
 سورة الطارق

وهي ذات . يف مستهلها (الطارق)سميت هبذا االسم، لورود لفظ  (الطارق)هذه السورة، سورة 

:  مقاصد عقدية متعددة 

.  اإليامن بالبعث: اخؼصد إول

.  اإليامن باخالئؽة: اخؼصد الثاين

 . اإليامن بالؼرآن: اخؼصد الثالث

   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ   پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ]

 [   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ٻ ٱ]استفؾ اهلل ةعاغ هذه السقرة بالؼسؿ، كام قال ذم أحتفا :[ٻ ٻ ٱ] 

وهاهـا قرن . (ذات الروج)ى بلهناـوالسامء حؾؼ طظقؿ، وصػفا فقام مض. {1:الربوج} [ٻٻ

.  يعـل أةاهؿ لقالً "صرق الرثؾ أهؾف": يؼال. اإلةقان لقالً : والطرق ذم الؾغة. (الطارق)ذكرهابــ

هك الـَّبِلُّ : وذم احلديث ْقالً هنه قه أهْهؾهفُر له ْطرُر متػؼ طؾقف( أهْن يه
()

فؼد أقسؿ اهلل ةعاغ بالسامء، وما يطرق  .

 ٻ]: ما فرس اهلل ةعاغ بف هذه الؾػظة، فؼال: والذي يلأ لقاًل أمقٌر كثذة، مـفا، أي ما يلأ لقالً ، فقفا

وهذا قسؿ طظقؿ؛ ٕن السامء طظقؿة، وما حؾؼ اهلل . ٕكف يلأ لقالً ، [ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ

  .!ةعاغ فقفا طظقؿ

  .{76-75:الواقعة}[جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی]: كام قال

وإما أن يؽقن ، وهذا آستػفام إما أن يؽقن لؾتعظقؿ. ما أطؾؿؽ: [پپ پ ٻ ٻ]

 ﮳﮴﮲  ۓ   ۓ ے]: أن يؽقن لؾتعظقؿ كام قال اهلل ةعاغ، أو هلام معًا وهذا أوغ، لؾتشقيؼ

 [ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ] ،{3-1:احلاقة} [   ﮸﮷ ﮶ ﮵ 

.  وقد يؽقن لؾتشقيؼ، لؽل يتفقل الذهـ لسامع اجلقاب، ٓسقام أن اجلقاب جارض.  {3-1:القارعة}

                                                           
 (.1928)صحيح مسلم, (1706) صحيح البخاري ()



فنذا ، ٕكف يثؼب الظالم بضقئف (الثاقب): هق كؾ كقكب ميضء متؼد؛ وصػف بؼقلف: [ڀ پ]

كظرت إغ قبة السامء، ذم الؾقؾة الظؾامء، دمد أن هذه الـجقم اختأللئة، أشبف بالثؼقب، ذم هذه الؼبة 

أن هذا القصػ خيتص بـجؿ الثريا فؼط ؛ : وققؾ. فألكف تؼب ضالم السامء، سؿل تاقباً . السقداء

كجؿ معروف ذم السامء، بؾ هق ذم احلؼقؼة جمؿقطة كجقم ، : والثريا. وذلؽ لشدة خعاهنا وةقهجفا

. جمتؿع بعضفا إغ بعض، أشبف ما ةؽقن بعـؼقد العـب

، وهل ةػقد "إكف"خمػػة مـ الثؼقؾة، اسؿفا حمذوف ةؼديره  (إن: )[ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]

: فقؽقن اخعـك. (إَّٓ )بالتشديد، وهل بؿعـك  (خّا)هذه هل الؼراءة اخشفقرة : [ٺ ٺ ٺ]. الـػل

كؽرة  : (كػس)و.  ثقاب الؼسؿ[ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]: ومجؾة. ما مـ كػس إٓ طؾقفا جافظ

. ثـس كػقس بـل آدم: واخؼصقد بالـػس. والـؽرة ذم سقاق الـػل ةػقد العؿقم، ذم سقاق الـػل

هق اخؾؽ الذي حيػظ طد ةؾؽ : واحلافظ.  مزيدة"ما"وطد هذا ةؽقن  (خهها): وقرأت بالتخػقػ

 [   ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ]: الـػس أطامهلا، مـ حذ، أو رش، كام ذم ققلف

 ڻ ڻ ڻ ڻ] : ويؿؽـ الؼقل إكف اخؾؽ الذي حيػظفا، كام قال ربـا . {11-10:االنفطار}

ففمٓء اخعؼبات، هؿ مـ مالئؽة الرمحـ، حيػظقن .  {11:الرعد} [ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

فاحلػظ يتـاول جػظ . اإلكسان طام أراد اهلل ةعاغ أن حيػظف مـف، فنذا ثاء قدر اهلل، حؾق بقـف وبقـف

.  ويتـاول أيضًا جػظ اإلكسان مـ أن يؼع طؾقف إذى، إطامل؛ بؿعـك كتابتفا، وضبطفا

ي؛ ٕن ـحيتؿؾ أن يؽقن الـظر احلس: (فؾقـظر): [   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]

لؽـ إقرب واهلل أطؾؿ، أكف الـظر العؾؿل، . وهق هذا اخـل الذي مـف حؾؼ، اخطؾقب الـظر إلقف ممؽـ

فؾقتلمؾ ويعتر؛ ٕن اخـظقر إلقف معفقد ذم إذهان، ٓ حيتاج أن يذهب لقبرصه، وهق اخاء : بؿعـك

. وهذا رشوع ذم إقامة احلجة طد مـؽري البعث. يعـل مـ أي يشء حؾؼ: [ٹ ٿ]. الدافؼ

 ذم هذا اخقضع بلكف اخـؽر لؾبعث، وإن كان يصؾح اخؼام لالطتبار لؽؾ "اإلكسان"ر ـويؿؽـ أن كػس

. فنن اخممـ لق ةلمؾ ذم أصؾ حؾؼف لزاد بذلؽ إيامكاً . أجد



إهنا مسافة هائؾة بع هذه الـطػة اخذرة، التل ٓ ةؽاد ةرى إٓ باخجاهر اخؽرة، وبع اإلكسان الؽامؾ 

رع هذه ـيتحقل احلققان اخـقي، بعد أن يؾؼح البقيضة إكثقية، إغ حؾقة خمصبة، تؿ ةش! اخلؾؼة

. اخلؾقة بآكؼسام اختتاا، جتك ةصبح كطػة، فعؾؼة، فؿضغة، تؿ خيؾؼ اهلل طظامًا، ويؽسق العظام حلامً 

ٓ ريب أن هذا مـ دواطل ! ويزقك هذا اخلؾؼ العجقب، جتك خيرج كائـًا يدب طد وثف إرض

فؾفذا يصؾح أن يؽقن اخلطاب مقثفًا لإلكسان الؽافر، اخـؽر لؾبعث، إلقامة احلجة . زيادة اإليامن

.   ويصؾح أن يؽقن دطقة طامة لؾتػؽر ذم طظقؿ حؾؼ اهلل طز. طؾقف ذم إتبات البعث

ْؾقهـْظُررِ   ٿ]يقاثفف ذم مؽة، مـ كػار  قريش،   اإلكسان الؽافر اخـؽر لؾبعث الذي كان الـبل فه

 ڤ ڤ ٹ ٹ ]:؟ يلأ اجلقاب مبارشًا، ٕن اجلقاب حمؾ ةسؾقؿ مـ اجلؿقع، ٓ أجد يـؽره[ٹ

ون أن اهلل ةعاغ حالؼف[   ڤ وسؿل دافؼًا لؽقكف ذا اكدفاق، . واخاء الدافؼ هق اخـل.  وهؿ مؼرُّ

 . ذم إرجام لقبؾغ حمؾف، وهذا مما يؿقز هذا اخاء العجقب، أكف خيرج دفؼًا بؾذة . واكدفاع

ريـ، هق فؼار الرثؾ، يعـل طؿقده ـطد ققل مجفقر اخػس: الصؾب: [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]

و طر بعضفؿ . طد ققل مجفقر اخػرسيـ، هل طظام الصدر مـ اخرأة: والزائب. الػؼري، أي ضفره

فدلت أية طد أكف خيرج مـ بقـفام، وٓ يؾزم مـ هذا أن يؽقن حارثًا مـ ذات . بلهنا مقضع الؼالدة

وذهب بعض اخػرسيـ  إغ أن الزائب هل أصراف الرثؾ، . العظؿ، طظؿ الظفر، أو أضالع الصدر

فؽلن هذا اخاء الذي خيرج . يعـل يديف ورثؾقف وٓ ةتعؾؼ باخرأة، ٕن اخاء إكام خيرج دفؼًا مـ الرثؾ

وٓ شؽ أن العؾؿ احلديث قد يساطد ذم ، مـ الرثؾ يستؾ مـ مجقع ثسؿف؛ مـ فؼاره، وأصرافف

لؽـ اخعؾقم لدى ، إيضاح هذا اخعـك، وقد ٓ يبؾغ العؾؿ احلديث التػاصقؾ الدققؼة ذم دٓلة أية

تؿ ، أن هذا اخاء يتؽقن ذم اخلصقتع (الػسققلقثل)اخشتغؾع بعؾؿ وضائػ إطضاء، اخسؿك بـ

وأما إكثك فنكف يتؽقن ماؤها ذم اخبقضع، فقتؿ إكضاج البقيضة، فتـزل مـ . دمؿع ذم مقضع مععي

، أن ثدار  ومـ جؽقؿ صـع اهلل . ، مرة ذم الشفر(فالقب)مبايض اخرأة إغ الرجؿ، طر قـاة 

الرجؿ يتفقل بنذن اهلل ةعاغ ٓستؼبال احلؿؾ اختققع، فتفبط هذه البقيضة، وقد امتأل ثدار الرجؿ 

فنن قدر حالل تامن وأربعع ساطة أن يؼع لؼاء بع ،  مشبعًا بالغذاءبالشعذات الدمقية، وصار تخقـاً 



الزوثع، ويؾتؼل ماء الرثؾ الذي حيؿؾ احلققاكات اخـقية، مع البقيضة، ذم رجؿ إكثك، فنكف يسبؼ 

فتـغرس ةؾؽ البقيضة اخؾؼحة ذم ثدار . واجد مـ هذه احلققاكات اخـقية إغ البقيضة، فقؼع التؾؼقح

الرجؿ، وةتغذى طد ما احتزن ذم هذا اجلدار مـ إوطقة الدمقية، وةتقاغ آكؼسامات اخلؾقية، 

تؿ متر ببؼقة اخراجؾ، كام هق معروف ذم طؾؿ ، جتك ةؽر، وةعؾؼ ذم ثدار الرجؿ، فتسؿك طؾؼة

ومـ العجقب أن هذه البقيضة، حتؿؾ اخقرتات . كؾ هذا بتؼدير دققؼ، وجؽؿة بالغة. إثـة

ومعؾقم أن كؾ حؾقة . اجلقـقة، مـ إكثك كام إن احلققان اخـقي حيؿؾ اخقرتات اجلقـقة مـ الذكر

تًا  فقـحدر . ، إٓ اخلؾقة اخـقية، فنهنا حتتقي كصػ العدد، فؼط"ثع"بػية حتتقي ستة وأربعع مقرِّ

ويؼذف الذكر جققاكًا مـقياه حيؿؾ تالتة وطػيـ ، مـ اخبايض بقيضة حتؿؾ تالتة وطػيـ مقرتاً 

تًا، فقصبح اخجؿقع ست وأربعقن  ى]: كام قال ربـا  (إمشاج)هذه اخلؾقة اجلديدة، هل . مقرِّ

وإمشاج ةعـل  {2:اإلنسان} [ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

.   إحالط، لؽقهنا حؾقطًا مـ ماء اخرأة ماء الرثؾ، فقؼع الشبف كام يريد اهلل 

إن الـاضر بعع البصذة، ولق كان . هذه العؿؾقة التل يؾػت اهلل آكتباه إلقفا ٓ يبرصها الغافؾقن

طامقًا، أمقًا، ٓ يؼرأ، وٓ يؽتب، لق أمعـ الـظر، ٓطتر ذم هذا اخاء الذي يؼذف ذم إرجام، كقػ 

هذه اخسافة بع هذا اخاء الذي ةشؿئز مـف الـػقس، وهذا . يمول إغ إكسان سقي، جل، سؿقع، بصذ

اخلؾؼ اإلكساين السقي، مـ دواطل الـظر، الذي يقثب لإلكسان إثالل اخلالؼ، وصلصلة الرأس 

أبعد هذا ! ي العجب كقػ يـؽر هذا اإلكسان البعثـتؿ ٓ يـؼض. حضعاكًا لف سبحاكف وبحؿده

 . {78:يس} [   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]: ركع، ةؼقلقنـر اخشـاخشفد العجقب، يا معش

يعـل الذي حؾؼ هذا اإلكسان، وكقكف طد هذه الصػة قادر أن يعقد حؾؼف : [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]

 إغ الرب [ڄ]ومرثع الضؿذ ذم ققلف ،ففذا مـ أطظؿ دٓئؾ البعث. مرة أحرى يقم الؼقامة

ْثِعفِ ): ومرثع الضؿذ ذم ققلف،سبحاكف وةعاغ ده ره وقال بعض . هذا هق إقرب. إغ اإلكسان (طه

أكف قادر أن : [ڃ]فقؽقن معـك ،  أي إغ اخاء[ڄ ڄ ڄ]: أن مرثع الضؿذ ذم ققلف: اخػرسيـ

يعـل قادر أن يعقده إغ اإلجؾقؾ، أو يعقده إغ الصؾب، . يعقد اخاء إغ اخقضع الذي حرج مـف



وٓ شؽ أن اهلل ةعاغ قادر طد ذلؽ، لؽـ سقاق أيات يميد الؼقل إول، وهذا ما . والزائب

رثحف ابـ ثرير رمحف اهلل
()

، وٕن هذا إمر، مما مل يققعف اهلل ، ، ٕن اخؼام مؼام إتبات البعث

.  فال وثف لإلةقان باجلؿؾة اخمكدة هاهـا. وهق إطادة هذا اخاء ذم اإلجؾقؾ، أو إغ الصؾب  أو الزائب

 الفوائد المستنبطة

. [   ٻ ٻ ٱ]. إقسام اهلل ةعاغ بؿخؾققاةف :الػائدة إوغ

  .كامل رقابة اهلل، وجػظف لبـل آدم:الػائدة الثاكقة

.  كاحلػظ، إتبات اخالئؽة الؽرام، وبقان بعض أطامهلؿ :الػائدة الثالثة

كام قال اهلل . بقان دلقؾ مـ دٓئؾ البعث، وهق أن الؼادر طد اخلؾؼ قادر طد اإلطادة :الػائدة الرابعة

جيس، و ، ففق دلقؾ طؼظ{27:الروم} [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]: ةعاغ

 .طد إمؽاكقة البعث

                                                           
 ( .298-24/297) تفسري  الطربي ((


