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 الحقوق شرح رساله

 اخالص بعد از عمل

عرض کردیم طبق فرمایش امام سجاد)ع( حق اهلل االکبر بر انسان این است که خدا را خالصانه عبادت کند. در عبادت خدا 

ترین راه اخالص بیان شد. اینکه چگونه کسی را شریک قرار ندهد. بحث ما رسید به اخالص؛ حقیقت اخالص را و اساسی

ترین راه تخلیص، اصالح نفس است و الغیر. اگر عرض کردیم مهم تواند مخلص شود؛ ریشه مسأله بیان شد.انسان می

ساختمانی از بنیان اصالح نشود، شما به رنگ آمیزی این ساختمان مشغول شوید، از درون پوسیده است. مشکل خیلی از ما 

یم و پردازهای شرک میاین است که برای تخلیص و خالص شدن به جای اینکه به ریشه شرک بپردازیم، به شاخ و برگ

ماند. به جای اینکه ساختمان شرک را خراب کنیم و ساختمانی کنیم اما ریشه شرک در درون ما میها را قطع میشاخ و برگ

ان خواهیم پوسیدگی و خرابی آن را پنهکنیم لکن با رنگ و لعاب میاز نو با شاکله اخالص بنا کنیم، آن ساختمان را حفظ می

ین قدم اول گفتیمبه اینکه اعمال ما رنگ اخالص دارد، در حالی که شاکله و بنیان آن سست است.  شودکنیم. دلمان خوش می

مان را اصالح کنیم. عرض کردیم اعمال شاکله نفس این است کهترین قدم برای اصالح نیت که اعمال هم تابع آن است، و مهم

تابع نیات است، نیات شاکله ثانوی نفس هستند اما شاکله اولیه نفس، ملکات نفسانی هستند؛ تا این شاکله اولیه تغییر نکند، 

 کند. شاکله ثانویه )نیت( تغییر نمی

ای فریب است، شیطان ما را وادار به اصالح شاکله ثانویه شاکله ثانویه را اصالح کنیم؛ واقعا اینجا ج کنیمسعی میاکثر ما 

دهد. شود که نیات ما خالصانه است اما اجازه دست زدن به شاکله اولیه نفس را نمیکند، دلمان خوش میمان مینفس و نیات

 ر آن زندگی کن؛گوید بیکاری که این ساختمان را خراب کنی، هزینه دارد، سخت است، یک رنگ و لعاب به آن بزن و دمی

ا بکنند. مشغول میدهد، مان و حب دنیا که اساس نفسانیات ما را شکل میدهد و ما با همان نفسانیاتما را اینطور فریب می

گذرد و بعد چشم شود. خدای نکرده یک عمر میخواهیم خالص شویم و این نمییک لعاب ظاهری و رنگ و لعاب زیبا می

بینیم هیچ در بساط نداریم؛ چرا؟ چون آن شاکله اولیه اصالح نشده، ملکات، حب دنیا، گر و میشود به عالم دیما باز می

 ها، اینها هست اما در عین حال خودمان فکر کردیم که خیلی خالصانه عمل کردیم. ها و کینهحسادت

القیات توجه کرده، امام)ره( است. های اخاین یک مسأله خیلی مهم است؛ واقع مطلب این است که از کسانی که واقعا به ریشه

های مسائل اخالقی توجه کرده است؛ لذا امام خودشان در مقدمه کتاب شرح کمتر کسی از علمای اخالق این چنین به ریشه

به  ایهای اخالقی خیلی هم خوب است از نظر نظری، ولی اینکه نسخهفرماید بسیاری از کتابحدیث جنود عقل و جهل می

سان ان که راه شفای قلوب ما را بیان کند کم است. علم اخالق خوب بیان شده ولی اخالقی که مؤثر در نفوس انسان بدهند

 باشد، کمتر بیان شده است.

شود، به هر حال عرض کردیم یکی از نکاتی که در باب اخالص بسیار باید مورد توجه قرار گیرد و کمتر به آن توجه می

 ترتر و مهمر چه بود راجع به اخالص حین العمل بود؛ اما اخالص بعد العمل بسیار سختاخالص بعد العمل است. اینها ه

 )ع(:الَقَ ؟وَ مَا الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ :قَالَ .الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ»اند: است. روایتی از امام باقر)ع( نقل شده که فرموده

 رُهَا فَتُمْحَىلَهُ عَلَانِيَةً ثُمَّ يَذْكُبِصِلَةٍ وَ يُنْفِقُ نَفَقَةً لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَكُتِبَ لَهُ سِرّاً ثُمَّ يَذْكُرُهَا وَ تُمْحَى فَتُكْتَبُ  يَصِلُ الرَّجُلُ
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تر است از خودِ عمل. فرماید: مراعات عمل و حفظ عمل و نگهداری عمل بسیار مشکل. امام باقر)ع( می1«وَ تُكْتَبُ لَهُ رِيَاء

فرماید مثل اینکه کسی در راه خدا صله کند منظور از ابقاء بر عمل و مراعات عمل چیست؟ امام باقر)ع( میراوی سؤال می

 کند، خداوندکند. وقتی که خالصانه انفاق مید، خالصانه انفاق میکند و واقعا در عمل او ریا وجود ندارکند یا انفاق میمی

د شودهند. معلوم مینویسند آن عمل را برای او پنهانی و ثواب پنهانی به او مینویسد؛ یعنی فرشتگان میعمل او را می

کند؛ عمل را برای دیگران ذکر می ها، ثواب عمل پنهانی است. یعنی اینکه فقط خدا بداند و الغیر. بعد این عملباالترین ثواب

 شود و پاکگوید ما مثال اینجا این کار را کردیم. آنگاه آن عمل سرّی محو میکند و میرا خالصانه انجام داده و بعد نقل می

تر از عمل پنهانی است. آن شود درجه عمل آشکار پایینشود. معلوم میشود و برای او عمل آشکار و علنی نوشته میمی

کند؛ همین هم محو دهند؛ یعنی یک ثواب کمتری است. بعد همین را هم ذکر میقت ثواب عبادت و عمل آشکار را به او میو

 شود این عمل او ریاءً بوده است. شود و آن وقت نوشته میمی

 ر نکنیم که اگر عمل واصل عمل خالصانه بوده، بعد این را آمده آنقدر تنزل داده که محو شده و مبدل شده به عمل ریایی. فک

توانیم آن عمل خالصانه عبادتی انجام دادیم، ولو در وقت خودش با خلوص تمام انجام دادیم، دیگر بعدش آزاد هستیم و می

شود که عملی که در گذشته با خلوص را همه جا نقل کنیم. حالت تمایل به نشان دادن و اظهار آن برای دیگران باعث می

ل. تر است از خودِ عمفرماید ابقاء بر عمل سختیک عمل ریایی تبدیل شود. این است که امام باقر)ع( می انجام داده بوده به

ند ککند. تا قبل از عمل انسان را وادار میدارد، انسان را رها نمیاین خیلی مهم است؛ واقعا شیطان دست از سر انسان برنمی

شود و یک خواهد عمل را انجام دهد باز یک مرحله وارد مید که میکه اصال عمل نکند، با انواع وساوس و دسایس. بع

اره دهی، بعدش دوبکنی و واقعا خالصانه انجام میکند که این را آلوده به شرک و ریا کند. از آنجا که او را بیرون میکاری می

ند؛ بگذار بفهمند و برای دیگران الگو گوید چرا عمل خوب را دیگران نفهمآید که انسان آن را مطرح کند. میسراغ انسان می

کند برود یک کار دارد؛ انسان را وادار میشوی. بعد تازه همه این کارها را که انجام بدهد و موفق نشود، باز هم دست برنمی

ا به آنجا تکار خیر و عبادتی را انجام بدهد که انسان  کند در برابردیگر کند که این عملش هبط شود. اگر توانست مانع ایجاد 

که مبدلش کند به ریا بعد از عمل، اگر از این مرحله هم عبور کند، انسان را وادار می کند به کاری که این عمل را هبط کند. 

دهد. اش را در محل دیگری نشان میورزیگیرد. کینهگذارد انتقامش را در جای دیگری میاما می ه،پرونده آن بسته شد

 دارد. برنمیشیطان دست از سر انسان 

شده و نماز شب خوانده،  بیدارکند به اظهار بالکنایة و االشارة. شب ها شیطان انسان را وادار میبه قول امام)ره( گاهی وقت

 ایونهبه گگوید من نماز شب خواندم. اما برای اینکه آن موقع هیچ کسی نبوده و در خلوت و تاریکی و بعد هم به کسی نمی

د عجب گویآید، یا میشب عجب بارانی می نیمهگوید آمد؛ یا میگوید صبح صدای اذان از فالن جا میبه دیگران بفهماند، می

خواهد به دیگران این را بفهماند. خیلی از ما در کارهایی که هوایی بود موقع سحر. یعنی بالکنایة و االشارة یک جوری می

ولو به حرکت دست و اشاره  ایبه گونهآنهایی که جنبه مالی دارد و جنبه غیر مالی، باالخره  دهیم، در عباداتمان، چهانجام می

 کند. خواهیم این را به دیگران بفهمانیم. این عمل را خراب میهای صورت و چشم، میو قیافه و حالت
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نجام شود. خلوص یک امری نیست که تر است از خود عمل که خالصانه الذا اخالص بعد العمل به تعبیر امام باقر)ع( مشکل

بگوییم عمل را که خالصانه انجام دادید، دیگر تمام شد و بگذارید کنار. نخیر، خلوص عمل و پاکی عمل باید تا آخر حفظ 

توانیم باید حفظ کنیم از شرک؛ شود؛ هر عمل عبادی ما امکان فرو ریختن و آلوده شدن و ناپاک شدن دارد. این را تا می

که انسان بخواهد نزد دیگران موقعیت پیدا کند. اینکه انسان بخواهد انظار اهل دنیا را  است یعنی اینم محبت دنیا اعظشرک 

اند و راه رهایی از آن خیلی سخت است. باالخره ما مخصوصا گرفتار جلب کند به خودش. از این به شرک اعظم تعبیر کرده

موقعیت پیدا کنیم. آن وقت برای کسب موقعیت و جلب انظار اهل دنیا همه  این مشکل هستیم؛ جلب انظار اهل دنیا و اینکه

است تهمت لباس مکنیم برای اینکه خودمان موقعیت پیدا کنیم به یک کسی که همکار و همکنیم. دیگران را تخریب میکار می

م توانیم این کار را انجایب دیگران میکنیم با تخرزنیم. برای اینکه خودمان را در نزد دیگران موجه جلوه دهیم، فکر میمی

 دهیم. این شرک اعظم است. باید به خدا پناه برد. 

 «نیوالحمد هلل رب العالم»
 


