
 
 
 
 
  

  



   املسائل  من  هي  والكلمات   احلروف  بتعاق    مسألة
 
  هذهو ،  االختياري«  »الفعل  على  خرَّجةامل

 هذه   بدأت   لكن  األئمة،  وال  السلف  فيها  يتكلم  ومل  ،اهلجري  الرابع  القرن  بعد  ظهرت   املسألة
 يعقب  متعاقبة,  احلروف  »إن  احلديث:  أهل  على   حمتجني  األشاعرة  قالت  ملا  الظهور  يف  الشبهة
  عن  منزه  وللا  حادًًث،  لكان  وصوت   حبرف  للا   كالم  كان  فلو  األصوات،  وكذلك   بعًضا,  بعضها

   .(1)صوت« وال حرف  بال كالمه  يكون أن فلزم احلوادث،
  الكاتب   خط    فعند  لبعض،  سابًقا  بعضها  يقع  الكلمة  حروف  فإن  »وأيًضا  الباقالين:  يقول

  يف-  )ميًما(  خطه  قبل  وثبتت  حصلت  السني  وكذلك   ، )سيًنا(  خطه  قبل  وثبتت  حصلت  قد  )اب( 
 صفة  ال  اخللق  صفة   فهو  بعض  عن  بعضه  وأتخر  بعض  على  بعضه  تقدم  وما  -)بسم(  كلمة
  بعضها   وخيالف  ،بعض  عن  بعضها  ويتأخر   ،بعض  على  بعضها  ميتقد    األصوات   وكذلك   احلق،

 . (2)اهـ مبخلوق« ليس قدمي هو الذي احلق  كالم  صفة ال اخللق كالم  صفة ذلك  وكل بعًضا،
 الكالم   حدوث   على  دلياًل   بعض  عقب  بعضها  وجميء  واألصوات   احلروف  تعاقب  فجعل

 حرف.  وال  بصوت  ليس للا  كالم  أن دلياًل  ذلك  جعل مث وخلقه،
  قوم   عن  أيب  سألت  حنبل:  بن  أمحد  بن  للا  عبد  قال  اإللزامات،  تلك   يرفضون  واألئمة

  نرويها  األحاديث هذه بصوت، تكلم بلى أيب: فقال ،بصوت  يتكلم مل موسى للا كلم  ملَّا يقولون:
  السلسلة   كجر  صوت  له   مسع  للا   تكلم   »إذا   مسعود:  ابن  حديث  أيب:  وقال  .جاءت   كما
و ِّهوا  أن   يريدون   ، كفار  وهؤالء  أيب:  قال  . تنكره  اجلهمية   وهذه   أيب:  قال   .الصفوان«  على   على   ُي 

 . (3)كافر  فهو يتكلم مل للا  أن زعم َمن الناس،
  متوالية  احلروف  ألن  وذلك   ،عقليًّا  والصوت   احلرف  نفي  ذلك   من   األشاعرة  غرض  وكان

  ولذا  خملوقة، أهنا ذلك  من ويلزم القِّدم، ي نايف وهذا ،وينتهي  يبدأ حرف وكل بعًضا، بعضها يعقب
 

فورك    (1) البن  احلديث«  »مشكل  للباقالين  202:  )صانظر:  و»اإلنصاف«  (، 149:  )ص(، 
 (. 167:  )صو»التبصري« لإلسفراييين  

 (. 99)ص:  »اإلنصاف«    (2)
 (. 62)ص: »السنة«    (3)



 الشبهة.  هلذه  م ناسبة ردود إجياد يف السنة أهل بدأ
 عن   بعضهم  أحجم  وإن  مذهبهم  الزم  هذا  وأن   احلروف،  تعاقب  على  واحلنابلة   األثرية  وأكثر

 . به التصريح
  من  فمنهم  فرقتني:  أمحد   أصحاب   »وافرتق  : قائاًل   حجر  ابن   احلافظ  احلقيقة  تلك   ويؤكد 

  وأكثرهم   .شاء  من كالمه  ويسمع  متعاقبة،  ال  مقرتنة  واألصوات   واحلروف  لذاته،  الزم  كالمه  قال:
 . (1)قبل« من انداه  يكن ومل  كلمه،  حني موسى اندى  وأنه شاء،  إذا شاء مبا يتكلم أنه

  اجلهمية   أن  :[للا  كالم  مسألة]  يف  الناس  اضطراب   "وأصل:  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  يقول
  الصفات  من  به  يقوم  ما  أن  اعتقدوا  العامل  حدوث   مسألة  يف  الفالسفة  انظرت   ملا  واملعتزلة

  أن   والتزموا  وجوده،  ُيكن  ال  يتناهى  ال  ما  أن  على  بناء   حادًًث،  إال  يكون   ال  املتعاقبة  واألفعال
 عن  المعطَّ   وكان  عليه،  ممتنًعا  ذلك   كان  بل  والكالم،  الفعل  على  قادر  غري  األزل  يف  كان  الرب 

 الفعل  امتناع  مع  يزال  ال  فيما  الفعل  على  األزل  يف  قادرًا  كان  أبنه  ذلك   عن  يعربون  وقد  ذلك،
  إذ   لذاته،  املقدور  امتناع  حال  يف  ابلقدرة  يصفونه  حيث  النقيضني  بني  فيجمعون  األزل،  يف  عليه
  بني  مجع  ونفيها األولية  إثبات  بني واجلمع ،له  أول ال واألزل ،أول له يكون أن يستلزم الفعل كان

 . (2)"النقيضني
  إمكان   يف  متنازعون  فالناس   "وابجلملة  : قائاًل   املسألة   تلك   يف  املذاهب   تيمية  ابن  وحيكي

 وأصحاب   ،املقاالت   يف  األشعري  ذكره  ،قدمي  ذلك   يف  والنزاع  ،قدمها  وإمكان   احلروف  اجتماع 
  ،الطوائف  من  وغريهم  والشافعي  حنيفة   وأيب  مالك   أصحاب   وكذلك   ، ذلك   يف  متنازعون   أمحد

  ، ممكنا  يكون  نأ  ماإو   ،ممتنعا   ذلك   يكون  أن  إما:  فيقال  وحينئذ  ،والصوفية  احلديث  أهل  وكذلك 
  قدم   يوجب  الذي  الكالبية   قول  امتناع  ظهور  من  أعظم  امتناعه  ظهور  يكن  مل  ممتنعا  كان   فإن

  األلفاظ   فإن   ،واحدا  معىن  ذلك   مع  وجيعلها  املنتظمة   العبارات   مدلول  هي   اليت  املتنوعة   املعاين

 

 (.136  / 7»فتح الباري« )  (1)
 . (258  / 7)  « جمموع الفتاوى»   (2)



 ،كذلك   إال  معانيها  تعقل  فال  متعاقبة  متوالية  إال  احلروف  نعقل  ال  كما  وحنن  ،املعاين  قوالب
  الكالبية   قالت  ملا   وهلذا   ؛ واحدا  شيئا  ليست  متنوعة  معان   فهي  معانيها   اجتماع  نعقل  أن   وبتقدير

  ابن   ذكر  كما   أجوبة  بثالثة  أجابوهم  ،قدمها  ُينع   وذلك   ،الباء  بعد  والسني  متعاقبة  احلروف:  هلؤالء
  : الثاين  . بقدمها  تقولون  نتم أو   ، عندان  متعاقبة  فإهنا   ، احلروف  مبعارض  معارض  هذا   :وقالوا  ،الزاغوين

  فإذا   ،وجودها  يف  ترتيب  :والثاين  ،احلقيقة  نفس  يف  ترتيب  :أحدمها:  نوعان  والرتتيب  التعاقب  أن
  كون   مبنزلة   فهو  العقلي  الذايت  الرتتيب  وأما  ، حادًث  الثاين   كان   شيء  بعد  شيئا   موجودة  كانت

  تقدم   أن  وادعوا  ،ابحلياة  مشروطا  والعلم  ابلعلم   مشروطة  اإلرادة  وكون  ،للذات   اتبعة  الصفات 
  ، املشروط  على  الشرط  تقدم  وهو   ،ابلطبع  تقدم  : له  يقال   الذي  وهذا  ، الباب   هذا  من  احلروف
  الثاين  عدم  يستلزم  ال  الرتتيب  هذا  ومثل  ،مجلته  على  املركب  وجزء  ثننياال  على  الواحد  كتقدم

 ومعىن   اإلرادة  هي  واحلياة  احلياة  هو  العلم  فكون   ابطال  كان  إن  هؤالء  فقول  ،األول  وجود  عند
  ا دَ يَ   ت  بَّ تَـ }و  ينالدَّ   آية  معىن  هو  { د  حَ أَ   للا    وَ ه    ل  ق  }و  الكرسي  آية  ومعىن  التوراة  معىن  هو  القرآن

  ، منه   بطالان  أظهر  وأ  منه  بطالان  أخفى  أو  البطالن  يف  مثله  كان  سواء  أيضا  ابطل  هو  {ب  هلََ   يبِّ أَ 
  أيضا   الكالبية  فقول  ،حمال  احلروف  ابجتماع  والكرامية  الساملية  قول  أن  هب:  فيقال  وحينئذ

  وحينئذ  ،الكل  من  أبطل  والفالسفة  املعتزلة  وقول  ،هذا  صحة  ذاك  بطالن  من  يلزم  فال  ،حمال
 يستلزم  وهذا  ،جمتمعة  ال  متعاقبة   حبروف  متكلما  يزل  مل  نهأ  وهو  ،اآلخر  القول  هو  احلق  فيكون

  قوهلم   بطالن  من  يلزم  ومل  ،عليه  حجة  الكراميةِّ   ض  تناق    يكن  مل  هبذا  قال  فمن  ،به  احلوادث   قيام
 القسمة  أن  ومعلوم  ،االعرتاض  أصل  بطل  ممكنا  احلروف  اجتماع  كان  وإن  ،األصل  هذا  بطالن
 ال  نأ  وإما  ،اجتماعها  إمكان  يلزم  وحينئذ  ،أعياهنا  قدم  ُيكن  أن  إما:  احلروف   ألن  ؛أربعة  العقلية

 الرابع  القسم  وأما  ، أنواعها  وال  أعياهنا   قدم  ُيكن   ال  ن أ  وإما  ، أنواعها  قدم  بل  ، أعياهنا  قدم  ُيكن
  وإما  ، اجتماعها  ُيكن   أن  فإما  التقديرين  وعلى  ،عاقل  يقوله  ال  فهذا   ،أنواعها  ال  أعياهنا   قدم  :وهو

  وإما  ، ممكنا  بقاؤها  يكون  نأ  فإما  االجتماع  أمكن  فإذا  وأيضا  .أقسام  مخسة  فهذه  ،ُيكن  ال  ان
  إمكان   مع  لكن  ، وأنواعها  عياهناأ  حدوث   يتضمن  الكرامية  عن  املذكور  فالقول  ، يكون  ال  أن

  جيب:  يقول  من  ذلك   وإبزاء   ،دةمتعد    أقوال  من  قول  وهذا  ،احلدوث   بعد  وبقائها   اجتماعها 
  :يقول  ومن  ،االجتماع  إمكان  عدم  مع  وإما  ،االجتماع   إمكان  مع  إما   ،بقاؤها  وُيتنع  حدوثها



  يف   متنازعون  والناس  ،يقول  ال  وقد  ،االجتماع   إبمكان  يقول  قد  أعياهنا  قدم  ال  نوعها  قدم  جيب
 دجتد    من  بد   ال  أو  جهته   من  تكليم  دجتد    غري  من  هلم  إدراك  خلق  جمرد  هو  هل:  لعباده   للا  تكليم
  أمحدو   والشافعي  مالك و   حنيفة  أيب  أصحاب   من  وغريهم  السنة  إىل  للمنتسبني  قولني  على  ؟تكليم
  نأب  القائلني  األئمة  هؤالء  أصحاب   نم  وافقهم  ومن  والساملية  الكالبية  قول:  فاألول  ،موغريه

  احلديث   أهل  من  األكثرين  قول:  والثاين  ،احلياة   مبنزلة   هو  بل  ،وقدرته  مبشيئته  يتعلق  ال  الكالم
  والشيعة  املرجئة  من  الكالم  أهل  أكثر  قول  وهو  ،وغريهم  األئمة  هؤالء  أصحاب   من  والسنة

 .( 1)وغريهم" واملعتزلة والكرامية
 الشبهة:  هذه مع التعامل ف  واألثرية احلديث أهل طريقة 

  واعتربوها   ،العقلية  املتكلمني  إلزامات   يف  اخلوض  تركوا  -تيمية  ابن  قبل-  احلديث  أهل  أكثر
 وما   والسنة  الكتاب   إبطالقات   اكتفوا  وعليه  القاصر،  البشري  ابلعقل  والسنة  الكتاب   رد  من  نوًعا
 وصوت. حبرف شاء إذا يتكلم  للا أن من السلف عن ورد

  ما  وظنوا  ،الشبهة   من  نوع  دخلهم  وغريه  الباقالين  كتب  يف  نظروا  ملا   احلنابلة  متكلمة  وبعض
 ،-ظنهم  حبسب-  العقلية  القواطع  وبني  السلف  مذهب  بني  التوفيق  فأرادوا  ،عقلية  قواطع  ذكره

  وذاك،   هذا  بني  خليط   هجني  مذهب  ذلك   عن  فنتج   االختيارية،   األفعال   قيام  عدم  فالتزموا
  يتكلم   أن  أراد  إذا  للا   وأن  متعاقبة،  وغري  األزل  يف  مقرتنة  وأصوات   حبروف  للا   كالم  إن  وقالوا:

 شاء.  َمن كالَمه  وي فهم كالمه  عن يكشف
  أيب   والقاضي  احلديث   أهل  من  الساملية   مذهب  وهو  االقرتانية،  مبذهب  ي عرف  املذهب  وهذا

 الذات. دون الوجود يف تعاقبها إىل األخري ذهب وإن ،الزاغوين وابن يعلى
 :(2)القيم ابن يقول

 غريان ووجودها ذواهتا  **  نإ :قال قد زاغونيهم لكنَّ 
 

 . (128-125ص:  )  «درء تعارض العقل والنقل »  (1)
 . (118  /1شرح اهلراس )ب،  «نونية ابن القيم»  (2)



 ! األذهان وزيغة للعقول اي ** ذاهتا ال بوجودها فرتتبت
 بدلوه: يديل عقيل ابن 

  قال   فقد  عقيل،  ابن  الوفاء  أبو  هو  -تَيميَّة  ابن  قبل-  التعاقب  شبهة  على  رد    َمن  أحسن
 على   »الرد  رسالته  يف  املسألة  هلذه  وتعرَّض  ، (1)السُّنة  إىل  آخره  يف  عاد  بعدما  جلياًل   كالًما

املتعال  زالالع  األشاعرة الكبري   الكالم  جتدد  عن  قاله  فمما   «،وإثبات احلرف والصوت يف كالم 
  تعاىل   للا  كالم  يكون   أن  من  املانع   إن  قيل:  »فإن  واحد:  وقت  يف  الكالم  :يقال  أن  واستحالة

 ،بعًضا  بعضه  يسبق  أن  جيوز  ال  والقدمي  ،متقدم  واألول  متأخر  احلروف  من  الثاين  أن  هو  حبروف
  آلدم   سبحانه  للا  بقول  عليكم  يبطل  هذا  قيل:  الوجود،  يف  مرتتبة   ألهنا  ؛خملوقة  احلروف  أن  فثبت

 {ن  ك  }  ولعيسى:  آلدم  قال  إمنا  قيل:  فإن  عيسى،  قبل  خ لق  آدم  أن  ومعلوم    ،{ن  ك  }  ولعيسى:
  لقوله  ابطل هذا قيل:، بعض على بعضه القول يتقدم ومل عيسى، قبل آلدم  الوجود بقِّدم األزل يف

فـََيك ون  ﴿  تعاىل: َله  ك ن  نَـّق وَل  َأن  أََرد اَنه   إَِّذا  ء   لَِّشي  قـَو ل َنا  َا    يكون   أن   خيلو  وال  [40  ]النحل:   ﴾ إِّمنَّ
  والعقل   الشرع  دليل  فإن  واحًدا،  شيًئا  كان  فإن  كثرية،   أشياء  أو  واحًدا،  شيًئا  الدارين  يف  ما  مجيع
  وال   ، {ن  ك  }  له:  للا   قال   منها  شيء    وكل  عدة،   أشياء   الدارين   يف  ما  مجيع   أن   ويثبت  ذلك،  ُينع
 للشيء  القول  من  منفرًدا  شيء   لكل  القول  هو   الذي   {ن  ك  }  فيكون   !شيء   بعد   شيًئا   خيلق  أن   بد

 واحدة...«. وساعة واحدة حالة   يف ُيتنع وذلك  اآلخر،
ًجا   قال  أن  إىل اجِّ   متوالية،   غري  أو   متوالية   حروفًا   تكون   أن  خيلو   »وال  التعاقب:  يف  األشاعرة  حم 

  يقولوا:   أن  وذلك   ،القرآن  يف  فيعكسوهنا  متوالية  غري  كانت  وإن   قالوه،  ما  بطل  متوالية   كانت  فإن
  عندهم  قرآانً  تكن مل وإن  تغيريها، جيز مل قرآانً  كانت  إن  ألهنا كفروا؛  إليه بلغوا إن وهذا (صعيهك )

 . (2) كفروا«
  نقلب  أن  لنا   جلاز  وإال  ،للقرآن  الزم  احلروف  تتابع  أن  ذلك   من  يريد  عقيل  وابن

 

 ، قال ابن تيمية: »ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السُّنَّة أن ُييل إىل التَّجهم واالعتزال يف أول أمره  (1)
 (. 164 /4فتاوى« ) الجمموع  »  . فقد خرج إىل السُّنَّة احملضة«  ،خبالف آخر ما كان عليه

 . 1971(، بتحقيق جورج مقدسي، الدراسات الشرقية، دمشق  76)ص:    العزال«»الرد على األشاعرة    (2)



