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Imehpw k-a-b-hpw am-dp-¶-Xn-\-\p-k-cn-̈ v hn-h-[ ^m-j-\p-Ifpw ]-cn-jv-Im-c-§-fpw \-½p-
sS Po-hn-X-̄ n-te-¡v I-S-¶p h-cm-dp-−v. C-h-bnÂ Nne-Xv C-kvv-eman-I k-w-kv-Im-c-hp-am-
bn H-̄ p t]m-hp-¶-Xm-hmw, a-äp Nne-Xv AÃm-̄ -Xm-hmw. kao-] Ime-̄ v B-fp-IÄ-¡n-
S-bnÂ, hn-injym bp-hm-¡Ä¡pw hn-Zym-À-°n-IÄ-¡p-an-S-bnÂ hym-]-I-amb H-cp ^m-j-
s\-¡p-dn-̈ m-Wv C-¶v NÀ-̈  sN-¿-p-¶Xv. C-Xn-sâ G-ähpw hen-b {]-tXy-I-X A-e-k-
Xbpw ssh-Nn-{X-hp-amWv; ]m-dn-̧ -d-¡p-¶ X-e-apSn, Ab-ªtXm C-dp-In-btXm B-b h-
kv-{X§Ä, h-{Io-I-cn-̈  Xm-Snbpw ao-i-bpw, I-gp-̄ n-sebpw ssI-I-fn-sebpw B-̀ -c-W-

§Ä ... A-Xp-sIm-−m-WtÃm CXn-s\ {^o-InMv (freaking) F-¶p hn-fn-¡p-¶Xv. Cw-¥o-
jn-se {^o-¡v F¶-Xv ssh-Nn-{X-s¯bpw hn-e-£-W-X-sbbpw {]m-Ir-X-s¯bpw Ip-dn-

¡p¶p (freak: a person with an unsual physical abnormality) F-¶mÂ ap-Av-an³ H-cn-
¡epw hn-Nn-{X-\m-th-−-h\Ã. a-dn-̈ v A-h³ ap-Xv-Jn³ B-bn-cn-¡Ww. {]-hm-N-I-cp-sS 
a-I³ C-_v-dm-low (d) h-̂ m-̄ m-b-t¸mÄ kz-lm_-̄ v A-hÀ-¡v th-−n J-_À H-cp-
¡p-I-bm-bn-cp-¶p. 

ـــــبن ورأ ـــــه وســـــلم فرجـــــة فـــــي الل ـــــد إذا عمـــــل عمـــــال « ، فـــــأمر أن تســـــد ، وقـــــال :  ى رســـــول اهللا صـــــلى اهللا علي إن العب
 .إذا عمل أحدكم عمال فليتقنهو في رواية    اخرجه طبراني و ابن سعد.    »أحب اهللا أن يتقنه 

 
C§-s\ sN-¿m³ A-hnS-¶v IÂ-]n-¡m-\p-Å Im-c-W-am-Wv G-ä-hpw {i-t²-bw:  A-hnS-
¶v ]-d-ªp: 

 أما إنها ال تضر وال تنفع ولكن تقر بعين الحى
 

AY-hm C-Xv-Jm³ h-cp-̄ nb-XpsIm-−v BÀ¡pw {]-tXy-In-̈ v \-ã-tam t\-«tam CÃ. 
F-¶mÂ A-XnÂ \n-¶v e-̀ n-¡p-¶ kwXr-]v-Xn hf-sc h-ep-Xm-Wv.  Im-cy-§Ä 
sNdptXm hep-tXm, \n-Êm-ctam km-c-tam, Bh-s« A-h F-{Xbpw \-¶m-¡m³ I-gn-
bp¶pthm A-Xm-Wv am-\y-Xbpw A-́ -Êpw 

  َعلى َقْدِر أْهِل الَعْزم تأتي الَعزاِئمُ 
  َوتأتي عَلى َقْدِر الِكراِم الَمكارمُ                

  َوتـَْعُظُم في َعيِن الّصغيِر صغارُها
 َوَتْصُغُر في َعين الَعظيِم الَعظاِئمُ                

 

]-d-ª N-cn-{X-̄ n-sâ a-säm-cp h-I-t`-Zw Im-Wp-I.  

بــــل ورد:  أن النبــــي صــــلى اهللا عليــــه وســــلم مــــر بقــــوم يحفــــرون قبــــراً، فنظــــر إليــــه فــــرأى فيــــه اعوجاجــــًا، فأوصــــى بتســــوية 
  فقالوا: إنه ليهودي.القبر، 

ـــال   قـــال: ألســـتم مســـلمين؟! ـــذا ق ـــه، ول ـــى مـــن صـــدر عن ـــه إل ـــتم أن تحســـنوا العمـــل؛ ألن العمـــل ينظـــر في أي: علـــيكم أن
لى اهللا عليــــه وســــلم: ( أد األمانــــة إلــــى مــــن ائتمنــــك، وال تخــــن مــــن خانــــك ) ؛ ألنــــك إذا خنــــت مــــن خانــــك صــــرت صــــ
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ـــــيَئُة } [فصـــــلت: ؛ ألنـــــك إن 34أنـــــت وهـــــو فـــــي الخيانـــــة ســـــواء، ولـــــذا قـــــال تعـــــالى: { َوال َتْســـــَتِوي اْلَحَســـــَنُة َوال الس[
  قابلت السيئة بسيئة مثلها كنت معه في اإلساءة سواء.

 

BÀ-¡p-th-−n F-́ v sN-¿p-¶p F-¶-XÃ {]-[m-\w; a-dn-̈ v B-cv sN-¿p-¶p F-¶-XmWv. 
C-Xv-Jm³ F-¶-Xn-s\ hf-sc a-t\m-l-c-am-bn hn-i-Zo-I-cn-¡p-¶ Ad-_n ]-Z-am-Wv C-lv-
km³ F-¶Xv; H-cp Imcyw \nÀ-Æ-ln-¡p-t¼mÄ I-gn-hn-sâ ]-c-amh-[n \-¶m¡p-I F-¶v 
XmÂ-]-cyw. X-kz-Æp-̂ n-sâ `m-j-bnÂ ]-d-ªmÂ  

ْحَساُن قَاَل َأْن تـَْعُبَد اللَه َكأَنَك تـََراُه فَِإْن َلْم َتُكْن و هو ماخوذ من الحديث المشهور  (  مراقبة اهللا في كل حال قَاَل َما اْإلِ
... صحيح البخاري)تـََراُه فَِإنُه يـََراك  

 

t\c-s¯ D-²-cn-̈  l-Zo-kv Xs¶ '^Â bp-Xv-Jn³ lp' F-¶-Xn-\v ]Icw '^Â bp-lv-

kn³ lp’ F¶v D-²-cn-¡-s¸-«n-«p−v. \-½p-sS {]-hÀ-̄ -\-§-fnÂ F-{X-t¯m-fw C-lv-
km³ h-cp-¶p-−v F-¶ ]-co-£-W-atÃm b-YmÀ-Y-̄ nÂ a-\p-jy Pn-hn-Xw.   

ُلوَُكمْ  أَيُكْم َأْحَسُن َعَمًال  َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفُ وُر (ملك)  الِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيبـْ
 

C-̄ -c-¡m-sc AÃm-lp JpÀ-B\nÂ \-¶mbn- {]-iw-kn-¡p-¶p.  

{واصبر فان اهللا ال يضيع أجر   { للذين أحسنوا الحسنى وزيادة}  { ان اهللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون}
االحسان}{ وهل جزاء االحسان اال   { ان اهللا يأمر بالعدل واالحسان وايتاء ذي القربى}  المحسنين}  

 

km-[m-c-W {]-Xy-£-̄ n-Â C-lv-km³ ]-äm-̄  Im-cy-§Ä a-\p-jy Po-hn-X-̄ nÂ IS-
¶p h-cm-dp−v. A-hn-sSbpw C-lv-km-\n-s\ am-än-\n-dp-̄ -cpXv. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v Jn-XmÂ, 
Yz-emJv, Pn-ZmÂ (aq¶pw \n-tj-[m-ß-IXzw kq-Nn-̧ n-¡p-¶ Im-cy-§-fm-W-tÃm) F-¶-hn-
sb¸-än JpÀ-B³ ]-d-bp-¶p:  

الطَالُق (محمد)     ا ِفَداءً َحتى ِإَذا أَْثَخْنُتُموُهْم َفُشدوا اْلَوثَاَق فَِإما َمنا بـَْعُد َوِإم  َفَضْرَب الرقَابِ  فَِإَذا َلِقيُتُم الِذيَن َكَفُروا
بِالِتي ِهَي ْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة ا(بقرة)      َتْسرِيٌح بِِإْحَسانٍ َمرتَاِن فَِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو 

  (نحل)  َأْحَسنُ 
 

k-am-\am-b \n-c-h-[n D-Zm-l-c-W-§Ä JpÀ-B-\nÂ I-s−-̄ m-³ I-gn-bpw (^p-kzn-e-̄ v 
34, A³-I-_q-̄ v 46, ap-Av-an-\q³ 96). l-Zo-kn-sâ A-[ym-]-\hpw a-säm¶Ã. ap-kvvenw 
tc-J-s¸-Sp¯n-b G-sd {]-i-kv-Xam-b Xn-cp-h-N-\-am-W-tÃm,    
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اِد ْبِن َأْوٍس قَالَ  َعْن َشد  
ْحَساَن َعَلى   َلَة ل َشْيٍء فَِإَذا قَـ كُ ثِْنَتاِن َحِفْظتُـُهَما َعْن َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ِإن اللَه َكَتَب اْإلِ تَـْلُتْم فََأْحِسُنوا اْلِقتـْ

  (مسلم)  َوِإَذا َذَبْحُتْم فََأْحِسُنوا الذْبَح َوْلُيِحد َأَحدُُكْم َشْفَرتَُه فـَْلُيِرْح َذبِيَحَتهُ 
 

ar-K-l-Xy-bnepw C-lv-km-\p-s−¶v Cu l-Zo-kv ]Tn-̧ n-¡p-¶p. 

  الدرةروي أن رجال أحّد شفرته وقد أخذ شاة ليذبحها ، فضربه عمر ب
ا لَِيْذَبَحَها " َأن اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعْنُه رََأى رَُجًال َيُجر َشاًة ِبرِْجِلهَ   فقال : أتعذب الروح أال فعلت هذا قبل أن تأخذها.

  فـََقاَل َلُه َويـَْلك ُقْدَها إَلى اْلَمْوِت قـَْوًدا َجِميًال " .
 

{]-kvXp-X l-Zo-kn-s\ P-hm-an-DÂ I-en-an-sâ Iq-«-̄ n-em-Wv ]-Þn-X³-amÀ F-®p-¶Xv. 
A-Xp-sIm-−m-WtÃm ]-c-amh-[n A¯-cw l-Zo-kp-IÄ am-{Xw t{Im-Uo-In-̈ v Camw \-h-
hn X-§Ä D-−m¡n-b 'AÀ-_Du-\'bnÂ A-Xn-\v Øm-\w e-̀ n-̈ Xv (l-Zo-kv \-¼À 17). 
k-ao-]-Ime-̄ v Po-hn-̈ v a-cn¨p-t]m-b H-cp ]Þn-X {]Xn-̀  Cu l-Zo-kn-s\ hym-Jym-\n-
¨v sIm-−v ]-d-ª Nn-e Im-cy-§Ä G-sd Nn-́ n-̧ n-¡p-¶-Xm-Wv.   

إن هذا الحديث لهو القمة في التوجيه النبوي الكريم، وفي بيان حكم ومحاسن اإلسالم في كل شيء، ( إن اهللا كتب 
  اإلحسان على كل شيء ).

 ذي يليق بالمسلم أن يكون كل ما يصدر عنه حسناً،وال ...والمتأمل في كتاب اهللا يجد الثناء العاطر على أهل اإلحسان
ولذا يأتي اإلسالم بالتسامي في مكارم األخالق، فيقول اهللا: { .... سواء في صناعة أو في تجارة، أو في أي معاملة كانت

 قول: { َوِإْن َعاقـَْبُتْم فـََعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتمْ ]، وي194َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم } [البقرة:
ٌر ِللصاِبرِيَن } [النحل: إذاً: ( إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء )، ولو أن الناس    ]؟126ِبِه َولَِئْن َصبَـْرُتْم َلُهَو َخيـْ

ة ، وهذا الحديث من جوامع الكلم التي طبقوا هذا الحديث بالعموم والشمول المطلوب الستغنينا عن القضاء والشرط
أعطاها اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم، مثل حديث: ( ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه ) لو طبق هذا 

الحديث عملياً ألقفلت المحاكم، وسرح الشرط، وهدمت السجون؛ ألن كل إنسان سيعامل الناس بما يحب أن يعاملوه 
   ...به

وهنا لو أن المسلمين طبقوا حديث اإلحسان في كل شيء الستغنينا عن القضاء، والشرطة، والمفتشين، والمراقبين، وكان  
كل إنسان على جادة اإلحسان، إن كان صانعاً وأراد أن يغش تذكر هذا الحديث: ( إن اهللا كتب اإلحسان ) ؟ أو كان 

ث، وإذا تذكر أيضًا: ( ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب عامًال في أي مهنة وأراد أن يغش تذكر هذا الحدي
لنفسه )، وعمل بالحديثين معاً سيحب لعمالئه ما يحبه لنفسه وسيحسن عمله، وهكذا إذا جئنا للمزارع في زراعته، 
، ) وللمهندس في ورشته، وكل ما فيه تخطيط وتنسيق داخل تحت هذا الحديث: ( إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء
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تأتي بالعامل وتتركه يعمل لوحده بدون مراقبة؛ ألنه يعلم أن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء، ويعلم أنه ال يؤمن أحدكم 
  حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه،

فصاحب الحديقة والبستان إذا أراد أن ينشئ حديقة جديدة، فينبغي أن يرتبها بأبعاد متساوية وبقدر ما تسع من الشجر، 
  (من الكتاب لعطية بن محمد سالم) في كل شيء: ( إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء )ويحسن 

 

Np-cp-¡-̄ nÂ \n-Êm-c-sa-¶v ]-d-ªv \mw X-Åp-¶ Im-cy-§-fnÂ t]mepw kw-kv-Im-
chpw am-\y-Xbpw ku-µcyw hy-̄ n-bpw kq-£n-¡p-¶-h-\m-Wv hn-izmkn. \-½p-sS \n-Xy 
Po-hn-X-̄ nÂ ]-cn-K-Wn-¡-s¸-tS-− Nn-e Zr-ãm-́ -§Ä {]-hm-NI³ (kz) hn-i-Zo-I-cn-
¡p-¶p.   

ال يا عمرو بن جدعان ، إذا اشتريت نع« عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن جدعان : 
  .وإذا اشتريت دابة فاستفرههارواه الطبراني  و في رواية   »فاستجدها ، وإذا اشتريت ثوبا فاستجده 

 ِمثْـَقاُل َحبٍة ِمْن ِإيَماٍن قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َال يَْدُخُل الناَر َمْن َكاَن ِفي قـَْلِبهِ  َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد قَالَ 
ْلِبِه ِمثْـَقاُل َحبٍة ِمْن ِكْبٍر  ِني َأْن َيُكوَن ثـَْوِبي َغِسيًال َورَْأِسي فـََقاَل رَُجٌل يَا َرُسوَل اللِه ِإني لَيُـْعِجبُ َوَال يَْدُخُل اْلَجنَة َمْن َكاَن ِفي قـَ

ِإن اللَه ِه قَاَل َال َذاَك اْلَجَماُل َأَفِمْن اْلِكْبِر َذاَك يَا َرُسوَل الل  َحتى ذََكَر ِعَالَقَة َسْوِطهِ  َدِهيًنا َوِشَراُك نـَْعِلي َجِديًدا َوذََكَر َأْشَياءَ 
َر َمْن َسِفَه اْلَحق َواْزَدَرى الناسَ    (احمد)  َجِميٌل ُيِحب اْلَجَماَل َوَلِكن اْلِكبـْ

عن عثمان بن محمد بن قيس قال : رأى أبي في يدي سوطا ال عالقة له فقال : ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  (طبراني)   جميٌل يحب الجمالَ لرجل : َأْحِسْن ِعالَقَة َسْوِطك فإن اهللا

َفُعَنا َوَال َتُضرَك قَاَل نـََعْم ُكن   قَال.... ْرَداِء َكِلَمًة ِمْنَك تـَنـْ َنا يـَْوًما آَخَر فـََقاَل أَبُو الد َمَع َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه  اثُم َمر َعَليـْ
 َشاَمٌة فَِإن اللَه َعز َن َعَلى ِإْخَواِنُكْم فََأْصِلُحوا رَِحاَلُكْم َولَِباَسُكْم َحتى َتُكونُوا ِفي الناِس َكأَنُكمْ َوَسلَم فـََقاَل لََنا ِإنُكْم قَاِدُمو 

  (احمد)  َوَجل َال ُيِحب اْلُفْحَش َوَال التـَفحشَ 
من نفسه (ابن السنى فى عمل يوم وليلة عن يا عائشة إن اهللا جميل يحب الجمال إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ 

  عائشة وفيه أيوب بن مدرك متروك)
 

]t£, k-¦-SI-cw F-¶p ]-dbmw, C-̧ -d-ª C-lv-km-\n\pw Xn-cp-N-cy-¡pw hn-ip-²am-
b kw-kv-Im-c-am-Wv Nn-e sN-dp-̧ -¡mcpw Ip-«n-Ifpw C-¶v X-e-ap-Sn-bp-sSbpw Xm-Sn-bp-
sSbpw Im-cy-̄ nÂ kzo-I-cn-̈ n-cn-¡p-¶Xv. hnj-bw ]-c-¶-Xm-sW-¦nepw \-½p-sS {i-² 
]-Xn-tb-− G-Xm\pw Im-cy-§Ä kq-Nn-̧ n-¡mw.  

H¶v, X-e-ap-Sn Ir-Xy-am-bn ]m-dn-̧ -d-̄ p-Itbm kv-ss]-¡v sN-¿p-Itbm sN-¿p-I. C-Xn-\v 
Nn-e sPÃp-I-fp-sSbpw b-{ -́§-fp-sSbpw k-lm-bw tX-Sp¶-Xv C-¶v hym-]-I-am-W-tÃm. 
C-Xv Xn-cp-kp-¶-̄ n-\v hn-cp-²-am-Wv.  

  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه أَنُه قَالَ 
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 ْأِس فـََقاَل َأَما َيِجُد َهَذا َما ُيَسكَم فـََرَأى رَُجًال ثَائَِر الرُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبي(نسائي)  ُن بِِه َشْعَرهُ أَتَانَا الن  
  ٍر َأْخبَـَرُه قَالَ َأن َعطَاَء ْبَن َيَسا

اَر ِإلَْيِه َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َكاَن َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِفي اْلَمْسِجِد َفَدَخَل رَُجٌل ثَائَِر الرْأِس َواللْحَيِة فََأشَ 
 اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َح َشَعِر رَْأِسِه َوِلْحَيِتِه فـََفَعَل الرُجُل ثُم رََجَع فـََقاَل َرُسولُ َوَسلَم بَِيِدِه َأْن اْخُرْج َكأَنُه يـَْعِني ِإْصَال 

ًرا ِمْن َأْن يَْأِتَي َأَحدُُكْم ثَائَِر الرْأِس َكأَنُه َشْيطَانٌ    (موطا)  أَلَْيَس َهَذا َخيـْ
 

C-̄ -c-¡m-sc ssi-Xzm\n-t\m-SmWv \-_n X-§Ä D-]-an-̈ Xv. C-Xv JpÀ-B-sâbpw D-]-a 
X-s¶-bm-Wv.   

َنًة ِللظاِلِميَن ( )65(صافات   ) طَْلُعَها َكأَنُه رُُءوُس الشَياِطينِ 64) ِإنـَها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم (63ِإنا َجَعْلَناَها ِفتـْ  

ssh-cq-]yw ]n-im-Nn-sâ Nn-Ó-amb-Xp t]m-se H-Xp-¡hpw sh-Sn¸pw a-e-¡p-I-fp-sSbpw 
A-S-bm-f-amWv. AXp-sIm-−m-Wv kp-µ-c\m-b bq-kp-̂ n-s\ I-−-t¸mÄ s]-®p-§Ä hn-
fn-̈ v ]-d-ª-Xv: 

يوسف)َوقـُْلَن َحاَش لِلِه َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإال َمَلٌك َكرِيٌم (  

a-säm-cn-¡Â C-̄ -c-¡mc-s\ I-−-t¸mÄ A-hn-S-¶v tNm-Zn-̈ p. 

شار بيده أي ، وأ» لم يشوه أحدكم نفسه ؟ « عن جابر ، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أبصر رجال ثائر الرأس ، فقال : 
  (طبراني)  : خذ منه

 

ap-Sn No-Inepw F-® ]p-c-«ep-sam-s¡ Xn-cp-N-cybm-sW-¶v \mw A-dn-bp-I. 

ر ويرجله غباً وكان صلى اهللا عليه وسلم يدهن الشعإزالة للشعث عنه فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين 
ويقول عليه الصالة والسالم: ادهنوا غباً وقال عليه الصالة والسالم من كان له شعرة فليكرمها أي ليصنها عن  ويأمر به 
  (احياء)  األوساخ

  "عن أنس يهقبيمشط، والسواك، والمدرى. "كان ال يفارقه في السفر وال في الحضر خمس: المرآة، والمكحلة، وال
 

]-e-t¸m-gpw sIm-̈ p-Ip-«n-Ifpw C-¡m-cy-̄ nÂ ap-¶n-emWv. sN-dp-̧ w apX-te \Ã kw-kv-
Im-c-am-Wv Ip-«nI-sf \mw io-en-̧ n-t¡-−-Xv.  

  قد ينفُع األدُب األحداَث في مهٍل 
  وليَس ينفُع بعَد الكبرِة األدبُ                        

 ْمتها اعتدلتْ إنالغصوَن إذا قـَو  
  وال يَليُن إذا قومتُه الخشبُ                       
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F-¶v I-cp-Xn kuµ-tcym-]-k-I³-am-cm-bn \mw am-d-cp-Xv. 

امال بمصر ، ع -صلى اهللا عليه وسلم-وفي رواية النسائي عن عبد اهللا بن شقيق ، قال : كان رجل من َأصحاب النبي 
صلى -أصحابه ، فإذا هو َشِعُث الرأس ، ُمْشَعاٌن ، قلت: مالي َأراك ُمْشَعانّا ، وأَنت َأمير ؟ قال : كان النبي فأتاه رجل من 
  الترجيُل كل يوم.ينهانا عن اِإلْرفاه ، قلنا: وما اِإلرفاه؟ قال :  -اهللا عليه وسلم

  بَاب قـَْوِل اللِه تـََعاَلى
  الِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه }{ ُقْل َمْن َحرَم زِيَنَة اللِه 

ِخيَلٍة َوقَاَل اْبُن َعباٍس ُكْل َما ِشْئَت مَ َوقَاَل النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ُكُلوا َواْشَربُوا َواْلَبُسوا َوَتَصدُقوا ِفي َغْيِر ِإْسَراٍف َوَال 
َنَتاِن سَ    (صحيح البخاري)  َرٌف َأْو َمِخيَلةٌ َواْلَبْس َما ِشْئَت َما َأْخطَأَْتَك اثـْ

 

AÔam-b ku-µcy-t_m-[-s¯-bmWv Cu c-−v l-Zo-kp-Ifpw hn-aÀ-in-¡p-¶-Xv.  

c-−v, X-e-ap-Sn-bp-sS Nn-e `m-Kw am{Xw sN-dp-Xm-¡p-Itbm h-Sn-¡p-Itbm sN-bv-Xv a-äp 
`m-K-§Ä \o-«n h-fÀ-̄ p-I (t{Im-̧ v sN-¿p-I/IpSp-a sh¡pI). C-Xn-sâ G-ähpw lo-
\am-b cq-]-§-fm-Wv C-¶v Zr-iy-am-hp-¶Xv. Nn-eÀ X-e-bp-sS ]n³-̀ m-Kt¯m ap-Ifntem 
am-{X-am-bn ap-Sn \o-«n sh-¡p¶-Xv C-s¶m-cp ]-Xn-hm-bn-cn-¡p-¶p. 

  َعْن اْبِن ُعَمرَ 
ى اهللا عليه وسلم  انه عن نافع عن بن عمر عن النبي صل(بخاري)    َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم نـََهى َعْن اْلَقَزعِ 

ر عن عمر وفي رواية عبيد اهللا بن عم.    يحهابن حبان في صح  نهى عن القزع ان يحلق راس الصبي ويترك بعض شعره
بن نافع قلت وما القزع فأشار لنا عبيد اهللا قال إذا حلق الصبي ترك ها هنا وها هنا وأشار عبيد اهللا إلى ناصيته وجانبي 

  رأسه
 

C§-s\ sNbv-X Ip-«n-sb I-−-t¸mÄ A-hnS-¶v D-]-tZ-in-̈ p. 

  »وقال: اْحِلقوا ُكله ، َأو َذُروا كلهُ 
 

aq¶v, ao-i \o-«n sh-¡p-Ibpw Xm-Sn A-e-t¦m-e-am-¡p-Ibpw sN-¿p-I. kao-] Ime-̄ v 
C-d-§n-b Nn-e {]-ikv-X a-ebm-f kn-\n-a-I-fn-se \m-b-I Im-Ym-]m-{X-§-fmWv Cu ^m-
j³ sN-dp-̧ -¡mÀ-¡n-S-bnÂ G-sd {]-i-kv-Xn D-−m-¡n-s¡m-Sp-̄ Xv. ao-i h-fÀ-̄ p-¶-
Xn-se Xn-cp-N-cy F-́ m-Wv?. 

  َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمرَ 
  (مسلم)  َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل َأْحُفوا الشَواِرَب َوَأْعُفوا اللَحى
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C-hn-sS-bp-Å ‘A-lv-̂ q’ F-¶ ]-Z-̄ n-\v ]-Þn-X³-amÀ \ÂIn-b hn-i-Zo-I-c-W§-fp-sS 
Np-cp-¡-an-Xm-Wv: Np-−n-sâ sNa-̧ v Im-Wp-¶ hn-[w sN-dp-Xm-bn I-{Xn-¡p-I. 

  شرح مسلم)(  َوَأما َحّد َما يـَُقّصُه فَاْلُمْخَتار أَنُه يـَُقّص َحتى يـَْبُدو َطَرف الشَفة َوَال َيِحّفُه ِمْن َأْصِلهِ 
 

aoi \o-«n-sh-¡p-¶Xpw A-Xp-t]m-se ]tä h-Sn-¡p-¶Xpw Xn-cp-kp-¶-̄ n-s¶-Xn-cmWv. 
ap-Ko-d-̄ p-_v-\p ipAv-_ ]-d-bp-¶p:  

ى اهللا تعالى وقد قال صل ....نظر إلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد طال شاربي فقال: تعال فقصه لي على سواك
عليه وعلى آله وسلم " قصوا الشارب " وفي لفظ آخر " جزوا الشوارب " وفي لفظ آخر " حفوا الشوارب وأعفوا اللحى 

ة أي حولها، وحفاف الشيء: حوله. ومنه " وترى المالئكة حافين من حول العرش " وفي لفظ " أي اجعلوها حفاف الشف
آخر " احفوا " يدل على ما دون ذلك. وقال اهللا عز وجل " إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا " أي يستقصى عليكم، وأما 

  (احياء علوم الدين)  الحلق فلم يرد. واإلحفاء القريب من الحلق
 

Xm-Sn DÅ-Xv \n-dp-̄ n \o-«n-sh-¡-W-sa-¶m-Wv {]-hm-N-IÀ ]-d-ªn-«p-Å-sX-¦nepw C-¶v 
]-ecpw Cu AÀ-Y-Y-̄ n-eÃ sh-¡p¶-Xv F¶v Du-ln-¡m-hp-¶-XmWv. A-XnÂ Im-Wn-
¡p-¶ Nn-e hn-Ir-Xn-IÄ C-Xm-Wv kq-Nn-̧ n-¡p-¶-Xv. \mw sN-¿p-¶ IÀ-½-§Ä-¡v {]-
Xn^-ew e-̀ n-¡p¶-Xv A-Xn-sâ ]n-¶n-ep-Å D-t±iy-a-\p-k-cn-̈ m-W-tÃm. 

{i-²n-¡p-I: hn-j-b-̄ n-sâ B-Zy `m-K-̄ nÂ Iq-Sp-XÂ Du-¶Â \Â-In kw-km-cn-¡p-
I. A-h-km-\w ]-d-ª-h-sb¸-än kvt\-l _p²ym D-WÀ¯p-I am{Xw sN-¿p-I. sN-dp-
¸-¡m-sc kv-]À-in-¡p-¶ Im-cy-amb-Xp sIm-−v ssh-Im-cn-I-am-bn ]-d-ªn-«v Im-cy-anÃ. 
k-ao-]-Ime-̄ v \-S-¶ XmSn hn-hm-Z-hp-am-bn H-cp \n-e-¡pw hn-j-b-̄ n-\v _-Ôw h-cm-
sX kq-£n¡pI) 
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