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  بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد  رب العالمين، اللھم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق 
  ..أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

لة، التي ھي من فھذه كلماٌت قليالٌت توضح الحق في ھذه المسأ
مسائل االعتقاد، والتي يورد عليھا أھل البدعة بعض السؤاالت 
واالستشكاالت، ظانين جھالً منھم أن ما يوردونه كاٍف لزعزعة عقائد أھل 

  .الحق

ولم يكن قصدنا تفصيل المقام، بل توضيح جملٍة كافيٍة لبيان معاني 
ت المبتدعة من كلمات أھل السنة والجماعة وبعض أدلتھا، ودفع تلبيسا

  .المشبھة والمجسمة

  ..ندعو هللا تعالى أن ينفع بھا
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  هللا تعالى ال داخل العالم وال خارجه

  : قد يحتج بالكتاب على ذلك فيقال

ةٌ على ) ليس كمثله شيء، وھو السميع البصير: (قوله تعالى حجَّ
  .عدم كونه خارج العالم، وعلى عدم كونه تعالى داخل العالم

  .جيِّد وھذا استدالل

كما ذكره ابن مرزوق عن العالمة –وبيان وجه االستدالل أن يقال 

ً عنه لكان مماثالً، : (-أبي عبد هللا بن الجالل لو كان في العالم أو خارجا
فألنه إن كان في العالم صار من : وبياُن المماثلة واضح، أما في األول

  ).جنسه، فجيب له ما وجب له

ام ومادة العالم؛ ألنه إن كان داخل أي صار من قبيل األجس: قلتُ 
العالم فيكون جزءاً منه، وما كان جزءاً من شيء كان مماثالً له في الجنس، 
فالورُق مثالً ليس من جنس الحديد إال باعتبار أن كليھما أجسام ومواد، ولذا 
ال يمكن أن يكون الورق جزءاً من الحديد، وكذا الطير ليس جزءاً من 

  .لجنس، إال باعتبار أن كليھما أجساماألحجار الختالف ا

: فألنه إن كان خارجاً لزم إما اتصاله وإما انفصاله: وأما في الثاني(
) إما بمسافٍة متناھية أو غير متناھية، وذلك كله يؤدي الفتقاره إلى مخصص

  .انتھى كالم العالمة

الناُس الذين يقولون إن هللا تعالى خارج العالم ويفھمون حقيقة : قلتُ 
ھذا القول، ھم مجسمة، سواء اعترفوا بھذا أم ال؛ ألنھم يقولون إن هللا تعالى 

إن ھذا ھو : خارج العالم في جھة من العالم، وھي جھة الفوق، ويقولون
  !!المكان الذي نقول إن هللا تعالى فيه

  : ويحتجون على ھذا بأن يقولوا

نه ال إن من يتصف بأنه ال خارج العالم وال داخل فھو معدوم؛ أل
  .يتصور وجود شيء ال داخل العالم وال خارجه
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فمن حيث االحتماُل العقلي عندھم، إما أن يكون داخل العالم أو يكون 
خارجه، ويبطل أن يكون داخل العالم، فوجب أن يكون خارجه، وما دام 
وجَب كونه خارج العالم فقد وجب كونه في جھٍة، والجھات متعددة، 

الم أو يمينه إلى آخره، فوجب أن يكون فوقه؛ ويستحيل أن يكون تحت الع
ألن ھذه الجھة جھة كمال، وھي التي تليق با تعالى، فصار معبودھم بعد 

  .ھذا البيان خارج العالم، وفي جھة الفوق، ھذا حاصل كالمھم

  :فنقول وبا التوفيق

كالمھم ھذا متھافت، ويدلُّ على سخف عقولھم، وال يغترُّ به إال 
  .يفھم معاني األلفاظ وال يعقلھا جاھل، ال

فا تعالى كان قبل كل شيء، والعالم كله بما فيه مخلوق، والعالم له 
بداية لم يكن قبلھا موجوداً، فقبل أن يخلق هللا العالم ھل كان في جھٍة أو كان 

الكل متفق على أن المكان والجھات كلھا مخلوقة، ومن قال ! في مكان ؟
  .ة اإلسالم، فا تعالى كان ولم يكن شيء غيرهغير ھذا فقد كفر بمل

ھل كان  خارٌج وداخٌل : فنحن في ھذا الحال نسأل ھؤالء المجسمة
  ؟

نعم، كفروا، وأقروا على أنفسھم بأن هللا محدوٌد وله جھاٌت : إن قالوا
  .ومكاٌن، وقائل ھذا كافٌر في ھذه الحال

الة وجود جھات ھل يمكن أن يتصور العقُل في ھذه الح: ونسألھم
ً : وأبعاٍد وغير ھذا من توھمات ؟ إن قالوا   .نعم، كفروا، وتناقضوا أيضا

ولما خلق هللا العالم كيف تقولون إنه خلقه تحته وصار ھو : فنقول
  !!فوقه ؟

  !إذن هللا تعالى بعد أن لم يكن محدوداً جعل نفسه محدوداً 
  !هللا تعالى بعد أن لم يكن له تحٌت صار له تحٌت 

  ! تعالى بعد أن لم يكن في جھة صار في جھة هللا
  !هللا تعالى بعد أن لم يكن في مكان صار في مكان 
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إذن هللا تعالى تأثَّر بوجود العالم وصار محدوداً وفي مكان وفي جھٍة 
إلخ، وھذا في غاية القبح منكم أن جعلتم المخلوق يؤثر في الخالق، .. 

كال، إنكم مشبھون، !! هللا تعالى فسبحان هللا، ثم تزعمون أنكم تنزھون 
  .تصفون هللا تعالى بصفات النقص، التي يتنزه عن مثلھا المخلوق

هللا تعالى ال نسبة بينه وبين الخلق، ال في جھٍة وال مكاٍن وال : ونقول
  .زمان، وال شيء من الصفات

أنتم تزعمون أنكم عرفتم بالعقول أن كل موجودين فال بد : ثم نقول
  .ٌد منھما في جھٍة من اآلخرأن يكون واح

ھذا الكالم العام كيف عرفتموه ؟ وما دليلكم عليه ؟ : فنسألكم
والمعلوم أن القضية الكلية تعرف إما باالستقراء أو بقياس عقلي برھاني ال 

  .يرُد عليه استنثاء

فإن ادعيتم أنكم عرفتموه باالستقراء، فأنتم كاذبون؛ ألنكم لم تدركوا 
ات الجسمانية التي خلقھا هللا، بل لم تدركوا الموجودات في قطعاً كل المخلوق

السماء الدنيا، بل تدركوا الموجودات على ظھر األرض، بل أنتم ال تدركون 
  !!حتى حقيقة أنفسكم 

  ، فلماذا االدعاء ؟-وال تستطيعون االنفالت منه–وما دام ھذا 

تعالى،  ثم كيف تزعمون بعد ھذا أن ھذا الكالم ينطبق حتى على هللا
ھون ومتقيدون بالكتاب والسنة، ثم تطلقون  ً منكم، تزعمون أنكم منزِّ فعجبا

  !ھذا الحكم المتھافت ھكذا 

!  ھل أدركتم حقيقة هللا تعالى، فعلمتم أنه في جھِة الفوق: ونسألكم
  !!وأدركتم أنه ال يمكن أن يوجد إال في جھٍة ومكان، فأطلقتم ھذا الكالم 

  لة العقول ؟فماذا بقي لكم من دال

كل : إنكم أدركتم ھذا بالقياس العقلي، فتقولون: ھل تقولون
الموجودات التي نراھا تكون في جھٍة ومكان، وهللا موجود، فيجب كونه في 

  !!جھٍة ومكان ؟
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ھذا الكالم ال ينطبق إال على ما شھدتموه من األجسام، : فنقول لكم
ي جھة من اآلخر، فتصورتم فأنتم قد رأيتم حولكم أجساماً كثيرة، كل منھا ف

ً في جھٍة ومكان، وإال فإننا ندرك وجود بعض : هللا جسماً، فقلتم ھو أيضا
كل موجود : الموجودات وليس واحٌد منھا في جھٍة من اآلخر، فيصبح قولكم

  .يجب أن يكون في جھٍة باطالً 

  ]أمثلة تبطل لزوم اتصال الموجود بكونه داخل أو خارج[

ض األمثلة التي ال تستطيعون االنفكاك وھا نحن نضرب لكم بع
  :منھا، فنقول

الشعور بالحب والكراھية موجود ال شك فيه، فإذا أحب اإلنسان  -1
فإن الُحبَّ يوجد فيه، وإذا كره فإن الكراھية توجد فيه، ويمكن أن يحب 
ً أو أمراً ويكره أمراً آخر، فيوجد فيه في ھذه الحال الحب  اإلنسان شخصا

ً والكراھية مع   .ا

واإلنسان يؤمن بوجود الحب والكراھية في ذاته ويجزم به، من دون 
حاجته منه إلى تصور جھٍة تحلُّ فيھا ھذه الكراھية أو الحب، فأين حبك أيھا 

  اإلنسان من كرھك، ھل ھما في جھٍة من بعضھما ؟ 

فإذا جزمنا بوجود ھذه األمور من دون الحاجة إلى تصور جھة تحل 
  .وُد موجوٍد ال في جھةفيھا، إذن يجوز وج

اإلنسان قبل أن يتزوج وينجب ال يكون أباً، فإذا تزوج صار أباً،  -2
ً ھو األبوة، إذن األبوة موجودة، فأين ھي  ً وجوديا إذن ھو اكتسب وصفا

  ! جھة األبوة من اإلنسان القائمة به، أو من غيره ؟

  .نحن نجزم بوجودھا من دون تصور جھٍة لھا

د االثنان الثالث إلى آخره، ال شك أن لھا وجوداً الواح: األعداد -3
  في عقولنا، ال ينكر ھذا إال جاھٌل، فأين ھي جھة الواحد مثالً؟

وله يمكن أيھا اإلنسان أن تشير إلى الواحد بإصبعك أو على األقل 
  .أن تحدد لنا جھته في نفسك
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ي إذا كنت ال تستطيع فلم القول منك بأنه ال بد لكل موجود أن يكون ف
  .جھةٍ 

كل إنسان يعلم أن العالم موجود، ويعلم أيضاً أن المطر ينزل من  -4
السماء، فھذا علمان موجودان، وال يستطيع إنسان أن يدعي أنھما ليسا 

إن المعلومة األولى في جھٍة من : موجودين، ما دام ھذا فھل يمكن أن يقال
  ت ؟ المعلومة الثانية، تحتھا أو فوقھا إلى غير ذلك من الجھا

  .الذي يدعي ھذا يعلم من نفسه أنه مغالط

فقد تحقق لنا وجوُد موجدين ليس كٌل منھما في جھٍة من اآلخر، : إذن
وأنتم ادعيتم أن كل موجودين فال بُدَّ من كون كل منھما في جھٍة من اآلخر، 

  .فظھر لكم فساد قولكم وتھافته

رة العقل ؟ فلماذا إذن تكابرون وتدعون أن كالمكم ھذا معلوم بضرو
  .وقد ظھر لكل عاقل أنه معلوم بطالنه بضرورة العقل

أن حكمھم بالجھة والمكان وغير  -أيھا القارئ– وانتبه بعد ھذا كله
ذلك ھو داخل في قسم التصورات من أقسام العلوم، خصوصاً أنھم يشيرون 
إليه باألصابع، فيلزم على ھذا أنھم يدعون أنھم يتصورون حقيقة صفة من 

  .على األقل، وھذا معلوٌم بطالنه لدى كل مسلم صفاته

  .هللا تعالى قائم بنفسه، وكل قائم بنفسه في مكان وجھة: أم تقولون

معنى القيام بالنفس ھل ھو مشترك بين هللا واألجسام حتى : فنقول
  يجوز لكم ھذا القياس ؟

هللا تعالى في : نعم، فأنتم مشبھة، وإال فلم تكابرون وتقولون: إن قلتم
  !مكان وجھٍة، وقد أقررتم سابقاً أن المكان والجھة مخلوقان ؟

وإذا ادعيتم بعد ھذا أنكم عرفتم ھذا األمر، وھو كون هللا تعالى في 
: جھٍة بقياس األولى، كما يخيل لكم بعض الجھلة من مشايخكم، فيقولون لكم

عرفنا أن كل جسم فھو في جھة من اآلخر، والجھة صفة كمال، وما دامت 
  !! كمال فيجب أن نثبتھا   صفة
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  .ھذا قولكم، وھو ساقطٌ متھافتٌ 

فيكيف عرفتم أن صفة الكمال التي ھي لألجسام، يجب اتصاف هللا 
  تعالى بھا ؟

والجوارح صفات كمال لإلنسان وھل تجھلون أن األعضاء 
والحيوان، ومع ھذا فال يجوز وصف هللا تعالى بالجارحة، ونسبة الجوارح 

بيه محٌض، وغير ھذا فقياس األولى ال يستعمل إال في الكماالت  تعالى تش
المحضة المطلقة، والجھة ليست من ھذا القبيل، فھي كماٌل بشرط كون 

