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األمني جربيل

يف تفسري آايت من التنزيل

بقلم

حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب
غفر هللا له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه،
أما بعد:
فهذا جتريد لآلايت اليت ورد يف تفسريها اسم امللك الكرمي جربيل عليه السالم أو وصفه أو ضمري عائد إليه
حسب علمي.
من ابب اجلمع
ُ
املوضوعي ،إذ مل أجد َمن ََجَع ذلك من قبل َ
وسأُوردها مرتب ًة على َحس ِ
ب ورودها يف املصحف الشريف أوالً فأوالً ،مع تعليق يسري عليها من ((زاد
َ
املسري يف التفسري)) للعالمة ابن اجلوزي -رمحه هللا -غالباً ،وقد أنقل من بعض املصادر غريه اندراً.
وهللا املوفق ،ال رب غريه ،وال إله سواه.
***
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فائدة

قال اإلمام ابن اجلوزي –رمحه هللا:-
يف "جربيل" :إحدى عشرة لغة:
إحداها :جربيل ،بكسر اجليم والراء من غري مهز،
وهي لغة أهل احلجاز ،وهبا قرأ ابن عامر ،وأبو عمرو.
قال ورقة بن نوفل:
معهما *** من هللا وحي يشرح الصدر ُم َنزُل..
وجربيل أيتيه وميكال ْ
وقال حسان:
وجربيل رسول هللا فينا *** وروح القدل ليل له افاء
واللغة الثانيةَ « :جربيل» بفتح اجليم واسر الراء ،وبعدها ايء ساانة من غري مهز على وزن:
فَعليل،
وهبا قرأ احلسن البصري ،وابن اثري ،وابن حميصن.
وقال الفراء :ال أشتهيها ،ألنه ليل يف الكالم فَعليل ،وال أرى احلسن قرأها إال وهو صواب ،ألنه اسم
أعجمي.
والثالثةَ « :جربئيل» :بفتح اجليم والراء ،وبعدها مهزة مكسورة على وزنَ :جربعيل ،وهبا قرأ األعمش ،ومحزة،
والكسائي.
قال الفراء :وهي لغة متيم وقيل ،واثري من أهل جند.
وقال الزجاج :هي أجود اللغات،
وقال جرير:
ٍ
مبحمد *** وجبربئيل و َّ
اذبوا ميكاال
عبدوا الصليب وا ّذبوا
والرابعة :جربئِل ،بفتح اجليم والراء ومهزة بني الراء والالم ،مكسورة من غري مد على وزن ج ِ
ربعل،
َ
َ
رواها أبو بكر عن عاصم.
واخلامسةَ « :جربئِ ّل» بفتح اجليم واسر اهلمزة وتشديد الالم،
وهى قراءة أابن عن عاصم وحيىي بن يعمر.
والسادسة :جربائيل ،هبمزة مكسورة بعدها ايء مع األلف.
والسابعة :جربايِيل بيائني بعد األلف أوالمها مكسورة.
والثامنةَ :جربين ،بفتح اجليم ونون مكان الالم.
والتاسعةِ :جربين ،بكسر اجليم وبنون،
قال الفراء :هي لغة بين أسد.
فذارهن.
وقرأت على شيخنا أيب منصور اللغوي عن ابن األنباري قال :يف "جربيل" :تسع لغات،
َّ
وذار ابن األنباري يف اتاب« :الرد على من خالف مصحف عثمان»:
«جربائل» ،بفتح اجليم وإثبات األلف مع مهزة مكسورة ليل بعدها ايء.
وجربئني ،بفتح اجليم مع مهزة مكسورة ،بعدها ايء ونون1.
وقال العالمة مرتضى الزبيدي يف ((اتج العرول يف شرح القامول)):
 1زاد املسري يف علم التفسري (.)09 /1
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(وجربائيل) :علم ملك ،ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ،والرتايب املزجي ،على ٍ
قول( ،أي :عبد هللا)
قال الشهاب :سرايين،
وقيل؛ عرباين،
ومعناه :عبد هللا ،أو عبد الرمحان ،أو عبد العزيز.
وذار اجلوهري واألزهري واثري من األئمة:
أن (جرب) (وميك) مبعىن :عبد .و (إيل) :اسم هللا ،وصرح به البخاري أيضاً ،ورده أبو علي الفارسي أبن
إيل مل يذاره أحد يف أمسائه تعاىل.
قال الشهاب :وهذا ليل بشيء.
قال شيخنا :2ونقل عن بعضهم :أن إيل هو :العبد ،وأن ما عداه هو االسم من أمساء هللا ،االرمحن
واجلاللة ،وأيده اختالفها دون إيل ،فإنه الزم ،اما أن عبدا دائما يذار ،وما عداه خيتلف يف العربية ،وزاده
أتييدا أبن ذلك هو املعروف يف إضافة العجم.
وقد أشار ملثل هذا البحث عبد احلكيم يف ((حاشية البيضاوي)).
قلت:
وأحسن ما قيل فيه:
أن اجلرب مبنزلة :الرجل ،والرجل :عبد هللا ،وقد مسع اجلرب مبعىن :الرجل يف قول ابن أمحر ،اما تقدمت
اإلشارة إليه ،اذا حققه ابن جين يف ((احملتسب)).3
(فيه لغات) قد تصرفت فيه العرب على عادهتا يف األمساء األعجمية ،وهي اثري.
 2يعين :ابن الطيب الفاسي ،حمشي القامول.
 3وقال العالمة الزبيدي يف موضع آخر:
(و) اجلرب( :العبد) ،عن اراع ،وروي عن ابن عبال يف جربيل وميكائيل ،اقولك :عبد هللا وعبد الرمحان.
وقال األصمعي :معىن (إيل) هو :الربوبية ،فأضيف (جرب) (وميكا) إليه.
قال أبو عبيد :فكأن معناه :عبد إيل ،رجل إيل .اتج العرول (.)843 /19
وقال يف موضع آخر :أي ل {إيل ،ابلكسر :اسم هللا تعاىل قال األصمعي ،يف معىن جربيل وميكائيل :معىن} إيل :الربوبية،
فأضيف جرب ،وميكا ،إليه ،فكأن معناه :عبد إيل ،ورجل إيل.
وقال الليث :هو ابلعربانية ،وهو اسم من أمساء هللا تعاىل.
قال األزهري :وجائز أن يكون أعرب ،فقيل :إل.
وقال السهيلي يف ((الروض))  :اسم جربيل عليه السالم ،سرايين ،ومعناه :عبد الرمحن ،أو عبد العزيز ،هكذا جاء عن ابن عبال،
رضي هللا تعاىل عنهما ،موقوفا ومرفوعا ،والوقف أصح ،قال :وأاثر النال على أن آخر االسم منه هو اسم هللا تعاىل ،وهو {إيل،
واان شيخنا رمحه هللا تعاىل يذهب اطائفة من أهل العلم يف أن هذه األمساء ،إضافتها مقلوبة ،اإضافة االم العجم ،فيكون إيل
عبارة عن العبد ،وأول االسم عبارة عن اسم من أمساء هللا تعاىل .اتج العرول (.)44 /83
وقال يف موضع آخر( :وايليل ،اهابيل :رجل) الصواب أن املسمى ابلرجل هو عبد ايليل ،اان يف اجلاهلية( ،و) أما ايليل فإنه:
(صنم) أضيف إليه ،اعبد يغوث ،وعبد مناة وعبد ود ،وغريها( ،وعبد ايليل) مر ذاره (يف " ك ل ل ")  .وزعم ابن الكليب أن
ال اسم من االم العرب آخره إل وإيل اجربيل وشهميل وعبد ايليل ،مضاف إىل إيل أو إل ،مها من أمساء هللا عز وجل ،وقد
بينا خطأ ذلك فيما تقدم يف " أل ل " و " أي ل " .اتج العرول (.)111 /81
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وقد ذار املصنف هنا أربع عشرة لغة:
األوىل :جربئيل( ،اجربعيل) ،قال اجلوهري :يهمز وال يهمز ،قال الشهاب:
ومن قواعدهم املشهورة:
أهنم يبدلون مهزة الكلمة ابلعني ،عند إرادة البيان ،وعليه جرى سيبويه يف ((الكتاب)) ،فمن دونه ،ومنهم
من نظره بسلسبيل ،وهبا قرأ محزة والكسائي ،وهي لغة قيل ومتيم.
وقال اجلوهري :وأنشد األخفش لكعب بن مالك:
شهدان فما تلقى لنا من اتيبة *** يد الدهر إال جربئيل أمامها
قال ابن بري:
ورفع (أمامها) على اإلتباع؛ لنقله من الظروف إىل األمساء.
(و) الثانيةِ :جربيل ،ابلكسر مثالِ :
(حزقيل) ،وهي أشهرها وأفصحها ،وهي قراءة أيب عمرو وانفع وابن
عامر وحفص عن عاصم ،وهي لغة احلجاز ،وقال حسان:
وجربيل رسول هللا فينا *** وروح الق ْدل ليل له افاءُ
(و) الثالثة :جربئل ،مثال (جربعل) ،أي :بدون ايء بعد اهلمزة وتروى عن عاصم ،ونسبها ابن جين يف
((الشواذ)) إىل حيىي بن يعمر.
(و) الرابعة :جربيل ،مثال (مسويل) ،بفتح فسكون فكسر ،وهي قراءة ابن اثري واحلسن.
قال الشهاب :وتضعيف الفراء ألنه ليل يف االمهم فعليل ،أي :ابلفتح ،ليل بشيء؛ ألن األعجمي إذا
عرب قد يلحقونه أبوزاهنم ،وقد ال يلحقونه ،مع أنه مسع" :مسويل" لطائر.
قال شيخنا :ويف مساعه نظر ،ومن مسعه مل يدع أنه فعليل بل فعويل ،وهو ليل بعزيز.
قلت:
وقد أييت للمصنف يف ":مسل" ما يدل على أن "مسويل" :فعويل ال فعليل.
(و) اخلامسة :جربائل ،بفتح فسكون ومهزة مكسورة بدون ايء بعد األلف ،مثال( :جرباعل) ،وهبا قرأ
عكرمة ،ونسبها ابن جين إىل فياض بن غزوان وحيىي بن يعمر أيضا.
(و) السادسة :جربائيل ،مثلها مع زايدة ايء بعد اهلمزة ،مثال( :جرباعيل).
(و) السابعة :جربئل ،بفتح فسكون ومهزة مكسورة والم مشددة ،مثال( :جربعل) ،وتروى عن عاصم ،وقد
قيل :إن معناه :عبد هللا يف لغتهم .قاله ابن جين.
(و) الثامنة :جربال ،ابلفتح ،مثال( :خزعال) ،وسيأيت أنه ليل هلم فعالل سواه ،عن الفراء.
(و) التاسعة :جربال ،ابلكسر ،مثال( :طرابل).
(و) العاشرة( :بسكون الياء بال مهز :جربيل) ،أي :مع فتح فسكون يف األول ،وهي قراءة طلحة بن
مصرف.
(و) احلادية عشرة (بفتح الياء :جربيل) ،والباقي االضبط السابق.4
 4وقال يف موضع آخر :ج ب ر ل  -جربيل اقنديل :اسم امللك املوال ابلوحي إىل األنبياء ،عليهم الصالة والسالم ،وقد مر
حتقيق لغاته وما فيها يف :ج ب ر وشيء من ذلك يف أل ل ،ويف أيل ويف اتاب الشواذ البن جين :قيل يف معىن جربإل :عبد هللا،
وذلك أن اجلرب مبنزلة الرجل ،والرجل عبد هلل تعاىل ،ومل نسمع اجلرب مبعىن الرجل إال يف شعر ابن أمحر ،وهو قوله:
اشرب براووق حييت به *** وانعم صباحا أيها اجلرب
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(و) الثانية عشرة (بياءين) حتتيتنيَ :ج َربيِيل ،اسلسبيل.
(و) الثالثة عشرة( :جربين ،ابلنون) بدل الالم( ،ويكسر).
وبه تتم اللغات أربع عشرة ،ففي قول شيخنا :إهنا عند املصنف ثالث عشرة نظر.
وقد ذار منها البيضاوي :مثان لغات ،وما بقي أورده ابن مالك وأرابب األفعال،
وقد نظم الشيخ ابن مالك سبع لغات ،من ذلك يف قوله:
ِ
ِ
ين
ئيل ،وجرب ٌال ،وجرب ُ
ئل ***وجرب ُ
ائيل ،جرب ُ
جربيلَ ،جربيل ،جرب ُ
قال شيخنا :وذيلها اجلالل السيوطي بقوله:
ٍ
ين
وجربأل ،وجرباييل ْ
مع بدل***جربائل ،وبياء ،مث جرب ُ
قال شيخنا :وقوله( :مع بدل) ،إشارة إىل :جربائني؛ ألن فيه إبدال الياء ابهلمزة ،والالم ابلنون.
قلت:
وقب لَه ابن
وقد فات املصنف :جرباييل الذي ذاره السيوطي ،وهو بياءين بعد األلف ،وقد أورده الشهابْ ،
جين يف ((الشواذ)) ،فقال :وهبا قرأ األع مش ،واذلك :جربايل مقصورا ابلياء بدل اهلمزة ،وقد ذاره
السيوطي ،وجربأل ،بتخفيف الالم ،أورده ابن مالك.
قال ابن جين :ومن ألفاظهم يف هذا االسم أن يقولوا :اورايل الكاف بني الكاف والقاف ،فغالب األمر
على هذا أن تكون هذه اللغات الها يف هذا االسم إمنا يراد هبا :جربال ،الذي هو اورايل ،مث حلقها من
التحريف على طول االستعمال ما أصارها إىل هذا التفاوت ،وإن اانت على ال أحواهلا متجاذبة ،يتشبث
بعضها ببعض.
واستدل أبو احلسن على زايدة اهلمزة يف جربئيل بقراءة من قرأ جربيل وحنوه ،وهذا االتضيُّ ِ
ف من أيب احلسن
رمحه هللا؛ ملا قدمناه من التخليط يف األعجمي ،ويلزم منه زايدة النون يف زرجون؛ لقوله:
منها فظلت اليوم ااملزرج
والقول ما قدمناه.
(ويذار فيه لغات أخر) ،هكذا توجد هذه العبارة يف ((بعض النسخ)) ،وقد تسقط عن بعضها5.انتهى.
قلت:
وهو أَجع ما رأيت يف الكالم عن اسم هذا امللك الكرمي عليه السالم ،ولغاته وأوجه ضبطه ،وما قرئ به يف
املتواتر والشاذ ،مع التعليل والشواهد.
***

قالوا :وإل ابلنبطية :اسم هلل سبحانه ،ومن ألفاظهم يف هذا االسم أن يقولوا :اورايل ،الكاف بني الكاف والقاف ،فغالب األمر
على هذا أن تكون هذه اللغات الها يف هذا االسم إمنا يراد هبا جربال ،الذي هو اورايل ،مث حلقها من التحريف على طول
االستعمال ما أصارها إىل هذا التفاوت ،وإن اانت على ال أحواهلا متجاذبة ،يتشبث بعضها ببعض.
قلت :وقد مسي به ترباا َجاعة :منهم جربيل بن أمحر اجلملي ،عن ابن بريدة ،وعنه عباد بن عوام ،وابن إدريل ،وثقه ابن معني،
وقال النسائي :ليل بشيء .اتج العرول (.)134 /83
5تاج العروس ( 753 /01وما بعدها).
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فائدة أخرى:
قال العالمة الفريوز آابدي يف اتابه العجيب النفيل(( :بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز)):
بصرية يف االصطفاء
وقد ورد يف التنزيل لثمانية:
السالم ﴿ :إِ َّن هللا اصطفى آ َد َم ﴾.
األ َّول :آلدم عليه ّ
ِ
الثاين :للخليل إِبراهيمَ ﴿ :ولََقد اصطفيناه ِيف الدنيا ﴾.
الثالث :للكليم موسى ﴿ :إِِّين اصطفيتك َعلَى النال بِ ِر َساالَِيت َوبِ َكالَِمي ﴾.
صطَِفي ِم َن املالئكة ُر ُسالً ﴾.
الرابع :جلربيل عليه
السالم ﴿ :هللا يَ ْ
ّ
ّ
اخلامل :لِ َم ْرََمي ابنة ِعمران ﴿ :إِ َّن هللا اصطفاك َوطَ َّهَرِك ﴾.
ِ
الصالة والسالمَ ﴿ :وإِ َّهنُْم ِع َند َان لَ ِم َن املصطفني األخيار ﴾.
السادل جلملة األَنبياء عليهم ّ
ّ
حممد صلَّى هللا عليه وسلَّم ﴿ :على ِعَب ِاد ِه الذين اصطفى ﴾.
ة
ُم
أ
َخيار
أل
ابع
الس
ّ ّ
ّ
6
الثَّامن :لسيّد املرسلني صلَّى هللا عليه وسلَّمُ ﴿ :مثَّ أ َْوَرثْنَا الكتاب الذين اصطفينا ِم ْن ِعبَ ِاد َان ﴾.
فصل
ورد اسم" :جربيل" صرحياً يف (( )) 3مواضع بسورتني ،وهي:
ما جاء يف سورة البقرة
اّلل م ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ ِ
ني
يل فَِإنَّهُ نَ َّزلَهُ َعلَى قَلْبِ َ
ني يَ َديْه َوُه ًدى َوبُ ْشَرى للْ ُم ْممن َ
ص ّدقًا ل َما بَ َْ
ك ِبِِ ْذن َّ ُ َ
﴿ قُ ْل َم ْن َاا َن َع ُد ًّوا جل ْرب َ
()79
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ([ ﴾ )79البقرة]79 ،79 :
يل َومي َك َال فَِإ َّن َّ
اّللَ َع ُد ٌّو ل ْل َكاف ِر َ
َم ْن َاا َن َع ُد ًّوا َّّلل َوَم َالئ َكته َوُر ُسله َوج ْرب َ
ما جاء يف سورة التحرمي
اّلل هو موَاله وِج ِربيل و ِ
﴿ إِ ْن تَتواب إِ َىل َِّ
ِِ
ِ
ني
صغَ ْ
صال ُح الْ ُم ْممن َ
ت قُلُوبُ ُك َما َوإِ ْن تَظَ َ
اهَرا َعلَْيه فَِإ َّن ََّ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ
اّلل فَ َق ْد َ
َُ
ِ
ِ
ك ظَه ٌري ([ ﴾ )4التحرمي]4 :
َوالْ َم َالئِ َكةُ بَ ْع َد ذَل َ
فقلت:
وقد
نظمت هذه الفائدةُ ،
ُ
لفظة":جربيل" لدى ِ
القرآن***ثالث مرات بال نكر ِان
َ
ِ
التبصره
التحرمي ،اي ذا
ت يف
ْ
ثنتان منهما تَ َرى يف ْ
البقره***ُمثَّ َ
وقلت أيضا:
النبيل
يل"***يف سورتني ،أيها ُ
ثالث مرات أتى" :جرب ُ
ِ
املغفره
البقره***و ُ
نلت ْ
منها :اثنتان قُ ّدما يف ْ
الثالث :التحرميَُ ،

 6بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز (.)033 /2
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وأما مواضع ذاره تلميحا أو بصفة من صفاته ،فهي:
ما جاء يف سورة البقرة:
ولََق ْد آتَينا موسى الْ ِكتاب وقَفَّينا ِمن ب ع ِد ِه ِاب ُّلرس ِل وآتَينا ِعيسى ابن مرَمي الْب يِ ِ
وح الْ ُق ُد ِل
نات َوأَيَّ ْدانهُ بُِر ِ
َ َ ْ ْ َْ
ُ َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َّ
ْ ُ َ
َ
7
أَفَ ُكلَّما جاء ُام رس ٌ ِ
ْربُُْت فَ َف ِريقاً َا َّذبْتُ ْم َوفَ ِريقاً تَ ْقتُلُو َن ()99
ول مبا ال َهتْوى أَنْ ُف ُس ُك ُم ْ
استَك َْ
َ ْ َُ

ما جاء يف سورة آل عمران:
اّلل ي ب ِّشرَك بِيحىي مص ِّدقاً بِ َكلِم ٍة ِمن َِّ
نادتْهُ الْمالئِ َكةُ وُهو قائِم يصلِّي ِيف الْ ِم ْحر ِ
اب أ َّ
صوراً
اّلل َو َسيِّداً َو َح ُ
َ َ ٌَُ
َن ََّ َُ ُ َ ْ ُ َ
فَ َ َ
َ َ
8
ونَبِيًّا ِمن َّ ِِ
ني ()37
الصاحل َ
َ
َ
9
وإِ ْذ قالَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ني ()44
ت الْ َمالئِ َكةُ اي َم ْرَميُ إِ َّن َّ
اصطَفاك َعلى نساء الْعالَم َ
اصطَفاك َوطَ َّهَرك َو ْ
اّللَ ْ
َ
7

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

ويف روح القدس ثالثة أقوال:
أحدها :أنه جربيل .والقدس :الطهارة ،وهذا قول ابن عباس ،وقتادة ،والضحاك ،والسدي يف آخرين.
وكان ابن كثري يقرأ( :بروح القدْ س) ساكنة الدال .قال أبو عيل :التخفيف والتثقيل فيه َح َسنَان ،نحو :العنْق
والعنُق ،والطنْب وال ُطنُب.
ويف تأييده به ثالثة أقوال ذكرها الزجاج:
أحدها :أنه أ َّيد به إلظهار حجته وأمر دينه .والثاين:
لدفع بني إرسائيل عنه إذا أرادوا قتله .والثالث :أنه أيد به يف مجيع أحواله ...زاد املسري يف علم التفسري (.)68 /0
قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
قوله تعاىلَ :فنا َد ْت ُه ا َْملالئِك َُة قرأ ابن كثري ،ونافع ،وعاصم ،وأبو عمرو ،وابن عامر« :فنادته» بالتاء،
وقرأ محزة ،والكسائي« :فناداه» بألف ممالة ،قال أبو عيل :هو كقوله تعاىلَ :و َ
قال نِ ْس َو ٌة .
8

وقرأ عيل ،وابن مسعود ،وابن عباس« :فناداه» بألف.
ويف املالئكة قوالن :أحدمها:
جربيل وحده ،قاله السدي ،ومقاتل ،ووجهه أن العرب خترب عن الواحد بلفظ اجلمع ،تقول ركبت يف السفن،
وسمعت هذا من الناس .زاد املسري يف علم التفسري (.)236 /0
9

