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ح ِس ِبِ  ِالرَّ حِ ِـ م ِهللا  ِالرَّ ِِیِ ن 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 ی مبعث پیامبراکرمنکاتی در حاشیه

یعنی مبعث خاتم  ،نظیر تاریخ آفرینشبی ی بسیار عظیمِثهماه رجب با حاد مهفتوبیست

  کنم.عرض خدمتتان به مبعث راجع ینکات 1.مصادف است ، محمّد مصطفیانبیاء

 وحیدفعی و تدریجی زمان نزول 

وجود دارد.  نظرت اختالفسنّبین شیعه و اهل ؛زمانی بوده استچهآغاز نزول وحی در اینکه  اوّالً

در هم را لیلةالقدر  د ودانیم لیلةالقدرکریم که نزول قرآن را در اعتبار آیاتی از قرآنت بهسنّاهل

َِرَمضانَِ» :فی کرده استرمضان معرّمبارکماه یَِِشه ُر آ نُِِِيهِ فِ ِِن ز لَُِاِِِاَّلَّ   آغاز نزول قرآن راغالباً ؛ 2«ال ُقر 

کای سخن به اتّ و بیتی اهلفرمودهاعتبار شیعه بها امّ ؛دانندمیرمضان مبارکماه
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شود؟ حل می چگونه این ماجرا 3داند.نزول وحی میآغاز رجب را ماه هفت و، بیستمعصوم

مورد هایی که درهم در کتاب یاز نویسندگان متأخّر شیع بعضیبعضاً ام من دیده متأسّفانه

همین امروز یکی،  4اند.اعالم کرده رمضانآغاز نزول وحی را ماه  ،نداهنوشت اهللرسول تاریخ

اعتنایی اند و یا بیکردم؛ دیدم متأسّفانه دقّت نکردهبرای بحث امروز جلسه نگاه می دو کتاب را

جا  باز هم نزول وحی بود؛ آغاز ،هفت رجبوبیستفرمایند می معصوم کهیهنگام اند.کرده

ماه رمضان بوده  خیر،و بگوییم نهفضل کنیم اظهار  متواتر معصومیندر مقابل قول دارد 

َِرَمضانَِ»ماید: فرمیقرآن  جاشود؛ که یکحل می طورهله چأاین مسمنتها  ؟!است یَِِشه ُر ِِن ز لَُِاِِِاَّلَّ 

آ نُِِِيهِ فِ  َِِِِان َزل ااُُِنِّا ِ»؛ 5«ال ُقر  رِ ِِف  ِال َقد  ََل  ِ»یا  6«لَي  ِال ُمبِ مح؛َِوِال ك تاب  ِف  ُُ ّنَِان َزل اا ؛ِا  ُِمباَرَكةٍِِِني  ََلٍ -وبا بیست؟ اینها 7«لَي 

خواهم هایی که مییکی از نکته ؟شودگونه جمع میچ اهللمبعث رسول بودن هفت رجب

 به مبعث بگویم، این است.راجع

                                                 

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

ِِوََِِعبَّاٍسِِاب نُِِشهرآ شوبِالبنِاملااقبِقب،» َس  ن َحِِِ:آَ ُِِِآَو  هِ ِِاّللَّ َي  ل
ِ
مَِِِا ِ ِِيَو  ث اَني 

ِ
عَِِِاال  اب  ْش  ينَِِوَِِِالسَّ نِ ِِال ع  ونََِِلُِِوََِِِرَجٍبِِِم  بَُع اَةِ ِآَر   «س َ

2.  
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است  ایلیله ،مبارکه یلیله ،دخان یبه تعبیر سوره است؛ یا در ماه مبارک رمضان که لیلةالقدر

-تعبیری به قلب مقدّس رسولبه و المعمورمحفوظ به بیتاز لوح صورت اجمالقرآن به که کلّ

صورت اجمال بر به قرآن یهمهکلّ قرآن؛ نه چندتا آیه از قرآن؛  8نازل شد. اسالمگرامی

ِ» ،تعبیر خود قرآنبه نازل شد. اکرمقلب مبارک پیغمبر وُح ِالرُّ ِب ه  َِنََزَل ِعَلِ مِ اال  كَِِنُي؛ . در 9«قَل ب 

 ییا در سوره .قرآن یعنی کلّ «هُِ» ،«ن َزل ااُُِِاَِنِّا ِ» طور در؛ همینقرآن کلّبه یعنی  «ب هِ » این آیه

ِال ُمبِ » :است تریحصر خیلی دخان که ِمح؛َِوِال ك تاب  ِف  ُُ ّنَِان َزل اا ؛ِا  ُِمباَرَكةٍِِني  ََلٍ  یمبین را در لیلهکتاب ِ«لَي 

س قلب مقدّ رشکل اجمال ببه و صورت دفعیبه قرآن نزول کلّ پس یکبار .مبارکه نازل کردیم

نزول دفعی قرآن این است.  المعمورمحفوظ به بیتاز لوح روایات تعبیریا بهو  پیغمبراکرم

شده  جداجدا و آیهآیه، شکل تفصیلیبه یی همنزول تدریجیکریم ا قرآنامّ ؛شکل اجمال استبه

 "نزول" .10است اشاره کرده واقعیت هم فراوانبه این  ،در برابر نزول ،تعبیر تنزیل اب قرآن. دارد

                                                 

 .100 ص ،1 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 21 ص ،12 ج بحار، مجلسی، و 028 ص ،2 ج کافی، کلینی، .8

«ِ ص  ياٍثِِب نِ َِحف  َِِعنِ ِغ  دِ ِاَب  هُِسَِِاَل:قِهللاِ َِعب  ل تُ لِ َِعنِ ِاَ یَِرَمضانََِِشه رُِِ-َجلَِِّوََِِعزَِِّهللاِ ِقَو  يهِ ِن ز لَُِاِِاَّلَّ  آ نُِِف  ر  َّامِوَِِِال قُ ن ن ز لَِِا  ُِِا ْش  ينَِِف  اَةِ ِع  ِس َ

َِ ِ ِبنَي  ل  وَّ ُِ ِوَِِاَ ر  َقالَِِآ خ  ُوِف ب دِ ِاَ ََزلَِِهللاِ َِعب  آ نُِِِن ر  ََلِ ِِال قُ ةِ ِوُُِج  َد ِِاح  ي َِِلِا َِِرَمضانََِِشه رِ ِف  ورِ ِتِ ال بَ ُم ََزلَُِِثَِِّال َمع  ِِن ْش  ينَُِِطولِ ِف  اَةِ ِع  ِالَِقِقالَُِِثَِِّس َ

ُِّ ِِالاَّب  ََزلَت  ُفِِن یَُُِِصُ ب راه  ِِا  ََلٍِِلِ وَِّاَِِف  َي  نِ ِل ه رِ ِم  ن ز لَتِ ِوََِِرَمضانََِِش رُِا ّتٍِِاةُِالتَّو  َِِل س  ني  نِ َِمَض ه رِ ِم  ن ز لَِِوََِِرَمضانََِِش يلُُِِا ْن   ةََِِثِل ثاَلِاال   َ َِعْش 

َِ ََلِ ل ِِي  نِ َِخلَت  ه رِ ِم  ن ز لَِِوََِِرَمضانََِِش ُورُُِِا ب اَمِالزَّ ث ةَِل  يَ نََِِْشَِعَِِن  َو  نِ َِخل ن ز لَِِوََِِرَمضانََِِشه رِ ِم  آ نُُِِا ر  ِِال قُ ْش  ينَِِوٍَِِثِثاَلِف  نِ ِع  ه رِ ِم   «َرَمضاَن.َِش

 .112 و 113 هایآیه شعراء، یسوره .1

ِ »  :1 یآیه یس، یسوره .16 ز ِِِيلَِتَن  حِ ِيزِ ال َع يلُِ» :2 یآیه سجده، یسوره و «یِ الرَّ ِِِتَن  تاب  نِ ِيهِ فِ َِري بَِِالِال ك  ِِم  َمِ َِرّب   یآیه زمر، یسوره و «نيَِال عال

ِ » :2 یآیه احقاف، و جاثیه هایسوره و 1 ِِِيلُِتَن  تاب  ز ِِهللاِ ِنَِمِ ِال ك  كِ ِيزِ ال َع ِ » :2 یآیه غافر، یسوره و «یِ ال َح ِِِيلُِتَن  تاب  لِ ِيزِ ال َعز ِِهللاِ ِنَِمِ ِال ك   «یِ ال َع

ِ » :2 یآیه فصّلت، یسوره و نَِِِيلِ تَن  ِِم  ح  حِ ِنِ ِـ الرَّ َأ ِِال» :22 یآیه فصّلت، یسوره و «یِ الرَّ لُِِيهِ تِ ي نِ ِال باط  ِ ِم  ي هِ ِبنَي  نِ ِالِوَِِيََد هِ ِم  ل ف  ِ َِخ نِ ِِيلِ تَن  ِم 

ِ » :23 یآیه حاقّة، یسوره و 86 یآیه واقعه، یسوره و «يدٍَِحِ ِیٍَِحكِ  نِ ِِيلِ تَن  ِِم  َمِ َِرّب  آ نِ ِوَِ» :160 یآیه اسراء، یسوره و «نيَِال عال ُُِِقُر  نا ِفََرق 
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ِ» است: دفعی ِف  ُُ َِان َزل اا ّن ُِمباَرَكةٍِِا  ََلٍ َِان َزل ااُُِ» و «لَي  ّن ِِِا  رِ ِف  ِال َقد  ََل  نزول  "تنزیل"ا امّ . این نزول است؛«لَي 

ِعَلَي كَِا نِّ» است. سه سالوبیست طیّ تدریجی ل اا ِنَزَّ ُن  ََ آ نَِِِِ ِ ِِال ُقر    همان نزول تدریجی است. 11«يالِ تَن 

ی» ُِ ِعَلِ ِِيَُنّ لُُِِِهَوِاَّلَّ  د  ّ ناٍتَِِِعب  ُِ ِعَلِ ِِيَُنّ لُِ» آشکار را آیات ست کهاخدا کسی  12«آ ايٍتِبَي د   یبر بنده «َِعب 

ِاَِ»آنجا  آیه است.اینجا کند. میتنزیل ، اسالمگرامیرسول ،خودش ِِک تابِ » ؛است «ل ااُُِن زَِا نَّ

ِاُِ َت  ِك  ِ » :آیه استآیه نیست؛ امّا اینجا آیهآیه و است «ِآ ايتُهُِِِح  ِاَّلَّ ِيَُنّ لُُِِهَو ُِ ِعَلِ ِِی د  ّ ناٍتَِِِعب  ِبَي  یا. «آ ايٍت

ُِاِِِک تابِ »فرمود:  َت  ِك  ُثَِّ» .است ایادهالعدارای استحکام فوق آن کتابی است که آیات اینِ«ِآ ايتُهُِِِح 

ِ لَت  ُِاِ»ی هتبمرپس از ) «فُّص  َت  ِك  لَت ِ»: کندمینقل  را هم دیگر یمرحلهیک  «ِآ ايتُهُِِِح  ِفُّص  سپس  («ُثَّ

َِحكِ » ؛باز گردیدو از هم  شد آیات تفصیل داده این ن  ََِلُ ن  13«يٍٍِیَِخبِ م 
  خبیر. خدای حکیماز جانب  

  ،رمضانمبارک در ماه ، لیلةالقدردر  دفعی ی فرود آمدنیک :داریم فرود آمدن قرآنپس دو نوع 

-رسولسه سال از بعثت وبیست طیّ تدریجی دیگری نزولو  اهللبه قلب مبارک رسول

داریم که به این  آیاتیدر قرآن لذا  ؛جزءبهو جزء آیهبهصورت آیهبه ایشانتا رحلت  اهلل

جَِ»کند. اشاره می تنزیل ِتَع  ِال آ نِ ِِلِ َو ل ُقر  ِيُق ضِ ِِِب  َِان  ِقَب ل  ن  ُيهُِا ِِم  َِوح  14«لَي َك
 مبرغوقتی آیات به پی 

                                                                                                                                                        

ُُِ َراَ ق  تَ ِِعََلِِل  َلِ ِالاّاس  ٍثِِع ُُِِوَُِِمك  ل اا َزَّ ِ ِن َن  ِ » :2 یآیه طه، یسوره و «يالِ ت نِ ِيالِ تَن  مَّ لََقِِم  ََِِخ َضِاال  اموات ِِوَِِر   :21 یآیه فرقان، یسوره و «ال ُعلِ ِالسَّ

مَِِوَِ» ََشقَُّقِِيَو  امءُِِت ل غَاممِ ِالسَّ ِ ِال َمالئ كَةُِِنُّز لَِِوَِِِب  نِّ» :23 یآیه انسان، یسوره و «يالِ تَن  نُِِا  ل ااََِ  َزَّ كَِِن َي  آ نَِِعَل ر  ِ ِال قُ َن   .«يالِ ت

  .23 یآیه انسان، یسوره .11

 .1 یآیه حدید، یسوره .12

 .1 یآیه هود، یسوره .13

 .112 یآیه طه، یسوره .12
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قبل  که ؛: عجله نکنفرمایدمیمتعال خدای .کردندایشان آیات را با زبان تکرار می ،شدنازل می

. عجله نکن! تکرار کنی برای خودت را به زبان بیاوری و نهابخواهی آ ،از اینکه آیات تمام شود

ُُِتَّر كِ ». یا نازل شودبر تو کامل  طوربه یکییکی یاتبگذار آ ِب هِ ِِل سانَكَِِِب هِ ِِال َجَل  !مبرغای پی 15«ل َتع 

اینجا )ببینید  عجله کنی ،هنگام وحی که در به زبان آوردن آیات زبان خودت را حرکت نده

عجله  .کند(حرکت می مبرغبان پیز ؛ کهلفظ درآمده است شکلجایی است که آیه به

آغاز نزول  با این اوصاف جاری کن.سپس به زبان  ؛کامل نازل شودطور بهصبر کن آیات نکن؛ 

 در یک شب است و آن نزول دفعی هفتم ماه رجب است؛ امّا آغاز و اتماموبیست در تدریجی

 . است در ماه مبارک رمضان لیلةالقدر،

 اهللاهمیّت مبعث رسولاندیشیدن پیرامون ارزش و 

-درمورد ارزش و اهمیت این نعمت و عطیه کنم، اندیشهعرض  به مبعثراجع ی دومی کهنکته

قبل  یشما به جامعه .! کاری ندارداست ی بزرگ الهی است. فکر کنیم این چه نعمت عظیمی

بیداد و ظلم  ،خوییندهدرّ ،رذالت ،فحشا ،فساد ،جاهلیت، کفر ؛بیندازیدبعثت در جهان نگاه از 

گری و زندگی حیوانی نجات داد و راه او را چیزی که بشر را از وحشی بین بشر حاکم است و

کاری که یعنی اگر انسان به  ؛بود اهللبعثت رسول ،تعالی گشودهای هقلّسوی بلندترین هب

-و هنگامی شودمکشوف می والهی بر ا ی بزرگعطیه ارزش این نعمت و ؛توجّه کند ،بعثت کرد

  آید.میبرشکر تشکّر و  ،سپاس ،در مقام قدردانی ؛ارزش را شناخت که

                                                 

 .10 یآیه قیامة، یسوره .11
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 کماالت باطنی و عرفانیبسیاری از ابواب  ،کریم نبودنزول قرآن و اهللاگر بعثت رسول

 دیمحمّ کریم که محصول کشف تامّنآقر .تاریخ به روی بشر مسدود بود یبرای همیشه

ه ب ،و نزول قرآن اهللسوی خلق گشود که تا زمان بعثت رسولهرا ب معرفةاهللاز ابوابی است، 

العزم واپیامبران اولو حتّی به روی  بزرگ خدا ء و اولیایروی انبیاه ی بحتّ ،روی بشر

به روی بشر مسدود بود.  طور مطلقبه . درهایی را گشود که پیش از آنبسته بود الهی

  !ر داردشکّت و جای سپاس این نعمت عظیم چقدر! و نعمت عظیمی است چه ایناکنون 

 

 و قرآن مردم در برابر پیامبر تنوّعهای مگروه

های و قرآن به گروه مردم در برابر پیامبر، قرآن نازل شد و آمدند وقتی پیامبر

کشیدند؛ با ایشان شمشیر  روی پیامبرهب ای کهعدّه گروه اوّل: عی تقسیم شدند.متنوّ

: گروه دوم در برابر بعثت پیغمبراکرم را پیشه کردند. مبرغدشمنی پیو  جنگیدند

و اسالم را در  ی پیامبرا در باطن دشمنی و کینهامّ ؛عای ایمان کردندظاهر ادّهب کهکسانی

در ی آوردند؛ امّا ایمان ضعیفی و در دل ایمانکه کسانیگروه سوم:  منافقین. ؛ یعنیدل داشتند

که عمل گروه چهارم: کسانی. نبودند اهللرسولاهل عمل به دستورات  ،عمل یصحنه

 خلقیات ؛را طی نکردند اهللراه رسول ،اخالق و روحیات یا در صحنهامّ ؛کردند

که در مسیر را کسب نکردند. گروه پنجم: کسانی ایشان را نداشتند و روحیات پیامبر

در مسیر سیر و  و وادی معرفت شهودی نبودندا اهل امّ ؛اخالقی هم قدم برداشتند یتزکیه
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 کهیعنی کسانی به این وادی هم گام گذاشتند؛ کهکسانیگروه ششم: و  سلوک گام ننهادند

 گامسلوک وسیر در وادی مبراکرمغق به اخالق پیتخلّ و اهللعمل به احکام ،بر ایمانعالوه

  .لقاء و وصال الهی قدم برداشتنداهل معرفت شهودی حضرت حق شدند و در مسیر ؛ نهادند

تعبیر دیگر هستیم؟ به هاگروه یک از اینکدام ءجز ما ،بعثت یدر برابر پدیدهاکنون ببینیم 

 یواقعه و بزرگبسیار  یمبعث حادثهبله؛ ؟ است چه بوده اهللما از بعثت رسول یبهره

-ی که من از بعثت رسولیهاهاستفاد بردم؟ ایبهره من چه امّا؛ ی استمبارکو  میمون بسیار

جشن  تنها واقعاً بیندیشیم؛که  ؛نکته هم یک این؟ کجای راهماست؟ بوده  هم چاهبرد اهلل

نها آگویم نمی به همدیگر کافی نیست.تبریک گفتن  و شیرینی دادن ،چراغانی کردن ،گرفتن

موضوع اصلی این . ها نیستنآچیز همها امّ ؛است و هم الزم خوبخوب یا الزم نیست. نه؛ هم 

 در مبعث و ایمدسته شش نآیک از کدام ءجز ؛یماهای از مبعث بردبیندیشیم چه بهره است که

  همراهیم. اهللتا کجا با رسول

 رسیدن به حقیقت باطنی مبعث

های نقد بودن وعده"بحث کنم.( در ؛ )خیلی بریده و کوتاه عرض میبه مبعثراجعدیگر  ینکته

این  ماجرانقل کردم.  دوالبیآقایای را از مرحوم حاجخاطره، "الهدیمصباح"از کتاب  "الهی

 میالنیاهللبرای دیدار از آیت ما به مشهد مشرّف شدیم؛ سپسند: ه بودفرمودآقا بود که حاج

-اهللآیتام. گویم؛ چون قبالً توضیح دادهآنجا گفتگوهایی شد که اکنون آنها را نمی یم.رفت

بلیط  :گفتیم؟ مشرّفید و هستید مشهددر  چه زمانیتا اسماعیل! شما حاج: پرسیدندمیالنی
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فرمودند:  ایشان .کنیمحرکت می عصر امروزقرار است مثالً امشب حرکت کنیم؛ یا داریم؛ 

؛ که مبعث را هم در مشهد باشید؛ بعد بروید. ای بمانیدرا هم  . فردامبعث است امشب که شب

انسان اهل معنا، اهل سلوک و اهل  میالنیاهلل العظمیرفتید! آیتماندید و نمیکاش می

فرمودند: من  آقاالقدری هم بودند. حاجبر اینکه مرجع تقلید و فقیه عظیمباطنی بودند؛ عالوه

ُمِ»گفتم:  گویم.ی از قرآن خواندم و ایشان فهمیدند چه میآیه میالنیاهللبرای آیت ِيَو  هذا

َِوِِلال ِ ث  لَُمونَِِِك نَُّكِ ِـ َبع  ِالِتَع  خبر  لکن شما؛ وهمین امروز مبعث استمعنای آیه این است که  16«ُكا ُُت 

 م.گویمی یشانچه به ا ندفهمیدی هستند؛ معرفتاهل انسان میالنیاهللآیت دانید.ندارید و نمی

  به من! چه گفتی (:اوه اوه اوه اوه اوه! )خالصه: ندگفت شانترکی یبا همان لهجه

یک ؛ روز مبعثمعیّنی روز  ،و زمانطبیعت  ،عالم کثرت در و بیرونجهان  ، درآفاقی یدر جنبه

 است. قیامتو یک روز هم روز  رجعت یک روز،  ظهور ، یک روز روزعاشورا ، یک روزغدیرروز 

جهان درون ما  یم کهااست؛ امّا قبالً برای عزیزان گفتهبیرون ی آفاقی یا جهان برای جنبهاینها 

وجود در عالم درون هم  وجود دارد؛بیرون  عالمهرچه در  است. ای مطابق با جهان بیروننسخه

، غدیر ،مبعث هم انفسی ییعنی در جنبه ؛زمان وجود ندارد ،منتهی در عالم دروندارد؛ 

در  زمان هر ند؛به زمان نیستمنوط؛ منتهی آنها داریم انفسی قیامتو  رجعت ،ظهور ،عاشورا

 لیلةالقدر،، عاشورا ،غدیر ،مبعثبرای شما همان لحظه  ،به آن حال رسیدی خود سیر باطنی

ِيَوِ »لذا  گونه است؛. در سیر باطنی اینیامت استو ق رجعتظهور حجّت خدا،  ِ»؛ِ«ٍمِعاشوراُُکُّ ُُکُّ

                                                 

  .10 یآیه روم، یسوره .10
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َِمبِ يَوِ  ِ«َعٍثٍِم ِيَوِ »؛ ِيَوِ ُُکُّ ُِخمٍٍِم ير  ِغَد  ِ«ُم ِيَوِ »؛ ِيَوِ ُُکُّ ٍِم ُِظهور  ِخداحُِّم ِيَوِ »ِ،«ت ِيَوِ ُُکُّ جِ ٍم ِالرَّ ِ«َعةِ ُم ِيَوِ »، ِيَوِ ُُکُّ ُمٍِم

ِلَيِ »وِِ«ق ياَمةِ ال ِ ِلَيِ ُُکُّ ِال ََِلٍ ی اینها نقد است و به آن نقطه برسی، همه خود یاگر در سیر باطن . «رِ َقدِ ََلُ

  .برسیمآن به  امیدواریم

ی ما هم خوشحالیم که همه ی است؛مبارک بزرگ وی بسیار حادثه، جهان بیرون ی زمانیِحادثه

هلل ءاشاا انامّغرق شادی و شعف هستیم؛  رسد ومی اسالمبزرگوارپیامبرمبعث سالگرد 

؛ به فاق بیفتدحقیقت بعثت در باطنمان اتّ .درک کنیمهم نی را باطمبعث  کهباشیم  آن دنبال

حقیقت عاشورا را در باطن  یدا کنیم؛دست پ هم اهلل در باطنمانغدیر باطنی و خالفت ولیّ

 ل شویم و نهایتاًینا خود در باطن بیترجعت اهلو  خداتظهور حجّبه  ؛بیابیم مانخود

و  ظهور، عاشورا، غدیرمبعث، روزهای ما  یهمه هنگامن. آقیامت انفسی و باطنی ما برپا شود

  .بریمسر میهدر قیامت ب است و دائماً رجعت

-به دوستان اهل بزرگوارمتعال به برکت بعثت پیامبر که خدای ییامیدواریم عیدی

عنایت ترینِ جمع شما خصوصاً عزیزانی که در خدمتشان هستیم و به این کوچک، بیت

 رسیدن به حقیقت باطنی مبعث باشد. ،کندمی

ِعَلِ  َِصّل  ـهُمَّ ـ  ّ مِ َِالل ِفََرََجُ ل  ٍدَِوَِعّ  ُِمَحمَّ ٍدَِوِآ ل   ُمَحمَّ

                              


