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الَّ إِ هَ لَ إِ َال نْ أَ دُ هَ شْ أَ وَ . ميْ قِ تَ سْ مُ الْ هِ اطِ ى ِصرَ لَ إِ َهاِديْ الْ هِ لَّ لِ دُ مْ حَ الْ 
،هلُ وْ سُ رَ وَ وهُ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ مُ نَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ ، هلَ كَ يْ رِ شَ َال وهُ دَ حْ وَ اهللاُ 
لِّ صَ مَّ هُ اللَّ .ميْ وِ قَ الْ جِ هْ ى النـَّ لَ ى إِ دَ هَ وَ ،ةانَ مَ اْألَ اءِ دَ ى أَ لَ عَ ثَّ حَ 
.نَ يْ عِ مَ جْ أَ هِ بِ حْ صَ وَ هِ لِ َءاى لَ عَ وَ دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ ى سَ لَ عَ مْ لِّ سَ وَ 
.اتانَ مَ اْألَ َداءِ ى أَ لَ َحاِفُظوا عَ وَ ،ا اهللاَ وْ قُ اتـَّ ،اهللاادَ بَ ا عِ يَ فَـ ،دُ عْ بَـ امَّ أَ 
اهللا،مُ كُ مَ حِ رَ نَ يْ مِ لِ سْ مُ الْ ىَ انِ وَ خْ إِ 




 



خطبة
َوَسلَّمَعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللارسول

. 
  





3


 

نفقه  

.

233فرمان

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
 ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ²

Ã Â Á À


"      

         

     
 
    



4

واريث
)( 

فر:19

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
§ °  ̄® ¬ « ª © ¨

 º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ±
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »


"  يثريامو




 







5


﴿﴾ 

 

 
 

 
 

 ِاِيلْ ثَ م

 


 رضا
 أُمُّ املؤمنني


 
دفهمي


 
 

اخالق.
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هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ اصعَ الْ نُ بْ ورُ مْ عَ 
يذِ مِ رْ التـِّ روايةحديث. 

 

 
 

 
 

حديث     
كنظملف

.

. 
هجيخد

وفاة.رضيهجيخدرضي
: 
رواه مسلم.َلى َأْصِدَقاِء َخِدْيَجةا ِبَها إِ ْرِسُلوْ أَ  

 
هجيخد

 
 


 رضي
رضي
وفاة. 
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رضي
رواه مسلم.َوِإَذا ُكْنِت َعَليَّ َغْضَبى،ْعَلُم ِإَذا ُكْنِت َعنِّي رَاِضَيةً ِإنِّي َألَ 


 
 
 رضي  

 

رضيرضي



ااهللا عنهرضيهيَّ فِ صَ ن يْ نِ مِ ؤْ مُ الْ مُّ أُ    




 
:هُ نْ اهللا عَ يَ ضِ رَ سْ نَ أَ  
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ةِ اعَ ي السَّ فِ هِ ائِ سَ ى نِ لَ عَ رُ وْ دُ يَ ،مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ يُّ بِ النَّ انَ كَ 
رواه البخاري.ارِ هَ النـَّ وَ لِ يْ اللَّ نَ مِ ةِ دَ احِ وَ الْ 

"      
 

 
اهَ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ ه شَ ئِ اعَ   


  

  َاهَ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ ه شَ ئِ اع
.

 

 
 


  ِاِيل ثَ م
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برفيكري 

) 21سورة الروم اية:(

ِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن وَ َونـََفَعِني،بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم بِاْلُقْرآِن اْلَعِظْيمِ 
َوتـََقبََّل ِمنِّي َوِمْنُكْم ِتالَوَتُه ِإنَُّه ُهَو ،يَاِت َوالذِّْكِر اْلَحِكْيمِ اآل

َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي ،َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذاالسَِّميُع اْلَعِلْيُم.
،َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناتِ ،تِ َوِلَساِئِر اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَما،َوَلُكمْ 

ُهْم َواَألْمَواتِ  ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.،َفاْستَـْغِفُرْوهُ اَألْحَياِء ِمنـْ
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اْلُخْطَبُة الثَّانَِية
َدِة َخْيِر َال ِبوِ ِميَّةَ ْسَال َخصَّ األُمََّة اإلِ ،َعزِْيِز اْلَحِمْيدالْ هِ لَّ لِ دُ مْ حَ الْ 

نَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ ، هلَ كَ يْ رِ شَ َال وهُ دَ حْ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال نْ أَ دُ هَ شْ أَ وَ اْلِعَباد.
لِّ صَ مَّ هُ للَّ ا.ديْ دِ السَّ جِ هْ النـَّ بُ احِ صَ وهُ لُ وْ سُ رَ وَ ودهُ بْ عَ ادً مَّ حَ مُ 
.نيْ عِ مَ جْ أَ هِ بِ حْ صَ وَ هِ ى آلِ لَ عَ وَ دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ ى سَ لَ عَ مْ لِّ سَ وَ 
ة.نَّ السُّ اءِ يَ حْ ى إِ لَ ا عَ وْ صُ رِ احْ ا اهللا، وَ وْ قُ اهللا، اتـَّ ادَ بَ ا عِ يَ ، فَـ دُ عْ بَـ امَّ أَ 

ِإْخَواِنَى اْلُمْسِلِمْيَن رَِحَمُكُم اهللا،
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     - 
       

 
  

  
شفا 

،دمَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ،دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ اللَُّهمَّ َصلِّ 
،           ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ،ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ تَ يْ لَّ ا صَ مَ كَ 
تَ كْ اَر ا بَ مَ كَ ،دمَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ،دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ كْ ارِ بَ وَ 
،   نَ يْ مِ الَ عَ ي الْ فِ مَ يْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ، ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ 

ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد. 
ُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت ْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت، َوالْ لِ اللَُّهمَّ اْغِفْر 

ُهْم َواْألَ اْألَ  ْمَوات، ِإنََّك َسِمْيٌع َقرِْيٌب ُمِجْيُب الدََّعَوات.ْحَياِء ِمنـْ
قـُُلْوبَِنا، َوَأْصِلْح َذاَت بـَْيِنَنا، َواْجَعْلَنا ِمَن اللَُّهمَّ أَلِّْف بـَْيَن 

َوَأِجْرنَا ِمْن ُمْوِر ُكلَِّها،الرَّاِشِدْين. اللَُّهمَّ َأْحِسْن َعاِقَبتَـَنا ِفى اْألُ 
َيا َوَعَذاِب اَألِخَرة، يَا َربَّ اْلَعاَلِمْين. نـْ ِخْزِي الدُّ
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َمِة َوالصِّحَِّة َوالسََّال ،ْلِهَدايَِة َوالتـَّْوِفْيقاللَُّهمَّ اْحَفْظ ِبَدَواِم اْلَعْوِن َوا
َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْينالسُّ نَا اْلَواِثَق بِاِهللا ِمْنَك يَاَكرِْيُم، َمْوَال  ،ْلطَان ِميـْ

ْلطَان َمْحُمود اْلُمْكَتِفْي بِاِهللا َشاِه، َوأَْنِزِل سُّ الاْبَن اْلَمْرُحْوِم 
.ْلطَانَة نـُْور زَاِهَرة، ُسْلطَانَِة سُّ الى الرَّْحَمَة َعَلْيِه َوَعلَ 

َواْحَفْظ َأْوَالَدُه َوَأْهَلُه َوَذِوْيِه َوَأَقارِبَُه. َواْحَفْظ ُعَلَماَءُه َوُوَزرَاَءُه 
َواْلُمْؤِمِنْيَن ،َوُقَضاَتُه َوُعمَّاَلُه َوَرَعايَاُه ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماتِ 

َيا َواآلِخَرِة، ِبَرْحَمِتكَ اتِ َواْلُمْؤِمنَ  نـْ يَا َأْرَحَم الرَّاِحِمْيَن. ِفي الدُّ
ُمَحمَّد ِإْسَماِعْيَل اْبَن اْلَواِثِق بِاِهللا اللَُّهمَّ اْحَفْظ َوِليَّ اْلَعْهِد 

َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْين.سُّ ال ْلطَاَن ِميـْ
. نَ يْ رِ اسِ خَ الْ نَ مِ نَّ نَ وْ كُ نَ ا لَ نَ مْ حَ رْ تَـ ا وَ نَ لَ رْ فِ غْ تَـ مْ لَ نْ إِ ا وَ نَ سَ فُ نْـ ا أَ نَ مْ لَ ا ظَ نَ بـَّ رَ 

َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. نـْ رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
َواْلَحْمُد ِهللا .مْ لَّ سَ وَ هِ بِ حْ صَ وَ هِ لِ آلىَ عَ وَ دٍ مَّ حَ مُ انَ دِ يِّ سَ لىَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ وَ 

.َعاَلِمْينَ َربِّ الْ 
ِعَباَد اِهللا!

َهى َعِن  َتآِء ِذي اْلُقْرَبى، َويـَنـْ ِإنَّ اَهللا يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن، َوِإيـْ
اْلَفْحَشآِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي، يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْوَن. فَاذُْكُرْوا اَهللا 

ْذُكرُْكْم، َواْشُكُرْوُه َعَلى نَِعِمِه َيِزدُْكْم، َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه اْلَعِظْيَم يَ 
يـُْعِطُكْم، َوَلذِْكُر اِهللا َأْكبَـُر،  َواهللاُ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعْوَن.


