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 االهداء

 أهدي ثمرة بحثً: 

... منارة العلم واالمام المصطفى الى األمً سٌد الخلق الى الى 

 (  )رسولنا الكرٌم محمد 

...من سعى وشقى ألنعم بالراحة والهناء الذي لم ٌبخل بشًء الى 

من اجل دفعً فً طرٌق النجاح الذي علمنً ان ارتقً سلم الحٌاة 

 بحكمة وصبر الى والدي العزٌز 

لعطاء الى من حاكت سعادتً بخٌوط الى ... الٌنبوع الذي ال ٌمل ا

 منسوجة من قلبها الى والدتً العزٌزة .

الى ... من حبهم ٌجري فً عروقً وٌلهج بذكراهم فؤادي الى 

 اخوتً .

الى ... االرواح التً سكنت تحت تراب الوطن الحبٌب الشهداء 

العظام . الى الذٌن بذلوا كل جهٍد وعطاء لكً اصل الى هذه 

اللحظة اساتذتً الكرام ال سٌما الدكتور عماد اموري خلٌل 

 :اميان موزر حسني الباحثة                     .  والدكتور محمد سعدون 

 ب
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 والتقديرالشكر 

 
ًّ بنعمة العقل والدٌن القائل فً محكم اشكر هللا العلً القدٌر  الذي انعم عل

 (7ٙ( ) ٌوسف : اٌة  َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلٌِم  التنزٌل )

  (  )وقال رسول هللا 

ُكْم َمْعُروًفا َفَكافُِئوهُ ، َفإِْن لَْم َتِجُدوا َما ُتَكافُِئوَنُه ) ٌْ َفاْدُعوا لَُه َحتَّى َمْن َصَنَع إِلَ

ُكْم َقْد َكاَفأُْتُموهُ   )َتَرْوا أَنَّ

واثنً ثناءاً حسناً واٌضاً وفاءاً وتقدٌراً واعترافاً منً بالجمٌل اتقدم بجزٌل 

الشكر العرفان الذي لم ٌألوا جهداً فً مساعدتنا فً مجال البحث العلمً 

.عماد اموري خلٌل (على هذه  د واخص بالذكر االستاذ الدكتور المشرف )أ.

الدراسة وصاحب الفضل فً توجٌهً ومساعدتً فً تجمٌع المادة البحثٌة 

 )محمد سعدون ( ،م. فجزاه هللا كل خٌر االستاذ 

واخٌراً اتقدم بجزٌل الشكر الى كل من مدوا لً ٌد العون والمساعدة فً 

 اخراج هذه الدراسة على اكمل وجه

 

 

 اميان موزر حسني  الباحثة :
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 احملتىياث  
 الصفحة  الموضوع ت

 أ اآلٌة  ٔ

 ب االهداء ٕ

 جـ شكر وتقدٌر  ٖ

 د المحتوٌات  ٗ

 ٕ-ٔ المقدمة  ٘

 ٖ  بٌن ٌدي السورة المبحث االول :  ٙ

المطلب االول : سبب التسمٌة ، سبب النزول  من  7

 ما اشتملت علٌه السورة  حٌث مكان النزول ، 

ٖ-٘ 

 ٓٔ-ٙ ، اوجه القراءات  المطلب الثانً: المعنى العام  8

 ٔٔ المبحث الثانً : تحلٌل السورة  9

 ٔٔ المطلب االول : التحلٌل اللغوي 

 ٘ٔ-ٕٔ المطلب الثانً : التحلٌل النحوي 

 7ٔ-ٙٔ المطلب الثالث : االوجه البالغٌة  

 8ٔ الخاتمة  

 ٕٓ-9ٔ المصادر والمراجع 
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                  ) المقدمة (                                                                                                                   

الحمد هلل والصالة والسالم على اشرف االنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا محمد وعلى 

 اله وصحبه اجمعٌن وبعد ...

ن لوم شرٌعة ومنهاجا ال ٌكون اال عفهم االسالم وع رٌب فٌه انال مما 

طرٌق التفسٌر الصحٌح السلٌم ، وكما عرفنا ان اهمٌة كل علم ترتبط باهمٌة 

الكرٌم الذي هو اشرف الموضوعات  القرآنبثقة من منهمٌة التفسٌر أموضوعه ، ف

 ادة حٌالي ال اعوجاج فٌه وواقدسها بوصفه دستورا انار للعالمٌن الطرٌق السو

حقق للبشرٌة الدارٌن فٌهما السعادة وال ٌمكن ان ٌوصف كتاب هللا ثم عنه ، ومن  

العزٌز الحكٌم بهذه االسطر القلٌلة وصفا ٌحٌط بفضائله ومحاسنه ، فهو كتاب هللا 

 القرآنالخالد ، وهو المعجزة الكبرى ) وسورة الغاشٌة ( من السور المهمة فً 

ها حاسبه هللا حسابا ٌسٌرا ( وهً من السور أفٌها حدٌث )من قر الكرٌم وقد ورد

 ها فً الجمعة .تءلة فً االلفاظ واالهوال وفضل قراالجز

ثر ألهذا كله احببت ان اختار سورة ) الغاشٌة ( موضوعا للبحث لما لها من 

 ٌاتها منآمل فً ما وراء أللنظر والت تها او سمعتها ، فكان الباعث قوٌا  أكلما قر

ت باسلوب االستفهام . أبطة ، تؤثر فً النفس والعقل ، حٌث بدستنمعان ودالالت م

م توالت االلفاظ بجزالتها نلفت االنتباه الحداث ستقع تقسم ث مؤثر لوهو استهال

الناس بٌن كافرٌن وجوههم خاشعة ومؤمنٌن وجوههم ناعمة ، ثم دعوة للعقل قوٌة ، 

، ثم ترك المجال للعبد ،كً ٌختار ماٌراه  ا  ٌنظر فً خلق هللا ، مهتدٌا ومسترشد

للبحث )سورة الغاشٌة دراسة تحلٌلٌة ( محاولة التوصل  ا  صحٌحا لذلك اخترت عنوان

الى معرفة مغزى السورة وما فٌها من وجوه بالغٌة ونحوٌة ولغوٌة وما اشتملت 

 .ٌاتهاآعلٌه السورة ومكان نزولها وسبب نزول بعض 

 حثٌن مسبوقا بمقدمة .وقد قسمت بحثً الى مب 
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 : المبحث االول بٌن ٌدي السورة وقد قسمته الى مطلبٌن

 المطلب االول :سبب التسمٌة ، سبب النزول ، من حٌث مكان النزول ، ما اشتملت 

 علٌه السورة .                 

 المطلب الثانً : المعنى العام ، واوجه القراءات . 

 السورة وفٌه ثالثة مطالب :اما المبحث الثانً : تحلٌل 

 المطلب االول : التحلٌل اللغوي . 

 المطلب الثانً : التحلٌل النحوي . 

 المطلب الثالث : االوجه البالغٌة . 

 البحث التً توصلت الٌها .  ثم ختمت البحث بخاتمة اوضحت فٌها اهم ثمرات
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 المبحث االول

 المطلب االول 

 :. سبب التسمٌة  اوال

سمٌت سورة الغاشٌة فً كتب التفاسٌر ) سورة الغاشٌة ( و كذلك عنونها الترمذي 

فً كتاب التفسٌر من )جامعه( لوقوع لفظة الغاشٌة فً اولها وثبت فً السنة تسمٌتها 

ل النعمان بن أان الضحاك بن قٌس س( طأ)الموً فف (1)( َىْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ )

َىْل َأَتاَك )) : فً الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال أان رسول هللا ٌقركم ب) بشٌر

مع سورة  أل عما ٌقرأل سئ( وهذا ظاهر فً التسمٌة الن السا َحِديُث اْلَغاِشَيةِ 

الجمعة فالمسؤول عنه السورة الثانٌة
(2)

. وبذلك عنونها البخاري فً كتاب التفسٌر  

من ) صحٌحه(
(3)

   . 

 سورة هل اتاك بدون كلمة الغاشٌة وبذلك عنونها ابن عطٌة فًوربما سمٌت 

) تفسٌره( وهو اختصار  
(4)

 . 

 َىْل َأَتاَك َحِديُث ) :وفً تفسٌر اخر سمٌت)الغاشٌة (الفتتاحها بقوله تعالى

( والغاشٌة من اسماء ٌوم القٌامة وهً الداهٌة التً تغشى الناس باهوالهااْلَغاِشَيةِ 
(5)

 . 

                                                           
    محمد بن عٌسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك ، الترمذي ابو  –الجامع الكبٌر . سنن الترمذي  (1)

 بٌروت  –رب االسالمً عبشار عواد معروف )د ط( ، دار ال : هـ( ، تحقٌق 279عٌسى ، )ت     

 .( باب تفسٌر القرآن 6م . )ج 1998     
 هـ ( ، تحقٌق محمد 179االمام مالك ،مالك بن انس بن مالك بن عامر االصبحً المدنً . )ت طأمو (2)

 م.1985 -هـ 1446 –لبنان  –ط ( ، دار احٌاء التراث العربً بٌروت  دفؤاد عبد الباقً . )   
   هـ( ، تحقٌق محمد 256-194فً )عحمد بن اسماعٌل ابو عبد هللا البخاري الجصٌح البخاري ، م (3)

  دار طوق النجاة.، هـ 1422 (1)زهٌر بن ناصر الناصر ، ط   
( 34هـ )ج1418بٌروت  (1)محمد الطاهر ابن عاشور ط لألماموٌر ، نتفسٌر التحرٌر والت (4)

 (262)ص
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 ثانٌا : سبب النزول 

ضمنها ورد فٌها  نٌات مآبعض السور لم ٌرد فٌها سبب نزول ولكن هنالك 

 :( قوله تعالى17) اآلٌةسبب نزول كما فً سورة الغاشٌة حٌث ورد سبب نزول 

ِبِل َكْيَف ُخِمَقتْ )  جرٌر نزول اخرج ابن ال( حٌث ورد فٌها سبب  َأَفََل َيْنُظُروَن ِإَلى اْلِْ

: لما نعت هللا ما فً الجنة عجب من ذلك اهل الضاللة فا وابن حاتم عن قتادة قال 

ِبِل َكْيَف ُخِمَقتْ نزل هللا ) (  َأَفََل َيْنُظُروَن ِإَلى اْلِْ
(1)

 . 

 
 

 ثالثا : من حٌث مكان النزول 

الثامنة والثمانون  القرآنسورة الغاشٌة مكٌة وٌكون ترتٌبها من بٌن سور 

( اٌة وقد نزلت بعد سورة الذارٌات فً الجزء الثالثٌن وتكون فً 26ٌاتها )آوعدد 

الحزب الستون فً الربع الخامس 
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 هـ1418( ، دار الفكر المعاصر ، بٌروت 2الزحٌلً ، ) طالتفسٌر المنٌر ، وهبه بن مصطفى  (5) 

  . (242( ) ص 34) ج 
 
 هـ ( . 911جالل الدٌن ابً عبد الرحمن السٌوطً ) ت  لإلمامقول فً اسباب النزول . نلباب ال (1)

 .( 366م . )ص 2442هـ 1422لبنان  –بٌروت  –( مؤسسة الكتب الثقافٌة 1)ط     

 هـ ( ، 538-467ام ابً القاسم جار هللا محمد بن عمر بن محمد الزمخشري ) تفسٌر الكشاف ،لالم (2)

 .(729( ، ) ص4لبنان ، ) ج  –) د. ط( ، ) د، ت( . دار الكتب العلمٌة بٌروت    
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 ا اشتملت علٌه السورة مرابعا : 

 -تتحدث هذه السورة المكٌة عن اصول االعتقاد فً موضوعات ثالثة هً :

 فٌها من العناء والبالء ، وما ٌلقاه القٌامة واهوالها واحوالها ، وما ٌلقاه الكافر -أ 

 من السعادة والهناء . المؤمن 

وحدانٌة رب العالمٌن ، وقدرته الباهرة فً خلق االبل  االدلة والبراهٌن على -ب 

العجٌبة والسماء البدٌعة والجبال المرتفعة ، واالرض الممتدة الواسعة ، كلها شواهد 

 .على وحدانٌة هللا وجالل سلطانه 

ختمت السورة الكرٌمة بالتذكٌر برجوع الناس جمٌعا الى هللا سبحانه للحساب  -جـ 

والجزاء 
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (34/242التفسٌر المنٌر ) (1)
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 المطلب الثانً

 المعنى العام  -:اوال 

( االستفهام للتشوٌق الى استماع الخبر ولتفخٌم َىْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ ):قوله تعالى 

اهٌة العظٌمة التً تغشى الناس وتعمهم دخبر النها اي هل جاءك ٌا محمد ألش

هوالها . وهً القٌامة ؟ قال المفسرون سمٌت الغاشٌة النها تغشى أبشدائدها و

ُوُجوٌه الخالئق باهوالها وشدائدها وتعمهم بما فٌها من المكاره والكوارث العظٌمة . )

( اي وجوه فً ذلك الٌوم ذلٌلة خاضعة مهنٌةَيْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ 
(1)

 :. وقوله تعالى 

( تعبة فٌها النها تكبرت عن العمل فً الدنٌا ، قبل ، وعملها فً َعاِمَمٌة َناِصَبةٌ )

خوض االبل فً الوحل تالنار جر السالسل واالغالل وخوضها فً النار كما 

اٌضا عباس  نها وقال ابمنوهبوطها فً حدود  وارتقاؤها دائبة فً صعود النار

جبٌر : عاملة فً الدنٌا ناصبة فٌها النها على غٌر هدى ، ، فال وزٌد بن اسلم وابن 

ن وعباد االوثان وكل مجتهد سٌسٌٌة فً القه النار ، واآلتثمرة لها اال النصب وخاتم

فً كفره
(2)

( اي حارة شدٌدة  َتْصَمى َنارًا َحاِمَيةً ) . قال ابن عباس والحسن وقتادة 

جاهد ماي قد انتهى حرها وغلٌانها ، وقاله ابن عباس و( ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن َآِنَيةٍ الحر )

( قال علً بن ابً َلْيَس َلُيْم َطَعاٌم ِإَّلا ِمْن َضِريعٍ ) :والحسن والسدي . وقوله تعالى

وهو الزقوم وعنه ، وقال سعٌد بن جبٌر : من النار طلحة عن ابن عباس : شجر 

                                                           
ت ( ،  لبنان ، ) د –( دار القلم ، بٌروت  5ٌنظر صفوة التفاسٌر ، محمد علً الصابونً ، ) ط  (1)

 .(  551المجلد الثالث ص 

 هـ ( ، 754 -654، )  الغرناطًالبحر المحٌط ، محمد بن ٌوسف الشهٌر بابً حٌان االندلسً : ٌنظر  (2)

 .( 14( ) ج 462صدقً محمد جمٌل ، دار الفكر للطباعة والنشر ، ) ص  :) د ط ( ، تحقٌق
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،  الشبرقابو الجوزاء وقتادة : هو  انه الحجارة وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 

، قال عكرمة :  ضرٌعه فً الربٌع الشبرق وفً الصٌف القال قتادة : قرٌش تسمٌ

باالرض  وهو شجرة ذات شوك الطئة
(1)

 . 

من  عالضرٌهذا ٌسمن  ( ٌقول الََّل ُيْسِمُن َوََّل ُيْغِني ِمْن ُجوعٍ ): قوله تعالى

( ٌقول :  َناِعَمةٌ ( ٌعنً ٌوم القٌامة )وٌه َيْوَمِئذٍ ُوجُ ذكره ): جوع ٌصٌبهم . ٌقول تعالى 

 هً ناعمة بتنعٌم هللا اهلها فً جناته ، وهم اهل االٌمان باهلل ، وقوله : 

 ( ٌقول : لعملها الذي عملت فً الدنٌا من طاعة ربها راضٌة . ِلَسْعِيَيا َراِضَيةٌ )

فً االخرة راضٌة ( والمعنى : لثواب سعٌهاِلَسْعِيَيا َراِضَيةٌ وقٌل : )
(2)

 :.وقوله تعالى 

: عالٌة فوق السماوات حسب ما تقدم . وقٌل  ألنها( اي مرتفعة ِفي َجناٍة َعاِلَيةٍ )

 :ما تشتهٌه االنفس وتلذ االعٌن . وهم فٌها خالدون . وقوله تعالى القدر ، الن فٌها

اي لغوا ، او كلمة ذات لغوا (  ََّلِغَيةً مخاطب . او الوجوه ) ٌا( ََّل َتْسَمُع ِفيَيا ََّلِغَيةً )

، او نفسا تلغوا ، الٌتكلم اهل الجنة اال بالحكمة وحمد هللا على مارزقهم من النعٌم 

الدائم
(3)

 . 

 :( ٌرٌد عٌونا فً غاٌة الكثرة ، وقوله تعالى ِفيَيا َعْيٌن َجاِرَيةٌ تعالى ) .قوله

( من رفعة القدر او المقدار او السمك ، لٌرى المؤمن بجلوسه ِفيَيا ُسُرٌر َمْرُفوَعةٌ ) 

                                                           
اٌمن محمود : هـ ( تحقٌق 774تفسٌر القرآن العظٌم ، اسماعٌل بن كثٌر الدمشقً ، ) تٌنظر:  (1)

مصر  –القاهرة  –م ، مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع 2446هـ 1427طبعة جدٌدة  –نصر الدٌن 

 .( 44( )ج746) ص  الجدٌدة

 (، ) د ط  صحٌح علً عاشورتٌنظر تفسٌر الطبري ، ابً جعفر محمد بن جرٌر الطبري ،  (2)

 .( 198( ) ص  29لبنان ) الجزء  -بٌروت –) د ت ( ، دار احٌاء التراث العربً  

 هـ ( ،671االنصاري القرطبً ، ) ت  القرآن ، البً عبد هللا محمد بن احمد ألحكامٌنظر الجامع  (3)

 .(19( ) ج 26) ص  –لبنان  –دار احٌاء التراث العربً بٌروت  –م 2442 -هـ 1422( 1)ط  
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علٌه جمٌع ما خوله ربه من الملك والنعٌم . وقٌل : مخبؤة لهم من رفع الشًء اذا 

( كلما ارادوها وجدوها موضوعة بٌن اٌدٌهم َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ ) :ه . وقوله تعالىأخب

و موضوعة على حافات العٌون الى ان ٌدعوا بها . ا حتاجونٌال ٌدة حاضرة ،تع

ة للشرب وٌجوز ان ٌراد : موضوعة عن حد الكبار ، اوساط بٌن الصغر معد  

والكبر
(1)

( اي َوَنَماِرُق َمْصُفوَفةٌ ) :وقوله تعالى (2)( َقداُروَىا َتْقِديًرا) :، كقوله تعالى 

 لٌستندوا علٌها .قد صف بعضها الى جنب بعض  –ات مخد   –ووسائد 

 ( اي وفٌها طنافس فاخرة لها خمل رفٌق مبسوطة فً انحاء الجنة .َوَزَراِبيُّ َمْبُثوَثةٌ )

َأَفََل َيْنُظُروَن ) :حدانٌته فقال وثم ذكر تعالى الدالئل والبراهٌن الدالة على قدرته و

ِبِل َكْيَف ُخِمَقتْ  ٌر واعتبار الى االبل ( اي افال ٌنظرون هؤالء الناس نظر تفك ِإَلى اْلِْ

كٌف خلقها هللا خلقا عجٌبا بدٌعا ٌدل قدرة خالقها ؟ !  قال فً التسهٌل : فً  –الجمال 

على النظر فً خلقها ، لما فٌها من العجائب فً قوتها وانقٌادها مع ذلك  ضح اآلٌة

على العطش ، وكثرة المنافع من الركوب والعمل علٌها ،  لكل ضعٌف ، وصبرها

َلى الساَماِء َكْيَف ُرِفَعتْ ) :تعالى مها ، وشرب البانها غٌر ذلك . وقولهواكل لحو ( َواِ 

ئه ولٌاأل ٌقول جل ثناؤه : افال ٌنظرون الى السماء كٌف رفعها الذي اخبركم انه معد

ٌعجزه فعل شًء اراد  العدائه ما ذكر ، فٌعلموا ان قدرته القدرة التً ما وصف وأل

فعله
(3)

 . 

                                                           
  (731/ 4تفسٌر الكشاف )  :ٌنظر (1)

 ( 16) اآلٌةسورة االنسان  (2)

 ( 29/241)  :تفسٌر الطبريٌنظر  (3)
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َلى اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبتْ ) :وقوله تعالى ثابتة  فإنها( اي جعلت منصوبة  َواِ 

هلها ، وجعل فٌها ما جعل من المنافع والمعادن وقوله أاالرض ب دراسٌة لئال تمٌ

َلى اْْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ ): تعالى   .( َواِ 

من  هدهٌشا به البدوى على االستدالل بمااي كٌف بسطت ومدت ومهدت ، فن

سه ، والجبل الذي تجاهه واالرض أبعٌره الذي هو راكب علٌه والسماء التً فوق ر

ذلك وصانعه وانه الرب العظٌم الخالق المالك المتصرف  قالتً تحته على قدرة خال

محمد  ( اي فذكر ٌا َلْسَت َعَمْيِيْم ِبُمَسْيِطرٍ  *َفَذكِّْر ِإناَما َأْنَت ُمَذكٌِّر  ):. وقوله تعالى

( قال ابن عباس َلْسَت َعَمْيِيْم ِبُمَسْيِطرٍ ): ناس بما ارسلت به الٌهم ولهذا قال ال

ومجاهد وغٌرهما : لست علٌهم بجبار اي لٌست تخلق االٌمان فً قلوبهم . وقال ابن 

( اي ِإَّلا َمْن َتَولاى َوَكَفرَ ) :لست بالذي تكرههم على االٌمان ( . وقوله تعالى)زٌد : 

َفُيَعذُِّبُو الماُو ل باركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه . ولهذا قال : )تولى عن العم

 ( اي : مرجعهم ومنقلبهم  َفُيَعذُِّبُو الماُو اْلَعَذاَب اْْلَْكَبرَ ) :( وقوله تعالىاْلَعَذاَب اْْلَْكَبرَ 

( اي نحن نحاسبهم على اعمالهم ونجازٌهم بما ان خٌرا فخٌر ثُما ِإنا َعَمْيَنا ِحَساَبُيمْ )

فشر شرا   إن
(1)

. 

