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الطّارقسورةُ 

ْحم   ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ِن الره

﴾1ِق ﴿َو السهَماِء َو الطهارِ 
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الطَّارِقِ

طرق•
الثانى، و «3»اإلِتيان مَساءً أحدها: الطاء و الراء و القاف أربعة أصول•

ى ء خَصْْ   ْالرابعجنسٌ من استرخاء الشى ء، و الثالثالضَّرْب، و 
.على  ى ء

ةٌ، إذا و رجلٌ طُرَقَْ: قالوا. و يقال إنّه إتيان المنزِل ليلًا. فاألوَّل الطُّرُوق•
أيضاً، و ذُكِرَ أنَّ ذلك يقال بالنهار.* كان يَسْرِى حتى يطرُقَ أهلَه ليلًا

م طارقْاً  و الدَّليل على أنَّ األصلَ اللّيل تسميتُهم النّج: و األصل اللَّيل
.ألنّه يَطلُعُ ليلًا

449: ، ص3معجم مقائيس اللغة؛ ج 
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﴾1﴿وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ 

آليات اهلل تعالى مرة أخرى بالسماء وما تحويه من أجرام، ففي ااقسم •
قْول الثالثة األولى مْن سْورة الطْارق يقسْم اهلل تعْالى بْالنجوم، ي

هذاا ( والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، الْنجم الثاقْ :)تعالى
اريخ الوصف للنجم الطارق لم ياكره أي من جهاباة العلماء عبذر ال ذ

ل اإلنساني سوى القرآن الكريم الاي انذل  علذى مدمذد عليذض أ  ذ
نذى الذنجم الصلوات وأتم ال سليم، ولم يك شف المعنذى الدقيقذي لمع
كذون مذن الطارق إال بعد تطور ال لسكوبات الراديوية ال ي تدرس ال
.خال  األمواج الراديوية  ي الس ينيات من القرن العشرين

https://www.facebook.com/aejaz.Allah/posts/696740453764967/
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﴾1﴿وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ 

ارك وتعْالى يقسْم ت ْ: )تفسير معنى الطارق يقول ابن كثير رحمْه اهلل تعْالىفي •
ثْم ( رقوالسماء والطا: )بالسماء وما جعل فيها من الكواك  النيرة ولهذا قال تعالى

إنما : ه قال قتادة وغير( النجم الثاق : )ثم فسره بقوله ( وما أدراك ما الطارق: )قال
ي الحديث سمي النجم طارقا ألنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار، ويؤيده ما جاء ف

حْديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا أي يأتيهم فجأة بالليْل، وفْي ال
: وقولْه تعْالى. «إال طارقا يطرق بخيْر يْا رحمْن»اآلخر المشتمل على الدعاء 

ل عليهْا، يثق  الشياطين إذا أرس: المضيء وقال ألسدي : قال ابن ع اس ( الثاق )
–اما الطارق في اللغْة فطْرق الْنجم . هو مضيء ومحرق للشيطان: وقال عكرمة 

–و ( قوالسماء والطْار:)وفي التنزيل العزيز . طلع ليال، وهو النجم الطارق: طروقا 
وسْمي. الْنجم الثاقْ –و . اآلتْي لْيال( الطارق)و . ضربه ومدده: المعدن طرقا 

. بذلك لحاجته إلى دق ال اب

https://www.facebook.com/aejaz.Allah/posts/696740453764967/
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﴾1﴿وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ 

ير خال  هاه المعاني للنجم الطارق المذاكورة  ذي ك ذل ال  اسذمن •
تمامذا مالمنذ  الطرقأو ال ربهو الطارقواللغة نس ن ج أن معنى 

كما يطرق اللائر الباب طرقذات من  مذة ويصذدر عذن هذاا الطذرق 
.أصوات من  مة أي ا

https://www.facebook.com/aejaz.Allah/posts/696740453764967/
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﴾1﴿وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ 

نهاية الحرب العالمية الثانية، أهْدت الجيْوأ أجهْزة االتصْالومع •
الالسلكية إلى علماء الفلْك مْن اجْل دراسْة السْماء مْن خْالل 
الموجات الراديوية التي تْأتي مْن األجْرام السْماوية دون أن يْتم
رات امتصاصها من ق ل المادة بين النجوم مثل السدم والنجْوم والمجْ

في العالم والغ ار بين النجوم، و يد العلماء عدة مراصد فلكية راديوية
فْي الراديْوي( بانْك غْرين)بعد الحرب العالمية الثانية مثل مرصد 

ورتوريكو الراديوي في أحد قيعان جزيرة ب( أريسي و)انجلترا، ومرصد 
.في الواليات المتحدة األمريكية وغيرها من المراصد

https://www.facebook.com/aejaz.Allah/posts/696740453764967/
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﴾1﴿وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ 

ماء، الفلكيون الراديويون يوجهون مراصدهم الراديويْة نحْو السْراح •
ر وتمكنوا خالل فترة زمنية قصيرة من وضْع أطْالس تحْدد مصْاد
ات الموجات الراديوية في السماء بحس  القوة والتْردد وهْي معلومْ
 يعْة يتمكن من خاللها المختصون بعلم فلك الراديْو مْن تحديْد ط

.وتركي  كل مصدر من هذه المصادر

https://www.facebook.com/aejaz.Allah/posts/696740453764967/
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﴾1﴿وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ 

لْك طال ة الْدكتوراه فْي الف( جوسلين بل)م تمكنت 1965سنة في •
مْة مْن الراديوي من التقاط ن ضات منتظمة وقصيرة جدا ودقيقْة قاد

غراب مناطق معينة في السماء، هذه الموجات المنتظمة جدا أثارت است
جوسلين ألنها ال يمكن أن تكون هذه الموجات قادمة مْن نجْوم أو 
مجرات أو كواك  سيارة الن الموجات الصادرة من مثل هذه األجرام 

.  ة جْداال يمكن أن تكون بهذا االنتظام بل تكون غير منتظمة ومشو
.لقد اكتشفت جوسلين  يئا غري ا بحق

https://www.facebook.com/aejaz.Allah/posts/696740453764967/
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﴾1﴿وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ 

نتظمْة الفلكيون بعد ذلك في الكش  عن موجات راديويْة متسابق •
د ك ير مْن مثل التي اكتشفتها جوسلين بل، حتى تمكنوا من رصد عد

ر الموجات الراديوية المنتظمة، وعندما رصد الفلكيْون هْذه المصْاد
وية تقع بالتلسكوبات ال صرية وجدوا أن هذه المصادر للموجات الرادي

عرة، ضمن بعض السدم في المجرة، وهي بقايا انفجْار النجْوم المسْت
وكان هذا االكتشاف هو بداية الخيط الذي قْادهم إلْى فْك أسْرار 

.الموجات الراديوية المنتظمة

https://www.facebook.com/aejaz.Allah/posts/696740453764967/
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﴾1﴿وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ 
فلْك الحْديث كشفت الفيزياء الفلكية عن حقيقة النجوم الطارقة والتي سميت فْي الكما •

فهْي ( (Pulsar Starsالنابضْة النجْوم أو ( Neutron Stars)النجوم النيوترونية )
ذه النجوم نجوم انفجرت على  كل مستعر أعظم منذ مئات وآالف السنين، وكانت كتلة ه

أضْعاف كتلْة 3من كتلة الشمس وقْل مْن 1،4المستعرة تفوق حد  اندرا سيكار أي 
دا، بحيْث الشمس، وبقيت مخلفات النجوم المستعرة على  كل انويه ذات كثافة هائلة ج
 يْر حتْى أدى التجاذب ألثقالي في المادة المتخلفة عن االنفجار إلى انضغاطها بشْكل ك
حنة في ذرة تحولت مادة النجم المت قية إلى نيوترونات، أي دخول االلكترونات سال ة الش

الهيدروجين داخل المنطقة المحرمْة فْي الْذرة حتْى انْدما مْع النْواة وتحديْدا مْع 
ما هو معلْوم ال روتونات موج ة الشحنة فتتحول إلى نيوترونات وهي متعادلة الشحنة، وك

عمليْة فان الذرة تتكون من نيوترونات متعادلْة الشْحنة وبروتونْات موج ْة الشْحنة و
ح الْذرة اندماج االلكترونات مع ال روتونات وأدت إلى تكون النيوترونْات لْذلك تصْ 

.ع ارة عن نيوترونات فقط

https://www.facebook.com/aejaz.Allah/posts/696740453764967/
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﴾1﴿وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ 

ضة أو الطارقْة اكتش  الفلكيون العديد من النجوم النيوترونية النابكما •
سْديم في الكون، أ هرها النجم الموجود في كوك ة الثور والمعروف ب

جم وكان الفلكيون الصينيون سْجلوا الْن Crab Nebula))السرطان 
م عنْدما 1054المستعر الذي أدى إلى تشكل النجم النيوتروني سنة 

.سجلوه في مذكراتهم بعد أن  اهدوه بأعينهم

https://www.facebook.com/aejaz.Allah/posts/696740453764967/



14

﴾1﴿وَ السَّمَاءِ وَ الطَّارِقِ 

جْوم المعلومات العلمية التي توصل إليها العلْم الحْديث عْن النهذه •
يؤكْد الطوارق والتي تتوافق مع ما جاء على محمد في القرآن الكريم

م المعجزة الك يرة التي جاء بهْا محمْد عليْه أفضْل الصْلوات وأتْ
ط التسليم، ولو أن أحدا من علماء الغرب قرأ هذه اآليْة الكريمْة فقْ

د أن محمدا فانه سينحني احتراما للرسول عليه الصالة والسالم وسيشه
.هو ع د اهلل ورسوله

مجاهدعماد -الدستور •

https://www.facebook.com/aejaz.Allah/posts/696740453764967/
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الطّارقسورةُ 

﴾2ق ُ ﴿َو َما أَْدَراَك َما الطهارِ 

﴾3النهْجم ُ الثهاقِب ُ ﴿
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الطّارقسورةُ 

فٌِظ ا َعلَْيَها َحاإِْن ك ُلُّ نَْفٍس لَمه 
﴿4﴾
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الطّارقسورةُ 

ْنَسان ُ  ِلَق ﴿فَْليَْنظ ُِر اْْلِ ﴾5ِممه خ ُ

ِلَق ِمْن َماٍء َدافٍِق ﴿ ﴾6خ ُ

ج ُ ِمْن بَْيِن الصُّ  ﴾7ئِِب ﴿ْلِب َو الَّهَرايَْخر ُ
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الطّارقسورةُ 

﴾8َقَاِدٌر ﴿إِنهه ُ َعلَى َرْجِعِه لَ 

﴾9ائِر ُ ﴿يَْوَم َّ ُْبلَى السهرَ 

ةٍ وَ  ﴾10 اَ نَاِصٍر ﴿فََما لَه ُ ِمْن ق ُوه
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الطّارقسورةُ 

﴾11ْجعِ ﴿َو السهَماِء َذاِت الره 

﴾12ْدِِ ﴿َو اْْلَْرِض َذاِت الصه 
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: الَّفسير الميسر 

، واْلرض المتكررالمطروالسماء ذات 
نباتبما يَّخللها من التشققذات 
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الطّارقسورةُ 

﴾11ْجعِ ﴿َو السهَماِء َذاِت الره 



22

﴾11﴿وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ 

:علميةحقائق•
بخاربإرجاع“*التروبوسفير"الجويالغالفمناألولىالط قةتقوم-1•

يفأيضاًإليهاالحرارةوبإرجاعأمطار، كلعلىاألرضإلىالماء
CO2الكربونأكسيدثانيغاز كلعلىالليل

*Troposphere
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﴾11﴿وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ 

 كوكيحميعظيماًواقياً درعاًلألرضالجويالغالفيعت ر-2•
وذلكلألحياء،القاتلةواإل عاعاتوالنيازكالشه مناألرض
*الستراتوسفيروهيط قاتهمنالخامسةالط قةبفضل

وهيالجويالغالفط قاتمنالرابعةالط قةتعت ر-3•
القصيرةالراديوموجاتتعكسفهيرجعذات**الثيرموسفير
.األرضإلىوالمتوسطة

• *Stratosphere

• ** Thermosphere
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﴾11﴿وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ 

:العلميالتفسير•

.[11:ارقالط]{الرَّجْعِذَاتِوَالسَّمَاءِ}:العزيزكتابهفيتعالىاهلليقول•

ذاتاأنههيللسماءصفةأهمأنإلىالكريمةالقرآنيةاآليةتشير•
الرجع؟معنىفمارجع
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﴾11﴿وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ 

سمح هو:العربلسانفيمنظورابنيقولكمااللغةفيالرجع•
غيثبالترجعألنهاالرجعبذاتالسماءسميت:اللحيانيوقالالماء
أنةاآليومعنىوالعكس،العودةوهوالرجوعمنمشتقةالرجعوكلمة
.والعكساإلرجاعبوظيفةتقومالسماء

ط قةأنالفلكعلماءكش فقدالتفسيرهذاليؤكدالعلمجاءوقد•
قومتلألرضالجويالغالفط قاتإحدىهيالتيالتروبوسفير
خاللمناألرضإلىأمطار كلعلىالماءمنت خرمابإرجاع
.الماءت خربدورةسميتدائمةدورة
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﴾11﴿وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ 

ط قةتضمتيالوهيالستراتوسفيرط قةأنأيضاًالفلكعلماءاكتش كما•
إلىةبنفسجيفوقالماالضارةاإل عاعاتوعكسبإرجاعتقوماألوزون
يةالكوناإل عاعاتمناألرضتحميفهيوبالتاليالخارجي،الفضاء
ضوءمنةك يركمياتوصولدونيحولمنيعاًحاجزاًتعت رفهيالقاتلة،
.انيةال ريطالموسوعةذلكعلىنصتكمااألرض،إلىوحرارتهاالشمس

القصيرةالراديوموجاتوإرجاعبعكستقومفإنهاالثيرموسفيرط قةأما•
إمكانيةيفسرماوهذااألرضمنالصادرةSWوAMالترددوالمتوسطة
فصيلبالتذلكذكرتوقد.جداًبعيدةمسافاتمنالموجاتهذهاستق ال
لىإوالمتوسطةالقصيرةالراديوموجاتعكس.ال ريطانيةالموسوعة
.األرض
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الطّارقسورةُ 

﴾12ْدِِ ﴿َو اْْلَْرِض َذاِت الصه 
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﴾12﴿وَ الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ 

دْعِ : )يقول ت ارك وتعْالى• لٌ* وَالْْأَرْضِ ذَاتِ الصَّْ ( إِنَّْهُ لَقَْوْلٌ فَصْْ
هذه آية عظيمة حيث يقسْم اهلل تعْالى بْاألرض[. 13-12: الطارق]

لشِّق، ، والصدع في اللغة هو ا(الصدع)وبظاهرة جيولوجية عظيمة وهي 
!؟فأين هذا الصدع الذي أقسم اهلل به

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=595&ft=3
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﴾12﴿وَ الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ 

ضية مذع أن القشرة األربداية القرن العشرين بدأ العلماء يالحظون منذ •
، وت صذل الطبقة ال ي تليها، ليست قطعة واحدة، بل مقسَّمة إلى ألواح

مون وبْدأوا يرسْ.بين هاه األلواح شقوق تم د آلالف الكيلذوم رات
.ذه األلواحالخرائط الخاصة بش كة الشقوق أو الصدوع والتي توضح ه

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=595&ft=3
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﴾12﴿وَ الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ 

شْ  ، فقْد اكتاك شذ وا صذدعاض ضذ ماضالذي يثير العج  أنهم ولكن •
)النذارحلقة ، وأسموه ألف كيلو م ر40يم د ألكثر من العلماء صدعاً 

Pacific Ring of Fire  ) هذه الحلقة موجودة فْي قْاع المحْيط
ا ثْم الهادئ وتمتد على طول الساحل الغربي ألمريكا مروراً بآالسْك

بيْة الغربيْة اليابان والفيل ين وأندونيسيا ثم جزر المحيط الهادئ الجنو
.ثم نيوزيلندا

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=595&ft=3
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﴾12﴿وَ الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ 

رضية النشاط الزلزالي في هذه الحلقة ينتا عن اصطدام األلواح األإن •
ي بالمئة من براكين العالم تتركز ف90ْويؤكد العلماء أن . بعضها بعض

قة بالمئة من زالزل العالم تتركز في هذه الحل90هذه الحلقة، وكذلك 
 .(USGSحس  وكالة الجيولوجيا األمريكية  )

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=595&ft=3
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