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القدرسورة 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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سورة القدر

(1)إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
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أَنزَلْنَاهُ

12شاه آبادی محمد علی، رشحات البحار ص 
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أَنْزَلْناهُ

إِذْنِ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِهُأَنْزَلْناكِتابٌالر 1: إبراهيم 
صِراطِ الْعَزيزِ الْحَميدِ رَبِّهِمْ إِلى

لْقُرىمُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ اأَنْزَلْناهُكِتابٌوَ هذا 92: األنعام 
ونَ صَالتِهِمْ يُحافِظُوَ مَنْ حَوْلَها وَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلى
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أَنْزَلْناهُ

اءِ مِنَ السَّمأَنْزَلْناهُماءٍإِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا ك24َ: يونس 
ى إِذا فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ حَتَّ

أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ 
غْنَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْالً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصيداً كَأَنْ لَمْ تَ

بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 
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تَنْزيلُال

تَنْزيلُ الْكِتابِ ال رَيْبَ فيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ 2: السجدة 

تَنْزيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ 1: الزمر 

نْزيالًمُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَوَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى106: اإلسراء 
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

ي وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِ»
3: الدخان: «لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ »
185: البقرة: «الْقُرْآنُ
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

ا في قولهه ليس في كالمه تعالى ما يبين أن الليلة أية ليلة هي غير مو •
فهإن اييهة 185: البقرة: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ»: تعالى

و . انبانضمامها إلى آية القدر تدل على أن الليلة من ليالي شهر رمضه
مها ء بعه أما تعيينها أزيد من ذلك فمستفاد من األخبار و سهيجي

.يتعلق به في البحث الروائي التالي إن شاء اهلل

331: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ»
عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ 

6: الدخان: «رَبِّكَ
331: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

قهدير قد سماها اهلل تعالى ليلة القدر، و الظاهر أن المهراد بالقهدر التو •
ى مثلهها مهن فهي ليلة التقدير يقدر اهلل فيها حوادث السنة من الليلة إل

قابل من حياة و موت و رزق و سعادة و شقاء و غير ذلك كما يهدل 
 أَمْرٍ حَكِيمٍ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ»: عليه قوله في سورة الدخان في صفة الليلة

فلهيس 6: الهدخان: «أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّهكَ
.لتقديرفرق األمر الحكيم إال أحكام الحادثة الواقعة بخصوصياتها با

331: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

هر رمضهان يستفاد من ذلك أن الليلة متكررة بتكرر السنين ففي شهو •
ثلهها مهن من كل سنة قمرية ليلة تقدر فيها أمور السنة من الليلة إلى م

ول قابل إذ ال معنى لفرض ليلة واحدة بعينها أو ليال معهدودة فهي  ه
ن صه  الزمان تقدر فيها الحوادث الواقعة التي قبلها و التي بعهدها و إ
.احدةفرض واحدة من ليالي القدر المتكررة ينزل فيها القرآن جملة و

ظاهر في االسهتمرار، و-و هو فعل مضارع-«يُفْرَقُ»: على أن قوله•
.إلخ يؤيد ذلك« تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ»و « خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»: قوله

331: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

ن كهل أنها ليلة بعينها من شهر رمضان م-كما ترى-ايياتفمحصل •
التغيهر سنة فيها أحكام األمور بحسب التقدير، و ال ينافي ذلك وقوع

ية تحقق المقدر فيها بحسب التحقق في ظرف السنة فإن التغير في كيف
حهوادث الفهيأمر و التغير في التقدير أمر آخر كما أن إمكان التغير 

لمحفوظ قال الكونية بحسب المشية اإللهية ال ينافي تعينها في اللوح ا
.39: الرعد: «وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»: تعالى

•

331: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

: في المجمع، و عن حماد بن عثمان عن حسان بن أبهي علهي قهالو •
و -شعرةاطلبها فی تسع  ع: قال-سألت أبا عبد اهلل ع عن ليلة القدر
.إحدى و عشرين و ثالث و عشرين

333: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

أخبرنها محمهد بهن: ، قهال(رحمهه اهلل)عن شيخه (: أماليه)في لشيخ •
يهد، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الول: محمد، قال

عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصهفار، عهن أحمهد بهن محمهد بهن 
ن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العالء بن رزين، عن محمهد به

تنزل »: ل، فقاليلة القدرعن ( عليه السالم)سئل أبو جعفر : مسلم، قال
ن ما هو كائن فيها المالئكة و الروح و الكتبة إلى سماء الدنيا، فيكتبو

ى فيعه فی أمر السنة، و ما يصيب العباد فيها، و أمر موقعو    تععال
يَمْحُوا : ، يقدم فيه ما يشاء، و يؤخر ما يشاء، و هو قوله تعالىالمشيئة

.«اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ

266: ، ص3البرهان فى تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

و سئل الصادق ع عن شَهْرُ رَمَضانَ الَّهذِي أُنْهزِلَ فِيههِ الْقُهرْآنُ قال -6•
زل كيف كان، و إنما أنزل القرآن في  ول عشرين سهنة فقهال إنهه نه
يهت جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل مهن الب

المعمور إلى النبي ص في  ول عشرين سنة

66: تفسير قمى، ص
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

ن عبد اهلل فإنه حدثني أبي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي ع6•
لمالئكهة بن مسكان عن أبي عبد اهلل ع قال إذا كانت ليلة القدر نزلت ا

اء اهلل و الروح و الكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون مها يكهون مهن قضه
ر أو تبارك و تعالى في تلهك السهنة فهإذا أراد اهلل أن يقهدم أو يهؤخ

ينقص شيئا أو يزيده أمهر اهلل أن يمحهو مها يشهاء ثهم أثبهت الهذي
ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ مثبتقلت وَ كُلُّ شَي367ْ: ، ص1أراد،تفسير القمي، ج

 ثهم ء يكهون بعهده قهال سهبحان اهللفي كتابه قال نعم قلت فأي شي
يحدث اهلل أيضا ما يشاء تبارك اهلل و تعالى

366: تفسير قمى، ص
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

قهرآن فِهي اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حم وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ يعني البِسْمِ •
ا إلى البيهت لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ و هي ليلة القدر أنزل اهلل القرآن فيه

ي المعمور جملة واحدة ثم نزل من البيت المعمور علهى رسهول اهلل ص فه
يمٍ أي عشرين سنة فِيها يُفْرَقُ في ليلة القدر كُهلُّ أَمْهرٍ حَكِه[ ثالث و] ول 

له فيه يقدر اهلل كل أمر من الحق و من البا ل و ما يكون في تلك السنة و
البداء و المشية يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشهاء مهن ايجهال و األرزاق و 
و الباليا و األعراض و األمراض و يزيد فيها ما يشاء و يهنقص مها يشهاء

ع إلهى يلقيه رسول اهلل ص إلى أمير المؤمنين ع و يلقيهه أميهر المهؤمنين
ه البداء األئمة ع حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان ع، و يشترط له ما في

.و المشية و التقديم و التأخير

290: تفسير قمى، ص
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

ن حدثني بذلك أبي عن ابن أبي عمير عهن عبهد اهلل به: قال7، 6، 5•
مسكان عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل و أبي الحسن ع، 

قهد و حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن يونس عهن داود بهن فر: قال•
ينعا ال تخفعى عل! عن أبي المهاجر عن أبي جعفر ع قال يا أبا المهاجر

ليلة القدر إن المالئكة يطوفون بنا فيها

290: تفسير قمى، ص
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سورة القدر

(2)وَ مَا أَدْرَئكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
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سورة القدر

(3)لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِّنْ أَلْفِ شهْرٍ
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شهْرٍلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِّنْ أَلْفِ 

عن أحمد بهن محمهد، عهن علهي بهن : و عنه-[20/ ]11781..... •
الحسن، عن محمد بن الوليد، و محمهد بهن أحمهد، عهن يهونس بهن 

عليهه )يعقوب، عن علي بن عيسى القماط، عن عمه، عن أبي عبد اهلل 
[ هفي منام( ]صلى اهلل عليه و آله)رسول اهلل « 1»أري »: ، قال(السالم

صهراط بني أمية يصعدون على منبره من بعده و يضلون الناس عهن ال
، (عليه السالم)فهبط عليه جبرئيل: حزينا، قال[ كئيبا]القهقرى، فأصب  

ل، إنهي يها جبرئيه: يا رسول اهلل، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال: فقال
ضهلون رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري مهن بعهدي، و ي

! الناس عن الصراط القهقرى

712: ، ص5البرهان فى تفسير القرآن، ج
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شهْرٍلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِّنْ أَلْفِ 

إلهى و الذي بعثك بالحق نبيا، إننهي مها ا لعهت عليهه فعهرج: فقال•
أَ [:لقها]السماء، فلم يلبث أن نزل عليه بآي مهن القهرآن يؤنسهه بهها 
مْ ما عَنْهُفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْنى

، و أنزل عليه إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ مها أَدْراكَ«2»كانُوا يُمَتَّعُونَ 
لهة ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جعهل اهلل عهز و جهل لي

.«ي أميةخيرا من ألف شهر ملك بن( صلى اهلل عليه و آله)القدر لنبيه 

712: ، ص5البرهان فى تفسير القرآن، ج
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شهْرٍلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِّنْ أَلْفِ 

نَ، حهدَّثنا أخبرنا أبو بكر التميميُّ، أخبرنا عبد اللَّه بن حِبا-«864»( •
دة، عهن أبو يحيى الرازيّ، حدَّثنا سهل العسكريُّ، حدَّثنا يحيى بن زائ

عليه و النبي صلى اللَّهذكر :قالمسلم، عن ابن أبي نَجِي ، عن مجاهد، 
لفَ شههر، لبس السالح في سبيل اللَّه أ( رجلًا من بني إسرائيلَ)-سلم

. فتعجب المسلمون من ذلك
 الْقَهدْرِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ مها لَيْلَهةُ: اللَّه تعالىفأنزل •

الحَ خيرٌ من التهي لهبس فيهها السه: قال. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
.[ذلك الرجلُ

486: ، ص(واحدى)اسباب نزول القرآن
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شهْرٍلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِّنْ أَلْفِ 

كرى و ابو بكر يحيى رازى از اسمعيل عسه/ اللَّه الرحمن الرحيمبسم •
برى او از يحيى بن ابو زائدة، از مسلم، از ابن ابو نجي ، از مجاهد، خ

:براى ما نقل كرد و گفت
: فرمهودكهرد و مهىموعظه مى( ص)روزى رسول اللّه : مجاهد گويد•

. مردى از بنى اسرائيل هزار ماه در راه خدا لباس جنگ در برداشهت
ات را پس خداوند اين آي. مسلمانان از اين سخن بسيار تعجب كردند

دْرِ لَيْلَهةُ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَه»فرو فرستاده 
./الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

578: شأن نزول آيات، ص
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سورة القدر

إِذْنِ تَنزَّلُ الْمَلَئكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِ
(4)أَمْرٍرَبهِّم مِّن كلُ
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الرُّوحِ

عن علي بن محمد، عن عبد اهلل بهن: محمد بن يعقوب-[1/ ]3628•
، عهن محمهد بهن «1»إسحاق العلوي، عن محمد بن زيهد الرزامهي 

ججنا ح: سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال
عليه )ه موسى في السنة التي ولد فيها ابن( عليه السالم)مع أبي عبد اهلل 

ام بهين ، فلما نزلنا األبواء وضع لنا الغداء، و كان إذا وضع الطع(السالم
....أصحابه أكثر و أ اب

470: ، ص2البرهان فى تفسير القرآن، ج
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الرُّوحِ

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِال85َّ: اإلسراء 
قَليالً 

يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ أَلْفَ سَنَةٍ تَعْرُجُ الْماَلئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ في4: المعارج 

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْماَلئِكَةُ صَفًّا ال يَتَكَلَّمُونَ إِالَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قال38َ: النبأ 
صَواباً 
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وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُل85ِ: اإلسراء 
مِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْ

إِالَّ قَليالً 
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[87الى 85اييات (: 17)سورة اإلسراء : ]قوله تعالى•
لْهمِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتِيتُمْ مِهنَ الْعِ•

دُ لَكَ وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ ال تَجِ( 85)إِالَّ قَلِيالً 
إِالَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كهانَ عَلَيْهكَ كَبِيهراً ( 86)بِهِ عَلَيْنا وَكِيالً 

(87)
.آياتثالث •

515: ، ص6التبيان فی تفسير القرآن، ج
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يا « نِ الرُّوحِيَسْئَلُونَكَ عَ»اللَّه تعالى لنبيه صلّى اللَّه عليه و سلم يقول •
ههو: فقهال ابهن عبهاس. و اختلفوا في الروح الذي سألوا عنه. محمد

و. جبرائيل
أن الروح ملك من المالئكة له سبعون الهف وجهه ( ع)روي عن علي •

.في كل وجه سبعون الف لسان يسب  اللَّه بجميع ذلك
.هو روح الحيوان، و هو األظهر في الكالم: و قيل•

515: ، ص6التبيان فی تفسير القرآن، ج
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آن، الروح هو القر: و قيل. الذي سأله عن ذلك قوم من اليهود: قال قتادةو •
و « 1« »وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنها إِلَيْهكَ رُوحهاً مِهنْ أَمْرِنها»: ذكره الحسن، لقوله

ئْنا لَنَهذْهَبَنَّ بِ»: اختاره البلخي، و قوى ذلك بقوله بعهدها الَّهذِي وَ لَهئِنْ شهِ
ليه و سلم قل يعني القرآن، فقال اللَّه تعالى لنبيه صلّى اللَّه ع« أَوْحَيْنا إِلَيْكَ

ن انهم سألوا عن القرآن أو ع: فعلى قول من قال« الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»لهم 
مِهنْ أَمْهرِ »: جبرائيل او الملك أو روح الحيوان، فقد أجاب عنه ألنه قهال

.وفعلهلق ربيخأي من « رَبِّي
•__________
52سورة الشورى آية ( 1)•

515: ، ص6التبيان فی تفسير القرآن، ج
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قال انهم سألوه عن ماهية روح اإلنسان، لم يجهب، و من :قولو على •
انما عدل عن جوابهم، ألنهم وجدوا فهي كتهابهم انهه إن أجهاب عهن 

بوتهه الروح، فليس بنبيّ، فأراد صلّى اللَّهه عليهه و سهلم ان يصهدق ن
. بموافقة امتناعه من الجواب، لما في كتابهم

515: ، ص6التبيان فی تفسير القرآن، ج
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مهن اي لم أعهط« وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»: قولهيقوي ذلك و •
الى ال العلم اال شيئاً يسيراً، و األكثر ال اعلمه، الن معلومهات اللَّهه تعه

ها، ألنه و الروح من األمور المتروكة التي ال يصل  النص علي. نهاية لها
ليه مما و انما اعلم ما نص لي ع. ينافي الحكمة، لما فيه من االستفساد
.يقتضي المصلحة، و هو قليل من كثير

515: ، ص6التبيان فی تفسير القرآن، ج
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يحالوا قيل ايضاً انهم لم يجابوا عن الروح، الن المصلحة اقتضت انو •
ى على ما في عقولهم من الداللة عليه، لما في ذلك من الرياضهة عله

قه العقل، استخراج الفائدة، و ان ما  ريقه السمع، فقد اتى به، و ما  ري
يهه مهن فإنما يأتي به مؤكداً لما في العقل لضرب من التأكيد، و لمها ف

ل جهزء و الروح جسم رقيق هوائي على بنية حيوانية في ك. المصلحة
روح و بهدن اال أن فههو ،كل حيهوان: و قال. منه حياة، ذكره الرماني

. فيهم من األغلب عليه الروح، و فيهم من األغلب عليه البدن

515: ، ص6التبيان فی تفسير القرآن، ج
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تُمْ مَِن وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتِي»: قوله تعالى•
ه يقوى الروح على ما يعرف في اللغة هو مبدأ الحياة الذي ب« الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

بمها الحيوان على اإلحساس و الحركة اإلرادية و لفظه يذكر و يؤنهث، و ر
ا يعد العلهم يتجوز فيطلق على األمور التي يظهر بها آثار حسنة مطلوبة كم

أي 122: األنعهام: «أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتهاً فَأَحْيَيْنهاهُ»: حياة للنفوس قال تعالى
يُنَهزِّلُ »: بالهداية إلى اإليمان و على هذا المعنى حمل جماعهة مثهل قولهه

وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا »: أي بالوحي و قوله2: النحل: «الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ
أي القرآن الذي هو وحي فذكروا أنه 52: الشورى: «إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا

ا أن تعالى سمى الوحي أو القرآن روحا ألن به حيهاة النفهوس الميتهة كمه
.الروح المعروف به حياة األجساد الميتة

195: ، ص13الميزان فی تفسير القرآن، ج
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يرة مكيهة و كيف كان فقد تكرر في كالمه تعالى ذكر الروح في آيات كثو •
أ مدنية، و لم يرد في جميعها المعنى الذي نجهده فهي الحيهوان و ههو مبهد

يَهوْمَ »: الحياة الذي يتفرع عليه اإلحساس و الحركة اإلرادية كما في قولهه
تَنَزَّلُ الْمَالئِكَهةُ وَ الهرُّوحُ »: ، و قوله38: النبأ: «يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا
و ال ريب أن المراد به في ايية غير 4: القدر: «فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

تج الروح الحيواني و غير المالئكة و قد تقدم الحديث عن علي ع أنهه احه
: «ادِهِمَنْ يَشهاءُ مِهنْ عِبهيُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى»: بقوله تعالى

رة على أن الروح غير المالئكة، و قد وصفه تهارة بالقهدس و تها2: النحل
باألمانة كما سيأتي لطهارته                      

195: ، ص13الميزان فی تفسير القرآن، ج
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ال الخيانة و سائر القذارات المعنوية و العيهوب و العاههات التهيعن •
.تخلو عنها األرواح اإلنسية

196: ، ص13الميزان فی تفسير القرآن، ج
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بليه  هو و إن كان غير المالئكة غير أنه يصاحبهم في الهوحي و التو •
اءُ مِنْ مَنْ يَشيُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى»: كما يظهر من قوله

 عَلهىمَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّههُ نَزَّلَههُ»: ايية فقد قال تعالى« عِبادِهِ
ى فنسب تنزيل القرآن على قلبهه ص إله97: البقرة: «قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
لْمُنْذِرِينَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ انَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى»: جبريل ثم قال

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِهنْ »: و قال195: الشعراء: «بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
فوضع الروح و هو غير المالئكهة بوجهه مكهان 102: النحل: «رَبِّكَ

ههذا جبريل و هو من المالئكة فجبريل ينزل بالروح و الروح يحمهل
.القرآن المقرو المتلو

196: ، ص13الميزان فی تفسير القرآن، ج
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 رُوحهاً وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْهكَ»: بذلك تنحل العقدة في قوله تعالىو •
و يظهر أن المراد من وحي الروح في اييهة 52: الشورى: «مِنْ أَمْرِنا

هو إنزال روح القدس إليه ص و إنزاله إليه ههو الهوحي القهرآن إليهه 
ا نقلنهاه لكونه يحمله على ما تبين فال موجب لما ذكره بعضهم على م

.آنفا أن المراد بالروح في ايية هو القرآن

196: ، ص13الميزان فی تفسير القرآن، ج
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م هعو أع عالروح»: ليس هو جبرئيل؟ قالالروحجعلت فداك، : قلت•
معن هو خلق أع مالروحمن جبرئيل، إن جبرئيل من المالئكة، و إن 

نَعزَّلُ تَ: ، ألعيس يقعول ا  تبعارك و تععالى(عليهم السعالم)المالئكة 
.«؟«5»الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ 

، عن محمد بن يحيى و أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين: عنهو •
عن أحمد بن الحسن، عن المختار ابن زياد، عن محمد بهن سهليمان،

عن أبيه، عن أبي بصير، مثله

470: ، ص2البرهان فى تفسير القرآن، ج
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هو اول ما خلقه اهللالرُّوحِلعل •
نور محمد صو اول ما خلقه اهلل هو •
العقلو اول ما خلقه اهلل هو •
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