
 ١ 

  )١(سورة البلد
  

  :حول السورة: أوال
 . عشرون آية:عدد آياا .١
: ومجلة ":  تدور حول املكابدة يف طريق اخلري أو الشر، وإىل هذا أشار ابن عاشور بقوله:موضوعها .٢

 .)٢(" وهو الغرض من السورة،جواب القسم﴾لقد خلقنا اإلنسان يف كبد﴿
   :مناسبتها ملا قبلها  .٣

؛ ناسب أن تبدأ سورة البلد مبا يدل على تعب )اجلنة(اية العمل واجلد ملا ختمت سورة الفجر بذكر 
  .اإلنسان، وأنّ أمامه طريقان أحدمها يوصل إىل اجلنة املذكورة يف سورة الفجر، وآخر يوصل إىل النار

ووجه آخر يف املناسبة أشار إليه البقاعي مفاده أن سورة الفجر ملا ختمت بذكر أفضل األماكن العلوية 
افتتحت سورة البلد باإلقسام بأفضل األماكن األرضية مكة، وملا ) جنيت:(يف قوله تعاىل) اجلنة(ضافة إىل اهللا  م

 وهي نفس نفس املطمئنةأشرف األذكرت يف آخر الفجر أشرف النفوس وهي املطمئنة، ذكرت يف أول البلد 
   )٣(.حممد صلى اهللا عليه وسلم

 .مناسبة املطلع للمقطع .٤
أو حبلوله فيه، وبأصل اإلنسان من والد ومولود  ، بالقسم بالبلد احلرام، وحبله للمصطفى تبدأ السورة

، )اليتيم واملسكني(على خلق اإلنسان يف كبد وعناء، وختمت السورة ببعض صور ذلك الكبد والعناء 
  .ب يف الناروماهلم من حق الصرب عليهم، والرمحة هلم، كما ختمت بأشد صور املكابدة يف اآلخرة بالتعذي

وقد يكون من املناسبة أن السورة افتتحت، بذكر البلد املبارك املشعر باخلري والفسحة، وختمت باملكان 
  .الضيق احملرق يف آخر السورة، وسنوضح ذلك يف الكالم عن آخر السورة مبشيئة اهللا

                            
 .العشاءصالة هـ بعد ٢٦/٦/١٤٢٩ :ألقي هذا الدرس يف جامع الرمحن، يوم االثنني املوافق)  ١(
  .)٢٦٧ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )٢(
  .)٤٢٥ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي  :انظر  )٣(
  



 ٢ 

  :التحليل الداليل لآليات: ثانيا
  
  ﴾ أُقِْسم ِبهذَا الْبلَِدالَ﴿
 .)١(" وأطيلت مجلة القسم زيادة يف التشويق، بالقسم تشويقاً ملا يرد بعده]السورة [ابتدئت" .١
﴾ أسلوب دارج يف القرآن، يدل على عظم القسم باملقسم به، حىت لكأنه ﴿النفي القسم بـ .٢

  .ال أقسم إن أقسمت إال بالبلد: قيل
مر القسم بذكر ﴾ تدل على االهتمام بأ﴿أُقسمذكر مادة القسم يف هذه األسلوب خصوصا  .٣

 .مادته نصا، خبالف غريه من األساليب فإن أداة القسم هي اليت تذكر غالبا
 .﴾ يدل على جتدد القسم واستمراريته﴿أُقِسمجميء الفعل باملضارع  .٤
كما هو معتاد، قد يكون ألن ) نقسم(﴾ دون ﴿أُقِْسم: إفراد الضمري الدال عليه سبحانه يف قوله .٥

ملُقسم به، والثناء عليه، ومدحه، وللتدليل على عظمته سبحانه جيء القسم يدل على تعظيم ا
بضمري الواحد لبيان أنه إذا ذُكر مع املعظمات من املخلوقات فإنه يكفي ذكر ضمريه بالواحد، 

 .فكيف لو ذكر باجلمع
﴾ للتحديد الدقيق؛ حىت ال ينصرف الفهم إىل غري املشار ﴿ذاذكر اسم اإلشارة والتعريف به  .٦

 إىل"ه، وهذا يدل على عظم شأن البلد املشار إليه، زيادة على ما يف ذلك من اإلشارة  إلي
ألن رؤيته متكررة هلم وهو بلد مكة، ومثله ما يف قوله  حاضر يف أذهان السامعني كأم يرونه،

،وفائدة اِإلتيان باسم اِإلشارة متييز ]٩١: النمل  [﴾إمنا أُمرت أن أعبد رب هذه البلدة﴿: 
 . )٢("ملقسم به أكْملَ متييز لقصد التنويه بها

لبيان أنه معروف يف الذهن عند الذكر، ولن ينصرف الذهن إىل غريه، ) ال(تعريف البلد بـ .٧
 .وهو مكة

مجعت من الشرفني، شرفها بإضافتها إىل اهللا ملا "اإلقسام مبكة يدل على شرفها، ذلك أا  .٨
ها حبضور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإقامته فيها، ، وشرف]بيت اهللا، بلد اهللا احلرام[تعاىل

   .)٣("فصارت أهالً ألن يقسم ا

                            
 .)٢٦٥ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )١(
 .)٢٦٥ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )٢(
 .)٤٨٢ص  / ١٠ج  (-تفسري البحر احمليط   )٣(



 ٣ 

من داللة السعة، ) البلد(ملا يف لفظ ) مكة، أو بكة(دون العلمية ) البلد(ذكر مكة ذا الوصف .٩
جانب من متسع من أرض عامرةً كانت كما هو الشائع أم : والبلد : "يقول ابن عاشور

 .)١("غامرة
القسم بالبلدة مع أا ال تدل على صفة من صفات الذات اإلهلية وال من صفات أفعاله كنايةٌ " .١٠

  .)٢("عن تعظيم اهللا تعاىل إياه وتفضيله
  ﴾وأَنت ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد﴿
  .العطف بالواو دليل على املشاركة يف احلكم مع ما سبق، وهو هنا القسم .١
 .﴾ فيه تكرمي له وتعظيم، وداللة على القربنت﴿أ بضمري املخاطب تعريف النيب  .٢
  ما ال خيفى، فإذا كان اهللا سبحانه  يف ذلك البلد، فيه من تعظيم شأنه ذكر حلوله  .٣

 يف البلد املعظم، فماذا بعد هذا من التكرمي والشرف والتعظيم؟، يقول ابن يقسم حبلوله 
 وقد اشتمل على ، فهو خري البقاع،عبدهإذا أريد املعىن الثاين املشتمل على رسوله و": القيم

 وذلك من أعظم نعمه وإحسانه ، ونبيه إماما وهاديا هلم، فجعل بيته هدى للناس،خري العباد
 فمن اعترب حال بيته وحال نبيه ، كما هو من أعظم آياته ودالئل وحدانيته وربوبيته،إىل خلقه

 )٣("وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية
ملا يف املصدر من املبالغة يف ) حال( دون اسم الفاعل )٤(﴾﴿حلفظ بصيغة املصدر جميء الل .٤

 .ضد احلرمة) احلل(، وهذا املعىن هنا أوىل من القول بـاالتصاف بالصفة
  .لبيان أن املذكور هنا هو عني املقسم به أوالً) ال(إعادة تعريف البلد باإلشارة و .٥
 ولقصد تأكيد فتح ، اِإلضمار لقصد جتديد التعجيب إظهار يف مقام﴾ذا البلد﴿تكرير لفظ " .٦

 .)٥(" والشديد على املشركني أن يخرج عن حوزم،ذلك البلد العزيز عليه

﴿لَدا وماِلٍد ووو﴾  
 .العطف بالواو دليل على مشاركة اجلملة يف القسم السابق .١

                            
 .)٢٦٥ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )١(
  .)٢٦٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٢(
 .)٢٤ص  / ١ج  (-  التبيان يف أقسام القرآن )٣(
 . )١٦ ص  /٢ج  (-مقاييس اللغة  "وِحلٌّ وحاللٌ مبعىن. ..وحي ِحالَلٌ نازلون: "جاء يف املقاييس  )٤(
 .)٢٦٦ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )٥(
 



 ٤ 

 .القَسم بالوالد يدل على شرفه، وقدم هلذا السبب .٢
فتعني أن يكون املراد . تنكري تعظيم إذ ال حيتمل غري ذلك يف سياق القسم) "دوال(تنكري كلمة  .٣

 .)١("وما ولد﴾﴿ل والد على املعىن احلقيقي بقرينة قوله محوالداً عظيماً، والراجح 
أكثر استعماالً يف ) من(مع أن ) من( دون ﴾وما ولد﴿:  يف قوله ﴾ما﴿جيء باسم املوصول " .٤

 أشد إاماً، فأريد تفخيم أصحاب ﴾ما﴿ألن ) من(راد هنا، فعدل عن  وهو م،إرادة العاقل
واللَّه ﴿: هذه الصلة فجيء هلم باملوصول الشديد اِإلام إلرادة التفخيم، ونظريه قوله تعاىل 

 ﴾ما﴿ويوضح هذا أن   مولوداً عجيب الشأن،: يعين،]٣٦: آل عمران  [﴾أعلم مبا وضعت
ن قوة اِإلام  وأل،ال تستعمل نكرة تامة إال عند الفارسي) من(اق، و تستعمل نكرة تامة باتف

 .)٢(" أنسب بإرادة اجلماعة دون واِحٍد معني﴾ما﴿يف 
 .عطف املولود عليه لكونه ناجتًا عنه، مرتبطا به .٥
) ما(؛ ملا يف االسم املوصول )ووالد ومولود(﴾ دون ﴿ما ولدتغيري النظم بورود املولود بصيغة  .٦

وع، فيشمل كل مولود، وهذا أعظم يف دالئل القدرة، إذ قد يوجد من املخلوقات من من الشي
هو أعظم شأنا من طبيعة والدة اإلنسان، ويف هذا إشارة إىل أن اإلقسام بكل واحد وكل 

  .مولود، وهذا أوسع من حصر يف معني
  ﴾نسانَ ِفي كَبٍدِإللَقَد خلَقْنا اْ﴿
١. م عليه، وهو خلق اإلنسان يف كبد، ولو حبثنا عن مناسبة القسم هذا جواب القسم، وهو املقس

 فيه، والوالد واملولود، وبني املقسم عليه وهو خلق اإلنسان يف كبد؛ بالبلد، وحلِّ الرسول 
 مع لوجدنا الرابط هو املشقة مع علو املكانة، وكأن يف ذلك إشارة إىل ضرورة صربه 

 أنه سبحانه أقسم يف سورة البلد على دواملقصو"ابن القيميقول . مكانته على مسؤولية الدعوة
مث أقسم بالوالد وما ولد   وهو مكة أم القرى،، وأقسم سبحانه بالبلد األمني،حال اإلنسان

 وعلى هذا فقد تضمن القسم أصل املكان وأصل ،وهو آدم وذريته يف قول مجهور املفسرين
  .)٣("إىل آدم ومرجع العباد ،السكان فمرجع البالد إىل مكة

                            
 .)٢٦٦ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )١(
فإن . لإلام املستقل باملدح والتعجب : مل نكر؟ قلت : فإن قلت  :"، جاء عند الزخمشري)٢٦٧ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )٢(

بأي شيء وضعت ، يعين : أي ] ٣٦: آل عمران [﴾واهللا أَعلَم ِبما وضعت﴿: فيه ما يف قوله : هال قيل ومن ولد؟ قلت : قلت 
  .)٢٩١ص  / ٧ج  (-الكشاف  :انظر" موضوعاً عجيب الشأن

  .)٢٤ص  / ١ج  (-  التبيان يف أقسام القرآن )٣(
 



 ٥ 

 .فيه عناية بأمره، واهتمام بشأنه) الالم(تأكيد اجلواب بـ .٢
 .﴾ تأكيد آخر﴿خلقناعلى الفعل املاضي ) قد(يف دخول  .٣
﴾ للفت النظر إىل أن الصفة املذكورة هي من أصل تكوين اإلنسان، ﴿خلقناذكر مادة اخللق  .٤

 بل املراد املشرك خصوصا أو أا مالزمة له كمالزمة ما هو خملوق من هذا اإلنسان، وقيل
 .فهو يف كبد بسبب حريته وشركه

القسم، : جميء الفعل باملاضي فيه تأكيد ملضمون اجلملة، وذا اجتمع يف اآلية أربعة مؤكدات .٥
 .والالم، وقد، واملاضي

 .ألن اخلَلق من األمور العظيمة اليت ال يقدر عليها إال اهللا) نا(جميء الفاعل بضمري اجلمع  .٦
فيه للجنس، وملا يف ) ال(سان بصيغة اإلفراد دون الناس، ليكون أكثر مشولية، ألن ذكر اإلن .٧

 .اإلفراد من اإلشعار باملسؤولية الفردية
متكّن الكبد من اإلنسان وإحاطته : ﴾ للتدليل على الظرفية، واملراد ا هنا﴿يفذكر حرف اجلر  .٨

 .به، حىت لكأنه ظرف لذلك اإلنسان
 جيعل اإلنسان يؤمن بأن املصائب واملصاعب واملشقة أمر ال مفر )الكبد(كون الظرف هو  .٩

 .منه، فعليه أن يتعايش معه
من معىن املعاناة والتعب، ) كبد(﴾ ملا يف هذه املادة ﴿كبدجميء معىن النصب والتعب بلفظ  .١٠

.  يدلُّ على ِشدة يف شيء وقُوة؛الكاف والباء والدال أصلٌ صحيح) كبد(: "يقول ابن فارس
، وقيل املراد )١("لَِقي فالنٌ من هذا األمر كَبداً، أي مشقة: يقال.  ذلك الكَبد، وهي املشقّةمن

 .يف استقامة، وحسن خلق وقوة: يف كبد أي
﴾ تدل على تنوع هذا الكبد من جهة، ومشوله من جهة أخرى، وهذا يعين ﴿كبدتنكري كلمة  .١١

 .أن لكل إنسان نصيبه من هذا الكبد
 .﴾ للتدليل على أنه مالزم خلَلقه﴿يف كبد اإلنسان باجلار وارور تقييد خلق .١٢

﴿دِه أَحلَيع قِْدري أَنْ لَن بسحأَي﴾  
بعد ذكر اإلنسان وأنه خملوق يف كبد؛ ذُِكر ما يتعلق بصفة التكرب والتعاظم فيه، ألنه صارع   .١

ق اإلنسان يف استقامة وقوة وصرب على الشدائد، وقد يكون من مناسبة ذلك أنه ملا ذكر خل
 .على املعىن الثاين ناسب أن يذكر ما يشعر بإعجابه خبلقه ذاك

                            
 .)١٢٤ص  / ٥ج  (-  مقاييس اللغة )١(



 ٦ 

 .﴾ ليكون أكثر تنبيهاً وتأثريا﴿أحيسبجاء األسلوب باالستفهام  .٢
 تدل على إنكار شيء يظنه صحيحا، ألنه من احلسبان مبعىن) حيسب(ذكر مادة احلساب يف  .٣

 .ا تومههالظن، وهذا يشري إىل عدم صوابه فيم
﴾ ملا فيها من اإلشعار بالنفي يف املستقبل، وليس شرطًا أن يكون ﴿لننفي املقدرة عليه بـ .٤

 .ذلك أبديا
 .﴾ ألن ذلك هو ما يتناسب مع غروره وتكبره﴿يقدرذكر مادة القدرة  .٥
 .مناسب لفعل القدرة، ملا فيه من داللة االستعالء) على(جميء حرف اجلر  .٦
 ).واحد( من ﴾ أكثر مشوالً﴿أحدمفردة  .٧
﴾ لإلشارة إىل الرد على اعتقاد هذا اإلنسان ﴿أحد﴾ على الفاعل ﴿عليهتقدمي اجلار وارور  .٨

 أي ﴾،عليه﴿: قدم اجلار تأكيداً مبا يفيد من االهتمام باإلنسان فقال "املغرور بقوته، فـ
 .)١(" من أهل األرض أو السماء: أي﴾أحد﴿خاصة 

  ﴾اًيقُولُ أَهلَكْت ماالً لُبد﴿
﴾ فيه عناية بإظهار قوله؛ ألنه يوضح مكنون فؤاده، ﴿يقولالنص على قوله بالفعل  .١

وقد فسر لنا هذا القول سر تكربه وتعاظمه، أال وهو املال، كما إن إظهار القول 
عقبت مساوي نفسه مبذام أقواله، وهو التفخر أُ"يكمل نقائص هذا اإلنسان، فقد 

 وقد كان أهل اجلاهلية يتبجحون ،ري صالحالكاذب والتمدح بإتالف املال يف غ
  : ويعدونه منقبة إليذانه بقلة اكتراث صاحبه به، قال عنترة ،بإتالف املال

                          هتسِني مفإن تِكرــوإذَا سكْ... ِلكمل ي لَِمـمايل وِعرضي وافر  
  .)٢("وكَما عِلمت مشائلي وتكَرِمي... صر عن ندىوإذَا صحوت فَما أقَ                          

﴾ يشعر باستمرار هذا احلال مع اإلنسان، ما حصل له ﴿يقولجميء الفعل بصيغة املضارع  .٩
: العلق[﴾ أَنْ رآه استغنى  نسانَ لَيطْغىِإل ِإنَّ اْ﴿كَالَّ: الثراء واملال، ومصداق ذلك قوله تعاىل

٧، ٦[. 
﴾ الفت للنظر، وهو يشعر باإلسراف الذي ميكن أن يوصف معه ﴿أهلكت مبادة اهلالك التعبري .١٠

املنفق باملُهلك، وفعله باإلهالك، وهذا بدوره يصور حجم املال اهلائل عند هذا اإلنسان، حيث 

                            
 .)٤٢٦ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي   )١(
 .)٢٧٠ص  / ١٦ج  (-والتنوير   التحرير )٢(



 ٧ 

 .)١("علم أن مراد اإلشارة إىل أن معه أضعاف ما أنفق من حيث إنه حقره بلفظ اإلهالك"
﴾ للتدليل على أن هذا ديدنه من قبل، وأنه ليس جديداً أو ﴿أهلكتباملاضي جميء الفعل  .١١

 .حادثًا يف حياته
﴾؛ يشعر باعتزازه بذلك، ﴿أهلكتيف ) التاء(نسبة اإلهالك إليه كما يظهر من الضمري املتصل  .١٢

وقصده له، ومادة اإلهالك مستعملة عند العرب عنوانا للكرم املفرط، وهو جمال مدح عندهم 
 . تقدمكما

﴾، فهذا أمر خارج عن املألوف، ألن املعتاد احلفاظ على ﴿ماالً: كون املهلَك هو املال يف قوله .١٣
 .املال، وهذا يؤازر افتخار هذا اإلنسان مباله، وخدمته له

 .﴾ للداللة على التنوع والكثرة﴿ماالًتنكري كلمة  .١٤
ث تراكم بعضه على ﴾ يؤيد ما سبق ذكره، ألنه يعين كثرته من حي﴿لبداوصف املال بـ .١٥

 وهو مجع ، بضم الالم وفتح املوحدة يف قراءة اجلمهور﴾لبداً﴿و : "يقول ابن عاشوربعض، 
 .)٢("ع والتصق بعضه ببعض وهي ما تلبد من صوف أو شعر، أي جتم، بضم الالم،لُبدة

﴿دأَح هري أَنْ لَم بسحأَي﴾  
ار اعتقاد آخر هلذا اإلنسان؛ تسبب يف إعادة االستفهام وذكر مادة احلسبان يدل على إنك .١

 وهو كناية عن علم اهللا تعاىل ،واالستفهام إنكار وتوبيخ"تكربه، وتعاظمه، واحنرافه، 
 .)٣(" وأن افتخاره بالكرم باطل،بدخيلته

﴾ مع الرؤية، ألن املقصود ﴿ملمع القدرة، و) لن(تغاير أداة النفي بني اجلملتني، فكانت  .٢
) املال( استمرارية اعتقاده ذلك يف املستقبل ملا هو من مظاهر القوة مع القدرة إرادة بيان

﴾ اليت تقلب املضارع ﴿ملكما يظن، وأما الرؤية فإن املؤثر منها ما مضى، لذا جاءت 
وأتى ههنا بلم الدالة على :"لن يره أحد؛ لتغير املعىن، يقول ابن القيم: للماضي، ولو قيل

 فإن ذلك يف املاضي أفيحسب أن مل يره أحد ﴾اماال لبدأهلكت ﴿ :املضي يف مقابلة قوله
   )٤("فيما أنفقه وفيما أهلكه

                            
 . )٤٢٧ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي   )١(
 .)٢٧٠ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )٢(
 .)٢٧٠ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )٣(
 .)٢٤ص  / ١ج  (-التبيان يف أقسام القرآن   )٤(
 



 ٨ 

 
  ﴾أَلَم نجعلْ لَه عينيِن﴿
  .االستفهام هنا تقرير للمعىن، وما سبق إنكار له .١
، زيادة على داللة ذلك على تقدم ﴾مل يره أحد﴿ليتناسب مع نفيه الرؤية ) مل(جميء النفي بـ .٢

 .ذلك اإلنسان، وغفلته عنهاهذه النعمة ل
؛ ألن اجلعل يعين التحول والصريورة، )خنلق(﴾، فما قال سبحانه ﴿جنعلذكر اجلعل دون اخلَلق  .٣

مث شق اهللا مسعه وبصره حىت ) عينني(ويشعر باملدة والزمن خبالف اخللق، واإلنسان كان دون 
 .صار على النحو الذي هو عليه

 .ر بعظم املنة على هذا اإلنسان﴾ يشع﴿لهيف ) الالم(جميء حرف اجلر  .٤
 .﴾ يدل على العناية بأمر هذا اإلنسان، وتكميل خلقه﴿عيننيتقدمي اجلار وارور على املفعول  .٥
  .)١(" وألن املعلَّل إنكار ظنه إن مل يره أحد،االقتصار على العينني ألما أنفع املشاعر" .٦
إقامة احلجة على هذا املتباهي، فعني واحدة ﴾؛ ملا فيه من ﴿عيننيذكر العدد مبا يدل عليه املعدود  .٧

 .تكفي لطالب احلق، فكيف بعينني اثنتني

  ﴾وِلساناً وشفَتيِن﴿
النص على اللسان، وذكره بعد العينني؛ ألنه أداة التكلم، وبه يفصح اإلنسان عن مراده،كما أنه  .١

ِذكْر  ":يقول ابن عاشور أحد مظاهر القوة، أال وهي القوة الكالمية يف الشعر واخلطب وغريها،
 وال تنطق ، ألن اِإلبانة حتصل ما معاً فال ينطق اللسان بدون الشفتني،الشفتني مع اللسان
  .)٢("الشفتان بدون اللسان

ذكر الشفتني بعد اللسان فيه لفت لعظم شأما مما ال ينتبه له مثل هذا اجلاحد، فهما مساعدان  .٢
يف األكل، فلو تأمل اإلنسان فضل اهللا عليه ما لعرف حقه يف الكالم، جممالن للوجه، مساعدان 

 !.وأداه، ويكفى يف هذا أن يتخيل اإلنسان نفسه دون شفتني، كيف سيكون حاله؟
من دقائق القرآن أنه مل يقتصر على اللسان وال على الشفتني خالف عادة كالم العرب أن " .٣

مل ينطق ببنت شفة، أو مل ينبس ببنت : ينطق بلساٍن فصيح، ويقولون: يقتصروا عليه يقولون

                            
 .)٢٧١ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )١(
 .)٢٧١ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )٢(



 ٩ 

 .)١(" فجيء فيه مبا له مزيد تصوير خللق آلة النطق،شفة، ألن املقام مقام استدالل

  ﴾وهديناه النجديِن﴿
، وما سبق من عامل املال؛ إذ )العينان، اللسان، الشفتان(بعد ذكر عوامل املعرفة واهلدى  .١

رته أوضح هلذا اإلنسان طريق اخلري وطريق الشر، أخذ حبقه، ذكر سبحانه أنه جلّت قد
أعقب ما به اكتساب العلم وما به " : يقول ابن عاشور.وجعله يتحمل مسؤولية اختياره

﴾، وهديناه النجدين﴿: اِإلبانة عن املعلومات، مبا يرشد الفكر إىل النظر والبحث وذلك قوله 
 ،نسان خلق حمباً للمعرفة حمباً للتعريففاستكمل الكالم أصول التعلُّم والتعليم فإن اِإل

 وهي أصول املعلومات اليقينية، وبالنطق يفيد ما ،فبمشاعر اِإلدراك يكتسب املشاهدات
  .)٢("يعلَمه لغريه، وباهلدي إىل اخلري والشر مييز بني معلوماته وميحصها

فهذه نعمة أخرى، بل ﴾ فيه إشارة أنه لوال هداية اهللا له ما اهتدى، ﴿هديناهذكر مادة اهلدى  .١
 .من أجلِّ النعم

﴾ للداللة على أن هداية هلذا اإلنسان سابقة فهي أمر فطري، ﴿هديناهجميء الفعل باملاضي  .٢
 .فطر اهللا عليه اإلنسان

 .﴾ يدل على التعظيم؛ ألن اهلداية أمر عظيم جليل﴿فهديناه) نا(جميء الفاعل بضمري اجلمع  .٣
﴾ دليل أن املقصود هو ﴿فهديناه: ل ما سبق، ويف قولهذكر اإلنسان بضمائر الغيبة يف ك .٤

 .اإلنسان السابق ذكره ووصفه
وهديناه إىل : (﴾ إىل مفعوله مباشرة دون جرف جر، كأن يقال﴿هديناهتعدية الفعل   .٥

، قد يشعر ذلك بأن اهلداية للخري والشر أمر فطري، ليس هناك أسباب تقود إليه، )النجدين
 .، وهذا يعين أنه ال يضل عنهما أحد) النجدينوهدينا إىل: (وإال لقيل

من الظهور، ألن النجد هو املرتفع ) جند(﴾ ملا يف كلمة ﴿النجدينذكر خلري والشر بوصف  .٦
من األرض، فدلّ ذلك على أن اخلري والشر من الوضوح حبيث ال يزل وال يضل عنهما أحد، 

وهو طريق يف : "بقاعي عن النجدوقد يراد أن االرتفاع يدل على الصعوبة واملشقة،  يقول ال
ارتفاع، عرب عن اخلري والشر به إلعالئهما اإلنسان عن رتبة باقي احليوان، وألن اإلنسان ال 

: ، ويقول ابن عاشور)٣("خيتار واحدة منهما إال مبعاناة وتكلف كمعاناة من يصعد يف عقبة
                            

 .)٢٧١ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )١(
 .)٢٧١ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )٢(
 .)٤٢٩ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي   )٣(



 ١٠ 

"فغلِّب على ،دمها وهو اخلريال جندين لصعوبة اتباع أحِعواستعري النجدان للخري والشر، وج 
الطريقني، أو ألن كل واحد صعب باعتبار، فطريق اخلري صعوبته يف سلوكه، وطريق الشر 

 .)١("]١١: البلد [ ﴾العقَبةـ﴿صعوبته يف عواقبه، ولذلك عرب عنه بعد هذا ب
 بينما مع ،﴾جنعل﴿باملضارع ) العينني، واللسان، والشفتني(جميء الفعل مع النعم الظاهرة  .٧

ة على كل أحد يف كل حملة من"  ملا كان لهتعاىل، ذلك أن اهللا )وهديناه(اهلداية جاء املاضي 
جديدة يف إبقاء هذه اآلالت الثالث، عرب فيها باملضارع، وملا كانت النعمة يف العقل إمنا هي 

ظ املاضي لذلك حتقيقاً  اختري له لف...بته أوالً مث حبمله به على اخلري ثانياً، وكان أمره خفياً
 وملا ذكرناه من تقدم اهلداية لكوا مما ،)٢(" وطبيعة ال تتبدل، وجعله غريزة ال تتحول،لكونه

 .فطر اهللا عليه اإلنسان إذا سلم من الصوارف، فكل مولود يولد على الفطرة

﴾فَال اقْتحم الْعقَبةَ﴿ 
)٣(   

ا قبلها، وهو هداية اإلنسان للنجدين، الفاء هنا قد تدل على ترتب هذه اجلملة على م .١
واملعىن أنه رغم تلك اهلداية، وما أعطاه ربه من سبل املعرفة والقوة، مل يقتحم العقبة 
املوصلة إىل اخلري، أو يراد اإلنكار على من أهلك ماله لبداً؛ ملاذا مل يقتحم العقبة 

  .ليهلكه يف سبل اخلري؟
 : القوة، والعسر، واملشقة، والسرعة، يقول األلوسيالتعبري باالقتحام ملا فيه من داللة .٢

 قحم يف األمر قحوماً رمى نفسه فيه : ويقال،االقتحام الدخول بسرعة وضغط وشدة"
 .)٤("من غري روية

 .)٥(﴾ فيها داللة املشقة وبذل اجلهد﴿اقتحمصيغة االفتعال  .٣
 على ﴾العقبةُ﴿طلق وأُ"﴾ يؤيد وجود املشقة وشدة املعاجلة، ﴿العقبةكون املُقتحم هو  .٤

 .)٦(" ولكل جند عقبة ينتهي ا،العمل املوصل للخري ألن عقبة النجد أعلى موضع فيه
 االهتداء إيثاراً للعاجل على اآلجل ولو عزم وصرب عنأفاد نفي االقتحام أنه عدل " .٥

                            
 .)٢٧١ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )١(
 .)٤٢٦ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي   )٢(
 .هـ، جبامع الرمحن بتبوك٤/٧/١٤٢٩ورة البلد، يوم االثنني اللقاء الثاين لتفسري س من هنا بدأ  )٣(
 .)٤٥٠ص  / ٢٢ج  (-تفسري األلوسي   )٤(
 . )٢٧٣ص  / ١٦ج  (- التحرير والتنوير :انظر )٥(
 .)٢٧٣ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٦(



 ١١ 

 )١("القْتحم العقبة

  ﴾وما أَدراك ما الْعقَبةُ﴿
 وأا ألمهيتها يسأل عنها ،للتنويه ا"ق من السؤال جميء هذه اجلملة على هذا النس .١

،  مل يقتحم العقبة يف حال جدارا بأن تقتحم:، أي؟املخاطب هل أعلَمه معِلم ما هي
  .)٢("وهذا التنويه يفيد التشويق إىل معرفة املراد من العقبة

يم شأن العقبة، ﴾ إظهار يف مقام اإلضمار، يراد منه ويل وتعظ﴿العقبةتكرير لفظة  .٢
 .وأا أمر عزيز يحتاج إىل من يعلمك إياه

  ﴾فَك رقَبٍة﴿
لبيان انصراف االهتمام إىل اخلرب، ألنه موضع ) هي(حذف املبتدأ هنا الذي تقديره  .١

  .العربة
﴿فك﴾ ملا فيها من داللة ختليص شيء من شيء، يقول ابن فارس يف ذكر مادة الفك  .٢

، ويقول ابن )٣(" صحيح يدلُّ على تفتح وانفراجالفاء والكاف أصلٌ: "يسهيمقا
وأطلق الفك على ختليص املأخوذ يف أسٍر أو ِملْك، ملشاة ختليص األمر : "عاشور

 .)٤("العسري بالرتع من يد القابض املمتنع
فال اقتحم : ، فكأنه قيل)اقتحم(بالفعل تتناسب مع العطف على الفعل ) فك قبةً(قراءة  .٣

 .)٥()العقبة(تتناسب مع لفظ ) فك رقبٍة(، وقراءة املصدر وال فك رقبة

                            
 . )٢٧٣ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )١(
 .)٢٧٤ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٢(
 .)٣٤٦ص  / ٤ج  (-مقاييس اللغة   )٣(
 .)٢٧٤ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٤(
 على ﴾وما أدراك ما العقبة﴿ : ألن قوله؛ بالفعل كأا أرجح من قراءة من قرأها باملصدر﴾فك رقبة﴿وقراءة من قرأ : "يقول ابن القيم)  ٥(

 ونظائره تعظيما لشأن العقبة ﴾؛نار حامية* وما أدراك ما هيه ﴿ ﴾،لدينوما أدراك ما يوم ا﴿ ﴾،وما أدراك ما احلاقة﴿ :حد قوله
أو * يتيما ذا مقربة * أو إطعام يف يوم ذي مسغبة * فك رقبة ﴿ :وتفخيما ألمرها وهي مجلة اعتراض بني املفسر واملفسر فإن قوله

 واقتحامه ،ؤود يقتحمه الناس حىت يصلوا إىل اجلنة تفسري القتحام العقبة مكان شاق ك﴾مث كان من الذين آمنوا* مسكينا ذا متربة 
فك ﴿ : وهذا عطف على قوله﴾مث كان من الذين آمنوا﴿ :بفعل هذه األمور فمن فعلها فقد اقتحم العقبة ويدل على ذلك قوله تعاىل

 املضاف فالبد له من تقدير وأيضا فإن من قرأها باملصدر . واألحسن تناسب هذه اجلمل املعطوفة اليت هي تفسري ملا ذكر أوال﴾،رقبة
 ومن قرأها باملصدر ، وما فسره،ما أدراك ما اقتحام العقبة ؟ واقتحامها فك رقبة وأيضا فمن قرأها بالفعل فقد طابق بني املفسر: وهو 

ما بعده دون  و﴾مث كان من الذين آمنوا﴿ :طابقه بقوله) اقتحم (: فإن التفسريان كان لقوله، وبعض ما فسره،فقد طابق بني املفسر
 وإن ، وما بعده﴾مث كان من الذين آمنوا﴿ : دون قوله﴾أو إطعام* فك رقبة ﴿طابقة ) العقبة( وما يليه وإن كان لقوله ﴾فك رقبة﴿



 ١٢ 

﴾ ملا فيها من عظم األجر، ألن املراد ا اإلنسان، واملقصود ﴿رقبةكون املفكوك  .٤
 .ختليصه من أسر أو رٍق أو غري ذلك

ذكر الرقبة دون اإلنسان، فيه إطالق للجزء وإرادة الكل، وهذا يدل على أمهية ذلك  .٥
الكل ليس له قيمة دونه، ومعلوم أن حياة اجلسد بدون الرقبة غري اجلزء، حىت لكأن 

 .ممكنة؛ ألا تربط الرأس باجلسد
ذكر الرقبة دون غريها من أجزاء اجلسد، ألن ربطها املقابل لفكها هو داللة الذلة،  .٦

واألسر، والقيد، وامللك، وال يكون ذلك بكل هذه املعاين إال مع الرقبة، يقول ابن 
 وأول ما خيطر بذهن ،يثار لفظ الرقبة هنا ألن املراد ذات األسري أو العبدوإ: "عاشور

 .)١(" ألنه يف الغالب يوثَق من رقبته؛الناظر لواحد من هؤالء هو رقبته

  ﴾أَو ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبٍة﴿
﴾ يوحي بأن اقتحام العقبة يكون بأحد املذكورين، وال يعين هذا ﴿أوالعطف بـ .١

  . اجلمع بينهماامتناع
 .ذكر اإلطعام يف مقابل الفك يدل على فضيلته، وعظم أجره .٢
﴾ يوضح عظم األجر كلما عظمت احلاجة، ﴿يف يوم ذي مسغبةحتديد زمن اإلطعام  .٣

ووجه ختصيص اليوم ذي املسغبة باِإلطعام فيه أن الناس يف زمن : "يقول ابن عاشور
اعة يشتد شحهم باملال خشية امتداِد زمن افاِإلطعام . واالحتياج إىل األقوات،اعةا 

 .)٢(" ودون العقبة مصاعد متفاوتة،يف ذلك الزمن أفضل، وهو العقبة
إىل ﴾ ذي﴿وإضافة "﴾ لإلشعار بشدة احلاجة، ﴿ذي مسغبةوصف اليوم بـ .٤

 يوم جماعة، وذلك زمن البرد : تفيد اختصاص ذلك اليوم باملسغبة ، أي﴾مسغبة﴿
 .)٣("وزمن القَحط

قال بعض " املسغبة دون اجلوع مثالً، ملا يف املسغبة من داللة التعب مع اجلوع، ذكر .٥
 .)٤("ال يكون السغب إال اجلوع مع التعب: أهل اللغة

                                                                                             
  ) .٢٤ص  / ١ج  (-التبيان يف أقسام القرآن : انظر  "كانت املطابقة حاصلة معىن فحصوهلا لفظا ومعىن أمت وأحسن

 .)٢٧٤ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )١(
 .)٢٧٤ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٢(
 .)٢٧٤ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٣(
 .)٥٨ص  / ٣ج  (-مقاييس اللغة   )٤(



 ١٣ 

  ﴾يِتيماً ذَا مقْربٍة﴿
يطعم يتيما يف : ﴾، كأنه قيل﴿إطعام﴾ على أا مفعول للمصدر ﴿يتيمانصب كلمة  .١

  .يوم ذي مسغبة، وكذلك ما بعده
تقدمي ذكر اليتيم أوالً يف اإلطعام مع أن املعتاد أن املسكني يف هذا اجلانب أظهر، وأن  .٢

ووجه ختصيصه باِإلطعام أنه : "اليتيم قد ال يكون حمتاجا، جييب عنه ابن عاشور بقول
 وحليائه من التعرض لطلب ، وفقد من يعوله، وضعف عمله،مظنة قلة الشبع لصغر سنه

 .)١("ب يف إطعامه وإن مل يصل حد املسكنة والفقرفلذلك رغ. ما حيتاجه
 .لتعظيم هذه الصفة فيه) صاحب(﴾ دون ﴿ذاوصفه بـ .٣
 ألن هذا الوصف يؤكد إطعامه ألن يف ؛ مقربة من املطِعم:أي"﴾ ﴿ذا مقربةوصفه بـ .٤

 .)٢("كونه يتيماً إغاثة له باِإلطعام ، ويف كونه ذَا مقربة صلة للرحم

﴿تِكيناً ذَا مِمس ٍةأَوبر﴾  
  .﴾ لبيان التقسيم والتنوع يف املستِحق لإلطعام﴿أوالعطف بـ .١
ذكر املسكني بعد اليتيم كثري يف القرآن، واملراد به الفقري احملتاج، وهو مأخوذ من  .٢

 .املسكنة املشعرة بذله وضعفه
﴾ لبيان عالقته بالتراب، وكأن التراب مصاحب له، أو هو ﴿ذا متربةوصفه بـ .٣

 مل يكن له ما يفترشه على األرض، وهو يف األصل كناية عن :أي"مصاحب للتراب، 
 وقريب منه ،العرو من الثياب اليت حتول بني اجلسد واألرض عند اجللوس واالضطجاع

 .)٣(" وتربت يداك،تِربت ميينك: قوهلم يف الدعاء
ة يف ذكر ما يدل على اإلطعام وفك الرقبة بعد ما يدل على احلث على اقتحام العقب .٤

إشارة، إال أن من أعظم العقبات حب املال والبخل به، لذا جعلت صورة االهتداء إىل 
جند اخلري، واجتياز عقبته هي إنفاق املال يف وجوه اخلري، وهذا املعىن مناسب ملا ذكر 

 ما لك ال : قلت له:عن أم الدرداء عن أيب الدرداء رضي اهللا عنهما قال: "يف احلديث
:  إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال، وفالنتطلب ما يطلب فالن

                            
 .)٢٧٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )١(
 .)٢٧٥ص  / ١٦ج  (-  التحرير والتنوير )٢(
 .)٢٧٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٣(



 ١٤ 

، )١("))إن وراءكم عقبة كؤودا ال جيوزها املثقلون فأنا أحب أن أختفف لتلك العقبة((
 .ويف هذا من احلث على اإلنفاق ماال خيفى

﴿ا ِبالْمواصوتِر وبا ِبالصواصوتوا ونآم الَِّذين كَانَ ِمن ِةثُممحر﴾  
﴾ يشعر بالتراخي الرتيب، واملراد أن مرتبة اإلميان والتواصي بالصرب ﴿مثالعطف بـ .١

  .واملرمحة أعظم رتبةً من فك الرقبة واإلطعام
 إشعار بأن إميانه سابق على اقتحام العقبة املطلوبة فيه بطريقة التوبيخ ﴾كان﴿يف فعل " .٢

 .)٢("على انتفائها عنه
كان بعد أن مل يكن، فيكون يف : ، أي)أصبح(﴾ إىل معىن ان﴿كوقد يشري فعل الكون 

ذلك مدح حلاله ذاك أذا آمن بعد ما كان يعمل تلك األعمال اخليرة كحال ابن 
 .﴾ للتراخي الزمين﴿مث، وذا تكون )٣(جدعان

﴿آمنوا وتواصوا ﴾ للتوصل ملدحهم باإلميان وما بعده ين﴿الذتعريف املؤمنني باملوصول  .٣
 .﴾اصوا باملرمحةبالصرب وتو

﴾ للتدليل على تبادل ذلك بينهم، مع ما يف لفظة التواصي ﴿تواصواذكر صيغة التفاعل  .٤
 .من النصح باخلري

 ألن ذلك ؛خص بالذكر من أوصاف املؤمنني تواصيهم بالصرب وتواصيهم باملرمحة" .٥
 ختلو من  ألا ال،أشرف صفام بعد اِإلميان ، فإن الصرب مالك األعمال الصاحلة كلها

 احلادي: "، ويقول ابن القيم يف فضائل الصرب)٤(" وذلك من الصرب،كبح الشهوة النفسانية
 الذين قامت م هاتان ،والعشرون أنه سبحانه خص أهل امليمنة بأم أهل الصرب واملرمحة

مث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب ﴿ : فقال تعاىل؛ ووصوا ما غريهم،اخلصلتان
 وهذا حصر ألصحاب امليمنة فيمن قام به ﴾،صوا باملرمحة أولئك أصحاب امليمنةوتوا

 وشرهم من ال ، هؤالء خري االقسام،ليهما أربعة أقسامإ والناس بالنسبة ،هذان الوصفان
 ويليه القسم الرابع وهو من له ، ويليه من له صرب وال رمحة عنده،صرب له وال رمحة فيه

                            
 .)صحيح (  :)١٣٠ص  / ٣ج  (-صحيح الترغيب والترهيب ، وقال األلباين يف رواه الطرباين بإسناد صحيح  )١(
 .)٢٧٦ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٢(
 : قال؟،هع فهل ذاك ناِف، ويطعم املسكني، اجلاهلية يصل الرحميف يا رسول اهللا ابن جدعان كان : قلت: قالت- < -   عن عائشة)٣(

 .)١٤٥ص  / ٢ج  (- رواه مسلم يف صحيحه .» يوم الدينخطيئيت يلا رب اغفر  إنه مل يقل يوم،ينفعهال «
 .)٢٧٧ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٤(



 ١٥ 

 .)١("رمحة ورقة ولكن ال صرب له

  ﴾أُولَِئك أَصحاب الْميمنِة﴿
﴾ فيه رفع ملكانتهم، وإبراز لشأم، وتنويه مبرتلتهم، ﴿أولئكاإلشارة إليهم بالبعيد  .١

أكمل متييز ِإلحضارهم بصفام يف ذهن السامع ، مع ما يف "كما أن فيه متييزاً هلم 
  .)٢("اسم اِإلشارة من إرادة التنويه والتعظيم

﴾ لإلشعار بكثرة مصاحبتهم للميمنة، أو مالزمتهم هلا، أصحاب﴿ذكر الصحبة  .٢
 .وذلك كناية عن الكرامة

وملا كانت جهة اليمني جهة مكرمة تعارفوا اجللوس "جهة اليمني، : ﴾ املراد ا﴿امليمنة .٣
 وقد أبطله ،على اليمني يف اامع كرامةً للجالس ، وجعلوا ضدهم بعكس ذلك

أصحاب ﴿ومسي أهل اجلنة . حني انتهى م الس فكان الناس جيلسون اإلسالم
 و ﴾أصحاب املشأمة﴿ ومسي أهل النار ،]٢٧: الواقعة[ ﴾أصحاب اليمني﴿ و ﴾امليمنة
 ﴾،أولئك أصحاب امليمنة﴿: ، فقوله ) ٤١( يف سورة الواقعة ﴾أصحاب الشمال﴿
 .)٣(" أصحاب الكرامة عند اهللا:أي

﴿ما هوا ِبآياِتنكَفَر الَِّذينِةوأَمشالْم ابحأَص ﴾  
مقابلة تعريف املؤمنني باإلميان بتعريف الكفار بالكُفْر؛ فيه بيان ملدى التباعد بني  .١

  .الصنفني
﴿أصحاب تعريفهم باالسم املوصول بيان لعلة وصفهم مبا وصفوا به من الذي يف  .٢

 .﴾املشأمة
فيه مغٍن عن هذا ، ذكر املكفور به، وهو اآليات؛ مع أن لفظ الكفر والسياق الوارد  .٣

ملزيد من التشنيع عليهم؛ ألن ذكر اآليات يشعر بوضوح الدليل، ومع ذلك هم 
 .يكفرون بالواضح اجللي

﴾ مع الكفار دون املؤمنني، ملا يف ضمري الفصل من داللة ﴿همجميء ضمري الفصل  .٤
: التأكيد، واملراد تأكيد نسبة صحبتهم للمشأمة لتحقري شأم، يقول ابن عاشور

                            
  .)٦٠ص  / ١ج  (-عدة الصابرين   )١(
 .)٢٧٨ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٢(
 .)٢٧٨ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٣(



 ١٦ 

 لتقوية احلكم وليس للقصر ، إذ ﴾هم أصحاب املشأمة﴿: وضمري الفصل يف قوله "
أولئك أصحاب ﴿قد استفيد القصر من ذكر اجلملة املضادة لليت قبلها وهي 

 .)١("﴾امليمنة
تكرير لفظ الصحبة إشعار بطول املصاحبة مع الفريقني مع اختالف أثر ذلك حبسب  .٥

 .ما أضيفت إليه الصحبة
﴾ فيه محسن الطباق املُشِعر بتضاد احلالني، مما ﴿امليمنة﴾ يف مقابل ﴿املشأمةذكر  .٦

يؤكد اختالف املصريي، بني الكرامة واملهانة، فإذا كانت امليمنة هي رمز الكرامة 
 .والنعيم، فاملشأمة هي مرتلة اإلهانة والعذاب

 قد يكون ،)اجلنة، والنار(دون ذكر املوقع الصريح ) امليمنة، واملشأمة(ذكر اجلهات  .٧
الطريقني، فيكون طريق امليمنة هو : مناسبا لسياق السورة يف ذكر اهلداية للنجدين، أي

 .طريق اخلري، وطريق املشأمة هو طريق الشر

  ﴾علَيِهم نار مؤصدةٌ﴿
؛ لإلشعار بالتمكن منهم، حىت لكأا ﴾﴿عليهم : قولهيف) على(جميء حرف اجلر  .١

  .تعلوهم
٢. نار مؤصدة : (﴾ دون أن يقال﴿مؤصدة﴾ على متعلقه ﴿عليهمرور تقدمي اجلار وا

وقد استتب ذا التقدمي رعاية ، لالهتمام بتعلق الغلق عليهم تعجيالً للترهيب) "عليهم
 .)٢("﴾فال اقتحم العقبة﴿: الفواصل باهلاء ابتداء من قوله 

وهذا يتناسب مع ﴾ ملا فيها من داللة العذاب، واألمل، واإلهانة، ﴿نارذكر النار هنا  .٣
يف مقابل ذكر املتعالني املتعاظمني يف أول ) اليتيم واملسكني(التذكري حبقوق الضعفاء 

 .السورة، املفتخرين بأمواهلم اليت تنعموا ا يف الدنيا، فاليوم يعذبون بسببها
 .﴾ للتهويل والتفظيع﴿نارتنكري كلمة  .٤
ب، ملا يف النار من احلرارة ﴾ يدل على شدة احلرق والعذا﴿مؤصدةذكر مادة اإليصاد  .٥

واملراد :"واللهب، فإذا أغلقت عليها املنافذ كانت أشد حرارة وعذاباً، يقول األلوسي
 .)٣("مغلقة أبواا وإمنا أغلقت لتشديد العذاب والعياذ باهللا تعاىل عليهم

                            
 .)٢٧٨ص  / ١٦ج  (- والتنوير التحرير  )١(
 .)٢٧٩ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )٢(
 .)٤٦٠ص  / ٢٢ج  (-تفسري األلوسي   )٣(



 ١٧ 

ذكر اإليصاد خصوصا دون اإلغالق مثالً، ألن اإليصاد يدل يف أصله على ضم شيء  .٦
 . )١(ء، وإطباق شيء على شيءإىل شي

﴾، وهي مجلة تدل على مكان عذاب ضيق، وافتتحت ﴿نار مؤصدةختم السورة بـ .٧
 .ن بني املكاننيشتا﴿ال أقسم ذا البلد﴾، وهي تدل على مكاٍن مبارٍك عظيم، وبـ

 .﴾ للتدليل على وجود موصد هلا﴿مؤصدةجميء الكلمة بصيغة اسم املفعول  .٨
 واألوفق ،ح بوعد املؤمنني ألنه األنسب مبا سيق له الكالمصرح بوعيدهم ومل يصر" .٩

واعتربوا غيباً كأم حبيث ال ،  بضمري الفصل معهم إلفادة احلصرجيء ولذا ،بالغرض واملرام
 ومل يسلك حنو هذا املسلك يف اجلملة ،يصلحون بوجه من الوجوه ألن يكونوا مشاراً إليهم

 .)٢("األوىل اليت يف شأن املؤمنني
 

                            
 ).وصد(مقاييس اللغة، مادة : انظر  )١(
  .)٤٦٠ص  / ٢٢ج  (-تفسري األلوسي   )٢(
 


