بسم اهلل الرحمن الرحیم
خالصه کالس آداب الصلوة  -شب چهاردهم ماه رمضان 1439
«وَ لَقَدْ آتَیْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثاني وَ الْقُرْآنَ الْعَظیمَ»
کمال استعاذه در اخالص است ،حقیقت استعاذه خلوص و اخالص است .شیطان در کسي نفوذ دارد
که راه ورود برای او گذاشته باشد و اخالصش نقص داشته باشد .اگر دل از غیر خدا تهی شد و انسان از شرک
آزاد شد ،تحت سلطه شیطان نخواهد بود .حقیقت استعاذه نفي هر باوری از غیر خداست .کسي که خیال
ميکند مردم ،پول یا خودش مي تواند کاری برایش بکنند ،مشرک است .حقیقت توحید این است که آن چه در
دست مردم است و آن چه که در دست توست ،نزد تو فرقي با هم نداشته باشد .ادبیات گفتمان شیطان این است
که تا اسباب غیر الهي در چشم تو نبیند نمي تواند کاری با تو داشته باشد .درمانی که بزرگان برای رهایی از
شیطان فرموده اند ،رسیدن به قلعه توحید الاله اال اهلل است.
در روایت آمده است که اگر چند صفت در کسي وجود داشته باشد ،مثل توپ در دست شیطان است:
 )1بخیل؛ یعني کسي که خیال مي کند آن چیزی که در دست اوست مال خودش است.
 )2حسود؛ یعني کسي که خیال مي کند از کینه هایش چیزی نصیبش مي آید.
بزرگترین بت خود انسان است ،انسان ها شاید به این حقیقت برسند که پول نمی تواند کاری
بکند ،اما سخت به این می رسند که خودشان هم نمی توانند کاری برای خودشان بکنند .اخالص اوج
خروج از حیطه قدرت شیطان است ،انسان با اخالص از همه بندها آزاد مي شود .از شر خودتان به خدا پناه ببرید.
امید داشتن به غیر خدا گمراهي است .هر جا امیدتان به غیر خدا باشد اثرش معکوس مي شود و گرفتار خواهید
شد .اگر کسی به حقیقت کلمه ال اله اال اهلل رسید ،به اخالص رسیده است و کسی که به اخالص رسید،
در قلعه ایمن الهی است و از هر آسیبی در امان است .اوج استعاذه ایمان ،توکل ،باور و تفویض امور به خدا،
اخالص و نفي هر باوری از غیر خدا است.

از دیگر راه های کسب اخالص ،پرهیز از عوامل غفلتی است که اجازه نمی دهد اخالص در قلب
رسوخ کند .معنای خلوت به مقتضای امری است که برای آن خلوت شده است ،خلوت عبادت یعني خالي بودن
فضا از غیر عبادت.
بزرگان به تحمیل ریاضت نیز تاکید مي کنند و معتقدند که بدون ریاضت دست یابي به اخالص ممکن
نیست .همین صمت و جوع سهر و خلوت و ذکر را تاکید مي کنند.
بزرگان دستور مي دادند که آدم باید مراقب باشد که هیچ شائبه ای از شرک و ناخالصي در عملش نیاید
لذا مي فرمودند اخالص عملي این است که انسان تالش بکند جز برای خدا کاری نکند .یکي از جاهایي که چله
نشیني تاکید شده است ،چله اخالص است .یعني تالش کند کار غیر خدایي نکند و تا چهل روز ادامه دهد.
پیامبر (صلي اهلل علیه و آله و سلم) فرمودند «:اگر شیاطین دور قلب بني آدم نبودند ،آن چیزی که من
مي دیدم را مي دیدند ».جوانهایي بودند که از آن چیزی که پیامبر (صلي اهلل علیه و آله و سلم) مي دید ،خبر
داشتند و با اخالص به این جا رسیده بودند .اگر کسي اخالص داشت ،حجاب شیطانيِ دور قلبش بر طرف ميشود.
باید عمل کرد ،ریاضت داشت و استمرار ورزید ،به هر مرتبه ای از اخالص در یک چله عمل شد ،آن مقدار رهایي
محقق خواهد شد.
بعد از بحث استعاذه وارد سوره حمد مي شویم؛ سوره حمد شفا است .در سوره حمد هیچ یک از حروف
ناریه وجود ندارد .عناوین «سبع مثاني» و «ام الکتاب» را بر این سوره تطبیق کرده اند .برخي هم مي گویند اسم
اعظم خدا در این سوره قرار دارد.

