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منطق السبل

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

على عج لها اابتة  َيمل  احلسِّ وعامَلال قِ   عامَلَهَدى الرَّبل بها اليت  لويَُّة والسُُّّليلةَُّةالسُُّّلب ا ال ا

ً  للهدايِة كما اابت  علةه َلَما ُكنَّا َن سُّبة   لو كان له  فهاَدى التَّعجلِّي .جوهرِه ً  عدَّ ُُ سب أشار إلةها  سُّل

 .(ُك ل ساباِ  الرَّبِّ َرْحَمٌة َوَحقٌّ ِلَحاِفِظي َعْهِدِه َوَشَهاَداِتِهسةِّدنا نيب اهلل األعظم داؤود )ع( بقوله: )

 بِه همَيهدي سُُّّبةٍ  يِّوج َ  أل، باَ  ونظائَرهاقد أعطى الرَّبل السَُُّّّالََ  ه هاَدى ِّلِّةِه السُُّّلو

َُت، واْلماتناظَريِن، وهو اجلمعا ب  التَّعجلِّي" كمالا"ةِه ، وهذا ما ناسُُُّّّمِّا يهديهم به أيضًُُُّّّانظرًي  هي ل

 .والباهَمِةلوضوِح وا، واألولةَِّة واآلخريَِّة، اْلما اَيِن كاإلشراِق واإلغراِب، واالبتداِء واالنتهاِءي التَّعجلِّ ِسَمُة

، هَمِةالبا والوضُُُُّّّّوحا نظريااآلخِر،  نظريالا ، واألوَّواالبتداءا نظريا االنتهاِء، فاإلشُُُُّّّّراقا نظريا اإلغراِب

وال مثةَ  َشُُُُّّّّبةَه  وال نظرَيفً جوهرا الرَّبِّ ي، أمَّا عجلِّتَّال ه حاِل تَونا ًِظَرانماَتاْل السلبِ ومجةعا هِذِه 

لَه.وال ندَّ  وال ضدَّ

ه   َسبةٍ  نظرًياوج َ  لَ ِّي، عجلِّعنَد التَّ ًََراْلماتناِظالوجوديََّة السَُّّالََ  السُّلبَ     هَدىأ فالرَّبل

ً  الرَّبَّأنَّ لو و .ِ ةاِنال  َمَة السَُُّّّبةِ سُُِّّ لَانوا قد أوَق وا هم نظرَيهاهِدَيومل  اواحًد أهَدى السَُُّّّالََ  سُُّّبة

ًٌ متَثمات دِّ ساباَ  اإلجياِب، فَما أن جوهِرِهعلى  ًٌ متَمات دِّ فسب ا السَّلِبًٌ، َرَُُِّّّد وطريقا ًٌ أيًضا، َرُُِّّّثَد

، داءا ينيي االنتهاَءواالبت، إذ اإلشراقا ينيي اإلغراَب، اْلماتناظَريِن السَُّّبةل  عج ل عن اْلماسُّتقةما يَ  الرَّبِّ

ادَِّتِه : )ِبماضَُُّّاإلمام علي )م(وَقد قال وال َسا صُُّّحة ، ، والوضُُّّوحا ينيي الباهَمَة، اآلخَرينيي لا واألوَّ

ًُتمااْل السلب اَبْةَن األماوِر عاِرَف َأْن ال ضُِّدَّ َلها(، فهذه   ،  عاَلَمي ال قِ  واحلسِّهي عجلِّتَّالتاطَلقا على  ناظَر

 له. كنظرٍيالنَّقِص وجوِد عتباِر الَماِل مَسِة الأمَّا جوهرا الرَّبِّ فقد تيرََّد عن 

ِ  باسُُّّا باِتإا مقابَ فقط  ِ  السَُُّّّلِبباسُُّّاعن إفرادا جوهِر الرَّبِّ ه منطِقنا ال لويِّ ال جيوزا  إذن

 إاباِت السُُُُّّّّلبِ  ب َدمجةِع  اإلفراَد عنوِجبا ت ال رفاِنه  االسُُُُّّّّتقامَةألنَّ  ،ماهةٍَّة للرَّبِّك اإلجيُّابِ 

والبدايُة ، لِبمن سبِ  السَّأعظما )سب ا اإلجياِب : بقوِلهم اآلخريَن زعِمه فةَونا أمَّا االلتواءا  .التَّعجلِّي

قد أشُُُّّّاَر نيبل اهلل و ،من اآلخِريَِّة، واإلشُُُّّّراقا أعظما من اإلغراِب(أعظما واألوَّلةَُّة ، من النِّهايِةأعظما 

(، َتِقةِمَ َأمَّا سُُِّّرلها َفِ ْنَد اْلماسُُّّْاْلماْلَتِوي َرْجس  ِعْنَد الرَّبِّ، : )هلؤالء عندما وصُُّّيهم بقولهسُُّّلةمان )ع( 
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ماْسَتِقةَمٌة َلَدى ُكلَُّها َواِضَحٌة َلَدى اْلَيِهةِم، َو)ال تياضَ  بةنها،  بِِّالرَّ وسابا اوجوديٌة،  ِ باسلال ألن مجةَع

 .نيبل اهلل سلةمان )ع( قال( كما الَِّذيَن َيعِجداوَن اْلَمْ ِرَفَة

ِ  السَّلِب ياوجبا باساعن أنَّ إفراَد جوهِر الرَّبِّ هم بهو يقةنااْلماْسَتِقةِمَ  السِّرل عند وهَذا يَونا 

 : )إاباتا ب ِض التَّشُُُّّّبةِهاإلمام علي )م( قولاوحعجَّتاهم ه هذا  ،ِ  اإلجياِبباإفراَدها أيضًُُُّّّا عن سُُُّّّا 

ََُيستوِجبا الَ َّ، وال يستوجبا ك ل التوحةِد بب ِض النَّيي دوَن   (. ِّال
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