الرياء أسبابه وعالجه

إن الرياء داء عضال يغضب الرب ،والتحذير منه وصية
األنبياء ،فإن اهلل عز وجل ّ
حذرنا من الرياء يف األقوال واألفعال
وذلك يف كثري من آيات القرآن الكريم ،لسوء عاقبته ،وخدشه
وبي لنا سبحانه أن الرياء حيبط األعامل الصاحلة،
يف التوحيدّ ،
وهكذا الروايات الواردة عن النبي وآله (صلوات اهلل عليهم
أمجعني) ّ
حذرت من الرياء وشددت حرمته ،وبعد هذا وذاك
فإن الرياء مرض نفيس واجتامعي ق ّلام ختلو منه جمتمعاتنا
اإلسالمية ،وله آثار خطرية عىل مستوى الفرد واملجتمع.
وهذه املحاولة تقع يف إطار حماربة بعض الظواهر االجتامعية
التي تبتىل هبا جمتمعاتنا ،وإجياد احللول الناجعة هلا عن طريق
استعراض اآليات الكريمة والروايات الرشيفة التي تعرضت
هلا ،وبيان املساوئ الدنيوية واألخروية التي تنجم منها ،لنصل
يف النهاية إىل تصور كامل عن هذا الداء اخلطري الذي حيبط
العمل ويسخط الرب ويرتك اإلنسان فريسة ذنوبه وآثامه حيث
ال منجي يومئذ من اهلل وعذابه إال من أتى اهلل بقلب سليم.
معنى الرياء:
الرياء لغة :مصدر قوهلم :راءاه يرائيه رياء ومراءاة ،وهو
مشتق من الرؤية ،واملراد به إظهار العبادة ،لرياها الناس
فيحمدوا صاحبها.
والرياء اصطالح ًا :وهو طلب املنزلة يف قلوب الناس
بإراءهتم خصال اخلري أو ما يدل عليها من اآلثار ،بأي عمل
اتفق ،فهو من أصناف طلب اجلاه.
الرياء يف القرآن الكريم:
قد ورد ذم الرياء يف الكتاب يف آيات عديدة:
ِ
ِ
ين َآمنُوا َل ُت ْبطِ ُلوا َصدَ َقاتك ُْم بِا َْل ِّن
 -1قال تعاىلَ  :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ِ
ِ
َاء الن ِ
َّاس( ...البقرة ،)264:فقد
َو ْالَ َذى كَا َّلذي ُينْف ُق َما َل ُه ِرئ َ
قرن اهلل تعاىل يف هذه اآلية الرشيفة بني الرياء وإبطال العمل.
ِ
َاء الن ِ
َّاس َوال
 -2وقال
ين ُي ِنف ُق َ
تعاىل:وا َّلذ َ
َ
ون َأ ْم َو َُال ْم ِرئ َ
ِ
ُون بِاللَِّ َوال بِا ْل َي ْو ِم اآلخ ِر( النساء ،)38:وهنا عطف اهلل
ُي ْؤ ِمن َ
تعاىل عدم اإليامن باهلل وال باليوم اآلخر عىل الرياء ،واعتربمها

صفتني متالزمتني يف اإلنسان فمتى وجدت األوىل وجدت
األخرى.
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ُ َ
ون اهللَ َو ُه َو َخاد ُع ُه ْم َوإِ َذا
ياد ُع َ
 -3وقال تعاىل :إِ َّن ا ُْلنَافق َ
َقاموا إِ َل الص ِ
َّاس( النساء،)142:
الة َق ُاموا ك َُس َال ُي َر ُاء َ
ون الن َ
َّ
ُ
وهنا يبني اهلل سبحانه صفتني للمرائي ،ومها الكسل عن العبادة
يف اخللوة ،وخداع الناس ،وبني واقع احلال وهو أن املخدوع
نفس املرائي ال الناس ،ألنه يف احلقيقة خيرس عمله يف اآلخرة
وال حيصل من الناس عىل يشء.
ِ
ِ
َّ
ون اهللَ إال َقليالً
َّاس َوال َي ْذك ُُر َ
 -4وقال تعاىلُ  :ي َر ُاء َ
ون الن َ
(النساء ،)142:وهذه صفة املرائي الرئيسية ،وهي عدم ذكر اهلل
تعاىل حقيقة بينه وبني نفسه إال قليالً ،فهو ليس له دافع يدفعه
إىل العمل هلل تعاىل بل يعمل إلرضاء الناس.
الرياء يف الروايات:
 -1املرائي مرشك:
قال شدّ اد بن أوس :رأيت رسول اهلل يبكي فقلت:
ما يبكيك؟ قال( :إين ختوفت عىل أمتي الرشك ،أما إهنم ال
يعبدون صن ًام وال شمس ًا وال قمر ًا ولكنهم يراءون بأعامهلم)
(رشح النهج :ج ،2ص )179وهذا احلديث الرشيف رصيح
يف وصف املرائي باملرشك ،فهو يرشك يف عمله الذي يكون هلل
غريه من خلقه.
َ
وقال رسول اهلل( :إن أخوف ما أخاف عليكم الرشك
األصغر ،قالوا :وما الرشك األصغر يا رسول اهلل؟ قال :الرياء،
يقول اهلل عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعامهلا :أذهبوا
إىل الذي كنتم تراءون يف الدنيا ،فانظروا :هل جتدون عندهم
اجلزاء) (البحار :ج ،69ص ،)266وقال أبو عبداهلل:
(كل رياء رشك ،إنه من عمل للناس كان ثوابه عىل الناس ومن
عمل هلل كان ثوابه عىل اهلل) (الكايف :ج ،2ص.)296
 -2املرائي خيدع نفسه :عن اإلمام الصادق عن أبيه:
إن رسول اهللُ سئل( :فيام النجاة غد ًا فقال :إنام النجاة يف
أن ال ختادعوا اهلل فيخدعكم ،فإنه من خيادع اهلل خيدعه ،وخيلع
ونفسه خيدع لو يشعر ،فقيل له :وكيف خيادع اهلل؟
منه اإليامن،
َ

قال :يعمل بام أمره اهلل ،ثم يريد به غريه ،فاتقوا اهلل واجتنبوا
الرياء ،فإنه رشك باهلل ،إن املرائي ُيدعى يوم القيامة بأربعة
أسامء :يا كافر ،يا فاجر ،يا غادر ،يا خارس ،حبط عملك وبطل
أجرك ،وال خالق لك اليوم ،فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له)
(األمايل :ص.)678
 -3اجلنة حرام عىل املرائي :عن النبي قال( :إن اجلنة
ومراء) (أرسار
تكلمت وقالت :إين حرام عىل كل بخيل ُ
الصالة :ص.)142
 -4املرائي ال يستحي من اهلل :عن الكاظم أنه قال:
(وينبغي للعاقل إذا عمل عم ً
تفرد
ال أن يستحيى من اهلل  -إذ ّ
بالنعم  -أن يشارك يف عمله أحد ًا غريه) (حتف العقول:
ص.)297
 -5جهنم تعج من املرائني :قال رسول اهلل( :إن النار
وأهلها يعجون من أهل الرياء ،فقيل :يا رسول اهلل وكيف تعج
النار؟ قال :من َح ِّر النار التي يعذبون هبا) (أرسار الصالة:
ص.)142
 -6جزاؤه النار :عن أيب بصري ،قال :سمعت أبا عبد
اهلل يقول( :جياء بالعبد يوم القيامة قد صىل فيقول :يا رب
قد صليت ابتغاء وجهك ،فيقال له :بل صليت ليقال :ما أحسن
صالة فالن اذهبوا به إىل النار) (الوسائل :ج ،1ص ،)72وعن
أيب عبد اهلل قال :قال النبي( :إن ا َمل َلك ليصعد بعمل
العبد مبتهج ًا به فإذا صعد بحسناته يقول اهلل عز وجل :اجعلوها
يف سجني إنه ليس إياي أراد هبا) (الكايف :ج ،2ص.)296
 -7املرائي يكله اهلل إىل من عمل له :عن أيب عبد اهلل:
(أنه قال لع ّباد بن كثري البرصي يف املسجد :ويلك يا عباد إياك
والرياء فإنه من عمل لغري اهلل وكله اهلل إىل َمن عمل له) (الكايف:
ج ،2ص.)296
 -8املرائي منافق :عن أيب عبد اهلل قال :قال رسول
اهلل( :ما زاد خشوع اجلسد عىل ما يف القلب فهو عندنا
نفاق) (الكايف :ج ،2ص ،)291وهذا الوصف الدقيق هو
حقيقة الرياء ،إذ الرياء أن ال يكون ما يظهر عىل ترصفات

الشخص نابع ًا من قلبه ونيته يف العبادة ،بل هو ألمر آخر ،وهو
إراءة الناس ذلك ،لكسب مدحهم وثواهبم من دون اهلل.
 -9اهلل يقلل عمل املرائي يف أعني الناس :عن أيب عبد
اهلل قال( :من أراد اهلل عز وجل بالقليل من عمله أظهر
اهلل له أكثر مما أراد ،ومن أراد الناس بالكثري من عمله يف تعب
من بدنه وسهر من ليله أبى اهلل عز وجل إال أن يقلله يف عني من
سمعه) (الكايف :ج ،2ص ،)296وهذه العقوبة وحدها كافية
لردع املرائي عن الرياء لو تأمل وأنصف من نفسه ،وسبحان اهلل
الرحيم كيف يردع اإلنسان عن الوقوع يف اهللكة وينقذه منها
بعقوبته.
 -10عالمات املرائي :قال أمري املؤمنني( :ثالث
عالمات للمرائي :ينشط إذا رأى الناس ،ويكسل إذا كان
وحده ،وحيب أن حيمد يف مجيع أموره) (الكايف :ج ،2ص.)296
أسباب الرياء:
إن أصل الرياء هو حب الدنيا ونسيان اآلخرة ،وقلة التفكر
فيام عند اهلل ،وقلة التأمل يف آفات الدنيا وعظيم نِ َعم اآلخرة
وأصل ذلك كله حب الدنيا وحب الشهوات ،وهو رأس كل
خطيئة ،ومنبع كل ذنب ألن العبادة إذا كانت هلل تعاىل كانت
خالية من كل ما يشوهبا ال يريد هبا إال وجه اهلل تعاىل والدار
اآلخرة ،وميل اإلنسان إىل حب اجلاه ،واملنزلة يف قلوب الناس،
والرغبة يف نعيم الدنيا ،هو الذي يعطب القلب ،وحيول بينه
وبني التفكر يف العاقبة واالستضاءة بنور العلوم الربانية ،وقد
ذكرت للرياء أسباب عديدة ،ومعرفتها مفيدة يف العالج،
ومفيدة للوقاية منه ،وسنتعرض لبيان بعضها عىل النحو اآليت:
 -1النشأة األوىل :إذ قد ينشأ الولد يف أحضان بيت دأبه
وديدنه الرياء أو السمعة ،فينشأ عىل هذا األمر حتى يصبح جزء
ال يتجزأ من شخصيته.
 -2الصحبة أو الرفقة السيئة :وقد حتتويه صحبة أو رفقة
هم هلا إال الرياء أو السمعة ،فيقلدهم وحياكيهم،
سيئة ،ال ّ
السيام إذا كان ضعيف الشخصية ،شديد التأثر بغريه ،وبتوايل
األيام يتمكن هذا الداء من نفسه ،ويطبعها بطابعه ،لذلك من

الرضوري أن تكون الصحبة طيبة حترتم رشع اهلل وتعمل به.
 -3الرغبة يف الصدارة أو املنصب :وقد تدفع الرغبة يف
الصدارة أو يف املنصب إىل الرياء أو السمعة ،حتى يثق به من
بيدهم هذا األمر ،فيجعلوه يف الصدارة أو يبوءوه املنصب،
ولعل ذلك هو الرس يف تأكيد اإلسالم عىل اختبار أو ابتالء
الناس قبل الوثوق هبم ،أو الركون إليهم السيام إذا كانوا عىل
حال يتوقع منهم ذلك.
 -4الطمع بام يف أيدي الناس :وقد حيمله الطمع بام يف أيدي
الناس ،واحلرص عىل الدنيا إىل الرياء أو السمعة ليثق به الناس،
وترق قلوهبم له فيعطونه ما يملئ جيبه ،و ُيشبع بطنه.
 -5إشباع غريزة حب الثناء من الناس :وقد يدعوه حب
املحمدة ،أو الثناء من الناس إىل الرياء وتنتفخ نفسه ،بذلك
والعياذ باهلل.
 -6إظهار اآلخرين إعجاهبم به وبام يصدر عنه من أعامل:
وقد يكون إظهار اآلخرين إعجاهبم به وبام يصدر عنه من
أعامل ،هو الباعث عىل الرياء أو السمعة ،كي يكون هناك مزيد
من هذا اإلعجاب.
 -7اجلهل أو الغفلة عن العواقب أو اآلثار النامجة عن الرياء
وأخريا قد يكون اجلهل أو الغفلة عن العواقب أو
أو السمعة:
ً
اآلثار النامجة عن الرياء أو السمعة هي السبب يف مراءاة الناس،
فإن من جهل أو غفل عن عاقبة يشء ما ،ال سيام إذا كانت هذه
العاقبة ضارة ،تؤدي إىل هذا الفعل والزمه ،حتى يصري ُخ ُلق ًا
له.
عالج الرياء:
أما األدوية العلمية القالعة جلذور الرياء فمنها:
 -1استحضار مراقبة اهلل تعاىل للعبد :فقد ورد عن رسول
اهلل أنه قال يف وصيته أليب ذر( :يا أبا ذر اعبد اهلل كأنك تراه،
فإن كنت ال تراه ،فإنه يراك) (األمايل :ص ،)526فمن استشعر
رقابة اهلل له يف أعامله هيون يف نظره كل أحد ،ويوجب له ذلك
التعظيم واملهابة هلل تعاىل.
 -2أن يسعى اإلنسان إىل االتصاف بصفة الصالح

واإلخالص :قال رسول اهلل( :إن أعىل منازل اإليامن درجة
واحدة ،من بلغ إليها فقد فاز وظفر وهو أن ينتهي برسيرته
يف الصالح إىل أن ال يبايل هلا إذا ظهرت وال خياف عقاهبا إذا
استرتت) (البحار :ج ،71ص.)369
 -3ليعلم أن الرياء ُم ِ
ومعرض
للمقت من اهلل
ِّ
وجب َ
للخزي يف الدنيا واآلخرة :حيث ينادى عىل املرائي يوم
القيامة عىل رؤوس األشهاد :يا فاجر يا غاوي يا مرائي أما
استحيت إذ اشرتيت بطاعة اهلل َع َرض الدنيا ،راقبت قلوب
العباد واستهزأت بطاعة اهلل وحت ّببت إىل العباد بالتب ّغض إىل
وتقربت إليهم بالبعد من اهلل
اهلل ،وتزينت هلم بالشني عند اهلل ّ
وطلبت رضاهم بالتعرض لسخط اهلل ،أما كان أحد أهون
عليك من اهلل) (جمموعة ورام :ص.)99
اهلم بسبب مالحظة
يعرض صاحبه يف الدنيا إىل ّ
 -4الرياء ّ
قلوب اخللق :فإن رضا الناس غاية ال تُدرك ،فكلام ريض عنه
فريق سخط عليه فريق آخر ،ومن طلب رضا الناس يف سخط
اهلل سخط اهلل عليه وأسخطهم أيض ًا عليه.
 -5أن يتذكر املرائي أن مدح الناس وذمهم ال ينفعه عند اهلل
يوم القيامة :وأي غرض يتحقق له يف مدح الناس وإيثار ذم اهلل
تعاىل ألجل محدهم؟.
 -6ليعلم املرائي أن الناس لو علموا ما يف باطنه من قصد
الرياء وإظهاره اإلخالص ملقتوه :وسيكشف اهلل تعاىل عن رسه
حتى يب ِّغضه إليهم و يعرفهم أنه ٍ
مراء ممقوت عند اهلل تعاىل ،ولو
ُ
ُ ِّ
ّ
أخلص هلل لكشف اهلل هلم إخالصه وح ّببه إليهم وسخرهم له
وأطلق ألسنتهم بحمده.
 -7ليعلم املرائي أن مدح الناس ال ينفعه وهو مذموم عند
اهلل ومن أهل النار :وذمهم ال يرضه وهو حممود عند اهلل يف
زمرة املقربني وكيف يرضه ذمهم أو كيدهم والنبي يقول:
(من آثر حمامد اهلل عىل حمامد الناس كفاه اهلل مؤنة الناس) (عدة
الداعي :ص ،)216وقال النبي( :من أصلح أمر آخرته
أصلح اهلل أمر دنياه ،ومن أصلح ما بينه وبني اهلل أصلح اهلل ما
بينه وبني الناس) (عدة الداعي :ص.)216

 -8ينبغي أن يذكر اإلنسان شدة حاجته وقوة فاقته يوم
ُون* إِالَّ
القيامة إىل ثواب أعامله :فإنه َ ي ْو َم ال َينْ َف ُع َم ٌال َوال َبن َ
َم ْن َأتَى اهللَ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِيمٍ( الشعراء ،)89 -88:فإن العمل
الصالح يقول لصاحبه عند أهوال القيامة( :اركبني ولطاملا
ركبتك يف الدنيا فريكبه ويتخطى به شدايدها) (عدة الداعي:
ص.)216
 -9ترك صحبة املعروفني بالرياء :ثم االرمتاء يف أحضان
املخلصني الصادقني ،فإن ذلك له دوره يف إقالع النفس عن
هذه اآلفة ،حتى تربأ منها متام ًا.
 -10الوقوف عىل أخبار املرائني ،ومعرفة عواقبهم :فإن
ذلك مما يساعد عىل جتنب هذا الداء ،أو هذه اآلفة ،لئال تكون
العاقبة كعاقبة هؤالء.
يعود نفسه إخفاء العبادات ويغلق
وأما الدواء العميل فإنه ّ
دوهنا األبواب كام يفعل بالفواحش ويقنع باطالع اهلل وعلمه،
وال ينازع نفسه إىل طلب علم غري اهلل فال دواء أنجح من ذلك،
وكان عيسى يقول للحواريني( :إذا صام أحدكم صوم ًا
فليدهن رأسه وحليته ويمسح شفتيه بالزيت لئال يرى الناس أنه
صائم ،وإذا أعطى بيمينه فلي ِ
خف عن شامله ،وإذا صىل فلريخِ
ُ
يقسم الرزق) (عدة الداعي:
كام
الثناء
يقسم
ّ
سرت بابه ،فإن اهلل ّ
ص ،)220وذلك ْ
شق يف بداية املجاهدة ،لكن إذا صرب
وإن ّ
عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليه بتواصل ألطاف
َي
اهلل وما يمده به من حسن التوفيق والتأييد :إِ َّن اهللَ ال ُيغ ِّ ُ
ما بِ َقو ٍم حتَّى يغَيوا ما بِ َأن ُف ِس ِهم( الرعدِ ،)11:
فم َن العبد
ْ
َ ْ َ ُ ِّ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ْ
ُ
ني
يع أ ْج َر ال ْحسن َ
املجاهدة وم َن اهلل اهلداية :إ َّن اهللَ ال ُيض ُ
(التوبة.)120:

