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قرائت

اُِمُت  َو   11 ادّليـَن  َلـُه  ُمـِلـًصا  اَعـبَُد اهللَ  اَن  اُِمُت  قُل ِاّن 
12  قُل ِاّن ااَخُف ِان َعـَصيـُت  َل الـُمسِلـميـَن  ِلَن اَ  كوَن اَوَّ
13  قُِل اهللَ اَعـبُُد ُمـِلـًصا َلـهو ديـنى  َرّب َعـذاَب يَوٍم َعـظيـٍم 
الَّـذيـَن  الـخاِسيـَن  ِانَّ  قُل  دونِه! ط  ِمن  ِشئـُت  ما  فَاعـبُدوا   14

هُـَو  ذ!ِلـَك  اَل  الـِقياَمـِةج  يَوَم  اَهـيلـِهم  َو  م  اَنفَُسُ َخـِسوا 
15 َلـُهم ِمن فَوقِِهم ُظـَلـٌلج ِمـَن انلّاِر  َو  الـخُساُن الـُمـبيـُن 
ُف اهللُ بِه!  ِعـباَدهوج يا ِعـباِد فَاتَّقوِن  م ُظـَلـٌل ذ!ِلـَك يُـَخـّوِ ِمن َتـِتِ
ذيـَن اجـتَنَبُوا الّطاوغَت اَن يَعـبُدوها َو اَنابوا ِاَل اهلِل  16 َو الَـّ

17 اَلَّـذيـَن يَستَِمـعوَن الـَقوَل  ز فَبَّشِ ِعـباِد  َلـُهـُم الـبُشى!
ِّ!ـئَـَك  اُول َو  الَّـذيـَن َهـداهُـُم اهللُ  ِّ!ـئَـَك  اُول فَيَـتَِّبعوَن اَحـَسنَهو 
الـَعـذاِب  َكِلـَمـةُ  َعـيَلـِه  َحـقَّ  اََفَن   18 الَلـباِب  اُولُوا  ُه 
ُم  َربَّ ََّقوا  ات الَّـذيـَن  ل!ـِكِن   19 انلّاِر  ِف  َمن  تُنِقُذ  اَفَاَنَت 
َتـِتَا  ِمن  َتـرى  ٌة  َمبِنيَـّ غُـَرٌف  فَوقِها  ِمن  غُـَرٌف  َلـُهم 
ازَنََل  اَنَّ اهللَ  َتَ  اََل   20 الـميـعاَد  الهَناُر َوعـَد اهلِل ل ُيـِلـُف اهللُ 
ًِّء فََسَلـكَهو يَـنابيـَع ِف الَرِض ثُـمَّ ُيـِرُج  ِِّء ما ما ِمـَن السَّ
ا ثُـمَّ َيـَعـلُـهو  بِه !  َزرًعا ُمـتَِلـًفا اَلـوانُهو ثُـمَّ يَـهيـُج فََتاهُ ُمصَفرًّ

21 ُحـطاًماج  ِانَّ ف ذ!ِلـَك َلـِذكرى! ِلُوِل الَلـباِب

ه زرُم؛ آيات 11 تا 21 سور
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ترجمه

بگو : »من مأمورم كه خدا را ــ در حالى كه آيينم را براى او خالص گردانيده ام ــ 
   ١١ بپرستم.  

  12 و مأمورم كه نخستين کسی باشم که فرمان خدا را گردن نهاده است.«  
  13 بگو : »من اگر به پروردگارم عصيان ورزم، از عذاب روز بزرگ )قيامت( مى ترسم.«  
 14 بگو : »من تنها خدا را مى پرستم، در حالى كه دينم را براى او خالص مى كنم.«  
پس هر چه را غير او می خواهيد بپرستيد؛ ]ولی به آنها [ بگو زيانکاران واقعی کسانی 
هستند که خود و بستگانشان را در روز قيامت به زيان انداخته اند ]و موجب هالکت 

  15 و شقاوت خود و آنها شده اند[، آگاه باشيد که زيان آشکار همين است.  
براى آنان از باالى سرشان پوشش هايى از آتش، و در زير پايشان نيز پوشش هايى از 
آتش است؛ اين ]کيفری[ است كه خداوند با آن، بندگانش را بيم می دهد! اى بندگان 

 16 من! از نافرمانى من بپرهيزيد!  
]اّما[ آنان كه از پرستش طاغوت دوری گزيده و به سوى خدا باز گشته اند، بشارت 

  17 از آن آنهاست، پس بشارت ده به بندگان من  
همان هايى كه به سخن ها گوش مى دهند و بهترين آن را پيروى مى كنند، آنان هستند 

  18 كه خدا هدايتشان كرده و اينانند خردمندان  
آيا آن كس را كه فرمان عذاب براى او قطعى شده است، مى توانى از آتش نجات 

  19 دهى؟ 
باالى  كه  است  غرفه هايى  ايشان  براى  كردند،  پيشه  الهى  تقواى  كه  كسانى  ولی 
آنها غرفه هايى ]ديگر[ بنا شده است  ]و[ نهرها از زير آن روان است. ]اين[ وعده 

  20 خداست ]و[ خدا خالف وعده نمى كند. 
آيا نديده اى كه خدا از آسمان، آبى فرستاد؛ پس آن را به چشمه هايى كه در ]دل[ زمين 
است راه داد، آنگاه به وسيله آن، كشتزارى را كه رنگ هاى آن گوناگون است بيرون 
مى آورد، سپس آن کشتزار خشک مى گردد، آنگاه آن را زرد مى بينى، سپس خاشاكش 

 21 مى گرداند. قطعاً در اين ]دگرگونی ها[ براى صاحبان خرد عبرتى است.  



42

 

فقط برای او

بگو همانا نماز و عبادت هايم و زندگی و مرگم فقط برای خداست که پروردگار جهانيان است١.
در درس گذشته با سبک زندگی توحيدی و نيز آثار سوء شرک در زندگی آشنا شديم. اکنون 
شايسته است بدانيم چگونه می توان به سوی پرستش خالصانٔه اين خدای بی همتا گام نهاد و يک 
زندگی توحيدی را تجربه نمود و انديشه و قلب و عمل را برای او قرار داد و آن گونه که خداوند 

می پسندد زندگی کرد.

١ــ )ُقل إِنَّ َصالتی َو نُُسکی َو َمحياَی َو َمماتی ِللِّٰه َرِبّ العالَميَن(، سورٔه انعام، آئه ١62.
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قبالً آموختيم که هدف خلقت انسان تقرب به خداست و اين تقرب جز با سعی و تالش خود انسان 
به دست نمی آيد. انسان، همواره بر سر دوراهی بندگی خداوند و بندگی هوای نفس و شيطان قرار دارد و 
زندگی، صحنٔه انتخاب يکی از اين دو راه است. آن کس که راه توحيد را بر می گزيند و در پی آن انديشه 
و دل و عمل خويش را برای رضای حضرت دوست قرار می دهد، خطراتی او را تهديد می کند و احتمال 
انحراف از توحيد برای او هست. در روايتی از پيامبر اکرم  آمده است که راهيابی شرک به دل 
انسان از راه رفتن مورچه ای سياه در شب تاريک بر تخته سنگی سياه پنهان تر است.٣ پس بايد ببينيم 
چگونه از حريم انديشه و دل پاسبانی کنيم تا آفت شرک به آن راه نيابد و عمل ما خالص برای خداوند 

انجام شود.

شب همه  شب  شده ام  دل  حرم  نگذارمپاسبان  او  انديشٔه  جز  پرده  اين  در  تا 
يارمچون تو را در گذر، ای يار، نمی يارم ديد با  سخنی  بگويد  که  گويم  که  با 

تدّبر در قرآن
خدای بی نياز که جز کمال و سعادت بندگانش را نمی خواهد، در کالمی به پيامبر می فرمايد:

ُقل ِانَّما َاِعـظُکُم بِـواِحَدةٍ َان تَـُقوموا لِّلِٰه َمثـنٰی َو ُفـرادٰی…١
)به بندگانم( بگو شما را فقط يک موعظه می کنم، ]و آن[ اينکه به صورت جمعی و فردی برای 

خدا قيام کنيد... 
در آياتی ديگر می فرمايد:

یـطاَن ِانَّـه و لَـکُم َعُدوٌّ ُمبیٌن          َو َاِن  َالَم َاعَهد ِالَیکُم یا بَـنی آَدَم َان ال تَعـُبـدوا الشَّ
اعُبدونی ٰهـذا ِصـراٌط ُمستَقیٌم.٢ 

آشکار  دشمن  او  که  نپرستيد  را  شيطان  که  بودم  نگرفته  پيمان  شما  از  آيا  آدم،  فرزندان  ای 
شماست؟     و اينکه مرا بپرستيد ]که[ اين راه مستقيم است؟

با تفکر در اين آيات توضيح دهيد که:
1ــ مقصود از قيام جمعی و قيام فردی چيست؟ برای هر کدام نمونه هايی ذکر کنيد.

2ــ آيا ميان عبارت »فقط مرا بپرستيد« و »فقط برای خدا قيام کنيد« رابطه ای می بينيد؟ توضيح دهيد.

١ــ سورٔه سبأ، آئه ٤٦.
٢ــ سورٔه يس، آئه ٦٠ و ٦١.

٣ــ الدّر المنثور، سيوطی، ج ٢، ص ٣١.
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بازارم1دوش می گفت که حافظ همه روی است و  ريا بود  که  با  درش،  خاک  از  به جز 

اخالص در بندگی
اخالص به معنی خالص کردن و پاک کردن يک چيز از غير آن است. اين کلمه در کاربرد دينی 
بدين معناست که شخص انديشه و دل خود را جايگاه خدا کند و عملش را فقط برای رضای خداوند و 
همان گونه که او دستور داده است، انجام دهد. در اسالم اخالص شرط قبولی تمامی اعمالی است که 

فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد.
اخالص مانند دوست داشتن، سخاوت، شجاعت و هر عمل قلبی ديگر، درجات و مراتبی دارد. 
همان گونه که در ارزش گذاری طال، عيار يا درصد خلوص آن اهميت دارد، اعمال انسان نيز هرچه با 
اخالص باالتری همراه باشد، ارزش بيشتری دارد. مهم اين است که انسان تالش کند تا انديشه و عمل 

می فرمايد: خود را روز به روز برای خداوند خالص تر گرداند. بر همين اساس پيامبر اکرم 
»مؤمنان، با توجه به مراتب اخالصشان، بر يکديگر برتری پيدا می کنند.«2

در سخنی هم امام صادق  به يکی از مراتب باالی اخالص چنين اشاره می کند:
»عمل خالص آن عملی است که دوست نداری کسی جز خداوند به خاطر آن کار، تو را ستايش و 

تمجيد کند.«3
اخالص دو گونه است: اخالص در انديشه و اخالص در قلب.

١ــ اخالص در اندیشه
برای اينکه عمل برای خداوند خالص شود الزم است نخست اخالص در انديشه تحقق يابد. فردی 
که به خداوند اعتقاد دارد بايد بکوشد فکر و انديشٔه خود را در اين زمينه تقويت کند به طوری که همٔه 
امور خود و عالم را به دست خدا ببيند و بداند که خداوند مدبّر و اداره کنندٔه همٔه امور جهان است و 
هيچ واسطه و سببی جز به اذن و ارادٔه او عمل نمی کند. اين معنا، همان مفهوم مراتب توحيد، بخصوص 

توحيد در ربوبيت است که در درس های قبل بدان پرداختيم.

١ــ غزليات، حافظ، غزل شمارٔه ٣2٤.
2ــ »ِبااِلخالِص تََتٰفاَضُل َمراتِب الُمؤمنيَن« ميزان الحکمه، محمدی ری شهری، ج ١، ص 75٤.

«، کافی، کلينی، ج 2، ص ١6. َوَجلَّ ٣ــ »َالَعَمُل الخاِلُص الَّذی ال تُريُد َان يََحمَدَک َعلَيِه َاَحٌد ِاالَّ اللُّٰه َعزَّ
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٢ــ اخالص در قلب
عالوه بر اين، انسان بايد تالش کند آنچه را که از توحيد در انديشه و عقل خود پذيرفته است، به يک 
اعتقاد قلبی و درونی تبديل کند و با آن انس قلبی برقرار نمايد تا در رفتار و کردارش مؤثر باشد. زيرا، 
همان طور که سال های قبل آموختيم، برای اينکه به يک سخن درست عمل کنيم پذيرش عقلی آن کفايت 

نمی کند، بلکه آن سخن بايد در قلب و دل ما نفوذ کند، يعنی قلب نيز تسليم آن شود.1
بنابراين، انسان مؤمن می کوشد قلبش را خانٔه خداوند مهربان کند و تنها به او دل ببندد و با آنان که 
خداوند سفارش کرده است انس قلبی داشته باشد. همچنين او تالش می کند نيت های درونی و قلبی 
خود را الهی کند، زيرا تا نيت و قصد قلبی انسان از انجام يک عمل خدايی نشود، آن عمل، خدايی 

نمی گردد و خالصانه نمی شود. به همين جهت رسول خدا  می فرمايد:
2      نيت مؤمن از عمل او برتر است.

ٰ
ُة الُمؤِمِن َخیـٌر ِمـن َعـَمـلِه نِیَّ

و نيز به خاطر همين جايگاه مهم و ارزشمند نيت و قصد قلبی است که ايشان فرمود:
ِانَّـَما االَعـماُل بِالـنِّّیـاِت3   همانا اعمال انسان وابسته به نيت های اوست.

درستی و صحت عمل
انسان مؤمن، عالوه بر اينکه می کوشد نيت خود را خالص کند و عمل را به خاطر خدا انجام دهد، 
تالش می کند عمل را همان گونه که خداوند دستور داده است انجام دهد. يعنی عمل را از جهت کمّيت، 

١ــ در اين باره نيز در سال های قبل صحبت کرديم و توضيح داديم که مثالً برخی می دانند سيگار بد است ولی به اين دانستٔه خود پايبند 
نيستند علتش آن است که قلب آنها تسليم اين حقيقت نشده است و از کشيدن سيگار متنفر نيستند.

٢ــ اصول کافی، کلينی، ج ٢، ص 8٤.
٣ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج ٦7، ص ٢١١.

٤ــ نهج البالغه، حکمت ٣٢.

تفکر در حدیث
اميرالمؤمنين علی  می فرمايد:

ّرِ ، َشرٌّ ِمنـُه.4 فاِعُل الَخیِر، َخیٌر ِمنُه؛ َو فاِعُل الشَّ
انجام دهندهٔ کار نيک، از آن کار بهتر است و انجام دهندٔه کار شر، از آن شر بدتر است. 

در اين سخن حکيمانه تفکر کنيد و رابطٔه آن را با اخالص در انديشه و قلب توضيح دهيد.
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کيفيت، زمان، مکان و شيوه همان طوری انجام دهد که خداوند می خواهد. مثالً اگر خداوند امر فرموده 
که نماز صبح در دو رکعت و با يک رکوع و دو سجده در هر رکعت و قبل از طلوع آفتاب انجام شود، 
انسان مؤمن نيز تالش می کند نماز خود را به همين صورت انجام دهد تا صحيح و درست انجام داده 

باشد.
پس در هر عملی بايد دو »ُحسن« موجود باشد: ُحسن فاعلی و ُحسن فعلی. حسن فاعلی بدين 
معناست که انجام دهندهٔ کار، دارای معرفت درست و نيت الهی باشد. حسن فعلی نيز بدين معناست که 

کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است انجام شود.

تطبیق

با توجه به تعريف باال از ُحسن فاعلی و ُحسن فعلی، موارد زير را بررسی کنيد: 
١ــ آيا ممکن است عملی دارای ُحسن فعلی باشد اما ُحسن فاعلی نداشته باشد؟ و يا برعکس، 

ُحسن فعلی نداشته باشد ولی دارای ُحسن فاعلی باشد؟ مثال بزنيد.
2ــ اگر فردی برای الغر شدن و يا سالمت جسم روزه بگيرد روزه اش درست است؟

3ــ اگر کسی به نيت نماز جماعت مسجد از منزل بيرون آيد و به دليل مانعی نتواند به مسجد 
برسد، آيا نزد خدا پاداش دارد؟ به چه دليل؟ در اين کار کدام يک از اقسام ُحسن وجود دارد؟

بررسی

زير  موارد  از  هر يک  که  کنيد  بررسی  می گيرد،  قرار  مقابل اخالص  در  ريا  اينکه  به  توجه  با 
مصداق ريا قرار می گيرد يا مصداق اخالص؟

1ــ حضور در نماز جماعت
2ــ پوشيدن لباس تميز و زيبا، برای حفظ احترام خود

3ــ کمک به افراد نيازمند در حضور ديگران

راه های تقویت اخالص
برای تقويت اخالص در وجود خود راه هايی وجود دارد که چند مورد از آن را در اينجا می آوريم:

1ــ افزایش معرفت نسبت به خداوند: پيوند محکمی ميان معرفت به خداوند و ايمان به او وجود 
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دارد. همچنين ارتباط دقيقی ميان ايمان به خدا و اخالص برقرار است. بنابراين، هر قدر که معرفت ما 
به خداوند بيشتر شود به افزايش درجه اخالص کمک خواهد کرد. پس خوب است ساعاتی را صرف 

تفکر در آيات و نشانه های الهی کنيم تا بيشتر دريابيم که:
است دل  خداوند  تنبيه  همه  اقرارآفرينش  خداوند  به  ندارد  که  ندارد  دل 
ديوار1اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود بر  بود  نقش  نکند  فکرت  که  هر 

البته اگر کسی گرفتار غفلت شد و چشم انديشه را به روی جهان بست، آيات الهی را نخواهد يافت 
و دل به مهر او نخواهد داد.

جهان ذرات  ز  می تابد  تو  رخسار  هر دو عالم پُر ز نور و ديده نابينا، چه سود2مهر 
توجه به یک نکتۀ مهم

همان طور که گفته شد، عمل بر اساس معرفت و آگاهی بسيار ارزشمندتر و مقدس تر از عملی است که 
در آن معرفتی نيست و يا با معرفت اندکی صورت می گيرد. نمازی که با معرفت انجام بگيرد، نزد خداوند 
بسيار ارزشمندتر از نمازی است که به جا آورندٔه آن نمی داند چه می گويد و برای چه می گويد. حتی 

گاه پيش می آيد که انسان های نادان به تصور اينکه کار خير می کنند، مرتکب گناهان بزرگ می شوند.

١ــ سعدی، مواعظ، قصيدٔه شماره 25.
2ــ گلشن راز، شيخ محمود شبستری.

ذکر نمونه
در جنگ صفين، وقتی امام علی  در آستانٔه پيروزی بر معاويه قرار گرفت و شکست لشکر 
معاويه قطعی شده بود، معاويه با پيشنهاد عمر و عاص به لشکريانش دستور داد که قرآن ها را بر سر 

نيزه کنند و فرياد بزنند که ما هر دو گروه مسلمانيم و بايد قرآن ميان ما و شما داور باشد.
، فريب اين نيرنگ را خوردند و حاضر به پيکار با معاويه  تعداد زيادی از لشکر امير المؤمنين 
نشدند و پيروزی حتمی را از دست دادند و امام را وادار به تسليم و سپس قرارداد صلح با معاويه 
کردند. اين کار مسير تاريخ اسالم را عوض کرد و سبب شد که ده ها سال حکومت اسالمی به دست 

بنی اميه بيفتد و به جای حکومت عدالت، ظالمين بر مسلمانان حاکم شوند.
در سال های اخير، وقتی نهضت بيداری اسالمی در کشور های مسلمان خاورميانه و شمال آفريقا 
آغاز شد و مسلمانان برای آزادی از حکومت های مستبد و تابع غرب قيام کردند، سازمان های مخفی 
در آمريکا و اروپا و برخی حاکمان کشورهای اسالمی، يک جريان افراطی و انحرافی را که افکاری 
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است  تسليم  مقابل حق  در  و  دارد  روحئه حق پذيری  که  تقویت روحیۀ حق پذیری: کسی  2ــ 
به آسانی وارد مسير بندگی می شود. زيرا افراد حق پذير تابع دليل هستند و وقتی عقل آنان حقيقتی را 
يافت، به دنبال آن می روند. اما کسانی که راه دريافت حق را بر خود بسته اند و به جای پيروی از عقل، از 
هوی و هوس پيروی می کنند، وقتی خيرخواهی اطرافيان و دوستان را می شنوند، دست به انکار می زنند 
و با گفتن »دلم نمی خواهد« راه رسيدن به حقيقت را بر خود می بندند. اينان توجه نمی کنند که دو ندا، 
دل رابه سوی خود دعوت می کند: ندايی از عقل و ندايی از هوس و اين ندای هوس های زودگذر است 

که آنها بدان پاسخ گفته اند.
اميرالمؤمنين اين رابطه را به زيبايی توضيح می دهد و می فرمايد:

»عقل سپهساالر لشکر خدای رحمان است و هوٰی راهبر لشکر شيطان، و انسان کشيده شوندٔه ميان 
آن دو. پس هر يک از اين دو چيره شود، انسان در جايگاه او قرار خواهد گرفت.«1

عقل → دل ← هوٰی و هوس
3ــ راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او: نيايش و عرض نياز به پيشگاه خداوند و ياری 
جستن از او برای رسيدن به اخالص، غفلت از خداوند را کم می کند، محبت او را در قلب تقويت می سازد 

بسيار مخرب داشتند وارد قيام مسلمانان کردند. آنان نيز توانستند بسياری از جوانانی را که فقط 
تعصب دينی داشتند اّما از معرفت صحيح دينی بی بهره بودند، به سوی خود جذب کنند و با استفاده 
از اين نيروهای با انگيزه اّما ناآگاه جهت مبارزه را تغيير دهند و به جای مبارزه با دشمنان به کشتن 
مسلمانان در جهان اسالم بپردازند؛ در نتيجه، بسياری از سرزمين های اسالمی در اين جنگ ها و 
کشمکش ها به ويرانه تبديل شد. رسانه های کشورهای استعماری هم از اين فرصت استفاده کردند و 
خشونت های آنان را به نام اسالم در دنيا پخش نمودند، به طوری که تا امروزه بسياری از مردم جهان 

وقتی نام اسالم را می شنوند آن را با سر بريدن، ويران کردن و جاهليت مساوی می پندارند.

بررسی

اگر شخصی تصميم بگيرد کاری را به خاطر خدا انجام دهد، اّما نسبت به ارزش و عواقب آن 
کار معرفت نداشته باشد، چه نتيجه ای حاصل می شود؟

ُغَرُرالِحَکم،   :»
ٰ
َحيِِّزه  

ٰ
َغلََب کانَت فی ُُّهما  فَأَي بَيَنُهَما،  ُمَتجٰاِذبَـٌة  النَّفُس  الَشيطاِن و  َجيِش  قائُد  الَهوٰی  حٰمِن و  الـرَّ َجيِش  »َالَعقُل صاِحُب  ١ــ 

عبدالواحد آمدی، ح ٢٠99.
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و انسان را بهره مند از کمک های الهی می نمايد.
را  بندگی  و  اخالص  درخت  ريشٔه  گناه،  واجبات:  انجام  برای  تالش  و  گناه  از  دوری  4ــ 

می سوزاند و آن را به تدريج از بين می برد، به همين جهت اميرالمؤمنين علی  می فرمايد:
»تمام اخالص در دوری از گناهان جمع شده است.«1

از طرف ديگر، ترک گناه و توجه به واجبات و اطاعت از خداوند، درخت اخالص را آبياری می کند و رشد 
می دهد. در ميان اعمال واجب، روزه تأثير خاصی در تقويت اخالص دارد. اميرالمؤمنين علی  می فرمايد:

»خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد تا اخالص مردم را بيازمايد.«2

میوه های درخت اخالص
1ــ دستیابی به درجاتی از حکمت: حکمت، به معنای علم محکم و استوار و به دور از خطاست 
که هدف درست و راه رسيدن به آن را نشان می دهد و مانع لغزش ها و تباهی ها می شود. انسان حکيم، 
باطل  از  را  پيچيده، حق  و  در شرايط سخت  می تواند  که  و روشن بينی می رسد  بصيرت  از  به درجاتی 
تشخيص دهد و گرفتار باطل نشود3. خداوند در قرآن کريم، عالوه بر آن که لقمان را به داشتن حکمت، 

توصيف کرده، سفارش های ارزنده و حکيمانه ای از ايشان نقل کرده است 4.
پيامبر اکرم  می فرمايد:

» هرکس  چهل روز کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، چشمه های حکمت و معرفت 
از دل و زبانش جاری خواهد شد.«5

2ــ نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان: اگر انسان در اخالص پيش رود، به مرحله ای 
نمی شود؛ چراکه  می رسد که ديگر فريب وسوسه های شيطان را نمی خورد و گرفتار دام های شيطان 

شيطان، خود اقرار کرده است که توانايی فريب دادن مؤمنان با اخالص را ندارد6.
کـه عنقا را بلند است آشيانه7 برو اين دام بر مـرغی دگر ِنـه    

١ــ »تَماُم ااِلخالِص تََجنُُّب الَمعاصی« کنزالفوائد، محمدبن علی کراجکی، ج ١، ص 279.
2ــ نهج البالغه، حکمت 252.

می گيرد.  روشنی  انسان،  بصيرت  چشم  اخالص،  تحّقق  هنگام  به  البَصاِئُر؛  تَسَتنيُر  ااِلخالِص  ِق  تََحقُّ ِعنَد   : علی  اميرالمؤمنين  ٣ــ 
ُغررالِحکم، آمدی، حديث 62١١.

٤ــ سورٔه لقمان، آئه ١2.
5ــ بحار االنوار، همان، ج 67، ص 2٤٣.

6ــ سورٔه حجر، آئه ٤٠ و سورٔه ص، آئه 8٣.
7ــ غزليات، حافظ، غزل شماره ٤28.
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شيطان امروزه نيز، از همان نوع دامی که برای کشاندن حضرت يوسف  به گناه و فساد گسترده 
بود، به صورت های گوناگون برای انسان ها پهن کرده است تا هوس زودگذر آنها را تحريک کند و 
به گناه بکشاند و آنان را از بهشت جاويدان محروم سازد. فيلم ها، وبگاه ها، شبکه های ماهواره ای 
گمراه کننده، شبکه های مجازی ناسالم و گروه ها و دسته های منحرف اجتماعی از جملٔه اين دام هاست 
که مقاومت در برابر آنها نيازمند روی  آوردن به پيشگاه خداوند و پذيرش خالصانٔه فرمان های اوست. 
کسی که در چنين دام هايی گرفتار شود، هم زندگی پاک و با نشاط دنيا را از دست خواهد داد و هم 

حيات سرشار از شادکامی آخرت را. 
٣ــ دریافت پاداش های وصف ناشدنی: بندگی خالصانٔه خداوند ثمراتی دارد که چه بسا در ذهن 

ما نگنجد و از تصور و تخيل ما فراتر رود. 
از جملٔه اين پاداش های وصف ناشدنی، ديدار محبوب حقيقى و تقرب به پيشگاه كسى است كه بنا به 
تعبير اميرمؤمنان، »نهايت آرزوى عارفان، دوست دل هاى صادقان، ولّى مؤمنان و معبود عالميان است.2«

ديگر  و  زهرا   فاطمه   ، علی  امير المؤمنين   ، خدا  رسول  زيبای  زندگى  به  است  كافى 
پيشوايان خود نظر بيفكنيم و ببينيم كه چگونه از راه بندگی خالصانٔه خدا، اين همه خوبى و زيبايى و آن 

مقام قرب و نزديكى به محبوب را به دست آورده اند.
كنند سلطانت  كه  تا  كن  كنندبندگی  جانت  همه  تا  كن  رها  تن 
بكوش مسلمانی  در  سلمان  كنندهمچو  سلمانت  كه  تا  مسلمان  ای 
نيست تو  سزاوار  حيوانی  كنندخوی  انسانت  كه  كن  اين خو  ترک 
كنندچون نداری درد، درمان هم مخواه درمانت  كه  كن  پيدا  درد 
اميـد داری  و  شـيطانی  كنند؟3 بنـدٔه  يزدانت  همچو  ستايش  كه 

١ــ سورٔه يوسف، آئه 2٤.
2ــ دعای کميل.

٣ــ خزائن االشعار، سيدعباس جوهری.

بررسی

يکی از اوصافی که خداوند در قرآن برای حضرت يوسف  ذکر کرده، داشتن اخالص و 
رسيدن به مقام مخلَصين است.1

يوسف   حضرت  برای  دامی  چه  شيطان  بگوييد  يوسف  سورٔه   33 و   32 آيات  بررسی  با 
گسترده بود و او چگونه توانست از اين دام نجات يابد؟


