
 

 1 

 

 ی حیات انسان از منظر توحید افعالینظری بر عرصه

 

نفسک یفنهم عرّاللّ یدعا توسط امام و شناخته شدن خدا  

؛ کنندیم یرا معرف مبرایپ خدا و آموزند ویمبه ما معارف را  هائمّ ،مطابق روایات :پرسش   

باه  را  شپیامبر و اماام  وخواهیم خودش از خداوند می ،نفسک یفنعرّ هماللّ یدعا درکه یحالدر

 ؟دتعارض ندار نیا ایآ ؛ما بشناساند

 کسای  . اگار تار  نشاود   بات یدر دوران غاسات  شده  دیتأک دعای ارزشمندی است و پاسخ:   

. در ایان دعاا   دتار  نننا   یمتا یق چیبه ها واجب  ینمازها بعد ازدعا را  نیست اامعرفت  طالب

 کَسوللَ رَ یفنرِّعَ مَّهُللّاَ ؛کَیَّبِف نَعرِم اَلَ کَفسَنَفنی رِّعَم تُلَ ناِ کَنَّاِفََ کَفسَنَ یفنرِّعَ مَّهُللّاَگوییم: می

حُجَّتَوکَ  فنی رِّعَم تُلَ ناِ کَنَّاِفََحُجَّتَکَ  یفنرِّعَ مَّهُللّاَحُجَّتَکَ؛  فعرِم اَلَ کَسللَرَفنی رِّعَم تُلَ ناِ کَنَّاِفََ

 تمبریاا پ ،ینانشناسا  نبه م اگر خودت راخودت را به من بشناسان که  ایخدا: 1یضَلَلتُ عَن دین

تات را  حجّ ینانشناسا  نباه ما   را مبرتیابشناسان که اگر پ نبه م را مبرتیاپ ایخدا ؛نشناسمرا 
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 اهگمار  نمیا در د ینانشناسا  نتت را به ما بشناسان که اگر حجّ نتت را به محجّ ایخدا ؛نشناسم

و  غمبار یپ و ودشخا  دیا خداسات کاه با  و  میخواهیا ما از خدا معرفت مدع نیبه موجب ا .ومش

  .تعارض ندارد دمتعدّ یهابه لحاظ ؛ امّارا به ما بشناساندامامش 

 خادا  از وقتای  .دهاد یانجام م لیوسا اسباب و قیرا از طر یکارهرمتعال  یخدا نخست ایننه   

 باا اساباب و  را  دنشناسان اینوند خدا ،دبه ما بشناسانرا  شتحجّ و غمبریپ و شخود خواهیممی

شناساننده  ؛دنشویم ینیدو  نیا ترتیببدین .رساندبه ما می ت خودبه دست حجّ یعنی، لیوسا

 غمبار یخودش و پ ،فطرت ماوند در خدا دوم ایننه .ت خداستحجّ ندنابزار شناسا ولی ؛خداست

به حضور امام  وقتی. است یسطح و یشناخت، اجمال نیا است؛ ولیرا به ما شناسانده  شامامو 

 و ساول الرّمعرفات  اهلل واز معرفات  یتربلناد  یهاا اماام باه افاق    میتعلا  و تیا عنا ابا  ،میافتیراه 

 ازساوی آن  یتعاال  و اوجو طرف خادا  از شناخت آغاز نیبنابرا کنیم.پیدا میدست  هالحجّمعرفت

 قیا معرفات عم ما . شناسانده شدما  باوند داخ: 2اهللُ فَرِنا عُبِ اند:فرموده هلذا ائمّ .دآییامام م

 .میآموزیم تیرا در محضر اهل ب وندخدا

 

 مَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْللّهُمّ صَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَاَ
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