدمي: حسن
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      الرجل: موجز سيرٍة ورسم صورةٍ  المطلب األّول: 

 أّوًلا ـــــــــ البيئة الّتي نشأ فيها الجهم:
اّليت تعين بالفارسية: أرض الّشمس املشرقة، كانت من أشهر  حواضر  عاش اجلهم معظم حياته يف ُخراسان،      

سّكاهنا هم من الفرس والبلوش والبشتون ، ومعظم (1)اليوم إيران ، وأفغانستان، وتركمانستاناإلسالم، تتقامسها 
 والّّتك، كانوا يدينون باجملوسّية، مثّ اعتنق معظمهم اإلسالم.

من موارد اقتصاديّة كبرية جعلها تعيش رخاء معيشيًّا بارًزا ظهر يف رغبة سّكاهنا يف « خراسان»ما متتعت به      
؛ فاستحّقت مكانة (2)طلب العلم على نطاق واسع مستفيدين من تّيارات فكريّة خمتلفة دينيًّا ومذهبيًّا وعقائديًّا

استقرار خنبة من الّصحابة والّتابعني ـــــــــــــــ رضي اهلل عنهم ــــــــــــ « اسانخر »علمّية كبرية، مثّ أعقب الفتح اإلسالمّي لـ
فانتشر الّدين اإلسالمّي يف ربوعها، وقامت فيها حركات علمّية قويّة جعلتها حمّط أنظار عّشاق العلم واألدب، 

، ولقد نال هذا اإلقليم اهتمام بين (3)يهاويشهد لذلك كثرة العلماء اّلذين نبغوا فيها من سّكاهنا ومن الوافدين عل
 .(4)أمّية، ولكن أمهّّيته العظمى كانت إبّان دولة العّباسّيني اّليت قامت على أكتاف اخلراسانيني

 أسباب ندرة الّدراسات عن جهٍم والجهمّية: ـــــــــثانياا  
ات، كما كانت اجلهمية سبًبا ونفي الّصف ُدرس وانُتقد فكر اجلهم كثرياّ؛ ملا محله من قضايا، كخلق القرآن    

غريها من الفرق، ولعّل ذلك كلردود أهل الّسّنة واجلماعة ومناقشتهم وجداهلم، لكن مل تنل حّظها من الكتابات  
 يرجع إىل أسباب منها:

ى اشّتاك اجلهم يف ثورة احلارث أنّه مل يكن هلا دور سياسّي بارز؛ فلم تقف بالقّوة جتاه احلكم القائم، سو  -1
 بن سريج؛ لذلك مل تلق عناية كبرية تُناسب مكانتها.

 أقوياء محلوا فكره ودافعوا عنه. أّن مقتل جهم قد أّدى إىل تقّلص احلركة وضمورها، فلم يظهر بعده أتباع -2
 
 

                                 
 .108هـ، ص  1411، 1أنظر: حمّمد بن حمّمد حسن ُشرّاب، املعامل األثرية يف الّسّنة والّسرية، دار القلم، الّدار الّشامية، دمشق وبريوت، ط (1)
، واألنصاري )حمّمد بن أيب طالب ت 79م، ص1907ّتاريخ، باريس، د ط. ت، هـ(، البدء وال355أنظر: املقدسي، )املطّهر بن طاهر ت ( 2)

 . 223م، ص1865هـ(، خنبة الّدهر وعجائب البحر، بطرسبورغ، د ط، 727
، وشكران خربوطلي، احلياة الفكريّة يف 248م، ص1997أنظر: العمادي )حمّمد احلسن(، خرسان يف العصر الغزنوي، األردن، دار الكندي،  (3)

 .184، ص 2012، كانون الثّاين، عام 118و117ليم خراسان يف ظّل الّسالطني ووزراء العصر السلجوقي، جمّلة دراسات تارخيّية، العددان  إق
 . 294، ص2ينظر: املقدسي، أحسن الّتقاسيم يف معرفة األقاليم، ليدن، طبعة بريل، ط (4)



 
 ثائر علّي الحّّلق                                 «الّنشأة والمعتقدات والّتأثيرات» جهم والجهمّية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أخذ أتباعها يدافعون عنها؛ فظهرت فأّن كثريًا من آراء جهم قد تسرّبت إىل الفرق األخرى وال سّيما املعتزلة؛  -3

املعتزلة وجهلت أو جتاهلت  بوصفها جزًءا من آرائهم، من هنا جند كثريًا من الفرق قد نسبت تلك اآلراء إىل
 أصحاهبا اأُلول.

غداد؛ فلم يهتم املؤّرخون بتسجيل آرائها وال سّيما أّن كثريًا من الكتب انتشار اجلهمية يف مناطق بعيدة عن ب -4
من الكتابة مل يعرض مذهبها عرًضا واضًحا  الكتابة عنها قليلة، وهذا القليلقد أّلفت يف بغداد؛ فلذلك كانت 

 (1)وكاماًل 
من باب إماتة  (2)«س إليهمحّذروا من اجلهمّية وعادوهم يف اهلل وذّموا من جل»أّن املسلمني األوائل قد  -5

  الباطل بعدم ذكره.
جهٍم وطّورهتا ودافعت عنها فتنوسي  أّن تدوين العلم توّسع يف القرن الثّالث اهلجرّي بعد أن تّبنت الفرق آراء -6

 أصلها.
وأنت إذا أحصيت احملّدثني يف كّل بلد »غالب علماء ُخراسان آنذاك من أهل احلديث، يقول البكري:  -7

؛ فلم تكن هلؤالء رغبة يف املناقشات الكالمّية والفلسفّية؛ بل مل تكن هلم معرفة «نصفهم من ُخراسانوجدت 
وهو ما عرّب به ابن املبارك بقوله: هبما أصاًل، واكتفوا بتجاهلها وذّمها بدل عرضها ومناقشتها والّرّد عليها، 

، وقيل البن مهدي: إّن فالنًا (3) «اجلهمّية ألن أحكي كالم اليهود والّنصارى أحّب إيّل من أن أحكي كالم»
صّنف كتابًا يف الّرّد على اجلهمّية؟ فقال عبد الّرمحن: رّد عليهم بكتاب اهلل وسّنة رسوله، صّلى اهلل عليه وسّلم؟ 

 .(4)«ال. بل بالرّأي والعقول، فقال: أخطأ. رّد بدعًة ببدعة فقالوا:
  

                                 
بُن صفوان من ناحية املشرق من ترمذ. ومنها ظهر رأُي جهٍم. وهلذا كان ُعلماُء السُّّنة واحلديث مُثّ ظهر جهُم يقول ابن تيمية يف تقرير ذلك : " ( 1)

 .(351 /14)جمموع الفتاوى:باملشرق: أكثر كالًما يف رّد مذهب جهٍم من أهل احلجاز والّشام والعراق"
 /4هـ،  1418 /1خلطط واآلثار، دار الكتب العلمية)بريوت(، طهـ(،  املواعظ واالعتبار بذكر ا845املقريزي: )تقي الدين أمحد بن علي )ت (2)

 .23، 22م، ص1965، وانظر للتوسع خالد العلي: اجلهم بن صفوان ومكانته يف الفكر اإلسالمي، مطبعة اإلرشاد)بغداد(، 190
ي اجلهمي العنيد فيما افّتى على اهلل عز هـ(، نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريس280الدارمي )أبو سعيد عثمان بن سعيد ت  (3)

 .144 /1هـ، 1/1418وجل من التوحيد، ت: رشيد بن حسن األملعي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط
هـ(، ت: د. 799الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، املؤلف: إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )ت:  (4)

 .1/464مد األمحدي أبو النور، دار الّتاث للطبع والنشر)القاهرة(، حم
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 ونسبه وثقافته:ثالثاا ـــــــــ اسم الجهم وكنيته 

 أ_ اسم الجهم وكنيته:   
زائدة ألصل امسه، فيقال: اجلهم، وال ذكر لنسبه بعد أبيه؛ ألّن « ألـ »جهُم بن صفوان، وأحيانًا يضاف        

العجم غالًبا ال يهتّمون حبفظ أنساهبم كما يهتّم هبا العرب، يُكىن بأيب حُمرٍز، كان من موايل بين راسب من األزد، 
ونسب إىل غريمها، وهذه املواضع متقاربة  (1)«ترمذ»ون إىل وآخر « مسرقند»واختلف يف بلده فنسبه بعضهم إىل 

 جغرافيًّا، ورمبا يكون قد ولد يف أوالمها وانتقل إىل األخرى، وفيها ظهرت آراؤه. 
مسرقند وترمذ »و نفي إليها كـ مل تذكر املصادر شيًئا عن نشأته األوىل غري ذكر بعض املدن اّليت نشأ فيها أ   

م بن عبد امللك بني عامي ، وأّن ظهور دعوته كانت خبُراسان يف خالفة هشا«مرو»وأنه قتل يف « وبلخ والكوفة
 (.ه 120و 105)
 صلة الجهم بأعّلم عصره: -ب  

مصدر يتيم _ حبسب ما وقفت عليه _ لقاء جهم بأيب حنفية ومناقشته إيّاه يف مسألة اإلميان،  ذكر  يف    
ولكن آثار الّصنعة ظاهرة يف الّنص، وأّن واضعه أراد أن يظهر فضل أيب حنيفة وقدرته على احلجاج واملناظرة، فلم 

الوضع واملبالغات، فضاًل على احلكايات يذكر رّد جهم عليه، وال خيفى على الباحث أّن كتب املناقب يكثر فيها 
املرسلة، ويدعم ذلك أّن تلك الواقعة مل ترد يف أي مصدر آخر وإن سلمنا بصّحتها؛ فإنّه يدّل على شيوع آراء 

وكان جلهم اّتصال مبقاتل بن سليمان ، (2)جهم وانتشارها يف العراق وأّن الّناس كانت تنظر هلا نظرة ريب وكفر
وكانا على طريف نقيض؛ فجهم معّطل ومقاتل مشّبه، وتذكر كتب الّتاريخ أّن مقاتل بن سليمان   وبينهما مناظرات،

؛ فقدم عليه جهم وجلس إليه، مّث وقع جدل بينهما فوضع كّل واحد مرواملفّسر املشهور  كان يقّص يف جامع 
اس إىل قوله يف الّتعطيل، ونظرًا ، وكان جهم يقف يف املساجد ويدعو النّ (3)منهما كتابًا على اآلخر ينقض كالمه

، وحيتمل أن يكون الّنفي سياسيًّا وال سّيما ترمذ؛ فقد نفاه إىل بلخملكانة مقاتل عند القائد نصر بن سّيار وايل 
ا بالكتاب والّسّنة، وأنّه ال تثبت اإلمامة إاّل 

ً
أّن جلهم رأيًا يف اإلمامة بأنّه يستحّقها كّل من قام هبا إذا كان عامل

 إمجاع األّمة . ب
كان مؤّدبًا ملروان   حّرانأشهر شيوخه اجلعد بن درهم وعنه أخذ مقالة تعطيل الّصفات، واجلعد هذا من أهل      

                                 
 .68اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، نشرة علي سامي النشار، دار الكتب العلمية)بريوت(، ص(: 606انظر الرازي )ت( 1)
 .63أنظر: خالد العلي: جهم بن صفوان ص (2)
األيّام لنا كتايب مقاتل واجلهم لوقفنا على حقائق مذهب جهم مبا تفوق املعنعنات عنه مبراتب فواأسفاه لو أبقت »قال القامسي معقًبا على ذلك:  (3)

 .11م، ص1979، 1تاريخ اجلهمية واملعطّلة ، مؤّسسة الّرسالة ، ط« على ما طوته األعصار من مثل هذه اآلثار
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احلمار آخر خلفاء بين أمّية وألجل ذلك لقب مبروان اجلعدي؛ أقام مّدة بدمشق حّّت ظهر القول 
خبلق القرآن، فطلبته بنو أمّية فهرب إىل الكوفة فلقيه فيها اجلهم بن صفوان فأخذ عنه ذلك القول، واتّفق املؤّرخون 

ّصفات، وكان يرى القدر، قتله خالد بن عبد اهلل القسري يوم عيد على أنّه أّول من قال خبلق القرآن ونفي ال
 األضحى، ووقع اخلالف يف تاريخ وفاته، ويرجح أنّه يف حدود عام مئة ومخسة عشر من اهلجرة. 

وال بّد من تعقيب على ما ذكره املؤرّخون من أّن خالًدا قتل اجلعد ألجل مقاالته، فمن يقف على سرية خالد     
 غّلفه بطابع دييّن ( 1)إليه من قّلة الّتديّن وسوء األخالق واألفعال يرجح أّن قتله جلعد كان قتاًل سياسيًّاوما نسب 

 وبتلك الطّريقة املصطنعة يف يوم عيد بعد نزوله من املنرب، وهذا الّنموذج من القتل كان شائًعا يف تاريخ اإلسالم.
الّرواية إىل إثبات ـــــــــ أّن اجلعد أخذ مقالته من أبان بن مسعان، وهو عن  ويرى بعض املؤرّخني ـــــــــ وحتتاج هذه     

طالوت بن أخت لبيد بن األعصم اليهودي اّلذي سحر الّنيّب ـــــــــ صّلى اهلل عليه وسّلم ـــــــــ وكان لبيد يقول خبلق 
 . (2)الّتوراة

 الّصابئة عبدة الكواكب.و من أهل الكتاب والفالسفة وعموًما فاجلعد من أهل حرّان، ويف حرّان خلق كثري    
وذكر ابن الندمي أن هشام بن احلكم كان أوال من أصحاب جهم مث انتقل إىل القول باإلمامة بالدالئل      

والنظر، وهشام هذا كويف من جلة أصحاب أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق عليه السالم وهو من أعالم 
 .(3)الكالم وهّذب املذهب وسهل طريق احلجاج فيه اإلمامية الذي فتق

ال يعين عدم  قته جلهمومفار ولنص "الفهرست" أمهيته يف بيان صلة جهم باإلمامية عن طريق هشام هذا       
 غري مباشرة بوساطة املعتزلة.   اإلمامية قد تأثرت باجلهمية بطريقة مباشرة من خالل هشام وأخرى به، فتكونتأثره 

 ثقافة الجهم: ـــــــــجـ    
مع أنّه عاش يف وقت مبكر يف تاريخ اإلسالم، لكّنه كما ترجم له خصومه، مل يُعرف بتتلمذه ألعالم أهل        

الّسّنة حيث كان الّتابعون متوافرين، وإمّنا آثر اجلدل والكالم والفلسفة، وال يعرف بفقه وال ورع وإمّنا أعطي لسانًا 
 ر قربه من احلارث حّّت غدا كاتبه وناشر بالغاته.، وهبذا فسّ (4)وذكاء

    
  

                                 
 . 42ـ  39انظر يف ذلك تاريخ اجلهمية واملعطلة ص (1)
 .100 /72م،  1995 -هـ  1415هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 571انظر ابن عساكر) أبو القاسم علي بن احلسن ت (2)
 . 218مـ، ص 2/1997هـ(: الفهرست، ت: إبراهيم رمضان، دار املعرفة)بريوت(، ط438انظر ابن الندمي)أبو الفرج حممد بن إسحاق ت (3)
 .204 /6هـ، 1427(: سري أعالم النبالء املؤلف، دار احلديث)القاهرة(، 748أبو عبد اهلل ت  انظر الذهيب)مشس الدين (4)
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 جهم والسمنية: ـــــــــرابعاا 
ذكرت املصادر الّتارخيية أنّه ناظر السمنية، وألجلها ترك الّصالة أربعني يوًما، وشّك يف وجود اهلل، مّث تبعها     

 راسان وفارس العراق .، وكان هلذه الفرقة انتشار يف خُ (1) مبا ابتدعه من آراء وشذوذات
وملّخص املناظرة: أهّنم سألوه: ألست تزعم أّن لك إهلًا؟ قال: بلى، فقالوا: هل رأيته؟ قال: ال. قالوا: هل     

مسعت كالمه؟ قال: ال، قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: ال. قالوا: فوجدت له جمسًّا؟ قال: ال. قالوا: فما يدريك 
ا، مّث حاّجهم بنحو ما سألوه قائاًل: ألستم تزعمون أّن يف أنّه إله؟ فتحرّي جهم فلم يدر من يعبد أربعني يومً 

أجسادكم أرواًحا؟ قالوا: بلى، قال: هل رأيتم أرواحكم؟ قالوا: ال. قال : أفسمعتم كالمها؟ قالوا: ال. قال: 
ع له صوت، وال يشّم فوجدمت هلا حسًّا؟ قالوا ال، قال جهم: فكذلك اهلل ـــــــــ  عّز وجّل ـــــــــ ال يرى له وجه وال يسم

ليس كمثله شيٌء : (2)له رائحة وال يكون يف مكان دون مكان، ووجد ثالث آيات من املتشابه قول اهلل تعاىل
 ال:(4)، وقول اهلل تعاىل وُهو اهلُل في الّسماوات وفي األرض: (3)وقول اهلل تعاىل وُهو الّسميُع البصريُ 

تُدرُكُه األبصاُر 
(5 ). 

ال نعرف صّحة هذه الرّاوية اّليت تناقلها خصوم اجلهمّية، أو حدثت فعاًل أم افّتضوا حدوثها؟ فطبيعة       
املناظرات عادة يّتك فيها للعقل البشرّي الّتوّسع يف أحداثها؛ بل ابتداء بعض إحداثها بغية إفحام اخلصم أو 

 وبعضهم أخرجها بسنده عن مقاتل بن سليمان،  (6)تأّخرينالّتشنيع عليه وزجره، وال سّيما أهّنا وردت يف كتب امل
 

                                 
 معلوم إاّل من والّسمنّية قوم من اهلند ينتسبون إىل صنم يدعى سومنات، نسب إليهُم القول بقدم العامل وتكافؤ األدّلة وإبطال الّنظر، وزعموا أنّه ال( 1)

 العلم من األخبار املتواترة، كما أنكروا املعاد والبعث بعد املوت، وقال بعضهم بالّتناسخ.جهة احلواّس، وأنكروا وقوع 
دحروج، نقل النص الفارسي  هـ(، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ت: علي1158انظر التهانوي )حممد بن علي الفاروقي ت بعد   

عبد النيب بن عبد الرسول ق )نكري ، وانظر األمحد 976 /1م، 1996 /1)بريوت(، طإىل العربية: عبد اهلل اخلالدي، مكتبة لبنان ناشرون
م، 2000 -هـ 1/1421بنان(، طهـ(: جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية)ل12

2/ 133. 
 من سورة الّشورى. 11اآلية  (2)
 من سورة األنعام. 3اآلية  (3)
 من سورة األنعام. 103اآلية  (4)
 .95_ 93، د/ت، ص1ه(: الرد على اجلهمية والزنادقة، دار الثبات للنشر والتوزيع، ط241ابن حنبل)أبو عبد اهلل أمحد ت  (5)
، وابن القيم يف اجتماع 319، 318 /1همية ، ويف كتاب بيان تلبيس اجل410 /2هـ( يف درء تعارض العقل والنقل: 728ذكرها ابن تيمية)ت (6)

، وكتاب الرد على اجلهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غري تأويله، املنسوب ألمحد 207، 206اجليوش اإلسالمية ص
 .95بن حنبل ص
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 . (1)وهو اخلصم الّلدود جلهم

 جهم والمعتزلة:  ــــــــــخامساا   
عاصر جهم رأسي املعتزلة واصل بن عطاٍء وعمرو بن ُعبيٍد، ومل يثبت لقاء بني الطّرفني إاّل ما ذكره بعض     

، ومل يذكر مصدرًا يوثّق (2)ّليت التقى هبا واصل وأخذ عنها أصول االعتزالاملعاصرين من أّن جهًما أحد املصادر ا
، ويشعر كالمه ترمذذلك، ويرى ابن املرتضى أّن جهًما قد عرف أفكار واصل عن طريق دعاته اّلذين أرسلهم إىل 

لّما أجاهبم به، بوجود عالقة جّيدة بينهما، وأّن جهًما عندما سألته الّسمنّية كتب إىل واصل يطلب جوابًا، ف
وآثار الوضع يف هذه الّرواية اّليت  (3)قالوا: ليس هذا من كالمك، فأخربهم فخرجوا إىل واصل وأجابوه إىل اإلسالم

 انفرد هبا ابن املرتضى ال ختفى على الّناظر؛ فقد رغب أن يظهر فضل واصل وعلمه.
تشّتك الفرقتان اجلهمّية واملعتزلة يف أشياء منها: نفي الّصفات، والقول خبلق القرآن، ويبقى الّتساؤل قائًما:     

من تأثّر باآلخر أو أّن االثنني قد أخذا من مصدر واحد؟ كما يالحظ أّن املعتزلة مل يّتمجوا جلهم يف كتبهم. بل 
( ، ويرى الّشهرستاين، يف نّص مهّم يرصد لفكرة تطّور 4) وصفه اخلّياط بسوء احلال واخلروج عن اإلسالم

الّصفات عند املعتزلة، أّن فكرهتا مل تكن ناضجة عند واصل رئيس املذهب، وهو ما يرّجح تأثّر املعتزلة باجلهمّية 
 وكانت هذه املقالة يف بدايتها غري نضيجة، وكان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهر، وهو»ال العكس: 

االتّفاق على استحالة وجود إهلني قدميني أزلّيني، قال: ومن أثبت معىن صفة قدمية فقد أثبت إهلني، وإمّنا شرعت 
ا قادرًا. مثّ 

ً
أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفالسفة، وانتهى نظرهم فيها إىل رّد مجيع الّصفات إىل كونه: عامل

ّذات القدمية كما قال اجلبائي، أو حاالن كما قال أبو هاشم، وميل احلكم بأهّنما صفتان ذاتّيتان مها: اعتباران لل
 (. 5أيب احلسن البصرّي إىل رّدمها إىل صفة واحدة وهي العاملّية، وذلك عني مذهب الفالسفة)

 خروج جهم مع الحارث بن سريج ومقتله:ــــــــــ سادساا 
دل ورفض الظّلم وحتكيم الكتاب والّسّنة، وإنكار تذكر كتب الّتاريخ من أخبار احلارث حرصه على نشر الع     

سرية هشام وأعماله وعّماله؛ ألجل ذلك نصب احلرب مع بين أمّية واخّتذ جهًما كاتًبا لنشر دعوته، أراد نصر بن 
أل إيّن لسُت من هذه الّدنيا وال من هذه الّلّذات ... وإمّنا أس»سّيار أن يغري احلارث باملال والوالية فرّد عليه: 

                                 
 .89_  86 /2الكربى، دار الراية للنشر والتوزيع)الرياض(،هـ( : اإلبانة 387أخرجها ابن بطة الُعكربي)أبو عبد اهلل عبيد اهلل ت ( 1)
 . 13 /1فلسفة املعتزلة، مطبعة دار نشر الثقافة )اإلسكندرية(، د/ ط، ت، انظر ألبري نصري نادر،  (2)
  34م، ص 1987 /2ابن املرتضى)أمحد بن احلسني(: طبقات املعتزلة، بريوت، ط (3)
بن حممد(: االنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد ما قصد به من الكذب على املسلمني والطعن عليهم ، د/ اخلياط )أبو احلسني عبد الرحيم  (4)

 .126بيانات، ص 
  .46 /1امللل والنحل، مؤسسة احلليب، ص (5)
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، وممّا قاله لنصر أيًضا: «والعمل بالّسّنة واستعمال أهل اخلري والفضل -عّز وجّل  -كتاب اهلل 
 .(1)«خرجت من هذه املدينة )مرو(  منذ ثالث عشرة سنة إنكاًرا للجور وأنت تريدين عليه»

( طلب نصر بن سّيار البيعة ملروان بن حمّمد فأىب احلارث، مّث كاتبه نصر يدعوه للجماعة 128ويف سنة )    
بن أحوز( ويغرّي وينهاه عن الفرقة فلم جيبه، بل طلب منه أن جيعل األمر شورى، وأن يعزل قائد شرطته )سلم

عّماله فأىب نصر، وجرت بينهما مراسالت إىل أن عرض نصر على احلارث أن يوليه ما وراء الّنهر؛ فأىب إىل أن 
كون األمر شورى فلم يقبل نصر، وقامت احلرب تراضيا على حتكيم جهم ومقاتل، فحكما أن يعتزل نصر وي

بينهما فُأسر جهم اّلذي قاتل مع احلارث فقتله ابن أحوز وايل شرطة نصر بن سّيار بعد أن رفض قبول األمان 
فقال له: استبقين. فقال: لو مألت هذا املأل كواكب وأنزلت إيّل عيسى بن مرمي ما اّلذي أخذه جهم من ابنه، 

(، وأمر 2نت يف بطين لشققت بطين حّّت اقتلك وال تقوم علينا مع اليمانية أكثر ممّا قمت )جنوت، واهلل لو ك
(، )مرووكان قتله سنة مثاٍن وعشرين، ويف العام ذاته قتل احلارث بعد أن غلب الكرماين على  بقتله بالّسيف،

 .(3)رثفأرسل احلارث إليه يدعوه؛ ألن يكون األمر شورى؛ فأىب فتقاتال حّّت قتل احلا
وهكذا؛ فهناك روايتان يف قتله: أنّه قتل قتاًل سياسيًّا فهو خطيب احلارث وقارئ كتبه والّداعي للخروج معه     

ال تقوم علينا مع اليمانية أكثر ممّا »، ويشهد لذلك قول نائب الوايل له: (4)على عّمال بين أمّية لسوء سريهتم 
، وقيل قتل بسبب مقاالته  (6)وأمحد أمني يف فجر اإلسالم (5)همّية، وهذا ما رّجحه القامسي يف تاريخ اجل«قمت

؛ (7)رواية مل أجدها عند غريه، وهو أنّه رفع إىل وايل العراق من قبل املنصور« الربهان»االعتقاديّة، وذكر صاحب 
مقالته أّن قائلها ملحد فجمع العلماء وأحضروه وناظره وسأله عن مقالته؛ فأقّر ببعضها فأمجع العلماء حني مسعوا 

، وأميل لألّول بأّن العلماء أفتوا بقتل جهم ونظرائه كغيالن واجلعد وغريمها، وصّلى (8)فقطع يده ورجله وصلبه
الناس عليهم ودفنوهم مع املسلمني، وهبذا يكون قتلهم من باب قتل الّصائل لكّف ضررهم وأذاهم، ال لرّدهتم 

                                 
 .310 /7هـ،  1387 /2هـ(، تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، دار الّتاث)بريوت(، ط310الطربي)حممد بن جرير أبو جعفر ت  (1)
 .217 /13هـ، 1424هـ(، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 774ابن كثري)أبو الفداء إمساعيل بن عمر ت  (2)
 .340_  337 /7 سبقت ذلك تاريخ الطربي للوقوف على قتله واحلوادث اليت (3)
 .361 /11م،  2013 /1هـ(، مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، دار الرسالة العاملية) دمشق(، ط 654سبط ابن اجلوزي )ت  (4)
 16انظر تاريخ اجلهمية واملعتزلة ص (5)
  .310، ص2012انظر أمحد أمني، فجر اإلسالم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  (6)
ه( فهو مستبعد جًدا؛ ألن اجلهم مات قبل انتقال السلطة 158مل يبني السكسكي من هو املنصور، فإن قصد به اخلليفة العباسي أبو جعفر )ت  (7)

  للعباسيني ، واهلل أعلم.
  .35م، ص1996 /2انظر السكسكي)عباس بن منصور احلنبلي(: الربهان يف عقائد أهل األديان، مكتبة املنار، ط (8)
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 .(1)ولو كانوا كّفارًا ملا حصل ذلك
  جهم:سابعاا ـــــــــ اآلراء الّتي نسبت إلى 

