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يمنطق التجلي الوجودي األصل

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

 األصُلُهَو ب  فالرَّ، األصِل واألصوِلعدُم اخللِط بني هو يف َمنطِقنا العلويِّ  السَّالكنَي قصددَ َمإنَّ 

 أمَر بإبدائهاو ،للفروِعاًل وَأصدد ا ِإَلى الُوُجوِد، َفَجَعَلهاَوَأظَهَره َةوجوَداْلَم األصددوَلالَِّذي َأبَدى اْلُموِجُد 

 .الثد نائيِّ للميزاِن حتقيًقا

ََ  عن أْن ُت الرَّب وقد نهى  نَّ ، َوَمن قاَل: إاألصُلفالرَّب  هو  ،األصدلِ  جوهِرإىل  األصدولُ ضدا

ب  يف الرَّوهو ما أراَدُه  .فقد صدَدَدَ  لألصددِل تكويناٌت ومن قاَل: إنَّها .أشددرَ فقد ُهي األصددُل  األصدولَ 

ِِ الوارِد يف اجنييدِل:     ا ال حيًّ َكُلي أجَعِتعرَفَم ين حقَّْف، اعِرالذي ال أموُت يدا عبددي أنا ا ي   قولد

ملسيح حذََّر منِ سيِّدنا ا األصوِل، وهو مايف الغلوِّ ، واألصدِل واألصولِ بنَي عن اْلُمسداواِة   (، َنهًيامتوُت

ا من نفسددي بل ًئيشدًد أفعُل ولسددُ  ،َوي أنا ُهأنِّ فهموَنَت فحينئٍذ اجننسدداِن م ابَنُتْعَفى َرَتَم ع( بقولِ:  

 .(ي أبيِنَمبهذا كما علَّ ُمأتكلَّ

والتكليَم ، يِّلصالتَّجلِّي الوجوديِّ األإفراِد ِلَمنطِق  متثياًلُطوِر َسْيَناء يف الشَّجرَة  الرَّب ذكَر وقد 

 .جرِةشَّالذِه هبَتمثيِل  نَيعارف نَيالكسَّالجعَل اجنشراِ  واجنغراِب، و َمنطِقِل والصَّمَ  من النَّاِر متثياًل

حنَي ، يِّلصددمنطِق التَّجلِّي الوجوديِّ األتدل  على عظيمٌة َمَعاٍن الكليِم موسددى  ع(  قصددَِّةفي ف

َك اأَلْرَض ُاْنُظْر. َقْد َجَعل الرَّب  ِإهُل : العهِد القديِم من الكتاِب اْلُمقدَِّسكما ورَد يف  فقال ُِرب  ُِخداطبدَ  

ُِ ََباِئَكال ال َتَفْ  َوال َتْرَتِعْ!ال ب  ِإهُلَك الِذي َأْخَرَجَك َأَنا الرَّ َأَماَمَك. اصدْدَعْد َتَملْك َكَما َكلَمَك الرَّب  ِإل

 ،والَعَدِم  الوهِموُمَحرُِّرَ  من عبوديَِّة أنا رب َك اْلُمَتجلِّي لَك أي: (؛صدددْدَر ِمْن َبْيِ  الُعُبوِديَِّةِمْن َأْرِض ِم

ِِ واقٌ  الذي أنَ  َعوضدِ َماْل ، ألنَّيَكن رجَلِم َ ذاَءِح ْعاخَل  إثباِت وهي مقدََّسٌة ب (؛ٌةَسقدَُّم أرٌض علي

ُِ ََباِئُكْم ، يِّالتَّجلِّي الوجوديِّ األصدددلمنطِق  ُِ  ِاْذَهْ! َواْجَمْع شددُدُيوَإ ِإسددْدَراِئيَل َوُقْل َلُهُم: الرَّب  ِإَل ِإَل

؛ فافتقاُدُهم (ِإْبَراِهيَم َوِإسددْدَحاَ  َوَيْعُقوَب َظَهَر ِلي َقاِئاًل: ِإنِّي َقِد اْفَتَقْدُتُكْم َوَما صددُدِنَع ِبُكْم ِفي ِمصددْدرَ  

ُِ  ُهَوَذا الرَّب  ِإهُلَنا َقْد َأَراَنا َمْجَدُه ، يِّجلِّي الوجوديِّ األصدددلمنطِق التَّحقيقة اختياُرهم ِلَمعرفِة  َوَعَظَمَت

ُِ ِمْن َوسددَدِط النَّاِرَوسددَدِمْعَن ِِ(؛ َوْحًيا ا صددَدْوَت َمَرُكُم الرَّب  َفاْحَتِرُزوا ِلَتْعَمُلوا َكَما َأ ، ِلُموسدددى وهدايًة لقوِم
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ُِ ال (؛ َوال َيسَداراً ِإهُلُكْم. ال َتِزيُغوا َيِمينًا  التَّجلِّي  جلوهِربل  ،لألصوِلالسَّالكنَي عنَدنا  عبادُةكوُن تألنَّ

 .يِّالوجوديِّ األصل

 عن األصددِلإفراِد بأوَّاًل، ثمَّ يأتوَن  يِّمنطَق التَّجلِّي الوجوديِّ األصددلُيْثِبُتوَن  عنَدنا السددَّالكوَنف

ُِثانًيا األصوِل واألعراِض اْلُمتكثددددَِّرِةِد وقي  التَّعد ُد والَكثرُة ال َيتعدَُّد وال َيتغيَُّر وال َيتكثَُّر، بِل ٌدأَح ، ألنَّ

ِِ، األصِل إفراَدتعين ل سبحاَن(  وهنا جاءْت كلمُة .السَّالكنَيمن قبِل َقَواِبِل   َلِئُسحيث  عمَّا ال يليُق ب

ُِ تعظيُم( فقال:  اهلِل بحاَن سددُد عن تفسدددِرعلي  م(  اجنماُم ِِ ا قاَلالباري عمَّ وتنزي ، (ٍ شدددِرُم كل  في

 .يِّألصلا منطِق التَّجلِّي الوجوديِّبعَد إثباِت  باجلوهريَِّة األصليَِّة إفراُدُههَو  للرَّبِّفالتَّسبيُح 

 

 ألستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدوا


