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للعبادة منطق العلويـال

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

َمعدوَم ال وألاََّ له  فالعباَُّة هلا البحُث عن عرفاِن أيِّ شييييهو  سا أسيييياُس وألاَّ ا   ألن  ال  

العلايِّ  ل َمنطق نا َمبدُأ الت كايينُّالعلايِّ احلقيقهِّ من ألهة  أن  هلا أصاًل تكاينيًّا  وال  ال َمنطِقنصيٌب يف 

تخطَّى العباَّة  عندنا ي منطَقاحلركات  للجاارِح  ألن  الت شريعات  واحلقيقهِّ ظهَر يف ختطِّه جمماعة  

 ل َمنطِقاَتكمُن ذروُة سرِّ  وسكذا مِّ الكتاب (.واحلركات  إىل ما سا حقيقهٌّ نظرَي )أالت شيريعات   جمماعَة 

: )الت صديُق م()اإلماِم عله قاِل بدليِل  اليقنُي سا سبيُل الاصاِل إىل القمة و  الر بِّالعلايِّ يف شيهاَّ   

 .(الص اَّقنَيمبلكات  الس ماوات  واألرِض عباَُّة 

  األنبياو  والرُّسِلاِج معرالعلايِّ حاَل العباَّة  سا الربزُخ الصُّعاَّيُّ ل  ل َمنطق ناَملكاتهُّ فالت مثُُّل ال 

 العباَّة  عندنا كامٌن يف َمنطقوعلى سذا فأسيياُس سييرِّ   َمطلاُب الاقاف عند إطاِر العبارة  فقط.ال ليسََ و

 فاجلماُل الياسيييي هُّ َمعباَّ  اليذي يتخطَّى احلركيات  اإلَّراكيي َة    برزِخ الع يَياِن  وسا برزُخ اياِل ال   

 اَّ ؟َمعهقد أفنى النِّساَة  فما سا حاُل اجلماِل ال  ال َمشهاَُّ

 الرُّوِح الش يييكلي َة الاليَة منَمحساِس  ألن  العباَّات  كل ها ال يييالعباَّة  ليس نظرَي َش منطَقإن  

شييريعي ة  ت العباَّة  ميتدُّ لتكاَن العباَُّة مطه رًة من كسيياة  أي ة  كثرة  فمنطُقال يتافَُّر فيها العرفاُن أبًدا. 

َمحماَّ   قاِم ال َمَمطلابُة للاصيييياِل إىل ال ه ال اعلي ُة ال تتافَُّر فيمثتنياقةيييية   ومنطُقنا العلايُّ سا الذي  

 َمحماَّ .َمقاِم ال رُي ال ُمطَلُق للاصاِل إىل ال سه الس عنَدنا فالعباَُّة 

وسبي ٌة لدني ٌة من ألهة   وهلا وألٌه َكسييييمنٌّ من ألهة   األسييييراَرالعلايُّ أن   منطُقناكما يؤكُِّد 

اِل حلشيييا واحلقا ِق لقليسييَيمجم اًعا بني ا منطق نا للعباَّة أخرى  وعلى سذا فإن  نهايَة احلقيقة  يف 

: كما قال سليماُن لقلب إىل ا ينظُر اهلَل ألن  الكالِم ة ثَرم إىل َكُكاات َلروا يف َصنُظال َتسيح )ع(: )َمسيِّدنا ال 

 (.َكه قلَبن عط أي بد يا َع

 الش را ِع أسِل نَيَب الت شريَع ال َمسيحه  خيتلُف عن الت شريِع ال ُماسايِّ  إذ إن  سناَك َفرًقا إن 

قد حصييييَل االُراُف عن الُعممِق  ول  الت علبُق بالشيييي كِل  فاختلَ مج  ا راُو  والت نِزييِل.  كتيب   ف ه 

 لر بُّاوتناَقةيييَيمج  األقااُل عند الذيَن اسييييتبَدُلاا الت أويَل الذي سا خرٌي بالذي سا َأَّمَنى  وَأظَهَر  
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َمحساِس  ِإالَّ بال عباَرة  اَل َيعَتق ُدوَنل ُيَعذَِّبُهم  ألن  َأسَل ال ى أسِل الك ِر واجلحاَّ  واإلنكاِرالت لبيَس عل

 .َممُثاِلال ِل َوَيكُ ُروَن بَمَثال اجلااسِر  َوُسم ُيد يُناَن بَفَقط  َوَيجَحُدوَن َما ُيَراَُّ م َن 

 متحاِن الع َباَّ الُم َتَرضَيات   شَير َعَ احُلدوََّ ال   اجلااسَر اسيتنَنى عن العبارة   أَلن  الر ب  فَمن عرَف 

َعق ُلاا َسذ ا  قد  نَيوسكذا جنُد الص احل .ُمط يُع م َن الَعاصي ه الد ان ه م َن الَقاصي ه وال   ََّاو  الطَّاَعات   َفَيَتَمي زَأب

م ن َة وَن ب َما َيسييييَتح قباَن م ن أَلِزيِل الث َااب   َوَيَناُلاَن ال وألااسِرسيا لذلَك ُيجمزَ عِرفَية  حقيا ق هيا    مَباأَلَوام َر 

 الد ا  م َة م ن لدِن الَعِزيِز الَاس اب   َفُطاَبى َلُهم َوحسن مآب .
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