يعّد جهم أّول من ُعرف يف اإلسالم أنّه أنكر أّن اهلل حُيّب، متابًعا شيخه اجلعد بن درهم، وهو أيًضا أول      
ا واألمساء، فال ُيسّميه شيًئا وال حيًّ ( 2)من أنكر حقيقة تكليم اهلل ملوسى عليه السالم، وكان جهم ينفي الصفات

، وكان جهم يقول: (4)، ألنّه إذا مُسّي باسم تسّمى به املخلوق كان تشبيًها(3)وال غري ذلك إاّل على سبيل اجملاز
بأنه ال فعل ألحد يف احلقيقة إال اهلل وحده، وأن الناس تنسب إليهم أفعاهلم على اجملاز، كما يقال حتركت الشجرة 

كان هبا الفعل كما خلق له طوال كان به طويال ولونا كان به   وزالت الشمس إال أّن اهلل خلق لإلنسان قوة
وهذا (، 6)، وهلذا نُقل عنُه أنُّه مّسى الّله قادًرا فاعال خالقا؛ ألّن العبد ال يوصف بالقدرة والفعل واخللق (5)متّلونا

ا حلكمٍة وال لسبٍب، ، واهلل عنده ال يفعُل شيئً (7)جرب حمض وإذا ثبت اجلرب فالقول بالّتكليف مبا ال يطاق حتم
، وأّن الّله قد يأمر مبا ليس (9)وأنه ال أثر لقدرة العبد يف فعله( 8)وأنّه ال فرق بالّنسبة إىل الّله بني املأُمور واحملظُور

، ألنه (12)وأن علم اهلل حمدث( 11)، وأن الّله ليس بشيٍء (10)فيه منفعٌة وال مصلحٌة ألبّتة؛ بل يُكوُن ضررًا حمًضا
ليه تغري والتغري خملوق وليسا بقدمي؛ فالعلم بأن الشيء سيوجد غري العلم بأنه وجد، وهذا العلم احلادث سيطرأ ع

ال حيدث يف ذاته تعاىل حّت ال تكون حمال للحوادث وال حيدث يف حمل فيتصف به؛ فتعني أنه ال حمل له، وهبذه 
 ال يُرى يف اآلخرة، وأنه ليس له علم وال حياة ، وإن اهلل(13)الطريقة أثبت علوما حادثة بعد املوجودات املعلومة

                                 
هـ،  1418 /1هـ(: حماسن التأويل، ت: حممد باسل عيون السود، الكتب العلمية )بريوت(، ط1332انظر القامسي)مجال الدين بن حممد ت  (1)

3/ 166. 
 .923 /5انظر منهاج السنة:  (2)
 .146 /5هـ(، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية)بور سعيد(،355املقدسي)املطهر بن طاهر ت  (3)
 .338 /1انظر مقاالت األشعري :  (4)
 .338 /1انظر السابق املوضع ذاته :  (5)
 .311 /21، والفتاوى 86 /1انظر الشهرستاين، امللل والنحل ،  (6)
 .297 /8، وجمموع الفتاوى: 87 /1والنحل :  انظر الشهرستاين، امللل (7)
 .98 /3انظر منهاج السنة:  (8)
  31 /3انظر السابق :  ( 9)
 .165 /16انظر ابن تيمية، جمموع الفتاوى:  (10)
 . 526 /2انظر منهاج السنة: ( 11)
 .338 /1م، 1990املكتبة العصرية)بريوت(،  نسبه له األشعري بصيغة التمريض، انظر مقاالت اإلسالميني، نشرة حمي الدين عبد احلميد، (12)
 .87 /1انظر الشهرستاين، امللل والنحل، ت: الوكيل، ط/احلليب  (13)
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، وأّن ُكّل اسٍم تسّمى به املخُلوُق ال ُيسّمى به اخلالُق إاّل جمازًا حّّت (1)وال قدرة وأن القرآن خملوق
وال يتبعض بأن ينقسم إىل عقد بالقلب وقول باللسان وعمل (، 3)وإّن اإلميان جُمّرُد تصديق القلب(، 2)لفظ الّشيء

، و"الكفر باهلل هو اجلهل (4)ركان، وال يتفاضل أهله فيه فإميان األنبياء كإميان األمة؛ إذ املعارف ال تتفاضلباأل
، و"أن حركات أهل اجلنة والنار تنقطع، وأهنما تفنيان بعد تنعم أهل اجلنة وتأمل أهل النار؛ إذ ال يتصور (5)به"

على املبالغة والتأكيد، واستدل بقوله  خالدين فيهاتعاىل: حركات ال تنتهي يف املاضي واملستقبل، ومحل قوله 
[؛ فاآلية اشّتطت واستثنت، 107]هود: خالدين فيها ما دامت الّسماواُت واألرُض إًّل ما شاء ربُّكتعاىل: 

املعارف ، ويوجب (7)، وكان "ينتحل األمر باملعروف والنهي عن املنكر"(6)واخللود والتأبيد ال شرط فيه وال استثناء
 (.8)بالعقل قبل ورود السمع

هذه مجلة اآلراء اليت نسبتها كتب املقاالت والفرق جلهم، ويالحظ أن الشهرستاين ختم حديثه عن جهم 
بقوله: "وهو أيضا موافق للمعتزلة يف نفي الرؤية، وإثبات خلق الكالم، وإجياب املعارف بالعقل قبل ورود 

منه جتعلنا ال نعرف من أخذ عمن ومن تأثر مبن؛ مع أن اجلهم متقدم، أو أن ، وهذه العبارة وأمثاهلا (9)السمع"
 العقل البشري إذا وجد يف ظروف مشاهبة قد يصل إىل نتائج مشاهبة بقطع النظر عن فكرة التأثر والتأثري تلك. 

 ثامنا _ موقف علماء أهل السنة من جهم:
_ علم مضمون قول اجلهمية وأهنم كلهم على  ه(751إن معظم علماء احلديث _ كما يرى ابن القيم )ت 

طريقة واحدة وقول واحد ولكن اختلفت طريقة التصنيف يف الرد عليهم، فبعضهم بّوب وترجم ومل يزد على 
، وبعضهم زاد التقرير وأبطل قول املخالف وبعضهم سرد األحاديث ومل يّتجم (10)احلديث غري الّتاجم واألبواب

                                 
 .132 /3انظر ابن تيمية، جمموعة الرسائل واملسائل، تعليق: السيد حممد رشيد رضا، جلنة الّتاث العريب،  (1)
ودية، جمموع الفتاوى، ت: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، نشرة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السع (2)

 .441، 20م، 1995هـ/1416
 .34، والربهان يف عقائد أهل األديان ص271 /18جمموع الفتاوى:  (3)
 .214 /1إلسالميني، نشرة حمي الدين عبد احلميد، ، ومقاالت ا88 /1انظر امللل والنحل  (4)
 .214 /1نسبه إليه الشعري بصيغة التمريض، انظر مقاالت اإلسالميني، نشرة حمي الدين عبد احلميد، ( 5)
 .88 /1انظر امللل والنحل  (6)
 .338 /1مقاالت اإلسالميني، نشرة حمي الدين عبد احلميد،  (7)
  .88 /1امللل والنحل  (8)
 .88 /1املرجع السابق:  (9)
هـ(: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، ت: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، دار 418انظر : الاللكائي)أبو القاسم هبة اهلل )ت :  (10)

ِد م، فقد ذكر جهما واجلهمية يف مواضع من كتابه ومنهعا ما رواه عن حُمَمَّد ْبن َصاِلِح ْبِن َأيب ُعبَـيْ 2003هـ / 1423  /8طيبة)السعودية(، ط
ْهرِيَِّة ِمَن اللَِّه، َعْن أَبِيِه، قَاَل: " قـَرَْأُت يف َدَواِويِن ِهَشاِم ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ِإىَل َعاِمِلِه خبُرَاَساَن ، َنْصِر بْ  ِن َسيَّاٍر: أَمَّا بـَْعُد ، فـََقْد جَنََم ِقبَـَلَك َرُجٌل ِمَن الدَّ

(،  وكذلك 636احلديث)  َصْفَواَن ، َفِإْن أَْنَت َظِفْرَت ِبِه فَاقْـتـُْلُه ، َوِإالَّ فَاْدُسْس إِلَْيِه ِمَن الرَِّجاِل ِغيَلًة لِيَـْقتـُُلوُه " رقمالزَّنَاِدَقِة ، يـَُقاُل َلُه َجْهُم ْبُن 
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مقوالت أهل السنة يف تضليل جهم وتكفريه، ونسب أليب حنيفة قوله: "أتانا ، وقد تواترت (1)هلا
، وعن حيىي بن عبد احلميد احلماين عن أبيه مسع أبا حنيفة (2)من املشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مشبه"

علينا من هذا  ، ونقل عنه يف الكتاب ذاته عن أيب يوسف أنه قال يقدم(3)يقول: جهم بن صفوان اخلراساين كافر
الوجه صنفان: _ يعين من خراسان_ اجلهمية واملشبهة، وعن النضر بن حممد عن أيب حنيفة أنه قال جهم ومقاتل 

( : "كان جهم ومقاتل 168، وقال خارجة بن مصعب )ت(4)كانا فاسقني أفرط هذا يف التشبيه وهذا يف النفي
له: "مجعت هذا خوفًا من اجْلهميَّة أن ُيضلُّوا ه( قو 179(، ونقل عن مالك )ت 5عندنا فاسقني فاجرين")

ه( "عجبت لشيطان أتى الناس داعيا 181، وقال ابن املبارك)ت(6)النَّاس، َلما ابتدعت اجلهميَّةُ النَّفي والتَّعطيل"
رقًة يُوُسف بن أسباٍط وغريمُها: ُأُصوُل اثنتني وسبعني ف، وقال أيضا وهو قول (7)إىل النار واشتق امسه عن جهم"

بارك: فاجلهمّية؟ قال: ليست اجلهمّية من أُّمة حُمّمٍد 
ُ
رجئُة، فقيل البن امل

ُ
هي أربٌع: اخلوارُج والّروافُض والقدريُّة وامل

، وقال الدرامي: (9)وقال ابن مهدي: "ليس يف أصحاب األهواء شر من أصحاب جهم"، (8)صّلى الّلهُ عليه وسّلم
يقصد املريسي وجهم، وقال عنه الذهيب: "الضال  (10)يف إكفارهم" " مل يشك أحد منهم _ أي العلماء _

                                 
الضَّالِّ ، َوُهَو َويلُّ َعْهِدِه َوِمثْـُلُه ِعْنَدنَا ِمْثُل بـَْلَعَم ْبِن بَاُعورَا  ذكر بسنده عن ِهَشام ْبَن ُعبَـْيِد اللَِّه، يـَُقوُل: " اْلَمرِيِسيُّ ِعْنَدنَا َخِليَفُة َجْهِم ْبِن َصْفَوانَ 

َناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمنـَْها{ ]األعراف:    ،644[، رقم 175الَِّذي قَاَل اللَُّه ِفيِه }َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَيـْ
هـ / 1408  /1اجتماع اجليوش اإلسالمية، ت: عواد عبد اهلل املعتق، مطابع الفرزدق التجارية)الرياض(، طهـ(: 751انظر ابن قيم اجلوزية )ت  (1)

 .244 /2م، 1988
هـ 1422، 1 /1هـ(، تاريخ بغداد ، ت: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي)بريوت(، ط463أبو بكر أمحد بن علي ت اخلطيب البغدادي) (2)

 .502 /15م،  2002 -
مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه أيب يوسف وحممد بن احلسن، عين بتحقيقه والتعليق عليه الكوثري وأبو الوفا األفغاين ، جلنة إحياء الذهيب:  (3)

 44هـ، ص،1408 /3املعارف النعمانية حبيدر أباد الدكن باهلند، ط
 35السابق ص املصدر  ( 4)
)حممد بن حبان أبو حامت والدارمي  .165 /13هـ،  1417 /1هـ(: دار الكتب العلمية)بريوت(، ط463اخلطيب البغدادي)أبو بكر أمحد بن علي ت (5)

 . 16 /3هـ، 1396 /1هـ(: اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملّتوكني، دار الوعي)حلب(، ط354ت ت
م،  1999 -هـ  1420 /1هـ(: التسعينية، ت: د. حممد بن إبراهيم العجالن، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع)الرياض(، ط 728انظر ابن تيمية)ت   (6)

1/ 159. 
 .882 /4م،  2003  /1هـ(: تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، ت: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط748الذهيب )ت:   (7)
لعربية ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ت: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، نشرة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة ا (8)

 .414 /35م، 1995هـ/1416السعودية، 
م،  1986 -هـ  1406 /1اين، دار ابن القيم) الدمام(، طهـ(، السنة، ت: حممد بن سعيد بن سامل القحط290عبد اهلل بن أمحد) ت  (9)

 .157ص
هـ(: نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افّتى على 280انظر الدارمي)أبو سعيد عثمان بن سعيد ت   (10)

 .150، 149 /1م، 1998 -هـ 1418 /1اهلل عز وجل من التوحيد، ت: رشيد بن حسن األملعي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط
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، (1)البمتدع رأس اجلهمية هلك يف زمن صغار التابعني، وما علمته روى شيئا ولكنه زرع شرا عظيما"
، وأعجب من ذلك ما قال فيه السبكي وهتجمه عليه (2)وقال أيضا: "قيل كان يبطن الزندقة واهلل أعلم حبقيقته"

 .(3)معرفة به: "وأما اجلهم فال ندري ما مذهبه وحنن على القطع بأنه رجل مبتدع"من غري 
، خرج من (4)هـ( احملدث الفقيه كان شديدا على اجلهمية163ومن طريف ما يروى أن إبراهيم بن طهمان)ت

فأقام بلده يريد احلج، فقدم نيسابور  فوجدهم على قول جهم، فقال: اإلقامة على هؤالء أفضل من احلج، 
 (5فنقلهم من قول جهم إىل اإلرجاء )

وعموما فتكفري اجلهمية مشهور عن السلف واألئمة، لكن كانوا يكفرون أعياهنم، فإن الذي يدعو إىل القول 
(، وقد قال أبو القاسم الطربي احلافظ يف "شرح السنة" : الذي أفّت بقتل 6أعظم من الذي يقوله وال يدعو إليه)

