
  

مل يعلم احلمد هلل الذي  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
ينطق عن  اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي الخلق 

إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه فوائد من أحاديث  اهلوى إن هو
  :النيب

ُه  ِبيُّ َصلَّى اللَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َقاَل النَّ

اَر َفِإذَا َأْكَثُر َأْهِلَها  يُت النَّ َم "ُأِر َعَلْيِه َوَسلَّ

َساُء يَ  ِه َقاَل يَْكُفْرَن النِِّ ْكُفْرَن ِقيَل أَيَْكُفْرَن ِباللَّ

َيْكُفْرَن الِْإْحَساَن َلْو أَْحَسْنَت إَِلى  اْلَعِشيَر َو

ْهَر ُثمَّ َرأَْت ِمْنَك َشْيًئا َقاَلْت َما  إِْحَداُهنَّ الدَّ

 ."رَأَْيُت ِمْنَك َخْيرًا َقطُّ 

 ومسلم رواه البخاري
.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  شرح الكلمات:
) أريتتتتتتتتتر ي متتتتتتتتتن الرعيتتتتتتتتتع وهتتتتتتتتتي اإلبصتتتتتتتتتار وا عتتتتتتتتت  أرا     عتتتتتتتتتا  
. ) يكفتتتتتتتتترن العلتتتتتتتتتل ي متتتتتتتتتن الكفتتتتتتتتتر وهتتتتتتتتتو الستتتتتتتتت  وال  طيتتتتتتتتتع أي 
ينكتتتتتتترن إحستتتتتتتانه . والعلتتتتتتتل التتتتتتت و  متتتتتتت خو  متتتتتتتن ا عاشتتتتتتترة وهتتتتتتتي 

 ا خالطع وا الزمع .
) التتتتتتتتتتتدهر ي متتتتتتتتتتتدة عمتتتتتتتتتتتر  . ) شتتتتتتتتتتتي ا ي ال يوافتتتتتتتتتتتق م ا هتتتتتتتتتتتا وال  

 يعجبها مهما كان قليال . 
 ) قط ي أي فيما مضى من األزمنع

 :االمجايلا ع  
تتاُ ي  -صتلى   عليته ومتلم  -قولته  تا النُِسف )ُأرِيتُر الناتارف ففتَِ فا أفَكرتفتُر أفَهِلهف

والقلتتوا ا نمنتتع نتتوش شتتدة ن النصتتاأل ألن األمتتر عبتتيم ي طلتت   لتت   
صتلى   عليته ومتلم  -ختاف كل ما يقرهبا إ  النار  ومن حكمتع النتيب 

أنه عرف النسا  كيف ي قني النار قبلمتا ربتنهن أ تن أكرتر أهتل النتار  -
 -صتتتلى   عليتتته ومتتتلم  -وقتتتول النتتتيب  .حتتت  ال يي متتتن متتتن ر تتتع  

ي التت و  علتتلنأاأل ألن )وف فَكُفتتَرنف اَلعفِلتتلفي أي  فتتدن فضتتل التت و   و تت
التتت و  يعاشتتتر ا تتترأة و عاشتتتره  وكتتتون  فتتتود فضتتتل التتت و  متتتن أمتتتباا 

  .دخول النار فهذا دليل على حرمع كفران العلل
 
 

وألن كرلا من النسا  ال يع فن جبميل أزوا هن و يك من حق أزوا هتن وال 
 -يلتتتكرن أزوا هتتتن علتتتى معتتتروف  وهتتتذا  نتتت  عبتتتيم لتتتذل   تتتاه النتتتيب 

كفترا أي متن صتفات الكفتار ولتي  كفتر نر تا متن   -  عليه ومتلم  صلى
ا لع فهو كفر دون كفتر لتي  كفترا بتاهلل فتَ ا كفترت ا ترأة حتق زو هتا وحتق 
ال و  حق عبيم كان  ل  دليال على هتاو تا ن أوامتر   وال هتاون ن حتق 

  .  من صفات أهل الكفر ال أهل اإلميان
د بكفران العلل لتي  الكفتر بتاهلل عفتِن ابَتِن عفباتا    والدليل على أن ا قصو 

: قفتالف الناتيب   تتا : "-صتلى   عليته ومتلم  -قفتالف ُأرِيتُر الناتارف ففتَِ فا أفَكرتفتُر أفَهِلهف
: "يفَكُفتتتتَرنف العفِلتتتتلف  وفيفَكُفتتتتَرنف  ِْا  قفتتتتالف تتتتاُ   يفَكُفتتتتَرنف" ِقيتتتتلف: أفيفَكُفتتتتَرنف بِتتتتا النُِسف

تَي نأا  قفالفتَر: مفتتا  اإِلَحسفتانف  َُا رفأفَت ِمَنت ف شف َهرف   اُهنا التتدا لفتَو أفَحسفتَنرف ِإ ف ِإَحتدف
" رنأا قفط  يتَ فستر الكفتر بكفتر  -صتلى   عليته ومتلم  -فالنيب  رفأفَيُر ِمَن ف خف

صتلى    -اإلحسان والفضل ولتي  الكفتر بتاهلل  ولتي  بعتد  فستل النتيب 
  . فسل -عليه وملم 
ديث دليتتل علتتى ال نفتتل متتن إنكتتار فضتتل التت و  واحلتتث علتتى شتتكر ون احلتت

ال و  على أفعاله احلسنع  وما قدمته متن معتروف ون هتذا اعت اف بالفضتل 
واجلميتتتل يتتتا ي يتتتد ن قتتتوة التتت ابط وا تتتودة والتتت احم بتتتني التتت و ني  ويستتتود 
بينهما االح ام وال قتدير يتا يتدل علتى حترال اإلمتالم علتى امت قرار احليتاة 

  .ال و يع
بفائِِر ففَِنا ال تاوفع دف بِالناتاِر ِمتَن  َحسفانف ِمنف اَلكف وفن احلديث أفنا ُكَفرفانف اَلعفِلِل وفاإَلِ

َعِصيفِع كفِبلفةنأ  مفِع كفَوِن اَلمف   .[41]عفالف
ُكَفتتتتِر  ِْا  تفعفتتتا ف كف ِفتتتتَلِ اَلُكَفتتتِر بِتتتتا ُُ اَلُكَفتتتِر عفلفتتتتى  اَلعفِلتتتتِل وفن احلتتتديث ِإاَتتتتالف

ِع وفاحلَفقُِ  َحسفاِن وفالنَُِعمف  .[41] وفاإَلِ
إكرتتتتارف اللعتتتتِن و فتتتتدف اجلميتتتتِل أي اإلحستتتتاِن شتتتتبُتهفُهما رمتتتتوُل ِ  بتتتتالكفِر و 

شتتبتاهفهما بتتذل ف أل متتا  نبتتاِن كبتتلاِن  لعتتُن ا ستتلِم التتذي ال يفستت فق  اللعتتنف 
ا ب ِل مب   ك نه ق لفتُه  متن  نٌ  كبٌل كبٌل كبٌل ك نُه ق لفُه  الذي يلعُن مسلمنأ 

َفتتُد  "لفَعتتُن ا ستتلم كق ِلتته" :ِعبفتتِم  نَبتتِه  كمتتا قتتالف الرمتتوُل  لتت ف  كتتذل   ف
العفِلِل أي إحساِن ال وِ   ال وُ  إ ا كان ل و ِ ه حمِسننأا َ  اتف يوم  ختاصما 
 ذاف ضِبَر منه وقالَر: أنا ما رأيُر من ف خلنأا  هذا  نٌ  كبٌل عندف ِ   وه

كرتتتٌل متتتن النستتتاِ   ُيكرِتتترنف متتتن اللعتتتِن كمتتتا قتتتالف الرمتتتوُل  وُيكرتتترنف  شتتتى  ٌ
متتتتتتن كفتتتتتتراِن العلتتتتتتِل أي انكتتتتتتاِر اإلحستتتتتتاِن  فهتتتتتتذا األمتتتتتتُر أي كفتتتتتتراُن 
اجلميتتتتُل   فتتتتُد اإلحستتتتاِن لتتتتو كتتتتان متتتتأ ِتتتتِل التتتت وِ   لتتتتو كتتتتان متتتتأ أيُِ 

تتتتتنف إليتتتتت   فَنكتتتتتاُر هتتتتتذا ا عتتتتتروِف  نتتتتتٌ    كبتتتتتٌل  ال  تتتتتوُز  انستتتتتان  أحسف
ألُن  لتتتتت ف اإلنستتتتتاُن ي تتتتت ُ ى  عنتتتتتدما يُقتتتتتاُل لتتتتته أنتتتتترف متتتتتا عِملتتتتترف معتتتتتي 
معروفنأتتتتا  ومتتتتا رأيتتتتُر لتتتت  إحستتتتاننأا  متتتتا عِملتتتترف معتتتتي إحستتتتاننأا  عنتتتتدما 
يُقتتتتاُل لتتتته  لتتتت ف وهتتتتو كتتتتان قتتتتد أحستتتتنف إ  هتتتتذا اإلنستتتتاِن ي تتتت  اى متتتتن 

ُُ متتتتن هتتتتذا ِيبنأتتتتا  يقتتتتوُل كيتتتتف يُنكتتتتُر مج يِلتتتتي هتتتتذا  يكتتتتاُد قلبُتتتته ي متتتتُ 
وأنتتتا أحستتتنُر إليتتته عِملتتتُر لتتته كتتتذا وكتتتذا  ن نفِستتته يقتتتوُل وإن مل يتتتذكر 
بلستتتانِه  يقتتتوُل ن نفِستتته أنتتتا عملتتتُر هلتتتذه ال و تتتِع كتتتذا وكتتتذا وبفعتتتدف كتتتلُِ 

ُُ قلُبه  .هذا  نكُر مِجَيِلي  حي 
َ هتتتتتذا اللتتتتتىُ  فيتتتتته كتتتتتذٌا  فيتتتتته أمتتتتتراِن إيتتتتتذاُ  هتتتتتذا ا ستتتتتلِم التتتتت وِ   

كاِن  متتتتن ناحيتتتتع  كتتتتذٌا والكتتتتذُا حتتتتراٌم  ومتتتتن والكتتتتذُا   نبتتتتاِن ملتتتت فِ 
ناحيتتتتتتع  إيتتتتتتذاٌ  للمستتتتتتلِم  إيتتتتتتذاٌ  للتتتتتت وِ   لتتتتتتذل  الرمتتتتتتوُل شتتتتتتباهف هتتتتتتذا 
التتتتتتذن ف بتتتتتتالكفِر فقتتتتتتال: " كُفتتتتتترنف"  َ فُستتتتتترف هتتتتتتذا اللتتتتتتى ف بتتتتتت مريِن  
إكرتتتتتاِر الُلعتتتتتن وُكَفتتتتتراِن العلتتتتتِل أي  فتتتتتِد اجلميتتتتتِل متتتتتن التتتتت وِ    فتتتتتِد 

 مجيِل ال وِ  أي إحسانِه.
رن  متتتتن كتتتتان هلتتتتا زوٌ  فتتتتال  نكتتتتَر مجيتتتتلف زوِ هتتتتا فَيتتتتا  ُكُن  إحتتتتذفَرن وحتتتتذُِ

