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 منطق الرب

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

فأثبُتوا ، ِمالعَدُمقتضيييِا   من َزعُموا أن التَّجلِّي ، وبدوِن َتَجلٍّ وا ربَّهمُفهم عَرأنَّ َظنَّ اآلخروَن

ُفهم هم، فكاَن َوصيييهم َف ِمَدَعل  ، وذلَكوالتَّعطِِل هم هو طريُق اإلنكاِرطريَق نَّأ -دون أن َيدُروا -بزعم هم

 )جعُلوا ألنُفس هم ُسُباًل ُمعَوجًَّة، كلُّ َمن يسرُي فِها ال يعرُف سالًما(.كما ورَد يف سفِر إشعِاء: 

 وتوجَّهوا الوجوَدبتعطِل هم َهَربوا من احللوِل، لكنَّهم يف احلقِقة  أنكروا بييي رَّ هم أنَّهؤالء ظَّنُّوا 

ِ ، ثمَّ جسيَّموا الرَََّّّ بأوهام  اصيطنُعوها يف خِال هم فو ع  ، إىل عبادة  الَعَدِم  شي رك    اهذو وا حبلوِل التَّشيبِ

ِ  يف  التَّجلِّي أن يكوَنأجاَز فَمن  حٌض،َم ُِ إلِ ُِ صييينًما ُمتالَِّاًل يتوجَّ  ُمتَوهًَّما يف اخلِاِل، كَمن جعَل َل

 ِ ُِ لِسي  للرََّّ،، بل لذلك الَّيَّنِم   ، عبوديَّت  )أشهُد : )م( لقول اإلمام علي، اْلَمعدوِموبذلك فإنَّ عباَدت

 .َمن َساواَ  بشيٍء من َخلق َك فقد َعَدَل ب َك، والعادُل ب َك كاف ٌر( أنَّ

ِلسوف األعظم ، لقول الفوجود بييي رَّ ال جتلِّي الرََّّ، أثبَ  َفَرَمن َع إنَّ منطق نا العلويَّ يؤكُِّد أنَّ

ن حال  م تتحوَُّل نكَفكَُّت الأفالطون: )إنَّ واجَب الوجود  يظلُّ دوًما على حال  واحدٍة، وإنَّ الَّيييَّريوَرَة 

 .إىل حال (

إالَّ  يكون ال وجود أنَّ بييي رَّ الو تعطِاًل، إنكار ، وال تشبًِها حلول ال يكوُن ب وجود بييي رَّ الكما أن 

حاشا وجوَد معِ، وال مكان أمَّا  بَل اإلجياد  فإنَّ الرَََّّّ  بعَد إجياد  اْلَموجودا   إثباًتا للَعدِل الرَّبَّاني،،

جعوَلة ، والرََُّّّ اْلَموجودا  ، ألنَّ اْلَموجودا   ُمحَدَثة  َماللو ة  َممن  معِ موجوٌدحاشييييا أن يكون  ثمَّ

ُِ  دِرُ  ُيال القديَمو ُمحَدَثاْلأو َيحَّيييُيُرأُل، ألنَّ  ُمنَفِرٌد عن احُلدوث  واخَللِق واجَلعِل، ال موجوَد ُيدِرُك

 .جوهَر الرََّّ،

ُِ عندما َيشهُد جتلِّي الرََّّ، ُيثبُ  بيييي هذا يتُِح للسَّالك  يف  رَّ طريِق منطق نا العلوي، أن يعرَف أنَّ

بال شييرٍ ، وال َيشييهُد يف هذأل احلاِل ُرَيأُل، امتثااًل لقوِل الرََّّ، الوارد  يف سييفِر التَّكويِن: )أن   وجود ال

ِ (، فحيَفُظوا طريَق الرََّّ،، لَِعَملوا برًّا وعداًل، لكي يأتي الرََُّّّ  َيشهُد جتلِّي ن ال َمإلبراهَِم مبا تكلََّم ب

قُع عن األعراِض واهلِئييا   ي جوهَر الرََّّ،الرََّّ، يقُع بييالتَّعطِييِل وهو الكفُر الَّييييُّراال، وَمن ال ُيفِرُد 

ِ  وهو الش،رُ    .اخلفيُّبالتَّشبِ
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ِ وهلذا فإنَّ السييَّالَك اْلُمالل َ  ل سيَياَدة  َمنطق نا العلوي،    ويسييلكَ  مه نوِرب هتدَيَِل  اإلشييارةُ  تكفِ

(، أمَّا يسُلكوَنيا رَُّّوجِهَكنوِري بيف اْلَمزامرِي الدَّاؤوديَّة : ) ما ورَدبدلِِل  َّود ،قَماْلإىل  ويََّلَنهَجهم 

لقول  قريِروال بالتَّ فهِِموال بالتَّ علِِم، ال بالتَّإىل عبادة  الرََّّ، َلَّيي َيسييَّالك  يف َمنطق نا العلوي، فلن ال ُرُي

 فِثاُيورث: )نقُل الَُّّيالوِر العظيِمة  على األكتاف  أيَسييُر من تفهيِِم َمن ال يفهم(.الفِلسوف العظِم 
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