ِالرحِیِِ ِ
ِالرحِـِن َّ
بِسِمِهللا َّ
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

نکاتی در حاشیهی مبعث پیامبراکرم

بیستوهفتم ماه رجب با حادثهی بسیار عظیمِ بینظیر تاریخ آفرینش ،یعنی مبعث خاتم
انبیاء

 ،محمّد مصطفی

مصادف است 1.نکاتی راجعبه مبعث خدمتتان عرض کنم.
زمان نزول دفعی و تدریجی وحی

اوّالً در اینکه آغاز نزول وحی چهزمانی بوده است؛ بین شیعه و اهلسنّت اختالفنظر وجود دارد.
اهلسنّت بهاعتبار آیاتی از قرآنکریم که نزول قرآن را در لیلةالقدر میداند و لیلةالقدر را هم در
ضانِ ِ َّاَّلیِ ُِِانز َلِ ِفِيهِ ِال ُقرآ ُِن»2؛ غالباً آغاز نزول قرآن را
ماهمبارکرمضان معرّفی کرده استَ « :شه ُر َِر َم َ
ماهمبارکرمضان میدانند؛ امّا شیعه بهاعتبار فرمودهی اهلبیت

و به اتّکای سخن

 .1سیّدبنطاووس ،اقبالاالعمال ،ج  ،2ص  076و حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،8ص  116و مجلسی ،بحار ،ج  ،18ص .181
 .2سورهی بقره ،آیهی .181
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معصوم

 ،بیستوهفت ماه رجب را آغاز نزول وحی میداند 3.این ماجرا چگونه حل میشود؟

متأسّفانه من دیدهام بعضاً بعضی از نویسندگان متأخّر شیعی هم در کتابهایی که درمورد
تاریخ رسولاهلل

نوشتهاند ،آغاز نزول وحی را ماه رمضان اعالم کردهاند 4.همین امروز یکی،

دو کتاب را برای بحث امروز جلسه نگاه میکردم؛ دیدم متأسّفانه دقّت نکردهاند و یا بیاعتنایی
کردهاند .هنگامیکه معصوم

میفرمایند بیستوهفت رجب ،آغاز نزول وحی بود؛ باز هم جا

دارد در مقابل قول متواتر معصومین

اظهارفضل کنیم و بگوییم نهخیر ،ماه رمضان بوده

ضانِ ِ َّاَّلیِ ُِِانز َلِِ
است؟! منتها این مسأله چهطور حل میشود؛ که یکجا قرآن میفرمایدَ « :شه ُر َِر َم َ
6
5
بار َك ٍِة»7؟ اینها با بیستو-
مح؛ِوِالكتابِال ُمبِني؛ِانّ ِ َان َزلاا ُُِفِِلَي َ ٍَلِ ُم َ
فِيهِِال ُقرآ ُِن» ؛ «اِنِِّ َان َزلاا ُُِِفِِلَي ََلِال َقدرِ» یا « َ

هفت رجب بودن مبعث رسولاهلل

چگونه جمع میشود؟ یکی از نکتههایی که میخواهم

راجعبه مبعث بگویم ،این است.

 .3مجلسی ،بحار ،ج  ،18ص  212و ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج  ،18ص .262

ونِِ َس اَةِ»
«قبِ،املااقبِالبنِشهرآ شوبِاب ُنِِ َع بَّ ٍاسِِ َوِِآَن َسِِِ:آَ و َحِِ َّ ُ
الس اب َعِِ َوِِال ع ْش َينِِم نِِ َر َج بٍِِِ َوِِ َ ُلِِآَرب َ ُع َ
اّللِِ ِا ل َي هِِي َو َمِِاال ث اَنيِِ َّ
ِ
.2
 .1سورهی بقره ،آیهی .181
 .0سورهی قدر ،آیهی .1
 .7سورهی دخان ،آیات .3 – 1
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لیلةالقدر که در ماه مبارک رمضان است؛ یا به تعبیر سورهی دخان ،لیلهی مبارکه ،لیلهای است
که کلّ قرآن بهصورت اجمال از لوحمحفوظ به بیتالمعمور و بهتعبیری به قلب مقدّس رسول-
گرامیاسالم

نازل شد 8.کلّ قرآن؛ نه چندتا آیه از قرآن؛ همهی قرآن بهصورت اجمال بر

قلب مبارک پیغمبراکرم

ك» .9در
وح ِ َِاالمِ ُني؛ِعَلِ ِقَلب َِ
ِالر ُ
نازل شد .بهتعبیر خود قرآن« ،نَ َز َل ِبه ُّ

این آیه «بهِ» یعنی به کلّ قرآن؛ همینطور در «اِنِّ َِِان َزلااُُِ»ُِ « ،ه» یعنی کلّ قرآن .یا در سورهی
بار َك ٍِة»ِکتاب مبین را در لیلهی
مح؛ِوِالكتابِال ُمبِني؛ِانّ ِ َان َزلاا ُُِفِِلَي َ ٍَلِ ُم َ
دخان که خیلی صریحتر استَ « :
مبارکه نازل کردیم .پس یکبار نزول کلّ قرآن بهصورت دفعی و بهشکل اجمال بر قلب مقدّس
پیغمبراکرم

و یا بهتعبیر روایات از لوحمحفوظ به بیتالمعمور است .این نزول دفعی قرآن

بهشکل اجمال است؛ امّا قرآنکریم نزول تدریجییی هم بهشکل تفصیلی ،آیهآیه و جداجدا شده
دارد .قرآن با تعبیر تنزیل ،در برابر نزول ،به این واقعیت هم فراوان اشاره کرده است" .10نزول"

 .8کلینی ،کافی ،ج  ،2ص  028و مجلسی ،بحار ،ج  ،12ص  21و عروسیحویزی ،نورالثّقلین ،ج  ،1ص .100
ينِ ِ َس اَةِِ
ضانِ ِ َّاَّل ی ِ ُاِن ز َلِ ِف يهِ ِال قُ رآ ُنِ ِ َوِ ِا ن َّام ِ ُا ن ز َلِ ِفِ ِع ْش َ
ِقا َل َ ِ :سِاَ ل ُت ُهِ ِعَنِ ِقَولِ ِهللاِ ِع ََّزِ ِ َوِ ِ َج َّلِِ -شَ ه ُرِ ِ َر َم َ

« َح ف صِ ِب نِ ِغ ٍ
ياثِ ِعَنِ ِاَبِ ِعَب دِ ِهللاِ
ينِ ِ َس اَةِ ِ ُثَِّ ِقا َلِ ِقا َلِِ
ضانِ ِاِ َلِ ِال بَيِتِ ِال َم ع ُم ورِ ِ ُثَِّ ِن َ َز َلِ ِفِ ِ ُط ولِ ِع ْش َ
ب َ َنيِ ِاَ َّو لِ ِ َوِ ِآ خ رُِ ِف َقا َلِ ِاَب ُو ِعَب دِ ِهللاِ ِن َ َز َلِ ِال قُ رآ ُنِ ِ ُُج ََلِ ِ ِواح َد ةِ ِفِ ِشَ ه رِ ِ َر َم َ
َْش َةِِ
الا َّ ُّبِ
ضانِ ِ َوِ ِ ُا ن زل َتِ ِالت َّورا ُةِ ِل س ٍّتِ ِ َم ضَ َنيِ ِم نِ ِشَ ه رِ ِ َر َم َ
ِن َ َزل َتِ ِ ُُص ُُفِ ِا ب راه َیِ ِفِ ِاَِ َِّولِ ِل َي َ ٍَلِ ِم نِ ِشَ ه رِ ِ َر َم َ
ضانِ ِ َوِ ِ ُا ن ز َلِ ِاال ْن ي ُلِ ِل ث َال َثِ ِع َ
َ
َ
ٍ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ضان ».
ضانِِ َوِِا ن زلِِال قُ رآ ُنِِفِِث َالثِِ َوِِع ْش َينِِم نِِشَ ه رِِ َر َم َ
ْشِِ َخ ل و َنِِم نِِشَ ه رِِ َر َم َ
لِ َي ََلِِ َخ ل تِِم نِِشَ ه رِِ َر َم َ
ضانِِ َوِِا ن زلِِ َّالزب ُ ُورِِل ث َامن يَ ةِِ َعِ َ َ
 .1سورهی شعراء ،آیههای  113و .112
نيِ» و سورهی زمر ،آیهی
 .16سورهی یس ،آیهی « :1ت َِني َلِِال َع ِزيزِِ َّالرحِیِ» و سورهی سجده ،آیهی « :2ت َني ُلِِال ك تابِِالِ َري َبِِفِيهِِم نِِ َر ّبِِال عال َمِ َ

 1و سورههای جاثیه و احقاف ،آیهی « :2ت َِني ُلِ ِال ك تابِ ِمِ َنِ ِهللاِ ِال َع ِزيزِ ِال َح كِیِ» و سورهی غافر ،آیهی « :2ت َِني ُلِ ِال ك تابِ ِمِ َنِ ِهللاِ ِال َع ِزيزِ ِال َع لِیِ»
الرحِیِ» و سورهی فصّلت ،آیهی « :22ال ِي َأِتِيهِ ِال باط ُلِ ِم نِ ِب َنيِ ِي َ َد ي هِ ِ َوِ ِال ِم نِ ِخَل ف هِ ِت َِنيلِ ِم نِِ
و سورهی فصّلت ،آیهی « :2ت َِنيلِ ِم َنِ ِ َّالرحِـِنِ ِ َّ
نيِ» و سورهی اسراء ،آیهی َ « :160وِ ِقُرآ نِ ِف َ َرق نا ُُِِ
َح كِ ٍیِ ِحَِي ٍدِ» و سورهی واقعه ،آیهی  86و سورهی حاقّة ،آیهی « :23ت َِنيلِ ِم نِ ِ َر ّبِ ِال عال َمِ َ
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بار َك ٍِة» و «انّ ِ َان َزلاا ُُِ ِفِ ِلَي ََل ِال َقدرِ» .این نزول است؛ امّا "تنزیل" نزول
دفعی است« :انّ ِ َان َزلاا ُُ ِفِ ِلَي َ ٍَل ِ ُم َ
تدریجی طیّ بیستوسه سال است« .انِّ ََِ ُن ِنَ َّزلااِعَلَي َكِ ِال ُقرآ َنِ ِت َِنيالِ» 11همان نزول تدریجی است.

«ه َُو َِّاَّلیِ ِيُ َ ّن ُلِ ِعَلِ ِعَبدُِ ِآ ٍ
نات» 12خدا کسی است که آیات آشکار را «ي ُ َ ّن ُلِ ِعَلِ ِعَبدُِ» بر بندهی
ايت ِبَي ّ ٍِ
خودش ،رسولگرامیاسالم

 ،تنزیل میکند .اینجا آیه است .آنجا «انَّ َِِانَِزلااُُِ» است؛ «کتابِِ

ُِاحِكَتِ ِآايتُ ُهِ» است و آیهآیه نیست؛ امّا اینجا آیهآیه است« :ه َُو َِّاَّلِیِيُ َ ّن ُلِ ِعَلِ ِعَبدُِ ِآ ٍ
نات» .یا
ايت ِبَي ّ ٍِ
فرمود« :کتابِ ُِِاحِكَتِ ِآايتُ ُهِ» ِاین کتابی است که آیات آن دارای استحکام فوقالعادهای استَّ ُ « .ثِ
فُ ّصلَتِ» (پس از مرتبهی «ُِاحِكَتِِآايتُ ُهِ» یک مرحلهی دیگر را هم نقل میکندَّ ُ « :ثِفُ ّصلَتِ») سپس
ي» 13از جانب خدای حکیم خبیر.
این آیات تفصیل داده شد و از هم باز گردید؛ «من َ َُِلنِ َحكِ ٍیِخَبِ ٍِ
پس دو نوع فرود آمدن قرآن داریم :یکی فرود آمدن دفعی در لیلةالقدر ،در ماه مبارک رمضان،
به قلب مبارک رسولاهلل
اهلل

و دیگری نزول تدریجی طیّ بیستوسه سال از بعثت رسول-

تا رحلت ایشان بهصورت آیهبهآیه و جزءبهجزء؛ لذا در قرآن آیاتی داریم که به این

تنزیل اشاره میکندَ « .و ِالِتَع َِجلِ ِِبل ُقرآنِ ِمن ِقَبل ِ َان ِيُقضِ ِاِلَي َك َِوح ُي ُِه» 14وقتی آیات به پیغمبر

الس امواتِ ِال ُع لِ» و سورهی فرقان ،آیهی :21
ل تَق َراَ ُُِ ِع َ َلِِالا ّاسِ ِع َلِِ ُم ك ٍثِ ِ َوِِن َ َّزل اا ُُِِت َِنيالِ» و سورهی طه ،آیهی « :2ت َِنيالِِم َّم نِِ َخ ل َ َقِ ِاالَِر َضِ ِ َوِِ َّ

الس ام ُءِِِب ل غَاممِِ َوِِنُ ّز َلِِال َم الئ كَ ُةِِت َِنيالِ» و سورهی انسان ،آیهی « :23ا نِِّ ََ ُنِِن َ َّزل ااِع َل َي َ
كِِال قُ رآ َنِِت َِنيالِ».
« َوِِي َو َمِِت َشَ قَّقُِِ َّ
 .11سورهی انسان ،آیهی .23
 .12سورهی حدید ،آیهی .1
 .13سورهی هود ،آیهی .1
 .12سورهی طه ،آیهی .112
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نازل میشد ،ایشان آیات را با زبان تکرار میکردند .خدایمتعال میفرماید :عجله نکن؛ که قبل
از اینکه آیات تمام شود ،بخواهی آنها را به زبان بیاوری و برای خودت تکرار کنی .عجله نکن!

بگذار آیات یکییکی بهطور کامل بر تو نازل شود .یا « ُ َ
الُِت ّركِ ِبهِ ِلسان ََكِ ِل َتع َج َل ِبهِ» 15ای پیغمبر!
زبان خودت را حرکت نده که در به زبان آوردن آیات هنگام وحی ،عجله کنی (ببینید اینجا
جایی است که آیه بهشکل لفظ درآمده است؛ که زبان پیغمبر

حرکت میکند) .عجله

نکن؛ صبر کن آیات بهطور کامل نازل شود؛ سپس به زبان جاری کن .با این اوصاف آغاز نزول
تدریجی در بیستوهفتم ماه رجب است؛ امّا آغاز و اتمام نزول دفعی در یک شب است و آن
لیلةالقدر ،در ماه مبارک رمضان است.
اندیشیدن پیرامون ارزش و اهمیّت مبعث رسولاهلل

نکتهی دومی که راجعبه مبعث عرض کنم ،اندیشه درمورد ارزش و اهمیت این نعمت و عطیه-
ی بزرگ الهی است .فکر کنیم این چه نعمت عظیمی است! کاری ندارد .شما به جامعهی قبل
از بعثت در جهان نگاه بیندازید؛ کفر ،جاهلیت ،فساد ،فحشا ،رذالت ،درّندهخویی ،ظلم و بیداد
بین بشر حاکم است و چیزی که بشر را از وحشیگری و زندگی حیوانی نجات داد و راه او را
بهسوی بلندترین قلّههای تعالی گشود ،بعثت رسولاهلل

بود؛ یعنی اگر انسان به کاری که

بعثت کرد ،توجّه کند؛ ارزش این نعمت و عطیهی بزرگ الهی بر او مکشوف میشود و هنگامی-
که ارزش را شناخت؛ در مقام قدردانی ،سپاس ،تشکّر و شکر برمیآید.
 .11سورهی قیامة ،آیهی .10
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اگر بعثت رسولاهلل

و نزول قرآنکریم نبود ،بسیاری از ابواب کماالت باطنی و عرفانی

برای همیشهی تاریخ به روی بشر مسدود بود .قرآنکریم که محصول کشف تامّ محمّدی
است ،ابوابی از معرفةاهلل را بهسوی خلق گشود که تا زمان بعثت رسولاهلل
روی بشر ،حتّی به روی انبیاء و اولیای بزرگ خدا
الهی

و نزول قرآن ،به

و حتّی به روی پیامبران اولواالعزم

بسته بود .درهایی را گشود که پیش از آن بهطور مطلق به روی بشر مسدود بود.

اکنون این چه نعمت عظیمی است! و این نعمت عظیم چقدر جای سپاس و تشکّر دارد!

گروههای متنوّع مردم در برابر پیامبر

وقتی پیامبر

و قرآن

آمدند و قرآن نازل شد ،مردم در برابر پیامبر

متنوّعی تقسیم شدند .گروه اوّل :عدّهای که بهروی پیامبر
جنگیدند و دشمنی پیغمبر

و قرآن به گروههای
شمشیر کشیدند؛ با ایشان

را پیشه کردند .گروه دوم در برابر بعثت پیغمبراکرم

کسانیکه بهظاهر ادّعای ایمان کردند؛ امّا در باطن دشمنی و کینهی پیامبر

:

و اسالم را در

دل داشتند؛ یعنی منافقین .گروه سوم :کسانیکه در دل ایمانی آوردند؛ امّا ایمان ضعیفی و در
صحنهی عمل ،اهل عمل به دستورات رسولاهلل

نبودند .گروه چهارم :کسانیکه عمل

کردند؛ امّا در صحنهی اخالق و روحیات ،راه رسولاهلل
پیامبر

را طی نکردند؛ خلقیات

را نداشتند و روحیات ایشان را کسب نکردند .گروه پنجم :کسانیکه در مسیر

تزکیهی اخالقی هم قدم برداشتند؛ امّا اهل وادی معرفت شهودی نبودند و در مسیر سیر و
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سلوک گام ننهادند و گروه ششم :کسانیکه به این وادی هم گام گذاشتند؛ یعنی کسانیکه
عالوهبر ایمان ،عمل به احکاماهلل و تخلّق به اخالق پیغمبراکرم

در وادی سیروسلوک گام

نهادند؛ اهل معرفت شهودی حضرت حق شدند و در مسیر لقاء و وصال الهی قدم برداشتند.
اکنون ببینیم در برابر پدیدهی بعثت ،ما جزء کدامیک از این گروهها هستیم؟ بهتعبیر دیگر
چه بوده است؟ بله؛ مبعث حادثهی بسیار بزرگ و واقعهی

بهرهی ما از بعثت رسولاهلل

بسیار میمون و مبارکی است؛ امّا من چه بهرهای بردم؟ استفادههایی که من از بعثت رسول-
اهلل

بردهام چه بوده است؟ کجای راهم؟ این هم یک نکته؛ که واقعاً بیندیشیم؛ تنها جشن

گرفتن ،چراغانی کردن ،شیرینی دادن و تبریک گفتن به همدیگر کافی نیست .نمیگویم آنها
خوب یا الزم نیست .نه؛ هم خوب و هم الزم است؛ امّا همهچیز آنها نیست .موضوع اصلی این
است که بیندیشیم چه بهرهای از مبعث بردهایم؛ جزء کدامیک از آن شش دستهایم و در مبعث
تا کجا با رسولاهلل

همراهیم.
رسیدن به حقیقت باطنی مبعث

نکتهی دیگر راجعبه مبعث؛ (خیلی بریده و کوتاه عرض میکنم ).در بحث "نقد بودن وعدههای
الهی" از کتاب "مصباحالهدی" ،خاطرهای را از مرحوم حاجآقایدوالبی

نقل کردم .ماجرا این

بود که حاجآقا فرموده بودند :ما به مشهد مشرّف شدیم؛ سپس برای دیدار از آیتاهللمیالنی
رفتیم .آنجا گفتگوهایی شد که اکنون آنها را نمیگویم؛ چون قبالً توضیح دادهام .آیتاهلل-
میالنی

پرسیدند :حاجاسماعیل! شما تا چه زمانی در مشهد هستید و مشرّفید؟ گفتیم :بلیط
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داریم؛ قرار است مثالً امشب حرکت کنیم؛ یا امروز عصر حرکت میکنیم .ایشان فرمودند:
امشب که شب مبعث است .فردا را هم بمانید؛ که مبعث را هم در مشهد باشید؛ بعد بروید .ای
کاش میماندید و نمیرفتید! آیتاهلل العظمیمیالنی

انسان اهل معنا ،اهل سلوک و اهل

باطنی بودند؛ عالوهبر اینکه مرجع تقلید و فقیه عظیمالقدری هم بودند .حاجآقا
برای آیتاهللمیالنی

فرمودند :من

آیهی از قرآن خواندم و ایشان فهمیدند چه میگویم .گفتم« :هذا ِيَو ُمِ

ون» 16معنای آیه این است که همین امروز مبعث است؛ ولکن شما خبر
الِ َبعث َِو ِلِـِكن َّ ُكِ ِ ُكا ُُت ِالِتَعلَ ُم َِ
ندارید و نمیدانید .آیتاهللمیالنی

انسان اهلمعرفتی هستند؛ فهمیدند چه به ایشان میگویم.

با همان لهجهی ترکیشان گفتند :اوه اوه اوه اوه اوه! (خالصه ):چه گفتی به من!
در جنبهی آفاقی ،در جهان بیرون و در عالم کثرت ،طبیعت و زمان ،روز معیّنی روز مبعث؛ یک
روز غدیر ،یک روز عاشورا ،یک روز روز ظهور  ،یک روز رجعت و یک روز هم روز قیامت است.
اینها برای جنبهی آفاقی یا جهان بیرون است؛ امّا قبالً برای عزیزان گفتهایم که جهان درون ما
نسخهای مطابق با جهان بیرون است .هرچه در عالم بیرون وجود دارد؛ در عالم درون هم وجود
دارد؛ منتهی در عالم درون ،زمان وجود ندارد؛ یعنی در جنبهی انفسی هم مبعث ،غدیر،
عاشورا ،ظهور ،رجعت و قیامت انفسی داریم؛ منتهی آنها منوطبه زمان نیستند؛ هر زمان در
سیر باطنی خود به آن حال رسیدی ،همان لحظه برای شما مبعث ،غدیر ،عاشورا ،لیلةالقدر،

ُکِي َِو ٍمِعاشورا»؛ِ« ُ ُّ
ظهور حجّت خدا ،رجعت و قیامت است .در سیر باطنی اینگونه است؛ لذا « ُ ُّ
ُکِ
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ِالرجِ َعةِ»ُّ ُ «ِ،
ُک ِي َِو ٍم ِي َِو ُم ُِظهور ِ ِّحتِخدا»ُّ ُ «ِ ،
ُک ِي َِو ٍم ِي َِو ُم ِغَدير ِ ُخ ٍِم»؛ِ« ُ ُّ
ث»؛ِ« ُ ُّ
ُک ِي َِو ٍم ِي َِو ُمِ
ي َِو ٍم ِ َمبِ َع ٍِ
ُک ِي َِو ٍم ِي َِو ُم َّ
الِقيا َمةِ»ِوِ« ُ ُّ
ُکِلَيِ َ ٍَلِلَيِ َ َُلِالِ َقدِرِ» .اگر در سیر باطنی خود به آن نقطه برسی ،همهی اینها نقد است و
امیدواریم به آن برسیم.
حادثهی زمانیِ جهان بیرون ،حادثهی بسیار بزرگ و مبارکی است؛ همهی ما هم خوشحالیم که
سالگرد مبعث پیامبربزرگواراسالم

میرسد و غرق شادی و شعف هستیم؛ امّا انشاءاهلل

دنبال آن باشیم که مبعث باطنی را هم درک کنیم .حقیقت بعثت در باطنمان اتّفاق بیفتد؛ به
غدیر باطنی و خالفت ولیّاهلل در باطنمان هم دست پیدا کنیم؛ حقیقت عاشورا را در باطن
خودمان بیابیم؛ به ظهور حجّتخدا و رجعت اهلبیت

در باطن خود نایل شویم و نهایتاً

قیامت انفسی و باطنی ما برپا شود .آنهنگام همهی روزهای ما مبعث ،غدیر ،عاشورا ،ظهور و
رجعت است و دائماً در قیامت بهسر میبریم.
امیدواریم عیدییی که خدایمتعال به برکت بعثت پیامبر بزرگوار
بیت

به دوستان اهل-

 ،خصوصاً عزیزانی که در خدمتشان هستیم و به این کوچکترینِ جمع شما عنایت

میکند ،رسیدن به حقیقت باطنی مبعث باشد.

َاللّــهُ َّم َِص ّلِعَلِِ ُم َح َّم ٍد َِوِآلِ ُم َح َّم ٍد َِو َ ّ
ِعلِفَ َر َ َُجمِ
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