الجزء الثالث
من تعليقات الشيخ
عبد الرحمن البراك
على

تفسير التسهيل البن جزي الكلبي
رحمه اهلل

اإلشكال الرابع والعشرون :)101/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
إمياًن أي :صدَّق.
« آمن ا
واإلميان يف اللغة :التصديق مطل اقا.
ويف الشرع :التصديق ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر.
واملؤمن يف الشرع :املصدق هبذه األمور.
واملؤمن اسم هللا تعاىل:
أيِّ :
املصدق لنفسه.
وقيل :إنه من األمن أيِّ :
يؤمن أولياءه من عذابه».
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك:
قوله رمحه هللا" :اإلميان يف اللغة :التصديق مطل اقا" ،أقول :هذا هو املشهور عند اللغويني
ومجهور املفسرين ،وهذا التفسري لإلميان أشهر ما احتج به املرجئة القائلون أبن اإلميان هو
كل
التصديق ،يعنون به تصديق القلب ،والقول أبن اإلميان هو التصديق مطلقا ،يقتضي أن َّ
ٍ
تصديق إميا ٌن ،وخالف يف ذلك اإلمام ابن تيمية رمحه هللا فقال :اإلميان يف اللغة تصديق
خاص ،وهو التصديق فيما يؤمتن عليه ِّ
املخرب؛ كاإلخبار عن األمور الغائبة ،فال يقال ملن

صدَّق ِّ
خمربا عن طلوع الشمسَ :آمن له ،بل صدَّقه؛ ألن طلوع الشمس من األمور احلسية
الظاهرة.
وقوله" :واإلميان يف الشرع :هو التصديق ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر" ،أقول:
نعم هذا هو اإلميان يف الشرع مبعناه اخلاص املتعلق ابالعتقاد ،ويطلق اإلميان يف الشرع إطالقا

عاما يشمل مجيع شرائع الدين الظاهرة والباطنة ،يدل لذلك قوله صلى هللا عليه وسلم:
(اإلميان بضع وسبعون شعبه ،أعالها قول ال إله إال هللا ،وأدًنها إماطة األذى عن الطريق)،
ويف احلديث رد على املرجئة الذين خيرجون األعمال عن مسمى اإلميان .وعلى ذلك فيكون
اإلميان مبعناه العام امساا لكل ما شرعه هللا من االعتقادات واألعمال واألقوال ،ولذا قال أهل
السنة :اإلميان اعتقاد ابجلنان وقول ابللسان وعمل ابألركان.

اإلشكال اخلامس والعشرون :)120/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
«واحلق :اسم هللا تعاىل ،أي :الواجب الوجود».
قوله :أي واجب الوجود ،أقول :هذا من معىن امسه تعاىل احلق ،ويدخل يف معىن هذا االسم
(احلق) أنه املوصوف بكل كمال ،املنزه عن كل نقص ،وأنه اإلله احلق ،رب كل شيء
ومليكه ،فيدخل يف معىن هذا االسم مجيع أمسائه احلسىن وصفاته العلى.
س :هل يصح إطالق «واجب الوجود» على هللا تعاىل؟
ج :نعم جيوز إطالق واجب الوجود على هللا تعاىل خربا ،ال امسا ،فهو تعاىل واجب الوجود،
أي ال جيوز عليه احلدوث وال العدم ،وليس ذلك من األمساء احلسىن ال ي يدعى هبا.

اإلشكال السادس والعشرون :)142/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
«نسيان :له معنيان:
الذهول؛ ومنه( :إن نسينا أو أخطأًن) [البقرة. ]٦٨٢ :
والرتك؛ ومنه( :نسوا هللا فنسيهم) [التوبة».]٢٦ :

التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك :ال شيء يف ذلك.

اإلشكال السابع والعشرون :)110/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
«والعلي :اسم هللا ،واملتعايل ،واألعلى؛ من العلو؛ مبعىن :اجلالل والعظمة.
وقيل :مبعىن التنزيه عما ال يليق به».
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن بن ًنصر الرباك :قوله" :من العلو؛ مبعىن :اجلالل
والعظمة".إخل ،أقول :يالحظ أنه اقتصر على معنيني من معاين العلو؛ األول :اجلالل
املتضمن لعلو القهر ،والثاين :التنزيه هلل عما ال يليق به ،وهذا يتضمن علو القدر،
والعظمة،
ُ

ومل يذكر رمحه هللا علو الذات ،وهو ارتفاعه تعاىل فوق مجيع املخلوقات مستو ا على عرشه،
وهذا هو الذي اختلف فيه أهل السنة واملبتدعة كاجلهمية ومن وافقهم ،فامسه العلي سبحانه
يتضمن معاين العلو الثالثة .وهللا أعلم.

اإلشكال الثامن والعشرون :)160/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
ِّ
وصفات
حت هللا أي :نزهته عما ال يليق به من الصاحبة والولد والشركاء واألنداد
«وسبَّ ُ
ومجيع العيوب والنقائص».
احلدوث ِّ
جممل
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك :قوله( :وصفات احلدوث) أقول :هذا لفظ ٌ
حيتمل حقا وابطال؛ فإن أريد به تنز ُيهه تعاىل عن وصفه بشيء من خصائص املخلوق مما
حق ،وإن أريد به تنز ُيهه عما يكون مبشيئته تعاىل من أفعاله،
يستلزم متثيله سبحانه خبلقه فهو ٌّ
وهو ما يعربون عنه حبلول احلوادث ،ويقصدون نفي قيام األفعال االختيارية به؛ فإن ذلك

ابطل .وهذا أصل عند أكثر املتكلمني ،فإنه يقولون :إنه تعاىل منزه عن حلول احلوادث،
ٌ

يريدون نفي قيام األفعال االختيارية به سبحانه؛ كاجمليء والنزول واالستواء على العرش ،وهللا
أعلم.

اإلشكال التاسع والعشرون :)161/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
«وأما وجه هللا:
ففي قوله( :ابتغاء وجه هللا) [البقرة ، ]٦٦٦ :أي :طلب رضاه.
ويف قوله( :كل شيء هالك إال وجهه) [القصص( ، ]٨٨ :ويبقى وجه ربك) [الرمحن:
:]٦٦
قيل :الوجه الذات.
وقيل :صفة كاليدين؛ وهو من املتشابه».
التعليق[ :سبق مضموهنا]

اإلشكال الثالثون :)171/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
« الثامنة( :الرمحن الرحيم) صفتان ،من الرمحة ،ومعنامها :اإلحسان؛ فهي صفة فعل.
وقيل :إرادة اإلحسان؛ فهي صفة ذات».
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك حفظه هللا :قوله( :ومعنامها :اإلحسان) إخل ،أقول:
هذا يتضمن تفسري الرمحة إما ابإلحسان أو إبرادة اإلحسان ،قال( :واإلحسان صفة فعل)،
والذين يقولون هذا يريدون ما خيلقه هللا من النعم؛ فالرمحة ـ إذن ـ عبارة عن خملوقاته سبحانه،

وإن مسوها صفة ٍ
ط يف العقل؛ فإن املفعول ال يكون صفة للفاعل ،بل أثر فعله،
فعل فهو غل ٌ
وهم ال يثبتون فعال يقوم ابلفاعل مبشيئته ،فليس عندهم إال فاعل ومفعول ،وقد يفسرون
الرمحة إبرادة اإلحسان ،وعليه فهي صفةٌ ذاتيةٌ ،كما قال املؤلف ،إي إهنا قائمة بذاته تعاىل،
صرف للفظ عن ظاهره؛ فإن الرمحة هلا معىن يقابل الغضب؛ كما جاء
وكلٌّ من التفسريين فيه ٌ
يف احلديث القدسي( :إن رمح ي سبقت غضيب) ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الذين يف
العقيدة التدمرية (ص )13يف الذين ينفون صفة الرمحة واحملبة والغضب والرضا" :إهنم يفسرون
ذلك إما ابإلرادة ،وإما ببعض املفعوالت من النعم والعقوابت"أهـ .وعليه فالواجب إثبات
الرمحة صفةا هلل حقيقة ،وتفسريها ابإلحسان تفسري هلا أبثرها .والرمحة يف صفات هللا نوعان:
مدلول امسه الرمحن ،والفعلية
صفة ذاتية ،وصفة فعلية ،وذهب ابن القيم إىل أن الصفة الذاتية ُ
مدلول امسه الرحيم .وينبغي أن يعلم أن الرمحة املضافة إىل هللا نوعان :نوع هو صفة له
سبحانه ،ذاتيةا أو فعليةا ،كما تقدم ،وإضافتها إليه من إضافة الصفة إىل املوصوف ،وهي
مدلول االمسني الشريفني ،والنوع الثاين رمحة خملوقة ،وإضافتها إىل هللا من إضافة املخلوق إىل
اَّللِّ) ،فالرمحة هنا املطر ،وقوله تعاىل:
خالقه ،ومن ذلك قوله تعاىل( :فَانظُْر إِّ َىل آ ََث ِّر َر ْمح ِّة َّ
َّ ِّ
اَّللِّ ُه ْم فِّ َيها َخالِّ ُدو َن) ،والرمحة هنا اجلنة ،ويف
وه ُه ْم فَِّفي َر ْمحَِّة َّ
ين ابْـيَض ْ
َّت ُو ُج ُ
َ
(وأ ََّما الذ َ
احلديث القدسي أن هللا قال للجنة( :أنت رمح ي أرحم بك من أشاء) ،ومن النوع األول قول
ك ِّيف عِّب ِّاد َك َّ ِِّّ
ني) ،وهللا أعلم.
(وأ َْد ِّخ ْل ِِّن بَِّر ْمحَتِّ َ
الصاحل َ
َ
سليمان عليه السالم متوسالَ :

اإلشكال احلادي والثالثون :)206/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
«الثالثة :تكرر يف القرآن ذكر املخلوقات ،والتنبيه على االعتبار يف األرض والسموات
واحليوان والنبات والر اح واألمطار والشمس والقمر والليل والنهار؛ وذلك أهنا تدل ابلعقل
على عشرة أمور؛ وهي:

( )3أن هللا موجود؛ ألن الصنعة دليل على الصانع ال حمالة.
( )٦وأنه واحد ال شريك له؛ ألنه ال خالق إال هو (أفمن خيلق كمن ال خيلق) النحل. 3٦ :
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك :قوله( :ألنه ال خالق إال هو) توجيه لداللة املخلوقات
على أنه واحد؛ وهذا ليس جبيِّد يف صياغة االستدالل؛ ألنه تعليل للشيء بنفسه؛ فكأنه
قال :دلت على أنه واحد؛ ألنه واحد .وال خيفى ما فيه.
حي ،قدير ،عامل ،مريد؛ ألن هذه الصفات األربع من شروط الصانع؛ إذ ال
( )٢-1وأنه ٌّ
تصدر صنعة عمن عدم صفة منها.
( )٦وأنه قدمي؛ ألنه صانع للمحدَثت ،فيستحيل أن يكون مثلَها يف احلدوث.
( )٨وأنه ٍ
ابق؛ ألن ما ثبت قدمه استحال عدمه.
[ )9وأنه حكيم؛ ألن آَثر حكمته ظاهرة يف إتقانه للمخلوقات وتدبريه للملكوت.
( )31وأنه رحيم؛ ألن يف كل ما خلق منافع لبِن آدم سخر هلم ما يف السموات وما يف
األرض.
وأكثر ما أييت ذكر املخلوقات يف القرآن يف معرض االستدالل على :وجوده تعاىل ،أو على
وحدانيته».
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك :قوله( :وأكثر ما أييت ذكر املخلوقات يف القرآن يف
معرض االستدالل على وجوده تعاىل ،أو على وحدانيته) ،أقول :يف هذا نظر؛ فإن املخاطَبني
ليسوا جاحدين لوجود هللا؛ بل مشركني يف العبادة؛ فاملقصود األول من ذكر املخلوقات
االستدالل هبا على توحيد اإلهلية ،وهم يقرون أبنه اخلالق هلذه املخلوقات ،فاحتُ َّج عليهم مبا
ُ
أقروا به على ما أنكروه من توحيد اإلهلية( ،إِّنـَّهم َكانُوا إِّذَا قِّ
اَّللُ يَ ْستَكِّْربُو َن)،
يل َهلُْم ال إِّلَهَ إِّالَّ َّ
ُْ
َ

ِّ
اح ادا) ،وملا قال تعاىل  (::وإِّ َهل ُكم إِّلَه و ِّ
اآلهلةَ إِّ َهلا و ِّ
الرِّح ُيم
الر ْمحَ ُن َّ
اح ٌد الَّ إِّلَهَ إِّالَّ ُه َو َّ
(أ َ
َ ُ ْ ٌَ
َج َع َل َ ا َ
ض واختِّالَ ِّ
أتبع ذلك بقوله( :إِّ َّن ِّيف خ ْل ِّق َّ ِّ
ار والْ ُف ْل ِّ
ف اللَّْي ِّل والنـ َ ِّ
ك الَِّّ ي ََْت ِّري
الس َم َاوات َواأل َْر ِّ َ ْ
َ
َّه َ
َ
السماء ِّمن َّماء فَأ ِّ
ِّيف الْبح ِّر ِّمبَا ين َفع النَّاس وما أَنزَل َّ ِّ
ث
ض بَـ ْع َد َم ْوِِّتَا َوبَ َّ
األر َ
ْ
َْ
َ ُ َ ََ َ
َحيَا بِّه ْ
اَّللُ م َن َّ َ
ض آل ا ٍ
ٍ
ِّ ِّ
ص ِّر ِّ
السح ِّ
يف ِّ
ت لَِّق ْوٍم
ني َّ
اب الْ ُم َس َّخ ِّر بَـ ْ َ
ف َيها من ُك ِّل َدآبَّة َوتَ ْ
الس َماء َواأل َْر ِّ َ
الرَ ا ِّح َو َّ َ
يـع ِّقلُو َن) ،وقال تعاىل ( :ا أَيـُّها النَّاس اعب ُدواْ ربَّ ُكم الَّ ِّذي خلَ َق ُكم) إىل قوله( :فَالَ ََْتعلُواْ ِّ ِّ
َّلل
َْ
َ
َ َ
َ ْ
ُ ُْ َ ُ
وذكر
َندادا َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن)َّ ،
أَ
النهي عن الشرك بهَ ،
فتضمنت اآليتان األمر بعبادته تعاىل ،و َ

املقتضي لذلك ،وهو خلق األولني واآلخرين وخلق السماوات واألرض وما بينهما ،ونظائر

ذلك كثري.

اإلشكال الثاين والثالثون :)211/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
«(فإمنا يقول له كن فيكون) قال األصوليون :إن هذا عبارة عن نفوذ قدرة هللا تعاىل ،وليس
خطااب للشيء يف حال عدمه مل يصح؛ ألن املعدوم
بقول حقيقي؛ ألنه إن كان قول( :كن)
ا

خطااب للشيء يف حال وجوده مل يصح؛ ألنه قد كان ،وحتصيل احلاصل
ال خياطب ،وإن كان ا

غري مطلوب.

ومحله املفسرون على حقيقته ،وأجابوا عن ذلك أبربعة أوجه:
أحدها :أن الشيء الذي يقول هللا له( :كن) هو موجود يف علم هللا؛ وإمنا يقول له( :كن)
ليخرجه إىل العيان لنا.
والثاين :أن قوله( :كن) ال يتقدم على وجود الشيء وال يتأخر عنه .قاله الطربي.
موجودا على حالة ،فيؤمر أبن يكون على حالة أخرى،
خطاب ملن كان
والثالث :أن ذلك
ا
ٌ
كإحياء املوتى ،ومسخ الكفار .وهذا ضعيف؛ ألنه ختصيص من غري خمصص.

والرابع :أن معىن (يقول له) :يقول من أجله؛ فال يلزم خطابه.
واألول أحسن هذه األجوبة.
آمرا للمعدومات
وقال ابن عطية :تلخيص املعتقد يف هذه اآلية :أن هللا عز وجل مل يزل ا
بشرط وجودها ،فكل ما يف اآلية مما يقتضي االستقبال :فهو حبسب املأمورات؛ ِّإذ احملدَثت
َتيء بعد أن مل تكن».
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك :قوله( :وأجابوا عن ذلك أبربعة أوجه) إخل ،أقول :كل
هذه األقوال األربعة ليس فيها انفصال عن اإلشكال الذي ذكروه ،والراجح منها القول األول
كما اختاره املؤلف ،وأرجح منه القول الرابع ،وإن كان املؤلف قد ضعَّفه ،ويشهد له قوله
اَّللِّ َكمث ِّل آدم خلَقه ِّمن تـر ٍ ِّ
ِّ
ِّ
يسى ِّع َ
اب ِثَّ قَ َال لَهُ
ند َّ َ َ َ َ َ َ ُ َُ
تعاىل يف خلق آدم وعيسى( :إ َّن َمثَ َل ع َ
ُكن فَـيَ ُكو ُن) ،ولعل اجلواب الذي يرفع اإلشكال الذي ذكروه أن األمر الوارد يف اآل ات
ليس أمر تكليف للمخاطب بفعل شيء يف نفسه أو يف غريه ،بل هو أمر تكوين يوجب

كون الشيء الذي أراده هللا ،كما أراد ،فيكون املوجب لكونه ـ أي وجوده ـ إرادتَه تعاىل
ول لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن)،
وقولَه ،كما مجع هللا بينهما يف اآل ات( :إَِّّمنَا قَـ ْولُنَا لِّ َش ْي ٍء إِّ َذا أ ََرْد ًَنهُ أَن نـَّ ُق َ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن) ،وحدوث احملدَثت إبرادته وكالمه
وقوله( :إَِّّمنَا أ َْم ُرهُ إِّ َذا أ ََر َاد َشْيـئاا أَ ْن يَـ ُق َ
اَّلل َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِّد ٌير).
سبحانه يستلزم قدرته على كل شيء( ،إِّ َّن َّ
آمرا
وأما قول ابن عطية رمحه هللا فليس فيه جواب ،بل يزيد اإلشكال ،لقوله" :مل يزل ا
للمعدومات بشرط وجودها" ،فمضمون قوله أنه تعاىل مل يزل آمرا للمعدومات املوجودات،
أمر تكليف الذي يُطلب به من املأمور
األمر ُ
وهذا ممتنع ،وسبب اإلشكال عندهم اعتقاد أن َ

أمر تكوين ،كما تقدم .وانظر كالم شيخ اإلسالم
ٌ
األمر ُ
فعل يفعله بعلم وإرادة ،والصواب أن َ
ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (.)3٨3/٨



اإلشكال الثال والثالثون :)170/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
«(إمنا يتقبل هللا من املتقني) استدل هبا املعتزلة وغريهم على أن العاصي ال يتقبل عمله.
وأتوهلا األشعرية :أبن التقوى هنا يراد هبا :تقوى الشرك».
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك :قوله( :استدل هبا املعتزلة )..إخل ،أقول :ذكر املؤلف
وقول
قول املعتزلة وقول األشاعرة ،وظاهر كالمه أنه يرد قول املعتزلة ،ويرضى قول األشاعرةُ ،
مبِن على أن العاصي ليس مبؤمن ،وشرط قبول العمل اإلميان،
املعتزلة ظاهر الفساد؛ ألنه ٌّ
فصحيح من جهة أن الشرك حيبط العمل ،لكن هذا القول يقتضي أن من
وأما قول األشاعرة
ٌ
مل يكن مشركا فاهلل يقبل عمله مطلقا ،وليس هذا مبستقيم؛ فإن املؤمن املوحد قد يعرض له
يف العمل ما يبطله كالر اء ،واملن واألذى يف الصدقة ،وخمالفة السنة ،ومن اخلطأ يف فهم اآلية
قي فاعل للمأمورات ،اترك للمعاصي،
ظن بعض الناس أن املراد أن هللا ال يتقبل إال من ت ٍ
ُّ
وهذا يؤول إىل قول املعتزلة ،والصواب يف اآلية أن هللا ال يتقبل إال ممن اتقى هللا يف عمله
ذلك ،أبن أتى به على الوجه املشروع ،خالصا صوااب ،ومل أيت مبا يبطله .وهللا أعلم.


اإلشكال الرابع والثالثون :)711/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
«(استوى على العرش) حيث وقع:
محله قوم على ظاهره؛ منهم ابن أيب زيد وغريه.
قصد؛ كقولهِ( :ث استوى إىل السماء) [البقرة.]٦9 :
وأتوله قوم مبعىنَ :
ولو كان كذلك لقالِ :ث استوى إىل العرش.

وأتوله األشعرية أن معىن استوى :استوىل ابمللك والقدرة.
واحلق :اإلميان به من غري تكييف؛ فإن السالمة يف التسليم ،وهلل در اإلمام مالك بن أنس يف
قوله للذي سأله عن ذلك« :االستواء معلوم ،والكيفية جمهولة ،والسؤال عن هذا بدعة».
وقد روي مثل قول مالك عن أيب حنيفة ،وجعفر الصادق ،واحلسن البصري.
ومل يتكلم الصحابة وال التابعون يف معىن االستواء ،بل أمسكوا عنه؛ ولذلك قال مالك:
«السؤال عنه بدعة».
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك :قوله(( :استوى على العرش) حيث وقع ،إخل ،أقول:
ذكر فيه مذاهب:
األول :إجراؤه على ظاهره ،البن أيب زيد املالكي.
الثاين :مذهب أهل التأويل ،ومنهم األشاعرة ،وبعضهم قال :استوى :قصد ،وقالت
األشاعرة :استوى ابمللك والقدرة.
الثالث :مذهب الصحابة واألئمة ،وهو اإلميان به من غري تكييف ،وقرر هذا القول بقوله:
(واحلق :اإلميان به من غري تكييف؛ فإن السالمة يف التسليم) ،وكالمه هنا مرتدد بني اإلثبات
من غري تكييف ،وبني التفويض ،ولذا استشهد بقول اإلمام مالك وغريه" :االستواء معلوم،
والكيف جمهول" ،ولكنه قال( :ومل يتكلم الصحابة وال التابعون يف معىن االستواء ،بل
أمسكوا عنه) ،قال( :ولذا قال مالك :والسؤال عنه بدعة) ،ومفهوم كالم املؤلف رمحه هللا أن
السؤال عن معىن االستواء بدعة ،وهذا خطأ فالذي سئل عنه مالك ،وقال" :السؤال عنه
بدعة" هو الكيفية؛ ألنه قال" :االستواء معلوم" أي معناه" ،والكيف جمهول ،والسؤال عنه"
أي السؤال عن الكيف .وقد أخطأ ابن جزي رمحه هللا أيضا يف زعمه أن الصحابة والتابعني مل
يتكلموا يف معىن استوى .والصواب هو إثبات االستواء هلل على العرش مبعناه املعلوم ،وهو

عال وارتفع ،مع نفي التمثيل ،ونفي العلم ابلكيفية .ومن يتدبر كالم ابن جزي يدرك أنه إىل
التفويض أميل ،أي تفويض معىن االستواء ،أو هو قوله الذي يقول به .وهللا أعلم.


اإلشكال اخلامس والثالثون :)761/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
قال يف تفسري قوله تعاىل( :وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا):
«(فادعوه هبا) أي :مسوه أبمسائه ،وهذا إابحة إلطالق األمساء على هللا تعاىل ،فأما ما ورد
إمجاعا .وأما ما مل يرد ،وفيه مدح ال
منها يف القرآن أو احلديث :فيجوز إطالقه على هللا ا
تتعلق به شبهة :فأجاز أبو بكر بن الطيب إطالقه على هللا ،ومنع ذلك أبو احلسن األشعري
وغريه ،ورأوا أن أمساء هللا موقوفة على ما ورد يف القرآن واحلديث».
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك :ليس فيما ذكره ما حيتاج إىل تعليق.

اإلشكال السادس والثالثون :)767/1( :طبعة دار الضياء -الطبعة األوىل:
كيدا؛ ألنه شبيهٌ ابلكيد يف أن ظاهره إحسا ٌن وابطنه
«(إن كيدي متني) مسَّى فعله هبم ا
خذالن».
كيدا) إخل ،يتضمن أن ما يفعله
التعليق :قال الشيخ عبد الرمحن الرباك :قوله (مسَّى فعله هبم ا
الرب عز وجل ابلكافرين من االستدراج ليس بكيد حقيقةا ،بل جمرد تسلية ،فهو كيد لفظا ال
معىن ،وهذا خطأ؛ ألنه صرف للفظ عن ظاهره بال موجب ،كيف وقد أكده هللا ابملصدر

ِّ
يد َكْي ادا)؟! فهو تعاىل يكيد الكافرين وميكر هبم ،جزاءا على كيدهم
(وأَكِّ ُ
املؤكد بقولهَ :
ومكرهم ،جزاءا وفاقا.


