 : : . .بسم هللا الرحمن الرحيم . . : :
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،أمابعد:
فهذه دراسة مختصرة لكتاب  ( :الرد على الجهمية ) ألبي سعيد عثماان بان ساعيد الادارمي ،قسّامتها إلاى :
تمهيد ومبحثين وخاتمة ،كمايلي:

تمهيد  :نبذة عن اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي
اسمه ونسبه :هو عثماان بان ساعيد بان خالاد بان ساعيد الادارمي ،ن يال هاراة( )  ،ومحا ّدثها ،يكناى با بي ساعيد،
ويل ّقااب بالحااافإل واإلمام،ينسااب إلااى تماايم وإلااى سجسااتان،وإلى دارم باان مالااق فيقااال :دارمااي ،ولااد قباال المااا تين
بيسير ،ــ كما رجح ذلق الذهبي ــ ،أحد الح ّفاإل األعالم،طاف اآلفاق في طلب الحديث ،وصانف المساند الكبيار ،
سمع خلقا ً كثيراً بالحرمين والشام ومصر والعراق والج يرة وبالد العجم( ) .
كان معروفا ً بقوة حجته العقلية ،وقد إلهر لي ذلق جليا ً من خالل دراسة هذا الكتاب العإليم ،وقاد نقال عناه شاي
اإلسالم في أكثر من موضع من مؤلفاته ،وكذا تلميذه ابن القيم.
( )
أبر مشايخه :اإلمام أحمد بن حنبل ،و علي بن المديني( )  ،يحيى بن معين .
أبر تالميذه :ابن خ يمة( ) ،وأبو العباس السج ي( )  ،وأبو عمرو الحيري( ) .

أهم مؤلفاته:
 .المسند الكبير.
 .النقض على بشر المريسي.
 .الرد على الجهمية.
 .سؤاالت في الرجال ليحيى بن معين.
()8
وفاته :توفي ــ رحمه هللا ــ في شهر ذي الحجة ،سنة ( ،) 82وقد نااه الثماانين مان عماره  ،وكانات وفاتاه
بهراة( ) .
قال الذهبي :وما رواه أبو عبد هللا الإلبي عن شيوخه ،أنه مات سنة اثنين وثمانين وما تين ،فوهم إلاهر(. ) 2
(

المبحث األول  :نبذة عن كتاب الرد على الجهمية

)

يقاع كتاباه هاذا فااي نحاو (  ) 8صافحة مان النسا المحققاة ،كماا فاي تحقيااق الشاي  :بدرالبادر ،وقاد ألّااف
الدارمي ــ رحمه هللا ــ كتاباه فاي الارد علاى الجهميّاة فاي نفايهم للصافات ،اعتماد فياه علاى النصاوش الشارعية
وأقوال السلف و ما أُثر عنهم،باإلضافة إلى الردود العقلية المستنبطة من النصوش الشرعية.
وقد جعل كتابه على أبواب،ي تي ذكرها في عرض الكتاب ــ بإذن هللا ــ.
طبعات الكتاب  :طبع الكتاب عدة طبعات كما يلي :
).
 .نشر هذا الكتاب جوستاف تستام في ليدن (2
( ) هاراة  :باالفتح ،مدينااة عإليماة مشااهورة مان أمهااات مادن خراسااان  ،فيهاا بسااتين كثياارة وميااه ياارة وخيارات كثياارة ،محشاوة بالعلماااأ وأهال الفضاال
).
والثراأ ،جاأها الكفار من التتر فخربوها  ،وذلق في سنة (  .) 8معجم البلدان ،ياقوت الحموي/ ( :
( ) سير أعالم النبالأ ،اإلمام الذهبي.) 2 / ( :
) ( أبو الحسن علي بن عبدهللا بن جعفر بن نجيح السعدي ،كان علما ً
) ،سير أعالم النبالأ .) 2- / ( :
في معرفة الحديث والعلل ،توفي سنة (
) ،األعالم .) 2 - 2 / ( :
) ،شذرات الذهب / ( :
) ،طبقات الح ّفاإل ( :
* لترجمته  ،انإلر  :سير أعالم النبالأ/ ( :
).
) .الفهرست،البن النديم / ( :
) ( يحيى بن معين بن عون ،وقيل  :ياث بن ياد ،أبو كريا الغطفاني ،توفي سنة (
 .) 8) .سير أعالم النبالأ / ( :
( ) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خ يمة بن المغيرة النيسابوري ،توفي سنة (
).
) .سير أعالم النبالأ/ ( :
) ( أحمد بن محمد بن األ هر السج ي ،توفي سنة (
).
) .سير أعالم النبالأ / ( :
) ( أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن مسلم النيسابوري الحيري ،توفي سنة (
).
( )8شذرات الذهب ،عبدالحي العكري/ ( :
( ) األعالم ،ال ركلي .) 2 / ( :
).
ــ
( ) 2سير أعالم النبالأ/ ( :
( ) الجهمية  :أتباع جهم بن صافوان ،الاذي قاال باإلجباار واالضاطرار إلاى األعماال ،وأنكار االساتطاعات كلهاا ،و عام أن الجناة والناار تبيادان وتفنياان،
و عم ــ أيضا ــ أن اإليمان هو المعرفة باهلل تعالى فقط ،وأن الكفر هو الجهل به فقط ،وقال :الفعل وال عمل ألحد يار هللا تعاالى ،وإنماا تنساب األعماال إلاى
المخلوقين على المجا  ،كما يقال :الت الشمس ودارت الرحى من ير أن يكونا فاعلين أو مساتطيعين لماا وصافتا باه ،و عام ـاـ أيضاا ً ـاـ أن علام هللا تعاالى
حادث ،وامتنع من وصف هللا تعالى ب نه شيأ أو حي أو عالم أو مريد ،وقال بحدوث كالم هللا تعالى ــ كما قالته القدرية ــ ولم يسام هللا تعاالى متكلماا ً باه ،قتلاه
).
مسلم بن أحو الما ني بمرو في آخر ملق بني أمية ( .الملل والنحل ،الشهرستاني  ، 8 / :الفرق بين الفرق ،البغدادي/ :
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)،ضامن مجموعاة عقا اد الساالف،بتقديم :

