
  

ْعِطْيِل والجعد بن درهم 2تابع )   ( َمَقاَلُة اْلت َّ

  

  

 الباب الثاني: تاريخ الجعد بن درهم: وفيه فصالن: 

 الفصل األول: تاريخ الجعد بن درهم: فيه مبحثان: 

  

 تمهيد 

 تاريخ الجعد بن درهم 

املعلومات اليت تسلط الضوء على تاريخ  ال يوجد إال النزر القليل جدًا من
هذا املبتدع الضال، ولقد كان من الصعوبة مبكان البحث يف بطون كتب الرتاجم  
واألنساب والتاريخ واملقاالت والعقائد عن جوانب حياة هذا الرجل، فتلك الكتب  

ا ودعا  قدرًا من العناية واالهتمام إال بالقدر الذي يتعلق ببدعته اليت أظهرهمل تعره 
 إليها وُعرف هبا، مع بعض اإلشارات املتفرقة والبسيطة عن حياته. 

ولقد بذلت جهدي ومستطاعي للنظر يف مظان ترمجته وراجعت العديد من  
املصادر واملراجع يف شىت الفنون، حبثًا عن معلومات ميكن من خالهلا إعطاء صورة 

  من ذلك ما تيسر.واضحة عن سريته الذاتية وأفكاره االعتقادية. فاجتمع يل

وسأحاول من خالل هذه الدراسة، حتليل وترتيب ما اجتمع لدي من 
معلومات مجعت شتاهتا بعد كد وعناء، فلعلها تفيد من يطلع عليها من الباحثني  
وطالب العلم، فتعطيهم صورة عن حياة اجلعد ومقاالته وموقف العلماء واحلكام  

 منه.

ورة كاملة عن اجلعد بن درهم وعذري واستسمحهم عذراً يف عدم إعطاء الص
 هو ما أسلفت من شح املعلومات وندرهتا.
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 المبحث األول: نسبه ونشأته: وفيه ثالثة مطالب

 المطلب األول: اسم ه ونسب ه 

مل تذكر املصادر واملراجع اليت وقفت عليها إال امسه واسم أبيه فقط فهو  
 "اجلعد بن درهم" 

وليس من العرب ولعل يف كونه من  1ت املصادر إىل أنه من املوايل وأشار 
املوايل ما يربر اقتصار نسبه على امسه واسم أبيه، فالعجم يف الغالب مل تكن هلم  

 عناية حبفظ أنساهبم خبالف ما كان عليه احلال عند العرب.

 وقد اختلف يف والئه ألي قبائل العرب:

: )اجلعد بن درهم موىل سويد بن  4األثري وابن  3والزبيدي  2فقال السمعان 
 غفلة(

  5)ويقال إنه من موايل بين مروان(  وقال ابن كثري 

 6قال الثعالب  وكذا

نسبه إىل مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية، أحد خلفاء بين أمية. 
نسبة إىل احلكم بن أيب العاص بن أمية  7وقال ابن نباتة )هو موىل بين احلكم( 

 القرشي.

هذه األقوال متضاربة فالسمعان والزبيدي وابن األثري جزموا بوالئه لسويد  و 
 9واجلعفي: بطن من سعد العشرية، من القحطانية  8بن غفلة بن عوسجة اجلعفي.
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وهذا يتعارض مع ما ذكره ابن كثري ومل جيزم به والثعالب حيث قاال: )ويقال إنه من  
 بين احلكم.بين مروان( وكذا قول ابن نباتة إنه موىل  

ولعل الصواب الذي يرتجح عندي ما ذكره السمعان والزبيدي وابن األثري، 
 فهم أدرى هبذا اجلانب وعنايتهم به أكرب وقد جزموا بنسبته إىل سويد بن غفلة.

ويساورن الشك أن هناك تصحيفًا يف كالم ابن كثري يف البداية، عند قوله: 
دون واو، ولو كان األمر كذلك فإن األقوال  )بين مروان( فلعل الصواب )بين مران( ب 

 واهلل أعلم بالصواب. 10جتتمع )فبنوا مران( بطن من جعفي، من سعد العشرية

  

 المطلب الثاني: أصول الجعد 

هناك معلومة ذكرها ابن نباتة إن صحت فإن فيها إشارة إىل أصول اجلعد 
 العرقية اليت يرجع إليها. 

فهذه   11وان كانت أمة، وكان اجلعد أخاها( : )ويروى أن أم مر قال ابن نباتة 
املعلومة إن ثبتت فإهنا تفيد أن اجلعد يرجع يف نسبه إىل أصول كردية. ألن أم مروان  

 بن حممد كانت أم ولد كردية كما ذكر ذلك غري واحد من املؤرخني. 

يف ترمجة مروان بن حممد: )وكانت أمه أم ولد كردية،   قال الطربي وابن األثري
براهيم ابن األشرت أخذها حممد بن مروان يوم قتل إبراهيم فولدت  كانت إل

 12مروان(

: )وأمه أمة كردية يقال هلا لبابة، وكانت إلبراهيم ابن األشرت وقال ابن كثري
النخعي، أخذها حممد بن مروان يوم قتله، فاستولدها مروان هذا، ويقال إهنا كانت 

 13ملصعب بن الزبري(
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ردية أخذها أبوه من عسكر ابن األشرت، فيقال إنه : )وأمه كوقال البالذري 
 14أخذها وهبا َحَبل فولدت مروان على فراشه(

 15: )وأمه لبابة جارية إبراهيم بن األشرت وكانت كردية(وقال القلقشندي 

ولكن ابن كثري يرى أن اجلعد بن درهم يرجع إىل أصول فارسية حيث قال: 
دينة اليت ينتسب إليها. ويدعم  دون أن يذكر اسم امل  17"16"وأصله من خراسان

 هذا الرأي حادثة وقعت للجعد انتصر فيها لفارسيته.

وعظه ميمون بن مهران   18: )وقيل إن اجلعد كان زنديقاً قال ابن األثري
فكلمة "شاة قباذ" كلمة  19هـ(. فقال: "لشاة قباذ" أحب إىل مما تدين له(117)

وهو قباذ بن  20من ملوك الفرس فارسية فـ"شاة": معناها "ملك" و"قُباذ": ملك 
 فريوز والد كسرى أنوشروان.

فمعىن كالمه للملك قباذ أحب إىل من دين اإلسالم. ويف هذا انتصار 
 واضح للمجوسية الفارسية.

وعلى كل حال فإن الرجل ثبتت أعجميته، وعلى القول بأن أصول اجلعد  
صل يف أكثر خروج  فارسية، فإن ذلك يدعم مقولة ابن حزم اليت يقول فيها: )األ

هذه الطوائف عن ديانة اإلسالم أن الفرس كانوا من سعة امللك وعلو اليد على  
مجيع األمم وجاللة اخلطر يف أنفسهم، حىت إهنم يسمون أنفسهم األحرار واألبناء، 
وكانوا يعدون سائر الناس عبيدًا هلم؛ فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي  

أقل األمم عند الفرس خطراً، تعاظمهم األمر، وتضاعفت   العرب، وكانت العرب
لديهم املصيبة، وراموا كيد اإلسالم باحملاربة يف أوقات شىت، ففي كل ذلك يظهر اهلل  
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سبحانه وتعاىل احلق.... فرأوا أن كيده على احليلة أجنح، فأظهر قوم منهم  
يف عزة ومنعة  وبال شك أن اإلسالم وأهله كانوا يف تلك العصور 21اإلسالم...(

ومتكني، ومل يكن جيرتئ كافر وال منافق متعوذ باإلسالم من أبناء اليهود والنصارى 
وأنباط العراق أن يظهر ما يف نفسه من الكفر وإنكار النبوة، فرقًا من السيف،  
وختوفًا من االفتضاح. بل كانوا يتقلبون مع املسلمني بغم ويعيشون فيهم على  

 22رغم.

ل البدع لوجدنا أكثرهم من العجم فاجلهم بن صفوان خليفة ولو استقرينا أه
اجلعد ووارث بدعته من العجم، وكذا غيالن الدمشقي وهو من أوائل من تكلم يف  
القدر كان من العجم، وكذا واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغريهم. وليس هذا  

اإلسالم  غضًا من شأن العجم، ولكن أهل البدع منهم قد اجتمع فيهم احلقد على 
 وأهله، وجهلهم هبذا الدين ولغته اليت نزل فيها، وقلة علمهم. 

ومما يؤكد ذلك أن عمرو بن عبيد املعتزيل جاء إىل أيب عمرو بن العالء يناظر 
يف وجوب عذاب الفاسق، فقال له: يا أبا عمرو اهلل خيلف وعده؟ فقال: لن خيلف 

فقال عمرو: من العجمة أتيت،  اهلل وعده، فقال عمرو: فقد قال، وذكر آية وعيد، 
 الوعد غري اإليعاد مث أنشد:

 وإن وإن أوعْدتُه أو وعْدتُه

 ملخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فأمثال هؤالء مل يفهموا القرآن والسنة فهمًا صحيحًا وهلذا ملا سأل عمر بن  
اخلطاب رضي اهلل عنه عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما فقال: كيف ختتلف هذه  

ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتاهبا واحد؟ فقال ابن عباس: يا أمري املؤمنني:   األمة 
إمنا أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون 
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القرآن وال يدرون فيما نزل فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان كذلك  
 23اختلفوا....(

  

 طنه المطلب الثالث: مولده ومو 

 مولده:  -ا

مل تسعفنا كتب التاريخ والرتاجم واملقاالت بشيء عن تاريخ والدته، وليس  
ذلك مبستغرب، فالرجل ضال مبتدع، ولوال ما ابتدعه ما اشتهر وما عرف، إضافة 
إىل أن العناية هبذا اجلانب تعد ضعيفة إىل حد كبري يف تراجم السابقني، واجلعد مل  

  عن أن يعطى عناية بتاريخ مولده. يعط عناية بتاريخ قتله فضالً 

 موطنه: -ب

إن مما ال شك فيه أن للبيئة اليت ينشأ فيها اإلنسان أثرها البالغ يف حياته 
سلباً وإجياباً، فاإلنسان مدن بطبعه يتأثر مبن حوله، ويؤثر على من حوله، فإذا وجد  

سليمة، وإعداده  اإلنسان البيئة الصحيحة السليمة ساعد ذلك يف تنشئته التنشئة ال
 اإلعداد اجليد، وبنائه البناء السليم.

وإذا كان األمر على العكس من ذلك، حبيث ينشأ املرء يف بيئة منحرفة 
متلوثة باألفكار الفاسدة، فإن ذلك ينعكس سلبًا على الشخص الذي ينشأ يف  

 هذه البيئة، فقد يتشرب تلك األفكار ويعتقدها ويكون من محلة لوائها.

بن درهم من هذا الصنف الثان، فبيئته اليت نشأ فيها ساعدت على  واجلعد 
محله ألفكار الضالل وتشربه هلا. وسأحرر لك القول يف موطنه وبلدته اليت نشأ فيها  
ومن مث أوضح لك مدى تأثري بيئة اجلعد على ما محله من أفكار. فأقول وباهلل  

 التوفيق: 
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الفراتية ويف ذلك يقول اهلروي:  أما من حيث املنطقة فهو ينسب إىل اجلزيرة
وهذه النسبة إىل اجلزيرة وهي بالد بني دجلة  24)فأما اجلعد فكان جزري األصل(

والفرات وإمنا قيل هلا جزيرة هلذا وفيها عدة بالد منها املوصل، وحران، والرقة، 
 25وغريها. 

 أما عن موطنه وبلده: 

لك غري واحد من كما ذكر ذ  26فاجلعد بن درهم فيما قيل من أهل "حران" 
 أهل العلم 

: )قال اإلمام أمحد: وكان يقال إنه ]أي اجلعد[ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 27من أهل حران( 

: )وكان اجلعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 28حران(

 29: )وقيل إنه كان من أهل حران(وقال ابن عساكر

 30: )وأصله من حران(وقال الذهب

وحران مدينة تقع باجلزيرة الفراتية من أرض العراق وال يتعارض هذا القول مع 
ما ذكره ابن كثري يف تارخيه حيث قال: )قال غري واحد من األئمة كان اجلعد بن  

 31درهم من أهل الشام(

فاجلعد بن درهم حران املولد والنشأة، وكان يسكن اجلزيرة الفراتية يف أول  
الفرتة معلمًا ومؤدبًا ملروان بن حممد ملا كان واليًا على اجلزيرة أمره، وعمل يف تلك 
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مث   33مث انتقل بعد ذلك إىل دمشق وسكن فيها 32أيام هشام بن عبد امللك
 كما سنفصله عن قريب.  34هرب من دمشق إىل الكوفة 

وإذا كان اجلعد قد نشأ حبران وتعلم فيها، فإن حران كانت دار الصابئة  
لق كثري من الصابئة والفالسفة بقايا أهل دين منرود  ، وفيها خ35املشركني

والكنعانيني املشركني، وكانت الصابئة إال قلياًل منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم  
وكان هبا هيكل "العلة   36هم الفالسفة وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون هلا اهلياكل 

زحل" هيكل  األوىل" هيكل "العقل األول" هيكل "النفس الكلية" هيكل "
 "املشرتى" هيكل "املريخ" هيكل "الشمس" وكذلك "الزهرة" و"عطارد" و "القمر".

وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم، مث ظهرت النصرانية فيهم مع  
بقاء أولئك الصابئة املشركني حىت جاء اإلسالم. ومل يزل هبا الصابئة والفالسفة يف  

ملا قدم الفارايب حران يف أثناء املائة الرابعة دخل  دولة اإلسالم إىل آخر وقت، ولذا
 37عليهم، وتعلم منهم، وأخذ عنهم ما أخذ من الفلسفة.

فيكون اجلعد قد أخذ مقالته عن هؤالء الصابئة الفالسفة الذين يقولون: إنه 
 38ليس للرب إال صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما.

مام أمحد: وكان يقال إنه ]أي اجلعد[ : )قال اإلقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
من أهل حران، وعنه أخذ اجلهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات وكان حبران أئمة  
هؤالء الصابئة الفالسفة، بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات واألفعال 

 39وهلم مصنفات يف دعوة الكواكب(
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 وره وقصة قتله: وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثاني: بدء ظه

 المطلب األول: بدء ظه  ور مقالة الجعد 

 40تشري بعض املصادر إىل أن اجلعد كان يف بدء أمره يسكن اجلزيرة الفراتية 
 من أرض العراق وفيها بدء نشر فكره الضال املنحرف.

: )اجلعد بن درهم موىل سويد بن غفلة وقع إىل اجلزيرة وأخذ  قال السمعان
 41برأيه مجاعة، وكان الوايل هبا إذ ذاك مروان بن حممد(

: )مذهب اجلعد بن درهم موىل سويد بن غفلة، صار إىل  وقال ابن األثري
اجلزيرة، وأخذ برأيه مجاعة، وكان الوايل حينئذ مروان بن حممد احلمار وإليه ينسب  

 42مروان فيقال اجلعدي(

غفلة صاحب رأي أخذ به  : )اجلعد بن درهم موىل سويد بن وقال الزبيدي 
 43مجاعة باجلزيرة(

ومن أشهر من تأثر بفكر اجلعد يف هذه الفرتة مروان بن حممد آخر خلفاء 
بين أمية، وهلذا يقال له مروان اجلعدي، فنسب إليه إذ أن اجلعد هو شيخه  

فاجلعد كان مؤدبًا ملروان بن حممد يف الفرتة اليت كان فيها مروان والياً   44وأستاذه
بن عبد امللك على اجلزيرة من أرض العراق فتعلم مروان من اجلعد مذهبه يف   هلشام

  45القول خبلق القرآن، والقدر وغري ذلك، وكان الناس يذمون مروان لنسبته إليه
فقد كان مولد مروان باجلزيرة يف سنة اثنتني   46وقيل: إنه كان مؤدبا له يف صغره

 48ولده. وذكر أنه كان مؤدباً له ول 47وسبعني للهجرة
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وبسبب مروان بن حممد انتشر فكر اجلعد يف اجلزيرة الفراتية قال ابن القيم: 
)وإمنا نفق عند الناس ألنه كان معلم مروان بن حممد وشيخه، وهلذا يسمى مروان  

 49اجلعدي(.

وانتقل اجلعد بعد ذلك من اجلزيرة إىل دمشق، وسكنها وهي يوم ذلك  
اء، ولعل املربر يف انتقاله إليها: حماولته لبث  عاصمة اخلالفة، وحاضرة العلم والعلم

فكره املنحرف الضال على نطاق أوسع، ملا متثله دمشق يف ذلك الوقت من كوهنا 
 دار اخلالفة ومركز احلضارة والعلم، وملتقى العلماء وطالب العلم. 

ويظهر هذا القصد جلياً يف إظهار اجلعد لبدعته، وحماولته لطرحها يف جمالس  
، وجمادلتهم يف ذلك، كما هي حال أمثاله من املبتدعة الزنادقة الذين  العلماء

 يستخدمون مثل هذه األساليب يف نشر فكرهم املنحرف.

: )سكن اجلعد دمشق، وكانت له هبا دار بالقرب من قال ابن كثري
 50القالسيني إىل جانب الكنيسة(

 51: )كان يسكن دمشق، وله هبا دار(وقال ابن عساكر

، وأنه كلما راح  52: )وذكر أنه كان يرتدد إىل وهب بن منبه ثريوقال ابن ك
إىل وهب يغتسل ويقول: أمجع للعقل، وكان يسأل وهبًا عن صفات اهلل عز وجل؛ 
فقال له وهب يوماً: ويلك يا جعد اقصر املسألة عن ذلك، إن ألظنك من  

له عيناً ما قلنا ذلك،   اهلالكني، لو مل خيربنا اهلل يف كتابه أن له يداً ما قلنا ذلك، وأن
وأن له نفسًا ما قلنا ذلك وأن له مسعًا ما قلنا ذلك، وذكر الصفات من العلم  

 53والكالم وغري ذلك( 
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: قال اجلعد بن درهم: ما كلمت عاملًا قط إال عبد الصمد بن معقلوقال 
 54غضب وحل حبوته غري وهب.

كسي عليه، فلم  وقد كان ملناظرات اجلعد وجمادالته مع العلماء أثرها الع
حتقق ما يصبو إليه من أهداف كزرع الشبه وزعزعة املعتقد وإحداث البلبلة يف فكر  
املسلمني. بل على العكس من ذلك فقد ساعدت تلك املناظرات على كشفه 
وفضح مقاصده وبيان فساد معتقده ورفع أمره إىل ويل األمر وخليفة املسلمني هشام  

 من املبتدعة. بن عبد امللك املعروف مبواقفه 

ويروي لنا ابن األثري سبب اكتشاف أمر اجلعد وسبب طلب هشام له 
والقبض عليه فيقول: )وقيل إن اجلعد كان زنديقاً، وعظه ميمون بن مهران فقال:  

 لشاه قباذ أحب إيل مما تدين به. 

فقال له: قتلك اهلل، وهو قاتلك، وشهد عليه ميمون وطلبه هشام وسريه إىل  
فهذا النص التارخيي يوضح أن الفضل يف كشف أمر  55فقتله( خالد القسري 

اجلعد ورفع أمره يعود مليمون بن مهران الذي وعظ اجلعد يف بداية األمر فلما رأى 
أن املوعظة ال تنفع شهد عليه؛ فطلبه هشام بن عبد امللك، وقد اختلفت الروايات  

 التارخيية يف طريقة إخراج اجلعد من دمشق:

: )وقيل إن اجلعد بن درهم أظهر مقالته خبلق القرآن أيام ريفقال ابن األث 
هشام بن عبد امللك، فأخذه هشام وأرسله إىل خالد القسري وهو أمري العراق،  
وأمره بقتله، فحبسه خالد ومل يقتله، فبلغ اخلرب هشاماً، فكتب إىل خالد يلومه 

 56ويعزم عليه أن يقتله...(

ختتلف عن رواية ابن األثري فيقول ابن   ويروي ابن عساكر وابن كثري رواية 
عساكر: )كان اجلعد أول من أظهر القول خبلق القرآن يف أمة حممد فطلبه بنو أمية  
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فهرب من دمشق وسكن الكوفة، ومنه تعلم اجلهم بن صفوان بالكوفة خلق  
 57القرآن(

: )وأما اجلعد فإنه أقام بدمشق حىت أظهر القول خبلق القرآن، وقال ابن كثري
تطلبه بنو أمية فهرب منهم، فسكن الكوفة فلقيه فيها اجلهم بن صفوان فتقلد هذا  ف

 58القول منه(

ويروى أبو حممد اليمين رواية ثالثة يف قصة إخراج اجلعد من دمشق فيقول: 
)فبان له ]أي هشام بن عبد امللك[ بعض زندقته فنفاه إىل البصرة وكان عليها إذ  

وذكر قصة   59فرفع إليه خربه يف يوم األضحى...(ذاك خالد بن عبد اهلل القسري 
ذحبه. والراويات التارخيية تذكر أن للجعد نشاطًا بالبصرة وبالكوفة، فممن أشار إىل  
نشر اجلعد لبدعته بالبصرة الدارمي حيث قال: )كان أول من أظهر شيئًا منه ]أي 

خبراسان   التكذيب بكالم اهلل[ بعد كفار قريش اجلعد بن درهم بالبصرة، وجهم
إقتداءاً بكفار قريش، فقتل اهلل جهماً شر قتلة. وأما اجلعد فأخذه خالد بن عبد اهلل  
القسري، فذحبه ذحبًا بواسط يوم األضحى، على رؤوس من شهد العيد معه من 
املسلمني، وال يعيبه به عائب، وال يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله، 

 له إنه "أظهره بالبصرة".فالشاهد قو  60وصوبوه من رأيه(

وأما عن نشاطه يف الكوفة فقد تقدم قول ابن كثري: )فهرب من دمشق 
 وسكن الكوفة ومنه تعلم اجلهم بالكوفة خلق القرآن.(

فالذي يستنتج من تلك الروايات أن اجلعد كان يرتدد بني الكوفة والبصرة، 
حلها بالنفي، إال أن   لكن تبقى مسألة نفيه حمل النظر فمثل هذه املسألة ال يكون

يكون املقصود بالنفي السجن، وبالتايل إذا كان هذا هو املراد فإن هذه الرواية تتفق  
 مع رواية ابن األثري.
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 ويستنتج من األخبار السابقة األمور التالية: 

أن بدعة اجلعد ظهرت بوادرها يف اجلزيرة الفراتية من أرض العراق، مث  -1
انتقل إليها وسكن فيها، فطلبه بنو أمية ملا علموا بأمره، أظهرها اجلعد بدمشق ملا 

 فهرب منها إىل الكوفة فلقيه فيها اجلهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه.

أن زمن ظهور بدعة اجلعد كان يف أيام خالفة هشام بن عبد امللك الذي -2
 هـ. 125-105توىل اخلالفة يف الفرتة ما بني 

اجلعد واألمر بقتله يعود يف املقام األول إىل  أن الفضل يف اإلنكار على -3
هشام بن عبد امللك، وليس خلالد بن عبد اهلل القسري فهشام هو الذي طلب  
اجلعد ملا أظهر بدعته بدمشق، ولكن اجلعد هرب إىل الكوفة، فأرسل هشام يف  
طلبه كما يف خرب ابن كثري، وابن عساكر. أو أن هشاما نفاه إىل البصرة كما يف  

اليمان. أو أن هشامًا قبض عليه، وأرسله إىل عامله بالعراق خالد القسري،  خرب
وأمره بقتله، لكن خالد اكتفى حببسه ومل يقتله، فبلغ اخلرب هشاماً، فكتب إىل خالد  

 يلومه ويعزم عليه أن يقتله. كما أشار إىل ذلك ابن األثري. 

صواب ألن  والذي يرتجح عندي أن خرب ابن كثري وابن عساكر أقرب لل 
اجلعد عندما كان يف الكوفة أخذ منه اجلهم بن صفوان مقالته. وعمومًا فإن مجيع  
الروايات توضح أن الفضل يعود يف الدرجة األوىل هلشام ابن عبد امللك، وإن كان  
الفضل يرجع خلالد القسري يف طريقة إعالنه هلذا األمر يف جممع الناس بعيد  

دع. ولقد كان هشام شديداً على أهل البدع،  األضحى، ففي ذلك ترهيب لكل مبت
وليست هذه هي املنقبة الوحيدة له. فقد كان من مناقبه يف حرب أهل البدع  
واألهواء قتله لغيالن الدمشقي الذي أظهر القول بنفي القدر يف أيام عمر بن عبد  

ن  العزيز، فأحضره عمر، واستتابه، فتاب. مث عاد للكالم فيه أيام هشام، فأحضره م
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ناصرة مث أحضر له األوزاعي ملناظرته، فأفىت األوزاعي بقتله، فأمر به فقطعت يداه  
 61ورجاله، مث أمر به فصلب.

فقد أخرج عبد اهلل بن اإلمام أمحد بسنده عن أيب جعفر اخلطمي قال: 
شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيالن لشيء بلغه يف القدر فقال له: وحيك يا  

 ي بلغين عنك؟غيالن ما هذا الذ

 قال: يُكَذب عليَّ يا أمري املؤمنني، ويُقاُل عليَّ ما مل أقل.

 قال: ما تقول يف العلم؟ 

 قال: قد نفذ العلم. 

قال: فأنت خمصوم، اذهب اآلن فقل ما شئت، وحيك يا غيالن إنك إن  
أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك أن تقر به فتخصم خري لك  

 .من أن جتحده فتكفر

 مث قال: تقرأ ياسني؟ 

 قال: نعم.

 62}َيس َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم { فقال: اقرأ 

َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى  } إىل قوله:  63} َيس َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم { فقرأ: 
 64َأْكَثرِِهْم فَ ُهْم ال يُ ْؤِمُنوَن {

 فقال: قف، كيف ترى؟

 .قال: كأن مل أقرأ هذه اآلية يا أمري املؤمنني
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ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغالاًل َفِهَي ِإَلى اأْلَْذقَاِن فَ ُهْم   }قال: زد. فقرأ 
َناُهْم فَ ُهْم ال   ُمْقَمُحوَن َوَجَعْلَنا ِمْن بَ ْيِن أَْيِديِهْم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا فََأْغَشي ْ

 65يُ ْبِصُروَن { 

َناُهْم فَ ُهْم ال يُ ْبِصُروَن َوَسَواٌء َعَلْيِهْم  } فََأْغشَ قال: قال عمر رمحه اهلل: قل  ي ْ
 قال: كيف ترى؟ 66أَأَْنَذْرتَ ُهْم َأْم َلْم تُ ْنِذْرُهْم ال يُ ْؤِمُنوَن { 

قال: كأن مل أقرأ هذه اآليات قط، وإن ألعاهد اهلل أن ال أتكلم يف شيء  
 مما كنت أتكلم فيه أبداً.

ن كاذبًا فيما قال فأذقه حر قال: اذهب، فلما وىل. قال: اللهم إن كا
 السالح. 

قال: فلم يتكلم زمن عمر رمحه اهلل، فلما كان زمن يزيد بن عبد امللك جاء 
رجل ال يهتم هلذا وال ينظر فيه فتكلم غيالن، فلما ويل هشام أرسل إليه فقال: 

 أليس عاهدت اهلل عز وجل لعمر أن ال تتكلم يف شيء من هذا األمر أبداً؟ 

 واهلل ال أعود.قال: أقلين ف

 قال: ال أقالين اهلل إن أقلتك هل تقرأ فاحتة الكتاب؟

 قال: نعم.

 قال: فاقرأ.

يِن ِإيَّاَك   }فقرأ  اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم َماِلِك يَ ْوِم الدِّ
 67نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن {

يده ال تستطيعه إال به، أو على أمر يف  قال: قف، عالم استعنته؟ على أمر ب
 68يدك أو بيدك؟ اذهبوا فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه.(
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وأخرج اآلجري بسنده وكذا ابن حبان عن إبراهيم بن أيب عبلة قال: "كنت 
، فأتاه رجل. فأخربه أن أمري املؤمنني هشامًا قطع يد غيالن   عند عبادة بن ُنَسيٍّ

 ، فقال له: حقاً ما تقول؟ولسانه وصلبه

 قال: نعم.

قال: أصاب واهلل السنة والقضية، وألكتنب إىل أمري املؤمنني فألحسنن له ما 
 69صنع"

ومن مناقب هشام كذلك إصداره أمرًا لواليه خبراسان نصر بن سيار بقتل 
اجلهم بن صفوان تلميذ اجلعد بن درهم فقد أخرج ابن أيب حامت من طريق صاحل بن  

أمحد بن حنبل قال: قرأت يف دواوين هشام ابن عبد امللك إىل نصر بن سيار   اإلمام
عامل خراسان: أما بعد فقد جنم قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية فإن ظفرت 

هـ( واجلهم  126ولكن هشام تويف قبل ذلك فقد كانت وفاته سنة ) 70به فاقتله(
 هـ(.128قتل سنة )

 على أهل البدع. فهذه ثالث مناقب هلشام تظهر شدته

  

 المطلب الثاني: مقتل الجعد

قتل اجلعد بن درهم بالعراق يف مدينة واسط يف أوائل املائة الثانية على عهد  
 71هـ( وغريه. 110علماء التابعني مثل احلسن البصري )ت

 "سبب قتله"

ويروى ابن األثري سبب قتله فيقول: )وقيل: إن اجلعد كان زنديقاً، وعظه  
أحب إيل مما تدين به. فقال له: قتلك اهلل،   72ن. فقال: لشاه قباذميمون بن مهرا
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وهو قاتلك، وشهد عليه ميمون، وطلبه هشام فظفر به وسريه إىل خالد القسري 
 73فقتله(

وهو أحد  -هـ( 117فهذه الرواية التارخيية تظهر أن ميمون بن مهران )ت
وهم مكحول   74امللك األربعة الذين كانوا هم علماء الناس يف زمن هشام بن عبد 

هو الذي رفع أمر اجلعد هلشام وأعد   - 75واحلسن والزهري وميمون بن مهران 
 76الشهود الذين شهدوا على اجلعد بالكفر.

ويف هذا رد على زعم من زعم أن قتل اجلعد كان بدافع سياسي من أمثال 
  "شارل بالذا" يف كتابه "اجلاحظ" حيث قال: )وقد تكون هناك أسباب سياسية أو 
عداء شخصي بني هشام واجلعد ال تشري إليه املصادر، وجعلت هشام بن عبد  

 77امللك يأمر بقتل اجلعد( 

أي -وعلي سامي النشار حيث قال: )ال نستطيع أن نصدق أن قتله 
 78كان آلرائه الفكرية، بل يبدو أنه لسبب سياسي(  -اجلعد

يستطع أحد  وهذا التشكيك ال مستند له إال التخرصات واألوهام ولذلك مل 
 منهما أن يربهن لذلك ويدلل عليه.

  

 "تاريخ قتل الجعد" 

حددت املصادر التارخيية وغريها الساعة واليوم والشهر والبلد واملكان الذي 
 قتل فيه اجلعد والطريقة واألداة والذابح الذي ذبح اجلعد.

 فالساعة: هي صباح يوم عيد األضحى بعد انتهاء اخلطبة.

 العاشر.واليوم: هو اليوم 
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 والشهر: شهر ذي احلجة.

 والبلد: هي واسط. 

 واملكان: أسفل املنرب. 

 والطريقة واألداة والذابح: ذبح بالسكني ذحباً بيد خالد بن عبد اهلل القسري.

ولكن مع كل هذه املعلومات التفصيلية الدقيقة، يبقى أن العام الذي قتل  
وقت قتله إال اهلروي يف ذم  فيه اجلعد مل يعرف بالتحديد، ومل أقف على من حدد 

الكالم حيث قال: )فأما اجلعد بن درهم فضحى به خالد ابن عبد اهلل القسري 
 79على رؤوس اخلالئق وماله يومئذ نكري ذلك سنة نيف وعشرين ومائة(

ولكن هذه املعلومة غري صحيحة ألن عزل خالد بن عبد اهلل القسري عن  
ف يكون قتل اجلعد بعد العشرين ومائة؟ إمارة العراق كان سنة عشرين ومائة. فكي

فخالد بن عبد اهلل القسري توىل إمارة العراق سنة ست ومائة وعزل يف مجادى 
 80األوىل سنة عشرين ومائة 

ولكن هذا ال   81والذهب ذكر قتل اجلعد يف حوادث سنة عشرين ومائة 
وقع يف  يتفق مع عزل خالد الذي كان يف شهر مجادى األوىل من هذه السنة والقتل  

شهر ذي احلجة، ولكن رمبا حيمل قول الذهب على جرب الكسر، وعلى هذا فإن  
قتل اجلعد يكون قد وقع قبل سنة عشرين ومائة، فالقتل وقع يف أوائل املائة الثانية 
فيما بني سنة ست ومائة وسنة تسع عشرة ومائة. وهي مدة إمارة خالد القسري 

 على العراق. 

عبارة شيخ اإلسالم اليت قال فيها: )فضحى  ولكن ميكن أن نستشف من 
باجلعد خالد بن عبد اهلل القسري بواسط على عهد علماء التابعني وغريهم من  
علماء املسلمني، وهم بقايا التابعني يف وقته مثل احلسن البصري وغريه الذين محدوه  
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هـ( فاحلسن البصري  110أن قتله كان قبل سنة ) 82على ما فعل وشكروا ذلك(
هـ( فإذا اعتمدنا قول شيخ اإلسالم ابن تيمية فإن احلادثة تكون  110سنة ) مات

هـ(. ولكن يبقى التحديد الدقيق لسنة قتل 110هـ( و)106قد وقعت ما بني )
 اجلعد غري معروف. 

  

 "سبب قتل الجعد" 

وقد ضحى باجلعد خالد بن عبد اهلل القسري بواسط على عهد علماء  
ملسلمني وهم بقايا التابعني يف وقته مثل احلسن البصري  التابعني وغريهم من علماء ا

 83وغريه، الذين محدوه على ما فعل وشكروا ذلك. 

)أظهر اجلعد بن درهم بعض رأيه يف زمن خالد القسري، فزعم   قال الدارمي:
أن اهلل تبارك وتعاىل مل يتخذ إبراهيم خلياًل ومل يكلم موسى تكليما، فذحبه بواسط  

ؤوس من حضره من املسلمني، مل يعبه به عائب، ومل يطعن  يوم األضحى على ر 
 84عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه.

: )وهلذا ملا ظهر هذا القول يف أوائل اإلسالم  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
قُتل من أظهره، وهو اجلعد بن درهم يوم األضحى، فقتله خالد بن عبد اهلل القسري 

 85م( برضا علماء اإلسال

: )وقـََتَل اجلعَد هشاُم بن عبد امللك يف خالفته بعد  وقال الندمي يف الفهرست 
أن طال حبسه يف يد خالد بن عبد اهلل القسري. فيقال إن آل اجلعد رفعوا قصته 
إىل هشام، يشكون ضعفهم وطول حبس اجلعد، فقال هشام: أهو حي بعد،  
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داًل من األضحية بعد أن قال  وكتب إىل خالد يف قتله، فقتله يوم أضحى، وجعله ب
 86ذلك على املنرب بأمر هشام.

)فلما كثرت اجلهمية يف أواخر عصر التابعني كانوا هم أول   وقال ابن القيم:
من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلني أواًل مقموعني مذمومني عند  

يء ألنه  األئمة، وأوهلم شيخهم اجلعد بن درهم، وإمنا نفق عند الناس بعض الش
كان معلم مروان بن حممد وشيخه، فلما اشتهر أمره يف املسلمني طلبه خالد بن  
عبد اهلل القسري، وكان أمريًا على العراق، حىت ظفر به، فخطب الناس يف يوم  
األضحى، وكان آخر ما قال يف خطبته: "أيها الناس، ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم،  

ن اهلل مل يكلم موسى تكليماً، ومل يتخذ  فإن مضح باجلعد بن درهم، فإنه زعم أ
إبراهيم خلياًل، تعاىل اهلل عما يقول اجلعد علوًا كبرياً. مث نزل فذحبه يف أصل املنرب  
فكان ضحية. مث طفئت تلك البدعة فكانت كأهنا حصاة رمي هبا والناس إذ ذاك  

 87عنق واحد( 

واسط يوم  : )خطب خالد بن عبد اهلل القسري بوقال ابن العماد احلنبلي
أضحى وكان ممن حضره اجلعد بن درهم. فقال خالد يف خطبته احلمد هلل الذي  
اختذ إبراهيم خلياًل وموسى كليماً. فقال اجلعد وهو جبانب املنرب مل يتخذ اهلل إبراهيم  

فلما أكمل خالد خطبته قال: يا  88خلياًل وال موسى كليمًا ولكن من وراء وراء 
ضحاياكم فإن مضح باجلعد بن درهم فإنه زعم أن اهلل   أيها الناس ضحوا تقبل اهلل

مل يتخذ إبراهيم خليال وال موسى كليمًا يف كالم طويل مث نزل فذحبه يف أسفل  
 89املنرب. فلله ما أعظمها وأقبلها من أضحية(

: )وأما اجلعد بن درهم فقتله خالد بن عبد اهلل القسري يوم وقال ابن عساكر
الد واليًا عليها، أيت به يف الوثاق حىت صلى وخطب مث  األضحى بالكوفة، وكان خ
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قال يف آخر خطبته: انصرفوا وضحوا تقبل اهلل منا ومنكم، فإن أريد أن أضحى  
اليوم باجلعد بن درهم، فإنه يقول ما كلم اهلل موسى تكليماً، وال اختذ إبراهيم  

 90رأسه بيده بالسكني(خلياًل، تعاىل اهلل عما يقول اجلعد علواً كبرياً؛ مث نزل وجز 

وقد أخرج البخاري يف كتابه خلق أفعال العباد، وغريه، قال: حدثنا قتيبة 
حدثين القاسم بن حممد ثنا عبد الرمحن بن حممد بن حبيب بن أيب حبيب عن أبيه  
عن جده قال: شهدت خالد بن عبد اهلل القسري بواسط يوم أضحى وقال: ارجعوا  

ضح باجلعد بن درهم. زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم  فضحوا تقبل اهلل منكم فإن م
خلياًل ومل يكلم موسى تكليماً تعاىل اهلل علواً كبرياً عما يقول اجلعد بن درهم مث نزل  

 91فذحبه(

 92: )مث نزل وجز رأسه بيده بالسكني(قال ابن عساكر

يف العلو للعلي الغفار: )قرأت يف كتاب الرد على اجلهمية لعبد   وقال الذهب
الرمحن بن أيب حامت الرازي صاحب التصانيف حدثنا عيسى ابن أيب عمران الرملي  
حدثنا أيوب بن سويد عن السري بن حيي قال: خطبنا خالد القسري وقال: 

 93انصرفوا إىل ضحاياكم تقبل اهلل منكم فإن مضح باجلعد، وذكر القصة( 

لماء السنة وقد تناقلها مجع من ع 94والقصة مشهورة كما قال عنها الذهب 
منهم البخاري، والدارمي، وابن أيب حامت والاللكائي، واألجري، وابن كثري، 

 والذهب، وابن تيمية، وابن القيم وغريهم.

وقد شكر علماء املسلمني هذا العمل وأثنوا عليه، وعلى رأس أولئك احلسن 
 .95البصري 

 : قال ابن القيم
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 وألجل ذا ضحى جبعد خالـد ال 

 لقربانـقسري يوم ذبائح ا

 إذ قال ابراهيم ليس خليله

 كال وال موسى الكليم الدان 

 شكرا لضحية كل صاحب سنة 

 96هلل درك من أخي قربان 

: )فاستحسن الناس منه ذلك، وقالوا نفى الغل عن  وقال أبو حممد اليمين
 .97اإلسالم جزاه اهلل خرياً( 

حبه ذحباً )وأما اجلعد، فأخذه خالد بن عبد اهلل القسري، فذ وقال الدارمي:
بواسط يف يوم األضحى، على رؤوس من شهد العيد معه من املسلمني، وال يعيبه به 

 .98عائب، وال يطعن عليه طاعن. بل استحسنوا ذلك من فعله، وصوبوه من رأيه(

وقال الذهب بعد ذكره قصة قتل خالد القسري للجعد )هذه من حسناته 
قتله لبيان بن مسعان . وكذلك من حسناته 100الكذاب( 99هي وقتله مغرية

 101النهدي.

  

 المطلب الثاني: مواقف خلفاء بني أمية من أهل البدع 

لألسف الشديد أن أواخر بين أمية كانوا موالني ألهل البدع على خالف ما  
كان عليه أوائلهم فاألوائل كانوا شديدين على املبتدعة ال يرتددون يف قمعهم فمن  

 مواقفهم يف ذلك:
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مع معبد اجلهين الذي كان أول من تكلم   بن مروان موقف عبد امللك -1
 102يف القدر بالبصرة، فصلبه عبد امللك بن مروان بدمشق مث قتله.

موقف عمر بن عبد العزيز الذي كان مقيمًا للسنة حربًا على البدع   -2
وأهلها ومواقفه يف ذلك مشهورة مشكورة، ومن ذلك إحضاره لغيالن بن مسلم  

يه فرقة "الغيالنية" من القدرية، وهو ثان من تكلم يف  الدمشقي الذي تنسب إل
القدر ودعا إليه، مل يسبقه يف ذلك سوى معبد اجلهين، وعنه أخذ غيالن. فأحضره  

 103عمر بن عبد العزيز فاستتابه فتاب، فرتكه.

 وقد تقدم خربه مع غيالن واجلعد واجلهم. موقف هشام بن عبد امللك -3

د أن لبين أمية األوائل أياد بيضاء يف هذا  وكل من يتأمل يف التاريخ جي
اجلانب، وإن كان لبعضهم هنات وزالت يف جوانب أخرى، والتاريخ يشهد هلم أن  

 راية السنة وعلماء السنة هم السادة يف ذلك العصر، ولكل زمان دولة ورجال.

أما أواخر خلفاء بين أمية فقد كان بعضهم مواليًا ألهل البدع بل يقول 
 ن أولئك: بقوهلم وم

والذي يلقب بيزيد الناقص وقد توىل   -يزيد الثان-يزيد بن الوليد  -1
هـ وكان قدريًا حىت أنه وىل على العراق منصور بن مجهور وكان  126اخلالفة سنة 

 104يدين مبذهب الغيالنية القدرية 

: )ومل يكن منصور من أهل الدين، وإمنا صار مع يزيد لرأيه يف  قال ابن األثري
 105ية.(الغيالن

: )ملا وىل يزيد بن الوليد، دعا الناس إىل القدر، ومحلهم عليه، وقال الشافعي
 لكن خالفة يزيد مل تزد على ستة أشهر. 106وقرب أصحاب غيالن( 
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مروان بن حممد امللقب مبروان احلمار، وكان آخر خلفاء بين أمية وتوىل   -2
اجلعد ابن درهم   هـ وقد تقدم أنه تعلم من132إىل  -هـ 127اخلالفة من سنة 

 مذهبه يف القول خبلق القرآن، والقدر وغري ذلك. وكان يسمى مبروان اجلعدي.

: )إن دولة بين أمية كان انقراضها بسبب هذا  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 107اجلعد املعطل وغريه من األسباب اليت أوجبت إدبارها(

دي آخر خلفاء وقال أيضاً: )وهذا اجلعد إليه ينسب مروان بن حممد اجلع
بين أمية، وكان شؤمه عاد عليه حىت زالت الدولة، فإنه إذا ظهرت البدع اليت ختالف  

 108دين الرسل انتقم اهلل ممن خالف الرسل، وانتصر هلم.(

)ولذلك كان اإلميان بالرسول واجلهاد عن دينه سببًا خلري الدنيا واآلخرة 
 109شر الدنيا واآلخرة(.وبالعكس البدع واإلحلاد وخمالفة ما جاء به سبب ل

  

الفصل الثاني: بدع الجعد ومقاالته والرد على بعض الشبه التي تثار  
 حوله. 

