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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل سيدنا حممد وعىل 
آله وصحبه أمجعني.

يف  املطروقة  املباحث  أهم  من  تعترب  اإلهلية  الصفات  مباحث  فإن  وبعد: 
النقاش واجلدل الكالمي، وقد أفاض العلامء يف بيان تفاصيلها وأحكامها وحججها 
جرى  فقد  تعاىل،  هلل  والبرص  السمع  صفتا  املبحوثة  الصفات  هذه  ومن  وبراهينها، 
للعلم،  ومغايرهتام  والبرص،  السمع  من  كل  حقيقة  يف  املتكلمني  بني  عميق  نقاش 
الدال عىل وجوهبا  الصحيح  املسلك االستداليل  بيان  نقاش أعمق يف  وأيضا جرى 

هلل سبحانه. 

هلذا أردت أن أحرر دراسة تتناول هذه املباحث العلمية العميقة التي تعرض 
هلا املتكلمون اخلاصة بإثبات صفتي السمع والبرص هلل تعاىل. واهلل تعاىل املوفق. 

أوال: حقيقة السمع والبصر:

السمع والبرص إدراكان جزئيان، حيصل أوهلام يف الشاهد بواسطة اآللة املسامة 
باألذن، وحيصل ثانيهام يف الشاهد بواسطة اآللة املسامة بالعني.

يطلق  االصطالح  ويف  والوصول)1(،  والبلوغ  اللقاء  هو  اللغة  يف  واإلدراك 
عىل معنيني: 

املعنى األول: هو الصورة احلاصلة من اليشء عند العقل، أعم من أن يكون 
ذلك اليشء جمردا أو ماديا، جزئيا أو كليا، حارضا أو غائبا، حاصال يف ذات املدرك أو 

يف آلته. واإلدراك هبذا املعنى يدخل حتته أربعة أقسام: 

)1( انظر: املصباح املنري ص261. 
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1/ اإلحساس، وهو إدراك لليشء املوجود احلارض عند املدِرك حال كون 
هذا اليشء حماطا هبيئات خمصوصة حمسوسة، من األين والكم والكيف وغريها.

حالتي  يف  حاصلة  ولكنها  اهليئات  تلك  مع  اليشء  ذلك  وهو  التخيل،   /2
حضوره وغيبته، بخالف اإلحساس فإنه حاصل يف حالة احلضور.

3/ التوهم، وهو إدراك معاين جزئية منتزعة من املحسوسات.

4/ التعقل، وهو إدراك املجرد عن املحسوسات، سواء كان جزئيا أو كليا.

املعنى الثاين: اإلدراك هو اإلحساس فقط)1(.

بناء عىل ما تقدم: نستطيع أن ندرك العالقَة بني اإلدراك والعلم يف استعامالت 
بينهام  العالقة  اإلدراك،  ونوع من  األول قسم  املعنى  العلم عىل  أعني:  فهو  العلامء، 
هي  كام  علام،  إدراك  كل  وليس  إدراك  علم  فكل  مطلق،  وخصوص  عموم  عالقة 

العالقة بني القسم واملقسم واجلنس والنوع. 

وهو أعني: العلم عىل املعنى الثاين من معنيي اإلدراك قسيم له، العالقة بينهام 
التباين، فال يدخل أحدمها يف اآلخر، كام هي العالقة بني القسيمني املندرجني حتت 

مقسم واحد والنوعني املندرجني حتت جنس واحد)2(.

رشح  عىل  اجلرجاين  حاشية   ،794/2 لألصفهاين  العقائد  جتريد  رشح  يف  القواعد  تسديد  انظر:   )1(
التجريد )خمطوط( ل: 353، كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي 189/1.

كتابه  الطويس يف  الدين  املحقق نصري  ما حققه  العلم واإلدراك هو  العالقة بني  تعيني  ما ذكرته من   )2(
التجريد، وأقره عىل ذلك السيد اجلرجاين. انظر: تسديد القواعد لألصفهاين 794/2، حاشية 
اجلرجاين عىل رشح التجريد )خمطوط( ل: 354. وليس من املستبعد أن يتوسع يف إطالق العلم 

فيطلق عىل ما يرادف اإلدراك، كام فعل ذلك التهانوي يف كشاف الفنون 189/1.
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إذن: السمع والبرص مها معنيان مغايران للعلم، وال يغني العلم يف الداللة 
عليهام، وهذا ما ذهب إليه مجهور املتكلمني)1(. 

وهلم يف بيان املغايرة بني السمع والبرص والعلم عدة طرق:

النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  بظواهر  االستدالل  األول:  الطريق 
ظواهرها.  عن  الظواهر  هذه  يرصف  صارف  ثمة  وليس  املغايرة،  عىل  الدالة 
والبرص،  والسمع  العلم  بني  فرق  تعاىل  اهلل  أن  جيد  الكريم  القرآن  يف  واملتأمل 
قال  املعلومات،  تنوع  باعتبار  وعلم  علم  بني  يفرق  ومل  والبرص،  السمع  بني  وفرق 
رب  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓ    ےۓ  ے  ھ        ھ    ھ  ھ  ہ  زب  تعاىل: 

ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  زبچ  آخر:  موضع  ويف  فصلت:36، 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  زب  سبحانه:  وقال  رباألعراف:200،  ڎڈ  ڎ 
ۋ   ٴۇ  زب  السالم:  عليهام  وهارون  ملوسى  سبحانه  وقال  ڃڃربالبقرة:227، 

ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ربطه:46)2(.

الطريق الثاين: دعوى الرضورة الوجدانية، وذلك أننا نجد يف أنفسنا تفرقة 
رضورية بدهية بني علمنا باليشء يف حال غيبته عنا وإدراكنا لليشء بسمعنا وبرصنا 
باالستقصاء، ثم  نظرا  نظرنا إىل وجه زيد  »إذا  تعاىل:  اهلل  الرازي رمحه  قال اإلمام   .
غمضنا العني، فحالة التغميض نكون عاملني بتلك الصورة علام جليا خاليا عن الشك 
والشبهة، وإذا فتحنا العني مرة أخرى ونظرنا إليه، علمنا بالبداهة حصول تفرقة بني 
احلالتني، فهذه احلالة الزائدة احلاصلة عند النظر إىل ذلك املرئي أمر مغاير للعلم الذي 

)1( انظر: األربعني يف أصول الدين للرازي 236/1، أبكار األفكار لآلمدي 401/1، رشح األصول 
اخلمسة للقايض عبد اجلبار ص169، رشح املواقف للجرجاين 73/3. 

الواجب اجلديدة للدواين ص  إثبات  العقيدة األصفهانية البن تيمية ص 509، رسالة  انظر: رشح   )2(
160، حاشية الكلنبوي عىل رشح العقائد العضدية 113/2.
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كان حاصال حال تغميض العني، وهذا التغاير هو اإلبصار، فثبت أن اإلبصار أمر 
مغاير للعلم«)1(. ومثله السمُع.

غري أن هذا االستدالل كام يرى بحٍق املقرَتُح وابُن التلمساين رمحهام اهلل تعاىل 
ال يويف باملطلوب؛ فإن جمرد التفرقة ال ينتج أن تكون التفرقة بينهام تفرقة نوعية، وال 
تقتيض أن السمع والبرص خارجان عن نوع العلم، الذي هو حمل النزاع، وما املانع أن 
ترجع التفرقة إىل كثرة املتعلقات وقلتها، وأن البرص يتعلق باهليئات االجتامعية وال 
يتعلق العلُم بذلك يف حال الغيبة؟ وما املانع أيًضا من أن ترجع التفرقة إىل اختالف 
حمل العلمني، فعند الرؤية يكون العلم حاصال بالقلب والعني، وعند الغيبة يبقى يف 

القلب)2(؟

الطريق الثالث: االستدالل بعدم التساوق عىل التغاير، يعتمد هذا االستدالل 
عىل فكرة أن الذي به ُيعرف تغاير الصفتني هو أن تثبت إحدامها مع فقد األخرى، 
وهذا ما هو حاصل يف العالقة بني العلم واإلدراك، فإنه قد ثبت العلم مع فقد اإلدراك 

وثبت اإلدراك مع فقد العلم.

بيان ذلك: أن الواحد منا يعلم اهلل سبحانه وال يدركه، ويعلم اجلوهر الفرد 
وكثريا من األعراض وال يدركها، ويعلم املعدومات وال يدركها، فهنا قد ثبت العلم 
وانتفى اإلدراك. وأيضا: فإن النائم قد يدرك قرص البق والرباغيث حتى يتأذى به 

وال يعلمه وال يثبته، وقد يدرك احلديث الذي بحرضته وال يعلمه)3(. 

بام  عليه  وُيرد  السابق،  االستدالل  من  قريب  احلقيقة  يف  االستدالل  وهذا 
واالستعامل  وعام،  خاص  استعامالن:  له  اإلدراك  مصطلح  أن  من  سابقا  ذكرناه 

)1( األربعني للرازي 236/1. وانظر: رشح السنوسية الكربى للسنويس ص 200.
)2( انظر: رشح اإلرشاد للمقرتح ص 142، رشح معامل أصول الدين البن التلمساين ص 316.

)3( انظر: رشح األصول اخلمسة ص169.
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اخلاص هو املرادف لإلحساس، وما ذكرته من بيان التغاير بني العلم واإلدراك يفيد 
يف بيان تغاير العلم عن اإلدراك اخلاص ال العام.

جيانبها  دعوى  اإلدراك  ملطلق  العلم  مغايرة  دعوى  فإن  احلقيقة:  ويف 
الصواب؛ فإن العرب قد تستعمل اإلدراك بمعنى العلم، كام يقال: أدرك فالن اليشء 
إذا علمه)1(، ولكن دعوى مغايرة العلم لإلحساس الذي هو اإلدراك باملعنى اخلاص 
هي دعوى تؤيدها استعامالت العرب هلذين اللفظني، ويؤيدها أيضا ظواهر اآليات 
القرآنية الدالة عىل التغاير، ويؤيدها العرف العام املستعمل، فإن املتعارف أن السمع 
والبرص اللذين مها من جزئيات اإلحساس مغايران للعلم. يؤكد ذلك الفناري بقوله: 
»احلق أن إطالق العلم عىل اإلحساس خمالف للعرف واللغة، فإنه فيهام اسم لغريه 

من اإلدراكات، ولذا ال تعد البهائم من أويل العلم يف يشء منهام«)2(. 

وأيضا: فإنه لو فرضنا أنه ُتوسع يف إطالق العلم فأطلق عىل السمع والبرص، 
حُتمل  كلية  قاعدة  يعترب  ال  واالستعامل  اإلطالق  يف  شخيص  جزئي  توسع  فهو 

النصوص عليها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أنه ما الذي جعل بعَض الفالسفة وبعَض 
املعتزلة كالكعبي وأيب احلسني البرصي يرجعون السمع والبرص يف حق اهلل تعاىل إىل 

علمه باملسموعات واملبرصات)3(؟ 

واجلواب: أن احلامل هلم عىل ذلك أمران:

األمر األول: أن السمع والبرص ال حيصالن إال مع تأثري احلاسة، وذلك من 
صفات األجسام، وهو عىل اهلل تعاىل حمال.

)1( انظر: أبكار األفكار لآلمدي 401/1.
)2( حاشية الفناري عىل رشح املواقف املطبوعة عىل هامش الرشح 27/6.

)3( انظر: رشح األصول اخلمسة ص168، أصول الدين للبغدادي ص96، اإلرشاد للجويني ص162، 
رشح املقاصد للتفتازاين 141/4.
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األمر الثاين: أنا لو وصفنا اهلل تعاىل بالسمع والبرص، لكان اتصافه هبام أزليا، 
وهذا يؤدي إىل إثبات السمع والبرص يف األزل بال مسموع وال مبرص، وهو خروج 
عن املعقول؛ ألن العامَل الذي هو متعلَُّق السمع والبرصـ كان معدوما يف األزل، ورؤية 
املعدوم وسامع املعدوم حمال. وأيضا: فإنه عندما ُيوجد العامل فال بد أن يتعلق به السمع 

والبرص، وعىل هذا يلزم قيام التغري والتبدل باهلل سبحانه، وهو حمال)1(.

إىل  والبرص  السمع  بإرجاع  قوهلم  تربير  يف  هؤالء  حماولة  فإن  احلقيقة:  ويف 
العلم حماولٌة غري موفقة؛ وذلك ألن السمع والبرص عند من يثبتهام من أهل التحقيق 
يف  نراه  وما  خمصوص،  حمل  وال  بنية  ثبوهتام  يف  يشرتط  ال  معنيان  مها  املجسمة  عدا 
الشاهد من املالزمة بني السمع والبرص وتأثري احلاسة هو مالزمة عادية، دل عليها 
جمرد االقرتان بني السمع والبرص وتأثري احلاسة، ولكن هذا االقرتان ال يؤدي قطعا 
إىل أن يكون التالزم تالزما عقليا يف نفس األمر ال يمكن انفكاكه، ولذا فنحن نثبت 

هلل تعاىل السمع والبرص من غري تأثري حاسة، املستلزم للجسمية املحذورة.

يدل عىل ما ذكرناه: أن احلياة والقدرة يف الشاهد ال حتصالن اإل بمزاج وبنية، 
ونحن واملخالف نثبتهام هلل تعاىل مع قطعنا بكونه تعاىل منزها عن اجلسمية واملزاج)2(.

وأما االستدالل الثاين الذي أوردوه فهو أوهى من األول؛ ألنا أوال ال نسلم 
أن التغري والتبدل قاما بالسمع والبرص األزليني، بل قاما باملسموع واملبرص. وثانيا: 
بالكالم  يتعلق  والسمع  حادثا،  أو  كان  قديام  موجود  بكل  يتعلق  البرص  نقول:  بأن 
لسانيا كان أو نفسانيا، واهلل تعاىل يف األزل يسمع كالمه النفساين ويبرص ذاته وصفاته، 
فلم يوجد ما ادعيتموه من إثبات السمع والبرص يف األزل بال مسموع وال مبرص)3(.

)1( انظر: األربعني للرازي 242/1، رشح املواقف للجرجاين 90/8.
)2( انظر: األربعني للرازي 243/1، رشح اإلرشاد للمقرتح ص142.

)3( انظر: األربعني للرازي 243/1، رشح األربعني للقرايف )خمطوط( ل: 54.
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وتبقى هنا نقطة أخرية، وهي أنه ُنسب إىل الشيخ أيب احلسن األشعري ريض 
بني  عنده  مغايرة  فال  وعليه  العلم،  جنس  من  والبرص  السمع  أن  يرى  أنه  عنه  اهلل 
الشيخ يف  العلامء حول حقيقة مذهب  السمع والبرص والعلم، وقد كثر اجلدال بني 
هذه املسألة)1(، والذي يبدو يل يف هذا املقام: أن الشيخ كان يرى باتساع إطالق لفظ 
العلم، حتى إنه يطلق عىل اإلحساسات، لكنه يكون علام عىل وجه خمصوص، ثم إنه 

رجع عن ذلك وجزم باملغايرة بني العلم واإلحساس. 

يؤكد ذلك ابن فورك أحد أعالم األشاعرة املتقدمني املتوىف سنة: 406هـ، 
العلم  هو  احلس  أن  أيضا:  كتبه  من  كثري  يف  األشعري  أي:  »وذكر  يقول:  حيث 
باملرئي وكذلك  الرؤية علم  الكبري: أن  الرؤية  باملحسوس، وذكر يف املوجز وكتاب 
اخلالدي  عىل  والنقض  العمد  يف  وذكر  خمصوص.  وجه  عىل  باملسموع  علم  السمع 
راء وسامع  بأنه  تعاىل  اهلل  إن وصف  اخلالدي قوله:  القول، وأنكر عىل  خالف هذا 
عىل معنى أنه عامل باملرئي واملسموع«، ثم يعلق ابن فورك قائال: »وهذا األوىل باحلق 

عندي، واألقرب من أصوله وقواعده«)2(.

التنبيه هنا إىل أنه ال يلزم من قول الشيخ من كون السمع والبرص  وينبغي 
علمني باملسموع واملبرص أنه يقول برجوع السمع والبرص يف حق اهلل تعاىل إىل صفة 
بإدراكني مها علامن خمصوصان،  تعاىل عنده سميع بصري  الرب سبحانه  بل  العلم، 
وابن  الشهرستاين  ذلك  عىل  نبه  واإلتقان،  اإلحكام  مدلول  هو  عاملا  كونه  وراء 

التلمساين)3(.

)1( انظر: هناية االقدام للشهرستاين ص 345، رشح املقاصد للتفتازاين 140/4، حترير املطالب للبكي 
142، رسالة إثبات الواجب اجلديدة للدواين ص160..

)2( انظر: جمرد مقاالت الشيخ أيب احلسن األشعري ص 11.
)3( انظر: هناية االقدام ص 345، رشح معامل أصول الدين ص 317.
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ثانيا: مذاهب العلماء يف إثبات السمع والبصر هلل تعاىل:

وقع اإلمجاع بني العلامء عىل أن اهلل تعاىل سميع بصري، مل خيتلف يف ذلك أحد، 
وإنام وقع اخلالف بينهم يف معنى كونه سميعا بصريا، واملذاهب يف ذلك ثالثة:

املذهب األول: أن اهلل تعاىل سميع بصري بسمع وبرص مغايرين للعلم زائدين 
عىل الذات أزليني، فاحلق سبحانه سميع بصري حقيقة منذ األزل. وهذا املذهب هو 

مذهب مجاهري أهل السنة واجلامعة)1(.

عىل  زائدة  صفة  غري  من  بنفسه  بصري  سميع  تعاىل  اهلل  أن  الثاين:  املذهب 
املعتزلة وبعض  الذات، وسمعه وبرصه مغايران للعلم. وهو مذهب البرصيني من 

الفالسفة)2(.

باملسموعات  عامل  أنه  بمعنى  بصري  سميع  تعاىل  اهلل  أن  الثالث:  املذهب 
واملبرَصات ومدرك هلام، فالسمع والبرص عىل هذا املذهب غري مغايرين للعلم. وهو 

مذهب أيب القاسم الكعبي وأيب احلسني البرصي ومن تابعهام من معتزلة بغداد)3(. 

هذه جممل املذاهب يف هذه املسألة، ولتوضيح وحتقيق هذه الفكرة ال بد من 
اإلشارة إىل عدة أمور: 

األمر األول: هناك مذهب رابع يف املسألة منسوب إىل اجلبائيني مل أره مذكورا 
كمذهب يف كتب املتقدمني، ولعل أول من ذكره إمام احلرمني يف كتابه اإلرشاد، وِمن 

الدين  أصول  يف  اهلادي  ص72،  احلرمني  إلمام  اإلرشاد  ص96،  للبغدادي  الدين  أصول  انظر:   )1(
للخبازي ص90، اإليضاح يف أصول الدين البن الزاغوين ص265.

)2( انظر: الكامل للنجراين ص263، رشح األصول اخلمسة ص168، رشح املقاصد 141/4.
)3( انظر: الكامل للنجراين ص263، رشح األصول اخلمسة ص168، الفائق يف أصول الدين للمالمحي 

ص71.
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َثمَّ تابعه َمْن بعده يف النقل عنه رمحه اهلل تعاىل، ونصه يف اإلرشاد: »وذهب اجلبائي 
حقيقة  أن  أصلهام  ومن  به،  آفة  ال  حي  أنه  بصريا  سميعا  بكونه  املعني  أن  إىل  وابنه 

السميع والبصري شاهدا تضاهي حقيقتهام غائبا«)1(.

يرى ابن التلمساين أن هذا املذهب باطل؛ وذلك ألن احلياة ليست من الصفات 
املتعلقة، والسمع والبرص من الصفات املتعلقة، وسلب اآلفة ال اختصاص له بغري من 
 ، ُسلبت عنه، وأيضا: فإن اإلنسان حيس من نفسه بكونه سميعا بصريا والعدم ال حُيسُّ
وأيضا: فإنه لو صح ذلك لصح أن يقال: العامل والقادر هو احلي الذي ال آفة به، وهم ال 

يقولون بذلك يف تفسري العامل، وليس بني ما ادعوه وما منعوه من فرق)2(.

ويف احلقيقة: فإن تفسري السميع والبصري بأنه: »احلي الذي ال آفة به« تفسرٌي 
والذي  ذلك،  بظاهر  يقوالن  اجلبائيني  أظن  وال  والوجدان،  والرشع  اللغة  يصادم 
يظهر يل: أنه ملا كانت هناك مالزمة بني احلياة والسمع والبرص، من حيث إن احلياة 
تقتيض كون احلي سميعا بصريا، وملا كان اجلبائيان ومثلهام بقية املعتزلة يريان حدوَث 
كالم اهلل تعاىل واستحالَة رؤيته تعاىل لذاته، فيلزمهام عىل ذلك كون اهلل تعاىل سميعا 
وال مسموع وكونه تعاىل بصريا وال مبرَص، ويف ذلك من الشناعة ما ال خيفى؛ وذلك 
ألن كامل السمع والبرص يف فعلية تعلقهام، فألجل التخلص من هذا اإلشكال فرس 

اجلبائيان السميع والبصري بأنه: »احلي الذي ال آفة به«. 

وهو يف احلقيقة تفسري ألزلية كون اهلل تعاىل سميعا بصريا، ال تفسري للسميع 
عنهام:  البغدادي  منصور  أبو  نقله  ما  ذلك  عىل  يدل  منه،  ذلك  ُفهم  كام  والبصري، 
»وزعم اجلبائي وابنه: أن اهلل مل يزل سميعا بمعنى أنه كان حيا ال آفة به متنعه من إدراك 
املسموع إذا ُوجدا، وقاال: إنه مل يكن يف األزل سامعا، فكذلك زعام أنه كان يف األزل 

بصريا ومل يكن مبرِصا، وإنام صار سامعا مبرصا عند وجود املسموع واملرئي«)3(.

)1( اإلرشاد ص72.
)2( انظر: رشح معامل أصول الدين ص316.

)3( انظر: أصول الدين للبغدادي ص97.
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احلي  بني  باملغايرة  يريان  اجلبائيني  أن  السابق  النص  يف  التأمل  عند  واضٌح 
والسميع والبصري، وأن ما ُنسب إليه من أن السميع والبصري هو: »احلي الذي ال آفة 

به« إنام هو تفسري ألزلية كون اهلل تعاىل سميعا بصريا منذ األزل. 

والبصري  السميع  بني  فرقا  هناك  أن  يريان  اجلبائيني  فإن  أخرى:  وبعبارة 
والسامع واملبرِص، فاألوالن ُيفرسان عندمها بأنه احلي الذي ال آفة به؛ ألهنام معنيان 
املسموعات  إدراك  بمعنى  هو  الذي  والبرص  بالسمع  يفرسان  واألخريان  أزليان، 
قوله:  من  اخلمسة  األصول  رشح  يف  ذكره  ما  الفهم  هذا  يؤكد  حقيقة.  واملبرصات 
»وهلذا قلنا: إن اهلل تعاىل كان سميعا بصريا فيام مل يزل، ومل نقل: إنه سامع مبرص فيام 
السامع واملبرص  مل يزل؛ لفقد املسموع واملبرص، وعىل هذا قول شيخنا أيب عيل: أن 

متعد، والسميع والبصري غري متعد«)1(.

األمر الثاين: اتفق املذهبان األوالن عىل مغايرة السمع والبرص للعلم، لكنهم 
السنة إىل  الذات، فذهب أهل  اختلفوا يف كون السمع والبرص صفتني زائدتني عىل 
القول بزيادهتام عىل الذات، وذهب املعتزلة إىل القول بعدم الزيادة، واملسألُة مشهورة 
أن  العلامء ذكر  إليه هنا هو أن بعض  أريد اإلشارة  التعرض هلا، وما  ليس هذا حمل 
هناك مالزمة بني القول بعينية الصفات والذات والقول بعدم مغايرة السمع والبرص 
للعلم، فهو يرى أن »«من قال بزيادة الصفات الذاتية عىل الذات كاألشاعرة قال إهنام 
صفتان غري العلم، ومن قال بعينيتهام فال حميص له من القول بأهنام العلم باملسموعات 

واملبرصات«)2(.

وال يبدو يل ما ذكره ظاهرا وال واقعا؛ فإن كثريا من القائلني بعينية الصفات 
وعدم زيادهتا عىل الذات قائل بمغايرة السمع والبرص للعلم)3(. عىل أننا لو جرينا عىل 

)1( رشح األصول اخلمسة ص168.
)2( انظر: توضيح املراد تعليقة عىل رشح جتريد االعتقاد للسيد هاشم احلسيني ص465.

)3( انظر: رشح األصول اخلمسة ص168.
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هذا املساق لكان القائل بعينية الصفات ال حميص له من القول برتادف العلم والقدرة 
مثال.

السمع والبرص إىل  التنبيه هنا إىل أن من يقول برجوع  ينبغي  الثالث:  األمر 
العلم ال يريد بذلك نفي االنكشاف وراء االنكشاف العلمي احلاصل قبل حدوث 
هذا  يقول:  لكنه  غريه،  يثبته  الذي  التاَم  االنكشاَف  يثبت  هو  بل  واملبرَص،  املسموع 
االنكشاف أيضا عائد إىل تعلق العلم عىل وجه خمصوص، فال حيتاج لذلك إىل صفة 
املسموع  حدوث  قبل  تعلق  التعلق:  من  صفتان  عنده  للعلم  فيكون  غريه،  زائدة 
واملبرص، وبه حيصل االنكشاف العلمي املعروف، وتعلق حال حدوثهام، وبه حيصل 

ذلك االنكشاف التام)1(.

وتبقى هنا نقطة أخرية، وهي أن نصري الدين الطويس اختار يف تلخيصه أن تعترب 
صفتا السمع والبرص من املتشاهبات، حيث قال: »واألوىل أن يقال: ملا ورد النقل بوصفه 
تعاىل هبام آمنا بذلك، وعرفنا أهنام ال يكونان له تعاىل بآلتني كام للحيوانات، واعرتفنا بأنا 

لسنا واقفني عىل حقيقتهام؛ وذلك ألن ما قالوا يف هذا الباب ال يرجع بطائل«)2(.

وقول الطويس هذا أورده املحقق الدواين بصيغة التمريض )قيل(، وهو حمق 
التي  اخلربية  الصفات  من  املتشابه  يف  تكون  إنام  ذكرها  التي  األولوية  ألن  ذلك؛  يف 
يستحيل ظاهرها عىل اهلل تعاىل كاالستواء، ومل يذهب أحد من العلامء إىل أن السمع 
والبرص مها من مجلة املتشاهبات. عىل أنه ليس ثمة إشكال يف ترتب االنجالء التام بعد 
حدوث املسموعات واملبرصات عىل صفتني ذاتيتني قائمتني به تعاىل، وعدم ترتب 
االنجالء التام قبل حدوث املسموعات واملبرصات ألهنام ال يتعلقان إال باملوجودات 

ال يوجب نقصا يف حق اهلل سبحانه)3(.

)1( انظر: حاشية الفناري عىل رشح املواقف 89/8.
)2( تلخيص املحصل ص288.

)3( انظر: حاشية الكلنبوي عىل رشح العقائد العضدية للدواين 115/2.
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ثالثا: مدارك العلماء يف إثبات السمع والبصر هلل تعاىل:

يف  وقع  بينهم  اخلالف  وإنام  بصري،  سميع  أن  عىل  العلامء  اتفاَق  قبُل  قدمنا 
والبرص  السمع  مغايرة  عىل  املتكلمني  فجمهور  بصريا،  سميعا  كونه  ومعنى  تفسري 
للعلم، وبعض العلامء ذهبوا إىل عدم املغايرة، وأن السمع والبرص مها من جزئيات 
ُمدرك كلٍّ عىل  بيان  علينا  يتوجب  ولذا  لكنهام علم جزئي حضوري.  العلم،  صفة 

مطلوبه.

العلم  عن  عبارة  مها  سبحانه  اهلل  حق  يف  والبرص  السمع  بأن  قال  َمْن  أما 
باملسموع واملبرص، أي مها جزئيان من جزئيات صفة العلم، فُمدركه يف إثبات السمع 
تعاىل عامل بكل اجلزئيات،  العلم هلل تعاىل)1(؛ ألن اهلل  إثبات صفة  نفسه  والبرص هو 

فيلزم أن يكون عاملا باملسموعات واملبرصات، وهو املطلوب)2(.

مغايرتان  تعاىل  هلل  صفتان  مها  والبرص  السمع  بأن  قالوا  الذين  العلامء  أما 
للعلم)3( فلهم يف إثبات هذا املطلوب عىل اجلملة ثالثة مدارك: نقيل وعقيل ومزدوج 

بينهام، بحسب اقتناع كل واحد منهم بصحة وقوة هذا املدرك.

أوال: املدرك النقلي: 

اختلفت مشارب املتكلمني يف كيفية وطبيعة االستدالل هبذا املدرك، مابني 
مستدل بالرضورة الرشعية أو باإلمجاع أو بظواهر الكتاب السنة أو هبا ُكلِّها، وإليك 

بيان ذلك:

)1( انظر يف إثبات صفة العلم هلل تعاىل: اإلنصاف للباقالين ص35، الشامل للجويني ص367، رشح 
األصول اخلمسة ص156، األربعني للرازي 188/1، رشح املقاصد 188/4. 

)2( انظر: القواعد الكلية يف مخس من الفنون العلمية لشمس الدين األصفهاين )خمطوط( ل:104.
)3( أعم من أن يكونوا قائلني بزيادهتام عىل الذات أو ال.
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اهلل سبحانه  اتصاف  أن  هو  هبا  واملراد  الرشعية،  بالرضورة  االستدالل   /1
وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  نبينا  دين  من  املعلوم  من  هو  والبرص  بالسمع  وتعاىل 
سائر  حق  هو  كام  عليه،  االستدالل  إىل  حاجة  فال  كذلك  كان  وما  بالرضورة، 
الرضوريات الدينية، ال يستدل عليها إلدراكها من كل أحد، وإنام يف بعض األحيان 

ينبه عىل رضوريتها بمزيد إيضاح وبيان)1(.

ويف احلقيقة: فإن االستدالل بالرضورة الرشعية الدينية يف هذا املقام ال يفي 
اهلل سميعا بصريا  الرشعية هو كون  الرضورة  تدل عليه  ما  باملقام؛ وذلك ألن غاية 
مدركا للمسموعات واملبرصات، أما أن يكون سبب إدراك اهلل تعاىل للمسموعات 
واملبرصات هو صفة حقيقية مغايرة للعلم فال تدل الرضورة عليه، وهو حمل النزاع)2(.

2/ االستدالل باإلمجاع)3(، وهو بيان وادعاء أن إمجاع األمة انعقد عىل أن اهلل 
تعاىل موصوف بالسمع والبرص، واإلمجاع حجة جيب العمل بمضموهنا)4(.

وهذا االستدالل يرد عليه أيضا ما ورد عىل سابقه، وهو أن اإلمجاع انعقد 
اإلدراك هو  هذا  أن سبب  وأما  واملبرصات،  للمسموعات  مدرك  تعاىل  اهلل  أن  عىل 

صفة حقيقية مغايرة للعلم فال ُيسلم هلم دعوى اإلمجاع فيه.

3/ االستدالل بظواهر الكتاب السنة الدالة عىل اتصاف اهلل تعاىل بالسمع 
والبرص)5(، وهذا االستدالل يقوم عىل أن القرآن والسنة مملوءان بنسبة السمع والبرص 

)1( انظر: رشح املقاصد للتفتازاين 138/4، رشح املواقف للجرجاين 87/8.
)2( انظر: حاشية الرشواين عىل رشح املواقف 72/3.

)3( قد يتسائل البعض عن العالقة بني املعلوم من الدين بالرضورة واملجمع عليه، والعالقة بينهام هي 
العموم واخلصوص املطلق، فكل معلوم من الدين بالرضورة جممع عليه وليس كل جممع عليه 

معلوما من الدين بالرضورة.
)4( انظر: رشح املقاصد للتفتازاين 138/4، جامع األفكار وناقد األنظار للنراقي 398/2.

)5( انظر: رشح املقاصد للتفتازاين 138/4، رشح املواقف 87/8.
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هلل تعاىل بصياغات خمتلفة، بحيث ال يمكن إنكاره وال تأويله، وإذا ثبت مغايرة السمع 
والبرص للعلم وثبت نسبة السمع والبرص هلل تعاىل يف الكتاب والسنة بصور متعددة، 

ثبت وجوب اتصاف اهلل سبحانه بالسمع والبرص.

پ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ٱ  زب  سبحانه:  قوله  الظواهر  هذه  من 
تعاىل:  وقوله  ربالبقرة127،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ    پ  پ 

گ  کگ  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  زبڍ 

گگ ڳ ڳ ڳ     ڳ ربالبقرة137، وقوله تعاىل: زب وئ وئ ۇئ ۇئ 

وقوله  رباملائدة76،  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ 
تعاىل: زبڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ     ۀ ۀ      ہ   ہ ربيوسف34، 
العليم عىل السميع، والعطف يقتيض  واملالحظ يف هذه اآليات أن اهلل تعاىل عطف 

املغايرة.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل:  قوله  الظواهر  هذه  ومن 
ٿ  ٿ  ٿ      ٺٿ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ     پ     پ 
ٹ ٹ رباإلرساء:1، وقوله تعاىل: زب ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ٱ      زب  تعاىل:  وقوله  ربغافر:20،  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ      ڇ 

ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پ   پ  پ  پ   ٻ  ٻٻ  ٻ 
ٺ ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ ٹ ٹ رب الشورى:11.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  سبحانه:   قوله  أيضا  الظواهر  هذه  ومن 
ٿ  ٿ    ٿ  ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  زب  تعاىل:  وقوله  عمران:181،  آل  رب  ٹ  ٹ  ٹ 
ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئەئ  ائ  ائ    ىى   ې  ې  ې   
ېئ ېئ ىئ ربالكهف:26، وقوله تعاىل: زب ٴۇ ۋ  ۋۅ ۅ ۉ ۉ 
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زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  تعاىل:  وقوله  ې  ې ربطه:46، 
ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺٺ ٺ    ٺ ٿ ٿ ٿ رباملجادلة:1.

ومن هذه الظواهر أيضا قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم:زب ڦ ڄ 
ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ     چ چ ڇ ڇ ڇ ربمريم:42. قال الغزايل 
رمحه اهلل تعاىل مبينا وجه الداللة: »ونعلم أن الدليل غري منقلب عليه يف معبوده، وأنه 

كان يعبد سميعا بصريا، وإال شاركهم يف اإللزام«)1(.

هي  والبرص  السمع  صفتي  إثبات  يف  النقلية  الدالئل  عىل  واالعتامد  هذا 
الطريقة الراجحة عند كثري من علامء الكالم املتأخرين.

ولعل أول من أوائل من رّصح بكون الدليل النقيل هو املعتمد يف هذه املسألة 
بحسب اطالعي هو نصري الدين الطويس اإلمامي املتوىف سنة 676هـ، حيث يقول 
مستفاد  والبرص  بالسمع  تعاىل  اهلل  وصف  أن  »واحلق  املحصل:  تلخيص  كتابه  يف 
تعاىل  اتصافه  دال عىل  »والنقل  العقائد:  كتابه جتريد  أيضا يف  ويقول  النقل«)2(.  من 

باإلدراك، والعقل عىل استحالة اآلالت«)3(.

الدين  تقي  املعتزلة  من  املسألة  هذه  يف  النقيل  الدليل  باعتامد  رّصح  وأيضا 
النجراين يف كتابه الكامل يف االستقصاء املتوىف يف القرن السابع حيث يقول: »واألوىل 
عندي يف هذه املسألة أن نتمسك بالدالئل السمعية، وهذه مسألة ال حيتاج يف معرفتها 
أنه تعاىل صادق فيام خيرب  إىل معرفة احلكمة، بل يمكن معرفة احلكم بدوهنا، فيعلم 

عنه، وهو أخرب يف عدة مواضع أنه سميع بصري«)4(.

)1( االقتصاد يف االعتقاد ص175.
)2( تلخيص املحصل ص288.

)3( انظر: تسديد القواعد يف رشح جتريد العقائد لألصفهاين 941/2.
)4( الكامل يف االستقصاء فيام بلغنا من كالم القدماء ص283.
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ويف مدرسة أهل السنة الكالمية ُوجد من اعتمد عىل الدليل النقيل يف إثبات 
هذه املسألة، ولكن لعل أول من جزم باعتامد هذا املسلك وعدم كفاية الدليل العقيل 
فيه هو عضد الدين اإلجيي، حيث يقول يف كتابه املواقف: » املقصد السادس: يف أنه 
تعاىل سميع بصري. السمع دل عليه، وهو مما ُعلم بالرضورة من دين حممد صىل اهلل 

عليه وسلم، والقرآن واحلديث مملوء به ال يمكن إنكاره وال تأويله«)1(. 

وهكذا منذ عهد العالمة اإلجيي أصبح امُلدرك النقيل هو امُلدرك املعتمد عليه 
يف إثبات صفتي السمع والبرص هلل تعاىل)2(.

االعرتاض املوجه عىل االستدالل بامُلدرك النقيل:

السمع  إثبات  يف  النقلية  بالدالئل  االستدالل  عىل  العلامء  بعُض  اعرتض 
والبرص هلل تعاىل، منهم اآلمدي رمحه اهلل تعاىل، حيث يقول: »وهي غري مفيدة لليقني، 
وال خروج هلا عن الظن والتخمني، والتمسك بام هذا شأنه يف إثبات الصفات النفسية 

وما يطلب فيه اليقني ممتنع«)3(.

السمع  أن  هو  املقام  هذا  يف  اليقني  النقلية  الدالئل  إفادة  عدم  سبب  ولعل 
والبرص يف هذه الدالئل قد يراد هبام العلم، وإذا كان هذا االحتامل واردا، فتكون هذه 
الدالئل ظواهر ال نصوص، واالستدالل بالظواهر يف املسائل التي ُيطلب فيها القطع 

ال يصح)4(.

)1(  انظر: رشح املواقف 87/8.
العقيدة  رشح   ،112/2 للدواين  العضدية  العقائد  رشح   ،138/4 للتفتازاين  املقاصد  رشح  انظر:   )2(

الوسطى للسنويس ص175.
)3( أبكار األفكار يف أصول الدين 410/1.

العقلية  األرسار  رشح  يف  العلوية  األفكار  أبكار  ص176،  للغزايل  االعتقاد  يف  االقتصاد  انظر:   )4(
ص248.
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وقد أجاب الرشيف اإلدرييس عن هذا اإليراد بثالثة أوجه:

نوردها  مل  فإنا  ظواهر،  النصوص  هذه  كون  تقدير  عىل  أنه  األول:  الوجه 
والعقيل  السمعي  الدليل  قيام  من  قدمناه  ملا  إعضادا  أوردناها  وإنام  مستقال،  دليال 
عىل وجوب اتصافه بالسمع والبرص بواسطة كوهنام من صفات الكامل وعدمهام من 

صفات النقص، وذلك يزيل احتامل رصفهام إىل العلم.

الداللة عىل  َمْن جعل  يناسب  الوجه من اجلواب ال  أن هذا  الواضح  ومن 
السمع البرص قارصًة عىل الدليل النقيل.

قيام  إال عند  املجاز ال جيوز  إىل  احلقيقة  اللفظ عن  الثاين: أن رصف  الوجه 
املعارض الراجح، وحينئذ يصري اخلصم حمتاجا إىل إقامة الداللة عىل امتناع اتصافه 

بالسمع والبرص، وال جيد إىل ذلك سبيال.

كتابه،  من  آيات  والعلم يف  السمع  بني  فرق  اهلل سبحانه  أن  الثالث:  الوجه 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  زب  سبحانه:  قوله  يف  كام 
ۅ  ۋۅ  ۋ   ٴۇ  زب  سبحانه:  وقوله  رباملائدة:76،  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ 
معناه:  لكان  العلم  إىل  راجعا  كان ذلك  فلو  ۉ ۉ ې  ې ربطه:46، 

العليم العليم، وأعلم وأعلم، ومثل هذا ال يليق بفصاحة القرآن)1(.

امُلدرك  معاضدة  دون  النقيل  امُلدرك  عىل  االقتصار  أن  التأمل  عند  واضح 
العقيل هو اقتصار ال يفي باملطلوب، واملطلوب هنا هو القطع، والداللة النقلية جمردًة 
عن الداللة العقلية ال تؤدي إليه؛ وذلك ألن للمخالف أن يرد عىل الوجه الثاين من 
إىل  حقيقته  عن  اللفظ  رصف  يف  نحتاج  حتى  وجماز  حقيقة  هناك  ليس  أنه  اجلواب 
معارض راجح، وإنام هناك حقيقة واحدة تعددت جزئياهتا بتعدد متعلقاهتا، فالسمع 

)1( انظر: أبكار األفكار العلوية يف رشح األرسار العقلية ص248.
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والبرص مها يف احلقيقة من جزئيات مطلق صفة العلم، ختصصت ومتيزت عن باقي 
جزئيات العلم بخصوص متعلقها. 

وأيضا للمخالف أن يرد عىل ما ذكره يف الوجه الثالث بأنا ال ُنَسلم بأنه لو 
زب وئ وئ ۇئ  للعلم، لكان معنى قوله تعاىل:  السمع والبرص راجعني  كان 
رباملائدة:76،  ی   ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ 
وقوله سبحانه: زب ٴۇ ۋ  ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ربطه46، هو: العليم 
اخلاص،  عىل  العام  عطف  باب  من  األوىل  اآلية  يف  هو  بل  وأعلم،  وأعلم  العليم، 

حج  يث  ىث    جثمث  يت  ىت    مت  زب  تعاىل:  كقوله  القرآن  يف  وارد  سائغ  وهو 
مججح  ربالذاريات30. وال شك أن احلكمة ترجع إىل العلم. وأما اآلية الثانية 

فمعناها ليس: أعلم وأعلم، بل معناها: إنني معكام أعلم املسموعات وأعلم املرئيات.

عىل أنه فيام يبدو يل أن طريقة االكتفاء بامُلدرك النقيل يف هذا املقام إنام تناسب 
من جيعل وصف اهلل بالسمع والبرص هو من قبيل املتشابه، كام هي طريقة نصري الدين 

الطويس، وال تناسب طريقة من ال جيعله كذلك، كام هي طريقة مجهور املتكلمني.

ثانيا: املدرك العقلي:

يف  العقيل  امُلدرك  استخدام  كيفية  يف  ومسالكهم  املتكلمني  طرق  تعددت 
إثبات السمع والبرص هلل تعاىل، وهذا بيان تلك املسالك.

املسلك األول: ولنسمه باملسلك العقيل املشهور، كام وصفه بذلك اآلمدي 
رمحه اهلل تعاىل، وهو مسلك اعتمده متقدمو املتكلمني سواء كانوا من املعتزلة أو من 
ل عليه األشعرية)2(، وسأذكر ثالث  أهل السنة)1(، بل وصف الرازي بأنه هو الذي عوَّ

صياغات هلذا الدليل واملسلك، مآهلا واحد وإن اختلفت العبارة يف التقرير.

)1( انظر: املحيط بالتكليف ص135، رشح األصول اخلمسة ص168، اإلنصاف للباقالين ص37.
)2( انظر: املطالب العالية 195/3.
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أما الصياغة األوىل فهي صياغة شيخ طريقة أهل السنة أيب احلسن األشعري 
املتوىف سنة: 330هـ، قال رمحه اهلل تعاىل: »فإن قال قائل: مل قلتم: إن اهلل سميع بصري؟ 
قيل له: ألن احليَّ إذا مل يكن موصوفا بآفة متنعه من إدراك املسموعات واملبرصات 
إذا وجدت فهو سميع بصري، فلام كان اهلل تعاىل حيا ال جتوز عليه اآلفات من الصمم 
سميع  أنه  صح  عليه  جاز  حدوٍث  عىل  تدل  اآلفات  كانت  إذ  ذلك  وغري  والعمى 

بصري«)1(.

وأما الصياغة الثانية فهي صياغة إمام احلرمني اجلويني املتوىف سنة: 478هـ، 
قال رمحه اهلل تعاىل: »والدليل عىل أن الباري تعاىل سميع بصري عىل احلقيقة: أن األفعال 
دالة عىل كونه حيًّا كام سبق تقريره، واحلي جيوز أن يتصف بكونه سميعا بصريا، وإذا 
خرج عن كونه سميعا بصريا لزم اتصافه بكونه مئوفا؛ إذ كل قابل لنقيضني عىل البدل 
اتصافه  تقرر  مئوفا  كونه  استحالة  تقرر  فإذا  عنهام،  خلوه  يستحيل  بينهام  واسطة  ال 

بكونه سميعا بصريا، فهذا حترير الداللة«)2(.

سنة:  املتوىف  اإلجيي  الدين  عضد  املحقق  صياغة  فهي  الثالثة  الصياغة  وأما 
756هـ، قال رمحه اهلل تعاىل: »احتج عليه بعض األصحاب بأنه تعاىل حي، وكل حي 
يصح اتصافه بالسمع والبرص، ومن صح اتصافه بصفٍة اتصف هبا أو بضدها، وضد 
السمع والبرص هو الصمم والعمى، وإهنام من صفات النقص، فامتنع اتصافه تعاىل 

هبام، فوجب اتصافه بالسمع«)3(.

