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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد ّلِلََه  مخ آَن رخ قُ الخ ِف َقرَاَءَة الخ َحثه َعَلى  َربَ  الخَعاَلَمنَي،اْلَخ

َهُد َأنخ َل ، الخَكَريَ  َدُه َل َه َإله  َإلَ َوَأشخ ُ َوحخ  َشرَيَك َلُه،  اّلِله
َ َوَرُسولُُه، َفاللهُهمه  َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبخُد اّلِله َوَأشخ

نَي، َأْجخَعَ َبَه َوَعَلى آلََه َوَصحخ  يخهَ َصلَ  َوَسلَ مخ َوََبرَكخ َعلَ 
يَن. َساٍن َإَل يَ وخَم الدَ   َوَعَلى َمنخ تََبَعُهمخ ِبََحخ

، َقاَل  أَمها بَ عخُد: فَُأوَصيُكمخ َعَباَد اّلِلَه َونَ فخَسي بَتَ قخَوى اّلِلَه
ٍء َوات هُقوا اّلِلهَ َويُ َعلَ ُمُكُم اّلِلهُ ) :تَ َعاَل  َواّلِلهُ َبُكلَ  َشيخ
 .(1)(َعَليم  

َق ََتخَصيَل رُ طُ  َمنخ أََهمَ  ةَ اءَ رَ قَ الخ  نه إَ  :الخُمؤخَمُنونَ أَي َُّها 
َتَساَب الخَمَعاَرَف،  فََبَها تَ تَ َغذهى الخُعُقوُل، الخُعُلوَم، َواكخ
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َتَنرُي الخَبَصائَُر،  َر.َوَتسخ َوَلَقدخ َأوخَل  َوتَ تَ َوسهُع آَفاُق الخَفكخ
ََنيُف الخَقرَاَءَة َعَنايًَة َخاصهًة، َفَكاَنتخ َأوهُل َكَلَمٍة  َدينُ َنا اْلخ

ُي:  َم َربَ َك الهَذي َخَلَق* َخَلَق )َبَدأَ َِبَا الخَوحخ اقخرأخ ََبسخ
َرمُ َساَن َمنخ َعَلٍق* اق خَرأخ َوَربَُّك اْلخَ نخ الخَ  َقاَل الخُعَلَماُء:  (1)(كخ

اُت، يَ رَ كَ ُت الخ يَ َه الخ ذَ آَن هَ رخ قُ َل َمَن الخ زَ ٍء ن َ يخ شَ وهُل أَ 
َِبَا الخَعَباَد، َوَأوهُل نَعخَمٍة  تَ َعاَل اّلِلهُ  مَ ُهنه َأوهُل َرْحخٍَة َرحَ وَ 

ى لَ عَ   َبُّ النه  صَ رَ حَ َوَقدخ  .(2)أَن خَعَم اّلِلهُ َِبَا َعَليخَهمخ 
َر  َها َصَحابَ َتُه الخَكرَاَم،  ،ةَ اءَ رَ قَ الخ َنشخ َإنهُه َلمها فَ َفَشجهَع َعَلي خ

ِف الخَقرَاَءَة؛  هُ نخ عَ  اّلِلهُ  يَ ضَ رَ  تٍ بَ ثَ  نَ بخ  دَ يخ زَ  َرَأى ََتَي ُّزَ 
َمُه   ؛بَبَ عخَض الخَمَهامَ  الخَعَظيَمَة لَتَ َفوَُّقهَ  َكلهَفهُ وَ َقده

َع  َتثخَمارًا َلَعلخَمهَ ِف نَ فخ الخُعُلوَم النهاَفَعَة  ةُ اءَ رَ قَ فَ ، ُُمخَتَمَعهَ اسخ
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َتَمَعاتَ  َأَساُس بََناءَ  َم الخُمجخ َضارَاَت، َوتَ َقدُّ َوَهَي ، اْلَخ
يَ رخَفَع اّلِلهُ الهَذيَن آَمُنوا ): اَل عَ ت َ اّلِلهُ  الَ قَ  َتَها،عَ ف خ رَ  ارُ يَ عخ مَ 

فَ لخَتُكنخ ثَ َقاَفُة  .(1)(َمنخُكمخ َوالهَذيَن أُوتُوا الخَعلخَم َدَرَجاتٍ 
َعلخَها َصَفًة َأَكيَدًة ِف  ةَ اءَ رَ قَ الخ  يَدًة لََنا، َولخَنجخ َعاَدًة ْحََ

  َوثَ َقاَفًة َأَصيَلًة ِف ُُمخَتَمَعَنا.َحَياتََنا، 
َرَة َدوخرًا ِف تَ عخزَيَز ثَ َقاَفَة الخَقرَاَءةَ  :َعَباَد اّلِلهَ  ُسخ َفَإَذا ، َإنه َلْلخ

َ أَف خرَاَدَهاتَ َرسهَخَت  َع َعَليخَهمخ ؛ الخَقرَاَءةُ َبنيخ َعاَد َذَلَك ََبلن هفخ
ُمهَهاَت َأنخ يَ غخرَُسوا  َوَعَلى ُُمخَتَمَعَهمخ. ََبَء َواْلخ فَ َعَلى الخ

ُحبه الخَقرَاَءَة النهاَفَعَة ِف نُ ُفوَس بَ َناَِتَمخ َوأَب خَناَئَهمخ، 
َوَة ََلُمخ، فَ ُيخَ  ُسخ َقاَِتَمخ َوَيُكونُوا اْلخ صَ ُصوا َنَصيًبا َمنخ َأوخ

 لَلخَقرَاَءَة َوالخُمَناَقَشَة.
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َرأُ، َوزَدخََن َعلخًما ََنَفًعا  َنا لَلخَقرَاَءَة، َوان خَفعخَنا ِبَا نَ قخ َفاللهُهمه َوفَ قخ
 َي َربه الخَعاَلَمنَي.

تَ غخَفُر اّلِلهَ ِل َوَلُكمخ   أَُقوُل قَ وخِل َهَذا َوَأسخ
تَ غخَفُروُه َإنهُه ُهَو الخَغُفوُر الرهَحيمُ   َفاسخ
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ُطخَبُة الثهانََيةُ   اْلخ
َدُه، َوالصهََلُة َوالسهََلُم َعَلى َمنخ َل َنَبه  ُد ّلِلََه َوحخ مخ اْلَخ

َبَه  يَُه.بَ عخَدُه، َوَعَلى آلََه َوَصحخ   َوَمنخ تََبَع َهدخ
تَ ثخَمُر : أَي َُّها الخُمَصلُّونَ  ُ َما َنسخ َإنه َقرَاَءةَ الخُقرخآَن الخَكرََي َخريخ
َقاتَ َنا،  فَاق خَرُؤوا َما تَ َيسهَر ) َعزه َوَجله: َقاَل اّلِلهُ َفيَه َأوخ

َرصخ ُكلُّ بَ يخٍت َعَلى َقرَاَءَة  .(1)(َمَن الخُقرخآنَ  فَ لخَيحخ
َدَة، َوالخَمرَاَجَع الخُقرخآَن الخَكَرَي، َوَقرَاَءَة الخُكُتَب الخُمَفي

َْلخ َِبَا َوق خَتُه َوَوقخَت َعائََلَتَه َصَغارًا وََكَبارًا؛ النهاَفَعةَ  ، َولخَيمخ
َتَعيًنا َبَ  َهَزَة الذهَكيهَة؛ةَ يه ونَ تُُ كخ لَ الخَ  ةَ اءَ رَ قَ لخ ُمسخ َجخ  ، َعْبخَ اْلخ

َلة ،  َا َوَسيَلة  َسهخ   .دَ هخ الخُ وَ َوقخَت الخ لََنا  تخ رَ صَ تَ خخ اَفَإَّنه
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َمارَاَت الخَعَربَيهَة الخُمتهَحَدةَ ةَ اءَ رَ قَ الخ َوَإنه  َلَة الخَ ََلَا  ؛ ِف َدوخ
َتمهَت اْلخُ   َِبَا ةُ يدَ شَ الره  ةُ ومَ كُ َمَكانَة  َخاصهة ، فَقَد اهخ

َوَهيهَأتخ ََلَا أََماَكَن ِف َكافهَة الخُمَؤسهَساَت ا، ريً بَ ا كَ امً مَ تَ اهخ 
َقاًًت أَث خَناَء الخَعَملَ  َوائََر، َوَخصهَصتخ ََلَا َأوخ لَتَ ُعوَد ؛ َوالده

َع َعَلى الخُمَوظهَف، فَ تَ تهَسَع َمَدارَُكُه، َوتَ زخَداَد  ََبلن هفخ
َعادَ  َمَهارَاتُُه، فَ َيزَيَد َمنخ َإن خَتاَجَه، َلُه.َوَإسخ   َمنخ َحوخ

 اللهُهمه  ُُمَمهٍد، َونََبيَ َنا َسيَ َدَنَ  َعَلى َوَسلَ ُموا َوَصلُّوا َهَذا،
َبَه َأْجخََعنَي. َعَليخهَ  َوَسلَ مخ  َصل َ    َوَعَلى آلََه َوَصحخ

َلةَ  َعَلى أََدمخ  اللهُهمه  َمارَاتَ  َدوخ ََها الخَ  َوانخُشرَ  َوَهَناَءَها، َخريخ
َ  السهَعاَدةَ  َلَها، َبنيخ َا َوَولَي َُّها. أَهخ   أَنخَت َرِبُّ
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َلةَ  َرئَيسَ  َوفَ قخ  اللهُهمَ   الشهيخ َخَليَفة بخن زَاَيد الدهوخ
َدهَ  َوَوِله  َوََنئََبهُ  ََمنَي، َعهخ َوانَهُ وَ  اْلخ َمارَاَت؛ ُحكهامَ  َإخخ  الخَ

  َوتَ رخَضاُه. َتَُبُّهُ  َلَما
ُتوم ارخَحمَ  اللهُهمه   َوُشُيوخَ  ،الشهيخ زَاَيد َوالشهيخ َمكخ

َمارَاتَ  ََتَك، َوأَدخَخلخُهمخ َبَفضخَلَك  الهَذينَ  الخَ ان ختَ َقُلوا َإَل َرْحخ
زَلخ  الخَوَطنَ  ُشَهَداءَ  َوارخَحمخ  .َفَسيَح َجنهاَتكَ   َوَأجخ

َنهةَ  ِف  َوارخَفعخ  َمثُوبَ تَ ُهمخ،   َدَرَجتَ ُهمخ. الخ
 الخُمَصاَبنيَ  َواشخفَ  الخَوََبَء، الخَعاَلَمنيَ  َوَعنَ  َعنها ارخَفعخ  اللهُهمه 
اَء، َِبََذا َعاَء. الده   َي ُمَُيَب الدُّ

َقَنا الخَغيخَث َوَل ََتخَعلخَنا َمَن الخَقاَنَطنَي، اللهُهمه  اللهُهمه اسخ
 َأَغث خَنا، اللهُهمه َأَغث خَنا، اللهُهمه َأَغث خَنا. 
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َخَرَة َحَسَنًة،  ن خَيا َحَسَنًة، َوِف الخ َوَقَنا َرب هَنا آتََنا ِف الدُّ
 َعَذاَب النهاَر.

 .اّلِلهَ الخَعَظيَم َيذخُكرخُكمخ  : اذخُكُرواَعَباَد اّلِلهَ 
 .َوأََقَم الصهََلةَ 

 


