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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد لِلَّ  مح َياّر، َوََنَاََن َعنح  اْلَح َخح اَلّذي أََمَرََن ِبَُصاَحَبّة اْلح

ّّهمح  َدُه َل   الِلَُ َل إّ  هَ لَ  إّ َل  نح أَ  دُ هَ شح أَ وَ ، ُُمَاَلَسّة َغْيح َوحح
َهُد َأَن َسيّ َدََن َونَّبيَ َنا ُُمََمًدا َشرّيَك َلُه،  َعبحُد الِلَّ َوَأشح

َفالَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مح َوََبرّكح َعَليحّه َوَعَلى آّلّه ، َوَرُسولُهُ 
ّبّه َأْجحَّعنَي،  َساٍن ّإََل َوَصحح َوَعَلى َمنح تَّبَعُهمح ِبّّحح

يّن. ّم الدّ    يَ وح
َفُأوّصيُكمح ّعباَد الِلَّ َونَ فحّسي بّتَ قحَوى الِلَّ،  َأمَّا بَ عخُد:

َمِئٍذ بَ عخُضُهمخ ِخّلَّ اْلخَ )َقاَل َجَل ِف ُعََلُه:  ُء يَ وخ
  .(1)(ُمتَِّقيَ  الخ ِإّلَّ لِبَ عخٍض َعُدوٌّ 
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ِمُنونَ الخمُ أَي َُّها   َمَثلُ » : َرُسوُل الِلَّ اَل قَ  :ؤخ
َِليسِ  ءِ  الصَّاِلحِ  اْلخ  الخِمسخكِ  َكَحاِملِ   َوالسَّوخ
 ُُيخِذَيَك، َأنخ  ِإمَّا ؛الخِمسخكِ  َفَحاِملُ  الخِكرِي، َوََنِفخِ 

َتاعَ  َأنخ  َوِإمَّا  طَيِ َبة ، ِرُيا   ِمنخهُ  َتَِدَ  َأنخ  َوِإمَّا ِمنخُه، تَ ب خ
 َأنخ  َوِإمَّا ثَِياَبَك، ُُيخِرقَ  َأنخ  ِإمَّا ؛الخِكريِ  َوََنِفخُ 

َلى ُدَلَك عَ َما َأنح يَ يُق إّ دّ الصَ فَ . (1)«َخِبيَثة   اِرُي   َتَِدَ 
 ِإَل السُّوءِ   يَ ُقوَدكَ وخ أَ ، ْيحّ الحَ وّف وَ رُ عح مَ الح 
ْيحّ،  َوَقدح َحثَ َنا ، ر ِ الشَّ وَ  َعَلى ُُمَاَلَسّة رُفَ َقاّء الَح

ّتَناّب   َعَلى الخَمرخءُ » : َقالَ ف َ  قُ َرََنّء السُّوءّ َواجح
 . (2)«ُُيَاِللُ  َمنخ  َأَحدُُكمخ  فَ لخيَ نخظُرخ  ،َخِليِلهِ  ِدينِ 

                                                           
 (9/215) مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحها. بفتح السني وضم: َوالَسوحءّ  .متفق عليه (1)
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َثّر الطُُّرّق اَلِّت  تُ َؤدّ ي ّإََل تَ َعاّطي َوّإَن ّمنح َأكح
ّماَّنَا رَاّت َوّإدح  ُمَصاَحَبَة قُ َرََنّء السُّوّء،؛ الحُمَخدّ 

ّعنَي ِف الحّماَئّة ّمَن اَلّذيَن َسَقُطوا  َفّإَن ََخحَسًة َوّتسح
رَاتّ  َكانُوا َضّحَيًة ّلُقَرََنّء ؛ ِف َشَرّك الحُمَخدّ 

ُؤولَّيّتَنا؛  َواّلنحّقَياّد ََلُمح،السُّوّء؛ ِبَُجاَلَسّتّهمح  َفّمنح َمسح
ُؤوّلنَي َوُمَعلّ ّمنَي ُُتَاَه الَشَباّب؛  آََبًء َوأَُمَهاٍت، َوَمسح
ََلّقيّ   َخح يّنّ  َواْلح َأنح ََنحّرَص َعَلى تَ نحّمَيّة الحَوازّّع الدّ 

ّعَيّتّهمح ّبُ  ّدَقاّئّهمح، َوتَ وح ّن َلَديحّهمح، َوَمعحرَّفّة َأصح سح
َحاِّبّمح؛  ّتَياّر َأصح  َّل » :َعَمًَل ّبَقوحّل الَنّبّ  اخح

ِمن  ُتَصاِحبخ ِإّلَّ  َوَأنح َُنَيّ َئ ََلُمح َجوًّا  .(1)«ا ُمؤخ
َواّر َمَعُهمح،  ُأَسرًّيًّ َهانًّئا، َوبّيَئًة ُمَناّسَبًة لّلتَ َواُصّل َواْلّح
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رَاّت َوّإدحّماَّنَا، لُّنَجنّ بَ ُهمح َخَطَر تَ َعاّطي  الحُمَخدّ 
ّعنَي ِف الحّماَئّة ّمَن  َوَضَرَر قُ َرََنّء السُّوّء، َفّإَن ّتسح

الحُمتَ َعاّطنَي ََلَُؤوا ّإلَيحّهمح؛ ّْلَََنُمح َكانُوا َل ََيحَظوحَن 
، ِّبَُسٍر ُمرَتَاّبَطٍة، َوَعََلَقاٍت َعائّّلَيٍة ُمَتَماّسَكةٍ 

َفاُظ َعَليحّهمح َوَأوحَلُدََن  َ أَيحّديَنا، َواْلّح أََمانٌَة َبنيح
َنا ُؤولّيَ تُ َنا.َواّجٌب َعَلي ح  ؛ َوِّحَايَ تُ ُهمح َمسح

َأُل الَِلَ تَ َعاََل َأنح ََيحَفَظ أَب حَناَءََن، َويُّدمَي  َنسح
رَاَر َعَلى ُأَسرََّن، َوالطَُّمأحنّيَنَة ِف ُُمحَتَمّعَنا، َوَأنح  ّتقح اّلسح

 َس َوطَنَ َنا.ََيحرُ 
تَ غحّفُر الَِلَ ِل َوَلُكمح   أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح

تَ غحّفُروُه ّإنَُه ُهَو الحَغُفوُر الَرّحيُم.  َفاسح
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ُطخَبُة الثَّانَِيةُ   اْلخ
َدُه، َوالَصََلُة َوالَسََلُم َعَلى َمنح َل  ُد لِلَّ َوحح مح اْلَح

ّبّه  يَُه.َنّبَ بَ عحَدُه، َوَعَلى آلّّه َوَصحح  َوَمنح تَّبَع َهدح
 أُوّصيُكمح ّعَباَد الِلَّ َونَ فحّسي بّتَ قحَوى الِلَّ.

ّمُنوَن: ّإَن الحَماَدَة الثَالَّثَة َواْلحَ  رحبَّعنَي ّمنح أَي َُّها الحُمؤح
رَاّت؛  َأعحَفّت الحُمتَ َعاّطَي ّمَن َقانُوّن الحُمَخدّ 

َّنائَّيّة ّإَذا تَ َقَدَم ُهَو َأوح َأَحُد أََقارّّبّه  ُؤولَّيّة اَلح الحَمسح
فَ لحنَ تَ َواَصلح َمَع الحَمرحَكّز الحَوَطّنّ   ّبطََلّب الحّعََلّج،

الحَمرَاّكّز (؛ وَ 8002252لّلَتأحّهيّل َعَلى َرقحّم )
َتَصّة؛ ّإَذا َظَهَرتح َعَلى َأَحّد أَب حَنائَّنا  َرى الحُمخح ُخح اْلح

َفاّظ َعََلَماُت التَ َعاّطي؛  ن حَقاّذ َحَياتّّه، َواْلّح ِلّّ
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َتَصَة َعّن  َهاّت الحُمخح َبّلّه، َولحنُ بَ لّ ّغ اَلّح تَ قح َعَلى ُمسح
ّتئح  فحَساّدّهمح الحُمَروّ ّجنَي؛ َدف حًعا ّلَشر ّّهمح، َواسح ؛ َصاًل ِلّّ

ّظ أَب حَنائَّنا، َوأَق حَوى َسَنٍد  لَّنُكوَن َخْيحَ َعوحٍن ّْلّفح
ّج ّْلَّمايَّة َوطَّنَنا؛ َداّعّمنَي لّلحُجُهوّد الحَوطَّنَيّة  ّلَدمح

. ّتثحَماّر َمَواّهّبّهمح  الحُمتَ َعاّفنَي َواسح
َهَذا َوَصلُّوا َوَسلّ ُموا َعَلى َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُُمََمٍد، الَلُهَم 

ّبّه َأْجحَّعنَي.َصلّ  َوَسلّ مح َعَليحّه،    َوَعَلى آلّّه َوَصحح
ََها َوَهَناَءَها.  َمارَاّت َخْيح َلّة اِلحّ  الَلُهَم أَّدمح َعَلى َدوح

َلّة   الَشيخ َخّليَفة بحن زَاّيدالَلُهَم َوفّ قح َرئّيَس الَدوح
َوانَُه ُحَكاَم  َّمنَي، َوّإخح ّدّه اْلح َوََنئَّبُه َوَوِلَ َعهح

َمارَاّت؛ ّلَما ُتُّبُُّه َوتَ رحَضاُه.  اِلحّ
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ُتومالَلُهَم ارحَحّم  ، َوُشُيوَخ الَشيخ زَاّيد َوالَشيخ َمكح
َمارَاتّ  َّتَك، َوأَدحّخلحُهمح  اِلحّ اَلّذيَن ان حتَ َقُلوا ّإََل َرِحح

ّلَك َفّسيَح َجَناّتَك. َوارحَحمح ُشَهَداَء الحَوَطّن  ّبَفضح
زّلح َمثُوبَ تَ ُهمح.   َوَأجح

ُهمح  َياءَ ّمن ح َحح ّلَماّت: اْلح ّلّمنَي َوالحُمسح الَلُهَم ارحَحّم الحُمسح
َواَت. َمح  َواْلح

ّف الَلُهَم ارحَفعح عَ  َنا َوَعّن الحَعاَلّمنَي الحَوََبَء، َواشح
الحُمَصاّبنَي ِّبََذا الَداّء َوّمنح ُكلّ  َداٍء، ًَّي ُمُّيَب 

َعاّء.   الدُّ
 َيذحُكرحُكمح  ؛: اذحُكُروا الَِلَ الحَعّظيمَ ِعَباَد اّللَِّ 

 َوأَّقّم الَصََلَة.


