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 والس��م والص��ة آ��ئه، وتوالي نعمائه، تضافر على � الحمد
 ومن وأصفيائه، هللا رسل من سبقه ومن أنبيائه، خير على

 .. بإحسان تبعهم

 الكريم، الحفل أيها      بعد،، أما

  وبركاته، هللا ورحمة عليكم الس��م

 أنوار عمان سماء في تت���� إذ النيرة، ا��يام هذه ظ��ل في
 رمضان حيث وا��نسان، والوطن الدين في غراء مناسبات
 وا��نسان بمنجزاته، يوليو من والع��ين الثالث وذكرى بنفحاته،
 السامي المقام إلى أرفع أن ي��فني واعتزازه، بقيمه العماني
 أخلص – ورعاه هللا حفظه -المعظم الج��لة صاحب لح��ة

 هللا داعيا الجليلة المناسبة بهذه ا��منيات وأهنأ الدعوات،
 عنايته، ووافر نعمه، ألطاف ج��لته على يديم أن سبحانه
 أزمنة المناسبات هذه عليه ويعيد والتمكين، بالعز ويك��ه
 .السعيد والعمر والمجد الصحة في يرفل وج��لته عديدة

 ألطاف مع وتزامنها وترادفها، المناسبات هذه ت��قي وفي
 والكرامة العيش، واتساق وا��طمئنان، ا��من نعم في ا��قدار

 لك فاللهم سبحانه، المنعم بشكر جميعا لنا لذكرى العدل، مع



 ُعمان على وجودك الواسع، وكرمك العميم، خيرك على الحمد
 .وأهلها

 :الكريم الجمع أيها

 مع التجارية وطرقها العالم بحار يتوسط والذي عمان، موقع إن
 عليه هللا صلى محمد النبي برسالة الديني موقعها اختصاص

 حضارية، عقيدة يكسبها عمان، أهل على وثنائه وسلم،
 المعروف ومنظومتها وا��عتراف، والتعارف المعرفة أساسها
 والمسؤولية والتعايش التفاهم وطرقها الناس، بين الشامل

 ل��رض وحفظا كان، أينما ا��نسان تجاه بدورنا إيمانا المشتركة،
 الثقافات مختلف مع محمودا وتفاع�� والمنجزات، والقيم

 هللا من الخير وأقدار السماء لبركات استمطارا والحضارات،
 .وتعالى سبحان

 من كانت كما المستقبل، عمان هي اليوم عمان تظل ولذا
 رفد على لتقوم وا��نسانية، وا��س��م الحضارة عمان قبل

 ونماذج متمكنة، تجارب من لديها بما ا��رض في الب�� مسيرة
 وتتيح للعيش، أفضل مكانا ا��رض تجعل للتطبيق، قابلة

  .ومسخراتها ا��رض بخيرات ا��نتفاع القادمة ل��جيال

 تصوراتها في المنظومة، تلك من جزء العسكرية والعقيدة
 أو السلم في الغاية هي ا��حسان تجعل التي وتفاصيلها،

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ ڱ چ: كذلك النتائج مآ��ت وفي بل الحرب،
 ا��خ��ق، وترسم العهود، وحفظ ا��حسان، لمبدأ تأصي�� ، چڱڱ

 بسبب يحصل قد الذي ا��ضطراب وبجانب ا��نسان، وتكريم
 منارة العدل ووجوب التعامل حسن يظل الناس، بين التدافع
 َو��َ ﴿ :وع�� جل لقوله تصديقا المحيط، ذلكم وسط هادية



وُكمْ  أَن َقْومٍ  َشَنآنُ  يَْجرَِمنَُّكمْ   َتْعَتُدواْ  أَن اْلَحرَامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َصدُّ
 َواْلُعْدَوانِ  ا�ِ�ْثمِ  َعَلى َتَعاَوُنواْ  َو��َ  َوالتَّْقَوى اْلبرِّ  َعَلى َوَتَعاَوُنواْ 

ُقواْ   .﴾اْلِعَقابِ  َشِديدُ  الّلهَ  إِنَّ  الّلهَ  َواتَّ

 :الكريم الحفل أيها

ر لقد  عالمياً، خطابا العسكري تاريخهم في العمانيون سطَّ
 وكلماته والس��م، العدل تحقيق وأحرفه الواجب، أداء مداده

 في ماث�� النهج هذا يزال و�� العالم، مع حضاري تواصل
 نهضة من ُعمان شهدته ما تأكيدا وزادها العمانية الحضارة

 وقياداتها الحكومة واهتمام جميعها، المجا��ت في شاملة
 سعيد بن قابوس السلطان الج��لة صاحب ح��ة رأسها وعلى

 السديدة، بتوجيهاته ظل والذي ،-ورعاه هللا حفظه – المعظم
 وا��منية، العسكرية الجوانب تلمس في السامية ومتابعته
 في والتطوير الحديث، والتدريب الحديثة، بالنظم وإمدادها
 نتفيأ التي الكلية هذه ذلك على اهتمام وأصدق التأهيل،

 كبرى تضاهي مخرجاتها، من دفعة تخرج ونشهد اليوم، ظ��لها
 .العالم في العسكرية الكليات

 :الخريجون أيها

 وتعزيز للمستقبل، ا��عداد في بعده ما له هذا يومكم إن 
 أمنه على الحفاظ في وا��خ��ص الوطن، لهذا ا��نتماء

 انط��قة نحو البداية بل الطريق نهاية تخرجكم وما واستقراره،
 على القائم أجر لكم كبرى، ووطنية دينية بمسؤوليات القيام
 .عم�� أحسن من أجر يضيع �� تعالى هللا وإن الوطن ثغور



 هللا داعيا هذا، حفلكم لرعاية دعوتي المنبر هذا من شاكرا
 لعمان والخير والعملي، العلمي مستقبلكم في التوفيق تعالى
 ح��ة عمان مسيرة قائد يحفظ وأن فيها، والمقيمين وأهلها

 الواسعة، بالنعم محفوفا – هللا أيده -المعظم الج��لة صاحب
 .سعيد وعمر وعافية صحة مع العميمة، وا����ء

 .العالمين رب � والحمد

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم والس��م
 


