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)در پرتو قرآن و سنت(

ﻣؤلف :نيازﻣند ﷲ تﻌالی
دکتر .سﻌيد بن ﻋلي بن وهف قحطاني
ﻣترجم:
پدرام اندايش

2

بسم ﷲ الرحﻣن الرحيم
ﻣقدﻣهی ﻣترجم:
به نام ﷲ و برای ﷲ و به ياد ﷲ ،ﻣبحثی ﻣختصر را شروع ﻣیکنيم که دربارهی اخﻼص
ﻣیباشد ،اﻣر ﻣهﻣی که ﷲ تﻌالی در قرآن ،آن را يکی از راههای نجات ﻣﻌرفی فرﻣوده
است ،آنجا که شيطان طغيان ﻣیکند و طلب تکبر ﻣینﻣايد و به ﻋزت ﷲ تﻌالی قسم ياد
ﻣیکند که تﻣاﻣی بندگان را گﻣراه خواهد ساخت ،ﻣگر کسانی که با اخﻼص گشتهاند؛ ﷲ
تﻌالی نيز اين سخن او را تاييد ﻣیفرﻣايد ،برای اطﻼﻋات بيشتر دربارهی راههای ورود
شيطان ﻣیتوانيد به کتاب تلبيس ابليس رجوع کنيد ولی آنچه در قرآن برای نجات يافتن از
دست شيطان بيان شده است ،اخﻼص و توکل به ﷲ تﻌالی ﻣیباشد.
ﻣقدﻣهی ﻣؤلف:
شکر و ستايش برای ﷲ تﻌالی است ،او را حﻣد گفته و از او کﻣک ﻣیجوييم و از او
شرهای درونيﻣان و بدی اﻋﻣالﻣان.
طلب آﻣرزش ﻣینﻣاييم و به ﷲ تﻌالی پناه ﻣیبريم از ّ
کسی را که ﷲ ﻣتﻌال هدايت کند ،گﻣراه کنندهای ندارد و کسی را که او گﻣراه سازد،
هدايت کنندهای ندارد .گواهی ﻣیدهم که پرستش شوندهی برحقی جز ﷲ ﻣتﻌال وجود
ندارد و يکتا و بیشريک است و گواهی ﻣیدهم که ﻣحﻣد بنده و فرستادهی وی باشد؛
صلّى ﷲ ﻋليه وﻋلى آله و أصحابه وﻣن تبﻌهم بإحسان إلى يوم الدين ،وسلم تسليﻣا ً كثيراً.
اﻣا بﻌد:
اين ﻣطلبی کوتاه است که نور اخﻼص و تاريکیهای انجام دادن ﻋﻣل آخرتـی بـه نيـت
کسب دنيا ،در آن بيان شده است :ﻣفهوم اخﻼص و اهﻣيت آن و ﻣنزلت نيت صالح و خطر
انجام دادن ﻋﻣل صالح برای کسب دنيوی و خطـ ر ريـا و انـواع و اقسـام آن و اثـر آن بـر
ﻋﻣل و اسباب آن و چيزهايی که باﻋث دفع آن ﻣیشـود و هﻣچنـ ين راههـای بدسـت آوردن
اخﻼص در اين ﻣطلب ﻣختصر بيان شده است.
شکی وجود ندارد که اخﻼص سبب ياری شدن ]از طرف ﷲ تﻌالی[ و پيروزی ﻣیباشد
و هﻣچنين نجات يافتن از ﻋذاب ﷲ تﻌالی و باﻻ رفتن ﻣنزلت در دنيا و آخرت و رستگاری
و دوست داشتن ﷲ ﻣتﻌال و دوست داشتن اهل آسﻣانها و زﻣين توسط شخص بـا اخـﻼص،
ﻣیگردد در حقيقت اين گونه است که آن نـوری اسـت کـه ﷲ تﻌـالی در قلـب هـر کـدام از
ور) 1و کسی که
بندگانش که بخواهد قرار ﻣیدهدَ  :و َﻣن لﱠـ ْم َي ْج َﻌ ِل ﷲ لَهُ نُ ً
ورا فَ َﻣا لَهُ ِﻣن نﱡ ٍ
ﷲ برای او نوری قرار ندهـد ،بـرای او نـوری وجـود نخواهـد داشـت( ،انجـام دادن ﻋﻣـل
آخرت برای دنيا ،تاريکیهايی است که بﻌضی از آنها بـر بﻌضـی ديگـر سـايه افکنـدهانـد؛
زيرا آن با کاﻣل بودن توحيد ﻣنافات دارد و ﻋﻣل کسی که گرفتار آن شود را باطل ﻣیکند،
يهـا ﻻَ
ﷲ ﻣیفرﻣايدَ  :ﻣن َكانَ ي ُِري ُد ْالـ َحيَاةَ ال ﱡد ْنيَا َو ِزينَتَ َها نُ َو ّ ِ
يهـا َو ُهـ ْم فِ َ
ف إِلَ ْي ِه ْم أَ ْﻋ َﻣ َالــ ُه ْم فِ َ
اط ٌل ﱠﻣا َكـانُواْ
ار َو َح ِب َ
صنَ ُﻌواْ ِفي َها َو َب ِ
ْس لـَ ُه ْم ِفي ِ
يُ ْب َخ ُ
اﻵخ َر ِة ِإﻻﱠ النﱠ ُ
ط َﻣا َ
سو َن * أ ُ ْولَـ ِئ َك الﱠذِينَ َلي َ
2
َي ْﻌ َﻣلُونَ ) کسی که زندگی دنيوی و زينت آن را بخواهد ،اﻋﻣال آنها را بدون کم و کاستی
 - 1سورة النور ،اﻵية.40 :
 - 2سورة هود ،اﻵيتان.16 -15 :
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در آن به آنها ﻣیدهيم و حقی از آنها در آن ضايع نﻣیگـردد * آنـان کسـانی هسـتند کـه در
آخرت چيزی برايشان نخواهد بود ،ﻣگر آتش جهنم و آنچه انجام دادهاند باطـل ﻣـیگـردد و
آنچه را که به آن ﻋﻣل ﻣیکنند پوچ و بیفايده ﻣیگردد(.
در اين کتاب دو ﻣبحث آﻣده است و در هر ﻣبﻌث اين ﻣسائل بيان ﻣیشود:
ﻣبحث أول :نور إخﻼص:
ﻣطلب أول :ﻣفهوم إخﻼص.
ﻣطلب دوم :اهﻣيت اخﻼص.
ﻣطلب سوم :ﻣنزلت نيت صالح و ﻣيوههای آن.
ﻣطلب چهارم :ثﻣرهی اخﻼص و فايدههای آن.
ﻣبحث دوم :تاريکیهای انجام ﻋﻣل آخرت برای کسب دنيا:
ﻣطلب أول :خطر خواست دنيا با ﻋﻣل آخرت.
ﻣطلب دوم :انواع ﻋﻣل برای دنيا.
ﻣطلب سوم :خطر ريا و ضررهای آن.
ﻣطلب چهارم :انواع ريا و ريزه کاریهای آن.
ﻣطلب پنجم :اقسام ريا و اثر آن بر ﻋﻣل.
ﻣطلب ششم :سببهای پيدايش ريا و دفع کنندههای آن.
ﻣطلب هفتم :راههای کسب اخﻼص و ﻋﻼج نﻣودن ريا.
از ﷲ تﻌالی با اسم اﻋظﻣش که اگر با آن درخواستی صـورت گيـرد ،آن را ﻋطـا ﻣـی-
فرﻣايد و اگر توسط آن دﻋايی انجام شود ،اجابت ﻣیکند ،ﻣیخواهم که تا ايـن ﻋﻣـل انـدک
را برای رضايتﻣندی صورت گراﻣی خودش بـه شـکلی پُربرکـت و خـالص قـرار دهـد ،و
باﻋث تقرب ﻣؤلف] ،ﻣترجم [،خواننده ،چـاپ کننـده و ناشـر آن شـود و باﻋـث رسـيدن بـه
باﻻترين درجهی بهشت که هﻣان فردوس است گردد ،توسط آن به ﻣن در زندگی و بﻌد از
ﻣرگم سود برساند و توسط آن به هرکس را که به آن ﻣربوط است ،سود رسـانده شـود .ﷲ
تﻌالی بهترين درخواست شده و گراﻣیترين کسی است که از وی آرزو صورت ﻣیگيـرد،
او برای ﻣا کافی است و نيک نگهبانی ﻣیباشد و هيچ قدرت و توانی بـدون اذن ﷲِ واﻻ و
بزرگ وجود ندارد و صلوات و سﻼﻣتی و برکت بر پياﻣبرﻣان و بر آلش و بـر اصـحابش
و کسی که از آنها تا روز قياﻣت ،در نيکی تبﻌيت کند.
ﻣؤلف :سﻌيد بن ﻋلي بن وهف القحطاني
تحرير آن در ﻋصر روز سه شنبه در تاريخ 1419/10/16هـ صورت گرفته است
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ﻣبحث أول :نور إخﻼص
ﻣطلب أول :ﻣفهوم إخﻼص
صا است که ﻣﻌنای آن صفا و پاکی از هر آﻣيختگی
اخﻼص در لغتَ :خلَص يخلص خلو ً
است ،گفته ﻣیشود» :خلص ﻣن ورطته« )از گرفتاری راحت شد( به ﻣﻌنای آن است که از
صا« :به ﻣﻌنای نجات يافتن است.
آن سﻼﻣت ﻣاند و نجات يافت .گفته ﻣیشود» :خلﱠصه تخلي ً
اخﻼص در اطاﻋت دينی :به ﻣﻌنای ترک ريا است).(1
حقيقت اخﻼص اين است که بنده با ﻋﻣلش فقط نيت تقرب به ﷲ تﻌالی را به طور يکتا داشته
باشد.
اهل ﻋلم تﻌريفهايی از آن دارند که بﻌضی از آنها به بﻌضی ديگر نزديک ﻣیباشند:
گفته شده است :اخﻼص يﻌنی يکی کردن نيت در اطاﻋت در حق ﷲ سبحانه.
گفته شده است :اخﻼص به ﻣﻌنای درست بودن ﻋﻣ ِل بنده در ظاهر و باطن است ،و ريا
به اين ﻣﻌناست که ظاهر آن از باطنش بهتر باشد و راستگويی در اخﻼص به ﻣﻌنای آن است
که باطن بهتر و آبادتر از ظاهر باشد.
گفته شده است :تصويهی ﻋﻣل از هر آﻣيختگی در آن).(2
بر اساس آنچه آﻣد :شرح اخﻼص آن است که انجام ﻋﻣل فقط برای تقرب يافتن به ﷲ
تﻌالی به شکلی يکتا باشد و در آن ريا و قصد آن که ﻣردم از وی خوب بگويند و طلب نﻣايش
دادن زوال پذير و تصنﻌی وجود نداشته باشد و فقط اﻣيد به ثواب ﷲ تﻌالی و ترس از
ِ
ﻣجازات وی و طﻣع رضايتﻣندی وی وجود داشته باشد.
به هﻣين دليل قاضی ﻋياض رحﻣه ﷲ گفته است» :ترک ﻋﻣلی به نيت ﻣردم ريا است و
انجام ﻋﻣلی برای ﻣردم شرک است و اخﻼص آن است که ﷲ از هر دوی آنها برای تو کافی
باشد«).(3
إخﻼص در زندگی ﻣسلﻣان به آن ﻣﻌناست که او ﻋﻣل ،سخن ،ساير رفتارها و آﻣوزش دادنش
برای رضايتنﻣدی ﷲ تﻌالی به طور يکتا و بیشريک باشد و برای خدايی به غير از وی صورت
نپذيرد.
ﻣطلب دوم :اهﻣيت اخﻼص
ﷲ تﻌالی ﻣخلوقات را آفريده است :شاﻣل جنيان و انسانها ﻣیباشد و برای اين آنها را آفريده است
که او را به شکلی يکتا و بیشريک ﻋبادت کنند و تﻣاﻣی افراد ﻣکلف را به اخﻼص اﻣر ﻣینﻣايد و
صينَ َل ُه ال ّدِينَ ) (4)و اﻣر نشدند ﻣگر آن که ﷲ را در
ﻣیفرﻣايدَ  :و َﻣا أُ ِﻣ ُروا ِإ ﱠﻻ ِل َي ْﻌ ُبدُوا ﷲ ُﻣ ْخ ِل ِ
ق َفا ْﻋبُدِ ﷲ
دينش ﻣخلصانه ﻋبادت کنند( .هﻣچنين ﷲ تﻌالی ﻣیفرﻣايدِ  :إ ﱠنا أَنزَ ْلنَا ِإ َلي َْك ْال ِكت َ
َاب ِب ْال َ
ـح ّ ِ
ص ) (5)ﻣا کتاب را به حق بر تو نازل نﻣوديم ،پس ﷲ را در دين
صا ﱠل ُه ال ّدِين * أَﻻ ال ِ ّدينُ ْالـخَا ِل ُ
ُﻣ ْخ ِل ً
ُ
ص َ
ﻼ ِتي َو ُن ُس ِكي
به طور ﻣخلصانه ﻋبادت کن! *به هوش که برای ﷲ دين خالص ﻣیباشد( ،ق ْل ِإ ﱠن َ

) (1الﻣﻌجم الوسيط ،249/1 ،وﻣختار الصحاح ،ص.77
) (2ﻣدارج السالكين ،ﻻبن القيم.91/2 ،
) (3انظر :ﻣدارج السالكين ،ﻻبن القيم.91/2 ،
) (4سورة البينة ،اﻵية.5 :
) (5سورة الزﻣر ،اﻵيتان.3 -2 :
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اي َو َﻣ َﻣا ِتي َربّ ِ ْال َﻌا َل ِﻣينَ * َ
يك َل ُه َو ِب َذ ِل َك أُ ِﻣ ْرتُ َوأَ َناْ أَ ﱠولُ ْالـ ُﻣ ْس ِل ِﻣينَ ) (1)بگو :هﻣانا نﻣاز
ﻻ ش َِر َ
َو َﻣحْ َي َ
ﻣن و قربانی ﻣن و زندگی ﻣن و ﻣرگ ﻣن برای ﷲ پروردگار جهانيان است * شريکی ندارد و به آن
اﻣر شدهام و ﻣن اولين ﻣسلﻣانان)تسليم شدگان در برابر اﻣر ﷲ تﻌالی( هستم( .هﻣچنين ﻣیفرﻣايد:
ـح َياةَ ِل َي ْب ُل َو ُك ْم أَ ﱡي ُك ْم أَحْ َسنُ َﻋ َﻣ ً
ﻼ ]) (2)او[ کسی است که ﻣرگ و زندگی را آفريد
ا ﱠلذِي َخ َلقَ ْالـ َﻣ ْو َ
ت َو ْال َ
تا شﻣا را آزﻣايش کند که کدام يک از شﻣا در ﻋﻣل نيکوتر است(.
فضيل بن ﻋياض گفته است :آن خالصش ﻣیگرداند و آن را درست ﻣیکند .گفتند :ابو
ﻋلی چه چيز آن را خالص ﻣیگرداند و آن را درست ﻣیکند؟ گفت» :اگر ﻋﻣل خالص باشد و
درست نباشد ،پذيرفته نﻣیشود و اگر خالص نباشد قبول نﻣیشود ،حتی اگر درست باشد،
خالص آن است که فقط برای ﷲ ]تﻌالی[ و درست آن است که ﻣطابق سنت باشد) .(3سپس اين
صا ِلـ ًحا َوﻻ يُ ْش ِر ْك بِ ِﻌبَا َدةِ
سخن ﷲ تﻌالی را قرائت کرد :فَ َﻣن َكانَ يَ ْر ُجو ِلقَا َء َربِّ ِه فَ ْليَ ْﻌ َﻣ ْل َ
ﻋ َﻣﻼً َ
َربِّ ِه أَ َحدًا) (4)کسی که به ديدار پروردگارش اﻣيد دارد ،پس ﻋﻣل صالح انجام دهد و در
سنُ دِينًا ِ ّﻣ ﱠﻣ ْن
ﻋبادت پروردگارش کسی را شريک نگرداند( و ﷲ تﻌالی ﻣیفرﻣايدَ  :و َﻣ ْن أَ ْح َ
أَ ْسلَ َم َوجْ َههُ َو ُه َو ُﻣحْ ِس ٌن ()) (5چه کسی در دين نيکوتر از کسی است که صورتش را تسليم
ﷲ نﻣوده است در حالی که او نيکوکار ﻣیباشد( .تسليم کردن وجه :اخﻼص نيت و ﻋﻣل برای
ﷲ تﻌالی است و نيکوکاری در آن تبﻌيت از رسول ﷲ و سنتش است).(6
انس بن ﻣالک آورده است که رسول ﷲ فرﻣود» :ثَ ٌ
ب ُﻣ ْس ِل ٍم أَبَدًا:
ﻋلَ ْي ِه ﱠن قَ ْل ُ
ﻼث ﻻ يَ ِغ ﱡل َ
)(7
ﻋ ِة ،فَإ ِ ﱠن َدﻋ َْوت َ ُه ْم ت ُ ِحي ُ
ط ِﻣ ْن َو َرائِ ِه ْم«
إِ ْخ
ُ
ص َحةُ ُوﻻةِ اﻷ َ ْﻣ ِر َولُ ُزو ُم ْال َج َﻣا َ
ﻼص ْالﻌَ َﻣ ِل ِ ﱠ َِ ،و ُﻣنَا َ
)سه چيز است که قلب ﻣسلﻣان هرگز برايش سنگين نﻣیشود :اخﻼص در ﻋﻣل برای ﷲ و
خيرخواهی صاحبان اﻣر و لزوم اهل جﻣاﻋت بودن و دﻋای آنها از پشت سرشان ﻣستجاب
ﻣیشود(.
اخﻼص هﻣان روح ﻋﻣل ﻣسلﻣان است و ﻣهﻣترين صفات وی ﻣیباشد و بدون آن کوشش
و ﻋﻣلش ،گرد و غباری پراکنده ﻣیباشد.
به اتفاق نظر اﻣاﻣان اسﻼم اخﻼص از ﻣهﻣترين اﻋﻣال قلب ﻣیباشد و شکی نيست که
اﻋﻣال قلب ،اصل ﻣیباشد ،اﻋﻣال قلب ﻣانند :دوست داشتن ﷲ تﻌالی و فرستادهاش و توکل بر
وی و اخﻼص داشتن برای وی و ترس از او و اﻣيد به او؛ اﻋﻣال اﻋضای بدن نيز تابع آن
ﻣیباشد؛ نيت به ﻣنزلهی روح ﻣیباشد و ﻋﻣل به ﻣنزلهی اﻋضای بدن که اگر بدون روح
شوند ،ﻣیﻣيرند و شناخت احکام قلب ﻣهﻣتر از شناخت احکام اﻋضای بدن است.
بر ﻣسلﻣان واجب است که برای ﷲ خالص باشد و به دنبال ريا و تﻌريف ﻣردم و
ستايش آنها و ﻣدح و ستودن آنها نباشد ،بلکه ﻋﻣل صالح را انجام ﻣیدهد و به سوی ﷲ تﻌالی
دﻋوت ﻣینﻣايد ،فقط برای آن که رضايت وی را ﻣیخواهد ،هﻣان گونه که ﷲ سبحانه ﻣی-
ﻋو ِإلَى ﷲ ) (8)بگو :اين راه ﻣن است که به سوی ﷲ دﻋوت ﻣی-
س ِبي ِلي أ َ ْد ُ
فرﻣايد  :قُ ْل هَـ ِذ ِه َ
) (1سورة اﻷنﻌام ،اﻵيتان.163 -162 :
) (2سورة الﻣلك ،اﻵية.2 :
) (3ﻣدارج السالكين ،ﻻبن القيم.89/2 ،
) (4سورة الكهف ،اﻵية.110 :
) (5سورة النساء ،اﻵية.125 :
) (6ﻣدارج السالكين ،ﻻبن القيم.90/2 ،
) (7أخرجه الترﻣذي ،في كتاب الﻌلم ،باب :ﻣا جاء في الحث ﻋلى تبليغ السﻣاع ،34/5 ،برقم  2658ﻣن حديث
ﻋبد ﷲ بن ﻣسﻌود  ،وأخرجه أحﻣد 183/5 ،ﻣن حديث زيد بن ثابت  ،وصححه اﻷلباني في ﻣشكاة
الﻣصابيح.78/1 ،
) (8سورة يوسف ،اﻵية.108 :
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ﻋا إِلَى ﷲ 
س ُن قَ ْوﻻً ِ ّﻣ ﱠﻣن َد َ
دهم( ،هﻣچنين ﷲ سبحانه ﻣیفرﻣايدَ  :و َﻣ ْن أَ ْح َ
سخن نيکوتر از کسی است که به سوی ﷲ دﻋوت دهد(.

)( 1

)چه کسی در

اخﻼص از بزرگترين صفات ﻣیباشد که بر تﻣاﻣی ﻣسلﻣانان واجب است و دﻋوت آنها و
ﻋﻣل آنها فقط برای رضايتﻣندی ﷲ تﻌالی و سرزﻣين آخرت ﻣیباشد و هﻣچنين بر کسانی که
ﻣیخواهند تا ﻣردم را اصﻼح نﻣايند و آنان را از تاريکیها خارج نﻣايند و به سوی نور سوق
دهند نيز واجب است).(2
ﻣطلب سوم :ﻣنزلت نيت صالح و ثﻣرات آن
نيت :أساس ﻋﻣل و قاﻋدهی آن ﻣیباشد و رأس اﻣور بوده و ستون آن است و اصلی است
که بر اساس آن ]ﻋﻣل[ بنا ﻣیشود؛ زيرا آن روح ﻋﻣل است و فرﻣاندهی آن و رانندهی آن
ﻣیباشد ،ﻋﻣل تابع آن است و با درست بودن آن درست ﻣیشود و با به فساد کشيدن آن به
فساد کشيده ﻣیشود و توسط آن توفيق ﻣیيابد ،در صورت وجود نداشتن نيت صالح خواری
حاصل ﻣیشود و بر حسب آن درجات دنيوی و اخروی تفاوت ﻣیيابد)(3؛ به هﻣين دليل
ئ َﻣا ن ََوى ) (4)«...اﻋﻣال فقط
پياﻣبر فرﻣوده است» :إِنﱠ َﻣا اﻷ َ ْﻋ َﻣا ُل بِال ِنّيﱠات وإَن َﻣا لكل ا ْﻣ ِر ٍ
وابسته به نيات آنها ﻣیباشند و برای هر شخصی آن چيزی است که نيت کرده است(...
ص َدقَ ٍة أَ ْو َﻣ ْﻌ ُروفٍ أ َ ْو
ﷲ تﻌالى ﻣیفرﻣايد :ﻻﱠ َخي َْر فِي َكثِ ٍ
ير ِ ّﻣن نﱠ ْج َوا ُه ْم إِﻻﱠ َﻣ ْن أَ َﻣ َر بِ َ
ﻋ ِظي ًﻣا) (5)خيری در
ضا ِ
إِ ْ
ح بَيْنَ النﱠ ِ
ف نُؤْ تِي ِه أَجْ ًرا َ
اس َو َﻣن يَ ْفﻌَ ْل َذلِكَ ا ْبتَغَا َء َﻣ ْر َ
ت ﷲ فَ َ
س ْو َ
صﻼَ ٍ
زياد درگوشی صحبت کردن وجود ندارد ،ﻣگر کسی که به صدقهای يا اﻣر نيکی يا اصﻼح
بين ﻣردم ،اﻣر کند و کسی که آن را برای کسب رضايتﻣندی ﷲ انجام دهد ،برای او اجر
بزرگی خواهد بود(.
اين آيه به اهﻣيت و ﻣنزلت نيت راهنﻣايی ﻣیکند ،دﻋوت کنندگان به سوی ﷲ تﻌالی و
ديگر ﻣسلﻣانان ،نيز نياز به اصﻼح نيت دارند ،اگر آن اصﻼح گردد به بنده اجر بزرگ و
ثواب زيادی داده ﻣیشود ،حتی اگر ﻋﻣلی انجام ندهد ،البته اين در حالتی است که نيتش
ب لَهُ ِﻣثْ ُل َﻣا
سافَ َر ُكتِ َ
ض ْال َﻌ ْب ُد أَ ْو َ
صادقانه باشد؛ به هﻣين دليل پياﻣبر فرﻣوده استِ » :إ َذا َﻣ ِر َ
ص ِحي ًحا«)) (6اگر بنده ﻣريض شود يا در سفری باشد ]و ﻋبادات او کم شود[
َكانَ يَ ْﻌ َﻣ ُل ُﻣ ِقي ًﻣا َ
به ﻣانند زﻣانی که در سفر نيست و سالم ﻣیباشد ،به او اجر داده ﻣیشود( .هﻣچنين پياﻣبر
ئ ت َ ُك ُ
صﻼَتِ ِه ،
ﻋ َل ْي َها ن َْو ٌم ِإﻻﱠ َكت َ
صﻼَة ٌ بِلَ ْي ٍل فَيَ ْغ ِلبُهُ َ
فرﻣوده استَ » :ﻣا ِﻣ ِن ا ْﻣ ِر ٍ
َب ﱠ ُ لَهُ أَجْ َر َ
ون لَهُ َ
ﻋلَ ْي ِه«)) (7شخصی نيست که نيت نﻣاز شب نﻣايد و خواب بر او غلبه کند،
ص َدقَةً َ
َو َكانَ ن َْو ُﻣهُ َ
]اتفاقی نﻣیافتد[ ﻣگر آن که ﷲ اجر نﻣاز او را برايش ﻣینويسد و خوابش صدقه ﻣیباشد(.
اس
ﻋ ِ
سنَ ْال ُو ُ
ضو َء ث ُ ﱠم خ ََر َج َ
هﻣچنين فرﻣوده استَ » :ﻣ ْن ت ََوضﱠأ َ فَأَحْ َ
اﻣدًا إِ َلى ْال َﻣس ِْج ِد فَ َو َج َد ال ﱠن َ

) (1سورة فصلت ،اﻵية.33 :
) (2انظر :ﻣجﻣوع فتاوى سﻣاحة الشيخ ابن باز 349/1 ،و.229/4
) (3انظر :النية وأثرها في اﻷحكام الشرﻋية للدكتور صالح بن غانم السدﻻن.151/1 ،
) (4ﻣتفق ﻋليه ﻣن حديث ﻋﻣر بن الخطاب  :البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب :كيف كان بدء الوحي إلى
رسوله  ،9/1 ،برقم  .1وﻣسلم ،كتاب اﻹﻣارة ،باب :قوله )) :إنﻣا اﻷﻋﻣال بالنية (( ،1515/3 ،برقم
.1907
) (5سورة النساء ،اﻵية.114 :
) (6البخاري،كتاب الجهاد والسير،بابٌ :يكتب للﻣسافر ﻣا كان يﻌﻣل في اﻹقاﻣة،200/4،برقم .2996
) (7أبو داود ،كتاب الصﻼة ،باب ﻣن نوى القيام فنام ،24/2 ،برقم  .1314والنسائي ،كتاب قيام الليل ،وتطوع
النهار ،باب ﻣن كان له صﻼة بليل فغلبه ﻋليها نوم ،275/3 ،برقم  .1784وصححه اﻷلباني في إرواء
الغليل ،204/2 ،وصحيح الجاﻣع 160/5 ،برقم .5567
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ش ْيئًا« )) (1کسی که
ور ِه ْم َ
ض َرهَا َو َﻻ يَ ْنقُ ُ
َب ﱠ ُ لَهُ ِﻣثْ َل أَجْ ِر َﻣ ْن َح َ
صلﱠ ْوا َكت َ
قَ ْد َ
ص ذَ ِل َك ِﻣ ْن أ ُ ُج ِ
وضوی نيکويی بگيرد و به نيت رفتن به ﻣسجد بيرون بيايد و ﻣردم را در حالتی بيايبد که
نﻣاز خود را تﻣام کردهاند ،ﷲ به ﻣانند آن که در ]نﻣاز جﻣاﻋت[ بوده است به او اجر ﻣیدهد
و اين از اجر آنها نﻣیکاهد(.
َاز َل ال ﱡ
سأ َ َل ﱠ َ ال ﱠ
ﻋ َلى
اء َو ِإ ْن َﻣ َ
ش َه َد ِ
ات َ
ش َها َدة َ بِ ِ
هﻣچنين فرﻣوده استَ » :ﻣ ْن َ
ق بَلﱠغَهُ ﱠ ُ َﻣن ِ
ص ْد ٍ
فِ َرا ِش ِه«)) (2کسی که از ﷲ صادقانه شهادت را طلب کند ،ﷲ او را به ﻣنازل شهدا ﻣیرساند،
حتی که در رختخوابش بﻣيرد(.
اين دليلی بر بخشش ﷲ ،و نيکوکاریاش به بندگانش ﻣیباشد؛ به هﻣين دليل پياﻣبر در
يرا َو َﻻ قَ َ
ط ْﻌت ُ ْم َوا ِديًا إِ ﱠﻻ َكانُوا َﻣﻌَ ُك ْم«
غزوهی تبوک فرﻣود» :إِ ﱠن بِ ْال َﻣدِينَ ِة أ َ ْق َوا ًﻣا َﻣا ِس ْرت ُ ْم َﻣ ِس ً
)افرادی در ﻣدينه هستند که راهی را طی نکرديد و درهای را نپيﻣوديد ،ﻣگر آن که هﻣراه
شﻣا بودند( ،گفتند :ای رسول ﷲ! چگونه هﻣراه ﻣا هستند در حالی که آنها در ﻣدينه ﻣیباشند؟
فرﻣودَ » :ح َب َس ُه ْم ْال ُﻌ ْذ ُر«)) (3ﻋذر داشتن آنها را ]از با ﻣا بودن[ ﻣنع نﻣود(.
نيت صالح باﻋث ﻣیشود تا ﷲ تﻌالی اﻋﻣال آسان را زياد نﻣايد؛ به هﻣين دليل پياﻣبر به
ﻣردی که ذره پوشيده بود و به رسول ﷲ گفت :بجنگم يا ﻣسلﻣان شوم؟ فرﻣود» :أ َ ْس ِل ْم ث ُ ﱠم
قَاتِ ْل« )ﻣسلﻣان شو بﻌد بجنگ؟( ،آن ﻣرد اسﻼم آورد سپس جنگيد و کشته شد و رسول ﷲ
يرا«)) (4ﻋﻣلی کم و اجری زياد ]برای او بود[(.
ﻋ ِﻣ َل قَ ِليﻼً َوأ ُ ِج َر َكثِ ً
فرﻣودَ » :
ﻣردی نزد رسول ﷲ آﻣد و اسﻼم آورد و رسول ﷲ به او اسﻼم را ﻣیآﻣوخت و اين
در حالی بود که آنها در ﻣسيری بودند ،پای شترش در سوارخ ﻣوش صحرايی فرو رفت و
ﻋ ِﻣ َل قَ ِل ً
يرا« )ﻋﻣل کم و
يﻼ َوأ ُ ِج َر َكثِ ً
شترش ]افتاد[ و گردن او شکست ،رسول ﷲ فرﻣودَ » :
)(5
اجر زياد( .حﻣاد)يکی از راويان حديث( آن را سه بار تکرار کرد .
ت صالح ،ﷲ تﻌالی در اﻋﻣال ﻣباح برکت قرار ﻣیدهد و توسط آنها به بنده ثواب
با ني ِ
َ
ﻋلَى أ َ ْه ِل ِه يَحْ تَ ِسبُ َها فَ ُه َو لهَُ
َ
ْ
ﻣیدهد؛ به هﻣين دليل پياﻣبر فرﻣوده است» :إِذا أنفَقَ ﱠ
الر ُج ُل َ
ص َدقَةٌ«)) (6اگر ﻣردی برای اهلش خرجی نﻣايد و آن را به نيت ثواب انجام دهد ،برای او
َ
]اجر[ صدقه را دارد( ،هﻣچنين پياﻣبر به سﻌد بن ابی وقاص فرﻣودِ » :إنﱠ َك لَ ْن ت ُ ْن ِفقَ نَفَقَةً
ﻋلَ ْي َها َحتﱠى َﻣا تَجْ َﻌ ُل ِفي ِفي ْاﻣ َرأ َ ِت َك«)) (7تو هرگز ﻣالی را در
ت َ ْبتَ ِغي ِب َها َوجْ هَ ﱠ ِ ِإ ﱠﻻ أ ُ ِج ْر َ
ت َ
حالی که رضايتﻣندی ﷲ را طلب ﻣینﻣايی ،انفاق نﻣیکنی ﻣگر آن که توسط آن به تو اجر
ﻣیرسد ،حتی آنچه را که در دهان زنت ﻣیگذاری(.

)(1أبو داود ،كتاب الصﻼة ،باب فيﻣن خرج يريد الصﻼة فسبق بها ،154/1 ،برقم  .564والنسائي ،كتاب
اﻹﻣاﻣة ،باب حد إدراك الجﻣاﻋة ،111/2 ،برقم  .855وقال ابن حجر في فتح الباري)) :إسناده قوي ((،
.137/6
)(2ﻣسلم ،كتاب اﻹﻣارة،باب استحباب طلب الشهادة في سبيل ﷲ تﻌالى ،1517/3 ،برقم .1909
)(3البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب ﻣن حبسه الﻌذر ﻋن الغزو ،280/3 ،برقم  ،2839وأبو داود ،كتاب
الجهاد ،باب الرخصة في القﻌود ﻣن الﻌذر ،12/3 ،برقم  ،2058واللفظ له.
)(4ﻣتفق ﻋليه ﻣن حديث البراء  :البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،بابٌ  :ﻋﻣل صالح قبل الجهاد ،271/3 ،برقم
 ،2808واللفظ له .وﻣسلم ،كتاب اﻹﻣارة ،باب ثبوت الجنة للشهيد ،1509/3 ،برقم .1900
) (5ﻣسند اﻹﻣام أحﻣد.357 /4 ،
)(6ﻣتفق ﻋليه ﻣن حديث أبي ﻣسﻌود  :البخاري ،كتاب اﻹيﻣان ،باب ﻣا جاء أن اﻷﻋﻣال بالنية والحسبة ،ولكل
اﻣرئ ﻣا نوى ،24/1 ،برقم  . 55وﻣسلم ،كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة والصدقة ﻋلى اﻷقربين ،والزوج،
واﻷوﻻد ،625/2 ،برقم .1002
)(7ﻣتفق ﻋليه :البخاري ،كتاب اﻹيﻣان ،باب ﻣا جاء أن اﻷﻋﻣال بالنية ،24/1 ،برقم  .56وﻣسلم ،كتاب
الوصية ،باب الوصية بالثلث ،1250/3 ،برقم .1628
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ﻋ ﱠز َو َج ﱠل َﻣ ً
اﻻ َو ِﻋ ْل ًﻣا فَ ُه َو يَت ﱠ ِقي فِي ِه
ﻋ ْب ٌد َرزَ قَهُ ﱠ ُ َ
پياﻣبر فرﻣوده است» :إِنﱠ َﻣا ال ﱡد ْنيَا ِﻷ َ ْربَﻌَ ِة نَفَ ٍر َ
ﻋ ﱠز َو َج ﱠل فِي ِه َحقﱠهُ قَا َل فَ َه َذا بِأ َ ْف َ
ص ُل فِي ِه َر ِح َﻣهُ َويَ ْﻌلَ ُم ِ ﱠ ِ َ
َربﱠهُ َويَ ِ
َاز ِل قَا َل َوﻋَ ْب ٌد َرزَ قَهُ ﱠ ُ
ض ِل ْال َﻣن ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ً
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َ
ﱠ
ُ
ﻋ ِﻣ ْلتُ ِب َﻌ َﻣ ِل فُ َﻼ ٍن قَا َل فَأَجْ ُر ُه َﻣا
ل
ا
ﻣ
ي
ل
ك
و
ل
ل
و
ق
ي
و
ه
ف
ل
ا
ق
اﻻ
ﻣ
ُ
ه
ق
ز
ر
ي
م
ل
و
ا
ﻣ
ل
ﻋ
ل
ﻋ ﱠز َو َج
انَ
َ
ِ
ْ
ِ
َُ َ
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ْ
ْ
ُ
ﻋ ْب ٌد َرزَ قَهُ ﱠ ُ َﻣ ً
ﻋ ﱠز
اﻻ َولَ ْم يَ ْر ُز ْقهُ ِﻋل ًﻣا فَ ُه َو يَ ْخبِط فِي َﻣا ِل ِه ِب َغي ِْر ِﻋل ٍم َﻻ يَت ﱠ ِقي فِي ِه َربﱠهُ َ
س َوا ٌء قَا َل َو َ
َ
ﻋ ْب ٌد لَ ْم يَ ْر ُز ْقهُ ﱠ ُ َﻣ ً
اﻻ
ص ُل فِي ِه َر ِح َﻣهُ َو َﻻ يَ ْﻌلَ ُم ِ ﱠ ِ فِي ِه َحقﱠهُ فَ َه َذا بِأ َ ْخبَ ِ
َاز ِل قَا َل َو َ
َو َج ﱠل َو َﻻ يَ ِ
ث ْال َﻣن ِ
)(1
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
س َوا ٌء« )دنيا
ِي ِنيﱠتهُ ف ِوز ُر ُه َﻣا فِي ِه َ
َو َﻻ ِﻋ ْل ًﻣا فَ ُه َو يَقو ُل ل ْو َكانَ ِلي َﻣا ٌل لﻌَ ِﻣلتُ بِﻌَ َﻣ ِل فﻼ ٍن قا َل ه َ
فقط برای چهار نفر ﻣیگذرد :بندهای که ﷲ به او ﻣال و ﻋلﻣی را روزی ﻣیدهد ،او در آن
از پروردگارش تقوا پيشه ﻣیکند و حق صله رحم آن را بجا ﻣیآورد و آنچه از حق آن که
ﻣربوط به ﷲ ﻣیشود را ﻣیداند ،فرﻣود :اين برترين ﻣرتبتها است و فرﻣود :ﻣردی ﷲ
به او ﻋلﻣی روزی ﻣیدهد ،در حالی که ﻣالی را به او روزی نﻣیدهد ،او ﻣیگويد :اگر ﻣالی
داشتم به ﻣانند فﻼنی دربارهی آن ﻋﻣل ﻣینﻣودم ،فرﻣود :اجر هر دوی آنها يکی است،
فرﻣود :بندهای است که ﷲ به او ﻣالی را روزی ﻣیدهد ،در حالی که ﻋلﻣی را به او روزی
نﻣیدهد و او در ﻣالش به غير ﻋلم رفتار ﻣیکند و در آن از پروردگارش ،تقوا پيشه نﻣیکند
و دربارهی آن صله رحم بجا نﻣیآورد و حق ﷲ دربارهی آن را نﻣیداند ،اين خبيثترين
ﻣرتبتها است ،فرﻣود :و بندهای است که ﷲ ﻣال و ﻋلﻣی را به او روزی نﻣیدهد و او ﻣی-
گويد :اگر ﻣالی داشتم به ﻣانند فﻼنی با آن ]در کار خير[ رفتار ﻣینﻣودم ،فرﻣود :اين نيت
است و توشهی آنها ]برای آخرت[ يکی است(.
ْ
ُ
سيِّئَاتِ ث ﱠم بَيﱠنَ َذ ِل َك فَ َﻣ ْن
سنَاتِ َوال ﱠ
پياﻣبر از جانب پروردگارش فرﻣوده استِ » :إ ﱠن ﱠ َ َكت َ
َب ال َح َ
َ
َ
ﻋ ْش َر
سنَةً َك ِ
اﻣلَةً فَإ ِ ْن ُه َو َه ﱠم بِ َها فَﻌَ ِﻣل َها َكتَبَ َها ﱠ ُ لهُ ِﻋ ْن َدهُ َ
سنَ ٍة فَلَ ْم يَ ْﻌ َﻣ ْل َها َكتَبَ َها ﱠ ُ لَهُ ِﻋ ْن َدهُ َح َ
َه ﱠم بِ َح َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
سنَا ٍ
ض ْﻌفٍ إِلى أ ْ
سيِّئَ ٍة فل ْم يَ ْﻌ َﻣل َها كتَبَ َها ﱠ ُ لهُ ِﻋن َدهُ
سب ِْع ِﻣائَ ِة ِ
يرةٍ َو َﻣن َه ﱠم بِ َ
ت إِلى َ
َح َ
ضﻌَافٍ كثِ َ
ً
ً
ً
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
اح َدة ً«)) (2ﷲ نيکیها و بدیها را ﻣی-
و
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س
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ﻣ
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ه
ب
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ه
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ه
ن
إ
ف
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ة
ن
َ
س
ّ
َ
َِ َ ِ
ِ
َح َ
َ ﱠ ِ َ َِ َ َ َ ﱠُ
ِ
نويسد ،سپس آن را اين گونه بيان فرﻣود :کسی که نيت کار نيکی را انجام دهد و آن را انجام
ندهد ،ﷲ برای او يک نيکی کاﻣل ﻣینويسد و اگر آن نيت را به انجام برساند و به آن ﻋﻣل
نﻣايد ،ﷲ برای او ده برابر تا هفتصد برابر و بلکه بيشتر ]نيکی[ ﻣینويسد ،کسی که نيت
ﻋﻣل بدی را انجام دهد و به آن ﻋﻣل ننﻣايد ،ﷲ برای او نيکی کاﻣلی ﻣینويسد و اگر او نيت
آن را داشته باشد و به آن ﻋﻣل نﻣايد ،ﷲ برای او يک بدی ﻣینويسد(.
ﻣطلب چهارم :ثﻣرههای اخﻼص و فوايد آن
اخﻼص دارای ثﻣرههای ستوده و فوايد جليل و بزرگی است ،از آنها:
اول :دست يابی به خير دنيا و آخرت از فضايل اخﻼص و ثﻣرههای آن ﻣیباشد.
دوم :إخﻼص به هﻣراه لزوم تبﻌيت از پياﻣبر از بزرگترين سببها برای قبول شدن اﻋﻣال
صالح است.
سوم :إخﻼص باﻋث به وجود آﻣدن ﻣحبت ﷲ تﻌالی در بنده ﻣیشود ،سپس ﻣحبت ﻣﻼئک
و قبولی بر آنچه بر روی زﻣين است ﻣیشود.
چهارم :إخﻼص ستون ﻋﻣل و روح آن ﻣیباشد.
پنجم :باﻋث ﻣیشود تا با ﻋﻣلی آسان و دﻋايی کم ،اجر بزرگ و ثواب ﻋظيﻣی برده شود.
)(1الترﻣذي ،كتاب الزهد ،باب ﻣا جاء ﻣثل الدنيا ﻣثل أربﻌة نفر ،562/4 ،برقم  ،2325وابن ﻣاجه ،كتاب
الزهد ،باب النية ،برقم  ،4228وأحﻣد ،130/4 ،وصححه اﻷلباني ،في صحيح الترﻣذي.270/2 ،
)(2ﻣتفق ﻋليه ﻣن حديث ابن ﻋباس رضي ﷲ ﻋنهﻣا :البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ﻣن ه ّم بحسنة أو سيئة،
 ،239/7برقم  ،6491وﻣسلم ،كتاب اﻹيﻣان ،باب إذا ه ّم الﻌبد بحسنة كتبت له وإذا ه ّم بسيئة لم تكتب،
 ،117/1برقم .131
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ششم :شخص دارای اخﻼص هر ﻋﻣلی را به نيت رضايتﻣندی ﷲ تﻌالی انجام دهد ،برای
او ثواب نوشته ﻣیشود ،حتی اگر آن کار ﻣباح باشد.
هفتم :شخص دارای اخﻼص ،برای هر ﻋﻣلی را که نيت کند که آن را انجام دهد ،برای
او ثواب نوشته ﻣیشود ،حتی اگر او آن را انجام ندهد.
هشتم :اگر خواب بﻣاند يا فراﻣوش کند ،آن ﻋﻣلی را که انجام نداده است ،ثواب آن را
ﻣیبرد.
نهم :اگر بنده ﻣريض شود و يا در سفری باشد ،به دليل اخﻼصش ،ثواب او طوری نوشته
ﻣیشود که سالم بوده است و در سفر نبوده است.
دهم :ﷲ تﻌالی با اخﻼص اﻣت را ياری نﻣوده و پيروز ﻣیگرداند.
يازدهم :إخﻼص باﻋث نجات از ﻋذاب آخرت ﻣیشود.
دوازدهم :راحت شدن از طوفانهای بﻼهای دنيوی و آخرتی از ثﻣرههای اخﻼص است.
سيزدهم :باﻻ رفتن درجات آخرتی توسط اخﻼص حاصل ﻣیگردد.
چهاردهم :رهايی از گﻣراهی.
پانزدهم :إخﻼص باﻋث زياد شدن هدايت ﻣیشود.
شانزدهم :خوشنام شدن نزد ﻣردم از ثﻣرههای اخﻼص ﻣیباشد.
هفدهم :اطﻣينان خاطر در قلب و احساس خوشبختی.
هجدهم :زيبا شدن ايﻣان در درون.
نوزدهم :توفيق هﻣنشينی با اهل اخﻼص پيدا کردن.
بيستم :خاتﻣه يافتن زندگی به شکلی نيکو.
بيست و يکم :استجابت دﻋا.
بيست و دوم :نﻌﻣت در قبر و بشارت داده شدن به شادی.
بيست و سوم :داخل شدن به بهشت و نجات يافتن از آتش جهنم.
]بيست و چهارم :فريب شيطان را نخوردن[
)( 1
اين ثﻣرهها دﻻيل بسياری دارد که از قرآن و سنت استخراج ﻣیشود .
از ﷲ تﻌالی برای خودم و برادران ﻣسلﻣانم طلب ﻣینﻣايم تا در سخن و ﻋﻣلﻣان به ﻣا
اخﻼص ﻋطا نﻣايد.
ﻣبحث دوم :تاريکیهای انجام ﻋﻣل آخرت به نيت دنيا
ﻣطلب أول :خطر خواست دنيا با ﻋﻣل آخرتی
خطر بزرگی است که انسان ﻋﻣل صالحی را انجام دهد ،در حالی که نيت وی کسب
دنيوی باشد و اين شرک است و با کاﻣل بودن توحي ِد واجب ،تضاد دارد ،توسط آن ﻋﻣل باطل
ﻣیگردد و آن از ريا بدتر است؛ زيرا کسی که دنيا را ﻣیخواهد ،بسياری از اﻋﻣال او را اين
ﻣسأله در برﻣیگيرد ،ولی ريا باﻋث ﻣیشود تا شخص ﻋﻣلی را انجام ﻣیدهد که ثوابی ندارد
و اين اﻣر او اداﻣه نﻣیيابد و ﻣؤﻣن از اين و آن برحذر ﻣیباشد.
فرق بين ريا و خواست دنيا توسط انسان با ﻋﻣلش :آنها به طور ﻋﻣوم و خصوص با
يکديگر فرق دارند ،در هر دوی آنها خواسته ﻣیشود تا ﻋﻣل نزد ﻣردم زيبا جلوه کند؛ تا او
را ببينند و او را بزرگ شﻣارند و او را ﻣدح نﻣايند و اين ريا است ،هﻣچنين خواست دنيا نيز
ﻣیباشد ،زيرا شخص در اين حالت ﻋﻣل خود را نزد ﻣردم زيبا جلوه ﻣیدهد و طلب گراﻣی-

) (1يدل ﻋلى ذلك ﻣا تقدم في الﻣطلبين السابقين ،وانظر :كتاب اﻹخﻼص لحسين الﻌوايشة ،ص.64
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داشتن و ﻣدح و ستايش از آنها را دارد.
اﻣا ﻋﻣل دنيا اين است که انسان ﻋﻣل صالحی را برای دنيا انجام ﻣیدهد و هدف او ريا
کردن نزد ﻣردم است و فقط آن را برای کسب ﻣتاع دنيا انجام ﻣیدهد به ﻣانند :کسی که به
جای شخصی ديگر حج ﻣینﻣايد تا ﻣالی کسب کند ،يا جهاد ﻣینﻣايد تا غنيﻣت بدست آورد ،يا
به ﻣانند آن ،رياکار ﻋﻣل را برای ﻣدح و ستايش ﻣردم انجام ﻣیدهد .ﻋﻣل کننده برای دنيا،
ﻋﻣل صالح را انجام ﻣیدهد در حالی که هدف او برای کاﻻی دنيوی ﻣیباشد .هر دوی آنها
زيانکار هستند ،به ﷲ تﻌالی پناه ﻣیبريم از چيزهايی که باﻋث خشﻣگين شدن وی و ﻋذاب
دردناکش ﻣیشوند).(1

نصوصی آﻣده است که دليلی بر زيانکار بودن انجام دهندهی ﻋﻣل آخرت برای دنيا ﻣیباشد:
ف ِإ َل ْي ِه ْم أَ ْﻋ َﻣالَـ ُه ْم فِي َها َوهُ ْم فِي َها
ﷲ تﻌالى ﻣیفرﻣايدَ  :ﻣن َكانَ ي ُِري ُد ْالـ َحيَاةَ ال ﱡد ْنيَا َو ِزينَتَ َها نُ َو ّ ِ
اط ٌل ﱠﻣا كَانُواْ
ار َو َحبِ َ
صنَﻌُواْ ِفي َها َوبَ ِ
ْس لَـ ُه ْم فِي ِ
اﻵخ َرةِ إِﻻﱠ النﱠ ُ
ط َﻣا َ
ﻻَ يُ ْب َخسُونَ * أ ُ ْولَـئِ َك الﱠذِينَ لَي َ
يَ ْﻌ َﻣلُونَ ) (2)کسانی که زندگی دنيوی و زيبايی آن را بخواهند ،آن را به طور کاﻣل به آنها
ﻣیدهيم و در آن کاستی نﻣیيابند * آنان کسانی هستند که در آخرت چيزی برای آنها نﻣیﻣاند،
ﻣگر آتش جهنم و آنچه را که در آن ]دنيا[ انجام دادهاند ،باطل ﻣیگردد و آنچه را که انجام
ﻣیدادند پوچ ﻣیشود(.
ﻋ ﱠج ْلنَا لَهُ فِي َها َﻣا نَشَا ُء ِلـ َﻣن نﱡ ِري ُد ث ُ ﱠم َجﻌَ ْلنَا لَهُ َج َهنﱠ َم
اجلَةَ َ
ﷲ ﻣیفرﻣايد  :ﱠﻣن َكانَ ي ُِري ُد ْالﻌَ ِ
ورا) (3)کسی که زندگی نزديک را بخواهد ،در آن هر چه را بخواهيم
يَ ْ
صﻼهَا َﻣ ْذ ُﻣو ًﻣا ﱠﻣ ْد ُح ً
زود به او ﻣیدهيم ،سپس جهنم را برای وی قرار ﻣیدهيم که در آن خوار و رانده شده در
ﻣیآيد(.
اﻵخ َرةِ ن َِز ْد لَهُ فِي َح ْرثِ ِه َو َﻣن َكانَ ي ُِري ُد َح ْر َ
ﷲ تﻌالی ﻣیفرﻣايدَ  :ﻣن َكا َن ي ُِري ُد َح ْر َ
ث
ث ِ
)( 4
ب) کسی که بهرهی آخرت را بخواهد ،بر بهره-
ال ﱡد ْنيَا نُؤتِ ِه ِﻣ ْن َها َو َﻣا لَهُ فِي ِ
صي ٍ
اﻵخ َرةِ ِﻣن نﱠ ِ
ی او ﻣیافزاييم و کسی که بهرهی دنيا را بخواهد ،از آن به او ﻣیدهيم و در آخرت نصيبی
نخواهد داشت(.
ق) (5)از
اس َﻣن يَقُو ُل َربﱠنَا آتِنَا فِي ال ﱡد ْنيَا َو َﻣا لَهُ فِي ِ
ﷲ ﻣیفرﻣايد :فَ ِﻣنَ النﱠ ِ
اﻵخ َرةِ ِﻣ ْن َخﻼَ ٍ
انسانها کسی است که ﻣیگويد :پروردگار ﻣا! در دنيا به ﻣا ﻋطا فرﻣا و در آخرت برای او
چيزی نخواهد بود(.
يب
ُص َ
ﻋ ﱠز َو َج ﱠل ﻻَ يَتَﻌَلﱠ ُﻣهُ إِﻻﱠ ِلي ِ
پياﻣبر فرﻣوده استَ » :ﻣ ْن تَﻌَلﱠ َم ِﻋ ْل ًﻣا ِﻣ ﱠﻣا يُ ْبتَغَى بِ ِه َوجْ هُ ﱠ ِ َ
ف ْال َجنﱠ ِة يَ ْو َم ْال ِقيَا َﻣ ِة«)) (6کسی که ﻋلﻣی را بياﻣوزد که شايسته
ﻋ َر ً
ضا ِﻣنَ ال ﱡد ْنيَا لَ ْم يَ ِج ْد َ
بِ ِه َ
ﻋ ْر َ
آن ﻣیباشد که توسط آن رضايتﻣندی ﷲ طلب شود و آن را نياﻣوزد ﻣگر برای آن که به
کاﻻيی از دنيا دست يابد ،روز قياﻣت بوی بهشت نيز به او نﻣیرسد(.
اروا بِ ِه
جابر آورده است که پياﻣبر فرﻣودَ » :ﻻ تَﻌَلﱠ ُﻣوا ْال ِﻌ ْل َم ِلتُبَا ُهوا بِ ِه ْالﻌُلَ َﻣا َء َو َﻻ ِلت ُ َﻣ ُ

) (1انظر :فتح الﻣجيد ،ص ،442وتيسير الﻌزيز الحﻣيد ،ص.534
) (2سورة هود ،اﻵية.16-15 :
)(3سورة اﻹسراء ،اﻵية.18 :
)(4سورة الشورى ،اﻵية.20 :
)(5سورة البقرة ،اﻵية.200 :
)(6أبو داود،كتاب الﻌلم،باب:في طلب الﻌلم لغير ﷲ،323/3،برقم ،3664وابن ﻣاجه،في الﻣقدﻣة ،باب اﻻنتفاع
بالﻌلم ،93/1 ،برقم ، 252وصححه اﻷلباني في صحيح سنن ابن ﻣاجه.48/1،
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ار«)) (1ﻋلم را نياﻣوزيد تا توسط آن به
ال ﱡ
ار النﱠ ُ
س فَ َﻣ ْن فَﻌَ َل َذ ِل َك فَالنﱠ ُ
سفَ َها َء َو َﻻ تَ َخي ُﱠروا بِ ِه ْال َﻣ َجا ِل َ
ﻋلﻣاء فخر بفروشيد و سفيهان را به سوال کردن ،وا نداريد و در ﻣجالس شاخص شويد ،کسی
که اين ﻋﻣل را انجام دهد] ،ﻣجازات وی[ آتش جهنم است ،آتش جهنم(.
ابن ﻣسﻌود گفته است» :ﻋلم را برای سه چيز فرا نگيريد :تا توسط آن در سفيهان سوال
کردن ايجاد نﻣاييد يا توسط آن با فقها بحث کنيد يا توسط آن ﻣردم را به سوی خودتان ﻣتوجه
کنيد و با سخنتان و ﻋﻣلتان آنچه نزد ﷲ است را بخواهيد ،زيرا آن باقی است و تﻣاﻣی غير از
آنچه در نزد وی است ،از بين ﻣیرود«).(2
ﷲ تﻌالی خوشبختی را برای کسی که برای ﷲ تﻌالی ﻋﻣل ﻣینﻣايد ،تضﻣين نﻣوده است،
أنس آورده است که پياﻣبر فرﻣودَ » :ﻣ ْن َكان ْ
َت ْاﻵ ِخ َرة ُ َه ﱠﻣهُ َجﻌَ َل ﱠ ُ ِغنَاهُ فِي قَ ْلبِ ِه َو َج َﻣ َع لَهُ
ي َرا ِغ َﻣةٌ َو َﻣ ْن َكان ْ
ﻋ َل ْي ِه ش َْﻣلَهُ
َ
ﻋيْنَ ْي ِه َوفَ ﱠرقَ َ
َت ال ﱡد ْن َيا َه ﱠﻣهُ َج َﻌ َل ﱠ ُ فَ ْق َرهُ َبيْنَ َ
ش ْﻣلَهُ َوأَتَتْهُ ال ﱡد ْن َيا َو ِه َ
َ )(3
ْ
ت کو ِششَش برای آخرت باشد ،ﷲ بینيازی او
َولَ ْم َيأتِ ِه ِﻣ ْن ال ﱡد ْن َيا ِإ ﱠﻻ َﻣا قُ ّد َِر لهُ« )کسی که ني ِ
را در قلبش قرار ﻣیدهد و اطرافيان او را حول او جﻣع ﻣینﻣايد و دنيا را به او ﻣیدهد ،در
حالی که او از آن دور ﻣیباشد و کسی که نيت کوششش برای دنيا باشد ،ﷲ فقر را بين دو
چشم او قرار ﻣیدهد و اطرافيان وی را پراکنده ﻣیکند و به او چيزی از دنيا را نﻣیدهد،
ﻣگر آنچه تقدير شده است(.
ﻣطلب دوم :انواع اﻋﻣالی که برای دنيا صورت ﻣیگيرد
ﻋﻣل برای دنيا انواع گوناگونی دارد ،اﻣام ﻣحﻣد تﻣيﻣی از آنچه از پيشينيان رسيده است،
چهار ﻣورد را ذکر ﻣیکند:
نوع اول :اﻋﻣال صالحی وجود دارند که ﻋدهی زيادی از ﻣردم آن را برای رضايتﻣندی
ﷲ تﻌالی انجام ﻣیدهند ،ﻣانند :صدقه ،نﻣاز ،نيکی کردم به ﻣردم و ر ّد نﻣودن ظلم و ديگر
چيزهايی که انسان آن را انجام ﻣیدهد يا آن را ترک ﻣینﻣايد ،در حالی که اين کار را
خالصانه برای ﷲ تﻌالی انجام ﻣیدهد؛ ولی گاهی شخصی ثواب آخرت آن را نﻣیخواهد و
فقط آن را انجام ﻣیدهد تا ﷲ ﻣتﻌال توسط آن به او پاداشی ﻣثل :حفظ ﻣال و زياد شدن آن يا
حفظ خانواده و ﻋيالش يا اداﻣه يافتن نﻌﻣتهايی که به او و خانوادهاش داده ﻣیشود ،دهد و نيت
او برای انجام آنها طلب بهشت و فرار از آتش جهنم نﻣیباشد ،به هﻣين دليل پاداش ﻋﻣلش در
دنيا به او داده ﻣیشود و در آخرت هيچ چيزی نخواهد داشت .اين از ابن ﻋباس رضي ﷲ
ﻋنهﻣا روايت شده است.
نوع دوم :آن از اولی بزرگتر است و ترسناکتر ﻣیباشد ،آن وقتی است که ﻋﻣل صالح
صورت ﻣیگيرد تا توسط آن نزد ﻣردم ريا انجام پذيرد و آن برای آخرت انجام نﻣیگردد .آن
از ﻣجاهد رحﻣه ﷲ تﻌالى روايت شده است.
نوع سوم :آن وقتی است که ﻋﻣل صالحی انجام گيرد که هدف از انجام آن بدست آوردن
ﻣالی باشد ،ﻣانند کسی که برای ديگری حج ﻣینﻣايد ،تا ﻣالی بدست آورد ،هدف او

)(1ابن ﻣاجه  ،93/1في الﻣقدﻣة ،باب اﻻنتفاع بالﻌلم والﻌﻣل به ،93/1 ،برقم  ،254وصححه اﻷلباني في
صحيح سنن ابن ﻣاجه ،48/1 ،وصحيح الترغيب لﻸلباني ،46/1 ،وفي الﻣوضﻌين أحاديث أخرى.
)(2الدراﻣي 70/1 ،ﻣوقوفًا ،وابن ﻣاجه ﻋن أبي هريرة ،في الﻣقدﻣة ،باب اﻻنتفاع بالﻌلم والﻌﻣل به،96/1 ،
برقم  ،260وحسنه اﻷلباني في صحيح ابن ﻣاجه ،48/1 ،وصحيح الترغيب والترهيب.48/1 ،
)(3الترﻣذي ،كتاب صفة القياﻣة ،بابٌ  :حدثنا قتيبة ،642/4 ،برقم  ،2465وابن ﻣاجه بنحوه ﻣن حديث زيد بن
ثابت  ،كتاب الزهد ،1375/2 ،برقم  ،4105وصححه اﻷلباني في صحيح الجاﻣع ،351/5 ،واﻷحاديث
الصحيحة.950 ،
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رضايتﻣندی ﷲ تﻌالی و بدست آوردن سرزﻣين آخرت نﻣیباشد ،يا برای بدست آوردن ﻣال
دنيا هجرت ﻣیکند تا آن را بدست آورد ،يا برای بدست آوردن غنيﻣت جهاد ﻣیکند ،يا ﻋلم
کسب ﻣیکند تا ﻣدرکی بدست بياورد و اين که به جاه و ﻣقام برسد و هرگز هدف او
رضايتﻣندی ﷲ تﻌالی نﻣیباشد ،يا قرآن ﻣیآﻣوزد و يا بر نﻣازش ﻣواظبت ﻣیکند ،تا توسط آن
کاری در ﻣسجد پيدا کند يا برای وظايف غير دينی اين کار را ﻣیکند و هرگز آن را برای
بدست آوردن ثواب انجام نﻣیدهد.
نوع چهارم :ﻋﻣلی را برای اطاﻋت از ﷲ تﻌالی انجام ﻣیدهد و در آن ﷲ ﻣتﻌال را يکتا
و بیشريک قرار ﻣیدهد ،ولی ﻋﻣلی را انجام ﻣیدهد که باﻋث کافر شدن وی و خروج او از
اسﻼم ﻣیشود ،هﻣان گونه که در نقض کنندههای ايﻣان آن را بيان داشتهايم ،اين از انس و
ديگران روايت شده است).(1
ﻣسلﻣان بايد از چيزی که ﻋﻣلش را باطل ﻣیکند و خشﻣگينی و غضب ﷲ ﻣتﻌال را بر
وی قرار ﻣیدهد ،برحذر باشد .تﻣاﻣی ﻣسلﻣانان بايد از انواع اين فساد برحذر باشند و به ﷲ
از آن پناه ﻣیبريم.
ﻣطلب سوم :خطر ريا وآثارش
ريا خطری بزرگ برای فرد ،جاﻣﻌه و اﻣت ﻣیباشد؛ زيرا آن ،ﻋﻣل را باطل ﻣیگرداند
و پناه بر ﷲ خطر آن در اﻣور زير آشکار ﻣیشود:
اول :توسط ريا ،ﻣسلﻣانان گرفتار اﻣری ﻣیشوند که خطر آن از دجال بيشتر ﻣیباشد،
يح ال ﱠد ﱠجا ِل«)) (2آيا شﻣا
پياﻣبر فرﻣوده است» :أ َ َﻻ أ ُ ْخبِ ُر ُك ْم بِ َﻣا ُه َو أَ ْخ َو ُ
ف َ
ﻋلَ ْي ُك ْم ِﻋ ْندِي ِﻣ ْن ْال َﻣ ِس ِ
را از چيزی باخبر سازم که از آن برای شﻣا از ﻣسيح دجال بيشتر ﻣیترسم؟( گفت :گفتيم:
ص َﻼتَهُ ِل َﻣا َي َرى ِﻣ ْن نَ َ
بله ،او فرﻣود» :ال ِ ّ
ظ ِر َر ُج ٍل«
وم ﱠ
ص ِلّي فَيُزَ ِيّ ُن َ
الر ُج ُل يُ َ
ش ْركُ ْال َخ ِف ﱡ
ي أ َ ْن َيقُ َ
)شرکی خفی است به طوری که ﻣردی نﻣاز ﻣیخواند در حالی که به نﻣازش زينت ﻣیدهد تا
ﻣرد ديگری به او نگاه کند(.
دوم :شدت کشته شدن توسط ريا از شدت کشته شدن گوسفند توسط گرگ بيشتر است،
ال
ان أُ ْر ِس َﻼ ِفي َغن ٍَم أَ ْف َس َد َل َها ِﻣ ْن ِح ْر ِ
ص ْال َﻣ ْر ِء َﻋ َلى ْال َﻣ ِ
ان َجا ِئ َﻌ ِ
پياﻣبر فرﻣوده استَ » :ﻣا ِذ ْئ َب ِ
ف ِلدِي ِن ِه«)) (3آنچه که از دو گرگ که نزد گوسفندان روند تا آنها را هﻼک کنند برای
َوال ﱠش َر ِ
شخص فاسد کنندهتر است از حرص شخص بر ﻣالش و شرف پيد کردن او توسط دينش ﻣی-
باشد(.
اين ﻣثالی است که رسول ﷲ آن را بيان فرﻣوده است تا روشن سازد که دين توسط
حرص بر ﻣال فاسد ﻣیشود ،زيرا آن او را از ﻣشغول شدن به اطاﻋت از ﷲ تﻌالی باز ﻣی-
دارد و هﻣچنين حرص داشتن برای بدست آوردن شرف دنيوی از طريق دين نيز باﻋث فساد
ﻣیشود ،زيرا هدف از آن ريا و طلب خوشناﻣی ﻣیباشد.
سوم :خطر ريا بر اﻋﻣال صالح خطری بزرگ ﻣیباشد ،زيرا آن باﻋث از بين رفتن
)(1انظر :فتح الﻣجيد شرح كتاب التوحيد ،ص ،444وتسير الﻌزيز الحﻣيد ،ص ،536والقول السديد في ﻣقاصد
التوحيد ،للسﻌدي ،ص.126
) (2أخرجه ابن ﻣاجه ،كتاب الزهد ،باب :الرياء والسﻣﻌة ،1406/2 ،برقم  ،4204وحسنه اﻷلباني في صحيح
سنن ابن ﻣاجه.410/2 ،
)(3الترﻣذي ،كتاب الزهد ،بابٌ  :حدثنا سويد ،برقم  ،588/4 ،2376وأحﻣد ،456/3 ،وصححه اﻷلباني في
صحيح سنن الترﻣذي.280/2 ،
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اس
برکت و باطل شدن آن ﻣیگردد ،پناه بر ﷲ ،ﷲ تﻌالی ﻣیفرﻣايدَ  :كالﱠذِي يُن ِف ُق َﻣالَهُ ِرئ َا َء النﱠ ِ
ص ْل ًدا ﻻﱠ يَ ْقد ُِرونَ
ﻋلَ ْي ِه ت ُ َر ٌ
َوﻻَ يُؤْ ِﻣ ُن بِا َو ْاليَ ْو ِم ِ
ان َ
صابَهُ َوابِ ٌل فَت ََر َكهُ َ
اب فَأ َ َ
اﻵخ ِر فَ َﻣثَلُهُ َك َﻣثَ ِل َ
ص ْف َو ٍ
)(1
سبُواْ َوﷲ ﻻَ يَ ْهدِي ْالقَ ْو َم ْالكَافِ ِرينَ  ...) به ﻣانند کسی که ﻣالش را از روی
ﻋلَى َ
َ
ش ْيءٍ ِ ّﻣ ﱠﻣا َك َ
ريا به ﻣردم انفاق ﻣی کند ،در حالی که به ﷲ و روز آخرت ايﻣان ندارد ،ﻣثل او به ﻣانن ِد سنگ
صاف و بزرگی است است که بر روی آن خاکی وجود دارد و بارانی شديد بر آن ﻣیبارد و
آن را سخت و صاف باقی ﻣیگذارد] ،رياکاران[ نيز از آنچه بدست آوردهاند سودی نﻣیبرند
و ﷲ گروه کافران را هدايت نﻣینﻣايد(.
اين آثار ريا است که ﻋﻣل صالح را پوچ ﻣیگرداند ،آن وقت برای رياکار قدرت و ياريی
وجود نخواهد داشت و نﻣیتواند تا آن را رد کند.
ب تَجْ ِري ِﻣن تَحْ تِ َها
ﷲ تﻌالی ﻣیفرﻣايد :أَيَ َو ﱡد أ َ َح ُد ُك ْم أَن تَ ُكونَ لَهُ َجنﱠةٌ ِ ّﻣن نﱠ ِخي ٍل َوأَ ْﻋنَا ٍ
َار
ار لَهُ فِي َها ِﻣن ُك ِّل الث ﱠ َﻣ َرا ِ
صابَهُ ْال ِكبَ ُر َولَهُ ُذ ِ ّريﱠةٌ ُ
ار فِي ِه ن ٌ
ص ٌ
اﻷ َ ْن َه ُ
صابَ َها إِ ْﻋ َ
ضﻌَفَا ُء فَأ َ َ
ت َوأَ َ
فَاحْ ت ََرقَ ْ
ت لَﻌَ ﱠل ُك ْم تَتَفَ ﱠك ُرونَ ) (2)آيا کسی از شﻣا دوست دارد تا برای او
ت َك َذ ِل َك يُبَيِّ ُن ﷲ لَ ُك ُم اﻵيَا ِ
باغی از نخل و درخت انگور وجود داشته باشد که از زير آن نهرها جاری است و برای او
هر نوع ﻣيوهای وجود دارد و در حالی که پير شده است و فرزندانی ضﻌيف دارد ،ناگهان
گردبادی که در آن آتش وجود دارد بر آن بوزد و آن بسوزد؟ اين چنين ﷲ آيات را برای شﻣا
روشن ﻣیسازد ،بلکه تفکر کنيد(.
اين ﻋﻣل صالح است که اصل آن به ﻣانند باغ بزرگی است که ﻣيوههای بسياری دارد ،آيا
کسی از شﻣا دوست دارد که اين ﻣيوهها و باغ بزرگ را داشته باشد ،سپس ريا بر آن بوزد و
در حالی که شخص شديدا ً به آن نياز دارد ،آن را حقيقتا ً پوچ گرداند؟!!
ﻋ َﻣﻼً
ﻋ ِن ال ِ ّ
پياﻣبر از پروردگارش روايت ﻣیکند» :أَنَا أ َ ْغنَى ال ﱡ
ش َر َك ِ
ﻋ ِﻣ َل َ
ش ْر ِك َﻣ ْن َ
اء َ
أ َ ْش َر َك فِي ِه َﻣ ِﻌى َغي ِْرى ت ََر ْكتُهُ َو ِش ْر َكهُ«)) (3ﻣن از داشتن شريکانی در شراکت بینياز هستم،
کسی که ﻋﻣلی را انجام دهد و هﻣراه ﻣن کسی را در آن شريک گرداند] ،ﻋﻣل[ او و شرکش
را ترک ﻣیکنم ]و کنار ﻣیگذارم[(.
ْب فِي ِه،
هﻣچنين در حديث آﻣده است» :إِ َذا َج َﻣ َع ﱠ ُ اﻷ َ ﱠولِينَ َو ِ
اﻵخ ِرينَ يَ ْو َم ْال ِقيَا َﻣ ِة ِليَ ْو ٍم ﻻ َري َ
ﻋ َﻣلُهُ ِ ﱠ ِ أ َ َحدًا فَ ْليَ ْ
غي ِْر ﱠ ِ فَإ ِ ﱠن ﱠ َ أَ ْغنَى
طلُبْ ثَ َوابَهُ ِﻣ ْن ِﻋ ْن ِد َ
ﻋ ِﻣ ٍل َ
نَا َدى ُﻣنَا ٍدَ :ﻣ ْن َكانَ أ َ ْش َركَ فِي َ
ﻋ ِن ال ِ ّ
ال ﱡ
ش ْر ِك«)) (4وقتی ﷲ اولين اشخاص و آخرين اشخاص ]روی زﻣين[ را در روز
ش َر َك ِ
اء َ
قياﻣت جﻣع ﻣیکند ،روزی که شکی در آن نيست ،ندا دهندهای ندا ﻣیدهد :کسی که در انجام
دادن ﻋﻣلی برای ﷲ کسی ديگری را شريک گردانده باشد ،پس ثواب آن را از غير ﷲ
بخواهد و ﷲ از داشتن شريک در شراکت بینياز است(.
چهارم :باﻋث ﻋذاب آخرت ﻣیشود؛ اولين کسانی که آتش جهنم برای آنها آﻣاده ﻣیشود :قرائت
کنندهی قرآن ،ﻣجاهد ،صدقه دهندهی ﻣال هستند] ،البته[ وقتی که آن کار را انجام دادند تا گفته شود:
فﻼنی قرائت کنندهی قرآن است ،فﻼنی شجاع است و فﻼنی بخشندهای صدقه دهنده است و اﻋﻣال آنها
برای ﷲ تﻌالی خالص نﻣیباشد).(5

) (1سورة البقرة ،اﻵية.264 :
) (2سورة البقرة ،اﻵية.266 :
)(3ﻣسلم ،كتاب الزهد ،باب :ﻣن أشرك في ﻋﻣله غير ﷲ ،2289/4 ،برقم .2985
)(4الترﻣذي ،كتاب تفسير القرآن ،بابٌ  :وﻣن سورة الكهف ،314/5 ،برقم  ،3154ﻣن حديث أبي سﻌد بن أبي فضالة
اﻷنصاري  ،وابن ﻣاجه ،كتاب الزهد ،باب الرياء والسﻣﻌة ،1406/2 ،برقم  ،4203وحسنه اﻷلباني في صحيح
الترغيب والترهيب،18/1،وفي صحيح الترﻣذي.74/3 ،
)(5انظر :الحديث في صحيح ﻣسلم ،كتاب اﻹﻣارة ،باب ﻣن قاتل للرياء والسﻣﻌة استحق النار ،1514/3 ،برقم
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پنجم :ريا باﻋث ذﻻلت ،خواری ،پستی و آبرو ريزی است ،پياﻣبر فرﻣوده استَ » :ﻣ ْن
س ﱠﻣ َع ﱠ ُ بِ ِهَ ،و َﻣ ْن ي َُرائِي ي َُرائِي ﱠ ُ بِ ِه«)) (1کسی که برای به شهرت رسيدن ]ﻋﻣلی را
س ﱠﻣ َع َ
َ
انجام دهد[ ﷲ دستش را رو ﻣیکند و کسی که برای رياکاری ]ﻋﻣلی را انجام دهد[ ﷲ او را
رسوا ﻣیکند(.
ششم :ريا ثواب آخرت را حرام ﻣیکند ،پياﻣبر فرﻣوده است» :بَ ِ ّ
َاء
ش ْر َه ِذ ِه ْاﻷ ُ ﱠﻣةَ بِال ﱠ
سن ِ
ﻋ َﻣ َل ْاﻵ ِخ َر ِة ِلل ﱡد ْن َيا لَ ْم َيكُ ْن لَهُ فِي ْاﻵ ِخ َر ِة
الر ْف َﻌ ِة َوالنﱠ ْ
َو ِ ّ
ين فِي ْاﻷ َ ْر ِ
ﻋ ِﻣ َل َ
ض فَ َﻣ ْن َ
ص ِر َوالت ﱠ ْﻣ ِك ِ
)(2
يب« )اين اﻣت را به باﻻ بودن ﻣنزلت ،واﻻيی ،ياری و پيروزی و باﻻ رفتن ﻣقام بر
َص ٌ
ن ِ
روی زﻣين بشارت بده! کسی که ﻋﻣل آخرت را برای دنيا انجام دهد ،در آخرت نصيبی
نخواهد داشت(.
ص ُر ﱠ ُ َه ِذ ِه ْاﻷ ُ ﱠﻣةَ
هفتم :ريا باﻋث شکست اﻣت ﻣیگردد ،پياﻣبر فرﻣوده استِ » :إنﱠ َﻣا يَ ْن ُ
ص ِه ْم«)) (3ﷲ اين اﻣت را فقط با ضﻌيفانشان ياری ﻣیدهد و
ص َﻼتِ ِه ْم َوإِ ْخ َﻼ ِ
بِ َ
ض ِﻌي ِف َها بِ َدﻋ َْوتِ ِه ْم َو َ
پيروز ﻣیگرداند ،با دﻋايشان و نﻣازشان و اخﻼصشان( .اين حديث روشن ﻣیسازد که دليل
ياری و نصرت اين اﻣت بر دشﻣنانش ،اخﻼص برای ﷲ تﻌالی ﻣیباشد و ريا باﻋث شکست
اﻣت ﻣیشود!
هشتم :ريا گﻣراهی را زياد ﻣیکند ،ﷲ تﻌالی دربارهی ﻣنافقين ﻣیفرﻣايد :يُخَا ِدﻋُونَ ﷲ
ضا َولَـ ُهم
ض فَزَ ا َد ُه ُم ﷲ َﻣ َر ً
َوالﱠذِينَ آ َﻣنُوا َو َﻣا يَ ْخ َدﻋُونَ ِإﻻﱠ أَنفُ َس ُهم َو َﻣا يَ ْشﻌُ ُرونَ * فِي قُلُوبِ ِهم ﱠﻣ َر ٌ
اب أَ ِلي ٌم بِ َﻣا َكانُوا يَ ْك ِذبُونَ ) (4) ﷲ و کسانی که ايﻣان آوردهاند را فريب ﻣیدهند و کسی را
ﻋ َذ ٌ
َ
فريب نﻣیدهند ،ﻣگر خودشان را و]لی آن را[ احساس نﻣیکنند * در قلبهايشان ﻣرض وجود
دارد و ﷲ ﻣرض آنها را ﻣیافزايد و برای آنها ﻋذاب دردناکی است به واسطه دروغی که
ﻣیگويند(.
ﻣطلب چهارم :انواع ريا و ريزهکاریهای آن
انواع ريا زياد ﻣیباشد ،از آنها به ﷲ پناه ﻣیبريم و انواع آن بدين گونه ﻣیباشد:

اول :ﻣقصود بنده ،کسی غير ﷲ تﻌالی ﻣیباشد و ﻣیخواهد و دوست دارد که ﻣردم او را بشناسند و
هدف او به طور ﻣطلق اخﻼص نﻣیباشد ،به ﷲ از آن پناه ﻣیبريم و اين نوﻋی از نفاق است.
دوم :هدف و خواستهی بنده ،ﷲ ﻣتﻌال ﻣیباشد و اگر ﻣردم از ﻋبادت او ﻣطلع گردند،
نشاط پيدا ﻣیکند و آن ﻋبادت را نيک ﻣیگرداند ،اين شرک خفی است ،پياﻣبر فرﻣوده
س َرا ِئ ِر« )ای ﻣردم! شﻣا را بر حذر ﻣیدارم از شرک خفی(،
اس ِإيﱠا ُك ْم َو ِش ْر َك ال ﱠ
است» :أَيﱡ َها النﱠ ُ
صﻼَتَهُ َجا ِهدًا ِل َﻣا
گفتند :ای رسول ﷲ! شرک خفی چيست؟ فرﻣودَ » :يقُو ُم ﱠ
ص ِلّى فَيُزَ ِيّ ُن َ
الر ُج ُل َفيُ َ
يَ َرى ِﻣ ْن نَ َ
س َرائِ ِر«)) (5ﻣردی نﻣاز ﻣیخواند و نﻣازش را نيکو
اس ِإلَ ْي ِه  ،فَ َذ ِل َك ِش ْركُ ال ﱠ
ظ ِر النﱠ ِ
.1905
)(1ﻣتفق ﻋليه :البخاري ،كتاب الرقاق ،باب الرياء والسﻣﻌة ،242/7 ،برقم  .6499وﻣسلم ،كتاب الزهد ،باب
ﻣن أشرك في ﻋﻣله غير ﷲ ،2289/4 ،برقم .2986
) (2ﻣسند أحﻣد ،134/5 ،والحاكم ،418/4 ،وصححه اﻷلباني في صحيح الترغيب.15/1 ،
) (3رواه النسائي بلفظه ،كتاب الجهاد ،باب اﻻستنصار بالضﻌيف ،45/6 ،برقم  ،3178وأصله في صحيح
البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب ﻣن استﻌان بالضﻌفاء والصالحين في الحرب ،296/3 ،برقم ،2896
وصححه اﻷلباني في صحيح الترغيب.6/1 ،
) (4سورة البقرة ،اﻵيتان.10-9 :
) (5أخرجه ابن خزيﻣة في صحيحه ،67/2 ،برقم  ،937وأخرجه البيهقي في السنن ،291/2 ،وحسنه اﻷلباني
في صحيح الترغيب والترهيب.7/1 ،
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جلوه ﻣیدهد در حالی که کوشش ﻣیکند که ﻣردم به او نگاه کنند ،اين شرک خفی است(.
سوم :بنده در ﻋبادت ﷲ ﻣتﻌال داخل ﻣیگردد و از آن خارج ﻣیگردد ،توسط آن شناخته
شده و ستايش ﻣیگردد و قلبش با آن ستايش آراﻣش ﻣیيابد ،نفسش آرزو ﻣیکند تا ستايش شود
و تﻣجيد گردد و اين ﻋﻣل او به خواستهی دنيايی داشتن ،نزديکتر است و اين اﻣر شادی و
رغبت او را در آن ﻋﻣل زياد ﻣیکند و رسيدن به هدفش دليل بر ريای خفی ﻣیباشد.
چهارم :اين ريای بدنی است؛ ﻣانند کسی که زردی و ﻻغری خود را آشکار ﻣیگرداند تا
ﻣردم ،فکر کنند که انجام دهندهی آن ﻋبادت ،ترس از آخرت بر وی غلبه پيدا کرده است.
هﻣچنين با کم کردن صدا و شل کردن لبها طوری وانﻣود کند که ﻣردم فکر کنند او
روزهدار است.
پنجم :ريا در لباس پوشيدن :ﻣانند کسی که لباس وصلهدار ﻣیپوشد ،تا ﻣردم بگويند :او
نسب به دنيا بیاﻋتناست ،يا کسی که لباس خاصی را بپوشد که و هدف او اين باشد که ﻣردم
او را از گروه خاصی بدانند ،به ﻣانند کسی که لباس ﻋلﻣاء را ﻣیپوشد که گفته شود :فﻼنی
ﻋا ِلم است.
ششم :ريا در سخن گفتن :اغلب اين ريا توسط اهل دين در پند دادن و يادآوری ،حفظ
نﻣودن نقليات و آثار ،ايجاد ﻣیگردد؛ به سبب ﻣحاورة ،ﻣجادله ،ﻣناظره و اظهار زياد بودن
ﻋلم حاصل ﻣیگردد.
هفتم :ريا در ﻋﻣل :به ﻣانند نﻣازگزاری که نﻣاز ،رکوع ،سجود و آشکار کردن خشوع را
زياد ﻣیگرداند و هﻣچنين روزه ،حج و صدقهی خود را به نﻣايش ﻣیگذارد.
هشتم :ريا در هﻣنشينی و ديدار :ﻣانند کسی که به ديدن ﻋا ِلﻣی ﻣیرود تا گفته شود :فﻼنی
به ديدار فﻼن ﻋالم رفته است .ﻣردم را دﻋوت ﻣیکند تا به ديدن وی بروند ،تا گفته شود :اهل
دين به نزد وی ﻣیروند.
نهم :ريا در نکوهش خود در بين ﻣردم :آن را انجام ﻣیدهد تا ﻣردم بگويند :فﻼنی
ﻣتواضع است و نزد آنها ﻣقاﻣش باﻻ رود و او را به خاطر آن ﻣدح نﻣايند ،اين از ريزهکاری-
های انواع ريا ﻣیباشد.
دهم :از ريزهکاریها و ﻣسائل ﻣخفی ريا اين است که ﻋﻣل کننده اطاﻋتش را ﻣخفی ﻣی-
دارد تا کسی از آن ﻣطلع نگردد و با آشکار کردن اطاﻋتش خوشحال نﻣیشود ،ولی او دوست
دارد که وقتی ﻣردم او را ﻣیبينند ،اول آنها به او سﻼم دهند و با خشورويی و صبور بودن او
را بوسه زنند و توسط آن وی ستايش شود ،برای برطرف کردن نيازهايش شادﻣان گردند و
در خريد و فروش با وی ﻣساﻣحه کنند ،و اگر اﻣر اين گونه نباشد ،در درونش دردی حس
ﻣیکند ،به ﻣانند آن که وی ]دوست دارد[ برای اطاﻋتی که ﻣخفيانه انجام ﻣیدهد ،ﻣورد
احترام قرار گيرد.
يازدهم :از ريزهکاریهای ريا اين است که اخﻼص وسيلهای قرار گيرد که توسط آن
خواستهها برآورده ﻣیشود ،شيخ اﻹسﻼم ابن تيﻣية گفته است» :از ابوحاﻣد غزالی حکايت
شده است که به وی رسيد که کسی که برای ﷲ چهل روز اخﻼص داشته باشد ،حکﻣت از
قلبش به زبانش آورده ﻣیشود .گفت :چهل روز اخﻼص داشتم و چيزی به جايی نرسيد ،آن را
نزد بﻌضی از ﻋارفان بيان نﻣودم] ،يکی از آنها[ به ﻣن گفت :تو برای حکﻣت اخﻼص يافته-
ای و برای ﷲ خالص نگشتهای«) ،(1اين وقتی است که ﻣقصود انسان رسيدن به بردباری و
) (1انظر :درء تﻌارض الﻌقل والنقل ﻻبن تيﻣية ،66/6 ،وﻣنهاج القاصدين ،ص ،221-214واﻹخﻼص
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حکﻣت است ،يا رسيدن به بزرگداشته شدن توسط ﻣردم و ستايش آنها از وی ،يا چيزهای
خواسته شدهای ﻣانند آن .توسط اين اﻣور اخﻼص برای ﷲ تﻌالی و جلب رضايتﻣندی وی،
حاصل نﻣیگردد و فقط چيزی حاصل ﻣیگردد که در واقع هدف هﻣان بوده است.
ﻣطلب پنجم :اقسام ريا و اثر آنها بر ﻋﻣل
ريا ،به ﷲ تﻌالی پناه ﻣیبريم از آن ،دارای اقسام و درجاتی ﻣیباشد ،شايستهی هر
ﻣسلﻣ ان است که اقسام آن را بشناسد ،تا بتواند با آن وارد جنگ گردد؛ آنها بدين گونه هستند:
اول :ﻋﻣل ريای ﻣحض باشد و هدفی در آن وجود نداشته باشد ،ﻣگر آن که ديگران آن
صﻼَةِ قَا ُﻣواْ
ﻋبادت را ببينند ،ﻣانند وضع و حال ﻣنافقين؛ ﷲ تﻌالی ﻣیفرﻣايدَ  :وإِ َذا قَا ُﻣواْ إِلَى ال ﱠ
اس َوﻻَ يَ ْذكُ ُرونَ ﷲ إِﻻﱠ قَ ِليﻼً) (1)و وقتی برای نﻣاز ﻣیايستند ،با کسالت اين
كُ َ
سالَى ي َُرآؤُونَ النﱠ َ
کار را انجام ﻣیدهند ،نزد ﻣرد ريا ﻣیکنند و ﷲ را ياد نﻣیکنند ،ﻣگر کﻣی( ،اين ريای
ﻣحض ﻣیباشد و نزديک شدن به آن توسط ﻣؤﻣن در اﻋﻣال واجب ﻣثل نﻣاز و روزه ،ﻣقبول
نﻣیباشد ،هﻣچنين در صدقهی واجب و حج و ديگر اﻋﻣال ظاهری ،در باطل بودن اين ﻋﻣل
شکی وجود ندارد و کسی که آن را انجام دهد ﻣستحق خشم ﷲ و ﻣجازاتش ﻣیباشد .پناه بر
ﷲ!
دوم :ﻋﻣل برای ﷲ تﻌالی صورت ﻣیپذيرد ولی ريا در اصل آن – اول آن تا آخر آن-
چيز ديگری شريک قرار داده ﻣیشود ،نصوص صحيحی وجود دارد که دﻻلت بر باطل بودن
آن ﻋﻣل و پوچ شدن آن ،ﻣیکنند.
سوم :اصل ﻋﻣل برای ﷲ تﻌالی ﻣیباشد ،سپس نيت ريا در گوشهای از آن انجام ﻣی-
گيرد ،اين ﻋبادت دو اﻣر را در بر دارد:
ً
 -1اول ﻋبادت به آخر آن ﻣربوط نﻣیباشد ،اول آن کاﻣﻼ در هر حالتی صحيح است و
آخر آن باطل ﻣیباشد .ﻣانند :نزد انسانی بيست ﷼ وجود دارد ،ﻣیخواهد تا آن را صدقه
دهد ،ده ﷼ آن را خالصانه برای ﷲ تﻌالی صدقه ﻣیدهد ،سپس در ده ﷼ بﻌدی دچار ريا
ﻣیشود ،صدقهی اول صحيح و قابل قبول است و صدقهی دوم باطل است زيرا ريا با
اخﻼص در آﻣيخته است.
 -2اول ﻋبادت به آخر آن ﻣرتبط است و اين فقط در دو اﻣر صورت ﻣیپذيرد:
اﻣر اول :اين ريا در فکر ايجاد ﻣیگردد ،سپس انسان آن را دفع ﻣینﻣايد و به آن راضی
نﻣیگردد و از آن روی برگردانده و کراهت ﻣیورزد ،در اين حالت است که آن ريا به وی
ضرر نﻣیرساند ،زيرا پياﻣبر فرﻣوده استِ » :إ ﱠن ﱠ َ تَ َج َاوزَ ﻷ ُ ﱠﻣتِى َﻣا َح ﱠدثَ ْ
س َها َﻣا لَ ْم
ت بِ ِه أ َ ْنفُ َ
يَتَ َكلﱠ ُﻣوا أ َ ْو يَ ْﻌ َﻣلُوا بِ ِه«)) (2ﷲ از اﻣت ﻣن بر اين که چيزی در درونشان وجود داشته باشد ،در
ﻣیگذرد؛ به شرط آن که آن را به زبان نياورده باشند و به آن ﻋﻣل نکرده باشند(.
اﻣر دوم :ريا با او انس ﻣیگيرد و توسط آن به اطﻣينان خاطر ﻣیرسد ،آن را دفع نکرده
و دوستش ﻣیدارد و اين باﻋث ﻣیشود تا تﻣاﻣی ﻋبادت باطل گردد؛ زيرا اول آن به آخر آن
ﻣربوط ﻣیباشد ،ﻣثال اين ﻣورد :شخصی نﻣازش را خالصانه برای ﷲ تﻌالی شروع ﻣیکند،
سپس ريا در رکﻌت دوم آن داخل گشته و نﻣاز گذار به آن انس ﻣیگيرد و تا آخر نﻣاز آن را

للﻌوايشة ،ص ،24واﻹخﻼص والشرك اﻷصغر للدكتور ﻋبد الﻌزيز بن ﻋبداللطيف ،ص ،9والرياء لسليم
الهﻼلي ،ص.17
) (1سورة النساء ،اﻵية.142 :
) (2ﻣسلم ،كتاب اﻹيﻣان ،باب :تجاوز ﷲ ﻋن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ،116/1 ،برقم .127
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اداﻣه ﻣیدهد ،تﻣاﻣی نﻣاز باطل ﻣیشود ،چون اول آن به آخر آن ﻣربوط ﻣیباشد).(1
چهارم :ريا بﻌد از تﻣام شدن ﻋبادت انجام ﻣیپذيرد ).(2
اﻣا اگر ﻣسلﻣان ﻋﻣلی را خالصانه برای ﷲ تﻌالی انجام ﻣیدهد ،سپس ﷲ ﻣتﻌال به خاطر
آن ،او را در قلب ﻣؤﻣنان ﻣورد ستايش قرار ﻣیدهد ،در نتيجه ﻣؤﻣن از بخشش و رحﻣت ﷲ
ﻣتﻌال شاد ﻣیشود و توسط آن به وی بشارت داده ﻣیشود ،اين ريا ضرری به او نﻣیرساند.
از رسول ﷲ دربارهی ﻣردی که ﻋﻣلی از اﻋﻣال خير را برای ﷲ تﻌالی انجام ﻣیدهد ،سپس
اج ُل بُ ْش َرى
ﻋ ِ
ﻣردم او را ﻣورد ستايش قرار ﻣیدهند ،سوال نﻣودند ،او فرﻣود» :تِ ْلكَ َ
ْال ُﻣؤْ ِﻣ ِن«)) (3اين بشارت نزديک برای ﻣؤﻣن است(.
ﻣطلب ششم :سببهای ريا و چيزهايی که آن را دفع ﻣیکند.
اصل ريا ،دوست داشتن جاه و ﻣقام ﻣیباشد ،کسی که دوست داشتن اين ﻣوارد در قلبش
جای داشته باشد ،کوشش او بر بدست آوردن تأييد ﻣخلوقات قرار ﻣیگيرد ،از جلب نظر آنها
شاد ﻣیگردد و برای آن که آنها از او ستايش کنند به ﻣراﻋات اﻋﻣالش ﻣیپردازد ،سخنان،
اﻋﻣال و کارهايش برای بزرگ شدن نزد ﻣردم صورت ﻣیپذيرد ،اين هﻣان اص ِل بيﻣاری و
بﻼ ﻣیباشد؛ در نتيجه کسی که به آن رغبت داشته باشد ،در ﻋبادات احتياج به ريا پيدا ﻣیکند
و اواﻣری که از او خواسته شده است تا آنها را انجام دهد را کوچک ﻣیشﻣارد.
اين اﻣری پوشيده است که کسی آن را نﻣیشناسد ،ﻣگر ﻋا ِلﻣان به ﷲ تﻌالی ،کسانی که او
را ﻣیشناسند و دوست داشتن چيزی توسط آنها فقط ﻋلتش آن است که ﷲ تﻌالی آن چيز را
دوست ﻣیدارد.
برای توضيح دادن به اين ﻣريضی ﻣهلک به سه اصل باز ﻣیگرديم:
داشتن لذت ستوده شدن و ﻣورد ستايش و ﻣدح قرار گرفتن.
اول :دوست
ِ
دوم :فرار از نکوهش شدن.
)( 4
سوم :طﻣع داشتن به آنچه نزد ﻣردم است .
شاهد آن حديثی است که ابو ﻣوسی اشﻌری آن را بيان داشته است ،گفته است :ﻣردی نزد
پياﻣبر آﻣد و گفت :آيا کسی ﻣیتواند از روی شجاﻋت بجنگد و ]يا[ از روی تﻌصب بجنگد و
]يا[ از روی ريا بجنگد ،کداﻣيک از آنها ]جهاد[ در راه ﷲ ﻣیباشد؟ فرﻣودَ » :ﻣ ْن قَات َ َل ِلت َ ُكونَ
سبِي ِل ﱠ ِ«)) (5کسی که برای اين بجنگد که سخن ﷲ تﻌالی باﻻتر
ي ْالﻌُ ْليَا فَ ُه َو فِي َ
َك ِل َﻣةُ ﱠ ِ ِه َ
است ]و بايد اجرا شود ،فقط[ آن در راه ﷲ است(.
سخنش :از روی شجاﻋت بجنگد ،يﻌنی ياد آورده شود و از او تشکر شود و ﻣورد ﻣدح
و ستايش قرار بگيرد.
سخنش :از روی تﻌصب بجنگد به ﻣﻌنای آن است که کسی سختش باشد که بر او غلبه
صورت پذيرد و چيرگی بر او انجام گيرد و در نتيجهی آن شکست ،ﻣورد ﻣذﻣت قرار بگيرد.
) (1انظر :هذه اﻷقسام بالتفصيل في جاﻣع الﻌلوم والحكم ﻻبن رجب ،84-79/1 ،وفتح الﻣجيد ،ص،438
وفتاوى ابن ﻋثيﻣين.29/2 ،
) (2انظر :فتاوى ابن ﻋثيﻣين.30/2 ،
) (3ﻣسلم ،كتاب البر والصلة واﻵداب ،2034/4 ،برقم .2642
) (4انظر :ﻣختصر ﻣنهاج القاصدين ﻻبن قداﻣة ،ص.222-221
) (5ﻣتفق ﻋليه :البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب ﻣن قاتل لتكون كلﻣة ﷲ هي الﻌليا ،272/3 ،برقم ،2810
وﻣسلم ،كتاب الصﻼة ،باب ﻣن قاتل لتكون كلﻣة ﷲ هي الﻌليا فهو في سبيل ﷲ ،1512/3 ،برقم .1904
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سخنش :از روی ريا بجنگد ،به اين ﻣﻌناست که ﻣکان آن را به لذتی در قلبها برای
رسيدن به جاه و ﻣقام ببيند.
گاهی انسان به ستايش شدن رغبت پيدا ﻣیکند ،ولی گاهی از نکوهش شدن جلوگيری
ﻣیکند ،ﻣانند ترسويی بين شجاﻋان ،در اين حالت است که او ثابت قدم ﻣیگردد و فرار نﻣی-
کند ،تا ﻣورد ﻣذﻣت و نکوهش قرار نگيرد و گاهی انسان از ترس آن که به خاطر جهلش او
را نکوهش کنند ،فتوا ﻣیدهد .اين اﻣور سه گانه است که به ريا تحريک ﻣیکنند و به سوی
آن دﻋوت ﻣینﻣايند ،پس از آنها برحذر باشيم!
ﻣطلب هفتم :راههای کسب اخﻼص و درﻣان ريا
به طور قطع ﻣشخص گرديد که ريا ﻋﻣل را باطل ﻣیکند و باﻋث غضب ﷲ تﻌالی و
خشﻣگينی وی ﻣیشود و آن از هﻼک کنندهها است و برای ﻣسلﻣان خطری بزرگتر از
ﻣواجهه با ﻣسيح دجال به وجود ﻣیآورد.
در اين حال است که بايد در از بين بردن آن و درﻣان کردن آن کوشش جدی و سريﻌی
را انجام دهيم و اصل و فرع آن را از بين ببريم .اين درﻣانی که توسط آن ريا از بين ﻣیرود
و اخﻼص به اذن ﷲ تﻌالی حاصل ﻣیشود شاﻣل ﻣوارد زير است:
اول :شناخت انواع ﻋﻣل برای دنيا و انواع ريا و اقسام آن و چيزهايی که آن را دفع ﻣی-
کنند و سببهايی که آن را از بين ﻣیبرند و رگ و پی آن را قطع ﻣیکنند ،اين دفع کنندهها و
سببها در قبل بيان شد.
دوم :شناخت ﻋظﻣت ﷲ تﻌالی ،با شناختن :اسﻣهايش ،صفاتش و افﻌالش ،ﻣﻌرفتی صحيح
که بر اساس فهم درست از قرآن و سنت باشد و بر ﻣذهب اهل سنت و جﻣاﻋت قرار گيرد؛
اگر بنده بداند که ﷲ تﻌالی به تنهايی کسی است که به او نفع و ضرر ﻣیرساند و به تنهايی
ﻋزت ﻣیبخشد و ذليل ﻣیگرداند ،پايين ﻣیآورد و باﻻ ﻣیبرد ،ﻋطا ﻣیکند و ﻣنع ﻣینﻣايد،
زنده ﻣیکند و ﻣیﻣيراند و چشم خيانتکار را ﻣیشناسد و آنچه در سينهها ﻣخفی ﻣیشود را
ﻣیداند ،وقتی اين را فهﻣيد و دانست که ﷲ تﻌالی کسی است که به تنهايی ﻣستحق ﻋبادت
است و شريکی ندارد ،در اين حالت است که به اخﻼصی صادقانه دست ﻣیيابد .گريزی
نيست که شناخت انواع توحيد به شکلی صحيح بايد صورت پذيرد.
سوم :شناخت آنچه ﷲ تﻌالی در سرزﻣين آخرت از نﻌﻣت ،ﻋذاب ،حالتهای ﻣرگ و ﻋذاب
قبر ﻣهيا ساخته است؛ وقتی بنده اين را شناخت و اگر شخص ﻋاقلی باشد ،از ريا به سوی
اخﻼص فرار ﻣیکند.
چهارم :ترس از انجام دادن ﻋﻣل آخرت برای دنيا و اين که ريا ﻋﻣل را باطل ﻣیکند؛
کسی که از اﻣری بترسد از آن خودداری ﻣیکند و از آن نجات ﻣیيابد؛ کسی که بترسد ،شبانه
سير ﻣیکند و کسی که شبانه سير کند به هدف ﻣیرسد.
شايسته شخص است ،بلکه بر وی واجب است تا وقتی به آفت دوست داشتن ستايش و
ﻣدح شدن ،گرفتار ﻣیشود ،آفتهای ريا را برای خود يادآوری کند و خود را از خشﻣگينی
ﷲ تﻌالی حفظ نﻣايد و کسی که نيازﻣندی ﻣردم و ضﻌيف بودن آنها را بشناسد] ،از اين
ﻣريضی[ راحت ﻣیشود ،هﻣان گونه که بﻌضی از پيشينيان گفتهاند» :در درونت کوشش
کن تا اسباب دفع کردن ريا در تو به وجود آيد ،حريص باش به گونهای که انسانها نزد تو
ﻣانند چهارپايان و بچهها باشند تا برای تو فرقی نداشته باشد که در هنگام ﻋبادت تو در
حاضر باشند يا غايب از آن آگاهی داشته باشند يا آن را ندانند و به اين که ﷲ تﻌالی به شکلی
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يکتا از آن باخبر باشد ،قناﻋت کن!«).(1
ﷲ را به تنهايی ]بشناس![ سپس از باطل شدن ﻋﻣلت بترس ،اين اﻣر باﻋث ﻣیشود تا
اهل ﻋلم و ايﻣان از ريا و باطل شدن ﻋﻣل نجات يابند ،ﻣحﻣد بن لبيد آورده است که پياﻣبر
ﻋلَ ْي ُك ْم ال ِ ّ
صغ َُر« )از بيشترين چيزی که برای شﻣا از آن
ش ْركُ ْاﻷ َ ْ
ف َﻣا أَخ ُ
َاف َ
فرﻣودِ » :إ ﱠن أ َ ْخ َو َ
الريَا ُء
ﻣیترسم ،شرک اصغر است( ،گفتند :شرک اصغر چيست ای رسول ﷲ؟! فرﻣودّ ِ » :
اس بِأ َ ْﻋ َﻣا ِل ِه ْم ا ْذ َهبُوا إِلَى الﱠذِينَ ُك ْنت ُ ْم ت ُ َرا ُءونَ فِي
ي النﱠ ُ
يَقُو ُل ﱠ ُ َ
ﻋ ﱠز َو َج ﱠل لَ ُه ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َﻣ ِة إِذَا ُج ِز َ
ال ﱡد ْنيَا فَا ْن ُ
ظ ُروا ه َْل ت َِجدُونَ ِﻋ ْن َد ُه ْم َجزَ ا ًء« )ريا ،ﷲ در روز قياﻣت وقتی ﻣردم به اﻋﻣالشان
پاداش و ﻣجازات داده ﻣیشوند ،ﻣیفرﻣايد :به نزد کسانی که در دنيا ريا ﻣیکردند برويد و
ببنيد آيا پاداشی نزد آنها باقی ﻣانده است().(2
از روی اين خطر بزرگ ،صحابه و تابﻌين و اهل ﻋلم و ايﻣان از اين بﻼی خطرناک
ﻣیترسند .ﻣثالهای زير برای اين اﻣر آﻣده است:
)(3
َ
ٌ
اجﻌُونَ ) و
 -1ﷲ تﻌالى ﻣیفرﻣايدَ  :والﱠذِينَ يُؤْ تُونَ َﻣا آتَوا ﱠوقُلُوبُ ُه ْم َو ِجلَة أنﱠ ُه ْم ِإلَى َر ِبّ ِه ْم َر ِ
کسانی که آنچه را که بايد بدهند ﻣیدهند ،در حالی که قلبشان ترسان و هراسان است از اين
که به سوی پروردگارشان بازگردند( ،ﻋايشه رضي ﷲ ﻋنها گفت :ای رسول ﷲ! آيا او کسی
است که زنا ﻣیکند و دزدی ﻣینﻣايد و شراب ﻣینوشد؟ فرﻣودَ » :ﻻ َيا ِب ْنتَ أ َ ِبي َب ْك ٍر )أ َ ْو َيا
صد ُ
َاف أَ ْن َﻻ يُتَقَبﱠ َل ِﻣ ْنهُ«)) (4نه ای
ق( َولَ ِكنﱠهُ ﱠ
ِب ْنتَ ال ِ ّ
الر ُج ُل َي ُ
ص ِلّي َو ُه َو َيخ ُ
ﱠق َويُ َ
صو ُم َو َيت َ َ
ص ّدِي ِ
دختر ابوبکر )يا ای دختر صديق( آن ﻣردی است که روزه ﻣیگيرد و صدقه ﻣیدهد و نﻣاز
ﻣیخواند ،در حالی که ﻣیترسد که از وی قبول نشود(.
 -2ابن أبي ُﻣليكة گفته است» :سی نفر از اصحاب پياﻣبر را ديدم ،تﻣاﻣی آنها از نفاق
خودشان ﻣیترسيدند و حتی يکی از آن نﻣیگفت :ايﻣان او به حد جبرئيل و ﻣيکائيل ﻣی-
باشد«).(5
 -3إبراهيم تيﻣي گفته است» :سخنم را به ﻋﻣلم ﻋرضه نکردم ﻣگر آن که ترسيدم که
دروغ گفته باشم«).(6

 -4آﻣده است که حسن ]بصری گفته[ است» :کسی از آن نﻣیترسد ،ﻣگر ﻣؤﻣن و کسی از آن ايﻣن
نﻣیگردد ،ﻣگر ﻣنافق« ).(7
 -5ﻋﻣر بن خطاب به حذيفة رضي ﷲ ﻋنهﻣا گفت» :تو را به ﷲ قسم ﻣیدهم ،آيا
پياﻣبر نام ﻣرا در بين آنها – يﻌنی ﻣنافقينی ]که پياﻣبر نام آنها را به خذيفه گفته بود[ – ياد
فرﻣود؟« او جواب داد :خير ولی کسی را بﻌد از تو به پاکی ياد نﻣیکنم ]و نﻣیگويم او ﻣنافق
نيست[).(8
 -6ابودرداء گفته است» :يا ﷲ! به تو پناه ﻣیبرم از خشوع ﻣنافقانه« ،گفته شد :خشوع
) (1انظر :اﻹخﻼص والشرك اﻷصغر ،ص.15
)(2أحﻣد في الﻣسند ،428/5 ،وصححه اﻷلباني في صحيح الجاﻣع.45/2 ،
) (3سورة الﻣؤﻣنون ،اﻵية.60 :
) (4ابن ﻣاجه ،كتاب الزهد ،باب :التوقي في الﻌﻣل ،1404/2 ،برقم  ،4198والترﻣذي ،كتاب تفسير القرآن،
بابٌ  :وﻣن سورة ))الﻣؤﻣنون(( ،327/5 ،برقم  ،3175وصححه اﻷلباني في سلسلة اﻷحاديث الصحيحة،
برقم  ،162وفي صحيح ابن ﻣاجه.409/2 ،
) (5البخاري ﻣﻌل ًقا ﻣجزو ًﻣأ به ،قال ابن حجر :وصله ابن أبي خيثﻣة في تاريخه .انظر :فتح الباري.110/1 ،
) (6البخاري ﻣع الفتح ﻣﻌلقًا وﻣجزو ًﻣا به .قال ابن حجر :وصله الﻣصنف في التاريخ .انظر :فتح الباري،
.110/1
) ( 7البخاري ﻣع الفتح ،وقال ابن حجر :وصله جﻌفر الفريابي في كتاب صفة الﻣنافقين ،وصححه .انظر :الفتح،
.111/1
) (8ابن كثير بنحوه ،في البداية والنهاية ،19/5 ،وانظر :صفات الﻣنافقين ﻻبن القيم ،ص.36
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ﻣنافقانه چيست؟ فرﻣود» :حالتی است که بدن در خشوع ديده ﻣیشود و قلب خاشع نﻣی-
باشد«).(1
 -7ابودرداء گفته است» :اگر به يقين برسم که يکی از نﻣازهايم ،قبول شده است برای
ﻣن دوست داشتنیتر از دنيا و آنچه در آن است ﻣیباشد ،ﷲ ﻣیفرﻣايد :إِنﱠ َﻣا َيتَقَبﱠ ُل ﷲ ِﻣنَ
ْال ُﻣتﱠقِينَ ) (2)ﷲ فقط از پرهيزکاران قبول ﻣیکند(«.
 -8ﻋبد الرحﻣن بن أبي ليلى گفته است» :صد و بيست نفر از انصار] [از اصحاب
رسول ﷲ را ديدهام ،هر کدام از آن سوالی از وی پرسيده ﻣیشد و کسی از آنها نبود ،ﻣگر
آن که دوست داشته باشد که برادرش برای او کافی باشد« ).(3
پنجم :فرار از نکوهش ﷲ تﻌالی؛ زيرا از سببهای ريا فرار از نکوهش ﻣردم است ،ولی
ﻋاقل ﻣیداند که فرار از نکوهش ﷲ ﻣتﻌال سزاوارتر است؛ زيرا نکوهش او خواری و
زشتی ﻣیباشد ،هﻣان گونه که ﻣردی به رسول ﷲ گفت :ستايش شدن توسط چه کسی برای
ﻋ ﱠز َو َج ﱠل« )او ﷲ
ﻣن زيباست و نکوهش او برای ﻣن زشت است؟ او فرﻣود» :ذَ َ
اك ﱠ ُ َ
است().(4
شکی وجود ندارد که اگر بنده از ﻣردم بترسد و برای رضايتﻣندی آنها خشم ﷲ ﻣتﻌال را
برای خود برگزيند ،ﷲ تﻌالی بر وی خشﻣگين ﻣیشود و بر وی غضب ﻣینﻣايد و ﻣردم ]نيز[
بر وی خشﻣگين ﻣیشوند .آيا شﻣا از غضب ﻣردم ﻣیترسيد؟ اگر راستگو باشيد ،ﷲ برای
ترسيدن سزاوارتر است.
ششم :شناخت چيزی که شيطان از آن فرار ﻣیکند؛ زيرا شيطان سرچشﻣهی ريا است و
از اﻣور بسياری فرار ﻣیکند ،از آنها :أذان ،قرائت قرآن ،سجدهی تﻼوت ،پناه برده به ﷲ
تﻌالی از او ،ياد آوردن ﷲ تﻌالی هنگام خروج از خانه و داخل شدن به ﻣسجد به شکلی که
دين آن را ياد داده است ،ﻣحافظت از اذکار صبح و شام 5و اذکار بﻌد از نﻣاز و تﻣاﻣی
اذکاری که در قرآن و سنت به آنها توصيه شده است).(6
کردن انجام داده اﻋﻣال خير و ﻋبادتهايی که ديده نﻣیشود و پنهان نﻣودن
هفتم :زياد
ِ
7
آنها ،ﻣانند :نﻣاز شب ،صدقهی پنهانی ،گريه کردن فقط از روی خشيهی از ﷲ تﻌالی،
نﻣازهای سنت و نافله و دﻋای برای برادر ايﻣانی در خفی .ﷲ بندهای که پنهانکارانه تقوا
دارد را دوست ﻣیدارد ،سﻌد بن أبي وقاص آورده است که رسول ﷲ فرﻣود» :إِ ﱠن ﱠ َ
ى«)) (8ﷲ بندهای که پرهيزکار ،بینياز و پنهانکار باشد ،را دوست
ى ْال َخ ِف ﱠ
ى ْالغَنِ ﱠ
ي ُِحبﱡ ْالﻌَ ْب َد الت ﱠ ِق ﱠ
ﻣیدارد(.
هشتم :ﻋدم توجه به نکوهش و ستايش ﻣردم؛ زيرا آن سود و ضرری ندارد ،بلکه واجب

) (1ذكره ابن القيم في صفات الﻣنافقين ،ص.36
) (2ذكره ابن كثير في تفسيره ،41/2 ،وﻋزاه إلى ابن أبي حاتم ،واﻵية 27 :ﻣن سورة الﻣائدة.
) (3الدارﻣي في سننه ،53/1 ،وابن الﻣبارك في الزهد ،140/1 ،برقم .49
) (4أحﻣد في الﻣسند ،394/6 ،488/3 ،ﻣن حديث اﻷقرع بن حابس  ،وإسناده حسن ،ورواه الترﻣذي وحسنه،
برقم .3263
 - 5برای اطاﻋات بيشتر دربارهی اذکار صبح و شام که اثر شديدی بر زندگی انسان ،ﻣخصوصا ً بيﻣاریهای
روانپزشکی دارد ،ﻣیتوانيد به کتاب پناهگاه ﻣسلﻣان چاپ انتشارات حرﻣين رجوع کنيد).ﻣترجم(
) (6انظر التفصيل في ذلك :كتاب ﻣقاﻣع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهﻼلي ،وهو ﻣهم جدا،
واﻹخﻼص لحسين الﻌوايشة ،ص.63-57
 - 7خشيه به ترسی ﻣیگويند که از روی ابهت و ﻋظﻣت چيزی حاصل گردد).ﻣترجم(
) (8ﻣسلم ،كتاب الزهد ،2277/4 ،برقم .2965
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است که ترس از نکوهش ﷲ تﻌالی باشد و شادی با بخشش ﷲ ﻣتﻌال بدست ﻣیآيد ،ﷲ ﻣی-
ض ِل ﷲ َوبِ َر ْح َﻣتِ ِه فَبِ َذ ِل َك فَ ْليَ ْف َر ُحواْ ه َُو َخي ٌْر ِ ّﻣ ﱠﻣا يَ ْج َﻣﻌُونَ ) (1)بگو :به فضل و
فرﻣايد :قُ ْل بِفَ ْ
رحﻣت او)ﷲ ﻣتﻌال( است که بايد شادﻣان گردند ،آن از آنچه جﻣع نﻣودهاند ،بهتر است(.
ای بندهی ﷲ تﻌالی! ﻣدح و ستايش را قبول کن و آنچنان که ﻋاشقان دنيا نسبت به آخرت
بیتفاوت هستند ،نسبت به آن دو بیتفاوت باش ،اگر در اين اﻣر استقاﻣت بورزی ،اخﻼص
برايت راحت ﻣیشود).(2
بیاﻋتنايی نسبت به دوست داشتن ﻣدح و ستايش آسان ﻣیشود وقتی که ﻋلم يقين حاصل
شود که ﻣدح و ستايش کسی به انسان نفع نﻣیرساند و نکوهش و سرزنش آنها ،ضرری نﻣی-
رساند ،ﻣگر ﷲ تﻌالی به تنهايی ،نسبت به ستايشی که تو را زيبا نﻣیکند و نکوهشی که تو را
زشت نﻣیکند ،بیتفاوت باش ،و نسبت به ستايشی که آن ستايش تﻣام زيبايیها را به تو ﻣی-
دهد و نکوهشی که تﻣام زشتیها را به تو ﻣیرساند ،رغبت نشان بده! آن ﻣقدر نﻣیشود ،ﻣگر
با صبر و يقين؛ کسی که صبر و يقين نداشته باشد ،ﻣانند کسی است که ﻣیخواهد در دريا
سفر کند در حالی که کشتيی ندارد).(3
به کسی که تو را نکوهش ﻣیکند ،بنگر که اگر راستگو بود و هدف او خيرخواهی باشد،
هديه و خيرخواهی او را قبول کن! او کسی است که ﻋيوب تو را به تو نشان داده است؛ ولی
اگر دروغگو بود به خودش ظلم کرده است و تو با سخن او ﻣنفﻌت بردهای؛ زيرا چيزی را به
تو آﻣوخته است که تو آن را ﻣیدانستی و خطايايی از تو را به تو ﻣﻌرفی کرده است که آنها
را فراﻣوش نﻣوده بودی .اگر آن ﻋيبجويی دروغی در ﻣورد تو بود ،تو از آن ﻋيب خالی ﻣی-
باشی ولی ﻋيوب ديگری داری ،پس اين نﻌﻣت ﷲ تﻌالی را شکر کن که اين شخص افترا
زننده از ﻋيوب تو ﻣطلع نگرديد و اگر در برابر اين افترا صبور باشی و نيت کسب پاداش
شدن گناهانت ﻣیگردد و بر تو واجب است بدانی که اين جاهل به
داشته باشی ،باﻋث بخشيده
ِ
خودش ظلم کرده است و خود را در ﻣﻌرض خشم ﷲ تﻌالی قرار داده است؛ بهتر از وی باش
ور
و ﻋفو کن و درگذر و برای او طلب آﻣرزش نﻣا! أَﻻ ت ُ ِحبﱡونَ أَن يَ ْغ ِف َر ﷲ لَ ُك ْم َوﷲ َ
غفُ ٌ
ﱠر ِحي ٌم) (4)آيا دوست نداريد که ﷲ شﻣا را بياﻣرزد و ﷲ بسيار آﻣرزنده و دائﻣا ً رحﻣت کننده
است(.
نهم :ﻣرگ را به ياد بياور و آرزو را کوتاه کن! ﷲ تﻌالی ﻣیفرﻣايدُ  :ك ﱡل نَ ْف ٍس َذآئِقَةُ
ار َوأُد ِْخ َل ْالـ َجنﱠةَ فَقَ ْد فَازَ َوﻣا الْـ َحيَاة ُ
ْالـ َﻣ ْو ِ
ور ُك ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َﻣ ِة فَ َﻣن ُز ْح ِز َح َ
ﻋ ِن النﱠ ِ
ت َوإِنﱠ َﻣا ت ُ َوفﱠ ْونَ أ ُ ُج َ
ور ) (5)هر شخصی طﻌم ﻣرگ را ﻣیچشد و فقط در روز قياﻣت پاداش-
ال ﱡد ْنيَا إِﻻﱠ َﻣت َاعُ ْالغُ ُر ِ
هايتان به طور کاﻣل داده ﻣیشود ،پس کسی که از آتش جهنم نجات پيدا کند و داخل بهشت
گردد ،هﻣانا رستگار شده است و زندگی دنيوی چيزی جز کاﻻی فريبنده نيست( ،هﻣچنين
ﻋ ِلي ٌم
ب َ
س ﱠﻣاذَا تَ ْك ِس ُ
ي ِ أَ ْر ٍ
غدًا َو َﻣا تَد ِْري نَ ْف ٌ
ﻣیفرﻣايدَ  :و َﻣا تَد ِْري نَ ْف ٌ
ض تَ ُﻣوتُ ِإ ﱠن ﷲ َ
س ِبأ َ ّ
ير) (6)و کسی نﻣیداند که در فردای ]خود[ چه چيزی را کسب ﻣیکند و کسی نﻣیداند که
َخ ِب ٌ
در کداﻣين سرزﻣين خواهد ُﻣرد ،ﷲ بسيار دانا و بسيار باخبر است(.
دهم :ترس از پايان زندگی به بدی)سوء خاتﻣه( ،بر بنده واجب است که بترسد که ريا
) (1سورة يونس ،اﻵية.58 :
) (2الفوائد ﻻبن القيم ،ص.67
) (3انظر :الفوائد ﻻبن القيم ،ص.268
) (4سورةالنور ،اﻵية.22 :
) (5سورة آل ﻋﻣران ،اﻵية.185 :
) (6سورة لقﻣان ،اﻵية.34 :
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پايان اﻋﻣال او باشد و نهايت زندگی او قرار گيرد ،زيرا در اين صورت دچار ضرر سنگين
و بزرگی ﻣیشود؛ زيرا انسان روز قياﻣت در حالی ﻣبﻌوث ﻣیگردد که بر آن حال ُﻣرده باشد
و ﻣردم بر اساس نيتهايشان برانگيخته ﻣیشوند و بهترين اﻋﻣال ،اﻋﻣالی هستند که در
انتهای زندگی صورت گيرند.
يازدهم :هﻣنشينی با اهل اخﻼص و تقوا؛ هﻣنشين ﻣخلص خير را از شﻣا دور نﻣیکند و
او را اسوهای صالح برای خودتان ﻣیيابيد؛ ولی رياکار و ﻣشرک ،اگر از ﻋﻣل آنها تقليد
شود ،شﻣا را در آتش جهنم ﻣیسوزاند.
دوازدهم :دﻋا و توسل به ﷲ تﻌالی ،ﻣیدانيم رسول ﷲ آن را به ﻣا آﻣوخته است و
اس اتﱠقُوا َه َذا ال ِ ّ
ب النﱠ ْﻣ ِل« )ای ﻣردم از اين شرک
ش ْركَ فَإِنﱠهُ أ َ ْخفَى ِﻣ ْن َد ِبي ِ
فرﻣوده است» :أَيﱡ َها النﱠ ُ
تقوا پيشه کنيد و بترسيد که آن ﻣخفیتر از راه رفتن ﻣورچه است( ،بﻌضی از صحابه
گفتند :چگونه از آن تقوا پيشه کنيم و آن ﻣخفیتر از حرکت ﻣورچه است ،ای رسول ﷲ!؟
َ )(1
ش ْيئًا نَ ْﻌلَ ُﻣهُ َونَ ْست َ ْغ ِف ُر َك ِل َﻣا َﻻ نَ ْﻌل ُم«
فرﻣود» :قُولُوا اللﱠ ُه ﱠم ِإنﱠا َن ُﻌو ُذ ِب َك ِﻣ ْن أ َ ْن نُ ْش ِر َك ِب َك َ
)بگوييد :يا ﷲ! ﻣا به تو پناه ﻣیبريم از اين که به تو ذرهای شرک بورزيم در حالی که آن را
ﻣیدانيم و از آنچه نﻣیدانيم طلب آﻣرزش ﻣیکنيم(.
سيزدهم :دوست داشتن ياد ﷲ تﻌالی توسط بنده و برتری دادن ياد او بر دوست داشتن ستايش
ﻣخلوقات ،ﷲ تﻌالی ﻣیفرﻣايدَ  :فا ْذ ُك ُرو ِني أَ ْذ ُك ْر ُك ْم) (2)ﻣرا ياد کنيد تا شﻣا را ياد کنم( ،هﻣچنين
پياﻣبر از پروردگارش روايت فرﻣوده است» :أَنَا ِﻋ ْن َد َ
ظ ِّن َﻋ ْبدِى ِبى َوأَنَا َﻣ َﻌهُ ِحينَ َي ْذ ُك ُر ِنى ِإ ْن
ب ِﻣ ِّنى
ﻺ ُه ْم َخي ٌْر ِﻣ ْن ُه ْم َو ِإ ْن تَ َق ﱠر َ
ﻺ َذ َك ْرتُهُ ِفى َﻣ ٍ
َذ َك َر ِنى ِفى َن ْف ِس ِه َذ َك ْرتُهُ ِفى َن ْف ِسى َو ِإ ْن َذ َك َر ِنى ِفى َﻣ ٍ
َ ً ) (3
َ
َ
ى ذ َِرا ًﻋا تَ َق ﱠربْتُ ِﻣ ْنهُ َبا ًﻋا َو ِإ ْن أتَا ِنى َي ْﻣ ِشى أتَ ْيتُهُ ه َْر َولة« )ﻣن
ِشب ًْرا تَ َق ﱠربْتُ إِ َل ْي ِه ذ َِرا ًﻋا َو ِإ ْن تَ َق ﱠر َ
ب ِإ َل ﱠ
نزديک گﻣان بندهام به ﻣن ،با او رفتار ﻣیکنم و ﻣن هﻣراه او هستم ﻣاداﻣی که ﻣرا ياد ﻣیکند،
اگر ﻣرا در خودش ياد کند ،ﻣن او را در خودم ياد ﻣیکنم و اگر ﻣرا در جﻣﻌی ياد کند او را
در جﻣﻌی بهتر از آن ،ياد ﻣیکنم و اگر به اندازهی يک وجب به ﻣن نزديک شود ،ﻣن به او
اندازهی يک ذراع 4به او نزديک ﻣیشوم و اگر به اندازهی يک ذراع به ﻣن نزديک شود ،ﻣن
به اندازهی يک باع به او نزديک ﻣیشود و اگر به نزد ﻣن راه بيايد ،ﻣن به سﻣت او ﻣیدوم(،
وﷲ الﻣستﻌان).(5
چهاردهم :طﻣع نداشتن به چيزی که نزد ﻣردم است؛ اخﻼص هﻣراه دوست داشتن ستايش
و ﻣدح ]ﻣردم[ و طﻣع آنچه در دست آنها است ،با قلب يکجا جﻣع نﻣیشود ،ﻣگر آن که آب و
آتش يکجا جﻣع شوند يا سوسﻣار و ﻣاهی ،اگر نفست از تو طلب اخﻼص کرد آن را بر طﻣع
برتری بده و قبول کن! اول با چاقوی نااﻣيدی طﻣع به آنچه در دست ﻣردم است را ذبح کن و
چيزی که ذبح طﻣع را آسان ﻣیکند ،ﻋلم يقينی به اين اﻣر است که آنچه در آن طﻣع صورت
ﻣیگيرد ،در دست ﷲ تﻌالی به صورتی يکتا ،خزائن آن ﻣوجود ﻣیباشد و کسی غير از او

) (1أخرجه أحﻣد ،403/4 ،وإسناده جيد ،وغيره ،وانظر :صحيح الجاﻣع ،233/3 ،وصحيح الترغيب
والترهيب لﻸلباني.19/1 ،
) (2سورة البقرة ،اﻵية.152 :
)(3ﻣتفق ﻋليه ﻣن حديث أبي هريرة  :البخاري واللفظ له ،كتاب التوحيد ،باب قول ﷲ تﻌالىَ  :ويُ َحذّ ُِر ُك ُم ﷲ
سهُ  ،216/8 ،برقم  ،7405وﻣسلم ،كتاب الذكر والدﻋاء ،باب الحث ﻋلى ذكر ﷲ ،2061/4 ،برقم
نَ ْف َ
.2675
 - 4ذراع به اندازه ساﻋد دست است و باع به اندازهی فاصلهی باز دو دست).ﻣترجم(
) (5انظر ﻣا تقدم في :ﻣنهاج القاصدين ،ص ،223-221وكتاب اﻹخﻼص لحسين الﻌوايشة ،ص،64-41
والرياء ذﻣه وأثره السيئ في اﻷﻣة لسليم الهﻼلي ،ص ،72-61واﻹخﻼص والشرك اﻷصغر للدكتور ﻋبد
الﻌزيز بن ﻋبد اللطيف ،ص.13
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ﻣالک آن نﻣیباشد و کسی غير از او چيزی را به بنده ﻋطا نﻣینﻣايد).(1
پانزدهم :شناخت ﻣيوههای اخﻼص و فايدههای آن و ﻋاقبت ستودهی آن در دنيا و آخرت و
هﻣچنين اين که اخﻼص سبب ياری و پيروزی اﻣت اسﻼﻣی ﻣیگردد و از ﻋذاب ﷲ نجات
حاصل ﻣیشود و ﻣنزلت و درجات انسان در دنيا و آخرت باﻻ ﻣیرود و از تﻣام گﻣراهیها در دنيا
سﻼﻣتی حاصل ﻣیگردد و بنده به رستگاری دوست داشتن ﷲ تﻌالی دست ﻣیيابد و اهل آسﻣان و
زﻣين او را دوست ﻣیدارند و شهرت نيکو ايجاد ﻣیشود و از طوفانهای بﻼی دنيا و آخرت گشايش
حاصل ﻣیگردد و اطﻣينان خاطر و احساس خوشبختی و توفيق بدست ﻣیآيد و سختیها و
دشواریها تحﻣل ﻣیگردد و ايﻣان در قلبها زينت پيدا ﻣیکند و دﻋا ﻣستجاب شده و نﻌﻣت در قبر و
بشارت به شادی حاصل ﻣیگردد .ﷲ سبحانه توفيق دهنده است).(2
ﻣسلﻣان کسی است که رضايتﻣندی ﷲ تﻌالی و رستگاری به نجات يافتن توسط وی و
دوست داشتن ﷲ ﻣتﻌال را ﻣیخواهد ،پس بر وی واجب است که ﻣجاهدانه در بدست آوردن
اخﻼص و فرار از ريا کوشش نﻣايد .از ﷲ تﻌالی ﻣیخواهم تا ﻣن و شﻣا و تﻣاﻣی دﻋوت
کنندههای ﻣسلﻣان و اﻣاﻣان آنها و ﻋﻣوم آنها را از اين بﻼی خطرناک حفظ نﻣايد وﻻ حول و
ﻻ قوة إﻻ با الﻌلي الﻌظيم و صلى ﷲ و سلم و بارك ﻋلى نبينا ﻣحﻣد ،و ﻋلى آله و أصحابه
أجﻣﻌين.

كتابهای ﻣؤلف
الﻌــروة الــوثقي فــي ضــوء الكتــاب 49
فضائل الصيام وقيام رﻣضان
 1والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة
2

بيــان ﻋقيــدة أهــل الســنة والجﻣاﻋــة 50
ولــــــــــــــــــزوم اتباﻋهــــــــــــــــــا

3

شــــــــرح الﻌقيــــــــدة الواســــــــطية  51الﻌﻣــرة والحــج والزيــارة فــي
ضـــــوء الكتـــــاب والســـــنة

4

شــرح أســﻣاء ﷲ الحســنى فــي ضــوء  52ﻣرشــــد الﻣﻌتﻣــــر والحــــاج
الكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنة والزائـــــــــــــــــــــــــــــــــر

5

الفـــ وز الﻌظـــيم والخســـران الﻣبـــين  53رﻣــي الجﻣــرات فــي ضــوء
الكتــــــــــــاب والســــــــــــنة

6

النـور والظلﻣــات فــي الكتــاب والســنة  54ﻣناســك الحــج والﻌﻣــرة فــي
اﻹســــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

الصــــــيام فــــــي اﻹســــــﻼم

) (1انظر :الفوائد ﻻبن القيم ،ص.268-267
) (2انظر :كتاب اﻹخﻼص للﻌوايشة ،ص.66-64
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7

نــور التوحيــد وظلﻣــات الشــرك فــي  55الجهاد في سـبيل ﷲ :فضـله،
ضـــــــــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنة وأسباب النصر ﻋلى اﻷﻋـداء

8

نور اﻹخـﻼص وظلﻣـات إرادة الـدنيا  56الﻣفاهيم الصحيحة للجهاد فـي
بﻌﻣـــــــــــــــــــل اﻵخـــــــــــــــــــرة ضـــــوء الكتـــــاب والســـــنة

9

نور اﻹسﻼم وظلﻣات الكفر في ضوء 57
الكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنة

الجهــــــ ــاد فــــــ ــي اﻹســــــ ــﻼم

نور اﻹيﻣان وظلﻣات النفاق في ضوء  58الربــا :أضــراره وآثــاره فــي
 10الكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنة ضـــــوء الكتـــــاب والســـــنة
نور السنة وظلﻣات البدﻋة فـي ضـوء 59
 11الكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنة

ﻣـــن أحكـــام ســـورة الﻣائـــدة

نور التقـوى وظلﻣـات الﻣﻌاصـي فـي  60الحكﻣــة فــي الــدﻋوة إلــى ﷲ
 12ضـــــــــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنة تﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
نــور الهــدى وظلﻣــات الضــﻼل فــي  61ﻣواقف النبي صـلى ﷲ ﻋليـه
ضـــــــــوء الكتـــــــــاب والســـــــــنة وســـلم فـــي الـــدﻋوة إلـــى ﷲ
13
تﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
قضية التكفير بـين أهـل السـنة وفـرق  62ﻣواقــف الصــحابة رضــي ﷲ
الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼل ﻋـــنهم فـــي الـــدﻋوة إلـــى ﷲ
14
تﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
اﻻﻋتصـــــــام بالكتـــــــاب والســـــــنة  63ﻣواقف التابﻌين وأتباﻋهم فـي
الـــــدﻋوة إلـــــى ﷲ تﻌـــــالى
15
تبريــد حــرارة الﻣصــيبة فــي ضــوء  64ﻣواقف الﻌلﻣاء ﻋبر الﻌصـور
 16الكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنة فــي الـــدﻋوة إلـــى ﷲ تﻌـــالى
ﻋقيدة الﻣسلم في ضوء الكتاب والسنة  65ﻣفهـــوم الحكﻣـــة فـــي ضـــوء
الكتــــــــــــاب والســــــــــــنة
(2/1) 17
أنــواع الصــبر وﻣجاﻻتــه فــي ضــوء  66كيفية دﻋوة الﻣلحـدين إلـى ﷲ
الكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنة تﻌـــالى فـــي ضـــوء الكتـــاب
18
والســـــــــــــــــــــــــــــــــــنة
آفات اللسان في ضوء الكتاب والسـنة  67كيفية دﻋـوة الـوثنيين إلـى ﷲ
تﻌـــالى فـــي ضـــوء الكتـــاب
19
والســـــــــــــــــــــــــــــــــــنة
25

طهــور الﻣســلم فــي ضــوء الكتــاب 68
 20والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

كيفيـة دﻋوة أهل الكتاب إلى ﷲ تﻌالى في ضوء الكتاب والسن ــة

ﻣنزلة الصﻼة في اﻹسـﻼم فـي ضـوء 69
 21الكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنة

كيفية دﻋوة ﻋصاة الﻣسلﻣين إلى ﷲ تﻌالى في ضوء الكتاب والسنة

اﻷذان واﻹقاﻣــة فــي ضــوء الكتــاب  70ﻣقوﻣــات الداﻋيــة النــاجح فــي
 22والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة ضـــــوء الكتـــــاب والســـــنة
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 23والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة البخـــاري رحﻣـــه ﷲ )(2/1
قرة ﻋيون الﻣصلين ببيان صفة صﻼة الﻣحسنين في ضوء الكتاب والسنة  72الــــذكر والــــدﻋاء والﻌــــﻼج
بــالرقى ﻣــن الكتــاب والســنة
24
) ( 4/ 1
أركان الصـﻼة وواجباتهـا فـي ضـوء 73
 25الكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنة

الــدﻋاء ﻣــن الكتــاب والســنة
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 28وأحكـــــــــــام ،وفوائـــــــــــد ،وآداب والســـــــــــــــــــــــــــــــــــنة
الﻣساجد ،ﻣفهوم ،وفضـائل ،وأحكـام77 ،
 29وحقــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ،وآداب

شروط الدﻋاء وﻣوانع اﻹجابة
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