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 البدع   إمام  صفوان  بن  اجلهمف  الكربى؛  ةالبدعي  الت التحو    يف  كبير   أثر  واجلهمية  للجهم  كان
  جيله   يف  هجناايت  بصمات ف  ،هاوانشر    السنة  ات جمتمع  يف  ت الضالال  ابب    حمستفت  و   ،وخمرتعها

  على  اجلموع  أمجعت  هوغي    هلذا   واضحة؛  بعده   اإلسالم  إىل  املنتسبة  الفرق  يف  وآاثره   ،الئحة
  اتفاقهم ك  وتضليله  رجل  ذم    على  املقاالت   أصحاب و   واخللف  السلف  كلمة  فقتت    مل  هجرانه،

 الرجل.  هذا على
  له   بعده أو  زمانه  يف  الناشئة   الكربى  الضالالت   أكثر    أن  ونظر لفةك    أدىن  دون  لرتى  إنك و 

 ريها. مطو    أو سيهامؤس    من يكن مل إن  ،اتصال هبا
  بن   على وخلروجه دينية،  ال  ةسياسي  ملآرب   كان  اجلهم  قتل  نأ  ها: د  مفا  وىادع  اثرت   قدو 

 ومناوأهتم.  السلف ملخالفته ليسو  ةأمي
 حنو   على  الدعاوى  ت دد   ر    فقد  ؛الرجل  من  كان  مبا  تذكار  إىل  األمر   وافتقر  احلاجة  فدعت  

 من   وىاالدع  هذه  حمل    فما  .كلمة  شهيدو   فكر    ضحية  صفوان  بن  اجلهم  أن  واأومهو   سبق،  امم
 ؟تهجنااي  حقيقة وما الصحة؟

 ؟صفوان بن اجلهم  من األول: املبحث
  املئة   يف  ظهر  راسب،  لبن  موىل  بلخ،  أهل  من  ،الرتمذي    صفوان  بن  اجلهم  حمرز  أبو  هو

 . (1) برتمذ  بدعته  ظهرت   وقد  تنتسب،  وإليه  ها،ورأس    ةاجلهمي    لواء  حامل  هوف  اهلجرة،  من  الثانية
  األْحو ز  بن لمس   وقتله  األ موي ة، الدولة على متر د الذي  س ري ج بن احلار ث  مع خرج قد وكان

 . (2)هـ128  سنة حنو مب ْرو املازين
  ينكر  كانف  ،صفاته  عن  هللا  وتعطيل  القرآن  خبلق  القول  بدعة    أشهر  من  أول    اجلهم  كان
 أن ويزعم ابلكفر، ظتلف   وإن ابلقلب عقد اإلميان ويقول: بزعمه، عنها  الباري وينزه الصفات،

  . (3) بذلك   أعلم  وهللا   ، الزندقة  يبطن  كان  نهإ  :قيل  وقد   مكان،  كل     يف  بل  العرش  على  ليس   هللا

 

 (. 66 /8)   اإلسالم«  »اتريخ  (، 437  /3)  للسمعاين  »األنساب«   ينظر:  (1)
 (. 57 /4)   ابلوفيات«  »الوايف   (،86  / 1)  للشهرستاين  والنحل«  »امللل  ينظر:  (2)
 (. 66  / 8)  اإلسالم«   »اتريخ  (، 27  / 6)  النبالء«  أعالم   »سي   ينظر:  (3)
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 . (1)العقلية ابلشبهات   هلا واحتج  فأظهرها، درهم بن اجلعد  شيخه مقاالت  وأخذ
 من    يكن  ومل   ،احلديث  بعلم  صرب    له  يكن  ومل  واملناظرات،   واخلصومات   اجلدال  كثي    كانو 

  السلف  علماء  نبذ  وقد  ذلك،  عن  الكالم  علم  شغله   إذ  قط؛  العلم  أهل  من  عد  ي    ومل   به،  املهتمي 
 . (2) املقت أشد   ومقتوه عليه، عواوشن   أفكاره،
 القرآن  من  املتشابه   إىل  الناس  ادعو    هوشيعت    )اجلهم  : هللا  رمحه   حنبل  بن  أمحد  اإلمام  قال
  أنه   - هللا  عدو  -  اجلهم  أمر  من  بلغنا  مما  فكان  ،اكثي    اب ش ر    بكالمهم  وأضلوا  فضلوا  ،واحلديث

  يف   كالمه  أكثر  وكان  وكالم،  خصومات   صاحب  وكان  ترمذ،  أهل  من  خراسان   أهل  من  كان
ن ي ة،   هلم:  يقال  املشركي  من  أانس ا  فلقي  تعاىل،  هللا  فإن   نكلمك،  له:  فقالوا  اجلهم،  فعرفوا  الس م 
  مما   فكان  دينك،  يف  دخلنا  علينا  ك حجت    ظهرت   وإن  ديننا،  يف  دخلت    عليك   حجتنا  ت ر  ه  ظ  

  رأيت   فهل  له:  فقالوا  ، نعم  اجلهم:  قال  إهل  ا؟   لك   أن  تزعم  ألست  له:  قالوا   أن  اجلهم   به  كلموا
  قالوا:  ،ال  قال:  رائحة؟  له  فشممت  قالوا:  ،ال  قال:  كالمه؟  مسعت  فهل  قالوا:  ،ال  قال:  إهلك؟

 قال:  إله؟  أنه  يدريك   فما  قالوا:  ،ال  قال:  جمسًّا؟  له  فوجدت   قالوا:  ، ال  قال:  حسًّا؟  له  فوجدت 
 .(3) يوم ا( أربعي يعبد م ن يدر   فلم اجلهم، فتحي  

 ا اعتقاد    الشيطان  نقش  أيهله  معبود  من  قلبه  خال  ملا  مث  !اشيئ    ي عب د  ال  ايوم    أربعي  اجلهم  فبقي
 .(4)درهم بن ابجلعد صلوات   الصفات، مجيع ونفى املطلق! الوجود إنه  فقال: فكره، حن  ت ه  

  فصيح    األصل،   كويف  رجال    وكان  ترمذ،  معرب  على  جهم  )كان  البلخي:  معاذ  أبو  قال
  ية ن  م  الس    مهوكل    املتكلمي،   كالم  تكلم  كان  العلم،  ألهل  جمالسة  وال  علم،  له  يكن  مل  اللسان،

 عليهم  خرج   مث   قال:   وكذا،  كذا  خيرج  ال  البيت  فدخل  تعبده،   الذي  ربك   لنا   صف   له:  فقالوا
  أبو   قال  شيء،  منه   خيلو  وال  شيء،   كل  ويف  شيء،   كل  مع  اهلواء  هذا  هو   فقال:  أايم،   بعد