اقتضاء  الدليل عىل فكرة  قيام  لنا جليا  السابقة يتضح  وبتحليلنا للنصوص 
صفة احلياة صحَة االتصاف بالسمع والبرص، وإذا كان ضدمها نقصا مستحيال عىل 

اهلل تعاىل، وجب كون اهلل تعاىل سميعا بصريا. 

)1( اللمع ص25.
)2( اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ص72.

)3( انظر: رشح املواقف 87/8.
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من  بد  ال  مقدمات  عىل  موقوٌف  الدليل  هبذا  االحتجاَج  فإن  َة  َثمَّ وِمن 
تصحيحها والربهنة عليها، وهي:

والبرص  السمع  صفتي  لقبول  املصحح  أن  إثبات  من  بد  ال  األوىل:  املقدمة 
هو احلياة، أو بعبارة أخرى: إثباُت أن كل حيًّ يصح منه أن يكون موصوفا بالسمع 

والبرص.

لتصحيح هذه املقدمة استخدم إماُم احلرمني طريَق السرب والتقسيم وسيلًة يف 
اإلثبات، من حيث إنه »قد وضح أن احليَّ شاهدا قابل لالتصاف بالسمع والبرص، 
االتصاف  يقبل  ال  اجلامد  وقلنا:  والتقسيم،  السرب  مسلك  سلكنا  ذلك،  تقرر  وإذا 
بالسمع والبرص، فإذا اتصف باحلياة هتيأ لقبول السمع والبرص إن مل تقم به آفات، ثم 
إذا سربنا صفات احلي، روًما للعثور عىل ما يصحح قبوله للسمع والبرص، مل يصح 
عىل السرب إال كونه حيا؛ إذ لو قدرنا مصححا سوى ذلك لبطل التقدير، فإذا وضح 
أن احلي باين اجلامد يف صحة قبول السمع والبرص لكونه حيا، لزم من ذلك القضاء 

بمثله يف كون الباري تعاىل حيا«)1(.

هو  والبرص  السمع  لقبول  املصحح  كون  إثبات  يف  االستدالل  هذا  أن  غري 
ابتدأ أوال بمقدمة غري صحيحة، وإن  احلياة ضعيف مدخول منقوض؛ وذلك ألنه 
بالسمع  االتصاف  قبول  تقتيض  الشاهد  يف  احلياة  أن  وهي  شاهدا،  صحتها  ادعى 
املتصفة  الكائنات احلية غري  املقدمة غري مطردة ومنقوضة بكثري من  والبرص، وهذه 
لصحة  مقتضيًة  حياٌة  هي  حيث  من  احلياة  كوَن  يمنع  ما  وهذا  والبرص،  بالسمع 

االتصاف بالسمع والبرص.

وهو ما يؤكده نصري الدين الطويس معلال ذلك بأن أكثر اهلوام والسمك ال 
سمع هلا، والعقرب واخلُْلُد)2( ال برص هلام، والديدان وكثري من اهلوام ال سمع هلا وال 

)1( انظر: اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ص73.
)2( اخللد بوزن قفل، نوع من اجلرذان أعمى. انظر: خمتار الصحاح ص203.
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برص. ثم يعقب بعد ذلك بأنه لو مل يمتنع اتصاف تلك األنواع بالسمع والبرص ملا خال 
مجيع أشخاصها منها، وإذا جاز أن يكون بعض فصول األنواع مزيال لتلك الصحة مل 

يبق لثبوهتا يف نوع آخر وجه من جهة الصحة)1(.

يف  احلرمني  إمام  اعتمدها  والتي  نفسها  يف  والتقسيم  السرب  طريقة  أن  عىل 
االستدالل غري مؤدية إىل اليقني، كام يرى اآلمدي، واملطلوب يف املسألة اليقني)2(.

بحسب  هي  التي  حلياتنا  مماثلة  سبحانه  اهلل  حياة  أن  إثبات  الثانية:  املقدمة 
الشاهد مصححة لقبول االتصاف بالسمع والبرص.

وإثبات صحة هذه املقدمة رضوري؛ وذلك ألن حاصل هذا الدليل أعني: 
الدليَل العقيل املشهور الدال عىل وجوب اتصاف اهلل بالسمع والبرص راجع إىل قياس 
التمثيل، ومعناه هو احلكم عىل الغائب بمثل ما حكم به عىل الشاهد بجامع احلياة)3(، 

وال يصح ذلك القياس إال بإثبات مماثلة حياة اهلل تعاىل حلياتنا.

ودون إثبات هذه املامثلة خرط القتاد؛ وبيانه كام يرى الرازي أن حياة اهلل تعاىل 
خمالفة حلياة الواحد منا، وال يلزم من كون حياة الواحد منا مؤثرة يف صحة السمع 
استواؤها  جيب  ال  املاهية  يف  املختلفات  أن  لثبوت  كذلك؛  حياته  تكون  أن  والبرص 
والظن  اجلهُل  حياته  بسبب  سبحانه  اهلل  عىل  يصح  ال  وهلذا  واألحكام،  اللوازم  يف 

والشهوة والنفرة مع أن حياة الواحد منا تقتيض صحة هذه األشياء)4(.

بل يرى الرازي أنه حتى لو سلمنا حصول املامثلة، فال بد من يشء آخر، وهو 
أنا كام اعتربنا يف حصول الصحة قيام املصحح، فال بد أن يعترب فيها كون الذات قابلة 

)1( انظر: تلخيص املحصل ص73.
)2( انظر: أبكار األفكار 403/1.

)3( انظر: أبكار األفكار 402/1، رشح املواقف للجرجاين 87/8.
)4( انظر: املطالب العالية للرازي 193/3، رشح املواقف للجرجاين 88/8.
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لالتصاف خالية من املوانع املانعة من االتصاف؛ وذلك ألنه ال يمتنع أن يقال: تلك 
الذات املخصوصة املخالفة بخصوصها لسائر الذوات غري قابلة هلذه الصفة، وألجل 
هذا انتفت هذه الصحة، ويدلل عىل ذلك الرازي بأن الوجود يصحح مجيع الصفات، 
وهو حاصل يف حق اهلل تعاىل، مع أن أكثر الصفات ممتنعة يف حق اهلل تعاىل، وما ذاك 

إال ألجل أن تلك الذات املخصوصة غري قابلة هلذه الصفات، فكذا األمر هنا)1(.

املقدمة الثالثة: إثبات أن الصمم والعمى ضدان للسمع والبرص. 

وإثبات صحة هذه املقدمة أيضا رضوري؛ وذلك ألن وجوب اتصاف اهلل 
بالسمع والبرص يف هذا الدليل قائم عىل أنه لو مل يتصف هبام التصف بضدمها، ومها 

الصمم والعمى، واتصاف اهلل هبام مستحيل؛ ألهنام نقائص، واهلل تعاىل منزه عنها.

وهذه املقدمة أيضا غري صحيحة؛ ألن الصمم والعمى ليسا ضدين للسمع 
والبرص، بل مها عدم ملكة هلام، وعىل هذا ال يلزم من خلو اهلل سبحانه عن السمع 
والبرص فرضا اتصافه بالصمم والعمى؛ ألنه جيوز أن تنتفي قابليته هلام أصال، واتصافه 

بعدمهام مع انتفاء القابلية ليس نقصا يلزم التنزه عنه)2(.

املقدمة الرابعة: إثبات أن املحل ال خيلو عن اليشء وضده.

وإثبات صحة هذه املقدمة أيضا رضوري؛ ألنه إذا مل يثبت أن املحل ال خيلو 
عن اليشء وضده، فاملالزمة الناجتة من الدليل غري الزمة؛ ألنه من املمكن أن خيلو 
اهلل  اتصاف  يلزم  فال  والعمى،  الصمم  ومها  ضدمها  ومن  والبرص  السمع  من  احلي 

تعاىل هبام املؤدي إىل اتصافه بالنقص الذي هو مستحيل عليه.

)1( انظر: املطالب العالية للرازي 194/3.

)2( انظر: رشح املواقف للجرجاين 88/8.
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املحل ال خيلو عن اليشء وضده هي دعوى ال  أن  فإن دعوى  ويف احلقيقة 
دليل عليها؛ وليس أدل عىل ذلك من اهلواء؛ فإنه خال عن األلوان والطعوم املتضادة، 
بل الواحد منا كام يمثل لذلك الرازي يصح أن يكون موصوفا باإلرادة والكراهية، 
ومع ذلك فإنه تعرض عليه بعض األشياء وهو يشعر شعورا حقيقيا بأنه ال يريدها 

وال يكرهها)1(.

املقدمة اخلامسة: إثبات كلية قاعدة أن اهلل تعاىل منزه عن النقائص.

وال خيفى رضورية هذه املقدمة يف صحة االستدالل؛ فال بد من إثبات كليتها 
وأن اهلل تعاىل منزه عن مجيع النقائص، وإال ملا كان لزوم اتصاف اهلل بالصمم والعمى 

يف الدليل نقصا موجبا التصافه بضدمها.

كل  عن  قطعا  منزه  سبحانه  فاحلق  القاعدة،  هذه  كلية  صحة  يف  ريب  وال 
النقائص بال أيِّ مثنوية.

عىل  الدال  العقيل  الدليل  هبذا  االستدالل  عىل  املعرتض  للخصم  أن  غري 
وجوب اتصاف اهلل تعاىل بالسمع والبرص أن يوجه للمستدل سؤاال ال خملص منه، 

وذلك ألن له أن يقول له: ما دليلك عىل أن اهلل تعاىل منزه عن مجيع النقائص؟ 

إن ادعيت البداهة يف ذلك، فقد أطلت طريق االستدالل عىل وجوب السمع 
عند  أكثرها  مسلَّم  غري  عديدة  مقدمات  عىل  املبتني  املسلك  هبذه  تعاىل  هلل  والبرص 
خصمك، مع أنه كان من املمكن أن تقرص عليك الطريق، وتقول: احلي الذي يكون 
سميعا بصريا كامل، والذي ال يكون كذلك ناقص، والبداهة حاكمة بأنه جيب وصف 

اهلل تعاىل بصفة الكامل ال بصفة النقصان، فوجب وصفه بكونه سميعا بصريا)2(.

)1( انظر: املطالب العالية للرازي 195/3، رشح املواقف للجرجاين 88/8.
)2( انظر: املطالب العالية للرازي 195/3.
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وإن ادعيت إمجاع األمة عىل ذلك)1(، فلتعول عليه ابتداء، فإن األمة أمجعت 
عىل أن اهلل تعاىل سميع بصري، وبذلك ُتكفى مؤنة سائر املقدمات.

عىل أن اآليات الدالة عىل كون اإلمجاع حجة، أضعف داللة بكثري من اآليات 
الدالة عىل كون اهلل تعاىل سميعا بصريا، وإذا كان االكتفاء باملقدمات السمعية يف هذا 

املقام جائزا، فاالكتفاء باآليات الدالة عىل كون اهلل سميعا بصريا أوىل)2(.

صحة  حول  اجلادة  العلمية  املناقشات  هذه  معرفة  بعد  علينا  اليسري  ومن 
يف  واملعتزلة  السنة  أهل  متكلمي  متقدمو  استخدمه  الذي  املشهور  العقيل  املسلك 
انكفاء  اليسري علينا بعد ذلك معرفُة رس  إثبات السمع والبرص هلل تعاىل، أقول: من 

متأخري املتكلمني عن االستدالل هبذا املسلك.

املسلك الثاين: وهو مناسب ألصول املعتزلة، و بيانه: أن اهلل تعاىل حي ال آفة 
به، وكل من كان حيا ال آفة به فإنه جيب أن يكون مدركا للمدركات عند حضورها؛ 
ألن الواحد منا إذا كان حيا وكان سليام عن اآلفات فإنه ال بد وأن يدرك، إذن اهلل 

سبحانه يدرك املدركات عند حضورها)3(.

عدم  بينا  أن  سبق  مقدمة  عىل  مبتن  أيضا  املسلك  هذا  أن  للمتأمل  واضح 
أننا حتى لو سلمنا أن احلياة صفة  املامثلة بني حياة اهلل وحياتنا. عىل  صحتها، وهي 
مشرتكة بني الغائب والشاهد، إال أنه كام يقول الرازي ال يمتنع أن يكون إجياب احلياة 
لصفة املدركية موقوفا عىل رشائط متنع ثبوهتا يف حق اهلل تعاىل، وحينئذ يمتنع حصول 

ذلك احلكم يف الغائب لفوات تلك الرشوط)4(.

)1( واإلمجاع يف احلقيقة هو العمدة يف إثبات كلية قاعدة التنزيه، كام يرى ذلك اجلويني واإلجيي. انظر: 
اإلرشاد للجويني ص 74، رشح املواقف للجرجاين 88/8.

)2( انظر: املطالب العالية للرازي 196/3، رشح املواقف للجرجاين 88/8.
لآلمدي  األفكار  أبكار  للرازي 196/3،  العالية  املطالب  ص168،  اخلمسة  األصول  رشح  انظر:   )3(

.407/1
)4( انظر: املطالب العالية للرازي 196/3.
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املسلك الثالث: وهذا املسلك قائم عىل االستدالل بفكرة الكامل والنقص، 
فاتصاف احلي بالسمع والبرص كامل، وكل كامل فاهلل سبحانه أحق باالتصاف به، فاهلل 

سبحانه متصف بالسمع والبرص. 

وقد استخدم هذه الفكرة يف إثبات السمع والبرص بعض العلامء، كالغزايل 
والرازي واآلمدي وغريهم. وسأورد كيفية استدالهلم رمحهم اهلل تعاىل هبذه الفكرة.

أورد أبو القاسم األنصاري رمحه اهلل تعاىل طريقة ذكر أهنا لبعض األصحاب، 
ولعلها من أوائل االستخدامات لفكرة الكامل والنقص يف إثبات السمع والبرص، هذا 
تقريرها: النقائص موانع، واملنع يف حكم العجز؛ من حيث ال يثبت معه ما يضاده، 
ويف إثبات ضد قديم للسمع والبرص ما يدل عىل استحالة ثبوت السمع والبرص، مع 
أهنام صفتا كامل، ومن يملك السمع والبرص وخيلقهام لعباده، ومها صفتا كامل، جيب 

أن يكون موصوفا هبام)1(.

وأما طريقة الغزايل رمحه اهلل تعاىل يف االستدالل هبذه الفكرة، فهي يف قوله: 
»وأما املسلك العقيل: فهو أن نقول: معلوم أن اخلالق أكمل من املخلوق، ومعلوم أن 
البصري أكمل ممن ال يبرص، والسميع أكمل ممن ال يسمع، فيستحيل أن ُنثبت وصف 

الكامل للمخلوق وال نثبته للخالق«)2(. 

اإلقرار  جيب  مما  هذا  بأن  املخلوق  من  أكمل  اخلالق  أن  عىل  الغزايل  وُيدلل 
العقل؛  ببدهية  بأن هذا ُمدرك  السمع والبرص كامل  به رشعا وعقال، ويدلل عىل أن 
فإن العلم كامل، والسمع والبرص كامل ثان للعلم؛ فإن من علم شيئا ومل يره ثم رآه 
استفاد مزيد كشف وكامل، فكيف يقال: إن ذلك حاصل للمخلوق وليس بحاصل 

للخالق)3(. 

)1( انظر: رشح اإلرشاد أليب القاسم األنصاري )خمطوط( ل: 81.
)2( انظر: االقتصاد يف االعتقاد للغزايل ص177.
)3(  انظر: االقتصاد يف االعتقاد للغزايل ص177.
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حيث  الفكرة،  استخدام  كيفية  يف  تطورا  نجد  تعاىل  اهلل  رمحه  اآلمدي  عند 
به مجيع  ُتثبت  كليا عاما  دليال  بل جعلها  والبرص،  السمع  إثبات  مل يقرصها عىل  إنه 
الصفات النفسانية، وهو يصف طريقته هذه بأهنا »طريقة رشيقة، سهلة املعرك، قريبة 
املدرك، يعرس عىل املنصف املتبحر اخلروج عنها والقدح يف داللتها، يمكن طردها يف 
إثبات مجيع الصفات النفسانية، وهي مما أهلمني اهلل تعاىل إياه، ومل أجدها عىل صورهتا 

وحتريرها ألحد غريي«)1(. 

الصفات  من  واحد  كل  من  »املفهوم  هو:  تعاىل  اهلل  رمحه  طريقته  ونص 
نفسه  يكون يف  أن  إما  والبرص  السمع  منها  التي  النفسانية  الصفات  يعني:  املذكورة 
وذاته مع قطع النظر عام تتصف به صفة كامل أو ال صفة كامل، ال جائز أن تكون ال 
صفة كامل، وإال كان حال من اتصف هبا يف الشاهد أنقص من حال من مل يتصف 
هبا، إن كان عدمها يف نفس األمر كامال، أو مساويا حلال من مل يتصف هبا إن مل يكن 
يف نفس األمر كامال، وهو خالف ما نعلمه بالرضورة يف الشاهد، فلم يبق إال القسم 
األول، وهو أهنا يف نفسها وذاهتا كامل، وعند ذلك فلو قدر عدم اتصاف الباري تعاىل 
هبا، لكان ناقصا بالنسبة إىل من اتصف هبا من خملوقاته تعاىل، وحمال أن يكون اخلالق 

أنقص من املخلوق«)2(.

التفتازاين رمحه اهلل تعاىل أورد إشكاال عىل هذا املسلك، وهو  هذا، غري أن 
أنه مبتن عىل مقدمة، وهي أنه ال بد من بيان أن احلياة يف الغائب أيضا تقتيض صحة 
السمع والبرص)3(؛ألنه ال بد أوال من إثبات قبول اهلل تعاىل لصحة االتصاف بالسمع 

والبرص، ومن ثم تتم داللة الدليل.

وقد بينا قبُل عدَم صحة هذه املقدمة، وأن عمدة إثباهتا هو السرب والتقسيم، 
وهو غري مفيد لليقني.

)1( انظر: أبكار األفكار 276/1.

)2( انظر: أبكار األفكار 276/1.

)3( انظر: رشح املقاصد 139/4.



417

اتصاف اهلل  بالسمع والبصر عند املتكلمني

إال أنه لقائل أن يقول: ال نسلم أن صحة اتصاف اهلل بالسمع والبرص مبتن 
عىل ما ُذكر، بل قبوله للسمع والبرص ناتج عن رضورة كوهنام من صفات الكامل، 

وذلك كاف يف املقصود)1(.

املسلك الرابع: وهو خاص بإثبات صفة البرص هلل تعاىل، بيانه: أنه قد ثبت أن 
املصحح للرؤية هو الوجود، وقد ثبت أن بعض املوجودات يستحيل علينا رؤيتها، 
قد  رؤيته  ألن  ُيرى؛  ال  موجود  إثبات  للزم  له  رؤية  ال  تعاىل  الباري  أن  قّدرنا  فلو 
إثبات موجود ال ُيرى، وذلك  استحالت يف حقنا، وهو ال يراه لعدم الرؤية، فيلزم 

حمال؛ للقاعدة املقررة الناصة عىل أن كل موجود يصح أن ُيرى)2(.

واضٌح هنا أن املستدل جعل من قاعدة استحالة إثبات موجود ال ُيرى دليال 
عىل إثبات الرؤية له.

غري أن هذا املسلك ساقط عند املحققني؛ ألنه مبتن عىل قاعدة أن موجود 
يصح أن يرى، وهذه القاعدة غري صحيحة)3(.

املسلك اخلامس: وهو مسلك مبتن عىل أنه يلزم من نفي السمع والبرص عن 
اهلل تعاىل أن ينقص علمه، وهذا حمال. 

وقد أورد أبو القاسم األنصاري رمحه اهلل تعاىل له تقريران:

التقرير األول: أنه لو مل يتصف الرب سبحانه بكونه سميعا بصريا، ألفىض 
ذلك إىل نقصان حكم العلم يف حقه، فإن َمْن علم اليشء ومل يره ثم رآه، ازداد بصرية 

وكامال.

)1( انظر: أبكار األفكار العلوية للرشيف اإلدرييس ص245.
)2( انظر: أبكار األفكار العلوية للرشيف اإلدرييس ص51.

)3( انظر يف بطالهنا: أبكار األفكار العلوية ص163.
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التقرير الثاين: أن السمع والبرص إدراكان، واإلدراكات من قبيل العلوم، ويف 
نفيها نفي حكم العلم)1(.

صفة  إىل  والبرص  السمع  رجوع  تسليم  من  املسلك  هذا  يف  ما  خاف  وغري 
العلم، وهو ما ال يرضاه مجهور املتكلمني.

املدرك الثالث: املدرك املزدوج بني النقيل والعقيل:

بني  إذا مجعنا  إال  املطلب  هذا  لنا  يتم  وال  باألخذ،  احلري  املدرك هو  وهذا 
املدركني: العقيل والنقيل؛ألنه كام يقول التفتازاين يف تكثري وجوه االستدالل يف أمثال 
هذه املقامات زيادة التوثيق والتحقيق، وألن األذهان متفاوتة يف القبول واإلذعان)2(.

كتابه  الرازي يف  التي سار عليها  املدركني هي  الطريقة يف اجلمع بني  وهذه 
األربعني)3(، ورجحها الرشيف اإلدرييس)4(.

مبتدئا  واملنقول  املعقول  بني  اجلامعة  الطريقة  هذه  اإلدرييس  الرشيف  يقرر 
وعدمهام  الكامل،  صفات  من  والبرص  السمع  بأن  علمنا  يف  بالرضورة  باالستدالل 
واملصنوع أرشف من  اخلالق  أكمل من  املخلوق  يكون  فكيف  النقص،  من صفات 
خلقته  يف  والكامل  تعاىل  ذاته  يف  النقص  وقع  مهام  القسمة  تعتدل  وكيف  الصانع؟ 

وصنعته؟

ثم يبني الرشيف اإلدرييس بأن النصوص الرشعية دالة ومؤكدة عىل وجوب 
اتصاف اهلل تعاىل هبذا الكامل، فمنها قوله تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم: زب 

)1( انظر: رشح اإلرشاد أليب القاسم األنصاري )خمطوط( ل: 81.
)2( انظر: رشح املقاصد 139/4.

)3( انظر: األربعني 239/1.
)4( انظر: أبكار األفكار العلوية ص247.



419

اتصاف اهلل  بالسمع والبصر عند املتكلمني

ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ     چ چ ڇ ڇ ڇ ربمريم42، فلو مل 
يكن اإلله سبحانه سميعا بصريا النقلب عليه السؤال يف معبوده، وألصبحت حجته 

ٺ     ٺ  ٺ  ڀ  زب  تعاىل:  قوله  يصدق  ومل  ساقطة،  وداللته  داحضة 
ٺ   ٿٿ رباألنعام83. ومنها قوله تعاىل: زب ٴۇ ۋ  ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  

زب وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ  ې ربطه46، وقوله سبحانه: 
زب ڳ  ڳ  ڳ  تعاىل:  ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی  رباملائدة76، وقوله 

ڱڱ ربالشعراء218.

ثم يستطرد الرشيف اإلدرييس يف بيان داللة عقلية ثانية عىل وجوب السمع 
والبرص هلل سبحانه بأن سبيل إثبات السمع والبرص هلل تعاىل كسبيل إثبات الكالم؛ 
ألن العبد كام هو مفتقر إىل من يأمره وينهاه، فكذلك هو مفتقر إىل رؤية ربه ملا دق 
تقصريه،  أو  له  وتعبده  وذكره  شكره  يف  ومبالغته  أحواله  وتقلب  افتقاره  من  وجل 

وكذلك سامعه لترضعه واستغاثته)1(.

والنتيجة التي نخلص إليها هنا أن االقتصار عىل الداللة النقلية أو عىل الداللة 
العقلية يف هذا املطلب غري مفيد للقطع واليقني، الذي املطلوب يف هذه املسألة، ولذا 

ال بد من اجلمع بني الداللتني.

وأزيد يف هذا الباب فأقوُل: إن توفرنا عىل اليقني يف هذه املسألة حيصل لنا 
من خالل اعتبار أربعة حلاظات جمتمعة: حلاظ الشعور الوجداين، وحلاظ االستعامل 

اللغوي، وحلاظ االستعامل الرشعي، وحلاظ اإلرشاد العقيل.

بفرق  وجداننا  يف  وندرك  نشعر  أننا  فبيانه:  الوجداين  الشعور  حلاظ  أما 
رضوري بني إدراكنا لليشء قبل رؤيته وإدراكنا له حال رؤيته، فهذه احلالة اإلدراكية 
مغايرة للعلم وإال ملا شعرنا يف وجداننا بالفرق بني احلالتني، وهذه هي التي نسميها 

بالبرص. ومثل البرص السمع.

)1( انظر: أبكار األفكار العلوية ص247.
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وأما حلاظ االستعامل اللغوي فبيانه: أن الناظر يف استخدام واستعامل املفردات 
اللغوية، جيد أن العرب يف استعامالهتا تغاير بني العلم وما ترصف منها وبني السمع 

والبرص وما ترصف منهام.

وأما حلاظ االستعامل الرشعي فقد بيناه سابقا، وذكرنا أن السياق واالستعامل 
القرآين يدل عىل مغايرة العلم للسمع والبرص.

وأما حلاظ اإلرشاد العقيل فهو ما ذكرناه سابقا من كون السمع والبرص كاملني، 
جيب أن يتصف اهلل هبام.

رابعا: تعلق السمع والبصر:

الصفات من حيث التعلق عىل ثالثة أقسام: قسم ال متعلق له كصفة احلياة، 
فإهنا ال تعلق هلا وإنام هي صفة مصححة لقيام الصفات األخرى بالذات. وقسم ليس 
من لوازمه التعلق بل صالحية التعلق، وهو صفة القدرة. وقسم من لوازمه التعلق 

بالفعل، وهو السمع والبرص واإلرادة والكالم)1(.

املشهور يف املخترصات الكالمية املتأخرة كجوهرة التوحيد وعقائد السنويس 
كان  بكل موجود، سواء  يتعلقان  والبرص  السمع  أن  والكربى  والوسطى  الصغرى 

قديام أو حادثا، واجبا أو ممكنا)2(.

أهل  عليه  اتفق  مما  السنويس  ذكر  كام  فهو  موجود  بكل  يتعلق  البرص  أن  أما 
السنة)3(، وليس األمر كذلك؛ فإن عبد اهلل بن سعيد والقالنيس من متقدمي متكلمي 

أهل السنة منعا رؤية األعراض)4(.

)1( انظر: رشح األربعني يف أصول الدين للقرايف )خمطوط( ل: 54.
)2( انظر مثال: رشح السنوسية الكربى ص 280.
)3( انظر مثال: رشح السنوسية الكربى ص 285.

)4( انظر: أصول الدين أليب منصور البغدادي ص97.
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واختاره  األشعري،  الشيخ  قول  فهو  موجود  بكل  يتعلق  السمع  أن  وأما 
السنويس. واختار القالنيس بأنه ال ُيسمع إال ما كان كالما أو صوتا. قال البغدادي: 

»والذي يصح عندنا يف هذه املسألة قول القالنيس، وعليه أكثر األمة«)1(.

هذا ما أردت بيانه من املسائل العلمية املتعلقة بصفتي السمع والبرص، وآخر 
دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

)1( انظر: أصول الدين أليب منصور البغدادي ص97.
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