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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ها )مقدّمه( مبحث دستورالعمل

 بات عبادتالزم  ،تکرار عمل، محبوب خدا شدن اصل سرایت و وراثت، ضرورت عمل، ها: کلیدواژه

، دل مداومت بر عمل تأکید بر عمل در روایات، کیفیت عمل، ادا کردن حقّ عمل، معرفت و محبّت،

 .، کارساز بودن عنایت الهینبستن به عمل خود

به  ها.عنوان دستورالعمل تحتاست مبحث جدیدی رسیدیم که  الهدیمصباحکتاب  171 ی صفحهبه 

هایی نکتهحاوی  خدمتتان عرض کنم که ایمقدّمهقبل از ورود به فرازهای این مبحث، ذهنم آمد که 

 .ی ما باید به آنها توجّه داشته باشیم است و همه ضروری

 ضرورت عمل

های معنوی و دریافتو حاالت باطنی  ی اوّل راجع به ضرورت عمل است. بعضاً افرادی که اهلنکته

و از عمل شود  میاشتغال، توجّه، اهتمام و تمرکزشان به انجام اعمال ضعیف  ،شوندمعارف عرفانی می

دو اصل حاکم است؛ یکی اصل سرایت و دیگری بر تحوّالت انسانی م که یا. بارها گفتهگردندبهره می کم

شود؛ از ای بیرونی ظاهر میشکل رفتاره حاالت درونی انسان به ویدگاصل وراثت. اصل سرایت می

تر  بازتر و مشروحبالنّسبه  ،شراب طهورکتاب به تعبیری که در کند. به بیرون سرایت میانسان درون 

-معرفتی پیدا میالهی در مورد اسماء و صفات در حدّ ظرف ادراک خود  وقتی انسان 1بیان شده است،

یعنی وقتی انسان کسی را  کند؛ایجاد میرا شود. محبّت طلب کند، این شناخت منجر به محبّت می
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پس گیرد.  هدفی در زندگیش شکل می هدف نیست؛دیگر بی ؛شودآرزومند وصال او می ،دوست داشت

وقتی طلب و  ،حال آورد. وجود می بهو محبّت، طلب و هدفمندی کند  ایجاد میمعرفت، محبّت 

 ؛شود که به آن مقصد برسدی مصمّم میآید؟ عزم و نیّت؛ یعنوجود می در او چه به هدفمندی هست،

شود و این اعمال است که صورت عمل از فرد صادر می عزم و نیّت بهاین کند. اهلل را نیّت میوصول الی

 سازد؛ منتهامی انسان رااست که ی عمل است. عمل سازد. انسان محصول و ساخته شدهانسان را می

 د. دیدیم که این چگونه از درون به بیرون آم

 ؛دهدات ما را شکل میروحیّما،  یهانگرشو ها بینش ی که برای شما آشناتر است،به تعبیر دیگر

ت ن رفتارها شخصیّو آشود  سبب می ارفتارهایی رما  خلقیاتدهد و  شکل میرا ما ات خلقیّما  اتروحیّ

وقتی انسان عملی را گفتیم اصل وراثت است.  ،نآی مقابل نقطه .سازد و ما را می دهد را شکل می ما

ملکات، آن آید و وجود میخلق و خوی متناسب با آن عمل در درون انسان بهو مکرّر انجام داد، ملکه 

 ساز نگرش و زمینه ،شد ایجاددر انسان نوی که دهند و روحیّات  قرار میتأثیر  روحیّات انسان را تحت

در درون به را عمل آثاری  ،بنابراین .دنگذار تاثیر میاو  یباورها و د و روی عقایدنشو بینش جدیدی می

است که در مورد انسان وجود  یو شد این آمد شود.گذارد و اعمالی را در بیرون سبب میوراثت می

 ام: در این زمینه، در قالب بیتی گفته دارد.

 چون دل به عشق آمد، رفتار زان تراود  رفتار عاشقانه، دل را به عشق آرد

عاشق  ،وقتی دلشود؛ و در دلش ایجاد میهم کم عشق کم ،ها رفتار کندشبیه عاشق یعنی اگر انسان

 شود. کند و ظاهر میطور طبیعی رفتار از انسان تراوش می بهدیگر  ،شد

رفتارهای عاشقانه است. این عبادات و طاعات از وجود عاشقان  ،دهیمعبادات و طاعاتی که ما انجام می

آثار عملی  ،یکپارچه محبّت به خدای متعال بودکه  پیغمبراکرم زده است؛ یعنی حقیقی سر

کنیم و با را تقلید می ما رفتارهای پیامبر ادات و رفتارها شد. حال،این طاعات، عبایشان  محبّت

دوباره این این محبّت هم که در دل ما ایجاد شد،  شود.در دل ما ایجاد میآن محبّت کم کمآنها تکرار 



 

 3 

انسان با مجاهدت، مبارزه با نفس و  ،ی اوّل راهشود. نیمهمحبّت سبب رفتارها میروند برمیگردد و این 

وقتی در این نیمه، ؛ امّا وجود ندارددرونی  های مساعدِچرا؟ چون زمینه ؛دهددشواری عمل را انجام می

تدریج روحیّات  داد و به این اعمال را انجام -هر اسمی که روی آن بگذاریم-با مجاهدت یا ریاضت 

تقالّ و  ندارد؛ سختیو صالً زحمت راه، دیگر ای دوم نیمه درمتناسب با آنها در درونش ایجاد شد، 

هیچ  ،کشیدمیکه  نفسشما زند. طور طبیعی از درونش بیرون میبهاین رفتارها زورزدن ندارد؛ 

کسی طور،  همینشود. طبیعی انجام میطور بهاین کار  .شویدکنید و خسته نمیاحساس سختی نمی

خیلی راحت و بدون هیچ زحمت و طاعات و عبادات  ،الهی ایجاد شده که در دلش محبّت و عشق

 زند. پس تکرار عمل مؤثّر و مهم است. دشواری از او سر می

به افرادی که مدّعی  !ای پیامبر : ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل فَاتَِّبُعونیانجام عمل بسیار مهم است. قرآن فرمود: 

از من تبعیّت کنید؛ یعنی  ،راستی خدا را دوست دارید بهاگر  :بگو ،محبّت و دوستی خدا هستند

کم حاالتی کم ،وقتی تابع من شدید انجام دهید؛ تابع من شوید. ،دهمکه من انجام میرا کارهایی 

اهلل در درون شما ایجاد تی شبیه من رسولشود. وقتی حاالشبیه حاالت من در درون شما ایجاد می

یعنی خدا عاشق و دوستدار من  ،اهلل هستماهلل، حبیبطور که من رسولافتد؟ همانفاقی میچه اتّ ،شد

کنید، حاالتی درونی شبیه حاالت من در مرا تکرار می هایاست؛ شما هم وقتی رفتارهای مشابه رفتار

 :شوید و خدا شما را دوست خواهد داشتاهلل میخودتان حبیبشود و شما هم در حدّ شما ایجاد می

شود در اثر تبعیّت از رفتارهای من، حاالت شما دگرگون می 1.ُيْحِبْبُكُم اهللُ   ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل فَاتَِّبُعونی

در شما هم با اگر  دلیل حاالتم محبوب خدا هستم، بهکه من کند. و با حاالت من سنخیّت پیدا می

شوید؛ یعنی از مقام محبّی به مقام شما هم محبوب خدا می ،این حاالت ایجاد شود ،تکرار آن رفتار
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عمل ضروری است.عمل  ،بنابراین کنید.محبوبی و از مقام عاشقی به مقام معشوقی رشد و ارتقا پیدا می

 رسد. ن به جایی نمیشود و انساها کار تمام نمیها و احساسفقط با دانستنی .مهم است

هم  اعمال، طاعات و عبادات با معارف، روحیات و حاالت قشنگ درونی الزم و ملزوم همند. انسان،

دین،  ترکیبی از جسم و روح است؛ ؛سان نه جسم تنها و نه روح تنهاستو هم روح. اندارد جسم 

اهلل هم به عمل الی الکو روحیات و معارف درونی است؛ یعنی س ،ترکیبی از طاعات و عبادات عملی

خواهد رساند؛ نمحبّت سالک را به جایی  تهی از معرفت و محبّت. عملِ هم به معرفت ونیازمند است و 

در این زمینه چقدر روایات هم اید که  دیدهرا خسته کند.  آن عمل را تکرار و خودولو صدها سال 

ی داری کند، همهزنده ها را شبشب یی عمر نوح عمر کند، همهاندازه صریح است که اگر کسی به

زمین به عبادت ی یکرهترین نقطهدر مقدّسو ی عمرش را کنار مسجدالحرام همه روزها را روزه بگیرد،

خشک او عملِ  خاطر اینکه به 3ای برای او سود نخواهد بخشید؛ذرّه ؛امّا والیت نداشته باشد بگذراند،

تواند در این عالم اثربخش باشد. روح ، روحِ تنها هم نمیدیگر ن پیکره نیست. از طرفآاست و روح در 

هم به طاعات و است؛  طورپیکر است. سالک هم همینبه نیازمند  ،تأثیر بگذارددر این عالم خواهد باگر 

باب  ،خود این .گیرندیک از این دو جای دیگری را نمیهم به معرفت و محبّت. هیچ ونیاز دارد عبادات 

از همان که دهد نشان می و ایناند کرده تأکیدخیلی روی این نکته  هائمّ .داردلی در روایات مفصّ

و به  شدند اهل دلو اهل باطن  ها گروهی؛ یعنی از همان زمانه استظهور کردآغاز اسالم، انحرافی 

به . ندردک ییاعتناو به روح عمل بی ندو یک عدّه هم اهلِ عملِ صرف شدند کرد ییاعتناعمل بی

اند که این دو الزم و ملزوم تأکید کرده ورسیده  از ائمّهروایات مکرّر همه  همین دلیل است که این

نه ، ماعتنا شویبه عبادات و طاعات بی ،را داریم بیتکه محبّت اهل نیا با خیال خامنه همدیگرند. 

  .ماعتنا شوی کم بیتبه والیت و محبّت اهل ،که ما اهل طاعت و عبادتیم نیا به خیال خام
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تعدادی  سرّ حق،هایم مثل  من در بعضی از نوشتهچقدر در روایات مختلف تصریح شده است! این نکته 

ضرورت عمل  ،ی اوّلپس نکتهام؛ ولی خیلی گسترده است؛ خیلی هم زیباست.  از این روایات را آورده

 نشینیم؛با همدیگر می دیگر به عمل نیاز نداریم؛ ،عنا شدیماهل عرفان و موقتی است. گمان نکنیم 

 است؛خام  یاین خیال دهیم و به مقصد هم خواهیم رسید؛تشکیل می ای گوییم و بزم عارفانهخوش می

 بخوانم.  ،ای که عرض کردمی باطل است. چند روایت در تأیید نکتهااندیشه

یعنی کسی  .عمل استاش  همه ،ایمان 6: ُكلُّهُ    َعَمل    اْْليمانُ  :روایت است که فرمودند صادق از امام

رفتارهای متناسب با ، آنبه تبع  ،اگر روح ایمان در درون انسان باشدیعنی  ، ایمان ندارد؛که عمل ندارد

 : ِبَعَمل  ْلَّ اِ    َيُكونُ ْل  انُ اْْلِيمفرمودند:  زند. در روایت دیگری حضرت صادقآن روح از انسان سر می

نام ایمان و  بهداریم عمل از ایمان است. فکر نکنید چیزی :  َو اْلَعَمُل ِمْنهُ  ؛باشد مگر به عملایمان نمی

