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  سعيدافغانی-الحاج داکتر امين الدين سعيدی
  ٢٠١٨ اکتوبر ٣١

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ! درعباداتءريا ۀمعالج

٢  

  : در عبادت ءانواع ريا

 مختلف یق است و در شكل ھايف و دقي ظریلي خءاير توجه بايد داشت که

 شخص ی شود، خواه در پنھان و خواه آشكار و گاھیظاھر م

.  در اعمال او رخنه كرده استءايست كه ريخودش ھم متوجه ن اكارحتیير

اعمال   شود وبدينوسيله آنیره وارد مي در اعمال انسان و عبادات و غءاير

  .سازد شيطان را مساعد می  ۀ وسوسۀوزمين و عبادت را نابود و تباه

چ ي آورد، درمقابل آن ھی می را بدون اخالص به جای انسان عبادتیوقت

وض مرتكب گناه و درع نمی کند، بالعکس افتي را دریگونه اجر و پاداش

 یرا خالص و پاك برا عبادت چرا كه ردد ، گسزا ھم می مستحق

  .با عظمت ادا نه نموده است پروردگار

 ،ن ھم عن صالتھم ساھوني الذ،نيل للمصليفو «:دي فرمایم خداوند متعال

كه از نمازشان  ھمآنان. پس واى بر نمازگزاران( :یعني ) ٧-٤: ماعون ۀورس( ».منعون الماعوني و ،راءونين ھم يالذ

  .)ورزند خوددارى مى] حتاج خانهيل و مايو وسا[زكات ] دادن[و از . كنند  مىءايآنان كه ر. غافلند

د،  دھنی خداوند انجام نمیشان منت نھاده و آن را خالص برايخاطر كارھاه  دھند و بیرات مي كه صدقه و خیكسان

چ كشت و يآن ھ سخت وبی حاصل که در نيافت ننموده و مانند زمي از جانب خدا دریش اجريدرعوض صدقات خو

ه تراب فأصابه وابل فتركه يفمثله كمثل صفوان عل « :اكار آمده استيد، كه در قرآن در وصف ري آی به عمل نمیكار

َپس مثل او ھمچون مثل سنگ خارا... ( :یعني )٢٦٤: بقرة ۀسور(»  ء مما كسبوایقدرون على شيًصلدا ال  ََ ى است كه ئَ

آنان .  را سخت و صاف بر جاى نھاده است)  سنگ(ده و آن ي، و رگبارى به آن رس است)  نشسته(، خاكى  بر روى آن

   ...) برند نمى فايده وثمره ای اند، ز از آنچه به دست آوردهين)  اكارانير: یعني(
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  :دي فرمایده دانسته و مي فایھوده و بيشان بي را برااكارانيخداوند عزوجل عبادت ر

   :یعني )٢٣: فرقان سوره(» ًوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ھباء منثورا«

  !)ميساز گردى پراكنده مى] چون[م و آن را يپرداز اند مى و به ھر گونه كارى كه كرده(

  ! محترم ۀخوانند

غاز عبادت در نظر آ در آن است که شخص از ھمان ءريا  نوع يکارد از جمله  در عبادات انواع واقسام متعددی دءريا

در حال نمار   اورا خواند تا مردم نماز می خاطری ه طور مثال شخص به ب. دارد که خود را برای مردم نشان دھد 

   .يد نما توصيف و تمجيد در بين مردم تعريف، ونمازگزار را شخص نماز خوان  مردم اوو خواندن ببيند

اين نوع   نماز خوان ونماز گزار استبسيارشخص اين شخص .خواند   بگويند اين شخص چقدر مقبول نماز میًمثال

  .ونزد هللا غير قابل قبول است  صورت مطلق باطله واين نوع از عبادت ب ی شامل بوده ئريا عبادات  ۀجمل عبادت در

: خاصی می فرمايد ی ئ منافقين دانسته ودر اين مورد با زيباۀ از جمل راخصوصيت اين اشخاص رياکار خداوند متعال

ذكرون هللا إال يراءون الناس و ال ي. الصالة قاموا كسالى خادعون هللا و ھو خادعھم و إذا قاموا إلىين يإن المنافق«

رنگ خواھد كرد و يكه او با آنان ن كنند و حال آن رنگ مىيچال ون منافقان با خدا( :یعني )١٤٢:  نساءۀسور(» ً.اليقل

  .)كنند  اد نمىيكنند و خدا را جز اندكى   مىءايزند با مردم ريستند با كسالت برخيچون به نماز ا

 یت درونيد و قلب و ني نماید از آن دوريكه ممكن است با یئ جزو صفات منافقان است و انسان مسلمان تا جایاكارير

نظر إلى يإن هللا ال « :ه و سلم فرموده استي هللا علیامبر صليپ.  خداوند پاك و خالص نگه داردیوسته براياش را پ

 یشما نم جسم واسکليت وکالبد ھمانا خداوند به ( :یعني )مسلم(»نظر إلى قلوبكميأجسادكم و ال إلى صوركم، و لكن 

  .) نگردینگرد، بلکه به دلھا و اعمال شما م

در ابتدای امر خالصانه عبادتش را شروع  که  بين ترتيبدريا کاری در اثنای عبادت به او دست بدھد؛  صورت دوم

  :خالی نيست عبادت از دو حالت،اين . شود دچار ريا کاری می عبادت کند، ولی در اثنای می

مانند . که اول عبادت به آخر آن ارتباطی ندارد، در اين صورت اولش صحيح و آخرش باطل است اين: حالت اول

کند و پس از آن   خدا صدقه میِھم صدقه کند، پنجاه درھم اول را خالصانه برایصد در خواھد يک شخصی که می

 باقيمانده ۀصحيح و مقبول شده و صدق) ان شاء هللا( پنجاه درھم اولی ۀدر اين صورت صدق کند، کاری بر اوغلبه میريا

  . را با اخالص در آميخته استءمردود و باطل است؛ زيرا ريا

که انسان ريای پيش  اول اين: له نيز دو صورت داردأبادت به انتھای آن مرتبط است؛ اين مسکه اول ع اين: حالت دوم

، ضرری به عبادت او وارد ءاين نوع ريا. گرداند آمده را از خود دفع کرده و به آن تن نمی دھد، بلکه از آن روی می

َّکند، چون پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم فرموده اس نمی َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ ْإن هللا تجاوز عن أمتی ما حدثْت به أنفسھا ما لم تعمل أو  «: تُ َ َْ َْ َ َْ َ ََ َ َ َ َُ ْ ِ ِِ َ َّ ََّّ ُ ْ َ َ َ َ َّ ِ

ْتتکلم َّ َ َ کند،  شود چشم پوشی می ی که در دل امتم پيدا میئھا هللا تعالی از وسوسه«).١٢٧(و مسلم ) ٥٢٦٩(بخاری  »َ

  .»مادامی که به آن عمل نکند و يا به زبان نياورد

گردد، زيرا اول و   عملش باطل میۀدھد؛ در اين صورت ھم که به ريای پيش آمده راضی شده و به آن تن می اين دوم 

ھای بعدی دچار  کند و در رکعت مانند کسی که نمازش را با خلوص نيت آغاز می. آخر عبادت با ھم مرتبط است

  .گردد اش باطل می گردد، اين نماز ھمه رياکاری می

ثيری بر عبادت نداشته و موجب بطالن آن أ پس از اتمام عبادت پيش بيايد، در اين صورت تءکه ريا اين: صورت سوم

 پس از اتمام آن فاسد ءطور صحيح به پايان رسانده است و با حدوث رياه عبادت را ب شخص گردد، زيرا اين نمی

  .شود نمی
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که مردم مرا در حال عبادت  گردد ، سرور میوم دھد و پس از اتمام آن خوشحال انسانی که عبادتی را انجام می

ه ھمچنين خوشحالی ب. شود، به شرطی که توقع مادی و معنوی از مردم نداشته باشد اند، اين عبادت نيز باطل نمی ديده

  . ايمان استۀشود، زيرا اين کار نشان  محسوب نمیءخاطر انجام طاعات و عبادات ريا

ِرسول اکرم صلی هللا عليه  ْ َ َ ُ َّ َّ َّوسلم گفته استَ َ ُمن سرته حسنته وساءته سيئته فذلکم المؤمن «: َ َِ ِْ ُ ُُ ْ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ُِّ ََّ َ َ َ َ َْ َْ َ ْ ھا او  ھر کس که نيکی»« َ

  )٢١٦٥(ترمذی (  .»ھا ناراحتش کنند مؤمن است را خوشحال و بدی

َّپيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم در مورد انسانی که عمل نيک انجام می َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ خاطر آن مورد ستايش ه د و مردم او را بدھ ُ

ِتلک عاجل بْشری المؤمن «: دھند فرموده است قرار می ُ ُِ ِْ ْ َْ َُ ِ َ «  

  .متن حديث اين گونه است) ٢۶۴٢(مسلم  .(»ی زود ھنگام مؤمن است اين مژده«

ُتلک عاجل بشر المؤمن«: ارأيت الرجل يعمل العمل من الخير، و يحمده، الناس عليه؟ فقال «  -شيخ ابن عثيمين(»ُ

  )٢٠١-٢٠٠(فتاوای عقيده

  

  :اكاری، شرك استير

را يز  نگاه دارد،ءبايد خود را از ريا مسلمان شخص.حکم شرع در مورد رياکاری ھمين است که رياکاری شرک است 

  . استیك قرار دادن با خداوند سبحانه و تعالي شرءايكه ر

  .شود منتھی می ھم رک اکبرشًرياکاری احيانا به  حتی ناگفته نبايد گذاشت که

تعبير کرده است و اين نشان ) ريای اندک(عنوان ه از شرک اصغر ب: امام ابن قيماسالم جھان دانشمند  و از جمله عالم 

  ). ١/٥٩(ّاغاثة اللھفان . (شود دھد که ريای زياد به شرک اکبر ختم می می

ْقل إنما أنا بشر مث «:فرمايد هللا تعالی می ِ ٌ َ َ َ َ َ َّ ِ ْ ًلکم يوحی إلی أنما إلھکم إله واحد فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ْ ْْ ْْ َ َِّ ٌَ ُ ُ َُ ْ ٌ َ َ َ َِ ِ ُِ َُّ َ َّ ُ

ًوال يْشرک بعبادة ربه أحدا ََ َ ََ ِ ِ ِِّ ِ ِْ ُ   )١١٠:کھف ۀسور(»َ

ود که معبود شما يکی است، پس ش  به من وحی می- فرقم اين است که-من تنھا انسانی چون شما ھستم : ای پيامبر بگو«

ھر کس خواھان ديدار پروردگارش است بايد کار شايسته انجام دھد و در پرستش پروردگارش کسی را با او شريک 

  .»نسازد

َّإن أخوف ما أتخوف على أمت« :دي فرمایه و سلم مي هللا علیامبر صليپ َ َ ْ ، أما إنیَ عبدون ي: ُ لست أقولی اإلشراك با

ً قمرا و ال وثنا، ولكن أعماال لغًشمسا و ال َ َ  ی من براین ترس و نگرانيشتريب ( :یعني )ابن ماجه ( »ةير هللا و شھوة خفيً

ه  بیئد، بلكه كارھايا بت خواھند پرستيو  افتاب يا مھتاب ست كه آن ھاين نيامتم تنھا شرك به خداست، منظور من ا

و ما : قالوا. »كم الشرك األصغريإن أخوف ما أخاف عل « :موده استز فريو ن .)یل پنھانيو شھوت و تما هللا ريخاطر غ

 الناس یإذا جز- امة يوم القي -عز وجل-قول هللا ياء، يالر« :ه و سلميا رسول هللا؟ قال صلى هللا عليالشرك األصغر 

ن ترس من يشتريب (  :یعني )احمد(» ًا؛ فانظروا ھل تجدون عندھم جزاء؟ي الدنین كنتم تراءون فياذھبوا إلى الذ: -بأعمالھم

: ه و سلم فرمودي هللا علیست؟ آنحضرت صليا رسول هللا، شرك كوچكتر چي: گفتند. شما شرك كوچكتر استۀ دربار

 یا برايد نزد آنان كه در دنيبرو: دي فرمای و پاداش اعمال مردم مءامت و ھنگام جزاياء، خداوند عزوجل در روز قير

  )د؟يابي یا پاداشتان نزد آنان ميد آينيد؛ ببيدي ورزی مءايآنان ر

  

  : عمل صالح
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است که صحيح و خالصانه باشد و عمل خالصانه آن است که ھدف از آن کسب رضای هللا تعالی  یعملعمل صالح آن 

پس آنچه برای غير هللا انجام گرفته و خارج از . شود که مطابق شريعت الھی انجام بگيرد باشد و عمل زمانی صحيح می

شود؛ پيامبر اکرم  شود و به خود انجام دھنده برگشت داده می نمی  ت اسالمی باشد جزء اعمال صالح محسوبشريع

َّصلی هللا عليه وسلم فرموده است َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ ّْمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فھورد«:ُ َ ُ ْ َ ْ َ ً َ َِ َ شخصی عملی انجام  ھر( )١٧١٨(مسلم  (َ«ْ

  .» آن عمل مردود استدھد که مطابق دستور شريعت ما نباشد

َإنما األعمال بالنيات، وإنما لکل امرئ ما نوی« ََ َ َ َ ٍَ ِْ ِ ُِّ ُ ِ َِّ ِّ َِّ َِّ ْ   )١٩٠٧(و مسلم ) ١(بخاری  .»َ

  .»رسد کند به آن می ھا بستگی دارد، ھر کس آنچه را که نيت می قبولی اعمال به نيت«

 حديث نيت ترازوی اعمال باطنی و حديث اولی که اين دو حديث ترازوی اعمال ھستند،: اند  گفتهءبعضی از علما

  )١٠٠- ١٩٩: (صفحه شيخ ابن عثيمين، ، فتاوای عقيده مراجعه شود.(ترازوی اعمال ظاھری است

  

  :اكار در آتش استير شخص

در  خواھد شد،) جھنم(ش خبر داد كه فالن كس داخل آتش ياران خوي از جنگھا به یكيه و سلم در ي هللا علیصل هللا رسول

 آن مرد نگاه كرده و او را درنظر ی به كارھا. اشتراک داشت ًعمالھمراه مسلمانان در نبرد  متذکره شخص که الیح

  . باشدی در حال نبرد میست؟ اما مشاھده كردند به سختياو چۀ ينند قضيگرفتند تا بب

رش را برداشته يشد و شمش یمرد جنگجو دچار جراحت.  رخ دادیبيعجۀ حادث بعد ی كمیصحابه تعجبشان افزون شد ول

آن شخص ؟ ی رسانیا خودت را به قتل ميآ!  بر تویوا: نگاه صحابه به او گفتندآ.  وارد ساختیو با آن به خود ضربت

آن مرد فوت كرده و .  ببرندیده و به شجاعت من پي مرا دیئ پروایگران بيدم تا دي جنگین مآ یمن برا: دادجواب 

   .دار گشتي و سلم درباره اش راست پدهي هللا علیصلهللا سخن رسول 

 یامت مين گروه عذاب شوندگان در روز قياكاران اوليه و سلم ما را باخبر ساخته است كه ري هللا علیامبر صلين پيھمچن

چون در اعمالشان آن را ! دي قرآن و شھیعالم، قار: نان ھستنديسه گروه نخست وارد شوندگان به آتش جھنم ا. باشند

  . خدا را منظور نداشتندی خداوند ننموده و از آن كارھا خوشنودیك براخالص و پا

  

  : نماز در ء رياۀمعالج

 مختلفی است ، که  دارای درجاتءشود که ريا عمل آمده طوری فھيمده میه ب»  ءريا«  که در فوق ازیمطابق تعريفات

 اين مرض مھلک ۀخواھيم روی معالج میخواھد ولی ما در اين مبحث  معالجه وتدوای آن بحثی مفصلی برای خود می

   :تقديم نمائيممحترم  را خدمت خوانندگان مختصری نکات

 طلبی درنزد   و منزلت  جاه بايد حب می افتد ، وکاری ثر، مفيدؤم»  ءريا «ۀ اولين واساسی ترين عامل که در معالج-

 مابايد در مورد خوب گفتن و کنيم ، يش بيرونخورا از فکر دھد بايد آن را تشکيل می» ءريا«  اساس وجوھر   كه مردم

ترين اھيمت ئی  ، نبايد جزکنند  ما چه فکر میۀ، ودربارکنند چه قضاوت می  ما ۀکه مردم در بار بد گفتن مردم واين

وعبادات واعمال  .ريم تا فکر وقلب خويش را متوجه هللا وکسب رضايت هللا بسازيم آعمل ه قايل شويم بلکه کوشش ب

  .دھيم  غاز وانجام آبا نيت خالص وقلب سليم  را  خويشۀخيري

ّعزت و ذلت يقين داشته باشيم که بايد  - هللا است و دلھاى مردم نيز در اراده و اختيار اوست   و روزى و نعمت به دستّ

است  هللا باھرکسى که  اگر به يقين بدانيم .سازيم  نءبه ريا ھرگز به خاطر جلب رضاى اين و آن اعمال خود را آلوده

َّان ينصرکم هللا فال غالب لکم و ان يخذلکم فمن ذا الذى «. ھمه چيز دارد، و کسى که از او جداست فاقد ھمه چيز است َّ ْ ْ َْ َ َْ ْ ُْ ُ ُُ ُ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ ُ ُ ُ
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ِينصرکم من بعده ِ ِْ َ َْ ْ ُ ُ ُ  بر دارد اگر خداوند شما را يارى کند ھيچ کس بر شما غلبه نخواھد کرد و اگر دست از يارى شما( »ْ

در  ،ّو اگر به اين حقيقت قرآنى توجه کنيم  )١٦٠ ت آل عمران ، آيۀسور(  )وکم رساند ھيچ کس نمى تواند شما را يارى

ُالذين يتخذون الکافرين اولياء من دون المومنين ايبتغون عندھم«.است  نزد پروردگار ّتمام عزت خواھيم يافت که ُ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ ََ َْ ْْ َْ ُ َّ َّ 

ًالعزه فان العزه  جميعا َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِّ َّ ََّّ َ ّمى خواھند عزت و آبرو نزد آنھا کسب  بندند، طرح دوستى مى آيا کسانى که با دشمنان هللا( »ْ

    ) ١٣٩ ت نساء آيۀسور) ( هللا است  ّ عزتھا از آنۀکنند، با اين که ھم

 قلب انسان را تاريک می سازد واصالح ءود ، ريا متوجه بء ريا وزيان ھایبايد به خطراتخويش  در طول زندگی -

  .قلب را می ربايد 

به  برای ما  حريق ساخته وبه اصطالح جنت نعيم راۀطعم ما را  اعمال نيکۀ است که ثمرءھمين عمل ريا ً:اثاني

   .مبدل می سازد  واسفل من النار جھنم

پروردگار است وبه يقين  ھدايات ودساتير کردن ه و مسخرءو اوامر االھی در حقيقت نوعی استھزا در عبادات ءريا

  .خواھد شد غضب الھیموجب 

ن اثار دبرای زدونماز را  يم که برخی از مستحبات ئدر برخی از اوقات طوری کوشش نما  بايد در طول حيات خويش-

  .ريم آجا ه طور خفی دور از انظار به ب ،ءريا

ندارد  وجود دليلى ی داشته باشد  وايمان در اعماق وجودش مستقر باشد ،که انسان ايمان قوی قلب يقين بايد کرد ، زمانی

  !ّکه انسان براى جلب توجه مردم و کسب وجاھت و آبرو يا جلب اعتماد آنھا خود را آلوده به اعمال نفاق کند

به  يمئ توجه نمای است ، اگر دقيقئ، مقام ومنزلت دنيا ّ اصلى رياکارى حب جاهۀريش :بعضى از علمای اخالق گفته اند

ّمردم، فرار از مذمت و نکوھش آنھا و طمع ورزيدن  ، تعريف وتوصيف عالقه به ستايش :سه اصل بازخواھيم گشت 

   .به آنچه در دست مردم است

 ،شوند، تا مردم او را انسان شجاع وقھرمان بنامند طور مثال برخی از انسانھا خواستار اشتراک در امرجھاد میه ب

رند، ولی فراموش کرده اند که انسان زمانی آدست ه اد فی سبيل هللا اشتراک می ورزند که غنائم جنگی بوگاھی در جھ

خاطر ه نه ب. هللا باشد ةخاطر رضای پروردگار واعالی کلمه که جھادش خاص بشد مند خواھد ه از جھاد خويش بھر

  .مقام   چوکی و،حب دنيا

  :در خواھيم يافت:بی قرار داده شود  مورد تحليل وارزياءاگر حقيقت وجوھر ريا-

نه  مبدل می سازد ، خاکستر را به نآھست وبود  ۀآتش سوزانى است که در خرمن اعمال انسان مى افتد و ھم مانند ءريا

 واخرت می در دنيا رياکار  روسياھىۀماي بلکه گناه بزرگی است که سازد ، تنھا عبادات و طاعات انسان را بر باد مى

  .گردد

  .خالی وپوسيده می سازد   ھمچون موريانه اى است که ستونھاى کاخ سعادت انسان را از درونءاري -

  .ريا کارى نوعى کفر و نفاق و شرک است -

ّو آزادگى و حريت و کرامت انسانى را از او مى گيرد و بدبخترين  دار می سازده لک ّرياکارى شخصيت انسان را -

  .مردم در روز قيامت رياکاران اند 

 اجر و پاداش اخروی اعمال انسان است؛ کسی که توجه داشته باشد که عملی که ۀکه ريا نابود کنند اين فھم به  توجه-

 و نا خالصی در آن وجود داشته باشد در پيشگاه خداوند متعال فاقد ھر گونه ارزش و پاداش است و خداوند ءذره ای ريا

  .  نخواھد داد ویھيچ اجری به 

  : گفت اخير بايد در
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بنابر ...  و  باشیءمصروف ريا  که تو شود یھا واردم  راه ني از ا  انسان  كردن  گمراه ی برا  مواقع یاري در بس طانيـ ش

 ببندد، وبا ھمه توانمندی بکوشد تا اعمال  طانيش  دھد ، تا راه نفوذ را برجخره عظيمی خويش را ب  یسع انسان بايد  نيا

  . انجام دھيد ءرا از ريامنزه ومبرا عبادی خويش 

مرز بين اخالص يد که تفکيک کردن حدوآھمچنان نبايد فراموش کرد که در برخی از اوقات چنين حالتی پيش می 

جز هللا تعالی از آن مطلع است ، پس نبايد به ه که ب اين متعلق به نيت انسانھا   وشواری است کاری سخت ود ءوريا

اصدار حکم دور .  سازيم ءنان را متصف به رياآی بر ديگران بدگمان شويم ، و عاجل واحساساترطوه حکم عقلی وب

  .مخالف احکام شرعی می باشد  از انصاف و

 ۀ واعمال رياکارانءرفتنی شدنی است، اگر انسان ھر وقت از رياينزدپروردگارپذ  ـ  شرك ی ـ حت ی از ھر گناھ ـ توبه

.  واعمال رياکارانه در امان بداری ءالھی مارا از ريا گردد ، ب مینزدپروردگار مستجاتوبه اش  ،ندخويش توبه بک

  .امين يارب العالمين  

  

   :ءريا و نفاق

  . است ءنفاق بدتر از ريا نبايد فراموش کرد که  گناه اکبر ودر بسياری از موارد شرک اکبر است ولیءريا گفتيم

فرق . الی که در باطن خود شر و بدی را نھفته داشته استکه انسان خير و خوبی را اظھار نمايد، در ح يعنی اين نفاق

والعياذ (کند  از دين خارج میانسان را نفاق عقيدتی نبايد فراموش کرد که کند چه نفاق عملی باشد يا نفاق عقيدتی اما  نمی

  .نمايد و گاھی نه و نفاق عملی گاھی انسان را از دايرة دين بيرون می) با

ھای منافقين است، خداوند متعال   عالمتی از نشانهءکه نفاق از ريا بدتر است، با اين که ريا شود صورت کل ديده میه ب

ًيرآؤون الناس وال يذکرون هللا إال قليال«: فرموده است َِ َ َّ ِ َ َّ َ َُ ُُ ْ َ َ ََّ کنند و خدای را کمتر   میءبا مردم ريا«: يعنی. )١٤٢: نساء(» ُ

  »قواعد و رھنمونھای بيداری اسالمی« کتاب  :مأخذ ھای عمده.(»پردازند  نمیکنند و جز اندکی به عبادت او ياد می

  )  فتاوی و نصائح عالمه شيخ محمد صالع بن العثيمين رحمه هللا تعالیاز

  
  


