
بسم هللا الرحمن الرحيم
الھی انطقنی بالھدی و الھمنی التقوی

استھر کس در گرو و ھمراه اعمال خويش 
 

جلسه پنجم 



خالصه جلسه قبل
:دليل افرينش•

ُكْم أَْحَسُن َعَمال • )احسن عمال خواسته شده نه اکثر عمال( لَِيْبلَُوُكْم أَيُّ
ُه َيْبَدأُ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ • الَِحاِت ِباْلقِْسطِ  لَِيْجِزيَ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
)عمل انسان ھمدم ھميشگی انسان(  ظھور، تجسم عمل و بازگشت عمل به انسان در اخرت) ره توشه(عمل اندوخته و سرمايه ابدی انسان •

.می شوند اما مالک انسان برعمل خودش ھميشگی استمالکيت ھای دنيوی فنا ھمه •
ْنَساِن إالَّ َما َسَعى ﴿• ﴾ ٣٩َوأَْن َلْيَس لإلِ
لُِّيَرْوا أَْعَماَلُھمْ ُيَوفَّ إَِلْيُكْم          •
َقالَ َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّي أَْعَملُ َصالًِحاَحتَّى إَِذا َجاء أََحَدُھُم اْلَمْوُت •



خالصه جلسه قبل
نظارت چند اليه و دقيق بر اعمال انسان وثبت•

شاھدان اعمال•
خداوند•
پيامبران، مومنين،فرشتگان، زمين، گوش، چشم،پوست، زبان و دست و پا•
ثبت گفتار انسان•
ا ِفيِه َوَيقُولُوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل • ال ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوال َھَذا اْلِكَتاِب َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

49: الكھف آيه : سوره َوال َيْظلُِم َربَُّك أََحًدا   َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َكِبيَرًة إالَّ أَْحَصاَھا 
  )انچه در دنيا بکاری در اخرت ھمان را ميدروی ( عمل انسان در قيامت ظھور و حضور پيدا ميکند و خود عمل جزای انسان است 

َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا•



خالصه جلسه قبل
وزن کشی اعمال•

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



خالصه جلسه قبل )اثار وضعی(جزای عمل در دنيا 

ربا و خوردن مال مردم َنْجِزي َمْن أَْسَرَف َوَلْم ُيْؤِمن ِبآَياِت  عقوق الوالدين 

کم فروشی اْسُتْھِزَئ ِبُرُسلٍ 

َبِخل انبياء تكذيب ُ ِبُذُنوِبِھْم  َفأََخَذُھُم هللاَّ

کفران نعمت ظلم الجحود الکفر َئاِت  يِّ اْجَتَرُحوْا السَّ

أََفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكفُُروَن ِبَبْعٍض  تکذيب آيات و مخالفت با اوامرالھی

االعراض االستھزاء  اتھام سحــربه پيامبران َمن اَعرَض َعن ِذکرِی 

اَن َتِشيَع الفاِحَشُة فِی الَّذيَن آَمنوا  َنَع َمَساِجَد ّهللاِ أَن ُيْذَكَر فِيَھا اْسُمُه َوَسَعى فِي  مَّ
َخَراِبَھا 



؛ باطن دنيا آخرت
.دنيا و آخرت، دو جھان جدا و گسسته از ھم نيستند1.
ملکوت-2ملک و -1ھمه چيز و ھمه امور در دنيا دو وجه دارد 2.
، )ملکوت(است و آخرت، باطن اين عاَلم ) ملک(ظاھر اين عاَلم دنيا 3.
را مي بيند، آنکه ديد درون دارد، باطن نگر است و اھل  نشئه، علم ظاھري دارد، ھمين اھل ظاھر ھست4.

.باطن است و باطنش را ھم مي بيند
آخرت استباطنش ظاھرش دنياست و دنيوی ولی اعمال در دنيا اعمال 5.
ْنَيا َو ُھْم َعِن اآلِخَرِة ُھْم َغاِفلُونَ (6. )َيْعَلُموَن َظاِھراً ِمَن اْلَحَياِة الدُّ

آلخرت، باطن ھمين دنياست•
، بھره اخروي اوليت انسان مومن است .     آخرت نسيه است، و دنيا نقد است:    مومن نمی گويد •

.انسان با عمل خود سازنده آخرت است  •

﴾ ۴۴﴿ َيْمَھُدونَ َمْن َكَفَر َفَعَلْيِه ُكْفُرهُ َوَمْن َعِمَل َصالًِحا َفألَْنفُِسِھْم •
براى ) سعادت ابدى را(ھر كس كفر ورزد، كفرش به زيان اوست و كسانى كه كار شايسته انجام دھند •

كنند خودشان آماده مى



.خداوند به ھر کس در برابر اعمالش جزای کامل می دھد
تا ھر کسی در برابر اعمالش جزا داده شود و (» . َولُِتجزی ُکلُّ َنفٍس ِبما َکَسَبت َو ُھم الُيظَلُمونَ « •

.)به آنھا ستمی نخواھد شد
.) آنھا جايگاھشان آتش است، به کيفر کارھايشان(» .اُولِئکَ َمأواُھُم الّناُر ِبما کاُنوا َيکِسُبوَن « •
آزادی عمل انسان در دنيا •
ُيری ُثمَّ ُيجزاهُ االّ َتِزُر واِزَرةٌ ِوزَر اُخری َو اَن َليَس لالنساِن ِاالّ ما َسعی َو اَنَّ َسعَيُه َسوَف « •

»الَجزاَء االَوفی
که ھيچ کس بار گناه ديگری را بر دوش نمی گيرد و اينکه برای انسان بھره ای جز کوشش او نيست و ( •

.)اينکه تالش او به زودی ديده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواھد شد



القصص

َها َمن َجاء بِاحلََْسَنِة  • ٌر مِّنـْ َلُه َخيـْ َوَمن َجاء بِالسَّيَِّئِة َفَال فـَ
ُجيَْزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِت ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

بھتر از آن خواھد بود و ] پاداشى[ھر كس نيكى به ميان آورد براى او •
اند جز سزاى  ھر كس بدى به ميان آورد كسانى كه كارھاى بد كرده

)٨۴(اند نخواھند يافت  آنچه كرده



النور

َواللَُّه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهم مِّن َفْضِلِه لَِيْجزِيـَُهُم اللَُّه   •
  ﴾۳۸﴿يـَْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب 

دادند به ايشان جزا دھد و از فضل خود بر آنان  تا خدا بھتر از آنچه انجام مى•
  )٣٨(دھد  حساب روزى مى ھر كه را بخواھد بى] ست كه[بيفزايد و خدا



مراتب ارزش گذاری عمل نيک در نزد خداوند 
عمل صالح که با نيت و قصد ثواب اخرت با توجه به درجه اخالص و تقوای عامل و متقی بودن : قرآن•

)حسن فعلی و فاعلی. (او ارزش گذاری می شود

سخن از ) 20شوری، آيه (. ھر کسی آخرت بخواھد برايش در آخرتش می افزائيم؛ َمن َکاَن ُيِريُد َحْرَث اآلِخَرْه َنِزْد َلُه فِی َحْرِثهِ  -1
افزايش است؛ 

)89نمل، آيه (. ھر کسی نيکی آورد پس برايش بھتر از آن است؛ َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنْه َفَلُه َخْيٌر ِمْنَھا•

)160انعام، آيه . (؛ ھر کسی نيکی بياورد برايش ده برابر مثل آن استَفَلُه َعْشُر أَْمَثالَِھاَمن َجاَء ِباْلَحَسَنْه  -2
ْه أَْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبلَ فِی ُکلِّ ُسْنُبَلهْ  -3 ْه؛  مِ َمَثلُ الَِّذيَن ُينفِقُوَن أَْمَواَلُھْم فِی َسِبيِل ّهللاِ َکَمَثِل َحبَّ اَْئْه َحبَّ

مثل کسانی که در راه خداوند از اموالشان انفاق می کنند مثل کسی است که يک دانه بکارد و از آن •
ھفتصد برابر) 261بقره، آيه (. ھفت خوشه بر آيد که در ھر خوشه اش صد دانه است

و خداوند برای ھر کسی بخواھد آن را دو برابر و ؛ َوّهللاُ ُيَضاِعُف لَِمن َيَشاءُ : خداوند در ادامه آيه پيش می فرمايد -4
ھزار و چھارصد برابر )ھمان. (مضاعف می کند

)  بی نھايت( .و خداوند وسعت دھنده و دانا است؛ َوّهللاُ َواِسٌع َعلِيمٌ : خداوند در ادامه افزوده است -5



انواع عمل
عمل جوارحی •
)و قلبی مانند مقاومت در برابر گناه اعمال درونی(عمل جوانحی   •

َماواِت َوَما ِفي األَْرِض َوإِن ُتْبُدوْا َما ِفي أَنفُِسُكْم • ِ ما ِفي السَّ َّ ّهللاُ َفَيْغِفُر لَِمن ِبِه  ُتْخفُوهُ ُيَحاِسْبُكمأَْو ِّ
ُب َمن َيَشاُء َوّهللاُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴿ ﴾ البقره٢٨۴َيَشاُء َوُيَعذِّ

دلھاى خود داريد، آشكار يا و اگر آنچه در .  آنچه در آسمانھا و آنچه در زمين است از آِن خداست•
بخشد، و ھر كه را  كند؛ آنگاه ھر كه را بخواھد مى ، خداوند شما را به آن محاسبه مىپنھان كنيد

)٢٨۴. ( كند، و خداوند بر ھر چيزى تواناست بخواھد عذاب مى

)ملکوت عمل(َما ِفي أَنفُِسُكْم  •



سوره حج
ِ َواْلَمْسِجِد اْلَحراِم الَِّذى َجَعْلَنُه لِلنَّاِس َسَوآًء اْلعَ • وَن َعن َسِبيِل هللاَّ  ِفيِه َواْلَباِد ِكفُ إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَيُصدُّ

ِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ فِيِه ِبإِْلَحاٍد ِبُظْلٍم  ُيِردْ َوَمن      نُّ
• 
ى  از راه خدا و مسجدالحرامى كه آن را براى ھمه) مؤمنان را(ھمانا كسانى كه كفر ورزيدند و•

گرفتار قھر ما (دارند  نشين مساوى قرار داديم بازمى باديه) مسافرين(مردم، ساكنين مّكه و يا 
.   چشانيم ، ما به او عذاب دردناك مىوھر كس در مسجدالحرام اراده انحراف وظلم كند) خواھند بود

اراده انسان به کار خير و کار شردر انسان اثر می گذارد •
اراده کردی دروغ بگويی در درون دروغگو شده ای•



وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبکم به هللا
•

)  284 -بقره(» وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبکم به هللا«

.آنچه در دل داريد يا اظھار می کنيد، ھمه مورد محاسبه خداست•
جان را تيره می کنند  -ھرچند عملی نگردند -خاطرات و تصميم ھای زشت نيز يعنی حتی  •
مواظب انديشه و افکار و سالک، ھمانگونه که مراقب اعضا و جوارح ظاھری خويش است،  •

.، چرا که مورد بازخواست قرار خواھد گرفتنيات قلبی خود نيز ھست
بدانيد آنچه را که در دل داريد خدا می داند، پس از » واعلموا ان هللا يعلم ما فی انفسکم فاحذروه«

)1) (235 -بقره(» .آن حذر کنيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انواع عمل

کسي که در انديشه گناه باشد و پيرامون آن بسيار فکر کند سرانجام ھمان ) : ع(امام علي •
غررالحکم      .ميسازدافکار بد و انديشه ھاي پليد او را به ارتکاب گناه ميخواند و آلوده اش 

صفحه

روزه قلب يعني با زداشتن آن از تفکر در گناه بسيار باالتر و مھم تر است ) : ع(امام علي •
458غررالحکم صفحه          .از روزه جسم و اينکه مرد از خوردن و آشاميدن خودداري کند



»ألَْنفُِسنَا طَھَاَرة«
:نقل شده ) ع(از حضرت مسيح •
ان موسی نبی هللا امرکم ان ال تزنوا و انا امرکم ان التحدثوا انفسکم بالزنا فضال من ان تزنوا فان «•

.»من حدث نفسه بالزنا کان کمن او قد فی بيت مزوق فافسد التزاويق الدخان و ان لم يحترق البيت
فکر زنا پيامبر خدا، به شما امر کرده است که زنا نکنيد و من به شما امر می کنم که ) ع(موسی «•

دل عرش (؛ زيرا کسی که فکر زنا می کند،  مانند کسی است که در يک اتاق منقش در دل نياوريد
».آتش بر افروزد و دود آن نقاشی ھا را فاسد کند، اگر چه اتاق  آتش نگيرد) خداوند

افکار زشت و خواطر ناپسندی که در ذھن خطور می کند اگر انسان به ان مشغول شود اين خطور •
می کندحد خود توليد ظلمت در روح آدمی در 



ھرچه کنی به خود کنی 
؛ عمل برای عامل است

تاثير مستقيم جان و ھويت و وجودش ھر عمل و کردار انسانی با وجود انسان آميخته می شود و در •
  .می گذارد

را می سازدانسان با عملش، خودش از اين رو •
افکار  و  رفتاری که دارد حقيقت وجودی و ھويت وجودی اش را می سازد •
.ھمان انسانی است که خود با اعمالش شخص خودش را ساخته استقيامت بشکل و ماھيت انسان در •

انسان قيامتی، سازه انسان دنيوی است•
ايد و اگر بدى كنيد، به خود بد  اگر نيكى كنيد، به خود نيكى كرده؛ إِْن أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم ألَنفُِسُكْم و َإِْن أََسأُْتْم َفَلَھا•

)7اسراء، آيه .(ايد نموده

عمل، عامل را به اين معنا که . استالم اختصاص تکرار شده است، » النفسکم و فلھا«اين الم که در •
.  و ھر عملی از خوب و بد برای خود عامل است می سازد

می آمد که بيانگر عليھا دانست و گفت الم دوم از باب مشاکله آمده است وگرنه بايد الم نفع پس نبايد الم اول را •
.ضرر و زيان است

از ھمين روست که در . عمل آدمی ھرگز عامل را رھا نمی کند؛ چون جزو ذات او می شودکه : قرآن •
اين آيه الم تکرار می شود تا بيانگر اين اختصاص عمل با عامل باشد



)ھويت(اثر اعمال برانسان 

!ھمچون مگس دنبال پليدی ھا نباشيد•
»االشرار يتبعون مساوی الناس و يترکون محاسنھم کما يتبع الذباب المواضع الفاسده«): ع(قال االمام علی•

افراد بد به دنبال بدی ھای مردم ھستند، و خوبی ھايشان : فرمود) ع(امام علی•
)1.(را رھا می کنند، چنان که مگس ھا دنبال پليدی ھا می گردند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
295، ص2سفينه البحار، شيخ عباس قمی، ج -1



خويش) عمل(انسان در اسارت 



انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز

اثر عمل بر روی انسان 1.

اعمال بريکديگردر نفس انسان) ملکوت(اثرگذاری روح 2.

  )باطن(و ملکوت عمل ) ظاھر(ملک 3.



:اعمال بريکديگردر نفس انسان) ملکوت(اثرگذاری روح 
.  گرددکند و با عملی ديگر دو گام به عقب برمیانسان، با يک عمل يک گام پيشرفت می•
:  عالمه طباطبايی•
 که متصف به صفت ثوابشود پيدا میدر ذاتش صورت معنوی دھد، انجام میکار نيکی وقتی انسان •

باشد، می
متصف به عقاب،شود ديگری در او پيدا می صورت معنوی، چون گناھی از او سرزند •
وچون متحول است ) قلب(ذات انسان چيزی که ھست اين که  •
دھد، در تغيير است، ممکن است صورتی که مثال با اعمال خوب از نظر حسنات و سيئاتی که انجام می •

در حال حاضر برای خود ساخته، با اعمال بدش به صورتی ديگر تبديل شود و بالعکس، 
.ادامه دارد ايستد،امر تا زمان مرگ که نفس از حرکت و تحول میاين  •
)256-257، ص2عالمه طباطبائی، ترجمه تفسير الميزان، ج(•



اثر عمل در ابعاد انسان
)در قلب در دل(در تقويت و اضمحالل ايمان •
)کرامت و يا اضل من االنعام(در رشد ملکوتی نفس و يا رشد ملکی نفس •
در تقويت باورھای و اعتقادات عقلی•
)سابقون السابقون(در رشد و باروری عمل •

.  اين ماييم که خود را بد می سازيم. خدا درست آفريده است•
• ِ ٍة ِبَرْبَوٍة أََصاَبَھا َواِبٌل َفأََتْت َو َتْثِبيتاً ِمْن أَْنفُِسِھْم َوَمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفقُوَن أَْمَو َلُھْم اْبِتَغآَء َمْرضاِت هللاَّ َكَمَثِل َجنَّ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيٌر   أُُكَلَھا ِضْعَفْيِن َفإِْن َلْم ُيِصْبَھا َواِبٌل َفَطلٌّ َوهللاَّ
كنند، ھمچون  خود انفاق مىواستوارى روح و َمثل كسانى كه اموال خود را در طلب رضاى خداوند   •

ھاى درشت به  وباران) واز ھواى آزاد بحّد كافى بھره بگيرد(اى بلند باشد  َمثل باغى است كه در نقطه
ببارد تا (ھاى ريز و شبنم  واگر باران درشتى نبارد، باران. ى خود را دو چندان بدھد آن برسد وميوه

.دھيد بيناست و خداوند به آنچه انجام مى.) ھميشه اين باغ شاداب و پر طراوت باشد



اثار عمل خالص درتثبيت ايمان درگسترش تقوا در پاکی نفس و قرب به خدا 

انتھای سير انسان به سوی ) 42نجم ،.(َو أَن َّ إَِلی َ َربِّکَ اْلُمنَتَھی َ : منتھی اليه سير مخلوقات ، اوست •
:  پروردگار است 

ْجَعی َّ• :بازگشت ھمگان به سوی خداست ) 8علق ،.(إِن َّ إَِلی َ َربِّکَ الرُّ
آ إَِليه ِ راِجُعون  • َّ ِ َو إِنَّ ِ آ   )  156بقره ،.(إِنَّ
.ھدف غايی خلقت ، به کمال رسيدن ھمة موجودات و رسيدن انسان به مقام قرب الھی است•

يعنی قرب به کمال انسانيت و ھدف غايی انجام شود انسان را ) رضای خدا(که برای وجه هللا  اعمال•
)حرکت درونی انسان به سوی خدايی شدن(الھی می رساند 

به سوی  )قرب الھی(ھدايت کننده حرکت درونی انسان در مسير ھدف غايی ) کمال عمل(عمل خالص •
.کمال است

عمل انسان ساز است== عمل در تمام ابعاد وجودی انسان اثر دارد  •



کيفيت عمل و اخالص نيت

.نيت و ملکات روحی•
  عمل بدون نيت متصورنيست•
.وقوع فعل داللت دارد )کيفيت( است و بر چگونگیعمل  وروح مبادینيت از  •

.  أال، و ان النية ھی العمل. والنية أفضل من العملحضرت صادق، عليه السالم،  •
.  عمل استنيت تمام حقيقت نيت از عمل افضل است، بلکه •
.  است نيت عملاعمال به  صحت و فساد و کمال و نقصنيت صورت کامله عمل و •
تام و گاھی ناقص است، و گاھی  توھينو گاھی  تعظيمگاھی  نيتبه واسطه عمل واحد يک چنانچه •

.  و صورت موحشه مدھشه داردملکوت اسفل ، و گاھی از سنخ ملکوت اعلیاست، و گاھی از 
..صورتش ملکوت اسفل است و از شدت ظلمت شبيه نداردبه جھنم سقوط کند و منافق با نمازش •



. أال، و ان النية ھی العمل. والنية أفضل من العمل

.  افضل از جزء مادی ملکی آن استعمل جزء صوری ملکوتی •
.نيه المؤمن خير من عمله: •

فنای عمل در نيت و ملک در ملکوت •

و تمام اعمال در نيات . عمل ھمان نيت است، و غير نيت چيزی در کار نيست. اال، و ان النية ھی العمل•
فانی ھستند و از خود استقاللی ندارند



ِ ال نُِريُد ِمنُكْم َجَزاء َوال ُشُكوًراإِنََّما  نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاَّ

.ابرار را با اخالص ارزيابی می کند) بر جسته(عمل •
)ال ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َوال ُشُكوًرا(ويژگی عمل با اخالص  •
اخالص در عمل•

• ...ال تريد ان يحمدک عليه احد االهللا عزوجل العمل الخالص الذی ): ع(قال الصادق
..عمل خالص آن است که نخواھی کسی جز خدا مدح و ثنای تو را گويد: فرمود) ع(امام صادق

16، ص 2الکافی، ج  

ال عمل اال بالنية و انما االعمال بالنيات) صلى ّهللا عليه و آله و سّلم (پيغمبر اكرم •



) حسن فاعلی(نيت صادقه 
کمال عمل و قبولی عمل  

:در نيت دو موضوع  مطرح است•
يعنی در نيت رضايت غير خدا در نظر نداشته باشد تا عمل صحيح باشد اگر نه عمل فاسد : احکام ظاھری شرع •

.است
. که شرک جلی است و يا خودم که شرک خفی است) ريا(اشخاص و افراد. غير خدا دو تا می شود

برای خدا چون بھشت را می دھد يا از عذاب .( رضايت خودم ريا نيست و از نظر فقھی ظاھر احکام صحيح است
)نجات ميدھد

.اما عمل کمال ندارد نقص دارد
برای خودم ھم مرتبه دارد برای اين دنيا يا برای اخرت

وقتي کسي عملي را براي رضاي خدا و در راستاي رسيدن به منافع دنيوي انجام مي دھد، در حقيقت نازل ترين 
چنين عملي گرچه صحيح است و اگر صالح باشد، خداوند متعال متاع دنيوي نيز به . مراتب اخالص را داراست

محسوب » پست ترين عبادات«او عطا مي کند، اّما چون عبادت براي اھداف مادي بوده، به تعبير علماي اخالق 
.مي شود

.نيت خالص برای خدا باشد: کمال عبادت 
بيشتر و موجب کمال نفس انسان ميگردد ھرچه عمل خالص تر باشد اثرگذاری ان در نفس و روح انسان



نيت اعمال و عبادات  و دعای انسان
ال عمل اال بالنية و انما االعمال بالنيات ) صلى ّهللا عليه و آله و سّلم (پيغمبر اكرم •

شرک جلی )عمل فاسد است(ريا و يا برای برای غير خدا 1.

)عمل نجات بخش نيست(اعمال و عبادات برای رسيدن به دنيا 2.
ْنَيا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق   َنا آِتَنا ِفي الدُّ پست ترين اعمالَفِمَن النَّاِس َمْن َيقُوُل َربَّ

 ِ َّ   أُوَلِئَك َسُنْؤِتيِھْم أَْجًرا َعِظيًماَواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلُمْؤِمُنوَن ِبا
شرک خفی)عمل مقبول است(اعمال و عبادات برای برای بھشت و يا ترس از جھنم 3.
عبادت االحرار)کمال عمل(اْبِتَغاء َوْجِه ّهللاِ  اعمال وعبادات برای کسب رضايت خدا بايد باشد4.



عمل عبادی
گاھی عمل عبادی، تنھا مرتبه ی صّحت و درستی را از نظر رعايت شرايط دارد، گاھی به مرتبه •

.قبول می رسد، و گاھی ھم صفت كمال می يابد
•

:پس برای عبادات، شرايط زير مطرح است
)نظير طھارت وقبله: (شرايط صّحت عبادات •
)نظير تقوا(شرايط قبولی عبادات  •
)نيت صادقه، خاشعانه، مخفيانه وعاشقانه، با احساس حضور در محضر حق(شرايط كمال عبادات •



نيت صادقه

:قال الصادق عليه السالم ) 8(حديث •
ِة الّصاِدَقِة صاِحُب • يَّ ليِم صاِحُب النِّ ِة الَقلِب السَّ يَّ ، ألَنَّ َسالَمَة الَقلِب ِمن َھواِجِس الَمحذوراِت ِبَتخليِص النِّ

ِفى الموِر ُكلِّھا؛  ّ 
كسى كه نّيت درست داشته باشد، دل سالم و پاك دارد، زيرا سالم داشتن دل از وسوسه ھاى شيطانى •

.  به سبب خالص گردانيدن نّيت در ھمه كارھا براى خداوند است
53مصباح الشريعه ، ص•

:قال على عليه السالم ) 12(حديث •
ُتُه؛• ِة ِاالّ َمن َحُسَنت َسريَرُتُه و ََخلَُصت نيَّ ال َيفوُز ِبالَجنَّ
. به پاداش بھشت نمى رسد مگر آن كس كه باطنش نيكو و نّيتش خالص باشد•
3325، ح  168تصنيف غررالحکم و دررالکلم ،ص•