 .وعان هاذه الطبعاة ،طبعتاه منشا ة المعااارف المصارية (
عمار جمعي.
 .وعنها المكتب اإلسالمي (  ،) 8ت :هيرالشاويش ،وتخريج اإلمام  :محمد ناصر الدين األلباني.
 .وعنها الدار السلفية بالكويت (  ،) 2ت :بدر البدر( ) .
سبب الت ليف  :ذكر المؤلف ــ رحمه هللا ــ س بب ت ليفه لهذا الكتاب ،وهو أنه لما رأى أهال البادع بادأوا فاي
الإلهور واالنتشار في أنحاأ متفرقة من باالد اإلساالم ،وناالوا مان أساماأ هللا وصافاته ماناالوه؛ مان نفاي صاريح
وتعطيل ،ألّف هذه الرسالة ،يقول في ذلق( :فحين رأينا ذلق منهم ،وفط ّنا لماذهبهم ،ومايقصادون إلياه مان الكفار
وإبطال الكتب والرسل ،ونفي الكالم والعلم واألمر عن هللا تعالى ،رأينا أن نبين من مذهبهم رساوما ً مان الكتااب
والسانة وكاالم العلمااأ ،مايساتدل باه أهال الغفلاة ماان النااس علاى ساوأ ماذهبهم ،فيحاذروهم علاى أنفساهم وعلااى
أوالدهم وأهليهم ،ويجتهدوا في الرد عليهم ،محتسبين منافحين عن دين هللا تعالى ،طالبين به ماعند هللا)( ) .
وقد يتبادر إلى الذهن سؤال واقعي ،وهو :لمااذا خااض اإلماام عثماان بان ساعيد فاي الجادل ماع أهال البادع
والكالم ،مع أن السلف كانوا يحذرون من ذلق؟
ولعلنا ننقل هنا إجابته ــ رحمه هللا ــ حيث قال( :وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخاوض فاي هاذا
وماأشبهه ،وقد كانوا ر قوا العافية منهم ،وابتلينا بهم عند دروس اإلساالم ،وذهااب العلمااأ فلام نجاد باداً مان أن
نرد ما أتوا به من الباطل بالحق ،وقد كان رسول هللا ــ صلى هللا عليه وسلم ـاـ يتخاوف ماأشابه هاذا علاى أمتاه،
ويحذرها إياهم ،ثم الصحابة بعده وا لتابعون ،مخافة أن يتكلموا في هللا وفي القارآن با هوا هم فيضالوا ،ويتمااروا
به على جهل فيكفروا ،فإن رسول هللا ــ صلى هللا عليه وسلم ــ قد قاال( :الماراأ فاي القارآن كفار)( ) ،وحتاى إن
بعضهم كانوا يتقون تفسيره ،ألن القا ل فيه إنما يقول على هللا)( ) .
وكتابه هذا من أعإلم الكتب نفعااً ،وفاي ذلاق يقاول ابان القايم ( :وكتابااه( ) مان أجال الكتاب المصانفة فاي السانة
وأنفعها ،وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كاان علياه الصاحابة والتاابعون واأل ماة أن يقارأ كتابياه،
وكان شي اإلسالم ابن تيمية ــ رحمه هللا ـاـ يوصاي بهاذين الكتاابين أشاد الوصاية ،ويعإلمهماا جادا ،وفيهماا مان
تقرير التوحيد واألسماأ والصفات بالعقل والنقل ما ليس في يرهما)( ) .

