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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا �سم هللا الرحمن الرحیم.

وهي  ،وروى البخاري أنها مدنیة ،وهي مكیة في قول جمیع المفسر�ن ،تفسیر سورة التكاثر"

a  Z ̀ _ ^ [ \ ] ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،ثماني آ�ات

 شغلكم قال: :ألهاكم  ١التكاثر:  }] \ { قوله:  :األولى ؛فیه خمس مسائل  ۲ - ۱التكاثر: 
.......................... 

 
ــــــــــــــغْ مُ فألهیتهــــــــــــــا عــــــــــــــن ذي تمــــــــــــــائم    لَی

 "شغلكم. أي 
�عني عن صبي لها صغیر بلغ  ،هذا الذي صاحب حول ،عن ذي تمائم محول ،ال ال، محول

 علقت علیه التمائم خشیة العین. ،الحول
 فمثلـــــــــك حبلـــــــــى قـــــــــد طرقـــــــــت ومرضـــــــــع

 
 ............................ 

 نسأل هللا العافیة. ،هذا �جهر �معصیته وفجوره 
 " أي شغلكم المباهاة. "

سمونها � هي التيوالغیلة  ،فترضعه غیلة ،والمغیل المرضع التي ترضعه و�عتر�ها الحبل الحمل
 رضع المهل.التي ت ،المهل

 " هللا.أي شغلكم المباهاة �كثرة المال والُعدد عن طاعة  "
 الَعدد.

 " والَعدد عن طاعة هللا. "
ثم �انت لهم الحقائق �عد  ،كانوا یتباهون �كثرة أموالهم وأعدادهم وأتباعهم حتى وصلوا إلى القبور

 ذلك.
قاله ابن  ،ألهاكم أنساكم التكاثر أي من األموال واألوالد :وقیل ،حتى متم ودفنتم في المقابر "

أي ألهاكم التشاغل  :وقال الضحاك .والعشائرأي التفاخر �القبائل  :وقال قتادة ،عباس والحسن
 " ا.ألهى ِلْهًیا وِلْهیانً  ،لهیت عن �ذا �الكسر :�قال ،�المعاش والتجارة

 ا.َلِهی�ا وِلهیانً 
 " ا إذا سلوُت عنه.ألهى َلِهی�ا وِلْهیانً  "

 سلوَت.
 ،ولّهاه �ه تلهیة أي علله ،وألهاه أي شغله ،إذا سلوَت عنه وتر�ت ذ�ره وأضر�ت عنه "

نحن أكثر من بني  :نزلت في الیهود حین قالوا :قال مقاتل وقتادة وغیرهما ،والتكاثر المكاثرة
نزلت في  :وقال ابن ز�د .ألهاهم ذلك حتى ماتوا ُضّالالً  ،و�نو فالن أكثر من بني فالن ،فالن
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نزلت في حیین من قر�ش بني عبد مناف  :كلبيوقال ابن عباس ومقاتل وال .فخذ من األنصار
 " و�ني سهم تعادوا وتكاثروا.

وا.  تعادُّ
وا وتكاثروا �السادة واألشراف في اإلسالم فقال �ل حي منهم " ا عز�زً  ا وأعزُّ نحن أكثر سیدً  :تعادُّ

 " فكثر. ،اا وأكثر عائذً وأعظم نفرً 
 كثر بنو عبد مناف.

 " ا.فكثر بنو عبد مناف سهمً  "
 ي زاد سهمهم على غیرهم.�عن

 " .�أحیائكمفنزلت ألهاكم التكاثر  ،ثم تكاثروا �األموات فكثرتهم سهم "
 حتى وصلوا إلى األموات �عدونهم یتكثرون بهم على غیرهم.

وروى سعید  ،فلم ترضوا حتى زرتم المقابر مفتخر�ن �األموات ،�أحیائكمفنزلت ألهاكم التكاثر  "
وهم �ل یوم  ،ونحن أعد من بني فالن ،�انوا �قولون نحن أكثر من بني فالن :عن قتادة قال

وعن عمرو بن  ،�هللا مازالوا �ذلك حتى صاروا من أهل القبور �لهم ،یتساقطون إلى آخرهم
 " حلف أن هذه السورة نزلت في النجار. :دینار

 .نعمفي التجار  ؟.. أو في التجارأمفي بني النجار 
اآل�ة تعم جمیع ما  :قلت .نزلت في أهل الكتاب :وعن شیبان عن قتادة قال ،رنزلت في التجا "

 " ذ�ر وغیَره.
ن �عضهم إحتى  ،�ل ما یتكاثر �ه و�لهي و�شغل یدخل في هذا ،كل ما �حصل �ه التكاثر یدخل

ألن وجودها  ؛أدخل فیه التكاثر �الكتب التي شغلت �عض طالب العلم وأهل العلم عن التحصیل
�ثرة التصانیف �عني الكتب  :ابن خلدون في تار�خه �قول ،و�ثرتها ال شك أنها مشغلة وملهیة

ففیَم  فماذا تفعل؟وأشكل علیك آ�ة  ،تفسیر ةمائ�عني تصور أن عندك  ،مشغلة عن التحصیل
هذه  بإمكانك أن تراجع هذه التفاسیر فيف ،عشرة ،ستة ،لكن لو عندك خمسةتقرأ؟ ومَم تأخذ؟ 

 اآل�ة.
  :وهو �قرأ -صلى هللا علیه وسلم-أتیت النبي  :وفي صحیح مسلم عن مطرِّف عن أبیه قال "

 " �قول ابن.. :قال  ١التكاثر:  }] \ {
وهل التكاثر والتباهي و�نز الكتب إال  :الخطیب البغدادي �قول ،في �تاب اقتضاء العلم العمل

أما إذا �ان �ستفید و�عدها للرجوع عند  ،ككانز الفضة والذهب السیما إذا �ان ما �ستفید منها
 هذا ما فیه إشكال.ف ،الحاجة
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�قول ابن آدم مالي مالي، وهل لك �ا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنیت، أو لبست « :قال "
وروى البخاري عن ابن  ،»فأمضیت، وما سوى ذلك فذاهب وتار�ه للناسفأبلیت، أو تصدقت 

لو أن البن آدم « :قال -صلى هللا علیه وسلم-شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول هللا 
 ،»وادً�ا من ذهب ألحب أن �كون له واد�ان، ولن �مأل فاه إال التراب، و�توب هللا على من تاب

  ١التكاثر:  }] \ {  :نرى هذا من القرآن حتى نزلت�نا  :قال ثابت عن أنس عن أبيّ 
والحمد هلل  ،فجهلوا وجّهلوا ،وهذا نص صحیح ملیح غاب عن أهل التفسیر :قال ابن العر�ي

  ١التكاثر:  }] \ {  :-صلى هللا علیه وسلم-قرأ النبي  :وقال ابن عباس .على المعرفة
 " .وشدها في األوعیة ،ومنعها من حقها ،جمعها من غیر حقها :تكاثر األموال :قال

̀  {  :قوله تعالى :الثانیة " أي حتى أتاكم الموت فصرتم في المقابر   ٢التكاثر:  }^ _
 .قد زار قبره :�قال لمن مات ،ا ترجعون منها �رجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نارزوارً 

 "وقیل.

̀  { : -جل وعال -بعثون من قوله�عني عرف األعرابي أن الموتى یُ    ٢التكاثر:  }^ _
ال بد أن  ،ألن الزائر ما �مكث في المكان الذي یزوره ؛�عث القوم ورب الكعبة :لما سمعها قال

 یرجع منه.
أي اشتغلتم  ،هذا وعید :وقیل ،أي ألهاكم التكاثر حتى عددتم األموات على ما تقدم :وقیل "

 .�مفاخرة الدنیا حتى تزوروا القبور فتروا ما ینزل �كم من عذاب هللا عز وجل

والقبور  ،جمع مقَبرة ومقُبرة �فتح الباء وضمها  ٢التكاثر:  }̀ { قوله تعالى:  :الثالثة 
 قال: ،جمع القبر

 میتــــــــــــــــــــواأرى أهــــــــــــــــــــل القصــــــــــــــــــــور إذا أُ 
 

 بنـــــــــــــــوا فـــــــــــــــوق المقـــــــــــــــابر �الصـــــــــــــــخور 
 اأبـــــــــــــــــــــــــــــوا إال مباهـــــــــــــــــــــــــــــاة وفخـــــــــــــــــــــــــــــرً  

 
 الفقــــــــــــراء حتــــــــــــى فــــــــــــي القبــــــــــــور علــــــــــــى 

 قال:  ،روقد جاء في الشعر المقبَ  
ـــــــــــــــــــلكـــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــاس مَ   ر �فنـــــــــــــــــــائهمقَب

 
 فهـــــــــــــــــم ینقصـــــــــــــــــون والقبـــــــــــــــــور تز�ـــــــــــــــــد 

 " وهو المقُبري. 
 المقُبري.

ا أي وقبرت المیت أقُبره وأقِبره قبرً  ،و�ان �سكن المقابر ،ري وهو المقُبرّي ألبي سعید المقبُ "
 " والحمد هلل. ،وقد مضى في سورة عبس القول فیه ،وأقَبرته أي أمرت �أن �قبر ،دفنته

 } u t{  :٢١عبس . 
 طالب: ...................
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 فیه؟ نعم، ماذا
 طالب: ...................

ما عند�م  ...وما یلزم أن �كون  ،المقبري ما له بیت، لكن ما یلزم أنه �صليسعید بن �یسان 
 ؟ناس �سكنون..

 طالب: ...................
 الحاجة.

 طالب: ...................
 ال ما �صلون. ،ما تصح الصالة ،ال ما �صلون 

وز�ارتها من أعظم الدواء للقلب  ،في التنز�ل ذ�ر المقابر إال في هذه السورة : لم �أتِ الرا�عة "
حمل على قصر األمر والزهد في الدنیا وترك الرغبة وذلك �ُ  ،ألنها تذ�ر الموت واآلخرة ؛القاسي

كنت نهیتكم عن ز�ارة القبور، فزوروا القبور، « :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  ،فیها
وفي صحیح مسلم  ،رجه ابن ماجهأخ ،رواه ابن مسعود ،»فإنها تزهد في الدنیا، وتذ�ر اآلخرة

 »فإنها تذ�ر اآلخرة« :وفي الترمذي عن بر�دة ،»فإنها تذ�ر الموت« :من حدیث أبي هر�رة
لعن  -صلى هللا علیه وسلم-وفیه عن أبي هر�رة أن رسول هللا  ،هذا حدیث حسن صحیح :قال

: وهذا حدیث ىوفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت قال أبو عیس :قال ،زوارات القبور
صلى هللا علیه -وقد رأى �عض أهل العلم أن هذا �ان قبل أن یرخص النبي حسن صحیح، 

ره إنما �ُ  :وقال �عضهم ،فلما رّخص دخل في رخصته الرجال والنساء ،في ز�ارة القبور -وسلم
 " قلت. .لقلة صبرهن و�ثرة جزعهن ؛ز�ارة القبور للنساء

 .»زوارات القبورلعن هللا « :ولذا جاء اللعن
أما الشواّب فحرام  ،مختلف فیه للنساء ،ز�ارة القبور للرجال متفق علیه عند العلماء :قلت "

إذا انفردن �الخروج عن  ،وجائز لجمیعهن ذلك ،وأما القواعد فمباح لهّن ذلك ،علیهن الخروج
 ،»وا القبور عام�ازور « :وعلى هذا المعنى �كون قوله ،إن شاء هللا ،وال �ختلف في هذا ،الرجال

 " وال �جوز. ،وأما موضع أو وقت �خشى فیه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فال �حل
 ،بلت علیه من الجزع والنیاحةلما جُ  ؛ا ال �جوز ال اتباع المرأة للجنازة وال ز�ارتها للقبوربل قطعً 

ولذلك  ،فإذا رأت األموات جِزعت وناحت وصاحت ،وما حّرم هللا علیها فإنها لیست بذات صبر
 جاء اللعن.

 طالب: ...................
 �عني هل تسلم؟

 طالب: ...................
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وهن شقائق  ،كما أنها تصلي على المیت إذا جيء �ه إلى المسجد وهي موجودة تصلي مع الناس
 ،ما تدخل ،وال شيء ،لكن ال یترتب على ذلك مشي وراء الجنازة وال ز�ارة للقبور ،الرجال

 محظور.
 طالب: ...................

 ما �جوز. ،ال ال، ال تتبع الجنازة
 طالب: ...................

أما مرورها �السور  ،المحظور دخول المقبرة ،�سلمون  �أتون  -علیه الصالة والسالم-مسجد النبي 
ودخول الحجرة النبو�ة غیر متیسر ال للرجال وال  ،هو الممنوعفأما دخولها  ،فیه إشكال �غیرها ما

 للنساء.
 طالب: ...................

 ولیس فیه دخول وال شيء. ،ألنه لیس فیه ز�ارة ؛دلیل ج إلى�هللا المنع �حتا
 طالب: ...................

 المرأة ال تتبع الجنازة. ،على �ل حال ال تتبع الجنازة
 طالب: ...................

 ؟ماذا
 طالب: ...................

 ین تروح؟أ ،ال وال المقبرة وال شيء
 طالب: ...................

 و�روح یدفن و�رجع وهو �السیارة. ،هو معه أهله وصلى على الجنازة
 طالب: ...................
 ز �حال.ال ال، داخل المقبرة ما �جو 

و�العكس فیرجع �ل واحد من الرجال  ،فیقع �صره على امرأة فیفتتن ،فبینا الرجل �خرج لیعتبر "
 " �هللا أعلم. ،ا غیر مأجوروالنساء مأزورً 

�فتتن  ،و�ال لو �انت هذه العلة لجرت ومشت على صالتهن في المساجد ،لیست هذه هي العلة
 لكن لیست هذه العلة. ،و�فتتن �الرجال ،بهن الرجال

ینبغي لمن أراد عالج قلبه وانقیاده �سالسل القهر إلى طاعة ر�ه أن  :قال العلماء :الخامسة "
ب على مشاهدة ، و�واظهاذم اللذات ومفرق الجماعات وموتم البنین والبنات ذ�ر �كثر من

لبه ولزمه ذنبه فهذه ثالثة أمور ینبغي لمن قسى ق ،المحتضر�ن وز�ارة قبور أموات المسلمین
 " و�ستصرخ بها على فتن الشیطان وأعوانه. ،أن �ستعین بها على دواء دائه
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و�قف  ،و�نظر إلى القبور ،تردد على المقبرة ،لكن إذا �ان القلب ال �ستفید من هذه األمور �لها
وناس  یتحاكون،أناس  ،رالقببل وجد من یدخن على شفیر  ٍه،على شفیر القبر وقلبه غافل ال

 أو حفرة الز�ت ما بینهماوواحد �قول �هللا إني أنظر في الحفرة حفرة القبر  ،یتعازمون عل القبور
 على اإلنسان أن �عالج قلبه. ،نسأل هللا العافیة ،القلوب ال شك أنه غطى علیها الران ،فرق 

 طالب: ...................
 على ما جبل علیه. �لٌّ  ،على ما هو علیه �لٌّ  ،�ستغلون الفرص نعم،ینشل 

و�ن عظم علیه ران قلبه  ،فإن انتفع �اإلكثار من ذ�ر الموت وانجلت �ه قساوة قلبه فذاك "
فإن مشاهدة المحتضر�ن وز�ارة قبور أموات المسلمین تبلغ في  ،واستحكمت فیه دواعي الذنب

 " ألن ذ�ر الموت إخبار للقلب �ما إلیه المصیر. ؛دفع ذلك ما ال یبلغه األول
جل  -ولذلكم لما أخبر هللا ،الخبر أقل في التأثیر من المعاینة ،ولیس الخبر �المعاینة ،نعم

 ؟ ما فیه شك أنه تأثر لكن لما رآهم ألقى األلواح.ماذا حدثموسى �أن قومه عبدوا العجل  -وعال
وفي مشاهدة من احُتضر وز�ارة قبر من مات من  ،وقائم له مقام التخو�ف والتحذیر "

لیس « :-صلى هللا علیه وسلم-فلذلك �ان أبلغ من األول قال  ،مین معاینة ومشاهدةالمسل
فأما االعتبار �حال المحتضر�ن فغیر ممكن في �ل  ،رواه ابن عباس ،»الخبر �المعاینة

وأما ز�ارة القبور فوجودها  ،وقد ال یتفق لمن أراد عالج قلبه في ساعة من الساعات ،األوقات
و�حضر قلبه  ،فینبغي لمن عزم على الز�ارة أن یتأدب �آدابها ،ا ألیق وأجدرأسرع واالنتفاع به

فإن هذه حالة تشار�ه فیه  ،وال �كون حضه منها التطواف على األجداث فقط ،في إتیانها
و�صالح فساد قلبه أو نفع  ،بل �قصد بز�ارته وجه هللا تعالى ،ونعوذ �اهلل من ذلك ،بهیمة

 " المیت �ما یتلو عنده من القرآن والدعاء.
فال ینتفع ال هو وال  ،قراءة القرآن في المقبرة أو عند القبور ال شك أنها من األمور المبتدعة

اقرؤوا �س على « ،�عتمدون على أحادیث ضعیفة مثل قراءة �س ،بل �أثم بذلك ،صاحب القبر
ولو صح المراد �ه من حضره الموت �عني المحتضر �ما قاله  ،عیفوهذا الخبر ض ،»موتاكم

 الشراح.
 الدعاء عند القبر ذهب للدعاء. -حفظك هللا -طالب: والدعاء

أما دعاء هللا عند القبر رجاء  ،وهذا مما ینتفع �ه المزور ،الدعاء لصاحب القبر ال إشكال فیه
 ودعاء صاحب القبر شرك. ،هذه بدعةف ،بر�ة البقعة

و�ذا وصل إلى قبر  ،و�سلم إذا دخل المقابر ،و�تجنب المشي على المقابر والجلوس علیها "
ولو  ،األنه في ز�ارته �مخاطبته حی�  ؛وأتاه من تلقاء وجهه ،امیته الذي �عرفه سّلم علیه أ�ًض 

 ثم �عتبر �من صار تحت التراب وانقطع ،فكذلك هاهنا ،ا لكان األدب استقباله بوجههخاطبه حی� 
وجمع األموال  ،ونافس األصحاب والعشائر ،عن األهل واألحباب �عد أن قاد الجیوش والعساكر
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فلیتأمل الزائر حال من مضى  ،وهوٍل لم یرتقبه ،فجاءه الموت في وقت لم �حتسبه ،والذخائر
�یف انقطعت آمالهم ولم تغن  ،وجمعوا األموال ،ودرج من أقرانه الذین بلغوا اآلمال ،من إخوانه

وترمل من �عدهم  ،وافترقت في القبور أجزاؤهم ،ومحا التراب محاسن وجوههم ،نهم أموالهمع
 " وأقسم غیرهم. ،وشمل ذل الیتم أوالدهم ،نساؤهم
 اقتسم.

 " واقتسم غیرهم طر�فهم وتالدهم. "
 �عني أموالهم القد�مة والحدیثة.

 ،وانخداعهم لمواتاة األسباب ،ولیتذ�ر ترددهم في المآرب وحرصهم على نیل المطالب "
غفلته عما بین ید�ه و  ،ولیعلم أن میله إلى اللهو واللعب �میلهم ،ور�ونهم إلى الصحة والشباب

ولیحضر �قلبه ذ�ر  ،وأنه ال بد صائر إلى مصیرهم ،یع والهالك السر�ع �غفلتهممن الموت الفظ
له وقد سالت و�ان یتلذذ �ا ،و�یف تهدمت رجاله أغراضها في من �ان مترددً  لنظر إلى ما ُخوِّ

و�ضحك لمواتاة دهره وقد أبلى التراب  ،و�صول ببالغ نطقه وقد أكل الدود لسانه ،عیناه
وعند هذا التذ�ر واالعتبار تزول عنه جمیع  ،ولیتحقق أن حاله �حاله ومآله �مآله ،أسنانه

 ،قبل على طاعة موالهو� ،فیزهد في دنیاه ،و�قبل على األعمال األخرو�ة ،األغیار الدنیو�ة
 " وتخشع جوارحه. ،و�لین قلبه

 قلو�نا. ، اللهم أحيِ هللا المستعان

أي لیس األمر على ما أنتم علیه من التفاخر  :قال الفراء  ۳التكاثر: b  Z ]قوله تعالى:  "

f  {  .أي سوف تعلمون عاقبة هذا  ٣التكاثر:  }d c b {  .والتكاثر والتمام على هذا

i h g{  :و�حتمل أن �كون تكراره على وجه  ،قاله مجاهد ،وعید �عد وعید  ٤التكاثر
�ال سوف تعلمون ما ینزل �كم من العذاب  :وقال ابن عباس ،وهو قول الفراء ،التأكید والتغلیظ

والثاني في  ،القبر فاألول في ،ثم �ال سوف تعلمون في اآلخرة إذا حل �كم العذاب ،في القبر
ثم  ،�ال سوف تعلمون عند المعاینة أن ما دعوتكم إلیه حق :وقیل ،فالتكرار للحالتین ،اآلخرة

رضي  -وروى زر بن حبیش عن علي .كال سوف تعلمون عند البعث أن ما وعدتكم �ه صدق
 " �نا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة. قاله: -هللا عنه
 قال؟  أمقاله.. 

 طالب: ...................
 قال، نعم قال.

c b  {  :فأشار إلى أن قوله ،�نا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة :قال "

d{  :ال سوف تعلمون إذا نزل �كم الموت وجاءتكم  :وقیل ،�عني في القبور  ٣التكاثر�
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وحاط �كم  ،ثم �ال سوف تعلمون إذا دخلتم قبور�م وجاءكم منكر ونكیر ،رسل لتنزع أرواحكم
وقد ذ�رناه  ،فتضمنت السورة القول في عذاب القبر :قلت .وانقطع عنكم الجواب ،هول السؤال

وأن هللا  ،حسبما أخبر �ه الصدق ،والتصدیق �ه الزم ،في �تاب التذ�رة أن اإل�مان �ه واجب
و�جعل له من العقل في مثل الوصف الذي  ،ي قبره برد الحیاة إلیهتعالى �حیي العبد المكلف ف

عد له في قبره من لیعقل ما ُ�سأل عنه وما �جیب �ه و�فهم ما أتاه من ر�ه وما أُ  ؛عاش فیه
 " وهذا هو مذهب أهل السنة والذي علیه الجماعة من أهل الملة. ،كرامٍة وهوان

o n  { دلة علیه من الكتاب والسنة متظاهرة أنكروا واأل ،وقد أنكر عذاب القبر المعتزلة
{ z y x w v u t sr q p{  :ا فعرضهم علیها غدوً   ٤٦غافر

إنهما « :مر �قبر�ن قال -علیه الصالة والسالم-النبي  ،في البرزخ ،ا هذا في القبوروعشیً 
واتفق على إثبات  ،على �ل حال األدلة ظاهرة ،وهما في القبر ،»وما �عذ�ان في �بیر ،لیعذ�ان

 عذاب القبر أهل السنة والجماعة.
 طالب: ...................

ما فیه شك أن اإل�مان �ه على  ،ال، هو أصل اإل�مان �الیوم اآلخر اإل�مان �البعث وتفاصیله
�خالف ما �ان دلیله  ا،�كون إنكاره �فرً  افما �ان دلیله قطعی�  ،حسب قوة ما جاء فیها من النص

 ال �سوغ ألحد إنكاره.فلكن إذا صح الدلیل  ،على اصطالحهم �كون أمره ال �صل إلى الكفر
 ،�ال سوف تعلمون عند النشور أنكم مبعوثون  :وقیل ،والحمد هلل ،وقد ذ�رناه هناك مستوفى "

وعلى هذا تضمنت أحوال القیامة من �عث  ،نكم معذبون ثم �ال سوف تعلمون في القیامة أ
وحشر وسؤال وعرض إلى غیر ذلك من أهوالها وأفزاعها حسب ما ذ�رناه في �تاب التذ�رة 

f { .�عني الكفار  ٣التكاثر:  }d c b{ :وقال الضحاك ،�أحوال الموتى وأمور اآلخرة

i h g{  :والثانیة �الیاء ،و�ذلك �ان �قرؤها األولى �التاء :قال المؤمنون   ٤التكاثر. 

ألنه عّقب �ل  ؛وهو زجر وتنبیه ،أعاد �ال  ٥التكاثر:  }o n m l k { قوله تعالى: 
 ،عقابال تفعلوا فإنكم تستوجبون ال ،ال تفعلوا فإنكم تندمون  :�أنه قال ،واحد �شيء آخر

الیقین هاهنا  :وقیل ،٩٥الواقعة:  }ے ¡ ¢ £ ¤ {  :و�ضافة العلم إلى الیقین �قوله تعالى
 ،ألنه إذا جاء زال الشك أي لو تعلمون علم البعث ؛البعث :اوعنه أ�ًض  ،قاله قتادة ،الموت

 ،وجواب لو محذوف أي لو تعلمون الیوم من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة الصور
�ال لو  :وقیل ،لشغلكم ذلك عن التكاثر �الدنیا ،وانشقت اللحود عن جثثكم �یف �كون حشر�م

 " تعلمون..
 آلمنتم وصدقتم وأ�قنتم �ما أمامكم.
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 :وقیل ،فشقي وسعید ،أي لو قد تطایرت الصحف  ٥التكاثر:  }o n m l k {  :وقیل "
 ،اهي �معنى حق�  :وقال الفراء ،قاله ابن أبي حاتم ،إن �ال في هذه المواضع الثالثة �معنى أال

 " .وقد تقدم الكالم فیها مستوفى
أي لترون  ،وهو على إضمار القسم ،هذا وعید آخر ٦التكاثر: ) َلَتَرُونَّ اْلَجِحیمَ : (قوله تعالى "

` {  :هو عام �ما قال :وقیل ،والخطاب للكفار الذین وجبت لهم النار ،الجحیم في اآلخرة
dc b a{  :فیمر أولهم �البرق  :وفي الصحیح ،فهي للكفار دار وللمؤمنین ممر  ٧١مر�م

 " ثم �الر�ح ثم �الطیر.
ثم  ،ثم حق الیقین ،أدناها علم الیقین ،ثالث مراتبعندك علم الیقین وحق الیقین وعین القین 

ل لذلك ابن القیم �أنه لو ذ�ر لك من قبل الثقات أن العسل یباع في األسواق مثّ  ،عین الیقین
 ،وهم ثقات وعدد وجمع هذا ال تشك في علمهم وهذا علم ،إن العسل موجود في السوق یباع :قال

ثم  ،هذا صار حق الیقین ،أقل؟ أعلى وأشد أما أعلى لكن إذا ذهبت إلى السوق ورأیته �عینك هذ
ألن  ؛وال �عتر�ه شيء ،�عني ما فیه أي تردد ،هذا عین الیقینف�عد ذلك إذا أخذت منه وأكلت 

قد �خطئ لكن  ا،قد �عتر�ه خطأ ال یلزم أن �كون �ذ�ً فالخبر و�ن �ان المخبر ثقة أو ثقات 
أن  :إما لضعف �صر أو لشدة زحام وتقول ،األمورعینك ألمر من  بتكذو�ذا رأیته قد  ،المخبر

�عض الناس �كذب �صره السیما إذا عورض مثل الجار�ة أو زوجة عبد هللا بن رواحة لما  ،هذا
 ،لكن إذا أكل منه :و�ذب �صري  ،هللا صدق :قالت ،ا من شعرهفقرأ شیئً  ،اقرأ القرآن :رأته قالت

 .�حتمل شیًئا �عد�قي  فما
وقد مضى في سورة  ،الحدیث ،ثم �الطیر ،ثم �الر�ح ،فیمر أولهم �البرق  :وفي الصحیح "

رُون �ضم التاء من أر�ته الشيء أي تحشرون إلیها لتُ  :وقرأ الكسائي وابن عامر .مر�م
ثم  ،وعلى فتح التاء هي قراء الجماعة أي لترون الجحیم �أ�صار�م على البعد ،فترونها

أي هي رؤ�ة  ،هو إخبار عن دوام مقامهم في النار :یلوق ،لترونها عین الیقین أي مشاهدة

أي لو   ٥التكاثر:  }o n m l { معنى  :وقیل ،والخطاب على هذا للكفار ،دائمة متصلة
فإن  ،تعلمون الیوم في الدنیا علم الیقین فیما أمامكم مما وصفت لترون الجحیم �عیون قلو�كم

 {  .وهو أن تتصور لك تارات القیامة وقطع مسافاتها ،علم الیقین یر�ك الجحیم �عین فؤادك

w v u t{  :ا ال تغیب عن فتراها �قینً  ،أي عند المعاینة �عین الرأس  ٧التكاثر

 { قوله تعالى:  .السؤال والعرضفي موقف   ٨التكاثر:  }z y } | { {  .عینك

} | { z y{  :خرج رسول  :روى مسلم في صحیحه عن أبي هر�رة قال  ٨التكاثر
ما أخرجكما من « :فإذا هو �أبي �كر وعمر فقال ،ذات یوم أو لیلة -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
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وأنا والذي نفسي بیده ألخرجني الذي « :قال ،الجوع �ا رسول هللا :قال »بیوتكما هذه الساعة؟
 " فإذا هو لیس ببیته.. ،من األنصار فقاما معه فأتى رجالً  »أخرجكما قوما

 ،من األحادیث الصحیحة فیه معتبر للمسلم -علیه الصالة والسالم-ما جاء في صفة عیشه 
وأكرم الخلق على هللا وأفضلهم  ،ذه الدنیامن أن یتشبث به فبدالً  ،ا مراجعة لحسا�هوفیه أ�ًض 

و�خرجه  ،هالل ثم هالل ثم هالل ما یوقد في بیته نار ،وأشرفهم �مر الشهر والشهران ثالثة أهلة
لو �انت هذه الدنیا تزن عند هللا جناح �عوضة ما  ،و�ر�ط الحجر على �طنه من الجوع ،الجوع

ألن الدنیا جنة الكافر وسجن المؤمن  ؛عمون ومع ذلك الكفار یتن ،ا منها شر�ة ماءسقى �افرً 
 �خالف اآلخرة.

فقال لها  ،ا وأهالً مرحبً  :فلما رأته المرأة قالت ،فإذا هو لیس في بیته ،من األنصار فأتى رجالً  "
إذ جاء األنصاري  ،�ستعذب لنا الماء :قالت »أین فالن؟« :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

ما أحد الیوم أكرم  ،الحمد هلل :وصاحبیه ثم قال -صلى هللا علیه وسلم-فنظر إلى رسول هللا 
وأخذ  ،�لوا من هذه :فانطلق فجاءهم �عذق فیه �سر وتمر ورطب فقال :قال ،ا منيأضیافً 

فأكلوا من  ،فذ�ح لهم ،»إ�اك والَحُلوب« :-صلى هللا علیه وسلم-المد�ة فقال له رسول هللا 
 -صلى هللا علیه وسلم-فلما أن شبعوا ورووا قال رسول هللا  ،الشاة ومن ذلك العذق وشر�وا

والذي نفسي بیده لتسألن عن نعیم هذا الیوم یوم القیامة، أخرجكم من « :ألبي �كر وعمر
هذا والذي  :خرجه الترمذي وقال فیه ،»بیوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصا�كم هذا النعیم

 " نفسي بیده من النعیم الذي تسألون عنه یوم القیامة ظل �ارد ورطب طیب وماء �ارد..
 الحدیث في الصحیح. ،والحدیث في صحیح مسلم

اسم هذا  :قلت .وذ�ر قصته ،أبو الهیثم بن التیهان :و�نى الرجل الذي من األنصار فقال "
وفي هذه القصة �قول عبد هللا بن رواحة  ،و�كنى أ�ا الهیثم ،الرجل األنصاري مالك بن التیهان
 �مدح بها أ�ا الهیثم بن التیهان:

 ا ألمـــــــــــــــــة�اإلســـــــــــــــــالم عـــــــــــــــــز�  أرَ  فلـــــــــــــــــم
 

ــــــــــل أضــــــــــیاف اإلراشــــــــــي معشــــــــــرً    اوال مث
  

 نبـــــــــــــــــي وصـــــــــــــــــدیق وفـــــــــــــــــاروق أمـــــــــــــــــة
 

 اا وعنصــــــــــرً وخیــــــــــر بنــــــــــي حــــــــــواء فرًعــــــــــ 
  

 فوافـــــــــــــــــوا لمیقـــــــــــــــــات وقـــــــــــــــــدر قضـــــــــــــــــیة
 

ــــــــــــــــدرً   ــــــــــــــــدرً و�ــــــــــــــــان قضــــــــــــــــاء هللا ق  اا مق
  

ــــــــــــى رجــــــــــــل نجــــــــــــد ــــــــــــاري �جــــــــــــوده إل  یب
 

 اا ومفخــــرً ا ومجــــدً شــــموس الضــــحى جــــودً  
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 وفـــــــــــارس خلـــــــــــق هللا فـــــــــــي �ـــــــــــل غـــــــــــارة
 

