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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تيذيب تفسير ابن كثير

 التكاثر كاممةسورة 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

َكالَّ َلْو َتْعَمُموَن ِعْمَم  *ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَمُموَن  *َكالَّ َسْوَف َتْعَمُموَن  *َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمقاِبَر  *أَْلياُكُم التَّكاُثُر }
 .]سورة التكاثر[ {ثُمَّ َلُتْسَئُمنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ  *ُثمَّ َلَتَرُونَّيا َعْيَن اْلَيِقيِن  *َلَتَرُونَّ اْلَجِحيَم  *اْلَيِقيِن 

 ،قبرةكانوا يسمونيا بالم   قل أن الصحابةون   ،سورة ألياكم :ويقال ليا ،سورة التكاثر ،ىذه السورة من السور المكية
َحتَّى ُزْرُتُم }لكن نقمو بعضيم عن الصحابة أنيم ىكذا كانوا يسمونيا باعتبار  ،وىذا يحتاج إلى مراجعة وتثبت

 .{اْلَمقاِبرَ 
ميي الذي يتكاثر بو المتكاثرون وىو ىذا االشتغال الم   ،ىو موضوع واحد :والموضوع الذي تدور حولو ىذه السورة

 .وال ينفع في الدار اآلخرة -وتعالىتبارك -من متاع الحياة الدنيا وزينتيا مما ال يقرب إلى اهلل 
َجاَءُكُم  َك َحتَّىيقول تعالى: أشغمكم ُحبُّ الدُّْنَيا َوَنِعيُمَيا َوَزْىَرُتَيا َعْن َطَمِب اْْلِخَرِة َواْبِتَغاِئَيا، َوَتَماَدى ِبُكْم َذلِ 

 اْلَمْوُت َوُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر َوِصْرُتْم ِمْن َأْىِمَيا.
الميو يكون في  :والميو بعض أىل العمم يفرق بينو وبين المعب فيقول ،أشغمكم :ألياكم يعني {أَْلياُكُم التَّكاُثر}

فيذا االشتغال لم يكن بجوارحيم بل دخل قموبيم حتى أشغميم عما ىم بصدده من  ،والمعب يكون بالجوارح ،القمب
 .واإلقبال عمى ما يقرب إلى اهلل وينفع في الدار اآلخرة ،-صمى اهلل عميو وسمم- طاعة اهلل وطاعة رسولو

طريق الوصول "كبلم عمى والدنيا كما سبق في ال ،وبيذا االعتبار يكون ىذا االشتغال مذموًما {أَْلياُكُم التَّكاُثر}
وأن ىذه  ،(1)((الدرىم عبد تعس الدينار عبد تعس))من كبلم شيخ اإلسبلم في العبودية  "إلى العمم المأمول

الذي يجمس  -أعزكم اهلل-األمور من أعراض الدنيا مما يحتاج إليو اإلنسان ينبغي أن يستعممو استعمال الكنيف 
ولكنو إذا دخل قمبو أشغمو وأفسده وصرفو عن  ،فيو البّد لو منو ،ال أن يدخل قمبو ،عميو لقضاء الحاجة فقط

ويحصل من جراء ذلك من األمور المذمومة من التنافس عمى الدنيا ثم بعد ذلك  ،-تبارك وتعالى-طاعة اهلل 
إذا دخمت قمبو  ،رتالدنيا في يده أو كث   ت  يعني قم   ،رذلك أو كث   ىذا إذا دخمت الدنيا القموب قل   ،التدابر والتقاطع

 }َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن{ :واهلل يقول ،ولو كان من المفاليس فإنو يكون الشح عميو غالًبا
وتؤرقو  وتشغمو ًا،نيار و  قد يكون اإلنسان ما عنده شيء من الدنيا ولكنو شحيح حريص يفكر بيا ليبلً  ،[9:]الحشر

 ،وىو ما عنده شيء ،وكيف يثمرىا ،وكيف يجمع األموال ،وكيف يكون مثل فبلن ،وكيف يكتسب ،لكيف يحصّ 
 ،كيف يحوطيا ويحفظيا ويحرزىا وال يحصل لو فوت شيء منيا ،ومن بيده عرض منيا كثير فيو مشغول بيا

 ،(2)إال التراب آدموال يمؤل جوف ابن  ،واديان من ذىب البتغى ثالثًا آدموىكذا لو كان البن  ،وكيف يثمرىا
                                      

 .(2886رواه البخاري، كتاب الجياد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل اهلل، برقم ) (1)
(، ومسمم، كتاب الزكاة، باب لو أن البن آدم واديين 6436رواه البخاري، كتاب الرقائق، باب ما يتقى من فتنة المال، برقم ) (2)
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 ،لف يريد مائتيناألوصاحب المائة  ،الف يريد مائة ألفاآلوصاحب العشرة  ،فصاحب األلف يريد عشرة آالف
وصاحب  ،وصاحب المميون يريد مميوًنا آخر ،ة ثم ذاك إلى مميونمائوصاحب المائتين يريد أن ينمييا إلى ثبلث
وأصحاب المميارات ما توقفوا يعممون ويكتسبون ويشيب الواحد منيم  ،المبليين يطمح إلى أن يكون صاحب مميار

وييرم ولربما جاوز المائة وىو في شغل شاغل في قمبو وبدنو في جمعيا واالشتغال بيا وتدبيرىا وتثميرىا 
إذا حصل اضطراب في السوق أو خسائر أو ما  وما ينضاف إلى ذلك من ألوان القمق الذي يساوره ،وتصريفيا
والمعنى أوسع من  {أَْلياُكُم التَّكاُثر}فيذا ىو اإللياء في صورة من صوره وذلك في األموال وجمعيا  ،إلى ذلك

نما يدخل فيو سائر ما يتكاثر بو الناس مما ال يقرب  ،ذلك عمى ما قالو المفسرون ولم يقصروا ذلك عمى المال وا 
وابن كثير وابن القيم وغير  ابن جريرىذا الذي ذىب إليو و  ،ىكذا قال كبار المفسرين ،الدار اآلخرةإلى اهلل و 

ويشغميم عن  -عز وجل-كل ما يتكاثر بو الناس مما ال يقرب إلى اهلل  ،وىو معنى صحيح ال إشكال فيو ،ىؤالء
 .{أَْلياُكُم التَّكاُثر}ويكون مذموًما  ،ذكره وطاعتو وعبادتو واإلقبال عميو فيو داخل في ىذا المعنى

وأنو  تمك الرؤيا وفرح بذلك فرًحا شديًدا ثم رأى ،أىل الحديث جمع لحديث واحد مائة طريقمن وبعض العمماء 
 :أخشى أن يدخل ذلك في قولو :عرض ذلك عمى أحد أئمة ىذا الشأن في المنام فأطرق قميبًل ثم رفع رأسو فقال

ن يجمع ئوكان صحيًحا فما الحاجة ل ن الحديث إذا جاوز القنطرةإيعني بحيث  ،وىذا صحيح ،{التَّكاُثرأَْلياُكُم }
 .لو مائة طريق ىذا في العمم

نما تكون ىوايتو جمع الكتب والتكاثر في الكتب ،ويدخل في ىذا جمع الكتب التي ال يحتاج إلييا أكبر مكتبة  ،وا 
 ،طبعات نفيسة ،طبعات جيدة ،أكبر مكتبة فييا طبعات قديمة ،أكبر مكتبة مخطوطات عنده ،في البمد عنده
نما يجمعيا فقط ،وال يقرأ بيا ،فيتكاثر بيا وال ينتفع بيذه الكتب ،طبعات مفقودة وقل مثل ذلك في جمع  ،وا 

نما ي ،اإلجازات واألسانيد التي ال تنفعو فميس لو شغل وليس لو إقبال عمى العمم جمع ىذه األسانيد ويسافر شرًقا وا 
وقد يحضر  ،وغرًبا وال يسمع بأحد عنده إسناد إال أتاه فيأخذ منو ىذه األسانيد وىو ال يقرأ عمى ىؤالء شيًئا

وتجده يصبر عمى حضور يوم كامل أو يومين أو  ،مجالس السماع وىو نائم أو مشتغل بجوالو وفي عالم آخر
وليس لو اشتغال بالعمم وال يفيم وال يفقو منو قميبًل وال  ،ى ىذا اإلسنادثبلثة أو خمسة من أجل أن يحصل عم

 .ىذا داخل فيو ،{أَْلياُكُم التَّكاُثر} ،كثيًرا
يضع  ،فتجد الناس أصبحوا اليوم كل واحد يضع األلقاب ،ويدخل فيو أيًضا ىذا التنافس عمى تحصيل األلقاب

 ،ومستشار شرعي ،ومفكر ،ومدرب ،سريتقرأ في الحسابات في تويتر مستشار أ   ،من األلقاب ما شاء لنفسو
وعضو  ،ة كذايعوعضو في جم ،وضع لنفسك ما شئت من ىذه األلقاب ما يغني عنك ،وكاتب ،وباحث إسبلمي
ال تحتاج إلى عمم كثير حتى ينتسب  ،مك الجمعياتتعنو غني توما  ،وعضو في جمعية كذا ،في جمعية كذا

وعضو  ،أنا عضو في الجمعية الفبلنية :فكونو يضع ،ينتسب إلييا كل أحد ،وانتسابو إلييا ال يعني شيًئا ،إلييا
في الجمعية الفبلنية يظن من ال بصر لو أن دخولو في ىذه الجمعية التي لربما تتصل بعمم من العموم أو نحو 

فتجد سرد ىذه األلقاب  ،وىو ال يعطيو وال شيءأو يعطيو شرًفا  ،أو يعطيو منزلة ،ىذا أن ىذا يعطيو قيمة عممية
                                                                                                                           

 (.1448البتغى ثالثا، برقم )
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فإذا قرأت أحياًنا في ما يكتبو اإلنسان عن نفسو يكثر من ىذه النسب واأللقاب وكان رئيس كذا  ،والتكثر بيا
 ا،ومتى ترأس قسمً  ،تاريخ طويل متى ترأس لجنة ،وكان وكان سابًقا وسابًقا وسابًقا ،عميد كذا سابًقاو  ،سابًقا

كذلك تجميع الشيادات التي  {أَْلياُكُم التَّكاُثر} ؟!وما يغني عنو ،صار عميًدا ونحو ىذاو  ،عمادة كميةومتى ترأس 
 ،أصبح اآلن الناس بإقبال غير عادي وغير معقول عمى تحصيل شيادات أشبو ما تكون بالوىمية ،ال قيمة ليا

كيف جاءت  ،تحقيق لو وال اشتغال إطبلًقا عرف لووال ي   ،لم يدرس ىذا العمممع أنو يعني شيادة  ،بل ىي وىمية
عرف أنو درس في وتفاجأ بيذا اإلنسان الذي لربما لم يدرس في الكمية أصبًل لم ي   ،عرفال ي   ؟،ىذه الشيادة
السمم  ،في الجامعات والعالم عمرتحتاج إلى  ؟متى جاءت ىذه ،تجد أنو أستاذ ألف نقطة دال ذلك جامعة ثم بعد