المبحث الثاني  :عرض الكتاب

ابتدأ كتاباه بحماد هللا ووصافه بصافاته الحسانى ،وفاي ذلاق ر عد علاى الجهمياة النفااة ،ثام ذكار بداياة اإلساالم
ودعوة النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ ألمته ،ودخول الناس عجمهم وعربهم فيها ،وعدم إلهور شيأ من البادع
في ذلق ال مان ،حتى خرج الجعد( )بالبصرة وجهم( )8بخراسان.
ثم بدأ بسرد ما ورد في عدم الخوض في كالم هللا وسنة رسوله بالجهال ،ونقال عان أباي بكار الصاديق فاي
ذلق أثراً( )  ،ثم أخذ في سرد الوساوس التي تا تي العباد مان الشايطان ،كالساؤال عان ذات هللا وكيفيتهاا ،وكياف
خلق المخلوقات(، ) 2ثم بيّن ــ رحمه هللا ــ أنه لم ولن يستطرد في نقل كالم المعطلة ودعواهم ،وذلاق للمصالحة
العامة ،مخافة بث الشكوق في قلوب النااس ،وعا رأياه هاذا بقاول ابان المباارق( )( :ألن أحكاي كاالم اليهاود
والنصارى أحب إليّ من أن أحكي كالم الجهمية)( ) .

باب اإليمان بالعرش

( ) وهي أجود طبعة ــ في نإلري ــ  ،لدقتها في المقابلة  ،وتخريج األحاديث واآلثار ،ولذا اعتمدتها في دراستي.
( ) (.) 8
( ) رواه أبو داود.) 2 ( :
( ) ( 8ــ ).
( ) يعني  ( :الرد على الجهميّة) و( النقض على بشر المريسي).
).
( ) اجتماع الجيوش اإلسالمية ،ابن القيم / ( :
( ) الجعد بن درهم ،عداده في التابعين ،مبتدع ضال ،عم أن هللا لم يتخذ إبراهيم خليالً ولم يكلم موسى تكليماً ،سير أعالم النبالأ / ( :
( )8الجهم بن صفوان السمرقندي  ،أبو محر  ،قال بالجبر وأن اإليمان هو المعرفة فقط ،وأثر على عامة الفرق الكالمية .األعالم / ( :
( ) ( ).
( ( ) 2ــ ).
).
( ) أبو عبدالرحمن عبدهللا بن المبارق الحنإللي المرو ي  ،توفي سنة (  ،) 8سير أعالم النبالأ  8 / 8 ( :ـ
( ) السنة لعبد هللا بن أحمد.) ،8( :

).
).
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ّ
المعطلة ،وذكر أول ماذكر :العرش ،فقال( :باب اإليمان بالعرش)
بعد ذلق بدأ في سرد مانفته الجهميّة
.

( )

.

ثم أخذ بسرد مااورد فاي إثباتاه ،مساتدالً باكي الكتااب ،كقولاه تعاالى} :الارحمن علاى العارش اساتوى{
وقوله تعالى} :ثم استوى على العرش الرحمن فاس ل به خبيراً{ ( ).
وأنكر طريقة إيمانهم المجرّ دة عن وصف هللا بما ثبت له ــ سبحانه ــ ،من استواأه على عرشه على مايليق
به ــ سبحانه ــ.
ً
ور ّد علااى ماان ادعااى أن العاارش هااو السااماوات واألرض ومااافيهن ،وناقشااهم فااي ذلااق مسااتدال بالكتاااب
والسنة( ) .
ثم واصل سرد األدلة الدالة على ثبوت العرش( )  ،ثم قال في نهاية هذا الباب( :ففي ماذكرنا من كتاب هللا
هللا ــ ع وجل ــ ،وفي هذه األحاديث بيانع بيِّنع أن العرش كان مخلوقا ً قبل ما سواه من الخلق ،وأن ما ادعى فيه
هؤالأ المعطلة ،تكذيب بالعرش ،وتخرّ ش بالباطل)( ) .
( )

( )

