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 اخالص قبل از عمل و بعد از عمل

عرض  .«تَعْبُدَهُ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً فإنّكالْأَكْبَرُ عَلَيْكَ  اللَّهِ فَأَمَّا حَقُ»ما هنوز در فراز اول این جمله امام سجاد)ع( هستیم که 

ترین شرط عبادت اخالص است. اخالص را معنا کردیم؛ حقیقت اخالص و اهمیت آن را هم به نحو اجمال بیان مهمکردیم 

خواهم عرض کنم این است که اخالص تارة قبل و حین عمل است و أخری ای که در این فرصت کوتاه میکردیم. اما نکته

های عمومی درباره اخالص هست یک بحث البته و حین العمل.بعد العمل. اخالص بعد العمل اشد است از اخالص قبل العمل 

اند، چه در دنیا و چه در آخرت. شویم؛ مثال اینکه آثار اخالص چیست، که آثار زیادی برای اخالص گفتهکه ما وارد آنها نمی

اخالص بحث اگر بخواهیم درباره  های اخالص چیست.الص چیست؛ آفتهای اخالص کدام است؛ عوامل ایجاد اخنشانه

ل حین العمل و بعد العم های عمومی اخالص را مطرح کنیم. نکته مهم همین مسأله اخالصتوانیم بحثکنیم، تا دو سه سال می

 است.

 . اخالص قبل و حین عمل1

 خواهیم یک عمل خالصانه انجام دهیم،های غیر خدایی است. اگر میاخالص قبل العمل و حین العمل به حفظ نیت از شائبه

کند و نقشی که نیت در خالص کردن عمل دارد، ترین بخش آن نیت است. این نیت اگر تحلیل شود، خیلی اهمیت پیدا میمهم

واقعا با هیچ چیزی قابل برابری نیست. خالص کردن نیت، مخصوصا در برخی از مراتب، آنقدر مشکل است که چه بسا از 

 عهده امثال ما خارج باشد.

کنند گویند نیت کردی، فکر میای که باعث و برانگیزاننده انسان به سوی عمل است. اینکه عوام الناس مینیت یعنی آن اراده

مان بگذرانیم. این ظاهر است؛ نیت یعنی آن اراده و قصدی که باعث تحریک انسان که مثال در آن لحظه یک چیزی در ذهن

عمل  برانگیزاننده انسان به سوی اقع به یک معنا به غایات اخیرهدر واین به سوی انجام عمل است. آن وقت به تعبیر بزرگان 

گردد. گاهی از اوقات در غایات ابتدایی عمل اغراض و اهداف انجام کار، چه در مراحل اولیه و چه در مراحل متوسطه، برمی

بیند که برای سان، گاهی میهای زیرین نیت و اراده انبیند که خودش مطرح نیست. اما آن غایات نهایی، آن الیهانسان می

ها و کارها مثل کاری که ما داریم که تبلیغ دین و دعوت مردم خدا نیست و این خیلی مهم است؛ مخصوصا در بعضی از رشته

به سوی حق تعالی و توحید است. اینکه در بسیاری از امور ممکن است برانگیزاننده ما به سوی عمل، خدا و پیغمبر)ص( 

 کنیم و امامت جماعتکنیم، برای خدا تبلیغ میگوییم، برای خدا سخنرانی میوییم ما برای خدا درس میگباشد؛ مثال می

کنیم. این خیلی توجیه خوبی است؛ ولی واقعا در پس این ظاهر، آیا غایات متوسطه و اخیره، باز هم خداست؟ باز هم دین می

، لغزد. اصال علت اینکه این همه بر نیت تأکید شدههای بسیاری میاست؟ یا اینکه چیز دیگری است؟ اینجا جایی است که قدم

کند یا وارد وادی شرک. اینکه برای همین است که این در حقیقت یک گلوگاهی است که انسان را یا وارد وادی توحید می

ه ایات این ذکر شده کتر است، این معنایش چیست؟ اینکه در برخی رو، نیت از خود عمل مهم«النیة افضل من العمل»گفته 

نیت افضل از عمل است، به چه معناست؟ ظاهرش این است که برتر از عمل است، اینکه اعمال انسان با نیاتش رنگ و بو 

اند إن النیة هی العمل، نیت خودِ عمل است. در برخی از شروح اند؛ گفتهگیرد. اما برخی از این گفتهکند و شکل میپیدا می
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اند و این به تعبیر بعضی از بزرگان مبالغه نیست. در واقع اصل کار و عمل از شارحین این احتمال را دادهاین روایت، برخی 

 شود. با این نیت محقق می

کنم. امیرالمؤمنین)ع( در آن داستانی که سه روز روزه برای اینکه این مسأله روشن شود، یک مثال ساده از یک رفتار بیان می

آن آیه در شأن آنها نازل شد که هیچ کسی با امیرالمؤمنین)ع(  ساکین، ابن السبیل و ایتام دادند،ن را به مگرفتند و طعام خودشا

در طول تاریخ انجام  هاکند. اما همین کار را ممکن است خیلیدر آن مقامی که با این رفتار برای او حاصل شد برابری نمی

شود. تنها تفاوت بین این عمل که در ملکوت اعلی باالتر از آن متصور ار نمیگاه این اثر بر فعل آنها باما هیچ داده باشند؛

دهند، در نیت است. نیت فارق ارزش اعمال و ممیز بین ای دیگر انجام میکارهایی که با همین صورت عده بین نیست، و

لصانه لوجه اهلل انجام داد. نه توقع اعمال در درجات باال و درجات پایین است. مهم این است که امیرالمؤمنین آن کار را خا

دید، به خاطر محبوب این کار را مُزد در دنیا داشت، نه توقع اجر در آخرت داشت؛ او چون این عمل را نزد خدا محبوب می

 آن ارزش را پیدا کرد. لذا انجام داد، 

 رای نماز به مسجد رفته بودم وگفت یک شب زمستانی ب از یکی از عرفا پرسیدند چطور شد که به این مقامات رسیدی؟

یک سگ در آن سرمای سخت را بخورم. دیدم  آنخواستم چیزی هم نداشتم، یک تکه نان بود که این قوت من بود و می

من این نان را به این سگ دادم و برای خدا این کار را کردم. این مقامات از پی گذشت از  انتظار طعام استای به گرسنه

اصل شد. حاال به راست و دروغ این داستان کاری نداریم، مهم این حقیقتی است که در دل این داستان خویشتن برای من ح

و خیال کرده بود که هر کسی یک شب زمستانی به مسجد برود و به سگ نان بدهد  شنیدهنهفته است. شخصی این داستان را 

فرق  . ببینیدولی به جایی نرسید به صد سگ نان داد رفت و به جای یک سگ،رسد. هر روز به مسجد میبه این مقامات می

ها بار هم این کار را بکند، نه تنها اثری برای او این ده ه به چه نیتی او این کار را کرد. اگراین دو عمل در نیت است. اینک

 شود. ندارد بلکه بیشتر باعث سقوط می

و قصد او تا چه درجه از خلوص و پاکی برخوردار است؛ چه  تواند بفهمد که آیا نیتانسان خودش بهترین کسی است که می

کارهای ما  اوقاتمقدار آلودگی دارد؛ مخصوصا ما باید به غایات متوسطه و اخیره اعمال و رفتارمان توجه کنیم. خیلی از 

ه، مؤمن خیر من عملال گویند نیةای نیست. اینکه میسادهبینیم خودمان مطرح هستیم و این کار برای خداست اما ته آن می

کند عمل، کل یعمل علی شاکلته، اینها همه به همین حقیقت اشاره دارد. هر کسی به شاکله خودش عمل میالالنیة افضل من 

یعنی چه؟ یعنی آن نیت و قصدی که از انجام کار دارد، بسیار مهم است. لذا مرحله اول، اخالص قبل العمل و حین العمل 

یم؛ اغراض و غایات کارهایمان بیندیش دربارهتوانیم باید شود. تا میقصد و نیت از غیر خدا محقق می است و این با پاک کردن

خواهیم انجام دهیم، چقدر در آن خلوص هست. بعد العمل هم خلوص قبل از اینکه وارد کار شویم باید ببینیم این کاری که می

؛ ستو حین العمل بود؛ اما بعد العمل هم این مسأله بسیار مهم امهم است. این اشاره اجمالی که داشتیم برای خلوص قبل 

 خلوص حین العمل.  تر است ازخلوص بعد العمل سخت
 «نیوالحمد هلل رب العالم»

 


