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مراحل نزول قران کریم

بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِمِ
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن
مراتب فهم قرآن
امروز تتم ّهای مختصررررر از ب ح های م قدّ ماتی ف قه و غیر ف قه عرض میکنیم .قرآن
چنان که قبالً هم کرارًا بح کردیم ،در ابعادی برای مکلّفانی غیر معصررررمف ،مفهمف
اسرر  .نخسرر در بُعد عبار که هم انی اسرر با ارررایطش ،بعد در بُعد ااررارا و
ل طائف از برای ا هلِ مخصررررمصررررش و دی ر هیچ .به ع بار دی ر ،ال فاظِ قرآن که
صریحاند در مرادا ِ ربانی ،و یا ظاهرِ مستقر هستند در مرادا ربانی ،الفاظی آغازین
هسرررتند از برای تبیینِ مرادا ِ ربانی؛ و بعد این معانیِ نصّ و یا معانیِ ظاهر مسرررتقر،
خمد نیز الفاظی هسرررتند از برای ااررراراتی قرآنی با درجاتش .و نیز اارررارا قرآنی با
حسرررب
درجاتش ،الفاظی دالّ هسرررتند بر لطائف قرآنی .و این اارررارا و لطائف بر َ
اسررتعدادا  ،کمارر ررها ،کاواررها و دق های گمناگمن متکامل هسررتند و نه متفاو .
تناقض و تضررادی هرگز بین الفاظِ نخسررتین و الفاظِ دومین که معانی الفاظ نخسررتین
ا س  ،و الفاظ سممین که معانی الفاظِ دومین ا س ؛ وجمد ندارد .اگر بدون تحمیل و
بدون پیش فرضهای غلط و یا غیر مطلق ،تمجه و دق اررمد هرگز تناقض و تضرراد و
ت هافتی ندار ند؛ بل که در بُ عد ت کاملی هسررررت ند .این بخش داللی قرآن در هر سرررره
مرحلهاش و هر مرحلهای با در جاتش مربمط اسرررر به مکل فان با اسررررت عدادهای
گمناگمن ان.
امّا بخش چهارف که بخش حقایق اسررر دلیلِ دالّ بر این حقایق هم وحیِ ارررب قدر
اسرر  ،هم حرو ِ رمزی قرآنی اسرر که در  29سررمرآ آمدآ ،و هم الفاظِ دالِو و ررعیِ
قرآنی که دارای دو گمنه دالل اسرررر

یک گمنه دالل ِ لفظی و یا دالل معنمی در
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بُعد ااارآای و در بُعد لطیفهای ،و گمنهی دوف ،دالل ِ رمزی اس  .دیروز عرض کردیم،
دالل های رمزی قرآن در انحصررررارِ حرو رمزیه نیسرررر  .بلکه کلّ حرو  ،کلما ،
جمال و آیا ِ قرآن داللتهای رمزی دارند به طمرِ خصم صی و ویژآ در ممردِ رسمل
گرامی اسررررالف صررررلّی اهلل علیه وآله وسررررلّم به عنمان آغازین مرحلهی تفهّم رمز و
مرحلهی دوف ائمه معصممین و صدیقهی طاهرآ سالف اهلل علیهم هستند.

مراحل انزال و تنزیل قرآن
حاال بح در این خماهد بمد که آیا قرآن انزال و تنزیلش در چند مرحله اس ر ق قرآن
چند مرحلهی نزول و وجمد و انزالی داردق و چند مرحلهی تنزیلی داردق اصررمالً انزال
از نظر لغ فرود آمدن دفعی اسرررر  .یا دفعیِ حقیقی ،یا دفعی نظری .مثالً «إنَّ ع ِدَّةَ
ال ُّ هُمرِ عِندَ اللَّهِ اثنا عَ َ رَ اَ هرًا فی کِتابِ اللَّهِ  »...تمبه 36،این  12ماآ با فا صله12 ،
السررررماوا ِ
ماآِ سررررال هسررررتند؛ ولیکن همین  12ماآ در ادامه آیه دارد که «یَمفَ خَلَقَ َّ
واألرضَ» تمبه 12 36،یمف یک یمف ا س  .هم  12یمف ا س در بُعد تف صیلی ،و جدای
از یکدی ر تسلسلی ،و هم یک روز اس در بُعد ن رای جمیل .اگر ن رای به ماآهای
سررال ب ررمد به گمنهای فردی محرف ،صررفر و ...این  12ماآ اسرر  ،این ن رارری درونی
اسررر  .امّا ن رش برونی که این  12ماآ را با حذ کردن فماصرررل زمانی ،و فماصرررل
وجمدی یک روز اس  .اش یمف ،یک یمف اس  12 .ماآ یک روز اس  .پس «یَمفَ خَلَقَ
السرماوا ِ واألرضَ» تمبه 36،هم اررش یمف را اررامل اسر و هم  12ماآ را که طمل
َّ
سال اس  .این تنزیل بمد.
