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

 .«نَ یالطَّاهِرِ

 

ْْلُُُمْ بَشَارٌ أَنَاا إِنَّماا قُْل»شود، های دیگر که از آیه مورد بحث میاستفاده استفاده و  مِا

 یُْشرِكْ ال وَ صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل رَبِّهِ لِقاءَ یَرْجُوا كانَ فَمَنْ واحِدٌ إِلهٌ هُُُمْإِل أَنَّما إِلَيَّ یُوحى

ز شرک و شرکت. شارکت در جسام اعم است ا «یُْشرِكْ ال» این است که 1«أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ

ای اساات کااه بایااد روی آن بحااث ک اايم. و شاارک در روع عباااد . ایاان ن تااه عباااد 

 ، امر به معروف،ة، حج، زکا ، خمسصال هایی که دارای ظاهر و باطن است مان دعباد 

که ظاهر دارند و باطن دارند، نه ت ها ریا مم وع است که جهاد فی سبيل اهلل نهی از م  ر، 

عبااد   ای  اهباه شارط  ،مربوط به باطن عباد  است، بل ه شرکت در جسم عباد  هام

های دیگر که بعد . و همچ ين بحثخواهيم کردبحث ن را شخصی باشد حرام است که ای

 پ ج آیه ریا خواهيم داشت. از بررسی
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، آیه 44صفحه  قرار گرفت،ای مورد بحث لی که دیروز تا اندازهآیه اوّ ،قرآن را باز ک يد

چاه  ،پ ج آیه در قرآن شریف در سه عباد  از عبادا ، ریا را با درکاا  گونااگون آن. 264

اد  و چه بعد از عباد  و چه احيانًا قبل از عباد  که محور و قاعده مْلث ریاا در خود عب

 الَّذینَ أَیُّهَا یا»ریا را تحریم کرده است.  ،ستا  در خود عباد ،و بدتر استانحس است که 

ه کا ،اگر شما صدقه را کاه زکاا  اسات :سؤال 1«اْلأَذى وَ بِاْلمَنِّ صَدَقاتُُِمْ تُبْطِلُوا ال آمَ ُوا

های مالی کاه و یا مستحب. پرداختاست خمس است و چه هر پرداخت مالی که واجب 

چه واجب باشد چاه مساتحب، چ اد ابطاال دارد: یاا ابطاال  ،رجحان دارداز نظر شرعی 

سالب و و یا ابطال الهی دارد که بين  ،بشری دارد سلبًا و یا ابطال بشری دارد ایجابًا

  . برای عباداز نظر مع ا ایجاب است 

ک يم کسای انفاام ماالی فار  مای «اْلاأَذى وَ بِااْلمَنِّ صَادَقاتُُِمْ تُبْطِلُوا ال»جا در این

اهلل، در بُعد ج به الهی و و خالصًا و مخلصًا بوجه ک د یا واجبًا و یا مستحبًا بدون ریا، می

د م ات دهکسی که زکا  میبه گذارد. م ت میبر مردم اما  ،ربوبی خالصًا و مخلصًا است

گذارد، خود ک د و م ت میک د، اذیت لفظی، اذیت غير لفظی، اذیت میاذیت می ،گذاردمی

ها م ات ذکر عام است بعد از خاص. ی ی از اذیت ذىأ ،«اْلأَذى وَ بِاْلمَنِّ»م ت اذیت است 

م ات باشاد و در  ،البته م ت گذاشت ی که طرف بفهمد و بداند، اگر در نيت ،گذاشتن است

در پرداخت واجب ماالی و  .اذیت است [موجب]ی که م ّ ،نيست ذىأاحترام که این ظاهر 

 گذارد. م ت بر او می ،ک دکه طرف حساب میک د طوری رفتار مییا مستحب مالی 

ه باا ، چاواجاب یاا مساتحباز م ت است، اذیت در پرداخت مالی اذی اعم « اْلأَذى وَ»

ایان مبطال صادقه  ،هاای لفظای و عملایاذیت الوانچه با غير م ت باشد از  ،م ت باشد

اذیات  ،پاردازددر کاار نيسات. باه کسای کاه ماالی را می ولو ریا در کار نباشد، ریاا ،است

این عباد   ]...[ ی در کار نيستیبه طوری که طرف بفهمد، اما ریا ،گذاردم ت می ،ک دمی

تارام و لطاف و باا کماال اح ،اگر م ت و اذیتی نيسات ،به ع س همچ ينباطل است. و 

بل اه باا احتارام و محبات انفاام ماالی را واجباًا و یاا  ،بدون هيچ اذیات و م ات ،محبت

ریاا نسابت باه ناه، شاخ،، ایان . نه ریاا نسابت باه است اما ریا ،دهدمستحبًا انجام می

ک د با می ریا ،دهد چه واجبًا و چه مستحبًاشخ، دیگر. در حالی که دارد این پول را می

 هم منّ ،باز باطل است. و اگر جمع شد یی در کار نيست،او اذ اما منّیا دارد، درکاتی که ر
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برچساب  دوو دو بطالن  ،عدم سلوک عباد  هم ریا بود از نظر ،و اذی بود از نظر بشری

 .خوردمیر عباد  بطالن ب

لقای دارد و یاا ج باه دهاد یاا ج باه خکه انسان انجاام میعبادتی  ؛دیگر در تعبير

اگر انسان  :سوم حالت .است و اذی ج به خالقی ریا است و در ج به خلقی منّخالقی. در 

بایاد ، چه وجوبًا و چاه اساتحبابًا، رودرود، حج میجهاد می ،دهدخواند، زکا  مینماز می

 چ د جهت را ب  د: مراعا  

 ؛ن  د اذیتکسی را در عمل عبادی  -1

ل کاردن کسای در عمال خوشحال ن  اد. چاون خوشاحاکسی را در عمل عبادی  -2

دهم یاا خاوب انجاام عمل عبادی را انجام می ،عبادی که اگر این شخ، خوشحال شود

 این ج به ریایی دارد. دهم، دهم یا بد انجام میجام نمیاما اگر مطلع نشود یا ان ،دهممی

. هم در ظاهر عباد  اشراک نشود و هم در روع آندر جسم باید ب ابراین سرجمع هم 

وضاو  ،آب بریزیاین است که  ،. اشراک در ظاهر وضوآنک نشود و هم در باطن اشرا آن

چيزی بدهم. به ت يه به کسی یا بدون حاجت ، بایستانیبگيرم. اشراک در راه صالة من را 

جا ه کسی بدهم یا ت يه به چيزی بدهم، اینت يه ب ،ر، بدون حرجبدون عس ،بدون حاجت

رِكْ ال» اشاراک اشاتراکی اسات. و ایان ،ساتاشراک شرکی ني ،اشتراک شری ی است  یُشاْ

ال یشارک باه حالات  ،عبااد  ال یشرک به سابب، ، ال یشرک فی عباد «أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ

در عباد  اجتمااعی نمااز  ، اجتماعی نه،گردد اگر فردی باشدعبادتی که انجام می عباد ،

امار باه  .عبااد  اجتمااعی اساتحج  نيست.« یُْشرِكْ ال» ،عباد  اجتماعی است ،جماعت

اماا شاما کاه  .عبااد  اجتمااعی اسات ،نهی از م  ری که مقتضی چ د نفر اسات معروف

دهياد و می ،زکاتی را که در مال شما اسات ،خوانيد در حال فرادینمازی را به ت هایی می

، از رشما اگر از فرد دیگا ،خواه دعملی که اصالً یا فرعًا فردی است و از فرد می همچ ين

ایان اشاراک در ظااهر  ،بدون ضرور  ،بدون حرج ،رکسی دیگر کما بگيرید، بدون عس

چاون عبااد  « بِعِباادَةِ یُْشرِكْ ال»شامل آن شد.  «أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ»عمل است. 

شارک  ای  هاشراک در ظاهر عباد  اعم است از  دارد. هم باطن، عباد  هم ظاهر و است

شریا قرار دادن و کما گرفتن در ظاهر عباد  باشد. البته  ،اهر عباد  باشد یا خيردر ظ

 ین بحث در آیه سوره کهف خواهد شد. ا

و  ،ک ادابطاال میصدقه را ک يم که ی ی از چيزهایی که جا از این آیه استفاده میاین

ن واجباا  و چاوبه طریق اولی صالة را، به طریق اولی حج را، به طریق اولی جهااد را، 

و دانی اسالم شرط باشاد کاه ادنی اگر در واجب فرعی  ،واجبا  فرعی اسالم متعدد است
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 .مسااوی اسات و باه طریاق در واجبا  برابر و باالتر به طریق اولای ،یی نباشداو اذ منّ

باه او و اذی نهاادن بار کسای کاه  منّ ،اگر در پرداخت صدقه واجبه یا مستحبه ب ابراین،

در خاناه اگار شاما  .در صالة به طریق اولی مبطل است ،این مبطل است ،دهیصدقه می

، دک ياو اذیت می دخوانينماز میدر خانه من ، دگذاریخوانيد و بر من م ت مینماز میمن 

اذیات و آزار . نماز بیخواند اذیتبینماز شود ، میدک يکه اذیت می دخوانيماز میطوری ن

این نماز باطل اسات. حاج،  ،ک يدگذارید و اذیت میت میم  خانهبه صاحب ولی ،شودمی

 یی در کار نباشد. اکل عبادا  مشروط است سلبًا که من و اذ. و..جهاد، امر، نهی 

و اذی ندارید، مْالً در ميان گروهای  تی است که شما نيت منّعبادالبته گاهی اوقا  

ی نيسات. ، مطلباشونداذیت میها خوانيد آننماز می ،ة هستيدگروهی تارک الصال ،ملحد

دهياد، زکا  می ،خوانيدی قصدی است. اگر شما نماز میااذ ،قصدی است و اذی، منّ منّ

ک يد م ت نهادن بر کسی را و اذیت کردن کسی را، در این صور  روید و قصد میحج می

اوقاا  دیگاران تلا   ،خوانادنباشد ناه. ماْالً کسای نمااز می یاما اگر قصد ،مبطل است

و  . ب ابراین شرط اسات در مانّشودمی تل شيطان اوقا  ها تل  شود. شود، اوقا  آنمی

موجب ثاواب و  ،نيت که اختياری نيستقصد و فعل بیاصوالً فعل بی ،اذی که قصد باشد

 موجب عقاب نيست.

 تو خارجي شدایی که مقصود باو اذ منّ «اْلأَذى وَ بِاْلمَنِّ صَدَقاتُُِمْ تُبْطِلُوا ال»ب ابراین 

احساا  اذیات ب  اد. ب اابراین  گذارند،ه طرف بداند م ت سر او میطوری ک ،داشته باشد

 تبل اه نيات مان و اذی و خارجيا ،و اذی نيست فقط نيت منّ :دو شرط داردو اذی  منّ

شود، بدون نيت شما و بدون عملی که اما اگر طرف بدون نيت شما اذیت میمن و اذی. 

غلط است و ایان  ،گذاریدک د م ت میخيال می ،باشد، بدون این عملظاهرًا م ت نهادن 

 نيست. صدقهموجب بطالن 

کارهاایی کاه  و چيزهاا .اسات اقاویباه  تشبيهجا این 1«   ال َّا ِ رِئاءَ مالَهُ یُْ فِقُ كَالَّذي»

 :دساته دوم، کاه ج باه بشاری دارد و اذی اسات دساته اول مانّ، ک دباطل میعباد  را 

مان اد  ،حارام اسات ،نزنيادماردم را ماْالً  این باالتر است.« ال َّا ِ رِئاءَ مالَهُ یُْ فِقُ ذيكَالَّ»

 کسی کاه ماال ماردم را مان د ،حرام است ،نخوریدرا مال مردم ش است. کُمردم که کسی

ابطاال در در یا ردیف هسات د،  هااست و این حد اعلی ،ه بهاین مشبّ ،دزد. این مان دمی

 مربوط بهو اذی باشد که مربوط به بشر است،  ه منّج ب هچیا ردیف هست د.  در عباد 
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عادم ال اا  باشاد کاه ج باه و چه ج باه رئاءم لف هست د و فهم دارند  کسانی است که

 خلوص هلل باشد.

کسی  .مل نداردایمان کا 1«اْلآخِرِ اْليَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ ال وَ ال َّا ِ رِئاءَ مالَهُ یُْ فِقُ كَالَّذي»

اگر عمل  ،دهدعمل را فقط هلل انجام می ،باشدداشته « اْلآخِرِ اْليَوْمِ وَ بِاللَّهِ»که ایمان کامل 

هم در روع عمال. و  گيرد وهم در جسم عمل شریا نمی نيست،اجتماعی  فردی است و

 ک د که باز بحث خواهيم کرد. این یا آیه. شرکت در روع عمل هم فرم می

 ها اصالً ایمان ندارند؟ این دليل است که این ]...[ -

یاؤمن  ال ،داردمراتب ال یؤمن و یؤمن فرم دارد، اگر یؤمن ایمان کامل ندارد. چون  -

ایمانی که عمل را  ،خير یا مرتبهعدم ایمان است،  اصل درکا  دارد. ال یؤمن یا مرتبه

نادارد. باه  ،ک د و درست ک د ولی ایمانی که عمل را صالح ،ندارد. ایمان دارد ،درست ک د

 خود آیه.  قری ه

 فهميم که این ایمان ندارد؟کلمه می کجایاز  -

دهد، زکا  را چه دهد، زکا  را مسلمان میزکا  می ،دهدصدقه می ،«تُبْطِلُوا ال»از  -

آن  ،پس ایمان مختصری دارد ،دهدزکا  را مسلمان می ،دهدکافر که نمی ؟دهدکسی می

و اذی  ول ان مانّ ،دهادحجای انجاام می ، جهادی،نمازی ،ان دارد که زکاتیحدی از ایم

مان ای ،در کار باشد ایمان او کامل نيست، رئاء ال ا  در کار باشد این من و اذی که ،است

 در هر دو بُعد.  ،او کامل نيست

 رِئاءَ والَهُمْأَمْ یُْ فِقُونَ الَّذینَ وَ» ، باز راجع به انفام است:85صفحه  38آیه سوره نساء، 

 وَ»جا نيست، بُعد دوم است در این گوید. بُعد اول که منّ و اذیمیاین بُعد دوم را  «ال َّا ِ

جاا هام اصال این «اْلاآخِرِ بِاْليَوْمِ ال وَ بِاللَّهِ یُؤْمِ ُونَ ال وَ ال َّا ِ رِئاءَ أَمْوالَهُمْ یُْ فِقُونَ الَّذینَ

آن را  بدهاد،ر ایمانی که انفام و صدقه را مقبول رب قارار ک د، آن مقداایمان را نفی نمی

 «. قَری ًا فَساءَ قَری ًا لَهُ الشَّيْطانُ یَُُنِ مَنْ وَ ال َّا ِ رِئاءَ»ک د. نفی می

 خادِعُهُمْ هُوَ وَ اللَّهَ یُخادِعُونَ اْلمُ افِقينَ إِنَّ» قرآن: 101صفحه  142آیه  آیه سوم: نساء،

از درکاا   «قَلايالً إِالَّ اللَّاهَ یَْذكُرُونَ ال وَ ال َّا َ یُراؤُنَ كُسالى قامُوا الصَّالةِ لَىإِ قامُوا إِذا وَ

ولای در  ،خوانادنمااز می ،ة باشادتارک الصال ای  هنه  ،«ال َّا َ یُراؤُنَ»نفام این است که 

 خاادِعُونَیُ»از جملاه « خاادِعُهُمْ وَهُا وَ اللَّاهَ یُخادِعُونَ اْلمُ افِقينَ إِنَّ«. »ال َّا َ یُراؤُنَ»نماز 

 إِذا وَ»ولی روع نماز از بارای خادا نيسات.  ،دهداین است که پي ر نماز را انجام می «اللَّهَ
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الةَ أَقِامِ وَ» 2«الصَّالةَ أَقيمُوا» 1«أَقامُوا»یا مرتبه  نيست،« أَقامُوا» «الصَّالةِ إِلَى قامُوا  3«الصاَّ

 ،به پا داشتن نماز نيست« الصَّالةِ إِلَى قامُوا»یا مرتبه  ،است است که نماز را به پا داشتن

ن تجاا باه پاا داشااین .داردگااه باه پاا مای ،زندزمين زدن نماز است، گاه نماز را زمين می

، ارکان ظاهری نمااز نباشد نمازبه پا داشتن نماز این است که ریا در حداقل چون  ،نيست

 و مرحله باالی آن که ارکان مع وی نماز است.محفوظ باشد و ریا در نماز نباشد 

 ]سؤال[ -

نماز را  ،یع ی نماز را به پا داشتن «الصَّالةَ أَقامُوا»، نيست ، اقاموا«قامُوا»، «إِلَى قامُوا» -

الةِ إِلَاى قاامُوا» ول ان .است هاین اقام ،با شرایط ظاهری و باط ی انجام دادن  قاامُوا الصاَّ

یا مرتبه نماز  ،ک دک د. نماز را اقامه نمینه اقامه می ،ک دمی مقيابه سوی نماز « كُسالى

خواند. اگار را اصالً نمی یا مرتبه نماز ،زندرا به زمين می یا مرتبه نماز ،ک درا اقامه می

 ،. اگر نماز را زمين بزنادیو باط  یظاهراین مطلوب است که با شرایط  ،نماز را اقامه ک د

مرائای؟ مرائای. بيشتر است یاا  ةتارک الصالگ اه ریا کرده است. آیا ولی  ،این نماز خوانده

