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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد ّلِلََه َربَ  الح  مح َاُبَط اْلَح َعاَلَمنَي، َحث هَنا َعَلى الَّته

َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله َوالت هَعاُوَن ِف َكَتاَبَه الحُمَبنَي،  َوَأشح
َدُه ََل َشرَيَك َلهُ  َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ، اّلِلهُ َوحح َوَأشح
مح َوََبرَكح َفاللهُهمه َصلَ  َوَسل َ  ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُُه،

َبَه َأْجحََعنَي،  يحهَ َعلَ  َوَعَلى َمنح َوَعَلى آلََه َوَصحح
يَن. َم الدَ  َساٍن َإََل يَ وح   تََبَعُهمح ِبََحح

،فَ : َأمَّا بَ عخدُ   ُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه
اَونُوا َعَلى الخِبِّ َوتَ عَ ) :َقاَل َجله ِف ُعََلهُ 

  .(1)(ىَوالت َّقخوَ 

                                                           

 .2 ( املائدة:1)
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ِمُنونَ أَي َُّها الخمُ  ِمِن »: َقاَل النهِبُّ  :ؤخ ِمُن ِللخُمؤخ الخُمؤخ
َياِن  َ «. َيُشدُّ بَ عخُضُه بَ عخًضاَكالخبُ ن خ َوَشبََّك َبْيخ

َديَث الشهرَيفَ  .(1)َأَصاِبِعهِ  َيَصُف ؛ َفَفي َهَذا اْلَح
َتَمَع الحُمَتََلَحَم، َوَما   لََنا َرُسوُل اّلِلهَ  أَب حَناَء الحُمجح

َاُبَط  َاُحَم، َوالَّته نَ ُهمح َمَن الحَمَودهَة والَّته َيُسوُد بَ ي ح
ُمح  . َوَإنه َأوهَل لََبَنٍة ِف َيٌد َواَحَدةٌ َوالت هَعاُوَن، وََكَأَّنه

َتَمَع الحُمََّتَاَبَط؛  َرُة الحُمَتَماَسَكةُ َصرحَح الحُمجح ُسح ، اْلح
َوالحبُ ُيوُت الحَعاَمَرُة ََبلحَمَودهَة َوالرهْححََة، َقاَل ُسبحَحانَُه: 

َوِمنخ آََيتِِه َأنخ َخَلَق َلُكمخ ِمنخ أَن خُفِسُكمخ َأزخَواًجا )
َها َوَجَعَل  ُكُنوا ِإلَي خ َنُكمخ لَِتسخ َمَودًَّة بَ ي خ

                                                           

 ( متفق عليه.1)
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ُؤولَيهٍة  .(1)(َوَرْحخَةً  َرةُ يَ رحَعاَها الحَواَلَداَن ِبَسح ُسح َوَهَذَه اْلح
ََلَساَت الحَعائََليهَة، ِف تَ عحزَيَز  تَ ثحَمرَاَن اْلح َوَعَنايٍَة، فَ َيسح

ََلَقيهَة،  َخح ميَانَيهَة َواْلح ُ تَ َعاََل الحَقَيَم اْلحَ فَ َقدح َمَدَح اّلِله
َاَعيَل َعَليحَه السه  لَهَ نََبيههُ َإْسح َلُه : )ََلمُ َبَقوح وََكاَن َيَخُمُر َأهخ

. َوَإنه (2)(اَد رَبِِّه َمرخِضي  نخ ِة َوالزََّكاِة وََكاَن عِ ِِبلصََّل 
َتَمَع؛  َرحَحاَم ِمها يُ َعز َُز تَ رَاُبَط الحُمجح َصَلَة اْلح

رَاَمُهمح  ، ، َوَإكح َواِلََمح ُهمح َوتَ َفقَُّد َأحح َوالسَُّؤاَل َعن ح
َوالسهعحَي ِف َقَضاَء َحَواَئَجَهمح، َوَذَلَك َمنح َحقَ َهمح، 

 .(3)(َحقَّهُ الخُقرخََب َذا َفآِت َقاَل َرب َُّنا َعزه َوَجله: )
َتَمَع الحُمََّتَاَبَط؛  َ َوَمنح َمظَاَهَر الحُمجح َما َيُكوُن َبنيح

                                                           

 .21( الروم: 1)
 .55مرمي: ( 2)
 .38( الروم: 3)
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يَ  رَاٍم، اْلَح َساٍن َوَإكح اَن َمنح َتََلُحٍم َوانحَسَجاٍم، َوَإحح
َاُر يَ عحَرُف َجاَرُه، َوََيحَفُظ َلهُ ُحُقوَقُه، َقاَل َرُسوُل  َفاْلح

ِسنخ : »اّلِلَه  ِمًناِإَل َوَأحخ  .(1)«َجاِرَك َتُكنخ ُمؤخ
َتَمَع الحُمََّتَاَبَط؛ َما يَ نحَشُأ ِف بَيَئَة  َوَمنح َْسَاَت الحُمجح
َب،  َ الحُمَعلَ َم َوالطَُّله الت هعحَليَم؛ َمنح َعََلَقٍة أََبَويهٍة َبنيح

َحابَُه   َرُسوُل اّلِلهَ فَ َقدح َكاَن َسيَ ُدََن  يُ َعلَ ُم َأصح
َا»َويَ ُقوُل َِلُمح:   الخَواِلدِ  ِمثخلُ  َلُكمخ  َأنَ  ِإَّنَّ

وََكَذَلَك َما َيُكوُن ِف بَيَئاَت . (2)«ُأَعلُِّمُكمخ 
َمةً لَلحَوَطَن، لَيَ زحَداَد الحَعَمَل َمنح تَ َعاُمََلٍت َإجَيابَيهةٍ  ؛ َخدح

                                                           

 .2305( الَّتمذي: 1)
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َسَد الحَواَحَد.  َتََلُْحًا َوتَ رَاُْحًا، َوَيُكوَن َكاْلَح
  ََلُْحََنا.َفاللهُهمه أََدمح تَ رَاُبطََنا، َوَعز َزح تَ 

تَ غحَفُر اّلِلهَ ِل َوَلُكمح   أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح
تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم.  َفاسح
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ُطخَبُة الثَّانَِيةُ   اْلخ
َدُه، َوالصهََلُة َوالسهََلُم َعَلى َمنح ََل  ُد ّلِلََه َوحح مح اْلَح

َبَه  يَُه. َنِبه بَ عحَدُه، َوَعَلى آلََه َوَصحح َوَمنح تََبَع َهدح
 .أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلهَ 

َمَثُل : »اّلِلَه َقاَل َرُسوُل أَي َُّها الخُمَصلُّوَن: 
ِهمخ َوتَ َعاطُِفِهمخ َمَثُل  ِمِنَْي ِف تَ َوادِِّهمخ َوتَ َراْحُِ الخُمؤخ

َسدِ  ٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر ؛ اْلَخ َتَكى ِمنخُه ُعضخ ِإَذا اشخ
ُمَّى َسِد ِِبلسََّهِر َواْلخ َتَمَع َفأَب حَناُء  .(1)«اْلَخ الحُمجح

َيُضمُُّهمح ُُمحَتَمٌع َواَحٌد، َوََيحَتَضُن  الحُمََّتَاَبطَ 
تَ َلَفتح أَلحَواَُّنُمح، َوتَ َعدهَدتح  َمَصاَْلَُهمح، َوَإَن اخح

                                                           

 ( متفق عليه.1)
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َعى َداَئًما لَتَ عحزَيَز تَ َراُبَط َجنحَسيهاُُتُمح  ؛ َفُكلُّ فَ رحٍد َفيهَ َيسح
رًَفا  َتشح َتَمَع، َوتَ رحَسيَخ َقَيَمَه َوَمَباَدئََه؛ ُمسح الحُمجح

َبَل الهَذي يَ رحنُو َإلَيحَه الحَوَطُن، َمنح َخََلَل الحمُ  تَ قح سح
َها الحَقَياَدُة الرهَشيَدُة،  الحَمَباَدَئ الحَعَشَرَة الهَِت َأطحَلَقت ح
َتَمَع، َوَحدهَدتح َهَدَفُه؛  فَ َعَمَلتح َعَلى تَ رَاُبَط الحُمجح

يََة؛  اَمَل ََتحَقيَق َمنح َأَهمَ  َعوَ ُموَقَنًة َأنه تَ وحَحيَد الرُّؤح
ََدَف.  اِلح

َهَذا َوَصلُّوا َوَسلَ ُموا َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد، اللهُهمه 
َبَه َأْجحََعنيَ َصلَ  َوَسلَ مح َعَليحَه،   .َوَعَلى آلََه َوَصحح
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َمارَاِت َداِئًما ُمََتَاِبطًا اللَُّهمَّ  َعلخ ُُمخَتَمَع اْلخِ اجخ
َلَك َونَِعَمَك، َأِدمخ ُمََتَاِْحًا، وَ  َمارَاِت َفضخ َعَلى اْلخِ

 َوِزدخَها ِمنخ َعطَاِئَك وَكَرِمَك.
َلِة  الشَّيخ َخِليَفة بخن اللَُّهمَّ َوفِّقخ رَئِيَس الدَّوخ

َوانَُه ُحكَّاَم  زَاِيد َِمَْي، َوِإخخ ِدِه اْلخ َوَنئَِبُه َوَوِلَّ َعهخ
َمارَاِت؛ ِلَما ُتُِبُُّه َوتَ رخَضاُه.  اْلخِ

ُتوماللَُّهمَّ ارخَحِم  ، الشَّيخ زَاِيد َوالشَّيخ َمكخ
َِتَك،  َمارَاِت الَِّذيَن ان ختَ َقُلوا ِإَل َرْحخ َوُشُيوَخ اْلخِ

ِلَك   َفِسيَح َجنَّاِتَك. َوَأدخِخلخُهمخ ِبَفضخ
ِزلخ َمُثوبَ تَ ُهمخ. َوارخَحمخ ُشَهَداَء الخَوَطِن   َوَأجخ
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ُهمح  َياءَ َمن ح َحح َلَماَت: اْلح َلَمنَي َوالحُمسح اللهُهمه ارحَحَم الحُمسح
َواَت. َمح  َواْلح

َف  اللهُهمه ارحَفعح َعنها َوَعَن الحَعاَلَمنَي الحَوََبَء، َواشح
اءَ الحُمَصاَبنَي  َمنح ُكلَ  َداٍء، ََي َعاَفَهمح وَ  ،َِبََذا الده

َعاَء.   ُمَُيَب الدُّ
، اللهُهمه نيَ طَ انَ قَ الح  نَ ا مَ نَ لح عَ  َتح ََل وَ  ثَ يح غَ ا الح نَ قَ اللهُهمه اسح 

 .انَ ث ح غَ ا، اللهُهمه أَ نَ ث ح غَ ا، اللهُهمه أَ نَ ث ح غَ أَ 
 َيذحُكرحُكمح  ؛: اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيمَ ِعَباَد اّللَِّ 

 َوأََقَم الصهََلَة.