قابل تفکیک  ؛ظهور ایمان است است؛ خودش بخشی از ایمانعمل  ،نه ؛نام عمل بهداریم چیزی هم 

يم َو ْل .نیست که بگوییم این دو، دو چیز جدا از هم هستند و ایمان در وجود  5:ْلَّ ِبَعَمل  اِ اُن يَ ْثُبُت اْْلِ

ها شود مگر از رهگذر عمل متناسب با ایمان؛ یعنی اگر بخواهیم آن باورها و نگرشانسان تثبیت نمی

راهش این است که  ،به مراتب یقین نائل شویمو در وجود ما نهادینه شود و به عمق وجود ما نفوذ کند 

کم کم ،اگر انسان رفتار متناسب با هر طرز فکری را مکرّر انجام دهد رفتار کنیم. متناسب با آن باورها

خواهم وارد آن ن نمیاآل نجا بحث بسیار مهمّی دارم؛ منتهاای .شودآن طرز تفکّر در وجودش تثبیت می

شد و حاکم ما  ی جامعه یگری اخالقی برروح مادّکه که چه شد  ؛شوم؛ چون یک بحث جداگانه است

ای اصل علّت در همین نکته .ما متزلزل شد ی های باورهای دینی و معنوی در جامعهبنیانکه ه شد چ

کم آن رفتار در بینش و باورهای کم ،رفتار کردیدخاصّی ن اشاره کردم. وقتی شما در قالب است که اآل
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ید در شاب امّا عادت کرده هم نمازخوان و اهل معنا باشید،هزاری اگر شما گذارد. شما تأثیر می

برای یک  که در نظام مدیریتی سکوالررفتارهایی به  ،های سکوالر است تار کنید که قالبهایی رف قالب

. به شودکنده می انی باورهای دینی از وجودتکم ریشهکم ؛عادت کرده باشید مدیر طرّاحی شده است

گیرد فقط در قالب  ام که وقتی مدیر یاد می هاشاره کرد مدیریّت اسالمیاین بحث در بخش دوم کتاب 

طراحی شده عمل ماتریالیستی تفکّر مانیستی و وار سکوالر، تفکّتفکّر نظام مدیریّتی غرب که براساس 

ریزی گیری و برنامهتصمیمبر این اساس د و هو محاسباتش را فقط با علل و عوامل مادّی انجام دکند 

گذارد. رفتار تأثیر می ؛شودکنده می شی باورهای دینی از وجودکم ریشهکم ،دنمدیریت کاعمال و 

این ی کننده تصدیق ،این رفتارخاطر این است که  به د،گویصدقه میرا پول دادن به فقیر اینکه دین 

پول نیست. این رفتار  نیست، همه چیزدنیا این چیز  همه ،قیامتی هستیی هست، که خدااست باور 

يمانُ حضرت فرمودند: لذا کند. آن باور را تصدیق و تثبیت می باشد مگر ایمان نمی : ِاْلَّ ِبَعَمل    ْل َيُكونُ   اْْلِ

عمل چیز جدایی نیست که شما بگویید من ایمانم کامل  عمل از ایمان است.و  :َو اْلَعَمُل ِمْنهُ به عمل 

خواهد به مراتب بلند ایمان اگر کسی می :ْلَّ ِبَعَمل  اِ اُن  يَ ْثُبُت اْْلِيمْل وَ خیر. کنم؛عمل نمی فقط ؛است

چه  اکرم پیامبری اعماق وجودش را بگیرد، راهش عمل است. خواهد ایمان همهمیاگر برسد، 

را گرفته  تا مغز استخوان فاطمهایمان : ! فرمودندفرمودند زهرای به فاطمه راجعتعبیر زیبایی 

فقط و  ی وجود ما را بگیرداگر بخواهیم ایمان همهام.  های قبل عرض کرده روایاتش را سال 6.بود

، مان، روحمان، قلبمان، صدرمان، باطنمانی مراتب وجودمان، ظاهرزبانمان سخن از ایمان نگوید، همه

راهش عمل  شویم؛ا ایمان بگیرد، تبلور ایمان ری مراتب وجودمان  همه ،اخفایمانخفیّمان و  مان،سرّ

يمَو ْل :است   .ِبَعَمل   ْلا اِ اُن  يَ ْثُبُت اْْلِ
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يماُن َدْعو  :فرمودند صادق امامروایت دیگر:  عایی چنین ادّ است.عایمان یک ادّ :بِبَ ي َِّنة   ْل َتُجوُز ِاْلا  ی ً اْْلِ

َنُتُه َعَمُلهُ  ؛داشته باشدآن برای اثبات  جایز نیست، مگر اینکه فرد بیّنه و دلیلی بیّنه و دلیل و  :َو بَ ي ِّ

َنُتُه َعَمُلُه َو نِيَُّتهُ متناسب با ایمان است.  ایمان چیست؟ عملِادّعای درستی  و اینکه نیّت، قصد و  :َو بَ ي ِّ

ی عمل وقتی که دعوی ایمان و بیّنه 7: ُمْؤِمن    َفِاذا ات ََّفقا فَاْلَعْبُد ِعْنَد اهللِ  .ی ایمانی باشدی او، انگیزهانگیزه

  شود.با هم جمع شدند، چنین عبدی نزد خدا مؤمن شمرده می

  ثُمَ   اْلَعَملَ   اْلَعَملَ  :فرمودندحضرت امیرالبالغه ببینید!  ششم نهج هفتادو ی صدو این فراز را هم از خطبه

َر َو اْلَورَعَ   النِّهايََة النِّهايََة َو اِْلْسِتقاَمَة اِْلْسِتقاَمَة ثُمَ  َر الصَّب ْ نهایتی که این  ! پس از آن،عمل !عمل :اْلَورَعَ   الصَّب ْ

 :َو اِْلْسِتقاَمَة اِْلْسِتقاَمةَ  مندی در عمل!یعنی هدف :النِّهايََة النِّهايَةَ  آن منتهی شود.خواهد به عمل می

رَ   ثُمَ  !نکردن سست نشدن، از تصمیم برنگشتن، رها ،ی عملپایداری و استقامت در عرصه َر الصَّب ْ و سپس  :الصَّب ْ

بعد  و پاکدامنی و پرهیز از گناه! :اْلَورَعَ   َو اْلَورَعَ  !صبر، شکیبایی، تحمّل، عجز و ضعف نشان ندادن

در نظر گرفته شده  یدر آفرینشتان هدف برای شما :ُكمْ ِنهايَتِ  ی  فَانْ تَ ُهوا ِالِانَّ َلُكْم ِنهايًَة  حضرت فرمودند:

پس  :ِنهايَِتُكمْ  فَانْ تَ ُهوا ِالی   برای شما در نظر گرفته شده است.ی انتهایی کمالی غایت و نقطهاست؛ 

و برای شما شاخصی  : َو ِانَّ َلُكْم َعَلمًا َفاْهَتُدوا ِبَعَلِمُكم یدن به نهایت کمالی خودتان بروید.سمت رس به

هدایت شوید  ؛مهتدی شویدپس  :َفاْهَتُدوا ِبَعَلِمُكمْ  امیرالمؤمنین هستم؛، منِ شاخص ایمان .اندقرار داده

ِم ااَيًة َو ِانَّ ِلْْلِْسْل .هستم گونهی هدایتی بگیرید. ببینید منِ علی چبهره دوخشاخص علم و این و از 

به بروید  !راضی نشوید عای مسلمانینهایت و کمالی دارد. شما به ادّو  غایت ،اسالم :اايَِتهِ  فَانْ تَ ُهوا ِالی  

تَ َرَض َعَلْيُكْم ِمْن َحقِّهِ  اوج کمالی که اسالم برای بشر آورده، برسید. َو بَ يََّن َلُكْم ِمْن  َو اْخُرُجوا ِاَلى اهلِل ِبَما اف ْ

که  یوظایفو شده ی آنچه از حقوق الهی بر شما واجب وسیله سوی خدا حرکت کنید به و به : َوظائِِفهِ 

يَ ْوَم اْلِقياَمِة   اَنَا شاِهد  َلُكْم َو َحِجيج   سوی خدا حرکت کنید. یین شده است. با انجام اینها بهبرای شما تب
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دهم و روز قیامت منِ امیرالمؤمنین پیش خدا به نفع شما شهادت میگونه رفتار کنید،  اگر اینُكْم: َعنْ 

 کنم. کنم و از شما در دادگاه عدل الهی دفاع میاحتجاج می

َو  واقع شد مقدّراتی که برای گذشته بود، همه :َاْل َو ِانَّ اْلَقَدَر السااِبَق َقْد َوَقعَ بعد حضرت فرمودند: 

َو  ؛و عملی شد ردتعلّق گرفته بود، وا آنبه در گذشته چیزی هم که قضاء الهی  :اْلَقضاَء اْلماِضَی َقْد تَ َورَّدَ 

ِتهِ ِانِّی ُمَتَكلِّم  ِبِعَدِة اهلِل َو حُ  های الهی با شما حرف ها و حجّتبا وعدهدارم ام و و منِ علی امروز ایستاده :جَّ

ِانَّ الَِّذيَن قاُلوا رَب َُّنا »  َتعالى   [ َجلَّ ِذْكُرهُ ]قاَل اهلُل  :خوانمی قرآن را میآیهگویم؟ این برایتان چه می زنم.می

خدای  «:8 الَِّتي ُكْنُتْم تُوَعُدونَ  نُوا َو اَْبِشُروا بِاْلَجنَّةِ  َتااُفوا َو ْل َتْحزَ اْلَمْلِئَكُة َاْلا اهلُل ثُمَّ اْسَتقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم 

که گفتند پروردگار ما اهلل است و روی حرفشان استقامت ورزیدند و پایداری  کسانی :فرمایدمتعال می

گویند: نترسید، نگران نباشید، اندوهگین نها میشوند و به آدرپی بر آنها نازل مینشان دادند، مالئکه پی

برای اینها  خدای متعال به شما وعده داده است.و شادمان باشید به بهشتی که  ؛و محزون نباشید

پروردگار ما اهلل را گفتید، شما که گفتید  رَب َُّنا اهللُ شما که  :َو َقْد قُ ْلُتْم رَب َُّنا اهللُ آورند. بشارت بهشت می

گویند پروردگار ما اهلل اینها می :ِانَّ الَِّذيَن قاُلوا رَب َُّنا اهلُل ثُمَّ اْسَتقاُموا آیه گفت:ِكتاِبِه:   ٰ  فَاْسَتِقيُموا َعلىاست، 

کنند و به لوازمش ملتزم به اقتضای آن رفتار می ،دهندبعد هم استقامت و ثبات به خرج می ،است

پس بر مسیری که کتاب خدا  :ِكتاِبهِ   ى  فَاْسَتِقيُموا َعل ،ب َُّنا اهللُ رَ  شما که گفتید: :ندفرمودحضرت شوند. می

الهی مشخص کرده، ثبات قدم  در راهی که امرو  :ْمرِهِ اَ اِج ِمْنه ى  َو َعلتعیین کرده، استقامت بورزید 

صالحی که راه بندگی و عبادت و بر طریق و راه  :]طاعته[ َو َعَلى الطَّرِيَقِة الصااِلَحِة ِمْن ِعباَدتِهِ  باشیدداشته 

َو ْل سرپیچی نکنید. دیگر از آن  ین،و بعد از ا :ثُمَّ ْل َتْمُرُقوا ِمْنهاپايداری کنيد.  ،و طاعت پروردگار است

َفِانَّ َاْهَل  .و از فرامین الهی تخلّف نکنید :َو ْل ُتااِلُفوا َعْنهادر دین بدعت نگذارید دیگر  :تَ ْبَتِدُعوا ِفيها
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َقَطع  ِبِهْم ِعْنَد اهلِل يَ ْوَم اْلِقياَمةِ اْلُمرُ   از فرامین الهی هستند، و سرپیچی قکه اهل مروافرادی  راکهچ 9:وِق ُمن ْ

و پیش خدا هیچ توجیهی ندارند. در راهشان مسدود است  ؛ایشان بسته است برراه  ،در روز قیامت

آیند و برای ایشان بشارت درپی میمالئکه پی ،گفتند و استقامت کردند رَب َُّنا اهللُ که افرادی که  حالی

که و خوشحال باشید ف است؛ سَاَاندوه و است و نه جای ترس و جای نگرانی نه برای شما  آورند کهمی

 به شما عطا خواهد کرد.  ،استوعده داده شده  آنکه به را بهشتی 

. فکر نکنیم ما مل نشان ندهیدر عم پس سستیِ هایی از تأکید به عمل است؛نمونه روایات تمام این

و  مال قشریّون مذهبی عمل ؛تی ندارداهمّیّ پس دیگر عمل هیچ ؛ایماهل معنا و اهل باطن شده

اهل زهد است؛ ما اهل معرفت و عرفان هستیم. این تصوّر بسیار باطل و عمل مال  ست؛هامآبمقدّس

 غلطی است. 

سازد، را میانسان است که عمل  عمل الزم است،ت عمل است. حال که فهمیدیم کیفیّ ،دوم ی نکته

اینجا  افتد؛اق میفکنیم، خودسازی با عمل اتّبحث میاز خودسازی اگر و  انسان محصول عمل است

اتقان و با نیکوترین با با استحکام،  ،انجام دهیمعمل خواهیم وقتی می شود. کیفیّت عمل مطرح می

خوانیم، حقّ نماز را ادا میحقّ عمل را ادا کنیم. اگر نماز کیفیّت و صورت انجام دهیم. به تعبیری 

اگر انفاق  کنیم، حقّ جهاد را ادا کنیم؛د میاگر جها گیریم، حقّ روزه را ادا کنیم؛می اگر روزه کنیم؛

اینکه خودمان را برای کنیم، حقّ انفاق را ادا کنیم. دست و پا شکسته، سرسری، برای رفع تکلیف و می

 . پیغمبراکرمیمعیار رفتار کن را انجام دادیم، عمل نکنیم؛ تمام ی خودکه ما وظیفه گول بزنیم

دهد ای را که وقتی کاری انجام میخداوند بنده 10: َعَمًْل َاْحَكَمهُ   ِاذا َعِملَ  َعْبداً   َو َلِكنَّ اهلَل ُيِحبُ فرمودند: 

  َاَحدُُكمْ   ِاذا َعِملَ فرمودند:  همچنیندارد. دوست میدهد، سست انجام نمی ،دهدبا استحکام انجام می
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باز عیار انجام دهد.  دهد با اتقان و استحکام و تماموقتی کسی از شما عملی را انجام می 11: َعَمًْل فَ ْلُيْتِقنْ 

عمل  ،دنبال آن حرف بهندارد، مگر اینکه  یحرف ارزش : ِاْلَّ ِبَعَمل    ْل قَ ْولَ فرمودند:  پیغمبراکرم

-نیّت و انگیزه آن، ندارد، مگر اینکه پشت سر یحرف و عمل هم ارزش :َو ْل قَ ْوَل َو ْل َعَمَل ِاْلَّ بِِنيَّة   .باشد

سخن، عمل و نیّت و  12:َو ْل قَ ْوَل َو ْل َعَمَل َو ْل نِيََّة ِاْلَّ بِِاصابَِة السُّنَّةِ  ای باشد؛ ی پاک الهی و خالصانه

اند و گذاری کردهپایه ای باشد که معصومینبا سنّت و رویّه منطبقکه وقتی مگر ندارد،  یارزش

اصل است؛ یعنی یک  ،نیّت و سخن مطابق سنّت باشدو اینکه عمل پس خدای متعال مقرّر کرده است. 

 کیفیّت عمل مهم است.

توجّه و اهتمام و عنایت  13:اْلَعَملِ ايًَة ِمْنُكْم َعَلى َاَشدَّ ِعن  اْلَعَملِ   قَ ُبولِ   ى  ُكونُوا َعلفرمودند:  امیرالمؤمنین

اگر را انجام دهید.  لتوجّه و اهتمامتان به اینکه عم ازبیشتر باشد  ،شما به اینکه عملتان مقبول باشد

ام؛ لذا به کیفیّت خورد؟ خودم را خسته کردهبه چه دردی می ،ولی مقبول واقع نشود ی انجام دهم،عمل

-یعنی تأثیر سازنده ،مقبولیّت عملایم،  طور که گفته همان. داشته باش، توجّه دهیعملی که انجام می

اثر آن یعنی  ،گوییم این نماز قبول شدعمل در روح و جان من بگذارد. اگر میآن ای که قرار است 

که قرار بود در انسان ایجاد  یی سازندگیآن یعنی  ؛ این روزه مقبول واقع شد،اش را گذاشتسازنده

به این مسأله که آیا عملتان  :اْلَعَملِ   قَ ُبولِ   ى  َعلُكونُوا  :فرمایندمی امیرالمؤمنینحال، . ردایجاد ککند، 

َعِن   الصَّْلَة تَ ْنهى م،اگر نمازی خواند داشته باشید.توجّه بیشتر از انجام خود عمل  مقبول بود، اثر کرد،

