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االعتقادية السماويةمنطق األصول 

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

ِائِض اَُِّّستتَُ  اَّرتتةةليةةف َّلو  ُاأقاماألنبياء ، وزَعمُا أنة اآلخِ ناشتتَتَبَ  موهُ ا اَّرتتةِ عةى عل   

ََز ا اَّقيا ا من اَُّاجبا ى اَّيت َ ْل واَّطُّقَُسِاتا ى  احل، وأنة بهتا ماعَتقتىدى َن  حتة  َنقَُ  فقط عليهتا   ُاَوَحثُّ

 !وحقائق عاٍنوَم ضاميٌَِِم اعتباِر أنة هلابها دوَن 

ما علِم اَُّّستتتُِ  اَّتةرتتتِ عنا، فهنا ف عل بَّيَس حمصتتتُر ا  اَّعِفاَن َِى أنة  َّةنة منطقفنا اَّعلُية

 وأقاَ  بذَّكف، ِلواَّرتتتةة ضتتتمُِنَماََّْمعلَُ  واََّْمِستتتَُ  ريعب  ا عن اَّْجعَل اَِّةبة اَّتةمةِي اَّتةحقيقنا، ألنة 

ِااَّغيبى واَّ ِممن عاَّفمثالٌِ ، فاَّقلبا واَّعقلا هادةىرةاَّو يبىَغعاَّفَمن اَّ  رةهادةى.اَّ ِممن عاَّفمثالٌِ  َبَص

، ألنة ن اَّعِفاِناَّةث ا مارَي ا ففيف اَّتةجلِّن، َو احلقامل َ رهْد عظمةف َ رتَهدى اََّْمثَل األعل   َوَمن مل 

 ملةَُ  ْجلىَ  مريي َّفوالَد ْدَُّفن مل  اَميادنا املسيح )ع(: )تتهاَدريي، وهُ معن  قُل ستتت باَّرةاألمَِ متعلِّقٌِ 

 َجلىن  . فاألمِا اَُّجُديُّ بَياََّْملةُ ىيف مرتتاهىدى اَّتةثلي ى عل   اَّعِفاِنوقد قامت نرتتُة  (،  اَّستتةماَوا

 اَّوِوِع. رسُِ ألصِل عن إفِادا اوَخون ، واَّتةسبيحا هُ 

ِاوَع اَّتةَعبُّدى ةةف هىَن  ا منطقفنا اَّعلُيةمن هنا ميةنا اَّقُلا: إنة  إثباري ا اعتقادى ةٌة  ِوعٌِفُضتتتتاحا أفنة اَّو 

ِاوعان اَّه َّيَسْتنة األ صاَُل االعتقفادى ةةف َّةافن َ صىحة اََّعَملا بىَها، و مماَرسَتتىها َّىجىَهةى واجاُبى  ، َعبُّدى ةة تةاَّ و 

 أفصاًل مىن جىَهةى اَّتةحقىيِق. َّيَستعا ومىن جىَهةى اَّتةطبيِق، َواَّوفِ عٌِوففَِّف ا ففاألفصلا 

ِاوعا اَّتةَعبُّدى ةة  اَّرتتةةليةة  إذْن هن اَّصتتُُّرا َِة  فاَّو   ،أل صتتاُِل االعتقفادى ةةىضتتمُِن اَمَّى واحلِاا ا اَّْماغا 

ََِنهاَما  اَّوِوعا َوقفْد واصتىوفْت   َُاضىَع، ففخاالَصة   يف اَِّةبُّبىاَّطَّاَعةى، اما واصتىوفتى األ صاُلا باميمَياِن، وقف عىدةةى َم

 اَّعىلِم اََّيقىيا، َوخاالَصة  اََّعَمِل امِيخالصا، واَّعىلما بىال َ قىٍي َهَباءٌِ، َواََّعَملا بىال ِإخالٍص ِرَ اءٌِ. 

ِاوِع َوَمقفاصتتتىدا منطقىنا اَّعلُيةَوقفْد جاَء يف  اَّعىَباَدا ى  اناهاما، َوجاعىلفْت أفْرافرَيوصتتتىيلا األ صتتتاُِل َواَّو 

ِاوَنًة بىاأل صاُِل االعتقفادى ةةى، ألنة اَّعىلَّةف هن َما َ حَتاجا اَّرةنءا ِإَّفي ى  .َمق

ًَِة َّلحِاا ى، تماغا اََّغاَ ة  اَّتىن مىن أفجلىَها واضىَع اَّرةنءا، َوَّذَّكف اانتى اَّعىَباَدا ا فاألصُلا هن 

ََِض  ()، وقد قال اميما ا علن َّلِةبا ال شةلا اَّق ِب َِب  تيةة  اَّق تت َما فىي ى نى ا لا بارًة عنتت واانت ع : )فف

ِازِا، َواَّصتتاَياَ     ِِ، َواََّزةافاةف رَيستتبىيب ا َّل بتىالء  ااهلل  امِيمَياَن رَيطِه  ا مىَن اَّرتتاِ ى، َواَّصتتةالةف رَينَِز ه ا َعِن اَّةىْب
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ُِ َتٌة َّلتدا ِن، واهىهَتاَد عىَز ا(     اَّستتتتةماو ةةى ِلاأل صتتتتاُ َِادا بىامِيمَياِن هاهانا َجمىيعاما، َواََّّْلَخلِق، َواحلفجة رَيق

 االعتىقفادى ةةى.

 

 ألستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدوا


