
 

 

HADIA CSE                 Khutba Notes  

(17.06.2016) 

   XJvh-bm-Wv t\m-¼n-sâ B-ßmhv 

 

t\m¼p-sIm-−v B-ßn-Ihpw `u-Xn-I-hpam-b \n-ch-[n t\-«-§Ä ssI-h-cn-¡m³ km-[n-¡p-¶-
XmWv. Nn-e D-Zm-l-c-W-§Ä t\m-¡pI.  

1. ]-cn-[nbpw ]-cn-an-Xn-bp-anÃm-̄  {]-Xn-̂ -ew.  

 ِإال الصَياَم فـَُهَو ِلي َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ُكل َحَسَنٍة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها ِإَلى َسْبِع ِمائَِة ِضْعفٍ  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة 
  )                                   َوأَنَا َأْجِزي بِه (موطا

2. £-an-¡m\pw k-ln-¡m-\p-ap-Å io-ew.  

ِن َعَقَد َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِفي يَِدِه َأْو ِفي يَِدي فـََقاَل ُسْبَحاَن اللِه ِنْصُف اْلِميَزا  الَ َعْن رَُجٍل ِمْن بَِني ُسَلْيٍم قَ 
يَماِن َوالصْوُم ِنْصُف الصْبر َواْلَحْمُد لِلِه َتْمَألُ اْلِميَزاَن َواللُه َأْكبَـُر َتْمَألُ َما بـَْيَن السَماِء َواْألَْرِض َوالطُهوُر ِنْصفُ  (احمد)  اْإلِ  

3. \nÀ[-\-tcmSpw ]mh-§-tfm-Sp-ap-Å Im-cp-Wyw. G-ähpw t{i-jvThpw AÃm-lp-hn-\v XmÂ-]-cy-hp-
ap-Å t\m-¼v Zm-hq-Zv \-_n-bp-sS t\m-¼m-sW-¶v {]-hm-N-I³ ]Tn-̧ n-̈ n-«p-−-tÃm. A-t±-lw H-cp 
Znh-kw t\m-¼v ]-n-Sn-¡p-Ibpw A-Sp-̄  Znh-kw D-t]-£n-¡p-I-bp-am-Wv sN-bv-Xn-cp-¶Xv. C-Xn-sâ 
Imc-Ww A-t±-lw hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶p.  

 "أما اليوم الذي أصوم فيه فأتذكر الفقراء، وأما اليوم الذي أفطر فيه فأشكر نعمة اهللا".
 

4. sa-̈ -s¸-« B-tcm-Kyhpw D-t·-j-hpw. {]-hm-NI-sâ c-−p h-N-\-§Ä:  

  )أبو نعيم في الطبتصحوا (صوموا 
 )روق ومذهبة لألشر . (أبو نعيم في الطبععليكم بالصوم فإنه محسمة  لل

C§-s\ t\m-¼n-eq-sS \n-ch-[n Kp-W-§Ä \-ap-¡v I-c-Ø-am-¡m-sa-¦nepw A-Xn-eq-sS \mw t\-tS-
−Xpw t\-Sm³ {i-an-t¡-−-Xpam-b H-cp {][m-\ t\-«-ap−v. A-Xm-Wv JpÀ-B-\nÂ ]-cm-aÀ-in-¡p-
¶ X-Jvh.  

 )البقرة( َلَعلُكْم تـَتـُقونَ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم 
 

AXp-sIm-−v t\m-¼n-sâ km-£mÂ D-t±-iyw X-Jvh kn-²n-¡Â X-s¶-bmWv. X-Jvh¡v H-cp hn-
izm-kn-bp-sS Po-hn-X-̄ n-ep-Å {]m-[m\yw Camw K-Êm-en hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶p:  

كنز عزيز، فلئن ظفرت به كم تجد فيه من جوهر شريف ، وخير كثير ، ورزق كريم ، وفوز كبير ، وغنم جسيم ، التقوي  
ما  وملك عظيم ، فكأن خيرات الدنيا واألخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة التى هى تقوى اهللا ، وتأمل

(منهاج العابدين) فى القرأن من ذكرها فكم علق بها من خير وكم وعد عليها من خير وثواب وكم أضاف إليها من سعادة  

I-hn-bp-sS hm-¡p-IÄ F-{X A\zÀ-°w.  
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  تقلب عريانا وان كان كاسيا     ثيابا من التقى  يلبس اذا المرء لم
عاصياهللا وال خير فيمن كان            وخير لباس المرء طاعة ربه   

 

Hmtcm sh-Ån-bm-gv-Nbpw \-½p-sS Camw \-ap-¡v \Â-Ip¶-Xv X-Jvh sIm-−p-Å h-kzn-¿-̄ mWv. 
{]-hm-NI-sâ {]-Jym-Xam-b l-Ö-̄ pÂ h-Zm-Av {]-̀ m-j-W-̄ nÂ A-hnS-¶v BZyw HmÀ-a-s¸-Sp-
¯nbXpw X-Jvh-sb ]-än-bmWv. CÀ-_mfv _n³ kmcn-b D-²-cn-¡p¶ {]-hm-NI-sâ H-cp hn-{ip-X 
{]-kw-K-ap-−-tÃm. A-Xn-sebpw {]-[-a {]-Xn-]mZyw X-Jvh-bm-bn-cp¶p. a-cn-¡m³ t\-cw A-_q-
_¡À (d) A-Sp-̄  J-eo-^bm-b DaÀ (d) \v H-cp \o-− D-]-tZ-iw \ÂIn. A-Xn-sâ Xp-S-¡-
¯nÂ A-t±-lw ]-dªp: C-̄ -JnÃm-l bm D-aÀ 

JpÀ-B\n-I ho-£-W-̄ nÂ H-cm-sf am-\y\pw Ip-eo-\\pw a-\p-jy-\p-am-¡p¶-Xv X-Jv  

h-bm-Wv.  

َرَمُكْم ِعْنَد اللِه أَتْـَقاُكْم ِإن اللَه َعِليٌم َخِبيٌر يَا أَيـَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََبائَِل لِتَـَعارَُفوا ِإن َأكْ 
)حجرات(  

^-Xv-lp a-¡-bp-sS A-¶v I-dp-̄ -h\m-b _n-emÂ (d) FÃm-hÀ¡pw ap-I-fn-em-bn I-Av-_-bp-sS a-
¨nepw a-äp-Å-hÀ I-Av-_-bp-sS Xm-sgbpw \nÂ-¡p-t¼m-gmWv Cu Bb-̄ v C-d-§n-b-Xv.  

JpÀ-B-\n-se A-lv-km-_v 33 C-d-§n-b- km-l-Ncyw t\m-¡p-I.  

النبي صلى اهللا عليه وسلم خطب زينب بنت جحش _ وكانت بنت عمته _ فظنت روى قتادة وابن عباس ومجاهد : أن 
أن الخطبة لنفسه ، فلما تبين أنه يريدها لزيد _ عبد من عبيدهم ، مولى من مواليهم _ كرهت ، وأبت ، وامنتعت ، 

  وامنتع أخواها لنسبها من قريش ، وأن زيداً كان باألمس عبداً ..
  فنزلت اآلية ..

  ا للنبي صلى اهللا عليه وسلم : مرني بما شئت .. مرني بما شئت ..فقال أخواه
  فزوجها من زيد

 

Camw _p-Jm-cn tc-J-s¸-Sp-¯p-¶ H-cp l-Zo-kv.  

  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللُه َعْنهُ 
(بخاري)  ِقيَل يَا َرُسوَل اللِه َمْن َأْكَرُم الناِس قَاَل أَتْـَقاُهمْ   

km-[m-c-W C-kvv-em-an-se G-Xp hn-[n hn-e-¡p-Ifpw I-gn-hn-sâ ]-c-amh-[n ]m-en-¡-W-sa-¶m-Wv 
JpÀ-B-sâ im-k\. (_-J-d 233). F-¶mÂ, X-Jvh am{Xw sN-t¿-− hn-[w ]-c-amh-[n ]m-en-¡-
Ww.  

(ال عمران)  أَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال وَ   
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Cu Bb-̄ v C-d-§n-b-t¸mÄ Nn-e kz-lm_-̄ v t_-Pm-dmbn. {]-hmN-I-t\m-Sv tNm-Zn¨p: h a³ 
b-Jvhm A-em lm-Zm ? 

Camw B-eq-kn ]-d-bp-¶p:  

وتقرحت وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم 
.جباههم  

A-t¸mÄ AÃm-lp C-d-¡n.  

ًرا ِألَنـُْفِسُكمْ  (تغابن)  فَاتـُقوا اللَه َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوأَْنِفُقوا َخيـْ  

C§-s\ hn-izm-knI-sf kw-_-Ôn-̈ n-S-t¯m-fw A-hn-tÑ-Zy-am-Wv X-Jvh. F-́ m-Wv X-Jvh? C-_v-
\p dP-_v ]-d-bp-¶p:  

  الحافظ ابن رجب رحمه اهللا :قال 
.وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه  

F-́ m-Wv X-Jvh F-¶p tNm-Zn-̈ -t¸mÄ A-_qlp-ssd-d (d) a-dp]-Sn \Â-In.  

أو جاوزته أو هل أخذت طريقاً ذا شوك ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنعت ؟ قال : إذا رايت الشوك عزلت عنه   فقال :
 قصرت عنه : قال ذاك التقوى .

C-Xp X-s¶-bm-Wv I-hnbpw ]-d-bp-¶-Xv:  

  وكبيرها فهو التقى            خل الذنوب صغيرها
  الشوك يحذر ما يرى       واصنع كماش فوق أرض

 الجبال من الحصى            ال تحقرن صغيرة إن
X-Jvh-sb hym-Jym-\n¨p-sIm-−v Camw A-ÒZv (d)  

 وقال اإلمام أحمد رحمة اهللا : التقوى هى ترك ما تهوى لما تخشى .

 

Nn-e ]-Þn-XÀ X-Jvh aq-¶p X-c-̄ n-ep-s−-¶v hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶p:  

  وله ثالث مراتب :
  األولى : التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك وعليه قوله تعالى :

{ َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التقوى } الثانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم 
التقوى في الشرع ، وهو المعنى بقوله تعالى : { َوَلْو َأن َأْهَل القرى ءاَمُنوْا واتقوا } الثالثة : أن يتنزه عما يشغل سره عن 
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  ليه بشراشره وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى : { ياأيها الذين ءاَمُنوْا اتقوا اهللا َحق تـَُقاتِِه }الحق ويتبتل إ
 (تفسير البيضاوي)

C§-s\ ]-e hn-[-̄ nÂ hym-Jym-\n-¡-s¸-«n-«p-s−-¦n-epw FÃmw H-¶p-X-s¶-bmWv. A-Yhm, 
IÂ-]-\-IÄ tI-«pw \n-tcm-[-\-§-fnÂ-\n-¶p am-dn-\n¶pw AÃm-lp-hn-sâ tIm-]w GÂ-¡m-Xn-cn-
¡m³ {i-²n-¡p-I. Ah-sâ A-{]o-Xn t]-Sn-¡p-Ibpw kq-£n-¡p-Ibpw sN-¿pI. (X-Jvh F-¶ ]-
Zw D−m-b h-Jm bp-sS AÀ-°w kq-£n¡p-I F-¶m-Wv). 

 

C-\n t\m-¼n-eq-sS F-§-s\-bm-Wv X-Jvh D-−m-hp-I-sb-¶p t\m-¡pI.  

 

km-[m-c-W G-sXm-cmfpw ssZ-h IÂ]-s\ [n-¡-cn-¡m³ A-Sn-Øm-\-]-cam-b Nn-e Im-c-W-§-fp-
−v.  

1. i-co-c-hpw A-Xn-sâ C-Ñ-bpw. AXp-sIm-−v \-_n ]-d-ªp:  

سعد بن أنس عن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال ليس عدوك الذي إذا قتلك أدخلك الجنة وإذا قتلته كان نورا لك 
علوم و الحكم)(جامع ال  وإنما أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك  

kp-̂ vbm-\p-Êu-cn : 

 سفيان الثوري: ما عالجت شيئاً أشد علّي من نفسي، مرة لي ومرة علّي.

l-k-\pÂ _-kz-cn : 

 الحسن البصري: ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك.

A-_q-_-¡À kn-±o-Jv: 

أول ما أحذرك منه نفسك التي بين جنبيكأن أبا بكر الصديق كتب لعمر بن الخطاب عندما استخلفه: إن   

Pn-lm-Zn-s\-¡p-dn-̈ v A-t\z-jn-̈  B-tfm-Sv C-_v-\p D-aÀ  

 ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها

hn-ip-² JpÀ-B³  

َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى مَن اللِه ِإن اللَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم فَِإن لْم َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَنَما يـَتِبُعوَن َأْهَواءُهْم َوَمْن َأَضل ِممِن اتـَبَع 
(قصص) الظاِلِمينَ   
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2. ]n-imNpw Ah-sâ ZpÀ-a-{´-W-hpw. (D-²-c-Wn-Ifpw N-cn-{X kw-̀ -h-§fpw \n-c-h-[n-bp−v. tNÀ-
¡p-¶nÃ.) 

 

JpÀ-B³ ap-¶-dn-bn-̧ v \Â-Ip-¶p:  

(فاطر)  َعُدو فَاتِخُذوُه َعُدوا ِإنَما َيْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السِعيرِ ِإن الشْيطَاَن َلُكْم   

 

h-kvhm-km-WtÃm ]n-im-Nn-sâ G-ähpw hen-b B-bp[w. C-Xv F-§-s\-bm-Wv ]n-im-Nv D-]-tbm-
Kn-¡p-¶Xv? C-_v-\pÂ J¿nw ]-d-bp-¶p:  

القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه " الوسوسة هى مبادئ اإلرادة فإن 
فى خيال تميل نفسه إليه فتصير إرادة ، ثم ال يزال يمثل   ، ويزينها له ويحسنها ويخيلها له ةويمنيه ويشهيه فيصير شهو 

  ينه وبين مطالعته ، فال يرى إال صورةعلمه بضررها ويطوى عنه سوء عاقبتها فيحول ب   ويخيل ويمنى ويشهى وينسى
فال   جازمه ، فيشتد الحرص عليها من القلب  ةعزيم ةالمعصية وألتذاذه بها فقط ، وينسى ما وراء ذلك فتصير األراد

وبالء إنما هى  ةفأصل كل معصي تزال بالعبد تقوده إلي الذنب ، وتنظم شكل األجتماع بألطف حيله وأتم مكيده .
  ارا).(اختصالوسوسة 

 

a-\p-jy-s\ ]n-g-̧ n-¡m-\p-Å ]n-im-Nn-sâ sIm-−p-]n-Sn-̈  {ia-s¯ AÃm-am C-_v-\p ap-̂ vv-en-lv hn-
i-Zo-I-cn-¡p-¶p:  

قال العالمة ابن مفلح المقدسى رحمه اهللا : اعلم أن الشيطان يقف للمؤمنين فى سبع عقبات ، عقبة الكفر ، فإن سلم 
  فعل الكبائر ، ثم فى عقبة منه ففى عقبة البدعة ، ثم فى عقبة

  فعل الصغائر ، فإن سلم منه ففى عقبة فعل المبيحات فيشغله بها عن الطاعات ،
فإن غلبه شغله باألعمال المفضولة عن األعمال الفاضلة ، فإن سلم من ذلك وقف له فى العقبة السابعة ، وال يسلم منها 

اهللا علية وسلم وهى تسليط األعداء الفجرة بأنواع األذى .المؤمن إذ لو سلم منها أحد لسلم منه رسول اهللا صلى   

3. a-\p-jy-³ ]mÀ-¡p-¶ `uXnI tem-Ihpw Ah-sâ Pohn-X km-l-N-cy-§-fpw. CXpw a-\p-

jy-s\ sX-äp-Im-c-\m-¡mw. Man is the Product of environment F-¶-Xm-Wv sNmÃv. C-¡m-cy-
§-sf-¡p-dn-̈ v H-cp kq-̂ n ]m-Sp¶-Xv t\m-¡p-I:  

  بالنيل من قوس لها توتير            إني بليت بأربع يرمينني
   يا رب أنت على الخالص قدير     إبليس والدنيا ونفسي والهوى

C-\n t\m-¡pI: Cu aq-¶p i-{Xp-¡Ä-s¡-Xn-sc-bpÅ t]m-cm-«-am-Wv k-Xy-̄ nÂ t\m¼v. H-¶m-a-
Xm-bn ]n-imNv. t\m-¼n-sâ t\-«w hn-i-Zo-I-cn¨p-sIm-−v C-amw K-Êm-en ]-d-bp-¶p:  
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والثاني أنه قهر لعدو اهللا عز و جل فإن وسيلة الشيطان لعنه اهللا الشهوات وإنما تقوى الشهوات باألكل والشرب ولذلك 
 (احياء علوم الدين)  قال صلى اهللا عليه و سلم إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع

 
C-¡m-cyw _-bm-\p X-kÃpXzn ssÈ-Xzm³ A-eÂ JÂ-_v F-¶ A-[ym-b-¯nepw a-lm-\-hÀ-IÄ 
kq-Nn-̧ n-¡p-¶p-−v.  

 

A-Sp-̄ -Xm-bn i-cocw. i-co-c-̄ n-sâ kzm-̀ mhn-I XmÂ-]-cy-§fm-b Xo-ä, IpSn, t`m-Kw F-¶n-h-
s¡-Xn-sc-bp-Å t]m-cm-«-am-WtÃm t\m¼v. i-co-cw Xn-¶m-\m-{K-ln-¡p-¶p-sh-¦nepw \mw A-Xv sN-
¿p-¶nÃ. 

aq-¶m-a-Xm-bn km-l-N-cy§Ä: A-Sp-̄ p X-s¶ `-£-W-ap-−m-bn«pw \mw A-Xv I-gn-¡m-Xn-cn-¡p-
¶-Xn-eq-sS F-{X {]-XnIq-e km-l-N-cy-§-fnepw sX-än-te-¡v h-gp-Xn ho-gm-Xn-cn-¡m³ hn-izm-kn 
]Tn-¡p-¶p.  

Npcp-¡-̄ nÂ, H-cp amk-s¯ {h-Xm-\p-jvTm-\w X-Jvh  ssI-h-cn-¡m-\p-Å H-cp ]-cn-io-e-\-amWv. 
Cu ]-cn-io-e-\-¯n-eq-sS t\Sn-b hn-izmk ssN-X-\y-̄ n-eq-sS-bm-bn-cn¡-Ww \mw hn-izm-kn-IÄ 
d-a-Zm-\nepw ti-j-ap-Å 11 am-k-§-fnepw k-©-cn-t¡-−Xv. 
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