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التقوى

األسوة الحسنة

من نفحات أكمل خلق اهلل 

 سيدنا حممد املصطفى

َها  ْعَد َصــَاِة اْلَغَداِة َمْوِعَظًة َبِليَغــًة َذرََفْت ِمنـْ ْوًما بـَ َعــِن اْلِعراَْبِض ْبِن َســارَِيَة َقال:  َوَعَظَنا َرُســوُل اللَِّ  يـَ
َنا َي َرُســوَل اللَِّ؟ َقاَل:  ْعَهــُد إِلَيـْ َقــاَل رَُجــٌل: ِإنَّ َهــِذِه َمْوِعَظــُة ُمــَودٍِّع َفَمــاَذا تـَ َهــا اْلُقلُــوُب فـَ اْلُعيُــوُن َوَوِجلَــْت ِمنـْ
ُكْم  اَعِة َوِإْن َعْبٌد َحَبّشــي. َفِإنَُّه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم يـَرَى اْخِتَاًفا َكِثرًا، َوِإيَّ ــمِع وَالطَّ ْقَوى اللَِّ وَالسَّ ُأوِصيُكْم ِبتـَ
َعَلْيِه ِبُســنَِّي َوُســنَِّة اخْلَُلَفاِء الرَّاِشــِديَن اْلَمْهِديَِّن،  َهــا َضَالَــٌة. َفَمــْن َأْدَرَك َذلِــَك ِمْنُكــْم فـَ َوحُمْــَداَثِت اأْلُُمــوِر َفِإنـَّ

َها اِبلنـَّوَاِجِذ . )سنن الرمذي، كتاب العلم عن رسول هللا( وا َعَليـْ َعضُّ

ُعَها ِإَذا َشــاَء َأْن  رْفـَ بـُوَُّة ِفيُكْم َما َشــاَء اللَُّ َأْن َتُكونَ، مُثَّ يـَ َفَة َقال: َقاَل َرُســوُل اللَِّ : َتُكوُن النـُّ َعْن ُحَذيـْ
ُعَهــا ِإَذا َشــاَء اللَُّ َأْن  رْفـَ َتُكــوُن َمــا َشــاَء اللَُّ َأْن َتُكــوَن مُثَّ يـَ ــوَِّة، فـَ بـُ َهــاِج النـُّ َعَهــا. مُثَّ َتُكــوُن ِخَاَفــٌة َعلَــى ِمنـْ رْفـَ يـَ
َعَها. مُثَّ َتُكوُن ُمْلًكا  رْفـَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَ رْفـَ َيُكوُن َما َشاَء اللَُّ َأْن َيُكوَن مُثَّ يـَ ا فـَ َعَها. مُثَّ َتُكوُن ُمْلًكا َعاضًّ رْفـَ يـَ
بـُوَِّة،  َهاِج النـُّ َعَها، مُثَّ َتُكوُن ِخَاَفًة َعَلى ِمنـْ رْفـَ ُعَها ِإَذا َشاَء َأْن يـَ رْفـَ َتُكوُن َما َشاَء اللَُّ َأْن َتُكوَن، مُثَّ يـَ َجْبِيًَّة فـَ

مُثَّ َسَكَت. )مسند أمحد،كتاب أول مسند الكوفين(

ْلَيْصِبْ َعَلْيِه، َفِإنَُّه  ًئا َيْكرَُهُه فـَ ُهَما : َعْن النَِّيِّ  َقاَل: َمْن رََأى ِمْن َأِمرِِه َشيـْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّ َعنـْ
رًا َفَماَت ِإالَّ َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة. )صحيح البخاري، كتاب الفنت( َمْن َفاَرَق اجْلََماَعَة ِشبـْ

ْلِبَك ِغشٌّ  َيَّ ِإْن َقَدْرَت َأْن ُتْصِبَح َومتِْسَي لَْيَس يِف قـَ َعْنْ أََنٍس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل يِل َرُسوُل اللَِّ : َي بـُ
َقْد َأَحبَِّي، َوَمْن َأَحبَِّي َكاَن َمِعي يِف  َيَّ َوَذِلَك ِمْن ُسنَِّي، َوَمْن َأْحَيا ُسنَِّي فـَ َعْل. مُثَّ َقاَل يِل: َي بـُ أِلََحٍد َفافـْ

اجْلَنَِّة.  )سنن الرمذي، كتاب العلم عن رسول هللا(




