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 م 2020 / 2 / 21 ق: ـوافـامل
 

ُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُونَ   َأفـََرأَيـْ
ُد لِلَّ  َمح َلحَباّب،  اْلح ُُمحرّي الَسَحاّب، َجَعَل نُ ُزوَل الحَماّء آيًَة ِّلُوِل اِلح

يَع َخلحّقّه،  َل ّبَكَرّمّه َجَّ َدُه ََل َشرّيَك َلُه، َشَّ َهُد َأنح ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ َوحح َوَأشح
َهُد َأَن َسيّ َدََن َونَ  ّلّه، َوَأشح ّبيَ َنا ُمََُمًدا َعبحُد َوَرَزقَ ُهمح ِّبلحَماّء ّمنح َواّسّع َفضح

الِلَّ َوَرُسوُلُه، فَالَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مح َوَِبرّكح َعَلى َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُمََُمٍد، َوَعَلى 
َحاّبّه َأَجحَّعنَي،  يّن.آلّّه َوَأصح ّم الدّ  َساٍن ّإََل يَ وح  َوَعَلى َمنح تَّبَعُهمح ِبّّحح

ََي : )، قَاَل ُسبحَحانَهُ الِلَّ  ّعَباَد الِلَّ َونَ فحّسي بّتَ قحَوى : َفُأوّصيُكمح َأمَّا بـَْعدُ 
ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَ

ِمَن َوأَنـَْزَل تـَتـَُّقوَن* الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء بَِناًء 
 .(1)(ِرْزقًا َلُكمْ فََأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت  َماءً  السََّماءِ 
ُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُوَن* ) :َعَز َوَجلَ  الِلَُ يَ ُقوُل  :ْؤِمُنونَ أَيُـَّها اْلمُ  َرأَيـْ َأفـَ

ُتْم أَنـَْزْلُتُموهُ ِمَن اْلُمْزِن َأْم ََنُْن اْلُمْنزُِلوَن* َلْو  َنَشاءُ َجَعْلَناُه ُأَجاًجا أَأَنـْ
ََيّت الحَكرميَةّ . (2)فـََلْوََل َتْشُكُروَن( ُرََن رَب َُّنا َفّفي َهّذّه اْلح  ُسبحَحانَهُ ؛ يَُذكّ 

ّب، اَلّذي أَذحَهَب َعنحُه الَِلُ  بّّنعحَمٍة َعّظيَمٍة، َوّهَي نّعحَمُة الحَماءّ   تَ َعاََل الحَعذح
َياءّ َحَياُة  الحَماءّ فَبّ ُمُلوَحَتُه، َوَجَعَلُه َسائًّغا لّلَشارّّبنَي،  َشح ، َوّمنحُه ُكلّ  اِلح
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ُل  َياءّ َأصح َحح ُ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن : ) ُسبحَحانَهُ قَاَل الِلَُ ، (3)ُكلّ  اِلح َواَّللَّ
َوََل  .(5)(ُكلَّ َشْيٍء َحي ٍ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء  تَ َعاََل: )َقاَل وَ  ،(4)(َماءٍ 

َاّعيَل  َر الحَماّء َوّقيَمَتهُ ّإََل َمنح فَ َقَدُه، فَّإَن الَسيّ َدَة َهاَجَر أَُم ّإْسح يَ عحّرُف َقدح
َعّطَشتح َوَعّطَش ، ّحنَي نَّفَد َما َمَعَها ّمنح َماٍء؛ َعَليحّهَما الَسََلمُ 

َها،  اب حنُ َها، َوَجَعَلتح تَ نحظُُر ّإلَيحّه يَ تَ َلَوى، فَ َوَجَدّت الَصَفا أَق حَرَب َجَبٍل ّإلَي ح
َعّب، َحََّت أََتتح َجَبَل  نحَساّن الحُمت ح َفَصّعَدتح َعَليحّه، ُُثَ َسَعتح َسعحَي اْلحّ

َرَمَها الحَمرحَوّة َفَصّعَدتح َعَليحّه؛ َوفَ َعَلتح َذّلَك سَ  الَِلُ بحَع َمَراٍت، َحََّت َأكح
َفرَّحًة بّرّزحّق  .(6)الحَماّء، َفَجَعَلتح تَ غحّرُف ّمنحُه ِف ّسَقاّئَهابّنَ بحّع  تَ َعاََل 

