
بسم هللا الرحمن الرحيم
الھی انطقنی بالھدی و الھمنی التقوی



خالصه جلسه قبل
.  ، مطرح استھدف نھائی کمال انسانو خود خداوند تبارك و تعالی به عنوان ھدف عالی خلقت انسان زيرا  :دليل افرينش•
اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لَِيْبلَُوُكْم أَيُُّكمْ • ِة أَيَّ َماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَّ ُكْم َمْبُعوُثوَن ِمْن َبْعِد اْلَمْوِت أَ  َوُھَو الَِّذي َخَلَق السَّ ْحَسُن َعَمال َوَلِئْن قُْلَت إِنَّ

7آيه , 11َلَيقُوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َھَذا إالَّ ِسْحٌر ُمِبيٌن سوره 

خسران، اخسرين اعمل و اعمالی که مانند سراب است•
)ره توشه(عمل اندوخته و سرمايه ابدی انسان •
ظھور، تجسم عمل و بازگشت عمل به انسان در اخرت•
ُيَوفَّ إَِلْيُكمْ •
لُِّيَرْوا أَْعَماَلُھمْ •
ٍة َخْيًرا َيَرهُ ﴿• )  ٧(آن را خواھد ديد ] نتيجه[اى نيكى كند  ﴾پس ھر كه ھموزن ذره٧َمن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ
ا َيَرهُ ﴿• ٍة َشّرً )  ٨(آن را خواھد ديد ] نتيجه[اى بدى كند  و ھر كه ھموزن ذره﴾ ٨َوَمن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ
ْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوٍء َتَودُّ َلْو أَنَّ َبْيَنَھا َوَبْيَنُه أََمًدا َبِعيًدا َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس • ا َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر مُّ ُرُكُم ّهللاُ َنْفَسُه َوّهللاُ َرُؤوُف ِباْلِعَباِد مَّ َوُيَحذِّ
ا ِفيِه َوَيقُولُوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َھَذا اْلِكَتاِب ال يُ • َوَوَجُدوا َما َعِملُوا اِدُر َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة إالَّ أَْحَصاَھا غَ َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

49: الكھف آيه : سوره َوال َيْظلُِم َربَُّك أََحًدا   َحاِضًرا 

عمل انسان ھمدم ھميشگی انسان•



خالصه جلسه قبل
َحتَّى إَِذا َجاء أََحَدُھُم اْلَمْوُت َقالَ َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّي أَْعَملُ َصالًِحا•

ا • ْرُكم مَّ ا َنْعَملُ أََوَلْم ُنَعمِّ َنا أَْخِرْجَنا َنْعَملْ َصالًِحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّ ُر فِيِه َمن َيتَ َوُھْم َيْصَطِرُخوَن فِيَھا َربَّ َذكَّ
ِصيٍر  الِِميَن ِمن نَّ ِذيُر َفُذوقُوا َفَما لِلظَّ َر َوَجاءُكُم النَّ َتَذكَّ

كسي به فكر ما نيست•

افات عمل
بِّ أَْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسْلَطاًنا نَِّصيًرا َوقُل رَّ

ای پروردگار من ، مرا به راستی و نيکويی داخل کن و به راستی و نيکويی بيرون بر ، و مرا از جانب خود پيروزی و ياری عطا کن: بگو 

شروع با ريا1.

در انجام کار غرور2.

در پايان حبط3.



عناوين بحث
ھدف خلقت و عمل1.
انسان خاسر2.
ظھور و بازگشت عمل به انسان در اخرت3.
درخواست بازگشت برای انجام عمل صالح4.
ثبت اعمال و شاھدان اعمال5.
وزن کشی اعمال6.
عدل الھی و عقوبت ابدی برای اعمال غير ابدی7.
جزای عمل در دنيا8.
عمل جوارحی و عمل جوانحی  و انواع عمل9.
عمل) باطن(و ملکوت ) ظاھر(ملک 10.
اثر عمل بر روی انسان اثرگذاری روح اعمال 11.

بريکديگردر نفس انسان 
انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز12.

کيفيت عمل   اخالص13.

اخالص14.

نيت صادقه15.

پذيرش و قبولی و کمال عمل16.

حسن عمل و احسن عمل او اءصوب عمل17.

تاثير اعمال برروی يکديگر و حبط اعمال18.

از شاکله در انسان19.



ثبت اعمال انسان در قران

:تعبيرات که در قران در باره ثبت اعمال انسان امده است •
در دنيا•

نسخه برداری از اعمال و مکتوب شدن اعمال•
صدابرداری و صورت برداری•
شاھدان اعمال•

در اخرت•
مطلع شدن•
ديدن اعمال•
دريافت عمل•
و ظھور حضور عمل•

ھم انجام می شود)ارزش گذاری اعمال (عالوه بر اينکه •



شاھدان اعمال
سوره علق 14بيند؛ آيه  مگر ندانسته که خدا مى»أََلم َيعَلم ِبأََن َهللاَ َيَرى « •
ُدورُ • )  19سوره غافر، آيه .(يْعَلُم خاِئَنَة األْعيِن َو ما ُتْخِفی الصُّ
َ َعلى ُکلِّ َشْى ٍء َشھيدٌ «• )سوره حج 17آيه (» ِانَّ هللاَّ
ِحيًطا«• )سوره نساء 126آيه (» َکاَن ّهللاُ ِبکُلِّ َشْیٍء مُّ
سوره احزاب  45آيه » َيا أَُيَھا الَنِبُی إَِنا أَرَسلَناَک َشاِھًدا َوُمَبِشًرا َوَنِذيًرا•
)سوره نساء 41آيه (» َوِجْئَنا ِبکَ َعَلى َھُؤالء َشِھيًدا«•

ھا بپرھيزيد، زيرا ھمان   از نافرمانى خدا در خلوت: يعنی اينکه» اَتقُوا َمَعاِصَی َهللاِ ِفی الَخَلَواِت َفإَِن الَشاِھَد ُھَو الَحاِکمُ •
که گواه است، داورى کند



شاھدان اعمال

الَغيِب َو الَشھاَدِة َفُيَنِبُئکُم  -عالِمِ   َو قُِل اعَملُوا َفَسَيَرى َهللاُ َعَمَلکُم َو َرُسولُُه َو الُمؤِمُنوَن َو َسُتَرُدوَن إِلى« :•
 سوره توبه  105آيه «  ِبما ُکنُتم َتعَملُونَ 

ُسوُل َعَلْيکُْم َشِھيًدا«• ًة َوَسًطا لَِّتکُوُنوْا ُشَھَداء َعَلى النَّاِس َوَيکُوَن الرَّ  143آيه (»َوَکَذلِکَ َجَعْلَناُکْم أُمَّ
)سوره بقره

سوره مطففين  21و  20آيات » ِکتاٌب َمرقُوٌم، َيشَھُدهُ الُمَقَرُبونَ « :•
سوره قاف  18ِآيه » َما َيلِفُظ ِمن َقوٍل إال َلَديِه َرِقيٌب َعِتيدٌ « :•
بقره  154آيه » َسبيِل َهللاِ أَمواٌت َبل أَحياٌء َو لکِن ال َتشُعُرونَ   َو ال َتقُولُوا لَِمن ُيقَتُل فی•
سوره زلزال  4آيه » َيوَمِئٍذ ُتَحِدُث أَخباَرھا« :•
َوالَسَماء َذاِت الُبُروِج، َوالَيوِم الَموُعوِد، َوَشاِھٍد َوَمشُھوٍد آيات اول سوره بروج •



شاھدان اعمال
﴾ ٢٠َحتَّى إَِذا َما َجاُءوَھا َشِھَد َعَلْيِھْم َسْمُعُھْم َوأَْبَصاُرُھْم َوُجلُوُدُھْم ِبَما َكاُنوا َيْعَملُوَن ﴿•
)  ٢٠(اند بر ضدشان گواھى دھند   تا چون بدان رسند گوششان و ديدگانشان و پوستشان به آنچه ميکرده•

ُ الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُھَو َخَلَقُكمْ • ٍة َوإَِلْيِه أَ  َوَقالُوا لُِجلُوِدِھْم لَِم َشِھْدُتْم َعَلْيَنا َقالُوا أَْنَطَقَنا هللاَّ َل َمرَّ وَّ
﴾ ٢١ُتْرَجُعوَن ﴿

گويند ھمان خدايى كه ھر چيزى را به زبان درآورده ما را گويا گردانيده   گويند چرا بر ضد ما شھادت داديد مى  خود مى] بدن[و به پوست •
)  ٢١(شويد  است و او نخستين بار شما را آفريد و به سوى او برگردانيده مى 

َ ال َيْعَلُم َكِثيًرا  نَّ َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِتُروَن أَْن َيْشَھَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َوال أَْبَصاُرُكْم َوال ُجلُوُدُكْم َوَلِكْن َظَنْنُتْم أَ • هللاَّ
ا َتْعَملُوَن ﴿ ﴾ ٢٢ِممَّ

داشتيد ليكن گمان داشتيد كه خدا   پوشيده نمى] گناھانتان را[از اينكه مبادا گوش و ديدگان و پوستتان بر ضد شما گواھى دھند ] شما[و •
)  ٢٢(داند   كنيد نمى بسيارى از آنچه را كه مى 

ُكْم أَْرَداُكْم َفأَْصَبْحُتْم ِمَن اْلَخاِسِريَن ﴿• ُكُم الَِّذي َظَنْنُتْم ِبَربِّ ﴾ ٢٣َوَذلُِكْم َظنُّ
)  ٢٣(و ھمين بود گمانتان كه در باره پروردگارتان برديد شما را ھالك كرد و از زيانكاران شديد •



شاھدان اعمال
)65سوره يس، آيه .(َوُتکلُِّمَنا أَيِديِھْم َوَتْشَھُد أَْرُجلُُھم ِبَما کاُنوا يکِسُبونَ  •

)16(َيْوَم َتْشَھُد َعَلْيِھْم أَْلِسَنُتُھْم َو أَْيديِھْم َو أَْرُجلُُھْم ِبما کاُنوا َيْعَملُوَن •
.»در آن روزی که زبان ھا و دست ھا و پاھايشان بر ضد آنان نسبت به اعمالی که مرتکب شده اند، گواھی می دھند« 

199خطبه ) ع(علی •

لطف به خبرا ، و ] 6[ان هللا سبحانه و تعالی ال يخفی عليه ما العباد مقترفون فی ليلھم و نھارھم •
اعضاؤکم شھوده ، و جوارحکم جنوده ، و ضمائرکم عيونه ، و خلواتکم عيانه] 7[احاط به علما 

به طور دقيق از اعمال آنھا آگاه است و با علم بی ] 6[آنچه را که بندگان در شب و روز انجام می دھند بر خداوند متعال پوشيده نيست •
او ضمير و وجدانتان جاسوسان وی و خلوتھای شما در برابر او اندام شما سپاھيان اعضای شما گواه او و ] 7[پايانش به آنھا احاطه دارد 

آشکار و عيان است
با جنود خدا به جنگ با خدا نرويد•
ماواِت َو ْاألَْرِض﴾ • ِ ُجُنوُد السَّ ّ ِ ﴿  



دعای عرفه

َوَجواِرحى ُکلُّھا شاِھَدهٌ َعَلىَّ ِبما َقْد َعِمْلُت َوَعلِْمُت َيقيناً َغْيَر ذى َشکٍّ•

.حال آنكه ھمه اعضايم بر آنچه عمل كردم بر من گواھند به يقين دانستم بدون ترديد•
كه تو از كارھاى بزرگ من پرسنده اى،



ھيچ سخنى از خدا پوشيده نمی باشد

َ َحِديًثا • ى ِبِھُم األَْرُض َوال َيْكُتُموَن هللاَّ ُسوَل َلْو ُتَسوَّ ﴾ ۴٢﴿َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ
شدند و از خدا ھيچ  اند آرزو مى كنند كه اى كاش با خاك يكسان مى   نافرمانى كرده] خدا[اند و از پيامبر   آن روز كسانى كه كفر ورزيده•

)۴٢(توانند داشت   سخنى را پوشيده نمى

ِ َوَعِمَل َصالًِحا َوَقاَل إِنَِّني ِمَن اْلُمْسلِِمينَ • ْن َدَعا إَِلى هللاَّ   َوَمْن أَْحَسُن َقْوال ِممَّ



ثبت گفتار انسان
َ َفِقيٌر َوَنْحُن أَْغِنَياُء • ُ َقْوَل الَِّذيَن َقالُوا إِنَّ هللاَّ َوَقْتَلُھُم األَْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َوَنقُوُل ُذوقُوا َسَنْكُتُب َما َقالُوا َلَقْد َسِمَع هللاَّ

آل عمران ﴾ ١٨١﴿ َعَذاَب اْلَحِريقِ 
مسلما خداوند سخن كسانى را كه گفتند خدا نيازمند است و ما توانگريم شنيد به زودى آنچه را گفتند و بناحق •

)١٨١(كشتن آنان پيامبران را خواھيم نوشت و خواھيم گفت بچشيد عذاب سوزان را 

ا• ﴾٧٩﴿ َكالَّ َسَنْكُتُب َما َيقُوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمّدً
)٧٩(نويسيم و عذاب را براى او خواھيم افزود  گويد مى   نه چنين است به زودى آنچه را مى•
﴾٨٠﴿  َوَنِرُثُه َما َيقُوُل َوَيأِْتيَنا َفْرًدا•
)  ٨٠(زند ما وارث خواھيم شد و او بى كس و تنھا نزد ما خواھد آمد دم مى) از مال و فرزند(و ھر چه •

)مريم(
)18-ق(َما َيْلفُِظ ِمن َقْوٍل إالَّ َلَدْيِه َرقِيٌب َعِتيدٌ •
انسان ھيچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اينکه ھمان دم، فرشته ای مراقب و آماده برای انجام مأموريت •

.است )و ضبط آن(



انچه بيان ميکنيد 

ًنا • إِْذ َتَلقَّْوَنُه ِبأَْلِسَنِتُكْم َوَتقُولُوَن ِبأَْفَواِھُكْم َما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َھيِّ
ِ َعِظيٌم ﴿ ﴾ ١۵َوُھَو ِعْنَد هللاَّ

گفتيد  گرفتيد وبا آنكه علم نداشتيد دھان به دھان مى مى) تھمت را(آنگاه كه از زبان يكديگر •
.  پنداشتيد در حالى كه آن نزد خدا بزرگ است واين را ساده وكوچك مى



عمل انسان مکتوب می شود

نسخه برداری•
ٍة ُتْدَعی إَِلی ِکَتاِبَھا اْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َما ُکنُتْم َتْعَملُونَ • ٍة َجاِثَيًة ُکلُّ أُمَّ َوَتَری ُکلَّ أُمَّ
سوره جاثيه 28آيه •



ثبت عمل
ُموا َوآَثاَرُھْم َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْيَناهُ ِفي إَِماٍم ُمِبينٍ • ا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ )يس(﴾١٢﴿  إِنَّ

شان ]و اعمال[اند با آثار   سازيم و آنچه را از پيش فرستاده  آرى ماييم كه مردگان را زنده مى•
)١٢(ايم   اى روشن برشمرده  كنيم و ھر چيزى را در كارنامه درج مى 

و نقشه (ما، آنچه نيرنگ می کنيد ) فرشتگان ( ؛ رسوالن  إِنَّ ُرُسَلَنا َيکُْتُبوَن َما َتْمکُُرونَ •
)يونس/21(» !، می نويسند)می کشيد

)10انفطار آيه ( ؛ و بی شک نگاھبانانی بر شما گمارده شده َوإِنَّ َعَلْيکُْم َلَحافِِظينَ •



سوره انبياء
َفَمن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال ُكْفرَاَن  •

﴾۹۴﴿َوِإنَّا َلُه َكاتُِبونَ ِلَسْعِيِه 

باشد ] ھم[پس ھر كه كارھاى شايسته انجام دھد و مؤمن •
براى تالش او ناسپاسى نخواھد بود و ماييم كه به سود او 

كنيم ثبت مى



نَْستَنِسخُ 
ا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَملُونَ    َھَذا ِكَتاُبَنا َينِطُق َعَلْيُكم ِباْلَحقِ • ا ُكنَّ  إِنَّ

داديد نسخه بردارى و  گويد، ھمانا ما آنچه را انجام مى اين است كتاب ما كه به حّق درباره شما سخن مى•
.  كرديم ثبت مى

نکته ھا   •
ھنگامى كه انسان در قلب خود خدا را ياد كند، خداوند آن را در : صلى هللا عليه وآله فرمود رسول اكرم•

من : فرمايد خداوند مى. ما خبر نداريم: گويند آنان مى. كند كند و به فرشتگان يادآورى مى كتابى ثبت مى
)  55.(كنم ياد قلبى او را ھم ثبت مى

تو بر آنچه از فرشتگان مخفى ! پروردگارا» و الشاھد لما خفى عنھم«: خوانيم در دعاى كميل نيز مى•
.است آگاھى

.  تفسير برھان) 55•
•  



ثبت عمل
َماِل قَِعيدٌ  )17-ق(إِْذ يَتَلَقَّی اْلُمتَلَقِّيَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الشِّ

)17(; ھنگامی را که دو فرشته راست و چپ که مالزم انسانند اعمال او را دريافت می دارند) به خاطر بياوريد(

.  است» عتيد«و » رقيب«در روايات دو فرشته، •
در روايت آمده است؛ در ھنگام مرگ دو نفر با چھره ای بسيار زيبا نزد انسان می آيند •

يکی سمت راست و ديگری سمت چپ می نشينند، سالم می دھند و می گويند ما کتاب 
اعمالت را آورده ايم آن را بگير، انسان می پرسد چه کتابی؟ آنان می گويند ما ھمان دو 
فرشته ای بوديم که در دنيا با تو بوديم و تمام کارھای خوب و بد تو را می نوشتيم اين 

کتاب خوبی  ھا در دست رقيب و کتاب بدی  ھا در دست عتيد . ھمان کتاب اعمال تو است
است، انسان با ديدن خوبی  ھا خوش  حال می  شود و با ديدن بدی  ھا غمگين شده و گريه 

...  می  کند

  374، ص 22ج   مجلسى، محمد باقر، بحار األنوار، محقق، مصحح، جمعى از محققان،•
.ق 1403، دار إحياء التراث العربی، بيروت، چاپ دوم، 376 -



ثبت عمل
  

ِكٍر • دَّ اى  ﴾ و ھم مسلكان شما را سخت به ھالكت رسانديم پس آيا پندگيرنده۵١﴿َوَلَقْد أَْھَلْكَنا أَْشَياَعُكْم َفَھلْ ِمن مُّ
)    ۵١(ھست 

ُبِر ﴿• )  ۵٢(است ] ى اعمالشان درج[اند در كتابھا ﴾ و ھر چه كرده۵٢َوُكلُّ َشْيٍء َفَعلُوهُ فِي الزُّ

)  ۵٣(نوشته شده ] در آن[و ھر خرد و بزرگى ﴾  ۵٣َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكِبيٍر ُمْسَتَطٌر ﴿•

اٍت َوَنَھٍر ﴿• قِيَن فِي َجنَّ سوره القمر) ۵۴(در حقيقت مردم پرھيزگار در ميان باغھا و نھرھا ﴾ ۵۴إِنَّ اْلُمتَّ

  



ظھور و بازگشت عمل به انسان در اخرت

ا ِفيِه َوَيقُولُوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َھَذا اْلِكَتاِب ال يُ • اِدُر غَ َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ
الكھف : سوره َوال َيْظلُِم َربَُّك أََحًدا   َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة إالَّ أَْحَصاَھا 

49: آيه 

عمل انسان در قيامت ظھور و حضور پيدا ميکند و 
انچه در دنيا بکاری ( خود عمل جزای انسان است 

  )در اخرت ھمان را ميدروی 
َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا•



وزن کشی اعمال

آنان سنگين ] اعمال[﴾پس كسانى كه كفه ميزان ١٠٢﴿َفَمن َثقَُلْت َمَواِزيُنُه َفأُْوَلِئَك ُھُم اْلُمْفلُِحوَن •
)  ١٠٢(باشد ايشان رستگارانند 

َم َخالُِدوَن • ﴾و كسانى كه كفه ١٠٣﴿َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه َفأُْوَلِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُھْم فِي َجَھنَّ
)  ١٠٣(مانند  ھميشه در جھنم مى] و[شان سبك باشد آنان به خويشتن زيان زده ]اعمال[ميزان 

المومنون

چه خوب است که تمام صحبتھا و سخنان شما ذکر خدا و قرائت قرآن باشد که ):ع(امام علي •
قرائت قرآن و اينکه در : در نزد خدا کدام عمل برتر است؟ فرمودند:چون از پيامبر پرسيدند

صفحه  2الحياه جلد     .حالي بميري که زبانت به ذکر خدا مشغول باشد



ْحَمِن نُقَيِّْض لَهُ َشْيطَاناً فَھَُو لَهُ قَِرينٌ   َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر الرَّ
ْھتَُدونَ  بِيِل َويَْحَسبُوَن أَنَّھُم مُّ ونَھُْم َعِن السَّ  َوإِنَّھُْم لَيَُصدُّ