 

 

 

 

                                                           
 (  749 – 4/748تفسٌر القرآن العظٌم )  : ٌنظر (1)
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 اوجه القراءات  -ثانٌا :

بفتحها اقون ب( بضم التاء والىصل  ت  شعبة وابو عمرو وٌعقوب )  أقر
(1)

. 

ابن كثٌر وابو عمرو  أالة . وقرم( قد ذكر االُتْسَقى ِمْن َعْيٍن َآِنَيةٍ ) :قوله تعالى

بالتاء  أقرٌ( بالرفع ونافع كذلك اال انه ََّلِغَيةً ( بالٌاء المضمومة و )َتْسَمعُ وروٌس )

لنصبا( ب ََّلِغَيةً والباقون بالتاء مفتوحة )
(2)

 . 

هشام بالسٌن وحمزة بخالف عن خالد  أ( قرَلْسَت َعَمْيِيْم ِبُمَسْيِطرٍ ) :وقوله تعالى

( ِإَياَبُيمْ ) :الصاد الزاي والباقون بالصاد خالصة وهو الوجه الثانً . وقوله شمامأب

ثبتا ِإَياَبُيمْ ابو جعفر بتشدٌد الباء والباقون بتخفٌفها )ش( وشد  أقر
(3)

 . 

 

 

 

                                                           
( ، دار الصحابة 1ف ، ) ط رالقراءات العشر من طرٌق طٌبة النشر ، جمال الدٌن محمد شٌنظر: (1)

 .(592م . ) ص 2412 -هـ 1433للتراث بطنطا ، سنة 

هـ ( ، ) ط 833التٌسٌر فً القراءات العشر ، شمس الدٌن ابو الخٌر ابن الجزري ) ت تجٌر ٌنظر: (2)

 .(193م . ) ص 2444هـ 1421عمان ز سنة  –( دار النشر ، دار الفرقان ، االردن 1

الشاطبٌة ، عبد الفتاح بن عبد الغنً ً القراءات العشر المتواترة من طرٌق فالبدور الزاهرة ٌنظر: (3)

 (64لبنان ) ص–بٌروت  –هـ ( . ) دط( . ) د ت( دار الكتاب العربً 1443بن محمد القاضً . ) ت
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 المبحث الثانً
 المطلب االول

 ) التحلٌل اللغوي (
 

 دائدها واحوالها . الغاشٌة هً ٌوم القٌامة وهً الداهٌة التً تغشى الناس بش

ال ٌنفعها وهو فٌه ( تعمل عمل الدنٌا، تتعب َعاِمَمٌة َناِصَبةٌ ( ذلٌلة خاضعة . )َخاِشَعةٌ )

فً النار بجر السالسل واالغالل وخوضها . فقوله ناصبة تعبة من  تعبٌومئذ ، او ت

اي اذا  ( َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصبْ ) : )نصب فالن( تعب والنصب :التعب ومنه قوله تعالى

تدخلها ٌقال : صلً (  َتْصَمى َناًرا َحاِمَيةً فرغت من الصالة فانصب فً الدعاء )  

حامٌة متناهٌة فً الحرارة التاءتصلى بضم  قرئرها ، حالنار : قاسً 
(1)

. وقوله  

واالنٌة الشدٌدة الحرارة ( العٌن الٌنبوع . ٌنبوع الماء و ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن َآِنَيةٍ ) :تعالى

، شًء فً النار كالشوك ع ٌر( . الضَلْيَس َلُيْم َطَعاٌم ِإَّلا ِمْن َضِريعٍ ): وقولة تعالى 

علٌها ٌتكأ ( وسائد ومرافق َنَماِرقُ ( ذات حسن وبهجة ونضارة . )َناِعَمةٌ تن . )نم مر  

 .قةنمرجمع 

 :قال زهٌر  

 وشبابا حسانا وجوههم  كهوال  

 صفوفة ونمارق مرر س  على                               

                                                           
 ( 244-34تفسٌر المنٌر ) ٌنظر: (1)
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التً لها خمل رقٌق ( بسط فاخرة جمع زربٌة وقال الفراء : هً الطنافس َوَزَراِبيُّ )

( رجوعهم ِإَياَبُيمْ ) رقة فً المجالس ف( مَمْبُثوَثةٌ )
(2)

. 

 

 

 المطلب الثانً

 التحلٌل النحوي

 

 (اْلَغاِشَيةِ َىْل َأَتاَك َحِديُث ) :قوله تعالى

 سلوب االستفهام للتهوٌل والتفخٌم .إبأ السورة هل هنا بمعنى قد ، فقد بد

وخبره ، قال قتادة خاشعة فً النار بعٌن ذلٌلة واختلف  أ( مبتدُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ ) 

( فمنهم من قال : عاملة ناصبة فً َعاِمَمٌة َناِصَبةٌ وٌل فً قوله جل وعز )أاهل الت

 وٌل النه قول عمر ) رضً هللا عنه ( وتقدٌره فً العربٌةأ، وهذا بت النار

( َعاِمَمٌة َناِصَبةٌ ( . وثم الكالم قال ، عاملة اي هً فً الدنٌا )ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ )

 وٌجوز ان ٌكون التقدٌر : وجوه عاملة ناصبة ٌومئذ خاشعة ( اي ٌوم القٌامة 

ن المعنى للكفار ، وان كان الخبر بنكرة أل أ( خبر البتداء وجاز ان ٌبد َخاِشَعةٌ )

جرى على الوجوه 
(1)

. 

                                                           
 3/551ٌنظر: صفوة التفاسٌر : )  (2)
 ٌونس المرادي النحوي . ٌنظر: اعراب القرآن للنحاس ، ابو جعفر النحاس ،احمد بن اسماعٌل بن (1)

 ( .54-49( ، ) ص 7هـ ، دار النشر غٌر معروفة ، )ج1421( ، 1هـ ( ، )ط338) ت   
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)االنٌة ( المنتهٌة الحرارة وهو قول ابن عباس  (  ُتْسَقى ِمْن َعْيٍن َآِنَيةٍ ) : قوله تعالى

 ما قوله تعالى :أاذا انتهى . فً نٌأى نأدة . وهو على وزن ) فاعلة ( من وقتا

 .ة رزاإو رزاإ( . فهو ) افعلة ( جمع اناء ، مثل   َوُيَطاُف َعَمْيِيْم ِبَآِنَيةٍ ) 

  .(  َلْيَس َلُيْم َطَعاٌم ِإَّلا ِمْن َضِريعٍ ) :وقوله تعالى

 ل ) من ضرٌع ( ٌوق –الضرٌع : الشبرق ، وهو سم ، عن ابن عباس 

وٌجوز ان ٌكون مرفوع المحل . وقوله  تهضرع اكله االعفاء عنه لصعوبٌاي 

ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ  ):( اي ال ٌشٌع وقوله تعالى ََّل ُيْسِمُن َوََّل ُيْغِني ِمْن ُجوعٍ ) :تعالى

وخبره وجاء بغٌر واو ولو كان عطف جملة على جملة  أ( مبتدَناِعَمةٌ 
(1)

. 

( َراِضَيةٌ ـ )( متعلق بِلَسْعِيَيا( : ٌجوز ان ٌكون )ِلَسْعِيَيا َراِضَيةٌ وقوله تعالى )

 ( قال ابو ََّل َتْسَمعُ ) :ان رفٌع وقوله ست( اي بِفي َجناٍة َعاِلَيةٍ ) :اما قوله تعالى

( فالعٌن ِفيَيا َعْيٌن َجاِرَيةٌ ) : شاذة . وقوله تعالى هاجعفر : فٌها اربع قراءات احد

مكحول . وال ٌعرف االصمعً  يرالحا داالثممؤنثة ، وقد حكى تذكٌرها والعٌن 

نٌث قال ابو جعفر : وهذا الصحٌح وفً هذا البٌت قوالن : قال أفً العٌن اال الت

نٌث ذلك تذكٌره أا لم ٌكن منه عالمة التانٌث وكان غٌر حقٌقً التمحمد بن ٌزٌد : م

 مكحول للحاجب النه قد تقدم ذكره: نار وذاك دار واما االصمعً فقال هذا نحو 

لٌنظروا الى هللا من فوق سرٌره الى ما  :( ايِفيَيا ُسُرٌر َمْرُفوَعةٌ ) :تعالى و قوله 

                                                           
هانً ابو ب، اسماعٌل بن محمد بن الفضل بن علً القرشً الطلٌحً االصلألصبهانً اعراب القرآن  (1)

م ، دار النشر غٌر معروفة ،  1995هـ – 1415(  1هـ ( ، )ط535القاسم ، الملقب بقوام السنة ) ت 

 ص 

   518. 
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 ( قٌل على جوانب العٌن مملؤة . َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ هو هللا جل وعز من نعمه )

( اي بعضها الى جنب بعض َوَنَماِرُق َمْصُفوَفةٌ ) 
(2)

 . 

 

 

 (  َوَزَراِبيُّ َمْبُثوَثةٌ ): وقوله تعالى 

 الواحد زربٌة قال الفراء : هً الطنافس التً لها خمل ، وقال مبثوثة كثٌرة . 

ِبِل َكْيَف ُخِمَقتْ ) قوالن : احدهما انها السحاب ها فً معنا ( َأَفََل َيْنُظُروَن ِإَلى اْلِْ

ما نعمت هللا نعٌم ل  ادة توالصحٌح انها الجمال وذلك المعروف فً كالم العرب . قال ق

ِبِل َكْيَف نزل هللا جل وعز : )فأل الضاللة من ذلك الجنة عجب اه َأَفََل َيْنُظُروَن ِإَلى اْلِْ

 ومرمرجوهم .ش العرب ٌوكانت االبل من ع( ُخِمَقتْ 

َلى الساَماِء َكْيَف ُرِفَعتْ )تعالى : قوله و بغٌر عمد ٌرونها اي كٌف رفعت فوقهم ( َواِ 

َلى لٌستدلوا على عظٌم قدرته قوله ) فذكر  تقال قتادة : بسط( الساَماِء َكْيَف ُرِفَعتْ َواِ 

(ِإناَما َأْنَت ُمَذكِّرٌ ٌاتً )وآوحذف المفعول لعلم السامع اي فذكر عبادي بحجً 
(1)

  . 

 (َلْسَت َعَمْيِيْم ِبُمَسْيِطرٍ ):قوله تعالى 

، ( ) بجبار( ْيِطرٍ صَ ِبمُ تسلط على غٌره بالقهر . وقال ابن عباس )مال -المسٌطر : 

 وهو قول مجاهد اٌضا .

                                                           
اعراب القرآن العظٌم ، زكرٌا بن محمد بن احمد بن زكرٌا االنصاري زٌن العابدٌن ابو ٌحٌى  (2)

 ( . 343( ) ص 1( م ) ج2441-هـ 1421( 1()ط926النستكً ، ) ت 

 ( .54-7/53كتاب اعراب القرآن للنحاس ، )  (1)
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( فً موضع رفع على االستثناء المنقطع وقٌل : ِإَّلا َمْن َتَولاى) :وقوله تعالى

 .( َفَذكِّرْ ضمار بعد )اهو استثناء من الجنس على 

( فً موضع خفض على البدل من الهاء َمنْ اي مذكر عبادي االمن تولى . وقٌل )

 .(  َعَمْيِيمْ )والمٌم فً 

ب آابو جعفر بتشدٌد الٌاء وفٌه بعد النه مصدر  قرأه(  ِإنا ِإَلْيَنا ِإَياَبُيمْ ) :وقوله تعالى

د ٌؤوب اٌابا واصل الٌاء واو ولكن انقلبت ) ٌاء( النكسار ما قبلها وكان ٌلزم من شد  

 د ٌاء كما ٌوابهم فٌدل من االول المشد  إان ٌقول اوابهم النه من الواو او ٌقول : 

ان واصله دو  ان وقالوا : دٌ
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هـ ( تحقٌق : حاتم 437 -هـ 355مشكل اعراب القرآن ، البً محمد مكب بن ابً طالب القٌسً )  (1)

 ( . 2( ، )ج816-815صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بٌروت ، ) ص 
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 الثانً المبحث 

 المطلب الثالث : االوجه البالغٌة

 تضمنت السورة الكرٌمة وجوها من البٌان والبدٌع وهً :. 

 .( َىْل َأَتاَك َحِديُث اْلَغاِشَيةِ اسلوب التشوٌق ) -1

 ُوُجوٌه َيْوَمِئذٍ ) :الجزء وارادة الكل قوله تعالى طالقإبالمجاز المرسل  -2

 ( المراد اصحابها .َخاِشَعةٌ 

 : الطباق وهو الجمع بٌن المتضادٌن فً الكالم كما فً قوله تعالى -3

 . ( وهو طباق بٌن حرفٌن   ثُما ِإنا َعَمْيَنا ِحَساَبُيمْ  *ِإنا ِإَلْيَنا ِإَياَبُيْم ) 

 :المقابلة بٌن وجوه االبرار ووجوه الفجار كما فً قوله تعالى -4

ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ قابل بٌنها وبٌن سابقتها )( ِلَسْعِيَيا َراِضَيةٌ  *ٍذ َناِعَمٌة ُوُجوٌه َيْوَمئِ ) 

(َعاِمَمٌة َناِصَبةٌ *  َخاِشَعةٌ 
(1)

. 

تٌن او اكثر فً فقرالسجع الرصٌن غٌر المتكلف وهو توافق الفاصلتٌن فً  -5

 :ً قوله تعالىفوهو توافق اواخر الفواصل فً الجمل كما : الحرف االخٌر 

(  ََّل َتْسَمُع ِفيَيا ََّلِغَيةً  *ِفي َجناٍة َعاِلَيٍة  *ِلَسْعِيَيا َراِضَيٌة )
(2)

. 

                                                           
 ( 3/554صفوة التفاسٌر ، ) (1)
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 :نحو قوله تعالى  هقضٌنالسجع المتوازي :. وهو ان ٌتفقا وزنا و -6

 .(  َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ  *ِفيَيا ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة )

من الوجوه مع  تجنٌس المتوازي :. وهو عبارة عن اتفاق اللفظٌن فً وجه -7

 ( َوَنَماِرُق َمْصُفوَفةٌ  *َوَأْكَواٌب َمْوُضوَعٌة ) :اختالف معانٌها كما فً قوله تعالى

 ( ُثما ِإنا َعَمْيَنا ِحَساَبُيمْ  *ِإنا ِإَلْيَنا ِإَياَبُيْم ) :تجنٌس الناقص كما فً قوله تعالى -8

االوزان كما فً االعجاز و ةجناس االشتقاق : وهو ان تكون االلفاظ متشابه -9

(َفَذكِّْر ِإناَما َأْنَت ُمَذكِّرٌ ) : فً قوله تعالى
(1)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

سٌنً الطراز السرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز ، ٌحٌى بن حمزة بن علً بن ابراهٌم الح (2)

 هـ  1423( ، المكتبة العصرٌة ، بٌروت سنة 1هـ ( ، )ط745العلوي ، الملقب بالمؤٌد باهلل ) ت

 ( 3( ج 244 – 138-114) ص 

 ( . 244، 196،  3/138الطراز السرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز، )  (1)
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 الخاتمة

 

انتهٌت من البحث فً سورة ٌختلج حدٌثها اعماق النفوس من البدء حتى 

ة حسابها ، لكنها المست  الختام ، فالغاشٌة  ترهب اهوالها ، وبقربها ثم شد 

شغاف القلوب بنعٌم الجنة االخاذ لمن سعى واجاد ، كما انها اخذت العقول 

قد توصلت بعد التأمل وااللباب ، للتفكٌر فً عظٌم خلق هللا الكبٌر المتعال ، ف

 والتدبر وضمن جهودي بشري قاصر الى نتائج هً : 

تأثٌرها الوجدانً على النفس ، فهً كالم هللا الذي كلما اقبل علٌه  -1

ق علٌه ، وهً من السور الباعثة الى التأمل والتدبر غد، االمؤمن 

 والى الرجاء والتطلع .

والمداومة على استماع وتالوة وتدبر آٌات هذه السورة تشحن النفس  -2

بالتربٌة االٌحائٌة الوجدانٌة ، وتتصل بحٌاة المسلم وسلوكه ، تقوٌما  

 واصطالحا  فٌحٌا بٌن لخوف والرجاء . 

وفً اخر جولة فً سورة الغاشٌة تذكر بالحساب وازالة العقبات من  -3

التذكٌر فهذه وظٌفة الجهاد وكما وجه الدعوة لتبلغ الى الناس وٌتم 

 تفهم من القرآن ومن سٌرة الرسول سواء بال تقصٌر وال اعتداء . 
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 والمراجع المصادر

 القرآن الكرٌم اوال : 

 ثانٌا: الكتب 

االصفهانً ابو القاسم ،  اعراب القرآن ، اسماعٌل بن محمد بن الفضل بن علً القرشً الطلٌحً -1

 م ، دار النشر غٌر معروفة ،  1995هـ – 1415(  1هـ ( ، )ط535الملقب بقوام السنة ) ت 

اعراب القرآن العظٌم ، زكرٌا بن محمد بن احمد بن زكرٌا االنصاري زٌن العابدٌن ابو ٌحٌى  -2

 (.1( م ) ج2441-هـ 1421( 1()ط926النستكً ، ) ت 

البدور الزاهرة فً القراءات العشر المتواترة من طرٌق الشاطبٌة ، عبد الفتاح بن عبد الغنً بن  -3

 لبنان –بٌروت  –هـ ( . ) دط( . ) د ت( دار الكتاب العربً 1443محمد القاضً . ) ت

( 1هـ ( ، ) ط 833التٌسٌر فً القراءات العشر ، شمس الدٌن ابو الخٌر ابن الجزري ) ت تجٌر  -4

 م .2444هـ 1421عمان ز سنة  –ار النشر ، دار الفرقان ، االردن د

 ( 34هـ )ج1418( بٌروت 1تفسٌر التحرٌر والتنوٌر ، لألمام محمد الطاهر ابن عاشور ط) -5

هـ ( تحقٌق : اٌمن محمود نصر 774تفسٌر القرآن العظٌم ، اسماعٌل بن كثٌر الدمشقً ، ) ت -6

مصر  –القاهرة  –م ، مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع 2446هـ 1427طبعة جدٌدة  –الدٌن 

 ( .44الجدٌدة . )ج

هـ ( 538-467تفسٌر الكشاف ،لالمام ابً القاسم جار هللا محمد بن عمر بن محمد الزمخشري )  -7

 ( ،.4لبنان ، ) ج  –،   ) د. ط( ، ) د، ت( . دار الكتب العلمٌة بٌروت 

 هـ1418( ، دار الفكر المعاصر ، بٌروت 2التفسٌر المنٌر ، وهبه بن مصطفى الزحٌلً ، ) ط -8

   .( 34) ج 

 محمد بن عٌسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك ، الترمذي ابو     –الجامع الكبٌر . سنن الترمذي  -9

  بٌروت  –هـ( ، تحقٌق:  بشار عواد معروف )د ط( ، دار العرب االسالمً  279عٌسى ، )ت
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 ( باب تفسٌر القرآن6م . )ج 1998

 (16سورة االنسان اآلٌة ) -14

هـ( ، تحقٌق 256-194ٌح البخاري ، محمد بن اسماعٌل ابو عبد هللا البخاري الجعفً )حص  -11

 هـ ، دار طوق النجاة.1422 (1محمد زهٌر بن ناصر الناصر ، ط)

 

 

 

الطراز السرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز ، ٌحٌى بن حمزة بن علً بن ابراهٌم الحسٌنً   -12

 هـ  1423( ، المكتبة العصرٌة ، بٌروت سنة 1هـ ( ، )ط745العلوي ، الملقب بالمؤٌد باهلل ) ت

 (3ج )

( ، دار الصحابة 1الدٌن محمد شرف ، ) ط  القراءات العشر من طرٌق طٌبة النشر ، جمال -13

 (.592م . ) ص 2412 -هـ 1433للتراث بطنطا ، سنة 

 ( .54-7/53كتاب اعراب القرآن للنحاس ، )  -14

 هـ ( 911لباب النقول فً اسباب النزول . لإلمام جالل الدٌن ابً عبد الرحمن السٌوطً ) ت  -15

 م . 2442هـ 1422لبنان  –بٌروت  –( مؤسسة الكتب الثقافٌة 1)ط     

هـ ( تحقٌق : 437 -هـ 355مشكل اعراب القرآن ، البً محمد مكب بن ابً طالب القٌسً )  -16

 ( .2حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بٌروت ، ، )ج

هـ ( ، تحقٌق 179حً المدنً . )تاالمام مالك ،مالك بن انس بن مالك بن عامر االصب طأمو  -17

 -هـ 1446 –لبنان  –محمد   فؤاد عبد الباقً . ) و ط ( ، دار احٌاء التراث العربً بٌروت 

 م.1985

 -654ٌنظر : البحر المحٌط ، محمد بن ٌوسف الشهٌر بابً حٌان االندلسً الغرناطً ، )  -18

 ( .14كر للطباعة والنشر ، ) ج هـ ( ، ) د ط ( ، تحقٌق: صدقً محمد جمٌل ، دار الف754

 هـ ( ،671ٌنظر الجامع ألحكام القرآن ، البً عبد هللا محمد بن احمد االنصاري القرطبً ، ) ت  -19

 (.19) ج –لبنان  –دار احٌاء التراث العربً بٌروت  –م 2442 -هـ 1422( 1)ط  

 علً عاشور ، ) د ط ( ٌنظر تفسٌر الطبري ، ابً جعفر محمد بن جرٌر الطبري ، تصحٌح -24

 (. 29لبنان ) الجزء  -بٌروت –) د ت ( ، دار احٌاء التراث العربً  

لبنان ، ) د ت ( ،  –( دار القلم ، بٌروت  5ٌنظر صفوة التفاسٌر ، محمد علً الصابونً ، ) ط  -21

  المجلد الثالث.
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