باب استواأ الرب

،

ــ سبحانه ــ على العرش وارتفاعه إلى السماأ وبينونته من خلقه

وبعااد أن أثباات العاارش انتقاال إلااى صاافة ماان صاافات هللا ،لهااا تعلااق بااالعرش ،وهااي( :اسااتواأ هللا ـااـ تبااارق
وتعالى ــ على عرشه)( ، )8وذكر مايل م من هذه الصفة ،وهو العلو للعلي الع ي ــ سبحانه وتعالى ــ.
فذكر أن مما أنكره الجهمية صفة االستواأ والعلو هلل ،ثم ساق األدلة على إثبات ذلاق مان كتااب هللا ،كقولاه
تعالى } :إن ربكم هللا الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش {( ).
وقوله تعالى} :وهو القاهر فوق عباده وهو الحكايم الخبيار {(،) 2وقولاه تعاالى} :يخاافون ربهام مان فاوقهم
ويفعلون مايؤمرون{ ( ).
ثم ذكر دعوى القوم؛ ب نهم أقروا بهذه اآليات ب لسنتهم ،ونقضاوا دعاواهم بادعوى يرهاا ،فقاالوا( :هللا فاي
كل مكان ،ال يخلو منه مكان) ،وأن االستواأ هو االستيالأ( ) .
فر ّد عليهم ـ رحمه هللا ـاـ بارد عقلاي مفحام بقولاه( :فهال مان مكاان لام
يساتول علياه ولام يعلاه ،حتاى خاشّ
ه
العرش من بين األمكنة باالستواأ علياه ،وكارر ذكاره فاي مواضاع كثيارة مان كتاباه؟ فا ي معناى إذاً لخصاوش
العرش ،إذا كان عندكم مستويا ً على جميع األشياأ كاستوا ه على العرش ــ تبارق وتعالى ــ؟)( ) .
ثم ر ّد مقولتهم( :هو في كل مكان) ،وبين بطالنها( ) ،ور ّد عليهم مااساتدلوا باه مان قولاه تعاالى} :ماايكون
من نجوى ....ــ إلى قوله تعالى ــ إال هو معهم أينماا كاانوا ،ثام ينبّا هم بماا عملاوا ياوم القياماة{( ) ،وأنهاا دليال
عليهم ال لهم ،في إثبات صفة العلم هلل من فوق عرشه كما د ّل على ذلق أول اآلية وآخرها( ) .
واستدل لذلق ــ أيضا ً ــ بما ورد عن النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ وأصاحابه والتاابعين ،وإجمااع النااس؛
العالم منهم والجاهل؛ أن كل أحد إذا س ل هللا أو دعاه أو استغاثة رفع بصره إلى السماأ( ) .
ثم أخذ في سياق ماورد من إثبات علو هللا واستواأه على عرشاه( )  ،واساتدل بحاديث الجارياة( ) علاى أن
النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ جعل أمارة اإليمان :معرفتها أن هللا في السماأ( )  ،ثم استدل بدليل عقلي قوي ــ
ــ أعجبني كثيراً ــ وهو قول النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ( :أين هللا؟) ،وفيه:
( ) ( ).
( ) سورة طه.) ( :
( ) سورة الفرقان.) ( :
( ) ( ).
( ) ( 8ــ ).
( ) ( ).
( ) قلت  :والتعبير بلفإل (هللا) أولى  ،مجانبة إلطالق النصارى .
(.) ( )8
( ) سورة األعراف.) ( :
( ) 2سورة األنعام.) 8( :
( ) سورة النحل.) 2( :
( ) ( ).
( ) ( ).
( ) ( .) ،
( ) سورة المجادلة.) ( :
( ) ( ).
( ) ( ).
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تكذيب لقولهم ،ألن الموجود في كل مكان ال يُس ل عنه بـ(أين)( ) .
ثم أخذ في االستطراد في سرد األدلة على إثبات العلو ،وكان مما استدل به حديث المطر ،الاذي حسار فياه
النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ عن جسد هه ثوب ُه ،وقال( :حديث عهد بربه)( ) .
وجه الداللة :أنه لما كان المطر حديث عهد بربه ،وهو قد جاأ من العلو ،د ّل على علو هللا( ) .
ثم أكمل ماابتدأ به ،من أدلة إثبات علو هللا ــ سبحانه ــ...
ويتوقااف عنااد حااديث ( :إذا مكااث المنااي فااي الاارحم أربعااين ليلااة ،أتاااه ملااق النفااوس فعاارج بااه الاارب فااي
راحته...الحديث)( ) فيقول( :وإلى من يعرج الملق بالمني ،وهللا با عمكم الكااذب فاي رحام المارأة وجوفهاا ماع
المني)( ، )8إشارة إلى قولهم :هللا في كل مكان.

باب االحتجاب
بعد ذلق انتقل إلى وجاه آخار يثبات باه العلاو ،وهاو احتجااب هللا ـاـ ع وجال ـاـ مان الخلاق فاوق الساماوات
السبع( ) ــ أي أنه يحتجب وهو في العلو ــ،فاستدل على احتجاب هللا عن مخلوقاته بقوله تعالى} :وما كان لبشر
أن يكلمااه هللا إال وحيااا ً أو ماان وراأ حجاااب{( ،) 2وبحااديث( :إن هللا ال ينااام وال ينبغااي لااه أن ينااام...،حجابااه
النور)( ) ،ثم قال في نهاية الباب( :واآلثار التي جاأت عن رسول هللا ــ صلى هللا عليه وسلم ــ في ن ول الرب
ــ تبارق وت عالى ــ تدل على أن هللا ــ ع وجل ــ فوق السماوات على عرشه ،با ن من خلقه)( ) .

باب الن ول
ويستطرد في إثبات علو هللا؛ ب نه ــ سبحانه ــ ين ل ،وال ين ل إال من كان في علو ،ويستدل على ذلق مان
كتاب هللا ،يقول تعالى} :هل ينإلرون إال أن ي تيهم هللا في إللل من الغمام والمال كة وقضي األمر{( ) ،ثم ذكر
حديث ن ول هللا( ) في الثلث األخير من الليل( )  ،وساق أحاديثا ً في نفس المعنى من طرق متعددة( ) .