چه خوب است که تمام صحبتھا و سخنان شما ذکر خدا و قرائت قرآن باشد ):ع(امام علي •
قرائت قرآن و : در نزد خدا کدام عمل برتر است؟ فرمودند:که چون از پيامبر پرسيدند

صفحه  2الحياه جلد     .اينکه در حالي بميري که زبانت به ذکر خدا مشغول باشد

گماريم كه ھمراه و  و ھر كه از ياد خداى رحمن روى گردان شود شيطانى بر او مى•
.دمساز وى گردد

.اند كنند كه ھدايت يافته دارند ولى گمان مى باز مى) حقّ (مردم را از راه ) شياطين(و آنھا  



عمل
.فرجام انسان را رقم ميزند

ختم شود و عمل آدمي به سعادت حقيقت سعادت عبارت از اين است که ) : ع(امام علي •
عمل آدمي به شقاوت در اين است که  حقيقت شقاوتاز دنيا رخت بندد و عاقبت به خير 

345معاني االخبار صفحه      .خاتمه يابد 

مبدأ سعادت را عقايد حقه، اخالق پسنديده و کردار شايسته و مبدأ شقاوت را عقايد باطل، •
اخالق ناپسند و کردار ناشايست 



نتيجه

.انسان از درون و بيرون کامال تحت نظر است و ھمه اعمال او ثبت می شود•
اثر تربيتی نظارت•



با خيرات خود در راه خدا به ما محبت کنيد
•

پس . از لب اللباب قطب راوندی نقل شده که در خبرآمده است که مردگان در ھر شب جمعه می آيند
با خيرات خود به ما ! ای خويشان! ای فرزندان من! ھر يک از ايشان به آواز گريان فرياد می زند

بر غربت ما . خدا شما را رحمت کند، ما را به خاطر بياوريد و ما را فراموش نکنيد. محبت کنيد
.  رااز ما دريغ نکنيددعا و صدقه به ما رحم کنيد و . در زندان تنگ و تاريک مانده ايمرحم کنيد، ما 

سخن ما را بشنويد و ما ! ای بندگان خدا. شايد پيش از آنکه شما ھم مثل ما شويد به شما رحم فرمايند
اين ثروتی که در دست شماست، روزی در دست ما بود، ما آنھا را در راه خدا . را فراموش مکنيد

پس آنھا برای ما وزر و وبال شد و منفعت برای ديگران، به ما مھربانی کنيد، ولو به . خرج نکرديم
چقدر نزديک است که بر نفس ھای خود : پس فرياد می کنند. يک درھم يا قرص نانی يا پاره ای چيزی

پس کوشش کنيد . گريه کنيد و به شما نفعی ندھند، چنانکه ما گريه می کنيم و سودی برای ما ندارد
)1.(پيش از آنکه مثل ما شويد

____________________
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برگير) عمل صالح(تا زنده ای برای فردا توشه 

ان اليوم عمل و ال حساب و غدا حساب و ال عمل•

نھج البالغه، . (امروز روز عمل و بدون حساب و فردا روز حساب و بدون عمل است•
)31نامه 



نتيجه گيری

  قرب و سير وسلوک•
غير تدريس و ھمت گماردن به کتاب خداوند متعال و تفسير اھل البيت عليھم  -با چه کاری) س

 می توان بر تقوی و سير به سوی خداوند متعال، قوت پيدا نمود؟ -السالم
. اعتقاد و عملبر ترک گناه در تصميم ھميشگی و دائمی  -بسمه تعالی) ج

  اين جانب تصميم دارم که به خداوند، قرب پيدا کنم و سيروسلوک داشته باشم، راه آن چيست؟) س•
برای تمام عمر، ، کافی و وافی است »ترک معصيت«چنانچه طالب، صادق باشد،  -بسمه تعالی) ج

. اگر چه ھزار سال باشد
و » شھوت«و » سمعه«و » کبر«و » عجب«و » ريا«بعضی از طالب از ما در مورد عالج ) س•

  غير آن، سؤال نموده اند، نظر شريف جناب عالی چيست؟
ھمه اين رذائل، از ضعف در شناخت خداوند، سرچشمه می گيرد، و آنھا به وسيله  -بسمه تعالی) ج

خداوند متعال «انس با انس گيرنده انس گيرندگان، در عبادت، دفع و رفع می شوند، اگر او بداند که 
. ، از انس با او تعالی جدا نخواھد شد»در ھمه حاالت و زمانھا از ھر خوبی، خوبتر است