َا، َشاّكرًَة ِّلَاّلّقَها، اَلّذي َجَعَل الحَماَء ََلَا َوّلَوَلّدَها ّغَذاًء، َولّلحُحَجاّج  َرّبّ 
رًا َوَجزَاًء.ّمنح بَ عحّدِّهَا  ُ ّقيَمَة  ّسَقاًء، وََكَتَب ّلَمنح َتَصَدَق ّبّه َأجح َوِمَا ي َُبنيّ 

َفاّء،  َعَليحهّ الَسََلمُ أَيُّوَب  َسيّ ّدَنَ َجَعَلهُ لّ  َعَز َوَجلَ  الِلََ َأَن  الحَماّء؛ َسبَ ًبا لّلشّ 
 .(7)(ُمْغَتَسٌل ََبِرٌد َوَشَرابٌ ارُْكْض ِبرِْجِلَك َهَذا َلُه: ) ُسبحَحانَهُ  فَ َقالَ 

ُ َماٍء فَاغحَتَسَل  َعَليحّه الَسََلمُ َفَضَرَب  َها َعنيح ّلّه، فَ ن َبَ َعتح ّمن ح َرحَض بّرّجح اِلح
َفَذَهَب الَداُء ّمنح بّّه، َفَذَهَب الَداُء ّمنح ظَاّهرّّه، ُُثَ َشّرَب ّمنحُه 

 .(8)َِبّطّنهّ 
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ُروَن ِلِنْعَمِة  َعّظيَمٌة؛ الحَماّء : ّإَن َحاَجَة الَناّس ّإََل اْلَماءِ أَيُـَّها اْلُمَقدِ 
ّلَذّلَك فَ ُهمح يَ ت ََناَفُسوَن َعَليحّه، َويَ َتَحَمُلوَن الحَعَناَء َوالحَمَشَقَة ِف َسّبيّل 

َر  ؛َعَليحّه الَسََلمُ ُموَسى  َسيّ ُدَنَ الحُوُصوّل ّإلَيحّه، فَ َهَذا  ّحنَي َخرََج ّمنح ّمصح
َيَن؛ َوَجَد َعَليحهّ ََجَاَعًة َكّثريَةَ الحَعَدّد ّمنح أََُنٍس ُُمحَتّلّفنيَ   ،َوتَ َوَجهَ ّإََل َماّء َمدح

ُهمح يُرّيُد َأنح ََيحُخَذ الحَماءَ َأَوًَل  ا َوَرَد َماَء ُسبحَحانَهُ  الِلَُ  ، قَالَ ُكلٌّ ّمن ح : )َوَلمَّ
َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوِنُِِم اْمَرأََتْْيِ َمْدَيَن 

َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَاَلَتا ََل َنْسِقي َحَّتَّ ُيْصِدَر الرِ َعاُء َوأَبُوََن 
ّ، َفَشهّ  َعَليحّه الَسََلمُ َفَسَقى ُموَسى  .(9)َشْيٌخ َكِبرٌي( َدتح َلُه لّلحَمرحأََتنيح

ََمانَّة.  َداِهَُا ِّبلحُقَوّة َواِلح َي الحَماّء ّمنح ّإحح َّنيُف َسقح َوَقدح َجَعَل ّدينُ َنا اْلح
ََي  قُ لحتُ َقاَل: َرّضَي الَِلُ َعنحهُ فَ َعنح َسعحّد بحّن ُعَباَدةَ  أَفحَضّل الَصَدقَاّت،

 الِلَُ . َوَشَكَر (10)«َسْقُي اْلَماءِ »قَاَل:  َرُسوَل الِلَّ، َأيُّ الَصَدَقّة أَفحَضُل؟
ََنةَ لَّرُجٍل َسَقى َكلحًبا َشرحبََة َماٍء، فَ َغَفَر َلُه  َعَز َوَجلَ   . (11)َوأَدحَخَلُه اْلح
َعَظَمّة َخلحّق ِف ّإََل التَ َفكُّّر  َعَز َوَجلَ : َلَقدح َدَعاََن َرب َُّنا ْؤِمُنونَ أَيُـَّها اْلمُ 
َرحّض وََكيحّفَيّة ّإن حَزاّلّه ّمَن الَسَماءّ الحَماّء،  ، َوَما َلهُ ّمنح أَثٍَر طَيّ ٍب َعَلى اِلح

ّلَها، وَُكلّ  الحَكائَّناّت ّفيَها، فَ َقاَل  )ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن : ُسبحَحانَهُ َوأَهح
السََّماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن* يـُْنِبُت َلُكْم 
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ِإنَّ ِف ِبِه الزَّرَْع َوالزَّيـُْتوَن َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِ  الثََّمَراِت 
َتَكوُّّن الحَماّء َونُ ُزوّلّه؛  َكيحّفَيةَ  ّإنَ  ؛نَ َعمح  .(12)(َذِلَك آَليَةً ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

ّبرٍي،  رَّك َما َتُدلُّ َعَليحّه ّمنح ّدَقّة َتدح ٍر َوََتَمٍُّل؛ لُّندح ََتحَتاُج ّمَنا ّإََل تَ َفكُّ
ّديٍر، َكاّم تَ قح َّبرُي: ) َوّإحح  َوُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِ ََيَح ُبْشًراقَاَل الحَعّليُم اِلح

َبْْيَ َيَدْي َرْْحَِتِه َحَّتَّ ِإَذا َأقـَلَّْت َسَحاًَب ثَِقاًَل ُسْقَناُه ِلبَـَلٍد َميِ ٍت 
ن حزَاّل الحَماّء؛ ّمنح . (13)فَأَنـَْزْلَنا ِبِه اْلَماَء( فَالَِلُ تَ َعاََل َسَخَر َُمحُلوَقاتّّه ْلّّ

ًِب الَسَماءّ ََشحٍس َوِّبَاٍر َوَهَواٍء، َوَسَحاٍب ُمََتَاّكٍم ِف  َنا َعذح ؛ لّيُ نحزَّلُه ّإلَي ح
. (14)َوأَنـَْزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاًجا(: )ُسبحَحانَهُ قَاَل فُ َراًًت، 

َتّفَع بّّه الحََبّيَُة،  ّديَُة، َوتَ ن ح َوح َأَلَْ تـََر َأنَّ اَّللََّ : )َقاَل ُسبحَحانَهُ فَ َتّسيَل بّّه اِلح
فَ يَ فحرََح  .(15)(السََّماِء َماًء َفَسَلَكُه يـََنابِيَع ِف اأْلَْرضِ أَنـَْزَل ِمَن 

ت َبحّشُروا ّبّه،  ، الَناُس ِّبلحَغيحّث، َوَيسح َتّهَج قُ ُلوُّبُمح، َوتَ نحَشرَّح ُصُدوُرُهمح َوتَ ب ح
فَِإَذا َأَصاَب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم قَاَل تَ َعاََل: )

ََل (16)(َيْستَـْبِشُرونَ  ّتغحَنائّّهمح َعنحُه، فََأوح ؛ َوَذّلَك ّْلَاَجّتّهمح ّإلَيحّه، َوَعَدّم اسح
ّّبّمح َأنح َيُكونُوا َعَليحّه ُمَُاّفّظنَي، فَّإََّنُمح َعنحهُ أََماَم الِلَّ ُمَُاَسُبوَن، قَاَل تَ َعاََل: 

، قَاَل الحُعَلَماُء: الحَماءُ ّمَن الَنّعيّم (17)(ُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ )
َم الحّقَياَمةّ  نحَساُن يَ وح َأُل َعنحُه اْلحّ  َرُسوُل الِلَّ ، َوِف َذّلَك يَ ُقوُل (18)اَلّذي ُيسح
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« : ِإنَّ َأوََّل َما ُيْسَأُل َعْنُه اْلَعْبُد يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن النَِّعيِم َأْن
ِمَن اْلَماِء  َونـُْروَِيكَ  ؟َأَلَْ ُنِصحَّ َلَك ِجْسَمكَ  يـَُقاَل َلُه:

ُكَر الَِلَ . (19)«؟اْلَباِردِ  َعَلى نّعحَمّة الحَماّء،  ُسبحَحانَهُ َفَما َأَجحََل َأنح َنشح
َها، َقاَل َرُسوُل الِلَّ  اَّللََّ َلرَيَْضى َعِن ِإنَّ : »َوََنحَمَدُه تَ َعاََل َعَلي ح

َها، َأْو َيْشَرَب الشَّْربَةَ فـََيْحَمَدُه اْلَعْبِد َأْن  َيَُْكَل اأْلَْكَلةَ فـََيْحَمَدهُ َعَليـْ
َها َأْطَعَمَنا اْْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي : »وََكاَن ّمنح ُدَعائّّه  ،(20)«َعَليـْ

ّر نّعحَمّة الحَماّء؛ (21)«َوَسَقاَنَ  َداّمّه، . َوّمنح ُشكح ّتخح اَّلقحّتَصاُد ِف اسح
ّتعحَمالّّه، ََلّكّه، َوتَ رحّشيُد اسح ّتهح َمُة ِف اسح كح وَُكُلوا َقاَل الَِلُ تَ َعاََل: ) َواْلّح

. قَاَل ابحُن َعَباٍس (22)(َواْشَربُوا َوََل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ََل ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفْيَ 
ُهَما َل َوالشُّرحَب؛ َما َلَح َيُكنح َرّضَي الَِلُ َعن ح َكح يَّة اِلح : َأَحَل الَِلُ ِف َهّذّه اْلح

ُوَذًجا َعَمّليًّا َرُسوُل الِلَّ ، َوَقَدَم لََنا (23)ُمَّيَلةً َسَرفًا َأوح  ِف  أْنح
َاَجّة ّمَن الحَماّء، فَ َعنح َجاّبٍر  ّر اْلح قَاَل: َرّضَي الَِلُ َعنحُه اَّلقحّتَصاّر َعَلى َقدح

َوالَصاُع . (24)يَ غحَتّسُل ِّبلَصاّع، َويَ تَ َوَضُأ ِّبلحُمد ّ  َكاَن َرُسوُل الِلَّ 
َيحنّ  ّلُك  ،يُ َعاّدُل ّلَتح تَ هح َألح أَن حُفَسَنا؛ َكمح َيسح ّف ّلَتحٍ. فَ لحَنسح ُر ّنصح َوالحُمدُّ َقدح

ّلّه َوُوُضوئّّه؟  ّي الَنّبّ  الحَفرحُد ّمَنا ِف ُغسح اَلّذي ، َوأَيحَن ََنحُن ّمنح َهدح
ََلّك الحَماّء، َوَلوح َكاَن َكّثريًا َوفّ  ّتهح َحابَُه ّإََل تَ رحّشيّد اسح ، فَ َقدح َمَر ريًانَ َبَه َأصح
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  ًما َوُهَو يَ ت ََوَضأُ، فَ َقاَل َلهُ َرّضَي الَِلُ َعنحُه ّبَسعحٍد َما َهَذا »: يَ وح
َراٌف؟ فَ َقاَل:«. السََّرُف؟ نـََعْم، َوِإْن » قَاَل َسعحٌد: َأِف الحُوُضوّء ّإسح

َها َونُ َوفّ ُرَها؛  .(25)«ُكْنَت َعَلى َِنٍَر َجارٍ  فَ َقطَرَاٌت ّمَن الحَماّء َُنَاّفُظ َعَلي ح
ّقَي ّإنحَساًَن، َأوح تَ رحّوَي نَ َباًًت، َأوح تُ نحّقَذ َحيَ َواَنً  ، فَ َيُكوُن مُيحّكُن َأنح َتسح

ٌر َكّبرٌي.لََنا ّبَذّلَك ثَ َواٌب َعّظيٌم،   َوَأجح
َعلحَنا َلَك َشاّكرّيَن، َولّنّ فَالَلُهَم  ّلَك ُمّقر ّينَ  الحَماءّ عحَمّة اجح رّيَن، َوّبَفضح ، ُمَقدّ 

َّمنّي،  َنا ّلطَاَعّتَك َأَجحَّعنَي، َوطَاَعّة َرُسوّلَك ُمََُمٍد اِلح َوطَاَعّة َمنح  َوَوفّ قح
َ : )َعَمًَل ّبَقوحّلكَ أََمرحتَ َنا ّبطَاَعّتهّ  َوَأِطيُعوا ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللَّ

    . (26)(الرَُّسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 
تَ غحّفُر الَِلَ ِل َوَلُكمح   أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح
تَ غحّفُروُه ّإنَُه ُهَو الحَغُفوُر الَرّحيمُ   فَاسح
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 اْْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ 
ُد لِلَّ َربّ  الحَعاَلّمنَي، ََنحَمُدُه  َمح ُكُرُه َعَلى اْلح ُسبحَحانَُه َعَلى نَّعّمّه، َوَنشح

ّلّه وََكَرّمّه، َدهُ  َفضح َهُد َأنح ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ َوحح َهُد َأَن  ََل َشرّيَك َلُه، َوَأشح َوَأشح
َسيّ َدََن َونَّبيَ َنا ُمََُمًدا َعبحُد الِلَّ َوَرُسولُُه، َصَلى الَِلُ َوَسَلَم َوَِبَرَك َعَليحّه 

ّبّه َأَجحَّعنَي،  ّم َوَعَلى آلّّه َوَصحح َساٍن ّإََل يَ وح َوَعَلى َمنح تَّبَعُهمح ِبّّحح
يّن.  الدّ 

رُُكمح بَّ أُوّصيُكمح ّعَباَد الِلَّ َونَ فحسّ  َط ي بّتَ قحَوى الِلَّ َعَز َوَجَل، َوأُذَكّ  َن ُمت ََوسّ 
ُلُغ ََخحَسّمَئٍة  َماَراّت؛ يَ ب ح َلّة اْلحّ ََلّك الحَفرحّد الحي َوحّميّ  ّمَن الحّمَياّه ِف َدوح ّتهح اسح

ًا،  َوّإَن  ،(27)َوُهَو أَعحَلى ّمَن الحُمَعَدّل الحَعاَلّميّ  ّبَكّثريٍ َوََخحّسنَي ّلَتح
ّلَيّتَها  بَّة، بَّتحح ّفرّي الحّمَياّه الحَعذح الحّقَياَدَة الَرّشيَدَة، تَ بحُذُل ُجُهوًدا َكّبريًَة؛ لّتَ وح
َرحّض، َوإّنحَشاّء السُُّدوّد  رَاّجَها ّمنح َجوحّف اِلح ّتخح ّر، َواسح ّمَن الحَبحح

َها وّت َوالحُمنحَشآّت ّبََل َعَناٍء، ّإََل الحبُ يُ ، ُُثَ ّإيَصاَّلَا لّلحُمَحاَفظَّة َعَلي ح
َّقيّقَيةّ  ّلَفّة اْلح زّيٍَة، ََل تُ َقاَرُن ِّبلَتكح ّلَفٍة َرمح َغايَ تُ َها ِف ، َنّظيَفًة نَّقَيًة، بَّتكح

َعَم ُُمحَتَمُعَنا  َنَأ بّّنعحَمّة الحَماءّ َذّلَك َأنح يَ ن ح  .َويَ هح
َتَمّع،ّإَن الحُمَحاَفظَةَ َعَلى الحَماّء وَ  يّع أَف حَراّد الحُمجح َ َجَّ ََتََكةٌ َبنيح ُؤولَّيةٌ ُمشح  َمسح

َنا َأنح نَ َتَحَمَلَها؛  ََلّكّه، َواَّلقحّتَصاّد ِف فَ َواّجٌب َعَلي ح ّتهح ّبََتحّشيّد اسح
َّديثَّة اَلِّت تُ َوفّ رُهُ  َداّم الحَوَساّئّل اْلح ّتخح ّتعحَمالّّه، َواسح َنااسح َعّة ، َسَواًء ِف الصّ 
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ّصيّ  َأّو الحَمنحّزِلّ  ِف  َداّم الَشخح ّتخح أَّو الز ّرَاَعّة، َأّو الحَمَراّفّق الحَعاَمّة، َأّو اَّلسح
َتَمعّ الحبُ ُيوّت،  رَاٌر ِّبلحُمجح َدارّّه ّإضح ، َفّإَن الحَماَء َحقٌّ لّلحَجّميّع، َوِف ّإهح

. فَ لحنُ َعلّ مح بَ َناتَّنا (28)«َوََل ِضَرارَ ََل َضَرَر »: َوَقدح قَاَل َرُسوُل الِلَّ 
َداّمّه، َفَذّلَك  ّتخح ََياّة، َوالطُُّرَق الحُمث حَلى ِف اسح َوأَب حَناَءََن َأِهَّ َيَة الحَماّء ِف اْلح

ّر نّعحَمّة الِلَّ تَ َعاََل الحَقاّئّل: ) ُتْم َواْشُكُروا نِْعَمَت اَّللَِّ ّمنح ُشكح ِإْن ُكنـْ
ُه تـَعْ   . (29)(ُبُدونَ ِإَيَّ

َهَذا َوَصلُّوا َوَسلّ ُموا َعَلى َخاَتَّ الَنّبيّ نَي َوالحُمرحَسّلنَي، َكَما أََمَر َربُّ 
ِإنَّ اَّللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الحَعاَلّمنَي، فَ َقاَل ِف ّكَتابّّه الحُمّبنّي: )

 . (30)(َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًماالنَِّبِ  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا 
ّبّه الَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مح َوَِبّركح َعَلى َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُمََُمٍد،  َوَعَلى آلّّه َوَصحح

ٍر َوُعَمَر َوُعثحَماَن  َأَجحَّعنَي. َُلَفاّء الرَاّشّديَن: َأِب َبكح َوارحَض الَلُهَم َعّن اِلح
 ، َرّمنَي.َوَعّليٍ  َكح   َوَعنح َسائّّر الَصَحابَّة اِلح

فَ َرَها، َوّمَن الحُعُلوّم أَن حَفَعَها، َوّمَن  َاّت َأوح ريح أَُلَك ّمَن اِلَح الَلُهَم ّإََن َنسح
ن حَيا،  أَُلَك الَسَعاَدَة ِف الدُّ َمَلَها، َوَنسح ََلّق َأكح َخح ّخرَّة.اِلح   َوالحَفوحَز ِف اْلح

ْوَلةِ  ِلَما ُتُِبُّهُ َوتـَْرَضاُه، الشَّيْخ َخِليَفةْ ْبن زَاِيْد اللَُّهَم َوفِ ْق رَئِيَس الدَّ
َمارَاِت.   َواْْشَْل بِتَـْوِفيِقَك ََنئَِبهُ َوَوِلَّ َعْهِدهِ اأْلَِمَْي، َوِإْخَواَنهُ ُحكَّامَ اإْلِ
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ّلَماّت،  الَلُهمَ  ّلّمنَي َوالحُمسح َواّت،اغحّفرح لّلحُمسح َمح ُهمح َواِلح َياّء ّمن ح َحح  الَلُهمَ  اِلح
َنا.  يّع أَرحَحاّمَنا َوَمنح َلُه َحقٌّ َعَلي ح  اغحّفرح ّلَواّلّديَنا َوّلَواّلّدي َواّلّديَنا، َوَجَّ

َمارَاِت الَِّذيَن الشَّيْخ زَاِيْد َوالشَّيْخ َمْكُتومْ اللَُّهمَّ اْرَحِم  ، َوُشُيوَخ اإْلِ
تَـَقُلوا ِإََل ِرْضَواِنَك، َوَأْدِخْلُهْم ِبَفْضِلَك    َفِسيَح َجنَّاِتَك.انـْ

َمارَاِت نَِعَمَك، َوُجوَدَك َوَفْضَلَك، َوََبِرْك  اللَُّهمَّ َأِدْم َعَلى َدْوَلِة اإْلِ
َوِمَن اْْلَرْيِ ِف  َسَعاَدٍة، ِف َخرْيَاِِتَا َوَأْهِلَها، واْجَعْلَها َداِئًما ِف 

  ِزََيِدٍة.
ّجَد َوّلَواّلَديحّه،  أَُلَك الحَمغحّفرََة والثَ َواَب ّلَمنح َبََن َهَذا الحَمسح الَلُهَم ّإََن َنسح
َساًَن، َواغحّفّر الَلُهَم ّلُكلّ  َمنح َبََن َلَك  َوّلُكلّ  َمنح َعّمَل ّفيّه َصاّْلًا َوّإحح

ّجًدا ُعُه َعَلى َمرّيٍض  يُذحَكُر ّفيّه اْسحَُك، َأوح  َمسح َوَقَف َلَك َوق حًفا يَ ُعوُد نَ فح
ّلّه َوَمالّّه، َوَِبّركح  َفظحُه ِف أَهح ّكنٍي، َواحح أَوح يَّتيٍم، َأوح طَاّلّب ّعلحٍم َأوح ّمسح

َّتَك  ََنَة بَّرْحح   اّْحّنَي.ََي أَرحَحَم الرَ َلُه ّفيَما َرَزق حَتُه، َوأَدحّخلحُه اْلح
ََنَة  َب حَراَر، َوأَدحّخلحُهُم اْلح الَلُهَم ارحَحمح ُشَهَداَء الحَوَطّن َوقُ َواّت الَتَحاُلّف اِلح

ّليّهمح َجزَاَء الَصابّرّيَن؛  ّز أَهح َياّر، َواجح َخح َرَم َمَع اِلح ّبَكَرّمَك ََي َأكح
َرّمنَي. َكح رَاَر ، الَلُهَم انحُصرح قُ َواّت الَتَحاُلّف الحَعَرِب ّ  اِلح ّتقح َوانحُشّر اَّلسح

ّلّمنَي،   .َأَجحَّعنيَ َوالحَعاَلَّ َوالَسََلَم ِف بُ لحَداّن الحُمسح
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ّقَنا الحَغيحَث َوََل ََتحَعلحَنا ّمَن الحَقاّنّطنَي، الَلُهَم  ثًا ُمّغيثً اسح ا الَلُهَم أَّغث حَنا َغي ح
ّقَنا ّمنح بَ رََكاّت الَسَماّء، َوأَنحّبتح لََنا ّمنح  َهّنيًئا َواّسًعا َشاّمًَل، الَلُهَم اسح

َرحّض. بَ رََكاتّ   اِلح
ّخَرّة َحَسَنًة، َوّقَنا َعَذاَب الَناّر،  ن حَيا َحَسَنًة، َوِف اْلح رَبَ َنا آتَّنا ِف الدُّ

َب حَراّر،  ََنَة َمَع اِلح  ََي َعزّيُز ََي َغَفاُر. َوأَدحّخلحَنا اْلح
ُكُروُه َعَلى نَّعّمّه يَ ِعَباَد اَّللَِّ  ، َواشح  زّدحُكمح. : اذحُكُروا الَِلَ الحَعّظيَم َيذحُكرحُكمح

 َوأَّقّم الَصََلَة.

 .22 -21( البقرة : 1)
 .70- 68( الواقعة : 2)
 (.5/339( تفسري ابن كثري : )3)
 .45( النور : 4)
 .30( اِلنبياء : 5)
 .3364( البخاري : 6)
 .42( ص : 7)
 (.20/108)( وتفسري الطَبي : 15/211( تفسري القرطب : )8)
 .23( القصص :9)
 .3684، وابن ماجه : 3665، والنسائي: 1679( أبو داود: 10)
 ( متفق عليه.11)
 . 11 - 10( النحل : 12)
 .57( اِلعراف : 13)
 .14( النبأ : 14)
 .21( الزمر: 15)
 .48( الروم : 16)

                                                             



 

1
2

 

                                                                                                                                             

 .8( التكاثر : 17)
 .24/585( تفسري الطَبي : 18)
 .3358( الَتمذي : 19)
 .2734( مسلم : 20)
 .2715( مسلم : 21)
 .31( اِلعراف: 22)
 .7/191( تفسري القرطب : 23)
 . 93( أبو داود : 24)
 .425( ابن ماجه : 25)
 .59( النساء: 26)
 ( موقع بيئة أبوظب.27)
 .2341،  2340( ابن ماجه : 28)
 .114( النحل : 29)
   . 56( اِلحزاب : 30)


