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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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فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 

هُ فَةَ فَأَتْبَعَ إِاله َمْن َخِطَف اْلَخطْ 
ِشهاب  ثاقِب  

10: الصافات 
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فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
الى هذه البيانات في  المهيه تعيو اهلل العالم أن -و يحتمل•

ارجة عن هن قبيل األهثال المضروبة تصور بها الحقائق الخ
و هو  الحس ف  صورة المحسيو  لققرببهيا هين الحيس

وَ تِلْوََ الََْْْاوا ن ضَرْوُِانلا لِلسِواَِ وَ ْوا »: القائل عز و جل
.               43-:العسكب ت« :يَعْقِلنلا إِلِا الْعالِمن نَ

الل ح و ه  كايُ في كالْه تعالى و ْسه العُش و الكُسي و•
.ْسلاء اعضو الكتاب و قد تقدْت اإلشارة إليلا و سيجي

124: ، ص17الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
ة المُاد ْن السوماء التوي تسوكسلا المالئكوو على هذا يك ن •

ل د ضسبة عالما ْلك تيا ذا أفق أعلى ضسبته إلى هذا العالم المش
، السماء المحس سة اَجُاْلا إلى األرض

مع و و المُاد ااقتُاب الشياطين ْن السوماء و اسوتُاقلم السو•
أسُار قذفلم االشلب اقتُاالم ْن عالم المالئكة لالطالع على
ن ضو ر الخلقة و الح ادث المستقبلة و رْيلم اما ال يطيق ضه ْو
ة إيواهم الملك ت، أو كُتلم على الحق لتلبيسه و رْي المالئك

.االحق الذي يبطل أااطيللم

125: ، ص17الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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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 زَبَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ
ياطِينِ»: و ق لووه• أي و « وَ جَعَلْساهووا رنجن ْووال لِلشووِ

ُجم جعلسا الك اكب التي زيسا الا السماء رج ْا يو
: عوالىالا ْن استُق السمع ْن الشياطين كما قا  ت

: الحجُ:«إِلِا َْنِ اسْتََُقَ السِمْعَ فَََتْبَعَهن شِلابٌ ْنبِينٌ»
لابٌ»: ، و قا 18 إِلِا َْنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَََتْبَعَوهن شوِ
.10: الصافات: «ثاقِبٌ

351: ، ص19الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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وَ لَقَدْ زَبَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ

إن الجملووة دليوول أن المووُاد االك اكووب : قيوول•
ية و المزيسة الا السماء ْجم ع الك اكب األصل

الشلب السوماوية فو ن الك اكوب األصولية ال
لقان تزو  عن ْستقُها و الك اكب و السجم يط
.ليةعلى الشلب كما يطلقان على األجُام األص

351: ، ص19الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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وَ لَقَدْ زَبَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ
ياطين تسفصل ْن الك اكب شلب تك ن رج ْوا للشو: و قيل•

.فساءهاأْا الك اكب أضفسلا فليست تزو  إال أن يُيد اهلل إ
عض و هذا ال جه أوفق لألضظار العلمية الحاضُة، و قد تقدم ا•

.الكالم في ْعسى رْي الشياطين االشلب
اطين أي و هيَضا للشوي« وَ أَعْتَدْضا لَلنمْ عَذابَ السِعِيُِ»: و ق له•

.                      و هم أشُار الجن عذاب السار المسعُة المشتعلة

351: ، ص19الميزان ف  تفسير القرآن، ج



15

فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 

هُ فَةَ فَأَتْبَعَ إِاله َمْن َخِطَف اْلَخطْ 
ِشهاب  ثاقِب  

10: الصافات 



16

فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
لابٌ ثاقِوبٌ»: ق له تعالى• فوة الخط« إِلِا َْنْ خَطِفَ الْخَطْفَوةَ فَََتْبَعَوهن شوِ

االختالَ و االسوتالب، و الشولاب ْوا يوُ  فوي الجو  كالك كوب 
ئ هدفه و المسقض، و الاق ب الُك ز و سمي الشلاب ثاقبا ألضه ال يخط

.غُضه
و المُاد االخطفة اختالَ السمع و قود عبوُ عسوه فوي ْ ضوع  خوُ •

« :لابٌ ْنبِينٌإِلِا َْنِ اسْتََُقَ السِمْعَ فَََتْبَعَهن شِ»: ااستُاق السمع قا  تعالى
و «  نَال يَسِمِعن»: ، و االستاساء ْن ضميُ الفاعل في ق له18-:الحجُ

.ج ز اعرلم ك ن االستاساء ْسقطعا

124: ، ص17الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
أضا زيسا السماء التي هوي أقوُب السوماوات: و ْعسى اآليات الخمس•

ظا ْون أو السماء السفلى ازيسة و هي الك اكب، و حفظساها حف-ْسكم
كل شيطان خبيث عار ْن الخيُ ْمسو عين ْون اإلصو اء إلوى الموإ

و -لالطالع إلى ْا يلق ن اوين أضفسولم ْون أخبوار ال يوب-األعلى
يُْ ن ْن كل جلوة حوا  كو ضلم ْطوُودين و للوم عوذاب الزم ال 

اقوب يفارقلم إال ْن اختلس ْن أخبارهم االختالسة فَتبعه شلاب ث
.ال يخطئ غُضه

124: ، ص17الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
(كالم في ْعسى الشلب)•
سمع ْن أورد المفسُون أض اعا ْن الت جيه لتص يُ استُاق ال•

ق إلوى الشياطين و رْيلم االشلب و هي ْبسية على ْا يسوب
الذهن ْن ظاهُ اآليات و األخبار أن هساك أفالكوا ْحيطوة 

فيلا ااألرض تسكسلا جماعات المالئكة و للا أا اب ال يلج
ء إال ْسلا و أن في السماء األولى جمعوا ْون المالئكوة شي

ياطين اَيديلم الشلب يُصدون المستُقين للسومع ْون الشو
.فيقذف ضلم االشلب

124: ، ص17الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
ذلوَ و قد اترح الي م اتراح عيان اطالن هذه اآلراء و يتفُع علوى•

يوُة اطالن ال ج ه التي أوردوها في تفسيُ الشولب و هوي وجو ه كا
ضي، أودع ها في المطو الت كالتفسويُ الكبيوُ، للوُازي و روح المعوا

.لآلل سي و غيُهما

124: ، ص17الميزان ف  تفسير القرآن، ج



20

فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
الى هذه البيانات في  المهيه تعيو اهلل العالم أن -و يحتمل•

ارجة عن هن قبيل األهثال المضروبة تصور بها الحقائق الخ
و هو  الحس ف  صورة المحسيو  لققرببهيا هين الحيس

وَ تِلْوََ الََْْْاوا ن ضَرْوُِانلا لِلسِواَِ وَ ْوا »: القائل عز و جل
.               43-:العسكب ت« :يَعْقِلنلا إِلِا الْعالِمن نَ

الل ح و ه  كايُ في كالْه تعالى و ْسه العُش و الكُسي و•
.ْسلاء اعضو الكتاب و قد تقدْت اإلشارة إليلا و سيجي

124: ، ص17الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
ة المُاد ْن السوماء التوي تسوكسلا المالئكوو على هذا يك ن •

ل د ضسبة عالما ْلك تيا ذا أفق أعلى ضسبته إلى هذا العالم المش
، السماء المحس سة اَجُاْلا إلى األرض

مع و و المُاد ااقتُاب الشياطين ْن السوماء و اسوتُاقلم السو•
أسُار قذفلم االشلب اقتُاالم ْن عالم المالئكة لالطالع على
ن ضو ر الخلقة و الح ادث المستقبلة و رْيلم اما ال يطيق ضه ْو
ة إيواهم الملك ت، أو كُتلم على الحق لتلبيسه و رْي المالئك

.االحق الذي يبطل أااطيللم

125: ، ص17الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ 
مع و و إيُاده تعالى قصة اسوتُاق الشوياطين للسو•

ي و رْيلم االشلب عقيب اإلقسوام امالئكوة الو ح
حفظلم إياه عن ْداخلة الشوياطين ال يخلو  ْون 

.تَييد لما ذكُضاه و اهلل أعلم

125: ، ص17الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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سورة الحجر

ماِء بُُروجاً َو َو لَقَْد َجعَْلنا فِي السه 
َو َحِفْظناها ( 16)َزيهنهاها ِللنهاِظِريَن 

إِاله ( 17)ِمْن ُكل ِ َشْيطاٍن َرِجيمٍ 
أَتْبَعَهُ ِشهاب  َمِن اْستََرَق السهْمَع فَ 
(18)ُمبِين  
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ارِرِبنَ لَقَدْ جَعَلْنا فِ  السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَبَّنَّاها لِلنَّ
إلوى « نَوَ لَقَدْ جَعَلْسا فِي السِماءِ انُنوجال وَ زَيِسِاها لِلسِاظُِِي»: ق له تعالى•

ز  الاالث البُوج جمع اُج و ه  القصُ سميت الوا ْسوا خُ اآليات
ر التوي الشمس و القمُ ْن السماء احسب الحس تشبيلا للوا االقصو 

.يسزللا المل ك

138: ، ص12الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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ارِرِبنَ لَقَدْ جَعَلْنا فِ  السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَبَّنَّاها لِلنَّ
و « اهواوَ حَفِظْس»: للسماء كما في ق له« وَ زَيِسِاها»: و الرميُ في ق له•

ي تزييسلا للساظُين ه  ْا ضشاهده في ج ها ْن البلجة و الجما  الوذ
دارها و ي له األلباب اسج ْلا الزاهُة و ك اكبلا الالْعة على اختالف أق

تس ع لمعاتلا 

138: ، ص12الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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ارِرِبنَ لَقَدْ جَعَلْنا فِ  السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَبَّنَّاها لِلنَّ
: ه كق لهقد كُر سبحاضه ذكُ هذا التزيين الكاشف عن ْزيد عسايته او •

: و ق لوه12: حم السوجدة: ،«وَ زَيِسِا السِماءَ الدُّضْيا اِمَصااِيحَ وَ حِفْظال»
 ْارِدٍ، ال إِضِا زَيِسِا السِماءَ الدُّضْيا اِزِيسَةٍ الْكَ اكِبِ وَ حِفْظال ِْنْ كنلِّ شَيْطانٍ»

وَ ينقْذَفن نَ ِْونْ كنولِّ جاضِوبٍ دنحنو رال وَ لَلنومْ يَسِمِعن نَ إِلَى الْمَلَ ِ الََْعْلى
: اتالصواف: «عَذابٌ واصِبٌ إِلِا َْنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَََتْبَعَهن شِلابٌ ثاقِوبٌ

10.

138: ، ص12الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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ارِرِبنَ لَقَدْ جَعَلْنا فِ  السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَبَّنَّاها لِلنَّ

فية و استُاق السمع أخذ الخبُ المسم ع في خ•
ه فيما كمن يص ي خفية إلى حديث ق م يسُوض

ايسلم، و اسوتُاق السومع ْون الشوياطين هو 
ه ْحاولتلم أن يطلع ا على اعض ْا يحودث او

دم  ضفوا المالئكة فيما ايسلم كما يد  عليه ْا تق
.ْن  يات س رة الصافات

138: ، ص12الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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ارِرِبنَ لَقَدْ جَعَلْنا فِ  السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَبَّنَّاها لِلنَّ

و الشلاب ه  الشعلة الخارجة ْن السار و•
م يطلق على ْا يشاهد في الج  ْن أجوُا
ْريئة كان ال احود ْسلوا ك كوب يوسقض
ا دفعه ْن جاضب إلوى  خوُ فيسويُ سويُ

.سُيعا ثم ال يلبث دون أن يسطفئ

138: ، ص12الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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ارِرِبنَ لَقَدْ جَعَلْنا فِ  السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَبَّنَّاها لِلنَّ
ماءِ• -و هوي جلوة العلو -فظاهُ ْعسى اآليات وَ لَقَدْ جَعَلْسا فِوي السوِ

اُوجا و قص را هي ْسواز  الشومس و القموُ وَ زَيِسِاهوا أي السوماء 
ل للساظُين ازيسة السج م و الك اكوب وَ حَفِظْساهوا أي السوماء ْون كو

 ت إال ْن شيطان رجيم أن يسفذ فيلا فيطلع على ْا تحت يه ْن الملك
ه استُق السمع ْن الشياطين اواالقتُاب ْسوه ليسومع ْوا يحودث او

يُها ف ضوه المالئكة ْن أحاديث ال يب المتعلقة امستقبل الح ادث و غ
.يتبعه شلاب ْبين

ما سويَتي و سستكلم إن شاء اهلل في الشلب و ْعسى رْي الشياطين في•
.ْن تفسيُ س رة الصافات

138: ، ص12الميزان ف  تفسير القرآن، ج
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