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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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التّكاثُرسورةُ 

﴾7﴿ْيَن اْليَِقينِ ثُمه لَتََرُونهَها عَ 
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كَالَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ
.بعد الدخول اليها« ثُمَّ لَتَرَوُنَّها»قوله و •
م ليو كقولهم هذا محض اليقيين  و الععىيإ كن ي« عَيْنَ الْيَقِينِ»و قوله •

كفيرتم تحققتم و تيقىتم أن يم تيروا اليحييم و أن يم كصا ع ييتم و
ا  و ال عوقبتم  لشغل م هذا عن طلب الت اثر في األميوال فيي اليدني

ال « لتبليوا»ألنهيا واو اليعيو و مهليه  واو « لتروا»ييوز هعز واو 
. تهعز
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تَعْلَمُونَكَالَّ سَوْفَ 

نفسه  و الععىإ العراد بعين اليقين« ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ»: تعالإقوله •
ل عليه لترونها محض اليقين  و هذه بعشاهدتها يوم القيامة  و من الدلي

« ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الىَّعِيمِ»قوله بعد صلك 

يووم رؤيتها بالثانيةيوم القيامة و قبلرؤيتها بالرؤية األولى فالمراد •
.القيامة
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تَعْلَمُونَكَالَّ سَوْفَ 

.هااألولإ قبل الدخول فيها يوم القيامة و الهانية كص دخلو: قيلو •
األولإ بالععرفة و الهانية بالعشاهدة  : و قيل•
العراد الرؤية بعد الرؤية كشارة كلإ االستعرار و الخلود  : قيلو •
قيل غير صلك و •
.هي وجوه ضعيفةو •
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التّكاثُرسورةُ 

ٍ  َعِن النه ثُمه لَتُْسأَلُنه يَ  ﴾8ِعيِم ﴿ْوَمِِ
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ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 
« عِيمِيَوْمَئِذٍ عَنِ الىَّ»يعىي معاشر الع لفين « ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ»قوله و •
. ال يسأل عن الىعيم كال أهل الىار: الحسنقال •
غيرهعيا الىعيم في العأكل و العشرب و: قال سعيد بن جبير و قتادةو •

. من العالص
. الىعيم ال حة: قال عبد اللَّه بن مسعود و مياهدو •
. يسألهم اللَّه عن كل نععة: قال قومو •
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ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 
ن لععىيإ كاالنعيام فيي التييعيالىععةأا الفرق بين النعيم و النعمة و •

ليي  الىعييمو . مىعم  أنعم انعاماً و نععة  و كالهعيا يوجيب الشي ر
يوجيب كذلك  ألنه من نعم نعيعاً فلو ععل صلك بىفسه ل اا نعيعاً ال

.كصا الا-بيم العين-من نعم-بفتح الىوا-و الىععة. ش راً
. يه السالمعن والية علي عل« لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الىَّعِيمِ»قيل الععىإ و •
. عن شرب العاء البارد: قيلو •
. قيل عن األمن و ال حةو •
.و روي صلك عن ععر بن الخطاب. قيل عن الىورة في الحعامو •
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ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 

هيذا ظياهر السيياأ أا« ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَينِ الىَّعِييمِ»: قوله تعالإ•
فييهم الخطاب و كذلك الخطابات العتقدمة في السورة للىاس بعيا أا
  و ما في من اشتغل بىععة ربه عن ربه فأنساه الت اثر فيها عن صكر اهلل

علإ السورة من التوبيخ و التهديد متوجه كلإ عامة الىاس ظاهرا واقو
.طائفة خاصة مىهم حقيقة و هم الذين ألهاهم الت اثر
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ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 

لييه كذا ظاهر السياأ أا العراد بالىعيم مطلقة و هو كل ما ي دأ عو •
.أنه نععة فاإلنساا مسئول عن كل نععة أنعم اهلل بها عليه

ه و هي األمر الذي يالئم العىعم عليه و يتييعن لي-و صلك أا الىععة•
لييه كصا كنعا ت وا نععة بالىسبة كلإ العيىعم ع-نوعا من الخير و الىفو

الف صليك استععلها بحيث يسعد بها فيىتفو و أما لو استععلها علإ خي
.اكانت نقعة بالىسبة كليه و كا كانت نععة بالىظر كلإ نفسه
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ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 

ادته و قد خلق اهلل تعالإ اإلنساا و جعل غاية خلقته التي هيي سيعو •
 وَ الْإِنْ َ وَ ما خَلَقْتُ الْيِنَّ»: مىتهإ كعاله التقرب العبودي كليه كعا قال

الوالية اإللهية لعبده  و قيد هييأ اهلل هيو 56الذاريات : «كِلَّا لِيَعْبُدُواِ
لتي خلق لها سبحانه له كل ما يسعد و يىتفو به في سلوكه نحو الغاية ا

.                و هي الىعم فأسبغ عليه نععه ظاهرة و باطىة
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ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 

اا كلإ غايته هذه الىعم علإ نحو يرتييه اهلل و يىتهي باإلنسفاستععال •
اليعود العطلوبة هو الطريق كلإ بلوغ الغاية و هو الطاعة  و استععالها ب

عليها و نسياا ما وراءها غي و ضيالل و انقطياع عين الغايية و هيو 
اإلنساا العع ية  و قد قيإ سبحانه قياء ال يرد و ال يبدل أا يرجو
لليىعم كليه فيسأله عن ععله فيحاسبه و ييزيه  و ععله هو اسيتععاله

وْفَ وَ أَاَّ سَعْيَهُ سيَ وَ أَاْ لَيْ َ لِلْإِنْسااِ كِلَّا ما سَعإ»: اإللهية قال تعالإ
  42: اليىيم: «رَبِّيكَ الْعُىْتَهيإوَ أَاَّ كِلإثُمَّ يُيْزاهُ الْيَزاءَ الْأَوْفإيُرى

الىععة أم فالسؤال عن ععل العبد سؤال عن الىعيم كيف استععله أ ش ر
.كفر بها
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