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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 املقدمة

، المرسميف سيدنا محمد  الحمد هلل رب العالميف ، والصبلة والسبلـ عمى إماـ األنبياء    
 : وبعدـو الديف .. ستف بسنتو إلى يومف اىتدى بيديو وا وأصحابو ،وعمى آلو 

فاف اهلل عز وجؿ قد أنزؿ القرآف الكريـ ، بمساف عربي مبيف ، وجعمو محكمًا فقاؿ     
َمتْ  ثُم   آَياُتهُ  ُأْحِكَمتْ  ِكَتاب   تعالى:  ؛ تحدى وجعمو معجزاً ، (ٔ) َخِبير   َحِكيم   ل ُدنْ  ِمن ُفصِّ

ن :حانو وتعالىبو العرب أف يأتوا بمثمو أو بسورة مف مثمو ، فقاؿ سب  َرْيب   ِفي ُكنُتمْ  َوإِ 
ْثِمهِ  مِّن ِبُسوَرة   َفْأُتوإْ  َعْبِدَنا َعَمى َنز ْلَنا مِّم ا  ُكْنُتمْ  ِإنْ  إلّمهِ  ُدونِ  مِّن ُشَهَدإءُكم َوإْدُعوإْ  مِّ

َصاِدِقينَ 
(ٕ) . 

أف مف مقومات ىذا اإلعجاز ىو فصاحتو وببلغتو ، واالرتباط  ومما ال شؾ فيو    
ما  بيف اآلي والسور ىواالرتباط لمفظي والمعنوي بيف آي وسور الذكر الحكيـ ، وىذا ا

يبيف لنا أف القرآف الكريـ يشكؿ وحدة نسقية ، فيو بناء فكري  الذي ؛بالتناسب يسمى
 ولغوي متكامؿ وشامؿ ومستقؿ بذاتو. 

الستنباط مراد  البيانيىذا البناء  بإعماؿوقاموا ذلؾ ،  إلىوقد انتبو العمماء والمفسروف   
، ذلؾ لتفسير ىو: تفسير القرآف بالقرآفاهلل تعالى مف الخطاب القرآني ، فكانت أحد أدوات ا

القرآف ال يمكف فيمو باجتزاء النص القرآني عف سياقو المغوي ، بؿ ال بد مف  أف
قرآني، اد اهلل تعالى مف الخطاب الأردنا أف ندرؾ مر  إذااستحضار ما قبؿ النص وما بعده 

 في إطاره الكمي. إال، فالقرآف الكريـ ال يمكف فيـ إحدى جزئياتو بطريقة عممية وموضوعية
سورة إلطارق . قرآن إلكريم .إلتناسب في إلالذي يحمؿ عنواف: ))  وفي ىذا البحث    

أقـو بخوض غمار ىذا العمـ الواسع ، واإلطبللة عميو مف خبلؿ دراسة لسورة س (( أنموذجا  
   الطارؽ ، وبياف التناسب بيف اآليات في ىذه السورة .

ث ، كل مبحث يحتوي عمى مطالب وأربعة مباح ، دمةمق عمىخطة إلبحث  إشتممت    
 ، وخاتمة ، وذلك عمى إلنحو إآلتي: عدة

                                                           
 . ٔىود:  (ٔ)
 . ٖٕالبقرة:  (ٕ)
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 مقدمة في عمـ المناسبات .. وفيو ثبلث مطالب: إلمبحث إألول:

 المطمب األوؿ: التعريؼ بعمـ المناسبات .

 المطمب الثاني: أىميتو ، وفائدتو .

 ريـ .المطمب الثالث: أنواع المناسبات في القرآف الك

 .. وفيو مطمباف: الطارؽ لسورةبياف المعنى العاـ  إلمبحث إلثاني:

 المطمب األوؿ: المعنى العاـ لمسورة .

 المطمب الثاني: الكممات الغريبة في السورة .

 . الطارؽ سورةاسب بيف اآليات بعضيا مع بعض في التن  إلمبحث إلثالث:

 بعدىا وموضوعيا .. وفيو مطمباف:تناسب السورة مع ما قبميا وما  إلمبحث إلرإبع:

 : تناسب السورة مع ما قبميا وما بعدىا .األوؿالمطمب 

 المطمب الثاني: مناسبة بداية السورة مع موضوعيا .

 ثم إلخاتمة في أهم إلنتائج .

 

 هذا، وأسـأله سـبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم،
 مجيب.وأن ينفع به المسلمين، إنه سميع  

 
 
 
 

 
 

 د.حذٌفة عبود مهدي السامرائً                                                             

 /فرع سامراءالجامعة  المدرس بكلٌة اإلمام األعظم
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 األولاملبحث 

  علم املناسباتمقدمة يف 

ىوفوهىثالثظىمطالبى

ىالتطروفىبطلمىالمناسباتى:المطلبىاألول:ى
. (ٔ)المشاكمة والمقاربة ، تقوؿ: ليس بينيما مناسبة ؛ أي مشاكمة في إلمغة:إلمناسبة     

 واحدة كممة والباء والسيف النوف وقد أصؿ ىذا المعنى ابف فارس في معجمو فقاؿ: ))
 نسبت: تقوؿ. بو ولبلتصاؿ التصالو سمي النسب، منو. بشيء شيء اتصاؿ قياسيا
 .(ٕ)(( بيا يتصؿ ذكر كأنو المرأة، إلى شعرال في النسيب ومنو. فبلف نسيب وىو. أنسب
 وفبلف المقاربة المغة في والمناسبة ويعرؼ الزركشي المناسبة في المغة بقولو: ))    

 كاألخويف المتصؿ القريب ىو الذي النسيب ومنو ، ويشاكمو منو يقرب أي فبلناً  يناسب
ف ونحوه العـ وابف  العمة في المناسبة ومنو .لقرابةا وىو بينيما رابط بمعنى متناسبيف كانا وا 
 ذلؾ وجود عند ظف لو مقاربتو حصمت إذا ألنو لمحكـ المقارب الوصؼ :القياس باب في

 تمقتو العقوؿ عمى عرض إذا معقوؿ أمر المناسبة قيؿ وليذا ، الحكـ وجود الوصؼ
 .(ٖ)(( ومرجعيا وخواتميا اآلي فواتح في المناسبة وكذلؾ ، بالقبوؿ
 أجزائو، ترتيب عمؿ منو تعرؼ عمـعرفو البقاعي بأنو: )) سبة في إالصطالح:عمم إلمنا    
 .(ٗ)(( الحاؿ لمقتضى المقاؿ مطابقة تحقيؽ إلى ألدائو الببلغة سر وىو

                                                           
بيروت ،  -لممبلييف العمـ الجوىري ، ط: دار حماد بف العربية: إسماعيؿ وصحاح المغة تاج الصحاح؛ينظر:  ٔ))
بيروت  –المصري ، ط: دار صادر  األفريقي منظور بف مكـر بف العرب: محمد لساف،  ٕ٘ٗ/ٕ ،ٜٜٓٔ ، ٗ
 ، مادة )نسب( . ٗٓٗ/ٙ ، ٔ/

، الفكر ىاروف، ط: دار محمد السبلـ عبد:  زكريا ، ت بف فارس بف أحمد الحسيف المغة: أبو مقاييس معجـ ٕ))
 ..) نسب ( ٖٕٗ/٘ ـ،ٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔ

إبراىيـ  الفضؿ أبو محمد:  اهلل ، ت عبد أبو الزركشي اهلل عبد بف بيادر بف القرآف: محمد عمـو في البرىاف ٖ))
 . ٔٙ/  ٔ ، ٜٖٔٔ ، بيروت - المعرفة دار ، ط:

 الرزاؽ عبد: البقاعي ، ت عمر بف إبراىيـ الحسف أبي الديف والسور: برىاف اآليات تناسب في الدرر نظـ ٗ))
 . ٘/  ٔ ،٘ٔٗٔ – بيروت - العممية بالكت الميدي ، دار غالب
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بأنو عمـ يعرؼ بو ارتباط آي القرآف بعضيا ببعض حتى تكوف كالكممة  وُعرف أيضا :    
يربطيا رابط عاـ أو خاص ، عقمي أو حسي  الواحدة ، متسقة المعاني ، منتظمة المباني ،

 .(ٔ)أو خيالي ، أو غيره مف أنواع العبلقات أو التبلـز
 

ىهى:ـهى،ىوفائدتـالمطلبىالثاني:ىأهموت

 أهميته: .ٔ

،  ألفاظوالقرآني في تألؼ  اإلعجازمف أوجو  بأنو يظير وجياً أىمية ىذا العمـ  تتضح    
 ف آياتو وسوره .الترابط والتناسؽ بي ويبيفوترتيب نظمو ، 

أىمية ىذا العمـ ، وكاف أبو بكر النيسابوري يزري عمى  إلىالعمماء قديمًا  تنبووقد     
 إذا، وكاف العمـ في بغداد، وىو أوؿ مف أظير ىذا (ٕ)عمماء بغداد لعدـ عمميـ بالمناسبة

 جعؿ في الحكمة وما ، ىذه جنب إلى اآلية ىذه جعمت لـ تفسير كتاب اهلل يقوؿ: )) أراد
 .(ٖ)(( السورة ىذه جنب إلى السورة ىذه
يث وبيف أبو بكر بف العربي صاحب كتاب ) أحكاـ القرآف ( ، أىمية ىذا العمـ ، ح    

،  المعاني متسقة الواحدة كالكممة تكوف حتى ببعض بعضيا القرآف آي ارتباطقاؿ: ))
مـ عظيـ ، يبيف أىميتو . فوصفو لعمـ المناسبات بأنو ع(ٗ)(( عظيـ عمـ المباني ، منتظمة

 ومنزلتو . 
 في تأمؿ ومف : ))فقاؿالبقرة بأىمية ىذا العمـ  آخر سورة في الرازي اإلماـ وقد صرح   

 فصاحة بحسب معجز أنو كما القرآف أف عمـ ترتيبيا بدائع وفي السورة ىذه نظـ لطائؼ
 معجز إنو قالوا فالذي ولعؿ ، آياتو ونظـ ترتيبو بسبب أيضا فيو ، معانيو وشرؼ ألفاظو

                                                           
 ، ت:السيوطي الرحمف عبد الديف القرآف: جبلؿ عمـو في اإلتقاف،  ٖٔٔ/  ٔينظر: البرىاف في عمـو القرآف: ٔ)) 

 . ٜٛٚ/  ٕ ، ٜٜٙٔالفكر ،  المندوب ، ط: دار سعيد
 . ٜٖٙ/ٖاإلتقاف في عمـو القرآف: ٕ) )
 المصدر نفسو . ٖ))

و: ) سراج المريديف ( ، ونقؿ ذلؾ عنو الزركشي والسيوطي ، ينظر: البرىاف في عمـو قاؿ ذلؾ في كتابٗ) )
 . ٜٙٚ/ٕ، اإلتقاف في عمـو القرآف:  ٕٖٔ/  ٔالقرآف: 
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 غير المطائؼ ىذه عف معرضيف المفسريف جميور رأيت أني إال ، ذلؾ أرادوا أسموبو بسبب
 :قيؿ كما إال الباب ىذا في األمر وليس ، األسرار ليذه منتبييف

 .(ٕ)(((ٔ)الصغر في لمنجـ ال لمطرؼ والذنب ... صورتو األبصار تستصغر والنجـ
 

 فائدته: .ٕ
عد بيف اآليات والسور فائدة كبيرة ال تخفى عمى ذي عمـ ، فيو يسالعمـ المناسبات     

حكاـ  .عمى حسف التأويؿ ، ودقة الفيـ عجاز القرآف الببلغي ، وا  دراؾ اتساؽ المعاني ، وا  وا 
 بيانو ، وانتظاـ كبلمو ، وروعة أسموبو.

 بعضياً  لكبلـا أجزاء جعؿ وفائدتووقد بيف العمماء فائدة ىذا العمـ ، فقاؿ الزركشي: ))    
 المحكـ البناء حاؿ حالو التأليؼ ويصير ، االرتباط بذلؾ فيقوى ، بعض بأعناؽ آخذاً 

 .(ٖ)(( األجزاء المتبلئـ
 وقد ذكر إألستاذ نور إلدين عتر عدة فوإئد لعمم إلمناسبات ، منها: 

آف الكريـ إف بياف مناسبة السورة لما قبميا أو اآليات لما قبميا ، خطوة ىامة في تفسير القر  - أ
 اآلية ومقصودىا ، مما يعطي فكرة واضحة لممفسر.تمقي الضوء عمى غرض السورة أو 

، (ٗ)القرآف الكريـ بإعجازمشكبلت في تفسير القرآف ، ويرسخ االعتقاد اليساعد عمى حؿ  - ب
 وغير ذلؾ .

 
 
 
 

                                                           
: العاممي ، ت حسيف بف محمد الديف بياء الكشكوؿ: الشيخىذا البيت ألبي العبلء المعري: ينظر: كتاب  ٔ))

 . ٖٙٓ/ٔـ  ، ٜٜٛٔ- ىػٛٔٗٔ  ،ٔلبناف //  بيروت - العممية الكتب النمري ، ط: دار الكريـ عبد محمد
 عمر بف محمد الديف فخر الفيامة البحر والحبر العبلمة العالـ الغيب (: اإلماـ الرازى )مفاتيح الفخر تفسير ٕ))

 .ٜٚٚ/ٕ: قرآف، وينظر: اإلتقاف في عمـو ال ٛٚٔ/  ٚالقاىرة ، –الشافعي، ط: المكتبة التوفيقية  الرازي التميمي
 . ٖٙٔ/  ٔالبرىاف في عمـو القرآف:  ٖ))
بمجمة كمية الدراسات نشر  عمـ المناسبات وأىميتو في تفسير القرآف الكريـ د نور الديف عتر ينظر بحثو:ٗ) )

 . ٖٛ/ ص ٜٜ٘ٔ/  ٔٔ، عدد  اإلسبلمية والعربية بدبي
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ىالمطلبىالثالث:ىأنواعىالمناسباتىفيىالػرآنىالكرومى.

 

ىذا العمـ ، تبيف لنا أف المناسبات في القرآف الكريـ عمى مف خبلؿ البحث في كتب     
 : ثبلثة أنواع

 مناسبة اآليات مع بعضيا ، بحيث تشكؿ الوحدة الموضوعية لمسورة . .ٔ

 مناسبة السورة مع بعضيا ، بحيث تجعؿ القرآف الكريـ كالكممة الواحدة . .ٕ

 . (ٔ)مناسبة فواتح السور لخواتميا .ٖ

 
 :  إلمؤلفات في عمم إلمناسبات

 هناك إلعديد من إلمؤلفات في هذإ إلعمم ، قديما  وحديثا  ، منها : 
 البرىاف في مناسبة ترتيب سور القرآف: ألبي جعفر بف الزبير . .ٔ

 نظـ الدرر في تناسب اآلي والسور: لمشيخ برىاف الديف البقاعي . .ٕ

 السيوطي . لئلماـتناسؽ الدرر في تناسب السور:  .ٖ

 السيوطي . لئلماـمقاطع والمطالع : مراصد المطالع في تناسب ال .ٗ

 جواىر البياف في تناسب سور القرآف: عبد اهلل الغماري . .٘

 النظر في نظاـ اآلي والسور: د. محمد أسد سبحاني . إمعاف .ٙ

 : د.فاضؿ السامرائي .التناسب بيف السور في المفتتح والخواتيـ .ٚ

 د الحميد .المناسبة في القرآف دراسة لغوية أسموبية: د.مصطفى شعباف عب .ٛ
 

 
                                                           

نور الديف عتر، )) أثر المناسبة في كشؼ : بحث الدكتور لبلطبلع عمى تفصيؿ أنواع المناسبات يراجعٔ) )
. وكتاب  ٕٙ/ ص ٜٜٙٔ/  ٖٔ عدد/  مجمة كمية الدراسات اإلسبلمية والعربية بدبي إعجاز القرآف ((

، ومراصد  ٙٚص . ٕٚٓٓ،  ٔعماف/-محاضرات في عمـو القرآف: د.فضؿ حسف عباس ، ط: دار النفائس
مد يوسؼ الشربجي ، وقد توسع في تفصيؿ أنواع المناسبات المطالع: لئلماـ السيوطي ، مقدمة المحقؽ د. مح
المناسبة في القرآف دراسة لغوية أسموبية: د.مصطفى شعباف إلى فروع كثيرة ، د.مصطفى شعباف ، في كتابو: 

 . ٖٚص  ، ٕٚٓٓعبد الحميد ، ط: المكتب الجامعي الحديث ، 
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 املبحث الثاني

  الطارق سورةبوان املعنى العام ل

ىوفوهىمطلبان:ى
 المطلبىاألول:ىالمطنىىالطامىللسورة:

 

سورة الطارؽ مف السور المكية ببل خبلؼ ، وىي سبع عشرة آية عمى المشيور ، وفي     
 . (ٔ)التيسير ست عشرة

 بي طالب وذلؾ أنو أتى النبي جاء في تفسير البغوي: أف ىذه السورة نزلت في أ    
 أبو ففزع ناًرا، ثـ ماءً  فامتؤل نجـ انحط إذا يأكؿ جالس ىو فبينما ولبف، بخبز فأتحفو
 اهلل آيات مف آية وىو بو، ُرمي نجـ ىذا:  اهلل رسوؿ فقاؿ ىذا؟ شيء أي: وقاؿ طالب
 اهلل فأنزؿ طالب أبو فعجب " :والطارؽ والسماء"(ٕ). 
 
َوإلط اِرقِ  َوإلس َماء: قد حبمى مثمؾف :القيس امرؤ قاؿ ، ليبلً  أتى: طروقاً  يطرؽ )) طرؽ 

 وىي: المطرقة ومنو ، الباب يطرؽ الطارؽ ألف ، الضرب وأصمو. (ٖ)ومرضع طرقت
 عف أمسؾ: فبلف أطرؽ: ويقاؿ ، طارقاً  يسمى بميؿ جاء ما فكؿ فيو واتسع ، المبيعة
 .(ٗ)((األرض حون بيما رمى: بعينيو وأطرؽ الكبلـ،
والسماء: ىي المعروفة عمى ما عميو الجميور ، وقيؿ: المطر ىنا ، وىو أحد     
أقسـ اهلل سبحانو وتعالى بيا ، وذلؾ ألنيا معظمة في أعيف الخمؽ ، لكونيا  تعماالتيا.اس

 معدف رزقيـ ، ومسكف مبلئكتو ، وفييا خمؽ الجنة ، فأقسـ بيا وبالطارؽ.
                                                           

 أبو اآللوسي البغدادي المثاني (: محمود والسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني تفسير اآللوسي )روحينظر: ٔ) )
األندلسى ، ط: دار الفكر  حياف أبو العبلمة: المحيط البحر تفسير،  ٜٙٔ/ٙٔ لبناف .-الفضؿ ، ط: دار الفكر

 . ٜٗٗ/ٓٔ ىػ  .ٖٔٗٔ
الميدي:  الرزاؽ عبدىذا الحديث قد ذكر في كثير مف كتب التفسير ، وقاؿ عنو محقؽ تفسير البغوي:  ٕ))
 يصنع كذاب والكمبي معضؿ، وىذا الكتاب، أوؿ إليو وسنده لمكمبي، المصنؼ عزاه. لو أصؿ ال باطؿ))

 .ٖٕٛ/  ٘(( .تفسير البغوي بتحقيؽ عبد الرزاؽ ميدي:الحديث
 جزء مف بيت ألمرئ القيس ، ونص البيت ىو:  ٖ))

 .ٕٗٙ/ٕ. ينظر خزانة األدب:محوؿ تمائـ ذي عف فألييتيا...  ومرضع طرقت قد حبمى فمثمؾ    

 . ٛٗٗ/  ٓٔتفسير البحر المحيط:  ٗ))
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 .(ٔ)، أو جنس الشيب التي يرجـ لعظـ منفعتيا جنس النجـو المراد بووالطارؽ: 
 ليبلً  يطرؽ وىو الذي وبالطارؽ: بالسماء أف اهلل قد أقسـ وذكر األماـ الطبري في تفسيره:

  .(ٕ)طرؽ فقد ليبلً  جاء ما وكؿ نيارًا. ويخفى المضيئة، النجـو مف
إلط اِرقُ  َما َأْدَرإكَ  َوَما: الطارؽ ما محمد يا أشعرؾ ظيـ ؛ أي: ومااستفياـ لمتفخيـ والتع 

أي النجـ المضيء الذي  : إلث اِقبُ  إلن ْجمُ  بو ، وما حقيقتو؟ ثـ فسره بقولو:  أقسمت الذي
 . (ٖ)يثقب الظبلـ بضيائو

َحاِفظ   َعَمْيَها ل م ا َنْفس   ُكل   ِإن:  جواب قسـ ، أي: كؿ نفس عمييا حافظ مف ربيا يحفظ
تكسب مف خير وشر. قاؿ ابف عباس: )) ىـ الحفظة مف ي عمييا ما عمميا ، ويحص

ف عميكـ لحافظيف كرامًا كاتبيف { ، وعف أبي أمامة (ٗ)المبلئكة (( ، كما قاؿ تعالى: } وا 
 .(ٙ)(((٘)قاؿ: )) وكؿ بالمؤمف مائة وستوف ممكاً  عف النبي 

 ِنَسانُ  َفْمَينُظر يٍء خمقو ربو ، فيو تنبيو لئلنساف عمى أي فميتفكر مف أي ش :ُخِمقَ  ِمم   إْلِْ
رشاد لو إلى االعتراؼ بالمعاد ، ألف مف قدر عمى  ضعؼ أصمو الذي خمؽ منو ، وا 

 . (ٚ)البداءة فيو قادر عمى اإلعادة بطريؽ األولى
   ََدإِفق   م اء ِمن ُخِمقذي : جواب لبلستفياـ السابؽ ، )) أي خمؽ مف المني المتدفؽ ، ال

 .(ٔ)، يتدفؽ مف الرجؿ والمرأة فيتكوف منو الولد بأذف اهلل ((دة في رحـ المرأةينصب بقوة وش
))(ٔ). 

                                                           
 البركات أبو الديف حافظ محمود بف أحمد بف النسفي: عبد اهلل تفسير،  ٜٙٔ/ٙٔينظر: روح المعاني:  ٔ))

 .ٖٚٗ/ٗ بيروت.-النسفي ، ط: دار الكتاب العربي
الطبري ، ط: دار ابف  جعفر أبو اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف تفسير الطبري: محمدينظر:   ٕ))

/  .ٚٚٔ/٘،  ٕٗٓٓ،  ٔحـز
 .٘ٗ٘/  ٖ ، ٜٛٛٔالصابوني ، ط: دار الرشاد  عمي التفاسير: الشيخ محمد وصفوةينظر: المصدر نفسو ،  ٖ))
 . ٔٔ – ٓٔسورة االنفطار:  (ٗ)
 . ٔٔ – ٓٔسورة االنفطار:  ٗ))
عبد  بف الطبراني ، ت: حمدي القاسـ أبو أيوب بف أحمد بف سميمافالكبير:  المعجـأخرجو الطبراني في  ٘))

قاؿ الزيمعي: ،  ٚٙٔ/  ٛ/ٗٓٚٚرقـ ، ٖٜٛٔ،  ٕالموصؿ/ – والحكـ العمـو السمفي ، ط: مكتبة المجيد
 اليداية: عبد اهلل ألحاديث الراية ضعيؼ(( نصب وىو - معداف بف عفير عف"  معجمو"  في الطبراني أخرجو))
/ ٔ ، ٖٚ٘ٔ ، مصر - الحديث البنوري ، ط: دار يوسؼ محمد:  الزيمعي ، ت الحنفي محمد بوأ يوسؼ بف

ٖٔٗ . 
 .ٕٚٔ/ٙٔ، وروح المعاني:  ٜٖٕ/٘ي: ينظر: تفسير البغو  ٙ))
 .ٖ٘ٗ/ٗكثير: ، وتفسير ابف  ٜٖٕ/٘ينظر: تفسير البغوي: ٚ) )
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 ُْمبِ  َبْينِ  ِمن َيْخُرج  جمع والترائب: المرأة ، وترائب الرجؿ صمب : ))يعنيَوإلت َرإِئبِ  إلص 
. الصدر مف القبلدة موضع ىي: عباس ابف قاؿ .والنحر الصدر عظاـ وىي التربية؛
 .(ٕ)الصدر ((: زيد ابف وقاؿ النحر، :قتادة وقاؿ. المرأة ثديي بيف: نوع الوالبي وروى
 َُلَقاِدر   َرْجِعهِ  َعَمى ِإن ه قاؿ ابف كثير في بياف معنى الرجوع المذكور في اآلية: )) فيو :

 ذلؾ ، عمى لقادر منو خرج الذي مقره إلى الدافؽ الماء ىذا رجع : عمىأحدهماقوالف: 
 . وغيرىما ةوعكرم مجاىد قالو:

 إلى وبعثو إعادتو أي- دافؽ ماء مف المخموؽ اإلنساف ىذا رجع عمى إنو :إلثاني وإلقول
 وجؿ عز اهلل ذكر وقد اإلعادة ، عمى قدر البداءة عمى قدر مف ألف لقادر ، اآلخرة -الدار
 ابف واختاره الضحاؾ بو: قاؿ القوؿ وىذا موضع ، ما غير في القرآف في الدليؿ ىذا

 .(ٖ)(جرير(
وقد ذكر اإلماـ الطبري في تفسير ىذه اآلية: أنو خطاب لمناس ، أف الذي خمقكـ مف    

ىذا الماء الدافؽ ، فصوركـ وأحسف صوركـ ، بعد أف كنتـ ماء مدفوقًا ، عمى رجعو 
 .(ٗ)لقادر
 َإلس َرإِئرُ  ُتْبَمى َيْوم: والنيات العقائد مف القموب في أسر ما ويتصفح يتعرؼ )) أي 

 :االبتبلء وأصؿ،  خبث وما منيا طاب ما بيف ويميز،  األعماؿ مف أخفى ، ومما وغيرىا
طبلقو ؛االختبار  ىو العمـو عمى السرائر وحمؿ ، البلـز عمى إطبلؽ ذكر ما عمى وا 
 والغسؿ والصبلة الصـو أنيا :كثير أبي بف ويحيى عطاء عف المنذر ابف وأخرج ، الظاىر

 اهلل ضمف  اهلل رسوؿ قاؿ :قاؿ الدرداء أبي عف الشعب في يقيالبي وأخرج،  الجنابة مف
 التي السرائر وىف ؛الجنابة مف والغسؿ رمضاف وصـو والزكاة الصبلة :أربعاً  خمقو تعالى
 القيامة ، قيؿ يـو وذلؾ) ) :إلسرإئر تبمى ومي. (ٔ)(((٘)السرائر تبمى يـو تعالى اهلل قاؿ

                                                                                                                                                                      
 .٘ٗ٘/ٖصفوة التفاسير:  ٔ))
 .ٜٖٕ/٘تفسير البغوي:  ٕ))
الدمشقي ، ط: دار  القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء العظيـ (: أبو القرآف ر ابف كثير )تفسيرتفسي ٖ))

 .ٖ٘ٗ/ٗ،  ٕالقمـ/
 . ٕٛٔ/  ٘ٔينظر تفسير الطبري:  ٗ))
زغموؿ ،  بسيوني السعيد محمد:  البييقي ، ت الحسيف بف أحمد بكر اإليماف: أبو شعبأخرجو البييقي في  ٘))

 . ٕٓ/  ٖ/  ٕٔ٘ٚرقـ  ىػ .ٓٔٗٔ،  ٔبيروت/ – ميةالعم الكتب دار
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 األعماؿ فرائض ىي السرائر: وقيؿ،  تختبر بمى:ت معنى وقيؿ .الخبايا تظير معناه:
 رّبو وبيف العبد بيف سرائر ىذه فكؿ،  الجنابة مف والغسؿ،  والوضوء، والصبلة،  كالصـو

 ولـ واغتسمت،  يصـ ولـ وصمت،  يصؿ   ولـ صميت يقوؿ قد العبد ألف وذلؾ وجّؿ ، عزّ 
 بف اهلل عبد قاؿ .ضيعيا ومف أداىا مف يظير حتى يختبر القيامة يـو كاف فإذا،  يغتسؿ
 يعني،  وجوه في وشيناً  وجوه في زيناً  فيكوف،  سر كؿ القيامة يـو تعالى اهلل يبدي: عمر
 أو ضيعيا ومف،  القيامة يـو مستنيراً ،  مشرقاً  وجيو كاف أمر كما الفرائض أدى مف

 .(ٕ)(( أغبر وجيو كاف منيا انتقص
َناِصر   َواَل  ُقو ة   ِمن َلهُ  َفَما: تعالى بيف اإلماـ الطبري معنى ىذه اآلية فقاؿ: )) يقوؿ 

 ناصر وال نكالو ، وأليـ اهلل ، عذاب مف بيا يمتنع قوة مف يومئذ الكافر لئلنساف فما: ذكره
 يمتنع عشيرتو ، مف قوة إلى يرجع الدنيا في كاف وقد بمكروه ، نالو ممف فيستنقذه ينصره

 .(ٖ)واضطيده (( ظممو مف عمى ينصره ميؼح مف وناصر بسوء ، أراده ممف بيـ
ليس ليذا اإلنساف المنكر لمبعث ، مف قوة يحتمي بيا مف عذاب ربو ،  أفاآلية:  فمعنى   

 وال ناصر ينصره منو . 
إلر ْجعِ  َذإتِ  َوإلس َماء:  أي ترجع بالغيـو ، وأرزاؽ العباد كؿ عاـ ، وعف ابف عباس: أف

ًا: أنو السحاب فيو المطر ، وعنو: أف السماء تمطر ثـ الرجع ىو: المطر ، وعنو أيض
 .(ٗ)تمطر. وقاؿ قتادة: ترجع رزؽ العباد كؿ عاـ ، ولوال ذلؾ ليمكوا وىمكت مواشييـ

 ِْدعِ  َذإتِ  َوإأْلَْرض  وأصمو النبات ، مف األرض عنو تتصدع ما ىو :الصدع ذات :إلص 
 األرض في ما وف ، قاؿ مجاىد: الصدعبالعي تشققيا مجازًا ، وقيؿ النبات بو سمى الشؽ
 .(٘)وغيره بحرث وتشقؽ وخنادؽ وأودية شقاؽ مف
 فيخرج ، وتنشؽ تتصدع التي باألرض أف اهلل تعالى ))أقسـوجاء في صفوة التفاسير:     
 أقسـ.. والثمار  النبات عف انصداعيا ىو: عباس ابف قاؿ واألزىار واألشجار النبات منيا

                                                                                                                                                                      
 . ٚٚٔ/ٙٔروح المعاني: ٔ) )
 دار:  النشر بالخازف ، ط: دار الشيير البغدادي إبراىيـ بف محمد بف عمي الديف الخازف: عبلء تفسير ٕ))

 . ٖٖٕ/ ٚ ـ ، ٜٜٚٔ/ ىػ ٜٜٖٔ، بيروت -الفكر
 .ٗٛٔ/ ٘ٔتفسير الطبري:  ٖ))
 .ٖٙٗ/  ٗ، وتفسير ابف كثير:  ٘ٛٔ/٘ٔري: ينظر: تفسير الطب ٗ))
 .ٜٚٔ/ٙٔروح المعاني:  ينظر: ٘))



 .. سورة الطارق أمنوذجا    التناسب يف القرآن الكريم

 
12 

 ، والنبات الثمار لنا تخرج التي واألرض ، الماء عمينا تفيض التي سماءبال وتعالى سبحانو
 والخيرات ، العظيمة النعـ تتولد بينيما ومف ، كاألـ ليـ واألرض ، كاألب لمخمؽ والسماء
 .(ٔ)والحيواف(( اإلنساف بقاء بيا التي ، العميمة

 َُفْصل   َلَقْول   ِإن ه: حؽ والباطؿ قد بمغ الغاية في ذلؾ أي القرآف ، انو لقوؿ فاصؿ بيف ال
: عباس ابف قاؿ :َفْصؿٌ  َلَقْوؿٌ  ِإنَّوُ جاء في تفسير ابف كثير: ))  . (ٕ)، كما قيؿ لو الفرقاف

 .(ٖ)(( عدؿ حكـ: آخر وقاؿ قتادة، قاؿ وكذا حؽ،
ِباْلَهْزلِ  ُهوَ  َوَما: حقو فمف محض ، جد كمو بؿ ىزؿ ، شائبة منو شيء في ليس )) أي 
 قاؿ: وجيو تعالى اهلل كـر عمي عف ... العتاة رقاب لو وتخضع الغواة ، بو تدييي أف

 اهلل كتاب قاؿ: اهلل: رسوؿ يا منيا المخرج فما قمت فتنة "إنيا يقوؿ:  اهلل رسوؿ سمعت
 تركو مف باليزؿ ، ليس الفصؿ ىو بينكـ ، ما وحكـ بعدكـ ، ما وخبر قبمكـ ، مف نبأ فيو
 وىو المتيف ، اهلل حبؿ وىو اهلل ، أضمو غيره في اليدى ابتغى ومف اهلل ، قصمو جبار مف

 منو تشبع وال األىواء ، فيو تزيغ ال الذي ىو المستقيـ ، الصراط وىو الحكيـ ، الذكر
 الذي وىو عجائبو ، تنقضي وال الرد ، كثرة عف يخمؽ وال األلسف ، بو تمتبس وال العمماء ،

