
 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

1 
 

حلركة والسكونمنطق ا

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

من الصَََِّّّ ف فدبدَ  الملِةب بدل ق ل س سََّّ  دنا امل)ََّّ      :   نطَق التَّجلِّيإنَّ الرَّبَّ عندما أراَد 

َُِةففي اْلَبْدءف كباَن   َِنطِق العل ي  عن هذلد و،  اْلمبلف احلركةف وِ ف النُّطِق من الصََََّّّّب ه الم ن نةفعبََّر أهُق اْل

َِماِن. بداَ إهف الم ن نُة تعين ، وهذمن ال)ُّم ِن  اْل

َِماِن أصاًل،  فاآلخروَن كبُبَرْت عل هم آيُة النُّطِق من الصَِّ ف واحلركةف من ال)ُّم ِن دوَن وج دف اْل

كب ألنَّ الرَّبَّ ال بذل حل ل  نَي، فمان ا فظنُّ ا أنَّ الرَّبَّ يف َممَّاِن القَّفَدِ،، وأنََُّّأ أوجََّد َممَّاَن احلفْدهف منأُ     

َِماِن وال المَّماِن، بدل ِق  ُِعلِّم األوَّس أرسََّّط خيضََُّّ  لل  ُأما، ألنَّ ماٍنيف م ل َس ُساألوَّ ُكحر ُِاْل : ل س اْل

ِ ا ان حنَي سََََُّّق: أين كاإلما، علي  ،  ل ِس ، وكذلك  ٍنمع َّ إىل مماٍن اجة حب ل َس ُأ، وألنَّل َس ج)ََّّ

عن  اِن، واهلُل غينٌّمَِماَن لففبالبتفأف إىل اْلَِ:  سَّبحاَن َمن مل خيُلِق اْل ،  ماَن؟ فقاسَِاهلُل لبَق أن خيلَق اْل

 .ماِن إذ كاَن وال ممان َِاْل

ولمنَّ مَّا التبَس عل  اآلخريَن أنَّهم عَّاَين ا احلركَّةب ومل ُيعايُن ا ال)ََََُّّّّّم َن، واحلركُة  تاُ     

َِماَن  ُِعلِّم األوَّس أرسََََّّّّط والمَّماَن اْل  ، فظنُّ ا أنَّ الرَّبَّ ال حركة من غري مماٍن وخالء  وزماٍن  :لق ِس اْل

ُِعلِّم األوَّس أرسَََّّّط  ل ِسعن  ا ُلففغلُ حر كب ال)َََُّّّّم َن، ووالمَّماِن احتاَ  للِماِن  التَّحرُّكف   ل َس بني :اْل

 .ُِحر كف وسٌط أصاًل واْل

ُِعطِّل َن الذين أ بُت ا عل  الرَّب  ماه َّةب   وبهذا انق)ََََّّم اآلخروَن إىل ل)ََِّّني: الق)ََّّم األوَُّس هم اْل

ُِشَََّّّب ه َن الذيَن أ بُت ا عل أ كالن من ماه َّال)َََُّّّّم ِن ونُف ا عنأ ماه َّةب احلركةف، والق)َََُّّّم الهَّاني هم   ةف اْل

 ال)ُّم ِن وماه َّةف احلركةف.

هم دومَّ ا ألنََُّّأ ينطلُق من تعَّال م اإلما، علي  ،  الذي يق س يف     لَيردُّ عإالَّ أنَّ منطقنَّا العل يَّ  

 ة  ََ، وال جبفاب ََّّانتص ل اَ، ، وال بالق اِ،م ِنَََّّّ وال بال)ُّ وال باحلركةف عدفبالُب ُفََََّّّّ  ال ي َصخطبة  لأ:  

َِاه َّاتف من ن)َّبةف  احلركةب وألنَّ ال)َُّّم َن  ، وذلكب  وال بذهاب   وهي ،اجل هِرال من ن)بةف األعراِض واْل

ُِعلِّم األوَّس أرسََّّط َتضَََّّادو وج ديٌَّة لق س  مساُت َِع:  إنَّ ال)ََُّّّم َن ه  دََّّفدُّ احلركةف ،  اْل ل ِ، أنَّ ومفَن اْل

َِا أنَّ األج)اَ، ُمحَدَ ٌة ، وركةفاحلو م ِن)ُّالل  من ختال األج)َّاَ،   ٌة ُمحَدَ  مساٌتاحلركُة و م ُنال)ُّفطالب
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:  ال َيجري عل أ ال)ُّم ُن واحلركُة، اإلما، علي  ، لق ِس  اجل هِرَتقبُ  عل  أيضَّ ا، لذلك ال و ُز أن  

 .َذاُتُأ َولبَتَجمَّأب ُكنُهُأ وك ف َيجري عل أ ما ه  أجراُه، ول  َجَرى عل أ لبَتفباَوَتْ  

حمر ُك و ال)ُّم ِنُم)ََّمُِّن  وال زماٍن وال مماٍن ألنَُّأ حركة  وال )َّم ٍن  ب ج هُرُه ال ُي صََّفُ  فالرَّبُّ

َِماِن احلركةف وُمنشَََُّّّا المَّماِن ألن  ركةفحلوا م ِن)َََُّّّّالعن التَّجلِّي لبق جب هِرهف  ُمنفِرٌدوه   .وُمم  ُن اْل

ُِعلِّم األ، جل هِر الرَّب  ًةماه ٌَّة ال ميمُن أن تم َن ُمحَدَ  مسَّاتٌ  ركَّةب واحل م َن)ََََُّّّّّال وَّس بدل ق ل س اْل

ُِحر ُك اأرسط   .حد ا أزاًل ألوَُّس ُمَحر ًكا أ:  واجٌب درورًة أن يم َن اْل
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