 !،والتكثر من ىذه األلقاب ولربما ينزعج بعض الناس ويغضب إذا لم يذكر بيذه األلقاب ،األكاديمي كما يقال
يقصد ىذه  ،م المقبقد   :يقول ،يا شيخ فبلن :بل بعضيم يغضب إذا قيل لو ،كر بكنيتو أو باسمو المجردفذ  

كم  ؟،المتابعين كم عنده وأعداد ،وقل مثل ذلك التكاثر في المتابعين ،األلقاب التي ال تسمن وال تغني من جوع
وىذه قضية خطيرة تقدح في إخبلص  ،فيو دائًما ينظر ىل زاد ىؤالء الناس أو ما زادوا ؟،يتابعو في ىذا الحساب

 ،ذكرعرف وأن ي  وىو حب الظيور والشيرة والرئاسة وأن ي   ،غير اإللياء ىذا موضوع آخر اآلن يعني ،اإلنسان
ا يمر أيوب عمى مجموعة من الناس ويسمم فيردون بصوت بنبرة لمّ  ،والسمف كانوا يخافون من ىذا أشد الخوف

نيم في ا  و  ،ن الناس في البمدان يدعون لكإ :لما يقال لو أحمدوكان اإلمام  ،قد عرفوني :قوية يحزن ويخاف يقول
فكيف بنا  ،(1)"أخشى أن يكون ىذا استدراًجا" :يقولكان  ،أحمدىذا عن اإلمام  :الثغور يرمون العدو ويقولون

بل سمعت أن ىناك  ،؟!ونفرح بأعداد المتابعين ،معاشر المساكين الضعفاء مع قمة البضاعة من العمم والعمل
 ،إنو يشتري ىذه األشياء :يعني يتابعو كثيرون بطرق ما أدري ما ىي لكن يقولون ،شترى فييا المتابعاتت   اطرقً 

يجد أنو من  ةذا فمينظر إلى أكثر الناس متابعومن أراد أن يعرف قيمة ى ؟!وما ينفعو ؟،كيف يشتري ىذه األشياء
 ،ينفعون ؤالءفي -عز وجل-ال أقصد من المسممين وال أقصد من األخيار وال من الدعاة إلى اهلل  ،أفجر الناس
ومن المغنيين  ،كر أناس من أىل الطربتوى العالم فذ  لكن أنا سألت عن األكثر في العالم عمى مس ،ينفع اهلل بيم

ويتابعيم أعداد ىائمة مبليين البشر  ،ن سنة من الغربيينو سنة وعشر  ةعشر  عازفين وما أشبو ذلك أعمارىم تسعوال
ولربما كان أكثر أىل الخير والصبلح ممن يتابعو متابعون لربما ال  ،أو أكثر الربما يزيدون عمى عشرين مميونً 

فما قيمة ىؤالء الذين يشتغمون بالطرب والعزف وىم ال يعرفون اهلل أصبًل ويتابعيم  ،يتجاوزون ربع ىذا العدد
فأين ىذا  ،وتجد العالم الراسخ إذا نظرت لربما بضعة آالف ؟،وما يغني عنيم ىذا ؟،ما قيمتو ؟!عشرات المبليين

كذلك حينما يكون ديدن اإلنسان وشغمو  ،{أَْلياُكُم التَّكاُثر} :فيذا يدخل في قولو ،ليست العبرة في ىذا ؟!من ىذا
ال  ،وحرصو عمى كثرة األسفار تجد الرجل ال يمقي كممة واحدة في المسجد وال ينتفع بو أقرب الناس إليو

وال درس ثم  ،وال محاضرة ،ال يوجد لو كممة واحدة ،في البمد أعني أىمو أو جيرانو أو جماعة مسجده ،ينتفعون

                                      

 (.76/ 18ام الذىبي )انظر: تاريخ اإلسبلم، لئلم (1)
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لماذا  ،تستغرب ستين دولة ،ستين دولة ،كمما جمس في مجمس وتكابر المجمس بدأ يتحدث أنو زار خمسين دولة
  .؟يذىب

محاضرة واحدة في  ،كممة واحدة ما سمعناىا في مسجد ،طيب األقربون أولى بالمعروف ،يذىب لمدعوة إلى اهلل
التكاثر في عدد في وقل مثل ذلك  ،وىذا موجود ،؟فعمى أي شيء التكاثر بزيارة الدول واألسفار ،مسجد ال توجد

أو األشياء التي  ،تبث دروسو ومحاضراتوالتي أو  ،فيتحدث أنو يخرج في عشرين قناة ،القنوات التي يخرج فييا
في الطاعات في  إنما التكاثر المحمود ىو ،ال يغني عن اإلنسان شيًئاىذا كمو  ،يقدميا في كذا وكذا من القنوات

ال فإن الكثيرين في سكرة وفي غفمة عن  ،ويحرص عمى إخفائيا أال يطمع عمييا أحد ،القربات التي يخفييا العبد وا 
 ،المقابر ايوافو ودون أن يشعروا بحاليم حتى فينساق الناس لؤلسف مع ىذه األمور دون أن يفيقوا  ،ىذا تماًما

وال يعنيو  ،بعض الناس قد ال يتكاثر بالمال ،فيذا كمو من التكاثر "حتى زرتم المقابر" ،إلى الموت احتى يصيرو 
يتكاثر بالمتابعين لبرامجو في القنوات الفضائية  ،ولكنو يتكاثر بأمور أعظم من المال كما سبق الشيرة ،ىذا كثيًرا

 ،غير صحيحىذا خطأ يجعل ىذا معياًرا عمى صحة وسبلمة ما ىو عميو و وأسوأ من ىذا أن  ،وما أشبو ذلك
وىذا معروف  -تبارك وتعالى-الذين يتابعون برامج لبعض النصارى يبمغون أكثر مما يتابع ألكثر الدعاة إلى اهلل 

ْن ُتِطْع َأْكثََر  ،[143 : ]يوسف }َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن{فميست العبرة بالكثرة  ،ومن زمن طويل }َواِ 
ويأتي  ،عمى الجادة ،العبرة أن يكون اإلنسان عمى الحق [116]األنعام: َمْن ِفي اْْلَْرِض ُيِضمُّوَك َعْن َسِبيِل المَِّو{

حينما ط بيا غب  وىذا ال يضره إطبلًقا، والغبطة الحقيقية التي أ   ،(1)النبي معو الرجليأتي و  ،النبي وليس معو أحد
ن و أو عشرة أو سبع ال يتابعيم إال سبعة أو ثمانيةلوسائل ال أغبط إال ىؤالء الذين وا أنظر في ىذه الوسائط

 ،ىم قد ال يقصدون ىذا بل يتمنون الكثرة أو يتمنى ذلك بعضيم ،ىنيًئا ليم :وأقف وأتأمل أقول ،أغبطيم كثيًرا
  متعددة.س و وتكممت عميو في در  ،والكبلم في ىذا كثير ،ولكن ىؤالء في عافية عظيمة لو يشعرون

ثم بعد ذلك يعمم أنو  ،وينسى حتى يفجأه الموت ،وأن ال يغفل مع الغافمين ،وىذه أمور يحتاج العبد أن يبلحظيا
ن كان ىذا من قبيل االستطراد  ،-عز وجل-كان متشاغبًل بأمور ال ترفعو وال تنفعو عند اهلل  أعطيكم مثااًل وا 

 ةبتدائياالالسنة األولى في  ،طفل صغير نحسبو من األخيار تربى تربية صالحة :ال وىو فيو من العبرة ما فيومث
ومرة  ،انتظروا سأسجد سجدة شكر :كمما زاد واحد من المتابعين قال ،الذين يتابعونو ال يتجاوزن خمسة وخمسين

فمما بمغوا ىذا العدد خمسة  ،ي ىذه المرة ركعتينانتظروا سأصم :فقال ،الذين يتابعونو زادوا خمسة دفعة واحدة
وأنا ال يتجاوزون ىذا  ،لماذا بعض الناس يتابعيم أعداد كبيرة :وقال ،وخمسين ذكر أنو سأل زميبًل لو من أقرانو

وال تسب  ،إذا أردت أن يتابعك الكثيرون فسب العمماء :قال لو ؟فماذا قال لو ذاك ،-الخمسة والخمسين-العدد 
طمب  :إًذا ىذه القضية حاضرة بفرعييا ،الحظ ىذا طفل يوصيو بيذا ،سب األموات فيتابعك كثير ،األحياء
أنت  :فذاك يقول لو ،طبًعا ىذا الطفل ينقل أقوال السمف من كتاب ويذكرىا ،األمر الثاني الطريق إلييا ،الكثرة

 الىذا  :فيذا رفض وقال ،األموات ويتابعك الكثيرونسب العمماء  ،تنقل أقوال السمف والناس ال يريدون ىذا
                                      

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب 5745رواه البخاري، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو، برقم ) (1)
 (.224الدليل عمى دخول طوائف من المسممين الجنة بغير حساب وال عذاب، برقم )
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سب العمماء  :ىذا طفل يوصيو بيذا يقول ،لكن انظر إلى ىذا الممحظ ،فظير أثر تربيتو عمى صغر سنو ،يجوز
إًذا  ،يعني ال تسب ىؤالء األحياء الذين سبيم الناس حتى استوى ذلك في نفوسيم لكن سب األموات ،واألموات

بعضيم كان ال يتجاوز عدد المتابعين لو  ،-وجل عز -ليس ممن نرى بعضيم يجترئ فيسب اهلل ىذا طريق لممفا
 ،ىذا طريق سيل ورخيص إلى الياوية ا،زاد العدد عمى مائتين وخمسين ألفً  -عز وجل-السبعين فمما سب اهلل 
 .نسأل اهلل العافية ،والواقع أنيا ىاوية ،فيو يحسب أنو يرتفع

التكاثر بعدد الحضور في المحاضرات والدروس في وقل مثل ذلك  ،ىذاإلى فالعاقل المؤمن ال يكترث وال يمتفت 
ذا أراد أن يستدرك كيف يستدرك ىؤالء الناس عمى  ،ىو فتنة وأخطاؤه تنتشر ،وىذا ال يغني عنو شيئا ،العممية وا 

رحمو - عبد العزيز بن بازالشيخ  ،العدد القميل وعمماء من الراسخين ما كان يحضر ليم إال ؟،كثرتيم وتفرقيم
الشيخ كان لو درس في المسجد النبوي  ،وما ضره مقارنة بغيره ،دروسو ال يحضرىا إال عدد قميل تكان  -اهلل