مم ان اسات  ،مم ان اسات مشارک نباشاد ،ة است مشارک نيساتتارک الصالکسی که 

 ،شرک خفای دارد ،خواندنماز می با ریا ول ن کسی که ،مشرک باشد، لزومًا مشرک نيست

ة هام کاافر بالصاال ،اهلل هم نيساتکافر ب ،خوانداما نماز را نمی .این زمين زدن نماز است

را وسط جا ، نخوانده است. ایننه زمين زده است ،اقامه کرده استة را صالاین نه  ،نيست

شارط حضاور  آن اهو حال  ،با کسالت« كُسالى قامُوا الصَّالةِ إِلَى قامُوا إِذا وَ» :ک دبيان می

بارای او قائال  عظماتشخصی را خيلی محتارم بدانياد و خيلای شما چيست؟ وقتی که 

ک يد یاا بهترین حالت را انتخاب می ،بهترین لبا بهترین لفظ،  ،آیا بهترین وقت ،بشوید

هر قدر آن کسی  ک يد؟ها را انتخاب میو این حرف ر  و لبا  کْيف و وقت بدحالت چُ

 ،باشد در نظار شاما، شاما وقات بهتارتر عظيمتر باشد، وببمح ،ک يدکه با او مالقا  می

 ک يد.را انتخاب میبهتر لبا   لفظ بهتر، ،هترحال ب

ریم، که نه این گيجا ما این ادب را یاد میاز این« كُسالى قامُوا الصَّالةِ إِلَى قامُوا إِذا وَ»

 بگاذارنماز بخوانيم.  بگذار وقت ک يمبرای نماز بگذاریم،  هی ک ارافتادهااست که ما وقت

یع ای تماام اوقااتی کاه اوقاا   «ک يم بگذار وقت»مالقا  خدا برویم. این به وقت ک يم 
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 ول ان ،لبا  خوب اسات بارای غيار خادا ،لفظ خوب است ،حال خوب است ،خوب است

ترجيح دادن غيار خادا اسات بار برای خدا. این  است هر چه بد ،لفظ بد، وقت بد ،حال بد

یع ی چه؟ زی ات درونای، زی ات  1«مَسْجِدٍ كُلِّ عِْ دَ زی َتَُُمْ خُذُوا» :خدا. و لذا در آیاتی دارد

حالی که زی ت حاال  ،برونی، زی ت م اسب، زی ت غير م اسب، زی ت درونی؛ زی ت درونی

ازیان الفااظ، ازیان مالباس،  زین اوقا ، ازین حااال ،أ، وقتی که زی ت حال است ،است

در های برونای را های درونی و چه زی تها، ازین اموال، ازین اوالد، چه زی تازین م ان

هاا، هاا، نعمتهاا از او اسات. خلاق زی تحال نماز برای کسی قرار بدهيد که تماام زی ت

 ؟گياریمبد را در نظر میهای وقتپس چرا ما در حال نماز  ،ها از او است، ع ایتهارحمت

ب ا م، ف ار تاوانم وقتی که از مطالعه خسته شدم، از ش م سير شدم، وقتی که دیگر نمی

کردن، یع ای  برای نماز مقررست از نظر درونی و برونی، آن وقت را از وقتی که نقصان ا

  تر قرار دادن.خدا را از مخلوم پایين

اسات؟ فرماود:  ین وقاتشما بهتار برایک  د: چه وقتی از رسول اهلل )ص( سؤال می

انتظاار . دارم مان هماين انتظاار نمااز را نمااز چاه؟وقات  از خوانم. در غياروقتی نماز می

ولاو بشار  ،شخ، بزرگی اسات و از نظار شاما بازرت اساتطور که همان   است.مالقا

دعاو  ن ارده اجاازه بدهاد او را مالقاا   ،در نظر شما بزرت اسات ،است رولو فقي ،است

. ک يادشما همه چياز خاوب را بارای مالقاا  او آمااده می ،چه برسد دعو  کرده ، تاک يد

 ،لفاظ نمااز را ،وقات نمااز را فراری هستيم؟ پس چرااز نماز ما  چرا پس 2«            تَْذهَبُونَ فَأَیْنَ»

برونی نماز را ما مراعا   ،های درونی نماز رازی ت ،لبا  نماز را ،قال نماز را ،حال نماز را

  ...درصد 99، باالی ک يم. دست روی شانه هر کس بگذاریدنمی

الةِ إِلَاى قاامُوا إِذا وَ ادِعُهُمْخا هُاوَ وَ اللَّاهَ یُخادِعُونَ اْلمُ افِقينَ إِنَّ» دیشاب نمااز « الصاَّ

، فاورًا آن را حاذف کاردم. آمادباه ف ار مان یا مطلب تفسيری  ، در بين نمازخواندممی

 بعد از نماز جباران شاد. ،جبران شدبهتر ولی بعد  ،فهميدم شيطان است. مطلب عالی بود

این است کاه در حاال نمااز گذاری شيطان ترین کالهآن عميق ،چون مطلب شيطانی بود

به جاای  ،رفتشيط ت که یا مقدار ک ار  ،رفتک ار  یا مقدارپس شيط ت  ،رودمیک ار 

 ،ق مخفی که روشن شادیشود، حقاق مخفيه روشن مییحقا ،آیدمی که آید، نوراو نور می

 ،گوید پس در نماز ف ر تفسير کن، ف ر کساب کان، ف ار مطالعاهمیبرد. انسان لذ  می
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ف ر مطلب علمی و این آخرین کالهی است کاه شايطان سار ب ادگان خادا  ،عباد ف ر 

 گذارد.می

الةِ إِلَاى قاامُوا إِذا وَ خاادِعُهُمْ هُاوَ وَ اللَّهَ یُخادِعُونَ اْلمُ افِقينَ إِنَّ»  «كُساالى قاامُوا الصاَّ

بودن محض نمازی که برای خدا نيست و دليل برای خدا ن« ال َّا َ یُراؤُنَ» نتيجه کسالت:

این است که ایان  ،ک دمی و خال، این است که بدترین وقت و بدترین حالت را انتخاب

، یاا اگار کسای باشاد ،خوانادخواند و یا باد مینمی ،کسی نباشد . یا اگرنماز اجباری است

 ،«قَلايالً إِالَّ اللَّاهَ یَاْذكُرُونَ ال وَ ال َّاا َ یُراؤُنَ» خواند.می شخ،ولی برای آن  ،خواندمی

 1.«سَبيالً لَهُ تَجِدَ فَلَنْ اللَّهُ یُْضلِلِ مَنْ وَ هؤُالءِ إِلى ال وَ هؤُالءِ إِلى ال ذلِكَ بَيْنَ مُذَبْذَبينَ»

  ]سؤال[ -

ک د. یا نفام کلی است که اصطالع قرآن است و یا نفام ها فرم میم تها نفام -

 موحادمشرک اسات و در ظااهر  خودجزئی است. این نفام کلی است. م افق که در قلب 

ما م افق هستيم؟ م اافق در  .که م افق نيستيم ، نفام کلی است. ول ن مااین نفام ،است

مرائای احياناًا  ،م افق در اصاطالع قارآن نيساتيم ،مشرک نيستيم ،اصطالع قرآن نيستيم

 ک يم.می هستيم که بحث

 ]سؤال[ -

بارای  .فرمودیادال خاوبی ؤسا .باا زباان ک  د مگر کم،نمیخدا را حتی با زبان ذکر  -

از یااد خادا  صددرصدم افق قلب  ؛قلب او با خدا نيست ،ذکر خدا ندارد اصالًم افق  ای  ه

 در صاالةِ ، آن هام قليالمگار قليال ،ک ادحتای لفظاًا هام خادا را یااد نمی ،بيرون است

 .«یُراؤُنَ» و در صالةِ «سالیکُ»

 است ]...[« کُسالی»آن صالتی که  -

 183صافحه  47آیاه ک يم. ب دی میخوانيم بعد جمعآیا  را می .ک يماال بحث میح -

در صاالة و در عبااد  مهماه اسات: گانه ریاا در ساه قرآن، درباره جهاد، گفتيم آیا  پ ج

اعام  از جهاد اکبر و جهااد اصا.ر. و جهااد اصا.رکه جهاد هم اعم است  .انفام و در جهاد

 كَالَّاذینَ تَُُونُاوا ال وَ»قتاال فای سابيل اهلل ز م  ر و جهاد است از امر به معروف و نهی ا

 سَبيلِ عَنْ یَصُدُّونَ وَ»ج گ است  خروج برایاین  2«ال َّا ِ رِئاءَ وَ بَطَرًا دِیارِهِمْ مِنْ خَرَجُوا
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 اوالً .ک ادهر سه از درکاتی اسات کاه جهااد را باطال می 1«مُحيطٌ یَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ وَ اللَّهِ

مم ان  البتاه .برای بطر نباشدخارج بشود، خواهد از بيت خود برای جهاد وقتی انسان می

 ،گرماا بخاورد ،ولای بارای هواخاوری نيسات. در جهااد هاوا بخاورد ،است هوا هم بخورد

ک اول که ََرَدَو پس بُعد اول  .برای او فرم ن  د ،چه هر ،سيلی بخورد ،گرس گی بخورد

 «.بَطَرًا دِیارِهِمْ مِنْ رَجُواخَ»مبطل عباد  جهادی است 

باطال  سياه و نقطه اولی ،اگر بطرًا باشد و رئاء ال ا  نباشد« ال َّا ِ رِئاءَ وَ»بُعد دوم: 

خاود را  یمْال کساانی کاه بيرونا ،اگر بطرًا نباشد و رئاء ال ا  باشد است. ، بطالناست

خاوب خيلای باه او  ،نيسات این بطر ،اندازندی را فرش عالی میو اندروناندازند گليم می

گااه بطرًا است و رئاء ال ا  نيست، بود. گاه « بي هما»آن ولی رئاء ال ا  است.  ،گذردمی

است ایان  «اللَّهِ سَبيلِ عَنْ یَصُدُّونَ»گاه هيچ کدام نيست  ،رئاء ال ا  است و بطرًا نيست

 سه نقطه سياه و تاریا است بر امر جهادی. ،سه مرحله

برای خوشگذرانی یا درصدی. هيچ  صددرصدطرًا برای خوشگذرانی، یا ب :پس بُعد اول

 یَصُادُّونَ وَ» :سوم ،«ال َّا ِ رِئاءَ وَ» :درصدی در خروج الی جهاد غير الهی نباید باشد. دوم

عار  دیاروز  ]...[ «ال َّاا ِ رِئااءَ خَرَجُاوا»ایان  .«مُحيطٌ یَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ وَ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ

عبااد  وساط در  ، فرعاًا،غيار اصالیا گانه ریا که شامل ریا است اصالً و آیا  پ ج .ردمک

نه نفای و را نه نفی و نه اثبا  و بعد را قبل  ،خود عباد ، در خود عباد  ریا مبطل است

یع ای در حاال خاروج، رئااء ال اا  در حاال خاروج. « بَطَارًا دِیارِهِمْ مِنْ خَرَجُوا»نه اثبا . 

 بعد از خروج و در حال خروج.  «اللَّهِ سَبيلِ عَنْ نَیَصُدُّو»

 فَوَیْالٌ»ساوره مااعون  ،قارآن 602باز مرباوط باه صاالة اسات، صافحه آیه پ جم که 

لِّينَ التِهِمْ عَاانْ هُاامْ الَّااذینَ * لِْلمُصااَ التِهِمْفاای »نااه  2«      ساااهُونَ صااَ فاای  سااهو « صااَ

ک د کم صالة را غير معصوم میالفی  د، سهوک ، معصوم نمیک دمیصالة را غير معصوم ال

گااه  ،خوانادگااه می ،انگاری دارداز اصل نماز ساهل«       ساهُونَ صَالتِهِمْ عَنْ»یا زیاد. ول ن 

کساانی کاه در انگاری دارد؟ کيست که از اصل صالة سهل 3«    یُراؤُنَ هُمْ الَّذینَ»خواند نمی

خَلقای آن «     یُاراؤُنَ» الهای آن 4،«  اْلمااعُون یَمْ َعُونَ وَ»بُعد سلبی  و در«     یُراؤُنَ»بُعد ایجابی 
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 عَاانْ»در چااه؟ در صااالة، چااون «     یُااراؤُنَ هُاامْ الَّااذینَ»حاااال الهاای  .«  اْلماااعُونَ یَمْ َعُااونَ وَ»

مورد آیه به  گانه. اما برگردیمجپس در حال صالة است. این بُعد آیا  پ «       ساهُونَ صَالتِهِمْ

  بحث.

ْْلُُُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُْل»  رَبِّاهِ لِقااءَ یَرْجُاوا كاانَ فَمَانْ واحِادٌ إِلاهٌ إِلهُُُمْ أَنَّما إِلَيَّ یُوحى مِ

ه بار  کاردم و ای که اماروز عااضافه« أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ صالِحًا عَمَالً فَْليَعْمَْل

رِكْوَ ال »ین است که ا خواهم کرد، اتی عر اضافعون اهلل  فقاط شارک در عبااد   «یُشاْ

بل ه شریا قرار دادن در عباادتی کاه از شاما خواسات د.  ،اشراک در عباد  نيست ،نيست

نه از من و دیاوار کاه  ،نه از من و نوکرم، صالة را از من خواست د ،وضو را از من خواست د

ر عسامگر در صور   ،ه از شخ، م لف خواست دعبادتی را ک. ت يه بدهمبدون ضرور  

ولاو رئااء  ،کما بگيرد ،خود آن یاعمل عباد  مقدمه اگر کسی را در ضرور ،  و حرج و

ماْالً فار  اتفاام افتااده اسات.  ای  اهال ریم، کما ال ا  نيست خالصًا و مخلصًا لوجه 

. آب بریاز :مودنادآن حضر  به نوکر خود فر ،در وضو .ک يد، امام رضا )ع( کسالت داشت د

اگر  .ولي ن در حال اضطرار است، ، در روایت داریماست این شریا قرار دادن آب ریخت.

 تجاویزدیگار عسار و حارج آن را  ،شریا قرار دادن در جسم عباد  اش ال اصلی داشت

 ،ناداردعسار و حارج اصالً  ،ک درئاء ال ا  را عسر و حرج تجویز نمی ای  هکما  ،کردنمی

ظااهر  ،ظاهر حج ،ظاهر صالة ،در ظاهر وضو باد  باشد، ول ن ظاهر عباد ؛عکه باطن 

اگار عبااد  شخصای و  ،باشاد فاردیعبااد   ای  اهبه شرط  ،دیگر  ظاهر عبادا ،جهاد

ناه شاما و  ،صاوم هساتيد باه شما ماأمور ،دصالة هستي به مأمور اخصوصی است که شم

 تيد.به دادن زکا  و خمس هس شما مأمور ،شما مأمور به صالة فرادی هستيد ،همسایه

نه در مع ای آن بایاد اشاراک  ،در عباد  خودست شخصًا، آنچه را خود م لف مأمور ا

نه در جسم عباد . هم جسم عباد ، عباد  است و هم مع ای عباد ،  ،ک د که ریا است

خيلای  این ریاا اسات و مبطال اسات و «کشرِیُ»عباد  است. م تها اگر در مع ای عباد  

اصاالً  عبااد . ول ن اگار در جسام عبااد ، در روع است، گ اه آن خيلی باال استخراب 

من  :گویدول ن به نوکر خود می ، ریم استالوجه مخلصًا ل ،ی نيستیریا ،اشراکی نيست

باده وضو را من  گوید:نوکر خود می ولی به ، ریم استالمخلصًا لوجه وضو ، بدهوضو را 

، حرجای نيسات ،عساری نيسات ،نگاه دار، الزم هام ناداردیا در صالة من را بریز. یا آب 

ول ان ایان  ،من را سجود باده ،من را رکوع بده ،در صالة من را نگه دار ،نيستضرورتی 

کاه شارکت در عمال اسات ابطال در بُعاد جسامی  است: یا مبطل است. پس دو ابطال

ای خادا و درک اسفل است که در روع عباد  شرک بر انحسجسمانی عباد  و یا بُعد 
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از جملاه ایان روایات را بارای شاما  ،روایاتی هم در این زمي ه داریم ای  هقرار دادن. کما 

 خوانم.می

 اگر مْالً آب را در آفتابه بریزد...  -

 ،«أَحَادًا رَبِّاهِ بِعِباادَةِ یُْشرِكْ ال وَ»ک يم. در وضو. در آب ریختن البته این را بحث می -

عبااد  آن  کما بگيرد. عبادتی کاه شاما ماأموراز کسی جسم عباد  در « بِعِبادَةِ یُْشرِكْ»

مْالًََ وضاو عبااد   این عباد . قریبهدر جسم این عباد  خود او و در مقدما   ،هستيد

قریباه مقادما   ،صالة عبااد  اسات ،وضو عباد  استعباد  است. گرچه مقدمه  ،است

رِكْ» چيسات؟ ،گيریادحارج کماا ب ریبه صالة را اگر بدون عسار ووضو و مقدما  ق  یُشاْ

من  مقدمه بعيده است. اما مقدمه قریبه، آن ،خير ،یزدآب بر]...[  ای  هنه « أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ

، به نوکر خود بگویم آب روی دست من بریز. بزنمم به صور  باید با دست خود آب بگير

این  ،و مسح هم بدهبریز  هابه صور  من بریز و روی دستنه به صور  من بریز، چون 

دسات مان بریاز بادون باه ریباه، آب را اما مقدمه ق ،معلوم است ای  ه ،عباد  است خودِ

ولی بدون ضرور ، باه صاور  بریاز بادون  ،کشممن دست می ،جا بریزضرور ، به این

 بِعِباادَةِ یُْشرِكْ»این هم  ،با عباد  مالصقِریبه است. مقدمه نزدیا قمقدمه  ضرور ، این

 .«أَحَدًا هِرَبِّ

 ک د...شود، شير را که باز میمْل همين شير می -

مان آب  ،ولی شاما آب نریزیاد ،آیدآب نمی يدچون شير را باز ن   .شير نيست خير، -

و  مالصاقانجاام بادهم و مقدماه تاوانم خاودم کاری که من می ک د.دارم، فرم میبرمی

حضار  صاادم روایات ال دارد. جا اشا این، کردنبه دیگری محول  ،قریب عباد  است

 ،)ع( خواسات د وضاو بگيرناد، ناوکر او آماد آب بریازد حضر  صاادمهم این است: )ع( 

من  ،خواهيد من ثواب ببرم؟ فرمود: تو ثواب ببریفرمود: این کار را ن ن. عر  کرد: نمی

چون ضرور  نادارد.  «أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْوَ ال » :به آیه استدالل کردندبعد  ؟گ اه ب  م

وقتای خاودم  ، مان وضاو بگيارم؟چه ضرور  دارد آب را دیگری باه صاور  مان بریازد

در  ،که کسی کماا ک اد دارد یچه ضرورت. مبه دست من بریزد، به صور  بریزتوانم، می

بله اگر  ک د.مخاطب شخ، است که خود او عباد  میحالی که عباد  شخصی است و 

، هار نفار هسات دچ اد  ،به پا داشاتنجماعت فر  ک يد که نماز  باشد. مْالً نوعمخاطب 

اسات؟ « رَبِّاهِ بِعِباادَةِ یُْشرِكْ»شود. آیا نماز جماعت خواندن نفری کم بشود جماعت کم می

بگویياد  ،خوانيادنماز می دارید جماعت این است. ول ن شما که به ت هایینماز خير. طبع 

خاوانم ولای شاما مان را باه سجود را مان می  م،ک، سجود را من میمن را سجود بدهيد
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باه  یا به درختی ،اگر به دیوار ،گاه دیگرگاه من باشيد، حتی ت يهشما ت يه ،سجود بياورید

 شرک است. این یُ ،چوبی ت يه بدهيد بدون ضرور 

مالئ ا  اهلل  ،عاادل باشاد ،فاسق باشاد ،غير عاقل باشد ،عاقل باشد ای  هاحدًا اعم از 

ائمه. اگر پي.مبر را هم شریا در باطن نمااز و یاا در ظااهر نمااز قارار  ،نبياء باش دا ،باشد

 «نَعْبُادُ إِیَّااكَ»در  ای از آن راشامه ای  اهکماا  ،این نماز باطل است ،بدهيد بدون ضرور 

در جسام عبااد  و در روع عبااد  نبایاد « أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْوَ ال »این عر  کردم. 

 .قرار بده درکت یا شریا ش

رِكْال »ب ده چ د مرتبه این مطلب را ت رار کردم و توضيح بعدی ندادم که  :سؤال   یُشاْ

یع ی  برای عباد  رب باشد. صددرصدنماز باید  .خوانممن نماز مییع ی « أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ

این نماز حاج آقا را  خواند ولی دریا درصد هم عباد  غير رب نباشد. کيست که نماز می

اج آقا، برای ميل باه حااج آقاا، برای خاطر ح ، نداریم. البتهولو یا درصد ؟ک دعباد  می

ها غيار از عبااد  این ،ی د، احترام، طاعتشاخو ،ی د حاج آقا، محبت حاج آقا، محبتخوشا

در صالة عابد رب نيسات  صددرصدشخ، م حرف، اگر شخ، م حرفی  ،است. اگر شما

این ریا نيسات،  ،عابد رب نباشداگر حتی یا درصد  ،ده درصد است ،اه درصد استیا پ ج

لحااد ایان ا ،غير خدا اسات عباد  صددرصداوقا   یشرک درکا  دارد. گاه ،شرک است

شراک است و اشاراک این إ ،درصدی غير خدا است ،است. گاهی اوقا  درصدی خدا است

 اْلأَعْلَى رَبِّيَ سُبْحَانَ»ک د در صالة   میدرصد خدا را عباد 99متوسط است. گاهی اوقا  

ایان شارک اسات و  ،مسالمان نيساتکار این  ،یا درصد غير خدا است ول ن« بِحَمْدِهِ وَ

 شرک دارای درکا  است.

درست است شامل این است ول ن م اسب این « أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْوَ ال »ب ابراین 

؛ دهيم چ اد بُعاد دارد: بُعاد عبودیاتاین صالتی که ما انجام مای ای  هچرا؟ برای  .نيست

هام  خاوانممی مان کاه ی. نمازهلل؛ هلل، بُعد رضایتللمعبود، بُعد احترام؛ هلل، بُعد اطاعت؛ 

عبااد  خادا  ،احتارام خادا اسات ،طاعت خدا اسات ،امر خدا است ،خدا است یبرای رضا

 ،ک ادعباد  را قطعًا باطال می ،صد باشداست، در عباد  خدا شرک قرار دادن ولو یا در

ولی باه  ،این مراد است در بين مرادها .ک داز ایمان خارج می ،ک داصالً از اسالم خارج می

 عِبادَةِ»برای خدا نباشد،  صددرصداگر نماز « أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ» ای  هچرا؟ برای  ،طور ضعيف

برای خادا  صددرصد و روزه و هر عباد  دیگرینماز  ، اگرن ته را توجه ک يد ،نيست «رَبِّهِ

غيار اهلل  اهلل اسات و عباد  ،این عباد  اهلل نيست ،و به امر خدا و به عبودیت خدا نباشد

  .است
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ک اار ها مسالماننمازهای از « رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْوَ ال »رود که میک ار ب ابراین این بُعد 

بسيار اسالم او ضعيف است پس  ،سی است که اسالمی نداردرود. اگر هم باشد برای کمی

حاج آقا راضی است، که  خدایی عباد ول ن  ،خواندبُعد دوم. نماز را برای عباد  خدا می

احتارام  ،خوشاای د شخصای ،محبت شخصای ،رضای شخصیعباد  خدایی که آقا ببي د. 

نمااز یاا کماال نمااز و به اصل  دادن هر بُعدی از ابعاد رجحان. اطاعت شخصی ،شخصی

ها ریا است. در حقيقات ماا چ اد هر بُعدی از ابعاد آن غير از عباد  باشد این ،خشوع نماز

اصاالً نمااز  :یاا بُعاد ،داریام اسات، قمّا  العباادا کاه  بُعد از دخالت غير خدا در صاالة

عباد  خدا و غير خادا را باا هام کاردن  :. دومن ردن ملحد استخدا نخواندن و عباد  

عباد  غير خدا را کردن و خدا را خدای اصل دانساتن و سوم: مشرک باهلل.  ،مشرک است

 ماا»داناد خود را الیق حضور نمی ای  هبرای غير خدا کرده است م حصر به عباد   ای  ه

 ها خارج هست د.این 1.«زُْلفى اللَّهِ إِلَى لِيُقَرِّبُونا إِالَّ نَعْبُدُهُمْ

 ،دو درصاد ،یا درصد ،  غير خدا درصد بسيار ضعيفی دارداین است که عباد چهارم:

از  :خفياه اسات. پا جم وث يات ولای وث يت اسات،است که  شرکی ،این هم مشرک است

 ،ناه در بََععاد اول ،نه مشرک بر عباد  است ،عبادا  خارج است. نه تارک عباد  است

 ،خواند کاه حااج آقاا ببي ادنماز را در وقت می ، بل هنه در بُعد بعيد آن ،نه در بََُعد دوم

قاوی  «الضاالين و»خواند نماز را باا خوان است اگر حاج آقا نبي د نماز را در وقت نمینماز

عباد  کارده اسات ولاو  ،احدًا را ،جا آیا غير خدا راآیت اهلل متوجه است. این خواند کهمی

 ای  اهخااطر د. برای یاو خوشش بيا ای  هعباد  ن رده است. برای خاطر  ،درصدی؟ خير

ها شرک خفی است، شرک برای خاطر احترام او. این ،پول بيشتر بدهد. احترام زیادتر ب  د

ه عبودیات  ااحتارام اسات. در نمااز چ ان درنيست. یع ی شرک در عبودیت نيست، شارک 

رضاوان  ،طاعات م حصار باه او اساتهلل است، احترام م حصار باه او اسات، م حصر به ا

 صددرصادهم ک م، خدا را عباد  می صددرصدخوانم هم که می م حصر به او است. نماز

 هااهماه آن ،اطاعت خدا اسات صددرصد ،به احترام خدا است صددرصد ،است ابه امر خد

 باشد. صددرصد

 شرک در احترام مگر ریا نيست؟  -

 ؟ ت رار ک يد.نيست. چه فرمودید ،شرک در ریا که مبطل باشد ،نه -

 شرک در احترام. -

                                                           

  .3. زمر، آیه 1
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اگار  متوجاه شادم. . مان باه ع اسمراتب مبطل است ،در احترام. این مراتبشرک  -

هاا ریاا این ،ی د باشادشرک در خوشا ،شرک در طاعت باشد ،چ انچه شرک در احترام باشد

یا اشاراک در عبودیات  ،عباد  نيست ،ول ن شرک رسمی نيست نماز است،مبطل  ،است

ز توحيد است. ما اشراک در عبودیت مبطل است و اصالً خروج از دین است، خروج ا ،است

بقياه  تمام با درکا  گوناگونی که دارناد، هاها، بقيه اشراکم، بقيه اشراکگذاریرا ک ار می

 ها ریا هست د. ریا درکا  دارد.اشراک

 ؟مبطل است -

 ،بله. من فرمایش شما را در ضمن صحبت کاه غارم در مطلاب باودم ،مبطل است -

قابال فهام باشاد.  ،بيشاتر بفهمام خاودم هام ای  اهک م بارای اشتباه فهميدم. ت رار مای

غيار اهلل در درصادی  ،باشد واحدبرای معبود  صددرصد باید که عباد  طورب ابراین، همان

طور خاروج از توحياد اسات، هماان ،که اگر باشد خروج از دیان اسات ،صالة معبود نباشد

 ،عباد  برای خادا اسات ، و غير اهللنه احترام اهلل ،برای احترام اهلل باشد صددرصدعباد  

و  ،دهم برای امر خدا و احتارام خادا و احتارام دیگاری. خيارولی عباد  خدا را انجام می

عباد  خدا کاه  ،عباد  خدا است و غير خدا نيست ،عباد  خدا ی که دررطوندارد. همان

ریاا اسات.  ،ر باشداگر احترام غير خدا در کا ،فقط احترام خدا باشد ،شامل احترام خدا است

نمااز  ،طاعت غير خدا ریا است، رضایت غيار خادا نادارد. اگار تماام عاالم ناراضای باشا د

خواندن، ریا بهتر راضی باشد نماز را در وقت خواندن و  شخ،اما اگر فالن  خوانيم ومی

اما راجع به بعاد و راجاع باه  ،ک يماست. البته در قلب نماز و در وقت نماز داریم بحث می

 ، تتمه را فردا عر  خواهيم کرد. عر  کردیم را قبل مطلبی

 َا لِمَا تُحِبُّهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِ ُورِ اْل رَعْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُ َا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَ ِّبْتَرْ

 «. ُمْلَامُ عَلَيْوَ السَّ»


