معرفة هللا
ٌشمل هذا الموضوع الحدٌث عن نقطتٌن :إحداهما هً معرفتنا نحن باهللو  ،والنانٌه هً
المعرفه التً هلل كإحدى صفاته تعالت صفاته..
أما عن معرفتنا باهللو  ،فهى معرفه محدودةو  ،تكفى لإلٌمان به وتمجٌدهو  ،وتدعونا إلى طاعته
وحفظ وصاٌاهو  ،واالتكال علٌهو  ،والصالة له...
إن هللا – تبارك اسمه – هو غٌر محدود فً كل شًء .بٌنما اإلنسان كابن محدود .إنه محدود
فً عقله وفً معرفتهو  ،مهما كان عال ًما ...وطبٌعى أن المحدود ال ٌمكنه أن ٌدرك غٌر
المحدود .إنما ٌكفٌه أن ٌتمتع بالقدر الذي تمنحه النعمه أٌاه من المعرفه باهللو  ،وٌشكر على
ذلك...
من أجل هذا قلنا إن معرفتنا باهلل معرفه محدودة
قٌل إن أعلم الناس فً المعرفهو  ،هو الذي – من جهه العمومٌه – ٌعرف شٌ ًبا عن كل شا.
ومن جهه التخصصٌ :عرف كل شًء عن شًء .وحتى هذا التعبٌر مخطا عمل ًٌا .ألنه لم
ٌوجد حتى اآلن شخص واحد ٌعرف شٌ ًبا عن كل شًءو  ،وال شخص واحد ٌعرف كل شًء عن
شى ...إنما معرفتنا البشرٌه قاصرة على معرفه بعض األشٌاء عن بعض األشٌاء .ونحن
نسعى إلى استكمالها فً كافه المجاالتو  ،إن استطعنا...
أما هللا – تعالت قدرته – فهو ٌعرف كل شًء عن كل شًء
أى أنها معرفه شامله كامله .والشك أن معرفه هللا بكل شًءو  ،هً واحدة من صفاته الذاتٌه
التً ٌنفرد بها عن سابر مخلوقاته
ولٌسمح لً القارئ العزٌز أن أتامل ً
قلٌال فً معرفه هللاو  ،وفٌما ٌمٌز هذه المعرفه من
صفات...

من صفات معرفه هللاو  ،أنه ٌعرف األمور قبل كونهاو  ،أي انه ٌعرف المستقبلو  ،وٌعرف الغٌب...

ضا تحت ضبطهو  ،وهو
أٌضا تحت سلطانه .وهو أٌ ً
والمستقبل لٌس فقط فً معرفه هللاو  ،إنما هو ً
ٌقدر على تغٌٌره اذا شاء.
ومعرفه هللا بالمستقبل هً معرفه ٌقٌنٌه نابتهو  ،ولٌس عن طرٌق اإلستنتاج كما ٌقول بعض
البشر فً معرفتهم .فقد ٌقول أحد المدرسٌن عن بعض تالمٌذه قبل االمتحان هذا الطالب
سٌرسبو  ،وذاك سٌنجح بتفوق .وٌتم ذلك ً
فعالو  ،ولكن عن طرٌق االستنتاجو  ،وبناء على معرفه
سابقه بحاله كل طالب..
وقد ٌتحدث علماء األرصاد عن حاله الجو فً األٌام المقبله من جهه الحرارة أو المطر.
ولكنها معرفه استنتاجٌه بناء على رصدهم لحركه الرٌاح وللسحب المحمله بالمٌاه .ومع ذلك
قد تصدق توقعاتهم أو ال تصدق...
أما معرفه هللا بالمستقبلو  ،فال تدخل تحت دابرة االستنتاج .كما أنه قد ٌوحى بها إلى بعض
رسلهو  ،فٌتنببون الناس بهاو  ،وتسمى نبوءة .وهى مجرد نقل معرفه هللا بالمستقبلو  ،ولو بعد
عصور بعٌدة فً أزمنه ستأتى...

ضا بدون تدرج .بعكس معرفه
ومن صفات معرفه هللاو  ،أنه ٌعرف األمور بدون واسطهو  ،وأٌ ً
البشر...
ما أكنر المقاٌٌس واألوزان واألجهزة عند الناس .وفً عالم الطب ً
منالو  ،ال ٌتأكدون من
حقٌقه المرض وتشخٌصه اال بناء على وسابط عدةو  ،كالتحالٌلو  ،أو كشف األشعهو  ،أو ال
 M.R.Iو  ،أو القسطرةو  ،أو مٌزان الحرارةو  ،أو جهاز معرفه ضغط الدمو  ،وما إلى ذلك من
الوسابط...
كنٌرا ما ٌجهد البشر أنفسهم
أما هللا فٌعرف طبٌعه المرٌض وعالجه دون أٌه وسابط ...كذلك ً
فً اكتشاف مناطق البترول أو الذهب أو األحجار الكرٌمه بعدٌد من الحفرٌاتو  ،قد ال ٌأتى
الكنٌر منها بنتٌجه .أما هللا فٌعرف كل تلك المناطق التً ٌجهد البشر أنفسهم فً معرفتهاو  ،ذلك
ألنه هو الذي شاء أن ٌوجد الذهب أو البترول فً تلك المناطقو  ،بإرادته االلهٌه وحسن تدبٌره

أٌضا أنه ٌعرف طبابع الكابنات أو المخلوقات كلهاو  ،ذلك ألنه هو الذي منحها
من صفات هللا ً
تلك الطبابع حٌنما خلقها..

فقد ٌستنتج البشر أن المادة الفالنٌه أو العشب الفالنى ٌصلح لعالج مرض معٌن .أما هللا
فٌعرف ذلكو  ،ألنه هو الذي وضع فً تلك المادة تلك الخاصٌه منذ خلقهاو  ،قبل استنتاج البشر
لذلك...
كل منها على
إنه ّجلت قدرتهو ٌ ،عرف طبٌعه المادة بصفه عامهو  ،وٌعرف طبٌعه جمٌع المواد ٍ
حدة .وٌعرف طبٌعه الروح والعقل والنفسو  ،ألنه هو الذي وهبها طبابعهاو  ،بحكمه الهٌه من
عنده
وقد ٌحاول البعض أن ٌعرف طبٌعه الروح ً
منالو  ،وعالقتها بالجسدو  ،ومصٌرها بعد الخروج من
الجسد .وٌؤلف علماء الروح فً ذلك كت ًباو  ،وقد ٌختلف معهم رجال الدٌن فً كنٌر من النقاط.
وتبقى المعلومات الٌقٌنٌه النابته فً جمٌع التفاصٌل فً علم هللاو  ،إال ما سبق وأعلنه هللا...

أٌضا ٌعرف الماضى والحاضر والمستقبلو  ،كله دفعه واحدة...
هللا ً

مص در المقال :م وقع األنبا تكاله ٌمانو ت.

كل ذلك كابن أمامه فً نفس الوقتو  ،صورة واضحهو  ،ال ٌسبق أحدها اآلخر .بما فً ذلك ما
ضا فً األبدٌه التً ال تنتهى ومصٌر كل واحد فٌها...
كان قبل خلق الكونو  ،وما سوف ٌكون أٌ ً

ضا – فً معرفته غٌر المحدودة – ٌعرف العوالم األخرى...
هللا أٌ ً
ٌعرف كل ما ٌتعلق بالكواكب والنجوم والشموس والمجرات والشهبو  ،بتفاصٌل كنٌرة فوق
معرفه جمٌع البشر وعلماء الفضاء منهم...
ٌعرف أعماق السماءو  ،وأعماق األرض كل األرضو  ،وأعماق البحار كل البحارو  ،وٌعرف طبٌعه
الجو والهواء مهما كان االرتفاع عن سطح األرض .وكل ذلك دفعه واحدة .وال ٌخفى علٌه
شًء...
أٌضا عالم السماء والمالبكه وطبٌعه كل منهم...
وهللا ٌعرف ً
ضا.
وٌعوزنى الوقت إن تابعت الكالم عن معرفه هللاو  ،كما تعوزنى المعرفه أٌ ً

