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َينبغي أن ُنعيَد النَّظَر بالعقائِد التَّقليديَِّة، ونبدأ البحَث من نقطِة الصِِّّرِر  

بعض  األمور  اليت وصِِّّْل إ  د جرِِة مد   التَّييي   بَ  األصِِّّوليَِّة واليَِِّّّطحيَِّة، يف 

 وبَ  اإلفراِط والتَِّريِط.

 يِهيوَن الدريَن ملى غري  -ملى حدٍّ سِِِّّّوا  -فاألصِِِّّّولَيوَن واليَِِِّّّّطحَيوَن

ٍ  كِّيليَّةمي رارسوَنها بعيد ا من الَروح   نيَِّة، احقيقِتِه،  ذ يِهيوَنه كشِّعائَر وققو

وبالتَّالي فإنَّ ْفهَيُهم للدرين  كان من حيُث الطَّامُة اليَِِّّّلبيَُّة ألصِِّّحاِل الاَيصِِّّا     

مآرِبهم، وحرَّفوا الاَيقاصَِِِِّّّد العظييْة للدرين  من  لذيَن اسِِِّّّتمَدموا الدريَن إلكِِِّّّبا  ا

ٍَ بَدور هم  د ِفَرق  ُمتناحرةمي، ْفَش  الشرقاُق والنرِاُق اَ الاَييار  الصَّحيح، وقيَّيوا النَّا

واحليَُِِِِّّّّد والغرَيُة، وق يبَن من الدرين  احلقيقير  لَّ الاَيظاهُر ايارِيَُّة واألحياُ  

 الاُيَتَواَرَثُة الاَيليئُة بالتَّعَصِب والتََّ َمِ .

ٍَ والشَِِّّّعائَر القشِِّّريَّْة يف مقوَّ  العامَِّة    فأصِِّّحاُل الاَيصِِّّا   ثبَّتوا الَطقو

وهم من اجلوهر ، واسِِّّتمَدموا األوهاَ  وايرافاِ  لليَِِّّّيطرِة ملى مقوِلهم،  وأبَعُد

بِّ  وععيَُِّّدوا قنَن العقوَّ  و قِِّاَ هِّا، حتَّى بِّاَ  أك ر مِّا ُيقِلُقنِّا فئُِّة الغوغاِ          

 الاُيَيمََّرُة بأيديهم جوم ا، واجلاه ُة للتَّالمِب كيا يريُد األصولَيوَن.

 ( كتاب ا يتجاوُز الَظروَف( ْلَمنطق الَعَلويا ))هلذا أرج  أن ييون كتاُل 

َُ فوَق قالفاِ  األفر ْقاِ ، وعللُن مالي ا ليي يقبَض ملى    والاُينِّاسِِِِّّّّبِّاِ ، ويرعِ

 هَر.ااإلكياَّ  ويوضرَح اجلو
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له رؤيٌة قاصٌَِِّّّة باليتاباِ  الاُيقدَّسَِِِّّة من  ( ( اْلَمنطق الَعَلوي ))فيتاُل 

 قالَّ  نقاطمي مدَّة:

 اآلراُ  الاُيتعصِِّّرَبُة والاُييَِِّّبْقُة لرِاَّ  القشِِّّور ، واليت ُعَعَد أكَة مقبةمي يفاألود:  -

مواِهِة جراسِِِِِّّّّة احلقائن ، وبالتَّالي فإنَّنا ُاوَُّ عِييْر ِراِ  اليَِِِِّّّّّطحيرَ  

 وحتريَر مقوَّ  اليَّاليَ  منها.

هاماِ  لعرال انية: جيب عغيرُي الصِِِِّّّّورِة الشَِِِِّّّّّائعِة من احلقائن  بعيد ا من ا -

 العشوائيَِّة.

ال ال ة: هناْك ميِّووليٌَّة عارييٌَّة يف هذ  الِةِة لتوضِّيح  احلقائن  وعشمي      -

 لوِهمي مهيا كان  ايطورُة. ُيشيالِ ، والتَّحدين  بها وِه االا

 

ئن  لليَِّّطحيَّاِ  الدرينيَِّة، للوصوَّ   د احلقا  فالاَيطلوُل  ذن جراسٌِّة نقديَّةٌ 

 حُلجَِّة والةهان ، ل من قرين  التَّعَصِب والقشور .من قرين  ا

ها، ُش فيِِِّّّوائيَِّة اليت ععيِِِِِِّّّّّّو ذا أراَجِ  العامَُّة ايروَج من احلالِة العش

فيا مليها  لَّ أن ُعطبرَن الاَينهجيَّْة العقالنيَّْة ملى الَنصِِِّّّوا  الدرينيَِّة للتَّمَل   من 

 األوها  .

 املؤلف...
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 من ٌبلِْظ اليَِِِّّّيِِّّطائيَِّة حيُث أكِِّّاَر  د أنَّه ُمركَّ  الاَينطُن العلوَيكِِّّرَ  

 ُيَيوَُّ ، فاليَِِّّيطائيَُّة عع  َمقْطَع : )سِّوفيا( وهي احلييُة، و)أسِّط ( وهي الا  

أير كِِِّّّي مي  يف غالطِة بالقوَّ ُيُيَيوََّهْة، وكَ  َمن له قدرٌة ملى التَّيويِه والااحلييْة الا

ُسيري بهذا السم  وقيَ :  نَّه َسَِيطائيٌّ.

ُِهَدهم فاليَِِِِّّّّّ ُِوا ملى اجْلَدَّ   ِيِِِِّّّّطائَيون كانوا نياجلَ  ُمغالِطَ ، َوْق

ُه، وكِّانوا ُيِاقروَن بتأييِد القوَّ  الواحِد َوَنقيِِِِِِِّّّّه ملى اليَِِِِّّّّّواِ ، فأذاموا   ُكلَِّّ 

قائَن ُملايا ، ألنَّ الدريَن منَدهم ل َيتِيَُّن ححقائِقِهالتَّشييْر يف الدرين  َوَسِمُروا من 

ُمطلقِّة.. كيِّا أنَّهم ق يَِّأقِّذوا بِّالعلم  ملى أنَِّّه معرفُِّة احلقيقِة، ب  َه  ُئوا من        

ََِعَ  امَسهم َمَيالعق  ، وهذا الا ذموم ا ملى َمرر األِياَّ .وقُف الشَّاَذ األثيُم 

َُ َمُذوا  د مهِد الِليِِة اليونانيَِّة، حيُث اعَّ  نَّ ظهوَر اليَِّيطائير  َيرِ

 ِيِِّّْطِةاليَِِّّّحموَر ِراِئهم من الجتاهاِ  احليِِّّريَِّة ل العقليَِّة،  ذ  نَّ َمنَهَجهم يف 

ُبال. ِِّّ ِِّّ قائٌم ملى الشَّرل ومد   المتقاِج حبقيقِة األكياِ ، ْفُهم َييليوَن يف احِلوار  ُس

 ِِّلي  ، حتَّى أنَّ اليَِِّّيِّطائيَّْة أصبَح إ باب ا من أبوالِ   ل َعملو من اِيَدا   والتَّ

غالْطِة.ُياجلَدَّ  َوْفنًّا من فنون  النرقاش  َيعتيُد ملى ُضُرولمي من التَّيويِه والا

َُ الا َيَذمَُّة اليت ُعلصَُِِِّّّن اليوَ  بيليِة )اليَِِِِّّّّيِِِّّّطائير (  د ععرَيِتهم  َوَعرِ

سقراُط  ُماحلييوكشِِّف زيِِهم من قب  فالسِِة اليونان ، حيث كشَف الِيليوُف  

ٍ  حتى ُي يَ  منهم غشاوْة اجله  ،   حقيقْة ضَِّالِلهم ألنَُّه أراَج أن يأقَذ بيِد النَّا
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وُف العق   واألصِِّّوَّ ، كيا َحَرَا الِيليِِّّبكَِِّّيَُّيوا  وَيدَحَر اليَِِِّّّيِِّّطائيرَ  الذين

سِِِِّّّّائُر  لَيعر ْفهم وععرَيِتهممظُم أفالقون أيِِِِِّّّّ ا يف ك ر ُمَحاوراعِه ملى َنقِدِهم األ

ٍ  ملى حقيقِتهم. النَّا

َُِيمة العصِِِِّّّّور  مدٌج ل ُيحصَِِِِّّّّى من اليَِِِِِّّّّّيِِِِّّّّطائير هناْك و  وا، َها

مظَم يوَف األيَم سقراط والِيلياَجْة )الِيليوَف احلكِّمصيراِ  القيَِّة اليونانيَِّة اليَّ 

كيا هامُجوا األوصِِِّّّياَ  أرسِِِّّّطو(، األوََّّ  الاُيعللمأفالقون وفيليِِِّّّوَف الِالسِِِِِّّّة 

 َّ َمن الذيَن يهامجوَن ك اليَِِِّّّيِِّّطائير واألنبياَ  والَرسَُِِّّ ، ول يلو هذا ال َّماُن 

.يتيلَُّم بالاَينطن  العلوير،  لَّ أنَّهم ل ُيِِلحوَن
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يقوُل سيِّدنا  اْلَمييُِّ  (: ) (ت َعَعَمَ  ل لريعيع د نََ     َعَعَلَ  ايقِّقَ  َيَِِّطدَ    

 َعَمُلَك .

َُ الِيرَي وال َّقايَف اليوَ    استدإَم إ من فوضِّى فيريَّةمي ومعرفيَّةمي ُيعاني الواق

 ضرورْة اليال   من الاَينِطن  العلوير برؤيةمي واقعيَّةمي قاجرةمي ملى َجحض  الَشبها .

فِّالاَينطُن العلوَي هو النَّيوذُج األم ُِّ  للَرؤيِِّة الصَِِِِّّّّّاحلِِّة إلمطا  حلوَّ      

ٍ  نه    إلما  اَينطُن يف نه   ، وُيعاجُل الااإلما  ملي ) (حقيقيَّةمي قائيةمي ملى أسِِِِّّّّا

قوانَ  اليَِِِّّّلوِك ومصِِِّّّاجَر العق   الاَيعرفيَّْة ُمعَتِيد ا ملى ركي ع  هيا:  ملي ) ( 

التَّجلليِّاُ  الصِِِِّّّّوريَُّة والقوانُ  اإلفراجيَُّة، وذلْر امتداج ا للَبراه   األرسِِِِّّّّطيَِّة   

 واألفالقونيَِّة.

ِة بي ر امخ  أماَ  استهتار  اليَِّيطائيَّلقد وقَف الاَينطُن العلوَي كالَطوِج الشَِّّ 

ِله ا أقواََّ الاُي يرَِ  والاُيَِِّلللَ  من أصحاِل الِين  الِيرير،     ح    وصَِّرامةمي، ُميَِّ

وهِّذا األمُر هو مِّا أثِّاَر ُحنْقهم ملى َمنطقنا العلوير العقلير الذي يقدرُ  جراسِِِِّّّّة.    

ِة رؤيةمي ِ  الِيريَِّة ألنَُّه الرَّائُد يف صِِِِّّّّياغجقيقِّة. للَيبِّاحِِّث الاَينطقيَِِّّة والتَّطبيقِّا     

َُ للبحوِل الاَيعرفيَِّة وملم  اإلهليَّاِ  وفَن الاَينَه        متيِّاملِّْةمي من اإلرِّان ، واجلِّام

 الْيشِير والُبرهانير العقلير.

، وللح ر (ماْلم  ما وراَ  الطَّبيعِة)فللعقِّ   أحيِّاٌ  ُمتعللقٌِّة بِّالاِييتافي يقيا     

عرجاِ  ، وهيذا َوِدنا البعَض اعَّجَه بال(ماْلم  الطَّبيعِة)ُمتعللقٌِّة بِّالتَّجربِة    أحيِّا ٌ 
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َِ َّ الطَّريَن، ومند  األوََّّ  للبحِث فأقطأ الطَّريَن، واآلَقَر اقتاَر العرجاَ  ال اني ْف

طن  نهِّذا الاُيَِتَرق  اِتِّاحَِِّ  ايلَن جوَّامُِّة الِوضِِِِّّّّى الايعرفيَِِّّة القائيُة ملى الايَ     

الَِِِّّّعيِف الذي امتيَد ملى األجواِ  احليِِّّريَِّة بشِِّّي   ُمِر طمي، فِِِّّاَم  بيِِّّببِه    

موازيُن العقِّ   الاَينطقير من قالَّ  اعرجِّاهِّا مي جينيَِّّةمي ول جينيَِّّةمي وأقرف قرافيَّةمي      

َحَصْل  انهياراٌ  كبريٌة ملى ميتوف احلقيقِة. ول ريُن  يقاُف هذ  َووكيليَّةمي، 

لى ماإلمِِّّا  ملي ) ( بِِّّالَرِو    د قوامِِِّّد الاَينطن  العلوير يف نه    الِوضِِِِّّّّى  لَّ

ٍ  اِتيا   النَّقيَِِِّّ   بعيد ا من كِِّّرِك وععطي   اليَِِِّّّيِِّّطِة، وُيشِِّّرُي  د هذا  أسِِّّا

َْ ُسبإَحاَنُه ْفْقدإ ْقَرَنُه، َوَمنإ ْقَرَنُه ْفْقدإ   الاَينطن  قوَُّ اإلما  ملي ) (: )َمنإ َوصََِّف ا

َِ َّْأُ  ْفْقدإ أَكاَر   ْليإِه(.َثنَّا َِ َّْأُ ، َوَمنإ   ُ ، َوَمنإ َثنَّاُ  ْفْقد 

َِبيَّ ِة، ومبا أنَّ القوَّْة العاقلْة ُععَتَبُر قوَّة. ميليَّة. ُمحررْكة. أملى من النَِّ   الَغ

 فإنر اليشِِِِّّّّوفاِ  العرفانيَّْة للَينطن  العلوير سِِِِّّّّتيوَن حاكية. بعيد ا من الظَّواهر  

 التَّشريعيَِّة، ألنَّ العقَ  هو َمصدُرها، وله الاَيقاُ  األوََُّّ فيها.

و نإ حاوََّ بعُض الاُيصِِِّّلحَ   كِِّّامْة الِِِِّّيلِة والعيَ  بالشَِِّّّريعِة ِلَتَداُرِك 

ِ  والقيم  احلقَِّة للَينطن    اليِّارثِة، فإنَّ هذا لن ُعوعى ااُرُ  من جون  الَرِوَ  للَيباج

 العلوير.
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ٍُ منطَن العرفان  الوِوجير  الباحُث الاُينصُِِّّف يف احلقائن  العرفانيَِّة يدر

َُ من قالِلِه أن نتجاوَز الذرهنيَّْة  من قالَّ  جراسِِِّّة منِطْقنا العلويَّ الذي نيِِّّتطي

بتِة  د احلقائن  ال ا ( )ولقد هدانا اإلما  ملي الاُيتأكلْلْة اليت صِِِِّّّّنَعها البعض. 

وفليِِِِّّة ايلن  بصِِّّورةمي جتُد كالَمُه الشَِِِّّّاَف ُيَمللُد كالَ  األنبيا  والَرسِِّّ  ) (   

 .قلوَج الدَّهر 

أِِِّّ إ  نَّ منطَن العرفِِّّان  الوِوجير منِِّّدنِِّّا هو منطُن الِِّّدرين ، والاَينهُِِّّ  

ِ  الدرين ، والطَّريُن الاُييِِِِّّّّتقيُم ِليعرفِة ران، وهَو حقائن  اإل الصَِِِِّّّّّايف لِهم  مباج

ٍُ احلنر ومنشِِِِّّّّوُر األحيا   ومي اُن    َمجإلى اهلَُِّدف ومنِّاُر الاَيعرفِة وجليُ  ونةا

 العدَّ  وِمحراُل العباجِة و....

وهو يف احلقيقِة العرفاُن احلقيقَي، ألنَّه اكتيَ  ملى حقائَن ومعارَف ق 

ٍ ، فهو ر ِّرُ  هدايا  هليَّة. من   َ  النَِّّا ِْنا بها ه عينإ جليي ذا قالَّ  ُقْطبمي أحْت

العرفاُن العلوَي بقوالَب خمتلِةمي َحَوِ  الاَيِاهيَم العييقْة واليَِِّّّامَيْة حوََّ العرفان  

واحلنر الاُيتعالي. فيوضوُ  منطن  العرفان  الوِوجير هو احلَن اإلهلَي، ألنَّنا نرف 

ِِنا وا  رعقاِئنا قيَّْة اليياَّ ، احلقائَن بوضِِِِّّّّو   جوَن أير عشِِِِّّّّويش ، وذلْر بعرو

وبِِّّذلِِّّر ُني ِِّّرُ  أمسى مظهر  للعرفِِّّان  الوِوجير من ِهِِّّةمي أود، وأمسى َمظاَهر  

 للِليِِة من ِهةمي ثانيةمي.
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 نَّ منطَن العرفان  الوِوجير يبحُث من التَّجلي؛ أي جتللي احلنر الذي 

َ  وهي َنقُ  اليَِِّّّالي احلييِة اإلهليَِّة يف اإلجياِج؛هو الشِِّّهوُج الوِدانَي، ومن  

فالرََّل م َّ وِ َّ ُمن ٌَّ  من الَعَبِث،  ِذ احلييُة ، بِّالاَيعرفِة من العد    د الوِوجِ 

َِِد اجلواهَر ويأمَرُهم مبعرْفِتِه. ِِي أن ُيو  عقَت

ويوكلُد منطُن العرفان  الوِوجير ملى أمياَّ  القلوِل كاإلقالا ، ورفض  

َ . ويرفُض الجرماَ  بأنَّ أمياََّ اجلوار   حقيقٌة ألمياَّ  أمياَّ  اجلوار   كالتَّشِِّّ ري

القلوِل وظالٌَّ هلِّا، ألنَّ القائلَ  بذلْر يقصِِِِّّّّدوَن ب مِيهم أنَُّه ل قالَف ب   

َِِة!!  الشَّي   والعين ، أي أنَّ العيَن ل يالُف الشَّيَ  باحلقيقِة الاَيحإ

ٍَ ُممالٌف للُعين ، أي أنَّ الاَيح فالشَّيُ  التَّشريعَي وما فيِه من أم لةمي يو

غرُي الاَيعقوَّ، ألنَّ التَّحِِِّّّقيَن هو مذهُِِِّّّب أه   اإلران  الاُيِِِّّّقِِِّّّرريَن، وقد ورَج يف 

 ي الباقَ منر دإبِعأسلييان احلييم ) ( بهذا الايعنى قوله: )النَّيبر أم اَّ  سِّيردنا  

ُِأو ََكَِِِّّّبأ ي لئالَِّتفريَِِِِّّّ قبَ   يإقِعأ ،ىن ا ول ِغي فقر ِنعِطل ُع ،واليذَل  َرك

؛ فيعنى (هلي باقال.  اسَِِّّم َذِمعَّأو سِِّّرَقأو َرِقفَتأ و لئالَّأ ؟َلن هو الرََّم :قوََّأو

 ( أي اِعل  ُمعَتِقد ا بالعلم  احلقيقير الاَيِروض يِتفريَِِِِِّّّّ   قبَ يإقِعأقوله: )

َُ ملينا، وهو   ٍ  الشَِِِِّّّّّيليَِّة اليت ق َيِرضِِِِّّّّإها ا لنا وملينا ل بغري ِ  من الَطقو

َِِ لتالميِذيف قوله يِِّّيح ) (  َينا الاِدسِِّّير الاُيشِِّّاُر  ليه بد    يَِِِّّدي  : )َمنإ َيأاُكُ  

 يٌَّة َوْأَنا ُأِقيُيُه ِفي الاَيوإ   اأْلِقري (.َوَيشإَرُل َجِمي ْفْلُه َحَياٌة ْأَبِد

ُِأو ََكَِِِّّّبأ لئالَّ: )سِِِّّّلييان احلييم ) (النَّيبر سِِِّّّيدنا  وقوَّ  ( هو َرك

َُ بالعلم  التَّشِِّّريعير وعناقِِِّّاِعِه لالمتقاِج به، وأمَّا قوله: )أ    َرِقفَتأ لئالَّ والتوسِِّّ

َُ التَّشريعَي  هلي باقال.  اسِّمَ  َذِمعَّأو سِّرقَ أو ( فيع ؛ أو يوَِب لي هذا الشَِّّب
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ُن به، يِّواُ  أو مبا ل يلِِّّتقاِج بيِّال. بالمَِّم  هلي باقِِّّ وُ  أن أعَِّمَذ اسِِّّ ذمِِّّ الاَي

كيِّا يوُِِّب الِقَر احلقيقيَّ الذي هو احُلجإَبُة بأقِذ العلو   الِاسِِِِّّّّدِة الاُيحرَّمِة   

 بالمتقاِج بها أو بالبعض  منها.
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ٍُ وِوِجِ ، ألنَّ الاَيعدوَ  ل وِوَج   البحُث من مرفان  أير كِّي مي هو أسِِّّا

له، فالعباجُة هلا نصِِِّّّيٌب يف الاَينطن  العلوير احلقيقير من ِهِة أنَّ هلا أصِِِّّّال.  

عيوينيًِّّا، والاَيبِّدُأ التَّيويَ  ِلَينطِقنِّا العلوير احلقيقير ظهَر يف يطلي نييومِة    

التَّشِِِِّّّّريعِّاِ  واحلركاِ  للجوار  ، ألنَّ منطَن العباجِة مندنا يتمطَّى نييومْة  

التَّشريعاِ  واحلركاِ   د ما هو حقيقيٌّ نظرَي )أ ر اليتاِل(. وهيذا َعييُن ذروُة 

دلي   ب سرر الاَينطن  العلوير يف كهوِج الرَّلر، واليقُ  هو سبيُ  الوصوَّ   د القيِة

 .(اجقَ الصَّ) (: )التَّصديُن مبليوِ  اليَّياواِ  واألرض  مباجُة ملي  اإلما  قوَّ  

فالتَّيَ ُ  الاَيليوعَي ِلَينطِقنا العلوير حوََّ العباجِة هو الةزُخ الصِِِِّّّّعوجَي 

ِليعراج  األنبياِ  والَرسِِّّ  ، ولي ََ الاَيطلوُل الوقوف مند  قار  العبارِة فقط. وملى 

ٍُ سِِّّرر مَ  نطن العباجِة مندنا كامٌن يف برزخ  الِعَيان ، وهو برزُخ مجاَّ  هذا فأسِِّّا

الاَيعبوِج الذي يتمطَّى احلركاِ  اإلجراكيَّْة، فاجلياَُّ اليوسَِِِِّّّي الاَيشِِِّّّهوُج قد  

 أفنى النريوْة، فيا هو حاَُّ اجلياَّ  الاَيعهوِج؟

ٍ ، ألنَّ العباجاِ   لشَّيليَّْة ا نَّ منطَن العباجِة لي  نظرَي َكيِلها الاَيحيو

ايِِّّاليِِّّْة من الَرو   ل يتوفَُّر فيهِِّّا العرفِِّّاُن أبِِّّد ا. فينطُن العبِِّّاجِة رتَِِّّد لتيوَن 

و الذي تناقِةمي، ومنطُقنا العلوَي هالعباجُة مطهَّرة. من كيوِة أيَِّة ك رةمي عشريعيَّةمي ُم

لعباجُة منَدنا هي فاعتوفَُّر فيه الِامليَُّة الاَيطلوبُة للوصِِِِّّّّوَّ   د الاَيقا   الاَيحيوِج، 

 اليَّرُي الاُيطْلُن للوصوَّ   د الاَيقا   الاَيحيوِج.
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كيا يوكلُد منطُقنا العلوَي أنَّ األسراَر وهبيٌَّة لدنيٌَّة من ِهةمي، وهلا وٌِه 

ْكيإيبٌّ من ِهةمي أقرف، وملى هذا فإنَّ نهايْة احلقيقِة يف منطِقنا للعباجِة ليَي إ 

م ُيواِعْلروا يف َصنُظل َعائن  لقوَّ  سِّيردنا الاَييِّيح ) (: )  مجع ا ب  احلشِّو واحلق 

َْ ألنَّ اليال   ِة َر د ْك ي ِنمِطأي بِديا َم: كيا قاَّ سِِِِّّّّليياُن  د القلِّبِ  ينظُر ا

 (.ْرقلَب

َ  الاُيوسِِّّوير،  ذ  نَّ هناْك  ََ الاَييِِّّيحيَّ يتلُف من التَّشِِّّري  نَّ التَّشِِّّري

َ  ِفي كتِب التَّن  ي  . وقد حصَِِِّّّ  الُراُف من الُعيإن ، ْفرق.ا َبَ  أه    الشَِِِّّّّرائ

ِِْ  اآلراُ  وعناْقَِِِِّّ  األقواَُّ مند الذيَن اسِِّّتبَدُلوا    ومتَّ التَّعَلُن بالشَِِّّّي  ، فاقتل

التَِّّأويَ  الذي هو قرٌي بالذي هو ْأجإَنى، وْأظَهَر الرََّل التَّلبيَ  ملى أه   اليِر   

ٍ  ْفْقطواجلحوِج واإلني ، ار  ِلُيَعذرَبُهم، ألنَّ ْأهَ  العباَرِة ْل َيعَتِقُدوَن   لَّ بالاَيحيو

ُُِروَن بالاَييُ وُيَراُج ِمَن اجلواهر ، َوُهم ي َوَيجَحُدوَن َما  َّ .ِديُنوَن بالاَيَ    َوَيي

وَج احُلد فَين مرَف اجلواهَر اسِِِِّّّّتغَنى من العبارِة، أْلنَّ الرَّلَّ كَِِِِّّّّرَّ َ 

َُ َِتَرَضاِ  لمتحان  الِعَباِج بْأَجاِ  الطَّاَماِ ، ْفَيَتَييَّ  الدَّاِني ِمَن الْقاِصي والاُيالاُي ِطي

ِمَن الَعاصِِِِِّّّّي. وهيذا اُد الصَِِِِّّّّّاحلَ  قد َمِقُلوا َهِذِ  اأْلَواِمَر مَبعر ْفِة حقائِقها 

َِ  ي   ال ََّو  الاِينَّْة الدَّاِئيَّْة اِل، َوَيَناُلوَنوِواهر ها لذلْر ُيجإَ وَن ِبَيا َييَتِحَقوَن ِمن 

 ِمن لدن  الَع  ي   الَوهَّاِل، ْفُطوَبى ْلُهم َوحين مآلمي.
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العباجُة قرُي مأموَّ  وأفُِِِّّ  األمياَّ   د الرَّلر سِِّّبحانه، فال ريَب أنَّ  

الاَيغ ف  الرَّلر ععاد، وهيالعباجْة أكيُ  الوسِِّّائ   للبناِ  واليَِِّّّري  واليَِِّّلوِك  د   

األسِِّّاسَِِّّي لبلوهل  اهلدِف األملى لننيِِّّانيَِّة الاِي اليَِّة. واليَِِّّّاليوَن الاُيتبصِِّّرروَن    

ُِْر    الصَِِّّّاجقوَن يعلُيوَن أنَّ العباجْة هي أفُِِِّّ  اليُِِّّب    د بلوهل  اهلدِف ألنَّها سَِِّّ

 وهي حياُة القلوِل وغذاُ  العقوَّ العاكقَ  لألنوار  الاَيينونِة واألسرار  الاَيوجومِة، 

ومِتِّاُ  النَّجِّاِة. فعندما يبدأ انقطاُ  العالئن  يتوقَُّف األمُر من النَِّ   باليَِِِِّّّّوِ    

َ  الاَيدارج  والاَيقاماِ  الَروحانيَِّة، وعبدأ احلياُة  الذي يصَد اليَّالْر من بلوهل  مجي

لليَّالِر بنور  لقاِ   األقريِة َعيتِيُ  النَُِّ  العقليَُّة لليَّالِر، ويف الاَيراعِب ال َّالثِة

الرَّلر حتى عذوَل  راَجُعُه يف عطبين  قانون  الررسِِّّالِة اإلهليَِّة التَّيوينيَِّة للوصِِّّوَّ   

 للموارق  واستجابِة الدَّمواِ .

والاَييِّألُة اجلوهريَُّة للعباجِة هي األقُذ بيِد اليَّالِر  د اهلدِف األملى،  

قيْقِتهِّا وكِِِِّّّّروِقهِّا للقبوَّ  من الرَّلر، ل باأللِاِظ الِارغِة واحلركاِ    ولينإ حب

ُِِِِِِِّّّّّّالشَّ لي   قوَّ  ُلُه بدِِِّّّرإ مقِِِِِِّّّّّّيليَِّة؛ أي ل َيقبُ  الرََّل مباجْة مبدمي ما ق ع

، ُلْر(َيْط َمبَم احلقيقْة ْفَيحْلعإريعِة جوَن أن َعبالشَّ  إَيعإامليِّيح ) (: )ل عَ  نادسِّير 

ممَّا يدََّ ملى نِي المتقاِج بالتَّصِِِِّّّّوير  الشَِِِِّّّّّيلير ووِوِل المتقاِج بالاَيعاني، 

ِاَتَرضَِّاُ  هي صِّوٌر كيليٌَّة ععبرُر من أسرار  و كارا مي قِيَّةمي عليُحها    فاحلدوُج الاُي
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َِْيبصائُر أصحاِل البصائر ، وقد أكار لذلر اإلماُ  ملي ) ( بقوله:  ُر يف ِلِ  )التَّ

َِ  . ِنعإَم العباجة(ا

فِّالرََّل َععَِّاْلى ْفَرَض َمْلى اليَِِِِّّّّّاليَ  ْأن ُيِقَروا بِّاحلقائن  ألنَّها قريُن    

 َمْلى َمعر ْفِتِه؛ ْأي ُيِقَروا مَبعر ْفِة القوان   الَعقِليَِّة الَِّتي بِعرْفاِنَها َيحصُ  الِِتَياُ 

، َوِصيَِّتي دنا لقيان احلييم ) (: )يا ُبَنيََّعوِحيِد الرَّلر َوِمَباَجِعِه، لذلر ْقاََّ سير

الْقلِب    ْليْر ْأن َيُيوَن ْأكَ ُر   َراِنْر ِفي ْقلبْر، ْفإ نَّ اإل َراَن َوالتَّصِديَن َجاِئَيان  ِفي

 والَلبر(.

فيافَُّة أه  احلقائن  قد أمجعوا ملى أنَّ للعباجاِ  مباراٌ  هي صِِِِّّّّوٌر 

 ني احلقيقيَِّة، وذلْر ععليٌم وعنبيٌه وعصِِِِّّّّريٌح لنرفَض الوقوَفللدَّللِة ملى الاَيعا

 ملى المتقاِج بذواِ  الرَّجف.
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 َربًّا  نَّ ْكافَّْة اأْلنِبَياِ  َوالَرسُِِِّّّ   ْل يِديُنوَن   لَّ بِدين  َواِحدمي َوْل َيعُبُدوَن   لَّ

اِ  َعِر قِّْْة أبِِّّد ا، َوْلو كِّْاَن الايَراُج هَِِّذِ  المتقِِّّاج   َواحِِّد ا ْفال اقِتالَف َبيَنُهم َوْل  

َِ ِتْقاُج بُي ر ِِِّّّلماَز ْلَنا اِِِّّّالشَّرميَّْة ْلْياَن القِتالُف ِمنُهم َبدأ َو  ْليه م َيُعوُج، وْلو 

ََِب المِتْقاُج بشِِِّّّي   امتقاجاِ  وحركاِ  أه    َُ َمْليِه اسُِِِّّّم احُلُدوِج، ْلَو َما َيْق

ِْ إ  التَّعطي    َ  كِِّّيْلها ْلَيا اقتل والتَّشِِّّبيِه واحلشِِّّو ،  ذ لو كاَن الايراُج بالشَِِّّّرائ

أوامُرهِِّّا ونواهيهِِّّا وحتليُلهِِّّا وحترُرهِِّّا ألنَّ ذلِِّّْر ل جيوُز، فِِّّايالُف ِملَُِِّّّة 

ايلن ، والايطلوُل ملُم النَّجِّاِة الاَيي وَُّ بِّاليَِِِِّّّّّبي  ، ل ملُم اهلالِك الاُيَ قإَرُف   

 أهِلِه، والذي ُقِلَب رمُيُه. الاُييَتحإَيُن منَد

َْ يُن باألسِِّّرار  ِد ْل َيقَبُ    لَّ ِميَّن يوقد ْأقَبَر سِِّّيردنا الاييِِِّّيُح ) ( ْأنَّ ا

اِ . َوَيايَِِّّّلا َيا َرَل َيدإُقُ  َمْلُيوَ  َ  َمنإ َيُقوَُّ ِلي: َيا َرَلُكِلْقوِلِه ) (: )ْليإَ  

 يِي  ذن.اِ (، فلي  القوَُّ يَويََّيالي اِفِذي لَّي اِاَعُ    َراَجْة ْأِبَيِذي لََّب   ا

والرََّل َم َّ ِمن أن جيعَ  فرائَُِِِِِّّّّه فييا هو زائٌ  حائٌ  متحللٌ ، َوْأيَُّة 

ِحييَِّةمي ِمن َذِلْر؟ ْفالاُيِقيُم هلذِ  احُلدوِج الفةاضِِِِّّّّيَِّة ُجوَن َمعر ْفِة حقائِقها ْكَين  

 عيُ  َِصار ا َوْأغالل..

َ   ومنطُق نا العلوَي ل َيقُف منَد أكِِِّّّياَّ  الشَِِِّّّّريعِة، ب  ينتقُ   د لوام

ََ الطَّريَن ملى ك ر كِِّّيطان  ُمرَعدٍّ َيَتصِِّّيَُّد بشِِّّرِك َحَباِئِلِه،   أنوار  احلقيقِة، ِلَنقط

َد َنِيَُِِِِّّّّه ِمَن العليِِّّاِ ، وهو يف احلقيقِِِّّة من احْليقى اجلِِّّاهلَ  عِِّّفويٌِِّّ  ِلَينإ َي
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َ  اليَِِِِّّّّّراِل، الِّذين اعََّمُذوا جيَنهم ْلهإو ا َوْلِعب ا، َوْغرَّعإُهُم احلي الاُيغَترريَن ِبْل اُة َواِم

 الَدنيا.

فالتَّأويُ  مندنا ل يِةُض وِوَج معنى قشِِِِّّّّريٍّ فقط، ب  ييِِِِّّّّتنُد  د 

أقواَّ  األنبياِ  والَرسِّ   ) ( مَ الاَيقالِ  الِليِيِة والعرفانيَِّة، وُن ندقُ   د  

 التَّأويالِ  والاَيوضوماِ .مين  

ائر  ِِِّّهم  سبهيِة لِِّّ وريَِّة الشَِِّّّ وقد بيََّن منطُقنا العلوَي معنى األم لِة الَص

َ  يف اليتِب الاُين لِة وغريها من األم لِة القوليَِّة  ما أظهَرُ  األنبياُ  أله   الشَِِِِّّّّّرائ

َ  والِعليَِّة كإظهار  احلدوِج وغريها من األم لِة اليت امتقَد وهم  بها أهُ  التَّشِِّّري

جيحِّدوَن مِّا أراَجُ  الرََّل بهِّا من الايعِّاني احلقيقيَِِّّة أمِّاَذنا الرََّل منهم ومن       

 أقواِلهم وأفعاِلهم، ومن الررضا بعلوِمهم وزقارِفهم.

فِّاليَِِِِّّّّّاليوَن ل ُيهِيُلوَن احلقِّائَن ومعانيها ول َييَروَن بالعلم  احلقيقير   

ِْقَّ   ِاحِّ ا، بِّ  َيَت هوَن مبعِّاني الرروايِّاِ  ويتأمَّلوَن بأفيارهم النيررِة ومقوِلهم   صَِِِِّّّّ

ةمي ور َماَيةمي َمقاَ  و َماَي الدرين ملَم ُلوا َمِقاليَِِّّّلييِة، ويعيلوَن بقوَّ  اإلما   ملي ) (: )

 .(ْفإ نَّ ُرَواْة الاِعلام  ْكِ رٌي وُرَماَعُه ْقِليٌ  ،ل َمقاَ  َسَيا   ور َواَيةمي

 ُلُهَِِِِّّّّر أهِِِِّّّّن  مندما عدبَِِِِّّّّّمنطُن العرفان  العلوير أقوف َمنط لذلْر كاَن

َ  ِِِّّّرفِِِّّّمع ْة الاَي    بعيد ا من العلم  التَّشريعير، بينيا يرُج أهُ  الرروايِة والتَّشري

ُِعَِِّ  مليهم من اآلصِِِِّّّّار    ويقِّابلوَن ما أن ْلُه الرََّل مليهم من اليتِب   ، د مِّا 

  مامَتهم، ويرمجوَن َمنونيار ، ويرفِِِِّّّوَن الاُيرسَِِِّّّلَ  اليَِِِّّّّياويَِّة باجلحوِج واإل

 ُيواليهم من اليَّاليَ .
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 العلوير الاَينطن  هم يف ْف للحييِِِّّةنِِّّا يإمْطملينِِّّا أنَّنِِّّا ْأالرَّلر ن ِنَعم  ِم  نَّ

ََ نيِّال.  ) (: )ْل َمقاَ  اإلما   ملي لقوَّ  امت ال. ، اآلقروَن ا أمطِّا ُ يَِّّ ِم أوسِِِِّّّّ

َِْير (،   ا من ا نابع قاصًِِِِّّّّّنطق.ا ملنا  أنَّ ُ  ِبُي ذلْر وكَ كِّْالتَّدإِبري ، وْل ِملاَم ْكالتَّ

ٍ  ِةياويَّاليَِّّ  اليتِب  ملى أيرنطقنا َميف  يَنيتندنا ُميِّإ نا ْل، وأنَّالقدسِّيَّةِ  واألقدا

 ِقر. مذهبمي

) (  َ سُِِِِّّّّوالَر األنبياَ بيننا وب  اآلقريَن، ألنَّ  وِوجٌةَم وارُقْف هناْكف

 سِِِّّّاجُة الاَينطن  العلوير أقَذ ومنهمنا، منَد والِليِِِِِّّّة ِدقاِئالَع ُأصِِِّّّوَّ  َُنَبهم َم

ٍَ احلجَر َرِبامي الذي امُتهم اليَِِِّّّّاَنْفرإِم  نَّأِلَينطِقنا، وأهَم هذ  الِوارق   األسِِِّّّا

 .طحيرليَّا الاَياجرير الشَّيلير بالاَينطن ل  العرفانير بالتَِّيري  ُيعَرُف نانهجَم

َ النَّ مظيُم لٌمِم رفانيَّالِع التَِّيِِِّّّرَي  نَّ  ََْقَوالذي  يبرَيال لْطاْي ، ولينَِّ

،  ليِه بيَ  َسا لَييليَف ِبوالتَّ ْةقََّشَيوالا َجَرهلم احْل أوَِب ور شُِّ الُق أه     َبمن ِق

اها بَنَم نَّ، ألعصُِِِِّّّّ  جلوهر  الاَينطن  العرفانيرها ل ِباِعَريف أملى َم َُراِئفِّالشَِِِِّّّّّ 

  أبد ا، َب ة.ْقطْلُم َُراِئالشَِِّّّ ن ُيق َع ، ولذلْرالاُيتناِقَِِِِّّة ها ملى األحيا  وأسِِّّاسَِِّّ

ِْ  إَموََّنَع ِ َتِن التَّعليم يف  ُحا هو أصِِِّّّْلَيِل ان َمَز يف ك ر احُلجَُّة تمَّعي ْيِل  إواقتل ا ا

ِ ِم قويم يف التَّ ُحوأْا  .اال

ٍ  القدسِِّّيَِّة ِةياويَّاليَِِّّّ اليتِب صِِّّوَاُن نَّفإ ذلْرك   إنا لييَِِّّمنَد واألقدا

ملى  ُفنيشَِِِّّع قائَنَدِل ُ وصُِِِّّع ٌةيََِِّق يا هلا  كِِّّاراٌ ؛  نَّشِِّّور ملى الُق حيولة.َم
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 :  نَّقوََُّي ُه، ولينَّااب َرَس القشور  كوَن ُدكلَوُي انَيرْفالِع فالتَِّيرُي، لوِكاليَِّ  أرباِل

، الذين لباِلمن أولي األ ٌةلَّها ُثُيَِهَع ةمييَِِّان  َقَع د َم  كِِّّاراٌ  اراِ َبالِع يف هذِ 

 انيَّرْفالِع التَِّيِِِِّّّّرَي أنَّ ُ  ِبا ُيَيِب قيقة، ويأقذوَنَح القشِِِِّّّّور  كوَن وَنُِِِِِّّّّرُفَي

َِ ِنعإَم العباجة(، اإلما   ملي لقوَّ ، استناج ا ٌ حاِص َِْيُر يف ِلِ  ا نحُن ف) (: )التَّ

نَد  قامِة م نتدبَُّر يف احلقائن ب  كِِّّيليَّةمي ِيِِّّيانيَّةمي   بقشِِّّور  العباجْةل ُصُِِّّر 

َُ فيه قيُيها ألنَّ من ُي، العباجاِ  وَّ سِِّّيردنا قبشِِّّيِلها جوَن التََِّير  مبعانيها يق

الذي َيذهُب ِلُيصِِِِّّّّللي بدون  َعَدَبر  فيأنَُّه  امليِِِِّّّّيح ) (: )احلنَّ أقوَُّ ليم:  نَّ

.)َِ ُِ با  َييته 
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َُ فهي فروٌ .   َ ، أمَّا الشَّرائ قد َبَعَث و نَّ الدريَن هو األصُِّ  ِلَيائر  الشَّرائ

َ  اليَِّّياويَِّة لتنظيم  حياِة اليَّالي ، وكان  كريعُة    لنَّيبر االرََّل األنبياَ  بالشَِّّرائ

األمظم  نو  ) (، الاُيشَِّتِيلُة ملى الاَيوامِظ واحِلْيم  اليت عتناسُب مَ مصر ِ ، أوَََّّ  

 َملَّْكوياِ   د أه   األرض ، حيث ورَج يف ِسِر  التَّيوين: )ِِِِِّّّّّكريعةمي عن َُّ من اليَّ

َُ (، مُكعِدن َبِم مُييِِِّّلَن ََوَم مإعُيي اقي َمِم يٌمِقوها أنا ُم :قائال. ُهمَع نيِهنوح ا وَب ا

َِوَبِقَي األنبياُ  بعد سِِِّّّيرِدنا نو  ) ( يعيلوَن بها  د زمن   ألمظم   براهيم ا نيبر ا

ايليِّ  ) ( الِّذي أن ََّ الرََّل مليِّه كِِِِّّّّريعة. ثانية.، بدلي   ما ورَج يف سِِِِِِّّّّر      

َ  ابَن أبراُ  ا كاَنيَّوْلالتَّيوين: ) : أنا ُهْل وقاََّ راَ بأل َلالرَّ ة. ظهَرَنَس وعيعَ  عي

َُ ك ري ا  ْك ُرْك، وُأينْري  وَبهدي َبَم  إفأَِع ،كامال. نإأمامي وُك رإ. سِِِّّ ديُرالْق ا

(، وهذا ما ُييِّيَّى )منطَن نيِّخ  الطَّرائن (؛ أي: عأعي كريعٌة ِديدٌة َعنَيُخ   اِدًّ

ُِها من البعض   َُ و ن كان يتلُف بع لَّ أنَّ اآلَقر  كيال.  ما قبْلها، وهذِ  الشَّرائ

ِوهَرها واحٌد ألنَّها عدمو  د جين  واحدمي من منِد الرَّلر لقوله يف سِِِِِّّّر  التَّيوين: 

 (.دل.ا وَموا برًُّلعَي، لَيلرالرَّ وا قريَنُظحِْأن َي)

َ ، سِّائر   هو ِوهُر يُنالدرف َُا َيْل ولول ذلْر الشَّرائ  ألنبياِ ا َجَما  ليِه مجي

 ئن  الشَِِِّّّّرميَِّةِة الطَّرابإقامالدري َّ  َدْقعَتُيالابأنَّه أصِِِّّّاَل  الذي يعتقُدف   ،والَرسِِِّّّ

َمحُشوًّا  ه ييوُنفإنَّاحلقائن ، من حقيقيٌّ  ٌدَنيَتله ُم أن ييوَن وبدون  ،ا بهان يرَدَتُم

 دِةحلاِئاهم أقواِلبا ق.ِنمَتوُم هم الِاسِِِّّّدِةومقائِد الظَّاِلَيِة أصِِِّّّحاِل الاَيذاهِب بعلو  
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الذي  احلنر ين من الدر ُ ا ِاَ ميَّ ُنِتَِتالذي َيف ،نهام َمنطُقنا العلوَي َرذَّاليت حَِّ 

 د أصِِّّبَحق ييوُنفقط جوَن ِوهر ِ  احلقيقير،  ِهيِلشَِِِّّب ُريَِِّّّتَيَيَو ،الوحي هو ميُن

 ِةايِيَّ ِهبألطاِف اليَّالْرمبَدُ   الرََّل َ برَ ، ولول أن ُيالَّ والَِِّّ  اليِر  أله   قليال.

 . ليهم َنرُكأن َي َنْيمإأْل ِ ال اِب م ْيحإُيالا وبالقوَّ 

 ين لدرا والَرسُِِِِّّّّ  هو منطُن األنبياُ و الرََّلالعلوَي الذي أمَر بِه  فالاَينطُن

ََ هذِ  أنَّملى  دََّوهذا َي ،له حتويال. ُدال  الذي احلنر ليي   ْةْلتحورُيالا الشَّرائ

واليت  ا،بد أ َُّاليت ل عتحوَّال ابتُة  احلقائُن وهالعلويَّ  الاَينطَن وأنَّ ِوهريَِّّة.، 

 مباجُة واألرض  اواِ َياليَّ يوِ ْلمَب صِّدينُ : )التَّبقوله ملي ) ( اإلماُ أكِّاَر  ليها  

ِكرإِك ن م ي ميبشِّ  يعتقَد نأ لليَِّّالرِ  ل جيوُز ُهأنَّملى  للِةللدَّذلْر و ،(اجقَ الصَِّّ 

َُ بذلْر ُهألنَّ ايدا    .نافقَ ُي د الا ي  للَي ي ذلْرفيوجر رلالشَّب َيْق

 ُةأيَّف،  د حاَّ  من حِّاَّ   غيرُيالتَّ مليِّهِ  ل يِّدقِّ ُ   و ذا َمِليإنِّا أنَّ الرَّلَّ 

ِ. اليَِِِّّّّاليَ  َفللْييف أن ُي حييةمي  ثمَّ م مليه ثواب ا،ِلَيجعَ  هل به نتِعوَنا ل َيعيلي

 العرفاَنيهم مل ِةَضي أنإ الاَينطُنيا و نَّ ؟مُهَبماْق يليِفالتَّ وا من ذلْرُرصَِِِّّّّ ذا ْق

  إَعْأ ما يَ ف ،العقاَل مليِه عَ جيو هى من اجلحوِجَنيَو ، واَلال مليِه عَ جيو

َُالشَِِّّّ بِه  أمَر يبالاَينطن  العلوير الذ هلا ُميٌن ا ميَووَن وأوامَر وحتريم  حتلي   نم رائ

 بعرفاِنِه. الرََّل

َُ بي ر ا المتقاُجَنْل ولو ِاَز  َبََِوْل )الطَّرائن  الشَّرميَِّة(، اسُم مليِه ما يق

 أحٌد مإُقق َي األنبياَ  ألنَّ وذلْروصِِّّياِمهم،  هملواِعصََِِّّو بطرائن  اآلقريَن المتقاُج

 الرَّلر؟ هم ألمر ِتِْماْلملى ُم هذا ََُّدَي فه  ،دميَحْأ منهم بشريعِة
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ن ِمهلم  بدَّلأنَُّه ملى  دَََّي نَّ امتقاَج اآلقرين بالطَّرائن  الشَِِِِّّّّّرميَِّة فقط 

َ   قامِة  .، وهذا ل ريُن كوَنها متعاكيٌة فييا بينهاة.كافَّ األنبياِ  كرائ

 ِ بهذلنا نبيًّا  الرََّل َثَعا َبيَّْل ُهأنَّ اآلقريَن ح  ي ميوَن فياَج ُنيرَبُي وهذا

نبيًّا  رض األيف أقصِِّّى  بعَثأن َي العدَّ  قرين  من جيُب كاَن الطَّرائن  الشَِِّّّرميَِّة،

 !!نا ُلِم ألنَّهم مليهم ذلْر َرغيرول ُي ،بيوا مي سوا  نِ   الطَّرائن  الشَّرميَِّة هم بُرأُمَي

 ؟لئْروأ وأهيَ  باألنبياِ  ا ُُنَنصََّق َمِلْف

ها ُرأواِم  إِْا اقتْلَيْل الطَّرائن  الشَِِِِّّّّّرميَِّة َ ياكَِِِِّّّّبالدرين   راُجُيالا لو كاَن

 اَّ من َح ُرغَيالتَّ الدرين  ال َّابِ ملى  ه ل جيوُزها ألنَّحرُرهِّا وعَ حليُلاهيهِّا وعَ َووَن

اليليُم ) ( وسى مسيردنا النَّيَب ى بها اليت أَع الطَّرائُن الشَّرميَُّة أليَيِ ، اَّ  د َح

 الطَّرائن  الشَّرميَِّة اليَّائدِة؟ بتغيري  أمَرح  ها قبْل ما كاَن  إَمَيَنقد 

سيردنا  وكاَن ) ( بشريعةمي أقرف، الاييِّيحُ مييِّى  النَّيَب سِّيردنا   ِاَ  ثمَّ

 قاََّف (،تلوُ فاقا بَ م اليَِِّّّمليُي َ لَّن َحَم) :هلم قاََّ) ( قد اليليُم موسِِّّى النَّيَب 

ِْررييِِِِّّّّيرَ  قالوا (،بَ اليَِِِِّّّّّ َ لالََّح) :له اليهوُج َذا َعاْلِميُذْك : ُهَوله وَوَرَج أنَّ ال

ِاَعُلوَن َما ْل َيِحَ  ِفعإُلُه ِفي اليَِِِّّّّبإِ ! مإ َما ْفَعْلُه َجاُوُج ِحَ  ْأَما ْقَرأاُع)ْفْقاََّ ْلُهمإ:  َي

لَِّذي ْلمإ َيح َّ ْأكاُلُه ْلُه ِدَمِة اَِِّاَ  الَِّذيَن َمَعُه ْكيإَف َجَقَ  َبيإَ  اللَِّه َوْأْكَ  ُقبإَ  التَّقا 

ليَّبإِ  ِفي َوْل ِللَِّذيَن َمَعُه َب إ ِللاْيَهَنِة ْفْقطا؟ ْأَو َما ْقَرأاُعمإ ِفي التَّوإَراِة ْأنَّ الاْيَهَنْة ِفي ا

ْأمإْظَم ِمَن  االاَهيإيِّْ   يَُِّدنريُِِِِّّّّوَن اليَِِِِّّّّّبإَ  َوُهمإ ْأبإر َياُ ؟ َوْلِينإ ْأُقوَُّ ْلُيمإ:   نَّ َهُهنَ   

ا َحْييإُتمإ َمْلى ْليَِِّّ "  نري ُأر يُِِّّد َرحإيَِِّّة. ْل َذِبيحَِِّّة."الاَهيإيِِّّْ  ! ْفْلوإ َمِليإُتمإ مَِِّّا ُهَو: 

 ِ  .(ااأْلبإر َياِ ! ْفإ نَّ ابإَن اإل نإَيان  ُهَو َرَل اليَّبإِ  ْأيإ
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 قاَ  األحِد يو  يف  هأنَّ عتقدوَنهم َيألنَّ األحِد وا يوَ ُيظََّم النَّصِِِّّّارف  نَّ ثمَّ

َِالتَّ يَنِدِقعَتُم رق وا  د الشََّلصَِّ و ،ياِ  د اليَِّّ  وصِّعدَ  من القة   اليهوَج ألنَّ  ليِه َهو

ََّتْف وُ ُبْلَِِِِِِّّّّّّصْظَنوا أنَّهم ا يَّْل  د الغرِل ُهَِهوا َوُلَعَِ . رق ِِِّّّارف  د الشََِِِّّّّصالنَّ َهو

ِ.) (  الاييِِّّيُحالنَّيَب سِِّّيردنا م ُهِاللْيق ُيو  ٌ لََّحفهو ُم وُ ُيُتلالَّا َحَم) :قاََّ ب ا عيلي

 لشَِِِِّّّّّرمير ح ا يليِفبالتَّ ْأَمُروا احلواريرَ  نَّأ غرَي (،ٌ رََّحو ُمُهْف وُ ُيُتمإرَّا َحوَم

 د  ْررباَنُق َ مإدَّْق  نإامت ال. لقوَّ سِِِّّّيردنا امليِِِّّّيح ) (: ) وايب   ربان بالُق ْأَمُروا

 ح ذَبَيالا اَ دَُّق ْراَنربُق هناْك كا، فاعُرا مليْركيئ  ألقيْر أنَّ َ رإذكََّع وهناْك ح ذَبَيالا

أنَّهم  ليهوُجا َوَزَمَم (.ْررباَنُق  إدروْق ععاََّ ينئذميوِح مَ أقيْر حإِلل. اصِِِّّّْطأوَّ بإواذَه

ٍُاإلايم ُهَبذَّْيْف ،ْةوسِِّّويَّ ُيالا ريعْةالشَِِّّّ ِهِِِِّّ قاَنِل وُ لُبصََِِّّو لوُ َتْق بقوله:  ُ  الاُيقدَّ

 (.بةميَشا ملى َقق.لََّعُم اَ ن َمَم كَ  ملعوٌن)

 

َ الشَّ سائر  نِم أك َر روحانيَّةمي ُةييحيََّيالا ريعُةالشَّ ِ اَرَص َمِل :واَُّوالَي  رائ

 اليَّابقِة؟

 ظاهر د   اليَِِّّّاليَ ا َمَجاليليَم ) ( موسِِّّى النَّيبَّ سِِّّيردنا  : ألنَّاجلواُل

ا، ِّ انِّوثم أُيوا ْلُعَنِّصَعوقاَّ هلم: )ل  ،ِهِتِّيئَِّه دوِجِِّّ فيهم حُب َ وَِِّّّ وْل ،ِ وِجِِّّ وِ

ُِِِّّر َب إ ْف ،وا مليهُجيرََّعَواليهوُج  ُ فأنيَر(، اب صِِّّإا أو َننحوع ي ال. َمم ِعياوا ْلقيُيول ُع

ٍ لَنا إ وحشُِِّّة  َروْك ُةَباْلْطُيمليهم الا  إْقيروضُِِّّ ُةَنْييِِّّإَيوالا ُةلَّالذر ممليه منهم  ِو

ا َمَج ِةيِِِّّّيحيََّيلاا ِةِْبالصِِِّّّرنبيًّا  ذلْر بعَدالرََّل  . ثمَّ أرسَِِِّّّ منهم القلوُل ِ َرِْوَن

 اسُم ارْكعب ذ قاَّ سيردنا املييح ) (: ) وا،فأقاَم مهل َ وَّوْل وا،فأِاب اليَِّّالي َ 

َِ وا يف يِِّّرُيلَي ُ  ليهم أنبياَ  َ فأرسَِِّّ ِهِقالِئملى َق َنأكِِّْ  ِهِتمْحوٍ الذي بَرَدالُق ا
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 براهيَم  َدَمكيا َو األرَض م هذِ وأمطاُه رٍّكَِِّّ ن ك رِم ُ بيَدَم ، الذي أنقَذُهأماَم الةر

نا شَِِّّّغوسِِّّى ليي ل َيُم ِدملى َي َراِهالطَّ ُهأمطانا ناموسَِِّّ ، ثمَّ د األبِدو مساميَ  

َ  نا فوَقَعْفوَر ،يطاُنالشَِّّ  م ُهوأبعَد  د اإلقرار  م َماأُل أقرَل(، فيانوا عوِلالَش مجي

ِْهم ق َينَّألو ،ن اإلنيار م   إحِيم وق َيُهَرمنهم  صِِِّّّإ َفََِّق وا من العارفَ ُلصِِِِّّّن

ٍُالَن ِ َيِنفْأ ،واُلما جتاَه مبقدار  ُ َريَِّ يإْأ  لَّ   مليهم من ال ْق هلم  َبَهَوهم َوب ِو

 م أكَ هل  ََّحوْأ ،ِةجََّوَيا من الايي وِق ا من األمانِةصِّيب  هلم َن وِعَ  روِطالشَِّ  أَقفَّ

مليهم  َ رََّح    اليهوِج الذيَنِِِِِّّّّّ، ملى ميهمِوُسُن ُهتإْلِبما ْق رَلهلم وُك ما قاَل

بدلي  قوَّ ، هاب همَبهذرُيِل ريعْةالشَّبإقامِة  وأَِةُهم ،هاوِجُحُجم ِبه لِيُظِل باِ يرالطَّ

 وموَنُصَي يَن، وك ريالِةللصَّ ذهبوَنوَي غتيِّلونَ ك ريين َي  نَّ) سِّيردنا امليِّيح ) (:  

َِ منَد ٌةوَعيُقم َمُهُتَباِق، وَماآلقريَن روَنشِِّّرَبون وُيُعطاِلُي ، وك رييَنوَنُقدَّتصَِِّّوَي ، ا

(، وهذا يتطابُن متام ا مَ ما أكِِِّّّاَر  ليه اإلما  ل القلَب اجليَِِِّّّد وَنُرطهرهم ُيألنَّ

، وأن ْر قالصُِِّّ الُةيا الصَِِّّّ،  نَّْكعوَجوُق ْرقياَم الُةالصَِِّّّ ِ لييَِِّّبقوله: )ملي ) ( 

َِ َهِإبها َو ريَدُع  (.ُ وحَد ا

ٍ  و ليهم يعوُج، والرََّل أمظُم وأَِ  ِمن أن  فالقتالُف  َذنإ َبَدأ ِمَن النَّا

ِِدر ِوهر   ايبعَث نبيًّا َيأُمُر ِبشَِّي مي جيعُ  فيه قاَمَتُه، ثمَّ َيبَعَث َنِبيًّ  بعَدُ  يأعي ِب

ِِئُ   َنواْل َعُظ): ) (ما أَعى ِبِه َمن ْقبْلُه، وهذا معنى قوَّ  سِِّّيرِدنا الاييِِّّيح  ْأنري 

ِِئُِّ  أْلنإُقَض بَِّ إ أُلكْ   يَِّ نإِبأْلأْلنإُقَض ا ْأُقوَُّ ْلُيمإ:   ْلى ْأنإ  َحنَّلاي اإ نرْفَ ، يِّر اَ . مَِّا 

ٍ اُملنَّا َنِحَدٌة ِماَو ْل َيُ وَُّ َحرإٌف َواِحٌد ْأوإ ُنقاْطٌة رإُضأْلَوا ُ يََِِِِّّّّّيالَعُ وََّ ا َحتَّى  و

ٍَ َهْيَذَوَملََّم ال فصِِّّغإَرلا اَيَوصَِِّّالاْقَض   حإَدف َهِذِ  اَينإ َنْفُيَ ، لاَيُيوَن ا دإَمى ا ُينَّا



  

27 
 

ِظيي ا ِفي َمْلُيوِ  ا ُيدإَمى َماِ ، َوْأمَّا َمنإ َمِيَ  َوَملََّم ْفَهَذَويََّيالِفي َمْلُيوِ  ا َرَغْأصإ

 .(اِ َويََّيالا
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لَرسوَ  ا واأقاماألنبيا  ، وزَميوا أنَّ اآلقريناكَِّتَبَه مِهوُ  الشَِّّريعِة ملى   

ركاِ  احلوأنَّ  ،بهاُمعَتِقِديَن حتَّى َنقوَ  فقط مليها  واالشَِِِِّّّّّيليَِّّْة للِرائض  َوَح َ 

ٍَ  عان وَم  ٌ ِِِّّامَم امتبار  أنَّ هلامن الواِباِ  اليت َيلاَ ُ  القياُ  بها جوَن  والَطقو

 !وحقائن

 علم  الَرسِِِِّّّّو  بليَ  حمصِِِِّّّّور ا  العرفِِّّاَن رَف أنَّي لينَّ منطْقنِِّّا العلويَّ

والاَيرسِِّّوَ   لاَيعلوَ  اِعَ  الرَّلَّ التَّشِِّّريعير، فهناْك ملُم التَّيي   التَّحقيقير، ألنَّ 

فالقلُب  ،هاجِةشَِِِّّّّالو يِبَغماْلَيي ال وأقاَ  بذلْر، والشَِِِّّّّي   ِِِِّّّيون َيععبري ا من الا

 الشَّهاجِة. م من ماْلم اٌَّ  َبَصُرالغيِب وال م من ماْلم اٌَّ والعقُ  

اَعُه ْفيف التَّجللي، َو احلنرق َيشِِِّّّهدإ مظيْة َيشَِِِّّّهِد الاَي َ  األملى َوَمن ق 

يردنا ِِِِِِّّّّّّهاَجع ، وهو معنى قوَّ سِِِِِِّّّّّّبالشَّ، ألنَّ األمَر متعللٌن العرفان الي رُي من 

  نشأُة وقد قام(،  اليَِّّياَوا  مليوَ   إِلم َيع  ْلولَج دإوْلن ق ُيَمامليِّيح ) (: ) 

َِِليٍّ والاَيليوِ يف مشِِِِّّّّاِهِد التَّ ليِث ملى  العرفان  َقِيٍّ، . فاألمُر الوِوجَي بَ  

 الِرو  . رسو  ألص   من  فراُج اوالتَّيبيُح هو 

ُُِروَ  التََّعَبِدُي منطْقنا العلويَّمن هنا ريُن القوَُّ:  نَّ  يَّْة ِهَي وضِِِّّّرُح ْأنَّ ال

ُِوِل  ثباع ا امتقِّاِجيٌَّة   فروٌ  نَّ ليَها، وِب ْكي َيصِِِِِّّّّحَّ الَعَيُ  مماَرسَِِِِِّّّّتهاِلِجَهِة ُو

َِِهِة  ٌ وْفرُه ْل، ْفاأْلصُِِِّّّ  َعَبِديَُّةتَّال ُُِروُ هي ال لييَِِِّّّ إاأُلصُِِِّّّوََّ المتْقاِجيَّْة  ِمن 

ِْر َِِهِة التَّحِقين . ليَي ُ  والتَّطبين ، َوال  ْأصال. ِمن 
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ُُِروُ  التََّعَبِديَُّة الشَِِّّّيليَُّة  ذنإ هي الصِِّّوُر ِِِّّيون  َيِل ُيغايَرُةواحلركاُ  الا فال

ِْ إ  ،اأُلُصوَّ  المتْقاِجيَِّة ِِْ  اأُلُصالِروُ  َوْقدإ ُوِص وَُّ باإلَران ، ِبالطَّاَمِة، كيا ُوِص

ََ، ْفُمالصَُِِِِّّّّة الِعلم  الَيِقُ ، َوُقالصَُِِِِّّّّة الَعَي     الرََّلوْقَرَنُهيَِّا   يف ِمدَِّة َمَواضِِِِِّّّّ

 ِبال   قالا  ر َياٌ . اإل قالُا، والِعلُم ِبال َيِق   َهَباٌ ، َوالَعَيُ  

ُُِرو   َوَمْقاِصُد منطِقنا العلويََّوْقدإ ِاَ  يف  ُِِعْل إ ُهَعِِصيُ  اأُلُصوَّ  َوال يا، َو

 الِعَباَجاِ  َمقُروَنة. ِباأُلصُِِِّّّوَّ  المتْقاِجيَِّة، ألنَّ الِعلَّْة هي َما َيحَتاُج الشَِِِّّّّيُ  ْأرإْكاُن

 .  ْليِه

ََ الشَِِِِّّّّّيُ ، َولذلْر كانِ   فاألصِِِِّّّّوَُّ هي  الَغاَيُة الِتي ِمن ْأِِلَها ُوضِِِِِّّّّ

للرَّلر رَبى ِّيَُّة الُقَِّما ِفيِه ِن ُك ر بارة. منِِّّ َرة. للحركاِ ، وكان  مِِّّ ُمغايالِعَباَجاُ  

َُ اإل َراَن َعطه ري ا ِمَن ) (، وقِّد قِّاَّ اإلمِّاُ  ملي    ل كِِِِّّّّيُِّ  الُقربى  : )ْفَرَض ا

ِتال   ْة َعن  يه ا َمن  الِيبإر ، َوال َّْكاْة َعيِِِِّّّبيب ا للررزق ، َوالصِِِّّّرَياَ  ابالشِِِّّّررِك، َوالصَِِِّّّّال

ََُراُج بِِّاإل رَِّان  هِّاهُ   ُيللَملن ، َواحْل َّ َعقو يٌَِّة للِّدرين ، واجِلهَِّاَج ِم ًّا(، َوالا    َِِيي  نا 

 المِتْقاِجيَِّة. اليَّياويَِّة اأُلُصوَّ 
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راِط أوليًّا من مي ان  الصِِِّّّر طي الاَيعرفْة احليِِِّّّريَّْة ِانب االعلوَي يعالاَينطُن 

اسِِّّتناج ا لقوَّ  الاُيعللم األوََّّ أرسِِّّطو: )َمن ْفْقَد ِحيًِِّّّا فقَد ِملي ا(، فِامليَُّة احل ر  

ُمرَعِبْطٌة بالبصِّر ، ومنُه كان  قدسيَُّة التَّجللي اليت أكاَر  ليها سيردنا الاَيييح ) (  

للي َجأن َيَروا َع قبَِِّّ  وَ َيذوقوا الانِِّّا لن يَُِِّّهَه ومِِّّ ا من القِِّّائيَ ْق  نَّقولِِّّه: ) يف

َِ ِعي ا بقوَّةمي  (.مليوِ  ا

دإِبري ، َِِِّّّ  ْكالتَِِِّّّّقاِِِّّّ) (: )ْل َمكيا أنَّ الاَينطَن العلويَّ يف قوَّ اإلما   ملي 

َِْير ( منَد اليال    والعلم  احلِِِِّّّورير الطَّرين  اليشِِِِّّّير ، يأقُذ ِمنَهاَجوْل ِملاَم ْكالتَّ

من  ثباِ  التَّجللي والاُيشِِّّاَهَدِة واليشِِِّّف وهو ما ُيوصُِِِّّ   د الغايِة يف قوَّ  اإلما   

َِ ِنعإَم العباَجملي  َِْيُر يف ِلِ  ا ويَّ ينطلُن . وهذا يع  أنَّ الاَينطَن العل(ُة) (: )التَّ

اإلهليَِّة استناج ا لقوَّ  الاُيعللم األوََّّ أرسطو: )َمن أراَج من العلم  اإلهلير  د احلييِة 

 احلييْة ْفلاَييَتحِدلإ لنِِيِه فطرة. أقرف(.

ويبحُث َمنِطُن الاَيعرفِة العلويَِّة باألجواِ  الاَيعرفيَِّة وصَِِِِّّّّالحيَِّتها لتأم   

ََِِِِّّّّّر، ُة والشسلوِك الاَيقاَماِ  اإلهليَِّة، وهو يبدُأ من حيُث عنتهي اليََِِِِِّّّّّيِِِِّّّّطْ 

وينطلُِِِِِِّّّّّّن من  جراِكنا الوِِِِِِِّّّّّّدانير، ومن  راِننا بإفراِج احلييِة ووِوِج العلم   

قراط سِِِِّّّّ يُمياحل الِيليِِِِّّّّوُفاإلهلير، وهذا ما عتاُج منَّا  د ُمتطلَّبا مي ذْكَرها 

 بقوله: )ل َيعْلُم العلَم اإلهليَّ  لَّ كَ  ذكيٍّ َصبور(.
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العلوَي بَِِّّدور ِ  يف البحِِِّّث من حلوَّ  )الاَينِِّّاه   من هنِِّّا يِِّّأعي الاَينطُن 

الاَيعرفيَِّة( اليت عومرُن لنا الوصِِِِّّّّوََّ للحقائن  بعيد ا من مصِِِِّّّّيدِة الَوهم  وايراْفِة  

 الاَيوِوجِة منَد اآلقريَن. فتَِرماُ  الاَينطن  منَد اآلقريَن هي:

ليَِّة َيحيِِِّّّوسِِِّّّاِ  الدَّاق الاَينطُن احِليِِِّّّرَي: الذي يتعلَُّن بشِِِّّّوون  النَِّ   والا  .1

 وايارِيَِّة، ويعتيُد ملى احل ر فقط كطرين  وحيدمي.

ى الاَينطُن النَّصرَي: الذي يتعلَُّن مبعرفِة الاَياَوَراِئيَّاِ ، ويعتيُد بنيبةمي كبريةمي مل .2

 الَنصوا  الاَيقروَ ِة والاَييتوبِة والاَيييومِة.

  لْيشِف حلي   الررياضير، ويعتيُد ملى العقالاَينطُن العقلَي: الذي يتعلَُّن بالتَّ .3

 احلقائن  واحُليم  مليها.

َُ جوم ا ِلَيعايري  ايلِط والتَّباُمِد ال َّمانير  والَنصِِِّّّوُا منَد اآلقريَن يِِِِّّّ

وعواعر  النَّق  ، وهذا ما جيعُ  اإلكِِِِّّّّياََّ موِوج ا يف اليََِِِِّّّّّنِد مَة التَّاريخ ، ألنَّ  

قوْلْة حتوي  عناُقِِِِّّّا مي ل حصَِِِّّّر هلا، وفيها الي رُي من  نصِِِّّّوَا اآلقريَن الاَين

 ايالفاِ  الدرينيَِّة والِيريَِّة والاَيذهبيَِّة.
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لي ر حقيقةمي منهاٌج معٌ ، ولي  كَ  كِِّّي مي ُيعَرُف بطريقِة كَِِّّيِلِه، ألنَّ 

ن  اليت ل ييوُن  لَّ مَة معرفِة احلقائ اإلهليراليَِِّّّبيَ   د معرفِة الاَينطن  العلوير 

ل َعتقلَُّب ول َعتبدََُّّ ول َعتِاضُِِّّ  فييا بينها، وهي أصٌِِّّ  ومبدٌأ، فالدَّقائُن هي  

 احلقائُن اليت َعدَق ملى األفها  .

ل يعةُف باألوهِِِّّّا  ، وليَِِِِِِّّّّّّ  هو اجرماٌ  ألنَّ   اإلهلَيوالاَينطُن العلوَي 

ليِه، لبدَّ أن عيوَن له حقيقٌة عدََّ م اإلهلَيوالاَينطُن العلوَي  ليِّ ر حنٍّ حقيقة.، 

 ؟اإلهليرفيا هو معنى الاَينطن  العلوير 

موضِِِِّّّّوٌ  من الصِِِِّّّّعوبِة مبيان   جراُك حقائِقِه   اإلهلَيالاَينطُن العلوَي 

َ  أبعاِجِ  والايعرفِة الاُيعيَّ     ُجذور ِ ، قِة ِلالِّدَّقيقِِّة بِّدون القلال   اليِّام   ملى مجي

قاصَِِِّّّّة. أنَّ حقائْقُه الدَّقيقْة هي ارُة فليِِِِّّّةمي ُروحانيَّةمي، ونتيجٌة ِلُيياكِِِِّّّا مي   

 َمعنويَّةمي.

هو  حِِِِِّّّّاُر احلقائن  واللَّطائِف لليال   اإلهلير  اإلهلَيفالاَينطُن العلوَي 

ائر  القيم  كِِّّجرِة سِِّّ مب قدار  قوَِّة الُبرهان ، وهو ينبوُ  سِِّّائر  الِقَيم  اإلهليَِّة، وِذُر

َِ،  ذ  واألحيا  . ول َعمِى ملى أحدمي أهييَُّة الاَينطن  العلوير اإلهلير يف معرفِة ا

 نَّ للاَينطن  العلوير اإلهلير قيِِِِّّّّيِّان: األوََُّّ منطٌن يبحُث يف فليِِِِِِّّّّة الوِوِج   

 اإلهلير، وال َّاني منطٌن يبحُث يف ُسُب   اليَّري  والَيلوِك.



  

33 
 

 مرفاُنُه التَّجللي وفليُِِِِّّّتُه واُِب الوِوِج، أي اإلهلَينطُن العلوَي فالاَي

أنَّ موضوَ  حبِث الاَينطن  هو الايي اُن اإلهلَي، بينيا موضوُ  الِليِِة فهو واُِب 

 الوِوِج.

ا له جتِّللياٌ  مرعبطٌِّة بيِّلوِك اليَِّّاليَ ، وهذ اإلهلَيوالاَينطُن العلوَي 

ما جيعُ  اليَِّّالْر يف حالِة ُمروج  َجائم ،  ذ ل كرَّ أنَّ أثقَ  ما يف مي ان  اليَّالِر  

احلقيقير يو  القيامِة هو اإلراُن الِعرفانَي، الذي هو قييُة الِقَيم  وأصُِِّّ  األصوَّ  

ِْال  ، ألنَّ اهُلدف واهلدُف األمسى لليَّالِر يف احلي اِة. فهو يوجي  د اهُلدف وال

ِْال  من ِقَيم  الاَينطن  العلوير ِْالُ  اإلهلير وال ،  ِذ اهلَُِِّّدف معرفُِِّّة احْلقِِّّائن ، وال

َ ، َيجيُعهيا قوَُّ سيردنا الاَيييح ) (:  متَّصٌ  بالنَّاحيِة الَعقليَِّة بعيد ا من الشَّرائ

 م َلَعَع ، يفِهحياِع زمَن صِِّّرَفأن َي ملى اإلنيِِّّان  جيُبه ل نَّ  :ليم أقوَُّ احلنَّ)

لنَّقا  الذي وهو الذي وصَ  ل ،(اد ِير ُ عيكيف ي م عَلب  يف َع ،أو القرا ِة م يَلالتَّ

َْبقوله ييح ) (َيسيردنا الا ذكَرُ  ٍ  ألنَّهم ُيعاينوَن ا  .(: )ُقوبى ألنقياِ  الَنِو

طلُِِّّب النَّظرْة التَّج يئيَِّّْة، بِِّّ  ي  اإلهلَيوهلِّذا ل َيقبَُِّ  الاَينطُن العلوَي   

نظرة. كلليَّة. حقيقيَّة.، ألنَّ األموَر ل عقتصُر ملى الاُيِرجاِ  واجلوانِب ب  عتمطَّى 

 ذلْر  د العين ، فاإلراُن الذي ل يِيُض بالِعرفان  الَروحانير من اإلقرار  بالتَّجللي

 د اإلفراِج ليَ  بِّإرِّان  مرفِّانيٍّ،  ذ ل منِّااَّ أنَّ اجلوارَ  لوحِِّدها ل ُعظه ُر      

يُن )ْأوََُّّ الدرين  َمعإر ْفُتُه، َوْكَياَُّ َمعإر ْفِتِه التَّصِِِِّّّّإدحقيقة.، لقوَّ اإلما  ملي ) (: 

ُه، َوْكَياَُّ ْل بِِِّه، َوْكيَِّاَُّ التَّصِِِِّّّّإِدين  بِِِّه َعوإِحيُِّدُ ، َوْكيَِّاَُّ َعوِحيِِّدِ  اإلقإالاُ      

ِْاِ  َمنإُه ِاُي الصر   (.اإلقإالا  ْلُه َن
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يف احلقيقِِِّّة ب  حِِّّاْلَتي الْقبإض  والَبيِِِِّّّّإِط هو   اإلهلَيالاَينطُن العلوَي 

الاِيِتاُ  الذي يِتُح األغالََّ اليت حتاصُِِِّّّر اليَِِِّّّّالْر، وهو البصِِِّّّائُر اليت عِتُح  

اليَِِّّّبيَ   د احلقائن  بصِِّّورةمي مباكِِّّرةمي، وهو قريُن السِِّّتقامِة اليت هي الدَّرُِة  

 ن العارفَ .الرَّفيعُة الُعليا اليت ل يصُ   ليها  لَّ القليُ  ِم

أمٌر صِِِِّّّّعٌب، حيث  اإلهلير من هنِّا نالحُظ أنَّ أهييَّْة الاَينطن  العلوير 

 َعَتراَ ف ِيِّاُ  اليتِب اليَِِِِّّّّّياويَِّة وهي َعُحَث اليَِِِِّّّّّاليَ  ملى الاَينطن  العلوير  

ه مب قدار  ن، وُعَبيرُن أهييََّتُه وِثاَرُ . ومبا أنَّ لي ر مارفمي َمعين ا َمذإب ا ينهُ  ماإلهلير

ِِِه، ومب قدار  صِِِِِّّّّْلِتِه بالرَّلر، فإنَّ الاَيِعَ  العلويَّ  َِه ِه وْفهِيِه و جراِكِه وُمرو َعو

ِ  أفِّاَض عآليَف قيرَية. َمشِِِِّّّّحونة. بالتَّحقيقا  اإلهلير العِّذَل يف الاَينطن  العلوير 

ِْ إ كتٌب رَّاِ ، فوالتَِّّدقيقِّاِ  اللَّطيِِة ليشِِِِِّّّّف قِيَّاِ  ُمبَهياِ  الطَّرائن  الغَ   ُألل

َميطورٌة، وُقر َ  فيها من األفيار  اليَّديدِة يف األصوَّ  والعباجاِ  ما احتَوف ملى 

 غرائِب التَّنبيهاِ  ومجائِب التَّحقيقاِ .

ناوْل  ع اإلهلير هذ  األسِِِّّاُر القيرَيُة اليت سَِِّّْطَرها ملياُ  الاَينطن  العلوير

مِاهيَيُه ومنازلُه وأهداْفه للماصَِِِِّّّّة من ُمريدي العلو   فليِِِِّّّْة العرفان  اإلهلير و

ِ ا هلم لتيوَن العباجُة      اإلهليَِِّّة والاَيعِّارِف الِعرفِّانيَِِّّة ليُِِِِّّّّلوِك الاَينازَّ ، وِمعَرا

للعارِف غري  اجلاه   والَيِقِظ غري  الغاف   مباجة. حقيقيَّة. َعظهُر ِثاُرها نافحة. فيهم 

 روَ  اإلحيان  والتَّقوف.
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يا سٌِِِِِِّّّّر قِّالٌد وينبوٌ  متدفلٌن ي جاُج عدَفق.ا كلَّ  اإلهلَيفِّالاينطُن العلوَي  

 نقَّبإَ  فيِه، ْفَيظَهُر َمَدف اعرصِِّّاِلِه ببحار  الاَيعارِف اإلهليَِّة، ويعوُج عدَفُن الاَينطن 

َِدوُ ، الذين هم ِظ ٌّ رقيٌن لألنبياِ  وا اإلهلير العلوير  َرُس  .لوقلوُجُ   د َمن أو

ومِِّّا زاََّ يف  قِِّّار ِ  العقِِّّائِّدير الاُيَتيير     اإلهلَي لقِّد كِِّّان الاَينطُن العلويَ 

ِِْتح ا من َقطل العطاِ  اليَّياوير بأرو   جلئ   األصالِة ومين  الاُيحتوف. و نإ كاَن  ُمن

َُ ا هناْك َمن َيتحدَُّل من َمنِطِقنا وييتُب منُه، وينقُ  الصِّورْة الاُي وَّرةْ  ليت َعنطب

َيها ها ومعاِلَحَن األمواِ ، بعِّد أن فقَد إ مالمِ ْييف ذهنِِِّه وعيِِِِّّّّيُن فيِّه سَِِِِّّّّ   

وِسِِّّياِعها، فِين البِِّّديهير أن نعلَم أنَّ كِّتابِّاِ  اآلقريَِّن من َمنطِِّقنا عِّ ويٌِّر   

ََ هذا التَّ ويُر موقع ا ما يف أفيار  بعض    ل عيُ  رصِّيد ا من فير  ناض  . و ذا وق

ٍ  فإنه يظَ  َمجهول. فاقد ا هلويَِّتِه ب  حقائن  احلياِة األصِِِِّّّّيلِة ايالدِة،  النا

 ويظَ  زبد ا له ما لل َّبِد من قييةمي.

ٍَ واألصِِِِّّّّ  اإلهلير  نَّ معرفِّْة الرَّلر يف الاَينطن  العلوير  َ  مت رُ  األسِِِِّّّّا

ُتُه ْأَِ  العرفان ، َوَمعر ْف للِّدرين ، فهي ْأوَُِِّب الاُيَِتَرضَِِِِّّّّاِ  أْلنَّ احلنَّ غِّْايَِّةُ    

َْ ْكُيْل إ معرْفُتُه(،   الاَيعَِّار ِف، وقد ُذِكَر من اإلما   ملي ) ( قوُلُه: )َمن َمَرَف ا

َِ والرَّسِِِّّّوََّ ْفْطْلُب الِع َْ با َِِباِ  لقوله ) (: )امرفوا ا َُِب الَوا لم والاَيعرفِة ْأو

 بالررسالِة(.

ُه، ب  َمبدُأ الدرين  وأسِِِّّّاسُِِِّّّ اإلهلير لاَينطن  العلويروالاَيعرفُة اإلهليَُّة يف ا

 د متا   الدرين، ومن ْغري  الاُييين  لليَِِِّّّّالِر  جراُك حقيقِة َمعرفِة  هي الاُيوصِِِّّّْلُة

الرَّلر بِّدون  الِعرفِّان  اإلهليَّ الَعلوير. وبهذا فإنَّ العقيدْة الاُييَِِِِّّّّتِنَدْة  د معرفِة   

ةمي، يف عقوُ  ملى أس   فيريَّةمي وامتقاجا مي مرفانيَّ اإلهلير العلويرالرَّلر يف الاَينطن  
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ٍ  التَّناقض  التَّشِِّّريعير و نيار  احلنر   ح   عقوُ  العقيدُة منَد اآلقريَن ملى أسِِّّا

 ععاد.

ومن الواِِِِّّب ملى العِِّّارِف اإلقراُر بِِّّالَربوبيَِِِّّّة، أي أن يومَن بِِّّالين    

ْلقاُ  : )كنُ  ْكن  ا َممِيًّا فأحَببإُ  أن ُأمَرَف فَمالاَيمِِير يف احلديِث القدسِِِّّّير

ايلَن ليي ُأمَرَف ْفِبي َمَرفوني(، واإلرِِّّاُن بِِِّّه هو َمعرفُِِّّة التَّجللي واإلقراُر، 

ُُِِّه الَظِّنوُن واألوهِّاُ       فالِِّّيِِّّنُِِّّ  الاَيِِّّمَِِّي ل ُيِّدَرُك ول ُيحِّاُط بِّه ول ُعِّْيِّيرِّ

قوَّ  والاَيعرفُة يف قوله: )ْفيب َمَرفوني( َعُدََّ ملى التَّجلي ل ول ُيوَصُف باألفها  ،

َِ الاُيَتجللي ِلَملقِِِِّّه كملقِِِِّّه،    مإ َوالظَِِّّّاِهر  ِلُقُلوِبه اإلمِِّّا  ملي ) (: )احليُِِّّد 

 (.ِبُحجَِّتِه

وهذا ايلُن اعََّصَف بالاَيعرفِة، فالاَيعرفُة هي الرَّمحُة اليت اقت َّ الرََّل 

ُ ، فهو ِ َّ ِالُلُه يَتَ  برمْحِتِه َمن َيشِّاُ  من مباِجِ  بالستحقاق ،  بها مباَج

ََِِِِِِّّّّّْ  ملينا برمْحِتِه    َِ َّ، ْفَت وهِّذ  الرَّمحُِّة هي اهُلدف اآلعي ِمن منِدِ  َم َّ َو

ِِْ   الَعظيم . وكَ  ُهد ف يف ُنطن  اليتاِل  وَمعرْفِتِه يف سائر  جتللياِعِه ألنَُّه هو ذو ال

  كَِّاَرٌة  ْلى الصرراِط، وْكذلر كَ  َسبي   ِصَراٌط، فهو غايُة احْليِد ِلَين ُجوَنُه،   هَو

ألنَّ احْليَد مرفان ا هَو معرفُة الَواحِد والغايُة صَِِّراُقُه، وهو ِصَراُط َمن ُهمإ ُجوَنُه،  

َل الرَّأمَِّّا الَوحِّدانيَُِّّة فهي صِِِِّّّّراُط اليياَّ  يف ُك ر زمان  وأوان  وَجهر  وِح  ، و   

 أكَشُف للَشهوِج يف َعَجلليِه.

وقِّد ميََّ  َمنطُقنا العلوَي أهَ  التَّحقين  من أه   الاَيجاز ، فأهُ  التَّحقين   

ُِوَن من اجلوهر  احلدوَج، أمَّا أهُ    هم  الَِّّذيَن ي بتوَن الاَينطَن الاَيشِِِِّّّّهوَج، ثمَّ ين

ول حتقين  وِوجمي، ب  هم ميياٌن من غري  كُِِِِّّّّهوجمي  نطقوَن الشَِِِِّّّّّهاجْةالاَيجاز  ْفَي
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ََِد غرَيُ  ملى ْقريقةمي ْفَتابَعُهم مليها بدون  َعدقين  ول َعيحي  ،  ُمْقللُدوَن، كَين َو

َيان ، )ُاعإُرُكوُهمإ، ُهمإ ُميإَياٌن ْقاَجُة ُميإوهم الذين ذكَرهم سيردنا الاَيييُح ) ( بقوله: 

ِاَرةمي(َو  نإ ْكاَن ْأمإَيى َيُقوُج ْأمإَيى َي  .يإُقْطان  ِكاْلُهَيا ِفي ُح
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ْأيَُِّّة نعيَِّةمي ْأمْظُم ِمن نعيِة َمعر ْفِة منطن  العرفان  الرَّبَّانير، فَين ُمِيَي من   

ُِوَجِة  َوقِِّّْد َمِلَم َذُوو اأْللبَِِّّاِل ْأنَّ .هِِّّذ  الاَيعرفِِِّّة فهو أميى َمن  احْلقِِّّْاِئن  الاَيو

َ  غارق.ا   َ ، ْفَين ْكاَن يف الشَّرائ السِِّتدلََّ َمْلى احلقائن  ْل َيُيوُن مبعرفِة الشَّرائ

ْفُهَو من احلقِِّّائن  ْأمَيى. َوَمن ارعقى بِِّّالعلم   د جرِِِّّاِ  الاَيعرفِِِّّة اإلهليَِِِّّّة   

، وق ُيداِقلاُه كَِِّّرف فييا َوَماُ ، ومرفاِنها، واسِِّّتقرْأ منطَن الوِوِج أمالُ  وأجناُ 

ألكُة، ، ألنَّ العقَ  هو الدَّليُ  اَوْل ُهمإ َيحإَ ُنوَن ْل َقوإٌف َمْليإه مإكِّاَن من الذيَن  

َوِمنإ منِدِ  ييوُن الوصِِِِّّّّوَُّ  د معرفِة جتللياِ  الِام   من جون  احُللوَّ  يف كون  

طِِِه من أن ُعحيْط بِه مصِِِِّّّّنوماُعُه، ُيبدي من ُل ولينَّ الرَّلَّ الذي َم َّ .ُمبَتَدماِعِه

َوَرمحتِِِّه َومَِّدإلِِِّه مِّا ُيِه َم أمَرُ  ونهيَُِّه و راجعَُِّه، ألنَّ كالجل من اجلواهر  العقليَِّة       

يَِّة يشَِِّّهُد ِلَتجللي احلنر، وذلْر ما اقتَِِِّّتُه احلييُة اإلهليَُّة من اإلجياِج احليِِّّرو

 ُهنَّأ ثباِ  جللي وِبَيعر ْفِة التَّ ْلن َعيوَن عامَّة.  لَُّة َيعر ْفالافِّ  أوَّل. والتَّجللي لحقِّ.ا، 

 لليَّاليَ  وحجَّة. ملى الاُينِيرين. ى رمحة.لََّجَع

ال َّاني رِك، ويقوُج للشِِِّّّر حلوٌَّْلُه نومان : أوَّهليا وهو الظََّن فالتَّوهُم أمَّا 

 حقيقٌة عَ الِأنَّ  منِّدما عوهَّيوا هو منَِّد اآلقريَن  التَّوَهَم فِّ  ععطيٌِّ  يقوُج لليِر . 

ُِِيود، واهْلُيللَه وِوهٌر ا َنِيللَعوَّ  ُمِِِّّّ الٌف لقِِِّّّ، وهذا ُمماألفعاَّ    ِِِّّّنإود من 

ليت َعقَبُ  ود هي اُيل اهْليود، فاهْل الِع : )ما ُييِيُن َمعرْفُتُه هو أرسِِّّطواألوََّّ  

َِ   األفعِّاَّ  ْلبإَ   ، بالِع   يوداهْل وهر وَقلاَعهَِّا(، ألنَّ هِّذا التَّوَهَم يع  حتديَد 
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دََُّّ ولينَّ َعَتَب فِّاألفعاَُّ من ْلَواز    اهْليود،  لييَِِِِّّّّ إ وهِّذا ل جيوُز ألنَّ األفعِّاََّ  

 اهليود ل َعَتَبدََُّّ.

ِْوا  هو منِِّّد اآلقريَن التَّوَهُم  كِّذلِّرْ    ِدعَُِِّّع ميود، فلوِوَج اهْلمنِّدمِِّّا َن

ود ي، وكِِّّأنَّ اهْلِةيود بِِّّ  َجليال. ملى العََِِّّدميَِِّّّجليال. ملى اهْلمنَِِّّدهم  األفعِِّّاَُّ

 يود.وُأنِيَرِ  اهْل األفعاَُّعدومٌة، ْفُعر ْفِ  َم

قيَم يقوُ  ملى يتُيشِّبيُهها قطرٌي، ولينَّ الصرراْط الا عطيُ  اهليود أو َعَتْف

 ثباِ   َدعقولِة بعَيالاوسِِِّّة واألفعاَّ  الاَيحيِِّّع  نَِي اليِِّّرياِ  الذي َي التَّجريِد

يف  هوحلنَّ تلمَُّ  بأنَّ اع   فليُِِِِِِِِّّّّّّّة الاَينطن  العلويرن هنا كاَنِمَوالتَّجللياِ . 

ٍ  قوَّ  سِّيردنا الا  يييح  ) (: )اليَّيواُ  واألرُض َع وَُّ، واليليُة من كال   النَّامو

 ل َع وَُّ(.

 
  



  

41 
 

 

َُ الدَّلئَ  العقليَّْة لنوكلَد ملى احلقائن  واألصِِّّوَّ ، وكَ  األجلَِّة  ُُن نِِِّّ

العقليَِّة منَدنا عدََّ ملى صِّحَِّة منطِقنا احلقيقير، وكُتُب منطِقنا ُع ِبُ  الاُييتوف  

 ِيري يف التَّ ُةرك يََّيالا القامدُة وهالِيريَّ العِّالي الِّذي لتليُُِّه. فَينِطُقنا العلوَي    

وحتررُرُ  ، لرعقاِ ا مَن عرفانيَّْة، ومتيلُنهال ُهنظرَعيَّالِر لل اليت عصِّوهلُ و اإلرانير،

 ُهأماَم ِتُحوع ِ بدور  ، وععةُفكبرية. ميِّانِّة.  ععطي العقَِّ    ألنَّهِّا ، ُ فيَر وُعطِلُن

َ  جائرِة سِِّّر من ْأ وُعطِلُقُه، واسِِّّعة. ة.ا معرفيَِّفاق. ِرُه ،قِةيرالَِِِّّّ التَّشِِّّري  ُهَتقاْق وعو

بدلي   ليمن قالَّ  مِهو   التَّج صُُِِّّحِف الَرسِِّّ   يف  والمتبار    أَمللتَّ عرفانيَّْةال

)َْ ٍ  ألنَّهم ُيعاينوَن ا  .قوَّ سيردنا املييح ) (: )ُقوبى ألنقياِ  الَنِو

 يوكِِّّلُد َمنطُقنِِّّا العلوَي  ثبِِّّاَ  مقولِِِّّة التَّجلي الاُيعِِّّاَين  لعِِّّاْلَيي العقِِّّ   

واحل ر، والِيرُة اجلوهريَُّة اليت جيُب  يِِِِّّّاُحها هي أنَّ الذيَن يعبدوَن َمَدم ا 

ِْوا التَّجلي أصِِِّّّال.، فجَعلوا الرَّلَّ كالعد   الاَيحإض ، وقاْلِوا اليتَب  هم الذيَن َن

اليَِِّّّياويَّْة اليت ِا  إ باإلثباِ  واإلفراِج، َوَناْقُِِِّّوُها ْفجاؤوا بنِي َمحض  جوَن 

؛ حيث زميوا أنَّ الاَيطلوَل هو نٌِي ُمطْلٌن، وبذلر َمْييُِِّّوا منهَ  اليتِب  ثبا مي

اليَِّّياويَِّة، وأقذوا صِِِّاِ  اليَّلِب فقط، وأفَرُقوا يف ذلْر  فراق.ا، بينيا أنيروا   

 منطَن اإلثباِ .
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ُُن نقوَُّ لآلقريَن:  نَّ  نيِّاَر التَّجلي الاُيعِّاَين  ُي بُِّ  العدَ ، فييَف    

بالوِوِج وأنتم ل عومنوَن بالتَّجلي؟ وكيَف ريُن للعباِج أن َيَتَيقَّنوا أنَّ َعشِّهدوَن  

َْ موِوٌج  ن ق َيَتَج َّ هلم؟  ا

فلو ق َيَتجَِّ َّ مِّا كِّاَن ْكلََّم موسِِِِّّّّى َعيليي ا، َوَعجلَّى للجب  ،  د غري    

ت ام ا الذلِّْر.... فقد أمرَل منطُقنا العلوَي ملى احِلرا  ملى عأجيِة الررسِِِِّّّّالِة  

بِّالواِِِّب ورفقِّ.ا بأه   السِِِِّّّّتحقاق ، وأمْجعوا ملى معرفِة الاُيَتجللي وأنَُّه هو    

ُِوُجُ ، َوالبإِتَدسََِِِِّّّّبَن األ)الِامُ ، وأنَّ الاُيَتجللي  ( اَ  ْأَزُلُهوإْقاَ  ْكوإُنُه، َوالاَعَدَ  ُو

وِج منَدنا هلا وسِِّّيجُد اليَِِّّّالُر أنَّ مقالْة أه   الشَِِّّه  ، ملي ) (اإلما   كيا قاَّ

 نصوٌا مدمومٌة بشواهَد مأثورةمي من األنبياِ  والَرس  .

وبِّذلِّْر يتييَُّن كِِِِّّّّبِّاُبنِّا من الوقوِف ملى البيرنِّاِ  اليت ُعقِنُعهم بأنَّ      

 أنَّ مصَِِِّّّدَرهم هو الاَينطُن العلوَي د مقيَدُعهم قرُي العقائِد، ولبدَّ من اإلكِِِّّّارِة 

 الذي له ارعباٌط وثيٌن بالِليِِة العرفانيَِّة.

اليَِِِِّّّّّيِِّّرُد أر سُِِِِّّّّطو ِب َِِّّالوِل الاُيحررِك واحلركِِِّّة  الاُيعللم األوََّّ ْأْلم يقِِّّ   

 والاُيتحررِك، والِام   والِع   والاُينِع  ؟

ِِْتنا مبوضِِِِّّّّو   التَّجلي أنَّ الاُيَتج  لوََّ هم للي والغايْة والاَيع نَّ ِمن فليِِِِّّّّ

اللَِّظاُ  الَ الثيَُّة، وهم اهُلدف واليقُ  والصَّواُل، لذا أصبَح  نتاُج أه   الَشهوِج 

َمصدر ا ل ِغَنى منه، وهم أصحاُل األمور  النَّائرِة واألقبار  العليا الباهرِة الاُيتَِّقِة 

 باألص   واحلقائن .

َي ليَِِِّّّّلِب احلقيقير الذي َوَرَج به النََّ  القدسِِِّّّ ولبدَّ من التَِّرين  ب  ا

لنفراِج من ِهةمي، واليَِِِّّّّلِب الاُيَعطل   الذي أحَدَثه أصِِِّّّحاُل اإلنيار  من ِهةمي  
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أقرف. فاليَِِِِّّّّّلُب الذي هو يف الِِير  الاُيعطل   يوجري  د العد   الاَيحض ، والذين 

 هوج ا. بُتوا يف احلقيقِة  هل.ا َموِوج ا َمشل يعرفوَنُه  ل باليَّلِب الاُيَعطل   ق ُي

فالايعرفُة لييَِِّّ إ مبعرفِة اليَِِّّّلِب فقط، ألنَّ اليَِِّّّلَب ل ُيَراُج للجوهر ،   

و نَّيا ُيقَصُد بِه سلُب حدوِج اجلوهر ، لذلر جتُدُر اإلكارُة هنا  د أنَّ العرفاَن يف 

  باإلثباِ  الاُينِص .َمنِطقنا العلوير ل ييوُن باليَّلِب الاُينِص   ول
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مندما نتحدَُّل من اهليود نريُد  بانْة ما ورَج  لينا من اليتِب اليَّياويَِّة 

 واألحاجيِث القدسيَِّة، وما َحْيَيُه العقُ  بإمِاِ  وعأييِد ساجِة الاَينطن  العلوير.

بقصِِِِّّّّور ِ  من أن اهليود، معةف.ا   جراِكهنِّا يقُف العقُِّ  ماِ  ا من   

يتِوََّ  بأيَِّة مبارةمي عتِيَُّن جموف كشِِها، فهي قارٌِة من التَّوَهم  أو ميَّا يطُر 

بالباَّ  ألنَّها قالُفُه، بدلي  ما قاله اإلماُ  ملي ) (: )كيَف يصُِِّّف ايالَن َمن 

ِِْة خملوق  ِم ِلِه(.  يعجُ  من ِص

َُ اإلحاقْة باهليود  والوقوَف ملى ُكنه ها، ألنَّ  نَّ اليَِِِّّّّالْر ل ييِِِّّّتطي

معرفَتها ميِِِِّّّّتحيلٌة، ليون  اهليود ل ُيحاُط بها ول ُععَرُف ل يف الذرهن  ول يف 

ََ األوهاَ  أن عناْلُه، وحجَب  َِ الذي من ايارج  لقوَّ  اإلما   ملي ) (: )احليُد 

حدمي بلوهل علْر ال ريُن ألالعقوََّ أن عتميََّ  ذاَعُه لمتناِمها الشََِّّبَه والتَّشَيَ (، ف 

َ ،  ذ  نَّ الاَيعرفْة ُميِيَنٌة ليَِِِِِّّّّياِ  التَّجللي، والكتناَ      الايعرفِِّة بِّاكاِتنَِّاِ  الاُييإَتِن

و نَّ بِّاَل معرفِِّة التَّجلي مِتوٌ ، و ذا كِّانِّ  اكتناهيَّة. فهي      .ُمحَِّاٌَّ للِّهيود  

قِة د معرفِة كنهها وحقيُميإَتِنَعٌة، فال ريُن أن نقَف ملى ِوهرها، ول سبيَ   

اإلحاقِة بها حيث قاَّ اإلما  ملي ) (: )ل ُعقدررإ مظيْة ايالن  ملى قدر  مقِلْر 

فالعقوَُّ ماِ ٌة من ايوض  يف اهليود، واألليُِِِِّّّّن هي  فتيوَن من اهلالي (.

ٌن هالاُيحتاُِة  د الاَيعاني والعباراِ ، فاهليود ل َيتصِِِّّّوَُّرها مقٌ  ول َيحَدها ذ

ُِها ليِِِّّّاٌن ول َيبلُغها قوٌَّ، وقد ِاَ  إ مباراُ  أه   الشِِِّّّهوِج ِليَّة.   ول َيصِِِّّّ
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اهليود هي أك ُر من الاييتحي  ، وقد قاَّ اإلماُ  ملي ) (:   جراْكواضِّحة. أنَّ  

َِ  كراُك(.  )الَعجُ  من َجرِك الدَّراِك  جَراُك... والبحُث يف سرر ذاِ  ا

اهيٌِّة مِّاِ ٌة من اإلحِّاقِِّة واإلجراِك للهيود،     فِّاجلواهُر والعقوَُّ متنِّ  

رجانيَِّتها، يديٌَّة يف ْفِِِّّّدوجةمي حْبدٍّ ول بقيدمي ول بشرطمي، فهي َصِِِّّّواهليود غرُي َمح

ِه، ِِّتَِّيُِّن لعظِّاكِِّه األمِّويِّاُط لقوَّ  اإلما   ملي ) (: )ل َعحِّحِّدَرُك ول ُعِِّّ ل ُع

ٌَ من األوها   أن َعيَتِنَهُه، ومن األذهان  أن ول عُِّدر كُُِّه الاَيقاجيُر جلاللِتِه، ُمي   َتِن

 إ من اسِِّّتنباِط اإلحاقِة به ْقَوامُح العقوَّ ، ونَِِِّّب إ من ُِِِِِِّّّّّّعَي رْلُه، وقد يئيَِِّّ

اإلكِِِّّّارِة  ليِه بالكتناِ  حباُر العلو  (، ول ُعَِِِِّّّرُل بها األم اَُّ ول يصُِِِّّّ   د  

اَن، ُ  لقوَّ  اإلما   ملي ) (: )ق َيُينإ فيمعرْفِتها األنبياُ  ول الاَيالئيُة ول األوليا

هو كيا كاَن، ول ْكينونْة كان، بال كيفمي كان، ليَ  قبٌ  ول غايٌة، انْقَِِِِِِّّّّ  

 الغاياُ  جوَنُه، فهو غايُة ك ر غايةمي(.

ولي  هناْك ألِاٌظ ومباراٌ  ريُن أن حتيْط بالتَّعبري  من اهليود، لذلْر 

َِ(، لينإ ل سبيَ  لليَّالِر يف التَّقي : )أمَرُف اليَِّّاليَ    عبري  أكَدهم حتَير ا با

َإ ملى غري ِ  ومنها: األحد      ل بِّاليال  ، لِّذا كِّان  أمساُ  الاُيَتجللي اليت ق عق

 والِرج والصَّيد....

وهذ  العباراُ  وأم اُلها عأقُذ بناصِّيِة ك ر سالرمي  د المةاِف بالعج    

 نا األحَدَهْل   بْر ُفر أمَتسِّيردنا املييح ) (: ) بدلي  قوَّ  من سِّة  هذا الَغور ، 

 ك َّ َ أمطي ْرِتبرمْح ْر، ألنَّمن نهايةمي لْر ول ييوُن من بدايةمي لِّرْ  الِّذي لي َ 

غري  ْكجبوِج ْرنَّ، أللْر َهَب، ل َكنهاية. الي َّ ْردِلَعي ِبعِطُتها وسَِّ َتاَيَدِب األكِّيا ِ 

 (.ض ار َعول ِل للحركِة ة.رَضُم املتناهي ليَ 
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 نَّ َمنطَن التَّوحيِِّد العلويَّ قِّائٌم ملى اإلثبِّاِ  والنَِّي، فاإلثباُ  جليٌ     

ملى التَّجلي، والنَِّي  فراٌج من التَّحديِد والتَّقييد، ومن صِِِّّاِ  اليَّالِر اإلقراُر 

  ثباِعهم اهْليئاِ ، فأهُ  التَّصدين  بعَدبإثباِ  التَّجلي و فراُج ِوهر  الاَيعبوِج من 

َ  مِّا يتعلَُّن مَبصِِِِّّّّنوماِعِه، وهم   لوِوِج الاُيَتجللي ن َّهوا ِوهَر التَّجلي من مجي

 اليَّاليوَن الاَيوصوفوَن باإلقالا .

 

 وللتَّجلي مقامان هيا:

 األَل) مق م التيَجلِّي اْلَمرهوند)

ُه. الدَّواُ  الاُيعاَيُن الذي ييتحيُ  َمدُم هو كيا ُعوِحيِه التَّيييُة متام ا، أي

وهذا حبٌث  د ِانِب جقَِّتِه ُع بُتُه وعوكلُدُ   كِِّّارعان  أسِِّّاسِِّّيَّتان: األود: وِوُج 

النَّ ر الصَِِّّّريح  الاُيَتَِِِّّيرن  احلجَّْة القاقعْة، واألحاجيِث القدسِِّّيَِّة الاُيرعِعِة من   

ِل احلجور . وال انية:  كِِّّاراُ  اليَِِّّّاجِة الحتجاج ، وهذا َمذقوٌر يف قلوِل أربا

هذا والعلياِ  من أه   الشِِِِّّّّهوِج  د التَّجللي الاَيشِِِِّّّّهوِج ِلَينإ ُكِتَب إ له اهلدايُة. 

ا   نََّيا ْالاَحنَّ الاَحنَّ ْأُقوَُّ ْلْر:   نََّنالايقاُ  أكِِّّاَر  ليه سِِّّيردنا الاييِِّّيح ) ( بقوله: )

  نإ ُكنإُ  ُقلاُ  ْلُيُم  ،شِِّّإَهُد ِبَيا َرْأيإَنا َوْليِِّّإُتمإ َعقاَبُلوَن كََِِّّهاَجَعَنا  َنَتْيلَُّم ِبَيا َنعإْلُم َوَن

 .(اأْلرإِضيَّاِ  َوْليإُتمإ ُعوإِمُنوَن ْفْييإَف ُعوإِمُنوَن   نإ ُقلاُ  ْلُيُم اليََّياو يَّاِ 
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 الث اي) مق ُم التيَجلِّي اْلَمعلوِم)

ِوَن  د وِوِجِ  ِلَيِهيوا منِّه، ْفِين َمدِلِه  ُم الاُيلِِّر ُمحتِّا  ْليَِّّا كِّاَن مِّالْ   

وُلطِِِِّه جتلَّى لَيَِهيوا منِّه أمَرُ  وَنهَيُه، وُي بتوا ِمياَنُه وَمعرْفَتُه من جون  حلوَّ    

ول اعرحاجمي. وأهُ  الصِِّّردق  هم الذيَن َمَرُفوا التَّجللي الاَيعلوَ  للحنر، الاَيرئيَُّة ِياُعُه 

ة. ورمحة. وحبيِِِِّّّب السِِِّّّتحقاق  ل بوِ  احلجَِّة و يِِِِّّّا   يف األفن ، وذلْر نعي

عاينوَن ألنَّهم ُيالقلِب ياِ  صُِِِِّّّقوبى ألالاَيَحجَِّة، لقوَّ  سِِِّّّيردنا الاَييِِِّّّيح  ) (: )

َْ  (.ا

 

وكَِِّّ  َمن أعى مَبقِِّّالِِّّةمي عِِّّدََّ ملى وِوِج التَّجللي الاَيعلو   ول عِِّّدََّ ملى 

 عأويُلُه حمرَّف.ا من مي ان  احلنر.وِوِج التَّجللي الاَيشهوِج ييوُن 

 اجلواهر  ُرغَيهو َع فراِج ِوهر  واِِب الوِوِج ملى  الواضحِة ِةمن األجلَّو

ََّ والتَّغَيَر التَّبَدقِِِِّّّي َي أقرف د  ها من حالةميانتقاِل يم ها حُبُرَيَغَتف، واألمراض 

 عصِِِِّّّّلُح ٌةريرمتغ مراُضوالتَّحَوََّ هلِّا ل جلوهر  واِِب الوِوِج، فاجلواهُر واأل 

َِا والوِوُج ُ َدالَع ايا عيِِِِّّّّاوف فيه، وكلَّوالوِوِج   َدللَع  د  اهيف وِوِج  إحتا

ُِِم جلواهُر ا، وهذ  ِهاِعَذِي ِلالنَّ ل يقبُ  الوِوِج ، وواُِبُهُمَدَم يِِِِّّّّتحيُ َي دميو

وبتعبري  ، غيرَيالتَّ ُ قَبل َيَمنإ  د  هِّا حتتاجُ هِّا وانتقِّالُ  ُرعغَي واألمراُض الاُي بَِّ ُ 

 .قب  التَّجللي، ُمنِرٌج من حدوِج اإلجياِل واليَّلِب أوضح: اجلوهُر قائٌم بذاِعِه
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ُيركَدهم اإلجياِج ملى اليَِّّاليَ  ل  بعَدالرََّل  ُينِعَمأن مَن العدَّ  الرَّبَّانير 

 ِرٌجنُم الرَّلَّ مبا أنَّو .منَد  جياِجهممليهِّا  فطَرهم اليت  اميِّةِ اليَِِِِّّّّّالِطرِة  د 

ٌم ِِّّرس ول يٌ ِِِِّّّّ  كَحدٌّ ول له  َ ِِّّ لي ِوهَرُ  ، ألنَّمان ال َّو يان َيمن الاجبوهرِ  

، يدمونا ِلَيعرفِتِه واإلقرار  بوِوِجِ مندما  يتجلَّى أن الاَينطن  َن، كان ِمول هيئٌة

 ٍ   َبِلاََّ اليليم ) ( أنَُّه قيب موسِِّّى النَّمن سِِّّيردنا  وقد ورَج يف اليتاِل الاُيقدَّ

 اُروالنَّ ،َيُيُم الرََّل ِمنإ َوسَِِِّّط النَّار  َوْأنإُتمإ سَِِّّاِمُعوَن صَِِّّوإَ  ْكال  (ْفْيلَّ):  سِِّّرائيَ 

 التَّجللي. مياُن

هذا  يَر، وقد أنبوِوِج احلنر ، القوَُّيف َمنطِقنا العلوير ال َّوابِ من   نَّ

 ي  من جتو ناراِجملى ُم هم لو كانوا واقَِ ولينَّ ،اإلنيار  أكِِِِّّّّدَّنِّا اآلقروَن  ملي

 نا.مقاِل ِةحَِّصوا ِبَرْقوأْل ،وا من الستنيار ُِوقََّتْل وِوِج احلنر

ِة اليَِِِِّّّّّياويَّ اليتِّبِ فَينطُقنِّا العلوَي َييِِِِّّّّتَِِّدََّ ملى وِوِج احلنر من   

، فِين هاللَحَم يف ُةَرقرَُّيالا الاُيقدَّسُِِّّة الةاهُ  يهاا  لِِِّّاف.ُم واألحاجيِث القدسِِّّيَِّة،

( : ٍ : . فقلُ اَّ َم َمرش ا ملى ِالي  َديراليَّ رأيُ ذلْر ما ِاَ  يف اليتاِل الاُيقدَّ

 الرََّلهو  ِديرمن اليَّ قصوُجَيوالا (؛اجلنوِج رلَّ ْرِلَيا الاَعْأقد َر مي َّ ألنَّ ،لي ويٌ 

َْ ) نَّ(:  ) سِِّّيردنا امليِِّّيح قوَّ  بدلي  ، ُ ذكُر  ََِّ  األبِد  د ِهَميلْيِت يف َعراُ  ا

 .وَمجِدنا( سعاَجِعنا قواُ  ييوُن حيث
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 ِلاحلدو ِةَيصِِِّّّإ ن َو فراِج اجلوهر  مملى  َََّّجاليَِِِّّّّليم   ومنطُن التَّوحيِد

، بدلي   قوَّ  ر غَيوالتَّ ا للحواجِلعرضِِِّّّ َم ََْقن أن َيأملى ِم ععاد ُه، وأنَّغيري والتَّ

اإلمِّا  ملي ) (: )ْلم َييِِِِّّّّإِبنإ لُِّْه َحاٌَّ َحال. ْفَييوَن أوَّل. قبَ  أن ييوَن ِِقر ا،   

 وييوَن ْظاِهر ا قبَ  أن ييوَن باقن ا(.

ولينَّ وِوَج احلنر هو من بِّاِل الَلطِف، فالي رُة اليت َعَترْا ف من ِهِة  

من   َََِّو َ  ََّنفقد عععاد  ِوهُر الرَّلرأمَّا مرِِة احلنر َعتعلَُّن باليرياِ  واحلدوِج، 

 لوَّ من احل ٍَدرُق، َوشِِِِّّّّبيهاُ والتَّ منِّه احلدولُ  َيُِِن، َوواحلِّدوجِ  قِّائ   النَّ

 حدوِلو ه يف احلواجِلومن حلوِل ، د حاَّ  من حاَّ  ر غَيمن التَّ َمظلُم، َوواَّ وال َّ

اليياَّ  ب ، منعوٌ اجلالَّ  اِ يَِِِّّيب موصِِّّوٌف جتللي الرَّلر نَّألفيه،  احلواجِل

  ثباع ا.

  إلَّا َجم منه قالُف َمشََِِّّتيِِّّإما ُي  منطِقنا العلوير د َبيَِِّّن َنَيْف ومليِه

 ِفَلَ و التَّأ من اجله   نشُأا َيفقد افةف كذب القدسِّيَُّة   واألحاجيُث مليه اآلياُ 

 نا.ملي لحاقديَنل

من  ُ وعِييا سَِِّّ، و نَِّعنابعقيَد مه من ِهِل كاكٌِِّّف امنَّالبعُض  ياُ وما َح

 جوَن ُ وبل، وقد ْقفاسِِّّدةمي لغايا مي َلِذالْي ِتعلوَنالذين َي اكَ األفَّ ابَ اليذَّ بعض 

 ْكمنَد رٍّسِِِِِّّّّ كَ ) (: )اإلما  ملي ، ألنَُّه قد غاَل منهم ْفهُم قوَّ  ةميقَّوِج  معان 

 (.كهاجٌة ْكمنَد غيبمي ، وكَ  مالٌن
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ي ق الذ َُّاألوَّ) (: )ملي  اإلما  األكُة للينطن  العلوير هو قوَُّ  البيِّانُ 

، ُ َدعإَب كيٌ  يوَنفي ٌدعإله َب الذي ليَ  ُرواآلِق، ُهبْلْق كِّي ٌ  يوَنَيْف ٌ بإله ْق يينإ

األوََُّّ وِد، األَزَُّ ميُ  األَب(، فُهْكر دإأو ُع ُهاْلَنمن أن َع األبصِِّّار  يَّاسَِِِّّنْأ ُ اِجوالرَّ

ميُ  اآلقر ، واألَزَُّ مِّا ل أوَََّّ لُِّْه ِلَنِي األوَّليَِِّّة، واألبُِّد مِّا ل ِِقَر له ِلَنِي      

: ) (ييِِّّيح لاا، واليَِِّّّرإَمِديَُّة ما ل أوَََّّ ْلُه ول ِِقَر، بدلي   قوَّ  سِِّّيردنا اآلِقر يَِّة

 .)ُهَو وحَدُ  ل ِندَّ ْلُه، ل بدايْة ول نهايْة ْلُه(

َ اعنى الوَِِِّّّيولو بالا قابلِةُِِِّّّيبالا قائيٌة نرِِِّّّوِج احلِِِّّّوِ يقْةِِِّّّحق  نَّ ، س

، ميان و  ِهةميالاَيوِوِج يف صِِِِِّّّّاِ من  ل عنَِر ُةيقابْلوالا ،ُنولولها ل عتحقَّ

 وِوِج احلنر جتويَ  نَّ  أي؛ وميان  ِهةمي َ ذاذاُعُه  يوَنأن ع تل ُ ِِِّّّيي ل وهذا

ِظ يف يف منطِقنا العلوير الذي يتِرَُّج بِهم  التَّوحيِد الايحِو شِِِّّّبيَهالتَّ ل ييِِِّّّتل ُ 

ٍ  كالبيان  الذي ِاَ  فيه: )  َِْتَح إ،اليَّ نََّاليتاِل الاُيقدَّ ْفَرْأيإُ  ُرَؤف  َياَواِ  انإ

َِ ِإه ي، َوسَِِِّّيعإُ  صَِِّّوإَ  ُمَتْيللم  ....ا َُِه  د (َوْليَّا َرْأيإُتُه َقَررإُ  َمْلى َو ، فالتَّو

اليَّياواِ  من صِاِ  اليَّالِر العارِف الذي رأف التَّجللياِ  ْفَمرَّ لَوِه ِه ِلَعج  ِ  

ََ  ليُ الدَّف للدَّللِة ملى الاُيتيللم   ثباع ا. ُمَتْيللم صِِِِّّّّوَ   من  جراِك اجلوهر ، ومس

بعقيدِة اآلقريَن هو نِي الاُيتيللم ، أمَّا جليُ  الاَينطن  العلوير فهو نِي  ليَباليَِِِِّّّّّ

ٌَ،  من ِوهر  الاُيَتْيللم اليال     ُ يتل  َي وِوَج احلنر منَد اآلقريَن ألنَّوالِرُق كاس

 ِلَذاِعِه، وهذا حماٌَّ يف منطِقنا العلوير. شبيَهالتَّ
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دلي   ب، ك ر الاُييإِيَناِ ب   ٌكَرمشَِِِّّّت وِوَج الِعْل   نَّمن ِهة أقرف:  

ٍ  من بيان  ِاَ  فيه: )  اِليِِِِّّّّ ا َمْلى َِ لََّْقدإ َرْأيإُ  الرََّمِّا ورَج يف اليتاِل الاُيقدَّ

مل   من  ِكَةشُِِِّّّيالا لنثباِ  البدَّ(، فِهُوُقوٌف ْلَديإ َياِ اليََِِِّّّّ ُِنإِد َوُكَ  ،مركِِِِِّّّه

اِِب للو ان حصُِِِِّّّّلَعل  مبا أنَّ احلالت ، ودوُلأو احُل العدُ ا وهي  مَّ ُمتعِّدرَجةمي 

ك ر  ب  كٌةمشَِِِِّّّّة وِوِج الِعْل   ْةصِِِِّّّّحَّ نَّفإ، ميِِِِّّّّتحيٌ  أمٌر ذلْر ألنَّ ِلذاِعِه

 الاُييِيَناِ .

ِِن َيَمَو  نهَجهم ملى أنَّ ُفِقَياألنبياِ  والَرسِّ   ) ( س  من  د ما ُأِثَر َُر

هو  ُكاإلجرا. فالقلوِل أوهاُ  ُهُكدر ل ُعاجلوهَر  ، وأنَّاإلجراِك هو امتناُ  يف ذلِّرْ 

 رينِةْق يا هو بامتبار فإنَّالشِِّّهوُج  منُه ، ولو ُأريَدالشِِّّهوِجمبعنى  وليَ  الوصِِّّوَُّ

، ةمي حاْقمن غري   وكِِِّّّهوٌج، ةميمَ  حاْق كِِِّّّهوٌجنومان: ، فالشِِِّّّهوُج ن للَعَتُيالا

يع   من الاُيتجللي اإلجراِك ُيِاَنْف ،باإلجراِك ىيََّيُيالا وه مَ اإلحاقِةوالشِّهوُج  

 .الَشهوِج له نَِيول يع  ، ةمي حاْقالَشهوَج من غري  

ِْ و، وهالرََّل للجب   فرقان ا بإحدف حالِعِه ىلََّجقِّد عَ و ن أنإ ى مأصِِِِّّّّ

 احلنَّ أنَّ ملى َفْقَو ،وعأَم   بإمعان ما ذكرنا ن قرأ ، وَمهاُ   الشِِّّبصَِِِّّو درَرُعْي

 .ونصريٍّ ليٍّقاَم دلي  ب منطِقنا العلويرمَ 
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) (: إلما  ملي ا الاَيعرفِة لقوَّجليُ  يف منطِقنا العلوير هو  التََِّيُرالتَّدَبُر و

 اإلبصِِِّّّاَر جليُ  ، ألنَّمعاينْة التَّجلليكُرُ  لنبصِِِّّّار  ُي بُ  ِذف)َمنإ عِيََّر أبصَِِِّّّر(، 

ُيوِني ْلَعَرفاُتمإ ييح ) (: )ْلوإ ُكنإُتمإ ْقدإ َمَرفاُتَيسيردنا الا قوَّ  عرفِة والشِّهوِج بدلي   َيالا

يرُد ْأر َنا اآلَل وُ ( فقاََّ له أحُدهم: )َيا َسْأِبي ْأيإِِّ ا. َوِمَن اآلَن َععإر ُفوَنُه َوْقدإ َرْأيإُتيُ 

ِْاَنا(، فأِاَبهم: )ْأَنا َمَعُيمإ َزَمان ا َهِذِ  ُمدَُّعُه َوْلمإ َععإر فاِني! ْالَِّذي َرِِني ْفْقدإ َر ْأف َوْك

ُن ُلتَّوَهم ، أمَّا امنَد يتوقَِّوَن  فاآلقروَناآلَل ْفْييإَف َعُقوَُّ ْأنِّإَ  ْأر َنا اآلَل؟(،  

 .يتقيَم يف العباجِةُياحلنر الاساليَ  صراْط  نطن  الَرُس  مبفُنعايُن التَّجللي ونتيلَُّم 

اإلما  قوَّ   بدلي ، الشِِِّّّهوِج أول. مب ٌّ ملى فالتَّجللي يف منطِقنا العلوير 

تِي قهذا ل َيع  احللوََّ، ألنَّ احللوََّ ي ) (: )أوََُّّ الدرين  معرْفُتُه(، لينَّملي 

ِِيإِِّّ بيَه، والرََّل ليِِّّ يَم والتَّشِِّّ التَّجي اُ  لقوَّ اإلما   ِّي ا ِلَتةكََّب منه األِيِّ  

َُ حتَ  العدِج لقوَّ  اإلما   م يَِِِّّّجَتل ِب لطيٌفملي ) (: ) (، وليَ  له حدٌّ ول يق

لتَّجللي اأي ل عليُن به قبَ  ِبَعدٍّ(،  ُبيَُِِِِّّّّ  ِبَحدٍّ، ول ُيحإَي)ل ُيشِِِِّّّّإملي ) (: 

 الاَيعقولُ  ول الاَيحيوساُ ، ألنَُّه قبَ  احلدوِج، بال كبيهمي له ول ِضدٍّ ول ِندٍّ.
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َ  ُنصوا ملى  الواقَف نَّ  العلوير  الاَينطن  عيٌد من أه  َب والطَّرائن  الشَّرائ

 ْةاليتابيَّ اهليئاِ و ْةِظيَّاللَّ األحباَل ، ألنَّواحلقائن  عانيَيهم الاِِْب وَنُنعَتالِّذين يَ 

، بدلي  قوَّ ىَنسإاأل َّ ن  َياألقصِّى والا  ِدصَِّ قاَيالا لوهل ُبيِي ِلل َع ْةوريَّالصَِّ  واأللِاْظ

ها َذن عأُقأ ل جيُب ك ريٌة أم اٌَّ ميتوٌل ه يف األنبياِ  نَّامليِِِّّّيح ) (: )سِِِّّّيردنا 

 (.عنىَيب  بالا باحلرِف

ٍ  القدسِِّّيَِّة أكِِّّاَر إ  د    والي رُي من  نصِِّّوا  اليتِب اليَِِّّّياويَِّة واألقدا

َُ التَّجللي  الرَّلَّ أنَّزميوا  َ ُيَعطللالالينَّ  التَّجللي، ومطَّلوا وِوَج روا الفِِّّأنيُميَتِن

ََِعلوا الرَّلَّ بالاَيربوِلَكبَُّهوا  َ ُيَشبرهالاو !التََّجللياِ  حقيقة. وماهيَّة. راَض األم، و

نَّ َمن َزَمَم ألهو اليُِر وهذا  !َياهيَِّةوالا ييِيَِّةفأوْقعوا الرَّلَّ حت  حدر ال، للجوهر 

أنَّ الرَّلَّ َح َّ يف األكِِّّياِ  فقد ِعْلُه حمدوج ا، َوَمن ِعَ  لُه ماهيَّة. فقد كَِِّّبََّهُه، 

َقلِقْر فقد َمَدََّ ِبْر،  : )أكِِّّهُد أنَّ َمن سَِِّّاواْك بشِِّّي مي منيقوَّ اإلما  ملي ) (و

 والعاجَُّ ِبْر كاِفٌر(.

 اجلوهَر  ُيِر ُجثمَّ الرَّلر، وِوِج بالتَّجللي إلثباِ   نَّ منطْقنِّا العلويَّ ُيِقرَ 

نا منطُق ُجر ِِِّّّمإبينيا ُي، دوٌجِِِّّّحإَمَو ٌكَردإُِِِّّّم َرض ِِِّّّراض  ألنَّ ك َّ َمِِِّّّاألم  رمن ُك

اآلقريَن ألنَّ  ،اإلنيار  التَّعطيِلير دروَحالشِّررِك التَّشبيهير   درمن َح العلوَي اجلوهَر

ب  ي ميوَن أنَّهم ُيدركوَنُه وَيحصِِِِّّّّروَنُه مندما  ين دَّاحْلهذين من  ونَِّهُ ِمر ُيل 

 يشبرهوَنُه باْيلن .
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ََ بنِي فِِّّذلِِّّْر  وقِِّّد قِِّّاَّ ِِ َِ َوَر اإلمِِّّاُ  ملي ) (: )َمن عِيََّر يف ذاِ  ا

ََ بصِِّّورةمي فذلر ُمجيِِّّرٌم، وَمن عِيََّر يف ذاِ   معطلٌ ، وَمن َِ ورِ عِيََّر يف ذاِ  ا

ََ حبريةمي فذلْر ُموحرٌد( َِ ورِ ، وهذ  احلريُة يف منطِقنا العلوير عع  أنَّ ِوهَر ا

َُ ِة، لاحليِِِِّّّّريَّو ِةالعقليَّ ك ر األجلَِّةن ِم وأكُة َ َِوْأ أمظُمالرَّلر قبَ  ايلن    يق

 ُهُعَِِِِّّّّيَعل  ذ  اَنِِِِّّّّمول َز اَنِِِِّّّّيول َم كاَن، ر ِِِِّّّّاحلصحتَ   ولاإلجراِك  حتَ 

مال  ،ها  األفب دَرُكُِِِّّّيول  باألوها  وَُّر ُِِِِِِّّّّّّيَتصول األزمنُة،  ُ ُرحُصَعول نُة ِِِّّّاألمي

ُُِه بِه الواصِِّوَن، وععاد ميَّا يتيلَُّم به الاُيتيلليوَن،    ظرَيول َنله  بيَهَك ل ميَّا َيصِّ

 من األكياِ . ي ميَك اسُم مليِه َُْقل َيُيعاِجُلُه، و  يَ ول َمُيشاِكُلُه 
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للي وذاَ  مساِ  التَّج واِعُلالاَينطُن العلوَي ُيييرُ نِّا من الاُيعطللَ  الذيَن  

 الاُيتجللي َمَدٌ ، وزميوا أنَّ مساِ  التَّجللي َوهٌم.

كذلْر ُيييرُ نا الاَينطُن العلوَي من اآلقريَن الذيَن أكركوا مندما زمُيوا أنَّ 

مساُ  التَّجللي، وأنَّ مساِ  التَّجللي هي ذاُ  الاُيتجللي، وأنَّ  يهذاَ  الاُيتجللي 

اجلوهَر هو األمراُض واألمراَض هي اجلوهُر، فال ريُن أن عيوَن مساُ  التَّجللي 

 .كرٌك قِيٌّ باليرياِ  الاُيتعدرجِة والاُيتنورمِة لذاِ  الاُيتجللي؛ ألنَّ هذا َماِهيَّة.

 ألجلَِِِّّّةامن قالَّ   الرَّلر ملى وِوِج جليٌِِّّ العلوير  منطِقنِِّّاالتَّجللي يف فِِّّ

 ُيشإر ُق: )ياواِ اليَّ يف اآلَل أنَّ(  ) الاَيييح بدلي  قوَّ سيردنا، ِةاحليريَّو ِةالعقليَّ

، باليَّاليَ  ٌةقاصَّولينَّ معرفْة الاُيتجللي  (.َوالصَّاِلِحَ  َرار ِِِِِّّّّّاأْلكإ َمْلى ُهكَِّيإيَِّ  

عرفةمي ) (: )ل جيَن  لَّ مَباإلما  ملي قوَّ  لليَّالي  لإلقرار  َوالتَّصدين  ا نعيُةوهي 

قوَّ جللي لالاُيتذاِ  من  جراِك  وَنماِ  اليَّالي  صِّدين (، لينَّ عرفة.  لَّ بَتول َم

) (: )ل عدرُكُه األبصاُر ول حتويُه قواقُر األفيار  ول مت رُلُه غوامُض اإلما  ملي 

) (: ملي  اإلما قوَّ  ذاَ  الاُيتجللي بدلي   كوَن در هم ل ُي، فالَظَنن  يف األسِِِّّّرار (

َْ َمرَف َمن َمرََّف ذاَعُه، ول ْلُه َوحََّد َمن َنهَّاُ ، َمن َم َّْلُه،  ول بِه صَِِّّدََّق )ليَ  ا

ول حقيقَتُه أصاَل َمن كبََّهُه، ول  يَّاُ  أراَج َمن عوهََّيُه، ول ْلُه َوحََّد َمن  اكاَتَنَهُه، 

َدُ  َمن أكِِِِّّّّاَر  ليِه، ول  يَّاُ  َمَنى َمن َيول ِبِه ِمَن َمنإ ِعَ  له نهاية.، ول صَِِِِّّّّ

 َُِه(.َحدَُّ ، ول ْلُه َعَذلََّ  َمن َبعَّ
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وهيذا اد أنَّ الاَينطَن العلويَّ ُيَحقلُن ِقيِّْط الاِيي ان  يف اإلثباِ  واإلفراِج،  

ن وَم ر ا،ذاِ  الاُيتجللي كاَن كاف جوَنمساِ  التَّجللي  َدَبن َمَممندما يوكلُد ملى أنَّ 

جللي ذاَ  الاُيت َدَبومن َم ذاَ  الاُيتجللي ومسِّاِ  التَّجللي كِّان مشِِِِّّّّركِّ.ا،    َدبَِّ َم

 .مساِ  التَّجللي كاَن مارف.ا اإلفراِج من حبقيقِة
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وِج الرَّلر، ولينَّهم ِّوَل وِِّرُض وِِّتَِّ  يِِِّّ ي مُم اآلقروَن أنَّ العق

ل ييِِّّتطيُعون أن َيعرفوا هذا الرَّلر، فه  ُيعق  أن يرضِِّّى الرََّل أن ييوَن 

 نيهول.!؟

ٍ  فيِِّّانوا ُمنِيرين يف جموِعهم ومقيَِِّّدعهم، كَين  لقِّد وقُعوا   يف هِِّّذا القيِّا

 ُيَيَيوَن أنَِيهم )العقليرَ ( الذيَن يعةضوَن ملى وِوِل معرفِة جتللي الرَّلر!!

 ن منطْقنا العلويَّ يرَج ملى هذا المتقاِج اإلنيارير بقوَّ  اإلما   ملي ) (: 

ذا ِّ. ولينَّ هللي الرَّلرِّْة للدرين  بدون  معرفِة جتحَِِّّّ ُتُه(، فال صِِّّ )أوََُّّ الدرين  معرف

ل يع  كيِّا ي ميوَن أنَّ الرَّلَّ كِّائٌن ماقٌ ، ألنَّ ك َّ كائن  له ُميورٌن كوََّنُه حتَّى   

أصِِِِّّّّبَح كِّائنِّ ا، والرََّل ليَ  بيائن  ب  هو الاُيْيورُن. وكيَف ييون كائن ا واليائُن   

َُ ول مياَن، ثم قلَن الاَيياَن( كيا ورَج من اإلما  عتِّاُج  د الاَييِّان ، )وكِّ    اَن ا

 ملي ) (.

من ِهةمي أقرف اُد اآلقريَن ي ميوَن أنَّ الرَّلَّ حمصِِّّوٌر بالعق  ، ملي ا 

يَّا أراَج وهيذا ْلأنَّ أوَََّّ ما قلَن الرََّل العقَ ، بدلي  قوَّ سِِّّيردنا الاَييِِّّيح ) (: )

، (العقَ  اليلليَّ الذي ألِِلِه ْقصََِِِّّّد  د قلن  الي ر وكَِِِّّّاَ ، أبَدَ  قبَ  ك ر كِِِّّّي مي

( كيا ورَج من اإلما  ملي ) (، وهذا به ُيعرُف العقُ  ل بالعق   ُيعَرفوبِّالتَّالي ) 

ُي بُ  أنَُّه ل جيوُز القوَُّ:  نَّ الرَّلَّ حمصوٌر بالعق  !! ععاد ميَّا يقوَُّ الاُيشبرهوَن 

 ملوًّا كبري ا.
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ل جيوُز القبوَُّ بالقوَّ:  نَّ الرَّلَّ ُيعررُفنا كِِِِّّّّيئ ا من ِوهر ِ !!  كيا أنَُّه

ألنَّ هذا قوَُّ الاُيشِّبرهَ ، فيعرفُة اجلوهر  أمٌر ق َير جإ يف أير ميتندمي أو ن ٍّ لنيبٍّ  

أو رسِِِِّّّّوَّ ،  نَّيِّا كِّاَن التَّعريُف حلُِّدوِج التَّجللي، فِّالرََّل أوَِب ملينا معرفْة     

َ َمنا الوقوَف مند هذ  احلدوِج، ألنَّ اجلوهَر ليَ  للقائ   فيه مقاٌَّ، احلدوِج، وأل

 وضِِّّوُ م أن ييوَن نطن َيمَ الا ُِنل يتَّوقد ورَج من الاُيعللم األوََّّ أرسِِّّطو قوله: )

 من  جراِك اجلوهر  عن يُه ، وجيُبنِّاق ٌ  ُهنِّا هِّذا ألنَِّّ   ُيهو مِّالْ  الرَّبَِّّانير  العلم 

، أي ( ذا َبْلَغ اليالُ   د الذَّاِ  فْأمإِيُيواقاَّ اإلما  ملي ) (: )(، لذلْر اق  النَّ

ل ُعقِحيوا أنِيَُِِّّيم يف َمَهالِر التَّشِِّّبيِه والبحِث يف سِِّّرر ِوهر  الرَّلر لقوَّ اإلما    

َِ  كراُكملي ) (: )  (.البحُث يف سرر ذاِ  ا
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جتلليِه قبٌ  ول َبعٌد، ب  كان ول فعَ   نَّ صِِِِّّّّاحَب اجُلوِج ق يين قبَ  

ان  ول أوان  ِّن ، ول زمِّ   ول أيَِّإ لييفمي، ول حِِّّ وََّ معُه، وق َيمِِِّّ ول مِع

ول وقِِّّ مي، ليَ  معُِِّّه قبٌِِّّ  ول َبعِِّّإٌد، ول فوٌق ول حتٌِِّّ ، ول ُقرإٌل ول ُبعِِّّإٌد، 

ثنينيَِّة، واإل الزجواِيَِّةٌج من فالرََّل نيرٌَّج من الواحديَِّة والوحدانيَِّة، فرٌج نيرَّ

غرُي ُمركَِّّبمي من األمِّداِج، ولول رمْحتُُِّه ْليَِّا كِّاَن هنِّاْك ِوٌج للرَّلر بدلي  قوَّ       

ُِوُُن َمَيُ  َيِدْك ْلقاَتناارمحانا ألنَّْر َقسِِّّيردنا الاَييِِّّيح ) (: )  ْلَيا  ُ وُج(، ولول 

ََّ من الاَيوِوجاِ ، وهو ما أكِِِِّّّّاَر  ليِه كِّاَن هنِّاْك وِوٌج ِلَينإ عال الاَيوِوَج األوَّ  

َِسِِِِّّّّيردنا  ُِوَج  فأنا ُموإِمٌن بأنإ أَرجاؤوج ) ( يف م امري ِ  بقوِلِه: )األمظُم  نيَب ا

 (، فاحذروا الوقوَ  يف َكَرِك احللوَّ  والتَّشبيِه.لر يف أرض  األحياِ الرَّ

ُِوِجِ  الدَّائم  ل َيحَ  يف الاَيوِوجاِ ، ول َموِوَج  و نَّ صاحَب اجُلوِج يف 

َيحَِّ  فيِِّه، ول يِّدقُ  يف الاَيوِوجاِ  ُحلول. ول يرُج منها مدم ا، فإذا أرجإنا    

ََِب أن نعرَف أنَّ الرَّلَّ ل ُيعَرُف باحل ر ول باإلجراك،    معرفتَُِّه حنَّ معرْفتِِِّه َو

يإُد َ )الاَحهم  ول بالوهم ، ول بالعلم  ول بالعق  ، لقوَّ  اإلما  ملي ) (: ول بالِ

قُ  ِّرُف العِِِّّّعبه ُي: )) ( ، وقولهالَِّذي ْل ُعدإر ُكُه الشََّواِهُد، َوْل َعحإو يِه الاَيَشاِهُد(

 (.ل بالعق   ُيعَرف
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حلوَّ   الرَّبَّانير بال وِجِّ، فَينإ ْأْقرَّ باجُلَلالرَّوِج هو ِّاحَب اجلِِِِِِّّّّّّ   و نَّ ص

ُِوَجُ  وَنِعَم جُبوِجِ ، ويف  ول  نيار ، ومرَف أنَُّه ل عِاُوَ  يف ِوهر ِ ، فقد أثبَ  ُو

 هذا الاَيعنى قاََّ الِيليوُف األمظُم أفالقون: )َمن مرَف ذاَعُه عألََّه(.
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وذلْر  نياٌر واضٌِِّّح، ألنَّ أضِِّّاَف اآلقروَن معرفْة الرَّلر  د مد   الوِوِج 

معرفِّْة الرَّلر يف منطِقنا العلوير ل عتَُِِّن مَ مد   الوِوِج، فالاَيعدوُ  ل وِوَج ْلُه،  

 وما ل وِوَج ْلُه ل حقيقْة ْلُه، وبذلْر ييوُن اإلنياُر والتَّعطيُ .

العَد    نيار بال حلوَّ  الوِوِج ول  ا   هَِّ وَب الل.َِأمَِّّا معرفُِّة جتللي الرَّلر   

َِفهي عوحيُِّد الرَّلر، وهو مِّا َجمَِّا  ليِّه سِِِِّّّّيردنا       جاؤوج ) ( يفاألمظُم  نيَب ا

 .(وبها   ْلِبيإَ  ِالل. الّرَل  هلي ما أمْظَيْر، هاَيأم امري ِ  بقوله: )

 التَّعطي  ،  ثباُ ها   وَب ِالل.ويف  ضِِِّّّافِة معرفِة الرَّلر  د َمَد   التَّجللي  

لعباجُة ، كان  اوبها   ِالل.ألنَِّّْر  ذا أضَِِِِِِّّّّّ  معرفِّْْة الرَّلر  د مََِّد   التَّجللي     

للَيعدو   وهذا كٌِر واضٌِِِّّّح، حيث قاََّ الِيليِِِّّّوُف األمظُم أفالقون: )َمن مرَف 

 ذاَعُه عألََّه(، وق يق : )َمن َمَدَ  ذاَعُه عألََّه(.

جلليِه ِّوُز عِّوِج، وما ل َيجِّدَ  الوِمُِّض ِّرَّلر ُيناِقللي الِِّّ باَ  جتِِّّ  نَّ  ث

للي ِّتَّجُه، ولينَّ الِّاَجُعِّوُز مبَِّدُمُه ل جتِّوُز َمُِّه، كيا أنَّ ما جيِّاَجُعِِّّ ل جتوُز مب

ل ُيِِِِِّّّّاُف  د الرَّلر، ألنَِّّه ق يين قبَِّ  وِوِج اجْلالَّ  والبهِّاِ ،  نَّيا اجلالَُّ    

 ٍُ  التَّجللي.والبهاُ  لبا

ويوكلُد منطُقنا العلوَي أنَُّه ليَ  للرَّلر كريٌر ول ندٌّ ول كفٌ ، ب  هَو هوإ 

ل  لَه  لَّ هوإ بدلي  ما ورَج يف سِِِِِّّّّر   كِِِِّّّّعيا : )أنا الرَل وليَ  َِقُر، ل  لَه  

 سواَي(.
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وا أن التَّجللي من ْظنَّ اآلقروَن أنَّهم مَرُفوا ربَّهم بِِّّدون  َعجَِِّّ ٍّ، وَزميُ 

يار  أنَّ قريْقهم هو قريُن اإلن -جون أن َيدُروا -ُمقتِياِ  العَد  ، فأثبُتوا ب مِيهم

ُِهم كيا ورَج يف سِِّر   كعيا : )ِعُلوا    والتَّعطي  ، وذلْر ِلَعَد   ْفهِيهم، فياَن َوصِّ

َّة.، كَ  َمن ييرُي فيها ل يعرُف سالم ا(. ُِِيهم ُسُبال. ُمعَو  ألن

هول  ظََّنوا أنَّهم بتعطيِلهم َهَربوا من احللوَّ ، لينَّهم يف احلقيقِِِّّة أنيروا 

َّهوا  د مباجِة الَعَد  ، ثمَّ ِيَِِِِّّّّّيوا الرَّلَّ بأوها   اصِِِِّّّّطنُعوها يف  برَّ الوِوَج وعو

جللي فَين أِاَز أن ييوَن التَّ .قياِلهم فوقعوا حبلوَّ  التَّشبيِه، وهذا ِكرإٌك َمحٌض

َُّه  ليِه يف مبوجيَِّتِه، وبذلر ُمتَو هَّي ا يف ايياَّ ، كَين ِعَ  ْلُه صني ا ُمتميَّال. يتو

فإنَّ مباَجعُه لييِِِِّّّّ  للرَّلر، ب  لذلر الصَِِِِّّّّّنم  الاَيعدو  ، لقوَّ اإلما  ملي ) (: 

 .)أكهُد أنَّ َمن َساواْك بشي مي من َقلِقْر فقد َمَدََّ ِبْر، والعاجَُّ ِبْر كاِفٌر(

طِقنِِّّا العلويَّ يوكِِّّلُد أنَّ َمن َمَرَف جتللي الرَّلر أثبَِِّّ  برَّ الوِوِج،  نَّ من

أفالقون: ) نَّ واَِِّب الوِوِج يظَِّ  جوم ا ملى حاَّ     األمظم  الِيليِِِِّّّّوِف لقوَّ 

َِْر لواحدةمي، و نَّ الصَّريوَرْة   .من حاَّ   د حاَّ ( عتحوََُّّ َعنإ

كيا أن برَّ الوِوِج ييوُن بال حلوَّ  عشِِِّّّبيه ا، ول  نيار  ععطيال.، وأنَّ برَّ 

الوِوِج ل ييون  لَّ بعَِّد  جيِّاِج الاَيوِوجاِ   ثبِّاعِّ ا للعَِّدَّ  الرَّبَِّّانير، أمَِّّا قبَِّ          

اإلجياِج فإنَّ الرَّلَّ كان ول موِوَج معه، حاكِِّّا ثمَّ حاكِِّّا أن ييون معه موِوٌج 

ِْر ٌج من    من الاَيوِوجا ِ ، ألنَّ الاَيوِوجاِ  ُمحَِّدثٌَِّة َمملوقٌِّة َمجعوْلٌة، والرََّل ُمن
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احُلدوِل واْيلن  واجْلع  ، ل موِوَج ُيدر ُكُه أو َيحصُُِِِّّّرُ ، ألنَّ الاُيحَدَل والقديَم 

 ل ُيدر ُك ِوهَر الرَّلر.

ا َيشِِِّّّهُد مهذا يتيُح لليَِِِّّّّالِر يف قرين  منطِقنا العلوير أن يعرَف أنَُّه مند

جتللي الرَّلر ُي بُ  برَّ الوِوِج بال كركمي، ول َيشهُد يف هذ  احلاَّ  غرَيُ ، امت ال. 