باب الن ول ليلة النصف من شعبان
وساق تحته حديث أبي بكر ،أن النبي ــ صلى هللا عليه وسلم ــ قال( :ين ل ربنا تبارق وتعالى ليلة النصف
من شعبان فيغفر لكل نفس إال مشرق باهلل ومشاحن)( ) .

باب الن ول يوم عرفة

وذكر فيه حديث أم سلمة أنها قالت( :نهعْ م اليوم يوم عرفة ،ين ل فيه رب الع ّ ة إلى السماأ الدنيا)
انتقل بعد ذلق إلى إثبات ن ول هللا ــ تعالى وتق ّدس ــ يوم القيامة.

() 8

.

باب ن ول الربّ ( ) ـ تبارق وتعالى ـ يوم القيامة للحساب

( ) ( ).
( ) (  ،رقم .) 2
) ،و أبو داود.) 2( :
) ،وابن حبان في صحيحه( :
( ) رواه مسلم( :
( ) ( ).
) ،ورواه أبو داود.) 22( :
( ) رواه مسلم ،)8 8( :ورواه ابن حبان في صحيحه( :
( ) ( ).
).
( ) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره/ 8( :
(.) ( )8
( ) (.) 2
( ) 2سورة الشورى.) ( :
).
) ،ورواه ابن ماجه( :
) ،ورواه ابن حبان في صحيحه( :
( ) رواه مسلم( :
( ) ( ).
( ) سورة البقرة.) 2( :
( ) ( ).
( ) رواه البخاري ،) 2 ( :ومسلم.) 8( :
( ) ( .) 8،
( ) قال محقق الكتاب ( :اسناده ضعيف ،إال أن له شواهد من حديث كل من :أبي ثعلبة ،وعا شة ،وأبي موسى األشعري ،وعبادهللا بان عمارو ،ومعااذ بان
جبل......،ـاـ إلاى أن قاال ـاـ :فالحاديث ثابات بهاذه الطارق ،وهللا أعلام) (  ،) 2-قلات  :والاذي علياه المحققاون مان أهال العلام ؛ أن ليلاة النصاف مان شاعبان
التخش بطاعة دون يرها  ،وأن كل ماورد في فضلها ضاعيف ماردود ،قاال الحاافإل ابان رجاب ــاـ رحماه هللا ـاـ فاي كتاباه( :لطاا ف المعاارف) ماا نصاه( :
وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ كخالد بن معدان ،ومكحول ،ولقمان بن عاامر و يارهم ،يعإلمونهاا ويجتهادون فيهاا فاي العباادة ،وعانهم
أخذ الناس فضلها وتعإليمها ،وقد قيل :إنه بلغهم في ذلق آثار إسرا يلية  ....ـاـ إلاى أن ذكار الخاالف الاوارد فاي إحيا هاا علاى قاولين ـ القاول الثااني :أناه يكاره
)،
االجتماع فيها في المساجد للصالة والقصاش والادعاأ ،وال يكاره أن يصالي الرجال فيهاا لخاصاة نفساه ...،وهاذا هاو األقارب إن شااأ هللا تعاالى)(.ش
وإلى هذا الرأي مال سماحة العالّمة ابن با  ،وابن عثيمين ( انإلر موقع  :صيد الفوا د على الشبكة العنكبوتية  ،ملف شعبان).
( ) 8أخرجه الدارمي هنا بسنده إلى أم سلمة.
( ) انإلر :صفحة( ) ،حاشية رقم( ).

الرد على الجهميّة للدارمي

وساق فاي ذلاق عادة أحادياث ،منهاا :أن رساول هللا ـاـ صالى هللا علياه وسالم ـاـ قاال( :يجماع هللا النااس ياوم
القيامة فيقول :من كان يعبد شي ا ً فليتبعه....ــ إلى أن قال عن هذه األماة ـاـ فيا تيهم هللا ـاـ ع وجال ـاـ فيقاول :أناا
ربكم ،فيقولون :أنت ربنا ،فيتبعونه)( ) .

باب ن ول هللا ألهل الجنة

ساق فيه األدلة على ذلق( )  ،ثم بيّن أن السلف على إثبات هذا النا ول علاى ماايليق بجاللاه ـاـ سابحانه ـاـ،
ورد قول من قال ب ن معنى إتيانه في إللال مان الغماام ،ومجي اه والملاق صافا ً صافا ً كمعناى كاذا وكاذا ،با ن هاذا
تكذيب لآلية صاراحا ً( ) ،ثام طاالبهم ـاـ رحماه هللا ـاـ باإلتياان بالادليل الاذي يثبات ماا ذهباوا إلياه ،مان قاول هللا أو
رسوله أو أحد صحابته.
ويشتد في مهاجمتهم ،ب نه حتى لو لم يوجد في إثبات الن ول عان رساول هللا وال أصاحابه شايأ ،لام يؤخاذ
ب قوالهم ألنهم ير مؤتمنين.
ورد عليهم قولهم( :من كان في كل مكان فكيف ين ل إلى مكان ؟!) ب نهم علاى وصافهم هاذا؛ إنماا يعبادون
الهواأ الداخل في المكان( ) ،ثم ر ّد عليهم ما استدلوا به ــ من أن هللا في كل مكان ـاـ مان حاديث( :أربعاة أماالق
التقوا :أحدهم جاأ من المشرق ،واآلخر من المغرب ،والثالث من السماأ ،والرابع من األرض ،فقاالوا أربعاتهم:
ج نا من عند هللا)( )( )  ،وأن الحديث ــ إن ثبت ــ فإن معناه :أن كل ملق بعثه هللا مان الساماأ ،وكاالً ن لاوا مان
عنده في مواطن مختلفة( )  ،ثم انتقل إلى مس لة أخرى ينكرها الجهمية ،وهي رؤية هللا في الجنة ،فقال:

باب الرؤية

()8

واستدل عليها بعدة أدلة ،منها قوله تعالى} :وجوه يوم ذ ناضرة * إلى ربها ناإلرة{  ،ومن السنة بحديث:
بحديث( :أيّما والد جحاد ولاده احتجاب هللا مناه وفضاحه علاى رؤوس األولاين واآلخارين)( )،ثام قاال( :ففاي هاذا
الحديث دليل على أنه إذا احتجب عن بعضهم لم يحتجب من بعض ،وقال رسول هللا ــ صلى هللا عليه وسالم ـاـ:
(سترون ربكم ــ ع وجل ــ كما ترون الشمس والقمر)( ،) 2فلم يادع لمتا ول فياه مقااالً)( ) ،ثام سااق فياه األدلاة
على إثبات الرؤية( ) ،ثم قاال بعاد ساياق األدلاة( :فهاذه األحادياث كلهاا وأكثار منهاا قاد رويات فاي الرؤياة علاى
تصديقها واإليمان بها)( ) .
ّ
المعطلة لهذه المس لة ،حياث اساتدل المعطال بحاديث أباي ذر عان النباي ـاـ
ثم ذكر نقاشا ً دار بينه وبين أحد
( )
صلى هللا عليه وسلم ــ عندما س ل :هل رأيت ربق؟ فقال ــ عليه الصالة والسالم ــ( :نور أ ّنى أراه؟) .
فرد عليه :ب ن هذا في الدنيا ،وهو ما قالته عا شة ــ رضي هللا عنهاا ـاـ( :مان عام أن محماداً رأى رباه ـاـ
ع وجل ــ فقد أعإلم على هللا الفرية)( ) ،ثم ر ّد على من احتج بقوله تعالى} :لن تراني ولكن انإلار إلاى الجبال
فإن استقر مكانه فسوف تراني{( )  ،ب ن ذلق إنما كان في الدنيا( ) .

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
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الرد على الجهميّة للدارمي

ثام بايّن ضاااللهم فااي قااولهم بااالمعقوالت فااي أمااور الشاارع ،وإدخالهااا فااي نفااي الصاافات ،ورد علاايهم  :با ن
المعقول ليس شي ا ً واحداً بين الناس كلهم فيقتصر عليه ،ــ وأخيراً ــ رد على احتجاجهم بقول مجاهد( )( :وجاوه
يوم ذ ناضرة إلى ربها ناإلرة)( )  ،قال :تنتإلر ثواب ربها( ) .
قال أبو سعيد( :نعم ،تنتإلر ثواب ربها ،وال ثواب أعإلم من النإلر إلى وجهه تبارق وتعالى)( ) .
وبعد هذا التقرير المؤصل لرؤية هللا ــ ع وجل ــ انتقل إلى صفة من صفات هللا ينكرها الجهميّة ،فقال:

باب ذكر علم هللا

( )

 ،ثام

ورد قولهم ب ن علم هللا هو هللا ،وأن علم هللا بمن لة النإلر والمشااهدة ،ال يعلام بالشايأ حتاى يكاون
أل مهم على قولهم بنفي العلم نفي اإليمان باليوم اآلخر.
ً ( )
ً
ثم أخذ يسرد األدلة الدالة على إثبات علم هللا؛ كقوله تعالى} :وكان هللا عليما حكيما{ ،
وقوله} :عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم{ ( ) .
وأعمال قبل أن تحصل ،كقوله تعالى} :وقضينا إلى بني إسرا يل في الكتاب
أمور
ومن ذلق إخبار هللا عن
ٍ
ٍ
ً ()8
ً
لتفسدن في األرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا{ .
() 2
( )
وبيَّن ــ رحمه هللا ــ أن نفيهم للعلم قد شاركهم فيه المعت لة  ،ألن مذهبهم ال يبقى إال بنفي العلم .
ويمضي في تقرير شيأ من مسا ل القادر؛ كاالعلم والكتاباة والخلاق( )  ،ثام يخاتم هاذا البااب بحجاة قوياة،
فيقول للخصم( :أرأيت هللا يعلم أن الساعة آتية؟ فإن قال :ال ،فقد فارق قوله وكفر بما أن ل هللا علاى نبياه محماد
ــ صلى هللا عليه وسلم ــ ،وإن قال :يعلم هللا أن الساعة آتية ،فقد أقرّ بكل العلم شاأ أو أبى)( ) .
ثم انتقل إلى إثبات صفة الكالم هلل ــ تبارق وتعالى ــ( ) .

