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احلقائقمنطق 

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

ُُ األعاال  ىل    ُ    الرَّبِّالعبادُة خرُي مأموٍل وأفضل ُُ الوسال َ  أََّّ العبادة  أما سلبااه،  ف  يب

يَِّة ا غزى األسللاسللِي لبلوهل  ا دأِل األعلن لنهسللاه  تعا   وهي اْل الرَّبِّللبناِء والسللَّري  والسلِللوىِل ىل   

ُ  ىل  ب وَّ ُاتبصِّروَّ  الصَّادقوَّ  بعلُاالسَّالكوَّ  اْلو ِاثاليَِّة.اْل ُُ الِسُب لوهل  ا دأِل ألهَّها أََّّ العبادة  هي أفض

َ  لنهواي  الْ  َ ُر العاقق  .النَّجاِةاُح ومَت العقول وهي حياُة القلوِب وغذاُء ا ودوعِة  ا كنوهِة واألسراي  اْلسل 

بلوهل  مجيع   عن السلللَّال  بالسللِلوِء الذص بصلللِد  من النََّس  بتوقَُّف األمُر الع لق  اهقطاُع فعندما ببدأ 

َِ الثَّ ثِة  ويف اْلللسلَّال ِ ا قاماِت الِروحاهيَِّة  وتبدأ احلياُة العقليَُّة ا دايج  واْلاْل  األخريِة ت ستضيُء ا رات

يَِّة التَّكوبنيَِّة للووول  الرِّسالِة اإل  تطبيق  قاهوَّ حتن تذوب  ىلياد ُتُ، يف  الرَّبِّبنوي  لقاِء  للسَّالِ النََُّس 

 خوايق  واستجابِة الدَّعواِت.لل

ها أِل األعلن  ولكْن حبقيق ِتىل  ا د السللللَّالِ ا سللللألُة ايوهربَُّة للعبادِة هي األخُذ بيِد واْل

ُُ للللال باأللَاِظ الَايغِة واحلرماِت الشَّ الرَّبِّ وقروِطها للقبول  من  عبادة  عبٍد  رَِّبالكليَِّة؛ أص ال ب قب

ُ  قول    ط  ب احلقيقة  ف ي ام ل ْعربعِة دوَّ  أَّ ت بالشَّ ُْا ْعاملسيح )ع(: )ال ت  هادسليِّ ما مل حيضُلْر عقُلُ، بدلي

فاحلدوُد  ا عاهي   مملَّا بلدِل علن هَي االعتقاِد بالتَّصللللوبر  الشللللَّكليِّ وواوِب االعتقاِد بالْ     (للُ ا ع 

َْت ر ضل اُت هي ولويش قكليَّةت تعبُِّر عن أسراٍي وىلقاياٍت خَيٍَّة تلاُاها بصالُر أوااِب البصالر   اْل وقد   ُا

َ كُُّرأقاي لذل  اإلماُم علي )م( بقول،:   .(آالِء اهلِل ِهْعم  العبادةيف  )التَّ

َ ت ع ال ن ف ر ض  ع ل ن  فالرَِّب عر ف ِة ِتِ،؛ أ ص ُبِقِروا م ُق م عر ف أ َّ ُبِقِروا باحلقالق  ألهَّها طرب السَّالك

 َ ُُ االاِتا اُع ع ل ن ت وِحيِد  بالع قِليَِّة الَِّتي  القواه ق ال  سيِّدها لقااَّ ِ،  لذل  و ِعب اد ِت الرَّبِِّعرف اِهه ا ب اصل

 اإل مي اَّ  و التَّصِدبق  د اِلا اَّ      ف إ ََّّوَّ  أ مث ُر ىل مي اِه   ِفي ق لباحلكيم )ع(: )با ُبن يَّ  و ِويَِّتي ىل ل ي   أ َّ ب ُك

.)ِّ َِ واللُّ  ِفي الق ل

عاهي ا اْل قد أمجعوا علن أََّّ للعباداِت عباياتش هي وللللويش للدَّاللِة علن احلقالق فكلافَُّة أهُ  

 علن االعتقاِد بذواِت الرَّدى. احلقيقيَِّة  وذل   تعليمش وتنبي،ش وتصربحش لنرفض  الوقوأل 

 ألستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدوا


