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 لقاء اهلل 

  ریا

 

 

 

 

 مبطالت عبادت؛ 

 مراحل شرک
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

استت و لقتاء  و استعانت باهلل یتعبودظاهرًا اصول مطالبی که در باب اختصاص 

خاتمته  -اصول مطالبالبته –امروز  ،ت و لقاء یوم اآلخر استب اساهلل است و لقاء الر

 کنيم.می کهف را باز تکراره آخر سوره بحث آیه کند. در تتمّمی پيدا

 إِلتهٌ إِلهُكُتمْ 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

آن محور اصلی که ریا مبطل است یا کمک گرفتن در حالی که عبتادت شصصتی 

 عبتادت استت، ختود صتالة استت. در حتالی کته انستان نمتاز خودِ ،است مبطل است

معبتود باشتد  باشد، درصدی هم غير ربن ص برای عبادت رباند این نماز خالخومی

ایتن استت کته  ،تر از ایتنولی پتایين که این شرک است، شرک رسمی است، ریا است.

 ،دهنتدمی انجتام یتتعبودو توحيتد در  از را که به عنتوان عبتادت ختالص رباین نم

 هالبتتدارد.  يتدارد. احترام غير، طاعت غير، حبّ غيتر متدخل يتاحترام غير هم مدخل

چتون  ؛الته واحتد نيستت یتتعبودشترک نيستت، شترک در  ،دومه در این ابعتاد درجت

 ی در کار نيست.یتعبود
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ی یک درصد هم در صالة عبتادت قلب این مصلّی را بشکافيد که حت اگر چنانچه

. اصل این نماز را، شکل ایتن نمتاز این شرک نيست. ممکن است ریا باشد ،نداردرب 

 اامت ،دهتدمی انجتامرب  یتتعبودرا، حالت این نمتاز را بته عنتوان  را، وقت این نماز

دارد.  يتغيتر هتم متدخل هتوجتدارد. طاعت غير، احترام غير،  يتاحترام غير هم مدخل

بلکه در سته بحتث استت. دو بحتث آن شترک  ،نيست یتعبودشرک در فقط بنابراین 

 کته انستان یمتازاگتر در ن گونته استت.باشتد، یتک بحتث آن غيتر ایننولو ریتا  ،است

، معلتوم استت، شرک استآن رب، این ه معبود است و بقيرب ر خواند درصدی غيمی

 باالتر از ریا است. 

 طور است؟در ریا هم همين -

کند؟ عبادت می آقا را درصدیکند حاجمی کسی که ریا مثالًنه، عبادت نيست.  -

دهتد، ولتو در ادنتی نمی عبادت است؟ عبادت نيست. عبادت غير اهلل را موحّتد انجتام

 درکات.

 خود شریک قرار داده است دیگر. ندر نماز خواند -

عنتوان عد نماز خوانتدن بته یک بُ :عد داردخواندن، نماز خواندن چند بُدر نماز  -

شریک  یتعبودعد م. اگر در بُدهدنمی عد عبادت اهلل شریک قراراهلل است. در بُ عبادتِ

آقا را و یک درصد هم حاج ،کندمی عبادت در نمازا درصد خدا ر 99قرار بدهد یعنی 

و موحّد نيست. اگر چنين چيزی باشد این نه تنهتا نمتاز را  چنين چيزی برای مسلمان

 این شرک است. ،کند. این کفر استمی بلکه ایمان را باطل ،کندمی باطل

ب ر اینکتهکسی را دخالت دهد نته در رب ابعاد دیگری که وجود دارد در عبادت 

آمد حاج آقا این است که متن آمد. خوشمعبود است، در احترام، در طاعت، در خوش

 امتارا بهتتر بکشتم، « الضَّالِّينَ الَ وَ عَلَيْهِمْ اْلمَْغضُوبِ غَيْرِ»بگویم و « سبحان اهلل»تا سه

 آمتد حتاج آقتا، حتاج آقتا را معبتودخوش اینکهنه  ،آمد حاج آقا در عبادت ربخوش

وليکن چون انتظاری  ...و «يلٌلِذَ بدٌعَ»نيست، حاج آقا معبود نيست. که ود کند. معبمی

آمد او، به امر او، چون او انتظار حالی، انتظار مالی، به احترام او، به خوش ،از او دارم

طور بصوانم، ولکن نماز را به امتر او بترای دهم نماز را اینمی کند من رجحانمی امر

ختوانم، بته احتترام او، بته امتر او، بترای می ام او بترای ختدابته احتتر .ختوانممی خدا

نمتاز نته  اینکتهجا ریا است، چرا؟ برای خوانم. اینمی نماز را برای خدا ،آمد اوخوش

عد طاعتت، عد احترام، در بُ، در بُیتعبودعد برای خدا باشد، در بُباید عد تنها در یک بُ

 برای خدا باشد.باید عد رضا، در کلّ ابعادی که نماز دارد در بُ
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زائتد ست، ولو رسمی ااین شرک  ،منفی شد ولو درصدی یتعبودعد بنابراین اگر بُ

چترا  واست و شرک نيستت  هلکن ریا نيست. ریا که شرک خفيو ،باشد یا ناقص باشد

ایتن گتاه درصتد منتها . یتعبود؟ چون شرک جلی یعنی اشراک در ماست خفی شرک

شرک  هاآنه ایين است، گاه متوسط است. باالخره همباال است، گاه درصد آن پجلی 

استت گششتت،  یتتعبوده ولکن از شرک جلی که مرحلباال، شرک پایين.  شرک ؛است

شترک در الوهيتت نيستت، در  1«أَحَتدًا رَبِّتهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ»، این هالبت یتعبودفقط 

استت  یتعبودشرک در  سوم کهه به بعد است. شرک مرحل یتعبودنيست، از  ربوبيت

. شرک در الوهيت، اشراک در الوهيت جلی است. اشراک در ربوبيت جلی استشرک 

 دارد اصتالً نمتاز یتتعبودجلی است. اگر کسی اشراک در الوهيت دارد یا اشراک در 

 خواند.نمی

دارد، یعنی اشراک در الوهيت نت ،خواندمی نماز« أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ»پس 

 یتتعبوددارد. اشراک در م یتعبودندارد، بلکه اشراک احيانًا در م یتعبوداشراک در 

یتک درصتد، چنتد درصتد محستو  و دارای درکاتی است یتک درک ایتن استت کته 

 ،درست است اگر غير ختدا در کتار نباشتد ملمو  در این صالة غير خدا معبود است.

ا دارد. علّيت منحصر  مّةٌاو هم علّيولکن  ،خوانممی درستو خوانم احيانًا میرا نماز 

 ریتا عتد بگتشریمعتد اوّل کته از ایتن بُعلّيتت رجحتانی دارد. ایتن بُولکن  ،متنی ندارد

 .شودمی

ولتو درصتد  ،یتتعبودو م یتتعبودعتد در بُ« أَحَتدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ»بنابراین 

استت و نته تنهتا ابطتال  یتتعبودر بلکه ایتن اشتراک د ،خيلی کم باشد این ریا نيست

اشتراک  هالبتت ؟شودمی شروع از کجابلکه ابطال ایمان است. شرک خفی  ،صالة است

درک اوّل شرک خفی این است کته  جلی درکات دارد، اشراک خفی هم درکات دارد.

احتترام فتالن، طاعتت فتالن،  ،اضافه استولکن  ،ربخوانم برای عبادت می من نماز

یا مادّی، احترام فالن، امر فالن،  روحیمد فالن از نظر احترام آخوش آمد فالن.خوش

استت. از  یتتعبودبلکته لواحت   ،کنتدنمی ختارجرب  یتتعبودرا از  ایتنها این فالن

از لواحت   .طتر رضا استت، رضتای  یتعبوداحترام است. از لواح   یتعبودلواح  

احتترام استت، رضتا  ،استتامر است. امر  ،که متن است و رکن است در صالة یتعبود

قوی و ضتعيف ها یتعبود ولکن ،خواندمیرا نماز انسان هلل  یتعبودعد است که در بُ

 دارد.
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، استت احترام هتم منحصتر بته اوّل ،نسبت به اهلل در صالة قوی باشد یتعبوداگر 

احترام که از لوازم استت و  ،منحصر است یتعبودکه  طورهمان احترام به غير نيست.

 یتتعبودفوقی است یتا  یتعبودرضوان، رضا و طاعت و احترام که از لوازم طاعت و 

بته قتدری ضتعيف استت، بته قتدری  یتعبوداگر ولکن  ،هستهم  هاآن ،وسطی است

شتود، در امتر می شتود، در طاعتت شترکتمی در احترام شرکت حتیضعيف است که 

 ممکتن استت نمتاز ،کتردنمی اهلل امترکترد، اگتر آیتتنمی شود، اگر پدر امترمی شرکت

 خواندم.نمی یا نمازتر خواندم ولی ضعيفمی

 بحتتثرا  ه و متت خّرهمتت، نتته مقدّمتته و متت خّره، مقدّبنتتابراین ریتتا در متتتن عبتتادت

ه ممکتن استت عبتادتی مقدّمت ،المقدّمته استتدر متن عبتادت کته ذی یریاکنيم، نمی

عبتادت استت چته  در عبتادتی کته متتن عبتادتی نتدارد.ه ی دارد، عبادتی مقدّمتتعباد

بستتيار ه کنيم. در آن نقطتتمتتی در آن داریتتم بحتتث ،ی دارد و چتته نتتداردعبتتاده مقدّمتت

ریتا نيستت. ریتا  ،ریتا استتکنيم کته آیتا بحث متیاست ملح  بعد نقاطی که  ،روشن

حرام است یا نته کته مراتتب  نيستمبطل عبادت است یا نيست. مبطل عبادت  ،هست

 بعدی است.

 ،آنه نظتر وقتت آن، از نظتر لفت، آن، از نظتر الفتا  اضتاف خوانتد ازمی حاال نماز

به احترام غير و طاعت غير و محبّت ولکن  ،استهلل  یتعبود اصالًاین  ،مستحبات آن

چته اگتر  ،نباشد نماز را تتارک استت هاآن. چه اگر استغير و رضوان غير هم در کار 

غلي، است و  یکند ریامی ترکنباشد نماز را  هاآنخواند. اگر میرا  نباشد نماز هاآن

 خواند این ریای خفيف است.می نماز را ،نباشد هاآناگر  اما

 ؟این ریا مبطل نماز است یا نه -

. ریا چه خفيف آن و چه ضعيف آن و چه قتوی آن مبطتل نمتاز نماز بلهمبطل  -

و  چه اگر احترام و یتا طاعتت ؛کنممی است، ریایی که در متن عبادت باشد. باز تکرار

بصوانتد و درستت چه  ،چه نماز را نصواند چه ناقص بصواند ،یا رضای غير خدا نباشد

کته از لتوازم  جهات دیگتردر  یتعبودغير خدا منهای ولکن  ،بصواندبا تشکيالت چه 

بنابراین این نماز باطل است. هم ریا حرام است هتم  ،کامل است در کار بود یتعبود

 مبطل صالة است.

مثل ریای قبلی، ریای بعدی.  مبطل عبادت نباشد اما ،یا بکندممکن است انسان ر

، بترای من امشب نماز شب خواهم خواند :بگوید کهجمعی  حضوردر اگر کسی  مثالً

را جلتب  محبّت و طاعت و احترام کستانی اینکه، نه، برای یتعبودچه؟ نه اشراک در 
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این حرام  ،عاد ثالثه باشددر اب یتعبودبرای خدا، برای غير خدا منهای  بر هاضاف ،کند

 است.

  ]س ال[ -

 من امشب نماز را در حرم حضرت معصومه پشت سر فالنتی مثالً .کندنمی فرق -

چه واجب باشد باطل یا غير  ،چه مستحب باشد باطل خوانم یا واجب یا مستحب.می

 محوری. عبادت در  ،عد اوّل ریا بيّن شدباطل. پس بُ

 ]س ال[ -

رِكْ ال»خدا که نيست. برای ختدا کته  غير برای دید،برای خدا نشر کر - « دًاحَتأَ یُشتْ

 ت.. مال که احد نيس. احد که نيستنيست

 درکاتاین است که عرض کردم با ل عبادت است عد دوم. ببينيد، این ریا که مبطبُ

قبل که منتقل به متتن  ی. احيانًا ریایی است قبل و ریایی است بعد. آیا ریااحيانًاریا 

عبادت است یا نه؟ آیا ریای قبل و ریای بعد کته به بعد آیا مضرّ  ینشود و ریا عبادت

 این را باید بحث کنيم. حرام است مبطل هم هست یا نه؟

بلکته از لتوازم  نستبت بته آن گتروه، یتتعبوددهد منهتای می خبرگروهی  به اآلن

ید: چون گومی ،صحيح و درست که احترام باشد و رضایت باشد و امر باشد یتعبود

ختوانم. می خوانم. به احترام شما نماز شب بترای ختدامی شما امر فرمودید نماز شب

ختوانم، بترای ختدا. نمتاز شتب بترای ختدا می برای رضایت شما نماز شب برای ختدا

امر خدا اصل است. امر خدا، احترام  ًا به احترام شما و خدا، به امر شما و خدا.یتعبود

 فرع دارد.ها اصلی است که بعضی وقتولکن  ،خدا و رضایت خدا اصل است

شود نته در ختود صتالة و نته در می در این صورت آیا وقتی که ریای قبلی انجام

دو صتورت کنتد یتا نته؟ می آیا صتالة را باطتل بلکه قبل از آن، ،ی صالةتعباده مقدّم

ة هم در حالت صال ،صالة تشود به حالمی کرد منتقلدارد: یا آن ریایی که قبل می

از  قبتل الت صتالة هتم همتان ریتایمثل اوّل است دیگر. اگر در ح .ریا را دارد همان

 کند. به چه دليل؟ به دليل اوّل.می باطل را داشتصالة 

انجتام داد  الکتریم لوجهتهو نماز را خالصتًا و مصلصتًا توبه کرد ریا اگر از آن  اما

« فی عبادة« »بِعِبادَةِ» اینکهبرای  ،نيست «بِّهِرَ بِعِبادَةِ یُْشرِكْ ال وَ» چرا نماز باطل باشد؟

 ،بلته بًا و سنّتًا که نماز باطتل باشتد.در ظر  عبادت است. ما دليلی نداریم کتا ،است

. ریایی که قبل از عبادت بشود و به خود عبادت ن ریا باطل است، آن ریا حرام استآ

و ختروج از عتدالت  توبه است و موجب فست  استت مستلزم ،آن ریا حرام است ،نرسد

  خواهد. این اوّل.می مبطل عبادت بودن دليلولکن  ،است
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بعتد از انجتام  ،را انجتام داد: دوم این است کته انستان بعتد از اینکته عبتادت دوم

کنتد می صالة قبلی را باطل بعدیی آیا ریا ،واجبه یا عبادت مستحبّه ریا کرد عبادت

چنتد  ،بادت قبلی که مصلصًا هلل انجتام شتدع خواهد.می جا هم دليلکند؟ ایننمی یا

ریا است و  .نداریمولی دليلی بر مبطل بودن  ،که مبطل باشد احتمال دادیم روز قبل

صتالة را  طوری نيست کتهسرایت به صالة  اما کند،می سرایتبه صالة کند و می نشر

 ریایی کند.

 ]س ال[ -

کنيم بعتد متی عترضهتا بعضتی وقتچتون مبتانی را  کردم،روی احتمال عرض  -

 شود.می است که اگر گفتيم خراب مبانی این ازکنيم. می خراب

آیا ریای  ،کلّ جهات انجام شده ازبنابراین این عبادت که نماز در حالت اخالص 

وانگهتی از نظتر فلستفی مت ثّر  خواهد.می کند یا نه؟ دليلمی بعدی این نماز را باطل

انجام  قبالًعبادتی که  ،بلکه از نظر فلسفی هم نباشد ،کندنمی بعدی در متأثّر قبلی اثر

. شترک دارداحباط دليتل  ،بله خواهد.می صالحًا ابطال آن دليل وشده است خالصًا 

کند. شرک رسمی به دليل آیات قترآن، شترک رستمی و کفتر رستمی اعمتال می حبط

بترای چطتور؟  ریا امانه عقالً بلکه به نصوصی از قرآن.  ،کندمی قبل را باطله صالح

 ...فقط . راجع به ریایمریا دليل ندار

  ]س ال[ -

همتين یتک  ،آیات شرک و آیات کفر ریا را شامل نيست. ریا فقط یک آیته دارد -

 ،کند. بله، ریای قبلی و ریای بعدی حرامنمی آیه و همين یک آیه داللت بر قبل و بعد

عبادت است و در  در خودِچون آن ریایی که  .خواهدمی ولی مبطل صالة باشد دليل

ولتی ریتای قبلتی حترام،  اما کهف است.ه آخر سوره حال عبادت است مدلول متن آی

 مبطتل بتودن قبتل و بعتد دليتل حرام، چرا مبطل باشد؟ یمبطل باشد؟ ریای بعدچرا 

احباط اشتراک، احبتاط کفتر. اگتر کستی  ،ما دليل نقلی احباط داریمخواهد. البته می

یتن اشتراک و ایتن کفتر، اشتراک ا ،یمتانود بعتد االان و مشترک شتیمالکافر شود بعد ا

 کنتد،می احبتاط گفتيمنمتی ما ،کند. اگر قرآن نداشتمی کفر رسمی احباط رسمی یا

 و بيندمیآن ایمانی که داشته و عمل صالحی که داشته جزای خير  برای کهگفتيم می

 .این کفر جزای شرّ برای

–شرک قبلی اینکهکما  ،یم که این شرک بعدیکن دليل نقلی نصوص قرآنی دارلو

ریتای قبلتی  کشلککند، نمی ایمان است ابطال و کفر قبلی صالتی که با -مثال است

کنتد. کتشلک شترک بعتدی و کفتر نمی در حال اسالم صالتی را که ریا نتدارد ابطتال
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 دليل قرآنی منحصتر وولکن  .اگر دليل قرآنی نداشتيم مبطل اعمال صالة نبود ،بعدی

مصتص به خروج از دین است. اگر خروج از دین به اشراک باشد یا بته کفتر رستمی و 

 مثالً ؟کندمی هم احباط دیگری را آیا چيز اما ،کندمی این احباط ،رسمی باشد شرک

 عرق خوردن نماز قبلی را باطل ،عمل طاعتی انجام داد بعد عرق خورد قبالًاگر کسی 

 نصير. کند؟می

آن روایتت  .کنيمنمی ولی قبول ،روایت داریم هالبت رام است کهریای بعدی حریا: 

کند. وانگهتی ختود آیته. ختود آیته می کند، داللت بر حرمتنمی هم داللت بر بطالن

رِكْ» اینکهدليل نيست بر  خيتر، حترام استت، ، کنتدابطتال  عبتادت را «رَبِّتهِ بِعِبتادَةِ یُشتْ

کند. نمی ولی ابطال ،حرام است ،دمکن است اشراک باشاز ابطال است. م اعمحرمت 

رب عبتادت  صتورتی کته در ختودِ در ،که ریا است« رَبِّهِ بِعِبادَةِ»کند اشراک می ابطال

اگتر رب در ختود عبتادت  حتتیخواهتد. می خواهد، بعد دليلمی قبل دليل اما باشد.

يل آن لی چون دليل داریم. دلو ،گفتيم باطل استنمی ،برای ابطال ریا دليل نداشتيم

ایتن استت کته در حتال صتالة ریتا  ت و مصداق اجلی و متيقّن و مسلّمين آیه اسهم

 البتته؟ باشتداگر در قبل از صالة باشد چرا مبطتل  اماکنند که در آن مثلث ریا است. 

قبتل از صتالة معالجته  بعد از صالة باشد چرا مبطل باشتد؟ حترام استت. حرام است.

د عبادت را انجام بدهد خواهمی که در حالی که این استه دارد. قبل از صالة معالج

این ریا بصواهد آن صالة  ،بعد از صالتی که با اخالص انجام شدولکن  ،اخالص کند

 ،کندناقص می کند. صالة را اواّلًمی صالة را ناقص ،بله خواهد.می را باطل کند دليل

در آن  ،بعتدًا ریتا نکنتد ریا کند و کسی که بعدًاکسی که  اینکهبرای  ،نه در حدّ ابطال

خوانتد و می یکسان هستند؟ نه. کسی که نماز ختالص دادند صالتی که خالصًا انجام

یکستان هستتند؟  ،ختوردنمی خوانتد و شترابمی خورد بعدًا یا نماز خالصمی شراب

 در صالة یکسان نيستند. حتینصير، 

ایتن اشتراک بعتدی کته بصواهتد تجتاوز کنتد بته عبتادت، از عبتادت یتک  بنابراین

اصل صحّت است. مگر اصتل  اینکهکند، چرا؟ برای نمی ولی ابطال ،کاهدمی مقداری

در صالة که ارکان آن را انسان انجام داده است صحّت نيستت؟ شتما ارکتان ظتاهری 

ین صالة شما صحيح است حاال ا ،تًا انجام دادیدالفظًا مقدّم ،سجودًا ،ة را رکوعًاصال

ریتای قبلتی و ریتای  اینکتهمقبول بودن آن بته شترط  یا مقبول باشد یا مقبول نباشد.

 این به صحّت صتدمه ،قبلی باشد یا بعدی باشد یاگر ریا امابعدی فرض کنيد نباشد. 

مقبول نصواهتد  اصالًکند یا می کاهد. یا مقبوليت را کممی از مقبوليت، البته زندنمی

 بود.
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 عتد اوّلداریم. در بُنتعد اوّل این روایت را عد دوم داریم. در بُکه در بُ روایتی حاال

 ،دهيتدمی عبتادت را خالصتًا انجتام و حتال آنکتهکه ریای قبلی مبطل عبادت باشتد 

ه کهف، صتفحه در آی عد دوم روایت داریم.در بُولکن  ،نه روایتو نه آیه داریم  اصالً

«. العمتل متن أشتد العمتل علتى اإلبقتاء» :( استتص) اهللرسول از ،الفرقانتفسير  242

 ،شدید است ،دهد شدید است، صالة با اخالص انجام دادنمی انسان انجام ی کهعمل

دّ است، به کسی نگوید، اش طور بماندهمينولکن  ،انفاق در راه خدا کردن شدید است

 علتى اإلبقتاء»کنتد. می ون ریای بعدی در ابعاد گونتاگون عمتل را نتاقصریا نکند. چ

 . «العمل من أشد العمل

 در ستترّ نمتتاز «رّالستتّ  فتتي بتته معمتتول صتتالحٌ عمتتلٌ لتته فيكتتتب ليعمتتل الرجتتل إن»

 انجتام ،دهتد، کتاری کته سترّی ممکتن استت انجتام بدهتدمی خواند، در سرّ زکاتمی

چتون اخالصتًا انجتام داده و سترًّا انجتام داده « ضتعفًا سبعين أجره یضعف»دهد. می

، نرسيدشيطان در موقع عبادت زور « الشيطان به یزال فال ضعفًا سبعين أجره یضعف»

 ترضعيفجای  رود،می ترضعيفجای  ،رودمی دومجای  نرسدشيطان زور اگر جایی 

آید که در خود حالت صالة است. در خود حالت صالة می اوّل به جای قوی .رودمی

 کته زور او بعتدًا ،او بته آدم نرستيد زور ،چته مستتحبو ت دیگتر چته واجتب اعبادو 

 ولتی ،غلبه کنتد خاصّی از زمان ممکن است انسان بر شيطانه رسد. چون در نقطمی

 بعد چه؟ ؟قبل چه در استمرار زمان چه؟

 معمول صالحٌ عملٌ له فيكتب ليعمل الرجل إن العمل من أشد العمل على اإلبقاء»

 شتيطان او را رهتا« الشتيطان بته الیتز فتال ضتعفًا ستبعين أجتره یضتعف رّالستّ  في به

فقتط، « یتشكره»گوید: من دیشب نماز شتب خوانتدم. می «للنا  یشكره حتى»کند نمی

 فيكتتب یعلنته و للنتا  یتشكره تتىح» ریای بعدی استت.ه ریا است. مقدّمه این مقدّم

را؟ شود، چمی حاال عالنيهولی  ،نبوده عالنيه ،سرًّا انجام دادهاین عبادتی که «. عالنية

 عالنيه یا در وقت عبادت است یا بعد از عبادت است. منتها  .گفت اینکهبرای 

ولکن  ،، اصل اجر هستاجرشود. تضعيف می اجرش کم« أجره تضعيف یمحى و»

 بته یتزال ال»کنتد نمی شتيطان او را رهتا« الشتيطان بته یتزال ال ثتم». شتودمی کم اجر

 العالنية من فيمحي عليه یحمد و یشكر أن یحب و الثانية للنا  یشكره حتى الشيطان

 نته عالنيتتًاشود. این نه سرًّا مقبتول استت می از عالنيه بودن هم محو «.رئاءً یكتب و

یعنتی « کتتب رئتاءًی«. »کتب رئتاءًو ی». باید ببينيم مقبول است. آیا صحيح است یا نه؟

. ریا نبتود ،؟ نصيراستانجام داد ریا  قبالًعملی که کدام عمل؟ است.  این عمل او رئاء

کته عالنيته شتد. بتود اوّل بين ریتا و غيتر ریتا ه پلانجام داد، ریا است.  بعدًاعملی که 
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نته  اینکتهدوم نه سرّ است نه عالنيه. ه پلولکن  ،نباشند ریا و ممکن است عالنيه باشد

حاال  «.اءًیکتب ریو »عد اجر از بين رفت حالت اصلی عبادت در بُ ،سرّ است نه عالنيه

؟ نصير، قبلی ریا نيست. عمتل ریاآن عمل قبلی « یکتب»یعنی یعنی چه؟ « اءًییکتب ر»

 .کندمی اثراین عمل بعدی که ریا است  بعدی ریا است.

 عمل قبلی نيست؟ًا مگر يتعالناین سرًّا و  -

 .بله -

 .دیگر جا هم همان استاین -

در  استت کتهیک عمل است. این یک عمل دارای حاالتی است. یک حالت این  -

کنتد. می عالنيته ،گویتدمی دهتد ومی انجتام مانتد. در سترّمی دهد و سرّمی انجام سرّ

شتود؟ می عالنيته چتهدر ه گویتد. بته اضتافمی باز ،گشردمی هم بعدی از عالنيهه مرتب

آن عمل یتا « یکتب»؟ چه «یکتب» ،«و یکتب رئاءً»یا رّالفوق  این ریای یا.رّالفوق ریای 

حاال این کتار کته  ن کار او ریا است.عمل ریا نيست، آ ،او کارآن ؟ شارآن ک« یکتب»

نداریم. اگر هتم روایتت  یکند عمل صالح قبلی را؟ دليلمی ریای بعدی است آیا حبط

چتون روایتت قابتل اطمينتان نيستت، قطعتی  ،کردیمنمی نص در این مطلب بود قبول

 .آیه هم داللت بر این مطلب نداردنيست و 

ایتن ریتا کته  ولکتن شترک استت.ریتا  «شترك الریاء نّإف دینه صان امرءٌ هلل فأتقى»

کته شترک استت در عمتل عبتادی، غيتر عمتل  ییحرام است. ریتا شخود ،شرک است

ولکتن آیتا اگتر آن حرام است با درکاتی کته دارد، ه آن، همه آن، م خّره عبادی، مقدّم

ولتی  ،حترام استت ،تایتن شترک است ،قبل بود و منقطع شد یا بعد از عمل صالح بود

 اعم از ابطال است. مبطل هم هست یا نه؟ حرام بودن

است؟ نصير، بعضی  روزه محرّمات مبطل کلدر حال روزه آیا در حال روزه.  مثالً

ولکن  ،ها مبطل روزه هستندمحرمات. اکل است و شرب است و جماع است و ایناز 

 فِتي اْلمُحْترِمُ یَرْتَمِسُ لَا»که است  در روایت مثالً ...که سر زیر آب کردن روایتی بياورد

 فقط حرمت درستت «الصَّائِمُ لَا وَ اْلمَاءِ فِي اْلمُحْرِمُ یَرْتَمِسُ لَا»این  1.«الصَّائِمُ لَا وَ اْلمَاءِ

 .اعم از ابطال استچون حرمت  ،کندنمی ولکن ابطال درست ،کندمی

 ،کنتدنمی م باشد قطعًا ابطتالولکن اگر حرا ،حرام است قطعًااگر ابطال کند البته 

 اینکتهکمتا  ،مبطتل نيستت امتا ،حرام استتارتما  کند شصص صائم در آب  فلشلک

ست؟ نصير. قطعی و احرام او باطل ا ،ارتما  کند در آب . شصص محرمشصص محرم

                                                           

 . 353، ص 4الکافی، ج . 1



10 

 

ولتی  ،د حترام استتارتمتا  کنتدر آب شصص محرم اگر است که  ضروری عند الکل

احيانتًا «. مطلت  و خصتوصٌ عمتومٌ»و ابطتال آن  مبطل نيست. پس بين حرمت شترک

 نيست.هم حرام  اما ،شبه رئاء هست

یک قسم در  شود:خارج می یتعبودپس رئاء چند قسم است. سه قسم است که از 

 ضتعيفعمل را خود متن عمل است که مبطل است. یک قسم قبل است و بعد است، 

در  ،ر ختود صتالة ریتا نيستتولی مبطل نيست. قسم دیگر در خود عبادت، د ،کندمی

پتس  ،شتودمی وضوی آن هست. در وضو ریا است. اگر در وضو ریا باشد وضو باطتل

بلکته از لحتا  مقدّمته  ،در نمتاز باطتل استت ینماز را خواندی نه نماز از لحا  ریتا

در هتر دو  ،طاعتت ریتا باشتده پس اگر در خود طاعت ریا باشتد یتا در مقدّمت نداشتن.

در خود عمل استت، بطتالن  یبطالن اوّلی برای ریاولکن  ،ستعت باطل اصورت طا

  باطل است.ه آن مقدّمچون صحّت ندارد.  اینکهدومی برای 

 صتالةاین فقط ریا است که در متن  ،ی و از این قبيل که عرض کردميتآیا مبطل ن

در نمتاز کته از  مثالًعرض کردیم.  دیروز ،هست غير همیا غير هم هست؟  مبطل است

منتها اشراک یا شرک خفی  ،این هم اشراک است ،اند تکيه به کسی بدهماستهمن خو

اشراک شرکی و اشراک شرکتی هر دو مبطل عبادت استت.  یا شرکت است. زیاداست 

در  آن و اشراک شترکتی مراحل بهریا است عرض کردم. اشراک شرکی تفصيالً دیروز 

 بکتنم، را متن يتتصتن ندر اصل آب به صورت ری .اصل وضووضو، کمک گرفتن در 

 بدون اشکال. ،دیگری را ولی وضو دادن

نوکر من یا غالم من یا هتر کتس گویم و من می اگر عسری و حرجی در کار نيست

کنم ولی نيّت را من می کند، نيّت را مننمی نيّت را او هالبت ،یا پسرم من را وضو دهد

یتک  :عد داردتند. وضو دو بُبکنم و عمل وضو را او انجام بدهد. وضو را از من خواس

 .است عد ظاهر غسلتان و مسحتانعد باطن نيّت است و بُعد باطن. بُیک بُ و عد ظاهربُ

 ،شتتما کتتافی نيستتت غستتلتان و مستتحتاننباشتتد  طاعتتتکتته اگتتر نيّتتت در  طورهمتتان

از شما نباشد، دیگری باشد، در غير  يّت باشد و غسلتان و مسحتانهم اگر ن طورهمان

رِكْ ال وَ»این مشمول آیه استت.  ،و در غير حال حرج و عسر حال ضرورت  بِعِبتادَةِ یُشتْ

شترک استت،  ،اشتراک یک مرتبته .، نه شرکشما شریک قرار دادید. شریک« أَحَدًا رَبِّهِ

کنتد از ایتن می بنابراین آنچه عبادات را باطتل عد شرکت است.اشراک در بُ یک مرتبه

 قرار است:

 اجب در حال انجام آن.و ترک واجبی از خودِ -1

 ترک واجبی از غير صالة در صالة. -2
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 .مثالًجا فعل محرّمی که در خود صالة محرّم است. کالم بی -3

 فعل محرّمی که مربوط به صالة نيست. نگاه کردن به اجنبی از روی شهوت. -4

. اشراک و کمک گترفتن اشراکعنوان  ار دادن به عنوان شرکت، نه بهشریک قر -5

 سی در عبادت خاصّه چه در مقدّمه باشد چه در م خّره.از ک

قبتل  ،اگتر ریتا در متتن عبتادت نباشتد امتا ،منتها ریا در متن عبادت ،ریا است -6

 ولی مبطل صالة نيست. ،ستاحرام  ،باشد یا بعد باشد

 ای دارد متن گتوشتتمّتهاین بحثی که به نظر ما رسيد و عرض کتردیم. حتاال اگتر 

کنيم و کافی است، به بحث سوم که باز با اشاره برگزار می کنم.می استفادهدهم و می

 لقاء یوم اآلخر است. لقاء یوم اآلخر در قرآن سه تعبير دارد.  ،نيدمراجعه ک آیات

 شرک است. ریا هم این فرمودید که -

 شرک خفی. -

طتور کند، این ریا هتم همينمی حبط و عمل قبلی را باطلطور که شرک همان -

 ؟است

 یتا نته؟ استتشترک غيتر رستمی متادون  ،اگر شرک رسمی عملی را باطتل کنتد -

مافوق را به مادون ملحت  توانيم. البته نمیمافوق ملح  کنيم؟ توانيم مادون را به می

بته ولکن اگتر  ،را شامل است« تَْنهَرْهُما ال وَ» 1،«أُ ٍّ لَهُما تَقُْل فَال»کردن درست است. 

آیتد؟ می در« أُ ٍّ لَهُمتا تَقُتْل فَتال» «تَْنهَرْهُمتا ال وَ»از ،«تَْنهَرْهُمتا ال وَ» جای این داشت:

 قيا  سه قسم است.  ادنی.قيا  قطعی است. یا قيا  مساوات است یا قيا  

 شرک را آورده است. مطل  -

 شرک چيست؟ -

 شریک قرار دادن. -

ت وثتن، یک شترک عبتادت وثتن استت. عبتاد ما شرک در قرآن چند نوع داریم: -

ی کته آیتات متثالًها. یک شرک خفی داریم. شرک خفتی ریتا استت. طاغوت، وثن، این

کنند می حجّاجی که ریا 2«اْلحَرامَ اْلمَسْجِدَ یَْقرَبُوا فَال نَجَسٌ اْلمُْشرِكُونَ إِنَّمَا» گوید:می

شترک همتان  اعتالی استفلاولتی و درک ه مرتب طور که نيست.ح  ندارند بروند؟ این

لکتن و ،باشتد درصد باشد، ولتو یتک درصتد عبتادت ربولو یک  ،سمی استشرک ر
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 .28توبه، آیه . 2
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عد سوم، در عد دوم، بُل، بُعد اوّریا است. بُ اما ،نيست یک درصد عبادت غير رب اصالً

 شود.نمی شامل آن« اْلمُْشرِكُونَ»این آیات  ،استعمل ریا اگر در متن  است. عملمتن 

 أَهْتلِ مِتنْ كَفَرُوا الَّشینَ» 1،«اْلمُْشرِكينَ وَ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ كَفَرُوا الَّشینَ یَكُنِ لَمْ» مثالً

ها را در مقابتل مشترکين این ،که قائل به تبنّی هستند، قائل به تثليث هستند« اْلكِتابِ

هتا استت، این تجستيدآورده است. کسی که اهل ثالوث است، اهل تثنيته استت، اهتل 

غلط است. مشترک بته معنتی وثنتی  هاآنتوحيد  لوو ،عام و واسع موحّد هستند بوجهٍ

 نيست.

رِكْ ال وَ»جتا دليتل داریتم. اینجتا این مگر به دليل. متثالًپس مشرک در قرآن   یُشتْ

ه آن مرحلت ،استت پتس شترک رستمی نيستت. بلته «ربّه عبادة»چون « أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبادَةِ

و خيلتی کتم عبتادت  درصتد ،را شامل است که یک درصتد عبودیتادنای اشراک در 

 .نداریمها هم در مسلمان را بکند و این مالرمضان راطاعت 

 ادنای شرک همان ریا است؟ ه مرحل -

اگتر شترک  .شرک یا جلی استت یتا خفتی چون ادنای شرک جلی،ه نصير. مرحل -

ما شرک خفی داریم. شترک خفتی  جلی باشد اعلی دارد، ادنی دارد، اوسط هم دارد.

 کن الحاق رسمی به شرک نتدارد.يول ،شرک استشکافی، ملح  به بطن آن را بیعنی 

عتد دیگتر عد شرک رسمی عبادت غير اهلل. یتک بُیک بُ :عد در قرآن داریماین دو بُبنابر

ت، فالن است که این شترک عبادت غير اهلل نيست، احترام است، طاعت است، رضا اس

حکوم بته احکتام شترک باشتد بنابراین باید م ،هم شرک بوداین و الّا اگر  جلی نيست

همته را بایتد یعنی کسانی که مرائتی هستتند بایتد مرتتد بشتوند  باشد،یعنی مرتد  ،کلًّا

  چنين کرد.

 کنيم. بحث لقتاء یتوم اآلختر.می صحبتما ی و بحثی وجود دارد س الباز اگر هم 

سته تعبيتر لقاء اهلل داشتيم و لقاء الرّب داشتيم و لقاء یوم اآلخر. لقاء یوم اآلختر  چون

 داریم. 2«هشا یَوْمِهِمْ لِقاءَ»در قرآن شریف دارد. یکی 

 ]س ال[ -

شرک نيست. آخر شرک جلی موجب آن احکتام ختاص استت. شترک  ،ریا است -

این شترک  چه است.جلی است که موجب اعدام است و موجب نجس است و موجب 

در قترآن ی . نفتاق رستمنفتاقطتور استت، ختود هم همين نفاق اینکهخفی است. کما 
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ولکن کستی در قلتب  ،ولی ظاهرًا ایمان دارد ،است که قلب او کلًّا مشرک است جایی

هتایی نفاق استت،خود کلًّا مشرک نيست، ایمان او ضعيف است. ایمان او که ضتعيف 

 درکاتی دارد.ها شرکدارد و  یدرکاتها پس نفاق دارد. مراتبی هانفاق این ولی ،دارد

 رک اسفل شرک است که احکام خاصی دارد.آن درک اسفل نفاق و د

که دارد لقاء یوم  ایچند آیه. لقاء یوم اآلخر در است بحث سوم که لقاء یوم اآلخر

 این سه تعبير با هم فترق ؛یوم الحساب دارد دارد، لقاء یوم الحساب دارد، لقائهاآلخر 

 و باشتد لقاء یوم الحساب یعنی لقاء وقت حستاب. ممکتن استت یتوم اآلختر د.نکنمی

این تعبير. لقاء ختدا در یم، البته نه با در یوم حساب که آیه دار «لقائه»حساب نباشد. 

عد اوّل: لقاء معرفتی. چون کستی کته کتافر بُ عد است،یوم حساب یعنی چه؟ در چند بُ

عد عالم تکليتف نداشتت، طر  او نبود دیگر. لقاء در بُاز  لقاء ،باهلل بود مکشبباهلل و 

 شود.می حقای  روشنه هم جاآندر  ،شودمی قيامت اینکه ولکن بعد از

کشف غطاء.  ولی 1«اْليَوْمَ فَبَصَرُكَ غِطاءَكَ عَْنكَ فَكَشَْفنا هشا مِنْ غَْفلَةٍ في كُْنتَ لَقَدْ»

آن . اتومتاتيکی استتاستت، گتاه  يتتالطاء جهالت گاه بته عمتل استت، بته فعکشف غ

 ،باشتد چتهبه جهاد باشد، به ایمان باشتد، بته  که به عمل باشد، به تقوا باشد، کشفی

ولکن کستی کته در عتالم دنيتا منکتر  .خراآلکند در یوم می معلوم است. آن تبلور پيدا

لقتاء بوده و چه بوده، این مشرک بوده است و مکشّب بوده است و ملحد بوده است و 

شتصص کته . اوّلتين حسترتی استت خر لقاءاآلدر یوم ، از طر  او نسبت به ح  نبوده

ولتی دانستتن  ،داننتدمی کتامالً اآلن خود منکترین است کهخواهد دید این منکر خدا 

 کافی نيست. این لقاء اوّل. جاآندر  حسرو شناختن  حسر

لقاء خود تحوّل عالم تکليف است به عالم قيامت، لقاء یوم اآلختر. لقتاء  ،لقاء دوم

پتس چهتار لقتاء در  ب استت.ثتواب یتا عقتاسوم لقاء حساب است و لقاء چهارم لقاء 

زمانی لقاء یوم اآلخر که انقالب عالم تکليف به ه شود. اوّل از مرحلجا حاصل مینآ

بته طتور اتومتاتيکی و بتدون رب . با لقاء یوم اآلختر لقتای شتناخت است عالم آخرت

لقاء سوم لقاء حساب است و لقاء چهتارم  چون کاذب است. .شودحاصل می زحمت

 است. لقاء عشاب و ثواب

ما روز دوشنبه که بعد از تعطيتل خواهتد بتود کته روز جمعته بته جتای  شاءاهللإن

است. اگتر روز جمعته زنتده بتودیم  يهفاطم به عنوانخود، روز شنبه و یکشنبه هم که 
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، بحث دومتی شودمی این آیات را خواهيم خواند و بعد از خواندن آیات بحث عوض

 .خواهد بود قرآن باذن اهلل تعالیاز آیات مشکله 

 لِمَتا وَفِّْقنَتا وَ مِياْلعَظِت اْلقُترْآنِ مَعَتارِ ِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

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

 «.کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»