مئة ومخسون نفسا كلهم من التابعني واألئمة املرضيني ....وفيهم حنو مئة إمام ممن أخذ اجلهمية وكفرهم مخس
 (.7)الناس بقوهلم ومتذهبوا مبذاهبهم" 

 وبقي أن نتساءل كيف نفسر شدة أهل األثر على الجهمية؟
 لعل ذلك يرجع إىل أمرين:

تأوهلا ولو بوجه سوغته اللغة خوفا أوهلما: شدة متسك السلف بظواهر النصوص، وشدة حتاملهم على من 
 (.8من أن يفضي التأويل إىل التعطيل؛ بل بعضهم جعل ترادفا بينهما)

وثانيهما : ما ذكره ابن تيمية وهو أن الزنادقة احملضة مثل املالحدة من القرامطة وحنوهم كانوا يف زمن ظهورهم 
 (.9عليهم مجيعا)يستّتون بالتجهم والتشيع، فالتبس حاهلم على السلف فحملوا 

  

                                 
حجر ابن  وقارن:. 426 /1م، 1963 /1دال يف نقد الرجال، ت: علي حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر)بريوت(، طالذهيب: ميزان االعت  (1)

 .142 /2م، 1971هـ /2/1390هـ(: لسان امليزان، مؤسسة األعلمي للمطبوعات)بريوت(، ط852)أبو الفضل أمحد بن علي ت
 .389 /3م،  2003 /1هـ(، ت: بشار عوّاد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط748محد ت الذهيب)مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أ (2)
 هـ(: طبقات الشافعية الكربى، ت: د. حممود الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو771السبكي )تاج الدين ت (3)

 .91 /1هـ، 1413 /2الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .130 /1ه، 1326 /1هـ(: هتذيب التهذيب،  مطبعة دائرة املعارف النظامية)اهلند(، ط852علي ت أمحد بن انظر ابن حجر)  (4)
 .13 /7انظر اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد :  ( 5)
 . 165 /3انظر القامسي: حماسن التأويل :  ( 6)
ه(: سؤال وجواب عن مذهب اجلهمية احللولية، جملة الدراسات العقدية ، اجلامعة اإلسالمية، كلية الدعوة 1359وقارن عبد اهلل بن أمحد الرواف)ت ( 7)

 . 536، ص 567_  511(، الصفحات: 645363وأصول الدين ، رقم)
 . 46مجال الدين القامسي، تاريخ اجلهمية ص ( 8)
 .368 /6م، 1987 -هـ 1408 /1الكربى ، دار الكتب العلمية، طابن تيمية، الفتاوى  ( 9)
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 المطلب الثاني: معتقدات الجهمية وكتب الردود عليها وأثرها في غيرها: 
 ألخرى: احناول ههنا أن نتناول طبيعة اجلهمية وعقائدها وتأثريها يف الفرق واالجتاهات 

 أوًل _ الجهمية فرقة أو فرق:
جلهمية فرقة أو فرق؟ مل يُتفق على قبل الشروع يف الكالم عن معتقدات اجلهمية ال بد أن نتساءل هل ا

تصنيفها؛ فبعضهم جعلها فرقة واحدة وحتدث عنها حتت اسم اجلهمية، ومنهم من جعلها فرقة من املرجئة ألجل 
قوهلا يف اإلميان، ومنهم من تكلم عنها عند الكالم عن اجلربية؛ لنفيها قدرة اإلنسان على الفعل، وبعضهم جعلها 

، متابعا ابن اجلوزي يف (2)(، وأوصلها القرطيب املفسر إىل ثنيت عشرة فرقة1ىل مثاين فرق)فرقا؛ فامللطي أوصلها إ
(، ويالحظ أن تصنيفه هذا ليس علميا وال موضوعيا؛ إذ نسب كل رأي ُنسب للجهمية على 3تلبيس إبليس)

 أنه فرقة مستقلة.  
اإلسالمية، فال  ولةحواضر الدعن ونتيجة ظهور جهم يف وقت مبكر من تاريخ اإلسالم، ويف منطقة بعيدة 

 نعرف على وجه الدقة هل تركوا مصنفات مل تصل إلينا أو مل يؤلفوا أصال؟ 
وهل من جاء بعده من أتباعه قد  ،إن هذه العوامل جعلت من الصعب أن نرصد على وجه دقيق آراء جهم

زاد عليها أو اكتفى هبا، وال بد أن نشري هنا إىل قضية مهمة يف حقل الفرق واألديان، وهي أن اآلراء واملذاهب 
(، ونظرا لوجود جهم يف وقت مبكر يف تاريخ 4ال متوت موتا حقيقيا مبوت أصحاهبا، وإمنا جتد طريقها إىل غريها)

وجدت طريقها إىل بعض الفرق وتركت أثرا كبريا فيها؛ فاملعتزلة اقتبست كثريا منها وطورهتا  اإلسالم؛ فإن آراءه قد
ودافعت عنها حّت أن مؤرخي الفرق نسبوها هلا مع إغفال مصدرها إىل أن غدت املعتزلة فرعا عنها، بل غلب 

القامسي _ ترجع إىل عليها لقب اجلهمية كما أن كثريا من مذاهب متأخري متكلمي أهل السنة _ كما يرى 

                                 
 . مث شرع يف ذكر آراء جهم والرد عليها99_  96انظر امللطي، التنبيه والرد   (1)
عطّلةُ  ( 2)

ُ
زعُموا أّن ُكّل ما يقُع عليه وهُم اإلنسان فُهو خمُلوٌق. وإّن من اّدعى أّن الّله يُرى فُهو كافٌر. واملريسّيُة  -قال: "انقسمت اجلهمّيةُ اثنيت عشرة فرقًة: امل
لتزقةُ 

ُ
قالُوا ال يدُخُل الّنار من عرف ربُّه، ومن دخلها مل خيرُج  -الوارديّةُ جعُلوا الباري ُسبحانهُ يف ُكّل مكاٍن. و  -قالُوا: أكثُر صفات الّله تعاىل خمُلوقٌة. وامل

زعُموا أّن  - يُثبُت. واحلرقّيةُ منها أبًدا والزّنادقُة قالُوا: ليس ألحٍد أن يُثبت لنفسه ربًّا، ألّن اإلثبات ال يُكوُن إال بعد إدراك احلواّس، وما ال يُدرُك ال
زعُموا أّن اجلّنة والّنار يفنيان، ومنُهم  -زعُموا أّن الُقرآن خمُلوٌق. والفانيةُ  -واحدًة مُثّ يبقى حُمّتقًا أبًدا ال جيُد حّر الّنار. واملخُلوقّيةُ الكافر حترقُُه الّناُر مّرًة 

يُنكُرون عذاب  -ُقرآن خمُلوٌق وال غرُي خمُلوٍق. والقربيّةُ قالُوا: ال نُقوُل إّن ال -من قال مل خُيلقا. والعبديُّة جحُدوا الرُُّسل وقالُوا إمّنا ُهم ُحكماُء. والواقفّيةُ 
 . 162 /4قاُلوا لفظُنا بالُقرآن خمُلوٌق تفسري القرطيب  -القرب والّشفاعة. والّلفظّيةُ 

 .21م، ص2001هـ/ 1/1421هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر)بريوت(، ط597ابن اجلوزي)أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ت:  (3)
ليوم يف بعض وهذا أمر يصّدقه تاريخ الدين والفرق؛ فالوثنية تسربت إىل الديانتني اليهودية والنصرانية، وكثري من املذاهب البائدة هلا حضور حّت ا( 4)

 .26ص  (،األديان والفلسفات الوضعية. انظر ثائر احلالق: تاريخ األديان، )طبعة خاصة بطالب الدراسات العليا، جامعة دمشق
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 (. 1اجلهمية)
طورت أقواهلا وقّعدهتا باألدلة العقلية و وعموما مل تلق آراء اجلهمية ردا جادا واهتماما؛ إال بعد أن تبنتها املعتزلة 

 واملنطقية.
 ثانيا ــــــــ الكتب التي ألفت في الرد عليهم:

الرد على اجلهمية ومعظمها ال يزال خمطوطا كتب الّتاجم والطبقات ذكرت كثريا من الكتب اليت صنفت يف   
( ومنها: "الرد 2( )168أو مفقودا، ولعل أول ما كتب يف هذا الباب كتاب السنن إلبراهيم بن طهمان )ت

(، 229على الزنادقة واجلهمية " ألمحد بن حنبل، و"الرد على اجلهمية"، لـعبد اهلل بن حممد اجلعفي البخاري)ت
ه(، و"الرد على الزنادقة" هلشام بن احلكم 240جلهمية" لعبد العزيز بن حيىي الكناين)تو"الرد على الزنادقة وا

هـ(، و"خلق أفعال العباد والرد على اجلهمية" 242و"الرد على اجلهمية" حملمد بن أسلم الطوسي املتوىف)
اجلهمية" لألثرم هـ(، و"السنة والرد على 264ه(، و"الرد على اللفظية" حملمد بن الزبرقان)ت256للبخاري)ت

ه(، 275هـ(، و"مصنف يف مسألة اللفظ" ألمحد بن حممد بن احلجاج املروزي )ت273أمحد بن حممد )ت
ه(، و"الرد على اجلهمية" لعثمان بن 276و"االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة" البن قتيبة )ت

ه(، و"الرد على 282بن محاد اخلُزاعي)ت ه(، و"الصفات والرد على اجلهمية" لُنعيم280سعيد الدارمي)ت
ه(، و"الرد على اجلهمية"، حملمد بن عرفة املشهور بنفطويه 295اجلهمية" للحكم بن معبد اخلزاعي)ت

هـ(، و"الرد على اجلهمية" حملمد بن إسحاق بن 327هـ(، و"الرد على اجلهمية" البن أيب حامت الرازي)323)ت
ه(، و"اجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو 728ية" البن تيمية)ته(، و"بيان تلبيس اجلهم395منده)ت 

 (3هـ(، والصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة" له أيضا. )751املعطلة واجلهمية" البن القيم)
تناقشهم على طريقة املتكلمني؛  ومما يؤخذ على ما وصلنا من هذه املؤلفات أهنا ال تنقل أقوال جهم واجلهمية مث

ستواء والصفات اخلربية األخرى  عضها اقتصر على ذكر األحاديث يف إثبات املسائل اليت نفتها اجلهمية كاالفرمبا ب
ال يشري إىل التطور وأثر ككتاب ابن منده، وبعضها ككتب علم الكالم ال تضع فرقا بني أقوال جهم واجلهمية و 

 ات بالتجّهم.  كل من يؤول الصفجهم يف غريه؛ بل شاع يف هذا العصر على ألسنة بعض التيارات قذف  
  

                                 
  9صانظر تاريخ اجلهمية واملعطلة :  (1)
 .156، ص  168_  143، الصفحات من 1976، 8انظر حممد طاهر ملك: اجلهمية واحملدثون، جملة كلية اآلداب جامعة بنغازي، العدد   (2)
السنة املشرفة، ت: حممد املنتصر بن هـ(: الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب 1345انظر مثال: الكتاين)أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفيض ت  (3)

هـ(: كشف الظنون عن 1067، وحاجي خليفة)مصطفى بن عبد اهلل ت39م، 2000-هـ6/1421حممد الزمزم، دار البشائر اإلسالمية، ط
ح املكنون يف هـ(: إيضا 1399، والبغدادي)إمساعيل بن حممد أمني الباباين ت838 /1م، 1941أسامي الكتب والفنون، مكتبة املثىن)بغداد(، 

 .298 /4الذيل على كشف الظنون، دار إحياء الّتاث العريب)بريوت(، 
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 ثالثا _ المعتقدات:

آلخرة، وخلق اجلنة والنار، انتكلم هنا عن بعض املسائل العقدية كالصفات وخلق القرآن ورؤية اهلل تعاىل يف 
 واإلرجاء يف اإلميان، وما يتعلق ببعض السمعيات.  واجلرب واالختيار،

 أ ـ الصفات اإللهية:
أنه ال جيوز أن يوصف اهلل تعاىل بصفة يوصف هبا خلقه خوفا من التشبيه، فال يقال بأنه ذهبت اجلهمية إىل 

ن اسم الشيء يطلق على اخلطري واحلقري واحلسن والقبيح والسليم واملعيب واملوجود واملعدوم، واهلل أل( 1)شيء
ما ال يوصف بأنه حي أو عامل ك(، 2)تعاىل منزه عن القبح والنقصان، ولو كان شيئا لكان خالقا لنفسه وهو حمال

أو مريد، ويوصف بأنه موجود وفاعل وخالق وحميي ومميت؛ ألن هذه الصفات ال تطلق على العبيد،  وأنه تعاىل 
إّن الّله [، و4]احلديد: وُهو معُكم أين ما ُكنُتم( مستندهم يف ذلك قوله تعاىل: 3موجود يف كل مكان)

[، ومن هنا فال يقال 46]طه: قال ًل تخافا إنّني معُكما أسمُع وأرى  [، و128]النحل:مع اّلذين اتّقوا
(، وانطالقا من نفي الصفات واألمساء وتأويلها رفضت اجلهمية أن يكون اهلل عاملا 4بأنه ينزل إىل السماء الدنيا)

جهل؛ فإن  باألشياء قبل وقوعها، ألنه إذا علم مث خلق هل بقي علمه على ما كان أو مل يبق؟ فإن بقي فهو
وإن مل يبق فقد تغري، واملتغري خملوق ليس بقدمي، فعلمه باألشياء يكون  ،العلم بأن سيوجد غري العلم بأنه قد وجد

(، وأنه تعاىل ليس فوق مساواته على عرشه، واستلزم ذلك نفي الصفات اخلربية 5بعد اإلجياد واخللق ال قبله)
 كالوجه واليد والعني.

 يف النفي حّت عطلت اهلل تعاىل عن صفاته، بل إن غالهتم "ينُفون أمساءُه، وجيعُلوهنا وهكذا بالغت اجلهمية 
 
 

                                 
الزيدية أهنم ال يقولون: إن الباري شيء وال أنه ليس بشيء. املقاالت:  ، ونسب األشعري إىل بعض71انظر الطوسي: االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد ص (1)

1/ 146 . 
: صدق الكالم يف علم الكالم، رسالة ماسّت يف كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، (777الغازي ت حممد بن أيب حممد كمال الدين انظر األندكاين) (2)

 . 276ص
هـ(، اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، ت: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 671القرطيب)أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ت ( 3)

 -هـ  1402 /7، خمتصر تفسري ابن كثري، اختصار حممد علي الصابوين، دار القرآن الكرمي)بريوت(، ط379 /5م،  1964 /2املصرية، ط
 .568 /1م،  1981

 112 انظر : امللطي ص   (4)
، ونسب األشعري هذا القول إىل عامة الروافض. 126 /4 ، والتفتازاين: شرح املقاصد127، واخلياط: االنتصار ص76انظر اآلمدي: غاية املرام ص (5)

 . 181 /2مقاالت: 
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(، ويالحظ أن احنراف اجلهمية أعظم من غريهم؛ ألن نفي الصفات يلزم منه نفي وجود املوصوف؛ إذ 1جمازًا")

 (3ومن هنا جاء قول محاد بن زيد : " إمّنا حُياوُلون أن ليس يف الّسماء شيٌء ") (2)ال ذات إال بصفات
  ب _ أثر الجهمية في الفرق األخرى: 

 _ المعتزلة:  ا1
مل يكن املعتزلـة على درجة واحدة يف نفي الصفات اإلهلية، فـواصل بن عطاء _ مؤسس املذهب _ نفاها 

ن هـذا الغلو؛ فأثبت بعضهم صفة العلم، ومنهم من أضاف إليها صفة القدرة، مجيعاً، مث حـاول أتباعـه أن خيففوا م
غري أهنا عندهم عني الذات أو مساوية هلا، مبعىن أن اهلل عامل بعلم، وعلمه هو ذاته وقادر بقدرة، وقدرته هي 

، والعقل واللغة ذاته، وبقي هذا الرأي حمل اعّتاض اخلصم؛ ألنه يساوي بني الذات والصفة وبني العلم والقدرة
يفرقان بينهما، وذهب بعضهم إلثبات الصفـة بنفي ضدهـا، فاهلل تعاىل عامل مبعىن نفي اجلهل عنه وهكذا... 
ومنهم من ذهب إىل أن املراد من وصف اهلل تعاىل بالعلم والقدرة؛ بأنه على حال من العلم والقدرة، لكن يرد 

شيئاً بوصفه أنه ال فرق بني قولنا: إن اهلل عامل، أو إنه على حال على هذا أن تغيري املصطلح أو االسم ال يغين 
 (.4من العلم)
( فإهنم قالوا: عامل لذاته، قادر لذاته؛ ألن إثباهتا 5وهكذا نفت املعتزلة الصفات اإلهلية أو أكثرها )      

لذات اإلهلية، وهكذا إىل تعـدد القدمـاء يف ا -يف نظرهم  -يتعارض مع فهمهم للتوحيد من حيث إنـه يؤدي 
عتزلة وغريُهم باجلهمية؛ فنفُوا الّصفات ُدون األمساء)

ُ
 (.6تأثر امل
 الشيعة اإلمامية: - 2ً  
تطور مذهب الشيعة اإلمامية الكالمي كغريه من املذاهب األخرى، فمتقدموهم جمّسمة ومتأخروهم يصنفوا  

مبا أن مذهب الشيعة اإلمامية تبع يف مسائل الصفات واألمساء للمعتزلة، وأن مذهب املعتزلة، و على أهنم مثل 
 املعتزلة قد مر مبراحل تطورية بالنسبة لعدد الصفات وعالقتها بالذات، فقد ارتبكت عبارات الشيعة اإلمامية تبعا 

                                 
هـ(، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، ت: حممد رشاد سامل، 728)تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ت ابن تيمية (1)

 .270 /1هـ،  1406 /1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط
 .156، ص2016 /1انظر عبد العزيز الطريفي: اخلرسانية يف شرح عقيدة الرازيني، ط (2)
 . 567 /45(، 27586مسند اإلمام أمحد، رقم)( 3)
 112، وعبد احلميد مدكور: دراسات يف علم الكالم ص39انظر قاسم: مقدمة املناهج ص ( 4)
، واألشعري: مقاالت اإلسالميني 163، وشرح األصول اخلمسة: ص212 /1، واملختصر له: 347القاضي: فضل االعتزال وطبقات املعتزلـة ص (5)
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مبيت وعامل ليس جباهل الختالف املعتزلة؛ فبعضهم أرجع الصفات إىل سلب أضدادها؛ فاهلل تعاىل حي ليس 

وقادر ليس بعاجز، وهكذا فنفي صفات النقص تعين إثبات صفات الكمال، وأشهر من مثل هذا االجتاه الكليين 
(، وعلى هذا استقر 2(، ومنهم من جعل صفات الذات عني الذات متابعة لقول النظام املعتزيل )1)والصدوق

 (.3رأي مجهورهم)
 _ الزيدية: ا3 

زيدية كاملعتزلة هو نفي التشبيه عنه تعاىل، وتقريرا هلذا األصل رفضوا الفصل بني صفات اهلل التوحيد عند ال
وبني ذاته، فقالوا بوحدة الذات والصفات أي أهنا عني الذات ومن جعلها غريه فقد جعل مع اهلل سواه، فهو 

قية الصفات؛ ألن القدمي قدمي لذاته، موجود لذاته قدمي لذاته قادر ال حيتاج إىل قدرة عامل ال حيتاج لعلم وهكذا ب
، ونفوا كل الصفات اخلربية ـ وجعلوها من اآليات (4)فما شاركه يف القدم جيب أن يكون مثال له فتتعدد القدماء

، ونفوا رؤية اهلل بالبصر؛ ألن كل ما وقع عليه البصر (5)املتشاهبة كاجمليء والنزول واالستواء واليد والعني واليمني
حماط به واهلل ليس كذلك، واهلل متدح بنفي إدراك األبصار له فال جيوز إثبات ما متدح اهلل بنفيه؛ ألنه  فهو حمدود

يقتضي إحلاق النقص به، والنقائص ال جتوز عليه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، وألن الرائي ال يرى إال إذا كان 
كالم اهلل خملوق مل يكن مث كان، وبأنه مركب من هذه وأن القرآن  (، 6)مقابال أو يف حكم املقابل واهلل ليس كذلك

 .(7)احلروف فيتلو بعضه بعضا، ويوجد بعضه يف أثر بعض، والقدمي ال يسبق بعضه بعضا
 ثانيا ـ خلق القرآن: 

ثار خالف كبري حول هذه املسألـة، واستمر اجلدل فيها زمنًا طوياًل حاماًل معه فتنة عظيمة، مل يسلم منها 
وعامتهم، فقد أراد املعتزلة _ وبسيف السلطة _ أن حيملوا الناس قسـرًا على ما يدينون به، وهو  خاصة الناس

 خالف نظريتهم القائمة على حرية الفكـر، ورمبا يفسر عملهم هذا بأهنم ختوفوا أن يلحق بعقائد املسلمني ما 
 

                                 
 . 120، ص1999، والطبطبائي: الشيعة يف اإلسالم ، مركز بقية اهلل األعظم للدراسة والنشر)بريوت(، 245 /4انظر شرح املازندراين ألصول الكايف   (1)
 39، 38انظر املظفر: عقائد اإلمامية ص (2)
د الشيعة االثين عشرية يف ضوء مصادرهم احلديثية ، ، وقارن د. حممد النداف)الشهيد(: مسائل االعتقاد عن57_  51أوائل املقاالت ص انظر  (3)

 .445، 444 /1، 2011 /1دار السالم ، ط
 49، والزيديّة نظرية وتطبيق ص 100، ص75انظر احلاكم اجلشمي: الرسالة يف نصيحة العامة ص (4)
 . 52، والزيديّة نظرية وتطبيق: ص 76السابق نصيحة ص (5)
، وجعفر بن أمحد اليماين شرح قصيدة الصاحب ابن 104هـ، ص1438يف نصيحة العامة، نشرة مجال الشامي، الرسالة انظر احلاكم اجلشمي:  (6)

 .15، والرصاص املوجز يف أصول الدين ص53، 52م، ص1965عباد، مطبعة املعارف)بغداد( ، 
  55، . والزيديّة نظرية وتطبيق ص 58، شرح قصيدة ص20املوجز للرصاص صانظر  (7)
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 لجهمية نفصلها على النحو اآليت: ، وعموما هلذا املسألة جذور فيما نسب ل(1)أصاب النصارى ألجل الكلمة

 أ ـ قول الجهمية:
، وكان (2)القول خبلق القرآن فرع عن قوهلم بنفي الصفات؛ ألن ما سوى اهلل خملوق والقرآن ليس من صفاته
ليس كالم  جهم يقول بأن اهلل مل يتكلم وال يكلم؛ ألن الكالم ال يكون إال جبارحة واجلوارح منفية، وأن القرآن

ومتسك _ حبسب  ،(3)حقيقة وإمنا هو كالم خلقه اهلل فنسب إليه كما يقال مساء اهلل وبيت اهلل وشهر اهللاهلل 
[، فكل جمعول خملوق، 3]الزخرف:  إنّا جعلناُه ُقرآناا عربيًّا ّلعّلُكم تعقُلونرواية اإلمام أمحد _ بقوله تعاىل 

]األنبياء:  ما يأتيهم ّمن ذكٍر ّمن رّبّهم مُّحدثٍ وله تعاىل: ، وق(4)وألنه غري اهلل وغري اهلل ال يكون إال خملوقا
[، 171]النساء:  إنّما المسيُح عيسى ابُن مريم رُسوُل الّله وكلمُتهُ (، وقوله: 5[، فكل حمدث خملوق)2

ا) (، وأن معىن: 6وعيس خملوق فكالم اهلل كذلك) [، أوجد كالما 164]النساء:  وكّلم الّلُه ُموسى  تكليما
 (.7مسعه)

واجلهمية ليست على قول واحد بالنسبة خللق القرآن، فمنهم _ كما تقّدم _ القائلون خبلقه ومنهم املتوقفون 
فيه فال يقولون بأنه خملوق وال غري خملوق، وهذه اجلماعة نشأت عندما اشتد النكري على القائلني باخللق، فزعم 

وا، وقد شّنع بعض أئمة احلديث على الواقفة وجعلوهم أكثر شرًا من الطائفة األوىل، بل هؤالء التوسط فتوقف
بعضهم كاإلمام أمحد كّفر املتوقف؛ ألنه شاك وهذه املسألة ال بد فيها من يقني وجزم ألهنا ظاهرة، ومجاعة قالوا 

(، وثالثهم اللفظية وهم 8تكلم)هو خملوق وغري خملوق معا وهي متناقضة يف ذلك؛ إذ جتعل اهلل متكلما وغري م
القائلون لفظي بالقرآن خملوق، وممن قال بذلك الكرابيسي وداود الظاهري وأنكر عليهما األئمة قوهلم هذا؛ ألنه 
باب للقول خبلق القرآن وقد أطلق عليهم بأهنم جهمية، وقد مجع ابن أيب حامت العلماء الذين وصفوهم باجلهمية 

                                 
 .195، واهلندي: الرسالة التسعينية ص524مضان عبداهلل: الباقالين وآراؤه الكالمية صانظر ر   (1)
 .156عبد العزيز الطريفي: اخلرسانية، ص (2)
هـ(، شرح العقيدة األصفهانية، ت: حممد بن رياض األمحد، املكتبة العصرية)بريوت(، 728)تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ت ابن تيمية (3)

 .77هـ، ص1425 /1ط
  .108_  100الرد على اجلهمية لإلمام أمحد ص (4)
 .121الرد على اجلهمية ص (5)
 (125الرد لإلمام أمحد ص (6)
 .38م، ص1991 /1هـ(،االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة، دار الراية للنشر والتوزيع، ط276ابن قتيبة)عبد اهلل بن مسلم الدينوري  (7)
 .160،  واخلراسانية ص1811انظر اخلالل: السنة ص  (8)



 
 ثائر علّي الحّّلق                                 «الّنشأة والمعتقدات والّتأثيرات» جهم والجهمّية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

[256] 

 

 ( .1همية")يف كتابه: "الرد على اجل
 .(2)ومن تتبع أدلتهم وجدها ال تستقيم، ولكن كما قيل من قّرر أمرا وجد له شبهة تقويه

 أثر الجهمية على الفرق األخرى:   -ب 
( إىل أن القرآن كالم اهلل تعاىل، وأنه احلروف املنظومة واألصوات املقطعة، 4( ومتأخرو الشيعـة)3ذهب املعتزلـة)

الفالسفة الكالم اإلهلي نفسيًا ولفظياً، وهو عندهم ضرب من اجملاز أي يسخر وهو خملوق حمدث، وأنكر 
(، وأما الكرّاميـة فيفرقون يف املعىن بني املتكلم والقائل، وبني 5الكائنات إلرادته، مبعىن أنه متكلم بلسان احلال)

لكالم، أما قوله تعاىل فحادث الكـالم والقول، فال يعّتفون بكالم النفس، والقدمي عندهم هو جمرد القدرة على ا
 (. 6فيه)

 رؤية اهلل تعالى: -ثالثا 
نفى جهم الرؤية؛ ألن كل منظور إليه يكون معلوما موصوفا وما كان كذلك ال يكون إهلا، وتأولوا قوله 

ألم تر [، بأهنا تنتظر ثوابه وتنظر إىل فعله وقدرته نظري قوله تعاىل: 23]القيامة:   إلى  ربّها ناظرة  تعاىل: 
(، كما متسكوا بقوله تعاىل: 7[، وهم مل يروا رهبم وإمنا شاهدوا فعله)45]الفرقان:  إلى  رّبك كيف مّد الّظلّ 

تُدرُكُه األبصارُ  ال :[.103]األنعام 
، وقد ذهب بعض (11)، والزيديـة(10)، ومتأخـرو الشيعة(9)، واخلـوارج(8)وممن تابع اجلهمية على ذلك املعتزلـة  

إىل عّد الرؤية ضربًا من الرؤية القلبية،  (14)واآلمدي (13)ه(606والرازي) (12)هـ(505رية منهم الغزايل)األشع

                                 
 .161، وكذلك: اخلراسانية ص 492 /13فتح الباري انظر  (1)
 156انظر اخلراسانية: ص  (2)
 . 89، والصاحب بن عباد: رسالة يف أصول أهل العدل ص223 /1، والقاضي عبد اجلبار: املختصر 82انظر اخلياط: االنتصار ص (3)
 . 141، واملظفر: الفلسفة اإلسالمية ص276انظر ابن احللي: شرح جتريد االعتقاد ص (4)
 . 334انظر ابن سينا: النجاة ص (5)
 . 303 /1والنشار: نشأة الفكر الفلسفي  ،164 /1، والشهرستاين: امللل والنحل 216، 217انظر البغدادي: الفرق ص (6)
 (،129، 128الرد على اجلهمية لإلمام امحد ص (7)
 . 90، والصاحب بن عباد: اإلبانة عن أصول أهل العدل ص220 /1، واملختصر يف أصول الـدين 139 /4انظر القاضي: املغين  (8)
 . 387 /1انظر النسفي: تبصرة األدلة  (9)
 . 75، والطوسي: االقتصاد ص274انظر ابن احللي: جتريد االعتقاد ص (10)
 م. 2002 /1العربية، ط ، دار اآلفاق99اخلالصة النافعة صه(: 656انظر الرصاص )أمحد بن حسن ت (11)
 . 34، 33انظر االقتصاد: ص (12)
 . 266 /1انظر األربعني  (13)
 . 165انظر غاية املرام: ص( 14)
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، (2)، وإىل مثل هذا ذهب فيلسوف قرطبة(1)وتفسر بأهنا: حالة انكشاف نسبتها إىل ذاته املخصوصة
الذين جوزوا الرؤية باملعرفة ه( ذلك؛ ألن هذا القول يرفع اخلالف مع املعتزلة 715وأنكر الصفي اهلندي)ت

والعلم، واملراد من الرؤيـة عند أهل السنة: حصول علم باهلل تعاىل برؤية العني وإبصارها، وهو أمر زائـد على العلم 
 .(3)اجللي

 الجنة والنار: -رابعا
 قول الجهمية: -أ  

هلما النهاية والغاية، خلرجتا عن علم ، وحجتهم أننا لو مل جنعل (4)ذهبت اجلهمية إىل أن اجلنة والنار تفنيان
، وعّد (6)،ولو كانت اجلنة باقية غري فانية لكان ذلك تشبيًها(5)الّله؛ ألن الشيء غري املتناهي خارج عن علمه

[، 108]هود: عطاء غري جمُذوذٍ أهل السنة ذلك خمالفة آليات القرآن، فقالوا: كفرت اجلهمية بأربع آيات: 
 ٌأُُكُلها دائم [ 35لرعد:]ا ٍوما عند الّله باق :[، 96]النحل ًٍّل مقطُوعٍة وًل ممُنوعة :[ 33]الواقعة
 ألن خلق اجلنة قبل البعث عبث، فكل خملوق له بداية ال بد أن يكون له هناية.  (8)، ومها عندهم خملوقتان(7)

 ب ـ أثر الجهمية:
ممن تأثر باجلهمية أبو اهلذيل حيث ذهب إىل أن اجلنة والنار تنتهيان إىل سكون دائم يوجب اللذة ألهل 

. مجعت فيهم اللـذات كلها: لـذة احلركات.اللذة واألمل ألهل النار، قال اخلياط: "إذا انتهى أهـل اجلنـة إىل آخـر 
اجلماع ولذة األكل والشرب وغريها من اللذات وصاروا يف اجلنـة باقني بقاء دائماً وساكنني سكـوناً باقياً سابتاً ال 

 (9)يفىن وال يزول وال ينفد وال يبيد". 
         

                                 
 . 266 /1انظر الرازي: األربعني  (1)
 . 165انظر حممود قاسم: ابن رشد وفلسفته الدينية ص (2)
  448انظر التسعينية: ص (3)
، واملاتريدي)أبو منصور املاتريدي ت 52، واالنتصار: 122، والبغدادي: الفرق ص338، 244، 229 /1انظر األشعري: مقاالت اإلسالميني ( 4)

 .8/700م،  1/2005لمية)بريوت(، طهـ(: تأويالت أهل السنة، ت: جمدي باسلوم، دار الكتب الع333
 .417 /8انظر املاتريدي، تأويالت أهل السنة:  (5)
 .405 /1انظر املصدر السابق:  ( 6)
هـ(، تفسري النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ت: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب) 710النسفي)أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد ت:  (7)

 .68 /2هـ ،  1419، 1 /1بريوت(، ط
 .35انظر الربهان ص   (8)
، والشهرستاين: امللل 70، 69، والبلخي: املقـاالت ص243 /1شعري ، وانظر مقاالت األ51ذكـر اخلياط رأي أيب اهلذيل يف كتابـه االنتصار:  (9)

 . 147 /1، وابن تيمية: منهاج السنة النبوية 51 /1والنحل 



 
 ثائر علّي الحّّلق                                 «الّنشأة والمعتقدات والّتأثيرات» جهم والجهمّية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

[258] 

 

 
، (1)ثرا باجلهمية _ وانتصر هلذا القول بأدلة كثريةوممن قال بفناء النار ابن القيم _وليس بالضرورة أن يكون متأ          

ويفهم من كالم ابن القيم أن هذا قول شيخه ابن تيمية، ونسبه إليه صراحة مجع من العلماء والباحثني كأيب بكر 
(، حيث ألف رسالة يف الرد على 1182والصنعاين )ت(3)(، 840،وابن الوزير اليماين )ت(2)( 829احلصين)ت
لميذه مساها: "رفع األستار إلبطال أدلة القائلني بفناء النار"، وفعل مثله الشوكـاين يف كتابـه: "كشف ابن تيمية وت

األستار يف إبطال كالم من قال بفناء النار"، واحلق أنه ليس ألهل السنة  يف هذه املسألة إال قول واحد، وهو أن 
 .(4)اجلنة والنار ال تفنيان

 :الجبر واًلختيارخامسا _ 
أهم املسائل اليت شغلت أهل اإلسالم؛ بل وغريهم من أهل األديان وينسب إىل اجلهمية بأهنم أول من  من

ابتدع مقولة اجلرب يف اإلسالم اليت جردت اإلنسان من إرادته؛ فأصبح أشبه بالريشة يف مهب الرياح، وهذا ينايف 
ويتعارض مع عشرات اآليات اليت تثبت تكليف العبد وتوحيد املعبود ودعوى الرسل وحقيقة العقاب والثواب 

 .(5)لإلنسان مشيئة وإرادة واختيارا
  وقد تأثر هبم فريقان:   
 

                                 
 وما بعدها 250وما بعدها، وخمتصر الصواعق ص 423وما بعدها، وشفاء العليل ص 287انظر حادي األرواح ص( 1)
 ،60، 58انظر دفع ُشبه من ّشبه ص (2)
 ،142 /6العواصم والقواصم  انظر ( 3)
 ه. 1401 /1، ت: شعيب األرناؤوط، مكتبة املؤيد، ط422انظر شرح الطحاوية ص ( 4)

 التدليل عليه، أما نسبته البن تيمية، فهو يفأقول: نسبة هذا القول البن القيم مقطوع هبا، والسيما وقد ذكره يف ثالثة من أشهر كتبه وأطال نفسه    
عاصرين مل يذكر به إليه من القدامى واملحمل نظر ألن كتبه اليت بني أيدينا اليوم خلت منـه _ يف حدود مـا أعلم _ ويشهد هلذا أن مجيـع من نس
درسته ويتبىن فكره وينتصر له، ولعل ـ ملنسبته له يف كتاب من كتبه، والسؤال الذي يثور يف الذهن أن أئمة نسبوه له، وخاصة أن منهم من ينتمي 

 واهلل أعلم ـ مصدر هذا اللبس أمور منها: 
 ء منها أنه قول ابن تيمية. ـ أن عبارة ابن القيم يف "حـادي األرواح" أومهت ذلك، ففهم بعض العلمـا 1
اله واقتصر دوره غالبًا على حفظها ونشرها ـ رمبا نسب البن تيمية نظرًا ألنه قول تلميذه، وملا كان هذا التلميذ متابعًا لشيخه ال خيرج عن أقو  2

 وصياغتها، ألجل هذا رمبا عّد بعض العلماء قول التلميذ قوالً للشيخ. 
ذا ثبت هذا القول وأمثاله عن ابن تيمية أو غريه، مية تدفعنا أن نتثبت يف نسبة األقوال إىل أصحاهبا، فاحلق يلزمنا أيضاً إوإذا كانت األمانة العل     

ال تستقيم، فهو وغريه ليس بنيب وال  أن نعّتف بنسبته له وال نستعظم ذلك )بأن ابن تيمية ال ميكـن أن يقول ذلك(، ونلجأ يف دفعه عنه حبجج
ملسألة؛ فالرجل يبقى كبرياً، وهذا ال تيمية طبق هذا املنهج يف حياته وحاكم اآلخرين من خالله، ومن مث على فرض خطأه يف هذه ا معصوم، وابن

ال توجب تكفرياً وال تفسيقًا وقـد ورد فيها  حيط له شأنًا أو يضعف لـه منزلة، ومن قـال: إن اهلفوة الصغرية تسقط الرجـل الكبري، وبعد؛ فاملسألة
 آثار _ وإن كـانت مؤولة أو ضعيفة _ عن بعض الصحابة. واهلل أعلم.

 (. 428املواقف )ص.  )5(
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الذين قالوا بأن األفعال االختيارية للحيوان واقعة خبلق اهلل تعاىل، وأنـه ال  ( 1)النجاريةأ ـ اجلربية اخلالصة: وميثلهم  

 (2)أثر للقدرة احلادثة يف إجياد ذات الفعل أو وصفه وأثره فيه
: أن اخلالق للفعل هو اهلل (5)، والقاضي يف أحد قوليه(4)وأكثر أصحابه (3)ب ـ اجلربية املتوسطة: وميثلها األشعـري

ر للقدرة احلادثة فيه، غري أن اهلل تعاىل أجرى سنته بأن خيلق عقيب )القدرة احلادثة أو حتتها أو تعاىل، وال أث
. والكسب يف نظر املتأخـرين هو: (6)معها( الفعل احلاصل إذا أراده العبد وجترد له، ويسمى هذا الفعل كسباً 

 تعاىل أجـرى العادة خبلق الفعل عند قدرة العبد عبارة عن االقتـران العـادي بني القـدرة احملدثـة وبني الفعل، فاهلل
 . (8)، ويسمى أصحاب هذا القول عند بعضهم باجلربية املتوسطة(7)وإرادته ال هبما

مما اتفق عليه العقالء، وهو ما نشعر به أيضاً: أن هناك أفعااًل تتوقف على دواعينا إليها واختيارنا هلا،    
نسانية، فاجلربية _ فيما ذهبوا إليه من نفي مشيئة العبـد _ قد جحـدوا الضرورات وإال فال قيمة حينئذ لإلرادة اإل

العقليـة واألدلة السمعية الوفرية، لـذا أمجع أهـل الكالم على ختطئهم وبالغوا يف الرد عليهم، يقـول ابن الوزير: "أمجع 
لعبد، واهلل تعاىل لـم ينفها مطلقاً؛ لكن أهـل السنة وأهل الكالم على ضالهلم والرد لقوهلم؛ ألهنم نفوا مشيئة ا

اجعلها بعـد مشيئته، فقال تعاىل: ﴿ ا حكيما ﴾]اإلنسان: وما تشاُءون إًّل أن يشاء الّلُه إّن الّله كان عليما
" اليت أصلها األشعرية مل حتل مشكلة اجلرب الكسب، فقوهلم إذاً خارج عن دائرة النزاع، كما أن نظرية "‘(9)[30

، وذلك أن جمـرد االقّتان ال اختصاص لـه بالقدرة، فإن فعل (10)بل هي اجلرب بعينه مـع تغيري باأللفاظواالختيار، 
 العبد يقارن حياته وعلمه وإرادته وغري ذلك من صفاته؛ فإذا مل يكن للقدرة أي تأثري إال جمرد االقّتان؛ فال فرق 

                                 
 . 253، والبياضي: إشارات املرام ص89 /1، والشهرستاين: امللل والنحل 340 /1انظر األشعري: مقـاالت اإلسالميني  (1)
 .  459انظر الرسالة التسعينية:ص  (2)
 . 82، ورسالة أهل الثغر له أيضاً: ص430 /1انظر األشعري: املقاالت   (3)
 . 65، والباجـوري: حتفة املريد ص146 /8، واجلرجاين: شرح املواقف 225 /4شرح املقاصـد  ، والتفتازاين:9 /8انظر الرازي: املطالب العالية   (4)
، وشرح املقاصد 207، وغاية املرام ص10 /8، واملطالب العالية له: 320 /1ألربعني ، والرازي: ا89ـ  53انظر الشهرستاين: هناية األقدام ص (5)

4/ 223 . 
ما وقع بقدرة حمدثة، وكان ال يعدل عن ’معىن الكسب إىل أنه ( أن األشعري كـان يذهب يف حتقيق 93ذكر ابن فورك يف كتابـه )مقاالت األشعري ص (6)

بقدرة قدمية... فيكون وقوعه من اهلل  غريها... وكان يقول: إن عني اكسب وقع على احلقيقة بقدرة حمدثة ووقع على احلقيقة هذه العبارة يف كتبه وال خيتار
 ‘. احملدثة اكتساباً وكان ال ميانع من إطالق القول مبقدور بني قادرين مقدرته القدمية إحداثاً ووقوعه من احملث بقدرته ىئ

 . 122، وابن القيم: شفاء العليل ص146 /8ف انظر اجلرجاين: شرح املواق (7)
 جمبور باطناً، فهو جمبور يف صورة خمتار".   ، وعرب املتأخرون عن ذلك: "بأن العبد خمتار ظاهراً 254انظر البياضي: إشارات املرام ص (8)
 . 314انظر إيثار احلق: ص( 9)
 . 471، والشافعي: اآلمدي وآراؤه ص525انظر حممد صاحل الزركان: فخر الدين الرازي وآراؤه ص (10)
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عف هذه، فحاول جتاوزها باالعّتاف بتأثري القدرة ، وبعض األشعرية أحس بنقطة الض(1)بني القدرة وبني غريها

احلادثة يف إجياد الفعل باالشّتاك كقول األستاذ اإلسفراييين، وضعفه بنّي؛ ألن الفعل الواحد ال يكون فعاًل 
لفاعلني، أو القول بأن القدرة احلادثة مؤثرة يف صفة الفعل ال أصله )وهذا أحد قويل القاضي(، وهذا يرد عليه ما 

على األشعري؛ حيث إنه أثبت تأثرياً بدون خلق الرب لزم أن يكون بعض احلوادث مل خيلقه اهلل تعاىل، وإن  يرد
جعل ذلك معلقًا بفعل الرب فال فرق بني األصل والصفة، أما قول اجلويين فيعد نقطة حتول كبرية يف املذهب؛ 

، وتابعه الرازي عليه، غري أنه مل يتحرج (2)ه إجياداً حيث قارب فيه املعتزلة وبقي اخلالف يف اللفظ: مساه كسباً ومسو 
 .(4)إّن العبد جمبوٌر يف أفعاله"، وكذلك اإلجيي حيث قال: "(3)‘جرباً ’يف تسميته 

 سادسا _ اإلرجاء في اإليمان: 
 ذهبت اجلهمية إىل أن "اإلنسان إذا أتى باملعرفة، مث جحد بلسانه أنّه ال يكفر جبحده هذا، وأن اإلميان ال

 . (5)يتبّعض وال يتفاضل أهله فيه وأنه والكفر ال يكونان إال يف القلب دون غريه من اجلوارح"
اجلهم مل يكن أول من تكلم يف اإلرجاء وإن كان له دور كبري يف إشاعته، وعن طريقه تسربل إىل معظم 

هو ذر بن عبد اهلل اهلمداين  الفرق الكالمية، ومل تتفق كلمة املؤرخني يف حتديد ُهوية أول من أفصح عنه؛ فقيل
قال و  (7)ه( 99ه( وابن جبري)ت96، وقد هجره ألجله النخعي)ت(6))تويف قبل هناية القرن األول(

ورجح ابن تيمية أنه  (8)( أول من تكلم يف اإلرجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس املاصر 157األوزاعي)ت
 .(9)هـ(، مث تبعه أهل الكوفة150هـ( شيخ أيب حنيفة )ت120محاد بن أيب سليمان)ت

 وكما ُيالَحظ ال يضر حتديد القائل طاملا من نسبت إليهم تلك املقولة متعاصرون، وبذلك تكون بداياته 

                                 
 . 292 /1، والسفاريين: لوامع 113 /3انظر يف هذا املعىن: ابن تيمية: منهاج السنة  (1)
 . 122انظر ابن القيم: شفاء العليل ص( 2)
 . 17، 16 /8انظر الرازي: املطالب العالية  (3)
 .324نفس املصدر، ص  )4(
هـ(، جامع البيان يف تأويل القرآن، ت: أمحد حممد شاكر، 310، وانظر الطربي )حممد بن جرير ت214 /1األشعري املقاالت، نشرة حمي الدين  (5)

، وابن تيمية: 88 /1، والشهرستاين: امللل والنحل 214 /1، واألشعري: مقاالت اإلسـالميني 272 /1هـ،  1420، 1 /1مؤسسة الرسالة، ط
 . 178اإلميان ص

  .32 /2الذهيب: امليزان انظر  (6)
 .32 /2م،  1963 /1انظر الذهيب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، ت: علي البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر)بريوت(، ط (7)
هـ(: مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار، ت: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، 855العيين)أبو حممد حممود بن أمحد بدر الدين ت  (8)

 .381 /2م،  2006 -هـ  1427م/1دار الكتب العلمية)بريوت(، ط
 .311 /7جمموع الفتاوى:  انظر (9)
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ث ظهرت البدع وفشت، فقال: إىل أن جاء جهم يف آخر عصر بين أمية حي(1)ه(86ت ابن األشعث)بعد ثورة 

إن اإلميان هو جمرد املعرفة، وقوله هذا خيتلف عن إرجاء الفقهاء، ويبدو أنه رّكبه من كالم الفقهاء املرجئة الذين 
نفوا دخول األعمال ومن كالم من كان جيادهلم كالسمنية حتت تأثري األفكار الفلسفية اليت كانت سائدة يف البيئة 

 ل.اليت عاش فيها وتنقّ 
وتأسيسا على ذلك يكون مرجئة الفقهاء قد مهدوا لرأي جهم، ومل يكن لرأي جهم يف حياة صاحبه أي 

(، مث جاء بعض متكلمة أهل السنة كاألشعري 270( مث ابن كالب)ت218أثر بارز حّت تبناه بشر املريسي )ت
رضون قول جهم؛ بل نقل عنهم ، وال شك أن مرجئة الفقهاء ال ي(2)وأتباعه فجعلوه مذهبا ألكثر عقائد األمة

 ذمه والتشنيع عليه.
 :(3)وممن تأثر باجلهمية يف مسألة اإلميان الفرق اآلتية

الصاحلية )أصحاب أيب احلسني حممد بن مسلم الصاحلي(، والشمرية )أصحاب أيب مشر احلنفي(، واليونسية  .1
 فقط. اإلميان بالقلبهؤالء قالوا بأن  ،(4))أصحاب يونس السمري(، واملريسية

 الغسانية الذين قالوا إن اإلميان باللسان واجلوارح.  .2
 (5)مرجئة الفقهاء وابن كالب جعلوا اإلميان بالقلب واللسان:  .3
الكرامية وهم أصحاب حممد بن كرام، وهو آخر املذاهب ظهورا يف مسألة اإلميان حيث جعلوه اإلقرار باللسان    .4

 . (6)فقط 
 السمعيات: -ـ سادسا

 ، (10)، واملالئكة احلفظة(9)والصراط (8)وإنكار الكرسي (7)لشافعي إىل اجلهمية إنكار امليزاننسب امللطي ا
 

                                 
 .395 /7جمموع الفتاوى:  ( 1)
 .271، 269، 268م، ص 1999 /1انظر سفر احلوايل ، ظاهرة اإلرجاء يف الفكر اإلسالمي ، دار الكلمة، ط ( 2)
 .276انظر سفر احلوايل ، ظاهرة اإلرجاء، ص  (3)
  .215، 214 /1انظر مقاالت اإلسالميني   (4)
 . 142، والقاري: شرح الفقه األكرب ص174 /2املسامرة ص ، وابن اهلمام:332، وابن يب العز: شرح الطحاوية ص798 /2انظر النسفي: التبصرة  (5)
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 110انظر التنبيه والرد : ص  (7)
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 ثائر علّي الحّّلق                                 «الّنشأة والمعتقدات والّتأثيرات» جهم والجهمّية
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، ولكن (4)، وأن اجلنة والنار مل ختلقا بعد(3)، والشفاعة (2)، وعذاب القرب(1)وملك املوت املوكل بقبض األرواح

املعتزلة وبني اجلهمية؛ فللمعتزلة تأويالت كتب املقاالت مل تنقل ذلك عن اجلهمية. والذي يظهر يل أنه خلط بني 
 . (5)للميزان والصراط وبعضهم أنكر عذاب القرب والشفاعة وخلق اجلنة والنار اآلن

 خاتمة البحث:
غريها وتطورت وتركت  اجلهمية يف بواكريها األوىل تطلق على من انتحل مذهب جهم، مث توسعت كشأن - أوًل

 عتها يف بعض اآلراء. أثرا كبريا يف غريها حّت غدت املعتزلة فرعا عنها؛ ألهنا تبنت أصوهلا وإن ناز 
لزم التعطيل، الذي هو من لوازم يستمل يصرح اجلهم بتعطيل الصفات اإلهلية، وإمنا محلها على اجملاز الذي  - ثانيا

 مذهبه. 
وا الصواب يف كثري من اآلراء إن قصر اجلهمية يف علوم النقل فلم يعرف هلم عناية يف الرواية، وبذلك جانب - ثالثا

 ية.صحت نسبتها إليهم عندما ردوا الروايات وتأولوها عند تعارضها مع علومهم العقل
م من أهل السنة ال يصح أن دة؛ فمنهم املغايل ومنهم املقتصد، فمن تأثر هباجلهمية ليسوا يف درجة واح- رابعا

ملعتزلة ليسوا كبعض متكلمي نسميه جهميا وال يكون حكمه حكمهم، فجهم وأتباعه األوائل ليسوا كاملعتزلة، وا
 أهل السنة. 

 ن فرقة إىل أخرى.م_ تركت اجلهمية أثرا بارزا يف عدد من الفرق اإلسالمية وخيتلف هذا األثر  خامسا
 

  

                                 
 123(   السابق: ص1)
 124(   انظر السابق: ص2)
 134(   انظر السابق: ص3)
 137(   انظر السابق: ص4)
، 561رسالته التسعينية يف األصول الدينية هامش ص(   انظر يف توثيق هذه اآلراء وحتريرها ثائر احلالق: اآلراء الكالمية لصفي الدين اهلندي مع حتقيق 5)

، وانظر للتوسع يف ذلك  عبد اللطيف احمليميد: اخلطأ يف نسبة اآلراء إىل أصحاهبا يف الكتب الكالمية، رسالة ماجستري، جامعة دمشق، 563، 562
 كلية الشريعة.
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 المصادر والمراجعثبت                            

 (792صدر الدين محمد بن عّلء الدين علّي بن محمد ت )الحنفي ابن أبي العز 
 ه. 1401 /1شرح العقيدة الطحاوية ت: شعيب األرناؤوط، مكتبة املؤيد، ط -1

 هـ(597أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ت: ) الجوزيابن  
 م2001هـ/ 1/1421تلبيس إبليس، دار الفكر للطباعة والنشر)بريوت(، ط -2

 هـ(: 751ابن القيم )أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر ت
هـ،  1/1431مكة املكرمة(، ط)الفوائد اجتماع اجليوش اإلسالمية على حرب املعطلة واجلهمية، دار عامل  -3

هـ(: اجتماع اجليوش اإلسالمية، ت: عواد عبد اهلل املعتق، 751ابن قيم اجلوزية )ت  ، وطبعة316، 315
 .244 /2م، 1988هـ / 1408 /1مطابع الفرزدق التجارية)الرياض(، ط

 حادي األرواح، دار الكتب العلمية )بريوت(، د. ت/ط. -4
 ه.1393شفاء العليل، ت: حممد بدر الدين النعساين، دار الفكر، )بريوت(،  -5

 أحمد بن الحسين(:)المرتضى ابن 
 م.1987 /2طبقات املعتزلة، بريوت، ط -6

 ه(:840، محمد بن المرتضى، تعبد اهللابن الوزير اليماني )أبو 
 م.1987ـ  2إيثار احلق على اخللق، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -7

 (:هـ387أبو عبد اهلل عبيد اهلل ت )الُعكبري  ابن بطة
 هـ.1415 /1الكربى، دار الراية للنشر والتوزيع)الرياض(، طاإلبانة  -8

 هـ(: 728تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ت ) تيميةابن 
 ه.  1420 /1التسعينية، ت: د. حممد العجالن، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع)الرياض(، ط -9

 ه.4391الكنوز األدبية، الرياض، درء تعارض العقل والنقل، ت: حممد رشاد سامل، دار  -10
 هـ،1425 /1شرح العقيدة األصفهانية، ت: حممد بن رياض األمحد، املكتبة العصرية)بريوت(، ط -11
منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، ت: حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود  -12

 ه   1406 /1اإلسالمية، ط
 ميان، حققه احملدث: ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، د/ ط، ت. اإلميان ـ اإل -13
بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية، ت: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة،  -14

 ه.1392ـ  1مكة املكرمة، ط



 
 ثائر علّي الحّّلق                                 «الّنشأة والمعتقدات والّتأثيرات» جهم والجهمّية
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 م.1987 -هـ 1408 /1الفتاوى الكربى، دار الكتب العلمية، ط -15
جمموع الفتاوى، ت: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، نشرة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،  -16

 م 1995هـ/1416املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
 جمموعة الرسائل واملسائل، تعليق: السيد حممد رشيد رضا، جلنة الّتاث العريب. -17

 هـ(852أحمد بن علي ت: أبو الفضل ) العسقّلنيابن حجر 
 /1دائرة املعارف النظامية)اهلند(، ط التهذيب، مطبعةهـ(: هتذيب 852أمحد بن علي ت )حجر ابن  -18

 .130 /1ه، 1326
 هـ، 1/1326مطبعة دائرة املعارف النظامية)اهلند(، ط -19
 م. 1971هـ /2/1390لسان امليزان، مؤسسة األعلمي للمطبوعات)بريوت(، ط -20

 ه(:241أبو عبد اهلل أحمد ت ) حنبلابن   
 ، د/ت.1الرد على اجلهمية والزنادقة، دار الثبات للنشر والتوزيع، ط -21

  هـ(:428علي ت بن اهلل)الشيخ الرئيس احلسني بن عبد ابن سينا 
النجاة يف احلكمة املنطقية والطبيعية واإلهلية، قدم له: ماجد فخري، منشورات دار اآلفاق اجلديدة  -22

 ه.1405 /1)بريوت(، ط
 ه(:571)أبو القاسم علي بن الحسن، ت ابن عساكر

 ه.1404ـ  3تبيني كتب املفّتي، دار الكتاب العريب )بريوت(، ط -23
 م 1995 -هـ  1415تاريخ دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  -24
 هـ(:276عبد اهلل بن مسلم الدينوري ) قتيبةابن 
 م.1991 /1اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة، دار الراية للنشر والتوزيع، طاالختالف يف  -25

 هـ(774أبو الفداء إسماعيل بن عمر ت ) كثيرابن    
 هـ.1424البداية والنهاية، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،  -26
 -هـ  1402 /7الكرمي)بريوت(، طخمتصر تفسري ابن كثري، اختصار حممد علي الصابوين، دار القرآن  -27

 م 1981
 :أبو البركات البغدادي

ه/ 1419: ـ جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، عبد اهلل: وان سحيمي وان املعترب، تاإلهليات من  -28
 م. 1998
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 أحمد أمين:

 . 2012فجر اإلسالم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  -29
 هـ(:12عبد الرسول ق عبد النبي بن ) نكرياألحمد   

دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، دار  -30
 م.2000 -هـ 1/1421الكتب العلمية)لبنان(، ط

 ه(471)أبو المظفر، عماد الدين تاإلسفراييني 
اهلالكني، ت: كمال يوسف احلوت، عامل الكتب، بريوت، التبصري يف الدين، ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق -31
 م.1983ـ  1ط

 ( 324الحسن، علي بن بشر ت )أبو األشعري
 م.1990مقاالت اإلسالميني، نشرة حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية)بريوت(، -32
 ه.1407ـ  أصول أهل السنة واجلماعة، ت: د. حممد السيد اجلليند، مطبعة التقدم، القاهرة  -33

 ألبير نصري نادر)الدكتور( 
 فلسفة املعتزلة، مطبعة دار نشر الثقافة)اإلسكندرية(، د/ ط، ت.-34

 ه(:631)سيف الدين، علي يبن أبي علي، ت اآلمدي 
غاية املرام يف علم الكالم، ت: د. حسن عبد اللطيف الشافعني، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة،  -35

 م. 1971ه/ 1391
 (:777الغازي ت محمد بن أبي محمد كمال الدين )األندكاني:  

 صدق الكالم يف علم الكالم، رسالة ماسّت يف كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،   -36
 هـ(:727محمد بن أبي طالب ت ) األنصاري

 م.1865خنبة الدهر وعجائب البحر، بطرسبورغ، د/ ط، -37
 ه(:1277)إبراهيم بن محمد بن أحمد، ت الباجوري 

 شرح جوهرة التوحيد، الطبعة األخرية، مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده.  -38
 ه(:403)القاضي بكر بن الطيب، ت الباقّلني 

 م.1999ه/ 1420إعجاز القرآن، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، -39
 ه.1400ـ  3اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، ت: زاهد الكوثري، ط -40
 التمهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة الرافضة واخلوارج واملعتزلة، ت: حممود حممد اخلضريي، وحممد عبد  -41



 
 ثائر علّي الحّّلق                                 «الّنشأة والمعتقدات والّتأثيرات» جهم والجهمّية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

[266] 

 

 
اهلادي أبو زيدة، دار الفكر العريب، وطبعة أخرى، ت: عماد الدين حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية)بريوت(، 

 م. 1987ـ  1ط
  ه(429)أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر التميمي، ت البغدادي 

 م. 1993ه/ 1413الفرق بني الفرق، ت: حممد حمي الدين عبد احلميد، املطبعة املصرية، بريوت،  -42
 هـ(1399إسماعيل بن محمد أمين الباباني ت) البغدادي 

 إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، دار إحياء الّتاث العريب)بريوت(.-43
 ه(793)سعد الدين، مسعود بن عمر، ت التفتازاني

 م.1989ه/ 1409ـ  1شرح القاصد، منشورات الشريف الرضي، ط-44
 هـ(:1158ت بعد )حممد بن علي الفاروقي التهانوي 

مراجعة: رفيق العجم، ت: علي دحروج، نقل النص الفارسي  والعلوم،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون -45
 م.1996 /1إىل العربية: عبد اهلل اخلالدي، مكتبة لبنان ناشرون)بريوت(، ط

 )الدكتور(:ثائر الحّلق
يف كلية  ماجستري،اآلراء الكالمية لصفي الدين اهلندي مع حتقيق رسالته التسعينية يف األصول الدينية، رسالة  -46

 م.2001دار العلوم/ جامعة القاهرة، 
 تاريخ األديان، )طبعة مصورة خاصة بطالب الدراسات العليا، جامعة دمشق( د. بيانات.   -47

 جعفر بن أحمد اليماني: 
 م،1965شرح قصيدة الصاحب ابن عباد، مطبعة املعارف)بغداد(،   -48

 ه(478)إمام احلرمني، عبد امللك بن عبداهلل بن يوسف، ت الجويني 
اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف االعتقاد، ت: حممد يوسف موسى، علي عبد املنعم، مطبعة السعادة، مصر،  -49

 م. 1950ه/ 1369
 هـ(:1067اهلل ت مصطفى بن عبد) خليفةحاجي  

 م،1941كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة املثىن)بغداد(،   -50
 : الحاكم الجشمي 

 هـ، 1438الرسالة يف نصيحة العامة، نشرة مجال الشامي، -51
 ه(:762)ابن علي بن المطهر، ت الحلي 

 م. 1988ه/ 1408ـ  1كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط  -52
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 خالد العلي:

 م،1965اجلهم بن صفوان ومكانته يف الفكر اإلسالمي، مطبعة اإلرشاد)بغداد(،  -53
 هـ(:463أبو بكر أحمد بن علي ت ) البغداديالخطيب 

 م.  2002 -هـ 1422، 1 /1ت: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي)بريوت(، ط بغداد،تاريخ -54
 هـ. 1417 /1دار الكتب العلمية)بريوت(، ط -55

 )أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد(: الخياط 
 االنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد ما قصد به من الكذب على املسلمني والطعن عليهم، د/ بيانات. -56

 هـ(:280أبو سعيد عثمان بن سعيد ت ) الدارمي 
نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افّتى على اهلل عز وجل من  -57

 م. 1998 -هـ 1418 /1التوحيد، ت: رشيد بن حسن األملعي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط
 هـ(354تمحمد بن حبان أبو حاتم ت ) الدارمي 

 هـ.  1396 /1اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملّتوكني، دار الوعي)حلب(، ط -58
 هـ(،748شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد ت ) الذهبي

 /1تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، ت: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط  -59
 م.  2003

 /1ميزان االعتدال يف نقد الرجال، ت: علي حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر)بروت(، ط -60
 م 1963

مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه أيب يوسف وحممد بن احلسن، عين بتحقيقه والتعليق عليه الكوثري وأبو  -61
 هـ،1408 /3ن باهلند، طجلنة إحياء املعارف النعمانية حبيدر أباد الدك األفغاين،الوفا 
 هـ، 1427سري أعالم النبالء املؤلف، دار احلديث)القاهرة(،  -62
 م، 2003 /1ت: بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط -63

 ه(606)فخر الدين، محمد بن عمر، ت  الرازي 
 .2011 /1أساس التقديس، دار نور الصباح)دمشق(، ط -64
 ه.1406ـ  1األربعني يف أصول الدين، مكتبة الكليات األزهرية، ط -65
 م. 1987ه/ 1407ـ  1املطالب العالية من العلم اإلهلي، دار الكتاب العريب، ط -66
 فرق املسلمني واملشركني، نشرة علي سامي النشار، دار الكتب العلمية)بريوت(،اعتقادات -67
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  ه(:656)أحمد بن حسن ت الرصاص 

 م. 2002 /1العربية، ط دار اآلفاق النافعة،اخلالصة -68
 هـ. 1438ملوجز يف أصول الدين، نشرة مجال الشامي، ا -69

 رضا المظفر:
 نسخة مصورة، د/ بيانات. اإلمامية،عقائد  -70

 هـ(: 654)ت  سبط ابن الجوزي
 م،  2013 /1(، طالعاملية)دمشقمرآة الزمان يف تواريخ األعيان، دار الرسالة -71

 هـ(:771تاج الدين ت) السبكي 
 طبقات الشافعية الكربى، ت: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو -72

 سفر الحوالي 
 م. 1999 /1دار الكلمة، ط اإلسالمي،ظاهرة اإلرجاء يف الفكر  -73

 )عباس ابن منصور الحنبلي( السكسكي 
  م.1996 /2الرهان يف عقائد أهل األديان، مكتبة املنار، ط -74
 شرح املازندراين ألصول الكايف،  -75

 شكران خربوطلي 
جملة دراسات تارخيية، العددان  السلجوقي،احلياة الفكرية يف إقليم خراسان يف ظل السالطني ووزراء العصر -76

 .2012، كانون الثاين، عام 118، 117
 الفتح( )أبو لشهرستانيا

 امللل والنحل، ت: الوكيل، ط/احلليب. -77
 الصاحب بن عباد:  

 رسالة يف أصول أهل العدل. -78
 هـ(310)أبو جعفر، حممد بن جرير ت الطبري 

، 1 /1اكر، مؤسسة الرسالة، طتفسري الطربي، ت: أمحد حممد ش =جامع البيان يف تأويل القرآن -79
 هـ.1420

 هـ،  1387 /2تاريخ الطربي = تاريخ الرسل وامللوك، دار الّتاث)بريوت(، ط  -80
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 الطبطبائي:  

  .1999مركز بقية اهلل األعظم للدراسة والنشر)بريوت(،  اإلسالم،الشيعة يف -81
 الطوسي:  

  االقتصاد فيما يتعلق باالعتقاد، د/ط، ت.-82
 ه(415)قاضي القضاة، أبو الحسن، ت عبد الجبار الهمذاني

 م1974فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، ت: فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر،  -83
املغين يف أبواب التوحيد والعدل، حققه: مجع من العلماء، راجعه: د. إبراهيم مذكور، أشرف عليه: د. طه  -84

 حسني، الدار املصرية للتأليف والنشر. 
 مدكور)الدكتور(: عبد الحميد 

 م. 1999ه/ 1419دراسات يف علم الكالم، دار الثقافة العربية،  -85
 عبد العزيز الطريفي:  

 . 2016 /1اخلرسانية يف شرح عقيدة الرازيني، ط-86
 هـ(290 ت) أحمدعبد اهلل بن اإلمام 

 1406 /1(، طالقيم)الدمامالسنة، ت: حممد بن سعيد بن سامل القحطاين، دار ابن  -87
 )دكتور(، علي سامي النشار 

 . 9نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، دار املعارف، ط -88
 علي شرف الدين: 

 م.1985الزيدية نظرية وتطبيق، مجعية عمال املطابع التعاونية،  -89
 محمد الحسن() العمادي

  م،1997خرسان يف العصر الغزنوي، األردن، دار الكندي،  -90
 هـ(:855محمد محمود بن أحمد بدر الدين ت  أبو) العيني     
مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار، ت: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب  -91

 .381 /2م،  2006 -هـ  1427م/1العلمية)بريوت(، ط
 ه(1041)المّل علي بن سلطان، ت القاري 

 ه. 1416 /1الكتب العلمية، طشرح الفقه األكرب، ت: علي حممد دندل، دار -92
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 هـ(1332مجال الدين بن حممد ت ) القاسمي

 هـ،  1418 /1حماسن التأويل، ت: حممد باسل عيون السود، الكتب العلميه)بريوت(، ط -93
 م.1979 /1ط الرسالة،مؤسسة  واملعطلة،تاريخ اجلهمية  -94

 هـ(671أبو عبد اهلل محمد بن أحمد ت ) القرطبي 
 /2اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، ت: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، ط-95

 م  1964
 هـ(: 1345أبو عبد اهلل محمد بن أبي الفيض ت ) الكتاني 

الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة، ت: حممد املنتصر بن حممد الزمزم، دار البشائر -96
 م. 2000-هـ6/1421اإلسالمية، ط

 كورنيليا شوك: 
ت:  مشيتكه،جهم بن صفوان واجلهمية وضرار بن عمرو، حبث ضمن املرجع يف علم الكالم حترير زابينه -97

 .2018 /1أسامة شفيع السيد، تق: حسن الشافعي، مركز مناء للبحوث والدراسات )بريوت(، ط
 هـ(333)أبو منصور الماتريدي ت  الماتريدي 

 .8/700م،  1/2005تأويالت أهل السنة، ت: جمدي باسلوم، دار الكتب العلمية)بريوت(، ط -98
 محمد آروتشي: 

نور الدين الصابوين، وآراؤه الكالمية من كتابه الكفاية يف اهلداية، دراسة وحتقيق، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  -99
 م. 1986ه/ 1406

 الشهيد الدكتور(: )النداف محمد  
 /1ط (،دار السالم)القاهرة احلديثية،مسائل االعتقاد عند الشيعة االثين عشرية يف ضوء مصادرهم -100

2011. 
 : محمد بن محمد حسن ُشّراب

 هـ. 1411 /1بريوت(، ط -دمشق)الشامية املعامل األثرية يف السنة والسرية، دار القلم، الدار -101
 محمد طاهر ملك:

 م. 1976، 8اجلهمية واحملدثون، جملة كلية اآلداب جامعة بنغازي، العدد -102
 )دكتور( محمود قاسم 

 م1964ـ  2الدينية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، طابن رشد وفلسفته -103
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Abstract 
This research, entitled (Al-Jahm and Al-Jahmiyyah: Origin, 

Beliefs and Influences), deals with the reasons for the scarcity of 
studies on Jahm bin Safwan, the bigraphy of his life and death, 
and his connection to the scholars of his time, his culture, his 
debates, his relationship with the Mu'tazila and the opinions 
attributed to him and the attitude of the Sunnis towards him. 
He dealt with Jahmiyyah beliefs, wrote responses to them, and 
their impact on other speech  sects, and concluded the research 
by mentioning its most important findings. 

 
 
 

 


