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التّكاثُرسورةُ 

ْحم ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ِن الره

﴾1 ﴿أَْلَهاُكُم التهَكاثُرُ 

﴾2ابَِر ﴿َحتهى ُزْرتُُم اْلَمقَ 
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التّكاثُرسورةُ 

﴾3وَن ﴿َكاله َسْوَف تَْعلَمُ 

﴾4ْعلَُموَن ﴿ثُمه َكاله َسْوَف تَ 
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التّكاثُرسورةُ 

﴾5 ﴿ِعْلَم اْليَِقينِ َكاله لَْو تَْعلَُمونَ 

﴾6﴿لَتََرُونه اْلَجِحيمَ 
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كَالَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ

ى المصدر، عل« عِلْمَ الْيَقِينِ»نصب « كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ»و قوله •
لج و معناه ارتدعوا و انزجروا، لو تعلمون علم اليقين، و هو الذي  ثذ 

.                     الصدر بعد اضطراب الشك و لهيا ال ثوصف اللَّه بأنه متيقن

.ثعني قبل دخولهم اليها في الموقف« لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ»قوله و •

402-403: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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تَعْلَمُونَكَالَّ سَوْفَ 

بعذد ردع ردع« كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ»: تعالىقوله •
.تأكيدا و اليقين العلم الي  ال ثداخله شك و رثب

و جذواب لذو محذيو  و التقذدثر لذ« لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ»: و قوله•
تفذاخر تعلمون األمر علم اليقين لشغلكم ما تعلمون عذن التبذاهي و ال

الم للقسذم، ، و الالكالمفياستئنا  « لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ»: بالك رة، و قوله
.واو المعنى أقسم لترون الجحيم التي جزاء هيا التلهي كيا فسر

351-352: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تَعْلَمُونَكَالَّ سَوْفَ 

ة ألن جواب لو االمتناعي« لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ»: و ال ثجوز أن ثكون قوله: قالوا•
.الرؤثة محقق الوقوع و جوابها ال ثكون كيلك

وَ »: و هيا مبني على أن ثكون المراد رؤثة الجحيم ثوم القيامذة كمذا قذا •
و هو غير مسذلم بذل الهذاهر أن 36: النازعات: «بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ ثَرى

ي هي مذن المراد رؤثتها قبل ثوم القيامة رؤثة البصيرة و هي رؤثة القلب الت
يمَ مَلَكُذوتَ وَ كَيلِكَ نُرِ  إِبْراهِ»: آثار اليقين على ما ثشير إليه، قوله تعالى
، 75: األنعام: «السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

ر محققذة قد تقدم الكالم فيها، و هيه الرؤثة القلبية قبل ثذوم القيامذة غيذو •
.لهؤالء المتلهين بل ممتنعة في حقهم المتناع اليقين عليهم

352: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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