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 لقاء اهلل 
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 ریای مبطل عبادتو اشراک 
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَيَّ یُوحى مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل« »الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

 1.«أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ واحِدٌ

بياناتی که عرض خواهم کرد  وکه از خود آن پيدا است  طورهمانمبارکه ه این آی

موافق است کهه در در  با این آیه سول اهلل )ص( و در تفسير موجود است، روایتی از ر

: قهال حكيم أبي عن مردویه ابن و الطبراني أخرج»: 257ه المنثور، جلد چهارم، صفح

 لهم لهو»«. لكفهتهم الكهف سورة خاتمة إال أمتي على ینزل لم لو: (ص) اهلل رسول قال

ایهت در آیهه و کف اینکههبهرای  چهرا  «لكفتهم الكهف سورة خاتمة إال أمتي على ینزل

 بينيممهی ای است که شامل کلّ اصول و فروع دین باشهد و بعهد از دقّهت کامهلجمله

فهروع کهلّ به طور مجمل و به طور مختصر شامل کهلّ اصهول دیهن و  این آیه مبارکه

 إِلهٌ مْإِلهُكُ أَنَّما» ،نبو ت« إِلَيَّ یُوحى مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل». کلّ اصول دین: استدین 

شامل بر برزخ و معهاد « صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ» ،توحيد« واحِدٌ

 این اصول ثالثه. ؛الر ب یوم اآلخر لقاءو همچنين شامل بر لقاء الر ب یوم الد نيا و 
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ه قلّهفروع دین. فهروع دیهن مهتمح   و مترکّهز اسهت در عبهادت و صهالة در  اماو 

 فَْليَعْمَهْل رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ مَنْ» لفظ صالة نيست.جا اینعبادات است در عين حال 

ه یابهد از اصهول ثالثهمی عمل صالح اعمالی است که در اصهل نشه ت. «صالِحًا عَمَالً

 ایکلّ فروع دین اعمال صالحه است. اعمال صالحه شرعتوحيد و نبو ت و معاد و در 

تمهام اعمهال  ،در عبادت باشد یا تجارت باشد، زراعت باشد، هرچه باشهد  ح مکه م

نش ت گرفته از اصول دین است محضهًا یها عبهادت اسهت  اینکهانسان اعم از ه صالح

بنابراین اگر بر ام هت  .شودرا شامل می تمام اصول دین و فروع دینآیه مبارکه  ،صرفًا

اسهت مها دقّهت  ی بود. بنهابراین شایسهتهکاف هاآنبرای  ،شد مگر این آیهنمی من نازل

 بيشتری در این آیه کنيم.

« إِلهُكُهمْ أَنَّمها» جها جمها اسهت.این« إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَيَّ یُوحى مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل»

« رَبِّههِ لِقهاءَ یَرْجُهوا كهانَ فَمَهنْ واحِدٌ إِلهٌ»است.  رسالی چون خطاب جمعی ،جما است

 إِلهى كهادِحٌ إِنَّه َ اْلإِْنسهانُ أَیُّهَا یا» کدحه آی هم در این آیه و هم در چرا  ،م نيسترب ه

« رَبِّه َ إِلهى كهادِحٌ إِنَّه َ اْلإِْنسانُ أَیُّهَا یا»انشقاق ه ششم سوره آی «فَمُالقيهِ كَدْحًا رَبِّ َ

« القی رب هکمُفَ» آنعد عد که یک بُدر دو بُ« فَمُالقيهِ» رب کم نيست، یعنی هر فرد فردی

  چرا  این یک بحث. ،از جما به فرد منتقل شده است

 رَبِّههِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل» کهف کهه سور 110 هبحث دوم در آی

ایهن درکهات شهرک  آیا کهلّ ،ذکر کردیم به عبادت رب راک که درکاتی از اشرا« أَحَدًا

جههاد  و امر و نههی وحج  و صوم وصالة  موجب بطالن ت،موجب بطالن عبادت اس

مراحهل و درکهاتی کهه از شهرک اگر آن  ،است تقرب يتتی که نيازمند به نااست  عباد

باطهل اسهت یها باطهل نيسهت  ایهن  عبهادتآیا  ،بشود هاهر یک از آن اگرذکر کردیم، 

 بحث دوم.

سهوم خواههد  بحث سوم که مربوط است به بحث دوم با توضهيح جهواب از بحهث

ریا کنهد انسان نسبت به عبادت بعدی، یا ریا کند آمد که آیا اگر انسان قبل از عبادت 

فقه   ،کنهد یها نههمی آیا عبادت وسه  را باطهل ،بعد از عبادت نسبت به عبادت قبلی

 سهایر عبهادات وزکات  وحج  مشغول مقارن است  وقتی که مشغول نماز است، یریا

 امشهبمهن  خبهر داده قهبالً ،نخيهر اینکههکند باطل است یها ، در آن حال اگر ریا است

 اطهالعخواهم نماز شب بخوانم و در نمهاز شهب خهود، در حهال نمهاز شهب خهود می

بخوانم، یا دیشهب نمهاز شهب  شب خواهم نمازمی داده من اطّالع قبالًولی  ،دهدنمی

ا در مثلهث ام. آیهکهه مهن نمهاز شهب خوانهدهدهد می اطّالعخوانده امروز به اشخاص 

چون  مبطل است  ،مبطل یمبطل است یا در بعضی از اجزاء ریا ،مبطل یریا ،اضالع
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نيسهت  مبطهلکهه عبادت ه کننددیگر. یک ریا مبطل و یک ریا ناقصریا دو قسم بود 

بحهث خهواهيم  شهاءاهللإنامروز  است کهها اصول بحوثی اینکه دیروز عرض کردیم. 

 کرد.

«. واحِهدٌ إِلههٌ إِلهُكُهمْ أَنَّمها» فرمایهد.می جمها ذکهره ه صيغبحث اول. او الً خداوند ب

الوهيهت  ،را یکسره و در جما در نظر گرفتهه و الوهيهت خداونهد نسهبت بهه کهل «مکُ»

 یَرْجُهوا كهانَ فَمَنْ» ولکن ،. از طرف اهلل نسبت به کل الوهيت واحده استواحده است

 ،نيسهت «رب  االرباب»نيست،  «رب  العالمين»نيست،  «رب هم»نيست،  «رب کم»« رَبِّهِ لِقاءَ

 فَْليَعْمَهْل» ،درجهاتی دارد رجهاء لقهاء رب اینکههبرای چرا  « رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ»

توحيهد درجهات  البتههنهدارد.  وحهدت رب درجهات امهادرجاتی دارد، « صالِحًا عَمَالً

توحيد و درجات ندارد.  ولی وحدت درجات ندارد. خدا واحد است به حقيقت ،دارد

 است. و عبدمعرفت توحيدی دارای درجاتی است که مربوط به عارف  ،بله

هر قدر نوع عمهل صهالح، تعهداد  1«سَعى ما إاِلَّ لِْلإِْنسانِ لَيْسَ أَنْ وَ» از باب بنابراین

 مناسهب آن صالح بيشهتر باشهد، لقهاء رب عمل صالح، کيفيت عمل صالح، عمق عمل

، «رب کهم»، نه «رب  العالمين»نه  ،باید باشد« رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ» است. پس ربيشت

 .«صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل»مفرد است « رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ«. »رب  األرباب»نه 

 هم مفرد است.« نمَ» -

 .جا مفرد استدر این کههم جما است هم مفرد  «من» -

 ]سؤال[ -

 فهميم که مفرد است.می «رَبِّهِ»جا از ولی در این ،من هم جما است و هم مفرد -

به عدد هم به همين معنا است.  2«الطّرق إلی اهلل بعدد أنفاس الخالئق»این حدیث که 

جمها نفهس « الطّرق إلی اهلل بعدد أنفهاس». استها سفَ، نَعدد انفاس نفوس نيست، به

کشهند. می خالئقی که نفس خالئق است.های به عدد نفساهلل  به سویهای است. راه

مالئکهی، یها  ،حيهوانی، یها مهادون انسهان ،مکلّف انسانی یا مادون انسهانه شندکِنفس

کشهند می کهه مکلّفهين و سهالکين الهی اهللههایی نفس ،هامانند انسهان و سهایر انسهان

دو، سه، چند نفهس کشهيده  اگر آیا است: سؤال جااین «.همالطّرق إلی اهلل بعدد أنفاس»

با  ها،دارند با نفسرکون دارند و رکود شود  کسانی که می بشود طرقی الی اهلل ایجاد

پس چه طهرق  یا رکود دارند یا تنزّل دارند ها،با سال ها،با هفته ها،با ساعت ها،دقيقه
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تَوَ  مَهنِ»خبهار نيسهت، انشهاء اسهت. این است کهه إ جواب ی الی اللّه  فَهُهوَ مَهاهُیَوْ اسهْ

زمانش در ترقّی و تکامل یکسان باشهد مغبهون  دو. اگر کسی شدو زمانیعنی  1«مَْغبُونٌ

زمهان نفهس اسهت. نيست. یهوم مطلهق زمهان اسهت و اقهلّ ساعت  24که  «یَوْمَاهُ»است. 

بایهد طریقهی  ،کشهدمی کشد، هر نفسی که انسان در نفی و اثباتمی نفسی که انسان

 انشاء است.بنابراین تر باز کند. تر و نورانیشنالی اهلل بازتر و رو

عهد عهد انشهائی. و در بُدر بُ باید چنين باشد« الخالئق الطّرق إلی اهلل بعدد أنفاس»

 ترکشهد بهه عهالم اهلل نزدیهکمی خبار است. یعنی طبعًا انسان با هر نفسی کههخبری إ

ی کهه نفيهًا و اثباتهًا شهود. ههر نفسهمی ترشود، به عالم مرگ و عالم آخرت نزدیهکمی

عهالم جهزاء اسهت  تکليف و اسهتقبالنهادن عالم  پشتقدمی به سوی  ،گرددمی انجام

 .یوم اآلخر باشدو که یوم البرزخ 

 عَمَهالً فَْليَعْمَهْل رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ» است کهل این او  سؤالبنابراین پاسخ از 

عد علمی، در بعد معرفتهی، تر، بيشتر، در بُویهر قدر عمق عمل، ارزش عمل ق« صالِحًا

در بعد اخالقی، در بعد عبادتی، در بعد کلّ اعمال عبادت باشد، در ابعاد درونی و در 

تر است. هم لقاء در عالم تکليف و قوی رب لقاء ،تر باشدابعاد برونی که شمردیم قوی

 هم لقاء بعد از عالم تکليف. این بحث او ل.

رِكْ ال وَ صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ»بحث دوم   رَبِّههِ بِعِبهادَةِ یُشهْ

ی لّ این مراتهب منفهی باشهد و اگهر حتهآن مراتب شرک را که ما شمردیم اگر ک« أَحَدًا

باشهد ، اگهر ایهن آیهد، خوشم مییا اگر بفهممآید اخيره که خود من خوشم میه مرحل

در مثلثی اسهت و ضهلا  عبادت رب عبادات باطل خواهد بود.ه مطلق براین اکثریتبنا

دیهن صهعب دیهن  اینکههبهرای وس  که مورد امکان اکثریت مطلق اسهت مهراد اسهت. 

حساب باطل باشد که  مؤمنيناکثریت عبادات چنان صعب باشد که نيست. دین اگر آن

ههم ایهن  صهحيح باشهد کهه و بکنهد ریارسمًا و اگر آنچنان سهل باشد که  پاک است

 . شرک است

ههم بحثهی  اشراک به عبادت رب که عبادت رب ،ون سه ضلا داردچ است. وس 

بهاء  ،ایهن بهاء« رَبِّهِ بِعِبادَةِ»امروز هم باز مقدار بيشتری.  ،داریم که دیروز عرض کردیم

 فَهاحْمِلُوهُ وُجُهوهٍ ذُو حَمَّهالٌ اْلقُهرْآنَ» چون« فی»سببيت است در اصل و در فرع یعنی 

بنابراین بهاء ههم  بله، شود استعمال نمی «فی»به معنای  مگر باء 2«اْلوُجُوهِ أَحْسَنِ إِلَی
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مطهالبی اسهت کهه عهرض خهواهيم جها که در این« فی»معنای سببيت دارد هم معنای 

 . حاال این به عنوان پرانتز.کرد

چند مرحله از مراحل شهرکی  بادت رباشراک به ع« أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ»

توحيهد در اشهراک عبهادت نهدارد.  مهثالً طور کلّی خهارج اسهت.به ،شمردیمکه دیروز 

 عبادة رب ه ندارد.که کند نمی کسی که موح د است در عبادت غير اهلل و خدا را عبادت

 نهدارد، کند عبادت ربمی کسی که خدا را و غير خدا را با هم عبادت :دوم مرتبه

ای از . در هر مرحلههغل  است اصالً« نَعبُدُ إِیَّاكَ» غل  است. اینکه، ندارد« نَعْبُدُ إِیَّاكَ»

غل  است در صورتی که با خدا بهت را عبهادت کنهد. پهس آن « نَعبُدُ إِیَّاكَ» مراحل آن

  چيست  آنه دو مرحل

 ،ای کهه عهرض کهردمسوم کهه ریها اسهت ایهن سهه مرحلههه ریا. مرحل :سومه مرحل

ه کسی بفهمد و ببيند و بداند من باشد، چنانک رسمی یریا است. اگر ریا اولیه مرحل

همی دارد در نمهاز احهدی جا سهاین نه، ،خوانم و اگر نهمی ترو درست نماز را درست

 باطهل شهرک عد سومِعبادت را در بُ ،در نماز دارد ی. احد غير رب که سهمغير از رب

ایهن موح هد  عد دوم هم عبادت نيست، بعهد سهوم.بُ نيست،عد او ل که عبادت کند. بُمی

انتظار دارد یا خياالً  هاآنولی اگر کسانی باشند که منافعی از  ،است، خداپرست است

دههد، می ، رکهوع و سهجود را بيشهتر انجهامگویهدمی تررا قوی« الضَّالِّينَ الَ وَ» واقعًایا 

 ریا است.از  دهد و این بيشترمی ات را بيشتر انجاممستحب 

عدی از ابعاد شرک هم جایز است. پس ریا بهه طهور کلّهی پس بُ ،اگر ریا جایز باشد

عد ریها اگر بنا بود که در بُ ،عدی که عرض کردیمنفی. آن سه بُه منفی است. این مرحل

رفت. و اگر بنا بود که در مراحهل کنار پس شرک جایز بود. این  ،هم عبادت جایز بود

آیهد عبهادت کهنم، اگهر خود مهن خوشهم می]...[ یا حدًا خود انسان ا اشراک که هاخير

اکثر عب اد، اکثر عابدین، نهود  بنابراین اشراک باشد، که عبادت کنم،خوش آمدن خودم 

 بِعِبهادَةِ»بنابراین دو ضلا از ایهن مثلهث اشهراک  روند.می و چند درصد عابدین بيرون

ضلا  سلب است. ،ود. ضلا او ل که ریا استشمی خارج« فی عبادة رب ه»و اشراک « رَبِّهِ

دوم که اگر هم ریا باشد مبطل عبادت نيست که احهدًا اگهر چنانچهه کسهانی بفهمنهد 

ی کهه اگهر ریها. ریای اگهری ،است یاین اگر .فهمندنمی تا آخر عمر ولی ،دوست دارم

ند ولی هنوز نفهميدند و نخواه ،کسانی بفهمند من نماز شب خواندم دوست دارم اگر

مبطهل باشهد  یچهون اگهر ریها ،مبطهل نيسهت یریها ولکهن ،این هم ریا اسهت ،فهميد

  باطل است.ها بسياری از عبادت
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« فهی عبهادة رب »یها  «بعبهادة رب » اسهت کههمبطهل ریهایی  یریها ،پس ضلا وس 

در حضهور او، در منظهر او، در بدانهد  و متحقّقًا واقعًااشراک احدی باشد که آن احد 

 یا انجام اصالً این عبادت را دیگر ،دهم که اگر او نباشدمی را انجام محضر او عبادت

 شود.می دادهانجام طور اکمل شود یا بهنمی طور کامل انجام دادهدهم یا بهنمی

بنابراین در این سه ضلا از ریها ضهلا او ل منفهی، ضهلا سهوم مثبهت، ضهلا وسه  

 :او الً، ثانيهًا باشهد، ایهن صهحيح عبادات اکثریت مطلقه اینکهمرغوب است، چرا  برای 

« من کان یرجوا صهحة عبادتهه»اگر   «من کان یرجوا صحة عبادته»فرماید می مگر آیه

تمام مراتب را شامل بود،  ،بود« أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل»بعد 

لی و اعمق لقاء رب  مورد تکليف اسهت  نخيهر. مگر اع دیگر.« رَبِّهِ لِقاءَ»لقاء است،  اما

بنهابراین  ،، در بعهد صهالة مهورد نظهر باشهدیتعبودعد رب  در بُ لقاءاگر اعلی و اعمق 

 ندارند. باطل خواهد بود و عبادت ربمردم ه اکثریت مطلقعبادات 

 ]...[ صورت گناه باشدری به فعل اختيا اگر -

. اختياری بودن طهوری کهه قابهل ستادر صورت اختياری بودن که قابل عالج  -

دوسهت است که خود را طوری کند که عبادت تلخ هم باشهد  نفس است و قابل تزکيه

 شيرین باشد، در هر صورت.فق  نه  ،داشته باشد

و الً در ضلا وس  است به ا« أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل»این 

لقهاء در « رَبِّههِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ»کردم، ثانيًا فرمود که:  ضکه عر یحساب آن جهت

غيهر رسهمی را  یمراتهب بعهدی ریها امها ،کنهدنمی مگر کسی که ریها از لقاء. بُعدیهر 

 ندارد  لقاء رب واحد ندارد  لقاء رب متعدد دارد، یا لقاء رب لقاء رب ،دهدمی انجام

واحد است و لقاء رب واحد دارای درجات و مراتبهی  ء ربلقا ،واحد دارد. چون لقاء

 مَهنْ» عهدروی این حساب مبطل عبهادت در بُ عبادت صحيح است.این بنابراین  ،است

آیها در  بر سه قسم است. ریا است. حاال ریا« صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ

دهد در آن حال ریا کند مبطل اسهت می انجامخواند یا هر عبادتی می حالی که نماز

، شهب مهن امشهب نمهاز شهب نخوانهدم مثالً کند می هم  چه فرقی بعدًایا قبالً هم یا 

  برای ریا، وقتهی کهه خواهم نماز شب بخوانم برای چهمی که من دهمخبر مینشده، 

 ،طل اسهتشود  بامی خوانم نماز شب من اگر مبنی بر این ریا باشد چهمی نماز شب

 چون ریا است.

ایهن ریها اسهت مگهر  ،متحقّق بشود بعدًامتحقّق بشود چه ریا  قبالًریا در نماز چه 

گهویم امشهب می نهوعی مهنِ ،در صورتی که من بهر اثهر نقهص فکهری و نقهص ایمهانی

 و مخلهص خوانم خهالصمی ولی در وقتی که نماز شب ،خواهم نماز شب بخوانممی
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خبار قبلهی و ی قبلی و إریا ریا نيست.این  ،گفتم قبالًآنچه  کنم ازمی توبهاست و هلل 

. کشانده بشود کند که به حالت عبادتمیریا  عبادت را دادن قبلی در صورتی العاط

 مهثالًکشهانده نشهود توبهه کنهد،  امها کند،می باطلکشانده بشود، به حالت عبادت اگر 

گناه نکند  بعدًاگناهی بکند. اگر  عدًابکرده و خيال دارد  قبالً، گناهی گناهی کرده قبالً

 .نيستخاطی ، این و از گناه قبلی توبه کند

 ،خواهم نماز شب بخهوانممی خبار کرد که منإ اینکهاین ریا گناه است. همچنين 

اگهر در زمهان عمهل  ولکهن قبل از عمهل اسهت، یاست، ریاقبلی  یریا گناه است. این

اسهتغفار و توبهه  عمهلقبهل ال یام داد و از ریاخالصًا و مخلصًا لوجه اهلل عمل را انج

اگهر طور نيسهت. بعدی این بعدی چه  اما ،این برای قبلی این عمل صحيح است. ،کرد

در  بعهدًاولهی  بهدون ریها،مخلصهًا لوجهه اهلل  ،ام خالصهًارا دیشهب خوانهده شهبنماز 

آن عمهل قبلهی را ، چهه کهار کهرد  دیشب نماز شب خوانهدمگفتم من حضور دیگران 

 سياه کرد.

 جا استغفار کند.همين -

 استغفار از چه بکند  -

 ریای خود. بعد از این -

عمهل قبلهی  ،باطل شد که ریا کرد. عمل قبلیرا کنم. عمل قبلی می حاال عرض -

 شده قابل اصالح نيست.شده و حب باطل

 اگر استغفار کند چطور  -

 قابل اصالح نيست. -

 1«حَسَناتٍ سَيِّئاتِهِمْ للَّهُا یُبَدِّلُ» -

یک بعد نسبت به  ،عد نسبت به سابقیک بُ :عد دارددو بُی قبل ریا کرد، ریا اآلن -

شد و به  ئچون این ریا منتش ،عمل. بعدی که نسبت به سابق دارد قابل ابطال نيست

ن از این ریا استغفار کهرد ولکن ،آن عمل باطل اما ،عمل را باطل کرد ،رسيدآن عمل 

  .دهدمی قرار نهیعد فعلی را مورد بُ

عهد عمهل یهک بُ ،عد دارد، یک بعد گناه فعلی استفعلی دو بُ یپس استغفار از ریا

 قابهل برگشهت نيسهت.کهه . ابطال عمل عبادت قبلی است عبادت قبلی را ابطال کرده

 شهود می درسهتنماز ظههر  ،بعد توبه کند ،کسی نماز ظهر را غل  خوانده اینکهمثل 

                                                           

 .70. فرقان، آیه 1



8 

 

بها بعهد در حهال عمهل اسهتغفار کنهد و  ،پهس اگهر او ل ریها کنهد ین فرق دارد با او ل.ا

 .است انجام نشدههنوز این ابطال عمل است چون عمل  ،اخالص انجام بدهد

 بندی معنا ندارد.در مقام حقيقت که زمان ،نسبت به ما استبندی این زمان -

بایهد  ،ن مها عامهل هسهتيمخدا که عامل نيست. چو ،چون ما عامل هستيم دیگر -

 .نسبت به ما باشدبندی نسبت به ریا و سایر جهات زمان

 پس باید نماز قبلی را دوباره بخواند. -

 بله دیگر. -

 ا گفت، تمام نمازهایی که خوانده...سال ر اگر یک موقا سی پس -

عههد قابههل یههک بُ :عههد داردبعههدی دو بُ یبلههه. بنههابراین در ریهها ،شههودمی طههوراین -

عمل باطل  ،عد دیگر هم اگر قابل استغفار باشدبعدی، بُ یبه عنوان ریا ،تغفار استاس

 .کنيهد کند. این را در تفسير مالحظهنمی اصالح ،قبلی را که با ریای بعدی باطل شد

و  ائم ههفرمایهد و می خدا اما ،فرمایندنمی هم در این مطلب داریم. گرچه فقها یروایت

 ث دوم.فرمایند. این بحمی رسول

پهس معنهای  نيسهت، «فهی» باء است، این« أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ»بحث دیگر 

 يتسهببآیا امکان دارد در لغت افصح و در لغهت ابلهه ههم معنهای  اما ،دهدنمی «فی»

ههم « فهی عبهادة رب هه». ههم بلهه  فرعهًاکهه « فی»و هم معنای  اصالً است باء که بدهد

نِ إِلَهی فَهاحْمِلُوهُ»اسهت چهون قهرآن حم هال ذو وجهوه  :او الً لفظهًا .«بِّههِرَ بِعِبادَةِ»  أَحْسهَ

که در معنای لغت شایسته است و درست است اصالً و فرعًا یا کلًّا  احتماالتی «اْلوُجُوهِ

 ما زیاد داریم. موارد اینکهکما  ،حسن الوجوه استما این احتماالت ا، جاصالً

باشد هم ظرفيت باشد. این  يتهم سبب «بِعِبادَةِ»« أَحَدًا رَبِّهِ عِبادَةِبِ یُْشرِكْ ال وَ»حاال 

کسهانی  قليل خواهد بهود.باشد  يتسبب «رَبِّهِ بِعِبادَةِ»اگر  :از نظر معنوی از نظر لفظی.

بهرای  و نماز مشرک بشوند خيلی کم هستند. نماز را وسيله بهرای شهرکه که به وسيل

در نمهاز ریها کهردن  البتههریا قرار دادن خيلی کم است. ه ل. نماز را وسيقرار بدهد ریا

 قهرار دادن. نمهازفرق است. در حال نماز ریا کردن نه نمهاز را وسهيله این زیاد است. 

در نماز ریا  ولکنخيلی کم است.  اینخدا خوشش بياید، نماز ه خواند که به وسيلمی

خيلهی کهم اسهت. رار دادن، قه و وسيله شهرک ریاه کردن زیاد است. ولی نماز را وسيل

 «.فی»هم معنای  دهدمی يتبنابراین این باء هم معنای سبب

. اشهراک احهد غيهر رب  کنهدمی اشراک را در نماز احد غير رب «.فی»حاال معنای 

بهه – ههاآنعهد معرفتهی کهه بُ هاییشهاهعلیو بوغها درویشمالآن  عد دارد. یکیچند بُ

« إِیَّاكَ»ما که در نماز قابل نيستيم که نظر ما از یند: گو، میباال رفته -خيال خودشان
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 أدنهییک جههت  در دو جهت:قطب است « إِیَّاكَ»حاال  قطب است.« إِیَّاكَ» .خدا باشد

، مه مور . بلههکنهيم عبهادتتهوانيم خهدا را نمی مها اصالً :أدنیجهت  دانی.یک جهت 

 قطهب اسهت، از قطهب بهه اهلل ،قطب است، قطهب اسهت« إِیَّاكَ» کنيول ،«إِیَّاكَ» هستيم

« نَعبُدُ إِیَّاكَ»رسد به اهلل. می از قطب .است دوممعنای واسطه نيست،  واسطه رسد.می

اسهت و  ربعبهادت قطب را. این اشراک « بک کذا»قطب را، « نَستَعِينُ إِیَّاكَ»قطب را، 

 ایمهان را، کنهدمی باطهل ، بدتر از ریا اسهت، نمهاز رانيستریا  رب عبادت این اشراک

 عد.. این یک بُکندمی باطل

« نَعبُدُ إِیَّاكَ»ولی به واسطه.  کنممی عبادتمن خدا را  ،بعد دوم این است که نخير

عبادت را باطل باز  ولکن ،ادنی است از او لاصالتًا. این قطب است وساطتًا، اهلل است 

 کند.

رسمی اسهت  یک مرحله ریای «:فی»به معنای  عبادت استپس سه مرحله مبطل 

 ،بهه اهلل هتوجهقطهب اسهت بهدون « إِیَّاكَ»یک مرحله  است کهو دو مرحله بدتر از ریا 

بالنسبه به اهلل، نه به واسهطه. ما قابل نيستيم که عبادت کنيم، نه مستقيمًا  اینکهبرای 

عهد شامل ههر دو بُ 1«زُْلفى اللَّهِ إِلَى لِيُقَرِّبُونا إاِلَّ نَعْبُدُهُمْ ما»قطب است که « إِیَّاكَ»دوم: 

 .است

م احيانًا جا مطالبی که من فکر کرده بودتا این« أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ»حاال 

  کنم.عرض می اگر مطالبی باقی ماند ،تفسير عرض کردماضافه بر تفسير یا شرح بيشتر 

  ]سؤال[ -

 حسب بر ،بحث کردیم« نَعبُدُ یَّاكَإِ»مراتب است. در بحث  بر حسب «نَعبُدُ إِیَّاكَ» -

عبادت  ،خدایااین است که عد یک بُ عد دارد،چند بُ جما آن« نَعبُدُ إِیَّاكَ»مراتب است. 

 بنابراین مالئکه و کهروبي ين و معصهومين ،نيست ،باشد خالص گونه که بایدآنمن که 

 را در جمها ما. خهودولهی مه ،مها. گرچهه مهن نيسهتم« نَعبُدُ إِیَّاكَ» کنم کهمی اضافهرا 

 درست است.« إِیَّاكَ» هاآن «إِیَّاكَ» افرادی شوم کهم بلکه شبيه آن گنجانمی

  زمين است، مالئکه و...و  هادر آسمان همه آنچهمقابل در « كانَ مَنْ» این -

کسی پيغمبر چه  لِقُمخاطب « مِْثلُكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل» اینکه برای« كانَ مَنْ»بله.  -

عهد عهد اصهلی انسهان، یهک بُک بُعهد دارد، یهاست  بشر است. بشهر کيسهت  بشهر دو بُ

کسانی  :عد سومبُکنم. ها را عرض میانسان .بشر هستندکلّ کسانی که مانند  :الحاقی

در وجهه که مادون بشر هستند از مالئکه و از جن و از غير. کسانی که مکلّف هستند 
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 قُهْل»در داریم،  1«النَّاسُ أَیُّهَا یا قُْل» اینکهبرای  ، چرا ها استشامل آن« لقُ»این ، عام

شامل کلّ مکلّفين از جن به باال است. این خطابات رسالتی رسول اهلل  «النَّاسُ أَیُّهَا یا

، جهن مرحله اسهتاز جن به پایين که حيوان باشد نيست. از جن به باال است که سه 

هایی که با و بعد آن انسان است ادنی ازاست و است، ادنی است، مالئکه است، باالتر 

 .انسان برابر هستند

  دارنددر مدارج قابليت ترقّی مالئکه هم پس  -

آبادی مرحههوم آقههای شههاه ایههن را 2«مٌمَعْلُههو مَقههامٌ لَهههُ إاِلَّ مِنَّهها مهها وَ»چههرا ندارنههد   -

سهتاد اعظهم آقهای قابل ترقّی نيست. من قبول نهدارم. ا هاآنکرد که مقام می استدالل

ها قابل ترقّهی نيسهتند، این« مٌمَعْلُو مَقامٌ لَهُ إاِلَّ مِنَّا ما وَ»فرمودند که: این می آبادیشاه

نيست   آورعبادت ترقّیمگر خود  اینکهیکی  ل نداریم به چند جهت قبول نداریم؛قبو

تر آور است. عبادت هرچه خالصخود عبادت ترقّی 3«اْليَقينُ یَْ تِيَ َ حَتَّى رَبَّ َ اعْبُدْ وَ»

از روی عصهمت  د وآیا عبادت مالئکه که معصوم هستن .آوردمی ترقّی بيشتری ،باشد

 آورد نمی ترقّی است،

خواههد بگویهد کهه می خواهد برساند،نمی این را «مٌمَعْلُو مَقامٌ لَهُ إاِلَّ مِنَّا ما وَ»پس 

ای دارند. یعنی مرد مرد هر کدام وظيفه زن و مثالًای داریم. هر کدام از ما یک وظيفه

 ،دارنهد خهودبه  خاصه هر کدام وظيفخير، مقد م بر زن است، زن مقد م بر مرد است  

کذلک مالئکه. بعضی مالئکهه رسهول وحهی هسهتند، بعضهی رسهول تکهوین هسهتند، 

 عد او ل و در ابعاد دیگر.رسول تدبير هستند، رسول چيزهای دیگر هستند. این در بُ

 سؤال[] -

ولی عبهادت ظهرف  ،شودنمی خدا ظرف نسبت به چون ،معنا ندارد« فی»جا این -

 .دارد

 ]سؤال[ -

است.  متعد ی ،فعال استإباب « أُْشرِكُ»است.  متعد ی« أُْشرِكُ» کند.افراد فرق می -

 اهلله یعنی به وسهيل« یُشرکُونَ باهلل»خيلی معنای لطيفی است. « هِبِ أُْشرِكُ ال وَ»از قضا 

خهود او مخلهوق  ،آیا خود کسی که مشرک است اینکهمشرک باهلل هستند، چرا  برای 

کهرده  را یهادفکر خود، فطرت خهود، فعهل خهود کهه اهلل ه به وسيل بله، یا نه  استاهلل 
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 ،شکندمی رود سر او رامینمکدان صاحبخانه و  نمک صاحبخانه بااست. مثل اینکه 

ميق و دقيقی اسهت ، خيلی معنای عی استی لطيفاین خيلی معنا نه با نمک دیگری.

اشراک ه اهلل. یا اهلل را وسيله وسيل یعنی به شراک باهلل، اشرک باهللنه  که اشراک باهلل،

 ،عبادت کنيمدیگران را خدا وحی کرده، خدا مقر ر کرده که ما  گوید:می دهد.می قرار

ایجهاد کهرده، فکهری  ونهدکه خداقدرتی « باهلل» .وحیعد در بُ« باهلل»است. « باهلل»پس 

بهه  ،که، قدرتی که، فطرتی که، عقلی که، آیات آفاقی و انفسی که خداوند مقر ر کهرده

 قهبالًخيلی معنا لطيهف اسهت کهه  شریک قائل است،همين آیات برای خداوند ه وسيل

 کنيم.می بحثهم  بعدًا ،اشاره کردیم

 كَههدْحًا رَبِّهه َ إِلههى كههادِحٌ إِنَّهه َ ْنسههانُاْلإِ أَیُّهَهها یهها»: 6ه انشههقاق، آیههه سههور دوم.ه آیهه

 كِتابَههُ أُوتِهيَ مَهنْ فَ َمَّها» دنبالهه دارد.داریهم ولهی بحث مقداری چه کدحی  «. فَمُالقيهِ

 أُوتِيَ  مَنْ أَمَّا وَ * مَسْرُورًا أَهْلِهِ إِلى یَْنقَلِبُ وَ * یَسيرًا حِسابًا یُحاسَبُ فَسَوْفَ * بِيَمينِهِ

 ،مالقهات معرفتهی نيسهت به معنهای پس معلوم شد که این مالقات 1.«ظَهْرِهِ وَراءَ كِتابَهُ

 .کند، آیات بعدی تصریح میکه عرض کردم آن جهاتیبلکه در 

 «اهه» ت کيد اسهت «أی » ت کيد است« یا»« ایُّهَقال یا أَ«. »كادِحٌ إِنَّ َ اْلإِْنسانُ أَیُّهَا یا»

تهذکر ر چهار ت کيد یا بيشتر خداوند مطلبی را به مها . دت کيد است «إِنَّ َ»ت کيد است 

« إِنَّه َ»گویهد می إنّکم نيست. انسان جما است دیگهر. .«إِنَّ َ اْلإِْنسانُ أَیُّهَا یا» .دهدمی

کهدح نهوعی نيسهت، کهدح  إلهی ربکهدح چرا  به همان جهت که عرض کهردم، چهون 

رب  است به ابعاد  قیمال او و سعی او نتيجه است کهشخصی است. هر کسی زحمت 

 عالم بعد از تکليف. چه عالم تکليف و ، چهمختلف

 ،مالقهی ،از نظهر لفظهی امها«. فَمُالقيههِ كَهدْحًا رَبِّ َ إِلى كادِحٌ إِنَّ َ اْلإِْنسانُ أَیُّهَا یا»

« رَبِّهکَ»بهه  فقه  گهردد  آیهامیبر« کهدح»بهه فقه   مالقهی  آیا ضهمير يستچ مالقیِ

به سوی  ایهکشندتو زحمت« كادِحٌ إِنَّ َ» گردد.میبردو  به هر دو  گردد یا به هرمیبر

 2«سَعى ما إاِلَّ لِْلإِْنسانِ لَيْسَ أَنْ وَ» ]...[« فَمُالقيهِ» رب خود

خير دارد  ،خير زحمتچه خير باشد و چه شر باشد، و  کشد،ی میزحمت هر انسان

زیهاد در آخهرت،  ودر دنيها  شهر دارد، کهم ،کم در دنيا و زیاد در آخهرت، زحمهت شهر

 کههو کهاری عمهل و سهعی  کشهد،می انسهان ی کههباالخره غير ممکن است که زحمته

اسهت غيهر  خيهر نداشهته باشهد. اگهر شهر ه خير باشد غير ممکن است نتيجه اگر ،کندمی
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عالم تکليف اسهت  است، قليلنداشته باشد. حاال یا در دنيا که  شر ه ممکن است نتيج

 بنهابراین اسهت. جهزاءکهه عهالم  کبهریست یا بعد الموت و در قيامت ا امتحانو عالم 

 هم از نظر فصاحت لفظهی و ،گرددمیگردد هم به ابعد برمیهم به اقرب بر« فَمُالقيهِ»

 معنایی. از نظر بالغت هم

تهو «. نشهاءاإل إلهی خبهار و إخبهارٌاإل إنشهاء  مهن»عرض کردیم  را «كادِحٌ إِنَّ َ» حاال

رب اسهت. الهزحمهت الهی  ،کشهیمی اهی و نخهواهی ههر زحمتهی کههباالخره اگر خو

. فرعون این است 1«بِالسَّاحِلِ اْليَمُّ فَْليُْلقِهِ»ه مثل قضي ،مقصد چه بخواهی چه نخواهی

عدو، قصد فرعهون ایهن بهود کهه موسهی  اینکهبرای  2«عَدُوًّا لَهُمْ لِيَكُونَ»طفل را گرفت 

ایهن موسهی کهه بفهمهد  یعنی بهدون اینکههعيت است. واق« لِيَكُونَ»نخير عدو او باشد  

غهرض واقعهی اسهت، نهه غهرض « لِيَكُونَ»بنابراین  واقا مطلب این است. ،عدو  او است

اسهت، گهاه غهرض  و نيتهی قصدیری است، غرض کغرض ف« لِيَكُونَ». گاه غرض فکری

 طور است.جا این. در ایناست واقعی

ر باشهد، شهر باشهد، اشد، خير باشهد، اخيَهانسان هر کس باشد، ناس باشد، نسناس ب

یهوم الهد نيا و »إلهی رب اسهت دههد می اشر باشد، بداند، نداند، عمل تکليفی که انجام

قاء خير اسهت، هم ل ،هم ثواب خير است ،کدح خير استاگر « یوم الد نيا«. »یوم اآلخرة

 ،لقهاءر دشهر و منتهها خيهر  شهر اسهت. ،معرفت خير است، علم خير است، اگر شر باشد

در دنيها اسهت و بيشهتر آن در  حاصل است براللقاء  مربوط به لقاء اهلل است وه چآن

 کههمربوط به اعمال است، اعمال خير، انفهاق  هنچآولکن  برزخ و بيشتر آن در قيامت.

خيهر آن در دنيها کهم و در ه نتيجه ،دههدمی انجهام یتاکند، عبهادمی کند، ترح م کهمی

ه درصههد، ایههن نتيجههصدال بههد  منههه اسههت بههاالخره نتيجههه  .قيامههت زیههاد اسههت بهرزخ و

 قصد کند و چه قصد نکند، برای آن شخص هست.  چه ال بد  منه است،که صددرصد 

 إِنَّ َخيرًا،  كادِحٌ إِنَّ َ» شودمی از آیه استفادهشقوق تمام  ،عرض کردم شقوقی که

 دح الهی الهربباید کها« كادِحٌ إِنَّ َ» ]...[ «.من دون قصد كادِحٌقصدًا،  كادِحٌشر ًا،  كادِحٌ

تمام زحمات شما درونی، برونهی،  انشائًا یعنی. این در کادح رب  باشيد ، انشائًاباشيد

بعد الموت. ایهن در  در دنيا و لقاء جزا باشدباشد  اهلل باشد، لقاء لقاء رب باید ،هرچه

 هی نخهواهی کهدحکه تهو خهوااز لحاظ انشائی، اما از لحاظ إخباری، اخبار این است 

 داری. الی الرب
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 ]سؤال[ -

اخبهار کهردن ه اراد ههم انشاء کردن درسهت اسهت. از انشهاءه چون از اخبار اراد -

 ،اخبههار هههر دو باشههده انشههاء و اراده درسههت اسههت. بنههابراین چههون ممکههن اسههت اراد

 بهودن یعهدو ت یيهد ههر دو بُ .مهراد اسهت عليهابنابراین هر دو طبق فصاحت و بالغت 

خيهر اسهت. کسهانی کهه  ،کسانی که کتاب اعمال را بهه یمهين بدهنهد«. أُوتِيَ مَنْ مَّافَ َ»

خي ر کهادح کتاب اعمال را به شمال بدهند شر است. بنابراین هر دو کادح هستند. هم 

کهه  شهر یریخير باشهد و  خي ری که در ادنی و یا اعلی مراتبِ هم شر یر. است الی رب،

 شد.در ادنی و اعلی درکات شر با

و  ًاخيرهستند  مکلّفين غير انسانی کادح الی رب پس تمام مکلّفين انسانی و تمام

ه چه از روی اراده و اختيار باشد و چه از روی اراده و اختيار نباشد. این هم تتم  ،شر ًا

 شود.می بحث این آیه و بعد ظاهرًا منتقل به بحث دیگر

 ]سؤال[ -

 نيست.  ربمقصد  وليکن ،ستاختياری ه .نه نباشد یاختيار ،نه -

  ]سؤال[ -

رب منکر  اصالًاست. رب کند، اختيارًا کافر است و منکر می این اختيارًا زنا ،بله -

حاصهل اسهت بهاالخره لقهاء رب  ولکن رب است،منکر  طوری است کهحجاب  است،

 بهه اویعنی جزا  ،عد روز جزادر بُ یوم القيامه، لقاء رب نسبت بهلقاء رب  یوم القيامه.

 ولهی اختيهار شهر  اسهت و منکهر رب ،سهتاختياری به این معنا. اختيهار ه ،دهد. نهمی

 ،بهاالخره ایهن کسهی کهه منکهر اسهت ولکن ،است، منکر حق است، منکر حقایق است

 .شود  به ربمیبرگشت  کجااعمال او به 

 لِمَها وَفِّْقنَها وَ مِياْلعَظِه اْلقُهرْآنِ رِفِمَعَها وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 . «تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ

 «.کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»
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