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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 األربعونالدرس 

 [9: 3: ]سورة اإلنسانتفسري 

ا}  بِيَل  َهَدْينَاه   إِنَّ ا السَّ ا َشاكًِرا إِمَّ وًرا َوإِمَّ ا( 3) َكف   َوَأْغََلًل  َسََلِسَل  لِْلَكافِِرينَ  َأْعَتْدَنا إِنَّ

ب ونَ  اأْلَْبَرارَ  إِنَّ ( 4) َوَسِعرًيا َها َكانَ  َكْأس   ِمنْ  َيْْشَ وًرا ِمَزاج  ب   َعْينًا( 5) َكاف  ا َيْْشَ  ِِبَ

وََنَا اهللَِّ ِعَباد   ر  َفجِّ وف ونَ ( 6) َتْفِجرًيا ي  ه   َكانَ  َيْوًما َوََيَاف ونَ  بِالنَّْذرِ  ي  ْسَتطرًِيا ََشُّ ( 7) م 

ونَ  ْطِعم  بِّهِ  َعىَل  الطََّعامَ  َوي  َم  (8) َوَأِسرًيا َوَيتِيًم  ِمْسكِينًا ح  مْ  إِنَّ ك  ْطِعم  ِريد   َل  اهللَِّ لَِوْجهِ  ن   ن 

مْ  وًرا َوَل  َجَزاءً  ِمنْك  ك   .{ (9) ش 

: واملقصود أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل هذه احلياة حمل ابتالء، كام قال سبحانه

ْبَتلِيِه َفَجَعْلنَاُه َسِميًعا َبِصرًيا} ا َكُفوًرا*أْمَشاٍج نَّ ا َشاكًِرا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ ا َهَدْينَاُه السَّ  {إِنَّ

هو الذي يقابل نعمة اهلل وهدايته باالغتباط هبا وقبوهلا والسري عىل هنجه : والشكور

وإنام  سمي الكافر . وسبيله، والكفور هو الذي يتنكب الطريق ويستنكف ويستكرب

كافًرا ألن الكفر هو التغطية، فكأنه غّطى قلبه وعقله هبذا احلجاب، حجاب الكرب 

َوَكَذلَِك }، وبني نور اهلل، فلم يقبل هدى اهلل واإلباء والتكذيب فحال بني قلبه

ِكن َجَعْلنَاُه ُنوًرا  ياَمُن َوَلَٰ ْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلكَِتاُب َواَل اإْلِ َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروًحا مِّ

ْسَتقِ  اٍط مُّ ِْدي بِِه َمن نََّشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك َلَتْهِدي إىَِل ِِصَ  [25:الشورى] {يمٍ هنَّ

ا َأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن َساَلِسَل }: وملا ذكر اهلل تعاىل هذا التنوع نّبه عىل اجلزاء، فقال إِنَّ

هذا اجلزاء احلاصل من الكفر كام سيذكر اجلزاء احلاصل من  {َوَأْغاَلاًل َوَسِعرًيا

ا َأْعَتْدَنا}الشكر،  يف األيدي ويف األرجل، أي هّيأنا وأعددنا، والسالسل تكون  {إِنَّ
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اَلِسُل ُيْسَحُبونَ } واألغالل تكون يف األعناق يِف *إِِذ اأْلَْغاَلُل يِف َأْعنَاِقِهْم َوالسَّ

إِنَّا َجَعْلنَا يِف َأْعنَاِقِهْم }: وقال، [15-17:غافر] {احْلَِميِم ُثمَّ يِف النَّاِر ُيْسَجُرونَ 

فتغل أيدهيم إىل أرجلهم إىل ، [8: يس] {ُمْقَمُحونَ  َأْغاَلاًل َفِهَي إىَِل اأْلَْذَقاِن َفُهمْ 

 . فيقذفون يف النار، أعناقهم

ا َأْعَتْدَنا}: واآلية تدل عىل أن النار خملوقة؛ ألنه قال ، وهو فعل ماٍض، فاجلنة {إِنَّ

ْت }: والنار خملوقتان موجودتان اآلن؛ فقد قال عن اجلنة أل ] {لِْلُمتَِّقنيُأِعدَّ

ْت لِْلَكافِِرينَ } :وقال عن النار [33:عمران خالًفا للمعتزلة، [ 52:البقرة] {ُأِعدَّ

وهذا مبني عىل . الذين ينفون ذلك ويزعمون أن هذا من العبث الذي ال حاجة له

بوجوب فعل  -تعاىل اهلل عام يقولون-فساد أصلهم إذ أهنم حيكمون عىل اهلل 

وما جيوز له، وهذا من ، نع عنهوما يمت، فيام ينبغي هلل، األصلح، بمحض عقوهلم

 .اجلرأة العظيمة عىل اهلل عز وجل، والواجب اعتقاد ما دّلت عليه النصوص

 .والسعري هي النار املوقدة، وهو اسم من أسامء جهنم {َوَسِعرًيا}

ُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن }: وملا ذكر حال هؤالء ذكر حال مقابليهم، فقال إِنَّ اأْلَْبَراَر َيْْشَ

ُروهَنَا َتْفِجرًيا*اُجَها َكاُفوًراِمزَ  ا ِعَباُد اهللَِّ ُيَفجِّ ُب هِبَ األبرار مجع َبّر، والرَبّ هو  {َعْينًا َيْْشَ

من يفعل اخلري، فالرِبّ كثرة اخلري، فسامهم اهلل تعاىل أبراًرا، ألهنم باّرون يف أعامهلم 

ُبوَن ِمْن َكْأسٍ }وأقواهلم،  وهو . وإذا قيل كأس يف اللغة فاملراد به كأس اخلمر {َيْْشَ

ُدوَن }: مخر اجلنة قال تعاىل بَِأْكَواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس ( 71)َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن خُمَلَّ

ُعوَن َعنَْها َواَل ُينِْزُفونَ ( 78)ِمْن َمِعنٍي  أي ال ،  [71 - 71: الواقعة] {اَل ُيَصدَّ
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ما يلحق من يْشب مخر الدنيا من الصداع واألذى وفقدان العقل يلحقهم من آثاره 

اَل }: وقال، [21: الصافات] {اَل فِيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعنَْها ُينَْزُفونَ }: كام قال

ُعوَن َعنَْها َواَل ُينِْزُفونَ  َكاَن ِمَزاُجَها }: ، بل فيه اللذة، كام وصف يف هذه اآلية{ُيَصدَّ

تعرف الكأس وتعرف اخلمر وتعرف الكافور، لكن ليس يف اجلنة والعرب  {َكاُفوًرا

ممّا يف الدنيا إال األسامء، األسامء واحدة لكن احلقائق والكيفيات خمتلفة، إال أن َثّم 

وهلذا يذكر املفرسون أّن الكافور فيه برودة، يناسب أن . اشرتاك يف أصل املعنى

 . يكون ِمزاًجا وخلًطا مع الكأس

ُروهَنَا َتْفِجرًياَعيْ }: ثم قال ا ِعَباُد اهللَِّ ُيَفجِّ ُب هِبَ ذهَب املفرسون إىل أّن هذه  {نًا َيْْشَ

مرتبة أعىل من األوىل، وأّن عباد اهلل هنا هم املقّربون الذين يف رتبة أعىل من األبرار، 

 فلئن كان األبرار يْشبون من كأس ممزوجة، فإّن عباد اهلل املقربني يْشبوهنا ِِصًفا من

قال يْشب هبا، ومل يقل يْشب منها، وهذا ما يسمى يف علم  وقد. العني مبارشة

( يْشب)البيان بالتضمني، يعني أن الفعل ُيضّمن معنى فعل آخر، فكأنه ضّمن فعل 

 .؛ ألنه يروى هبا أو يرتّوى هبا، فهم يْشبون ويرَوون أيًضا(يروى)فعل 

إضافة تْشيف أي أّن عبوديتهم هلل عبودية حقة،   ،{ِعَباُد اهللَِّ} :اإلضافة يف قولهو

اَمَواِت }فليسوا جمرد عبيد عبودية كونية، فكل اخللق، ، عبٌد هلل  إِن ُكلُّ َمن يِف السَّ

ْْحَِن َعْبًدا مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، [ 13:مريم] {َواأْلَْرِض إاِلَّ آِِت الرَّ

 .املعّبد لكن املقصود هنا العبد العابد وليس العبد
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ُروهَنَا َتْفِجرًيا}: قوله يعني يذهبون هبا ويرصفوهنا كيف شاؤوا، يف مساكنهم ، {ُيَفجِّ

 . وبساتينهم حيث شاؤوا، فكأهنا طوُع بناهنم

 .وملا نّبه عىل هذا اجلزاء ذكر املسّوغ الذي ألجله نالوا هذه الدرجات الُعىل

ُه ُمْسَتطرًِياُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوََيَاُفوَن َيْومً {: فقال النذر إما أن يراد به مطلق ما  }ا َكاَن رَشُّ

ثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا {: أوجبه اهلل سبحانه وتعاىل كقوله يف مناسك احلج

وإما أن  فهي واجبة بأصل الْشع،، فَثم مناسك جيب أداؤها ]51:احلج] {ُنُذوَرُهمْ 

هلل : يراد بالنذر ما أوجبه اإلنسان عىل نفسه من غري إجياب من اهلل، كأّن يقول إنسان

هلل عيّل نذر أن : هلل عيّل نذر أن أحّج بيته، أو يقول: عيّل نذر أن أصوم شهًرا، أو يقول

أذبح ناقة أو شاة، فإلزام اإلنسان نفسه طاعة غري واجبة يسمى نذًرا، َفُهم عىل كال 

َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اهللََّ ) :الينن، يوفون بالنذر، وقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلماحل

وليس يف هذا دليٌل عىل مْشوعية النذر،  ،(7)(َفْلُيطِْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه َفاَل َيْعِصهِ 

ن أن ينذر، وإنام فيه دليل عىل وجوب الوفاء بالنذر إذا انعقد، وال ينبغي لإلنسا

: ويضيق عىل نفسه بأن يلزمها بام مل يلزمها اهلل به فقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم

ُه هَنَى َعِن النَّْذِر، َوَقاَل ) اَم ُيْسَتْخَرُج بِِه ِمَن اْلَبِخيلِ »: َأنَّ ، َوإِنَّ ُه اَل َيْأِِت بَِخرْيٍ  ،(5)(«إِنَّ

ّن كثرًيا من الناس َُيّيل إليهم إذا وصدَق بأيب هو وأمي صىل اهلل عليه وسلم، فإ

فيقول هلل عيّل نذر إن حصل ! أرادوا شيًئا من املطالب أن ذلك ال يتم هلم إال بالنذر

كذا وكذا أن أذبح كذا وكذا، أو أن أتصدق بكذا، فإذا حتقق مطلوبه حاول جاهًدا 

                                                           

 (.6616)أخرجه البخاري رقم ( 7)

 (.7631)ومسلم رقم ، (6668)أخرجه البخاري رقم  (5)
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يتصدق جتد من نذر أن ! أن يتنصل ممّا نذر، ويبحث عن خمرج، وهذا أمر ُمشَاهد

 ! مثاًل بألف ريال، إذا حتقق ما يرجوه أخذ يسأل، يصلح أن أوزعه عىل أوالدي؟

فينبغي لإلنسان إذا أراد من اهللِ شيًئا أن يرفع يديه ويدعوه، فاهلل سبحانه وتعاىل 

هل تظن أهيا الناذر أن اهلل سبحانه وتعاىل مل حيقق ! يعطي ال عىل سبيل املقايضة

اهلل غني عنك وعن نذرك، لكن سله وادعه، فليس يشء  طلبتك إال ألنك نذرت؟

أكرم عىل اهلل من الدعاء، وينبغي لطلبة العلم أن حيّذروا الناس من النذر، حتى ال 

يقعوا يف عدم الوفاء به، فمن كان يف سعة فال يضّيق عىل نفسه واسًعا، ثم هو إن 

ه بام شاء من أنواع الطاعات بعد أن حُيقق اهلل تعاىل له ما يرجوه، له أن يشكر رب، شاء

 .فهذا خري من أن يفعله عىل سبيل االلتزام

ُه ُمْسَتطِرًيا}: قوله . فالوفاء بالنذور من فعل الواجبات {َوََيَاُفوَن َيْوًما َكاَن رَشُّ

واخلوف من اليوم اآلخر هو الذي حجزهم عن الوقوع املحرمات، ففعل الواجبات 

وهو يوم حقيق باخلوف ال شّك، . ليوم اآلخروترك املحرمات سببها خوفهم من ا

يوم القيامة يوم عظيم، يوم مهول، من امتأل قلبه بالعلم بحقيقته وتفاصيله وما 

منتًْشا، : معنى مستطرًيا أيو! جيري فيه، نشأ عنده خشية وورع وخوف عند تذكره

 .ممتًدا، يمأل السامء واألرض، ُتبّدل فيه األرض غري األرض والساموات

َعاَم َعىَلَٰ ُحبِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا}ذكر أيًضا من صفاهتم ثم  قال  ،{َوُيْطِعُموَن الطَّ

؟ إىل اهلل، أي يطعمون الطعام {َعىَلَٰ ُحبِّهِ }: مرجع الضمري يف قوله :بعض املفرسين

 -وعليه أكثر املفرسين-أو بسبب حمبة اهلل، ولكن الظاهر واهلل أعلم ، عىل حب اهلل
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أن املراد عىل حب الطعام، يعني أهنم حيبون هذا الطعام،  الذهيو جزء من ماهلم 

، {ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا}ومقتنياهتم، ومع ذلك فإهنم يبذلونه ابتغاء وجه اهلل 

فهو الذي ال يملك قوته، واملسكني إذا جاء منفرًدا يف القرآن فإنه بمعنى : املسكني

ذا جاء منفرًدا يف القرآن فإنه بمعنى املسكني، أما إذا ورَدا مًعا فإن الفقري، والفقري إ

 }العطف يقتيض املغايرة، كام مجع بينهام يف آية مصارف الزكاة 
ِ
َدَقاُت لِْلُفَقَراء اَم الصَّ إِنَّ

أي دون ، الفقري هو الذي ال جيد أكثر كفايته: قال املفرسون [66:التوبة] {َوامْلََساكنِيِ 

فالفقري أشد فاقة من ، أي النصف فأكثر، ملسكني هو الذي جيد أكثرهاالنصف، وا

اَرُتُه إِْطَعاُم }: املسكني، وعند اإلطالق مها بمعنى واحد، كام يف قول اهلل تعاىل َفَكفَّ

ِة َمَساكنِيَ  وسّمي املسكني مسكينًا ألن احلاجة أسكنته، فتجد فيه  [81:املائدة] {َعَْشَ

 . ، ألنه حمتاج ومضطرخضوًعا وإخباًتا وسكينة

من مات أبوه ومل يبلغ، فالغالب أنه ال عائل له وال منفق : ، اليتيم{َوَيتِياًم }: قوله

َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة }: عليه، وقد عّظم الشارع العناية هبؤالء الضعفاء، فقال اهلل تعاىل

َأْو *اٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة َيتِياًم َذا َمْقَرَبٍة َأْو إِْطعَ *َفكُّ َرَقَبٍة *َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبُة *

َبةٍ  ، ويف هذا استجاشة ألصحاب النفوس الكريمة [76-77: البلد] {ِمْسكِينًا َذا َمرْتَ

الطيبة أن يبذلوا ويعطوا ويطعموا، فإّن من عباد اهلل من ال جيد ما يسد جوعته، وكثري 

فينبغي  . الفقراء واملساكني واأليتام ر بحاجة من الناس يتفّكه بالكامليات وال يشع

 .ألهل اإليامن أن يتفّطنوا لذوي احلاجات
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األسري هو العبد الرقيق، ألنه بحكم : هو املحبوس، وقيل: األسري، {َوَأِسرًيا}: قوله

النبي صىل اهلل عليه وسلم شأن ما ملكت األيامن من  املحبوس عىل سيده، وقد عّظم 

اَلَة َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكمْ ): فكان من آخر وصاياه األرقاء واإلماء، اَلَة الصَّ  ،(3)(الصَّ

فهذه األمور اخلُلقية أمور ُمقرتنة بأصل الدين، وإذا ذهب الدين ضاعت هذه 

وفقد هذا الباعث اإليامين واهلل سبحانه وتعاىل يذكر يف صفات ، العاطفة اإلنسانية

يِن } ما ينايف األخالق؟ الكافرين  ُب بِالدِّ ِذى ُيَكذِّ ِذي َيُدعُّ اْلَيتِيَم * َأَرَءْيَت الَّ َفَذلَِك الَّ

سبب للرأفة والشفقة  فاإليامن  [3-7:املاعون] {َوالَ حَيُضُّ َعىَل َطَعاِم امْلِْسكنِيِ * 

وفقد اإليامن سبب للقسوة والغلظة واإلمهال وإهدار  والرْحة والبذل والعطاء، 

 .احلقوق

العمل قد تكون صورته  معنى ينبغي التفطن له وهو إّن   {َعىَلَٰ ُحبِّهِ }قوله  ويف

َسَبَق )ولكن يتفاوت يف ثوابه بحسب القرائن املحيطة، فقد جاء باحلديث  واحدة  

ا، »: َوَكْيَف؟ َقاَل : َقاُلوا« ِدْرَهٌم ِماَئَة َأْلِف ِدْرَهمٍ  َق بَِأَحِدمِهَ اِن َتَصدَّ َكاَن لَِرُجٍل ِدْرمَهَ

َق هِبَاوَ  فإن رجاًل ال  ،(2)(اْنَطَلَق َرُجٌل إىَِل ُعْرِض َمالِِه، َفَأَخَذ ِمنُْه ِماَئَة َأْلِف ِدْرَهٍم َفَتَصدَّ

يملك إال درمًها فيتصدق به يفضل ورجاًل يملك آالف الدراهم فيتصدق بألف 

 .ةدرهم، وربام قارن الدرهم الواحد نية خالصة، وقارن األلف درهم مراءاة ومباها

اَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَِّ اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا}: وهلذا قاَل بعدها مل ، {إِنَّ

كام قال عدد من  وإنام يقولون ذلك يف نفوسهم،  يقولوا هذا كفاًحا يف وجوههم، 

                                                           

 (.56283)أخرجه أْحد رقم ( 3)

 (.5251)أخرجه النسائي رقم ( 2)
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ذِ }فإن املّن يبطل الصدقة  حتى ال يمتنّوا عليهم،  السلف،  َا الَّ يَن آَمنُوا اَل ُتْبطُِلوا َيا َأهيُّ

أخذ عند كل  بعض الناس إذا أعطى  . [562:البقرة] {َصَدَقاتُِكم بِامْلَنِّ َواأْلََذىَٰ 

فهذا عمل مذموم حيبط عمله  ويؤذي صاحبه ويذله،  ، مناسبة يذكر بعطيته، ويمن هبا

اَم ُنْطِعُمُكْم لِوَ }والواجب أن يكون كام وصف اهلل،  . ويبطل صدقته ابتغاء  {ْجِه اهللَِّإِنَّ

من  . وال نريد ثناءً  ال نريد عوًضا  أي  {اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا}وجه اهلل 

احلاجات، فيوجهه يف  أخذ يستقيض به  ، إذا أحسن لغريه وتصدق عليه الناس 

العبد فعىل . مصاحله ويستقيض به حوائجه، كأنام هو يسرتد ما َبذل له، ويتعجل ثوابه

وال  بل يدخره خالًصا لآلخرة،  ،فال يستويف أجره يف الدنيا ، املؤمن أن يتفطن هلذا

أو َيدش نفسه أال يذكروا   ليقولوا فالن املحسن الكريم،  ؛ينتظر الثناء من الناس

نسأل اهلل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعاملنا من . أمر اإلخالص مهٌم جًدا ف مناقبه،

وقال يف احلديث ! وألسنتنا من الكذب، فإن اهلل طّيب ال يقبل إال طيًبا الرياء 

ي، َتَركْ ): القديس َك فِيِه َمِعي َغرْيِ ِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأرْشَ ْ  َعِن الْشِّ
ِ
َكاء َ ُتُه َأَنا َأْغنَى الْشُّ

َكهُ   .(2)(َورِشْ
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