
سورة الغاشية 

: سبب التسمية        

وشقر الؼرآن مـفا ما .  شامها كذلؽ هبذا آشؿ ٕن الـبل "الغاصقة"   شؿقت شقرة 

، واصتفر ومـفا ما شؿتف الصحابة ،  ، فتؽقن تقققػقةوردت تسؿقتف ظذ لسان الـبل 

. بقـفؿ

شقرة اإلرساء، و ؼال :     ووذا قد كند لؾسقرة القاحدة أككر مـ اشؿم كام  ؼال مكثً 

 شقرة التقبة  ؼالوشقرة براءة، و، شقرة الؼتال ؼال وشقرة حمؿد، و، شقرة بـل إرسائقؾ

 كان الـبل )ظـ الـعامن بـ بشر ، "شبح"السقرة السابؼة مع وهذه السقرة، . وهؽذا

 ؼرأ هبام ذم اجلؿعة، والعقد ـ، حتك إكف ربام اجتؿع  قم ظقد، و قم مجعة، فؼرأ هبام ذم 

رواه مسؾؿ (الصثتني
()

وما ذاك إٓ دا تضؿـتف هاتان السقرتان مـ ادعاين اجلؾقؾة، ، 

. وادقاظظ البؾقغة

:    من أهم مقاصد هذه السورة

وهل الؼضقة التل كان  ـازع فقفا .  تؼر ر اإل امن بالبعث، واجلـة والـار:املقصد األول-    

فنن إ امن ، الؼضقة التل تمثر تلثرًا بالغًا ذم جمرى احلقاة، وشؾقك اإلكسان، مرشكق العرب

فؿـ . هق الذي  دد مساره، ووعؾف مممـًا أو كافراً ، ادرء بالبعث، واجلزاء، واجلـة، والـار

أقر بالبعث، وبقظد اهلل، ووظقده، بحث ظام  ريض ربف، كل  سؾؿ مـ وظقده، و ـال 

وَمػِرق ضر ؼ بني إبرار ، ووذا كاكت هذه الؼضقة فقصًث بني ادممـني والؽػار. مقظقده

كام أن أهؾ اإل امن، أكُػَسفؿ،  تػاوتقن بؼدر إ امهنؿ هبام فؿـ كان قؾبف معؿقرًا . والػنار

ومـ كان ضعقػ اإل امن هبذه الؼضقة، ، باإل امن بالبعث، واجلـة، والـار، اكضبط، واتؼك اهلل

، وهذا أمر مشاهد دمده ذم كػسؽ. فنكف  ؼع ذم ادعايص ووسح السقئات، ككر الذهقل ظـفا
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فؽؾام ققي ذم قؾبؽ اإل امن بالققم أخر، ازدجرت ظـ ادعايص، وخػَّت كػسؽ إىل 

خر لققم آت، الطاظات وإذا خػ ذلؽ ذم كػسؽ، وغاب، فنكؽ تؼتحؿ ، ٕكؽ ترى أكؽ تدَّ

.  ادعايص، وتػرط ذم القاجبات

لقٓ ": فؾام هؿ أن  رد ظؾقف قال-رمحف اهلل-    و ؼال إن رجًث شب ظؿر بـ ظبد العز ز

وكػ ، أحنؿ ظـ ككر مـ الؽثم، فنذا صعر اإلكسان بالققم أخر. "الققم أخر ٕجبتؽ

﴿َ ْقَم دَمُِد ُكؾُّ َكْػٍس َما . ٕكف  عؾؿ أن ذلؽ ذم صحقػتف وأكف شقؾؼاه، ظـ ككر مـ الػعال

 َتَقدُّ َلْق َأنَّ َبْقـََفا َوَبْقـَُف َأَمًدا َبِعقًدا
ٍ
ـْ ُشقء ا َوَما َظِؿَؾْت ِم ـْ َخْرٍ حُمََْضً -آل ظؿران] ﴾..َظِؿَؾْت ِم

30]  .

