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 منطق العلويـنفي اإلفراد يف ال

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

هو إنكاُر  يُِّمَدالَع نَّفُيالاإلفراِد، في ِفوَن يِِّمَدبني النَّفي الَع َقفرِّلقد استطاَع منِطُقنا العلويُّ أن ُي

ِمْثَل ب الذي وصففَفُه سففيِّدنا النَّاؤ دا)ود بعو بقوله: اْلُمعطُِّلالذي اعتَقَد بِه و ،التَّجلِّي وَتعطيُل الوجوِد

 ِق.على اإلطال جائٍز غرُي يُِّمَدالَع النَّفُي ذاوه و،اَل َيْسَمُع، َوَلْيَس ِفي َفِمِه ُحجٌَّة ِإْنَساٍن

 اراِتبفَفوالِعالسففففِّمففاِت و عن النُّعوِت لَّوجفَف زََّع بينمففا نفُي اإلفراِد فهو يعأ أنَّ جوهَر الرَّ ِّ

 ،اٌنال َيدصُرُه زماٌن، وال َيدويِه مك والتَّجسفيِد، احلصفِر والتَّدديِد   حتَت ال يدخُلفهو ، واْلَماهيَّاِت

 إالَّتطيُع معرفَة الرَّ ِّ يسال الذي  قاصَرال عيَفضَّاْلُمشبَِّه ال ، ولكنَّياٌنديُط به َباٌن، وال ُيَيُكُه ِعدِرال ُيو

بالرَّ ِّ قد أحاَط  ألنَُّه يظنُّ نفَسُهمبجرَِّد الشَّهادِة بالشِّرِك  عثفففففَُّرَتَي، وماهيَّات  حمدََّدة  سِفَمات  ُمدَرَكة  ب

 ِقيَمٌة، َواأَلْبَراُر ِّ ُمسفْفَتِإنَّ ُطُرَق الرَّ: بالعهِد القديِم، ويقُع فيه ما ورَد يف دَُّهدَُّه وَعيََّزُه وَحَرُه وَحصفَفوَح

 و.َيْسُلُكوَن ِفيَها، َوَأمَّا اْلُمَناِفُقوَن َفَيْعُثُروَن ِفيَها

 َماهيَّاٌتوَبَدا من السفِّماِت اْلَمدسفوسففِة واْلَمعقولِة أعراٌ    ما  كلَّأنَّ  علويُّهلذا يؤكُِّد منِطُقنا ال

 السفففِّماُت نمابي، التَّجلِّي وبعَدُهقبَل اجلوهِر َلة  على ثابتة  متأصفففِّ مسة خاُذ رُك هو اتِّفالشفففِّ ،واحدٌة

 الرَّ ِّ جوهِر إفراِدب يكون اخلالُصالتَّوحيفُد  فف ، الرَّ ِّ جوهِرال على  اْلمَفاهيفَّاتِ  َتَقُع على  واحلفدودُ 

 .لعاَلَمي احلسِّ والعقِلواْلَماهيَّاِت العائدِة ماِت سِّال األحديِّ وختليِصِه من

ياُت الرَّ ِّ لعاَلَمي جتلِّهو السففَّالُ   ُهثبُتيأوَُّل ما  يعأ أنَّيف َمنطِقنا العلويِّ  واإلفراُد اإلثباُتف

 فالسَّالُ  ،السِّماِت اْلَمدسوسِة واْلَمعقولِةعن مجيع ُيفِرُد جوهَر الرَّ ِّ ثباِت اإل بعَد ، ثمَّاحلسِّ والعقِل

رَّ ِّ، وهذا هو معنى مساِت التَّجلِّي عن جوهِر النفي ي ثمَّ التَّجلِّي ثبُتُيبل  ،نفيِهي ثمَّالرَّ َّ  ثبُتُيال 

 .نفي اإلفراِد يف اْلَمنطِق العلويِّ

بدليِل قول  ،يب  َرش ٍّ وال من غرِي ،شهاَدَتنا للرَّ ِّ اْلَمعبوِدأنَّ هو  التَّجلِّيإثباِت يف  بُبالسَّف

هو  ِّ اْلَمعبوِد شهاَدَتُه للرَّيعتقُد بأنَّ ال الذي و، فأتيُت إىل العاَلِم ألشفَهَد للدقِّ سفيِّدنا املسفي) بعو: ب  

يست ثابتًة لالسِّماِت اْلَمدسوسَة واْلَمعقولَة  و ألنَّفهإفراِد جوهِر الرَّ ِّ يف  بُبوأمَّا السَّ .كافٌر ال حمالَة
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، لِّمنياْلُمتكعن كالِم تعاىل جلَّ جالُلُه قد لذلَ  فإنَُّه منها،  شففففيٌ جوهَرُه  ْكشففففاِرومل ُي ،أبًدا عليِه

 .وٍمَموُسمَّى وغري َسغرُي ُمجبوهِرِه ه ، وأنَُّمدَدَثٌةأعراٌ  مساِتِه فتدقََّق أنَّ 
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