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 خطبة الشيخ عبدالكريم الدولة حفظه اهلل

للهجرة وذلك يف مسجد ابن املبارك يف احلديدة 8341ربيع اآلخر لعام  81كانت يف   

***************************** 

 :لوىاخلطبة األ

دَ  إِن   َمح ، اْلح ِ تَِعينُهُ  ّلِِل  ِفُرُه، نَسح تَغح ِ  َوَنُعوذُ  َونَسح ورِ  ِمنح  بِاّلِل  نحُفِسنَا، ُُشُ
َ
َماِِلَا، َسيِّئَاِت  َوِمنح  أ عح

َ
ِدهِ  َمنح  أ ُ  َيهح  اّلِل 

ِللح  َوَمنح  ََلُ، ُمِضل   فََل  َهدُ  ََلُ، َهاِدَي  فََل  يُضح شح
َ
نح  َوأ

َ
ُ  ِإل   إََِلَ  َل  أ َدهُ  اّلِل  يَك  َل  وَحح َهدُ  ََلُ، َُشِ شح

َ
ن   َوأ

َ
ًدا أ  ُُمَم 

 . ُسوَُلُ َورَ  َعبحُدهُ 

َها) ُيُّ
َ
ينَ  يَاأ ِ نحتُمح  إَِلُّ  َتُموُتَنُّ  َوَل  ُتَقاتِهِ  َحَقُّ  اّلَِل   اَتُُّقوا آَمنُوا اََلُّ

َ
ِلُمونَ  َوأ  [.201: عمران آل( ]201( )ُمسح

َها يَا) ُيُّ
َ
ي َرَبُُّكمُ  اَتُُّقوا اِلَُّاُس  أ ِ  رَِجاًل  ِمنحُهَما َوَبَثُّ  َزوحَجَها ِمنحَها وََخلََق  َواِحَدة   َنفحس   ِمنح  َخلََقُكمح  اََلُّ
ِي اّلَِل   َواَتُُّقوا ? َونَِساءً  َكِثرًيا رحَحامَ  بِهِ  تََساَءلُونَ  اََلُّ

َ  [. 2: النساء( ] َرِقيبًا َعلَيحُكمح  ََكنَ  اّلَِل   إَِنُّ  ? َواْلح

َها يَا) ُيُّ
َ
ينَ  أ ِ ًل  َوقُولُوا اّلَِل   اَتُُّقوا آََمنُوا اََلُّ ِلحح ( 00) َسِديًدا قَوح َمالَُكمح  لَُكمح  يُصح عح

َ
ِفرح  أ  ُذنُوَبُكمح  لَُكمح  َويَغح

ًزا فَازَ  َفَقدح  َورَُسوََلُ  اّلَِل   يُِطعِ  َوَمنح   [02 -00: اْلحزاب( ] (02) َعِظيًما فَوح

 وُش وسلم آَل وىلع عليه اهلل صل ُممد هدي اهلدي وخري اهلل كتاب اْلديث أصدق فإن بعد أما
  اهلل عباد املؤمنون أيها اِلار يف ضللة ولك ضللة بدعة ولك بدعه ُمدثة ولك ُمدثاتها اْلمور

  :وتعاىل سبحانه اهلل يقول

َها يَا) يُّ
َ
نتُمُ  اِل اُس  أ

َ
ِ  إِىَل  الحُفَقَراءُ  أ ُ  ۖ   اّلِل  َِميدُ  الحَغِنُّ  ُهوَ  َواّلِل    إِن( 21) اْلح

ح
ِهبحُكمح  يََشأ ِت  يُذح

ح
ق   َويَأ

 ِِبَلح
ِ  ىلَعَ  َذَٰلَِك  َوَما( 21) َجِديد    [20 -21: فاطر] ( (20) بَِعِزيز   اّلِل 

 صفاته من ،الغن اْلسىن أسمائه من الغن،  وتعاىل سبحانه اهلل اْلميد، الغن هو وجل عز اهلل 
 عنده، بما غن وتعاىل سبحانه اهلل صفاته، يف غن أسمائه، يف غن ذاته، يف غن فاهلل الغىن، العليا

 القديس اْلديث يف يقول وجل عز واهلل واآلخرة، ادلنيا ومن واْلرض، السماوات من يملك بما
ن   لَوح  ِعبَاِدي يَا)  ذر أيب حديث من مسلم يف اَلي الغىن هذا تلبيني

َ
لَُكمح  أ و 

َ
حَسُكمح  َوآِخَرُكمح  أ  َوإِن
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لُوِن  َواِحد   َصِعيد   يِف  قَاُموا وَِجن ُكمح 
َ
َطيحُت  فََسأ عح

َ
حَسان   ُك   فَأ تَلَهُ  إِن

َ
أ ا َذلَِك  َنَقَص  َما ، َمسح  إِل   ِعنحِدي ِمم 

يَُط  َينحُقُص  َكَما حِمخح دحِخَل  إَِذا ال
ُ
رَ  أ َحح  (  اْلح

 سبحانه ربنا يملك ما وإىل وتعاىل، سبحانه اهلل عند ما وإىل وتعاىل، سبحانه اهلل ملك إىل انظر 
 .نفقه يغيضها ل واِلهار بالليل سحاء اهلل يد وتعاىل،

 وسلم آَل وىلع عليه اهلل صل اهلل رسول قال قال عنه تعاىل اهلل ريض املستورد وعن 

نحيَا َما )  حُدُكمح  ََيحَعُل  َما ِمثحُل  إَِلُّ  اآلِخَرةِ  يف ادُلُّ
َ
بَُعهُ  أ صح

ُ
َِمُّ  يف أ  مسلم رواه(  يَرحِجُع؟ بِمَ  فَلحيَنحُظرح . اْلح

 اْلحر هذا من اخلضم اْلحر هذا من ينقص ما أي يرجع بماذا انظر أْلم يف أصبعك أدخلت إذا
 .شيئا لينقص العظيم،

 يف كما والسلم الصلة عليه اِليب قال ،اْلقييق الغىن ماهو نعلم أن اهلل ياعباد علينا َيب هلذا 
ةِ  َعنح  الحِغىَن  لَيحَس ) عنه تعاىل اهلل ريض هريرة أيب حديث من الصحيحني َ  الحِغىَن  َولَِكَنُّ  الحَعَرِض  َكْثح

 حديث من مسلم اإلمام صحيح يف جاء ،ةالقناع ،اِلفس غىن ،اْلقييق الغىن من هذا ،(اِلَُّفحِس  ِغىَن 
فحلَحَ  قَدح  ) : قال وسلم عليه اهلل صل اِليب أن عنهما تعاىل اهلل ريض العاص ابن عمرو ابن اهلل عبد

َ
 أ

لَمَ  َمنح  سح
َ
 ريض أصحابه يريب والسلم الصلة عليه اِليب َكن َللك .(آتَاهُ  بَِما اّلَِلُّ  َوَقنََُّعهُ  َكَفافًا، َوُرِزَق  أ
 قَدح )  فقر، يلحقه ل غىن القناعة ْلن يفىن، ل كزن القناعة ْلن القناعة هذه ىلع عنهم تعاىل اهلل

فحلَحَ 
َ
لَمَ  َمنح  أ سح

َ
 .( آتَاهُ  بَِما اّلَِلُّ  َوَقنََُّعهُ  َكَفافًا، َوُرِزَق  أ

 صفتها ومثل ادلنيا هذه مثل هلم فيرضب ،ة القناع ىلع اِلاس يريب والسلم الصلة عليه اِليب َكن
 اِليب أن عنه تعاىل اهلل ريض سعد إبن سهل حديث من الرتمذي عند جاء ،وتعاىل سبحانه اهلل عند
نحيَا ََكنَِت  لَوح ) :قال وسلم عليه اهلل صل ِدُل  ادُلُّ بَةَ  ِمنحَها ََكفًِرا َسَق  َما َبُعوَضة   َجنَاحَ  اهللِ  ِعنحدَ  َتعح ( َماء   َُشح
 ل فيه اْلموال، فيها كْثت ومهما اْلموال، فيها تكاثرت مهما ،ةقليل ادلنيا هذه ،حقرية ادلنيا هذه

 وتعاىل سبحانه اهلل قسم بما وترىض ادلنيا، هذه من تقنع َيعلك هذا بعوضه، جناح اهلل عند تساوي
َما ): وجل عز اهلل يقول لك، َنُّ

َ
َوالُُكمح  أ مح

َ
َلُدُكمح  أ وح

َ
َنُّ  فِتحنَة   َوأ

َ
ر   ِعنَدهُ  اّلَِل   َوأ جح

َ
 اهلل ويقول (َعِظيم   أ

َها يَا )وتعاىل سبحانه ُيُّ
َ
ينَ  أ ِ َوالُُكمح  تُلحِهُكمح  َل  آَمنُوا اََلُّ مح

َ
َلُدُكمح  َوَل  أ وح

َ
رِ  َعن أ َعلح  َوَمن ۚ   اّلَِلِّ  ِذكح  َيفح

َِك  َذَٰلَِك 
َٰ
وََل

ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ َاِِسُ  [9: املنافقون] (اخلح
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ُفُل  َمنح  ) والسلم الصلة عليه  اِليب قال  نح  ِل  يَكح
َ
َل  َل  أ

َ
أ ُل  َشيحئًا اِلَُّاَس  يَسح تََكَفُّ

َ
َنَُّةِ  ََلُ  َوأ  قال ،( بِاْلح

 اْلرض إىل فيزنل فرسه ىلع وهو سوطه سقط ولربما شيئا أحدا لأيس ل فاكن اهلل يارسول انا ثوبان
 عن يستغن أن يريد حقه، وهو من سقط اَلي سويط ناولن ْلحد يقول ل أنه أي سوطه، ْلتناول
 اْلقييق، الغىن اِلفس غىن القلب غىن الغىن ىلع رباهم وسلم عليه اهلل صل اِليب ْلن تماماً  اِلاس
 إىل ينتقل ل اَلي الغىن بعدك من اِلاس يتقاسمه ول وراءك ترتكه ول خلفك ترتكه ل اَلي الغىن

 .ملكك من خرجت ،آخر بشخص اْلنت تزوجت إذا ،آخر بشخص ةالزوج تزوجت إذا آخر شخص

 واَلي قربك يف معك يكون واَلي ادلنيا يف معك يكون اَلي الغىن ىلع يربيهم إنما اهلل، عباد نعم 
 .وتعاىل سبحانه اهلل لقيت إذا معك يكون

 إذا عمل ىلع دلن اهلل رسول يا قال أنه عنه تعاىل اهلل ريض سعد ابن سهل حديث من الرتمذي وعند
نحيَا يِف  ازحَهدح ): قال اِلاس وأحبن اهلل أحبن عملته ب َك  ادلُّ ُ  ُُيِ يحِدي يِف  ِفيَما َوازحَهدح  ، اّلِل 

َ
بَُّك  اِل اِس  أ  ُُيِ

 اتلطلع جمرد يتطلع ل أن بل شيئا، اِلاس يسأل ل أن يعلمه ،ةالقناع يعلمه الزهد، علمهي( اِل اُس 
 .اِلاس أيدي يف ما  إىل اِلظر وجمرد

َنُّ  َوَل  ) وجل عز اهلل قال  نَا َما إِىَلَٰ  َعيحنَيحَك  َتُمَدُّ زحَواًجا بِهِ  َمتَُّعح
َ
نحُهمح  أ َرةَ  ِمُّ َيَاةِ  زَهح نحيَا اْلح  عز اهلل ويقول( ادُلُّ

رِبح  ) وجل َسَك  َواصح ينَ  َمعَ  َنفح ِ ُعونَ  اََلُّ ُّ  بِالحَغَداةِ  َرَبُُّهم يَدح َههُ  يُِريُدونَ  َوالحَعِشِ  َعنحُهمح  َعيحنَاكَ  َتعحدُ  َوَل  ۚ   وَجح
َيَاةِ  ِزينَةَ  تُِريدُ  نحيَا اْلح َفلحنَا َمنح  تُِطعح  َوَل  ۚ   ادُلُّ غح

َ
ِرنَا َعن قَلحبَهُ  أ بَعَ  ِذكح ُرهُ  َوََكنَ  َهَواهُ  َواَتُّ مح

َ
 اهلل يقولو  (فُُرًطا أ

حَماُل ) وجل عز َنُونَ  ال َيَاةِ  ِزينَةُ  َواْلح نحيَا اْلح َاِقيَاُت  ۚ   ادُلُّ اِْلَاُت  َواْلح َمًل  وََخريح   ثََوابًا َربَُِّك  ِعندَ  َخريح   الَصُّ
َ
 ،(أ

 الغىن ،ادلنيوي الغىن هذا ْلن حقيقة أغنياء نكون أن ِلا يريد والسلم الصلة عليه اِليب َللك 
 .عنه زائل نتأ أو  ،عنك زائل املادي الغىن ،اْليس

 القطع تلك يف لفا تلف وإنما ،أبدا ثيابا تلبس ل جسدك من روحك خرجت إذا تذكر ،اهلل عبد يا 
  غناك، َكن أياً  مالك، َكن أياً  كنت، أياً  اْلفرة تلك يف وتوضع اْلبيض القماش من

 قطمرياً، ول نقرياً  ل منها خترج فقريا إْلها دخلت كما بشء، ادلنيا من خرجت ما إذن تركته، إذن
 ماجة إبن اإلمام عند جاء َللك وتعاىل، سبحانه اهلل حكم وهذا وتعاىل، سبحانه اهلل قضاء هذا
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 اهلل يقول قال وسلم آَل وىلع عليه اهلل صل اِليب أن عنه تعاىل اهلل ريض هريرة أيب حديث من وغريه
غح  ؛ آَدمَ  ابحنَ ):  تعاىل   ِلِعبَاَدِت  َتَفر 

ح
رَكَ  امحل ُسد   ، ِغىَنً  َصدح

َ
َركَ  َوأ  ( َفقح

 من صدرك وجل عز اهلل يمل اْلقييق، الغىن هو هذا ،غىن صدرك أمل لعبادت تفرغ آدم يابن
 ،عظمت مهما ،كربت  مهما ،َكنت مهما بها املبالة عدم ،عنها النرصاف ادلنيا يف الزهد القناعة،

 الغىن هو هذا عليها، ترحتل راحلة جتعلها ،مطية جتعلها ،ظهرك توْلها أقبلت مهما ،تزخرفت مهما
 يقول وجل عز اهلل وفقه اهلل أسعده من حظ وهذا وتعاىل، سبحانه اهلل عند من يكون اَلي اْلقييق

غح  آَدمَ  ابحنَ  يَا):  اهلل   ِلِعبَاَدِت  َتَفَرُّ
ح
َل مح

َ
رَكَ  أ ُسَدُّ  ِغىًن  َصدح

َ
َركَ  َوأ َعلح  َوإَِلُّ  َفقح ُت  َتفح

ح
ًل  يََديحَك  َمَل ُسَدُّ  َولَمح  ُشغح

َ
 أ

َركَ   .( َفقح

 آَل وىلع عليه اهلل صل اِليب أن عنه تعاىل اهلل ريض يسار ابن معقل حديث من اْلاكم عند وجاء
غح  آَدمَ  ابحنَ  يَا): تعاىل اهلل قال:  قال وسلم وصحبه   ِلِعبَاَدِت  َتَفر 

ح
محل

َ
  ِغىًن  قَلحبََك  أ

ح
محل

َ
ً  يََديحَك  َوأ قَا  يَا ، ِرزح

  ِمنِّ  َتبَاَعدح  ل آَدمَ  ابحنَ 
ح
محل

َ
َراً  قَلحبََك  فَأ   ، َفقح

ح
محل

َ
 يا تريد فماذا اهلل، عبد يا تريد فماذا ، (ُشغحلً  يََديحَك  َوأ

 وجل عز اهلل يمل أن أتريد تريد؟ ماذا اإليمان، صاحب يا املسلم، أيها يا تريد فماذا اإلنسان أيها
 لعبادة تفرغ وجل عز اهلل من قريبا كن وحاجتك؟ فقرك وجل عز اهلل ويسد غىن وقلبك صدرك

 . اهلل

 ما أدي عليك وجل عز اهلل أوجبها اليت الواجبات أقم عليك فرتضتها ما أدي أي لعبادت تفرغ معىن
 اَلي اْلرام وحرم اْللل، أحل عليك، وتعاىل سبحانه اهلل فرتضها ما عليك وجل عز اهلل أوجبه

  .ولكم ل اهلل ااستغفرو و سمعتم ما أقول وسلم عليه اهلل صل نبيه سنة ويف كتابه يف اهلل بينه
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 :اخلطبة الثانية

 وصحبه آَل وىلع عليه اهلل صل ورسوَل عبده ُممداً  أن وأشهد اهلل إل هلإ ل أن وأشهد هلل اْلمد
 .وسلم

ا) : وتعاىل سبحانه اهلل يقول  م 
َ
نَسانُ  فَأ ِ

َرَمهُ  َربُّهُ  ابحتََلهُ  َما إَِذا اإلح كح
َ
َمهُ  فَأ َرَمِن  َريبِّ  َفيَُقوُل  َوَنع  كح

َ
( 21) أ

ا م 
َ
قَهُ  َعلَيحهِ  َفَقَدرَ  ابحتََلهُ  َما إَِذا َوأ َهانَِن  َريبِّ  َفيَُقوُل  ِرزح

َ
 الغىن أن إىل ينظر ،اإلنسان نظرة ذهه، ( (21) أ

 هذا وأن ،فقرا هذا أن يظن عليه ضيق وإذا اتلجارة، باتساع الرزق، باتساع هو اْلموال، بكْثة هو
 الغىن ىلع نفسه َياهد أن اإلنسان ىلع َيب وَللك املال حب ىلع اإلنسان فطر وَللك، ل ،وكذا كذا

ِرُمونَ  ل   بَل ۚ   لََك   ) اْلقييق َتِيمَ  تُكح ونَ  َوَل ( 20) اْلح َٰ  حَتَاضُّ ِكنيِ  َطَعامِ  ىلَعَ حِمسح ُكلُونَ ( 21) ال
ح
َاَث  َوتَأ  الرتُّ

كحًل 
َ
ا أ بُّونَ ( 29) ل مًّ حَماَل  َوحُتِ ِ  ِْلُِبُّ  َوإِنَُّهُ )  وجل عز اهلل ويقول، ( (10) ََجًّا ُحبًّا ال رَيح  .( لََشِديد   اخلح

 عند كما ،والسلم الصلة عليه اِليب يقول وسلم، عليه اهلل صل اِليب بينه اَلي الغىن إىل اسمع 
 اهلل صل اِليب أن عنه تعاىل اهلل ريض اْلنصاري ُمصن ابن اهلل عبيد حديث من الرتمذي اإلمام
مُ  أَصبححَ  منَ : ) قال وسلم آَل وىلع عليه هَ  ، جَسَدهِ  يفِ  مُعاَفً  ، ِِسبحهِ  يفِ  آمِناً  مِنكح هِ  قوُت عِندح  ، يَومح

َنَََُّماَ 
َ
نيحاَ  َلَ  حِِيَت  فَكأ  اثللث هذه لك حتققت قد نتأو واحد يوم عليك مر إذا، ( حبَذاِفريها ادُلُّ

 آخر إىل وجل عز اهلل خلقها أن يوم من ادلنيا ملكت كأنك فأنت ،اْلمور اثللث هذه ،اخلصال
 .أيامها

 ىلع اتليجان وضع هو امللك ليس نشعر، ل وحنن ملوَكً  فيه أصبحنا يوم من كم اهلل عبد يا أنظر 
 ،الصفات اثللث هذه واْلشم، اخلدم كْثة هو امللك ليس اْليوش كْثة هو امللك ليس الرؤوس،

 الغىن لك يبني وسلم عليه اهلل صل اِليب ،تفكرها اهلل عبد يا ،تدبرها اهلل عبد يا ،تأملها اهلل ياعبد
مُ  أَصبححَ  منَ ) اْلقييق هَ  ، جَسَدهِ  يفِ  مُعاَفً  ، ِِسبحهِ  يفِ  آمِناً  مِنكح هِ  قوُت عِندح َنَََُّماَ  ، يَومح

َ
 َلَ  حِِيَت  فَكأ

نيحاَ     .( حبَذاِفريها ادُلُّ

 تعاىل اهلل ريض اعئشة املؤمنني أم أمنا حديث من مسلم اإلمام صحيح يف جاء ،اهلل عبد يا كذلك 
َعتَا: )قال وسلم عليه اهلل صل اِليب أن عنها رِ  َركح نحيَا ِمنَ  َخريح   الحَفجح  أن من لك خري أي ،(ِفيَها َوَما ادُلُّ
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 بدايتها من اهلل خلقها يتال ادلنيا يه إنما زمانك، دنيا ول وقتك، دنيا ليست فيها، وما ادلنيا تملك
  .ادلنيا تملك أن من لك خري صليتها إذا أديتها إذا نكْل الفجر ركعتا نهايتها، إىل

 دنياك يف ل أبدا ليرتكك اَلي العظيم الكزن هو هذا أليس ،املال هو هذا أليس ،الغىن هو هذا أليس
 .آخرتك يف ول قربك يف ول

نح ) يقول وسلم عليه اهلل صل اِليب
َ
قُوَل  ْل

َ
ِ  ُسبحَحانَ :  أ دُ  اّلِل  َمح ِ  َواْلح ُ  إِل إََِلَ  َول ّلِِل  ُ  اّلِل  رَبُ  َواّلِل  كح

َ
َحبُّ  أ

َ
 أ

ا إَِل   محُس  َعلَيحهِ  َطلََعتح  ِمم   صل اِليب ،وتعاىل سبحانه هلل ذاكراً  تكون أن اْلقييق الغىن هو هذا ،(الش 
 من تعدد وكم ،( اِلعم رمح من لك خري واحدا رجل يديك ىلع اهلل يهدي إلن)  يقول وسلم عليه اهلل

 َفَمنح  ) ،الصالح العمل فقر وإنما ،املال فقر  ليس فالفقر إْله، حباجة حنن اَلي اْلقييق الغىن أسباب
َملح  ة   ِمثحَقاَل  َيعح ا َذَرُّ ً َملح  َوَمنح ( 0) يََرهُ  َخريح ة   ِمثحَقاَل  َيعح ا َذَرُّ  .( يََرهُ  َُشًُّ

 والغىن والعفاف واتلق اهلدى يرزقنا أن العىل وصفاته اْلسىن بأسمائه وجل عز اهلل أسأل 

 واإلكرام اْللل ذا يا  سواك عمن بفضلك اغننا و حرامك عن حبللك اكفنا امهلل 

 واإلكرام اْللل ياذا ومرضاتك طاعتك يف ِلا وبلاغ ِلا متااع ادلنيا هذه اجعل امهلل

  واإلكرام اْللل ياذا باإلحسان فأغننا وفقراء باإليمان فقونا ضعفاء إننا امهلل 

 ىلع وانرصنا علينا تمكر ول ِلا وامكر علينا تؤثر ول وأثرنا تذِلا ول وأعزنا تهنا ول أكرمنا امهلل
   الرامحني أرحم يا علينا واعتدى بىغ من

 حنره يف كيده واردد عليه ادلائرة اجعل امهلل بسوء واستقرارنا امننا وأراد بلدنا وأراد أرادنا من امهلل
  العاملني يارب عليه تدمريا تدبريه واجعل

  دنيانا يف آمنا امهلل

  قبورنا يف آمنا امهلل

  أخرانا يف آمنا امهلل

 لكها أحواِلا يف آمنا امهلل
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  واإلكرام اْللل ياذا ودائعك تضيع ل فإنها وأهلها اْلمن نستودعك إنا امهلل 

 أرحم يا واإلكرام اْللل ياذا وبلدهم وأعراضهم أمواهلم عليهم واحفظ اْلمنيني دماء احقن امهلل
  املضطرين دعوة وياجميب اخلائفني أمان ويا املستغيثني ياغياث واإلكرام اْللل ياذا الرامحني

 ْلينا اغفر امهلل دعوتنا أجب امهلل العاملني يارب داعئنا جتيب أن ونسألك دعوة ندعوك إنا امهلل
 واملسلمات وللمسلمني ولوادلينا ِلا اغفر امهلل ونسائنا ورجاِلا وأنثانا وذكرنا وكبرينا وصغرينا وميتنا

  واْلموات منهم اْلحياء واملؤمنات واملؤمنني

 


