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األسوة الحسنة

من نفحات أكمل خلق اهلل

سيدنا حممد املصطفى 
الر ِ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس قَ َ
َع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اللِ  :إِ َّن الَّ ِذي لَيْ َس ِف َج ْوفِ ِه َش ْي ٌء ِم َن الْ ُق ْرآ ِن َكالَْبـيْ ِت َْ
ِب( .سنن
الرتمذي ،كتاب فضائل القرآن عن رسول هللا)
اللِ  إِ َّن ِم ْن أَ ْشر ِ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَنَ ِس بْ ِن َمالِ ٍك قَ َ
َْم ُر
اط َّ
الس َ
اع ِة أَ ْن ُيـ ْرفَ َع الْ ِعل ُْم َوَيـْثـبُ َت ال ْ
َْه ُل َويُ ْش َر َب ال ْ
َ
الزَِن( .صحيح البخاري ،كتاب العلم)
َويَ ْظ َه َر ّ
الِ َ :
يت بِ َق َد ِح ل َ ٍ
ول َّ
اللِ  قَ َ
س ْع ُت َر ُس َ
َع ْن ابْ ِن ُع َم َر قَ َ
ِي
الر َّ
الَ :بـْيـنَما أََن َنئِ ٌم أُتِ ُ
َب فَ َشرِبْ ُت َح َّت إِِّن لََ َرى ّ
َْيرُج ِف أَ ْظ َفا ِريُ .ثَّ أَ ْع َطي ُت فَ ْضلِي ُع َمر بْ َن ال َّ
َْط ِ
ول َّ
اللِ؟ قَ َ
اب .قَالُوا :فَ َما أَ َّولْتَ ُه َي َر ُس َ
ال :الْ ِعل َْم( .صحيح
ْ
َ
ُ
البخاري،كتاب العلم)
َع ْن ُع َمر بْ ِن ال َّ
الِ َ :
َْط ِ
ول َّ
س ْع ُت َر ُس َ
ح ِن بْ ِن أََب َن َع ْن أَبِي ِه َع ْن َزيْ ِد بْ ِن َثبِ ٍت قَ َ
اللِ َ يـ ُق ُ
ول:
الرْ َ
اب َع ْن َعبْ ِد َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ً
نَ َّض َر َّ
اللُ ْام َرأ َس َع منَّا َحديثًا فَ َحف َظ ُه َح َّت ُيـَبـلّ َغ ُهَ .فـ ُر َّب َحام ِل ف ْقه إَِل َم ْن ُه َو أْفـ َق ُه منْ ُهَ ،وُر َّب َحام ِل ف ْقه لَيْ َس
بِ َف ِقي ٍه( .سنن أيب داوود ،كتاب العلم)
ولِ َ :
ح ِن قالِ َ :
ولَ :م ْن يُ ِرْد َّ
َّب َ يـ ُق ُ
س ْع ُت ُم َعاوِيَ َة َخ ِطيبًا َيـ ُق ُ
اللُ بِ ِه َخْيـ ًرا ُيـ َف ِّق ْه ُه
س ْع ُت الن ِ َّ
الرْ َ
َع ْن َُ
حيْ ٍد بْ ِن َعبْ ِد َّ
ينَ ،وإَِّنَا أََن قَ ِ
اللُ ُيـ ْع ِطيَ .ول َْن َتـ َز َال َه ِذ ِه الُْ َّم ُة قَائِ َم ًة َعلَى أَ ْم ِر َّ
اس ٌم َو َّ
ِف ال ِّد ِ
ت
اللِ َل يَ ُض ُّرُه ْم َم ْن َخالَ َف ُه ْم َح َّت يَْ ِ َ
أَ ْم ُر َّ
اللِ( .صحيح البخاري ،كتاب العلم)
التقوى
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