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بِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلّى اهلل على حممّد و آله الطَّاهرين
و لعنة اهلل على أعدائهم أمجعني من اآلن إىل قيام يوم الدين
و ال حول و ال قوّة إلّا باهلل العليّ العظيم

مراتب املعرفة واملرتبة املرادة يف معرفة اهلل
اعلم أن للمعرفة التي يمكن لعقول البرش الوصول إليها مراتب متخالفة و درجات متفاوتة
ومتباينة.
الطوس طاب ثراه يف بعض مصنرفاته:
قال المح رقق
ر

إن مراتب تلك المعرفة هي بمثابة المراتب التي للنار.
عال الوجود يوجد يشء ُيفني ر
ألن أدىن تلك المراتب هي أن يسمع أحدهم أن يف َ
ر
كل يشء ُيواجهه،
أي يشء يكون يف مقابله و بمحاذاته ،و ال يصيبه النقص أو النقصان عىل اإلطالق مهام
و َيرتك آثاره عىل ر
ِ
المق رلدين التي
يسمون ذلك الموجود بالنار .و نظري هذه المرتبة هي مرتبة معرفة ُ
أخ َذ أو اقتُبِ َس منه؛ و ر
حجة إهل رية.
نجدها يف باب معرفة اهلل تعاىل و هم الذين قاموا باعتناق الدين دون وقوفهم عىل برهان أو ر
و أفضل من هذه المعرفة هي معرفة الشخص الذي يرى دخانا فيعلم أن البدر من وجود ُمؤ رثر
أوجدَ هذا الدخان ،فيحكم مستندا عىل ذلك بوجود النار .و نظري هذه المرتبة يف معرفة اهلل تعاىل معرفة
أهل النظر و االستدالل و الذين حيكمون بوجود الصانع عىل أساس الرباهني القاطعة.
و أعىل من تلك ،مرتبة َمن ُحي رس بحرارة النار بسبب جماورته هلا و يرى الموجودات بنورها فينتفع

من ذلك األثر .و نظري هذه المرتبة يف معرفة اهلل سبحانه معرفة المؤمنني اخلُ رلص الذين تطمئ رن قلوهبم
ِ
األر ِ
فا ُ
باهلل و هتدأ ،فاستيقنوا أن «ا ُ
هلل تعاىل َن ْف َس ُه ِ َهب َذا أيضا.
ض»؛ َك َام َو َص َ
الس َم َوات َو ْ
ُور َّ
هلل ن ُ
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و أسمى من ذلك مرتبة َمن ُحيرق ر
كل وجوده و يذوب و يفنى فيها ،فيتالىش و مجيع ك رل ريته و آثاره

يف تلك النار .و نظري هذه المرتبة يف معرفة اهلل تعاىل معرفة أهل الشهود و ال َفناء يف اهلل سبحانه.

الو ُص َ
و هذه هي أعىل المراتب و أسمى الدرجات و آخر المراحلَ :ر َز َقنَا ا ُ
وف
الو ُق َ
ول إ َل ْي َها َو ُ
هلل ُ
)(1
َع َل ْي َها بِ َمن ِِّه َو َك َر ِم ِه -انتهى كالم اخلواجة أعىل اهلل مقامه».

معنى معرفة اهلل باهلل واحنصار طريق معرفته هبا
اهلل سبحانه و تعاىل شأنه نور ،و هو ظاهر ،و هو الذي أظهر مجيع المخلوقات؛ و اإلنسان يريد أن
يكف عن الظهور ،فإنره
يصل إىل اهلل ،فكيف له إدراك الظاهر و هو المخلوق الذي يم رثل ظهورا؟ فعندما ر
ثمة شعاع،
سيلتحم بالشعاع و يرجع إىل أصل النور ،يرجع إىل الشمس و خيرتق ذاهتا ،و هناك لن يكون ر
فالشمس هي الشمس و ال يمكن ألحد أن يعرف ذاتا للشمس غري الشمس نفسها.
و مهام تك رلمنا عن الشمس و حتدر ثنا عن عظمتها و خصائصها و صفاهتا ،فمن أين لنا أن نعرف كنه
بكمها و كيفها؟ ماليني
حقيقتها لنتحدث عنها؟ و أين سنراها؟ رأين سندرك حرارهتا؟ بل كيف
سنلم ر
ر

الفراسخ تفصلنا عنها ،و ما يصلنا من حرارهتا هو نزر يسري ليس رإال ،و متى ما أردنا رؤيتها وضعنا زجاجة
سوداء عىل أعيننا و من وراء حجاب أسود و مظلم لنستطيع فقط رؤية قرصها.
هذا مبلغ علمنا عن الشمس ،فمن ذا الذي عرف الشمس كام هي؟
الذي عرف ُكنه الشمس و حقيقتها ،هو الذي انطلق من األرض و دخل يف أعامقها ،و ذاب
أي أثر ،ولألسف عندها لن يكون هو موجودا فيها ،بل أن كلمة (هو) لن
وانمحى يف ذراهتا ،ول يبق له ر
جتد هلا مكانا يف بطن الشمس.

()2

ر
إن المصباح الميضء يف مسجد ،ميضء يف نفسه و ذاته ،و أ رما بق رية األشياء المضاءة يف ذلك

المسجد ،فهي مضيئة بنور ذلك المصباح ،ال بنورها هي بالذات .فنور المصباح ينترش يف ُظلمة

المسجد ،و األشياء الموجودة يف غياهب ذلك المكان تُيض ُء و تُنري بضياء المصباح و نورهَ .فلِك َْي نرى
النارصي ،سنة  1274ه[ .-نقال عن معرفة اهلل ،ج ،3ص]19 :
البهائي رمحه اهلل ،ص  16إىل  ،18عند رشح احلديث الثاين ،طبعة
(« )1األربعني» للشيخ
ر
ر
([ )2معرفة اهلل ج ،1ص .]142
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يتوجب علينا رؤيته هو بذاته و ليس نوره الساقط عىل األشياء .ال يمكننا
نتعرف عليه ،ر
ذلك المصباح و ر
بحال من األحوال رؤية المصباح نفسه من خالل نوره الساقط عىل األرض و المنعكِس عن هذا اليشء
نارة بنوره والمستضيئة بضيائه،
الم َ
أو ذاك .جيب رؤية المصباح بنفسه ،ال باألشياء المظلمة المعتمة و ُ
وهذه المسألة يف غاية األمه رية.

إذن ،جيب معرفة اهلل عن طريق اهلل ال غري اهلل ممن أساس وجوده ِ
وخلقته و تسويته و حقيقته
ر

مبني عىل وجوده.
وظهوره مأخوذ من اهلل و ر
يف كالم لإلمام السادس (عليه السالم) يف مقطع من حديث سدير ...قيل له :فكيف سبيل
التوحيد؟
قال :باب البحث ممكن ،و طلب المخرج موجود .إن معرفة عني الشاهد قبل معرفة صفته ،ومعرفة
صفة الغائب قبل معرفة عينه.
قيل :و كيف يعرف عني الشاهد قبل صفته؟
قال :تعرفه و تعلم علمه ،و تعرف نفسك به ،و ال تعرف نفسك بنفسك من نفسك ،و تعلم أ رن ما
ْ

ُ ُ ُ
ُ ُ ُ
َّ
فَوََهذاَأيخ( ،)1فعرفوه به و ل يعرفوه بغريه و
وس َ
فَقالََأناَي
وس َ
فيه له و به ،كام قالوا ليوسف :إِنكَََلنتََي

بتوهم القلوب.
ال أثبتوه من أنفسهم ر

()2

( )1سورة يوسف ،مقطع من اآلية .90
([ )2وبداية احلديث:
أقر بالطعن ر
ألن االسم حمدث ،و من زعم انه يعبد
«من زعم انه يعرف اهّلل بتوهم القلوب فهو مرشك ،و من زعم انه يعرف اهّلل باالسم -دون المعنى فقد ر
االسم و المعنى فقد جعل مع اهّلل رشيكا ،و من زعم انه يعبد الصفة ال باإلدراك فقد أحال عىل غائب ،و من زعم انه يعبد الصفة و الموصوف فقد أبطل التوحيد؛
ر
ألن الصفة غري الموصوف.
و من زعم انه يضيف الموصوف اىل الصفة فقد صغرر بالكبري ،و ما قدروا اهّلل حق قدره (.».....العالمة الطباطبائي ،الشيعة نص احلوار مع المسترشق كوربان ،ص:
 216نقال عن حتف العقول ص ])326
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كيف ميكن معرفة اهلل باهلل؟ وكيف نفسّر األخبار الدالة على استحالة معرفة اهلل؟
وهنا تربز مسألة أخرى إىل ح ريز الوجود ،و هي أنره كيف يمكن معرفة اهلل بواسطة اهلل نفسه
سبحانه؟ و ما العمل بشأن ر
كل تلك األخبار الدا رلة عىل استحالة معرفة اإلنسان هّلل تعاىل أو الوقوف عىل
ُكنه ذاته المقدر سة)(1؟
يمكن أن يعرف اهلل عن طريق آثاره الدا رلة عليه ،و مع ذلك ر
فإن تلك المعرفة ال يمكن أن تكون
المجرة ،ومن
الذرة حتى
ر
تفصيل رية ،بل إمجال رية .فاألرض و السامء و اخلُرضة و الامء و الموجودات من ر

الربغوث و الب رقة حتى الفيل ،تظهر وجود اهلل سبحانه؛ فبام رأهنا آيات هّلل ،ر
فإن ك اال منها يشري إىل اهلل حسب
سعته الوجود رية ،والقرآن نفسه يدعونا إىل تت ُّبع تلك اآلثار .و من هنا ينشأ احلديثَ :ت َفك َُّروا يف َآال ِء اهللِ؛
و َال َتتَ َفكَّروا يف َذ ِ
ات اهللِ ).(2
َ
ُ
و من جهة أخرى علِمنا أنره ال يمكن معرفة اهلل سبحانه عن طريق الموجودات ،إذ كام قلنا ال يمكن
معرفة اهلل رإال عن طريق اهلل نفسه .و قد وردت روايات كثرية يف هذا الباب يف أن اإلنسان باستطاعته
معرفة اهلل بذاته).(3
حممد بن
حممد بن إ سامعيل بن بزيع ،عن ر
حممد بن احلسن ،عن سهل بن زياد ،عن ر
([ )1روي يف «اصول الكايف» ج  ،1ص  ،105باب النهي عن اجلسم و الصورة ،عن ر
زيد أنره قال :كنت عند اإلمام الرضا عليه السالم فسألته عن التوحيد فأمىل عىل قائال:
ِ
ِ
ِ
ِ
ول ،و َال َتب ُل ُغه األوهام و َال تُدْ ِر ُكه األبص ْار ،و َال ُحيِ ُ ِ ِ
َجزَ ْت ُدو َن ُه الع َبا َرةَُ ،و َك َّل ْت ُدو َن ُه األ ْب َص ْ ُارَ ،و َض ْ َّل فيه ت ََص ْ ِ
َ
الص ْ َفات.
ار ُ
يف ِّ
يط بِه الم ْقدَ ُار .ع َ
ُ ْ َ ُ َ
ْ ُ ْ َ ُ َ
...ال ت َْض ْ ُب ُط ُه ال ُع ُق ُ َ
احتَجب بِغ ِ ِ
ورةَ ،و ن ُِع َت بِغ ْ ِ
ف بِغ ْ ِ
ف بِغ ْ ِ
َرت بِغ ْ ِ
َري ِج ْسم؛ ال إ َل َه َّإال ا ُ
الم َت َعال.
َري ُرؤْ َيةَ ،و ُو ِص َ
َري ِس ْرت َم ْستُور .ع ُِر َ
هلل الكَبِ ُري ُ
َري ُص َ
است َ َ
َري ح َجاب َحم ُْجوبَ ،و ْ
ْ َ َ ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
و فيه أيض ْا ،بإسْْناده عن عبد اهلل بن سْْنان عن أيب عبد اهلل (ع) :يف قوله« :الَتُ ْدرك ُهَاَلب ْ
صااار» َقال :إحاطة الوهم أ ال ترى إىل قوله« :قدَجاءك ْمَبصااار ِ ُ َنِ ْ َ
َُ
ِ
ُ
ربِك َْم» ،ليس يعني من البرص بعينه «وَن ْ َع ِِمَفعليْها» ليس يعني عمى العيون إنام عنى إحاطة الوهم كام يقال:
فالن بصري بالشعر ،و فالن بصري بالفقه ،و فالن بصري بالدراهم ،و فالن بصري بالثياب ،اهلل أعظم من أن يرى بالعني.
( )2يقول الشيخ نجم الدين الرازي يف رسالة «عشق و عقل» ص  53و  ،54بعد بحثه حول الصاحلني المحجوبني عن نور اهلل« :هذه الطائفة هي أصحاب الميمنة ،و
ألهنم ما زالوا
مرشْْهبم يكون من عال األعامل ،و يكون معادهم درجات ج نرات النعيم؛ و مع ذلك فال سْْبيل هلذه الطائفة إىل معرفة ذات اهلل وصْْفاته يف احلقيقة ،ر
ِ
ِ
ِ
َعال] سْْبعنيَ أ ْل َ ِ
ِ
ألح َر َق ْت
ُّورَ ،ل ْو ُكشْْ َف ْت ْ
مق ريدين بآفة ُح ُجب الصْْفات الروحان رية و النوران رية؛ إذ أن هَّلِل [ت َ َ ْ
ف حجاب م ْن نور َو ُظ ْل َمة .و قال يف مكان آخر :حجا ُب ُه الن ُ
ِ
احلق ر
جل و عَال ،ألنره ليس له حدر ؛
رصْْ ُه ِم ْن َخ ْل ِق ِه .و لذا قيل هلذه الطائفة :احذروا من خلط العقل بالعقال يف جمال التفكرر يف ذات ر
ُسْْ ُب ُ
حات َو ْج ِهه َما ا ْنت ََهي إليه َب َ ُ
َت َفكَّروا يف َآال ِء اهللِ و ال َت َت َفكَّروا يف َذ ِ
ات اهللِ»].
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس ْ َ
الس ْ َال ُم :اعْر ُفوا ا َ
ول
حممد بن يعقوب
هلل باهلل! َو َّ
الكليني بسْْند مترصْْل عن اإلمام جعفر الصْْادق عليه السْْالم حيث قالَ :ق َال أمري المؤمنني َع َل ْيه َّ
ر
( )3روى ر
ِ
ِ
الر َسا َل ِة َو ِ
اإلح َسان«( .اصول الكايف» ج  ،1ص  ،85باب أنره ال يعرف رإال به ،حديث رقم).1
الم ْع ُروف َو ال َعدْ ِل َو ْ
اول األ ْم ِر بِاأل ْم ِر بِ َ
بِ ِّ
و روى بسنده أيضا عن منصور بن حازم أنره قال:
ف بِ َخ ْل ِق ِه ،ب ِل ِ
ِ
ُق ْل ُت ِ
الع َبا ُد ُي ْع َر ُف َ
الس َال ُمِّ :إين نَا َظ ْر ُت َق ْوما َف ُق ْل ُت َهل ُ ْمَّ :
أن ا َ
ون بِاهللِ.
أج ُّل َو أعَزُّ َو أ ْك َر ُم ِم ْن أن ُي ْع َر َ
َ
هلل َج َّل َج َال ُل ُه َ
أليب عبد اهلل َع َل ْيه َّ
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ِ
َ
نني! َه ْل َرأ ْي َت
الم ْؤ ِم َ
كان أمري المؤمنني عليه السالم خيطب يوما فسأله أحد احلارضين قائالَ :يا أم َري ُ

َر َّب َك؟!

ف أ ْع ُبدُ َر َّبا َل ْ َأر ُه؟!
فأجاب عليه السالمَ :ك ْي َ

ثم أوضح عليه السالم ذلك بقوله:
ر
ِ
ِ
)(1
اهدَ ِة األ ْب َص ِ
َال ت ََرا ُه ال ُع ُي ُ
اإليام ِن...
ون بِ ُم َش َ
ار؛ َو َلك ْن ت ََرا ُه ال ُق ُل ُ
وب بِ َح َقائ ِق َ

و لدينا من اآليات القرآن رية الرشيفة ما يناهز العرشين آية أو أكثر) (2ك رلها ر
تدل عىل أن الناس سينالون

رشف لقاء اهلل يف يوم ما ،دون ريب.

َف َق َالَ :ر ِمح ََك ا ُ
هلل«( .اصول الكايف» ج  ،1ص  ،86حديث رقم ).3
([ )1ورد هذا المضمون يف :اإلرشاد ،المفيد ص 125؛ التوحيد ،الصدوق ،ص 308؛ مستدرك هنج البالغة ،ص .]157
([ )2منها اآليات التالية:
ْ
َّ
ُ
َّ
َّ
اّللََِلتََوََهوََ َّ
ليم (العنكبوت)5
ميعَالع َُ
الس َُ
نَأجلََ َ
اّللَِفإ ِ َ
 )1ن ََْاكنََي ْ ُجواَل ِقاءََ َ
ا
ا
ا
ْ ْ ْ
َّ َّ
ُ ْ َّ
ْ
ُ ُ
ر ُْ ُ
لَ ِ
داَ(الكهف)110
شكَبِعِباد َة َِرب ِ َهَِأح َ
صاِلَاَوََالَي ُ َ
لَعم َ
ِدَفم ََْاكنََي ْ ُجواَل ِقاءََرب ِ َهَِفليعم َ
لَواح رَ
لهك َْمَإ ِ رَ
شَنِثلك َْمَيُوىحَإ ِ َ
لَإِنماَأناَب َ
 )2ق َ
لَأنماَإ ِ
ْ ُ
َّ
َّ ُ ُ
ر
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
يطَ( فصلت)54
شءََُم َ
لَ َ
 )3أالَإِنه َمَيفَ ِم يةََ ِن ََل ِقاءََِرب ِ ِه َمَأالَإِن َهَبِك َِ
ْ
َّ
َّ َّ
ُ
ُّ ْ
ْ ُّ
ُ
ُ
اطمأنواَبِهاَوََاَّلي ََه َْمَع ََْآيات ِناَاغف ِلونَ (يونس )7
ادلنياَوََ
نَاَّلي ََالَي ْ ُجونََل ِقاءناَوََرضواَبِاِليا َة َِ
 )4إ ِ َ
ْ
َّ
ُ
ْ
ْ ُ
ْ ُ ُ َّ
ْ
َّ َّ ْ ْ
اّللَل َّ
ضَإَِلْ ِه َْمَأجل ُه َْمَفنذ َُرَاَّلي ََالَي ْ ُجونََل ِقاءناَيفَ ُطغيان ِ ِه َْمَيعم ُهونََ(يونس )11
يَ ل ق ِ َ
است ِعجال ُه َْمَبِاْل َِ
الشَ
اسَ َ
ِلن ِ َ
لَ َُ
جَ
 )5وََل َوَيع ِ
ُ
ْ
َّ
ْ
ْ َّ ُ َّ
ْ
ُ ُ
ْ
ْ
ْ ُ
ُ ُ
ُ
ُْ
ْ
الَناَ
نَأتب ِ َعَإ ِ َ
ِلَ ِن ََْت ِل قا َءَِنفساااَإ ِ َ
نَأبد َُ
ونَلَأ َ
لَناَيك َ
ِلَق َ
يَ هذاَأ َْوَبد َ
 )6وََإِذاَتتىلَعليْهِ َْمَآياتناَبي ِناتََقالََاَّلي ََالَي ْ ُجونََل ِقاءناَائتََِبِق ْ آنََغ َِ
ُ ْ
بَعذابََي ْومََعظيمَ (يونس )15
تَ ر ِ َ
نَ عص ي ْ ُ َ
خافَإ ِ َ
نَأ َ
لَ إ ِ ِ َ
يُوىحَإ ِ ََّ
َّ
ْ
ْ ْ
ا
ُ
ُْ
ُْ
ُ
ك ُ
بيا (الفرقان)21
س ِه َْمَوََعت ْواَع ُت ًّواَك َ
 )7وََقالََاَّلي ََالَي ْ ُجونََل ِقاءناَل َْوَالَأن ِزلََعليْناَالملرِك َةَأ َْوَن ىَر َّبناَلق َِدَاست
َبواَيفَأنف ِ
ُ
َّ
ْ
ْ ْ ُ
ْ ا
ُ
قيمَل ُه َْمَي ْومََالقِيانةَِوز َناَ(الكهف )105
تَأعمال ُه َْمَفلَن َُ
 )8أولئِكََاَّلي ََكف ُ واَبِآياتََِرب ِ ِه َْمَوََل ِقار ِ َهَِفحبِط َ
ُ
ُ
َّ
ْ
َّ
َلم (العنكبوت )23
ذابَأ رَ
اّللَِوََل ِقار ِ َهَِأولئِكََيئ ِ ُسواَ ِن ََْرْحيتَوََأولئِكََل ُه َْمَع ر َ
 )9وََاَّلي ََكف ُ واَبِآياتََِ َ
ْ
ْ ُ
ُ
ْ ْ
دىَِلِ ينَإ ِ ْْسائيلََ(السجدة )23
ناهَُه اَ
 )10وََلق َدَآتيناَ ُموسََالكِتابََفلَتك ََْيفَ ِم ْ يةََ ِن ََْل ِقار ِ َهَِوََجعل َ
َّ
َّ ُ ْ ُ ُ
ُ ُّ
ْ َّ ُ ْ ْ
ج ُعونَ (البقرة )46
 )11اَّلي ََيظنونََأنه َمَملقواَرب ِ ِه َمَوََأنه َمَإَِل َهَِرا ِ
َّ
ْ
ُْ ا
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ ُ
نَ َّ َ ُ ْ
ْ
ُ ْ
َّ
وتَب ْ ُ
شبُواَنِن َُهَ
ِينَإ ِ َ
ِينَوََن ََْل َْمَي ْطع ْم َُهَفإِن َُهَن ِ َ
َشبََنِن َُهَفليسََن ِ َ
اْلنُودََِقالََإ ِ َ
 )12فلماَف صلََطال َ ِ
الَن ََِاغَتفََغ ف َةَبِي ِد َه َِف ِ
اّللَنبتليك َمَبِنه ََفم ََ ِ
َّ
ْ
َّ
َّ
ُ
ُ
ا
َّ
ُ
ُ َّ
ُ
ْ
اّللَِك َْمَ ِن ََْف ِئةََقليلةََ
ليلَنِن ُه َْمَفل َّماَ جاوزَهَُهوََوََاَّلي ََآن ُنواَن ع َُهَ قالواَالَ طاقةََ َلاَاَل ْومََ ِِبالوتََوََ ُج ُنودِ َه َِ قالََاَّلي ََيظ ُّنونََأن ُه َْمَ ُملقواَ َ
الَق َ
إِ َ
ا
َّ
ا ْ َّ
اّللَنعََ َّ
الصاب ِ ي ََ(البقرة )249
اّللَِوََ َُ
نَ َ
تَف ِئ َةَكثيَةَبِإِذ َِ
غ ل ب َْ
َّ
َّ
ُ ْ ْ ا ْ ُ
ُ
ا ْ
َّ
َّ
ُ ُ
ناََتهلونََ(هود )29
ِينَأراك َمَقو َ
اّللَِوََناَأناَبِطارِدََِاَّلي ََآن ُنواَإِن ُه َْمَ ُملقواَرب ِ ِه َْمَوََلك ِ َ
الََعََ َ
نَأج ِيََإ ِ َ
ناالَإ ِ َ
 )13وََياَق ْو َِمَالَأ ْسئلك َْمَعليْ َهَِ َ
ُ
ر
َّ ُ
ُْ
ْ ْ
ْ
ُ ُْ
َّ ُ
َّ
ُ
ْ ُ
ُ ُ
ك َْمَأ َّ َ ْ ُ
شَال ُمؤنِنيَ (البقرة )223
وهَُوََب ِ َِ
اّللَوََاعل ُمواَأنك َْمَ ُملق َ
سك َْمَوََاتقواَ َ
ثَلك َْمَفأتواَح ث
 )14ن ِساؤك َْمَح ْ َ
نَشِئت َْمَوََقد ُِمواَ َِلنف ِ
ْ ا
ُّ ْ ْ ُ َّ
حاَف ُملقي َهِ (االنشقاق)6
ِحَإِلَربِكََكد َ
سانَإِنكََاكد رَ
اْلن َ
 )15ياَأيهاَ ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
َّ
ُْ
ْ
َّ
هيدَ(فصلت ( )53المحقق)]
شءََش رَ
كَ َْ
فَب ِ بِكََأن َُهََعََ َِ
قَأََوََل َْمَيك ِ َ
يَل ُه َْمَأن َُهَاِل َُّ
يتَيتب َ
س ِه َْمَح َّ َ
يفَاَل َِ
 )16سُني ِه َْمَآيات ِناَ ِ َ
فاقَوََيفَأنف ِ
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أقوال العلماء يف اجلمع بني ما دلّ على استحالة معرفة اهلل وما دلّ على إمكاهنا
وبني هذه المجموعة من األخبار و تلك وقع العلامء يف أشدر حرية من أمرهم ،قائلني :كيف يمكن
ر
حل مثل هذه المعضلة؟!
القول األول :التمسك بروايات استحالة معرفة اهلل ومحل روايات إمكان املعرفة على اجملاز
عز و ر
فنهج البعض منهجا يقول ر
جل و إدراكه
بأن األخبار التي د رلت عىل عدم إمكان رية رؤية اهلل ر
بأي شكل من األشكال ،سواء كانت تلك
ومعرفته ك رلها صحيحة؛ فإنره ال سبيل لبني آدم إىل معرفة اهلل ر

األر ِ
باب!؟) (1فلو قىض اإلنسان
المعرفة إمجال رية أم تفصيل رية .فأين اخلالق من المخلوق؟ أ ْي َن ُّ
الرت ُ
اب َو َر ُّب ْ
ِ
باجلهد و االجتهاد و التفكُّر و االسرتشاد ،لام وصل إىل نتيجة ترضيه أو ِح ٍّل ُيغنيه ،و دليل
سني حياته
ر
ذلك األخبار المرو رية هنا.
وأ رما األخبار القائلة ر
بأن اإلنسان يرى اهلل و حتصل لديه المعرفة به ،فيجب محلها عىل المعنى
أي أن معنى رؤية اإلنسان هّلل تعاىل هو أن يرى نِ َع َم ُه و خملوقاته اخلارج رية و مالئكته ورضوانه
المجازي .ر
ر
و منازل اجلنرة و احلُور و القصور يف اجلنرة ،ليس رإال.

القول الثاني :التمسّك بروايات إمكان معرفة اهلل ومحل روايات استحالة معرفته على الرؤية البصرية واملعرفة

العقليّة
عز و ر
يؤولون الروايات القائلة بعدم
يف حني يعتقد البعض اآلخر أن باإلمكان رؤية اهلل ر
جل ،و ِّ
القدرة عىل رؤية اهلل سبحانه عىل رأهنا تريد بذلك عدم إمكان رية رؤيته تعاىل بالعني اإلنسان رية الموجودة يف
رأس اإلنسان ،و ل تقل بعدم إمكان رية ذلك بعني القلب؛ و تريد بذلك عدم إمكان رية رؤيته تعاىل بالبارصة
ُرصح أن ذلك غري ممكن بالبصرية ،و عىل هذا فتلك األخبار مفهومة القصد.
ولت ر

إن اإلنسان يرى اهلل بحقائق اإليامن ،و هذا ممرا ر
ُرصح بذلك
تدل عليه اآليات القرآن رية ،بل ر
احلق رأهنا ت َ ِّ
دون لبس و ال جمال لالعتقاد بكوهنا جماز رية .و ِل َ يتك رلم اهلل بالمجاز؟ هل أغلِ َق ْت طرق الرصاحة واحلقيقة
أمامه حتى يذكر يف أكثر من عرشين مكانا يف القرآن الكريم لقاءه و التأكيد عىل ذلك؟ وهل هدفه من ر
كل
([ )1معرفة اهلل ،ج ،1ص]70 ْ 68 :
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واحلور العني و الغلامن
الر َطب
ُ
تلك اآليات هو لقاء أنواع خمتلفة من التفاح و الك رُمثرى و العنب و ُّ
ِ
ِ
األهن َ ُّار؟!
و َجن ٌ
َّات َ ْجت ِري من َ ْحتت َها ْ

إذن ،وبعد ثبوت إمكان معرفة اهلل بل ووقوعها يف اخلارج ،علينا واحلال هذه ،أن نحمل األخبار

عز و ر
جل عىل درجات المعرفة غري التا رمة ،درجات المعارف اجلزئ رية
التي تؤ ركد عىل عدم إمكان رية رؤية اهلل ر
تصورهم ،فرييدون بذلك
التي حتدث للناس كمعرفة الذات و احلقيقة عن طريق شبح أو صورة حسب ر
عز و ر
جل ،وجيعلون تلك الصورة بمثابة آية هّلل ذي اآلية.
كم ريته و شكله وصفاته ر
ر
التوصل إىل كيف رية اهلل و ر
احملاكمة بني القولني وبيان احلق

مقدر مة يف بيان قاعدة عدم إمكان معرفة يشء ليشء إال بام هو منه فيه
مضطرين
قوته ،نجد أنفسنا
ولمحاكمة هاتني الطائفتني وبيان احلق يف هذا الموضوع بحول اهلل و ر
ر
علمي و قاعدة ِحكَم رية و فلسف رية ،رإال أنرنا سنسعى
إىل بيان مقدر مة ،ومع كون هذه المقدر مة بمثابة قانون
ر
مبسطة ليمكن فهمها:
جاهدين يف بياهنا بصورة ر

أي موجود احلصول عىل معرفة و ِعلم بموجود آخر ،ال بدر من وجود يشء من
ح رتى يكون بإمكان ر

(األول) .إنرنا نرى الكثري من الموجودات يف َ
العال من حولنا،
ذلك الموجود (الثاين) يف هذا الموجود
ر
خواصه ،فالبقر والغنم واإلبل و الطري و
منها اإلنسان ،و احليوان عىل خمتلف صوره و أشكاله و آثاره و
ر
البط ،ر
ر
كل هذه خيتلف بعضها عن بعض.
و هناك الشجر و احلجر و الامء .و هي ك رلها موجودات كثرية خمتلفة ،و الكثرة تستلزم ذلك
االختالف و التنوع الموجود فيام بينها.
َ
لكان االثنان شيئا واحدا .و
ألهنا ختتلف و تتم ريز عنه ،و رإال
فالشجرة كيان منفصل عن احليوان ،ر
زيد غري عمرو ،و الوالد ليس بالولد .فلو كانا متشاهبني متاما يف مجيع اجلهات لام كانا اثنني بل كانا واحدا.
و هذه المقدر مة مفهومة و ال حتتاج إىل نقاش.
العال و هذه الدنيا ر
و اآلن ،و بعد أن علمنا أن يف هذا َ
كل تلك الكثرات ،كيف يمكن ليشء ما أن
جل َمل
يتوصل إىل معرفة يشء آخر و العلم به؟! فمثال ،كيف يعلم اخلروف بوجود بقرة ها هنا ،و ر
ر
يتوصل ا َ
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إىل العلم ر
عدو لدود له ،ويدرك اخلروف
بأن احلصان حيوان ال عداوة له معه؟ و يفهم الثعلب أن األسد ر
عدوه و قاتله ،و هكذا احلال مع مجيع أصناف احليوانات؟
أيضا أن الذئب ر
ر
إن اإلنسان يعرف الكثري من الموجودات ،فهو يعرف الشجرة و احليوان و األفراد من أنواع جنسه،
مع ر
بدهيي ومعروف ،رإال
أن تلك األشياء منفصلة عن اإلنسان خمتلفة عنه يف كثري من النواحي ،و هو أمر
ر
يتعرف عليها هبذه البساطة .فكيف تسنرى له ذلك؟
أن اإلنسان يعلم هبا و ر