 بو قاؿ مف الرشد ، إلى ييدي عجبا قرآنا سمعنا :واقال أف سمعتو حيف الجف تنتو لـ
 صراط إلى ىدى بو ىدى ومف أجر ، بو عمؿ ومف عدؿ ، بو حكـ ومف ،صدؽ

 .(٘)(((ٗ)مستقيـ"

                                                           
 .ٙٗ٘/ٖصفوة التفاسير لمصابوني: ٔ))
 . ٕٓٗ/٘، تفسير البغوي:  ٖٛٗ/ٗ، تفسير النسفي:  ٜٚٔ،  ٙٔينظر: روح المعاني:  ٕ))
 . ٘ٓٙ/  ٗتفسير ابف كثير:  ٖ))
سحاؽ شيبة أبي ابف ... ، ورواه معجمو في الطبراني رواهقاؿ الزيمعي في تخريج ىذا الحديث: )) ٗ))  بف وا 

 عف رواه نعمـ وال عمي عف إال يروى نعممو ال حديث ىذا البزار: قاؿ ... مسانيدىـ في والبزار والدارمي راىويو
سناده إال عمي  تفسير في الواقعة واآلثار األحاديث مقاؿ (( . تخريج الحارث وفي مجيوؿ الحارث (( وقاؿ: ))وا 

السعد ،  الرحمف عبد بف اهلل عبد:  الزيمعي ، ت محمد بف يوسؼ بف اهلل عبد الديف لمزمخشري: جماؿ الكشاؼ
 . ٕٔٔ/ٔىػ  ، ٗٔٗٔ ، ٔ/ الرياض - خزيمة ابف ط: دار

 . ٜٚٔ/  ٙٔروح المعاني:  ٘))
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 جد أنو يعنى: والباطؿ ، بالمعب باليزؿ: ىو وماوذكر النسفي في تفسير اآلية: ))    
 القموب ، فى معظماً  الصدور ، فى مييبا يكوف أف بذلؾ: اهلل وصفو وقد حقو ومف ،كمو

 .(ٔ)بمزاح (( يتفكو أو بيزؿ ، يمـ أف وسامعو ، قارئو بو يرتفع
 َْكْيدإ   َيِكيُدونَ  ِإن ُهم : ((أمره إبطاؿ في المكايد يعمموف :يكيدوف ، مكة كفار أي ؛إنيـ 

طفاء طفاء تعالى اهلل أمر إبطاؿ في أو ، نوره وا   وىذا،  اماً انتظ أتـ :واألوؿ ، الحؽ نور وا 
  .(ٕ)(( قدرتيـ تفي حسبما عظيماً  أي :كيداً  ، فائدة أمؤل قيؿ
 ىـ ما ويظيروف،   النبي يخافوف :َكْيًدا َيِكيُدوفَ  ِإنَُّيـْ  : ))هوذكر البغوي في تفسير    
 .(ٖ)(( خبلفو عمى
 َُكْيدإ   َوَأِكيد: يعمموف ال حيث مف إياىـ استدراجو اهلل: وكيد ، متيف بكيد أقابميـ أي(ٗ). 

 اهلل ، أمر إبطاؿ في أي: َيِكيُدوفَ  ، الكافروف أي: ِإنَُّيـْ وجاء في البحر المحيط: ))    
طفاء  سبيؿ عمى كيداً  الجزاء فسمى ، كيدىـ عمى أجازييـ أي: َوَأِكيدُ  ، الحؽ نور وا 
 َيْسَتْيِزئُ  المَّوُ } ،{ ُمْسَتْيِزُءوفَ  َنْحفُ  ِإنََّما} ،{ المَّوُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا: }تعالى قولو نحو ، المقابمة

 .(٘)(({ ِبِيـْ 
 ُِرَوْيدإ   َأْمِهْمُهمْ  إْلَكاِفِرينَ  َفَمهِّل أف اهلل سبحانو الطبري في تفسير ىذه اآلية:  اإلماـ: ذكر

 أميميـ)، عمييـ تعجؿ وال ، الكافريف محمد يا فميؿ)) :  محمد لنبيو وتعالى يقوؿ
 حموؿ وقت ىو الذي لمموعد وأنظرىـ -أي مدة قميمة  – قميبلً  آناً  أميميـ: يقوؿ( رويدا
  .(ٙ)(( بيـ النقمة

 أميميـ: بو. تستعجؿ وال ،بيبلكيـ تدعُ  ال أي الكافريف: وجاء في تفسير النسفي: ))فميؿ 
 .(ٚ)يسيرًا (( إمياال رويدا والتصبير. التسكيف لزيادة المفظيف؛ بيف وخالؼ فكرر أنظرىـ ،

 

                                                           
 . ٖٛٗ/  ٗتفسير النسفي: ٔ) )
 . ٓٛٔ/  ٙٔروح المعاني:  ٕ))
 . ٕٓٗ/  ٘تفسير البغوي: ٖ) )
 . ٕٓٗ/ ٘، تفسير البغوي:  ٓٛٔ/  ٙٔينظر: روح المعاني:  ٗ))
 . ٕٖٗ/ٛتفسير البحر المحيط:  ٘))
 . ٛٛٔ/  ٘ٔتفسير الطبري:  ٙ))
 . ٖٛٗ/ ٗتفسير النسفي: ٚ) )
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ىالمطلبىالثاني:ىالكلماتىالعروبظىفيىالسورة:

 : الطارق .1

 قوُلو ومنو ، الُصْبح كوَكبُ : لو ُيقاؿ الذي الّنْجـُ :  جاء في تاج العروس: )) والّطاِرؽُ     
 الّنجـ عف وعّبر: الراغبُ  وقاؿ. بالّميؿِ  يطُرؽُ  ألنو بو ُسم يَ  ، والّطاِرؽ والّسماءِ : َتعالى

 .(ٔ)بالّمْيؿ (( ُظيوِره اصالخِتص بالّطاِرؽِ 
 بمعنى الطرؽ؛ مف فاعؿ اسـ األصؿ في ىو الطارؽ:وذكر األلوسي في تفسيره: أف))    

 ثـ ،تطرقيا السابمة ألف والطريؽ؛ المطرقة ومنو: ،صوت ليا يسمع أشده بوقع الضرب
 حتى فيو واشتير ،بقدمو يطرقيا أنو لتصور الطريؽ لسالؾ اسماً  المغة: عرؼ في صار
 اتسع ثـ ،فيطرقيا مغمقة األبواب يجد األكثر في ألنو ليبًل؛ باآلتي اختص ثـ حقيقة ، صار
 ىينا بو فيو ... والمراد البادية الخيالية الصور حتى ،كاف ما كائناً  بالميؿ يظير ما كؿ في
 .(ٕ)معيود (( كوكب أو ،جنس اسـ أنو عمى إما ،بالميؿ البادي الكوكب الجميور: عند

 الثاقب:  .2
ىذا المعنى جاء  . وبنفس(ٖ)ورد في كتاب الصحاح في المغة: أف الثاقب: ىو المضيء    

 جاء في تاج العروس .
 المضيء؛ بمعنى صار ثـ الخارؽ ، األصؿ في وجاء في روح المعاني: ))والثاقب:    

 في ضوءىا ينفذ أنيا وتصور لذلؾ والشيب بالنجـو يخص وقد الظبلـ ، يثقب أنو لتصور
 .(ٗ)وعبل (( ارتفع أي الطائر ثقب يقاؿ المرتفع ، الثاقب: الفراء وقاؿ ونحوىا. األفبلؾ

 دافق: .3

                                                           
 الممّقب ، الفيض أبو الحسيني الرّزاؽ عبد بف محّمد بف القاموس: محّمد جواىر مف العروس تاجينظر: ٔ) )

 )طرؽ(. ٙٙ/ ٕٙاليداية ، دار بيدي ، ط:الزَّ  بمرتضى

 . ٜٙٔ/  ٙٔروح المعاني:  ٕ))
 )ثقب(. ٓٓٔ/  ٕ، وتاج العروس:  ٜٕٔ/  ٖينظر: الصحاح في المغة:  ٖ))

 . ٓٚٔ/  ٙٔروح المعاني:  ٗ))
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 أي داِفٌؽ؛ ماء فيو نصر ، وبابو: صبو ، الماء: جاء في مختار الصحاح: )) َدَفؽَ     
 القـو وجاء التصبب ، والتََّدفُُّؽ: االنصباب ، واالْنِدَفاُؽ: مكتـو ، أي كاتـ كسر مدفوؽ ،

  .(ٔ)واحدة (( بمرة جاءوا أي بالضـ؛ واحدة ةً ُدْفقَ 
 بمعنى: عباس ابف وعف. مدفوؽ بمعنى ىو: دافؽأف الفي البحر المحيط: قد ورد و     
 فعمو ، الصب :والدفؽ ، لذلؾ المغة في موضوع أنو ال وصفو أراد بذلؾ وكأنو ، لزج دافؽ
 جاء إذا والسيؿ؛ الوادي ؽوتدف ، ببعض بعضو الماء دفع: والدفؽ: عطية ابف وقاؿ. متعد
والمحفوظ في  ، بعضاً  يدفع بعضو ألف ، دافقاً  الماء يكوف أف ويصح. بعضاً  بعضو يركب

 بعضو الماء دفع والدفؽ المغة في معنى دفؽ: أنو الصب ، ال ما فسر بو مف قولو:
 .(ٕ)ببعض

 الصلب:  .4

ْمبُ      مَُّب: الصُّ  وَأْصبلب َأْصُمب والجمع: ْجب ،العَ  ِإلى الكاِىؿ َلُدفِ  مف َعْظـٌ  والصُّ
  ثعمب: َأنشد وِصَمَبٌة ،

 اأَلْصُمبا َأَتَشكَّى َنَيْضتُ  ِإذا ... َأْشَيَبا َشْيخاً  الَيْوـَ  َتَرْيني َأما
ْمب:     ْمب ، وفي فذلؾ َفَقارٌ  فيو الظَّْير مف شيء وُكؿُّ  الظَّْير ، مف والصُّ  :الحديث الصُّ
 .(ٗ()ٖ)(( آباِئِيـ َأصبلب في وُىـْ  َلُيـ َخَمَقيا َأْىبلً  ةِ لمَجنَّ  َخَمؽَ  الّمو )) ِإفَّ 
وقد ذكر اآللوسي في معنى الصمب نفس المعنى الذي تقدـ ، فقاؿ: )) مف بيف أجزاء     

 .(٘)صمب كؿ رجؿ؛ أي: ظيره ((
 الترائب: .5

القبلدة ترائب: موضع المغة: ال أىؿالترائب: عظاـ الصدر ، وقيؿ ما بيف الثدييف. وقاؿ     
 .(٘)مف الصدر

                                                           
 )ثقب(. ٕٛٔمختار الصحاح: ص  ٔ))

 . ٔ٘ٗ/  ٓٔينظر: تفسير البحر المحيط:  ٕ))
 .ٕٓ٘ٓ/ ٗ / ٕٕٙٙكتاب القدر ، باب معنى كؿ مولود يولد عمى الفطرة ، رقـ  أخرجو مسمـ في صحيحو: ٖ))
 )صمب(. ٕٙ٘/  ٔلساف العرب:  ينظر: ٗ) )

 . ٜٚ/ٖٓروح المعاني:  ٘))
 )ترب(. ٕٚٚ/  ٔينظر لساف العرب:  (٘)
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 :وقيؿ ، الثدييف بيف ما :وقيؿ ، الصدر عظاـ))  :الترائبوجاء في روح المعاني: أف     
 مف وأربع الصدر يمنة مف أضبلع أربع :وقيؿ ، التراقي :وقيؿ ، والصدر المنكبيف بيف ما

 :عباس ابف عف ممكي وحكى ، الصمب أسفؿ ىي التي األضبلع :جبير ابف وعف ، يسرتو
 .(ٙ)(( منو القبلدة وموضع الصدر عظاـ :أنيا واألشير .وعيناه ويداه المرء أطراؼ أنيا
 

 السرائر:  .6
 وما ، والنيات العقائد مف القموب أكنتو جاء في البحر المحيط: أف السرائر ىي: ما    
   (ٕ)مف يقوؿ: وقد سمع،  السرائر عمـو والظاىر ، األعماؿ مف الجوارح أخفتو

 .(ٖ).السرائر تبمى يـو ودّ  والحشا   ...   سريرة القمب مضمر في ليا سيبقى
 

 الصدع: .7
. والصدع: ما في األرض (ٗ)الصدع: الشؽ ، يقاؿ: صدعتو فانصدع ىو؛ أي أنشؽ    

 .(٘)مف شقاؽ وأودية
 

 رويداً: .8
    : ًً  ؛روداً  ترود الريح رادت مف وىى مصغرة ، إال بيا يتكمـ وال يسيرًا ، )) إمياال رويدًا

 .(ٙ)ضعيفة (( تحركت
 
 
 

                                                           
 . ٘ٚٔ/  ٙٔروح المعاني:  ٔ))

 ساحؿ عمى اليمف قرى مف وىي دىمؾ: لىإ العزيز عبد بف عمر نفاه أجمو ومفىذا البيت ىو لؤلحوص ،  ٕ))
 . مصارعٙٛٚ/ٕالبكري،  محمد بف العزيز عبد بف اهلل القالي ، عبد أمالي شرح في الآللي.ينظر:  البحر

 . ٔٙٔ/  ٕ،  القارئ السراج الحسيني بف أحمد بف جعفر محمد أبو :العشاؽ
 . ٕ٘ٗ/ ٓٔينظر: تفسير البحر المحيط:  ٖ))
 )صدع(. ٖٙٚ/ٗالمغة: ينظر: الصحاح في  ٗ))

 .ٜٚٔ/ٙٔينظر: روح المعاني:  ٘))
 . ٖٛٗ/  ٗتفسير النسفي:  ٙ))
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 املبحث الثالث 

 الطارق سورةسب بني اآلوات بعضها مع بعض يف التنا

) البحر  :بي حياف األندلسي في تفسيره الكبيرأبيذه المناسبة بعض المفسريف ، ك أىتـ    
 ) نظـ الدرر ( ، وغيرىما مف المفسريف . :المحيط ( ، والبقاعي أيضًا في كتابو

قاؿ: )) لما  الحُج أشير معمومات  ىذا النوع ما ذكره أبو حياف في قولو تعالى: ومف     
بيف أف الحج لو  –وكانت العمرة ال وقت ليا معمومًا  –أمر اهلل تعالى بإتماـ الحج والعمرة 

 .(ٔ)وقت معمـو ، فيذه مناسبة ىذه اآلية لما قبميا ((
ات ، والتي ىي محور ما سنتكمـ عنو في ىذا فيذه إشارة موجزة إلى المناسبة بيف اآلي    

 المبحث مف خبلؿ ىذه السورة المباركة ، وكما يأتي: 
 إلث اِقُب  إلن ْجمُ { ٕ}إلط اِرقُ  َما َأْدَرإكَ  َوَما{ ٔ}َوإلط اِرقِ  َوإلس َماء : 

 بدائع فم فييا ما عمى تنبيياً  ؛والمجد الشرؼ مف ليا لما بالسماء اهلل تعالى أقسـ لما    
 وىو بأغربو: ثـ ، النجـو جنس وىو :فييا ما بأعجب أقسـ،  الباىرة القدرة عمى الدالة الصنع
  { .والطارؽ} : فقاؿ القدرة غرائب مف ذلؾ في ما عمى تنبيياً  ؛لمحراسة المعد
 }وما: بقولو بو المقسـ عظـ ثـ أواًل ، أبيمو النجـ غير عمى يطمؽ الطارؽ كاف ولما    

 }النجـ: تعالى بقولو أخرى مرة إبيامو بعد بتفسيره تيويبلً  زاده ثـ الطارؽ{ ، اأدراؾ م
 .(ٕ)الثاقب{

َحاِفظ   َعَمْيَها ل م ا َنْفس   ُكل   ِإن: 

                                                           
 . ٖٜ/  ٕالبحر المحيط:  ٔ))
 . ٖٙٛ/ ٛينظر: نظـ الدرر:  ٕ))
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 وعمى التمبيس عف القرآف حفظ عمى بو دؿ الذي -الباري سبحانو وتعالى  – ذكر ولما))   
 ،الصدور في القرآف لحفظ قابمية فييا جعؿ تيال النفوس حفظ في جوابو ذكر ، اإلنساف حفظ
 إذا ألنيا اإلنساف حفظ عمى بيا المقسـ األشياء ىذه مف ألجميا خمؽ ما حفظ عمى ودؿ
 غاية مؤكداً  فقاؿ ؟بو الظف فما مصالحو لتدبير مخموقة وىي زيغ أدنى عف محفوظة كانت
 .(ٔ)( ((لما عمييا حافظ كؿ نفس إف) :فيو والطعف ذلؾ إنكار مف لمكفرة لما التأكيد
 المقسـ بذكر أتبعو بو المقسـ ذكر لما اهلل تعالى وقد ذكر اإلماـ الرازي في تفسيره: أف    
، فالباري سبحانو وتعالى أقسـ: بالسماء والطارؽ ، (ٕ){َحاِفظٌ  َعَمْيَيا لَّمَّا َنْفسٍ  ُكؿُّ  ِإف: }عميو

  وكاف جواب القسـ: إف كؿ نفس لما عمييا حافظ .
 عمييا ويعد يراقبيا حافظاً  نفس لكؿ أف عمى أقسـ لما تعالى أنو ثـ ذكر الرازي: ))    

 تطابقت وقد ، الميمات أىـ تحصيؿ في ويسعى يجتيد أف أحد لكؿ يحؽ فحينئذ أعماليا،
 معرفة أف عمى واتفقوا ، المعاد ومعرفة المبدأ معرفة الميمات أىـ أف عمى والعقوؿ الشرائع
 عمى يدؿ بما ذلؾ بعد تعالى اهلل بدأ السبب فميذا ، المعاد معرفة عمى مةمقد المبدأ
 .(ٖ)((المبدأ

في ظبلؿ القرآف بعد الكبلـ عمى تفسير اآلية: }إف كؿ نفس  رحمو اهلل ويذكر سيد قطب
 لمسة إلى ، بالكوف النفس تصؿ التي الممسة ىذه مف ويخمصلما عمييا حافظ{ ، قاؿ: ))

 اإلنساف نشأة فيذه.  والطارؽ بالسماء عمييا أقسـ التي ، والتدبير التقدير تؤكد أخرى
 ميمبلً  وال ، سدى متروكاً  ليس اإلنساف بأف وتوحي الحقيقة؛ ىذه عمى تدؿ األولى
 .(ٗ)((ضياعاً 

 ِنَسانُ  َفْمَينُظر ْمبِ  َبْينِ  ِمن َيْخُرجُ { ٙ}َدإِفق   م اء ِمن ُخِمقَ { ٘}ُخِمقَ  ِمم   إْلِْ  :ت َرإِئبِ َوإل إلص 
 قبمو ، ما عمى متفرع خمؽ ، مـ اإلنساف فمينظر تعالى: جاء في روح المعاني: )) قولو    

 عمى أما الكبلـ؛ استقامة في حذؼ إلى يحتاج ال إذ لمطيبي ، خبلفاً  فصيحة الفاء وليست
 عمى لمحفظ شأنو تعالى وكمو الذي الممؾ أو جؿ ، و عز اهلل ىو الحافظ يكوف أف تقدير

                                                           
 المصدر نفسو .ٔ))

 . ٕٚٔ/  ٙٔتفسير الرازي: ٕ) )
 . ٕٚٔ/  ٙٔالمصدر نفسو  ٖ))
 . ٖ٘٘/ٛ ،ٜٔٚٔ،  ٚاث العربي/القرآف: سيد قطب ، ط: دار إحياء التر  ظبلؿ في ٗ))
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 النظر عمى حثو تعالى ، منو رقيباً  عميو أف سبحانو أثبت لما فؤلنو سمعت ، الذي الوجو
 بنفسو ، أو الرقيب ينصبو عميو المييمف فميعرؼ قيؿ كأنو أوصافو مع لذلؾ المعرؼ
 .(ٔ)الرجوع (( حاؿ بو يسر ما وليفعؿ إليو تعالى ، رجوعو وليعمـ

 أوؿ في بالنظر اإلنساف بوصية ذلؾ بعأت ، حافظ{ عمييا نفس كؿ }إف ذكر ولما))   
 يممي وال لذلؾ فيعمؿ ، وجزائو إعادتو عمى قادر أنشأه مف أف يعمـ حتى األولى نشأتو
َـّ }و. عاقبتو في يسره ما إال حافظو عمى  والجممة بخمؽ، متعمقة ومف ، استفياـ{: ُخِمؽَ  ِم
 مَّآءٍ  ِمف ُخِمؽَ : }وىو دهبع ما االستفياـ وجواب. معمقة وىي ، فمينظر: بػ نصب موضع في

 .(ٕ)(( {َداِفؽٍ 
 َُوإلس َماء{ ٓٔ}َناِصر   َواَل  ُقو ة   ِمن َلهُ  َفَما{ ٜ}إلس َرإِئرُ  ُتْبَمى َيْومَ { ٛ}َلَقاِدر   َرْجِعهِ  َعَمى ِإن ه 

ْدعِ  َذإتِ  َوإأْلَْرضِ { ٔٔ}إلر ْجعِ  َذإتِ   :اْلَهْزلِ بِ  ُهوَ  َوَما{ ٖٔ}َفْصل   َلَقْول   ِإن هُ { ٕٔ}إلص 
ارت إلى خمؽ اإلنساف مف ماء ذكر اإلماـ الرازي بعد تفسير اآلية السابقة التي أش   
 أجزاء اجتماع بسبب كاف إنما اإلنساف حدوث، يخرج مف بيف الصمب والترائب: أف دافؽ
 حتى المتفرقة األجزاء تمؾ جمع عمى الصانع قدر فمما ، الوالديف بدف في متفرقة كانت
 الصانع يقدر وأف بد ال أجزائو وتفرؽ موتو بعد إنو: يقاؿ أف وجب ، سوياً  إنساناً  امني خمؽ
 تعالى بيف لما السر ، وليذا أوالً  كاف كما ، سوياً  خمقاً  وجعميا األجزاء تمؾ جمع عمى
}انو عمى رجعو  :فقاؿ المعاد صحة عمى داللتو أيضاً  عميو فرع ، المبدأ عمى داللتو
 .(ٖ)لقادر{
 الممحة هىذ وراءأشار سيد قطب إلى التناسب بيف ىذه اآلية والتي قبميا ، فقاؿ: )) وقد    