 يحضر الن يحضر عندىم أعداد كبيرة وأنت فبلن وفبل ،يا شيخ :-رحمو اهلل-العراقي  صالحفقال لو الشيخ 
 .بركة :فأطرق قميبًل ثم قال ،نحو عشرة :قال ؟كم يحضر :قال ،عندك إال عدد قميل

ة العمم وبعض طمب ،وبعضيم ما كان يأتيو إال الواحد ،وبعض السمف كان إذا اجتمع إليو أكثر من ثبلثة قام
 ،وىذه فتنة ينبغي لئلنسان أن يحذر منيا ،المسجد ويحتشد الناس لمحضور عنده ئيغضب ويتضايق إن لم يمتم

 ،وينتشر عمى يدك ،تنشر الخير ،نك تنشر العممإ :وقد يزينو الشيطان يقول ،ىذا كمو من التكاثر ،المستعانواهلل 
وقل مثل ذلك في كثرة  ،[224]البقرة: }َوالمَُّو َيْعَمُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِمِح{ ،ألن قمبو متعمق بيذا ؛وما عمم أنو مفتون

فقد يجتيد في تزيين صوتو ليم أو إظيار الخشوع  ،المصمين خمف األئمة من ذوي األصوات الحسنة فيي فتنة
ويصور ىذه الحشود التي  ،ولربما جمب آالت التصوير يصور نفسو وىو يصمي وىو يتباكى ،والبكاء والتباكي

اإلنسان  ،؟وىذه الكاميرات تعرض وجوىيم وىم يصمونفيذه فتنة ليم كيف يستطيعون الصبلة  ،تصمي خمفو
    .واهلل المستعان ،؟فكيف بكاميرات وأضواء وببلء ،هلل السبلمة والعافيةرجو من ابدون كاميرات وي

َىَذا ِمَن اْلُقْرآِن َحتَّى ُكنَّا َنَرى " :َعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب َقالَ  ،َوِفي َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ في الرقاق منو َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ 
  .(1)((َذَىبٍ  ِمنْ  َوادٍ  آَدمَ  ِِلْبنِ  َكانَ  َلوْ )) :َيْعِني "،َنَزَلْت أَْلياُكُم التَّكاُثرُ 

ىذا كان مما  ،ولو كان لو واديان من ذىب البتغى ثالثًا ،من ذىب البتغى آخر واد   آدملو كان البن  :يعني
 .يعني المعنى ثابت وىو خبر لم ينسخ ولكن المفظ نسخ ،نسخت تبلوتو وبقي حكمو

َماُم َأْحَمدُ  َوروى يِر َقاَل: اْنَتَيْيُت ِإَلى َرُسوِل المَّوِ  اْلِْ َوُىَو َيُقوُل:  -صمى اهلل عميو وسمم- عن َعْبِد المَِّو ْبَن الشَّخِّ
َأْو  ،َأْو َلِبْسَت َفَأْبَمْيتَ  ،َوَىْل َلَك ِمْن َماِلَك ِإِلَّ َما َأَكْمَت َفَأْفَنْيتَ َماِلي َماِلي،  :َيُقوُل اْبُن آَدمَ  {أَْلياُكُم التَّكاُثرُ }))

 .َوالتِّْرِمِذيُّ والنسائي ،َوَرَواُه ُمْسِممٌ  ،(2)((َتَصدَّْقَت َفَأْمَضْيَت؟

                                      

(، ومسمم، كتاب الزكاة، باب لو أن البن آدم واديين 6439المال، برقم )رواه البخاري، كتاب الرقائق، باب ما يتقى من فتنة  (1)
 (.1448البتغى ثالثا، برقم )

، باب -صمى اهلل عميو وسمم-(، والترمذي، أبواب الزىد عن رسول اهلل 2958في أوائل كتاب الزىد والرقائق، برقم ) رواه مسمم (2)
(، وأحمد في 3613(، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الكراىية في تأخير الوصية، برقم )2342ما جاء في الزىادة في الدنيا، برقم )
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: -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -َقاَل: َقاَل َرُسوُل المَِّو  -َرِضَي المَُّو َعْنوُ -ُمْسِمٌم ِفي َصِحيِحِو َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة  وروى
نََّما َلُو ِمْن َماِلِو َثاَلٌث: َما َأَكَل َفَأْفَنى)) أو تصدق فأمضى، َوَما  ،أو لبس فأبمى ،َيُقوُل اْلَعْبُد َماِلي َماِلي، َواِ 

 َتَفرََّد ِبِو ُمْسِمٌم. ،(1)((ِلمنَّاسِ  ِسَوى َذِلَك َفَذاِىٌب َوتَاِرُكوُ 
 ،َيْتَبُع اْلَميَِّت َثاَلَثةٌ )): -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -َوروى  اْلُبَخاِريُّ عن  َأَنس ْبَن َماِلٍك َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل المَِّو 

َوَكَذا َرَواُه  ،(2)((َوَيْبَقى َعَمُموُ  ،َفَيْرِجُع َأْىُمُو َوَماُلوُ  ،َوَعَمُموُ  ،َوَماُلوُ  ،َيْتَبُعُو َأْىُموُ  ،َناِن َوَيْبَقى َمَعُو َواِحدٌ َفَيْرِجُع اثْ 
 .التِّْرِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ ُمْسِمٌم وَ 

َماُم َأْحَمُد َعْن َأَنٍس َأنَّ النَِّبيَّ  روىوَ  ييرم ابن آدم ويبقى ِمْنُو اْثَنتَاِن ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم- اْلِْ
ِحيَحْينِ  ،(3)((اْلِحْرُص َواْْلََملُ    .َأْخَرَجاُه ِفي الصَّ

الباقي  ،أو ما أكمو أو لبسو وأفناه في حياتو ،أن اإلنسان ليس لو من مالو إال ما أبقاه آلخرتو فتصدق بو :يعني
وىل أدى  ،يحاسب عمى ىذا المال من أين اكتسبو ،ب عميوىو حارس عمى ىذا المال ويحاس   ،الواقع أنو ليس لو

 ،ولن أقول ىذه المرة منا ،فيذه األموال لو قيل لمواحد منكم ،أنفقو وما أنفقو منو يحاسب عميو فيم ،حق اهلل فيو
كل ما  :لو قيل -يدرك كل إنسان أنو مخاطب متوجو إليو ىذا الخطاب بنفسوأن من أجل -لو قيل لمواحد منكم 

في ىذا الحي واألحياء  اءضالفكل المساحات  ،و عن مميونترى من ىذا الحي الذي ال تقل األرض الواحدة في
وىذه العقارات من  ،لك أخرى بالكيمومترات كميا وأراض   ،كميا لك :المجاورة وىي من أغمى األحياء لو قيل لو

دخل في حساباتك وىي في أرصدتك كميا ت ،ر لكن ال تتعرض ليالك ألف دكان تؤج   ،العمائر واألسواق كميا لك
ذا لبست ثوبين لعابك الناس ولضقت  ،تأكل كما يأكل الناس لو أكمت أكمتين في ليمتين لربما تمرض ،دعيا وا 

 :أحمدفيو كما قال اإلمام  ،وال تستطيع أن تركب سيارتين في آن واحد ،لو لبست عمامتين ،ذرًعا بيذا المباس
ال  ،ولباس دون لباس ،طعام دون طعام وكل الناس يأكمون مع أن الكثيرين ممن يممكون  ،نو كل الناس البسفوا 

األموال الطائمة حال كثير من ىؤالء في الواقع وما يتعاطونو إما بسبب مرض ال يستطيع أن يينأ بطعام وشراب 
ويسكن  ،أو بسبب آخر طبيعة أو بسبب حرص تجد أنو يركب من المراكب دون المتوسط ،أو سفر أو غير ذلك

ذا تأممت ونظرت رأيت ىذا كثيًرا مع كثرة ما يممك ،متوسطيمبس دون الو أو يأكل  ال يبمغون ما  اوترى أناسً  ،وا 
نسان كل ،إنسان يممك مميارات ،ليست ىناك نسبة أصبًل ليست ىناك نسبة ،عشر معشار ما يممك :أقول ما  وا 
    .لو بالمشاىدةىذا أقو  ،وتجد لباس ىذا أفضل من لباس ذاك ،من رصيد ثبلثة آالف وخمسمائة لاير ويممك

ولباسكم الذي  ،أنتم غاية ما يصل لمواحد منكم ثمانمائة لاير أو ثمانمائة وخمسين رياال :أقول لطبلبي في الكمية
الشباب ىؤالء يتمتعون ويذىبون  ،وتأكمون أفضل مما يأكمون ،أراه أفضل بكثير من كثير ممن يممكون المميارات

وأسماء وأشياء متنوعة في الشرق والغرب يذىبون ليا  ،أكبلت فيياو بر والدمام أشياء إلى أحسن المطاعم في الخ  

                                                                                                                           

 (.16345المسند، برقم )
 (.2959في أوائل كتاب الزىد والرقائق، برقم ) ممرواه مس (1)
 (.2964في أوائل كتاب الزىد والرقائق، برقم ) (، ومسمم6514سكرات الموت، برقم )رواه البخاري، كتاب الرقائق، باب  (2)
 (.1447(، ومسمم، كتاب الزكاة، باب كراىة الحرص عمى الدنيا، برقم )12142رواه أحمد في المسند، برقم ) (3)
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ا ولكن ىذا حارس عمى ىذه المميارات يممك عقارات كبيرة جد   ،وىؤالء ال يعرفونيا أبًدا ،بصورة لربما كل أسبوع
ل أو مماثمة لمتوسطي فمو حسب المصروفات التي أنفقيا في حياتو قد تجد أنيا أق ،النياية ىو حارس فقط

وىي أمثمة أعرفيا وال أريد أن  ،بل إن البعض من ىؤالء تكون حالو ونفقاتو أشبو ما تكون بحال الفقراء ،الحال
ألن مثل ىذا يكون مما يشبو التعيين لكن أعرف أمثمة كثيرة أخبرني أصحابيا نفس ىؤالء الناس  ؛أفيض في ذلك

ال  ؟!في العيش وآباؤىم يممكون المميارات فما تغني عنيم ىذه األموال ولربما أوالدىم عما يعانونو من الضيق
ىو  ،ليس عنده ما يؤرقو إذا ارتفعت البورصة أو األسيم أو كذا افكون اإلنسان ينام قرير العين ينام مرتاحً  ،شيء

مجمة أنو منذ ر في مقابمة في يأكل وىو ىنيء ومع أوالده وزوجتو ويربييم ويأكل معيم بخبلف ذاك الذي يفتخ
ثم إذا نظرت في النياية المغسمة  ؟،ما قيمة ىذا المال ،وعشرين سنة ما جمس مع أوالده عمى طعام خمس
وال  ،وال كفن لكبار الشخصيات ،مغسمة خاصة لكبار الشخصيات ما في ،والحنوط واحد ،والكفن واحد ،واحدة

ولكن ال يستوي الناس فيما بعدىا من النعيم  ،فيياالحمد هلل أن النياية ىذه يستوون  ،حنوط لكبار الشخصيات
نما ذلك بأعماليم وتقواىم ،والعذاب نما ىي حفرة جوانبيا  ،إطبلًقا ،مقابر مخممية ،وليست ىناك مقابر لفئة ،وا  وا 

ويضعو في ىذا  ،وأقرب الناس إليو ىو الذي ينزل في القبر ،يييمو أقرب الناس إليو ،بر ييال عميو الترابغ  
ذا نظرت إلى البقايا حينما يوضع في ل ،ىذه عبرة المحد أو البشت  ،ي عميوتحده نظرت إلى النعش والبطانية الوا 
أو إن كانت امرأة عباءة قد اغبرت حينما ألقيت عمى األرض تجد عبًرا  ،ما ىو لو ،لممغسمة أيًضاىو الذي 
وذىبت المميارات التي جمعيا طول  ،وذىبت األموال ،وذىبت المذات ،فذىب النعيم ،ىذه ىي النياية ،ةعظيم
آخرىا  ،وعن اإلنفاق في سبيل اهلل ،وعن ذكره وقراءة كبلمو ،واشتغل فييا عن طاعة اهلل وطاعة رسولو ،عمره
سعاف البمدية أيًضا ،ىذه  ؟!ثم ماذا ،حالو حال أفقر الخمق بيذه النياية ،أبًدا ،يعني ما ينقل بسيارة خاصة ،وا 

ينفعون  ىم الذين ليم نفع متعد   ؟!يذكرىم الناس ويدعون ليم دائًما نن الذيلكن م   ،لعممو ايبقى أسيرً  ،سيانطي الن
أو ينفعونيم في دنياىم يتصدقون ويبذلون ويفيضون عمى الناس من ىذا المال الذي أعطاىم  ،الناس في دينيم

ال  ،-تبارك وتعالى-اهلل  الماضية كم عدد األغنياء في التاريخ من الجيل عبر القرون المتطاولة القرون فوا 
إنما ىو اشتغال  ،وىذا الجيل نفس الشيء ،اما تحفظون أحدً  ،ىاتوا أسماء ؟،الماضي والذي قبمو والذي قبمو

ومن أبصر حقيقة الحال ولم ينظر إلى ظاىر  ،-عز وجل-والموفق من وفقو اهلل  ،وتكاثر وىكذا جيل بعد جيل
عما كان  حينما يموت فيعرف أنو كان مشتغبلعد ذلك تتكشف لو الحقائق حينما يوافي ربو ثم ب ،يغر الكثيرين

   .يجب أن يقبل عميو
 .َىَذا َوِعيٌد َبْعَد َوِعيدٍ  :َقاَل اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ  ،{ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ  * َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ }وقولو تعالى: 

كبل ليس األمر عمى ما أنتم عميو من التكاثر  :ىنا ،ىذه كممة ردع وزجر "كبل" :مجاىدوقال  ،الحسنىذا قالو 
ستعممون  ،تعممون إذا متم وصرتم إلى المقابر أن ىذا االشتغال ليس بشيء {َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ }والتفاخر 
  .أن اشتغالكم ىذا لم يكن بشيء {ُمونَ َكالَّ َسْوَف َتْعمَ } ،وستعممون أن العمل لآلخرة ىو المتعين ،الحقائق

 .َأيَُّيا المؤمنون :َيْعِني {ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ } ،أييا اْلُكفَّارَ  :يعني {َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ }وقال الضحاك: 
}َلَتَرُونَّ  :ألنو قال ؛فار*-لمك }أَْلَياُكُم التََّكاُثُر{ن ىذا الخطاب إ :السمف وغيرىم يقولونمن بعض أىل العمم 

ال  ،ويخرج من ذلك من سممو اهلل ونجاه ،والظاىر أنو خطاب لمجميع ،وىذا ليس ببلزم ،في آخرىا {اْلَجِحيمَ  وا 
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 ،قتضي دخولياتورؤية الجحيم ال  ،فالخطاب لمجميع ،فأكثر الخمق مشتغمون بيذا التكاثر وألياىم عما ىم بصدده
ْن  :يقول -عز وجل-واهلل  َكالَّ } :كرر ىنا قال :يقول -رحمو اهلل- ابن جرير ،[71:]مريم ِمْنُكْم ِإِلَّ َواِرُدَىا{}َواِ 

والتيديد كررت الكبلم  رب إذا أرادت التغميظ في التخويفألن الع ؛{ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ  * َسْوَف َتْعَمُمونَ 
 ،ويكررونو في ىذا المقام ،كذا يعني سيأتيك ،اصبر ،اصبر :أو تقول لو ،سترى ،سترى :مرتين تقول لو مثبلً 

وال حاجة  ،{ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ  * َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ } ،ن المقصود بذلك التأكيدإ :وىذا بمعنى قول من قال
   .إذا صرتم إلى البرزخ مثبلً  {ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ } ،ن األول ىو عند الموتإ :ألن يقال

َلْو َعِمْمُتْم َحقَّ اْلِعْمِم َلَما أَْلَياُكُم التََّكاُثُر َعْن َطَمِب الدَّاِر اْْلِخَرِة  :َأيْ  {اْلَيِقينِ  ِعْممَ  َتْعَمُمونَ  َلوْ  َكالَّ }وقولو تعالى: 
     .اْلَمَقاِبرِ َحتَّى ِصْرُتْم ِإَلى 

رضي - عميكما جاء عن  ،يعمم ،العمم المجرد قد ال يحمل عمى االمتثال {اْلَيِقينِ  ِعْممَ  َتْعَمُمونَ  َلوْ  َكالَّ }يعني 
اإلنسان يعمم أنو سيموت ويؤمن بالدار اآلخرة وأنو  ،ما رأيت يقيًنا أشبو بالشك من الموت :أنو يقول -اهلل عنو
وىذا يرجع إلى ضعف  ،بذلك م  ن عم  العمل رأيت الحال في الغالب ال تدل عمى م   ومع ذلك إذا رأيت   ،سيحاسب

وليذا تجد الناس في  ؛فإذا ضعف اليقين عند اإلنسان فإن ذلك ال يكون باعثًا لو عمى االمتثال والعمل ،اليقين
يقترض من أجل أنو  ،ولو اقترضوا ،رض عمييم مساىمة في المال رابحة في نظرىم تسارعوا إلييادنياىم إذا ع  

ذا د   ،سيساىم في ىذه التجارة خرج القميل ويفكر فقد ي   ،عوا إلى الصدقة تجد التباطؤ والتأخر ويحسب حساباتوا 
}َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت مع أن ذلك يضاعف إلى عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف  السبب ما ىو ،قد ال يخرجو 

ىذا ال يوجد في تجارات الدنيا  [261]البقرة: ؟ِماَئُة َحبٍَّة َوالمَُّو ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء{ َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبَمةٍ 
ال فيذه ىي التجارة الرابحة ،ألن اليقين ضعيف ؛وأرباحيا ومع ذلك تجد ىذه القضايا يحسب ليا ألف حساب     .وا 

 .{َلَتَرُونَّيا َعْيَن اْلَيِقينِ ُثمَّ  * َلَتَرُونَّ اْلَجِحيمَ }ُثمَّ َقاَل:  
داخمة عمى جواب القسم  "البلم"ىذه  ،واهلل لترون :يقول ،أقسم لترون :ىذا اآلن جواب قسم محذوف كأنو يقول

يعني  {َلَتَرُونَّ اْلَجِحيمَ *  }َكالَّ َلْو َتْعَمُموَن ِعْمَم اْلَيِقينِ يعني ليس المعنى ىكذا  ،وليس ذلك مما يتصل بما قبمو
نما كبل لو تعممون عمم اليقين لما اشتغمتم بالتكاثر ،عمم اليقين أنكم ترون الجحيم ىكذا ليس ىو المعنى ثم  ،وا 

فيفيم  {َلَتَرُونَّ اْلَجِحيمَ *  }َكالَّ َلْو َتْعَمُموَن ِعْمَم اْلَيِقينِ  :لو ال نق ،إًذا ال نصل ىذا ىكذا ،أقسم واهلل لترون الجحيم
   .بالمعنى منو أن ذلك يتصل

توعدىم بيذا الحال، وىي  {ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ * َكالَّ َسْوَف َتْعَمُموَن }َىَذا َتْفِسيُر اْلَوِعيِد اْلُمَتَقدُِّم، َوُىَو َقْوُلُو: 
َواْلَعَظَمِة رؤية أىل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة َخرَّ ُكلُّ َمَمٍك ُمَقرٍَّب َوَنِبيٍّ ُمْرَسٍل َعَمى ُرْكَبَتْيِو ِمَن اْلَمَياَبِة 

 .َذِلكَ َوُمَعاَيَنِة اْْلَْىَواِل َعَمى َما َجاَء ِبِو اْْلََثُر اْلَمْرِويُّ ِفي 
ِة  :َأيْ  {ُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ أَ ُثمَّ َلُتسْ }ى: وقولو تعال حَّ ُثمَّ َلُتْسأَُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعْن ُشْكِر َما َأْنَعَم المَُّو ِبِو َعَمْيُكْم ِمَن الصِّ

ْزِق َوَغْيِر َذِلَك َما ِإَذا َقاَبْمُتْم ِبِو ِنَعَمُو ِمْن ُشْكرِِه َوِعَباَدِتوِ   .َواْْلَْمِن َوالرِّ
، َحدََّثَنا اْلَوِليُد ْبُن اْلَقاِسِم َعْن َيِزيدُ  َداِئيُّ ْبُن َكْيَساَن َعْن َأِبي  وروى اْبُن َجِريٍر قال: َحدَّثَِني اْلُحَسْيُن ْبُن َعِميٍّ الصَّ

صمى اهلل عميو - َقاَل: َبْيَنَما َأُبو َبْكٍر َوُعْمُر َجاِلَساِن ِإْذ َجاَءُىَما النَِّبيُّ  -َرِضَي المَُّو َعْنوُ -َحاِزٍم َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة 
َوالَِّذي ))َقاَل:  ،ِمْن ُبُيوِتَنا ِإِلَّ اْلُجوعُ َنا َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َما َأْخَرجَ َقاَِل: َوالَِّذي  ((َأْجَمَسُكَما َىاُىَنا؟ َما))َفَقاَل:  -وسمم
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ِمَن اْْلَْنَصاِر، َفاْسَتْقَبَمْتُيُم اْلَمْرَأُة َفَقاَل َلَيا النَِّبيُّ  َفاْنَطَمُقوا َحتَّى َأَتْوا َبْيَت َرُجلٍ  ،((ِباْلَحقِّ َما َأْخَرَجِني َغْيُرهُ َبَعثَِني 
َفَقاَل:  ،ًء، َفَجاَء َصاِحُبُيْم َيْحِمُل ِقْرَبَتوُ َفَقاَلْت: َذَىَب َيْسَتْعِذُب َلَنا َما ،((َأْيَن ُفاَلٌن؟)): -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -

شيء أفضل من نبي زَاَرِني اْلَيْوَم، َفَعمََّق ِقْرَبَتُو ِبَكْرِب َنْخَمٍة َواْنَطَمَق َفَجاَءُىْم ِبِعْذٍق، َفَقاَل  َمْرَحًبا، َما زار العبادَ 
َفَقاَل: َأْحَبْبُت َأْن َتُكوُنوا الَِّذيَن َتْختَاُروَن َعَمى َأْعُيِنُكْم،  ،((ْنَت اْجَتَنْيَت؟َأَِل كُ )): -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -النَِّبيُّ 

 مَفَذَبَح َلُيْم َيْوَمِئٍذ َفَأَكُموا، َفَقاَل َليُ  ((،ِإيَّاَك َواْلَحُموبَ )): -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ -ُثمَّ َأَخَذ الشفرة َفَقاَل َلُو النَِّبيُّ 
َلُتْسَأُلنَّ َعْن َىَذا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُيوِتُكُم اْلُجوُع َفَمْم َتْرِجُعوا َحتَّى )) :-صمى اهلل عميو وسمم- النَِّبيُّ 

   .َوَرَواُه ُمْسِممٌ  ،(1)((َفَيَذا ِمَن النَِّعيمِ  ،َأَصْبُتْم َىَذا
َصمَّى -ُسوُل المَِّو َوَثَبَت ِفي َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ َوُسَنِن التِّْرِمِذيُّ َوالنََّساِئيُّ َواْبُن َماَجْو َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل رَ 

ُة َواْلَفَراغُ  ِنْعَمتَاِن َمْغُبوٌن ِفيِيَما َكِثيٌر ِمَن النَّاِس:)): -المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ  حَّ ُروَن  ،(2)((الصِّ َوَمْعَنى َىَذا َأنَُّيْم ُمَقصِّ
  َوَمْن َِل َيُقوُم ِبَحقِّ َما َوَجَب َعَمْيِو َفُيَو َمْغُبوٌن.  ،ِفي ُشْكِر َىاَتْيِن النِّْعَمَتْيِن َِل َيُقوُموَن ِبَواِجِبِيَما

َماُم َأْحَمُد َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة  -َيُقوُل المَُّو ))َقاَل:  -صمى اهلل عميو وسمم- َعِن النَِّبيِّ  ،-َرِضَي المَُّو َعْنوُ -وروى اْلِْ
ِبلِ  :-َيْوَم اْلِقَياَمةِ  :َقاَل َعفَّانُ  -َعزَّ َوَجلَّ  ْجُتَك النَِّساءَ  ،َيا اْبَن آَدَم َحَمْمُتَك َعَمى اْلَخْيِل َواْلِْ  َوَجَعْمُتَك َتْرَبعُ  ،َوَزوَّ
   َتَفرََّد ِبِو ِمْن َىَذا اْلَوْجِو.  ،(3)((َذِلَك؟ ُشْكرُ  َفَأْينَ  َوَتْرَأُس 

 آِخُر َتْفِسيِر ُسوَرِة التََّكاُثِر، َوِلمَِّو اْلَحْمُد َواْلِمنَُّة.
 

مشاىدة  :يعني {َعْيَن اْلَيِقينِ  ُثمَّ َلَتَرُونَّيا *َلَتَرُونَّ اْلَجِحيَم  *َكالَّ َلْو َتْعَمُموَن ِعْمَم اْلَيِقيِن } :-تبارك وتعالى-قولو 
- ا أكل النبيفيدخل في النعيم ما جاء في الحديث لمّ  ،{ُثمَّ َلُتْسَئُمنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ } :وقال بعده ،عين اليقين

المآكل المطاعم التي يأكميا  ،فيذا من النعيم ،الحديث اآلنف الذكر ...بكر وعمر ووأب -صمى اهلل عميو وسمم
أن أول ما يسأل عنو اإلنسان من  -صمى اهلل عميو وسمم- وكذلك الماء البارد قد صح عن النبي ،اإلنسان
حممتك عمى  آدميا ابن " :وكذلك يدخل فيو ما ذكر ىنا أيًضا في الحديث ،(4)ك من الماء الباردرو  ألم ن   :النعيم

 ،اليواء البارد ،المساكن ،المراكب ،فيذا كمو من النعيم ،"وجعمتك تربع وترأس ،وزوجتك النساء ،الخيل واإلبل
وكمو داخل في ىذا  ،وكذلك أيًضا سائر ما يتنعم بو الناس ،الوثيرة :-إن شئت أن تقول-الفرش  ،النوم الينيء

قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن  لن تزول)) ،فيحاسب اإلنسان عمى ىذه األمور من أين اكتسبيا ،النعيم

                                      

(، ومسمم، كتاب األشربة، باب جواز استتباعو غيره إلى دار من يثق 646/ 24رواه ابن جرير في تفسيره "جامع البيان" ) (1)
 (.2438برضاه بذلك، وبتحققو تحققا تاما، واستحباب االجتماع عمى الطعام، برقم )

 (.6412رواه البخاري، كتاب الرقائق، باب ال عيش إال عيش اآلخرة، برقم ) (2)
(، وقال محققوه: "إسناده صحيح عمى شرط مسمم، رجالو ثقات رجال الشيخين غير حماد 14378رواه أحمد في المسند، برقم ) (3)

 بن سممة، فمن رجال مسمم".
(، 3358، باب ومن سورة ألياكم التكاثر، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-رواه الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل  (4)
 (.2422(، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )7364ابن حبان في صحيحو، برقم )و 
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من أين  ،؟من أين لك ىذا ،؟فيسأل من أين اكتسب (1)((؟أنفقو وفيم ؟وذكر منيا عن مالو من أين اكتسبو ،أربع
 ؟أنفقتو فيم ؟وكذلك أيًضا عن كيفية التعاطي معو كيف أنفقتو ،بمثاقيل الذر ؟من أين طريقة االكتساب ؟حصمتو

 :ىذا كمو داخل في قولو ،كل ىذا يسأل عنو اإلنسان يوم القيامة ؟،في محرمات في سرف في مفاخرة في معاص  
يحتاج اإلنسان إلى  ،إًذا ىذه النعم تحتاج إلى رعاية ،بسؤالين محفوففيذا النعيم  {ُثمَّ َلُتْسَئُمنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ }

   .ألن اهلل سائمو عن ذلك ؛وكيف يتعامل معو ،لل ما يحصّ محاسبة لنفسو كيف يحصّ 
    :بن القيم في ىذه السورةىنا كبلم جيد الو 

أخمصت  :ثم قال ،وذكر السورة ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،سورة التكاثر" :-رحمو اهلل تعالى- ابن القيمقال اإلمام 
شغمكم عمى وجو ال  :أي {أَْلياُكمُ } :فقولو تعالى ،عقميالمن ىذه السورة الوعد والوعيد والتيديد وكفى بيا موعظة 

ن كان بغير قصد  ،فإن كان بقصد فيو محل التكميف ،فإن اإللياء عن الشيء ىو االشتغال عنو ،تعذرون فيو وا 
 .(3)"كان صاحبو معذوًرا ،(2)"إنيا أليتني عن صبلتي" :في الخميصة -صمى اهلل عميو وسمم-كقولو 

 :عمى نوعينيعني يقصد أن اإلشغال 
 .نوع يؤاخذ عميو اإلنسان

 .السورة فيما يؤاخذ عميو اإلنسان وأن ىذه ،ونوع ال يؤاخذ عميو
ل ي ا   : ويقال ،ذىل عنو :أي ،عن الصبي -صمى اهلل عميو وسمم- افمي :وفي الحديث ،وىو نوع من النسيان" :قال

 . إذا انصرف عنو  : أي اشتغل بو، وليا عنو   بالشيء
أبمغ في الذم من شغمكم،  {أَْلياُكُم التَّكاُثرُ }  : وليذا يجمع بينيما، وليذا كان قولو؛ لمقمب، والمعب لمجوارحوالميو 

عراض، والتكاثر تفاعل من  فإن العامل قد يستعمل جوارحو بما يعمل وقمبو غير اله بو، فالميو ىو ذىول وا 
 .(4)"ر بو إرادة إلطبلقو وعموموعن ذكر المتكاث   مكاثرة بعضكم لبعض، وأعرض   :الكثرة، أي

العشيرة بالتكاثر  ،في األوالد ،ر بو فيدخل فيو التكاثر في األمواليعني ما عين المتكاث   {أَْلياُكُم التَّكاُثرُ }ينا ف
  .التكاثر بالكتب ،ق بعدد المتابعينالتكاثر كما سب ،والقبيمة
كل ما يكاثر بو العبد غيره سوى طاعة اهلل ورسولو وما يعود عميو بنفع معاده فيو  وأنّ .. : "-رحمو اهلل-وقال 

  .(5)" داخل في ىذه التكاثر

                                      

(، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم 4714(، والطبراني في األوسط، برقم )2644رواه البزار في مسنده، برقم ) (1)
(7341.) 
(، ومسمم، كتاب المساجد 373إلى عمميا، برقم ) رواه البخاري، كتاب الصبلة، باب إذا صمى في ثوب لو أعبلم ونظر (2)

 (.556ومواضع الصبلة، باب كراىة الصبلة في ثوب لو أعبلم، برقم )
 (.34الفوائد البن القيم )ص:  (3)
 .المصدر السابق (4)
 .المصدر السابق (5)
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عمل وقد تكون النية فييا فاسدة أو يكون ال ،بل حتى األعمال التي ظاىرىا أنيا تكاثر في طاعة اهلل ،ىو ىذا
 ،ويأتي بالحج بطريقة ممسوخة ،الحجات كم مرة حجيدخل ىذا التكاثر في عدد ففييا عمى غير الوجو المشروع 

ىذا من  ،أنا منذ ثبلثين سنة وأنا أحج :فيقول ،القضية أنو يحج كل سنة ،فيو -عز وجل-يضيع حدود اهلل 
 .أيكم أكثر عمبلً  :ما قال [2]الممك: }ِلَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل{التكاثر 
أن التكاثر أشغل أىل الدنيا وألياىم عن اهلل والدار اآلخرة حتى  -سبحانو وتعالى-أخبر : "-رحمو اهلل-وقال 

ولم يفيقوا من رقدة من ألياىم التكاثر، وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت  ،فزاروا المقابر ،حضرىم الموت
يحضرونيا مدة ثم يظعنون وأنيم فييا بمنزلة الزائرين  ،وال مستقرين في القبور ،إيذانا بأنيم غير مستوطنين

