مؤمنین و حیات طیبه

حیات طیثِ رّاٍرد سیر الی اهلل است کِ اٍلیای خذا تا پیوَدى هسیر تٌذگی ٍ
پاسذاری از پیواى فطری ٍ هیثاق هلکَتی تِ آى رسیذُ ٍ از ثورات آى تْرُ
هی ترًذ .حیات طیثِ در عالن عٌذاهلل ٍ در تحت ٍالیت حكتعالی ترای اٍلیای
خذا تحمك هییاتذ .هعیار ترخَرداری از آى ،درجِ ایواى ٍ زهیٌِ سازش تردتاری
در جْاد تا َّاّای ًفس ٍ ًفساًیت است.
در ایام اعتکاف رهضاًیِ ،در تاریخ ً 3333/5 /3شستی تا هَضَع هؤهٌیي ٍ
حیات طیثِ تا حضَر استاد گراهی حجِ االسالم آلای هیرتالری در هشْذ
همذس ،ترگسار شذ کِ گسیذُای از سخٌاى ایشاى تِ شرح ریل است.
حیات در لرآى ٍ هثذأ حیات تا تعاتیر هختلفی تیاى شذُ است .هثذأ حیات خذاًٍذ هتعال است .حیات ٍلتی هیخَاّذ تِ ها
ترسذ گاّی در لالة رحوت الْی است ،هثل آب .خذای هتعال هردُّا را ایيطَر زًذُ هیکٌذ ،گاّی در تعاتیر لرآى آب
ٍاسطِ رسیذى حیات تِ هَجَدات الْی هی شَد .آب سرچشوِ حیات است .گاّی در هعٌای تاطٌیتر استفادُ هیشَد ،در
سَرُ اًفال ،خذاًٍذ داستاى جٌگ تذر را تعریف هی کٌذ؛ ها از آسواى آب را فرٍ فرستادین کِ چٌذ خاصیت ترای آى
ٍ آتی کِ از آى ساحت
رکرشذُ است؛ «یطْرکن» تاراًی کِ تِهَلع ًازلشذُ .همصَد از سواء ٍجَد ًثی اکرم
است.
ًازلشذُ ،اهیر الوَهٌیي
یکی از عَاهلی کِ حیات تِ آى ٍاتستِ است هاء است ،تاطي آى ٍالیت علی
است ،اگر تر آى طریمِای کِ همذر کردُ تَدین آىّا را سیراب هیکردین.
درجات ایواى تستگی تِ درجات چشیذى ٍ فْن هعارف است .ترای رسیذى تِ
حیات طیثِ تایذ تِ هحیط ٍالیت اهام ترسین .اهام هثذأ ًَر ٍ ّذایت اًساى
است .اهام در اًساى طلَع هی کٌذ ٍ اًساى در شعاع ًَر حرکت هیکٌذ ،هؤهي
کِ ًَر ایواى در آى است حمیمت ًَر اًساى ًَر اهام است .هحثت اهام ٍ همام
ٍالیت ّن ّویي است .اگر کسی تِ همام حة رسیذ ًَر اهام در للة اٍ جاری
هیشَد.