آیا این  15.الصَّْلُة ِمْعراُج اْلُمْؤِمنِ توانست مرا از فحشا و منکر بازدارد؟ این نماز آیا  14.اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ 
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ل کرد؟ بیش ئآیا این نماز، مرا به قرب الهی نا 16.الصَّْلُة قُ ْرباُن ُکلا َتِقی  نماز توانست مرا به معراج ببرد؟ 

نمازی بخوانی  کهه باش به این اهتمام داشت ی،را بخوان تکه نمازبه این اهتمام داشته باشی ه کاز آن

 دنبال بیاورد و مقبول باشد.  که این آثار را به

ِلَك قَ ْوُل اهلِل تَباَرَك ِماَئة  َو ذ   ِلُكلِّ َحَسَنة  َسْبعَ   َعَمَلهُ   اهللُ   ضاَعفَ   َعَمَلهُ   اْلُمْؤِمنُ   ِاذا َاْحَسنَ فرمودند:  صادق امام

دهد، را به نیکویی و زیبایی انجام می وقتی مؤمن عمل خود :«32َيشاءُ َو اهلُل ُيضاِعُف ِلَمْن »  َو َتعالى  

هفتصد برابر به او  ؛کندنیکی عمل او را هفتصد برابر میکند؛ ال عمل او را چندین برابر میخدای متع

و این همان سخن خدای  .کنددرون او سازندگی ایجاد میدر هفتصد برابر آن عمل یا و  ؛دهداجر می

ای فرمود: مَثَل انفاق مَثَل دانه انفاقبحث در قرآن  .َو اهلُل ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ فرماید: که می متعال است

دانه وجود دارد. هفت  ، صدکه در هر خوشه ؛شودایجاد می خوشهو از هر دانه، هفت  کاریداست که می

ص را بیش از خالتازه خدا عمل  :َيشاءُ َو اهلُل ُيضاِعُف ِلَمْن بعد فرمود:  ؛شودخوشه، هفتصد دانه می

 فرمودند: حالصادق امام :اِب اهللِ ُم الَِّتی تَ ْعَمُلوَنها لَِثو َفَاْحِسُنوا َاْعماَلكُ کند. هفتصد برابر هم اضافه می

که برای را سعی کنید عملتان را به نیکوترین و زیباترین صورت انجام دهید. اعمالی  ،طور استکه این

سعی کنید به  ،دهیدجلب رضایت خدا و نیل به قرب الهی انجام میبرای ، دهید انجام می الهی پاداش

به کیفیّت اندک قانع نشوید. راوی  ؛ترین صورت انجام دهید؛ به کم راضی نشویدزیباترین و عالی

را به نیکی و  اعمالتان :َاْعماَلُكمُ فََاْحِسُنوا فرمودند:  صادق اماموقتی  :فَ ُقْلُت َلُه َو ما اْْلِْحسانُ گوید:  می

فرمایید[  ]که شما مینیکویی در عمل این عرض کردم که حضرت من خدمت  زیبایی انجام دهید،

-نماز میداری یعنی وقتی به نیکویی انجام دادن،  :ْحِسْن رُُكوَعَك َو ُسُجوَدكَ ِاذا َصلَّْيَت َفاَ  َفقالَ یعنی چه؟ 
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ا ُصْمَت فَ تَ َوقَّ  ِاذ وَ  .جا بیاورترین صورت بههایت را به عالیسجده جا بیاور؛هبعیار  تمام خوانی، رکوعت را

ات را ات را تباه کند، اجر روزهتواند روزهکه می هر چیزاز  ،گیریوقتی روزه می :ُكلَّ ما ِفيِه َفَساُد َصْوِمكَ 

ای جز تشنگی و گرسنگی از روزه نبری، پرهیز خاصیت کند و بهرهات را باطل و بیپایین بیاورد، روزه

جا مره بهخواهی حجّ و عو هنگامی که می :ِاذا َحَجْجَت فَ تَ َوقَّ ما َيْحُرُم َعَلْيَك ِفی َحجَِّك َو ُعْمَرِتكَ َو کن. 

ل  اَل َو ُكلُّ َعمَ قَو  .شود، پرهیز کنمیهای حجّ و عمره  از بهرهکه موجب محرومیّت تو  آوری، از هر چیز

-فرمودند: هر عملی که انجام میصادق گوید امامبعد راوی می 33:تَ ْعَمُلُه ِللَِّه فَ ْلَيُكْن نَِقياًا ِمَن الدََّنسِ 

تأکید به این نکته  .دهی، مواظب باش، دقّت کن که عملت از هر آلودگی پاک باشد؛ یعنی کیفیّت عمل

با  عملِ ،عمل برای سالک الزم استحال که  خاطر اینکه توجّهمان متمرکز شود بر اینکه ؛ بهکنممی

 دقّت،و بدون  توجّهبدون  ،بدون معرفتکیفیت،  بی ،اعمال سطحی نه اینکه با تکرارِ کیفیّت الزم است؛

 خودمان را راضی کنیم؛ این هم اشتباه بزرگی است. 

وقتی فرد ترین داروها را هم شفابخشمداومت بر عمل است.  ،میکن میای که به آن اشاره سومین نکته

خواهید را طی کند تا دارو اثرش را بگذارد؛ مثالً شما می یی درمانباید یک دوره ،خواهد بخوردمی

ی یک دوره ؛در بدنتان از بین ببرد ها راتواند میکروبنمیکه بیوتیک مصرف کنید، یک کپسول آنتی

، با یک قرص دداروی تقویتی بخوریخواهید میا مثالً یرا بگذارد. الزم کامل باید مصرف کنید تا تأثیر 

باید یک دوره آن دارو را مصرف کنید تا تقویت شوید. طاعات و عبادات  شوید؛تقویت نمیتقویتی که 

در هم کند. چند روایت  ی آنها راه پیدا میفرد به آثار سازنده است که با مداومت .طور استینهمهم 

  م.بر عمل بخوانمورد مداومت 

دارم وقتی نفس من دوست می :نَ ْفِسی  ِاذا َعوَّْدتُهُ   اْلَعَملِ  َعَلى  َاُدومَ   َانْ   ُاِحبُّ   یِانِّ فرمودند:  صادق امام

َو ِاْن  ؛نکنم ن کار را مداوم انجام دهم و ترکدیگر آیا عبادتی عادت دادم،  یطاعت ،یبه عمل خود را
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بیمار بودم از من فوت شد؛ و اگر مثالً قرار بود نماز شب بخوانم و به دلیلی  :ارِ بِالنَّهاللَّْيِل َقَضْيُتُه  فاتَِنی ِمنَ 

شود نماز شب را  هم می گرچه در مسافرت .قضا کنمآن را  روز یا در مسافرت بودم و نتوانستم بخوانم،

شود رفتن می حال راهشود خواند؛ در  ی حاالت می همهدر دانید، نماز شب را  طور که می خواند. همان

توانی با حرکت می ؛رکوع و سجود انجام دهی الزم هم نیست ؛نیست رو به قبله باشیهم الزم  خواند؛

نشسته، شود خواند؛  خیلی راحت و در هر حالی میچشمت رکوع و سجود را قصد کنی. نماز شب را 

هرحال، اگر نماز شبت از دستت رفت؛ مثالً خوابت برد، در روز  به .نرفت راهخوابیده و در حین ایستاده، 

ی  رکعتی نافله تا دو 4جا بیاور. این  را قضا کن. حیف است از دستت برود! روز قضای نماز شبت را بهآن 

 فرمود:حضرت یک رکعت نماز وترت را بخوان. آن دو رکعت نماز شفعت را بخوان. آن لیلت را بخوان. 

طور مداوم انجام  دهم، آن را به دارم وقتی نفس خود را به طاعت و عبادتی عادت می من دوست می

اِر ِاْن فاتَِنی بِالنَّهَو جا بیاورم؛  عمل در شب از دستم رفت، روز قضای آن را بهدهم و اگر به دلیلی، آن 

؛ ورمبیاجا فت، شب قضایش را بهولی از دستم ر ،شدباید روز انجام میبود که و اگر عملی  :َقَضْيُتُه بِاللَّْيلِ 

  .مهروز از دست ند آن عمل را در آن شبانه

 هاترین اعمال نزد خدا اعمالی است که انسان بر آنو محبوب :ِاَلى اهلِل ما ِديَم َعَلْيهااِل َاَحبَّ اْْلَْعمنَّ اِ َو 

َاْعماَل السََّنِة تُ ْعَرُض ِفی النِّْصِف ِمْن اَل تُ ْعَرُض ُكلَّ َخِميس  َو ُكلَّ رَْأِس َشْهر  َو َفِانَّ اْْلَْعم .مداومت داشته باشد

هفته به هفته اند؛ یک سری از اعمال  چند دستهاعمال  19:ا َعوَّْدَت نَ ْفَسَك َعَمًْل َفُدْم َعَلْيِه َسَنةً َشْعباَن فَِاذ

روزهای پنجشنبه این کار که  ،پروردگاربه محضر به محضر حجّت خدا یا شوند؛ حال چه  عرضه می

شوند؛ ولی اعمالی هم وجود دارند که سالی اعمال سر هر ماه عرضه میاز شود. یک سری انجام می

شب بسیار عظیمی است. حضرت دانید  که می ی شعبان استنیمه ،که آن ؛دنشوبار عرضه مییک

 وقتی نفس خودت را به عبادت و طاعتی عادت دادی، آن عبادت وه است، گون حال که اینفرمودند: 

نسخه است. آن عمل چرا؟ دقیقاً عین  طاعت را الاقل یک سال ادامه بده؛ کمتر از یک سال انجام نده؛
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یک ماه و دارویی  ،حال، دارویی یک هفته آن را مصرف کنید؛ ی کاملدارویی است که باید دوره

-هفته اعمال یک ودانم این عمل جزکه من نمی شود تا اثر ببخشد. حالد مصرف یک سال بای دارویی

مطمئن شوم  تای اعمال را الاقل یک سال ادامه دهم چه کنم؟ همه ،ساله است یا یک هماه یک ،ای

البته  ام.ی عمل به این طاعت را بردهیک دورهالاقل ی ی کاملش انجام شده و تأثیر سازندهدوره

امّا چهل کمتر نباشد. باشد؛ چهل روز چهل روز اقلّ اقلّ اقلّ اقلّش  اندداده و گفته دیگر تخفیفجاهای 

بخشد؛ اعمالی باشد که بعد از یک سال ثمر می وجزعمل مورد نظر ما ممکن است  روز ریسک است؛

کند؛ لذا ی مطلوب دست پیدا نمیهیچ عملی کمتر از چهل روز به نتیجهانسان در مورد ولی ظاهراً 

الاقل دست نکش. از آن در پیش گرفتی، زودتر از چهل روز را اند که اگر عمل مستحبی تأکید کرده

که اگر کسی خالف  شدههم بعضاً این بحث ی چهل روزه، یک اربعین آن عمل را انجام بده.  یک دوره

سر  لیو ؛دادیام میی انجعمل مستحبّ ی،طاعت پردازد.او می عمل به مخاصمه باآن این رفتار کند، 

-که شما یک آنتیاست مثل این پردازد.  به مخاصمه با تو میاین عمل  رهایش کردی؛پانزده روز 

شما سر ولی  ؛د تا اثر ببخشدوروزه مصرف ش ی دهاید و باید یک دورهبیوتیک را شروع به مصرف کرده

ها کن کردن میکروبرا در ریشه ودخ کردید و دیگر مصرف نکردید. این دارو تأثیرآن را رها چهار روز 

به  یک اثر منفی هم روی شما داشت و آن چه بود؟ بدن شما را نسبتکه هیچ؛  شما نگذاشتبدن در 

