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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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سورة الملك

تَينْ اْرِجعِ اْلبَصَ ثمُ  يَنقَِلْب َر َكره
اِسئًا َو ُهَو إِلَْيَك اْلبََصُر خَ 
(4)َحِسير  
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سورة الملك

ْنيَا َو لَقَْد َزيهنها السه  َماَء الدُّ
اَها ُرُجوًما بَِمَصابِيَح َو َجعَْلنَ 

ل ِلشهيَاِطيِن  َو أَْعتَْدنَا لُهْم َعَذاَب 
(5)السهِعيرِ 
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وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ

« ابِيحَوَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَص»: وله تعالى•
و إلى آخر اآلية، المصابيح جمع مصباا  و  ب
و السراج سبم  الوواببم مصبابيح رناات با
سبير إضاءت ا و قد تقدم بالم ف  ذلك فب  ت 

.سواة حم السجدة

351: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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ْيِن يَْومَ ماواٍت فيفَقَضاُهنه َسْبَع سَ 
 أَْمَرها َو ُكل ِ َسماءٍ فيَو أَْوحى

ْنيا بَِمصابيَح وَ َزيهنها السهماَء الدُّ 
يمِ اْلعَزيِز اْلعَلِحْفظاً ذِلَك تَْقديرُ 

12: فصلت 
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فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ 
فِب  ىفَقَضا ُنَّ سَاْعَ سَماواتٍ فِ  يَوْمَيْنِ وَ أَوْح»: قوله تعالى•

األصل ف  معنبى القضباء فصبل األمبر، و« بُلِّ سَماءٍ أَمْرَ ا
« اتٍسَباْعَ سَبماو»للسماء على المعنى، و « فَقَضا ُنَّ»ضمير 

يبد متعلب  بقضبا ن فت « فِب  يَبوْمَيْنِ»حال من الضبمير و 
ان أن السماء لما استوى سبحانه إليها و هي دخان ك الجملة 

ل أمرها مبهما غير مشخص من حي   فللي ا الود ود ففص 
.تلالى أمرها بجللها سبع سماوات في يومين

367: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ 

إن القضباء فب  اآليبة مضبمن معنبى : و قيل•
ماواتٍ»التصيير و  ان ، و م عولبه ال ب« سَاْعَ سبَ

.قيل في ا وجوه أخر ال ي منا إيراد ا
مبل و اآلية و ما قال ا ناظرة إلى ت صيل ما أج•

اواتِ أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ بَ َرُوا أَنَّ السَّم»: ف  قوله
.30-:اءاألناي« :وَ الْأَاْضَ بانَتا اَتْقاً فَ َتَقْنا ُما

367: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى
المراد: قيل« فِ  بُلِّ سَماءٍ أَمْرَ اوَ أَوْحى»: و قوله•

مبة في با بأمر السماء ما تستعد له أو تقتضيه الحو
من وجود ملبك أو بوببم و مبا أ باه ذلبك، و 
ى الوح   و الخل  و اريجاد، و الجملة معطوفة عل

طبو  مقيدة بالوقت المذبوا للمع« فَقَضا ُنَّ»: قوله
و خل  ف  بل سماء مبا في با مبنعليه، و المعنى 

.المالئوة و الووابم و غير ا
367: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى
أنت خاير بأن إاادة الخل  من البوح  و أم بالو •

ائدة الملك و الووبم من األمر تحتاج إلى عناية ز
لة المعطوفة ال ت ات إال بدليل بين، و بذا تقيد الجم
.بالوقت المذبوا ف  المعطو  علي ا

367: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى
أ بل المراد باألمر التوليف ارل   المتوجه إلبى: و قيل•

بل سماء مبن المالئوبة و البوح  بمعنباه المعبرو  و 
المعنى و أوحى إلى أ ل ببل سبماء مبن المالئوبة مبا 

.أمر م به من العاادة
و « ءٍفِ  بُلِّ سَما»: و فيه أن ظا ر اآلية و قد قال تعالى•

.إلى بل سماء ال يوافقه تلك الموافقة: لم يقل

367: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى

المراد بأمر ا ما أااده اهلل من با، و  بذا : و قيل•
البوج ين الوجه ف  الحقيقة ااجبع إلبى أحبد

جباد السابقين فإن أايد بالوح  الخلب  و اري
اجع إلى أول البوج ين و إن أايبد ببه معنباه 

.المعرو  اجع إلى ثاني ما

368: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى
السماء و الذي وقع ف  بالمه تعالى من األمر المتعل  بوجه ب•

يلو  إلى معنى أدق مما ذبروه 
عْبرُجُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَاْضِ ثُمَّ يَ»: فقد قال تعالى•

، 5-:الم السجدة« :إِلَيْهِ
اللَّهُ الَّذِي خَلَ َ سَاْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْبأَاْضِ مِب ْلَ ُنَّ»: و قال•

، 12-:الطالق« :يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَ ُنَّ
لْخَلْب ِ وَ لَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَوُمْ سَاْعَ طَرائِ َ وَ ما بُنَّا عَنِ ا»: و قال•

.17-:المؤمنون« :غافِلِينَ

368: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى
السبماء مابدأ ألمبره تعبالى دلت اآلية األولى على أن •

بوجه النازل إلى األاض
ماء األمر يتنزل بين السماوات مبن سبو ال انية على أن •

، إلى سماء حتى ينت   إلى األاض

367: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى
السماوات طرائ  لسبلو  األمبر مبنو ال ال ة على أن •

إلى عند ذي العرش أو لسلو  المالئوة الحاملين لألمر
رُّو ُ تَنَبزَّلُ الْمَالئِوَبةُ وَ الب»: بما يشير إليه قولهاألاض

فِي با »: ، و قولبه4-:القدا« :فِي ا بِإِذْنِ اَبِّ ِمْ مِنْ بُلِّ أَمْرٍ
.4-:الدخان« :يُ ْرَقُ بُلُّ أَمْرٍ حَوِيمٍ

367: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج



18

فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى
لمبة و  بو بلو بان المراد باألمر أمره تعالى التووين  و •

ئاً إِنَّما أَمْبرُهُ إِذا أَاادَ  َبيْ»: اريجاد بما يست اد من قوله
، أفادت اآليبات بانضبمام 82-:يس« :أَنْ يَقُولَ لَهُ بُنْ

لعبالم األمر ارل   الذي مضيه ف  ابعض ا إلى بعض أن 
األاض   و خل  األ ياء و حبدو  الحبواد  تحملبه 

نزيلبه المالئوة من عند ذي العرش تعالى و تسلك ف  ت
ت ب  طرق السماوات فتنزله من سماء إلى سماء حتى تن

.به إلى األاض
367: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى
بمبا تحمله مالئوة بل سبماء إلبى مبن دون بم و إنما •

مبا ذا حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِ ِمْ قبالُوا»: يست اد من قوله
و 23-:سباأ« :قالَ اَبُّوُمْ قالُوا الْحَ َّ وَ  ُوَ الْعَلِ ُّ الْوَاِيرُ

بمبا السماوات مساكن المالئك اقد تقدم الوالم فيه و 
ماواتِ»: يست اد من قوله « :وَ بَبمْ مِبنْ مَلَبكٍ فِب  السبَّ

وَ ال يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَبإِ الْبأَعْلى»: ، و قوله26-:النجم
.8-:الصافات« :يُقْذَفُونَ مِنْ بُلِّ جانِمٍ

367: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى

ئوبة فلألمر نساة إلى بل سبماء باعتاباا المال•
ن السابنين في با، و نسباة إلبى ببل قايبل مب

 م و  و المالئوة الحاملين له باعتااا تحميله ل
مبا وحيه إلي م فإن اهلل ساحانه سبماه قبوال ب

ءٍ إِذا أَاَدْناهُ أَنْ نَقُبولَ لَبهُإِنَّما قَوْلُنا لِشَ ْ»: قال
.40-:النحل« :بُنْ

367: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَهاوَ أَوْحى
لِّ فِب  بُبوَ أَوْحى»: فتحصل بما مر أن معنى قوله•

سماء إلى أ ل با مبن أوحى ف  بل« سَماءٍ أَمْرَ ا
ماء المنسوب إلى تلك السب. المالئوة األمر ارل  

  المبذبواين فباليبومين، و أما ببون المتعل  ب ا
اآلية ظرفا ل بذا البوح  بمبا  مبا ظبر  لخلب  

.ةالسماوات ساعا فال دليل عليه من ل ظ اآلي

369: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظا

يحَ وَ وَ زَيَّنَّا السَّماءَ البدُّنْيا بِمَصبابِ»: قوله تعالى•
ف  بذه توصي« حِ ْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

