
 الرشورمن  أسباب الكفايةيف  الثالثة اخلطبة
 األوىلاخلطبة 

من هيده اهللا  ,ن رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنانحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا م ,إن احلمد هللا
شهد أن حممداً وأ ,له إال اهللا وحده ال رشيك لهفال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إ

ه  هعبدُ  .ورسولُ
هم يكفي اأسبابهلم رشع تعاىل لعباده أن اهللا من رمحة واعلموا أن , وراقبوه اتقوا اهللا تعاىلأهيا املسلمون: 

 فمن تلك األسباب:, واآلفات الرشورمن هبا 
), ففي هذه اآلية ربط اهللا كفايته لعبده من الرشور بكاف عبدهالعبادة, قال تعاىل (أليس اهللا  .١

لم يقل (بكاف اإلنسان) بل قال (بكاف عبده), فمن كان كثري العبادة كان فبوصف العبودية, 
 كفاية من الرشور واآلفات.الحقيقا بمزيد 

وهو اعتامد القلب عليه مع بذل األسباب  كفاية اهللا لعبده من الرشور التوكل عىل اهللا, ومن أسباب .٢
 .كافيه حسبه أي ومعنى), حسبهومن يتوكل عىل اهللا فهو احلسية, قال اهللا تعاىل (

صىل اهللا عليه وسلم, والدليل عىل  عىل النبي ةصالالكثرة كفاية اهللا لعبده من الرشور  ومن أسباب .٣
كعبا ريض اهللا عنه قال للنبي عليه الصالة والسالم أنه سيكثر من الصالة عليه, فقال له:  ذلك أن

ر ذنبك تُكفَىإذاً  غفَ  .. رواه الرتمذي وحسنه األلباين"مهَّك, ويُ
والدليل ركعتني,  ركعتني, الضحىيف أربع ركعات كفاية اهللا لعبده من الرشور صالة  ومن أسباب .٤

ارِ "يف احلديث القديس: تعاىل قول اهللا عىل ذلك  لِ النَّهَ نْ أَوَّ اتٍ مِ عَ كَ عَ رَ بَ عْ يلِ أَرْ كَ مَ , ارْ كَ ابْنَ آدَ فِ  أَكْ
هُ  رَ  .. رواه الرتمذي وصححه األلباين"آخِ

كَ آخره); أي  .من اآلفات واحلوادث الضارةأكفِك  واملراد بقوله (أكفِ
سورة اإلخالص واملعوذتني ثالثا حني  ةقراءواآلفات كفاية اهللا لعبده من الرشور  ومن أسباب .٥

: خلبيب بن عدي ريض اهللا عنه قوله صىل اهللا عليه وسلموالدليل عىل ذلك تصبح وحني متيس, 
. رواه "من كل يشء تكفيكقل: (قل هو اهللا أحد) واملعوذتني حني متيس وتصبح ثالث مرات, "

 .وصححه األلباين أبو داود



, لقوله إذا حل املساءالبقرة سورة خواتيم  ةقراء كفاية اهللا لعبده من الرشور واآلفات ومن أسباب .٦
 .. رواه البخاري"كفتاه يف ليلة البقرة سورة آخر من  يتنيباآل قرأ عليه الصالة والسالم: من

ريض اهللا  عنْ أنسٍ قول دعاء اخلروج من املنزل, ف واآلفاتكفاية اهللا لعبده من الرشور  ومن أسباب .٧
: قالَ  عنه الَ الَ  :صىل اهللا عليه وسلمرسولُ اهللاَِّ  قَ نْ قَ نْ بيْتِهِ ي −مَ ج مِ رَ ا خَ م (: − عنِي إِذَ  ,اهللاَِّ بِسْ

وةَ إالَّ بِاهللاَِّ ال قُ لَ وَ ال حوْ ىلَ اهللاَِّ, وَ لْتُ عَ ديتَ ( :يقالُ لهُ  );توكَّ يتهُ فِ كُ قِيتَ  وَ نْهُ )ووُ ى عَ  , وتنحَّ
يْطَان يْطَان ,الشَّ نِي الشَّ يَ  − فيقول: يعْ دِ دْ هُ لٍ قَ يْطانٍ آخر: كيْفَ لَكَ بِرجُ كُفيلِشَ قِى? وَ وُ  وَ

 رواه أبو داود واللفظ له, وحسنه املنذري.
ات والذكر احلكيم, أقول قويل هذا, بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بام فيه من اآلي

 إنه هو الغفور الرحيم. ,فاستغفروه



 اخلطبة الثانية
 بعد:أما احلمد هللا وكفى, وسالم عىل عباده الذين اصطفى, 

أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه أن النبي , فعن سؤال اهللا العافيةإن من أعظم األدعية نفعا أهيا املسلمون, 
وَ  قال: ملسو هيلع هللا ىلص فْ وا اهللاََّ العَ أَلُ افِيَةَ اسْ العَ نَ  ,وَ ا مِ ً ريْ نيِ خَ دَ اليَقِ عْ طَ بَ عْ ْ يُ ا ملَ دً إِنَّ أَحَ افِيَةفَ  .العَ

افِنِي يدعو اهللا يف قنوته فيقول: ملسو هيلع هللا ىلصوكان  عَ يْ  وَ افَ نْ عَ  ت.فِيمَ
جاءة نقمتك, ومجيع , وفُ عافيتك: اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك, وحتول  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من دعائه 

 سخطك. رواه مسلم.
ىلَّ اهللاَُّ عَ و نْ أَنَسٍ ريض اهللا عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَ ولُ عَ قُ انَ يَ لَّمَ كَ سَ يْهِ وَ نْ لَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ صِ : اللَّهُ َ ربَ الْ

ا قَ َسْ يِّئْ األْ نْ سَ مِ امِ وَ ُذَ اجلْ ُنُونِ وَ اجلْ , إذا يف أطرافه أحيانا والعياذ باهللا اجلذام مرض يصيب اإلنسانو م.وَ
 .بدأ بالطرف يتآكل حتى يقيض عىل البدن كله

تَهُ افقال (إن  واعلموا رمحكم اهللا أن اهللا سبحانه وتعاىل أمركم بأمر عظيم ئِكَ الَ مَ ا هللاََّ وَ ىلَ النَّبِيِّ يَ لُّونَ عَ يُصَ
وا  لِّمُ سَ يْهِ وَ لَ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ فأكثروا  ,من خري أيامكم يوم اجلمعة (إن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  تسليام), وقالأَهيُّ

 وارض ,صل وسلم عىل عبدك ورسولك حممد عيل), اللهمفإن صالتكم معروضة  ,من الصالة عيل فيه
 ., بمنك وكرمك يا رب العاملنيمن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينو ,التابعنيعن و, عن أصحابه

 ,وال تشمت بنا أحدا ,دااجعل عيشنا رغَ  اللهماللهم أعز اإلسالم واملسلمني, وأذل الرشك واملرشكني, 
, ة أمورنا, واجعلهم هداة مهتدينأصلح أئمتنا ووالواللهم آمنا يف أوطاننا,  ,وال جتعل لفاجر علينا يدا

اللهم إنه قد نزل يف املسلمني من الوباء ما ال يعلم شدته إال أنت, اللهم وارزقهم البطانة الصاحلة, 
, واشفِ من أصيب يف هذا الوباءاملسلمني اللهم ارحم من مات من اكشف عنا البالء إنا مسلمون, 

 منهم.
ما احتسبوه من رباط , واجعل عدوهم, وانرصهم عىل يف ثغور بالدنا ثبت جنودنا املرابطنياللهم 

  .وتقبله يف الشهداءحائف أعامهلم, واشف مريضهم, وارحم من مات منهم, وجهاد يف ص
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. 



يعظكم  ,ى, وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغيببالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرإن اهللا يأمر  ,عباد اهللا
 واهللا يعلم ما ,تذكرون, فاذكروا اهللا العظيم يذكركم, واشكروه عىل نعمه يزدكم, ولذكر اهللا أكرب لعلكم

 تصنعون.
يف مدينة اجلبيل,  ,١٤٤١من شهر شوال لعام  السابع والعرشينأعد اخلطبة: ماجد بن سليامن الريس, يف 

 يف اململكة العربية السعودية


