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 حالل يغ رزقي منخاري
 7312 ديسينرب  72برساماءن  ه1441ريخربيع األ03 

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱ
 (127:بقرةال)                                                             يث ىث نث مث زث

 

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سَي ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فَيَاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص يكُمِ
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 : ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (92)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

ذبر ذؽػدذ"ؿؼصود: ذؽاؿو ذراعتؾه ذبرإميان، وافايذاورغذقغ

ذ"أوىلذ ذؽػد ذدان ذاهلل ذردول ذؽػد ذؽاؿو ذراعتؾه ذدان اهلل

ذ ؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذذػداورغذقغذبرؽواس(ذدر)األؿر"

بـتهذ)بردؾقدقفن(ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ-جؽـذؽاؿوذبربـته

ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ)ؽتاب(ذاهللذ)اؾؼرءان(ذذ

برإميانذؽػدذاهللذدانذذ٢دانذ)دـه(ذردوؾث،ذجؽـذؽاؿوذبـر

ذؽاؿو(،ذذأخرية.فاريذ ذ)باضي ذباءقق ذؾبقه ذدؿؽنيذاداؾه قغ

 ث".دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـ
ذ

ذدقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذذ

دبحاـهذذاهللذؽػدذؽتؼواءنذؿـقغؽتؽنذؽقتذؿارقؾه

ذدضاالذؿؾؼدـاؽنذدوغضوه-بردوغضوهذدغنذوتعاىل

ذالرغـثذدضاالذؿـقغضؾؽنذدانذػرقـتفث ذؿودفن-ؿوده.

ذدانذددـقاذفقدوفذؽربؽنتذدانذرمحةذؿـداػتذؽقت



 3 

ذتاجوقذتـتغذممػرؽتاؽنذاؽنذاقنذؽاؾيذػدذخطبه.ذةخرياد

ذ.ذحاللذقغذرزؼيذؿـخاري

ذ

ذاتاوذوصقؾهذؿروػاؽنذإدالمذػـدغنذؿـوروتذفرتا

ذاوـتوقذفقدوفذؽػرؾوانذممػراوؾقفيذباضيذػراـتاراءن

ذاوـتوقذاؾتذؿـجاديذدانذباءققذقغذؽفقدوػنذؿـخاػاي

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذجاؾنذػدذؽباجقؼنذؿالؽوؽن ذاوؾقه.

ذؿـجاديذدوػاقاذاوؿتثذؿغضداذدانذؿثروذإدالمذاقت

ذداتسذحاللذقغذرزؼيذؿـخاريذبراودفاذدـتقاسذقغذاوؿت

ذؿرقكذؿـضهذدانذدـدقريذاودفاذداقاذدغنذاقنذبوؿيذؿوك

ذذ،بؽرجاذؿاؾسذقغذاوؿتذؿـجاديذدرػد ذدرتاؿغغضور

ذاورغذبـتوانذدانذػؿربقنذدغنذفقدوفذبرضـتوغذدوؽا

ذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذؽعذورنذدبارغذتـػاذالءقن

ذ127ذاقاتذاؾبؼرةذدورةذداملذتاديذخطبهذداولذدباخاؽن

ذ:ذبرؿؼصودذقغ

ذ

ذقغ)ذباءققذقغذ۲بـداذدريذؿاؽـؾه!ذبراميانذقغذ۲اورغذوافي"

ذحالل ذبرذؽورؾهذدانذ،ؽاؿوذؽػدذبرقؽنذؽاؿيذتؾهذقغ(

ذ.ذ"ؽػداثذبرعبادةذفاثذؽاؿوذبتولذجكذ،اهللذؽػد

ذذ
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ذؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،

ذؿوكذداتسذرزؼيذؿـخاريذقغذؿنؿوءذددأورغ

ذدداملذاؾتزامذؿؾتؼؽنذػرؾوذاقنذوتعاىلذدبحاـهذاهللذبوؿي

ذؿـداػتذاوـتوقذبوؽنذرزؼيذؿـخاريذقاءقتذفاتي

ذؿؾتؼؽنذفـدؼؾهذتتايفذاؽنذ،ؿات-مساتذفقدوفذؽدـاغن

ذحاللذقغذرزؼيذؿـداػتؽنذاوـتوقذؽأوتاؿاءن ذقغ.

ذدفاجذبوؽنذددقينذحاللذقغذرزؼيذدغنذدؿؼصودؽن

ذاؽنذ،دفاجذؿقـوؿنذدانذؿاؽـنذذاتذدودوتذػدذحالل

ذداملذدضوـاؽنذدانذدػراوؾقفيذقغذػرؽاراذمسواذتتايف

ذػراوؾقفنذخاراذدانذدوؿربذدرػدذفـدؼؾهذؽقتذؽفقدوػن

ذاهللذاوؾقهذدأقذقـؽنذقغذخاراذدغنذمنفعتكنددرتاذذحاللذقغ

ذوتعاىلذدبحاـه ذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.

ذ:ذبرؿؼصودذقغذ91ذاقاتذؿـونوءامل

ذ

ذحاللذالضيذباءققذقغذ۲بـداذدريذؿاؽـؾهذ،۲ردولذوافي"

ذؿفاذاؽوذددوغضوفثذ،صاحلذ۲عؿلذؽرجاؽـؾهذدان

ذ.ذ"ؽرجاؽنذؽاؿوذقغذافذاؽنذؿغتافوءي

ذذ

ذالؽوؽنذؽقتذقغذػؽرجاءنذبقدغذمسواذ،اقتذاوؾقهذذ

ذؿافوػونذؽراجاءنذدغنذؿتخدبرذؽقتذادذدامذاقنذددـقا

ذدانذبوروهذ،ـالقنذ،ػتاـيذ،ػـقاضذدباضايذاتاوذدوادتا
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ذػرأوؾقفيذؽقتذقغذرزؼيذبفاواذدػدتقؽنذفـدؼؾهذدباضاقث

ذحؽومذؾـددنذدريذؿثقؿػغذتقدقذدانذحاللذ۲بتولذاقت

ذدبـرذقغذإدالم ذاؽنذحاللذقغذرزؼيذؽرانذاداؾهذاقن.

ذدبحاـهذاهللذؽػدذدقريذؿغعبدقؽنذددأورغذؿـدوروغ

ذؽفقدوػنذداملذؽربؽنتذؽػدذممباواذاؽنذقغذوتعاىل

ذددأورغذؿـجادقؽنذاؽنذجوضذحاللذقغذرزؼي.ذؿاءـدي

ذقغذاوؾقه.ذبفاضقاذدانذالػغذ،تـاغذؽأداءنذداملذفقدوفذاقت

ذدذؽوريذفـدؼؾهذدؽورـقاؽنذقغذرزؼيذدواجرثذدؿؽني

ذدبحاـهذاهللذؽػدذعبادةذعؿلذؿـقغؽتؽنذدـتقاسذدغن

ذوتعاىل ذداملذاؾؼرءانذػتـجوقذدغنذبرػضغذؽقتذؿارقؾه.

ذقغذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفرذ13ذاقاتذؿعةاجلذدورة

ذ:ذبرؿؼصود

ذ

ذدؿوكذؽاؿوذبرتقربنذؿكذ،مسبفقغذدؾدايذدتؾهذؽؿدقن"

ذخارقؾهذدانذ،(۲ؿادقغذاورودنذؿـجاؾـؽنذاوـتوق)ذبوؿي

ذاقغتؾهذدرتاذ،اهللذؽورـقاذؾقؿػهذدريذحاجيتذؽاؿوذقغذاف

ذؽاؿوذدوػاقاذ،(ؽأداءنذدضاالذدامل)ذ۲باثقذاهللذاؽن

ذ.ذ("ةخريادذدانذددـقا)ذبرجاي

ذ
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ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذدانذخاريذؽقتذقغذرزؼيذػونذباثقذدرباف

ذإدالمذدداملذالرغنذؿـجاديذتقدؼؾهذاقنذددـقاذػرأوؾقفي

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذػرقـتهذؿـخواقؽنذمسػايذجاغنذاصؾؽن

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذ۲الرغنذؿؾغضرذدان ذؽرانذاداؾهذاقن.

ذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذحقذاداؾهذدبـرثذاقتذؽقتذرزؼي

ذؿغقؽوتذدؽفـدؼؽقثذقغذدقاػاذؽػدذرزؼيذؿغرـقاؽنذدي

ذؿـخاريذقغذددأورغذ،اقتذاوؾقه.ذدتتػؽنذتؾهذقغذاتورن

ذ،اضاؿاثذاوـتوقذرزؼيذؿـخاريذبرـقةذفـدؼؾهذاقتذرزؼي

ذترؿادوقذؽؾوارضاذافؾيذدانذدقريذؿـخوؽويفذاوـتوق

ذػوالذدصدؼفؽنذجوضذدبفاضقـثذدانذبافذاقبوذؽدوا

ذممرؾوؽنذقغذ۲اورغذؽػد ذقغذرزؼيذممدتقؽنذباضي.

ذبربافذممربقؽنذتؾهذإدالمذؿكذ،حاللذاداؾهذدػراوؾقفي

ذ:ذاقاؾهذاـتاراثذحاللذقغذرزؼيذؿـخاريذداملذػـدوان
ذذ

ذاوـتوقذبرـقةذفـدؼؾهذرزؼيذؿـخاريذقغذددأورغذ.ذ1ذ

ذقؼنيذدانذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽرانذرزؼيذؿـخاري

ذدرتاذرزؼيذػؿربيذؿفاذوتعاىلذدبحاـهذاهللذبفاوا

ذ.ذدػراوؾقفيذقغذرزؼيذجوؿؾهذممػرتقؽاقؽنذتقدق
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ذػغتافوانذعؾؿوذدانذكفهمنذؿـقغؽتؽنذدـتقاسذ.ذ7ذ

ذؿـخاريذداملذحرامذدانذحاللذحؽومذبرؽـاءن

ذ.ذرزؼيذددوات

ذادتؼاؿةذدغنذبؽرجاذدانذبراودفاذدـتقاسذفـدؼؾهذ.ذ0ذ

ذؽدجفرتاءنذؿـخاػايذباضيذرزؼيذؿـخاريذدامل

ذ.ذفقدوف

ذفـدؼؾهذددأورغذ،حاللذقغذرزؼيذؿـخاريذداملذ.ذ4ذ

ذ،اؿاـهذصفةذدػرتذباءققذقغذقخالاذممقؾقؽي

ذمسواثذؽرانذبرتغضوغجوابذدانذصخالاذ،جوجور

ذدباضايذوتعاىلذدبحاـهذاهللذاوؾقهذدـقاليذاؽن

ذ.ذعبادة

ذترفادفذزؽاةذؿـوـاقؽنذؽواجقػنذؿؾؼداـاؽنذ.ذ9ذ

ذدانذذررثذخوؽوفذاػابقالذدػراوؾقفيذقغذرزؼي

ذممرؾوؽنذقغذؽػدذرزؼيذدرػدذدبفاضنيذؿثاؾورؽن

ذ.ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؽػدذذؽورذتـداذدباضاي

ذذ.ذ6ذ ذدقؽفذدرػدذدقريذؿـجاءوفؽنذدـتقاسفـدؼؾه

ذدانذؿثقحريذدقحريذ،مخبوروذ،دغؽيذحددذ،ؿـقػو

ذ.ذرزؼيذؿـخاريذداملذذرعذؿثاهليذقغذػرؽاراذدضاال

ذ
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ذذ،دؽاؾنيذاهللذدرمحيتذقغذمجعةذدقدغ

ذاقغنيذممربذ،اقنذؽاؾيذػدذخطبهذيخريؿغاذجدرتو

ذداملذفاتي-برفاتيذاضرذدؽاؾنيذمجاعهذػاراذؽػدذؿثرو

ذؽؽاقاءنذممػوثاءيذؽقتذضوـاثذاػاؾهذ،رزؼيذؿـخاري

ذاوؾقهذدترمياذتقدقذؽقتذعبادةذعؿلذدضاالذتتايفذاقنذددـقا

ذداملذػدوؾيذاؿبقلذتقدقذؽقتذددببؽنذوتعاىلذدبحاـهذاهلل

ذحاللذقغذاـتاراذؿـخؿػورذادوؼؽنذفقغضذرزؼيذؿـخاري

ذرزؼيذؿـخاريذؽقتذاودفاذداملذ،اقتذاوؾقه.ذحرامذقغذدان

ذدقريذؿـجاءوفؽنذؽقتذمسػايذجاغـؾهذ،اقنذدـقاذداتس

ذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿغقغاتيذدانذبرعبادةذدرػدذؽقت ذقغ.

ذدانذدـقاذاـتاراذؽػـتقغنذؿؾتؼؽنذتافوذؿديتذؽقتذػـتقغ

ذدانذرختوابراذ،براودفاذدـتقاسذفـدؼؾهذجوضذؽقت.ذةخريا

ذاهللذؽػدذدػـوفثذػرضـتوغنذؿؾتؼؽنذدغنذبرتوؽل

ذؽقتذقغذرزؼيذممػراوؾقفيذؽقتذدؽرياث.ذوتعاىلذدبحاـه

ذبرذؽورؾهذؿكذاقغقـؽن ذؿكذدباؾقؼثذجكذتتايفذاؽن.

ذدبحاـهذاهللذترفادفذدغكذبرباءققذدـتقاداؾهذدانذبرصربؾه

ذاقاتذلالنحذدورةذداملذوتعاىلذدبحاـهذاهللذؿانفر.ذوتعاىل

ذ:ذ114

ذ
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 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ٱ
   مك لك اك يق

ذ 

(ذبراميانذقغذ۲اورغذوافي)ذؿاؽـؾهذ،اقتذاوؾقه:ذ"ذبرؿؼصود

ذقغذ۲بـداذدريذؽاؿوذؽػدذاهللذدؽورـقاؽنذتؾهذقغذافذدري

ذجكذ،اهللذـعؿةذاؽنذبرذؽورؾهذدانذ،باءققذالضيذحالل

ذ.ذ"ؿات-مساتذؿثؿبفثذفاثذؽاؿوذبـر

ذ

ذ

ذ

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ذٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا

 


