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 دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 1441مجادى اآلخرة  14اجلمعة:
 م7/2/2020:  املوافق اإلسالمية واألوقاف اهليئة العامة للشؤون

  ُفِسُكم  نـ  ِفُقوا ِمن  َخْي ٍ َفِلَ َوَما تـُن  
ُوَل  ُط َبُة اْل   اْل 

ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَميَ  َمح َر الحُمنحَفَقَي،  الحَغَنَ  الحَكَرمَي،، اْلح ُيَضاَعُف َأجح
َخلُ  َهُد َأنح ََل َإلََه ، الحَفوحُز الحَعَظيمُ ُهَو َذَلَك وَ ، ُهمح َجنهاَت النهَعيمَ َويُدح َوَأشح

َدُه ََل َشرَيَك َلهُ  َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه  ،َإَله اّلِلهُ َوحح َوَأشح
َوةً َكاَن   َوَرُسولُُه، َل َوالحَعطَاَء،  ُقدح ن حَفاَق، َوالحَبذح فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح ِف اإلحَ

ََعَي،  َبَه َأمجح َوَعَلى َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد، َوَعَلى آلََه َوَصحح
يَن. َساٍن َإََل يَ وحَم الدَ   َمنح تََبَعُهمح ِبََحح

، فَ : َأمَّا بـَع دُ  مِ ُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه  اَّللَِّ الرَّْح َِن ِبس 
الَِّذيَن  *َذِلَك ال ِكَتاُب ََل رَي َب ِفيِه ُهًدى لِل ُمتَِّقيَ  *امل) الرَِّحيمِ 

ِمُنوَن ِِبل غَي ِب َويُِقيُموَن الصَََّلَة  َناُهم  يـُن ِفُقونَ يـُؤ   .(1)(َوِِمَّا َرزَقـ 
ِمُنونَ ال مُ  أَيُـَّها ُهَماَرَضَي اّلِلهُ  َعَن ابحَن َعبهاسٍ  :ؤ   ة  لَ افَ قَ  تح لَ صَ وَ قَاَل:  َعن ح

َتَمَع التُّجهاُر َإََل ََببَ ، ُعثحَماَن بحَن َعفهاَن َرَضَي اّلِلهُ َعنحهُ لَ  ة  يمَ ظَ عَ   ،هَ فَاجح
فَ َقاَل: َما َتَشاُءوَن؟ قَاُلوا: َقدح بَ َلَغَنا  ،َمَن النهاسَ  لَيحَهمح ِف َمَلٍ َفَخرََج إَ 

َقاَل ُعثحَماُن: ف َ  .النهاسَ ى َحَّته تُ َوسَ َع َعلَ  هُ ّيه إَ  َبعحَنافَ  ،َأنه َعنحَدَك طََعاًما
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ََتُوا ،ُحبًّا وََكَراَمةً  َفَدَخَل التُّجهاُر فََإَذا الطهَعاُم َموحُضوع  ِف  ،ادحُخُلوا فَاشح
ُ َعنحهُ   َِف ُكلَ  مَ اهَ رَ دَ ََخحَسَة  كَ َبُ رح ن ُ  :فَ َقاَل التُّجهارُ  ،َداَر ُعثحَماَن َرَضَي اّلِله

رٍو؛ َما بَ َقاَل التُّجه ف َ  .َقدح زَاُدوَن ُعثحَماُن: قَاَل  .َعَشَرةٍ   يَ قَ اُر: َّي َأََب َعمح
َنَ  زَاَدَن اّلِلهُ َعزه َفَمنح َذا الهَذي زَاَدَك؟ فَ َقاَل:  ،ِف الحَمَديَنَة ُُتهار  َغْيح
َهُد  ،َأَعنحدَُكمح زََّيَدة ؟ فَ َقاُلوا: ََل  ،َرةً َوَجله َبُكلَ  َدرحَهٍم َعشَ  قَاَل: فََإن َ ُأشح

