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من نفحات أكمل خلق اهلل

سيدنا حممد املصطفى 

ِبَ ،وَل َيـقْبَ ُل هللا إَِّل َّ
َال َر ُس ُ
َال:ق َ
عَنْ أَِب ُه َرْيـ َرَة  ق َ
َْرٍة ِم ْن َك ْس ٍب َطيّ ٍ
ِبَ .وإ َِّن
الطيّ َ
ول اللَِّ َ :م ْن تَ َص َّد َق بِ َع ْد ِل ت َ
َّ
اللَ َيـَتـ َقَّبـلُ َها بِيَ ِمينِ ِه ُثَّ ُيـ َربِّي َها لِ َص ِ
احبِ ِه َك َما ُيـ َرِّب أَ َح ُدُك ْم َفـل َُّوُه َح َّت تَ ُكو َن ِمثْ َل َْ
البَ ِل( .صحيح البخاري ،كتاب الزكاة)
َال َ :ل ُيـ ْؤِم ُن أَ َح ُدُك ْم َح َّت ُيِ َّب ِلَ ِخي ِه .أَ ْو ق َ
َّب  ق َ
َال َِلا ِرِه َما ُيِ ُّب لَِنـ ْف ِس ِه( .صحيح
عَنْ أَنَ ِس بْ ِن َمالِ ٍك َع ْن الن ِ ِّ

مسلم ،كتاب اإلميان)

عَنْ َعائِ َش َة َر ِض َي َّ
َّب  ق َ
َالَ :ما َز َال يُ ِ
وص ِين ِج ْبِ ُ
يل ِ ب َْلا ِر َح َّت َظَنـنْ ُت أَنَُّه َسُيـ َوِّرثُُه( .صحيح
اللُ َعْنـ َها َع ِن الن ِ ِّ

البخاري ،كتاب األدب)

ُوس َعلَى ُّ
الط ُرق ِ
َّب  ق َ
َال :إَِّي ُك ْم َو ُْ
عَنْ أَِب َس ِعي ٍد ُْ
َاتَ .فـقَالُواَ :ما لَنَا بُ ٌّد ،إَِّنَا ِه َي مََالِ ُسنَا
ال ْدر ِّ
الل َ
ِي َ ع ْن الن ِ ِّ
ِيق َح َّق َها .قَالُواَ :وَما َح ُّق َّ
َال :فَإِذَا أََبـْيـتُ ْم إَِّل الْ َم َجالِ َس فَأَ ْع ُطوا َّ
َال غ ُّ
ِيق؟ ق َ
َنـتَ َح َّد ُث فِي َها .ق َ
الطر ِ
َض الْبَ َص ِر َوَك ُّف
الطر َ
الس َل ِم َوأَ ْم ٌر ِبلْ َم ْع ُر ِ
وف َوَنـ ْه ٌي َع ِن الْ ُمنْ َكرِ( .صحيح البخاري،كتاب املظامل والغصب)
الَْذَى َوَرُّد َّ

َّب  :إ َِّن َّ
َال :ق َ
عَنْ َجابِ ٍر ق َ
ِيش َبـْيـَنـ ُه ْم( .سنن
َّحر ِ
َال الن ِ ُّ
الشيْ َطا َن قَ ْد يَئِ َس أَ ْن َيـ ْعبُ َد ُه الْ ُم َصلُّو َن َولَ ِك ْن ِف الت ْ
الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا )
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