
بسم هللا الرحمن الرحيم
الھی انطقنی بالھدی و الھمنی التقوی

ھر کس در گرو و ھمراه اعمال خويش است  
جلسه آ خر 



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 استفنا ) اعتباری است(مالکيت ھای دنيوی 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
وزن کشی اعمال•

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

   َو اْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَمن َثقَُلْت َمَو ِزيُنُه َفأُْوَلِئَك ُھُم اْلُمْفلُِحونَ •
اش  پس ھر كس كارھاى سنجش شده. حّق است) ى اعمال بر پايه(سنجش ) قيامت،(و در آن روز •

.سنگين باشد، پس آنان ھمان رستگارانند



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 



جزا در اخرت1.
ْنَھا َمن َجاء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه  • َئاِت إالَّ َما َكاُنوا َيْعَملُونَ َخْيٌر مِّ يِّ َئِة َفال ُيْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّ يِّ َوَمن َجاء ِبالسَّ
﴾۳۸﴿َواللَُّه يـَْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهم مِّن َفْضِلِه لَِيْجزِيـَُهُم اللَُّه •
؛ َفَلُه َ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
  )ھمان. (؛ و خداوند برای ھر کسی بخواھد آن را دو برابر و مضاعف می کندَوّهللاُ ُيَضاِعُف لَِمن َيَشاءُ  -4

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



انواع عمل
عمل جوارحی •
)و قلبی مانند مقاومت در برابر گناه اعمال درونی(عمل جوانحی   •
)  284 -بقره(» وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبکم به هللا«•

بدانيد آنچه را که در دل داريد خدا می داند، پس از آن » واعلموا ان هللا يعلم ما فی انفسکم فاحذروه«•
)1) (235 -بقره(» .حذر کنيد

)ملکوت عمل(َما ِفي أَنفُِسُكْم  •
با اراده عمل در انسان ملکوت عمل در انسان بوجود می ايد و اصل عمل وانچه درانسان اثر ميگذارد •

.ميباشد) ملک(ملکوت عمل است نه ظاھر ان 

 فکر گناه در قوه واھمه و در تخيالت نيز يک ملکوتی مجازی بوجود می اورد که تکرار و تکرار به•
.نوعی يک ملکوت حقيقی تبديل می شود وبه انسان القاء شده ودر انسان اثر ميکند



انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز
)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 •



؛ باطن وملکوت دنيا آخرت
ملکوت -2ملک و -1در دنيا دو وجه دارد ) اعمال انسان(ھمه چيز و ھمه امور 1.
.آخرت استباطنش ظاھرش دنياست و دنيوی ولی اعمال در دنيا اعمال 2.

ملکوت عمل و روح عمل نيت عمل است که انسان ساز است•
عمل بدون نيت متصور نيست•
عمل استنيت تمام حقيقت   •
ال عمل اال بالنية و انما االعمال بالنيات) صلى ّهللا عليه و آله و سّلم (پيغمبر اكرم •
قيامت، تجسم بخشی به ھمين واقعيت انسانی است که در دنيا شخص برای خود •

، ساخته است
نيت خالص•

.از شرايط اثر گذاری عمل صالح در انسان نيت خالص است•
به سوی کمال  )قرب الھی(ھدايت کننده حرکت درونی انسان در مسير ھدف غايی ) کمال عمل(عمل خالص •

.است



نيت اعمال و عبادات  و دعای انسان
شرک جلی )عمل فاسد است(ريا و يا برای برای غير خدا 1.
عمل برای غير خدا نيست اما برای خودم است2.

)عمل نجات بخش نيست(اعمال و عبادات برای رسيدن به دنيا 1.
ْنَيا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ  َ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.
.)اينھا از ديدعرفا وعاشقان هللا دنبال طويله بھشت اند(4.

عبادت االحرار)کمال عمل(اْبِتَغاء َوْجِه ّهللاِ  اعمال وعبادات برای کسب رضايت خدا بايد باشد3.



َسبِيالً   فََربُُّكْم أَْعلَُم بَِمْن ھَُو أَْھَدى َشاِكلَتِهِ   قْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَى

خالصه جلسات قبل1.

)صحت، قبولی و کمال(مرتبه عمل عبادی 2.

)اخالص و تقوا(حسن فعلی و فاعلی 3.

نيت خالص ونيت صدق4.

تقوا5.

احسن عمل او اءصوب عمل6.

َشاِكَلِتِه 7.



مرتبه 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 و نيت خالص(عبادات  قبولیشرايط  •
)، خاشعانه، عاشقانه، با احساس حضور در محضر حقصادقهنيت (عبادات  كمالشرايط •



قبولی عمل و کمال عمل
قبولی عمل•

.اعمال مقبول الھی مشروط به حسن فعلی و حسن فاعلی است

نيت ( انجام عمل است  در نيتاخالص و تقواحسن فاعلی متوقف به دو امر اساسی : حسن فاعلی•
)ھمان ملکوت و روح عمل است

)فعل حسن و قبح عقلی و نقلی(: حسن فعلی •

.شرط اثرعمل برروی انسان  عمل با نيت خالص است•
)چند نفر ما برای امدن اينجا رضای خدا را در نظر گرفتيم( •



قبولی عمل و کمال عمل

کمال عمل•
يعنی . باشد) ملکه(متقی و المخلص ، فاعل آن عمل نيککه کمالی می يابد زمانی عمل صالح قبول •

)شاکله). ( مخلصصادق (تقوا و اخالص در نفس او نھادينه شده باشد
و تقوا و اخالص در متن ھمان عمل به تنھايی کفايت نمی کند•

اگر زيربنا پايدار  (foundation)شاکله يعنی زيربنا و ) (خالص و متقی شده باشدشاکله انسان (   •
)نباشد عمل انسان پايداری الزم برای اثر گذاری کامل وبه کمال رساندن انسان را نخواھد داشت



)برتر از نيت خالص(نيت صادقه 

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

؛فِى 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•



انسان ساز است) نيت خالص برای رضای خدا(عمل با اخالص 

.از شر شيطان در امان است) مخلص(صادق انسان کمال يافته •
)83: ص(».االّ عبادک منھم المخلصين قاَل فبعّزتک الغوينھم اجمعين«•
.شيطان از فريب بندگان مخلص عاجز است•

.  نگاه کند چقدر در مقابل وسوسه شيطان مقاومی ھمان قدر درجه اخالص توست•



چگونه مخلص شويم
خوف از روزقيامت و انسان را مخلص ميکند

اّنا اخلصنا ھم بخالصٍة ذکري واذکر عبادنا ابراھيم و اسحاق و يعقوب اولي االيدي و االبصار «•
)46: ص(».و اّنھم عندنا لمن المصطفين االبرارالدار 

غافل نبودن•

:چگونه به مقام صدق برسيم•



فرق بين ُمخلِص و ُمْخلَص
يعنی ُمخلِص کسی ) ھم الذين اخلصوا العبادة  تعالی فلم يشرکوا به و لم يعصوه) (بکسر الم(ُمْخلِص •

.عبادت را خالص برای خدا انجام داده و به او شرک نورزيده و گناه نکرده استاست که 
•

انسان در مراحل نخستين تکامل، و در حال خود بيشتر در مواردی به کار رفته است که  : ُمْخلِص
سازی بوده است



فرق بين ُمخلِص و ُمْخلَص
كساني ھستند ) بفتح الم(يعني ُمخَلص ) ھم الذين صفاھم هللا عن الشرك و المعاصي): (بفتح الم(ُمْخَلص •

.خداوند آنھا را اختيار كرده و آنھا را از شرك و گناھان محفوظ داشته استكه 
، حاصل مي از مّدتھا جھاد با نفسگفته مي شود كه پس  آن مرحله عالي از مراتب اخالصُمْخَلص به •

