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مشهودـال املنطق العلوي

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

دلنا تد ُّ كاُّ األدالَِّة االيقلَلِة عنوؤكِّدل على احلقا ِق واألصععع،ِ   حنُن نضعععُا االدلَ ال االيقلَلةن الن

ِلِة  فملنِطُقنا  تلَُُّه.ُمسعععت،ل االيَّ ال االياالي االنا مُتثِبُت ااْلمنطِقنا    وكُتُبمنطِقنا احلقَقيِّعلى صععع

 منل   ومتَُِّّنهي فانَلةناال ُهنظ تلسلاالِك لال االيت تصع، ُ و اإلميانيِّ  يَّرِييف االتل ُة كزيلملااْل االقاعدُة ،ه االيل،اُّ

ا آفاًق ُهأمامل يتُحوت ِهبدوِر   وتيرتُفكبريًة مَّانًةتيطي االيقال  ألنلها  ُهفَّ ل وحت ُِّرُه وُتطِلُق  اَرتقعا ِ 

يف  واَعتباِر ِاأمُّاللتل ةني فانَلاال ُهتلطاقن وت،جُِّه  قِةِّاالضل االتلش يِا دا  ِة سِ من أن وُتطِلُقُه  واسعيةً  ًةمي فَل

ُِِف اال ُّسِا هم ق،  سَِّدنا املسَح )ع(: )ُط،بى ألنقَاِ  االنُّي،ِس ألنلبدالَا  من خالِ  ميه،ِم االتلجلي ُص

 .ُيياين،نل اهللن(

 يَّ ُة اجل،ه يلُة  واالايلِن الياالنملي االيقِا واحلسُِّميإثباتل مق،الِة االتلجلي ااْلااليل،اُّ  ملنطُقناؤكُِّد ي

كااليدِم  ال لبلاأنل االنينل ييبدونل علدلًما هم االنينل نلين،ا االتلجلي أصاًل  فجيلل،ا هي االيت جيُب إيضاُحها 

ِِْض  وخاالني،ا ااْل ٍِض ا بنيي ملفنجاؤو اباإلثباِت واإلف اِد  ولنلاقنضعُع،ُه االَّتبل االسععلماويلةن االيت جا ْتمل

  يلِةاالسععععلماوه، نيٌي ُمطلنٌق  وبنالك علَّنسعععُع،ا منهلل االَّتِب  ااْلملطل،بلدونل إثباٍت؛ حَث زعم،ا أنل 

 اإلثباِت. منطقلوأخنوا ِصياِت االسللِب فقط  وأف لُط،ا يف ذالكن إف اًطا  بَنما أنَّ وا 

،ج،ِد وأنتم االنل بشهدوُت االيدمل  فََّفل تلِعبُيث ُميايلِن: إنل إنَّارل االتلجلي ااْلالآلخ ينلحنُن نق،ُ  

 قَّن،ا أنل اهللن م،ج،ٌد إن مل يلتلجلال هلم؟َلتلَ تؤمن،نل باالتلجلي؟ وكَفل ميَُّن الليباِد أن يل

منطُقنا قد أع بل ف تلجلَّى اللجبِا  إىل غري ذالكن....كنلَّمل م،سى تلَّلًَما  ولفل، مل يلتلجلال ما كانل 

على تأديِة اال ِّسعععاالِة االتزاًما باال،اجِب ورفًقا بأهِا اَسعععتِقامِج  وأعني،ا على    ِصحِلاعلى  االيل،اُّ

 (ولاَْبِتدلا ل أنزلاُلُه ْوقناتل كنْ،ُنُه  ولااْليلدلمل ُوُج،ُدُه سلبلقل األ)ُمتلجلِّي ُا  وأنل ااْلياعُمتلجلِّي وأنلُه ه، االمي فِة ااْل

أنل مقاالةن أهِا االشُّه،ِد عندلنا هلا نص،ٌص مدع،مٌة بش،اهدل  االسعلاالكُ وسعَجُد    علي )م(اإلمام  كما قا 

 .األنبَاِ  واال ُّسِامأث،رٍة عن 

وبعنالعكن يتمََُّّن اععععباُبنا من اال،ق،ِف على االبِّناِت االيت ُتقِنُيهم بأنل عقَدلُتهم خرُي االيقا ِد    

 .انَلِةاالي فبااليلسيِة  ارتباٌط وثٌَق الهنا اال ااْلملنطُق االيل،اُّه، وَبدل من اإلاارِة أنل مصدلرلهم 
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 نييِا؟ُمتِ ِِّك  واالياعِا واالييِا وااْلُمُمِ ِِّك واحل كِة وااْلأنالنم يقِا االسلُِّد أِرسُط، ِبثلاال،ِث ااْل

ثُّالثَلُة  وهم يل، ل هم االلَّيظاُت االملُمتلجلِّي واالغايةن وااْلمب،ضععع،ِع االتلجلي أنل ااْل ناِتن فلسعععينِم نلإ

ُُ أهِا االشعُّه،ِد مل  النا دل واالَقنُي واالصعل،اُب   اهُل  ى عنه  وهم أصِاُب األم،ِرنلصدًرا َ ِغأصعبحل إنتا

 ُمتليقِة باألصِا واحلقا ِق.ِة واألخباِر االيلَا االباه ِة ااْلا  االنل

 اِد من جهٍة  الإلفاالقدسععععيُّ االنا ولرلدل به االنلصُّ احلقَقيِّ وَبعدل من االتلي يِق بني االسععععللِب  

يطِِّا ُماالسللُب االنا ه، يف االِيَِّ  ااْلف. ه أصعِاُب اإلنَّاِر من جهٍة أخ ل االنا أحدلثلُميلطِِّا واالسعللِب االْ 

،ج،ًدا قَقِة إهًلا ملُت،ا يف احلععِعمل ُيثبااْلُميلطِِّا االنين َ يي ف،نلُه إَ باالسللِب وملِِض  يؤدِّا إىل االيدِم ااْل

 شه،ًدا.مل

 سععلُب بِهُد قصععلُي   وإنلمااللج،هِ َ ُي لاُد  االسععللبل نلألالَسععلْت مبي فِة االسععللِب فقط   مي فُةااْلف

ُمنيصِا ااْل َ يَّ،ُن باالسللِب االيل،اِّملنِطقنا يف  االي فانلجتُدُر اإلاعارُة هنا إىل أنل  النالك   حدوِد اجل،هِ 

 .ُمنيصا باإلثباِت ااْلوَ

 ألستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدوا


