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 عرفان الوجوديلامنطق 

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

سفففِة من خالِل دراالعرفاِن الوجوديِّ  منطَقيدرُس  العرفانيَِّةحلقائِق ا يفُمنصفففُ  الباحُث اْل

لقد هدانا و ُمتأكَِّلَة اليت صنَعها البعض.أن نتجاوَز الذِّهنيََّة اْلمن خالِلِه الذي نستطيُع العلويَّ  منِطَقنا

ََ ُيَ لُِّد كالَم األنبيا     (م) علياإلمام  إىل احلقائِق الثابتِة وفلسففِِة اقلِق بصففورُد كُد كالَمُه الفففَِّا

 .هِرسل )ع( خلوَد الدَّوالرُّ

نهُل الصففففَّايف لِهِم مبادِ  َم، واْلالدِّيِنمنطُق هو  نفا عنفد  منطَق العرففاِن الوجوديِّ أجفل  إنَّ  

 ُل ونرباُسعرفِة ودليَمْلا ومناُر اهُلَدىَمج لى وهَو  ،حقائِق اإلميان معرفِةُمسفففتقيُم ِل، والطَّريُق اْلالدِّيِن

 لعبادِد و....ا العدِل وِمحراُب األحكاِم وميزاُن احلقِّ ومنفوُر

ََ مل تكن  جلميِع النَّاِس، هو يف احلقيقِة العرفاُن احلقيقيُّ، ألنَّو ه اشتمَل على حقائَق ومعار

َِنفا بها هذا   ُخطَف ُ من خالِل  إهليفَّة  فهو ميثفُِّل هفدايفا     َوِت قوالَ  خمتلُِة َحب العرفاُن العلويُّأحَت

احلقُّ هو ديِّ الوجوالعرفاِن  منطِق موضوُعف .اْلُمتعاليَمِاهيَم العميقَة والسفَّامَيَة حوَل العرفاِن واحلقِّ  اْل

ٍ  دوَن أيِّ  ألنَّنا ن ،اإلهليُّ اِل، وبذلك قمََّة الكم ناوارتقاِئ نا، وذلَك بعروِجتفويش رى احلقائَق بوضفو

 من جهُة ثانيُة. للِلسِِةللعرفاِن الوجوديِّ من جهُة أوىل، وأمسى َمْظَهر  أمسى مظهر  ُنمثُِّل 

؛ أي كلِّي احلقِّ الففذي هو الفففففُّهوُد  يبحففُث عن التَّجلييِّ الوجود إنَّ منطَق العرفففاِن

، جوِدعرفِة من العدِم إىل الوَمباْل قُل السففففَّالكَن؛ وهي َناإلجياِداحلكمِة اإلهليَِّة يف الوجدانيُّ، وعِن 

 ِتِه.أمَرُهم مبعرَفيو اجلواهَرَد وِجن ُيأ تقَتِضي، إِذ احلكمُة عزَّ وجلَّ ُمنزٌَّه عن الَعَبِث الرَّبُّف

ٍِ  يِّالوجود عرفففاِنالمنطُق ويؤكففُِّد  على أعمففاِل القلوِب كففاإلخالِو، ورفِض أعمففاِل اجلوار

ٍِ حقيقٌة ألعماِل القلوِب وظالٌل هلا، ألنَّ القائلَن بذلَك بأ االدِّعاَ . ويرفُض كالتَّفريِع نَّ أعماَل اجلوار

ََ بن بزعِمهم يقصفففدوَن  أنَّ العمَق ال خيالُ  الففففَّكَل باحلقيقِة ، أي العمِقكِل وففففَّالأنَُّه ال خال

 َمح َضِة!!اْل

عقول، ألنَّ َماْل غرُيَمحسففوَس ، أي أنَّ اْللُعمِقل ُم الٌ  من أمثلُة وما فيِهالتَّفففريعيُّ  فالفففَّكُل

معنى ذا اْلهبُمقرِّيَن، وقد ورَد يف أمثاِل سففيِّدنا سففليمان احلكيم )ع(  اْل اإلمياِنالتَّحقيَق هو مذهُ  أهِل 
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ُِأو َعشففَبأ ئالَّي لِتفريضفَف ين خبَزم طِعأ ،ىًنا وال ِغي فقًرِنعِطال ُت ،والكذَب ي الباطَلعنِّ د بِعأقوله: )  َرك

 ين خبَزم طِعأ(؛ فمعنى قوله: )هلي باطال إ اسفففَم َذِ تَّأو سفففرَ أو َرِقفَتأ و لئالَّأ ؟بُّن هو الرََّم :قوَلأو

اليت لفففَّكليَِّة اَمِروِض لنا وعلينا ال بغرِيِه من الطُّقوِس بالعلِم احلقيقيِّ اْلًدا ِقعَت( أي اجعلين ُميِتفريضفَف

ُُ علينا، وهو الْ مل َي  َيْأُكُل َجَسِدي : )َمن ِهلتالميِذيف قوله سيح )ع( َمنا اْلِدسفيِّ ُمففاُر إليه بدم  ِرضف ها ا

 ِفي اْلَيو ِم اأَلِخرِي(.َوَيف َرُب َدِمي َفَلُه َحَياٌد َأَبِديٌَّة َوَأَنا ُأِقيُمُه 

ُِأو َعشففَبأ لئالَّ: )سففليمان احلكيم )ع(النَّيبِّ سففيدنا  وقول  لتَّفففريعيِّ ا( هو التوسففُُّع بالعلِم َرك

أو يوجَ   يعين؛ف( هلي باطال إ اسَم َذِ تَّأو سفر َ أو َرِقفَتأ و لئالَّلالعتقاِد به، وأمَّا قوله: )أ وتناقضفاِتهِ 

كما  ،أن أتَِّ َذ اسففَم إهلي باطال  باالعتقاِد بسففواُه أو مبا ال يليُق بهالتَّفففريعيُّ اْلَمذموُم لي هذا الفففَّبُع 

  منها.ُمحرَّمِة باالعتقاِد بها أو بالبعِضالذي هو احُلج َبُة بأخِذ العلوِم الِاسدِد اْلاحلقيقيَّ يوجُ  الِقَر 
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