باب اإليمان بكالم هللا تبارق و تعالى

ف ثبات أناه ماتكلم أوالً وآخاراً ،ويساتدل علاى إثبااات هاذه الصافة بالتن يال؛ كقولاه تعاالى} :وكلام هللا موسااى
تكليما ً{ ( )  ،وقوله تعالى} :إني اصطفيتق على الناس برسالتي وبكالماي{ ( )  ،ومماا عاباه هللا علاى العجال
عدم الكالم لعج ه ،مما يدل على أن هللا متكلم لكماله( )  ،ثم ساق األحاديث واآلثار المروية في إثبات كالم هللا
ــ تعالى ــ( ) .
وبيَّن أن قولهم( :كالم هللا مخلوق) ب نه كفر باهلل ،فاهلل لم ينسب شي ا ً من الكالم كله إلى نفسه أنه كالمه ير
القرآن ،وما أن ل ع لى رسله ،واإلل ام الحكيم على الشعر والنوح و يرها ،ب نها كالم هللا(. ) 8
ورد عليهم ــ أيضا ً ــ ب ن هللا قد م ّي بين من كلم من رسله في الدنيا وبين من لم يكلم ،وم ّي الرسول صلى
هللا عليه وسلم ــ أيضا ً ــ بين من يكلمه هللا يوم القيامة وبين من ال يكلمه( ) .
ويتصل الحديث حول كالم هللا ،بالحديث عن القرآن ونفي أن يكون مخلوقا ً( ) .
أبو الحجاج  ،مجاهد بان جبار المكاي ،ماولى الساا ب بان أباي الساا ب المخ وماي ،شاي القارّا ين والمفسّارين ،تاوفي سانة (  ،) 2الساير / ( :

-
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الرد على الجهميّة للدارمي

باب االحتجاج للقرآن أنه ير مخلوق
وابتدأ الحديث بما أخبر هللا به عن الوليد بن المغيرة ،القا ل عن القرآن ــ كما حكى هللا عنه ــ} :إن هذا إال
قول البشر{ ( )  ،وبيَّن أن قول الجهمية وقوله واحد الفرق بينهما( ) .
وأخذ بسرد األدلة الدالة على أن القرآن كالم الخالق ــ سبحانه ــ ير مخلوق( ) .
ثم يقول في نهاية الباب ــ بعد سرد األدلة ــ( :فهذا ينب ق أناه نفاس كاالم هللا وأناه يار مخلاوق ،ألن هللا ـاـ
ع وجل ــ لم يخلق كالمًا إال على لسان مخلوق ،فلو كان القرآن مخلوقا ً كما ي عم هؤالأ المعطلون كان إذاً من
كااالم الم خلااوقين ،وكاال هااذه الروايااات والحكايااات والشااواهد والاادال ل قااد جاااأت وأكثاار منهااا ،فااي أنااه ياار
مخلوق)( ) ،ثم انتقل إلى قول ثالث في هذه المس لة ،وهو التوقف في القول بخلق القرآن أو عدم خلقه( ) .

باب االحتجاج على الواقفة
وقد اتهمت الواقفة من لم يقل بقولها بالبدعة ،فرد عليهم ــ رحمه هللا ــ فاي هاذا البااب ،وباين أن ماا كاان
وارداً في النصوش الشرعية فال يتوقف فيه ،وأن كل ماذكر من أدلة في الرد على من قاال بخلاق القارآن ،فإناه
دليل عليهم.
ثم يختم كتابه هذا بالنتيجة التي آل إليها من خالل ماذكر من عقيدتهم وأقوالهم ،فقال:

باب االحتجاج في إكفار الجهمية
وذكر تحته مناإلرة بينه وبين رجل ببغداد ،صرّ ح فيها ــ رحمه هللا ــ با ن الجهمياة ليساوا مان أهال القبلاة،
وعلى هذا فالنهي الوارد عن تكفير أهل القبلة ال يدخلون فيه( ) .
واستدل على كفرهم من القرآن ،بقوله تعالى ــ مخبراً عن الوليد بن المغيارة أناه قاال ـاـ} :إن هاذا إال قاول
البشر{ وهو نفس قول الجهم( :إن هذا إال مخلوق) ،وقد حكم هللا على الوليد وأشباهه باالكفر ،وعلاى هاذا فنكفار
الجهمية بقولهم ،كما ك ّفر هللا أ مة قريش بقولهم.
()8
ومن األثر ،ماجاأ عن ابن عباس ،من أنه يرى قتل ال نادقة ــ دون اإلحراق كما فعل علي ــ ،قال أباو
سعيد( :فهؤالأ الجهمية أفحش ندقة وأإلهر كفراً)( ) ــ يعني من أول ق ال نادقة الذين حرّ قهم علي .
وأكد على تكفيرهم؛ وذلق لتكذيبهم نشّ الكتاب ،في أن هللا ذكر عن القرآن أنه كالمه ،وقالت الجهمية :بل
هو مخلوق ،وأخيراً أنه كلام موساى تكليمااً ،وقاال هاؤالأ :لام يكلماه هللا بنفساه وإنماا سامع كالماا ً خارج إلياه مان
مخلوق(، ) 2ثم إنهم قالوا أعإلم من مقولة اليهود والنصارى في قولهم:
}يد هللا مغلولة{ ( )  ،وقد كفرهم هللا بها ،فهؤالأ من باب أولى ،إذ إنهم لم يثبتوا هلل يداً أصالً.
ومما ذكر في تكفيرهم :أنهم ال يثبتون هلل الصفات ،وال يدرون أين هللا ،إلى ير ذلاق مماا اساتدل باه علاى
كفرهم( ) .
ونقل كفرهم عن حمّاد بن يد( ) (ك ّفر بشر المريسي) ،ي يد بن هارون( ) و يرهم.
ومن خالل هذه النتيجة التي وصل إليها في تكفيرهم بوّ ب الباب األخير في :

