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إن لجسدك عليك حقا

اْلمد لله الذي أسبغ عليـنا (نعمه ظاهرة وباطنة)( )1وأشهد أن َل

إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد
الله ورسوله ،حثـنا على األخذ بأسباب الوقاية ،صلى الله وسلم
عليه وعلى آله وصحبه والتابعي .أوصيكم عباد الله ونـفسي

بتـقوى الله ،قال تـعاىل( :وات قوا الله لعلكم ت فلحون)(.)2

عباد الله :يـقول الله عز وجل( :لقد خلقنا اإلنسان في أحسن

ت قويم)( .)3يـعِن أن من نعم الله سبحانه على اإلنسان؛ أن خلقه

ف أفضل حال ،وجعل جسده ف أحسن صورة( ،)4وجسمه ف أت
صحة ،وجعله مسؤوَل عن هذه النـعمة؛ ماذا عمل با؟ وهل حافظ
عليـها؟ قال ابن عباس رضي الله عنـهما ف تـفسري قـول الله تـعاىل:

(ثم لتسألن ي ومئذ عن النعيم)( :)5النعيم :صحة األبدان واألْساع
( )1لقمان.20 :
( )2آل عمران.200 :
( )3التي.4 :
( )4تفسري الطربي.)507 /24( :
( )5التكاثر.٨ :

واألبصار ،يسأل الله العباد عنـها( .)1وقال النب « :إن أول ما

يسأل عنه العبد ي وم القيامة من النعيم :أن ي قال له :ألم نصح

لك جسمك»( .)2فمن حق أجسامنا عليـنا؛ أن نافظ على

صحتها ،ونـتأكد من سالمتها ،قال رسول الله « :إن لجسدك

عليك حقا»( ،)3ومن القيام بق اجلسد :اْلرص على وقايته،
واألخذ بأسباب عافيته ،فإن العافية خيـر مطلوب ،وأعز مرغوب،

قال رسول الله « :إن أحدا لم ي عط ب عد اليقين خي را من

العافية»( )4فبعافية اجلسد وصحته؛ تـتحقق لْلنسان سعادته،
ويطيب عيشه ،ويكتمل هناؤه ،وقد قيلَ :ل تطيب اْلياة بدون
صحة( .)5فالصحة تساعد اإلنسان على تأدية الطاعات ،وعمل
اْليـرات ،وإعمار األرض وبناء اْلضارات .فاللهم متـعنا بأْساعنا
وأبصارنا ،وقـوتنا دوما ما أحيـيتـنا.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1جامع العلوم واْلكم.)77 /2( :
( )2الِّتمذي ،335٨ :واجلامع الكبري ٦351 :واللفظ له
( )3البخاري.5199 :
( )4الِّتمذي. 355٨ :
( )5معجم الشيوخ للصيداوي.3٨5/1 :
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الخطبة الثانية
اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من َل نب بـعده ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه.

عباد الله :يعيش العال فـتـرة عصيبة مع وباء كورونا ،وقد من الله

تـعاىل عليـنا بأسباب الوقاية منه ،بفضله وكرمه ،فـوفـرت لنا القيادة
الرشيدة اللقاح ،الذي يـقوي به الله مناعتـنا ،ويفظ به صحتـنا،
حرصا منـها على سالمة شعبها ،وحاية أبـنائها ،فـيجمل بكل منا
أن يـبادر إىل أخذ اللقاح؛ حفاظا على سالمته ،وحاية لروحه
وأرواح أسرته ،ووقاية ألبـناء متمعه ،عمال بقول النب « :احرص

على ما ي ن فعك»( .)1حّت تـعود حياتـنا إىل َبيعتها ،وتظلل العافية
بـيوتـنا ،ونتمع بأهلنا وأحبتنا.
هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل وسلم على
سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعي .اللهم عافنا ف
أبداننا ،ومتـعنا بصحتنا ،واحفظ أوَلدنا وأهلنا ،وأدم العافية على
وَننا ،وعلى العال من حولنا .اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء،
( )1مسلم.2٦٦4 :
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يا ميب الدعاء ،وُمقق الرجاء .اللهم اغفر لكل من وقف لك
وقـفا يـعود نـفعه على عبادك.

اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي
عهده اْلمين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وت رضاه.

اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
ان ت قلوا إلى رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك.

اللهم ارحم شهداء الوطن اْلوفياء ،وارزق ذويهم جميل الصبر

وعظيم الجزاء .وارحم يا ربـنا آباءنا وأمهاتنا ،ومن له حق عليـنا.
وأدم اللهم على دولة اإلمارات الخي ر والفضل.
اللهم اسقنا الغيث وَل تعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ف الدنـيا حسنة ،وف الخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
وأقم الصالة.
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