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SOORAH TAKWEER VERSE 1

، والواقعة، شيبتين هود: قالشبت؟ اي رسول هللا قد : قال أبو بكر: الرتمذي
[صحيح: األلباين]. {إذا الشمس كورت}واملرسالت، وعم يتساءلون، و 

ه أن ينظر من سر : رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال : عن ابن عمر: الرتمذي
، {نفطرتإذا السماء ا}، و {إذا الشمس كورت}: إىل يوم القيامة كأنه رأي عني فليقرأ

[صحيح: األلباين]. {إذا السماء انشقت}و 



SOORAH TAKWEER VERSE 1

ما تكّور العمامة على مجع الشيء بعضه إىل بعض ولّفه ك: هذا يكون يوم القيامة، والتكوير: العثيمني
ا مجيعاً ويطوي بعضها عظيمة كبرية واسعة يف يوم القيامة يكورها هللا عز وجل فيلفهُكْتلة الرأس، والشمس  

، قال هللا تبارك إغاظة للذين يعبدوهنا من دون هللاالنار ويلقيها عز وجل يف نورها، على بعض فيذهب 
:  األنبياء]{ تم هلا واردونأن}يف جهنم تـُْحَصُبون أي { جهنمَحَصُب إنكم وما تعبدون من دون هللا }: وتعاىل

ما قال هللا تعاىل بعد كالنار،  يف يُلقى فإنه ال هللا، من ذلك من ُعبد من دون هللا من أولياء ويستثىن [. 98
َعُدون أولئك عنها احلُْسىن هلم منا سبقْت إن الذين }هذه اآلية  وهم يف ما اشتهت ِسيسها حَ ال يسمعون * ُمبـْ

[تلهبهاوحركة حسيسها صوهتا : البغوي][ 102، 101: األنبياء]{ خالدونأنفُسهم 



SOORAH TAKWEER VERSE 2

ض، أي تناثرت من السماء وتساقطت على األر : البغوي
هانكدر الطائر أي سقط عن : يقال .ُعشِّ
فال يبقى جنم ا جنومً السماء يومئذ تَـْمطُُر : الكليب وعطاءقال 

.إال وقع



SOORAH TAKWEER VERSE 3

ية الرفيعة هذه اجلبال العظيمة الصلبة العال: العثيمني
:  تعاىلوتسرّي كما قال هللاالقيامة، تكون هباًء يوم 

[.20: النبأ]{ وسرّيت اجلبال فكانت سرابً }



SOORAH TAKWEER VERSE 4

رة أشهر العشار مجع عشراء، وهي الناقة احلامل اليت مت حلملها عش: العثيمني
ها، ويعتين هبا ويالحظيـَْرقـُُبها وهي من أنفس األموال عند العرب، وجتد صاحبها 

لتفت إليها؛ ألن يف الدنيا، لكن يف اآلخرة تعطل وال يويَـُحفُّ بـها وأيوي إليها 
يوم يفر }: اىلاإلنسان يف شأن عظيم مزعج ينسيه كل شيء كما قال هللا تبارك وتع

.{أن يغنيهوصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ ش. وأمه وأبيه. املرء من أخيه



SOORAH TAKWEER VERSE 5

وما }: تعاىلالوحوش مجع وحش، واملراد هبا مجيع الدواب، لقول هللا: العثيمني
يف الكتاب من ْطنا فر  يطري جبناحيه إال ُأمم أمثالكم ما طائٍر من دابة يف األرض وال 

فستحشر الدواب يوم القيامة [. 38: األنعام]{ يُـحشرونشيء مث إىل رهبم 
هيمة اجللحاء اليت ويشاهدها الناس ويُقتص لبعضها من بعض، حىت إنه يقتص للب

وش لبعض أمرها من بعض هذه الوحاقُتص  فإذا القرانء، ليس هلا قرن من البهيمة 
.خلقههار عدله بني وإمنا يفعل ذلك سبحانه وتعاىل إلظتراًب، هللا تعاىل فكانت 



SOORAH TAKWEER VERSE 6

فإهنا متثل ثالثة البحار مجع حبر ومجعت لعظمتها وكثرهتا،: العثيمني
يوم القيامة هذه البحار العظيمة إذا كان. أربع األرض تقريباً أو أكثر

ئذ تيبس األرض فإهنا ُتسجر، أي توقد انرًا، تشتعل انراً عظيمة وحين
.تكون انرًاىت فيها ماء؛ ألن حبارها املياه العظيمة تسّجر حيبقى وال 



SOORAH TAKWEER VERSE 7

نفوس يعين ُيضم النفوس مجع نفس، واملراد هبا اإلنسان كله، فتزّوج ال: العثيمني
وكنتم أزواجاً }:كل صنف إىل صنفه؛ ألن الزوج يراد به الصنف كما قال هللا تعاىل

: اتالصاف]{ الذين ظلموا وأزواجهماحُشروا }: تعاىلوقال [... 7: الواقعة]{ ثالثة
ل اخلري إىل أصنافهم وأشكاهلم فيوم القيامة يضم كل شكل إىل مثله، أه: ، أي[22

أمة كلُّ }...بعضأهل اخلري، وأهل الشر إىل أهل الشر، وهذه األمة يضم بعضها إىل 
[.28اجلاثية ]{ ما كنتم تعملونجُتَْزون إىل كتاهبا اليوم ُتْدَعى 



SOORAH TAKWEER VERSES 8-9

هلهم وسوء املوؤدة هي األنثى تدفن حية، وذلك أنه يف اجلاهلية جل: العثيمني
من يدفن فمنهم .. .األنثىظنهم بهلل، وعدم حتملهم يعرّي بعضهم بعضاً إذا أتته 

ان حيفر احلفرة البنت وهي حية، إما قبل أن متيز أو بعد أن متيز، حىت إن بعضهم ك
فر هلا ليدفنها وال لبنته فإذا أصاب حليته شيء من الرتاب نفضته عن حليته وهو حي

إن الوحوش يكون يف قلبه هلا رمحة، وهذا يدلك على أن اجلاهلية أمرها سفال، ف
حتنو على أوالدها وهي وحوش، وهؤالء ال حينون على أوالدهم



SOORAH TAKWEER VERSE 10

نسان أن واعلم أيها اإل. الصحف مجع صحيفة، وهي ما يكتب فيها األعمال: العثيمني
رام كاتبني كل عمل تعمله من قول أو فعل فإنه يكتب ويسجل بصحائف على يد أمناء ك

 سبحانه وتعاىل يقول يعلمون ما تفعلون، يسجل كل شيء تعمله حىت تواىف يوم القيامة فإن هللا
وخنرج له يوم القيامة كتابً }يعين عمله يف عنقه{ يف عنقهطائَره إنسان ألزمناه وكل  }: يف كتابه

، [14-13اإلسراء]{اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً }مفتوحاً { يلقاه منشوراً 
يـَْلِفُظ ما }ب كالمنا االن وحنن نتكلم يكتب، كالم بعضكم مع بعض يكتب، كل كالم يكت

[...18: ق]{ من قول إال لديه رقيب عتيد



SOORAH TAKWEER VERSE 10

ن إسالم من حس»: قال النيب عليه الصالة والسالموهلذا ...: العثيمني
ر فليقل خرياً من كان يؤمن بهلل واليوم اآلخ»: وقال، «املرء تركه ما ال يعنيه

ر سقطه، يعين ألن كل شيء سيكتب عليه، ومن كُثر كالُمه كثُ ، «أو ليصمت
إن الصحف الذي ُيكثر الكالم يكثر منه السقط والزالت، فاحفظ لسانك ف

.سوف يكتب فيها كل ما تقول وسوف تنشر لك يوم القيامة



SOORAH TAKWEER VERSE 10

لى رءوس اخلالئق رجال من أميت عسيخلِّص هللا إن : عن عبدهللا بن عمرو مرفوًعا: الرتمذي
أتنكر من : البصر، مث يقول مثُل َمدِّ كلُّ ِسِجلٍّ : ِسِجاًل وتسعني تسعًة عليه فيَـْنُشُر يوم القيامة 

ال اي : فيقولأفلك عذر؟: ال اي رب، فيقول: ؟ أظلمك كتبيت احلافظون؟ فيقولشيًئاهذا 
أشهد : بطاقة فيهافَتْخُرجُ بلى إن لك عندان حسنة، فإنه ال ظلم عليك اليوم، : رب، فيقول

اي رب ما هذه : يقولفاحُضر َوْزَنَك، : أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فيقول
 كفة والبطاقة يف فتوضع السجالت يف: ، قالُتْظَلمإنك ال : فقالالسجالت؟ البطاقة مع هذه 

[صحيح: بايناألل]. كفة، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة، فال يثقل مع اسم هللا شيء



SOORAH TAKWEER VERSE 11

:  الذارايت]{ والسماء بنيناها أبيد}: قال تعاىل. السماء فوقنا االن سقف حمفوظ قوي شديد: العثيمني
ط يعين ُتزال عن مكاهنا ويف يوم القيامة تكش. أي قوية، {وبنينا فوقكم سبعاً شداداً }: وقال تعاىل. أي بقوة[ 47

:  بيمينه كما قال تعاىلهللا عز وجل مث يطويها جل وعالَيْكِشطُها كما يكشط اجللد عند سلخ البعري عن اللحم 
ٌت } [  104: األنبياء]{ للكتبيوَم َنْطِوي السماَء َكَطيِّ الِسِجلِّ }، [67: الزمر]{ بيمينهوالسماواُت َمْطِواي 

ن التمزق وعن احملي، يعين كما يطوي السجل الكتب، يعين الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفظاً هلا ع
{  بك فوقهم يومئذ مثانيةوحيمل عرش ر }: يوم القيامة ويبقى األمر فضاء إال أن هللا تعاىل يقولُتْكَشُط فالسماء 

بيمني هللا َوى ُتطْ يكون بدل السماء اليت فوقنا االن يكون الذي فوقنا هو العرش؛ ألن السماء [. 17: احلاقة]
[فق عليهمت]« أان امللك، أين ملوك األرض»: ويقولاألرض عز وجل يطويها بيمينه ويهزها وكذلك يقبض 



SOORAH TAKWEER VERSES 12-13

؟ وقودها الذي وما وقودها الذي توقد به. أي توقدُتسع ر ... الناراجلحيم هي : العثيمني
{ ا الناس واحلجارةاي أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم انراً وقوده}: توقد به قال هللا عنه

جارة من واحلجارة ح. بدل ما توقد بحلطب يكون الوقود الناس يعين الكفار، [6: التحرمي]
. انٍر عظيمة شديدة االشتعال شديدة احلرارة، هذا تسعري جهنم

قلب بشر ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر علىاملتقني فيها اجلنة دار { وإذا اجلنة}
ار الكفار تسّعر، توقد، د. يعين قـُّرِبت وزُيِّنت للمؤمنني، وانظر الفرق بني هذا وذاك{ أزلفت}

.  وتقّربودار املؤمنني تزّين 



SOORAH TAKWEER VERSE 14

إذا و . وإذا النجوم انكدرت. إذا الشمس كورت}: إذا قرأان هذه االايت: العثيمني
وإذا .وإذا البحار سجرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا العشار عطلت. اجلبال سريت

إذا و . وإذا الصحف نشرت. أبي ذنب قتلت. سئلتاملوءودة وإذا . النفوس زوجت
لة إىل االن هذه اثنتا عشرة مج{ وإذا اجلنة أزلفت. وإذا اجلحيم سعرت. كشطتالسماء  
:بعدأيت فاجلواب مل{ إذا الشمس كورت}كلها يف ضمن الشرط بجلواب، ألن  مل أيت 

.{علمت نفس ما أحضرت}: ماذا يكون إذا كانت هذه األشياء؟ قال هللا تعاىل



SOORAH TAKWEER VERSE 14

راً وما يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمض}أي ما قدمته من خري وشر : العثيمني
مداً بعيداً وحيذركم هللا لو أن بينها وبينه أتـََودُّ }يكون حمضراً أيضاً : ، يعين{عملت من سوء

 أو شر، يف نفس ما أحضرت من خريكلُّ يف ذلك اليوم  ، فتَـْعَلُم [30: آل عمران]{ نفسه
 من الطاعات نسينا الشيء الكثري ال. الدنيا نعلم ما نعمل من خري وشر لكن سرعان ما ننسى

كان يوم وال من املعاصي، ولكن هذا لن يذهب سدى كما نسيناه؟ بل وهللا هو بق، فإذا
لمت نفس ما ع}: القيامة أحضرته أنت إبقرارك على نفسك أبنك عملته، وهلذا قال تعاىل

...{أحضرت



SOORAH TAKWEER VERSE 14

ة وأن يتعظ على اإلنسان أن يتأمل يف هذه االايت العظيمفيجب ...: العثيمني
 به وعلمنا مبا فيها من املواعظ، وأن يؤمن هبا كأنه يراها رأي عني؛ ألن ما أخرب هللا

ا؛ ألن خرب هللا ال مدلوله فإنه أشد يقيناً عندان مما شاهدانه أبعيننا أو مسعناه أبذانن
عد اإلميان هبا بمث ... الوهميكذب، صدق، لكن ما نراه أو نسمعه كثرياً ما يقع فيه 

لواجب، وترك جيب أن تعمل مبقتضي ما تدل عليه من االتعاظ واالنزجار، والقيام ب
.املنهيات حىت تكون من أهل القرآن الذين يتلونه حق تالوته



SOORAH TAKWEER VERSES 15-16

فبينما تراها ترجع،واخلنس مجع خانسة، وهي النجوم اليت ختنس، أي : العثيمني
عها وبُعدها يف أعلى األفق إذا هبا راجعة إىل آخر األفق، وذلك وهللا أعلم الرتفا

.فيكون ما حتتها من النجوم أسرع منها يف اجلري حبسب رؤية العني
ها، أن أتوي إىل مكانس: الرجوع إىل وراء، والكنوس: اخلنوسوأصل : البغوي

.الوحوشوهي املواضع اليت أتوي إليها 



SOORAH TAKWEER VERSES 17-18

أدبر، وذلك معناه: يعين أقبل، وقيل{ عسعس}: معىن قوله: العثيمني
الذي يظهر لكن. يف اللغة العربية تصلح هلذا وهذا{ عسعس}أن الكلمة 
:  ولهوهو قالقسم، ليوافق أو ليطابق ما بعده من « أقبل»أن معناها 

، وبلنهار حال فيكون هللا أقسم بلليل حال إقباله{ والصبح إذا تنفس}
.  إقباله



SOORAH TAKWEER VERSE 19

إىل الرسل جربيل عليه الصالة والسالم، فإنه رسول هللاهو : العثيمني
كما قال تعاىل يف هللا بلكرم حلسن منظرهووصفه . بلوحي الذي ينزله عليهم

: املرة: قال العلماء{ ذو مرة}[ . 6: النجم]{ ذو مرة فاستوى}: آية أخرى
سالم موصوفاً اخللق احلسن واهليئة اجلميلة، فكان جربيل عليه الصالة وال

.{كرمي}: هبذا الوصف



SOORAH TAKWEER VERSE 19

البشري، كيف يصف هللا القرآن أبنه قول الرسول: فإذا قال قائل: العثيمني
امللكي؟والرسول 

لغه إىل األمة، فصار نعم الرسول امللكي بّلغه إىل الرسول البشري، والرسول البشري ب: فنقول
هو هللا عز وجل، قول هذا بلنيابة، قول جربيل بلنيابة وقول حممد بلنيابة، والقائل األول

مد بعتبار أنه بلغه إىل فالقرآن قول هللا حقيقة، وقول جربيل بعتبار أنه بلغه حملمد، وقول حم
.األمة



SOORAH TAKWEER VERSE 20

 عليه وسّلم رآه وصفه هللا تعاىل بلقوة العظيمة، فإن الرسول صلى هللا: العثيمني
كله من عظمته ،  األفقعلى صورته اليت خلقه هللا عليها له ستمائة جناح قد سّد 

.  عليه الصالة والسالم
هللا أي ذو مكانة، أي أن جربيل عند هللا ذو مكانة وشرف، وهلذا خصه{ مكني}

.الوحيأبكرب النعم اليت أنعم هبا على عباده، وهو 



SOORAH TAKWEER VERSE 20

أي عند صاحب العرش وهو هللا جل{ عند ذي العرش}: العثيمني
ال هللا ق. وعال، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب العاملني عز وجل

شاء من رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من ي}: تعاىل
[رافع=رفيع]. فذو العرش هو هللا[ . 15: غافر]{ عباده



SOORAH TAKWEER VERSE 21

ئكة ألنه ينزل تطيعه املال: جربيل هو املطاع فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء: العثيمني
الرسل عليهم مث. فتطيع، فله إمرة وله طاعة على املالئكةاملالئكَة بألمر من هللا فيأمر 

وأطيعوا هللا }فني الصالة والسالم الذين ينزل جربيل عليهم بلوحي هلم إمرة وطاعة على املكل
[.92: املائدة]{ وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني

قوله لرسول هللا طاعة املالئكة إايه أهنم فتحوا أبواب السماوات ليلة املعراج بومن : البغوي
صلى هللا عليه وسلم، وفتح خزنة اجلنة أبواهبا بقوله



SOORAH TAKWEER VERSE 22

وما صاحبكم يعين حممدا صلى هللا: يقول ألهل مكة: البغوي
ى أن وهذا أيضا من جواب القسم، أقسم عل. عليه وسلم مبجنون

ة، وذلك القرآن نزل به جربيل، وأن حممدا ليس كما يقوله أهل مك
.أهنم قالوا إنه جمنون، وما يقول يقوله من عند نفسه



SOORAH TAKWEER VERSE 22

ني ردوا دعوته فأضافه إليهم ليكون أشد لوماً وتوبيخاً هلم ح: العثيمني
يهم أربعني ما صاحبكم الذي تعرفونه وأنتم وإايه دائماً، بقي ف: كأنه قال

حىت كانوا يطلقون سنة يف مكة قبل النبوة يعرفونه، ويعرفون صدقه وأمانته،
ل هو أعقل يعين ليس جمنوانً، ب{ وما صاحبكم مبجنون}عليه اسم األمني 

.هم رأايً العقالء عليه الصالة والسالم، أكمل الناس عقالً بال شك وأسدّ 



SOORAH TAKWEER VERSE 23

جانب ألفق ا{ بألفق املبني}أي رأى حممد جربيل { ولقد رآه}: العثيمني
الة والسالم السماء واملبني أي البني الظاهر العايل، فإن الرسول عليه الص

ومرة يف حراء، ر مرة يف غا: رأى جربيل على صورته اليت ُخلق عليها مرتني
ة هي اليت يف وهذه الرؤيوالسالم، السماء السابعة ملا ُعرج به عليه الصالة 

.األرضإذن حممد يف { رآه بألفق}غار حراء، ألنه يقول 



SOORAH TAKWEER VERSE 24

الوحي يعين على{ على الغيب}يعين ما حممد { وما هو}: العثيمني
يس مبتهم يف لبلضاد أي ببخيل، فهو { بضنني}الذي جاءه من عند هللا 

علم الناس يف الوحي وال بخل به، بل هو أشد الناس بذاًل ملا أوحي إليه، ي
راءة ويف ق، كل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه 

.مبتهم، من الظن وهو التهمة: أي، {بظنني}



SOORAH TAKWEER VERSE 25

ه، وال ال يقدر على محل: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي: أي: ابن كثري
ي هلم وما وما تنزلت به الشياطني وما ينبغ}: كما قال. يريده، وال ينبغي له

[.212-210: الشعراء]{ يستطيعون إهنم عن السمع ملعزولون
توحي أي ليس القرآن بقول أحد من الشياطني، وهم الكهنة الذين: العثيمني

.ادقنيإليهم الشياطني الوحي ويكذبون معه وخيربون الناس فيظنوهنم ص



SOORAH TAKWEER VERSE 26

ن، مع ظهوره فأين تذهب عقولكم يف تكذيبكم هبذا القرآ: أي: ابن كثري
، رضي من عند هللا عز وجل، كما قال الصديقجاء ووضوحه، وبيان كونه 

ا عليه شيئا من هللا عنه، لوفد بين حنيفة حني قدموا مسلمني، وأمرهم فتلو 
أين يذهب وحيكم،: قرآن مسيلمة الذي هو يف غاية اهلذاين والركاكة، فقال

.من إله: وهللا إن هذا الكالم مل خيرج من إل، أيبعقولكم؟ 



SOORAH TAKWEER VERSE 27

ني، وتذكر هلم، ذكر يشمل التذكري والتذّكر، فهو تذكري للعامل: العثيمني
.بهأي أهنم يتذكرون به ويتعظون 

ه وآله وسلم كما من بُعث إليهم رسول هللا صلى هللا علي: واملراد بلعاملني
وقال [. 107: األنبياء]{ وما أرسلناك إال رمحة للعاملني}: قال هللا تعاىل

.{ني نذيراً تبارك الذي نز ل الفرقان على عبده ليكون للعامل}: تعاىل



SOORAH TAKWEER VERSE 28

كانه ( إال)هذه اجلملة بدل مما قبلها لكنها إبعادة العامل وهو : العثيمني
وأما م، التعميفخص بعد « إن هو إال ذكر ملن شاء منكم أن يستقيم»: قال

: ه كما قال تعاىلمن ال يشاء االستقامة فإنه ال يتذكر هبذا القرآن وال ينتفع ب
[.  37:ق]{ إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد}

.نالقرآفاإلنسان الذي ال يريد االستقامة ال ميكن أن ينتفع هبذا 



SOORAH TAKWEER VERSE 29

لشيء علمنا ما نشاء شيئاً إال بعد أن يكون هللا قد شاءه، فإذا شئنا ا: العثيمني
اء هللا ما ولو ش}: كما قال تعاىل. أن هللا قد شاءه، ولوال أن هللا شاءه ما شئناه

منهم من آمن اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم البينات ولكن اختلفوا ف
فنحن إذا عملنا الشيء [. 253: البقرة]{ ومنهم من كفر ولو شاء هللا ما اقتتلوا

انت بعد مشيئة هللا نعمله مبشيئتنا واختياران، ولكن نعلم أن هذه املشيئة واالختيار ك
.عز وجل، ولو شاء هللا ما فعلنا



SCHOLARLY INSIGHT: QADR

يه رزقه رغداً من وكلنا نعلم أن اإلنسان لو ذُكر له أن بلداً آمناً مطمئناً، أيت: العثيمني
داً آخر بلٌد كل مكان، فيه من املتاجر واملكاسب ما ال يوجد يف البالد األخرى، وأن بل

 أيهما خائف غري مستقر، مضطرب يف االقتصاد، مضطرب يف اخلوف واألمن، فإىل
يذهب؟ 
األول، يرى سيذهب إىل األول وال شك، وال يرى أن أحداً أجربه أن يذهب إىلبلتأكيد 

: اهلل بنّي لناأنه ذهب إىل األول مبحض إرادته، وهكذا اآلن طريق اخلري وطريق الشر، ف
ا يف النار من هذه طريق جهنم وهذه طريق اجلنة، وبنّي لنا ما يف اجلنة من النعيم، وم

 شك، كما فأيهما نسلك؟ بلقياس الواضح اجللي أننا سنسلك طريق اجلنة ال. العذاب
.اً من كل مكانأننا يف املثال الذي قبل نسلك طريق البلد اآلمن الذي أيتيه رزقه رغد
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بيخ واللوم، ويُنادى ولو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب والتو : العثيمني
زعزع الذي ليس فيه علينا بلسفه، كما لو سلكنا يف املثال األول طريق البلد املخوف املت

تقرير { ستقيمأن يشاء منكم ملن }: استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوخبنا، إذاً ففي قوله
شيء ويشاء الشيء لكون اإلنسان يفعل الشيء مبشيئته واختياره، ولكن بعد أن يفعل ال
نسان على شيء نعلم أن هللا قد شاءه من قبل ولو شاء هللا ما فعله، وكثرياً ما يعزم اإل

، أو جيد نفسه مصروفاً ويتجه بعد العزمية إىل هذا الشيء ويف حلظة جيد نفسه منصرفاً عنه
مع إىل حماضرة، وإذا عنه؛ ألن هللا مل يشأه، كثرياً ما نريد أن نذهب مثاًل إىل املسجد لنست

ا شغاًل فنرجع، وأحياانً بنا ننصرف بسبب أو بغري سبب، أحياانً بسبب حبيث نتذكر أن لن
.نانرجع بدون سبب ال ندري إال وقد صرف هللا تعاىل مهتنا عن ذلك فرجع



SOORAH TAKWEER VERSE 29

موعظة واحلاصل أن هذه السورة سورة عظيمة، فيها تذكرة و : العثيمني
، كما أن الواجب ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر ومتهل، وأن يتعظ مبا فيها

ن اتعظ عليه يف مجيع سور القرآن وآايته أن يكون كذلك حىت يكون مم
كتابه وسنة رسوله بكتاب هللا وانتفع به، نسأل هللا تعاىل أن يعظنا وإايكم ب

.قديرصلى هللا عليه وآله وسلم وآايته الكونية إنه على كل شيء
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