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DÂIr-ãam-b hy-àn-Xzhpw A-\p-]-aam-b kz-`m-h-hn-ip-²n-bp-am-bn-cp-¶p {]-hm-NI-sâ G-ähpw hen-b {]-tXyI-X (J-ew 4). kÂ-kz-`m-hw io-en-¡p-¶-Xn\pw A-\p-bm-bnI-sf io-en-¸n-¡p-¶-Xn\pw A-hnS-¶v a-säÃm-än-s\-¡mfpw {]m-[m\yw \ÂIn. A-hnS-¶v {]mÀ-Yn-¡p-am-bn-cp-¶p:   ــــى ــــِه َقــــاَل َكــــاَن النِب ــــَة َعــــْن َعم ــــِن ِعَالَق َــــاِد ْب اللُهــــم ِإنــــى َأُعــــوُذ بِــــَك ِمــــْن ُمْنَكــــَراِت « يـَُقــــوُل  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-َعــــْن زِي ــــردة بــــن نيــــار فقــــال يــــا رســــول اهللا اهللا يحــــب مكــــارم األخــــالق فقــــال والــــذي عليـــه خلـــوا عنهـــا فـــإن أباهـــا كـــان يحـــب مكـــارم األخـــالق يـــا جاريـــة هـــذه صـــفة المـــؤمنين حقـــا لـــو كـــان أبـــوك مســـلما لترحمنـــا   :hen-b [À-an-jvT-\m-bn-cp-¶tÃm lm-Xn-ap-¯zm-C. H-cn-¡Â A-h-cp-sS aI-sf I-−-t¸mÄ {]-hm-NI³ (k) ]-d-ªp   )ترمذي(  »اَألْخَالِق َواَألْعَماِل َواَألْهَواِء  ــــا معــــاذ أوصــــيك بإتقــــاء اهللا وصــــدق الحــــديث والوفــــاء بالعهــــد وأدا  :a-säm-cn-¡Â ap-BZn (d) s\ hn-fn-¨v sIm-−v A-hnS-¶v D-]-tZ-in-¨p  )احياء(  نفسي بيده ال يدخل الجنة إال حسن األخالقوإن اهللا يحــــب مكــــارم األخــــالق فقــــام أبــــو ب ــــيم ي ــــة وحفــــظ الجــــار ورحمــــة اليت ــــرك الخيان ــــة وت   .ال يغضب لنفسه  .تقّ م النعمة  وان دظّ يع  .ال يقطع على احد حديثه  .يصرب للغريب على اجلفوة يف املنطق واملسألة  .ال يتكّلم إّال فيما يرجو ثوابه  .A-\kv (d) ]-d-bp¶p: \Ã G-sXÃmw kz-`m-h-§-fpt−m A-h {]-hm-N-I³ R-§-tfm-Sv ]-d-bm-Xn-cp-¶n-«nÃ. No-¯ kz-`m-h-§-sf-¡p-dn-¨v ap-¶-dn-bn-¸v \Â-Im-Xn-cp-¶n-«p-anÃ. D-¯-a Kp-W-§Ä-¡v C-{Xbpw {]m-apJyw \ÂIn-b Xn-cp-ta-\n(k)bp-sS s]m-Xphm-b Nn-e io-e-§-fn-eq-sS-bm-Wv C-¶v \mw I-S¶p-t]m-hp-¶Xv   .اء اهللا عند كل حجر وشجر ومدر وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعالنية بالعالنيةأرضا وأوصيك باتقالحســــاب وخفــــض الجنــــاح وأنهــــاك أن تســــب حكيمــــا أو تكــــذب صــــادقا أو تطيــــع آثمــــا أو تعصــــي إمامــــا عــــادال أو تفســــد ولـــين الكــــالم وبــــذل الســــالم وحســــن العمــــل وقصــــر األمــــل ولــــزوم اإليمــــان والتفقــــه فــــي القــــرآن وحــــب اآلخــــرة والجــــزع مــــن ء األمان