وهذا مـفج قرآين رصني، وككر، ذم ،  إثبات إلقهقة بدٓئؾ الربقبقة:املقصد الثاين   - 

. كتاب اهلل 

ْكَرى :املقصد الثالث   -  كام تؼدم ذم شقرة بالبشارة والـذارة  بقان وطقػة الرشؾ، وهل الذِّ

.  إظذ

 ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 
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ولقس ادراد ،  قال بعض ادػرس ـ أهنا اشتػفامقة﴿َهْؾ﴾:    ﴿َهْؾ َأَتاَك َحِد ُث اْلَغاِصَقِة﴾

وإكام أر د بف التؼر ر ووذا قال  ، بآشتػفام مـ اهلل ما كان كاصئًا ظـ جفؾ حاصا وكث

  . فقؽقن مآل آشتػفام إىل التؼر ر،أي قد: ﴿َهْؾ﴾ معـك ونآخر



شؿقت بذلؽ، ، والغاصقة هل الؼقامة، احلد ث هـا بؿعـك اخلز:    ﴿َحِد ُث اْلَغاِصَقِة﴾

ُغم ظؾقف، أو :  ؼال، التغطقة: فؿعـك الغم، ٕهنا تغشك اخلثئؼ بلهقاوا، أي تغطقفؿ

ڳ  ڳ     ڳ  چ ى كام قال تعاىل غطت بالكقب  عـل ىوتغش، َمغم ظؾقف، إذا ُغطِّل ظذ ظؼؾف

غاصقة الؼقامة،  (الغاصقة)وققؾ باإلضافة، بؿعـك أن ، أي تغطك الؾقن بظثمف: چڳ  

وإذا قؾـا غاصقة الـار، ففل ، فنذا قؾـا غاصقة الؼقامة، فنهنا تشؿؾ كؾ يشء. أوغاصقة الـار

فؿعـك ذلؽ أهنا ختتص بالؽافر ـ دون . وهذا ملثقر ظـ بعض السؾػ. مضافة إىل الـار

ؿ. غرهؿ وهق اختقار ابـ جر ر الطزي. وإوىل احلؿؾ ظذ العؿقم، دا أن اهلل تعاىل ظؿَّ
()

 .

. وهبذا  تبني أن مـ أشامء الؼقامة الغاصقة

وُظز بالقجقه ظـ الذوات، ٕن ، هذا بقان أثر الغم: ﴿ُوُجقٌه َ ْقَمِئٍذ َخاِصَعٌة﴾

، واحلزن،  ما ذم اإلكسان، وهق الذي تظفر ظؾقف آكػعآتم مـ الػرحرشفالقجف هق أ

 أي ﴿َخاِصَعٌة﴾ ومعـك. وغر ذلؽ، فنكف  تضح ظذ قسامت القجف، وإشك، والدهشة

َْرَض َخاِصَعًة﴾: ذلقؾة، كام قال اهلل تعاىل ْٕ ـْ َآَ اتِِف َأكََّؽ َتَرى ا .  أي هابطة[ 39 :فصؾت] ﴿َوِم

فقجقه الؽافر ـ، والعقاذ باهلل، تؽقن ذلقؾة، . فاخلشقع فقف معـك الذل، واخلضقع، واوبقط

: ولقس ادراد باخلشقع هـا اخلشقع ادحؿقد، مـ جـس ققل اهلل تعاىل. رسة، مطلضلةـمـؽ

ـَ ُهْؿ ذِم َصَثِِتِْؿ َخاِصُعقَن﴾ ِذ  فنن الؽافر ـ دا مل  ؼع مـفؿ خشقع ذم ،  [2-ادممـقن] ﴿الَّ

وأهؾ اإل امن دا خشعقا هلل تعاىل ذم الدكقا، كَض اهلل . الدكقا، وقع ظؾقفؿ اخلشقع ذم أخرة

وٓ وؿع لف بني أمـنيم فؿـ أمـف ذم ،فث وؿع اهلل ظذ ظبد بني خمافتني، وجقهفؿ ذم أخرة

.  الدكقا، أخافف ذم أخرة، ومـ خافف ذم الدكقا، أمـف ذم أخرة

 أي أصحاب هذه القجقه، وهؿ الؽػار،  ؽؾػقن ﴿َظاِمَؾٌة﴾معـك:    ﴿َظاِمَؾٌة َكاِصَبٌة﴾

وهذا أصد ما ، إظامل الشاقة ذم الـارم مـ جر السثشؾ، وإغثل التل تؽقن ذم أظـاقفؿ
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مع :  ؽقن مـ احلبس، حتك ذم الدكقا، إذا أرادوا أن  غؾظقا ذم ظؼقبة احلبس،  ؼقلقن

 ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] :إصغال الشاقة، قال تعاىل

.  أي ذات كصب، وتعب: ﴿َكاِصَبٌة﴾ ومعـك  {72-71:غافر} [   ڻ ڻ ڻ ڻ

 ﴿َحاِمَقًة﴾ومعـك ،  قراءتان"ُتصذ" بػتح التاء، أو بضؿفا "َتصذ":    ﴿َتْصَذ َكاًرا َحاِمَقًة﴾

ففل حترق ذم الـار، والعقاذ باهلل، فتحسق هبا، ومتتحش مـ وهنفا . أي صد دة احلرارة

. ولػحفا

ـْ َظنْيٍ َآكَِقٍة﴾ هل ادتـاهقة ذم : والعني أكقة، الساقل مثئؽة العذاب:    ﴿ُتْسَؼك ِم

أي حارضة،  عـل كلن هذا : ﴿َآكَِقٍة﴾ وققؾ ذم معـك. احلرارة، التل بؾغت ذم الغؾقان غا تف

 ﴿إِكَّا َأْظَتْدَكا لِؾظَّادنَِِي :اداء بؿنرد ما  طؾبقكف،  ؽقن مفقئًا، كام وصػ اهلل ذم شقرة الؽفػ

 َكادُْْفِؾ َ ْشِقي اْلُقُجقهَ 
ٍ
اِدُقَفا َوإِْن َ ْسَتِغقُكقا ُ َغاُثقا باَِمء  [29-الؽفػ]﴾..َكاًرا َأَحاَط هِبِْؿ رُسَ

فام إن  ؼربقه إىل أفقاهفؿ، ، و اشتسؼقا أتقا باداء ذم حقـف، هنؿ العطش مبؾغففؽؾام بؾغ م

. وذلؽ لشدة حرارِتا، أجاركا اهلل وإ اكؿ، حتك تسؼط جؾدة وجقهفؿ فقف

ـْ رَضِ ٍع﴾ َّٓ ِم . ر عـراب، ذكر الطعام، وهق الضـدا ذكر الش:    ﴿َلْقَس َوُْؿ َضَعاٌم إِ

فسامه اهلل هبذا . كبات مـ الشقك، تعرفف العرب، لقس فقف ورق، تعافف الدواب: الَض ع

، ر عـوالقابس مـف هق الض، وتسؿقف العرب الشزق، آشؿ، لدٓلتف ظذ معـك شقء

فاهلل أظؾؿ بؽقػقتف، لؽـف الطعام ادتاح وؿم صقك  زدردوكف، فقؼع وؿ . إكف صنر مـ كار:وققؾ

.  مـ إذى، مـ جراء دمرظف، المء العظقؿ

ـْ ُجقٍع﴾ َٓ ُ ْغـِل ِم ـُ َو َٓ ُ ْسِؿ  صعره يٓو، ي هنؿتفـوٓ  ؼض، فث  سؿـ آكؾف:    ﴿

، والشعقر باجلقع مممل،  عرف ذلؽ مـ جربف. وٓ  سؽـ ما ود مـ اجلقع، بآمتثء

. وهذا الطعام الشقكل، احلارق ٕجقاففؿ، فقنتؿع ظؾقفؿ هذا الرشاب متـاهل احلرارة



ما أظظؿ الـؼؾة بعد هذا ادشفد الرهقب، وبعد هذا العذاب :    ﴿ُوُجقٌه َ ْقَمِئٍذ َكاِظَؿٌة﴾

: إىل صقرة مؼابؾة ظذ الـؼقض متامًا فؼال، القبقؾ، الذي دل ظذ الـؽد احليس، وادعـقي

رة كام قال اهلل ـأي حسـة كض:  ﴿َكاِظَؿٌة﴾ تؾؽ وجقه ادممـني ومعـك﴿ُوُجقٌه َ ْقَمِئٍذ َكاِظَؿٌة﴾

 [   مخ حخ جخ   مح جح مج حج يث   ىث مث جث يت ىت مت خت]: تعاىل

،  الذات، لؽقن القجف هق مظفر الػرح، أو احلزن شائر بالقجف ظـ فعز ،{41-38:عبس}

. والبمس، أو الـعقؿ

أي حامدة لكقابف ذم : ﴿َراِضَقٌة﴾، أي لسالػ ظؿؾفا ذم الدكقا:    ﴿ لَِسْعِقَفا َراِضَقٌة﴾

. ففل قد شعت ذم الدكقا، ومحدت شعقفا ذم أخرة، أخرة

فاجلـة مـ أظذ ادخؾققات، وفققفا ظرش ، العؾق هـا حيس، ومعـقي:    ﴿ذِم َجـٍَّة َظالَِقٍة﴾

وبحسب حال ادممـ ومرتبتف ذم اإل امن، تؽقن ، شؼػ اجلـة: وظرش الرمحـ، الرمحـ

ففل ، ومـف تػنر أهنار اجلـة، فؾفذا كان الػردوس أظذ اجلـة ووشط اجلـة. مـزلتف ذم اجلـة

قال اهلل  : قال  ظـ رشقل اهلل   ن أيب هر رة عو. ظالقة ذم كعقؿفا وفقفا مـ الـعقؿ أظثه

( ٍَخَطَر َظَذ  َقْؾِب َبرَش َٓ َٓ ُأُذٌن َشِؿَعْت َو َٓ َظنْيٌ َرَأْت َو نَي َما 
احِلِ  (َأْظَدْدُت لِِعَباِدي الصَّ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]َقاَل َأُبق ُهَرْ َرَة اْقَرُءوا إِْن ِصْئُتْؿ 

متػؼ ظؾقف  {17:السجدة} [   ھ
()

 .

ِغَقًة﴾ َٓ َٓ َتْسَؿُع فِقَفا  و الف . أي ٓ  سؿع ذم هذه اجلـة أي كؾؿة مـ لغق، أو باضؾ:   ﴿

وهذا ٓ  صؾ ذم الدكقا بحال، ! مـ جق كؼل، ٓ تسؿع فقف كؾؿة زور، وٓ هنر مـ الؼقل

أما تؾؽؿ اجلـة العالقة، فز ئة كؼقة ، والبفتان، والؽذب، والزور، والػحش، ففل مؾقئة بالؾغق

. مـ كؾ ذلؽ
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فنذا شؿع ، الـػس حتب اداء ومـظره، وجر اكف، وتسسوح لف:    ﴿فِقَفا َظنْيٌ َجاِرَ ٌة﴾

، ذم جفة مـ اجلفات، صدو إلقف الرحال وذهبقا  ـظرون كبع فقاضالـاس بامء شارح، أو 

وهذه إهنار دمري ..﴿  قال فرظقن ظـ دكقاه كام، أفتخروا هباوإذا كان ذم بثدهؿ أهنار ، إلقف

: قال ذم وصػ اجلـة، فؾام ظؾؿ اهلل أن هذا مـ مثّذ ظباده.  [51-الزخرف ]﴾..مـ حتتل

ولقس . شارحة: وجار ة . كبع اداء:  العني﴿َظنْيٌ َجاِرَ ٌة﴾ فؿعـك ﴿فِقَفا َظنْيٌ َجاِرَ ٌة﴾

. ففل ظققن شارحة دمري ظذ أرض اجلـة، ادؼصقد هبا ظني واحدة، وإكام جـس العققن

.  لقست كلهنار الدكقا، ٓ دمري إٓ بلخاد د اكحػرت ظذ مر الزمـ

ٌر َمْرُفقَظٌة﴾ ٌر﴾:    ﴿فِقَفا رُسُ . ادؼصقد هبا ما وؾس ظؾقف اإلكسان، و تؽل ظؾقف: ﴿رُسُ

، ففل رفقعة ذم ذاِتا التل خؾؼفا اهلل تعاىل ظؾقفا، أي ذاتًا، وقدرًا، وحمثً : ﴿َمْرُفقَظٌة﴾ومعـك 

والـػس متقؾ إىل الرفعة، واإلضثل ، (ِظؾِّقُّقن)ففل ذم اجلـة، التل هل . وذم صػتفا، وذم حمؾفا

وهذا غا ة ما  ؽقن ذم ، فإهنار مـ حتتفؿ، وهؿ مـ فققفا مرشفقن ظؾقفا، ظذ ما دوهنا

.  التـعؿ، وادـظر احلسـ

! الرسر مرفقظة، وإكقاب مقضقظة، ما أحسـ التؼابؾ:    ﴿َوَأْكَقاٌب َمْقُضقَظٌة﴾

هذه هل إكقاب ذم لغة العرب، ، إقداح التل ٓ ُظَرى وا:  ﴿ََأْكَقاٌب﴾:وادراد بؼقلف 

فؽؾام أرادوا الرشاب، كاكت ذم ، أي مؼربة، مفقلة، معدة وؿ: ﴿َمْقُضقَظٌة﴾، وتؽقن لؾرشب

.  متـاووؿ

: ﴿َمْصُػقَفٌة﴾ومعـك ، وادراد هبا القشائد، مجع كؿرقة: ﴿َكاَمِرُق﴾    ﴿َوَكاَمِرُق َمْصُػقَفٌة﴾

فسى أحدهؿ ذم ، وهذا ما  طؾبف أهؾ السف، والكراء، أي مرصقص بعضفا إىل جـب بعض

، و تؽل ظؾقفا، و ستـد، جمؾسف وقد جؾس بني كؿقة مـ القشائد،  رتػؼ هبا  ؿقـًا، وصامًٓ 

فؽذلؽ أهؾ اجلـة، ظـدهؿ وشائد مساصة،  ستـدون ظؾقفا، و تؽئقن، و رتػؼقن، أي 

.  ففذه القشائد حتػفؿ مـ كؾ جاكب.  ضعقن ظؾقفا مرافؼفؿ



﴾    ﴿َوَزَرايِبُّ َمْبُكقَثٌة﴾ التل  ؽقن ، وما تسؿقف العرب بالطـافس، ادراد هبا الُبسط: ﴿َوَزَرايِبُّ

فحقكام تقجفقا، تستؼبؾفؿ . رةـأي أهنا ككرة، مـتش: ﴿َمْبُكقَثٌة﴾ومعـك .  خاصة،وا مخائؾ

.  هذه الزرايب مػروصة، معدة وؿ

ٌر َمْرُفقَظٌة﴾، ﴿رَضِ ٍع﴾، ﴿َظنْيٍ َآكَِقٍة﴾: ولف تعاىل قوذم ﴿ََكاَمِرُق ، ﴿ََأْكَقاٌب َمْقُضقَظٌة﴾، ﴿رُسُ

لؽـ إمر كام قال ابـ ظباس ، هذه إشامء معؾقمة ذم الدكقا، ﴿َوَزَرايِبُّ َمْبُكقَثٌة﴾، َمْصُػقَفٌة﴾

لقس ذم الدكقا مـ اجلـة يشء إٓ إشامء 
()

وكؼقل أ ضًا لقس ذم الـار مما ذم الدكقا إٓ ، 

. فإشامء واحدة واحلؼائؼ أو ادسؿقات متػاوتة، إشامء

رور، ـ الؾذة، والسهي، وهذـومفام بؾغ بـا اخلقال ٓ  ؿؽـ أن كتصقر هذا الـعقؿ احلس

.  لؾذهـ ادشسكلؽـ الؾػظ  ؼرب ادعـك، واحلبقر الذي  عقشقن فقف

،  التل ذم الـار، فقف معـك احلرارة ادتـاهقة، وهذا أمر مدرك ذم الذهـ﴿َظنْيٍ َآكَِقٍة﴾فؾػظ 

ـْ رَضِ ٍع﴾، وإن مل تؽـ تؾؽ العني أكقة ذم الـار كعني حارة ذم الدكقا َّٓ ِم  ﴿َلْقَس َوُْؿ َضَعاٌم إِ

، ر ع الذي ذم الـار، قطعًا لقس كالَض ع الذي تعافف البفائؿ، واحلققاكات ذم الدكقاـذلؽ الض

لؽـ فقف معـًك مشسك، وهق كقكف صقكا، ولذلؽ تعافف البفائؿ، فػقف معـك إذى، وادعاكاة 

 (الزرايب)، (الـامرق)، (إكقاب)، (ررـالس)تذكركذلؽ ظـد احلد ث ظـ اجلـة، . ذم تـاولف

فث  ؿؽـ أن  ؽقن ادعـك الذي  عطقف ،  كؾ لػظ مـ هذه إلػاظ لف معـًك ذم الذهـفنن

 ٕن هذا  تعؾؼ بؿعـًك  ؼقم وذلؽ، ﴿َزَرايِبُّ َمْبُكقَثٌة﴾ كادعـك التل تعطقف ﴿ََكاَمِرُق َمْصُػقَفٌة﴾

وقد جعؾ صقخ اإلشثم بـ تقؿقة، . ذم الذهـ، وإن مل  ؾزم مـ ذلؽ أن  ؽقن هذا مكؾ هذا

أحد ادكؾني ذم الرشالة التدمر ة
()

 وأن إثباِتا ٓ  ؾزم مـف ،، ظذ وجقب إثبات صػات اهلل

ما  ؽقن ذم اجلـة مـ أكقاع الـعقؿ، واحلقر، والؼصقر، والدور، وادراكب، وغر ، متكقؾ

، فنن كان هذا التػاوت بني خمؾقق وخمؾقق. ذلؽ، فنن إشامء واحدة، واحلؼائؼ خمتؾػة

                                                           
 (.1/416) تفسير الطبري ((
(. 31-20)انظر التدمرية  ((



أن  ػفؿ اخلطاب، ٕن اهلل : وفائدتف. هذا هق ادعـك ادشسك! خؾقق؟املالؼ والخفؽقػ بني 

. تعاىل لق مل خياضبـا بام كعفد لف مكقًث ذم الدكقا، ما ظؼؾـا مراده

مـظران . وصتان ما بني الصقرتني!      هذا حال أهؾ اجلـة، بنزاء حال أهؾ الـار

ما  عاكقكف مـ أكقاع ، وحآن متبا ـانم حال أهؾ الـار! متؼابثن، بقـفام بعد ادرشقني

وحال أهؾ اجلـة، وما  تؼؾبقن بف مـ أكقاع الؾذائذ، والـعقؿ ، العذاب احليس، وادعـقي

 . احليس، وادعـقي

 

 


