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األسوة الحسنة

من نفحات أكمل خلق اهلل

سيدنا حممد املصطفى 
َال َر ُس ُ
َال :ق َ
َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة ق َ
ني إِميَ ًان أَ ْح َسُنـ ُه ْم ُخلُقًا َو ِخيَ ُارُك ْم ِخيَ ُارُك ْم
ول اللَِّ  :َأَ ْك َم ُل الْ ُم ْؤِمنِ َ
ِم ُخلُقًا( .سنن الرتمذي ،كتاب الرضاع)
لِنِ َسائِه ْ
َع ْن َعائِ َش َة َر ِض َي َّ
ت بِ ِه ق َ
اللُ َعْنـ َها أَ َّن َر ُس َ
اس
ِيضا أَ ْو أُِ َ
ول اللَِّ َ كا َن إِذَا أَتَى َمر ً
َال :أَ ْذ ِه ِب الْبَ َ
َّاسْ ،اش ِف َوأَنْ َت َّ
َما ( .صحيح البخاري،
َر َّب الن ِ
الش ِافَ ،ل ِش َف َاء إَِّل ِش َفا ُؤ َك ِش َف ًاء َل ُيـ َغا ِد ُر َسق ً
كتاب املرضى)
َّب َ :علِّ ْم ِن ُد َع ًاء أَ ْد ُعو بِ ِه ِف َص َل ِت .ق َ
يق  أَنَُّه قال :ق َ
َال :ق ْ
الص ِّد ِ
ُل:
َع ْن أَِب بَ ْك ٍر ِّ
َال لِلن ِ ِّ
ح ِن
وب إَِّل أَنْ َت ،فَا ْغ ِف ْر ِل َم ْغ ِف َرًة ِم ْن ِعنْ ِد َك َو ْارَ ْ
اللَّ ُه َّم إ ِِّن َظل َْم ُت َنـ ْف ِسي ُظل ًْما َكثِريًا َوَل َيـ ْغ ِف ُر الذنُ َ
الرِح ُيم( .صحيح البخاري ،كتاب الدعوات)
ور َّ
إِنَّ َك أَنْ َت الْ َغ ُف ُ
َّب  ق َ
اض َمنُوا ِل ِستًّا ِم ْن أَْنـ ُف ِس ُك ْم أَ ْض َم ْن لَ ُك ْم َْ
اص ُدقُوا
َع ْن ُعبَا َد َة بْ ِن َّ
َالْ :
الصا ِم ِت أَ َّن الن ِ َّ
النَّ َةْ .
وج ُك ْمَ ،وغ ُّ
ُضوا أَبْ َص َارُك ْمَ ،وُك ُّفوا
إِذَا َح َّدْثـتُ ْمَ ،وأَ ْوفُوا إِذَا َو َع ْدتَُْ ،وأَ ُّدوا إِذَا ا ْؤُتِْنـتُ ْمَ ،و ْاح َف ُظوا ُفـ ُر َ
أَيْ ِديَ ُك ْم( .مسند أمحد ،كتاب ابقي مسند األنصار)
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