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 ات اإللهي ةللذ   دراك اإلنسان ومعرفتهإحدود 

 
 الّسؤال: ما حدود إدراك اإلنسان ومعرفته للحقيقة اإللهّية؟ 

 
الجواب: يلزم لبيان هذه المسألة مّتسع من الّزمن وليس من الّسهل أن نبّينها على  المادىدة  

 ولكّننا سنتكّلم فيها باختصار.
 

رفىىة ذات الّيىىمء ومعرفىىة صىىفاته  ومعرفىىة الىىّذات تكىىون اعلىىم أّن العرفىىان علىى   سىىمين: مع 
حيىىىن أّن الىىىّذات مجهولىىىة ةيىىىر معلومىىىة  ولمىىىا  انىىىت معرفىىىة ا يىىىياء  بمعرفىىىة الّصىىىفات لىىىيس إ ّ 

بالّصىىفات   بالىىّذات وهىىم مخلو ىىة محىىدودة  ف يىىم إذا  يم ىىن معرفىىة حقيقىىة الىىّذات اإللهّيىىة وهىىم 
ّنمىىىا يعىىىرإ بصىىىفاته  مىىىث    ةيىىىر محىىىدودة   ّن  نىىىه الىىىّذات  ّ  يىىىمء ةيىىىر إّن  نىىىه  معىىىروإ وام

الّيىىمس مجهىىول ولكّنهىىا تعىىرإ بصىىفاتها اّلتىىم هىىم الحىىرارة والّضىىوء  و نىىه ذات اإلنسىىان مجهىىول 
 –ا  انىت معرفىة  ىّل يىمء بصىفاته   بذاتىه وةير معروإ  ولكّنه يوصم ويعرإ بصفاته  ولّمى

اطىة على  الىّرةم مىن هىذا فالكادنىات مىن حال  ون العقل محيط بالكادنات والكادنات الخارجّيىة مح
إذا  ف يىم يم ىن أن يعىرإ ذات الىّرّب القىديم  –حين الّذات مجهولة ومن حين الّصفات معروفة 

ا  انىت معرفىة الّيىمء مم نىة بالّصىفات   بالىّذات ا بدّ  المقّدس عن اإلدراك وا وهام  يعنم لمّ 
ولىة ومىن حيىن الّصىفات معروفىة  وفضى   عىن أّن الحقيقة اإللهّيىة مىن حيىن الىّذات مجه ف  يكّ 

هىىىذا  يىىىم تحىىىيط الحقيقىىىة الحادثىىىة بالحقيقىىىة القديمىىىة   ّن اإلدراك نايىىى  عىىىن اإلحاطىىىة  فتجىىىب 
 ذلك تفاوت المراتىب فىم عىالم و اإلحاطة حّت  يم ن اإلدراك  وذات ا حدّية محيطة   محاطة  

ة فمهمىا ترّ ى    يم نىه إدراك تبته الجماديّ الخلق مانع عن العرفان  مث   هذا الجماد ما دام فم ر 
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 ىذلك   تىدرك و ت فى  يم نهىا أن تىدرك  ىّوة البصىر  القّوة الّناميىة  والّنباتىات وا يىجار مهمىا ترّ ى
سادر القىو  الحّساسىة  والحيىوان   يم نىه أن يتصىّور رتبىة اإلنسىان يعنىم  ىواه المعنوّيىة  فتفىاوت 

تبىىىة دانيىىىة   تىىىدرك المرتبىىىة اّلتىىىم فو هىىىا  إذا  ف يىىىم تسىىىتطيع المراتىىىب مىىىانع مىىىن العرفىىىان و ىىىّل مر 
 الحقيقة الحادثة إدراك الحقيقة القديمة؟

 
لهىىىذا فمعرفىىىة ة عبىىىارة عىىىن إدراك الّصىىىفات اإللهّيىىىة وعرفانهىىىا   إدراك الحقيقىىىة اإللهّيىىىة   