ـــــــــــــد المســـــــــــــمرً   ـــــــــــــوم الحدی ـــــــــــــبس الق  اإذا ل
  

 ففـــــــــــــدى وحیـــــــــــــى ثـــــــــــــم أدنـــــــــــــى قـــــــــــــراهم
 

ـــــــــــــــــرهم إال ســـــــــــــــــمینً   ـــــــــــــــــم �ق  اا متمـــــــــــــــــرً فل
قال: خرج  - علیه وسلمصلى هللا-وقد ذ�ر أبو نعیم الحافظ عن أبي عسیب مولى رسول هللا  

ثم مر �أبي �كر فدعاه فخرج  ،فخرجت إلیه ،لیالً  -صلى هللا علیه وسلم-هللا  رسولعلینا 
فقال لصاحب  ،فانطلق حتى دخل حائًطا لبعض األنصار ،ثم مر �عمر فدعاه فخرج إلیه ،إلیه

لتسألن عن « :ثم دعا �ماء فشرب فقال ،فجاء �عذق فوضعه فأكلوا ،»أطعمنا ُ�سًرا« :الحائط
وأخذ عمر العذق فضرب �ه األرض حتى تناثر البسر نحو وجه رسول  :قال ،»هذا یوم القیامة

 :إنا لمسؤولون عن هذا یوم القیامة؟ قال ،�ا رسول هللا :قال -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
 نعم، إال من ثالث �سرة �سد بها جوعته، أو ثوب �ستر �ه عورته، أو جحر �أوي إلیه من«

 ".»الحر والقر
وما زاد  ،ال یز�د على ذلك ،�قدر الحاجة ،�عني �قدر ما یؤو�ه ،�عني بیت یؤو�هم من الحر والقر

 سأل عنه.عن الحاجة فإنه �ُ 
قاله  ،األمن والصحة :أحدها ؛واختلف أهل التأو�ل في النعیم المسؤول عنه على عشرة أقوال "

 :-علیه السالم -وفي البخاري عنه ،قاله سعید بن جبیر ،الصحة والفراغ :الثاني .ابن مسعود
 ".»نعمتان مغبون فیهما �ثیر من الناس الصحة والفراغ«

 ستغل و�ضیع و�فرط فیه هذا الغبن.والشيء إذا لم �ُ  ،ألنهم ال �ستغلونها حسبما ینبغي

Ë Ê É  {  :وفي التنز�ل ،قاله ابن عباس ،اإلدراك �حواس السمع والبصر :الثالث "
Ñ Ð Ï Î Í Ì{  :٣٦اإلسراء . " 

جل  -عن أن تستعمل فیما ال یرضي هللا كرت هذه النعم فإنه �سأل عنها فضالً �عني إذا ما شُ 
 وعال.

 :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :وفي الصحیح عن أبي هر�رة وأبي سعید قاال "
الحدیث خّرجه  .»�العبد یوم القیامة فیقول له: ألم أجعل لك سمًعا و�صًرا وماًال وولًدا؟یؤتى «

قاله جابر بن عبد  ،مالّذ المأكول والمشروب :الرا�ع .حدیث حسن صحیح :الترمذي وقال فیه
 .قاله الحسن ،أنه الغداء والعشاء :الخامس .وحدیث أبي هر�رة یدل علیه ،هللا األنصاري 

ول مكحول الشامي أنه شبع البطون و�ارد الشراب وظالل المساكن واعتدال الخلق ق :السادس
 " واعتدال..

 الخُلق ومثله الخْلق.
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 :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :ورواه ز�د بن أسلم عن أبیه قال .الخُلق ولذة النوم "
وهذا السؤال  :ردي وقالفذ�ره ذ�ره الماو  ،»لتسألن یومئٍذ عن النعیم، �عني عن شبع البطون «

 ،�عم الكافر والمؤمن إال أن سؤال المؤمن تبشیر �أن �جمع له بین نعیم الدنیا ونعیم اآلخرة
هذا السؤال عن �ل نعمة  :وقال قوم ،وسؤال الكافر تقر�ع أن قابل نعیم الدنیا �الكفر والمعصیة

أرأیُت  ،�ا رسول هللا :ة قالفقد روي أن أ�ا �كر لما نزلت هذه اآل� ،إنما �كون في حق الكفار
 " أكلة أكلتها معك في..

 أرأیَت.
ب أرأیَت أكلة أكلتها معك في بیت أبي الهیثم بن التیهان من خبز شعیر ولحم و�سر قد ذنَّ  "

 :-علیه السالم-أتخاف علینا أن �كون هذا من النعیم الذي نسأل عنه فقال  ،وماء عذب

 " ذ�ره.. » ۱۷سبأ:  O P Q R S Z ] ذلك للكفار ثم قرأ«
إثر  -علیه الصالة والسالم-لكن الحدیث الصحیح في مسلم وغیره قال النبي تال اآل�ة النبي 

 أكلهم ما ذ�ر.
 ذ�ره.

لكن ما یلزم أن �كون نتیجة السؤال فیها شيء من التثر�ب أو شيء مما یواجه �ه المسؤول إذا 
هؤالء حصلت لهم هذه النعمة والمجزوم  :أقول ،كان من الكفار أو ممن �فر النعمة على األقل

 بهم أنهم �ستعملونها فیما یرضي هللا و�ستعینون بها على ذلك.
 طالب: ...................

یذ�ر نعمه التي أنعم  ،�قرره »ما منكم من أحد إال سیكلمه ر�ه لیس بینه و�ینه ترجمان«هو 
 .»بد حتى �سأل عن �ذا و�ذا و�ذالن تزول قدما ع« ؛ا �سأله عما صنع بهاوأ�ًض  ،علیهم بها

 :وقال القشیري  .ال �سأل عن النعیم إال أهل النار :وقال الحسن ،أبو نصر القشیري ذ�ره  "
وسؤال  ،ألنه قد ترك الشكر ؛ولكن سؤال الكفار تو�یخ ،والجمع بین األخبار أن الكل �سألون 

قلت: هذا القول حسن؛ ألن اللفظ  .وهذا النعیم في �ل نعمة ،ألنه شكر ؛المؤمن سؤال تشر�ف
 " حدثتنا وْرقاء. :وقد ذ�ر الفر�ابي قال ،�عم

 حدثنا وْرقاء.

  }z y } | { { حدثنا وْرقاء عن ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله تعالى:  "
صلى هللا -وروى أبو األحوص عن عبد هللا عن النبي  .�ل شيء من لذة الدنیا :قال  ٨التكاثر:

إن هللا تعالى لیعدد نعمه على العبد یوم القیامة حتى �عد علیه سألتني « :أنه قال -علیه وسلم
 " وفي الترمذي عن أبي هر�رة.. ،»فالنة أن أزوجكها فیسمیها �اسمها فزوجتكها

 مخّرج هذا؟
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 طالب: ...................
 لیه الضعف.غالب ع نعم،

  ٨التكاثر:  }z y } | { { لما نزلت هذه اآل�ة  :وفي الترمذي عن أبي هر�رة قال "
وسیوفنا  ،والعدّو حاضر ،فإنما هما األسودان ؟سألعن أي النعیم نُ  ،�ا رسول هللا :قال الناس

 " على عواتقنا.
 األسودان التمر والماء. :ما طعامكم قالت :لما سئلت قیل ،التمر والماء

-قال رسول هللا  :وعنه قال ،»إن ذلك سیكون « :وسیوفنا على عواتقنا قال ،والعدّو حاضر "
إن أّول ما �سأل عنه یوم القیامة �عني العبد أن �قال له: ألم نصحح « :-صلى هللا علیه وسلم

 ".»لك جسمك
 نصح ألم نصح.

سمعت رسول هللا  :حدیث ابن عمر قال :قال »و�ك من الماء البارد؟ألم نصحَّ لك جسَمك ونر «"
إذا �ان یوم القیامة دعا هللا �عبد من عباده فیوقفه بین ید�ه « :�قول -صلى هللا علیه وسلم-

رحمه  -وقال مالك ،»فیسأله عن جاهه، �ما �سأله عن ماله، والجاه من نعیم الدنیا ال محالة
 " إنه. :-هللا

�ما أن المال مقدم عند  ،یر من الناس الجاه الذي هو حب الشرف مقدم على المالمقدم عند �ث
و�أمر  ،فمن الناس من رغبته في الجاه �حب السیطرة والسیادة ،قوم آخر�ن على الجاه وغیره

والمال  ،نفعه جاهه إال بذلا ما ألن الجاه معنوي إذا احتاج شیئً  ؛ومنهم المال أهم علیه ،و�نهى
ما ذئبان جائعان أرسال في زر�بة غنم �أضر لها « ،و�الهما مفسدان لدین المرء ،عزمع ینفعه 

 .»من حب الشرف والمال لدین المرء
النوم مع  :وقیل ،وهو القول السا�ع ،إنه صحة البدن وطیب النفس :-رحمه هللا -وقال مالك "

من خشن الطعام واللباس إنما سد الجوع  وستر العورة  :وقال سفیان بن عیینة ،األمن والعافیة
والدلیل علیه أن هللا تعالى أسكن  :قال ،و�نما �سأل عن النعیم ،ال �سأل عنه المرء یوم القیامة

 - ۱۱۸طھ: X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f  Z ] :آدم الجنة فقال له

وما �ستكّن فیه من  ،وما یدفع �ه العطش ،سد �ه الجوعفكانت هذه األشیاء األر�عة ما �ُ   ۱۱۹
ألنه ال بد له  ؛�اإلطالق ال حساب علیه فیها -علیه السالم -و�ستر �ه عورته آلدم ،الحر
ا سأل عنه العبد لباسً إن مما ال �ُ  :ونحو هذا الذي ذ�ره القشیري أبو نصر قال :قلت .منها

-منتزع من قوله  وهذا :قلت .ا �كّنه من الحر والبردومكانً  ،ا �قیم صلبهوطعامً  ،یواري سوأته
لیس البن آدم حق في سوى هذه الخصال؛ بیت �سكنه، وثوب یواري عورته، « :-علیه السالم

 " خرجه الترمذي. »وجلف الخبز والماء
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 قال عنه خّرجه؟ ماذا
 طالب: ...................

 ما أعید تخر�جه.
النعیم هو ما أنعم  :وقال محمد بن �عب .جلف الخبز لیس معه إدام :وقال النضر بن شمیل "

 " وفي التنز�ل.. ،-صلى هللا علیه وسلم-هللا علینا �محمد 
الذي هو رأس مالك وسبب  ،ال شك أن هذه هي أعظم النعم الذي دلك وهداك وأرشدك إلى الدین

 نجاتك.

̧  º ¹ « ¼ ½ ¾ {  :وفي التنز�ل " ¶ µ ´ ¿{  :وقال الحسن   ١٦٤آل عمران

z } | { ~ ے  { قال هللا تعالى:  ،والمفضل هو تخفیف الشرائع وتیسیر القرآن :اأ�ضً 
و�ل هذه  :قلت  ١٧القمر:  }t s r q p o n { وقال تعالى:  ،٧٨الحج:  }¡¢

 " �هللا أعلم. ،واألقوال المتقدمة أظهر ؟سأل العبد عنها هل شكر ذلك أم �فرنعم فیُ 
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه...