 

 (. 220  /2)   للذهيب  »العرش«  ينظر:  (1)
 أفعال  »خلق   أيض ا:  وي نظر  (. 67  )ص: الضعفاء« »ديوان (، 26  / 6) النبالء« أعالم  »سي  ينظر: (2)

 (. 32 )ص:  للبخاري  العباد«
 (. 95  - 92  )ص:   والزاندقة«  اجلهمية  على   »الرد  (3)
 (. 795 /2) العز  أب   البن الطحاوية«  »شرح   ينظر:  (4)
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 . (1) نفسه( وصف  وكما عرشه على السماء يف هللا  إن هللا، عدو   كذب   معاذ:
 صفوان؟ بن اجلهم  جناه  الذي ما :الثاين املبحث

 منها:  كربى،  ةسيسي  ت   ةبدعي   جبناايت  اجلهم قام
 : والسنة الكتاب نصوص  مواجهة ف  العقلية النزعة دعاوى تقنني -1

  شيخه  أن   اعتربان  إذا  أوهلم؛  من  أو-   العقل  من  يزعمه  مبا  النصوص  عارض  من  لأو    فهو
 يف  العقلي املعارض إىل بعدها ذلك  املعتزلة ر طو    وقد ،-ذلك  يف هل  ا سابق   كان  درهم بن اجلعد

  ل  وجتع    اجلرأة    نقن  ت    أن   افساد    هبذا  فكفى  ق،ر  الف    بي   روهاوشه    ،والسنة  الكتاب   نصوص  مواجهة
 هبا.  القائلي عند دعائمهما هلا نظرية  

  من   أول  هم   كانوا  الت ابعي  عصر  أواخر  يف  اجلهمية  كثرت   »ملا  أنه   هللا  رمحه  القيم  ابن  وذكر
 . (2)األ مة« عند مذمومي مقموعي أذالء قليلي كانوا  هذا ومع ابلر أي، الوحي عارض

  هللا  كتاب   إىل  يدعون  ذريتهم  بعدهم  وقام  وأهله،  العصر  ذلك   انقضى  »مث  :اأيض    وقال
  املعارضون   حقًّا،  إبليس  جنود  وهم  به،  ألحد    ق بل  ال  ما  جاء  أن  إىل  بصية،  على    رسوله  وس نة

  اجملرد،   العقل  إىل  ودعوهتم  واملالحدة،   والباطنية  القرامطة  من  وآرائهم  بعقوهلم   الرسل  به  جاءت   ملا
 والفعل.  ابلقول القيام حق   الطريقة هبذه القائمون فهم املعقول، ت عارض الر سل أمور وأن

  احلاج    وقتلوا  عديدة،  مرار ا  اخلليفة  عسكر  وكسروا  جرى،   ما  منهم  وأهله  اإلسالم  على  فجرى
 من  األسود  احلجر   وقلعوا  إليها،  احلاج     من   وصل  من  هبا  فقتلوا  مكة،  إىل  وانتهوا   ذريع ا،   قتال  

 البلية.  هبم واشتدت  الرزية، هبم  وعظمت أمرهم، واستفحل شوكتهم،  وقويت مكانه،
 والنقل   العقل   تعارض  وإذا  العقل،  عارضه   قد  الر سل  به  أخربت   الذي  أن   طريقهم:  وأصل

 . (3)إليه« احملاكمي به  املخاصمي إليه الد اعي العقل أنصار فنحن قالوا: العقل، قد منا

 

 الفرق   موسوعة  وينظر:  (. 423  /3)  لاللكائي  واجلماعة«  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  »شرح  ينظر:  (1)
 للمزيد.   السنية،  الدرر  مبوقع  لإلسالم،  املنتسبة

 (. 692  / 2)  واملعطلة«   اجلهمية  على   املرسلة  »الصواعق   (2)
 (. 695 /2)   املرسلة«  »الصواعق   (3)



5 
 

  السنة،  وال  الكتاب   من  ال  دليل  عليها  ليس   اليت  الكثية  مقاالته  هذا:  منهجه  على  ويدل
 .جاهلية يواننية أصول احلقيقة يف وهي عقلية، أصوال   يزعمه ما على مبنية هاكل    بل

  وإنكاره   األجسام،  وحدوث   األعراض  بدليل  وأخذه  املعرفة،  جمرد  وأنه  اإلميان  يف  قوله  فمثال  
 والصراط،  القرب  وعذاب   الشفاعة  وإنكاره  والصفات،  األمساء  من  والسنة  الكتاب   من  ورد  ما

  بنصوص   يهتم  يكن  مل  أنه  على  واضحة  داللة   يدل  عقائده،  من  ذلك   وغي  للمالئكة،  وإنكاره
 وأقوال   فاسدة  أصول  على  مبنية  األقوال  هذه  مجيع  بل  ، وزان    هلما   يعطي  وال  والسنة،  الكتاب 
 . (1)مستوردة
 وهي   عقليات،  يظنونه  ما  على  الدين  أصول  يف  »وعمدهتم  هللا:  رمحه  تيمية   ابن  قال  وكما

 . (2)جهليات«
 اإلرجاء:  أنواع  أشد إل  الدعوة  -2

  لناس او   ،معرفة  جمرد  اإلميان   ن  أ  مفادها:  إليها،   ودعا  خطية  إرجائية  مقولة  أسس  فقد
 ال   والعلم  املعرفة  ألن  ؛اآلخر  عن  فيها  أحد   يزيد  ال  ،املشط  كأسنان  املعرفة  هذه  يف  متساوون

 ابهلل  والكفر  ،أهله  فيه  يتفاضل  وال  وعمل،  وقول  عقد  إىل  يتبعض  ال   واإلميان  ابجلحد،  يزوالن
 .(3) ابهلل اجلهل هو

  عن   ت شذ    اثلثة  فرقة  حدثت  »مث  (: 224  )ت:  هللا  رمحه  سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو  قال
  وحده   ابهلل  ابلقلوب   معرفة  اإلميان   فقالوا:  الدين،  وال  العلم  أهل  من  ليست  ، امجيع    الطائفتي

  ملعارضته   احلنفية؛  امللل  أهل  قول  من  عندان  منسلخ  وهذا  عمل!  وال  قول  هناك  يكن  مل  وإن
 . (4)والتكذيب« ابلرد وسلم عليه هللا  صلى  ورسوله هللا لكالم

 ابن  قال  كما   خطية،   لوازم  عنه  يلزم  فإنه  والسنة،   الكتاب    وخمالفته  فساده  مع  القول  وهذا

 

 (.141 /1)   قاضي  لياسر   اإلسالمية«  الفرق  يف وأثرها  صفوان  بن  اجلهم  »مقاالت  ينظر:  (1)
 (. 29  / 7)  والنقل«  العقل   تعارض  »درء   (2)
 (، 88  /1)  للشهرستاين  والنحل«   »امللل  (،114  / 1)  لألشعري   اإلسالميي«  »مقاالت  ينظر:  (3)

 (. 11 )ص:   للقرين   اإلميان«  يف  السنة  ألهل   املخالفي   »أصول  (،510 /7)   الفتاوى«  »جمموع 
 (.60-59  )ص:   »اإلميان«   (4)
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  وهارون موسى دقص   عرفوا فإهنم مؤمني، كانوا  وقومه فرعون أن   الزمه فإن»  احلنفي: العز أب
 أ نـْز ل    م ا  ع ل ْمت   ل ق دْ   }ق ال    لفرعون:  موسى  قال  وهلذا  هبما،  نوايؤم    ومل  والسالم،  الصالة  عليهما
ء   {  و اأْل ْرض    الس م او ات    ر ب    إ ال    ه ؤ ال    هب  ا   و ج ح د وا}   تعاىل:  وقال  ، [102  ]اإلسراء:  ب ص ائ ر 

د ين    ع اق ب ة    ك ان    ك ْيف    ف اْنظ رْ   و ع ل وًّا  ظ ْلم ا   أ نـْف س ه مْ   و اْستـ يـْق نـ تـْه ا   الكتاب  وأهل  .[14  ]النمل:   {اْلم ْفس 
  له،  معادين  به   كافرين  بل  به،  مؤمني  يكونوا   ومل  أبناءهم  يعرفون  كما     النيب    يعرفون  كانوا

 قال:  فإنه  مؤمنا، يكون عنده طالب أبو وكذلك 
 دينا  الربية أداين خي من ...  حممد  دين أبن علمت   ولقد
 مبينا  بذاك  امسح   لوجدتن ...  مسبة حذار  أو املالمة لوال

  به،  عارف  هو  بل  ربه،   جيهل  مل  فإنه  اإلميان!  كامل  امؤمن    -اجلهم  عند-  يكون  إبليس  بل
{  مب  ا  ر ب     }ق ال    ،[36  ]احلجر:  {يـ بـْع ث ون    يـ ْوم    إ ىل    ف أ ْنظ ْرين    ر ب     ق ال  }  }ق ال    ،[39  ]احلجر:   أ ْغو يـْت ن 

 . [82 ]ص: أ مْج ع ي {  أل  ْغو يـ نـ ه مْ  ف ب ع ز ت ك  
 الوجود  جعله  فإنه   ؛بربه   منه  أجهل  أحد  وال  تعاىل،  ابلرب   اجلهل  هو  اجلهم  عند  والكفر

  على  بشهادته  اكافر    فيكون  هذا،  من  أكرب  جهل  وال  صفاته،  مجيع   عنه  وسلب  املطلق،
 . (1)«نفسه!

  هللا،   وخشية  هللا  حب  من  شيء  التصديق  مع  يكون   أن   بد    ال»   : هللا  رمحه   تيمية  ابن  وقال
 فرعون  كتصديق  هو  بل  لبتة،ا  إمياان    ليس  ذلك   من  شيء   معه  يكون  ال   الذي  فالتصديق  وإال

 . (2) «اجلهمية على السلف أنكره الذي هو وهذا وإبليس، واليهود
 األجسام:  حدوث ببيان   هللا وجود على  االستدالل -3

  حدوث   وأثبتوا   األجسام،  حبدوث   العامل  حدوث   أثبتوا   أهنم  وحزبه  اجلهم  بناه   الذي  فاألصل
 . (3)األعراض من يستلزمها ما حبدوث  األجسام

 

 (. 460  /2) الطحاوية«   العقيدة   »شرح   (1)
 (. 307  / 7)  الفتاوى«   »جمموع   (2)
 (. 310  / 1) السنة«  »منهاج  ينظر:  (3)
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 العامل   حدوث   على  يستدل    أحدر   والتابعي  الصحابة  يف  يكن  »ومل  : هللا  رمحه   تيمية   ابن  قال
 واألجسام   والسكون،  واحلركة  األعراض  بدليل  األجسام  حدوث   ويثبت  األجسام،  حبدوث 
 ال   حوادث   على  ذلك   ويبىن  حادث،  فهو  احلوادث   يسبق  ال  وما  عنه،  تنفك    ال  لذلك   مستلزمة

 درهم  بن  اجلعد  جهة  من  األوىل،  املائة  بعد  اإلسالم  يف  الكالم  هذا  ظهر  ما  أول  بل  هلا.  أول
 . (1) وأمثاله« العالف اهلذيل كأب  عبيد، بن عمرو أصحاب  إىل صار  مث  صفوان، بن واجلهم

 والعرض   اجلسم  يف  الكالم  فإن  ؛الوثنية  اليواننية  الفلسفة  مبادئ  من  ىمتلق    عمبتد    دليل  فهو
  من   بعده  ومن  املأمون  عهد  يف  العربية  إىل  الفلسفة  هذه   ترمجة  بعد  إال   يظهر  مل  وغيها  واجلوهر
 لع ط  ا   ملا  وهلذا  .الضالل  عةاملبتد    من  وحزبه  اجلهم  هو  أحدثه  من  أول  وكان  ،العباسيي  خلفاء

  ، اإلنكار  غاية    أهله  على  أنكروا  واضطراب   تناقض  من  فيه  وما  الدليل  هذا  حقيقة  على  احلق  أئمة
 .(2) فاسدة لوازم من إليه يفضي مبا لعلمهم  ؛التحذير غاية  منه وحذروا

  الكثية  الشرعية  للطرق  املخالفة  واستلزم  ،التشغيب  من  أبوااب    استفتح  عاملبتد    الدليل  فهذا
 تعاىل.  هللا وجود إلثبات 

  ،وعال  جل  اخلالق  هللا  وجود  على  األدلة  ذلك:  ومن  به،  قيتعل    ما  كل     بيان   يهمل  مل  فالشرع
 يستلزم  وال  تعقيد،  وال  فيه  غموض  ال  ،بي     واضح  احلقيقة  هذه  إثبات   يف  والسنة  القرآن  ومسلك 

 النبوية:  القرآنية األدلة هذه ومن .ابطلة لوازم
 قلوب  يف  مستقر    سبحانه  ابحلق  واإلقرار  الفطرة،  على  يولد  مولود  كل  إذ  الفطرة،  دليل  -
 . (3)خلقهم لوازم من هوو  واجلن، اإلنس
  أ مْ   ( 35)   اخلْ ال ق ون    ه م    أ مْ   ش ْيء    غ ْي    م نْ   خ ل ق وا  }أ مْ   :تعاىل  قال  كما  واإلجياد  اخللق  دليل  -
ل ق وا  .[36  ،35 ]الطور:  ي وق ن ون { ال   ب لْ  و اأْل ْرض   الس م او ات   خ 
 السالم.  عليهم رسله هبا هللا أيد اليت ومعجزاهتم الرسل آايت   -

 

 (. 5  / 8)  النبوية«   السنة  »منهاج  (1)
 و»مقاالت   (، 268  )ص:  للكواري  العامل«  و»قدم  (،185  /1)  للهراس  النونية«  »شرح  ظر:ين  (2)

 (. 313  / 1)  للقاضي   جهم«
 (. 482  /8) التعارض«  »درء  نظر:ي  (3)
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  أنكر   احلدوث   دليل  أجل   فمن  املتكلمي،  طريقة  يف  الباطلة   اللوازم  ذلك:   إىل  ويضاف
  هللا   يكون   أن  ويستحيل  وحوادث،  أعراض  إهنا   : وقالوا  مجيعها،   أو  الصفات   بعض  املتكلمون

 . (1) اخملوق   يكون بذلك  ألنه واألعراض للحوادث  حمالًّ 
 ابجلرب:  القول -4

  إليهم تنسب إمنا  الناس وأن  وحده،  هللا  إال احلقيقة  يف ألحد فعل   ال  نه إ :يقول  اجلهم كان
  ذلك  لع  فـ    وإمنا  ،الشمس  وزالت  الفلك   ودار  الشجرة  حتركت  يقال:  كما  اجملاز،  على  أفعاهلم

 له  وخلق  ،الفعل  هبا  كان  قوة  لإلنسان  خلق  أنه  إال  ،سبحانه  هللا    والشمس   والفلك   ابلشجرة
 .  (2) له اواختيار   للفعل إرادة

  اليت  األمساء  وإثبات  خملوق   حق    ف   تسميته  جيوز   اسم  كل  إنكارو   ابلتعطيل،  القول  -4
 هبا: التسمي للخلق جيوز  ال

  واملميت  واحمليي   واخلالق  القادر  وأثبت  قدرته،   على  الدالة  األمساء  بعض  تعاىل  هلل  أثبت  فقد
  ا خالف    وصفاته  هللا   أمساء  مجيع   وانف    بعده  واجلهمية  والفاعل.  ث واحملد    دواملوج    والرازق  واإلله

 للخلق  جيوز  اسم  كل  وأنكر  واخلالق،  القادر  اسم  تعاىل  هلل  أثبت  فقد  جربايًّ   كان  ألنهف  ،للجهم
  قيام  أنكر أنه مبعىن الصفات، مجيع وأنكر والشيء، والسميع كاحلي  به، االتصاف أو يالتسم  

 .(3) الذاتية والصفات  املعنوية الصفات  ذلك  يف مبا ابلذات، الصفات 
  ،يبغض  أو  حيب  أو   يقول  أو  يتكلم  هللا   يكون   أن   اجلهمية   »فأنكرت   اإلسالم:   شيخ   قال
  ، هللا  كالم  هي  اليت  الرسالة  حقيقة  بعض  فأنكروا  ،الرسل  هبا  جاءت   اليت  صفاته  سائر  وأنكروا
 ذلك   كان  وإن-  اإلسالم   يف  ذلك   أظهر  من   وأول   هللا.  صفات   من  الرسالة  يف  ما  بعض  وأنكروا
 قيل   ما  على  وكان  ،صفوان  بن  اجلهم  شيخ  درهم   بن  اجلعد  -أخرى  أمم   يف  اإلسالم  قبل  اموجود  

 من  تعلم  مما  كثيا  الفاراب  نصر  أبو  متعل    ومنهم  ،الفالسفة  أئمة   فيهم  وكان  ،حران  أهل  من
  هللا  عبد  بن  خالد  ابجلعد  ىفضح    ،البغدادي  يوسف  بن  اللطيف  عبد   ذكره  ما  على  الفلسفة

 

 (. 183  /6) التعارض«  »درء  نظر:ي  (1)
 (. 585 /2)   اجلهمية«  تلبيس  و»بيان  (، 219  /1)  اإلسالميي«  »مقاالت  ينظر:  (2)
 (. 395-391  / 1)  قاضي   لياسر  اجلهم«  »مقاالت :بتوسع   نظري  (3)
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  يف   التابعي  بقااي   وهم  ،املسلمي  علماء  من  وغيهم  التابعي  علماء  عهد  على  طبواس    القسري
  ، الناس  أيها  فقال:  ،ذلك   وشكروا  فعل  ما   على  محدوه  الذين  وغيه  البصري  احلسن  مثل  ،وقته
 خليال  إبراهيم  خذيت    مل  هللا  أن  زعم  إنه  درهم؛  بن  ابجلعد  مضح     فإين  ضحاايكم؛  هللا  لتقب    واضح  

 على  ذلك   وبنوا  فذحبه.  نزل  مث   .كبيا  اعلوًّ   اجلعد  يقول  عما   هللا  تعاىل  ، تكليما  موسى  ميكل     ومل
  إال  الرب   يصفون  ال   الذين  الرسل  به   جاءت   ما   ببعض  املكذبي  الصابئي   مبتدعة  قاعدة

  لفرعون   احلقيقة  يف  موافقون  التعطيل  هذا  يف  وهم  ، منهما  املركبة  أو  اإلضافية  أو  السلبية  ابلصفات 
 وافقوا  وهلذا  ذاته؛  جلحود  مستلزم  صفاته  جحود  فإن  ابلكلية؛  الصانع  جحد  الذي  الكفار  رئيس
 ل    اْبن    ه ام ان    اي    ف ْرع ْون    }و ق ال    قال:  حيث  السموات   فوق  ربه  أبن  ملوسى  تكذيبه  يف  فرعون
{   أل  ظ ن ه   و إ ين    م وس ى إ ل ه   إ ىل   ف أ ط ل ع   الس م او ات   أ ْسب اب   (36)  اأْل ْسب اب   أ بـْل غ   ل ع ل  ي ص ْرح ا   ك اذ اب 
 .(1) «[37 ،36 ]غافر:

  قوله:  املتشابه:  من  آايت   ثالث   )ووجد  اجلهم:  على  رده   أثناء  يف  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  قال
ْثل ه    }ل ْيس   {  و يف    الس م و ات    يف    اّلل     }و ه و    ،[11  ]الشورى:  ش ْيءر{  ك م    }ال   ،[3  ]األنعام:  األ ْرض 
{  ي ْدر ك    و ه و    األ ْبص ار    ت ْدر ك ه     وتو ل   اآلايت،  هذه  على  كالمه  أصل  فبىن  .[103  ]األنعام:   األ ْبص ار 
  وصف  من  أن  وزعم   ،وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا   رسول  أبحاديث  ب وكذ    تويله،  غي  على  القرآن

  املشبهة،  من  وكان   ا،كافر    كان  رسوله   عنه  ث حد    أو  كتابه  يف  نفسه  به  وصف  مما  بشيء  هللا
 بن   عمرو  وأصحاب   حنيفة،  أب  أصحاب   من  رجال  قوله  على  وتبعه  كثي ا،  بشر ا  بكالمه  فأضل  
ْثل ه    }ل ْيس    هللا:   قول  عن  الناس  سأهلم   فإذا   اجلهمية،  دين   ووضع   ، ابلبصرة  عبيد   ش ْيءر{   ك م 

  وال   العرش،   على  هو   كما   السبع،  األرضي  حتت   وهو  األشياء،   من  شيء   كمثله   ليس  يقولون:
  يف   أحد  إليه  ينظر  وال  يتكلم،  وال  يتكلم  ومل  مكان،  دون  مكان  يف  يكون  وال  مكان،  منه  خيلو

  وال   ،منتهى   له  وال  غاية،  له  وال  يفعل  وال  بصفة،   يعرف  وال  يوصف  وال  اآلخرة،  يف  وال  الدنيا
  وهو   كله،  نور  وهو   كله،  بصر  وهو  كله،  مسع  وهو  كله،  علم  وهو   كله،  وجه  وهو   بعقل،  يدرك
  وال  أسفل،  وال  أعلى  له   وليس  خمتلفي،  بوصفي  يوصف   وال  شيئان،   فيه   يكون  وال  كله،  قدرة

 جسم،  له  وال  لون،  له  وال  ثقيل،  وال  خفيف  هو  وال  مشال،  وال  ميي  وال  جوانب،  وال  نواحي

 

 (. 351-350 /12)  الفتاوى«   »جمموع   (1)
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   .(1) خالفه( على فهو  تعرفه شيءر  أنه قلبك على خطر ما وكل ،معقول  وال مبعلوم هو وليس
  ،خلقه  على  هللا   علو    وأنكر  نية،م  الس    مع  جداله   نتيجة    كان  اإلمام  حكاه  الذي  هذا  فقوله

  بعض  منيةالس    انظر  ملا  التعطيل  مقالة  أخذ  وقد  ذلك،  وغي  ورؤيته  كالمه  وأنكر  ،ابحللول  وقال
 تشبيه  ذلك  ألن  ؛شيء سبحانه  هللا  نإ   :أقول  ال  يقول: كان  أنه  عنه  حيكىو   .(2) اهلند  فالسفة

 . (3) ابألشياء له
 :قال  إذا  فهو  غيها؛  وال  اإلرادة  ال  ،الصفات   من  اشيئ    يثبت  مل  )وجهم  تيمية:  ابن  وقال

 . (4)(والعقاب  الثواب  عنده:  ذلك  فمعىن ،املعاصي ويبغض الطاعات  حيب هللا إن
 تعال:  هللا  علم  حبدوث  القول -5

 . (5)حمدث  سبحانه هللا علم إن يقول: كان  أنه عنه نقل فقد
 : (6) الكرمي القرآن  خبلق  القول -6

  وهللا،  »وهللا  :فقال  القرآن  خبلق  يقول  من  عنده  كروذ    دكي  بن  الفضل  نعيم  أب  عن  روي
 . (7)هم«ج  اخلبيث ذاك خرج حىت هذا من اشيئ   مسعت ما

 قريش  كفار  بعد  -القرآن  يف   القول  :أي-  منه  اشيئ    أظهر  من  أول  »وكان  الدارمي:  قال
  وأما   قتلة،  شر    ا جهم    هللا  فقتل  قريش،  بكفار   اقتداء  خبراسان   وجهم  البصرة  يف  درهم  بن  اجلعد
  من   رؤوس  على  األضحى   يوم  يف   بواسط  ا ذحب    فذحبه  القسري  هللا   عبد  بن  خالد   فأخذه  اجلعد

 

 (. 99-95  )ص:   والزاندقة«  اجلهمية  على   »الرد  (1)
 (. 250  : )ص  »احلموية«   ينظر:  (2)
 / 2)  تيمية  البن   اجلهمية«   تلبيس  »بيان  (، 220  /1)   لألشعري   اإلسالميي«  »مقاالت   ينظر:  (3)

585 .) 
 (. 353 /14)  الفتاوى«   »جمموع   (4)
 (. 34  )ص:   مجاعة   البن التعطيل«   أهل حجج قطع   يف   الدليل   »إيضاح   ينظر:  (5)
 (. 796  /2)   العز   أب   البن  الطحاوية«   »شرح  (، 219  / 1)  لألشعري   اإلسالميي«  »مقاالت   ينظر:  (6)
 . (172  /1)   السنة  يف  حنبل  بن   أمحد   بن   هللا  عبد  رواه  (7)
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 . (1)املسلمي« من معه العيد شهد
 الكرمي:  القرآن بتحريف   القول -7
 قلت:  ال،  قال:  ينطق؟  فهو  قلت:  ال،  قال:  هللا؟  نطق  فقلت:  جهم ا  لقيت  صاحل:   ابن  الق
 يف   زادوا  إهنم  : قال  القهار؟  الواحد   هلل  عليه:  يرد  ومن  اليوم؟  امللك   ملن  القيامة:  يوم  يقول  فمن

 . (2)منه ونقصوا القرآن

 :والنار اجلنة بفناء  القول -8
 ومعلوماته  تعاىل  هللا   ملقدورات   إن  يقول:  وكان  يان. وتفن    ت ب يدان  والنار  اجلنة  إن  :يقول  فهو

  ا آخر    سبحانه  هللا  يكون  حىت  أهلهما  ويفىن  يان،تفن    والنار  اجلنة  وإن  آخر،  وألفعاله  وهناية،   غاية
 . (3) معه شيء ال أوال   كان  كما   معه، شيء ال

 اآلخرة:  ف  لرهبم املؤمنني  رؤية إنكار -9
  رؤية   إنكار  إليها  دعا  من  أول  كونهب   اجلهم  دتفر    اليت  قاالت امل  ضمن  اإلسالم  شيخ  ذكر
 .(4) اآلخرة« يف رؤيته وإنكار هللا كالم  خبلق قال من »وأول فقال: اآلخرة، يف لرهبم املؤمني
 مفتاح   فكان  بعضها،  روطو    هابعض    وابتدأ  كربى،  لبدع  القول  سأس    قد  -ترى  كما-  هوف
 اجلناايت.  هبذه األمة على وشؤم ضاللة