به این نوع  هایی که در بدن شماست، نسبت ها و میکروب ویروس بیوتیک مقاوم کرد.این آنتی

با دیگر ، درا از پا دربیاورییا ویروس میکروب این  دی بعد بخواهیلذا اگر دورهبیوتیک مقاوم شدند؛  آنتی

یا  دبگیریکار  تری بهبیوتیک قویباید آنتی یا .دهد؛ چون مقاوم شدهده روز مصرف کردن جواب نمی

بیوتیک دارو بود؛  دیدید؟ این آنتی تا اثر ببخشد. دنیبیوتیک را مصرف کتر این آنتیی طوالنییک دوره

طاعات و عبادات گذاشت.  شمایی روی  ، یک چنین اثر منفیدی کاملش را استفاده نکردی امّا چون دوره

 یشکاره رها انجام ندهد و نیمهرا ی آن است ی کامل که دورهیک دورهانسان اگر گونه است.  هم همین

رسید دست پیدا میبه آن ی که بار اوّل مثالً با چهل روز ی بعد اگر بخواهد به آن سازندگدفعه ،کند

 باید صد روز ادامه دهد تا به آن خاصیت برسد. مثالً رسد؛ دیگر با چهل روز نمی ،کند
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-این است که در عین تأکیدهایی که در مورد ضرورت بهره ،ی چهارم که بد نیست اشاره کنمنکته

ما کند؛ عمل ما نیست که کار می !امّا بدانید عالی کردیم،رسیدن به سازندگی و ت مندی از عمل برای

به روزه، به این نماز، این به عمل خودمان دل نبندیم؛ به  لذاکنیم که خدا کار کند؛ ای فراهم میبهانه

کند که خدا کار ما را به نتیجه برساند. ای فراهم میعبادت دل نبندیم؛ اینها بهانهبه این طاعت و این 

  َلُهمُ   اِعفُ ُيض  اهللَ   ِلْلُمْؤِمِنيَن ما بَ َلُغوا َو َلِكنَّ  َلْو ْل ما ُيضاِعُف اهلُل تَباَرَك َو َتعالی   :فرمودند قربا امام

دهند را مضاعف ت و عباداتی که مؤمنین انجام میای طاعاگر نبود اینکه خدا آثار سازنده 73: اتِ اْلَحَسن

آن رسید؛ ولکن این خداست که هیچ سالکی به هدف نمی رسیدند؛کند، مؤمنین به جایی نمیمی

شود که سالک به جایی برسد و از طاعات و عباداتش کند و سبب میتأثیرات سازنده را مضاعف می

بخشد؛ لذا به عمل خودمان دل خداست که به این عمل خاصیت و اثر مییعنی  ای بگیرد؛نتیجه

 نبندیم. گفت: عمل امیدآن به  دهیم،ا انجام میرنبندیم و اعتماد نکنیم. ضمن اینکه عمل 

 به رحمتِ سرِ زلفِ تو واثقم ورنه

 

 دنیسو چه سود کوش کشش چو نبود از آن 

 

بخشد. ای نمیعمل من فایدهی خود این عمل را اثربخش نکند، یعنی تا وقتی خدا با رحمت واسعه

رفتار  یک نوع دعای با زبانِ براز نیاز است؛ایک نوع ابراز عالقه و  کند؛عمل ما فقط بهانه ایجاد می

نزدیک شویم؛ واالّ  توخواهد به گوییم خدایا دوستت داریم و دلمان میاست؛ یعنی با اعمالمان می

 است؛ نماز خواندن نوعی ابراز نیازاین خیال خام است.  ،اینکه نماز من بتواند مرا به تو نزدیک کند

دنبال  میل، تمایل و عالقه است که بهابراز  است؛ نوعیدرخواست  نوعی ابراز است؛ ابراز حاجتنوعی 

 گفت:  اثری ندارد.خود آن عمل  ،بخشد؛ واالّ تا عنایت الهی نباشداثر را میخدا آن آن، 

 شده را به عنایت نظری کن که من دل

 

 مدد لطف تو کاری از پیشنرود بی 
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مدد لطف تو باید باشد تا کار من پیش برود. عنایتی از جانب تو باید باشد تا نماز، روزه، طاعت، 

 در من سازندگی ایجاد کند. و هر چیز دیگری عبادت، ذکر، فکر و خلوت من 

بافی به بدانیم که با عرفان .به اهمیّت عمل جلب شودتوجّهمان شاءاهلل  این مقدّمه را عرض کردم تا ان

با رسم. بنویسم و بگویم، به جایی نمیبخوانم، بنشینم شعر عارفانه مدام  اگرشود رسید. ی نمیجای

ای  :يا اَي َُّها الَّذيَن آَمُنوا ِلَم تَ ُقوُلوَن ما ْل تَ ْفَعُلونَ فرمود: نقرآن شود رسید. مگر  حرف واقعاً به جایی نمی

ْن تَ ُقوُلوا ما ْل اَ  َكبُ َر َمْقتًا ِعْنَد اهللِ گویید؟ می ،دهیدچرا چیزی را که انجام نمی ،کسانی که مؤمن هستید

کنید. گویید که به آن عمل نمیخشم خدا باال گرفت و عظیم شد از اینکه شما چیزی را می 11: تَ ْفَعُلونَ 

 گفت:  شود رسید.بافی به جایی نمیعرفانبا حرف و  .پس عمل الزم است

 در دوست باز است یاگر مرد کار

 

 جویی حکایت دراز استقصّه وگر 

 

و گر  اگر مرد کاری، در دوست باز است.کار شوی:  به خواهی به جایی برسی، باید دستیعنی اگر می

های عرفانی بنشین از این شعرهای عرفانی بخوان، قصّه تا قیامتیعنی  جویی حکایت دراز است؛ هقصّ

 به جایی نخواهی رسید. ؛بنویس، بشنو، بخوان کن،بگو، سخنرانی 

 

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ
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