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األسوة الحسنة
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� ِِ
اللِ  :َاتَّ ِق َّ
ول َّ
ال ِل َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَِب َذ ٍّر قَ َ
َْسنَ َة تَْ ُح َهاَ ،و َخالِ ِق
اللِ َحْيـثُ َما ُكنْ َتَ ،وأَتْبِ ْع َّ
السيِّئَ َة ال َ
َّاس ِبُل ٍ
ُق َح َس ٍن ( ».سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا)
الن َ
ـال :إِ َّن ِمـ ْـن أَ َحبِ ُكــم إَِ َّ
ـول َّ
اللِ  قَـ َ
َعــن َجابِــر بــن عبــد هللا أَ َّن َر ُسـ َ
ل َوأَْقـ َربِ ُكـ ْـم ِم ِّن َْملِ ًســا َيـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
ّ ْ
اســنَ ُكم أَ ْخ َلقًــاَ .وإِ َّن أَْبـ َغ َض ُكــم إَِ َّ
ل َوأَْبـ َع َدُكـ ْـم ِمـ ِّـي َْملِ ًســا َي ـ ْـوَم الْ ِقيَ َام ـ ِة الَّث ـ ْـرَث ُرو َن َوال ُْمتَ َش ـ ِّدقُو َن
ْ
أَ َح ِ ْ
ـول َّ
اللِ قَ ـ ْد َعلِ ْمنَــا الَّث ـ ْـرَث ُرو َن َوال ُْمتَ َش ـ ِّدقُو َن ،فَ َمــا ال ُْمَتـ َفيْ ِه ُقــو َن؟ قَـ َ
َوال ُْمَتـ َفيْ ِه ُقــو َن .قَالُـواَ :ي َر ُسـ َ
ـال:
ال ُْمتَ َك ِّبُو َن( ».سنن الرتمذي،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا)
الض ِح َك فَإِ َّن َكْثـ َرَة َّ
اللِ َ :ل تُ ْكثِ ُروا َّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َعن أَِب ُه َرْيـ َرَة قَ َ
ْب( .سنن
الض ِح ِك ُتِ ُ
يت الْ َقل َ
ابن ماجه،كتاب الزهد)
ـاس إِ َّن َّ
ـول َّ
اللِ َفـ َقـ َ
ـب َر ُسـ ُ
َعــن أَِب ُه َرْي ـ َـرَة قَـ َ
َْج
ض َعلَيْ ُك ْم ال َّ
اللَ َعـ َّـز َو َج َّل قَ ـ ْد َفـ َر َ
ـالَ :خ َطـ َ
ـال :أَُّيـ َهــا النَّـ ُ
ـول َّ
ـول َّ
ال َر ُسـ ُ
اللِ؟ فَ َسـ َـك َت َحـ َّـى قَ َالَــا ثَـ َـاًثَ ،فـ َق َ
ـال َرُج ـلٌ :أَ ُك َّل َعــا ٍم َي َر ُسـ َ
فَ ُح ُّج ـواَ .فـ َقـ َ
اللِ  :ل َْو
ـك َمـ ْـن َكا َن َقـْبـل ُ
ـت َول ََمــا ْاس ـتَ َط ْعتُ ْمُ .ثَّ قَـ َ
َكـ ْـم بِ َكْث ـ َـرِة
ون َمــا َتـ َرْكتُ ُكـ ْـم فَإَِّنَــا َهلَـ َ
ـالَ :ذ ُر ِ
ـت َنـ َعـ ْـم ،ل ََو َجبَـ ْ
ُقـ ْلـ ُ
ُس ـ َؤالِِ ْم َو ْاختَِلفِ ِهـ ْـم َعلَــى أَنْبِيَائِ ِهـ ْـم ،فَ ـإِ َذا أَ َم ْرتُ ُكـ ْـم بَِ ْم ـ ٍر فَ ْأتُوا ِمنْ ُه َما ْاس ـتَ َط ْعتُ ْم َوإِ َذا َنـ َهْيـتُ ُك ْم َع ْن َشـ ْـي ٍء
وه( .مسند أمحد ،كتاب ابقي مسند املكثرين)
فَ َد ُع ُ
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