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األسوة الحسنة

ْلُت لِلنَّيِبِّ  وََأاَن يِف اْلَغار: َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َنَظَر حَتَْت َقَدَمْيِه أَلَْبَصراََن.  َعْن َأِب َبْكٍر  َقاَل: قـُ
ُهَما. )صحيح البخاري،كتاب املناقب( نـَنْيِ اللَُّ اَثلِثـُ َقاَل: َما َظنَُّك اَي َأاَب َبْكٍر اِبثـْ فـَ

اِب َوَقْد  ــْوٍم َفَدَعــْوا اللََّ ِلُعَمَر ْبِن اخْلَطَّ ُهَمــا َقــاَل: ِإينِّ َلوَاِقــٌف يِف قـَ َعــْن  اْبــِن َعبَّــاٍس َرِضــَي اللَُّ َعنـْ
ُقوُل: رمَِحََك اللَُّ ِإْن ُكْنُت  َقُه َعَلى َمْنِكيِب يـَ ُوِضَع َعَلى َسرِيرِِه، ِإَذا رَُجٌل ِمْن َخْلِفي َقْد َوَضَع ِمرْفـَ
ُقوُل: ُكْنُت وَأَُبو  ْيَك، أِلَينِّ َكِثرًا َما ُكْنُت َأْسَُع َرُسوَل اللَِّ  يـَ أَلَرُْجو َأْن جَيَْعَلَك اللَُّ َمَع َصاِحبـَ
َعْلُت وَأَُبو َبْكٍر َوُعَمر وَاْنَطَلْقُت وَأَُبو َبْكٍر َوُعَمُر. َفِإْن ُكْنُت أَلَرُْجو َأْن جَيَْعَلَك  َبْكٍر َوُعَمُر، َوفـَ

اللَُّ َمَعُهَما َفاْلتـََفتُّ َفِإَذا ُهَو َعِليُّ ْبُن َأِب َطاِلٍب. )صحيح البخاري،كتاب املناقب(

  ََِّهــا:  َكاَن َرُســوُل الل َعــْن َأِب َســَلَمَة ْبــِن َعْبــِد الرَّمْحَــِن قــال: قالــت َعاِئَشــُة َرِضــي هللا َعنـْ
ْيِه. َفاْســَتْأَذَن أَبُــو َبْكــٍر َفــَأِذَن لَــُه َوُهــَو َعلَــى ِتْلــَك احْلَــالِ،  ْيــِي َكاِشــًفا َعــْن َســاقـَ ُمْضَطِجًعــا يِف بـَ
َث مُث اْسَتْأَذَن ُعْثَماُن َفَجَلَس َرُسوُل اللَِّ  َتَحدَّ َث مُثَّ اْسَتْأَذَن ُعَمُر َفَأِذَن َلُه َوُهَو َكَذِلَك. فـَ َتَحدَّ فـَ
َبالِــِه مُثَّ َدَخَل  ْهتَــشَّ لَــُه َوملَْ تـُ لَــْم تـَ ــا َخــرََج َقالَــْت َعاِئَشــُة: َدَخــَل أَبُــو َبْكــٍر فـَ َلمَّ  َوَســوَّى ِثَيابَــُه. فـَ
َقاَل : َأاَل َأْسَتِحي  َباِلِه مُثَّ َدَخَل ُعْثَماُن َفَجَلْسَت َوَسوَّْيَت ِثَياَبَك. فـَ ْهَتشَّ َلُه َوملَْ تـُ َلْم تـَ ُعَمُر فـَ

ِمْن رَُجٍل َتْسَتِحي ِمْنُه اْلَماَلِئَكُة. )صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة(

َعــنَّ الرَّايَــَة ِإىَل رَُجــل حُيِــبُّ اللََّ َوَرُســولُه،  ــَر: أَلَْدفـَ بـَ ــْوَم َخيـْ ــرََة َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَِّ  يـَ َعــْن َأِب ُهرَيـْ
َتَطاَوْلُت هَلَا وَاْسَتْشرَْفُت رََجاَء  ْوَمِئٍذ فـَ ْبَل يـَ ْبُت اإْلَِمارََة قـَ َقاَل ُعَمُر: َفَما َأْحبـَ ْفَتُح اللَُّ َعَلْيِه. قال: فـَ يـَ
َعَها إِلَْيِه. )مسند أمحد،كتاب ابقي مسند املكثرين( ا َكاَن اْلَغُد َدَعا َعِليًّا َفَدفـَ َلمَّ َعَها ِإيَلَّ. فـَ َأْن َيْدفـَ


