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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد لِلَّ  مخ قَاّت، لّنَ غخَتّنَمَها ِف  اْلَخ َوخ َنا ِّبْلخ اَلّذي أَن خَعَم َعَلي خ
َاّت،  ْيخ َدهُ َل َشرّيَك   الِلَُ َل إّ  هَ لَ  إّ َل  نخ أَ  دُ هَ شخ أَ وَ اْلَخ َوحخ

َهُد َأَن َسيّ َدََن َونَّبيَ َنا ُُمََمًدا َلُه،  َعبخُد الِلَّ َوَأشخ
َفالَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مخ َوَِبرّكخ َعَليخّه َوَعَلى آّلّه ، َوَرُسولُهُ 

ّبّه َأْجخَّعنَي، َساٍن ّإَل َوَصحخ َوَعَلى َمنخ تَّبَعُهمخ ِبّّحخ
يّن. ّم الدّ    يَ وخ

فَأُوّصيُكمخ ّعباَد الِلَّ َونَ فخّسي ِّبلتَ قخَوى،  أََما بَ عخُد:
 .(1)(َوتَ َزَوُدوا فَّإَن َخْيخَ الزَاّد التَ قخَوى: )َقاَل تَ َعاَل 

نّعخَمَتاّن » : َرُسوُل الِلَّ اَل قَ  :ؤخّمُنونَ الخمُ أَي َُّها 
الصّ َحُة َمغخُبوٌن ّفيّهَما َكّثٌْي ّمَن الَناّس: 
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: (1)«َوالخَفرَاغُ  َرهَُ َل . َأيخ َكّثٌْي ّمَن   ا يَ عخّرُف َقدخ
تَ ثخَمُر َوَل ُُتخَدرُ ّإَن فَ الَناّس،  َقاَل ، الخَوقخَت نّعخَمةٌ ُتسخ

ُعودٍ  َرُه َأنخ َأَرى  َرّضَي الَِلُ َعنخُه: ابخُن َمسخ ّإّن ّ َْلَكخ
ن خَيا، َوَل ِف َعَمّل َعَمّل ِف َل الَرُجَل َفارًّغا،  الدُّ

ّخَرةّ  ّتثخَماَرُه .(2)اْلخ يُظخّهُر َوّإَن تَ نخّظيَم الخَوقخّت َواسخ
َتَمّع َوََتَضَُّرُهَا َوَقدخ َحَرَص  ،رُّقَي الخَفرخّد َوالخُمجخ

ّتثخَماّر  الخُعَلَماُء َوالخُمبخّدُعوَن َوالخُمَتَميّ ُزوَن َعَلى اسخ
ْنخَازَاتّ  َقاّت؛ فَ َقَدُموا لّلخَبَشرّيَّة الخَكّثَْي ّمَن اْلخّ َوخ  ،اْلخ

تَ ثخَمَر   ُ الَناّس َمّن اسخ ُكَل َوقخّتّه ِبّّْنخَاّز الخَعَمّل َوَخْيخ
َعخَماّل ّإَذا الخَواّجّب ّفيهّ  ، َفَأَداءُ الَصََلّة ُهَو أَفخَضلُ اْلخ
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 عخَمالّ اْلخَ  يُّ أَ   الِلَّ  َرُسولُ َحاَن َوق ختُ َها؛ َوَقدخ ُسّئَل 
 َعَلى ةُ الَصََل » :َقالَ ف َ  ؟الِلَّ  ّإَل  َأَحبُّ 
َوَوقخُت الخَعَمّل ََيخَلُؤهُ الخُمَوَظُف ُُمخَتّهًدا ِف . (1)«َوقخّتَها

ّتَماَعاّت َعَمّلّه، ُمنخّجًزا ّلَمَهامّ ّه،  َوَوقخُت اّلجخ
َفاُظ ، َوالخَمَواّعيّد يُ رَاَعى ّبّدَقٍة َويُ لختَ َزُم ّبهّ  وََكَذا اْلّخ

َخرّيَن، وَ  َقاّت اْلخ َرةّ َعَلى َأوخ ُسخ  ،ََتخّصيُص َوقخٍت ّلْلخ
َرخَحاّم، َوتَ َفقُُّد  َوخَلّد، َوزََّيرَُة اْلخ ُُلوُس َمَع اْلخ َواْلخ

ََقاّربّ  ّديّث الَشرّيّف:اْلخ  ّإنَ » ؛ َوِف َذّلَك َعَملٌ ِّبْلَخ
 َحقًّا، َعَليخكَ  َولّنَ فخّسكَ  َحقًّا، َعَليخكَ  ّلَربّ كَ 

ّلكَ   َحقٍ   ّذي ُكلَ  َفَأعخطّ  َحقًّا، َعَليخكَ  َوّْلَهخ
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ّتثخَمارُُه  .(1)«َحَقهُ  َفالخَوقخُت ََيخّضي، َوتَ نخّظيُمُه َواسخ
 الِلَّ  َرُسولُ ثَ َقاَفةٌ َحَضارّيٌَة، َوّقيَمةٌ ّديّنَيٌة، فَ َقدخ ُسّئَل 

  ٌَمنخ طَاَل ُعُمرُُه »: َقالَ ف َ  ؟َأيُّ الَناّس َخْيخ
نخَساُن َعَلى َأنخ . (2)«َوَحُسَن َعَمُلهُ  ّرّص اْلخّ  فَ لخَيحخ

َواّجٍب يَ قخّضيّه، َأوخ َأوخ ّفَق َوق خَتهُ ِف فَ رخٍض يُ َؤدّ يّه، يُ نخ 
َرَتُه، َسهُ َوُأسخ َفَع نَ فخ َعُلُه، فَ يَ ن خ  ّعلخٍم يَ تَ َعَلُمُه، َأوخ َخْيخٍ يَ فخ

َأُل الَِلَ تَ َعاَل َأنخ يُ َبارَّك لََنا َوُُمخَتَمَعُه َوَوطََنُه.  َنسخ
قَاتَّنا.   ِف َأعخَمارََّن، َوَأنخ يُ َوفّ َقَنا ّلغخّتَناّم َأوخ

تَ غخّفُر الَِلَ ِل َوَلُكمخ   ،أَُقوُل قَ وخِل َهَذا َوَأسخ
تَ غخّفُروُه ّإنَُه ُهَو الخَغُفوُر الَرّحيُم.  َفاسخ
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ُطخَبُة الثَانَّيةُ   اْلخ
ُد لِلَّ  مخ َدهُ  اْلَخ َوالَصََلُة َوالَسََلُم َعَلى َمنخ َل ، َوحخ

يَُه.لّّه آَوَعَلى َنِبَ بَ عخَدُه،  ّبّه َوَمنخ تَّبَع َهدخ   َوَصحخ
 .الِلَّ أُوّصيُكمخ ّعَباَد الِلَّ َونَ فخّسي بّتَ قخَوى 

نخَساَن َأَن  ؛َقدخ َأعخَلَمَنا  ؤخّمُنوَن:أَي َُّها الخمُ  اْلخّ
َ َيَديخ َربّ هّ  لّلسَُّؤاّل َعنخ َوقخّتّه َوُعُمرّّه،  ،َموخُقوٌف َبنيخ

َجازَّة الَصيخّفَيّة، َوَلَدى َأوخَلّدََن وَ  ََنخُن ِف ّبَدايَّة اْلخّ
ّن  ُهمخ َعَلى ُحسخ َقاّت الخَفرَاّغ، فَ لخُنَساّعدخ َكّثٌْي ّمنخ َأوخ

ّتَفاَدةّ  سخ ّتثخَمارَّها، َوالخ َها، ِف تَ َعلُّّم الخُقرخآّن اسخ  ّمن خ
ّظّه،  َخْيخُُكمخ »:  َرُسوُل الِلَّ  َقالَ الخَكّرمّي َوّحفخ

وََكَذّلَك ِف الخّقرَاَءّة . (1)«تَ َعَلَم الُقرخآَن َوَعَلَمهُ َمنخ 
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َعخَماّل الَتَطوُّّعَيّة، َوِف ُكلّ  َما يَ ُعوُد  الَناّفَعّة، َواْلخ
ّع َعَليخّهمخ َوَعَلى ُُمخَتَمّعّهمخ. َفَحاّفظُوا ّعَباَد الِلَّ  ِّبلنَ فخ
َعُلوَها  َقاّت أَوخَلدُّكمخ، َواجخ َقاّتُكمخ، َوَأوخ َعَلى َأوخ

ْيخّ؛ يُ َبارّّك الَِلُ َلُكمخ ِف َأعخَمارُّكمخ، َموخُصوَلًة ِّبْلخَ 
ثُ رخ ّإْنخَازَاُتُكمخ، َعدخ ّبُكمخ َوطَُنُكمخ.  َوَتكخ  َوَيسخ

الَلُهَم  ،َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُُمََمدٍ َهَذا َوَصلُّوا َوَسلّ ُموا َعَلى 
 .نيَ عّ ْجخَ أَ  هّ بّ حخ صَ وَ  هّ ى آلّ لَ عَ وَ  ،َصلّ  َوَسلّ مخ َعَليخهّ 

َلةّ  َعَلى أَّدمخ  الَلُهمَ  َمارَاتّ  َدوخ ََها اْلخّ  َوَهَناَءَها، َخْيخ
َ  الَسَعاَدةَ  َوانخُشرّ  ّلَها َبنيخ  .أَهخ
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َلةّ  َرئّيسَ  َوفّ قخ  الَلُهمَ   زَاّيد بخن َخّليَفة الَشيخ الَدوخ
ّدهّ  َوَوِلَ  َوََنئَّبهُ  َّمنَي، َعهخ َوانَهُ  اْلخ  ُحَكامَ  َوّإخخ

َمارَاّت؛   .َوتَ رخَضاهُ  َتُّبُّهُ  ّلَما اْلخّ
ُتوم َوالَشيخ زَاّيد الَشيخ ارخَحمّ  الَلُهمَ   َوُشُيوخَ  ،َمكخ

َمارَاتّ  َّتَك، َوأَدخّخلخُهمخ  اَلّذينَ  اْلخّ ان ختَ َقُلوا ّإَل َرمحخ
ّلَك َفّسيَح َجَناّتَك.  الخَوَطنّ  ُشَهَداءَ  َوارخَحمخ  ّبَفضخ

زّلخ   .َمثُوبَ تَ ُهمخ  َوَأجخ
ّلَماتّ الخ  ارخَحمّ  الَلُهمَ  ّلّمنَي َوالخُمسخ ُهمخ ُمسخ َياءَ ّمن خ َحخ : اْلخ

َواَت.  َمخ  الخَوَِبَء، الخَعاَلّمنيَ  َوَعنّ  َعَنا ارخَفعخ  الَلُهمَ َواْلخ
ّلَك ّمنخ  الَداّء، ِّبََذا الخُمَصاّبنيَ  َواشخفّ  َوَعاّفَنا ّبَفضخ

َعاءّ  ُمُّيبَ  َيَ ُكلّ  َداٍء،   .الدُّ
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ّخَرّة َحَسَنًة،  ن خَيا َحَسَنًة، َوِف اْلخ َربَ َنا آتَّنا ِف الدُّ
 َوّقَنا َعَذاَب الَناّر.

 َيذخُكرخُكمخ  ؛اذخُكُروا الَِلَ الخَعّظيمَ  ّعَباَد الِلَّ:
 َوأَّقّم الَصََلَة.


