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\nkv-Im-cw hn-izm-kn-I-fp-sS an-Av-dm-Pm-sW-¶m-Wv \mw ]-d-ªXv. A-Xn-sâ Ku-c-hhpw 
{]m-[m-\y-hp-am-Wv C-¶v kq-Nn-̧ n-¡p-¶Xv. temI-̄ v I-S-¶p-h-¶ FÃm k-ap-Zm-b-
¯n\pw \n-kv-Im-cw \nÀ-_-Ô-am-bn-cp¶p. hn-ip-² JpÀ-B-\pw (C-_v-dm-low 40,37 aÀ-
bw 31,55 Xzml 13,14,132 bq-\p-kv 87 A-¼n-bm-Av 73 A-Av-dm-̂ v 170 C-kv-dm-Av 78) Xn-cp-
kp-¶¯pw C-Xn-\p sX-fn-hm-Wv.    

اْلبَـْيِت َمرتـَْيِن ثُم قَاَل يَا ُمَحمُد َهَذا  َعِن اْبِن َعباٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأمِني ِجْبرِيُل َعَلْيِه السَالم ِعْندَ 
َلكَ  َل َما افْـتَـَرَض اهللا َعَلى قَاَل َرُسوُل اهللا َصلى اهللا َعَليه وَسلم : ِإن َأو َعْن أََنٍس ، قَاَل :   (احمد)  َوقْـُتَك َوَوْقُت النِبييَن قـَبـْ

َقى الصَالةُ     (ابو يعلي)  الناِس ِمْن ِديِنِهُم الصَالُة ، َوآِخَر َما يـَبـْ
 

k-ap-Zm-b-§Ä am-{X-aÃ {]]-©w ap-gp-h\pw \n-kv-I-cn-¡p-¶p-s−-¶v JpÀ-B³ {]-Jym-
]n-¡p-¶p.    

  ُه َعِليٌم ِبَما يـَْفَعُلونَ ُر َصافاٍت ُكل َقْد َعِلَم َصَالَتُه َوَتْسِبيَحُه َوالل أََلْم تـََر َأن اللَه ُيَسبُح َلُه َمْن ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض َوالطيْـ 
{ والنجم } اى النبات الذى ينجم اى يطلع فى االرض وال ساق له مثل الرحمن)  َوالنْجُم َوالشَجُر َيْسُجَداِن ((النور)  

.الكرم والقرع ونحو ذلك { والشجر } الذى له ساق  
AXp-sIm-−pX-s¶ hn-izm-kn-I-sf-¶v ]-d-ªp-\-S-¡p-¶h-sc kw-_-Ôn-̈ n-S-t¯m-fw 
G-sd {]-[m-\-am-Wv \n-kv-Imcw. \n-kv-I-cn-¡m-̄ -h-\v a-Xtam C-kvvemtam CÃ.     

أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال : جاء رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : يا رسول اهللا أي األعمال 
يقول   يهقي)(بأحب إلى اهللا تعالى في اإلسالم ؟ قال الصالة لوقتها و من ترك الصالة فال دين له و الصالة عماد الدين 

الم وهي آخر ما يفقد من الدين فهي اول اإلسالم وآخره فإذا ذهب اوله وآخره فقد والصالة أول فروض األسابن القيم : 
ذهب جميعه وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه  قال اإلمام أحمد كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه 

  .فإذا ذهبت صالة المرء ذهب دينه
 

Ah-s\ Im-̂ nÀ Ft¶m apivv-cn-Iv Ft¶m Zo-\nÂ \n-¶v ]p-d¯p-t]m-b-h³ F-t¶m 
(C¯-cw {]-tbm-K-§Ä sIm-−v Xn-cp-ta-\n(kz)bpw kz-lm-_¯pw D-t²-in-¡p¶-Xv b-
YmÀ-Y Ip-̂ vdÃ, Kuc-hw kq-Nn-̧ n-¡-em-Wv þ id-lpÂ ap-l-±_v 3:20) hn-fn-¡m-hp-¶-
Xm-Wv.      

نَـُهْم الصَالُة :«  قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم-بِيِه َأن َرُسوَل اللِه َعْبُد اللِه ْبُن بـَُرْيَدَة ْبِن اْلَحِصيِب َعْن أَ  نَـَنا َوبـَيـْ اْلَعْهُد الِذى بـَيـْ
مان ثوبان مولى رسول اهللا قال سمعت رسول اهللا يقول بين العبد وبين الكفر واإلي  (بيهقي)  »َفَمْن تـَرََكَها فـََقْد َكَفَر 

عبادة بن    .رواه هبةاهللا الطبري وقال إسناده صحيح على شرط مسلم الترغيب والترهيبالصالة فإذا تركها فقد أشرك 
الصامت قال اوصانا رسول اهللا فقال ال تشركوا باهللا شيئا وإن قطعتم او حرقتم او صلبتم وال تتركوا الصالة عمدا فمن 

ا رواه عبدالرحمن ابن أبي حاتم في سننه تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة وال تقربوا الخمر فإنها رأس الخطاي
  .مجمع الزوائد



 

 

 

 

HADIA CSE Khutba Notes (28.04.2017) 

\½p-sS an-Av-dm-Pv \n-kv-Im-c-amWv (c−v) 
 

Page | 2  

 

قال عبد اهللا بن شقيق التابعي رضي اهللا عنه : كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يرون من األعمال تركه  
  . كفر غير الصالة و سئل علي رضي اهللا عنه عن امرأة ال تصلي فقال : من لم يصلي فهو كافر

َى اللُه َعْنُه : َمْن َلْم ْبِن اْلَخطاِب َرِضَى اللُه َعْنُه أَنُه قَاَل : الَ َحظ ِفى اِإلْسَالِم ِلَمْن تـََرَك الصَالَة. َوَعْن َعِلى َرضِ َعْن ُعَمَر 
  قي)(بيه ُيَصل فـَُهَو َكاِفٌر. َوَعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد َمْن َلْم ُيَصل َفالَ ِديَن َلهُ 

 

C-{X Ku-c-h-ap-Å Im-cy-am-bXp-sIm-−m-WtÃm a-äp C-_m-Z-̄ p-I-fnÂ \n-¶v hy-Xy-kv-X-
am-bn \n-kv-Im-c-s¯¸-än \nc-́ -cw HmÀ-an-̧ n-¡m³ Ckvvemw _m-¦v hn-fn-¡m³ ]-d-
ªXv (J-ew 43). tcm-K-am-bn In-S-¡p-t¼mÄ Xn-cp-ta-\n(kz)bp-sS {][m-\ B-[n kz-
lm-_-̄ n-sâ \n-kv-Im-c-s¯-̧ -än-bm-bn-cp-¶p. A-h-nS-¶v hn-fn-̈ v tNm-Zn-̈ p sIm-−n-cp-¶p: 
lÂ kzÃ-¶m-kv? ap-dq A-_m-_-IvÀ, ^Â bp-kzÃn _n-¶mkv. ti-jw \n-kv-Im-c-s¯-
¡p-dn-̈ v k-ap-Zmbs¯ HmÀ-an-̧ n¨p-sIm−v (A-kz-em-̄ v A-kz-em¯v) A-hnS-¶v h-̂ m-
¯m-hp-Ibpw sN-bvXp. \n-kv-I-cn-¡m-̄ -h-À-¡v \m-sf ]-c-temI-̄ v sNÃp-t¼mÄ Im-
^n-dp-I-fp-sS Iq-sS-bm-Wv Øm-\w.     

عن عبد اهللا بن عمرو : عن النبي صلى اهللا عليه و سلم أنه ذكر الصالة يوما فقال :  من حافظ عليها كانت له نورا و 
برهانا و نجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا و ال برهانا و ال نجاة و كان يوم القيامة مع قارون و فرعون 

  (بيهقي)  حيو هامان و أبي بن خلف الجم
قال بعض العلماء رحمهم اهللا : و إنما يحشر تارك الصالة مع هؤالء األربعة ألنه إنما يشتغل عن الصالة بماله أو بملكه 
أو بوزارته أو بتجارته فإن اشتغل بماله حشر مع قارون و إن اشتغل بملكه حشر مع فرعون و إن اشتغل بوزارته حشر مع 

  .شر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكةهامان و إن اشتغل بتجارته ح
 

A-h-cp-sS k-t¦-Xw \-c-I-am-Wv.    

ـــــَن  َـــــُك ِم ـــــْم ن ـــــاُلوا َل ـــــَقَر َق ـــــي َس ـــــَلَكُكْم ِف ـــــا َس ـــــرِِميَن َم ـــــِن اْلُمْج ـــــي َجنـــــاٍت يـََتَســـــاَءُلوَن َع ـــــيِن ِف   اْلُمَصـــــلينِإال َأْصـــــَحاَب اْلَيِم
 (مريم)  َهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغياَفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَالَة َواتـبَـُعوا الش (المدثر)  

\n-kv-Im-cw ]-sä H-gn-hm¡p¶-h-À-¡v am-{XaÃ. tXm-¶p-t¼mÄ \n-kv-I-cn-¡p-¶-hÀ¡pw 
{]-kvXp-X k-t¦-Xw X-s¶-bm-Wp-Å-Xv.    

قــــال ابــــن عبــــاس رضــــي اهللا عنهمــــا : لــــيس معنــــى أضــــاعوها تركوهــــا بالكليــــة و لكــــن أخروهــــا عــــن أوقاتهــــا و قــــال ســــعيد 
بــــن المســــيب إمــــام التــــابعين رحمــــه اهللا : هــــو أن ال يصــــلي الظهــــر حتــــى يــــأتي العصــــر و ال يصــــلي العصــــر إلــــى المغــــرب 

ـــــى طلـــــوع الشـــــمس فمـــــن و ال يصـــــلي المغـــــ ـــــى الفجـــــر و ال يصـــــلي الفجـــــر إل ـــــى العشـــــاء و ال يصـــــلي العشـــــاء إل رب إل
مـــــات و هـــــو مصـــــر علـــــى هـــــذه الحالـــــة و لـــــم يتـــــب وعـــــده اهللا بغـــــي و هـــــو واد فـــــي جهـــــنم بعيـــــد قعـــــره خبيـــــث طعمـــــه 

 (الكبائر)

\n-kv-Im-c-̄ n-sâ a-l-Xz-hpw {]-tXy-I-X-Ifpw kq-Nn-̧ n-¡p-¶ \n-ch-[n Xn-cp-kq-à-§-fp-
−v.     
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  »ِل َوْقِتَها الصَالُة ِفى َأو :« اَألْعَماِل َأْفَضُل؟ فـََقاَل َأى  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أُم فـَْرَوَة قَاَلْت : ُسِئَل َرُسوُل اللِه 
 ِفيَها ، فـََقاَل : َمْن بَ َعْن ُجبَـْيِر ْبِن نـَُفْيٍر : َأن َعْبَد اللِه ْبَن ُعَمَر رََأى فَتًى َوُهَو ُيَصلى ، َوَقْد َأطَاَل َصالَتَُه َوأْطنَ   (بيهقي)

ِإنى َسِمْعُت فَ ُجٌل : أَنَا. فـََقاَل َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر : َلْو ُكْنُت َأْعرِفُُه َألَمْرتُُه َأْن يُِطيَل الرُكوَع َوالسُجوَد ، يـَْعِرُف َهَذا ؟ فـََقاَل رَ 
ْأِسِه َوَعاتَِقْيِه ، َفُكلَما َلْت َعَلى رَ ِإن اْلَعْبَد ِإَذا قَاَم ُيَصلى أُِتَى ِبُذنُوبِِه ، َفُجعِ :« يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوَل اللِه 

عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  من لقي اهللا بالصالة   (بيهقي)  »رََكَع َأْو َسَجَد َتَساَقَطْت َعْنُه 
الة لوقتها أن ال أعذبه وأن قال اهللا إن لعبدى على عهدا إن أقام الصعن عائشة قال صلعم :   )الطبراني( أدخله اهللا الجنة

)أدخله الجنة بغير حساب (الحاكم فى تاريخه ( 

فقال ابو بكر رضى اهللا عنه ما هى يا » ان بين يدى الخلق خمس عقبات ال يقطعها كل ضامر ومهزول « وفى الحديث 
فلما سمع ابو بكر رضى اهللا عنه هذه » اوالها الموت وغصته وخامستها الصراط ودقته « رسول اهللا قال عليه السالم 

كلها فنزل جبريل وقال يا محمد قل البى بكر حتى ال يبكى اما المقالة بكى بكاء كثيرا حتى بكت السموات والمالئكة  
من صلى صالة الفجر هان عليه الموت وغصته ومن صلى صالة « سمع من العرب كل داء له دواء اال الموت ثم قال 

ل العشاء هان عليه الصراط ودقته ومن صلى صالة الظهر هان عليه القبر وضيقه ومن صلى صالة العصر هان عليه سؤا
(تفسير روح البيان)  »منكر ونكير وهيبتها ومن صلى صالة المغرب هان عليه الميزان وخفته   

C-{X a-l-Xz-ap-Å-Xp sIm-−m-Wv \-½p-sS i-co-c-̄ nse Hmtcm A-h-b-hhpw \n-kv-Im-c-
¯n-sâ `m-K-am-Ip-¶Xv. lÖpw Pn-lmZpw t\m-¼p-saÃmw Nn-e A-h-b-h-§Ä sIm-−p-
am-{X-am-Wv \mw \nÀ-Æ-ln-¡p-¶-sX-¦nÂ \-½p-sS \mhpw a-\Êpw Nn-́ bpw A-h-b-h-§-
fp-saÃmw \n-kv-Im-c-̄ nÂ ]-s¦-Sp-¡p-¶p. F-¶mÂ \n-kv-Im-c-̄ n-sâ Im-cy-̄ nÂ I-
Wn-i-X ]p-eÀ-̄ p-¶-h-cÃ \-½nÂ ]-e-cpw. A-[n-Ihpw k-a-bhpw ku-I-cyhpw e-̀ n-¡p-
¶-Xn-\-\p-k-cn-̈ v \n-kv-I-cn-¡p-¶-h-cmWv. Nn-eÀ C-X-c km-ap-ln-Iþkmw-kv-Imcn-I {]-
hÀ-̄ -\-§-fnÂ k-Po-h-am-bn-cn-¡p-sa-¦nepw \n-kv-Im-c-̄ n-sâ Im-cy-̄ nÂ A-{i-²-cm-
bn-cn-¡pw. CXp-sIm-−v Im-cy-anÃ.    

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  من لقي اهللا و هو مضيع للصالة لم يعبأ اهللا بشيء من حسناته ـ أي ما يفعل و ما 
  (الكبائر للذهبي)يصنع بحسناته ـ إذا كان مضيعا للصالة 

 

\n-kv-Im-c-s¯-¡p-dn-̈ p-Å ln-km-_v I-gn-ª-Xn-\p ti-j-ta a-äp-Å kÂ-IÀ-½-§-sf-
¡p-dn-̈ v AÃm-lp tNm-Zn-¡p-I-bp-Åq. 

إن أول مـــــا يحاســـــب بـــــه العبـــــد صـــــالته فـــــإن صـــــلحت صـــــلح ســـــائر عملـــــه وإن عــــن ابـــــي هريـــــرة قـــــال رســـــول اهللا ص : 
ــــه  ــــه   (حــــاكم)فســــدت فســــد ســــائر عمل ــــه صــــالته فــــإن تقبلــــت من ــــوم القيامــــة مــــن عمل ــــد ي ــــه العب ــــا يســــأل عن إن اول م

 )مجمع الزوائد(صالته تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه صالته رد عليه سائر عمله 

Nn-e ]-Þn-X-·m-cp-sS A-̀ n-{]m-b-̄ nÂ J-_v-dnÂ sh¨pw BZyw tNm-Zn¡p-I \n-kv-I-
cnt¨m F-¶m-Wv.     
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قـــال عـــون بـــن عبـــد اهللا : إن العبـــد إذا أدخـــل قبـــره ســـئل عـــن الصـــالة أول شـــيء يســـأل عنـــه فـــإن جـــازت لـــه نظـــر فيمـــا 
 .دون ذلك من عمله و إن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد

D-̄ -cm-hmZn-Xz-s¸-«-hÀ D-WÀ-̄ n-bn«pw \n-kv-I-cn-¡m-̄ h-sc sImÃ-W-sa-¶m-WtÃm 
C-kvv-eman-I hn[n. F-́ m-Wv C-Xn-sâ AÀYw? ap-kvv-en-am-bn-«v \n-kv-I-cn-¡m-̄ h-\v Po-
hn-̈ n-cn-¡m³ AÀ-l-Xbn-Ã. am-{XaÃ, c-à-̄ n\pw Po-h-\pw C-kvv-emw hn-e-a-Xn-¡p-¶ 
\m-¡m-en-I-fp-sSbpw ]-«n-I-fp-sSbpw ]-¶n-I-fp-sSbpw hne t]mepw A-h-À-¡nÃ. C-_v-
dmlow(A) sâ {]mÀ-°-\ \-ap-¡v hÀ-[n-̧ n¨p-sIm-−n-cn-¡mw. 

م)(ابراهي  َرب اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَالِة َوِمْن ُذريِتي رَبـَنا َوتـََقبْل ُدَعاءِ   
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