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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الهاكم التكاثر

   السبت بن عثمان خالد/لشيخا
  

  : أما بعد. والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
ثُم كَلَّا سوفَ * كَلَّا سوفَ تَعلَمون* حتَّى زرتُم الْمقَاِبر* َألْهاكُم التَّكَاثُر{:- -عز وجل- -فيقول اهللا 

ونلَمِقيِن* تَعالْي ِعلْم ونلَمتَع كَلَّا لَو *ِحيمالْج نوِقيِن* لَتَرالْي نيا عنَّهولَتَر ثُم *ِئٍذ عموي َألُنلَتُس ِن النَِّعيِمثُم{ 
  .]سورة التكاثر) ٨-١([

ا، وأن يكشف الغشاوة ن يتبصر بها، وأن يقف عندههذه اآليات تضمنت حقائق وجملة من األمور ال بد للعبد أ
 أن دون هافيرى األشياء على ما هي عليالتي تحول بينه وبين حقيقة االعتبار، وإدراك األمور على طبيعتها، 

فتشغله عما هو  يجري فيه خلف هذه الدنيا، ،وعبٍث وتسارع من غير طائليكون في شغٍل شاغل، وفي لهٍو 
  .لهابصدده من طلب اآلخرة التي خلق من أجل أن يسعى 

}التَّكَاثُر اكُممن اهللا :}َألْه فيما يتسارع فيه يخبر به عن حقيقة ما يجري  - -عز وجل- - هذا خبر
 ، التكاثر في المراكب سواءالتكاثر في كل شيء من أمر الدنيا، من المتسارعون في هذه الحياة الدنيا

 فيجرون ، وما إلى ذلك، وصياغة جديدة،د ونوع جدي، هذه أفضل من هذه، ظهر لون جديد:، فيقالالسياراتو
ثم يبحثون عن الجديد من  ويزهد الناس فيها، ، تتالشى وتندثر مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك،خلفها مرة بعد مرة

 ،اهم واسترعى أنظارهم، ثم بعد ذلك يخرج الجديدهوبريقه الذي قد استجديد، ثم بعد ذلك ما يلبث أن يخفت 
  . في لهٍو حتى يدركهم الموتد مرةون بعده مرة بعرفيج

وي ت تحةأنك تجد المحل الذي يباع فيه السيارات بجواره مقبرة السيارات، كل تلك المقبر ومن العبر العجيبة
في يوم من األيام وكانت نظيفة وجديدة ويتمناها كثير من الناس، على ألوان من المراكب التي استهوت الناس 

ما تلبث أن تكون قديمة يترفع عنها حتى الفقراء، ثم بعد ذلك  ثم ،عد الواحدوقد ال يحصل عليها إال الواحد ب
  . عجيبةعرفونه، وهي عبرةح ويطرح أهلها بجوارها في مكاٍن تتطر

 ، عليهم التراب أقرب الناس إليهمدسهم في التراب ويتسابق يحثون، وإلى المقبرةفي كل يوم نودع أناس 
  .وأحب الناس إليهم

هؤالء  وهي حقيقة نشاهدها مرة بعد مرة، ثم ينطلق ،لذي يضع أباه في حفرة، وهو الذي يدفنه هو اتجد الولد
ثم ما يلبث . ظرهمت ما ين، ويرجعون إلى دنياهم من جديد، وينسون راجعينالناس الذين قد تجمهروا عليه

أرٍض يسكنها، يريد والعقارات أكثر من حاجته، فهو ال يكتفي بالواحد منهم أن يتسارع في تحصيل المساكن 
 أهل الدنيا تجارة أكثر وال يتوقف عند حد، ولو جئت ب، وألفأن يشتري ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومائة

متسارع في تحصيلها، وتطلبها من كل وجه، عن طلب المزيد، وال يشبع نهمته شيء، بل هو فإنه ال يتوقف 
 وأن ،ألوان االحتياطات، كل ذلك من أجل أن يجمعهافسه يحتاط فيها لنويطلبها بأنواع مختلفة من التجارات، 

  .ال يزال يتمسك بها ويلوح الشيب في مفارقه، ثم بعد ذلك ،وزها، وينقضي العمريح



 ٢

فما رأينا  - -صلى اهللا عليه وسلم- -، كما أخبر النبي ))يشيب ابن آدم ويشب معه طول األمل وحب الدنيا((
 والكل يحرص عليها، فهو تهافت ،الكل يطلبها. ينا شاباً يافعاً قد زهد فيهاشيخاً كبيراً قد زهد فيها، وال رأ

م بعد ذلك يسقط اإلنسان على جنبه، ثم بعد ذلك ينقل إلى حفرته ويدرك حقيقة وتسارع من حلها وحرمتها، ث
معها  يج، والبيضاء والصفراء، الذهب والفضةزمانه فيه، بجمع الحجارة الحمراءاللعب والعبث الذي شغل 

من ذريته،  ما يكفيه ويكفي عشرة أجيال ويتهافت عليها، ويوجد لربما عنده من الثرواتويجمعها ويجمعها، 
 وهل هو المقصود !؟ وإلى متى هذا الجمع!؟ هذا التسارع إلى متى، فيا ترىال يزال يسرع ويشمرومع ذلك 

 أن نجمع هذه األحجار من الذهب حياة؟ هل المقصود من وجودنا في هذه المن وجودنا في هذه الحياةأصالً 
  .!؟ما يكفيه ويبلغه ويستغني به عن الناس، فال يفتقر إلى أحٍد منهموسان يأخذ حاجته منها أم أن اإلن؟ والفضة

تبارك -كما أخبر اهللا التكاثر في األوالد، والتكاثر في الرياش، والتكاثر في األثاث،   التكاثرمن صور
 من مصلحتهم إطالقاً؛ ألن ذلك يزيد من مظاهر الدنيا ومباهجها، وذلك ليسكل  فيتكاثر الناس ب-وتعالى

  .أعبائهم في يوم القيامة، والمحاسبة تكون عسيرة وشديدة وكثيرة، فكلما كثر حمله كلما كثر وزاد حسابه
 يحاسب عن ،]سورة التكاثر) ٨([ }ثُم لَتُسَألُن يومِئٍذ عِن النَِّعيِم{ :-عز وجل-يحاسب اإلنسان كما قال اهللا 

، ويحاسب على جلسته على هذا الفرش الوفير، ويحاسب على هذا المتكأ، ويحاسب على  الباردبة الماءشر
حالل، ولكن هل بل هو هذا ليس بحرام وإن كان عليه،  -عز وجل-هذه الثياب اللينة، كل ذلك يحاسبه اهللا 

  ؟ شكرهأم لم يؤد ؟أدى شكره
 بأبي بكٍر مرفليالً،  -عليه الصالة والسالم-خرج  - كما جاء في الحديث-اهللا عليه وسلمصلى -هذا النبي 

 لبعض األنصار، فقال لصاحب فدعاه، فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطاً
وأصحابه، ثم دعا  -صلى اهللا عليه وسلم- فأكل رسول اهللا فوضعه،بعذق ، فجاء ))أطعمنا بسراً(( :الحائط

العذق فضرب به  -رضي اهللا عنه-فأخذ عمر :  قال،))لتسألن عن هذا يوم القيامة(( :فشرب فقال بماٍء بارد
ن هذا ع لمسؤولون إنا، يا رسول اهللا:  ثم قال-صلى اهللا عليه وسلم-األرض حتى تناثر البسر قبل رسول اهللا 

دخل فيه تأو جحٍر يعورته، أو كسرة سد بها جوعته،   بها خرقة كف:نعم، إال من ثالث( (:يوم القيامة؟ قال
   شكرها؟كرها أو لم يؤدأما القصور والنعيم والمالذ فيحاسب اإلنسان عليها، هل أدى ش، ١))من الحر والقر

ناموا على : ناموا على التراب أو على الحصير ال، نقول: نقول وال ، اسكنوا في جحر:نحن ال نقول للناس
نوا البيوت النظيفة الجيدة، لكن ال يكون هذا شغل الواحد منا، ال يكون همه وغايته هو طلب هذه الفرش واسك

  .ها، فيكون ممن ألهاهم التكاثرلالحياة الدنيا، وينسى ما ينتظره في اآلخرة التي يجب عليه أن يعمل 
 أهيلوا علي التراب،: يدخل فيه، ثم يقول ألهله قبراً، فكان حفر في داره أو بيتهكان قد هذا رجل من السلف 

 والقبر؛ ألن اإلنسان المجرم الظالم الذي ال يتذكر الموت.  ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركتثم يصيح
، فهذا إنسان يذكر نفسه  ولكن هيهات،إذا مات ورأى العذاب يطلب الرجعة ويتمناها -عز وجل-يعرف اهللا 

  .ذلك الموقف الرهيب
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