
   ـ نيت10مكارم 
  :فرمايد امام سجاد در اين فراز دعا مي

   النـِّيَّات َو انـَْتِه بِِنيَِّيت ِإَىل َأْحَسنِ 
  .و نيت مرا به بهترين نيات منتهي كن

  عمل بايد با اخالص باشد
  :فرمايد خداوند در قرآن كريم ميـ 1

    َو اْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّينَ 
  )28/اعراف(. كه دين خود را براى او خالص نموده باشيدخدا را بخوانيد در حالى

  :فرمايد  همچنين ميـ2
   ُقْل ِإنَّ َصالِتي َو ُنُسِكي َو َمْحياَي َو َمماِتي ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِميَن ال َشرِيَك َلُه َو ِبذِلَك أُِمْرُت َو أَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمينَ 

  )163/انعام(.شريكى ندارد و به اين برنامه مامورم و من اول مسلمانم. ن براى خدا استبگو نماز و عبادت من و زندگى و مرگ م
  :السالم فرمود  امام صادق عليهـ3

لَّـِه ِيف اْألُُمـوِر ُكلَِّهـا قَـاَل اللَّـُه َعـزَّ َو َصاِحُب النـِّيَِّة الصَّاِدَقِة َصاِحُب اْلَقْلِب السَِّليِم ِألَنَّ َسَالَمَة اْلَقْلِب ِمْن َهـَواِجِس اْلَمْحـُذورَاِت بَِتْخلِـيِص النـِّيَّـِة لِ 
َفُع ماٌل َو ال بـَُنوَن ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ   َجلَ    يـَْوَم ال يـَنـْ

كسى كه داراى نيتى پاك و صادق باشد از سالمت قلب برخوردار است چون سالم داشتن قلب از خاطرات و افكار زيـان بـار در           
َفـُع مـاٌل َو ال : فرمايـد  خداوند متعال مـي   . ميسر است كه انسان در تمام كارهاى خود نيت را براى خدا خالص نمايد             صورتى   يـَـْوَم ال يـَنـْ

  ـ روزى كه مال و فرزند سودى براى انسان ندارد فقط كسى كه با دل پاك و سالمى در آن جهان   ِإالَّ َمْن أََتى اللَّـَه ِبَقْلـٍب َسـِليمٍ *بـَُنوَن 
   210 ص67 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار                                                                        )89و88/شعراء(.وارد شود اهل نجات است

  اعمال مردود
  : السالم فرمود  امام صادق عليهـ4

  .َقاُلوا َما يـَْقَبُل اللَُّه ِمْن َأَحٍد َعَمًال َلْو َنَظَر النَّاُس ِإَىل َمْرُدوِد اْألَْعَماِل ِمَن السََّماِء لَ 
گفتنـد كـه هـيچ عملـى پذيرفتـه           ديدند قطعـاً مـي     شود مي  گردد و پذيرفته نمي    اگر مردم اعمال و كارهايى كه از آسمان برمي        

   208 ص67 ج)  بيروت-ط (ر األنوار بحا                                     ).چون بيشتر اعمال مردم مردود و الئق پذيرش نيست(شود  نمي
  اعمال به نيت است

ِيف َســرِيٍَّة َو أََمــَر اْلُمــْسِلِمَني َأْن يـَْنَتــِدبُوا َمَعــُه ِيف َســرِيَِّتِه، فـََقــاَل َرُجــٌل ِمــَن ) َعَلْيــِه الــسََّالمُ (َأْغــَزى َعِليّــاً ) َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َو آلِــهِ (َأنَّ َرُســوَل اللَّــِه  ـــ5
ــ ــهُ اْألَْن ــَغ النَّــِيبَّ : َصاِر ِألٍَخ َل ــِه، فـَبَـَل ــا نُــِصيُب َخاِدمــاً َأْو َدابَّــًة َأْو َشــْيئاً نـََتبَـلَّــُغ ِب ، َلَعلََّن ــا ِيف َســرِيَِّة َعِلــيٍّ ــهِ (اْغــُز بَِن ــِه َو آِل َــا : قـَْولُــُه، فـََقــالَ ) َصــلَّى اللَّــُه َعَلْي ِإمنَّ

نـَْيا َأْو نـَـَوى )100/نـساء ( ، فَـَقْد َوَقَع َأْجـُرُه َعَلـى اللَّـهِ ٍئ َما نـََوى، َفَمْن َغزَا ابِْتَغاَء َما ِعْنَد اللَّـهِ ، َو ِلُكلِّ اْمرِ   بِالنـِّيَّاتِ  اْألَْعَمالُ   َو َمـْن َغـزَا يُرِيـُد َعـَرَض الـدُّ
  .ِعَقاًال ملَْ َيُكْن َلُه ِإالَّ َما نـََوى

السالم را بـراى جنگـى       آله، على عليه   و عليه اللَّه ده كه رسول خدا صلّى    السالم نقل نمو   موسى بن جعفر از پدران بزرگوار خود عليه       
  . اعزام كرد و دستور فرمود كه مسلمين آن حضرت را در اين جنگ همراهى نمايند

كه خدمتگزارى و يا مركبـى و        منظور اين   السالم در اين جنگ شركت كرديم به       مردى از انصار به برادر خود گفت ما با على عليه          
 .دست بياوريم يا چيز ديگرى به

  :اين مذاكره به سمع پيغمبر رسيد حضرت فرمود
همانا ارزش اعمال به نيت است و هر كس هر گونه نيتى كه دارد همان هدف نصيبش خواهد بود بنا بر اين هر كس بـا انگيـزه                         

هد كرد و كسى كه به منظور دنيوى        الهى و جلب الطاف خدا در جنگ شركت نمايد پاداش اين شخص بر خدا است كه عنايت خوا                 
  618النص ص) للطوسي(األمالي           .اى نخواهد داشت و به دست آوردن مال حركت كند جز همان چيزى كه در نظر گرفته بهره



  :فرمايد  قرآن در اين باره ميـ6
ْنيا نـُْؤتِِه ِمْنها َو َمْن يُِرْد َثواَب اْآلِخرَ   يُِرْد َثوابَ  َو َمنْ   ِة نـُْؤتِِه ِمْنها َو َسَنْجِزي الشَّاِكريَن  الدُّ

هر كس اعمال و كارهاى خود را به انگيزه منافع مادى و رسيدن به مزاياى دنيوى انجـام دهـد از بهـره دنيـوى او را برخـوردار                        
 سپاسگزاران را پاداش    هاى اخروى را منظور نمايد از عنايات آن جهانى برخوردارش نموده و البته             نمائيم و هر كس مزايا و ثواب       مي

  )145/عمران ال(.نيك خواهيم داد
    السالم در تفسير آيه شريفه  اميرالمؤمنين علي عليهـ7

ْنيا َو زِيَنَتها نـَُوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعماَلُهْم ِفيها َو ُهْم ِفيها ال يـُْبَخُسوَن    َمْن كاَن يُرِيُد اْلَحياَة الدُّ
دهيم؛ و چيزى كم      ها مى  طور كامل به آن     شان را در همين دنيا به      اعمال) نتيجه( بخواهند،   كسانى كه زندگى دنيا و زينت آن را       

 )15/هود!(ها نخواهد شد و كاست از آن
  : فرمودند

نـَْيا َو َكاَن َلُه  نـَْيا َأْعطَاُه ثـََوابَُه ِيف الدُّ َر َعَلى َأْن يـُْعِطَيُه اللَُّه ثـََوابَُه ِيف الدُّ   .ِيف اْآلِخَرِة النَّاُر َمْن َعِمَل اْخلَيـْ
كنـد ولـى در       هر كس كار خيرى بكند و نظرش اين باشد كه خداوند در دنيا پاداش او را بدهد خداوند خواسته او را اجابت مى                      

  324 ص1 تفسير القمي ج                                                                                                           .گردد آخرت گرفتار آتش مى
  شهيد راه حمار

نفـر از كفـار سـوار االغ سـفيد          هاي جنگ يـك      هدر يكي از جبه   آله    و  عليه  و  اهللا   صلي مرويست كه در زمان خاتم االنبيا محمد       ـ8
مـد و گفـت مـن       كرد، يكي از مسلمانان تا چشمش به اين مركب راهوارسفيد افتاد خوشـش آ              زيبائي بود و در صف كفار جنگ مي       

شوم و با اين قصد حركت كرد ولي تا خواسـت حملـه كنـد آن مـشرك پـيش                     كشم و االغش را مالك مي      روم و اين كافر را مي      مي
  .دستي كرد و مسلمان را كشت
  .ي رفيع شهادت رسيد گفتند كه خوش به حالش به درجه بعد از جنگ مسلمانان مي

او نيتش اين بود كه آن كافر را بكـشد و بعـد ازكـشتنش االغ او را بـه عنـوان                      : يد فرمود آله وقتي كه فهم     و  عليه  و  اهللا  پيامبر صلي 
  .الحمار يا همان شهيد راه االغ معروف شد_ قتيل#غنيمت صاحب شود و او هم اكنون در جهنم است و بعد از اين ماجرا به 

  176 و كتاب استعاذه شهيد آيت اهللا دستغيب ص103، ص 8محجة البيضاء، ج 
  رت بر اساس نيتنص

  السالم فرمود   امام صادق عليهـ9
َر اللَُّه َعْوَن اْلِعَباِد َعَلى َقْدِر نِيَّاِِْم َفَمْن َصحَّْت نِيَُّتُه َمتَّ َعْوُن اللَِّه َلُه َو َمْن َقُصَرْت نِيَُّتُه َقُصَر َعْنُه اْلَعْوُن ِبَقْدِر الَِّذي َقصََّر  َا َقدَّ   ِإمنَّ

فرمايد، هر كس داراى نيت صحيح و كامل باشد نـصرت و             ها را نصرت و يارى مي      د متعال به ميزان نيت بندگان آن      همانا خداون 
اعانت خدا هم در حق او تمام و كامل است و هر كس در حسن نيت كوتاهى كند به همان ميزان اعانت و يارى خدا از او كاسـته و       

  66صالنص ) للمفيد(األمالي                                                                                                                               .شود  كم مى
  ثواب اعمالي كه انجام نشده ولي نيت صادق آن بوده است

  : السالم فرمود  امام صادق عليهـ10
ا َربِّ اْرزُْقِين َحىتَّ أَفْـَعَل َكَذا َو َكَذا ِمَن اْلِربِّ َو ُوُجـوِه اْخلَـْريِ فَـِإَذا َعلِـَم اللَّـُه َعـزَّ َو َجـلَّ َذلِـَك ِمْنـُه بِـِصْدِق نِيَّـٍة َكتَـَب ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن اْلَفِقَري لَيَـُقوُل يَ 

  . اللَُّه َلُه ِمَن اْألَْجِر ِمْثَل َما َيْكُتُب َلُه َلْو َعِمَلُه ِإنَّ اللََّه َواِسٌع َكِرمي
به من روزى فرما و يا تمكن مالى عنايت كن تـا كارهـاى نيـك انجـام                  : گويد خدايا  گاهى بنده مؤمن مستمند و تهى دست مي       

دانـد همـان    هاى خيرات و خدمات چنين و چنان كنم و چون خداوند متعال راستى و صدق و حسن نيت او را مـي                      داده و از برنامه   
 . همانا خدا وسعت بخش و كريم است. داد خواهد داد  به او مياجر و پاداشى كه در صورت انجام عمل

  261ص 1 المحاسن ج



  :آله فرمود و عليه و اهللا  پيامبر اكرم صليـ11
  .َمْن طََلَب الشََّهاَدَة َصاِدقاً أُْعِطيَـَها َو َلْو ملَْ ُتِصْبهُ 

فرمايـد گـر چـه توفيـق      هيد را به او عنايت مي    كسى كه با صدق نيت آرزوى شهادت در راه خدا را داشته باشد خداوند ثواب ش               
  .شهادت را نيابد

  103 ص8 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج
  :آله فرمود و عليه و اهللا  پيامبر اكرم صليـ12

  .هِ َمْن َسَأَل اللََّه الشََّهاَدَة ِبِصْدٍق بـَلََّغُه اللَُّه َمَنازَِل الشَُّهَداِء َو ِإْن َماَت َعَلى ِفرَاشِ 
رسـاند گـر     كسى كه با نيت پاك و راست از خداوند درخواست شهادت نمايد خداوند مهربان او را به درجات و مراتب شهدا مي                     

  .اش بدرود حيات نمايد چه در بستر خانه
  201ص 67 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار 

و (هر كـس طبـق روش   :  ـ بگو  َسـبيال  فَـَربُُّكْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهدى َلِتهِ  شاكِ   َعلى  يـَْعَملُ   ُكلٌ  ُقلْ «السالم در تفسير آيه   امام رضا عليهـ13
 : فرمود)84/اسراء(.شناسد كند؛ و پروردگارتان كسانى را كه راهشان نيكوتر است، بهتر مى خود عمل مى) خلق و خوى

ُكوُن ُهَو الَِّذي يَِلي ِحَسابَُه فـَيَـْعِرُض َعَلْيِه َعَمَلُه فـَيَـْنظُُر ِيف َصـِحيَفِتِه فَـَأوَُّل َمـا يـَـَرى َسـيَِّئاتُُه فـََيتَـَغيـَّـُر ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة أُوِقَف اْلُمْؤِمُن بـَْنيَ َيَدْيِه فـَيَ 
ُنُه َو ُتَسرُّ   نـَْفُسُه َو تـَْفرَُح ُروُحُه ُمثَّ يـَْنظُُر ِإَىل َما َأْعطَاُه ِمـَن الثـَّـَواِب فـَيَـْشَتدُّ فـََرُحـُه ِلَذِلَك َلْونُُه َو تـَْرَتِعُش فـَرَاِئُصُه َو تـَْفزَُع نـَْفُسُه ُمثَّ يـََرى َحَسَناتِِه فـَتَـَقرُّ َعيـْ

ــوا الــصُُّحَف الَّــِيت ِفيَهــا اْألَْعَمــاُل الَّــِيت ملَْ يـَْعَمُلوَهــا قَــاَل فـَيَـْقَرُءونـََهــا فـَيَـُقولُــوَن َو ِعزَّ  َهــا َشــْيئاً ُمثَّ يـَُقــوُل اللَّــُه لِْلَمَالِئَكــِة َهُلمُّ تِــَك ِإنَّــَك لَــتَـْعَلُم أَنَّــا ملَْ نـَْعَمــْل ِمنـْ
َها َناَها َلُكْم ُمثَّ يـُثَابُوَن َعَليـْ   .فـَيَـُقوُل َصَدقْـُتْم نـََويـُْتُموَها َفَكَتبـْ

شـود و   دار حـساب مـؤمن مـى    گردد و خداوند مهربان خـود عهـده   شود بنده مؤمن در محضر الهى احضار مي    روز قيامت كه مى   
اش تغييـر نمـوده و لـرزه بـر            بيند گناهان است رنگ چهره      شود پس از نگاه به نامه اعمال اول چيزى كه مى            مال او ارائه داده مى    اع

بيند و موجب روشنائى چشم و مسرت خـاطر و      گردد سپس كارهاى نيك و حسناتش را مى        افتد و به شدت ناراحت مي       اندامش مى 
يابـد سـپس خداونـد       بيند سرور و خوشـحاليش افـزايش مـي          ابها و عطاياى الهى را مى     شود بعدا ثو    آسايش و خرسندى روحش مى    

هـا را   هـا ضـبط شـده بياوريـد آن     ها را انجام نداده ولى بـراى آن    فرمايد صورت آن اعمالى كه اين مؤمنين آن        مهربان به مالئكه مي   
دانى كه اين همه اعمال نيك را ما اصالً انجام           ها تو خود مي   كنند ال  خوانند و عرض مي    آورند و اينان آن نامه اعمال را مي         مالئكه مى 

ايد ولى نيت شما اين بود كه اين اعمال را انجـام دهيـد و همـان                   فرمايد درست است اين كارها را عملى نكرده        ايم خداوند مي    نداده
  .دهيم ها را مي  و پاداش آنحسن نيت شما را همانند عمل و انجام كار قرار داديم و آن اعمال را براى شما ثبت نموده
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  ابدي بودن بهشت يا دوزخ

  : السالم فرمود  امام صادق عليهـ14
نـَْيا َأْن َلْو ُخلُِّدوا ِفيَها َأْن يـَْعُصوا اللََّه أََبداً َو إِ  َا ُخلَِّد َأْهُل النَّاِر ِيف النَّاِر ِألَنَّ نِيَّاِِْم َكاَنْت ِيف الدُّ َـا ُخلِّـَد َأْهـُل اْجلَنَّـِة ِيف اْجلَنَّـِة ِألَنَّ نِيَّـاِِْم َكانَـْت ِإمنَّ منَّ

نـَْيا َأْن َلْو بـَُقوا ِفيَها َأْن يُِطيُعوا اللََّه أََبداً فَِبالنـِّيَّاِت ُخلَِّد َهُؤَالِء َو َهُؤَالِء ُمثَّ َتَال قـَْوَلُه تـََعاَىل    .  قَاَل َعَلى نِيَِّته َلِتهِ  شاكِ  ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعلى  ِيف الدُّ
ها اين است كه اگر به فـرض در دنيـا    اين كه دوزخيان هميشه و براى ابد در دوزخ مخلد هستند از اين جهت است كه نيت آن                

براى ابد زنده و جاويد باشند هيچ وقت تسليم حق نشده و راه معـصيت و سركـشى را ادامـه دهنـد و همچنـين بهـشتيان كـه در           
پـس  .  و جاويد هستند از اين نظر است كه نيت آنان اطاعت و اجراء فرامين الهى است گر چه در دنيا جاويدان باشند                      بهشت مخلد 

 را   شـاِكَلِتهِ  قُـْل ُكـلٌّ يـَْعَمـُل َعلـى  بر اساس نيت خود اينان در بهشت و آنان در دوزخ مخلد و جاويدان هستند سپس حضرت آيه شـريفه                   
  .كند ه هر كس بر اساس و پايه نيت خود عمل ميتالوت فرمود و توضيح داد ك
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    و بردگان)تاجران (عبادت آزادگان و مزدوران
   :نويسد السعادات مي در كتاب جامع» 1209 - 1128«عالم بزرگوار مال محمد مهدى نراقى  ـ15

چه تقـرب بـه      اخروى بر آن مترتّب شود مگر آن      آيد به طورى كه پاداش و اجر          هيچ عملى از عبادت و طاعت خدا به شمار نمى         
كـه بـه وسـيله آن        خدا و سراى آخرت، يعنى خشنودى و رضاى خدا، اراده شده باشد، بدون غرضى ديگر از اغراض دنيوى، يا ايـن                    

پس كسى كه از عبـادت خـدا خـشنودى و رضـاى محـض او را اراده كنـد،                . وصول به ثواب او يا رهائى از عذاب او قصد شده باشد           
سـازد،    گزيند، و به قرب معنوى و روحانى او را به خود نزديـك مـى                دارد و او را بر مى       جزاى او همين است كه خدا او را دوست مى         

  :فرمايد ن كسى كه اين صفت دارد مىكه در حق چني چنان
  )40و25/ص(»و او را نزد ما تقرّب و سرانجام نيك است ـ َو انَّ َلُه ِعنَدنا َلُزلفى َو ُحسَن َمآب«

شناسد كه او خـداى صـانع         كه از خدا جز اين نمى      و اما كسى كه غرض وى رسيدن به ثواب و رهائى از عذاب است، نظر به اين                
كند،   بخشد، و دوزخى است كه گناهكاران را بدان عذاب مى            و عالم است، و او را بهشتى است كه به مطيعان مى            عالم و قادر و قاهر    

جزاى او به مقتضاى نيتش اين است كه او را بـه بهـشت خـويش در                 : پرستد تا به بهشت برسد يا از جهنم نجات يابد           پس او را مى   
  .ل بر حسب نيات استآورد و از دوزخ نجاتش دهد، زيرا كه پاداش اعما

 به اين پندار كـه  ،داند و اعتنا مكن به سخن كسى كه عبادت را هر گاه به وسيله آن ثواب يا رهائى از عقاب قصد شود باطل مى                
اين قصد با اخالص كه خواستن رضاى خدا به تنهائى است منافات دارد، و كسى كه چنان قصدى كرده به نيت جلب نفـع خـود و                           

د است نه رضاى خداى سبحان، كه اين گفتار كسى است كه شناختى به حقايق تكاليف و مراتب مردم نـسبت بـه                       دفع ضرر از خو   
  .ها ندارد آن

 خواستن رضاى خدا و تقرّب به او باشد، زيرا آنان از خداى تعـالى جـز ايـن                   شان صرفاً  براى بيشتر مردم دشوار است كه عبادت      
ترسند، پس نهايت مرتبه ايشان اين است كه دوزخ را به ياد آورند و خود را از عذاب آن                     و مى شناسند كه به او اميد دارند و از ا          نمى

  .بر حذر دارند، و بهشت را به ياد آورند و خود را به ثواب آن راغب نمايند
مـدح و   هاى دنيا و لذّات فورى و زودرس نفـس نباشـد، ماننـد                و معنى اخالص در عبادت جز اين نيست كه آميخته به آلودگى           

و آشكار است كـه خواسـتن بهـشت و          . ها  ستايش مردم و رسيدن به مال و خالصى از خرجى در مورد آزاد كردن بنده و امثال اين                 
رهائى از دوزخ منافاتى با آنچه در آخرت وعده داده شده ندارد، اگر چه از همان نوع آشنا و مألوف در دنيا باشد، و اگـر ماننـد ايـن       

) نويـد شـر دادن  (و وعيـد  ) نويـد خيـر دادن  (و وعـد  ) ترسـانيدن (و ترهيب ) راغب گردانيدن (كرد ترغيب     ه مى نيات عبادات را تبا   
و . بيهوده و عبث بود، زيرا به هر چه بهشت وعده داده شده و بر آن از دوزخ ترسانده شده چيزى است كه مورد رغبت و بيم اسـت                           

  .شمار است ارد شده بىآيات و اخبارى كه در ترغيب و ترهيب و وعد و وعيد و
   149 ص4ج) السعادات ترجمه جامع(اسالمى   اخالق  علم

دهد كه عبادت از روي  ترس و طمع هم عبـادت اسـت منتهـا درجـات آن                     كه در روايات سه گونه عبادت آمده نشان مي          و اين 
  .متفاوت خواهد بود

  .نماييم در زير به ايات و روايات اين موضوع اشاره مي
  از روي خوف و طمعخواندن خدا 

َنا َلُه َيْحيىَ  ـ16 َنا َلُه َو َوَهبـْ  . َو َأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنـَُّهْم َكانُوْا ُيَسرُِعوَن فِى اْلَخيْراِت َو َيْدُعونـََنا َرَغًبا َو َرَهًبا َو َكانُوْا لََنا َخاِشِعينَ  فَاْسَتَجبـْ
كرديم؛ چرا كه آنـان     ) باردارى(برايش آماده   ) كه نازا بود  (ديم؛ و همسرش را     ما هم دعاى او را پذيرفتيم، و يحيى را به او بخشي           

خواندند؛ و پيوسـته بـراى مـا          كردند؛ و در حال بيم و اميد ما را مى           همواره در كارهاى خير به سرعت اقدام مى       ) خاندانى بودند كه  (
 )90/انبيا. (خاشع بودند) خاضع و(

 ِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها َو اْدُعوُه َخْوفًا َو َطَمًعا ِإنَّ رَْحَمَت اللَِّه َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِنينَ َو َال تـُْفِسُدوْا فِى اْألَرْ  ـ17
) و نيكـى كنيـد    . ها، و اميد به رحمتش     بيم از مسئوليت  ! (و در زمين پس از اصالح آن فساد نكنيد، و او را با بيم و اميد بخوانيد                

 )56/اعراف.( استزيرا رحمت خدا به نيكوكاران نزديك



هايش كه قسمتى از امـوالش را وقـف نمـوده بعـد از نـام خـدا                    السالم در بعضى از وقف نامه        امير مؤمنان و سيد اولياء عليه      ـ18
  :نويسد مي

ــَيضُّ  ْجلَنَّــَة َو يَـْصرَِفِين بِــِه َعـِن النَّــاِر َو يَـْصِرَف النَّــاَر َعـينِّ َهـَذا َمــا َأْوَصـى بِــِه َو قَـَضى بِــِه ِيف َمالِـِه َعْبــُد اللَّـِه َعلِــيٌّ ابِْتغَـاَء َوْجــِه اللَّـِه لِيُــوجلَِِين بِـِه ا  يـَــْوَم تـَبـْ
  . ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوهٌ 

كه خداوند   اين وصيتى است كه بنده خدا على نوشته و در باره اموالش دستور داده است به منظور طلب رضاى حق به اميد اين                      
  .شوند از آتش دور كند و آتش را از من دور سازد در آن روز گروهى رو سفيد و گروهى رو سياه ميمرا به بهشت وارد سازد و 
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  اعمال براي رضايت خدا

   ...  َأْمواَلُهُم اْبِتغاَء َمْرضاِت اللَّهِ  َو َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقونَ  ـ19
ها ماننـد بـاران سـودمندى        نمايند آن  براى خدا و به منظور جلب رضا و خشنودى او در راه خدا انفاق مي              آنان كه اموال خود را      

  )265/بقره(.هستند
  .َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اللَِّه َو اللَُّه َرُؤٌف بِاْلِعبادِ  ـ20

رضا و خشنودى حق از بذل جان دريغ ندارد و خداوند نـسبت بـه بنـدگان                 بعضى از افراد جان در كف گرفته و به منظور جلب            
  )207/بقره(.خود مهربان است

  :فرمايد  امير مؤمنان و سرآمد خداشناسان صلوات اللَّه عليه در مناجات خود ميـ21
  .لِْلِعَباَدِة فـََعَبْدُتكَما َعَبْدُتَك َخْوفاً ِمْن نَارَِك َو َال َطَمعاً ِيف َجنَِّتَك َلِكْن َوَجْدُتَك َأْهًال 

معبودا عبادت و پرستش من از جهت ترس از آتش دوزخ نيست و با انگيزه طمع و دستيابى به بهشت نيست، فقط چون تـو را                          
  . پرستم دانم مي سزاوار عبادت و پرستش مي

   186 ص67 ج)  بيروت-ط (بحار األنوار 
  :السالم فرمود  حضرت صادق عليهـ22

 يـَْعُبُدوَن اللََّه َعَلى َثَالثَِة َأْوُجٍه َفطَبَـَقٌة يـَْعُبُدونَُه َرْغَبًة ِيف ثـََواِبِه فَِتْلَك ِعَباَدُة اْحلَُرَصاِء َو ُهَو الطََّمُع َو آَخُروَن يـَْعُبُدونَُه فـََرقـاً ِمـَن النَّـاِر فَِتْلـَك  ِإنَّ النَّاسَ 
 َو ِلَقْولِـِه   َو ُهـْم ِمـْن فـَـزٍَع يـَْوَمئِـٍذ آِمنُـونَ  ُبُدُه ُحّباً َلُه َعزَّ َو َجلَّ فَِتْلـَك ِعبَـاَدُة اْلِكـرَاِم َو ُهـَو اْألَْمـُن ِلَقْولِـِه َعـزَّ َو َجـلَ ِعَباَدُة اْلَعِبيِد َو ِهَي َرْهَبٌة َو َلِكينِّ َأعْ 

   َفَمْن َأَحبَّ اللََّه َأَحبَُّه اللَُّه َو َمْن َأَحبَُّه اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َكاَن ِمـَن اْآلِمنِـنيَ  يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ  ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَُّه َو  َعزَّ َو َجلَ 
.  

  :اند مردم در عبادت پروردگار بر سه گونه
بادت حريصان و سود طلبان است كه كنند كه اين ع  ها و مزاياى آن جهانى خدا را عبادت مي         گروهى براى رسيدن به ثواب    : اول
  .اش طمع است ريشه

  .اش ترس و خوف است گان است كه ريشه نمايند و اين عبادت برد گروهى ديگر از جهت ترس از آتش عبادت خدا را مي: دوم
 و ايـن  مـردان و كريمـان اسـت    كنم كه اين عبادت بـزرگ  ولى من با انگيزه عشق و محبت خداوند متعال او را عبادت مي    : سوم

  : اش ايمنى است و خداوند عزّ و جلّ فرموده عبادت است كه ثمره
  ) 89/نحل(. ـ و آنان از فزع و وحشت آن روز در ايمنى هستند َو ُهْم ِمْن فَـَزٍع يـَْوَمِئٍذ آِمُنونَ 

  : و نيز فرموده
 ـ بگــو اگــر راســتى خــدا را دوســت داريــد بايــد از دســتورات و   ْغِفــْر َلُكـْم ُذنُـوَبُكمْ  ُتِحبُّـوَن اللَّــَه فَـاتَِّبُعوِني ُيْحبِـْبُكُم اللَّـُه َو يَـ  قُـْل ِإْن ُكْنـُتمْ 

شود متابعت و پيروى كنيد تا در نتيجه خدا هم شما را دوست داشـته و گناهـان                    هاى او كه به وسيله من به شما ابالغ مى           خواسته
دارد و او را از عذاب خويش در امـن و امـان              او را دوست مي   شما را ببخشد بنا بر اين كسى كه محبت به خدا داشته باشد خدا هم                

  416ص 2 ج)  القديمة-ط (روضة الواعظين و بصيرة المتعظين                                                                    )31/عمران آل(.دهد قرار مي



  :السالم فرمود  اميرالمؤمنين علي  عليهـ23
  َبُدوا اللََّه َرْغَبًة فَِتْلَك ِعَباَدُة التُّجَّاِر َو ِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اللََّه َرْهَبًة فَِتْلَك ِعَباَدُة اْلَعِبيِد َو ِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اللََّه ُشْكراً فَِتْلَك ِعَباَدُة اْألَْحرَاِر ِإنَّ قـَْوماً عَ 

  . كنند كه اين عبادت تجار و بازرگانان است ا را عبادت ميهاى اخروى خد گروهى از لحاظ ميل و بداعى رسيدن به صواب
  .نمايند كه اين عبادت بردگان است و گروهى ديگر از جهت ترس از عذاب خدا را عبادت مي

  .نمايند كه اين عبادت احرار و آزادگان است هاى پروردگار عبادت خداوند مي و گروهى با انگيزه شكر و سپاسگزارى از نعمت
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  : السالم فرمود  امام سجاد عليهـ24
َع َعِمَل َو ِإالَّ ملَْ يـَْعَمْل َو َأْكَرُه َأْن َأْعبُـَدُه ِخلَـ ْوِف ِعَقابِـِه فَـَأُكوَن  ِإينِّ َأْكَرُه َأْن َأْعُبَد اللََّه ِألَْغرَاٍض ِيل َو لِثـََواِبِه َفَأُكوَن َكاْلَعْبِد الطَِّمِع اْلُمِطيِع ِإْن ُطمِّ

  .َكاْلَعْبِد السَّْوِء ِإْن ملَْ َخيَْف ملَْ يـَْعَمْل ِقيَل فَِلَم تـَْعُبُدُه قَاَل ِلَما ُهَو َأْهُلُه بِأَيَاِديِه َعَليَّ َو ِإنـَْعاِمهِ 
جام دهـم كـه ماننـد       هاى آن جهانى ان    من دوست ندارم كه عبادتم را به انگيزه و اغراض خصوصى خود و براى رسيدن به ثواب                

كنـد و نيـز      دهد و گر نه رهـا مـي        اش تامين شود عملش را انجام مي        بنده طمعكار كه ريشه اطاعتش طمع است باشم اگر خواسته         
دوست ندارم كه از جهت ترس و خوف از كيفر عبادت كنم خدا را كه مانند بنده زشت وظيفه نشناس باشم اگر ترس از مؤاخـذه و              

  نمائيد؟ اى خدا را عبادت مي سؤال شد از حضرت پس شما با چه انگيزه. كند يچ كارى نمىكيفر نداشته باشد ه
  .ها و الطاف فراوان كه در حق من روا داشته فرمود چون او مستحق عبادت و سزاوار پرستش است از جهت اين نعمت
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  :السالم فرمود يه امام كاظم  علـ25

  .َأْشَرُف اْألَْعَماِل التـََّقرُُّب ِبِعَباَدِة اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ  
  .ترين اعمال اين است كه در عبادت جز انگيزه قرب و نزديكى به خداوند متعال چيزى نباشد با ارزش
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  انواع قلب

  :وسلم فرمود لهوآ عليه و اهللا رسول اعظم صلي ـ26
  : اَْلَقلُب َثالثَُه اَنـَْواعٍ 

نـَْيا    قـَْلٌب َمْشغوٌل بِالدُّ
  َو قـَْلٌب َمْشغوٌل بِاْلُعْقَبی 
  .َو قـَْلٌب َمْشغوٌل بِاْلَمْوَلی

ُه َو اْلَبالُء  نـَْيا َلُه الشِّدَّ   َو اَمَّا اْلَقْلُب اْلَمْشغوُل بِالدُّ
َرَجاُت اْلُعَلی َو اَمَّا اْلَقْلُب اْلَمْشغوُل بِاْلعُ    ْقَبی فـََلُه الدَّ

نـَْيا َو اْلُعْقَبی َو اْلَمْوَلی   .َو اَمَّا اْلَقْلُب اْلَمْشغوُل بِاْلَمْوَلی فـََلُه الدُّ
  :ها سه نوعند قلب
  .دنيا است  قلبي كه مشغول و وابسته به:اول
  . قلبي كه مشغول به تنعمات اخروي است:دوم
  . ستا  قلبي كه وابسته به موال:سوم

  . گرفتاري است  هميشه دچار سختي و اما آن قلبي كه سرگرم و وابسته به دنيا است،
  . رسد بااليي مي به درجات و مراتب و آن قلبي كه وابسته به تنعمات اخروي است 

  .آخرت را دارد و هم خدا را دارد هم است، هم دنيا دارد، ) خدا(بسته به موال  و قلبي كه دل
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  :اهللا مجتبي تهراني در شرح اين حديث فرمود حضرت آيت
يعني حتي لذّت   . بسته شده و سرگرم آن است، اين را بداند كه هميشه در ناراحتي و گرفتاري است                 دلي كه به لذائذ دنيوي دل     

 ناراحـت  به هيمن دليـل  كمبود دارد و   بيند به هرچه از دنيا برسد، باز مي        ! گونه است ديگر    مسائل دنيوي اين  . برد  دنيايي را هم نمي   
  .پيوسته در سختي و گرفتاري است. است

خواهـد بـه پـاداش       كند براي امور اخـروي اسـت و مـي           در نتيجه كار هم كه مي       بسته به تنعمات اخروي است،      آن قلبي كه دل   
  .برد  هم ميدهند، لذّتش را درجات عاليه بهشت را هم به او مي. آخرت برسد و به آن هم خواهد رسيد

بسته به خـدا اسـت،    آن دلي كه هميشه دل. بستگي به شيء همواره يادآوري آن را در پي دارد    اين يك قاعده كلّي است كه دل      
  : در نتيجه سه چيز دارد

است كه در   جا اين نيست كه به عنوان مثال پول زيادي دارد؛ بلكه به اين معنا                دقّت كنيد كه مراد از دنيا در اين        . دنيا دارد  :اول
اما اين چنين شخصي نـه شـدت دارد         . در ابتدا فرموده بود قلبي كه وابسته به دنيا است، شدت و بال دارد             . دنيا هيچ ناراحتي ندارد   

. دكن ها را پيدا نمي    كدام از اين    هيچ. اش را بخورد    كند كه غصه    نه گره كور پيدا مي      اش ناراحتي دارد،    نه نسبت به امور مادي    . نه بالء 
  .كند چون او سرگرم به خدا است، به تعبير خودماني، خدا هم تمام كارهايش را رديف مي. كند خدا همه چيز را برايش فراهم مي

  .اش را دارد  در آخرت هم تنعمات اخروي:دوم
بسته به خدا     دل. ا است  به خد  نزديكيمراد از موال در اينجا      . كند  به خداوند هم پيدا مي     نزديكي باالتر از همه اين است كه        :سوم

از نظر تنعمات اخروي هم درجـات  . شدت و بال به آن معنا ندارد اش هم اين است كه از نظر دنيايي،        ثمره. هميشه به ياد خدا است    
  .كند باال دارد و از نظر الهي هم قرب به خداوند پيدا مي
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