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املنطق العلويجتليات 

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

عُفة  كل ه ، ألنَّ السيييَّبيل  م  ملكلِّ حقيقٍة منهاٌج معنٌي، وليس كلُّ شييي ٍي َرعُ َب بقُرقة  شييي 

تفاضييييَل فيما َل وال ت تبدَّتقلََّب وال ت عرب  معُفة  احلقائِق اليت ال ت  ال ركوَن مالَّ اإلهل ِّ اْلم نقِق العلويِّ

 دقُّ على األفهاِم.بينها، وه  أصٌل ومبدٌأ، فالدَّقائَق ه  احلقائَق اليت ت 

واْلم نقَق  ،ال رعرتَب باألوهاِم، وليس  هو ادِّعاٌي ألنَّ لكلِّ حقٍّ حقيقًة اإلهل ُّ واْلم نقَق العلويُّ

 ؟اإلهل ِّاْلم نقِق العلويِّ البدَّ أن تكون  له حقيقٌة تدلُّ عليه ، فما هو معنى  اإلهل ُّ العلويُّ

ِه حقائق ه  الدَّقيقة  بدون اال   ِن  اإلهل ُّ اْلم نقَق العلويُّ موضييييوٌن مص البييييُّعوبة  ركان  مدئا

 ذوِئه ، خاصيييًَّة أنَّ حقائق َه الدَّقيقة  ه  ُُفه فلسيييفةٍ َجة  ل َمعمَّقمعُفة  اْلالكامِل على مجيِع أبعاد ه  واْل

 عنورٍَّة.كاشفاٍت م َموحانيٍَّة، ونتيجٌة ل َئ

ُهاِن، لَبقداِئ قوَّف  اهو محضيييياَئ احلقائِق واللَّقائل  للك ِم اإلهل ِّ ِر اإلهل ُّ فاْلم نقَق العلويُّ

ُِ الق  ُِ القيِم واألحكاِم. وال ت  ِم اإلهليَّة ، وجذَئي وهو رنبوَن سائ اْلم نقِق ةه خفى على أحٍد أهميَّشجُف  سائ

 يف فلسييفة  ربحَث منقٌقاإلهل ِّ قسييمان: األوََّل  لْلم نقِق العلويِّ، مذ منَّ العلويِّ اإلهل ِّ يف معُفة  اهلل 

ِ .منقٌق الوجود  اإلهل ِّ، والثَّان    ربحَث يف َسَبِل السَّرِي والسُّلو

 واجَب الوجود ، أي أنَّ موضيييون   ث  وفلسيييفَتَه التَّجل   عُفاَنَه اإلهل ُّ قَق العلويُّفاْلم ن

 .واجَب الوجود ، بينما موضوَن الفلسفة  فهو اْلم نقِق هو اْلميزاَن اإلهل ُّ

ِ  له جتل  اإلهل ُّ واْلم نقَق العلويُّ يف  لسييَّال  ا، وهذا ما جيعَل السييَّالكني ياٌت مُتبقٌة بسييلو

ُفان ُّ، روم القيامة  هو اإلمياَن الع  السَّال   احلقيق ِّائم ، مذ ال ش َّ أنَّ أثقل  ما يف ميزاِن ُوج  د حالة  َع

ى دفهو رؤدي م  اهله يف احلياف . للسيييَّال  واهلدَب األمسى  األصيييوِلِم وأصيييَل ي الذي هو قيمةه الق 

 َح والف  قييائِق،ى معُفييةه احل د اهلييه ، مذ اإلهل ِّ العلويِّ ْلم نقِقاِم م  ح مص ق دى والف ، ألنَّ اهلييه ِحوالف 

 احلقَّم سيح )ن(: )ْلاالنَّيبِّ عيسى ا قوَل سيِّدنا مه، ر جمَعبعيًدا عص الشَُّائِع قليَّة النَّاحية  الع بمتَّبيٌل  

 ِمعلُّبل يف ت  ،ُايف أو الق ِمكلُّالتَّ ِملُّع ، يف ت ه حيات  زمص  بُب أن ر  على اإلنسيانِ  ه ال جيَبنَّم :لكم أقوَل



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 
 

نقياي  : ) هوبى ألبقوله سيييح )ن(م سيييِّدنا اْل وهو الذي وصييل  للنَّقاي الذي ذكُ َه ،(اًدجيِّ َلعمكيل ر

 .النُّفوِس ألنَّهم َرعارنون  اهلل (

، ألنَّ قيقيًَّةحالنَّظُف  التَّجزرئيَّة ، بل رقلَب نظًُف كل يًَّة  اإلهل ُّ اْلم نقَق العلويُّوهلذا ال ر قب َل 

َُ على اْل َمفُدات  واجلوانيب  بيل تتخقَّى ذلي   م  العمِق، فاإلمياَن الذي ال رفيَ     األموئ  ال تقتبيييي

وائح  أنَّ اجل ناصَّليس  بإميان  عُفان ٍّ، مذ ال م اإلفُاد م  بيالتَّجل    ُفياِن الُّوحيان ِّ مص اإلقُاِئ   بيالع  

َُ حقيقًة، لقول اإلمام عل  )م(:  ُِف ت ه  التَّبيييْيدرَقلوحد ها ال َتظِه ُِف َتَه، و ك م اَل م ْع ب ه ،  )أ وََّل الدِّرِص م ْع

 (.ات  ع ْنَهف و ك م اَل التَّْبد رِق ب ه  ت ْوح يَدَه، و ك م اَل ت وح يد ه  اإلْخ َص ل َه، و ك م اَل اإلْخ ِص ل َه ن ْفَ  البِّ

 ألستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدوا


