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األسوة الحسنة

من نفحات أكمل خلق اهلل

سيدنا حممد املصطفى 
َع ِ
ـول َّ
ض بْ ِن َســا ِريَ َة قَالَ :و َع َظنَا َر ُسـ ُ
ــن الْ ِع ْرَب ِ
اللِ َيـ ْوًما َبـ ْع َد َصـ َـا ِة الْ َغ َدا ِة َم ْو ِع َظ ًة بَلِي َغ ـ ًة َذ َرفَ ْت ِمْنـ َها
ـول َّ
اللِ؟ قَ َ
ـال َرُج ـلٌ :إِ َّن َه ـ ِذ ِه َم ْو ِع َظ ـ ُة ُمـ َـوِّدٍع فَ َمــا َذا َتـ ْع َه ـ ُد إِلَْيـنَا َي َر ُسـ َ
ـوب َفـ َقـ َ
ال:
ال ُْعيُــو ُن َوَو ِجلَـ ْ
ـت ِمْنـ َهــا الْ ُقلُـ ُ
الســم ِع َو َّ
أُ ِ
وص ُ
يك ْم بَِتـ ْق َوى َّ
اع ِة َوإِ ْن َعبْ ٌد َحبَ ّشــي .فَإِنَُّه َم ْن يَ ِع ْش ِمنْ ُك ْم َيـ َرى ْاختَِلفًا َكثِريًاَ ،وإَِّي ُك ْم
اللِ َو َّ
الط َ
الر ِ
ـك ِمنْ ُكـ ْـم َفـ َعلَيْ ِه بِ ُس ـن َِّت َو ُس ـنَِّة ُْ
ني،
َوُ ْم ـ َدَث ِت الُْ ُمــوِر فَإَِّنـ َهــا َض َللَـ ٌة .فَ َمـ ْـن أَ ْد َر َك َذلِـ َ
اللَ َفا ِء َّ
ين ال َْم ْه ِديِّ َ
اش ـ ِد َ
َّو ِ
اج ِذ ( .سنن الرتمذي ،كتاب العلم عن رسول هللا)
َع ُّضوا َعلَْيـ َها ِبلنـ َ
اللُ أَ ْن تَ ُك َ َّ
اللِ  :تَ ُكو ُن الُّنـُبـ َّوُة فِ ُ
ـاء َّ
ـول َّ
ال َر ُسـ ُ
َعنْ ُح َذْيـ َف َة قَال :قَ َ
ـاء أَ ْن
ونُ ،ث َيـ ْرَفـ ُع َها إِ َذا َشـ َ
يك ْم َما َشـ َ
َّ
ـاء َّ
ـاء َّ
اللُ أَ ْن
َيـ ْرَفـ َع َهــاُ .ثَّ تَ ُكــو ُن ِخ َلفَ ـ ٌة َعلَــى ِمْنـ َهـ ِ
اللُ أَ ْن تَ ُكــو َن ُث َيـ ْرَفـ ُع َهــا إِ َذا َشـ َ
ـاج الُّنـُب ـ َّـوِةَ ،فـتَ ُكــو ُن َمــا َشـ َ
اللُ أَ ْن يَ ُكو َن ُثَّ َيـ ْرَفـ ُع َها إِ َذا َش َاء أَ ْن َيـ ْرَفـ َع َهاُ .ثَّ تَ ُكو ُن ُمل ً
َيـ ْرَفـ َع َهاُ .ثَّ تَ ُكو ُن ُمل ً
ْكا َع ًّ
اضا َفـيَ ُكو ُن َما َش َاء َّ
ْكا
َج ْبِيًَّة َفـتَ ُكو ُن َما َش َاء َّ
اج الُّنـُبـ َّوِة،
اللُ أَ ْن تَ ُكو َنُ ،ثَّ َيـ ْرَفـ ُع َها إِ َذا َش َاء أَ ْن َيـ ْرَفـ َع َهاُ ،ثَّ تَ ُكو ُن ِخ َلفَ ًة َعلَى ِمْنـ َه ِ
ُثَّ َس َك َت( .مسند أمحد،كتاب أول مسند الكوفيني)
اس َر ِض َي َّ
َّب  قَ َ
َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
الَ :م ْن َرأَى ِم ْن أَ ِمريِِه َشْيـئًا يَ ْك َرُه ُه َفـلْيَ ْص ِ ْب َعلَيْ ِه ،فَإِنَُّه
اللُ َعْنـ ُه َما َ :ع ْن الن ِ ِّ
ات ِميتَ ًة َجا ِهلِيًَّة( .صحيح البخاري ،كتاب الفنت)
ات إَِّل َم َ
اع َة ِشْبـ ًرا فَ َم َ
َْم َ
َم ْن فَ َار َق ال َ
ول َّ
ال ِل َر ُس ُ
ال :قَ َ
َعنْْ أَنَ ٍس بْ ِن َمالِ ٍك قَ َ
ن إِ ْن قَ َد ْر َت أَ ْن تُ ْصبِ َح َوتُْ ِس َي لَيْ َس ِف َقـ ْلبِ َك ِغ ٌّش
اللِ َ :ي ُبـ َ َّ
ِلَ َح ٍد فَاْفـ َع ْلُ .ثَّ قَ َ
ن َوَذلِ َك ِم ْن ُسن َِّتَ ،وَم ْن أَ ْحيَا ُسن َِّت َفـ َق ْد أَ َحبَِّنَ ،وَم ْن أَ َحبَِّن َكا َن َم ِعي ِف
ال ِلَ :ي ُبـ َ َّ
َْ
النَّ ِة( .سنن الرتمذي ،كتاب العلم عن رسول هللا)
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