
 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

1 
 

 منطق إفراد اجلوهر

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

اَض األعر وَنعبدوبالتَّالي فإن َّهم ي، األعراِضمن جهاة    احلقااق َ  ونيعرُف يزعُم اآلخروَن أنَّهم

هوَن منهم واْلُمشااابِّ، وهذا إنكاٌر وَيجهلوَن التَّجلِّياجلوهَر  َينفوَنمنهم  فاْلُمعطِّلوَن، احلقيقَةلوَن هجيو

َر به حَذُروَنهم ويتَّبعوَن ما أمفَي اْلَمنطِ  العلويِّ السااَّالكوَن من أه ِ مَّا ، َأوهذا شاارٌ  يعبدوَن األعراَض

عن  َكجَلِر ْعمَنا ،مُهَعَم ريِ يف الطَّ ْكساااُلال َت يََّنيا ُبسااايِّدنا النَّسل ساااليمان احلكيم  قا ح   ا :  

ألعراِض ثباًتا، وُيفِردوَن اجلوهَر عن اإويدلُّوَن عليه   الرَّبِّيعرفوَن جتلِّي السااااَّالكوَن ف ا،مِهك ال ساااَاَم

 .العرفاِناْلَمحسوسة  واْلَمعقولة  فَيبلغوَن بهذا اإلثبات  واإلفراد  مرتبَة 

اجلوهِر واألعراِض، وال بَ  األعراِض واْلَماهيَّات ، فَمن ب   اخللُط ال جيوُزويف َمنطق نا العلويِّ 

خالِ  األعراِض، خيلُط بَ  اجلوهِر واألعراِض واْلَماهيَّات   من زعَم أنَّ اجلوهَر يتَّصااااُ  بااْلمَااهياَّات    

وتعطيٌ  من جهٍة أخرى ألنَُّه يؤدِّي ، وهذا تشااابيٌه وحلوٌ  من جهٍة وجيعُلها مجيًعا شااايً ا واحًدا،

.اْلَمغلوط  والكفِر الصَّريِحبصاحبه  إىل االعتقاد  

، اهيَّات اجلوهِر واْلَمساواُة ب  ُماْلألحواِ  أن تتمَّ حباٍ  من اوُز جيال فاجلوهُر غرُي اْلَماهيَّات ، و

و د  ،هو القياُس الصااَّريُح ب َعين ه االدِّعاَء ، أو ماهيٌَّة من ماهيٍَّة، ألنَّ هذا واحٌدجوهٌر نَّهما أو االدِّعاُء بأ

وليَس بصفٍة  اهيَّة ،َم:  الباري ليَس مباهيٍَّة، ب  هو أمَسى من اْلبقوله أفالطونصرََّح الفيلسوُف األعظُم 

أنَّ الرَّبَّ خلَ  َم َمن َزَعاْلَماهيَّات  من ماهيٍَّة سابقٍة هلا، َو لِ مل خي فالرَّبل ألنَُّه ساابٌ  لك ِّ الصاِّفات ا،  

ن  األشياَءف فقا :  ال م: من أيِّ شايٍء خلَ  الُ   افقد َكَفَر، و د سا َ  اإلما  علي  ماهيًَّة من ماهيٍَّة 

 .شيٍءا

َعَماًل  اجلوهِر ْنه ُكعن الكالِ  يف والسااَّالُك يف َمنطق نا العلويِّ يقُ  ال ُيَحدل وال ُيدَرُ ،  فاجلوَهُر

 .ات  ال  أْلَحَد َوَتَزنَدَقا:  َمن َتَفكََّر يف َذاإلما  علي   اقوِ  ب

دوَن اجلوهِر مل َيعُبْد شااايً ا، أمَّا من عبَد اجلوهَر وعرَف موا َع األعراِض  وَمن عبَد اْلَماهيَّات 

على اْلمَااهيَّات  فقد َنَجا، ألنَّ الرَّبَّ جعَ  اْلَماهيَّات  موجودًة بعَد أن كان  َعَدًما، ثمَّ أساااابَي عليها  

ة  اخلالصاااة  ُكنه  اجلوهِر، فأمَر بالعبادًة دوَن حتويٍ  يف سااَاالوجوديََّة مؤاَن التَّجلِّيات نعَمَتُه بأْن أبَدى 



 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

2 
 

يِّدنا اااااااسااوهو معنى  و  ِض واْلَماهيَّات  على حدٍّ سااواء، ك ٍّ من األعرا وَنَهى عن عبادة للجوهِر، 

ا، ن يالذ ي ُيْؤم ُن ب ي َلْيَس ُيْؤم ُن ب ي َبْ  ب الَّذ ي َأْرَسَلن ي، َوالذ ي َيَران ي َيَرى الَّذ ي َأْرَسَليح  قا:  امساْل

عظم ، وهلذا  ا  ساايِّدنا نس ال األهُنثبَ  وجوَدال أن و الرَّبِّجتلِّي  قدُر أن نعرَفما ُكنَّا َنهذا لوال و

 .اويتَّكُ  عليَك العارفوَن المس َك، ألنََّك مل ترتْ  طالبيَك يا ربلداؤود  قا يف مزامرِيه :  

 

 ألستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدوا


