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پایان: دعوت به ایمان 
خالص

من عرف اهلل أحبه وعبده وأخلص له
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١۵۵

ه  ایان: دعوت ب پ
امیان خالص

هر کس خداوند را شناخت، او را دوست گرفته و 
او را می پرستد و خود را برايش خالص می گرداند.

معین اخالص:
در  خملص  افراد  كه  است  هبشتی  مهان  اخالص، 
و  بنده  ميان  رازی  و  پرهيزكاران  روح  آن   و  آنند  پی 
ريا  و  وسوسه  برنده  بني  از  اخالص  است.  خدايش 
بوده و عبارت است از آن كه هدفت ازهر كاری فقط 
و  ننگری  ديگری  سوی  به  او  جز  به  و  باشد  خداوند 
مدح  شنيدن  اميد  نكند.  بروز  دلت  در  ديگری  ميل 
خداوند  از  فقط  و  باشی  نداشته  مردم  سوی  از  ثنا  و 

انتظار پاداش بربی.
آن  است.  آن  نيكويی  و  عمل  كامل  اخالص 
اين  از  است  وعبارت  بوده  دنيا   در  چيز  گرانبهاترين 
خداوند  فقط  هدفت  و  نيت  طاعات،  و  اعامل  در  كه 
و  ديدن  پايداری  با  را  زودگذرمردم  ديدن   و  بوده 
اهللا  برای  كه  را  چه  آن  بربی.  ياد  پروردگاراز  نظارت 
كه  چه  آن  و  داده  پاداش  بزرگوار  پروردگار  است، 
رود.  می  بني  از  و  شود  می  نابود  اوست  غري  برای 

رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:

هر کس خداوند را شناخت، او را دوست گرفته و او را 
می پرستد و خود را برايش خالص می گرداند.
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١۵۶

نيت  اساس  بر  اعامل  پذيرش  معيار  مهانا   "
بوده و هركس بر اساس آن چه نيت كند پاداش 
برای  يا  دنيا   برای  هجرتش  هركس   بيند.  می 
مهني  به  هجرتش  پس  باشد،  زنی  با  ازدواج 

هدف قرار داده می شود" ( روايت از بخاری است)

فرمايد: می  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند  و 
آفريد  تا   شام   را   زندگي   را   و  مرگ   "كيس   كه  
نيكوكارتر  است"  كداميك   از   شام   بيازمايد  كه  

[ سوره ملک آيه ٢]
گامن   ما  "يب   فرمايد:  می  مهچنني  و 
كرده ايم ،  پس   نازل   تو  حق   به   كتاب   را   به  
[خويش ]  را   پرستش   حايل   كه    خدا   را   در  
(٢) كن   بندگي   مي داري ،  خالص    براي   او  
خداست " ناب   از   آن   پرستش   بدان   كه  

[ سوره زمر آيه ٣-٢]
لقاي   كيس   كه   به   "پس   فرمايد:  می  و 
كار  بايد  كه   اميدوار  است   پروردگارش  
پرستش   و  در   دهد  انجام   پسنديده اي  

پروردگارش  كيس   را  رشيك  نياورد"
[ سوره كهف آيه ١١٠]

جایگاه اخالص:
هيچ  با  كه  دارد  جايگاهی  دين  در  اخالص 
چيز ديگر قابل مقايسه نبوده و هيچ عملی جز با 
مرتبه  بلند  خداوند  شود.  نمی  پذيرفته  اخالص 
داشتن  به  را  ما  فراوانی  آيات  در  كريم  قرآن  در 

اخالص يادآوری كرده است.
حايل   آنكه   خدا   را  -   در   جز  نيافتند  فرمان   "و 
ساخته اند،  خالص   پرستش   را   براي   او    كه  

بپرسنتد" [ سوره بينه آيه ۵]
فرمايد: می  عظمت  با  و  ارمجند  خداوند  و 

زندگاين ام   و  عبادتم   و  نامزم   گامن   يب   "بگو: 
پروردگار  خداوند،  راه   [مهه ]  در   مرگم   و 
و  ندارد  رشيكي   او    (١۶٢) جهانيان   است  
[كس   از ]  نخستني   و  من   يافته ام   فرمان    به   اين  
[١۶١-٢۶٣ آيات  انعام  سوره   ] مسلامنانم (١۶٣)" 

ايوب سختيانی متام شب را قيام می کرد و 
اين را پنهان نگاه می داشت و به هنگام 
برد که  می  باال  را  صدايش  چنان  صبح 
گويی مهني حلظه از خواب برخاسته است.
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١۵٧

خواهی  خملص  چگونه 
شد؟

نخست: حمقق كردن توحيد پروردگار ارمجند 
و با عظمت. خداوند بلند مرتبه می فرمايد:"پس  
[خويش ]  را   براي   پرستش   حايل   كه    خدا   را   در  
(٢)بدان   كه   كن   بندگي   مي داري ،  خالص    او  

پرستش  ناب   از   آن  خداست"  [ سوره زمر آيه ٣-٢]
فرمان   "و  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
پرستش   را   حايل   كه   آنكه   خدا   را  -   در   جز  نيافتند 
 براي   او  خالص  ساخته اند، بپرستند" [ سوره بينه آيه ۵]

صلی  خدا  رسول  پريوی  ساختن  حمقق  دوم: 
امر   آنچه  در  او  از  اطاعت  و  سلم  و  عليه  اهللا 
وبازداشته  كرده  هنی  چه  آن  از  پرهيز  و  نموده 
است.  داده  خرب  چه  آن  در  او  تاييد  و  است 
"اي   فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار 
و  از   رسول   كنيد  اطاعت   خداوند  مؤمنان ،  از  
كنيد  اطاعت   [ هم ]  امرتان   صاحبان   و  [ او ] 
كرديد،  اگر   به   خدا   اختالف   چيزي   گاه   در    هر  
و روز قيامت  ايامن  داريد،  آن   را   به   خدا  و  رسول  
انجام تر  است"  نيك   و  هبرت  بازگردانيد.  اين  

[ سوره نساء آيه ۵٩]
سوم: اگر می خواهی خملص باشی بر انجام 
بياور  ياد  به  مهيشه  و  باش  حريص  صالح  عمل 
كه  است  ای  دسته  هفت  آن  مجله  از  خملص  كه 
قرار  خداوند  عرش  سايه  زير  رستاخيز  روز  به 
را  آن  و  داد  ای  صدقه  كه  مردی  می گريند: ".. 

خمفی كرد.." ( روايت از بخاری است)

هر امر درونی که با ظاهرش خمالف باشد 
باطل است.

جز  عملت  برای  است که  آن  اخالص 
خداوند شاهد و پاداش دهنده ای خنواهی.

اعامل  پذيرش  و مهچنني به ياد بياور: " مهانا  
به نيت بستگی دارد.." ( روايت از بخاری است)

رويگردان  متجيد  و  تعريف  ازحمبت  چهارم:  
باش و از آنچه در دست مردم است نا اميد شو 
خملص  بده.  قرار  خالقت  با  را  خود  ارتباط  و 
برای رسيدن به دنيا و يا به زنی طمع نمی كند، 

بلكه اميد او به رمحت خداوند است.
و  بينداز  خدايت  پيش  در  را  خودت  پنجم: 
دروازه خواری را در درگاه او الزم بگري و دعا 
كن تا اخالص روزيت كند و از ريا نجاتت داده 
و گناهان و اشتباهات گذشته را از تو ببخشايد.

آنگاه  آن،  از  احتياط  و  ريا  از  دوری  ششم: 
های  حمل  و  گرفت  پيش  در  را  ريا  راه  بنده  كه 
ورودی آن را  شناخت، از راه اخالص دور می 
برخی  توصيف  است،  موارد  اين  مجله  از  شود. 
مردم نسبت به خودشان مبنی بر اين كه آهنا ولی 
هستند يا به اين نام گذاری ديگران خشنود می 
می  گزارش  را  خود  طاعات  و  كارها  يا  شوند، 
می  عظمت  صاحب  و  ارمجند  پروردگار  كنند. 
ل   آن   را   فرمايد:  "هر  كس   كه  زندگاين  دنيا و جتمّ
آنجا  خواسته   باشد ، [پاداش ] كارهايشان   را   در  
برايشان   به  متام  و كامل  مي رسانيم  و آنان   در  آنجا 
هستند  كه   در   كساين   نبينند(١۵)اينان   كاستي  
آخرت  جز آتش  [جهنّم ] ندارند و آنچه   در  آنجا 
(دنيا) كرده  بودند،  بر  باد رفته  و آنچه   را   كه  انجام  

مي دهند باطل   است (١۶)"[ سوره هود آيه ١۶-١۵]
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در كالم خداوند پاک تامل كن كه می فرمايد:
"در راه ما"

و  خداوند  خواندن  دعا  به  رضرت  دهم: 
برگشت به سوی او و تكرار آن، پس زمانی كه بنده 
مستمند پيوسته بر در خانه اربابش معتكف بشيند، 
بر او رحم و شفقت كرده و نياز و خواسته اش  را 
برآورده و قصورش را جربان می كند... پس دعا، 

دعا برای خداوند عز وجل است.
از مثرا ت اخالص:

پذيرش اعامل:. ١
مهم  بسيار  هدف  به  رسيدن  برای  اخالص   
و رشطی از رشوط پذيرش اعامل است. پيامرب 
خداوند  صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:"مهانا 
اينكه  مگر  پذيرد،  نمی  را  عملی  هيچ  عزوجل 
رضای  جهت  وفقط  خداوند  برای  خالصانه 

خداوند باشد" (امام نسائی روايت كرده است)

ارمجند  پروردگار  عبادت،  كردن  پنهان  هشتم: 
و با عظمت می فرمايد:  "اگر  صدقات   را  آشكار 
هنان   و  اگر   آن   را   [كاري ]  است .  نيكو  كنيد،  آن  
داريد و  به  فقريانش  بدهيد،  پس   آن   براي   شام  هبرت 

 است" [ سوره بقره آيه ٢٧١]
ترين  شديد  و  ترين  دقيق  نفس،  حماسبه  هنم: 
است  ای  حسابرسی  آن  و  بوده  ممكن  حماسبه 
می  جل  و  عز  خداوند  است.  الزم  مهيشه  كه 
كنند  كوشش   راه   ما  كساين   كه   در   "و  فرمايد: 
شويم " رهنمون   خويش   راه هاي   آنان   را   به  

[ سوره عنكبوت آيه ۶٩]

اخالص  و دوستی مدح و ثناء در 
يک دل گرد منی آيند مگر مهانگونه 
که آب و آتش با هم در يک جا 

گرد آيند!

١۵٨

آن  وخيم  عواقب  از  است.  كوچک  رشک  ريا 
كافی است كه بدانيم اعامل با آن پذيرفته نمی شوند 
اگر چه ظاهر آن نيكو جلوه كند و خداوند آن را به 

صاحبانش باز می گرداند.
خملصان:  با  مصاحبت  و  مهراهی  هفتم: 
فرمايد: می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول 
" مرد بر دين دوستش است.."( روايت از ترمذی است)
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 پريوزی واستقرار بخشی:. ٢
رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:

نامز  و  دعا  به  را   امت  اين  خداوند  "مهانا 
رساند" می  ياری  ضعيف  افراد  اخالص  و 

(امام نسائی روايت كرده است)
 سامل ماندن قلب از بيامرهيا:. ٣

تنفر،  كينه،  مانند؛  قلبی  بيامرهيای  منظور 
خيانت و حسد می باشد. پيامرب صلی اهللا عليه و 
كه   چيزاند  سلم در حجة الوداع فرمودند: "سه 
قلب مسلامن مهيشه از آهنا آكنده است: اخالص 
عمل برای خداوند، خري خواهی برای پيشوايان 
چرا  مسلامنان،  مجاعت  گرفتن  الزم  و  مسلامن 
است" برگرفته  در  را  آنان  پشت،  از  دعا  كه 

( روايت از ترمذی است)

ملحق كردن كارهای دنيوی به كارهای نيكو . ۴
وصالح:

رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:
هست،  صدقه  شام  جنسی  رابطه  در   ..."
ما  از  يكی  وقتی  آيا  خدا  رسول  ای  گفتد: 
كار  اين  كند  می  دفع  را  خود  جنسی  غريزه 
آن  اگر  شام  بنظر  فرمود  دارد؟  پاداش  برايش 

دانستم که  می  اگر  است:  عمر گفته  ابن 
خداوند يک سجده را از من می پذيرد و يک 
هنگام  آن  در  می کند  قبول  من  از  را  درهم 
حمبوب  من  برای  مرگ  چون  غايبی  چيز  هيچ 
نبود، آيا می دانيد خداوند از چه کسی می 
پذيرد؟ "خداوند فقط  از  پرهيزگاران  مي پذيرد"

[ سوره مائده آيه ٢٧]

بسيارند کسانی که با جسم خود از دنيا فاصله 
گرفته اند اما دلشان در دنياست و بسيارند 
کسانی که با جسم خود در دنيا هستند اما 

دلشان از دنيا بريون است.

را در جای حرام دفع كند گناهكار نيست؟ پس 
كند  دفع  حالل  جای  در  را  آن  وقتی  مهچنني 

پاداش دارد" ( روايت از مسلم است)
راندن تومهات، خياالت و وسوسه های پليد . ۵

و شيطانی:
پروردگار بلند مرتبه آن گاه كه شيطان را راند 
و او را از رمحت خود دور كرد فرمود:  "گفت : 
ساختي ،  گمراه   مرا  آنجا  كه   پروردگارا،  از  
جلوه   آراسته   زمني   برايشان   در   [گناه ]  را   البته  
(٣٩)مگر  آن   كنم .  گمراه   مهگي   آهنا   را   و  دهم  
بندگان  اخالص  يافته ات   را   از  ميان  آنان . (۴٠)"

[ سوره حجر آيات ۴٠-٣٩]
آن . ۶ مثال  و  ها:  رنج  و  ها  سختی  كردن  آسان 

داستان آن سه نفر است كه شب را در غاری 
صحيح  كتب  در  حديث  اصل  و  بردند  برس 

موجود است.
نجات يافتن و سامل ماندن از خطرات فتنه ها: و . ٧

از اين نمونه است آن چه كه برای يوسف عليه 
و علی نبينا الصاله و السالم آمد، خداوند بلند 
راستي   مرتبه در اين زمينه می فرمايد: "و  به  
نيز  [يوسف   و  كرد  يوسف   قصد  زن ]  [ آن  
نمود.  آهنگ   او   برشي ]  طبيعت   حكم    به  
نديده   بود   پروردگارش   را   برهان    اگر  
و  بدي   كرديم   تا   چنني   مي كرد].  [آهنگ   او  
ناشايستي   را   از   او  بگردانيم .  كه   او   از  بندگان  

اخالص  يافته ماست"  [ سوره يوسف آيه ٢۴]

١۵٩
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اندک: . ٨ عمل  وجود  با  رسيدن  پاداش  به 
فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار 
آيند  تا   نزدت   چون   به   آنان   كه   [نيز]  بر   "و 
چيزي   گويي   كني ،  سوارشان   مركبي ]  [ بر  
نمي يابم   كه   شام   را   بر   آن  سوار كنم ، [گناهي  
نيست ].  در  حايل   كه  چشامنشان   از  آنكه  چيزي  
نمي يابند  كه  خرج  [سفر] كنند  از  اندوه  رسشار 

 از  اشك   است " [ سوره توبه آيه ٩٢]
و پيامرب معصوم صلی اهللا عليه و سلم در اين 
خداوند  از  راستی  به  باره فرموده اند: " هركس 
جايگاه  به  را  او  خداوند  كند،  شهادت  طلب 
بمريد" بسرتش  بر  چه  اگر  رساند،  می  شهداء 

(امام مسلم روايت كرده است)
و . ٩ عز  پروردگار  گفته  به  بنا  هبشت:  به  ورود 

جزا  مي كرديد  آنچه   جز  به  [سزاي ]  جل: "و 
نمي بينيد" [ سوره صافات آيه ٣٩]

"مگر  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
(۴٠)[ كه ]  يافته  خدا   اخالص   بندگان  
[انواع ]   (۴١) دارند  معني   روزي اي   اينان  
هبشتهاي   (۴٢)در   گرامي اند  اينان   و  ميوه ها. 
روي   هم   رو  به   ختتها  (۴٣)  بر   نعمت   و  پرناز 
رشاب   جامي   از   آنان   و  بر    (۴۴) [نشسته اند] 
[و]  رنگ   سفيد  (۴۵)  كه   شود  گردانده   روان  
نه   در    (۴۶) نوشندگان   است   تبخش   براي   لذّ
آنان   از   نه   و  تبهكاري   است   [نشانه اي   از ]   آن  
 آن  مست  شوند (۴٧)و  در  نزدشان  [زنان ] ديده  
گويي   خواهند  بود  (۴٨)  چشم   فراخ   فروهشته 
"(۴٩) اند  مرغ ]  [شرت  پرده  بيضه هاي   در   آنان  

[ سوره صافات آيات ۴٩-۴٠]
و اين از بزرگرتين ثمرات اخالص است.

١۶٠

کارهای کوچک فراوانی هستند که با نيت 
و کارهای  شوند  می  سنگني  و  زياد  نيکو 
نادرست  نيت  با  هستند که  فراوانی  بزرگ 

حقري می شوند.
ابن مبارک

نيکی هايت را به مانند بدی هايت بپوشان
ابو حازم مدینی
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بازبیین

ميان . ١ تفاوت  پريامون  را  خود  های  ديدگاه 
خملص و غري خملص بنويسيد.

عكس اخالص چه می شود؟. ٢
می . ٣ رشک  يا  كاری  ريا  به  را  مردم  چيز  چه 

كشاند، با وجود اينكه فضل و برتری توحيد 
و اخالص را می دانند؟
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