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  مقدمة
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضـلل  
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشـهد  

  .أن حممدا عبده ورسوله
قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي  متأَنإِلَّا و نوتملَا تو هقَاتت قح

  ].١٠٢: آل عمران[ مسلمونَ
  ةـداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

 قُوا اللَّـهاتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو 
   الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّـه كَـانَ علَـيكُم رقيبـا    

  ].١: النساء[
 ايددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنَآم ينا الَّذها أَيي * حلصي

ه ورسولَه فَقَد فَاز لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّ
  ].٧١-٧٠:األحزاب[ فَوزا عظيما
فإن العمل ال يكون صاحلًا وال مقبوالً إال إذا توفر فيه، : أما بعد
  :ركنان مها
  . اإلخالص هللا عز وجل: األول
  .املتابعة للنيب : الثاين

وهذان ركنـا العمـل   «: -رمحه اهللا  –قال احلافظ ابن كثري 
  .»بد أن يكون خالصا هللا صوابا على شريعة رسوله  ال: املتقبل
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فَمن كَانَ يرجـوا  : وقد دل على هذين الركنني قوله تعاىل
 لقَاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبـادة ربـه أَحـدا   

  ].١١٠: الكهف[
أَسلَم وجهه للَّه وهـو   ومن أَحسن دينا ممن: وقوله تعاىل

ِسنحم وغريها من اآليات .  
وهلذا كان لزاما على العبد أن حيقق هذين الركنني يف مجيـع  

وأن جياهد نفسه يف ذلك وخاصة أن اإلخالص من أشـق  . أعماله
األمور على النفوس، وهذه املشقة ال يعاين منها إال العلماء العاملون 

  . إن كثريا من العلماء والصاحلني القوا هذه املعاناة تعاىل، بل باهللا
ما عاجلت شيئًا علـي  «: -رمحه اهللا  –يقول سفيان الثوري 

  .»أشد من إا تتقلب علي
ليس على النفس شيئًا أشـق مـن   «: وقال سهل بن عبد اهللا

  .»فيه نصيبهلا اإلخالص ألنه ليس 
يا أعـز شـيء يف الـدن   «: وقال يوسف بن احلسني الـرازي 

وكأنه ينبت فيه على لون . جتهد يف إسقاط الرياءأاإلخالص، وكم 
  .»آخر

وألجل ذلك احتاج املخلص إىل قوة إرادة وعزمية قوية، وإحياء 
يف قلبه وإىل حماسبة للنفس لريدهـا إىل   –عز وجل  –لواعظ اهللا 

الطريق املستقيم كلما أرادت االحنراف إىل الرياء والسمعة والعجب 
  .األمراض اليت تفسد األعمال أو تنقص أجرها وغريها من
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واملخلص كذلك حيتاج إىل متابعة ومطالعة سري وأخبار السلف 
  .الصاحل وما كانوا عليه من اإلخالص وإخفاء األعمال

خالص معرفة نواقضه، ومن أعظـم  اإلومما يعني املخلص على 
  : وكما قال الشاعر. نواقض اإلخالص الرياء

ــياء   ضـد والضد يظهر حسـنه ال  ــبني األش ــدها تت وبض
لذا رأيت أن أكتب كلمات يسرية عن الرياء وما يتعلق بـه   

ن ءوتنبيها لنفسي من هذا الداء العضال وإلخواين املسلمني ممن يقر
  . هذه الكلمات

وقد كانت اهلمة منصرفة يف أول األمر للكتابة يف اإلخـالص  
ص قد كتـب  والرياء معا ولكن بعد طول تأمل وجدت أن اإلخال

سائالً املوىل جل وعـال أن   ،ثرت الكتابة عن الرياءآفيه ما يكفي ف
وأن . يعصمنا من الرياء وأن يرزقنا اإلخالص يف القـول والعمـل  

  .يعيذنا من الفنت ما ظهر منها وما بطن
اللهم اجعل عملي كله صاحلًا، واجعله لوجهك خالصـا، وال  

  . إال باهللا العلي العظيم وال حول وال قوة. جتعل ألحد فيه شيئًا
  كتب

  زاهر بن حممد اخلشرمي الشهري
  أبو حممد

  ه١٩/١٠/١٤١٩
  ١٣٤١: ب.ص

  ٣١٤٩٣: الدمام
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  تعريف الرياء
  : الرياء لغة

. الرياء مصدر راءى، ومصدره يأيت على بناء مفاعلة وفعـال 
  . نه من الرؤية، وجيوز ختفيفها بقلبها ياءوهو مهموز العني؛ أل

  .أن يرى غريه خالف ما هو عليه: لغة وحقيقة الرياء
أريته على خالف ما : ته مراءاة ورياءيوراء: يقول الفريوزآبادي

  .أنا عليه
  : الرياء اصطالحا

ومدارها على شيء . تنوعت عبارات السلف يف تعريف الرياء
 –أن يقوم العبد بالعبادة اليت يتقرب ا هللا، ال يريد اهللا : واحد هو
  .اد عرضا دنيويبل يري –عز وجل 

الرياء إظهار عمل العبـادة لينـال   «: قال العز بن عبد السالم
ا دنيويظهرها عرض١(»ا إما جبلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجاللم(.  

حقيقة الرياء طلب ما يف الدنيا بالعبادة وأصله «: وقال القرطيب
  .)٢(»طلب املنزلة يف قلوب الناس
  .)٣(»ياء إرادة العبد العباد بطاعة اهللالر«: وقال احلارث احملاسيب

                              
  .١/١٤٧واعد األحكام ق )١(
  .٢٠/٢١٢تفسري القرطيب  )٢(
  .٣٣الرعاية ص )٣(
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  .)١(»هو طلب اجلاه واملنزلة بالعبادات«: وقال الغزايل
وأصله طلب املنزلة يف قلوب النـاس بـإرائهم   «: وقال أيضا

  .»خصال اخلري
هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس «: وقال احلافظ ابن حجر

  .)٢(»فيحمدوا صاحبها
ن يفعل الطاعة، ويترك املعصية مـع  الرياء أ«: وقال الصنعاين

أو خيرب ا، أو حيب أن يطَّلَع عليها ملقصد دنيوي . مالحظة غري اهللا
  .)٣(»من مال أو حنوه

يف تعريفه بـني الريـاء    –رمحه اهللا  –فجمع اإلمام الصنعاين 
  .والسمعة

  
  
  

* * *  

                              
  .٢٨٩، ص٢٢٨ذيب موعظة املؤمنني ص )١(
  .١١/١٣٦فتح الباري  )٢(
  .٤/٣٥٦سبل السالم  )٣(
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  الفرق بني الرياء والسمعة

: قال النيب : قال –رضي اهللا عنه  –عن جندب بن عبد اهللا 
  .)١(»من مسع مسع اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا به«

  .)٢(»من مسع مسع اهللا به، ومن راءى راءى اهللا به«: ويف لفظ
إظهار العبادة لقصد رؤيـة  : أما الرياء فسبق تعريفه، وخالصته

  . الناس هلا فيحمدون صاحبها
د ا حنو ما يف الريـاء  واملرا. وأما السمعة فهي مشتقة من مسع

  .)٣(لكنها تتعلق حباسة السمع، والرياء حباسة البصر
وعلى هذا فالتسميع ال يكون إال يف األمور اليت تسمع كقراءة 

  .القرآن، وذكر اهللا تعاىل، والوعظ وغريها
  .والرياء يكون يف األعمال اليت ترى كالصالة والصدقة وحنوها

ميع أوسع من هذا، فيـدخل  إال أن بعض العلماء يرى أن التس
فيه حتدث اإلنسان عن أعماله وإخباره ا الـيت مل يطلـع عليهـا    

  . املتحدث
وممن ذهب إىل هذا العز بن عبد السالم، كما حكـاه عنـه   

                              
 »باب الرياء والسمعة«: ، كتاب الرقاق)١١/٤٠٨فتح الباري (رواه البخاري  )١(

شرح مسلم (ورواه مسلم . » عليهباب من شاق شق اهللا«، كتاب األحكام ١٣/١٦١
  . كتاب الزهد والرقائق) ١٨/١٥٦

  . كتاب الزهد والرقائق) ١٨/١٥٦الشرح (رواه مسلم  )٢(
  .١١/٤٠٨فتح الباري : انظر )٣(
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الرياء أن : وقال ابن عبد السالم«: احلافظ ابن حجر يف الفتح بقوله
  .)١(»الناسيعمل لغري اهللا، والسمعة أن خيفي عمله هللا مث حيدث به 

وعلى ذلك فالرياء ال يـدخل يف  «: قال الدكتور عمر األشقر
العبادات القلبية كاخلوف والرجاء خبالف التسميع؛ ألن العبد قـد  
حيدث عما يكنه قلبه يريد بذلك ثناء الناس يقول العز بـن عبـد   

أعمال القلوب مصونة من الرياء، إذ ال رياء إال بأفعـال  «: السالم
والتسميع عام ألعمال القلوب واجلـوارح  . تسمعظاهرة ترى أو 

  .وقد عد الصوم من األعمال اليت ال تظهر إال بالتسميع
  : وقسم التسميع إىل قسمني

تسميع الصادقني، وهو أن يعمل الطاعة خالصة له، مث : األول
  .ويسمع الناس ا، ليعظموه، ويوقره، وينفعوه، وال يؤذوه. يظهرها
من مسع مسع اهللا بـه،  «: قد جاء احلديثو. وهذا حمرم: قال

  . وهذا تسميع الصادقني »ومن راءى راءى اهللا به
صـليت ومل يصـل،   : تسميع الكاذبني وهو أن يقول: الثاين

وصمت ومل يصم، وحججت ومل حيج، وغزوت . وزكيت ومل يزك
ألنه زاد على إمث التسـميع إمث  . فهذا أشد ذنبا من األول. ومل يغز
: وجاء يف احلديث الصحيح. أتى بذلك معصيتني قبيحتنيف. الكذب

  .)٢(»املتسمع مبا مل يعط كالبس ثويب زور«
                              

  .١١/٤٠٨فتح الباري  )١(
، وهو ذا اللفظ يف »من تشبع مبا مل يعط فهو كالبس ثويب زور«: احملفوظ )٢(

= 
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لو راءى بعبادات، مث مسع : يقول العز بن عبد السالم يف ذلك

مومهًا إلخالصها، فإنه يأمث بالتسميع والرياء مجيعا، وإمث هذا أشـد  
 بريائه وتسـميعه  من الكاذب الذي مل يفعل ما مسع به، ألن هذا أمث

  .)١(»وكذبه ثالثة آثام
  
  

* * *  

=                                
  .البخاري ومسلم

  . للدكتور عمر سليمان األشقر. ، وما بعدها٩٥كتاب اإلخالص ص: ظران )١(
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  ذم الرياء واملرائني
وتبني أنه من . جاءت آيات كثرية وأحاديث تذم الرياء واملرائني

صفات املنافقني، بل عده شركًا؛ وذلك ألن هذا املرائي مل يقصـد  
واإلخالص يقتضي أن يريد العابد اهللا . اهللا وحده دون سواه بعمله

  . لهال شريك 
فقد اسـتعمل  . واملرائي جعل العبادات مطية لتحصيل أغراضه

العبادة فيما مل تشرع ألجله، وهذا تالعب بالشريعة ووضع لألمور 
  .يف غري مواضعها

  : ومن النصوص القرآنية اليت تتوعد املرائني
الَّذين هم عن صـلَاتهِم  * فَويلٌ للْمصلِّني : قوله تعاىل -١
-٤: املاعون[ ويمنعونَ الْماعونَ* الَّذين هم يراُءونَ * نَ ساهو

وهم الذين يعملـون  . فتوعد اهللا املرائني يف هذه اآليات بالويل]. ٧
  .األعمال ألجل رئاء الناس

والَّذين يمكُرونَ السيئَات لَهـم عـذَاب   : وقال تعاىل -٢
يددش .هم أهل الرياء :قال جماهد بن جرب .  
من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نـوف  : وقال تعاىل -٣

  . إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لَا يبخسونَ
  .»نزلت يف أهل الرياء«: قال جماهد وغريه

من كانت الدنيا مهه ونيته وطلبتـه جـازاه اهللا   «: وقال قتادة
سناته يف الدنيا مث يفضي إىل اآلخرة وليس له حسنة يعطـى ـا   حب
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  .»جزاء

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تبطلُوا صـدقَاتكُم  : وقال تعاىل -٤
بِالْمن والْأَذَى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاَء الناسِ ولَا يؤمن بِاللَّه والْيومِ 

  ].٢٦٤: البقرة[ الَْآخرِ
إِنَّ الْمنافقني يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم : وقال تعاىل -٥

 ـاساُءونَ النرالَى يوا كُسقَام لَاةوا إِلَى الصإِذَا قَامو ] النسـاء :
١٤٢.[  

والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاَء النـاسِ ولَـا   : قوله تعاىل -٦
وغريهـا مـن   ]. ٣٨: النسـاء [ يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الَْآخرِ

  .اآليات
  : وأما األحاديث فهي كثرية ومنها

 –تفرق الناس عن أيب هريـرة  : عن سليمان بن يسار قال -١
أيها الشيخ حـدثنا  : )١(ناتل أهل الشام: فقال له –رضي اهللا عنه 

 مسعـت رسـول اهللا   . نعم: الق حديثًا مسعته من رسول اهللا 
إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه، رجل استشـهد  «: يقول

قاتلـت  : فما عملت فيها؟ قال: قال. فأيت به فعرفه نعمه فعرفها
ولكنك قاتلت حىت يقـال  . كذبت: قال. فيك حىت استشهدت
مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف . إنك جريء فقد قيل

  .النار
                              

  . ناتل بن قيس احلزامي الشامي من أهل فسلطني، وكان تابعيا وأبوه صحايب: هو )١(
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م العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتى به، فعرفه نعمه ورجل تعل
تعلمت القـرآن وعلمتـه   : قال: فما عملت فيها: قال. فعرفها

كذبت ولكن تعلمت العلـم ليقـال   : قال. وقرأت فيك القرآن
مث أمر به فسحب . عامل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل

  .على وجهه حىت ألقي يف النار
فأتى به . وأعطاه من أصناف املال كلهورجل وسع اهللا عليه 

ما تركت مـن  : فما عملت فيها؟ قال: فعرفه نعمه فعرفها، قال
. كـذبت : سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قـال 

هو جواد، فقد قيل، مث أمر به فسحب على : ولكنك فعلت ليقال
  .)١(»وجهه مث ألقي يف النار

أنه يف املدينة فإذا هـو  «: أن شفيا األشبحي حدث: ويف رواية
: قال. أبو هريرة: من هذا؟ قالوا: برجل قد اجتمع عليه الناس فقال

حىت قعدت بني يديه، وهو حيدث الناس، فلما سكت . فدنوت منه
أسألك حبقّ وحبقّ ملا حدثتين حديثًا مسعته من رسول : وخال قلت له

نك حـديثًا  أفعلُ، ألحـدث : فقال أبو هريرة. عقلته وعلمته اهللا 
أبو هريرة نشـغة،   )٢(عقلته وعلمته مث نشغ حدثنيه رسول اهللا 

 ألحدثنك حديثًا حدثنيه رسول اهللا : فمكثنا قليالً، مث أفاق فقال
مث نشغ أبو هريرة . أنا وهو يف هذا البيت ما معنا أحد غريي وغريه

                              
  ).١٩٠٥( ٣/١٥١٣رواه مسلم  )١(
  . أي شهق حىت كاد يغشى عليه أسفًا أو خوفًا: نشغ )٢(
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 مث أفـاق . فأسندته طويالً. على وجهه )١(نشغة شديدة مث مال خارا

إن اهللا تبارك وتعاىل إذا كان يـوم  «: حدثين رسول اهللا : فقال
  .القيامة ينزل إىل العباد، ليقضي بينهم وكل أمة جاثية

ورجل قُتل يف سـبيل  . فأول من يدعى به رجل مجع القرآن
أمل أعلَّمك ما : فيقول اهللا عز وجل للقارئ. اهللا، ورجل كثري املال

فما عملـت فيمـا   : قال. رب بلى يا: أنزلت على رسويل؟ قال
فيقـول اهللا  . كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار: علمت؟ قال
كذبت، ويقول اهللا تبارك : كذبت وتقول له املالئكة: عز وجل له

  .فالن قارئ وقد قيل ذلك: بل أردت أن يقال: وتعاىل
أمل أوسع عليـك  : ويؤيت بصاحب املال، فيقول اهللا عز وجل

فمـاذا  : بلى يا رب، قـال : اج إىل أحد؟ قالحىت مل أدعك حتت
كنت أصل الرحم، وأتصدق، فيقول : عملت فيما آتيتيك؟ قال

كـذبت، ويقـول اهللا تبـارك    : كذبت، وتقول املالئكة: اهللا له
  .جواد، وقد قيل ذلك: بل أردت أن يقال فالن: وتعاىل

فبماذا قتلـت؟  :ويؤيت بالذي قُتل يف سبيل اهللا، فيقول اهللا له
. أي رب، أمرت باجلهاد يف سبيلك فقاتلت حىت قتلـت : لفيقو

بـل  : كذبت ويقول اهللا: كذبت، وتقول املالئكة: فيقول اهللا له
مث ضرب رسول اهللا  »فالن جريء فقد قيل ذلك: أردت أن يقال

 يا أبا هريرة أولئك الثالثة أول خلـق اهللا  « :على ركبيت فقال
  .»تسعر م النار يوم القيامة

                              
  .سقط: أي )١(
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وأخربين عقبة أن شفيا هو الذي : وليد أبو عثمان املديينقال ال
وحدثين العالء بـن  : قال أبو عثمان. دخل على معاوية فأخربه ذا

فدخل عليه رجل فأخربه ذا : أيب حكيم أنه كان سيافًا ملعاوية قال
فكيف مبن بقـي  . قد فعل هؤالء هذا: فقال معاوية. عن أيب هريرة

: وية بكاًء شديدا حىت ظننا أنه هالك، وقلنامن الناس؟ مث بكى معا
: قد جاءنا هذا الرجل بشرّ مث أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال

  :صدق اهللا ورسوله
  مـالَهمأَع هِمإِلَي فوا نهتزِينا ويناةَ الديالْح رِيدكَانَ ي نم

الَّذين لَيس لَهم في الَْآخرة إِلَّا أُولَئك * فيها وهم فيها لَا يبخسونَ 
  .)١(النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ

يف الغازي والعامل  قوله «: -رمحه اهللا  –قال اإلمام النووي 
واجلواد، وعقام على فعلهم ذلك لغري اهللا وإدخاهلم النار دليل على 

رمي الرياء وشدة عقوبته وعلـى احلـث علـى وجـوب     تغليظ حت
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه : اإلخالص يف األعمال كما قال تعاىل

ينالد لَه نيصلخم«)هـ.أ. )٢.  
وعن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري، عن أبيه،  -٢

نتـذاكر املسـيح   وحنن  خرج علينا رسول اهللا : عن جده، قال
أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عنـدي مـن   «: الدجال فقال

                              
باب الترهيب من الرياء وما يقوله ) ٢٠(هيب لأللباين رقم صحيح الترغيب والتر )١(

  . من خاف شيئًا منه
  .١٣/٧٥شرح مسلم للنووي  )٢(
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الشرك اخلفي «: فقال. بلى يا رسول اهللا: فقلنا »املسيح الدجال؟

  .)١(»أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل
: قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد الوهـاب  

»ا، ألن صاحبه يظهر أن عمله هللا، وخيفي يف مسي الرياء شركًا خفي
  .)٢(»قلبه أنه لغريه، وإمنا تزين بإظهاره أنه هللا خبالف الشرك اجللي

يا أيها الناس «: قال وعن حممود بن لبيد أن رسول اهللا  -٣
وما شرك السـرائر؟  . يا رسول اهللا: قالوا »إياكم وشرك السرائر

اهدا ملا يرى من نظـر  يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته ج«: قال
  .)٣(»الناس إليه، فذلك شرك السرائر

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك «: ويف رواية قال  -٤
الريـاء،  «: وما الشرك األصغر يا رسول اهللا؟ قال: قالوا »األصغر

اذهبوا إىل الـذين  : يقول اهللا عز وجل إذا جزى الناس بأعماهلم
  .)٤(»ًدون عندهم جزاءكنتم تراءون يف الدنيا فانظروا هل جت

وملا «: قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب
                              

، وحسن إسناده األلباين، كما يف صحيح )٤٢٠٤( ٢/١٤٠٦رواه ابن ماجه  )١(
  ).٢٧(الترغيب والترهيب 

  .٤٠١تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد ص )٢(
  ).٢٨(والترهيب  صحيح الترغيب )٣(
: ٣٦٩ص »بلوغ املرام«، وقال ابن حجر يف ٥/٤٢٨رواه أمحد يف املسند  )٤(
رمحه اهللا تعاىل  –وقال مساحة شيخنا عبد العزيز بن باز . »أخرجه أمحد بإسناد حسن«
  . رواه أمحد وغريه بإسناد جيد: -
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كانت النفوس جمبولة على حمبة الرياسة واملنزلة يف قلوب اخللـق إال  
أخوف ما خيـاف   –أي الشرك األصغر  –كل هذا . من سلم اهللا

. على الصاحلني، لقوة الداعي إىل ذلك، واملعصوم من عصـمه اهللا 
ذا خبالف الداعي إىل الشرك األكرب، فإنه إما معدوم يف قلـوب  وه

املؤمنني الكاملني، وهلذا يكون اإللقاء يف النار أسهل عندهم مـن  
  .»هذا مع العافية. وإما ضعيف. الكفر

يثَبت اللَّه الَّذين َآمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في وإما مع البالء فـ 
ينالد اةيـا   الْحم لُ اللَّـهفْعيو نيمالظَّال لُّ اللَّهضيو ةري الَْآخفا و

على أصحابه من الرياء أشد لقـوة   فلذلك صار خوفه . يشاُء
مع أنه أخرب أنه ال بد . الداعي وكثرته، دون الشرك األكرب ملا تقدم

من وقوع عبادة األوثان يف أمته، فدل على أنه ينبغي لإلنسـان أن  
خياف على نفسه الشرك األكرب إذا كان األصـغر خوفًـا علـى    
الصاحلني من الصحابة مع كمال إميام، فينبغي لإلنسان أن خياف 

  .اهـ. )١(...األكرب لنقصان إميانه ومعرفته باهللا 
ولكن هل . ودلنا هذا احلديث على أن الرياء من الشرك األصغر

  ميكن أن يصل إىل الشرك األكرب؟ 
ظاهر احلديث ال «: الشيخ حممد بن صاحل العثيمني قال فضيلة
، لكـن  )الرياء: (فسئل عنه فقال) الشرك األصغر: (ميكن؛ ألنه قال

أنه إذا ذكر الشـرك األصـغر    –رمحه اهللا  –يف عبارات ابن القيم 

                              
  .٨٦ص. تيسري العزيز احلميد )١(
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، فلهذا يدل على أن كثرية ليس من األصغر، )١(كيسري الرياء : قال

نه لو كان يرائى يف كل عمل فكـان  أل: لكن إن أراد بالكمية فنعم
مشركًا شركًا أكرب لعدم وجود اإلخالص يف عمل يعمله، أمـا إذا  

  . اهـ. )٢(»...أراد الكيفية، فظاهر احلديث أنه أصغر مطلقًا 
مبينا أن الشرك يف العبادة  –رمحه اهللا  –قال ابن القيم اجلوزية 

  : بالرياء أسهل من الشرك يف الربوبية
فهو أسهل من هذا الشرك، وأخـف  : ك يف العبادةوأما الشر«

أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه ال إله إال اهللا وأنه ال يضر وال ينفـع  
وال يعطي وال مينع إال اهللا، وأنه ال إله غريه وال رب سواه، ولكن ال 
خيلص هللا يف معاملته وعبوديته، بل يعمل حلظ نفسه تارة، ولطلـب  

رفعة واملنزلة واجلاه عند اخللق تارة، فلله مـن  الدنيا تارة، ولطلب ال
عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصـيب، وللشـيطان   
نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس وهذا هو الشـرك  

الشرك «: فيمار رواه ابن حبان يف صحيحه الذي قال فيه النيب 
منه يـا   كيف ننجو: قالوا. »يف هذه األمة أخفى من دبيب النملة

قل اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بـك وأنـا   «: رسول اهللا؟ قال
  »أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى : قال تعاىل. فالرياء كله شرك
عملًا  إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحد فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ

                              
  .لسالكنيكما يف اجلواب الكايف ومدارج ا )١(
  .١/١٥٥القول املفيد على كتاب التوحيد  )٢(
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  ].١١٠: الكهف[ صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا
أي كما أنه إله واحد، وال إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون 
العبادة له وحده، فكما تفرد باإلهلية جيـب أن يفـرد بالعبوديـة،    

  .فالعمل الصاحل هو اخلايل من الرياء املقيد بالسنة
اللهم «: -رضي اهللا عنه  –ر بن اخلطاب وكان من دعاء عم

اجعل عملي كله صاحلًا، واجعله لوجهك خالصا، وال جتعل ألحد 
  هـ.أ.)١(»فيه شيئًا
كنا نعد الرياء يف زمن «: وعن يعلى بن شداد عن أبيه قال -٥
  .)٢(»الشرك األصغر النيب 

  .وغريها من األحاديث اليت جتدها يف ثنايا هذه الرسالة
مع ما سبق  –الرياء حمرما الشتماله على عدة حماذير  وهلذا كان

  .-من األدلة 
  : جنملها يف النقاط التالية

  : أن يف الرياء استهزاء باهللا تعاىل -١
انظـروا إليـه كيـف    : إذا راءى العبد، قال تعاىل: قال قتادة

  . ألن املرائي يظهر غري ما يبطن. يستهزئ يب
ئمني يف خدمته لـو كـان   أرأيت لو أن أحد خدام امللك القا

                              
  . دمشق. مكتبة دار البيان. ط ١٣٦ص. اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف )١(
  ).٣٢(صحيح الترغيب والترهيب رقم  )٢(
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. مالحظة أمة أو أمرد للملـك  –أي اخلدمة  –قاصدا بوقوفه فيها 

كان ذلك عند كل من له أدىن مسكة من عقل اسـتهزاء بـذلك   
امللك؛ ألنه مل يقصد تقربا إليه بوجه مع إيهامه أنه على غاية مـن  

  . وهللا املثل األعلى. التقرب
من حديث عبـد اهللا   يب وما ذكره قتادة جاء مرفوعا إىل الن

من أحسن صالته حيـث  «: بلفظ –رضي اهللا عنه  –بن مسعود 
يراها الناس، وأساءها إذا خال فإمنا ذلك استهانة يسـتهني ـا   

  .»ربه
إبراهيم بن مسلم اهلجري، : وفيه: رواه أبو يعلى«: قال اهليثمي

  .)١(»وهو ضعيف
  .)٢(»هذا حديث حسن«: وقال احلافظ ابن حجر

  .)٣(»رواه إسحاق وأبو يعلى بإسناد حسن«: لبوصرييوقال ا
وإبراهيم بن مسلم اهلجري قال فيه احلـافظ ابـن حجـر يف    

  .»لني احلديث رفع موقوفات«: ١١٦التقريب ص
وعلق مساحة شيخنا عبد العزيز بن باز رمحه اهللا علـى كـالم   

هذه العبارة فيها تساهل والصواب أنه ضعيف «: احلافظ هذا بقوله
                              

  )١٧٦٥٣( ١٠/٣٧٩جممع الزوائد  )١(
دار . ط) ٣٢٣٠(اق ، كتاب الرق٣/٣٨٤املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية  )٢(

  . الوطن
)٤٣١( ١/١٨٠ )٣.(  
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ال حيتج به؛ ألن البخاري وأبو حامت الرازي والنسائي قالوا  احلديث
وضـعفه اآلخـرون مـن األئمـة كمـا يف      . منكر احلديث: فيه

  . اهـ. )١(»التهذيب
وعلى ذلك فاحلديث إسناده ضعيف وال يصح رفعه إىل الـنيب  

    وقد ضعفه الشيخ حممد ناصر الـدين األلبـاين يف ضـعيف ،
  .)٢(اجلامع
لبيس على اخللق إليهامه هلم أنه خملص مطيع أن يف الرياء ت -٢

  .هللا تعاىل وليس هو كذلك
  
  

* * *  
  

                              
حاشية التقريب، طبع دار العاصمة نقالً عن الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد  )١(

  .١١٦ص
  ).٥٣٥٥(رقم  )٢(
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  خوف السلف من الرياء

ملا علم السلف الصاحل خطر الرياء وما ورد فيه مـن آيـات   
حذرا عليها من الرياء ورجوها بضدها  )١(وأحاديث ستروا أعماهلم

  .مما ال خيالف الشرع
ما يوجب اإلشـارة إلـيهم   وكانوا يدفعون عن أنفسهم كل 

ويهربون من املكان الذي يشار إليهم فيه، ويتـهمون أنفسـهم يف   
  . اإلخالص

كنت عند سعيد بـن جـبري   : عن حصني بن عبد الرمحن قال
: مث قلت. أنا: أيكم رأى الكوب الذي انقض البارحة؟ فقلت: فقال

  . احلديث )٢(... ولكين لُدغت . أما إين مل أكن يف صالة
اهللا حصني بن عبد الرمحن فلما بني أنه كان مستيقظًا من  فرحم

  .»أما إين مل أكن يف صالة ولكين لدغت«: الليل أعقب ذلك بقوله
وليس فعله هـذا  . لئال يظن أنه قائم يصلي فيحمد مبا مل يفعل

  . بل هو من باب احلسنات. من باب املراءاة
الشاسع  وإليك مناذج من سري أولئك الرجال حبق، لنرى البون

  :بني حالنا وحاهلم
كان عمل الربيع كله سـرا،  : قالت سرية الربيع بن خثيم -١

                              
  .واملراد باألعمال هنا التطوعية أما الواجبة فينبغي إظهارها )١(
  . ميانكتاب اإل ١/١٩٩ومسلم . كتاب الرقاق ٤/١٩٩رواه البخاري  )٢(
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  .وإنه كان ليجيء الرجل وقد نشر املصحف فيغطيه بثوبه
كنت عند إبراهيم، وهو يقرأ يف املصحف، : وعن األعمش قال

ال يرى هذا أنين أقـرأ  : واستأذن عليه رجل فغطى املصحف، وقال
  .فيه كل ساعة

صام منصور بني املعتمر أربعني : وعن زائدة بن قدامة قال -٣
يا بين : وكان الليل يبكي فتقول له أمه. سنة قام ليلها وصام ارها

فإذا أصـبح  : قال. أنا أعلم مبا صنعت نفسي: أقتلت قتيالً؟ فيقول
فأخـذه  . كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إىل النـاس 

  .فة يريده على القضاء فامتنعيوسف بن عمر عامل الكو
فجاءه خصمان فقعدا بني يديه فلم يسأهلما ومل يكلمهما : قال

إنك لو نثرت حلمه مل يلِ لك قضاء فخلى : وقيل ليوسف بن عمر
  . عنه

وكان رمحه اهللا إذا صلى الغداة أظهـر النشـاط ألصـحابه    
ك كل ذل. فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إمنا بات قائما على أطرافه

  .خيفي عليهم العمل
وأقام عمرو بن قيس املالئي عشرين سنة صائما ما يعلـم   -٤

به أهله يأخذ غداءه ويغدو إىل احلانوت فيتصدق بغدائه، ويصـوم  
  . وأهله ال يدرون

وصام داود الطائي أربعني سنة ما علم به أهلـه وكـان    -٥
 خزازا، وكان حيمل غداءه معه فيتصدق به يف الطريق ويرجـع إىل 
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  .ال يعلمون أنه صائم )١(أهله يفطر عشاء

وكان أيوب بن أيب متيمة السختياين يقوم الليل خيفي ذلك،  -٦
  . فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه إمنا قام تلك الساعة

وكان حسان بن أيب سنان يفتح باب حانوته فيضع الدواة  -٧
قد جاء وينشر حسابه، ويرخي ستره، مث يصلي، فإذا أحس بإنسان 

  . يقبل على احلساب يريه أنه كان يف احلساب
ملا مات علـي بـن احلسـني    : وعن عمرو بن ثابت قال -٨

فغسلوه جعلوا ينظرون إىل آثار سود يف ظهره فقالوا؟ مـا هـذا؟   
كان حيمل جروب الدقيق ليالً على ظهره، يعطيه فقراء أهل : فقالوا
  . املدينة
إين ذهبت : ستطيع أن أقولواهللا ما أ: قال هشام الدستوائي -٩

  . يوما قط أطلب احلديث أريد به وجه اهللا عز وجل
  .واهللا وال أنا: قال الذهيب

  . فما عساين أن أقول أنا والقارئ الكرمي: قلت
وكان حممد بن أسلم أبو احلسن الطوسي يـدخل بيتـا    -١٠

يقولـه   –ويغلق بابه ويدخل معه كوزا من ماء فلم أدر ما يصـنع  
ما : فنهته أمه، فقلت هلا. حىت مسعت ابنا له صغريا يبكي – الراوي

إن أبا احلسن يدخل البيت فيقرأ القرآن ويبكي : هذا البكاء؟ فقالت
وكان إذا أراد أن خيـرج غسـل وجهـه    . فسمعه الصيب فيحكيه

                              
  . والسنة أن يعجل العبد الفطر، كما ورد عن النيب  )١(
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  .واكتحل وال يرى على وجهه أثر البكاء
 وكان يصل قوما ويعطيهم ويكسوهم فيبعث إلـيهم ويقـول  

انظر أال يعلمون من بعثه إليهم؟ ويـأتيهم هـو بالليـل    : للرسول
  . فيذهب به إليهم وخيفي نفسه

فرمبا بليت ثيام ونفد ما عندهم وال يـدرون مـن الـذي    
أعطاهم؟ ال أعلم منذ صحبته وصل أحدا بأقل من مائة درهـم إال  

  .أن ال ميكنه ذلك
بة ليتحـدث  وبعض الناس يف زماننا ينتظر الفرصة املناس: قلت

وأياديه البيضاء وال يكتم شيئًا من أعمالـه ال  . عن مشاريعه اخلريية
بقصد االقتداء، ولكن بقصد طلب املدح والتعظيم من الناس وهذا 

  . هو الرياء
: مسعت أيب يقـول : وعن علي بن حممد بن منصور قال -١١

كنا يف جملس أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري فرفع إنسـان  
حليته قذاة فطرحها على األرض، فرأيت حممد بن إمساعيل ينظر من 

إليها وإىل الناس فلما غفل الناس رأيته أخرجهـا فطرحهـا علـى    
  . األرض

وكان عبد اهللا بن املبارك كثري االختالف إىل طرسـوس   -١٢
فكان شاب خيتلف إليه ويقوم حبوائجـه  . وكان ينزل الرقة يف خان

  . ويسمع منه احلديث
قدم عبد اهللا الرقة مرة، فلم ير ذلك الشـاب وكـان   ف: قال

  .مستعجالً فخرج إىل النفري
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: فلما قفل من غزوته ورجع إىل الرقة سأل عن الشاب فقـالوا 

عشرة : وكم يبلغ دينه؟ قالوا: فقال عبد اهللا. إنه حمبوس لدين ركبه
آالف درهم، فلم يزل يستقصي حىت دل على صاحب املال فـدعا  

له عشرة آالف درهم وحلَّفه أال خيرب أحدا ما عبد اهللا به ليالً ووزن 
  . حيا

عبد اهللا بـن  : وقيل له. وأدجل عبد اهللا وأخرج الفىت من احلبس
وقد خرج الفىت يف أثره فلحقـه  . املبارك كان هاهنا وكان يذكرك
يا فىت أين كنـت؟ مل أرك  : فقال. على مرحلتني أو ثالث من الرقة

: ا أبا عبد الرمحن كنت حمبوسا بـدين، قـال  نعم ي: يف اخلان؟ قال
  وكيف كان سبب خالصك؟ 

جاء رجل وقضى ديين ومل أعلم به حىت أخرجـت مـن   : قال
  . احلبس

. أمحد اهللا على ما وفق لك من قضاء دينـك : فقال له عبد اهللا
  . فلم خيرب ذلك الرجل أحدا بعد حىت موت عبد اهللا بن املبارك

رك، عن مبارك بن فضالة، عن احلسن عن عبد اهللا بن املبا -١٣
وإن . إن كان الرجل لقد مجع القرآن وما يشعر به النـاس : أنه قال

كان الرجل لقد فقه الفقه الكثري وما يشعر به النـاس، وإن كـان   
. الرجل ليصلي الصالة الطويلة يف بيته وعنده الزوار وما يشعرون به

يقـدرون أن  ولقد أدركت أقواما ما كان على األرض من عمـل  
  .يعلموه يف السر فيكون عالنية أبدا

لقد كان املسلمون جيتهدون يف الدعاء وما يسمع هلم صوت، 
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: إن كان إال مهسا بينهم وبني رم وذلـك أن اهللا تعـاىل يقـول   
ًةفْيخا وعرضت كُمبوا رعاد ]٥٥: األعراف.[  

عبد اهللا بن كنا يف سرية مع : وعن عبدة بن سليمان قال -١٤
املبارك يف بالد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصـفان خـرج   
رجل من العدو فدعا الرباز، فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه 
فقتله، مث آخر فقتله، مث آخر فقتله، مث دعا إىل الرباز فخـرج إليـه   
رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم عليه الناس، وكنت فيمن 

عليه، فإذا هو يلثم وجهه بكمه فأخـذت بطـرف كمـه     ازدحم
وأنت يا أبا عمرو ممـن  : فمددته فإذا هو عبد اهللا بن املبارك فقال

  يشنع علينا؟
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  أسباب الرياء

النفوس جمبولة على حب الرئاسة واملنزلة يف قلوب اخللـق إال   
  : من سلم اهللا، وقد أحسن الشاعر حيث يقول

حب الثناء طبيعـة اإلنسـان    يهوى الثناء مبـزر ومقصـر  
واألسباب اليت تدعو إىل الرياء مغروسة يف أعمـاق الـنفس   

  : اإلنسانية فهي حبيبة إىل نفس اإلنسان، نذكر منها
  : النشأة األوىل -١

. إذ قد ينشأ الولد يف أحضان بيت دأبه وديدنه الرياء أو السمعة
تأصل هذه اآلفة فما يكون منه إال التقليد واحملاكاة، ومبرور الزمن ت

يف نفسه، وتصبح وكأمنا هي جزء ال يتجزأ من شخصيته، ولعـل  
هذا هو السر يف وصية اإلسالم بأن يكون الدين هو أساس اقتـران  

  . الرجل باملرأة
  : الصحبة أو الرفقة السيئة -٢

. فقد حتتويه صحبة أو رفقة سيئة ال هم هلا إال الرياء أو السمعة
يما إذا كان ضعيف الشخصية، شديد التأثر فيقلدهم وحياكيهم ال س

  . بغريه، وبتوايل األيام يتمكن هذا الداء من نفسه، ويطبعها بطابعه
  : عدم املعرفة احلقيقية باهللا عز وجل -٣

إذ إن اجلهل باهللا أو نقصان املعرفة به يؤدي إىل عدم تقـديره  
باهللا الذي مل يعرفـه حـق    –ومن مث يظن هذا اجلاهل . حق قدره

أن العباد ميلكون شيئًا من الضر أو  –ملعرفة، ومل يقدره حق قدره ا
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النفع، فيحرص على مراءام وتسميعهم كل ما يصدر عنـه مـن   
  . الصاحلات ليمنحوه شيئًا مما يتصور أم مالكوه

  : الرغبة يف الصدارة أو املنصب -٤
فقد تدفع الرغبة يف الصـدارة أو يف املنصـب إىل الريـاء أو    

، حىت يثق به من بيدهم هذا األمر، فيجعلوه يف الصدارة أو السمعة
  . يبوئوه املنصب

  : الطمع فيما يف أيدي الناس -٥
فقد حيمله الطمع فيما بني أيدي الناس، واحلرص على الـدنيا  
على الرياء أو السمعة ليثق به الناس وترق قلوم له، فيعطونه ما ميأل 

 )١(ث أيب موسـى األشـعري  جيبه، ويشبع بطنه، وقد جاء يف حدي
الرجل يقاتل محية فيأنف : يا رسول اهللا: حيث قال السائل للنيب 

  .فيقاتل لذلك. أن يقهر أو يذم بأنه غُلب أو غُلب قومه
  : إشباع غريزة حب احملمدة أو الثناء من الناس -٦

فقد يدعوه حب احملمدة أو الثناء مـن النـاس إىل الريـاء أو    
وذكر كل جملس، فتنتفش . ث كل لسانالسمعة، حىت يكون حدي

وإىل هذا السبب يشري بقيـة   –والعياذ باهللا  –نفسه وتنتفخ بذلك 
وهذا طلب احلمـد   »والرجل يقاتل لريى مكانه«: احلديث املتقدم

  . بالقلب ومعرفة القدر
                              

باب من قاتل للمغنم هل ينقص من (، كتاب اخلمس ٤/١٠٥رواه البخاري  )١(
  . كتاب اإلمارة) ١٩٠٤( ١٥١٢م٣ومسلم ) أجره
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  .وهذا طلب باأللسن »ورجل يقاتل للذكر«: قال
ل لتكون كلمة من قات«: من يف سبيل اهللا؟ فقال النيب : قال

  .»اهللا هي العليا، فهو يف سبيل اهللا
ال جيتمع اإلخـالص يف  «: -رمحه اهللا  –قال ابن قيم اجلوزية 

القلب وحمبة املدح والثناء والطمع فيما عند الناس إال كما جيتمـع  
فإذا حدثتك نفسك بطلب اإلخالص . املاء والنار والضب واحلوت

 اليأس، وأقبل علـى املـدح   فأقبل على الطمع أوالً فاذحبه بسكني
والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا يف اآلخرة فإذا استقام لـك  

  .ذبح الطمع والزهد يف الثناء واملدح سهل عليك اإلخالص
وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد يف الثنـاء  : فإن قلت
أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه لـيس  : واملدح؟ قلت

يء يطمع فيه إال وبيد اهللا وحده خزائنه ال ميلكها غـريه وال  من ش
  .يؤيت العبد منها شيئًا سواه

وأما الزهد يف الثناء واملدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد 
ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشني إال اهللا وحده، كما قال ذلك 

هللا ذلـك ا «: فقال. إن مدحي يزين وذمّي شني: األعرايب للنيب 
  .»عز وجل

فازهد يف مدح من ال يزينك مدحه، ويف ذم مـن ال يشـينك   
ذمه، وارغب يف مدح من كل الزين يف مدحه، وكل الشني يف ذمه، 
ولن يقدر على ذلك إال بالصرب واليقني، فمىت فقدت الصرب واليقني 

: قـال تعـاىل  . كنت كمن أراد السفر يف البحر يف غري مركـب 
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دعإِنَّ و بِرلَـا        فَاص ينالَّـذ كفَّنخـتسلَـا يو ـقح اللَّـه
  .هـ .أ.)١(»يوقنونَ
  : إظهار اآلخرين إعجام به ومبا يصدر عنه من أعمال -٧

وقد يكون إظهار اآلخرين إعجام به، ومبا يصدر عنـه مـن   
أعمال، هو الباعث على الرياء أو السمعة، كي يكون هناك مزيـد  

  .  من هذا اإلعجاب
حىت حيمي اإلسالم البشر من هذا الداء، منـع إبـراز هـذا    و

: اإلعجاب، فإن كان وال بد فليكن معه االحتراز واحليطة بأن يقول
  .»أحسب فالنا كذا، واهللا حسيبه، ال أزكي على اهللا أحدا«

ولذا كثريا ما يقرن الناس بني الرياء والعجب، كما قال شـيخ  
فالرياء من «: ويفرق بينهما بقوله –رمحه اهللا  –اإلسالم ابن تيمية 

  .)٢(»باب اإلشراك باخللق، والعجب من باب اإلشراك بالنفس
: أنـه قـال   فالعجب آفة حتبط العمل كما جاء عن النيب 

فتقوى اهللا يف : ثالث منجيات وثالث مهلكات؛ فأما املنجيات«
السر والعالنية، والقول باحلق يف الرضى والسخط، والقصـد يف  

فهـوى متبـع، وشـح مطـاع،     : وأما املهلكات. والفقر الغىن
  .)٣(»وإعجاب املرء بنفسه، وهي أشدهن

                              
  . دار النفائس. د. ١٩٥الفوائد ص )١(
  .١٠/٢٧٧جمموع الفتاوى  )٢(
وحسنه األلباين بطرقه وشواهده كما يف تعليقه . انرواه البيهقي يف شعب اإلمي )٣(

  ).٥١٢٢( ٣/١٤١٦على مشكاة املصابيح 
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اعلم أن اإلخـالص قـد   «: -رمحه اهللا  –قال اإلمام النووي 

يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من 
  .)١(»استكرب حبط عمله

  : اخلوف من قالة الناس ال سيما األقران -٨
د يكون اخلوف من قالة الناس، ال سيما األقران هو الباعث وق

على الرياء أو السمعة، حىت يظهر أمامهم بالصورة اليت ترضـيهم  
: وإذا ما خال بنفسـه انتـهك حمـارم اهللا   . وتسكت ألسنتهم عنه

   ْإِذ ـمهعم ـوهو اللَّه نفُونَ مختسلَا ياسِ والن نفُونَ مختسي
بيطًـا يحلُونَ ممعا يبِم كَانَ اللَّهلِ والْقَو نى مضرا لَا يونَ متي 
  ].١٠٨: النساء[

  : اجلهل أو الغفلة عن عواقب وآثار الرياء والسمعة -٩
ال سيما إذا كانت -فإن من جهل أو غفل عن عاقبة شيٍء ما 

  . قًا لهتعاطى هذا الشيء، والزمه حىت يصري خل -هذه العاقبة ضارة

                              
  .١٠شرح األربعني ص )١(
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  أقسام الرياء
  : -رمحه اهللا  –قال الصنعاين 

والرياء باب واسع إذا عرفت ذلك فبعض أبواب الرياء أعظم «
املرائى به، واملرائى : من بعض الختالفه باختالف أركانه وهي ثالثة

  .)١(»ألجله، ونفس قصد الرياء
أما أقسام املرائى به فهو ينقسم إىل درجات متفاوتة يف القبح، 

  : فأقبحها
وهو شأن املنافقني الذين أكثر اهللا مـن  : الرياء يف اإلميان -١

وإِذَا : قال اهللا تعاىل يف وصف املنـافقني . ذمهم يف كتابه العزيز
لَقُوا الَّذين َآمنوا قَالُوا َآمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَـالُوا إِنـا   

سم نحا نمإِن كُمعزِئُونَمهت ]١٤: البقرة.[  
إِنَّ الْمنافقني فـي  : املنافقني بقوله –عز وجل  –وقد توعد 

  ].١٤٥:النساء[ الدرك الْأَسفَلِ من النارِ
ويليهم املراءون بأصول العبادات الواجبة كأن يعتاد تركها  -٢

  . يف اخللوة ويفعلها يف املأل خوف املذمة
ءون بالنوافل، كأن يعتاد ذلك فيهـا وحـدها   ويليهم املرا -٣

وعدم الرغبة . خوف االستنقاص بعدم فعلها يف املأل وإيثارا للكسل
  . يف ثواا يف اخللوة

                              
  .٤/٣٥٦سبل السالم  )١(
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ويليهم املراءون بأوصاف العبادات كتحسـينها وإطالـة    -٤

  . أركاا وإظهار التخشع فيها
وهذه األقسام هي على سبيل اإلمجال، وميكـن تفصـيلها أو   

 –رمحـه اهللا   –بعد ذكر تقسيم ابن قيم اجلوزية . صيل بعضهاتف
  .رياء حممود، ورياء مذموم: للرياء فإنه يقسم الرياء إىل قسمني

أن يعمل العبد عمالً مع مشاهدة الناس لـه،   :فالرياء احملمود
وهذه املشاهدة ال تبعث على العمل وال تعني الباعث، بل ال فـرق  

وال . هذه ال تدخله يف التزين بـاملراءاة عنده بني وجودها وعدمها ف
: إما حفظًا ورعايـة : سيما عند املصلحة الراجحة يف هذه املشاهدة

أو مشرف على هلكته خياف وقوعـه فيهـا   كمشاهدة مريض أو 
أو هجومه كصالة اخلـوف عنـد املواجهـة    مشاهدة عدو خياف 

عليم مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك، فتكون حمسنا إليه بالت
. أو قصدا منك لالقتداء وتعريف اجلاهـل . وإىل نفسك باإلخالص

  . فهذا رياء حممود واهللا عند نية القلب وقصده
أن يكون الباعث على العمل قصد التعظيم  :وأما الرياء املذموم

  . واملدح والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه
يته أو تعليمـه  وأما ما ذكر من قصد رعا«: -رمحه اهللا  –قال 

أو إظهار السنة، ومالحظة هجوم العدو وحنو ذلك، فليس يف هذه 
بل قد يتصدق العبد رياًء مثالً وتكون صدقته فـوق  . املشاهدة رياء

  .صدقة صاحب السر
فعلـم  . سأل قوما ما هو حمتاج إليه. رجل مضرور: مثال السر
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. به أحد رجل منهم أنه إن أعطاه سرا، حيث ال يراه أحد، مل يقتد
ومل حيصل له سوى تلك العطية، وأنه إن أعطاه جهرا اقتـدى بـه   

فجهر له بالعطاء . واتبع، وأنف احلاضرون من تفرده عنهم بالعطية
وكان الباعث له على اجلهر إرادة سعة العطاء عليه من احلاضرين؛ 
فهذه مراءاة حممودة حيث مل يكن الباعث عليها قصـد التعظـيم   

ا جدير بأن حيصـل لـه مثـل أجـور أولئـك      والثناء، وصاحبه
  . هـ.أ. )١(»املعطني

  
  
  

* * *  
  

                              
  . دار الكتاب العريب. ط. ٢/٨٣مدارج السالكني  )١(



  
يالشرك اخلف

  
٣٨  

 
  األمور اليت يرائي ا اإلنسان

األمور اليت يرائي ا اإلنسان كثرية ال ميكن حصرها، ولكـن  
نذكر بعضها من باب الذكرى، مع التنبيه أنه ال يشـترط فـيمن   

مرائيـا،  ظهرت عليه عالمة من العالمات الوارد ذكرها أنه يكون 
 –واهللا . وحيكم عليه بذلك؛ ألن األمر يرجع إىل قصد العبد ونيتـه 

  . يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور –سبحانه وتعاىل 
  : ومن هذه األمور

أنه قد يرائي العبد بنحول اجلسم واصفراره، ليوهم الناس  -١
  .أنه جاد يف العبادة، متعب نفسه يف القيام ا

، وذبـول  )١(الصوت، وغـور العيـنني   قد يرائي بضعف -٢
  .)٢(الشفتني، لُيستدل بذلك على الصيام

قد يرائي بتشعيث الرأس وحلق الشارب واستئصال الشعر  -٣
ورمبا تـرك  . -على زعمه–ليظهر بذلك تتبع زي العباد والنساك 

  . تسريح حليته

                              
وهنا يكون بسبب حرمان النفس من . غارت عينه أي دخلت يف رأسه: يقال )١(

  . الطعام
من تزين بعمل اآلخرة وهو ال يريدها وال يطلبها لعن يف «: ء يف حديثجا )٢(

رواه الطرباين يف ): ١٧٩٤٨( ١٠/٣٧٧قال اهليثمي يف امع  »السماوات واألرضني
وقد فاتين ذكره يف كتايب . هـ.أ. اعيل بن حيىي التيمي وهو كذابوفيه إمس. األوسط

  . حاديث الضعيفة واملوضوعة هناك فليتنبهمع األ) متام املنة فيمن ورد لعنه يف السنة(
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ويسـتدل  . قد حيرص على إبراز أثر السجود يف جبهتـه  -٤
 -رضوان اهللا علـيهم –تعاىل يف وصف الصحابة البعض هلذا بقوله 

ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي وف ماهيمس ]٢٩: الفتح.[  
واآلية ال دليل فيها ألن املراد بأثر السجود هو كما قال ابـن  

: وقـال جماهـد  . السمت احلسـن : -رضي اهللا عنهما  –عباس 
ال هذا األثـر يف  ما كنت أراه إ: فقال له رجل. اخلشوع والتواضع

رمبا كان بني عيين من هو أقسى قلبـا مـن   : فقال جماهد. الوجه
  . فرعون

كنا عند السائب بـن يزيـد   «: عن اجلعد بن عبد الرمحن قال
وجهـه أثـر   بن سهيل بن عبد الرمحن بن عـوف ب  فجاءه الزبري

واهللا ما هذا : فقال. الزبري بن سهيل: ما هذا؟ فقلنا: السجود، فقال
ولقد سجدت على وجهي منذ  –عز وجل  –ليت مساه اهللا بسيما ا

  .)١(»مثانني سنة فما أثر السجود بني عيين
ويذكر أن رجالً عصب على رأسه عصابة فيها أخالط مـن  
النبات ليظهر أثر يف جبهته فيظن أنه عابد هللا، فلمـا اسـتيقظ يف   

وتركـت  . )٢(الصباح وجد العصابة قد احنرفت إىل إحدى صدغيه
  .أثرافيه 

  .ما هذا يا أبت: فقال له ابنه
                              

هذا إسناد صحيح : وقال) ٣٢٣١( ٣/٣٨٤رواه ابن حجر يف املطالب العالية  )١(
  .  موقوف

  . ما بني العني واألذن: الصدغ )٢(
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  .إن أباك من الذين يعبدون اهللا على حرف: فقال

قد يلبس الغليظ من الثياب وخشنها ويشـمرها ويقصـر    -٥
ولو سئل أحدهم أن يلبس اللني من ثوبه . األكمام وخيصف النعال

  .جاهه يف الزهد )١(ما فعل لئال يتوكس
ته بأمر نفسه الشتغاله عنها قد يرائي بقلة أكله وعدم مباال -٦

ولو خرج روحه ال يأكـل  «: قال ابن اجلوزي. باألهم كما يزعم
  .)٢(»والناس يرونه

قد يرائي بإظهار زي الصاحلني كإطراق الرأس يف املشي،  -٧
 –رضي اهللا عنه  –وقد قال عمر بن اخلطاب . واهلدوء يف احلركة

تك ليس اخلشوع يا صاحب الرقبة ارفع رقب: ملن رآه يطأطئ رقبته
  .يف الرقاب وإمنا اخلشوع يف القلب

  .قد يرائي حبفظ السنن مع أنه يف اخللوات ال حيافظ عليها -٨
قد يرائي بصحبة العلماء بأن حيرص على أن يسـري مـع    -٩

إنه صاحبه، ومن أهـل  : العامل أو الشيخ أو الداعي أو العابد ليقال
  . وده، فيعظم بذلك

حلكمة وإقامة احلجة عنـد اادلـة،   قد يرائي بالنطق با -١٠
  . وحفظ احلديث وبيان احلجة والفهم والعلم

واألمـر  . باللسان –تعاىل  –قد يرائي بإظهار الذكر هللا  -١١
                              

)١( كْسا. النقص: الوأي نقصته: وكست فالن .  
  .٢١٥تلبيس إبليس ص )٢(
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  . باملعروف والنهي عن املنكر
  .قد يرائي حبسن الصوت وحتزينه عند قراءة القرآن -١٢

راءى باب إمث من «: وبوب البخاري يف صحيحه بابا قال فيه
وأورد حتته ثالثة أحاديـث   »بقراءة القرآن أو تأكل به، أو فخر به

 –رضي اهللا عنـه   –أكتفى منها بذكر حديث أيب سعيد اخلدري 
خيرج فـيكم قـوم حتقـرون    «: يقول مسعت رسول اهللا : قال

صالتكم مع صالم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم 
رقون من الدين كما ميرق ويقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم، مي

السهم من الرمية ينظر يف النصل فال يرى شيئًا، وينظر يف القدح 
فال يرى شيئًا، وينظر يف الترّيش فال يـرى شـيئًا ويتمـارى يف    

  .)١(»الفُوق
فهذا احلديث يدل على أن القراءة إذا كانت لغـري اهللا فهـي   

بن حجر يف شرح للرياء أو للتأكل به، وحنو ذلك كما قال احلافظ ا
  . احلديث
قد يرائي بإظهار التسخط على أهل الدنيا ومقارفتـهم   -١٣
  .للمعاصي
قد يرائي بإظهار الوعظ والتأسف على ما يفـوت مـن    -١٤

  .اخلري والطاعة
قد يرائي بطول الصالة، والزيادة يف الركوع واالعتدال  -١٥

                              
  ).»٥٠٥٨« ٩/١٢٢الفتح (رواه البخاري  )١(
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  .منه أو السجود

كنت خطيبـا  : قولوقد يرائي بالتشبع مبا مل يعط كأن ي -١٦
أو كنت جماهدا أو إين أتقن كذا وكذا أو أنفقت كذا وكذا، وهو 

  . كاذب فهذا مجع بني الرياء والكذب
ومعىن ذلك أنه خـال  . قد يرائي بعيب اآلخرين وذمهم -١٧

نعـوذ  . فالن مقصر، أو فالن ال يقوم الليـل : من ذلك كأن يقول
  .ويريد أن يبني أنه ناجٍ من ذلك!!. باهللا

قد يرائي بإنكار املنكر ال هللا، ولكن ليقال إن عنده غرية  -١٨
  . إنه ساكت عن إنكار املنكر: هللا عز وجل، أو حىت ال يذم ويقال

. قد يرائي باإلفتاء بغري علم حىت ال ينسب إىل اجلهـل  -١٩
ورمبا أن املرائي من شدة حرصه على إحكام الرياء وإتقانه يتـألف  

ون ذلك خلقًا له يف املأل ال للخوف مـن  ذلك بفعله يف خلواته ليك
  . اهللا تعاىل واحلياء منه

قد يتخفي املرء بعبادة حبيث ال يريد أن يطلع عليها أحد،  -٢٠
ولكنه إذا رأى الناس أحب أن يبـدءوه بالسـالم، وأن يقـابلوه    
بالبشاشة والتوقري، وينشطوا يف قضاء حوائجه ويساحموه يف املعاملة، 

لس، فإن قصر يف ذلك مقصر ثقل ذلـك علـى   ويوسعوا له يف ا
  . قلبه، كأن نفسه تتقاضى االحترام على الطاعة اليت أخفاها

فـالن  : قد يرائي باألصحاب واألتباع والتالميذ، فيقال -٢١
  .متبوع قدوه
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ولذا كان السلف الصاحل حيذرون من هذا املنزلق اخلطري، ومن 
: عه ناس، فقال هلمذلك أن عبد اهللا بن مسعود خرج ذات يوم فاتب

ارجعوا، : قال. ال، ولكن أردنا أن منشي معك: ألكم حاجة؟ قالوا
  .فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع

ما حيلو لك العمل حىت حتلو لك تسـميتهم  «: قال ابن عقيل
بعابد وزاهد، فأرث لنفسك من ذلك، فإنه رياٌء ومسعة، وليس لك 

يف اجلريدة أقـوام ال  منه إال ما حظيت به من الصيت، تدري كم 
وكم يفتضح غدا مـن أربـاب   ! يؤبه هلم إال عند القيام من القبور

األمساء من اخللق بعامل وصاحل وزاهد نعوذ باهللا من طفيلي تصـدر  
  .)١(»بالوقاحة
قد يرائي بذم نفسه بني الناس، يريد بذلك أن يريهم أنه  -٢٢

ه، وهذا مـن  متواضع عند نفسه، فريتفع بذلك عندهم وميدحونه ب
  . وقد نبه عليه السلف الصاحل. دقائق أبواب الرياء

كفى بالنفس إطراًء أن تذمها : قال مطرف بن عبد اهللا الشّخّري
فَه٢(على املأل كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند اهللا س(.  

                              
  .١/١٦٠اآلداب الشرعية البن مفلح  )١(
، ٤٧للحافظ ابن رجب احلنبلي ص »شرح حديث ما ذئبان جائعان«رسالة : انظر )٢(

  .ه١٤١٥مكتبة الوحي اإلسالمي . مكتب التحقيق بدار احلرمني للطباعة، ط: ت
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  درجات املرائى ألجله

  :فأقبحها... للمرائى ألجله درجات 
ية كمن يظهر الورع والزهـد  أن يقصد التمكن من معص -١

حىت يعرف فيوىل املناصب والوصايا وتودع عنده األموال أو يفوض 
  . إليه تفرقة الصدقات وقصده بكل ذلك اخليانة فيه

وكمن يذكر أو يعظ أو يعلم أو يتعلم للظفر بامرأة أو غـالم  
فهؤالء أقبح املرائني عند اهللا ألم جعلوا طاعة رـم سـلما إىل   

  : ووصلة إىل فسقهم، كما قال حممود الوراق معصيته
ــا   ــاس دين ــروا للن ــدينار داروا   أظه ــى الـ وعلـ
ــلوا   ــاموا وص ــه ص ولـــه حجـــوا وزاروا   ول
ــا  ــوق الثري ــدا ف ــو ب وهلــم ريــش لطــاروا    ل

  : وقال آخر
وما يعين التصـوف واألمانـة    تصوف كي يقال لـه أمـني  
أراد به الطريـق إىل اخليانـة    ومل يرد اإللـه بـه ولكـن   

ويليها من يتهم مبعصية أو خيانة فُيظهر الطاعة والصـدقة   -٢
  .قصدا لدفع تلك التهمة

ويليها أن يقصد نيل حظ مباح من حنو مال أو نكـاح أو   -٣
  .غريمها من حظ الدنيا

حكي أن أبا حامد الغزايل بلغه أن مـن  «: قال شيخ اإلسالم
. تفجرت ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه أخلص هللا أربعني يوما
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فذكرت ذلك لبعض . فأخلصت أربعني يوما، فلم يتفجر شيء: قال
مث قـال   »إمنا أخلصت للحكمة ومل ختلص هللا: العارفني، فقال يل

وذلك ألن اإلنسان قد يكون مقصوده نيل العلـم  «: شيخ اإلسالم
عظيم الناس لـه  واحلكمة، أو نيل املكاشفات والتأثريات، أو نيل ت

ومدحهم إياه أو غري ذلك من املطالب قد عرف أن ذلك حيصـل  
باإلخالص هللا وإرادة وجهه، فإذا قصد أن يطلب ذلك باإلخالص 
وإرادة وجهه كان متناقضا؛ ألن من أراد شيئًا لغريه فالثاين هو املراد 
املقصود بذاته، واألول يراد لكونه وسيلة إليه، فإذا قصد أن خيلص 

ليصري عاملًا أو عارفًا أو ذا حكمـة أو صـاحب مكاشـفات     هللا
وتصرفات وحنو ذلك، فهو هنا مل يرد اهللا، بل جعل اهللا وسيلة إىل 

  .)١(»ذلك املطلوب األدىن
ويليها أن يقصد بإظهار عبادته وورعه وختشعه وحنو ذلك،  -٤

أن ال حيتقر وينظر إليه بعني النقص، أو أن يعد من مجلة الصـاحلني  
كأن يسبق إليه الضحك أو يبدو .  اخللوة ال يفعل شيئًا من ذلكويف

منه املزاح، فيخاف أن ينظر إليه بعـني االحتقـار فيتبـع ذلـك     
ما أعظم غفلة : وإظهار احلزن ويقول. باالستغفار وتنفس الصعداء

اآلدمي عن نفسه، واهللا يعلم منه أنه لو كان يف خلوة ملا كان يثقل 
  .عليه ذلك

وحيفظ نفسـه يف التبسـم   «: -رمحه اهللا  –وزي قال ابن اجل
فضالً عن الضحك ويومهه إبليس أن هذا إلصالح اخللق، وإمنا هو 

                              
  .٦/٦٦درء تعارض العقل والنقل  )١(



  
يالشرك اخلف

  
٤٦  

 
رياء حيفظ به قانون الناموس فتراه مطاطئ الرأس عليه آثار احلـزن  

  . اهـ. )١(»فإذا خال رأيته ليث شرى

                              
  .٢١٥تلبيس إبليس ص )١(



  

 يالشرك اخلف
 

٤٧  
 

  عالمات تدل على الرياء
  : للمرائي عالمات يعرف ا منها

  :  العبادة عن مواقيتها دون عذر شرعيتأخري -١
الَّـذين هـم عـن    * فَويلٌ للْمصلِّني : قال سبحانه وتعاىل

 ويمنعـونَ الْمـاعونَ  * الَّذين هم يراُءونَ * صلَاتهِم ساهونَ 
  ].٧-٤: املاعون[

 الَّذين هـم عـن صـلَاتهِم   : -رمحه اهللا  –قال ابن كثري 
إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها  ساهونَ

يف الوقت املقدر هلا شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كمـا قالـه   
  . هـ.أ. )١(مسروق وأبو الضحى

  : القيام بالعبادة خبمول ونفسٍ خبيثة -٢
وهـو  إِنَّ الْمنافقني يخـادعونَ اللَّـه   : قال سبحانه وتعاىل

خادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس ولَـا  
  ].١٤٢: النساء[ يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليلًا

إن املرائني ال يقومون إىل الصالة حبرارة الشوق إىل لقـاء اهللا،  
ناس، ومـن مث  إم قوم يراءون ال... والوقوف بني يديه ومناجاته 

يقومون كساىل كالذي يؤدي عمالً ثقيالً أو يسخر سخرة شـاقة  
  .وهم ال يذكرون اهللا إال قليالً... 

                              
  .٤/٥٩٣تفسري ابن كثري  )١(



  
يالشرك اخلف

  
٤٨  

 
إمنا يتذكرون الناس، فصارت حركام كلها توافق الناس، فإذا 
رأوا الناس ينظرون إليهم، نشطوا يف العبادة وزينوها، ورجوهـا،  

... لب يستحضر من مأله حبـا  ألم أمام من يتوجهون إليه، والق
  .)١(فلذلك ال يذكرون اهللا إال قليالً 

                              
  . بتصرف من كتاب الرياء لسليم اهلاليل )١(



  

 يالشرك اخلف
 

٤٩  
 

  أقسام الناس يف ترك العمل من أجل الرياء
  : ينقسم الناس من تركهم للعمل من أجل الرياء إىل ثالثة أقسام

قوم يدعون وردهم املشروع من صالة الضحى  :القسم األول
وهـذا مـدخل   . اسأو قيام الليل أو غري ذلك ألجل كونه بني الن

  .شيطاين يدخل منه إبليس على أصحاب األعمال الصاحلة التطوعية
وعالج هذا األمر أن ال يدع ورده املشروع ألجل كونه بـني  
الناس إذا علم اهللا من قلبه أنه يفعله سرا هللا مع اجتهاده يف سـالمته  

  . من الرياء، ومفسدات اإلخالص
لذي تكون فيه معيشته اليت بل إن فعل العبد للعبادة يف مكانه ا

خري له من أن  –وإن كان يراه الناس  –يستعني ا على عبادة اهللا 
يفعله حيث تتعطل معيشته ويشتغل قلبه بسبب ذلك، فإن الصـالة  

  .)١(كلما كانت أمجع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل 
قوم تركوا فعل الواجبات الشـرعية كالصـالة    :القسم الثاين

ة، والزكاة الواجبة واألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر   املفروض
  .وغريها من العبادات الواجبة خوف الرياء

  : وهذا القسم على ثالثة أصناف
  . صنف يكتفي بترك فعل الواجبات الشرعية: األول
صنف يترك فعل الواجبات ويظهر مبظاهر من يالم على : الثاين

                              
  .٢٣/١٧٤الفتاوى : انظر )١(



  
يالشرك اخلف

  
٥٠  

 
. م االكتراث بالطاعـات فعله كحلق اللحية، وإسبال الثياب، وعد

وقد كان هـؤالء املالميـة   ( »املالمية«وهذا الصنف يطلق عليهم 
خيفون حسنام ويظهرون ما ال يظن بصاحبه الصـالح مـن زي   

  . األغنياء، ولبس العمامة
مث حدث قوم فدخلوا يف أمور مكروهـة يف الشـريعة، مث زاد   

ترك الفرائض األمر ففعل قوم احملرمات من الفواحش واملنكرات، و
ولقـد   »املالميات«والواجبات، وزعموا أن ذلك دخول منهم يف 

صدقوا يف استحقاقهم اللوم والذم والعقـاب مـن اهللا يف الـدنيا    
  .)١()واآلخرة

قصصا يف ذلك أعرضت عـن   –رمحهم اهللا  –وذكر العلماء 
  .)٢(ذكرها خشية اإلطالة وألا ختالف الشريعة احملمدية 

  : على نوعني) املالمتية(أو ) ةاملالمي(وهؤالء 
نوع من أصحاب الوسواس يتركون فعل اخلري، ويفعلـون   -١

ويكون هذا عـن   –كما سبق  –ما يالمون عليه خوفًا من الرياء 
  . جهل أو تنطع زائد

ونوع يفعل ما يالم عليه أو يترك ما يالم على تركه خوفًا  -٢
  .من الرياء وتزكية النفس

الواجبات وينهى غريه عـن فعلـها    صنف يترك فعل: الثالث
                              

  .٣٥/١٦٤املرجع السابق : انظر )١(
  . بريوت. دار اجلبل. ، ط٢١٢راجع تلبيس إبليس البن اجلوزي ص )٢(



  

 يالشرك اخلف
 

٥١  
 

بل رمبا نصح من كان ظاهره الصالح . مبجرد زعمه أن ذلك رياء
  . باإلعراض عن الواجبات ويأمره بضد ذلك من املنهيات واحملرمات

وي هذا مردود عليه من وجوه أربعة، بينها شيخ اإلسالم ابن 
  : تيمية بقوله

رياء، فنهيـه   ومن ى عن أمر مشروع مبجرد زعمه أن ذلك«
  : مردود عليه من وجوه

أن األعمال املشروعة ال ينهى عنها خوفًا من الرياء، ): أحدها(
بل يؤمر ا وباإلخالص فيها، وحنن إذا رأينا من يفعلها أقررنـاه،  

إِنَّ : وإن جزمنا أنه يفعلها رياًء، فاملنافقون الـذين قـال فـيهم   
و ونَ اللَّهعادخي نيقافنالْم   ـلَاةوا إِلَـى الصإِذَا قَامو مهعادخ وه

فهؤالء . قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليلًا
واملسلمون يقروم على ما يظهرونه من الدين، وإن  كان النيب 

ر كانوا مرائني، وال ينهوم عن الظاهر؛ ألن الفساد يف ترك إظهـا 
  .املشروع أعظم من الفساد يف إظهاره رياء

كما أن فساد ترك إظهار اإلميان والصلوات أعظم من الفساد 
يف إظهار ذلك رياء، وألن اإلنكار إمنا يقع على الفساد يف إظهـار  

  .ذلك رئاء الناس
ألن اإلنكار إمنا يقع على ما أنكرته الشريعة، وقد قال ): الثاين(

ومر أن أنقب عن قلوب النـاس، وال أن  إين مل أ«: رسول اهللا 
من أظهر لنـا خـريا   «: ، وقد قال عمر بن اخلطاب»أشق بطوم

ومن أظهر . أحببناه، وواليناه عليه وإن كانت سريرته خبالف ذلك



  
يالشرك اخلف

  
٥٢  

 
  .»لنا شرا أبغضناه، وإن زعم أن سريرته صاحلة

أن تسويغ مثل هذا يفضي على أن أهـل الشـرك   ): الثالث(
على أهل اخلري والدين إذا رأوا من يظهـر أمـرا    والفساد ينكرون
فيترك أهل الصدق واإلخـالص  . هذا مراء: قالوا. مشروعا مسنونا

إظهار األمور املشروعة، حذرا من ملزهم وذمهم فيتعطـل اخلـري،   
ويبقى ألهل الشرك شوكة يظهرون الشر، وال أحد ينكر علـيهم  

  . وهذا من أعظم املفاسد
هذا من شعائر املنافقني، وهو يطعن على من أن مثل ): الرابع(

الَّـذين يلْمـزونَ   : يظهر األعمال املشروعة؛ قـال اهللا تعـاىل  
الْمطَّوعني من الْمؤمنِني في الصدقَات والَّذين لَا يجِـدونَ إِلَّـا   

 ملَهو مهنم اللَّه رخس مهنونَ مرخسفَي مهدهجيمأَل ذَابع.  
ملا حض على اإلنفاق عام تبـوك جـاء بعـض     فإن النيب 

هـذا مـراء،   : فقالوا: الصحابة بصرة كادت يده تعجز عن محلها
لقد كان اهللا غنيا عن صاع فـالن،  : فقالوا. وجاء بعضهم بصاع

وصار عـربة فـيمن يلمـز    . )١(فأنزل اهللا ذلك. فلمزوا هذا وهذا
  .هـ.أ. )٢(»ورسوله واهللا أعلم املؤمنني املطيعني هللا

                              
ملا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف «: قال: عن ابن مسعود قال )١(

إن اهللا لغين عن صدقة هذا، وما فعل هذا : فقال املنافقون. بأكثر منه صاع وجاء إنسان
الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعني من الْمؤمنِني في الصدقَات : فنزلت. اآلخر إال رياًء

 ينالَّذومهدهونَ إِلَّا ججِدلَا ي ٤٦٦٨« ٨/٤٢١الفتح (رواه البخاري . اآلية«.(  
  . وما بعدها ١٧٤/ ٢٣الفتاوى  )٢(



  

 يالشرك اخلف
 

٥٣  
 

مبينا خطورة ترك العمل من  –رمحه اهللا  –قال اإلمام النووي 
  : أجل الناس وما يترتب على ذلك من حرمان طاعات كثرية

مث ال ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفًا مـن أن  «
  .يظَن به الرياء، بل يذكر ما مجيعا ويقصد به وجه اهللا تعاىل

أن ترك العمل ألجل النـاس  : وقد قدمنا عن الفضيل رمحه اهللا
رياء، ولو فتح اإلنسان عليه باب مالحظة الناس، واالحتراز مـن  
تطرق ظنوم الباطلة النسد عليه أكثر أبواب اخلري، وضيع علـى  
نفسه شيئًا عظيما من مهمـات الـدين، ولـيس هـذا طريقـة      

  . هـ.أ. )١(»العارفني

                              
  . مكتبة الرياض احلديثة. ط. ٦األذكار ص )١(



  
يالشرك اخلف

  
٥٤  

 
  ياء باعتبار إبطاله للعبادةأقسام الر

  : ينقسم الرياء باعتبار إبطاله للعبادة إىل أقسام أربعة
أن يكون يف أصل العبادة، حبيث ال يريد ـا سـوى   : األول

  . مرئيات املخلوقني لغرض دنيوي كحال املنافقني يف صالم
وإِذَا قَاموا إِلَى الصلَاة قَـاموا كُسـالَى   : قال اهللا عز وجل

اساُءونَ النري.  
ولَـا  : وقد وصف اهللا تعاىل الكفار بالرياء احملض يف قولـه 

  .تكُونوا كَالَّذين خرجوا من ديارِهم بطَرا ورِئَاَء الناسِ
وهذا الرياء احملض ال يكـاد  «: -رمحه اهللا  –قال ابن رجب 

الصـدقة   يصدر من مؤمن يف فرض الصالة والصيام، وقد يصدر يف
الواجبة واحلج وغريها من األعمال الظاهرة واليت يتعدى نفعها، فإن 

  .)١(»اإلخالص فيها عزيز
وهذا القسم ال يشك مسلم أن عمله باطل ومردود عليه، وأن 

رضي  –صاحبه يستحق املقت من اهللا والعقوبة حلديث أيب هريرة 
الشركاء عن  أنا أغىن«: قال اهللا تعاىل: قال أن النيب  –اهللا عنه 

  .)٢(»الشرك من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي تركته وشركه
أن تكون العبـادة هللا ويشـاركها الريـاء يف أصـلها     : الثاين

                              
  . دار الريان للتراث. ط ١٨جامع العلوم واحلكم ص )١(
  . كتاب الزهد ٤/٢٢٨٩رواه مسلم  )٢(



  

 يالشرك اخلف
 

٥٥  
 

وقد سـبق  تدل على بطالا أيضا وحبوطها  فالنصوص الصحيحة
  .بعضها

أن هذا القول مـروي   –رمحه اهللا  –ونقل احلافظ ابن رجب 
بادة بن الصامت وأبو الدرداء واحلسن عن طائفة من السلف منهم ع

  . وسعيد بن املسيب وغريهم
وال نعرف عن السلف يف هذا خالفًا وإن كـان فيـه   «: وقال

  .)١(»خالف عن بعض املتأخرين
فهذا . أن يكون أصل العبادة هللا لكن طرأ عليها الرياء: الثالث

  : ينقسم إىل قسمني
خالف، كما نقل  أن يدافعه، فهذا ال يضره بغري :القسم األول

  .)٢(ذلك احلافظ ابن رجب 
فهل حيبط عملـه أم ال  . أن يسترسل مع الرياء :القسم الثاين

يضره ذلك وجيازى على أصل نيته؟ يف ذلك اختالف بني العلمـاء  
  :من السلف على قولني

ومال . أن عمله ال يبطل بذلك وأنه جيازى بنيته األوىل: األول
  .)٣( -رمحه اهللا  –إىل هذا ابن رجب 

  :أن يف ذلك تفصيالً: الثاين
                              

  .١٩ص. جامع العلوم واحلكم )١(
  .٢٠املرجع السابق ص )٢(
  .٢٠املرجع السابق ص )٣(



  
يالشرك اخلف

  
٥٦  

 
فإذا كان آخر العبادة مبنيا على أوهلا، حبيث ال يصح أوهلا مع 

فالصـالة ال  . فهذه كلها فاسدة، وذلك مثل الصالة. فساد آخرها
ميكن أن يفسد آخرها وال يفسد أوهلا، وحينئذ تبطل الصالة كلها 

  . إذا طرأ عليها الرياء واسترسل معه ومل يدافعه
وأما إن كان أول العبادة منفصالً عن آخرها حبيث يصح أوهلا 
بدون آخرها، فما سبق الرياء فهو صحيح، وما كان بعـده فهـو   

  . باطل
رجل عنده مائة ريال، فتصـدق خبمسـني بنيـة    : مثال ذلك

خالصة، مث تصدق خبمسني بقصد الرياء، فاألوىل مقبولة، والثانيـة  
  .)١(أوهلا غري مقبولة؛ ألن آخرها منفك عن 

من عمل ريـاًء ال  «: وأنبه هنا أنه روي مرفوعا إىل النيب 
  .»يكتب له وال عليه

  : قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب
رواه البزار وابن منده والبيهقي عن معاذ بن جبـل مرفوعـا   «

وذكر السيوطي يف الدر املنثور، ومل أقف على إسناده فمـا أظنـه   
  .)٢(»ت والكتاب والسنة يدالن على خالفه بل هو موضوعيثب

                              
عمر األشقر : للدكتور) اإلخالص(هذا الباب كتاب  تفصيالً أكثر يف: انظر )١(

للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ) والقول املفيد على كتاب التوحيد. (١٠٣ص
  .٤/٣٥٦للصنعاين ) سبل السالم(، و١/١٤٥
  .٤٠٠تيسري العزيز احلميد ص )٢(



  

 يالشرك اخلف
 

٥٧  
 

رواه البزار وفيه حممد بن السائب الكليب وهو «: وقال اهليثمي
  .)١(»كذاب

ما يطرأ بعد انتهاء العبادة فإنه ال يؤثر عليهـا شـيئًا،   : الرابع
فـإن هـذا   . اللهم إال أن يكون فيه عدوان كاملنّ واألذى بالصدقة

يـا  : مقابالً ألجر الصدقة فيبطلها لقوله تعاىل العدوان يكون إمثه
   أَيها الَّذين َآمنوا لَـا تبطلُـوا صـدقَاتكُم بِـالْمن والْـأَذَى     

  .)٢(] ٢٦٤: البقرة[
  
  
  

* * *  

                              
  ).٧/٥٤(جممع الزوائد  )١(
  .٢/٢٧٨القول املفيد على كتاب التوحيد : انظر )٢(



  
يالشرك اخلف

  
٥٨  

 
  أمور ال تعد من الرياء

  : محد الناس للعبد على عمل اخلري دون قصد منه -١
ومدحه الناس بـذلك ال   فمن ظهر عمله، ومل يقصد إظهاره،

قُلْ بِفَضلِ اللَّه : ينبغي له أن يستاء فتلك عاجلة فليفرح بفضل اهللا
  ].٥٨: يونس[ وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ

سئل عن الرجـل   أن النيب  –رضي اهللا عنه  –عن أيب ذر 
تلك عاجل بشرى «: اس عليه فقاليعمل العمل من اخلري حيمده الن

  .)١(»املؤمن
وهكذا يفر املخلص من الشهرة ويكرهها، ولكن اهللا يضع له «

القبول يف األرض، فيسر العبد بفضل اهللا، وأما املرائي فإنه يركـب  
الصعب والذلول ليحظى بالقبول وأىن له هذا، فـإن اهللا سـبحانه   

  .)٢(»يسمع به، وحيقره، ويصغره
بد يف عمل اخلري عند رؤية العابدين وجمالسة نشاط الع -٢

  : أهل اإلخالص والصاحلني
قد يبيت الرجـل مـع اتهـدين،    «: قال ابن قدامة املقدسي

فيصلون أكثر الليل، وعادته قيام ساعة، فيوافقهم، أو يصـومون،  
  .ولوالهم ما انبعث هذا النشاط
                              

باب إذا أثىن على (كتاب الرب والصلة واآلداب ). ٢٦٤٢( ٤/٢٠٣٤رواه مسلم  )١(
  ).الصاحل فهي بشرى وال تضره

  .٥٤ص. من كتاب الرياء لسليم اهلاليل )٢(



  

 يالشرك اخلف
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بـل  فرمبا ظن ظانٌّ أن هذا رياء، وليس كذلك على اإلطالق، 
وهو أن كل مؤمن يرغب يف عبادة اهللا تعاىل، ولكـن  : فيه تفصيل

تعوقه العوائق، وتستهويه الغفلة، فرمبا كانت مشاهدة الغري سـببا  
لزوال الغفلة، واندفاع العوائق، فإن اإلنسان إذا كـان يف منزلـه،   
متكن من النوم على فراش وطيء، ومتتع بزوجته، فإذا بات يف مكان 

هذه الشواغل عنه، وحصلت له أسباب تبعث على اندفعت . غريب
  .اخلري منها مشاهدة العابدين

ففي مثل هذه األحوال ينتدب الشيطان للصد عـن الطاعـة،   
إذا عملت غري عادتك كنت مرائيا، فال ينبغي أن يلتفـت  : ويقول

إليه وإمنا ينبغي أن يتلفت إىل قصده الباطن وال يلتفت إىل وساوس 
  .»الشيطان

لنا ابن قدامة سبيالً خيترب هذا وأمثاله فيه نفسه؛ وذلك  مث يبني
بأن ميثل القوم يف املكان يراهم وال يرونه، فإذا رأى نفسه تسـخو  
بالتعبد فهو هللا، وإن مل تسخ كان سخاؤها عندهم رياء وقس على 

  .)١(هذا 
  : جتميل الثياب والنعل وحنوه -٣

أنـه   لنيب عن ا –رضي اهللا عنه  –عن عبد اهللا بن مسعود 
فقال . »ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«: قال

إن «: إن الرجل حيب أن يكن ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ قال: رجل

                              
  .٢٣٤خمتصر منهاج القاصدين ص: انظر )١(
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  .)٣(»)٢(وغمط الناس )١(اهللا مجيل حيب اجلمال، الكرب بطر احلق

  : عدم التحدث بالذنوب وكتماا -٤
ااهرة باملعاصي وهذا واجب شرعا على كل مسلم وال جيوز 

كل أميت معاىف إال ااهرين، وإن من اـاهرين أن  «: لقول 
يا : يعمل الرجل بالليل عمالً مث يصبح وقد سرته اهللا عليه فيقول

فالن عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصـبح  
  .)٤(»يكشف ستر اهللا

لـى  التشـجيع ع : والتحدث بالذنوب فيه مفاسد كثرية، منها
  . واالستخفاف بأوامر اهللا تعاىل. ارتكاب املعاصي بني العباد

  : إظهار شعائر اإلسالم -٥
يتضمن اإلسالم عبادات ال ميكن إخفاؤها، كاحلج والعمـرة  

  . واجلمعة واجلماعة وغريها
والعبد ال يكون مرائيا بإظهارها؛ ألن من حق الفرائض اإلعالن 

م، وشعائر الدين، وألن تاركهـا  ألا أعالم اإلسال: ا، وتشهريها
  .يستحق الذم واملقت فوجب إماطة التهمة باإلظهار

وإن كان الفعل تطوعا فحقه أن خيفى؛ ألنه ال يالم بتركه، وال 
                              

  .هو دفعه وإنكاره ترفعا وجتربا: بطر احلق )١(
  .معناه احتقارهم: غمط الناس )٢(
  ).٩١( ٢/٩٣مسلم  رواه )٣(
  ).٢٩٩٠( ٤/٢٢٩١، ومسلم »٦٠٦٩« ١٠/٥٩٥الفتح (رواه البخاري  )٤(
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مة فيه، فإن ظهر قاصدا االقتداء به كان مجيالً، وإمنا الريـاء أن  
  .يقصد باإلظهار أن يراه الناس فيمدحونه ويثنون عليه

  
  
  
 * **  
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  عالج الرياء

  : معرفة أنواع التوحيد اليت تتضمن عظمة اهللا تعاىل -١ 
إن معرفة اهللا بأمسائه وصفاته تنقي القلب من الضعف، فإذا علم 
العبد أن اهللا وحده هو الذي ينفع ويضر مىت شاء، طرح من قلبـه  
اخلوف من الناس؛ حيث زين له الشيطان تزيني عبادتـه أمـامهم،   

وكذلك مىت علم العبد أن اهللا مسيع . ا يف ثنائهمخشية ذمهم وطمع
بصري، يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور طرح مراقبة النـاس،  

  .وأطاع اهللا كأنه يراه فإن مل يكن يراه فإنه يراه
أَلَـيس  : وحسبك يا عبد اهللا اطَّالع اهللا عليك، وهو القائل

الَّذين من دونِه ومن يضللِ اللَّه فَما اللَّه بِكَاف عبده ويخوفُونك بِ
اده نم لَه.  

ومىت علم العبد أن اهللا عظيم قدير، عظمه قلبه، وشغلَ حببـه  
وهكذا تتبدد حجب الرياء أمام نداوة التوحيـد، وحـالوة   . فؤاده

  .اإلميان، وطراوة حب اهللا الذي ميأل كيان العبد ويشد أركانه
  : لعمل وإسرارهإخفاء ا -٢

إِنْ تبـدوا الصـدقَات   : قال اهللا تعاىل يف شأن صدقة السر
    لَكُـم ـريخ ـواَء فَها الْفُقَـروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا همفَنِع   

  ].٢٧١: البقرة[
  .فَفَضل صدقة السر على صدقة العالنية

حرصوا على وكان الصاحلون حيبون إخفاء أعماهلم الصاحلة، و
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إخفائها أعظم ما حيرص الناس على فواحشهم، كل ذلك رجاء أن 
  .خيلُص عملهم ليجازيهم اهللا تعاىل يوم القيامة بإخالصهم

كان سعد بن أيب وقاص : عن عامر بن سعد بن أيب وقاص قال
أعوذ باهللا من شـر  : يف إبل له وغنم، فأتاه عمر ابنه، فلما رآه قال

يا أبت أرضيت أن تكون أعرابيا : إليه قال فلما انتهى. هذا الراكب
فضرب : قال. يف إبلك وغنمك، والناس باملدينة يتنازعون يف امللك

: يقـول  اسكت يا بين إين مسعت رسول اهللا : صدره بيده وقال
  .)١(»إن اهللا حيب العبد التقي النقي اخلفي«

وقد خص بعض العلماء اإلخفـاء بالنوافـل دون الفـرائض،    
بعض العلماء أولئك الذين يقتدى ويتأسى ـم، ويكـون   واستثىن 

ألفعاهلم تأثري يف الناس، فهؤالء يستحب يف حقهم اإلعـالن دون  
اإلسرار بشرط أن يأمنوا على أنفسهم الرياء، وال يكون ذلـك إال  

  .لقوة إميام وصدق يقينهم
يف  –رمحـه اهللا   –وقد جال هذه املسألة العز بن عبد السالم 

تفـاوت فضـل   (فقد عقد فيه فصـالً يف  ) قواعد األحكام(كتابه 
هل اإلخفاء أفضل : إن قيل«: قال فيه) اإلسرار واإلعالن بالطاعات

  .من اإلعالن ملا فيه من اجتناب الرياء أم ال؟
  :أن الطاعات ثالثة أضرب: فاجلواب
ما شرع جمهورا كاألذان واإلقامة والتكـبري واجلهـر   : أحدها

                              
  ).٢٩٦٥( ٤/٢٢٧٧رواه مسلم  )١(
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ة واخلطب الشرعية واألمر باملعروف والنهي عـن  بالقراءة يف الصال

املنكر، وإقامة اجلمعة واجلماعات واألعياد واجلهاد وعيادة املرضى 
وتشييع األموات، فهذا ال ميكن إخفاؤه فإن خاف فاعلـه الريـاء   
جاهد نفسه يف دفعه إىل أن حتضره نية اإلخالص، فيأيت به خملصـا  

، وعلى أجر ااهد ملا فيه كما شرع، فيحصل على أجر ذلك الفعل
  .من املصلحة املتعدية

ما يكون إسراره خري من إعالنه كإسـرار القـراءة يف   : الثاين
  .الصالة، وإسرار أذكارها، فهذا إسراره خري من إعالنه

ما خيفى تارة ويظهر أخرى كالصدقات، فإن خـاف  : الثالث
مـن   على نفسه الرياء أو عرف ذلك من عادته كان اإلخفاء أفضل

وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراَء فَهـو خيـر   : اإلبداء لقوله تعاىل
لَكُم.  

  : ومن أمن الرياء، فله حاالن
أال يكون ممن يقتدى به، فإخفاؤها أفضل إذ ال يأمن : أحدمها

  . الرياء عند اإلظهار
 أن يكون ممن يقتدي به، فاإلبداء أوىل ملا فيه مـن : )١(والثاين

سدّ خلة الفقراء مع مصلحة االقتداء، فيكون قد نفع الفقراء بصدقته 
وبتسببه إىل تصدق األغنياء عليهم، وقد نفع األغنيـاء بتسـببه إىل   

                              
  . من هذه الرسالة ٤كالم ابن قيم اجلوزية ص: انظر )١(
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  .)١(»اقتدائهم به يف نفع الفقراء
  : مصاحبة أهل اإلخالص والتقوى -٣

فاملخلص ال يعدمك من إخالصه شيء، واملرائي إما أن جيـرك  
أو تشم فيه رائحة الرياء النتنة اليت تزيدك ولعا بالرياء  إىل املهلكات،
  . وحبا للمرائني

  : النظر يف عاقبة الرياء الدنيوية -٤
فعلى املرائي أن يعلم أن ريائه لن جيلب له نفع النـاس، ولـن   

  .يدفع عنه ضررهم، بل قد جيلب سخطهم وكراهيتهم ومقتهم
.  جانبـه قـوم  حكى األصمعي أن أعرابيا صلى فأطـال وإىل 

فسمعه أعرايب . مع ذلك أنا صائم: فقال. ما أحسن صالتك: فقالوا
  :آخر، فأنشد

نح القلوص عن املصلي الصائم  صلى فأعجبين وصام فـرابين 
فانظر إىل هذا الرياء ما أقبحـه  «: -رمحه اهللا  –قال املاوردي 

  .»وما أدله على سخف عقل صاحبه
وال . دنياهم فتهرب منه الدنيافاإلنسان قد يرائي الناس بطلب 

يرجع من ريائه بغري خفي حنني، وقد يعرض عن دنيـاهم فتأتيـه   
 الدنيا وتقبل عليه وهي راغمة كما جاء يف احلـديث أن الـنيب   

من كانت نيته اآلخرة جعل اهللا غناه يف قلبه، ومجـع لـه   «: قال
 مشله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل

                              
  .١/١٥٢قواعد األحكام  )١(
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اهللا فقره بني عينيه، وشتت عليه أمره، وال يأتيه منها إال ما كتب 

  .)١(»اهللا له
بل إن الرياء جيعل املرء يرتكس يف محأة الضـالل، وينالـه يف   
الدنيا نقيض مطلوبه، ويعرضه لدعوة الصـاحلني املخلصـني؛ ألن   
املرائي يطلق العنان للسانه ليخوض يف املصلحني بثلبهم، وتنقصهم، 

أم أحرص النـاس   –وقد يعلم  –ل جهودهم، وهو ال يعلم وتقلي
وتأمل معي . على إخفاء أعماهلم كحرصه أو أشد على إظهار ريائه

  : هذه القصة –أيها القارئ الكرمي  –
شكا أهل الكوفة سـعدا إىل عمـر   «: عن جابر بن مسرة قال

ه رضي اهللا عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حىت ذكروا أن
يا أبا إسحاق إن هؤالء يزعمون : ال حيسن يصلَّي، فأرسل إليه فقال

أما أنا واهللا فـإين كنـت   : قال أبو إسحاق. أنك ال حتسن تصلَّي
ما أخرم عنها، أصلي صالة العشاء  أصلي م صالة رسول اهللا 

ذاك الظن بك يا أبـا  : فأركد يف األوليني وأخف يف األخريني، قال
إىل الكوفة فسأل عنـه   –أو رجاالً  –رجالً  إسحاق فأرسل معه

حـىت  . أهل الكوفة، ومل يدع مسجدا إال سأل عنه، ويثنون معروفًا
فقام رجل منهم، يقال له أسامة بن قتادة . دخل مسجدا لبين عبس

أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان ال يسري بالسرية، : يكْىن أبا سعدة قال
  .القضيةوال يقسم بالسوية، وال يعدل يف 

اللهم إن كان عبدك هـذا  : أما واهللا ألدعون بثالث: قال سعد
                              

  ).٢١٥٧٩( ٥/٢٣٤، وأمحد )٢٤٦٧( ٧/١٧١رواه الترمذي  )١(
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كاذبا قام رياًء ومسعة فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضـه بـالفنت،   
. شيخ كبري مفتون، أصابتين دعوة سعد: وكان بعد إذا سئل يقول

فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيـه مـن   : قال عبد امللك
  .)١(»لجواري يف الطرق يغمزهنالكرب، وإنه ليتعرض ل

قال الزين بـن  «: معلقًا –رمحه اهللا  –قال احلافظ ابن حجر 
يف الدعوات الثالث مناسبة للحال، أما طول عمره فلرياه من : املنري

مسع بأمره فيعلم كرامة سعد، وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه ألن 
فنت فلكونه قام فيها وأما تعرضه لل. حاله يشعر بأنه طلب أمرا دنيويا

  .)٢(»ورضيها دون أهل بلده
  : النظر يف عاقبة الرياء األخروية -٥

. يف يوم القيامة يهتك اهللا ستر املرائني ويفضحهم جزاء كذم
  .)٣(»من مسع مسع اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا به«: كما قال 

تسعر وقد تقدم يف هذه الرسالة ذكر الثالثة الذين هم أول من 
م النار يوم القيامة مع أم كانوا فعالني للخري، إال أم مل يريدوا 

  .به رب العباد، بل أرادوا العباد
بشر هذه األمة «: قال رسول اهللا : وعن أيب بن كعب قال

بالسناء والدين والرفعة، والتمكني يف األرض، فمن عمل منـهم  

                              
  .  كتاب األذان). »٧٥٥« ٢/٣٠٠ح الفت(رواه البخاري  )١(
  .٢/٣٠٥فتح الباري  )٢(
  . تقدم خترجيه )٣(
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  .)١(»من نصيب عمل اآلخرة للدنيا، مل يكن له يف اآلخرة
من قام مقـام  «: يقول وعن أيب هند الداري أنه مسع النيب 

  .)٢(»رياء ومسعة راءى اهللا به يوم القيامة ومسع
مسعـت  : قـال  –رضي اهللا عنهما  –وعن عبد اهللا بن عمرو 

مسع اهللا به مسـامع  . من مسع الناس بعمله«: يقول رسول اهللا 
  .)٣(»خلقه وصغره وحقَّره

: قال عن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –عاذ بن جبل وعن م
ما من عبد يقوم يف الدنيا مقام مسعة ورياٍء إال مسع اهللا به علـى  «

  .)٤(»رءوس اخلالئق يوم القيامة
إن أخوف مـا  «: قال وعن حممود بن لبيد أن رسول اهللا 

وما الشرك األصغر يا رسول : قالوا »أخاف عليكم الشرك األصغر
: الرياء، يقول اهللا عز وجل إذا جزى الناس بأعماهلم«: قال اهللا؟

اذهبوا إىل الذين كنتم تراءون يف الدنيا، فانظروا هـل جتـدون   
                              

رواه أمحد وابن حبان واحلاكم والبيهقي وصححه األلباين يف صحيح الترغيب  )١(
  ).٢١(والترهيب رقم 

رواه أمحد بإسناد جيد والبيهقي، كذا قال املنذري، وصححه األلباين يف صحيح  )٢(
  ).٢٢(م الترغيب والترهيب رق

كما قال املنذري . رواه الطرباين يف الكبري بأسانيد أحدها صحيح والبيهقي )٣(
  . وأضاف أن أمحد رواه يف املسند) ٢٣(وصححه األلباين يف املرجع السابق رقم 

رواه الطرباين بإسناد حسن كما قال املنذري وصححه األلباين يف املرجع السابق  )٤(
  ).٢٦(رقم 
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  .)١(»عندهم جزاًء
: قـال  –وكان من الصحابة  –وعن أيب سعيد بن أيب فضالة 

إذا مجع اهللا األولني واآلخرين ليوم «: يقول مسعت رسول اهللا 
من كان أشرك يف عمله هللا : ريب فيه، نادى مناد القيامة، ليوم ال

أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن اهللا أغـىن الشـركاء عـن    
  .)٢(»الشرك

فكفى ذه األحاديث رادعا ملن يرائي ويسمع بأعماله أو يفكر 
يف ذلك، فاملسلم الذي يعلم أن هناك يوم حساب وجزاء، ويعلـم  

يف يوم القيامة، يغلـب علـى   شدة حاجته إىل صايف احلسنات غدا 
نفسه احلذر من الرياء، كي يقبل عمله يف ذلك اليـوم، وكـي ال   

وبدا لَهم من اللَّـه مـا لَـم يكُونـوا     : قال اهللا تعاىل. ينفضح
  .يحتِسبونَ

ويـلٌ ألهـل   «: إذا قرأ هذه اآلية يقول. كان بعض السلف
  .»الرياء

  : اء هي خامتة العملاخلوف من أن تكون فترة الري -٦
  .)٣(»يبعث الناس على نيام«: قال 

  .)١(»يبعث كل عبد على ما مات عليه«: وقال 
                              

   .تقدم خترجيه )١(
  ).٣٠(حسنه األلباين كما يف صحيح الترغيب والترهيب رقم  )٢(
  ).٧٨٧١(صحيح اجلامع  )٣(
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  : تذكر املوت وقصر األمل -٧

كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْمـوت وإِنمـا توفَّـونَ    : قال اهللا تعاىل
رِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز أُجوركُم يوم الْقيامة فَمن زحزِح عنِ النا

  ].١٨٥: آل عمران[ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ
وما تدرِي نفْس ماذَا تكِْسب غَدا وما تـدرِي  : وقال تعاىل

وتمضٍ تأَر بِأَي فْسن ]٣٤: لقمان.[  
  . تبارك وتعاىل يف كل أعمالهفتذكر املوت جيعل العبد خيلص هللا 

  : معرفة ما أعده اهللا تعاىل للمتقني املخلصني يف اجلنة -٨
سبق أن من أسباب الرياء إشباع غريزة حب احملمدة أو الثنـاء  

للمـتقني   –عز وجـل   –فإذا عرف العبد ما أعده اهللا . من الناس
املخلصني يف اجلنة ترفعت نفسه عن طلب ما عند الناس، وارتفعت 

  .وحه إىل العامل العلوير
وملا علم املوفقـون مـا   «: -رمحه اهللا  – ةقال ابن قيم اجلوزي

خلقوا له، وما أريد بإجيادهم رفعوا رءوسهم، فإذا علم اجلنة قـد  
فشمروا إليه، وإذا صراطها املستقيم قـد وضـح هلـم،    . رفع هلم

ذن فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغنب بيع ما ال عني رأت وال أ
مسعت وال خطر على قلب بشر، يف أبد ال يزول، وال ينفد بصبابة 
عيش إمنا هي كأضغاث أحالم، أو كطيف زار يف املنام، مشـوب  
بالنغص، ممزوج بالغصص، إن أضحك قليالً أبكى كثريا، وإن سر 

=                                
  ).٧٨٧٢(صحيح اجلامع  )١(
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يوما حزن شهورا، آالمه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف أضعاف 
  .خره متالفمسراته، أوله خماوف وآ

 )١(فيا عجبا من سفيه يف صورة حليم، ومعتـوه يف مسـالخ  
عاقل، آثر احلظ الفاين اخلسيس على احلظ الباقي النفيس، وباع جنة 
عرضها السماوات واألرض، بسجن بني أرباب العاهات والبليات، 
ومساكن طيبة يف جنات عدن جتري من حتتها األـار، بأعطـان   

وار، وأبكارا عربا أترابا كأن اليـاقوت  ضيقة آخرها اخلراب والب
واملرجان، بقذرات دنسات سيئات األخالق ساخمات أو متخذات 
أخذان، وحورا مقصورات يف اخليام خببيثات سيئات بني األنـام،  
وأارا من مخر لذة للشاربني بشراب خبس مذهب للعقل مفسـد  

يم بـالتمتع برؤيـة   للدنيا والدين، ولذة للنظر إىل وجه العزيز الرح
الوجه القبيح الذميم، ومساع اخلطاب من الرمحن، بسماع املعازف 
والغناء واألحلان، واجللوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم 
املزيد باجللوس يف جمالس الفسوق مع كل شيطان مريـد، ونـداء   

 يا أهل اجلنة إن لكم أن تنعموا فال تبأسوا، وحتيـوا فـال  : املنادي
 »...متوتوا، وتقيموا فال تظعنوا، وتشبوا فال رموا، بغناء املغنـيني  

  .)٢(إىل آخر كالمه رمحه اهللا 
فال تكن من هؤالء املغبونني فإن ما عند الناس ينفد وما عنـد  

  .اهللا باق
                              

  . اجللد: املسالخ )١(
  .حادي األرواح إىل بالد األفراح البن القيم: انظر )٢(
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  :ومن العالج أن يعلم املكلف علما يقينا بأنه عبد حمض -٩

ا وال أجرة، إذ هو والعبد ال يستحق على خدمته لسيده عوض
خيدمه، مبقتضى عبوديته، فما يناله من سيده من األجـر تفضـل   

  . وإحسان إليه ال معاوضة
  :ومن العالج ذم ما خيطر يف احلال من الرياء -١٠

وإذا أحس العبد جبذوة نار الرياء تشتعل يف صـدره أطفأهـا   
عز  – باإلقبال على ما هو فيه من العبادة واإلخالص واالشتغال باهللا

  . واالستزادة منها وهذا الذي يقهر الشيطان ويغيظه –وجل 
أي  –إن فالنا يذكرك : يروى عن بعض الصاحلني أنه قيل له

: ومـن أمـره؟ قـال   : قيل. واهللا ألغيظن من أَمره: فقال –بسوء 
فأغاظ الشيطان بدعائه له، . اللهم اغفر له: مث دعا بقوله. الشيطان

منك أنك ال تطيعه، وأنك تشتغل عنه بطاعـة   فإذا عرف الشيطان
  . اهللا كف عنك خوفًا من أن يكون سببا يف زيادة حسناتك

  : دعاء اهللا باخلالص من هذا الداء -١١
إِياك نعبد وإِياك أن نردد دائما  –عز وجل  –ولذا أمر اهللا 

نيعتسن  وقد أرشدنا النيب من الرياء،  إىل دعاء نتعوذ فيه بربنا
خطبنا أبـو موسـى   : قال –رجل من بين كاهل  –فعن أيب علي 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفـى مـن   : األشعري فقال

فقام إليه عبد اهللا بن حزن، وقيس بـن املضـارب،   . دبيب النمل
واهللا لتخرجن مما قلت، أو لنأتني عمر مأذونا لنـا أو غـري   : فقاال

  .مأذون
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ذات يـوم   أخرج مما قلت، خطبنا رسـول اهللا  بل : فقال
يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى مـن دبيـب   «: فقال

  .»النمل
كيف نتقيه، وهو أخفى مـن دبيـب   : فقال من شاء أن يقول

اللهم إنا نعوذ بك أن نشـرك  : قولوا«: النمل يا رسول اهللا؟ قال
  .)١(»بك شيئًا نعلمه ونستغفرك ملا ال نعلمه

  :معرفة دوافع الرياء واالستعانة باهللا -١٢
رمحـه   –قال الشيخ عبد الرمحن السعدي . وقد سبق تفصيلها

الرياء آفة عظيمة وحيتاج إىل عالج شديد، ومترين النفس «: -اهللا 
على اإلخالص، وجماهدا يف مدافعة خواطر الريـاء واألعـراض   

إميان العبد وحيقق الضارة، واالستعانة باهللا على دفعها لعل اهللا خيلص 
  .)٢(»توحيده

لتسطريه بقلم  –عز وجل  –ويف اية املطاف فهذا ما وفق اهللا 
الفقري إىل عفو ربه، فإن أصبت فمن اهللا وله احلمـد واملنـة، وإن   

وأستغفر اهللا تعاىل من اخلطأ والزلل . أخطأت فمن نفسي والشيطان
  .والنسيان
  

                              
فقد حسنه ) ٣٣(صحيح الترغيب والترهيب رقم : انظر) ٤/٤٠٣(رواه أمحد  )١(

  . األلباين
  .١٢٨القول السديد شرح كتاب التوحيد ص )٢(
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  : لتاليةومن أراد االستزادة فليطلع على الكتب ا

  . الزواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر التميمي -١
  . كتاب اإلخالص لعمر األشقر -٢
  . كتاب الرياء لسليم اهلاليل -٣
  .وغريها. كتاب اإلخالص حلسن العوايشة -٤

سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنـت أسـتغفرك   
  . وأتوب إليك

  
  
  

* * *  
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