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الغَاشِيَةسورةُ 

ْحم   ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ِن الره

﴾1غَاِشيَِة ﴿َهْل أَتَاَك َحِديُث الْ 

﴾2َعَةٌ ﴿ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاشِ 



4

الغَاشِيَةسورةُ 

﴾3َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ ﴿

﴾4ةً ﴿تَْصلَى نَاراً َحاِميَ 

﴾5يٍَة ﴿تُْسقَى ِمْن َعْيٍن آنِ 
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الغَاشِيَةسورةُ 

عٍ اله ِمْن َضِريلَْيَس لَُهْم َطَعَاٌم إِ 
﴿6﴾

نِي ِمْن ُجوعٍ الَ يُْسِمُن َو الَ يُغْ 
﴿7﴾
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الغَاشِيَةسورةُ 

﴾8َمةٌ ﴿ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاعِ 

﴾9ِلَسَْعيَِها َراِضيَةٌ ﴿

﴾10فِي َجنهٍة َعاِليٍَة ﴿
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الغَاشِيَةسورةُ 

﴾11يَةً ﴿الَ تَْسَمُع فِيَها الَغِ 

﴾12﴿فِيَها َعْيٌن َجاِريَةٌ 

﴾13ةٌ ﴿فِيَها ُسُرٌر َمْرفُوعَ 
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الغَاشِيَةسورةُ 

﴾14 ﴿َو أَْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ 

﴾15ةٌ ﴿َو نََماِرُق َمْصفُوفَ 

﴾16ةٌ ﴿َو َزَرابِيُّ َمْبثُوثَ 
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الغَاشِيَةسورةُ 

بِِل كَ أَ فاَلَ يَْنُظُروَن إِلَ  ْيَف ى اْْلِ
﴾17ُخِلقَْت ﴿

﴾18َف ُرفَِعَْت ﴿َو إِلَى السهَماِء َكيْ 
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الغَاشِيَةسورةُ 

﴾19َف نُِصبَْت ﴿َو إِلَى اْلِجبَاِل َكيْ 

َف ُسِطَحْت َو إِلَى اْْلَْرِض َكيْ 
﴿20﴾
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الغَاشِيَةسورةُ 

ْر إِنهَما أَْنتَ  ٌر ﴿فََذك ِ ﴾21 ُمَذك ِ

﴾22َسْيِطٍر ﴿لَْسَت َعلَْيِهْم بِمُ 
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الغَاشِيَةسورةُ 

﴾23فََر ﴿إِاله َمْن تََولهى َو كَ 

ُ ا بُهُ َّللاه ﴾24َر ﴿ْلَعََذاَب اْْلَْكبَ فَيَُعَذ ِ
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إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ

:قيل في هذا االستثناء قوالن( إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ)قوله و •
لَّه العذاب انه منقطع و تقديره، لكن من تولى و كفر فيعذبه ال-أحدهما•

األكبر 
ه الع ذاب إال من تولى فإنك مسلط عليه بالجهاد، فاللَّه يعذب -الثاني•

.األكبر
. إال من تولى و كفر، فكله إلى اللَّه: و قال الحسن المعنى•
بل منك، قيل معناه إال من تولى و كفر فلست له بمذكر، ألنه ال يقو •

.فكذلك لست تذكره

339: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ

وف لقوله استثناء من المفعول المحذ« إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ»: قوله تعالى•
الت ذكر  و التقدير فذكر الناس إال من تولى منهم عن« فَذَكِّرْ»: السابق

و كفر إذ تذكرته لغو ال فائد  فيها، 
باالس تثناء معلوم أن التولي و الكفر إنما يكون بعد التذكر  فالمنفيو •

ن ذكرت ه ذكرهم و أدم التذكر  إال لم: هو التذكر  بعد التذكر  كأنه قيل
ه فيعذب ه فتولى عنها و كفر، فليس عليك إدامة تذكرته بل أعرض عن

.اهلل العذاب األكبر

276: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ

 الْعَ ذابَ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ فَيُعَذِّبُ هُ اللَّ هُ-إلى أن قال-فَذَكِّرْ»: فقوله•
وَ -إل ى أن ق ال-فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَ ِِ ال ذِّكْر »: في معنى قوله« الْأَكْبَرَ

و ق د تق دم 12: األعل ى: «يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْر 
.                        بيانه

276: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ

يْطِرٍلَسَِْ عَلَيْهِمْ بِمُ»: في قوله« عَلَيْهِمْ»االستثناء من ضمير : و قيل• و « ص َ
أق ام المعنى لسِ عليهم بمتسلط إال على من تولى م نهم ع ن الت ذكر  و

.قتلهعلى الكفر فسيسلطك اهلل عليه و يأمرك بالجهاد فتقاتله فت
ن تولى و كفر االستثناء منقطع و المعنى لسِ عليهم بمتسلط لكن م: و قيل•

.منهم يعذبه اهلل العذاب األكبر، و ما قدمناه من الوجه أرجح و أقرب
م ا تق دم هو عذاب جهنم فاآلية ك« فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ»: قوله تعالى•

.«الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْر »محاذية لقوله في سور  األعلى 

276: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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