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نعمة العافية

الخطبة األولى
اْلمد لله الذي متـعنا بنعمة العافية ،وأشهد أن ل إله إل الله وْد ُ
ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،أرسله
ربه ِبيـري الدنـيا والخرة ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله
وصحبه أمجعي ،وعلى من تبعهم بإْسان إىل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه
وتـعاىل (:فاتـقوا الله وأطيعون* واتـقوا الذي أمدكم بما تـعلمون)(.)1
أيـها المسلمون :إن نعمة العافية من أعظم النـعم ،وأكرم المنن،
ومن أفضل ما يـهبه الله تـعاىل للنسان ،قال رسول الله  «: إن

الناس لم يـعطوا بـعد اليقين خيـرا من العافية»( .)2وِف رواية قال

 «: لم تـؤتـوا شيئا بـعد كلمة اإلخلص مَْ العافية»(.)3
فنعمة العافية من خي ما يـعطى المرء ِف الدنـيا والخرة.
( )1الشعراء .132 - 131:
( )2أمحد  ، 34 :والرتمذي.3558 :
( )3أمحد .10 :

فما معنى العافية؟ هي طلب السالمة ،والوقاية من كل ما يضر
المرء ِف دينه ودنـيا ُ ،فمن ُما الله تـعاىل عنه ذنوبه كان معاف ِف
دينه ،ومن صرف عنه السقم كان معاف ِف بدنه( .)1وتلك من
أعظم النـعم ،قال ابن عباس رضي الله عنـهما :النعيم :صحة
األبدان واألساع واألبصار ،يسأل الله عز وجل العباد فيما
استـعملوها( .)2قال تـعاىل (:ثم لتسألن يـومئذ عن النعيم)(.)3

وكان النب  يدعو الله تـعاىل أن يـعافيه فـيـقول «:اللهم عافني
في بدني ،اللهم عافني في سمعي ،اللهم عافني في

بصري»( .)4ويـبدأ  يـومه بسؤال العافية ،فـيـقول «:اللهم إني
أسألك العافية في الدنـيا واْلخرة ،اللهم إني أسألك العفو

والعافية في ديني ودنـياي وأهلي ومالي»(.)5
ويـعلمنا  قيمة نعمة العافية فـيوصي أصحابه رضي الله عنـهم أن
يتموا يـومهم بسؤال العافية ،فـعن عبد الله بن عمر رضي الله
( )1تاج العروس )73/39(:
( )2تفسي الطربي .582/24 :
( )3التكاثر .8 :
( )4أبو داود .5090 :
( )5أبو داو د  ، 5074 :وابن ماجه ، 3871 :واألدب املفرد  ،1200 :وأمحد .4785 :
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عنـهما :أنه أمر رجال إذا أخذ مضجعه أن يـقول «:اللهم خلقت

نـفسي وأنت تـوفاها ،لك مماتـها ومحياها ،إن أحيـيتـها

فاحفظها ،وإن أمتـها فاغفر لها ،اللهم إني أسألك العافية»(.)1

فبالعافية تطيب ْياة اإلنسان ،وِبا يـبـلغ أسباب عيشه ،ويـتمكن

من طاعة ربه ،قال رسول الله  «: من أصبح منكم آمنا في

سربه ،معافى في جسده ،عنده قوت يـومه ،فكأنما حيزت له
الدنـيا»( .)2أي :من مجع الله تـعاىل له بـي عافية بدنه وطمأنينة
قـلبه وكفاف عيشه وسالمة أهله ،فـقد مجع له مجيع النـعم(.)3
أيـها المسلمون :كيف نحافظ على نعمة العافية؟ إن ُمافظة
اإلنسان على العافية والسالمة ِف دينه تكون بفعل ما أمر الله
تـعاىل به ،واجتناب ما نـهى عنه ،والبـعد عن المشتبهات ،يـقول

رسول الله  «: ما أحَ الله في كتابه فـهو حلل ،وما حرم

فـهو حرام ،وما سكت عنه فـهو عافية ،فاقـبـلوا من الله العافية،
فإن الله لم يكن نسيا»( .)4ث تال هذ ُ الية ( وما كان ربك
( )1مسلم .2712 :
( )2الرتمذي  ، 2346 :وابن ماجه .4141 :
( )3فيض القدير .68/6 :
( )4الدارقطين  ، 2089 :واملستدرك  ، 3419 :والبيهقي ِف السنن الكربى .19724 :
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نسيا)»( .)1كما يكون المسلم ِف عافية من دينه مادام يسأل أهل
العلم الموثوق ِبم فيما أشكل عليه ،عمال بقوله تـعاىل (:فاسألوا

أهَ الذكر إن كنتم ل تـعلمون)( .)2ويلتزم المرء العتدال ِف دينه

بفهم مبادئه السمحة وتشريعاته اْلنيفة ،والتـورع عن اْلوض ِف
الشبـهات فـيكون ِف مأمن من مفاهيم الفكر المتطرف.
ومن أسباب العافية ِف الدين أن يافظ اإلنسان على سرت الله
تـعاىل عليه ،يـقول  «: كَ أمتي معافى إل المجاهرين ،وإن

من المجاهرة أن يـعمَ الرجَ بالليَ عمل ،ثم يصبح وقد ستـره
الله عليه ،فـيـقول :يا فلن ،عملت البارحة كذا وكذا ،وقد

بات يستـره ربه ،ويصبح يكشف ستـر الله عنه»(.)3
ويافظ اإلنسان على نعمة العافية ِف بدنه باتـباع األناط الصحية،
يـقول رسول الله  «: ما مل آدمي وعاء شرا من بطن،

بحسب ابن آدم أكلت يقمن صلبه ،فإن كان ل محالة فـْـلث
لطعامه ،وثـلث لشرابه وثـلث لنـفسه»(.)4

( )1مرمي .64 :
( )2النحل .43 :
( )3متفق عليه.
( )4الرتمذي .2380 :
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والتداوي من األمراض من أسباب العافية ِف البدن ،فـقد جاءت
األعراب إىل النب  فسألو ُ  وقالوا :يا رسول الله نـتداوى؟ قال

«: نـعم ،تداووا ،فإن الله لم يضع داء إل وضع له دواء غيـر
داء واحد الهرم»(.)1

يا من تـرجون من الله العافية :اشكروا الله تـعاىل على نعمه يدم
عليكم عافيته ،فإن الشكر يزيد النـعم ،ويفظ العافية ،قال رسول
الله  «: فإذا استـيـقظ -أي أْدكم  -فـليـقَ :الحمد لله

الذي عافاني في جسدي ،ورد علي روحي وأذن لي بذكره»(.)2
ليبدأ يـومه بشكر الله تـعاىل على العافية.

فـيا من ألبسك الله تـعالى ثـوب العافية ،ومن عليك بصحة

البدن ،وسالمة األولد واألهل ،ورغد العيش ،وسعة الرزق،
وطمأنينة النـفس ،والستقرار ِف الوطن؛ عليك أن تـغتنم أوقاتك
بالعبادة والطاعة ،وفعل اْلي ،وبذل المعروف للناس ،وكل ما
يـقربك من ربك ،ويضاعف لك ْسناتك ،ويـرفع لك درجاتك،

( )1الرتمذي،2038 :وأمحد 18454 :واللفظ له.
( )2الرتمذي .3401 :
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فـتكون من الشاكرين؛ لتدوم لك العافية فال تـنـقطع ،وتـزداد فال
تـنـقص.
فاللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة ِف الدنـيا
والخرة ،ووفـقنا مجيـعا لطاعتك وطاعة رسولك ُممد  وطاعة

من أمرتـنا بطاعته ،عمال بقولك( :يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم)(.)1

نـفعين الله وإياكم بالقرآن العظيم
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،
فاستـغفرو ُ إنه هو الغفور الرْيم.

( )1النساء .59 :
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الخطبة الْانية
اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن ل إله إل الله وْد ُ ل شريك
له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وأصحابه أمجعي ،وعلى التابعي
هلم بإْسان إىل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :إن سؤال العافية تـقدير لنعم الله تـعاىل العظيمة،
واعرتاف باجتك إىل دوام لطفه وعافيته ،وهذا ما يبه الله عز
وجل ،فـلنكثر من دعاء الله تـعاىل سائلي العافية ،فإن ذلك من

أفضل الدعاء ،قال النب  «: ما من دعوة يدعو بها العبد

أفضَ من :اللهم إني أسألك المعافاة في الدنـيا واْلخرة»(.)1
وكان  يستعيذ من زوال النـعمة وَتول العافية فـيـقول «:اللهم

إني أعوذ بك من زوال نعمتك ،وتحول عافيتك ،وفجاءة
نقمتك ،وجميع سخطك»( .)2وجاء رجل إىل النب  فـقال :يا

رسول الله كيف أقول ْي أسأل رِّب؟ قال «:قَ :اللهم اغفر
( )1ابن ماجه .3851 :
( )2مسلم . 2739 :
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لي ،وارحمني ،وعافني ،وارزقني» وقال  «: فإن هؤلء تجمع

لك دنـياك وآخرتك»( .)1وكان النب  يدعو ِبذا الدعاء بـي
السجدتـي( ،)2ويـفتتح به قيام الليل( .)3وكان  يدعو ِف الوتر

قائال «:اللهم اهدني فيمن هديت ،وعافني فيمن عافـيت»(.)4
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال :قـلت يا رسول
الله علمين شيئا أسأل الله به .فـقال  «: يا عباس سَ الله

العافية» .ث مكثت قليال ،ث جئت فـقلت :علمين شيئا أسأل الله
به يا رسول الله .فـقال «:يا عباس يا عم رسول الله سَ الله
العافية في الدنـيا واْلخرة»(.)5
هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصالة والسالم عليه ،قال
تـعاىل (:إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين آمنوا

صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)6وقال رسول الله  «: من صلى
علي صلة صلى الله عليه بها عشرا»(.)7

( )1مسلم .697 :
( )2أبو داود .850 :
( )3أبو داود .766 :
( )4أبو داود .1425 :
( )5أمحد  .1784 :والبخاري ِف األدب املفرد  726 :واللفظ له.

( )6األْزاب . 56 :
( )7مسلم .384 :
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه
أمجعي .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِّب بكر وعمر وعثمان
وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمي.
اللهم ارْم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ِف عليي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم مجيعا جزاء
الصابرين يا سيع الدعاء.
اللهم انصر قـوات التحالف العرِّب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إىل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن إىل كل
خي ،وامجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم
األكرمي .اللهم انشر الستقرار والسالم ِف بـلدان المسلمي
والعاَل أمجعي.
اللهم زد اإلمارات بـهجة ومجال ،واكتب لمن غرس فيها هذ ُ
اْليـرات األجر واْلسنات يا أرْم الرامحي.
اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكَ خير،

واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين

لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.
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اللهم اغفر للمسلمي والمسلمات األْياء منـهم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين

انـتـقلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ِف عفوك
وغفرانك ورمحتك آباءنا وأمهاتنا ومجيع أرْامنا ومن له ْق عليـنا.
اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها األمن واألمان يا رب العالمين.
اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
بـركات السماء ،وأنبت لنا من بـركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكرو ُ على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب : .1اْلضور إىل اجلامع مبكرا .
 .2أن يكون ْجم ورقة اْلطبة صغيا ( ).
 .3مسك العصا .
 .4أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وإبداء
املالْظات على اْلطيب إن وجدت.
 .5التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة لألذان املوْد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .6التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ِف مكان بارز (على اْلامل).
 .7منع التسول ِف املسجد منعا باتا ،وللبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو إرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا  :من يرغب أن يكتب خطبة فليسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على إمييل Alsaeed.Ibrahim@awqaf.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئةwww.awqaf.ae

وذلك من خالل اقرتاح عناوين جديدة أو إثراء للعناوين املعتمدة أو إبداء الرأي ِف
اْلطب اليت ألقيت.
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الرؤية :مرجعية إسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
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