سورة المزة
مكية وآيتا تسع آيت
بي يدي السورة
* سورة المزة مكية  ،وقد تدثت عن الذين يعيبون الناس  ،ويليلون أعراضهم  ،بلطعن
والنتقاص  ،والزدراء  ،وبلسخرية والستهزاء فعل السفهاء ] ويل لكل هزة لزة الذي جع
مال وعدده [
* كما ذمت الذين يشتغلون بمع الموال  ،وتكديس الثروات  ،كأنم ملدون ف هذه
الياة  ،يظنون لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم أن الال سيخلدهم ف الدنيا ] يسب أن ماله
أخلده [ .
* وختمت السورة بذكر عاقبة هؤلء التعساء الشقياء  ،حيث يدخلون نرا ل تمد أبدا ،
تطم الرمي ومن يلقى فيها من البشر  ،لنا الطمة نر سقر! ! ] كل لينبذن ف الطمة
وما أدراك ما الطمة ؟ [ إل ناية السورة الكرية.
اللغه :
] هزة [ الماز  :الذي يغتاب الناس ويطعن ف أعراضهم  ،وبناء " فعلة " على العتياد فل
يقال  :لعنة وضحكة  ،إل للمكثر العتاد
] لزة [ اللماز  :الذي يعيب الناس  ،وينال منهم بلاجب والعي  ،وف الديث الشريف
)ليس الؤمن بلظنان ول اللعان  ،ول الفاحش  ،ول البذيء (
] الطمة [ نر جهنم سيت بذلك لنا تكسر كل ما يلقى فيها وتطمه وتشمه
] مؤصدة [ مطبقة مغلقة  ،من أوصد الباب إذا أغلقه .
التفسي :
] ويل لكل هزة لزة [ أي عذاب شديد  ،وهلل ودمار  ،لكل من يعيب الناس ويطعن ف
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أعراضهم  ،أو يلمزهم سرا بعينه أو حاجبه  ،قال الفسرون  :نزلت السورة ف " الخنس بن
شريق " لنه كان كثي الوقيعة ف الناس  ،يلمزهم ويعيبهم  ،مقبلي ومدبرين  ،والكم عام لن
العبة بعموم اللفظ ل بصوص السبب ،
] الذى جع مال وعدده [ أي الذي جع مال كثيا وأحصاه  ،وحافظ على عدده  ،لئل
ينقص فمنعه من اليات  ،قال الطبى  :أي أحصى عدده ول ينفقه ف سبيل ا  ،ول يؤد
حق ا فيه  ،ولكنه جعه فأوعاه وحفظه
] يسب أن ماله أخلده [ أي يظن هذا الاهل لفرط غفلته  ،أن ماله سيتكه ملدا ف الدنيا
ل يوت
] كل لينبذن ف الطمة [ أي ليتدع عن هذا الظن  ،فوا ليطرحن ف النار الت تطم كل ما
يلقى فيها وتلتهمه
] وما أدراك ما الطمة [ تفخيم وتويل لشأنا  ،أي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه النار
العظيمة ؟ إنا الطمة الت تطم العظام  ،وتليل اللحوم  ،حت تجم على القلوب  ،ث
فسرها بقوله
] نر ا الوقدة [ أي هي نر ا السعرة  ،بمره تعال وإرادته  ،ليست كسائر النيان  ،فإنا
ل تمد أبدا  ،وف الديث )أوقد على النار ألف سنة حت إحرت  ،ث أوقد عليها ألف سنة
حت إبيضت  ،ث أوقد عليها ألف سنة حت إسودت  ،فهي سوداء مظلمة(
] الت تطلع على الفئدة [ أي الت يبلغ ألها ووجعها إل القلوب فتحرقها  ،قال القرطب :
وخص الفئدة بلذكر  ،لن الل إذا صار إل الفؤاد مات صاحبه  ،فإنم ف حال من يوت
وهم ل يوتون  ،كما قال تعال ] ل يوت فيها ول ييا [ فهم إذا أحياء ف معن الموات
] إنا عليهم مؤصدة [ أي إن جهنم مطبقة مغلقة عليهم  ،ل يدخل إليهم روح ول ريان
] ف عمد مددة [ أي وهم موثوقون ف سلسل وأغلل  ،تشد با أيديهم وأرجلهم  ،بعد
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إطباق أبواب جهنم عليهم  ،فقد يئسوا من الروج  ،بطباق البواب عليهم  ،وتدد العمد
لليذان بللود إل غي ناية .
البلغة :
تضمنت السورة الكرية وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي :
 -1صيغة البالغة ] هزة ولزة [ لن بناء " فعلة " يدل على أنا عادة مستمرة.
 -2التنكي للتفخيم ] جع مال [ أي مال كثيا ل يكاد يصى.
 -3التفخيم والتهويل ] وما أدراك ما الطمة [ ؟ تويل لشأن جهنم.
 -4الناس غي التام بي ] هزة [ و] لزة [ ويسمى الناس الناقص.
 -5توافق الفواصل مثل ] عدده  ،أخلده  ،الوقدة  ،مددة [ ويسمى بلسجع  ،وهو من
السنات البديعية.
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