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 تاريخ اخلطبة

  7617/ 63/ 72 املوافق  1311،  مجادى الثانية  60 ، اجلمعة   

 اإلخالص هو الذي ننشده اليوم
   ددا رانددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  دددهاحلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددالل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
ا أءنيددد  ن ددد. نأسدددحل  زأإدددكد أهلل    لددد     امث أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أنددد  كمددد

زحددده   إددل حل لدد   زأإددكد أهلل دمددداا نبددده زرالددول  زريددأي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددذ لاا  ال كدددم ريددد  زالددد م زادددار  ن ددد. 

دمدددد ريدددالما زالدددالماا زانيمدددي متال مدددي  مل  دددوم الددديدنا دمدددد زن ددد.  ل الددديدنا 
وهلل زنأسددي ا ذنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مد ن  زأزريدديدم أ كددا ا سدد الدد

 نباز امث:
 هلل امث    ن ل  مل ريور الطانات زالعبدازات زاعنمدال الصداحلة  ت أت  د. 
  م دددداهل نبددددازه ا ددددظمني ز رددددا  ن ددددل البدددداري الددددب ان  زأعددددامل  مل نددددذزر هددددذه 

سدددتدنة   طوا دددا الا دددول زالددد    ددد  اعنمدددال زالطاندددات   ن دددل  مل ندددذزرها ا 
الاصوز ال  ز ع  أري ال أ حل اعنمال  مل أنأيذ ما  ع وا  هذا ما  ن ل  ليد  

  طوا ددا ق ددا هددذا اإلنسدداهلل  رانددا الددب ان  زأعددامل   ددنهلل ن ددم أهلل الاصددد ا سددتدن
العام  ا اب  ن . الطانات زن د. اعنمدال الصداحلة  ردا  تم د    االدتن ال ر دا 

ان  زأعامل من ن ياني  ريا ياا ندن الشدوانيا  نايداا ندن اعزراهلل  خاليداا ندن امث الب 
اعهدددداا زاللبانيدددا اعخدددلع  حاددد  امث لددد  لدددلات أنمالددد    الددددنيا زأنددد ل لددد  
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اعنددل ن دد. تلددحل   العاددو  ددوم  اددوم الندداو لددلل العددا ي  زأمددا  هلل ن ددم امث ندد  
ا أتم د  البانيدا زنيو دة   دال زن  أهلل اوان   زقصوزه ا سدتدنة   طوا دا ق بد   رد

 ل د أهلل  اتنص    ناريا  ل د أهلل ميتطي السُّ ََّم  ليكا  اأهدداا الياالدية  ل دد أهلل 
  ناهلا  نهلل امث ن  زن  مي و أنماهلا ك كا زجيع   مصداق قول  الب ان :

 [ 71: اهللالألق] (َزَقدرْمَنا  رمَل َما َنمرُ وا مرْن َنَمٍ  َ َ َعْ َناُه َهَبا  مَّنُ وراا )
زهددذا الددذي أقولدد  لدددم  هددو الددذي  عددإل نندد  البيدداهلل اإلهلددي   ك دد  مددن  ي  

 كتاا  ا بي ااإلخالص  من م   قول :
َي َلُ  الد  َن ُحنَدَأا )  [ 5: البينة] (َزَما أُمرُلزا  ر َّ لريَدْعُبُدزا ال ََّ  ُُمْ رصر

ك د م    كتدال امث   زاآل ات ال  أالهلل الد ن ال وكاا ااإلخالص قصداا   ات
 ن  زن :
َي َلُ  الد  َن َزَلْو َكلرَه اْلَدا رُلزهللَ )  [ 13: با ل] ( َاْزُنوا ال ََّ  ُُمْ رصر

ززنددوي  ددا نبدداز امث أ ددعدم أمددام طانيأددة مددن اعم  ددة أأددلق اددي اإلخددالص 
ا ستدن   طوا ا الا ول زالذي  ط ع ن ي  مو ندا زخالاندا ند  زند  تا  الدذي 

السل زأخأ.  أعالوا نسدتعل  طانيأدة مدن اعم  دة أبدي لندا الأدلق ادي هداأي   ع م
احلددالتي  رندد  مددد ن زقددد حدداهلل زقدد  السددداز  ن ددل  ونددد الدددانين  ابدد   ليدد  مددن 

  أددل  د دد  زُهددلرَأ  مل أقددلل مسدد د زرال ميددارو ال سدد ة مددن النوا دد   صدد يكا اعيددد
اللندد  م ددي   سددتطيع ااتهددا  أهلل  ددتم   مددن الدددانين الددذي حدداهلل زقدد  الدددازه  ز 

أهلل  ددددو  حادددد   هددددذه نبددددازم  أ ين ددددل مو نددددا زخالانددددا  مل م كلهددددا أم  ن ددددل  مل 
اظدددذزر ا سدددتدنة   طوا دددا نأدددر ا صددد ي،  ن دددل  مل اظدددذزر  زلدددذلحل  دددنهلل هدددذا 
العم  نبازم   ال اهل لدن  لير كذلحل   مي اهلل اخلال  الب ان  زأعامل  نام  

ل  كدددل  أدددل  نم ددد  زانتدددإل أنددد  مت ددد   مل  أتهلل – شدددته    معمددد   –  معمددد  
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أقبدد   مل ا يةددأة  أطددال الو ددو   –زتلددحل حدد  ادد  زانددا  –أزا  ريددالم ال كددل 
مددا طددال لدد  أهلل   طيدد  ا أقبدد   مل الصددالم  أطاهلددا ركعددات زركعددات  ز ددا انتكدد. 
  انت . مدانداا ل ديالا زرال  ادلأ مدا  شدا  مدن اعزراز  زر دا  ادلأ اعةداا مدن الادل هلل

العمدد    ال دداهل نبددازه لدددن أ ين ددل امث ندد  زندد   مل ريددور ا أم  ن ددل  مل هددذا 
الاصدد ا سددتدن   أنمدال  ان كددا، مو نددا  ع دم السددل زأخأد.   ن ددل  مل الاصددد 
ا ستدن من ا  نهلل هذا اإلنساهلل   جُي ع   اظ ا  اعزىف ز  ززهلل اعزىف  زلع د  

 ممن  صدق ن ي  قول امث ن  زن :
 [ 71: الألقاهلل] (َنا  رمَل َما َنمرُ وا مرْن َنَمٍ  َ َ َعْ َناُه َهَبا  مَّنُ وراا َزَقدرمْ )

الددذ ن أع ادد  اهلوا ددة السياالددية اأنأسددكم   ل ددد أهلل  رندد  مددن هددظ   الندداو
 س حل أي البي  ل وريول  مل أهدا د  السياالدية  ن دل  وندد أهلل النداو مدن حولد  

هلل  ُظخدذزهلل ددد ا الدد ن زالددنوم  مل  تأءلزهلل االعاطأة الد نية زأهلل ن كم م ت مدو 
الد ن زاحلد ا نن مشار ع أطبي  الايم زا بازئ اإلالالمية   تمذ مدن نواطد  
هدددظ   النددداو أقصدددل طل ددد   مل مدددا  بتهدددي ز تمدددذ مدددن حد  ددد  معكدددم ززندددوزه هلدددم 
الددد ماا ليصددد   مل مدددا  بتهيددد  مدددن أهدا ددد  السياالدددية  هدددذا اإلنسددداهلل  إدددحل أنددد    

  ت ددد  نددن أزامددل امث زوددذر نددن نواهيدد  ز  كددل الهدد م ن دد. م كددله زاٍأ  مل امث
حلمددات امث زلدددن أ ين ددل امث ندد  زندد   مل ك ماأدد  ز مل ريددورأ  زأنمالدد ،   ادد  
 ن ل  مل الاصد ا ستدن   طوا ا ق ب   أأ  دكم ن . هدذه اعم  دة أ كدا اإلخدوم، 

هدو  الدب ان  زأعدامل أحسا أنندا مجيعداا نع دم الأدلق ادي الصدورأي  اإلخدالص مث
اللزل الذي  هلل زند اللت   اعنمال الصاحلة زالعبازات زا دإلات ك كدا  زرحدم 
امث ااددن نطددا  امث السدددندري الاانيدد : اعنمددال ريددور قانيمددة زأرزاحكددا زنددوز الددل 

  اإلخالص  يكا
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زلع ددددم أسدددألوهلل:  مدددا السدددبي   مل أهلل نطكدددل ق واندددا مدددن الشدددوانيا زاعزراهلل 
لإلخددالص، مددا السددبي   مل أننددا  هلل أقب نددا  مل امث ندد  زندد     زاعهددداا ا نا يددة

خن ط قصددنا  ليد  اأانيددم زنيو دة  الببدة مدن ربانيدا الدنأر  اشدكوم مدن إدكوات 
  أهوانيكدددا، السدددبي   مل تلدددحل  دددا نبددداز امث أهلل ندددوق  مشدددانل دبتندددا مث نددد  زنددد 

ظمن طددلزت زأقوهلددا ااختصددار أز ا:  تا هيمندد  دبددة امث ندد  زندد  ن دد. ق ددا ا دد
هددذه اةبددة مددن ق بدد  كدد  مددا الددوع امث  طددلزت مددن ق بدد  الدددنيا  طددلزت مددن ق بدد  
ا ال زالدرهم زالد نار  طلزت مدن ق بد  أهدا د  السياالدية الد   بتهدي  ليكدا زأريدل 
ن . أهلل جيع  السياالة خازماا لد ن امث   أهلل جيعد  مدن الدد ن خازمداا ل سياالدة  

بي   مل أهلل نددوق  دبتنددا مث ندد  زندد  اددي زلدددن كددأي ادددم أسددألوهلل  ديدد  السدد
زهدددذا مدددا أزندددو  ليددد  نأسدددي  زهدددذا مدددا  –أقدددول أ كدددا اإلخدددوم ااختصدددار  اظدددوان ،

البي  تلحل أهلل نلاط زانيماا الدنعم الد  أأدد  ليندا  –أناجل ا  نأسي اعمارم االسو  
  من امث اا نعم  زأنتم أع موهلل أن  ما من حل ة   حيام اإلنساهلل    زهدو  سدتاب

نعمدددة ز ددددت  ليددد  مدددن رل العدددا ي  ك ددددم  ع دددم أنددد    كددد  حل دددة مدددن حل دددات 
أنمارنا نستاب  رالداني  احلدا مدن امث ند  زند  مم  دة   هدذه الدنعم  ا صديبة أنندا 
 ت نسددتاب  هددذه الددنعم هعدد  منكددا ح اادداا ززهلل رذ ددة ا ددنعم  نددذكل النعمددة زننسدد. 

ندددذزم اةبدددة مث ادددي نوابندددا أهلل ندددلاط نعدددم ا دددنعم    ندددذكله  الدددبي نا  مل   ادددا  
  زأرندو أهلل أددوهلل الباري الب ان  زأعامل اذاأ  الع ية  زنوي أ عدم أمام ريدورم

  ندددا  زقددد  ا سدددا  زندددا ت الدددانة ا متدددداز ن ددد. هدددذه الصدددورم روتنددداا نطباددد 
الأددلاأل عرقددد ز دددزت ن دد. الأددلاأل أالددتاب  نعمددة اللقدداز   نبهددي أهلل أأددذكل هددذه 

أ ن أأيت  من الذي  لال كا  يل لتكددأ أنصداب اعدد أعدا زاعدد إددم،  النعمة من
  زأقدول ادي  ددي رقدازي مدا كداهلل  ادول رالدول هو امث  أرادط هدذه النعمدة ادا نعم
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امث ز  أطيدد   زاالددتيا   زنددازت اللاحددة زندداز النشددان  مل اظسددم  مددن الددذي 
تدع ؟دا، هدو امث  أ ا ين  ا أخدي، مدن الدذي أندازي  مل هدذه احليدام الد  كند  أ 

 أذكل تلحل  ق : احلمد مث الذي أحياي اعد ما أماأين ز لي  النشور 
زخ ددد  احلمدددام  اتكددددل مدددن الددددذي  ن يدددحل مددددن هدددذه السددددموم  مدددن الددددذي 
 طكددل    منكددا اددد  مددن ناااي كدددا أ ةدداا  مددن، هدددو امث ندد  زنددد  ألددير كدددذلحل  

م الع يبدددة الددد  م  ن دددلت  مل هدددذه ا دددازأخلنددد  مدددن احلمدددام ززقأددد  أمدددام ا يةددد
أسم. ا ا   لو كاهلل هلا لوهلل  لو كان  هلا راني ة  ا االدتطان  أهلل أنأدذ مكمتكدا 
زخدمتكا لحل  زلدن ان ل  مل حاياتكا ز مل الصدأات الد  أقامكدا امث  يكدا لددي 
أدددددوهلل أزام لتطكدددد    لددددو حلمدددد  مددددن هددددذا ا ددددا  لانيدددداا زأراعددددي الددددانة الددددتتأش 

 زلسوا أتا   من نأسحل 
  ان ددل  مل هددذا الطعددام ألواندداا مددن أ ددن انبع دد  . مانيدددم الطعددامن سدد  ن دد

هدددذه اعلدددواهلل  مدددن السدددما  الددد  أمطدددلت زمدددن اعر  الددد  أنبتددد  زمدددن اعنعدددام 
 ددلزناا زألباندداا زحلومدداا  هدد  هنالددحل مكمددا أأددنن الندداو   اعطعمددة مصدددر  خددل، 
 من أ ن نا ت هدذه اعطعمدة زز دع  ادي  دد حل  مدن الدذي الدمل لدحل  دا ه
الدد  أمطددلت زأر دد  الدد  أنبتدد   مددن الددذي الددمل لددحل اعنعددام حلومدداا زألباندداا،  ندد  

  امث  اتكل  ك ما نا أحل نعمة اراطكا اا نعم
زقأدد  أمددام ا ددل م زأأم دد    العا يددة الدد   دلمددحل امث ندد  زندد  ؟ددا اراطكددا 

 اا نعم 
نسددداهلل  مل أ كدددا اإلخدددوم: زامث الدددذي    لددد     هدددو  هلل ش  سددد   نسدددانية اإل

إددي   خددل زندداأل  ددلاط الددنعم اددا نعم لسددوا  عشدد  امث الددب ان  زأعددامل   ددنتا 
أأ دددلت مشدددانل حبدددحل مث ادددي نوابدددحل ؟دددذه الطل ادددة الددد  هدددي أاسدددط زأ سدددل 
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طل اة لذكل امث الب ان  زأعامل  نهلل ق بحل  صب  م داا  و   زخالادحل ز هلل دبدة 
تسلل  مل ق بحل ليشاركحل   امث  يمن ن . ق بحل  من هذا الذي  ستطيع أهلل  

دبة امث،   الدنيا أستطيع تلحل ز  أهدا حل السياالية أسدتطيع الدبيالا  مل تلدحل 
هنانييددداا  هدددذه هدددي احلايادددة زهدددذا هدددو الددددزا   دددا نبددداز امث  مشددددالأنا ك كدددا  ددد   
مصددانيبنا ك كددا أدد زل   عددوز  ي تمددع الشددم   نعددم أدد زل اخلصددومات ؟ددذا الدددزا  

ذا الددددزا  الدددذي أحددددءدم ننددد   لددددن  دددا أ كدددا اإلخدددوم  هلل الدددذي أقولددد  لددددم  ؟ددد
مصدديبة ا صددانيا أننددا نتعامدد  مددع الشددلانيع الشددد ية الدد  خاطبنددا امث ندد  زندد  ؟ددا 

    نتعامد  مدع الاصدوز    نلاقدا أنأسدنا  أ ناصدد زلدننا   نتعام  مع اظذزر
نددة االدتن ال ر ددا  يمدا نسد حل  ليدد  مل دام امث، أ نكدددا   أنمالندا ا مت أدة ا تنو 

امث الدددب ان  زأعدددامل، أ دددحل هدددي ا صددديبة  زأحسدددا أهلل ك ددد اا مدددن ا سددد مي اليدددوم 
 تعددام وهلل مددع امث ندد  زندد  مددن خددالل إددعارات اإلالددالم   تعددام وهلل مددع امث ندد  
زن  من خالل التااليد ال  أسم. نبازات  هي ليس  نبازات ز هلل كان    

زمن هنا رأ نا من  ه  ز بدل   إلأ أري كا نبازات هلا نذزر   الا ا  نعم  
امث ندددد  زندددد   مددددن هنددددا رأ نددددا مددددن جيعدددد  مددددن نم يددددة الأتددددوع أزام خازمدددداا تلدددديالا 
ل مصدددال السياالدددية  لالدددواهلل السياالدددية ا تا بدددة  أ  أدددلزهلل  مدددن هندددا نن دددل  ن دددد 
هنالحل من  تالندا اشدلأ امث كمدا  تالندا هدظ   الل ا ديوهلل ادالدلم ز تاات وهندا 

 كم  لس  مبالهاا  يما اين
االةددددبط ز  إددددكل  ل االةددددبط أحددددد الدددددنام  7660ادددداعمر   نددددام 

الدبدددار قددددام  ددددتد م   مددددظ ل ز  مناالددددبة قدددام  اددددال:  هلل ن دددد. حدددددام ا سدددد مي 
زم دددوككم   أقطددددار اعر  ك كدددا أهلل  طكددددلزا   سدددطي مددددن دلهدددا  مل هنلهددددا مددددن 
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   حاياددة زاقعددة زمددن ا اليكددوز  زاليددوم أ عدد  زأم الدد   اددول:  هلل  الددلانيي  أريددب
  نهلل ن ينا أهلل نعاجل هذه ا شد ة ن .  و  كوهنا أملاا زاقعاا 

اأإددال  الد  حلمكدا امث ند  زند   أن ل  أند من  أ  ااعمر دلمدة اللادا
زأ عد  زأم الد  اليدوم ز تا ؟دم  اولدوهلل: اد   هلل احللمدة  الد  زأريدب  اةدلم اداعمر 

عخدددوم، مصددديبة هدددذا الدددذي أقولددد  لددددم  لدددو أهلل مباحددداا اليدددوم  مدددا ا صددديبة أ كدددا ا
اإلخددالص زنددد  الدديحنا مجيعدداا  زلددن  ونددد اإلخددالص     تا هيمندد  دبددة امث 
ن . ق وانا  لو هيمن  هذه اةبدة ن د. ق واندا للأ ندا اعالدلم اإلنسدانية  ولد   مل 

 م اٍل ناٍل ناٍل لاول امث ن  زن :
ُنوهلَل  رْخَوم   َ ) َا اْلُمْظمر  [ 16: احل لات] (َأرْي رُ وا اَدْيَ َأَخَوْ ُدمْ  ررَّ

  تاا لن هد من  همض نيني  نن قول امث ن  زن :
دددَا ال  دددُ  َنَ ْيددد ر ) دددداا َ َ دددَ  ُذُه َنَكدددنَُّم َخالردددداا  ريَكدددا َزَبةر نددداا مُّتَدَعم  َزَمدددن  َدْاتُدددْ  ُمْظمر

 [ 31: النسا ] (َزَلَعَنُ  َزأََندَّ َلُ  َنَذاااا َن ريماا 
)مددن لددن هددد أ كددا اإلخددوم مددن  همددض نينيدد  نددن كددالم رالددول امث الاانيدد : 

خلج من أم  ن . أم   ةلل الها ز انلها ز   ت اإ. مظمنكا ز   أي اذي 
  نكدها   ير مين(

أ نعمي أاصدارنا ندن كدالم ألع لو أهلل دبة امث ن  زن  هيمن  ن . ق وانا 
 ، أ نعمددي أاصددارنا نددن كددالم رالددول امث هددذا زهددو حددد ا ريدد ي     إدددال  يدد

لننأدذ إدلأ امث ند  زند  نلالد  ا دال زنلالد  امث هذا زادد ا مدن أهلل ندنهض الدلأو 
اعال  ة زهند ا لأ قة زناول هلم ا لاوا ندن ميدي زلدال زززهلل أي  دااط زززهلل 

 أي ن ل  مل إلأ امث زمي ان  
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  أ  مييتندا اإلخالص  ا نباز امث هو الذي ننشدده اليدوم زأالدأل امث ند  زند
   زنعمة اإلخالص مكيمنة ن . ق وانا حد  هدد مدن هدذا اإلخدالص إدأيعاا لندا 

 الع يم   تا زقأنا اي  د    أقول قويل هذا زأالتهأل امث


