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 بسم ا الرمحن الرحيم 

  وصلى ا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  

  لك احلمد محداً نستلذ به ذكرا.... وإن كنت ال أحصي ثناء وال شكرا    

  لك احلمد محدا طيبا ميأل السما.... وأقطارها واألرض والرب والبحرا

  لك احلمد محدا سرمديا ً مباركاً .... يقل مداد البحر عن كنهه حصرا

  أما بعد : 

  كالتايل : وهو على طريقة التفسري املوضوعي وطريقيت يف البحث   (اإلنسان يف جزء عم ) فعنوان حبثي هذا هو

ياغة تلك املعاني بأسلوب موجز يف تفسري هذه اآليات وبعد ذلك حاولت ص اطلعت على بعض التفاسري وحتديدا ما كتب      .١
ابن كثري   (الطربي ، القرطيب ،ال خترج عن إطار التفسري املوضوعي والتفاسري هي :  يفهمه القارئ وحماوالً مجع الفوائد اليت 

  رحم ا اجلميع رمحة واسعة  الشوكاني ، السعدي ، ابن عثيمني ) ، 

نسان واملصري احملتوم ، اإلنسان والتفكر والتدبر ، اإلنسان واخللق ، ( اإلوصلت أن أطوار اإلنسان يف جزء عم هي    .٢
  اإلنسان والطغيان ، اإلنسان واالبتالء )

وألني حاولت املزج بني كالمهم رمحهم ا  مل أضع حواشي طلبا لإلجياز وحرصا على الفهم املباشر ملا طرح      .٣
  لزيادة فلريجع إىل مظان كالمهم يف التفاسري آنفت الذكر واقتناص الفوائد وجعلها يف عقد منتظم ومن أراد ا

  

: هذا جهد مقل وهو عرضة لالستدراك وقصدي فيه اإلجياز و أسأله جل وعال أن يرزقنا تالوة كتابه أناء الليل أخريا 
علينا إنه أعظم مسؤول وأطراف النهار وأن يعيننا على تدبره والعمل به وأن يفقهنا فيه وأسأله سبحانه أن جيعله حجة لنا ال 

  وصلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني . 

  
  
  
  

  كتبه

  بندر بن فهد بن عيد االيداء  

  



  
  

  اإلنسان واملصري احملتوم

   

  النازعات } )٣٥(يوم يتذكر اإلنسان ما سعى )٣٤(فإذا جاءت الطامة الكربى{قال تعاىل 

قيام الساعة وخيرب اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية عن الطامة وهي اسم من الطامة الكربى وهي 
أمساء يوم القيامة وهي اليت تطم على كل هائلة من األمور فتغمر ما سواها لعظيم هوهلا وهي 

ة إىل حني يساق أهل اجلن(إذا جاءت الطامة الكربى )الداهية العظمى وقيل هي النفخة الثانية وقوله 
هل النار إىل النار ويف تلك األثناء يتذكر اإلنسان ما سعى وما عمل من خري وشر ويتذكره اجلنة وأ

ك كفى ( وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوار إقرأ كتابألنه يشاهده مدونًا يف صحائف عمله قال تعاىل 
نا ما وم فإننا قد نسيما عمل ، أما الي   إذا قرأه تذكر ما سعى أي بنفس اليوم عليك حسيبا ) االسراء

عملنا ، عملنا أعماًال كثرية منها الصاحل ومنها اللغو ومنها السيئ لكن كل هذا ننساه ويف يوم 
ان ما سعى فحينئذ يتذكر اإلنس القيامة يعرض علينا يف كتاب ويقال : اقرأ كتابك أنت بنفسك 

  واهللا املستعان 

  الفجر})٢٣(ان وأنى له الذكرىوجيء يومئذ جبهنم يومئذ يتذكر اإلنس{وقال تعاىل

ويف هذه اآلية الكرمية بيان ملا حيدث يف ذلك اليوم الرهيب حينما جتيء جهنم وتقاد بسبعني ألف 
 وهلا تغيظ وزفري _ ورد ذلك يف صحيح مسلم _زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودوا 

اصي الدنيا من الكفر واملع ويومئذ يتذكر اإلنسان ويتعظ ويذكر ما فرط ويندم على ما قدم يف
وما أسلفه يف قدمي دهره وحديثه ، فيتوب ويتعظ ولكن هيهات والت حني مندم ومن أين له 
االتعاظ ومن أين له التوبة ؟؟وكيف تنفعه الذكرى وقدم مضى زمنها وانقضى وأتت ساعة 

كن مبا شاهد لاحلساب وفات األوان ، وحينئذ اإلميان عن مشاهدة ال ينفع ألن كل إنسان يؤمن 
ل عن اهللا فيصدق مبا أخربت به الرس (الذين يؤمنون بالغيب) البقرةاإلميان النافع هو اإلميان بالغيب 

أي  كرى )( وأىن له الذعز وجل وعن اليوم اآلخر ويف ذلك اليوم يتذكر اإلنسان ولكن قال اهللا تعاىل 



ي قدمت حلياتي ( ياليتنمنه حني شاهد احلق وحينها يقول بعيد أن ينتفع ذه الذكرى اليت حصلت 
  واهللا املستعان  )

  الزلزلة})٣(وقال اإلنسان ماهلا{ قال تعاىل

خيرب اهللا تبارك وتعاىل فيه هذه اآلية أنه إذا زلزلت األرض لقيام الساعة يستفهم اإلنسان عن 
ابن عباس أنه األسود بن عبد األرض وما قصتها وقيل املراد به اإلنسان الكافر كما روي عن 

األسد وقيل أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة يف النفخة األوىل من مؤمن وكافر 
واملقصود أن اإلنسان يستنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها 

 ا من الزلزال الذيفتقلبت حاهلا وصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر اهللا ما قد أعده هل
ال حميد عنه مث ألقت ما يف بطنها من األموات من األولني واآلخرين فحينها يستنكر الناس أمرها 
وتبدل األرض غري األرض والسماوات وبرزوا هللا الواحد القهار وقوله (ماهلا) أي ماهلا زلزلت 

ا يرون من األهوال واهللا وماهلا أخرجت أثقاهلا ؟ وما شأا ؟ لشدة اهلول وهي كلمة تعجيب مل
  املستعان

  االنشقاق })٦(يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه{وقال تعاىل 

الكادح هو الساعي جبد ومشقة وخيرب ربنا تعاىل فيه هذه اآلية أنك أيها اإلنسان _يعم كل إنسان 
ك شرا فشر وساع إىل رب عامل إىل ربك عمال فمالقيه به إن كان خريا فخري وإن  مؤمن وكافر_ 

وستلقى ما علمت فليكن عملك مما ينجيك من سخطه ويوجب لك رضاه وال يكن مما يسخطه 
يعين أنك تكدح كدحًا يوصلك إىل ربك ،كدحاً يوصل إىل اهللا ، يعين  إىل ربك ) فتهلك وقوله (

 اهللا عز وجلأن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إىل اهللا ، ألننا سنموت وإذا متنا رجعنا إىل 
إن إلينا  (فمهما عملت فإن املنتهى هو اهللا ، وحىت العاصي إنه كادح كدحًا غايته إىل اهللا عزوجل 

هللا لكن الفرق بني املطيع والعاصي أن املطيع يعمل عمًال يرضاه ا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ) الغاشية
أن  عز وجل ولتعلم أيها اإلنسانإىل اهللا   والعاصي يعمل مبا يغضب اهللا لكن مع ذلك ينتهون 

كدحك ضعيف فإن استطعت أن جتعله يف طاعة اهللا فافعل وال حول وال قوة إال باهللا 



أي مالق عملك واملعىن : أنك ال حمالة مالق جلزاء عملك وما تستحق عليه من  (فمالقيه)وقوله
 املالقاة معىنأي عامل ناصب يف معيشتك إىل لقاء ربك و (إنك كادح)ثواب أو عقاب وقوله

واهللا   اللقاء : أي تلقى ربك سبحانه وتعاىل بعملك وقيل مالق كتاب عملك ألن العمل قد انقضى 
  املستعان 

   

  اإلنسان والتفكر والتدبر

   

  عبس })٢٤(فلينظر اإلنسان إىل طعامه{قال تعاىل 

باإلنسان الكافر املنكر لتوحيد اهللا وقيل عامة جلنس اإلنسان أي : هال نظر هذا قيل أن املراد هنا 
اإلنسان إىل طعامه؟؟ ومأكله ومشربه كيف أنشأه اهللا وخلقه ومن أين مدخل هذا الطعام وخمرجه 
وهذا النظر هو نظر القلب بالفكر أي ليتدبر ذا الطعام الذي هو قوام حياته وكيف هيأ له 

 ش ليستعد ا للمعاد وينبغي لإلنسان أن يتذكر عند هذه اآلية قوله تبارك وتعاىلأسباب املعا
حترثون أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون لو نشاء جلعلناه حطاماً فظلتم تفكهون إنا ملغرمون بل حنن حمرومون )الواق  عة(أفرأيتم ما 

اما لنا ؟ هو اهللا عز من الذي زرع هذا الزرع حىت استوى ويسر احلصول عليه حىت كان طع
يف اآلية حظ و   أي بعد أن خنرجه حنطمه حىت ال تنتفعوا به ( لو نشاء جلعلناه حطاماً )وجل وهلذا قال 

  على حفظ النعم بالشكر واإلميان وبيان منة اهللا على عباده بأن هيأ هلم أسباب حيام .

  الطارق })٥(فلينظر اإلنسان مما خلق{قال تعاىل 

رمية تدعو اإلنسان املكذب بالبعث بعد املمات واملنكر لقدرة اهللا تعاىل أن يتفكر هذا اآلية الك
(خلق   ول تعاىل يق   ويتدبر من أي شيء خلقه اهللا تبارك وتعاىل ؟؟ وينظر نظر االعتبار والبصرية

وهو ماء الرجل ووصفه اهللا بأنه مهني ضعيف السيالن ووصفه اهللا بآية آخرى بأنه  من ماء دافق )
فة أي قليل من املاء فهذا الذي خلق منه اإلنسان والعجب أن خيلق اإلنسان من هذا املاء املهني نط



مث يكون قلبه أقسى من احلجارة والعياذ باهللا إال من أالن اهللا قلبه لدينه ، وهذا من أسلوب القرآن 
يها تنبيه د وفيف إقرار البعث وهو االستدالل على النشأة األوىل فالذي أنشأ قادر على أن يعي

لإلنسان على ضعف أصله الذي خلق منه وإرشاد له إىل االعتراف باملعاد وألن من قدر على 
ن عليه) (وهو الذي يبدأ اخللق ثم يعيده وهو أهوالبداءة فهو قادر على اإلعادة بطريق األوىل كما قال تعاىل 

  .  الروم

  العلق})٥(علم اإلنسان ما مل يعلم{قال تعاىل 

مينت اهللا على اإلنسان بأن علمه اخلط بالقلم ومل يكن يعلمه وشرفه وكرمه بالعلم فاهللا أخرجه من 
أمهاتكم ال  ( واهللا أخرجكم من بطونبطن أمه ال يعلم شيئًا وجعل له السمع والبصر والفؤاد قال تعاىل 

أسباب العلم ، فعلمه  اهللا لإلنسان ويسر تعلمون شيئا وجعل لكن السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون ) النحل
القرآن وعلمه احلكمة وعلمه بالقلم الذي حتفظ به العلوم وتضبط به احلقوق وتكون رسًال للناس 

األمساء  ( وعلم آدمتنوب مناب خطام وقيل أن املراد باإلنسان هنا هو آدم عليه السالم قال تعاىل
( عاىله وقيل هو حممد صلى اهللا عليه وسلم ودليله قال تفلم يبق شيء إال علمه اهللا امس كلها ) البقرة

  واألوىل محل اإلنسان على العموم واحلمد هللا .  وعلمك ما مل تكن تعلم )النساء

   

  اإلنسان واخللق 

  العلق})٢(خلق اإلنسان من علق{قال تعاىل 

رى فهو قوله تعاىل من علق أي من دم وعلق مجع علقة والعلقة الدم اجلامد الرطب وإذا ج
املسفوح والعلق عبارة عن دودة محراء من الدم صغرية وهذا املنشأ الذي به احلياة ألن اإلنسان 
دم لو تفرغ من الدم هلك ومسيت بذلك ألا تعلق لرطوبتها مبا متر عليه فذكر العلق بلفظ اجلمع 

داء خلق اإلنسان ابت ألنه أراد باإلنسان اجلمع وكلهم خلقوا من علق بعد النطفة وفيها التنبيه على



وخص اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان بالذكر تشريفا له ملا فيه من بديع اخللق وعجيب الصنع وقيل 
  أراد أن يبني قدر نعمته عليه بأن خلقه من علقة مهينة حىت صار بشرًا سويًا وعاقًال مميزا . 

   

  التني})٤(لقد خلقانا اإلنسان يف أحسن تقويم{قال تعاىل 

أي يف أعدل خلق وصورة واملعىن : لقد خلقنا اإلنسان فبلغنا به استواء شبابه وجلده وقوته وهو 
 (يفأحسن ما يكون وأعدل ما يكون وأقومه فهو منتصب القامة سوي األعضاء حسنها ، وقيل

أي الشاب القوي اجللد وقيل شبابه أول ما نشأ وقيل ألنه ليس شيء من احليوان  أحسن تقومي )
وهو نكب على وجهه غري اإلنسان قال ابن العريب : ليس اهللا تعاىل خلق أحسن من اإلنسان إال 

 _فإن اهللا خلقه حيًا عاملًا قادرًا مريدًا متكلمًا مسيعًا بصريًا حكيمًا وهذه صفات الرب سبحانه 
ليس كمثله شيء وهو السميع    ولإلنسان ما يناسبه من هذه الصفات وإال فإن اهللا

رته ( إن اهللا خلق آدم عل صووعليها محل بعض العلماء قوله صلى اهللا عليه وسلم    البصير_
  رواه البخاري ومسلم . ....احلديث)

  البلد})٤(لقد خلقنا اإلنسان يف كبد{قال تعاىل 

أي لقد خلقنا ابن آدم يف شدة وعناء ونصب وأنه حني خلق يف مشقة يكابد دنياه وآخرته وتدخل 
شدائد اآلخرة فهو يكابد طلب الرزق ويف إصالح احلرث وغري ذلك ويعاين فيها مصائب الدنيا و

معاناة أشد مع نفسه وجماهدا يف طاعة اهللا واجتناب املعاصي وهذا اجلهاد هو أشق من معاناة 
طلب الرزق وال سيما إذا ابتلي ببيئة منحرفة وصار بينهم غريبا فإنه سيجد املشقة يف معاناة نفسه 

ناس أيضًا وقيل املراد بالكبد يف استقامة يعين أنه خلق على أكمل وجه يف اخللقة ويف معاناة ال
مستقيمًا ميشي على قدميه ويرفع رأسه وبدنه معتدل واآلية شاملة للمعنيني ألنه إذا وجدت يف 

  كتاب اهللا آية حتتمل معنيني وليس بينهما مناقضة حتمل عليهما ألن القرآن أمشل وأوسع . 

    



  اإلنسان والطغيان 

  عبس})١٧(قتل اإلنسان ما أكفره{قال تعاىل

أي لعن اإلنسان الكافر ما أشد كفره وقيل عذب وقيل املراد به عتبة بن أيب هلب ومعىن ما أكفره 
إلنسان اأي التعجب من إفراط كفره وقيل معناه : أي اعجبوا أنتم من كفره وقال بعض العلماء 

ان وحيتمل أن يكون املراد باإلنس ( ما أكفره )هنا الكافر خاصة وليس كل إنسان لقوله فيما بعد 
( يا ( اجلنس ألن أكثر بين آدم كفار كما ثبت يف احلديث الصحيح : أن اهللا يقول يوم القيامة

ار . فيقول لن: أخرج من ذريتك بعثًا إىل ا   آدم فيقول : لبيك وسعديك فيقول له اهللا عز وجل
يكون ف أخرجه البخاري: يا رب وما بعث النار ؟ قال : من كل الف تسع مئة وتسعة وتسعني )) 

ما) هنا وقيل ( املراد باإلنسان هنا اجلنس وخيرج املؤمن من ذلك مبا دلت عليه النصوص األخرى
من باب ستفهامية أي : أي شيء أكفره ؟ ما الذي محله على الكفر؟ وقال آخرون إن هذا ا

التعجب يعين ما أعظم كفره !! وإمنا كان كفر اإلنسان عظيمًا ألن اهللا أعطاه عقًال وأرسل إليه 
الرسل وأنزل عليه الكتب وأمده بكل ما حيتاج إىل التصديق ومع ذلك كفر فيكون كفره عظيمًا 

  والكفر هنا يشمل مجيع أنواع الكفر ومنه إنكار البعث .

  العلق})٧(أن رءاه استغىن )٦(ن ليطغى كال إن اإلنسا{قال تعاىل 

كال هنا ردع وزجر ملن كفر بنعم اهللا تعاىل عليه بسبب طغيانه ومعىن إن اإلنسان ليطغى أي أنه 
جياوز احلد ويستكرب على ربه وقيل أن املراد باإلنسان هنا أبو جهل وهو املراد ذا وما بعده إىل 

باإلنسان هنا اجلنس : كل إنسان من بين آدم إذا رأى آخر السورة واألظهر واهللا أعلم أن املراد 
نفسه استغىن فإنه يطغى والطغيان هو جماوزة احلد إذا رأى أنه استغىن عن رمحة اهللا طغى ومل يبال 
، إذا رأى أنه استغىن عن اهللا عز وجل يف كشف الكربات وحصول املطلوبات صار ال يلتفت 

غىن بالصحة نسي املرض وإذا رأى أنه استغىن بالشبع نسي إىل اهللا وال يبايل ، إذا رأى أنه است
اجلوع وإذا رأى أنه استغىن بالكسوة نسي العري وهكذا فاإلنسان من طبيعته الطغيان والتمرد 
مىت رأى نفسه يف غىن ولكن هذا خيرج منه املؤمن ألن املؤمن ال يرى أنه استغىن عن اهللا طرفة 



انه وتعاىل يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه عني فهو دائما مفتقر إىل اهللا سبح
ويرى أنه إن وكله اهللا إىل نفسه وكله إىل ضعف وعجز وعورة وأنه ال ميلك لنفسه نفعًا وال ضرا ً 

ومحلها  (ً ، هذا هو املؤمن لكن اإلنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان وهذا كقوله تعاىل 
  ) األحزاب اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال

  العاديات })٦(إن اإلنسان لربه لكنود{قال تعاىل 

أي جنس اإلنسان إذا مل يوفق للهداية كان كنودا لربه تبارك وتعاىل واملراد أن اإلنسان لكفور 
لزرق عتوا ايرزقه اهللا عز وجل فيزداد ذا   جلحود لنعم اهللا لّوام لربه يعد املصائب وينسى النعم

ونفورا وجيحد نعم اهللا وال يقوم بشكرها وال يقوم بطاعة اهللا وقيل أن اإلنسان الكنود : هو املنوع 
للخري الذي هللا عليه فطبيعة اإلنسان وجبلته ال تسمح بأن يؤدي ما عليه من احلقوق بل طبيعتها 

  وخرج عن هذا الوصف إىلالكسل واملنع ملا عليها من احلقوق املالية والبدنية إال من هداه اهللا
  وصف السماح بأداء احلقوق .

  العصر})٢إن اإلنسان لفي خسر ({قال تعاىل 

املراد باإلنسان هنا جنس اإلنسان وخيرب الرب تبارك وتعاىل أن بين آدم لفي هلكة ونقصان وشر 
في رم لوضالل عن احلق يف كل أحواله وقال بعض العلماء : إن اإلنسان إذا عّمر يف الدنيا وه

  نقص وضعف وتراجع إال املؤمنني فإم تكتب أجورهم اليت كانوا يعملوا يف حال شبام 

  وهذه اجلملة مؤكدة بثالث مؤكدات : 

  القسم    .١

  (إّن)    .٢

  الالم    .٣

سان للظرفية فكأن اإلن (يف)وذلك أن  (خاسر)ليكون أبلغ من قوله  ( لفي خسر ) وأتى بقوله
  منغمس يف اخلسر واخلسران حميط به من كل جانب .