قتل ال نادقة والجهمية ،واستتابتهم من كفرهم
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
()8
( )
() 2
( )
( )
( )
( )
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(
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أبو إسماعيل األ دي ،األ رق الضرير ،أصله من سجستان ،توفي سنة (
).
ي يد بن هارون بن اذي ،أبو خالد السلمي ،توفي سنة (  ،) 2سير أعالم النبالأ - 8/ ( :
).

-

).
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وساق تحت هذا الباب ماجاأ عن علاي ـاـ رضاي هللا عناه ـاـ أناه قتال ال نادقاة وحارّ قهم( )  ،وكاذا ماذكرناا
سابقا ً عن ابن عباس ،ثم قال ــ رحمه هللا ــ( :فالجهمية عندنا نادقة مان أخباث ال نادقاة ،نارى أن يساتتابوا مان
كفرهم ،فإن أإلهروا التوبة تركوا ،وإن لم يإلهروها تركوا ،وإن شهدت عليهم بذلق شهود فا نكروا ولام يتوباوا،
قتلوا)( )،وكذا مافعله خالد بن عبدهللا القسري( ) بالجعد عندما قتله يوم العيد ل ندقته( ) .
ثم نقل كالم اإلمام مالق حول حديث" :من ب ّدل دينه فاقتلوه"( )( :أنه من خرج من اإلساالم إلاى ياره مثال
ال نادقة وأشباهها فإن أول ق يقتلون وال يستتابون ،ألنه ال تعرف توبتهم ،وأنهم قد كانوا يسرّ ون الكفر ويعلناون
اإلسالم ،فال أرى أن يستتاب هؤالأ وال يقبل قولهم ،وأماا مان خارج مان اإلساالم إلاى ياره وأإلهار ذلاق ،فإناه
يستتاب ،فإن تاب وإال قتل)( ) .
ثم قال ـ أعني الدارمي ــ( :وأنا أقول كما قال الشافعي ،أن تقبل عالنيتهم إذا اتخذوها جُ ّنة لهم من القتل ،ــ
أسروا في أنفسهم ماأسروا ــ ،فال يق َّتلوا ،كما أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جُ ّنة فلم ياؤمر بقاتلهم ،وال ناديق عنادنا
شر من المنافق)( ) .
وأخيراً قال ــ رحمه هللا ــ :ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إال قول حماد بن يد ،وابن المبارق
 ،وي يد بن هارون  ،وأحمد بن حنبل ،لج ُب ّنا عن قتلهم وإكفاارهم بقاول هاؤالأ ،حتاى نساتبرىأ ذلاق عمّان هاو
أعلم منهم وأقدم ،ولك ّنا نك ّفرهم بما ت ولنا فيهم من كتاب هللا ــ ع وجل ـاـ ،ورويناا فايهم مان السانة ،وبماا حكيناا
عنهم من الكفر الواضح المشهور الذي يعقله أكثر العوام (. )8

الخاتمة

ويتبين لنا من دراسة هذا الكتاب ،أن مؤلّفه علم من أعالم السنة والجماعة ،تميّا باتقااد ذكا اه ،ورده علاى
المبتدعة ،وأن هذا الكتاب عمدة لمن أراد دراسة الصفات والرد على النفاة ،وأن الجهمية الغالة ينفاون الصافات
واألسماأ كلها عن هللا ،ومن ثم فهم كفار مارقون من الدين ،واليدخلون في حاديث االفتاراق الاوارد فاي افتاراق
أمة محمد ــ صلى هللا عليه وسلم ــ على ثنتين وسبعين فرقة ،بل هم كفار كما ذكر المؤلف.
هاذا ماا تيساار إعاداده  ،وهللا أسا ل أن ينفاع بااه وأن يجعلاه فاي ميا ان حسانات القااار والكاتاب،وأن يجا ي
شيخنا خير الج اأ ،وهللا تعالى أعلم ،وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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