حاال ،قرآن اررررریف مرحلهی نخسررررتین وجمدیش مرحلهی ازلیِ علمِ الهی اسرررر ؛ و
دلیلش از جمله این آیه اسرررر که «وإنَّهُ فِی أُفِّ الکِتَابِ لَدَینَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ» زخر 4،
ررمیر «إنَّهُ» مرجعش قرآن اس ر  .محقّقا این قرآن در «أُفِّ الکِتَابِ»« ،أُفِّ» محمر اس ر .
محمر نخستینِ «الکِتَابِ» که قرآن اس  ،همان علم ازلی الهی اس نسب به کل قرآن
در بُعد نصّش ،ظاهرش ،حقیقتش ،بطمنش به گمنهای ف ردآ« .وإنَّهُ فِی أُفِّ الکِتَابِ لَدَینَا
لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ» اوّالً میرِ «إنَّهُ» به کل قرآن برمیگردد ولی نه به کل قرآن مفصّل ،بلکه
به کل قرآن محکم ،برای اینکه «وإنَّهُ فِی أُفِّ الکِتَابِ لَدَینَا» ،لدی اهلل ،نه لدی رسررررمل
اهلل ،نه لدی المکلفین .لدی رسرررمل اهلل دو بُعد إحکاف اسررر و تدریج ،و بُعد مکلفین
بُعد تدریج اس  .کلِ این ابعادِ من دون اهلل مستثناس «وإنَّهُ فِی أُفِّ الکِتَابِ لَدَینَا»« .نَا»
جمع اس ؛ جمعی ِ صفا ِ ربمبی اس در بُعدِ وحیانی ِ علمی که امکان دارد انزال
امد بر قلب رسمل و امکان دارد تنزیل امد بر قلب رسمل.
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حاال ،در این آیه بی تر دق کنید« .وإنَّهُ فِی أُفِّ الکِتَابِ لَدَینَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ» «علی» یعنی
چهق یعنی واالسرر  ،فرازندآ اسرر  ،برازندآ اسرر  ،بلند اسرر  ،طمری که در دسررتر
احدی از خالئق حتی رسررمل اهلل نیس ر « .وما کُن َ تَتلُما مِن قَبلِهِ مِن کِتابٍ وال تَخُطُّهُ
بِیَمینِکَ إذًا ألرتابَ المُبطِلُمن» عنکبم  48،قبل از نزول دفعی قرآن در لیلة القدر و
بخ ی هم در لیلة المعراج ،پیامبر گرامی هیچ گمنه اطالعی نه مختصر و نه مفصل از
قرآن نداا ؛ «لَعَلِیٌّ».
«حَکِیمٌ» ،حکیم یعنی ف رررردآ؛ یعنی بدون فماصرررل لفظی ،فماصرررل کَتبی ،فماصرررل
سررمعی ،فماصررل حرو  ،فماصررل آیا  ،فماصررل سررمر ،بدون هیچ گمنه فاصررلهای،
ف رررردآی ف رررردآ؛ یعنی روحِ جمعی و جُمَلی و ف رررردآی قرآن بر پیغمبر بزرگمار در
مرحلهی آغازینِ خَلقی نازل گردیدآ ا س  .قبل از آن «لَعَلِیٌّ» یعنی «لَعَلِیٌّ مِن أن تَنَالَهُ
األفهَاف» .حتی فهم رسمل اهلل صلما اهلل علیه با اینکه نخس دارای عصم عُلیای
ب ررری اررد ،و بعد دارای عصررم عُلیای رسررالتی اررد ،هنمز عصررم ِ س رمّف که نزول
وحیانی قرآن در بُعدِ محکم و در بُعد مفصل ن دآ« ،لَعَلِیٌّ».
