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العلويالتوحيد منطق 

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

  قدامم  عل  اثببدا   والنَّ، ف فاثببا د يلي   عل  التَّيل ف والنَّ،   َمنطَق التَّوحيدد  الللو َّ إنَّ 

َملبوي  عن وهِر اْلج وإفرايداثقرارد بإببا   التَّيل   السدددَّال  عن التَّحديد  والتَّقييدف ومن صددد،ا    إفراي 

قد مدَتيلِّ  نزَّهوا جوهَر التَّيل  عن مجيِع ما يتللَّيئدا  ف فدله د التَّيددددديِق بلَد إبباو هم لوجوي  الْ  اهَل

 .باثخالِص السَّالكوَن اْلَموصوفوَنينوعاو ه ف وهم مَب

 وللتَّيل  مقامان هما:

 األول: مقام التََّجلِّي اْلَمشهوِد:

ىل دمدهد. وهذا حبث  إمدلاَيند الذ  يسددددتحي د َعهو كما ودوح يه  التَّسددددميةم اامأاف أ  الدَّوالد اْل

ِِ   :األوىل تدهد ووؤكِّددهد إشدارواِن أسداسديَّتان:   ددددد جانب  يقَّت ه  ودثب مِِّن احليََّة ضدَدمدَتْلاوجويد النَّصِّ اليدَّري

. وِرياب  احلذخور  يف قلوب  أربمدرو،لة  عن االحتياِجف وهذا َماْل القدسدددديَّة القداعلدَةف واألحداييث     

وهذا . دايةمل َمْن كمت َبْت له اهل اْلَمُّهوي يلِّ  تَّالإشدارا د السَّايِ  الللماِ  من أهِ  الُّههوي  إىل   :الثانيةو

ْلَلمد َوَنَُّْهدد َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأقمولد َلَ : ِإنََّنا ِإنََّما َنَتَكلَّمد ب َما َنمسيِ )ع( بقوله: )يِّدنا اْلأشداَر إليه سد   اْلمقالد

ندوَن َفَكْيَف ودْؤم ندوَن ِإْن قمْلتد ِإْن كمْنتد قمْلتد َلكممد اأَلْرض يَّا   َوَلْستدْم ودْؤم  فب َما َرَأْيَنا َوَلْستدْم َوْقَبلموَن َشَهاَيَوَنا

 (.َلكممد السََّماِويَّا  

 الثاني: مقاُم التََّجلِّي اْلَمعلوِم:

،َهموا عنه َيلط، ه  جتلَّ  دل ه  ولمحتاجوَن إىل وجوي ه  ل َي،هموا عنهف َفم ن َعمدل   مداْل عاملدمَّا كاَن َل

وا ددد َعَرفمدِق هم الذيَندددددد وأه د اليِّ لرَفَتهد من يوِن حلوٍل وال اوِّحاٍي.توا ع ياَنهد وَمددد هَيهدف ويدثبأمَرهد وَن

   هد يف األفِقف وذلَ  نلمًة ورمحًة وحبسب  االستحقاِق لثبوددددةم آياودددددَمرميَّاْل فللحقِّ اْلَمللوَلالتَّيلِّ  

ِِ )ع(: )َمَمَحيَّة ف لقوِل سيِّدنا اْلاحليَّة  وإيضاِح اْل  (.نوَن اهلَلألنَّهم يدلايالقلب  ياِ  ص،عموب  ألسي

 

 اْلَمُّددددهوي لِّ  يتَّالوال ودله عل  وجوي   اْلَمللوِلقالٍة ودله عل  وجوي  التَّيلِّ  وك ه َمن أو  مَب

 يكوند ولويلمهد حمرًَّفا عن ميزاِن احلقِّ.
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ها رديهَغَتفف اجلواهِر واألعراِض ردغيههو َوواجب  الوجوي   جوهِرإفراي  عل   الواضحة  ة من األيلَّو

 فاجب  الوجوي و التَّبدهَل والتَّغيهَر والتَّحوهَل هلا ال جلوهِرقضدددد  َي أخرىإىل  ها من حالٍةانتقدال   كِمحبم

ِد  ٌِريِّمتغ اجلواهرد واألعراضدف يف  ْتاَجحتا والوجويد لدَدالَل افيهما وسدداوى ف وكلَّوالوجوي  ِلَدللَلويددل

عراضد اجلواهرد واألف وهذه ه او َذ،  ل النَّ ال يقب د الوجوي  ف وواجبدهدمدَدَع سددتحي دَي ٍدوج إىل مد اهوجوي 

قب   جلوهرد قامم  بذاو ه ا وبتلبرٍي أوضددددِ:ف غيرَيالتَّ  دقَبال َيَمْن إىل  ها حتتاجدها وانتقالمردوغيه اْلمدثبَدتد 

 .والسَّلب التَّيلِّ ف مدن،ري  عن حدوي  اثجياب  

  

 ألستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدوا


