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 مراتب اخالص

ما درباره اخالص عرض کردیم مراتبی برای اخالص بیان شده که چهار مرتبه را ما در جلسه گذشته اشاره کردیم. مرتبه 

ق و جلب محبت اول این بود که عمل، چه عمل قلبی و جوانحی و چه عمل جوارحی، به طور کلی از شائبه رضایت مخلو

و قلوب مخلوقین پاک شود. اینکه انسان کاری را انجام دهد برای اینکه دیگران سپاس او بگویند، او را ستایش کنند، یا 

برای اینکه خودش منفعتی ببرد، عمل باید از این چیزها خالی شود. مرتبه دوم اینکه انسان عمل را از مقاصد دنیوی پاک 

دت برای خدا عبایعنی . (اینکه خدای نکرده از اول برای دنیا عبادت کند، این از اساس باطل استنه )کند ولو به نحو داعی، 

اینکه رزق و روزی او زیاد شود. عمل باید  برایخواند دارد؛ مثال نماز شب میهم کند ولی انتظار آثار وضعی عبادت را می

های اخروی مثل حور و قصور و انهار انجام ی درک پاداشاز این شائبه هم پاک شود. مرتبه سوم این است که عمل را برا

دهد، یعنی جنت جسمانی؛ این هم نباید در عمل انسان دخیل باشد. مرتبه چهارم اینکه عمل و عبادت را انجام دهد برای 

 اشد.ترسد، برای ترس از آن عذاب عبادت کند؛ این هم نباید بهای جهنم میهای اخروی؛ چون از عذابترس از عذاب

 به اینتوانند اوحدی از بندگان خدا و اولیاء الهی می چه بسا فقطاست که تصور آن فوق طور فهم ماست و  اموریاینها 

 .برسندمراتب 

 مرتبه پنجم

مرتبه پنجم این است که انسان عملش را از مقصد وصول به لذات روحانی و سعادات عقلیه هم پاک کند. چون ممکن است 

که نظر مردم جلب شود و او را ستایش کنند؛ اصال کاری به  نباشدانسان خدا را عبادت کند اما برای این عبادت نظرش این 

خواهد. نماز شبی که رزق و روزی و اشتهار و امثال اینها را در دنیا از خدا نمیخواند اساسا مردم ندارد؛ از نماز شبی که می

. نماز شب او برای مند شودهای جسمانی بهرهاز لذت قصرهای آن چنانی ودر بهشت  این هم نیست کهخواند برای می

های های روحانی برسم. لذتخوانم که به لذتترس از عذاب جهنم هم نیست؛ اما ممکن است بگوید که من نماز شب می

نیست؛ اینکه ما لذات روحانی برای ما مقصد باشد، این خودش باالتر از هم حتی جزء آمال و آرزوهای ما  کهروحانی 

های عقلی و لذات روحانی برسد؛ یعنی کند برای اینکه به سعادتخواند و خدا را عبادت میبهشت جسمانی است. نماز می

ن قرار گیرد. مرتبه پنجم از اخالص این است که عملش را از این هم تصفیه کند؛ یعنی حتی وصول در جرگه مالئکه مقربی

خیلی  های عقلیه هم مدنظر او نباشد. این خودش یک مقصد خیلی مهمی است؛ ما اگر به این مقصد برسیمبه سعادت

اما در نزد اهل اهلل و عرفا این مرتبه از  .دهندی، خیلی از مخلصین شاید با این مقصد عباداتشان را انجام مایمپیشرفت کرده

 اخالص اگر نباشد، این عبادت ناقص است؛ یعنی حتی باید مسأله سعادات عقلیه هم منظور نظر نباشد. 

 مرتبه ششم



533 

 

عمل انسان حتی شائبه خوف از فراق و عدم وصول به این لذات هم نباشد. چون ممکن است در مرتبه ششم این است که 

ترسد؛ از فراق از ترسد، از فراق میکه بین انسان و خدا فراق حاصل نشود؛ از جدایی میباشد عمل و عبادت برای این 

طور امیرالمؤمنین)ع( در دعای کمیل ترسد. ممکن است شما بگویید اگر عبادت از این هم باید پاک باشد، چمعبود می

کیف »فرماید شود؟ این جمله امیرالمؤمنین)ع( که می، این چطور با هم جمع می«کیف اصبر علی فراقکو »فرماید می

این از مقامات بسیار معمولی امیرالمؤمنین)ع( است نه اینکه عبادت او برای این باشد. پس مرتبه ششم  «اصبر علی فراقک

عبادت برای خوف عدم وصول به این لذات و سعادات عقلیه هم نباشد. همین قدر که آدم افق دیدش را در  این است که

ینید تر ببعبادت و درجه خلوص وسیع کند، این خودش اولین گام برای حرکت است؛ اینکه شما مقصد را یک متر آن طرف

 تر، اینها خیلی متفاوت است.طرف یا کیلومترها آن

 مرتبه هفتم

رتبه هفتم این است که انسان عمل و عبادتش را از مقصد جنت اللقاء هم مبرا و پاک کند؛ چون گاهی ممکن است انسان م

عملی را انجام دهد برای بهشت لقاء؛ بهشت لقاء خیلی باالتر از این بهشت است. علمای اخالق در مورد بهشت و جهنم، 

ست که اش باالمرتبه به حدیند. جنت اللقاء یعنی بهشت لقاء الهی؛ این ااقسام و انواعی به اعتبارات مختلف تصویر کرده

فتم فرماید مرتبه هها عباداتشان برای جنت اللقاء است، اما میاصال با بهشت معهود و متعارف قابل مقایسه نیست. خیلی

 ل معرفت است. اخالص این است که عمل از این هم مبرا و پاک باشد؛ هر چند این خودش از مقاصد مهمه اه

 مرتبه هشتم

. یک وقت شوق وصول هم خالی کننداز ترس از دست دادن جنت اللقاء  را مرتبه هشتم این است که انسان عمل و عبادتش

 خوف از دست دادن جنت اللقاء است.به جنت اللقاء است، یک وقت 

اینجا خیلی جای ذکر آن نیست. آن مراتب فرمایند باالتر از این مراتب، مراتب دیگری است که و اعجب منها اینکه می

 رسد. ولی اهلل، پیامبرخلوص خارج است و به مرحله توحید و تجرید و والیت می ند که از حدودگویکجاست، باالشاره می

رسد که دیگر جنت اللقاء و جهنم الخوف عن اللقاء، اینها را دیگر اسالم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( به این مرحله می

 اند. اینها مراتب اخالص است. اند و باالتر از این رفتهدهدرنوردی

ایم؛ انسان باید تالش کند. این به معنای نیست که ناامید شود؛ مرتبه به مرتبه از این مراتب ما تازه مرتبه اول را هم نرسیده

قهی ته گفتیم؛ از نظر فباید این درجه خلوص را بیشتر کرد. آن خلوصی که شرط صحت عمل است، همانی است که در گذش

را امتثاال المر اهلل انجام دهد. اما این امتثاال المر اهلل یا قربة اهلل این  عبادتاگر عمل بخواهد صحیح باشد، باالخره باید 

تر باشد، ارزش انسان باالتر تر و پاکشائبهتر باشد و نیت بیهر چه عمل خالص دش یک دایره و دامنه وسیعی دارد.خو

و خداوند متعال اعرف موجودات است به نیات ما. ما ممکن است خودمان یا دیگران را فریب دهیم، ولی در  رودمی
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شود چیزی از خداوند مخفی داند. یعنی نمیای از این مقاصد غیر خدایی باشد، خدا این را میهزارمین الیه روح ما اگر ذره

 خواهید یکداند؛ شما در حضورِ ناظرِ ریزبینِ دقیقِ تیزبین، مییند و میبهای پنهان روح ما را خداوند میبماند. تمام الیه

کند؟ این را دهیم. آن وقت خدا چه کار میکنیم خدا ما برای تو انجام میعملی را انجام دهید؛ آن وقت به خدا عرض می

 شود. باید تالشت، سر خدا را نمیشود کاله گذاششود کاله گذاشت؛ سر عالم و آدم را میباید بفهمیم که سر خدا را نمی

توانیم هایمان را کنکاش کنیم و تا میها و انگیزهتوانیم. باید مواظب باشیم، نیتکنیم؛ فکر نکنیم که ما بیش از این نمی

شد و نا تا حدودی مع «التشرک به شیئا»، این «فاما حق اهلل االکبر انک تعبده و التشرک به شیئا»مان را خالص کنیم. اعمال

 .، اخالص این مراتب را داردبیان گردید

 «نیوالحمد هلل رب العالم»

 


