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 تاريخ اخلطبت

  2592/ 95/ 50 املوافق  9311،  ذو القعدة  91 ، اجلمعت   

  تلك القيمت القرآنيت املنسيت اليوم: اإلخالص
   ددا رانددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

 دددبكانك اللكدددم   . لدددك احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددالل زنكدددك زلع ددديم  دددلطانك
إلددد  إ  امث  زأشدددكد أن  . أحصدددي ءندددا  نليدددك أندددع كمدددا أءنيدددع نلددد  ن سدددك

خددن ندد  . زحددد    شددر ك لدد   زأشددكد أن دمددداا نبددد  زر ددول  ز دد ي  زخليلدد 
اللكدددم  ددد  ز دددلم زادددار  نلددد  . أر دددل  امث إل العددداِ كلريددد ن اشدددناا زنددد  راا . أر دددل 
دمدددد  دددالةا ز دددالماا زانيمدددي متال مدددي إل  دددوم  ددديدنا دمدددد زنلددد  آل  ددديدنا 
أمددا اعددد  يددا .  سددي امل نبددة اتقددوع امث تعددالون زنمزأز دديدم أ كددا املسددل. الددد  

 :نباز امث
غددت اليددوم   كتدداب امث  دبكان  زتعدال كلمدة قد دية تات ز نيد  دور دة 

منسددية زغر بددة   دديما   نددال الناشددطي ونمددال الدددنوة اإل ددالمية   دديما   
مددددة نددددال أزلحلددددك احلدددداملي جملمددددوم إقامددددة ا،تمددددع زالدزلددددة اإل ددددالمية   دددد   الدل

    ي كلمة اإلخالص اليت نقرؤ دا مددررة  القد ية اجملامة   كتاب امث ن  زن 
زالدديت  ددن  لنددا ايددان امث مدددع أهيتكددا ز نبكنددا إل أ ددا كتدداب امث  ددبكان  زتعددال 

ننوان خ ي  ضم  قبول الطانة اليت  تقرب هبا اإلنسان إل امث زأ دا الدرزح الديت 
زجتعلكددا تسددريف   تجعلكددا تنددبا  عدداو القبددول  تسددريف   أنمددال اإلنسددان املدد م

اإقامددة العالقددة اإلنسددانية السددليمة زالسددامية اددي النددا، اعضددكم مددع اعددا  تلددك 
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إ دا غددت اليدوم غر بدة اد  منسدية   ك دن :  ي الدلمة القد ية اليت أنوز  دققول
  زلدد  مدا  دو ونمدال الددنوة اإل دالمية م  نتمعاتنا   يما تلدك الديت تنشد 

مون ة  عين الصدد  مدع امث ند  زند   اإلخالص ادلمة  إلخالص  ا نباز امث؟ا
  اإلخددالص مث ندد  زندد   ددو أن تبتهددي   نملددك غا ددة زاحدددة : زاعبددارة أخددرع

ززن أن متتد ج  د   الها دة ادقيف غا دة  ءانية جملدا قد   دي الدوض مراداة امث ند  زند 
اددع لولددع أنمالنددا     دد ا  ددو اإلخددالص ز دد    ددي احلقيقددة الدديت إن غاتشددرككا

كلكدددددا إل أشددددددال   مضدددددمون  يكدددددا  إل رمدددددو    معددددد  جملدددددا  زلعلددددددم تدددددرزن 
زتالح دددددون  ددددد   املهبدددددة أز  ددددد   اق دددددة لهيددددداب معددددد  أز حقيقدددددة  ددددد   الدلمدددددة 
تداددراي أ ددا طانددات  تقددرب هبددا إل امث تتقمدد   القد ددية  مددا أك ددر امل ددا ر الدديت  دأ ا

الطانات اليت   رتي أن مضمو ا إمنا  و  زتن ر  ال جتد جملا مضموناا  زما أك ر
زلدنددك تتقمدد   تجددد أن زراتدد  زقبولدد   إل امث ندد  زندد    ددتن ال راددا التوندد  

ات إمنددا  ددو الرغبددة   لقيددا شددكوة  الرغبددة   لقيددا  ددوع مضددمون  دد   الطاندد
رغبة   التن يس ن  حقد أز ادهينة  الرغبدة   ته  دة نصدبية مد  م  او وا   ال

أز ر دددا جتدددد أن . ز ددد ا  دددو مضدددمو اات  تلدددك  دددي الطاندددة    دددور ا لعصدددبيا
جتددد أن  ددد العبدد  الطانددات الدديت شددرنكا امث ندد  زندد  زاوزامددر الدديت خاطبنددا هبددا 

زتبدددل حلاقدداا االسيا ددة املطلواددة  حلاقدداا ااملصددا  اقنيددة الدديت  تع ددو هبددا  تدأهايدريددرأ منكددا
إن اإل دالم   نصدر : س ننددما قلدعز  ا ما قدد ننيتد  اداوم حيلم هبا أ كاهبا

أما اليوم  قدد غددت السيا دة  دي احلداكم  السلف كان  و احلاكم نل  السيا ة
ددد أ اإل دددالم اليدددوم  حسدددبما تقتضدددي  الرنوندددات السيا دددية  كددد  نلددد  اإل دددالم   دأوانس

 دددي غيددداب  ددد ا السدددر  تلدددك  دددا نبددداز امث إمندددا كدددان مددد  نتيجدددة مصددديبة زاحددددة 
لقددد زأننيددعأ   : كان  زتعددال  زأقددول لدددم هبدد   املنا ددبة  ددباإلخددالص لوندد  امث
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دددا أز أك ر دددا زلددددين   إل ك دددن مددد  النددددزات زاملددد مترات حيدددا   زا دددتجبع ظنألريكا
ددرأزا  ومدداا مددا أن لعلددوا مدد  مسددقلة اإلخددالص ننواندداا  أتكددر أن املدد متر   الددداني  دس

   إل أحبداءكم زلقدا ا م  أز ن  اا م  البكوث زالتدخالت الديت تسدريفمل مترا م 
زالتسددااا إل تلددك ون  دد   الندددزات زاملدد مترات إمنددا  بتهدد  هبددا امل كددر زالشددد  

 دأندا اددداأ نليدددد       انيددددة ترندددد  مددد  نقدددد مدددد متر زاإلخدددالص شددددي  خ ددديالنتددداني  
   د   حقيقدة  نبهدي أن نتبينكدا زتدون حصيلت  البك    شي  امسد  اإلخدالص

 لو أن اإلخالص لون  امث ن  زن . نع اليت نعاو منكاة الدا   ي مت   املصيب
ناددددا إل  دددد   ا نددددة مت إتاا ملددددا زندددددنا أن سددددنا    لددددو أن الدددديت نعدددداو منكددددازقددددد أأظانحلدا

زنالقتندددا مدددع   لقا اتندددا زنالقاتندددا زنتمعاتندددا اإلخدددالص لونددد  امث نددد  زنددد  مت 
اليدددوم اا ددم اظكددداز     اعإتاا لهااددع  ددد   املصدديبة قدد   أ  تدددرزن أننددا ندأهادداظددوار 

نلد  أمسداندم ك دناا  نكدازس    دبي   بي  امث  أ  ترزن أن     الدلمة تتدرر 
دددتاكار ادددامل مني ادددامثامث زحصددديلت   عبددداز امث نددد    أن القتددد   سدددتكر اأن القتددد   أسا

زاإل سداز زقدد أمددر امث زند  الدنآ  اقمندي  نكداز    ددبي  امث زحصداز  الددمار 
لقيم اإل دالمية ادااإ الح ال ساز  ترع ملاتا ندرع م كدر  د ا التالند    ن  زن

زون  ؟ ملداتا؟ ون اإلخدالص غانيد زمبدازئ  د ا الدد    أ د  ا  دم مد  املسدم 
أمدور زنيو ددة  التعامد  إمندا  دو مددع العنداز   زون املبتهد  مد  التعامدد  مدع العنداز   

   دددي احلقيقدددة زلدددد     ددد   لقيدددا لسيا ددداتته  دددة وحقددداز  ته  دددة لعصدددبيات
لددددو أن حقيقددددة اإلخددددالص الدددد يف تدددددل نليدددد   دددد   أ دددددان لدددد لك كلدددد  أن  ونددددد 

 .   ا نباز امث! الدلمة القد ية لو زندت     احلقيقة   طوا ا القلوب؟
مدددا السدددبي  إل أن نهدددر،   كينونتندددا ززنوزندددا نعمدددة : زاقن تعدددالوا نتسدددا ل

ي أني  ند   د ا السد ال أتكدركم اإلخالص مث ن  زن  زقد نر تم معنا ا؟ لد
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اإلخالص  و  دد  التعامد  مدع امث أز  دو أن   تبتهدي :  ا قد قلع   تعر   
أ  ز ددي ا ددتن ال  أمددر امث ندد  زندد  إ  غا ددة زاحدددة  طاندداتدم الدديت تن دد  هبددا 

  إتاا مدددان اإلخددالص إمنددا  ددو القلدد   ون القصددد   لددكراددوان امث ندد  زندد  
   زلددد  القلدد   زإن الصددد     ونددد إ    طوا ددا ال دد از سددتد  إ    القلدد

  القلدد  سدااا إليدد  ندوا ر زشددرزر ك ددنة شدم  القلدد  مطمددع للشدكوات زاو ددوا تت
زل كد  تلدك حيدا  مطمع للعصبيات زالرنونات  القل  مطمع لألحقاز زالضدهاني 

أن  سدددتعمر القلددد  زحيتددد  ننباتددد    دددإتا  دددبقع  ددد   او دددباب زاحتلدددع  زا دددا 
  ِ  بدددا   القلددد  للقصدددد الددد يف  بتهددد  اددد  زنددد  امثلددد  ِ  بدددا  يددد  مددددان الق

مدددان للصددد  مددع امث ندد  زندد  ون القلدد  ا ددتدأعامنرا زمدد  ا تتكقددا الطانددات 
م ددا ر زأشدددا ا زلددد  الدد يف  قوز ددا  دد ا الدد يف ا ددتداعامارا ال دد از زالقلدد   الدد يف 

شدكوات زاو دوا   أمدا   الد يف  قوز دا الضدهاني   الد يف  قوز دا ال قوز ا اوحقداز
عدد  مدد   ل ددع الن ددر إل اددرزرة أن ّم كتدداب امث الدد يف  نددازيف ا  نددازيف ز دددرر

  النا،   شع  شاغ  ن  تلكاإلخالص مضموناا لطاناتنا  رزحاا لعبازاتنا 
 [.5: البينة] (زاماا أأمنرأزا إن س لنيداعابأدأزا اللس ا ُمأالنصنيا لا أ الدري  ا )

ز  تشر  اد  شديحلاا  البداريف  دبكان  زتعدال تدرنم  د ا اإلخدالص  انبد امث 
 :اقول 
ددانا  دارانأددو ) دد  كا دددس  اما ِاس أامنساددا إنجملاأدأددما إنلادد س زااحن ددرس مريدد دالأدأما  أددوحا  إن قأدد ا إنمنساددا أاناددا ااشا

رن ا انعنباازاةن رااري ن أا  اا زا ا  أشا  [.111: الدكف] (حاداا لنقاا  رااري ن  دالايداعاما ا ناماالا  ااحلن
الندددا،   شددده  شددداغ  نددد   ددد ا النددددا   لدددو كدددان اإلخدددالص موندددوزاا إتاا 
لتالقع الصور مع املضمون زم  ا لتكقا املطلوب زلتجل  امث  بكان  زتعدال 

كيددف السددبي  إل أن نتكقددا ادداإلخالص؟ قلددع أن : نلينددا االراددة  أنددوز  ددققول
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عصدددبيات زالرنوندددات تددددون   ك دددن مددد  املشددددلة  دددي أن الشدددكوات زاو دددوا  زال
اوحيددان  ددي السددباقة إل احددتالل القلدد    ددإتا أرزت أن جتعدد  الصددد  مددع امث 
نعددد  لددد  مدانددداا   القلددد    جتدددد  زإتا أرزت أن جتعددد  مددد  قصدددد  السدددليم   
طاناتدددك مدانددداا   قلبدددك   جتدددد  مدددا السدددبي ؟ السدددبي   دددا نبددداز امث  دددو شدددي  

 ددديلة   ءددداو جملدددا  تطدددرز هبدددا  ددد   اق دددات الددديت ا دددتعمرت زاحدددد  أن تلجدددق إل ز 
 د از   أتعلمددون مددا  ددي  دد   الو دديلة الدديت تسددتطيع هبددا أن تنقددي قلبددك مدد   دد   
اق ددات زأن تطكددر    ددتقبال مقا ددد اإلخددالص؟ إندد  احلدد   دبددة امث  ددبكان  
زتعددال  زلدنددك  تسددقل  مدد  أ دد  أ ددتطيع أن آ   كبددة امث ندد  زندد ؟ الوقددع 

ضيا ن  إنااة م صلة زلدين أاعدم أمام ءالءة أ باب إن لققنا هبا  اادع  
  السددب  اوزل أن نتدد كر أن ا سدد  اوزحددد   أ حلدددتنا حبدداا مث  ددبكان  زتعددال

 دد   احلقيقددة زت اندد  معكددا زانيمدداا   دداني   حياتددك  ددا اادد  آزم إمنددا  ددو امث  تدد كسر
 ة مسدتمرة نلد   جكدا السدليم ن سك م  ال يف لع  اون ا، الصداندة زاجملااطد

 اني  ن سك مد  الد يف  طعمدك ز سدقيك  لعلدك   تهدق االلقمدة تضدعكا   
  مددد  تا الدددد يف تضدددعكا    مدددك  لعلدددك   تهدددق ااظرندددة مددد  الشدددراب  يدددك

  مد    م  تا ال يف  وق ك إتا انتكع حانتك إل الرقداز نيمك إتا ااطجعع
 م  ال يف  خر لك مسا   زأرا   تا ال يف  طكر  م  اق ات إت تدخ  احلمام

زلدو  أند  تللكدا ملدا ا دتطانع قر دة زاحددة زأنعام   م  ال يف تل  لك احليوانات 
 أن ترزي حيواناا م      احليوانات

ناا جملاأما ِمنسا نامنلاعا أا ادن ناا أانداعااماا  داكأما جملااا ماالندأونا ) ِاا  دارازاا أانسا خالاقا دا * أازا زاتالسلاناا ا
نداكاا  اقاكألأونا جملاأ  نداكاا راكأوادأكأما زامن  [17-11:  س] (ما  امن
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مد  الد يف أكرمدك ا اككدة الشدتا  الديت تنا د  شدتا  ؟ مد  الد يف  درمددك 
ا اككة الرايع تلك اليت تنا   رايعك؟ مد  الد يف  درمدك ا اككدة الصديف الديت 

؟ مد   د ا الد يف نعد  زت انل  مدع حاناتدك تتنا   مع حرارة  ي ك الال  
ر قدداا   ها ر دا زنعمدة   ااطنكددا؟ مد ؟ ألديس  ددو امث   د  مدد  ك مد  اوري لد

 خر لك  د   املدوندات كلكدا لدك أندع  زالقانددة تقدول شك زر     تلك  
أن اإلحسددان  سددتعبد اإلنسددان  ز شددك أنددك إن نر ددع أن امث  ددبكان  زتعددال 

دد   ددر زأزم  و ا س  إليدك  ادد أن لبد  ز ادد أن  تجد  قلبدك ااحلد  لد   ل
 .أن   از  قد اجت  ااحل  إل امث  ا الت دن جتد 
 سدد   ألدديس  دد ا مدد  اومددور البد يددة   ددو حدد  اإلنسددان لن: العامدد  ال دداو

تضددم    دد  مدد  ر دد    أن كددالا منددا حيدد  ن سدد  زحيددازل أن لمددع الو دداني  الدديت
منيدة  ؟  م   دو الد يف حيقدا لدك  د   او  أليس ك لكاقا   آمناا مطمحلناا معاىف

مددد  الددد يف لعلدددك   مدددقم ، مددد  الر ا دددا  مددد  اق دددات  مددد   دددو  ددد ا الددد يف  بعدددد 
  ت يا هبا اونوا  اليت م  حولك  م   و   ا اظراءيم اليت ت يا هبا الدنيا ا

الدد يف أقددام   كيانددك  ددراا    علمدد    اوطبددا  ز  غددن اوطبددا  زإمنددا  عددنزن نندد  
 ددو املنانددة  مدد   ددو الدد يف غددر،   كيانددك الهدد     سددتطيعون أن  شددرحو  أ  ز 

املناندددة؟ ألدددديس  ددددو امث؟  مدددد  أحدددد  ن سددد  أحدددد  امث الدددد يف حيمددددي ن سدددد  مدددد  
 .اق ات

أنك تن ر زتتقم   تعلم  قيناا زأنع م م  اامث  أنع مد م   :العام  ال ال 
اوحدانية امث تعلم أن امث حيبك  إن تقملع نلمع تلك  لدو  أن امث أحبدك مدا 

عر تدد   لددو  أن امث أحبددك مددا شددرح  دددر  للتوندد  إليدد  االعبددازة  لددو  أن ر قددك م
امث ند  زندد  أحبدك ملددا آمنددع اد  إجملدداا زاحدداا  ددرزاا  ددمداا  لدو  أن امث أحبددك مددا 
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أ     ألدديس كدد لك؟ أرأ ددع إل  دد ا اإللدد  الدد يف حيبددك ددخر لددك مسازاتدد  زأرادد 
زمدددا  – نيددد  دبدددة امث لددد  كيدددف  تدددقت  لأنسدددان أن  تبدددي ز! تبازلددد  حبددداا حبددد ؟
ا  عدري ند   د ا اإللد  الد يف أحبد   دال  بازلد  حبداا حبد ؟  -أك ر ا زما أنلسكا 

زح  امث لنا  ا نباز امث أ با م  حبنا ل   نعم أ با مد  حبندا .    تقت  تلك
ل   زلقد رززا أن امرأة متعبدة كانع ختدم   من ل  ا تيقظ  اح  املن ل نل  

اللكدددم إو أ دددقلك : و رهبدددا   السدددجوز   ندددوا الليددد  قانيلدددة دددو ا ز دددي تددددن
حببك ِ أن تدرمين زأن ته در ِ إل آخدر مدا كاندع تددنو اد    ا دتع م الرند   

   دددا اانددديت  قدددِو : كالمكدددا  ددد ا زانت دددر حدددم إتا انتكدددع مددد   دددال ا قدددال جملدددا
لدددو  حبدد  ِ مدددا أ ددقلك حبدد  لدددك  زمددا أزرا  أنددد  حيبددك  قالدددع لدد   دددا  دديديف 

أ ق ين       السانة  لو  حب  ِ ما أزق ين اي  د    لو  حب  ِ ما أنطقدين 
اللكدم لدو  حبدك لندا مدا مجعتندا   رحاادك  لدو  :   نعم زْم  نقدولهب   النجوع

حبدددك لندددا مدددا حببدددع إليندددا اإل دددان  مدددا   نتددد    قلواندددا  مدددا كر دددع إليندددا الد دددر 
زندد  حبدداا حبدد   ددا نبدداز امث   دد ا  ددو زال سددو  زالعصدديان  أ ددال نبددازل امث ندد  

ز اني  ءالث إتا تعاملنا معكا ا دتطعنا أن نطدرز هبد ا احلد  زأن . العالج ال ال 
ندنس ك  ما قد احت  قلبنا م  او وا  زالشدكوات زالعصدبيات زالرنوندات زْمدو 
تلدددك  زإتا القلددد  نقدددي طدددا ر زإتا القلددد  زندددا  طدددا ر وقدددد، حددد  أ  ز دددو 

تعددال  زإتا أحببددع امث اعددد أن أحبددك  قنددا أ نحلددك زأاشددر  حدد  امث  ددبكان  ز 
ادددقنين زأندددع مه دددور لندددا زأن امث نددد  زنددد  لددد  حيا دددبنا اددد   ددديجعلنا زاخلدددي   

إن رندالا مد  الصداحلي رأع امدرأة :  قول اإلمدام الهد اِ. ش انة حب  لنا زحبنا ل 
مددد   بيعدددين  زلدددو أو رأ دددعزامث لقدددد  دددحلمع  ددد   احليددداة : تدددد ا االبددددا  قانيلدددة

أ موقنددة أنددع اددقن لددك :   قددال جملددا الرندد شددوقاا إل امث ندد  زندد  املددوت  شددرت ت 
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  زلددين أحبد  أ رأ دع أند   عد اين زأندا أحبد ؟ : قالع نمالا  احلاا تلقي ا  امث 
 .أقول قِو   ا زأ ته ر امث الع يم  ا ته رز   ه ر لدم.  


