
االماُم علی ع: تَْصِفیَُة الَعَمِل َخیٌر ِمن الَعَمِل

امام علی )ع(: پاک کردن عمل ]از ناخالصی ها [بهرت از خود 

عمل است.

بحاراالنوار۹۰/۹۵

ــن  ــا َم ْمتُه ــَدًة و لَقَّ ــًة واِح ــا لُْقَم ــا کُلَّه نی ــُت الدُّ ــو َجَعلْ )ع( : لَ ــکریُّ ــاُم العس اإلم

ٌ یَعبُُد اللَّه خالِصا لََرأیُت أنّی ُمَقصِّ

امــام حســن عســکری)ع(: اگــر همــه دنیــا را یــک لقمــه کنــم و آن را در دهــان 

ــه نظــرم در  ــاز ب ــد، ب ــادت می کن کســی گــذارم کــه از روی اخــاص، خــدا را عب

حّق او کوتاهی کرده ام.

بحار األنوار ۱۹/۲۴۵/۷۰

االمام علی)ع(: الَعمُل کُلُُّه َهباٌء إالّ ما اُْخلَِص فیِه

امام علی)ع(: اعامل، همه بر باد است، مگر آنچه از روی اخاص باشد.

غرر الحکم: ۱۴۰۰

ــاَف إالّ  ــُه، و ال یَخ ــُل إالّ َربَّ ــُة أْن ال یَرجــَو الرُّج ــاَدُة الخالَِص )ع(: الِعب ــیٌّ اإلمــاُم عل

َذنْبَُه

امــام علــی )ع(: عبــادت خالــص ایــن اســت کــه آدمــی جــز بــه پــروردگار خویــش 

امید نبندد و جز از گناه خویش نرتسد.

غرر الحکم: ۲۱۲۸

االمام علی)ع(: ضاَع َمن کاَن لَُه َمْقَصٌد َغیُر اللِّه. 

امام علی )ع(: هرکه مقصدی جز خدا داشته باشد، تباه شود.

غرر الحکم: ۵۹۰۷.

سعی کنید که کار را برای خدا انجام بدهید که این 

کار در سنین ما ها کار سختی است؛ اگر سابقه نداشته 

باشیم، نکرده باشیم، از جوانی به فکر نبوده باشیم و 

حـاال بخواهیـم خودمـان را مخلصـا وارد میدان کنیم، 

خیلی کار سـختی اسـت. در سـنین شـماها خیلی کار 

آسـانی اسـت؛ در سنین جوانی اخالص آسان است. می توانید واقعا نّیت تان 

را برای خدا خالص کنید؛ وقتی که نّیت را خالص کردید، رحمت الهی و هدایت 

الهـی از همه طرف برای شـما می بارد

قــاَل رســوُل اللـّـه صلــی اللــه: ثــاٌث ال یَِغــلُّ َعلَیِهــنَّ قَلــُب اْمــرٍی ُمســلٍم: إْخــاُص الَعَمــِل للـّـِه، و النَّصیَحــُة ألمئَّــِة املُســلمیَن، 

و اللُّزوُم لَجامَعِتِهم

ــا ناخالصــی آمیختــه منی شــود: کار مخلصانــه  پیامــر اکــرم : ســه چیــز اســت کــه دل مــرِد مســلامن در انجــام آن هــا، ب

برای خدا، خیر خواهی و نصیحت رهران مسلامنان، و همراهی با جامعه مسلامنان

الخصال۱۴۹/۱۸۲

ــِه عــّز و جــّل أنَّــُه قــاَل: اإلْخــاُص ِسٌّ ِمــن أْساری، اْســتَْوَدعتُُه  ــِه صلــی اللــه: ُمْخــِرًا َعــن َجْرَئیــَل عــِن اللّ قــاَل رســوُل اللّ

قَلَب َمن أْحبَبُْت ِمن ِعبادی.

پیامــر اکــرم : جرئیــل از جانــب خداونــد عــّز و جــّل خــر داد کــه اخــاص ّسی از اسار مــن اســت و مــن آن را بــه دل 

بندگانی که دوستشان دارم، می سپارم

منیة املرید۱۳۳

قاَل رسوُل اللِّه صلی الله :طُوبی للُمْخلِصیَن، اُولئَک َمصابیُح الُهدی، تَْنَجلی َعنُهم کُلُّ ِفتَْنٍة ظَلاْمَء

ــا زدوده  ــوی آن ه ــره ای از س ــه تی ــر فتن ــه ه ــد ک ــای هدایتن ــان چراغ ه ــان؛ آن ــال مخلِص ــه ح ــا ب ــرم : خوش ــر اک پیام

می شود.

کنز العاّمل ۵۲۶۸

قاَل رسوُل اللِّه صلی الله: إذا َعِملَْت َعَماً فاْعَمْل للِّه خالِصا ؛ ألنَُّه ال یَْقبَُل ِمن ِعباِدِه األْعامَل إالّ ما کاَن خالِصا

پیامر اکرم : هرگاه کاری کردی، آن را تنها برای خدا انجام ده ؛ زیرا او تنها اعامل خالص بندگانش را می پذیرد.

بحار األنوار: ۱۰۳/۷۷

قاَل رسوُل اللِّه صلی الله: أّما َعاَمُة املُْخلِِص فأربَعٌة: یَْسلَُم قَلبُُه، و تَْسلَُم َجوارُِحُه، و بََذَل َخیْرَُه، و کَفَّ َشَُّه

پیامــر اکــرم: نشــانه مخلــص چهــار چیــز اســت: قلبــی ســلیم دارد، اعضــا و جوارحــش تســلیمند، خیــرش ]بــه دیگــران [

می رسد و از بدی کردن خوددار است.

تحف العقول: ۲۱.

سـفیان از حضـرت صادق؟ع؟ نقـل میکند خداى 

.
ً

حَسـُن َعَمال
َ
ُکم  ا ّیُ

َ
َوکـم أ

ُ
تعالـی »ِلَیبل

فرمود:»قصـد نکـرده بیشـتر شـما را از حیـث عمـل، 

ایـن  از حیـث عمـل. و جـز  را  ولیکـن درسـت تِر شـما 

نیسـت کـه ایـن درسـتی، تـرس از خـدا و نیـت راسـت 

اسـت بـا تـرس. پـس از آن گفت:»مراعـات کـردن عمـل را تـا خالـص شـود 

کـه  نخواهـی  کـه   ) اسـت  )آن  خالـص  عمـل  و  اسـت  عمـل  از  سـخت تر 

ثنـا کنـد تـو را بـر آن کـس مگـر خـداى تعالـی، و نیـت، برتـر از عمـل اسـت. 

احادیث کالس

احادیث مباحثه

رهبر معظم انقالبرهبر کبیر انقالب
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38هفته اول آبان 1401 الص
ا�خ

ادََک ِمنُهُم ُهم اجَمِعیَن39 إاِلَّ ِعبَ نَّ ُهم ِفی األَرِض وألُغِویَ َننَّ لَ ِنی اَلَُزیِّ ا أَغَویتَ اَل رَبِّ ِبَ  قَ

ِصیَن َ املُخلَ
 آیه39،40، سوره مبارکه حجر((

ݤݤݤݤ ݭݭݭݭݭݭݭݭݔݡںݐ ݫ ىݫ
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م�ݐ

 َرّبِ گفت اى پروردگار
َ

ال
ٰ

 القصه چون ابلیس مهلت داده شد تا روز قیامت ق
ُهْم که هر آینه

َ
َنّنَ ل َزّیِ

ُ َ
ْغَوْیَتِني سوگند می خورم باغواى تو مرا ل

َ
 من ِبٰما أ

ْرِض در زمین دنیا که دار غرور
َ ْ
ل

َ
 آراسته گردانم براى آدمیان گناه را ِفي ا

 است کقوله اخلد الی االرض. در مدارك آورده که ابلیس دو نوبت سوگند
 یاد کرده براى اغواى آدمیان: یکی به صفت ذات که خالفست. نزد بعضی

 آنست که سوگند به صفات ذاتیه چون قدرت و عظمت و عزت یمین است
 و سوگند به صفات فعلیه چون رحمت و سخط و امثال آن یمین نیست و
 اصح آنست که یمین منعقد نمی شود مگر به لفظ جالله که آن اهّٰلل است
 و اسماء مختصه چون رحمن یا غالبه چون رحیم نه مشترکه چون عزيز و

ْغَوْیَتِني باء سببیه است یعنی بسبب آنکه
َ
ِبٰما أ

َ
 حق و نزد بعضی باء در ف

ْجَمِعیَن و
َ
ُهْم أ

َ
ْغِوَیّن

ُ َ
 مرا اغوا کردى بیارایم معاصی را در چشم بندگان تو َو ل

 ِعٰباَدَك ِمْنُهُم مگر بندگان تو از ایشان
ٰ
 همیشه ایشان را گمراه ، ِإاّل

ِصیَن که خالص شدگان باشند از شوائب شرك جلی و خفی که مکر
َ
ُمْخل

ْ
ل
َ
 ا

 و فریب من در ایشان اثرى نباشد. مراد اهل عصمت اند از انبیاء و
 ائمه؟مهع؟ و بدانکه مراد به اغواء در اغویتنی یا بمعنی اضالل است از

 طريق جنت به جهت امتناع از سجود او و یا مهلت دادن حق تعالی او را که
 سبب زیادتی اغوای او بوده و تسلط او بر اغواى بنی آدم نه آنکه مراد به

 اغوا معنی حقیقی خودش باشد؛ زيرا که آن فعل قبیح است و حق تعالی
 از آن مبرا است چنانچه مجبره می گویند و به نظر تأمل صادق معلوم