يش ٌء َش ْي َئا َّإال بِ َام ُه َو فِ ِيه ِمنْ ُه.
توصل احلكامء األفاضل إىل إنشاء قانون مفادهَ :ال َي ْع ِر ُ
ف َْ
لقد ر

فحني أع َل ُم بوجود حيوان ،كاخلروف مثال ،فام مقدار ما أستطيع احلصول عليه من المعرفة هبذا

الكم الموجود من اخلروف يف ذايت شخص ريا .فام الموجود من اخلروف يف ذايت؟ إنره
اخلروف؟! بنفس ر
كالقوة
والتحرك باإلرادة ،اجلسم رية ،اجلوهر رية ،وآثار ذلك
احليوان رية ،اإلحساس
وخواصه ولوازمه ( ر
ر
ر
ر
احلس المشرتك ومعرفة الصديق و
والم َو ِّلدة و غري ذلك) و إدراك اجلزئ ريات و ر
المغذية والنامية والدافعة ُ

العدو (بام يتناسب و حصول المنفعة و اجتناب الرضر) .ف ر
خواص و عالئم مشرتكة
كل تلك األمور هي
ر
ر
موزعة بني شخيص و بني اخلروف بالسو رية ،و قد استفاد ٌّ
اخلواص والعالئم.
كل منرا مشرتكا من تلك
ر
ر
و عىل الرغم من ذلك ،فال سبيل أمامي عىل اإلطالق ِ
للعلم باخلروف من خالل اخلصائص
والمم ريزات التي تفصلني ومت ريزين عنه .ألنره ،و عىل افرتاض حصول عىل علم باخلروف ،سواء كان ذلك
العلم يف «ما به االشرتاك» معه أم يف «ما به االمتياز» َعنه ،فعىل أساس تلك الفرض رية ،وجب أن أكون أنا
)(1

اخلروف عينه و اخلروف هو عيني ،و هذا ما يدعى باخلُلف.
ِ
ر
يتأت من طريق معرفة
التعرف عليه ر
إن العلم ر
بأي موجود و اال رطالع عليه من ق َبل موجود آخر و ر
اخلواص المشرتكة فيام بني هذين الموجودين و ليس من االمتيازات بينهام ،فطريق العلم و العرفان
ر
اخلواص المشرتكة) ،يف حني أنه مسدود من خالل المتم ريزات ،ر
وإال
مفتوح من خالل المشرتكات (أو
ر
كنرا مجيعا متشاهبني ،و لتشاهبت ر
كل الموجودات كذلك مع بعضها البعض .أي لو كان المجال (جمال
العلم و المعرفة) مفتوحا للبحث يف مجيع اجلزئ ريات و الكثرات ،ألصبحت ر
كل الموجودات بالرضورة
موجودا واحدا .و لكان احلصان و البقر و اجلمل و اخلروف و الطيور و الزواحف واحليوانات البحر رية
َّقيض ْ ِ
( )1اي ما ُيست ُّ
ني عىل َ َحت ُّقق اآلخر( .م)
أحد الن َ
َدل فيه بامتناع َ
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و اجلوامد و النباتات و قبائل ِ
اجل رن و المالئكة ،موجودا واحدا ال اختالف ُيذ َكر بينها ،فتزول بذلك
المسميات و تدعى ك رلها باسم واحد.
األسامء عن
ر

عز و ر
جلَ ،من هو اهلل الذي نروم
التعرف عىل اهلل ر
و اآلن ،وجب أن نسأل أنفسنا نحن الذين نريد ر

عز و ر
جل و أين نحن؟ فنحن خملوقون و هو اخلالق ،و نحن مرزوقون و هو
التعرف عليه؟! أين اهلل ر
ر
الرازق ،و نحن معلومون و هو ِ
العال ،و نحن مقدور علينا و هو القادر ،و نحن حمكومون و هو احلاكم،
و نحن مملوكون و هو الاملك ،و هكذا دواليك.

عز و ر
جل هو خالقنا ،و هو الذي وهب لنا اجلسد و الفكر و العقل ،و منحنا الروح و النفس،
اهلل ر
عز و ر
جل ،و هو الذي فرض لنا الظهور ووهبنا
جمرد مظاهر من لدن اهلل .و اهلل ظاهر يف ذاته ر
وتلك ك رلها ر

عز و ر
جل.
لكن هذا الظهور إنرام هو ظهور مستند إىل ظهوره هو ر
إ رياه ،ر

القوة و االستطاعة التي نملكها حتى نعرف اهلل بواسطتها؟! إن ذلك المقدار هو مقدار
ما مقدار ر
عز و ر
جل فينا؟! ما المقدار من
وجود اهلل سبحانه يف ذواتنا .و ما هو المقدار الموجود من ذات اهلل ر
ظهور اهلل؟! ما المقدار من علم اهلل؟! ما المقدار من قدرة اهلل؟! و أخريا ،و ليس آخرا ،ما المقدار من
حياة اهلل؟!

قابليّة اإلنسان ملعرفة اهلل ال متناهية

ْ
جل يفَ ْ
عز و ر
أحس ِ َتقوِيمَ) (1و أودع فينا من مجيع األسامء احلسنى و الصفات العليا،
لقد خلقنا اهلل ر

متصورة يف طريق التقدر م و الكامل و التخ ُّلق بأسامئه
وجعل أنفسنا من اهليوىل (أي قابل رية حمضة أل رية فعل رية
ر
و صفاته) .و ل جيعل لنا حدر ا و ال حدودا من جهة االستعداد و القدرة عىل التقدر م و التكامل و االرتقاء
سو عند صفاته
الر ِّ
يف ُس رلم اليقني و الوصول إىل العرفان و التوحيد و ال َفناء يف ذات اهلل المقدر سة و ُّ

عز و ر
جل غري متناه ذاتا و وجودا و فعل رية يف ذاته و أسامئه و صفاته وأفعاله ،فقد جعلنا
احلسنى .فكام أنره ر
نحن كذلك ال متناهني قابل رية و إجيادا و استعدادا.

ْ
ْ
ْ
ْ
( )1مقتبس من اآلية  ،4من السورة  :95التني :لقدَخلقناَاْلنسانَيفَأحس ِ َتقوِيمَ.
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قمة درجات صفاته وأسامئه
و عىل هذا ،فمن حيث اإلمكان و االستعداد بإمكاننا التقدر م إىل ر

والتخ رلق هبا.

رشط حتقيق معرفة اهلل إزالة حجاب النفس بجهادها
أ رما من حيث الفعل رية وحت رقق تلك القابل رية وصريورة تلك احلياة و الصفات و األفعال هي المدار
طي الطريق إىل اهلل سبحانه.
والمركز ،فهو منوط باحلركة وجهاد النفس و ر

فإذا ابتعدنا يف مسرينا عن جالله و نأ ْينا بأنفسنا عن مسلكه ،و ُخضنا يف هوى النفس األ رمارة
ِ
ِ
ِ
مه رية تُذ َكر لنور الوجود
بالسوء ،و أ ْعتَمت الطبيعة و الكثرة أبصارنا ،و أغىش أ ْد َىن ال َع َوال نواظرنا ،و ل نُعر أ ر

التجرد ،و صار ُّ
السري يف طريق االبتعاد و العزلة،
و البساطة يف اإلطالق و
جل سعينا هو االستمرار يف ر
ُّ
ففي هذه احلالة علينا أن نعرتف أنرنا ل نعرف اهلل رإال النزر اليسري ،و أنرنا هدرنا قابل رياتنا و إمكاناتنا حتت

شعار اجلهل و احلامقة و الكسل ،ألنرنا ،و مع األسف ،ل ننتفع من وجود اآلرصة بيننا و بني خالقنا عىل
الوجه الصحيح.
و أ رما إذا صعد البرش ُس رلام أفضل ،و رقي فيه درجة أعىل ،و أبرص َ
العال ببصريته من زاوية أوسع،

ِ
المتفرقة و المتش رتتة
وجهد يف إصالح نفسه ُخم رلصا إ رياها من الكثرات و الموجودات المختلفة و
ر

عز و ر
جل بنفس ذلك المقدار ،ر
كم َثل
ألن اهلل
والمتبدر لة ،فيكون بذلك قد عرف اهلل َّ
العيل األعىل مثله َ
ر

الشمس الساطعة يف كبد السامء التي تُيضء العوال ك رلها ،فلو أطرقنا برؤوسنا إىل األسفل وأرخينا عيوننا
ف أو ذاك ،أو يف هذا البستان أو ذاك .و أ رما إذا
إىل األرض ،فإنرنا لن نرى رإال نور تلك الشمس يف هذا الر ر

رفعنا رؤوسنا قليال إىل األعىل و خت رللت أبصارنا الغيوم و اخرتقت ركام السحاب ،فال ريب يف أنرنا سنرى

قدرا أكرب من نور الشمس ل نكن لنراه و نحن مطرقي الرؤوس ،وسنبرص األفق بقعة منرية و مكانا ساطعا
المتوهج
بسبب ذلك النور .و لو عرجنا من هناك إىل مرتبة أعىل فسيكون بإمكاننا مشاهدة قرص الشمس
ِّ
ُّ
احلظ و قدرنا عىل الصعود أكثر فأكثر فإنرنا سنرى بعض
الم ِش ِّع بنوره عىل وجه األرض .و لو حالفنا
ُ
العلو حتى اقرتبنا
استمرينا يف
الكر ريات التي تُدعى بالكواكب و الس ريارات يف منظومتنا الشمس رية .و إن
ر
ر
سنحت لنا الفرصة من االقرتاب نحوها
من قرص الشمس فإنرنا سن رطلع عىل خصوص ريات أكثر هلا ك رلام
ْ

أكثر.
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كذلك احلال مع اإلنسان ،فألنره موجود يعكس ر
كل الصفات اجلامل رية و اجلالل رية الر ربان رية ،ويم رثل
عز و ر
جل ،فهو يمتلك قابل رية االنجذاب و المسري .لكن ،ما هو انجذابه
الظهور التا رم و المظهر
األتم هّلل ر
ر
التفرق و الفرقة ،وللهواجس النفسان رية الباطلة التي حتيط
و سريه؟ هو جتاوزه للموجودات الباعثة عىل ر
شوهة التي تذهب به بعيدا عن عال القرب ،فليس
الم َّ
الم َم َّوهة و األفكار ُ
بعقيدته ،وللخياالت و األحالم ُ

سريه رإال ذلك.

يتحترم عىل اإلنسان أن يرفع رأسه عن التبن والعلف الذي يقتاته احليوان يف زريبته ،و أن يتجاوز
يتوجه نحو
عال الناسوت و الام ردة و ر
يتنزه عن أصالة الطبيعة .عليه أن ال ينظر إىل ذلك نظر استقالل ،و أن ر
عال الملكوت وجيعل وجهته اخللق رية مند ركة يف وجهته الربوب رية) (1والملكوت رية ،و أن يرصخ بأعىل صوته:

ُْ ْ
َّ
ا
َّ ْ ُ ْ
ِيف ُ
َاَلرض ََعلِم َالْغيْ
ات َو ْ
جِه َل ََِّّلِيَفط َّ
اَم ْسل ا
ِ
شك ِيََ.
م
ال
َ
ن
اَ
اَأن
َن
اَو
ِم
ن
َِح
ة
اد
ه
َالش
َو
ب
او
م
َالس
ِ
ِ
وجهت َو ِ
ِ
ِ
ُ

ْ

ْ

ْ
َّ
َّلل َِربَالعال ِميَ*َالََشيك ُ
َلَوَبِذل ِكَامِ ْ ُتَوَأناَنِ َال ُم ْسل ِ ِميَ.
إنََصل ِِتَوَن ُس ِِكَوَُميايَوَمما ِِت ِ
ِ
ِ