لقوَّ  الرَّلر الوارِج يف سِِِِِّّّّر  التَّيوين : )أن عُِْظوا قريَن الرَّلر، لَيعَيلوا برًّا 

َُ ومدل.، ليي يأعي الرََّل إلبراهيَم مبا عيلََّم بِه(، فَين ل َيشِِّّهُد جت للي الرَّلر يق

بالتَّعطي   وهو اليُِر الصِِّّرا ، وَمن ل ُيِر ُج ِوهَر الرَّلر من األمراض  واهليئاِ  

َُ بالتَّشبيِه وهو الشررُك ايَِي.  يق

وهلذا فإنَّ اليَّالْر الاُيمِلَ  ِلَياَجِة َمنطِقنا العلوير عيِيِه اإلكارُة ِلَيهتدَي 

 ويصَ   د الاَيقصوِج، بدلي   ما ورَج يف الاَي امري  الدَّاؤوجيَِّة:بنور ِهم وييلْر َنهَجهم 

ييُِّليوَن(، أمَّا غرُي اليَّالِر يف َمنطِقنا العلوير فلن َيِصَ   د  يا رَلوِه ْر)بنور 

مبِِّّاجِة الرَّلر، ل بِِّّالتَّعليم  ول بِِّّالتَِّهيم  ول بِِّّالتَّقرير  لقوَّ الِيليِِِِّّّّوِف احلييم  

 م(.َهِنقُ  الَصمور  العظييِة ملى األكتاِف أيَيُر من عِهيم  َمن ل َيفي اغورل: )
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 وهي ،العقباِ  َمن أراَج الوصوََّ  د قيَِّة التوحيِد لبدَّ له من جتاوز  ك ر

 .التَّشبيُهو التَّجييُدو التَّعطيُ 

النَِّي هنا من  ألنَِّي، أه   النَّ تاُج غلوروهو ِني، جللهو نُِي التَّ التَّعطيُ ف

 قبَ  أه   احل ربصِِِّّاِ   نعُ  ِوهر  الرَّلرهو  التَّجيِِّّيُدو ن .يَِِّّبجوَن  ثبا مي ُم

بصِاِ   لرِوهر  الرَّ نعُ هو  التَّشبيُهو .جييِدتاُج عقصري  أه   التَّايلن ، وهو ِن

 .شبيِهعقصري  أه   التَّتاُج ايلن ، وهو ِن قبَ  أه   العق  

َُّة يجللهو  ثباُ  التَّ اإلثباُ أمَّا منَد اليَِِِّّّّاليَ  الاُيمِلصَِِِّّّ  ف ، وهو الي

َ  هو نُِي واإلفراُج، وحيِدن التَّاألود يف مي ِا لاَيحيوسِة ا الَنعوِ  واألمراض  مجي

َّالتَّجللي بعد  ثباِ  اجلوهر من الاَيعقولِِّة   اجلواهر و  مي ان  ُة ال انيُة يف، وهو الي

 .وحيِدالتَّ

، بدلي   بيُحِّيالتَّو ُ ِّقديهيا التَّ لتانِِّّ مرح يَد لهِِّّ وهذا يع  أنَّ التَّوح

ِإَيعإنا ِمنإ َب  و رَل  هْلنا،يا َقللصِِِِّّّّإنا مِّا ورَج يف الاَي امري  الدَّاؤوجيَِّة: )    اأُلَمم ا

ٍَ ِلَنحَيَد بينيا ، رَّلر  ثباع السِِّّم  الالتَّقديُ  (، فوُنَهللَ  لْر وُنيَِِّّبرَح امَسْر الُقَدو

 التَّيبيُح للرَّلر  فراج ا.

 سِِِِّّّّيردنا امليِِِِّّّّيح  ) (: قوَّهذا يع  أنَّ التَّقديَ  هو مرحلُة اإلثباِ  ل

ٍ  امُسرا(،  اٌ  لسِِّّم  الرَّلر  ثبهو وهذا التَّقديُ  )ْأَباَنا الذي يف اليَِِّّّيواِ  ِلَيَتْقدَّ
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َ  الرَّلر مَ ر َج يف ، ويف هذا الاَيعنى ورالنِعاَّ  والتَّعَدِجويِّان  واإلميِّان    َيمن الاف

ٌٍ رَل اجلنوِج، َمجُدُ  ِم ُ  ك ر األرض (. ٌٍ، قَدو ٌٍ، قَدو  سِر   كعيا : )قَدو

 كِِّّاِ رمن النَّقِِّّائض  والشِِِِّّّّايِِّّالُ  للرَّلر  اإلفراُجهو فالتَّيِِِِّّّّبيح أمَِِّّّا 

 ،واجلواهر  باألمراض رِك ِِِّّّ راِ ، أي من الشرِِِّّّتباراِ  والْيِِِّّّوالمافاِ  ِِِّّّاإلضو

َِ من عِيري )سبحاَناإلما  ملي ) ( وقد ُسِئَ   لباري ععظيُم وعن يُه ا( فقاَّ: )ا

 (.ميَّا قاََّ فيه كَ  ُمشركمي
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 ،  َدبِّاجِة العَ عالاَيي وْل  بالتَّعطيِّ   واإلنيِّار      نَّ الرَّلَّ أراَج بعَِّدلِِِّه نِيَ  

، عبوِجَيالاللي جت ثباِ  والقوَّ  بالوِوِج اإلثبِّاِ  الِّدَّائم  الاَيي وَّ  ب  لى والتَِّّأكيَِّد م  

 (.نٌَّح ْرُتريَعوَك األبِدد   دٌََّم ْردُلَمبدلي   ما ورَج يف الاَي امري  الدَّاؤوجيَّة: )

، يَّاليَ لا رؤيِةل عالمةميك واحلدوِج و نَّ هذا التَّجللي ييون ُم َبت ا باليرياِ 

ََِي) نَّ ُك َّ ما أقوَُّ هو ِلكيا أكِّاَر سِّيردنا املييُح بقوله:    َِ ويدمِة ا ، (عرفِة ا

 .األقواَُّ واألفعاَُّ واإلجراكاُ من أن حتيْط به  جَ لينَّ ُكنَه الرَّلر َي

بدلي  قوَّ  ،الشَّهاجِة والاَيشهوِجب  جائي ا أن ُيييرَ   لذلر َينبغي لليَِّّالرِ 

 ،ا(والوِوُج واحد  أفالقون: )ُميِِّّتحيٌ  أنإ ييوُن مُ  الُينإِه مظم األالِيليِِّّوِف 

 ،اِ مبعنى الوِوِج واإلثب الاَيشهوُجهي َيشَهُدها اليَّالُر العارُف  يتال فالشَِّّهاجةُ 

 .ِةواإلحاقواإلجراِك ل مبعنى احلصر  

ََبأنَّ علوَي كََّد منِطُقنا الأوقد  يَّاليَ ، الشَِّّهاجِة من ِقَب   ال  اِ َعقَلب مجي

ََ يف ِوهر  الاَيشِّهوِج،   َمحدوجان    َرَصَباليَّالِر و معرفْةألنَّ وأنَّها ل ريُن أن عق

 أمراض هو خبالِف الشَِِِّّّّهاجْة، أمَّا ِوهُر الاَيشِِِّّّهوِج ف لَّ يشَِِِّّّهَدا قدران  أنإ َي ل

َُ  فياُرألقَلِب والتَّعَدِج واحلصر  واإلحاقِة، فال اجَ  من التَّألنَُّه َيالشَّهاجِة  عيتطي

ُِْه،  اللليِِّّاُنعقديَرُ ، ول  َُ وصِِّّ ٍَل و العقوَُّول  ييِِّّتطي لى أن بقاجرةمي م احلوا

ول حتويُه قواقُر  ،)ل عدرُكُه األبصِِِِّّّّاُرعِّدر كُِّْه، بدلي  قوَّ اإلما  ملي ) (:   

 .مُض الَظَنن  يف األسرار (ول مت رُلُه غوا ،األفيار 
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ََ ِوهَر الاَيشِِّّهوِج حت  عقدير  األفيار  ووصِِِّّف اللليِِّّان  و جراِك  فَين أوْق

ٍر فهو  ِْى الشَِِِّّّّهاجْة وأنيَرها فهو نافمي شِِِّّّر ٌك، ُم ُمشِِِّّّبرٌهالعقوَّ  واحلوا وَمن َن

ِج فهو حلدوأمَّا َمن أثبَ  جتللي الاَيشِِّّهوِج وأفَرَج ِوهَرُ  من اليِِّّرياِ  وا عطلٌ ، ُم

 .اليَّالُر الاُيِحَن
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، يِِِِّّّّريرالتَّجللي العقلير واحلعقوُ  ملى رفض  و نيار    عطللُيالا حقيقْة نَّ 

وستيوُن  ،وهذا أصٌِّ  ُمتأصرٌ  يف نِوِسهم، ألنَّ َمن ق ُي ب إ أوَّل. لن ُي بَ  ِقر ا 

 َيتجلَّى كِِّّيئ ا، ألنَُّه قيََِِّّّم الرَّلَّ  د حدٍّ َموهو   لُه نَِعولن ع، الرَّلرمباَجُعُه لغري  

أبد ا، وحدٍّ َمِقوجمي ماهيَُّتُه العَدُ ، وهول  قد أكاَر  ليهم سيردنا املييُح ) ( بقوله: 

 ْأنإ َيَرف َمْلُيوَ  ُرْل َيقاِد ،الاَحنَّ ْأُقوَُّ لِّْْر:   نإ ْكاَن ْأَحٌد ْل ُيوْلُد ِمنإ ْفوإق  لاَحنَّا)

 اللَِّه(.

،  نَّيا َجَما طيال.عع جليتَّ نيار  الق َيدإُ   د  منِطْقنا العلويَّ وبالاُيقاب  فإنَّ

.جللياألوَّليَِّة واآلقريَِّة من ِوهر  الاُيتجللي بعَد  ثباِ  التَّ جليتَِّسَياِ  ال د نِي 

 ، منها قوَّك ريٌة األوَّليَِّة واآلقريَِّة جليتَّمساِ  الملى  الِّدَّالَّةُ  األقواَُّفِّ 

و األوََُّّ هوقوله: ): )األوََُّّ ْل كَِِِّّّيإَ  ْقبإْلُه، َواآلِقُر ْل ْغاَيْة ْلُه(، اإلما  ملي ) (

ملى  يَ لالدَّيوكلُد  (، وهذا يع  أنَّ منطْقنا العلويَّل أوَََّّ له، واآلِقُر ل ِقَر له

 .وِقر ا أوَّل. يجللتَّالجوا   

َِ ر الا يجللتَّالْليَِّّا كِّْانَِّ إ َمعإر فُِّْة     و َِبِمنإ ْأ َها َمْلى َيَعار ِف َوْأمإْظِيَها َوْأوإ

ِِِب اِلسإِتدإلَُّ َمْليإَها اليَِّّالي َ  ٍر، ْكاَن ِمَن الَوا واإلقراُر بأنَّها  ،بالعقوَّ  واحلوا

َُ حتَ أحٌد ل يغايُة ك ر سِِِّّّالرمي، ألنَّ الاُيتجللي  اإلما   قوَّالتَّ نيِة وال َّوِيَِّة ل ق

ِبَغيإر ِ   حلوُلُهف، َ  بغري ِ  منَد جتلليِه، ول ع(األحُد ْل ِبَتأاو ي   َمَدجمي): ملي ) (

الشَِِِّّّّهاجُة يوَن فتع َّ بغري ِ  أن التَّجللي يف مدَّ   ُزوَيُج ول، الشِِِّّّررِكُيَوجري  د 
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 مظُم أفالقوناأل، وقد أكِّاَر لذلر الِيليوُف  غرَيُ ي الاُيتجللوييوَن  ،ُهْللغري ِ  ل 

 ُهْل ُ  ُبل َي ذإ ، ِهِتلْطن ُسِم ريُرَحدَّ الشَّْل ، و لَُّهْل ل كِّريرْ  حٌدأ )احلَن: بقوله

 (.ُهْل دَّ ذا كان ل َح  لَّ اليياَُّ

 وِوِجاُ  ، و ثبالرَّلر ُيوإصُِِِِّّّ    ْلى  ثباِ  وِوِجمدل.  فشُِِِّّّهوُج التَّجللي

 ٌةْلاِجَمجيَّة: )، وهو ما ُأكرَي  ليِه يف الاَي امري  الدَّاؤوُي  يإُ  اللَّبإَ  َوَيجإُلو الرَّاَن الرَّلر

 (.احَيأي فِنيإهرْف ،هر د الدَّ  ْراُعكهاَج
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ََ نَّ  أبَداها اجْلوهُر منَد التَّجللي مائدٌة للعق   األوََّّ ، اليت األمراض   مجي

ََ ملى  ك َّفينطُقنِّا العلوَي يوكلُد أنَّ   عق   األوََّّ  لل يهأمراض  من التَّجللي ما َوْق

، وهو منُهََِ  أ فالرََّل ِهيف باِل طُريواليَِِّّّالُر  ُهتوهَُّيي كِِّّي ميوأنَّ ك َّ ، قاصٌَِِّّّة

 ٌَ .األوََّّ بالعق   واق

ِْصُِِِّّّ   َ  األمراض  هذا ال ليَ   نيار ا وععطيال. كيا َزَمَم ب  اجلوهر  وموق

الاُيشبرهوَن الاُيماِلِوَن الذيَن أراجوا أن ُيشر ُكوا األمراَض باجلوهر  وجيعلوها ماهيَّة. 

ُف رَمن زمَم أنَُِِّّّه يع ويوكِِّّلُد منطُقنِِّّا العلوَي أنَّ .َض غرُي اجلوهر َرلِِّّه، ألنَّ الَع

، ويف هذا الاَيعنى ورَج يف سِر  ايروج  من سيردنا فهو مشِّركٌ اجلوهَر باألمراض  

ُِالنَّيبر   موسى اليليم ) (: )ل َعنِطنإ باسم  الرَّلر  هْلْر باقال.، ألنَّ الرَّلَّ ل ُيةر

َمن َنْطَن بامِسِه باقال.(.

ِ  الاَينطن  ا  لعلوير حتى اقت َّ مي اُنفاآلقروَن ضاُموا وُحر موا قبوََّ مباج

كيَف ييِِِِّّّّتدَلوَن ملى اجلوهر ، وَيحارون يف  التَّوحيِِّد منَِّدهم، ْفُهم ل يعرفونَ  

َوصِِِّّف وِوِجِ ، ول َيدروَن ه  اجلوهُر جاقٌ  يف األكِِّّياِ  أو ل!! وه  اجلوهُر 

ا   أو ل!! وه  اجلوهُر جاقٌ  يف األمراض  أو ل!! وهول  ِِِِِِّّّّّّ جاقٌ  يف األِي

َُ َبِب َعقاِليِدُكمإ! ِِّّيَّْة اللَِّه ِبَيِِِِّّّّ)قد ْأبإْطلاُتمإ َوِصيردنا املييح ) (: ِِّّ فيهم قوَُّ س يق

ِْ ِيِه َيا ُمَراُؤوَن! َحيَِِِِّّّّن ا َعَنبَّْأ َمنإُيمإ   كَِِِِّّّّعإَياُ  ْقاِئال.: َيقاَتر ُل   ْليَّ َهَذا الشَِِِِّّّّّعإُب ِب
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َِْتيإِه َوْأمَّا ْقلاُبُه ْفُيبإَت َوُهمإ ُيَعللُيوَن  عإُبُدوَنِني َيِعٌد َمنري َبِعيد ا، َوَباِقال.َوُييار ُمِني ِبشَِِِِّّّّ

.) ٍ َعَعاِليَم ِهَي َوَصاَيا النَّا

فالاُيشِِِِّّّّبرهوَن الاُيراؤوَن مندما يريدوَن  ثباَ  اجلوهر  جيعلوَنُه جاقال. يف 

، األِيِِِِّّّّا  األكِِِِّّّّياِ  حلول.، ومندما يريدوَن اإلقراَر بوِوِجِ  جيعلوَنُه حالجل يف 

وجيعلوَن ما ُيعاينوَنُه من األمراض  ماهيَّة. للجوهر .

والاُيعطللوَن منهم مندما يريدوَن نَِي األمراض  يقوموَن بيِِِِّّّّبِب  نيار هم 

بنِي التَّجللي فيجعلوَن الرَّلَّ معدوم ا مِقوج ا نيهول..

ا  ، وأنَُّه اِ  واألِيِِّّأمَّا منطُقنا العلوَي فيوكلُد أن الرَّلَّ ل َيحَ  يف األكِِّّي

غرُي مِقوجمي ول نيهوَُّ، ب  معرفُة جتلليِه واِبٌة والسِِِِّّّّتدلَُّ ملى وِوِجِ  حنٌّ 

فقد رَّلَّ ال َمن زمَم أنَّه عَدلقوَّ  اإلمِّا  ملي ) (: )أوََُّّ الِّدرين  معرْفُتُه(، ولينَّ   

وَّ الاُيعللم  بدلي  ق، عُهَم كِِّّيَ ول قبَ  التَّجللي  كاَنالاَيربوَل، ألنَُّه  ُهأكِِّّرْك مَع

 ليَ  ُهنَّ، وألليَ  ِيي ا ُهما، ألنَّ يف ميان  ليَ  َُّاألوَّ ُكحررُيالا)أرسِّطو:  األوََّّ  

 .(ن معيَّ  د ميان  اِةميحب

َِوأفاَض مليِه  العقَ  األوَََّّ َنكوَّأراَج التَّيويَن ا فليَّ جامي ا  َقاْقَبُهَو ،اُ ونا

َِفأِاَبُه، وهو معنى ما ورَج من سيردنا   لرلرَّي لغنرجاؤوج ) (: )أ األمظم  نيبر ا

َِاللي )َوِم َّعي: (، فقاََّ الرََّلليَّ  حيَِِِّّّنأ ُهنَّأل   ليَّ قرَلأ َقلق.ا َقْلقاُ  ما َو

 بْرو ْأحُيُم وبْر ُأمِطي وبْر َمهِدي مليهم ِقُذ وبْر َقلِقي أظَهرإُ  ولْر منْر،

ِِي  للعاْلِيَ  َرِضيُتْر، َمَرْفْر َمن منري احتجَب ول ََِحَدْك َمن  ليَّ َوَصَ  ما، أم

ُمَدبرر ا(. فيهم َوِبُحيِيي نور ا
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ََِه  نَّ هلا اإلكِِِّّّارِة و مساِ  التَّجلليعرفِة َمللرَّلر يقوُ  ملى ُأسُِِِّّّ    التَّو

َُِه ييوُن ِلِيياِ  التَّجلليِة، ْلوالصِّر   مَنٌف ورمحٌة لط ألنَّها، جما   ل مباجة. والتَّو

الرَّلَّ نَّ ولي ،اليِِِّّّرياِ  إلثباِ  التَّجللي د  عتاُج فاليَِِِّّّّالُرال، َم َّ َوَِ الرَّلر

والتَّعظيُم للرَّلر من اليِِِّّّرياِ  واٌِب ضِِِّّّرورة.   اإلِالَُُّمنِر ٌج من اليِِِّّّرياِ ، ف

 .ليتحقََّن العرفاُن

َإ مليه سَِِِّّيٌة   لليالتَّجللي، ولو كان  موِوجة. قب  التَّجقبَ  فالرََّل ق عق

ََِد العقالنيَّاِ  بِيَيا مي قاصَّةمي بهم،  عيوُن؟ ْفِلَينإ ََِب نَّيا مندما أو  الَعدإَُّ أن أو

يف ) ( ليليم موسى ا يتجلَّى هلم كيياِعهم  ثباع ا، وهو ما أكاَر  ليِه سيردنا النَّيَب

َُ ِلْييإ َعحإَياسِر  التَّ نيِة بقوله: ) َ اآلقروَن باإلنيار  (، وهنا وقالَعدإَّ الَعدإَّ َعتَِّب

منِّدمِّا زميوا أنَّ مسِّاِ  التَّجللي هي العدُ ، ألنَّ مساِ  التَّجللي منَدنا هي ِلُ     

    واحل ر.الرَّلر األحِد اليت ِعْلها ُمياِثْلة. لِيَياِ  أه   العق

َّ لقو العق   واحل ريوُن بعَِّد وِوِج أه    يي جلللتَّ نَّ كِِِِّّّّهوَج مسِّاِ  ا 

حيوساِ  َيلاتحقلقِة يف اُياهيَّاِ  الرياضيَِّة الاَيأفالقون: )ملُم الا الِيليِّوِف األمظم  

ِِبدَّ لالرَّلَّ و نَّ  الرَّلر،ي جتلل بعَدالسِِّّتدلَُّ ييوُن فهو السِِّّتدلَُّ(،  َد أن ُيو

ُن ثمَّ ُيياثْلهم كِيياِعهم فُتطْل، ايلَن بيَِِّيا مي حميِّوسِّةمي ومعقولةمي هي ماهيٌَّة هلم   

أي أنَّ الرَّلَّ ُيييَّى قالق.ا بعد  جياِج ايلن ، وقاجر ا بعَد  جياِج  ؛مليِه التَّيِّييةُ 
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 ) (:  القرني ِِِِِِِِِّّّّّّّّّأُلَوي اإلما  ملي ) ( القدرِة، وماِلي ا بعَد  جياِج العلم ، لقوَّ

 ا(.)يا أويُ ، َقْلَن القدرْة ْفَصاَر قاجر 

ألنَّ ي، للجالتَّ  كِِّّراق واإلقرار  بشِِّّهوِج ثباِ  اإلالعلوَي قائٌم ملى فَينطُقنا 

ٍُ أه   اإلنيا التَّعطيُ مرفانيًّا، فغري ِائ   معدو    د غائبمي  التَّوَِه ر  الذيَن أسا

، وهذا هو العَد   د وعيلوَن الرَِّلَّ ،   عِّدو َيالا د ويشِِِِّّّّريوَن ي، التَّجللينيروَن 

ٍُ التَّعطي  . أسا
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يم من سِِّّيردعنا مر) (  الاَييِِّّيح مييِِّّى النَّيبر  كِِّّراق  سِِّّيردنا  منطَن   نَّ

ٌَّة، َوُهمإ ُملاالَِّذيَن ُقُرُقُهمإ  جراِكِه اآلقروَن )من  عجُ َي منطٌنالعذرا  ) (  َتُووَن ُمعإَو

 ُميَتصإَعٌب َصعٌب رٌِّس( كيا وصِتُهُم األم اَُّ الَيلييانيَُّة، فلهذا الاَينطن  ِفي ُسُبِله مإ

ل ُيدر ُكها  لَّ اليَِِّّّاليوَن يف صِِّّراِط الاَينطن  العلوير   بالغٌة حييٌةو، اآلقريَنَحيََّر 

  امري  الدَّاؤوجيَِّة.( كيا ورَج يف الاَيالصردريُقوَن َيدإُقُلوَن ِفيِه ،هَذا الاَبال ِللرَّلرألنَّ )

) (  يح الاَييِِّّمييِِّّى النَّيبر  كِِّّراق  سِِّّيردنا   من منِطُقنا العلوَيوقد َمبََّر 

اَّ سِِِّّّيردنا وهلذا قوالتَّبعيض ، مُبصِِِّّّطلح  )اإلجياِج الرَّبَّانير( نهي ا من التَّقيِِِّّّيم  

ِإُ  ِمنإ ِقبَ   ْلوإالاَييِِِِّّّّيُح ) (: )    اللَِّه كِّْاَن اللَُِّّه ْأَباُكمإ ْلُينإُتمإ ُعِحَبوَنِني أْلنري َقَر

ِايِِِّّي َب إ َذاْك ْأرإسَِِّّْلِني ُج من حرف اجلر الاَيقصِِّّوف (،َوْأَعيإُ ، أْلنري ْلمإ ِِ  ِمنإ َن

مييى  يَبلنَّا )من( هو اإلكارُة للَيصدر  الرَّبَّانير ل عبعيُض وجت ئُة اآلِل، فييردنا

رجإ م،  لَّ أنَّه ق َيل بعٌض من اآلِل ول ِ ٌ  منه ؛َ  هو اآلُلِِِّّّالاَيييُح ) ( لي

 .اآلِلمن   لَّ

 ة.قبيعيَّ لجة.و َدُوِل) (  الاَيييَحوهذا ينِي زمَم أه   التَِِّّلي   بأنَّ سيردنا  

 قيٍّحقي ذو ِيدمي  نيِِّّاٌن َدوْلعقوَّ أن ُيَيالاغري  ه من أنَّحبجَِّة  ومريم من يوسِّفَ 

 !!سيردعنا مريم العذرا  ) (!! ألنَّ غايَتهم الطَّعُن بعصيِة الولجِة هذِ  بغري 
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 ( بال ألمي ) الاَيييح ولينَّ َمنطْقنا العلوير يرَج مليهم بأنَّ  كِّراَق سِِّّيردنا  

كان   ذرا  ) (الع سيردعنا مريميَِّة، حيث أنَّ مباركْة ررَيُيي رُ  منطَن الاُيباركِة الا

ٍ ، وقدََّمتها نذر ا  منذ عيويِنها ونشأِعها  ذ عصدَّق إ بها والَدُعها حنَّة لبي  الاَيقد

ُمحرَّر ا من مالئن  الَدنيا قالصِِِِّّّّة. للرَّلر ُمِرَّغة. لعباَجِعِه، ومسَّتها )مريم( مبعنى 

: ه هلايف قول الاَياْلِك قطاُل يَِّةررَيالعِّابِّدِة. وقِّد أكََِّّد ملى منطن  الاُيباركِة الا    

ْل َعَماِفي َيا َمرإَيُم .. .سَِِِّّّاْلٌ  ْلِر ْأيَُّتَها الاُينإَعُم َمْليإَها! ْالرََّل َمَعِر. ُمَباَرْكٌة ْأنإِ )

َِ َِدإِ  ِنعإَية. ِمنإَد ا  (.أْلنَِّر ْقدإ َو

النَّيبر  راق  سيردناِِِّّّ لتيوَن الواسطْة إلك سيردعنا مريم العذرا  ) (فاقتياُر 

) ( كان بركة. مليها ونعية. هلا من الرَّلر، وهي ُعدر ُك ذلْر  الاَييِِِِّّّّيح مييِِِِّّّّى 

بيقيِنها، هلذا ق ياقِب الرَّلَّ يييال. وق ُعجيِِّّردإُ  ملى قريقِة  جياِج الشَِِّّّيِ   

من الشَِّّيِ  جتنييِّ ا كيا يظَن أهُ  التَّشبيِه، ب  سبَّحِ  الرَّلَّ ونيََّدعُه بقوهلا:   

ِاِيي الرَّلَّ) ِاِيي ، ُعَعظلُم َن َِا   ْأَمِتِه. أْل، ُمَمللِصي الرَّلربَوَعبإَته ُ  َن نَُّه َنْظَر   ْلى اعر

ِإَياَّ  ُعْطورُبِني ف َُ اأْل َِِيي ََ ِبي َمْظاِئَم ، ُينِّإُذ اآلَن  ٌٍ هَووأْلنَّ الاْقِديَر صََِِِِّّّّن  ،ُقَدو

ِإَياَّ  ِللَّ ِِي   اأْل  .(ِذيَن َيتَُّقوَنُهَوَرحإَيُتُه   ْلى 

 

من   ََّن) (  الاَييِِّّيَحالنَّيبَّ مييِِّّى وقد زمَم أهُ  التَّجيِِّّيِد أنَّ سِِّّيردنا  

َ  وهذا ُمحاٌَّ أن ييوَن مركَّب ا من الطَّبائ ضعيفمي!! حقيقيٍّ جبيدمي يا  مباكرة.اليَّ

 األربعِة.
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كان  ( ) ييح َيالاالنَّيبر سيردنا  ناسِّو َ كيا زمَم أهُ  ايلِط واحللوَّ  أنَّ 

ٍ  عوي نِيِِِِّّّّ  !! وهذا ُمنافمي من ايطيئِة ةها قاليلينَّ البشِِِِّّّّر ، ا م ِّ  نِو

 للحقيقِة اليت عوكلُد جوم ا ملى قطايا النَِّ   البشريَِّة.

ُد ِّويوكل ، امم ِِِّّّذِ  الاَيِِّّ ُض ك َّ هِِّّ رَج منطُقنا العلوَي ملى هول  فريفِِّّ وي

َُ ) ( ل ي الاَييِِّّيح النَّيبر مييِِّّى أنَّ ما ُروي يف قصِِّّة  كِِّّراق  سِِّّيردنا ملى  ِِِّّ

روَنُه ليَ  مولوج ا بشري ا ول ذو ِيدمي ماجريٍّ كيا ي ُه، ألنَِّلَيقايي   الولجِة البشريَِّة

 َب إ َيُيوُن ِةْأَنا ُهَو ُنوُر الاَعاْلم . َمنإ َيتإَبعإِني فاْل َييإِشي ِفي الَظلاَي لا هو كيا قاََّ: )

 (.ْلُه ُنوُر الاَحَياِة

لنَّيبر املى فيرِة أنَّ  كِِّّراَق سِِّّيردنا سِِّّيردعنا مريم العذرا  ) ( وقد أكََّد إ 

 ) ( ليَ  ولجة. بشريَّة. بقوهلا للَيالِك متيائلة. ععليي ا لليَّالي : الاَيييح مييِّى  

ى أنَّ (، فأِاَبها الاَيالُك لَيُدََّّ مل؟بشِِِِّّّّر اْكيإَف َيُيوُن َهَذا َوْأَنا ْليِِِِّّّّإُ  ْأمإر ُف )

لَروُ  ْا) ( قدرٌة ومعج ٌة ربَّانيٌَّة بقوله: ) الاَييِِّّيح مييِِّّى النَّيبر سِِّّيردنا   كِِّّراَق

ٍُ الاَيوإُلوُج ِم ٍُ َيِحَ  َمْليإِر َوُقوَُّة الاَعِلير ُعْظللُلِر ْفِلَذِلْر ْأيإِِِِِّّّّا. الاُقَدو نإِر ُيدإَمى الاُقُد

َِ  .(ابإَن ا

لدمي من و نَّ هذِ  الُبنوَّْة اليت أكِِّّار  ليها الاَيالُك يف كالِمِه لييَِِّّ  مبعنى  

ب  الُبنوَُّة هنا  ،العاْلم  نوُر وفَن الاَيقايي   اجليِِّّيانيَِّة البشِِّّريَِّة، ألنَُّه أصِِّّال. والدمي 

َ  وععظيم  ِلَيقا   سِِّّيردنا  أنا واآلُل ) ) ( مبََّر منه بقوله: الاَييِِّّيح النَّيبر جليُ  رف

 بِه زجاَجا، واليَِِِِّّّّّاليوَن معرفة. بِّهِ  زجاَج(، فِّا واحٌِّد، ولينإ هَو أمظُم ِمَن اليِّ ر  

 .ا نيار الاُيشبرهوَن ضاللة. والاُيعطللوَن 
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د ا ُمتَّحد ا ُمتجيرمنه، ول  فانِصَ  الالَّهوِ يف  فالنَّاسِّوُ  ق يين متَّحد ا 

 دوٌج منُذ األزَّ ، ومَسُة هذا التَّعَين  اياار هيععَيٌن حم و لَّ ليِّاَن للرَّلر  فيِّه، 

َِ َّ قائٌم  ىععاْل النَّاسوُ ، وهذا ُمحاٌَّ ألنَّ الرَّلَّ نَّ أل، ون جبوهر ِ  جوَن أير ععَيَو

 .انِصاََّ كي مي من كي مي منه فانِصَ فيه  متَّحد اق يينإ  البَن

 

، أي ل يف اليَّياِ  ول يف األرض  أمٌر ِتقُر لشِّي مي ول ُيعِجُ  ُ يل  نَّ اآلَل 

َِِد أن  اماِ  َ  ِِّّ أنَُّه لي لنَّيبر اسيردنا  راُقِّ ككاَن ي مي، وقد ِّل ِمن كياَ  ِّاألكُيو

باَل الذيَن يربطوَن األسِِّّ َ هشِِّّبرُيوالا َ لعطلُية. ملى الاحجَّ) ( يِِّّيح َيالامييِِّّى 

ٍ  أو الاَيويعتيدوَن ملى الا ،اِعهاَببريَِِِّّّمُب ، آلِلِوهر ا ل، وجيعلوَنُه عقوَّ َيحيِِِّّّو

ألنَُّه  ،ي ميِِِِِّّّّّل من ك ياِ ِِِِِّّّّّماٌِ  من  جياِج األك ألنَّهم كَين ي ميوَن أنَّ اآلَل

ََ منها األكيا َ  َيحباِةمي ِل للَينطن   ويف هذا خمالٌِة!! اجَّةمي أوليَّةمي كِّيئيَّةمي ليي يصِّن

ٍُ والاَي، فلو كاَن الاالعلوير ، وهذا ُها ْلْلياَن كريي.لآلِل  اِوهريًّعقوَُّ أزليًّا َيحيو

 .ل جيوُز

يئِة كيا قلَن الطَّرَي من الطل   مبش يِ يَ  من الشَّيلُن الشَِّّ كيا أنَّ البَن 

يَئْة ْقدإ َنَ لاُ  ِمَن اليََِّّياِ  ْليإَ  أْلمإَيَ  َمشِِِّّيَئِتي، َب إ َمشِ اآلِل بدلي  قوله ) (: )

ُِِدهو الذي  ولينَّ اآلَل، (الَِّذي ْأرإسَِّْلِني  ََِد النَّيبَّ أ كيا ي مين َكيَ  ل ِمالشَّ ُيو و

 ،من أ ٍّ بال ألميالاَييِِّّيَح ) ( مييِِّّى أوَِد النَّيبَّ و ،من غري ألمي ول أ ) ( ِجَ  

 ن كِِّّي مي، وقد سِِّّئَ األكِِّّياِ  ل ِم  جياِجمبعنى  الرَّبَّانير وهذا هو مِهوُ  اإلجياج

َُ األكياَ ؟ فقاَّ: )ل ِم: من أير كي مي قلَن ) (اإلما  ملي   ن كي مي(.ا
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 ياواِةُيلااوهذا الِرُق بَ  فع   البن  وفع   اآلِل هو الذي يوكلُد مدَ  ِواز  

 ، ألنَّ هذا القوََّقبيعٌة من قبيعةمي(، أو ِوهٌر واحٌد نَّهيا ) :، ول القوَّ هيِّا بين

يقوَّ: ) نَّ اآلَل ذو  ، وهناْك ِراٌ  منَد البعض  كَينالصَِِِِّّّّّريُح بعيِنِه ايطِّأُ هو 

قبيعَت  لهوعيٌَِّّة ونِّاسِِِِّّّّوعيٌَِّّة قبَِّ   جياِج البن ، وأنَّ البَن خملوٌق من هاعَ      

الطَّبيعت  (، وهِِّّذا يع  أنَّ اآلَل ُمركٌَِِّّّب يف ِوهر ِ ، وهِِّّذا ُمحِِّّاٌَّ يف منِطِقنِِّّا 

 والتَّشِِِّّّبيِه حاِجالعلوير ألنَّ اآلَل ُمنِرٌج من التَّركيِب والتَّجيِِِّّّيِد واحللوَّ  والعر

 (.اليف الُع َِ اجملُدوالتَّعطي   سبحاَنُه، ُيلمرُ  ذلْر قوَُّ سيردنا الاَيييح  ) (: )
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اإلفراِج، ي َِِنو يرِمَدب  النَِّي الَع َقِررلقد اسِِِِّّّّتطاَ  منِطُقنا العلوَي أن ُي

ذي هو  نياُر التَّجللي وَععطيُ  الوِوِج، والذي امتْقَد بِه الاُيعطلُ  ال َيِمَدالَع النَُِّيف

ُِْه سِّيردنا    َِوصِّ َُ، َوْليإَ  ْل َييإ ِم إَ    نإيَِّان  جاؤوج ) ( بقوله: )األمظُم  نيَب ا َي

 ملى اإلقالق . غرُي ِائ   َيِمَدالَع النَُِّي(، وهذا ِفي ْفِيِه ُحجٌَّة

ََِمقِّد   ِج فهو يع  أنَّ ِوهَر الرَّلربينيِّا نُِي اإلفرا   عوِ  َّ من الَن َّ و

احلصِِِِّّّّر  والتَّحديِد  حتَ  ل يدقُ فهو ، والاَياهيَّاِ  اراِ بَِّ والِعواليِِِِّّّّريِّاِ   

حيُط به اٌن، ول ُيَيُكُه ِمدر ل ُيو ،ل َيحصُرُ  زماٌن، ول َيحويِه مياٌن والتَّجييِد،

َُ معرفْة الرَّلرل الذي  قاصَرال عيَفَِِّّ الاُيشِّبرَه ال  ، ولينَّياٌنَب ِيَيا مي ب  لَّ ييتطي

قد َن نِيَُِِّّه ألنَُّه يظمبجرَِّج الشَِِّّّهاجِة َيَتع ُر بالشِِّّررِك ، ُمدَرْكةمي وماهيَّا مي حمدََّجةمي

َُ فيه ما ورَج يف العهِد القددَُّ دَُّ  وَميََّ ُ  وَحَرُ  وَحصَِِِِّّّّوَحبالرَّلر أحاْط  يم : ، ويق

 (.وَن ْفَيعإُ ُروَن ِفيَهاَييإُلُيوَن ِفيَها، َوْأمَّا الاُيَناِفُق ُقُرَق الرَّلر ُميإَتِقيَيٌة، َواأْلبإَراُر   نَّ)

َبَدا من اليِِِِّّّّرياِ  الاَيحيِِِِّّّّوسِِِِِّّّّة ما  ك َّأنَّ  هلذا يوكلُد منِطُقنا العلوَي

ْلةمي ملى ثابتةمي متأصِِّّر مسةميماُذ رُك هو اعرفالشِِّّر واحدٌة، والاَيعقولِة أمراٌض وَماهيَّاٌ 

َُ ملى  واحلدوُجبينيا اليِّرياُ   ، التَّجللي وبعَدُ قبَ  اجلوهر   ل ملى  يَّاِ الاَياهَعْق

ليصِِِِِّّّه األحدير وي الرَّلر ِوهر  إفراِجب ييون التَّوحيُد ايالُ ف، الرَّلر ِوهر 

 والعق  .اليرياِ  والاَياهيَّاِ  العائدِة لعاْلَيي احل ر  من
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اليَِِِّّّّالُر هو  ُه بُتيأوََُّّ ما  يف َمنطِقنا العلوير يع  أنَّ واإلفراُج اإلثباُ ف

من  الرَّلر ُيِر ُج ِوهَرثباِ  اإل بعِّدَ  ، ثمَّجتلليِّاُ  الرَّلر لعِّاْلَيي احل ر والعقِّ     

ب   ،نِيِهي مَّثالرَّلَّ   بُ ُيل  اليِِّّرياِ  الاَيحيِِّّوسِِِّّة والاَيعقولِة، فاليَِِّّّالُرمجيَ 

مسِِّّاِ  التَّجللي من ِوهر  الرَّلر، وهِِّّذا هو معنى نِي نِي ي ثمَّ التَّجللي  بُِِّّ ُي

 .اإلفراِج يف الاَينطن  العلوير

كرٍّ  ن غري مكهاَجَعنا للرَّلر الاَيعبوِج، أنَّ هو   ثباِ  التَّجللييف  بُباليَِّّ ف

(،  د العاْلم  ألكَِِِّّّهَد للحنرأعيُ  بدلي   قوَّ سِِِّّّيردنا امليِِِّّّيح ) (: ) ،يبميول َر

يف  بُبا اليَِِّّّوأمَّ .هو كافٌر ل حمالْةكِِّّهاَجَعُه للرَّلر الاَيعبوِج يعتقُد بأنَّ ل الذي ف

  مليِهلييِِّّ  ثابتة.اليِِّّرياِ  الاَيحيِِّّوسِِّّْة والاَيعقولْة   فهو ألنَّ فراِج ِوهر  الرَّلر 

ن كال   مععاد ِ َّ ِالُلُه قد ُه لذلْر فإنَّمنها،  كِِّّيٌ ِوهَرُ   كاشِِّّار وق ُي ،أبد ا

يَّى وغري يَِِِِّّّّغرُي ُمجبوهر ِ  ه ، وأنَّمساِعِه أمراٌض ُمحَدَثٌة، فتحقََّن أنَّ الاُيتيللي 

 .َموُسو  
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 غييبٌّ ِوهٌرم: )بقوهلاآلقروَن  ليَ  بَنوم  كيِِّّا زمَم ِوهَر الرَّلر نَّ 

نوم   فقَد زمَم أنَّ له حاْل  وهذا كِِّّرٌك  للرَّلرَين َزَمَم أنَّ ف(، وِوجيٌّ وِوهٌر

 .وكٌِر صريٌح

أنَّ  ثبَ أفقد ، للجوهر  احليِِّّريَّْة والعقليَّْة حقيقٌة اِ يِِّّرَيال وَمن زمَم أنَّ

احليِِّّريَّْة  ِ ايِِّّرَيالألنَّ ، بَ  األحواَّ نتقُ  ي وَُّ وَيحوَُّ وَيو ُأتج َّي ِوهَر الرَّلر

 عقليَّْة عتعدَُّج وعتحوََُّّ وعبدُو وع وَُّ وعتنقَُّ  ب  األحواَّ .وال

اقلة. يف منِطِقنا العلوير ل يدَّموَن اجرما ا مي ب هلذا فإنَّ اليَِِّّّاليَ  العارفَ 

 د ارُة اإل كمنَدهم ول َعِصَح بأنَّ للجوهر  نوم   وأنَّ مليهم معرفْة ذلر اجلوهر ، 

فِة بِّ  يقِوَن منَِّد َحدر معر  ي، طِّلُ  التَّجلل َعألنَّ ذلِّْر يُ قروَن العَِّد   كيِّا زمَم اآل  

، ب  ْة اجلوهر عرْفم اليَّاليَ  يللِفُي قالتَّجللي ول يتجاوُزوَنُه، ألنَّ الرَّلَّ بَعدِلِه 

م قدوُة ه التَّجللي لعاْلَيي العق   واحل ر، وهول  اليَّاليوَن العارفوَنمعرفْة  ُهمِْكلَّ

كَرهم وهم الذين ذ، بها ُهمِْكلَّاليَِِِّّّلوِك يف حِِظ منطن  هذِ  الوصِِِّّّيَِّة اليت  ه   أ

َمهم ليَ  من َين أنيَر مقا(، فُقوَبى ِلَينإ ْل َيعإ ُر ِفيَّسِِّّيردنا امليِِّّيح ) ( بقوله: )

اليَِِّّلوِك ب  هو من أه   الَِِِّّّالَّ  واجلحوِج بدلي  ما ورَج يف أم اَّ  سِِّّيردنا  أه  

ِايَُِِِّّّه، َوالاُيَتَهاو ُن ِبسِِِّّّلييان احلييم ) (: ) النَّيبر ُطُرِقِه َحاِفُظ الاَوصِِِِّّّيَِّة َحاِفٌظ َن

 .(َيُيوُ 
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َمْليُيمإ )فاليَّالُر العارُف يف منِطِقنا العلوير يقتدي بقوَّ اإلما  ملي ) (: 

ويقَر ، حل ر واالتَّجللي لعاْلَيي العق   بُ ، فُي ِبَتقاَوف اللَِّه يف الَغيِب والشَِِِّّّّهاجِة(

ألنَّ  ،للقِّائِّ   فيه مقاٌَّ   يَ ُك بِير  ول ُيحِّاُط بوهم  ول ل يُِّدرَ بِّأنَّ ِوهَر الرَّلر  

ِيِه، فإذا َهَومن ملِيِه وَعالاَيوِوجاُ   ِ َعنقْطا وقد، غرُي الرَّلر ُهُيعْلل َياجلوهَر 

 ِة مليِهللمن الدَّوقرسَِِّّ إ الاَيوِوجاُ   بِه  إعوهََّي الرَّلرمن  اليلياُ انيِِّّلمِ  

َُ األلين  والَل  غاِ .مجي
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ال َّائلِِِّّة ول لليَِِّّاهيَِِّّّاِ   لألمراض لييِِِِّّّّ   يف منِطقنِِّّا العلوير العبِِّّاجُة

وهر  للجب  العباجُة اجلوهر ، ها حقيقُة أنَّ هوَنبرِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّشُيالا حدوجِة اليت ي مُمَيالا

 ،و األمراُض بذاِعها!!(هاجلوهَر نَّ )  :ُقلناإذا ف، ف األمراَض وأزاْلهاي أبَدذال

حدوجِة، َيالامباجُة الاَياهيَّاِ  ول  األمراض  ال َّائلِة،فال جيوُز من احلييِِّة ِمبِّاَجُة   

لل َّائ   والاَيحدوِج. ذ ل عصَح العباجُة 

 ،ها كيَِِِِِّّّّياِعها مند التَّجلليُيَياِثُل واجلوهَر، خملوقٌة اِ اهيََّيكيِّا أنَّ الا 

 .اِ  التَّجلليبعَد  ثبِوهَر الرَّلر لينَّنا ل نعبُد الاَياهيَّاِ  ول اليِِِِّّّّرَياِ  ب  نعبُد 

ل للنَّار ، لرَّلر ل الِعَباَجْةاليليم ) ( عأكيٌد ملى أنَّ موسى  النَّيبر يف حديث سيدناو

ألنَّ الاُيتيللَم  ،النَّاَربِّدلي   أنَُّه قاَّ: )فامُبدإني(، وق يق إ: )فامُبدإها( أي: امُبِد  

ا الرََّل   هُلَنا ْقدإ َوُقلُتمإ: ُهَوَذكاَن الرََّل ل النَّاُر بدلي   ما ورَج يف سِِِِّّّر  التَّ نيِة: )

َْ ُم ُيْيلل ْأَراَنا َمجإَدُ  َوَمْظَيَتُه َوَسِيعإَنا َصوإَعُه ِمنإ َوَسِط النَّار . َهَذا الَيوإَ  ْقدإ َرْأيإَنا ْأنَّ ا

 . ا(اإل نإَياَن َوَيحإَي

جللي يف التَّم اَّ   ثباِ  ُعِصُِِِّّح من  القصَُِِّّّة معان  مظيية.ْقد َحَو  َهِذِ  و

ٍ ُيالواجي الا َُ فهذا ما ُذَمن ينيُر ما َيمن اآلقريَن و ن كاَن هناْك  ،قدَّ يف َر ِكيي

َإ ِحَذ"ْفقِّْاََّ:  سِِِِِّّّّر  ايروج : ) ِإْلْل َعقاَتر لإ   ْلى هُهَنا. اقإْل يإْر، أْلنَّ اَ ْك ِمنإ ر 

ََ الَِّذي ْأنإَ  َواِقٌف َمْليإِه ْأرإٌض ُمْقدَّسَِِِّّّةٌ  ا   لُه ْأِبيْر،   لُه ْأَن"ُثمَّ ْقاََّ: "، الاَيوإضِِِِّّّ

ِإَهُه أْلنَُّه َقاَف ْأنإ"  بإَراِهيَم َو  لُه   سإَحاَق َو  لُه َيعإُقوَل  َينإُظَر   ْلى . ْفَغطَّى ُموَسى َو
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َِ َمنإ ِم إُلْر َبيإَن ) :َرنََّم ُموسَِّى َوَبُنو   سِّإَراِئيَ  هِذِ  التَّيإِبيَحْة ِللرَّلر َوْقاُلوا   ثمَّ(، ا

اآلِلهَِِّة َيا َرَل؟ َمنإ ِم إُلْر ُمعإَت ًّا ِفي الاْقَداسَِِِِِّّّّة، َمُموف.ا ِبالتَّيَِِِِّّّّاِبيح ، صَِِِِّّّّاِنع ا   

ِعْر   ْلى َميِِِّّّإْين  ي ْفَديإَتُه. َعهإِديِه ِبُقوَُّعرإكُِِِِّّّد ِبَرأاْفِتْر الشَِِِّّّّعإَب الَّذِ ... َمَجاِئَب؟

ٍ  الاُيعاَين    ُقدإسِِّرْ   كِّرٌط أسِِّّاسيٌّ (، وهذا اإلركِّاُج وهذ  اهلدايُة  د ميِّين  القد

 ِة اليق   والمتقاِج.لصحَّ

ََ ل  العرفان حبقيقِة  العباجُةفِّ   هو َمنإ ُمَتوهرُيالاف، واحللوَّ  التَّوَهم عيوُن م

َُاليت هي  اِ اهيََّيالاَيعبُِّد    اِ اهيََّيالاأنَّ  واحللولَي هو َمن يظَن، األمراض  مواق

 األمراَض ملى أنَّ اجلوهر  فيعُبُدها، بينيا يوكلُد منِطُقنا العلوَيحقيقُة واألمراَض 

  الاُيتجللي.جلوهر  ال عيوُن  لَّف أمَّا العباجُة، عيوُن لالستدلَّ  و ثباِ  التَّجللي

 ِ  التَّجلليللجمن األمراض  اليت ُععَتَبُر  أو ما ُيعايُنُه اِ اهيََّيالاَين َمَبَد ف

وملى هذا  ،ألنَّه ق يعبدإ كِِِّّّيئ اَمَبَد َمجهول.  يتوهَُّيُهَمَبَد َمحدوج ا، وَمن َمَبَد ما 

َّه بالعباجِة فِّإن   ََّه َمفقد َمَبَد نيهول.، و  ثبا مي للتَّجلليجون للَعَد   َمن عو ن عو

.فقد َمَبَد حمدوج ا اجلوهَروأنيَر  للياهيَّاِ  وأمراض  التَّجلليبالعباجِة 

ٍَو َمحدوج ا عبلُغُه العقوَُّ ونعُبُديل العارف   لذلْر فإنَّ اليَّاليَ  ، احْلَوا

َُ مليِّه األوهاُ ، لقوَّ   و حإِديدمي )ْلمإ َعبإُلغإُه الاُعُقوَُّ ِبَت اإلما  ملي ) (:ل َمجهول. عق

َإ َمْليإِه األوإَهاُ  ِبَتقاِدير  ْفَيُيوَن ُمَي َّال.(، وهذا هو اْفَيُيوَن ُمشَِِّّبَّه   لمتحاُن ا، وْلمإ َعْق

 .الَيلوِك العرفاني يف الاَينطن  العلويرأله   
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، َيِة اآلقريَِّةِسومن ِسَيِة األوَّليَِّة من التَّجللي منِرٌج قبَ  الرَّلر  ِوهَر نَّ 

ا هلمساٌ  وهي  األوََّّ  واآلقر ، ِسَياِ من وسَِِّيتان   ، األمراض ألنَّهيا من نيِّبِة  

.بدايٌة ونهايٌة

ِه ل ثانَي ْفرٌج يف أزليَِّت الرَّلَّهو اإلقراُر بأنَّ  يف منطِقنِّا العلوير  والعرفِّانُ 

ِِنإٌ   جلوهر ِ ُه ول كِِِّّّريْر له، وليَ  َمَع ب  هو ، ٌةماهيَّول  ْكيِيٌَّةولِ َنوٌ  ول 

َُ َعل لذلر قِّارٌج من هِّذِ  احلدوِج،    فلو  ،ِوهر  الرَّلرملى  األوَّليَُّة واآلقريَُّةْق

تان  يِِِّّّوبوهيا مستان  َمنَحتي ا،  اآلقريَُّةمليه   ْلَوْقَعى ِوهر ِ  األوَّليَُّة مل  َوْقَع

بعَد ِة واآلقريَِّة األوَّليَُّيوَصُف بالرَّلَّ ، ولينَّ الرَّلر ِوهر ل  د  ماْلم  اليَِّلوكِ  د 

أفالقون:  مظم ألا، لقوَّ الِيليوِف ِمنإ ِقَب   َنوَميِهُيعايُنُه  سالرميألنَّ ُك َّ  التَّجللي

 .)اإلنياُن معياُر األكياِ  ِبُرمَِّتها(

ِوهَر الرَّلر  نَّفإ ،ُعَناَُّ ريَُّةِّيَُّة واآلقِّالتَّجللي األوَّلياُ  ِِِِّّّّ  فإذا كان  ِس

وصَُِِِِّّّّف ول ُي َيٌناعٌك ول ُمدَرول حمدوٌج ول ُم َموسِِِِّّّّوٌ ل ألنَُّه حبقيقِتِه َناَُّ ُيل 

َِوهذا ما مبََّر منه يا مي، ِِّّ ي مي من األكِِِِّّّّ  بش : لهبقو) (   عياِِِّّّ  كاألمظُم  نيَب ا

 ليَ  هو ممَّنإ َيدقُ  ،كِِِِّّّّي مي ايالُن لي ر ،األربِّاِل مندنا  لُه اآلهلةِ ) نَّ َرلَّ 

مليه "ما"، ول "يف"، ول "قب "، ول "بعد"، ول "مند"، ول " د"، ول "من"، 

 عاني وغايُة الغاياِ  وكَ  اليليَّاِ (.َيول "كم"، ول "من"، ب  معنى الا
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يَ  له لِوهَر الرَّلر َِوَهر ِ ، ألنَّ يقِة حقَكيئ ا ِمن واليَّاليوَن ل يعليوَن 

لذي أمَتر ُف بْر  هْلنا األحد ا، بدلي  قوَّ سيردنا املييح ) (: )ابتداٌ  ول انتهاٌ 

 (.لي  لْر من بدايةمي ول ييوُن لر من نهايةمي

َُ مليه فِّالتَّجللي الاُيعِّاَيُن    َُ ملى ِوهر بينيا ل ع، األوَّليَُّة واآلقريَُّةَعْق  ق

ِْر ٌج من التَّنَو   والتََّغَير  والتََّحَوَّ ، الرَّلر ألنَُّه  يه اإلما  ملي ) ( وهو ما أكِِّّاَر  لُمن

 (.األوََُّّ ْل َكيإَ  ْقبإْلُه، َواآلِقُر ْل ْغاَيْة ْلُهبقوله: )

 هُ  مليْلْياَن ي بمِّاهيَّت   جلوهر  الرَّلر   األوَّليَُِّّة واآلقريَِّّةُ    ولو كِّانِّ  

ََِوا وسِِِِّّّّييوُنوبالعي  ، النَّهايِة  د حاَّ  البِّدايِة   حَوَُّ من حِّاَّ  التَّ هذا ز  يف 

 د الَعَد   ععطيال. ُه ِنيإَبَتوهو ما سُيجيُ  ، التَّحَوَّ  زواَُّ ِوهريَِّتِه وثبوُ  َمَرِضيَِّتِه

 و نيار ا أو  د احللوَّ  عشبيه ا وكرك.ا، وهذا ُمحاٌَّ يف منطِقنا العلوير.
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ق  احل ر وماَق   العق ماَقَهَدف الرََّل بها اليت  الَيبُ  الُعلويَُّة والَيِليَُّة

ه ْلَيا ُكنَّا ثابٌ  ملي سِِّّبيٌ لو كان له  فُهَدف التَّجللي ِوهرِ .ملى َيجعلها ثابتة. 

َِ يِِّّلُر سِِّّبال. مدَّة. للهدايِة كيا أكِِّّار  ليها سِِّّيردنا نيبَ   َن ج ) ( جاؤو األمظُم ا

 .(ُكَ  ُسُب   الرَّلر َرحإَيٌة َوَحنٌّ ِلَحاِفِظي َمهإِدِ  َوَكَهاَجاِعِهبقوله: )

 يروِعَ  أل ،وقد أمطى الرََّل اليَّاليَ  يف ُهَدف جتلليِه الَيُبَ  ونظائَرها

ِ ا َيهديهم بِه سبي   وهو  ،(يالتَّجلل كياَُّ)يِه ، وهذا ما ُنييرنظري ا يهديهم به أي

َُ ب   غراِل، الاُيعاَين  كاإلكِِّّراق  واإلي التَّجلل سَِِِّّيُة هي لْرع، والاُيتناظَرين اجلي

رُي فاإلكِِِِّّّّراُق نظ والوضِِِِّّّّو   والُبهَيِة.، واألوليَِّة واآلقريَِّة، والبتداِ  والنتهاِ 

، ُبهَيِةلا والوضوُ  نظرُياآلقر ،  نظرُيَُّ ، واألوَّوالبتداُ  نظرُي النتهاِ ، اإلغراِل

َُ هِذِ    نظرَيفال لر ِوهُر الرَّي، أمَّا جللتَّال يف حاَّ  عيوُن ِةظَرانُيَتالا اليِِّّب  ومجي

لَه.ول ندَّ  ول ضدَّول م يَ  َكبيَه ول 

وِعَ  ي، جللتَّمنَد ال الاُيتناِظَرْةالوِوجيَّْة اليَِّّاليَ  الَيبَ    هَدفأ فالرََّل

وق  ااحد و أنَّ الرَّلَّ أهَدف اليَِِّّّاليَ  سِِّّبيال. لو و .ِعيان ال يف لي ر سَِِّّبي   نظري ا

َ  سُُِِِِّّّّب، فييا أن ِوهر ِ ملى  سَِِِِِّّّّيْة اليَِِِِّّّّّبي   ليانوا قد أوْقعوا َيهِدهم نظرَيُ 

 وقريُن الرَّلرا، ٌة أيِِِّّ َجٌة متي َرُمتعدر فيِِّّبُ  اليَِِّّّلبِ ٌة، َجٌة متي َرُمتعدر اإلجياِل

والبتداُ   ، ذ اإلكراُق ينِي اإلغراَل، اليَِّّبيل  الاُيتناظَرين  جَ  من الاُييِّتقيُم يَ 

حيح، والعيُ  صِِّّ، والوضِِّّوُ  ينِي الُبهَيْة، اآلقَرينِي َُّ ، واألوَّينِي النتهاَ 
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: )ِبُيَِِِِِّّّّاجَِّعِه َبيإَن األُمور  ُمر َف ْأنإ ل ضِِِِِّّّّدَّ ْلُه(، فهذ  اإلما  ملي ) (وْقد قاَّ 

أمَّا ِوهُر الرَّلر  ،يف ماْلَيي العق   واحل ري جللتَّالُعطْلُن ملى  ناظَرُةتُيالا اليِِِّّّبُ 

 كنظري  له.النَّق   وِوِج متبار  ليياَّ  فقد عِرََّج من مَسِة ال

فقط  سُُِِّّب   اليَّلِبمن يف منطِقنا العلوير  فراُج ِوهر  الرَّلر ل جيوُز  ذن 

ُِِب ع عرفان اليف  السِِّّتقامْةألنَّ  لر،ياهيَّةمي للرَّك سُُِِّّب   اإلجياِل  ثباِ مقابَ   و

َ   اإلفراَج من  الَيب   بعَد  ثباِ  التَّجللي. أمَّا اللتواُ  فييوُن يف زمم  اآلقريَنمجي

، ِةمن النرهايأمظُم والبدايُة ، من سِِّّب   اليَِِّّّلِبأمظُم )سِِّّبُ  اإلجياِل : بقوِلهم

 سِِّّيردناوقد أكِِّّاَر  واإلكِِّّراُق أمظُم من اإلغراِل(،من اآلقر يَِّة، أمظُم واألوَّليَُّة 

ِإِهم بقوله: )ِِِّّّسلييان ) ( هلول  مندما وص النَّيَب الرَّلر،  ٌ  ِمنإَدِِِّّّالاُيلاَتو ي َر

ََ(، ْأمَّا سَِِّرُ  ْفِعنإَد الاُييإَتِقيِي َ  ل عِاضَ   لِّالرَّ ُ وُسُبوِوجيٌة،  الَيُب   ألن مجي

ِْه يم ، َوُميإُِِِّّّكَلَها َواِض)بينها،  ( ُدوَن الاَيعإر ْفْةَِِِّّّتِقيَيٌة ْلَدف الَِّذيَن َيِجَِِِّّّحٌة ْلَدف الا

 يَب سلييان ) (.نَّالكيا قاَّ 

من لر هو يقيُنهم بأنَّ  فراَج ِوهر  الرَّالاُييإَتِقيِيَ  وهيذا ييوُن اليرَر مند 

 قوَُّا وحجَُّتهم يف هذ سُُِِّّب   اليَِِّّّلِب ُيوُِب  فراَجُ  أيِِِّّ ا من سُُِِّّب   اإلجياِل،  

ُِِب الي َّ، ول ييِِِّّّتوُِب كَ  اإلما  ملي ) ( : ) ثباُ  بعض  التَّشِِِّّّبيِه َييِِِّّّتو

 (. رالتوحيِد ببعض  النَِّي جوَن الُي
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، لواحِدا مَسُة   ُعطْلُن مليِهما كاَن الوِوِجيف األحِِّد   جتللي الرَّلرلول 

الذين  ،ُعطْلُن مليه مسُة الواحِد  لَّ من ِهِة اليَِِِّّّّاليَ ل  جبوهر ِ  أحٌدفالرََّل 

َيِة عِريق.ا ب  العباجِة للرَّلر األحِد وصِِّّالة. بيِِِّّ الِرَق ب  األحِد والواحِديدركوَن 

تَّ نيِة: موسِِّّى اليليم ) ( يف سِِِّّر  الالنَّيبر الواحِد امت ال. يطاِل الرَّلر ليِِّّيردنا 

 (.الرَّلَّ   هْلْر َعتَِّقي َو  يَّاُ  َععإُبُد َوِباسإِيِه َعحإِلُف)

 وهر ِ جل ليَ هو األحُد الذي  للعق   األوََّّ ، والرََّل ماهيٌَّة الواحِدفيِِّّيُة 

َُ مَسُة الواحِد ملى الاَيحدوِج كيا أكار سيردنا املييح ) ( ، ماهيٌَّة ُعناَُّ ومنَدها عق

وٌَّ ْأمإْظَم َحنَّ ْأُقوَُّ ْلُيمإ:   نَُّه ْليإَ  َمبإٌد ْأمإْظَم ِمنإ َسيرِدِ  َوْل َرُساحْلنَّ الايف قوله: )

 (.ِمنإ ُمرإِسِلِه،   نإ َمِليإُتمإ َهَذا ْفُطوَباُكمإ   نإ َمِيلاُتُيوُ 

أنا واآلُل واحٌد، ولينإ هَو أمظُم ِمَن سِِِِّّّّيردنا امليِِِِّّّّيح ) (: ) قاََّ  وقد

 واضِِِِّّّّح يف قوَّ كيِِّّا هو  رَّلر األحِِِّّد والاَيربوِل الواحِِِّّدالب   (، عِريقِِّّ.االيِِّّ ر

 ؛(اوالوِوُج واحد  ُميِِّّتحيٌ  أنإ ييوُن مُ  الُينإِهالِيليِِّّوِف األمظم  أفالقون: )

الرََّل ، ولو كاَن ُدِِِّّّالواح وه ُدِِِّّّاألحوُج لياَن ِِِّّّالوِهو  نإِهُِِِّّّ  الُيِِِّّّفلو كاَن م

  هل  اثن  كريي  بالَربوبيَِّة وهذا ُمحاٌَّليانا  للاَيربوِل الواحِد مياو  ُدِِِِّّّّاألح

، ُهْل ْرل كِِّّري حٌدأ أفالقون: )احلَن مظم األيف َمنطِقنا العلوير لقوَّ الِيليِِّّوِف 

 .(ِهِتلْطمن ُس ريُرَحدَّ الشَّْل و لَّ
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َ  ب اليَِِّّيِّطائيرَ  احللوليرَ  ُهمإ َمن ساَووا   هنا لبدَّ من اإلكِّارِة  د أنَّ 

)الواحَد ل يظهُر منه  لَّ واحٌد( ونيُِِِِّّّّبوُ  زور ا  مندما زمُيوا أنَّ والواحِد األحِد

وهذا خمالٌف للَينِطن  األرسطير العلوير ألنَّ الواحَد أوََُّّ  لليعللم  األوََّّ  أرسِّطو!!! 

األمداِج ول ُي نَّى بدلي  قوَّ اإلما  ملي ) (: ل ينحصُِِّّر يف األمداِج بينيا الرََّل 

 (، ول يقَ حتَ  التَّبعيض  والتَّحديِد بدلي  قوله ) (:ُد ْل ِبَتأاو ي   َمَدجميِِِِّّّّحاأل)

ُِْه ْفْقد ْألاَحَد فيِهل َيَتَحدَُّج ِبَتحِديِد الا)  .(َيحُدوِج، َوَمنإ َوَص
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ِوهُر الواحِد وأنَّ الواحَد هو ِوهُر األحِد!!  وهاألحَد أنَّ  اآلقروَن َمَزم

ٌٍوهذا     لقوَّ ِِِّّّاَووا بَ  األحِد وِوهر  الواحِد، وهذا غرُي ِائِِِِِِّّّّّّ ألنَّهم َس قيا

َجَواِهر  نَّ الاِحياَيْة َقيإٌر ِمَن الَّآلِلئ ، َوُكَ  الاسِِّّيردنا النَّيبر سِِّّلييان احلييم ) (: ) 

 (.ْل ُعَياو يَها

 التَّجللي للواحِِِّّد، ونِىِعَِِّّ  األحَِِّّد هو ِوهُر الواحِِِّّد،  نَّأ زمَمَين ف

ا عيون بهذوالاَيجهوََّ،  العدَ  باإلنيار  وَمَبَدومطَّ  الشهاَجْة ويبَّط  األحِدوِوَج 

 . أه   احللوَّ  م امُمبهذا   إَثَبَتقد 

ٌَ ألنَّهم ق يِهيوا ما معنى أن ُي َمنطُقنا  َفررَع نَّ هذا ايلْط والتَّمَبْط راِ

بدلي  قوَّ  ،صلْة الواحِد باألحِد، واليت وصِْها بالصَرْلِة مَ َمَد   احللوَّ  العلوَي

نها م نْأوق َي .هو فيها كائٌن :قاََّفُي يف األكِِِِّّّّيِّا ِ   إحلُِّ ق َياإلمِّا  ملي ) (: ) 

ب  ، اق َةمنها بالف دإبُع، وق َياق َصمنها باللت لإقُروق َي .هو منها بائٌن :فيقاَّ

 حتاُجهي القرُل واليَِِِّّّيَو ل ال (، ألنَّ جللْة الصِِِّّّرْلِةةميبال كيِيَّ هو يف األكِِِّّّياِ 

فجوهُر الواحِد من األحِد كاليليِة من  زمَم احللوِلَيوَن،لوَُّ كيا احلوواللتصِِِّّّاُق 

ُة َِّنِّالاُيباَيو اق ،ِّاجمي والتصِّحلوَّ  واعرحمن غري     من الِام   ُقرب ا ِِّّ والِع للم ِِّّ الاُيتي

عرفُِِّّة هي م والاُيبِِّّاَينَِِّّْة، التَّجلليمعرفُِِّّة  وهالقرَل ، ألنَّ ل عع  زوال. مِِّّدميًِِّّّا

 فراِج.اإل
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فِّاألحُد غرُي ِوهر  الواحِد، ألنَّ األحَد رلٌّ َمعبوٌج، وِوهُر الواحِد مبٌد  

ول عبعيض ، أي لي  هو ِ ٌ  قرَج من  ئِّةمي ُ  األحُِِّّد من غري  جت وِِّدَ أ مربوٌل

ِِِه منُه،   األحِّدِ  َُ مساِعِه والدَّاََّ مليِه، وهلذا أكِِِِّّّّار هو ب  ْفَنقَ  بِّإقرا موق

ََ   ْليَّ ُكَ  ُسلاْطان  ِفي اليََّياِ  َوَمْلى اأْلرإض سيردنا املييح ) ( بقوله: )  .(ُجِف
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َُ فيِه هذ     دلي   ا ب نَّ للِعِّ   الواحِّدير حقيقِّة. وهيئِّة.، أمَّا األحُد فال يق

 )كَ  موِوجمي يف اْيلان  ل يوُِد يف ذاِ  قاِلِقِه(. قوَّ اإلما   ملي ) (: 

ولينإ لبدَّ من اإلكِِِِّّّّارِة  د أنَّ حقيقْة الِع   الواحدير لييَِِِِّّّّ  ُمحَدثة. 

ٍر باحل َدُ َِّحل ريُن  لَيِّوالعق، يٌَّةِّلِّقِِّّ م ب  هي، لن ِِّّ دوِل ايِِّّ مبعنى ح وا

فهو هيئُة الِع   الواحدير، وهي   جراكُِّهُ أمَِّّا مِّا ريُن    بِّاألذهِّان .   ول  جراكُِّهُ 

 يعرَفأن  ليَّالُرا إذا أراَجف .يف ماْلم  الَيلوِك اِبهئُة التَّج  صَِّ ُ الاُيحَدَثُة اليت حْت

 هيئِتِه بنظرا مي متعدرَجةمي. مشاهَدُة  لَّ ُهييُنال ُيحقيقْة الِع   الواحدير ف

وَن ج يتَّصُِِِِّّّّ  حبقيقِة الِع   الواحدير بالِيض ي تجللُيالا ُداألحَ َّ  َيق و

ِضئإ ْأ، بدلي   ما ورَج يف الاَي امري  الدَّاؤوجيَِّة: )ول حلوَّ  القتالِط العرحاِجكِِّرِك  

ِإه ْر َمْلى َمبإِدْك، َوَملليإِني ْفَراِئَِِِِّّّْر  فراِج  ملى (، لذلر يوكلُد منطُقنا العلوَيِبَو

لِع   األحِد ل حبقيقِة احلوَُّ  َمنطقيًّا ، ألنَُّه غرُي ِائ  الِع   الواحديرمن  األحِد

 الواحدير ول بهيئِتِه.

شبيِه نِي التَّمَ ل و    ب  األحُد يتجلَّى كيَِِّيِة حقيقِة الِع   الواحدير، 

األحَد  ُيشر ُك سِّاَجُة الاَينطن  العلوير وحذَّروا ممَّن واحللوَّ  والقتالِط، وهلذا نبََّه 

اَر سِِّّيردنا  َربَّ  ، ويف هذا الاَيعنى أكِِِّّميَّنإ َيتَِّمُذ  فييوَنحبقيقِة الِع   الواحدير 

 (.ُقوَبى ِلَينإ ْل َيعإُ ُر ِفيَّاملييح ) ( بقوله: )
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ِْر ٌجقبَ   ِوهَر الرَّلر نَّ  ، التَّيليم والصَِِِِّّّّّيِ   ِفعْليمن   جياِج اليليِة ُمن

، ُيتيللم أفعاَّ  الصَِِّّّامِ  والامن  ِفعالن ، األمراض من نيِِّّبِة الصَِِّّّيَ  والتَّيليَم ألنَّ 

 .َعيِليٌم :ُيقاََُّعْيلََّم  و ذاَصيإٌ ،  :ُيقاََُّصَيَ  صدران  فإذا وهيا َم

مَ سيردنا  للَمُِّيتيالاْلَم أنَّ ِِّلَنعللم  ِّيِّوالاُيت امِ ِّالصَّم  ِّباسَي الرََّل ِّروقد ُسي

 امُ ِّالصَّ هو، ور ِّللي ملى ِب  الَطِِّة التَّجِّى اليليم  ) ( مند معايَنِِّّ موسالنَّيبر 

ٍر ول ُيَحَد الذي ل  باللليان . ول ُيوَصُفبالعقوَّ  ُيدَرُك باحلوا

ِ  اليَِِِِّّّّّاليَ  و ثباحلاِِة الرََّل يا ُهحالن  أظهَرفالصَِِِِّّّّّيُ  والتَّيليُم 

لذلْر فإنَّ الصَِِِِّّّّّامَ  غرُي  ، احلاْل هَذينمن  دَّ ، وهو غ ٌّ قامة الَعِة واحلجَِّّ 

 الاُيتيللم  والاُيتيللَم غرُي الصَّامِ  من ِهِة اليَّاليَ . 

اليَّاليَ  وَِد أالرَّلَّ ، ألنَّ اليَّاليَ بوِوِج  ان مرعبطفالصَِّّيُ  والتَّيليُم  

ماق   د  َيبإَتُهَنل حقيقْة له، و ذا الرَّلر كان  د التَّيليَم  َنيَِّبإ َ إذا كلََّيهم، فثمَّ 

َِدإَعاليَِِِِّّّّلوِك  ينتقُ  ب   فالرََّل ل، ُيعايُنُه كَ  أه   اليَِِِِّّّّلوِك باجي ا جليال.ُه َو

َ  مليِه التَّحَوَُّ ثابَت   مليِه ْلَ َبالصَِِّّّيُ  والتَّيليُم كاَن األمراض  الاُيتِِِّّاجَِّة، فلو 

 .، وهذا ُمحاٌَّوبالعي  والتَّيليم   ي الصَّيِ حاْل ب 

كان أي أنَُّه  ،جلوهر  الرَّلر ماهيَّة. ليَ  والتَّيليم  الصَِِّّّيِ  فعْليي ٌّ من ف

ْفَعيَّنإ  امت اصكان  قبَ   جياِج ماْلَيي العق   واحل ر، ألنَُّه  ذا ُمتيللي اول صامت ا ل 

 ُمتيللي ا!؟ْفِلَينإ ييوُن  ُمتيللي ا، و ذا كان صامت اييون 
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َِْتي الاُيتي   للم  لينإ بعَد التَّجللي حصَِّ  التَّيليُم والصَِّّيُ  فصاَر للُيتجللي ِص

ي العق    جياِج ماْلَي ل بعَد لذلْر ل ُيقاَُّ للرَّلر: )صِِّّامٌ  وُمتيللٌم( ، والصَِِّّّامِ 

 ول زماٌن هٌرول َج ول مياٌن كاَن: )َمه، اإلما  ملي ) (قاله ما  واحل ر بِّدليِّ   

 .(ول نهاٌر ول ليٌ 

النَّار ،  هو عوَقُف النرداِ  من والصَِِِّّّّيُ ، فعُ  النرداِ  من النَّار هو فالتَّيليُم 

َ  ألنَّ الصَِِِِّّّّّي،  نيار  ومد   صَِِِِّّّّيإَ  لي  ولذلْر فهفناَ  الرَّلر،  وهذا ل يع 

ََِ  من ذلْر احْلدر واحْل، أمَّا ر والتَّيليَم اقَتَرنا بهيئِة النَّا  .صر ِوهُر الرَّلر فهو ْأ

 براهيَم  ،  لُهأبيْر أنا  لُه): الرَّلَّ الذي قاَّ وكَ  ذلْر مما يُدََّ ملى أنَّ

 ( )اليليُم مسَعُه سِِِّّّيردنا النَّيَب موسِِِّّّى هو الذي  (،يعقول و لُه  سِِِّّّحاَق و لُه

انا نا قد أَر هُل َلذا الرََّوم: ُهلُتوُق) :لقوِمِه بقوله وأكِِِِّّّّاَر  ليه، ُمتيللي ا من النَّار 

َْ . هذا اليو  قد رأينا أنَّار النَّ من وسِِِّّط ُهوَععنا صَِِِّّيوسَِِّّ ُهَتَيْظوَم ُ جَدَم  ُميللُي ا

جبوهر ِ  من أن ييوَن من هيئِة ملى أنَُِّّه ععاد  ) (  ََّّثمَّ َج(، حيِّا وَي اإلنيِِِِّّّّاَن

وا  يُغل َع م.ُي هُل َلم الرَُّكوا كيِّا أمرَ ُلعَيَتوا ِلُزر احَتهلم: )فِِّّوِن   النَِِّّّار  بقولِِّّه 

َُف، (اا ول ييِِِّّّار رين  يِِِّّّرياِ  اليت ُيبديها واألفعاَّ  اليت ُيظه ُرها الرََّل ال جيي

َُ للعِّاق  العقِّ   ومِّاق احل ر     ماق  العق   وماق  احل ر َوزن ا بَوزن ،  لَّ ملى  عق

ُمنِرٌج منها، وَمنطُقنا العلوَي ُيِر ُجُ  من اليرياِ  واألفعاَّ  الَعَرِضيَِّة  وهو جْبوهر ِ 

ب   هال عقوُ  بنِيِِِّّوالاَيعقوْلِة، ألنَّها مجيع ا  والاَياهيَّاِ  الاَيحدوجِة الاَيحيِِّّوسَِِّّةِ 

 عقوُ  باجلوهر ، وليَ  اجلوهُر هو َمن َيقوُ  بها.
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ِوهُر الاُيتجللي(!! بِِّّ  هي  تَّجلليال ) نَّ أمراَض نقوَّ:ل جيوُز أن 

، ِوهر  الرَّلر ملى للتَّشِِِّّّبيِهع بيٌ  لنثباِ ، ولي  هذا  وه تَّجلليالنقوَّ:  نَّ 

ب  َمدَقٌ  إلفراِج ِوهر  الرَّلر من ، َمحيِِّّوسِِّّةمي أو َمعقولةمي أمراض يف  صُِِّّرُ أو َح

  نياَر  ل يعأنَُّه  ؛ أيعطيَ تَّالل يع  أبد ا اإلفراُج ، والتَّشِِِِّّّّبيِِّه بِّاألمراض   

 تَّجللي.ال

، تَّجلليلا بعَد  ثباِ  تَّجلليال أمراض من   ِالَُّ ِوهر  الرَّلرهو  فاإلفراُج

قاِتَران  ، وَمن  اِلاحلِِّّدوِجَمن   ععظيٌم جلوهر  الرَّلر بِِّّ ، تَّجلليلل نٌِيهِِّّذا ولي  

َف ُيِحيإُط ِبِه َمن  َيْيان  أْلنَُّه َقاِلُقُهَيا، ْفْييإن  الَدُقوإَّ  ِفي ال ََّمان  َوالاَوالتَّشِِّّإبيِه، َوَم

ُِوإِجِ    ْليإِه ؟ِافاَتْقَر ِفي ُو

ن معرفِة م الرََّل   فِّأولئر الذين َحَجَبُهُم  َدوا بعبِّاجِة العَِّ  قُعا الِّذين وَ أمَِّّ 

َِسِِِّّّيردنا احلنر الوارجِة يف قوَّ    لرالرَّ ُدجَم ُنعْل: )ُي كِِِّّّعيا  ) ( األمظم  نيبر ا

ُيعَرُف يف عدوم ا ل َم الرََّللو كاَن ، ف(َمعيلَّ لرالرَّ َمْف ا، ألنَّمجيع  ر شََِِّّب كَ  اُ َروَي

بدُأ اإلنيار  م يف منطقنا العلوير ألنَُّه، وهذا ل جيوُز للَعَد  لياَنِ  العباجُة  ِن  كِّ ر 

ِْهم سيردنا  اآلوالتَّعطي   منَد  َِقريَن الذين وصِّ ( بقوِلِه: جاؤوج ) األمظُم  نيَب ا

 (.ٌةجَُّح ِهِي، ولي  يف ْفَُيَيل َي  نيان  م ُ )

 ي ميِِِِِّّّّّك منهو ، ل أحٌد فرٌج صيٌد ل ينقيُم ول يقبُ  القييْة لينَّ الرَّلَّ

هو  راُج. واإلفٌر  د كِِّّي ميِقَِتول ُم شِِّّي ميل ُمحتاٌجول  ول ملى كِِّّي مي ول يف كِِّّي مي
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 واليِِِِّّّّرياِ باألفعاَّ   همن  كِِِِّّّّراِكأي  مسِة الاَيربوِل؛من  ِوهر  الرَّلرععظيُم 

: )كَِِّّ  موِوجمي يف اْيلان  ل يوُِِِّّد يف ذاِ  اإلمِِّّا   ملي ) (لقوَّ  والايَِِّّاهيَِِّّّاِ 

وماهيَّاِ   ِ أفعاَّ  ومساَمنإ  ُمنِر ٌج فالرََّل، ُلَب منطِقنا العلويرَهَذا ُهَو وقاِلِقِه(، 

ُِِب اِلقاِتو، الاَيربوِب  ُِوإِج ل ثانَي له ول قريَن ألنَّ اإل ثِنيَّْة ُعوإ ُِِب الُو َراَن، ُهَو َوا

 عُدُب ُهُكدر : )ل يُِّ اإلمِّاُ  ملي ) ( َيووَُّ   ْلى احلُُِّدوإِل، وهو كيِّا قِّاََّ     َواِلقاِتَراَن

، ِوٌجمو ، ول نعٌ حدوٌجَم دٌّله َح ، الذي ليَ ن ْطالِِ وُاْغ ُهنِّالُِّ  ، ول َيم َياهِل

َِمعدوٌج ول وقٌ  وَمنإ  ،، ْفَينإ َوصََِِِّّّف اللََّه سُِِِّّّبإَحاَنُه ْفْقدإ ْقَرَنهُ يدوٌجَم ٌ ، ول أ

َِ َّْأ ُ   ،ْقَرنَُِّه ْفقِّْدإ َثنَِّّا ُ    َِ َّْأُ  ْفْقدإ  ،وَمنإ َثنَِّّاُ  ْفقِّْدإ  نإ َعْأمََّ  َهِذِ  فَي، ْلُه(َِه وَمنإ 

 .العرفان ُة َوَحِقيإْقُة ْغاَي فيه منطْقنا العلويَّالْيِلَياِ  ِبَعيإن  الَبِصيإَرِة، َعَيقََّن ْأنَّ 
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 نَّ  ثباَ  الوِوِج يف منطِقنا العلوير يرفُض سِِِّّيطْة الدَّهريرَ  القائلْة: 

 نهايةمي، ومن الِيض  األوََّّ  بالتَّيلي   الَعَدمير!! نَّ التَّيويَن كان بال 

فِِّّالرََّل منِِّّدمِِّّا أَراَج ْأن ُيبِِِّّدَي ِحيَيتَُِِّّه َوُيظه َر صِِِِّّّّنَعتَُِِّّه، َمِلَم حريْة  

اليَِّّاليَ  الاُيمِلِصَ   ليه، وَمِلَم أنه لبدَّ ْلُهم ِمن ِسَيةمي ْلُه َيدُموَنُه بها، َوَمْيان   

اِ وَن من  جراِك ِوهر  الالَُّهوِ ، َولبدَّ هلم ِمن ُمعللم  َيجُِِّدونَُِّه ِفيِِّه، َوُهم مِّ    

ُيَعللُيهم التَّوحيَد العرفانيَّ، فأبَدَ  ْلُهم سَِِِِِّّّّية. مسَّاها ْلُهم َيدُموَنُه ِبها، ُثمَّ ْأبَدَ  

ُهم َتْلُهم جليال. َيحُجُبُهم َمن ِوهر  الالَُّهوِ ، ُثمَّ أرسَِّ  ْلُهُم الَعقَ  ِلُيَعللَيُهم ْقامَ 

 ِلربرهم، َورَنَعُهم َمن  الاَيَعاِصي، َوُهَو الاَيعرفُة الُعظَيى.

ََِعَ  َبيَنُهم ُقوَّْة السِِّتْطاَمِة، وفاَضَ  بيَنهم باألمر  الاُيعبَّر  منه بِع     ثمَّ 

ِِْعْلةِ  (كن)، فِّالِعُِّ    (كن)  .هو أمٌر ربَِّّانيٌّ لتيوين  العق   الِام   واليلياِ  الاُين

ََِعَ  مقاَ  اإلقِِِّّّدَُّة اثَني مشِِِّّّْلِ  العُِِِّّّيِِِّّّا ْكْفْليَّ مقاَ  الا  عأويْلَها وَِِِّّّر حرف.ا 

َُ كليا مي مَدُجها اثنا مشَر حرف.ا، وهي كِِِّّّاإلحي هاجُة ِِِّّّان  معرْفَتها، وهي أرب

 و يقان   رِّان   : )كِِِِّّّّهِّاجةُ هِّا أنَّ) ( ملي  اإلمِّا ُ  َدأكَِّّ اَ(، اليت   لَّ )ل  لِّهَ 

 .(و ذمان  و قالا 

وكاَن العقُ  الِعَّاَُّ ْأوَََّّ َمن ْقاْلَها َوكَِِِِّّّّه َد ِبَها ِمنَد ُمعاَيَنِة التَّجللي،  ذ 

الرَّلر ُمِع ر  ، فتيَّ  ْكِلَيُة جتللي(اَ  لَّ ل  لَه)قِّاََّ العقُ  الِعَّاَُّ بْأمر  الرَّلر:  
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ي طاِنالذي أم ي هوِنالذي أرسْل اآلُلالِعْل  ، بدلي  قوَّ  سِّيردنا امليِّيح ) (: )  

 (.ُموماذا أعيلَّ ماذا أقوَُّ

وألنَّ الرَّلَّ ل يتقبَُّ  ميَ  اليَِِّّّالِر  لَّ مبقدار  معرفِتِه، ول يقبُ  معرْفَتُه 

 لَّ بصحَِّة َميِلِه، فإنَّ َمن مرَف الرَّلَّ جلَّتُه معرفُتُه ملى النَّجاِة، وَمن ْلم ادإُ  

ن ِم اموهو ما مبََّر منه سيردنا املييح ) ( بقوله: )له،  حقيقيَّة.مامال. فال معرفْة 

 ك َّ ا، ألنَّد يرا ِير ِّث ُرِيِِّّ  ُع ةميجيََّر جرةميِِّّ ا ول كيًِّجا َرر َيِِّّ ث ُرِيِِّّ  ُع ِةَدِير ةميَرَجِِّّ َك

من  ِوَنقِطا ول َيين ِع وِكمن الشَِِّّّ وَنُنجَتهم ل َيا. فإنََّهر َيمن َث ُفعَرُع جرةميِِِِِّّّّّكِِّّ

ُِوَجاِ    لَّ وْلُه َكيٌ  وُميٌن،انب ِم ين لَّالُع َُِد كيٌ  من الاَيو َُ ف (، ألنَُّه ل ُيو جيي

 هو احلَن ألنَّه ِمن منطن  األنبياِ  والَرسِِِّّّ  اليَِِِّّّّياويَِّة ما أح َّ الرََّل يف اليتِب 

َُ ما حرََّ  الرََّل يف اليتِب  يطِة ن سِهو الباقُ  ألنَّه ِماليَّياويَِّة الُعلاو ير، ومجي

اُليشِِِِّّّّبره  والاُيعطلل  الذين ل ُيقَروَن باحلقائن  وَييِروَن بها لشِِِِّّّّدَِّة َمير هم  

ُُِحوِجهم وَمَد   قبوِله م لألسرار  اجْلِليَِّة.  و
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 نَّ َمقصَِِِِّّّّد اليَِِِِّّّّّاليَ  يف َمنطِقنا العلوير هو مدُ  ايلِط ب  األصِِِِّّّّ    

ُِِد الَِّذي ْأبَدف األصوََّ الاَيوِوَجْة َوْأظَهَرها   ْلى واألصوَّ ،  فالرََّل ُهَو األصُ  الاُيو

ُِوِج، ْفَجَعْلها ْأصول. للِرو  ، وأمَر بإبدائها حتقيق.ا لليي ان  ال نائير.  الُو

وقد نهى الرََّل من أنإ ُعِِِّّاَف األصِِّّوَُّ  د ِوهر  األصِِّّ  ، فالرََّل هو   

:  نَّ األصوََّ ُهي األصُ  فقد أكرْك. ومن قاََّ:  نَّها عيويناٌ  األصُِّ ، َوَمن قاََّ 

ا مبدي أنا يلألص   فقد َصَدَق. وهو ما أراَجُ  الرََّل يف قولِه الوارِج يف اإلاي  : )

ي ا من (، َنها ل متوُ حيًِّّ  ْرلُِّ ي أَِعِتعرْفَم   حنَّفا، امر الِّذي ل أمو ُ  احلَي

واألصِِّّوَّ ، والغلور يف األصِِّّوَّ ، وهو ما حذََّر منه سِِّّيردنا  الاُييِِّّاواِة بَ  األصِِّّ    

 وليُ  ،َوي أنا ُهأنر ِهيوَنَع فحينئذمي اإلنيان  م ابَنُتعإْفى َرَتَماملييح ) ( بقوله: )

 .(ي أبيِنَيبهذا كيا ملَّ ُما من نِيي ب  أعيلَّيئ ك  أفعُ 

جللي ِلَينطن   فراِج التَّ مت يال.ُقور  سَِِِِّّّّيإَنا  وقِّد ذكَر الرََّل الشَِِِِّّّّّجرْة يف  

الوِوجير األصلير، والتيليَم والصَّيَ  من النَّار  مت يال. ِلَينطن  اإلكراق  واإلغراِل، 

 وِعَ  اليَّاليَ  مارفَ  بَتي ي   هذِ  الشَّجرِة.

نطن  ماليليم  ) ( َمَعان  مظييٌة عدََّ ملى موسى سِّيردنا النَّيبر  فِي قصَِِّّة  

، حَ  قاقَبُه رَبُه فقاَّ كيا ورَج يف العهِد القديم  من الوِوجير األصِِِّّّليرالتَّجللي 

( : ٍ ََِع  الرََّل   هُلْر اأْلرإَض ْأَماَمْر. اصِِِّّّإَعدإ َعَيلرا ْكاليتاِل الاُيقدَّ َيا ُانإُظرإ. ْقدإ 

َِْر ِمنإ ْرْكلَيْر الرََّل   لُه َِباِئْر! ل َعَمفإ َول َعرإَعِعبإ! ْأَنا الرََّل   هُل  الِذي ْأقإَر
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مبوجيَِّة  (؛ أي: أنا رَبْر الاُيَتجللي لْر وُمَحررُرْك منْأرإض  ِمصإَر ِمنإ َبيإِ  الُعُبوِجيَِّة

 ليِهم واقٌف الذي أنَ  ََوضَِِِِّّّيالا ، ألنَّيْرن رِْلِم ْكذاَ ِح َإاقْلالوهم  والَعَد  ، )

ِاذإَهبإ ) ،التَّجللي الوِوجير األصلير(؛ وهي مقدَّسٌَِّة بإثباِ  منطن   ٌةسَِّ قدَُّم أرٌض

َإ ُكُيوَخ   سإَراِئيَ  َوُق إ ْلُهُم: الرََّل   ْلُه َِباِئُيمإ   ْلُه   بإَراِهيَم َو  سإَحاَق َوَيعإ ِإَي ُقوَل َوا

ََ ِبيُ  ؛ فافتقاُجُهم اقتياُرهم (مإ ِفي ِمصإَرْظَهَر ِلي ْقاِئال.:   نري ْقِد افاَتْقدإُعُيمإ َوَما صُِِّن

َراَنا ُهَوَذا الرََّل   هُلَنا ْقدإ ْأ، )منطن  التَّجللي الوِوجير األصِِِِّّّّليرِلَيعرفِِّة حقيقِّة   

 لقوِمِه، (؛ َوحإي ا ِلُيوسِِّّى وهداية.َمجإَدُ  َوَمْظَيَتُه َوسَِِِّّيعإَنا صَِِّّوإَعُه ِمنإ َوسَِِِّّط النَّار   

(؛ ألنَُّه اا َول َيَيار ن ُغوا َيِييَِّع  يُيمإ. ل ُِّلوا ْكَيا ْأَمَرُكُم الرََّل   هُلِِّّ َتر ُزوا ِلَتعإَيِِّّ ْفاحإ)

 .ليرجلوهر  التَّجللي الوِوجير األصل عيوُن مباجُة اليَّاليَ  منَدنا لألصوَّ ، ب  

أعوَن ي فاليَّاليوَن منَدنا ُي إِبُتوَن منطَن التَّجللي الوِوجير األصلير أوَّل.، ثمَّ

ل َيتعدَُّج  َرِة ثاني ا، ألنَُّه أَحٌد رْيوَّ  واألمراض  الاُيَتِِِّّّ   من قيوِج األصِِِّّّبإفراِج األص

ول َيتغيَُّر ول َيتي َُّر، ب   التَّعَدُج والْي رُة من قب   ْقَواِب   اليَِِِّّّّاليَ . وهنا ِا  إ 

ُ  ملي ) ( اإلما َ ِئُسحيث كليُة )سبحاَن( لتع   فراَج األص   ميَّا ل يليُن بِه، 

َِ بحاَن)ُس من عِيري  ، (ر كميععظيُم وعن يُه الباري ميَّا قاََّ فيِه كَ  ُمش( فقاَّ: )ا

فِّالتَّيِِِِّّّّبيُح للرَّلر هَو  فراُجُ  بِّاجلوهريَِِّّة األصِِِِّّّّليَِّة بعَد  ثباِ  منطن  التَّجللي     

 الوِوجير األصلير.
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ِه ِملي ا ُيعللُم األوََُّّ( أوََّّ َمن كتَب من الاَينطن  بَوصُِِيعتَبُر اليَّيُد أرسطو )الا

َيقولِ  مشِِِِّّّّرة. منَد أرسِِِِّّّّطو. وسُِِِِّّّّيرَي إ أحباُثُه  قِّائيِّ ا بذاِعِه، وكان مدُج الا  

ٍُ مرفوضِّ ا بنظر  اليَِّّيِد أرسطو، وكان الاَينطُن صورْة    (أورغانون)ِِِِِّّّّّب فياَن القيا

الستدلَّ . فالاَينطُن  ذن بالنريبِة لليَّيِد أرسطو هو الوسيلُة للوصوَّ   د الصَّواِل. 

 َينهجيَّْة لشِِِّّّي   السِِِّّّتدلَّ وِاَ  الاَينطُن العلوَي لُيَوصِِِّّّرَ  الدرراسِِِّّّْة الا

ِة ِِِِِّّّّّاستيَد ملى جرِِِّّّيَِّة. فامِِّّ يقِِّّ رفِة احلقِِّّ َيعللي بالاِِّّ تَّجحيح  وقوان   الِِِِّّّّ  الصَّ

الُبرهان  والسِّتدلَّ ، كيا مبََّر من ذلْر اإلما  ملي ) ( بقوله: )ل ُيشإَيُ  ِبَحدٍّ،  

ُِيَِِّّها، وعشِِّّرُي اآللُ   د نظائر ها(،    ول ُيحإيٌَِِّّب ِبَعدٍّ، و نَّيا َعُحَد األجواُ  أن

ََ الا ََ احلقيقْة من التَّناق.ِِِّّاِ  الوهييَّةِ ُيتناِقَِِِّّاِ  ومج  بطريقةمي اسِِّّت نائيَّةمي لريف

َِاجَِّعِه َبيإَن األُمور  ُمر َف ْأنإ ل ِضدَّ ْلُه، وِبُيْقاَرَنِتِه  بدلي   قوَّ اإلما  ملي ) (: )ِبُي

َبيإَن األكإَياِ  ُمر َف ْأنإ ل ْقر يَن ْلُه(. 

أرسِِّّطو  ألوََّّ ا ُيعللم الاَر الرَّبْط ب  أفيار  كيا أنَّ الاَينطَن العلويَّ ِاَ  لُيظه 

َج   املييح ) ( من قالَّ  التَّحليالِ  الاَينطقيَِّة واحُلمييى النَّيبر وععاليم  اليِّيرِد  

الِليِيَِّة، وهو ما مبََّر منه سيردنا املييح ) ( بقوله: )احلنَّ أقوَُّ ليم:  نَّ غايْة 

ُِِد مالقا مي حمدََّجة.  ك ّ  ملم  هي علْر احلييُة(، فالاَينطُن الصَِِِّّّّحيُح هو الذي ُيو

يَّ تائ  ، والذي يشيُ  عصنيَف احُلَج   واليشَف املنهجمنطقيَّة. ب  األسباِل والنَّ
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الصَِِّّّحيَح، كيا جََّّ سِِّّيردنا امليِِّّيح ) ( بقوله: )ْأَنا ُهَو الطَّر يُن َواحْلَن َواحْلَياُة،  

ِ ا(. ْليإَ  ْأَحٌد َيأاِعي   ْلى اآلِل   لَّ ِبي، ْلوإ ُكنإُتمإ ْقدإ َمَرفاُتُيوِني ْلَعَرفاُتمإ ْأِبي ْأ يإ

 ِةِِِِِِِِّّّّّّّّبَن اُد أنَّ الاَينطَن العلويَّ َيعتيُد ملى الدرراسِِِِِِِِّّّّّّّّن قالَّ  ما سم

الرَّم يَِّة اليت ُعجيِِّّرُد ِوهَر اليِِّّرياِ  الرَّمسيَِّة لالسِِّّتدلَّ  الاَينطقير. فعلُم الاَينطن  

ِِِّّاهيم  من قالَّ  ِوَهر هِِّّا الاَينطقير، ل من قالَّ  َيالعلوير مرعبٌط بصِِِِّّّّحَِِِّّّة الا

يا جََّّ سيردنا املييح ) ( بقوله: )ل َعحإُيُيوا َحَيَب الظَّاِهر  َب   احإُيُيوا كيِلها، ك

 .ُحياي ا َماِجل.(

وِمن هنا ِاَ  التَّقيِِِّّّيُم للَينطن   د نوَم : الاَينطُن الصَِِِّّّورَي الذي جََّّ  

ي جََّّ ذمليه كالُ  اإلما  ملي ) (: )َمنإ عِيََّر أبصَِِّّر(، والاَينطُن غرُي الصَِِّّورير ال

َِْير (، وهو ما يتوافُن مَ مي ان   مليه كالُمُه ) (: )ْل َمقاَ  ْكالتَّدإِبري ، وْل ِملَم ْكالتَّ

مإ السِّتدلَّ  الذي يََّصُه سيردنا املييح ) ( بقوله: )ْلوإ ُكنإُتمإ ْقدإ َمَرفاُتُيوِني ْلَعَرفاتُ 

ِ ا. َوِمَن اآلَن َععإر ُفوَنُه َوْقدإ َر ْأيإُتُيوُ (. ْأِبي ْأيإ

يُث ِعْلُه ُمغاْلْطة. حبالقياسِِِّّّيَِّة لينَّ البعَض ربْط الاَينطَن بالررياضِِِّّّيَّاِ  

رفوض ، والبعَض اآلقَر ربْط الاَينطَن الصَِِِِّّّّوريَّ بِِّّالطَّبيعِِِّّة فلم َيَمنِطَن القيِِِّّاٍ الا

ملى صَِِّّاِنِعها َعُدََّ( كيا قاَّ اإلما  ملي ) (،  يتوصَِِّّّ  للحقائن ، ألنَّ )الصَِِّّّنَعةْ 

وِمن  (حليالِ التَّ)ُيَعللَم األوَََّّ اليَّيَد أرسطو أقلَن ملى ملم  الاَينطن  اسَم ملي ا أنَّ الا

قالِلِه عوسََِِّّّع إ العلوُ  والررياضِِّّيَّاُ ، وعطوَّرِ  الررياضِِّّيَّاُ  من قالَّ  الهتيا     

فقاَ  ملياُ  الررياضِِِّّّيَّاِ  باسِِِّّّتمالا  البديهيَّاِ  وقوامِد   بالاَينطن  الررياضِِِّّّير،

السِِِِّّّّتِّدلَّ  يف الاَينطن  الرَّم ير، وثبََّ  ذلْر اإلماُ  ملي ) ( بقوله: )به ُيعَرف  

العقُ  ل بالعق   ُيعَرُف(. 
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ٌ  أربعٌة: رِ قيََّم اإلما  ملي ) ( الررِاََّ  د أربعةمي حيث قاََّ: )الررِاَُّ

يدري ويدري أنَُّه يدري فذاْك ماِلٌم فاسألوُ ، ورٌِ  ل يدري ويدري أنَُّه ل يدري 

فذلْر ُميَترِكٌد فأرِكُدوُ ، ورٌِ  ل يدري ول يدري أنَُّه ل يدري فذلْر ِاهٌ  

 فارفِوُ ، ورٌِ  يدري ول يدري أنَُّه يدري فذلر نائٌم فنبرُهوُ (.

اآلقريَن ينقيُم  د ِه   ُمَركَّبمي وِه   بييطمي وِه   فاجلهُ  منَد 

عصَوريٍّ، كيا ينقيُم العلُم منَدهم  د ملم  حِوريٍّ وملم  حصوليٍّ فقط، وبذلْر 

 ينياُق هول  اآلقروَن  د َمور ِج الوهم  الذي يوجري  د الذَّ ر والشَّرل.

ِف العلم  بأنَُّه َمنطُن النيشالذلر مرََّف حيياُ  الاَينِطن  العلوير ُمصطلَح 

َ  العقلير، وأوضحوا أنَّ ملوَ  أصوَّ  الاَينطن  هي العلوُ   ملى القِايا الاُيْطابْقِة للواق

ٍ  الشَّرمير  .اليت عبحُث من قوامِد التَِّيري  بعيد ا من الستنباِط والِتهاِج والقيا

جله  ، بعيٌد من التَّقليِد وا من هنا كان ملُم الاَينِطن  العلوير ملٌم عصديقيٌّ

فقوامُد الاَينطن  العلوير هي قوامُد الةهان  الاُيتَِّص   بالاَيعلوماِ  التَّصَوريَِّة أوَّل.، 

وِمن ثمَّ النتقاَّ لليعلوماِ  التَّصِّديقيَِّة التَّجِّريديَِّة ثاني ا، حيث جيُب ملى 

ِة التَّصدين   ثباع ا، ومن ثمَّ النتقاَّ  د َمْلْي الاُيتعللم  احلصوَُّ ملى َمْلْيِة التََّصَور 

 َِ جتريد ا، وهو ما مبََّر منه سيردنا املييح ) ( رم  ا بقوله: )اقلبوا أوَّل. مليوَ  ا

وبرَُّ ، وهذ  كَلها ُع اُج ليم(، وهلذا ُسيرَي العلُم التَّصديقَي بعلم  اليق   ألنَُّه ثابٌ  

 ل َيَتَ مَ ُ .
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ذا نعلُم من كال   اإلما   ملي ) ( أنَّ ملَم الاَينطن  العلوير ُيعللُم كيَف وهي

م  ُن ِبُ  الاَيعلوَ  التَّصَوريَّ وكيَف نومُن بالغيِب التَّصديقير، وهو ما ععلَّيناُ  من الاُيعلل

ِ  ااألوََّّ  أرسطو حيث قاَ  بإثباِ  الاَينطن  الَصورير لنتعلََّم منه قوامَد اإلثب

قير.أفالقون قوامَد الاَينطن  التَّصدي مظم األللتَّجللي، كيا ععلَّينا من الِيليوِف 
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ٍ ، ب  يعتيُد ملى ما ورَج من    َينطَنالا نَّ  العلويَّ ل يِّأقُِّذ مَبعاِلم  القيا

يللير(، اجل ئيَِّة  د األمر  الالاُيعللم  األوََّّ  أرسِِّّطو بقوله: )الطَّريُن ييوُن من األمور  

ٍ  الاَيغلوِط.  فالستقراُ  منَد أرسطو بعيٌد ك َّ الُبعِد من القيا

من هنا ربْط الاُيعللُم األوََُّّ أرسِِّّطو بَ  السِِّّتقراِ  واجل ئيَّاِ  من ِهةمي،  

وبَ  الةهِّان  واليلليَِّّاِ  من ِهِّةمي أقرف، حيِّث يقوَُّ: )الةهاُن  نَّيا يتَم من     

مقدرما مي كلليَّةمي، وأمَّا السِِِّّّتقراُ  فإنَّيا ييوُن من اجل ئير(، فالسِِِّّّتقراُ  هو أك ُر  

بيِّانِّ ا، وذلِّر  ثباع ا للتَّجللياِ  ل ثبوع ا للياهيَّاِ ، بدلي  قوَّ اإلما   ملي ) (:    

لييِيَّْة، ا)ل ُيقِّاَُّ لِّه: أيَن؟ ألنَُّه أيََّن األينيَّْة، ول يقاَُّ له: كيَف؟ ألنَُّه كيََّف   

 ول يقاَُّ: ما هو؟ ألنَّه قلَن الاَياهيَّْة(.

َ  احلاَّ   ومعنى قولنا: ) ثباع ا للتَّجلياِ (؛ هو أنَّه ل يوُِد كيٌ  يف واق

امسُه عصِِِّّّديٌن مدميٌّ، فالتَّصِِِّّّديُن جيُب أن ييوَن قاضِِِّّّع ا يف البدايِة لصِِِّّّورِة 

هم ألنَّ لِبلْقا ى ألصِياِ وَب)ُق سِّيدنا امليِّيح ) (:  التَّجللي الاَينطقير، بدلي  قوَّ 

َْ وَنعايُنُي  (.ا

وُععَد نظريَُّة احلدوِج األرسِِّّطيَِّة نيِِّّق.ا من القِِِّّايا الصَِِّّّاجقِة اياصَِِِّّّة     

بال َّوابِ  اليت ِا   ضِِّّيَن ثالثِة عقيِِّّييا مِي هي: التَّيراريَُّة وماجَُّعها الوِوُل، 

َُِة وماجَُّعها اإلمياُن. وهذِ  الاَيواُج هي مبوالاُينِر َجُة وماجَّعها المتناُ ، والاُيتنا ارٌة ِق

 من اصطالحا مي ريُن عِيرُيها كيا يلي:
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الوِول: هو ضرورُة اعرصاِف القِايا  حداها باألقرف؛ ويع  ضرورْة مح    -

قِِِّّيَّةمي ملى قِِِّّيَّةمي أقرف مَ اسِِّّتحالِة سَِِّّلبها منها، وهذا يتعلَُّن بالقدرِة   

 .الاُيرعبطِة باألنبياِ  والاُيرَسل والعلم  والاَياهيَّاِ  

المتنا : هو ضِّرورة مد   العرصِّاِف؛ ويع  ضرورْة سلِب قِيَّةمي من قِيَّةمي    -

 التَّجريدَي. َينطن الاأقرف مَ استحالِة ثبوِعها هلا، وهو ملُم 

اإلمياُن: هو  ميانيَُّة العرصِِّّاِف وَمَدِمِه؛ ويع  مدَ  ضِِّّرورِة ثبوِ  قِِِّّيَّةمي    -

 ةمي أقرف أو َسلبها منها.لقِيَّ

 

 اآلقريَن الذيَن ق يِهيوا السِِّّتقراَ سِِِّّيِِّّطائيري  لينَّنا اُد الي رَي من 

ٍ  مياحة. واسعة. من ملوِمهم فوقُعوا بالظَّنر والتَّجربِة،  األرسطيَّ، ب  أمطوا للقيا

ممَّا أوْقَعهم بإكِِّّراِك متا   اجل ئيَّاِ  بع   اليلليَّاِ  فاسِِّّتوْلِ  القوَُّة الواهيُة ملى 

  ل يِى ملى أصِِِِّّّّحاِل الاَينطن  مقوِلهم جبعِلهم كوَن الي ري  أك ريًِّّا، يف ح 

العلوير الِرُق بَ  الي ري  واألك رير،  ذ ليَ  كَ  ك ري  أك ريًّا، بدلي   قوَّ  اإلما  

 .(مظيُم العظيِة ل يوَصُف بالِعْظم ، كبرُي اليةياِ  ل يوَصُف بالِية )ملي ) (: 
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هنِِّّاْك واٌِِِّّب من الايعرفِِِّّة لبِِّّدَّ منِِّّه، وهو منطُن التَّجلي، وهو هيود   

ٍَ احلركاِ ، ُمِعَ  ك ر ملَّةمي ل ُيِعَلُه كِِِِّّّّيٌ ، فليَ   اهليولِ  وفامُ  الاَيِعولِ  وأ

َنة َيهو العلَُّة أو الاَيعلوَُّ، ب  هو الاُيَتجلَّي الاُيعاَيُن، وهو التَّجلي الاَيشِِّّهوُج، ألنَّ الاُيَعا

 ) نَّ(:  ) حقوَّ  سِِّّيردنا امليِِّّي وقَع إ بعَد التَّجلي يف ماق  الاُيلِر والاَيليوِ ، بدلي  

َْ  .وَمجِدنا( سعاَجِعنا قواُ  ييوُن حيث األبِد  د َميلْيِتِه يف َعراُ  ا

فعاُق الاَيليوِ  ُيعاينوَن منطَن التَّجلي حبيِِِِّّّب َمن ْلِتهم واسِِِّّّتطاَمِتهم 

ََ كِِِّّّهوُج جتلَّيِه من  الَروحانيَِّة، وأهُ  اإلقرار  ملى منازََّ يف  قرار هم، و نَّيا وق

حيُث الاُيَياثلُة اليت هي حلاِِة ماْلَيي الاُيلِر والاَيْليوِ  ملى قدر  السِِّّتطامِة، 

رْفُتُه عوذلْر لَييتِدََّّ اليَّالُر ملى َمعرفِتِه، فلول منطُن التَّجلي ْلَيا ثَبَ  َمدُلُه وَم

) (: )التَّصديُن مبليوِ  اليَّياواِ  واألرض  اإلما   ملي لقوَّ   ول صَِّحَّ كُِّهوُج ُ  

 .(الصَّاجقَ مباجُة 

واليَِِِِّّّّّالُر احلَن يعرُفُه باجلالليَِّة والَربوبيَِّة، واآلقروَن َيَِِِِِّّّّلوَن منُه  

نطن  التَّجلي ِج ألوهيَِّة سِِِِِّّّّرر مبِّالاَياجريَِّة الاَيربوبيَِّة. أمَّا َمن ندَّ ويلََّف من امتقا 

 أغرْقتإُه كبهاُ  الَطوفان، وغوَََّّ يف ُمباِل َبحر  اهْلالِك واهْلوان .

 ومن َقَصاِئ   سرر منطن  التََّجللي:

َُ مليه العِِِّّّيود الاُيَتَجللي واِبة.، والواُِب باهلِِِّّّأن عيوَن ه .1 دُ ، يود رتن

ولغري ِ  معِّ ا، و لَّ لو كاَن الواُِب للهيود   ول ييوُن وِوبُُِّه واِبِّ ا هليول ُ  
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ِ ا لياَن وِوُبُه مرفوم ا مند ارعِا   ذلْر الغري ، فال َيصَح ألنَّ  واِب ا للغري  أي

 الواَِب باهليود ييتحيُ  مليه العدُ .

ل يصَِِِِّّّّح أن عيوَن اهليود مِتقرة.  د الوِوِج ليي عوَِِِّّد، ومِتقرة.  د   .2

ُب ِِّاِ  الاُييِين ، والواِِِّّ بة.، ألنَّ الفتقاَر من صِِّّ واِ الوِوِل ليي عيوَن

 ل يوُِد فيه أَي نياَّ  للِقر  كونه غ ٌّ.

  د األِ اِ  ا مليها التَّركيُب، ألنَّ الاُيَركََّب مِتقٌرألَّ عيوَن هيود الاُيَتجللي صاجف. .3

 يولُ ، أي أنَّ هيودالاُيغِِّّايرِة لِِّّه فييوَن ممينِِّّ ا، والاُييِيُن ل ييوُن واِبِِّّ ا هل

الاُيَتجللي ليَي  مركَّبة. من أِ ا ، والواُِب ل يوُِد فيه أَي نياَّ  للتَّركيِب، 

ألنَّ كِّ َّ مركَِّّبمي عتاُج  د األِ اِ  كي يتحقََّن ذلْر الاُيركَّب، والاُيركََّب ُمِتِقٌر   

 ُيركَِّب.بوِوِجِ   د وِوِج أِ اِئِه كي يتحقََّن، واألِ اُ  مغايرٌة لل

ِِْعلة. من ذلْر اجل ِ     .4 ألَّ عيوَن هيود الاُيَتجللي ِ   ا من غري ِ  و لَّ كِّانَِّ  ُمن

كَِِّّّبمي ِقر، ألنَّهِِّّا َرأي ِمن ُم ؛فتيوَن ممينِِّّة.، لِِّّذا ل عيوُن ِ   ا من غري ِ 

تحتاُج لذلْر الاُيركَِّب، فيقَ بينها وب  اجل ِ  اآلقر  النِعاَُّ، والنِعاَُّ س

ُينِّايف الوِوَل للهيود، و ذا كاَن  ُمنِعلة. عيون فيها قوٌَّة واسِِِِّّّّتعداٌج من  

 الِع   فتيون ممينة..

ألَّ عيوَن اهليود صِِِّّّاجفة. ملى اثن ، ألنَّهيا حينئذمي سَِِِّّّيشِِِّّّةكان  يف وِوِل  .5

ول يلو  مَّا أن يتييَّ ا أو ل، فإنإ ق يتييَّ ا ق حتصِِِِّّّّ   اإلثنينيَّة، الوِوِل، 

و ن متيَّ ا ْل  َ  عركيُب الواحِد منهيا َمن به الاُيشِِِِّّّّاركُة وَمن به الاُيَياي ُة، وكَ  

 مركَّبمي مميٌن، ومليه ل ييوُن واِب ا هليولُ ، ولو كان معه كريٌر ل َ  الِياج.
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 نَّ البديهيَّاِ  عرعبُط بالاَيحيِّوساِ ، لذلْر ُععتَبُر أممَّ وأك َر انتشار ا من  

بَ   تَِّرين بينهيِّا يقوُجنا  د ال  التَِّريُنالاُييِِِِّّّّلَّيِّاِ  اليت عرعبُط بِّالاَيعقولِ ، و  

 ، فالاُيصِِِّّّطلُح هو من قصِِِّّّوصِِِّّّيَّاِ  اللَِِّظ الذي نُِِِِّّّعهُ   الاُيصِِِّّّطْلح  والاَيِهو  

 كبديهيَّا مي، أمَّا الاَيِهوُ  فهو اهلويَُّة الذرهنيَُّة ألمر  ُمَيلَّم  به.

والغِّايُة من  قرار  حدر البديهيَّاِ  هو جوم ا ععريُف وع بيُ  الاَياهيَِّة، ألنَّ  

ععريَف الايَِّاهيَِِّّة ُي بُِّ  احلِّْدَّ، وللحَِّدر نومِّان: حِّدٌّ عِّا ٌّ وحدٌّ ناقٌ . كيا أنَّ         

 اهيَِّة ُي بُ  الرَّسَِّم مندما يتطرَُّق للعرضيَّاِ ، وللرَّسم  نومان: رسٌم عا ٌّ ععريَف الاَي

 ورسٌم ناقٌ .

 نَّ ما سِِّّبَن َينقُلنا للحديِث من السِِّّتدلَّ ، الذي يتَّيُِِّّم مند اآلقريَن  

وير، ِّعر  الِوضِّنامِة ايطابِة والشرِِّّ دَّ  وصِِّّ نامِة اجلِِّّ ِة وصِِّّ نامِة الاُيغاْلْطِِّّ بص

َِعُل ٍ  الذي َنَهى منُه  اليت   إلماُ اوها من البديهيَّاِ ، فُييِِّّيَّى باسِِّّتدلَّ  القيا

َِ أمَر فإنَّ يَنوا الدرقيُي: )ل َع) ( بقولهملي  ٍُْقل ُي ا ُد الاُيتعللَم ومَ ذلْر ا(، ا

لوِكِه سِِِِّّّّمند اآلقريَن ُمحاق.ا جوم ا بُركا   ثقايفٍّ اِتياميٍّ ُأسَِِِِّّّّريٍّ ْقَبليٍّ ُيوثرُر يف 

الِيرير فَيبتعُد من الاُيوضِِِّّّوميَِّة، يف ح   يتَّيُِِِِّّّم السِِِّّّتدلَُّ يف منطِقنا العلوير 

 بصنامِة الةهان  الذي يرعيُ  ملى الاُييلَّياِ  فُيييَّى بالستدلَّ  الةهانير.

: ٍ ٍ  األنواُ  اآلعيُة للقيا  ويتِرَُّ  من استدلَّ  القيا

ٍُ اجْلَدَّ : وهو مرعبٌط  -  بالاَيشهور  والتَّقريرير الذي ييتمدُمُه الاُيجاِجَُّ.قيا
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ٍُ اُيْطِب: وهو مرعبٌط بالاَيظنون  والاَيقبوَّ  الذي ييتمدُمُه اُيطباُ . -  قيا

ٍُ التَّميي  : وُييتمدُ  يف صنامِة الشرعر  الِوضوير. -  قيا

ٍُ التَّشبيِه والاُيغاْلْطِة. - ٍُ اليَِّيطِة: وهو قيا قيا

السِِِّّّتدلَُّ الةهانَي يف منطِقنا العلوير بصِِِّّّنامِة الةهان ،   بينيا يرعبُط

ََ القياسِّاِ  اليَّابقِة، ألنَّ الةهاَن يف منطِقنا يقٌ  ُمطابٌن للحييِة،    رافِِّ ا مجي

يِِِّّّيح ) (: )احلنَّ أقوَُّ ليم:  نَّ َيدنا الاسِِِّّّيرل َيحتيُ  ايالَف  قالقا.، لقوَّ 

وقوَّ الاُيعللم  األوََّّ  أرسِِِِّّّّطو: )أم  بالةهان  ، غايْة ك ّ  ملم  هي علْر احلييُة(

ُيُه مبا هو ِِِّّّ َّ الذي نعْلِِِّّّقي ر كِِِِّّّلِف الَيِِِّّّ  بالاُيوَعِِِّّّقي َّ، وأمِِِِّّّلَف الَيِِِّّّالاُيوَع

نَّ اَّ ، ألِِِّّّوَُّ اليق   بظرِف العرصِِِّّّروِط الةهان  حصِِِّّّوٌج فينا(، فِين كَِِِّّّموِ

َُّ مليه عوسِّطمي لوِوِج الرَّلر، ول ريُن الستدل اليقَ  بالاُييَِّلَّياِ  ل َيحتاُج  د  

 لَّ بالةهان  الاُيولَِّف من مخيِِّة حدوجمي ُمرعبطةمي باحلدر األوسِط الذي ُيدمى )َمقا   

العلم (، فالصَِّّاجقوَن الذيَن يتَّصِّلوَن مبعرفِة هذِ  احلدوِج ايييِة، ييريوَن َسري ا   

، ومنُِِّّه  د اإلهليَِِّّّاِ ، ألنَّ الاَيعِِّّار َف اإلهليَِِّّّْة ُمتِِّّدررِِِّّ ا من الاَينطن   د الةهِِّّان 

 قدسيٌَّة، لذا ُيَعَد ايوُض فيها أمر ا بالَغ احلياسيَِّة.

وععَد الةاهُ  كِّرق.ا أسِّاسيًّا لدراسة مباحِث الطَّبيعيَّاِ  وما وراَ ها من   

َُ النََِّ  َُو األملى ويلُن روَ  الِل ، وقد اكةْط يِِِِّّةاإلهليَّاِ ، فالةهاُن يرف

أفالقون لدقوَّ  أكاجريَِّتِه أن ييوَن الطَّالُب ماِلي ا بالةاه   مظُم األالِيليِِِّّّوُف 

ٍ   د ماْلم   ألنَّ الةهاَن هو اجليُر الذي ينتقُ  بواسطِتِه الاُيتعللُم من ماْلم  الاَيحيو

وََّ لشُِِِّّّيوِلِه األصِِِّّّ الاَيعقوَّ ، ولع َّ كتاَل )أصِِِّّّوَّ  قليدٍ( ُيَعَد من أهمر اليتِب

 العقليَّْة والةاهَ  اهلندسيَِّة.
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ي مُم أهُ  احللوَّ  الذيَن سِِّّاَووا ب  الرَّلر والاَيربوِل، والاَيعبوِج والعبِد، 

ا عاَُّ منُه، ولين هذِّعاَّ  واألفِّوهٌر واحٌد، وأنَُّه من األفِّوَل ِِِّّ أنَّ الرَّلَّ والاَيرب

 ل جيوُز!!

فَينِطُقنا العلوَي يوكلُد أنَّ جتللي الرَّلر هو الِامُ  والاَيربوَل هو الاَيِعوَُّ، 

َُ والاَيصنوُ  واحد ا.ِّوُز أن ييوَن الرََّل والاَيِّول جي  ربوُل واحد ا، ول الصَّان

ََ والاَيصِِّّنوَ  واحٌد، فَييَِِّّتِدَلوَن بذلْر   قد يقوَُّ أه  احللوَّ :  نَّ الصَِِّّّان

 اجلوهر  بينهيا!! ملى وحدِة

ُُن نرَج مليهم مبنطِقنِِّّا العلوير ونقوَّ هلم: ريننِِّّا أن نقوَّ: ) نَّ 

الِعَ  ملى الِام   يدََّ(. ول ريننا أن نقوََّ: ) نَّ الِعَ  ِوهُر الِام  (، بدلي   

(، وهو ما أكِِِِّّّّاَر  ليه  نَّ الصَِِِِّّّّّنَعْة ملى صَِِِِّّّّاِنِعها َعُدََّقوَّ اإلما  ملي ) (: )

 ،ٍُويحَيالا ُممنه العاْل ََالذي صُِّنِ  اجلوهُرأفالقون بقوله: )مظُم األوُف الِيليِّ 

 (.أبديٌّ أزليٌّ

َ  والاَيصِِّّنو  ، ول الاُييِِّّاواُة بينهيا ألنَّ هذا  فال جيوُز ايلُط بَ  الصَِِّّّان

 أنا واآلُل واحٌد، ولينإ هَوامتقاُج أه   احللوَّ ، لذلْر قاَّ سيردنا الاَيييُح ) (: )

 (، ويف هذا كِايٌة أله   الدرراَيِة.ِمَن الي ر أمظُم
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 لملن !!؟ل ُةْكررَحُيه  جيوز األقذ مَبقولِة اآلقرين:  نَّ الرَّلَّ هو القوَُّة الا

 نَّ كبهْة القوَّ:  نَّ الرَّلَّ قوٌَّة!! عقتِي أن ييوَن الرََّل نيرََّج حركةمي، واحلركُة 

ععيُِّ  من علقِّاِ  ذاِعها، ب  لبدَّ هلا ِمن ُمحرركمي ُيحررُكها؛ فاحلركُة خملوقٌة،   ل 

وهي حبدر ذاِعها ُمَجرَُّج وسِِِّّّيلةمي للتَّحريِر، مبعنى أنَّها سِِِّّّبٌب للتَّحريِر. ولينَّ  

اليَِّواََّ: ه  ُمحررُك هذ  احلركِة هو حركٌة!؟  نإ كاَن ذلْر صحيح ا ْفَينإ َحرَّْك  

وهيذا يبقى اليَِِّّواَُّ ميِِّّتيرًّا حتَّى الوصِِّّوَّ   د ُمحرركمي ليَ    حلركِة!؟ُمحررْك ا

 حبركةمي،  نَّيا هو أمظُم من احلركِة.

فالرََّل  ذن لي  قوَّة. مَبجِدِ ، ب  هو صِِِِّّّّاحُب القوَِّة الذي مندما ُيظه ُر 

 القوَّْة ُيدمى جتللي ا بالقويَّ.

لحتياج ،  ذ ل جيوُز أن ييوَن ولييِِِِّّّّ  القوَُّة كامنة. يف َمجِدِ  مبعنى ا

ِ ا للقوَِّة حتى ييوَن قويًّا، ب  ُيبدي القوَّْة والوهَن ُمتِِِّّاجَّين  لنِراِج الاَيجِد  حمتا

من ك ٍّ منهيا، ألنَّه هو أملى وأَِ  منهيا بدلي   قوَّ  سِِِّّّيردنا الاَييِِِّّّيح ) (:   

َِ(، وقوَّ  اإلما  ملي ) (: )اليف الُع َِ ُدِِّّ اجمل) ر  ُمر َف ْأنإ وِّجَِّعِه َبيإَن األُماِِّّ ِبُي

 (.ْل ِضدَّ ْلُه
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ٍ  زائدةمي، وأنَّ  ََ اآلقروَن بالشِِِّّّررِك مندما زمُيوا أنَّ للرَّلر ُكنٌه بأِنا وق

 أِناَسُه مُ  ُكنه ِه!!

ن: أفالقو مظم األ نَّ منطْقنِِّّا العلويَّ يرَج ملى هولِ  بقوَّ الِيليِِِِّّّّوِف 

 (.)الوِوُج بُينإهِه غرُي األِناٍ األقرف

ٌٍ زائدٌة من ُكنه ِه، ألنَّ ال رياجْة عقتِي   فال جتوُز كِّبهُة أنَّ للرَّلر أِنا

َِِي التَّجريُد ُنَِيِ  اليَِِِِّّّّّرمديَُّة،     التَّغَيَر يف ُكنهِّ ِه، وهِّذا ينِي التَّجريَِّد، و ذا ُن

َير  ُر مَ ال َّمن !! وهذا جيعُلُه ُمِتقر ا وُمتغيرر ا بتغوكِّأنَّيِّا ي ميوَن أنَّ الرَّلَّ يتطوَّ  

ال َّمن ، وهذ  ِمن صِِِِّّّاِ  الاَيملوقَ ، وقد أوضَِِِّّّح سِِِّّّيردنا امليِِِّّّيُح ) ( فقاَّ: 

 .(أمَتر ُف بْر  هْلنا األحد الذي لي  لْر من بدايةمي ول ييوُن لر من نهايةمي)

نه ِه، ألنَّهم ُِِِِّّّّه مُ  ُكِِِِّّّّبهُة الذيَن زميوا أنَّ أِناَسِِِِّّّّكيا ل جتوُز ك

ٍ  وايصائ   ل يرُج من ِِِِِّّّّّام تةوا بقياِسهم أنَّ الاَيملوَق الاُيتيورَن من األِنا

 ٍُ أص   ل ِنَ  ْلُه ول قاصريٌَّة، وهذا يقتِي التَّشبيَه؛ مبعنى أن عيوَن األِنا

ال. ِِِِِِّّّّّّ لر أصِه الرَّاليت نراها يف ايلن  حقيقة. يف ُكنِه الرَّلر، ولول وِوُجها يف ُكن

 ٍَ ْلَيا كان  موِوجة. يف ايلن !! وهنا وقعوا بالشررِك، ألنَّهم ِعُلوا هذ  األِنا

ََ الرَّلر قبِّ  ايلن  والتَّيوين ، وهذا ل جيوُز بدلي      مَ  الُينِِّه؛ أي موِوجة. م

حليْة  وْكوَنَحل ،)ْكذَل العاجلوَن ِبْر  ذ َكبَّهوْك بأصناِمهمقوَّ اإلما  ملي ) (: 

 .ملوق  بأوَهاِمهم(َيالا
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ٍَ ثمَّ جتِِّّ َد األِِِّّ فالرََّل أوِ َي بها يرِِّّوِج، وُسِّلَّى هلا إلثباِ  الوِِِّّ نا

ٍ ، ول زياجةمي مليِه ِّلوَّ  لُيِّنه ِه، ول حِِّّ    يف ُكِِّّ ويِِّّ من جون  حت نه ِه يف األِنا

ٍُ من ِقَب    َ  ، وُكنُه ملوق َيالاول نقصِِِّّّان،  نَّيا األِنا الوِوِج ُمجرٌَّج من مجي

. ٍ  األِنا
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ٍ  أنَّ األمراَض اإلجيابيَّْة عتال ُ  مَ عَِرِج اجلوهر  الِرِج    زمَم أهُِّ  القيِّا

 باألزليَِّة، وكذلْر األمراُض اليَّلبيَُّة!!

ت نى من ل ُييأرسطو: ) لقد رجَّ مليهم َمنِطُقنا العلوَي بقوَّ  الاُيعللم األوََّّ

 يائناِ ا من الكِّائن   ل ُيعتُة الِرَج اجلوهَر أي أنَّ ،الِرُج اجلوهُر  لَّ اليِّائنِّا ِ  

 (.ِةاحلقيقيَّ

فهول  أثبتوا الاَياهيَّاِ  وغرَيها من األمراض  اإلجيابيَِّة واليَِِِِّّّّّلبيَِّة ملى 

َُ يف اجلوهر  الِرِج،  لَّ أنَّ هِِّّذ  الايَِِّّاهيَِِّّّاِ  واألمراَض َُ يف الاَيملوق ، ول عق  عق

وُن سِِِّّّيي الِرَج اجلوهَراجلوهر  الِرِج الاُييِِِّّّتغ  من األمراض ، فه  ُيعْقُ  أنَّ 

 لِرَجا اجلوهَرُمحتِِّّاِِِّّ ا للقوَِّة وانعِِّّدا   الَوهن  حتَّى ييوَن قويًِِّّّا؟ وهِِّّ  ُيعقُِِّّْ  أنَّ 

ِ ا للحركِة وانعدا   الَييون  حتَّى ييوَن متح ِقٌر  د ررك.ا؟  ذن هو ُمَِتسييوُن ُمحتا

الاَياهيَّاِ  واألمراض  ُمحتاٌج  ليها، ولو أنَّ هذا اليالَ  صحيٌح ْلياَن سبُب  ظهار  

الوهن  هو انعداُ  القوَِّة!! وسبُب  ظهار  الَييون  هو انعداُ  احلركِة!! فه  جيوُز 

 هذا ملى اجلوهر  الِرِج؟

َُ مليِّه مِّا   الِرَج اجلوهَر نَّ  ََ الشََِِِِّّّّّبُه  ل يق َُ ملى ايلن ، و لَّ وق يق

رٌج من ُمنِ الِرَج اجلوهَرالاُيوجري  د البِّاقِّ  ، وملى هِّذا فإنَّنا مندما نقوَُّ:  نَّ    

ََ مليه ضَِِِِّّّّدها؛ ب  يع  أنَُّه  ُِِب أن يق الاَياهيَّاِ ، فهذا ل يع  أنَّ نِيها يو
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ار ها كيِيا كِِّّاَ ، فلُه الاَيشِِّّيئُة يف  ظه أَِ  من الاَياهيَّاِ  ألنَُّه ُيظه ُرها وُيمِيها

 أو  قِاِئها.

 ْأَنا ُهَو الطَّر يُنوملينا أن نِهَم العةْة من قوَّ سِِِِّّّّيردنا امليِِِِّّّّيح  ) (: ) 

ْلَعَرفاُتمإ  َوالاَحَن َوالاَحَياُة، ْليإَ  ْأَحٌد َيأاِعي   ْلى اآلِل   لَّ ِبي، ْلوإ ُكنإُتمإ ْقدإ َمَرفاُتُيوِني

ان  أمراٌض وِوجيٌَّة أظهَرها إلثباِ  الوِوِج وعبي الطَّر يُن َوالاَحَياُة(؛ فِِِِِّّّّ اْأِبي ْأيإ

قلقُِّْه بنِ   الايَِّاهيَّاِ     الِرُج اجلوهُراحلنر، فال ُيعقُِّْ  من ِهِّةمي أن ُيشِِِِّّّّابَِّه    

يا درج ا،  نَِّّعِّرُج متِّوهُر الِِِّّ ِ  ل جيوُز أن ييوَن اجلِِّّ   الوقِِّّ واألمراض ، وبنِ

واألمراض  اليت  األفعاَّ اَ  من ِّرٌَّج، ُيبدي ما كِّيديٌّ نيِّديٌّ صِِّّ وهٌر أحِِّّ هو ِ

ل َعِاضَُِّ  بينها، ويِي ما كاَ  منها، جوَن أن عيوَن هذ  الاَياهيَّاُ  واألمراُض  

ََ مليِه بعض الاَياهيَّاِ  واألمراض  جوَن البعض  اآلقر   ُكنه ا لُه، ول جيوُز أن نوق

َُِّب كَ   ثبلقوَّ  اإلمِّا  ملي ) (: )  ُِِب الُي َّ، ول َيَتو اُ  بعض  التَّشِِِِّّّّبيِه ُيو

 (.التَّوحيِد ببعض  النَِّي جوَن الُي ر
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 لواِِب،ل ماهيٌَّة الاُييِيَن وأنَّ العدُ ، ييبُقُه واِبمي ك َّ اآلقروَن أنَّ ي مُم

 !!لُينه ِه لزمة. أمراض ا منهيا لي ٍّ ألنَّ

 يِِِِّّّّألٌةم الواِِب والاُييين  ب  التَّيييَ  ألنَّ قاقئٌة، النَّظريَّْة هذ   نَّ

 الاُيوِِِِِّّد ب  العالقُِِّّة هي( الواِِِِّّب والاُييين ) فعالقُِِّّة جقيقٌِِّّة، فليِِِِِّّّّيٌَِِّّّة

 الاَيِعوَُّ، هو والاُيييُن الِامُ ، هو العالقِة هذِ  يف فِّالواِبُ  والاَيوِوجاِ ،

 يَ ل وما بٌب،ِِِّّّلُينه ِه س َ ِِِّّّلينإ لي ِل،باِِِّّّاألس برُبُِِِّّّمي هو الوِوِج وواُِب

اإلماُ   غايُتُه، والرََّل كيا قاَّ هو الشَِّّي ِ  سِّببَ  ألنَّ غايٌة له ليَ  لُينه ِه سَِّببٌ 

 هو الوِوِج واَِب  نَّ ب  (،ِقُر ْل ْغاَيْة ْلُهوََُّّ ْل َكيإَ  ْقبإْلُه، َواآلاألملي ) (: )

 .)َوِبالاَيِق   ُعدإَرُك الاَغاَيُة الاُقصَوف( ) (:الُقصَوف لقوَّ اإلما   ملي  الغايُة

فقاَّ له: متى  اإلما   ملي ) ( د  من األحبِّار   ٌةَح ِِّا َ كيِّا ُروَي أنَِّّه   

   ِِِّّّبإِِِّّّالْق بَ ْق كاَن !؟: متى كاَنقاََّى ُيحتَّ ى ق يينإَتوَم)؟ فقاَّ له: ْرَبَر كاَن

 الغاياُ  ِ ، انقطَعلههى نَتول ُم ول غايْةد، عإبال َب ِدعإالَب عَدَب وييوُن ،بِّ  بال ْق

 فاألوليَُّة األوليَِّة واآلقريَِّة، َمَعاني من (، وهِّذا غِّايِّةمي   نتهى كِّ ر ، فهو ُممنِّهُ 

 .واآلقريَِّة والقبُ  والَبعُد أمراٌض ينِرُج منها اجلوهُر الِرُج

لتَّجللي الاُييِيناِ  قبَ  ااجلوهَر الِرَج ل يقبُ   أنَّ العلوَي منطُقنا ويوكلُد

ُِوَ لقوَّ سِِِِّّّّيِّردنا الاَييِِِِّّّّيح ) (: )   َْ ْل َيقاَبُ  الاُو ُِِد ْأنَّ ا ، لينَّ (ِبالاَحنر ْأَنا ْأ

 األحواََّ ممينُة الوِوِج من جون  عغيري  يف َصريورِة واِِب الوِوِج لقوَّ الِيليوِف
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 وَرْةالصَّري و نَّ واحدةمي، َحاَّ  ملى جوم ا َيْظَ  الوِوِج واَِب  نَّ: )أفالقون مظم األ

َِْر ل  .(حاَّ   د حاَّ  من عتحوََُّّ َعنإ
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َُ التَّيوين   دِ َبالتََِّير  بقِِِّّايا عتعلَُّن بمن  يتوقََّفأن اليَِِّّّالُر  ل ييِِّّتطي

 ِةحَدوالَو وِلُداحُلو   َدالِقأ هِّذا الوِوِج، وميِِِِّّّّائ    ومبِّد  الوِوِجمن  غِّايِّةِ  الو

ها من وغري  ،يين ُيوالا والواِِب علوَّ َيوالا ِةلَّتناهي والِعُمتناهي والالَُّي، والاِة َروالْي

   رُمُهالاُيشَِّتِيْلِة ملى الي ريين، واليت كََِّغْلِ  الِيَر البشِّريَّ منُذ مصر      األمور 

َِهو و ِةيَِِّّاِمَراهْل وفان، الَط قبَ  يف مصَِِّّر) (، وقد ْظَهَر   جريُ األمظُم  نيَب ا

  ، وهو الذي أمطاُ منِّد اليونِّانير   (أرمي ) ، ومنِّد العةير  (أقنوخ)امسُُِّه  و

ة(.بوَّة والَنيَيلر واحِلُي)الا ْةال الث َمَعالنر الرََّل

ى يف َمَعاِلَم الِليِِة، واليت كان  عييَّ ََّأوَّ َمنظَّ) (  ِةَياِمَراهْل َ رُمُه نَّ 

 يَوحبال جو  الَن وملَم احلييْة َجاسِِِِّّّّتمَر َمن  َُّهو أوَّو، (األكِِِِّّّّياِ  َ ْلِم) مهِدِ 

من  ومٌةنييليِِِّّيَِّة الِ ِتِهمدرسَِِّّ رََّج مني، وقد ى األهراَ َنوهو الذي َب ،اإلهلير

.بيعِةلطَّا اَ َرما َو م ماْل بوِوِج عةفوَنَي ، وكانواِةَياِمَرهْلاب وَندَمُي الِالسِِة

ا التََِّيُر لَدف اليَِِِّّّّالِر هو أمٌر فطَرُ  الرََّل مليِه منُذ الِقَد   حتَّى باَع إ هذ

 جعُ َع الِليُِةفصِّيغُة التَّيِّاؤلِ  عتعلَُّن بالِليِِة، واإلِاباُ  عتعلَُّن بالاَينِطن ،   

َِْير  اليَِِّّّاليَ ا يدان َم ِهِعبأمْج الوِوَج م به ُنللَحوُعى،  د َمَواِلَم كِِّّتَّ ُهمُلحِيَعو، ِلَت

يف قِايا هذا الوِوِج، ول َيرِعوَن جبوالمي  لَّ  ذا كان َمبإِنيًّا ملى ُأُس   الاَينطن  

.الَعْلوير
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و ه منُذ الِقَد  ، ألنَّ الاَينطَن العلويَّ وأمان َعفِّالِليُِِِِِّّّّة والاَينطُن العلوَي  

أفيار  من عيِِّّاؤل مي مييقةمي و الِليُِِِّّةالوحيُد القاجُر ملى اإلِابِة ملى ما َعَرْكتإُه 

.ِلِف اليرن  قبَ  بدأ إِليلةمي 

 ييِةاألود واحل الِليِِِِّّةوقد اسِِّّتطاَ  الاَينطُن العلوَي أن ُيعيَد صِِّّياغْة  

ِْها سيدنا املييح ) ( بقوله: ) رائعةمي بصِّورةمي  ِةاإلهليَّ نَّ  ، علْر احلييُة اليت َوصَِّ

 (.احلييْة نوُر ك ر قلبمي

 ليونان ا فالسِِةمن  نا لي َ صَِِّّما َونطُن العلوَي  ماجْة عقديم  واسِّتطاَ  الايَ 

 ا عِيِِّّرَيأيِِِّّ  ، واسِِّّتطاَ وأفالقون وسِِّّقراط أرسِِّّطواليَِِّّّاَجة يا ول سِِّّيَّ ،القدماِ 

ا يِِّّ سُُِِّّأ َديَّكَِِّّ ثمَّ هم،رفاِنِم ِةقوَّلليَِِّّّاليَ  ِلُيدر ُكوها ب وقاَ  بَتبيِِِّّيِطها، َمْقالِعه م

 ميِِِِّّّّائَ  ، وأقرَجُ ْل ليها اْي ُقرَّْطَتل َي ةميَيحْيُم وأصِِِِّّّّوَّ  ملى قوامَد ة.ِديد

يليِِّّوِف امتياج ا ملى مقولِة الِ والسِِّّتدلَّ  الةهان بصَِِِّّيغ  َععَتِيُد ملى  الِليِِِِّّة

اليَِِِّّّّالُر  نبُطيَِِِّّّتَي : )الرَّأُي الصَِِِّّّّحيُح يويردُ  التَّعليُ (، حبيُثأفالقوَن مظم األ

لعلوَي الاينِطُن ا وبهذا أقرَجاجلواهَر من قا   حبر  األسئلِة الاُيتالِقم ،  ُجمر يِّتَ َيو

ِْالتَِّيرياِ   .الُوضو   د التَّناُسن  و ِ شَتوالتَّ ع ر َبمن التَّ ْةيَّليِال

فالسِِِِِّّّة اليونان  األقدمَ  اكِِِّّّتدَّ الصِِِّّّرراُ  ب  الِليِِِِِّّّة    مصِِِّّّر  ومنُذ

ريِاِعهم الِليِِِّة بيِّبِب انتشار  اليَِّيطائيرَ  وَعح   واليَِِّّيَِّْطِة، وضِّاَم إ َمَعاِلمُ   

هو  م العاْل َ أصِِِّّّ ) نَّ :القائلَ العظياِ   َ الِي اغوريروَعمليطاِعهم، قاصَِِِّّّّة بَ  

 وِوَج َي ميوَنم ُهألنَّ الاَياَوَرائير، م العاْل لوِوِج نيريَنُيالا َ ِيطائيراليَِّّ و (،ُجَدالَع

 .بيعِةيف الطَّ األولير أو األص   ِةاجََّيالا
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وقد ِاَ  الاَينطُن العلوَي ِلُيرسَِِِِّّّي ُأسَُِِِّّّ  الاَينطن  اأْلر سِِِّّّإِطير الذي ُيعَتَبُر 

ِِْة احْلقَِّة، و ََِوهَر الِلي ِيطائير التَِّلي   والتَّ ييِف اليَّهلذا  حامسة. نهاية. وض

ِد موسرِيِه اإلما  ملي ) (.الذي ناََّ من الِليِِة اليونانيَِّة، وذلْر ملى َي
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، لوِوِجا   ْلمن ِم والبحِث ال  القل حبرينطلُن َمنطُقنا العلوَي ِمن فطرِة 

 ِ اوالمتبِِّّاريَِِّّّ  اِ هييَِِّّّالَوو( ِةاحلقيقيَِِّّّ وِوجاِ َي)الا احلقِِّّائن ويُِّييرُ  بَ   

 .(ِةْليََّمَتُيالا وِوجاِ َيالا)

هن  الاَيحدوِج الذر قارَج وِوج ا هناْك بأنَّ ُمللَيُيواليَّالُر يف الاَينطن  العلوير 

)احلقيقُة: ْكشِِِِّّّّإُف سُِِِِّّّّبحاِ  اجلالَّ  من غري   امت ِّال. لقوَّ  اإلما  ملي ) (:  

. كارةمي(

 :رئييةمي ئا ميف  د ثالِل ِاهيُمَيوالا اإلجراكاُ  عنقيُم فِي منطِقنا العلوير 

.يف ايارج  ِمصَداٌقاليت هلا  ِاهيُمَيوهي علر الا :احلقائُن -

 الذرهَن ينَّول ،يف ايارج  اٌقصَِِّّدهلا ِم اليت ليَ  ِاهيُمَيوهي الا :اُ المتباريَّ -

.وِوج اهلا  يعتُة

 وهي ،يف ايارج  اهلا  قالق.ول وِوَج  اَقصَِِِِّّّّد: وهي اليت ل ِمالعََِّدِميَّا ُ  -

ها.من أساِس باقلٌة

 

 ص  ْفملى  وكلُدي للُحيم  العاجَّ  قيقِةالدَّ ِهازيِنَومَب نا العلويََّمنِطْقفإنَّ لذلر 

 عبدو اليت -ِةالمتبِّاريَّ  األمور والعِّدميَِّّاِ ، ومتيي      اِ يَِّّ متبِّار من ال احلقِّائن  

َ َيمن الا ُرعتَبُي األمور  احلقيقيَِّة، وهذان م -ٌةها حقيقيَّكأنَّ اليت  ِةَدعقَُّيالا واضِِِِّّّّي

 عِةالواق احلقائن ب ايياََّوا ُطلمأن َياآلقريَن الذين حاولوا  فيهِّا أقِّدا ُ    إلَِّّ َز
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ََمندما َزَمُيوا أنَّ  ِةْطَِياليَّب فوقُعوا، حدوِج احل ر قارَج  ملوقٌةَم ِاهيم َيالا مجي

ٍر، ممَّا  ََيف األذهان  واحلوا قرين  من  ِمَوض ا رلالشَِّّ  قرين   د اقتيار  البعَض جف

غرُي  ُهأنَّ ُنيََّبَتَي ثمَّوُيَصدرقوَن بوِوِجِ ،  ا ما موِوٌجكِّيئ   أنَّوَن ظَناليق  ، وباعوا ي

باِل الَعَد  ، وبالاُيقاب   ُينِيُروَن كِِِِّّّّيئ ا َموِوج ا أو  حتِّ َ  ٌجر نِّدَ وهو ُمَموِوجمي، 

 َعحإُيُيوا ليِِِّّّيح ) (: )، ويليُن بهم أن ُنَذكلُرُهم بقوَّ  سِِِّّّيردنا املاعدوم َمَيُعَدوَنُه 

(.َحَيَب الظَّاِهر  َب   احإُيُيوا ُحياي ا َماِجل.
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 اِ الاَيوِوج أنَّ أفالقوُنالِيليِِِِّّّّوُف األمظُم  مَن األمور  اليت أكََّد مليها

فقط  ُكدَرعُِِّّ ْةاجيَِِّّّيَِِّّالا تغريْةُيالاوالاَيوِوجاِ   الاُيتغيررْة العقليَِِّّّْة عُِِّّدَرُك بِِّّالُعقوَّ ،

ٍربِّاحلْ  ، أمَِّّا التَّجلليِّاُ  العقليَُّة واحليِِِِّّّّريَُّة فهي الاُيعبَُّر منها باآللِ  يف قوَّ    وا

َِ ِنعإَم العباجِةاإلما  ملي ) (: ) َِْيُر يف ِلِ  ا (.التَّ

ق   حتَّى عاْلم  العب فقط ملى المتقاِج ُنطْلُيكان  )العقليَّاِ (  نَّ ُمصِِِّّّطلَح

عع   قليَّاِ ()الع كليْةالذين حرَُّفوا معناُ  وِعلوا  َ اجيرَيالاِاَ  بعُض الاُيِيرريَن 

أن  وزَمُيوا ،التَّوَهييَِّة وأ ِةياليَّاي وأ ِةيَّيِِِِّّّّراحل ِةهنيَِّّ الِّذر  راِ صَِِِِّّّّوالتَّ َنطْلُم

ُ  هي األصِِّّ ْةهنيَّالذر راِ صَِِّّوالتَّ هذِ أنَّ  َيعتةوَنالذين  ذهَبعع  َم )العقليَّاِ (

.الاَيحدوِج هن الذر صنيعُةالنرعَم  هذِ  ، أي أنَّواجلوهُر

رٌك أو النرعَم كِِِّّّ أنََّزَمَي إ و ِلَ  التَّجللياِ ،  إنيَر نَّ مذاهَب اآلقريَن أ

ُيوسويَِّة لقوَّ الاللقوان    ِةَرنِيُيالا ِةِيْطاليَِّّ صِّورة. من   فأصِّبَح إ مذاِهُبهم ، َمَدٌ 

ٌد   نإ ْكاُنوا ْل َييإَيُعوَن ِمنإ ُموَسى َواأْلنإِبَياِ ، َوْل   نإ ْقاَ  َواِحسِّيردنا املييح ) (: ) 

 (.ِمَن اأْلمإَواِ  ُيَصدرُقوَن

وِلَييَتِيَ  َع ويُرهم وْقلُبُهم للحقيقِة، وِلُيبِعُدوا الَشبَهْة منهم، قاُموا جبع   

َِللُلوا اليَّاليَ  من ملو   اإلفراِج والتَّجريِد  ُمصْطْلح  )العقليَّاِ ( مراجف.ا للجوهر ، لُي

ُر  د داليت َعرعقي باليَِِِِّّّّّالِر  د َماْلم  الاُي   ، بعيد ا من اليَِِِِِّّّّّيِِِِّّّّطِة اليت عنح
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اُرافاِ  التَّشِِِّّّبيِه والتَّعطي  ، ب  وْقاُموا بَتشِِِّّّويِه َععاليم  الِالسِِِِِّّّة الاَيعروفَ  

.وأفالقون وسقراطأرسطو بالعظياِ  ك

َِ( اليت َجَما  ليها الِالسُِة   نَّ َمنِطْقنا العلويَّ ُيوضرُح أنَّ الُيلليَّاِ  )ِلَ  ا

، يرلللُيا وِوِجال ميِِِّّّألُةُ  ملى ْفهم  َميِِِّّّألت  هيا: العظياُ  الاُيِحَقوَن كان  ُعَركل

 .ُةاألفالقونيَّ    ُيالا ميألُةو

وْلمإ َعُينإ َمباِحُث سِِِِّّّّاَجِة الاَينطن  العلوير يف الُيلليَّاِ  مب يَّة.، كيا كان  

لَِّْدف اآلقريَن، بِّ  كِّان  َمبنيَّة. ملى ما ِاَ  يف القوان   الاُيوسِِِِّّّّويَِّة واليتِب    

ياويَِّة.اليَّ
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 نَّ أهَِّ  احللوَّ  َزَميوا أن اليَِِِِّّّّّالَ  والاَيجَد ماهيَّاٌ  للرَّلر، فَين  امتقَد  

منهم مباهيَِّة اليَِِِّّّّال   والاَيجِد للرَّلر أو من الرَّلر أو يف الرَّلر، ملي ا أن اليَِِِّّّّالَ   

والاَيجَِّد ُمحتاِان   د الرَّلر، فقد ِعَ  اليَِِِِّّّّّالَ  والاَيجَد كِِِِّّّّرييان  حمتاِان    

للرَّلر!! وَمن امتقَد أن اليَِِّّّالَ  والاَيجَد مَ الرَّلر لينَّهيا يقومان  بنِيِِِّّهيا جوَن  

حاِةمي للرَّلر، فقد ِعَ  هناك ثالثة أربالمي، وهذا حلوٌَّ بعَد ُحلوَّ ، ل يتلُف 

َ ( كيا ورَج يف سِر   كعيا ، ألنَّ   ُمعَتِقُدُ  من )َمن صِّوََّر  هل.ا وَسَبْر صني ا بغري  نِ

اليَِّّالَ  والاَيجَد لييَِّا ُكنه ا للرَّلر ب  مساٌ  لتجللي الرَّلر كيا قاََّ عالميُذ سيردنا   

ليََّياِ  ُمَباَرٌك الاَيِلُر اآلِعي باسِّإم  الرَّلر! َساْلٌ  ِفي ا الاَييِّيح  ) ( خماقبَ   يَّاُ : ) 

 .(َوَمجإٌد ِفي اأْلَماِلي

ق يين معه سِِِِّّّّالٌ  ول نيٌد، وق ُيطْلنإ فالرََّل يف منطِقنا العلوير كاَن و

مليِه اسِّإُم اليَّال   والاَيجِد قبَ  التَّجللي، ألن اليَّالَ  والاَيجَد واقعان  بالاَيِلِر اآلعي  

ل بالرَّلر. فَيتى ُمرَف اليَِِِّّّّالُ  والاَيجُد بأنَّهيا مساٌ  وأفعاٌَّ، ُمر َف الرََّل بأنَّه 

صوَُّ جللياِ  ُأِيَ  لليَّاليَ   د احلقيقِة أن َيشهُدوُ ، فيا والاُينِرُج، ومَبعرفِة التَّ

َياِ  ِِِّّّبدي ِسِِِّّّلوَّ ،  ذ  نَُّه ُيِِِّّّللياعه بال حِِِّّّهوِج جتِِِِِِّّّّّّاليَ   ليه  لَّ بُشِِِّّّاليَّ

َجاِقٌ  يف )، بدلي  قوَّ اإلما  ملي ) (: جلوهر ِ ياِعه وُيمِِيها بال َعغيري  ِِِِِّّّّّرجتل

 . مي جاقٌ ، وقارٌج منها ل كشي مي من كي مي قارٌج(األكياِ  ل ْكَشي مي يف كي
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بُتوَن وِوَجُ  ِّاِلِه، مندما ُي ِِّّ بيُ   د و َصِِّّ اليوَن َيعرفوَن كيَف اليَِِّّّ فاليَّ

يف  عتاُج  د اثن  الوصِِِّّّاََّبال حلوَّ  ول مد  ، ول عشِِِّّّبيهمي ول ععطي  ، ألنَّ 

ولينَّ  أو ضدَّين  غري  متياوي  ، مواِلم  اليَِّّال   والاَيجِد،  مَّا كِّبيه   متياوي ،  

ََِ  من أن ييون له ض لوَّ  ِّوِجِ  بال حِّبَّرنا من وِِّدٌّ لذلر مِِِّّّ دٌّ أو نِِِِّّّّ  الرَّلَّ أ

 ول مد  .

فالو صِِّّاَُّ منَد اليَِِّّّاليَ   ذن يتحقَُّن بال حلوَّ  ول مد  ، وهم َمن ُذِكروا 

 َِ   كِِِّّّريعِةيف اليَ ا اليَِِِّّّّقريق. ى للياملَ وَبُقجاؤوج ) (: ) األمظم بقوَّ نيبر ا

 (.يليوَنَي ِهِقُرُق ، يفِهاِعي كهاَجافِظى حْلوَب، ُقلرالرَّ
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 مُهوبالتَّالي ْف، األمراض من ِهِة احلقِّائَن   ونيعرُف ي مُم اآلقروَن أنَّهم

هلوَن اجلوهَر وَيجمنهم َينِوَن  فالاُيعطللوَن ؛لوَن احلقيقْةهجيواألمراَض  وَنعبدي

مَّا ْأ !والاُيشِِِِّّّّبرهوَن منهم يعبدوَن األمراَض وهذا كِِِِّّّّركٌ ، التَّجللي وهِّذا  نيِّارٌ  

اليَِِّّّاليوَن من أه   الاَينطن  العلوير فَيحَذُروَنهم ويتَّبعوَن ما أمَر به سِِّّيردنا النَّيَب  

 ْرِْلر  َإامَن ،مُهَعَم رين يف الطَّ رايُلل َع يََّنيا ُبسلييان احلييم ) ( ح  قاَّ: )

 (، فاليَِِّّّاليوَن يعرفوَن جتللي الرَّلر ويدَلوَن مليِه  ثباع ا، وُيِر جوَنمه ِياِليَِِّّمن َم

اجلوهَر من األمراض  الاَيحيوسِة والاَيعقولِة فَيبلغوَن بهذا اإلثباِ  واإلفراِج مرعبْة 

 العرفان .

اجلوهر  واألمراض ، ول بَ  ب   ايلُط ل جيوُزويف َمنطِقنِِّّا العلوير 

من قالَّ   األمراض  والايَِِّّاهيَِِّّّاِ ، فَين زمَم أنَّ اجلوهَر يتَّصُِِِِِّّّّّ  بِِّّالايَِِّّاهيَِِّّّاِ 

األمراض ، يلُط بَ  اجلوهر  واألمراض  والايَِّاهيَِّّاِ  وجيعُلهِّا مجيعِّ ا كِِِِّّّّيئ ا     

وععطيٌ  من ِهةمي أقرف ألنَُّه يوجري ، وهذا عشِِِِّّّّبيٌه وحلوٌَّ من ِهةمي واحِّد ا، 

.بصاحبِه  د المتقاِج الاَيغلوِط واليِر  الصَّريح 

اواُة يُِِِّّّيالاحباَّ  من األحواَّ  أن عتمَّ وُز جيل فاجلوهُر غرُي الاَياهيَّاِ ، و

واحٌد، أو ماهيٌَّة من ماهيَّةمي، ِوهٌر نَّهيا أو الجرماُ  بأ، اجلوهر  والايَِّاهيَِّّا ِ  ب  

ٍُ الصَّالجرماَ  ألنَّ هذا   فالقونأ، وقد صرََّ  الِيليوُف األمظُم ريُح ِبَعيِنِههو القيا

ُه سابٌن اهيَِّة، وليَ  بصِةمي ألنََّي: )الباري ليَ  مباهيَّةمي، ب  هو أمَسى من الابقوله
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أنَّ ن َزَمَم َمالاَياهيَّاِ  من ماهيَّةمي سِِّّابقةمي هلا، َو لن ق ي فالرََّل لي ر الصِِّّرِاِ (،

َِْر، وقد سِِّّئَ  اإلما  ملي ن ماهيَّةمي الرَّلَّ قلَن ماهيَّة. م ي مي : من أير كِِّّ) (فقد ْك

َُ األكياَ ؟ فقاَّ: )ل من كي مي(.  قلَن ا

ن اليال   مواليَّالُر يف َمنطِقنا العلوير يقُف ل ُيَحَد ول ُيدَرُك،  فاجلوَهُر

ِْيََّر يف َذاِ  اإلمِِّّا  ملي ) (َمَيال. بقوَّ   اجلوهر  ُكنِِّّإِهيف  َِ أ: )َمن َع لاحََِِّّد ا

 َوَعَ نَدَق(.

وَمن مبَِّد الايَِّاهيَّاِ  جوَن اجلوهر  ق َيعُبدإ كِِِِّّّّيئ ا، أمَّا من مبَد اجلوهَر   

ََ األمراض  ملى الايَِّاهيَِّّاِ  فقِّد َنجَِّا، ألنَّ الرَّلَّ ِعَِّ  الايَِّاهيَّاِ         ومرَف مواق

ياِ  التَّجلل موِوجة. بعَِّد أن كِّانِّ  مََِّدمِّ ا، ثمَّ أسِِِِّّّّبَغ مليها نعَيَتُه بأنإ أبَدف     

الوِوجيَّْة مواَنَية. جوَن حتوي   يف ُكنِه اجلوهر ، فأمَر بالعباجِة ايالصِة للجوهر ، 

وَنَهى من مباجِة ك ٍّ من األمراض  والاَياهيَّاِ  ملى حدٍّ سِِِِّّّّوا ، وهو معنى قوَّ 

َسْلِني، َوالِذي رإالِذي ُيوإِمُن ِبي ْليإَ  ُيوإِمُن ِبي َب إ ِبالَِّذي ْأسِّيردنا الايييح ) (: ) 

الرَّلر ول أن  جتللي قدُر أن نعرَفما ُكنَّا َنهذا لول (، وَيَراِني َيَرف الَِّذي ْأرإَسْلِني

َُِن بَ  وِوَج ، وهلذا قاَّ سيردنا  يُ  جاؤوج ) ( يف م امري ِ : )ويتَّاألمظُم  نيَب ا

 َل(.مليْر العارفوَن لمِسْر، ألنَّْر ق عةكا قالبيْر يا ر
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َّهوَن  لألمراض  والاَياهيَّاِ ، وهذا ل جيوُز ألنَّ بالعباجِة  نَّ اآلقريَن يتو

 األمراَضه يعبُد َين َزَمَم أنَِّّ ف األمراَض واقعٌِّة ملى الايَِّاهيَِّّاِ  ل ملى اجلوهر ،   

، األمراض غرُي فاجلوهُر ، رْك ألنَُّه أَق َّ مبي ان  الاَينطن ِِِِِِّّّّّّ أكفقد وهَر مع ا واجل

 ذ  ،اجلوهر ملى   عدََّ  ذا كِّانِّ  األمراض  مبِّاجُة  العلوير  الاَينطن ل جيوُز يف و

 .قريق.ا ل مقصد اوَِب أن عيوَن األمراُض 

لألمراض  فقِّد نيََِِِِّّّّب له احلاِْة والِقَر  حتِّاِِّ ا   ُموَمن ِعَِّ  اجلوهَر  

 العظيم ، بالرَّلر استهاَنفقد األمراض    د اجلوهَر، َوَمن َزَمَم أنَُّه ُيِيُف العجَ و

فاألمراُض ل َعحصُِّر اجلوهَر ول ُعحيُط به ول عياويِه، وَمن زمَم ذلْر فقد غاْلى  

 يَّاكم والغلو فإنري بريٌ  بِّاألمراض ، وقد نهى اإلما  ملي ) ( من ذلر بقولِه: ) 

 (.من الغال 

 ِوهُر التَّجلليهي  اهيَِِّّّْةيَِّ ، والاُةاهيَِِّّّيَِِّّالاِوهُر  وه التَّجلليأن  َمن زمَمو

َ  اومواألمراض  ب   قإِرركِِّّان من أهِِّّ   احللوَّ ، ألنَِِّّّه ق ُي  ، ول ب األمراض ق

َُا، فيوذلِِّّْر الِرَق ليِِّّاَن بِِّّالغِِّّ ا يف مرفِِّّانِِِّّهِ َمرَف  ولو، األمراض  واجلوهر   ق

 وهُل العرفان وبل، اُ األمراض  يف منطِقنِّا العلوير بعَِّد  ثبِّاِ  التَّجللي هي الايَِّاهيَّ    

ي جللَتُيلاا ُيَصفر ِوهَرَين ق ، فالتَّجلي أمراض ي من جللَتُيالا ِوهر بإفراِج  ييوُن

 .عبدإ كيئ االتَّجلي ق َي أمراض ن ِم
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 ،من األمراض  والايَِِّّاهيَِِّّّاِ  بغري ِ  ُيشَِِِِّّّّرُكأحٌِِّّد فرٌج ل  فِِّّالرََّل العظيُم

َمَرض  من أمراض  التَّجللي هو غرُي اجلوهر ، ، وكَ  التَّجللييعرفوَن اليَِِِِّّّّّاليوَن و

َُ مليِه عل  ألنَّ ِوهَر الاُيتجللي األمراُض ول اليِِِِّّّّرياُ  ول احلدوُج ول األم اَُّ ق

ْر ِفي ْل ِم إَ  ْلْر َيا َرَل! َمِظيٌم ْأنإَ ، َوَمِظيٌم اسإُيبدلي   ما ورَج يف سِر  رِمَيا: )

 .(الاَجَبُروِ 

لينَّهم ، األمراض ب وَنَليتِدي، ولوِوِجل دلي  بالتَّجللي ك اليوَن ُيقَروَنفاليَّ

َُ ا كونها عِِِّّاجٌّ افيهألنَّ الاَياهيَّاِ  ، اجلوهَر ماهيٌَّة أنَّل يعتقدوَن   ض امرألموق

 .ِه، والعرُض ل يقوُ  بنِِيباحلقيقِة
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، لتَّجلليصِِِّّْلِة اعرفِة َيِل أهُ  الاَينطن  العلوير( اسِِّّتمَدَمُه الَوصِِّّ  ) نَّ لِْظ 

ل كيا  ،ميانِتها ورفعِة مقاِمها،  نَّيا يدََّ ملى الاَياهيَّاِ  ُمتَّصِِِّّّلٌة( نَّ ) فالقوَّ:

، لعرحاَجيع  ا أنَّ َوصِِّّْلها باجلوهر وحلوٌَّ،  الِصِِّّ  بأنَّ مدَ   ونْفيََِِّّّر احللولَي

هول    نَّ :مُيْل أقوَُّ نَّاحْلسِِّّيردنا الاَييِِّّيح ) ( هلم بقوله: )فاسِِّّتحَقوا وصَِِّّف 

 و نَّهم، اة.َُِِِّّق واُبصََِِّّّنأن ُي جوَن وَنقُِِِّّ، وَيَطوا ْقُعيَِِّّيوا وق َيَرم َيا ْلون مَبُدشَِِّّهَي

َِيَنَم أماَ  ملى األرض  وَنُهويرَم لذلْر  يف اليو   يبة.هَر ة.ينوَنهم َجديُنُيالذي َس ي ا

 (.ر اآلِق

 معرفْة كنِه الرَّلرَمن قلَب بَوصِِِّّّ   ول ْفصِِِّّّ  ، و وصَُِِِّّّف ُيل  واجلوهُر

مظم  بدلي  قوَّ الِيليِِِِّّّّوِف األ الاَياهيَِّة، فوَق الرَّلَّفهو عِّائٌه ألنَّ   بِّالايَِّاهيَِّّةِ   

نَُّه اهيَِّة، وليَ  بصِِِِِّّّّةمي ألَياهيَّةمي، ب  هو أمَسى من الاأفالقون: )الباري ليَ  مَب

 درُكعل  ََّولعقألنَّ ا، أمٌر ُمحاٌَّ الرَّلر ِوهر  فإجراُك صِِِّّّرِاِ (،سِِِّّّابٌن لي ر ال

 الرَّلر. ِوهَر

 من األزلير واألزَّ  من األبِِّّدير األبِِِّّدومليِِِّّه فِِّّإنَّ الايَِِّّاهيَِِّّّْة من العقِِّّ   كِِّّ

يئ ا اجلوهُر والاَياهيَُّة كِِّّييوَن  نطقير أنَيه من غري  الا، ألنَّواليَِِّّّرَمِد من اليَِِّّّرمدير

ِة الاَياهيَّغرُي  فاجلوهُر، اجلوهُر من الايَِّاهيَِِّّة والايَِّاهيَُِّّة منِّهُ     ، وأن ييوَن واحِّد ا 

اجلوهر  والاَياهيَِّة ملى اإلقالق ، بدلي  ل كِِِّّّيَ  مشِِِّّّةٌك بَ  والاَياهيَُّة غرُيُ ، و
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يَف؟ ك ل ُيقاَُّ له: أيَن؟ ألنَُّه أيََّن األينيَّْة، ول يقاَُّ له:قوَّ  اإلما  ملي ) (: )

 .(اهيَّْةَيل يقاَُّ: ما هو؟ ألنَّه قلَن الاوألنَُّه كيََّف الييِيَّْة، 

ألنَّه ل ماهيَّْة له، الايَِّاهيَِّّاِ    يف ِن   اجلوهُر كيِّا ل ريُن أن ينِّدرَج   

ُِِد لألِِِّّ ُيهو الاالرَّلَّ ومبا أنَّ  ٍ  ْفِيَن الاِِّّ و ي ا بذاِعِه قائ ِوهر اوكَِّد أن ييوَن ُِّينا

ول حدٌّ،  ول فصٌِِّّ  كيِيٌَّة لو هيئٌة الرَّلر جلوهر  ليَ فل ِنَ  له ول ماهيَّْة، 

 .العق  أه    ماهيَِّةمن ول  احل رأه    ماهيَِّةألنَّه ليَ  من 

َِلذلر كان  الغايُة  ثباَ  التَّجللي، حيث ورَج يف سِِِِّّّر    األمظم  نيبر ا

ِايِِِِّّّْر َِية. ِمَن الرَّلر   هِلْر.الرَّلر: ) كِِِّّّعيا  ) ( قوَُّ  َنا الرََّل هَذا ْأ.. ُاقاُلبإ ِلَن

َنا الرََّل َوْليإَ  ْأ.. اسِِّّإِيي، َوَمجإِدي ْل ُأمإِطيِه آلَقَر، َوْل َعيِِّّإِبيِحي ِللاَينإُحوَعاِ . 

ُ وَُّ، َواآلْكاَ  الاِجَباََّ َع  نَّ .. َِقُر. ْل   لَِّه سَِِِِِّّّّواَي. َنطَّقاتُِّْر َوْأنِّإَ  ْلمإ َععإر فاِني.   

. وَمن زمَم أنَّ (َعَتَ مإَ ُ ، ْأمَّا   حإيَِِّّاِني ْفاْل َيُ وَُّ َمنإِر، َوَمهإُد سَِِّّاْلِمي ْل َيَتَ مإَ ُ 

 اإلنيار  والتَّعطي  ، بدلي   ما ورَج يف م امري أه   كاَن من  هناْك غاية. غرُي التَّجللي

َِسِِِِّّّّيِّردنا   ِإه ي"ُقلاَ : ؤوج ) (: )جا األمظم  نيبر ا ِإَهْر َيا َر"اقاُلُبوا َو َل . َو

ِإَهْر َمنري  (.ْأقاُلُب. ْل َعحإُجبإ َو
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 نَّ الرَّلَّ مندما أراَج التَّجللي نطَن من الصَِِِّّّّيِ  فأبدَ  اليليْة بدلي  قوَّ 

وير من (، وقد مبََّر أهُ  الاَينطن  العلالاْيِلَيُةِفي الاَبدإِ  ْكاَن سِِّّيردنا امليِِّّيح ) (: ) 

هذ  اليينونِة بالَنطن  من الصَِِِّّّّيِ  واحلركِة من اليِِِّّّيون ، وهذِ  اليينونُة عع  

  بداَ  الاَييان .

فاآلقروَن ْكُبَر إ مليهم ِيُة الَنطن  من الصَّيِ  واحلركِة من الَييون  جوَن 

وا أنَّ الرَّلَّ يف َميان  الِقَد  ، وأنَُّه أوَِد َمياَن احِلدإِل وِوِج الاَييان  أصِِِّّّال.، فظَن

َُ للَييان  ول ال َّمان ، بدلي   قوَّ  منُه، فيانوا حلوليرَ  بذلْر ألنَّ الرَّلَّ ل يِِِّّ

 ُه، وألنَّي اليَ  ِي ُهما، ألنَّ يف ميان  ليَ  َُّاألوَّ ُكحررُيالا): الاُيعللم األوََّّ أرسطو

 حَ  ُسئَ : أين كان(، وكذلر قوَّ  اإلما  ملي ) ( ن معيَّ  د ميان  اِةميحب ليَ 

َُ قبَ  أن يلَن الا َِْي: )سِِِِّّّّبحاَن َمن ق يُلن  الا) ( ياَن؟ فقاََّيا اْقِتِه  د ياَن ِل

َُ غ ٌّ من الاَيالا  .يان   ذ كاَن ول ميان(َييان ، وا

 اَينوا احلركْة وق ُيعايُنوا اليِِّّيوَن،ولينَّ ما التبَ  ملى اآلقريَن أنَّهم م

 ل حركة من غري) :واحلركُة حتتاُج الاَيياَن وال َّماَن لقوَّ  الاُيعللم األوََّّ أرسِِِِّّّّطو

(، فظَنوا أنَّ الرَّلَّ احتاَج للييان  وال َّمان  لُيحررْك اليِِِّّّيوَن، ميان  وقال مي وزمان 

 .سٌط أصال.(ُيحررِك و)ليَ  ب  التَّحَرِك والا :ووغُِِلوا من قوَّ  الاُيعللم األوََّّ أرسط
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وبهذا انقَيَم اآلقروَن  د قيي : القيم األوََُّّ هم الاُيعطللوَن الذين أثبُتوا 

ُِوا منه ماهيَّْة احلركِة، والقيُم ال َّاني هم الاُيشبرهوَن  ملى الرَّلر ماهيَّْة الَييون  ون

 اهيَِّة الَييون  وماهيَِّة احلركِة.الذيَن أثبُتوا مليه كالجل من م

ويَّ َيرَج مليهم جوم ا ألنَُّه ينطلُن من ععاليم اإلما  ِِِِّّّّقنا العلِِِِّّّّ لَّ أنَّ منط

، يون الَيول ب ول باحلركِة عِدبالُب ُفل يوَصملي ) ( الذي يقوَّ يف قطبةمي له: )

احلركْة و ألنَّ الَييوَن(، وذلْر ول بذهالمي ةمييَئ، ول جِبانتصِّالمي  قياَ  ول بالقيا  

َِاجٍّ وِوجيَّ مساُ  وهي، اجلوهر ل من نيبِة األمراض  والاَياهيَّاِ  من نيِّبِة   ٌة َع

 وِمَن الاَيعلو   أنَّ: ) نَّ اليِِِّّّيوَن هو ضَِِِِّّّد احلركِة(،  الاُيعللم األوََّّ أرسِِِّّّطولقوَّ 

 يوُناليِِّّنَّ األِيِِّّاَ  ُمحَدَثٌة فقاْلَيا أ، وركِةواحل يون يِِّّاللو من يل األِيِِّّاَ  

َُ ملى ٌة أيِِِِّّّ ا، لذلر ل جيوُز أن ُمحَدَث مساٌ احلركُة و إلما  القوَّ   اجلوهر َعْق

: )ل َيجري مليه الَييوُن واحلركُة، وكيف َيجري مليه ما هو أِراُ ، ملي ) (

ِْاَوَع إ َذاُعُه َوْلَتَج َّْأ ُكنُهُه( ََِرف مليه ْلَت  .ولو 

ول زمان  ول ميان  ألنَُّه يِِِّّّيون  ول حركةمي ب ِوهُرُ  ل ُيوصَُِِِّّّف َلفالرَّ

 ِر ٌجوهو ُمن .وحمررُك احلركِة وُمنشُِِِّّّئ ال َّمان  وُميورُن الاَييان  اليِِِّّّيون ُميَِِِّّّيلُن 

ٌة ُمحَدَث مساٌ  ركْةواحل يوَنَيالألن  ركِةواحل يون يَِّ المن التَّجللي قب  جبوهر ِ  

)واٌِب  :بدلي  قوَّ الاُيعللم األوََّّ أرسطو، جلوهر  الرَّلر ة.ماهيَّل ريُن أن عيوَن 

 .ضرورة. أن ييوَن الاُيحررُك األوََُّّ ُمَحررك.ا أحد ا أزل.(
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ِوهُر الرَّلر وِوهَر الرَّلر هو فعُ   وه فعَ  اإلراجِة أنَّ اُ َمالجر ل جيوُز

راجِة العق    ب   َقأن نِرر وجيُب حقيقٌة للعق   الاُيريِد. فعَ  اإلراجِة، ألنَّ اإلراجِة

لَّى الرََّل جت فِّاإلراَجُة الرَّبَِّّانيَُِّّة  ثبِّاعِّ ا هي فعٌِّ  َبَدا مندما       واإلراجِة الرَّبَِّّانيَِِّّة.  

 َمنطِقنا يفذا ل َيصَِِِِِّّّّح ، وهَوهي ا ومَدم اَمَبَد  التَّجللي ، ألنَّ َمن ق ُي ِبِ كاإلراجِة

 العلوير.

و وَِِِّّب أن ييوَن التَّجللي هاإلثبِِّّاِ   بعَِِّّد  لَّ ل ييوُن اإلفراَجومبِِّّا أنَّ 

 .ِةولينَّ ِوهَر الرَّلر غرُي مساِ  التَّجللي  فراج ا، ألنَُّه جتلَّى كاإلراَج الرََّل  ثباع ا،

ألنَّ نها مَيتِرَُّج  ِوهر ِ يف  والرََّل ،حقيقُِّة العق   الاُيريدِ هي اإلراَجْة  نَّ 

 والِعَ  غرُي الِام   واإلراجْة غرُي نعوِ َيالا غرُي عَ والنَّ اليِِِِّّّّرَيْة غرُي الاَيوسِِِِّّّّو   

وم ا َِِِِِّّّّّموس ل قبَ  التَّجللي كاإلراجِة كاَن الاُيريِد، وهذا من مبدأ اإلفراج ألنَّ الرَّلَّ

ينيا أ ج ا للرَّلر الذي ل ُيدَرُك ِوهرَُُ ، فاإلراجُة فرا ، وذلرنعوع ا ول ميِِّّيَّىَمول 

َِِد إ فهي  لذلْر ، رَّلر راجِة الْفِيَن  راجةمي من  َيَراُ  اليَّالُر ما ك َّولينَّ ، مقليٌَّةُو

 دإُقُ  َمْلُيوَ َيا َرَل َي َ  َمنإ َيُقوَُّ ِلي: َيا َرَلُكْليإَ  قاَّ سِّيردنا املييح ) (: ) 

ول جيوُز أن ييوَن  (،اِ َويََّيالي اِفِذي لَِّاَعُ    َراَجْة ْأِبي اَيِذي لَّاِ . َب   اَوَيايَِّّ لا

َُ يهو اإلراجُة نِيُِِّّها بدلي   قوَّ  الاُيعللم  األوََّّ أرسِِّّطو: ) ِوهُر الرَّلر تن َُّ  من ا

 (.اإلراجِة، ألنَّ اإلراجْة عقتِي الطَّلَب، واَ ل َيطلُب
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إلراجِة ، ألنَّ نَِي ان ِّللَوهباع ا ِّ   ثِّاإلراجِة ليمن  الررلر وهر ِِّّ راُج ِِِّّ فإف

 ُِر موِب ا فهو سِِّّالٌب(،ل يع   ثباَ  مييِِِّّها، كَين يقوَّ: ) ن ق يين الصِِّّر

كإَياِ  : )ْليإَ  ِفي األاإلما  ملي ) (ولينَّه يف احلقيقِة ل موٌِب ول سالٌب، لقوَّ  

 .ِبَواِل   ول َمنإَها ِبَمار ج (
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هو ف ا ييِِّّوُ ، أمَّْكوحَد احلقيقَي اإللُه أنَ يقوَّ سِِّّيردنا امليِِّّيح ) (: )

ََِعَ   ون قديي الاُيرِس  ِمن ماهيَِّة الرَّسوََّ أنَّ (، فَين زمم ُهَتلاالذي أرسَِّ  يِّيحُ َيالا

ُقُ  يف دَيل  ِوهَر الاُيرسِِِِِّّّّ  وُُن َنعْلمإ َيقين ا ِبْأنَّ  .مِّاهيَِّّة.   جلوهر  الاُيرسِِِِِّّّّ  

ٍ  واألينيَِّّ   ِإنَِّا وهر  ِل ُعطْلُن أبِّد ا ملى   الايَِّاهيَِّّةْ  ، حتى أنَّ اِ اهيَِّّ يَِّ والا اِ اأْل

بِه لقوله ) (:  الدَّللِةمنَد الِع   الاُيتَي    بالاَيشِِّّيئِة ، و نَّيا ُعطْلُن ملى الاُيرسِِِّّ  

 .( ْلالذي أرَس ْةشيَئشيئيت ب  َمَم َ ألمَي ليَ  ياِ من اليَّ ُ لاَ قد َن)

 رسِِِّّ  جلوهر  الاُيَيحيُم  ل ام ا بأنَّ  الاُيرسِِِّّ  من ماهيَِّة الرَّسِِّّوََّ أنَّ  واجرماُ 

 .هذا غرُي ِائ  و ة.متنوم  لياَن مِّاهيَِّّا ٌ   جلوهر  الاُيرسِِِِِّّّّ  لو كِّاَن  ومِّاهيَِّّة.،   

 ِوهر  من مبارٌة َمحيِّوَسةٌ  ماهيٌَّة ماهيَّت  : األود جلوهر  الاُيرسِِّ    بأنَّ ماُ الجرف

 غرُيباق   ِوهر مبارٌة من  ُمجرَّجٌة ماهيٌَّةال انيُة ، ومعروفمي مُِّدَركمي  حِّدوجمي فِّان  مَ 

، ئِةج للتَّ قابال. ِوهَر الاُيرسِِِّّ   ه جيعُ ، ألنَّباقٌ  ماٌ ، هو اجرول معروفمي ُمدَركمي

َُملي ) (: )يف منطِقنِّا العلوير لقوَّ اإلما   وهِّذا ل جيوُز   لى م ُهْل األوهاُ  ل عق

.(بعيُضالتَّو ُةج َئالتَّ ُهاُلَن، ول َعةميملى كيِيَّ منُه القلوُل ُدعْق، ول ُعصِةمي

ليت ااهيَِّة، َيه أمسى من الااهيَِّة، ألنََّيمن الا ُمنِرٌج  ذن فجوهُر الاُيرسِِِِّّّ  

أفالقون:  م مظاألبدلي  قوَّ الِيليِِِِّّّّوِف (، ؟مصِِِِّّّّدٌر مِّأقوٌذ من )ما هو  هي

التَّجللي هي من ِهِِِّّة (، فِةاهيَِِّّّيَِِّّى من الا، بِِّّ  هو أمَسةميالبِِّّاري لي  مبِِّّاهيَِِّّّ)

 ن ِهِِِّّةِم  لَّ ٌةمِِّّاهيَِِّّّ ُهلِِّّْ ليَ  احلَنلقوَّ  الاُيعللم األوََّّ أرسِِِِّّّّطو: ) والوِوِج
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ا ان  َمشِِّّهوٌج، وما ُيتصِِّّوَُّر يف األذهان  َمقصِِّّوٌج، أمَّ َييا يتحقَُّن يف الِعف، (اإلثباِ 

 فال ماهيَّْة له ألنَّ ك َّ ذي ماهيَّةمي معلوٌَّ. ِوهُر الاُيرِس  

   ِّوهَر الاُيرِسلينَّ ِ، اهْليئاِ  واألكياَّ  والييِيَّاِ ُف بِّيَُّة ُعوَصِِّّ اهَيفالا

ٌ  ليَ  له ِنٌ  ول فصِِّّ بييِيَّةمي  ذل هو ل هو من ِقَب   اهليئاِ  واألكِِّّياَّ ، و

    جراِك ِوهر  الاُيرسِِِّّقارٌج من احلدوِج، ْفَين َزَمَم أنَُّه َوصََِِّّ   د  ألنَُّهول َحدٌّ 

بََّر مَرٌض يف الوِوِج كيا ِِِِِِِِّّّّّّّّاهيَّْة َمَيَوْكذََّل وافَةف، ألنَّ الااُرَف وَهَوف فقد 

عبوُج؟ َي: أيَن الا) (اإلما  ملي ، ولذلر مندما سِِِّّّئَ  اجُة الاَينطن  العلويرِِِِِِِّّّّّّّسِِِّّّ

ل ُيقِّاَُّ لِّه: أيَن؟ ألنَُّه أيََّن األينيَّْة، ول يقاَُّ له: كيَف؟ ألنَُّه كيََّف   ): أِِّالَ 

 .(اهيَّْةَيل يقاَُّ: ما هو؟ ألنَّه قلَن الاوالييِيَّْة، 

َ  ُيوِقُعُه حت و ثباُعها ملى ِوهر  الاُيرسِِِِِّّّّ  يِّان   َياألينيَُِّّة من لواز   الا فِّ 

، اُمركَّب  ُهعُلجي و ثباُعها ملى ِوهر  الاُيرِس  التَّركيِب من لواز    والييِيَُّةاحلدوِج، 

يِب من ُميِِّّتلَ َماِ  التَّرك  فراِج ِوهر  الاُيرسِِِّّ  فأيَُّة فائدةمي من  وهذا غري صِِّّحيح 

حمدوج ا بنِ   الوقِ .و قاَمِتِه ُمركَّب ا 

نايف الشررْك والَظلَم، وهذا يعوُِب  ِوهر  الاُيرسِِّ   ملى  ب بوِعها اهيَُّةَيالاو

اجمي جبوهر ِ  حتوَََّّ معنى التَّجللي  د اعرحكِّانِّ  ْلُه ماهيٌَّة    لو  ذالاَينطَن العلويَّ، 

 لرَّسوَّ اصاَر مشابه ا ومياوي ا جلوهر   وحلوَّ  بالاياهيَِّة؛ مبعنى أنَّ ِوهَر الاُيرِس  

.ِائ   يف منطِقنا العلوير األرباِل وهو غرُيوهذا سيوجي  د ععَدِج 

سٌة حميو انَّه  :ثم نقوَّ ماهيٌَّة جلوهر  الاُيرسِِّ   ل ريُن أن ييون لذلْر 

وهي من  ،الرَّسوَّ جلوهر  مائدٌة  جرَّجْةُيلالاُيحيِّوَسْة وا اهيَّْة اَيألنَّ الا ٌة!!نيرَّجأو 
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: )كيَف ُيدرُك ) (اإلما  ملي ، لقوَّ مراض  َّ من األَِ والرََّل، األمراض ضين  

.(؟ةٌة ول كييٌَّة ول كينونيٌَّة ول ماهيَّله كيِيَّ َمن ل نهايْة له، وليَ 
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َ   اليِِِِّّّّرياِ  نَّ  َل منَد الرَّ أبَداها كياليٌَّةسِِِِِّّّّياٌ  اإلجيابيَّْة هي بالطَّب

اإلجيابيَِّة قبَ   سُِّم الرَّلر باليريا ِ ْفَو الِعليَِّة.حقيقٌة للَياهيَّاِ  ، ولينَّها التَّجللي

فيه كِِِّّّرٌك مظيٌم، ألنَّه يتطلَُّب وِوَج كِِِّّّركاَ  معُه أو    جياِج الاَياهيَّاِ  الِعليَِّة

َي يرسُِِِِّّّّبعَد  جياِجِ  للوِوِج ْفْييا أنَّه  .حاٌَّوهذا ُم اجلوهر ،ييِِِِّّّّتل ُ  عركيب ا يف 

ِِد ا الرَّلر لى ( مالاُيريِد) اسم َي مريد ا، فإقالُق يرإلراجْة ُساأبَدف  بعَدما، كذلر ُمو

 .ْكِيَياِ  اإلراجِةالتَّجلي  بعَدحصُ  َي

حدوٌج َم  جيِّاِج الاَياهيَّاِ  الِعليَّةِ قبَِّ   الرَّلَّ  بِّأنَّ  المتقِّاجُ ييننِّا  ول ُي

 اٌَّ.ُمَح اإلجياِج وهذاقبَ  الوِوجير الِع    وِوَجيِِِِّّّّتل ُ  ألنَّ ذلِّر يَ ، بِّاإلراجةِ 

ق  ذ ، ِةبوِوِج الاَياهيَّاِ  الِعليَّا مي اقةَن وِوُجها ِسيعبقى  اإلجيابيَُّة فاليرياُ 

 بَ  ذلْرفيَ  ما هَو ق،  جياِج الاَياهيَّاِ  الِعليَِّة اُ  موِوجة. قبَ يِِّّرَيعين هذِ  ال

َُ ملىاإلجراُك باحل ر ،  نَّيا َمعقول.ول  احيِِِّّّوسِِِّّّ  ول َم اك.دَرليَ  ُم  والعق   يق

 .التَّجللي بعَد  جياِج الاَياهيَّاِ  الِعليَِّة

ِْر ٌج قبَِّ    الرَّلَّكيِّا أنَّ   ِ  اإلراجِة سَِِِِِّّّّيامن  جياِج الاَياهيَّاِ  الِعليَِّة ُمن

ٌَّ ألنَّ اَح، فاإلراجُة عقتِِِِِّّّّي الطَّلَب، وهذا ُماألفعاَّ  الوِوجيَِّة ألنَّها من مساِ 

َُ يتاألوَّ  الاُيعللُمملى اإلقالق ، لذلر قاَّ  ُهْل ل كريْر الرَّلَّ ن َُّ  من أرسطو: )ا

 اإلراجِة، ألنَّ اإلراجْة عقتِي الطَّلَب، واَ ل َيطلُب(.
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 ليَِّةِّيَّاِ  الِعِّاِج الاَياهِِّّ  جيالق.ا من هذا ريُننا أن نقوََّ:  نَّه قبَ  ِِّّ وانط

َُ  ،الرَّلرُيريِد( ملى ل جيوُز  قالُق اسِِِِّّّّم  )الا َِِد مساِ  التَّجلليفجيي  إ بعد ُو

ِوهَرُ   َميُِِِّّميَِِّّتغإن  أن َيالرَّلَّ  نَّ  ذ ، األفعاَّ حلاِِة   جياِج الاَياهيَّاِ  الِعليَِّة

ا كان   جيابيَّة. أو سِِِّّّلبيَّة. أو غريه سِِِّّّواَ  اليِِِّّّرياِ وبالتالي فإنَّ ك َّ  .جلوهر ِ 

 ب  اليِِّّرياُ  ،ب  األحواَّ ُ  قَّيتغيَُّر ول يتنل  الرَّلَّ، ألنَّ ِوهر ا للرَّلرلييِِّّ  

متعدرَجُة ِوجيٌَّة وسِِِِِّّّّياٌ  ها ألنَّالتَّغَيَر والتَّنَقَ  بَ  األحواَّ  عقتِِِِِّّّّي  ُةَجتعدرُيالا

ََ حتَ  التَّعَدجيَِّة.عيتل ُ    التَّعَدَج والتَّنَوَ ، وحاكا للجوهر  أن يق
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قوف التَّ اُلومري الِِِِّّ   وبرهاُن العق   نياُنوُب النَِّ   نوُر الاَينطُن العلوَي

ٍ بِّالقُِّ   الِوُزفيِّه  و ،دق الصِِِِّّّّر وارُة  ُهلََّج َفَرَم نإَيْف، الي ري  وايري  واحلييِة د

َِالعرفان ملى  َمنطُقُه  ( ) َمنطق.ا، وقد جََّّ ملى ذلر اإلما  ملي مإُيم أفُِلُيُل، وأف

 (.عقوَّ َيبالا رفاٌنوِم عيوٌََّم وميٌ  مقبوٌَّ قوٌَّ اإلراُنبقوله: )

 د ثالِل لذلْر ُقيرَم الاَينطُن العلوَي ، َمنطِقِه مبقدار ييوُن  اليَِّّاِلرِ  فَيقاُ 

ُرَعبمي:

النَّصرير. لي  يون بالدَّي: والُبرهاُن الاَينطقَي -

.قليرعال لي  يون بالدَّي: والاَينطقَي اإلراُن -

.هوِجوالَش واليشِف يون باإلكراق ي: والاَينطقَي هوُجالَش -

هوِلَيراح   الاَينطن  العلوير  ِقُر وهناك عقييٌم

ا.هدوِجيف ُح عرفْةَيالاع  ي و: وهاجليالَيالاَينطُن  -

ِالِلها. يف عرفْةَيالاع  ي و: وهالاَينطُن الييالَي -

الغايِة. مند ع  الوقوَفي و: وهالاَينطُن احلقَّانَي -

 

 اِ مس يف التَّحقين . فالذين َينِوَنى ، حتَّمعرفةمي يف ك ر ِار الاَينطُن  اوهذ

ََِياليًّا، والذيَن ُي بتوَن ِسَي وَنُهيعرُف الرَّلر من ق  النَّ  ونُهيعرُف اجلالَّ  ِ اِمرفان ا 

نى قوَّ  َمن مرَف مع  لَّ مرفاِنِهحنَّ  َمجَد الرَّلَّ ُفعر ل َيلينإ وِمرفِّان ا كياليًّا.  
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َِسِِّّيردنا  اِ  الرََّل َماَّ ْفوإَق ُك ر اأُلَمم . ْفوإَق اليََِِّّّياَواألمظم  جاؤوج ) (: ) نيبر ا

(.َمجإُدُ 

ا هِِّّدوَجحُِِّّ ونيعرُفجبيِِّّاِلهِِّّا  نَّيِِّّا  الطَّرائَن كِِّّذلِِّّْر فِِّّإنَّ الِِّّذيَن يعرفوَن

نإ ِّليها، وياِلِّيبوَنها ِّفإنَّهم يعرف هاِّغاياِعملى وَن ِِّّ أمَّا الذيَن َيقِها، ياَمِِّّ وأح

الطَّرائن .  لَّ من َمَرَف حقائَنها ملى أسرار  يقُف ل

 من فاليَِِّّّاليوَن ييِِّّليوَن بشي   متيلي  ، َمنِطِقنا العلويريف  ثابٌ وهذا 

 لاَينطن ا د الاَينطن  الييالير، أمَّا َمن ارعْقى منهم فيشَِِِِّّّّهُد حنَّ  اجلياليرالاَينطن  

، وهو ما أِاَل بِه سيردنا املييح ) ( مندما ُسئَ : هوِجوالَش واليشِف باإلكِّراق  

ٍ ؟ ْفْقاََّ  ِحَب الرَّلَّ   ْلَهْر ِمنإ ُع): ) (َيا ُمَعللُم ْأيَُّة َوصِِِّّيَّةمي ِهَي الاُعظاَيى ِفي النَّاُمو

ِاِيْر َوِمنإ ُك ر ِفيار ْك  .(ُك ر ْقلاِبْر َوِمنإ ُك ر َن
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وكان   ،الرَّلر مة التَّاريخ يف اآلرا  حوََّ موضِِّّو   كبرٌي حصَِِّّ  انقيِِّّاٌ  

اآلراِ  كاآلعي:أبرُز هذ  

ير غائبمي ل ريُن معرفُة أ َرلٍِّراُ  الاُيعطللَ  الذيَن افَةضُِِِِّّّّوا وِوَل وِوِج  -

كي مي منه.

 الذيَن أسَِّنُدوا اليرياِ  اإلجيابيَّْة واليَّلبيَّْة كحقائَن وماهيَّا مي الاُيشِّبرهَ   ِراُ   -

.والرَّلرللَيملوقاِ  

نَدهم من م فالرََّلوالعاْلَم ِوهٌر واحٌد،  الرَّلَِّراُ  احللوليرَ  الذيَن زمُيوا أنَّ  -

العاْلم  والعاْلُم منه.

أنَّ  مَمز، ومنهم من بتوا الاُيصِِِِّّّّاَجْفْةِراُ  الايَِّاجريرَ  الذيَن أنيروا الوِوَج وأث  -

اإللَه نيرَُّج قاقةمي، وهذ  الطَّاقُة هي نيرَُّج قوَّةمي حتررُك العاْلَم.

يقِة من احلقاحلائدِة  بالرَّجر ملى اآلراِ  ال الثِة األود القِّد ُقينِّا سِِِِّّّّابقِّ.   

َ  ياويَِّةِِِِِّّّّّ  اليَّ  ألربعْةاهذ  اآلرا   ألنَّ، وبقي لنا أن نرجَّ ملى الرأي احلائِد الرَّاب

 ملى اإلقالق .ل نصيَب هلا من الصَّواِل 

عأبى مليهم مقوُلهم أن ُيومنوا بالاُيصِِِّّّاَجْفِة  الاَينطن  العلوير نَّ أصِِِّّّحاَل 

 الدَّهرَيوَنوَن فالاياجرَي مهيا حاوََّ العلُم الاَياجرَي احلديُث أن َييتييَغ هذِ  النَّظريَّْة.

 !قدرٌة لناأنَّها اِ  من فع   الطَّبيعِة، وملوقَينَّ الاي ميوَن أ
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 حنُن اعنُّ علِّه  مبنطقدن  العلويد َاقوُل هل )

قِّدرِّة. ل َبدإَ  هلا، وهو َحَد الِقَد  ، كان  هي    اُ ملوقِّ َيكِّانِّ  الا    ذا

 قد اسِِِّّّإَتغإَن إ، وهذا ُمحاٌَّ ألنَّها عيون مَ أنَّها موِوجٌةاليت أحَدَث إ نِيَِِِّّّها 

 حدوِثها.بوِوِجها من 

 ذا كِّانِّ  قِّدرِّة. هلِّا بَِّدإٌ  فقِّد َعمَّ  ثبِّاُ  احلدوِل مليها، ْفَين         أمَِّّا  

كان  هي اليت  ذاإف أحَِّدَثهِّا؟ أهي اليت أحَِّدَث إ نِيَِِِِّّّّها أ  غرُيها أحَدَثها؟   

 .عدوُ  ل ُيحِدلإ كيئ اَيفالابعد أن كان  معدومة. أحَدَث إ نَِيها 

 ذا وللعاْلم  صانع ا أوَِدُ ، ها، وأنَّ غري اللَيملوقاِ  ُمحِدث أنَّ  هذا ُي بُ 

ٌَ ك  َثَبَ  حدوُل العاْلم  َثَبَ  أنَّ له صِِِّّّانع ا ُمحِدث ا، البناِ  ْفِلُي ر صَِِِّّّنعةمي صِِِّّّان

واليتابِة وغريها....  ذ ييِِِّّّتحيُ   جياُجها ِلَنِيِِِِّّّها، وييِِِّّّتحيُ  مدُ  وِوِج   

َ  مَ وِوِج الصَِّّنَعةِ   َ  فقاََّ) ( ُسئ  اإلما  ملي  وقد ،الصَِّّان : من  ثباِ  الصَّان

رْكٌ  سُِِِِّّّليٌّ ِبَهِذِ  ِة َوَمطاْف)ِثاُر القد   َعُدََّ ملى اليَِِِّّّّري ، ْفَهيإْيٌ  ُملاويٌّ ِبَهذ  اللَّ

.الي اْفِة، أل َيُدلَّن ملى اللَّطيِف ايبري (

 

ق سُِِّّيرَي إ الطَّبيعِة؟ وفلنتيِِّّا َّ: ما معنى أمَّا بالنريِِّّبِة ِلَييِِّّألِة الطَّبيعِة 

ُيراُج بهذا السم ؟قبيعة.؟ وما الا

قلنِّا:  نَّ معنى الطَّبيعِِّة هو هِّذِ  العنِّاصُِِِِّّّّر األربعُة )النَّار واهلوا        ذا

َُ الصِِِّّّوَر  َيوالَترال والا ِاق  من هذِ  باعروُعظه ُرها ا (، وسُِِِّّّيرَي إ قبيعة. ألنَّها عطب

الثِة هذا العرِاق؟ حيُث أنَُّه  نإ عأقََّر أحُدها ق يتمَّ لل َّ ، ْفَينإ َوفََّن بينهاالعناصر 

الباقيِة ِفعإٌ !!؟ ه  الطَّبيعُة هي اليت َوفَّْق إ؟ أبعلم  أ  بغري  ملم ؟
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بيعِة ُِّر الطَِّّيُ   ذا كان  مناصُِّ  ْفَيا هو الدَّلِِّّ ة. مبا عِعَيِِّّ  ن كان  ماِل

هذا ِواٌل غرُي صحيح .ل ععلُم كيئ ا ول حتَ  بشي مي؟  ذنإ 

، ة.، فِّالعرِاُق ل ييوُن  لَّ ِمن ُمَوفلن  ماِلم  مبا ُيَوفلنُ يَِّ أمَِّّا  نإ ق عينإ مِّالِ  

ي َوفََّن بينها.ُيَوفلن  الذفلن  ب  هذ  العناصر  فقد ْل  َ   ثباُ  الاَوُيفإن أقَررإنا بالا

َُ أن َوِبَيا أنَّ الشَِّّيَ  الا  ََيَياجيَّ ل ييتطي ل ريُن أن  فالرََّلنَِيُه،  صن

ييوَن مِّاجيًِّّا، ب  هو لطيٌف ل ماجريٌّ، والالماجرَي ِبُحيم  ععريِِِه ل ريُن  جراُكُه   

ٍر الطبيعيَِّة ِ.ا هو ما ليَ  يف موضو  ، ب  هو القائ اجلوهَر، كيا أنَّ باحلوا ُم ععري

.الاُييتغ  من ك ر كي مي

للوِوِج ألنَّ للطَّبيعِة قاِبع ا، ولييِِِِِّّّّ   أصِِِِّّّّال.  ذن: لييَِِِِِّّّّ  الطَّبيعُة

َّالاُيصاجْفْة للوِوِج ألنَّ  أصال.الاُيصاجْفُة  رورُة يف ماق  الوِوِج معدومٌة، وليَيِ  ال

، ب  هناْك حدوٌل للوِوِج، للوِوِج ألنَّ الِِّامَ  يريُد ويتاُر ما َيِع   أصِِِِّّّّال.

قََّن كوُنُه.حت ُينإ ثمََّيق  الوِوَج أنَّ الدَّليُ و

َروا بوِوِج الذيَن أق سِِّّاجُة الاَينطن  العلويرهلذِ  احلقيقِة بالَِِِّّّبِط َعَوصََِِّّّ  

َُّ ُيَحررُك األوَّأرسِِِِّّّّطو قاََّ: )واٌِب ضِِِِّّّّرورة. أن ييوَن الا الاُيعللُم األوََّّ ، فالرَّلر

 ليَ ) والتَّشِِّّبيِه: كيا قاَّ منع ا للحلوَّ  َُّاألوَّ ُكحررُيالاوهذا  (،ُمَحررك.ا أحد ا أزل.

لينَّ هذا (، ون معيَّ  د ميان  اِةميحب ليَ  ُه، وألنَّليَ  ِيِِّّي ا ُهما، ألنَّ يف ميان 

 ا( كيا قاََّ َمنع ا للتَّعطي   والعَد  .حقيقيًّ اله وِوج ل ينِي أنَّ )
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 وَن؟ وه  َييَتوي الذين َيعْلُيالعظيا هذ  األيا   كهولِ  يف  الاَياجرَيوَنفه  

 ي قلُ  نر، ألنَّهم كيا قاََّ سِِّّيردنا امليِِّّيح ) (: ) والذيَن ل َيعليوَن؟ بالطَّبَ: ل

 (.ايفَرمن ِق مإُتيإيم ْلألنَّ عومنوَن مإم وليُتُيْل
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ٍُ بِّاإلحلِّاِج حَ  نظُروا ْفَرأوا نتِّاَج العلو   الايَِّاجريَِّة الِي يائيَّةِ      ََ النَِّّا  وق

والييييائيَِّة وأم اِلها، وغاَب إ منهم معاني الررياضِِّّيَّاِ  الاُيجرََّجِة، وبلَغ الصِِّّرراُ   

ََ، ِّائِّ ووقَ ِّاجريَُّة هلم من َبراهِِّّ لوُ  الاَيِِّّ تإُه العِِّّ َما قدََّمبَ  دَُّ  حَ  قاَرُنوا ِِّّ أُك

الالوامي ألحيِِّّاِمهم مِِّّا أمَرُهم بِِِّّه ْكَهنُِِّّة الِِّّدرين  من التَّقليِِِّّد األميى والعربِِّّا   و

م الدريَن هالَوضِِِِّّّّعيَِِّّة اليت َوضَِِِِّّّّعوهِّا زور ا وُبهتان ا بعَد أن غيَُّبوا خُببِ هم وَمير    

 بالررياضيَّاِ  الاُيجرََّجِة. احلقيقيَّ الاُيرعبْط

 نَّ اإلحلاَج لغة. هو الشََِِِّّّّر بالرَّلر، والاَييُ  من قرين  احلنر، وانتشِِِّّّاُرُ  

ين  احلقيقير الاُيجرَِّج. فِّالاُيلاحِِّدوَن َيحإَتَجون بعد   ُوِوِج جا     يعوُج للجهِّ   بِّالِّدر   

ُِْهم اإلمِّا  ملي ) ( بقوله: )َزَمَم      لَرلٍّ ُي بُِّ  وِوَجُ  بِّالاُيعإِجَ اِ ، وقِّد وصِِِِّّّّ

الاُيلحِّدوَن أنَّهم كِّالنَّبِّاِ  الَبررير ما هلم زارٌ ، وه  ييوُن بناٌ  من غري َبان ؟ أو    

َِان ؟(، مَ أنَّ الدَّامي موِوٌج وهو العقُ  الذي هو الاِيي اُن ب  ِِنِّايٌة من غري  

احلنر وايلن ، ومن الواِِِّب ملى كِّ ر بِّاحِّثمي وا   أن َيُرجَّ ملى أهِّ   اإلحلاِج      

 مَبنطن  الدرين  احلقيقير الاُيجرَِّج.

م َمن هفَينطُقنا العلوَي لديِه رجوٌج ملييٌَّة ك ريٌة ملى الاُيلحديَن، سِِّّواَ  من

ييِّأَُّ سِّواََّ اسِّتِها   واسةكاجمي، أو َمن كاَن ملى ِمَناِجِ  وَسابن  رأيِه. َوْكم ِمن    

  َُ َِهال.. فاجليي ُملِحدمي ْقَرَق باَبنا وقرَج منه  مَّا ُمقَتِنع ا ميِّةكد ا، أو أك َر غيًّا و

لذي ا يعةفوَن ِبَعج  ِهم من الوصِّوَّ   د ُمين  أسرار نه   اإلما  ملي ) ( العظيم  
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قِّالَِّْب بِّالِّدَّلي   الاَينطقير وق َيِجدإُ  فاُرَف، ألنَّ ما قالَب بِه هو      ل يلوُ  َمنإ

حَقُه الطَّبيعَي والاَيشِّروُ . ولين لنيِّأَّإ هذا الاُيلِحَد:  د أير َحدٍّ ستيتيَر العلوُ    

 الاَياجرَي ل نهائيٌّ عليَيري  لْر؟ ه  التقَدُ  الِِِِِِِِّّّّّّّّ الاَياجريَُّة يف عقديم  التَّعلي   والتَِّي

وبال حِّدوجمي؟ أ  أنَّ هنِّاْك حِّدوج ا ل ريُن للعلو   الايَِّاجريَِِّّة َعجِّاوُزها؟ أل ريُن       

يَِّة ُكلليًّا من َمَدارِكْر وحتَّى من قوان   العلو   الاَياجر تلِةمياكتشاُف مواَق ِديدةمي خم

 احلاليَِّة؟

  َُ  أن عصَ   د معرفةمي كاملةمي ونهائيَّة، ول ريُنالعلوُ  الاَياجيَُّة ل عيِّتطي

أن عِيِِّّرَر َحَدَل ظهور  اليون  والاَييان  وقلن  ال َّمان  والاَيواج،  نَّيا هناك نظريَّاٌ  

بشريٌَّة ملييٌَّة َبحَتٌة خمتلٌِة حوَّ عيَون  الاَيجرَّاِ  واجمليوماِ  النَّجييَِّة وال قوِل 

صِّورا  واحلشرا  وماْلم  البحار  وصول.  د ظهور  اإلنيان   اليَِّّوجاِ  وقلن  الدَّينا 

األوََّّ ،  لَّ أنَّ النظريَّاِ  ل عع  الةهاَن أبد ا، قاصَِِّّّة. أنَّها مجيع ا غرُي ُم َبَتةمي، 

وُمتِاربة فييا بينها، فيعظُم ما عاوَُّ العلياُ  الاَياجَيوَن معرْفَتُه يتعلَُّن حبواجَل 

ةمي أو افةاضِّيَّةمي، وق يتَُِّقوا حتَّى اليوَ  حوََّ كي   األرض   ن كان   ماجريَّةمي ضِّائع 

 كرويَّة. أو بيِويَّة. أو ُميطَّحة. أو ربَّيا يرِوَن ملينا بنظريَّا مي أقرف مَ ال َّمن .

   ٍ هذا العجُ  الاَياجَي الواضُِِِِّّّّح ِعَ  مبقاب   الاُيلحديَن قيِِِِّّّّي ا من النَّا

ألنَّهم ُيجِيعوَن ملى وِوِج رلٍّ هلِِّّذا اليون  وُييِ ُروَن من ، ومنوَنمهم أنَّ ي ميوَن

َ وَربال  قرار ،  العبِِّّاجِة ور ُجارعيِِّّاِج   ْقَرِلبال عَِير ، والتَّ لواِ الصَِِِِّّّّّكليِِّّاِ   ف

، ولينَّهم لصَّارخ ا ن دَيالتَّو ظهار  كافَِّة مظاهر   يو  الشَِّ  يقاِج وبال يق  ،  قراب  الب

إلنيار  سِّاَجَعهم َمِيُلوا ملى َععويم  وَععييم  الشررِك وا  ، ألنَّي رالدر ج َرالَعُمصِّابوَن ب 

َ ، فأقاموا هلم هياكَ  وثنيَّة. للعباجِة  الية.ق واليَِِِِّّّّّيطرِة من قالِلهيا ملى اجليي
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صِِِّّّنا   مابديَن ألصِِِّّّنا   اجله   وأ د فيها أعباُمهم  ََّحوَّ، َعالاَيعرفِة اليقينيَِّةمن 

وأصنا   الَيلطِة ُمشركَ  بها جوَن أن َيعْلُيوا أنَُّهم ملى قطأ. وهيذا أصبح الاَياَّ  

ََ فيهم قوَُّ سِِِّّّيردنا  هول  ي ميوَن أنَّهم يعبدوَن الرَّلَّ مَ أنَّهم ل َيعر فونُه، فوق

 صِِِّّّوموَني ، وك رييَنالِةللصَِِِّّّّ ذهبوَنوَي غتيِِِّّّلوَنك ريين َي  نَّامليِِِّّّيح ) (: )

َِ ٌةقوَعيم َمُهُتَباآلقرين، وماِق روَنشِِّّرَبوُي عوَنطاِلين ُي، وك ريقوَنتصِِّّدَّوَي ، مند ا

 (.ل القلَب اجليَد روَنهرْطهم ُيألنَّ

هنا قد ييِِّّأَُّ سِِّّائٌ  نِيَُِِّّه ملى سِِّّبي   التَّعَلم  والاُيحاكاِة الاَينطقيَِّة: ه  

َِوهَرُ ؟  نطن  أليَ  من الاَيالرََّل ُيشِِِّّّبُه ؟ ِلَياذا قلْق ؟ وه  ُيعْقُ  أن أمرَف 

 اقِةمن ق أكُةِوهَر الرَّلر  نَّأل أنَّي لو َمليُِّ  ِوهَر الرَّلر ألصِِِِّّّّبحُِّ  َربًِّّا،   

 ي؟استيعاِب من قاقِة ، وأكُةمليي

وهيذا يبقى اليَِّّالُر يف حبثمي َجؤولمي ل َينَُِِّب من معرفِة أسرار  ايلن    

ُه ِة والعقليَِّة ملى أنواِمها، لينَّوالتَّيوين ، والَغور  يف أميِّاق  الوسِِِِّّّّائ   احليِِِِّّّّريَّ  

يتوقَُّف من البحِِّث يف مِّاهيَِِّّة الرَّلر الِّذي أوََِِّدُ : َما ُهَو؟ وَمن ُهَو؟ وِمن أيَن      

َُ العبَد من َكي مي  لَّ وقد  أَعى؟ ألنَّ اجلواَل يف قوَّ  اإلما  ملي ) (: )ما َنَهى ا

َُ َُ ِفَمِلَم أنَّه ُيطيُن اِِتَناَبُه، وما أمَرُ  ا عْلُه، ألنَُّه  بشي مي  لَّ وقد َمِلَم أنَُّه َييتطي

ِِْتِه َعيليُف العباِج ما ل ُيطيقوَن(.  ليَ  ِمن ِص

 ذنإ ل ييوُن عِيرُي اليَِِِِّّّّّالِِّر يف الايَِّاورائيَِّّاِ  الغيبيَِِِّّّة، بِّ  هو ُمالز ٌ      

عرفِة، ُر  ل بعَد الاَيِللَيعرفِِّة فقط،  ذ ل جيوُز اإلرِّاُن  لَّ بعَد اإلقرار ، ول اإلقرا  

َُ والقبوَُّ مند اليَِِِِّّّّّالِر  لَّ بعَد َبيرَنةمي، ألنَّ منطْقنا العلويَّ قائٌم ملى  وما اليَِِِِّّّّّيإ

اليَِّّري  ملى قرين  الستدلَّ  و قامِة الةهان ، ل ملى ايبِط العشوائير الي ري  يف  
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ُ  بيِّافَِِّّة أنواِمهِّا، لينَّنا ل نقب   هِّذ  األيَِّّا  . ول َيَِهَينَّ أحٌِّد أنَّنِّا ننيُر العلوَ      

بتيِّطيح  األمور  العظييِة والعييقِة وحتويِلها  د نيرَِّج ماجَّةمي قياسيَّةمي زائلةمي ل عقوُ   

بنِيِِِّّها، ول نقبُ  نظريَّا مي عقوُ  ملى سِِّّطحيٍّ زائ   ألنَّها سِِّّطحيٌَّة زائلٌة، ب   

 قيقْة.ئَ  الصَّحيحْة والةاهَ  الدَّنقبُ  العلوَ  غرَي القياسيَِّة اليت حتيُ  الدَّل

هِّذا التَِّيرُي الِّدَّقيُن يَِّدمو  د َنيِّ   احلقِّائن  الاُيتعللقِة بأسِِِِّّّّرار  ايلن       

َ لليَِِّّّ أذنان  ألحدمي كاَن  نإوالتَّيوين  ) (. ( كيا قاَّ سِِّّيردنا امليِِّّيح )  َإيَِِّّيفلَي ي

َِْيُر فييا َقْلَن وِلَم قلَنوأحيُن الَعَي   ُهَو الَبحُث من معرفِة الرَّلر،  ؟ حيث والتَّ

َُ ايلَن حلاِةمي أ  لغري  حاِة؟ فأِال:  سُِِِِّّّّئَ  اإلما  ملي ) (: ه  قلَن ا

ُِوَجهم  نعام ا و فِال.، فإنإ  ََِدهم ُو َِةمي، ب  أو َْ قلَن ايلَن ل ِلَحا )املمإ أنَّ ا

َُ مليهم؟ ْفُق : بإظهار هم من الَع  َد    د الوِوِج(.قيَ : مبا أنعَم ا

َْ عبارْك       ٍُ،  نَّ ا وحوََّ هِّذا ايلن  قِّاَّ اإلمِّا  ملي ) (: )أَيهِّا النَِّّا

ةمي، ريِِِِّّّةمي وأقالق  كِِِّّّلَن أراَج أن ييونوا ملى ِجالمي رفيعِِِّّّلَن ايِِِّّّوععاد ْليَّا ق

ريُف ِّعيهم، والتَِّّم وما ملِّررْفهم ما هلِّذلر  لَّ بأنإ ُيَعِّونوا كِِّّ ِلَم أنَّهم لن ييِِّّ ْفع

ل ييوُن  لَّ بِِّّاألمر  والنَّهي، واألمُر والنَّهي ل َيجتيعِِّّان   لَّ بِِّّالومِِِّّد والوميِِِّّد، 

والومُد بالتَّرغيِب والوميُد بالتَّرهيِب، والتَّرغيُب مبا َعشَِِِّّّتهيِه أنِيُِِِّّّهم وَعَتْلذَُّذُ  

ِفعُلُه، والرََّل  لعبِدأمُيُنهم، والتَّرهيُب ِبِِِّدر ذلْر(، وأكََّد أنَّ العيَ  الصَّاَ  ِمَن ا 

 َنَهاُ .قد ِبِه ْأَمَرُ ، وَمَيُ  الشَّرر من العبِد ِفعإُلُه، والرََّل منه 
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 نَّ َمنطَن متيي   الَرو   اجلوهرير من النَِِِِّّّّ   الياملِة من القِايا الاُيعقَّدِة 

َِهاِعهم. فالَروُ  اجلوهرَي ل راليت كِِِّّّغْل إ أهَ  التَِّيري  ملى اقتالِف   يُن عو

لَُّ مليِه تدِِِِّّّّ أن ُيَر يف حدوِج الاَييان  أو ُيحَصَر يف حدوِج ال َّمان ، ول ُيييُن الس

 . ُسِتَر بهايتالالنَِِّّ   الياملِة  لَّ من قالَّ  

وهنا أقطْأ اآلقروَن بإقالق  اسِِِِّّّّم  النَِّ   الياملِة ملى الَرو   اجلوهرير 

، ألنَّهم ق يَِهيوا قوََّ الِيليوِف األمظم  أفالقون: ) نَّ الَروَ  اوالاُييِّاواِة بينهي 

 اجليم، َين  َُّ من َمْقاِمِه الشَّاِمخ  وَيِلُ  يفالنَِّ   وَِوهٌر ْقديٌم موِوٌج قبَ  وِوِج 

ير روكِِّّلُد ِوهريَِِّّّْة الَرو   اجلوهعمن القوَّ  األود  فِِّّالعبِِّّارُةاجليِِِِّّّّم(، النَِّ   و

َِوَهر يًّا،    ىقتِا العق   واحِل ر يماْلَيولينَّ وِوَج وانِصِّاْلُه من النَِّ   الياملِة 

ِ ا    ِلَن ملىفُأق، جوَن حلوَّ   العاْلَي ينبهذاعرصِِّّاََّ كُِِّّوون  الَرو   اجلوهرير ُوُلو

ألوََُّّ الاُيعللُم ا اما مبََّر منه يوه، (النَِّ   الياملِة)اسَِِِّّّم كُِِِّّّوون  الَرو   اجلوهرير 

وون  ِِِِّّّّشلامخ  الاَيقا   الشَّ د ، فأكاَر بالَصورِة (الَصورة والاَياجَّة)مُبصْطْلَحي  وأرسط

شوون  الَرو   ل انيالدَّالاَيقا   وبالاَياجَِّة  د  ،العقليَِّة الصََِّور  الَرو   اجلوهرير يف ماْلم  

ِْا و ن  أنَّ الاَياجَّْةوجلَّنا ، احليِّريَّةِ  الاَيواجراجلوهرير يف ماْلم    ورِةِِِِِّّّّّمن الَص  إقتل

النَِّ  )، وُيطْلُن مليهيا اسُم اجلوهرير لَرو  ل ُكووٌن باحلقيقِةأنَّهيا  لَّ،  يليًّاِّك

.(الياِمْلة
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َُ  ل ييوُنكيا أنَّ الَن وََّ  للَرو   اجلوهرير الاُيجرَِّج ألنَّه ِوهٌر قديٌم ل يق

َُ حتَ   ُم من ، وهو أَِ  وأمظال َّمان والاَييان  واحْلير   حتَ  التَّصِِِّّّريِف، ول يق

َ  الشَِّوون  اجلوهريَِّة والَعَرضِِّيَِّة. لينَّ الَن وََّ ييوُن لشوون  الَرو   اجلوهرير    مجي

ِْيا كِّ  . احليريَِّة الاَيواجروالعقليَِّة  الصََِّور   يالَروُ  اجلوهرَي يف ماْلَي اَ اليت عبدو كي

لعقليَِّة ا الصََِِِِّّّّور  يماْلَيكيا أنَّ الولوَج ليَ  حلول. لشِِِِّّّّوون  الَرو   اجلوهرير يف 

ب  هَو جليٌ  ملى القوَِّة الاُيَجرََّجِة اليت جتعُ  كِِِِّّّّووَن الَرو    احليِِِِّّّّريَِّة، والاَيواجر

.ِةاحليريَّ والاَيواجرالعقليَِّة  الَصَور  يعاْلَيل اجلوهرير جتلليا مي ُمعاَيَنة.

 احليريَِّة َيواجروالاالعقليَِّة  الَصَور  يماْلَيوفالعالقُة  ذن بَ  الَرو   اجلوهرير 

   وامتباريٌَّة وَمَرضِِِِّّّيٌَّة ولييِِِّّّ  مباكِِِّّّرة.، وهذ  المتباريَُّة مرعبطٌة بشُِِِّّّوون  الَر

فشِِِِّّّّووُن الَرو   اجلوهرير  .(النَِّ   الياملِة)اجلوهرير اليت ُنطلُن مليها اسَِِِِّّّّم 

، الاُيتعدرَجُة والاُيتْي ِِِِِّّّّّرَرُة والاُيتَنقلْلُة والاُيتحورْلُة يتلُف من الَرو   اجلوهرير ال َّابِ 

كِِّّووَن الَرو   اجلوهرير موِوجة. بيِِّّياِعها الاُيمتلِِة الصِِّّوريَِّة  الرََّلِعَ  وهلذا 

: األود: هي يَِّةاحليِِّّر والاَيواجرالعقليَِّة  الصََِِّّور والاَياجريَِّة حلييت   َعُمصَِّّان ماْلَيي  

ِنعيُِّة الوِوِج؛ أي نقُلهم من حِّالةمي  د حالةمي. وال َّانيُة: هي ِنعيُة الاَيعرفِة؛ أي   

الرَّلَّ أمَر خبلِقهم لُييررَمهم مبعرفِة كوون  الَرو   اجلوهرير. أنَّ

حصَِّ  التَّالقي يف معرفِة أوََّّ  ما يل ُ  اليَّالْر، فالبعُض قالوا: )أوََُّّ   وقد

ما َيلَ ُ  اليَّالْر َمعرْفُة َنِِيِه(، وِقروَن قالوا: )أوََُّّ ما َيل ُ  اليَّالْر معرفُة َربرِه(، 

ماْلَيي  يف كِِِّّّوون  الَرو   اجلوهرير ُمتياِمالن ، ألنَّهم َمَنوا باألوََّّ  معرفْة والقولن

، رار ا بالنَِّ   الياملِة ق التَّجللي  ثباَ اني ، وبال احليريَِّة والاَيواجرالعقليَِّة  الصََِّور  
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ياُ : ِّيِّقاََّ احلُِها، لذلْر ِّو   وألْطِّلِّياِ  وأَِ  العِِِّّّ فيعرفُة التَّجللي أمظُم األك

)َمن َمرَف نَِيُه َعْألََّه(.

 عع كِِِِّّّّوون  الَرو   اجلوهرير ل  معرفْةومن الواِِب اإلكِِِِّّّّارُة  د أنَّ 

املِة ِّلي   اِِّّكيا أنَّ معرفْة النَِّ، تدلَُّ مليِهِِِِّّّّ  جلوهرير  نَّيا السالَرو   ا  جراْك

 .لتَّجللي و ثباُ  الوِوِجِوهر  الرَّلر ب  الستدلَُّ ملى ا معرفْة عع ل 

 الَروَ ألنَّ  ،اليِِّّاملِِّّةِ  غرُي النَِّ   اجلوهريَّ الَروَ  نَّ نقوَُّ: وهلِِّّذا 

 سرٌّ غامٌض، ل سبيَ  للوقوِف ملى حقيقِتِه والوصوَّ   د معرفِة ُكنه ِه. اجلوهريَّ

َُ الاِيحنِِِّّة والبتالِ ، وهلِِّّا وظيُِِِّّة هي ف النَُِّ  اليِِّّاملُِِّّةأمَِِّّّا  وَِّة الِعِِّّ   والقموق

والَنطن ، وهي غايُة اليَِِِِّّّّّاليَ ، ومعرفُتها ِملَُّة الوِوِج وغايُتُه والقصُِِِِّّّّد منُه،  

َُ الاَيعَِِّّار ِف(، وق َيقُِِّّ إ:  بِِّّدليِِّّ   أنَّ اإلمِِّّا  ملي ) ( قِِّّاَّ: )معرفُِِّّة النَِّ   أنِ

 )معرفُة الَرو  (.

ِصَ   د ملِة ل ريُن أن َيوَما ق َيصِِّ   اليَّالُر  د مقا   معرفِة النَِّ   اليا 

ِِِِِِِِِّّّّّّّّّ   فيعرفُة جتللي الرَّلر ل عتحقَُّن  لَّ مَبعرفِة النَِّ  ثبِّاِ  ُمعاَيَنِة التَّجللي. 

دَّ يف ل َحدَّ هلا ول َم مراعَبألنَّ هلا لييِّ  بهذ  الَيهولِة،  هاُتمعرْفوالياملِة، 

 ، و د هذا أكِِّّاَر اإلما  ملي ) ( بقوله:احليِِّّريَِّة والاَيواجرالعقليَِّة  الصََِِّّور ماْلَيي 

َُ الاَيعإر ْفَت (؛ والاُيَراُج بالاَيعإر ْفَت : َمعرفُة كِِِِّّّّوون  الَرو      )الاَيعرفُِّة بِّالنَِّ   أنِ

 واجروَمعرفُة كِِّّوون  الَرو   اجلوهرير يف ماْلم  الاَيالعقليَِّة  الصََِِّّور اجلوهرير يف ماْلم  

، ألنَّ َمعرفْة كِِّّوون  الَرو   اجلوهرير ُموصِِِّّْلٌة  د  ثباِ  التَّجللي، وهذِ  احليِِّّريَِّة

ُِوريَّةمي  من     الياملِةللنَِّالاَيعرفُة احلاصلُة هي مبارٌة من َنْظر  ُكُهوِجيٍّ َوُرؤيةمي ُح

 ليَّاليَ .ِقَب   ا
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 ْةوالقدَو ْةاحليَِِِِّّّّن عركوا األسِِِِّّّّوْة ا  يف هذ  األيَّ والعوائن  أصِِِِّّّّحاُل العالئن 

 .ِةبالغِْل واهلاليَ  ِةبَهبالَش وا الغارقَ ُعَبواعَّ ،الِاضلْة

   اِة واألاار  الِاسِِِّّّدِة والعقائِد الباقلِة يف هذ  األيَُّيهِلْيأصِِِّّّحاُل الَورقاِ  الا

 .َينظورْةِ  الاوا الييالرَُّفريِِة وَحوا باألاار  الشَّيَُّيسالِة وَكوا معاجَن الررُِقاْل

 رلبالشَِِِِّّّّّ واُطَبارَع ا  يف هذ  األيَّ ِةَرِدرايا الْيَيوالا ِةْيهِلُيالا يو  اليِِِِّّّّ أصِِِِّّّّحاُل

 ِة.الثَِّّال  اجله   ؛ فرو  واحللوَّ  والرعياِل

ٍُ ،ِدَيواحْل الفةاِ  م أصحاُلُه وميان  زمان  يف ك ر وَنُضغر ُيالا  ِةَدعاَنُيلاا وأسا

ملى  وَنُيجَّتَهوَي وَنضُِِّّتعرَّالذين َي ُمُهَو، ِداسَِِِِّّْيوالا ِداِئْيَيالا وأصُِِّّ  ،ِةقاَووالشَِِّّّ

ُِ  .ِةالعرفانيَّ حقيقاِ والتَّ العييقِة العلو   أه   الِ َِال

 يَِّةِ َبالَع اِ ِيِِِِّّّّريوالتَّ ِةْفر نَحُيالا وا باليلياِ متيَُِِِِّّّّّي َ من اليَِِِِّّّّّطحير الي رُي

َِّةالا أويالِ والتَّ  .ِةَنزِماأل مَة ر ماِقَيالا ن أكة ِم هول  كاَن . وعقليُدُيعَو

 .ِةطحيَّاليَّ اِ مصيَّل بالشَّ ِةاحلقيقيَّ نا باألصوَّ الت اُم نإُيَيفلا

صِِِّّّروا ُحبأن َي ِيري هم للتََّمن َيجهلون روَ  اإلران  لديهم قصِِِّّّوٌر فيريٌّ يدفُع

 .مجوجمي فقط بي رالدرين بأنِيهم 

********** 
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وا ُزجاَوأن َع َدعإفَب؛ للحقائن  ر باَكُيالا العرفان  م أصحاُلُه والبصِّريةِ  الِهم  أهُ 

 هي: أحياُ  َجار َعَم وا ثالثْةُيْلسَِِِِّّّّ، الي يِِة والعبارِة عيِِةالَِِِِِّّّّّ ق  النَّ مرحلْة

 .اِ قاَمَيالا قائُنوَج اإلكاراِ  ولطائُف اِ اَجالستعَد

ي اِقَر من َما   سِِِّّّرَ  ي اق ِيالا م يوَ ُهاُعظَرَن  إالذين ارعْق األمانِة أهُ  مإُه الِائ وَن

 .ان رْفالِع ر  د سِ وَجُروا الُعُققَّفَح ،وِ لُيَيالا م ي ماْلاِقَر د َم اسوِ النَّ م ماْل

 وَّ ُِِِِِّّّّّي َيلاا ،اريي اليَّجللالتَّ ؛اجلاري وا القلَمُتأثَب ٍ األقَد العرفان  أصِّحالُ 

 ضِِِّّّافاِ من اإل يي  التَّ وا مقاَ ُجوأفَر .اِ امَّالتَّ واليلياِ  العالياِ  باحلروِف

 .واإلفاضاِ 

ٍ الَن ماق  ِةْلرَحوا من َمانتقُل احلقائن  أصِِِِّّّّحِّالُ   ،عقوَّ ال م ماْل ِة د مرحْل ِو

 .ِةساْلالرر اجين َصمَب لََِّ ْيُم فيانوا قرَي

 وا  د جللِةُلصَِِّّفَو ،ْةيليَّالشَِِّّّ ْةيَّيِِّّراحِل يَناِجصََِِّّيوا الاُزاَوَجَع احلقائن  أصِِّّحاُل

 . وَُّالذي ل َي م حْيُيالا

 يانوا أقطاَلف ،مراألَع ِصِِِِّّّّي  والتَّ ا رالتَّ حقين وا بالتَُّمالتَ  ِةاألماَن أصِِِِّّّّحِّالُ 

 م  اُحوَع ِةهليَّاجْل المتباراِ  ِةَعبيِِِّّ ْطِِِِِِِّّّّّّبرَعُيالا اَ العَي اَ وا الدَُّكوعَر ،ِةسِِّّاْلالرر

 .ا األيَّ يف هذِ  ِةالباقْل  راِ الْي

 َِباِجَيلاوا ْةَييِِِِّّّرَعُيالا َفحاِئوالصَِِِّّّّ اجلاريْة وا األقالَ ُفَرَم أوي  التَّ أصِِِّّّحاُل

َِ ،العاليْة  وون لشُِِِّّّ َ ِماجلا يف اليتاِل ِةابَتَِِِِِِِّّّّّّّّها ال ِق د حقاِئ وا األلِاْظُعفأر

 .افيِةالصَّ رِِةِيالا من قالَّ  ِةواألرضيَّ ِةياويَّاليَّ األلوا   ِةَدشاَهُم بإثباِ  احلقائن 

 يف مقا   ْةوعيَّبِِِِِِّّّّّّال  ْةاجلالليَّ ياِ جللوا التَُّفَرَم يِِّّتقيم ُيالا راِطالصِِّّر أصِِّّحاُل

 .احلدوِج ك رْة وا من اجلوهر ُبْلَس ثمَّ، احلِور 
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 .ِريِطوالتَّ اِطمن اإلفر ايارج  ِطَسَوالتَّ هدايِة أهُ  مإُه يم ِقيَتُيالا راِطالصر أصحاُل

جيُد َيالا األسِّاسيَ  م القانوُنُهومنَد. وأكِّرْفها   َّ العلو  َِْأ عيلوَن اسِّمونَ الرَّ

 ِتهاجاِ وال ِةاسَِِِِّّّّمالنَّ اِ َديرْقُيمن الا ابعيد  ،عارِفَيييُد بالاواحْل بِّاحلقائن  

 .ِةنيوَقَيالا

 عانيَيالا ألسِِِِّّّّرار  اجلوهرَي الذي هو العلُم هوِ الالَّ وا ملَمُناسِِِِّّّّمون أيْقالرَّ

 .ِةيليَّالشَّ ر ظاِهَيالا الذي هو ملُم اسوُ النَّ وا ملَمُِْفوَر ،ِةوعيَّلُيَيالا

 عَدَب ُه، وْلن حَقيف التَّ ة.ْلتأصِِّّرُم ة.أحديَّ حقيقة. ُهْل بأنَّ وا العرفاَنُفَرَم اسِِّّموَنالرَّ

 ْةيَِّلوعُلول َم ْةيَّللالذي ل ِم لألصِِّّ   ُنَقَحفالتَّ .ٌةَجتعدرُم ياٌ وجتلل ععيناٌ  لن اْي

ُِ ُةجيَّعَد، والتَُّهْل  .رو  لل

 وَنُعِِِِِِّّّّّبتَّول َي، حاِجوالعر احللوَّ  بهاِ يف ُك نمرقوَنل َي اهدوَنالشَِّّ  اسِّمونَ الرَّ

 .حيَحالصَّ واألثَر يَحرالصَّ  َّالنَّ عرفوَنهم َيألنَّ، ن َقَحى ايالي من التَّاألمَي قليَدالتَّ

 .التَّصدين  مقا    د  راِ والْي التَّعييناِ  قا  من َم رعقوَنَي اليَّاليوَن وَنهَُّرْطُيالا

 ملو   و  بعيد ا منُيْلَيالا وا  د مساِ هم، وارعْقنِوسِِِِِّّّّ وا أرَضُعْلون َقُرهَّْطُيالا

 .سو  الَر

 طائِفملى اللَّ اإلراَ  اسموَنالرَّ أقاَ  ،ِةهاْلاُ  اجْلوَج ُم الغوايِةهإَر َوُِِِِّّّّمندما ْك 

 يَناِجَصَيوا الاُتَبِِِِِّّّّّإوأث ِةحيوَسَيالا ين اِجَصَيوا من الاُعفََّروَع ،ِدقاِصَيملى الا والغطاَ 

 .ْةوحانيَّالَر

 ا احلقيقْةوُفَرالذين َم اإلقرار  أهُ  مإُه علو  َيالا ر دإللْق ي ِّاق  ِيالا يوَ  وَناهِّدُ الشَِِِِّّّّّ

 .ْةالقدسيَّ وا اي ائَنُده وَك اجلامعْة

********** 
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ِْ ُ مِلُيهو الا ِةيَِِِِِّّّّّر اِي العاليِة احلقيقِة عدن َيالطِّارُق لِ   حلركاِ ا قيوِج رلب

َ َع وعرِك  .(األلباِل )حريِة ين حَرالَب َ جَيَيِل للوصوَّ  ،اِ العباَر شري

 ، ألنَّبَّالَل ا ُيييَّىَي، عصُ  ِلوالقشور  من األوها   ر حَرعرعقي العقوَُّ بالتَّمندما 

 .ة.ْلمتداَو ُحها عصبُرها بأنَّْطَق ٌِة، وَيييُن يَّا هلا صبغٌة ُمْة جوم ييوَمَيالا القشوَر

ٍُ هي الَدَر  .ِةلعرفانيَّا واإلكراقاِ  ِةاإلهلاميَّ باليشوفاِ   إَيوقد سُِّير  ،ُراألقدا

َّ وا ُِّ َبا بها وَمورَُّققد ْف ا  األيَّ يف هذِ  جي  والَع جي  وك ري ا ما نرف أصحاَل ال

 ها.ِتيَّدِسبُق

ُِ بالعذِل َي.. وسُِِِّّّيرنُ الَِِِِّّّّ هو العلُم العلم  ِوهُر  ليِهم وقد امةَض .راِ ال

وا ُدحََّوم وَعِهرروا ملى َكُعَيوا واَِتُطَبفَه ،ِةم العدوانيَّه ِوِسبُن ايطيئِة أصحاُل

 هم.ملى باقِل

 األمور  مَ عتوافُن لطِِّّائُف كيِِّّاليٌَِِّّّة ل  ُهلِِّّْ ..َيهو العلُم اللَُِِّّّدِن اج عَرِيملُم الا

له قوامُد و ..يَِّةِ َبالَع مَ األكِِّّياِ  ل عتناسُِِّّب وله أسِِّّراٌر مظييٌة ..الَعَرضِِّّيَِّة

َُ  .ال َّم ر ر للتَّطَو راسمٌة ل يِ

 ُةْطِِِِِِِِِّّّّّّّّبرَعُيالا ؛ وهي التعَدجيَُّةمن ِهةمي ِةالي َر ب  حالِة ُ ييرُي ملُم اليَِِِّّّّرائر 

 من ِهةمي ن  وب  الي .العصور  مَة شريعاِ وهي حالُة التَّ ركيِبوالتَّ بالكتقاق 

 .ل عنقيُم اليت ِةبالدَّروَم متتاُز ةميِوهريَّ كقييةمي باحلقيقِة  ر  َيَتُيأقرف؛ الا

َُ اإلكِّراقا ِ   ند أصحاِلم ُ تلمََّع ِةاحلقيقيَّ اي ائن  ومِاعيُح ِةالقدسِّيَّ  لوام

 علو  َيالا سباِلوالبقاَ  أل ،(ة األبدان )ك اْف سو  الَر الِناَ  ألسِّبالِ  بأنَّ طائِفاللَّ

 .(ر األروا  صاِئ)َب
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َ  ق وما بَ ، من ِهةمي   وَكبالتَّ َوصِِِِّّّّ   األسِِِِّّّّباِل ما بَ  األفهاُ  ِ احتاَر ط

 هي الياكُِة ُةيَّوِعلُيَيالا ُةساْلفيان  الرر ،أقرف من ِهةمي ِويض بالتَّ األسِّبالِ 

 .ِةهاْلواجْل ِةالي اْف بعيد ا من أقواَّ  هذا الغطاِ  ألسرار  ُةجيَبُيوالا

 ق َرمن الَغ تعاِجبالب عبدُأ مراحَ  ُةدَِّم ُهْل اليَ ُ  مند اليََِِِّّّّهوِج األم الوفاُ  بالُع

َ الشَِِِّّّّ برسِِِّّّو    نتهَيلَت ،رائن الطَّ منه   لوِكبيُِِِّّّ اهلدايِة ِةرحْلَيِل لتنتقَ  ،رائ

 .احلقائن   د م   الوصوَّ  مبرحلِة

 ِ َموانعَد ُةالِيريَّ ُ ذاِئالرَّ ِ َرُِِِِِِِِِّّّّّّّّّ وْك ُةيَّهِلاجْل العلوُ  ِ زاَج ا  يف هِّذ  األيَّ 

 .ُةيَّوِعلُيَيالا ُ وايصاِئ ُةانيَّبَّالرَّ اُ َهِإالو 

رعبٌة َم ريِةوللح م.اِلَوٌة يف الَعَيوهي سِِِّّّار  ،من كياَّ  العرفان  عرفِةَياحلريُة يف الا

 . للحريِةوالِير  مآُلُه ق  احل رُرالُب معرفْة اجلوهر  بُطفالطَّ ،قييَدعنِي التَّ

ٍر سِِّّو  الَر بعلم  رُياليَِِّّّ  م لاِم ر ِْليَِِّّ ى يصَِِّّ حتَّ الِرفقط لليَِِّّّ هو البدايُة للحوا

 .لياالُع ِةفَعبالرر ِةبْطرَعُيالا ِةايتاميَّ ِةباهلجَر هايُةالنر لتيوَن ،قوَّ الُع

َِالتَّ حيُِِّّن  ه مِتاُ ألنَّ ،من اآلقريَن ريَنطهَُّيالا ُ ييرهو ما ُي وِ لُيَيالا م لعاْل ِهو

 .يروعُيْلَيالا الرعقاِ  َ ُبُس ريَنهَّْطللُي ِتُحالذي َي ِةالعقليَّ العلو  

َِ  إاللهم اَِع يف  نَ آلِممن ا لنيوَن ،ا بالدَّلي  قين وَي بالطَّرين  الوك.نا سُِِِِِّّّّمعرا

 اِ .َياِجوا الَبيَّاِ  وأنيُرِِوا باْييَُّيالذين َك َر فيه الغافلوَنُِّ ن  ْكَمَز
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ينإ أنَّ الاُيراَج من عأليِِِه ق يارِة  د ِِِِِّّّّّيف قتا   هذا اليتاِل لبدَّ من اإلك

ِة الِّدَّامغِِّة ملى كِّ ر َمن حاوََّ ع ويَر وحتريَف أقواَّ  األنبياِ     حلجَِّّ ا بِّا ُ  لَّ  ث

واليتِب اليَّياويَِّة منذ مهِد سيردنا النَّيبر ِجَ  ) ( حتَّى مهِد القائم  الاُينَتْظر  ) (.

ٍ  الدرين يف ك ر مصِِّّر  أن  الشَِِّّّيطانَيوَنفقد حاوََّ   ويتقرَُّبوا يتلبَّيُِِّّوا بلبو

ٍ  وَحرِفهم من الطَّرين  الصَِِّّّحيح  والاَينطن   ظاهر ا من األنبياِ  والَرسِِّّ   إلغواِ  النَّا

ُِهَدهم ملى التَّحريِف والتَّدلي    .والاَيير  وايدا   القويم ، وَمِيُلوا 

ولن لينَّهم ق ، غاياِعهم ايبي ِةِ   ا من وقِّد اسِِِِّّّّتطِّاموا أن عقلقوا   

قواَّ  اليت أل د العلم  الاَيينون  بَ  قيَّاِ  الَيطور ، فغُِِلوا من ا الوصوََّ ييتطيعوا

 .َّ رسولَتِصْلنا ُمعبرَرة. من ِوهر  رسالِة ك ر  ،وهاُكَروَع ق يِْقهوا معانيها

لاُيَ ورريَن، اوكاَن هذا اليَِِّّّبَب الرَّئيَ  يف ِحِِظ اجلوهر  من َمبِث العاب َ  

ٍ  أقواَّ  األنبياِ  والَرسِِِِّّّّ   الباقيِة يف اليتِب   وهو مِّا جلَّلنا مليه من قالَّ  اقتبا

ٍ  بعهَديِه القديم  واحلديِث، وما عويِه من األم اَّ   اليَِِِِّّّّّياويَِّة كاليتاِل الاُيقدَّ

فُن مَ أقواَّ عتوا اليِِِّّّلييانيَِّة والاَي امري  الدَّاؤوجيَِّة واإلاي   الاَييِِِّّّيحير، واليت 

الِالسِِِّة العظياِ  )أرسِّطو وأفالقون وسقراط(، ومَ أقواَّ  اإلما  ملي ) ( قامت    

الَوصيرَ  ياَعم  النَّبير .
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ويبقى الاَينطُن العلوَي منِِّّارة. لليَِِِِِّّّّّّاليَ ، وملجِِّّأ. لآلمنَ ، وزوَّاجة.   

ٍ  الذيَن قاقَبهم سِِّّيرُدنا  : )ُقوَبى الاَييِِّّيُح ) ( فقاَّللعارفَ ، فهم أنقياُ  الَنِو

.)َْ ٍ  ألنَّهم ُيَعايُنوَن ا ألنقياِ  الَنِو

َايمُن هللد ربد الع َلمني

 سوري  - س م  ح يظ عطنَ
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