.  شود ھمان مرحله اي كه شيطان از نفوذ وسوسه اش در انسان مأيوس مي شود

ُ ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء َوال ُيْظَلُموَن َفِتيال﴿• وَن أَْنفَُسُھْم َبِل هللاَّ ﴾۴٩أََلْم َتَر إَِلى الَِّذيَن ُيَزكُّ
بلكه خداست كه ھر كه را ] چنين نيست[اى   شمارند ننگريسته آيا به كسانى كه خويشتن را پاك مى •

)۴٩(بينند  گرداند و به قدر نخ روى ھسته خرمايى ستم نمى   بخواھد پاك مى
.معنا ندارد و نمی تواند به او نزديک شود•



فرق بين ُمخلِص و ُمْخلَص
:در اين باره چنين می گويد * ره * عالمه طباطبائی "•
مالک چيزی بندگان مخَلص، به حکم مقام بندگی و عبوديت خود در برابر ذات اقدس الھی، خود را "•

انجام و جز آنچه او می طلبد، اراده نمی کنند جزآنچه خدای رحمان می خواھد،  )فقر(نمی دانند، 
و آنان نيز تعلّق . به حکم مخَلص بودن، خداوند آنان را برای خويش برگزيد).. مقام تسليم( نمی دھند

زرق وبرق دنيا و پاداشھای ). صدق= حب به هللا دردل(خاطری به غير ذات پاک خداوند، ندارند
به جھت داشتن چنين . اخروی، دل آنھا را مشغول نمی کند، و در دل آنھا چيزی جز خدا نيست

ويژگی ھايی، لذت و موھبت و نعمت و روزی شان در سرای آخرت، غير از آن چيزی است که 
آنھا روزی خاّص و ويژه " اولِئکَ َلُھم رزٌق َمعلُومُ :"قرآن دربارة اين افراد می فرمايد . ديگران دارند

لذات و . و بھره ای که آنھا در بھشت دارند، شباھتی به بھره ھای ديگر بھشتيان ندارد. ای دارند
که تا کسی درک نکند و مخَلصين از آن بھره مندند، لذات معنوی و روحانی است مواھبی که 

.نمی داند که چيست نچشد،



تقوا شرط پذيرش عمل
ْل مِ • َبا قُْرَباًنا َفُتقُبَِّل ِمن أََحِدِھَما َوَلْم ُيَتَقبَّ َن َواْتُل َعَلْيِھْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ إِْذ َقرَّ

قِيَن    اآلَخِر َقاَل ألَْقُتَلنََّك َقاَل  َما َيَتَقبَّلُ ّهللاُ ِمَن اْلُمتَّ 27مائده إِنَّ
ُكْم ُكنُتْم َقْوًما َفاِسِقيَن توبه أَنفِقُوْا َطْوًعا قُْل • َل ِمنُكْم إِنَّ 53أَْو َكْرًھا لَّن ُيَتَقبَّ
ميلى انفاق كنيد، ھرگز از شما پذيرفته نخواھد شد، چرا كه شما  چه به رغبت چه با بى«: بگو•

)خطاب به منافقان است(».ايد گروھى فاسق بوده

در انسان استخوف زيربنای تقوا •
ْذِر َوَيَخافُوَن َيْوًما • هُ ُمْسَتِطيًرا ُيوفُوَن ِبالنَّ َكاَن َشرُّ
ِه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوأَِسيًرا• َعاَم َعَلى ُحبِّ َوُيْطِعُموَن الطَّ
َما • ِ ال ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َوال ُشُكوًراإِنَّ ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاَّ
ا • َنا َيْوًما إِنَّ بِّ َعُبوًسا َقْمَطِريًراَنَخاُف ِمن رَّ



تقوا شرط پذيرش عمل
عمل در نفس ودر ھمه ابعاد وجودی  عمل بر اساس تقوا موجب تاثيرو خشوع موجب تقوا است •

انسان است
.انسان با تقوا از گناه دست می کشد و اين موجب تزکيه و يا ھمان تخليه می شود•
تجليه ، تخليه ، تحليه و فناء في هللا: مقامات اربعه •
اعمال انسان را خالص و برای اخرت انسان حفظ ميکند تقوا•
.عمل قبول عمل اثر گذار می باشد. تقوا موجب قبولی و کمال عمل می شود•

خير زاد تقوا است   :  ملکه تقوا نجات بخش است•

.روی عمل بدون تقوا حساب نکن و نجات دھنده نيست•
انسان اگر عظمت خداوند را درک کند، نخستين اثر آن، به وجود آمدن احساس خشيت الھی در او •

   . است، اگر اين خشيت را ما نداريم، به علت نداشتن علم است



تزکيه و قبولی عمل

.ان را رشد می دھد) شاکله(عمل بر پايه تقوا و خشوع بعد ُملکی نفس را تضعيف و بعد َملکوتی 

چگونه متقی شد؟
ملکی سرکوب می شود و و قبولی عمل با ترک محرمات است که بعد ّسررسيدن به تزکيه و تقوا •

.بعد ملکوتی سربلندمکند



اعمل زشت

َعِمَل َسيَِّئةً •
َيْعَمْل ُسوًءا•
ْيَطانِ • َعَمِل الشَّ
َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ •
َعَمٌل َغْيُر َصالِحٍ •
َتْعَمُل اْلَخَباِئثَ •
الُِمونَ • َيْعَمُل الظَّ



حسن عمل•
احسن عمل او اءصوب عمل •

ُكْم أَْحَسُن َعَمال • لَِيْبلَُوُكْم أَيُّ



حسن عمل
مطابق احکام است1.
)شرط قبولی عمل است(نيت خالصه برای خدا است 2.
حضور قلب3.

احسن عمل او اءصوب عمل 
صادقهنيت 1.
)مراحل باال تقوا(خشوع 2.



نيت صادقه مرتبه دارد

:احسنيت عمل نسبی است و مرتبه دارد بر اساس رتبه •

)خشوع(مرتبه تقوا •
مرتبه نيت صادقه•

.  است) عمل(مربوط به اولياء خاص است که اجتناب از نظر به غايات : احسنيت مطلق•
رضای خدا وقرب الھی مورد نظر است نه غايات و نتايج عمل در دنيا 



. َسبِيالً   فََربُُّكْم أَْعلَُم بَِمْن ھَُو أَْھَدى َشاِكلَتِهِ   قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَى

كند، پس پروردگارتان داناتر  خويش عمل مى) ُخلق و خوى(ساختار و ھر كس بر : بگو•
تر است است به كسى كه به ھدايت نزديك

.  اوستشاکله شخصيتی بازتابی از  رفتار ھر انسانیسوره اسراء  84آيه •

تبديل شد، ُخلق به وی اطالق می شود و  )خصلت( ، اگر به ملکهحالت و صفات نفسانی•
.را از انسان صاحب آن خلق آسان می نمايدصدور فعل ھمين خلق ، 

مانند سخاوت و بخل•



نيت او را ميسازد) افکار،ھدف، وامال(نھايتا شاکله ادمی 
وراثت و تربيت و فرھنگ اجتماعى ساختار و بافت روحى انسان است كه در اثر ، به معناى »شاكله«•

. شود براى انسان پيدا مى
افراد است و عمل ھر كس ھم در گرو عادات و بافت فكرى و خانوادگى ھا، خلق و خوى،  انگيزه•

).تفسير فرقان.(آنھاست
از (» يعمل على شاكلته«. اوست) ملکات(شخصّيت فكرى و روحى و اخالقىرفتار انسان برگرفته از  •

.) كوزه ھمان برون تراود كه در اوست

پرھيز كرد تا ھاى نابجا  ھا و خوگرفتن انگيزهچون رفتارھا ريشه در حاالت و عادات دارد، بايد از  •
» كّل َيعمل على شاكلته«.در نيايداعمال نابجا به صورت ملكه 



نيت چگونه شکل می گيرد و از کجا سرچشمه می •
گيرد



Money & Time & effort 

خصلتھا و ملکه قالب

معادله 

احسان در 
راه خدا

احسان برای 
شھرت

بخل خودخواھی

نيت

رضای خدا

شاکله اوليه

شاکله ثانويه

تصور عمل

تصديق فايده 
ياری به ھمنوع

و ريا و غير آن، و مراقبت و ابقاء بر آن، از امور گناه تخليص نيت از تمام مراتب شرک ، )تزکيه نفس(
. بسيار مشکل و مھم است، بلکه بعض مراتب آن جز برای خلص اولياء هللا ميسر و ميسور نيست

عمل بر پايه 
تقوا و خشوع 

بعد ُملکی نفس 
را تضعيف و 
بعد َملکوتی 

ان را ) شاکله(
.رشد می دھد

ملکوتی

ملکی

اخرت

دنيا 
طلبی

؟.)از كوزه ھمان برون تراود كه در اوست(
آدم شدن محا ل است

مطلوب



تزکيه نفس

اَھا ﴿• )  ٩(﴾   كه ھر كس آن را پاك گردانيد قطعا رستگار شد ٩َقْد أَْفَلَح َمْن َزكَّ
اَھا ﴿• الشمس: ٩١اش ساخت قطعا درباخت  سوره   ﴾ و ھر كه آلوده١٠َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

)  ١۴(﴾ رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد ١۴َقْد أَْفَلَح َمْن َتَزكَّى ﴿•
ِه َفَصلَّى ﴿• األعلى: ٨٧﴾ سوره ١۵َوَذَكَر اْسَم َربِّ



نيت چگونه شکل می گيرد و از کجا سرچشمه می گيرد

آدمی چگونه  })نفسانيه ومطلوب ماليمات (خواسته ھای اساسی و غايی { مطلوبھای نھايی: پرسش•
؟ آيا به طور فطری و غيراکتسابی در نھاد آدمی قرار داده شده اند؟سامان می گيرند

او شده باطن ذات انسان و شاکله روح ، تابع ملکات نفسانيه است که مطلوبھای نھايی وغاياتاين •
.است

)و اعمال جوارحیاعمال جوانحی ( ملکات اخالقی و شاکله باطنی انسان مرھون اعمال اوست  •



قل كل يعمل على شاكلته
.ريشه کار در شا کله است•
)مطلوب نفس(ملکات نفسانی است : شاکله اوليه •
.نيت است که از شاکله اوليه نشئت می گيرد: شاکله ثانويه •
.عمل از شاکله نشئت ميگيرد•

.  از ملکوت نفس صادر می شود) نيت(ملکوت عمل •



ان قليل عمل مع التقوا، خير من کثير العمل بالتقوا

يا اباذز اصل ... كن بالعمل بالتقوى اشد اھتماما منك بالعمل فانه ال يقل ال يقل عمل بالتقوى :"•
و اعلم انكم لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا و صمتم تكونوا ... الدين الورع و راءسه الطاعة 

  )450(كاالوتار ما ينفعكم اال بورع 
اصل دين ورع است و راءس آن ... عمل اھتمام كن ) خود(با تقوا بودن عمل، بيشتر از به ((

بدان شماھا اگر آنقدر به نماز بايستيد كه مانند كمان خميده شويد، و آنقدر ... اطاعت خداست 
)).روزه بگيريد كه مانند تير الغر گرديد، جز با ورع به شما سود نخواھد داد

احسن عمل نه اکثر عمل•

معارف دينی شعور دينی نه شعار دينی•