السببماء بالببدنيا للداللببة علببى أن ببا أقببرب 
ق السماوات من األاض و    طااق بعض ا فو

ماواتٍ طِااقب»: بعض بما قال « :اًخَلَ َ سَاْعَ سبَ
.3-:الملك

369: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظا
م بمبا و الظا ر من معنى تزيين ا بمصابيح و    الوواب•

-:افاتالص« :إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْوَوابِمِ»: قال
ل أن الووابم فب  السبماء البدنيا أو دون با بالقناديب6

المعلقة 

369: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظا
م لو بانت مت رقة ف  جميع السماوات من غيبر حجبو •

انت زينبة بعض ا بعضا لوون السماوات   افة بما قيل ب
ه السياق فال لجميع ا و لم تختص الزينة باعض ا بما ي يد

ى إن ا فب  الجميبع لوبن لوون با تبر: وجه لقول القائل
.متأللئة على السماء الدنيا عدت زينة ل ا

369: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظا
أَ لَمْ تَرَوْا بَيْفَ خَلَب َ اللَّبهُ سَباْعَ سَبماواتٍ»: و أما قوله•

« :اًطِااقاً وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِي ِنَّ نُوااً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراج
ين بالليل و ف و بالنساة إلينا معا ر المستضيئ16-:نو 

.13-:الناأ« :وَ جَعَلْنا سِراجاً وَ َّاجاً»: الن اا بقوله
ا أي و ح ظنا ا من الشبياطين ح ظب« وَ حِ ْظاً»: و قوله•

وَ حَ ِظْنا ا مِنْ بُبلِّ  َبيْطانٍ اَجِبيمٍ إِلَّبا مَبنِ »: بما قال
.18-:الحجر« :اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْاَعَهُ  ِ ابٌ مُاِينٌ

369: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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ذلِكَ تَقْدِيرُ الْلَزِيزِ الْلَلِيمِ
ظم و إ ااة إلى ما تقبدم مبن البن« ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ»: و قوله•

.الترتيم

369: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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في ملنى السماء
.[ف  معنى السماء( ]بالم فيه تتميم)•
:قد تحصل مما تقدم•
و -أن المست اد من ظبا ر اآليبات الوريمبة: أوال•

 ب  أن السماء الدنيا من  ذه الساع-ليست بنص
.عالم النجوم و الووابم فوقنا

369: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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في ملنى السماء

أن  بذه السبماوات السباع المبذبواة : و ثانيا•
جميعا من الخل  الجسبمان  فوأن با طاقبات

ا عالم ساع متطابقة من عالم األجسام أقرب ا من
ئا من النجوم و الووابم، و لم يصف القرآن  ي

السببماوات السببت الااقيببة دون أن ذبببر أن ببا 
.طااق

370: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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في ملنى السماء

سباع أن ليس المراد بالسماوات ال: و ثال ا•
األجببرام العلويببة أو خصببوا بعضبب ا 

.بالشمس و القمر أو غير ما

370: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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في ملنى السماء
بون السماوات مسبابن للمالئوبة و أن بم أن ما واد من : و اابعا•

عمال، و و يعرجون إلي ا بوتم األينزلون من ا بأمر اهلل حاملين له 
نزل من ا أن للسماء أبوابا ال ت تح للو اا و أن األ ياء و األازاق ت
شبف يوو غير ذلك مما تشير إليه مت رقات اآليبات و الروايبات 

مبن عن أن ل ذه األموا نوع تعل  ب ذه السماوات ال بتعل  ما نراه
ام و أمابن ا الجسبمانية الموجابة لحوومبة النظباألجسام بمحال ا

.إلي االمادي في ا و تسرب التغير و التادل و الدثوا و ال توا

370: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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في ملنى السماء
و ذلك أن من الضرواي اليبوم أن ل بذه األجبرام •

مانية العلوية بائنة ما بانت بينونبة عنصبرية جسب
  تجري في ا نظائر األحوام و اآلثباا الجاايبة فب
عالمنا األاضب  العنصبري و النظبام البذي ي ابت
للسماء و أ ل ا و األموا الجااية في ا ممبا أ برنا 

. إليه يااين  ذا النظام العنصري المش ود

370: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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في ملنى السماء

أضببف إلببى ذلببك مببا واد أن المالئوببة •
خلقوا من نوا، و أن غذاء م التسبايح، و
ما واد من توصيف خلق م، و ما واد ف 
 با توصيف خل  السماوات و ما خل  في

.إلى غير ذلك

370: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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في ملنى السماء

اة سبميت فللمالئوة عوالم ملووتية ساعة مترت•
سماوات ساعا و نسات ما ل ا مبن الخبواا و
اآلثاا إلى ظا ر  ذه السماوات بلحاظ ما ل با 
مببن العلببو و ارحاطببة بالنسبباة إلببى األاض 

.تس يال لل  م الساذج

370: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَأَتْبَلَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 

هُ فَةَ فَأَتْبَعَ إِاله َمْن َخِطَف اْلَخطْ 
ِشهاب  ثاقِب  

10: الصافات 
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فَأَتْبَلَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
الى هذه البيانات ف ي كالم ه تل و اهلل العالم أن -و يحتمل•

اردا عن من قبيل األمثال المضروبا تصور بها الحقائق الخ
و  بو الحس في صورة المحس و  لتقريبه ا م ن الح س

وَ تِلْبكَ الْأَمْ بالُ نَضْبرِبُ ا لِلنَّباَِ وَ مبا »: القائل عز و جل
.               43-:العنواوت« :يَعْقِلُ ا إِلَّا الْعالِمُونَ

اللو  و  و ب ير ف  بالمه تعالى و منه العرش و الورس  و•
.من اء بعضو الوتاب و قد تقدمت ار ااة إلي ا و سيج 

124: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَأَتْبَلَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
ة المراد من السبماء التب  تسبون ا المالئوبو على  ذا يوون •

 ود نساة عالما ملووتيا ذا أف  أعلى نساته إلى  ذا العالم المش
، السماء المحسوسة بأجرام ا إلى األاض

مع و و المراد باقتراب الشياطين من السبماء و اسبتراق م السب•
أسراا قذف م بالش م اقتراب م من عالم المالئوة لالطالع على
ن نبوا الخلقة و الحواد  المستقالة و امي م بما ال يطيقونه مب
ة إيبا م الملووت، أو برت م على الح  لتلايسه و ام  المالئو

.بالح  الذي ياطل أباطيل م

125: ، ص17الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ

ُ الهذي َخلََق سَ  ِمَن ْبَع َسماواٍت وَ َّللاه
ُل اْْلَ  يَ اْْلَْرِض ِمثْلَُهنه  ْمُر بَْينَُهنه تَنَزه
 َ ٍء قَدير  ُكل ِ َشيْ  َعلىِلتَْعلَُموا أَنه َّللاه

َ قَْد أَحاطَ  ٍء ِعْلماً  بُِكل ِ َشيْ َو أَنه َّللاه

12: الطالق 
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
ماواتٍ وَ مِب»: قوله تعالى• نَ اللَّهُ الَّذِي خَلَ َ سَاْعَ سبَ

يتأببد إلخ، بيان« الْأَاْضِ مِ ْلَ ُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَ ُنَّ
عبالى و به ما تقدم ف  اآليات من حديث ابوبيته ت

الذبر ليطيعبوه فيبه و أن فب بع ة الرسول و إنزاله
لبيم تمرده و مخال ته الحساب الشديد و العذاب األ

و ف  طاعته الجنة الخالدة ببل ذلبك ألنبه قبدير
.عليم

326: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
ه فب  تقدم بعبض الوبالم فيب« اللَّهُ الَّذِي خَلَ َ سَاْعَ سَماواتٍ»: فقوله•

.ت سير سواة حم السجدة

326: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
ه ظا ره الم لية فب  العبدد، و عليب« وَ مِنَ الْأَاْضِ مِ ْلَ ُنَّ»: و قوله•

و خل  من األاض ساعا بما خل  من السماء ساعا: فالمعنى
لب الت  نحبن عساع برات من نوع األاض ف ل األاضون الساع •

ع سباإحدا ا؟ أو األاض الت  نحن علي با ( ا و الت  نحن علي ا)
البذي نحبن محيطة بعض ا باعض و الطاقة العليبا بسبيط اطاقات

ن سطح الت  قسموا إلي ا المعموا ماألقاليم الساعة عليه؟ أو المراد 
ا بالرجوع إلى مال الورة؟ وجوه ذ م إلى بل من ا جمع و ابما 

.تقدم ف  ت سير سواة حم السجدة محتمل آخر غير ا

326: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ

وَ مِببنَ »: إن المببراد بقولببه: و ابمببا قيببل•
ئا أنه خل  من األاض  ي« الْأَاْضِ مِ ْلَ ُنَّ

 و م ل السماوات الساع و  بو ارنسبان
المربببم مببن المببادة األاضببية و الببرو  
السببماوية التبب  في ببا نمبباذج سببماوية 

.ملووتية
326: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
الظبا ر أن الضبمير للسبماوات و« يَتَنَبزَّلُ الْبأَمْرُ بَيْبنَ ُنَّ»: و قوله•

إِنَّمبا »: ارل   الذي فسبره بقولبهاألمراألاض جميعا و األمر  و 
،  و بلمة اريجاد، و 83: يس: «أَمْرُهُ إِذا أَاادَ  َيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ بُنْ

326: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
و تنزله  و أخذه بالنزول من مصدا األمر إلبى سبماء •

وبون مبا بعد سماء حتى ينت   إلى العالم األاض  فيت
قصد باألمر من عين أو أثر أو ازق أو موت أو حيباة 

فِب  وَ أَوْحى»: أو عزة أو ذلة أو غير ذلك قال تعالى
يُبدَبِّرُ »: ، و قبال12: حبم السبجدة: «بُلِّ سَماءٍ أَمْرَ ا

 بانَ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَاْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِ  يَوْمٍ
.5: الم السجدة: «مِقْدااُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

326: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ

نبزل المراد بباألمر األمبر التشبريع  يت: و قيل•
و مالئوة الوح  به من السماء إلى الناب  و  ب

و  و تخصيص من غير مخصبص و. باألاض
.هإلخ، ال يالئم« لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ»ذيل اآلية 

326: ، ص19الميزان في تفسير القرآن، ج
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
:ساع سموات و من األاض م ل ن•
(. اللَّهُ الَّذِي خَلَ َ سَاْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْبأَاْضِ مِب ْلَ ُنَّ)•

ساع، تعددت األقوال حول السموات الساع و األاضين ال
:و المعقول من ا ما يل 

-علبى سبايل ارجمبال-يجم أن نبؤمن: القول األول•
يل لعلم بوجود ساع سموات و ساع أاضين و ندع الت ص

.اللّه

358: ، ص7، ج(محمد دواد مغنيه)تفسير الكاشف
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
ل ببون ان الوون األبار يضم ساعة أبوان، و لوب: القول ال ان •

و من ا بوابم ال يحصى عدد ا، و من جملت ا بوبم أاضب ،
و .. ئية بين بل بون و آخر ماليين الماليين من السبنين الضبو
اع، أمبا قد عاّر ساحانه عن  ذه األبوان الساعة بالسماوات الس

ببل ف و يشير الى ان فب « وَ مِنَ الْأَاْضِ مِ ْلَ ُنَّ»: قوله تعالى
.. بون من الساعة بوباا أاضيا 

مبن سبواة 17و قد أ رنا الى  ذا القول عند ت سبير اآليبة •
.362ا 5المؤمنون ج 

358: ، ص7، ج(محمد دواد مغنيه)تفسير الكاشف
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ

صر ب ا، ان ذبر الساع ال ي يد الح: القول ال الث•
اوا و انما خص ا الوح  بالذبر ألن الذين خوط

بالقرآن آنذا  ببانوا يسبمعون عبن األفبال 
.  الساعة و بوابا ا دون غير ا

358: ، ص7، ج(محمد دواد مغنيه)تفسير الكاشف
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
ئبة، و ان الولدانيين ا ت روا بعلبم ال ي: قال المؤاخون•

توااثت توصلوا الى معرفة الووابم الساعة السيااة، و
حتى األمم  ذه المعرفة عن الولدانيين جيال بعد جيل
عبن زمن العرب الذين نزل القرآن بلسان م، فخاطا م
و قبد .. السماء بما اعتادوا أن يتخاطاوا به فيما بين م

مبن سبواة 29أ رنا الى  ذا القول عند ت سير اآلية 
. 78ا 1الاقرة ج 

358: ، ص7، ج(محمد دواد مغنيه)تفسير الكاشف
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
قم و نحن نن-و يظ ر لنا اآلن ان  ذا أاجح األقوال، فقد أطلعنا•

يث ناوي على حد-ف  المصادا لت سير اآلية الت  نحن بصدد ا
ر، أمبا و قول البن عااَ يرجحان ان ذبر الساع ال يراد به الحص
ود، و  و الحديث فقد نقله الشيخ المراغ  عن الصحاب  ابن مسع

اع و ما السماوات الساع و ما في ن و ما بين ن، و األاضون السب»
.    «ما في ن و ما بين ن إال بحلقة ملقاة بأاض فالة

مبن 47ة و قد أثات العلم الحديث  ذه الحقيقة، انظر ت سير اآلي•
..                      سواة الذاايات 

358: ، ص7، ج(محمد دواد مغنيه)تفسير الكاشف
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
فمن أين أخذ  ذا العلم محمد الذي نشأ ف  أمة أمية ال•

 بل أخبذه مبن بحيبرة : توتم و ال تحسم؟ بما قبال
الرا م أم من ا اان األديرة اآلخبرين؟ و  بل ي تبري 
محمد على اللّه، و  و يدعو البى بتباب يقبول بلسبان

ذِباً أَوْ عَلَى اللَّهِ بَوَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى»: صريح فصيح
األنعبام و 93-«ءٌقالَ أُوحِ َ إِلَ َّ وَ لَمْ يُو َ إِلَيْبهِ  َب ْ

.طه؟61-«وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى»: يقول

359: ، ص7، ج(محمد دواد مغنيه)تفسير الكاشف
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هُنَّ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَ
رمبام و ف  ت سير الطاري ان ابن عاباَ تلميبذ ا•

:عل  سئل عن قوله تعالى
و ل»: فقال. ؟«سَاْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَاْضِ مِ ْلَ ُنَّ»•

ألن « م ب باحدثتوم عن ت سير ا لو رتم بتوذياو
.نعقول م ال تحتمل، فيشوّون ف  صدق القرآ

359: ، ص7، ج(محمد دواد مغنيه)تفسير الكاشف
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-يابرخرجنا مع اسول اهلل ا إلبى خ: ذبر ابن إسحاق بإسناده إلى أب  مروان األسلم  عن أبيه عن جده قال•
: ، ا18قال اسول                        الميزان فب  ت سبير القبرآن، ج-حتى إذا بنا قرياا من ا و أ رفنا علي ا

294
و -ا أقللنو اب األاضين الساع و م-فقال الل م اب السماوات الساع و ما أظللن-ق وا فوقف الناَ: اهلل ا•

 بذه و نعوذ بك من  بر-إنا نسألك خير  ذه القرية و خير أ ل ا و خير ما في ا-اب الشياطين و ما أضللن
.أقدموا بسم اهلل. القرية و  ر أ ل ا و  ر ما في ا

410: ، ا4الميزان ف  ت سير القرآن، ج•
ج علبي م فنحبت-إنا نولم أ ل الوبالم: قلت له: و ف  الواف ، بإسناده عن أب  مسروق عن أب  عاد اهلل ع قال•

، و نحبتج نزلت فب  المبؤمنين: فيقولون« أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِ  الْأَمْرِ مِنْوُمْ»: بقول اهلل عز و جل
:علي م بقول اهلل عز و جل

دع  بيئا ممبا فلبم أ: نزلت ف  قربى المسلمين قال: فيقولون« قُلْ ال أَسْئَلُوُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِ  الْقُرْبى»•
: نع؟ فقالو بيف أص: إذا بان ذلك فادع م إلى الماا لة، قلت: حضرن  ذبره من  ذا و  ا ه إال ذبرته، فقال ل 

مبن يبد  فتشباك أصبابعك-و صم و اغتسل و ابرز أنت و  و إلى الجاال: أصلح ن سك ثالثا و أطاه، قال
عبالم -لسباعالل م اب السموات الساع و اب األاضبين ا: ثم أنص ه، و ابدأ بن سك، و قل-اليمنى ف  أصابعه

السماء فأنزل عليه حساانا من-إن بان أبو مسروق جحد حقا و ادعى باطال-الغيم و الش ادة الرحمن الرحيم
ذابا فأنزل عليه حساانا من السبماء و عب-و إن جحد حقا و ادعى باطال: و عذابا أليما، ثم اد الدعوة عليه فقل

.أليما
.فإنك ال تلاث أن ترى ذلك فيه، فواهلل ما وجدت خلقا يجيان  إليه: ثم قال ل •


