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خذاًٍذی کِ خالك توام جْاى ٍ حتی بشز است؛ ًیاسی بِ بشز ٍ عبادتش ًذارد .سیزا بشز عبادت کٌذ یا ًکٌذ ،خذا ّست ٍ دًیا ٍ توام هخلَلاتش
هَجَدًذٍ .لی اگز بشز عبادت کزد  ًِ-فمط ًواس ٍ رٍسُ ،سیزا توام افعال ها کِ بز اساس اطاعت اس خذا باشذ ،عبادت است -اٍال در دًیا سعادت هٌذ
شذُ ،اس سًذگی در دًیا ٍ ّوٌشیٌی با هؤهٌیي لذت هی بزد ،حیات ٍ هوات اٍ دارای اًگیشُ هی شَد.
ثاًیا در آخزت ّن سعادتوٌذ هی شَد .کسی کِ در دًیا ،الابالی استّ ،ز رٍس بِ فکز خَدکشی است ٍ در سًذگی بی ّذف است .لذا ّز رٍس خستِ تز
اس رٍس دیگز استٍ .لی اًساى هؤهي بِ دلیل اًگیشُ االّی کِ دارد؛ ّز رٍس شادتز اس رٍس دیگز ٍ فعالتز اس رٍسّای گذشتِ است ٍ در صذد جلب
رضایت خذاًٍذ است.
ثالثا با عبادت ،بِ کوال هطلك(خذاًٍذ هتعال) ٍ رضَاى اٍ هی رسین کِ اس ّز چیشی سیباتز ٍ شیزیي تز است.

اگزعبادت ها بزای دریافت هشد(بْشت)ٍ تزس اس جٌْن ًباشذ؛ هی شَد عبادت بزای خذا .سعی کٌین در اًجام عبادت بِ فزهایش اهیز الوؤهٌیي
شبیِ تاجزاى ٍ بزدگاى خذا را عبادت ًکٌین بلکِ بخاطز تشکز اس ًعوت ّایش ٍ ایي کِ کوال هطلك است ٍ الیك پزستش است اٍ را عبادت کٌین.
علت عذم شَق بِ عبادت:
 گٌاُ ٍ هعصیت تبذیل شذى عبادات بِ عادات، ًفاق، ٌَّس ًیاس بِ خذا را حس ًکزدُ این .اگز ًیاس را حس کٌین ،لذت عبادت را حس هی کٌین.عواملایجادشوق:
عواملدرونی
هعزفت ٍ درن عظوت هعبَد
حضَر للب
تمَا
یکی اس هصادیك تمَای الْی بزای ها طلبِ ّا ،رعایت کزدى بِ تعْذات خَیش است هثال بِ هَلع سز کالس رفتي ٍ ...
تمَا ّواى اًساًیت است .تمَا در هصزف ّواى عذم اسزاف است .تمَا در گفتار ،لفل ٍ کلیذ سباى دست عمل هاى باشذ .هثال در هاُ هبارن رهضاى
سخٌاى لغَ ٍ بیَْدُ ًشًین ،بِ جای ّز سخٌی لزآى خَاًذى بْتز است.
عواملبیرونی
هکاى :عبادت در هکاى ّای یادآٍر خذا هاًٌذ هسجذ ،حزم اٍلیاء الْی ،سزسهیي عزفات ٍ  ...فضای حاکن بز رٍح آدهی را تغییز هیدّذ.
سهاى :عبادت ٍ راس ٍ ًیاس در ٌّگام سحز ،رٍس جوعِ ،شب لذر ٍ  ...اثزی شگزف در صفای درٍى دارد ٍ عاهل تزغیب بیشتز بزای تْذیب ًفس هی-
گزدد.
است.
یکی اس راّکار ّای ایجاد شَق :تَسل بِ ائوِ اطْار

