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 منطق العلويـالعقل األول يف ال

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

أبَداها اجَلوهُر عنَد التَّجلِّي عائدٌة للعقِل األوَِّل، فمنطُقنا العلويُّ يؤكُِّد اليت األعراِض  مجيَعإنَّ 

السََََّّّّالُ   ُهتوهَُّمي شَََّّّيٍ وأنَّ كلَّ ، للعقِل األوَِّل خاصَََّّّةٌ  يفهأعراٍض من التَّجلِّي ما َوَقَع على  كلَّأنَّ 

.بالعقِل األوَِّل، وهو واقٌع منُهَجلُّ أ فالرَّبُّ ِهيف باِل طُرخيو

ِلفوَن اْلُمشََّّبوهوَن اْلُم اليَس إنكاًرا وتعطياًل كما َزَعَم بني اجلوهِر وموقِع األعراِض هذا الَفصََُّّل 

ُد يؤكِّالعرَض غرُي اجلوهِر، ونَّ ألوا األعراَض بَّاجلوهِر وععلوها ماهيًَّة له،  ُكشََََِّّّّرالَّذيَن أراووا أن يُ 

فِر عنى ورَو يف سََََّّّم، ويف هذا اْلفهو مشَََّّّرٌ اجلوهَر باألعراِض َمن زعَم أنَُّه يعرُف  أنَّمنطُقنا العلويُّ 

َق َطاخلروِج عن سيودنا موسى الكليم )ع(: )ال َتنِطْق باسِم الرَّبو إهَلَ  باطاًل، ألنَّ الرَّبَّ ال ُيربوُئ َمن َن

بامِسِه باطاًل(.

ُهم اختلَّ ميزاُن التَّوحيِد عنَدهم، َفحتى نطِق العلويو َموُحِرموا قبوَل مباوِئ اْل َن ضاُعواواآلخرف

اخٌل يف و اجلوهُردروَن هل صِف وجوِوِه، وال َيكيَف يستدلُّوَن على اجلوهِر، وَيحارون يف َو ال يعرفوَن

يف األعراِض أو ال    واخٌل اجلوهُرهل وواخٌل يف األجسَََّّّاِأ أو ال    اجلوهُرهل واألشَََّّّياِ  أو ال   

اُؤوَن  َحَسًنا )قد َأْبَطْلُتْم َوِصيََّة اللَِّه ِبَسَبِب َتْقِليِدُكْم  َيا ُمَروهؤال  يقُع فيهم قوُل سَّيودنا املسَّي) )ع(:   

َأمَّا َقْلُبُه َفُمْبَتِعٌد َعنوي َبِعيًدا، َو َتَنبََّأ َعْنُكْم ِإَشْعَياُ  َقاِئاًل: َيْقَتِرُب ِإَليَّ َهَذا الشَّْعُب ِبَفِمِه َوُيْكِرُمِني ِبَشَفَتْيِه

َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعاِليَم ِهَي َوَصاَيا النَّاِس(. ْعُبُدوَنِنيَوَباِطاًل َي

، وعندما حلواًليف األشياِ  ععلوَنُه واخاًل  اجلوهِر إثباَتعندما يريدوَن  اْلُمراؤوَنفاْلُمشَّبوهوَن  

بوجوِوِه ععلوَنُه حاالًّ يف األجساِأ، وععلوَن ما ُيعاينوَنُه من األعراِض ماهيًَّة للجوهِر.يريدوَن اإلقراَر 

واْلُمعطِّلوَن منهم عندما يريدوَن نفَي األعراِض يقوموَن بسَََّّّبِب إنكاِرهم بنفي التَّجلِّي فيجعلوَن 

.رَّبَّ معدوًما مفقوًوا جمهواًلال

وٍو وال قحلُّ يف األشََََّّّّياِ  واألجسََََّّّّاِأ، وأنَُّه غرُي مف أن الرَّبَّ ال َيأمََّّا منطُقنَّا العلويُّ فيؤكَُِّّد    

وجوِوِه حقٌّ لقوِل اإلماأ علي )أ(: )أوَُّل الدويِن  ىجمهوُل، بَّل معرفُة للِّيِه واجبٌة واالسََََّّّّتدالُل عل 

 شَََّّّيَ وال جلِّي قبَل التَّ اَنكاْلَمربوَب، ألنَُّه  ُهفقد أشَََّّّرَ  مَعالرَّبَّ  َمن زعَم أنَّه حيدُّمعرَفُتُه(، ولكنَّ 
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 ُه، وألنًَّماليَس جسَََّّّ ُهما، ألنَّ يف مكاٍن ليَس ُلاألوَّ ُ حروُماْل)أرسَََّّّطو: بدليل قول اْلُمعلِِّم األوَِّل ، عُهَم

 .(ٍنمعيَّ إىل مكاٍن اجٍةحب ليَس

، وهو معنى واعًيا فأجاَبُه َوَخاَطَبُه ،اُهوناَجوأفاَض عليِه  العقَل األوََّل َنكوَّأراَو التَّكويَن ا فلمَّ

 َوَجاللي زَّتي)َوِع: الرَّبُّ (، فقاَلليَّإ حسَنأ ُهنَّأل بوي للرَّغنويودنا النَّيبو واؤوو )ع(: )أََََّّّّسما ورَو عن 

 َأحُكُم َ وب ُأعِطي وبَ  َعهِدي عليهم آخُذ وبَ  َخلِقي أظَهْرُت ولَ  منَ ، إليَّ أقرَب َخلًقا َخَلْقُت ما

 َوِبُحكِمي وًران للعاَلِمنَي َرِضيُتَ ، َعَرَفَ  َمن عنوي احتجَب وال َجَحَدَ  َمن إليَّ َوصََّلَ  ما، أمضَِّي  وبَ 

.(ُمَدبوًرا فيهم
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