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ات أَ ْكمَ ِل َ
الخ ْل ِق
ِم ْن َن َفحَ ِ
َس ِّي ِد َنا ُمحَ َّم ٍد ُ
الم ْص َط َفى 

ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن أَِب ُه َرْيـ َرَة قَ َ
ما ِم ْن َم ْولُوٍد إِالَّ يُولَ َُد َعلَى الْ ِف ْط َرِة فَأََبـ َو ُاه ُيـ َه ِّوَدانِ ِه َوُيـنَ ِّص َرانِ ِه
اللِ َ « :
َويُ َش ِّرَكانِ ِه»( .صحيح مسلم ،كتاب القدر)
ول َّ
اللِ َ قَ َ
وسى َع ْن أَبِي ِه َع ْن َج ِّد ِه :أَ َّن َر ُس َ
َْل أَْف َض َل ِم ْن أَ َد ٍب
ََل َوالِ ٌد َولَ ًدا ِم ْن ن ٍ
ما ن َ
َع ْن أَيُّ َ
ال:َ « 
وب بْ ِن ُم َ
َح َسنٍ»( .جامع الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا )

ُّع َما ِنِ َ :
س ْع ُت أَنَ َس بْ َن َمالِ ٍك ،يَُ ِّد ُث َع ْن َر ُس ِ
ول َّ
اللِ َ أَنَُّه قَ َ
ال:«  أَ ْكرُِموا أَ ْوالَ َدُك ْم َوأَ ْح ِسنُوا
َعن بْن النـ ْ
أَ َدَبـ ُه ْم»( .سنن بن ماجة ،كتاب األدب)
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن َثـ ْوَب َن ،قَ َ
الرُج ُل
الرُج ُل ِدينَ ٌار ُيـنْ ِف ُق ُه َعلَى ِعيَالِِه َوِدينَ ٌار ُيـنْ ِف ُق ُه َّ
اللِ « :أَْف َض ُل ِدينَا ٍر ُيـنْ ِف ُق ُه َّ
يل َّ
يل َّ
اللِ»( .صحيح مسلم ،كتاب الزكاة)
اللِ َوِدينَ ٌار ُيـنْ ِف ُق ُه َعلَى أَ ْص َحابِ ِه ِف َسبِ ِ
َعلَى َدابَّتِ ِه ِف َسبِ ِ
ول َّ
َع ْن عبد هللا بن َع ْمرو قال :قال َر ُس ُ
يسى بن َم ْريََ إَِل الَْ ْر ِ
ض َفـَيـَتـ َزَّوُج َويُولَ ُد لَُهَ ،ويَْ ُك ُث
اللِ َ« :َيـنْزُِل ِع َ
يسى بن َمريََ ِف َقـ ْبٍ َو ِ
ي أَىب بَ ْك ٍر
َْ
خ ًسا َوأَ ْربَ ِع َ
اح ٍد َبـ ْ َ
ني َسنَ ًة ُثَّ يَُ ُ
وتَ ،فـيُ ْدفَ ُن َم ِعي ِف َقـ ْبِي .فأقوم أَان َو ِع َ
ْ
َوُع َم َر»( .مشكاة املصابيح ،ابب نزول املسيح)
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