بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ،أما بعد :فهذا هو الجزء الرابع من تعليقات شيخنا
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك على تفسير التسهيل البن جزي الكلبي
رحمه الله ،وهي في مجملها تعقبات من شيخنا لما خالف فيه ابن جزي أهل
السنة في مسائل االعتقاد.
نسأل الله أن ينفع بها ،وأن يجزي شيخنا الشيخ عبد الرحمن خيرا على
جهده ،وما بذل في هذه التعليقات ،كما نسأل الله أن يتغمد ابن جزي برحمته،
وسائر علماء المسلمين؛ إنه سبحانه سميع مجيب.
وكتب ذلك
عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر
غرة ذي القعدة 1436

اإلشكال السابع والثالثون

()

«﴿و ِإذا قضى أ ْم ًرا﴾ [البقرة]117 :؛ أي :قدّره ،أو أمضاه.
سنة:
قال ابن عطية :يتجه في اآلية المعنيان؛ فعلى مذهب أهل ال ُّ
قدَّر في األزل وأمضى فيه ،وعلى مذهب المعتزلة :أمضى عند الخلق
واإليجاد.
قلت :ال يكون (قضى) هنا بمعنى قدّر؛ ألن الق َد َر قدي ٌم ،و(إذا)
تقتضي الحدوث واالستقبال؛ وذلك يناقض ال ِقدم .وإنما (قضى) هنا
بمعنى :أمضى أو فعل أو أوجد؛ كقوله﴿ :فقضا ُه َّن سبْع

سماوات﴾[فصلت:

.». ]٢١
التعليق:
قال الشيخ عبد الرحمن البراك:
أقول :القضاء من الله في القرآن يأتي لمعان:
فرغ من خلقه ،كقوله تعالى﴿ :فقضاهُ َّن سبْع
1ـ قضى الخلقَ  ،بمعنى َ
سماوات﴾ [فصلت.]12 :
2ـ قضى بمعنى ح َكم ،وهو نوعان:

ي ،كقوله تعالى﴿ :وقضى ربُّك أ َّال ت ْعبُدُوا ِإ َّال إِيَّاهُ﴾
األول :شرع ٌّ
صى.
[اإلسراء ]23 :ومعناه :أمر وو َّ
ي ،ومنه قوله تعالى﴿ :وإِذا قضى أ ْم ًرا ف ِإنَّما يقُو ُل لهُ
والثاني :كون ٌّ
ك ُْن فيكُو ُن ﴾ [البقرة ،]117 :ومعناه :أراد كونه ،كما قال تعالىِ ﴿ :إنَّما ق ْولُنا
ِلش ْيء ِإذا أردْناهُ أ ْن نقُول لهُ ك ُْن فيكُونُ ﴾ [النحل ،]40 :وقال سبحانه:
﴿ ِإنَّما أ ْم ُرهُ ِإذا أراد ش ْيئ ًا أ ْن يقُول لهُ ك ْ
ُن فيكُونُ ﴾ [يس.]82 :
ضى في قوله تعالى﴿ :و ِإذا قضى أ ْم ًرا﴾
وعلى هذا؛ فتفسير قضى ْ
بأم َ
أظهر؛ ألن المعنى :إذا أراد الله كون ما سبق في علمه وكتابه قال
[البقرة،]117 :
ُ
لهُ :كن فيكون ،وهذا هو معنى اإلمضاء ،أي إتمام األمر الذي قدَّره الله في
علمه وكتابه.
ولهذا أقول :ما و َّجه به المؤلف ابن جزي اختياره ،وهو أن معنى قضى:
أمضى ،وجيهٌ .ويأتي قضى في القرآن مضمنًا معنى أوحى أو أوصل ،كما قال
تعالى﴿ :وقضيْنا ِإل ْي ِه ذ ِلك ْاْل ْمر أ َّن دا ِبر هؤُال ِء م ْق ُ
صبِ ِحين ﴾ [الحجر،]66 :
طوعٌ ُم ْ
ض م َّرتي ِْن﴾
وقال سبحانه﴿ :وقضيْنا ِإلى بنِي ِإ ْ
ب لت ُ ْف ِ
سد َُّن فِي ْاْل ْر ِ
سرائِيل فِي ا ْل ِكتا ِ
[اإلسراء.]4 :
ً
شامًل للمعنيين الكوني والشرعي ،كقوله
كما يأتي القضاء بمعنى ال ُحكم
ق﴾
تعالى ﴿ :واللَّهُ ي ْق ِضي ِبا ْلح ِ

[غافر.]20 :

كما يأتي القضاء بمعنى الفصل بين المخت ِل ِفين ،كقوله تعالىِ ﴿ :إ َّن ربَّك
ي ْق ِضي بيْن ُه ْم ي ْوم ا ْل ِقيام ِة فِيما كانُوا فِي ِه ي ْخت ِلفُون﴾ [يونس.]93 :

اإلشكال الثامن والثالثون

()

«﴿س ِخر اللَّهُ ِم ْن ُه ْم﴾ [التوبة ]79 :تسميةٌ للعقوبة باسم الذنب».
التعليق:
قال الشيخ عبد الرحمن البراك:
قول ابن جزي رحمه الله« :تسميةٌ للعقوبة باسم الذنب» أقول :معنى
كًلمه َّ
أن الله ال يسخر حقيقة بالمنافقين ،بل هذا ِمن تسمية العقوبة باسم الذنب
الذي ارتكبوه ،وهو سخريتهم بالمؤمنين المتصدقين ،وهذا معنى قول بعضهم:
هذا من قبيل المشاكلة؛ أي اللفظية ،كما قالوا مثل ذلك في المكر واالستهزاء
والخداع.
والصوابَّ :
أن الله يمكر حقيقة بالماكرين ِمن الكافرين والمنافقين ،ويخدع
المخادِعين ،ويستهزئ بالمستهزئين ،ومن ذلك إمًلؤه تعالى للكافرين
واستدراجهم ،وإظهاره سبحانه قبول ما أظهره المنافقون من اإليمان ،فيحسبون
أنهم خدعوا الله بما أظهروه من العمل ،وهو تعالى محمود على ذلك؛ ألنه
عد ٌل.
ومن مكر الله واستهزائه بالمنافقين يوم القيامة أنهم يكونون مع المؤمنين،
أنوارا حتى يظنوا أنهم ناجون ،وليسوا بناجين ،كما قال تعالى﴿ :ي ْوم
فيعطون
ً

يقُو ُل ا ْل ُمنافِقُون وا ْل ُمنافِقاتُ ِللَّذِين آمنُوا ا ْن ُ
ور ُك ْم﴾
ظ ُرونا ن ْقتبِ ْ
س ِم ْن نُ ِ

[الحديد]13 :

سوا ما ذُ ِك ُروا
اآليات ،ومن مكر الله بالكافرين ما ذكره في قوله تعالى﴿ :فل َّما ن ُ
ِب ِه فتحْ نا علي ِْه ْم أبْواب ك ُِل ش ْيء حتَّى ِإذا ف ِر ُحوا ِبما أُوتُوا أخ ْذنا ُه ْم ب ْغتةً ف ِإذا
سون﴾ [األنعام .]44 :والله أعلم.
ُه ْم ُم ْب ِل ُ

اإلشكال التاسع والثالثون

()

«﴿ويُؤ ِخر ُك ْم ِإلى أجل ُمس ًّمى﴾

[إبراهيم]10 :

قال الزمخشري وأه ُل مذهبه

من المعتزلة :معناه :يؤخركم ْ -
إن آمنتم -إلى آجالكم ،وإن لم تؤمنوا عاجلكم
بالهًلك قبل ذلك الوقت.
وهذا بناء على قولهم باألجلين ،وأهل السنة يأبون هذا؛ فإن األجل عندهم
واح ٌد محتوم».
التعليق:
قال الشيخ عبد الرحمن البراك:
قول ابن جزي رحمه الله« :وهذا بناء على قولهم ـ أي المعتزلة ـ
باألجلين» ،أقول :هذا صحيح عن المعتزلة؛ معناه أن المعتزلة يقولون :إن
المقتول و َمن يُعا َجل بالعقوبة له أج ٌل متأخر لو لم يُقتل أو يعا َجل النتهى إليه،
ولقت ِله أو تعجيل عقوبته أج ٌل متقدم.

وقال بعضهم عن المعتزلة :إن األجل واحد ،وهو األجل المس َّمى ،وأن
ع عليه أجله ،وكذا من يعا َجل بالعقوبة بسبب كفره.
المقتول مقطو ٌ
ُّ
والحق أن األجل الذي قدَّره الله في علمه وكتابه واحدٌ ،سواء كان متقد ًما
أو متأخرا ،وال يقع إال هو ،فالمتقدم ال يتأخر ،والمتأخر ال يتقدم ،كما قال تعالى:
ست ْق ِد ُمون﴾ [األعراف:
ستأ ْ ِخ ُرون ساعةً وال ي ْ
﴿و ِلك ُِل أ ُ َّمة أج ٌل ف ِإذا جاء أجلُ ُه ْم ال ي ْ
 ،]34وقال تعالى﴿ :وما كان ِلن ْفس أ ْن ت ُموت ِإ َّال ِب ِإ ْذ ِن اللَّ ِه ِكتابًا ُمؤ َّج ًال﴾

[آل

عمران ،]145 :وهذا معنى ما أشار إليه المؤلف في قوله« :وأهل السنة يأبون
هذا؛ فإن األجل عندهم واح ٌد محتوم» .والله أعلم.

اإلشكال اْلربعون

()

«﴿يخافُون ربَّ ُه ْم ِم ْن ف ْوقِ ِه ْم﴾ [النحل ]50 :هذا إخبار عن المًلئكة ،وهو
بيان نفي االستكبار.
ويحتمل أن يريد :فوقية القدرة والعظمة ،أو يكون من المشكًلت التي
يمسك عن تأويلها.
وقيل :معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابًا من فوقهم».
التعليق:

إخبار
قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله :قول ابن جزي« :هذا
ٌ
عن المًلئكة ،وهو ُ
بيان نفي االستكبار» إلخ ،أقول :بيان نفي االستكبار ،يريد
َّ
أن قوله﴿ :يخافُون ربَّ ُه ْم﴾

[النحل]50 :

ست ْك ِب ُرون﴾
تفسير لقوله﴿ :و ُه ْم ال ي ْ

[النحل:

.]49

ثم تردد ـ رحمه الله وعفا عنا وعنه ـ في توجيه قوله تعالىِ ﴿ :م ْن ف ْو ِق ِه ْم﴾
بين التفويض والتأويل ،فقال« :ويحتمل أن يريد :فوقية القدرة والعظمة» ،وهذا
تفويض،
تأويل ،وقال« :أو يكون من المشكًلت التي يمسك عن تأويلها» ،وهذا
ٌ
قال« :وقيل :معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابًا من فوقهم» ،وهذا تأويل؛ ألنه
صرف للفظ عن ظاهره ،وهو في الحقيقة تحريف؛ ألنه ال دليل يوجبه ،ولجوء
ٌ
المؤلف في توجيه اآلية إلى التفويض والـتأويل ،راجع إلى نفي الفوقية الحقيقية
لله تعالى بذاته فوق جميع المخلوقات ،وهو مذهب األشاعرة ،وعلى هذا
فالمؤلف يذهب مذهبهم ،ومذهب أهل السنة أن الله بذاته فوق سماواته ،على
عرشه ،بائن من خلقه.

اإلشكال الحادي واْلربعون
ت ربِي﴾
«﴿قُ ْل ل ْو كان ا ْلبحْ ُر ِمدادًا ِلك ِلما ِ
اتساع علم الله تعالى.

()

[الكهف]109 :

إخبار عن
اآليةَ؛
ٌ

والكلمات :هي المعاني القائمة بالنفس ،وهي المعلومات ،فمعنى اآلية :لو
ُكتب علم الله بمداد البحر لنفد البحر ،ولم ينفد علم الله ،وكذلك لو جيء ببحر
آخر مثله؛ وذلك ألن البحر متناهٍ ،وعلم الله غير متناه».
التعليق:
إخبار عن
قال الشيخ عبد الرحمن البراك :قول ابن جزي رحمه الله« :
ٌ
اتساع علم الله تعالى» إلخ ،أقول :هذا صريح بتأويل كًلم الله بعلمه ،فاآلية
عند المؤلف إخبار عن سعة علم الله ،ال عن دوام كًلمه ،وقد بنى هذا التأويل
على قول األشاعرة في كًلم الله بأنه معنى نفسي غير مسموع منه ،وذلك في
قوله« :والكلمات :هي المعاني القائمة بالنفس» ،وهذا ظاهر في أنه يقرر القول
مناقض لداللة العقل
بالمعنى النفسي ،وقو ُل األشاعرة في كًلم الله قو ٌل باط ٌل
ٌ
والشرع ،فهو عندهم معنى نفسي ليس بصوت وال حرف ،واحد ال يتعدد ،قديم
ال تتعلق به مشيئة الله.
وهذا خًلف ما عليه أهل السنة والجماعة من السلف ومن تبعهم ،فكًلم
الله عند أهل السنة كًل ٌم مسموع ،كما سمع موسى كًلم الله من الله ،أي :بًل
واسطة ،وهو متعدد ،فهو حروف وكلمات ،وسور وآيات ،وهو سبحانه يتكلم
بما شاء ،إذا شاء ،كيف شاء ،كما أخبر أنه قال ،ويقول ،ونادى ،وينادي ،كما
دلَّت على ذلك اآليات .والله أعلم.

اإلشكال الثاني واْلربعون

()

سن إليك بمرأى مني
«﴿و ِلتُصْنع على ع ْينِي﴾ [طه]39 :؛ أي :تُربَّى ويُح َ
وحفظ».
التعليق:
سن إليك» ،أقول :هذا
قال الشيخ عبد الرحمن البراك :قوله« :تُربَّى ويُح َ
صحيح ،وهو الذي يقتضيه السياق وتدل عليه الجملة ،فقوله« :تُربَّى» ،هو
معنى تُصنع.
وقوله« :بمرأى مني» يدل له قوله تعالى﴿ :على ع ْينِي﴾ ،فدلت اآلية على
إثبات العين لله بًل كيف ،كما تفيده اإلضافة ،وعلى أن الله َيرى ،كما قال
سم ُع وأرى﴾ [طه ،]46 :و ِذ ْك ُر الرؤية يقتضي الحفظ من كل
تعالىِ ﴿ :إنَّنِي معكُما أ ْ
شر ،ولم يتعرض المؤلف إلثبات العين أو نفيها ،فلعله آثر اإلمساك على طريقة
أهل التفويض من النفاة لحقائق الصفات .وهو الغالب عليه رحمه الله ،حسبما
تقدم .والله أعلم.

اإلشكال الثالث واْلربعون

()

سي﴾
«﴿واصْطن ْعتُك ِلن ْف ِ

[طه]41 :

عبارة عن الكرامة والتقريب؛ أي:

استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني».
التعليق:
سي﴾ عبارة عن الكرامة والتقريب،
قوله في قوله تعالى﴿ :واصْطن ْعتُك ِلن ْف ِ
إلخ = صحي ٌح ،وقوله :عبارة ،أي :االصطناع عبارة ٌ عن الكرامة والتقريب،
أي :معناه الكرامة والتقريب ،فـ﴿اصْطن ْعتُك﴾؛ أي :استخلصتك وجعلتك موضع
صنيعتي وإحساني.
سي﴾أي :جعلتك من خاصتي ،كقوله تعالى عن الملك:
وقوله تعالىِ ﴿ :لن ْف ِ
سي﴾
ست ْخ ِل ْ
﴿ائْتُو ِني ِب ِه﴾ [يوسف ]54 :يعني يوسف ﴿أ ْ
صهُ ِلن ْف ِ

[يوسف.]54 :

اإلشكال الرابع واْلربعون

()

ار ِلم ْن تاب ﴾
«﴿و ِإ ِني لغفَّ ٌ

[طه]82 :

المغفرة لمن تاب حاصلة وال بد،

والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة.
وقالت المعتزلة :ال يُغفر إال لمن تاب».
التعليق:
قال الشيخ عبد الرحمن البراك:

قوله« :المغفرة لمن تاب حاصلةٌ وال بد» إلخ ،صحيح؛ لقوله تعالى﴿ :قُ ْل
س ِه ْم ال ت ْقن ُ
طوا ِم ْن رحْ م ِة اللَّ ِه ِإ َّن اللَّه ي ْغ ِف ُر
يا ِعبادِي الَّذِين أ ْ
سرفُوا على أ ْنفُ ِ
الر ِحي ُم﴾ [الزمر ،]53 :وهذه اآلية لمن تاب ،أما َمن
ور َّ
الذُّنُوب ج ِميعًا ِإنَّهُ ُهو ا ْلغفُ ُ
لم يتب؛ فما دون الشرك فمغفرته مقيدة بالمشيئة؛ لقوله تعالى﴿ :إِ َّن اللَّه ال ي ْغ ِف ُر
ء﴾ [النساء.]48 :
أ ْن يُشْرك بِ ِه وي ْغ ِف ُر ما دُون ذ ِلك ِلم ْن يشا ُ
وقول المعتزلة« :ال يُغفر إال لمن تاب» بنوا عليه القول بتخليد أهل
الكبائر في النار.

اإلشكال الخامس واْلربعون

()

يه ْم ِم ْن ِذ ْكر ِم ْن ربِ ِه ْم ُمحْ دث﴾
«﴿ما يأْتِ ِ

[األنبياء]2 :

يعني بـالذِّكر :القرآن،

و﴿ ُمحْ دث﴾ أي :محدث النزول».
التعليق:
قال الشيخ عبد الرحمن البراك :قوله« :يعني بالذكر :القرآن ،و﴿ ُمحْ دث﴾
أي :محدث النزول» ال إشكال فيه؛ فالذكر من أسماء القرآن ،كما قال تعالى:
﴿وهذا ِذ ْك ٌر ُمباركٌ أ ْنز ْلناهُ أفأ ْنت ُ ْم لهُ ُم ْن ِك ُرون ﴾ [األنبياء.]50 :
وقوله« :أي :محدث النزول» موافق لما نقله ابن جرير عن أهل التأويل،
فإنه قال« :ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس» ،وأسنده إلى

قتادة ،وهذا موافق لبعض أجوبة اإلمام أحمد رحمه الله حين احتجت المعتزلة
بهذه اآلية على أن القرآن مخلوق  .والله أعلم.
()

اإلشكال السادس واْلربعون

()

«﴿وأدْخ ْلنا ُه ِفي رحْ متِنا﴾ [األنبياء]75 :؛ أي :في الجنة ،أو في أهل رحمتنا».
التعليق:
قال الشيخ عبد الرحمن البراك :ك ٌل ِمن التفسيرين صحيح ،وإن كان
األول هو الجاري على الظاهر.
س ا ْل ُم ْطمئِنَّةُ ()27
ويدل لصحة التفسيرين قوله تعالى﴿ :ياأيَّتُها النَّ ْف ُ
اضيةً م ْر ِضيَّةً ( )28فا ْد ُخ ِلي فِي ِعبادِي ( )29وا ْد ُخ ِلي
ْ
ار ِج ِعي ِإلى ربِ ِك ر ِ
جنَّتِي﴾ [الفجر ،]30 - 27 :وقوله﴿ :وأ َّما الَّذِين ابْيضَّتْ ُو ُجو ُه ُه ْم ف ِفي رحْ م ِة اللَّ ِه
ُه ْم ِفيها خا ِلدُون﴾
صا ِل ِحين﴾
﴿وأد ِْخ ْلنِي ِبرحْ متِك فِي ِعبادِك ال َّ
[آل عمران:

 ،]107وقوله سبحانه عن سليمان عليه السًلم:
[النمل:

 ،]19وقال الله في الحديث

القدسي للجنة« :أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي»  .والله أعلم.
()

اإلشكال السابع واْلربعون

()

«﴿ ِإ َّن ذ ِلك فِي ِكتاب﴾ [الحج ]70 :يعني :اللوح المحفوظ ،واإلشارة بـ(ذلك)
إلى معلومات الله».
التعليق:
قال الشيخ عبد الرحمن البراك:
قوله« :يعني :اللوح المحفوظ» صحيح ،وكذلك قوله« :واإلشارة بـ(ذلك)
إلى معلومات الله» صحي ٌح أيضا ،ومعلومات الله المشار إليها هي ما تضمنه
ض﴾
سم ِ
االسم الموصول في قوله تعالى﴿ :أل ْم ت ْعل ْم أ َّن اللَّه ي ْعل ُم ما فِي ال َّ
اء و ْاْل ْر ِ
[الحج ،]70 :فكل ما في السماء واألرض معلوم لله ،ومكتوب في أم الكتاب اللوح
المحفوظ ،واآلية دالة على مرتبتي اإليمان بالقدر ،وهما مرتبتا العلم والكتابة،
والله أعلم.

