تفسًن سورة الطارؽ
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اإلىداء
أىدم شبرة جهدم إىل.....
ُ.معلم البشرية ,ك ىاديهم إىل صراط اهلل العزيز اغبميد ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم
ِ.ركح كالدم ,كمعلمي اْلكؿ الذم ربَّاين ,ككجهي إىل خدمة الدين اإلسالمي ً
اغبنيف
ّ.كالديت ,العنونة اليت ضحت كثًنان ىف سبيل أكالدىا.
ْ.أستاذم ,الدكتور .سردار أضبد قادر
ٓ.أىلي كأكالدم.
ٔ.كل من درسين يومان أك علمين حرفان على مراْلياـ كالسنٌن.
ٕ.أىل العلم صبيعا.
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شكركعرفاف
من أخص بالشكر كاإلمتناف ىو اهلل الواحد اْلحد الفرد الصمد,كما يل أف أقدـ شكرم
إ ٌف ى
أكؿ ٍ
مشريف الدكتور سردار أضبد قادر الذم أعانين على أعداد ىذا البحث ,فجزاه اهلل عين كل اػبًن ,كزاده
علمان .
كما كأقدـ جزيل الشكر ,إىل كل من كاف لو فضل ىف إخراج ىذا العمل بصورتو اغبالية.
سأؿ اهلل العوف كالسداد.
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بسم اهلل الرضبن الرحيم
اؼبقدمة
اغبمد هلل حق ضبده كالصالة كالسالـ على خًن خلقو ؿبمد كعلى آلو كصحبو أصبعٌن أما
بعد:

فإف من أفضل الطاعات كأجل القربات ,أف يعيش اؼبرء مع كتاب ربو عز كجل ,كسنة نبيو ؿبمد صلى
اهلل على كسلم ,يتأملهما كيعمل على فمها  ,كيسعى حسب كسعو لنشرمها كحث الناس على اإللتزاـ
ُّما ,فالسعادة اغبقيقية كالطمأنينة الواقعية ال ت تحقق إال يف ظلهما  ,فهما الكفيالف للوصوؿ إىل
مرضاة اهلل تعاىل ,كالفوز جبنانو,كاللقاء حببيبو كخليلو ,كما أف اإلعراض عنهما ,يسبب الشقاء ,كاػبيبة
كاػبسراف يف الدنيا كاآلخرة.
كمن فضل اهلل تعاىل ,أف من علي بعد اإلستخارة كاإلستشارة ,أف أقوـ خبدمة متواضعة يف ؾباؿ
التفسًن لسورة.الطارؽ
تكمن أسباب اختيارم ؽبذا اؼبوضوع فما يلي:
ُ  -أمهية علم التفسًن ييعترب علم التفسًن من أىم العلوـ اإلسالمية كأشرفها؛ لعدة أسباب منها
أ .يستخدـ يف فهم كالـ اهلل -تعاىل  -كبياف معانيو كأحكامو ,كما أ ٌف فيو بياف ْلخبار
السابقٌن ,كأخبار الالحقٌن ,كاغبكم بٌن الناس,


ج

ب .الغاية منو ىي التمسك بدين اهلل تعاىل كالوصوؿ إىل السعادة ,كما أ ٌف حاجة الناس إليو
و
ربث على التفكر فيو كتدبُّره؛ يقوؿ
كبًنة ,كفبا يؤكد ذلك؛ ما كرد يف القرآف من آيات كثًنة ٌ
ً ُ
ً
بارهؾ لًيى َّدبػَّيركا آياتًوً ىكلًيىتى ىذ َّكىر أيكليوا ٍاْلىلٍباب).
ناه إًلىٍي ى
تاب أىنٍػىزلٍ ي
تعاىل (ك ه
ك يم ى
ت.فيو بياف مقصود اهلل فبا أكرده يف كتابو الكرمي؛ كذلك فيو رضا اهلل –تعاىل.

يهتم بكتاب اهلل تعاىل
ث.علم التفسًن ىو أحد العلوـ اليت تينًن لصاحبها كللناس طريقهم؛ ْلنو ٌ

كالسنة كالفرض ,كقد نزؿ بو الوحي
اغبق ,الذم ال يتطرؽ إليو الباطل ,كفيو بيا هف لألحكاـ؛ ي
إىل النيب -عليو الصالة كالسالـ .-

ج .علم التفسًن فيو حث على الطاعة كالعبادة ,كهني عن الباطل ,كإخالص النوايا هلل -تعاىل
ح.تزداد اغباجة إىل التفسًن يكلما تق ٌدـ الزماف؛ لقصور اْل ٌيمة كبعدىا عن اللغة اليت نزؿ ُّا ال يقرآف
الكرمي كىي اللغة العربية؛ فقد كاف اؼبسلموف العرب على علم بال يقرآف كمعانيو ,كقد كانوا
يسألوف النيب -عليو الصالة كالسالـ  -فيما استشكل عليهم,
العلماء من فركض
خ.الطريق اؼبوصل إىل تطبيق كالـ اهلل -تعاىل  -يف حياتو؛ كلذلك قد جعلو ي

الكفاية؛ فوجود يمفسرين يف يكل أيمة ىو أحد كاجبات الدين ,كقد كاف من عادة اؼبفسرين يف
ي
ربث على
بداية يكتبهم أف يبيٌنوا أمهية علم التفسًن من خالؿ استشهادىم باآليات اليت ٌ
التف ٌكر كالتدبٌر.

خطة البحث
اقتضت طبيعة البحث ْلف يأيت تقسيمو بعد اؼبقدمة إىل مبحثٌن تليهما اػباسبة بأىم النتائج اليت توصل
إليها الباحث.
أما اؼببحث اْلكؿ :فيتألف من مطالب كاآليت
)ُ)سورة ص .آية ِٗ
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اؼبطلب اْلكؿ :التعريف العاـ للسورة
ماكرد بشأف السورة ىو أنو
قد ركل أى ٍضب يد بن حنب ول عن أىًِب ىريػرىة« :أى َّف رس ى ً
صلَّى اهللي ىعلىٍيوً ىك ىسلَّ ىم ىكا ىف يػىٍقىرأي ًيف الٍعً ىش ًاء
وؿ اللَّو ى
ىي
ى ى ى ٍ ي ى ٍ ى ى ٍ ي ىٍ ى
ُ
السم ًاء ىذ ً
ً
ً ًً
الس ىم ًاء
ات اٍلبيػير ً
اىا أىبيو يىىريٍػىرىةَّ « :
كج ىك َّ
الس ىماء ىكالطَّا ًرؽ» قاؿ ابن عاشور (( فى ىس َّم ى
ٍاآلخىرة ب َّ ى
ظ ا ٍآليةً
ماء كالطَّا ًرًؽ كاك الٍعطٍ ً ً ً
ىف ٍاْلىظٍهر أى َّف الٍواك ًمن قػىولًوً :ك َّ ً
ًً ً
ف ,ىكل ىذل ى
ك ىَلٍ يي ٍذ ىكٍر لىٍف ي ى
ىي ى
الس ى
ىكالطَّارؽ» ْل َّ ى ى ى ى ٍ ٍ ى
ماء ً
الس ً
ت ًيف يكتي ً
ب
كج الٍبيػير ً
ذات الٍبيػير ً
يكىل ًمٍنػ ىها بى ٍل أى ىخ ىذ ىؽبىا ٍاظبنا ًم ٍن لىٍف ًظ ٍاآليىةً ىك ىما قى ى
ٍاْل ى
اؿ ًيف َّ
:ك يظبٍّيى ٍ
كج ى
السنَّةً كًيف الٍم ً ً
التػَّ ٍف ًس ًًن كيكتي ً
ورةى الطَّا ًرًؽ» لًيوقيو ًع ىى ىذا اللٍَّف ًظ ًيف أىَّكًؽبىا .ىكًى ىي ىسٍب ىع ىع ٍشىرةى
ب ُّ ى ى ى
صاحف « يس ى
ى
آي نة ً
ً ً
ت قػىٍب ىل ىسنىةً ىع ٍش ور ًم ىن الٍبىػ ٍعثىةًىٍ .خىر ىج أى ٍضبى يد بٍ ين ىحٍنبى ول ىع ٍن ىخالًدً بٍ ًن أىًِب ىجبى ول
.كى ىي ىم ٍّكيَّهة بًاالتػٍّ ىفاؽ نػىىزلى ٍ
ى ى
وؿ اللَّوً صلَّى اهلل ىعلىيوً كسلَّم ًيف م ٍش ًرًؽ ثىًق و
يف ىكيى ىو قىائً هم ىعلىى قىػ ٍو و
صا
صىر ىر يس ى
س أىٍك ىع ى
ى ي ٍ ىى ى ى
الٍ يع ٍد ىكًاينٍّ« :أىنَّيو أىبٍ ى
الس ً
ً ً
ً
اؿ:
ماء ىكالطَّا ًرًؽ -
الطارؽ:ح ََّّت ىختى ىم ىها قى ى
َّصىر فى ىس ًم ٍعتييو يػىيق ي
وؿ :ىك َّ
ٌن أىتى ي
حى
ى
اى ٍم يػىٍبتىغي عٍن ىد يى يم الن ٍ
ً ِ
ً
السور َّ ً
ً
«فىػوعيتػها ًيف ٍاعب ً
يب نػيز ً
اىلًيَّةً يُثَّ قىػرأٍتيػ ىها ًيف ًٍ
ٌن.
كؿ ُّ
الساد ىسة ىكالث ىَّالث ى
.ك ىع ىد يد ىىا ًيف تىػٍرت ً ي
ى
ى ىٍي ى
اإل ٍس ىالـ» ى
ى
ّ
ً
ً ً
ت بػى ٍع ىد يس ً
اعة» )).
ورةً« :ا ٍقػتىػىربت َّ
الس ى
نػىىزلى ٍ
ورة « ىال أيٍقس يم ُّى ىذا الٍبىػلىد» ىكقىػٍب ىل يس ى
ى
( ُ) إسناده ضعيف ,أبو اؼبهزـ -كاظبيو يزيد بن سفياف ,كقيل :عبد الرضبن بن سفياف  -ضعفو ابن معٌن كأبو زرعة كأبو
حامت ,كقاؿ البخارم :تركو شعبة بن اغبجاج ,كقاؿ الدارقطين :يرتؾ ,كقاؿ النسائي :مرتكؾ اغبديث .كرزيق بن أِب سلمى
أكرده ابن أِب حامت يف "اعبرح كالتعديل" ّ َٓٓ/كذكر أنو ركل عن اغبسن كعطاء كبكر بن عبد اهلل ,كركل عنو عبد
الرضبن بن مهدم كمسلم بن إبراىيم ,كَل يوثقو أحد ,فهو ؾبهوؿ اغباؿ .مسند اإلماـ أضبد بن حنبل جُْٕٖ/ص
(ِ) إسناده ضعيف عبهالة عبد الرضبن بن خالد العدكاين ,فقد تفرد بالركاية عنو عبد اهلل بن عبد الرضبن الطائفي ,كَل يؤثر
توثيقو عن غًن ابن حباف ,كقاؿ اغبسيين يف "اإلكماؿ" :ؾبهوؿ ,كتعقبو اغبافظ يف "التعجيل" بقولو :صحح ابن خزدية
حديثو ,كمقتضاه أف يكوف عنده من الثقات .قلنا :كلو علَّة أخرل ,كىي تفرد عبد اهلل :بن عبد الرضبن الطائفي بو ,كىو
ضعيف يعترب بو يف الشواىد كاؼبتابعات ,كَل يتابعو أحد ىنا.
كأخرجو ابن أِب عاصم يف "اآلحاد كاؼبثاين" (ُِٕٓ) من طريق ابن أِب شيبةُّ ,ذا اإلسناد.
كأخرجو البخارم يف "التاريخ الكبًن" ّ ,ُّٗ- ُّٖ/كابن خزدية (ُٖٕٕ)  ,كالطرباين فيو "الكبًن" (ُِْٔ) ك (ُِْٕ)
من طرؽ عن مركاف بن معاكية ,بو.
كأخرجو ابن أِب عاصم (ُِْٕ)  ,كالطرباين (ُِْٖ) مسند اإلماـ أضبد بن حنبل  -اؼبؤلف :أبو عبد اهلل أضبد بن ؿبمد
بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين (اؼبتوىفُِْ :ىػ) جُّ/صِٕٗ
( ّ) التحرير كالتنوير جَّ/صِٕٓ
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اؼبطلب الثاين :تفسًن اللغوم
كفعلو طىىر ىؽ يىطٍير يؽ ًم ٍن باب قػى ىع ىد يػىٍق يع يد كاؼبصدرالطىٍر يؽ ك معىن طىىر ىؽ :قاؿ ابن
الطارؽ :إسم فاعل ي
ُ
الفيومي (( يك ُّل ىما أىتىى لىٍي نال فىػ ىق ٍد طىىر ىؽ ىكيى ىو طىا ًر هؽ))
دافق :إسم فاعل كفعلو ىدفى ىق يى ٍدفي يق كاؼبصدر ال ىد ٍف يق كقاؿ عبدالغين (كمعىن دفق ىجىرل اٍل ىماءي
و ِ
يج"  :فىائًضان ًم ٍن ىج ىوانًبًوً ,ذيك ىدفٍق)
الص ٍه ًر ً
ىدافًقان ًم ىن ٍّ
ّ
الص ٍدر ًفبَّا يىلًي الرتقوتٌن ىكىم ٍو ًضع القالدة اٍل ىو ًاح ىدة (تريبة)
الرتائب  :قاؿ ؿبمد النجار عًظىاـ َّ
الر ٍج يع:قاؿ اليميين( اؼبطر ,كظبي رجعان؛ ْلنو يرجع من السماء إًىل اْلرض بعد ما صعد إًىل السماء,
َّ
ْ
مااء ً
الس ً
الر ٍج ًع)
ذات َّ
قاؿ اهلل تعاىل :ىك َّ
ً
َّيء الصلب
الصدع:قاؿ ؿبمد قبار الشق يف الش ٍ

ٓ

ً
ً ً
ً
ً
الولى ىد
طار يرىكيٍدان
"".سار الق ي
ى
د".رىكيٍ ىد ىؾ  :ا ٍس يم ف ٍعل أىٍم ور دبىٍع ىىن أىٍمه ٍل .ي
يرىكيٍ ىد :قاؿ عبدالغين ر ك ي
"رىكيٍ ىد ىؾ ى
عوؿ م ٍطلىق لًًفع ول ىؿب و
ً
ذكؼ.
".رىكيٍدان يا ىكلى يد"  :ىم ٍهالن ,ىكى ىي يىنا ىم ٍف ه ي ه ٍ ٍ
يرىكيٍدان"  :ىم ٍهالن ,ىكتيػ ٍعىر ي
ب نػى ٍعتان ىمٍنصوبان ي
ٔ
ً
ين أىٍم ًه ٍل يه ٍم يرىكيٍدان.
فى ىم ٍّه ًل الكافر ى

( ُ) اؼبصباح اؼبنًن يف غريب الشرح الكبًن جِ/صُّٕ
(  )2معجم الغين ص ُُُٕٓ
(  )3اؼبعجم الوسيطػ  -جُ/صّٖ
(  )4مشس العلوـ كدكاء كالـ العرب من الكلوـ جْ/صُِْٓ
) (5مصدر السابق جُصَُٓ
( )6معجم الغين ص ُّٕٔٔ
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اؼبطلب الثالث :سبب نزكؿ السورة
ُ
الس ً
ماء كالطَّا ًرً
ً
َّ
ى
َّج يم
ن
ال
,
ؽ
ر
ا
ط
ال
ا
م
اؾ
ر
د
أ
ما
ك
,
ؽ
ك
تعاىل:
لو
و
ق
.
ّ
ُ
اآلية:
(( قاؿ غازل عناية
ى
ي
َّ
ٍ
ٍ
ى
ى
ى
ى
ً
ب
الثَّاق ي
«نزلت يف أِب طالب ,كذلك أنو أتى النيب صلٌى اهلل عليو كسلم خببز ,كلنب ,فبينما ىو جالس إذ اكبط
قبم فامتأل ماء ُث نارا ,ففزع أبو طالب ,كقاؿ :أم شيء ىذا!! فقاؿ :ىذا قبم ,رمي بو ,كىو آية من
آيات اهلل ,فعجب أبو طالب ,فأنزؿ اهلل تعاىل ىذه اآلية
اآلية .ٓ :قولو تعاىل :فىػ ٍليىػٍنظيًر ًٍ
اإلنٍسا يف ًم َّم يخلً ىق
أخرج ابن أِب حامت عن عكرمة يف قولو :فػىلٍيىػنٍظيًر ًٍ
اإلنٍسا يف ًممَّ يخلً ىق قاؿ :نزلت يف أِب اْلشد ,كاف يقوـ
على اْلدمي ,فيقوؿ :يا معشر قريش ,من أزالين عنو فلو كذا ,كيقوؿ :إف ؿبمدا يزعم أف خزنة جهنم
تسعة عشر ,فأنا أكفيكم كحدم عشرة ,كاكفوين أنتم تسعة» ِ( ).

ُ ) الدكتور غازم حسٌن ؿبمد عناية من مواليد قلقيلية شهر ٕ سبوز عاـ ُّٖٗـ .تلقى تعليمو االبتدائي كاالعدادم
كالثانوم يف مدارس قلقيلية اغبكومية .كحصل على اؼبرتؾ (الثانوية العامة االردنية) عاـ ُٖٓٗـ يف اؼبدرسة السعدية
بقلقيلية ,كحصل عاـ ُٗٓٗ ـ على التوجيهي اؼبصرم (الثانوية العامة اؼبصرية) ,كالتحق بكلية اغبقوؽ جبامعة دمشق كحصل
منها على درجة بكالوريوس يف اغبقوؽ عاـ ُٔٔٗـ تابع الدكتور غازم تعليمو اعبامعي ,كحصل على ماجيستًن يف الشريعة
كالقانوف من كلية اغبقوؽ  -جامعة القاىرة عاـ ُٖٔٗـ ,كعمل بٌن عامي ٗٔ  َُٕٗ-مدرسان يف اؼبعهد العلمي الديين يف
كعٌن بعدىا مفتشان يف كزارة اؼبعارؼ يف منطقة بيشة بالسعودية ,كاستمر كذلك
مدينة البكرية يف منطقة القصيم بالسعوديةٍّ .
حَّت عاـ ُّٕٗـ .اال اف طموحو َل ينتهي عند ىذه الوظيفة ,فعاد كالتحق ثانية جبامعة القاىرة كحصل على الدكتوراه يف
الشريعة كالقانوف من كلية اغبقوؽ فيها عاـ ُٖٕٗ ـ .ككاف التخصص العاـ  :القانوف اؼبايل كالتشريع الضرييب .اما من
حيث حياتو العملية كاليت سبتد اىل كبو ثالثٌن عاما ,فقد عمل الدكتور يف سلك التدريس اعبامعي اْلكادديي كالبحث
العلمي يف اعبامعات العربية كاإلسالمي.
(  )2أسباب النزكؿ القرآين جُ/صَْٔ
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اؼبطلب الرابع :مناسبة السورة ؼبا قبلها كبعدىا
تنقسم إىل قسمٌن كمها
ُ  -مناسبة السورة ؼبا قبلها ِ  -مناسبة السورة ؼبا بعدىا
فما خيتص مناسبة السورة ؼبا قبلها
(( فقد قاؿ اؼبراغي مناسبتها ؼبا قبلها :ابتدت السورة باغبلف بالسماء كالسورة اليت قبلها.
رد
أنو ذكر ىف السابقة تكذيب الكفار للقرآف ,كىنا كصف القرآف بأنو القوؿ الفصل ,كفيو ٌ

على أكلئك اؼبكذبٌن))(( ُ .كقاؿ أبو بكر البقاعي :ؼبا تقدـ يف آخر الربكج أف القرآف يف لوح ؿبفوظ,
ْلف منزلو ؿبيط باعبنود من اؼبعاندين كبكل شيء  ,أخرب أف من إحاطتو حفظ كل فرد من صبيع
اػبالئق اؼبخالفٌن كاؼبوافقٌن كاؼبؤالفٌن  ,ليجازل على أعمالو يوـ إحقاؽ اغبقائق العالئق  ,فقاؿ
مقسمان على ذلك إلنكارىم لو  ( :كالسماء ) أم ذات اْلقبم اؼبوضوعة غبفظها من اؼبردة ْلجل
حفظ القرآف اَّيد اغبافظ لطريق اغبق))

ِ

((كقاؿ أبو جعفر :ؼبا قاؿ تعاىل يف سورة الربكج ,كاهلل على كل شىء شهيد".
"كاهلل من كرائهم ؿبيط ككاف يف ذلك تعريف العباد بأنو سبحانو ال يغيب عنو شيء ,كال يفوتو ىارب
أردؼ ذلك بتفصيل يزيد إيضاح ذلك التعريف اعبملي من شهادتو سبحانو على كل شيء كإحاطتو
بو فقاؿ( :إً ٍف يكلُّ نػىٍف و
ظ (الطارؽ . )ْ:فأعلم سبحانو خبصوص كل نفس فبن حيفظ
س لى َّما ىعلىٍيػ ىها ىحافً ه
أنفاسها ,ما يلفظ من قوؿ إال لديو رقيب عتيد" (ؽ )ُٖ :ليعلم العبد أنو ليس دبهل كال مضيع ,كىو
سبحانو الغين عن كتب اغبفظة كإحصائهم كلكن ىي سنة حَّت ال يبقى ْلحد حجة كال تعلق ,كأقسم
تعاىل على ذلك ربقيقا كتاكيدا .يناسب القصد اؼبذكور.

( ُ) :تفسًن اؼبراغي َُٗ /َّ :
( ِ) نظم الدرر يف تناسب اآليات كالسورّٖٓ/ٖ /
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مناسبة السورة ؼبا بعدىا
كما خيتص مناسبة السورة ؼبا بعدىا
(( كذكرجالؿ الدين السيوطي ذكر خلق النبات كاإلنساف يف قولو كاْلرض ذات الصدع ُِ
كقولو فلينظر اإلنساف مم خلق إىل إنو على رجعو لقادر ٔ ٖ كذكره يف ىذه السورة يف قولو خلق
فسول ِ كقولو يف النبات كالذم أخرج اؼبرعى فجعلو غثاء أحول ّ ْ كقصة النبات يف ىذه السورة
أبسط كما أف قصة اإلنساف ىناؾ ابسط نعم ما يف ىذه السورة أعم من جهة مشولو لإلنساف كسائر
اؼبخلوقات))

ُ

اؼبطلب اػبامس :اْلحكاـ اؼبتعلقة بالسورة
أما أىم اْلحكاـ اؼبتعلة البسورة فقد قيل
سورةي الطَّا ًرًؽ فًيها ثىىالث آي و
ات:
ي ى
ى
يى
اىل { :فىػ ٍليىػٍنظير ًٍ
اإلنٍ ىسا يف ًم َّم يخلً ىق يخلً ىق ًم ٍن ىم واء ىدافً وق} [الطارؽ:]ٔ - ٓ :
اآلية اْلكىل :قىػ ٍولو تىػ ىع ى
ٍ
آخذمن اآلية اؼبين ىل ىي قبس أـ طاىر؟
(( ذكر ؿبمد الطيٌار :فذىب اغبنفية كاؼبالكية إىل قباستو.
كذىب الشافعية كاغبنابلة إىل طهارتو كىو الراجح كدليل طهارة اؼبين ما يلي:
أكال :أف اْلصل يف اْلشياء الطهارة ,فمن ادعى قباسة شيء فعليو الدليل
ن

ُ ) أسرار ترتيب القرآف ج/ُ/ص ُْٗ
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ثانينا :أف عائشة -رضي اهلل عنها  -كانت تفرؾ اؼبين اليابس من ثوب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل

قبسا ما اكتفت فيو بالفرؾ بل كاف ال بد من غسلو كدـ
عليو كسلم  -كتغسل الرطب  ,كلو كاف ن
ُ ِ

اغبيض( )
.

السىرائًير)) [الطارؽ:]ٗ:
اآلية الثانية(( :يػىٍوىـ تيػٍبػلىى َّ
ب اختً ىال ً
ً
ً
((قاؿ بكر بن العرِب :يػعًين يزبتبػر الض ً
السرائًر ىٍزبتىلً ً
ؼ
ف حبى ٍس ً ٍ
ي
َّمائير ,ىكتى ٍكش ي
ى ٍ ٍىىي ى
ف ىما ىكا ىف ف ىيها .ىك َّ ى ي
ً ً
السرائًر فىػ ىق ى ً
ً
ً ً ً
اىل{ :يػىٍوىـ
ب ىعٍن يو ىسأى ىؽبي ٍن قىػ ٍولو تىػ ىع ى
اؿ ىمال ه
ك ًيف رىكايىة أى ٍش ىه ى
أى ٍح ىواؿ التَّ ٍكليف ىك ٍاْلىٍفػ ىعاؿ : .أىَّما َّ ى ي
ً
اؿ :قى ٍد بػلىغىًين ىذلً ً
تيػبػلىى َّ ً
يث
يما يػىيق ي
السىرائًًر؟ قى ى
ضوءى ًم ىن َّ
َّاس ,فىأىَّما ىحد ه
ى
السىرائير} أىبػىلىغىك أى َّف اٍل يو ي
ى
ٍ
كف ى
وؿ الن ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
السىرائ ًر ىما
السىرائ ًر ,إ ٍف ىشاءى قى ى
أى ىخ ٍذتو فى ىال .ىك َّ
السىرائ ًر ,ىك ٍّ
صلٍّ .ىكم ٍن َّ
اـ م ىن َّ
الص ىالةي م ىن َّ
صلٍَّيت ىكىَلٍ يي ى
اؿ :ى
الصيى ي
ً ً
ًيف الٍ يقلي ً
ص هل ىكىما يى ىو بًا ٍؽبىٍزًؿ}
ادٍ .اآليىية الثَّالًثىية :قػى ٍولو تىػ ىع ى
وب ىٍَي ًزم اللَّيو بًو الٍعبى ى
اىل { :إنَّيو لىىق ٍوهؿ فى ٍ
الش ًر ىيعةً ىىٍزهؿ ىكإًََّّنىا ًى ىي ىج ٌّد يكلُّ ىها؛ فى ىال يػى ٍه ًزيؿ أى ىح هد بً ىع ٍقدو أىٍك
س ًيف َّ
[الطارؽ .]ُْ ,ُّ:قى ٍد بػىيَّػنَّا أىنَّيو لىٍي ى
اىل ىَل ىَيعل ًيف قػىولًوً ىزنال؛ كذىلً ً
ىف ا ٍؽبىزىؿ ىؿبىلٌّ لًلٍ ىكذً ً
قػى ٍووؿ أىٍك ىع ىم ول َّإال ىكيػينىػ َّف يذ ىعلىٍيوً؛ ًْل َّ
ب,
ىف اللَّىو تػى ىع ى ٍ ٍ ى ٍ ٍ ى ٍ ى ى
ك ْل َّ ٍ
كلًلٍب ً
اط ًل يػيٍف ىعل ,كلًلَّعً ً
ب يديٍتىثى يل)).
ى ى
ي ى
ص هل ىكىما يى ىو بًا ٍؽبىٍزًؿ]
ٍاآليىية الثَّالًثىة قػى ٍولو تىػ ىع ى
اىل إنَّيو لىىق ٍوهؿ فى ٍ
{كىما يى ىو بًا ٍؽبىٍزًؿ} [الطارؽ :]ُْ :قى ٍد بػىيَّػنَّا
ٍاآليىية الثَّالًثىية قىػ ٍولو تىػ ىع ى
اىل{ :إًنَّيو لىىق ٍوهؿ فى ٍ
ص هل} [الطارؽ ]ُّ :ى
الش ًر ىيعةً ىىٍزهؿ ,ىكإًََّّنىا ًى ىي ىج ٌّد يكلُّ ىها؛ فى ىال يػى ٍه ًزيؿ أى ىح هد بً ىع ٍقدو أىٍك قىػ ٍووؿ أىٍك ىع ىم ول َّإال ىكيػينىػ َّف يذ ىعلىٍيوً؛
س ًيف َّ
أىنَّيو لىٍي ى
ً
ًً
ب ,كلًلٍب ً
ً ًً
اط ًل يػيٍف ىعل ,كلًلَّعً ً
ك ًْل َّ
ًْل َّ
ب يديٍتىثى يل.
ىف اللَّىو تىػ ىع ى
اىل ىَلٍ ىٍَي ىع ٍل ًيف قػى ٍولو ىىٍزنال؛ ىكذىل ى
ىف ا ٍؽبىٍزىؿ ىؿبى ٌّل للٍ ىكذ ى ى
ي ى
ً ً ً ّ
كقى ٍد بػيَّػنَّا ى ىذا الٍغىرض ًيف ٍاآلي ً
ات الٍ ىوا ًرىدةً فًيوً ىكًيف ىم ىسائ ًل الٍف ٍقو.
ى ى ى ى ى
ى

مسلم ,برقم (ِٖٖ
ُ)أخرجو ه
ً
اؼبي َّسر ج ُّ/ص ْٗ
ِ ) الفقوي ى
ّ) أحكاـ القرآف ج/ ْ/ص ّٕٓ
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اؼبطلب السادس فضائل السورة
ث الرسوؿ الكرمي معاذنا بن جبل على قراءهتا يف صالة العشاء؛ زبفي نفا كدرءنا
كرد يف فضل السورة أنو ىح ٌ
للعبء على اؼبصلٌن حٌن صلٌى ُّم كقرأ من طواؿ السور كما جاء يف اغبديث اؼبعركؼ بػً :أفىػتٌا هف أنت
السم ًاء ذى ً
إف النَّيب -صلَّى اهلل عليو كسلَّم  -قاؿ لو :اقرأٍ ب َّ ً
ًً
ات
يا معاذ كجاء فيوَّ َّ (( :
ي
"ك َّ ى
ػ"الس ىماء ىكالطَّارؽ" ى
ى
ُ
َّم ً
"كاللٍَّي ًل إً ىذا يػى ٍغ ىشى))
الٍبيػير ً
س ىك ي
ض ىح ى
اىا" ى
"كالش ٍ
كج" ى
صاليت العصر كالظهرفقد كرد َّ
رسوؿ اللَّوً -صلَّى
ك جاء يف فضل سورة الطارؽ قراءة الرسوؿ ؽبا يف
أف ى
ٍ
ماء ً
الس ً
الس ً
ماء كالطَّ ً
ككبومها
ذات البيػير ً
ارؽ" " ,ك َّ
اهللي عليوً كسلَّ ىم  -كا ىف يقرأي يف الظُّه ًر كالعص ًر بًػ"ك َّ
كج" ى
ً ِ
السور))
من ُّ
ى
فضل قراءة سورة
الس ىم ًاء ىكالطَّا ًرًؽ}
{ك َّ
كرد عن أِب عبد اللٌو رضي هلل عنو انو  ,قاؿ « :من كانت قراءتو يف فرائضو ى
[الطارؽ  , ]ُ :كانت لو يوـ القيامة عند اللٌو جاه كمنزلة  ,ككاف من رفقاء اؼبؤمنٌن كأصحاُّم يف
ّ
اعبنٌة))
النيب صلٌى اللٌو عليو كآلو كسلٌم  ,أنٌو قاؿ « :من قرأ ىذه السورة كتب اللٌو لو عشر
كماركم عن ٌ
كل قبم يف السماء  ,كمن كتبها كغسلها باؼباء  ,كغسل ُّا اعبراح َل ترـ  ,كإف قرئت
حسنات بعدد ٌ
ْ
على شيء حرستو كأمن صاحبو عليو))

ُ )صحيح إبن حباف رقم ََِْ
ِ ) صحيح أِب داكد رقم َٖٓ قاؿ حديث حسن صحيح
ّ )ثواب اْلعماؿ ,ص ُِٓ
ْ )تفسًن الربىاف ج ٖ/ص ِٔٓ
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اؼبطلب السابع :اسم السورة
أظباء سورة الطارؽ
اإلسم اْلكؿ سورة الطارؽ من أظباء ىذه السورة فقد كردت أظباؤىا كالآليت :
ُ
((قاؿ أبو القاسم ؿبمود بن عمرك بن أضبد ,الزـبشرم جار اهلل))
اإلسم الثاين سورة ((كالسماء كالطارؽ ))
ِ
((قاؿ أبو اغبسن نور الدين علي بن أِب بكر بن سليماف اؽبيثمي))
اإلسم الثالث
) ( قاؿ إبن عاشور:كالدليل ركل أضبد بن حنبل عن أِب ىريرة= :أف رسوؿ اهلل " كاف يقرأ يف العشاء
اآلخرة بالسماء ذات الربكج كالطارؽ.
فسماىا أبو ىريرة (السماء كالطارؽ) ْلف اْلظهر أف الواك من قولو كالسماء كالطارؽ كاك العطف,
كلذلك َل يذكر لفظ اآلية اْلكىل منها ,بل أخذ ؽبا اظبان من لفظ اآلية كما قاؿ يف (السماء ذات
ّ
الربكج)).
مناسبة التسمية:
ْ
ْلف اهلل تعاىل افتتح السورة بالقسم بالطارؽ كىو النجم الالمع)).
((قاؿ ؿبمد الطاىر بن عاشور كظبيت يف كتب التفسًن ,ككتب السنة ,كيف اؼبصاحف (سورة الطارؽ)
ٓ
لوقوع ىذا اللفظ يف أكؽبا)).

ُ ) لكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل ج ْ/صّْٕ
ِ ) ؾبمع الزكائد كمنبع الفوائد ج/ص ُّٕ
ّ) التحرير كالتنوير ص ّّٓ
ْ ) أكؿ مرة أتدبر القرآف ج ُ/ص ِٖٖ
ٓ ) التقريب لتفسًن التحرير كالتنوير للطاىر بن عاشور ص ّٕٓ
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اؼببحث الثاين

مطلب اْلكؿ :تفسًن سورة الطارؽ
اؼبطلب الثاين :اإلعجازات العلمية للسورة
مطلب الثالث :لوجوه البالغية يف سورة الطارؽ
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اؼبطلب اْلكؿ :تفسًن سورة الطارؽ
الرًحي ًم)
الر ٍضب ًن َّ
(بً ٍس ًم اللَّوً َّ
قاؿ القرطيب اآليات ُ اىل ّ(يف قولو تعايل)
ً
((ك َّ ً
ً
ب (ّ)
السماء ىكالطَّا ًرؽ (ُ) ىكما أىٍدر ىاؾ ىما الطَّا ًر يؽ (ِ) الن ٍ
َّج يم الثَّاق ي
ى
ً
ً
ً
ً
َّج يم .ىكقى ٍد بػىيػَّنىيو اللَّيو
قػى ٍولييو تػى ىع ى
السماء ىكالطَّا ًرؽ) قسمافَّ :
(ك َّ
السماء قسم ,كالطَّا ًرؽ قى ىس هم .ىكالطَّا ًر يؽ :الن ٍ
اىل ى
اىل بًىقولًوً( :كما أىدر ىاؾ ما الطَّا ًر يؽ ).النَّجم الثَّاقًب .كاختلً ً ً ً
ب الَّذًم ًيف
ي ى ٍي ى
تىػ ىع ى ٍ ى ٍ ى
يل :يى ىو يز ىح يل :الٍ ىك ٍوىك ي
ف فيو ,فىق ى
ٍي
و
ضا أىنَّيو يز ىح يل,
السابً ىعةً ,ذى ىكىريه يؿبى َّم يد بٍ ين ٍاغبى ىس ًن ُ ًيف تىػ ٍف ًس ًًنهً ,ك ىكقى ى
الس ىم ًاء َّ
َّ
اؿ ابٍ ين ىزيٍد :إًنَّيو الثػىُّريَّا .ىك ىعٍن يو أىيٍ ن
ضا ك ىعن ىعلً ٍّي بٍ ًن أىًِب طىالً و
ىكقىالىيو الٍ ىفَّراءي .ابٍ ين ىعبَّ و
ب  -ىر ًض ىي اللَّيو ىعٍنػ يه ىما  -ىكالٍ ىفَّر ًاء:
م .ىك ىعٍن يو أىيٍ ن ى ٍ
اس :يى ىو ٍاعبى ٍد ي
النَّجم الثَّاقًب :ىقبم ًيف السم ًاء السابًعةً ,ىال يس يكنػها ىغيػره ًمن الن ً
ً
وـ أىٍمكًنىتىػ ىها ًم ىن
ُّج ي
ُّجوـ ,فىإً ىذا أى ىخ ىذت الن ي
َّ ى َّ ى ى ٍ ي ى ٍ يي ى ي
ي ٍه
ٍي
ً
السم ًاء َّ ً
ًً ً
ً ً
ٌن يػىٍن ًزيؿ,
الس ىم ًاء ,ىىبى ى
َّ
السابً ىعة ,ىكيى ىو يز ىح يل ,فىػ يه ىو طىا ًر هؽ ح ى
ط فى ىكا ىف ىم ىع ىها .يُثَّ يػىٍرج يع إ ىىل ىم ىكانو م ىن َّ ى
ً
ً
صالً وح ىع ًن ابٍ ًن ىعبَّ و
اس
ىكطىا ًر هؽ ح ى
ب الطَّائير :إًذىا ٍارتىػ ىف ىع ىك ىع ىال .ىكىرىكل أىبيو ى
ٌن يى ٍ
ص ىع يد .ىك ىح ىكى الٍ ىفَّراءي :ثػىىق ى
ً
اؿ :ىكا ىف رس ي ً
صلَّى اللَّيو ىعلىٍيوً ك ىسلَّم قىاعً ندا ىم ىع أىًِب طىالً و
ب ,فى ٍاكبى َّ
ورا,
قى ى
ط ىٍقب هم ,فى ٍامتى ىألىت ٍاْل ٍىر ي
وؿ اللَّو ى
ىي
ض ني ن
ى ى
ً ً ً
ً
ً ًً
ع أىبيو طىالً و
ب أىبيو
م شي ىى ىذا؟ فىػ ىق ى
ب ,ىكقى ى
اؿ :أى ُّ
فىػ ىف ًز ى
اؿ ":ىى ىذا ىٍقب هم يرم ىي بو ,ىكيى ىو آيىهة م ٍن آيىات اللَّو" فىػ ىعج ى
الس ً
ب ,كنػىزىؿ :ك َّ ً
ً
ًً
م ىع ًن ابٍ ًن ىعبَّ و
الس ىماءي( ِ) ىكىما
ماء ىكالطَّا ًرًؽ قى ى
اؿَّ :
ضا ك َّ
اس أىيٍ ن
طىال و ى ى
السماء ىكالطَّارؽ .ىكيرًك ى
يى ٍطير يؽ فيها .كعن
اطٌن .قػىتادةي :ىو عاـٌّ ًيف سائًًر الن ً ً
ً
ً
و ً
ً
ابٍ ًن ىعبَّ و
وع ىها
ُّجوـْ ,لى َّف طيلي ى
ب :الَّذم تػيٍرىمى بًو الشَّيى ي ى ى ي ى ى
ي
ى
اس ىك ىعطىاء :الثَّاق ي
بًلىي ول ,كيك ُّل من أىتى ً
اؾ لىٍي نال فهو طارؽ .قاؿ:
ٍ ى ىٍ
س ,يظبٍّي بً ىذلًك ًْلىنَّو ي ٍطر يؽ لىي نال ,كًمنو ٍاغبدًيث :نػىهى النًَّيب صلَّى اللَّو علىيوً
ً
ي ىٍ
ُّ ى
اس يم جٍن و ى ى ي ى ي ٍ ى ٍ ي ى ي ى
َّج يمٍ ,
فىالطَّا ًر يؽ :الن ٍ
ط الشَّعًثىةي ّ كالٍعرب تيس ٍّمي يكلَّ قى ً
اصدو ًيف
ىك ىسلَّ ىم أى ٍف يىطٍير ىؽ الٍ يم ىسافًير أىٍىلىيو لىٍي نال ,ىك ٍي تى ٍستى ًح َّد الٍ يمغًيبىةي ,ىكىسبٍتى ًش ى
ى ىى ي ى
اللٍَّي ًل طىا ًرقنا.
ُ )لعل اؼبراد بو :أبو بكر العطار :ؿبمد بن اغبسن بن مقسم.
2زيادة عن الطبري
( ّ) االستحداد :حلق العانة باغبديد .كاؼبغيبة :اليت غاب عنها زكجها .كالشعثة :اليت تلبد شعرىا.
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اؿ :طىىر ىؽ في ىال هف إً ىذا ىجاءى بًلىٍي ول .ىكقى ٍد طىىر ىؽ يى ٍطير يؽ
يػيىق ي
ً ُ
الركم ٍّي:
طييركقنا ,فػى يه ىو طىا ًر هؽ .ىكًالبٍ ًن ُّ
ً
ً
ً
اس يم ًجٍن و
وـ ِ ,ىك ىما ذى ىكٍرنىا ىع ٍن
الٍ يق ىش ًًٍن ُّ
س أيًري ىد بًو الٍ يع يم ي
ب ٍ
م :ىكالٍ يم ٍعظى يم ىعلىى أى َّف الطَّار ىؽ ىكالثَّاق ى
ً
يؾب ً
اؿ س ٍفيا يف :يكلُّ ما ًيف الٍ يقر ً
اىدو( .كما أىدر ىاؾ ما الطَّا ًر يؽ) تػى ٍف ًخ ً ً
آف ىكما
ى
ى
يما ل ىشأٍف ىى ىذا الٍ يم ٍق ىس ًم بًو .ىكقى ى ي ى
ى ٍ ى
ن
ٍ
ّ
أىدر ىاؾ؟ فىػ ىق ٍد أىخبػره بًوً .كيك ُّل شي قى ى ً ً
يك" :ىَلٍ يٍخيً ٍربيه بًوً)) .
اؿ فيو" ىكىما يي ٍد ًر ى
ٍ
ٍ ىىي ى
ظ كجواب القسم { إًف يكلُّ نػىٍف و
((قاؿ النسفي آية ْ إًف يكلُّ نػىٍف و
ظ
س لَّ َّما ىعلىٍيػ ىها ىحافً ه
س لَّ َّما ىعلىٍيػ ىها ىحافً ه
} [الطارؽ ْ ]ْ :لف { لَّ َّما } إف كانت مشددة دبعىن " إال " كقراءة عاصم كضبزة كابن عامر فتكوف
" إف " نافية أم ما كل نفس إال عليها حافظ  ,كإف كانت ـبففة كقراءة غًنىم فتكوف " إف " ـبففة
من الثقيلة أم إف كل نفس لعليها حافظ حيفظها من اآلفات  ,أك حيفظ عملها كرزقها كأجلها  ,فإذا
استوىف ذلك مات.
ظ } مبتدأ ك {
كقيل  :ىو كاتب اْلعماؿ فػ " ما " زائدة كالالـ فارقة بٌن الثقيلة كاػبفيفة  ,ك { ىحافً ه
ْ
ىعلىٍيػ ىها } اػبرب  ,كاعبملة خرب { يكلُّ } كأيتهما كانت فهي فبا يتلقى بو القسم)).
((قاؿ الطربم آية ٓ ىكقىػولييو{ :فىػلٍيىػٍنظيًر ًٍ
اىل ذً ٍكيريه :فىػلٍيىػٍنظيًر
اإلنٍ ىسا يف ًم َّم يخلً ىق} [الطارؽ ]ٓ :يػىيق ي
وؿ تىػ ىع ى
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًٍ
ب بًاٍلبىػ ٍعث بػى ٍع ىد اٍل ىم ىمات ,اٍل يمٍن ىكير قي ٍد ىرىة اللَّو ىعلىى إً ٍحيىائو بػى ٍع ىد فبىىاتو {م َّم يخل ىق}
اإلنٍ ىسا يف اٍل يم ىك ٍّذ ي
ٓ
م ىش ٍي وء ىخلىىق يو ىربُّيو؟ يُثَّ أى ٍخبىػىر ىج َّل ثػىنى ياؤيه ىع َّما ىخلىىق يو ًمٍن يو)),
[الطارؽ ]ٓ :يػىيق ي
وؿً :م ٍن أى ٍّ

( ُ) َل نعثر على ىذين البيتٌن يف ديواف ابن الركمي .كقد أكرد اعباحظ البيت اْلكؿ يف كتابو (اغبيواف ج ٔ ص َٖٓ طبع
مطبعة اغبليب) غًن منسوب .كَل يعرؼ أف اعباحظ يستشهد بشعر ابن الركمي .كقد توىف اعباحظ ككانت سن ابن الركمي
ّْ على أف ىذا الشعر ليس من ركح ابن الركمي .كقد أكرد أيضا الغزايل يف (اْلحياء ج ّ ص َُٖ طبع اغبليب) البيت
اْلكؿ ضمن ستة أبيات من كزنو كقافيتو.
( ِ)أ م َل يرد بو قبم معٌن ,كالثريا أك زحل ,كما قاؿ بعض اؼبفسرين.
ّ ) اعبامع ْلحكاـ القرآف ج/ َِ/ص ُ
ْ)  :تفسًن النسفى جْ/صِٕٔ/
ٓ) تفسًن الطربم = جامع البياف عن تأكيل آم القرآف ج/ ِْ/ص ِِٗ
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كقاؿ الرازم يف آية (ٔ)(ٕ) خلًق ًمن و
الرتائً ً
الص ٍل ً
ماء دافً وق (ٔ) ىٍخيرج ًمن بػىٍ ً
ب (ٕ)
ب ىك َّ
ٌن ُّ
يي ٍ
ي ى ٍ
ىكفًيوً ىم ىسائً يل:
يكىلَّ :
وب,
ب الٍ ىم ًاء ,يػيىق ي
الٍ ىم ٍسأىلىية ٍاْل ى
ص ُّ
اؿ :ىدفىػ ٍق ي
صبي ه
صبىٍبتييو ىكيى ىو ىم ٍدفيو هؽ ,أى ٍم ىم ٍ
ت الٍ ىماءى ,أى ٍم ى
الد ٍف يق ى
ً
ً ً
ف بًأىنَّيو ىدافً هق ىعلىى يك يجوهو ٍاْل َّىكيؿ:
ص ٌّ
اختىػلىيفوا ًيف أىنَّيو َلى يكص ى
ب ,ىكلى َّما ىكا ىف ىى ىذا الٍ ىماءي ىم ٍدفيوقنا ٍ
ىكيمٍن ىدف هق أى ٍم يمٍن ى
ً
ً و
ً
نب
قى ى
اؿ َّ
س ىكنػىبى ىل ىكلىى ى
س ىكنىابً هل ىكىالبً هن ىكتىامهر ,أى ٍم ىد ىر ى
الز َّج ي
ع ىكفىػىر ى
اج :ىم ٍعنى ياه يذك انٍدفىاؽ ,ىك ىما يقاؿ :دراع ىكفىار ه
ب ًسيبىػويٍوً الث ً
اؿ الٍ ىفَّراءي:
اس ًم الٍ ىفاعً ًل .قى ى
َّاين :أىنػَّ يه ٍم يي ىس ُّمو ىف الٍ ىم ٍف يع ى
ىكىسبىىر ,ىكذى ىكىر َّ
وؿ بً ٍ
الز َّج ي
اج أى َّف ىى ىذا ىم ٍذ ىى ي ى
كأىىل ٍاغبًجا ًز أىفٍػعل ًؽب ىذا ًمن غى ًًنًىم ,ىَيعليو ىف الٍم ٍفع ى ً
ب النػَّع ً
ت ,ىك ىق ٍولًوً ًسٌّر
وؿ فىاع نال إًذىا ىكا ىف ًيف ىم ٍذ ىى ً ٍ
ى ي
ى ٍ ي ى ى ي ى ٍ ٍ ٍ ٍى
ً
ً
اىل:
ب ,ىكلىٍي هل نىائً هم ,ىكىك ىق ٍولًوً تىػ ىع ى
ىك ه
امت ,ىكىى ٌّم نىاص ه
ً ًً
ً
و ً
ًيف عًيشةو ر ً و
ً ً
اضيىة [القارعة ]ٕ :م ىمٍر ًضيَّة الثَّال ي
ى
ث :ذى ىكىر ٍاػبىلي يل ًيف اٍلكتىاب اٍل ىمٍن يسوب إلىٍيو ىدفى ىق اٍل ىماءي
ً ً
صب ً
اب الٍ يكوًز ىكىٍكب ًوهً:
ب ًدبىَّرةو ,ىكيػيىق ي
ص َّ
ص َّ
ب ًدبىَّرةو ,ىكانٍ ىدفى ىق الٍ يك ي
اؿ ًيف الطٍّيىػىرةً عٍن ىد انٍ ى
وز إًذىا انٍ ى
ىد ٍفػ نقا ىكيدفيوقنا إًذىا انٍ ى
الربًعً :
ً
ً ً و
ب الٍ ىم ًاء لى َّما ىكا ىف ىدافًنقا أيطٍلً ىق
ص َّ
ب َّا ي ى
ىداف يق ىخ ٍوًن ,ىكًيف كتىاب قيطٍيرب :ىدفى ىق الٍ ىماءي يى ٍدفي يق إً ىذا انٍ ى
صاح ي
ً
ك ىعلىى اٍل ىم ًاء ىعلىى ىسبً ًيل اٍل ىم ىجا ًز.
ىذل ى
و
ب بًض َّمتػ ً ً ً
ب بًىفٍت ىحتىػ ٍ ً
الصلى ً
ب
ٌن ,ىك ُّ
ئ َّ
الٍ ىم ٍسأىلىية الثَّانًيىية :قيًر ى
ب ىك ي
ب ىك ى
ٌن ,ىكفيو أىٍربى يع ليغىات :ي
الصلي ً ى ى ٍ
صلي ه
صلى ه
صلٍ ه
ك ً
ب.
ىى
صال ه
ً ً
ً
ً ً
ً ً
ك تربة ,ىكىى ىذا قىػ ٍويؿ
ث تى يكو يف اٍلق ىال ىد ية ,ىكيك ُّل ىع ٍظ وم م ٍن ىذل ى
ص ٍد ًرىىا ىحٍي ي
اـ ى
ب اٍل ىمٍرأىة عظى ي
اٍل ىم ٍسأىلىية الثَّالثىية :تىػىرائ ي
ىً
اؿ ٍاميريؤ الٍ ىقٍي ً
س:
صبي ًع أىٍى ًل اللُّغىةً .قى ى
ً
الربً ىع يةً :يف ىىذًهً ٍاآليىةً قىػ ٍوىال ًف :أى ىح يد يمهىا :أى َّف الٍ ىولى ىد ىٍـبليو هؽ ًم ىن الٍ ىم ًاء
الس ىجٍن ىج ًل لٍ ىم ٍسأىلىية َّا
ص يقولىهة ىك َّ
تىػىرائبيػ ىها ىم ٍ
ً
ً ً
ً
صلٍ ً
الر يج ًل كتػىرائً ً
الَّذًم ىٍخيرج ًمن ي ً
ب
ب الٍ ىمٍرأىةً .ىكقى ى
اؿ ى
آخيرك ىف :إًنَّيو ىٍـبليو هؽ م ىن الٍ ىماء الَّذم ىٍخيير يج م ٍن ي
يي ٍ
صلٍب َّ ى ى
الرج ًل كتىػرائًبًوً ,كاحت َّج ً
َّاين ىعلىى ىم ٍذ ىىبًوً بًو ٍج ىه ٍ ً
ب الٍ ىقوًؿ الث ً
الر يج ًل ىخا ًر هج ًم ىن
ٌن ٍاْل َّىكيؿ :أى َّف ىماءى َّ
َّ ي ى ى ى ٍ ى ى
ى
صاح ي ٍ
ً
ب فىػ ىق ٍط ,كىماء اٍلمرأىةً ىخا ًرج ًمن التػَّرائً ً
الص ٍل ً
اؾ ىماءه ىخا ًر هج ًم ٍن
ص يل يىنى ى
ُّ
ب فىػ ىق ٍط ,ىك ىعلىى ىى ىذا التػَّ ٍقدي ًر ىال ىٍحي ي
ه ى ى
ى ى ىٍ
ب ,كذىلًك علىى ًخ ىال ً
الصلٍ ً ً
بػىٍ ً
ٌن أى َّف ًٍ
ؼ ٍاآليىةً الث ً
اإلنٍ ىسا ىف ىٍـبليو هؽ ًم ٍن ىم واء ىدافً وق
َّاين :أىنَّيو تػى ىع ى
ٌن ُّ
اىل بػىَّ ى
ب ىكالتػىَّرائ ً ى ى ى
ً
ً
ً
الدافً ىق ًمن بػىٍ ً
ص ىف يو بًأىنَّيو ىٍخيير يج ,يػى ٍعًين ىى ىذا َّ
ٌن
ك يى ىو ىماءي َّ
ف بً ىذل ى
الر يج ًل ,يُثَّ ىعطى ى
وص ي
ف ىعلىٍيو بًأى ٍف ىك ى
ىكالَّذم يي ى
ٍ
ب كالتػَّرائً ً ً
ُّ ً
اب:
ك يى يد ُّؿ ىعلىى أى َّف الٍ ىولى ىد ىٍـبليو هؽ ًم ٍن ىم ًاء َّ
ب ,ىكىذل ى
الر يج ًل فىػ ىق ٍط أى ىج ى
الص ٍل ى ى
ٌن :أىنَّيو ىٍخيرج ًمن بػىٍ ً
ٌن الٍمتىبىايًنىػ ٍ ً
وز أى ٍف يػيىق ى ً ً
ٌن ىى ىذيٍ ًن
الٍ ىقائًليو ىف بًالٍ ىق ٍوًؿ ٍاْل َّىكًؿ ىع ًن ٍاغبي َّجةً ٍاْل ى
يكىل :أىنَّيو ىَيي ي
يي ٍ
اؿ للشٍَّيئىػ ٍ ي
الرجل كالٍمرأىىة عًٍن ىد ً ً ً ً ً
ىخٍيػهر ىكثً هًن ,ىكًْل َّ
اؾ,
ظ يىنى ى
َّي ًء الٍ ىو ًاحدً ,فى ىح يس ىن ىى ىذا اللٍَّف ي
ٍ
ىف َّ ي ى ى ى ٍ
اجت ىماعه ىما يىص ىًناف ىكالش ٍ
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ً ًً
ً
ً ً
اس ًم اٍلبىػ ٍع ً
ض ىعلىى اٍل يك ٍّل ,فىػلى َّما ىكا ىف أى ىح يد قً ٍس ىم ًي
ىكأى ىجابيوا ىع ًن ٍاغبي َّجة الثَّانيىة :بًأى َّف ىى ىذا م ٍن بىاب إً ٍط ىالؽ ٍ
ين ىدافًنقا أيطٍلً ىق ىى ىذا ًاال ٍس يم ىعلىى الٍ ىم ٍج يمو ًع ,يُثَّ قىاليوا :ىكالَّذًم يى يد ُّؿ ىعلىى أى َّف الٍ ىولى ىد ىٍـبليو هؽ ًم ٍن ىٍؾب يمو ًع
الٍ ىمً ٍّ
صغً هًن فى ىال يى ٍك ًفي ,ىكًْلىنَّيو
ين َّ
الٍ ىماءىيٍ ًن أى َّف ىمً َّ
الر يج ًل ىك ٍح ىد يه ى
الس ىال يـ قى ى ً
ود شبو إًلىٍيوً ىكإً ىىل أىقىا ًربًوً ,ىكإًذىا
ب ىماءي َّ
م أىنَّيو ىعلىٍيوً َّ
الر يج ًل يى يكو يف الٍ ىولى يد ذى ىكنار ىكيػى يع ي
اؿ« :إذىا غىلى ى
يرًك ى
ً
ود الشَّبىيو»
ب ىماءي الٍ ىمٍرأىة فىإًلىٍيػ ىها ىكإً ىىل أىقىا ًرًُّىا يػى يع ي
ىغلى ى
ً
ك يػ ٍقتى ً
ضي ًص َّح ىة الٍ ىق ٍوًؿ ٍاْل َّىكًؿ.
ىكىذل ى ى
الصلٍ ً
ك ٍاعلىم أى َّف الٍملٍ ًحدًين طى ىعنيوا ًيف ىىذًهً ٍاآليىةً ,فػى ىقاليوا :إً ٍف ىكا ىف الٍمر ياد ًمن قػىولًوً :ىخيٍرج ًمن بػىٍ ً
ب
ٌن ُّ
يي ٍ
ى
ي
يى ٍ ٍ
ى ٍ
اض ًع فىػلىيس ٍاْلىمر ىك ىذلًكًْ ,لىنَّو إًََّّنىا يػتػولَّ يد ًمن فى ً
ً ً ً
ك الٍمو ً
الرتائً ً
ب أى َّف الٍ ىمً َّ ًَّ
ض ًم
ىك َّ
ضلىة ا ٍؽبى ٍ
ى ي ىى ى ٍ ٍ
ٍ ى ٍي
ين إَّنىا يػىٍنػ ىفص يل م ٍن تلٍ ى ى ى
ً
ً
اصيَّتىو ,فىػي ً
صل عن ىً
ً
َّاً
ص يًن يم ٍستىعً ًّدا ًْلى ٍف
صبي ًع أى ٍجىزاء اٍلبى ىد ًف ىح ََّّت يىأٍ يخ ىذ م ٍن يك ٍّل يع ٍ
ض وو طىبً ىيعتىيو ىك ىخ ٍّ ي ى
الرب ًع ,ىكيػىٍنػ ىف ي ى ٍ
يػتػولَّ ىد ًمنو ًمثل تًلٍك ٍاْلىع ً ً ً
ط ًيف ٍاعبًما ًع يستىػوًيل الضَّعف علىى ىً
ضائًوً ,ىكإً ٍف
ك فىإً َّف الٍ يم ٍف ًر ى
صبي ًع أى ٍع ى
ضاء ,ىكل ىذل ى
ىى ى ٍ ي ٍ ي ى ٍ ى
ٍ ي ى
ى ىٍ ٍ
ًً
اؾ فىػهو ً
ً
ٍّما ًغ,
ين يػىتىػ ىولَّ يد يىنى ى ي ى ى
ضع ه
يف ,بى ٍل يم ٍعظى يم أى ٍجىزائو إًََّّنىا يػىتىػىرََّّب ًيف الد ى
ىكا ىف الٍ يمىر ياد أى َّف يم ٍعظى ىم أى ٍجىزاء الٍ ىمً ٍّ
غ ,كًْل َّ ً ً
ً
ك َّ ً
ف أىَّكنال ًيف ىعٍيػنىػٍيوً ,ىكإً ٍف ىكا ىف اٍل يمىر ياد
َّع ي
ىف اٍل يم ٍكثىر مٍن يو يى ٍظ ىهير الض ٍ
ورتىيو يي ٍشبًيو الد ى
يل ىعلىٍيو أى َّف ي
ٍّما ى ى
صى
ى
الدل ي
ً
اؾ فػىهو ً
يفًْ ,ل َّ
ض ىها
ين ,ىكًى ىي يعيرك هؽ يملٍتى ٌّ
ف بػى ٍع ي
ين يىنى ى ي ى ى
ضع ه
ين يى ىو أىٍكعيىية الٍ ىمً ٍّ
ىف يم ٍستىػ ىقَّر الٍ ىمً ٍّ
أى َّف يم ٍستىػ ىقَّر الٍ ىمً ٍّ
اؾ فىػهو ضعًيفًْ ,ل َّ ً
بًالٍبػع ً ً
ضتىػ ٍ ً
س يى يد ُّؿ ىعلىى أىنَّيو
ىف ٍاغب َّ
ض عٍن ىد الٍبىػٍي ى
ين يىنى ى ي ى ى ه
ٌن ,ىكإً ٍف ىكا ىف الٍ يمىر ياد أى َّف ىٍـبىر ىج الٍ ىمً ٍّ
ىٍ
ًً
ك أى َّف أىعظىم ٍاْلىع ً
ً
غ ىخلًي ىف هة
غ ,ىك ٍّ
الد ىما ي
ٍّما ي
اب :ىال ىش َّ ٍ ى ٍ ى
س ىك ىذل ى
ين يى ىو الد ى
ضاء ىم يعونىنة ًيف تىػ ٍوليد اٍل ىمً ٍّ
ك ٍاعبىىو ي
لىٍي ى
ً
السبى ً
ب ,كلىيو يش ىعب ىكثًًنةه نىا ًزلىهة /إً ىىل يم ىق َّدًـ الٍبى ىد ًف كيىو ًَّ
اع كيىو ًيف ُّ ً
ص
ب ىخ َّ
الرتيبىية ,فىلً ىه ىذا َّ
ىكى ىي الن ى
ه ى
الصلٍ ى
ى ى
ُّخ ي ى ى
ًً ً
ًً ً
ضويٍ ًن بً ٍّ
ض ًاء ًم ىن
اللَّيو تىػ ىع ى
ين ,ىكىكٍيفيَّة تىػ ىولُّد ٍاْل ٍىع ى
الذ ٍك ًر ,ىعلىى أى َّف ىك ىال ىم يك ٍم ًيف ىكٍيفيَّة تىػ ىولُّد الٍ ىمً ٍّ
اىل ىى ىذيٍ ًن الٍ يع ٍ ى
ً
اىل أىكىىل بًالٍ ىقب ً
ً ً
وؿ.
ي
ين ىٍؿب ي
الٍ ىمً ٍّ
ض الٍ ىوٍى ًم ىكالظَّ ٍّن الضَّعيف ,ىكىك ىال يـ اللَّو تػى ىع ى ٍ
اف ع ًن النُّطٍ ىفةً علىى كجودً
ً
اب أى َّف د ىاللىىة تىػولُّدً ًٍ ً
ً
اضع ًمن ىى ىذا الٍكًتى ً
اإلنٍ ىس ى
ى يي
الٍ ىم ٍسأىلىية ٍاػبىام ىس ية :قى ٍد بػىيػَّنَّا ًيف ىم ىو ى ٍ
ى ى
الصانًًع اٍلمختا ًر ًمن أى ٍظه ًر َّ ً ً و
اإلنٍس ً
ً ً ً ً ً ً
اف أى ٍكثىػير,
َّ ي ٍ ى ٍ ى
الد ىالئ ًل ,ل يو يجوه أى ىح يد ىىا :أى َّف التػٍَّركيبىات اٍل ىعجيبىىة يف بى ىدف ٍ ى
اإلنٍس ً
فػىيى يكو يف تػىولُّ يد يه ىع ًن الٍ ىمادَّةً الٍبى ًسيطىةً أىىد َّؿ ىعلىى الٍ ىقادً ًر الٍ يم ٍختىا ًر ىكثىانً ىيها :أى َّف اطٍّ ىال ى ً
اف ىعلىى أى ٍح ىو ًاؿ
ع ٍ ى
ى
ً
ً
ًً
ً
ًً
ت ىىذًهً َّ
اى ىدةى
الد ىاللىية أىىَّمت ىكثىالثيػ ىها :أى َّف يم ىش ى
نػىٍفسو أى ٍكثىػير م ىن اطٍّ ىالعو ىعلىى أى ٍح ىو ًاؿ غى ًًٍنه ,فى ىال ىجىرىـ ىكانى ٍ
اف ًؽبذًهً ٍاْلىحو ًاؿ ًيف أىكىالدًهً كأىكىالدً سائًًر ٍاغبيػوانى ً
ًٍ ً
الصانًًع
ات ىدائً ىم هة ,فى ىكا ىف ًاال ٍستً ٍد ىال يؿ بًوً ىعلىى َّ
اإلنٍ ىس ى
ٍ ى ٍ ى ىى ى
ٍى
الٍم ٍختىا ًر أىٍقػول ك اربًعها :كيىو أى َّف ًاالستً ٍد ىال ىؿ ًُّ ىذا الٍب ً
الصانًًع الٍ يم ٍختىا ًر
اب ,ىك ىما أىنَّيو يى يد ُّؿ قىطٍ نعا ىعلىى يك يجودً َّ
ى ى
ٍ
ي
ى ىى ي ى ى ى
ً
ً
ً
اإلنٍس ً
ك ي يد ُّؿ قىطٍعا علىى ًص َّحةً الٍبػع ً
ىف يح يد ى ً
ك ًْل َّ
اف إًََّّنىا ىكا ىف
َّش ًر ,ىكىذل ى
ث ىك ٍاغبى ٍش ًر ىكالن ٍ
ن ى
ىٍ
ٍاغبىكي ًم ,فى ىك ىذل ى ى
كث ٍ ى
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صبي ًع اٍلعا ًىَل ,فىػلى َّما قى ىدر ا َّ ً
ً ً
و
ب ً
ً
صب ًع
لصان يع ىعلىى ىٍ
اجت ىما ًع أى ٍجىزاء ىكانى ٍ
ت يمتىػ ىفٍّرقىنة ًيف بى ىدف اٍل ىوال ىديٍ ًن ,بى ٍل ًيف ى ى
بً ىسبى ً ٍ
ى
ً
تًلٍك ٍاْل ً
ً ً
اؿ :إًنَّيو بػى ٍع ىد ىم ٍوتًوً ىكتىػ ىفُّرًؽ أى ٍجىزائًوً ىال
ب أى ٍف يػيىق ى
ى ٍ
ىجىزاء الٍ يمتىػ ىفٍّرقىة ىح ََّّت ىخلى ىق مٍنػ ىها إنٍ ىسانا ىس ًويًّا ,ىك ىج ى
ُ
بد))
((قاؿ البغوم آية( ٖ) (ٗ) ( إنو على رجعو لقادر ) قاؿ ؾباىد على رد النطفة يف اْلحليل كقاؿ
عكرمة على رد اؼباء يف الصلب اؿ ذم خرج منو كقاؿ الضحاؾ إنو على رد اإلنساف ماء كما كاف من
قبل لقادر كقاؿ مقاتل بن حياف إف شئت رددتو من الكرب إىل الشباب إىل الصبا كمن الصبا إىل
النطفة كقاؿ ابن زيد إنو على حبس ذلك اؼباء لقادر حَّت ال خيرج كقاؿ قتادة إف اهلل تعاىل على بعث
اإلنساف كإعادتو بعد اؼبوت قادر كىذا أكىل اْلقاكيل الطارؽ  ) ٗ ( :يوـ تبلى السرائر لقولو ( يوـ
تبلى السرائر ) كذلك يوـ القيامة تبلى السرائر تظهر اػبفايا قاؿ قتادة كمقاتل زبترب قاؿ عطاء بن أِب
رباح السرائر فرائض اْلعماؿ كالصوـ كالصالة كالوضوء كاالغتساؿ من اعبناية فإهنا سرار بٌن اهلل تعاىل
كبٌن ال عبد فلو شاء العبد لقاؿ صمت كَل يصم كصليت كَل يصل اغتسلت كَل يغتسل فيخترب حَّت
يظهر من أداىا فبن ضيعها قاؿ ابن عمر بيدم اهلل عز كجل يوـ القيامة كل سر فيكوف زينا يف كجوه
ِ
كشينا يف كجوه يعين من أداىا كاف كجهو مشرقا كمن ضيعها كاف كجهو أغرب))
((قاؿ الزـبشريآية َُفىما لىو ًمن قيػ َّوةو كىال نى ً
اص ور (َُ)
ى ي ٍ ى
ّ
فىما لىو فما لإلنساف ًمن قػي َّوةو من منعة يف نفسو ديتنع ُّا كال ً
ناص ور كال مانع دينعو)).
ي
ى
ٍ
((قاؿ إبن كثًن يف آية ُُ_ُِ _ ُّ _ُْ _ُٓ_ ُٔ _ُٕ _{ك ً ً
اْلر ً
ض
الر ٍج ًع ىك ٍ
الس ىمآء ىذات ٌ
ى ٌ
ً
ً
ً
ذى ً
صل كىما ً ً ً
ات ٌ ً
ين أىٍم ًهلٍ يه ٍم
ىو با ٍؽبىٍزؿ إنػٌ يه ٍم يىكي يدك ىف ىكٍيدان ىكأىكي يد ىكٍيدان فى ىم ٌه ًل الٍ ىكاف ًر ى
الص ٍد ًع إنٌيو لىىق ٍوهؿ فى ٍ ه ى ى
يرىكيٍدان}

ُ) مفاتيح الغيب = التفسًن الكبًن ج ُِ/ص ُُِ
ِ) تفسًن البغوم ج/ْ/ص ْْٕ
ّ) الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل ج/ْ/ص ّٕٓ
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السم ًاء ىذ ً
الر ٍج ًع } سبطر ُث
ات َّ
قاؿ ابن عباس :الرجع اؼبطر ,كعنو :ىو السحاب فيو اؼبطر ,كعنو { ىك َّ ى
سبطر ,كقاؿ قتادة :ترجع رزؽ العباد كل عاـ كلوال ذلك ؽبلكوا كىلكت مواشيهم ,كقاؿ ابن زيد :ترجع
ض ىذ ً
قبومها كمشسها كقمرىا يأتٌن من ىهنا { ىك ٍاْل ٍىر ً
الص ٍد ًع } قاؿ ابن عباس :ىو انصداعها عن
ات َّ
النبات ,ككذا قاؿ سعيد بن جبًن كعكرمة كأبو مالك كالضحاؾ كاغبسن كقتادة كالسدم كغًن كاحد.
ص هل } قاؿ ابن عباس :حق ,ككذا قاؿ قتادة ,كقاؿ آخر :حكم عدؿ {
كقولو تعاىل { :إًنَّيو لىىق ٍوهؿ فى ٍ
ىكىما يى ىو بًا ٍؽبىٍزًؿ } أم بل ىو جد حقُ ,ث أخرب عن الكافرين بأهنم يكذبوف بو كيصدكف عن سبيلو
فقاؿ { :إًنػَّ يه ٍم يىكًي يدك ىف ىكٍيدان } أم ديكركف بالناس يف دعوهتم إىل خالؼ القرآفُ ,ث قاؿ تعاىل{ :
ً
ين } أم أنظرىم كال تستعجل ؽبم { أىٍم ًهلٍ يه ٍم يرىكيٍدان } أم قليالن أم كسرتل ماذا أحل
فى ىم ٍّه ًل الٍ ىكاف ًر ى
ُّم من العذاب كالنكاؿ كالعقوبة كاؽبالؾ كما قاؿ تعاىلَّ { :نتعهم قليال شبنضطرىم إىل عذاب
غليظ}.
ُ
آخر تفسًن سورة الطارؽ ,كهلل اغبمد كاؼبنة)).

ُ) تفسًن القرآف العظيم ج/ْ/ص َٓٔ
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اؼبطلب الثاين :اإلعجازات العلمية للسورة
ماكرد شيئاف اإلعجازات ؽبذة السورة
((قاؿ ؿبمد كامل عبد الصمد يقسم اػبالق بأحداث كونية عظيمة يقوؿ سبحانو عز من قاؿ:
السماء كالطَّا ًرًؽ * كما أىدر ىاؾ ما الطَّا ًر يؽ * النَّجم الثَّاقًب) (كالنَّج ًم إً ىذا ىول * ما ض َّل ص ً
احبي يك ٍم ىكىما
ىى ى ى ى
ي ى ٍ
ىى ٍ ى ى
(ك َّ ى ى
ى
ٍي
غىول * كما ي ً
نط يق ىع ًن ا ٍؽبىىول) يقسم بالسماء كالطارؽ.
ى ىى ى
كمن يستمع إىل ىذا القسم لن يعرؼ ْلكؿ كىلة من ىو؟ أك ما ىو اؼبقصود بالطارؽ؟ كلذلك عرفنا
العلي القدير بأنو قبم ثاقب.
ٌ
فكيف يكوف النجم طارؽ كثاقب؟ كىل ىناؾ تفسًن علمي لذلك؟
لقد درج اؼبفسركف على تفسًن أشعة النجم بأهنا ثاقبة نافذة أما صفة الطرؽ فقلما تعرض ؽبا أحد.
كالقسم الثاين خيص بظاىرة فلكية أخرل كىي ظاىرة النجم اؽبوم .كىنا ال بد أف نفرؽ بٌن ىذه
الظاىرة كظاىرة الشهاب ( )Meteorالساقط اليت تعد ظاىرة يومية لكثرة حدكثها .فالشهب
تدخل يوميا يف الغالؼ اعبوم ُث ربرتؽ عندما ترتفع درجة حرارهتا الحتكاكها باؽبواء اعبوم كبعضها
يسقط على اْلرض.
كلو أراد اػبالق أف يقسم ُّا ْلقسم إال اف جاء ذكر الشهب يف أكثر من مكاف يف القرآف (إًَّال ىم ٍن
السماء فىػوج ٍدنى ً
ً
ً
ً
ت ىحىر نسا ىشدًي ندا ىك يش يهبنا) فلم
اىا يملئى ٍ
(كأىنَّا لى ىم ٍسنىا َّ ى ى ى ى
ىخط ى
ف ٍاػبى ٍط ىف ىة فىأىٍتػبىػ ىع يو ش ىه ه
ب) ى
اب ثىاق ه
يقس م سبحانو بظاىرة الشهاب الساقط كأقسم بظاىرة النجم اؽباكل ؼباذا؟؟ .النجوـ النيوتركنية تزداد
كتلتها عن كتلة الشمس دبا يقارب ْ .ُ ,
بداية عندما يبدأ النجم باْلهنيار على نفسو ينكمش بسرعو كيزيد الضغط على ذرات موادة فتتحطم
الذرات كيتكوف اؼبائع اْللكرتكين كيزداد ظب كو فيبقى عاجزا عن ربمل الضغط الناتج من ثقل النجم
كجاذبيتو كتكوف النتيجة أف تسحق جاذبية النجم "اؼبائع اْللكرتكين " كما سحقت من قبل قشرة
الذرة كيستمر إهنيار العمالؽ اْلضبر على نفسو  ..فتلتصق اْللكرتكنات بالربكتينات ُث تتحد معها
مكونة نيوتركنات جديدة  ,كتبدأ طبقات النجم كىي تنهار يف التطلع إىل منقذ ينقذىا من براثن ىذا
الوحش اؼبسمى بقوة ثقل النجم كالذم يسحق كل ما َيده أمامو كيف النهاية تتحد كل اْللكرتكنات
بالربكتينات فيصبح النجم عبارة عن نيوتركنات منضغطة على بعضها بدكف كجود أم فراغ فتصل
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كثافة النجم إىل رقم قيا سي يصعب تصوره كيتقلص العمالؽ اْلضبر إىل ما يسمى بالنجم النيوتركين
( ) Pulsarsفكرة من اؼبادة النيوتركنية يف حجم كرة القدـ يبلغ كزهنا طبسٌن ألف بليوف من اْلطناف
فإذا كضعت ىذه الكرة على اْلرض أك على أم جرـ ظباكم آخر فلن يتحمل سطحو ىذا الوزف
اؽبائل فتسقط الكرة خالؿ اْلرض أك خالؿ اعبرـ السماكم تاركا كراءه ثقبا يتناسب مع حجمو.
كقصة إكتشاؼ النجم النيوتركين قصة طريفة ففي سنة ُٖٔٗ التقطت طالبة أمريكية إشارات
السلكية من خارج اْلرض بواسطة جهاز جديد يسمى بالتلسكوب لالسلكي أك اؼبذياعي
( )Radio telescopeكىو جهاز يلتقط ا إلشارات الالسلكية من أعماؽ السماء كمن مسافات
تقدر دباليٌن السنٌن فقد سبكن الفلكيوف يف أكائل السبعينات من رصد عدة قبوـ كلها تشرتؾ يف
خاصية إرساؿ إشارات السلكية منتظمة كعلى درجة كبًنة من الدقة فاإلشارات تصل على صورة
متقطعة :بيب  ...بيب  ...بيب كتستمر كل إشارة منها كسورا من الثانية كتتكرر كل ثانية أك أكثر
كمن أطلق على النجوـ اليت تصدر ىذه اإلشارات اسم لنجوـ النابضة النجم الطارؽ الثاقب آية من
ً
ً
ب)
(ك َّ
الس ىماء ىكالطَّا ًرؽ * ىكىما أىٍد ىر ىاؾ ىما الطَّا ًر يؽ * الن ٍ
َّج يم الثَّاق ي
آيات اهلل العظيمة يقسم سبحانو ُّا ى
فال طارؽ ىو جرـ ظباكم لو صفتاف أخرل كمها النجم كالثاقب كلو قارنا بٌن تلك اػبواص كام جرـ
ظباكم لوجدنا أف النجم النيوتركين يستويف ىذه اػبواص قبم ك طارؽ ك ثاقب  ..لو نبضات كطرقات
منتظمة فالطارؽ يصدر طرقات منتظمة متقطعة تك  ..تك  ..تك تشابو سبا تلك البيبات اليت نقلها
لنا الالسلكي كاليت كاف مصدرىا النجم النيوتركين كقد تصل العلماء اف النجم النيوتركين عقب مولد لو
نبضات سريعة لسرعة دكرانو كسرعة طاقتو كاف النجم النيوتركين العجوز لو إشارات بطيئة على فرتات
أطوؿ كذلك عندما تقل طاقتو كتنقص سرعة دكرانو فسبحاف هلل العظيم حٌن خص ىذا النجم
بالثاقب كأقسم بو فمن عظمة القسم ندرؾ عظمة اؼبقسوـ بو فكثافة النجم الثاقب النيوتركين أعلى
كثافة معركفة للمادة ككزنو يزيد عن كزف الكرة اْلرضية برغم صغًن حجمة فهو ثاقب كاآلف فالنتصور
ماذا حيدث لألرض اك ْلم جرـ ظباكم آخر إذا كضع ىذا النجم عليو اك اصطدـ بو فلن تصمد
أمامو أم االجراـ كانت كال حَّت الشمس كالسبب انو ذك كثافة مهولة  ..كقد قدر عدد النجوـ
النيوتركنية يف ؾبرتنا دبائة ألف قبم كمن الطبيعي أف ربتوم باليٌن اَّرات اْلخرل على مئات اآلالؼ
من النجوـ النيوتركنية الطارقة الثاقبة فالسماء إذف سبتلئ ُّا كمن ىنا جاء القسم ليؤكد سبحانو ُّذا
القسم (إًف يك ُّل نػىٍف و
ظ) فكل نفس موكل أمرىا غبافظ يراقبها كحيصي عليها كحيفظ
س لَّ َّما ىعلىٍيػ ىها ىحافً ه
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عنها  ..فسبحاف اهلل ىناؾ أكجو التشابو بٌن اغبافظ كبٌن الطارؽ قبد صورة حية جديدة من االعجاز
القرآين فوصف النجم النيوتركين الذم َل يكتشف إال حديثا ُّذه الدقة بكلمات قليلة تعد على
االصابع اليد الواحدة انو قبم طارؽ ثاقب ال ديكن اف تصدر إال من خالق ىذا الكوف فلو حاكؿ
االنساف مهما بلغ علمو كإدراكو كصف أك حَّت تعريف ظاىرة النجم النيوتركين ال حتاج ْلسطر
كصفحات لتعريف ىذا اؼبخلوؽ  ..كبعد اف خيربنا اؼبوىل سبحانو عن ىذا النجم كيقسم بو يعود بنا
اىل النفس البشرية كيذكرنا باغبافظ الذم ككلو اغبفيظ الرقيب على كل نفس حيصي ماؽبا كما عليها
حَّت نبضها فالتشابو بٌن اغبافظ الذم حيصى كل صغًنة ككبًنة يف دقة متناىية كبٌن الطارؽ الذم
تطول دقاتو أقطا ر السماء لتصل إلينا يف دقة متناىية  ,كالتشابو بٌن اغبافظ الرقيب الذم ال زبفى
عليو خافية من خبايا النفس البشرية كال سر من أسرارىا كبٌن الثاقب الذم ال تستطيع أم مادة أك
أم قبمة مهما بلغ حجمها كالسماء كطارقها إَّنا ىو الواحد القهار الذم ال زبفى عليو خافية كالذم
حييط علمو بكل صغًنة ككبًنة  ...فسبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسالـ على اؼبرسلٌن كاغبمد
ُ
هلل رب العاؼبٌن))
قاؿ ؿبمد راتب النابلسي كالسماء ذات الرجع
ات الرجع * كاْلرض ىذ ً
يقوؿ ربنا سبحانو كتعاىل{ :كالسمآء ىذ ً
ات الصدع} [الطارؽ. ]ُِ- ُُ :
ٌ
الكوف يصف السماء بً ىكلمةو كاحدةو{ :كالسمآء ىذ ً
ىذا خالق ً
ات الرجع}  ,ككلٌما َّ
العلم
ي
ي
ى
تقدـ ي
ً
ً
ً
اْلرض,
حوؿ
اؼبوجز اؼبعجىز,
ت
يسًن يف مدا ور ى
الوص ى
ا ٍكتيش ىف ٍ
ف ى
دعم ىذا ٍ
ي
فالقمر ي
ي
حقائق جديدةه تى ي
ً
ؼبستقر ؽبا يف مدا ور ى و
آخر ,كتعود إىل
اْلكًؿ ,ك
الشمس ذبرم ٍّ
يذىبُ ,ثٌ ي
يرجع إىل مكانو ٌ
ي
حوؿ قبم ى
ي
ً
ً
مكاهنا ً
كعاد إلينا
بات أيضان ,فمذنٌب ىايل مثالن ز ىار
اْلرض يف عاـ (َُُٗ) ٌ
بالضبط ,ى
ى
السابق ,كاؼبذنٌ ي
يرجع,
تستغرؽ دكرتيو ًستٌنة كسبعٌن عامان,
ي
يدكر ,ك ي
تدكر ك ي
القمر ي
فاْلرض ي
ترجع ,ك ي
يف عاـ (ُٖٔٗ) ٍ ,
كالشمس تدكر كترجع ,كاؼبذنٌبات تدكر كترجع ,ككل ما يف السماء يدكر يف فىػلى و
ضوم أك إىليلجي
ك ٍبي ٍّ
ي
ي
ي ي
ي ي
ي ٌ
ً
و
و
ف السماءى بكلمة كاحدة قاؿ{ :كالسمآء ذىات الرجع} ,
ص ى
يرجع ,إذان ربُّنا سبحانو كتعاىل حينما ىك ى
ك ي
أحسن اػبالقٌن.
اغبق ,فتبارؾ اهلل
ف خالًًقها ٍّ
كص ي
كىذا ٍ
ي

ُ) االعجاز العلمي يف القرآف الكرمي صِٗ/
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ً
َّ
ٍّ
اْلكسجٌن الذم
ذات رج وع ,فهذا
ي
ات اليت ٍأكىد ىعها اهللي يف اْلجواء ي
آخر ,ىذه الغاز ي
اذبىىو العلماءي اذباىان ى
دكرةه
يستنش يقو اإلنساف ينفثو ى
النبات ,فيينفثو أكسجينان ,إذان حَّت الغاز ي
فح ومُ ,ثٌ يأخ يذه ي
غاز ٍ
ات ؽبا ٍ
ً
الفحم ,إىل أكسجٌن.
طبيعيٌهة؛ من أكسجٌن ,إىل غا ًز ٍ
اذباه ثالث ,إذا أرسلت إىل السماء أمواجانكهرطيسيٌة َّ
يقوـ على ىذا اؼببدإ.
ترجع ,ك ُّ
اليوـ ي
البث ى
فإهنا ي
ٍ
السماء يرجع أمطاران ,يقوؿ ربنا عز كجل{ :كالسمآء ىذ ً
ً
اذباه رابع ,إذا صع ىد يخبار ً
ات الرجع}
اؼباء إىل
ٌ
ي
ى ي
.
ترجع الغاز ً
ً
ً
ً
ً
ات يف تقلٌباهتا إىل ما
اج الكهرطيسيٌةى بثٌان ,ك ي
إ ٌف السماءى تػيٍرج يع يخب ىار اؼباء أمطاران ,كتيرج يع اْلمو ى
ً
السماء يرجع إىل مكانًو ً
يتحريؾ يف مسا ور دائرم أك
كل ما يف
ي
يدكر ك ي
اْلكؿْ ,لنٌو ي
ٌ
يسًن ,ك ٌ
كانت عليو ,ك ٌ
عجيب{ :كالسمآء ىذ ً
و
ات الرجع} معىن ذلك أ ٌف ىذا
يقوؿ ربُّنا عز كجل بإَيا وز
وم ,فحينما ي
ض ٍّ
ٍبي ى
ً
كصف ً
ً
ف
ككص ي
ف اهلل تعاىل ,ي
كص ي
اػبالقٍ ,
تشعر أ ٌف ىذا ٍ
ى
الكالـ قرآ هف من عند خالق اْلكواف ,ك ي
الصانًًع.
ً
و و
و
ً و
ً
ف
ى
ت أف تص ى
أرد ى
اآلخر ,أنٌك لو ٍ
ص ىفها اهللي
اْلرض بًصفة شاملة جامعة مانعة َل تىػ ٍقد ٍر ,كقد ىك ى
كالشيءي ي
بوصف جام وع مان وع فقاؿ{ :كاْلرض ذى ً
و
ات الصدع} .
أدؽ اعبزئي ً
إ ٌف القار ً
اْلحجار َّ
الصخور َّ
ات كانت متَّصل نة َّ
ات
ع ,ك
تْ ,ل ٌف ُّ
تتصد ي
تتصد ي
فتصد ىع ٍ
ع ,بل إ ٌف َّ ٌ
ى
صف اْلرض ً
تتصدع ,فإذا ذىب ً ً
بص ىفةو ثابتةو منذ أ ٍف ىخلىىقها اهللي ,كحَّت هنايةً اغبياةً قلتَّ :إهنا
ى
ت لتى ى
ٍى
َّ ي
ات الرجع * كاْلرض ذى ً
تتص ٌدع{ :كالسمآء ذى ً
طبقات,
اْلرض
ع إذان؟
ات الصدع}  ,فكيف ىو َّ
ه
ي
الص ٍد ي
ً
ً
ً
ً
غًن أ ٌف أقسى ىذه
بياض البيضةً,
أىٍمسك ٍبيض نة ,ىناؾ القشرية الكلسيٌية ,كالق ٍشرية الرقيق ية ,ك ي
كصفارىا ,ى
ي
ً
ً
ً
الطبقات أقلَّ صالبةن ,إىل أ ٍف
تصبح ىذه
أعماؽ
الطبقات اػبارجيٌةي ,ككلٌما نػىىزلٍنا إىل
الطبقات
ي
ي
اْلرض ي
ت حقيق نة ,فكلٌما َّاذبىهنا كبو بط ًن
أصبح ٍ
تصبح مائع نة مضطرب نة ,كىذه النظريٌية ى
تصبح لىًزج نة ,إىل أ ٍف ى
ى
ت الصالب ية ,كارتفع ً
ضع ىف ً
ً
ً
نارم,
اب
ت اغبراريةٌ ,أما حوؿ مرك ًز
عجيب لً ىمائًوع ٍّ
فثم ىة ٍ
اضطر ه
ى
اْلرض ى ي
ه
اْلرض ٌ
ً ً
كقد أشار القرآ يف إىل ذلك ,قاؿ تعاىل{ :أىء ًمنتيم َّمن ًيف السمآء أىف ىٍخي ًس ى ً
ور}
ف ب يك يم اْلرض فىإذىا ى ىي ىسبي ي
ى
ى ٍ
[اؼبلك. ]ُٔ :
ي
كمعىن سبور ,أم تضط ًرب اضطراب اؼبائع ,إنٌنا ننعم باالستً
ً
و
صالبتًها ,بًيق َّوهتا ,نبين
ب
ظهرىا,
على
ر
ر
ا
ق
ٍ
ى
ي ٍ ى
ي ٍ
ً
أساس مت و
بناءن شاـبان على و
ْلصبحنا على مائ وع
ت بنا ككصلنا إىل أعماقها
ٌن ,كلو أ ٌف ىذه
اْلرض يخس ىف ٍ
ى
ٍ
ً ً
نارم مضطرب ديور ,قاؿ تعاىل{ :أىء ًمنتيم َّمن ًيف السمآء أىف ىٍخي ًس ى ً
ور} .
ٍّ
ف ب يك يم اْلرض فىإ ىذا ى ىي ىسبي ي
ي
ى ٍ
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ً
اْلرض مائعان ناريٌان مضطربان؟
يمي بأ ٌف يف باط ًن ىذه
النيب اْل ُّ
النيب صلى اهلل عليو كسلم ,كىو ُّ
أخ ىرب َّ
فم ٍن ٍ
ى
كالـ اهلل عز كجل؟.
أليس ىذا القرآ يف ى
ً
ً
ً
اسات التقيت مع كص ً
ت أنَّو كلٌما َّ
ف
ت بك الدر ي
تقد ىم ٍ
ت عند اآليات الكونيٌة يف القرآف كج ٍد ى
إذا كق ٍف ى
ٍ
كصف اهلل اؼب ً
عج ًز ,كمع كص ً
اهللً اؼبوج ًز ,كمع ً
ف اهللً البلي
ٍ
ي
السماء كالطٌارؽ» (ٖٔ)
«سورة ك ٌ
قاؿ زغلوؿ النجار ماىية النجوـ؟
النجوـ ىي مصابيح السماء الدنيا ,كىذه اؼبصابيح السماكية عبارة عن أجراـ غازية يف غالبيتها,
ضخمة اغبجم ,كلكنها تبدك لنا ضئيلة لتعاظم أبعادىا عنا ,فأقرب النجوـ إلينا كىي الشمس تبعد عنا
بنحو مائة كطبسٌن مليوف كيلومرت (ٔ ُْٗ.مليوف كيلومرت) ,كأقرب قبوـ ؾبرتنا إلينا بعد الشمس
كاظبو «أقرب اؼبراكز» أك «اْلقرب القنطورم» ( )Proxima Centauriيقدر بعده عنا بأكثر
من أربعة آالؼ مليوف مليوف كيلومرت (ّ ْ.من السنٌن الضوئية) ,كمن النجوـ ما يبعد عنا بأكثر من
عشرة باليٌن من السنٌن الضوئية.
كقد أحصى علماء الفلك من النجوـ أكثر من سبعٌن بليوف تريليوف قبم إىل يومنا الراىن يف اعبزء
اؼبدرؾ من السماء .كالنجوـ أجراـ ظباكية شديدة اغبرارة ,ملتهبة ,مشتعلة  ,كمضيئة بذاهتا ,يغلب على
تركيبها غاز اإليدركجٌن ,كيليو يف الكثرة غاز اؽبيليوـ ,كالقليل من العناصر اْلخرل اْلثقل كزنا,
كربتوم مادة النجم الغازية (يف أغلبها) بعملية التجاذب الداخلي إىل مركز النجم ,كىي العملية الناذبة
عن دكراف النجم حوؿ ؿبوره ,كتؤدم ىذه العملية إىل ارباد نوی ذرات اإليدركجٌن مع بعضها البعض
باالندماج النوكم ( ,)Nuclear Fusionكينطلق عن ذلك كميات ى ائلة من الطاقة على ىيئة
عدد من اإلشعاعات الكهركمغناطيسية اليت من أمهها الضوء كاغبرارة .كيؤدم تسلسل عملية اإلندماج
النوكم من عنصر إىل آخر ,إىل تكوين عناصر أعلى يف كزهنا الذرم باستمرار ,فبا ينتهي إىل تعقيد كل
من الرتكيب الكيميائي كالبناء الداخلي للنجم ,الذم يتقلص حجمو بالتدريج كتزداد كثافتو بطريقة
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مطردة ,كترتفع درجة حرارتو باستمرار ,فيمر بذلك يف عدد من اْلطوار اؼبتتالية حَّت هناية حياتو,
كتسمى ىذه اؼبراحل اؼبتتالية باسم دكرة حياة النجوـ .
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ُ

اؼبطلب الثالث :لوجوه البالغية يف سورة الطارؽ
ُ

قاؿ ؿبيي الدين يف البالغو :
ُ  -يف قولو «من بٌن الصلب كالرتائب» طباؽ ,فقد طابق بٌن عظم الظهر كعظم الصدر كأفرد اْلكؿ
كصبع اآلخر ْلف صدر اؼبرأة ىو تريبتها فيقاؿ للمرأة ترائب يعين ُّا الرتيبة كما حواليها كما أحاط ُّا
ككذلك تقوؿ العرب :رأيت خالخيل اؼبرأة كثديها كإَّنا ؽبا ثدياف كخلخاالف أك يقاؿ أنو تعاىل أراد:
خيرج من بٌن اْلصالب كالرتائب ,فاكتفى بالواحد عن اعبماعة كما قاؿ تعاىل :أك َل ير الذين كفركا
أف السموات كاْلرض كانتا رتقا ففتقنامها ,كَل يقل كاْلرضٌن ىذا كقد رمق أبو الطيب ظباء ىذه اآلية
فنقلها نقال خفيا
كإَّنا أكردنا ال قطعة لنفاستها ,كالشاىد يف البيت الرابع حيث اقتبس مكاف شهوة اؼبرأة فجعلها
شراح ديواف أِب الطيب فهم البيت على حقيقتو كخلطوا
تضع أيديها عليها كؽبذا َل يستطع أحد من ٌ

إيل من بعيد كَل َيهرف بالسالـ كالتحية خوؼ الرقباء كالوشاة»
خلطا عجيبا فقاؿ ابن ٌ
جين« :أشرف ٌ
كى ذا كالـ غًن مفهوـ فإف اػبوؼ من الوشاة كالرقباء يستدعي كضع اْليدم على الوجوه ال على

الرتائب كقاؿ الواحدم كخاض يف بيداء من الوىم « :طلنب أف يقلن نفديك بأنفسنا كخفن الرقيب
فنقلن التفدية من القوؿ إىل اإلشارة أم أنفسنا تفديك» كىذا حيتمل للكالـ ما ال حيتملو ,كلعل ابن
فورجة كاف أذكى من صاحبيو فقاؿ « :كضع اليد على الصدر ال يكوف إشارة بالسالـ كإَّنا أراد كضعن
ائبهن تسكينا للقلوب من الوجيب»  ,على أنو رغم نفاستو منقوض بصدر البيت.
أيديهن فوؽ تر ٌ
ٌ
ِ  -كيف قولو «النجم الثاقب» الفصل ,كسياؽ الكالـ يقتضي الوصل ْلنو قصد إشراكهما يف اغبكم
كاتفقا فيو كإَّنا عدؿ عنو تفخيما لشأنو فأقسم أكال دبا يشرتؾ فيو ىو كغًنه كىو الطارؽ ُث سأؿ عنو
فسره بالنجم إزالة لذلك اإلُّاـ اغباصل باالستفهاـ ,ركم أف أبا
باالستفهاـ تفخيما لشأنو ثانيا ُث ٌ
أم شيء ىذا؟
طالب كاف عند رسوؿ اهلل صلٌى اهلل عليو كسلم فاكب ٌ
ط قبم فجزع أبو طالب كقاؿ ٌ
فقاؿ عليو السالـ :ىذا قبم رمي بو كىو آية من آيات اهلل.
ُ) إعراب القرآف كبيانو ج/َُ/صْْْ/
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ّ  -كيف قولو «كالسماء كالطارؽ كما أدراؾ ما الطارؽ النجم
لثاقب إف كل نفس ؼبا عليها حافظ» فن اؼبماثلة كىو سباثل ألفاظ الكالـ كلها أك بعضها يف الزنة دكف
التقفية فالطارؽ كالثاقب كحافظ متماثلة يف الزنة دكف التقفية ,كقد تأيت بعض ألفاظ اؼبماثلة مق ٌفاة من
غًن قصد كقوؿ امرئ القيس:
كأف اؼبداـ كصوب الغماـ  ...كريح اػبزامى كنشر العطر
كؽبذا قاؿ ابن حجة عن فن اؼبماثلة :أنو نوع سافل بالنسبة إىل غًنه.
ض ذى ً
السما ًء ذى ً
الر ٍج ًع)) (( ىك ٍاْل ٍىر ً
الص ٍد ًع)) طباؽ ك اإلَياب
ات َّ
ات َّ
(قاؿ الدكتور ؿبمد صاحل ـبيمر(( ىك َّ ى
صل))(( كىما يىو بًا ٍؽبىٍزًؿ))البديع طباؽ كاإلَياب(( يخلً ىق ًمن ىم واء ىدافً وق ))(( ىٍخيرج ًمن بػىٍ ً
ً
ٌن
يي ٍ
ٍ
((إنَّيو لىىق ٍوهؿ فى ٍ ه ى ى
ً
ًً
ُّ ً
ين أىٍم ًه ٍل يه ٍم يرىكيٍ ندا )) اإلطناب اؼبعاين ) ُ ((قاؿ :
الص ٍلب ىكالتػىَّرائب)) اؼبعاين التكرار(( فى ىم ٍّه ًل اٍل ىكاف ًر ى
الس ً
ماء ىكالطَّا ًرًؽ  ,ىكما أىٍدر ىاؾ ىما الطَّا ًر يؽ [ُ  ]ِ ,كىذه استعارة.
الشريف الرضى كقولو سبحانو  :ىك َّ
ْلف الطارؽ ىاىنا كناية عن النجم .فحقيقة الطارؽ ىو اإلنساف الذم يطرؽ ليال .فلما كاف النجم ال
يسمى طارقا.
يظهر إال ىف حاؿ الليل حسن أف ٌ
كأصل الطٌرؽ  :الد ٌؽ .كمنو اؼبطرقة .قالوا  :كإَّنا ظبٌى اآليت بالليل طارقا ْ ,لنو يأتى ىف كقت حيتاج فيو
ِ
إىل الدؽ أك ما يقوـ مقامو للتنبيو على طركقو  ,كاإليذاف بوركده)).

ُ معجم اْلساليب البالغية يف القرآف الكرمي ُُُْْٖ/
ِ )  :تلخيص البياف ىف ؾبازات القرآف ِّّٔ/
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اػباسبة
اغبمد اهلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو كمن كااله,أما بعد ,فإف من نعم اهلل
تعاىل كأياديو اعبليلية العظيمة أف كقفي إلكماؿ ىذا البحث اؼبتواضع ,كيف هناية ىذه الرحلة اؼبباركة
مع التفسًن سورة الطارؽ كالتعطر من أزاىًنىا الفواحةَ ,يدر ِب أف أصبل ما أفرزه البحث من نتائج
كمالحظات:
أحسن شيء يهتم اإلنساف التفسًن القرآف الكرمي ْلف يف التفسًن تدبر يف القرآف الكرمي
ىذه سبب بدأت التفسرا  .سورة طارؽ قصًن كلكنو يف مسائل كثًن مثل مسائل فقة ك البالغية
كاإلعجازية إىل آخر.حديثاف كاردة يف فضل قراءهتا مع أظباء أخرل .تعلمت يف سورة طارؽ أشياء
كثًنة كال تعد كال تعصى أطلب من الطالب أخرل أف تبحثوا يتهم بالتفسر القرآف الكرمي ((ك ً
آخير
ى
دعواىم أى ًف ٍاغبم يد لًلَّوً ر ٍّ ً
ٌن يونس (َُ)
ب الٍ ىعالىم ى
ى
ىٍ
ى ٍى ي ٍ
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مصادر كمراجع
ُ -التحرير كالتنوير « ربرير اؼبعىن السديد كتنوير العقل اعبديد من تفسًن الكتاب اَّيد» -اؼبؤلف :
ؿبمد الطاىر بن ؿبمد بن ؿبمد الطاىر بن عاشور التونسي (اؼبتوىف ُّّٗ :ىػ) -الناشر  :الدار
التونسية للنشر  -تونس
سنة النشر ُْٖٗ :ىػ  -عدد اْلجزاء ( َّ :كاعبزء رقم ٖ يف قسمٌن)
ِ  -اؼبصباح اؼبنًن يف غريب الشرح الكبًن -اؼبؤلف :أضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي ُث اغبموم ,أبو
العباس (اؼبتوىف :كبو َٕٕىػ) -الناشر :اؼبكتبة العلمية – بًنكت -عدد اْلجزاء( ِ :يف ؾبلد كاحد
كترقيم مسلسل كاحد)
ّ  -معجم الغين -اؼبؤلف  :عبد الغين أبو العزـ
ْ  -اؼبعجم الوسيط -اؼبؤلف :ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة (-إبراىيم مصطفى  /أضبد الزيات  /حامد
عبد القادر  /ؿبمد النجار) -الناشر :دار الدعوة
ٓ  -مشس العلوـ كدكاء كالـ العرب من الكلوـ -اؼبؤلف :نشواف بن سعيد اغبمًنل اليمين (اؼبتوىف:
ّٕٓىػ) -احملقق :د حسٌن بن عبد اهلل العمرم  -مطهر بن علي اإلرياين  -د يوسف ؿبمد عبد اهلل -
الناشر :دار الفكر اؼبعاصر (بًنكت  -لبناف) ,دار الفكر (دمشق  -سورية) -الطبعة :اْلكىلَُِْ ,
ىػ  ُٗٗٗ -ـ -عدد اْلجزاء ُُ :ؾبلد (يف ترقيم مسلسل كاحد) ,كؾبلد للفهارس.
ٔ  -أسباب النزكؿ القرآين -اؼبؤلف :غازل عناية -الناشر :دار اعبيل  -بًنكت
الطبعة :اْلكىل ُُُْ ,ىػ  ُُٗٗ -ـ -عدد اْلجزاءُ :
ٕ  -تفسًن اؼبراغي -اؼبؤلف :أضبد بن مصطفى اؼبراغي (اؼبتوىفُُّٕ :ىػ) -الناشر :شركة مكتبة
كمطبعة مصطفى الباَّب اغبليب كأكالده دبصر -الطبعة :اْلكىل ُّٔٓ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ -عدد اْلجزاء:
َّ
ٖ  -نظم الدرر يف تناسب اآليات كالسور -اؼبؤلف :إبراىيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أِب
بكر البقاعي (اؼبتوىفٖٖٓ :ىػ) -الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ,القاىرة.
ٗ  -أسرار ترتيب القرآف -اؼبؤلف :عبد الرضبن بن أِب بكر ,جالؿ الدين السيوطي (اؼبتوىفُُٗ :ىػ) -
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الناشر :دار الفضيلة للنشر كالتوزيع

ً
ؿبمد
ؿبمد اؼبطلق ,دَّ .
َُ  -الف ي
قو اؼبيى َّسر -اؼبؤلف :أ .د .ىعبد اهلل بن ؿبمد الطيٌار ,أ .د .عبد اهلل بن ٌ
الوطن للنَّشر ,الرياض  -اؼبملكة العربية السعودية -الطبعة- :جػ ٕ ك
بن إبراىيم ى
اؼبوسى -الناشر :ىم ىد يار ى
ُُ  :ُّ -اْلكىل ُِّْ- َُُِ /باقي اْلجزاء :الثانية ُّّْ ,ىػ  َُِِ -ـ -عدد اْلجزاء:
ُّ
ُُ  -أحكاـ القرآف -اؼبؤلف :الشافعي أبو عبد اهلل ؿبمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع
بن عبد اؼبطلب بن عبد مناؼ اؼبطليب القرشي اؼبكي (اؼبتوىف َِْ :ىػ) -الناشر :دار الكتب العلميٌة -
تاريخ النشر ََُْ :ىػ.
ُِ  -الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل -اؼبؤلف :أبو القاسم ؿبمود بن عمرك بن أضبد ,الزـبشرم
جار اهلل (اؼبتوىفّٖٓ :ىػ) -الناشر :دار الكتاب العرِب – بًنكت -الطبعة :الثالثة  َُْٕ -ىػ
ُّ  -ؾبمع الزكائد كمنبع الفوائد -اؼبؤلف :أبو اغبسن نور الدين علي بن أِب بكر بن سليماف اؽبيثمي
(اؼبتوىف َٖٕ :ىػ) -الناشر :دار الفكر ,بًنكت  ُُِْ -ىػ
ُْ  -أكؿ مرة أتدبر القرآف -صبع كإعداد :عادؿ ؿبمد خليل -قدـ لو :فهد ساَل الكندرم ,د .ؿبمد
اغبمود النجدم ,د .عبداحملسن زبن اؼبطًنم -الناشر :شركة إس ِب – الكويت -الطبعة :الثالثة عشرة,
ُّْٖ ىػ  َُِٕ -ـ
ُٓ  -اعبامع ْلحكاـ القرآف -اؼبؤلف :أبو عبد اهلل ؿبمد بن أضبد بن أِب بكر بن فرح اْلنصارم
اػبزرجي مشس الدين القرطيب (اؼبتوىف ُٕٔ :ىػ) -احملقق :ىشاـ ظبًن البخارم -الناشر :دار عاَل
الكتب ,الرياض ,اؼبملكة العربية السعودية -الطبعة ُِّْ :ىػ ََِّ /ـ
ُٔ  -من لطائف كأسرار (تفسًن النسفي) -من خالؿ تفسًنه (مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل) -
اؼبؤلف :أبو الربكات عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمود النسفي (اؼبتوىف َُٕ :ىػ)صبع كترتيب /العاجز
الفقًن :عبد الرضبن القماش (-من علماء اْلزىر الشريف)
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ً ً ً
اإلم ًاـ الطَّربم
ُٕ  -جامع البياف عن تأكيل آم القرآف -الى يمنتىقى من فىػ ىوائد تىفس ًًن ى
أبو جعفر ؿبمد بن جريرا لطربم (اؼبتوىف سنة َُّ ىػ) -اؼبؤلف :د .يوسف بن ضبود اغبوشاف

ُٖ  -مفاتيح الغيب = التفسًن الكبًن -اؼبؤلف :أبو عبد اهلل ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسٌن
التيمي الرازم اؼبلقب بفخر الدين الرازم خطيب الرم (اؼبتوىفَٔٔ :ىػ)
الناشر :دار إحياء الرتاث العرِب – بًنكت -الطبعة :الثالثة  َُِْ -ىػ
ُٗ  -من لطائف كأسرار (تفسًن البغوم) -من خالؿ تفسًنه (معاَل التنزيل يف تفسًن القرآف) -اؼبؤلف:
ؿبيي السنة ,أبو ؿبمد اغبسٌن بن مسعود بن ؿبمد بن الفراء البغوم الشافعي -مع كترتيب /العاجز
الفقًن :عبد الرضبن القماش
َِ  -تفسًن القرآف العظيم -اؼبؤلف :أبو ؿبمد عب د الرضبن بن ؿبمد بن إدريس بن اؼبنذر التميمي,
ؿبمد الطيٌب -الناشر :مكتبة نزار
اغبنظلي ,الرازم ابن أِب حامت (اؼبتوىف ِّٕ :ىػ) -احملقق :أسعد ٌ
مصطفى الباز -الطبعة- ِ :تاريخ النشر ُُْٗ :ىػ.
ُِ  -السمآء يف القرآف الكرمي -مؤلف:د.زغلوؿ راغب ؿبمد النجار  -ناشر :دار اؼبعرفة -بًنكت -
لبناف .الطبعة الرابعة ُِْٖق ََِٕ-ـ
ِِ  -إعراب القرآف كبيانو -اؼبؤلف  :ؿبيي الدين بن أضبد مصطفى دركيش (اؼبتوىف َُّْ :ىػ) -
لناشر  :دار اإلرشاد للشئوف اعبامعية  -ضبص  -سورية ( ,دار اليمامة  -دمشق  -بًنكت)  ( ,دار
ابن كثًن  -دمشق  -بًنكت) -الطبعة  :الرابعة  ُُْٓ ,ىػ
ِّ  -معجم اْلساليب البالغية يف القرآف الكرمي -مؤلف:د.ـبيمر صاحل -ناشر:دار الكتاب الثقايف -
اْلردف -اربد
ِْ  -تلخيص البياف ىف ؾبازات القرآف -اؼبؤلف :الشريف الرضى -دار النشر :دار اْلضواء ػ بًنكت
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