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 تاريخ اخلطبة

  9122/ 22/ 92 املوافق  2349،  ذو احلجة  92 ، اجلمعة   

 اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل
   ددا را ددا احلمددد هلل اددداا  ددوا  نعمدده و دددا   م  ددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددالل ونكدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددبحانحل ال كدددم   
ن دددف ن.سدددحل  وأ دددكد أال    لددده    اهلل  أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أنددد  كمدددا أء يددد 

وحددد     ددل حل لدده  وأ ددكد أال دمددداا نبددد  ورسددوله وريدد.يه وخ ي دده  خدد  ندد  
أرسددد ه  أرسددد ه اهلل  ىل العددداش ك  دددهر اشددد اا وندددل لاا  ال كدددم ريددد  وسددد م وادددار  ن دددف 

دمدددد ريدددالما وسدددالماا زانيمدددي متال مدددي  ىل  دددوم سددديدنا دمدددد ون دددف  ل سددديدنا 
وال ون.سددي ا لنبددة اتاددوع اهلل تعدداىل  أمددا اعددد  يددا موريدديدم أ كددا ا سدد الددد    وأ
 نباز اهلل:

ق   لدم ااألمس  ال اإلنساال  ذا نلف راه أحبه و ذا أحبده أحدع نبداز   
 ال اإلنساال  ذا نلف راه أحبه و ذا أحبه أخ ص لده   وأقول لدم اليوم مضي.اا: 

ا  ليددده  أحددددءدم اليدددوم نددد   دددل  تونكددده  ليددده و  انايددداز   ىل األوامدددل الددد  ونككددد
 الثملم الع مف م  مثلات معل ة العبد  و   وخالاه سبحانه وتعاىل 

اإلخددالص هلل ندد  وندد   عددل أال  ابدد  ا سدد م  – ددا نبدداز اهلل  –اإلخددالص 
 ىل ا لتدددد ام ادددد وامل اهلل وا نتكددددا  ندددد  نوا يدددده    بتهددددي اددددللحل    ا ددددو  مل دددداته 

صددار معددخ اإلخددالص هلل سددبحانه وتعدداىل  و ددلا واتاددا  سدد طه  ذلدددم  ددو ااخت
 عل أال م  أقبد   ىل اهلل ند  وند  ادثد  مد  الصدالم وادثد  مد  الصديام وادثد  
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م  احلج وا  اسحل ولد  ق به كاال  ارغداا ند   دلا اإلخدالص هلل سدبحانه وتعداىل 
      لع ناقبة نبازاته  ل     ما قد وريف اهلل  ذ قال: 

 [ 22: ال.لقاال] (َما َنمرُ وا مرْ  َنَمٍ  َ َجَعْ َ اُ  َ َبا  مَّ ُثوراا  َوَقدرْمَ ا  رىَل )
مدد  أندد   ددلا  لكدد  البيدداال اإلوددي مدددلراا ومةكددداا ن ددف  ددلورم اإلخددالص هلل 

 ن  ون    اول:
دَي لَدُه الدد  َ  ُح َدَ.دا  َو ُاريُمدوا الصَّداَلمَ ) دُلوا  ر َّ لريَدْعبُدُدوا ال َّدَه ُلْ رصر َو ُدْةتُدوا  َوَما أُمر

 [ 5: البي ة]( ال ََّكاَم َوَذلرحَل زر ُ  اْلَاي َمةر 
 [ 11: ال مل] (ُق ر ال ََّه أَْنُبُد ُلْ رصاا لَُّه زر لر )
 [ 2: ال مل] ( َاْنُبدر ال ََّه ُلْ رصاا لَُّه الد   َ )

ذلدحل  وك ما كلر ونبه  ىل  دلورم اإلاداال اداهلل ند  وند  وا لتد ام اد وامل  قيَّددَ 
اضددلورم اإلخددالص لونكدده وحددلر مدد  أال  ددلا اإلخددالص  ذا غددا   اددد أال  دُدد َ   

 رياحبه   لوال م  ألواال الشل   وريدق اهلل الااني :
 [ 101:  وسف] (َوَما  ُدْةمرُ  َأْكثَدلُُ ْم ارالّ هر  ر َّ َوُ م م ْشلرُكوالَ )

  ءالدد  و نددحل لت  ددل   كتددا  اهلل وتت مدد   تجددد أممددا ك.تدداال مدد  ريدد.تي 
وما   ما أال  دوال اإلنساال ريازقاا    اانه اداهلل و قبالده  ىل أوامدل   كدو ا   دص 
له  و ما أال  هيع الصدق واإلخالص  ذاا  دو ال .داق   ددلا  بدي ل دا كتدا  اهلل 

 سبحانه وتعاىل 
نبدداز اهلل:  ن ددا ن دددما ن  ددل  ىل ال.دد  الدد  يفتدداه ا سدد مي   االز ددم أل  

با   مددد  ذلدددحل  دددلا الدددل  ادددل اددده    دددل  ا لح دددة الددد  نلا دددا سدددبع مددد  األسددد
ونتا ع  يكدا   دل  ال.د  مد   د ما أال ملحدص ا  دا اي وأال مليد  م مد  ا دةم ي 

 أنه قال: ا   صي الصازقي مع اهلل ن  ون   وقد ورز ن  ا صط.ف 
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  )  تدل وا ال.   إال  يكا حصاَز ا  ا اي(
ياظ اإلنسدداال  ىل غا اتدده   ىل مصدداحله اللاتيددة   ددإال   ذا ازومدد  ال.ت ددة اسددت

كددداال ق بددده خالصددداا نددد   يم دددة اإلاددداال هلل واإلخدددالص هلل نددد  ونددد  سدددعف   ثددداا 
 بح  ن  مهااه وغا اته ورغانيبده ومصداحله الش صدية  ونعد  مد   دل  ا صدا  
 وا هددددال والها ددددات قانيددددداا   حياتدددده  ونعدددد  مدددد  ز دددد  اهلل ندددد  وندددد  تااعدددداا ذلدددديالا 

  صاحله ت حل  ت م وا يفدوال مصداق  لا الل  أقوله لدم  ا نباز اهلل 
وأما اإلنساال الل   يم  الصدق ن ف ق به والل  زخ  اإلخدالُص هلل ند  
وند     ددهاف  ددةاز   ددال  ددلكل أء ددا  ونددوز ال.دد  أ دداا كدداال نونكددا    مددا  ل ددي 

حله اللاتيدة  دحية اهلل سبحانه وتعاىل  جيع  م  مهااده وغا اتده الش صدية ومصدا
لت .يددل أوامددل اهلل  جيعدد  مدد  ذلددحل ك دده أر دداا  دوسددكا سددعياا  ىل ا ددو  مل ددام اهلل 

 سبحانه وتعاىل 
واآلال تعددالوا ن  ددل  ىل مصددداق  ددلا الددل  أقولدده لدددم  ادد   ددلا الددل  ُرورَ  

  )  تدل وا ال.   إال  يكا حصاَز ا  ا اي(:  ن  ا صط.ف
  جدددددد مسددددد مي  تسددددداااوال  ىل ا دددددا  إلسدددددالمي ن  دددددل  ىل اتمع دددددا العدددددل  ا

ا سددداند و تبددداروال   ر دددع ا دددىلذال  وت  دددل  ىل  دددة   ا سددد مي   مدددم مسددد موال 
و لس وال ند  طل دك كد  حدد  وريدو  األسد حة ا ت وندة ا  ت .دة  ىل نصدااات 
مدد  أندد  أال  سددتحل الاتدد  اددي ا ددةم ي األ دداا   ومدد  أندد  أال تتحددول ا ددوزم 

 وم وخصام والونيام  ىل ندا
 بعثددددوال ندددق األن.دددداق اة.يدددة ا  ت .ددددة م ددددات  ممسددد موال وت  ددددل  تجدددد أمدددد

ْسدددددَتْ َنُلوال ن دددددف الاتددددد  والت ل دددددع والتاطيدددددع 
ُ
ا ال دددددي مددددد  األمدددددوال ليتااركدددددا ا 

 واإلحلاق 
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ت  ل  ال تداز ني ا  تصدق ما تلع  وتصهي السدمع  دال تدداز مس موال و 
 أذنا  تصدقاال ما تسمع 
نددو اهلل ونددو م  نددو  –االلل وا كاندة أادوا  العددو  مس موال و طلقوال

  ا دددومم التدددخ     ا دددومم أال  دد توا  يىاعددوا ن ددف كلاسددي احلدددم  –ا ددةم ي 
 والايازم والو  ة    ا دومم أال تدوال  ليكم ح ول ا شدالت 

مسددد موال و الحاكدددم ايددداال اهلل سدددبحانه وتعددداىل   قل نددده ناريدددحاا  موريدددياا  
 لراا  اول: ملاا  د
ُلواْ ارطَانَةا م   ُزونرُدْم  َ  َْ ُلوَنُدْم َخبَدا ا َوز واْ َمدا )  َا أَ د َكا الَّلر َ   َمُ واْ  َ تَدتَّ ر

ْم َوَمددا ُهْ.رددي رُيددُدورُُ ْم َأْكبَدددُل قَددْد اَديدَّ َّددا َلُدددُم  ددَوا ركر ددْ  أَ دْ َن رددت ْم قَددْد اَددَدتر اْلبَدْهَضددا  مر
 [ 111:  ل نملاال] (تَدْعارُ والَ  اآل َاتر  رال ُك ُتمْ 

  الحاكم اياال اهلل موريياا  ناريحاا   ملاا  نا ياا  اول:
دددددُلوا َندددددُدو   َوَندددددُدوَُّكْم َأْولريَدددددا  تُدْ ُادددددواَل  رلَدددددْيكرم )  َدددددا أَ د َكدددددا الَّدددددلر َ   َم ُدددددوا َ  تَدتَّ ر
 [ 1: ا متح ة] (اراْلَمَوزَّمر 

 :اهلل ن  ون  دلراا  اول الحاكم اياال 
دُلواَل اْلَددا رلر َ  َأْولريَدا  مرد  * َاش لر اْلُمَ ا رارَي اردَ الَّ َوُدْم َندَلاااا أَلريمداا ) الَّدلر َ   َدتَّ ر

يعدددداا  -121: ال سددددا ] (ُزوالر اْلُمددددْةمر رَي أَ َدْبتَدهُددددواَل نر ددددَدُ ُم اْلعردددد ََّم  َددددإرالَّ العردددد ََّم لر ّددددهر مجَر
121 ] 

ولد دددحل ت  دددل  تجدددد أال  دددة   ا سددد مي   الحاكدددم ايددداال اهلل مددددلراا مةكدددداا 
معل ددددددي مت اسدددددددي لبيددددددداال اهلل الدددددددل    ا دددددددد م و الحاكدددددددم  ت  دددددددل  تجدددددددد م 
مستدق   ن دف أوامدل اهلل  مسدتدق   ن دف وريدا ا  ونصدانيحه   صدلوال  ريدلار م 
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أنددا  اهلل أو ا وأنددا  نبداز اهلل ا دةم ي  –ن ف أال تددوال الو  دة ودة   األنددا  
  صلوال  ريلار م ن ف أال تدوال الو  ة وم م  زوال ا ةم ي  –ااهلل ءانياا 

 ددلا الددل  أقولدده لدددم مثددلم مدداذاإل مثددلم غيددا  اإلخددالص لوندده اهلل سددبحانه 
 وتعاىل 

ليس  العقم   مي اال اهلل ن  ون   ا نباز اهلل ا ال  تحل  لساين اد مدات 
مبدددازإل اإلسدددالم اإلسدددالم و دددعاراته  وليسددد  العدددقم اددد ال  تحدددل  كيددداين اتطبيدددك 

ريدالم  ريددوماا  حجدداا  ىل  خددل مدا   الددحل ولددد  العددقم ،دا    ددلا الا ددع  العددقم 
اددددداإلخالص الدددددل    بهدددددي أال اتضددددد ه ال.دددددةاز   دددددا غدددددا  اإلخدددددالص هلل و دددددول 

ال مدددد  الا ددددو  اإلسددددالم  ىل ك مددددات تددددىزز ن ددددف األلسدددد  غاادددد  حاياددددة اإلاددددا
وأريددبح  ريددبهة كاذاددة تصددطبس  ددا األلسدد   ددداال  ددلا الددل  تددلوال  ددا    ددداز 
 تصدقه العي  ال رأت  و ا    داز تصدقه اآلذاال  ال رع   نعم  ا نباز اهلل 

 –  أقول الل   أقام دا اهلل  دوق  دل  األرمل ا ادسدة اد  أقدول  –أما حن  
ام ددا مدد  الدددنيا ك كددا  ددوق  ددل  األرمل أمددا حندد  الددل   انتبانددا اهلل ندد  وندد  وأق

كدد  واحددد م ددا ا سدانه وقددال ذلددحل اا بدده قبدد    قددال ا ادسدة   دد   ددوال العكددد  لادد
 لسانه:
 [ 111:األنلاف] ( رالَّ َولري دَي الّ ُه الَّلر  نَد ََّل اْلدرَتاَ  َوُ َو  َدتَدَوىلَّ الصَّاحلرريَ )

وال العكد  لد  نلندع ند  نكد قطع ا  ن ف أن.س ا يفا  اهلل ن  ون   ل   
 ددلا العكددد مددا حيي ددا  سدد  اف اهلل وق وا ددا ه.ددك  ددلا الددل   م ددا ادده ونا دددنا اهلل 

 ت ا تلزز ذلحل  ن يه وألس
   لد   ددوال العكدد  لدد  نت دل مدد  أنددا  اهلل وأنددداني ا أوليدا  ل ددا ندلل وددم  

اا م كدددا أر ددد ا ا باركدددة   دددام ا الددد  اارككدددا اهلل سددد دوال حلاسددداا ودددا  لددد  ندددد   دددق 
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وليددددنس  تتددددنس اعددددو مددد  أنددددا  اهلل نددد  ونددد   ددد ذ مددد  ورا  البحدددار ليسدددتلل ا
أر دد ا الدد  اارككددا اهلل قبدد  أال ن تشددي اقكتكددا  حندد  الددل   انتبانددا اهلل ندد  وندد  

 رمل ا باركة  س دوال حلاساا لد  ه وأقام ا م  الدنيا  وق  ل  األ
إل  ددددو سدددداله األمددددل أول سدددداله اارسدددده   حلاسددددة ز  دددده أتع مددددوال مددددا  ددددو

 اا علوف وال كي ن  ا  دل وأن م اه م  ساله
َكْواَل َن ر اْلُم َدلر ) ْ ر َو َْ ُمُلواَل اراْلَمْعُلوفر َو َد دْ َوْلَتُد  م  ُدْم أُمٌَّة َ ْدُنواَل  رىَل اةَْ

 [ 101:  ل نملاال] (َوأُْولَد رحَل ُ ُم اْلُمْ. رُحوالَ 
دل   أ ا  األمدلا  واحلددام  و دلا مدا لسوف ن مل اا علوف ون كف ن  ا  

ن.ع ددده  لسدددوف نددد مل ادددا علوف ون كدددف نددد  ا  ددددل   قاندددات السدددالطي وأمدددام  
 كلاسي احلدام  و لا ما ن.ع ه اليوم  و لا ما أملنا اه اهلل ن  ون  

وأنددا  –ومدد    ددا  ددإال زولت ددا اإلسددالمية تولددد اليددوم مدد  ند ددد  و ين أقووددا 
 .دله و  تشدي ،دا أقدول و ديكم مد   تميد  غي داا  دلا الدل  أن م أال   ال دا  مد  

أقول:  ما زولة  سالمية  ا نباز اهلل  ولسوف  ع د  زسدتور ا ند  م  دد مد   دل  
اوو ة اإلسالمية ول  األمدة  ولسدوف نددوال رقبدا   ولسدوف نددوال حلاسداا لدد   

تعداىل  و ن دا اهلل ن  ون  ما حيي ا   لا  و نكازندا   ددلا أقام دا اهلل سدبحانه و 
 ل  م  أال ندوال    قال اهلل ن  ون  ن كم:

اا َوقَاَل  رنَّلر مرَ  اْلُمْسد رمريَ ) ( َوَمْ  َأْحَسُ  قَدْو ا   َّ  َزَنا  رىَل ال َّهر َوَنمرَ  رَياحلر
 [ 22:  ص  ]

ت.ض  ا أو  زنا  ندنو  ىل اهلل   م  مستوع  وقيٍّ أاداا أاداا    نبا ف اع مٍ 
ف م  ندنو م  ىل اهلل ند  وند   اد  نددنو  ىل اهلل  ند مل ادا علوف ون كدف اه ن 
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ن  ا  دل وك  ا  اي اد ال  دلا الدل  نددنو  ر،دا أريدب  غدداا خد اا مدل ومد  كثدٍ  
 م  الدنام  ىل اهلل ن  ون  

  ىل اهلل نعم ولد ل أخشف م  مدل اهلل  أنا أزنو
ُلوالَ َ الَ  َْ َمُ  َمْدَل الّ هر  ر َّ الْ )  [ 11: األنلاف]( َاْوُم اْةَاسر

أقامل اهلل  ملاا اا علوف نا يداا ند  ا  ددل لدد  مدا أزر    م ت تكدي ن.سدي 
اه  ليده وأ  ا   لادات أندد ا أمدامي  د  أسدتطيع أال أادو م كدا أم  إل أزندو  ىل 

تصور اهلل وأنا أحلر ن ف ن.سي م  التيه اعد الل د  أزنو  ىل اهلل التانيكي وأنا أ
أال  لا التانيه ر،ا كاال غداا خ اا مدل  ومدا أكثدل مدا رأ  دا  مدا أكثدل مدا رأ  دا أناسداا 
نا ددوا ريدددر  ددبا م تددانيكي ندد  الل ددد ا أريددبحوا   مادمددة اللاددانيي مدد  نبدداز 
اهلل  و   نسيتم م  كاال اشٌل احلا   و   نسيتم مد  كداال ال.ضدي  اد  نيدامل  

م ا عدام اد  ادانورا   زندا وأمدل ادا علوف ومدف وما أكثل ال ا  الل    عيدوال س  
ند  ا  دددل معتدد اا معتدداا اثاا ددة  سددالمية ورءكدا    ددوم مدد  األ دام ا  ال الدددق  ندده 
  حالة م  التيده والبعدد ند  اهلل  ون دل و ذا  دو  طد ط  الدلأ  لو  دة أنددا  اهلل 

ألر ددد ا  نددد  ونددد  لددده  ت دددحل  دددي سددد ة اهلل  نسددد    غمدددار  دددل  احلايادددة حلاسددداا 
ا باركددة  حلاسدداا لددد   ا   مددل   اددا علوف  نددا ي ندد  ا  دددل االصددلاحة وااحلدمددة 
ال تددي أملندددا  مددا اهلل نددد  وندد     نوقدددف ألسددد ت ا ندد   دددل  الو ي.ددة أمدددام أكدددق 

 ال  –و لا ما ن.ع ه  و لا ما جيع ن دف كد  مسد م أال  .ع ده  –الاازم واحلدام 
ازندددا  و ال ُسددد رْ َ ا نددد  حلاسدددة األرمل والعدددلمل ُسددد رْ َ ا نددد  اظكددداز  كدددلا  دددو نك

والدددد    كدددل   دددي حلاسدددت ا  و ال ُسددد رْ َ ا نددد  الشدددلف الدددل  نتمتدددع اددده  إادددا  دددو 
 لف حلاسة  ل  األرمل ا باركدة مد  أال تدنسدكا قددم  نسداال أن د  ند  نداوتده 

 هلل ونداوته لعباز اهلل ن  ون  
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 ددو احلدددم ن ي ددا         لدد  نددد  العدددو ا شددى   دددخ   يمددا اي  ددا ليدددوال
ل  ن.ع  ذلحل  ن ف  لا نعيش  و لا ا بددأ ادوت  ون دف  دلا ا د كج ن ادف اهلل 
سددبحانه وتعدداىل  وموندددنا ومونددد الددل    ءددلوا التيدده و ءددلوا الددلل و ءددلوا اإلنددلامل 

 ىل أندددانيكم وأندددا   – ددد اوددواال والددلل  –ندد  وريددا ا اهلل ندد  وندد  ومددد اليددد 
  ن دنيددٍل  سددوف نا معكددم  ددوم  اددوم ال ددا  لددل  العددا يمددو  م وخددالاكم  مونددد

تدلع  ذا اا دف الهبددار  دل   ددي احلايادة الد    بهددي أال نع مكدا  أندد  سدوف تددلع 
  ذا اا ف الهبار أ ل   تحل أم اار  أقول قويل  لا وأسته.ل اهلل الع يم 


