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 –رزتو اهلل تعاىل ورضي عنو  -أبو العباس أزتد بن تيمية وقال اإلمام العالمة احملقق 
 أما بعد. وآلو وصحبو أرتعُت ػتمد اضتمد هلل رب العاظتُت وصلى اهلل على سيدنا  
: "  النزول" ولفظ "  فصل يف نزول القرآن" فهذا  

حيث ذكر يف كتاب اهلل تعاىل فإن كثَتا من الناس فسروا النزول يف مواضع من القرآن 
بغَت ما ىو معناه اظتعروف الشتباه اظتعٌت يف تلك اظتواضع وصار ذلك حجة ظتن فسر 

أنزل مبعٌت خلق كقولو : من يقول اصتهمية فمن . نزول القرآن بتفسَت أىل البدع 
خلقو يف مكان عال مث أنزلو : أو يقول  {وأنزلنا اضتديد فيو بأس شديد }  :تعاىل 

 .من ذلك اظتكان 
من يقول نزولو مبعٌت اإلعالم بو وإفهامو للملك أو نزول اظتلك مبا الكالبية ومن  

ذكر " اظتقصود ىنا " و . وىذا الذي قالوه باطل يف اللغة والشرع والعقل . فهمو 
 " :ثالثة أنواع " النزول يف كتاب اهلل عز وجل :  التوفيق فنقول وباهلل. النزول 

 نزول مقيد بأنو منو 
  ونزول مقيد بأنو من السماء 

 . ونزول غَت مقيد ال هبذا وال هبذا
والذين آتيناىم الكتاب يعلمون أنو } : فاألول مل يرد إال يف القرآن كما قال تعاىل  

 {ه روح القدس من ربك باضتق نزل} وقال تعاىل  {منزل من ربك باضتق 
 :وفيها قوالن  {تنزيل الكتاب من اهلل العزيز اضتكيم } : وقال تعاىل  
من } مبتدأ وخربه {  تنزيل الكتاب} : ال حذف يف الكالم بل قولو  "أحدمها "  

 { اهلل العزيز اضتكيم
لقولُت وعلى كال ا{  تنزيل الكتاب} أنو خرب مبتدأ ػتذوف أي ىذا "  الثاين" و  

تنزيل الكتاب من اهلل العزيز } {  حم} : فقد ثبت أنو منزل منو وكذلك قولو 
تنزيل { }  حم{ }  تنزيل من الرزتن الرحيم} {  حم} وكذلك {  اضتكيم
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والتنزيل مبعٌت اظتنزل تسمية للمفعول باسم اظتصدر {  الكتاب من اهلل العزيز العليم
 .كالم اهلل ليس مبخلوق منو بدأ  القرآن: السلف قال وىو كثَت ؛ وعتذا 

وقال كالم اهلل من اهلل ليس ببائن . ىو اظتتكلم بو : وإليو يعود أي : وغَته أزتد قال  
منو أي مل خيلقو يف غَته فيكون مبتدأ منزال من ذلك اظتخلوق ؛ بل ىو منزل من اهلل 

 .كما أخرب بو ومن اهلل بدأ ال من ؼتلوق فهو الذي تكلم بو طتلقو 
والسماء اسم جنس {  وأنزلنا من السماء} : بالسماء فقولو " اظتقيد " وأما النزول  

فقولو يف غَت موضع من السماء مطلق [ تقيد بو ] لكل ما عال فإذا قيد بشيء معُت 
} وقولو {  أأنتم أنزلتموه من اظتزن} أي يف العلو ؛ مث قد بينو يف موضع آخر بقولو 

أي أنو منزل من السحاب وؽتا يشبو نزول القرآن قولو {  فًتى الودق خيرج من خاللو
فنزول اظتالئكة ىو {  ينزل اظتالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده} : 

{  تنزل اظتالئكة والروح فيها} : نزوعتم بالوحي من أمره الذي ىو كالمو وكذلك قولو 
{  نا إنا كنا مرسلُتأمرا من عند{ } فيها يفرق كل أمر حكيم } : يناسب قولو 

 { قل نزلو روح القدس} : فهذا شبيو بقولو 
فأنزل } : ما ذكره من إنزال السكينة ؛ بقولو : منها . ففي مواضع " اظتطلق " وأما  

ىو الذي أنزل السكينة يف قلوب } : وقولو {  اهلل سكينتو على رسولو وعلى اظتؤمنُت
ذكره مع الكتاب يف موضعُت " اظتيزان  إنزال" ومن ذلك . إىل غَت ذلك {  اظتؤمنُت

ىو ما يوزن بو وال  -رزتو اهلل  -غتاىد ورتهور اظتفسرين على أن اظتراد بو العدل وعن 
 .منافاة بُت القولُت 

وكذلك العدل وما يعرف بو العدل منزل يف القلوب واظتالئكة قد تنزل على قلوب  
{ ا أين معكم فثبتوا الذين آمنو إذ يوحي ربك إىل اظتالئكة} : اظتؤمنُت ؛ كقولو 

قال النيب صلى اهلل . فذلك الثبات نزل يف القلوب بواسطة اظتالئكة وىو السكينة 
من طلب القضاء واستعان عليو وكل إليو ومن مل يطلب القضاء ومل } عليو وسلم 
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فاهلل ينزل عليو ملكا وذلك اظتلك يلهمو {  يستعن عليو أنزل اهلل عليو ملكا يسدده
 .سداد وىو ينزل يف قلبو ال
عن النيب صلى اهلل عليو الصحيحُت رضي اهلل عنو الذي يف حذيفة ومنو حديث  

إن اهلل أنزل األمانة يف جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا } : وسلم قال 
واألمانة ىي اإلديان أنزعتا يف أصل قلوب الرجال وىو كإنزال اظتيزان {  من السنة
ما اجتمع قوم يف } : ويف الصحيح عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو قال والسكينة 

اضتديث إىل آخره فذكر أربعة غشيان الرزتة {  بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل
مث . وىي أن تغشاىم كما يغشى اللباس البسو وكما يغشى الرجل اظترأة والليل النهار 

أي {  وحفتهم اظتالئكة} زاعتا يف قلوهبم وىو إن{  ونزلت عليهم السكينة} : قال 
وذكر اهلل الغشيان يف . من اظتالئكة {  وذكرىم اهلل فيمن عنده} جلست حوعتم 

فلما تغشاىا زتلت زتال } : وقولو { يغشي الليل النهار } مواضع مثل قولو تعاىل 
 { فغشاىا ما غشى{ } واظتؤتفكة أىوى } : وقولو {  خفيفا

ىذا كلو فيو {   يستغشون ثياهبم يعلم ما يسرون وما يعلنونحُتأال } : وقولو  
مث أنزل عليكم من بعد } : وذكر تعاىل إنزال النعاس يف قولو . إحاطة من كل وجو 

 .ىذا يوم أحد {  الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم
والنعاس ينزل يف الرأس بسبب {  إذ يغشيكم النعاس أمنة منو} : وقال يف يوم بدر  
 .زول األخبرة اليت تدخل يف الدماغ فتنعقد فيحصل منها النعاس ن
مالك ومن اتبعو من أصحاب أبو اضتسن األشعري منهم  -وطائفة من أىل الكالم  

جعلوا النزول واإلتيان واجمليء حدثا حيدثو منفصال عنو فذاك ىو  -والشافعي وأزتد 
ه يف العرش يصَت بو مستويا عليو إتيانو واستواؤه على العرش فقالوا استواؤه فعل يفعل

 .من غَت فعل يقوم بالرب لكن أكثر الناس خالفوىم 
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اظتعروف أنو ال جييء شيء من الصفات واألعراض إال مبجيء شيء فإذا : وقالوا  
جاء الربد أو جاء اضتر فقد جاء اعتواء الذي حيمل اضتر والربد وىو عُت قائمة : قالوا 

ت اضتمى فاضتمى حر أو برد تقوم بعُت قائمة بسبب جاء: وإذا قالوا . بنفسها 
أخالط تتحرك وتتحول من حال إىل حال فيحدث اضتر والربد بذلك وىذا خبالف 

: العرض الذي حيدث بال حتول من حامل مثل لون الفاكهة فإنو ال يقال يف ىذا 
 .أزتر وأصفر وأخضر : جاءت اضتمرة والصفرة واطتضرة بل يقال 

وىذه صفات تقوم  -فإنزالو تعاىل العدل والسكينة والنعاس واألمانة  وإذا كان كذلك 
إمنا تكون إذا أفضى هبا إليهم فاألعيان القائمة توصف بالنزول كما توصف  -بالعباد 

وكذلك لو نزل . اظتالئكة بالنزول بالوحي والقرآن فإذا نزل هبا اظتالئكة قيل إهنا نزلت 
األسباب فيحدث اهلل منو البخار الذي يكون منو غَت اظتالئكة كاعتواء الذي نزل ب

 .النعاس فكان قد أنزل النعاس سبحانو بإنزال ما حيملو 
ابن عباس عن وما يذكر . وقد ذكر سبحانو إنزال اضتديد واضتديد خيلق يف اظتعادن  

عليو السالم نزل من اصتنة ومعو ستسة أشياء من حديد آدم رضي اهلل عنهما أن 
 .فهو كذب ال يثبت مثلو بتان واظتنقعة واظتطرقة واإلبرة السندان والكل

رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل ابن عمر عن الثعليب وكذلك اضتديث الذي رواه  
أن اهلل أنزل أربع بركات من السماء إىل األرض فأنزل اضتديد واظتاء } عليو وسلم 
ػتمد ابن أخت سفيان سيف بن حديث موضوع مكذوب يف إسناده {  والنار واظتلح

 . رزتو اهلل وىو من الكذابُت اظتعروفُت بالكذب الثوري 
الثوري يروي عن سفيان الثوري ابن أخت سيف بن ػتمد ىو : ابن اصتوزي قال 

: رزتو اهلل ىو كذاب يضع اضتديث وقال مرة أزتد قال وعاصم األحول واألعمش 
كذاب أبو داود كان كذابا خبيثا وقال مرة ليس بثقة وقال : حيِت ليس بشيء وقال 
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ليس بثقة وال مأمون وقال : النسائي يضع اضتديث وقال زكريا الساجي وقال 
 .ضعيف مًتوك الدارقطٍت 

 .والناس يشهدون أن ىذه اآلالت تصنع من حديد اظتعادن  
 .برة للعيان عليو السالم نزل معو رتيع اآلالت فهذه مكاآدم إن : فإن قيل  
وإن قيل بل نزل معو آلة واحدة وتلك ال تعرف فأي فائدة يف ىذا لسائر الناس مث  

ما يصنع هبذه اآلالت إذا مل يكن مث حديد موجود يطرق هبذه اآلالت وإذا خلق اهلل 
إدريس أن أول من خط وخاط } : اضتديد صنعت منو ىذه اآلالت مع أن اظتأثور 

 .السالم مل خيط ثوبا فما يصنع باإلبرة  عليووآدم {  عليو السالم
مث أخرب أنو أنزل اضتديد فكان اظتقصود األكرب بذكر اضتديد ىو اختاذ آالت اصتهاد  

منو كالسيف والسنان والنصل وما أشبو ذلك الذي بو ينصر اهلل ورسولو صلى اهلل 
 .عليو وسلم وىذه مل تنزل من السماء 

ا قيل فاهلل أخرب أنو أنزل اضتديد عتذه اظتعاين اظتتقدمة فإن قيل نزلت اآللة اليت يطبع بو 
واآللة وحدىا ال تكفي بل ال بد من مادة يصنع هبا آالت اصتهاد ؛ لكن لفظ النزول 

رزتو اهلل معناه جعلو نزال كما يقال أنزل قطرب أشكل على كثَت من الناس حىت قال 
 .األمر على فالن نزال حسنا أي جعلو نزال 

وىذا ضعيف ؛ فإن {  وأنزل لكم من األنعام ذتانية أزواج} لو قولو تعاىل قال ومث 
{  فنزل من زتيم} النزل إمنا يطلق على ما يؤكل ال على ما يقاتل بو قال اهلل تعاىل 

العادة أن الضيف يكون راكبا فينزل يف مكان يؤتى إليو والضيافة شتيت نزال ألن 
 ؛ نزل ببٍت فالن ضيف بضيافتو فيو فسميت نزال ألجل نزولو و

ألنو كان {  رب أنزلٍت منزال مباركا وأنت خَت اظتنزلُت} عليو السالم نوح وعتذا قال 
راكبا يف السفينة وشتيت اظتواضع اليت ينزل هبا اظتسافرون منازل ألهنم يكونون ركبانا 

 .فينزلون واظتشاة تبع للركبان وتسمى اظتساكن منازل 
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مبعٌت اطتلق ألنو أخرجو من اظتعادن وعلمهم صنعتو فإن وجعل بعضهم نزول اضتديد  
اضتديد إمنا خيلق يف اظتعادن واظتعادن إمنا تكون يف اصتبال فاضتديد ينزلو اهلل من معادنو 

{  وأنزل لكم من األنعام ذتانية أزواج} : اليت يف اصتبال لينتفع بو بنو آدم وقال تعاىل 
 . وىذا ؽتا أشكل أيضا . 

خلق لكوهنا ختلق من اظتاء فإن بو يكون : جعل ومنهم من قال : ل فمنهم من قا
وال حاجة . جعلناه نزال : قطرب النبات الذي ينزل أصلو من السماء وىو اظتاء وقال 

إىل إخراج اللفظ عن معناه اظتعروف لغة ؛ فإن األنعام تنزل من بطون أمهاهتا ومن 
قد أنزل اظتاء وإذا أنزل وجب عليو : أصالب آبائها تأيت بطون أمهاهتا ويقال للرجل 

الغسل مع أن الرجل غالب إنزالو وىو على جنب إما وقت اصتماع وإما باالحتالم 
فكيف باألنعام اليت غالب إنزاعتا مع قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور اإلناث 

لنبات وال وؽتا يبُت ىذا أنو مل يستعمل النزول فيما خلق من السفليات فلم يقل أنزل ا
أنزل اظترعى وإمنا استعمل فيما خيلق يف ػتل عال وأنزلو اهلل من ذلك احملل كاضتديد 

 . واألنعام 
اآلية وفيها {  يا بٍت آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا} وقال تعاىل 

 .قراءتان إحدامها بالنصب فيكون لباس التقوى أيضا منزال 
فال وكالمها حق وقد قيل فيو خلقناه وقيل أنزلنا أسبابو وقيل وإما على قراءة الرفع  

أعتمناىم كيفية صنعتو وىذه األقوال ضعيفة ؛ فإن النبات الذي ذكروا مل جيئ فيو لفظ 
أنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ وحنو : أنزلنا ومل يستعمل يف كل ما يصنع أنزلنا فلم يقل 

إن الريش والرياش اظتراد بو : ش وقد قيل ذلك وىو مل يقل إنا أنزلنا كل لباس وريا
مها اظتال واطتصب : اللباس الفاخر كالمها مبعٌت واحد مثل اللبس واللباس وقد قيل 

 . واظتعاش وارتاش فالن حسنت حالتو 
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أعطاين فالن : تقول والعرب أبو عمر ىو األثاث واظتتاع قال " الريش " والصحيح أن 
األثاث وما ظهر من العرب الرياش يف كالم : يره وقال غ. ريشو أي كسوتو وجهازه 

اظتتاع والثياب والفرش وحنوىا وبعض اظتفسرين أطلق عليو لفظ اظتال واظتراد بو مال 
رتاال ؛ وىذا ألنو مأخوذ من ريش الطائر وىو ما يروش بو : ابن زيد ؼتصوص قال 

نسان من الفرش وما ويدفع عنو اضتر والربد ورتال الطائر ريشو وكذلك ما يبيت فيو اإل
يبسطو حتتو وحنو ذلك والقرآن مقصوده جنس اللباس الذي يلبس على البدن ويف 

 اآلية{  واهلل جعل لكم من بيوتكم سكنا} البيوت كما قال تعاىل 
واهلل أعلم  -فامنت سبحانو عليهم مبا ينتفعون بو من األنعام يف اللباس واألثاث وىذا  
ه من ظهور األنعام وىو كسوة األنعام من األصواف واألوبار معٌت إنزالو ؛ فإنو ينزل -

فقد أنزعتا عليهم وأكثر أىل األرض . واألشعار وينتفع بو بنو آدم من اللباس والرياش 
كسوهتم من جلود الدواب فهي لدفع اضتر والربد وأعظم ؽتا يصنع من القطن والكتان 

فذكر يف أول السورة أصول النعم  واهلل تعاىل ذكر يف سورة النحل إنعامو على عباده
اليت ال يعيش بنو آدم إال هبا وذكر يف أثنائها دتام النعم اليت ال يطيب عيشهم إال هبا 

} : فذكر يف أوعتا الرزق الذي ال بد عتم منو وذكر ما يدفع الربد من الكسوة بقولو 
 { واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون

 
مساكن اضتاضرة والبادية : السورة ذكر عتم اظتساكن واظتنافع اليت يسكنوهنا مث يف أثناء  

اآلية مث ذكر {  واهلل جعل لكم من بيوتكم سكنا} : ومساكن اظتسافرين فقال تعاىل 
واهلل جعل لكم ؽتا خلق ظالال } : إنعامو بالظالل اليت تقيهم اضتر والبأس فقال 

كذلك يتم نعمتو عليكم لعلكم } : لو إىل قو{  وجعل لكم من اصتبال أكنانا
ومل يذكر ىنا ما يقي من الربد ألنو قد ذكره يف أول السورة وذلك يف . {  تسلمون

أصول النعم ؛ ألن الربد يقتل فال يقدر أحد أن يعيش يف البالد الباردة بال دفء 
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 خبالف اضتر فإنو أذى لكنو ال يقتل كما يقتل الربد فإن اضتر قد يتقى بالظالل
واللباس وغَتمها وأىلو أيضا ال حيتاجون إىل وقاية كما حيتاج إليو الربد ؛ بل أدىن وقاية 

تكفيهم وىم يف الليل وطريف النهار ال يتأذون بو تأذيا كثَتا ؛ بل ال حيتاجون إليو 
سرابيل تقيكم اضتر وسرابيل تقيكم } أحيانا حاجة قوية فجمع بينهما يف قولو 

 .{ بأسكم 
 اللفظ وال قصور يف اظتعٌت كما يظنو من مل حيسن حقائق معاين القرآن وال حذف يف 

؛ بل لفظو أمت لفظ ومعناه أكمل اظتعاين ؛ فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور 
األنعام وكسوة األنعام منزلة من األصالب والبطون كما تقدم فهو منزل من اصتهتُت 

فقد تبُت أنو ليس يف القرآن . حىت ينزل آدم  فإنو على ظهور األنعام ال ينتفع بو بنو
وال يف السنة لفظ نزول إال وفيو معٌت النزول اظتعروف وىذا ىو الالئق بالقرآن فإنو نزل 

نزوال إال هبذا اظتعٌت ولو أريد غَت ىذا اظتعٌت لكان خطابا العرب وال تعرف العرب بلغة 
يف معٌت آخر بال بيان وىذا ال بغَت لغتها مث ىو استعمال اللفظ اظتعروف لو معٌت 

جيوز مبا ذكرنا ؛ وهبذا حيصل مقصود القرآن واللغة الذي أخرب اهلل تعاىل أنو بينو 
ػتمد وجعلو ىدى للناس وليكن ىذا آخره واضتمد هلل وحده وصلى اهلل على سيدنا 

 .وعلى آلو وصحبو أرتعُت وسلم تسليما كثَتا 
 
 

مكتبت مشكاة اإلسالميت  

وقع اإلسالم  نقالً عن م

 

 

 

 

 

 

 

 


