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اگر اًساى کاری را خالػاًِ اًجام دّذ گَیی ّواى لحظِ ٍارد تْطت هی ضَد .جْت تحقق کار خالػاًًِ ،یاز تِ کوک ٍ استوذاد از خذا هی تاضذ.
ترای تٌذگی ًوَدى تایذ تِ اخالظ ترسیذ ٍ کار خالع ًیازهٌذ ًیت پاک ٍ خالع هی تاضذً .یت تایذ هطاتق دیي ٍ تا ػلن ٍ آگاّی تاضذ ،خذاًٍذ تِ
تٌذگاًی کِ قَل ٍ دیي را ضٌیذًذ ٍ دًثال آى رفتٌذ تطارت هی دّذ چَى تٌذگی هی کٌٌذ .ها تایذ هسیر هخلِع را طی کٌین تا تِ هرحلِ هخلَع
ترسین .زهاًی کِ اًساى تا فکر ٍ ػقل ٍ اًذیطِ خَد فؼلی را اًجام هی دّذ ،ضیطاى در آى راُ هی یاتذ.اها چٌاًچِ فؼلی از قلة اًساى غادر ضَد،
ضیطاى در ًاحیِ قلة راُ ًفَر ًذارد.
پیاهثر

از جثرئیل پرسیذًذ :اخالظ چیست؟ جثرئیل از ًاحیِ خذا پاسخ آٍرد :اخالظ سرّی است از اسرار هي کِ از ًاحیِ خذا در قلة تٌذُ ای

کِ دٍستص دارم قرار هی دّن .یؼٌی آى کس کِ در قلثص فقط خذا ٍجَد دارد ٍ هَحذ ضذُ ،هخلَع هی ضَد .اگر قػذ ٍ ًیت را در هسیر خلَظ
قرار دّین ،تایذ ًفغ ٍ ضرر فؼل را تِ خذا تسپارین ٍ خَدهاى ًفغ ٍ ضرر تؼریف ًکٌین.

درجِ اٍل اخالظ؛ تاٍر داضتي تِ فضل خذا در ایي ػالن ٍ در ّوِ جا ٍ ضوَل آى ترای اًساى هی تاضذ .اًساى تِ خَدی خَد کسی ًیست ٍ ارزضی
ًذارد تلکِ تِ ٍاسطِ فضل الْی است کِ اجر ٍ قرب هی یاتذ.
اًساى تایذ در هسیر حیات قلة خَد قرار گیرد ٍ تا زهاًی کِ در ػالن طثیؼت سیر ًوَدُ ٍ تِ تؼلقات دًیایی ٍاتستگی دارد ،هردُ ای تیص ًیست ٍ در
هرتثِ ای از هَت قرار دارد ،یؼٌی چطن ٍ گَش قلة ٍی ٌَّز حیات ًذارد .حیات اًساى در گرٍ حیات ٍ زًذُ تَدى قلة هی تاضذ ٍ در ایي غَرت
است کِ حکوتّ ،واى گوطذُ هَهي ،تر زتاى ٍی جاری هی گردد.
در رٍایات تیاى ضذُ ،اگر کسی چْل رٍز اػوال خالع اًجام دّذ ،از قلة اٍ حکوت جاری هی ضَدّ .ر اًذازُ در ٍجَد اًساى قذرت درک ػالن
حقیقت تیطتر گردد چطوص تِ حکوت ّای حیات در ػالن تیطتر ٍ تْتر تاز هی ضَد.

اًساى در ایي جْاى سِ پذر دارد:
 -1پیاهثر

ٍ حضرت ػلی

کِ پذر دیٌی ها ّستٌذ؛

 -2پذری کِ از ٍی هتَلذ هی گردد؛
 -3پذر ّوسر اًساى کِ تا ازدٍاج هحقق هی گردد.
اًساى تایذ دریاتذ کِ در ایي جْاى اسیر ٍ یتین است .ها اًساى ّا اسیر تطَیق دیگراى ّستین ٍ از ایي تاب یتین هی تاضین کِ سرگرداى ٍ حیراًین.
اگر اًساى ًقص خذا را در زًذگی دریاتذ ،دیگر ًظر دیگراى در ًظرش هْن جلَُ ًوی کٌذ ٍ در اهتحاًات الْی سرتلٌذ ٍ پیرٍز هی گردد.
اهتحاى الْی دٍ گًَِ ّستٌذ :اهتحاى در  -1فتٌِ ّا؛ -2.اهتحاى درجِ تٌذی جْت پاک ضذى هثل جسن ،فرزًذّ ،وسر ٍ . ...
اگر اًساى خَد را یتین ٍ اسیر ٍ هسکیي تذاًذ ٍ تِ درگاُ خذا ٍ اّل تیت

رٍی آٍرد .فضل خذا ضاهل حال ٍی هی گردد ٍ تِ اًساى تَفیق تٌذگی

ػطا هی ضَد.
اٍلیي راُ هثارزُ تا ضیطاى ،رکر ٍ پٌاُ تردى تِ خذاست .هرحلِ تؼذ سپس تسن اهلل الرحوي الرحین گفتي است ٍ پس از آى ضرٍع تِ ػول ًوَدى هی
تاضذ.

