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ــٍد َو آلـِـِه  »اللَُّهــمَّ َصــلِّ َعلـَـي ُمَحمَّ
َو بَلِّــْغ بِِإیَمانـِـي أَْکَمــَل اْلِیَمــاِن َو 
ــِن َو  ــَل الْیَِقی ــی أَْفَض ــْل یَِقینِ اْجَع
َــی أَْحَســِن النِّیَّاِت  ــِه بِنِیَّتِــی إِل انْتَ
َو بَِعَملـِـی إِلـَـی أَْحَســِن اْلَْعَماِل«.

بحــث امــروز دربــاره قواعــد عمــل 
ــوم  ــل معل ــه قب ــت. در جلس ــح اس صال
شــد در فرهنــگ اســامی و ســپهر 
معــارف الهــی، عمــل دارای جایــگاه 
بســیار بــاال و فرازمنــدی اســت. ادلــه ای 
از قــرآن کریــم و روایــات یــادآوری 
کردیــم. خاصــه مســئله ایــن شــد کــه 
انســان بایــد از تمــام ظرفیــت جســمی، 
عمــل  بــرای  روحــی اش  و  روانــی 
اســتفاده کنــد. خــوش بــه حــال کســی 
کــه فرآورده هــای وجــودی او درنهایــت 
ــراوان و  ــح اســت؛ آن هــم ف عمــل صال
ــی.  ــاحت های زندگ ــه س ــوع در هم متن
عمــر و وقــت و تــوان و انــرژی اش 
ــه  ــرای اینک ــود ب ــرف می ش ــه ص هم

بنشــاند. بــار  بــه  صالــح  عمــل 

مؤمن درخت همیشه بهاری 
است

ــه شــجره  ــن به منزل وجــود انســان مؤم
طیبــه اســت کــه میــوه اش عمــل 
صالــح اســت: »َکَشــَجَرٍة َطیِّبَــٍة 
أَْصلَُهــا ثَابِــٌت َوَفْرُعَهــا ِفــي 
ــَماِء؛1 ماننــد درختــی پــاك اســت  السَّ
کــه ریشــه اش اســتوار و شــاخه اش 
منتهــا درخــت  اســت«.  آســمان  در 
همیشــه  کــه  اســت  همیشــه بهاری 
در  فقــط  نه اینکــه  می دهــد؛  میــوه 
ــل  ــد و در فص ــوه ده ــار می ــل به فص
دیگــر، برگ ریــزان شــود و در زمســتان 
بــه خــواب رود. درخــت پاکــی کــه 
قــرآن کریــم بــرای کلمــه طیبــه مثــال 
می زنــد، همیشــه میــوه می دهــد. وجــود 
ــت.  ــه اس ــز این گون ــن نی ــان مؤم انس

از خــدای متعــال توفیــق انجــام اعمــال 
صالــح را تمنــا کنیــم و برنامه ریــزی 

. ابراهیم: 24.  1
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ــد  ــمت باش ــن س ــه ای ــی ب ــا در زندگ م
کــه هیــچ عاملــی مــا را در انجــام عمــل 
صالــح دلســرد نکنــد و باعــث نشــود در 
ایــن زمینــه کــم بگذاریــم. برای انســان 
ــرف او  ــده ط ــه ش ــه متوج ــی ک مؤمن
ــچ  ــی اســت، هی ــارك و تعال ــد تب خداون
اهمیتــی نــدارد کــه دیگــران کار او 
ــا  ــد ی ــدر بدانن ــد، ق ــا نبینن ــد ی را ببینن
نداننــد، پــاداش بدهنــد یــا ندهنــد. 
چــون بــه حســاب حضــرت حــق تبارك 
و تعالــی می گــذارد و چشــمش بــه اجــر 
کریــم و اجــر عظیــم وعده داده شــده 
ــچ  ــت، هی ــال اس ــدای متع ــط خ توس
چیــز دشــوار و ســختی  و امتحانــی، 
نمــی دارد.  بــاز  مهــم  ایــن  از  را  او 

ــته  ــه گذش ــث جلس ــه بح ــن خاص ای
مــا بــود کــه هــم آیاتــی از قــرآن 
ــد.  ــم ش ــش تقدی ــم روایات ــم و ه کری

لزوم بهسازِی دائمِی اعمال

دائــم  اینکــه  بــر  عــاوه  مؤمــن 
ــواره  ــح اســت، هم مشــغول عمــل صال
در حــال کیفیت بخشــی بــه اعمــال 
صالحــش نیــز هســت. هــر عمــل 
عبــادی  ســاحت  در  کــه  صالحــی 
اجتماعــی،  خانوادگــی،  فــردی، 
فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی انجــام 
ــم در  ــر ه ــاق دیگ ــک اتف ــد، ی می ده
کنــارش می افتــد و آن اینکــه دائــم 
عمــل  بــه  کیفیت بخشــی  حــال  در 
ــم  ــروز می خواهی ــت. ام ــش اس صالح
ــاره صحبــت کنیــم.  مقــداری در ایــن ب

قواعد کمک کننده به 
کیفیت بخشِی اعمال صالح 

1. تقوا 

ــل  ــی عم ــی؛ یعن ــی هماهنگ ــوا یعن تق
ــا قاعــده تقــوا باشــد.  ــق ب انســان مطاب
مؤمــن همــواره درصدد هماهنگ ســازِی 
بیشــتر اعمالــش بــا رضــا و نقشــه الهــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــش ب ــت. توجه اس
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ــل  ــن عم ــی ای ــارك و تعال ــد تب خداون
ــت. اواًل  ــته اس ــن خواس ــه از م را چگون
ــل  ــال، عم ــدای متع ــه خ ــه دارد ک توج
ــح را از  ــل صال ــان عم ــا هم ــوب ی مطل
مــن خواســته. دوم اینکــه عمــل را با چه 
ــش  ــته؛ باید های ــن خواس ــی از م کیفیت
ــش کجــا اســت؛  کجــا اســت؛ نباید های
ــن می شــود  مرزهایــش کجــا اســت. ای
نقشــه الهــی در زندگــی انســان مؤمــن 
ــی  ــه ســبک زندگ ــر ب ــی تعبی ــه گاه ک
اســامی، ســبک زندگــی توحیــدی 
ــود.  ــی می ش ــی ایمان ــبک زندگ ــا س ی

بیــن  هماهنگــی  مؤمــن  اهتمــام 
و  الهــی  رضــای  نقشــه  و  عمــل 
اســت.  متعــال  پــروردگار  مطلــوب 

اعمــال، گاهــی بــه ســمت وجــوب 
مــی رود و گاهــی بــه ســمت اســتحباب. 
خــود وجــوب و اســتحباب نیــز درجاتــی 
ــه  ــش و اینک ــا مطلوبیت ــق ب دارد. مطاب
متعــال  خــدای  را  کار  آن  چقــدر 
ــوب  ــدازه وج ــان ان ــه هم ــندد، ب می پس
ــرد.  ــق می گی ــه آن تعل ــتحباب ب ــا اس ی

و  محّرمــات  هــم  مقابلــش  نقطــه 
مکروهــات اســت؛ آنجایــی کــه خــدای 
متعــال هیــچ نمی پســندد، می شــود 
محّرمــات. وقتــی مقــدار درجــه ناپســند 
ــر  ــال پایین ت ــدای متع ــزد خ ــش ن بودن
مکروهــات.  می شــود  می آیــد، 
دارای  نیــز  مکروهــات  و  محّرمــات 
ــًا  ــه فع ــت ک ــی اس ــات و مراتب درج
محــل بحــث مــا نیســتند و صحبت های 
ــه  ــت ک ــح اس ــل صال ــه عم ــا راجع ب م
یــا واجــب هســتند یــا مســتحب. مثــًا 
ــه  ــا از نظــر فقهــا، نمازجمع در زمــان م
مســتحب اســت؛ اگرچــه خــودش واجب 
تخییــری اســت کــه شــما انتخــاب کنید 
در روز جمعــه نمــاز ظهرتــان را بخوانیــد 
یــا در نمازجمعــه شــرکت کنیــد. آنچــه 
فضیلــت  و  می شــود  تأکیــد  بســیار 
دارد، بــه تعبیــر خودمــان مســتحب 
ــک  ــه نزدی ــی ک ــا جای ــت، ت ــد اس مؤک
می شــود بــه واجــب، نمازجمعــه اســت. 
واجــب تخییــری اســت، امــا اینکــه 
نمــاز ظهــرت را بخوانــی، کجــا؛ اینکــه 
در نمازجمعــه شــرکت کنــی، کجــا؟ 
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ــی  ــب دارد. گاه ــد مرات ــن تأکی ــاز ای ب
مســتحب مؤکــدی اســت کــه بــه واجب 
ــد. چــون منفعــت انســان و  ــو می زن پهل
ــه اجتمــاع  مصلحــت جامعــه مؤمنــان ب
روز جمعــه گــره خــورده اســت، لــذا بــه 
آن، تأکیــد خــاص تعلــق می گیــرد. 

مؤمن به هرحال برای عملش 
حجتی دارد

مؤمــن بــرای حرکــت در فلــک بندگــی، 
بایــد بــرای عملــش حجــت فراهــم کند؛ 
یعنــی توجــه داشــته باشــد بــه امــر الهی 
و فرمــان خــدای متعــال؛ هــم در اصــل 
عمــل، هــم در کیفیتــش. مؤمــن طبــق 
ــدا  ــت خ ــی و حج ــق اله ــه از طری آنچ
ــل  ــیده، عم ــه او رس ــام( ب ــام )علیه الس و ام
می کنــد. در زمــان مــا کــه گرفتــار 
ــام  ــه ام ــتیم و ب ــت هس ــت غیب مصیب
معصــوم )علیه الســام( دسترســی نداریــم، 
بــرای جامعــه مؤمنــان نیــز حجــت قــرار 
ــال و برنامه هایشــان  ــا اعم داده شــده ت
را طبــق قواعــد الهــی هماهنــگ کننــد 

ــد  ــی زیســت کنن و براســاس نظــم دین
و اعمــال صالحشــان را طراحــی کننــد، 
ــات،  ــات، مکروه ــرف محّرم و از آن ط
بشناســند.  را  مســتحبات  و  واجبــات 

ــرده و  ــن ک ــان را معّی ــد تکلیفش خداون
آنــان را باتکلیــف نگذاشــته  اســت. 
ــال  ــامل ح ــال ش ــروردگار متع ــل پ فض
و  شــده  غیبــت  عصــر  در  مؤمنــان 
ــام  ــام ام ــواب ع ــه ن ــاع ب ــم ارج آن ه
مرجعیــت  مســئله  و  )علیه الســام(  عصــر 
ــد  ــع تقلی ــه مرج ــان ب ــه مؤمن ــت ک اس
ــد و  ــه می کنن ــان خــود مراجع ــم زم اعل
ــت  ــان حج ــرای اعمالش ــق او ب از طری
پیــدا می کننــد. مثــًا اگــر بــه مــا 
انتخابــات،  در  شــرکت  می گوینــد 
واجــب عقلــی و شــرعی اســت، حجــت 
دارد،  کــه  عقلــی  اســتدالل  داریــم. 
از جهــت شــرعی نیــز چــون ولــّی 
تقلیــد و دین شــناس  امــر و مرجــع 
ــرکت در  ــد ش ــما می گوی ــه ش ــم، ب اعل
ــات واجــب اســت، شــما حجــت  انتخاب
داریــد و بایــد مثــل نمــاز انجامــش 
دهیــد. یــا اگــر جنــگ بــود و بــه 
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شــما گفتنــد شــرکت در جنــگ واجــب 
ــدان  ــه می ــش را ب ــان جان ــت، انس اس
ــد.  ــرکت می کن ــاد ش ــرد و در جه می ب

پــس انســان مؤمــن بــرای اعمالــش در 
ــن  ــت و از همی ــت اس ــتجوی حج جس
ــل  ــن اه ــم مؤم ــم می گویی ــت ه جه
رســاله اســت. از اول بلوغــش حواســش 
بــه رســاله اســت، مســائلش را یــاد 
مختلــف  بخش هــای  در  و  می گیــرد 
شناســایی  را  شــرعی  حریم هــای 
می کنــد. اینکــه گفتیــم عمــل صالــح بــا 
تقــوا اســت کــه عمــل صالــح می شــود، 
بــه ایــن معنــا اســت کــه کامــًا طبــق 
هماهنــگ  شــود.  شــرعی  موازیــن 

گناه، جرقه  آتشی در بوستان 
اعمال صالح 

ــرم  ــه نظ ــادآوری اش ب ــه ی ــه ای ک نکت
ــن در  ــه مؤم ــت، اینک ــی الزم اس خیل
ــی دارد  ــُرق نگــه م ــات، ُق محــور محّرم
نمی شــود  محّرمــات  نزدیــک  و 
اگــر  ورع.  می شــود  اســمش  کــه 

قرق شــکنی  بــه  مبتــا  انســان 
او  صالــح  اعمــال  حــوزه  شــود، 
ــی  ــرد. گاه ــرار می گی ــر ق ــت تأثی تح
صالــح  عمــل  از  عمــده ای  بخــش 
و  می کشــد  آتــش  بــه  را  انســان 
آن  جهــت  ایــن  از  می کنــد.  حبــط 
ــه  ــت ک ــاس تر اس ــی حس ــش خیل بخ
ــد.  ــته باش ــت داش ــان مراقب ــًا انس دائم

اگــر بخواهــم بــرای ایــن موضــوع ســند 
ــوره  ــه 1۰۹ س ــم، آی ــر کن ــی ذک قرآن
مبارکــه توبــه شــنیدنی اســت: »أََفَمــْن 
ــَس بُنْیَانَــُه َعلَــی تَْقــَوی  أَسَّ
ــْن  ــٌر أَْم َم ِ َوِرْضــَواٍن َخیْ ــَن اللَّ ِم
ــَس بُنْیَانـَـُه َعلـَـی َشــَفا ُجــُرٍف  أَسَّ
َهــاٍر َفانَْهــاَر بـِـِه ِفــي نـَـاِر َجَهنََّم؛ 
آیــا کســی کــه بنیــاد ]کار[ خــود را بــر 
ــاده  ــدا نه ــنودی خ ــوا و خش ــه تق پای
بهتــر اســت  یــا کســی کــه بنــای خــود 
را بــر لــب پرتگاهــی مشــرف به ســقوط 
پی ریــزی کــرده و بــا آن در آتــش 
دوزخ فــرو می افتــد؟«. در ایــن آیــه 
کریمــه دو مبنــا بیــان می شــود: کســی 
کــه کًا بنیــان خــود را بــر تقــوا اســتوار 
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می ســازد، و کســی کــه بنیــان اعمــال و 
رفتــار و اخــاق و زندگــی اش را بــر کنار 
ــی  ــادت عموم ــازد. ع ــم می س دره جهن
مؤمــن ایــن اســت کــه بنیــان خــودش 
افــکار و اعمــال، در  را در اخــاق و 
محیــط تقــوای الهــی اســتوار می ســازد. 

در ســوره مبارکــه مائــده هــم در جریــان 
مواجــه  هابیــل و قابیــل، از زبــان جنــاب  
ــا  ــد: »إِنََّم ــام اهلل علیه( می فرمای ــل )س هابی
ــدا  ــَن؛2 خ ــنَ الُْمتَِّقی ُ ِم ــُل اللَّ یَتََقبَّ
می پذیــرد«.  تقواپیشــگان  از  فقــط 
ــتوار  ــم و اس ــیار محک ــذاره بس ــن گ ای
ــده،  ــان ش ــر بی ــورت حص ــه ص ــه ب ک
ــی  ــول عمل ــل مقب ــد عم ــان می ده نش
اســت کــه مبتنــی بــر تقــوا باشــد. 

ــم  ــر اعظ ــه پیامب ــت ک ــت اس در روای
ــا  ــد: »ی ــوذر فرمودن ــه اب ــه( ب )صلی اهلل علیه وآل

ــوی  ــِل بِالتَّق ــن لِلَعَم ، ُک ــا ذرٍّ أب
ــِل؛3  ــَک بِالَعَم ــا ِمن ــدَّ اهتِمام أَش
ای ابــوذر! بــرای عمــل، بــه تقــوا 

. مائده: 27.  2

ــث  ــال، حدی ــز العّم ــدی، کن ــی هن . متق  3
.8 5 0 1

ــه  ــا ب ــاش، ت ــته ب ــام داش ــتر اهتم بیش
ــه  ــی ک ــان عمل ــل«. در جری ــود عم خ
مبتنــی  بدهــی،  انجــام  می خواهــی 
بــودن عملــت بــر تقــوا و نقشــه الهــی، 
ــا خــود عمــل.  ــر باشــد ت ــت مهم ت برای
عمــل  می خواهنــد  فقــط  بعضی هــا 
انجــام بدهنــد؛ ولــی مؤمــن طبــق ایــن 
ــد  ــعی می کن ــتر س ــوی، بیش ــان نب فرم
ــگ  ــی هماهن ــته اله ــا خواس ــش ب عمل
باشــد. بعــد حضــرت فرمودنــد: »فإنّــُه 
ــَف  ــلُّ َعمــٌل بِالتَّقــوی، و َکی ال یَِق
ــچ  ــرا هی ــُل؛ زی ــٌل ُیتََقبَّ ــلُّ َعم یَِق
عملــی کــه بــا تقــوا تــوأم باشــد، 
ــد  ــدك باش ــه ان ــت. چگون ــدك نیس ان
عملــی کــه پذیرفتــه می شــود؟«. هیــچ 
عملــی وقتــی بــا تقــوا و رضایــت الهــی 
هماهنــگ باشــد، کــم نیســت. بــه 
عبــارت دیگــر بیــن کمیــت و کیفیــت، 
ــه  ــد ب ــده؛ هرچن ــح ب ــت را ترجی کیفی
حســب ظاهــر عمــل اندکــی باشــد؛ زیرا 
ــزد خــدای  ــه خاطــر هماهنگــی اش، ن ب
می شــود.  محســوب  کثیــر  متعــال 
مگــر می شــود چیــزی کــه در درگاه 
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ــد؟  ــدك باش ــده، ان ــرش ش ــی پذی اله
در آخــر حضــرت فرمودنــد: »إِنََّمــا 
ــدا  ــَن؛4 خ ــنَ الُْمتَِّقی ُ ِم ــُل اللَّ یَتََقبَّ
می پذیــرد«.  تقواپیشــگان  از  فقــط 

شــبیه ایــن از امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
هــم روایــت شــده و امــام صــادق 
نورانــی  بیانــی  در  نیــز  )علیه الســام( 

، و  فرمودنــد: »اُوِصیــَک بتَقــَوی اللِّ
ــُه  ــْم أنّ ــاِد، و اعلَ ــَوَرِع و االجتِه ال
ــِه؛5  ــاٌد ال َوَرَع فی ــُع اجتِه ال یَنَف
ــایی و  ــی و پارس ــوای اله ــه تق ــو را ب ت
سخت کوشــی ]در عبــادت[ ســفارش 
می کنــم و بــدان کــه سخت کوشــی 
ــراه  ــایی هم ــا پارس ــر ب ــادت اگ در عب
نباشــد، ســود نمی بخشــد«. ورع همــان 
حریــم گرفتــن و اجتهــاد کوشــیدن 
در  اجتهــاد  اســت.  سخت کوشــی  و 
اینجــا بــا اجتهــادی کــه در بــاب فقاهت 
می گوییــم، تفــاوت دارد. مــا بایــد همــه 
مجتهــد باشــیم؛ اصــًا مؤمــن بایــد اهل 
یعنــی ســخت کوش  باشــد؛  اجتهــاد 

. مائده: 27.  4

. شیخ مفید، أمالي، ص194.   5

باشــد. حضــرت در ادامــه فرمودنــد: بدان 
کــه هیــچ کوشــش و سخت کوشــی 
بی ورعــی  و  بی احتیاطــی  بــا 
از  بخواهیــد  اگــر  نمی دهــد.  ســود 
ــًا  ــد، حتم ــه بگیری ــان نتیج فعالیت هایت
بایــد آمیختــه بــا ورع باشــد. بــرای 
ــداهلل  ــا عب ــرای اب ــی ب ــال روضه خوان مث
)علیه الســام( کار مســتحبی اســت؛ امــا بایــد 

بــا ورع همــراه باشــد و نبایــد بــه کســی 
ــرام  ــران ح ــون آزار دیگ ــاند؛ چ آزار رس
اســت. در ایــام عــزاداری اباعبــداهلل 
)علیه الســام( خیلــی اتفــاق می افتــد کــه راه 

را می بندنــد. گاهــی هماهنگــی صــورت 
می گیــرد کــه اشــکالی نــدارد. منظــورم 
جایــی اســت کــه بی هماهنگــی انجــام 
ــاری دارد  ــی بیم ــا کس ــود. چه بس می ش
و شــما راهــش را بســته اید؛ ایــن حــرام 
اســت. آیــا می تــوان بــا حــرام بــه 
ــال  ــا مث ــید؟ ی ــتحب رس ــواب آن مس ث
دیگــرش اینکــه بیســت دقیقــه قبــل از 
اذان، بلندگــوی مســجد شــروع می کنــد 
ــرآن پخــش کــردن. حــال آنکــه  ــه ق ب
مســاجد فقــط حــق پخــش اذان را دارند؛ 
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ــب.  ــوش و مناس ــدای خ ــا ص ــم ب آن ه

ــب،  ــی کار واج ــر کاری، حت ــس در ه پ
رعایــت  را  الهــی  مرزهــای  بایــد 
کار  دام  در  چه بســا  وگرنــه  کنیــد؛ 
ــی  ــن صورت ــد. در چنی ــی می افتی حرام
نمی آیــد.  به کارتــان  شــما  عمــل 
ــراوان اســت.  مثال هایــش در زندگــی ف

تقــوا،  شــد  اول  قاعــده  بگذریــم؛ 
بــا همیــن توضیحــی کــه عــرض 
ــق  ــد طب ــا بای ــل م ــی عم ــم. یعن کردی
ــد  ــی باش ــه اله ــا و نقش ــده و رض قاع
باشــیم  داشــته  حجــت  برایــش  و 
مراقبــت  را  اعمالمــان  مرز هــای  و 
کنیــم. مــا کارهــای خــوب انجــام 
می دهیــم، ولــی بــا کارهــای بــد و 
ــش  ــم و خراب ــش می کنی ــر مخلوط بدت
می کشــیم ،  زحمــت  می کنیــم. 
نمی شــویم.  کاســب  چیــزی  ولــی 

۲. اخالص 

اخــاص کــه گاهــی در روایــات از 
ــش  ــم برای ــدق ه ــه و ص ــر تصفی تعابی
اســتفاده می شــود، یعنــی صــدق در 
ــه در  ــل. تصفی ــة العم ــا تصفی ــل ی عم
همیــن معنایــی کــه مــا در فارســی 
بــه کار می بریــم و می گوییــم آب را 
تصفیــه می کننــد بــرای اینکــه کیفیــت 
ــما  ــیدن ش ــرای نوش ــا ب ــد ت ــدا کن پی
ــز  ــا نی ــال م ــاره اعم ــود. درب ــاده ش آم
همیــن قاعــده برقــرار اســت. اعمــال مــا 
بایــد خالص ســازی شــود. نقطــه مقابــل 
خالص ســازی هم شــائبه داشــتن اســت. 
ــود عقــل و جهــل آمــده  در حدیــث جن
کــه اخــاص جزء لشــکر عقل و اشــوب 
یعنــی ناخالصــی، در لشــکر جهل اســت. 

اخــاص یــا تصفیــة العمــل یــا صــدق 
ــل  ــه عم ــزه و ریش ــه انگی ــل، ب در عم
ــد.  ــت باش ــان نی ــه هم ــردد ک برمی گ
ــاع  ــما را ارج ــه ش ــن جلس ــن از همی م
در  کــه  بحث هایــی  بــه  می دهــم 
ــکام  ــه ال ــتیم. خاص ــت داش ــاب نی ب
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در  کــه  اســت  بحث هایــی  همــان 
بــاب نیــت چنــدی پیــش داشــتیم. 
نیــت، روح و حقیقــت عمــل اســت. 
ــن،  ــات مؤم ــن مراقب ــی از مهم تری یک
ــا اســت.  ــش انگیزه ه ــات در پیرای مراقب
هــر کاری کــه می خواهــد انجــام دهــد، 
ــت  ــی، وضعی ــت قالب ــر وضعی ــاوه ب ع
قلبــی خــودش را نســبت بــه آن عمــل 
ــی  ــاظ قلب ــه لح ــد. ب ــگ می کن هماهن
هــم ماحظــه می کنــد کــه آیــا انگیــزه 
ــان  ــر و فرم ــن کار، ام ــن از انجــام ای م
ــه رضــای پــروردگار  الهــی و رســیدن ب
متعــال اســت یــا تأمیــن خاطــر دیگــران 
و بــه دســت آوردن فــان پــاداش؟ 

می تــوان گفــت مهم تریــن مراقبــت 
ــش،  ــال صالح ــن در اعم ــان مؤم انس
ــدی  ــزه توحی ــا انگی ــل ب ــق عم تطبی
اســت تــا کارش بــرای خــدای متعــال و 
صــاف و تمیــز و خالــص باشــد. هرچــه 
ــل  ــد، عم ــتر باش ــاص بیش ــار اخ عی
پــروردگار  پذیــرش  بــه  قیمتی تــر و 
بحــث  اســت.  نزدیک تــر  متعــال 
ــوا  ــه تق ــی ک ــث قبل ــا بح ــاص ب اخ

مطلــق   خصــوص  و  عمــوم  باشــد، 
گفــت  می شــود  یعنــی  هســتند؛ 
یکــی از شــعبه های تقــوا، اخــاص 
اســت. بخشــی از هماهنگــی عمــل 
ــر  ــه ظاه ــوط ب ــی، مرب ــای اله ــا رض ب
عمــل می شــود و بخشــی هــم بــه 
باطــن عمــل. بخشــی کــه مربــوط بــه 
ــث  ــتر در بح ــت، بیش ــل اس ــر عم ظاه
قبلــی تأکیــد کردیــم. حــاال بخــش 
ــه خاطــر  ــه باطــن عمــل را ب ــوط ب مرب
ــتقل  ــده مس ــک قاع ــه ی ــش ب اهمیت
تبدیــل کردیــم و جداگانــه بررســی 
کردیــم کــه عبــارت اســت از اخــاص 
و تصفیــه عمــل و صــدق در عمــل. 
صادق ســازی  و  خالص ســازی  پــس 
ــی  ــر ناخالص ــل از ه ــازی عم و طاهرس
ــان  ــی انس ــتور کار دائم ــی، دس غیراله
ــا ایــن ماحظــه  ــه ب مؤمــن اســت. البت
ــاف و  ــه ص ــه دارد ک ــن توج ــه مؤم ک
ــودن نیــت در انجــام  ــز ب خالــص و تمی
عمــل ـ چــه عمــل واجــب و چــه عمــل 
ــی  ــا انجــام و حت ــاز ت مســتحب ـ از آغ
ــرار باشــد.  ــد برق ــز بای ــد از عمــل نی بع
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ــدن  ــی مان ــه باق ــت ک ــات اس در روای
در  صــدق  و  تصفیــه  و  اخــاص  در 
ــام دادن  ــر از انج ــی مهم ت ــل، خیل عم
ــان در  ــی انس ــت. گاه ــل اس ــود عم خ
ــد  ــی بع ــل اخــاص دارد، ول ــن عم حی
ــد.  ــیب می بین ــش آس ــل اخاص از عم

نیت در آینه آیات

ــاره نیــت وارد شــده کــه  چنــد آیــه درب
ــْل  ــت: »ُق ــن اس ــهورش ای ــه مش آی
ــو  ــاِکلَتِِه؛6 بگ ــی َش ــُل َعلَ ُکلٌّ یَْعَم
ــر حســب ســاختار ]روانــی  هــر کــس ب
ــزء  ــد«. ج ــل می کن ــود عم ــی[ خ و بدن
نیــت  راجع بــه  آیــات  مهم تریــن 
ــا آیــه ســوره مبارکــه یونــس  اســت.7 ی
ِمــْن  تَْعَملُــوَن  »َواَل  )علیه الســام(: 

. إسراء: 84.  6

ــام(  ــه الس ــادق )علی ــام ص . ام  7

ــت،  ــل اس ــل از عم ــت افض ــد: »نی فرمودن
ــپس  ــل اســت«. س ــان عم ــت هم اصــًا نی
ــاِکلَتِه« را  ــی ش ــُل َعل ــْل ُکلٌّ َیْعَم ــه »ُق آی
ــور  ــد: منظ ــه فرمودن ــد و اضاف ــت کردن قرائ
ــه  ــن جمع ــت اســت )عبدعلی ب ــاکله، نی از ش
حویــزی، تفســیر نــور الثقلیــن، ج3، ص214(.

