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الوصل والفصلمنطق 

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

 اِتاْلَماهيَّإنَّ ) :فالقول، يجلِّلتَّا ِةَلِصعرفِة َمِل نطق  العلويَِّمأهُ  اْل( استخَدَمُه الَوصل   ) نَّ لفَظإ

أنَّ وحلوٌل،  الفص  بأنَّ عدَم  ون، ال كما َفسلََّر اللوليُّ اورفعِة مقاِمه امكانِته، إنَّما يدلُّ على (صللة  تَُّم

 إنَّ :مُكَل أقوُل قَّاَلفاستحقُّوا وصَف سيِّدنا اْلَمسيح )ع( هلم بقوله: )، يعين االتِّحاَد باجلوهر  َوصَلها

 وَنُهوكرَم ذلَكل وإنَّهم، اًةضلَلوا ُقُبصلَّ َنأن ُي دوَن وَنقضلُ ، وَيطُّوا َقُعسلمَ وا ومل َيَرم َيا َلون مَبُدشلهَ هؤالء َي

 (.ر اآلِخ يف اليوم  هيبًةَر ًةينوَنهم َدديُنُيالذي َس ي اهلِليَنَع أماَم على األرض 

 الرَّبَّائٌه ألنَّ فهو ت باْلَماهيَِّة الرَّبِّمعرفَة كنِه َمن طلَب و، بَوصٍ  وال َفصٍ وَصُف ُيال  واجلوهُر

اهيٍَّة، ب  هو أمَسى من أفالطون: )الباري ليَس مَببلدليل  قول الفيلسللللوم األع م    ،اْلمَلاهيلَّةِ   فوَق

 درُكتال  َلولعقانَّ أل، أمٌر ُمحاٌل الرَّبِّ جوهر  فإدراُك اهيَِّة، وليَس بصفٍة ألنَُّه سابٌق لك ِّ الصِّفاِت(،َماْل

 .الرَّبِّ جوهَر

ه ، ألنَّيِّوالسَّرَمِد من السَّرمد من األزليِّ واألزل  من األبديِّ األبِدك العق  وعليِه فإنَّ اْلَماهيََّة من 

، منُه اجلوهُر من اْلَماهيَِّة واْلَماهيَُّة، وأن يكوَن اجلوهُر واْلَماهيَُّة شيًئا واحًدايكوَن  نطقيِّ أنَممن غري  اْل

لي  اجلوهر  واْلَماهيَِّة على اإلطالق ، بدال شللليَء مشلللَك  بَ  واْلَماهيَُّة غرُيُه، واْلَماهيَِّة غرُي  فاجلوهُر

ال ُيقلاُل له: أيَن  ألنَُّه أيََّن األينيََّة، وال يقاُل له: كيَف  ألنَُّه كيََّف الكيفيََّة،  قول  اإلملام علي )م(: ) 

 .(اهيََّةَمال يقاُل: ما هو  ألنَّه خلَق اْلو

ُموِجُد و اْلهالرَّبَّ ألنَّه ال ماهيََّة له، ومبا أنَّ اْلَماهيَّاِت يف جنس  اجلوهُر ُن أن يندرَج كما ال ميك

 هيئة  لرَّبِّا جلوهر  ليَسفبذاِتِه ال جنَس له وال ماهيََّة، قائًما  جوهًراؤكَِّد أن يكوَن ُملألجنلاس  َفِمَن الْ 

 .العق  أه    ماهيَِّةمن وال  السِّأه    ماهيَِّةمن  ألنَّه ليَسوال فصٌ  وال حدٌّ،  كيفيَّة  الو

: قوُل الرَّبِّ إشللعياء )ع( الع يم حيث ورَد يف سللفر  النَّ ِّ ، يجلِّتَّال إثباَتلذلك كانت الغايُة 

ِبيِحي َأَنا الرَّبُّ هَذا اسلْلِمي، َوَمْجِدي اَل ُأْعِطيِه آلَخَر، َواَل َتسلْل.. ُاْطُلْب ِلَنْفسلِلَك ََيًة ِمَن الرَّبِّ إ هِلَك.)

إ نَّ اْلِجَباَل َتُزوُل، . .َي. َنطَّْقُتَك َوَأْنَت َلْم َتْعر ْفِني.َأَنا الرَّبُّ َوَلْيَس ََخُر. اَل إ لَه سلللِلَوا.. ِلْلَمْنُحوَتاِت.

هناَك غايًة غرُي ن زعَم أنَّ َمو .(َواآلَكاَم َتَتَزْعَزُع، َأمَّا إ ْحَساِني َفاَل َيُزوُل َعْنِك، َوَعْهُد َساَلِمي اَل َيَتَزْعَزُع
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بدلي   ما ورَد يف مزامري  سلللليِّدنا النَّ ِّ الع يم  دا)ود )ع(: ، اإلنكار  والتَّعطي  أهل    كلاَن من   التَّجلِّي

 (.. َوْجَهَك َيا َربُّ َأْطُلُب. اَل َتْحُجْب َوْجَهَك َعنِّي"اْطُلُبوا َوْجه ي"ُقْلَت: )

 ألستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدوا


