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 شرک و ریاابطال اعمال صالحه با 
 

 عَلَى وَ  مُحَمَّد   عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ  اْلعالَمينَ  رَب   لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِینَ  آلِهِ

یک کنم و بارها تکرار شده است. دو مقدّمه است که امروز حضور شما عرض می

االعظم االتقی، آیت اهلل العظمی االعلم  نادارد از استاد مقدّمه که سابقه هم

یک روز یا ظاهرًا ای کنندهقانعه این است که مطلبی را با ادّل و آن ی )رض(دبروجر

بعدًا همان مطلب را خراب  کردند،اثبات میکردند و می ایفاءروز یا چند روز  دو

تبلور  اینکهبرای د؟ فرمود: کنيطور میکردند. از ایشان سؤال شد که چرا اینمی

ها قوی است اعتراض کسانی که استعداد آن ،کنممی آباداستعدادها است. وقتی 

. وقتی هم که کنندها قوی نيست اعتراض نمیهایی که استعداد آنکنند و آنمی

 ریبقمجتهدین در درس حضور دارند یا  اینکهبرای  کنم همچنين؛خراب می

این  حل شود،ان قلت و قلت  ضور دارند که باید مطالب بادرس حاالجتهادهایی در 

 .یک مقدّمه

آیات مقدّسات قرآن  ست استکنيم این است که درض میدیگر که ما عره مقدّم

 تکرار شده است، در تفسير لفظی گذشته غير مطبوعو  شته مطبوعگذدر تفسير کتبی 

 بيشتری نصيب يتنوران و مطالب زیادتر ،تریبا مراجعات جدیدتری، با فکر قوی اما
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عد اوّل بُ عد چنين است. کهف مطلب در هر دو بُه سوره شود. راجع به آخرین آیما می

قُْل إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِْثلُكُمْ »عد لفظی، بُ اماعد دوم ابعاد معنوی است. عد لفظی است و بُبُ

جُوا لِقاءَ رَب هِ فَْليَعْمَْل عَمَالً صالِحًا وَ ال إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ یَرْ یُوحى

« وَ ال یُْشرِكْ»دو روز مکرّرًا عرض کردم که در عرض یکی،  1.«یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ أَحَدًا

متعدّی  استعمال شودهم « شَرَکَ»چون اگر  الزم دارد. و مفعول واحد باب افعال است

ی است و متعدّی دّکه باب افعال است متع« أشرَکَ ». شودظاهرًا استعمال نمینيست، 

 بایبنابراین عرض کردیم که است. « أحدًا»به یک مفعول است و آن یک مفعول 

مفعول دوم است.  اینکهه است به حساب تعدی یه است. بایتعد باء ،«بِعِبادَةِ رَب هِ»

 تعدیه است.، بای ءو این بامفعول دوم است « عِبادَةِ رَب هِ»است، « أَحَدًا»مفعول اوّل 

 ،تعدیه باشدکردیم، گفتيم اگر بای رد ولکن  ،تعدیه است ، بایءاحتماالً گفتيم با

نين نخواهد بود. دو احتمال بنابراین چ ،مفعول واحد دارد« یُشرِک»و  «کَ شرَأَ»چون 

در اصل  يهسبب ه و یک احتمال بایباشد و نه تعدی يهسبب ال که باییک احتم دادیم،

 اینکهبرای  ،کنيمباشد. حاال هر دو احتمال را رد میدر فرع  «فی»به معنای و  اشدب

 مفعولٌ « بِعِبادَةِ رَب هِ»است. « أَحَدًا»مفعولٌ به مستقيم آن « وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ أَحَدًا»

وَ ال یُْشرِكْ »، «أَحَدًا وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ»شود.  تعدیهباء  ثانی است که باید با به

ی به معنا نه بایاست و  يهسبب ، بای تعدیه است. نه بایءپس با« أَحَدًا فی بِعِبادَةِ رَب هِ

أَحَدًا وَ ال یُْشرِكْ »تعدیه است.  ، بلکه بایاست« فی»در ضمن  يهو نه سبب است« فی»

ما طور دیگری ه البت- گویندیطور که مقاعدتًا آنء که تعدیه باشد، ، با«بِعِبادَةِ رَب هِ

 دهد.ه معنایی جز تعدیه نمیتعدیه و یا حروف جارّ تعدی بای -يمکنعرض می

تعدیه است که  جا بایدر این ءبا اینکهیکی  ،کنيمما دو مطلب را عرض می

یا  ءثانيًا تعدیه بودن با و معيّن شده است ءباه وسيلمفعولٌ به ثانی به واسطه و به 

جَر منحصر به تعدیه ه گانیا حروف دیگر هجده« حتّی»یا « لیعَ»یا « نمِ»یا « إلی»

فقط  باشد،« إلی» فقط د،باش ءبااگر انحصار به تعدیه داشته باشد فقط باید نيست. 

برای غير تعدیه است، اگر  از برای تعدیه است و هم هم که هباشد. حروف جارّ« حتّی»

« إلی»بياید، « علی»بياید؟ خوب  ءبا جایی فقط تعدیه باشد، چرا فقطمقصود در 

معانی که  منافات ندارد ءبنابراین با تعدیه بودن باياید. ب« یحتّ»، بياید« مِن»، بياید

جمع و جور بين مطالب و احتماالتی که باشد. بنابراین درکار هم  ءباه دیگر شایست
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هم  يتبولکن در ضمن معنی سب تعدیه است، ءبادر اصل این است که  ،عرض کردیم

مفعول اوّل « أَحَدًا»، «وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ أَحَدًا»دهد. هم می يتدهد، معنای ظرفمی

تعدیه  مقدّم است و با باء ،مفعول دوم استکه عبادت « بِعِبادَةِ »است که مؤخّر است، 

 .است و همچنين معانی دیگر« فی»و معنی  يتشده است و آن معانی که معنی سبب

أحسن قابل قبول است و جمع آن « بِعِبادَةِ رَب هِ»است در  انی دیگری که از برای باءمع

چه چيزی  ءو دو روز قبل اصرار داشتيم که باعد ادبی است که دیروز ین در بُاست. ا

ظرف است. یا در اصل به معنی  است یا باء يهسبب عدیه نيست، باءت است؟ باء، بای

 است.« فی»ظرف به معنای  است و يهسبب

تعدیه است، منتها  اشکال داریم که باء، بایولکن از نظر ادبی ما به این حرف 

باشد، این از نظر  يتباشد و ظرف يتکه سببای که شامل بر معانی دیگر باء است یهتعد

ی به مکرّره مراجع کنم،از نظر معنوی درست دقّت بفرمایيد، من هم دقّـت می ادبی.

 ،در ذهن است. اگر مطالب تکراری گفته نشودالبی تکراری گرچه مط ،کنيممیآیه 

 قابل ذکر و قابل تفهيم و تفّهم نيست. ،مطالبی که اضافه بر مطالب گذشته فهميدیم

، نه «ربّکُم»نه  «إِلهُكُمْ أَنَّما»که چه؟ « إِلَيَّ قُْل إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِْثلُكُمْ یُوحى» ،«قُْل إِنَّما»

ست. ولکن هم ه معبود ست، پسهم هرب پس  که هست« إله«. »لهُكُمإِ»، «معبودُکم»

« إله»نباشد. ولکن  ، رب باشد إلهرب نباشد -امکان خارجی–ن است معبود باشد ممک

جا ست. اینإله و رب. إله و رب که باشد معبود هم ه هست،رب هم  ،هستکه 

است  يتوحدت ربوب هيت در اهلللووحدت امقتضای  ،«واحِدٌ إِلهٌ  إِلهُكُمْ أَنَّما» موضوع

فَمَنْ كانَ »جا است. در این یتوحدت معبود ،يتو ربوب يتالوهو مقتضای وحدت 

، نه «رب هِ» يتالوهنه به  ،«یَرْجُوا لِقاءَ رَب هِ فَْليَعْمَْل عَمَالً صالِحًا وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ

 بروز کرده است. يتالوهعد سوم یعنی بُ .«حَدًاأَ  رَب هِ بِعِبادَةِ»، «رب هِ» يتبه ربوب

« إله»یعنی دیگری را با خدا  يتاست که شرک در الوه يت، الوهيتعد اوّل الوهبُ

دیگری را هم با خدا رب  يتاست که شرک در ربوب يتعد ربوبعد دوم بُ بُدانستن، 

است. چون  یتعد معبودبُ  «وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ»عد سوم است. بُ، ولی این دانستن

واحده به  يتواحده و ربوب يتواحده به ربوب يتبنابراین الوه «إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ»

أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَب هِ » یابد.انتقال می واحده یتمعبود

 :سومه نکت دوم است.ه این هم نکت ،«رَب هِفَْليَعْمَْل عَمَالً صالِحًا وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ 

 يتصالح ایصالح در حدّ ادن اینکهعمل صالح مراتب دارد. یکی  ؟چطور« صالِحًا»

 ی صحّتا. حدّ ادنآور نباشدآور نباشد، مقاملقاءآور نباشد، معرفتولو  ،که قبول باشد
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 ط عبادتاست، حدّ متوس يتعبادت صالح حدّ اعالی است، يتصالحبادت، ع

جا کدام ایندارد. عبادت مراتب و درجاتی  يتاست، بنابراین صالح يتصالح

عمالً »نه  «للقاء ربّه عَماَلً صالِحًا»، «عَماَلً صالِحًا»جا این مراد است؟ يتصالح

 نسان نمازامکان زیاد است، ا ممکن است،«  صالِحًا للقاء ربّهعَمَالً»، «ةحّ صالحًا للص

 اما ،دهد، فقط لفظ استمعرفتی را انجام نمین معنوی و خواند و در نماز ارکامی

قعودات همه از نظر فقه ظاهری الفاظ و رکوعات و سجودات و تشهّدات و قيامات و 

آن معرفتی که باید داشته باشد ندارد، ندارد.  رب محضردر حضور  اما ،صحيح است

ماَلً عَ»جا این؟ چيست اینداشته باشد ندارد.  حال طاعتآن حضوری که باید در 

 در بعد لقاء رب نيست. عد صحّت هست،در بُ« صالِحًا

کند، بعيد می «الرّب عن»ک عملی است که انسان را ، یعمل به سه شکل است

، یک عملی است که هيچ کدام ،کندرب قریب میال إلییک عملی است که انسان را 

کند عمل قریب می« ی الرّبإل». عملی که انسان را کندمی کند و نه بعيدنه قریب می

کند بعيد می «عن الرّب»کند. عملی که انسان را د میصالحی است که لقاء الرّب ایجا

عملی ولکن است.  مکروهو  حمرجو عملعد ثانی در بُعمل حرام است و عد اوّل در بُ

یا  گویندنمیلقاء رب  را آنیا آورد چه چيزی است؟ عد صحّت میکه لقاء رب در بُ

کند و نه نزدیک انسان را از خدا دور میکه نه عملی  است. صحتعد در بُفقط 

ندادید  را درست انجامارکان ظاهری آن  است و صالة، صالتی که باطلکند. می

صالتی که  اما کند.کند، بعيد میاز رب بعيد میصالتی که انسان را  اماصالة است، 

ه د، قرب ندارد، توجح ندارد، معنا نداررو امااید ارکان فقه ظاهری آن را انجام داده

نه بعيد  کند،کند و نه به لقاء رب نزدیک میه از لقاء رب بعيد میندارد، این ن

لقاء رب کند و چون حرام نيست، قریب نمی ؛کندکند. بعيد نمیکند، نه نزدیک میمی

 ارکان معنوی آن انجام نشده است. چون چون معنا ندارد، ؛آوردنمی

صحّة  یرجوا فمن کان»به مناسبت لقاء رب، نه « هِرَب  لِقاءَ  یَرْجُوا كانَ  مَنْفَ» اما

کسی که از عبادت  «هِرَب  لِقاءَ یَرْجُوا كانَ مَنْ»اولی است. ه صحّت عمل مرحل ،«عمله

نه عمالً در  «رب ه  للقاءحًافليعمل صال»رجاء دارد، خواهد، می زُلفی، قرب، يتنوران

خواند یا نماز باطل می است، «الرّب عن»بُعد د اوّل بطالن است که عبُ اصل صحّت.

عد سوم عد دوم صحّت است که باز مشمول آیه نيست. بُ کند. بُیا نماز را باطل می

 «یَرْجُوا»نه  ،«فَمَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَب هِ » آن سابقبه حساب « فَْليَعْمَْل عَماَلً صالِحًا»

در کلّ مراحل دنيوی و مراحل « یَرْجُوا لِقاءَ رَب هِ » ثواب،« یَرْجُوا»ه قاب، نمثالً عدم عِ
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معرفت بيشتر و  «لقاء الرّب»بعد اوّل  دارد.الرب و اخروی با درجاتی که لقاء  خیبرز

حضور بيشتر در صالة در  ر و حضور بيشتر است، توجه و معرفت وه بيشتتوج

اولی معلوم و ه صحيح باشد در نقطصالة  صحيح باشد؟ خير.صورتی است که صالة 

 یعنی مقداری توجه، مقدارای از درجات صحيح باشد. دوم هم در هر درجهه در نقط

 آورد.لقاء می یدرصده معنوی در نماز داشتن تر، درصدی توجکامل بيشتر، مقدار

 «بسم اهلل»از  ،خوانده نباشد، اتوماتيکی نماز میولکن اگر در نماز هيچ درصدی توج

و غير تشهد هيچ  دا سجود، از قيام تا قعود، از تشه، از رکوع ت«الساّلم عليکم»ا ت

به نانوایی  توجهه به تفسير دارد، ندارد، توجه به کفایه دارد، توجهی به رب توج

دارد. این نماز صحيح است، او را کتک  به زراعت توجهدارد،  به قصّابی توجهدارد، 

 نمازه ی که به وسيليتآورد. نورانء رب نمیلقا ولی ،زنند که چرا نماز نخواندینمی

 حاصل نماز بایده به وسيلی که، معرفتی که يتایجاد شود، حضوری که، نورانباید 

 .دومه شود. این نکتشود حاصل نمی

ب هِ وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَ»آن وقت « فَمَنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَب هِ فَْليَعْمَْل عَمَالً صالِحًا»

که باز بحث دارد. این شرک به عبادت رب این نيست که تمام مواردی که شما  «أَحَدًا

بعضی موارد موجب  ، خير،استصالة بطالن  موجبتمام  ،شماریدگویيد و میمی

بعضی موارد موجب  که دیروز عرض کردیم.، ریا و مانند ریا بطالن صالة است

 بلکه سبب لقاء رب نخواهد بود، ،نيست موجب باطل شدن نماز ،بطالن صالة نيست

اصالً لقاء  ،است حضورو ابراز  توجهروح است و خالی از نمازی که بیولو درصدی. 

وَ ال یُْشرِكْ »تمام درکات  شود تمسّک کرد کهنمی ه این آیهبنابراین ب .آوردرب نمی

بطالن صالة نيست. موجب نه، ، تمام موجب بطالن صالة است، «بِعِبادَةِ رَب هِ أَحَدًا

لقاء نه موجب بطالن است نه موجب بعضی موجب بطالن صالة است و بعضی هم 

ة در کار نيست. این صال معنایو صالة است  بلکه قشر صالة است، پوست ،است

  بحث دوم.

مَنْ كانَ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَ قُْل إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِْثلُكُمْ یُوحى» :بحث سوم

وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ »، «لِقاءَ رَب هِصالِحًا ل فَْليَعْمَْل عَمَالً» ،ابعاددر کلّ « وا لِقاءَ رَب هِیَرْجُ

است، یک  یتشراک در معبودیک إ نوع است: سهاک در عمل عبادت شرإ .«رَب هِ أَحَدًا

 ،حاج آقاگاه چون  کند.شراک در احترام است. فرق میإشراک در طاعت است، یک إ

ها نآولی عبادت  ،گویممی ترقوی را« الضَّالِّين الَ وَ»من  بينداهلل میآیت ،کربالیی

ممکن است احترام باشد، است.  غير از احترامعبادت ها است، ، به احترام آننيست
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عبادت است  وقتینه، طاعت باشد عبادت نه، وليکن عبادت نه، خضوع باشد عبادت 

دت از طرفی و طاعت و احترام از طاعت است هم احترام است. بين عبا هم عبادت

و تشمل  بحسبها  تشمل طاعةًکلّ عبادة » است. عموم و خصوص مطلق دیگر طرف

 نه، که اگر به هر کسی احترام کردید عبادت کردید، این نيستولکن  .«بحسبهاحترامًا 

عت کنيم طا را اگر ما رسول ،احترام الزم است. به مؤمن باید احترام کرد، و طاعت

ست. احترام هم هعبادت است طاعت هم هست، اگر بنابراین  خير.ایم؟ عبادت کرده

ولکن اگر احترام است و یا طاعت است و یا هر دو است ممکن است عبادت باشد، 

طاعت کلّی  ،ممکن است نباشد. اگر احترام، احترام کلّی صددرصد بود و طاعت

رب، البود که دون احترام  امّ اگر احترامٌ  اما .با عبادت است، مالزم صددرصد بود

الرّب و  ةالرّب، اگر دون طاع سول، دون طاعةرّال و طاعت مختصری بود طاعة ا مّةٌطاع

 این هم یک نکته.عبادت نيست.  ،دون احترام رب بود

نه در قرار ندهيد، شریک  یت، در معبود«وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ أَحَدًا»مطلب دیگر، 

ولکن پدر  ،خوانيمممکن است پدر امر کند نماز بخوان، نماز میاحترام، نه در طاعت. 

و غير  حاال به ریا ایم.، پدر را طاعت کردهایمایم، پدر را احترام کردهرا عبادت نکرده

 ...اینکهت؟ نه، برای اشراک به عبادت رب اسجا در اینآیا  .در اصل ،کار نداریمریا 

در مثلّث ابعاد آن،  يت، اشراک در ربّاندر مثلّث ابعاد آن يتراک در الوهاش اینکهکما 

اش تصوریابعاد مثلّث  ،يتاشراک در الوه بعاد آن.در مثلّث ا هم یتاشراک در معبود

دو  .تدهيم که برابر با رب اسشریک قرار میرب  يتدر الوهکسی را این است که 

آیه نفی  يتدر مثلّث ابعاد اشراک در الوهدون رب است. إله، یا فوق رب است، یا 

ی مستقل همچون يتیا ربوب يت، مثلّث ابعاد ربوبربوبيت کند.کند و نفی نمیمی

ا استقاللی که رب یا به اجازرب یا فوق رب، یا دون رب، دون رب هم یا با  يتربوب

 طور است.هم همين در عبادت، شودتصور می

در ، تاس إله واحد يتدر ربوباست،  إله واحد يتدر الوه، خداوند یتدر معبود

یک در بيليارد هم برای کسی  يتهدر الواگر که طور . همانإله واحد است یتمعبود

برای محمّد )ص( قائل  يتها الوهلياردیقائل شوید مشرک هستيد، یک در تر يتالوه

واحد خصوص بالکه م يتاگر ربوب يتعد ربوباین اشراک است و همچنين در بُ شوید

 و تخویالً و توکيالً  ولو ،خدا قائل شویدغير ی از برا يتیک در تریلياردها ربوب ،است

عبادت که سجود  در آدابعبادت. حرام است. کذلک در باب این  ،باشد الًتحوی

 ،صحيح است، بندگی به معنای است رکوع ظاهری و باطنی و باطنی استظاهری و 
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هم  بيلياردیک در  یتاگر برای خداوند در معبود است، دارای ابعاد و مراتبیگرچه 

گویيم هزار نفر شرکت سهامی در می مثالً ک است.اشرااین  ،معبودی قائل شوید

 دوکارخانه دارند، آیا هر یک نفری شریک است یا نه؟ بله، یک هزارم شریک است، 

هم  مستند، اگر یک در بيلياردهزارم شریک است، شریک ه سههزارم شریک است، 

این  است، پسندد شریک مالیفهمد و میجا که عقل میشریک است. تا آن باشد باز

سهامی که چند ميليارد است،  ،دهندقرار می و تشکيالت هاسهامی که در کارخانه

شریک تومان،  شما هزارتومان،  پانصدشما تومان،  دویستتومان، شما  صد من

 و دقيق است. رقيقطلب خيلی م کذلک،هستند. 

نه مقدّمتًا، نه نتيجتًا، در رفًا، نه غایتًا، نه ظسببًا، نه  «أَحَدًا رَب هِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ»

د، لقاء رب قائل باش رب شریک یترب شریک قائل نباشد. اگر در معبود یتمعبود

از نظر ولو نماز  صحيح باشد.نماز او ، بخواندولو صحيح  ،شودبرای او حاصل نمی

آور نيست. اگر باطل باشد که دور بءرلقا اما ،باشدارکان فقه ظاهری صحيح 

 آورد.شود لقاء رب نمینحاصل  اگر صحيح باشد و ارکان معرفتی کما اینکه، کندمی

که، صومی صالتی که لقاءآور نيست،  الة نيست.صبطالن بر  دليل م لقاء ربعد

امور حالی و امور مالی که زکاتی که، خمسی که،  که، اینهی جهادی که، امری که،

عبادت است، اگر چنانچه از حضور و معرفت و اخالص که ارکان معنوی عبادت 

عد فقه ن در بُ ولک ،عد فقه ظاهر صحيح استدر بُ صحيح است، ،خالی باشداست 

 آور نيست.لقاءباطن 

به این جهت در  توجهه با البتمثال؛ حاال  .«أَحَدًا رَب هِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ»بنابراین 

بتوانند صالة است تکليف عام است که اکثرًا  تمام بحوث تکليفی که از برای صحّت

باشد و این « رَب هِ  بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال»اگر تکليف خاص در  نه تکليف خاص. ،انجام دهند

باید  اذکار و هاصومها و صالة اکثر قریب به اتّفاق ،باشدصحّت صالة و صوم  مناط

سر قرآن راجع اتدر سرببينيد  کنيم.داریم بحث می جهتبه این  توجهبا  باطل باشد،

خوانيم و برای شما می ،آیه داریم پنجشرک خفی است و مبطل است  ریا اینکهبه 

ست. هنيز آیه و شامل معانی دیگر  پنجآن  معانی ای است که شاملآیه این آیه

آخر ه رسول اهلل )ص( است که اگر خداوند جز این آی که در روایتجهت نيست بی

اگر در کلّ  شدیم.شدید. واقعًا کافر میکافر می .«مْرتُفَکَلَ» کردنازل نمیکهف را ه سور

اگر درست دقّت کنيم، با  ،«مِْثلُكُمْ  بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل»، فقط همين آیه بود آیه 6666

فکر کنيم، اشراقات ربّانيه آنات در تمام اگر بيدار، ز، خواب، رقّت، با فکر، شب، رو
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 ، ولکن از بس گدایی کردماردعا ندگوینده اد .رسدانسان می و به است متسلسل

که رب است، رئوف است، رحيم  گدایی زیاد آن هم از کسیم، مطالبی به دست آورد

 است.

درصد داعی او اهلل خواند صدانچه نماز میاگر چن« وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ أَحَدًا»

نهایتم، اگر یک ، یک بیمي، یک تریليونمياست، یک درصد، یک هزار، یک ميليون

آن، در معنای آن، در ه در مادّم غير خدا در اصل نماز من، در شکل نماز من، نهایتبی

م شرکت نهایتیک بیآن، در ترک مرجوحات آن،  استحبابیآن، در شرایط  وقت

لقاء  شود.لقاء حاصل نمی ولیماز درست است، شود. نداشته باشد، لقاء حاصل نمی

و  شودلقاء حاصل تا صددرصد  ست که نماز صددرصد برای رب باشددر صورتی ا

ه درج ادنیگرچه درجات دارد ولی  ،هلّدرصد نيّت صالة لِدر صد این لقاء صددرصد

به شرطی  حاصل شود به اهلل لقاء یرا. مقدحاصل شودلقاء  مقداری آن این است که

به دیگری در  توجهدیگری،  یتلقاء دیگری، معبود ،که لقاء دیگری نباشد. در صالة

، یک مثال از نباشد. مثالً آن، در مستحبّات آن يتآن، در کمّ يتاصل صالة، در کيف

، ترپایينخوانم، کسی نباشد دیگری می را طوراگر کسی باشد من نماز  زنم،می مخود

بعد از ه مفصّل، در سوره ب آیدر قنوت انتخاکسی باشد  اماکسی نباشد تند تند، 

خيلی عالی، با حاالت  ل، با الفاظ خيلی عالی، با القابمفصّه سورانتخاب  حمد

گرچه صحيح باشد، صحيح  نيستچنين است این نماز لقاءآور  اگر .خيلی عالی

 آور نيست.لقاء ، ولیباشد

ات آن، زمانی آن، اوّل وقت آن، خصوصيتمام  ت کهلقـاءآور اسنمازی  

بالغت آن، حال آن، ظاهر آن، مستحبّات آن، القاب آن، لغات عالی آن، فصاحت آن، 

روایتی  این لقاءآور نيست. اگر در از غير آور است،لقاءه باشد، این لّفقط لِ باطن آن

های ما، های ما، نمازتکه بسياری از عباداز آیه استفاده کردیم داریم، در نکاتی که 

 های ماعبادت ، تا چه رسد به غير عبادت،های ماعبادتهای ما، های ما، حجروزه

 آورعداگر بُ  ،های ما لقاءآور نيستادت. عبادتتا چه برسد به غير عب ،خراب است

 باشد نيست. صالة بطالنعدی که موجب بُ ،عد هم بياورده اگر بُالبتنباشد. 

 ]سؤال[ -

این قرب  خواندیدنماز که  د،ما قبل از نماز قربی داشتيش .ير، اصل قربخ -

 ،نماز حضور بيشتر شود، معرفت بيشتر شود. اینشود. قرب بيشتر شود، بيشتر می

ای گيرانه است. گيرانه یعنی ،وقود استوقود النور است.  صاِلء است، صِالء ،ةصال
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ظلمت باشد، نه همان نه همان  ،کنداست که ظلمتی را بين شما و رب برطرف می

اگر ظلمت است کم نشود، اگر ظلمت  ، اگر نور است باالتر نرود،نباشد باالتر ،نور باشد

 ، این لقاء نيست.است از بين نرود

 ]سؤال[ -

وَ ال »بنابراین  یکی است، دو لفظ برای یک معنا است.غایت خدا  معرفت و -

، به این يتخوانم به این وضعیعنی این نمازی که من می« یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ أَحَدًا

نداند،  یا نباشد، بداند یا کسی باشد ،این الفاظ، به این زمان، به این مکان، به يتکيف

ب است. این صورت این نماز موجب لقاء الردر کند.  یتاذتعریف کند، لعنت کند، 

 ، عقل را، حضور بيشترکندمی يتیعنی خداوند فکر را ترب يتعد ربوبلقاء رب در بُ 

در کلّ مراحل کند، حضور بيشتر. تربيت میقلب را حضور بيشتر،  ،کندمی يتترب

وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ »اگر  ،شودرب حاصل میالوجودی بر حسب درجات لقاء 

آور است که تمام فآور نيست. خوآور است و هم خوفخوف و این هم« أَحَدًا

ست، بحث صحّت ست که بحث لقاء رب انيآور خوف است، خالی از این عبادات ما

 ارکان و از نظر واجبات واز خود را از نظر مقدّمات و از نظر ما نم صالة نيست. ]...[

ميت ما نوعًا کُ آن يهدر بق. ز نظر فقه ظاهری درست انجام بدهيما ،ترک محرّمات

وَ ال یُْشرِكْ »لنگ هستيم. پس بعضًا  بلکه در ارکان ظاهری آن هم نوعًا یا لنگ است،

 .«بِعِبادَةِ رَب هِ أَحَدًا

قبل  ز اشراک به عبادت رب وجود دارد.مثلّثی ا ،حاال بحثی که زیاد عرض کردیم

، در سهعدی هر عبادت، با عبادت. مقدار مسلّم آن کدام است؟ در بُ عبادت، بعد ازاز 

خواند داعی بر یعنی در حالی که نماز می «ب هِ أَحَدًاوَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَ» .یکی عدیبُ

ولو  ندارد، جز اهلل دخالت ، هيچ کسنمازجهات دیگر ، سبب نماز، نماز، غایت نماز

التّجار  اشد، عبادةعبيد بال منافات ندارد. عبادة التّجار باشد، عبادة عبيد باشد،ال عبادة

دوری اهلل است،  مؤثّرالعبيد فقط اهلل  بادةمؤثّر نيست. در عاهلل  ولکن احدی غيرُ ،باشد

 تَجْري جَنَّات  » «اهلل»چون  ،مؤثر است «اهلل»التّجار  در عبادة جهنم را خواسته است،

 .واضح است االحرار که مطلبی نيست، ةدر عباد داده است. 1«اْلأَْنهارُ تَحْتِهَا مِنْ

                                                           

 .25ه بقره، آی. 1
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ال »در حال صالة  کهاین است  وسط این مثلّثه عد وسط و ظلع قاعددر بُ حاال

. اگر قبالً کندقبل نيست، بعد نيست، قبل و بعد فرق می 1،«یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ أَحَدًا

گوید به کسانی که نماز شب خواهند خواند، یا خواهد یا میگوید یا میمی

 مطلع نخواهد بود، کسیداند خواهد و مییا میکند. این خواستن فرق می ،خواهدمی

خواهد و مطمئن یا میدهد که کسی مطلع خواهد شد خواهد و احتمال میمی یا

 خواست درکاتها این ،کندخبار میإخواهد و ، یا میکسی مطلع خواهد شداست 

وَ ال »عد در بُی که و این درجات است. این مراتب و این درکات «عِبادَةِ رَب هِ»در  غير اهلل

در  بعدی. عدعد وسط و در بُقبلی و در بُدر بُعد  ،وجود دارد «حَدًایُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ أَ

خواند و دوست دارد کسی نماز شب می اگر چنانچه نيّت او این است که :عد قبلیبُ

خواهند دانست از ادا و اطوار او داند که می ،گویدنمی گوید و یامی گوید،بداند و می

خواهد بلند مثالً امشب میدانند هد که میدمیوضعی انجام  به خوابد وکه زود می

یا  ، صالة ليل باطل استاستمرار دارد ليلتا صالة  «بِعِبادَةِ رَب هِ»اشراک این یا  .شود

چرا؟  .کنداین صالة ليل قرب رب ایجاد نمی ،استمرار ندارد. اگر استمرار ندارد

 آن خراب است.ه مقدّم

بعدًا. اخالص در  ،معًا قبالً، ،باشد این عبادت رب در مثلّث زمان باید طاهر

اگر  اماباید باشد تا قرب ایجاد کند. و « وَ ال یُْشرِكْ بِعِبادَةِ رَب هِ أَحَدًا» زوایای ثالث

نقصان دارد، باطل نيست،  کند،نماز شب نمیولو نماز شب را  ،قبالً چنين بوده

که مطلوب است ن قربی ی آول ،بسم اهللای قرب هم ایجاد کند تا اندازه نقصان دارد.

داشته باشد که باطل است و  اگر استمرار نداشته باشد. اگر استمرار ،کندایجاد نمی

 فهميم،میاز آیه تأیيد آنچه بر ای روایات متعدّده بعدًا. بعدًا که روایت هم داریم،

ًا خالصًا و مخلصًا انجام داد و بعدًا بازگو کرد و بعد راکه اگر کسی عبادت داریم 

ولی هر ریایی مبطل صالة نيست.  ،این ریا است ،فهميدند خوشحال شد و بعدًا گفت

ها و اشراکه همبخواهيم اگر  شراک زیاد داریم، ریا زیاد داریم،ما ریا زیاد داریم، ا

درست  بقيه )ص( درست است، نيفقط عبادت محمّدی ،همه ریاها را از بين ببریم

، ریا وثن هست، کفر است نيست، عبادت وثنت هر اشراکی عباد اینکهنيست. کما 

یایی طور هم هر ریایی مبطل صالة نيست. آن رهمان اشراک است. هاآنه هماست، 

 . خواهد شدبحث مخصوص آن ه آی پنجمبطل عبادت است که در 
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  در مورد نهی از منکر فرموده: نمازی که نهی از منکر نکند، باطل است. -

 بله، باطل است. -

 نماز است. از منکر شرط کمال  نهی -

 .صالة صحيح کدام صالة؟ 1«إِنَّ الصَّالةَ» ببينيدخير، شرط بر صحّت است.  -

 انجام نده.دیگر در نماز منکر  ؛ادنای نهی ،آوردمیادنای نهی  ،ادنای صحّت صالة

ی نهی نداشته باشد اناگر صالة اد بنابراین «عَنِ اْلفَحْشاءِ وَ اْلمُْنكَر إِنَّ الصَّالةَ تَْنهى»

 پس این صالة نيست. ،حرام فعلیعنی در حال صالة ترک واجب، در حال صالة 

 آیا ادنای صالة نباید موجب ادنای لقاء بشود؟ -

فَمَنْ كانَ »کهف ه سور 110ه این آی صالتی موجب لقاء است که به نصّخير،  -

 برای لقاء داشته باشد، يت، عملی که صالح«یَرْجُوا لِقاءَ رَب هِ فَْليَعْمَْل عَماَلً صالِحًا

 ندارد. يتلقاء صالح برای اینکه

 ]سؤال[ -

شود یا فعل حرام می شودصالتی که در آن ترک واجب می باطل است. صالةِ -

نساء، اوّلين ه سور 28ه آی باطل است. ولی صالةِ ،صالة هستیعنی این صالة نيست، 

 که مبطل عبادت است، حاال آن ریایی ه ریا است.ای است که راجع بآیه پنجاز  آیه

 .85ه صفح ،نساءه سور ،28ه ، مبطل عبادت است آیلقاء پيشکش

 صَدَقاتِكُمْ بِاْلمَن  وَ اْلأَذىالَّذینَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا  یا أَیُّهَا» :264ه آی بقره، ،44ه صفح 

را ضلع وسط « كَالَّذي یُْنفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ»ن ببينيد ای .«كَالَّذي یُْنفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ

« النَّاسِ  رِئاءَ»است. اگر قبل از انفاق  «رِئاءَ النَّاسِ »یعنی در حالت انفاق  ،شامل است

در حال آن نيست، آیه شامل  ،است« رِئاءَ النَّاسِ »اگر بعد  آن نيست، است و در حالِ

وَ ال یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اْليَوْمِ » :نتيجه« مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ كَالَّذي یُْنفِقُ»آن نيست. ببينيد 

ایمانی که مقبول باشد و ایمانی که عمل را صالح کند و یعنی « ال یُؤْمِنُ» «.اْلآخِر

هستند که  هامُرائیاصالً ایمان ندارد. چون خيلی از  اینکهدرست کند ندارد، نه 

که انفاق فی  . پس آن رئائیهستند که مرائی ستندخيلی از مؤمنين ه ،ایمان دارند

که دیه  ،است که صدقه ،که خمس است ،کند که زکات استسبيل اهلل را ابطال می

 این حد نابراینب ،«كَالَّذي یُْنفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ»ست، آن چيست؟ ، هر چه هاست
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انفاق  ،نباشد اگر ناس ،«سِرِئاءَ النَّا»کند در حالی که انفاق می ،را شامل استوسط 

 کند.نمی

 ]سؤال[ -

 به طریق اولی. طور است، صالةرئاء اینوقتی  -

 ]سؤال[ -

 کنم.کند نه اثبات، حاال عرض مینه نفی می کند،نه، نفی نمی -

 ]سؤال[ -

برای  طور است، در صالة به طریق اولی.مال اینوقتی در هستم.  توجهبله، م -

 در عبادت دانيه وقتی یا نه؟ زکات عبادت است یا نه؟ ق عبادت استاین انفا اینکه

عبادت ادنی که رئاء مبطل است در ر ددر عبادت عاليه چطور؟  است مبطل ءرئا

به صالة هم خواهيم چون که صد آمد نود هم پيش ماست. عبادت اعلی چطور؟ 

 صَْفوان  كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ اْلآخِرِ اْليَوْمِ وَ بِاللَّهِ نُیُؤْمِ ال وَ  النَّاسِ رِئاءَ مالَهُ یُْنفِقُ كَالَّذي» رسيد.

بلکه  ،آیددست او نمیبه آید. نه تنها چيزی نمیاو به دست  هيچ چيزی 1«تُرابٌ عَلَيْهِ

ت بگذارید، اگر اگر انفاق کنيد منّ. است «اْلأَذى وَ  بِاْلمَن »باطل است این انفاقی که 

 رِئاءَ  مالَهُ  یُْنفِقُ  كَالَّذي» :مثال آن است ورخالف رضای خدا ب ،کنيد یتانفاق کنيد اذ

 منّ و أذی ، ولکنریا ندارد ،کندکند و ریا ندارد، انفاق میحاال اگر انفاق می .«النَّاسِ

  ، باز باطل است.است

 ]سؤال[ -

، نباید گذاریدمنّت می دهيدخدایی که شما زکات میه یعنی به بندبله،  -

 .حرام است بگذارید،

 صالة چطور؟ -

بود و  منّ و أذیاگر « النَّاسِ  رِئاءَ  مالَهُ  یُْنفِقُ  كَالَّذي» است. باالتر طور اعلیبه  -

« یُْنفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ » منّ و أذیی و اعالاجلی ولکن مصداق  ل است.باط ،ریا نبود

ل او خالص هلل ین عمبنابرا ،کندمی یتگذارد و کسی را اذمنّت میاست. بر کسی 

یُْنفِقُ »آن  اجالیمصداق  ،باشد اسوء عدعد اعلی و در بُی که در بُو منّت یتنيست. اذ

 ،را شامل استوسط  این پس بنابراین است. «وَ ال یُؤْمِنُ بِاللَّهِ  مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ

کند. ینفی رئاء قبلی و نفی رئاء بعدی نم قبلی و بعدی را بکند، خواهد نفینمی
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مال بد  دهد،ی است که اگر کسی نباشد مال نمیریایی که در وقت عمل عباد

کند، یعنی فرق می. دهددهد، با تأخير میمال نمی مثالًدهد یا دهد، مال کم میمی

کسی  دهد، اگرمیو خوب و زیاد و درست وقت در فالن را کسی باشد این مال 

با درکاتی  دیگر. هاید یا چيزکنهد یا تأخير میددهد یا کمتر میینم یا اصالًنباشد 

 که این مطلب دارد. 

 این را بفرمایيد.  «.النَّاسِ  رِئاءَ أَمْوالَهُمْ یُْنفِقُونَ الَّذینَ وَ» -

خداوند ما را  اینکهبرای  ءاهلل.شامطلب برای بعد إنه تتمّحاال وقت ما تمام شد،  -

آیه  پنجه درآمد. نشان غلط نشانه ،مگذاشت ه، نشاننيستيد آهوفهم کند که هيچ چيزی

 هميشه ما غلط هستيم،بفهماند  اینکهبرای  غلط درآمد. نشانه ولی ،را گذاشتم

 صحيح نيستيم.

نَـا لِمَـا عَظِـيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُـرْإِیمَانِ وَ مَعَـارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْتُحِبُّهُ وَ 

 «.کُمْ وَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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