 می شود که ابلیس در جبر از مجبره با انصاف تر است چه او اغواى خود را
 با خدا حواله کرد و اغواى دیگران را به خود به خالف مجبره که می گویند
 منشأ ضاللت همه بندگان از خداست )تعالی اهّٰلل عن ذلك علوا کبیرا( و

 چون ابلیس در اغواى خود مصمم شد بندگان خالص او سبحانه را از آن
مستثنی کرده
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اخالص رمز نجات 
امیراملومنیــن)ع( فرمودنــد: »طوبــی لَِمــن أخلَــَص للــِه الِعبــاَدَة«؛ عبادتتــان 

ــب  ــر حس ــد. ب ــدا می کنی ــات پی ــوری نج ــه اینط ــد ک ــص کنی ــدا خال ــرای خ را ب

فرمایــش اباعبداللــه)ع( :»مــاذا َوَجــَد َمــن فََقــَدَک«؛ کســی کــه تــو را نــدارد، چــه 

ــا و چــه در آخــرت؟! ــز دارد؟! چــه در دنی چی

»َوَمــا الـّـذی فََقــَد َمــن َوَجــَدک« کســی کــه تــو را نــدارد چــه چیــز یافتــه اســت؟ 

حــال اگــر بــه خــدا متصــل شــوی و خالصانــه بــرای او عبــادت کنــی، چــه چیــزی 

را از دســت داده ای؟ کســی کــه پــروردگار عزیــز را دارد چــه چیــز نــدارد؟

خــدا بــه حــرت داوود گفت:»َمــا أِلولیائــی و َهــمِّ الُدنیــا«؛ ای داوود؛ بــه قــوم 

خــود بگو:غصــه ی دنیــا را نخورنــد غصــه ی مــن را بخورنــد کــه چــرا اتصال شــان 

بــا مــن قطــع اســت اگــر غصــه ی دنیــا را بخورنــد، حــاوت مناجاتــم را از 

می گیــرم. قلب هایشــان 

ــد  ــا را بای ــه ی همّ ه ــداً« هم ــاّمً واِح ــوِم إاّل َه ــن الُهُم ــی ِم ــد می فرماید:»تَخلّ بع

دور ریخــت و فقــط هــّم وغــّم خــدا را داشــت. ایــن حدیــث یعنــی چــه؟ یعنــی 

ــائَِر  ــُه س ــی الل ــگ منی ماند؛»کَف ــد و کارش لن ــرف می کن ــش را برط ــدا نیازهای خ

ُهُموِمــِه«

ــر  ــد، اگ ــز را از خــود راضــی کردی ــروردگار عزی ــر پ ــم: اگ ــاز هــم عــرض می کن ب

ســحر را کــه از خــواب بــر می خیزیــد، بــه پــروردگار عزیــز گفتیــد: خدایــا مــن 

فقــط هّمــم بــر ایــن اســت کــه بــه آنچــه رضــا و خشــنودی توســت، عمــل کنــم؛ 

از غیــر آنچــه رضــا و خشــنودی توســت احــرتاز داشــته باشــم و دنیــا را در طــول 

آخــرت قــرار بدهــم.

خطــاب می آیــد کــه ای دنیا:»أُخُدمــی َمــن َخَدَمنــی«؛ خدمتگــزار او بــاش! ایــن 

کســی کــه فعــاً هّمــش، ّهــم مــن اســت را تــو بایــد خدمــت رســانی کنــی!

اخالص یعنی ترک غیر
ما را خواهی،جمله حدیث ما کن 

رو به ما کن ز دیگران خو واکن

»و َمــا الــذی فََقــَد مــن َوَجــَدک« اباعبدالله)علیــه الســام( عــرض می کنــد: 

بارالهــا اصــاً کســی کــه تــو را پیــدا کــرد، دیگــر احتیاجــی نــدارد بــه در خانــه ی 

ــرود! ــد و عمــرو و بکــر ب زی

ما زیباییم، یاد ما زیبا کن

دو دل نباش، دل یکتا کن 

ای نُه دله ی ده دله، هر دله بله کن

واقعــاً انســان ده دلــه اســت؛ بلکــه بیشــرت. اصــاً دل مــا را همــه چیــز مســّخر 

کــرده اســت؛ مقــام، پــول، دنیــا و تعلــق بــه دنیــا کــه هیــچ نیســت؛ همــش صفــر 

ــزاده  ــه امام ــاً ب ــه دامئ ــود ک ــازار نجارهــا ب ــه شــخصی در ب ــد ک اســت. می گفتن

ــد: ــعر را می خوان ــن ش ــت و ای ــد می رف زی

که ای نُه دله ... اما صد دله می خواند.... این ها را پله کن!

یک صبح به اخاص بیا بر در دوست 

گر کام تو برنیامد، آن گه گله کن 

با عدم توجه به خداوند منی شود انسان بگوید: من خدا پرستم!

عمل بدون اخالص، مردود است
ــَر  ــُل ااِّل األطَه ــُه ال یَقبَ ــَک فَإنَّ ــَک عــن َربِّ ــَک عــن کلِّ شــاغٍل یَحُجبُ »و أخــِل قَلبَ

االخلَــص« خــدا فقــط عمــل پاکیــزه و خالــص را قبــول می کنــد. اگــر در هشــتاد 

ــا  ــد: »أن ــر باشــد، رد می شــود. خــدا می گوی ــه غی ــا یــک جزئــش هــم توجــه ب ت

ــُر َشیــٍک« همــه اش مــال شیکــم؛ مــن چیــزی از ایــن عمــل را منی خواهــم.  َخی

ی! بدون اخالص، سرمایه ای ندار
»فَإنَّــُه ال یقبـَـُل إاّل األطَهــر و األخلـَـص« قــدری شیشــه داشــته بــاش تــا از تــو بخرد! 

فکــر نکــن کــه بــا یــا » سیــَع الرضــا« گفــن، کارت حــل می شــود. چــون سیــع 

ــع« اســت؛  ــع، »ســهِل ممتن ــامی بدی ــول عل ــه ق ــال، ب ــودن خــدای متع الرضــا ب

یعنــی خــدا سیــع الرضــا هســت، ولــی در عیــن حــال کارهــای بنــدگان را خیلــی 

ــی  ــه بعض ــا آنک ــٌر« ب ــَد بصی ــإنَّ الّناِق ــَل ف ــِص الَعَم ــی می کند؛»أخلِ ــق رصاف دقی

ــٌق« ــّصاَف دقی ــإنَّ ال ــَل ف ــِص الَعَم فرموده اند:»َخلِّ

چــرا فقــط ایــن طــرف را می بینــی؟ آن طــرف هــم آیــات و روایاتــی وجــود دارد 

کــه تــاب و تــوان آدم را می بــرد. اگــر از مجمــوع معــارف غافــل شــوی و فقــط 

بــه یکــری مســائل مایــم بــا نفســانیات توســت، س و کار داشــته باشــی، س از 

هــامن چاهــی در خواهــی آورد کــه دیگــران در آن افتادنــد و گفتنــد کــه مــا مــزد 

ــع الرضــا اســت و بعــداً کــه  اعامملــان را می خواهیــم! اول می گویــی: خــدا سی

دیــدی از رضایــت خــدا نصیبــی بــه دســت نیــاورده ای و هیــچ فرقــی نکــرده ای، 

ــرا  ــواب م ــدا ج ــرا خ ــد؟! چ ــه ش ــرده ام چ ــه ک ــی ک ــس آن کارهای ــی: پ می گوی

ــم؟  ــب اهل بیت؟عه ــرای مکت ــه ب ــت ک ــی اس ــامن حرف ــن، ه ــد؟! و....ای منی ده

نیســت.

ــد  ــد کــه بای ــع الرضــا اســت و هــم می گوی ــد کــه خــدا سی اســام هــم می گوی

اعاملــت خالــص باشــد. اول بگو:»إغِفــر لَِمــن ال یملِــُک إاّل الدعــاَء« و متــام 

ــل  ــن یقبَ ــا م ــی:» ی ــد بگوی ــو بای ــود. ت ــی ش ــو راض ــا از ت ــن ت ــت را نبی کارهای

ــَر« بگــو:  ــی الکثی ــی الیســیَر و اعــُف عّن ــل مّن ــِر أقبَ ــو عــِن الکثی الیســیَر و یعُف

خدایــا؛ مــن یســیرش را هــم نــدارم کــه تــو قبــول کنــی، پــس بیــا و مــرا ببخــش 

ــن. ــه مــن رحــم ک و از س لطــف و کرامــت ب

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣع وݤ
اݤ ݣݣݣݣݣموݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݐ ط ݣݣ�ج ݭج ݫ ݫ ݫ ٮݫ مرݣݣݣݣ�ق

ی! ببین که اخالص ندار
چنــد روز پیــش کســی بــه اتاقــم آمــد و گفــت: مــن خیلــی کار کــرده ام ولــی خدا 

ــاه تــو همیــن اســت کــه می گویــی:»  جوابــم را نــداده اســت. بــه او گفتــم: گن

مــن کاری کــرده ام«! امــروز هــامن آمــد و گفــت: مــن کاری نکــرده ام، امــا خــدا 

ارحــم الراحمیــن اســت! بــه او گفتــم: ایــن اولیــن قــدم اســت. نبایــد بــه عملــت 

نــگاه کنــی ! آخــر مگــر تــو چــه کار کــرده ای کــه بخواهــی بــه آن توجــه کنــی؟! 

بیهوده رفت روز و شب و سال وماه من

یک شب به طاعت تو نیاورده ام به صبح

ــک  ــن ی ــس! م ــن بنوی ــل م ــه ی عم ــه را در نام ــن اقراری ــز؛ ای ــدای عزی ای خ

ــاعت  ــم س ــاعت و نی ــک س ــه ی ــاورده ام ! بلک ــت س نی ــه طاع ــم ب ــب را ه ش

ــرده ای؟  ــه ک ــد: چ ــد و بگوی ــوت بیای ــک امل ــر مل ــرده ام! اگ ــت را نک ــم بندگی ه

ــا بــرای خــدا  می گویــم: هیــچ چیــز! مــن همیــن قــدر حرکــت کــرده ام ولــی آی

بــوده اســت؟! نــه؛ هرگــز! ولــی ای خــدای مهربــان؛ تــو ارحــم الراحمینــی! حــاال 

ــن! ــی بک ــی بکن ــر کاری می خواه ه
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منــاز  در  مــا  کــه  اســت  ایــن  حداقــل خلــوص 

ــن دو  ــی مــن ای ــه«. یعن ــی الل ــة ال ــم »قرب می گویی

ــم.  ــام منی خوان ــنودی ش ــرای خش ــاز را ب ــت من رکع

شــام خوشــتان بیایــد یــا نــه فرقــی نــدارد. مــن دو 

رکعــت منــاز را بــرای خــدا می خوانــم. ایــن حداقــل اســت کــه اگــر ایــن 

ــر مــن منــازم را  ــی اگ ــل را نداشــته باشــد، منــاز باطــل اســت. یعن حداق

کمــی بــرای خوشــایند شــام چــرب کنــم، منــازم باطــل اســت؛ ولــو یــک 

ــل اســت.  ــن حداق ــاز باطــل اســت. ای ــم من ــه بخوان ــه اش را این گون کلم

قصــد قربــت در برابــر ریــا اســت. امــا مســائل دیگــری هــم هســت آقــا. 

ــاط هــر شــب در مفاتیــح می گشــت  ــد آقــا شــیخ رجبعلــی خی می گوین

تــا ببینــد هــر منــاز و ذکــر و دعایــی چــه اثــری دارد. یــک شــب هرچــه 

ــه  ــد. ب ــدا نکــرد و همین طــوری دو رکعــت منــاز خوان ــزی پی گشــت چی

او گفتنــد ایــن دو رکعــت منــاز را بــرای مــا خوانــدی. آن قبلی هــا بــرای 

ــد هــزار  ــدا منی شــود. شــام بای ــود. آن چیزهــا هــم پی چیزهــای دیگــر ب

ــا  ــد. ام ــاید بدهن ــا ش ــد ت ــام دهی ــی انج ــرای هدف ــار کاری را ب ــزار ب ه

ــن  ــت. ای ــول اس ــت قب ــی، آن دو رکع ــر بخوان ــت را بی نظ ــر دو رکع اگ

دو رکعــت را بــرای مــا خوانــدی. این گونــه باشــد. هیــچ چیــزی درونــش 

نباشــد. معمــوال دوســتان پــی نتیجــه اعامل انــد. مثــا می پرســند ثوابــش 

ــد،  ــرش نباش ــش در خاط ــد و ثواب ــن نباش ــی ای ــان پ ــر انس چیســت؟ اگ

ــد  ــی را از جــان انســان دور می کن ــال نتیجــه و اینکــه چــه بای ــه دنب ب

ــرای رضــای مــردم انجــام دهــد  ــر ب ــص می شــود. اگ نباشــد، نیتــش خال

ــواب  ــاد ث ــه نیــت اســت. اگــر از ایــن بگــذرد و ی کــه پســت ترین مرحل

ــاد رضایــت خــدا باشــد درســت اســت. مثــا  ــه ی هــم نباشــد و فقــط ب

اگــر ســحر بیــدار شــوی، چراغــی بــرای قــر خــودت آمــاده کــرده ای. ایــن 

را یــادش نباشــد، یــاد قــر و چــراغ قــر نباشــد و بگویــد رضــای خــدا در 

ایــن اســت کــه ســحر بیــدار شــوم. اعــامل درجــه خلــوص دارنــد. هرچــه 

ــی  ــر دارم خیل ــرت اســت. در خاط ــه اش بیش ــد، نتیج ــرت باش ــوص بیش خل

قدیم هــا حــاج آقــای حق شــناس)ره( از ده روز مانــده بــه مــاه رمضــان 

ــه داشــت.  ــک چل ــاه رمضــان را ی ــاه شــعبان و م ــی ده روز آخــر م یعن

در ایــن چلــه چــه می کردنــد؟ »َمــن أخلــَص للــه أربَعیــَن َصباحــاً« 

هرکــس کــه بــه اخــاص خــدا را بندگــی کنــد و کارهایــش را بــا اخــاص 

ــش  ــد و از قلب ــش می جوش ــت در قلب ــمه های حکم ــد، چش ــام ده انج

ــاص  ــه اخ ــازش را ب ــط من ــه فق ــه اینک ــود. ن ــاری می ش ــش ج ــه زبان ب

ــم،  ــه می گویی ــن ک ــا ای ــه دارد ام ــودش نتیج ــرای خ ــم ب ــد. آن ه بخوان

بایــد همــه چیــزش خالــص باشــد. هرکــس چهــل روز بــه اخــاص باشــد، 

چشــمه های حکمــت در قلبــش می جوشــد و از قلبــش بــه زبانــش 

جــاری می شــود. یکــی بــه حــاج آقــا اشــکال کــرد کــه آقــا اگــر شــام بــه 

ایــن نیــت ایــن کار را انجــام دهیــد کــه در قلبتــان چشــمه های حکمــت 

ــیدن  ــرای رس ــی کار را ب ــت. یعن ــاص اس ــدم اخ ــن ع ــود ای ــد، خ بجوش

ــم  ــاص ک ــه از اخ ــک درج ــن ی ــود ای ــی. خ ــام می ده ــت انج ــه حکم ب

ــم  ــرض می کردی ــد. ع ــدا باش ــط خ ــه فق ــت ک ــاص آن اس ــد. اخ می کن

حــرت صدیقــه طاهره)ســام اللــه علیهــا( فرمودنــد: هرکــس عبــادات 

ــد بفرســتد، خــدای متعــال افضــل مصلحــت  ــه درگاه خداون ــه ب خالصان

ــادت و از  ــاص در عب ــرد اخ ــن ف ــرف ای ــتد. از ط ــرای او می فرس او را ب

طــرف خــدای متعــال افضــل مصلحــت. یعنــی متــام امــورش تحــت کنــرتل 

مرحمــت خداســت. خــدای متعــال ذره ذره اعــامل و رفتــار و زندگــی اش 

ــزی  ــن چی ــد و بهرتی ــت می کن ــد و مدیری ــد، اداره می کن ــرتل می کن را کن

ــی  ــن هامن ــی آورد. ای ــش م ــش پی ــد را برای ــش آی ــد پی ــرای او بای ــه ب ک

اســت کــه در حدیــث قبلــی هــم آمــده. اگــر آدم بــه اخــاص عمــل کنــد، 

استاد جاودان
اخــاص: توجــه و حالتــى روحــى اســت كــه بــا هــر 

فعاليتــى از انســان همــراه باشــد، آن را ارزشــمند و 

داراى اثــر واقعــى می كند و در متامــى امور مطلوب 

ــاُص  ــى ع »اإلخ ــرت ع ــوده  ى ح ــه فرم ــت. ب اس

َخــْرُ الَْعَمــِل« اخــاص، بهرتيــن عمــل اســت.

ــركَك َو  ــَذك َو تَ ــك َو اَخ ــك َو بُغَض ــك َو ُحبَّ ــك َو ِعلَم ــهِ  َعَملَ ــَص ِللّ »اَخلَ

ــردن  ــرك ك ــن و ت ــت، بغــض، گرف ــم، محب ــك« عمــل، عل ــك َو َصمتَ کَاَم

و ســخن و ســكوتت را بــا اخــاص بــراى خــدا انجــام بــده. علــم امــرى 

باطنــى و معنــوى اســت و تأثــر بــه ســزايى در تكامــل روح انســان دارد، 

ــت.  ــده اس ــفارش ش ــاص در آن س ــاّص اخ ــور خ ــه ط ــت ب ــن جه از اي

ــه«  ــَص في ــا أَخلَ ــِم م ــُل الِعل ــم الســام( می فرمايد:»اَفَض ــام عى)علیه ام

ــاص در  ــرا اخ ــد؛ زي ــاص در آن باش ــه اخ ــت ك ــا آن اس ــن علم  ه برتري

تحصيــل علــم، عــاوه بــر آن كــه خــودش عبــادت و بهرتيــن عمــل اســت، 

ــز ســوق می دهــد. اخــاص در آن  ــه آن ني ــردن ب ــه عمــل ك انســان را ب

ــد  و  ــوب خداون ــه مطل ــن ك ــراى اي ــا ب ــه آن را تنه ــت ك ــه اس ــن گون اي

ســبب روشــنايى اســت و انســان را بــا واقعيــات و حقايــق آشــنا می كنــد 

ــود.  ــال ش ــت، دنب ــل اس ــه  ى عم ــن زمين ــاند و بهرتي ــدا می رس ــه خ و ب

ــان  ــم و عامل ــان اوصــاف عل ــه ى بي ــام عــى ع در ادام ــن جهــت ام از اي

ــو داشــن  ــت نيك ــم، ني ــب عل ــِة« و قل ــه ُحســُن النِّيَّ ــد: »َو قَلبُ می فرماي

اســت.

کتاب گام های آغازین سلوک 

استاد تحریری

استاد میرهاشم حسینی

گاهــی اوقــات آدم می بینــد یــک شــخصی در 

جهــان امــروز برجســته می شــود ، ایــن در زندگــی 

ناموفــق، در زندگــی خانوادگــی اش  فــردی اش 

ناموفــق،  اجتامعــی اش  برخــورد  در  ناموفــق، 

ــودش،  ــر خ ــودش، عم ــی خ ــرای زندگ ــی ب ــچ ارزش ــات هی ــی اوق گاه

کارهایــی کــه انجــام می دهــد قائــل نیســت و ایــن داخــل جامعــه آثــار 

بســیار زیــاد مخربــی دارد، زندگی هایــی اســت کــه از بیــن می بــرد. 

چطــور می شــود ایــن بحــث را در بیــن جامعــه مــا، در بیــن افــراد مــا، 

ــا داد؟ ــن را ارتق ــا ای ــواده م در خان

بســته ای کــه دیــن بــرای ایــن شــخص داده، بحــث اخــاص اســت، بحــث 

ــه زیســن و نیــت درســت داشــن اســت. ای کاش در جامعــه و  صادقان

ــد و  ــرت می ش ــت کم ــن و دیان ــه دی ــبت ب ــری نس ــی مه ــان ب در کل جه

ای کاش آن کســانی کــه دیــن انحرافــی یــا گاهــی اوقــات راهــزن دیــن، 

اینهــا بــه اســم دیــن کاری را عرضــه منی کردنــد. مــوالی پاکــی و اخــاص 

ــه(  ــی ملــن اخلــص لل ــد: در حیطه هــای مختلــف )طوب و صفــا می فرمای

ــه حالــش  ــای خوشــا ب ــه معن ــی ب ــد باشــد. گاهــی اوقــات ایــن طوب بای

اســت امــا گاهــی اوقــات نــه؛ معنــا وســیع تر از ایــن اســت، طوبــی یــک 

درخــت پــر مثــر پاکــی اســت. ایــن شــجره طوبــی متصــل بــه انســان های 

کامــل و وجــود مبــارک اهــل بیــت )علیهــم الســام( اســت. فرمــود ایــن 

درخــت بــرای کســی اســت کــه در زندگــی، عملــش خالــص باشــد. فرمــود 

ــان را  ــل، نیّتت ــل از عم ــد، قب ــتی باش ــل درس ــان، عم ــه عملت ــرای اینک ب

ــل هــم  ــن عم ــید. حی ــته باش ــه داش ــاک و خالصان ــت پ درســت کنید،نیّ

دقــت بکنیــد کــه آن عمــل و کارتــان در آن لحظــه کــه انجــام مــی دهیــد، 

آلــوده اش نکنیــد، خرابــش نکنیــد؛ و بعــد عمــل هــم آن را خالصانــه نگــه 

داریــد.

ــر  ــه، باعــث می شــود شــخص وجــودش، وجــود پ ــود عمــل خالصان فرم

مثــر و بــا برکتــی بشــود.

ــم  ــان هــم عل ــم داشــته باشــید، علمت بعــد مــوال فرمــود اخــاص در عل

پاکــی باشــد.

ــه کســی  ــه ب ــی ک ــن محبت ــت. ببی ــاش در حبّ ــته ب ــود اخــاص داش فرم

داری، محبــت خالصانــه اســت یــا نــه؟ ایــن اخــاص در محبــت را مــا در 

زوجیــن وخانــواده خیلــی نیــاز داریــم.

ــید و  ــته باش ــره ای داش ــجره مثم ــد ش ــر می خواهی ــه اگ ــود ک ــوال فرم م

برکاتــی داشــته باشــید مثــل وجــود مبــارک اهــل بیــت )علیهــم الســام( 

و متصــل بــه آن هــا باشــید، در محبت هایتــان و بغض هایتــان هــم 

خالصانــه عمــل بکنیــد؛ خــدا را در نظــر بگیریــد و حــق را درنظــر 

ــد.   بگیری

)اردیبهشت ماه1400(

 یَغذوُهم بِنعَمِته َو یُِحبُّوُهم بعاِفیَِته َو یُدِخلُهُم الجنَّة َِبرَحَمتِه متُرُّ بهُم البَایا َو«

یاح ما تُرُُهم َشیئا« عامل پر از فتنه می شود اما او یک ذره صدمه  الِفن ِمثُل الرِّ

 منی خورد. عامل پر از با می شود اما او یک ذره صدمه منی خورد. چکار کنیم؟ در

 حدیث حرت صدیقه)سام الله علیهام( فرمودند اگر تو بی غرض، عمل به

.اخاص کنی، نقشه و نظری نداشته باشی، به آن می رسی

1390/5/6

کتاب معراج السعاده
 ضد ریا، اخاص است و آن عبارت است از خالص

 ساخن قصد از غیر خدا و... پس کسی که اطاعت

 می کند اگر به قصد ریا باشد، مرائی)ریا کار(مطلق

 است . و اگر به قصد قربت باشد، و لیکن با آن غرض

 دنیوی دیگری غیر دیگری غیر از ریا نیز به آن ضمیمه

.،باشد، مثل اینکه در وضو و غسل، نیت خنک شدن

 یا پاکیزگی کند، یا در تصدق به سائل، نیت خاصی از ابرام او کند، و نحو اینها،

 اگر چه در این وقت، آن شخص، مرائی نباشد، و لیکن عمل او از اخاص خارج

 است. پس، اخاص آن است که: عمل او از جمیع این شوائب و اغراض خالی

 باشد و ازجهت محض تقرب به خدا بوده باشد. و باالترین مراتب اخاص آن

 است که: در عمل، قصد عوضی اصا نداشته باشد؛ نه در دنیا و نه در آخرت. و

 صاحب آن، همیشه چشم از اجر در دو عامل پوشیده، و نظر او به محض رضای

.حق سبحانه و تعالی  مقصوراست و به او مقصودی و مطلوبی ندارد

 و پست ترین مرتبه اخاص که آن را اخاص اضافی نامند، آن است که: در عمل

 خود قصد وصول به ثواب، و خاصی از عقاب داشته باشد. و بسا طاعت و

 عبادت که آدمی در ادای آن ها خود را به تعب می افکند و آن را خالص از برای

.خدا پندارد وحال آنکه در آن خطا کرده و به آفت آن هم برنخورده

 اخاص مخفی مناند که: آفاتی که سچشمه اخاص را تیره و مکدر می سازند و

 نیت را آلوده می گردانند، درجات مختلفه دارند. بعضی در نهایت ظهور و جا

 هستند، که اشتباهی در آن نیست؛ چون ریای ظاهر و عمل به قصد خود منایی

 در پیش مردمان. و بعضی فی الجمله خفایی دارد، مثل اینکه: در حضور مردمان

.عبادت را نیکوتر از خلوت به جا آوری و بیشرت سعی در خضوع و خشوع کنی

 بدان که: اخاص، مقامی است رفیع از مقامات مقربین، و منزلی است منیع از

 منازل راه دین. بلکه کریت احمر و اکسیر اعظم است. هر که توفیق وصول به

 آن را یافت، به مرتبه عظمی فائز گردید و هر که مؤید بر تحصیل آن گردید، به

 موهبت کری رسید. چگونه چنین نباشد، و حال آن که آن، سبب تکلیف بنی نوع

 انسان است. چنان که حق سبحانه و تعالی می فرماید: »َو ما اََمُروا إاّل لِیَعبُدوا اللَه

ین  »ُمخلِصیَن لَه الدِّ

 یعنی: »بندگان، مأمور به اوامر الهیه نگردیدند، مگر به آن جهت که عبادت کنند

.» خدای را در حالتی که خالص کننده باشند، از برای او دین را

:معراج السعادة، باب چهارم، صفت۲۱، فصل اخاص و فضیلت اخاص
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 اخاص، با همه ی دشواری هایی که برای رسیدن

 به آن وجود دارد، تا جایی که حتی تشخیص آن

 را با تشخیص مورچه ای سیاه بر روی سنگی

 سیاه در دل شب تاریک قیاس کردند ؛ اما راهی

 است که انسان باید در مسیرش بیافتد و به هر

 اندازه که میتواند در طی آن کوشا باشد قرآن

 کریم با عبارات مختلف این مسئله را مورد
 توجه قرار داده و آن را به بندگان خدا گوشزد میکند؛ عاوه بر مشتقات کلمه

 اخاص که از ماده خلص)به معنای پیراستگی از هر آمیختگی و اختاط، (،

:می باشد با واژگان دیگری نیز این مهم را در قرآن یادآور شده

 ،»إبِتغاَء َوجه الله«

 ،»إبِتغاَء َمرضاِت الله«

 ،»أسلََم َوجَهه لله«

،»یُریدون َوجَهه«

»تَبَتَّل إلیه تَبِتیًا« 

 در جایی از قرآن)سوره زمر آیه۲( می فرماید: إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إَِلَۡك ٱلۡكِتََٰب

يَن ِبٱلَۡحقِّ فَٱعۡبُِد ٱللََّه ُمخۡلِٗصا لَُّه ٱلدِّ

 یعنی عبودیت را در خود حاکم کن در حالیکه اعتقاد و ایامن را برای او خالص

.کردی، دین را برای او خالص کردی

 دو بار دیگر هم مشابه همین مضمون را در سوره زمر یکی در آیه۱۱ و دیگری

.در آیه۱۴ تکرار کرده است

 جای دیگر برای اینکه موسای کلیم را توصیف کند)آیه۵۱ سوره مریم(

می فرماید: کاَن ُمخلًَصا

 در توصیف یوسف هم همین را می فرماید: إنَّه ِمن ِعباِدنا املُخلَصیَن

)آیه 24 سوره مبارکه یوسف( 

 لذا می شود اینطور فهمید که عبادت مخلصانه مهم است. برکاتی هم دارد که

 در قرآن و روایات به آن اشاره شده است؛ رزقنا الله و إیّاکم إن شاءالله
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