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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 یمراتب عبادت از منظر فعل عباد

انجام  یلحاظ انگیزه به دیگرییکی به لحاظ رفتار عبادی و  ؛بندی استدو لحاظ قابل طبقهعبادت به 

 ،خدمتتان بودیم و ی آینده، اگر عمری بود اهلل جلسه شاء دیگری بماند ان ،گویم یکی را االن میعبادت. 

 عبادت را ییعنی مدرسه ؛به چهار کالس قابل تقسیم است لحاظ رفتار عبادی، عبادت بهبگوییم. 

 .بندی کردطبقهس به چهار کال توان می

 یعنی اطاعت اوامر و نواهی الهی. ؛مات استعمل به واجبات و ترک محرّ ،ی عبادتمدرسه لین کالسِاوّ

عای شاگرد این مدرسه بودن را ادّباید  ندارد،اگر کسی این را  و اقل شرط عبادت و بندگی استاین حدّ

 خواهم به وصال وعاشق خدا هستم و می ،دوست دارم قرب الهی هستم، بِمن طال اینکه گذارد.بکنار 

چون معصیت  .کار بودن نیستگذارد. اینها قابل جمع با معصیتب کناراینها را باید لقاء خدا برسم، 

 ،رودو به جنگ خدا میاست کسی که قیام کرده  .قیام کردن و به جنگ رفتنیعنی  ؛یعنی عصیان

 ل.این دو قابل جمع نیست. این کالس اوّ ؟عاشق خداست که یعنی چه

الب اوامر قرا در  شانسان توانست رفتارهای ظاهریبعد از اینکه  :عبادت این است یکالس دوم مدرسه

گناه را هم به  عنی خیالِییعنی چه؟  به درون خودش بپردازد. بیاید و و نواهی الهی تنظیم کند،

 ندهد. چون گاهی خیال آنی اقامت به اجازه کرد،خطور به ذهنش راه ندهد و اگر گناهی  نشدرو

آن خیال دهم اجازه از این به بعدش که ا امّ ؛ندکمیخطور  ماننبه ذه یگناهما  یبدون اراده اوقات
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بر  رافرد راه  ،در منزل دوم من است. یدیگر به اراده این، یف کنمبا آن خیال کِ نماقامت کند و در درو

و  زند پس می [آن را]، ی کردخطوردرونش  به ارادهبی هم و اگر دبند دل خودش می درگناه  خیالِ

به  خیال گناه چه زمانی دانید می .کندپاک و نورانی مشغول می یبالفاصله خودش را به یک اندیشه

 اهلْ غ  ت شْ  مْ ل   ِانْ س فْ لنـَّ ا  : ندفرمود منینؤبطالت. امیرالم و های بیکاریوقت عمدتاً آید؟می انسانسراغ 

 او کنی، رهایشبیکارش گذاری و به حال خودش  ،مشغولش نکنی چیزی است که اگر ،فسن 1:ک  تْ غ ل  ش  

سازنده  خوب و ،به چیزهای پاک نفست را همیشه کند. لذاگذارد و مشغولت میتو را سر کار می

-های گناه میمشغول اندیشه ،کردی رها بیکارآن را چون اگر  !نکن رهایشو بیکار  مشغول نگه دار

برای  ذاو ل. کندنفوذ می نمابه وجود، بیکاری ما هایخألدر شیطان  .آیدمی شیطان سراغت .شود

  .خودتان را بیکار رها نکنیدکه  است کید شدهأهمه ت اینهمین 

 یچه ضرری دارد گوشه ؛یک کتاب خوب همراهتان باشد، آییدبیرون می از خانه یعنی مثالً ]وقتی[

 بنشینیددقیقه چرا بیکار  این دهدر  ،قیقه دیر آمدده د ، اورفتید مالقات فالن دوستتان ؟کیفتان باشد

 ،خواهی قدم بزنیمی یا !یدو بخوان یدآن کتاب آموزنده را باز کن بیاید؟ آمیز سراغ شماکه خیاالت گناه

چرا خودت را در این خب  ،رویب منزلتبه ماشین شوی  سوارو دخندان از اینجا بروی زیر پل سیّ مثالً

 !ر مثبت و سازنده مشغول کنبه یک فک را ذهنتیا  کنی؟می رها بیکار ،کنیراهی که از اینجا طی می

ور ی آتسبیحات الهی را بجا ،استغفار کن ،صلوات بفرست ،جیبت باشد درتسبیح  اند مثالً هاینکه گفت یا

 داری به و شب است .بیاید شیطان سراغت تا بیکاری ایجاد نشود ست کهاین ارای ب ،و ذکر خدا را بگو