  النب   يفسره  مل  مما  األحرف  هذه  أن  ذلك   بعد   ذكر  مث  »صعيهك«،  إىل  [1  ]مرمي:  ﴾كهيعص﴿
  هبذا   لذاهتا  مرادة  ليست  املقطعة  األحرف  هذه  كانت  لو  إذ  النفسي،  الكالم  بذلك   فبطل  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 . عقيل ابن من قوي إلزام   وهو . الصورة هبذه  نزلت ملا والتعاقب الرتتيب
  ظاهر  لكن  الوجود،  دون  الذات   يف  م رتبة   احلروف  أن   يريد  عقيل  ابن  أن  احتمال  ويبقى

 أبًدا.  بذلك  يفيد ال كالمه
 احلنابلة:  متأخرو 
  هذه   يف  تيمية  ابن  يقلدون  أهنم  إال  األبواب،  هذه  يف  احلنابلة  متأخري  تناقض  من  الرغم  على

  القرآن   أن  إىل  وغريهم  احلنابلة  بعض  »وذهب  يقول:  الفتوحي  النجار  ابن  فهذا   وحنوها،  املسألة
 القرآن،  حبروف  تكلم  وأنه  ،(1) شاء   إذا  متكلًما  يزل  مل  للا   وأن  التوراة،   وكذلك   للا،  كالم  العريب
 العني،  قدُية  واألصوات   احلروف  هذه  إن  وقالوا:  صوته،   واألنبياء   املالئكة  من  شاء  من  وأمسع
  يف  يكون  إمنا  والتعاقب  تسبق،  ال  مقرتنة  بذات   قائمة  تزل  مل  بل  متعاقبة،  ليست  للذات،  الزمة
  من   املسموعة  هي  واحلروف  األصوات   أن  إىل   هؤالء  أكثر  وذهب  اخلالق،  خبالف  املخلوق،  حق

 .(2)كثري«  ذلك  وأىب القارئني،
  إنه  قال:  من  »ومنهم  :-له  مقرًّا-  تَيميَّة  ابن  عن  عزو   دون  االقرتانية  مذهب  املواهب  وينقل

 امليم،  تسبق  مل  والسني  السني،  تسبق  مل  الباء  وأن  تزال،  وال  تزل  مل  األعيان  قدُية  وأصوات   حروف
  وماهيتها  حقيقتها  يف   مرتاتبة  وهي   يزال،  وال  يزل  مل   أزليًّا،  قدُيًا   اقرتاانً   ببعضها  مقرونة   احلروف  وأن
  اليت  اللوازم  من  ذلك  غري  إىل  واحد.  شيء  ذلك  مع  إهنا  منهم:  كثري  وقال  وجودها،  يف  مرتاتبة  غري

 . (3)العقل« بضرورة الفساد معلومة إهنا العقالء: مجهور يقول

 

 تعليق الكالم ابملشيئة ال ينتظم مع هذا القول الذي ذكره.   (1)
 (. 174  / 1»شرح الكوكب املنري« البن النجار )  (2)
 (، ومعلوم أن هذا كالم شيخ اإلسالم حبروفه. 69-68)ص:  لمواهب  ل واألثر«»العني    (3)



 االقرتانية؟  من السجزي اإلمام هل 
  وقد  األشعرية،  شبهات   مع  ظهرت   وإمنا  الثالثة،  القرون  بعد  ظهرت   التعاقب  مسألة   أن  ذكران

 اإلمام   احملاولة   تلك   غمار   خاض  وممن  السلف،  مذهب  مع  تتوافق  ردود  إجياد  احلديث   أئمة  حاول
مل  فكان  الوائلي،  السجزي  نصر  أبو  احلافظ  األثري   يف   ومؤيًَّدا  موفَـًّقا  كان   إذ  صحيًحا،  كالمه  جم 
 املسائل.  هذه يف وارد اخلطأ  أن إال أحواله، معظم

 األشعرية:  على رده معرض ف  احلروف تعاقب السجزي اإلمام نفي
  :قالوا  »فإن  :قيل  حمدث،  سبقه  ما  عن  أتخر   ما  وكل  ،يدخلها  التعاقب  إن  السجزي:  يقول

  غريه.   من  الفراغ  بعد  إال   شيء  أداء  عن  تعجز  واألداة  أبداة،   يتكلم  فيما   يتعني  إمنا  التعاقب  دخول
  سبحانه   للا  أن  على  العلماء  اتفقت  وقد  التعاقب.   تكلمه  يف  يتعني  فال   جارحة   بال  املتكلم  وأما

  يف   املخاطب  أن  منهم  واحد  كل  وعند  واحدة،  حالة   يف  القيامة  يوم  خلقه  بني  احلساب   يتوىل
  خرج   ملا   قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النب   ألن   يضران،  مل  التعاقب  ثبت  لو  مث  التعاقب.   خالف  وهذا  وحده،   هو  احلال

  ]البقرة:   اآلية  ﴾إِّنَّ الصََّفا َوال َمر َوَة مِّن  َشَعائِّرِّ اّللَِّّ ﴿  قرأ:  مث   ، «به  للا   بدأ  مبا  »نبدأ   الصفا:  ابب   من

 هذا   ويف  سبحانه.  للا  كالم  املسلمني  إبمجاع  كله  والقرآن  الصفا.  بذكر  بدأ  للا  أن  فبني  ،[158
 . (1)للصواب« وفق ملن كفاية  القدر

  »مث   بقوله:   -األول  الرأي   ترجيحه  مع-  مًعا  الوجهني   احتمل  أنه   السجزي  كالم  من  وواضح 
 من  له   واحتج   عليه   دلل  مث   حمتماًل،   وجًها  اآلخر  الوجه  فجعل  يضران«،  مل  التعاقب  ثبت   لو

  الرد  أوجه   وبيان  احملاججة   سبيل   على  كان   التعاقب   نفي  عن  كالمه   أن  يدل   مما   النبوي،   احلديث
 واجلزم. التقرير سبيل على ال املتنوعة،
  ابلضرورة،   االختياري  الفعل  نفي  يستلزم  ال  التعاقب  نفي  أن  الفور  على  التنبيه  جيب  أنه  على

  وجوب   يرى  ال  أنه   إال  ،االختياري(  )الفعل  أوقات   دون  أوقات   يف  الكالم  يثبت  فالسجزي
 شيء.   كمثله  ليس للا ألن  الواحدة؛ املرة يف احلروف تعاقب

 

 (. 256)ص:  »رسالة إىل أهل زبيد«    (1)



ء   »﴿  القدمي:   ابلكالم  القائلني  على  ردًّا  االختياري  الفعل  إثبات   يف  قاله   فمما َا قـَو ل َنا لَِّشي  إِّمنَّ
  إذا  )كن(  للشيء:  يقول  أنه   سبحانه   للا  فبنيَّ   [40  ]النحل:   ﴾إَِّذا أََرد اَنه  َأن نَـّق وَل َله  ك ن فـََيك ون  

 .( 1) كوين«  بعد : للقيامة يقل مل أنه بذلك  فع لم كونه،  أراد
  يكون   سوف  الذي  االختياري  الفعل  إثبات   فيه  كوين«  بعد :  للقيامة  يقل  »مل  السجزي:  فقول

 يكن.  مل أن بعد
َا  ﴿ »  السجزي:  يقول  خمصوصة،  أوقات    يف  الكالم  نوع  دجتد    يؤكد  صريح  وبشكل   أَم ر ه  إَِّذا إِّمنَّ

ًئا َأن يـَق وَل َله  ك ن فـََيك ون     من   خلقه  أن  بعد  آلدم  قال  أنه    فبنيَّ   :[82  ]يس:   ﴾أَرَاَد َشيـ 
  بعد   خلًقا  وال  حدوًثً   ذلك   يقتضِّ   ومل  فيكون،  (كن)  له:  يقول  شيًئا   أراد   إذا  وأنه  ،)كن(  تراب:

 . (2)تعاىل« للا كالم  عن  اخللق انتفاء على الدليل قام لِّما  الكالم؛  نوع حدوث 
  تقول  كما  ذاهتا  الصفة  حدوث   به  يقصد  ال  هنا  والنوع   الكالم(،  نوع   )حدوث   بقوله:  فصرح

 تستلزم  ال  فهذه  خمصوص،  وقت    يف  الواحدة  املرة  هذه  يف  الكالم  جتدد  يقصد  إمنا  الكرامية،
 اخللق.  مبعىن هو الذي احلدوث 

  جوَّز   َمن  األثر  أهل  ومِّن  عليه،  السكوت   إطالق  العلم  أهل  من  كثري  »ومنع   أيًضا:  قالو 
 . (3)احلديث« يف لوروده عليه السكوت  إطالق

  كان  »وممن  اإلسالم:  شيخ   يقول  االختيارية،  ابألفعال  القائلني  زمرة   يف  تَيميَّة  ابن  ووضعه
 احلسن  أبو  -كالب   ابن  كقول-  وقدرته  مبشيئته  املتعلقة  األمور  من  به   يقوم  ما  نفي  على  يوافق

  وإن   وأمثاهلم،  الزاغوين  بن  احلسن  وأيب  عقيل  كابن  ، وأتباعه  يعلى  أبو   والقاضي   ، وأتباعه  التميمي 
  بن   للا  عبد  أبو  ذلك   يف  خيالفهم  كان  وممن  اترة،  وهذا  اترة  هذا  يوافق  ما  القاضي  كالم  يف  كان

 السجزي   النصر  وأبو  منده   بن  للا   عبد  وأبو  بطة  بن  للا  عبد  وأبو  العزيز   عبد  بكر  وأبو  حامد

 

 ( من كتابه »اإلابنة«. 280-279  / 1نقله عنه ابن تيمية يف »درء التعارض« )  (1)
 (. 280  /1»درء التعارض« )  ينظر:  (2)
 (. 281 / 1املرجع السابق )  ينظر:  (3)



 . (1)وأمثاهلم« األنصاري إمساعيل وأبو السجستاين  عمار بن وحيىي
  أنه   مع  االختيارية،   ابألفعال  القائلني  زمرة  يف  السجزي  وضع   تَيميَّة   ابن   أن  ي علم  ذلك   ومن

  وذلك   ابلضرورة،  االختيارية  األفعال  نفي  لزوم  ذلك   من  يفهم  ومل  التعاقب،  نفي  عن  كالمه  يعلم
مل  من  ت عرف   العاملِّ   طريقة   ألن لة  من  ال  وتصرفاته،   أحواله   جم   )من  دقيقة  مسألة  يف  واحدة   مج 

 . احملاججة سبيل  على قيلت الد ِّق( مسائل
  السجزي: وقول  يعلى  أيب القاضي قول بني الفرق 

 التعاقب،   نفي  يف  السجزي  طريقة  وبني  القاضي   طريقة   بني  خيلط  قد  له   نظر  ال  َمن  بعض
 القولني   بني  الفروق  حترير  حيسن  ولذلك   واحدة،  عقدية  أصول    على  مبنيان  القولني  كِّال  أن  ويظن

 : يف النقاط التالية
 يثبتها.  ال القاضي  بينما تقدم،  كما  االختيارية  األفعال يثبت السجزي -1
  بينما   اآلخر،  القول  احتمل  وقد  احملاججة  سبيل  على  كان  التعاقب  عن  السجزي  كالم-2
 وكبري. ظاهر فالفرق احلوادث، حلول نفي يف كالمي  أتصيل على مبنية القاضي طريقة

 كشف  وللا  واحد،  كلها  واألصوات   احلروف   وأن  ،األزل  يف  ابالقرتان  يقول  القاضي  -3
 اللوازم.  تلك  يلتزم مل  السجزي أن ومعلوم عنها، احل جب
  كمثله   ليس  للا  أن  وبنيَّ   التعاقب،  شبهة  على  الرد  أراد  أنه  السجزي  حق  يف  ي قال  ما  غاية  بل

  س نية   منطلقات    من  رد   وهو   للا،  حق  يف  يلزم  ال   التعاقب  من  اإلنسان  يلزم  ما   وأن   ،شيء
 كالمية.  منطلقات  من ال ،صحيحة

 السجزي النصر أبو يعلى  أبو القاضي املقارنة  وجه
 مقدمات   ويرفض  أثرية  منطلقات  .كالمية  منطلقات  املنطلقات

  قوهلم:   رفض  إنه   حىت  املتكلمني

 

 (. 19-18 / 2املرجع السابق )  ينظر:  (1)



 . يتجزأ ال القدمي إن
  صفة   يف  سيما  ال  االختياري  الفعل  ينفي االختياري الفعل

 .الكالم
 . االختياري الفعل يثبت

 يف  يتكلم  وال   األزل،  يف   مقرتنة   احلروف  الكالم  صفة
  . شاء   من   كالمه   وي سمع   وقت،   دون   وقت 

  إذا   خمصوصة  أوقات   يف  يتكلم
 . شاء

  نفي من غرضه
 التعاقب

  جوَّز   أنه   بدليل  احملاججة،  غرضه . كالمي  منطلق من ابملشيئة  الكالم نفي
 ابلتعاقب. اآلخر القول

  التعاقب:  نفي ف  السجزي يوافق النجدي بطني أب  الشيخ 
  ،-وقته  يف  احلنابلة   شيخ  وهو-  النجدي  بطني  أاب   الشيخ  أن  املقام  هذا  يف  ذِّكره  اجلدير  من

 االختياري. ابلفعل قوله مع احلروف، تعاقب أيًضا نفى
  أن   فيلزم  بعًضا،  بعضها   ويتقدم  التعاقب،  يلزمها  احلروف  »وقلتم:  بطني:  أب  الشيخ   قال

  موصوف   غري  سبحانه  وللا  املخارج،  من  يتكلم  من  حق  يف  التعاقب  يلزم  إمنا  قلنا:   خملوقة.  تكون
  بزخارف  يعارضه  وال  والسنة،   الكتاب   يف  جاء  ملا   التسليم  مكلَّف  كل  على  فواجب   وأيًضا  بذلك.
نَـه م  مث َّ  ﴿:  تعاىل  قال  امللحدين،   وهذاين  املبطلني َفاَل َوَرب َِّك اَل يـ ؤ مِّن وَن َحىتَّٰ حي َك ِّم وَك فِّيَما َشَجَر بـَيـ 

لِّيًما هِّم  َحَرًجا مم َِّّا َقَضي َت َوي َسل ِّم وا َتس  أَنف سِّ  وعلى  الرسالة،  للا  َفمِّنَ   .[65  ]النساء:   ﴾اَل جيِّد وا يفِّ 
 .(1)التسليم« وعلينا البالغ، الرسول

  نفاة   إىل  القائل  نسبة وبني  احلروف  تعاقب  نفي  بني   تالزم  ال  أنه   السابق:  النص   من  والفائدة
  تعاقب   يلتزم  مل  -االختيارية  األفعال  مثبيت  من  وهو-  بطني  أاب  الشيخ  فهذا  ابلضرورة.  األفعال

 فتأمل. احلروف.
رجة  التعاقب  مسألة  أن  تَيميَّة  ابن  رأي  حبسب  وأما   ،بسواء  واءً س  االختياري  الفعل  على  خم 
  األمرين؛   بني  السجزي  لتفرقة  وجه   فال  الفعل،  بعد  الفعل  من  أبعجب  ليس   احلرف  بعد  فاحلرف

 

 (. 101)ص:  »جمموع رسائل وفتاوى أاب بطني«    (1)



  هو   القيامة  يوم  وكالمه  فعل،  هو  ملوسى   للا  وكالم  أخرى،  أفعال  بعد  يكون   القيامة  يوم  فاجمليء
 ذاك.  بعد أتى هذا أن مع أيًضا، فعل

 من  »وكثري  قائاًل:   احلنابلة  وم تكلمة  األشاعرة  من  الباب   هذا  يف  اخلائضني  تَيميَّة  ابن  وي لخص
  فينفيهما  ،هذا هو هذا جيعل بل الرب؛ وصوت  العبد صوت  بني ُييز ال املسألة هذه يف اخلائضني

  وأن  للا،  كالمَ   العريب  القرآن  يكون  أن  نفى  والصوت   احلرف  نفى  فإذا  مجيًعا،  يثبتهما  أو  مجيًعا
  أن   نفى  كما   للا،   كالم   هو  املسلمون   يقرؤه  الذي   القرآن   يكون  وأن   بصوته،  لعباده   منادايً   يكون
 القدمي   بني  فرق  ال   واحًدا  شيًئا  املتنوع  للا  كالم  جعل  مث  ،  هلل  صفة  العبد  صوت   يكون

 حيث  والتعطيل،  اإلحلاد   من  نوع  فيه  الذي  الثاين   ذاك  دون  الفرق  هذا  يف  مصيب  هو  واحلادث،
  هو   الرب   صوت   جعل  أثبتَ   وإذا  .التحقيق  عند   له   حقيقة  ال  واحًدا  شيًئا  املتنوع   الكالم  جعل

 يف   مقرتنة  الوجود  يف  متعاقبة  احلروف  إن  :قوله   مع  بينهما  التمييز  عن  سكت  أو  العبد،  صوت 
 من  بنوع  فقال  بصفته،  تتحد  أو  العبد  يف  حتل  الرب   صفة  عني  فجعل  األعيان،  أزلية  قدُية  الذات 
 .. .التعطيل من نوع إىل  يفضي واالحتاد، احللول

  أن   الناس  بعض  فظن  . يعود  وإليه   بدأ  منه  خملوق،  غري  منزل  للا  كالم  أن  على  اتفقوا  والسلف
  كل   عن  والنهي   مأمور،  بكل  األمر  هو   واحد،  معىن  هو   :طائفة   قالت  مث   العني،  قدمي  أنه  مرادهم
  وإن   توراة،  كان  ابلعربانية  عنه  عرب  وإن  قرآاًن،  كان  ابلعربية  عنه  عرب  إن  خمرب،  بكل  واخلرب  منهي،

  حروف   هو  : طائفة  وقالت  والعقل.  للشرع  خمالف   القول  وهذا  إجنياًل.  كان   ابلسراينية   عنه  عرب
 مقرتنة  موجودة  وامليم  والسني  الباء   وإن   لذاته،  الزمة  تزل  مل  للا  لذات   الزمة  األعيان  قدُية  وأصوات 

 .(1) ..«. شيًئا   شيء منها يسبق مل تزال وال تزل مل وأبًدا، أزاًل  مًعا ببعض بعضها
 وللا تعاىل أعلم، واحلمد هلل رب العاملني.

 

 . (257-258 /7جمموع الفتاوى )   (1)


