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مکان:حسینیه موسسه بنت الهدی

عٛأُ ٔٛفمیت در تثّیػ دیٗ چیست؟ چ ٝوٙیٓ و ٝتا والس تاضیٓ؟ وذاْ والس ٔٙاسة تز است؟ چ ٝفزدی را در س٘ذٌی اٍِٛی خٛد لزار دٞیٓ؟
تایذ دیذ افزادی و٘ ٝاْ ٘یىطاٖ حتی پس اس ٔزٌطاٖ  ٓٞتالی است در وذاْ والس  ٚدر خذٔت چ ٝاستادی تحصیُ ٕ٘ٛد٘ذ؟ ٔت ٚ ٖٛسزفصُ ٞای
درسی آٖ چ ٝتٛد ٜاست؟ ایٗ افزاد چ ٝوسا٘ی ٞستٙذد  ٚآٖ والس وذاْ است؟
تایذ ت ٝد٘ثاَ والسی تاضیٓ وٕٞ ٝیط ٝتزای ا٘ساٖ وارتزد داضت ٝتاضذ  ٚا ٚرا تا والس ٕ٘ایذ .تزای ایٗ ٔٙظٛر خذٔت ا٘ساٖ ٞای وأُ یعٙی اُٞ
تیت ٔی رٚیٓ .أاْ ٞادی در سیارت جأع ٝوثیزٔ ٜی فزٔایذ :تىٓ فتح اهلل  ٚتىٓ یختٓ؛ یعٙی ٞز تاب  ٚدری تخٛاٞذ در عآِ تاس ضٛد ٞ ٚز
حادث ٝای تخٛاٞذ اتفاق تیفتذ ،در ٚالع ٞزأزخیزی تخٛاٞذ در عآِ ٚالع ضٛد ،تٛسط ا ُٞتیت صٛرت ٔی ٌیزد .ایٗ خا٘ٛاد(ٜا ُٞتیت) ریطٝ
ٞای وزأت  ٚتشرٌٛاری  ٚسزاسز خیز  ٚتزوت ٔی تاضٙذ.
تٙاتزایٗ تایذ ٚارد والس لزآٖ  ٚا ُٞتیت ضٛیٓ.
خذا٘ٚذ در سٛر٘ ٜحُ آیٔ 96 ٝی فزٔایذٔ :ا عٙذوٓ یٙفی ٔ ٚا عٙذ اهلل تاق؛ ٞزچ٘ ٝشد ضٕا است فٙا ضذ٘ی است  ٚآ٘چ٘ ٝشد خذاست تالی است .در
لزآٖ اٍِٞٛای سیادی ٔعزفی ضذ ٜاست .اس جّٕ ٝآسیٕٞ ٝسز فزع ،ٖٛفزدی و ٝخٛد را خذا ٔی ٘أیذٚ .ی در آٖ ٔحیط آِٛد ٚ ٜچٙیٗ ٕٞسزی اٍِٛ
ٔعزفی ضذ ٜاست .پس تایذ تاٚرٞای لّثی خٛد را درست ٕ٘ٛدٚ ٚ ٜارد والس یىزٍ٘ی ضٛیٓ و ٝرً٘ عٛض ٘ىٙذ ،در ایٗ راستا تٟتزیٗ والس ٞا،
والس تٛحیذ  ٚخذاپزستی است.
اِٚیٗ ٌاْ ٔعارف ،عّٓ  ٚدا٘ص حمیمیٔ ،عزفت خذاست .اٌز ا٘ساٖ خذا را تطٙاسذا تٕاْ أٛر س٘ذٌی خٛد را تٚ ٝی سپزد ٚ ٜتٟٙا ت ٝا ٚتىی ٚ ٝاعتٕاد
ٔی ٕ٘ایذ یعٙی ٕ٘ ٝ٘ٛتارس تفٛیط أز اِی اهلل ٔی ٌزدد.
تایذ ایٕاٖ  ٚاعتماد لّثی داضت و:ٝ؛ ٔٗ یتٛوُ عّی اهلل ف ٟٛحسث.ٝ
یىی اس اص َٛتا والس س٘ذٌی وزدٖ ایٗ است و ٝا٘ساٖ دستص را در دست خذا تٍذارد.؛ یعٙی اعتصٕٛا ت ٝحثُ اهلل.
ٌاْ تعذی تعذ اس ٔعزفت خذا چیست؟
ایٕاٖ لّثی  ٚاعتماد ٔٙسخ ٌاْ تعذی ٔی تاضذ.
ت ٝعٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛطّث ٝ٘ ٝت ٟٙا درٚغ ٕ٘ی ٌٛیذ تّى ٝدر فضایی و ٝت ٝدرٚغ ٘شدیه است ٚ ٓٞارد ٕ٘ی ضٛد .ا٘ساٖ ٘ثایذ خٛد را در پزتٍاٌٙ ٜا ٜلزار
دٞذ .تایذ تزای حٕای خٛد حزیٓ لزار دٞیٓ .حٕا یعٙی؛ ِة ٔزسٞاٛٔ .اظة ِة ٔزسٞا تاضیٓ.
ٞذف اس آفزیٙص ا٘ساٖ رسیذٖ تٔ ٝماْ لزب اِٟی استٌ .اْ ا َٚدر آٖ ا٘جاْ ٚاجة  ٚتزن ٔحزْ ٔی تاضذ  ٚپیص ٘یاس آٖ ایٗ است و ٝخٛد را در
ٔحضز خذا تذا٘یٓ.
در ایٗ را٘ ٜثایذ اس وٛچه ٞای تشري ؼافُ ضٛیٌٓٙ ،ا ٜوٛچه ٕٔىٗ است حزوت ٔعٛٙی ا٘ساٖ را چٙذ ساَ ت ٝتعٛیك تیٙذاسد  ٚتزعىس ثٛاب
وٛچه چٙذ ساِی حزوت ٔعٛٙی ا٘ساٖ را جّٔ ٛی ا٘ذاسد.
تٙاتز ایٗ طّث ٝتایذ در ٚاجثات پیطمذْ تٛد ٚ ٜفزأیٗ اِٟی را ت ٝتٟتزیٗ ٘ح ٛا٘جاْ دٞذ ،ت ٝعٛٙاٖ ٔثاَ طّث ٝتایذ ٕ٘اسش را اٚ َٚلت  ٚت ٝجٕاعت
تخٛا٘ذ  ٚدر ا٘جاْ فزائط ٚ ٚاجثات ٔٛاظثت ٕ٘ایذ تا تٔ ٝزاحُ پیطزفت ،تزلی  ٚوٕاَ دست یاتذ.

