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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ  اْلخ
ُد ّلِلََه َربَ  الح  مح َحث هَنا َعَلى الحَعَمَل النهاَفَع َعاَلَمنَي، اْلَح
َدُه ، ِف َكَتاَبَه الحُمَبنيَ  َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِلهُ َوحح َوَأشح

َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد ، ََل َشرَيَك َلهُ  َوَأشح
َوَعَلى  يحهَ َفاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعلَ  اّلِلَه َوَرُسولُُه،

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

،فَ : َأمَّا بَ عخدُ   ُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه
فَِإنَّ ُُتخِسُنوا َوتَ ت َُّقوا َوِإنخ ) :َقاَل َجله ِف ُعََلهُ 

 .(1)(ِبَا تَ عخَمُلوَن َخِبريًا اَّللََّ َكانَ 
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ِمُنونَ أَي َُّها الخمُ  نحَسانَ  لَ مَ عَ  نه إَ  :ؤخ ، َلهُ  ةٌ امَ رَ كَ َعزهٌة َو  اْلحَ
َسُب َبَه  ،سَ فح ن ه ال هَ بَ  ونُ صُ يَ  َويَ بحَِن َبَه الحَوَطَن، َوَيكح

َخرَيَن، َويَ ُفوُز َبَرَضا َربَ  الحَعاَلَمنَي، َوثَ َوابََه  ِتَاَم اْلح احح
َرحَض؛  ،الحَعَظيمَ  فَ ُهَو ُسبحَحانَُه الهَذي َذلهَل لََنا اْلح

َعى ِف َإعحَمارََها، َوبََناَء  لَنَ عحَمَل ِف أَرحَجاَئَها، َوَنسح
ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم )، َقاَل تَ َعاََل: َحَضاَرَِتَا
َرخَض  قَاَل وَ  .(1)(َذُلوًًل فَامخُشوا ِف َمَناِكِبَهااْلخ

، َجادٍ  ِف َنَشيٍط ِف َعَمَلهَ  َرُجلٍ ِف  َرُسوُل اّلِلَه 
ِسِه »َسعحَيَه:  َعى َعَلى نَ فخ ِإنخ َكاَن َخَرَج َيسخ

َوَإنه َعَمَل  .(2)«فَ ُهَو ِف َسِبيِل اَّللَِّ  ِعفََّهالِيُ 
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َع َعَلى  َبُه يَ ُعوُد ََبلن هفح نحَساَن وََكسح  ،هَ تَ رَ سح أُ وَ  هَ دَ ََل وح أَ اْلحَ
َتَهمح،  فَ ُيَعيُلُهمح َويُ َؤمَ ُن َحاَجاَِتَمح، َويَ عحَتَِن َبَصحه

َبُحوَن ََنَاَذَج رَاَئَدًة ِف َوُُيحَسُن تَ عحَليَمُهمح  ، فَ ُيصح
ٌر،  َتَمَع، فَ َيُكوُن َلهُ َبَذَلَك َعنحَد النهاَس ثَ َناءٌ َوَذكح الحُمجح

ٌر،  ٌر َوُذخح  َرُجلٍ ِف  َقاَل َرُسوُل اّلِلَه َوَعنحَد اّلِلَه َأجح
َعى َإََل َعَمَلهَ  َعى َعَلى َوَلِدِه : »َخرََج َيسح ِإنخ َكاَن َيسخ

َعى  ،اَّللَِّ َسِبيِل ِف فَ ُهَو ا ِصَغارً  َوِإنخ َكاَن َخَرَج َيسخ
ِ َكِبريَيخِن َفِفي َسِبيِل اَّللَِّ  َوِإنخ ... َعَلى أَبَ َويخِن َشيخَخْيخ

ِلِه  َعى َعَلى َأهخ َفِفي َسِبيِل َكاَن َخَرَج َيسخ
 َوَإنه َكَفاَح الحَعاَمَل َأَو الحُمَوظهَف ِف َعَمَلَه، .(1)«اَّللَِّ 
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َتَمَع  َهُم ِف تَ نحَمَيَة الحُمجح َوَإت حَقانَُه لََتَخصَُّصَه، ُيسح
َمَه َوازحَدَهارََه، َوتَ يحَسرَي َحَياَة أَف حرَاَدَه،  َورَُقيَ َه، َوتَ َقدُّ

َعُد بََتَميَُّز أَب حَناَئَها، َتَمَعاُت َتسح َوتَ زحَدَهُر  َفالحُمجح
َِتََحاَِتَم َوابحَتَكارَاَِتَم.  ُم ِبُقح  َبُعُقوِلََمح، َوتَ تَ َقده

َعلحَنا َْلَعحَمالََنا ُمتحَقَننَي، َولَلحَوَطَن ََنَفَعنَي. مه هُ الله فَ   اجح
تَ غحَفُر اّلِلهَ ِل َوَلُكمح   أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح

تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفورُ    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 

رََساَلُة َحَياٍة،  النهاَفعَ الحَعَمَل  َإنه أَي َُّها الخُمَصلُّوَن: 
نحَساُن َما َداَم َقاَدرًا َعَلى الحَعطَاَء،  َقالَ  يُ َؤدَ يَها اْلحَ

ِإنخ قَاَمِت السَّاَعُة َوبَِيِد َأَحدُِكمخ » : َرُسوُل اّلِلهَ 
َتطَاَع َأنخ ًَل  ،َفِسيَلة   يَ غخِرَسَها ُقوَم َحَّتَّ ت َ  فَِإِن اسخ

َعلخ  ُؤولَيهٌة َكَبريٌَة، َوأََمانٌَة  .(1)«فَ لخيَ فخ َوَإنه الحَوَطَن َمسح
َعَظيَمٌة؛ َُيحَتاُج َإََل َتَكاُتَف ُجُهوَد أَب حَنائََه، َوَأنح 
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دَ  والحُمَناَفَسةَ  ُروا َعنح َسَواَعَد اْلَح ُكلٌّ ِف ، ُيَشمَ 
ًما، َوازحَدَهارًا َعَمَلَه َوََمَالََه؛ لَيَ زحَداَد  ارحتََقاًء َوتَ َقدُّ

وَحَضارًَة، فَ لحنُ َرسَ خح ثَ َقاَفَة الحَعَمَل ِف نُ ُفوَس بَ َناتََنا 
ََمَل،  َبَل، َوَمعحَقُد اْلح تَ قح َوأَب حَنائََنا، فَ ُهمح ُصنهاُع الحُمسح

َتَماَم الحَقَياَدَة الرهَشيَدةَ  ، الهَِت فَ َتَحتح لَلشهَباَب َوَُمَطُّ اهح
أَب حَواَب الحَعَمَل، َوَأََتَحتح َِلُُم الحُفَرَص الحُمَناَسَبَة؛ 

ُموا َلُه ََثََرَة َعلحَمَهمح لَيَ بحُذُلوا لَلحَوَطَن ُجُهوَدُهمح،  َويُ َقدَ 
َاَِتَمح.  َوَخربح

َهَذا َوَصلُّوا َوَسلَ ُموا َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد، اللهُهمه 
َبَه َأْجحََعنيَ َصلَ  َوَسلَ مح َعَليحَه،   .َوَعَلى آلََه َوَصحح
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َلَك َونَِعَمَك، اللَُّهمَّ َأِدمخ  َمارَاِت َفضخ َعَلى اْلخِ
 َوِزدخَها ِمنخ َعطَاِئَك وَكَرِمَك.

َلِة اللَُّهمَّ َوف ِ  الشَّيخ َخِليَفة بخن قخ رَئِيَس الدَّوخ
َوانَُه ُحكَّاَم  زَاِيد َِمَْي، َوِإخخ ِدِه اْلخ َوََنئَِبُه َوَوِلَّ َعهخ

َمارَاِت؛ ِلَما ُتُِبُُّه َوتَ رخَضاُه.  اْلخِ
ُتوماللَُّهمَّ ارخَحمِ  ، 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
ُهمح  َياءَ َمن ح َحح َلَماَت: اْلح َلَمنَي َوالحُمسح اللهُهمه ارحَحَم الحُمسح

َمحوَ   اَت.َواْلح
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َف  اللهُهمه ارحَفعح َعنها َوَعَن الحَعاَلَمنَي الحَوََبَء، َواشح
اءَ  َمنح ُكلَ  َداٍء، ََي َعاَفَهمح وَ  ،الحُمَصاَبنَي َِ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 اللهُهمه أَ ا، نَ ث ح غَ أَ 
 َيذحُكرحُكمح  ؛: اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيمَ ِعَباَد اَّللَِّ 

 َوأََقَم الصهََلَة.


