
 محورية القرآن في الفكر اإلمامي :السادسة الليلة

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانًا لُِكلِّ َشْيٍء َوهًُدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ }  {َونَزَّ

 :محورية القرآن في الفكر اإلمامي وهنا نتحدث في محاور ثالثة: من األبعاد التي اتسم بها الفكر اإلمامي

 :محاور المحاضرة

  .اإلمامي في الشأن القرآني اإلهتمامفي  (1

 .في ما هو المراد بمخالفة الحديث للقرآن (2

 .هل للكتاب خصوصية (3

 .في االهتمام االمامي في الشأن القرآني (1

 :هناك عدة شؤون للقرآن الكريم اهتم بها الفكر اإلمامي

  ظواهر القرآن الكريمحجية. 

 :نتناول هنا أمرين

 ي على أن كل كالم صدر من متكلم بقصد التعميم ظاهر القرآن يعمل به ألن بناء العرف العقالئ

زمانه فقط وإنما يقصد التعميم أهل يقصد فالطبيب عندما يكتب كتاباً في الطب ال . يؤخذ بعمومه

لذلك العقالء ال يتوقفون بالعمل بكتب الطب  كل من يصل إليه كتابه وإنما اهل زمانه وليس فقط

 .نهاواألدب والوصايا وليس ينحصر بزما

، بعض الحداثيين من اختصاص أهل القرآن أنه هذه اآليات خاصة بأهل زمانها من هنا ما يراد

فنقول أن هذه اآليات قصدت وصدرت بقصد التعميم وكل خطاب صدر من متكلم قصد بتعميم 

 .كالمه يؤخذ به في كل زمن

ما ورد في  أكدوا هذه الحقيقة وهي العمل بظواهر القرآن ومن ذلك (ع) الطاهرينلذلك فاألئمة 

 (ع)إلمام الصادق دخل زرارة في أوائل تتلمذه على ا 214ص 1صحيحة زرارة في الوسائل ج

ل هللا ومن الكتاب ألن من بيان رسو)) :قالأن المسح ببعض الرأس؟  أخبرني من أين علمت قال

الِة فَاْغِسلُوْا ُوُجوهَُكمْ }هللا تعالى قال  فعلمنا أن الوجه كله يغسل، ثم قال { إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

َواْمَسُحواْ }ولو لم يقل إلى المرافق لغسلنا اليد كلها، ثم فصل وبين فقال { َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِقِ }

فعلمنا ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم عطف األرجل على الرؤوس فعلمنا أن { بُِرُؤوِسُكمْ 

( ع)فنالحظ أن األئمة  ((أن يمسح بعض الرجل وليس كلها حكم األرجل حكم الرؤوس وهو

 .استدلوا بالقرآن وارجعوا اصحابهم لفهم القرآن

 وإنما يقصد به  ما معنى الظهور؟ ليس المقصود بالظهور هو الظهور الشخصي كتعدد القراءات

حين ذكر أن ما يبني عليه  الصدر محمد باقر الظهور الموضوعي كما نص على ذلك السيد

وليس الشخصي ألنه ال ( الفهم الذي يستند إلى قراءن)المجتمع العقالئي هو الظهور الموضوعي 

ْن }فمثالً اآلية . قيمة له عند المجتمع العقالئي نََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالُم ِرْجٌس مِّ



ْيطَاِن فَاْجتَنِبُ  هذه اآلية واضح منها تحريم الخمر فهو رجس ومن عمل { وهُ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ َعَمِل الشَّ

األخرى لها قراءة واحدة أيضاً القرآن له قراءة ، فكما أن الكتب الشيطان وأمر باالجتناب عنه

 .العرفية والموضوعية القرائنواحدة مستنده على 

 تفسير القرآن . 

تفسير  264ربما يقال أن الشيعة لهم كتب قليلة في التفسير، هذا غير صحيح، اغابزرك الطهراني بنقل 

جال نذكر أموراً لنعرف منها حقيقة تفسير للقرآن، وفي هذا الم 088للشيعة وبعضهم احصى أكثر من 

 :التفسير

 أن القرآن له وجودات متعددة: 

 .{َوإِنَّهُ فِي أُمِّ اْلِكتَاِب لََدْينَا لََعلِيٌّ َحِكيمٌ }كان القرآن موجوداً في أم الكتاب : وجود عرشي .1

وُح } (ص)أن القرآن نزل نوراً على قلب النبي المصطفى : وجود ملكوتي .4 نََزَل بِِه الرُّ

 .{َعلَى قَْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن اْلُمنِذِرينَ  األَِمينُ 

أي أن القرآن تحول إلى ملفوظ ومكتوب وحقيقة القرآن في قلب النبي : الوجود المادي .2

َوإِنَّهُ فِي  إِنَّا َجَعْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِي ًا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ }والملفوظ والمكتوب صورة للقرآن ( ص)

 {أُمِّ اْلِكتَاِب لََدْينَا لََعلِيٌّ َحِكيمٌ 

 .يبين آياته ويفسرها( ص)بحيث أن النبي : الوجود البياني .2

 المعصوم مع القرآن وفي تمام وجوداته منذ أن كان مراحل وجود القرآن فإن  أن كل مرحلة من

فِي ِكتَاٍب  إِنَّهُ لَقُْرآٌن َكِريمٌ }عرشياً فلم ينفصل المعصوم عنه في كل وجوداته  القرآن وجوداَ 

ْكنُونٍ  هُ إاِلَّ اْلُمطَهَُّرونَ  مَّ فالمطهر كان مع القرآن منذ ان كان في كتاب مكنون وقبل أن  {ال  يََمسُّ

 .ينزل إلى عالم الوجود

 بَْل هَُو آيَاتٌ }والمعصومين لقوله تعالى ( ص)كان القرآن نور في قلب النبي : الوجود الملكوتي

 (.ع)والذين أوتوا العلم بالقرآن هم أهله وهم أهل بيت النبوة { بَيِّنَاٌت فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلمَ 

 .أي عند أهله {َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ }أيضاً حفظ هذا القرآن عند أهله : الوجود المادي

ثُمَّ أَْوَرْثنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصطَفَْينَا ِمْن }أيضاً المتكفل ببيان القرآن هم المعصومون : الوجود البياني

إني تارك فيكم (: ))ص)فقوله ( ع)فانتقل الوجود البياني من المصطفى إلى المعصومين  {ِعبَاِدنَا

ناك عالقة بينهما منذ البداية، منذ أي أن ه..(( الثقلين كتاب هللا وعترتي أهل بيتي ال يفترقان

 .وصوله للوجود البياني علىالوجود العرشي 

إذاً فتفسير القرآن عند أهله فال يمكن تفسير آية إال بوجود الرواية، فمع وجود الرواية ال مكان 

 .لحركة الذهن، أما إذا لم تكن الرواية موجودة نأخذ بظاهر القرآن

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَانًا لُِكلِّ َشْيءٍ }نا المحاضرة بهذه اآلية قد يسأل اإلنسان أننا افتتح َوهًُدى  َونَزَّ

 :فال حاجة ألن نرجع للروايات فيكفينا الكتاب؟ هناك جوابان {َوَرْحَمةً َوبُْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ 

أي كل شيء يتعلق بالهداية فقد  {تِْبيَانًا لُِكلِّ َشْيءٍ }ما ذهب إليه السيد صاحب الميزان ان  -

 .بينه القرآن وإال القرآن لم يتحدث عن العلوم األخرى كالرياضيات والعلوم الطبيعية



وأنه تبيان لكل شيء ال بلحاظ ( عرشي، ملكوتي، مادي، وبياني)أن القرآن له وجودات  -

ْلنَا َعلَْيكَ }ى لذلك اآلية كانت دقيقة المادي وإنما بلحاظ الوجودات األخر أي أنت فقط  {َونَزَّ

 {َوهًُدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ }أما بالنسبة لغيرك من المسلمين ( ع)والمعصومين 

  القرآن الكريمظاهر عرض الروايات على: 

كل حديث مردود إلى الكتاب : ))يقول( ع)ابن الحر قال سمعت أبا عبدهلل  في صحيحة أيوب

فقد اتفق علمائنا كلهم على أن الحديث ((. يوافق كتاب هللا فهو زخرف والسنة وكل شيء ال

المخالف للقرآن مردود ال يقبل وليس بحجة وإذا تعارض حديثان كالهما حجة في نفسه فما وافق 

 .ظاهر عموم القرآن قُبل

 .في ما هو المراد بمخالفة الحديث للقرآن (2

 :قلنا أن ما خالف كتاب هللا فهو زخرف، فما المقصود بالمخالفة؟ هنا اتجاهان لدى العلماء

 مالحظة النسبة بين الحديث وبين الكتاب 

قدس سره، فالبد من مالحظة نسبة الحديث للكتاب فهل  ما ذهب إليه أغلب علماءنا ومنهم السيد الخوئي

 :هي نسبة تساوي، خصوص، عموم من وجه، تباين فإذا كانت نسبة تباين يطرح الحديث

 َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً }القرآن يقول : نسبة تساوي ِ وصحيحة هشام { َوهلِلَّ

 .لحديث مساٍو للقرآنفا ((فيجب عليه الحج... من كان صحيحاً ))بن سالم أيضاً تقول 

 اْلبَْيعَ  }القرآن عام والحديث خاص مثل : نسبة الخصوص ُ بَا َوأََحلَّ هللاَّ { قَالُوْا إِنََّما اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ

وبيع الغرر هو بيع لم يحدد فيه الثمن (( نهى النبي عن بيع الغرر))وجاءت الرواية وقيدت البيع 

 .أو المثمن

 أن النسبة بينهما عموماً من وجه أي أن يشتركان في موارد ويفترقان في : نسبة العموم من وجه

ِ ُخُمَسهُ }مثل موارد  ن َشْيٍء فَأَنَّ هلِلَّ اآلية تقول أن كل ربح فيه خمس ونجد { َواْعلَُموْا أَنََّما َغنِْمتُم مِّ

عن الصبي حتى يحلم : رفع القلم عن ثالثة))الصبي الذي ربح وهو غير بالغ يأتي الحديث  مثال

 .فتقول الرواية أن الصبي ال خمس عليه(( وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ

 كَ }: نسبة التباين الةَ َوآتُوْا الزَّ اِكِعينَ َوأَقِيُموْا الصَّ فنجد رواية وصفها أن { اةَ َواْرَكُعوْا َمَع الرَّ

الصالة رجل وهو المعصوم فإذا عرفت المعصوم فهو الصالة وهذا مخالف واضح لآلية وهي أن 

 .الصالة مجموعة أفعال

 المخالفة هي المخالفة الروحية 

وهذا ما ذهب غليه العلمان السيد الصدر والسيد السيستاني، فنجد صاحب الرأي األول ينظر إلى المخالفة 

الجزئية ولكن أصحاب هذا الرأي يقولون هناك ملكات وأسرار للقرآن الكريم مثالً عندما نجمع بعض 

 .اآليات يظهر لنا أسرار من المجموع

عند تأويل (( بالباطل حتى ال يطمعوا في الحق فباهتوهمإذا رأيتم أهل البدع من بعدي ))رواية  هناك: مثال

فهمنا من الحديث  إذاهذا الحديث أن أهل البدع عندما نسبقهم بالهجوم قبل أن يبدأوا ظاهرة مقبولة، أما 

 .أمل بالعدل حتى مع العدوأي اكذبوا عليهم فهو ليس مقبول ألنه مخالف لظاهر الكتاب الذي ي باهتوهم

 



 هل للكتاب خصوصية؟ (3

عندما نقول بمحورية الكتاب فهل هناك خصوصية للكتاب؟ نقول من الروايات السابقة أن هناك محورية للكتاب 

 السنة فهما محوران فما المقصود بالسنة؟و

 وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي على أن المراد من السنة هو الخبر القطعي، فالقاعدة هي : الخبر القطعي

 .كل ظني يتعارض مع القطعي يرد، سواء كان القطعي كتاب ام حديث

  يقدم على ما روي عن ( ص)روي عن النبي وهذا ماذهب إليه السيد اإلمام الخميني، فما (: ص)سنة النبي

 (ع)اهل البيت 

  ًأي إذا ما صدر قطعياً صدوراً وقطعياً ظهوراً فهو قطعي، فالمحكم مقدم على المتشابه، : ما كان محكما

 . هو المدار والميزان( ص)فالجملة أن ال خالف عند علمائنا أن الكتاب وسنة النبي المصطفى 

حديثي حديث ابي وحديث أبي حديث جدي ( ))ص)خطاباتهم يستندون لقول الرسول كانوا في ( ع)لذلك فاألئمة 

( ص)ركز على محورية كالم هللا وسنة النبي ( ع)لذلك كان خطاب اإلمام الحسين (( وحديث جدي حديث رسول هللا

 ((عالم تقاتلونني على سنة بدلتها أو شريعة غيرتها؟))

 


