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 يع:دعو الجمأ" أنا ِمن َعلى هذا املنرب 

امسك القلم، وأجلس أبناءك حولك، واكتب، 

ونجمع    هذا ما كان يحبُّه زايد، هذا ما كان ال يحبُّه زايد،    وسطر،

تلك األوراق، ال نضعها على الرفوف، وال نتغنى بها على الدفوف، وإنما 

              نضعها يف الصدور، ونضعها يف مقدمة الدستور،

 

 

  
 يا أبناء اإلمارات

 



 َفَتَعاَلْوا يا ِإخواني َنَتَعلَُّم

 :-  رحمه اهلل -َه الشيخ زايد َما الذي كاَن يحبُّ



اإلسالَم  يحبُّ -رحمه اهلل  -. كاَن الشيُخ زايد 1  

 وُسنََّته.  - ملسو هيلع هللا ىلص -النبيَّ   ويحبُّ القرآَن، السَّْمح، ويحبُّ

 

 ِذْكَر اهلل يحبُّ -رحمه اهلل  -. وكان الشيُخ زايد 3

 ِبَناَء اْلَمَساِجد.  ْكَر اهلل، ويحبُّوُش 

يحبُُّ  الصَّالَة،  -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 2

 والزَّكاَة، والصياَم، والحج. 



 

  

 –رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 4

 اْلِعْلَم والتََّعلُّم، يحبُّ

 اْلُعَلَماَء واْلُقَضاة.  بَُّوُيِح



  

  -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 5

 اْلِكَتاَبَة واْلِقراَءة، يحبُّ

 اللَُّغَة اْلَعَرِبيَّة. بُّويح



  

 -رحمه اهلل  -وكان الشيُخ زايد   .6

 اْلِوْحَدَة واْلِاتَِّحاد، يحبُّ
 ْلَفَة واْلِاْجِتَماع.األ ويحبُّ



  

 -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 7

 اْلَعاَداِت والتََّقاِليَد اْلَأِصيَلة. يحبُّ



  

 -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 8

 اْلِجدَّ يف اْلَعَمل، يحبُّ

 اْلِإْخالَص واْلَعْدل. ويحبُّ



  

 -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 9

 الخرَي ِلْلَغْير، َوُمَساَعَدَة النَّاس. ويحبُّ َشْعَبه، يحبُّ

 



  

 -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 10
 اْلِاْهِتَماَم باْلُمْسِلِمني. يحبُّ

 -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 11
 َة التي َتْهَتمُّ ِبَبْيِتها،َأاْلَمْر يحبُّ

 الشََّباَب اْلَوِفيَّ اْلُمْنِتج. ويحبُّ



  

 -رحمه اهلل  -وكان الشيُخ زايد .  12

 .َنْهَضَة اْلُمْجَتَمِع والُعْمران يحبُّ

 -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 13
 راَعَة.الزِّ يحبُّ



  

 -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 14

 الصِّْدَق يف اْلَقْوِل واْلَعَمل، يحبُّ

 الرَّْحَمَة والتََّساُمح. ويحبُّ



  

 -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 15
 التَّواُضَع ِللَحقِّ وللَخْلق. يحبُّ

 -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 16
 التَّْضِحَيَة والشََّجاَعة، اْلَكَرَم واْلَعَطاء. يحبُّ

 -رحمه اهلل  -.  وكان الشيُخ زايد 17
 والسِّْلم والسَّالم، اأَلْمَن واُلَأمان، يحبُّ

 التََّصدِّي للَفَساد. ويحبُّ



 يحبُّ  -اهلل رحمه  -.  وكان الشيُخ زايد 18

 اْلُمتَِّحدة.



  

 

 اْدُعوا يا إخواني للشيِخ زايد؛

 َقْدِرُكم،َفَقْد كان َيْسَعى يف َسَعاَدِتُكم وِرْفَعِة 

َفع رمهللا اِْغِفر للشيخ َزايد بن ُسلَطان، وا" 

 ." َدرَجَتُه َمع النَّبِيِّني، وَأْسِكنُْه َجنَّاِت النَِّعيم

 الشيخ د. أمحد بن قذالن املزروعي

 
 -  اهلل حفظه  -

 