بهترین  ،بیکاری این وقتِ ،زنی تا خوابت بگیردغلت می مرتّبربع  یک ،دقیقه ده ،روی می رختخواب

ه گویند چمی .آلود را وارد ذهنت کندهای گناهاندیشه و بیاید شیطان سراغت اینکه وقت است برای

                                            

ی این جمله تصریح نشده  . )در این اثر به گوینده131، ص 2ورام، ج  فراس، مجموعه ابی بن ورام:  ا ش غ ل ْتك  ت ْشغ ْله  ل مْ   نْ اِ ...نـ ْفُسك  . 1
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با و وضو بگیر  الًاوّ گویدمی !ببینید چقدر ظریف است ،دین داریم درکه  یهمه دستورات اینکار کن؟ 

مشغول  بعد این ذکر را بگو و این آیه را بخوان و !رختخواب دراهلل برو  با بسم !برو وضو به رختخواب

و  و با ذکر دشرختخواب رفته با به با وضو انسان وقت خوابی که آن !ذکر و تالوت آیات به خواب برو

از این  نه ؛مطّهر است یای نورانی وؤیای شب او هم یک رؤآیات هم به خواب رفته باشد، ر تالوت

 بستن راه خیال گناه. ]کالس[ دوم ]یعنی[پس این هم ای شیطانی و آلوده. هخواب

ام . حردارد انجامش ثواب و قابعِ آن واجب چیزی است که ترک .ات استکالس مستحبّ ،کالس سوم

انجام آن پاداش  ]آن چیزی است که[ . مستحبدارد قابعِ شو انجام چیزی است که ترک آن پاداش

دارد و ترکش عقاب ندارد. مکروه ترکش پاداش دارد ولی انجامش عقاب ندارد. مراتبی از کمال و قرب 

مات رک محرّانجام واجبات و ت ،لشرط اوّه ؛ البتشود به آن رسیدات نمیکه جز با مستحبّ ستا الهی

اقل مواد غذایی یا اکسیژنی است که باید به حدّ لمث ،ماتمحرّ]ترک[ واجبات و ]انجام[ در واقع  .است

شاداب و تنومند پیدا  و خیلی قوی انسان یک پیکر ،اقلمنتها با این حدّ د.بدن شما برسد تا زنده بمانی

-روح می اقل واجبات به روح نرسد،یعنی اگر حدّ ؛میردمی انسانروح  ،قل نرسداحدّ ینکند. اگر انمی

و  خواهیم روح توانمندا اگر میقل عمل شود. امّابه آن حدّ ،میرد. پس الزم است برای زنده بودن روح

از آنجا به بعد دیگر  و رسیمبه آن تعالی و توانایی نمی ،رف واجباتصِ هپیدا کنیم، دیگر بمتعالی 

 ات است.مستحبّ

قدسی  یحدیث ؛اندی هر دو نقل کردهشیعه و سنّ کهست ا رب نوافلنام حدیث قُ بهحدیث معروفی 

 ،از انجام واجبات ترمحبوب نزد من هیچ عملی یوسیله من به یبنده :فرمایدکه خدای متعال می است

ُه نَّ و  اِ  :بعد فرمود .واجبات است وند،ترین عمل در نزد خدایعنی محبوب؛ جویدب نمیسوی من تقرّ به

 .جویدرب میسوی من تقّ هات ببا مستحبّحاال  ،بعد از اینکه واجباتش را انجام داد :اِفل ةِ بِالن    ِال یَّ ل ی تـ ق رَُّب 
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و آن شوم می خدا عاشق و محب منِ .دشو محبوب من می، بندهآن رسد که تا به جایی می 2ح ت ى ُاِحبَُّه:

ت دست توان به مقام معشوقیّات نمیاز راه مستحبّجز  یعنی .شودمحبوب و معشوق می ،ی من بنده

ر کوچک بدهم. در یک تذکّ هم اتدر بحث مستحبّ .ات استکالس مستحبّ ،لذا کالس سوم یافت.

در مورد  پیغمبر اکرم :مراعات شود و آن این استباید فقط ظریف  ییک نکته ،اتمستحبّ

ست. ابرای غذاهای روح هم  عیناً که دارند غذاهای جسم برایدستورالعملی  ،ذیهغهای ت دستورالعمل

، شدی وقتی هم مشغول خوردن غذا !سمت غذا نرو به ،یگرسنه نشد تا کامالً :دنفرمایمی حضرت

  !دست از غذا بکشجا داری،  ،اشتها داریقدار دیگر م یکهنوز سیر شوی و  پیش از اینکه کامالً

 ،اتیعنی در مستحبّ .غذاهای روح ،های آسمانییعنی مائده ست؛هم ا اتدر مستحبّ داستان،عین این 

 هر طوری شده است،خره باال ،ید شب جمعه استوینگ !سراغش نروید ،ایدمشتاق نشده تا شما کامالً

اگر واجبات را  !سراغش نرو به زور !نخوان ،حالش را نداری !نه بابا !دعای کمیل را بخوانم من باید

 .میریمی ،نرسد ماند که اگر به تومثل غذایی می [چون .د انجام دهی]بای، حالش را هم نداری

در  ؛نیستطور  این اتشده باید قاشق را دهانت کنی و بخوری. ولی در مستحبّ که به زور هم [بنابراین]

سمت انجام  ل اشتیاق را تدارک ببین و بعد بهاوّ !سمتش نرو به ،است ات تا آن اشتیاق نیامدهمستحبّ

 و هآن حال توجّ در تو و فکر کردی مقدار یعنی یک اگر شوق آمد، ،بعد هم که رفتی !برو مستحبّ

شدی یا ]مشغول[  خواندنبه مشغول  و رفتی دعایی سراغ و طلوع کرد عشق به خدا و حال نیایش

 !دست بکش ،خسته شوی ، آنجا قبل از اینکه کامالً]شدی[ یتالوت قرآن یا ذکری یا هر عمل مستحبّ

نگو  !به زور ادامه نده !دست بکش دهی،بخوانی و ادامه که اشتیاق داری  رمقدار دیگ هنوز یک]وقتی[ 

 !به هر قیمتی شده من این دعا را باید تمام کنم

                                            

 .155، ص 22و مجلسی، بحاراالنوار، ج  22، ص 1الشیعه، ج  عاملی، وسائل ؛352، ص 2کلینی، کافی، ج. 2
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ه ها نبوداهل دعا و این حرف عمرش اصالً درکسی که شب احیاء است و  مثالً ؛هامن دیدم بعضی وقت

شروع اوّل  !یلمفصّ به آن ؛دعای جوشن کبیر ؟بخواند هچ که است نشسته و آمده مسجدبه است، 

 امّا ،دارد هم حال خوبی و خواندبا شوق و اشتیاق قشنگی می را هم ی اوّل سه صفحه ،دو واست  ردهک

خسته که  .شودخسته می و آمادگی ندارداست،  نبوده این کار اهلسه چهار صفحه که خواند چون 

زند، ورق می مدام ،قدار دیگر هم که خواندم یک .دهدبه زور ادامه می و سوزی با روغن ردیگ ،شد

زور خواندن هیچ این با  این دعا را !شودتمام نمی !دیگر مانده است ی فحهت صبیسالکردار  ید:گو می

مقدار دیگر شوق و ک هنوز ی تا آخر دعا را باید بخوانیم؟است گفته  چه کسیندارد. یی  سازندگی

سراغ  برای آخرین بارت خواهد بود که ،خوانیبکه این دعا را  طور اینچون  !دست بکش ،انرژی داری

 ی!آی این دعا می

 ،مباحدانید  می .های رفتار عبادی، کالس مربوط به مباحات استآخرین کالس از کالسو  ینچهارم

باالترین جایز است. در  یک عملِ .دارد و نه ترکش عقاب ،عملی است که نه انجامش پاداش دارد

در  .رسدمی مباحات ی، به حوزهباشد کالس را طی کردهسه آن کسی که  ،و بندگی تکالس عباد

به  بیش از آنو  کنداقل رفع ضرورت بسنده میبه حدّ ،یک .ی مباحات، دو قید وجود داردحوزه

ما  فانهسّأمت که پردازد طلبی به آن مباح می عطلبی و تنوّ تقصد لذّ بدوندو،  .دپردازمباحات نمی

عمر به این کوتاهی  و یی راه به این طوالنی و مقصدی داردو که هدف انسانی  .لنگیممیخیلی اینجاها 

ندارد هدر  یی برای کارهایی که هیچ سازندگی را وقتشو گذارد  میوقت اضافی آیا  ،[بیندمی]را  بشر

و گیرد را که از دستش میانسان  ا زمانعذاب هم ندارد، امّ انجام مباحات که درست است ؟دهد می 

د او برو دخواهمیو مشهد است در  مثالً که دمعشوقی دار کسیفرض کنید  .کندتلف میکه را  شعمر

دارد،  کسی چنین معشوقی اگر برود. چه زودتر به دیدار اوتا هر دنشینمی پشت فرمان ماشین ،را ببیند

خانه به هر قهوه .ایستددقیقه نمی ده ،بنزین که رسید به هر پمپ افتد،نجا راه میآسمت  به دیگر وقتی
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شود اگر از آنجا رد  ،داندو می بیندکه میرا آخرین پمپ بنزینی  کند. اوف نمیساعت توقّ نیم ،که رسید

 را راهش زند واقل زمان میدر حدّسریع و  بنزین را ،ایستدکند، آنجا میراه بنزین تمام می وسطِ دیگر

 برای تلف کردن یوقت ،هدفمند است زندگیش انسانی کهوقت برای تلف کردن ندارد.  .ددهادامه می

 !کنیممباحات اتالف می گونه در اینهایمان را وقت ببیند ما چقدر مباحات صرف کند.در که  ندارد

 !شود؟مباحات چقدر وقت تلف می درولی  ،نیستیم حراممشغول شاءاهلل  ان

چه الگوهای دارند بینم می ،کنم نگاه می که های تلویزیونی راهمین برنامهاوقات بعضی از  من گاهی

ما که دهد نشان می .بی داردنقش بسیار مخرّ ،دهند که از نظر من می غلط و زشتی را به جامعه

همین  مثالًهستیم. عشق بیو  هدف درد، بی بی در زندگی خیلی .هستیم دردیخیلی بی های انسان

کالس  ؛گذارندها میهایی که برای خانمکالس و های مختلفبرنامه !خانواده را نگاه کنید یبرنامه

 شممعلّ بعد ،گذارند می آراییکالس سفره مثالً مانند اینها. وسازی  لدوزی، گُ آرایی، گلآشپزی، سفره

 مثالً ،دشوقشنگ تا  خواهید سفره را قشنگ تزئین کنیدشما می دهد که مثالًیاد می ،آیدمی

 گنجشک یهمثل کلّ ید تاده قاچ طور اقو اینچو با  یدرا بردارخوردن  ی نقلی ظرف سبزیها تربچه

و که بشیند  است از کجا آمده نمخااین  وقتِ ،آخر .یدبگذار وسط ظرف سبزی خوردن مثالً بعد شود،

بپزد و تا  یدبگذار و داخل فر یدطوری توی فویل بپیچ مرغ را این گوید[ یا ]مثالً می ؟تلف کندگونه  این

بال درست  شبرای با جعفری مثالً بعد ، مرغ متالشی نشده است.یدویل را باز کنف ،آمد بعد که بیرون

و  یدش چشم درست کنیبا عدس هم برا ،شودعین یک مرغ زنده می طور این ،یدبگذار ید و روی آنکن

ن عمر ای یعنی حیفِ !طور تلف کند؟ که ایناست از کجا آمده  این خانمعمر  واقعاً ید!بگذار وسط سفره

 نیست؟  [خانم]

 آیا غیر ،بخریمخواهیم  میکه ولی ما هر جنسی را  ،که درست شد زیبا نیست این چیزیگویم من نمی

و اگر آن چیزی  نیمک مقایسه می ،گیریمپردازیم با چیزی که میچیزی که می آناز این است که بین 
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کنید خریدهایتان مراعات میدر کنیم؟ این را پوشی میچشم شاز خرید ،ردازیم بیشتر باشدپکه می

دست  هتان را ب نقلی سفره  قربانی کردید تا زیبایی تربچها ر یی چه زیباییشما  ،کنمال میؤدیگر. من س

رشد و  کردنعه کردن، عبادت ، مطالشما وقت اندیشیدن ارزد کهمی آیا !زیبایی روحتان را ورید؟آ

حیف عمر انسان  !تان قشنگ شود؟سفرهداخل نقلی  ی تتان را قربانی کنید که تربچهدادن شخصیّ

رها  عاقلی عروس راانسان هیچ  !هدر دهد؟ طور که ایناست عمرش را از کجا پیدا کرده انسان ! نیست؟

قبول دارم عروسک هم قشنگ  .یدا هکرد رهاروحتان را  برود با عروسک بازی کند؟ شما عروسِ ،کند می

عروس  شما !برود با عروسک قربان و صدقه برود؟ ،کندمی رهاعاقلی عروس را  انسانولی کدام  ،است

ی راه ،برای تکامل انسانی خودمان ما .گویی عروسک خیلی خوشگل استمی ،یا هکرد رهاروحت را 

اضافه داریم برای اینکه  زمانی ،وقت آن ؛میتر از دنیا قائلو حقایقی بسیار بلند طوالنی در پیش داریم

اقل ضرورت و بدون قصد به حدّ ،حال در کالس چهارم هر ست که بهااین  !تلف کنیم؟ چنین این

 .[کنیم ]در مباحات سفارش می جویی تطلبی و لذّ عتنوّ
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