باسمهتعالی
موضوع:روش های نیایص با خدا

استاد :حجت االسالم صفری

(زید عسه)

زمان93/11/15 :
مکان:حسینیه موسسه بنت الهدی

دعب اص جولِ هعقَالتی است کِ خذا ٍ اٍلیب ّن دس کتبة ٍ ّن دس سٌت اّتوبم فَق العبدُ ای بش آى داضتِ اًذ .دعب صشفب بشای اظْبس ًیبص ًیست.
دس خصَظ دعب سِ سٍیکشد ٍجَد داسد:
 -1گبّی دعب سا ٍسیلِ سسیذى بِ خَاستِ ّبیوبى قشاس هی دّین؛
 -2گبّی دعب ٍسیلِ ای است ّوشاُ ساُ ّبی دیگش بشای سسیذى بِ خَاستِ ّب؛
 -3گبّی دعب خَد ّذف است دس جْت سسیذى بِ خذا.
ٍقتی دعب ّذف گطت ،اًسبى بِ هٌبع الیضال الْی هتصل هی گشدد.
ًکتِ هْن :کتبة صحیفِ سجبدیِ ٍ هعٌبی آى ٍ کتبة ّبی کبفی سا هطبلعِ فشهبییذ.
خذاًٍذ دس سَسُ بقشُ افشادی سا کِ هی خَاٌّذ بِ سضذ بشسٌذ ایي گًَِ هعشفی هی ًوبیذ :لعلکن یشضذٍىّ .ذف دعب سسیذى بِ سضذ دس اًسبى است.
ٌّگبم هشاجعِ بِ هتَى قذسی (کالم خذا ٍ اّل بیت) بِ چٌذ هَسد دقت ًوبییذ :چِ گفتٌذ؟بشای چِ گفتِ اًذ؟ هشاد ٍ قصذ ٍ غشض اص ایي بیبى چِ
بَدُ است؟چطَس گفتٌذ؟
یکی اص بْتشیي هٌببع اخالقی دعبی هکبسم االخالق اهبم سجبد است .حضشت دس دعبی  25صحیفِ جشیبى تشبیت سا بیبى هی داسد.
بب هشدم بِ اًذاصُ قذس هشدم سخي هی گفتٌذ.
اّل بیت ٍ پیبهبش
دعب ،غشض عول ،قصذ ٍ ّذف است .چَى ّذف حیبت اًسبى خلیفِ اللْی است.
دعبّب دٍ دستِ اًذ:
 -1قضبی حبجت ،دعب هب سا بِ حبجت هی سسبًذ.
 -2قبضی الحبجبتی ،دعب هب سا بِ خذا (قبضی الحبجبت) هی سسبًذ.
بشای دعبّبی قبضی الحبجبتی ثَابی رکش ًکشدًذ چشا کِ ایي گًَِ دعبّب هعشفت افضایی ایجبد هی کٌذ.
سٍش دعب
 -1توشکض ٍ حضَس؛ دعب ببیذ خَاستِ ٍ ًیبص هب ببضذ .دّبى هب بِ هسئلِ ای ببص هی ضَد کِ رّي آًجبست .اًسبى بِ فکش آى چیضی است کِ
بشایص هْن است ٍ دس رٌّص ٍجَد داسدّ .شچِ بشای اًسبى اّویت ٍ ضشٍست داضتِ ببضذ توشکض اًسبى بش آى هَضَع بیطتش هی گشدد .لزا
توشکض ٍ حضَس رّي ًتیجِ دسک ٍ اّویت هسألِ است.
قذس ٍ اسصش اًسبى بِ اًذاصُ ّوت اٍست .اگش اًسبى بذاًذ گٌبُ کبس است ٍ بٌذگی غیشخذا ًوَدُ است ٍ صًذگی ٍ دسس خَاًذى ٍ خَسدى ٍ
خَابیذى ٍ  ...بشای خذا ًبَدُ است ،تَجِ ٍ حَاسص سا هتوشکض خذا خَاّذ ًوَد.
 -2حشکت ٍ اقذام ،کسی کِ خَاستِ ّب ٍ ًیبصّبی خَد سا ضٌبسبیی کشدُ است ،بب احسبس ٍ بب توبم ٍجَد دعب ٍ حشکت هی کٌذ .دعب داعی ٍ اًگیضُ
حشکت ٍ اقذام است .غشض اص دعب سسیذى بِ هقبم عبَدیت است.
جشیبى بٌذُ افضایی ٍ سسیذى بِ هقبم عبَدیت سا بیبى هی داسد .اللْن سة اضشح لی صذسی ٍ یسشلی اهشی
خذاًٍذ بب آٍسدى دعبی حضشت هَسی
ٍ . ....
 -3ضٌبخت هَضع ٍ جبیگبُ اًسبى ،اًسبى ببیذ هتَجِ ضعف ٍ فقش خَد ٍ غٌب ٍ بی ًیبصی خذا ببضذ.
 -4تسلط بش دعب،
 -5صهیٌِ سبصی دعب.