 وفيه مبحثان: 

 المبحث األول: بدع الجعد ومقاالته 

 وفيه مطلبان:

 أقوال العلماء فيه  المطلب األول: 

محن بن أيب حامت قال: مسعت أيب يقول: )أول : عن عبد الر قال الاللكائي
 110من أتى خبلق القرآن جعد بن درهم(

 111يف ترمجة اجلعد: )أول من قال خبلق القرآن(  وقال ابن عساكر
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: )وأما فتنة إنكار الكالم هلل عز وجل فأول من زرعها جعد بن  وقال اهلروي 
ئدهم: ليس اجلعد  درهم، فلما ظهر جعد قال الزهري وهو أستاذ أئمة اإلسالم وقا

 112من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم( 

: )وكان مروان يلقب باحلمار واجلعدي ألنه تعلم من اجلعد  وقال ابن األثري
بن درهم مذهبه يف القول خبلق القرآن والقدر وغري ذلك، وقيل إن اجلعد كان  

 113زنديقاً(

 114يف ترمجة اجلعد: )هو أول من قال خبلق القرآن( وقال ابن كثري 

 115: )وكان اجلعد أول من تفوه بأن اهلل ال يتكلم(وقال الذهب

يف األوائل: )أول من تفوه بكلمة خبيثة يف االعتقاد اجلعد بن   وقال السيوطي
 116درهم(

يف ترمجته يف امليزان: )مبتدع ضال، زعم أن اهلل مل يتخذ إبراهيم   وقال الذهب 
 117النحر والقصة مشهورة( خلياًل ومل يكلم موسى تكليماً، فقتل على ذلك يوم

بعد أن ساق بأسانيده أقوال أئمة السلف يف أن القرآن الكرمي   وقال البيهقي 
كالم اهلل غري خملوق: )ومل يصح عندنا خالف هذا القول عن أحد من الناس يف  
زمان الصحابة والتابعني رضي اهلل عنهم أمجعني، وأول من خالف اجلماعة يف ذلك  

 118عليه خالد بن عبد اهلل القسري وقتله(اجلعد بن درهم فأنكر  

 119: )إن أول من قال القرآن خملوق جعد بن درهم( وقال الطربي 
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: )واجلعد هذا من أول من نفى الصفات وعنه  قال ابن العماد احلنبلي 
انتشرت مقالة اجلهمية إذ ممن حذا حذوه يف ذلك اجلهم بن صفوان عاملهما اهلل  

 .120تعاىل بعدله.(

ديوان الضعفاء: )اجلعد بن درهم، الضال، ذحبه خالد   يف وقال الذهب
 121القسري، أنكر أن إبراهيم عليه السالم خليل اهلل.(

وقال عنه أبو احلسن علي بن حممد املدائين األخباري: )كان زنديقاً وقد قال 
له وهب من منبه إن ألظنك من اهلالكني، لو مل خيربنا اهلل أن له يداً، وأن له عيناً  

 122ا ذلك. مث مل يلبث اجلعد أن صلب( ما قلن

كان يرتدد إىل وهب بن منبه، وأنه   -أي اجلعد-: )وذكر أنه وقال ابن كثري
كلما راح إىل وهب يغتسل ويقول أمجع للعقل، وكان يسأل وهبًا عن صفات اهلل  
عز وجل؛ فقال له وهب يوماً: ويلك يا جعد اقصر املسألة عن ذلك، إن ألظنك  

مل خيربنا اهلل يف كتابه أن له يدًا ما قلنا ذلك، وأن له عينًا ما قلنا   من اهلالكني، لو 
ذلك، وأن له نفساً ما قلنا ذلك وأن له مسعاً ما قلنا ذلك، وذكر الصفات من العلم  

 123والكالم وغري ذلك. مث مل يلبث اجلعد أن صلب مث قتل ذكره ابن عساكر(

ة منها أنه جعل يف قارورة : )وللجعد أخبار كثرية يف الزندقوقال ابن حجر
تراباً وماًء فاستحال دوداً وهواماً فقال: أنا خلقت هذا ألن كنت سبب كونه. فبلغ  
ذلك جعفر بن حممد فقال: فليقل كم هو، وكم الذكران منه واإلناث إن كان، 

 124وليأمر الذي يسعى إىل هذا أن يرجع إىل غريه. فبلغه ذلك فرجع(

اجلعد يومًا بـُْهلول، فقال أحسن اهلل عزاءك يف  )دخل على  وقال ابن نباتة:
 فإهنا ماتت! ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد { }
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 قال: وكيف متوت؟

 125قال: ألنك تقول: إهنا خملوقة، وكل خملوق ميوت(

: )وأخذ اجلعد بن درهم من أبان بن مسعان وأخذ أبان من  ابن عساكروقال 
لذي سحر النب صلى اهلل عليه  طالوت وأخذ طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي ا

وسلم، وكان لبيد يقرأ القرآن وكان يقول خبلق التوراة، وأول من صنف يف ذلك  
 126طالوت، وكان طالوت زنديًقا وأفشى الزندقة، مث أظهره جعد بن درهم( 

: )وقد أخذ اجلعد بدعته عن بيان بن مسعان وأخذها بيان عن  وقال ابن كثري
م الساحر الذي سحر رسول صلى اهلل عليه وسلم،  طالوت ابن أخت لبيد بن أعص

 127وأخذها لبيد عن يهودي باليمن( 

يف الفهرست: )كان اجلعد بن درهم الذي ينسب إليه مروان بن   وقال الندمي 
 128حممد، فيقال مروان اجلعدي، وكان مؤدباً له ولولده، فأدخله يف الزندقة.(

ر التابعني كانوا هم أول  : )فلما كثرت اجلهمية يف أواخر عصوقال ابن القيم
من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلني أواًل مقموعني مذمومني عند  
األئمة، وأوهلم شيخهم اجلعد بن درهم، وإمنا نفق عند الناس بعض الشيء ألنه  
كان معلم مروان بن حممد وشيخه وهلذا كان يسمى مروان اجلعدي، وعلى رأسه  

واخلالفة وشتتهم يف البالد ومزقهم كل ممزق بربكة شيخ  سلب اهلل بين أمية امللك 
   129املعطلة النفاة(

يف ترمجة مروان: )ويعرف باجلعدي ألنه أخذ عن اجلعد ابن    وقال القلقشندي 
 130درهم مذهبه يف الكالم يف القول خبلق القرآن والقدر(
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: )وقيل له اجلعدي ألن اجلعد بن درهم  قال املطهر بن طاهر املقدسي
 ق كان غلب عليه وفيه يقول الشاعر:الزندي

 أتاك قوُم برجاٍل ُجْرد

 خمالفاً ينُصُر ِديَن اجلعد 

 131مكذباً جبحد يوَم الَوْعد 

  

 المطلب الثاني: بدعه ومقالته

وبعد فهذه مجلة من األفكار املنحرفة ذكر العلماء أن اجلعد كان ينادي هبا 
 تالية:ويظهرها ويدعو إليها. وميكن تلخيصها يف النقاط ال

إنكاره لصفات اخلالق، وال شك أن جحود صفاته مستلزم جلحود   -1
 132ذاته

فأراد اجلعد بذلك هدم األصل األول من أصلي الدين الذي هو "اإلميان 
 باهلل"

فاجلعد وأمثاله ال يؤمنون بوجود حقيقي هلل تعاىل، وجيعلون وجود اهلل أمًرا  
ارج، فلذلك هم ال يصفونه بصفة مقدرًا يف الذهن واخليال ال حقيقة له يف اخل

 ثبوتية، ويقتصرون على وصفه بالصفات السلبية أو اإلضافية أو املركبة منهما.

واجلعد أول من أحدث ذلك يف اإلسالم، وقد كان أسبق من اجلهم ابن  
صفوان، ولكن اجلهم كان له يف هذه البدعة مزية املبالغة يف النفي وكثرة إظهار ذلك  

  133لك اشتهر نسبة هذه املقالة إليه والدعوة إليه ولذ

 فقيل مقالة اجلهمية، ومل يقل مقالة اجلعدية.
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أي كالمه ورضاه الذي -)وهاتان الصفتان  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
مها اللتان أنكرمها اجلعد بن درهم أول اجلهمية، ملا زعم أن   -يتضمن حمبته ومشيئته

 134ة له وال رضا؛ ومل يكلم موسى تكليما(اهلل مل يتخذ إبراهيم خلياًل، إذ ال حمب

 135إنكاره أن اهلل يتكلم حقيقة، وهذا إنكار حلقيقة الرسالة  -2

فالصابئة املتفلسفة شيوخ اجلعد ال يثبتون وجود اهلل على احلقيقة فضاًل أن  
يثبتوا له صفة الكالم، ولذلك هم يقولون: )إن اهلل ليس له كالم يف احلقيقة، وإن  

ملا يفيض على قلب النب من "العقل الفعال" أو غريه. و"مالئكة  كالم اهلل اسم 
اهلل" اسم ملا يتشكل يف نفسه من الصور النورانية وهلذا يقول هؤالء إن خاصية النب  

، وإن ما جاء به النب ليس كالًما هلل على احلقيقة، وإمنا هو ختييل  136التخييل 
للحقائق لينتفع به اجلمهور، ال أنه بني به احلق، وال هدى به اخللق وال أوضح به  

 .137احلقائق 

فأراد اجلعد بذلك هدم األصل الثان من أصلي الدين الذي هو اإلميان 
ن خالل إنكاره لكالم اهلل املستلزم  بالنب صلى اهلل عليه وسلم ورسالته. وذلك م 

إلنكار حقيقة الرسالة، وقد جتلت بدعته هذه يف قوله خبلق القرآن فهو أول من  
 تكلم به. 

: )وأما الذين قالوا بإنكار الكالم هلل عز وجل، فأرادوا إبطال قال اهلروي 
ألمر الكل، فإن اهلل على زعمهم الكاذب إذا مل يكن متكلماً، بطل الوحي، وارتفع ا

والنهي وذهبت امللة، فال يكون جربيل عليه السالم مسع ما بلغ، وال الرسول صلى  
اهلل عليه وسلم أخذ ما أنفذ. فبُطَل التسليم والسمع والتقليد، ويبقى املعقول الذي  

 138به قاموا.(
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إنكاره حمبة اهلل ألحد من عباده، وبالتايل أنكر أن اهلل اختذ إبراهيم   -3
بذلك الطعن يف نب اهلل إبراهيم اخلليل إمام احلنفاء، وال غرابة يف   خلياًل، وهو يريد

ذلك فأئمة اجلعد هم الصابئة املشركون عباد الكواكب، وهؤالء هم أعداء إبراهيم  
اخلليل عليه السالم إمام احلنفاء، وهم ينكرون يف احلقيقة أن يكون إبراهيم  

وال حُيَُب، فال حيب الرب عبده،   بل إن هؤالء يقولون إن اهلل ال حيُِبُ  139خلياًل. 
 وال حيب العبد ربه.

وهدفهم هو التعطيل واجلحود، ألن إنكار حمبة العبد ربه هو يف احلقيقة 
 إنكار لكونه إهلا معبوداً. 

كما أن إنكار حمبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه رباً 
 خالقاً. 

ر كونه رب العاملني، ولكونه إله العاملني.  فصار إنكار احملبة مستلزمًا إلنكا
ولذا أطلق إمام املعطلة اجلعد بن درهم   140وهذا هو قول أهل التعطيل واجلحود
   141القول بأن اهلل مل يتخذ إبراهيم خلياًل.

)وكان اجلعد بن درهم من أهل حران، وكان  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
فلهذا   -إبراهيم اخلليل عليه السالمخصوم -فيهم بقايا من الصابئني والفالسفة 

أنكر تكليم موسى وخلة إبراهيم، موافقة لفرعون ومنرود، بناًء على أصل هؤالء  
النفاة، وهو أن الرب تعاىل ال يقوم به كالم، وال يقوم به حمبة لغريه، فقتله املسلمون،  

لة الكالم  مث انتشرت مقالته فيمن ضل من هذا الوجه. واحملبة متضمنة لإلرادة، ومسأ
 142واإلرادة ضل فيهما طوائف(.

وقال رمحه اهلل: )وكان أول من أنكر احملبة اجلعد بن درهم، فضحى به خالد  
بن عبد اهلل القسري، وقال: "ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم فإن مضح باجلعد بن  
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درهم، إنه زعم أن اهلل مل يكلم موسى تكليماً، وال اختذ إبراهيم خلياًل تعاىل اهلل  
ا يقول اجلعد علواً كبرياً" مث نزل فذحبه. فإن اخللة من توابع احملبة، فمن كان من عم

 143أصله أن اهلل ال حيُُِب وال حُيَُب، مل يكن للخلة عنده معىن. 

من بدع اجلعد معارضته للنصوص بالعقليات، وهو أول من أحدث   -4
 هذه البدعة، وفتح باباً من أبواب الشر على املسلمني. 

: )ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعني مل  اإلسالم ابن تيمية قال شيخ 
يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات، فإن اخلوارج والشيعة حدثوا يف آخر  
خالفة علي رضي اهلل عنه، واملرجئة والقدرية حدثوا يف أواخر عصر الصحابة، 

عون أهنم عندهم  وهؤالء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون هبا على قوهلم، اليدَّ 
عقليات تعارض النصوص. ولكن ملا حدثت اجلهمية يف أواخر عصر التابعني، كانوا  

 144هم املعارضني للنصوص برأيهم،.... وأوهلم اجلعد بن درهم( 

فأول ما ظهر علم الكالم يف اإلسالم بعد املائة األوىل، من جهة اجلعد بن  
ن عبيد، كأيب اهلذيل  درهم واجلهم بن صفوان، مث صار إىل أصحاب عمرو ب

   145العالف وأمثاله.

فاجلعد هو مشعل نار هذه الفتنة، وعلم الكالم جر على املسلمني الكثري 
 من الباليا واحملن والفنت اليت ال نزال إىل يومنا هذا نعان منها. 

)مضى الرعيل األول ]من الصحابة[ يف ضوء ذلك النور مل   وقال ابن القيم:
ومل تلتبس به ظلم اآلراء وأوصوا من بعدهم أن ال يفارقوا تطفئه عواصف األهواء، 

النور الذي اقتبسوه منهم، وأن ال خيرجوا عن طريقهم، فلما كان يف أواخر عصرهم  
حدثت الشيعة واخلوارج والقدرية واملرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل  

معظمني، وهبا مستدلني،  األئمة، ومع هذا مل يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص 
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وهلا على العقول واآلراء مقدمني، ومل يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض  
النصوص، وإمنا أتوا من سوء الفهم فيها، واالستبداد مبا ظهر هلم منها دون من  
قبلهم، ورأوا أهنم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين هلم، فصاح هبم من أدركهم من  

ابعني من كل قطر، ورموهم بالعظائم، وتربؤوا منهم، وحذروا من  الصحابة وكبار الت
سبيلهم أشد التحذير، وكانوا ال يرون السالم عليهم وال جمالستهم، وكالمهم فيهم  

 معروف يف كتب السنة، وهو أكثر من أن يذكر هاهنا.

فلما كثرت اجلهمية يف أواخر عصر التابعني كانوا هم أول من عارض الوحي 
مع هذا كانوا قليلني أواًل مقموعني مذمومني عند األئمة، وأوهلم شيخهم  بالرأي، و 

اجلعد بن درهم، وإمنا نفق عند الناس بعض الشيء ألنه كان معلم مروان بن حممد  
وشيخه وهلذا كان يسمى مروان اجلعدي، وعلى رأسه سلب اهلل بين أمية امللك  

 146شيخ املعطلة النفاة(واخلالفة وشتتهم يف البالد ومزقهم كل ممزق بربكة 

 .من بدع اجلعد إنكاره للقدر -5

فقد ذكره البغدادي يف عداد القدرية حيث قال: )مث حدث يف زمان 
املتأخرين من الصحابة خالف القدرية يف القدر واالستطاعة من معبد اجلهين،  

 147وغيالن الدمشقي، واجلعد بن درهم.(

أفكار اجلعد يف هذه املسألة   وذكر أن احلمارية من القدرية قد تأثروا ببعض
فقال: )وأخذوا من جعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد اهلل القسري قوله 

 148بأن النظر الذي يوجب املعرفة تكون تلك املعرفة فعاًل ال فاعل هلا.(

وقد زعم هؤالء احلمارية أن اخلمر ليست من فعل اهلل، وإمنا هي من فعل 
يفعل ما يكون سبب املعصية وزعموا أن اإلنسان قد خيلق  اخلمار، ألن اهلل تعاىل ال 

أنواعاً من احليوانات، كاللحم إذا دفنه اإلنسان أو يضعه يف الشمس فيدود، وزعموا  
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أن تلك الديدان من خلق اإلنسان، وكذلك العقارب اليت تظهر من التنب حتت  
 149اآلُجّر زعموا أهنا من اخرتاع من مجع بني اآلُجّر والتنب. 

ا الزعم كان اجلعد أسبق من احلمارية إليه فقد ذكر ابن حجر يف اللسان وهذ
أن اجلعد كان يقول بذلك حيث قال: )وللجعد أخبار كثرية يف الزندقة منها أنه  
جعل يف قارورة ترابًا وماًء فاستحال دودًا وهواما فقال: أنا خلقت هذا ألن كنت  

 150سبب كونه(

مارية نسبة إىل مروان احلمار الذي تعلم  ولذلك فإن ال استبعد أن تكون احل 
من اجلعد بن درهم مذهبه يف القول خبلق القرآن والقدر وغري ذلك كما أشار إىل  

وهبذا يعلم أن أفكار اجلعد كانت تدور حول  152وغريه.  151ذلك ابن األثري 
 153تعطيل ذي اجلالل واإلكرام وإنكار صفاته، وتكذيب رسله، وإبطال وحيه.(.

  

المبحث الثاني: الردود على بعض الشبه والمغالطات التي أثيرت حول 
 الجعد بن درهم. 

 وفيه ثالثة مطالب: 

 ردود على بعض الشبه 

وإن مما يؤسف له أن بعض الكتاب املعاصرين حاول الطعن يف ثبوت قصة  
وكذا   قتل اجلعد من جهة إسنادها، وحتامل يف الوقت نفسه على خلفاء بين أمية 

على خالد القسري، وطعن بطعون، مل يكن هو السابق إليها وإمنا هو مقلد لغريه 
فيها. وجماٍر لبعض من سبقه من الكتاب. وسأتعرض هلذه الطعون وأرد عليها مبا  

 يفتح اهلل علي يف ذلك.
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قال صاحب كتاب قصص ال تثبت "مشهور بن حسن" يف اجلزء الثالث، 
راء والسالطني" القصة "التاسعة والعشرون" "ذبح الباب اخلامس: "من قصص األم

. قال حتت عنوان  256-3/251خالد بن عبد اهلل القسري اجلعد بن درهم" 
 "تنبيهات هامة"

 "ومما يضعف هذه القصة أمور منها":

هذه القصة مدارها على ضعفاء وجماهيل، فهي غري ثابتة على معايري أواًل:
 أهل النقد. 

عبد اهلل القسري مظلمة، وفيها ما يفيد أنه كان ظاملاً،  ترمجة خالد بن ثانياً:
 ( عقب القصة: "قلت: هذه من حسناته"5/432ولذا قال الذهب يف "السري" )

هذه الغرية اليت ال تكون إال  -آنذاك-مل يكن من همِّ أمثال القسري ثالثاً:
أبعد الناس عن قتل  ملن يعتقد العقيدة احلقة، وكان اخللفاء ووالهتم يف زمن األمويني 

املسلمني يف مسائل مثل هذه، وهلذا قال بعض الباحثني املعاصرين إن قتل اجلعد مل  
 يكن إال لسبب سياسي ال آلرائه يف العقيدة. 

رابعاً:الذي يهمنا هنا تقرير وتأكيد أن هذه احلادثة مع تعليل القتل الذي  
 154فيها مل يرد إلينا بإسناد نظيف، واهلل اهلادي.(

جانب املؤلف الصواب يف هذه التنبيهات وسأعلل للقارئ الكرمي قلت:
 وطالب العلم ذلك من خالل الرد على كل فقرة من الفقرات اليت ذكرها.

  

 المطلب األول: الشبهة األولى

ذكر املؤلف يف الفقرة األوىل: "أن هذه القصة مدارها على ضعفاء وجماهيل، 
 فهي غري ثابتة على معايري أهل النقد". 

 واجلواب على ذلك:
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هذه أوىل الشبه حيث سوى بني علم احلديث وعلم التاريخ يف منهج النقد  
وأراد أن يطبق منهج احملدثني تطبيقًا حرفيًا يف نقد الروايات التارخيية، وهذا خطأ  
جسيم وأمر ال يسلم به ال علماء احلديث وال التاريخ، وأعطى للقارئ الكرمي نقاًل  

 د زعم ال واحداً يدل على فسا

 مؤلف أن هذه القصة غري ثابتة على معايري أهل النقد. 

: )قال اإلمام أمحد "ثالثة علوم ليس هلا أصول: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
املغازي واملالحم والتفسري" ويف لفظ "ليس هلا أسانيد" ومعىن ذلك أن الغالب  

ل الفن وقد تعددت  عليها أهنا مرسلة ومنقطعة، فإذا كان الشيء مشهورًا عند أه
انتهى كالم شيخ اإلسالم   155طرقه فهذا مما يرجع إليه أهل العلم خبالف غريه.(

 ابن تيمية.

 : هذه معايري أهل النقد يبينها ابن تيمية:قلت

 أن يكون الشيء مشهوراً عند أهل الفن. -1

 تعدد طرقه. -2

 والقصة اليت معنا امجتع فيها الشرطان: 

وقد شهد بذلك الذهب حيث قال: وهذه قصة   شهرهتا عند أهل الفن: -1
مشهورة رواها قتيبة بن سعيد واحلسن بن الصباح وعثمان بن سعيد الدارمي عن  

 157. وقال يف ميزان االعتدال )والقصة مشهورة(156ابن أيب سفيان املعمري 

بعد أن ذكر القصة: )وقد ذكر هذا غري واحد من احلفاظ  وقال ابن كثري
يب حامت والبيهقي وعبد اهلل بن أمحد وذكره ابن عساكر يف  منهم البخاري وابن أ 

وقال يف موضع آخر ذكر فيه القصة: )وقد روى البخاري يف كتاب  158التاريخ(
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خلق أفعال العباد، وابن أيب حامت يف السنة، وغري واحد ممن صنف يف كتب  
 وذكر القصة. 159السنة..(

ل املؤلف هذه  فهذه شهادة من عاملني من علماء هذا الفن، وقد نق
يبدو أنه مل   -واهلل أعلم-الشهادات، ووضعها حتت عنوان: "شهرة القصة" ولكن 

يتنبه ملعىن هذه العبارة وداللتها يف معايري أهل النقد، ولذلك فإن أقول إن املؤلف  
جازف بقوله: )فهي غري ثابتة على معايري أهل النقد( فيجب عليه الرجوع إىل  

تارخيية، ويفرق بينها وبني معايري احملدثني قبل أن خيوض يف  معايري نقد الروايات ال
 املسألة مبثل هذا اخلوض اجملانب للصواب. 

وأما الشرط الثان الذي ذكره شيخ اإلسالم فهو "تعدد الطرق" وقصة   -2
قتل اجلعد جاءت من طريقني سبق ذكرمها وقد ذكرمها الذهب يف العلو للعلي الغفار 

 ابه. وذكرها املؤلف يف كت

ومبا أن القصة قد حتقق فيها شرط الشهرة وشرط تعدد الطرق. فهي كما  
ذكر شيخ اإلسالم تكون معتربة عند أهل الفن، وال يضرها كوهنا مرسلة أو منقطعة 
أو غري ذلك من العلل اليت ميكن اعتبارها سبباً يف رد األحاديث املرفوعة ومن املعلوم  

مبا ال يتسامح فيه فيما يتصل بالسنة، ويا ليت أن األخبار التارخيية يتسامح فيها 
املؤلف املذكور أمعن النظر يف تعليق األلبان على العلو للذهب، حيث قال معلقاً  
على صنيع ابن أيب حامت يف رواية هذه القصة عن عيسى بن أيب عمران مع قوله يف  

ل حديثه أنه  اجلرح والتعديل: )كتبت عنه بالرملة، فنظر أيب يف حديثه، فقال: يد
فقال األلبان: )قلت: ولعل روايته عنه هذه   160غري صدوق، فرتكت الرواية عنه( 

انتهى كالم األلبان، وكالمه  161القصة، ألهنا ليست حديثًا مرفوعاً، واهلل أعلم( 
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يدل على التفريق بني الفنني فن احلديث وفن التاريخ. فلكل واحد منهما قواعد  
 وضوابط ختصه. 

)فعلماء الدين أكثر ما حيررون النقل فيما نقل عن   رمحه اهلل:  قال ابن تيمية 
النب صلى اهلل عليه وسلم ألنه واجب القبول أو فيما ينقل عن الصحابة، وأما 

بل حىت يف   162االسرائليات وحنوها فهم ال يكرتثون بضبطها وال بأحوال نقلها.(
واحلالل واحلرام والسنن   فن احلديث يفرق بني األحاديث املتعلقة بالعقائد واألحكام

واألحاديث املتعلقة بفضائل األعمال والرتغيب والرتهيب والدعوات، فيتساهل يف  
 أسانيد هذه ويتشدد يف أسانيد تلك. 

)إن احلديث إذا مل يتضمن   قال شيخنا الشيخ محاد بن حممد األنصاري:
ضائل ال يشدد  عقيدة وال حالاًل والحرامًا جاز العمل به يف الفضائل، ألن باب الف

 163فيه هذا التشديد إذا كان هلذه الفضيلة أصل يف الشرع. 

: إذا روينا عن النب صلى اهلل عليه قال احلاكم قال عبد الرمحن بن مهدي 
وسلم يف احلالل واحلرام واألحكام شددنا يف األسانيد وانتقدنا الرجال وإذا روينا يف  

 164عوات تساهلنا يف األسانيد(فضائل األعمال والثواب والعقاب واملباحث والد 

وقال اإلمام أمحد: إذا روينا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلالل  
واحلرام والسنن واألحكام شددنا وإذا روينا عن النب صلى اهلل عليه وسلم يف فضائل  

 165األعمال وما ال يضع حكماً وال يرفعه تساهلنا يف األسانيد. 

رب وقال: وضرب ال يكون راويه متهمًا بالوضع  أقسام اخل وقد ذكر البيهقي
غري أنه عرف بسوء احلفظ وكثرة الغلط يف رواياته ويكون جمهواًل مل يتثبت من  
عدالته وشرائط قبوله ما يوجب القبول، فهذا الضرب من األحاديث ال يكون  
مستعماًل يف األحكام كما ال تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند احلكام، وقد  
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ستعمل يف الدعوات والرتغيب والرتهيب والتفسري واملغازي فيما ال يتعلق به  ي
 166حكم(

فإذا كان يُفرق مبثل هذا التفريق داخل فن احلديث، فما بال املؤلف املذكور 
خيلط مثل هذا اخللط ويصدر حكمه اجلائر فيقول: "غري ثابتة على معايري أهل  

األلبان حيث قال: "لكنه يتقوى بالذي  النقد" فيا ليته على أقل أحواله رضي حبكم
بعده فإن إسناده خري منه، ولعله لذلك جزم العلماء هبذه القصة.." وهذا كالم  
رصني متني فاأللبان يعرتف جبزم العلماء هبذه القصة، وأنت أيها التلميذ جتزم بعدم 

 ثبوهتا!!! 

ذكروا هذه  مث إنه ملن الغريب حقًا أنه مل يسبق ألحد من العلماء الذين 
القصة على كثرهتم وشهرهتم وإمامتهم، أن تعقب هذه القصة مبثل ما ذكره هذا  
املؤلف، فكيف مضت مئات السنني وال جند من ينتقد هذه القصة ويطعن يف  
ثبوهتا، مع مرورها على أساطني احملدثني واملؤرخني، وهم األعلم واألدرى مبعايري 

 النقد وموازينه؟

البهتان أن ينكر الرجل ما تواتر به النقل وامتألت به  وإن من أعظم الظلم و 
الكتب، وشاع بني اخلاص والعام. وحري هبذا املؤلف وأمثاله أن ال خيوضوا يف هذه  
املسائل وهم يعلمون أن األئمة الكبار قد تلقوا ذلك بالقبول ومل يرد منهم اعرتاض  

 يذكر ال من قريب أو بعيد.

  

 نية المطلب الثاني: الشبهة الثا

: ترمجة خالد بن عبد اهلل القسري مظلمة، وفيها ما يفيد أنه  قال املؤلف ثانياً 
( عقب القصة: "قلت: هذه من  5/432كان ظاملاً، ولذا قال الذهب يف "السري" )

 !. انتهى كالمه.حسناته"
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قلت: املؤلف متناقض يف مواقفه ويكيل مبكيالني ويزن مبيزانني، فهو يف قصة  
يد تطبيق شروط احملدثني يف ثبوت احلديث املرفوع على قصة تارخيية. قتل اجلعد ير 

وهنا يف سرية خالد القسري أصدر حكمًا بأهنا مظلمة دون أن حيقق يف أسانيد  
سريته أو أن يُفصل شيئا من ذلك وهذا الغمز يف هذه القصة من هذا الوجه مل  

 يكن املؤلف أول من طعن يف ذلك بل هو جماٍر لغريه فيه.

الذي نقل  167من قبله مجال القامسي يف كتابه تاريخ اجلهمية واملعتزلةف
خليطًا من الروايات يف الطعن يف خالد بن عبد اهلل القسري بأنه جعل الوالية  
للنصارى واجملوس على املسلمني، وأنه كان ناصبيًا يبغض عليًا رضي اهلل عنه، وأن  

تيفاء أحواله وأخباره إىل كتاب  اإلسالم كان يف عهده ذلياًل، وأحال من أراد اس
 168األغان لألصفهان الشيعي

 ولنا مع كالم املؤلف وكالم القامسي وقفات:

: زْعُم املؤلف بأن ترمجة القسري مظلمة وكذا التهم اليت ذكرها الوقفة األوىل
القامسي، على فرض صحتها، ال تطعن يف صحة القصة، فلو قرأ املؤلف ومن قبله 

بتأمل لعلموا أن صاحب القرار يف إعدام وقتل اجلعد هو هشام بن  القامسي التاريخ 
عبد امللك، فالفضل يعود إليه يف املقام األول فلو اعتمدنا رواية ابن األثري للقصة،  
لعلمنا أن هشامًا هو الذي قبض على اجلعد وأرسله إىل خالد القسري وأن خالداً  

امًا أرسل إىل خالد يلومه ويعزم القسري اكتفى حببسه ومل ينفذ أمر القتل وأن هش
عليه بقتله. قال ابن األثري: )وقيل إن اجلعد بن درهم أظهر مقالته خبلق القرآن أيام  
هشام بن عبد امللك، فأخذه هشام وأرسله إىل خالد القسري وهو أمري العراق،  
وأمره بقتله، فحبسه خالد ومل يقتله، فبلغ اخلرب هشاماً، فكتب إىل خالد يلومه 

 169يعزم عليه أن يقتله(و 
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ولو اعتمدنا رواية ابن عساكر وابن كثري لوجدنا كذلك هشام بن عبد امللك  
هو الذي طلب القبض على اجلعد يف بداية األمر عندما كان يف دمشق لكن اجلعد  

 هرب إىل الكوفة. 

)كان اجلعد أول من أظهر القول خبلق القرآن يف أمة حممد   قال ابن عساكر:
 170ية فهرب من دمشق إىل الكوفة(فطلبه بنو أم

)وأما اجلعد فإنه أقام بدمشق حىت أظهر القول خبلق القرآن،  وقال ابن كثري:
 171فتطلبه بنو أمية فهرب منهم، فسكن الكوفة..(

والندمي يف الفهرست ينص على أن هشامًا هو الذي أمر بقتل اجلعد حيث 
بعد أن طال حبسه يف يد خالد  قال: )وقَتَل اجلعَد هشاُم بن عبد امللك يف خالفته 

بن عبد اهلل القسري. فيقال إن آل اجلعد رفعوا قصته إىل هشام، يشكون ضعفهم  
وطول حبس اجلعد، فقال هشام: أهو حي بعد؟! وكتب إىل خالد يف قتله، فقتله 
يوم أضحى، وجعله بداًل من األضحية بعد أن قال ذلك على املنرب، بأمر  

خيية السابق ذكرها تؤكد أن هشام بن عبد امللك هو  فالروايات التار  172هشام..(
 صاحب القرار يف ذلك. 

ال يسلم للمؤلف زعمه بأن ترمجة خالد بن عبد اهلل القسري  الوقفة الثانية:
مظلمة، وفيها ما يفيد أنه كان ظاملاً، وليس األمر كما زعم فالرجل له وعليه، وهناك  

ال يصح عنه. فهذا الذهب ينصفه  صفحات مشرقة يف تارخيه، وبعض ما نسب إليه 
ويقول يف ترمجته: )األمري الكبري أبو اهليثم خالد بن عبد اهلل بن يزيد ين أسد بن  
كرز البجلي القسري الدمشقي أمري العراقني هلشام، وويل قبل ذلك مكة للوليد بن  

، لكنه عبد امللك مث لسليمان وكان جواداً ممدحاً معظماً عايل الرتبة من نبالء الرجال
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فيه نصب معروف...( وقد اعتذر له بعد أن ذكر شيئًا مما له وعليه فقال: )وكان 
 173خالد على هناته يرجع إىل اإلسالم.(

وقد أشاد الذهب بقتله للجعد بن درهم وقال: هذه من حسناته هي وقتله 
 مغرية الكذاب.

الب اليت  وقد دافع عنه ابن كثري يف البداية بعد أن أورد بعضًا من تلك املث
نسبت إليه وقال: )والذي يظهر أن هذا ال يصح عنه، فإنه كان قائمًا يف إطفاء 

 174الضالل والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغريه من أهل اإلحلاد
أشياء ال تصح، ألن صاحب العقد كان فيه   175وقد نسب إليه صاحب العقد 

 176تشيع شنيع ومغاالة ألهل البيت( 

األغان الذي اعتمد عليه القامسي يف ترمجة القسري  وحال صاحب كتاب
ليس ببعيد عن صاحب العقد الفريد فقد قال عنه ابن كثري: )وكان فيه تشيع، قال  
ابن اجلوزي: ومثله ال يوثق به، فإنه يصرح يف كتبه مبا يوجب العشق ويهون شرب  

ل قبيح  اخلمر، ورمبا حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب األغان رأى فيه ك
واألصفهان قد روى الكثري من أخبار كتابه عن طائفة من الرواة   177ومنكر(

 178الكذابني. 

وأما عن اهتامه بالنصب وشتم علي رضي اهلل عنه فأجاب عنه ابن األثري 
وقال: وكان خالد   179فقال: )قيل كان يفعل ذلك نفيا للتهمة وتقربًا إىل القوم(

 180يصل اهلامشيني ويربهم. 
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فإن خالدًا القسري ليست ترمجته مظلمة بالصورة اليت حاول  ويف العموم 
املؤلف والقامسي رمسها عنه يف ذهن القارئ وأترك احلكم للقارئ الكرمي ليقارن بني  

ومها إمامان من أئمة أهل السنة يف املعتقد  -كالم الذهب وابن كثري من جهة 
لشيعيني احلاقدين  ا-وبني كالم صاحب العقد الفريد وصاحب األغان  -والتاريخ

 على أعالم أهل السنة. فأي الفريقني خري مقاماً.

(  5/432أساء املؤلف استخدام عبارة الذهب يف السري ) الوقفة الثالثة:
حيث قال الذهب بعد إيراده لقصة قتل اجلعد )قلت: هذا من حسناته هي وقتله  

خالد بن عبد اهلل  مغرية الكذاب( فقد أراد املؤلف إفهام القارئ أن الذهب يذم 
القسري، واألمر يف حقيقته على العكس من ذلك، فلقد أنصف الذهب خالداً  
القسري، ومل يقصد بتلك العبارة انتقاصه أو التقليل من حسناته، ومن يقرأ سري  

 أعالم النبالء، يدرك صواب ما أقول.

ن وقد شكر علماء املسلمني هذا العمل وأثنوا عليه، وعلى رأس أولئك احلس
 181البصري.

 وقال ابن القيم:

 وألجل ذا ضحى جبعد خالد ال 

 ـقسري يوم ذبائح القربان

 إذ قال ابراهيم ليس خليله

 كال وال موسى الكليم الدان 

 شكر الضحية كل صاحب سنة 

 182هلل درك من أخي قربان 
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وقال أبو حممد اليمين )فاستحسن الناس منه ذلك، وقالوا نفى الغل عن  
 183خرياً( اإلسالم جزاه اهلل 

: )وأما اجلعد فأخذه خالد بن عبد اهلل القسري، فذحبه ذحباً وقال الدارمي
بواسط يوم األضحى، على رؤوس من شهد العيد معه من املسلمني، وال يعيبه به 

 184عائب، وال يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله، وصوبوه من رأيه(

  

 المطلب الثالث: الشبهة الثالثة 

هذه الغرية اليت   -آنذاك-ف: )ثالثا: مل يكن من همِّ أمثال القسري قال املؤل
ال تكون إال ممن يعتقد العقيدة احلقة، وكان اخللفاء ووالهتم يف زمن األمويني أبعد  
الناس عن قتل املسلمني يف مسائل مثل هذه، وهلذا قال بعض الباحثني املعاصرين  

 185ائه يف العقيدة.( انتهى كالمهإن قتل اجلعد مل يكن إال لسبب سياسي ال آلر 

 قلت: يل مع هذه الشبهة وقفات:

هذه   -آنذاك-: قول املؤلف: )مل يكن من همِّ أمثال القسري الوقفة األوىل
 الغرية اليت ال تكون إال ملن يعتقد العقيدة احلقة(

هذا الطعن يف القسري خيالفه قول ابن كثري )والذي يظهر أن هذا ال يصح  
ائمًا يف إطفاء الضالل والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم  عنه فإنه كان ق

وليست أدرى ما موقف املؤلف من كالم هذا اإلمام  186وغريه من أهل اإلحلاد(
 العلم احلافظ ابن كثري؟ 

: قول املؤلف: )وكان اخللفاء ووالهتم يف زمن األمويني أبعد  الوقفة الثانية 
 ل هذه(. الناس عن قتل املسلمني يف مسائل مث
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الرد عليه: هذه العبارة ليست من كالم املؤلف وإمنا نقلها عن شعيب 
 187األرنؤوط يف تعليقه على السري وعزاها األرنؤوط إىل بعض الباحثني. 

واملؤلف هنا أورد هذه العبارة بطريقة توهم أهنا من كالمه وهي عبارة خطرية  
صحايب اجلليل معاوية رضي اهلل  ألهنا مل تستثِن أحداً من خلفاء بين أمية وال حىت ال 

عنه، أول خلفاء بين أمية، وكذلك مل تستثِن عمر ابن عبد العزيز وهو أحد خلفاء  
بين أمية وعلم من أعالم أهل السنة، و املؤلف ينقل عبارات وينسبها لنفسه وهو ال  
يدرك مدى خطورهتا وفسادها، فمثل هذه العبارة ال تصدر من شخص حيمل  

 ة.عقيدة أهل السن

وقد سبق أن حتدثت عن جهود بين أمية األوائل يف الدفاع عن السنة وإطفاء 
نار أهل الضالل والبدع، واحلق يقال إنَّ راية السنة وكلمة علماء السنة كانت هي  
العليا يف تلك الفرتة، ومل يكن أهل البدع يتجرُءون على إظهار بدعهم فضال عن أن  

 يدعوا إليها. 

املؤلف )وهلذا قال بعض الباحثني املعاصرين إن قتل اجلعد  قال  الوقفة الثالثة:
مل يكن إال لسبب سياسي ال آلرائه يف العقيدة( وأشار يف احلاشية إىل سري أعالم  

 (.5/433النبالء )

واجلواب عن ذلك: نقل املؤلف هذا الكالم عن شعيب األرنؤوط من تعليقه 
قل كالم ابن كثري عن اجلعد وأنه  على كتاب سري أعالم النبالء،، فقد قال بعد أن ن

مل يذكر ابن كثري سنده يف هذا   -القائل األرنؤوط -أخذ مقالته عن اليهود، قلت 
اخلرب حىت ننظر فيه، ويغلب على الظن أنه افتعله أعداء اجلعد. ومل حيكموه ألن  
أفكاره اليت طرحها يف العقيدة مناقضة كل املناقضة ملا عليه اليهود، فهو ينكر بعض 
الصفات القدمية القائمة بذات اهلل ويؤوهلا لينزه اهلل تعاىل عن مسات احلدوث،  
ويقول خبلق القرآن وأن اهلل مل يكلم موسى بكالم قدمي بل بكالم حادث، بينما 
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اليهود املعروف عنهم اإلغراق يف التجسيم والتشبيه، ويرى بعض الباحثني املعاصرين 
رائه يف العقيدة، ويعلل ذلك بأن خلفاء بين  أن قتل اجلعد كان لسبب سياسي ال آل

أمية ووالهتم كانوا أبعد الناس عن قتل املسلمني يف مسائل متت إىل العقيدة( انتهى  
كالم األرنؤوط وهو كالم مشحون بالطعن والغمز واالفرتاء، ولست هنا بصدد الرد  

لى زعم من  على مجيع ما ورد يف هذا النقل من عبارات باطلة، لكن املقصود الرد ع
قال بأن الدافع لقتل اجلعد كان سياسياً. وقد شارك على سامي النشار األرنؤوط يف  
هذا الزعم والتسويغ لضالالت اجلعد واحنرافاته حيث يقول: )ال نستطيع أن نصدق  

 188كان آلرائه الفكرية، بل يبدو أنه سبب سياسي(   -أي اجلعد-أن قتله 

شار ما هو الدافع السياسي وراء  ولكن مل يوضح صاحب األرنؤوط وال الن
قتل اجلعد، فبقيت دعواهم جمرد استنتاج ال دليل عليه وال برهان، وهو استنتاج ال  
يقوم على أساس من الواقع، وحيق لنا أن نسأل ما هو الدافع السياسي املزعوم، وأي 
  ثقل كان اجلعد يشكله يف الساحة السياسية آنذاك، خاصة إذا علمنا أنه من املوايل 
والعمل السياسي آنذاك بيد العرب فهم الوالة وهم القادة وهم أهل احلل والعقد  
والرأي واملشورة، ولذلك كان حيسب هلم حساهبم يف كل حترك سياسي على عهد  
األمويني، ومل يكن للموايل دور سياسي إال يف عهد العباسيني ولذلك فإن هذه  

تل اجلعد كان لزندقته الدعوى أوهن من بيت العنكبوت. واحلقيقة أن ق
ويف هذا يقول ابن تيمية: "فضحى باجلعد خالد بن عبد اهلل القسري  189وإحلاده

بواسط على عهد علماء التابعني وغريهم من علماء املسلمني، وهم بقايا التابعني  
يف وقته: مثل احلسن البصري وغريه الذين محدوه على ما فعل، وشكروا  

   190ذلك."
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كلمات إال إحقاقًا للحق ودفاعًا عنه، واهلل أسأل  وما كنت ألسطر هذه ال
 أن ينفع مبا كتبت وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

  

 

  

 
والنهاية  ، البداية5/263، الكامل يف التاريخ 6/50مصادر ترمجته: خمتصر تاريخ ابن عساكر  -191
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