
 

 

 قرآنية دراسات 

 

  االنزال والتنزيل

  الشيخ جعفر المهاجر

 ( مشكلة البحث 1)

سؤاال اساسيا هو: لماذا يذكر القرآن وسيلة وصوله من مصدره االلهي الى البشر  يطرح البحث
بصيغتين، تارة تحت عنوان االنزال، واخرى تحت عنوان التنزيل. مثال على االول قوله تعالى: )انا 

نزلناه قوله: )وقرآنا فرقناه لتقراءه على الناس على مكث و(وعلى الثاني1انزلناه في ليلة القدر( )القدر/
 (.106تنزيال( )االسراء/

من الواضح ان االمر الجامع بين الصيغتين )االنزال والتنزيل( هو المادة )ن ز ل(. التي تعني الحركة 
 الداني.من العالي باتجاه

 العالي معنيا به المصدر، اي المقام االلهي والعند الرباني.

ه، ان اختالف الصيغتين )انزل ونزل( يضمر فيوالداني المورد، اي البشر. ومع ذلك فان مما ال شك
 المعاني.ء عن االختالف فيخبيئا. فمن المقطوع به ان االختالف في المباني ناشى

واالختالف في المعاني مشير الى اختالف في الواقع المحكي عنه. وهذا ينتهي بنا الى اليقين باءنه لو 
را في كتاب ّللاه الذي ال ياءتيه الباطل من بين يديه وال انزال القرآن غير تنزيله، لما وجدناه مذكولم يكن

 مختلفتين.من خلفه بصيغتين

ومع ذلك، فلست اعرف بحثا مستقال، يعالج فيه كاتبه مساءلتي االنزال والتنزيل، بوصفهما اطالقين 
ه اختالف ءمن التمايز. يعين المتدبر لكتاب ّللاه على فهم سبب التمايز، الذي يوحي بقرآنيين على شي

 معنيا بها القرآن.الصيغتين الواردتين لمادة واحدة
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هذه المالحظة تندرج في اخرى اشمل منها. ذكرناها في مطلع مقالتنا: ))التدبر والتاءويل(( المنشورة 
وما بعدها(. حيث ذكرنا هناك مجموعة من الكلمات الخصيصة  6ص  1في مجلة )المنهاج:العدد

اصها هذا،ولم تنتشر هابطة الى اللغة المتداولة. وايضا لم يفلح اهل بالقرآن. وحافظت على اختص
االكيدة بالصورة التي يعمل القرآن على التفسير عموما في التسامي الى مرماها البعيد ذي العالقة

 موضوعاتها.ايداعها في اذهاننا عن نفسه. ولتكون عنصرا اساسيا في بناء افكارنا عن

و نتيجة لالنصراف عن النهج السديد في فهم مرامي كتاب ّللاه عز وجل. ذلك في راينا ان هذا الفشل ه
 النهج الذي يتلخص في اعتماد التدبر ونبذ التاءويل. وفي رد المتشابه الى المحكم.

على ما بيناه في مقالتنا االنفة الذكر. واالعتمادبدال عن ذلك اعتمادا كليا على كتب التفسير. على ما 
على ما خالطها احيانا من سذاجة، وعلى ماداخلها من اختراقات مريبة، اسرائيليات فيها من نقص، و

وغيرها. فضال، بل اوال، على اختالف مناهجها ومدارسها واغراض مؤلفيها،ولونهم الفكري، بحيث 
اننا نكاد نقرا في مكتبة التفسير التيارات الفكرية المتخاصمة، وتاءثيرها على فهم النصوص القرآنية، 
اكثر مما نقرا المعنى القرآني. االمر الذي يعكس اتجاه التاءثير، ويجعل القرآن ميدانا لالفكار الجاهزة 
مسبقا. فمن هنا نقول: ان االعتماد على كتب التفسير اعتمادا كليا، وفي غير سياق التدبر، هو هروب 

رآن ام على قلوب اقفالها( من المهمة التي ندبنا اليهاالمولى سبحانه في قوله: )افال يتدبرون الق
( واغالق للمعنى القرآني على ما انتهى اليه االسالف. ولو ان اهل القرآن امتثلوا وتدبروه، 24)محمد/

لما بقيت مساءلة االنزال والتنزيل مطوية، وهي التي يطرحها كتاب اللههضمنا في العشرات من آياته 
 الكريمة.

هذا الموضوع االن بالكتابة. هو هذه النابتة الجديدة، التي ثم ان هناك سببا آخر يدعونا الى تخصيص 
 تزعم ان كتاب اللههوحي بمعانيه. اما اللسان، اي اللغة والصيغة والسبك، فهو بشري.

))هذا اللسان ليس اال لسان بشري((. ونفهم من هذاالكالم، ان القرآن، فيما يزعم، كان يتنزل على 
وحيا. لكن ما كان يبلغه للناس، وما تاله المسلمون ونتلوه نحن النبي صلوات ّللاه عليه وعلى آله 

اليوم، ليس الوحي بذاته. بل ما كان يعيه النبي منه، ثم ما كان يصوغه بعد وعيه، بلغته البشرية 
 العربية الحجازية.

وهذا كالم جديد. يتفق الجميع على بطالنه، سواء المسلمون وغيرهم، وان السباب مختلفة. يبدو ان 
قائله اقتفى فيه اثر العقيدة المسيحية. التي تقول في االنجيل مقالة مماثلة. ابتغاء التخلص من ماءزق 
اختالف رواياته،المنسوبة الى تالميذ السيد المسيح عليه السالم. وليس مثل هذا الخلط بين المشكالت 

بيون لمشاكلهم الحضارية والحلول باالمر الجديد علينا.فكثيرا ما كانت الحلول التي يبتدعها الغر
والثقافية، تستورد الينا، مقطوعة عن ارضها ومناخهاومنبتها. ال تصادف تربتها المناسبة فتحيا، وال 

 يقضى عليها فتموت. لتغدو عندنا مشكالت مزمنة.

 تخترق بنيتنا الفكرية والثقافية الصلبة وتضعف تماسكها. وهذا هو المقصود.

نا من البحث فهم علة التمايز، الذي يوحي به، ويوجب البحث عنه، ( غاية البحث ومنهجه غايت2)
. اذن، فهي تتصل، من  اختالف الصيغتين، لمادة منتشرة في القرآن،وتتصل بوصوله الينا من عند ّللاه

االنساني. االلهي مصدرا،االنساني موردا ولغة. وهو سبب كاف  -هذه الزاوية، بعموم القرآن االلهي 
 ع.لمعالجة الموضو

نريد ان نفهم مغزى االختالف بين ))االنزال(( و ))التنزيل(( ومعناه، وبناء تصور مستخرج من القرآن 
نفسه للمفهومين.متبعين في سعينا الى غايتنا منهج التدبر ورد المتشابه الى المحكم. ثم فهم عمقه، اي 

الف التي ترشد اليها االية عمق المعنى، في التصور القرآني للقرآن، استنادا الى قاعدة عدم االخت
(. التي 81الكريمة: )افال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اللههلوجدوا فيه اختالفا كثيرا( )النساء/
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تستند وتشير الى صالبة التفكير القرآني ووحدته وتكامله. بحيث ان اي عنصر من عناصر هذا التفكير 
 يوضحه او يت آلف معه في كافة العناصراالخرى. البد ان يجد المتدبر ما يكمله او يناسبه او

والتصور الذي نسعى اليه، ان وفقنا الى بنائه، سينير نقطة واسعة وهامة مما ينبغي للمسلم معرفته 
 عن كتابه.هو، فيما ندعي، مكنوز ومذخور لمن يعرف كيف يصل اليه ويستخرجه.

س البحث، ان يخطر لقارىء انه من التدقيق وانني التهيب، اذ اصل الى هذه النقطة مما نقدم به السا
غير المفيد او غيرالضروري. خصوصا واننا ال نجد في القرآن معالجة مستقلة لهذه المساءلة. وان 
الدراسات القرآنية البالغة الكثرة لم تخصهابالدراسة. وهي التي لم تترك كبيرة وال صغيرة اال احصتها، 

 او وضعت عليها الدراسات والبحوث.

 ن جهتي ساءترك للبحث ان يجيب. وللقارىء بعد ان يحكم.م

لكنني ساءقول االن على سبيل العجالة وتنظيم التفكير، اذانجحنا في معالجة المساءلة استنادا الى 
صريح القرآن، ثم وصلت بنا المعالجة الى نتيجة جديدة، فهذا دليل ال يدحض وفي غاية الوضوح على 

 رآن.انه من تخومه، اي تخوم الق

طبقا للحديث الشريف عن االمام الصادق، عن ابيه عن آبائه،عن رسول ّللاه صلوات ّللاه عليه وعليهم: 
))... له اي القرآن تخوم، وعلى تخومه تخوم((. ويفسر في الوقت نفسه لمن يتساءل، لماذا ال نجد في 

ن نسعى سعيا الى القرآن معالجة مستقلة للمشكلة في آياته. انها من التخوم التي علينا ا
 ولوجهاواستخراج خبيئها.

 ولن تاءتينا عفوا ودون جهد.

هذا، فضال عن ان من نتائج البحث المباشرة، الجواب على الزعم المشار اليه اعاله. القائل ان لسان 
القرآن لسان بشري.وهو زعم في منتهى الخطورة. قاله من قاله دون دليل. ونحن نعتقد انه، اي 

خطة اغالق الينابيع، التي يغترف منها المسلم الثابت. وال مراء في ان تقديم الدليل على الزعم، يتصل ب
ان القرآن وحي كله، بمعانيه ولسانه، هو بعد هذا الزعم بمثابة الدفاع عن حصون االسالم. وهي 

 نتيجة، ان وفقنا الى الفوز بها، تعزز وجاهة البحث.

آن فيه مرات كثيرة جدا، بصيغ مختلفة )نزل، اءنزل، انزل، ( االنزال ذكر االنزال معنيا به القر3)
انزلنا(. ومن الواضح انه ال فرق،بالنسبة الساس المعنى، بين هذه الصيغ. المعنى الذي تتقاطع عنده 

 جميعها هو االنزال، بوصفه حركة من العالي الى الداني، حدثت دفعة واحدة.

يات التي ورد فيها ذكر االنزال يتاءلف من العناصر االمر الجامع الذي نستخرجه من تدبر جميع اال
 التالية:

االول: انه تعالى انزل القرآن دفعة واحدة، مثلما انزل الكتب من قبل على انبيائه السابقين )... وانزل 
( )لقد ارسلنا رسلنا بالبينات 4و3التوراة واالنجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان( )آل عمران/

 (.25هم الكتاب( )الحديد/وانزلنا مع

( )اءنزلناه حكما 113طه/ 2الثاني: ان انزال القرآن كان بالعربية )اءنزلناه قرآنا عربيا( )يوسف/
 (.7( )وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا( )الشورى/37عربيا( )الرعد/

( 113اب( )النساء/الثالث: ان االنزال كان على نبيه محمد صلى ّللاه عليه وآله )وانزل ّللاه عليك الكت
( )كتاب انزلناه اليك( 105( )انزلنا اليك الكتاب( )النساء/1)اءنزل على عبده الكتاب( )الكهف/

 (.1)ابراهيم/
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( )انزلناه 1الرابع: ان االنزال حدث، بحسب الزمان، في ليلة القدر )انا انزلناه في ليلة القدر( )القدر/
الي شهر رمضان )شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن( ( وهي ليلة من لي3في ليلة مباركة()الدخان/

 (.185)البقرة/

 (.193الخامس: ان الذي نزل بالقرآن هو الروح االمين )نزل به الروح االمين( )الشعراء/

واذا وضعنا هذه العناصر الخمسة في جملة واحدة، فيمكن ان تكون: ان ّللاه تعالى انزل القرآن على 
 ة في ليلة القدر، نزل به الروح االمين.نبيه بالعربية دفعة واحد

ونجد هذه العناصر، عدا الزمان، مجتمعة في قوله تعالى: )نزل به الروح االمين على قلبك لتكون من 
 (.195 -193المنذرين. بلسان عربي مبين( )الشعراء/

)نزل، نزلنا،  ( التنزيل اما التنزيل فان ذكره يرد في القرآن ايضا مرات كثيرة جدا، وبصيغ مختلفة4)
نزله، ننزله، نزل(. اساس المعنى فيه، الذي تتقاطع عنده جميع هذه الموارد، ان تنزيل القرآن حدث 

 على دفعات كثيرة غير محددة العدد.

وبتدبر جميع االيات التي ورد فيها ذكر التنزيل، نجد ان االمر الجامع الذي نستخرجه منها، يتاءلف من 
 العناصر التالية:

ان المولى سبحانه نزل القرآن نجوما على دفعات )وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث  االول:
( )وقال الذين كفروا لوال نزل 21( )وما ننزله اال بقدر معلوم( )الحجر/106ونزلناه تنزيال()االسراء/

ن االيات على (. وهذه ابي9(ينزل على عبده آيات( )الحديدر32عليه القرآن جملة واحدة( )الفرقان/)
معنى الدفعات. ولكننا قلنا ان كلمة التنزيل، بكافة اشتقاتها، تدل على ذلك، دونما حاجة الى تنصيص 

 اضافي.

ولنتاءمل، هنا، في مطلع االية االولى: ))وقرآنا فرقناه...(( التي يفهم منها المتدبر ان القرآن كان 
 مجموعا ففرقه باريه.

 راجع الى القرآن دون ادنى ريب. اذالضمير في قوله: ))فرقناه((

ولو انه قال، مثال، وقرآنا فرقنا نزوله الختلف المعنى.وليحتفظ القارىء بهذه المالحظة في ذهنه 
 لصلتها بما يلي من البحث.

الثاني: ان التنزيل كان ايضا على النبي صلوات ّللاه عليه وآله، كما كان النزول. )نزل عليك الكتاب( 
 (.1( )نزل الفرقان على عبده( )الفرقان/23زلناعليك القرآن( )الدهر/( )ن3)آل عمران/

( 102الثالث: ان الذي نزل القرآن على النبي هو روح القدس )قل نزله روح القدس من ربك( )النحل/
 (.97وهو جبريل )قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك( )البقرة/

 واحدة، فيمكن ان تكون: واذ وضعنا هذه العناصر الثالثة في جملة

 ان ّللاه سبحانه نزل القرآن على نبيه مفرقا، نزله روح القدس.

( مقارنة ومغزى االنزال التنزيل دفعة واحدة مفرقا بالعربية ال ذكر للغة التنزيل على النبي على 5)
ي الذي النبي في ليلة القدر دون تحديد نزل به الروح االمين نزله روح القدس ان المغزى االساس

شبه الكامل، لاليات المتعلقة بمشكلة البحث، هو ان  -نقول تحفظا  -نستخرجه من هذا السبر الكامل، او
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انزال القرآن غير تنزيله. اي انه انزل ونزل في حدثين منفصلين. حتى ان الذي نزل به من عند ّللاه هو 
 غيرالذي نزله.

وبحيث يقال بالدقة وقت نزوله. ويتعذر مثل ذلك بالنسبة لتنزيله، النه حدث في آنات متعددة جدا. ولكن 
كال االنزال والتنزيل كان على النبي. اما التنصيص على ان النزول كان بالعربية، والسكوت عن ذلك 

لتي فيها ذكر االنزال بالنسبة للغة التنزيل،فهو ذو مغزى عميق جدا. ال يفي ببيانه تدبر االيات ا
 والتنزيل.

اذن، فالبد من العدول هنا عن قاعدة التدبر، واللجوء الى قاعدة عدم االختالف المكملة لها. وبالفعل 
 المغزى غير بعيد، ولكن تحت عنوان آخر ومفهوم مختلف، هو مفهوم االحكام التفصيل.-وجدنا الجواب

رآن لنفسه. ولكنه من االوصاف النادرة جدا، بحيث انه ( االحكام والتفصيل واالحكام من اوصاف الق6)
 لم يرد فيه وصفا لعموم القرآن اال مرة واحدة.

(. ويقول 1وذلك في قوله تعالى: )الر كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير( )هود/
حالة من حاالت (: ان ))المراد باالحكام بيان 3/12السيدالطباطبائي اعلى ّللاه مقامه في )الميزان: 

الكتاب كان عليها قبل النزول.هي كونه واحدا لم يطرؤ عليه التجزؤ والتبعيض((. وهذا كالم متين، 
يؤيده التدبر، اذا كان المقصود به وصف عموم القرآن قبل النزول. ولكن القرآن يصف سورة وآياته 

(. )ويقول الذين 7)آل عمران/ايضا باالحكام )... منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات( 
(. ومن الواضح ان 20آمنوا لوال نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال...( )محمد/

 السور وااليات هي من ابعاض القرآن، ومن حاالته بعد النزول، بل بعد التنزيل، كما سياءتيك بيانه.

س هو اال المعنى الذي نجده في اصل اللغة. الذي والذي نراه، بعد التدبر، ان لالحكام معنى عاما. لي
يعني االتقان والمتانة وجودة البناء وما الى ذلك. تقول: احكمته فاستحكم، اي جعلته، بالجعل البسيط، 
متقنا ال عيب فيه وال نقص.والمعنى الخاص الحكام القرآن قبل النزول، ومقابله التفصيل، هو ما نقلناه 

عاله، وهو ال يرد االوصفا لعموم القرآن. اما احكامه بعد النزول، ومقابله عن السيد الطباطبائي ا
التشابه، فهو ان يكون بينا، ال يحتمل اكثر من معنى. وهو وصف لاليات والسور. اذن، فاالحكام 
بالمعنى االول يتعلق بالتركيب. اما بالمعنى الثاني فانه يتعلق بالمعنى. وغني عن البيان،بعد هذا، ان 

حكام سابق على التفصيل. وهو، على كل حال، صريح قوله تعالى: )كتاب احكمت آياته ثم اال
 فصلت...(لما في معنى ))ثم(( من الترتيب بانفصال.

وللتفصيل ايضا معنى عام، هو التوضيح والبيان. وخالفا لالحكام، فان القرآن يستعمل الكلمة كثيرا في 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا االيات غير الكالم عن نفسه )وهو الذي جعل لكم 

لقوم يعلمون. وهو الذيءنشاءكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا االياته لقوم يفقهون( 
( )وهو الذي جعل الشمس ضياءوالقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 98و 97)االنعام/

(. واقرا االيات: 5اال بالحق، يفصل االيات لقوم يعلمون()يونس/والحساب، ما خلق ّللاه ذلك 
( ف ))التفصيل في هذه كلها هو بالمعنى العام الذي ذكرناه، اي 2والرعد/ 12واالسراء/ 126)االنعام/

 التوضيح والبيان((.

عله اما التفصيل، وصفا للقرآن، فانه يعني نقله من صورته االصلية الى اللغة التي نزل بها، اي ج
( )ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لوال فصلت آياته، 3عربيا. )كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا( )فصلت/

(. ومن الواضح ان جعله عربيا، 44اءاءعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء...( )فصلت/
شر، ايضاح وبيان له او نقله الى اللغة العربية، هو بالنسبة للعرب، وتاليا بالنسبة الى جميع الب

 وتيسير، او بحسب لغة القرآن تفصيل. بعد ان كان في حالته السابقة، اعني قبل النزول، علياعليهم.

وجماع هذا المعنى هو في قوله تعالى: ))... كتاب احكمت آياته ثم فصلت...(( مضمومة الى قوله: 
بيان لما اتى مجمال من معنى التفصيل في ))كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا...((، التي كاءنها في مقام ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



سابقتها. وهذا مثال مشرق على جدوى منهج التدبر. بالمعنى الذي بيناه في مقالتنا السابقة الذكر، 
المنشورة في مجلة ))المنهاج(( . حيث اكدنا هناك على ضرورة استقراء جميع الموارد المتصلة بما 

لة في معاني اخرى. بحيث تترابط جميعهاوتتالزم لترجع الى نتاءمل فيه. فالمعاني القرآنية تكون سيا
 حقيقة واحدة، ال تنكشف اال باستقراء تنويعاتها في الكتاب.

( الكتاب وام الكتاب واذا رغبنا في ان نغوص في هذا المعنى بمختلف وجوهه الى ابعاد اكثر عمقا، 7)
الحديث النبوي، الذي سبقت لنا رواية قسم اي ان ننتقل الى التخم الذي وراءالمحكم والمفصل، على حد 

 منه في اوليات هذا البحث، لوصلنا الى))الكتاب(( و ))ام الكتاب((.

و ))الكتاب(( مما يسمى القرآن به نفسه. واالمثلة على ذلك كثيرة جدا. على انه قد يريد به ايضا الكتب 
فات القرآنية المعروفة. واالطالقان التي انزلها على انبيائه السابقين. ))واهل الكتاب(( من االضا

مجتمعان في قوله سبحانه: )وكذلك انزلنااليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به..( 
(. والى جانب هذين االطالقين االساسيين، نجداطالقا ثالثا نادرا، هو ما في قوله تعالى: 47)العنكبوت/

 ه ببحثنا.(. وال عالقة ل38)... لكل اجل كتاب( )الرعد/

والظاهر ان اسم ))الكتاب(( يراد به االشارة الى الوحدة التي يتصف بها القرآن. وحدة التفكير، ووحدة 
االسلوب والصياغة، ووحدة المنهج، ووحدة الغاية... الخ. اي، بكلمة، وحدة الشخصية. دون ان يعني 

يحاول بعض اهل التفسير ان ذلك بالضرورة مجموعابين دفتين، على نحو ما نعرفه من الكتب، كما 
يقولوا. فمن الثابت ان االيات التي ورد فيهاذكر ))الكتاب((، معنيا به القرآن، قد نزلت قبل ان يتتام 
ويتكامل كما نعرفه. وان يكن اسم ))الكتاب((، من الجهة االخرى،دليل على االتجاه الذي كان ينهد اليه 

 يات.المشروع، الذي كان يتلقاه المسلمون آيات آ

اما ))ام الكتاب((. فالظاهر من تدبر االيتين اللتين ورد فيهما، انه يعني حالته ومصدره قبل نزوله. اي 
قبل ان يجعله منزله تبارك وتعالى بلغة البشر. والتعبير يستعير معنى االم، وما يوحي به من والدة 

لمات وحروف، وبكل ما اشتمل وانجاب. فكاءن هذا القرآن كما نعرفه، بكل ما فيه من سور وآيات وك
عليه من معان وموضوعات، كان حقيقة واحدة ترجع اليها كل الحقائق التي يزخر بها. )انا جعلناه 

(.وعلى هذا، فان القرآن: 4و3قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وانه فيءم الكتاب لدينا لعلي حكيم( )الزخرف/
عقله البشر، بعد ان يسر فهمه لهم بلغتهم. ولكن اصله )الكتاب( قد جعله ّللاه عربيا، رجاء وابتغاء ان ي

ومصدره موجود في ))ام الكتاب(( عند ّللاه سبحانه. حيث هو اعلى من ان يناله فهم البشر، وحيث هو 
متصف بالحكمة المطلقة. اي متصف بالتطابق الكامل بين وسيلة حفظ المعرفة، اي ما يقال اللغة عند 

لة المذخورة فيه. وهي حكمة لم ياءخذ منها عجز لغتنا البشرية عن التصوير البشر، وبين الحقيقة الكام
الكامل للحقيقة والواقع. الن لغتنا هي في النهاية، ومهما تكن درجتها من البالغة، وعاء خبراتنا عن 
البشر. وهي بالتالي عاجزة عن التعبير عما هو وراء هذه الخبرات. اما وسيلة حفظ المعرفة عند 

، ايا تكن ويكون اسمها، فانها تتطابق فيها الحكاية وموضوعها تطابقا كامال.ولكن هذا البحث الباري
 تخم من تخوم القرآن وراء الذي نحن فيه. يخرج بنا الكالم فيه عن عمود الموضوع وغايته.

ط، بل ويفهم من االية الثانية، التي فيها ذكر ))ام الكتاب((، ان ))ام الكتاب(( ليس مصدر القرآن فق
، لكل اجل كتاب. يمحو ّللاه ما يشاء  مصدر كل محو واثبات.)وما كان لرسول ان ياءتي بية اال باذن ّللاه

(.الحوار الداخلي في هاتين االيتين يدور بين ))الكتاب(( و 39و 38ويثبت وعنده ام الكتاب( )الرعد/
تعالى، محوا واثباتا. اما في االيتين  ))ام الكتاب(( بوصفهما درجتين لالجال والمواقيت التي يقضيهاّللاه 

اللتين قبلهما، فهو بين القرآن : )الكتاب( وبين ))ام الكتاب((، بوصفهما حالتين للقرآن، االولى قبل 
النزول والثانية بعده. لكن الظاهر ان االم في االيتين هي نفسها. بما تعنيه من استعارة لمعنى االم، 

 ما قلنا آنفا.وماتوحي به من والدة وانجاب. ك

يبقى، ونحن نبحث مفهوم ))ام الكتاب((، ان نذكر المورد الثالث للكلمة. )هو الذي انزل عليك الكتاب، 
(. من الواضح، هنا، ان االية 7منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ..( )آل عمران/

ي ال تحتمل اال معنى واحدا، تتحدث عن القرآن المنزل.والظاهر ان وصف االيات المحكمات، اي الت
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باءنها ))ام الكتاب(( هو من قبيل المجاز.بمناسبة انها اقرب ما يكون الى الواقع االصلي المذخور في 
مصدره ))ام الكتاب((. او انها مرد االيات المتشابهة. الكتاب :)القرآن( هنا هو نفسه ))ام الكتاب((، وال 

ا في االيتين السابقتين. الحوار الداخلي يعود بنا الى مفهومي تقابل بين مفهومين مختلفين، كما الحظن
المحكم والمتشابه. وعلى كل حال فان االية تفسر نفسها بنفسها. وال حاجة، بالنسبة لما نحن 

 فيه،للوقوف عليها باءكثر مما قلنا.

النبي ( خالصة ونتائج ما من قارىء حصيف يرتاب، بعد هذا، في ان القرآن قد اوحي به الى 8)
 صلوات ّللاه عليه وآله على نحوين:

 دفعة واحدة، يعبر عنها القرآن ب ))االنزال(( بمختلف اشتقاقاتها.

 على دفعات، وفقا للمقتضى والحاجة، يعبر عنها القرآن ب ))التنزيل((، بمختلف اشتقاقاتها ايضا.

، بعدد االيات التي ورد فيها ذكر هذه النتيجة تحل مشكالت كثيرة جدا، بالنسبة لتالي القرآن تالوة متدبر
))االنزال(( وذكر))التنزيل((. فضال عن مشكالت اخرى تتعلق بمفهوم القرآن، والخطاب به وتلقيه، مما 

 المحت اليه آيات الكتاب بشكل اوبخر. وانني اعتقد جازما ان متدبرها سيفهمها االن فهما جديدا.

تدبر، من معالجة هذه الموضوعات المتالزمة المتراكبة، ومن اهم النتائج التي يخلص اليها الباحث الم
ام الكتاب. كلها ترجع الى حقيقة  -مفصل، الكتاب -تنزيل، محكم  -اننا امام مفهومات متقاطعة: انزال 

 واحدة وواقع واحد. الكتاب هوالمفصل، وهو الذي كان موضوعا لالنزال ثم للتنزيل.

 عن ام الكتاب قبل االنزال وبالتالي قبل التنزيل.والمحكم هو نفسه ام الكتاب او ما صدر 

هذه النتيجة هي دليل ساطع على عظمة المنهج الذي وضعه القرآن للمؤمنين، ليهتدوا به، وهم 
 يبحثون فيه عن الحقيقة التي ضمها، ذلك المنهج الذي يتاءلف من عنصرين:

ه تعالى: )افال يتدبرون القرآن، ولو التدبر وعدم االختالف. وقد جاءت االشارة اليه بعنصريه في قول
 (.82كان من عند غير ّللاه لوجدوا فيه اختالفا كثيرا( )النساء/

النتيجة الثانية، وهي تقابل السبب االخر الذي دعانا للكتابة االن في هذا الموضوع، كما اشرنا في 
كالما بدون دليل، كما  اوليات البحث، هي ان القول باءن القرآن وحي بمعانيه دون الفاظه، ليس فقط

الحظنا سابقا، بل هو، بعد البحث، كالم بعكس الدليل. فقد تبين لنا االن ان القرآن ينص على انه انزل، 
او نقل من المحكم الى المفصل، او من ام الكتاب الى الكتاب، عربيا باءلفاظه. اال ان يكون القائل مفكرا 

 يحرص على نفيه تكرارابشدة.الصل الوحي والصل التنزيل. وهو ما رايناه 

هذا، ومن الممكن ان نضيف عدة نتائج اخرى. ولكن ذلك سيؤدي الى تكرار ما قلناه سابقا. ويمكن 
للقارىء ان يستخرجها بنفسه دون ادنى صعوبة. خصوصا القارىء الذي يعرف جيدا بعض المشكالت 

يترك مجاال للشك وللخروج عن الوهمية التي تخبط فيهاالمفسرون. مع ان القرآن اوضحها بما ال 
 سبيله.

 ولم يكن عليهم اال ان يتبعوا المنهج الصحيح. 
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