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 "اسألوا هللا العافية": بعنوانطبة خ
 خالد بن ضحوي الظفريي :الدكتور الشيخلفضيلة 

 
وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوذُ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيِ َئاِت َأْعَمالِنَا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِّ، ََنَْمُدهُ وَنْسَتِعيُنهُ 

 َشرِيَك َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمِضلَّ َلُه، وَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، وَأْشَهُد َأن َّلَّ ِإَلَه ِإَّلَّ هللاُ َوْحَدُه ََّل 
 أَمَّا بَ ْعُد: ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه،َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّد  

 فَِإنَّ َأْصَدَق احَلِديِث َكََلُم هللِا تَ َعاََل، َوَخْْيَ اْْلَْدِي َهْدُي ُُمَمٍَّد َصلَّى هللُا َعَليِه َوَسلََّم، َوَشرَّ 
  َضََلَلٍة ِف النَّاِر.األُُموِر ُُمَْدََثُُتَا، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضََلَلٌة، وَُكلَّ 

 ِعَباَد هللِا:
والسَلمة إن من أعظم نعم هللا تعاَل على العبد أن يرزقه العافية ِف الدنيا واآلخرة، العافية 

ِف  واء، من الشرك والكفران، والبدع والعصيان، ومن مجيع األسقام واألمراض،من األهواء واألد
قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللِا  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُِمْصٍن ف ،نفسه وأهله وولده وماله، ِف معاشه ومعاده

: « َِا ِحيَزتْ  َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمنًا ِف ِسْرِبه َلُه  ُمَعاىًف ِف َجَسِدِه ، ِعْنَدُه ُقوُت يَ ْوِمِه َفَكَأَّنم
نْ َيا بني األمن واألمان والعافية ِف األبدان  ، فجمع النيب ]رواه الرتمذي وحسنه األلباين[ «الدُّ

هم  ما فيها، وألجل هذا من مل يستغل هذه النعم ِف طاعة هللا بعد فجعل ذلك خَلصة الدنيا وأ
ُهَما قَالَ أن رزقه هللا العافية واألمان والفراغ فهو اخلاسر املغبون، ف ُ َعن ْ قَاَل  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اّلِلَّ

 .[رواه البخاري](. ْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمْن النماِس الصِ حمُة َواْلَفَراغُ نِ ): النَّيبُّ 
ألمته ِف احلث على سؤاْلا  وألمهية العافية جاءت الوصااي الكثْية من نيب الرمحة نبينا 

ِه اْلَعبَّاِس   النَّيب ِ  َوِصيَّة والتضرع إَل هللا تعاَل أبن يتم عافيته على عبده املؤمن، وامسع  لَِعمِ 
نْ َيا َواآلِخَرةِ  ََي َعبماُس ََي َعمم َرُسولِ « فَ َقْد قَاَل َلُه: ِْمِذيُّ  »هللِا، َسِل هللَا اْلَعاِفَيَة ِف الدُّ ]َرَواُه الرتِ 
صلى هللا عليه  ر بسؤال العافية، قالذك  ينهى الناس عن متين لقاء الشر ويُ  وكان َوَصحََّحُه[، 

 ََي َأي َُّها النماُس اَل تَ َتَمن مْوا ِلَقاَء اْلَعُدوِ  َواْسأَُلوا اَّللمَ اْلَعاِفَيَة فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاْصِِبُوا» وسلم: 
يسأل العافية ِف  بل كان رسول هللا ، [رواه مسلم]«. َواْعَلُموا َأنم اْْلَنمَة ََتَْت ِظاَلِل السُُّيوفِ 

ُهَما صباح ومساء كما  كل َيدُْع  قَاَل: ملَْ َيُكْن َرُسوُل هللِا أنه َجاَء َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللُا َعن ْ
َعَواِت ِحنَي ُيُِْسي َوِحنَي ُيْصِبُح: نْ َيا َواآْلِخَرِة، اللمُهمم « َهُؤََّلِء الدَّ اللمُهمم ِإّن ِ َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيَة ِف الدُّ
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، ْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف ِديِِن َوُدنْ َياَي َوَأْهِلي َوَماِل، اللمُهمم اْسُُتْ َعْورَاِت َوآِمْن َرْوَعاِت ِإّن ِ أَ 
ْن  أَ اللمُهمم اْحَفْظِِن ِمْن َبْْيِ َيَديم َوِمْن َخْلِفي َوَعْن ََيِيِِن َوَعْن ِِشَاِل َوِمْن فَ ْوِقي َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتكَ 

، وأمر العبد إذا أراد أن ينام ]َرَواُه َأمْحَُد َوأَبُو َداُوَد َوَغْْيمُُهَا َوَصحََّحُه األَْلَباينُّ[ » ُأْغَتاَل ِمْن ََتِْت 
اللمُهمم َخَلْقَت نَ ْفِسى َوَأْنَت تَ َوفماَها َلَك ََمَاُُتَا » أن يسأل هللا العافية فيقول إذا أخذ مضجعه:

َها فَاْغِفْر ََلَا اللمُهمم ِإّنِ  َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيةَ َوََمَْياَها إِ  تَ َها فَاْحَفْظَها َوِإْن َأَمت م  .[رواه مسلم] « ْن َأْحيَ ي ْ
، وإذا مجع هللا وفضَل عظيما ونعمة من أعظم النعم ومن أعطي العافية فقد أعطي خْيا كثْيا

 :عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قالالربح العظيم والثواب العميم، ف واملغفرة فهو له مع العافية العفو
عام أول على املنرب مث  قام فينا رسول هللا  :فقال ،قام أبو بكر الصديق على املنرب مث بكى

رواه ](. فإن أحدا مل يعط بعد اليقْي خريا من العافية ،سلوا هللا العفو والعافية) :بكى فقال
 [.األلباينأمحد والرتمذي وصححه 

 :عن أيب هريرة أفضل الدعوات وأزكى ما يسأله العبد من رب ه، فهو من فسؤال هللا العافية 
اللهم إّن أسألك املعافاة ِف  :ما من دعوة يدعو هبا العبد أفضل من: )رسول هللا  الق

 (. ]رواه ابن ماجة وصححه األلباين[.الدنيا واآلخرة
 عباد هللا:

العبد عند البَلء أن يدعو ِبلعقوبة ويستعجلها على نفسها بل عليه أن  وقد هنى النيب 
َعاَد َرُجَل  َقْد ُجِهَد   النيبَأنَّ  ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك فعيطلب من هللا العافية ِف الدنيا واآلخرة، 

ُكْنَت َتْسَأُل رَبمَك اْلَعاِفَيَة   َأَما ُكْنَت َتْدُعو َأَما» : فَ َقاَل َلهُ  )أي: ضعيف( َحَّتَّ َصاَر ِمْثَل اْلَفرْخِ 
ْلُه  ِفِبِه  معاقيباللَُّهمَّ َما ُكْنَت  :ُكْنُت أَقُولُ :  قَالَ «.  نْ َيا. ِف يلاآلِخرَِة فَ َعجِ  » :  النيبفَ َقاَل  الدُّ

نْ َيا َحَسَنًة  ِفمم آتَِنا اللمهُ  :َأَفاَل ُكْنَت تَ ُقولُ  -َأْو اَل َتْسَتِطيُعهُ -ُسْبَحاَن اَّللِم ِإنمَك اَل ُتِطيُقُه  الدُّ
 ]رواه مسلم والرتمذي واللفظ له[. «.َوىِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النماِر 

 فكانيستعيذ ِبهلل تعاَل وبصفاته ومنها معافاته من حلول غضبه وعقوبته،  بل كان 
َوِبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك الَ ُأْحِصى اللمُهمم َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك »  :يَ ُقولُ 

بل كان يستعيذ ِبهلل من تغْي حال  .[رواه مسلم] «. ثَ َناًء َعَلْيَك َأْنَت َكَما َأثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسكَ 
ويستعيذ  ، ومن العافية إَل البَلء واألمراض واألسقام،واآلَثم العبد من النعم إَل النقم واملصائب

من غضب هللا تعاَل ومجيع ما يسخطه، وهذا الدعاء مما ينبغي اَّلهتمام به وحفظه وكثرة دعاء 
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َأُعوُذ  إّناللمُهمم » : َكاَن ِمْن ُدَعاِء َرُسوِل اّلِلَِّ   :َعْن َعْبِد اّلِلَِّ ْبِن ُعَمَر قَالَ هللا به، وهو ما جاء 
يِع َسَخِطكَ  ،َوُفَجاَءِة نِْقَمِتكَ  ، َعاِفَيِتكَ َوََتَوُّلِ  ،ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتكَ   [.رواه مسلم] «.َوَجَِ

يل  أَقُوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَ ْغِفُر هللاَ الَعِظيمَ اللهم إان نسألك العفو والعافية ِف الدنيا واآلخرة، 
 ، فَاْستَ ْغِفُروُه ِإنَُّه ُهَو الَغُفوُر الرَِّحيُم.ولكم

 اخلطبة الثانية
رِيَك َلُه َويلُّ احْلَْمُد ّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي، َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي، َوَأْشَهُد َأن َّلَّ ِإَلَه ِإَّلَّ هللاُ َوْحَدُه ََّل شَ 

ا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ اأَلِمنُي، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَعَلى آلِِه وَ  َصْحِبِه َوالتَّاِبِعنَي َوَمْن الصَّاحِلِنَي، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّد 
يِن. ا ِإََل يَ ْوِم الدِ   تَِبَعُهْم ِِبْحَساٍن، َوَسلََّم َتْسِليما  َمزِيد 

 أَمَّا بَ ْعُد:
 فَأُوِصيُكْم َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى هللِا تَ َعاََل؛ َفَمِن ات ََّقى هللاَ َوقَاُه، َوَنَصرَُه وََكَفاُه.

 عباد هللا:
 وتضرعوا إليه أن يرفع عنا وعن املسلمني هذا البَلء واملرض، فإن األمر اجلؤوا إَل هللا تعاَل

وهو ربنا َّل رب  لنا سواه، وَّل كاشف للبَلء إَّل هو، )وإن  ،والدنيا واآلخرة ملكه وحده ،إَل هللا
ُيسسك هللا بضر فَل كاشف له إَّل هو وإن يردك خبْي فَل راد لفضله يصيب به من يشاء من 

العودة إَل  :ور الرحيم(، ومن أعظم ما يدفع البَلء قبل وقوعه ويرفعه حني وقوعهعباده وهو الغف
َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِإََل أَُمٍم )قال تعاَل: والعمل ِبلتنزيل،  ،واخلوف من اجلليل ،والتزام تقواه ،هللا تعاَل

( فَ َلْوَّل ِإْذ َجاَءُهْم أَبُْسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن 42َتَضرَُّعوَن)ِمْن قَ ْبِلَك فََأَخْذاَنُهْم ِِبْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم ي َ 
 َكاَن يَ ُقولُ ، وعليكم عباد هللا ُبذا الدعاء الذي  (َقَسْت قُ ُلوُُبُْم َوَزيََّن َْلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

  ُنوِن َواجْلَُذاِم َوِمْن َسيِ ِئ اأْلَْسَقامِ اللَُّهمَّ ِإين ِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلرَبَِص َواجلُْ « :يقوله«. 
 