 ال حشود ، الناطؽ واإلنساف الدافؽ الماء بيف العجيبة الطويمة الرحمة صور عف الخاطفة
 في تقصييا نممؾ ال ، واألعضاء األجيزة خصائص في ، والغرائب العجائب مف تحصى

 وتؤكد.  المعينة اليادية الحافظة باليد وتشي.  والتدبير لتقديربا كميا تشيد. الظبلؿ ىذه

                                                           
 . ٖٚٔ/  ٙٔروح المعاني:  ٔ))
 . ٔ٘ٗ/  ٓٔالبحر المحيط:  ٕ))
 .ٖٓٔ/ٙٔينظر: تفسير الرازي:  ٖ))
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 النشأة حقيقة. التالية لمحقيقة تميد كما. والطارؽ بالسماء عمييا أقسـ التي األولى الحقيقة
 .(ٔ)(( السورة بيذه مرة أوؿ المخاطبوف المشركوف، يصدقيا ال التي اآلخرة

 رجعة ىناؾ تكف لـ إذا عبثاً  كميا تذىب والحكمة الدقة البالغة النشأة فيذهثـ قاؿ: ))    
 يـو السرائر تبمى ... كذلؾ { السرائر تبمى يـو: } العادؿ جزاءىا وتجزى السرائر لتختبر
 .(ٕ)(( { ناصر وال قوة مف لو فما: } ناصر كؿ ومف قوة كؿ مف اإلنساف يتجرد
 مف العميا الذروة عمى ياوجازت عمى الجمؿ ىذه اشتممت وجاء في نظـ الدرر: )) ولما   

 بحور مف ذلؾ غير إلى وتعالى سبحانو لو والوحدانية والجزاء البعث إثبات في الببلغة
،  منازعتيـ مع حؽ فيو ما كؿ أف فثبت ، وتعالى سبحانو اهلل كبلـ القرآف أف فثبت العمـو

 المطمع كاف التي أي }والسماء{: فقاؿ حقيتو عمى اإلقساـ الحاؿ اقتضى كمو، ذلؾ في
 مدار فعميو والتقوى العمـو منبع ىو الذي الذي بالعبث العمـ يركد بما ووصفيا بيا اإلقساـ
 .(ٖ){ (( الرجع ذات }: فقاؿ السعادة

وذكر الرازي: أف اهلل تعالى لما فرغ مف ذكر دليؿ التوحيد والمعاد ، أعقبو بقسـ آخر 
 .(ٗ)}والسماء ذات الرجع{

 في باقية تكوف ، ريب مف بقية أو ، أف ىناؾ مف يشؾوفي الظبلؿ يذكر سيد قطب: 
 ، الفصؿ القوؿ ىو القوؿ ىذا بأف جزماً  يجـز ثـ فمف ، كائف بد ال ىذا أف في ، النفس
 : السورة مطمع في صنع كما ، الكوف مشاىد وبيف القوؿ ىذا بيف ويربط

. والرجع: {ليزؿبا ىو وما ، فصؿ لقوؿ إنو ، الصدع ذات واألرض ، الرجع ذات والسماء}
 وىما وينبثؽ ، األرض يشؽ النبت والصدع: ، مرة بعد مرة السماء بو ترجع المطر؛ ىو

 مف يتدفؽ ماء: األولى ونشأتو النبات حياة.  صورىا مف صورة في لمحياة مشيداً  يمثبلف
 والجنيف والترائب؛ الصمب مف الدافؽ بالماء شيء أشبو .األرض مف ينبثؽ ونبت ، السماء

.  الحركة ىي والحركة.  المشيد ىو والمشيد الحياة ىي الحياة.  الرحـ ظممات مف بثؽالمن
 حقيقة في ال أحد يشبيو ال الذي.  الصانع عمى تدؿ ، ُمعممة وصنعة ، ثابت نظاـ. 

                                                           
 . ٖٚ٘/ٛفي ظبلؿ القرآف:  ٔ))
 المصدر نفسو .ٕ) )

 .ٜٖٓ/ٛنظـ الدرر: ٖ) )
 .ٖٔٔ/  ٙٔينظر: تفسير الرازي ٗ) )
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 وىو.  الثاقب النجـ.  بالطارؽ الشبو قريب مشيد وىو !الظاىر شكميا في وال الصنعة
 صنعة. .  السواتر وكشؼ السرائر بابتبلء الشبو قريب أنو كما.  والستائر الحجب يشؽ
 .(ٔ)الصانع إلى تشير واحدة

: فقاؿ بالسفمي أتبعو ، لشرفو بو بادئاً  العموي األمر ذكر واهلل سبحانو وتعالى لما   
 الصدع{ }ذات ومبلمسوه ، وقت كؿ ومعانوه مبلبسوه أنتـ الذي أي: مسكنكـ }واألرض{

عادة بدءاً  والعيوف النبات منيا فيخرج ؽوتنش تتصدع التي أي:  البعث عمى ظاىرة داللة وا 
 الرجؿ أف فكما ، كالمرأة ىو الذي والسفمي كالرجؿ ىو الذي العموي العالـ بالقسـ فجمع ،

 النبات ، عف فتتصدع األرض تسقي السماء فكذلؾ ، الولد عف فتصدع مائو مف يسقييا
 عف تتصدع فكذلؾ كاف كما فيعود رفاتا وصيرورتو فنائو بعد النبات عف تتصدع أنيا وكما
 .(ٕ)أصبلً  فرؽ غير مف ربيا بإذف كانوا كما فيعودوف فنائيـ بعد الناس
 الخطاب يتجو ، واالبتبلء بالرجعة الفصؿ القوؿ ىذا ظؿ فيويذكر سيد قطب: أف     
 كيفالمشر  كيد مف يعانوف ، مكة في المؤمنة القمة مف معو ومف ىو  الرسوؿ إلى

 ضدىا والتدبير ليا لمكيد تخطيط مستمر في كانوا وقد وأىميا ، الدعوة عمى ومؤامراتيـ
 بالتثبيت  الرسوؿ إلى الخطاب يتجو حربيا في الوسائؿ وابتكار عمييا الطرؽ وأخذ

 سبحانو ىو بيده المعركة وأف.  حيف إلى وأنو. والكائديف الكيد أمر مف وبالتيويف والتطميف
 :والمؤمنوف ىو وليطمئف الرسوؿ ميصبرف.  وقيادتو

  ُْرَوْيدإ   َأْمِهْمُهمْ  إْلَكاِفِرينَ  َفَمهِّلِ { ٙٔ}َكْيدإ   َوَأِكيدُ { ٘ٔ}َكْيدإ   َيِكيُدونَ  ِإن ُهم: 
 قوة وال حوؿ ببل والترائب الصمب بيف مف يخرج دافؽ ماء مف خمقوا الذيف ىؤالء إنيـ   
 والذيف. الطويمة رحمتيـ في القدرة يد تولتيـ والذيف.  ىداية وال معرفة وال ، إرادة وال قدرة وال
 ىؤالء إنيـ ، ناصر وال ليـ قوة ال حيث ، السرائر فييا تبمى رجعة إلى صائروف ىـ

 ، القادر ، المبتمي ، المعيد ، الموجو ، الحافظ ، اليادي ، المنشئ أنا كيدًا. وأنا يكيدوف
 السماء وخالؽ ، الناطؽ واإلنساف ، الدافؽ الماء الؽوخ ، والطارؽ السماء خالؽ ، القاىر
.  كيد وىذا.  كيد فيذا . . كيداً  أكيد. .  اهلل أنا. .  الصدع ذات واألرض ، الرجع ذات
ف.  . الحقيقة في واحد طرؼ ذات. .المعركة ىي وىذه  لمجرد طرفيف ذات صورت وا 

 .!واليزاء السخرية

                                                           
 . ٖٛ٘/  ٛينظر: في ظبلؿ القراف  ٔ))
 .ٜٖٔ/ٛينظر نظـ الدرر  ٕ))
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{ . .  رويداً  أميميـ الكافريف فميؿ: } لمرسوؿ اإلليي اإليناس والمتأمؿ في التعبير يمحظ  
 يوافؽ أو.  بإمياليـ يأذف الذي ىو وكأنو ، اإلذف وصاحب ، األمر صاحب  ىو كأنو
 ىذا في والود اإليناس ىو إنما  لمرسوؿ شيء كمو ىذا مف وليس.  إمياليـ عمى

رادة نفسو رغبة بيف مطيخ الذي اإليناس  قمبو عمى الرحمة نسائـ تنسـ الذي الموضع  وا 
 الساحة وبيف بينو والحواجز الفوارؽ ويرفع.  شيئاً  فيو لو كأف األمر في ويشركو.  ربو

 ولكف.  فييـ مأذوف إنؾ: ربو لو يقوؿ وكأنما. .  ويبـر األمر فييا يقضي التي اإلليية
 الكرب عمى يمسح.  المطيؼ واإليناس العطوؼ الود فيو. .  رويداً  أميميـ.  أميميـ
 .(ٔ)الودود العطؼ ويبقى. .  وتذوب كميا فتنمحي ، والكيد والعناء والشدة

                                                           
 . ٜٖ٘-ٖٛ٘/  ٛينظر في ظبلؿ القراف  ٔ))
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 املبحث الرابع

 ضوعهاومو السورة مع ما قبلها وما بعدها تناسب

     
في  ألؼوقد في ىذا المبحث تناسب سورة الطارؽ مع السورة التي قبميا وبعدىا ،  سأبيف

السيوطي  واإلماـ، ـ البقاعي في كتابو السالؼ ذكرهيىذا الموضوع عمماء عديدوف ، من
الذي أفرد ليذا الموضوع كتابًا خاصا أسماه ) أسرار ترتيب القرآف ( لـ يذكر فيو نوعًا أخر 

  مف أنواع المناسبة .
ما ذكره البقاعي مف مناسبة سورة  –عمى سبيؿ المثاؿ  –ومف صور تمؾ المناسبة     
 سبحانو أخبر لما أنو فيو لمفاتحة ذلؾ بعد ما منسبة )) وأمااؿ: قرة لفاتحة الكتاب ، فقالب

 يؽطر  غير وى الذي المستقيـ الصراط ىداية الفاتحة في سألوا المخمصيف عباده أف وتعالى
 ، الكتاب ىذا في ىو إنما ؤوؿسالم اليدى أف إلى تمييا التي أوؿ في أرشدىـ ، اليالكيف

 زجرا منيا والممنوعيف ، بيا التخمؽ عمى حثاً  باليداية الممنوحيف الفريقيف صفات ليـ وبيف
 لنفي سيقت ألنيا ، بالبقرة الفاتحة عقيبتل المناسبات أعظـ مف ذلؾ ففكا. قربيا عف

 في بما بو يجازوف وما المتقيف ولوصؼ ، لممتقيف ىدى وألنو الكتاب ىذا عف الريب
 والحتـ واسيـح عمى الختـ مف عوق لما يؤمنوف ال الذيف الكافريف ولوصؼ الثبلث اآليات
 مف بو اتصؼ وما فيمـز المستقيـ الصراط ىو المتقوف بو اتصؼ ما أف ليعمـ لعقابيـ
 عمييـ المغضوب ذكر بعد بالتقوى الوصؼ وفي ، فيترؾ اليالكيف طريؽ ىو عداىـ

 . (ٔ)الخوؼ(( مقاـ المقاـ أف إلى إشارة والضاليف
 

ى:بانمطلوقدىجاءىهذاىالمبحثىفيىمطلبونى
ىالمطلبىاألول:ىتناسبىالسورةىمعىماىقبلؼاىوماىبطدها:
ىالمطلبىالثاني:ىمناسبظىبداوظىالسورةىمعىموضوصؼاى.

 

 

 

                                                           
 . ٕٖ/  ٔنظـ الدرر:  (ٔ)
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ى:المطلبىاألول:ىتناسبىالسورةىمعىماىقبلؼاىوماىبطدها
 منزلو ألف محفوظ لوح في القرآف أف البروج آخر في تقدـ جاء في نظـ الدرر: ))لما   

 جميع مف فرد كؿ حفظ إحاطتو مف أف أخبر ، شيء وبكؿ انديفالمع مف بالجنود محيط
 ،العبلئؽ الحقائؽ إحقاؽ يـو أعمالو عمى ليجازى ، والمؤالفيف والموافقيف المخالفيف الخبلئؽ

 .(ٔ)(( { والسماء }: لو إلنكارىـ ذلؾ عمى مقسماً  فقاؿ
 نبو ، لمقرآف الكفار كذيبت قبميا فيما ذكر وفي البحر المحيط: أف اهلل سبحانو وتعالى)) لما

 فيو ىزؿ ال ، جد فصؿ قوؿ القرآف ىذا أف إلى منو استطرد ثـ ، اإلنساف حقارة عمى ىنا
 .(ٕ)((المكذبيف الكفرة ىؤالء بإمياؿ نبيو أمر ثـ. يأتيو باطؿ وال

، فقد ذكر البقاعي: أف السورة لما تضمنت في آخرىا  أما تناسب إلسورة مع ما بعدها    
 نفي وأشار ، نقصاً  لكونو عنو منزه ىو الذي االستعجاؿ عف والنيي باإلمياؿ حانوسب أمره

 مما ذلؾ غير إلى عنو البعد غاية في وىو بذلؾ وصموه أنيـ إلى - القرآف عف اليزؿ
 ىذا عميو المنزؿ رسولو خمقة أكمؿ أمر ، عنو سبحانو األقدس نفسو ونزه فييا إليو أشير
ذا ، عممو حؽ بذلؾ العالـ وحده وألن اسمو بتنزيو  القرآف  بو يدعو أف عف اسمو نزه وا 
 في مرغبا فقاؿ ، تنزييا أشد سبحانو لذاتو كاف بو، يميؽ ما غير في يضعو أو غيره أو وثنا

 ثـ ، الصفات ثـ الذات مف لئللييات مقدما الديف ألصوؿ شارحا،  بالتنزيو سيما ال الذكر
 الكبر، وداء ، الجيؿ داء عنو فيزوؿ ، عميو ىو ما مىع ربو العبد ليعرؼ النبوة ذلؾ أتبع

 تعظيما نييو واجتناب أمره امتثاؿ مف بو يميؽ ما عمى فيعبده ، والربوبية بالعبودية فيعترؼ
 .(ٖ)( األعمىربؾ  اسـ  سبح: ) لقدره

 في واإلنساف النبات خمؽ الطارؽ سورة في السيوطي: أف اهلل تعالى ذكر وذكر اإلماـ
 رجعو عمى إنو} إلى { خمؽ مـ اإلنساف فمينظر } وقولو: الصدع{ ذات األرض}و  قولو:
 النبات في :وقولو  {فسوى خمؽ} :قولو في -سورة األعمى  – السورة ىذه في وذكره  {لقادر

 أف كما ، أبسط السورة ىذه في النبات وقصة {أحوى غثاء فجعمو المرعى أخرج والذي}
 وسائر لئلنساف شمولو جية مف أعـ السورة ىذه في ما نعـ ، ابسط ىناؾ اإلنساف قصة

 .(ٗ)المخموقات
                                                           

 .ٖ٘ٛ/  ٛنظـ الدرر:  ٔ))
 .ٜٗٗ/  ٓٔالبحر المحيط:  ٕ))
 .ٜٖٛ/  ٛينظر: نظـ الدرر  ٖ))
 أحمد ادرالق عبد: الفضؿ ، ت أبو السيوطي محمد بف بكر أبي بف الرحمف القرآف: عبد ترتيب ينظر: أسرارٗ) )

 .ٜٗٔ/  ٔالقاىرة ،  – االعتصاـ عطا ، ط دار
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ىالمطلبىالثاني:ىمناسبظىبداوظىالسورةىمعىموضوصؼاى.
 

.  الحس عمى متوالية طرقات تمثؿ ىذه السورة ذكر سيد قطب في ىذا الموضوع: أف    
 تمؾ حسيـ عمى تتوالى. النـو في غارقيف بنّوـ وصيحات ، عالية قوية عنيفة طرقات
.  تمفتوا.  انظروا.  تيقظوا.  اصحوا ».  واحد ونذير ، واحد بإيقاع والصيحات الطرقات
ف.  إلياً  ىنالؾ إف.  تدبروا.  تفكروا ف.  تدبيراً  ىنالؾ وا  ف.  تقديراً  ىنالؾ وا   ابتبلء ىنالؾ وا 

ف.  ف.  تبعة ىنالؾ وا  ف ، وجزاء حساباً  ىنالؾ وا  . « راً كبي ونعيماً  شديداً  عذاباً  ىنالؾ وا 
 المشاىد، نوع فييا يشارؾ حدة إيقاعاتيا ففي ، الخصائص ليذه واضح نموذج السورة وىذه
يحاء ، األلفاظ وجرس ، الموسيقي اإليقاع ونوع  . المعاني وا 
: معانيها ومن .والصدع.  والرجع.  والدافؽ.  والثاقب.  الطارؽ: مشاهدها ومن    

 تبمى يـو: } والناصر القوة ونفي{.  حافظ ميياع لما نفس كؿ إف: } نفس كؿ عمى الرقابة
 {. باليزؿ ىو وما فصؿ لقوؿ إنو: } الصاـر والجد{.  ناصر وال قوة مف لو فما السرائر
 أميميـ الكافريف فميؿ.  كيداً  وأكيد كيداً  يكيدوف إنيـ: } ذاتو الطابع يحمؿ فييا والوعيد
ف ، إلياً  الؾىن إف »:الموضوعات تمؾ تتضمف وتكاد. ! { !رويداً  ف ، تدبيراً  ىنالؾ وا   وا 
ف ، تقديراً  ىنالؾ ف ، ابتبلء ىنالؾ وا  ف ، تبعة ىنالؾ وا   .« الخ  وجزاء حساباً  ىنالؾ وا 
 ممحوظ دقيؽ مطمؽ تناسؽ السورة في الموضوعية والحقائؽ الكونية المشاىد وبيف    

 .(ٔ)الجميؿ القرآني سياقيا في السورة استعراض مف يتضح
مناسبة أخرى قد ذكرت: أف السورة بدئت ب } والسماء { ، وختمت بيا في قولو  وىناؾ    

تعالى: } والسماء ذات الرجع { ، وفي أوليا } اف كؿ نفس لما عمييا حافظ { وىو وعيد ، 
 .(ٕ)وختمت بالوعيد في قولو تعالى: } فميؿ الكافريف أميميـ رويدًا {

 
 
 
 

                                                           
 . ٖٗ٘/ٛينظر: في ظبلؿ القراف  ٔ))
 . ٗٙينظر: تحقيؽ كتاب مراصد المطالع : لممحقؽ د.محمد يوسؼ الشربجي ،ص ٕ))
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 اخلامتة
     
قدير أف يحسف خاتمتنا في األمور كميا ، ويوفقنا في الدنيا واآلخرة، أسأؿ اهلل العمي ال    

مى انجاز ىذا والحمد هلل عمى إحسانو والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو ، الذي أعانني ع
 أستخمص إلنتائج إآلتية: وفي إلختامالبحث ، 

  إلسبلميةاسورة الطارؽ مف السور المكية ، قد عالجت بعض األمور المتعمقة بالعقيدة  ،
والدليؿ بالبعث والنشور ، وقد أقامت البرىاف الساطع  اإليمافومحور السورة يدور حوؿ 

عمى إمكاف البعث ، فاف الذي خمؽ اإلنساف مف العدـ قادر عمى  القاطع عمى قدرة اهلل 
 إعادتو بعد موتو .

 لتضيء  ع ليبلً ابتدأت السورة الكريمة بالقسـ بالسماء ذات الكواكب الساطعة ، التي تطم
قد وكؿ بو مف  إنسافلمناس سبميـ ، لييتدوا بيا في ظممات البر والبحر ، عمى أف كؿ 

 َما َأْدَرإكَ  َوَما{ ٔ}َوإلط اِرقِ  َوإلس َماء األبرار:يحرسو ، ويتعيد أمره مف المبلئكة 
 . اِفظ  حَ  َعَمْيَها ل م ا َنْفس   ُكل   ِإن{ ٖ}إلث اِقبُ  إلن ْجمُ { ٕ}إلط اِرقُ 

  بعد فنائو اإلنساف إعادةعمى قدرة رب العالميف عمى  والبراىيفثـ ساقت األدلة:  ِْلَينُظر ََ 
نَسانُ  ْمبِ  َبْينِ  ِمن َيْخُرجُ { ٙ}َدإِفق   م اء ِمن ُخِمقَ { ٘}ُخِمقَ  ِمم   إْلِْ  ِإن هُ { ٚ}َوإلت َرإِئبِ  إلص 

 . َلَقاِدر   َرْجِعهِ  َعَمى
  وال  لئلنساف، حيث ال معيف  اآلخرةفي  األستار، وىتؾ  سراراألثـ أخبرت عف كشؼ

 . َناِصر   َواَل  ُقو ة   ِمن َلهُ  َفَما{ ٜ}إلس َرإِئرُ  ُتْبَمى َيْومَ  :مصير
 وختمت السورة الكريمة بالحديث عف القرآف العظيـ ، معجزة النبي محمد  ، الخالدة

ا القرآف ، وأوعدت الكفرة المجرميف وحجتو البالغة إلى الناس أجمعيف ، وبينت صدؽ ىذ
وإلس َماءبالعذاب األليـ:  ْدعِ  َذإتِ  َوإأْلَْرضِ { ٔٔ}إلر ْجعِ  َذإتِ  ََ  َلَقْول   ِإن هُ { ٕٔ}إلص 

 إْلَكاِفِرينَ  َفَمهِّلِ { ٙٔ}َكْيدإ   َوَأِكيدُ { ٘ٔ}َكْيدإ   َيِكيُدونَ  ِإن ُهمْ { ٗٔ}ِباْلَهْزلِ  ُهوَ  َوَما{ ٖٔ}َفْصل  
 . ُرَوْيدإ   ُهمْ َأْمِهمْ 

 

 د.حذيفة عبود مهدي إلسامرإئي

ى..ىىهذاىوصلىىاللهىصلىىسودناىمحمدى،ىوصلىىآلهىوصحبهىوسلم
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 الرتاجم
ى(ىىهـى515ى-ى436)ىىالبعوي .1

  محدث ، فقيو ، شافعي.  البغوي الفراء ، محمد أبو ، محمد بف مسعود بف الحسيف ىو  
 القاضي عمى وتفقو.  ومرو ىرات بيف خراساف قرى مف(  بغا)  إلى نسبة.  مفسر