وقول تعاىل : لفي خسر : اخلسار مراتب متعددة متفاوتة قد يكون خسارًا مطلقًا كحال من 
خسر الدنيا واآلخرة وفاته النعيم واستحق اجلحيم وقد يكون خسارا من بعض الوجوه دون بعض 

  بأربع صفات :  إنسان إال من اتصفوهلذا عمم اهللا اخلسار لكل 

  اإلميان باهللا وال يكون اإلميان بدون علم    .١

العمل الصاحل وهذا شامل ألفعال اخلري كلها الظاهرة والباطنة املتعلقة حبقوق اهللا وحقوق عبادة  .٢
  الواجبة واملستحبة 

ليه ويرغبه بذلك وحيثه ع التواصي باحلق الذي هو اإلميان والعمل الصاحل أي يوصي بعضهم بعضًا   .٣
  فيه 

  التواصي بالصرب على طاعة اهللا وعن معصية اهللا وعلى أقدار اهللا املؤملة    .٤

فباألمرين األوليني يكمل العبد نفسه وباألمرين اآلخريين يكمل غريه وبتكميل األمور األربعة 
  يكون العبد قد سلم من اخلسار وفاز بالربح العظيم .

   

  ء اإلنسان واالبتال

وأما إذا ما  )١٥(فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن {قال تعاىل 

  الفجر})١٦(ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن

أن اإلنسان إذا ما امتحنه ربه بالنعم والغىن وأكرمه وأفضل عليه ونعمه مبا أوسع من فضله فيقول 
وإذا    أكرمن فيفرح بذلك ويسر به ويقول ريب أكرمين ذه الكرامة وال يعترف بفضل اهللاريب 

ما امتحنه ربه بالفقر فقدر عليه رزقه وضيقه عليه وقتره فلم يكثر ماله ومل يوسع عليه فيقول ريب 
 هأهانن أي : ريب أهانين وأذلين بالفقر ومل يشكر اهللا على ما وهب له من سالمة جوارحه ورزق

من العافية يف جسمه ويقول إن اهللا ظلمين فأهانين ومل يرزقين كرزق فالن ومل يكرمين كما أكرم 
فالن فصار عند الرخاء ال يشكر يعجب بنفسه ويقول هذا حق يل وعند الشدة ال يصرب بل 

ختربه ي، واهللا خيرب ذلك منكرًا على اإلنسان يف اعتقاده إذا وسع اهللا تعاىل عليه يف الرزق ل  يعترض 



( أحيسبون عاىل ت كما قاليف ذلك فيعتقد أن ذلك من إكرام اهللا له وليس كذلك بل هو ابتالء وامتحان 
ذا ابتاله وكذلك يف اجلانب اآلخر إ من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون ) أمنا مندهم به

ما أي ليس األمر ك (كال)ىل وضيق عليه يف الرزق يعتقد أن ذلك من اهللا إهانة له كما قال تعا
زعم ال يف هذا وال يف هذا فإن اهللا تعاىل يعطي املال من حيب ومن ال حيب ويضيق على من حيب 
ومن ال حيب والدنيا بأسرها ال تساوي عند اهللا جناح بعوضة ولو كانت تعدل جناح بعوضة ما 

نيا  كل من احلالني : إذا كان غوإمنا املدار يف ذلك على طاعة اهللا يف   سقى الكافر منها شربة ماء
بأن يشكر اهللا على ذلك وإن كان فقريًا بأن يصرب فاملؤمن إذا أكرمه اهللا تعاىل ونعمه شكر اهللا 
ورأى أن هذا فضل من اهللا عز وجل وإحسان وليس من باب اإلكرام الذي يقدم لصاحبه على 

تسب وقال : هذا بذنيب والرب أنه مستحق وإذا ابتاله اهللا عز وجل وقدر عليه رزقه صرب واح
سبحانه مل يهين ومل يظلمين فيكون صابرًا عند البالء شاكرًا عند الرخاء ويف اآليتني إشارة إىل أنه 
جيب على اإلنسان أن يتبصر فيقول مثًال : ملاذا أعطاين اهللا املال ؟ ماذا يريد مين ؟ يريد مين أن 

سه باه ذلك ؟ يريد مين أن أصرب فليكن حماسبًا لنفأشكر . ملاذا ابتالين بالفقر وباملرض وما أش
  حىت ال يكون مثل حال اإلنسان املبنية على اجلهل والظلم .

   

  واهللا أعلم

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 


