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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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تَبَارَكَ
يَأِ ِ  تَبأاََََ الَّأي ب   )يقول اللَّه تعالى مخبراً عن عظمته و علو شأنهه •

صأ  و أ. الثابت الذي لم  زم و ال ي زم اوفمعنى تباََ  نهه ( الْمُلْكُ
نأه و م. ثبمو  الاما ر ىلمل المما و هو البركالصفة من الثبوت من 

.البركة ثبوت الخير  نمائه
، و هأو َاعأإ ىلأى تعاظم  الحق من لم يزل و ال يزالمعناِ : و قي •

. معنى الثا ت الِائم

57: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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تَبَارَكَ
ء ألهه شيىذ لوالِ لبط  ك تباََ من ثبوت األشياء  ه المعنى :و قي •

ن ء سواِ ىلّا مقِوَِ او مقِوَ مقِوَِ، اليب هو القَِة، الال يصح شي
.اللَّه تعالى هو الخالق لها

، ىال ان هأيا المعنأىتباََ الن عميإ البركات منأهىن معناِ : و قي •
سأتحقا  مضمن في الصفة غير مصرح  ه، و ىهما المصرح  ه تعأالى  ا

.التعظيم

57: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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تَبَارَكَ
يْتَباََََ الَّي ب   يَِ ِ  الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلأى»: قوله تعالى• « رٌءٍ قَأِ يكُأ   شأَ

.ء كثرة صِوَ الخيرات و البركات عنهتباََ الشي

349: ، ص19ي ان في تفسير القرآن، جالم
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الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ 
و اهأه كونم  اماارا  زجم المذي معنأاِ ( الَّي ب   يَِ ِ  الْمُلْكُ)و قوله •

ن السلطان العظيم اليب ك  ملك له، ليس من ملك ىال داخأ  فيأه ال
َ و الملك هو اتساع المقأِو. اللَّه تعالى مالك الملوَ، و مكنهم منها

.لمن له السياسة و التِ ير

57: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ 
لمك جعل الميشم   إطالقه ك  ملك، و « الَّي ب   يَِ ِ  الْمُلْكُ»: و قوله•

رفا فيم  في زده استعارة بالكنازة ىن كماو تسلا  ىلي  ال كون  متصم
شاء فهو تعالى كما يتصرف ذو اليِ فيما  يِِ و يقلبه كيف يكيف زشا 

.ءشيء من عميإ عهاته، و يملك ما يملكه ك يملك  نفسه ك  شي
: مليك في قولهفتوصيفه تعالى  اليب  يِِ الملك أوسإ من توصيفه  ال•

: ، و أصرح و آكِ من توصيفه في قوله55: القمر: «ع نَِْ مَل يكٍ مُقْتَِ ٍَ»
.1: التغا ن: «لَهُ الْمُلْكُ»

349: ، ص19ي ان في تفسير القرآن، جالم
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 ٍ اَدِزرٌكُلِّ شَيْالَ هُوَ ىَلل
معنأاِ ىن الأيب  يأِِ الملأك و ( ءٍ قَأِ يرٌكُ   شَيْوَ هُوَ عَلى)و قوله •

أخم و هو   زصح ان زكون مقدالرا  ل  القاار ىلل كل شيالسلطان 
ن ، ألهه تعأالى يعلأم كأ  مأا يصأح أء عليمو هو  ك  شي: من قولنا

صأح ان يكون معلوماً في هفسه، و ال يوصف  كوهه قادَاً ىال على ما ي
يكون مقِوَاً له، الن مقِوَ القَِة ال يصح أن يكأون مقأِوَاً لأه، و

.ي هفسهكيلك ما تقضى وقته مما ال يبقى ال يصح ان يكون مقِوَاً ف

57: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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 ٍ اَدِزرٌكُلِّ شَيْالَ هُوَ ىَلل
ىشأاَة ىلأى كأون قَِتأه غيأر « ءٍ قَِ يرٌكُ   شَيْوَ هُوَ عَلى»: و قوله•

 حسأ هو الزم ىطال  الملك ىلى ههاية و محِودة  حِ و ال منتهية
ىن كان ىطال  الملك و هو من صأفات الفعأ  مأن لأوازم السيا ، و 

.ىطال  القَِة و هي من صفات اليات
ر و في اآلية مإ ذلك ىيماء ىلى الحجة على ىمكان ما سينتي من أمأ•

.المعاد

349: ، ص19ي ان في تفسير القرآن، جالم



37719740: دوَهگا025َ-37716060: تلفن82پالَ –15كوچه –مترب عماَ ياسر55–قم 
islamquest.net – ravaqhekmat.ir