)( 2

فحينئذ ،و ك رلام كانت وجهة القلب تزداد ميالنا إىل هذا النحو ،سيقرتب أكثر من َ
عال القدس الذي
هو َ
التجرد و النقاء و القداسة ،و سيزداد اترصافا بالصفات اإلهل رية ،حتى يو َّفق بعد ذلك إىل
عال الطهارة و
ر

عز و ر
جل ،وليس فقط ُي َو َّفق ل رلقائه ،بل وكذلك
قيقي باهلل فيصبح ح رقا و واقعا عارفا باهلل ر
اللقاء احل ر
احلق تعاىل ر
قمة رأسه حتى أمخص َقدَ َم ْي ِه.
سيتخ رلق بأخالق ر
بكل وجوده من ر

نتيجة اجلمع بني األخبار الدالة على استحالة معرفة اهلل والدالة على إمكاهنا
إ رن الذين يقولون :ال يمكن لإلنسان الوصول إىل معرفة اهلل سبحانه و لقائه ،و هو عاجز عن
الوصول إىل ذلك المقام المنيع و تلك الذروة الرفيعة و ال سبيل له إىل ذلك .ر
ستصح
فإن هذه المقولة
ر
التعني،
ما دام بقي من وجوده و كيانه يشء يذكر ،فهذا الوجود هو خملوق ،و المخلوق هو ما امتلك حالة ر
([ )1لالطالع عىل حقيقة هذين االصطالحني انظر :معرفة المعاد ،ج ،5ص]15 :
اليزدي أعىل اهلل مقامه يف كتاب
حممد كاظم
ر
( )2هذه الفقرة من الدعاء هي من ضمن األدعية ال سبعة يف التكبريات االفتتاح رية يف ال صالة و التي ذكرها آية اهلل ال س ريد ر
األئمة المعصْْومني عليهم السْْالم ،مقتبس من آيتني من اي القرآن الكريم ،االول:
«العروة الوثقي» يف باب الصْْالة ،فصْْل (تكبرية اإلحرام) ،و هو دعاء مأثور عن ر
َّ
ا
َّ ْ ُ ْ
اتَو ْ
َاَلرضَحن ِيفاَوَنآَ
إنَوجه
تَوج ِِهَل َِّلِيَفط َال َّسماو ِ
اآلية  ،79من السورة  :6األنعام ،و هي قوله تعاىل حكاية عن قول إبراهيم عليه السالم إذ قال لقومهِ :
ُ
ْ
ُ
ْ
ُْ ْ
للنبي األكرم يأمره أن يقول للمرشكني :قلَإنَ صل ِِتَوَن ُس ِِكَوَُميايَوَ
شك ِيَ .و الثانية اآليتني  162و  ،163من نفس السورة ،هي قوله تعاىل خطابا
ر
أناَ ِن َالم ِ
َّ ُ ْ
َّ
ُ
َّللَِربَالْعالمِيَ،الََشيك ُ
اَأولَال ُم ْسلِمِيَ.
َلَوَبِذل ِكَا ِم ْتَوَأن
اِت ِ
مم ِ
ِ
ِ
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التعني .ليس بمقدور
فال يمكنه ،و احلال هذه ،إجياد سبيل ليصل به إىل اخلالق الالمتناهي الذي يفتقد ر

اإلنسان معرفة اهلل بوساطة الفكر و التفكري و ال حتى بطريق اإلدراك ،ذلك ر
أن الفكر و التفكري حمدودان
بينام اهلل سبحانه ال حدر له .فك رلام حاول اإلنسان جهده اإلحاطة باهلل بالتفكرر و القدرة العقل رية كان ذلك
له حماال ،ذلك ر
ألن الصور الفكرية التي عنده  ،هي صور خت ريل رية من ُصن ِع فكره ،وصنيعة ذهنه ،وأين هي
عز و ر
جل؟!
من اهلل ر
لذا ،ر
فإن األخبار الدا رلة عىل أن اإلنسان عاجز عن معرفة اهلل تستند ك رلها باألساس إىل هذا المعنى.
ترشف اإلنسان بلقاء ر ربه و حصوله عىل معرفة تا رمة به ،فهي ال ر
تدل عىل ر
أن
وأ رما األخبار القائلة بإمكان رية ر
هذا الوصول و ذلك اللقاء حيصالن عن طريق الفكر و التفكري ،بل عن طريق وجدان القلب وإحساس
ثم اخلع عنك النَّ ْف َس و تر رفع عن
الروح .ر
كأهنم يقولون :اجتز حاجز الفكر و خت َّط حدود العقل ،ر
أي ر
القلب كذلكِ ،
لذرة من كيانك و ال جتد فيها ما كان منك فيام سبق،
ثم ص ْل إىل مرحلة ال ترى فيها وجودا ر
ر
و حينئذَ ،
تالش!

فال وجود هناك لفكر أو عقل أو نفس أو روح أو وجود أبدا .فليس هناك جمال إلدراك أو شعور.
ليس هناك من موجود ،هناك يوجد اهلل و حسب! و اهلل يعرف نفسه .فإنرام يستطيع اإلنسان أن يعرف اهلل
عز و ر
ذرة من وجوده
جل .فمتى
ْ
عندما ال يعود إنسانا ،ل يعد يدرك معنى لوجوده مقابل ذات اهلل ر
برزت ر
انعدم نور اهلل.
جتردوا من ر
َ
كل يشء ،و ل يبق هلم يشء ،أي أنره ال وجود هلم.
العال هو عال
فهذا
المقربني الذين ر
ر
فهم ال يملكون وجودا ،لكنهم أحياء بحياة اهلل ،و يف الوقت نفسه فهم موت من حياهتم .و هم ال يملكون
شيئا يعرضونه أمام وجود اهلل .هناك يوجد اهلل ،و اهلل فحسب .هؤالء قد اجتازوا مراتب الكثرات ،و
عربوا حدود التع رينات ،و خلعوا عن أنفسهم احلُ ُجب و أزالوا عنها الستار ،و هم بالتال قد جاوزوا ُح ُجب

ال ُّظلامت و ُح ُجب النور.

)(1

([ )1معرفة اهلل ،ج ،1ص]82 ْ74 :
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[مالحظة :انتخبت هذه المقالة من مواضع خمتلفة من النسخة العرب رية لكتاب معرفة اهلل لسامحة آية اهلل الس ريد
الفارس حتت عنوان (اهلل
حممد احلسني الطهراين رضوان اهلل عليه .وقد مترت مقابلة الرتمجة العرب رية للكتاب مع المتن
ر
ر

شناس)].
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