  .المتصف بھا جسماً كثيفاً كسائر األجسام التي نالحظھا

وأما الجھة بالنظر لذاتھا فھي صفة نقص، ألنھا قيٌد في أصل 
  .الوجود

وال نريد أن نتعمق لكم باألنظار العقلية، لكي ال تنقطع متابعتكم لنا 
في ھذا الكالم؛ ألننا ندرك أنكم غير غواصين في ھذا المجال، ولكن 
إجراؤنا للكالم معكم على وفاق ما طلبه هللا تعالى من المؤمنين بالمجادلة 

  .إليه بالتي ھي أحسن، وعلى سبيل النصيحة لكم في الدين الذي تنتسبون

  .وبھذا يظھر لكم بطالن كالمكم ھذا

  ]شبھة في إثبات الجھة[

  :وقد يقول بعٌض منكم على سبيل االستدالل على الجھة

: وفوقھا؟ فيقال: السماء الدنيا، فيقول: ماذا يوجد فوق األرض؟ فيقال
العرش، : وفوق السماء السابعة؟ فيقال: الثانية، وھكذا إلى السابعة، فيقول

هللا، وقع المجيب في مذھبه، وإذا : ذا فوق العرش؟ فإذا قيل لهوما: قولفي
  .سبحان هللا، جعلت هللا عدماً، ھذا كالمه: ال شيء، فيقول له: قيل

وھو يقول ھذا ألنه يتوھم أصالً أن هللا تعالى في جھة الفوق، فلما 
  .سمع نفي وجود هللا في جھة الفوق استغرب
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: أقول: لذي به أنت، فسوف يقولفما الجواب ا: فإذا قلت له سائالً 
  ).الرحمن على العرش استوى(

وھو يذكر ھذه اآلية في ھذا الموضع، وھو يتوھم أنه يفھم معناھا، 
  .وليظھر غيره ممن يحاوره أنه ال يتبع القرآن

ما معنى استوى ؟ : وھذا الذي يجيب بھذا الكالم، يسأل فيقال له
حون بأنھم يعتقدون أن فسوف يتھرب من اإلجابة، وھم عادة ال يصر

: استوى جلس، لكي ال يظھر ويبين أنھم مجسمون، وھم عادة يقولون
نعم، : ھل تفھم معنى ھذه اآلية أم ال ؟ إن قال: استوى كما أخبر، فيقال له

ال أفھمھا، : ألزمه التوضيح، وحينئذ تنحلُّ العقد ويتضح المقام، وإن قال
ً على سؤالأنت تتناقض؛ ألنك جعلت ھذه اآل: يقال له ماذا فوق : ية جوابا

فالسؤال عن الفوقية الحسية المكانية، واألصل في الجواب أن العرش؟ 
يكون عن ذلك، فيلزمك أن االستواء عندك حسي مكاني، وھذا دليل التشبيه 
والتجسيم، وجوابك بھذه اآلية يدل على أنك تفھُم معناھا، فكيف تقول إنك ال 

  .تفھمھا

ً إن كنت ال ت فھم معناھا، فكيف تتخذ منھا دليالً على الناس، وأيضا
ھذا يخالف اآلية وھذا ال يخالفھا، ومجرد حكمك بالمخالفة يتضمن : فتقول

  .أنك تفھم معناھا

والحاصل أن ھؤالء الذين يدَّعون أنھم ال يفھمون معنى اآلية يظھر 
  .تناقضھم وسقوطھم بسھولة

ا الذي يقول والمكان، كما يقول  إن اآلية دليل على الجھة: وأمَّ
غالبھم، فيطالبون أوالً بالدليل على أن االستواء في اللغة يفيد المكان والجھة 
والجلوس، كما يزعمون، ولن يجدوا دليالً على ھذا، وقد بينا ھذا في محل 

  .آخر

بما أن هللا فوق العرش، فيلزم منه أن العرش تحته، فإن : ثم يقال لھم
ظھر سقوطھم وابتداعھم وتناقضھم؛ ألن أحداً من ال، تناقضوا، وإال : قالوا

  !!إننا تحت هللا وهللا فوقنا: السلف لم يقل



 األستاذ سعيد فودة حفظه اهللا: تصنيف -حسن احملاججة يف بيان أن اهللا تعاىل ال داخل العامل وال خارجه

ويلزم على ھذا أن هللا محدود من جھة التحت على : ويقال لھم
  .زعمكم، وھذا يلزمھم بحيث ال يستطيعون االنفكاك منه

  .هللا فوق العرش بال مكان: وقسم آخر منھم يقول

بذاته على العرش،  -كما تقول أنت–كان، وهللا العرش م:  فيقال لھم
هللا فوق العرش بال : فيلزمك أن العرش مكان  تعالى، فكيف تقول

  .ففي قولك ھذا إثبات للمكان ونفي له!! مكان؟

هللا تعالى على العرش، ومع ھذا ليس في مكان، : وھؤالء يقولون
فوق العرش بال : ولونويق!! العرش مكاٌن، فيصبُح هللا على مكان: فيقال لھم

الشيء الموجود فوق مكان ال بدَّ أن يكون له مكان؛ ألن : مكان، فيقال لھم
  .الفوقية أصالً مكانٌ 

ً للذي يعتقد أن هللا تعالى خارج عن العالم خروَج الجسم  ويقال أيضا
الذي : عن الجسم، ومنفصل عن العالم انفصال الجسم عن الجسم، يقال له

ً للشيء أو  -بھذا المعنى–د يكون خارج شيء ال ب ا مماسا أن يكون إمَّ
غير مماس، : مماٌس، فأنت مبتدع مجسم، وإن قلتَ : فإن قلتَ : منفصالً عنه

إذن توجد مسافة بين هللا وبين : فھذا ھو معنى االنفصال المنفي، فيقال له
  : ، أو عدمية-أي ھذه المسافة–العالم، فإما أن تكون وجودية 

: عنا إلى المماسة، وإن كانت وجودية، فنقول لكفإن كانت عدمية رج
  ھل ھي من ضمن العالم أو أمٌر غير العالم ؟

فإن قلَت بالثاني، تبين لنا جھلك بمعاني ما تقول؛ لن كل ما سوى هللا 
ھي من العالم، فيلزمك القول بأنَّ هللا : فمن العالم، وھو مخلوق، وإن قلتَ 

ً أن تعالى منفصل عن العالم بشيء من العا لم، وھذا تناقض، ويلزمك أيضا
  .هللا مماس للعالم

وھذا الذي يعتقد بھذا القول، والذي قبله، من السھل بيان تناقضھم 
وتھافتھم وإظھار أنھم مجسمة، أو ال يفھمون معاني الكلمات التي يرددونھا، 

  .كما مضى
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هللا تعالى ال فوق العالم وال : أنتم تقولون: وبعضھم يَسأل فيقول
  ه، وال يمينه وال يساره، وال أمامه وال خلفه، فكيف ساغ لكم ھذا النفي ؟تحت

نعم، : ھل تقوُل أنت إن هللا تعالى تحت العالم ؟ فإن قال: فيقال له
  .إذن أنت توافقنا على ھذا: كفر، وإال فقل له

ھل هللا خلف العالم، وھكذا، فسوف ينفي كل الجھات عن : ثم اسأله
لفوق، فيتحصل أن ھذا السائل يوافقنا في كل شيء إال هللا تعالى إال جھة ا

أمر واحد كما مضى، فاسأله عن دليل الجھة التي ھي الفوق، ويرجع الكالم 
  .إلى ما ھو معلوم

إن هللا ال داخل العالم وال : وھكذا يقال لمن يستغرب من قولنا
  .خارجه

ا من يدعي الحذق منھم ويقول وال إذا قلنا ال داخل العالم : وأمَّ
كما قال –فھذا اعتراض ساقط ! خارجه فيلزمنا رفع النقيضين، وھذا باطل

؛ ألن التناقض إنما يعتبر حين يتصف المحل بأحد -العالمة ابن جالل
النقيضين ويتواردان عليه، وأما حين ال يصح تواردھما على المحل وال 

مى وال الحائط ال أع: يمكن االتصاف بأحدھما، فال تناقض، كما يقال مثالً 
بصير، فال تناقض، لصدق النقيضين فيه، لعدم قبوله لھم على البدلية، انتھى 

  .من كتاب البراءة

وھذا ھو جواب أھل الحق، وھم أھل السنة والجماعة، بل ھو جواب 
  .المسلمين كافة إال المجسمة بأصنافھم

  : 1وقال الشيخ أبو حفص الفاسي في حواشي الكبرى

هللا تعالى سبحانه ليس في جھة، وقد  ال شك أن المعتقد ھو أن(
أوضح األئمة تقريره في الكتب الكالمية بما ال مزيد عنه، فھو سبحانه ليس 
داخل العالم وال خارجه، وال متصالً به وال منفصالً عنه، وتوھم أن في ھذا 
ً للنقيضين وھو محال، باطٌل؛ إذ ال تناقض بين داخل وخارج، وإنما  رفعا