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  .يهمويدعو اصحابه بأحب امسائهم ويكنّ   .اىب م عليه انوسادة اليت حتته ويعز يكرم من يدخل عليه ورّمبا يبسط له رداءه وآثره بال  .والبساطكان جيلس على األرض واحلصري   .همل ير قط ماّدا رجليه بني أصحاب  .يبدأ أصحابه باملصافحة .ما صافح أحدا بيده فريسل يده منها حىت يكون األخر هو الذي يرسلها  .ميشي مع األرملة واملسكني والضعيف يف حوائجهم  .يقبل عذر املعتذر  .يشهد اجلنائز  .ريفشره الدصحجره ويقعدون يف  ميازح صبيان أصحابه وجيلسهم يف  .ما ضرب بيده الشريفة امرءة وال خادما من اهله  .يشاور اصحابه يف األمر  .ءعنده الناس يف احلّق سوا  .إال ا  من سأله حاجة مل يرّده  .صابره حىت يكون هو املنصرف عنهمن جالسه او نادمه حلاجة . واذا انتهى اىل قوم جلس حيث ينتهي به الس  .يتفّقد اصحابه فمن كان غائبا دعا له ومن كان شاهدا زاره ومن كان مريضا عاده  .يكرم كرمي كّل قوٍم ويولّيه عليهم
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  .ما عاب مضجعا ان فرشوا له اضطجع وان مل يفرش له اضطجع على األرض  .ما خّري بني امرين قط إال اختار أيسرمها  .ر مسكينا لفقره وال يهاب ملكا مللكهقال حيت  .شييركب ما امكنه مرة فرسا ومرة بعريا ومرة ميو يلبس ما وجد   .من امور الدنيا شيئال يعجبه   .بني اعدائه بال حارسميشي وحده   .أكل ما حضر وال يرّد ما وجدي  .ويكافئ عليها ويأكلها وال يأكل الصدقة  أو فخذ ارنبنبل اا جرعة دية ولويقبل اهل  .كان أشد الناس حياء ال يثبت بصره يف وجه أحد  .كان يقطع اللحم مع نساءه  . درهمت عنده دينار واليبيف الناس واسخى الناس ال جع الناس واعدل الناس واعشكان احلم الناس وا  .ما اكل خبزا منخوال وما أكل على خوان  .يأمر أصحابه باملشي امامه  .يأكل مع اخلادم ويطحن معه وحيمل بضاعته من السوق  .ا قّط يف بيتهغما يرى فار   .م البيتقوخيدم نفسه وي حيلب شاته وخيصف نعله ويرقع ثوبه  .ركب احلمار ورّمبا ركبه عريان وردف خلفهوكان ي
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-C-h-bnse Hm-tcm¶pw {]-hm-N-I-Po-hn-X-¯nÂ \n-¶p-Å D-Zm-l-c-W-§Ä k-ln-Xw hn-i-Zo-I-cn-¡mw. A-Sp-¯ Bgv-N IqSn Cu Ip-dn)   .م كالماكان افصح الناس منطقا واحاله  .كان ارفأ الناس بالناس وخري الناس للناس وانفع الناس للناس  .ن صالح نفسهقت يف غري عمل هللا تعاىل او فيما ال بد له منه مال ميضي له و   .كان له عبيد واماء ال يرتفع عليهم يف مأكل وملبس  .وغنم يتقّوت هو وأهله من الباا حكان له لقا   .يسابق أهله  .يرى اللعب املباح فال ينكره  .يضحك من غري قهقهة  .ال جيفو على احد  .يكرم اهل الفضل يف اخالقهم ويتأّلف أهل الشرف بالرب هلم  .يعطى كل من جلس اليه نصيبه من وجهه  .ما جيلس مستقبل القبلةكان اكثر   .كان ال جيلس اليه احد وهو يصلّى إال خّفف صالته وأقبل عليه. كان ال يقوم وال جيلس إال على ذكر اهللا v̧ D-]-tbm-Kn-¡p-a-tÃm)        
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JpXp_ t\m«vkv   
HADIA Centre for Social Excellence (CSE) 

 Panakkad, Pattarkadavu P.O  
Malappuram DT, Kerala -676519 

csehadia@gmail.com I www.hadia.in 
 

 For any clarification: 9496445823     

Visit:   www.hadia.in,www.islamonweb.net 

Follow our updates & like us: https://www.facebook.com/HADIACSE/  


