
 

 

hnPbw hcn¡m³ Dt±in¡p¶hÀ¡v 
\_n(k) bpsS Nne D]tZi§Ä 

============ 
CXv {]hmNIsâ shdpw Hcp D]tZiw am{XaÃ 

AhnsSs¯ PohnX Ncybmbncp¶p 
============ 

 

 األخالق الحسنة
kÕz`mhw 

 

 .رواه مسلم إّن من خيارآم أحسنكم أخالقا : قال
\_n(k) ]dªp. \n§fnÂ \n¶v Gähpw D¯a³ \n§fnÂ \n¶v Gä 
hpw \Ã kz`mhw DÅhcmWv ( apÉnw) 
 

ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن  : قال
 رواه الترمذي] اهللا ليبغض الفاحش البذيء الخلق وإّن

\_n(k) ]dªp Jnbma¯v \mfnÂ hnizmknbmb ASnabpsS Xpemkn 
Â \Ã kz`mht¯¡mÄ `mcw Xq§p¶ H¶panÃ (XpÀapZn) 

 

 التقوى
`b`àn 

 

اتقوا اهللا وصلوا خمسكم وصوموا شهرآم وأدوا زآاة أموالكم  : قال
   .صحيح  رواه الترمذي حديث حسن امرائكم تدخلوا جّنة رّبككم وأطيعوا

 
\_n(k) ]dªp. \n§Ä AÃmlphns\ kq£n¡pIbpw A©v t\cw 
\nkvIcn¡pIbpw \n§fpsS amkw (dafm³) t\m¼v t\mÂ¡pIbpw \n 
§fpsS k¼¯nÂ \n¶p kIm¯v sImSp¡pIbpw \n§fpsS `cWm 
[nImcnIÄ¡v hgns¸SpIbpw sN¿pI F¶mÂ \n§fpsS dºnsâ kz 
À¤¯n Â {]thin¡mw  (XpÀapZn) 

 

 التوبة
tJZn¨p aS§Â 



 

 

 

 «مرة يا أّيها الّناس توبوا إلى اهللا فإّني أتوب إلى اهللا في اليوم مائة : قال
 .رواه مسلم]

\_n(k) ]dªp Hm! a\pjy kaqlta! \n§Ä AÃmlphnte¡v tJZn¨v 
aS§pI ImcWw XoÀ¨bmbpw Rm³ FÃm Znhkhpw 100 h«w AÃmlp 
hnte¡v tJZn¨p aS§p¶p ( apÉnw) 

 

 الصبر
£a 

 

الطهور شطر اإليمان، والحمد هللا تمأل الميزان، وسبحان اهللا والحمد  : قال
تمآلن ـ أو تمأل ـ ما بين السماء واألرض، والصالة نور، والصدقة برهان،  هللا

والقرآن حجة لك أو عليك، آل الّناس يغدو فبائع نفسه،  والصبر ضياء،
   .رواه مسلم] «افمعتقها أو موبقه

 
\_n(k) ]dªp ip²n hnizmk¯nsâ `mKamWv. AÂ lwZpenÃmlv 
aokm³(Xpemkv) \nd¡pw,“kp_vlm\Ãmln hÂlwZpenÃmln”F¶Xv 
BImi `qanIfpsS CSbnepÅsXÃmw \nd¡pw, \nkvImcw {]Imiam 
Wv, £a {]`bmWv, JpÀB\p KpWambpw {]XnIqeambpapÅ sXfn 
hmWv, FÃma\pjycpw AhcpsS icoc§sf hyhlmcw \S¯p¶p A§ 
s\ AXns\tamNn¸n¡pItbm _ÔØam¡pItbm sN¿p¶p ( apÉnw) 

 

  الحلم
kl\w 

 

 رواه الحلم واألناة: إّن فيك خصلتين يحبهما اهللا :ألشج عبد القيس قال
  .مسلم

\n§fnepÅ c−v Imcyw AÃmlp hÃmsX Cãs¸Sp¶p. H¶v kl\hpw 
c−v kmhImihpw ( apÉnw) 

 

  الصدق
kXyw 

 



 

 

إّن الصدق يهدى إلى البر وإّن البر يهدى إلى الجّنة وإّن الرجل  : قال
   .أخرجه أبو داود] «اهللا صديقا ويتحرى الصدق حتى يكتب عند ليصدق

 
\_n(k) ]dªp. kXyw \·bnte¡p \bn¡pw, \· kzÀ¤¯nte¡pw 
\bn¡pw. Hcp a\pjy³ kXyw ]dbpIbpw kXys¯ kq£n¡pIbpw 
sNbvXmÂ Aãmlphnsâ ASp¯v Ah³ kXyhm\mbn tcJs¸Sp 
¯pw. ( A_qZmhqZv) 

 

 المراقبة
imàoIcWw 

 

 اتق اهللا حيثما آنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الّناس بخلق : قال
 حسن رواه الترمذي

\_n(k) ]dªp. \n§Ä FhnsSbmsW¦nepw AÃmlphns\ kq£n 
¡pI Xn·tbmSv \·sb XpSÀ¯pI AXv Xn·sb ambn¨pIfbpw 
P\§fpambn \Ã kz`mh¯nÂ hÀ¯n¡pI ( XpÀapZn) 

 

 اليقين
ØncX   

 

 في سيد اإلستغفار قال
على عهدك  الّلهم أنت ربي ال إله إّال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا :أن نقول

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علّي وأبوء 
  وب إّال أنت،فاغفر لي فإّنه ال يغفر الذن بذنبي
من يومه قبل أن يمسي فهو من  ومن قالها من النهار موقنا بها فمات: قال

أن يصبح فهو من  أهل الجّنة ومن قالها من الليل وهو موقنا بها فمات قبل
   .رواه البخاري أهل الجّنة

 
\_n(k) ]dªp. CkvXnKv^mdnsâ t\Xmhv "" 
“AÃmlp½ A³X dºo emCeml CÃmA³X JeJvX\o hA\ A_ 
vZpI hA\ Aem AlvZnI hhAvZnI akvXXzAvX ADuZp_nI an³ 
iÀdn amkz\AvXp A_qAeI _n\nAvaXnI Ae¿ hA_qA _nZ 
³_o ^Kv^nÀeo ^C¶lq embKv^ndpZp\q_ CÃmA³X” F¶p ]d 
bemWv F¶n«v \_n(k) ]dªp. hÃh\pw ]IenÂ CXv sNmÃnbmÂ ( 



 

 

Dd¨ hnizmkt¯msS) Bcm{Xn t\cw ]pecp¶Xn\p ap¼v Ah³ acW 
s¸«mÂ Ah\pw kzÀ¤¯nsâ AhIminbmWv. ( _pJmcn ) 

 ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة واعلموا أّن اهللا اليستجيب دعاء من» : قال
  .رواه الترمذي قلب غافل اله

\_n(k) ]dªp D¯cw In«psa¶ Dd¨ hnizmkt¯msS AÃmlphn 
t\mSv \n§Ä ZpB sN¿pI, AdnbpI! A{i²amb lrZb¯nsâ {]m 
À°\¡v AÃmlp D¯cw \ÂIpIbnÃ (XpÀapZn) 

 

 التوآل
kaÀ¸Ww 

 

لو أّنكم تتوآلون على اهللا حق توآله لرزقكم آما يرزق الطير تغدو  : قال
 رمذيحسن رواه الت بطانا خماصا وتعود

\_n(k) ]dªp. AÃmlphnsâ taÂ ]cn]qÀ®ambpw \n§Ä kaÀ¸n 
¨mÂ AÃmlp \n§Ä¡v\ÂIpw (FÃmw) hni¶hbdpambn {]`mX¯n 
Â t]mIp¶ ]£n hbdp \nd¨p aS§p¶Xv t]mse \ÂIpw (XpÀapZn) 

 

 االستقامة
t\sc sNmsÆ 

 

اهللا قل لي في اإلسالم قوال ال أسأل  قلت يا رسول: قال سفيان بن عبد اهللا
 واه مسلمر] باهللا ثم استقم آمنت :عنه أحدا غيرك، قال

kp^vbm³(d)s\sXm«v D²cn¡p¶p At±lw ]dªp. Rm³ \_n(k) 
tbmSv tNmZn¨p bm dkqepÃmlv! X§tfmSv AÃmsX aämtcmSpw tNmZn 
t¡−XnÃm¯ coXnbnÂ CÉmansâ Imcy§Ä F\n¡v ]dªp Xcq 
\_ntb! At¸mÄ \_n(k) ]dªp AÃmlphnÂ hnizkn¡pIbpw 
t\tc sNmsÆ Pohn¡pIbpw sN¿pI (apÉnw) 

 

 والمسارعة في الخيرات المبادرة
\·bnte¡pÅ apt¶äw HuÂkpIyw 

 

فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو بادروا باألعمال سبعا، هل تنتظرون إّال  : قال
هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو  مرضا مفسدا أو

 رواه الترمذى وحسنه وأمر الساعة فالساعة أدهى



 

 

 
Ggv IÀ½§Ä sIm−v \n§Ä apt¶dpI \·IÄ ad¶p t]mIp¶ 
Zmcn{Zyw, {]bmk§ÄXnckvIcn¡p¶sFizcyw Ipg¸¯nem¡p¶ tcm 
Kw, _p²n {`wiw kw`hn¡p¶ hmÀ²Iyw, s]s«¶pÅ acWw, {]Xo£n 
¡s¸Sp¶ AZriy iÀdmb ZÖmÂ, A´y\mÄ, A´y\mÄ AXv `bm 
\Iw Xs¶ (XpÀapZn) Cu Ggp Imcy§Ä hcp¶Xn\p ap¼v \o {]hÀ 
¯\§fnÂ apt¶dnt¡m 

 

 المجاهدة
]cn{iaw 

 

 {اْلُمْحِسِنيَن اللََّه َلَمَعَجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ  َوالَِّذيَن :قال اهللا تعالى
حجبت الّنار بالشبهات وحجبت الجّنة بالمكاره متفق  : قال )69: العنكبوت]

  .عليه
AÃmlp ]dbp¶p \½psS Imcy¯nÂ ]cn{ian¡p¶hsc \mw \½psS 
amÀ¤¯nte¡v hgn \S¯pw. XoÀ¨bmbpw AÃmlp \· sN¿p¶hcp 
sS IqsSbmWv. (A³I_qXv 69) 
\_n(k) ]dªp. sshImcnIX sIm−mWv \cIw ad¡s¸«ncn¡p¶ 
Xv shdp¡s¸Sp¶ Imcy§sfs¡m−mWv kzÀ¤w ad¡s¸«n«pÅXv. (_p 
Jmcn, apÉnw) 

 

 الحرام العفة عن
ldmans\s¯m«v Hgnªp \nÂ¡Â 

 

 من يضمن لي ما بين لحييه وما بينرجليه أضمن له الجّنة رواه : قال
  .البخاري

\_n(k) ]dªp. hÃ Hcp¯\pw Ahsâ XmSnsbÃnsâ CSbnepÅ H 
¶ns\bpw (\mhv) Ahsâ c−v Imensâ CSbnepÅ H¶ns\bpw( Kp 
lyØm\w)Pmayw\n¶mÂ Ah¶v Rm³ kzÀ¤w sIm−v Pmayw \nÂ¡pw 

  حسد
Akqb 

 
 رجل أتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته فى الحق: ال حسد إّال في اثنتين : قال

 متفق عليه- ورجال أتاه اهللا الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها



 

 

 
\_n(k) ]dªp c−v Imcy¯neÃmsX Akqb CÃ. H¶v Hcp a\pjy 
³ Ah¶vAÃmlp [mcmfwk¼¯v \ÂIn A§ns\ Ah³ AXv kXy 
¯nsâ amÀ¤¯nÂ sNehgn¨p. c−v asämcmÄ AÃmlp Ah¶v 
[mcmfw hnÚm\w \ÂIn. AXnsâ ASnØm\¯nÂ Ah³ hn[n¡p 
Ibpw (aäpÅhÀ) ]Tn¸n¨p sImSp¡pIbpw sN¿p¶p ( _pJmcn, apÉnw) 

 

 األمانة
hnizkvXX 

 

 إذا حدث آذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان:آية المنافق ثالث  : قال
  .متفق عليه

\_n(k) ]dªp I]S hnizmknbpsS ASbmfw aqs¶®amWv. H¶v 
kwkmcw XpS§nbmÂ Ah³ Ifhv ]dbpw, c−v Ah³ hmKvZ¯w 
ewLn¡pw aq¶v hnizkn¨mÂ Ah³ h©n¡pw( _pJmcn, apkvenw) 

 

 الحب فى اهللا
AÃmlphnsâ Imcy¯nÂ kvt\ln¡pI 

 

قال اهللا عز وجل المتحابون في جاللي لهم منابر من نور يغبطهم  : قال
  .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والشهداء النبيون

 
\_n(k) ]dªp. AÃmlp ]dªp Fsâ Imcy¯nÂ ]ckv]cw Cã 
s¸Sp¶hÀ¡v A¼nbm¡fpw Huenbm¡fpw B{Kln¡p¶ {]Imi¯m 
epÅ Øm\§fp−v.(XpÀapZn) 
 

 اإليثار
{]Xn^e\§Ä 

 
َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َآاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ  َوُيْؤِثُروَن :قال اهللا تعالى

 )9:الحشر( َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َنْفِسِه
 
AÃlp ]dªp. X§fpsS a\ÊpIfnÂ(A³kzmdpIÄ) Hcmhiyhpw 
AhÀ ImWp¶nÃ X§Ä¡v Zmcn{Zyw D−mbmÂ t]mepw kztZl§tf 
¡mÄ aäpÅhÀ¡v AhÀ {]m[m\yw \ÂIpIbpw sN¿pw GsXmcmÄ 



 

 

Xsâ a\Êns\ ]nip¡nÂ\n¶v Im¯v kq£n¡p¶pthm AhÀ Xs¶ 
bmWv hnPbnIÄ ( livÀ 9) 
 

المسلم إذا أردت أن تتحلى بهذه األخالق وغيرها من األخالق الحسنة  أخي
 .)4: القلم( َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم :فقال حيث مدحه رّبه فعليك بخلق النبي

  .فإّن خلقه القرآنوإذا أردت أن تعرف ما هو خلقه؟ 
 Hm! ktlmZcm,,,, \o CXv t]mepÅ kz`mhw kzoIcn¡Wsa¶v B{Kl 
aps−¦nÂ AÃmlp ]pIgv¯nb AÃmlphnsâ dkqensâ kz`mhw D 
Äs¡mÅpI. AÃmlp ]dªntÃ! \_ntb! Xm¦Ä henb kz`mh¯n 
emWv (Jew4) \_n(k)bpsS kz`mhw F´mbncp¶p F¶v \n\¡dnb 
Wsa¦nÂ \o JpÀB\nI kz`mhw kzoIcnt¨m! \_n(k)bpsS kz`mhw 
JpÀB\mbncp¶p. 
 

X¿mdm¡nbXv : l\o^ apkvenbmÀ ]pd¯qÀ 
 
am\y kplr¯p¡sf,, Cuktμiw \n§fpsS kplr¯p¡Ä¡pw aäv 
ktlmZc ktlmZcnamÀ¡pw t^mÀthUvsNbvXv ]pWyw t\Sp¶XnÂ 
]¦mfnbmhpI. 
 
\n§fpsS hnes¸« kab¯pÅ {]mÀ°\bnÂ CXv X¿mdm¡nb l\o 
^ DkvXmZns\bpw CkvemwtIcf {]hÀ¯Iscbpw, \½psS amXm]nXm 
¡sfbpw \mapambn _Ôs¸«hscbpw DÄs¸Sp¯Wsa¶v hfsc 
hn\bt¯msS,,,,,,,,  

CkvemanI hnizmk A\pãm\ ]T\ {]NcW 
cwK¯v kp¶ntIcf¯nsâ BZys¯ sh_vsskäv 

www.islamkerala.com 
E-mail : abdulla_cherumba@yahoo.com 

 
Mobile : 0091 9400534861




