الرياء
مؤسسة علوم نھج البالغة  /العتبة الحسينية المقدسة
الباحث :سالم مكي الطائي

قال امير المؤمنين )عليه السالم() :ال تعمل الخير رياء(].[١
في بادئ االمر إن اإلمام )عليه السالم( ينھانا عن الرياء في العمل الذي نعمله،
وكذلك يبين لنا )عليه السالم( إنه من الص3فات الذميم3ة الت3ي ال يقبلھ3ا ﷲ تع3الى ،وان
اإلم3ام عل33ي )علي33ه الس33الم( ،اليري3د ان نفع33ل الخي33ر ري33ا ًء ،س3واء ك33ان ھ33ذ الفع33ل ف33ي
العبادات؛ كالصوم والصالة ،أوفي التعامل مع االخ3رين؛ كمس3اعدة الفق3راء او ال3تكلم
مع الناس بكالم طيب وغيرھا من االشكال الخاصة بالرياء.
ويحدث الرياء بسبب قيام بعض االفراد باي فع ٍل كان ريا ًء ،حتى يحصل بسببه
على مدح الناس وعلى مكانة في قلوبھم ويريد أن يرونه او يسمعون به ويقولون عنه
بانه فعل خيرا ،وال يريد بھذا العمل مرضاة ﷲ عز وج3ل ،وف3ي ھ3ذه الحال3ة ال يك3ون
صادقا مع ﷲ سبحانه بفعله وال تكون نيته خالصة له تعالى ،فھنا اصبح ھذا فعله لغير
ﷲ س33بحانه ،وھن33ا اش33رك ب33ا Yبفعل33ه وبعمل33ه ھ33ذا ،فاإلم33ام عل33ي )علي33ه الس33الم( ف33ي
مضمون كالمه يريد ان نبتعد من ھذه الصفة التي تك3ون ف3ي قل3ب الم3رء ال3ذي يك3ون
ايمانه با Yتعالى ضعيفا وال تك3ون لدي3ه ثق3ة بنفس3ه؛ فم3ن يعم3ل عم3ال يري3د من3ه ذي3اع
سمعته وصيته ال يقبله منه ﷲ سبحانه ويعتبر ھذا اشراك في ذات ﷲ تعالى ،وھذا ما
نفھمه من كالم امير المؤمنين علي بن ابي طالب )علي3ه الس3الم( ،إذ أ ﱠن3ه ان3ه ق3ال ف3ي
ھذا الموضوع) :الرياء إشراك(].[٢
والكثير ما نجد من اآليات القرآنية واالحاديث الشريفة وأقوال أھل البيت)عليھم
السالم( فيھا تأكيد على النھي واالبتعاد والتحذير من آفة الرياء؛ لما في3ه م3ن خط3ورة
عل333ى االنس3333ان المس333لم ،وھ3333ذه الخط333ورة تتجس3333د بفس333اد وابط3333ال فع333ل الخي3333ر اذا

ك3ان الش33خص يرائ33ي في33ه ،و ي33ذھب ب33ه بثواب3ه ويص33بح ھب33ا ًء منث33ورا ،وم33ا ورد م33ن
اآلي3ات القرآني33ة ف33ي الق33رآن الك33ريم الت33ي تحثن3ا عل33ى االبتع33اد ع33ن ھ33ذا الفع33ل ال33دنيء
والتحذير منه وعدم اشراك ،أي :شيء مع ﷲ تعالى في العمل؛ ألن3ه س3بحانه يعل3م م3ا
في داخل قل3ب االنس3ان المرائ3ي حت3ى ول3و اخف3ى ريائ3ه ع3ن الن3اس ويب3ين لھ3م ان3ه ال
يرائ3ي بعمل33ه ،ولكن33ه عل33ى العك3س م33ن ذل33ك يري33د ان ي3رى فعل33ه الن33اس حت33ى يحظ33ى
بقبولھم ويكون معروفا عندھم بالس3معة والس3يرة الحس3نة ،وال يري3د بالعم3ل ان يك3ون
خالصا  Yتعالى ،إذ أ ﱠنه ق3ال ﷲ س3بحانه ع3ن ال3ذين يفعل3ون الخي3ر ري3ا ًء) :وال تكون3وا
كالذين خرجوا من ديارھم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل ﷲ وﷲ بما يعملون
محيط(] ،[٣وكذلك الرسول االعظم صلى ﷲ عليه وآله وسلم بين لنا خطره ووصفه
بالشرك االصغر ،أي :ان من يفعل الخي3ر ري3ا ًء ام3ام الن3اس فق3د اش3رك م3ع ﷲ تع3الى
سواء كان يعلم بذلك انه شرك او ال يعلم ،كما روي عن النبي )صلى ﷲ عليه وال3ه(،
إذ أ ﱠنه أنه قال) :إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر ،قيل :وما الشرك األصغر
يا رسول ﷲ؟ قال :الرياء ،[٤](...،وكذلك نجد ھذا التحذير في ما روي عن أبي عبد
ﷲ عن أبيه)عليھما السالم( قال) :قال اإلمام علي ):عليه السالم( واعملوا  Yفي غير
رياء وال سمعة(] ،[٥وكذلك ان اإلمام الصادق)عليه السالم( بين لن3ا حقيق3ة الري3اء إذ
أ ﱠنه انه قال) :ك ّل رياء شرك(].[٦
وان لك3ل فع33ل يق3وم ب33ه االنس3ان الب33د م33ا تك3ون ل33ه نت3ائج وان نت33ائج وعواق33ب
الرياء او)الشرك( االصغر كما وصفه الرسول)صلى ﷲ عليه واله( ،انه يبط3ل يفس3د
فعل الخير الذي فعله المرء ريا ًء ،وھذا ما نجده في احاديث الرسول )صلى ﷲ علي3ه
وال3ه( وف33ي أق33وال العت33رة الط33اھرة)عليھم الص3الة والس33الم( ،إذ أ ﱠن33ه روي ع33ن النب33ي
)ص33لى ﷲ علي33ه وال33ه( ق33ال،...) :يق33ول ﷲ ع33ز وج33ل ي33وم القيام33ة إذا ج33ازى العب33اد
بأعم33الھم :اذھب33وا إل33ى ال33ذين كن33تم ت33راؤون ف33ي ال33دنيا ،ھ33ل تج33دون عن33دھم ث33واب
أعمالكم؟(] ،[٧أي :نفھم من الحديث الشريف ان الفعل اصبح باطال وفاس3داً ،وان ﷲ
تعالى في يوم القيامة يقول للمرائي :اخذ اجر وثواب ما فعلت3ه م3ن الن3اس ال3ذين كن3ت
ترائي بفعلك امامھم؛ فيصبح من النادمين على فعله ھذا الفعل؛ ألن أصبح فعل3ه غي3ر

مقبوال م3ن قب3ل ﷲ ع3ز وج3ل ،وان م3ن يش3رك م3ع ﷲ تع3الى اح3دًا ف3ي فعل3ه ي3رده ﷲ
سبحانه عليه ويجعله للذي اشركه المرائي في فعله مع ﷲ تعالى ،ھذا ما ورد عن أبي
ﷲ)عليه السالم( يقول) :قال ﱠ
عبد ﱠ
ﷲ تعالى أنا خير شريك من أشرك معي غيري في
عمل عمله لم أقبل3ه إال م3ا ك3ان ل3ي خالص3ا(] ،[٨وك3ذلك ورد عن3ه ع3ن أبي3ه )عليھم3ا
السالم( قال) :قال اإلمام علي ):عليه السالم( ...؛ فإنه من عمل لغير ﷲ وكله ﷲ إلى
عمله يوم القيامة(] ،[٩واذا المرء لم يجعل نيته خالصة  Yتعالى في عمله ف3إن عمل3ه
ص333ادق )علي333ه
ال يص33عد ال333ى ﷲ تع333الى ويبط33ل وال يقبل333ه من333ه ،كم333ا ق33ال اإلم333ام ال ﱠ
السالم(قال) :اجعلوا أمركم ھذا ﱠ Yوال تجعلوه للناس فإ ّنه ما كان ﱠ Yفھ3و ﱠ Yوم3ا ك3ان
للناس فال يصعد إلى ﱠ
ﷲ(] ،[١٠وكذلك أن نتيجة رياء االنسان إنه ين3ادى ي3وم القيام3ة
بأبشع االلقاب؛ كالفاسق والفاجر والمرائي ،بسبب بشاعة فعله السيء ،وكذلك يقال له
خذ اجر وثواب عملك من الذي كنت ترائي بفعلك امامه ،وھذا ما روي عن الرس3ول
االكرم)صلى ﷲ عليه وآله( ،إذ أ ﱠنه انه قال) :ان المرائي ينادى يوم القيامة يافاجر ي3ا
غادر يا مرائي ضل عملك وبطل اجرك اذھب فخذ اجرك ممن كنت تعمل له(]،[١١
ايضا ان المرائي يكون محروما من الجنة بسبب الرياء وبسبب عدم اخالصه بالعمل
الذي يؤديه امام انظار الناس والذي يريد به اعجاب الناس بھذا العمل وال يقصد رضا
ﷲ تعالى ان النبي صلى ﷲ عليه وآله قال )إن ﷲ حرم الجنة على كل مراء ومرائية
وليس البر في حسن الزي ولكن البر في السكينة والوقار(] ،[١٢وان عذاب المرائي
يوم القيام3ة يك3ون ش3ديدا ،إذ أ ﱠن3ه حت3ى ن3ار جھ3نم تس3تغيث م3ن الن3ار الت3ي يتع3ذب بھ3ا
المرائي ،إذ أ ﱠنه قال رس3ول ﷲ )ص3لى ﷲ علي3ه وآل3ه() :إن الن3ار وأھلھ3ا يعج3ون م3ن
أھل الرياء؛ فقيل :ي3ا رس3ول ﷲ وكي3ف تع3ج الن3ار؟ ق3ال :م3ن ح3ر الن3ار الت3ي يع3ذبون
بھا(].[١٣
وان للرياء عدة اشكال منھا :ما يق3ع ف3ي العب3ادات؛ كالص3وم والص3الة والح3ج و
الجھ33اد وغيرھ33ا م33ن العب33ادات ،ومنھ33ا م33ا يق33ع ف33ي غي33ر العب33ادات ك33الملبس والمأك33ل
والكالم وغير ذلك.
وإن الشخص الذي يرائي بالعب3ادات تك3ون ل3ه ممي3زات وص3فات خاص3ة تمي3زه

عن غيره من الناس الذين يقومون بأداء العبادات ابتغا ًء لمرضاة ﷲ عز وج3ل ،وم3ن
ھذه الصفات انه اذا رأى الناس اصبح نشيطا ً واذا كان في حالة من الكسل تغلب على
كس33له ام33امھم ،ويص33بح ي33ؤدي واجبات33ه الش33رعية بك33ل نش33اط؛ كالص33الة وغيرھ33ا م33ن
الواجبات المفروضة عليه ،ويتظاھر بھا امامھم ،اذا كان وحده خ3يم علي3ه الكس3ل وال
يؤدي الصالة وغيرھا من الواجبات المترتبة عليه وھذه الص3فات او الممي3زات بينھ3ا
لنا أمير المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السالم( ،إذ أ ﱠن3ه أن3ه ق3ال) :ينش3ط إذا رأى
الناس ،ويكسل إذا كان وحده( ][١٤وھو نظير ما تح ّدث ﷲ سبحانه به ع3ن المن3افقين
في قول3ه تع3الىَ ) :وإ َذا َق3ا ُموا إل3ى الصﱠ3ال ِة َق3ا ُموا ُك َس3الى يَُ 3راؤونَ ال ﱠن3اس(] ،[١٥وم3ن
بعض صفات لمن يرائي ف3ي غي3ر العب3ادات ،إذ أ ﱠن3ه إنن3ا ن3راه يتعام3ل م3ع الن3اس بك3ل
أدب33ب واخ33الق عالي33ة ويس33اعد االخ33رين م33ن الفق33راء ،ويك33ون كالم33ه معھ33م بمنتھ33ى
العاطفة والشفافية ،لكنه يحمل في جوفه او في قلبه عكس ما يظھر ،أي :انه يحمل في
قلبه الداء الخطير)الرياء( وال يريد بھذا فعله رض3ا الب3اري ع3ز وج3ل ،لكن3ه يري3د ان
يرائي به المخلوق ،إذ أ ﱠنه قال أمي3ر الم3ؤمنين )علي3ه الس3الم() :لس3ان المرائ3ي جمي3ل
وفي قلبه الداء الدخيل(].[١٦
فھذا الفعل الدنيء وھذه الصفات الذميمة التي تؤدي بفاعلھا ال3ى الھ3الك ل3يس
من اخالق المؤمن الذي يريد بفعله الخير رضا ﷲ تعالى وث3واب االخ3رة ،ولك3ن ھ3ذه
صفات المؤمن التي يريد الدنيا بفعله الخير ،كم3ا روي ع3ن اإلم3ام عل3ي ب3ن الحس3ين
السجاد)عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم( إذ أ ﱠنه ان3ه ق3ال) :الم3ؤمن،...ال يفع3ل
شيئا من الحق رياء وال يتركه حياء(].[١٧
وندعو ﷲ ان يبعدنا عن الرياء وان يتقبل منا صالح االعمال.
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