َ َأن َ َقدح َجَعلحُت َهَذا الطهَعاَم َصَدَقةً  ُ َعنحهُ فَأَن حَفَق  .(2)اّلِله الحَقاَفَلَة  َرَضَي اّلِله
 .َوتَ وحَسَعًة َعَلى َعَباَدهَ ُكلهَها؛ ابحَتَغاَء َمرحَضاَة رَب ََه، 

ِمُنونَ ال مُ  أَيُـَّها ن حَفاقُ نه إَ  :ؤ  ْيحَ؛  هُ اإلحَ  الهَت  ،ةُ يعَ فَ ره ال تَلحُكُم الحَعَباَدةُ ِف ُوُجوَه اْلَح
ميَاَن  ُسبحَحانَهُ َوقَ َرََنَا  ،ِف َكَتابَهَ رَب َُّنا ا بََ  َنَ أََمرَ  آِمُنوا ) :تَ َعاََل  الَ قَ ف َ ، َبهَ ََبإلحَ

َلِفَي ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمن ُكم  ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوأَن ِفُقوا ِمَّا  َتخ  َجَعَلُكم  ُمس 
ٌر َكِبْيٌ  ِبََنح مَيُنه َعَليحَهمح  الحُمنحَفَقيَ  ُسبحَحانَهُ  َوَوَعدَ  .(3)(َوأَنـ َفُقوا ََلُم  َأج 

 مح هَ يح لَ عَ  فَ لَ ُيح ، وَ (4)وهُ قُ فَ ن ح ا أَ مه عَ  مح هُ يُ َعوَ ضَ ، ف َ هَ ائَ خَ سَ وَ  هَ مَ رَ كَ ، َو هَ ائَ طَ عَ وَ  هَ َب َ بَ 
ٍء فـَُهَو ُُي ِلُفُه ) :قَاَل َعزه َوَجله  ،وهُ لُ ذَ ا بَ مَ  ُتم  ِمن  َشي  َوُهَو َوَما أَنـ َفق 

ُ الرَّازِِقيَ  َوَد النهاسَ ملسو هيلع هللا ىلص  النهَبُّ َوَلَقدح َكاَن  .(5)(َخْي  يُ نحَفُق ِف ُوُجوَه  .(6)َأجح
ْيحَ، َويُ عحَطي َعطَاَء َمنح  َرَضَي اّلِلهُ َعنحُه  سٍ نَ َعنح أَ ف َ َر، الحَفقح ََل َيحَشى اْلَح

ًئا ملسو هيلع هللا ىلص اّلِلَه  َرُسولُ قَاَل: َما ُسَئَل  ى لَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص ثه حَ وَ  .(7)َإَله أَعحطَاهُ َشي ح
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َّي َرُسوَل اّلِلَه َأيُّ الصهَدَقَة : َرُجل  ُه قَاَل لَ  َحيَ ، فَ اقَ فَ ن ح إلحَ َبَ  ةَ رَ ادَ بَ مُ الح 
 ََت ُملُ َأن  َتَصدََّق َوأَن َت َصِحيٌح َحرِيٌص، »: ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ  أَفحَضُل؟

ْيحَ  اقُ فَ ن ح اإلحَ وَ  .(8)«َفق رَ َوََت َشى ال   ِغَن ال   ؛ ِف اْلَح ا بََ  ونُ كُ يَ  َّي َعَباَد اّلِلَه
لِيُـن ِفق  ُذو َسَعٍة ِمن  ) :َعزه َوَجله  اّلِلهُ قَاَل ا مَ ، كَ ةَ عَ السه  بَ سَ َبَ  رَ سه يَ ت َ 

 .(9)(ِمَّا آََتُه اَّللَُّ َسَعِتِه َوَمن  ُقِدَر َعَلي ِه ِرز قُُه فـَل يُـن ِفق  
َ بَ َلَقدح  ن ِفُقوَن:ال مُ  أَيُـَّها  ؛اقَ فَ ن ح لحَ لَ  يَ ق َ حَ تَ سح مُ الح  بَ اتَ رَ مَ  ُسبحَحانَهُ رَب َُّنا ا نَ لَ  يه

َوحََل ا مً َقد َ م َوحََل فَاألح أَُلوَنَك َماَذا يـُن ِفُقوَن ُقل  ) :اََل عَ ت َ  فَ َقالَ . (10)األح َيس 
َرِبَي َوال يَـَتاَمى َوال َمَساِكِي َواب ِن  َقـ  ُتم  ِمن  َخْي ٍ َفِلل َواِلَدي ِن َواْل  َما أَنـ َفق 

َعُلوا ِمن  َخْي ٍ فَِإنَّ اَّللََّ بِِه َعِليمٌ   اسَ  النه ََل وح أَ فَ  .(11)(السَِّبيِل َوَما تـَف 
، مح هُ ت ُ قَ فَ ن َ  كَ مُ زَ لح ت َ ، وَ مح وهلُُ عُ ت َ  نح َمه  ونَ بُ رَ ق ح األحَ وَ  انَ دَ الَ وَ ؛ الح مُ هَ يح لَ عَ  اقَ فَ ن ح إلحَ َبَ 

َلى، ُعل َيا َخْي ٌ ِمَن ال  َيُد ال  ال  : »ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل النهَبُّ  َواب َدأ  ِبَن  َيِد السُّف 
 َِف اقَ فَ ن ح اإلحَ ُهَو َمَن  ؛هَ دَ ََل وح أَ وَ  هَ لَ هح ى أَ لَ عَ  جَ وح الزه  اقُ فَ ن ح إَ . فَ (12)«تـَُعولُ 

ْيحَ، َوُهوَ  َأف َضُل : »ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل اّلِلهَ  ،اَبً وَ ث َ  رُ ث َ كح أَ ا، وَ رً جح أَ  مُ ظَ عح أَ  اْلَح
 انَ رَ جح أَ  ةَ جَ وح لزه لَ وَ  .(13)«ِديَناٌر يـُن ِفُقهُ َعَلى ِعَياِلهِ  ؛ِديَناٍر يـُن ِفُقهُ الرَُّجلُ 

 ودٍ عُ سح مَ  نَ بح  َعبحَد اّلِلهَ  ةَ جَ وح زَ  زَي حَنبَ  نه إَ ا، فَ هَ تَ يح ب َ  ةَ قَ فَ  ن َ ِف  هَ بَ  مُ هَ سح ا تُ ى مَ لَ عَ 
ُهَما ُ َعن ح ُ َعنحهُ  لٍ َباَل لَ قَاَلتح  ؛َرَضَي اّلِله أََيَسُعَن  :ملسو هيلع هللا ىلص: َسَل النهَبه َرَضَي اّلِله



-5- 
 

نـََعم ، : »ملسو هيلع هللا ىلص َقالَ ؟ ف َ ِل يَ َتاَمى َوِف َبَن َأخٍ ي جَ وح زَ  َأنح َأَضَع َصَدَقَت َِف 
ُر ال   ََلَا َراِن، َأج  ُر الصََّدَقةِ َأج  َرَِحَُه  ُمَباَركَ الح  قَاَل ابحنُ . (14)«َقَرابَِة َوَأج 
ن حَفاقَ َكسحبَ الح  َدلُ  يَ عح ََل : اّلِلهُ  ء   َعَيالَ َعَلى الح   َواإلحَ  لُ خُ دح يَ . وَ (15)َشيح
 َورََعايَُة ُشُؤوََنَمح.، مح هُ يمُ لَ عح ت َ  دَ ََل وح ى األحَ لَ عَ  اقَ فَ ن ح  اإلحَ ِف 
ْيحَ؛ اقَ فَ ن ح إلحَ َمنح ُصَوَر ا نه إَ وَ  ى امَ تَ ي َ الح ، وَ يَ اجَ تَ حح مُ ى الح لَ عَ َما َيُكوُن  َِف اْلَح
َرَضَي  لَُبابَةَ  َبَ أَ   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اّلِلهَ  بَ غه رَ  دح قَ ف َ ، ، ِف َأْنحَاَء الحَعالََ يَ اكَ سَ مَ الح وَ 

 ،(16)اهَ لَ جح أَ  نح مَ َبَكى ا وَ هَ ب َ لَ طَ  ،يمٍ تَ يَ لَ  ََنحَلةٍ َعنح  لَ ازَ نَ ت َ ي َ  نح  أَ َِف ؛ اّلِلهُ َعنحهُ 
َها» لَُبابََة: َب أَلَ   ملسو هيلع هللا ىلصفَ َقاَل َرُسوُل اّلِلهَ  ٌق ِف  ،َأع ِطِه ِإَّيَّ َنَّةِ  َوَلَك َعذ   .«اْل 

َداحَ  وَفَسَمَع َبَذَلَك أَبُ  َأيح ََنحَلة . َقَك لَُبابََة: أَتََبيُع عَ  َب فَ َقاَل أَلَ  ،الدهحح ذح
 :فَ َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلصُُثه َجاَء َرُسوَل اّلِلَه  .نَ َعمح فَ َقاَل:  ؟َهَذهَ  َذَلَك َبََديَقَت 

َلُة الهَت  ُتهُ  ،َسأَلحَت لَلحَيَتيمَ  النهخح ق  ِف َبَا عَ  َأِل  اهَ ّيه إَ  َإنح َأعحطَي ح َنهَة؟  ذح اجلح
 :ملسو هيلع هللا ىلص َقالَ ف َ ، يمَ تَ يَ لح ا لَ اهَ طَ عح أَ . فَ (17)«نـََعم  » :ملسو هيلع هللا ىلصفَ َقاَل َرُسوُل اّلِلَه 

ٍق ُمَعلٍَّق » ُقوَد ََتحٍر -َكم  ِمن  ِعذ  َنَِّة ِْلَِب  -ُمَدَلًّ َأيح َكمح َمنح ُعن ح ِف اْل 
َداحِ  َرأَتَهُ أَبُو  فَأََتى .(18)«الدَّح  َداَح امح َداحَ ؛ الدهحح  ،فَ َقاَل: َّي أُمه الدهحح

ُرَجي َمَن الح  َتانَ اخح َلٍة ِف اجلحَ ُبسح : رََبَح ، فََإن َ َقدح بَعحُتُه بََنخح نهَة. فَ َقاَلتح
ن حَيا  .(19)الحبَ يحعُ  َنهَة؛ َخْيح  َمَن الدُّ ٍء ِف اجلح َ َلَقدح رََبَح، فََإنه َأيه َشيح نَ َعمح؛ َواّلِله
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، يمٍ تَ يَ َعَلى  فَانحظُُروا َّي َعَباَد اّلِلَه َإََل َهَذا الرهُجَل، أَن حَفَق ََنحَلةً ، َوَما َفيَها
ََزاَء الحَعَظيَم،  فَ َيا فَ وحَز َمنح أَن حَفَق َعَلى  .النهَعيمَ  اتَ َجنه  ِف فَ َناَل َبَا اجلح

أُمَ َه َوأَبَيَه، َوَزوحَجَتَه َوبََنيَه، َوأَرحَحاَمَه َوأَقحرَََبئََه، َوأَدحَخَل السُُّروَر َعَلى 
َتاَجَي، َوالحيَ َتاَمى  َرَاَمَل َوالحُمحح َوأَن حَفَق َِف َسائََر ُوُجوَه  َوالحَمَساَكَي،األح

ْيحَ َوأَب حَواَب الحَبَ .   اْلَح
ْيحَ  الحُمنحَفَقيَ  نَ ا مَ نَ لح عَ فَاللهُهمه اجح  ، ميُ رَ  كَ ّيَ  كَ تَ كَ َبَ ا بَ نَ ي ح لَ ، َوُمنه عَ ِف اْلَح

َنا  يًعا َوَوفَ قح َوطَاَعَة َمنح أََمرحتَ َنا ، ملسو هيلع هللا ىلص ُُمَمهدٍ  َلطَاَعَتَك، َوطَاَعَة َرُسوَلكَ مجََ
ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا َعَماًل بََقوحَلَك: )َبطَاَعَتَه 

َم ِر ِمن ُكم    .(20)(الرَُّسوَل َوُأوِل اْل 
َ ِل َوَلُكمح  تَ غحَفُر اّلِله  ،أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح

تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو   الحَغُفوُر الرهَحيُم.فَاسح
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ُط َبُة الثَّانَِيةُ   اْل 
ُد ّلِلََه  َمح ََميُل، ،َربَ  الحَعاَلَميَ اْلح َسُن َوالث هَناُء اجلح ُد اْلَح َمح َهُد َأنح  َلُه اْلح َوَأشح

َدهُ  ُ َوحح َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد  ،ََل َشرَيَك َلهُ  ََل َإَلَه َإَله اّلِله َوَأشح
فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد، َوَعَلى اّلِلَه َوَرُسولُُه، 

ََعَي،  َبَه َأمجح ينَ آلََه َوَصحح َساٍن َإََل يَ وحَم الدَ   .َوَعَلى َمنح تََبَعُهمح ِبََحح
 . َعزه َوَجله أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه 

ِمُنونَ ال مُ  أَيُـَّها ْيحَ  ةٍ قَ فَ ن َ  له كُ   نه إَ  :ؤ   اّلِلهَ  هَ جح وَ  مُ لَ سح مُ ا الح ي بََ غَ تَ ب ح ي َ  ِف اْلَح
: تَ َعاََل  اّلِلهُ  يَ ُقولُ  ا،هَ رَ جح أَ  هُ لَ  تُ بَ ثح ي ُ ا، وَ ابََ وَ ث َ  ُسبحَحانَهُ  هُ لَ  بُ تُ كح ؛ يَ تَ َعاََل 

ِه ِإَلَّ ِفُقوَن َوَما تـُن   ُفِسُكم  نـ  َفِلَ ِفُقوا ِمن  َخْي ٍ َوَما تـُن  )  اب ِتغَاَء َوج 
 هُ لَ  كَ رَ َبَ ، وَ هَ قَ زح  رَ ِف  هَ يح لَ عَ  َعزه َوَجله  اّلِلهُ  عَ سه وَ  دح  قَ اًل جُ رَ  نه إَ وَ  .(21)(اَّللَِّ 
ْيحَ  قَ فَ نح ي ُ  نح أَ  هَ بَ  ي  رَ ؛ ْلََ هَ بَ سح  كَ ِف  ، هَ قَ الَ ا ْلََ رً كح شُ   تَ َعاََل؛اّلِلهُ  هُ ا آتَ َمه  َِف اْلَح
 اًَل ثَ مَ وَ  ةً وَ دح قُ  ؛اهُ رَ ث َ  اّلِلهُ  بَ يه طَ  زايد يخح الشه  انَ كَ   دح قَ وَ  ،هَ تَ مَ عح نَ لَ  اءً قَ ب ح تَ اسح وَ 

يَع  ،َعطَاءَ الح وَ  اقَ فَ ن ح  اإلحَ ِف  ْيحَ َإََل مجََ َتدهتح َيُدُه ََبْلَح َوالحَكَرَم َوالسهَخاَء، َوامح
َتاَجَي َوالضَُّعَفاءَ  َرحَجاَء، لَُتَغيَث الحُفَقَراَء، َوالحُمحح ؛ اّلِلهَ  ادَ بَ  عَ ّيَ  مح تُ ن ح أَ وَ  .األح

 نح مَ  مح كُ يح لَ عَ  غَ بَ سح يُ ، وَ هَ مَ رَ كَ   نح مَ  مح كُ يح لَ عَ  يضَ فَ يُ  نح أَ  ُسبحَحانَهُ  اّلِلهُ  مُ كُ دَ وه عَ  دح قَ 
 نح أَ   فُ َقَراَء َهَذا الحَعالََ الهَذي نََعيُش َفيَه؛نح مَ  ونَ اجُ تَ حح مُ الح  دَ وه عَ ت َ ، وَ هَ مَ عَ نَ 
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ْيحَ هَلُمح، ، مح وبََ لُ ى ق ُ لَ عَ  ورَ رُ وا السُّ لُ خَ دح تُ  وا دُّ سُ تَ وَ َوََتُدُّوا أَيحَدَيُكمح ََبْلَح
 .مح كُ دَ وه ا عَ مَ كَ   مح كُ لَ  اّلِلهُ  نَ كُ يَ  ؛مح وهُ َتُُ دح وه عَ ا مَ كَ   مح وا هلَُ ونُ كُ ، فَ مح هُ ت َ اق َ فَ 
ُن بََه أََلَمُه، كَ   ؛وارُ كه فَ ت َ وَ  ُد َدَواًء ُيَسكَ  ؛ ََل َيََ مح َمنح َمرَيٍض ِف َهَذا الحَعالََ

ُد َما ُيطحَعُم بََه َوَلَدُه، َوأُمٍ  ََل ُتََُد َما َتُسدُّ بََه َرَمَقَها، َوََل َما  َوَفَقٍْي ََل َيََ
ٍل يَ تَ َقلهُب َِف الحَبح  َبُع بََه َرَضيَعَها، وََكمح َمنح َطفح َفُئُه. ُتشح ُد َما يُدح َد ََل َيََ

ُمطهَلع  َعَلى أَعحَماَلُكمح، يَ َرى  ُسبحَحانَهُ َعَليحُكمح، َوُهَو  تَ َعاََل  اّلِلهُ َوَقدح َمنه 
َساَنُكمح  ٍء ) :َعزه َوَجله  الَ قَ  ،َإن حَفاَقُكمح، َويَ عحَلُم َإحح َوَما تـُن ِفُقوا ِمن  َشي 

َاَت،  .(22)(فَِإنَّ اَّللََّ بِِه َعِليمٌ  ْيح ن حَفاَق ِف اْلَح فَ لحُنَسارَعح َإََل اإلحَ
َيهَة  ْيح يهَة اْلَح َوالحُمَشارََكَة ِف الحُمَباَدرَاَت؛ َوالت هَعاُوَن َمَع الحُمَؤسهَساَت الرهْسَح
ن حَفاَق ِف َحَياتََنا،  َِححََر، طَاَعًة لََرب ََنا، َوتَ عحزَيًزا لََقيَمَة اإلحَ اَلَل األح َكاهلَح

نَ َنا،وَ   َولحنُ َعلَ مح َذَلَك بَ َناتََنا َوأَب حَناَءََن. تَ رحَسيًخا لَثَ َقافََتَه َفيَما بَ ي ح
َكَما أََمَر َربُّ ،  َخاَتََ النهَبيَ َي َوالحُمرحَسَليَ َصلُّوا َوَسلَ ُموا َعَلى ا وَ ذَ هَ 

َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى ِإنَّ اَّللََّ : )الحَعاَلَمَي، فَ َقاَل َِف َكَتابََه الحُمَبيَ 
ِليًما اللهُهمه  .(23)(النَِّبِي ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلي ِه َوَسلِيُموا َتس 

َبَه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد،  َوَعَلى آلََه َوَصحح
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ََعَي. ٍر َوُعَمَر َوُعثحَماَن  َأمجح َُلَفاَء الرهاَشَديَن: َأَب َبكح َوارحَض اللهُهمه َعَن اْلح
 ، َرَمَي. َوَعَليٍ  َكح  َوَعنح َسائََر الصهَحابََة األح
فَ َرَها، َوَمَن الحُعُلوَم أَن حَفَعَها، َوَمَن  َإَنه اللهُهمه  َاَت َأوح ْيح أَُلَك َمَن اْلَح َنسح

اَلَق أَ  َخح ن حَيا، األح أَُلَك السهَعاَدَة ِف الدُّ َمَلَها، َوَنسح َخَرَة. كح  َوالحَفوحَز ِف اآلح
َلةِ  ِلَما ُتُِبُّهُ َوتـَر َضاُه، َخِليَفة  ب ن زَاِيد   الشَّيخ  اللَُّهَم َوفِيق  رَئِيَس الدَّو 

َمارَاِت.  َوانَهُ ُحكَّامَ اإل ِ َِمَي، َوِإخ  ِدهِ اْل  ِفيِقَك ََنئَِبهُ َوَوِلَّ َعه   َواْش َل  بِتَـو 
َلَمَي َوالح  اللهُهمه  َلَماَت، َوالح اغحَفرح لَلحُمسح َياَء األحَ  ُمؤحَمَناَت،ُمؤحَمَنَي َوالح ُمسح حح
ُهمح  ُتوم  اللَُّهمَّ ار َحمِ  ،محَواتَ َواألحَ  َمن ح  ،الشَّيخ  زَاِيد  َوالشَّيخ  َمك 

َواِنَك، َوَأد ِخل ُهم  بَِفض ِلَك  تَـَقُلوا ِإَل ِرض  َمارَاِت الَِّذيَن انـ  َوُشُيوَخ اإل ِ
  َفِسيَح َجنَّاِتَك.

َمارَاِت َأِدم  َعَلى  اللَُّهمَّ  َلِة اإل ِ َلَك، َدو  َوَِبِرك  نَِعَمَك، َوُجوَدَك َوَفض 
َاِِتَا وَ  ِلَهاِف َخْي  َعل َها َداِئًما ِف َسَعاَدٍة، َأه  ْي ِ ِف ، واج  َوِمَن اْلَ 

 ِزََّيِدٍة.
َجَد َوَلَواَلَديحَه، اللهُهمه إَ  أَُلَك الحَمغحَفَرَة والث هَواَب َلَمنح َبََن َهَذا الحَمسح َنه َنسح

َساًَن، َواغحَفَر اللهُهمه َلُكلَ  َمنح َبََن َلَك  َوَلُكلَ  َمنح َعَمَل َفيَه َصاَْلًا َوَإحح
َجًدا يُذحَكُر َفيَه اْسحَُك،  َمرَيٍض ُعُه َعَلى َوَقَف َلَك َوق حًفا يَ ُعوُد نَ فح  َأوح َمسح
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َكيٍ  َلَه َوَمالََه، َوََبرَكح َأوح يََتيٍم، َأوح طَاَلَب َعلحٍم َأوح َمسح َفظحُه َِف َأهح ، َواحح
ََتَك  َنهَة َبَرِحح   .َّي أَرحَحَم الرهاَِحَيَ َلُه َفيَما َرَزق حَتُه، َوأَدحَخلحُه اجلح

َنهَة  َب حَراَر، َوأَدحَخلحُهُم اجلح اللهُهمه ارحَحمح ُشَهَداَء الحَوَطَن َوقُ وهاَت التهَحاُلَف األح
َليَهمح َجَزاَء الصهاَبرَيَن؛  َز َأهح َياَر، َواجح َخح َرَم َمَع األح َبَكَرَمَك َّي َأكح

َرَمَي. َكح َراَر انحُشَر اََل وَ ، اللهُهمه انحُصرح قُ وهاَت التهَحاُلَف الحَعَرَب َ  األح َتقح سح
َلَميَ َوالسهاَل  ََعيَ َوالحَعالََ  ،َم ِف بُ لحَداَن الحُمسح  .َأمجح
َقَنا الحَغيحَث َوََل َُتحَعلحَنا َمَن الحَقاَنَطَي، اللهُهمه  ثًا َأَغث حَنا اللهُهمه اسح  ُمَغيثًا َغي ح
َقَنا  ،َشاَماًل  َواَسًعا َهَنيًئا َوأَنحَبتح لََنا َمنح  َمنح بَ رََكاَت السهَماَء،اللهُهمه اسح

َرحَض. بَ رََكاتَ   األح
َخَرَة َحَسَنًة، َوَقَنا َعَذاَب النهاَر،  ن حَيا َحَسَنًة، َوِف اآلح رَب هَنا آتََنا ِف الدُّ

َب حَراَر،  َنهَة َمَع األح  َّي َعزَيُز َّي َغفهاُر. َوأَدحَخلحَنا اجلح
كُ : ِعَباَد اَّللَِّ   ُروُه َعَلى نََعَمَه يَزَدحُكمح. اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيَم َيذحُكرحُكمح، َواشح

 َوأََقَم الصهاَلَة.
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