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من نفحات أكمل خلق اهلل
سيدنا حممد املصطفى 
عَنْ ُعبا َد َة بْ ِن َّ ِ
اللُ لِ َق َاء ُهَ ،وَم ْن َكرَِه لِ َق َاء َّ
اللِ أَ َح َّب َّ
الَ :م ْن أَ َح َّب لِ َق َاء َّ
َّب  قَ َ
اللِ َكرَِه هللا
َ
الصام ِت َع ِن الن ِ ِّ
اك َول ِ
ال :لَيْ َس َذ ِ
ض أَ ْزَو ِ
اجه ِ :إَِّن لَنَ ْك َرُه ال َْم ْو َت ،قَ َ
َك َّن ال ُْم ْؤِم َن إِ َذا َح َض َرُه ال َْم ْو ُت
َت َعائِ َش ُة أَ ْو َبـ ْع ُ
لِ َق َاء ُه .قَال ْ
اللِ َوأَ َح َّب هللا لِ َق َاء ُهَ .وإِ َّن ال َ
اللِ َوَك َر َامتِ ِهَ .فـلَيْ َس َش ْي ٌء أَ َح َّب إِلَيْ ِه ِمَّا أَ َم َام ُه ،فَأَ َح َّب لِ َق َاء َّ
ِض َوا ِن َّ
ْكافِ َر إِ َذا
بُ ِّش َر بِر ْ
ُح ِض َر بُ ِّش َر بِ َعذ ِ
اللِ َوَكرَِه َّ
اللِ َوُع ُقوبَتِ ِه َفـلَيْ َس َش ْي ٌء أَ ْك َرَه إِلَيْ ِه ِمَّا أَ َم َام ُهَ ،كرَِه لِ َق َاء َّ
َاب َّ
اء ُه( .صحيح البخاري،
اللُ لِ َق َ
كتاب الرقاق ،ابب من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه)

ول َّ
ال َر ُس ُ
عَن أيب هريرة  قَال  :قَ َ
يت ال َْعا ِط ِس
اللِ ْ َ :َ
خ ٌس َتِ ُب لِل ُْم ْسلِ ِم َعلَى أَ ِخي ِهَ :رُّد َّ
الس َل ِم َوتَ ْش ِم ُ
َوإِ َجابَ ُة َّ
الد ْع َوِة َو ِعيَا َد ُة ال َْمر ِ
َْنَائِز(ِ .صحيح مسلم ،كتاب السالم ،ابب من حق املسلم للمسلم رد السالم)
ِيض َواتِّبَ ُاع ال
عَن َعائِ َش َة َر ِض َي َّ
الس ُام
َت َعائِ َش ُةَّ :
َّب َ فـ َقالُواَّ :
اللُ َعْنـ َها أَ َّن الَْيـ ُهوَد أََتـ ْوا الن ِ َّ
الس ُام َعلَيْ َك .قَالَ :و َعلَيْ ُك ْمَ .فـ َقال ْ
ول َّ
َعلَيْ ُك ْم َول ََعنَ ُك ْم َّ
ال َر ُس ُ
اللُ َو َغ ِض َب َعلَيْ ُك ْمَ .فـ َق َ
اللِ َ َ:م ْه ًل َي َعائِ َش ُةَ ،علَيْ ِك ِب ِّلرْف ِق َوإَِّي ِك َوال ُْعنْ َف أَ ْو
َت :أَ َولَْ تَ ْس َم ْع َما قَالُوا؟ قَ َ
اب ِل فِي ِه ْم َوَل
ال :أَ َولَْ تَ ْس َم ِعي َما ُقـل ُ
الْ ُف ْح َش .قَال ْ
ْت؟ َرَد ْد ُت َعلَيْ ِه ْمَ ،فـيُ ْستَ َج ُ
َُم ِ َّ
ف( .صحيح البخاري ،كتاب الدعوات)
يُ ْستَ َج ُ
اب ل ْ
استَْأ َذنَ ُه ِف ْ ِ
اللِ بْ ِن َع ْمرٍو َر ِض َي َّ
عَن َعبْ َد َّ
ال َهاد َفـ َق َ
ال :أَ َح ٌّي
َّب  فَ ْ
اللُ َعْنـ ُه َما قَالَ :ج َاء َرُج ٌل إَِل الن ِ ِّ
م .قَ َ
اك؟ قَ َ
َوالِ َد َ
ال :فَ ِفي ِه َما فَ َجا ِه ْد( .صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد و السري)
الَ :نـ َع ْ
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