 ‐ 13830ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻧﯿ
ﺳﻮال

ﭼﻪ وﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺪه را ﻗﺒﻮل ﻣﮐﻨﺪ؟ و ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻧﯿ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﯾ ﻋﻤﻞ ﻧﺰد اﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺎدت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ آﻧﻪ دو ﺷﺮط را دارا ﺑﺎﺷﺪ :ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﺎل ﻓﺮوﺗﻨ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا أﺷﺪ ﺣﺒﺎ ﻟﻪ ]ﺑﻘﺮه) [۱۶۵ /و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،اﻟﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ
دارﻧﺪ( .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﯾﻦ دو ﺷﺮط را در اﯾﻦ آﯾﻪ ﯾﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ :اﻧﱠﻬﻢ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﺴﺎرِﻋﻮنَ ﻓ اﻟْﺨَﻴﺮاتِ وﻳﺪْﻋﻮﻧَﻨَﺎ رﻏَﺒﺎً ورﻫﺒﺎً
وﻛﺎﻧُﻮا ﻟَﻨَﺎ ﺧَﺎﺷﻌﻴﻦ] اﻧﺒﯿﺎء) [۹۰ /آﻧﺎن در ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺷﺘﺎب ﻣﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را از روی رﻏﺒﺖ و ﺑﯿﻢ ﻣﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ
ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ(.
ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ را داﻧﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺴﻠﻤﺎنِ ﻣﻮﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻗَﺪِﻣﻨَﺎ
اﻟَ ﻣﺎ ﻋﻤﻠُﻮا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻓَﺠﻌﻠْﻨَﺎه ﻫﺒﺎء ﻣﻨْﺜُﻮراً ]ﻓﺮﻗﺎن) [۲۳ /و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﭘﺮدازﯾﻢ و آن را ]ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ[ ﮔﺮد و
ﺧﺎﮐ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺳﺎزﯾﻢ(.
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۱۴از ﻋﺎﺋﺸﻪ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،اﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن در ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را ﭘﺎس ﻣداﺷﺖ و ﺑﻧﻮاﯾﺎن را ﻏﺬا ﻣداد؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای او ﺳﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ؛ ﺳﻮدی
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او روزی ﻧﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﮔﻨﺎه ﻣﺮا در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﯿﺎﻣﺮز .ﯾﻌﻨ او ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
دﯾﺪار اﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿ اﻧﺠﺎم ﻧﻤداد.
از ﺳﻮی دﯾﺮ از ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ آﻧﻪ دو ﺷﺮط اﺻﻠ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ:
اول :اﺧﻼص ﻧﯿﺖ ﺑﺮای اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل؛ ﯾﻌﻨ ﻫﺪف ﺑﻨﺪه از ﻫﻤﮥ ﺳﺨﻨﺎن و اﻋﻤﺎل آﺷﺎر و ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ دﯾﺮان.
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دوم :ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﺒﺎدﺗﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﷺ و ﺗﺮک ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او و اﺧﺘﺮاع ﻧﺮدن ﻋﺒﺎدﺗ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ روﺷ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺒﺎدت ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﷺ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ دو ﺷﺮط ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓَﻤﻦ ﻛﺎنَ ﻳﺮﺟﻮا ﻟﻘَﺎء رﺑِﻪ ﻓَﻠْﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎً وﻻ ﻳﺸْﺮِكْ
ﺑِﻌﺒﺎدة رﺑِﻪ اﺣﺪا ]ﮐﻬﻒ) [۱۱۰ /ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرش را دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠ ﻧﯿ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﮐﺴ را ﺷﺮﯾ ﻧﺮداﻧﺪ(.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎرش را دارد ﯾﻌﻨ اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش او را دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠ ﻧﯿ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﻌﻨ آﻧﭽﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮع اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﮐﺴ را ﺷﺮﯾ ﻧﺮداﻧﺪ ﯾﻌﻨ ﻋﺒﺎدﺗ ﮐﻪ از آن ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﯾ ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ دو رﮐﻦ ﻋﻤﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ ،و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻪﷺ ﺑﺎﺷﺪ.
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