 : ديين ال  سياسي بدافع   اجلهم قتل دعوى  :الثالث املبحث
  أبنه   خمالفه  ووصف   لذلك   وانتصر  ، اسياسيًّ   كان  اجلهم  قتل  أن    القامسي  الدين  مجال  ذكر

  صرح  وقد  دين،  ال  سياسي   ألمر  كان  إمنا  اجلهم  قتل  أن  يعلم  قص    ما  لتم    ومن»  يقول:  د،مقل  
  قمت.   مما   أكثر  اليمانية   من  علينا  يقومن  ال  ، وهللا  بقوله:  هل  قات    -نصر  شرطة   رئيس-  سلم  بذلك 

 

 (. 21 :)ص  اجلهمية«   على   »الرد  (1)
 (. 241  / 1)  تيمية  البن   »التسعينية«  ينظر:  (2)
 (. 135  / 1)  لألشعري   اإلسالميي«  »مقاالت  ينظر:  (3)
 البن   و»الفصل«  ،(528  : ص)  للملطي  والرد«  »التنبيه  نظر:يو   . (192  / 12)   الفتاوى«  »جمموع   (4)

 . (7 /3)   حزم
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   .(1)«التقليد أسي تكن وال نفتفط  
  عام  كان  جهم  مقتل  أن  مناقد    ذلك:  وتصحيح  وسببه  جهم  قتل  عام  يف  وهم  من»  وقال:

  القاسم   أبو  أسند  الباري:   فتح  يف  حجر  ابن  احلافظ  وقال  وغيه.  الطربي  حكاه   كما  128
 الطربي ذكره ما  واملعتمد قال:  ،132 سنة  يف كان  جهم قتل   أن له السنة كتاب   يف الاللكائي

  إسحاق  أب  صاحب   رمحة   بن  سعيد  طريق  من  حامت  أب  ابن  وذكر  ،128  سنة   يف  كان  أنه
  أن  على  أو  الكسر،  جرب  على  محله  ميكن  وهذا   قال:  ،130  سنة  كانت  جهم  قصة  أن  الفزاري

  خالفة   يف   كان  جهم  قتل  أبن   القول  وأما قال:  مث   ، سريج  بن  احلارث   قتل  عن  تراخى  جهم  قتل
  ذلك.   بعد  كان  كاتبه  جهم  كان   الذي  سريج  بن  احلارث   خروج  ألن  فوهم؛  امللك   عبد  بن  هشام
  قرأت  قال:  حنبل  بن  أمحد  بن  صاحل  طريق  من  حامت  أب  ابن  أخرجه  ما  به  القول  مستند  ولعل

 ق ب لك  جنم  فقد  ،بعد  أما  خراسان:  عامل  سيار  بن  نصر  إىل  امللك   عبد  بن  هشام  دواوين  يف
  أن  ذلك   من  يلزم  وال  حجر:  ابن  قال   فاقتله.  به  ظفرت   فإن   ،الدهرية  من  جهم   : له  يقال  رجل

  وهللا  هشام  فيه  كاتب  حىت  ذلك   قبل  وقع  مقالته   ظهور  كان  وإن  هشام،  زمن  يف  وقع  قتل ه  يكون
  زايدة   به  أراد  إمنا  -صح  إن-  هذا  كتابه  يف  الدهرية  من  أبنه   جلهم  هشام  نبز  أن  خيفى  وال  أعلم.

  دمه.   هدر  يف األمر  حقيقة  يدري  ال  ومن  العامة،  على  ومتويه ا  له،   حجة ليكون  ؛بقتله  اإلغراء
  وقارئ  ،احلارث  خطيب كان  جهم ا ألن  حمض؛ سياسي   أمر قتله على الباعث أن  علمت وقد
  وقبح   سيهتم  لسوء  وعماهلم،  أمية  بن  على  معه  اخلروج  وإىل  رأيه  إىل  والداعي  اجملامع،  يف  كتبه

  ال   الدهرية  أن  عقل  من  مسكة  أدىن  له  من  على  خيفى  وال  قبل.  أثرانه  كما   بغيهم  وشدة  أعماهلم
ا   ، عنهما  احنرف  من  على  انقم ا  والسنة،  للكتاب   داعية  كان  وجهم  نبوة.  وال  أبلوهية   ونيقر     جمتهد 
 يعلم   هنا  ومن  ؟!الكفر  أكفر  وهي  ابلدهرية  نبزه  يستحل  فكيف   ،الصفات  مسائل  أبواب   يف
 عدل؛   شاهد  والتاريخ   السوءى،  ابأللقاب   سيهتم  عليهم  ينقم  من  وامللوك  األمراء  بنبز  عربة  ال  أن

  التحزب  عن  الناس  أبعد  فأان  كال،  وآرائه،  مذهبه  عن  والدفاع  جلهم  التحزب   القصد  وليس
  حياته  درس  أريد   إذا   عليه  وما   له   مبا   املرء  يذكر  أن   يدعو   اإلنصاف  ولكن  والتقليد،  والتعصب

 . (2) «هنا توخيناه  ما وذلك  سيته، ومعرفة
 

 . (16  :ص)   واملعتزلة«  اجلهمية  »اتريخ   (1)
 . (18- 17  :ص)   «واملعتزلة   اجلهمية  اتريخ »  (2)
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 إىل   القامسي  سبق  من  مذهبهم  وحمققي  السنة  أهل  إىل  املنتسبي  نم    هل  : اآلن  والسؤال
 الدعوى؟! هذه

 عرف   ما   مع  الرجل،  هذا  من  ةخاص    ،اجدًّ   عجيبر   القامسي  من   املوقف  هذا  آخر:  وأمر
 خاصة -   ورسائله   كتبه   تمل   ومن   واملعتزلة.   اجلهمية   مقاالت   ورد    السلف   لعقيدة   االنتصار   من   عنه 

 السنة   وكتب  القيم  وابن  تيمية  ابن  كتب  الشاغل   شغله  وجد  -األلوسي  وبي  بينه  املتبادلة  رسائله
 السلف. وعقيدة

  اليت  املنار«  بـ»جملة  كمقاالت   مرة  لأو    شرن    قد  الرأي  هبذا   فيه  صرح  الذي  الكتاب   وهذا
  املنار  جملة يف »نشر املقتبس:  جملة يف ذ كر كما  رضا، رشيد  حممد  الشيخ عليها ويشرف حيررها

  سنة  اآلخر مجادى   يف املنار« »جملةبـ نشر وقد .(1) هـ«1331 سنة  مبصر مبطبعتها وطبع ،أوال
 . (2) م1913 يونيه املوافق هـ1331

