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ياءُ  يابُُِّاْسمُ :ُالر ِّ ُُلِّغِّ ْخالصِّ اإلِّ  

 
عَتِّك ْمُإْخوانيَُ م  فيُج  !ُباَرَكُهللاُ  اء  ز  ُاألعِّ

تُْفني كُلَّ َحَسناتِّنا، وتُْحبِّطُ  التي َسي ِّئَةٌ ال  :َمْوضوعُ ُخْطبَتي اليَْومَ 

يابِّ  ياُء اْسٌم لِّغِّ ياُء. فَالر ِّ دُ كُلَّ اإلكُلَّ أَْعمالِّنا، إِّنَّها الر ِّ ْخالٍص يُْفسِّ
ياُء َمَرٌض َيْهوي بِّقيَمةِّ  َحَسناتِّنا ويَْجعَُل ُكلَّ أَْعمالِّنا َهباًء. َوالر ِّ

عُ الث ِّقَ  ، َويَُزْعزِّ دُ العاَلقاتِّ بِّهِّ، ويُْفسِّ . صاحِّ  ةَ بَْيَن النَّاسِّ

اْنتِّباهَ أَْصحاَبِّهِّ ذاَت   هللاِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسلَّمَ  َرسُولُ َوقَدْ لَفََت 
ْركُ َُعلَْيك مُ ُأََخافُ َُماُأَْخَوفَُُإِّنُ  "ُقَاَل:فَ  يَْومٍ  :ُقَالَُ"ُُاأْلَْصَغرُ ُالش ِّ
ْركُ َُوَما ؟ُالش ِّ يَاء ،:ُ"ُقَالَُُاأْلَْصغَر  يُيَْومَُُيَق ولُ ُهللاَُُإِّنُ ُالر ِّ ُي َجازِّ

بَادَ مُُِّاْلعِّ ُبِّأَْعَمالِّهِّ ينَُُإِّلَىُاذَْهب وا: ونَُُك ْنت مُُْال ذِّ ُالدُّْنيَاُفِّيُت َراء 
وا د ونََُُهلُُْفَاْنظ ر  ْندَه مُُْتَجِّ اُأَوَُُْجَزاءُ ُعِّ  .i"َُخْير 

ن ون! ْؤمِّ ُأَيُّهاُالم 
ياءِّ َستَُؤد ِّي بِّنا َرسوُل هللاِّ )ص( يُْخبُِّرنا بِّأَنَّ  ثَةَ بِّالر ِّ أَْعمالَنا الُملَوَّ

، فَبَيََّن لنا )ص( بِّأَنَّ َمْن أَْنفََق " لِّيُقَاَل: إلى الُخْسرانِّ يَْوَم القِّياَمةِّ
، َوَمْن تََعلَّمَ هَُو َجَوادٌ  مٌ " " َسيَْنقَلُِّب مالُهُ ناراً َعلَْيهِّ " لِّيُقَاَل: َعالِّ

، بَْل َمْن قُتَِّل "لِّ َسيَْنقَلُِّب علمه  يءٌ َعذاباً َعلَْيهِّ " فَإِّنَّ قِّتْلَتَهُ يُقَاَل: َجرِّ
َنَّ أَْعماَل الَّذيَن يَْغفُلوَن  ةً َعلَْيهِّ ولَْن تَكوَن شهادَةً له؛ ِلِّ َستَكوُن ُحجَّ
ْم نِّيَّاتِّ الظُّهورِّ  لوَن في أَْعمالِّهِّ ضى هللاِّ سُْبحانَهُ، َويَْحمِّ َعْن رِّ

ياءِّ لَْيسَ  ْندَ هللاِّ  والر ِّ  . iiلَهُ قِّيَمةٌ عِّ

ً بَْعَد  إِّنَّ الَمْظَهَر َوُحبَّ الظُّهورِّ َيْزدادُ َهْيَمنَةً على العالَمِّ يَْوما
ياُء ُهَو  ْخالصِّ بِّسُْرَعٍة َكبيَرةٍ، فالر ِّ ْنسانِّيَّةُ عن اإلِّ دُ اإلِّ يَْوٍم، َوتَْبتَعِّ

ُب عُقولَنا ونُفوَسن دُ إِّيمانَنا اْلَخَطُر اِلَْكبَُر الَّذي يَُخر ِّ ا، ويَُهد ِّ
ُب  ؛ يَجِّ ياقِّ دُ َعالقاتِّنا وَصداقاتِّنا. وفي هذا الس ِّ وأَْعمالَنا، ويُْفسِّ
دْقُنا  ُض فيهِّ صِّ نيَن في هذا العالَمِّ الَّذي يَتَعَرَّ َعلَْينا نَْحُن الُمْؤمِّ
ياء. وأَْن نَْبتَغِّ  دَ َعنِّ الن ِّفاقِّ والر ِّ ْمتِّحاٍن؛ أَْن نَْبتَعِّ َي وإِّْخالُصنا ِلِّ

 . َوْجهَ َرب ِّنا في كُل ِّ َقْوٍل نَقولُهُ وفي ُكل ِّ َعَمٍل نَقوُم بِّهِّ 

ن ون ْؤمِّ ُ!عبادُهللاُُأَيُّهاُالم 
رَّ عليه من من تجريدِّ اإلخالص، وِل أضَ  ِل أنفَع للقلبِّ 

ي إخالُص الد ين هلل كُملت العبودي ة، ومن عَ  ه، وكل ما قوِّ  رفَ عدمِّ
ماله، وكل ما الناَس أنزلهم منازلهم، ومن عَرف هللا أخلَص له أعَ 

تِّ العزيمة وعَ  ة طلب اإلنسانُ ظُ صح  معالَي اِلمور،  متِّ الهم 
َشد  ولم يلتفِّت إلى غير هللا، ولم ينظُر إلى ما سواه، وليَس من الر 

محمدةَ الناس أو  اآلخرة بالرياء، وإي اك أن تطلب بعملكَ  طلبُ 
  فاهللُهوُخيرُوأبقىُ. .في أيديهمالط مع بما 
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