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 ماهية يف املنطق العلويـال

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

(، ُهَتْلأرَس الذي سيُحَمفهو اْل ا يسوُع، أمََّكوحَد احلقيقيُّ اإللُه أنَتيقول سيِّدنا املسيح )ع(: )

ََنَّ وحنُن َنعَلْم َي .ماهيًَّة جلوهِر اْلُمرسوِوِ َجَعَ   يكون قد اْلُمرسوِوِ ِمن ماهيَِّة الرَّسوووَل أنَّ فَمن زعم  قيناا ِب

جوهِر ُق أبداا على ال ُتطَل اْلَماهيََّة، حتى أنَّ اِتاهيََّمواْل اِتدُخُ  يف اأَلْجَناِس واألينيََّيال  جوهَر اْلُمرِسِ 

 ماِءمن السووَّ ُتْلَزد َنقبِه لقوله )ع(: ) الدَّاللِةعنَد الفعِ  اْلُمتَمثِ  باْلَمشوويِِة على ، وإنَّما ُتطَلُق اْلُمرسوِوِ 

 .(ينَلالذي أرَس َةشيَِشيِيت ب  َمَم َ ألعَم ليَس

جلوهِر كاَن  لووماهيًَّة،  جلوهِر اْلُمرِسِ َيحكُم إلزاماا بَنَّ  اْلُمرِسِ من ماهيَِّة الرَّسوَل أنَّ  وادِّعاُء

 ماهيٌَّة وىماهيَّتنِي: األ جلوهِر اْلُمرسِو ِ  بَنَّ عاُءاالدِّف .هذا غرُي جائٍزو ًةمتنوع تلكاَن ماهيَّاٌت اْلُمرسِو ِ 

اٍق ب جوهٍرعبارٌة عن  ُمجرَّدٌة ماهيٌَّةالثانيُة ، ومعروٍف ُمدَرٍك حدوٍدفاٍن َم جوهٍرعبارٌة عن  َمحسوووسوَوةٌ 

يف وُز ، وهذا ال جيئِةجزللتَّ قاباًل جوهَر اْلُمرِسِ  ه جيعُ ، ألنَّباطٌ  عاٌء، هو ادِّوال معروٍف ُمدَرٍكغرُي 

، ٍةلى كيفيَّع منُه القلوُب ُدعَق، وال ُتعلى صفٍة ُهَل األوهاُم ال تقُعمنطِقنا العلويِّ لقول اإلمام علي )م(: )

.(بعيُضوالتَّ ُةجزَئالتَّ ُهاُلَنوال َت

 من مصوودٌر مَخوٌذ اليت هياهيَِّة، َمه أمسى من اْلاهيَِّة، ألنََّمعن اْل ُمنفرٌد إذن فجوهُر اْلُمرسوِوِ 

(، ِةاهيََّمى من اْل، ب  هو أمَسٍةالباري ليس مباهيَّأفالطون: ) عظِماألبدلي  قول الفيلسوِف (، ؟)ما هو

 هووِةن جِم إالَّ ٌةموواهيووَّ ُهلوَو ليَس احلقُّلقوِل اْلُمعلِّم األوَّل أرسووووطو: ) التَّجلِّي والوجوِدهي من جهوِة  ف

فال ماهيََّة  ُمرِسِ جوهُر اْلاِن َمشهوٌد، وما ُيتصوَُّر يف األذهاِن َمقصوٌد، أمَّا َيما يتحقَُّق يف الِعف، (اإلثباِت

 له ألنَّ ك َّ ذي ماهيٍَّة معلوٌل.

و من ِقَبِ  ال ه ِ ووووولكنَّ جوهَر اْلُمرِس، اهَليِاِت واألشكاِل والكيفيَّاِتُف بووووويَُّة ُتوَصووووواهَمفاْل

، َفَمن خارٌج عن احلدوِد ألنَُّهبكيفيٍَّة إذ ليَس له جنٌس وال فصٌ  وال َحدٌّ ال هو اهليِاِت واألشوكاِل، و 

َرٌض يف وووووَة َعاهيََّمَوَكذََّب وافرَتى، ألنَّ اْلاحنرَف وَهَوى فقد  إدراِك جوهِر اْلُمرِسِ َزَعَم أنَُّه َوَصَ  إى 

ال ): أجاَبعبوُد؟ َم: أيَن اْلاإلمام علي )م(، ولذلك عندما سَِ  ادُة اْلَمنطِق العلويِّوس عبََّرالوجوِد كما 
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قاُل: ما هو؟ ألنَّه ال يوُيقواُل لوه: أيَن؟ ألنوَُّه أيََّن األينيوََّة، وال يقواُل له: كيَف؟ ألنَُّه كيََّف الكيفيََّة،      

 .(اهيََّةَمخلَق اْل

من  يفيَُّةوالكُيوِقُعُه حتَت احلدوِد،  وإثباُتها على جوهِر اْلُمرسوووِوِ  كاِنَماألينيَُّة من لوازِم اْلف

إفراِد ٍة من فَيَُّة فائد ، وهذا غري صووووحيٍحاُمركَّبا ُهجيعُل وإثباُتها على جوهِر اْلُمرسوووِوِ التَّركيِب لوازِم 

ِس الوقِت.حمدوداا بنفعن ُمستلَزَماِت التَّركيِب وإقاَمِتِه ُمركَّباا  جوهِر اْلُمرِسِ 

 لو إذالعلويَّ،  اْلَمنطَقالشِّرَك والظُّلَم، وهذا ينايف توجُب  جوهِر اْلُمرِسِ على  بثبوِتها اهيَُّةَماْلو

 جبوهِرِه حتوََّل معنى التَّجلِّي إى اتِّحاٍد وحلوٍل باْلماهيَِّة؛ مبعنى أنَّ جوهَر اْلُمرسوووِوِ كانت َلُه ماهيٌَّة 

.األرباِب وهو غرُي جائٍز يف منطِقنا العلويِّوهذا سيؤدي إى تعدُِّد  سوِلرَّلاجلوهِر صاَر مشابهاا ومساوياا 

 ألنَّ ٌة!!جمرَّدحمسوووسووٌة أو   انَّهإ :ثم نقول ماهيٌَّة جلوهِر اْلُمرسوِوِ ال ميكُن أن يكون لذلَك 

ن  َّ عَج والرَّبُّ، األعراِض ، وهي من ضووومِنالرَّسووووِلجلوهِر عائدٌة  جرَّدَةُمْلْلُمحسووووسووَوَة وااهيََّة اَماْل

ٌة كينونيَّ ٌة والٌة وال ماهيَّله كيفيَّ : )كيَف ُيدرُك َمن ال نهايَة له، وليَساإلمام علي )م(، لقول عراِضاأل

(.؟ةوال كميَّ
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