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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد ّلِلََه   مخ َساَن، َفضخ الخَكَرمَي الخَمنهاَن، َذي الخ اْلَخ َل َواْلخَحخ

َهُد َأنخ َل  َوخطَاَن، َوَأشخ َه  َإلَ َحَباََن َبَوَطٍن َمنخ َخريََة اْلخ
َدُه َل َإله  َهُد َأنه َسيَ َدََن  اّلِلهُ َوحخ  َشرَيَك َلُه، َوَأشخ

ُُمَمهًدا َعبخُد اّلِلَه َوَرُسولُُه، فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مخ َونََبي هَنا 
َبَه  ،َوََبرَكخ َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهدٍ  َوَعَلى آلََه َوَصحخ

َساٍن َإَل يَ وخَم َأْجخََعنَي،  َوَعَلى َمنخ تََبَعُهمخ ِبََحخ
يَن.   الدَ 

، فَُأوَصيُكمخ َعَباَد اّلِلهَ  أَمها بَ عخُد:  َونَ فخَسي بَتَ قخَوى اّلِلَه
َوات هُقوا اّلِلهَ َواعخَلُموا َأنه اّلِلهَ َمَع ) قَاَل تَ َعاَل:

 . (1)(ُمتهَقنيَ الخ 
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َلُموَن: َأُل  َلَقدخ َكاَن َرُسوُل اّلِلَه  أَي َُّها الخُمسخ َيسخ
َأنخ يَ غخَرَس ِف قَ لخَبَه ُحبه الخَوَطَن ؛ اّلِلهَ َعزه َوَجله 

َنا الخَمَديَنَة، َكَما » :فَ يَ ُقولُ  اللهُهمه َحبَ بخ َإلَي خ
َنا َمكهَة أَوخ َأَشده  َإنه لَلخَوَطَن َمَكانًَة فَ  ،(1)«َحب هبخَت َإلَي خ

 َتَصُفَها الخَكَلَماُت، َوُحبًّا ِف الخُقُلوَب ِف الن ُُّفوَس َل 
َُكَماَء: ، َوَقدخ َقيَل لَبَ عخضَ  ُتَُيُط َبَه الخَعَبارَاتُ َل   اْلخ

ٍء يُ عخَرُف َوفَاُء الرهُجَل ُدوَن ََتخرَبٍَة  ِبََيَ  َشيخ
َتَباٍر؟  طََنَه.َل وَ َِبََنيَنَه إَ قَاَل:  َواخخ

يَن والخَماَل َوالخَعرخَض، َوَمنخ  فَالخَوَطُن َوَعاءٌ َحاَفٌظ لَلدَ 
َنأُ َبَديٍن؛ َوَل ُُيخَفُظ َلُه َل َوَطَن َلُه  َماٌل، َوَل َفََل يَ هخ

رَاَر َلُه َوَل َحَياَة.، ُيَصاُن َلُه َعرخضٌ  َتقخ  َفََل اسخ
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َوَلَقدخ َوَهبَ َنا اّلِلهُ َعزه َوَجله َوطًَنا َغالًَيا، ُتَصاُن َفيَه 
ُُقوقُ  ، فَ َهَذا الخَوَطُن الخَكرَاَماُت، َوُُتخَفُظ َفيَه اْلخ

َنا َحفخظَُها،  أََمانٌَة َُتَمهلخَناَها َعنَ  ََبَء، فَ َيَجُب َعَلي خ اْلخ
َل الخَغاِل َوَذَلَك  َتَسَباتََه، َوَبذخ َبرََعايََة ُمَقدهرَاتََه َوُمكخ

َد َعنخ أَرخَضَه  َوالنهَفيَس َلرَف خَعَتَه؛ َوتَ لخَبَيَة َنَدائََه، َوالذهوخ
رَارََه، َوَدعخَم تَ َقدُّ  َتقخ َمَه َوََسَائََه، َوالسهَهَر َعَلى اسخ

، لَنُ َؤدَ َي تَلخَك الخَعلخَميَ  َوالخَمعخَرِفَ  َوتَ نخَمَيَة َإن خَتاَجهَ 
َياَل الخَقاَدَمةَ  َجخ ََمانََة الخَغالََيَة َإَل اْلخ َغريخَ ُمَفر ََطنَي  ،اْلخ

َفيَنا قَ وخُل َرب ََنا  َيصخُدقَ َحَّته َفيَها، َوَل ُمَضيَ َعنَي ََلَا، 
َدَهمخ َوالهَذيَن ُهمخ َْلََماََنَِتَمخ ) تَ َباَرَك َوتَ َعاَل: َوَعهخ

  .(1)(رَاُعونَ 
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َلهُ َوَمَن الخَوفَاَء لَلخَوَطَن َأنخ ن َ  ، َوُُنخَلَص َتذَكهَر َداَئًما َفضخ
ُعَو َلُه، كَ هَ ِف َُمَبهتَ   نَ حخَ الره  يلُ لَ خَ  لَ عَ ا ف َ مَ ، َوَندخ
 رَامَ اْلخَ  اّلِلهَ  دَ لَ ب َ ا لَ عَ دَ  نيَ حَ ؛ السهََلمُ  هَ يخ لَ عَ َإب خرَاَهيُم 

َعلخ َهَذا ) :الَ قَ ، ف َ انً آمَ  هُ َعلَ َيخ  نخ أَ  الخبَ َلَد َربَ  اجخ
 لَلخَمَديَنَة الخُمنَ وهَرةَ   َبُّ ا النه عَ ا دَ مَ كَ َو  .(1)(آَمًنا

 ُهمه فَالله . (2)«اللهُهمه ََبرَكخ لََنا ِف َمَديَنَتَنا»: ًَل ائَ قَ 
َفظَ  َرَتَك  ،أََمانََتهَ  أََداءَ الخَوَطَن، َوَأَعنها َعَلى  احخ َبُقدخ

  ََي َربه الخَعاَلَمنَي.
تَ غخَفُر اّلِلهَ ِل َوَلُكمخ أَ   ُقوُل قَ وخِل َهَذا َوَأسخ

تَ غخَفُروُه َإنهُه ُهَو الخَغُفوُر الرهَحيُم.  فَاسخ
                                                            

 .35إبراهيم: ( 1)
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ُطخَبُة الثهانََيةُ   اْلخ
َدُه، َوالصهََلُة َوالسهََلُم َعَلى َمنخ َل  ُد ّلِلََه َوحخ مخ اْلَخ

َبَه  يَُه.َنَبه بَ عخَدُه، َوَعَلى آلََه َوَصحخ  َوَمنخ تََبَع َهدخ
 :  َإنه َما يَ َتَمتهُع َبَه الخَوَطُن الخَغاِل َمنخ َرَخاءٍ َعَباَد اّلِلَه

رَارٍ َوازخَدَهارٍ  َتقخ َل اّلِلَه ؛ ، َوَرفَاَهَيٍة َواسخ َا ُهَو َبَفضخ َإَّنه
َدادَ تَ َعاَل َوَمنهَتَه، ُُثه َبُ  َجخ ََبَء  ُهوَد اْلخ َوَعَرَق َواْلخ

َعَنا ، َجَبيَنَهمخ  َوَإنه َدوخَرََن الخيَ وخَم: َأنخ نَ بخُذَل ُوسخ
َتَسَباَِتَمخ، َوُنَضيَف َإَل َما َشيهُدوُه  َحَفاظًا َعَلى ُمكخ

َضارََة، َواثََقنَي َأنه اّلِلهَ تَ َعاَل َسيُ َبارَُك َمنخ َصرخَح اْلخَ 
ُد ُجُهوَدََن، وَ   الَ قَ  ا،نَ اب َ وَ ث َ  لُ زَ ُيخ َسعخيَ َنا، َوُيَسدَ 

َفَمنخ يَ عخَملخ َمَن الصهاَْلَاَت َوُهَو ُمؤخَمٌن ) :هُ انَ حَ بخ سُ 
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رَاَن َلَسعخَيَه َوَإَنه َلُه  َوَإنه تَ رخبََيَة . (1)(َكاتَُبونَ َفََل ُكفخ
َب خَناَء َعَلى ُحبَ  الخَوَطَن، َوالخوَلَء َلُه،  الخبَ َناَت َواْلخ

َُيخُسُن بََنا  ََنخٌج نََبيٌل،َوَحَايََة أَرخَضَه، َوَحخَل أََمانََتَه؛ 
َقهُ    ِف نُ ُفوَسَهمخ. َونَ غخرََسهُ ِف قُ ُلوَِبَمخ،  َأنخ نُ َعمَ 

 ُُمَمهٍد، َونََبيَ َنا َسيَ َدَنَ  َعَلى َوَسلَ ُموا َوَصلُّوا َهَذا،
َبهَ  آلَهَ  َوَعَلى َعَليخهَ  َوَسلَ مخ  َصل َ  اللهُهمه   َوَصحخ

 .َأْجخََعنيَ 
َلةَ  َعَلى أََدمخ  اللهُهمه   َمارَاتَ  َدوخ ََها اْلخَ  َوَهَناَءَها، َخريخ

َمَها  َوانخُشرَ  َوازخَدَهاَرَها، َوَرَخاَءَها َورَف خَعتَ َها، َوتَ َقدُّ
َ  السهَعاَدةَ  َلَها، َبنيخ َا أَنختَ  أَهخ  .َوَولَي َُّها َرِبُّ
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َلةَ  َرئَيسَ  َوفَ قخ  اللهُهمَ   زَاَيد بخن َخَليَفة الشهيخ الدهوخ
َدهَ  َوَوِله  َوََنئََبهُ  ََمنَي، َعهخ َوانَهُ  اْلخ  ُحكهامَ  َوَإخخ

َمارَاَت؛   .َوتَ رخَضاهُ  ُتَُبُّهُ  َلَما اْلخَ
ُتوم َوالشهيخ زَاَيد الشهيخ ارخَحمَ  اللهُهمه   َوُشُيوخَ  ،َمكخ

َمارَاتَ  ََتَك، َوأَدخَخلخُهمخ  الهَذينَ  اْلخَ ان ختَ َقُلوا َإَل َرحخ
َلَك َفَسيَح َجنهاَتكَ   الخَوَطنَ  ُشَهَداءَ  َوارخَحمخ  .َبَفضخ

زَلخ  َنهةَ  ِف  َوارخَفعخ  َمثُوبَ تَ ُهمخ، َوَأجخ   .َدَرَجتَ ُهمخ  اْلخ
 َواشخفَ  الخَوََبَء، الخَعاَلَمنيَ  َوَعنَ  َعنها ارخَفعخ  اللهُهمه 

اَء، َِبََذا الخُمَصاَبنيَ   . الدَُّعاءَ  ُمَُيبَ  َيَ  الده
َقَنا الخَغيخَث َوَل ََتخَعلخَنا َمَن الخَقاَنَطنَي،  اللهُهمه اسخ

 اللهُهمه َأَغث خَنا، اللهُهمه َأَغث خَنا، اللهُهمه َأَغث خَنا. 
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َخَرَة َحَسَنًة،  ن خَيا َحَسَنًة، َوِف اْلخ َرب هَنا آتََنا ِف الدُّ
 َوَقَنا َعَذاَب النهاَر.

 اّلِلهَ الخَعَظيَم َيذخُكرخُكمخ : اذخُكُروا َعَباَد اّلِلهَ 
 .َوأََقَم الصهََلةَ 


