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 الحقوق شرح رساله

 تترین راه خالص کردن نیّاساسی

عرض کردیم اولین و بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که او را عبادت کند. مطالبی که در این باره الزم بود عرض 

ترین شرط عبادت اخالص است. درباره حقیقت اخالص هم نکاتی عرض کردیم. گفتیم اخالص در واقع کردیم؛ گفتیم مهم

 کند و این تنها مربوط به حین العمل نیست، بلکه بعد العمللور پیدا میگردد؛ حقیقت اخالص در نیت انسان تببه نیت برمی

النیة افضل من »یا  «خیرٌ من عمله»گیرد. گفتیم نیت آنقدر اهمیت دارد که در برخی روایات وارد شده که را هم در برمی

ل بیر بزرگان نیت فصل محص، اصال نیت اگر ناقص باشد عمل ناقص است؛ اگر کامل باشد، عمل کامل است. به تع«العمل

. صورییک جزء مادی دارند و یک جزء اشیاء گوییم . ما میبه عمل مثل روح نسبت به بدن است عمل است. نیت نسبت

روح به بدن چگونه است؟ هم روح باید باشد و  نسبتآن است.  صوریاگر عمل جزء مادی حقیقت عمل باشد، نیت جزء 

روح انسان  ،تواند در این عالم باشد و نه بدن بدون روح، ولی اساسح بدون بدن میهم بدن؛ بدن مرکب روح است؛ نه رو

یعنی نیت « نیة المؤمن خیرٌ من عمله»، منظور همین است؛ 1«نیة المؤمن خیرٌ من عمله»فرماید: است. اینکه پیامبر)ص( می

و ملکوتی عمل است و خودِ عمل جزء مادی مُلکی است. این  صورییک جزء است، عمل یک جزء است؛ لکن نیت جزء 

ت گیرد؛ اگر نیوری و ملکوتی است. حقیقت عمل با نیت شکل میینیم جزء مادی است، اما نیت جزء صبظاهری که ما می

 . کندپیدا میصحیح باشد، این عمل صحیح و کامل است؛ اگر نیت خراب شود، طبیعتا عمل هم مشکل 

این برای آن است که اعمال فانی در نیات  ، اساسا عمل همان نیت است،«إن النیة هی العمل أال» مه دارد اینکه در ادا

هستند، اعمال استقالل ندارند؛ اگر این دو جزء را با هم در نظر بگیریم، جزء رئیسی نیت است؛ عمل در واقع یک جزء غیر 

 است، عمل بدون نیت هویتی ندارد. استقاللی

ه اش بخواهیم خلوص در عبادت پیدا شود، همهخودش نکته بسیار مهمی در آن است. اگر می «یعمل علی شاکلتهکل »آیه 

 شود؟ها پاک میچگونه از آلودگی گردد. نیتنیت برمی

ها، اصالح نفس و ملکات نفسانی است. امکان ندارد نیت انسان ها و آلودگیاند تنها راه تخلص از ناپاکیعلمای اخالق گفته

ة الی . آیا به صرف اینکه بگوییم قربکارش را انجام دهد قربة الی اهلل یعنیگوییم نیت بدون اصالح نفس اصالح شود. ما می

نانیت و خودخواهی محور الح شود ممکن است؟ تا مادامی که ادهم، این بدون اینکه نفس اصاهلل و اینکه برای خدا انجام می

خواهیم ناامیدانه حرف بزنیم ولی امکان ندارد بین خودخواهی و خلوص جمع شود؛ زندگی ما باشد، خلوص معنا ندارد. نمی

و  باشده دنبال کسب کماالت برای خودش اگر کسی ب در این مراتب حتیخواهم بگویم. را نمی ی اخالصمن مراتب باال
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هنوز خلوص در مرتبه عالی برای انسان دهد نشان میخودش کامل شود، باز این یک نحوه خودخواهی است و  بخواهد

اینکه فقط خدا را ببیند و الغیر؛ حتی در مسیر کماالت معنوی خودش را هم نبیند. این از یعنی حاصل نشده است. خلوص 

 دور است.  دسترس ما خیلی

برخی از بزرگان، از جمله امام)ره( که در کتاب شریف چهل حدیث و در اسرار الصالة در مورد اخالص مطالب بسیار 

 گویند ملکاتمی« کل یعمل علی شاکلته»، در مورد آیه (این هم البته از اساتید و بزرگانشان اخذ شده)سودمندی دارند، 

نیم، این ببی شاننویه نفس است و اعمال تابع اینهاست. یعنی اگر اعمال را به ظاهرشاکله اولیه نفس است؛ نیات شاکله ثا

تابعی از نیت است؛ نیت شاکله نفس است ولی شاکله ثانویه است. خودِ نیت بر یک شاکله دیگری استوار است و آن هم 

ملکاتی که در انسان است، ملکات ملکات نفسانی است. یعنی شاکله اولیه نفس، بنیان همه کارهای انسان است. اگر این 

نیت بنا  کند و طبیعتا عملی که تابعها هم به عنوان شاکله ثانویه رنگ و بوی دیگری پیدا میفاضله، اخالق فاضله باشد، نیت

 کند.شده بر ملکات اخالقیِ فضائل باشد، خیلی فرق می

مل ما خلوص پیدا کند، آن خلوصی که امام سجاد خواهیم واقعا عپس ریشه همه چیز در نیت، اصالح باطن است. اگر می

شود؟ بنشینیم با خودمان بگوییم من واقعا این را برای خدا انجام فرماید، آن خلوص چگونه حاصل میدر این عبارت می

 کند ولی آن غایاتکنیم؛ خیلی خب این تلقین برای آن لحظه یک تصوری در ذهن ما ایجاد میبدهم؛ به خودمان تلقین می

اخیره باعثه بر عمل ما، خیلی مهم است. گفتیم نیت اراده باعثه بر عمل است؛ یک وقت آدم گاهی پیش خودش هر چه فکر 

کند خلوص دارد ولی غایات متوسطه و اولیه عمل فکر می وبیند قصد غیر خدا ندارد. بله، در غایات ابتدایی کند میمی

د بیند مقاصمیدهد رانگیزاننده او به سوی عمل را وقتی مورد کنکاش قرار میهای زیرین بکند، الیهاخیره را که نگاه می

 شود که واقعا پای خود در میان است یا خدا. فهمد و آنجا معلوم میآدم خودش این را بهتر از همه میدیگری در کار است. 

اخالص، آفاتی که برای اخالص وجود  توانیم درباره آثاردر باب خلوص این است. ما اینجا خیلی مینکته ترین پس مهم

کنم قرار نیست فقط در همین بحث بمانیم. فکر می کنیم ولیهای اخالص، آثار اخروی اخالص، بحث دارد، نشانه

در باب اخالص این است که ما اوال حقیقت اخالص را بشناسیم که ما این را اجماال بیان نکته ترین ترین و کلیدیایریشه

 اصالح ملکات ،مان را خالص کنیم. تنها راهم عملیتوانطریق تخلیص اعمال را یاد بگیریم که چگونه می. ثانیا کردیم

ا و این در واقع به اعمال ماست. شاکله ثانویه نفس  خودسازنده نیت است که و شاکله اولیه نفس این نفسانی است؛ چون 

 نفس امکان ندارد.آن شاکله اولیه خلوص بدون تغییر  لذادهد. جهت و روح می

ه این توانیم خلوص پیدا کنیم کپس تا اینجا دو نکته بیان شد، یکی اینکه حقیقت اخالص چیست و دوم اینکه چگونه می

مان را اصالح کنیم. ثالثا توجه داشته باشیم توانیم شاکله اولیه نفس و ملکاتدارد که ما چگونه می مطالبخودش دریایی از 
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تر است از اخالص حین العمل. این نکته را بیان خواهیم کرد و از مل نیست؛ اخالص بعد العمل مهمکه اخالص تنها حین ع

 کنیم.  این فراز عبور می

 «نیوالحمد هلل رب العالم»

 