تىىىه   وّ ومعرفىىىة الّصىىىفات أيضىىىا  ليسىىىت معرفىىىة مطلقىىىة  بىىىل إنمىىىا تكىىىون بقىىىدر اسىىىتطاعة اإلنسىىىان و 
والح مة عبارة عن إدراك حقىادق ا يىياء  مىا هىم أ  على  مىا هىم عليىه  وذلىك بقىدر اسىتطاعة 
اإلنسىىان و ّوتىىه  لهىىذا فلىىيس هنىىاك سىىبيل للحقيقىىة الحادثىىة إلدراك  نىىه الىىّذات  بىىل إّنهىىا فقىىط تىىدرك 

منىىىىىّزه عىىىىىن أن تدر ىىىىىه الّصىىىىىفات القديمىىىىىة بقىىىىىدر الّطا ىىىىىة البيىىىىىرقة  ف يىىىىىب الىىىىىّذات اإللهّيىىىىىة مقىىىىىّدس 
الموجىىودات  و ىىّل مىىا يىىدخل تحىىت الّتصىىّور إّنمىىا هىىو إدراكىىات إنسىىانّية  فقىىّوة اإلدراك اإلنسىىانّم   

حقيقىىة الىىّذات اإللهّيىىة  بىىل الىىّذ  يقىىدر اإلنسىىان علىى  إدراكىىه هىىو الّصىىفات اإللهّيىىة الّ ىىاهّرة بتحىىيط 
ذا ن رنىىىا آالبىىىاهّرة أنوارهىىىا و  فىىىا  وا نفىىىس نىىىر  مىىىن الكلمىىىات فىىىم اآثارهىىىا فىىىم ا فىىىا  وا نفىىىس  وام

 عل  الحقيقة الكّلّية. اإللهّية آيات باهرات واضحة ميهودة   ّن حقادق ا يياء تدلّ 
 

تقديسىها على  جميىع اآفىا   ومىىن  ومثىل الحقيقىة اإللهّيىة  مثىل الّيىمس الميىر ة مىىن علىوّ  
ذا اإليىرا  وتلىك ا نىوار لمىا فىا  وا نفىس  سىطا  ونصىيبا   ولىو  هىذلك اإليىرا  يأخىذ  ىّل مىن اآ

 عليها وتستضمء بها وتأخذ منها  سطا  ونصيبا .  ان للكادنات وجود ولكّن جميع الكادنات تدلّ 
 

أّما تجّلم الكما ت والفيوضات والّصفات اإللهّية فهم سىاطعة  معىة مىن حقيقىة اإلنسىان  
سىادر الكادنىات ا تبسىت منىه يىعاعا    الكامل  يعنم ذلك الفىرد الفرقىد الم هىر الكّلىّم اإللهىّم   نّ 
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أّما الم هر الكّلىم فهىو مىرآة تلىك الّيىمس  ت هىر فيهىا بجميىع  ما تهىا وصىفاتها وآثارهىا وآياتهىا  
فهىىىم معرفىىىة الحىىىق   ّن ممتنعىىىة محىىىال  وأّمىىىا معرفىىىة الم ىىىاهر اإللهّيىىىة فمعرفىىىة الحقيقىىىة اإللهّيىىىة 

فيهىىىا  إذا  لىىىو اهتىىىد  اإلنسىىىان لمعرفىىىة الم ىىىاهر  الفيوضىىىات والّتجّلّيىىىات والّصىىىفات اإللهّيىىىة  ىىىاهرة
اإللهّيىىة فقىىد فىىاز بمعرفىىة ة  ولىىو ةفىىل عىىن معرفىىة الم ىىاهر المقّدسىىة حىىرم مىىن معرفىىة ة  فثبىىت 
وتحقق أّن الم اهر المقّدسة هم مر ز الفيض واآثار والكما ت اإللهّيىة  طىو   لنفىوس ا تبسىت 

اء ة  ىىىالقّوة الع الّنورانّيىىىة. ونأمىىىل أن يسىىىتفيض أحّبىىىأنىىىوار الفيوضىىىات الّرحمانيىىىة مىىىن تلىىىك المطىىى
الجاذبىىة تلىىك الفيوضىىات مىىن مبىىدأ الفىىيض  وقبعثىىون بىىأنوار وآثىىار تجعلهىىم آيىىات بىىاهرات ليىىمس 

 الحقيقة.
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