   .(1)"عنيا
َحتَّى } :وليذا األعرابي لما سمع ىذه اآلية ؛{َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمقاِبر}يعني لفظة الزيارة ال تدل عمى اإلقامة  ،نعم

عمى فدل ىذا  ،جاء عنو نحو ىذا -رحمو اهلل-وعمر بن عبد العزيز  ،البد لمزائر من انتقال :قال {ُزْرُتُم اْلَمقاِبر
فإذا كان البقاء في المقابر مدة يسيرة زيارة فقط مع أن من الناس من مات  ،مدة يسيرة وأن البقاء في المقابر ى

دنيا ومدة بقاء اإلنسان فييا إًذا كيف بال ،أو قبمو أو بعده وتعتبر زيارة -صمى اهلل عميو وسمم- منذ زمن نوح
  .؟!ة فكيف بالدنياالبرزخ زيار  ،ن سنة أو أقل أو أكثرو ن أو ستو سبع

ودار القرار ىي  ،ثم يظعنون عنيا كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين ليا غير مستقرين فييا: "-رحمو اهلل-وقال 
    .(2)"الجنة أو النار

تكاثرتم في المال واألوالد وما اكتفيتم  :يقول ،ىذا بالنسبة لؤلحياء {َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمقاِبر} :مع أن البعض يقول ،نعم
تتفاخرون فييم لوجاىتيم  ،وفبلن منا ،وفبلن منا من الموتى ،فبلن منا :بيذا حتى تكاثرتم في األموات فقمتم

ر قومو أو عشيرتو أو ويكثّ  ،نحن أكثر منكم منا فبلن وفبلن وفبلن وفبلن :أو لكثرتيم يقول ،ومكانتيم ورئاستيم
يعني ما اكتفيتم بما  ،المقصود بو ىذا المعنى {َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمقاِبر} :فبعض أىل العمم يقول ،وأسرتو أو قبيمت

وكانوا  ،أنيم فعبًل ذىبوا إلى المقابر {َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمقاِبر} :وبعضيم يقول ،تحت أيديكم بل أيًضا عددتم األموات
والجميور عمى  ،في ىذا ال تصح لكن الروايات التي ؟ىل فيكم مثل فبلن ؟،ىذا منا ىل عندكم مثل ىذا :يقولون

    .متم :يعني {َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمقاِبر}أن المقصود 
ما ألن المذموم ىو نفس التكاثر بالشيء ال إبل ترك ذكره  ،ر بوولم يعين سبحانو المتكاث  : "-رحمو اهلل-وقال 

وىو كل ما  ،واما إرادة اإلطبلق ،ويميو بو ،ولم يذكر ما يمعب ،كما يقال: شغمك المعب والميو ،المتكاثر بو
غي بو بتبناء أو غراس أو عمم ال ي ماء أوإتكاثر بو العبد غيره من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو 

   .(3)"أو عمل ال يقربو الى اهلل ،وجو اهلل

                                      

 (.183عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )ص:  (1)
 المصدر السابق.( 2)
 (.184-183)ص: المصدر السابق  (3)
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لكن إذا كان ال يبتغى بو  ،الحظ مع أن العمم في األصل يقرب إلى اهلل والدار اآلخرة ،عمم ال يبتغى بو وجو اهلل
  .ا وكذاأنا أحفظ كذ :وجو اهلل يقول

     ميي عن اهلل والدار اآلخرة.أو عمل ال يقربو الى اهلل، فكل ىذا من التكاثر الم  : "-رحمو اهلل-وقال 
وىو يقرأ:  -صمى اهلل عميو وسمم-لى النبي إوفي صحيح مسمم من حديث عبد اهلل بن الشخير أنو قال: انتييت 

وىل لك من مالك إال ما تصدقت فأمضيت، أو أكمت فأفنيت،  ،))يقول ابن آدم: مالي ماليقال:  "ألياكم التكاثر"
أن وعمم  ،ىباء منثوراً قد ذىب إذا عاين تكاثره  ثم أوعد سبحانو من ألياه التكاثر وعيدا مؤكداً  ((؟أو لبست فأبميت

وخسر ىنالك تكاثره كما خسر  ،فوجد عاقبة تكاثره عميو ال لو ،وغروراً  دنياه التي كاثر بيا إنما كانت خداعاً 
وبدا لو من اهلل ما لم يكن في حسابو، وصار تكاثره الذي شغمو عن اهلل والدار اآلخرة من أعظم أسباب  ،أمثالو
ذ أفاد منو إفكان أشقى بتكاثره  ،ذب بتكاثره في دنياه، ثم عذب بو في البرزخ، ثم يعذب بو يوم القيامةفع   ،عذابو

من عموه بو في الدنيا إال  ظ  ولم يح ،ار من األقمينفمم يفز من تكاثره إال بأن ص ،العطب دون الغنيمة والسبلمة
لى كل إوصل بو وخيرًا ت   ،ى جالبًا لكل فقرن غنً و م  بما أجمو  ،وزًرا قموثفيالو تكاثرًا ما أ ،بأن حصل مع األسفمين

وعممت فيو بطاعة اهلل قبل  ،[24الفجر:] }َيا َلْيَتِني َقدَّْمُت ِلَحَياِتي{ذا انكشف عنو غطاؤه: إيقول صاحبو  ،شر
تمك كممة  [144-99]المؤمنون: َلَعمِّي َأْعَمُل َصاِلًحا ِفيَما َتَرْكُت َكالَّ ِإنََّيا َكِمَمٌة ُىَو َقاِئُمَيا{* }َربِّ اْرِجُعوِن وفاتي 

ثم التفت الى  ،استغاث بربو "رب"وتأمل قولو أواًل:  ،ليياإيقوليا فبل يعول عمييا، ورجعة يسأليا فبل يجاب 
وىو  ،ثم ذكر سبب سؤال الرجعة ،"ارجعون"فقال:  -تبارك وتعالى-المبلئكة الذين أمروا بإحضاره بين يدي ربو 

ال سبيل لك  "كبل"أن يستقبل العمل الصالح فيما ترك خمفو من مالو وجاىو وسمطانو وقوتو وأسبابو فيقال لو: 
، ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استغاث [37]فاطر: ِفيِو َمْن َتَذكََّر{}َما َيَتَذكَُّر  وقد عمرت   ةإلى الرجع

ليتذكر ما فاتو أخبر سبحانو أن سؤال ىذا المفرط الرجعة كممة ىو قائميا ال حقيقة  ؛وأن يفسح لو في الميمة
د لعاد لما وأنو لو ر   ،نونما ذلك شيء يقولو بمساا  وأن سجيتو وطبيعتو تأبى أن تعمل صالحًا لو أجيب، و  ،تحتيا

فحكمة أحكم الحاكمين وعزتو وعممو وحمده يأبى إجابتو الى ما سأل فإنو ال فائدة  ،يى عنو وأنو من الكاذبينن  
}َوَلْو َتَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَمى النَّاِر َفَقاُلوا َيا د لكانت حالتو الثانية مثل حالتو األولى كما قال تعالى: في ذلك، ولو ر  

َبْل َبَدا َلُيْم َما َكاُنوا ُيْخُفوَن ِمْن َقْبُل َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما  *َتَنا ُنَردُّ َوَِل ُنَكذَِّب ِبآَياِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َليْ 
نَُّيْم َلَكاِذُبوَن{    .[28-27]األنعام: ُنُيوا َعْنُو َواِ 

نما وجد ىذا لم   :أي ،جوابو محذوف دل عميو ما تقدم {ِعْمَم اْلَيِقينِ َكالَّ َلْو َتْعَمُموَن } :وقولو ا ألياكم التكاثر، وا 
لياؤه عما ىو أولى بكم لمّ  صاحبو إلى حد الضروريات  ووىو العمم الذي يصل ب ،ا فقد منكم عمم اليقينالتكاثر وا 

لى القمب وباشرتو لما ألياه عن موجبو التي ال يشك وال يماري في صحتيا وثبوتيا، ولو وصمت حقيقة ىذا العمم ا
ترتب أثره عميو، فإن مجرد العمم بقبح الشيء وسوء عواقبو قد ال يكفي في تركو، فإذا صار لو عمم اليقين كان لو 

اقتضاء ىذا العمم لتركو أشد، فإذا صار عين يقين كجممة المشاىدات كان تخمف موجبو عنو من أندر شيء، 
 في أىل بدر: -رضي اهلل عنو-بن ثابت  وفي ىذا المعنى قال حسان

 ما ساروا العمم   لو يعممون يقين    ***  م  لحتفي   لى بدر  إرنا وساروا س  
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ُثمَّ َكالَّ  *}َكالَّ َسَيْعَمُموَن قيل: تأكيد لحصول العمم كقولو:  ،{ُثمَّ َكالَّ َسْوَف َتْعَمُمونَ  *َكالَّ َسْوَف َتْعَمُموَن }وقولو: 
وقيل: ليس تأكيدًا بل العمم األول عند المعاينة ونزول الموت، والعمم الثاني في القبر،  ،[5-4النبأ:] َسَيْعَمُموَن{

 .(1)"ىذا قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباسو 
 .أن التأسيس مقدم عمى التوكيد :الحظ ابن القيم يرجح ىذا باعتبار القاعدة

 ويدل عمى صحة ىذا القول عدة أوجو: : "-رحمو اهلل-وقال 
أحدىا: أن الفائدة الجديدة، والتأسيس ىو األصل وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى وجبللتو وعدم اإلخبلل 

 بالفصاحة.
 ن زمانًا وخطرًا.ي  برت  وىي مؤذنة بتراخي ما بين الم   ممينالثاني: توسط "ثم" بين الع  

ثم يعمم في القبر وما  ،فان المحتضر يعمم عند المعاينة حقيقة ما كان عميو ؛لمواقعالثالث: أن ىذا القول مطابق 
 بعده ذلك عممًا يقيًنا ىو فوق العمم األول. 

قال الترمذى:  ،عذاب القبر ةوغيره من السمف فيموا من اآلي -رضي اهلل عنو-الرابع: أن عمي بن أبي طالب 
عن عمرو بن أبى قيس عن الحجاج بن المنيال بن عمر عن زر  يز حدثنا أبو كريب حدثنا حكام بن سميم الرا

 .(2)"{أَْلياُكُم التَّكاُثر}عذاب القبر حتى نزلت:  يقال: "ما زلنا نشك ف -رضى اهلل عنو-عن عمى 
 القبر. يف }َكالَّ َسْوَف َتْعَمُموَن{قال الواحدي: يعنى أن معنى قولو: 

فيذه الرؤية الثانية غير  ُثمَّ َلَتَرُونََّيا َعْيَن اْلَيِقيِن{ * }َلَتَرُونَّ اْلَجِحيمَ الخامس: أن ىذا مطابق لما بعده من قولو: 
وتقدم األولى وتراخي الثانية عنيا، ثم ختم السورة  ،إطبلق األولى وتقييد الثانية بعين اليقين :األولى من وجيين

كان فيو  يسأل عن نعيمو الذم فكل أحد ي  القسم والم التأكيد والنون الثقيمة عن سؤال النعيباإلخبار المؤكد بواو 
ئل سؤاال آخر ىل شكر اهلل تعالى فإذا تخمص من ىذا السؤال س   ،؟في الدنيا ىل نالو من حبللو ووجيو أم ال

، فاألول سؤال عن سبب استخراجو، والثاني عن محل صرفو كما في جامع ؟عميو فاستعان بو عمى طاعتو أم ال
))ال تزول أنو  قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن النبي 

ه، وعن أببل ل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابو فيمأبو حتى يسقدما ابن آدم يوم القيامة من عند ر 
  .(3)أنفقو، وعن ماذا عمل فيما عمم(( مالو من أين أكتسبو وفيم

))ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى :  -صمى اهلل عميو وسمم-وفيو أيضا عن أبى برزة قال: قال رسول اهلل 
وقال الترمذي:  ،(4)أببله(( يو، وعن مالو من أين اكتسبو وفيمعمل ف أفناه، وعن عممو فيم ل عن عمره فيمأيس

 "ىذا حديث صحيح".

                                      

 (.188-184)ص: المصدر السابق  (1)
 (.3355، باب ومن سورة ألياكم التكاثر، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-رواه الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل  (2)
 (.946) (، وصححو األلباني بشواىده في السمسمة الصحيحة، برقم9772رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم ) (3)
(، 2417، باب في القيامة، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-رواه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل  (4)

 (.1435والبزار في مسنده، برقم )
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))إن أول ما : -صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -رضى اهلل عنو-وفيو أيضا من حديث أبي ىريرة 
 .(1)جسمك ونرويك من الماء البارد(( أن يقال لو: ألم نصح   -يعنى من النعيم-ل عنو العبد يوم القيامة أسي  

قال الزبير: يا  "لن يومئذ عن النعيمألتس"لما نزلت  -رضى اهلل عنو-وفيو أيضا من حديث الزبير بن العوام 
نما ىو األسودان التمر والماء؟ قال: أسفأي النعيم ن   ،رسول اهلل قال: ىذا حديث و ، (2)ا إنو سيكون(())أم  ل عنو وا 

- األسودان العدو حاضر وسيوفنا عمى عواتقنا"، فقال النبيحسن، وعن أبي ىريرة ذكر نحوه، وقال: "إنما ىو 
، إما أن ))إن ذلك سيكون((: -صمى اهلل عميو وسمم-، وقولو (3)))إن ذلك سيكون((: -صمى اهلل عميو وسمم

ن كان  ما أن يرجع إلى السؤال أي: إن السؤال يقع عن ذلك وا  يكون المراد بو أن النعيم سيكون، ويحدث لكم، وا 
ا في  الحديث الصحيح: وقد أكموا معو رطبً  -صمى اهلل عميو وسمم-ماء فإنو من النعيم، ويدل عميو قولو تمرًا و 
، فيذا سؤال عن شكره والقيام (4)لون عنو يوم القيامة((أست   ي))ىذا من النعيم الذا وشربوا من الماء البارد ولحمً 
 بحقو.

))يجاء بالعبد يوم أنو قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  ،-رضى اهلل عنو-وفى الترمذي من حديث أنس 
القيامة كأنو بذج فيوقف بين يدى اهلل تعالى فيقول اهلل: أعطيتك وخولتك وأنعمت عميك فماذا صنعت؟ فيقول: يا 

 .(5)(ا فيمضى بو إلى النار(جمعتو وثمرتو فتركتو أوفر ما كان فارجعني آتيك بو، فإذا أعيد لم يقدم خيرً  ،رب
))يؤتى : -صمى اهلل عميو وسمم-قاال: قال رسول اهلل  -رضى اهلل عنيما-وفيو من حديث أبي سعيد وأبي ىريرة 

بالعبد يوم القيامة فيقول اهلل: ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومااًل وولدًا وسخرت لك األنعام والحرث وتركتك ترأس 
، قال: ىذا حديث (6)اليوم أنساك كما نسيتني(( :لو فيقول ،ال :فيقول ؟يومك ىذا وتربع، أفكنت تظن أنك مبلق  

 صحيح.
لون عن النعيم، وذكروا ذلك عن ئو وقد زعم طائفة من المفسرين أن ىذا الخطاب خاص بالكفار وىم المس

صمى اهلل -واختار الواحدي ذلك، واحتج بحديث أبي بكر لما نزلت ىذه اآلية: قال لرسول اهلل  ،الحسن، ومقاتل
ب وماء عذب نّ ييان من خبز شعير ولحم وبسر قد ذ  بن الت  كمة أكمتيا معك ببيت أبي الييثم أ : أرأيت  -عميو وسمم

                                      

(، 3358برقم )، باب ومن سورة ألياكم التكاثر، -صمى اهلل عميو وسمم-رواه الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل  (1)
 (.2422وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )

 (.3356، باب ومن سورة ألياكم التكاثر، برقم )-صمى اهلل عميو وسمم-رواه الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل  (2)
(، 3357ألياكم التكاثر، برقم )، باب ومن سورة -صمى اهلل عميو وسمم-رواه الترمذي، أبواب تفسير القرآن عن رسول اهلل  (3)

  (، وقال محققوه: "إسناده حسن".1445وأحمد في المسند، برقم )
(، وقال محققوه: "إسناده صحيح عمى شرط مسمم"، وصححو األلباني في التعميقات 14637رواه أحمد في المسند، برقم ) (4)

 (.3442الحسان عمى صحيح ابن حبان، برقم )
، باب ما جاء في العرض، برقم -صمى اهلل عميو وسمم-أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل رواه الترمذي،  (5)
 (.6413(، وضعفو األلباني في ضعيف الجامع، برقم )2427)
رقم ، باب ما جاء في العرض، ب-صمى اهلل عميو وسمم-رواه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل  (6)
 (.7997(، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقم )2428)
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ذلك  ))إنما: -صمى اهلل عميو وسمم-نسأل عنو؟ فقال رسول اهلل  يالذأتخاف عمينا أن يكون ىذا من النعيم 
قال الواحدي: والظاىر يشيد بيذا القول؛ ألن السورة كميا  ،[17]سبأ: }َوَىْل ُنَجاِزي ِإِلَّ اْلَكُفوَر{ ثم قرأ:لمكفار 

النعيم عمييم حيث خطاب لممشركين، وتيديد ليم، والمعنى أيضا يشيد بيذا القول وىو أن الكفار لم يؤدوا حق 
لوا عما أنعم بو عمييم توبيخًا ليم ىل قاموا بالواجب فيو أم ضيعوا حق أسأشركوا بو، وعبدوا غيره فاستحقوا أن ي  

ل أاتل، وىو قول الحسن قال: "ال ي سثم يعذبون عمى ترك الشكر بتوحيد المنعم قال: وىذا معنى قول مق ؟النعمة
 .(1)عن النعيم إال أىل النار"

أدلة العقل ما يقتضى اختصاص الخطاب بالكفار، بل  يالسنة الصحيحة وال ف يلمفظ وال فليس في ا :قمت
ظاىر المفظ وصريح السنة واالعتبار يدل عمى عموم الخطاب لكل من اتصف بإلياء التكاثر لو، فبل وجو 

عند قراءة ىذه  -صمى اهلل عميو وسمم-لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك، ويدل عمى ذلك قول النبي 
الحديث وىو  ،(2)((؟فأبميت لبست أو فأفنيت، أكمت مالك إال ما لي مالي، وىل لك من))يقول ابن آدم ماالسورة: 

في صحيح مسمم، وقائل ذلك قد يكون مسممًا وقد يكون كافرًا، ويدل عميو أيًضا األحاديث التي تقدمت وسؤال 
نما ىو األسودان؟  -صمى اهلل عميو وسمم-الصحابة النبي  وفيميم العموم حتى قالوا لو: وأي نعيم نسئل عنو وا 

ال: ما لكم وليا إنما ىي لمكفار، فالصحابة فيموا التعميم، فمو كان الخطاب مختصًا بالكفار لبين ليم ذلك، وق
  أنزل عميو القرآن أقرىم عمى فيم العموم. الذيواألحاديث صريحة في التعميم، و 

حتج بو أرباب ىذا القول فحديث ال يصح، والحديث الصحيح في تمك القصة يشيد ا الذيوأما حديث أبي بكر 
  -صمى اهلل عميو وسمم-يح مسمم عن أبى ىريرة قال: "خرج رسول اهلل ببطبلنو ونحن نسوقو بمفظو، ففي صح

قاال: الجوع يا  ،الساعة؟(( ىذه في بيوتكما من ))ما أخرجكماذات يوم أو ليمة فإذا ىو بأبي بكر وعمر، فقال: 
فأتى رجبل من األنصار  ،فقاما معو قوما((، ،أخرجكما يالذ ألخرجني نفسى بيده الذي))وأنا و رسول اهلل، قال: 

، قالت: ذىب ((؟))وأين فبلنفإذا ىو ليس في بيتو، فمما رأتو امرأتو قالت: مرحبًا وأىبًل، فقال ليا رسول اهلل: 
لى رسول اهلل وصاحبيو فقال: الحمد هلل، ما أحد اليوم أكرم إإذ جاء األنصاري فنظر  ،من الماء يستعذب لنا

 فقال لو رسول ،ديةفجاءىم بعذق فيو بسر وتمر ورطب، فقال: كموا من ىذا، فأخذ الم  أضيافًا منى، قال: فانطمق 
فمما أن شبعوا ورووا قال رسول اهلل  ،فذبح ليم فأكموا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ،((والحموبة ))إياكاهلل: 

ثم لم ترجعوا  ،نفسى بيده لتسئمن عن ىذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع الذي))و ألبي بكر وعمر: 
   فيذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب وأنو غير مختص بالكفار. (3)حتى أصابكم ىذا النعيم((

بل أكثرىم قد ألياه التكاثر،  ،وأيضا فالواقع يشيد بعدم اختصاصو، وأن االلياء بالتكاثر واقع من المسممين كثيراً 
ن كان أول   فيو متناول لمن بعدىم، وىذا  ،ن لرسول اهللو من دخل فيو المعاصر  وخطاب القرآن عام لمن بمغو، وا 

                                      

 (.194-188)ص: عدة الصابرين  (1)
 (.2958في أوائل كتاب الزىد والرقائق، برقم ) رواه مسمم (2)
االجتماع رواه مسمم، كتاب األشربة، باب جواز استتباعو غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، وبتحققو تحققا تاما، واستحباب  (3)

 (.2438عمى الطعام، برقم )
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ن نازع فيو من ال يعتد بقولو من المتأخرين فنحن اليوم ومن قبمنا ومن بعدنا داخمون  ،معموم بضرورة الدين وا 
َياُم{}َيا َأيُّ تحت قولو تعالى:  ونظائره كما دخل تحتو الصحابة  [183]سورة البقرة: َيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُكُم الصِّ

لياء ل من اتصف بيذا الوصف، وىم في اإلخطاب لك {أَْلياُكُم التَّكاُثر}بالضرورة المعمومة من الدين فقولو: 
   والتكاثر درجات ال يحصييا إال اهلل.

أوجب  الذيفإن قيل: فالمؤمنون لم يمييم التكاثر؛ وليذا لم يدخموا في الوعيد المذكور لمن ألياه، قيل: ىذا ىو 
ألرباب ىذا القول تخصيصو بالكفار؛ ألنو لم يمكنيم حممو عمى العموم، ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوىم 

طريقة القرآن في تناول الذم لو من حيث ىو وجواب ىذا أن الخطاب لئلنسان من حيث ىو إنسان عمى  ،بو
}ِإنَّ اِْلْنَساَن ، [144]سورة اإلسراء: }َوَكاَن اِْلْنَساُن َقُتورًا{، [11]سورة اإلسراء: }َوَكاَن اِْلْنَساُن َعُجوًِل{إنسان كقولو: 
 }ِإنَّ اِْلْنَساَن َلَكُفوٌر{، [72]سورة األحزاب: َجُيوًِل{ َظُموماً }َوَحَمَمَيا اِْلْنَساُن ِإنَُّو َكاَن ، [6]سورة العاديات: ِلَربِِّو َلَكُنوٌد{
نما اهلل  ونظائره كثيرة فاإلنسان من حيث ىو عار  [ 66]سورة الحج: عن كل خير من العمم النافع والعمل الصالح، وا 

بل ليس لو من نفسو إال الجيل المضاد لمعمم  ،يكممو بذلك ويعطيو إياه وليس لو ذلك من نفسو الذيسبحانو ىو 
فإلياء التكاثر طبيعتو وسجيتو التي ىي  ،والظمم المضاد لمعدل، وكل عمم وعدل وخير فيو فمن ربو ال من نفسو

لو من نفسو وال خروج لو عن ذلك إال بتزكية اهلل لو، وجعمو مريًدا لآلخرة مؤثًرا ليا عمى التكاثر بالدنيا، فإن 
ال فيو م  أعطاه ذل     بالتكاثر في الدنيا والبد. متو  ك وا 

وأما احتجاجيم بالوعيد عمى اختصاص الخطاب بالكفار فيقال: الوعيد المذكور مشترك، وىو العمم عند معاينة 
ما يقتضى  }َسْوَف َتْعَمُمون{فيذا أمر يحصل لكل أحد لم يكن حاصبًل ليم في الدنيا وليس في قولو:  ،اآلخرة

فإن أىل الموقف  ،دخول النار فضبًل عن التخميد فييا، وكذلك رؤية الجحيم ال يستمزم دخوليا لكل من رآىا
أنو البد أن يراىا الخمق كميم مؤمنيم وكافرىم وبرىم  -تبارك وتعالى-يرونيا ويشاىدونيا عيانًا، وقد أقسم الرب 

ْن ِمْنُكْم ِإِلَّ َواِرُدَىا كَ وفاجرىم  فميس في جممة ىذه السورة ما ينفي عموم  [71]مريم: اَن َعَمى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيِّا{}َواِ 
ما منو، خطابيا، وأما ما ذكروه عن الحسن أنو ال ي   سأل عن النعيم إال أىل النار فباطل قطعًا، إما عميو وا 

 .األحاديث الصحيحة الصريحة ترده، وباهلل التوفيقو 
ميي سورة مع عظم شأنيا وشدة تخويفيا وما تضمنتو من تحذير اإلنسان عن التكاثر الم  وال يخفى أن مثل ىذه ال

وانطباق معناىا عمى أكثر الخمق يأبى اختصاصيا من أوليا إلى آخرىا بالكفار، وال يميق ذلك بيا، ويكفي في 
  .اديث المرفوعة فييا، واهلل أعممذلك تأمل األح

استمر عمى إلياء التكاثر لو مدة حياتو كميا إلى أن زار القبور ولم يستيقظ  وتأمل ما في ىذا العتاب الموجع لمن
بل أرقد التكاثر قمبو فمم يستفق منو إال وىو في عسكر األموات، وطابق بين ىذا وبين حال  ،من نوم اإللياء

ر من غير تقييد أكثر الخمق يتبين لك أن العموم مقصود، وتأمل تعميقو سبحانو الذم والوعيد عمى مطمق التكاث
ر بو ليدخل فيو التكاثر بجميع أسباب الدنيا عمى اختبلف أجناسيا وأنواعيا، وأيضا فإن التكاثر تفاعل، بمتكاث  

ثر صاحبو فيكون أكثر منو فيما يكاثره بو، والحامل لو عمى ذلك توىمو أن اوىو طمب كل من المتكاثرين أن يك
 العزة لمكاثر، كما قيل:

نما العزة  نً *** غ   نيم  م باألكثر   ولست    لمكاثر   ى وا 
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فمو حصمت لو الكثرة من غير تكاثر لم تضره كما كانت الكثرة حاصمة لجماعة من الصحابة ولم تضرىم إذ لم 
يتكاثروا بيا، وكل من كاثر إنساًنا في دنياه أو جاىو أو غير ذلك شغمتو مكاثرتو عن مكاثرة أىل اآلخرة فالنفوس 

اليمم العالية إنما تكاثر بما يدوم عمييا نفعو وتكمل بو وتزكو وتصير مفمحة فبل تحب أن  الشريفة العموية ذات
 ،ىو غاية سعادة العبد الذيفيذا ىو التكاثر  ،يكثرىا غيرىا في ذلك، وينافسيا في ىذه المكاثرة ويسابقيا إلييا

  فعاقبة ،إلى  غاية القمة ر  اجىو و عن اهلل والدار االخرة،  مو  فيذا تكاثر م   ،وضده تكاثر أىل الدنيا بأسباب دنياىم
الكثرة  وعاقبتو ،ر باهلل ونعمووالتكاثر بأسباب السعادة األخروية تكاثر ال يزال يذك   ،وفقر وحرمان ل  ىذا التكاثر ق  

أفضل منو قواًل وأحسن منو وصاحب ىذا التكاثر ال ييون عميو أن يرى غيره  ،الدائمة التي ال تزول وال تفنى
ذا رأى غيره أكثر منو في خصمة من خصال الخير يعجز عن لحاقو فييا كاثره بخصمة  ،وأغزر عمماعمبًل  وا 

أخرى وىو قادر عمى المكاثرة بيا، وليس ىذا التكاثر مذمومًا وال قادحًا في إخبلص العبد بل ىو حقيقة المنافسة 
م بين يدى رسول اهلل في تصاولي -رضى اهلل عنيم-واستباق الخيرات، وقد كانت ىذه حال األوس مع الخزرج 

ومكاثرة بعضيم لبعض في أسباب مرضاتو ونصره، وكذلك كانت حال عمر مع أبي  -صمى اهلل عميو وسمم-
    . (1)فمما تبين لو مدى سبقو لو قال: "واهلل ال أسابقك إلى شيء أبدًا" ،-رضى اهلل عنيما-بكر 

بطااًل لما  ومن تأمل حسن موقع "كبل" في ىذا الموضع فإنيا تضمنت ردعاً  ليم وزجرًا عن التكاثر، ونفيًا وا 
وأخبرىم سبحانو أنيم البد أن  ،فتضمنت المفظة نييًا ونفياً  ،يؤممونو من نفع التكاثر ليم، وعزتيم، وكماليم بو

بالدنيا التي أليتيم عن اآلخرة رؤية بعد  يعمموا عاقبة تكاثرىم عممًا بعد عمم، وأنيم البد أن يروا دار المكاثرين
 صرفوىا.  ب تكاثرىم من أين استخرجوىا وفيمرؤية، وأنو سبحانو البد أن يسأليم عن أسبا

وأجميا وأعظميا فائدة وأبمغيا موعظة وتحذيرًا وأشدىا ترغيبًا في اآلخرة وتزىيدًا في  !فممو ما أعظميا من سورة
 وبمغيا رسولو عنو وحيًا.  افتبارك من تكمم بيا حق   !ة ألفاظيا، وح سن نظمياالدنيا عمى غاية اختصارىا وجزال

بل ىم مستودعون في المقابر مدة  ،وتأمل كيف جعميم عند وصوليم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين
فيم  ؟!ىذه الدار فإذا كانوا عند وصوليم الى الغاية زائرين فكيف بيم وىم في الطريق في ،وبين أيدييم دار القرار

ثم منتقمون من محل الزيارة إلى المستقر، فينا ثبلثة أمور: عبور السبيل في  ،فييا عابرو سبيل إلى محل الزيارة
  .(2)ىذه الدنيا، وغايتو زيارة القبور، وبعدىا النقمة إلى دار القرار"

   .يعني الدنيا ممر والبرزخ زيارة واآلخرة مقر ،نعم
يقول  :-رحمو اهلل-قال محمد بن جرير  {ُثمَّ َلُتْسَئُمنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ } :ثم قال تعالى" :-رحمو اهلل-وقال 
 ،من أين وصمتم إليو ،ماذا عممتم فيو ،عن النعيم الذي كنتم فيو في الدنيا -عز وجل-ثم ليسألنكم اهلل  :تعالى

                                      

(، وقال: "ىذا 1514(، والحاكم في المستدرك، برقم )1678رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك، برقم ) (1)
حسن، وىو عمى شرط مسمم"، صحيح أبي داود، برقم  هحديث صحيح عمى شرط مسمم، ولم يخرجاه"، وقال األلباني: "إسناد

(1473). 
 (.194-188عدة الصابرين )ص:  (2)
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والنعيم  ،إن اهلل سائل كل عبد عما استودعو من نعمو وحقو :قتادةوقال  ،؟وماذا عممتم بو ،أصبتموه وفيم
 :ول عنو نوعانئالمس

 .كرهشل عن أسنوع أخذ من حمو وصرف في حقو في  
 .(1)"واهلل أعمم ،ل عن مستخرجو ومصرفوأسونوع أخذ بغير حمو وصرف في غير حقو في  

من قرأ في كتب التفسير ثم و  ،وال تجدون غيًرا لو وال ما يقاربو في كتب التفسير ،يقرأ ىذا كبلم نفيس يستحق أن
 .فرحمو اهلل رحمة واسعة ،قد سمعتم وىذا التفسير الذي ،قرأ ىذا أسره ىذا الكبلم

                                      

 (.84/ 1إغاثة الميفان من مصايد الشيطان ) (1)


