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منطق التجلير س

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

عوالِت َمفالتَّجلي، وهو هيوىل اهليوالِت وفاعُل اْل منطُقمعرفِة البدَّ منه، وهو هناَك واجٌب من اْل

ُمعاَيُن، جلَّي اْلُمَتَمعلوُل، بل هو اْللُّ كلِّ علٍَّة ال ُيِعلُُّه شيييييٌف، فليَو هو العلَّة  أو اْلِعوأسُّ احلركاِت، ُم

 قوِل سيييِّد ادليل بَملكوِت، ُملِك واْلالتَّجلي يف عامِل اْل بعَدُمَعاَيَنة وقَعْت ، ألنَّ اْلاْلَمشييهوُ وهو التَّجلي 

 .وَمجِد ا( سعاَ ِتنا قواُم يكوُن حيث األبِد إىل َمملَكِتِه يف َتراُه اهلَل )إنَّ(: ع) املسيح

وأهُل اإلقراِر  ،واسييتطاَعِتهم الرُّوحا يَِّةهم نزَلِتالتَّجلي حبسييِب َم منطَقَملكوِت ُيعاينوَن فعامُل اْل

ََ   على منيالَل يف إقراِرهم،  لِك عاَلَمي اْلُمُمَماثلة  اليت هي حلاجِة جتلَّيِه من حيُث اْل شييييهوُ وإ َّميا وق

َت َبييييَيث جلي َلَماالتَّ منطُقعرفِتِه، فلوال على َم السَّالك لَّ ستِدعلى قدِر االسيتطاعِة، وذلَك ليَ  واْلَمَلكوِت

ة  : )التَّصييديُق كلكوِت السييَّماواِت واألرِب عبا )م(اإلماِم علي لقوِل  هوُ ُهحَّ شيُيعرَفُتُه وال صيَيدل ُه وَمَع

 .(الصَّا قنَي

أمَّا َمن  َمربوبيَِّة.اْل يَِّةباْلَما ِّيعرف ُه باجلالليَِّة والرُّبوبيَِّة، واآلخروَن َيضلُّوَن عنُه احلقُّ  والسَّالك 

حِر اِب َبُت الطُّوفان، وغوََّل يف ُعبشييبهاالتَّجلي أغرَقْتُه منطِق رِّ دَّ وختلََّف عن اعتقاِ  ألوهيَِّة سيِيييييَي 

 واِن.الِك واهَلاهَل

 التََّجلِّي:منطِق سرِّ  َخَصاِئِصومن 

َُ عليه العدُم، وال يكوُن وجوُبُه واجًب باهليوىلُمَتَجلِّي واجبية،، والواجيُب   اْل هيوىلأن تكوَن  .1 ا ميتن

واجًبا للغرِي أيضيييًيا لكاَن وجوُبُه مرفوًعا عند  للهيوىلولغرِيِه معًيا، وإالَّ لو كياَن الواجُب    هليوالُه

 يستحيُل عليه العدُم. باهليوىلارتفاِع ذلَك الغرِي، فال َيصحُّ ألنَّ الواجَب 

إىل الوجوِ  لكي توجَد، ومفتقرة، إىل الوجوِب لكي تكوَن واجبة،،  مفتقرة، اهليوىلال يصحُّ أن تكوَن  .2

 ُممِكِن، والواجُب ال يوجُد فيه أيُّ جماٍل للفقِر كو ه غينٌّ.ألنَّ االفتقاَر من صفاِت اْل

رِة له ُمغايْلُمَركََّب مفتقٌر إىل األجزاِف االتَّركيُب، ألنَّ اْل اُمَتجلِّي صييا فيييييًيا عليه اْل هيوىلكوَن ت أالَّ .3

من أجزاف،  يبة،ت مركَُّمَتجلِّي ليَساْل هيوىل، أي أنَّ هليوالُهُن ال يكوُن واجًبا مِكُمفيكوَن ممكًنا، واْل
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والواجيُب ال يوجيُد فيه أيُّ جماٍل للتَّركيِب، ألنَّ كلَّ مركٍَّب اتاُ  إىل األجزاِف كي يتحقََّق ذلَك   

 إىل وجوِ  أجزاِئِه كي يتحقََّق، واألجزاُف مغايرٌة للُمركَِّب. ٌر بوجوِ ِهفتِقركََّب ُمُمُمركَّب، واْلاْل

، لذا نة،ي ممكتكوَنعن ذلَك اجلزِف ف لة،يي نَفِعيي ت ُمكاَ  ُمَتجلِّي جزًفا من غرِيِه وإالَّاْلهيوىل كوَن ت أالَّ .4

وبني  اُمركَِّب، فيقَ بينهتياُ  ليذلَك الْ  حت ان مركيٍَّب خخر، أل َّهي  كوُن جزًفا من غرِيِه، أي ِمتال 

قوٌَّة  اهكون فيت نفعلة،ت ُم، وإذا كيا يَ  لليهيوىل نيايف الوجوَب  اجلزِف اآلخِر اال فعياُل، واال فعياُل يُ  

 .تكون ممكنة،واستعداٌ  من الفعِل ف

ال خيلو إمَّا ورتكاِن يف وجوِب الوجوِب، شَيسعلى اثنني، أل َّهما حينئٍذ  ا فة،ص اهليوىلكوَن ت أالَّ .5

ن به منهما َم َم تركيُب الواحِدِزأن يتميَّزا أو ال، فإْن مل يتميَّزا مل حتصيييِل اإلثنينيَّة، وإن زيَّزا َل

ه ، ولو كان معهليوالُهُمَمايزة ، وكلُّ مركٍَّب ممكٌن، وعليه ال يكوُن واجًبا ن بيه الْ ُمشيييياركية  ومَ اْل

 .ا يريٌك لزَم الفسيييش
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