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سورة الملك

ْحَمِن ا ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه لره

َو َعلىَ ِه اْلُمْلُك َو هُ تَبَاَرَك الهِذى بِيَدِ 
(1)ٍء قَِدير  شىَ كلُ 
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سورة الملك

 َو الَحيَوةَ الهِذى َخلََق اْلَمْوتَ 
َو ُهَو أَْحَسُن َعَمًل مُ ِليَْبلَُوُكْم أَيُّك

(2)اْلعَِزيُز اْلغَفُورُ 
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سورة الملك

اقًا  َسَماَواٍت ِطبَ الهِذى َخلََق َسْبعَ 
ا تََرى ْحَماِن مِ فِى َخْلقِ مه ن الره

تََرىْلبََصَر َهلْ تَفَاُوٍت  فَاْرِجعِ ا
(3)ِمن فُُطورٍ 
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سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا  اللَّهُخَلَقَ 

ُ سَ أَ لَْم تََرْوا َكْيفَ  ْبَع َخلََق َّللاه
َسماواٍت ِطباقاً 

15: نوح 
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خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا 

عضهاا مطابقة بإلخ، أي « الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً»: قوله تعالى•
ي و قه  مهف فه-على ما احتمه -فوق بعض أو بعضاا يشبه البعض

.تفسيف حم السج ة بعض ما يمكننا من القول فياا
الفهوت: قال الفاغه « فِي خَلْقِ الفَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍما تَفى»: و قوله•

نْ فاتَكُمْ وَ إِ»: ء عن اإلنسان بحيث يتعذر إدراكه، قال تعالىبع  الشي
.«ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِشَيْ
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خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا 

خهف و التفاوت االختالف في األوصاف كأنه يفوت وصف أح هما اآل: قال•
فِي خَلْهقِ الهفَّحْمنِ ما تَفى»: أو وصف ك  واح  مناما اآلخف، قال تعالى

.انتاى. أي ليس فياا ما يخفج عن مقتضى الحكمة« مِنْ تَفاوُتٍ
اا بهبعض مهن فالمفاد بنفي التفاوت اتصال الت بيف و ارتباط األشهياء بعضه•

، فاصهطكا  حيث الغايات و المنافع المتفتبة على تفاع  بعضاا في بعض
ن و تصارعاما األسباب المختلفة في الخلقة و تنازعاا كتشاجف كفتي الميزا

لفهان بالثق  و الخفة و االرتفاع و االنخفاض فإنامها فهي عهين أنامها تخت
لسهلعة تنفقان في إعانة من بي ه الميزان فيما يفيه ه مهن تشهخيز وزن ا

.الموزونة
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خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا 

فهوت رت  اهلل أجزاء الخلقة بحيث تؤدي إلى مقاص ها من غيهف أن يفق  •
ل الغايهة بعضاا غفض بعض أو يفوت من بعضاا الوصف الالزم فيه لحصهو

.المطلوبة
فة خطاب عام لك  من يمكنه الفؤية و في إضها« ما تَفى»و الخطاب في •

ف الخلق إلى الفحمن إشارة إلى أن الغاية منه هي الفحمهة العامهة، و تنكيه
.ومعليه إلفادة العم« الفَّحْمنِ»و هو في سياق النفي و إدخال « تَفاوُتٍ»
، و الفطور االخهتالل و الهوهي« مِنْ فُطُورٍفَارْجِعِ الْبَصَفَ هَ ْ تَفى»: و قوله•

و اإلمعان المفاد بإرجاع البصف النظف ثانيا و هو كناية عن الم اقة في النظف
.فيه
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