 ما   انصًّ   ولعل  ،ا رض    رشيد  حممد  الشيخ  هتوج  و   ههاوتوج    ابجمللة  عالقة  له  الرأي  هذا  ولعل
 مبحمد  الكتاب   هذا  كتابة  يف  ثرت  لعلهو   ، منه  لةز   هيف  كل     وعلى  وراءه،  ما  لنا  قحيق     قد  بعد  فيما

  ، حياته  أواخر  يف  مصر  إىل  سافر  قد  أنه  خاصة  ، العقالنية  ومدرسته  عبده  ومبحمد  رضا  رشيد
 . (3) عنها وأجابه أسئلة ةعد   سأله  وقد عبده، حممد ابلشيخ  واجتمع
  يكون   فقد  ،واالضطهاد  للحبس  ضتعر    قد  أنه  وهو  ،ا مهمًّ   آخر  اأمر    نستبعد ال  اوأيض    -

  : مسوه  الدين،  يف  جديد   مذهب  بتأسيس  حسدته   »اهتمه   إنه   قيل:  فقد  ، ابحلادثة  راتث    نشره  ما
  سبيله،   يخل  فأ    التهمة  فرد  وسألته،  هـ1313  سنة  احلكومة  عليه  فقبضت  ،اجلمال(  املذهب)

  اخلاصة   الدروس  وإلقاء  للتصنيف  احملنة  بعد   منزله  يف  القامسي  انقطع  دمشق.  وال  إليه  واعتذر

 

 يف   16  اجمللد   يف  املنار  يف   وهو  (.77  /86)  -الشاملة   برانمج  إلكرتونية  نسخة-  املقتبس«  »جملة   (1)
 أعداد.   مثانية

 (.30  : )ص  القامسي«  الدين  جلمال  االعتقادية   »اآلراء  ينظر:  (2)
 القامسي«   الدين  جلمال   االعتقادية  و»اآلراء  ( 299  / 1)  « وأابظة  للحافظ   دمشق   علماء   اتريخ »  ينظر:  (3)

 (. 23  :)ص
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 .( 1)اإلسالمية« الشريعة علوم وسائر التفسي يف والعامة،
 قضية   يف  الناظر   نقول:   هللا  رمحه   القامسي  الدين  مجال  ابلشيخ  الدعوى  ربط   عن  اوخروج  

  ليس و   القضية،  يف  املؤثر  هو  الدين  الدافع  أن   صراحة  جيد  حوهلا   تبك    وما  صفوان  بن  اجلهم
 ذلك: ويدعم األرض، يف وإفساده ولفساده ،األمة يف ئالسي ألثره ؛سياسيال

 ه: قتل مباركةو  وتكفيه ذمه على العلماء مجاهي  إمجاع  :أوال  
 الفكر   هلذا  دهمو ونق  السلف  وردود  اإلسالمية  األمة  يف  مسومه  ببث  اجلهم  قام  أن  منذف

 الذي  املستطي  الشر  هلذا  وإطفاء    املنكر،   هلذا  اوردًّ   الناس،  لدين   حصانة  ى؛ترت و   تتواىل  الضال
 األمة. يف أشعله

 هلم   التابعي  من  وال  الصحابة  من  ال  ، قط    سلف  له  وليس  املعطلة،  »إمام  أبنه  السلف  فلق به
  به،   وكفروه  السنة،  أهل  عامة  عليه  وأنكره  السنة.  أهل  من  وال  املسلمي،  أئمة  من  وال  إبحسان،
 .(2)األرض« أقطار من وأبتباعه به وصاحوا

  سلم  انئبها  قتله  مبرو.  وقيل:  ، أبصبهان  اجلهم  قتل»   كثي:  ابن  قول   ذلك   ومن  قتله،  وابركوا
 . (3)خيا« املسلمي عن وجزاه  هللا،  رمحه أحوز بن

 اإلمام   عند  امسه  ذكر  فقد  التحذيرات؛  وتالحقه   اللعنات   وتصحبه  إال  اجلهم   ذكر  مير    إن  وما
 عن   امسه  واشتق    النار،  إىل  اداعي    الناس  إىل  أتى  لشيطان    »عجبت  فقال:  املبارك،  بن  هللا  عبد

 . (4) جهنم«
  ترك  ،اجاحد    اكافر    كان  بقوله،  قال  ومن  اجلهم   هللا  »لعن  :هللا  رمحه   هارون  بن  يزيد  وقال

  بن  سلم  »قتله  وقال:  اإلسالم«،  يف  شك   أنه  وذلك   ،ادين    يراتد  أنه  يزعم  ؛ايوم    أربعي  الصالة
 .(5)القول« هذا على أحوز

 

 (. 25  :)ص  الفصول«   ومعاقد األصول  »قواعد   على  القامسي  حاشية   على  واليتامى  العيدان  مقدمة  (1)
 (. 621  /2) الطحاوية«   العقيدة   »شرح   (2)
 (. 148  / 13)   والنهاية«  »البداية  (3)
 (. 425  / 3)  لاللكائي واجلماعة«  السنة  أهل   اعتقاد   أصول   »شرح   ينظر:  (4)
 (. 167 /1)   أمحد   بن   هللا  لعبد  »السنة«  ينظر:  (5)
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  أخذ   وعنه  حران،   أهل  من  إنه   :يقال  وكان  أمحد:  اإلمام  »قال  : هللا  رمحه   تيمية   ابن  قال
 أهل  بقااي   الفالسفة،  الصابئة  هؤالء  أئمة   انحبر    وكان   الصفات،  نفاة  مذهب  صفوان   بن  اجلهم
 . (1)الكواكب« دعوة يف مصنفات   وهلم واألفعال، الصفات  ونفي الشرك أهل الدين هذا

  صفوان   بن  اجلهم  بحي    أو  بحي    هللا  أن  أنكر  أنه   اإلسالم  يف  عرف  من  »أول  أيض ا:  وقال
  وغيه،   ملوسى  هللا   تكليم  حقيقة  أنكر  أنه  عرف  من  أول  هو  وكذلك   درهم،  بن  اجلعد  وشيخه

  الصفات  فنفوا  ،وغيهم  املعتزلة  إىل  ذلك   بعض  انتقل  مث  واألمساء،  الصفات   ينفي  جهم  وكان
 . (2) وأئمتها« األمة سلف من أحد قول هذا وليس األمساء. دون

  وليس  املعطلة،  إمام  صفوان  بن  اجلهم  والنار  اجلنة  بفناء  »قال  احلنفي:  العز  أب  ابن  قالو 
  من   وال  املسلمي،  أئمة  من  وال  إبحسان،  هلم  التابعي  من  وال  الصحابة  من  ال  قط،  سلف  له

