کلمة التحریر

بسم اهلل الرمحن الرحیم

 .1نقل ا ألقوال املمزیة ابلفارزة؛ يه تعریب مقاطع من عبارات الفقیه الکبری الش یخ الوحید اخلراساين – دام ّ
ظل -و من جمالس درسه ا ألول ا ٰیل الرابع يف تفسری
القرآن س نة ّ 1429مقریة.
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الرّب اجللیل علی الناس و ِأذن هلم أن ینظروا
 .1القرآن العظیم هو الرسالة االهلیّة العظمی الّيت م ّن هبا ّ
ویطهروا أرواحهم بزالل مائها اجلاري ..ویطریوا هبا إلی مساء معرفته.
فیها
ّ
السماویة اليت ُع ّّب عنها ابلبصریة واهلدی والتبیان والنور والشفاء والّبهان
الرسالة اجللیلة ّ
وهذه هي ّ
أبّنم لیس هلم غری هذا الکتاّب املبنی
واحلکمة والذکر والفرقان ونظائر هذه العناوین؛ لیعلم اجلمیع ّ
للنجاة من أشکال التعلّق والتشبّث بفخاخ الدنیا..
 .2کیف نعرف القرآن؟ علی ح ّد تعبری أحد أکّب عاريف القرآن املعاصرین؛ ینبغي أن نرد حیاض
1
الکتاّب من طرق ثالث:
السفر النفیس؛ قال مساحته يف ذلک:
جل جالله؛ الّذي أرسل هذا ّ
أ :هللا ّ
ِ
یعرف کتابه لغریه .وإ ّن املرجع يف أن
«ال ميكن تعریف القرآن اّال من صاحب القرآن ،فهو الذي ّ
متشعب ثالث شعب والرابع فیها أو هلا ..املقام األلوهیّة ..فاهلل تعالی قد ّنزل
نعرف موضوعاً ما؛
ٌ
مهیمن علی حدیث
أحسن احلدیث ..وهذا هو القرآن بتعریف اهلل ..فتکون النتیجة :أ ّن القرآن
ٌ
املقربنی ..وکذا هو حدیث مجیع األنبیاء واملرسلنی ..ملاذا؟ لقوله املطلق :أحسن
مجیع املالئکة ّ
احلدیث»..
النب املخاطب املباشر ابلوحي اإلهلي ..وقد نزلت هذه احلقیقة
ّب :الطریق الثاين؛ الرجوع إلی ّ
االهلیّة الکّبی والسامیة علی قلب هذا النب املق ّدس اجللیل ..قال  -دام ظلّه:-
النب اخلامت؛ الذي ال یتزلزل قلبه [ولو] هت ّدم
املعرف الثاين؛ الشخص ّ
« ّ
األول يف العامل ..وهو ّ


السّنة الثانیة  -العدد الثالث (شعبان –1442محرم  )1443لواءامحلد


6

 .1انظر :هنجالبالغة :رشح فیض السالم ،اخلطبة  ،189ص .641
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العامل ..فإذا ما قرع انقوس اخلطر؛ کان ذلک مدعاة إلی التأ ّکد من عظیم أمهّیّة األمر ..مث مدی
أمهّیّة دفع ذلک اخلطر ..وهو قد أعلن عن فادح خطر قادم ..إذ قال [صلی هللا علیه و آله]:
األمة ..فقیل :و ما السبیل إلی ذلک؟ ..فقال :کتاّب هللا العزیز»..
ستكون بعدي فنت يف هذه ّ
ج :الطریق الثالث؛ الرجوع إلی توجیهات و کلمات رجل عظیم ،و صفته تصاریح الفریقنی أنّه
املدونة املتوفّرة:
األکثر إحاطة ابلقرآن ،کما تشهد بذلک الکتب و الواثئق ّ
«لوص ّي النب اخلامت ..أمری املؤمننی 7خطبة يف ّنج البالغة بصدد تعریف القرآن أورد فیها حوايل
( )22عنواانً [منها]« :مثّ أنزل علیه الکتاّب نوراً ..وحبراً الیُدرك» .والصیغة هنا صیغة جمهول يف
مهم ..مثّ النقطة الثانیة ،کون قعر هذا
موضوع البحر ..وإ ّن وصف القرآن ابلبحر ینطوي علی حبث ّ
کل شيء» ..فإذا ما فهمت هذه النقطة ،فهمت کالم
البحر؛ الیُدرک ..فهو کتاّب «فیه تبیان ّ
األمری الذي هو أمری الکالم« ...إنّه لقرآن کرمی» و إذ یقول تعالی أب ّن هذا القرآن کتاّب کرمی،
کل اخللق ،أ ّن ما
ینبغي أن یفهم ما هو هذا الکرم الذي يف قرآن« ..يف کتاّب مکنون» مستور عن ّ
زخار« ...ال مي ُّسهُ ّإال
کشف لنا فی هذا الکتاّب لیس سوی شعاع؛ أو ب ل ٍل من حبر عمیق ّ
مّبره؟ هنالک
متس ألفاظه ..غری أ ّن مس املعنی ما هو ّ
ّ
املطهرون» فینبغي التطّهر فی الرجس مث ّ
التطهر [وطبقاً للحدیث الصحیح علی مباين الفریقنی] قالت ّأم سلمة:
تتجلّی مراتب الطّهر و ّ
مسعت رسول هللا یقول« :عل ٌي مع القرآن؛ والقرآن مع علي ..لن یفرتقا حتّی یردا علي احلوض»...
إ ّن ماورد يف هذا احلدیث النبوي حمیّ ٌر للعقول ..إذ املعیّة لعناوین الذات إضافة ،و ذکر جهة تغين
عن اجلهة األخري ..ويف عنوان ذات اإلضافة هذا ،کان کافیاً أن تدرج تلک اجلهة ،ولکن يف هذا
علي ..فرسم قوله
التّصریح النبو ّ
ي أدرجت دقائق ،حیث عاد ّ
النب ّ
کرة أخري وقال :والقرأن مع ّ
الکرمی هذا دائرة قدسیّةً ووضع القرآن يف وسطها ،وجعل علیّاً حمیطاً هلذه الدائرة ..فقال :علي مع..
مث ختم ابلقول ...:مع علي ..فی ما جعل القرآن وسطاً يف هذه الدائرة ..و إذا کان األمر  -کما
ختوم وعلی ختومه ختوم» و أ ّن يف هذه البطون
وصف القرآن أبن «له ظهر و بطن» و أبن «له ٌ
کل شيء» فیا تری من هو الذي مع متام القرآن ومتام القرآن معه غری عل ّي بن أيب طالب؟»
«تبیا ُن ّ
عما کان (ینبغي أن یکون) ونعود إلی (الذي کان)؛ فننظر إلی التاریخ ..نری کتاابً
نتجرد ُهنیئةً ّ
ّ .3
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بعدي» لإلشارة إلی احتالق هذه الظلمات وال ُفرقة..
وجل يف القرآن العظیم مصدر االختالف وال ُفرقة "بغیاً
 .4ملاذا صار الذي صار؟! قد ع ّد هللا ّ
عز ّ
اخت ل ُفوا إِال ِمن ب ْع ِد ما جاء ُه ُم الْعِْل ُم ب ْغیًا ب ْی ن ُه ْم» [اجلاثیة.]17/
بعد علم"«..فما ْ
هناک أوجه تفاوت بسیط وجزئي انشئ عن اجلهل ..أما االختالف املستدمی والعمیق فیحصل
بعد العلم ،فیخطّط له اخلائضون فیه بشکل دقیق وواضح ،مث ینهمکون فیه و ینف ّذونه ..یؤیّد ذلک
التغریات االجتماعیّة والنظر فیها بواقعیّة ..وهذا األصل کان القرآن الکرمی قد بینّه ..فماذا إذن؛ عن
ّ
ملتعمد؟ اإلجابة علی هذا السؤال تتطلّب حبثاً ودراسة أخریّ ،أما إذا عدان إلی
زرع االختالف ا ّ
األمة ّأدي إلی حصول ظلم کبری؛
(التمرد والتجاوز علی حقوق اآلخرین) يف ّ
حبثنا ،وجدان أ ّن البغي ّ
الرجل العظیم الذي وصفه خامت األنبیاء
وهو علی شاکلتنی :ظلم لکتاّب هللا تعالی ..وظلم لذلک ّ
وعرفه .و من اجلدیر هنا؛ أن ننظر بوعی أکثر وأعمق  -وإن
بکونه مالزماً وقریناً للکتاّب السماو ّ
ي ّ
کان إمجالیّاً -إلی بعض نقاط هذین الظلمنی العظیمنی الکبریین.
کتاّب هللا تعالی؟
 .5کیف ظُلم ُ
(كِتاّب أنزلْناه إِلیك لِتخرِج الناس ِمن الظُّلُم ِ
ات إَِل النُّوِر) [إبراهیم]1/
ُ ْ ُْ
ٌ
ٍ
حنی جاء هکذا کتاّب ،ف ُق ّدم علیه کتاّب زید و عمرو ..فإ ّن يف ذلک ظلم للکتاّب السماء،
یضل هللاُ الظاملنی ویفعل هللا ما یشاء) (ابراهیم )27/وحاصل
ألیس کذلک؟! وحنی حصل هذاّ ( ...
کل کتاّب ..والظلم يف هذا الصدد؛ هو [اعتبار]
وعي هذه العبارة هو لزوم تقدمی القرآن اجملید علی ّ





الصامت ،متجاهلنی الکتاّب الناطق ..ويف
مساوایً معزوالً عن مواقفه ..احرتموا يف الظّاهر الکتاّب ّ
للرسول األمنی  -و هو الذي
هذا
ّ
الصدد .ألقیت مجیع التصرحيات والتأكیدات ّ
جاء ابلکتاّب املبنی -يف ط ّي النسیان .وصار الذي صار..
خرج الناس من الظلمات إلی القرآن»
ولکن ماذا عن مصری القرآن ودوره؟ «کتاّب أنزلناه إلیک لتُ ّ
العام ّي ويف مجیع األزمنة و األمکنة) من الظلمات
کل الناس( ..العامل و ّ
[ابراهیم ]1/فإخراج الناس ..یعين ّ
کل زمان و مکان ..ولکل الظلمات أشکال خاصة) إلی النور...
(مجیع الظلمات؛ ويف ّ
ولکن هذا اهلدف خبصوص القرآن مل یتح ّقق يف موارد کثریة ..ووقع االختالف يف تفسریه ..وصار
حتول هذا التبیان املراد إلی «ظلمات» بفعل الذین تناسوا حقیقة
«تبیینه» أرضیة و مشکلة حتّی ّ
القرآن و مر ِ
افق ِه الدائم ..إلی احل ّد الذي مل یرده اآليت ابلقرآن أبداً ..و یک ِن التعبری ب «الفنت من
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طالب ذوو سلوک و حرص مطلوبّ ..
مبعّل شفیق دقیق انجض یلقي دروسه طیةل العام ادلاريس ا ٰیل تالمیذه  ..و من بیهنم ّ
املعین میکن آأن میث ّل ّ
وطالب
 .1لتقریب ٰ
ّ
ّ
أ
آخرون یناکسون عن ادلراسة ویؤذون معلمهم ..اذلي یواصل هجده الطیّب جتاه مجیع طالبه ..فاذا ما واجد طالبان من الفریق الول و الثاين مشلکة يف یوم
الامتحان ،کأن نس یا بعض املطالب ..فالریب آأن املعّل سیُساعد الطالب ا ألول بداعي حرصه و سلوکه الطیّب وآأدبه الرفیع ..مبا ل یساعد ّ
الطالب الثاين ،و يف
تعایل ل یُع ُّد
هللا
عن
الصادرین
املهم هو آ ّأن آ ّ ًأّی من هذین املوقفنی ّ
ٰ
الثقافة ادلینیة تس ّم ٰی هذه املساعدة توفیق ًا وهدایة ..کام یس ّم ٰی عدم املساعدة خذل ًان واضاللً .و ّ
ظلامً ..اذ املوقف ا ألول فض ٌل والثاين عدل ..وهذا ما تأ ّأسست علیه مفاهمی بعض ا ألدعیة اليت یطلب فهیا یف الباري س بحانه املعامةل ابلفضل ل ابلعدل..
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کتاّب فالن وفالن میزاانً یقاس القرآن وفْقه ..إن هذا هلو الظلم بعینه ..فیما العدل [اعتبار] القرآن
احلال حال الصورة األولی( :فما
مقیاساً ومعیاراً ،تقاس آراء الناس وأفکارهم ابلبناء علیه .فإن صار ُ
تکرست الصورة الثانیة( :لنهدینّهم سبلنا) (العنکبوت.)69/
له من نور) (النور )40/وأن ّ
تلمس هذه احلقیقة املؤّکدة يف کلمات أهل بیت النور« ::من ابتغی العلم يف غریه؛ أضلّه
وميکن ّ
اهلل» [تفسری العیاشي ،ج  ،1ص ]6؛ «من التمس اهلدی يف غریه؛ أضلّه اهلل» [نفس املصدر].
یضل من یشاء و یهدي
وهکذا ميکن إدراک تفسری واضح هلذا الکالم اإلهلي واملنطقي القائلّ ( :
من یشاء) [النحل93/؛ فاطر.]8/
املطهرون،
ميسه ّإال ّ
کل األسف علی أ ّن استدابر بیان العرتة الطاهرة للکتاّب الذي ال ّ
واألسف ّ
قد انتج الکثری من حاالت الفهم اخلاطئ واملنحرف للقرآن العظیم.
 .6و ّأما الظلم بتايل الکتاّب [اإلمام املعصوم] وهو الوجه اآلخر لظلم الکتاّب؛ تُری من جیهل شأن
السامي واألمسی يف حفظ و ترویج و تبینی وتفسری القرآن اجملید..
اإلمام أمری املؤمننی 7و مقامه ّ
الشبهات بصدده؟ إ ّن
الرد علی ّ
حل هذا اإلمام اهلمام املعضالت و ّ
ومن ال یعرف دوره ّ
األول يف ّ
کثرة وتواتر الشواهد املتوفّرة يف کتب الفریقنی تُغنینا عن احلاجة إلی تفصیل هذه املقولة ...ولکن
مبنی کتاّب؟ وأمهّیّة هذا السؤال تدرک يف وقت نصل
السؤال األصل هنا هو :کیف متّ التعامل مع ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وجل( :یُض ُّل به كث ًریا وی ْهدي به كث ًریا وما یُض ُّل به إال الْفاسقنی) [البقرة.]26/
فیه إلی قوله ّ
عز ّ
اإلجابة اجململة قد وردت يف آخر هذه اآلیة؛
وإیضاح ذلک ،أ ّن إضالل اهلل ،مبعنی خذالنه ،إمنا یرد بعد بیان احملکمات العقلیّة و تفتّح
العقل ..حنی یکفر االنسان  -مبعنی الکفران للنّعم -بعوامل وأسباّب التوفیق الرّابينّ ابختیاره و
احلجة الدافعة علیه .و
علمه ..فیسلب اهلل تعالی بعدله منه التوفیق ،مثّ یکله إلی نفسه بعد إمتام ّ
ردة ٍ
فعل علی االختیار السیّئ لإلنسان ،أو ما أطلق علیه القرآن
هذا اإلضالل  -ابملعنی املذکور ّ -
مرة أخری إلی اآلایت:
احلکیم« :الفسق» ..ونعود ّ

[الصف.]5/
(فلما زاغوا أزاغ اهللُ قلوهبم)
ّ
ّ
(اولئک الّذین أُبسلوا مبا کسبوا) [األنعام.]70/
هدی)
اهتدوا زادهم ً
فإذا ما اختار اإلنسان اهلدایة و تقبّلها ،فإنّه تعالی سیزیده ً
هدی (والذین ْ

[حممد]17/
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أهم عوامل الفسق؛ الظلم لآلخرین؛ یقول مساحته:
 .7من ّ
تتنزل هذه اهلدایة فتظلم ..فإن جزاء الظامل إذ ذاك؛
«فعل اهلل بدءًا؛ هو اهلدایة ..ولکن حنی ّ
اإلضالل ..وکل ظلم یتناسب وجزاؤه ،أل ّن النظام نظام حکمة ..ونضع املوازین القسط ..والسماء
النب ،فإن ذنوبه کلّها
رفعها ووضع املیزان .و خاصیّة الظّلم هي أ ّن ّ
الشهید الذي یقتل يف طریق ّ
تُغسل لدی أول قطرة تسقط فی دمه؛ إال ذنباً واحداً؛ وهو ظلم الناس و التجاوز علی حقوقهم»..
ٍ
کل
حنی یکون الظلم عظیماً إذا ما ّ
توجه إلی شیء من مال الناس ،فإ ّن دم الشهید حتّی  -مع ّ
املتوجه إلی القرآن العظیم؟ حینذاك؛ سیُضاعف هذا الظلم
جالله -لن یُغسل ،فکیف حبال الظلم ّ
تسمی ابسم تفسری القرآن  -أي لدی التّبیر هلذا الظلم بظواهر بعض ألفاظ کتاّب
الکبری ،إذا ما ّ
النب علیهم الصالة والسالم
اهلل .و مل یصب هذا الظلم املضاعف طیلة السننی والقرون أهل بیت ّ
األمة املسلمة؛ بل ومجیع البشریّة ..هذا الظلم الذي ینتهي إلی حمو
فحسب ،وإمنا طال مجیع أجیال ّ
ِ
السجاد ،7إذ قال يف دعائه الشریف يف دعائه يف یوم
کتاّب اهلل تعالی  -علی ح ّد عبارة اإلمام ّ
عرفة خماطباً ربّه اجللیل« :و ال جتعلين للظاملنی ظهریاً وال هلم علی حم ِو کتابک یداً ونصریاً» [الصحیفة
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 .8الناس علی موعد لیشهدوا یوماً هروّب غیالن الظّلم حتت مظلّة طائر العدالة املوعود ..الذي
النب
سیزیح أشکال الظلم بنور العدل ،ال سیّما ذلک الظّلم ّ
املتوجه إلی أعظم عباد اهلل تعالیّ ..
وآل بیته الطاهرین..:
عجل اهلل تعالی ظهوره املبارک  -خیاماً یعلّم
و کذا يف ذلک الیوم سینصب اإلمام املوعود ّ -
فیها القرآن (اإلرشاد ،ج  ،2ص .)386
و ذلک اإلمام الف ّذ سیُعید الناس إلی (اهلوی اإلهلي) کما مالوا من قبل إلی هوی النفس

1
منهمکاً يف تعلیم کتاّب اهلل [اجلمعة ]2/و تبیینه
[ّنج البالغة ،اخلطبة  ]138کما کان الرسول اخلامت
2
جدیدة من کتاّب احلیاة ..مل تکن قد رأهتا من قبل ،ومل تکن
[النحل ]44/ویفتح للبشریة صفحة
اآلذان قد مسعت مبثل حمتواها من قبل ..و حنن م ّدوان نواظران إلی فجره املشرق ..ألیس الصبح
بقریب؟


السّنة الثانیة  -العدد الثالث (شعبان –1442محرم  )1443لواءامحلد


10
] [ Downloaded from lava-al-hamd.ir on 2022-01-25

الهوی ،و ُ
عیل القرآن؛ اذا عطفوا القرآن
الهدی عیل ٰ
الهدی؛ اذا عطفوا ٰ
الهوی عیل ٰ
 .1قال س ید ا ألوصیاء يف وصفه فعل خامت الاوصیاء« :8یطعف ٰ
یطعف الرآ َأی ٰ
عیل الرآأي»...
ٰ
شک يف خامت ا ألنبیاء صلوات هللا علیه وآهل فامی یتعلّق بتبینی القرآن یواجه آأانس ًا مل یکن هلم َادینٰ عّل بکتاب هللا .ول ّکن خامت الأوصیاء 7س یواجه آأفراداً
 .2ل ّ
لکن آأصل امله ّمتنی واحد ،وذلک آأن الظهور امتداد للبعثة و حم ّقق ألهدافها و غاّیهتا.
وجامعات قد حنتوا يف آأذهاهنم صوراً خاطئ َه عن حقائق القرآن ..و ّ
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