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 من خصـال اإليـمـان -9

  حب الرسول× : 

ال يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّى أَُكوَن : »×عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

 .(1)متفق عليه«. ِعينَ ْجـمَ ِمْن َواِلِدِه َوَولَِدِه َوالنَّاِس أَ  ْيـهِ أََحبَّ إلَ 

  :حب األنصار 

اِن ُحبُّ األَْنَصااِر وآيَاةُ ْيـمَ اإل آيَةُ »قال:  ×عن أنس رضي هللا عنه عن النبي 

 .(2)متفق عليه«. ُض األَْنَصارِ بُـغْ الن ِفَاِق 

  :حب المؤمنين 

نَّااةَ : »×عان أباي يريااري رضاي هللا عنااه قاال: قاال رسااول هللا  ََ ال تَاْدُخلُوا ال

وهُ تُاـمُ ْيٍء إذَا فَعَلْ ابُّْوا  أََوال أَدُلُُّكاْم َعلَاى َ اتَاـ َ َحتَّى تُْؤِمنُاوا  َوال تُْؤِمنُاوا َحتَّاى 

 .(3)أخرجه مسلم«. أَْفُشوا السَّالَم بَْينَُكمْ  تُـمْ ابَبْ تَـ َ 

  :حب أخيه المسلم 

ال يُاْؤِمُن أََحادُُكْم َحتَّاى »قاال:  ×عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عان النباي 

ََ ـ أَْو قَاَل  ْيـهِ بَّ ألَخِ يُـ ِ   .(4)عليه متفق«. بُّ ِلنَْفِسهِ يُـ ِ اِرِه ـ َما ِلـ

 :إكرام الجار والضيف، والصمت إال عن خير 

 ٬َماْن َكااَن يُاْؤِمُن بِاا»قاال:  ×عن أبي يرياري رضاي هللا عناه عان رساول هللا 

يَااْوِم اِِخااِر الوَ  ٬ْل َخْيااراأ أَْو ِليَْصااُمْو  َوَمااْن َكاااَن يُااْؤِمُن بِااايَااـ ُ يَااْوِم اِِخااِر فَلْ الوَ 

                                                           

 (.44برقم ) (  واللفظ له  ومسلم15  أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)

 (.74(  واللفظ له  ومسلم برقم )17  أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)

 (.54برقم ) أخرجه مسلم  (3)

 (  واللفظ له.45(  ومسلم برقم )13  أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (4)
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 .(1)متفق عليه«. يَْوِم اِِخِر فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ الوَ  ٬يُْؤِمُن بِا فَْليُْكِرْم َجاَرهُ  َوَمْن َكانَ 

  :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

َمْن »ي ول:  ×عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال: سمعو رسول هللا 

يَْسااتَِعْ   لَااـمْ   فَاا ْن نِااـهِ ايَْسااتَِعْ  فَبِِلسَ  لَااـمْ ي ِْرهُ بِيَااِدِه  فَاا ْن يُااـغَ َرأَى ِمااْنُكْم ُمْنَكااراأ فَلْ 

 .(2)أخرجه مسلم«. انِ ْيـمَ َوذَِلَك أَْضعَُف اإل بِـهِ فَبِ َلْ 

 :النصيحة 

يُن النَِّصاايَ ةُ »قااال:  ×عاان تماايم الااداري رضااي هللا عنااه أن النبااي  قُْلنَااا  «الااد ِ

َ  ِلااـهِ َوِلَرُسو بِااـهِ َوِلِكتَا ٬»ْن؟ قَاااَل: ِلااـمَ  ااِة المسْ َوأَل أخرجااه «. ـمْ تِـِهااَعامَّ يَن وَ ِلااـمِ مِئِمَّ

 .(3)مسلم

  :اإليمان أفضل األعمال 

عََمِل أَْفَضُل؟ قَااَل: الُسئَِل: أَيُّ  × ٬عن أبي يريري رضي هللا عنه أَنَّ َرُسوَل ا

َهادُ فِي َسبِيِل ا»قِْيَل ثُمَّ َماذَا؟ قَاَل: « ِلـهِ َوَرُسو ٬إيَماٌن بِا» َِ قِيَل ثُامَّ َمااذَا؟ « ٬ال

 .(4)متفق عليه«. َمْبُرورٌ  َحج  »قَاَل: 

  :اإليمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 

  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) قال هللا تعالى:  -1

 .[4]الفتح/

 (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)  قال هللا تعالى:و -2

 .[124التوبة/]

                                                           

 (  واللفظ له.47(  ومسلم برقم )6018  أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)

 (.49برقم ) سلمأخرجه م (2)

 (.55برقم ) أخرجه مسلم (3)

 (.83(  واللفظ له  ومسلم برقم )26  أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (4)
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انِي ِحيَن »قال:  ×ول هللا عن أبي يريري رضي هللا عنه أن رسو -3 ال يَْزنِي الزَّ

يَْزنِي َوُيَو ُمْؤِمٌن  َوال يَْسِرُق السَّاِرُق ِحايَن يَْساِرُق َوُياَو ُماْؤِمٌن  َوال يَْشاَرُ  

 .  (1)متفق عليه«. ا َوُيَو ُمْؤِمنٌ بُـهَ َر ِحيَن يَْشرَ َخـمْ ال

ُرُج ِماَن النَّااِر َماْن قَااَل: ال يَاـخْ »قاال:  ×عن أنس رضي هللا عنه عان النباي و -4

ُرُج ِماَن النَّااِر َماْن قَااَل: ال يَاـخْ َوْزُن َ ِعيَريٍ ِمْن َخْياٍر  وَ  بِـهِ َوفِي قَلْ  هللاُ  الَّ إ لَـهَ إ

يٍ ِمْن َخْيٍر  وَ  بِـهِ َوفِي قَلْ  هللاُ  الَّ إ لَـهَ إ  لَاـهَ ُرُج ِمَن النَّااِر َماْن قَااَل: ال إيَـخْ َوْزُن بُرَّ

يٍ ِمْن َخْيرٍ  بِـهِ َوفِي قَلْ  هللاُ  الَّ إ ِماْن »مكان « ِمْن إيَمانٍ »  وفي رواية: «َوْزُن ذَرَّ

 .(2)متفق عليه«. َخْيرٍ 

  أعمال الكافر التي عملها قبل إسالمه: حكم 

ہ ہ ہ    ہ  ۀ ٹ ۀ ) فالسيئات تُغفر له ل وله سب انه:إذا أسلم الكافر ثم أحسن  -1

 .[38]األنفال/  (ڭ ڭ ۓ ۓ ے   ے   ي ه ي ه

لما ثبو أن حكيم بن حزام رضي هللا عنه قال  ؛وأعمال الخير يثا  عليها -2

ا مان نَُّث بها في الَايلية يل لي فيهتَـ َ َو أموراأ كنُو أَ ــأرأي: ×لرسول هللا 

متفاق  .«أَْسالَْفَو ِماْن َخْيارٍ  ـاَماَعلَاـى َو لَمْ ْساأَ »: × يء؟ ف ال لاه رساول هللا 

 . (3)عليه

َماْن أَْحَساَن فِاي اإلْساالِم : »×ومن أسلم ثم أساء فيؤاخذ باألول واِخر ل ولاه  -3

ِل  لَااـمْ  اِيِليَّااِة  َوَمااْن أََساااَء فِااي اإلْسااالِم أُِخااذَ بِاااألَوَّ ََ يَُؤاَخااْذ بَِمااا َعِمااَل فِااي ال

 .(4)متفق عليه«. َواِِخرِ 

                                                           

 (  واللفظ له.57(  ومسلم برقم )2475  أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (1)

 (.193(  واللفظ له  ومسلم برقم )44  أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)

 (  واللفظ له.123(  ومسلم برقم )1436  أخرجه البخاري برقم )عليه متفق (3)

 (.120(  ومسلم برقم )6921أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه، (4)
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