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عنوان اخلطبة
عناصر اخلطبة

الشيخ

غل علَي ِهن
ٌ
ثالث ال يُ ُّ

/1حديث الثالث اليت ال يغل عليهن قلب مسلم
/2بيان معىن "ال يغل" /3تفصيل ىذه الثالث وشرحها
/4مثرة حتقيق ىذه األمور.
عبداهلل الطريف

عدد الصفحات 11
ُول:
اخلُطْبَةُ األ َ
سول اهللِ -صلى
بن ُمطْعِ ٍم َ -ر ِضي اهللُ عنو :-قام َر ُ
أيها اإلخوة :قَ َال ُجبًَنُ ُ
اهلل عليو وسلم -باخلَْي ِ
ف ِمن ِم ًىن -أي :خطيباً وكان ذلك يف حجة
ِ
وح ِفظها فبَ لَّغَها؛
فو َعاىا َ
الوداع -فقال" :نضَّر اهلل امرأ َسمع مقالتي َ
ب ِ ِ
ب -صلى اهلل عليو
فر َّ
حامل ف ْقو إلى َمن ىو أفقوُ منو" ,ث قال الن ُّ
ُ
ِ
ِ
ص ال َْع َم ِل لِلَّ ِو،
ْب ُم ْسلم :إِ ْخ ََل ُ
وسلم" :-ثَََلث َل يُغل َعلَْي ِه َّن قَ ل ُ
ومنَاصحةُ وَلةِ ْاْلَم ِر ،ولُزوم جم َ ِ
ِِ
ط ِم ْن
ين؛ فَِإ َّن َد ْع َوتَ ُه ْم تُ ِحي ُ
اعة ال ُْم ْسلم َ
ْ َ ُ ُ ََ
َُ َ َ ُ
َوَرائِ ِه ْم".
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ِ
ِ
السنَ ِن ِم ْن ِرَوايَِة فَِق َيه ْي الص َحابَِة
الثالث
اخلصال
حديث
وروى
أصحاب ُّ
َ
ُ
ٍ ِ
ت ,وي ُدور ِيف فَ ِ
ِ ِ
ٍِ
ِ
لكها
 َرضي اهللُ عنهما-؛ َعْبد اللو بْ ِن َم ْسعُودَ ,وَزيْد بْ ِن ثَاب َ َ ُيث أَِب ىري رةَ -ر ِضي اهلل عنو -الْمح ُف ِ
ح ِد ِ
وظَّ " :
ضى لَ ُك ْم ثَََلثا:
إن اللَّوَ يَ ْر َ
َْ
ُ
َ
ُ َْ َ َ
أَ ْن تَ ْعب ُدوهُ وَل تُ ْش ِرُكوا بِِو َش ْيئا ،وأَ ْن تَ ْعتَ ِ
ص ُموا بِ َح ْب ِل اللَّ ِو َج ِميعا َوَل
َ
ُ َ
اص ُحوا َم ْن َوَّلهُ اللَّوُ أ َْم َرُك ْم".
تَ َف َّرقُواَ ،وأَ ْن تَ نَ َ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحو اهلل -معلقاً على ىذه األحاديث:
يث ب ٌن ِْ
سول اهللِ -صلى اهلل عليو وسلمِ -يف ى ِذهِ ْاأل ِ ِ
ص ِال
" ََجَ َع َر ُ
َحاد َ ْ َ
َ
اخل َ
َ
ِ
ِ
ِِ
اص َح ِة أ ِ
إخ َال ِ
اع ِة
الث َالثْ :
ُول ْاأل َْم ِرَ ,ولُُزوم ََجَ َ
ص الْ َع َم ِل للوَ ,وُمنَ َ
ِ
ول الدِّي ِن وقَو ِ
ِِ
وق ال ِيت
اع َدهُ َوََْت َم ُع ْ
ُص َ
اْلُُق َ
ٌنَ ,وَىذهِ الث َال ُ
الْ ُم ْسلم َ
ث ََْت َم ُع أ ُ
ََ
ِ ِ ِِ ِِ
ِ
صالِ َح الدُّنْيَا َو ْاْل ِخَرةِ" .أى .
للو َولعبَادهَ ,وتَ ْنتَظ ُم َم َ
ومعىن" :يغِل" بض ِّم ِ
الياء ِمن اإل ْغ ِ
الل
ُ ُّ َ
الث
اْلِْق ِد ,واملعىن :أن ىذه اخلِ َ
الل الث َ

وىو اخلِيانةُ ,وقيل :ب َفْت ِحهاِ ,من
فمن متَسك
صطَلِ ُح هبا
تَ ْ
ُ
القلوب؛ َ
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ِ
املؤمن ال ََيو ُن يف ىذه الث ِ
ِ
ِ
ِ
الثة
هبا طَ ُهَر قلبُو من اخليانة والشِّر واْلقد ,وأن َ
دخ ُل يف نَ ْف ِسو حاجةٌ تُبعِ ُده عن اْلَ ِّق.
وال يَ ُ
ِ
ب
رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -ىذه
َ
وذكر ُ
اخلصال العظيمةَ َعق َ
دعوتو ملن مسع السنة ووعاىا ,وحفظها وبلغها بالنضرة ,وىو يف غاية
املناسبة؛ وذلك أنو ملا كان ىذا الثواب العظيم ملن بلغ سنة رسول اهلل -
صلى اهلل عليو وسلم ,-فهو يفتقر كسائر األعمال إل اإلخالص هلل,
وعقد النية على النصح للمسلمٌن ,ولزوم َجاعتهم.
ث إن ىذا التعقيب منو -صلى اهلل عليو وسلم -على دعوتو امليمونة املباركة
ليدل على ِ
ِ
اإلخالص يف
أمهية
بالنضرة ملبلغي سنتو يف غاية اجلمال؛ ُ
النصح للمسلمٌن ,ولزوم َجاعتهم.
األعمال هلل ,و ِ
ِ
ابن القيم -رمحو اهلل -يف
وىذه
ُ
الغل من القلب كما قال ُ
اخلصال تنفي َ
َي َال يَْب َقى فِ ِيو ِغلٌَّ ,وَال ََْي ِم ُل الْغِل
مدارج السالكٌن مبيناً معىن اْلديث" :أ ْ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ب
َم َع َىذه الث َالثَة ,بَ ْل تَ ْنفي َعْنوُ غلوَُ ,وتُنَ قِّيو مْنوَُ ,وُُتْ ِر ُجوُ َعْنوُ؛ فَإن الْ َق ْل َ
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ش ,وعلَى خر ِ
ِ
يغِ ُّل علَى الشِّرِك أ َْعظَم ِغ ٍّل ,وَك َذلِ َ ِ
وج ِو َع ْن
َ َ
ْ
ك يَغ ُّل َعلَى الْغ ِّ َ َ ُ ُ
َ
َ
ِ ِِ
ِ
ََجاع ِة الْمسلِ ِم ِ ِ ِ
ََ ُْ َ
ٌن بالْب ْد َعة َوالض َاللَة ,فَ َهذه الث َالثَةُ متَْلَ ُؤهُ غ ًال َوَد َغ ًالَ ,وَد َواءُ
ى َذا الْغِل ,واستِخراج أَخ َال ِط ِو بِتج ِر ِ
يد ِْ
اإل ْخ َال ِ
ُّص ِحَ ,وُمتَابَ َع ِة,
ِّ َ ْ ْ َ ُ ْ
صَ ,والن ْ
َ
َْ
السن ِة" .أى ,
ُّ
هلل"؛ أي :بأَ ْن ي ِ
صال" :إخَلص العم ِل ِ
ُول تلك اخلِ ِ
قص َد
أيها اإلخوة :أ َ
ُ َ
َ
بالعم ِل ْ ِ ِ
غر ٍ
وي.
آخَر ُدنيَ ٍّ
ض َ
َ
وجوَ اهلل ورضاه ف َق ْط ,دو َن َ
واإلخالص مطلوب يف كل عبادة ,ومطلوب يف كل عمل ليكون صاْلاً؛
بل ىو الركن األول للعمل الصاحل قال اهلل -تعال( :-فَ َمن َكا َن يَ ْر ُجو
ِ
ِ
ادةِ َربِِّو
صالِحا َوَل يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَ َ
ل َقاء َربِّو فَ لْيَ ْع َم ْل َع َمَل َ
ول الل ِو -صلى اهلل عليو وسلم" :-إِنَّ َما
َحدا)[الكهف ,]111:وقَ َال َر ُس ُ
أَ
ال بِالنِّ يَّ ِ
ات"(رواه البخاري َعن عُمر بْ ِن اخلَط ِ
اب َ -ر ِضي اهللُ عنو,)-
اْلَ ْع َم ُ
ْ ََ
قال الطيب -رمحو اهلل" :-اخليانة يف إخالص العمل ىي رؤية الغًن ,قال
اهلل -تعال( :-وَل ي ْش ِر ْك بِ ِعب َ ِ ِ
َحدا)[الكهف ,"]111:يعين:
َ
ادة َربِّو أ َ
َ ُ
وأنت تعمل ال تنظر إل عٌن بشر ,اعمل هلل ,ال يهمك نظرة إنسان ,وال
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ادةِ َربِِّو
تر ِاع ذلك أبداً ,قال اهلل -تعالَ ( :-وَل يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَ َ
ال
ول اهللِ -صلى اهلل عليو وسلم" :-قَ َ
َحدا)[الكهفَ ,]111:وقَ َال َر ُس ُ
أَ
ار َك َوتعالى :-أَنَا أَ ْغنَى الش َرَك ِاء َع ِن ِّ
الش ْر ِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َمَل
اهللُ -تَ بَ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
أَ ْش َر َك فيو َمعي غَْي ِري ،تَ َرْكتُوُ َوش ْرَكوُ"(رواه مسلم َع ْن أَِب ُىَريْ َرَة َ -رضي اهللُ
عنو.)-
يصرف عنهم دواعي
ومن عاجل ثواب املخلصٌن :أن اهلل -تعال-
ُ
الفحشاء ,قال اهلل -تعال -عن نبيو يوسفَ ( :ك َذلِ َ ِ
وء
ص ِر َ
ك لنَ ْ
ف َع ْنوُ الس َ
ِ ِ ِ
ِ
ين)[يوسف]24:؛ أي :لَ َما أخلص
َوالْ َف ْح َ
اء إِنَّوُ م ْن عبَادنَا ال ُْم ْخلَص َ
شَ

الوقوع فيها؛ ألنو من
التعلق هبا و َ
قلبو هلل صرف عنو السوءَ والفحشاءَ و َ
عباده املخلصٌن لو يف عباداهتم ,ويصرف اهللُ عن املخلصٌن إغواءَ
ال
الشيطان؛ فقد قال إبليس ملا حكم اهلل عليو بإخراجو من اجلنة( :قَ َ
ِ
َّه ْم
ك َرِجيم)[ص ,]77:قال إبليس( :فَبِ ِع َّزت َ
فَا ْخ ُر ْج ِم ْن َها فَِإنَّ َ
ك َْلُ ْغ ِويَن ُ
ِ
أ ِ
اد َك ِم ْن ُه ُم
ين)[ص ,]22 :واستثىن منهم فئة فقال( :إَِّل عبَ َ
ْ
َج َمع َ
ِ
ِ
كب
اخلالص ,و
سبيل
ين)[ص,]23:
ُ
ال ُْم ْخلَص َ
ُ
اإلسالم مر ُ
فاإلخالص ىو ُ
ِ
السالمة.
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للمنصوح
الثانيةُ" :والنَّصيحةُ لِ ُولةِ المسلِمين" ,والنصيحةُ ىي إر َادةُ اخل ًِن
ِ
صيحةُ ِ
ِ
ِ
روج عليهم إذا
طيعهم يف ِّ
الوالة واألئمة أن يُ َ
اْلق ,وال يَرى اخلُ َ
لو ,ونَ َ ُ
ِ
احا ,والدعاءَ هلم ,ونَصيحةُ عام ِة املسلِمٌن
فرا بَو ً
جاروا ما ُ
داموا مل يُظهروا ُك ً
إرشادىم إل َمصاْلِهم.
ُ
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز -رمحو اهلل" :-من النصح هلل ولكتابو ولرسولو
عليو الصالة والسالم -أن ينصح املؤمن واملؤمنة لوالة األمور؛ من أمًن,وسلطان ,وقاض ,وشيخ قبيلة ,وَجيع من لو والية ىم أئمةُ ِ
الناس ,على
رأسهم السلطان األعظم؛ امللك ,ورئيس اجلمهورية ,ومن بعدىم من الوالة,
جيب على أفراد الشعب على حسب منازهلم ومراتبهم أن ينصحوا هلم,
ويتعاونوا معهم على الرب والتقوى ,ويساعدوىم على اخلًن ,وأن ال يكونوا
ضدىم يف أي عمل ,بل يكونوا ناصحٌن هلم ,ال غاشٌن ,وال خائنٌن,
يساعدوهنم فيما شرع اهلل ,وفيما أمر بو ,ويعينوهنم على تقوى اهلل وطاعة
اهلل ,وعلى ترك حمارم اهلل ,وعلى أسباب األمن ونشاط اجملتمع يف اخلًن
وسالمتو من كل ما يضر اجملتمع يف دينو ودنياه.
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فجميع أفراد اجملتمع كلِهم لَبِنَ ٍ
ِ
إصالحو ,ويف قيامو ,ويف نشاطو,
ات يف
ونصحا لألمة يف
ويف سعادتو وجناتو إذا استقاموا؛ نصيحةً وأداءً لألمانة,
ً
َجيع األمور ,ومن ذلك السمع والطاعة يف املعروف ,وحث الناس على
ذلك ,وترغيبهم يف ذلك ,وبيان أنو ال جيوز هلم أن َيونوا يف أي عمل ,بل
عليهم أن يؤدوا األمانة يف َجيع األعمال ,املدير واملوظف والذي حتتو
واملراسل واْلارس وكل فرد من أفراد الشعب ,حىت من ليس يف وظيفة وال
عمل يف الدولة ,عليو أن ينصح هلل ولعباده ,وينصح للدولة يف إعانتها على
اخلًن ,ويف داللتها على اخلًن ,ويف تشجيع الناس على إعانتها على اخلًن,
وبالسمع والطاعة هلم باملعروف ,وحث الناس على ذلك ,وأن يستقيموا,
وأن ال َيرجوا على والة أمرىم مبا يفسد أمرىم ,ويسبب سفك الدماء
وضياع اْلقوق ,وإذالل اْلق وظهور الباطل.
وليس معنا ىذا الطاعة يف غًن املعروف ,ال ,الطاعة يف املعروف ,إمنا

الطاعة يف املعروف كما قالو النب -صلى اهلل عليو وسلم" :-ل طاعة
لمخلوق في معصية الخالق" ,لكن جيب التعاون يف املعروف ,والتناصح
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يف املعروف ,والثبات يف املعروف ,والصدق يف ذلك بٌن اجلميع؛ حىت
تكون األمة أمةً واحد ًة متساعد ًة على اخلًن ,متعاونة على الرب والتقوى,
جماال
جيد دعاةُ الفساد واخلونة ً
متواصيةً باْلق والصرب عليو؛ وبذلك ال ُ
متناصحا بكل ما
خليانتهم وفسادىم؛ إذا رأوا اجملتمع متعاونا متواصيًا باْلق
ً
ينفع األمة يف دينها ودنياىا".

أسأل اهلل أن يصلح قلوبنا؛ إنو جواد كرمي.
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اخلطبة الثانية:
أما بعد
أيها اإلخوة :ومتام قول الشيخ -رمحو اهلل" :-ومن النصح لول األمر:
الدعاء لو بالتوفيق واهلداية وصالح النية والعمل ,وصالح البطانة؛ ألن من
أسباب صالح الوال ومن أسباب توفيق اهلل لو؛ أن يكون لو وزير صدق
يعينو على اخلًن ,ويذكره إذا نسي ,ويعينو إذا ذكر ,ىذه من أسباب توفيق
اهلل" .أى .
وقال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رمحو اهلل -فيمن ميتنع عن الدعاء
لول األمر" :ىذا من جهلو وعدم بصًنتو؛ ألن الدعاء لول األمر من أعظم
القربات ,ومن أفضل الطاعات ,ومن النصيحة هلل ولعباده ,والنب -صلى
اهلل عليو وسلم -ملا قيل لو :يا رس َ ِ
ت -وىم
ت َوأَبَ ْ
صْ
ول اللو! إِن َد ْو ًسا َع َ
َ َُ
ِ
س ,قَ َال" :اللَّ ُه َّم ْاى ِد َد ْوسا
يلَ :ىلَ َك ْ
ت َد ْو ٌ
كفار -فَ ْادعُ اللوَ َعلَْي َها ,فَق َ
وأْ ِ
ت بِ ِه ْم" ,فهداىم اهلل وأتوه مسلمٌن ,فاملؤمن يدعو للناس باخلًن,
َ
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والسلطان أول من يدعى لو؛ ألن صالحو صالح لألمة ,فالدعاء لو من
أىم الدعاء ,ومن أىم النصح :أن يوفق للحق وأن يعان عليو ,وأن يصلح
اهلل لو البطانة ,وأن يكفيو اهلل شر نفسو وشر جلساء السوء ,فالدعاء لو
بالتوفيق واهلداية ,وبصالح القلب والعمل وصالح البطانة من أىم
املهمات ,ومن أفضل القربات ,وقد روي عن اإلمام أمحد -رمحو اهلل -أنو
قال" :لو أعلم أن ل دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان" ,ويروى ذلك عن
الفضيل بن عياض -رمحو اهلل."-
الثالثةُ" :ولُزوم جماعتِهم"؛ أي :موافَقتهم يف ِ ِ
العم ِل الصا ِحل؛
ْ
ُ ُ
ُ َ
االعتقاد ,و َ
ِ
ِمن صالةِ اجل ِ
اجلماعة ,وغ ًِن ذلك...؛ " َّ
ط ِمن
معة ,و
عوتَهم تُحي ُ
َ
فإن َد َ
ُ
ورائِهم"؛ واملعىن :أن دعوَة املسلِمٌن ُحميطةٌ هبم ,فتحرسهم ِمن َك ِ
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ِج عما أحاطَ ْ
وبركةَ ُدعائهم؛ ألنو خار ٌ
َبرَكتَهمَ ,
وقال الشيخ السعدي -رمحو اهلل" :-أي :فمن أخلص أعمالو كلها هلل,
ونصح يف أموره كلها لعباد اهلل ,ولزم اجلماعة باالئتالف ,وعدم
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االختالف ,وصار قلبو صافيا نقيا؛ صار هلل وليا ,ومن كان خبالف ذلك,
امتأل قلبو من كل آفة وشر"(هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار).