ــا َعلَیُْکــْم ُشــُهوًدا إِْذ  َعَمــٍل إاِلَّ ُکنَّ
ُتِفیُضــوَن ِفیــِه؛8 و هیــچ کاری نکنید 
مگــر اینکــه مــا بــر شــما گــواه باشــیم، 
ــادرت می ورزیــد«.  ــدان مب ــگاه کــه ب آن
ــان وارد  ــه انس ــه ای ک ــت از لحظ درس
ــد  ــته باش ــه داش ــود، توج ــل می ش عم
کــه خــدای متعــال آن را می بینــد و 
بــرای تأمیــن نــگاه پــروردگار متعــال و 
خواســت و رضــای الهــی انجامــش دهد. 

آیــه دیگــر بــاز در ســوره مبارکــه 
اســراء اســت: »َربِّ أَْدِخلْنـِـي ُمْدَخــَل 
ُمْخــَرَج  َوأَْخِرْجنِــي  ِصــْدٍق 
]در هــر  مــرا  پــروردگارا  ِصــْدٍق؛9 
ــن  ــل ک ــت داخ ــرز درس ــه ط کاری[ ب
و بــه طــرز درســت  خــارج ســاز«. 
ــام  ــل، در مق ــان عم ــا پای ــروع ت از ش
صــدق باشــم و بــا خــدای متعــال صاف 
باشــم. بــرای ایــن مســئله هــم انســان 
ــْل  ــد: »َواْجَع ــک می خواه ــدا کم از خ
ُســلَْطانًا  لَُدنْــَک  ِمــْن  لِــي 
نَِصیــًرا؛10 و از جانــب خــود بــرای 

. یونس: 61.  8

. إسراء: 80.  9

. همان.  10
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ــرار ده«.  ــش ق ــلطی یاری  بخ ــن تس م

قــرآن خیلــی صریــح بــه مــا می گویــد: 
؛11 آگاه  یــنُ الَْخالِــصُ ِ الدِّ »أاََل لِلَّ
باشــید آییــن پــاك از آِن خــدا اســت«. 

نیت در آینه روایات

بهتریــن  مــن  می فرمایــد:  خداونــد 
شــریک هســتم، اگــر کســی را بــا مــن 
ــل  ــه ی عم ــد، هم ــرار دادی ــریک ق ش
بــرای او خواهــد بــود.12 خــدای متعــال 
غیــرت دارد و نمی پذیــرد انســان بــرای 
ــد.  ــام ده ــری کاری انج ــخص دیگ ش

)علیه الســام(  علــی  امیرالمؤمنیــن 
ــدُّ  ــِل أَش ــُة الَعَم ــد: »تَْصِفیَ فرمودن
ــدن  ــص گردانی ــِل؛13 خال ــن الَعَم ِم
عمــل  خــود  از  ســخت تر  عمــل، 
و  صــاف  عمــل  اینکــه  اســت«. 
از  مهم تــر  خیلــی  باشــد،  خالــص 

. زمر: 3.  11

)ترجمــه  قدســی  حدیــث  کلیــات   .  12
الجواهــر الســنیة فــی األحادیــث القدســیة(، ص326.

ــوار،  ــار األن ــی، بح ــر مجلس . محمدباق  13
ص288. ج77، 

اســت.  آن  از  بهتــر  و  عمــل  خــود 

)علیه الســام(  صــادق  امــام  همچنیــن 
علــي  »ااَلِبْقــاُء  فرمودنــد: 
الَْعَمــِل َحتّــي یْخلُــَص اََشــدُّ 
بــر  پایــداري  الَْعَمــِل؛14  ِمــَن 
ــود،  ــص ش ــه خال ــا ک ــا آنج ــل ت عم
اســت«.  عمــل  خــوِد  از  ســخت تر 

شاخص اخالص 

جنــاب ابــوذر )رضوان اهلل علیــه(، ایــن صحابــی 
اعظــم  پیامبــر  از  بــزرگ،  و  خــاص 
ــه حضــرت  ــد ک ــل کردن ــه( نق )صلی اهلل علیه وآل

فرمودنــد: »إنَّ لـِـُکلِّ َحــقٍّ َحقیقًة، و 
مــا بَلــَغ َعبــٌد حقیقــَة الْخــالِص 
حتّــی ال ُیِحــبَّ أْن ُیْحَمــَد علــی 
؛15 هــر حقــی  شــيٍء ِمــن َعَمــٍل للِّ
ــت  ــه حقیق ــده ب ــی اســت و بن را حقیقت
آنــگاه کــه  اخــاص نرســد، مگــر 
ــر کاری  ــد در براب ــته باش ــت نداش دوس
ــد و  ــد، تمجی ــدا می کن ــرای خ ــه ب ک

. کلینی، الکافي، ج2، ص16.  14

ــوار،  ــار األن ــی، بح ــر مجلس . محمدباق  15
ص304. ج72، 
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ــت  ــه حقیق ــن ب ــود«. مؤم ــتایش ش س
اخــاص نمی رســد، مگــر اینکــه اصــًا 
ــران  ــه دیگ ــد ک ــته باش ــی نداش تمنای
بابــت کاری کــه انجــام داده، تحســین و 
تعریفــش کننــد. حتــی وقتــی تحســین 
ــود  ــل می ش ــد، منفع ــف می کنن و تعری
خــدای  فضــل  از  را  ایــن  البتــه  و 
متعــال می دانــد و باطنــًا بــه خــدا 
پنــاه می بــرد و می گویــد: »اللَُّهــمَّ 
ــوَن،  ــا یَُظنُّ ــراً ِممَّ ــي َخیْ اْجَعلْنِ
ــوَن؛16  ــا اَل یَْعلَُم ــي َم ــْر لِ َو اْغِف
خدایــا مــا را بهتــر از آن کــن کــه 
می پندارنــد و بیامــرز از مــا آنچــه را 
ــی  ــو می دان ــا، ت ــد«. خدای ــه نمی دانن ک
ــم خــراب اســت. »ال  ــدر وضع ــن چق م
ــه  ــوَن؛17 آنچ ــا یَقول ــي بم ُتؤاِخْذن
مــی گوینــد بــر مــن مگیــر«. بــه خاطــر 
ــذه نکــن.  ــرا موأخ ــان، م ــای آن حرف ه