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

قال مجاعة من املفرسين :املراد باملالئكة :جربيل وحده .زاد املسري يف علم التفسري (.)260 /0
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قال َاذلِ ِ
قالَ ْ ِ
ول لَهُ ُا ْن
ب أ َّ
اّللُ َخيْلُ ُق ما يَشاءُ إِذا قَضى أ َْمراً فَِإَّمنا يَ ُق ُ
ََّن يَ ُكو ُن ِِل َولَ ٌد َوَملْ َيَْ َس ْس ِين بَ َشٌر َ
ك َّ
ت َر ّ
10
فَيَ ُكو ُن ()49
ما جاء يف سورة هود:
ِ ِ ِ ِِ ِ
ٍ ِ ِِ
ك يُ ْمِمنُو َن بِِه َوَم ْن
تاب ُموسى إِماماً َوَر ْمحَ ًة أُولئِ َ
أَفَ َم ْن اا َن َعلى بَيِّنَة م ْن َربّه َويَ ْت لُوهُ شاه ٌد مْن ُه َوم ْن قَ ْبله ا ُ
كوِ
ِِ
َحز ِ
ِ ِ
اب فَالنَّار مو ِع ُدهُ فَال تَ ُ ِ ٍ ِ ِ
لك َّن أَ ْاثَ َر الن ِ
َّال ال يُ ْمِمنُو َن
يَ ْك ُف ْر بِه م َن ْاأل ْ
ُ َْ
ك ِيف م ْريَة مْنهُ إنَّهُ ا ْحلَ ُّق م ْن َربّ َ َ
11
()79
ما جاء يف سورة الرعد:
12
ول الَّ ِذين َا َفروا لَست مرسالً قُل َافى ِاب َِّ
ّلل َش ِهيداً ب ْي ِين وب ْي نَ ُكم ومن ِعْن َده ِع ْلم الْ ِك ِ
تاب ()43
َ ََ ْ َ َ ْ ُ ُ
َويَ ُق ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ

ما جاء يف سورة احلجر:
13
ِ
ني ()93
َخ َذ ْهتُُم َّ
الصْي َحةُ ُم ْش ِرق َ
فَأ َ

ما جاء يف سورة النحل:
14
ِ
وح ِمن أَم ِرِه علَى من ي َشاء ِمن ِعب ِاد ِه أَ ْن أَنْ ِذروا أَنَّه َال إِلَه إَِّال أ ََان فَاتَّ ُق ِ
ون ()4
ُ ُ َ
يُنَ ِّزُل الْ َم َالئ َك َة ِاب ُّلر ِ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ

10

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

الر ْمح ِن ِمن َْك ...زاد
...والثاين :أن الذي خاطبها كان جربيل ،وكانت تظنه آدميا يريد هباً سوء ًا ،وهلذا قالتَ :أ ُعو ُذ بِ َّ
املسري يف علم التفسري (.)267 /0
11

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

ويف املراد بالشاهد ثامنية أقوال  :أحدها :أنه جربيل ،قاله ابن عباس ،وسعيد بن جبري ،وجماهد ،وعكرمة ،وإِبراهيم
يف آخرين .زاد املسري يف علم التفسري (.)787 /2
قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
َو َم ْن ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْلكِ ِ
تاب فيه سبعة أقوال ...:والرابع :أنه جربيل عليه السالم ،قاله سعيد بن ُجبري .زاد املسري يف

12

علم التفسري (.)512 /2
13

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

الص ْي َح ُة يعني :صيحة العذاب ،وهي صيحة جربيل عليه السالم .زاد املسري يف علم التفسري
قوله تعاىلَ :ف َأ َخ َذ ْ ُْت ُم َّ
()576 /2
قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
قوله تعاىلُ :ين َِّز ُل املَْالئِك ََة قرأ ابن كثري وأبو عمروُ « :ين ِْزل» بإسكان النون وختفيف الزاي.

14
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قُل نَ َّزلَه روح الْ ُق ُد ِل ِمن ربِك ِاب ْحل ِق لِي ث بِ َّ ِ
ِ ِِ
ني ()704
ين َآمنُوا َوُه ًدى َوبُ ْشَرى للْ ُم ْسلم َ
ْ َّ َ َ ّ ُ َ ّ َ
ْ ُُ ُ
ت الذ َ
16
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّيب َوَما أُوتِيتُ ْم ِم َن الْعِلِْم إَِّال قَلِ ًيال ()98
الر ِ
وح قُ ِل ُّ
ك َع ِن ُّ
ما جاء يف سورة اإلسراء َويَ ْسأَلُونَ َ
الر ُ
15

ما جاء يف سورة مرمي عليها السالم:
17
اَّتَ َذ ْ ِ ِِ ِ
فَ َّ
ِ
َّل َهلا بَ َشراً َس ِوًّاي ()79
ت م ْن ُدوهن ْم حجاابً فَأ َْر َسلْنا إلَْيها ُر َ
وحنا فَتَ َمث َ
18
ك َْحتتَ ِ
فَنَ َاداها ِمن َْحتتِها أََّال َْحتزِين قَ ْد جعل ربُّ ِ
ك َس ِرًّاي ()44
َ
َ ْ َ
ََ َ َ

وقرأ نافع ،وعاصم ،وابن عامر ،ومحزة ،والكسائيُ :ين َِّز ُل بالتشديد ،وروى الكسائي عن أيب بكر عن عاصم:
« ُت َّنزل» بالتاء مضمومة ،وفتح الزاي مشددة« .املالئكة» رفع .قال ابن عباس :يريد باملالئكة جربيل عليه السالم
وحده .زاد املسري يف علم التفسري ()545 /2
15

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

وح ا ْل ُقدُ ِ
س يعني :جربيل .زاد املسري يف علم التفسري ()564 /2
قوله تعاىلُ :ق ْل ن ََّز َل ُه يعني :القرآن ُر ُ
16

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

بالروح ها هنا ستة أقوال...:والرابع :أنه جربيل عليه السالم ،قاله احلسن ،وقتادة .زاد املسري يف علم
ويف املراد ّ
التفسري ()50 /7
17

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

وحنا
قوله تعاىلَ :ف َأ ْر َس ْلنا إِ َل ْيها ُر َ
الر ْوح والفرح،
والروح بمعنىَّ :
وهو جربيل يف قول اجلمهور .وقال ابن األنباري :صاحب روحنا ،وهو جربيلُّ .
بالروح ها هنا :الوحي وجربيل
ثم تضم الراء لتحقيق مذهب االسم ،وإِبطال طريق املصدر ،وجيوز أن ُيراد ُّ
صاحب الوحي .زاد املسري يف علم التفسري ()027 /7
قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
قوله تعاىلَ :فناداها ِم ْن َ َْتتِها قرأ ابن كثري ،وأبو عمرو ،وابن عامر وأبو بكر عن عاصمَ « :من َتتها» بفتح امليم،
18

والتاء.
وقرأ نافع ،ومحزة ،والكسائي ،وحفص عن عاصمِ « :من َتتها» بكرس امليم والتاء،
فمن قرأ بكرس امليم ،ففيه وجهان:
أحدمها :ناداها امللك من َتت النخلة.
وقيل :كانت عىل ن ََشز ،فناداها امللك أسفل منها .انتهى .زاد املسري يف علم التفسري (.)028 /7
والراجح :أن امللك هو جربيل عليه السالم.
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وما نَت ن َّزُل إَِّال ِأبَم ِر ربِك لَه ما بني أَي ِدينا وما خلْ َفنا وما ب ِ
ك نَ ِسيًّا (19)44
َ َ ََ
ك َوَما َاا َن َربُّ َ
ني ذَل َ
ْ َّ َ ُ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ

ما جاء يف سورة طه:
ِ
ضت قَب ِ
ي ( )78قَ َال بصر ِ
الرس ِ
ول فَنَ بَ ْذ ُهتَا
ك َاي َس ِام ِر ُّ
قَ َال فَ َما َخطْبُ َ
صُروا بِه فَ َقبَ ْ ُ ْ َ
َ ُْ ُ
ت مبَا َملْ يَ ْب ُ
ض ًة م ْن أَثَِر َّ ُ
20
ِ
ت ِِل نَ ْف ِسي ()74
َوَا َذل َ
ك َس َّولَ ْ

وقال العالمة مرتىض الزبيدي -رمحه اهلل:-
وبرشا {سويا :هو جربيل ،عليه السالم.
قال أبو اهليثم :هو فعيل بمعنى مفتعل ،أي }:مستو ،وهو الذي بلغ الغاية من خلقه وعقله .تاج العروس (/76
.)773
19

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

تنزل» بياء مفتوحة.
قوله تعاىلَ :وما َن َتن ََّز ُل إِ َّال بِ َأ ْم ِر َر ِّب َك وقرأ ابن السميفع ،وابن يعمر« :وما َي َّ
ويف سبب نزوهلا ثالثة أقوال :منها :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وس ّلم قال« :يا جربيل ما يمنعك أن تزورنا»،
فنزلت هذه اآلية ،رواه سعيد بن جبري عن ابن عباس .ويف مقدار احتباسه عنه مخسة أقوال :أحدها :مخسة عرش
يوم ًا وقد ذكرناه يف الكهف عن ابن عباس .والثاين :أربعون يوم ًا ،ق اله عكرمة ،ومقاتل .والثالث :اثنتا عرشة ليلة،
قاله جماهد .والرابع:
ثالثة أيام ،حكاه مقاتل .واخلامس :مخسة وعرشون يوم ًا ،حكاه الثعلبي .وقيل :إِن سورة الضحى نزلت يف هذا
السبب.
واملفرسون عىل أن قولهَ :وما َن َتن ََّز ُل إِ َّال بِ َأ ْم ِر َر ِّب َك :قول جربيل .زاد املسري يف علم التفسري ()075 /7
 20قال العالمة السيوطي-رمحه هللا:-
(من أَثَِر الرسول) ،هو جربيل .معرتك األقران يف إعجاز القرآن (.)818 /1
وقال يف موضع آخر:
ضت قَب َ ِ
الرس ِ
ول) :
(فَ َقبَ ْ ُ ْ
ضةً م ْن أَثَِر َّ ُ
اض ْرب األمري.
القبضة :مصدر قبض ،وإطالقها على املفعول ِم ْن تسمية املفعول ابملصدرَ ،
ويقال :قبض ابلضاد املعجمة :إذا أخذ أبصابعه وا ِّفه ،وابلصاد املهملة :إذا أخذه أبطراف األصابع.
وقد قرئ اذلك يف الشا ّذ ،وإمنا مسّي جربيل رسوالً ألن هللا أرسله إىل موسى .معرتك األقران يف إعجاز القرآن (.)111 /8
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ما جاء يف سورة األنبياء:
21
ِ ِ ِ
ِ ِ
ني ()77
صنَ ْ
اها َوابْ نَ َها آيَ ًة للْ َعالَم َ
ت فَ ْر َج َها فَنَ َف ْخنَا ف َيها م ْن ُروحنَا َو َج َعلْنَ َ
َوالَِّيت أ ْ
َح َ

ما جاء يف سورة احلج:
22
َّال إِ َّن َّ ِ
صطَِفي ِم َن الْ َم َالئِ َك ِة ُر ُس ًال َوِم َن الن ِ
يع بَ ِص ٌري ()98
َّ
اّللُ يَ ْ
اّللَ َمس ٌ
ما جاء يف سورة املؤمنون
23
ِ ِ ِِ
ني()47
َخ َذ ْهتُُم َّ
ناه ْم غُثاءً فَبُ ْعداً للْ َق ْوم الظَّالم َ
الصْي َحةُ ِاب ْحلَِّق فَ َج َعلْ ُ
فَأ َ

ما جاء يف سورة الشعراء:
24
ِ
ِ
وإِنَّهُ لَتَ ْن ِز ِ
ني ()773
ني ( )774نََزَل بِِه ُّ
وح ْاألَم ُ
ب الْ َعالَم َ
يل َر ّ
الر ُ
َ
ُ
ما جاء يف سورة النمل:
25
السماو ِ
ِ
ات َوَم ْن ِيف ْاأل َْر ِ
ين ()99
ض إِالَّ َم ْن شاءَ َّ
َويَ ْوَم يُْن َف ُخ ِيف ُّ
ِع َم ْن ِيف َّ
الصوِر فَ َفز َ
اّللُ َوُالٌّ أَتَ ْوهُ داخ ِر َ

21

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل :-قوله تعاىلَ :فنَ َف ْخنا فِيها أي :أمرنا جربيل ،فنفخ يف درعها ،فأجرينا فيها

روح عيسى كام جتري الريح بالنفخ .وأضاف الروح إِليه إِضافة امللك ،للترشيف والتخصيص .زاد املسري يف علم
التفسري ()200 /7
 22ينظر :بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للعالمة الفريوز آبادي-رمحه اهلل .)033 /2( -وقد سبق
ذكر النص تاما يف مقدمة(( :األمني جربيل يف تفسري آيات من التنزيل)).
 23قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
قال املفرسون :صاح هبم جربيل صيحة رجفت هلا األرض من َتتهم ،فصاروا لشدَّ ْتا غُ ثا ًء .زاد املسري يف علم
التفسري ()282 /7
24

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

ِ
ني
وح ْاألَ ِم ُ
قوله تعاىلَ :وإِ َّن ُه يعني القرآن َل َتن ِْز ُيل َر ِّب ا ْلعاملَ ِ َ
الر ُ
ني ( )052ن ََز َل بِه ُّ
األمني» بالرفع .وقرأ أبن عامر ومحزة
وح
ُ
الر ُ
قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم« :ن ََزل به» خفيف ًا « ُّ
األمني» بالنصب.
وح
َ
الر َ
والكسائي وأبو بكر عن عاصم« :ن ََّز َل» مشددة الزاي « ُّ
بالروح :األمني جربيل ،وهو أمني عىل وحي اهلل تعاىل إِىل أنبيائه .زاد املسري يف علم التفسري ()746 /7
واملراد ُّ
25

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

ويف قوله تعاىل :إِ َّال َم ْن شا َء اهللَُّ ثالثة أقوال...:والثاين :جربيل وميكائيل وإِرسافيل و َم َلك املوت ،ثم إِن اهلل تعاىل
يميتهم بعد ذلك ،قاله مقاتل .زاد املسري يف علم التفسري ()732 /7
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ما جاء يف سورة القصص
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِِِ
ِ
ِ
وه
َوأ َْو َحْينا إِىل أ ُّم ُموسى أَ ْن أ َْرضعيه فَِإذا خ ْفت َعلَْيه فَأَلْقيه ِيف الْيَِّم َوال ََّت ِايف َوال َْحتَزِين إِ َّان َر ُّادوهُ إِلَْيك َوجاعلُ ُ
26
ِ
ِ
ني ()9
م َن الْ ُم ْر َسل َ
ما جاء يف سورة ص:
27
ِ
وَهل أ ََات َك نَبأُ ا ْخلَ ْ ِ
اب ( )47اآلايت.
صِم إ ْذ تَ َس َّوُروا الْم ْحَر َ
َ
َ ْ

ما جاء يف سورة غافر:
28
ِ ِ ِ
ِ
رفِيع الد ِ
باد ِه لِي ْن ِذر ي وم الت ِ
الر ِ
َّالق ()78
وح م ْن أ َْم ِرِه َعلى َم ْن يَشاءُ م ْن ع ُ َ َ ْ َ
َّرجات ذُو الْ َع ْر ِش يُلْقي ُّ َ
َ ُ َ

ما جاء يف سورة الذارايت:
29
فَالْم َق ِس ِ
مات أ َْمراً ()4
ُ ّ
30
ِ
ِ
ِ
ضْي ِ
ني ()44
َه ْل أ ََات َك َحدي ُ
ث َ
ف إِبْ َراه َيم الْ ُمكَْرم َ
26

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

قوله تعاىلَ :و َأ ْو َح ْينا إِىل ُأ ِّم ُموسى فيه ثالثة أقوال...:والثاينَّ :
أن جربيل أتاها بذلك ،قاله مقاتل .زاد املسري يف علم
التفسري ()735 /7
27

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

علو .قال املفرسون :كانا َم َلكني،
تسوروا» يدل عىل ّ
و« ّ
تسوروا» ومها اثنان ،ألن معنى
وقيل :مها جربيل وميكائيل عليهام السالم ،أتياه لين ِّبهاه عىل التوبة ،وإنام قالَّ « :
ضم يشء إىل يشء ،واالثنان فام فوقهام مجاعة .زاد املسري يف علم التفسري ()583 /7
اجلمعُّ :
قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
ِ
وح فيه مخسة أقوال :أحدها :أنه القرآن .والثاين :الن ُّّبوة .والقوالن مرو ّيان عن ابن عباس.
الر َ
قوله تعاىلُ :ي ْلقي ُّ
سمي القرآن والوحي روح ًا ،ألن
وباألول قال ابن زيد ،وبالثاين قال السدي .والثالث :الوحي قاله قتادة ،وإِنام ُ ِّ
28

ِ
ِ
بالروح .والرابع :جربيل ،قاله الضحاك .زاد املسري يف علم التفسري ()72 /4
قوام الدِّ ين به كام أن قوام البدن ُّ

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
َفاملُْ َقس ِ
واملقسامت أربعة ،جربيل ،وهو
امت َأ ْمر ًا يعني املالئكة تقسم األمور عىل ما أ َمر اهللُ به .قال ابن السائب:
ِّ
ِّ
ِ
الصور وال َّلوح،
والرمحة ،وإرسافيل ،وهو صاحب ُّ
الرزق َّ
صاحب الوحي والغلظة ،وميكائيل ،وهو صاحب ِّ
أقسم هبذه األشياء ملِا فيها من الداللة عىل ُصنعه و ُقدرته .زاد املسري يف علم
وعزرائيل ،وهو قابض األرواح .وإنام َ

29

التفسري ()083 /4
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وِيف َمثُود إِ ْذ قِ
الص ِ
ِِ
َّعوا َح ََّّت ِح ٍ
اع َقةُ َوُه ْم يَنْظُُرو َن ()44
َخ َذ ْهتُُم َّ
َ َ
ني ( )43فَ َعتَ ْوا َع ْن أ َْم ِر َرّهب ْم فَأ َ
يل َهلُْم َمتَت ُ
َ

31

ما جاء يف سورة النجم:
32
ِ
َعلى ()9
َعلَّ َمهُ َش ِد ُ
استَوى (َ )4وُه َو ِاب ْألُفُ ِق ْاأل ْ
يد الْ ُقوى ( )8ذُو مَّرٍة فَ ْ
33
ِ ِِ
اب قَ ْو َس ْ ِ
ب الْ ُف َم ُاد َما
ني أ َْو أ َْد ََّن ( )7فَأ َْو َحى إ َىل َعْبده َما أ َْو َحى (َ )70ما َا َذ َ
ُمثَّ َد َان فَتَ َد َّىل ( )9فَ َكا َن قَ َ

 30قال العالمة السيوطي –رمحه هللا:-
َ ِ
املكرِمني) ،قال عثمان بن حمصن :اانوا أربعة من املالئكة :جربيل ،وميكائيل ،وإسرافيل ،وروفاييل .معرتك األقران
اهيم َ
(ضْيف إبر َ

يف إعجاز القرآن (.)811 /1

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
ِ
الص ْع ُ
قة» بسكون العني
الصاع َق ُة يعني العذاب ،وهو املوت من صيحة جربيل .وقرأ الكسائي وحدهَّ « :
َف َأ َخ َذ ْ ُْت ُم َّ

31

الصوت الذي يكون عن الصاعقة .زاد املسري يف علم التفسري ()032 /4
من غري الف وهي َّ
قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
ِ
النبي ّ
صىل اهلل عليه وسلم قال ابن قتيبة :وأصل هذا
قوله تعاىلَ :ع َّل َم ُه َشديدُ ا ْل ُقوى ،وهو جربيل عليه السالم ع ّلم ّ
من « ُق َوى احلَ ْبل» وهي طاقا ُته ،الواحدةُ :ق َّو ٌةُ ،ذو ِم َّر ٍة أي :ذو ُق َّوة ،وأصل امل ِ َّرة :ال َفت ُْل.

32

قال املفرسون :وكان من ُق َّوته أنه قلع َق ْريات لوط ومحلها عىل جناحه فقلبها ،وصاح بثمود فأصبحوا خامدين.
النبي ّ
صىل اهلل
استَوى (َ )8و ُه َو بِ ْاألُ ُف ِق ْاألَ ْعىل فيه قوالن :أحدمها :فاستوى جربيل( ،وهو) يعني
ّ
قوله تعاىلَ :ف ْ
عليه وسلم واملعنى أهنام استويا باألفق األعىل ملّا ُأرسي برسول اهلل ّ
الفراء.
صىل اهلل عليه وسلم ،قاله ّ
والثاين :فاستوى جربيل ،و (هو) يعني جربيل .باألفق األعىل عىل صورته احلقيقية.
وأحب رسول اهلل ّ
ألنه كان يتم ّثل لرسول اهلل ّ
صىل اهلل
رجل،
ّ
صىل اهلل عليه وسلم إذا هبط عليه بالوحي يف صورة ُ
عليه وسلم أن يراه عىل حقيقته ،فاستوى يف أفق املَ ْ ِ
ُ
جربيل باألفق
رشق ،فمأل األفق .فيكون املعنى :فاستوى
الزجاج .قال جماهد :واألفق األعىل :هو َم ْطلِع الشمس .وقال غريه :إنام قيل له:
األعىل يف صورته ،هذا قول َّ
«األعىل» ألنه فوق جانب ا َملغْرب يف صعيد األرض ال يف اهلواء .زاد املسري يف علم التفسري ()064 /4
33

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

ُ
جربيل بعد
ويف املشار إليه بقولهُ « :ث َّم دنا» ثالثة أقوال...:والثالث :أنه جربيل .ثم يف الكالم قوالن :أحدمها :دنا
استوائه باألفق األعىل من األرض ،فنزل إىل رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وسلم ،قاله احلسن ،وقتادة .والثاين :دنا
عز ّ
ُ
قاب قوسني أو أدنى ،قاله جماهد .زاد املسري يف علم التفسري ()065 /4
جربيل من ر ّبه ّ
وجل فكان منه َ
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34

َرأَى ()77
35
أَفَتُ َم ُارونَهُ َعلَى َما يََرى ()74
قاب َق ْو َس ْ ِ
قوله تعاىلَ :ف َ
ني َأ ْو َأ ْدنى وقرأ ابن مسعود ،وأبو رزين« :فكان قاد قوسني» بالدال...ويف املراد
كان َ
بالقوسني قوالن:
أحدمها :أهنا القوس التي ُيرمى هبا ،قاله ابن عباس ،واختاره ابن قتيبة ،فقالَ :قدْ ر قوسني ،وقال الكسائي :أراد
بالقوسني :قوس ًا واحد ًا .والثاين :أن القوس :الذراع :فاملعنى :كان بينهام َقدْ ر ذراعني ،حكاه ابن قتيبة وهو قول
ابن مسعود ،وسعيد بن جبري ،والسدي .قال ابن مسعود :دنا جربيل منه حتى كان َقدْ َر ذراع أو ذراعني.
قوله تعاىلَ :أ ْدنى فيه قوالن :أحدمها :أهنا بمعنى «بل» ،قاله مقاتل .والثاين :أهنم خوطبوا عىل لغتهم ،واملعنى :كان
عىل ما تقدِّ رونه أنتم َقدْ َر قوسني أو َّ
الزجاج.
أقل ،هذا اختيار ّ
قوله تعاىلَ :ف َأ ْوحى إِىل َع ْب ِد ِه ما َأ ْوحى
فيه ثالثة أقوال :أحدهاَ :أ ْوحى اهللُ إىل حممد كِفاح ًا بال واسطة ،وهذا عىل قول من يقول :إنه كان يف ليلة املعراج.
النبي ّ
صىل اهلل عليه وسلم ما َأوحى اهللُ إليه ،رواه عطاء عن ابن عباس.
والثاين :أوحى جربيل إىل ّ
والثالثَ :أوحى اهللُ إىل جربيل ما يوحيه ،روي عن عائشة ريض اهلل عنها ،واحلسن ،وقتادة.
قوله تعاىل :ما َ
كَذ َب ا ْل ُفؤا ُد ما َرأى قرأ أبو جعفر ،وهشام عن ابن عامر ،وأبان عن عاصم« :ما ك ََّذب» بتشديد
ّ
الذال ،وقرأ الباقون بالتخفيف .فمن شدَّ د أراد :ما َأنكر فؤا ُده ما رأته عينُه ومن خ َّفف أراد :ما أومهه فؤا ُده أنه
رأى ،ومل ير بل َصدَّ َق الفؤاد رؤيته.
عز ّ
وجل ،قاله ابن عباس وأنس واحلسن وعكرمة .والثاين :أنه رأى
ويف الذي رأى قوالن  :أحدمها :أنه رأى ر ّبه ّ
َ
جربيل يف صورته التي ُخلق عليها ،قاله ابن مسعود وعائشة.
 34قال العالمة السيوطي-رمحه هللا:-
ب الفماد ما َرأى) ،أي ما اذب فماد حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -ما رأى بعينه ،بل صدق بقلبه أن الذي رأى بعينه
(ما ا َذ َ
حق ،والذي رأى هو جربيل ،يعين :حني رآه قد مأل األفق.

وقيل :الذي رأى ملكوت السماوات.
واألول أرجح( :ولقد رآه نزلة أخرى) .
أيت
اّلل تعاىل ،وقد قدمنا إنكار عائشة رضي هللا عنها لذلك ،وسئل  -صلى هللا عليه وسلم  " :-هل ر َ
وقيل :الذي رأى هو َ
ربَّك؟ فقال :نوراين نراه .معرتك األقران يف إعجاز القرآن (.)483 /8
 35قال العالمة السيوطي-رمحه هللا:-

(متَُ ُاروته) ،أي جتادلونه ،والضمري عائد على قريش ملا اذبته  -صلى هللا عليه وسلم  -يف قوله :أُس ِري يب.
ّ
جربيل على هيئته اليت قد خلقه هللا عليها ،قد سد األفق .معرتك األقران يف إعجاز القرآن (.)189 /8
والذي رأى
ُ
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َوالْ ُم ْمتَِف َكةَ أ َْه َوى ()83

36

ما جاء يف سورة القمر
37
صْي َح ًة َو ِاح َد ًة فَ َكانُوا َا َه ِشيِم الْ ُم ْحتَ ِظ ِر ()37
إِ َّان أ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ْم َ
38
ضْي ِف ِه فَطَ َم ْسنَا أ َْعيُنَ ُه ْم فَ ُذوقُوا َع َذ ِايب َونُ ُذ ِر ()39
َولََق ْد َر َاوُدوهُ َع ْن َ

ما جاء يف سورة اجملادلة:
َال َِجت ُد قَوما ي مِمنو َن ِاب َِّ
آابءَ ُه ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُه ْم أ َْو إِ ْخ َو َاهنُْم
ّلل َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر يُ َو ُّادو َن َم ْن َح َّ
اد َّ
ْ ً ُْ ُ
اّللَ َوَر ُسولَهُ َولَ ْو َاانُوا َ
وح ِمْنه وي ْد ِخلُهم جن ٍ
ِ
ِ
ِ
ك َاتَب ِيف قُلُوهبِِم ِْ
َّات َْجت ِري ِم ْن َْحتتِ َها ْاأل َْهنَ ُار
اإلَيَا َن َوأَيَّ َد ُه ْم بُر ٍ ُ َ ُ ُ ْ َ
أ َْو َعش َريَهتُْم أُولَئ َ َ
ُ
39
اّلل أََال إِ َّن ِحزب َِّ
اّلل عْن هم ورضوا عْنه أُولَئِك ِحزب َِّ
خالِ ِد ِ ِ
اّلل ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن ()44
َْ
ين ف َيها َرض َي َُّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ
َ َ
ما جاء يف سورة املعارج:
40
ٍ
ِ
ِ
الر ِ
ِ
ف َسنَ ٍة ()4
ني أَلْ َ
وح إِلَْيه ِيف يَ ْوم َاا َن م ْق َد ُارهُ َخَْس َ
تَ ْعُر ُج الْ َم َالئ َكةُ َو ُّ ُ

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
َواملُْ ْؤت َِفك ََة ُقرى قوم لوط َأ ْهوى أي :أسقط ،وكان الذي َّ
توىل ذلك جربيل بعد أن رفعها ،وأتبعهم اهللُ باحلجارة،

36

فذلك قولهَ :فغ ََّشاها أي :ألبسها ما غَ َّشى يعني احلجارة .زاد املسري يف علم التفسري ()054 /4
37

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

قوله تعاىل :إِنَّا َأرس ْلنا َع َلي ِهم صيح ًة ِ
واحدَ ًة وذلك أن جربيل عليه السالم صاح هبم .زاد املسري يف علم التفسري
ْ ْ َ ْ َ
ْ َ
()210 /4
قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
راو ُدو ُه َع ْن َض ْي ِف ِه أي :طلبوا أن يس ِّلم إليهم أضيافه ،وهم املالئكة َف َط َم ْسنا َأ ْع ُين َُه ْم وهو أن
قوله تعاىلَ :و َل َقدْ َ
38

بجناحه فأذهبها .زاد املسري يف علم التفسري ()212 /4
جربيل رضب أع ُينَهم َ
39

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

يف املراد «بالروح» ها هنا مخسة أقوال :أحدها :أنه النرص ،قاله ابن عباس واحلسن .فعىل هذا سمي النرص روح ًا
ألن أمرهم حييا به .والثاين  :اإليامن ،قاله السدي .والثالث :القرآن ،قاله الربيع .والرابع :الرمحة ،قاله مقاتل.
واخلامس :جربيل عليه السالم أ َّيدهم به يوم بدر ،ذكره املاوردي .زاد املسري يف علم التفسري ()252 /4
قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
عز ّ
وجلَ :ت ْع ُر ُج املَْالئِك َُة قرأ الكسائيَ « :ي ْع ُرج» بالياء.
قوله ّ

40

الروح» قوالن:
ُ
والروح ويف « ّ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ما جاء يف سورة القيامة:
ِ
ك لِتَ ْع َج َل بِِه ( )74إِ َّن َعلَْي نَا ََجْ َعهُ َوقُ ْرآنَهُ ( )79فَِإ َذا قَ َرأْ َانهُ فَاتَّبِ ْع قُ ْرآنَهُ (ُ )79مثَّ إِ َّن َعلَْي نَا
َال ُحتَِّر ْك بِِه ل َسانَ َ
41
بَيَانَهُ ()77
ما جاء يف سورة النبأ:
42
ِ
ص َو ًااب ()39
صفًّا َال يَتَ َكلَّ ُمو َن إَِّال َم ْن أ َِذ َن لَهُ َّ
وم ُّ
الر ْمحَ ُن َوقَ َال َ
وح َوالْ َم َالئ َكةُ َ
يَ ْوَم يَ ُق ُ
الر ُ

ما جاء يف سورة النازعات:
43
فَالْم َدبِر ِ
ات أ َْمًرا ()8
ُ َّ

روح امل ِّيت حني ُت ْق َب ُض ،قاله قبيصة بن ذؤيب .زاد املسري يف علم
أحدمها :أنه جربيل ،قاله األكثرون .والثاين :أنه ُ
التفسري (.)778 /4
41

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

النبي ّ
صىل اهلل عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة ،وكان يشتد عليه
روى سعيد بن جبري عن ابن عباس قال :كان ّ
ِحفظه ،وكان إذا نزل عليه الوحي ُحي ِّرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جربيل من قراءة الوحي ،خمافة أن ال حي َفظه ،فأنزل
ضمه
اهلل تعاىل هذه اآلية .معناها :ال َترك بالقرآن لسانك لتعجل بأخذه إِ َّن َع َل ْينا َ ْ
مج َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه ،قال ابن قتيبة :أيَّ :
ومجعه يف صدرك َفإِذا َق َر ْأنا ُه ،أي :مجعناه َفاتَّبِ ْع ُق ْرآ َن ُه ،أي :مجعه.
قال املفرسون :يعني :اقرأه إذا فرغ جربيل من قراءته .قال ابن عباس :فاتِّبع قرآنه ،أي :اعمل به .وقال قتادة :فاتبع
حالله وحرامه.
ُث َّم إِ َّن َع َل ْينا َبيا َن ُه فيه أربعة أقوال :أحدها :نب ِّينه بلسانك ،فتقرؤه كام أقرأك جربيل .وكان إذا أتاه جربيل أطرق،
فإذا ذهب ،قرأه كام وعده اهلل ،قاله ابن عباس .زاد املسري يف علم التفسري (.)730 /4
42

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

وح فيه سبعة أقوال :والرابع :أنه جربيل عليه السالم قاله الشعبي ،وسعيد بن جبري،
الر ُ
وم ُّ
قوله تعاىلَ :ي ْو َم َي ُق ُ
والضحاك .زاد املسري يف علم التفسري ()750 /4
قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-
وجلَ :فاملُْدَ ب ِ
عز ّ
رات َأ ْمر ًا قال ابن عباس :هي املالئكة.
قوله ّ
ِّ

43

ِّلت بأمور َع َّرفهم اهلل العمل هبا.
قال عطاءُ :وك ْ
بالرياح واجلنود .وميكائيل ،وهو موكل
وقال عبد الرمحن بن سابطُ :يدَ ِّبر أمر الدنيا أربعة :جربيل ،وهو موكل ِّ
بالقطر والنبات .وملك املوت ،وهو موكل بقبض األنفس.
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ما جاء يف سورة التكوير
44
إِنَّه لََقوُل رس ٍ
ني (ُ )40مطَ ٍاع َمثَّ أَِم ٍ
ول َا ِرٍمي (ِ )77ذي قُ َّوٍة ِعْن َد ِذي الْ َع ْر ِش َم ِك ٍ
ني ()47
ُ ْ َُ
ما جاء يف سورة القدر:
45
وح فِ َيها ِبِِ ْذ ِن َرّهبِِ ْم ِم ْن ُا ِّل أ َْم ٍر ()4
تَنَ َّزُل الْ َم َالئِ َكةُ َو ُّ
الر ُ

وإرسافيل ،وهو َينزل باألمر عليهم.
وقيل :بل جربيل للوحي ،وإرسافيل للصور.
وقال ابن قتيبة:
فاملد ِّبرات أمر ًا :تنزل باحلالل واحلرام .زاد املسري يف علم التفسري ()754 /4
44

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

قو ُله :إِ َّن ُه َل َق ْو ُل رس ٍ
عز
ول ك َِري ٍم يعني :أن القرآن نزل به جربيل .وقد ب َّينَّا هذا يف احلاقة  .ثم وصف جربيل بـقوله ّ
َ ُ
ش َمكِ ٍ
وجلُ :ذو ِم َّر ٍة ،وقد رشحناه يف النّجمِ ،ذي ُق َّو ٍة ِعنْدَ ِذي ا ْل َع ْر ِ
عز ّ
ّ
ني يعني :يف
وجلِ :ذي ُق َّو ٍة ،وهو كقوله ّ
املنزلة ُمطا ٍع َث َّم َأ ِم ٍ
اع ِة املالئكة له :أنه َأ َم َر خازن اجلنة ليلة املعراج حتى
ني أي :يف السموات تطيعه املالئكةَ .ف ِم ْن َط َ
ملحمد ّ
يب
صىل اهلل عليه وسلم فدخلها ورأى ما فيها ،وأمر خازن جهنم ففتَح له عنها حتى نظر إليها .وقرأ ُأ َ ُّ
فتحها ّ
بن كعب ،وابن مسعود ،وأبو حيوة «ثم أمني» بضم الثاء .ومعنى « َأمني» :عىل وحي اهلل ورساالته .زاد املسري يف
علم التفسري (.)416 /4
لطيفة :ويف بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،للعالمة الفريوز آبادي:
وقولهِ { :ذي ُق َّو ٍة ِعندَ ِذي العرش َمكِ ٍ
بالقوة عند ذي العرش ،ف َأفرد
السالم ،ووصفه ّ
ني} ،املراد به :جربيل عليه ّ
ِ
باملإل األَعىل فقوته إِىل حدّ ما.
تنبيها َأنَّه إِذا اعترب
قوة) ً
اللفظ ونكَّره فقال( :ذى ّ
ِ
وعرفها تعريف اجلنس؛ تنبيه ًا َأنه إِذا اعترب هبذا العامل
وقولهَ { :ع َّل َم ُه َشديدُ القوى} فإِنه وصف ّ
القوة بلفظ اجلمعّ ،
وبالذين ُيع ِّلمهم و ُيفيدهم هو كثري ُ
الق َوى عظيم القدرة.)705 /4( .
45

قال اإلمام ابن اجلوزي-رمحه اهلل:-

ويف «الروح» ثالثة أقوال :أحدها :أنه جربيل ،قاله األكثرون.
ويف حديث أنس أن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وسلم قال :إذا كانت ليلة القدر نزل جربيل يف كبكبة من املالئكة
عز ّ
وجل.
يص ُّلون ويس ِّلمون عىل كل عبد قائم أو قاعد يذكر اهلل ّ
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***
آخر اجلزء
واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبين ا حممد األمني ،وأستغفر هللا ِل ولوالدي وملشاخيي
وجلميع املسلمني.
آمني

والثاين :أن الروح :طائفة من املالئكة ال تراهم املالئكة إال تلك الليلة ينزلون من لدن غروب الشمس إىل طلوع
الفجر ،قاله كعب ،ومقاتل بن حيان.
والثالث :أنه م َلك عظيم يفي بخلق من املالئكة ،قاله الواقدي .زاد املسري يف علم التفسري (.)437 /4



