
    HADIA CSE Khutba Notes (23.6.2017)  Nne da-fm³ Nn´-IÄ  hnip² da-fm³ amkw hnS-]-d-bm-s\m-cp-§p¶ k¦-S-̄ n-em-WtÃm \map-Å-Xv.   وقال احلسُن رمحه .  وهللا ما أبكي حرصًا على الدنيا أو متاع ، أبكي على ذهاِب َظَمِأ اهلواجر ، وعلى قيام ليايل الشتاء: فقال   فقيل له ما يبكيك ؟!  يبكى: وهذا عامُر بن قيس رمحه هللا    خبٍري رعاَك هللا ِمْن رمضانِ                       عليَك سالُم هللا كن شاهدًا لنا  فما احلزُن ِمْن قليب عليك ِبَفانِ                       ةلئْن فَِنَيْت أياُمك الزُّهُر بَغت  وقْد كنَت أنوارًا بكلِّ مكانِ                        ناترحَّلت يا شهَر الصياِم بصومِ   إال لتمحيص آثام وأوزار                         على ليال لشهر الصوم ما ُجعلت   على فراق ليال ذات أنوار                          وذر الدموع حنيباً وابك من أسف ازُوا ، وَختَلََّف آخروَن َفَخابُوا ، إنَّ َهللا جعَل شهَر رمضاَن مضمارًا خللقه َيْستِبُقون فيه بَطاَعِتِه إىل َمْرَضاتِِه ، َفَسَبَق قوٌم فـَفَ : هللا  C .مثَُّ يـَْبكي رمحه هللا. فالعجُب من الَّالِعِب الضَّاِحِك يف الَيوِم الذي يـَُفوُز فيه املُْحِسُنون ، وَخيَْسُر فيِه املُْبِطُلون  -̄cp-W-¯nÂ \½psS a\-Ên-eqsS IS¶pt]m-th− Nne Nn -́I-fmWv C¶v \mw NÀ¨ sN¿p-¶-Xv. (H¶v) Ckvem-anI ho£-W-̄ nÂ GsXmcp Imcyhpw ]cn-K-Wn-¡-s -̧Sp-¶Xv AXnsâ ]cy-h-km-\hpw kam-]vXhpw t\m¡n-bm-W-tÃm.   َُهْم فَـَقاَل َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْنظَُر ِإَىل رَُجٍل ِمْن َأْهِل النَّاِر فَـْليـَْنظُْر ِإَىل َهَذا فَـَتِبَعُه رَُجٌل فَـلَ  َصلَّى ا|َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَىل رَُجٍل يـَُقاِتُل اْلُمْشرِِكَني وََكاَن ِمْن َأْعَظِم اْلُمْسِلِمَني َغَناًء َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ قَاَل َنَظَر النَِّيبُّ   )   هود(  فَاْصِربْ ِإنَّ اْلَعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقنيَ )  االعراف(  َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقني َعَلى َذِلَك َحىتَّ ُجِرَح فَاْستَـْعَجَل ْم يـََزْل َعنـْ َقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا|َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَعْبَد  اْلَمْوَت فَـَقاَل ِبُذبَابَِة َسْيِفِه فَـَوَضَعُه بـَْنيَ َثْديـَْيِه فَـَتَحاَمَل َعَلْيِه َحىتَّ َخَرَج ِمْن بـَْنيِ َكِتَفْيهِ  فـَ ْعَمُل ِفيَما يَـ  َا َرى النَّاُس َعَمَل َأْهِل اْجلَنَِّة َوِإنَُّه َلِمْن َأْهِل النَّاِر َويـَْعَمُل ِفيَما يـََرى النَّاُس َعَمَل َأْهِل النَّارِ لَيـَ إمنا األعمال خبواتيمها  :  -و سلم  صلى هللا عليه - قال رسول هللا : معاوية قال )  صحيح البخاري(  اْألَْعَماُل ِخبََواتِيِمَها َوُهَو ِمْن َأْهِل اْجلَنَِّة َوِإمنَّ   ) ابن حبان(  كالوعاء إذا طاب أعاله طاب أسفله وإذا خبث أعاله خبث أسفله



    HADIA CSE Khutba Notes (23.6.2017)  Nne da-fm³ Nn´-IÄ   َيْجَعُلهُ  قَاَل ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل الزََّماَن الطَِّويَل بَِأْعَماِل َأْهِل اْجلَنَِّة مثَُّ َخيِْتُم ا|َُّ َلُه بَِأْعَمالِ عن النيب صلي هللا عليه و سلم َأْهِل النَّاِر فـَ ُه َعَمَلُه بَِأْعَماِل َأْهِل اْجلَنَِّة فـََيْجَعُلُه ِمْن َأْهِل اْجلَنَِّة ِمْن َأْهِل النَّاِر َوِإنَّ الرَُّجَل َليَـْعَمُل الزََّماَن الطَِّويَل بَِأْعَماِل َأْهِل النَّاِر مثَُّ َخيِْتُم ا|َُّ لَ  وََكاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعَليه وَسلَّم : يَمَها ، َواْجَعْل ثـََوابـََها اْجلَنََّة ، قَاَل اللهمَّ اْجَعْل َأْحَسن َأْعَمالَِنا َخَواتِ : وََكاَن احلََْسُن ، يـَُقوُل   .الَ َعَلْيُكْم َأْن الَ تـَْعَجُلوا بَِأَحٍد ِمْنُكْم َحَىت تـَْنظُُروا َماَذا ُخيَْتُم ِبِه َعَمُلُه : َعِن احلََْسِن ، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللا َعَليه وَسلَّم ، قَاَل   )امحد(  فَـُيْدِخُلُه اْجلَنَّةَ  )  ابو داود(  »َمْن َكاَن آِخُر َكَالِمِه َال ِإلََه ِإالَّ ا|َُّ َدَخَل اْجلَنََّة «  - صلى هللا عليه وسلم- َرُسوُل ا|َِّ  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل قَالَ   .اللهمَّ اْجَعْل َأْخيَـَر َأْعَماِلَنا َما يَِلي آَجالََنا ، َواْجَعْل ِخَياَر أَيَّاِمَنا يـَْوَم نـَْلَقاكَ : ، يـَُقوُل  إذا أراد هللا بعبد خريا استعمله ، فقيل له «:  -صلى هللا عليه وسلم-قال رسوُل هللا : قال :  -رضي هللا عنه  -أنس بن مالك  ̈-A§-s\-bm-sW-¦nÂ hnizm-kn-Isf kw_-Ôn .أخرجه الرتمذي. »يـَُوفُِّقُه لعل صاحل قبل املوت: ه يا رسول هللا ؟ قال كيف يستعمل:  n-S-t¯mfw da-fm-\nse Ah-ti-jn-¡p¶ c−p Zn\-§Ä Gsd ]c-a-{]-[m-\-am-Wv. \½psS da-fm³ AÀY ]qÀW-am-hm³ Ah Gähpw \¶mbn D]-tbm-K-s¸-Sp-t -̄−Xp−v. F¶mÂ ZpxJ-I-c-sa¶v ]dbmw, s]mXp-sh Ah-km-\-t¯m-S-Sp¡pw tXmdpw da-fm-\nÂ Bfp-IÄ¡v Bcm-[-\-I-fnÂ XmÂ]cyw Ipdªp hcp-¶-Xm-bmWv \mw ImWp-¶-Xv. {]tXy-In¨v Ccp-]¯n Ggmw cmhn\p tijw P\-§Ä s]cp-¶mÄ Xnc-¡p-I-fnte¡v Gsd-¡psd amdnbn-«p-−m-hpw. CXp icn-bmtWm? da-fm-\nse 29 mw cmhpw 30 mw cmhpw Gsd {][m-\-s -̧«Xpw ssee-¯pÂ JZvÀ {]Xo-£n-¡-s -̧tS-−-Xp-am-Wv.   ويف رواية أمحد عن أيب " التمسوا ليلة القدر يف آخر ليلة من رمضان " عن معاوية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إ�ا ليلة : "هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف ليلة القدرعن أيب هريرة أن رسول )  تفسري الوسي(  هريرة مرفوعًا أ�ا آخر ليلة ̧-Ah-km\ cm{Xn-bpsS alXzw Ahn-S¶v {]tXyIw ]Tn )امحد(  "سابعة أو تاسعة وعشرين، وإن املالئكة تلك الليلة يف األرض أكثر من عدد احلصى n-¡p¶p:   يًعا : عن رمضان قال صلي هللا عليه و سلم َلٍة َغَفَر َهلُْم مجَِ َلُة اْلَقْدِر ؟ فـََقالَ : فَـَقاَل رَُجٌل ِمَن اْلَقْومِ " َفِإنَُّه ِإَذا َكاَن آِخُر لَيـْ : َأِهَي لَيـْ ْفطَاِر َأْلُف أَْلِف َعِتيٍق ِمَن النَّاِر ُكلُُّهْم َقِد اْستـَْوَجُبوا النَّاَر، َفِإَذا َكاَن آِخُر يـَْوٍم ِمنْ  َعزَّ َوَجلَّ ِيف ُكلِّ يـَْوٍم ِمْن َشْهِر رََمَضاَن َوِ|َِّ ) شعب االميان( َال، َأَملْ تـََر ِإَىل اْلُعمَّاِل يـَْعَمُلوَن َفِإَذا فَـَرُغوا ِمْن َأْعَماهلِِْم ُوفُّوا ُأُجوَرُهْم "  ْوِم ِعْنَد اْإلِ ْهِر ِإَىل آِخرِهِبَقْدِر َما َأْعتَ  َشْهِر رََمَضاَن َأْعَتَق ُهللا ِيف َذِلَك اْليـَ  .فمن أعتق من النار يف اليومني فله يوم عيد و من فاته العتق يف اليومني فله يوم وعيد  :C§s\ \c-I-tam-N\w e`n-¡p-¶-Xp-sIm-−mWv ]ntä¶v kt´m-j-¯nsâ Znh-k-amb s]cp-¶m-fm-bXv. \cI-tam-N-\w In«p-¶-Xn-s\-¡mÄ henb s]cp-¶mÄ thsd-bpt−m? _en-s]-cp-¶mfpw A§s\ Xs¶. AXnsâ sXm«v Xte-¶m-WtÃm Gsd ]hn-{X-amb Ad^ Znhkw! AXpsIm−v ]Þn-X-·mÀ ]d-bp¶p )شعب االميان(  َق ِمْن َأوَِّل الشَّ



    HADIA CSE Khutba Notes (23.6.2017)  Nne da-fm³ Nn´-IÄ  Npcp-¡-¯nÂ Ct¸mÄ \mw Gsd ap³K-W\ sImSp-t¡-−Xv Ah-ti-jn-¡p¶ c−p Znh-k-§Ä D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-\m-Wv. (c−v) da-fm³ Ah-km-\n-̈ mÂ ]ns¶ s]cp-¶mÄ kpZn-\-am-Wv. s]mXpsh s]cp-¶mÄ cmhpw ]Iepw amÀ¡-äp-I-fnÂ Aeªp \S-¡m-\mWv BfpIÄ D]-tbm-Kn-¡m-dp-Å-Xv. F¶mÂ {]mÀ°-\¡v D¯cw In«p¶ {][m-\-s¸« A©p cm{Xn-I-fnÂ H¶mWv s]cp-¶mÄ cmhv (Camw im^nCu - AÂ D½v). A¶pw ]ntä¶v ]Iepw  AÃm-lp-hns\ \mw ]c-am-h[n hmgv¯p-I. Ah³ ]d-bp¶p:   ِْنُكُم الشَّْهَر فَـْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيًضا َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبـَيَِّناٍت ِمَن اْهلَُدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد م ُوا ا|ََّ َعَلى َما َهَداُكمْ رِيُد ي َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخرُ  َعلَُّكْم َولَ  ا|َُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدََّة َولُِتَكربِّ ̄-\s]cp-¶mÄ kpZn )البقرة(  َتْشُكُرون nÂ ]cn-[n-hn«v BtLm-jn-¡p-¶Xv hnizm-kn-I-fpsS e£-W-a-Ã.   إنه يوم فرح و : و خرجتم اليوم تطلبون من هللا أن يتقبل منكم كان بعض السلف يظهر عليه احلزن يوم عيد الفطر فيقال له أيها الناس إنكم صمتم � ثالثني يوما و قمتم ثالثني ليلة : رمحه هللا يف يوم عيد فطر فقال يف خطبته خرج عمر بن عبد العزيز رأى وهب بن الورد قوما   مل له عمال فال أدري أيقبله مين أم ال ؟صدقتم و لكين عبد أمرين موالي أن أع: سرور فيقول  إن كان هؤالء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين و إن كان مل يتقبل منهم صيامهم فما : يضحكون يف يوم عيد فقال  يا ليت شعري من هذا املقبول فنهنيه و من هذا : من شهر رمضان روي عن علي رضي هللا عنه أنه كان ينادي يف آخر ليلة   )لطائف املعارف(  هذا فعل اخلائفني من هذا املقبول منا فنهنيه و من هذا احملروم منا فنعزيه أيها املقبول هنيئا لك : احملروم فنعزيه و عن ابن مسعود أنه كان يقول  -da-fm³ ^e-{]-Z-am-hm .أيها املردود جرب هللا مصيبتك -̄hÀ¡v F´v s]cp-¶mÄ?  يف شهره وحببل هللا معتصما                       بضاعته  طوىب ملن كانت التقوى  تراه حيصد إال اهلم والندما                       من فاته الزرع يف وقت البذار فما   فيا وحيه يا عظم ما حرما مثلي                      وأصبح الغافل املسكني منكسراً   واختص بالفوز يف اجلنات من خدما                      الشهر وا هلفاه وانصرما  ترحل (aq-¶v) \½psS Bcm-[-\-Ifpw ssZh-Nn-́ bpw da-fm³ Ign-ªmepw \ne-\n-dp-̄ m³ {ian-¡-Ww. ]Þn-X-·mÀ¡n-S-bnÂ Hcp {]tbm-K-ap−v: Ip³ dºm-\n-¿³, em XIp³ da-fm-\n-¿³ (\o AÃm-lp-



    HADIA CSE Khutba Notes (23.6.2017)  Nne da-fm³ Nn´-IÄ  hnsâ ASn-a-bm-Ip-I, da-fm-\nsâ ASn-a-bm-I-cp-Xv). C¶v \½nÂ ]ecpw da-fm-\nÂ am{Xw C_m-Z v̄ sN¿p¶, AXnsâ ASn-a-I-fm-Wv.   بئس القوم الذين ال يعرفون هللا إال يف رمضان إن الصاحل جيتهد : فقال . إن قومًا جيتهدون ويتعبدون يف رمضان : ِقيَل ِلِبْشِر -F´v sN¿p-I-bm-sW-¦nepw Ah-bnse Ønc-X-bmWv (C-kvXn-Jm-a "رمضان وهو حيدث نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه، فصيامه عليه مردودمن صام رمضان وهو حيدث نفسه أنه إذا أفطر أن ال يعصي هللا دخل اجلنة بغري مسألة وال حساب، ومن صام : قال كعب  .كن ربانياً وال تكن شعبانياً :أو شعبان فقال  أيهما أفضل رجب: وسئل الشبلي   .ويتعبد السنة كلها  v̄) \ap¡v th−-Xv. (lnPvdv 99,  AlvJm^v 13).   ْثِين ِبَشْيٍء َأْعَتِصُم ِبِه قَاَل : قـُْلُت : َأنَّ ُسْفَياَن ْبَن َعْبِد ِهللا َرِضَي ا|َُّ َعْنُه قَاَل َ ا|َُّ ، مثَُّ اْسَتِقمْ : ُقْل : يَا َرُسوَل ِهللا ، َحدِّ الَ  : َهْل َكاَن َخيُصُّ َشْيًئا ِمَن األَيَّاِم َقاَلْت  - صلى هللا عليه وسلم-َسأَْلُت َعاِئَشَة َكْيَف َكاَن َعَمُل َرُسوِل ا|َِّ : ْلَقَمَة قَاَل َعْن عَ   .A§-s\-bm-bn-cp-¶p Xncp-\-_n(-k) )خباري(  َريبِّ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َكاَن َرُسوُل )  ابو دود(  َيْسَتِطيع - صلى هللا عليه وسلم- ُل ا|َِّ َكاَن ُكلُّ َعَمِلِه ِدميًَة َوأَيُُّكْم َيْسَتِطيُع َما َكاَن َرُسو  َبَتُه وََكاَن ِإَذا نَاَم ِمَن اللَّْيِل َأْو َمِرَض َصلَّى ِمَن النـََّهاِر ثِْنَىتْ َعْشَرَة رَْكعَ  -صلى هللا عليه وسلم-ا|َِّ  ¶da-fm-\nÂ \mw Gsd {]m[m\yw sImSp¯ H¶m-WtÃm t\m¼v. da-fm³ Ign-ªmepw \nc-h[n t\m¼p-I-fp−v (D-Zm: Xn¦Ä, hymgw kp .داوم وواظب عليه: أياثبته   )مسلم(  ةِإَذا َعِمَل َعَمًال َأثـْ v̄ t\m¼v). Ah \mw t\mäp sIm−n-cn-¡pI.   َِّ|َعُه ِست¦ا ِمْن َشوَّاٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّْهِر َمْن َصاَم َرَمَضاَن مثَُّ « قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم-َأنَّ َرُسوَل ا باع قوم من )  مسلم(»أَتـْبـَ نتهيأ لصيام رمضان : فقالوا. فسألتهم  .السلف جارية ، فلما قرب شهر رمضان رأ§م يتأهبون له ويستعدون باألطعمة وغريها َلُكْم ، َوِإنَّ ِقَياَم اللَّ « : -صلى هللا عليه وسلم-َعْن ِبَالٍل قَاَل قَاَل َرُسوُل ا|َِّ   .thsd H¶mWv Xdm-holv/Jnbm-ap-ssÃÂ. aäp amk-§-fnepw cm{Xn \nkvIm-c-ap-−v .ان ، رودين إليهم، لقد كنت عند قوم كل زما�م رمض!وأنتم ال تصومون إال رمضان : فقالت. ْيِل َعَلْيُكْم ِبِقَياِم اللَّْيِل ، َفِإنَُّه َدْأُب الصَّاِحلَِني قَـبـْ َهاٌة َعِن اِإلمثِْ ، َوَمْطَرَدٌة ِللدَّاِء َعِن اجلَْسَ  ذكَر اخلطيُب البغدادي رمحه )  بيهقي(  »ِد قـُْرَبٌة ِإَىل ا|َِّ تـََعاَىل ، َوَتْكِفٌري لِلسَّيَِّئاِت ، َوَمنـْ َهِقي قال : " هللا  يـْ فوضَعُه ، فلما أصبح َنظر إىل املاِء حباله ،  بتُّ ليلًة عند اإلمام أمحد بن حنبل ، فجاء مباءٍ : عن عاصم البـَ ̈-da-fm-\nÂ \mw \nc-h[n JXvap-Ifpw Ppkv-D-Ifpw ]qÀ¯o-I-cn-¡m³ {ian "رجٌل يطلُب العلَم ال يكوُن له ِوْرٌد بالليل ! سبحاَن هللا : فقال  p. Hcp hnizmkn FÃm ka-b¯pw Npcp-§nb ]£w XoÀt¡− JXvav Ahn-S¶v ]Tn-̧ n-¡p¶p.  



    HADIA CSE Khutba Notes (23.6.2017)  Nne da-fm³ Nn´-IÄ   ًْة، قَالَ : قـُْلتُ " اقْـَرِأ اْلُقْرآَن ِيف َشْهٍر : " َعْبِد ِهللا ْبِن َعْمٍرو َقاَل ِيل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ا|َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعن َرْأُه ِيف : " ِإّينِ َأِجُد قـُوَّ َفاقـْ َلًة  ًة، قَالَ : قـُْلتُ " ِعْشرِيَن لَيـْ َلًة فاقْـَرْأُه ِيف مخَْ : " ِإّينِ َأِجُد قـُوَّ ًة، قَالَ : قـُْلتُ " َس َعْشَرَة َليـْ َرْأُه ِيف َعْشٍر : " ِإّينِ َأِجُد قـُوَّ : قـُْلتُ " فَاقـْ ًة، قَالَ  َرْأُه ِيف َسْبٍع َوَال َتزِْد َعَلى َذِلَك : " ِإّينِ َألَِجُد قـُوَّ t\m¼p Ime  .َرَواُه اْلُبَخاِريُّ " َفاقـْ v̄ \mw kÂkz-̀ m-hw ioen-̈ p. Bsc-¦nepw hg-¡n\p h¶mÂ t\m¼p-Im-c-\m-sW¶v ]d-bm³ \mw ]Tn-̈ p. {]kvXpX kz`mhw Ft¸mgpw D−m-th-−-XmWv.   شرار أميت الثرثارون املتشدقون املتفيهقون وخيار أميت أحاسنهم أخالقا : عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه و سلم قال وأحسن منها احلسنة بعد احلسنة تتلها، وما أقبح السيئة بعد السيئة متحقها ! الطاعة مبعصية، ما أحسن احلسنة بعد السيئة متحهامن عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها، فعالمة قبوهلا أن يصلها بطاعة أخرى، وعالمة ردها أن يعقب تلك   :إىل أن قال  .بنهاية اجلود والكرمرقيب مشاهد، فسبحان من قلب عباده يف اختالف األوقات بني وظائف اخلدم، ليسبغ عليهم فيها فواضل النعم، ويعاملهم أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها باٍق ال يزول، ودائم ال حيول، هو يف مجيع األوقات إله واحد، وألعمال عباده ومتضي مجيعًا، والذي هذه الشهور واألعوام، والليايل واأليام، كلها مقادير لآلجال، ومواقيت لألعمال، مث تنقضي سريعاً،   !Imew hcpw t]mhpw. F¶mÂ hnizm-kn-bpsS `ànt¡m iànt¡m Hcp Nm©-eyhpw _m[n¡p-I-bn-sÃ-¶mWv Ch-sbÃmw \ÂIp¶ ktµ-iw. C_v\p dP-_v(-d) ]d-bp-¶Xv F{X- a-t\m-l-c-am-bn-cn-¡p-¶p )االدب املفرد(  JpXp_ t\m«vkv  HADIA Centre for Social Excellence Panakkad, Pattarkadavu P.O Malappuram DT, Kerala -676519 csehadia@gmail.com I www.hadia.in For any clarification: Mob: 9496445823      ".ثواب احلسنة حسنة بعدها: "وقد قيل   .قبح من سبعني ذنباً قبلهاوتعفوها، ذنب واحد بعد التوبة أ


