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العلويعرفان لامنطق 

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

عرفِة فهو أعمى َم، فَمن ُعِمَي عن هذه اْلمنطِق العرفاِن الرَّبَّانيَِّأيَُّة نعَمٍة َأعَظُم ِمن نعمِة َمعِرَفِة 

، الشَّرائِعمبعرفِة وُن اَل َيُك احلقائِق، َوَقد َعِلَم َذُوو اأَللَباِب َأنَّ االسِتدالَل َعَلى وَدِةَموُجَعِن احَلَقاِئِق اْل

عرفِة الإيهََِّّة َمَوَمن ا تقى بالعلِم إىل د جاِت اْل َأعَمى. عن احلقائِقَفُهَو الشَََََّّّّّرائِع ًا ق ا يف َفَمن َكاَن 

 َخٌو   اَلأعالُه وأدناُه، ومل ُيداِخْلُه َشكٌّ فَّما َوَعاُه، كاَن من الذيَن  منطَق الوجوِدوعرفاِنها، واستقرَأ 

 ليَّاِتجت األكرُب، َوِمٌن عنِدِه يكوُن الوصَََّّّوُل إىل معرفةِ  الدَّلَُّل، ألنَّ العقَل هو ٌحَزُنوَنَواَل ُهٌم َي َعَلٌَِّهٌم

ُيبدي نوعاُتُه، ِه مصَََّّط بَعزَّ عن أن ُتحَّالذي  الرَّبَّ ولكنَِّن ُمبَتَدعاِتِه، لوِل يف كوالفاعِل من دوِن احُل

شَهُد يأمَرُه ونهََُّه وإ ادَتُه، ألنَّ كالًّ من اجلواهِر العقلََِّّة واحلسََََِّّّّة ما ُيفِهَم من ُلطِفِه َوَ محِتِه َوَعٌدِلِه 

َلن َتكوَن  ُةَمعِرَفاْلف ،أوَّال  والتَّجليي الحق ا ، وذلَك ما اقتَضتُه احلكمُة الإيهََُّّة من الإجياِدِلَتجليي احلقِّ

 .للسَّالكنَي وحجَّة  على اْلُمنِكرين ى  محة لََّجَت ُهنَّأ ثباِتإِبَمعِرَفِة التَّجليي و امَّة  إالَّت

 لكفِر.رِك، والثَّاني تعطَّل  يقوُد ليقوُد للشََََِّّّّّ حلول َلُه نوعاِن: أوَّيهما وهو الظَّنُّ فالتَّوهُم أمََّّا  

ِس ٌنوىل من ِجَُّوىل، وايَهَُّللَََّّه وجوهر  حقَّقٌََّّة الفعَََّّلأنَّ  عنََّّدمََّّا توهَّمواهو عنَََّّد ارخريَن هَُّم التَّوفََّّ

ٌ  لقوِل مُ األفعَّالِ  َّوىل، ال ايَه الفعلا األوَِّل أ سََََّّّّططالَّس: يما ُيمِكُن َمعرَفُتُه هو َنِمليَع، وهَّذا ُماال

، بالفعِلَّوىل ايَه وهِرَجوَخْلَعَها(، ألنَّ هذا التَّوهَُّم يعين حتديَد  األفعاِلوىل هي اليت َتقَبُل َلٌبَس َُّفايَه

  َتَتَبدَُّل.َتَتَبدَُّل ولكنَّ ايهَّوىل ال فاألفعاُلهي من َلَواِزِم ايَهَّوىل،  لََّسٌت وهذا ال جيوُز ألنَّ األفعاَل

لَّال  على دعنَدهم  األفعاُل ِدُعَت مَّوىل، فلوجوَد ايَهعندما َنَفوا هو عند ارخريَن التَّوهُُّم  كذلَك

 .َّوىلوُأنِكَرِت ايَه األفعاُلعدومٌة، َفُعِرَفِت َّوىل َم، وكأنَّ ايَهِةبل َدلَّال  على الَعَدمََّّ َّوىلايَه

ٌ ، ولكنَّ الصَِّّراَ  الْ  عطَُّل ايهَّوىل أو َتَتَف عين الذي َي ستقََّم يقوُم على التَّجريِدُمشَّبَُّهها خط

اْلَمنطِق لسََّّفُة ت فن هنا كاَنِمَو لتَّجليَّاِت.ا ثباِتإ عقولِة بعَدَماْلحسََّّوسََِّّة واألفعاِل  َماْلنفَي السََِّّّماِت 

َُ َتزوُل، والكلمُة م يف قوِل سَََِّّّّدنا اْل هوتلاَُّص بأنَّ احلقَّ ت العلويِّ ن مسَََِّّّ  ي:(: يالسَََّّّمواُت واأل 

 كالِم النَّاموِس ال َتزوُل(.
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