باسمهتعالی
موضوع:راههای برون رفت از مشکالت دنیوی
استاد :حجه االسالم جوادی

(زید عسه)

زمان93/2/8 :
مکان:حسینیه موسسه بنت الهدی

اثتذا جٌبة استبد آیبت اٍلیِ سَسُ هجبسکِ ثلذ سا قشائت ٍ دس هَسد آى تَضیح دادًذ ٍ ثب تَجِ ثِ آیِ ضشیفِ لقذ خلقٌب االًسبى فی کجذ اداهِ هجبحث
سا هطشح فشهَدًذ.
"الم ٍ قذ" ٍقتی کِ ثش سش فعل هبضی هی آیذ داللت ثش حتوی ثَدى کبس است ٍ .فعل هبضی داللت ثش ٍقَع قطعی آى فعل داسد.
"کجذ" ثِ هعٌبی سختی ٍ هطقت است .خذاًٍذ دس ایي آیِ تأکیذ ٍ قسن هی خَسد کِ اًسبى دس هطقت ٍ سختی خلق ضذُ است .ثِ خبطش ّویي دس
ّیچ کجبی کشُ خبکی ًوی تَاى کسی سا پیذا کشد کِ ّیچ هطکلی ًذاضتِ ثبضذّ .ش کس ثِ اقتضبی سي ٍ  ...هطکل ٍ گشفتبسی داسد.
هی فشهبیٌذ :دعبی "خذایب هشا ثِ اهتحبًی هجتال ًکي ،هستجبة ًوی ضَد".

اهبم ثبقش

حبل سَال اصلی ایي است کِ ثب ایي ّوِ گشفتبسی چگًَِ صًذگی کٌین؟ خذاًٍذ هی فشهبیٌذ اگش ثِ هکتت هي ٍاسد ضَی ،ساُ ّبیی سا یبد هی دّن
کِ اص کٌبس هطکالت ثِ خیش ٍ خَثی عجَس کٌی.
ایي ساُ ّب عجبستٌذ اص( :ساُّبی ثشٍى سفت اص هطکالت):
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هي یتق اهلل یجعل لِ هخشجب  :دس سختی ّب ثی تقَایی ٍ خالف ًکي خذا اص جبیی کِ ًوی داًی کوکت هی کٌذ.
هي یتَکل علی اهلل فَْ حسجِ  :کسی کِ اهیذش ثِ خذا ثبضذ خذا ثشای اٍ کفبیت هی کٌذ.

 -3اال ثزکش اهلل تطوئي القلَة  :ثب رکش ٍ یبد خذا قلتّب آسام هی ضَد.
دس هبجشای حضشت یًَس خذاًٍذ هی فشهبیٌذ کسی کِ رکش « ...ال الِ اال اًت سجحبًک اًی کٌت هي الظبلویي »...سا ثگَیذ « ٍ کزلک ًجی
الوَهٌیي» ًجبتص هی دّن.
ثشای سّبیی ٍ ًجبت اص گشفتبسی ّب ٍ هطکالت ثبیذ -1:تقَا  -2تَکل -3تقَیت خَدثبٍسی داضتِ ثبضین.
هبُ سجت ثْتشیي فشصت ثشای رکش ٍ یبد خذاست .هبُّبی سجت ،ضعجبى ٍ سهضبى ٍقت ضبدی اٍلیبی الْی است.
خذاًٍذ دس ایي هبُّب ،ثِ کوتشیي رکش ٍ تَجِ ثٌذُ ًیض عٌبیت داسد.
ضْیذ ثْطتی

فشهَد :خذاًٍذ ثْطت سا ثِ ثْب هی دّذ ًِ ثِ ثْبًٍِ .لی دس ایي سِ هبُ خذای هتعبل ثْطت خَد سا ّش ثِ ثْبًِ ای هی دّذ.

