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 الرايءآفة : اثمنا  
ْالرَِّحيمِِْبسْ  ْالرَّْح َِن ْهللا ْالقرآنْْ-ِْم ْبرحيق ْوسقى ْقلوبنا، ْبنوره ْطهَّر ْالذي ْهلل احلمد

ْوا ْالُشح ْمن ْوطهَّر ْأرواحنا، ْنفوسنا، ْواألمراض ْواألحساد ْعلىْألحقاد ْوالسالم والصالة
،ْسيدانْدمحمْوآلهْوصحبهْبْحلضرةْعالمْالغيوبر ِْبْواملقرَّبيبْالقلوبْواحلبيبْاحملبوبْاملقط

والقائمنيْبدعوتهْإىلْيومْالدين،ْوأكرمناْواجعلناْمنهمْومعهمْايْأكرمْاألكرمني،ْآمنيْْوأتباعه
ْ.ايْربْالعاملني

اليتْتتسببْيفْإحباطْاألعمالْاليتْيعملهاْاإلنسانْهلل،ْوتُفقدْاملرءْْاملعاصيْالقلبيةْمن
ْالذيْ ْاألصغر ْالشرك ْيف ْيقع ْرمبا ْذلك ْبعد ْوجتعله ْملواله، ْهبا ْيتوجه ْاليت ْالطاعات ثواب

ْ.،ْآفةْالرايءصلىْهللاْعليهْوسلَّميتغلغلْيفْالنفوس،ْوالذيْحذرانْمنهْرسولْهللاْ
 حقيقة الرايء

ْكلْفعلالرايءْ ويفْنيتهْأنْيراهْالناسْمنْأجلْأنْْفعلهْاإلنسانْظاهرهْأنهْطاعةْهلليْهو
ْ.أوْيُثنواْعليهْأوُْيطروهْأوْميدحوهْصاحليُقالْهذاْرجلْ
فالرايءْخيتصْابلعملْلرياهْالناس،ْأماْالُسمعةْفتختصْْ،بنيْالرايءْوالُسمعةْوهناكْفرق

حُبسنْاألحدوثةْوالصيتْليسمعْبهْْ-همْوإنْملْيروهْوإنْملْيْرْ-أبنْيذكرهْالناسْْ؛ابلذكر
ْ.الناسْويعرفهْالناس

 أسباب الرايء
قلبيةْداخلية،ْأمههاْأنْيكونْاإلنسانْدائمًاْمييلْإىلْحبْاجلاهْيفْقلوبْْللرايءْأسباب

ْكانْظاهرهاْْأنْيكونْلهْمنزلةاآلخرين،ْْو صاحلاتْعندْالناس،ْوتكونْهذهْاملنزلةْأعظمْإذا
ْكذلكْوطاعات ولذلكْجاءْرجلْإىلْالنيبْسْحتبْاحلمدْوالثناءْواملدح،ْالنفْلربْالناس،

يَّةًْْيُ َقاِتلُْْالرَُّجلُْْ}ْ:وقالْصلىْهللاْعليهْوسلَّم ْيفَْْذِلكَْْفََأيْ ْراَِيءًَْْويُ َقاِتلَُْْشَجاَعةًَْْويُ َقاِتلُْْْحَِ
؟َْسِبيلِْ َْْسِبيلِْْيفْْفَ ُهوَْْال ُعل َياِْهيَْْاَّللََِّْْكِلَمةُْْلَِتُكونَْْقَاَتلََْْمنْ ْ:َقالَْْاَّللَِّ   {اَّللَِّ
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 إخالص العمل هلل
ْيسألونهْ ْكانوا والْيتحرجونْيفْْصلىْهللاْعليهْوسلَّموهناْنرىْأنْصحابةْالنيبْاألمني

َوَماْأُِمُرواِْإالْلِيَ ع ُبُدواْهللاْ"ْ:ْاًْخملصنيْهللْعاملنيْبقولْهللاأدقْاملسائل،ْحىتْيكونواْدائماًْوأبد
يَنْ ْ(.البينة5"ْ)خُم ِلِصنَيَْلُهْالدِ 

قال ْ:ووردْأنْرجالًْ
ْ{ْ هَْْال َمو ِقَفْأُرِيدُْْأَِقفُْْايْرسولْهللاِْإن ِ ،َْوج  َْرُسولَُْْعَلي هِْْيَ ُردَّْْفَ َلمْ َْمو ِطِِن،ْيُ َرىََْْأنْ َْوأُرِيدُْْاَّللَِّ
ًئاَْوَسلَّمََْْعَلي هِْْاَّللََُّْْصلَّىْاَّللَِّْ َْوالَْصاحِلًاَْعَمالْفَ ل يَ ع َملْ َْربِ هِْْلَِقاءَْْيَ ر ُجوَْكانََْْفَمنْ )ْ:نَ َزَلتْ َْحىتََّْْشي  

رِكْ    {(َْأَحًداَْربِ هِِْْبِعَباَدةُِْْيش 

كانْمنْاملسلمنيْمنْيقاتلْوهوْحيبْ}:ْمنْروايةْأخرىْعنْأيبْحامتْقالْوُرويْأيضاًْ
َْوالْ)ْ:تباركْوتعاىلأنْيُرىْمكانه،ْفأنزلْهللاْ َْعَمالَْصاحِلًا ْفَ ل يَ ع َمل  َْربِ ِه ْلَِقاَء َْكاَنْيَ ر ُجوا َفَمن 

ِْبِعَباَدِةَْربِ ِهَْأَحًدا رِك  ْ(.الكهف1  )ْ{(ُيش 
ْوأخرجْ

ُ
ْ:قالْاهدنذرْعنْجمابنْامل

ْيُرىايَْرُسوَلْاَّللَِّْ:ْاَلَْرُجلْ ق} ْأن  ْيُرى،ْأُع ِتُقْوُأِحب  ْأن  َفَمنْْ):ْفَ نَ َزَلتْ ْ،،ْوأَتَصدَُّقْوُأِحب 
ِْبِعباَدِةَْربِ ِهْأَحًدا رِك  ْْ{(كاَنْيَ ر ُجوْلِقاَءَْربِ ِهْفَ ل يَ ع َمل َْعَمالْصاحِلًاْوالُْيش 

ْ:قالْوروىْأبوْنعيمْوابنْعساكرْعنْابنْعباس
َْتَصدََّق،َْفذُِكَرِِْبَري ٍِْار اتَحَْلُه،َْفزاَدْيفَْذِلَكْلِقاَلِةْكاَنُْجن ُدُبْاب ُنُْزَهري ٍْ} ْصاَمْأو  إذاَْصل ىْأو 

ْفَ نَ َزَلْيفَْذِلكَْ ،ُ ْاَّللَّ ِْبِه ْوالْفَْ:ْ)الن اِس،َْفالْيُرِيُد َْعَمالْصاحِلًا ْفَ ل يَ ع َمل  َْربِ ِه ْكاَنْيَ ر ُجوْلِقاَء َمن
ِْبِعباَدِةَْربِ ِهْأَحًدا رِك  ْ{(ُيش 

ْالعملْ ْيكون ْأن ْكلها ْمنها ْالقصد ْفإن ْتعددت ْوإن ْالنزول ْأسباب ْأن ْجند وهكذا
ولذلكْقالْمنزلةْوالْدمحمةْمنْالناس،ْوالْْاوالْرايءًْْوالُُْسعةْرة،ْالْيرجوْبهْاملرءُْشهخالصاًْهلل

ْ:حنيْسألهْرجلْصلىْهللاْعليهْوسلَّم
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يَ ع َمَلْال َعب ُدِْبطَاَعِةْهللِاْيُرِي ُدْهِبَاْ:ْمصلىْهللاْعليهْوسلَّايْرسولْهللاْفيمْالنجاة؟ْفقالْ}ْ َأالَّْ
ْ {ْالنَّاسَْ

ْ:وقالْرجل
وكيفْخناد ْ:ْقال،ْْدخد ْهللاال:ْصلىْهللاْعليهْوسلَّمايْرسولْهللاْفيمْالنجاةْغداً؟ْفقالْ}ْ

ْ {ْفاتقواْالرايءْفإنهْالشركْابهللأنْتعملْمباْأمركْبهْتريدْبهْغريه،ْ:ْهللا؟ْقال
ْ:يقولْفيهْملسو هيلع هللا ىلصحديثْالثالثةْالذيْرواهْاإلمامْمسلمْيفْاببْاإلخالص،ْْو

ِهدََْْرُجلْ :َْثاَلثَةْ ْال ِقَياَمةِْْيَ و مَََْْلُمْ ْيُ ق َضىْالنَّاسَِْْأوَّلُْْ} ُتش  :َْقالَْْفَ َعَرفَ َها،ْنَِعَمُه،ْفَ َعرََّفهُِْْبهِْْفَُأِتَْْاس 
َْقالَِْْفيَها؟َْعِمل تََْْفَما ُت،َْحىتَِّْْفيكََْْقاتَ ل تُْ: ِهد  ُتش  َْقالَْْاس  ْلِيُ َقالََْْقاتَ ل تََْْوَلِكنَّكََْْكَذب تَْ:

ِههَِْْعَلىَْفُسِحبَِْْبهِْْأُِمرَُْْثَِّْقيَل،ْفَ َقدْ َْجرِيء ،ُْفاَلنْ  ْال ِعل مَْْتَ َعلَّمََْْوَرُجلْ ْالنَّاِر،ْيفْْأُل ِقيََْْحىتََّْْوج 
ْال ِعل مَْْتَ َعلَّم تُْ:َْقالَِْْفيَها؟َْعِمل تََْْفَما:َْقالَْْفَ َعَرفَ َها،ْنَِعَمُه،ْفَ َعرََّفهُِْْبهَِْْفُأِتَْْال ُقر آنََْْوقَ َرأََْْوَعلََّمُه،
ُتُه، ْال ُقر آنََْْوقَ َرأ تََْْعامل ،ْلِيُ َقالَْْال ِعل َم،ْتَ َعلَّم تََْْوَلِكنَّكََْْكَذب تَْ:َْقالَْْال ُقر آَن،ِْفيكََْْوقَ َرأ تَُْْوَعلَّم 

ِههَِْْعَلىَْفُسِحبَِْْبِه،ْأُِمرَُْْثَِّْقيَل،ْفَ َقدْ ْارِئ ،قَْْلِيُ َقالَْ ْاَّللََُّْْوسَّعََْْوَرُجلْ ْالنَّاِر،ْيفْْأُل ِقيََْْحىتََّْْوج 
َنافِِْْمنْ َْوَأع طَاهَُْْعَلي هِْ ِْفيَها؟َْعِمل تََْْما:ْفَ َقالَْْفَ َعَرفَ َها،ْنَِعَمُه،ْفَ َعرََّفهُِْْبهِْْفَُأِتَُْْكلِ ِه،ْال َمالَِْْأص 
؟َْسِبيلٍِْْمنْ ْتَ رَك تَُْْما:َْقالَْ َفقََْْأنْ َْأَرد تَُْْكَماْحتُِبْ ْأَف  َهمْ َْوملَْ :ْالرَّْح َنَِْْعب دْأَبُوَْقالَْْحتُِب  ِْفيَهاْيُ ن  
َْعَلىَْفُسِحبَِْْبهِْْأُِمرَُْْثَِّْقيَل،ْفَ َقدْ َْجَوادْ ِْإنَّهُْْلِيُ َقالََْْوَلِكنْ َْكَذب َت،:َْقالََْْلكَِْْفيَهاْأَن  َفق تُِْْإالَّْ

ِهِه، 5ْ{النَّاِرْْيفْْفَأُل ِقيََْْوج 
ْ:ويفْروايةْأخرىْقالْملسو هيلع هللا ىلص

ْ {ال ِقَياَمِةْْيَ و مَْْالنَّارُْْهِبِمُُْْتَسعَّرُْْاَّللََِّْْخل قَِْْأوَّلُْْالثَّاَلثَةُْْأُولَِئكَْ}ْ
ْ.وهذاْاحلديثْخالصتهْأنْرايءهمْهوْالذيْأحبطْأعماَلم
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 ذّم الرايء
:"ْيفْقرآنهْالكرميْتباركْوتعاىلوذمَّْالرايءْفقالْْذمَّْاملرائنيْتباركْوتعاىلولذلكْفإنْهللاْ

ْ ْلِل ُمَصلِ نَي ْ )فَ َوي ل  )ْ َْساُهوَن َْصالِِتِم  َْعن  ُْهم  5ْ)الَِّذيَن )ْ ْيُ َراُءوَن ُْهم  ْ )الَِّذيَن َومَي نَ ُعوَنْ(
ْ(.املاعون7- )ْ"ال َماُعوَنْ

ْكانتْالصالةْمنْأجلْأنْيراهْالنا سْويعتقدواْأنهْرجلْصاحل،ْفهذاْرايءْوهؤالءَْلمْفإذا
ْ.الويل،ْوالويلْوادْيفْجهنمْتستعيذْجهنمْمنْشدةْعذابه

فقالْْطريقْاألجمدْالكرميْيفْالعملْهللكيفْيكونْحالْاملؤمن؟ْوجَّهْهللاْاملؤمننيْإىلْال
ْوزوجهْوأوالدهْالربرة ِْلَوجْ "ْْ:علىْلسانْاإلمامْعليٍ  َاُْنط ِعُمُكم  َْجَزاًءَْوالِْإَّنَّ ِهْهللاْالْنُرِيُدِْمن ُكم 

ْ(.اإلنسان9)"ُْشُكوًراْ
ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّميداً،ْفقالْدحتذيراًْشْصلىْهللاْعليهْوسلَّمولذلكْحذَّرانْالنيبْ

َوفَِْْإنَّْ}ْ َغُر،ْالشِ ر كَُْْعَلي ُكمَُْْأَخافَُْْماَْأخ  ،َْرُسولَْْايَْ:َْقاُلواْاأَلص  َغُر؟ْالشِ ر كَُْْوَماْاَّللَِّ ْاأَلص 
7ْ{الر اَِيُءْ:َْقالَْ

ْكماْقالْالرايءْأخفىْمنْدبيبْالنملةْالسوداءْعلىْاف لصخرةْالصماءْيفْالليلةْالظلماء
ْ:ملسو هيلع هللا ىلص

َفىْالشِ ر كُْ}ْ َلةِْْيفْْالصََّفاَْعَلىْالذَّر َِْْدبِيبِِْْمنْ َْأخ  ْ {الظَّل َماِءْْاللَّي  
ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّموقالْ

9ْ{ِْبهِْْاَّللََُُّْْسَّعََُْْسَّعََْْوَمنْ ،ِْبهِْْاَّللََُّْْراَءىَْراَءىَْمنْ }ْ
،ْفهناكْالشركْاألكربْأعاذانْهللاْمنهْوهوْالكفرْابهللْتعاىل،ْوهناكْالشركْنوعانْالشرك

ْإلي ْأشار ْالذي ْقولهاألصغر ْيف ْهللا ْه :ْ ْاِبهللِْ" ثَ ُرُهم  َْأك  ْيُ ؤ ِمُن َْْوَما رُِكوَن ُْمش  َْوُهم  "ِْإال
ْ:فقالْصلىْهللاْعليهْوسلَّمووضحهْالنيبْ(ْيوسف 1 )
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َوفَِْْإنَّْ}ْ َغرُْْالشِ ر كَُْْعَلي ُكمْ َْأَخافَُْْماَْأخ  َص  َغرُْْالشِ ر كَُْْوَماْ:َقاُلواْ،األ  َص  ْ:َقالَْْ؟اَّللََِّْْرُسولَْْايَْْاأل 
ُتمْ ْالَِّذينَِْْإىَلْْاذ َهُبواْ:أبَِع َماَلِِمْ ْالنَّاسُُْْجزِيَِْْإَذاْال ِقَياَمةِْْيَ و مَََْْلُمْ َْوَجلََّْْعزَّْْاَّللَُّْْيَ ُقولُْْ،الر اَِيءُْ ُْكن  

ن  َياْيفْْتُ َراُءونَْ 1ْ {َْجَزاءًِْْعن َدُهمْ ْجتَُِدونََْْهلْ ْفَان ظُُرواْالد 
ْوسلَّمويقولْ ْترْبْصلىْهللاْعليه ْكلْعملْغريْخالصمبينًا ْالكرمي،ْْؤْاحلقْمن لوجهه

ْ:يقولْهللاْعزْوجل
َركََْْعَماًلَْْعِملََْْمنْ ْالشِ ر ِك،َْعنِْْالش رََكاءَِْْأغ َنَْْأانَْ}ْ ُتهَُْْغري ِيَْمِعيِْفيهَِْْأش  ْ  {َْوِشر َكهُْْتَ رَك 

ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّموزايدةْيفْحتذيرْاملؤمننيْالصادقنيْمنْالشركْبكلْأنواعه،ْقالْ
ْ  {ِْشر كْ ْالر اَِيءِْْأَد نَِْْإنَّْ}ْ

ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّموقالْ
ْْالر اَِيءَِْْيِسريَِْْإنَّْ}ْ ْ  {ِشر ك 

ْ ْهللا ْوتعاىلفنسأل ْوأنْْتبارك ْوابطناً، ْظاهرًا ْوأنواعه ْصنوفه ْبكل ْالرايء ْمن ْيطهران أن
ْ.جيعلناْمنْعبادهْاخلالصنيْاملخلصنيْآمنيْايْربْالعاملني

ُْيطأ ْبنْاخلطابْرجاًل ْورأىْعمر ْخشو  ْهلل،ْْوطئْرقبتهْيفْالصالة، يتظاهرْأبنْهذا
ْ ْعمر ْهنع هللا يضرفقال ْا): ْالرقبة ْصاحب ْالرقابْرفعاي ْيف ْاخلشو  ْليس ْيفْْرقبتك، ْاخلشو  إَّنا

ْ.(القلوب
ْ نسألْْ-مْهللاْوجههْالعالماتْاليتْتظهرْيفْاإلنسانْاملرائيْكرَّهنع هللا يضرْْوْاإلمامْعليْوبنيَّ

ْكانْوحده،ْوينشط:ْعالماتثالثْللمرائيْ):ْقالفْ-هللاْأنْيطهرانْمنهاْأمجعنيْ ْيكسلْإذا
ْكانْيفْالناس،ْويزيدْيفْالعملْإذاْأُثِنْعل ْ.(ويُنقصْإذاُْذمَّْعلىْالعملْيهإذا

 أنواع الرايء
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يفْالقلب،ْولكنْلهْفالرايءْحملهْاإلنسان،ْْكثرية،ْحبسبْماْيظهرْعلىْهيئةْْالرايءْأنوا 
ْ:علىْهيكلْاإلنسانْوظاهرهْأثرْظاهر

ْاب ْالرايء ْمرهقلبدن،ْْفمنه ْأبنه ْيتظاهر ْوتعْكمن ْالصيام، ْكثرة ْاحلرْْبمن ْعناء من
ْكثرةْالعبادا ْويظنْأنهْمن ْكانْصائماً، ْأمرالشديدْإذا ْْتْوالطاعاتْحصلْلهْذلك،ْوهذا

ْكظاهرهم، وليسَْلمْأيْْكانْخُيفيهْسلفناْالصاحلْحىتْالْيرىْهللاْمنهمْإالْابطنهم،ْوابطنهم
ْ.برؤيةْاخللقْونظرهمْشأن

ْرايء ْالعامةْابلزيْوهناك ْخاصوابَليئة ْبزيٍ  ْيشتغلون ْكالذين ْأهنمْْ، ْبه ْللناس يظهر
ْخفضْ ْمع ْالطريق ْيف ْوميشون ْوجل، ْعز ْهلل ْمطيعون ْأهنم ْأو ْجمذوبون، ْأهنم ْأو عابدون،

ْويُ رَْ ْثياابًْالرأس، ْأحيااًن ْويلبسون ْالوجه، ْأعلى ْيف ْاجلبهة ْيف ْللسجود ْعالمة َْلم مرقعة،ْْى
َلاْلونْخاصْيدلْعلىْاإلنتماءْلقْو ثياابًْ يتحررْمنهْْمْمنْالصاحلني،ْوهذاْأيضًاْرايءوأحياانًْ

ْ.ْالصاحلون
ْأبوْالعزائمْ ْأنْميشونْيفْاملواكب،ْوكانْهنع هللا يضرْولذلكُْرويْأنْاإلمام ْأبناؤه ْأراد عندما

ْخم :ْخمصوص،ْفقالواْصوص،ْوأعالمْخمصوصةْولونأصحابْاملواكبْلكلْمجاعةْمنهمْزيٌّ
ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّملقولهْْالثيابْالبيضاء:ْالذيْدختارهْلنا؟ْقالاْم

ْ  {ال بَ َياُضْْاَّللَِِّْْإىَلْْالثِ َيابَِْْأَحبْ }ْ
ْ.رايءْوالْزهوالْوليسْفيهاْتظاهرْوالُُْسعةْْو

ْاب ْرايء ْْوهناك ْليجذبْألقوال، ْالصاحلني ْأقوال ْيردد ْأن ْحياول ْوأبدًا ْدائمًا كمن
ْكبارْالصاحلني،ْ ْأنهْمن ْمنه ْأوْمئويةْيفْيده،ْْيتظاهرْمبسبحةأوْالسامعني،ْويفهموا ألفية

ْأ ْبشفتيه ْاخللقْيفْويتصنَّع ْهللاْأمام ْيذكر ْوغريهمْْطريقْأوْيفْمركبةنه ْسوىْذلك، ْما أو
ْ.الذينْيتظاهرونْهبذهْاألحوال

هلْالبيتْوجيهرونْهباْيفْأيْزمانْكذلكْالذينْيتشدقونْأبلفاظْاملددْلرسولْهللا،ْوأل

                                                           
 مسند البزار عن ابن عباس رضي هللا عنهما 91



 ديز و بأ َيدم ىز و ف خيشلا ةليضف                                                  ءالرايآفة 

  م91/1/0200هـ 9111 صفرمن  91اخلميس   الغربية-السنطة  –اجلميزة 

ْ.الءْالصاحلنيهبْؤْليعلمْالناسْأهنمْعلىْصلةْمباشرةْومكان
ْكمنْيعظْويرشدْالناسْويتعمدْذكرْهللاْوهناكْالرايءْابألعمال،ْ وهذاْيظهرْأمامْالناس

ْفضلْأمامهم ْجليلْوله ْعامل ْوكذلكْمنْيطيلْالسجودْْحىتْيرىْالناسْأنه ْعليهم، ومزية
ْكانْمبفردهْأوْيفْخلوتهْينقرْالصالةْنقرْالديكة سانْالْخيرجْاإلن،ْْووالركو ْأمامْاخللق،ْوإذا

منْالرايءْيفْاألعمالْحىتْتستويْعبادتهْأمامْاخللقْبعبادتهْيفْخلوتهْأمامْاحلق،ْألنهْيتعبدْ
ْ.هللْوليسْخللقْهللا

وهناكْمنْيتعمدْالطوافْعلىْاألولياءْاألحياءْواألمواتْويتعمدْزايرِتم،ْويذكرْذلكْ
ْ.وأموااتًْْاءًْيتباهىْبهْأمامْالناسْليعلمْالناسْأنهْعلىْصلةْوثيقةْابألولياءْأحياْو

ْكبارْالصاحلنيْعندهْلينالْالُشهرةْبزايرِتمْوليسْحُلسنْ اتباعهمْومنهمْمنْيتعمدْدعوة
ْ.يطلبونْبذلكْاملنزلةْيفْقلوبْالعبادْبلْقتداءْأبفعاَلم،والْاال

ْعلىْأفعاله،ْ ْواحلمد ْعليه، ْالناسْابلثناء ْمنْيلتمسْمعْذلكْأنْتنطلقْألسنة ومنهم
حىتْأنْبعضهمْيتهمْنفسهْابلتواضعْأمامْاآلخرين،ْورمباْيقدحْْويريدْأنْيسمعْذلكْمنهم،

ْميد ْلكي ْفيها ْويذ م ْنفسه ْيف ْاملدح، ْهذا ُْسا  ْنفسه ْوتشتهي ْبقولْحونه ْيتمثَّل وبعضهم
ْ:اإلمامْالشافعي

ْمنهم ْولسُت ْالصاحلني ُْأحب
ْ

ْأن ْشفاعةْعسى ْهبم ْأانل
ْ ْبضاعته ْمن ْاملعاصيْوأكره

ْ
ْالبضاعة ْيف ْسواًي ْكنا ْوإن

ْ ْ:علىْاإلمامْالشافعيْحيثْقالتْلهاحلاضرينْمباْردَّتْبهْالسيدةْنفيسةْعليهْلريدْ
ْ ْالصاحلني ْمنهمحتب ْوأنت

ْ
ْالشفاعة ْبك ْينالوا ْأن ْعسى

ْ ْاملعاصي ْجتارته ْمن ْوتكره
ْ

ْالبضاعة ْتلك ْمن ْهللا ْوقاك
ْ ْيذُْف ْعليه ْويُثنوا ْليمدحوه ْابلتواضع ْتظاهرًا ْالناس ْأمام ْنفسه ْصدرهم ويتبسَّمْْفينشرح

ْالثناءْمنْاخللق،ْوهذاْمنْالشهوةْ ْبسما ْهذا ويظهرْعلىْوجههْالبشرْوالرتحاب،ْويستلذ 
ْ.صلىْهللاْعليهْوسلَّمرانْمنهاْخريْالربيةْاخلفيةْاليتْحذَّْ

يفْالبالد،ْويتفنَّنْيفْذلكْلتطريْشهرتهْيفْاآلفاقْأبنْْتيصنتشارْالاومنهمْمنْيريدْ
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وأيمرهمْبنقلها،ْحىتْيشتهرْبنيْْهاْملنْحولهلرؤايتْويرويينسبْلنفسهْبعضْالكراماتْوا
ْ.الناسْوأيتيهْالناسْأفواجاًْلزايرتهْلزايدةْشهرته

ْمن ْاالْومنهم ْوتُنجزيريد ْعندهم، ْلتقبلْشفاعته ْوالوجهاء ْعندْاألمراء احلوائجْْشتهار
ْ ْله ْفيكون ْيديه، ْعلى ْومنزلةبذلك ْيقضيْْجاه ْالذي ْهو ْفالن ْويقولون ْالعامة، عند

ْْفالنْلقضاءْاملصاحلْللخلق،ْفالنْاحلاجات،ْوهوْالذيْيذهبْإىلْالوجيهْفالنْوإىلْاحملافظ
ْ.كذاْوكذاْويتلذذْبذلك

ْالناسْ ْمن ْاملال ْوكسب ْالفان، ْالدنيا ْحطام ْمجع ْذلك ْوراء ْمن ْيقصد ْمن ومنهم
ْكلْذلكْمنْأنوا ْالرايءْال يتْحُتبطْاألعمال،ْوجتعلْاإلنسانْخاويْالوفاضْابلشهرةْالفارغة،

يطهْبنيْاملشارقْإنْمنْالناسْمنْميألْص)ْ:كماْوردْابألثرمنْثوابْالطاعاتْوالعبادات،ْْ
ْكماْبنيْالسماءْواألرض،ْفيقولْهللاْ تباركْواملغارب،ْوترفعْلهْاملالئكةْعندْهللاْيومْالقيامة

ْ(.بذلكْوجهيْوالْالدارْاآلخرةْإضربواْهبذاْوجهْصاحبهْفإنهْملْيُرد:ْوتعاىل
 الرايء درجات

يفعلْْألنهْوهيْأغلظْالدرجاتالثوابْأصاًل،ْْاإلنسانْأنْالْيكونْمراد:ْالدرجةْاألوىل
ْكمنُْيصليْإذاْرآهْالناسفإذاْخالْميتنعْعْالعملْأمامْاخللق والُْيصليْإذاْخالْمعْْنْفعله،

ْ.ْنفسه،ْمعْأنْربْالناسْيطلعْعليهْويراه
ْكثرية،ْحجَّْحيجْومنْفطرْيفْذاتْنفسه،ْأمامْاخللقْوهوْمُْْعيْالصيامُْشهرةومنْيدَّْ ات
ْكذاْلُيقالْفالن ْكذاْحجْالبيت يقْأبوْد ِْوكذا،ْونسيْأنْالصِْْوكذاْمرة،ْوعملْمنْالعمرات
غريهمْمنْصحابةْالنيب،ْوملْالْلعمرْاحلاجْعمرْوالْلْلهْاحلاجْأبوْبكر،ْوملْيُ قُْابكرْملْيُ قُْ

ْ.تباركْوتعاىليكونواْيريدونْمنْذلكْإالْوجهْهللاْ
نسألْهللاْاحلفظْوالسالمةْممنْينزلْعليهْسخطْ،ْوهذاْالنو ْمنْالرايءْممقوتْعندْهللا

ْ.تباركْوتعاىلهللاْومقتْهللاْ
ْالثانية ْالدرجة ْقصدْثواب: ْاألكربْيفْالشهرةْْولكنْقصدْأنْيكونْله ْومهه ضعيف،
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ْقريبوالظه ْوهذا ْوالسمعة، ْالناس ْبني ْهللاْْور ْمن ْعليه ْوالسخط ْاملقت ْنزول ْيف ْقبله مما
ْ.سبحانهْوتعاىل

ْالثالثة ْأنْيعرفهْالناسْابلطاعاتْوالقرابت،ْ:ْالدرجة ْالثواب،ْوقاصدًا أنْيكونْقاصدًا
ْ.وهذاْنرجوْأنْيسلمْفالْيكونْلهْوالْعليهْيومْالقيامةْإنْشاءْهللا

ْالذيْيكونْإذ ْوزادْيفْالعملْوقويْنشاطهْأما ْكانْمقتصداً، ْعملْمبفردهْيفْخلوته ا
علىْقدرْْيُنتقصْمنْأجرهْوثوابهْعلىْعملهْأمامْاخللق،ْفهذاْرمباْيكونْعملهْمقبواًل،ْولكن

ْ.نسألْهللاْاحلفظْوالسالمةْأمجعنياخللق،ْرغبتهْيفْظهورهْأمامْ
 عالج الرايء

ْ ْإحباط ْيف ْاخلطورة ْهبذه ْالرايء ْكان ْاآلخرةْوإذا ْيف ْاملنزلة ْوذهاب ْهللا، ْعند األعمال
ْوالتقربْمنْحضرةْهللا،ْفماْعالجْالرايء؟

ْاإلسالم ْأن ْمن ْذكرانه ْما ْاليقني ْعلم ْيعلم ْاإلنسان ْأن ْالرايء ْالرايءْْعالج ْمن حذَّر
ْشرك ْأبنه ْاألعمالْْووصفه ْمجيع ْيف ْيتجنبه ْأن ْاملسلم ْعلى ْفيجب ْتعاىل، ْابهلل أصغر

ْ:منْالرايءْفيعاجلْنفسهْمباْيليْيتْيقومْهبا،ْومنْكانْعندهْشيءالوالعباداتْوالطاعاتْ
نهْماْستشعارْمراقبةْهللاْجلميعْماْيصدرْمنْالعبدْمنْاألقوالْواألفعال،ْويعلمْأا:ْأوالًْ

ْرقيب ْهوْْيلفظْمنْقولْإالْلديه ْأواًل ْوالذيْيراه ْالسميع، ْهو ْأواًل ْفالذيْيسمعه عتيد،
ْ.تباركْوتعاىلطاهراًْتقياًْنقياًْهللْظاهراًوابطناًْالبصري،ْفُيحسنْعملهْلرياهْالسميعْالبصريْ

ْكلْ:ْاثنياًْ ْوابطنًاْيف أنْيستعنيْابهللْعلىْالتخلصْمنْالرايء،ْفُيكثرْمنْالدعاءْظاهرًا
صلىْ،ْفقدْسألْالنيبْهنع هللا يضريقْد ِْْمنْالرايء،ْولسناْأعظمْمنْالصِْأوقاتْاإلجابةْأنْخيلصهْهللا

ْ:صلىْهللاْعليهْوسلَّمخيلصْبهْمنْالرايء،ْفقالْلهْْادعاءًْْهللاْعليهْوسلَّم
َأع َلمُْ}ْ تَ غ ِفُرَكِْلَماْالَْ رَِكِْبَكَْوَأاَنَْأع َلُم،َْوَأس  ُْأش  َْأُعوُذِْبَكَْأن  5ْ {ْاللَُّهمَِّْإن ِ

ْيكونْالعبدْمنْربهْ ْالدعاءْيفْسجودهم،ْألنْأقربْما ْجيعلونْهذا والصاحلونْدائمًا
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ْ.وهوْساجدْحىتْيستجيبْلهْمواله،ْفُيخلصهْبفضلهْوكرمهْمنْالرايء
ْاثلثاًْ ْللراي: ْالسلبية ْاآلاثر ْعلى ْالعاملني ْالعلماء ْمن ْيتعرف ْحُيبطأن ْحيث األعمالْْء
أنْيتذكرْهذهْاآلاثرْعلىْالدوامْحىتْتتجنبْْوجيتهدْوسعهْ،ويُوجبْسخطْهللاْوالعبادات

ْ.مثلهْامليلْإىلْصنيعنفسهْالركونْإليه،ْأوْ
علىْنفسهْْأنْيعرفْأنْللرايءْيفْاحلياةْالدنياْعقوبة،ْوهيْأنْهللاْعزْوجلْآىل:ْرابعاًْ

قصدْلغريْوجهْهللا،ْوالنواايْاخلبيثةْللناسْأمجعني،ْفكلْمنْكانْلهْْأنْيكشفْالقصودْالسيئة
شرْالعقوبةْحيثْفالْبدْأنْيكشفهْللخلق،ْوهذهْيفْعملْظاهرهْطاعةْهلل،ْْيةْخبيثةأوْن

ْحملْْينالهْخزي ْرمبا ْوأبدًا ْيكونْموضعْضربْابنيْالناس،ْويكونْدائمًا ْأوْرمبا ستهزائهم،
ْ.أنْخيلصناْمنْالرايءْأمجعنيْتباركْوتعاىلنسألْهللاْ،ْأمثاَلم

 إظهار العمل لقصد حسن
ْالبابب ْالناسْ:ْقيْأمرْأحبْأنْأوضحهْيفْهذا ْأمام قدْيكونْاإلنسانْيُظهرْعمله

ْكانْصادقًاْيفْنيتهْخملصًاْيفْبقصدْحسنْلكيْيقتدواْبهْيفْاخلري،ْويصنعواْْ كصنيعه،ْفإذا
ْكانْعملهْهذاْطاعةْهللْخالص ْ.منْالرايءْوالسمعةْوغريهاْمماْذكرانهْسريرته

ْالناسْإىلْالتصدق،ْفجاءْرجلْعليهْوسلَّمْصلىْهللافقدْذُكرْأنْرسولْهللاْ منْْدعا
صلىْهللاْعليهْاألنصارْبص رةْالْيستطيعْْحلهاْمنْثقلها،ْوملاْرآهْالناسْتتابعواْابلعطيةْفقالْ

ْ:وسلَّم
المِْْيفَْْسنََّْْمنْ ْ} ُرَهاَْلهَُْْكانََْْحَسَنةَُْْسنَّةًْْاإِلس  رَِْْوِمث لَُْْأج  ْالْال ِقَياَمِة،ْيَ و مِِْْإىَلْْهِبَاَْعِملََْْمنْ َْأج 

ًئاُْأُجورِِهمْ ِْمنْ ْيَ ن  ُقصُْ ْ  {َْشي  
ْوك ْاجملرى، ْهذا ْوغريها ْكالصدقات ْاألعمال ْسائر ْواحلجْوجتري ْوالصيام ْالصالة ذلك

ْبصفةْخاصةْمنْوالغزو ْوُيستحبْهذا ْالعاملني، ْكُْْالعلماء وخاصةْْلْاملريدينمَّْليتشبهْهبم
تعاىلْهمْاألنبياءْواملرسلني،ْوقدْأمرهمْهللاْْوتعاىلْتباركالسالكني،ْألنْأعزْالناسْعندْهللاْ
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ْ.وخصَّهمْمبنصبْالنبوةْوالرسالةْإبظهارْالعملْلالقتداءْهبم
سنيني،ْألهنمْأخلصواْاحلُْرمواْمنْأفضلْالعملني،ْبلْحازواْوالْجيوزْأنْنظنْهبمْأهنمْحُْ

َْكاَنْ"ْ:ْهْومصطفاهوأصبحواْخريْقدوةْخللقْهللا،ْومنْهناْقالْلناْهللاْيفْحبيبْالعملْهلل َلَقد 
ْهللاَْ ْيَ ر ُجو َْكاَن ِْلَمن  َْحَسَنة  َوة  ُْأس  ْهللا َْرُسوِل ْيف ْاآلَْلُكم  َم َْوال يَ و  َْكِثريًا ْهللا َْوذََكَر "ِْخَر

ْْ(.األحزاب  )
النا،ْواإلخالصْيفْأسراران،ْوأنْيطهرانْأنْيرزقناْالصدقْيفْأقْوْتباركْوتعاىلأسألْهللاْ

ْكلْ منْالرايءْوالنفاقْيفْكلْأعمالناْوأقوالناْوأحوالنا،ْوأنْيرزقناُْحسنْالقصدْوصفاءْالنيةْيف
 .توجهاتنا

 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان َيدم وعلى آله وصحبه وسلَّم


