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التّكاثُرسورةُ 

ْحم ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ِن الره

﴾1 ﴿أَْلَهاُكُم التهَكاثُرُ 

﴾2ابَِر ﴿َحتهى ُزْرتُُم اْلَمقَ 
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أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ

إلى ماا فااللهاء الصرف إلى اللهو و اللهو االنصراف« أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ»•
اً، و ء يلهاي لهيالها يلهو لهواً، و لهى عن الشي: يدعو اليه الهوى، يقال

ر بكثار  و التكااثر التااا ( ء فاله عناهإذا استأثر اللَّه بشي)منه قوله 
متاا ر تكاثروا إذا تعادّوا ما لهم من كثر  المناقب، و ال: المناقب، يقال

و . ماال و العاددفالتكاثر التباهي بكثر  ال. متكبر ألنه تطاول بغير حق
ور و ما زالوا يتباهون بالعز و الكثر  حتى صاروا مان أهال القبا: قيل

.-ذكره قتاد -ماتوا
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حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ

الماأوى فالزيار  إتيان الموضع، كإتياان« حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ»قوله و •
به في االلاة على غير اقامة، زاره يزوره زيار ، و منه زوّر تزويراً إذا ش

الخط في ما يوهم أنه  ط فالن و لاي  باه، و المازور  مان ذلا  
ال و قا. أحدهما حتى ذكرتم األموات: و قيل في معناه قوالن. اشتقت
.معناه حتى متم: الحسن
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أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ

« أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ»: قوله تعالى•
ل، و قاا. اللهو ما يشغل اإلنسان عما يعنيه و يهماه: في الماردات،قال •

« كاثُرُأَلْهاكُمُ التَّ»: ألهاه كذا أي شغله عما هو أهم إليه، قال تعالى: يقال
.انتهى

. تهىو المكاثر  و التكاثر التباري في كثر  المال و العز، ان: و قال•
باور و موضاع الق-باتحهاا-و المقبار -المقبر  بكسر المايم: قالو •

.، انتهىكناية عن الموت« حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ»: جمعها مقابر، قال تعالى
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أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ

ا و زينتهاا و على ما يعطيه السياق شغلكم التكاثر في متاا  الادنيفالمعنى •
قيتم الموت التسابق في تكثير العد  و العد  عما يهمكم و هو ذكر اهلل حتى ل

.فعمتكم الغالة مدى حياتكم
: ول هاالالءالمعنى شغلكم التباهي و التباري بكثر  الرجال باأن يقا: و قيل•

اء نحن أكثر حتاى إذا اساتوعبتم عادد األحيا: نحن أكثر رجاال، و هالالء
.كمصرتم إلى القبور فعددتم األموات من رجالكم فتكاثرتم بأموات

ألنصاار و هذا المعنى مبني على ما ورد في أسباب النزول أن قبيلتين من ا•
ين بناي تاا رتا باألحياء ثم باألموات، و في بعضها أن ذل  كان بمكاة با

.ث الروائيعبد مناف و بني سهم فنزلت السور ، و سيأتي القصة في البح
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