                                           
  .نقلناه من الرباءة 1
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وال داخل، وليس خارج مساوياً للداخل، وإنما ھو أخص  التناقض بين داخل
منه، فال يلزم من نفيه نفيه؛ ألن نفي األخص أعم من نفي األعم، واألعم ال 

  .يستلزم األخص

بم ينفرد ھذا األعم الذي ھو ال داخل، عن األخص الذي ھو : فإن قيل
  .خارج

تصال وال ينفرد في موجود ال يقبل الدخول وال الخروج وال اال: قلنا
االنفصال، وھذا يحمله العقل، ولكن يقصر عنه الوھم، وقصور الوھم منشأ 

  .انتھى) الشبھة، ومثار دعوى االستحالة

وھذا ھو الجواب التحقيقي، وال نريد اإلطالة فيه؛ ألننا نعلم أن عقول 
الذين نخاطبھم تقصر عن إدراك ھذه المعاني، وقصدنا ھنا ھو إلزامھم 

  .بفساد مذھبھم

إن القول بأن هللا ال داخل وال خارج العالم : م ھؤالء الذين يقولونث
  !!ھو رفع للنقيضين، ورفع النقيضين ال يجوز

  قبل أن يخلق هللا العالم، ھل كان خارج العالم أو داخله ؟ : نسألھم

: فالعالم غير موجود بعد، وإن قالوا: داخل العالم، فيقال لھم: إن قالوا
العالم غير موجود، فكيف يكون خارجه أو داخل، خارج العالم، فكذلك 

  .فقولھم ھذا تھافت

هللا في ھذه الحالة ال خارج العالم وال داخله، : ونلزمھم أن يقولوا
  .وإن أنكروا أقروا على أنفسھم بالجھل

فإن أقروا بھذا فقد وافقونا فيما أنكروه علينا، من أن القوب بأن هللا ال 
  .س متناقضاً؛ ألنه صحيح ھناداخل العالم وال خارجه، لي

ھذا الكالم صحيح قبل أن يخلق هللا العالم، ولكن بعد خلقه، : فإن قالوا
  !!فإما أن يكون خارجه أو داخله
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إن هللا تعالى يتصوره العقل داخل : إذن أنتم تقولون: فنقول لھم
العالم، ويتصوره خارجه، ولكن يحكم بأنه ليس بداخله، بل خارجه، وھذا 

ألنكم حكمتم عليه بعدم كونه داخل، وكونه خارج العالم، والحكم يلزمكم 
يسبقه التصور كما ھو معلوم، إذن أنتم تتصورون جواز كونه داخل العالم، 

  .وھذا تجسيم

ً أن تقولوا إن هللا تعالى تغيَّر وطرأ عليه : ثم ھذا يلزمكم عنه أيضا
  .وصف، وھذا القول باطل

قبل أن يخلق العالم لم يكن  : أما بيان اللزوم، فألنكم تقولون
إما أن يكون صفة : خارٌج، وبعد أن خلق العالم صار له خارج، وھذا القول

كفرتم، وبالتالي لزمكم القول بأن هللا كان : إن قلتم باألول: نقص، أو كمال
 ً   .ناقصاً لصفة كمال ثم اكتسبھا، وھذا كفٌر أيضا

إنه صار : لم، فكيف تقولونإنه لم يتغير قبل وبعد خلق العا: وإن قلتم
في جھٍة من العالم، والعالم في جھٍة منه بعد أن خلقه، ھذا تناقض، السيما 

  .وأنكم تزعمون أن الجھة وصف كمال ال نقص

كيف عرفتم أن الدخول والخروج من األضداد بالنسبة  : ويقال لھم
  !تعالى وأنتم لم تعرفوا حقيقة هللا تعالى ؟

  !!األمر وتنفون بما ينافيهفعجباً منكم تدعون 

ونحن ال نريد أن نطيل في الكالم على ھذه المعاني في ھذا 
الموضع، فللتفصيل محٌل آخر، وال نريد أن نناقض كالمھم وأقوالھم قوالً 

  .قوالً، وإن كان ما مضى كافياً لذكي الفؤاد

وإنما كان مرادنا كتابة بعض التنبيھات لطالب الحق، يتبين بھا 
  .وجھاالتھم، وعدم أھليتھم للخوض في ھذا العلمتناقضھم 

وأدعو هللا تعالى أن يجعل في ھذه الصفحات إفادة، وأن يوفقنا إلى 
  .ما فيه الخير والحق، والحمد  رب العالمين
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