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 اإلفراد يف املنطق العلوي

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 وه تَّجلِّيالجوهُر اْلُمتجلِّي(!! بللن نقول: إنَّ هي  تَّجلِّيال )إنَّ أعراَض نقول:ال جيوُز أن 

ٍة أو لللسولللحسَم أعراٍضيف  صُرُه، أو َحجوهِر الرَّبِّعلى  بيِهللللللللتَّشتثبيٌت س هذا للل، وليثباِتإلل

 ؛ أيعطيَنتَّالال يعين أبًدا اإلفراُد ، وجوهِر الرَّبِّ عن التَّشلللبيِه باألعراِض َمدَخٌن إلفراِد بن، عقولٍةَم

 تَّجلِّي.ال إنكاَرال يعين أنَُّه 

 نفٌيذا هلل، وليس تَّجلِّيال بعللَد إثبللاِت تَّجلِّيال أعراِضعن  الرَّبِّإجالُل جوهِر هو  فللاإلفراُد

و ِل ِفي الَََّّماِن ِه، َوَعِن الدُُّخي، وَعِن ااِلْقِتَراِن َوالتَّشلللل باحللدودِ َعِن  تعظيٌم جلوهِر الرَّبِّ بلن ، تَّجلِّيلل

؟ِه َمِن ِاْفَتَقَر ِفي ُوُجو ِدِه ِإَلي ِهَمَكاِن أَلنَُّه َخاِلُقُهَما، َفَكي َف ُيِحي ُط ِبَواْل

قوِل  عن معرفِة احلقِّ الواردِِ يف الرَّبُُّهُم ِم فلوولك  الذين َحَجبَ َدوا بعبلادِِ العلَ  قُعا اللذين وَ أملَّ 

لو كاَن ، ف(َمتكلَّ بِّالرَّ َمَف ، ألنَّامجيًع ٍرشلَلَب كنُّ اُهَروَي بِّالرَّ جُدَم ُنعَلُي: )سلليِّدنا النَّ ِّ إيللعيا( ) ( 

ُِ   آٍن ُيعَرُف يف كلنِّ علدومًلا ال   َم الرَّبُّ مبدُأ  نَُّهيف منطقنا العلويِّ أل، وهذا ال جيوُز ِمَدلَعللكلاَنِت العباد

، ُعسَمال َي اٍنإنس مثُن: )وصلَفهم سليِّدنا النَّ ُّ دادود ) ( بقوِلهِ  الذين  اآلخريَناإلنكاِر والتَّعطيِن عنَد 

 (.ٌةجَُّح ِهِموليس يف َف

ال على و وال يف ييٍ( من يلي(ٍ هو ، ال أحٌد فرٌد صلمٌد ال ينقسلُم وال يقبُن القسلمةَ    لكنَّ الرَّبَّ

عن أي  ؛وِبمسِة اْلَمربعن  جوهِر الرَّبِّهو تعظيُم  إلفراُدا. وٌر إىل ييٍ(ِقفَتوال ُم شيٍ(ل حتاٌجُموال  ييٍ(

 : )كنُّ موجوٍد يف اخَلْلِق ال يوجُد يف ذاِتاإلماِم علي )م(لقول  اهيَّاِتوالسللِّماِت واْلَمباألفعاِل  هإيللراِك

ُهَو و، وِبنياْلَمربوماهيَّاِت  مساِتأفعاِل وَعن   ُمنفِرٌد فالرَّبُّ، لُلُُّّ منطِقنا العلويِّ هَلَذا ُهَو  وخلاِلقِلِه(،   

ِِ، وهو َي ِتَراَن، َوااِلْقِتَراَنااِلْق ِنيََّة ُتو ِجُُّل َواِجُُّ الُوُجو ِد ال ثانَي له وال قريَن ألنَّ اإِلث وؤوُل ِإَلى احُلُدو 

، حدوٌدَم دٌّله َح ، الذي ليَسِنَطالِف وُصَغ ُهناُل، وال َيِمَماهِل عُدُب ُهُكدِرال ُي: )اإلماُم علي )م(كملا قاَل  

وَمن  َقَرَنُه  ،َفَقد  َقَرَنُهَفَمن  َوصلَلَف اللََّه سلُلب َحاَنُه ، مدوٌدَم ٌن، وال أَجمعدوٌد ، وال وقٌتموجوٌد وال نعٌت

ِِ، َتَيقََّن ن  َتَومََّن َهِذِه الَكِلَمف، (َجِهَلُهوَمن  َجَََّّأُه َفَقد   ،وَمن  َثنَّاُه َفَقد  َجَََّّأُه ،َفَقد  َثنَّاُه َماِت ِبَعي ِن الَبصلِلي َر

 .العرفاِنَغاَيُة َوَحِقي َقُة  فيه منطَقنا العلويََّأنَّ 
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