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فيض السميع البصري
بقلم :الباحث الديين هشام أمحد صقر
ت ال َّلهِ ِبغَ ْي ِر سُُُلانٍا َن ٍتَاهُ ْم إِن فِي صُُُ ُ رِهِ ْم ِإالَّ كِ ْب ٌر مَّا هُم
قال تعاىل( :إِنَّ الَّذِينَ ُيجَا ِدلُونَ فِي آيَا ِ
بِبَاِلغِيهِ فٍاسْ َتعِذْ بِال َّلهِ إ َِّنهُ هُ َو السَّمِيعُ الابَصِريُ).
مبا أنَّ واجبَ الوجودِ مُتَّصِِِِجو وجودُاُ بال،لمال اال،الِمُ ص يَصِِِِون أن ي ونَ الِمًا إن مل ي نْ
س َِمًً،ا وبص ِ ًال املنْ مل يَتَّص ِجْ بمسيٌَُّ صًٌو بص ِ و ص يوتُ أن يَتَّص ِجَ بمسيٌَّ الِمول ومًا ان حتمًا
لًنا أن يُقِرَّ أنَّ واجبَ الوجودِ هو ال،لًمُ السِ َِّمًٌُ البصِ ِ ُو والًه لٌ ٌ مع مٌ ه ااِ ي ون صًً،ا
و لًمًال ومبا أيٌَّ لًمو ولٌ ٌ مع مٌ خٌَئقٌِِل اهو إذًا بصِِ و صًٌو لًمول ولًلقا ال الوحمُ مُنتَقِدًا
الْمُ،رتضََِ ل دة ِ واجبِ الوجودِ ل السَِّمٌا والبصرا وال ٌما( :اِاْ َهمُوا أاينهَا ا ْلبُلادَا ُ اِم الشَّْ،بِل
وَيَا جُ َهلاا ُ َمَت َتِ ْ،قلُونَ؟ ا ْلغَا اةسُ األُ ُذنَ أاص َي ْسمٌَُ؟ الصَّايٌُِ ا ْلًْ َ،نَ أاص ُيْبصِرُ؟)و
املذا ايت النَّفسُ البشِِريَّمُ مًٌع ا لمع بقِوَاها بدونا تَ،لِقِها بالْمُخِّ واأل صِِا ِ واأل ضِِاُِل مٌ
أيَّها حَادثمع ومَحدودِع ومُقًَّدِع ب ً ٍ من القًودِ الطَّبًًَّ،مِل الًسَ هناكا مُربِّةو إلي اةا هًا الصِِِِِّفانِ ن
جتلِّم واجبِ الوجودِل ص سًَّما وهو الًه ص بدايما لاٌُ أو يهايماو
واحلقن أيٌَُّ لًسَ هناكا ما يُربِّةُ إي اةَ وجودِ هًا السِِِّمانِ الوجوديَّمِ ن جتلِّم واجبِ الوجودِ
بسِِببِ دما وجودِ أ ضِِاَُ لاٌُل انحنُ يُقِرن بمسنَّ واجبَ الوجودِ أجَأن وأ ممُ من التَِّسًِِما والتَِّسًِِدِل
وأجأن وأ مامُ من التَّقًًدِ بمس ضِاُل بالرَّهما من أنَّ القرآنَ ال ريمَ اجلَ هًاِ املسِمسلما بشِ أٍ واضوٍل اقد
وةدَ يف أ ًرا من آيِم يف ال تِا ِ ال ريما وصِِِِجو لتَِلِّم واجِبِ الوجودِ قولٌِ تِ،اا( :يَدُ اللٌَِّ اا ْو َ
أايْدِيهامْ) و ولٌ ت،اا( :جَنبِ اللٌَِّ) و ولٌ ت،اا( :وَ الَّمَ اللٌُّ مُوسِِ َِ َت ْلًِمًا)ل وال ٌمُ ص ي ونُ إصَّ مِن
تَِأٍّل وإنَّ الْ ُمتَِلِّم الطاالاما ت لَّمَ ويطقَ اهو مُت لِّمو وصًٌو وبصِ ول وهًا سِِمانو مرتابطمع مٌ ب،ض ِها
الب،ضال وص يصِون قٌع اإل راةُ بب،ضِها وإي اةُ بَ،ضِها اخخرَل وإصَّ َبطُأَ التَِّلِّم وو ٌَ بال،دمًَّمِ وهًا
مُحالوو
إنَّ الْمُ،ضِِلاما احلقًقًَّما الُ يُ،ايم منها ب،ضُ الفٌسِِِفمِ أيَّهم َالاِوا هًا املوضِِِودَ دون أن
يَضَُِ،وا األُسُِسَ الواضِحما لًَِتسََِّن مم تطبًقُ السفمِ اصتِّصالا واصيفصالا بش أٍ صحًوٍل انَرَاهُم تاةِع
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ج َ،لُوا ا ا مُسِاوٍ ل ِسمَانِ وجودِاِ الُ أبدَاهال ومنها السَّمٌُ والبصرُ
حت َ
أخًُوا بالوصِأا أَّ الوصِأا َّ
وال ٌ مُل اوَ اُ،وا بالتَّشبًٌِل بًنما ذهبَ ب،ضهم اخخرُ إا السفمِ الفصأا أَّ الفصأا حتَّ و ُ،وا بالنفَّم
واإلي اةا لتِلِّم واجبِ الوجودِل امسي رُوا أيٌَّ صًٌو بص و خواعا من و و ِهم بالتَّشبًٌِ اوَ اُ،وا بالتَّ،طًأا
واإلي اةو
أمَّا ااٌسِ افتُنا ال،لوينون الننص ينون اقد ساةُوا ل الطَّريقا الُ َة َسمَها اًلسوفُ الفٌسفمِ وإمامُ
ااتَبُ،وا الصِّراَا الننوةايمَّ املستقًمَ آخًينَ بالوَصأا إثباتًا
الْ مُت لِّمَ اإلمامُ لم لًنا من ذ را السٌَِّمل َّ
وإيادًا وحقًّا و ًايًال وبالفاصأا إارادًا وجتريدًا وإجٌصعو
والسِِمَانِ قولٌ ت،اا( :يَدُ ا ِ)
انحنُ ندَ وصِِجِ جتلِّم واجبِ الوجودِ يُطِلقُ لًٌِ األلفا ا ِّ
السِمًٌُِ الَبصِ ُ) وه ا ذلقا من اخيانِ الُ تَصِجُ جتلِّم
و ولٌ ت،اا( :جَنبِ ا ِ)ل و ولٌ( :إايٌَُّ هُوَ َّ
واجِبِ الوجودِ ل ِادْةا الالقال وإيٌَِّ أبدَ ما أبدَااُ لِخَلقٌِِ مُماَثلامع مم لًَِف َهمُوا نٌ األمرَ والنَّهمل
وإنَّ أَّ هًاِ السِّمانِ الف،لًَّمِ والصِّفاتًَّمِ ما هم إصَّ ت،ب و ن السفمِ احلر مِ إل اممِ الشَّهاد ِ والصٌَِِّو
أمَّا ذانُ واجبِ الوجودِ امليَّها أ مامُ من أنْ تَخطُرَ ل ال،قولا لقولا ةسِِِول ا (ص) ( :أن
صلامِ إا حقًقمِ ال،بادِِو
ما خطرَ ببالقا اا ُ ه ُاُ)ل وهًا يُ،بِّرُ ن السفمِ ال نس ونا الِمُو ِ
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