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\o− H-cp am-k-¡me-s¯ d-a-Zm³ A-h-[n-¡p ti-jw ho−pw \-½p-sS a-X-Øm-]-\-§Ä 
Xpd-¶v {]-hÀ -̄\w B-cw-̀ n-¡p-I-bmWv. C-\n \-½p-sS Ip-«n-IÄ¡pw ap-X-AÃn-ap-IÄ¡pw 
]T-\-̄ n-sâ-bpw a-\-\-̄ n-sâbpw \m-fpIÄ. C¯-c-sam-cp km-l-N-cy-̄ nÂ \q-äm-−p-IÄ-¡v 
ap¼v {]-hm-NIÀ (kz) A-dn-hn-s\¸-än \-S¯n-b H-cp D-]-a kv-a-cn-¡p¶-Xv G-sd D-]-Im-c-{]-Z-
am-bn-cn-¡pw. l-Zo-kv C-{]-Im-c-am-Wv. 

َها نَِقيٌَّة قَِبَلِت  َمَثُل َما بـََعَثِين هللاُ بِِه ِمَن اْهلَُدى َواْلِعْلِم، َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثِري، َأَصاَب َأْرًضا،: َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قَالَ  َفَكاَن ِمنـْ
َها َأَجاِدُب َأْمَسَكِت اْلَماَء فـَنَـَفَع ُهللا 9َِا النَّ  اَس َفَشرِبُوا َوَسَقْوا َوَزرَُعوا اْلَماَء فَأَنـْبَـَتِت اْلَكَأل َواْلُعْشَب اْلَكِثَري وََكاَن ِمنـْ

َا ِهَي ِقيعَ  َها طَائَِفًة ُأْخَرى، ِإمنَّ اٌن َال متُِْسُك َماًء، َوَال تـَْنبُت َكَأل، َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفِقَه ِيف ِديِن ِهللا َونـََفَعُه َما َوَأَصاَبْت ِمنـْ
  )خباري( ِسْلُت بِهِ بـََعَثِين هللاُ بِِه، فـََعِلَم َوَعلََّم َوَمَثُل َمْن َملْ يـَْرَفْع ِبَذِلَك رَْأًسا َوَملْ يـَْقَبْل ُهَدى ِهللا الَِّذي أُرْ 

hn-Úm-\w B-Imi-̄ v \n-¶v hÀ-jn-̧ n-¡p-¶ ag t]m-se-b-m-sW-¶v {]-hm-NIÀ (kz) {]-Jym-
]n-¡p¶p. aq-¶pX-cw `q-an-bn-em-Wv A-Xv ]-Xn¨p-sIm-−n-cn-¡p-¶Xv. 

H¶v, G-sd ^-e-̀ q-bn-jvTam-b `qan. A-Xv a-g ]n-Sn-s -̈Sp-¡p-I-bpw XÂ-̂ -e-am-bn [m-cm-fw Im-
bv-¡-\n-IÄ ap-f-̧ n-¡p-Ibpw sN-¿p¶p. B-fp-IÄ A-hn-sS h¶vv A-Xv ]-dn-s¨-Sp-¡p-Ibpw A-
h-cp-sS B-h-iy-§Ä-¡v th-−n D-]-tbm-K-s¸-Sp-̄ p-I-bpw sN-¿p¶p. 

c−v, ]md t]m-se D-d-̈  `qan. A-Xv a-g-sh-Åw ]n-Sn-s¨-Sp-̄ v ti-J-cn-̈ v sh-¡p¶p. B-fp-IÄ 
A-Xv sIm−p-t]m-hp-Ibpw sN-¿p¶p. F-¶mÂ, `q-an-¡v kz-bw AXpsIm-−v bm-sXm-cp D-]-
Im-c-hp-anÃ. H-cp Im-bv-¡-\nbpw A-Xv ap-f-̧ n-¡p-¶p-anÃ. 

aq¶v, H¶pw ap-f-̧ n-¡p-Itbm sh-Åw sI-«n-\n-dp-¯p-Itbm sN-¿m-̄  N-Xp-̧ p \new. ag 
sIm−v Cu `q-ant¡m a-äp-Å-hÀt¡m bm-sXm-cp t\-«-hp-anÃ. 

C-\n F-§-s\-bm-Wv A-dn-hp-am-bn {]-kvXp-X aq-¶v `q-an-Ifpw _-Ô-s¸-«v In-S-¡p-¶-sX-¶v 
t\m-¡pI. 

BZyw ]-d-ª ^-e-̀ q-bn-jvTam-b `qan-sIm-−v D-t±-in-¡-s¸-Sp¶-Xv A-dn-hv ]Tn-¡p-Ibpw ]-
IÀ-̄ p-Ibpw {]-N-cn-̧ n-¡p-Ibpw sN-¿p-¶-h-\mWv. C-̄ -c-¡mcm-Wv G-ähpw D-¶-X-Øm-\w 
A-e-¦-cn-¡p-¶hÀ. C-hÀ D-]-Im-c-s¸-Sp-¶ A-dnh-sâ h-àm-¡-fmWv. 

c-−m-a-t¯-Xv A-dn-hv ]Tn-̈ v {]-N-cn-̧ n-̈ -h-cp-sS D-Zm-l-c-W-amWv. ]-t£, C-hÀ ]Tn-̈  A-dn-hv 
sIm−v kz-bw bm-sXm-cp t\-«-hp-anÃ. ]Tn-̈  Im-cy-§Ä Po-hn-X-̄ nÂ ]-IÀ-¯m-sX tIh-ew 
{]-̀ m-j-Whpw A-[ym-]-\-hp-am-bn \-S-¡p-¶h-sc \-ap¡v Cu Iq-«-̄ nÂ s]-Sp-̄ mw. C-h-sc-
¡p-dn-̈ m-Wv {]-hm-NIÀ (kz) ]-d-ª-Xv: 

َفْعُه : " َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي ُهللا َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ا[َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ِإنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَذاcً يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعاِملٌ َملْ يـَنـْ
  )بيهقي( هللاُ بِِعْلِمهِ 

ًال "  علم على اللسان فذلك حجة هللا تعاىل على خلقه وعلم : العلم علمان" ال يكون املرء عاملاً حىت يكون بعلمه عام
ال تتعلموا " وقال ملسو هيلع هللا ىلص " يكون يف آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق " وقال ملسو هيلع هللا ىلص " يف القلب فذلك العلم النافع 

وقال صلى " وا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو يف النار العلم لتباه



 

   

HADIA CSE Khutba Notes (22.06.2018) 
   

aZv-d-k-IÄ Xp-d-¡p-t¼mÄ 
 

. ألq من غري الدجال أخوف عليكم من الدجال" وقال ملسو هيلع هللا ىلص " من كتم علماً أجلمه هللا بلجام من qر " هللا عليه وسلم 
قال " من ازداد علمًا ومل يزدد هدى مل يزدد من هللا إال بعدًا " وقال ملسو هيلع هللا ىلص " لني من األئمة املض: وما ذلك؟ فقال: قيل

z عليم اللسان : وكيف يكون منافقًا عليماً؟ قال: قالوا. إن أخوف ما أخاف على هذه األمة املنافق العليم: عمر
عة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عامل فاتبعوه، ورجل الرجال أرب: وقال اخلليل بن أمحد. جاهل القلب والعمل

يدري وال يدري أنه يدري فذلك qئم فأيقظوه، ورجل ال يدري ويدري أنه ال يدري فذلك مسرتشد فأرشدوه، ورجل ال 
ن أنه ال يزال املرء عاملًا ما طلب العلم فإذا ظ: وقال ابن املبارك يدري وال يدري أنه ال يدري فذلك جاهل فارفضوه

الثة: وقال الفضيل ابن عياض رمحه هللا. علم فقد جهل قد عزيز قوم ذل وغين قوم افتقر وعاملًا تلعب به : إين ألرحم ث
حلسن. الدنيا  عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل اآلخرة : وقال ا

حلمار cلرحى فيطيف به أهل النار فيقولون يؤتى cلعامل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه فيدور "  9ا كما يدور ا
وإمنا يضاعف عذاب العامل يف معصيته ألنه عصى عن " مالك فيقول كنت آمر cخلري وال آتيه وأ�ى عن الشر وآتيه 

ما عرفوا   فلما جاءهم" وقال تعاىل " يعرفونه كما يعرفون أبناءهم "" إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار " علم 
الذي آتيناه آ�تنا واتل عليهم نبأ "  - يف قصة بلعام بن cعوراء  - وقال تعاىل " كفروا به فلعنة هللا على الكافرين 

  )من احياء(  " فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين  فانسلخ منها

A-h-km-\w ]-dª-Xv Xo-sc ]Tn-¡p-Itbm ]Tn-¡m³ {i-an-¡p-Itbm sN-¿m-̄ -h-sc-¡p-dn-
¨mWv. C-hÀ-¡v A-dnhp- sIm-−v kz-bw bm-sXm-cp t\-«-hp-anÃ. A-tXm-sSm-̧ w a-äp-Å-hÀ¡pw 
C-h-sc-s¡m-−v {]-tbm-P-\-anÃ. 

C-\n {]-kvXp-X l-Zo-kn-sâ sh-fn-̈ -̄ nÂ \mw H-¶v Nn-́ n-̈ v t\m-¡p-I, \-½p-sS Øm-\w F-
hn-sS-bm-sW¶v. c-−m-a-t¯-Xntem aq-¶m-a-t¯Xntem B-sW-¦nÂ A-Xv Xn-cp-̄ m\pw 
H¶mw hn-̀ m-K-̄ nÂ s]-Sm\pw \mw {i-an-¡pI. 
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