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األسوة الحسنة

من نفحات أكمل خلق اهلل
سيدنا حممد املصطفى 

السا ِعي َعلَى الَْ ْرَملَ ِة َوالْ ِم ْس ِك ِ
يل َّ
َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة قَال  :قَ َ
اللِ أَ ِو الْ َقائِ ِم اللَّيْ َل
ني َكال ُْم َجا ِه ِد ِف َسبِ ِ
َّب َّ :
ال الن ِ ُّ
َّه َار( .صحيح البخاري،كتاب النفقات)
َّ
الصائِ ِم النـ َ
َّب  :أَ ُّي الَْ ْع َم ِ
ال أَ َح ُّب إَِل َّ
اللِ؟ قَ َ
ال :أَ ْد َوُم َها َوإِ ْن قَ َّل.
َتُ :سئِ َل الن ِ ُّ
َعن َعائِ َش َة َر ِض َي هللا َعْنـ َها أََّنـ َها قَال ْ
الْ :اكلَ ُفوا ِم ْن الَْ ْع َم ِ
َوقَ َ
ال َما تُ ِطي ُقو َن( .صحيح البخاري ،كتاب الرقاق)
ول َّ
اج ٌة قَ َ
الَ :كا َن َر ُس ُ
وسى َع ْن أَبِي ِه قَ َ
الْ :اش َف ُعوا
اللِ  إِ َذا َج َاء ُه َّ
السائِ ُل أَ ْو ُطلِبَ ْت إِلَيْ ِه َح َ
َعن بُؤَد َة بْن أَِب ُم َ
اللُ َعلَى لِ َسا ِن نَبِيِّ ِه َصلَّى َّ
ُتـ ْؤ َج ُرواَ ،وَيـ ْق ِضي َّ
اللُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َما َشاء .صحيح البخاري ،كتاب الزكاة)
ول َّ
اللِ بْ ِن ُع َم َر َر ِض َي َّ
َع ْن َعبْ ِد َّ
اللِ  قَ َ
اللُ َعْنـ ُه َما أَ ْخَبـ َرُه أَ َّن َر ُس َ
ال :ال ُْم ْسلِ ُم أَ ُخو ال ُْم ْسلِ ِمَ ،ل يَ ْظلِ ُم ُه َوَل
اجتِ ِهَ .وَم ْن َفـ َّرَج َع ْن ُم ْسلِ ٍم ُك ْربَ ًة َفـ َّرَج َّ
اج ِة أَ ِخي ِه َكا َن َّ
اللُ َعنْ ُه ُك ْربَ ًة ِم ْن ُك ُرَب ِت
اللُ ِف َح َ
يُ ْسلِ ُم ُهَ .وَم ْن َكا َن ِف َح َ
َيـ ْوِم الْ ِقيَ َام ِةَ .وَم ْن َسَتـ َر ُم ْسلِ ًما َسَتـ َرُه َّ
اللُ َيـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة( .صحيح البخاري،كتاب املظامل والغصب)
الِ َ :
ُْس ْ ِ
ول َّ
س ْع ُت َعبْ َد َّ
ول َ :كا َن َر ُس ُ
اللِ بْ َن أَِب أَ ْوَف َيـ ُق ُ
الَ :ح َّدثَِن َْي َي بْ ُن ُع َقيْ ٍل قَ َ
ي بْ ِن َواقِ ٍد قَ َ
اللِ َ 
َعن ال َ
ُْطبَ َة َوَل يَْنَ ُف أَ ْن يَْ ِش َي َم َع الَْ ْرَملَ ِة َوالْ ِم ْس ِك ِ
ني َفـَيـ ْق ِض َي لَُه
الص َل َة َوُيـ َق ِّص ُر ال ْ
يُ ْكثِ ُر ال ِّذْك َر َويُ ِق ُّل اللَّ ْغ َو َويُ ِط ُ
يل َّ
َْاج َة( .سنن النسائي ،كتاب اجلمعة)
ال َ
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