. نهج الباغه، حکمت100.  16

. همان، خطبه193.  17

۳. محکم کاری

ــکام  ــارت اســت از إح ــوم عب ــده س قاع
العمــل یــا اتقــان العمــل. کلمــه ی 
از  شناخته شــده تر  فارســی  در  اتقــان 
ــی  ــکام یعن ــکام اســت. إح ــه ی إح کلم
ــی  ــان یعن ــل و إتق محکــم کاری در عم
ــز و درســت انجــام دادن  محکــم و تمی
ــوب  ــوب و محب ــن ویژگــی، مطل کار. ای
خــدای متعــال اســت. پــس مؤمــن عمل 
صالحــش بایــد متقــن و محکــم باشــد. 
ــته  ــه داش ــش توج ــه ی اجزای ــه هم ب
ــم.  ــذار نکنی ــزی را فروگ ــیم و چی باش
ــد و  ــب باش ــا مناس ــل م ــب عم ترکی
ــوده  ــه مفق ــا حلق ــول امروزی ه ــه ق ب
ــه  ــد ک ــه نباش ــد. این گون ــته باش نداش
قســمتی را انجــام دهیــم و قســمت 
ــم. وظیفــه ای را کــه  دیگــر را رهــا کنی
بــه عهــده گرفتــه و عهــدی که بســتیم، 
درســت انجــام دهیــم و کــم نگذاریــم. 

ایــن قاعــده از زبــان پیامبــر اعظــم 
ــه  ــده ک ــل ش ــه نق ــه( این گون )صلی اهلل علیه وآل

ــی  ــد: »إنَّ الّل َ تَعال حضــرت فرمودن
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ــاًل  ــم َعَم ــَل أَحُدُک ــبُّ إذا َعِم ُیِح
ــد  ــه خداون ــتی ک ــُه؛18 به راس أن ُیتِقنَ
ــک  ــه هری ــی دارد ک ــال، دوســت م متع
ــد،  ــام می ده ــی کاری انج ــما وقت از ش
گردانَــد«.  )محکــم(  اســتوار  را  آن 
درزش  الی  مــو  یعنــی  اصطاحــًا 
ــت.  ــکال گرف ــود از آن اش ــرود و نش ن

محکم کاری در سیره نبوی

ــه  ــد ک ــام( فرمودن ــادق )علیه الس ــام ص ام
بــه پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآلــه( خبــر 
فــوت ســعدابن معــاذ را دادنــد. ســعد از 
اصحــاب گرامــی پیغمبــر بــود و حضرت 
می داشــتند.  دوســتش  خیلــی  هــم 
میــدان  وســط  در  مجاهــد  و  فعــال 
ــعدابن  ــنید س ــی ش ــر وقت ــود. پیغمب ب
ــن  ــی غمگی ــه، خیل ــا رفت ــاذ از دنی مع
شــد. در تشــییع جنــازه ســعد، خودشــان 
تشــریف فرما شــدند و در تمــام مراحــل 
تجهیــز حضــور داشــتند. حضــرت جلوی 
ــن  ــل و کف ــر کار غس ــتادند و ب در ایس
ــث  ــال، حدی ــز العّم ــدی، کن ــی هن . متق  18

.9 1 2 8

نظــارت کردنــد. نوبــت بــه تشــییع 
ــه  ــاد، درحالی ک ــرت راه افت ــید. حض رس
از شــدت ناراحتــی پابرهنــه بودنــد. 
وقتــی قبــر را کندنــد، حضرت خودشــان 
داخــل قبــر رفتنــد و شــروع کردنــد کار 
ــنگ های  ــام دادن. س ــی را انج لحدچین
لحــد  را خیلــی محکــم و درســت و 
حســابی چیــد تــا هیــچ منفــذی نداشــته 
باشــد. هنگامــی کــه بــاال آمدنــد، روی 
ــراً در  ــرد. ظاه ــب ک ــی مرت ــر را خیل قب
ــد  ــش آم ــن پرســش پی ــه ای ذهــن هم
ــی دارد؟  ــه معنای ــا چ ــن کاره ــه ای ک
ــه  ــس این هم ــد، پ ــه می پوس ــدن ک ب
دقــت و ســنگ چیــدن و لحــد را مرتــب 
کــردن، چــه کاری اســت؟ حضــرت 
ــه  ــاب ب ــد، خط ــام ش ــی کارش تم وقت
جماعــت فرمــود: »إنـّـي َلعلـَـُم أنَّــُه 
ــالُء، و  ــِه البَ ــُل إلَی ــیَبلی و یَِص َس
لِکــنَّ الّل َ ُیِحــبُّ َعبــدا إذا َعِمــَل 
َعَمــاًل أحَکَمــُه؛19 مــن می دانــم 
ــراب  ــوده و خ ــن فرس ــه زودی ای ــه ب ک
را  بنــده ای  خداونــد  امــا  می شــود، 
. حــر عاملــی، وســائل الشــیعه، ج2،   19

.8 8 4 ص
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ــام  ــون کاری انج ــه چ ــت دارد ک دوس
دهــد، آن را درســت انجــام دهــد«. 