 . (ٔ)الحسيف
 :هـى(ى458ى-ى384البوؼػيى)ى .2

 وىي بييؽ إلى نسبة - البييقي بكر أبو ، اهلل عبد بف عمي بف الحسيف بف أحمد ىو      
 مف ومكثر نحرير أصولي ، كبير حافظ ، شافعي فقيو - نيسابور بنواحي مجتمعة قرى

 .(ٕ)طمبو في ورحؿ بو واشتير الحديث عميو غمب ، التصنيؼ

 :هـى(ى794ى-ى745الزركشيى)ى .3

 شافعي فقيو.  الزركشي ، الديف بدر ، اهلل عبد أبو ، اهلل عبد بف بيادر بف حمدم ىو    
ى.(ٖ)والوفاة المولد مصري ، األصؿ تركي.  أصولي

 :هـى(ى911ى-ى849السووطيى)ى .4

 جبلؿ ، السيوطي الخضيري الديف سابؽ بف محمد بف بكر أبي بف الرحمف عبد ىو    
 أديبا مؤرخا شافعيا عالما كاف  يتيما بالقاىرة شأون ، أسيوط مف أصمو.  الفضؿ أبو الديف
ى.(ٗ)والمغة والفقو وفنونو الحديث بعمـ زمانو أىؿ أعمـ وكاف

 :هـى(153ى-ى19صطاءىبنىوسارى)ى .5

 جبؿ بف معاذ عف روى القاص، المدني ، اليبللي ، محمد أبو ، يسار بف عطاء ىو    
 روى.  وغيرىـ عباس بف اهلل وعبد عمر بف اهلل وعبد ثابت بف وزيد الصامت بف وعبادة
ى.(٘)وغيرىـ دينار بف وعمرو سميـ بف وصفواف أسمـ بف زيد عنو

ى(ىىهـى751ىالبطضىوصندى715ى-)ىىالنسغي .6

                                                           
  . ٕٗٛ/  ٕ واألعبلـ ،ٕٚ٘ٔ/  ٗ الحفاظ وتذكرة ، ٕٗٔ/  ٗ الشافعية طبقاتينظر:  (ٔ))
 .ٖٔٔ/  ٔ لمزركمي واألعبلـ ، ٘ٚ/  ٔ األعياف وفيات ، ٖ/  ٖ عيةالشاف طبقات ينظر:ٕ) )
 .ٜٖٚ/  ٖ الكامنة والدرر ؛ ٕٙٛ/  ٙ األعبلـ ينظر: ٖ))
 .ٔٚ/  ٗ واألعبلـ ؛ ٘ٙ/  ٗ البلمع والضوء ؛ ٔ٘/  ٛ الذىب شذرات ينظر: ٗ))
 .ٚ تيذيبال وتيذيب ،ٛٗٗ/  ٗ:  النببلء أعبلـ وسير ،ٖٚٔ/  ٘ سعد ابف ينظر: طبقات ٘))
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 مف(  إيزج)  أىؿ مف النسفي الديف حافظ البركات أبو ، محمود بف أحمد بف اهلل عبد ىو
 واألصوؿ الفقو في رأسا مدققا مبلكا إماما كاف حنفي فقيو.  فييا ووفاتو(  أصبياف)  كور

 .(ٔ)زادىج وخواىر الكردري عمى تفقو ومعانيو الحديث في بارعا ،

                                                           
 . ٕٜٔ/  ٗ األعبلـ ينظر:  ٔ))
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 املصادر

 القرآن الكريم 

المندوب ، ط:  سعيد السيوطي ، ت: الرحمف عبد الديف القرآف: جبلؿ عمـو في اإلتقاف .ٔ
 . ٜٜٙٔالفكر ،  دار

مجمة كمية الدراسات اإلسبلمية ،  ف عترد نور الدي أثر المناسبة في كشؼ إعجاز القرآف: .ٕ
 . ٜٜٙٔ/  ٖٔ/ عدد  والعربية بدبي

 عبد:  الفضؿ ، ت أبو السيوطي محمد بف بكر أبي بف الرحمف القرآف: عبد ترتيب أسرار .ٖ
 القاىرة .  – االعتصاـ عطا ، ط دار أحمد القادر

 محمد:  اهلل ، ت بدع أبو الزركشي اهلل عبد بف بيادر بف القرآف: محمد عمـو في البرىاف .ٗ
 . ٜٖٔٔ ، بيروت - المعرفة دار إبراىيـ ، ط: الفضؿ أبو

 ، الفيض أبو الحسيني الرّزاؽ عبد بف محّمد بف القاموس: محّمد جواىر مف العروس تاج .٘
 اليداية . دار المحققيف ، ط: مف مجموعة تحقيؽ الزَّبيدي ، ت: بمرتضى الممّقب

 بف اهلل عبد الديف لمزمخشري: جماؿ الكشاؼ تفسير يف الواقعة واآلثار األحاديث تخريج .ٙ
 - خزيمة ابف السعد ، ط: دار الرحمف عبد بف اهلل عبد:  الزيمعي ، ت محمد بف يوسؼ
 ىػ .ٗٔٗٔ ، ٔ/ الرياض

 القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء العظيـ (: أبو القرآف تفسير ابف كثير )تفسير .ٚ
 . ٕالدمشقي ، ط: دار القمـ/

األلوسي  المثاني (: محمود والسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ير اآللوسي )روحتفس .ٛ
 لبناف .-الفضؿ ، ط: دار الفكر أبو البغدادي

 ىػ  .ٖٔٗٔاألندلسى ، ط: دار الفكر  حياف أبو العبلمة: المحيط البحر تفسير .ٜ

 البغوي الفراء بف محمد بف مسعود بف الحسيف محمد التنزيؿ (: أبو تفسير البغوي )معالـ .ٓٔ
 . ٕٕٓٓالشافعي ، ط: دار احياء التراث العربي 

 إبراىيـ بف محمد بف عمي الديف التنزيؿ (: عبلء معاني في التأويؿ لباب ) الخازف تفسير .ٔٔ
 ـ. ٜٜٚٔ/ ىػ ٜٜٖٔ، بيروت - الفكر دار:  النشر بالخازف ، ط: دار الشيير البغدادي
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 بف كثير بف يزيد بف جرير بف لقرآف (: محمدا تأويؿ في البياف تفسير الطبري )جامع .ٕٔ
/ جعفر أبو اآلممي، غالب  . ٕٗٓٓ،  ٔالطبري ، ط: دار ابف حـز

 فخر الفيامة البحر والحبر العبلمة العالـ الغيب (: اإلماـ الرازى )مفاتيح الفخر تفسير .ٖٔ
 القاىرة.–الشافعي، ط: المكتبة التوفيقية  الرازي التميمي عمر بف محمد الديف

 الديف حافظ محمود بف أحمد بف التأويؿ (: عبداهلل وحقائؽ التنزيؿ النسفي )مدارؾ سيرتف .ٗٔ
 بيروت.-النسفي ، ط: دار الكتاب العربي البركات أبو

زغموؿ ،  بسيوني السعيد محمد:  البييقي ، ت الحسيف بف أحمد بكر اإليماف: أبو شعب .٘ٔ
 . ٓٔٗٔ،  ٔبيروت/ – العممية الكتب دار

 العمـ الجوىري ، ط: دار حماد بف العربية: إسماعيؿ وصحاح لمغةا تاج الصحاح؛ .ٙٔ
 .  ٜٜٓٔ،  ٗبيروت ،  -لممبلييف

 عبد فؤاد محمد:  النيسابوري ، ت القشيري الحسيف أبو الحجاج بف مسمـ: مسمـ صحيح .ٚٔ
 بيروت . – العربي التراث إحياء الباقي ، ط: دار

 . ٜٛٛٔار الرشاد الصابوني ، ط: د عمي التفاسير: الشيخ محمد صفوة .ٛٔ

بمجمة كمية ، نشر  د نور الديف عتر :عمـ المناسبات وأىميتو في تفسير القرآف الكريـ .ٜٔ
 . ٜٜ٘ٔ/  ٔٔ، عدد  الدراسات اإلسبلمية والعربية بدبي

 .ٜٔٚٔ،  ٚالقرآف: سيد قطب ، ط: دارا حياء التراث العربي/ ظبلؿ في .ٕٓ

النمري ،  الكريـ عبد محمد:  ، ت العاممي حسيف بف محمد الديف بياء الكشكوؿ: الشيخ .ٕٔ
 ـ .ٜٜٛٔ- ىػٛٔٗٔ  ،ٔلبناف //  بيروت - العممية الكتب ط: دار

 العزيز عبد :تالبكري ،  محمد بف العزيز عبد بف اهلل القالي: عبد أمالي شرح في الآللي  .ٕٕ
 . ـٜٜٚٔ - ىػٚٔٗٔ ، ٔ/  بيروت - العممية الكتب دار، ط:  الميمني

 .ٔبيروت/ –المصري، ط:دار صادر األفريقي منظور بف كـرم بف العرب: محمد لساف .ٖٕ

 .ٕٚٓٓ،  ٔعماف/-محاضرات في عمـو القرآف: د.فضؿ حسف عباس، ط: دار النفائس .ٕٗ

 خاطر ، ط: محمود الرازي ، ت: عبد القادر بف بكر أبي بف الصحاح: محمد مختار .ٕ٘
 . ٜٜ٘ٔبيروت ،  – ناشروف لبناف مكتبة
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 محمد بف بكر أبي بف الرحمف عبداطع والمطالع: المطالع في تناسب المق مراصد .ٕٙ
 .  ٕٚٓٓ،  ٔ، ت: محمد يوسؼ الشربجي ، ط: دار الكمـ الطيب/ السيوطي

 حسف محمد:  القارئ ، ت السراج الحسيني بف أحمد بف جعفر محمد العشاؽ: أبو مصارع .ٕٚ
 ، ٔ/  بيروت - العممية الكتب دار شحاتو ، ط: رشدي أحمد ، إسماعيؿ حسف محمد

 ـ . ٜٜٛٔ - ىػٜٔٗٔ
 عبدالمجيد بف الطبراني ، ت: حمدي القاسـ أبو أيوب بف أحمد بف الكبير: سميماف المعجـ .ٕٛ

 . ٖٜٛٔ،  ٕالموصؿ/ – والحكـ العمـو السمفي ، ط: مكتبة

 محمد السبلـ عبد:  زكريا ، ت بف فارس بف أحمد الحسيف المغة: أبو مقاييس معجـ .ٜٕ
  .ـٜٜٚٔ - ىػٜٜٖٔالفكر ،  ىاروف ، ط: دار

المناسبة في القرآف دراسة لغوية أسموبية: د.مصطفى شعباف عبد الحميد ، ط: المكتب  .ٖٓ
 . ٕٚٓٓالجامعي الحديث ، 

 محمد:  الزيمعي ، ت الحنفي محمد أبو يوسؼ بف اليداية: عبد اهلل ألحاديث الراية نصب .ٖٔ
 . ٖٚ٘ٔ ، مصر - الحديث البنوري ، ط: دار يوسؼ

البقاعي ،  عمر بف إبراىيـ الحسف أبي الديف والسور: برىاف ياتاآل تناسب في الدرر نظـ .ٕٖ
 .٘ٔٗٔ – بيروت - العممية الكتب الميدي ، دار غالب الرزاؽ عبد: ت
 

 


