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 شرح رساله حقوق

 اخالص مهمترین شرط عبادت

اهلل  چرا حق ؛ درباره عبادت که«تشرک به شیئاال  فاما حق اهلل االکبر تعبده و»که بود  (عدر این جمله امام سجاد)ما بحث 

. یمالبته در حد وقتی که داشت ،مطالبی را عرض کردیمو ارکان و مقدمات آن چیست، اکبر است و اینکه اساسا عبادت چیست 

  جلسه گذشت، نزدیک به بیست با مقدماتی که بیان شد تا کنون

عبادت باید همراه با اخالص باشد و کسی دیگر را  :فرمایددر همین جمله امام زین العابدین)ع(می مسئله مهم این است که

العدم کعبادت هیچ است، اگر اخالص نباشد ی مهمترین ویژگی عبادت اخالص است، یعن ،در عبادت با خدا شریک نکنید

 ( و ارتباط این سه ضلععابد ،معبود ،ت عبادتق)اصل و حقی سه گانه عبادتپیرامون اضالع  که تا به حال است و همه آنچه

د و اال عبادتی که مخلصانه نباش ن هم مخلصانه، یعنی خدا عبادت شود آمنوط به اخالص است ،توضیح دادیمگفتیم وبا هم 

شود که ممکن است ، این مسئله و اینکه هشدار داده میاین خیلی مهم است ،شریک در آن وارد شود هیچ ارزشی نداردو 

کار ه سرائر و نهان آشبرای انسان بعد از مرگ مکشوف شود که این همه کار و تالش و عمل در زندگی داشته باشد اما وقتی ک

در آیات و روایات وارد شده است هیچ نیست،  در این پرونده بیند که، میشودمی ش آگاههای خویانسان به کردهشود و می

رسد که آنها برای ، پس کجا هستند؟ ندا میداشتمبسیاری عمل  کند که منیم که وقتی پرونده خالی خودش را می بیند سوال

ی شهرت پیدا کنی و نامت مطرح شود و مورد توجه قرار واستخ، میرسیدیها برای مقاصد دیگر بود که به آن ،دیگران بود

لذا اخالص  .ولی برای ما چیزی نبود که بخواهیم به تو پاداش دهیم، به مقاصدت رسیدی، خواستی به دنیا برسیمیگیری، ب

خالص اینکه حقیقت ا ،ن کنیمهر چه مطلب پیرامون اخالص است را بیا متوانی. اینجا نمیاست یمدر عبادت مسئله بسیار مه

صل ؟ مطالبی است که خیلی مفثار و نتایج اخالص چیستآ ؟مراتبش چیست ؟اینکه اخالص نقطه مقابلش چیست ؟چیست

چند محور از  این محورهای  ،ما اینجا در حدی که این جمله را توضیح دهیم و از کنارش عبور نکنیم ،پرداخت شود به آنمی

  درجه اول باید ببینیم معنای اخالص چیست.در  .میشوض میرا متعرکه اشاره کردم 
 معنای اخالص 

را که بخواهند خالص کنند، هر چیزی  است، چیز غیر از خود آناز هر چیزی  اخالص در لغت به معنای پاک و ویژه کردن

رود خلوصش تر میهر چه عیار باال ،مثال طال که عیارهای مختلفی دارد ،است که غیر از آنپاک کنند از هر چیزی آن را یعنی 

طال یعنی از هر چه غیر از جنس  ؟به چه معنا است ،خلوصش بیشتر است :گویندمیلذا ، شودیتر مود و گرانشبیشتر می

ر هر چه غیر خودش کمت ،بیشتر باشد خلوصش بیشتر است ،غیر طال در آنغیر خودش  ، هر چه آنتر شده استاست پاک

ین اای و چیزی از غیر آن شئ در آن شئ یافت نشود، ص کامل و تام این است که هیچ ذرهخلو .است باشد خلوصش بیشتر

  .این معنای لغوی است ،کنددر عالم صدق می در رابطه با همه اشیاء

تواند های مختلفی میر خدا. این ساحتعمل از غی پاک کردن قصد و نیت و ،در اصطالح یک معنای کلی برای اخالص گفتند

تواند تبلور های مختلف خلوص می، هر کدام در ابعاد و ساحتعمل خلوص در اخالق  و ،خلوص در اعتقاد ،داشته باشد

ند اهکرد که برای خلوص ذکر تعاریفی حال من اجماال به برخی از .گرددبر مینیت انسان  اش نیز به قصد و، عمدهپیدا کند

  .کنماشاره می
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 فیه العمل ان یکون لغیر اهلل تنزیه:»ن کرده است از جملهاهل حدیث اقوالی را برای تعریف خلوص بیکتاب چشیخ بهایی در 

به یک قول دیگر: کند ، یا در همان جا اشاره میکه برای غیر خدا در آن نصیبی باشد پاک کنیممل را از ایناینکه ع 1«نصیب

طبق این تعریف خلوص یعنی  .اش باال استخیلی خلوص درجهاین دیگر « یرید عامله علیه عوضا فی الدارینقیل ان ال»

 مورچه سیاه مثل پیدا کردن ، معنای خلوصباشد این اگر ،رت قصد نکندیا و نه در آخاینکه عامل هیچ عوضی را نه در دن

  .مراتب خلوص است بلکهاینها در واقع حقیقت خلوص نیست  ید،ها را ببین. نگاهشب تاریک است رسنگ سیاه د روی

عبارت است از تصفیه اخالص  2«ل شوبالعمل من ک االخالص تصفیة» :گویدعبداهلل انصاری در تعریف خلوص میخواجه 

 ،این کلی است، اعم از اینکه شوق به رضای خود باشد یا شوق به رضای مخلوقات دیگر ای؛از هر شائبه ،یعمل از هر خلط

 ،یک وقت ممکن است کسی عملی را انجام دهد مشوب به رضایت خودش باشد ،العمل من کل شوب : تصفیةگوییممی نکهای

ی و ناخالصقابل درک و فهم است انجام دهد که برای رضای دیگران ، اینیعنی انسان برای رضایت خودش کاری را انجام دهد

خلوص این است که این یعنی چه؟  ش باشدداما اینکه انسان کاری را انجام دهد که مشوب به رضایت خو ،اشکار است آن

 ین یک مرتبه باالیی است از اخالص.یعنی ا ،انسان کاری انجام دهد که حتی شوق رضایت خویشتن هم در آن نباشد

را و نه  ببیند و نه عالمنه خود را در عبودیت اند که مخلص کسی است که عبادت خدا کند به نحوی که یا مثال بعضی گفته

ه عالم را و است که انسان نه خودش را ببیند، ن خلوص این ،را و تجاوز نکند از حد عبودیت در مشاهده ربوبیتاهل عالم 

بندگی از او را کند اصال اجازه از حد ت که ربوبیت خدا را که مشاهده میواسطه شهود حق تعالی اسه نه دیگران را و این ب

  3دهد.خودش به خودش نمی

شاره احقیقت خلوص نیست بلکه بعضی از اینها به مرتبه اعالی خلوص  بیان و تعاریف از خلوص لزوما تعابییر و تفاسیر این

                                                                                                      .بیان کرده است را قدر مشترک در بین مراتب نیزدارد و برخی 

 «نیوالحمد هلل رب العالم»
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