اینجــا از قاعــده ترقــی اســتفاده می کنیم 
و می گوییــم وقتــی چیــدن قبــری کــه 
ــرو خواهــد ریخــت و آســیب خواهــد  ف
ــد و از بیــن مــی رود، و پیکــری کــه  دی
ــر پوســیده خواهــد شــد، ایــن  در آن زی
ــم  ــخص اول عال ــا را ش محکم کاری ه
خلقــت خــودش انجــام می دهــد، پــس 
ــایر  ــم کاری در س ــف محک ــر تکلی دیگ
تمــام  در  می شــود.  روشــن  کارهــا 
کارهــا، به ویــژه وقتــی پــای حــق 
ــی  ــد و فرآورده های ــش می آی ــاس پی الن
ــار  ــد، در اختی ــد می کنی ــما تولی ــه ش ک
مــردم قــرار می گیــرد و بــا زندگــی 
محکــم کاری  می خــورد،  گــره  آنهــا 
رعایــت  شــکل  بهتریــن  بــه  بایــد 
شــود. در ایــن صــورت محصــول شــما 
می شــود.  محســوب  صالــح  عمــل 
ــال ها  ــه س ــد ک ــی باش ــه کاالی چنانچ
شــوند،  بهره منــد  آن  از  بتواننــد 
می کننــد.  دعــا  شــما  ســر  پشــت 

کار  دادن  انجــام  محصــول،  تولیــد 
اداری و ... هــر کاری کــه باشــد، فــرق 
ــک،  ــان را درجه ی ــد کارت ــد، بای نمی کن
محکــم، تمیــز و درســت انجــام دهیــد. 

درس هایی از سیره نبوی در 
زمینه محکم کاری

ــت  ــد جه ــم، از چن ــه خواندی ــی ک روایت
تکان دهنــده اســت. نخســت اینکــه 
چقــدر  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم  پیغمبــر 
می کردنــد.  احتــرام  را  اصحابشــان 
ــی  ــد وقت ــان می ده ــه نش ــن اینک ضم
ــی رود، در  ــا م ــن از دنی ــی از مؤمنی کس
جریــان رحلتــش هــم احتــرام و اکرامش 
و  تدفیــن  ماجــرای  دارد.  مطلوبیــت 
ــه  ــه حضــرت ب ــاده ای ک ــه فوق الع جمل
ــی  ــی وکل ــده عموم ــک قاع ــورت ی ص
ــت.  ــده اس ــز تکان دهن ــد نی ــه کردن ارائ
ــان  ــه ی اتق ــا از کلم ــرت در اینج حض
ــن را در  ــه واژه متق ــد ک ــتفاده کردن اس
فارســی هــم بــه کار می بریــم و بیشــتر 
شــناخته شــده اســت تــا کلمــه ی إحکام. 
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مثــًا  کــه  دیده ایــم  گاهــی 
ــی  ــی خیل ــازند، ول ــاختمانی را می س س
و  می دهــد  نــم  اتاق هایــش  زود 
در  دارد.  دیگــری  فــراوان  اشــکاالت 
مقابــل، بوده انــد افــرادی کــه خانــه 
ــه،  را محکــم ســاخته اند و ســاکنین خان
ــه  ــد. البت ــا می کنن ــان دع ــم برایش دائ
ــدارد.  ــه اســام ن ــا ربطــی ب کم کاری ه
ــود  ــم کاری خ ــر کســی به واســطه ک اگ
ضــرری بــه دیگــران بزنــد، فعــل حــرام 
بــاب  در  مــی رود  و  شــده  مرتکــب 
حرمــت کــه بحــث قبلــی مــا اســت کــه 
ــرد.  ــت ک ــا را رعای ــم قرق ه ــد حری بای

دوســت  تعالــی  و  تبــارك  خداونــد 
کارهــای  حتــی  کارهایتــان،  دارد 
و  تمیــز  و  محکــم  را  شــخصی تان 
درســت و متقــن انجــام دهیــد، تــا چــه 
رســد کاری کــه محصولــش بــه دســت 
ــت را  ــه کیفی ــد. هرچ ــران می رس دیگ
ارتقــا دهیــد، خــدای متعــال بــه همــان 
انــدازه شــما را بیشــتر دوســت مــی دارد. 

ــزه ی ُحســن  ــل انســان جای چطــور عم

می گیــرد؟ بــه تعبیــر امــروزی اســتاندارد 
ــی،  ــتگاه اله ــرد؟ در دس ــزو می گی و ای
تقــوا و اخــاص و اتقــان، ســه شــرطی 
اســت کــه به واســطه آن بــه عمــل 
پذیــرش  و  می دهنــد  نمــره  انســان 
ــن  ــه احس ــن ب ــل حس ــود و عم می ش
تبدیــل می شــود. این جلســه ســه قاعده 
ــم و جلســه  ــم کردی خدمــت شــما تقدی
ــم.  ــر می روی ــد دیگ ــراغ قواع ــده س آین

ــه  ــم ب ــم می دهی ــال را قس ــدای متع خ
حــق اولیائــش و بــه حــق مقربــان 
خواســته  چهــار  ایــن  درگاهــش، 
ــه  ــاق را ب ــای مکارم االخ ــن دع آغازی
ــتداران  ــه ی دوس ــه هم ــا و ب ــه ی م هم
ــد.  ــت فرمای ــام ســجاد )علیه الســام( کرام ام
خــدای متعــال را بــه حــق و حقیقــت آن 
حضــرت قســم می دهیــم ایــن بیمــاری 
ایــن ویــروس منحــوس  و  وحشــی 
ــریت  ــه بش ــا و جامع ــه ی م را از جامع
دور بفرمایــد. کســانی را کــه مبتــا 
هســتند، شــفا عنایــت کنــد و عزیزانــی 
ــفاعت  ــمول ش ــدند، مش ــوت ش ــه ف ک
دهــد. قــرار  )علیه الســام(  سیدالشــهدا 



17

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت




