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المد ل والصلة والسلم على رسول

ال.

وبعـد:

فإن من أمراض القلوب الطية الت ل يسلمك منها أحد – إل من رحم ال – الرياء؛ وهو ناتج عن خلــل ف
القلب ،أصله طلب النزلة ف قلوب الناس بإرائهم الصال المودة .والرياء مبط للعمال ،يشارك بل يقارن به
صاحبه إبليس عليه لعنة ال ،قال ال تعال } :وRال]ذUين RيWنفUقZون TأTمQوRالTهWم QرPئTاء النYاس PوRل TيWؤQمUنWون TبPــاللVه UوRل TبPــالSيQ RومP
الخUر PوRمRن يRكZن PالشYيQطTان ZلTه WقTرPين^ا فTسRاء قUرPين^ا وRمRاذTا عRلTيQهPم QلTو QآمRنWوSا بPاللVه UوRالSيRوQم PالخUر PوRأTنفTقZوا SمUمYا رRزRقTهWم WاللVــهW
وRكTان TاللVه WبPهPم

عRلUيم^ا{ )النساء39-38:

( وهو مستوجب بطلن عمل صاحبه كما قد أبطل ال صدقة النــان

والرائي فقال } :يRا أTيmهRا ال]ذUين RآمRنWوا Sل TتWبQطUلZوا SصRدRقTاتUكZم بPالSمRن lوRالذTى كTال]ذUي يWنفUق WمRالTه WرPئTاء النYاس PوRل TيWــؤQمUنW
بPاللVه UوRالSيRوQم PالخUر PفTمRثTلZه WكTمRثTل PصRفSوRان sعRلTيQه UتWرRاب rفTأTصRابRه WوRابPل pفTتRرRكTه WصRلSد^ا ل] يRقSدUرWون TعRلTى شQ Rيء nمlمYا كTسRــبWواS
وRاللVه Wل TيRهQدUي الSقTوQمR

الSكTافUرPين) {Rالبقرة(264:

والرياء صفة من صفات النافقي وخلة من خللم وبئس اللل ،قال جل وعز} :إPن] الSمWنRافUقUي RيWخRـادUعWون TاللVـهR
وRهWو RخRادUعWهWم QوRإPذTا قTامWوا SإPلTى الصYلTة UقTامWوا SكZسRالTى يWرRآؤWون TالنYاس RوRل TيRذSكZرWون TاللVه RإPل]

قTلUيل) {zالنساء.(142:

ـاس
ـن عبـ
وقد ذم النب صلى ال عليه وسلم ،الرياء ,وشنع على فاعله ف أحاديث كثية ,منها ما جاء عن ابـ

-

رضي ال عنهما  -قال :قال رسول ال صلى ال عليه وسلم " :من سع سع ال به ،ومن يرائي يرائي ال به" رواه
البخاري ومسلم

.

وعن ممود بن لبيد رضي ال عنه قال :قال رسول ال صلى ال عليه وسلم " :إن أخوف ما أخــاف عليكــم
ـوم
ـول يـ
ـال  -يقـ
الشرك الصغر" قالوا :يا رسول ال وما الشرك الصغر؟ قال " :الرياء ،إن ال  -تبارك وتعـ
يـازي العباد بأعمالـم :اذهبوا إل الذين كنتم تراءون بأعمالكم ف الدنيا ،فانظروا هل تدون عندهم
رواه أحد

جزاء†"

.

وعن أب هريرة رضي ال عنه قال :سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول" :إن أول الناس يقضــي يــوم
ـت
ـك حـ
ـاتلت فيـ
ـال :قـ
ـا؟ قـ
القيامة عليه ،رجل استشهد فيات به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما علمت فيهـ
ـي ف
ـت ألقـ
استشهدت ،قال :كذبت ،ولكنك قاتلت ليقال جريء ،فقد قيل ،ث أمر به فحسب على وجهه حـ
النار  ،ورجل تعلم العلم وعلمه ،وقرأ القرآن  ،فآت به ،فعرفه نعمـه فعرفها ،قال :فما علمـت فيهـا؟

قـال:

تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن ،قال :كذبت ،ولكنك تعلمت العلم ،ليقال :عال ،وقــرأت القــرآن
ـن
ليقال هو قارئ ،فقد قيل ،ث أمر به فسحب على وجـهه حت ألقي ف النار ،ورجل وسع ال عليه وأعطاه مـ
أصناف الال كله ،فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت فيها؟ قال :ما تركت ف سبيل تب أن ينفق فيها

ـحب علـى
ـر بـه فسـ
إل أنفقت فيها لك ،قال :كذبت ،ولكن فعلت ليقـال هـو جـواد ،فقد قيل ،ث أمـ
وجـهه ،ث ألقي ف النـار" رواه مسلم
وعن أب هريرة رضي ال عنه قال :قال رسول ال صلى ال عليه وسلم قال ال  -تعال " :-أنا أغن الشركاء عن
الشرك ،من عمل عمل zأشرك فيه معي غيي تركته وشركه" رواه مسلم
ـط
ومن آثار السلف الصال  ،ما قاله علي رضي ال عنه :للمرائي ثلث علمات ،يكسل إذا كان وحده ،وينشـ
إذا كان ف الناس ،ويزيد ف العمل إذا أثن عليه ،وينقص إذا
وعن ماهد رحه ال قال ف قوله تعال} :وRال]ذUينR

ذم.

يRمQكZرWون TالسYيlئTات UلTهWم QعRذTاب rشRدUيد rوRمRكSر WأZوQلTئUك RهWو RيRبWــور) {W

"فاطر (10 :قال :هم الراؤون
وعن مطرف بن عبد ال الشخيŸر رضي ال عنه قال" :لن أبيت نائما zوأصبح نادما zأحب إل من أن أبيت قائمــاz
وأصبح

معجبا"z

وعن الوزاعي قال حدثن عبدة بن أب لبابة قال :إن أقرب التواضع الرضا باللس دون شرف اللس والبتداء
بالسلم وأن يكره الرياء ف عمله كله

والدح"

وعن ممد بن عبيد قال سعت سفيان يقول" :يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم ل تزيدوا الشوع علــى مــاف
القلب فقد وضح الطريق فاتقوا ال وأجلوا ف الطلب ول تكونوا عيال zعلى

السلمي"

وقال الفضيل بن عياض رحه ال :كانوا يراءون با يعملون؛ وصاروا اليوم يراءون با ل

يعملون.

ويقال :إن الرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أساء :يا مرائي ،يا غادر ،يا خاسر ،يا فاجر ،اذهب فخذ أجرك مــن
عملت له ،فل أجر لك

عندنا.

ـون
أيهـا السلمون :تلكم هي بعض اليات والحاديث والثار ف ذم الرياء ،وإليكم ذكر بعض المور الت يكـ
با الرياء بسب ما يرائي به؛ من أمور الدنيا

والخرة:

أول :zالرياء ف الدين بالبدن ،وذلك بإظهـار النحول والصغار؛ ليوهم بذلك شدة الجتهاد ،أو عظم الـــزن
على أمر الدين ،وغلبة حقوق

الخرة.

أما رياء أهل الدنيا فيكون بإظهـار السمـن ،وصفاء اللون ،واعتدال القامة ،وحسن الوجه ،ونظافـة البـدن،
وقوة

العضاء.

ثانيا :zالرياء باليئة والزي ،وذلك بتشعيث شعر الرأس ،وغلظ الثياب ،وتقصي الكمـام ،وترك تنظيف الثوب،
وتركه مرقا ،zكل ذلك لظهـار أنه من أهل الزهد والتقلل من

الدنيا.

أما مراءاة أهـل الدنيا فبالثياب النفيسة ،والراكب الرفيعـة ،وأنواع التوسع ،والتجمل ف اللبس

والسكن.

الثالث :الرياء بالقول؛ وذلك بإظهار وحفظ الخبـار والثـار؛ ورواية الشعار ،وإظهـار غزارة العلم ،ومن
ذلك تريك الشفتي بالذكر مضر الناس ،والمر بالعروف والنهي عن النكر أمامهم .أو التفاصح بالعبــارات،
وحفظ الغريب من النحو واللغة؛ للغراب على أهل

الفضل.

الرابع :الرياء بالعمل؛ وذلك كمراءاة الصلي بطول القيام والركوع والسجـود ونو
أما أهل الدنيا فمراءاتـم بالتبختر والختيال

ذلك.

وغيها.

الامس :الراءاة بالصحاب والزائرين؛ كأن يطلب الرائي من عال أن يزوره ليقال :إن فلنا zقد زاره فلنا ،zومن
ذلك الكاثرة بالشيوخ ل لطلب العلم ،وإنا لذكر كثرة شيوخه

فحسب.

فـهــذه المسـة هي مـامع ما يرائي به الراءون ،وكلهـم يطلبون بذلك الـاه والنزلة ف قلوب العباد
أيها الفضلء :أما عن كيفية علج هذا الرض فإنه :ل يستطيع أحد ما أن يقمـع الرياء إل بجاهدة شـــديدة
ومكابدة لقوة الشهوات ،ويكون ذلك

بأمرين:

الول :قلع عروقه ،واستئصال أصوله ،وهـي لذة المدة ،والفرار من أل الذم ،والطمع فيما ف أيدي النــاس،
وهذه الثلثة راجعـة إل حب النزلة

واليـاة.

الثان :أن يشمر النسان عن ساعد الد لدفع ما يعرض من خاطر الرياء ،وخواطره ثلثة أيضا zوهــي :العلــم
بإطلع اللق ،ورجاء اطلعهم ،ث هيجان الرغبة من النفس ف حدهم ،وحصول النزلة عندهـم ،ويعقب ذلك
هيجان الرغبـة ف قبول النفس له  -أي المد والنزلة -والركون إليه ،وعقد الضمي على تقيقه ،والاطر الول
يسمى معرفة ،والثان رغبة

وشهوة.

الثالث :العزم وكمال القـوة ف دفع الاطر الول قبل أن يعقبه الثان ،فإذا خطر له معرفـة اطلع اللــق أو
رجاء إطلعهم دفع ذلك بأن قال :مال وللخلق علموا أو ل يعلموا ،وال عال بال فأي فائدة ف علم غيه؟ فإن
ـاته
هاجت الرغبة إل لذة المد؛ فعليه أن يذكر تعرض الرائي للمقت عند ال يوم القيامة ،وخيبته ف أحرج أوقـ
ـم،
إل أعماله ،وعندئذ تثور عنده كراهيـة الرياء تقابل تلك الشهوة؛ إذ يتفكر ف تعرضه لقت ال وعقابه الليـ
الشهـوة تدعوه إل القبول والكراهـة تدعوه إل الباء ،والنفس تطاوع ل مالة أقواها ،ويتضح من ذلك أنه
ل بد ف رد الرياء الذي خطر أثناء العبادة من العرفة والكراهـة

والبــاء.

وأما من الناحية العمليـة :فإن دفع الرياء يستلزم من الرء أن يعود نفسه إخفاء العبــادات ،وإغلق البــواب
ـه،
ـم غي ال بـ
دونا؛ كما تغلق البواب دون الفواحش حت يقنع قلبه بعلم ال ،ول تنازعـه نفسه بطلب علـ
وهذا وإن كان يشق ف البداية إل أنه يهون بالصب عليه ،وبتواصل ألطاف ال تعال ،وما يده به عباده من التأييد
والتسديد

.

واختصر ابن القيم العلج ف كلمتي موجزتي فقـال -رحه ال :-فدواء الرياء بـ } إPيYاك RنRعQبWد {Wودواء الكب بـ

} وإPيYاك RنRسQتRعUيW

{

أيها الؤمنون :ومن أمراض القلوب مرض السد الذي هو تن زوال النعمة عن الغي ،فهو خلق ذميــم ،وداء
عقيم ،وصفة من صفات الغضوب عليهم والضالي؛ اليهود والنصارى؛ كما قال عنهم رب العالي } :وRد YكTثUي rـ
مlن QأTهQل PالSكUتRاب PلTو QيRرWدmونRكZم مlن بRعQد UإPيRانPكZم QكZف]ارا zحRسRد^ا مlن QعUند UأTنفZس¿هPم { )البقرة .(109 :وقال جلV

ذكره:

}أTلTم QتRر RإPلTى ال]ذUين RأZوتWوا SنRصUيب^ا مlن RالSكUتRاب PيWؤQمUنWون TبPالSجPبQت UوRالط]اغZوت UوRيRقZولZون TلUل]ذUين RكTفTرWوا SهRؤWلء أTهQدRى مUــنR
ك فTـإPذzا ل]
ال]ذUين RآمRنWوا SسRبPيل zأZوQلTئUك Rال]ذUين RلTعRنRهWم WاللVه WوRمRن يRلSعRن PاللVه WفTلTن تRجPد RلTه WنRصUي^ا أTم QلTهWم QنRصUيب rمlن RالSمWلSـ U
ـاب RوRالSحUكSمRـةT
يWؤQتWون TالنYاس RنRقUي^ا أTم QيRحQسWدWون TالنYاس RعRلTى مRا آتRاهWم WاللVه WمUن فTضQلUه UفTقTد QآتRيQنRآ آل TإPبQرRاهUيـم RالSكUتRـ
وRآتRيQنRاهWم مmلSكzا

عRظUيم^ا{ )النساء.(54-51 :

ولطر السد وعظيم شره ,أمرنا سبحانه بالستعاذة من شر الاسد فقال} :قZل SأTعWوذ ZبPرRب lالSفTلTق...PوRمUــن شRــرl
حRاسUد sإPذTا

حRسRد) {Rالفلق.(5 -1 :

وعن عبد ال بن عمرو رضي ال عنه عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه قال ":إذا افتتحت عليكم فــارس
والروم أي قوم أنتم؟" قال عبد الرحن بن عوف :نقول كما أمرنا ال  -أي نمده ونشكره -قال رسول ال صلى
ال عليه وسلم ":أو غي ذلك تتنافسون ،ث تتحاسدون ،ث تتدابرون ،ث تتباغضون ،أو نـو ذلك ،ث تنطلقون
ف مساكي الهاجرين ،فتجعلون بعضهم على رقاب بعض" رواه

مسلم.

كل العداوات قد ترجى إماتتها إل عداوة من عاداك عن حسد

وقال بعض السلف :السد أول ذنب عصي ال به ف السماء ،يعن حسد إبليس لدم عليه السلم ،وأول ذنب
عصي ال به ف الرض ،يعن حسد ابن آدم لخيـه حت

قتله.

وقال بعضهم :الاسد ل ينال من الالس إل مذمــة وذل ،zول ينال من اللئكـة إل لعنـة وبغضا ،zول ينال
من اللق إل جـزعا zوغما ،zول ينال عند النزع إل شـدة وهول ،zول ينال عند الوقف إل فضيحـة ونكال
الخطبة الثانية

أيهـا السلمون :ولكن ما أنزل ال داء† إل وأنزل له دواء ،ومرض السد له علج يكن ف أمور عـدة ذكرها
المام الاوردي -رحه ال -منها :اتباع الدين ف اجتنابه ،والرجوع إل ال تعال ف آدابه؛ فيقهر نفسه على مذموم
خلقها ،وينقلها عن لئيم طبعها ،وإن كان نقل الطباع عسرا ،zلكن بالرياضـة والتدريج يسهل منهـا ما
.استصعـب ،وييب منها ما أتعب

ـة،
ـه أنفـ
ومنها :العقل الذي يستقبح به من نتائج السد مال يرضيه ،ويستنكف من هجنة مساويه ،فيذلل نفسـ
ـة،
ويطهرها حيـة ،فتذعن لرشدها ،وتبب إل صلحها .وهذا إنـا يصح لدى النفس البية ،والمـة العليــ
وإن كان ذو المـة يل عن دنـاءة

السـد.

ومنها :أن يستدفع ضرره ،ويتوقى أثره ،ويعلم أن مكانته ف نفسه أبلغ ،ومن السد أبعد ،فيستعمل الــزم ف
وقع ما كدŸه وأكمده؛ ليكون أطيب نفسا ،zوأهنأ

عيشا.z

ـه ف
ومنها :أن يرضى بالقضاء ،ويستسلم للمقدور ،ول يرى أن يغالب قضاء ال ،فيجع مغلوبا ،zول أن يعارضـ
أمره ،فيد مروماz

مسلوبا.z

فإن أظفرته السعادة بأحد هذه السباب ،واقتادته الراشد إل استعمال الصواب ،سلم من سقامه ،وخلص مــن
غرامه ،واستبدل بالنقص فضل ،zواعتاض من الذم حدا ،zولن استنزل نفسه عن مذمة ،وصرفها عن لئمه هــو
أظهـر حزما ،zوأقوى عزما ،zمن كفته النفس جهادها ،وأعطته قيادهـا
اللهم! أصلح فساد قلوبنا ،وأهد ضالنا ،وتول أمرنا ،وأصلح ذات بيننا ،إنك على كل شيء

قدير.

ـا ،أو
ـا وعلمائنـ
اللهم! أعـز السلم والسلمي ،وأذل الشرك والشركي ،اللهم من أرادنا ،أو أمتنا ،أو دعاتنـ
مساجدنا بسوء ،فرد كيده ف نره واجعل تدبيه تدميا zعليه يا رب

العالي.