مهمتتتتا ِضتتتتبر  مهمتتتتا متتتتا ِت احلالتتتتُع بينفهمتتتتا إ  ال نتتتتافِر وال بتتتتاِِ  ال 
 نكتتتتِر اجلميتتتتلف التتتتذي متتتتبقف متتتتن التتتت وِ  أن عِملفتتتته معهتتتتا  ل ق ِصتتتتَر علتتتتى 
التتتتتِ  حقُِهتتتتتا إن كتتتتتان هلتتتتتا منتتتتته حتتتتتق  شتتتتترعي  وإالُ  ستتتتتكَر  هنتتتتتا  ن 

حستتتتاٌا لننستتتتاِن علتتتتى متتتتا يقولُتتتته متتتتن القتتتتوِل وحستتتتاٌا علتتتتى  اآلختتتترةِ 
العمتتتتِل التتتتذي يعملُتتتته  علتتتتى القتتتتوِل اذتتتتُرِم  علتتتتى الكتتتتالِم التتتتذي يتتتت كلُم 
بتتتته اإلنستتتتاُن يتتتتا هتتتتو حتتتتراٌم  متتتتن أيُِ نتتتتوش  كتتتتان  والكتتتتالُم اذتتتتُرُم كرتتتتٌل  
كرتتتٌل  وعلتتتى الِفعتتتِل اذتتتُرِم هنتتتا  حستتتاٌا   لتتت  اليتتتوُم  ُ  بتتتار   كرتتتل ٌ

التتتً كانتتتر خافيتتتعنأ  التتتً كتتتان اإلنستتتاُن يُتَبِطنهتتتا و  عتتتا  يكِلتتتُف األمتتتور ف
ن صتتتتتتدرِه  هتتتتتتذه األمتتتتتتوُر  ُ  عتتتتتتا  يُبِهرهتتتتتتا  لتتتتتتذل  ينب تتتتتتي للنستتتتتتاِ  

 ول لِهن االب عاُد من كَفراِن اجلميِل أي اإلحساِن.
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 :احلديثِياا ُيس فاد من  
كفران االحسان فالعلل ن هذا ا وضأ عند أهل العلم ال و   -1

وا ع  عندهم ن  ل  كفر النسا  حلسن معاشرة ال و  َ عطف على 
له    ل  كفرهن باالحسان مجلع ن ال و  ِو

 احد النعمع يسمى كافرا وأصل الكفر ن الل ع الس  ومنه قيل -2
  .لليل كافر ألنه يس 

 يل م مأ كفران العلل كفران باهلل والعيا  باهلل  عا ال -3
العلل أي ال و  م خو  من ا عاشرة وكل معاشر علل وعللة -1

الر ل بنو أبيه األدنني قوله فيما مقر األ ار العلر أي زكاة ما ربر  
  . منه مهم من علرة

ر ا بادرة وال عجيل بطل  العلم قبل درومه و هاا أهله األكاب-1
  . الرقات وموت  ل ه

كررة النسا  قيل مببه أن الفنت  كرر فيكرر الق ل ن الر ال أل م -6
أهل احلرا دون النسا    ... والباهر أ ا عالمع حمضع ال لسب  آخر 
بل يقدر   ن آخر ال مان أن يقل من يولد من الذكور ويكرر من يولد 

منامبع لبهور اجلهل ورفأ من اإلناث وكون كررة النسا  من العالمات 
   ي4/471العلم) وهذا قول احلافظ ن الف ا 

أشراط الساعع الً  كرت ن احلديث اللريف من كررة ن الفواحش -7
وقلع الر ال وكررة النسا  من العوامل ا نديع وان كانر ليسر الوحيده 

  . لفلو اجلهل واندثار العلم
هلذا الدين القومي فينم  هاا العلما  يعين  هاا حر  احلدود -8

النا  رعو  اجلهل و الفنت والريبع   فالعادة  صبا عبادة والبدعع 
    صبا شرعع ومنها ا ... إالُ أن ي داركنا   ن ر  ه

احلث على نلر العلم ألن العامل ن قومه إ ا مل ينلر علمه ومات -1
   قبل  ل  أدى  ل  إ  رفأ العلم

وقبول عن مذاكرة العلم فهذا يل مه ما ال ع وف من كان له فهم -41
يل م ِله فينب ي أن   هد فيه وال يضيأ علمه فيضيأ نفسه فَنه إ ا مل 

 ي علم أفضى إ  رفأ العلم ألن البليد ال يقبل العلم فهو عنه مر فأ 

   فلو مل ي علم الفهم الر فأ العلم عنه أيضا
نصي  متن العلتم والت علم كفتال أي ر تل وفقتا لضتوابط التدين للنسا  -44

   وقواعده ا  ينه
مذاكرة النسا  للعلم ومدارم ه  كون على حتده بتال م ا تع للر تال ن -42

أماكنهم   وهذا كله يكون خلف حجاا ما ر يفصل بني جمال  النسا  عن 
 . اإلمتتتتتتتتتتتتتتام ا علتتتتتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتتتتتتدا للتتتتتتتتتتتتتتذرائأ و لبتتتتتتتتتتتتتتا للمنفعتتتتتتتتتتتتتته

ا رأة للخل و فانيها ن خدمع دينها   و واز  نش ا ترأة  مرعع ام جابع-43
  . مباهلا ب ل إ ن زو ها

فيه شفقع النيب صلى   عليه وملم هبتذه األمتع ر تاالنأ ونستا نأ وحمضتهم -41
النصا وال عليم  وهداي هم  ا يتنفعهم وذتذيرهم يتا يضترهم  بتالرفق والصتن 

مأ مبرا ع ته فيمتا ال يبهتر لته معنتاه على  اهلهم واللني هلم حت  يت ن  الستا
تتا بستتناله  كمتتا امتت فهمر  لتت  ا تترأة عتتن علاتتع  وال يتتدر  فهمتته ويطيتت  نفسنأ

 . احلكم
ا تتراد بكفتتران العلتتلأل هتتو  فتتود إحستتانه وال انكتتر لنعم تته ونستتيان  -41
 .عطائه
وصتف معصتيع كفتران العلتل هبتتذا لدقيقتع بديعتع  وهتي قولته صتتلى    -46

ا أن يستتجدف ألحتتد  ألمتترُت ا تترأةف أن  ستتجدف  »عليتته ومتتلم :  تتدنأ لفتتو أفمتترُت أفحف
ل و ها متن عبتيم حقُِته عليهتا  وال  تُد امتراٌة حتالوةف اإلميتاِن حت   تندي حتقا 

 ي21)«زو ها  ولو م هلا نفسهفا وهي على ظفَهِر قتف ف 
فقرن حقا ال و  حبقُِ   ع ا و ل  ألن شكر نعمتع الت و  هتو متن بتاا شتكر 

التذي فُضتله  –م    الً أ راها على يد عبتاده  وال فتريط ن حتق الت و  نع
 -وهتي الستجدة التً ال ذتل إال لته     ح  بلغ من حقه عليها هذه ال ايتع

ا  بار  و عا .  من ٌن بال فريط وال هاون ن أدا  حقُِ رهبا
ان قتاال    ليبنأا على فاعلها وذذيرنأا من  فنام  وصف  ل  ا عصيع بالكفر

اإلميتتان هبتتا  وا عاقبتتع عليهتتا بالنتتار   ومبال تتعنأ بتتاحل ُِ علتتى أداِ  ا تترأة حقتتُو 
 .. زو ها وااع ه وبُرِه

    اعلمو
 وصلى   على نبينا حممد وعلى آله وصفبه وملم .

 
 
 

  :المطويةعنوان 

اَر  َساءُ ُأِريُت الَنَّ  َفإِذَا أَكَْثُر أَْهِلَها النَِّ

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (58اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 ع مي إبراهيم ع ي أعُدها 
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