 األرض.  أقطار  من  وأبتباعه به وصاحوا به،   وكفروه  السنة،  أهل  عامة  عليه  وأنكره  السنة.  أهل
 وهو  .احلوادث   من  يتناهى  ال  ما  وجود  امتناع  وهو  اعتقده،  الذي  الفاسد  ألصله  قاله  وهذا

 من   خيل  مل  ما  وحدوث   األجسام،  حدوث   على  هبا  استدلوا  اليت  املذموم،   الكالم  أهل  عمدة
 . (3)العامل« حدوث  يف عمدهتم ذلك  وجعلوا احلوادث،

 جلهم   الكتاب   صاحب  إضافة  وما»  املعتزل:  اخلياط  يقول  اجلهم:  من  واؤ ترب   اأيض    واملعتزلة
همر   القرآن،  خبلق  لقوله   املعتزلة  إىل  جلهم  العامة  كإضافة  إال  املعتزلة  إىل   سوء   يف  املعتزلة  عند   وجل 

 .(4)«احلكم بن كهشام  اإلسالم من واخلروج احلال
 : التنزل   سبيل على  يقال أن :ااثلث  
  على  الدينية  جنايته   من  للرجل  تربئة  يكون  الدين  الدافع  مع  السياسي  الدافع  اجتماع  هل

 ؟! واملوازانت  السياسية األغراض بزعم املسلمي دين
 األمة   زالت  وما   األمة،  يف  نشرها  كربى  وضالالت   وبدع  بوائق  له  كانت  الرجل  نأ  واملقصد:

 

 (. 313  / 1)  والنقل«  العقل   تعارض  »درء   (1)
 (. 392  / 5)  النبوية«   السنة  »منهاج  (2)
 (. 621  /2) الطحاوية«   العقيدة   »شرح   (3)
 (.126  : )ص  امللحد«   الراوندي  ابن  على   والرد  »االنتصار  (4)
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 يستوجب  الذي  السياسي  العامل  أو  السياسية  الشبهة  وجود  فهل  ،البئيسة  الثمار  تلك   جتن
 اهتامه   على  تدافعوا   العلماء  أن  ذلك   على  ونرتب  ؟!الدينية  جنايته  من  له  مربئر   وعقابه  أخذه
 للدين؟! احفظ   ال السياسة بسيف عليه واحلط  
  على   اخلروج  هو  إمنا  حوله  يدندنون  الذي  السياسي  السبب  هذا  :أخرى   نظرة  هنا  ينظر  مث

 القتل؟! ابلسيف املسلمي مجاعة وعلى املؤمني أمي على اخلارج يستحق أال املسلمي، أئمة
 الدين. وإفساده  املسلمي، أئمة على خروجه  :السببان فيه اجتمع فقد
 القضية:  ف  املؤثر هو الديين العامل أبن أحوز بن  سلم تصريح  :ارابع  
 أنت  قاتلتن،  ألنك   أقاتلك   لست  إين  ،جهم  اي   :صفوان  بن  للجهم  قال  اسلم    أن  روي  فقد

  .قتلتك   إال  أملكك   أال  ا عهد    هللا  أعطيت    بكالم   تتكلم  مسعتك   ولكن  ذلك،   من  أحقر    عندي
 .(1)فقتله

  ترك   ،اجاحد    اكافر    كان  بقوله،  قال  ومن  اجلهم  هللا  »لعن  هارون:  بن  يزيد  كالم  تقد م  وقد
 بن  سلم  قتله»  وقال:  اإلسالم«،  يف  شك   أنه  وذلك   ، ادين    يراتد  أنه  يزعم  ايوم    أربعي  الصالة
  الدافع   أن  على  يدل    هارون   بن   يزيد  اإلمام  من  صريح   نص    فهذا  .(2) «القول  هذا  على  أحوز
 الفاسد.  ملذهبه كان  للقتل

  -خراسان  شرطة   على  وكان-  أحوز  بن  سلم  بلغ  الطفاوي:  خالد  »عن  حجر  ابن  وذكر
 . (3)فقتله« تكليما  موسى كلم  هللا أن ينكر  صفوان بن  جهم أن

 . (4)«موسى  كلم  هللا   أن  إلنكاره  اجلهم  قتل  أحوز  بن  سلم  إن  :قيل »  الذهيب:  احلافظ  وقال
 وعقوبته  املسلمي،  ابتفاق  العقوبة  مستحق    البدعة  إىل  والداعي»  اإلسالم:  شيخ  وقال

 وغيالن   درهم  بن  واجلعد  صفوان  بن  جهم  السلف  قتل  كما  دونه،  مبا   واترة  ابلقتل،  اترة  تكون
  بدعته   بيان  من   بد  فال  عقوبته  ميكن  ال  أو  العقوبة  يستحق  ال  أنه  قدر  ولو  وغيهم،  القدري

 

 (. ٣٤٦  / ١٣)  الباري«   »فتح  ينظر:  (1)
 (. 167 /1)   أمحد   بن   هللا  لعبد  »السنة«  ينظر:  (2)
 (.346 /13)  الباري«   »فتح  (3)
 (. 27 /6)   »السي«  (4)
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  ورسوله   به   هللا  أمر   الذي  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف   األمر  مجلة  من  هذا   فإن   منها،   والتحذير
»(1) . 

 سعيد  بن  وحممد  القدري  وغيالن  درهم  بن  واجلعد  صفوان  بن  اجلهم  قتل  »فقد  :أيض ا  وقال
  يف   والدين  العلم  أهل  يقل  ومل  ،كثي  هؤالء  وأمثال  والسهروردي  األعمى  برد  بن  وبشار  املصلوب 

 . (2) هللا« أولياء من كانوا  هنمإو  اظلم   قتلوا إهنم :هؤالء
 :اختام  
 من   اوحتذير    ،الضال    الرجل  هذا  يف  احلق    لبيان   مفتاح ا  املختصرة  الورقات   هذه  كانت  فقد

 بعده.  من قر  الف   يف وذاعت أتباعه يف هابث   اليت ونزعاته  شروره
 سعى  حق    لنصرة  ضحية  أو  السلف،  من  كان  أنه  الرجل  هبذا  ي ظن    أن  احقًّ   البؤس  ملن  وإنه

 من   وهنل  أيديهم  على  ترب    أنه  وأ  السلف،  تالميذ  من  هأن  فيه  ظن  ي    أن  ذلك   من  وأأبس   إليه،
 فلكهم. يف دائر وأنه علومهم،
 أمجعي.  وصحبه آله  وعلى حممد، نبينا على وسلم هللا وصلى أعلم، وهللا

 

 (. 194  / 4)  الكربى«   »الفتاوى   (1)
 (. 485  / 2)  الفتاوى«   »جمموع   (2)