و«حَکِیمٌ» .همانطمر که عَلِیّ اسرررر  ،همانطمر هم حکیم اسرررر  .همانطمر که در عُلُمِو
معار قرآنی عند اهلل هیچ کس د ستر سی به آن ندارد؛ «حَکِیمٌ» .در بُعد ف ردگی ،در
این بُعدِ ف ردگیِ قرآن عند اهلل ،در دستر ِ رسمل هم نبمدآ اس  .این مرحله اول.
مرحله دوف «إنَّا أنزَلنَاآُ فِی لَیلَةِ القَدرِ» انزال اسرر  .آیاتی که نزولِ حکیم ،نزولِ دفع ِ
ی
قرآن را یکجا بیان کردآ اسرررر  ،تماما لفز انزال دارد ،تنزیل ندارد .تنزیل فرود آمدن
تدریجی اس ؛ در عرض  23سال ،از آغاز رسال تا قبل از مرگ رسمل اهلل صلّی اهلل
علیه وآله وسرررلّم  .ولیکن آیاتی که تبیین میکند قرآن در مرحلهی نخسرررتین نزولش،
نزولِ دفعیِ جمعیِ جُمَلیِ ف ردآ دااته اس  ،و الفاظ نبمدآ اس  ،اصما نبمدآ اس ،
کتاب نبمدآ اس  ،تفصیل نبمدآ اس  ،در بُعدِ جمعیِ جُمَلی ،ابِ قدر بر قلب پیغمبر
بزرگمار نازل ارررد« .إنَّا أنزَلنَاآُ» رررمیر «آُ» مرجعش مذکمر نیسررر قبالً .چمن احیانا
ررررمیر «هُمَ» مرجعی دارد .مرجعی خاص ،مرجعی عاف ،مرجعی اخص که مکتمب
ا س  .احیانا میر «هُمَ» هیچ مرجعی ندارد .میر «هُم»ی بیمرجع ،مرجعش مطلق
اسرررر ؛ یا مطلق المهی مثل «قُل هُمَ اللَّهُ أحَدٌ» .یا مطلق ربّانی ِ وحیانی علمی مثل
«إن َّا أنزَلن َاآُ»« .آُ» به چه برمیگرددق به مطلقِ وحی .به مطلقِ وحیِ عالی در بُ عد
آغازین که بُعدِ حکیم اسررر و ف رررردآ اسررر  .بنابراین «هُم»ی در «قُل هُمَ اللَّهُ أحَدٌ»
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مرجعش ذا ِ مطلقِ رب اسر و «آ»ی در «إنَّا أنزَلنَاآُ» مرجعش وحیِ مطلقِ ربّ اسر
که تماف وحیها را و افزون الی یمف القیامه اامل اس .
حاال «إن َّا أنزَلن َاآُ فِی لَیل َةِ الق َدرِ» تا آخر که بح تفصرررریلی نمیخماهیم بکنیم .این
«أنزَلنَاآُ» دارای دو بُعد اس ر  .بُعد کلیِ عافِو ارراملِ معار ِ محکمِ جمعیِ جُمَلیِ قرآن،
در لی لة ال قدر بمدآ .ولیکن نمیدانیم «ف َأوحی إلی عَ بدِآِ ما أوحی» نجم « 10،ما
أوحی» بعد از دو سررال از بعث و رسررال  ،همان «أنزَلنَاآُ» اس ر یا کمتر از آنق قطعا
بی ررتر از آن نیس ر یا همان اس ر تکرار ارردآ ،یا کمتر از آن؛ چمن اگر بی ررتر از آن
بااررد ،آیهی کهف نفیاش میکند .آیهی کهف میفرماید که این قرآن اسرر مرجع و
مَلجَإ کلّ نیازهای وحیانی و رسررالتیِ رسررمل گرامی« .واتلُ ما أُوحِیَ إلَیکَ مِن کِتابِ
رَب ِّکَ ال مُب َدِّلَ لِکَلِ مات ِهِ وَ لَن تَج ِدَ مِن دُون ِهِ مُلتَح َدًا» کهف ، 27،که دو روز ب ح
کردیم؛ و این بح محمر این نظرِ قطعی اررررد که کل وحی های رسررررالتی پیغمبر،
اسررتفادآها و برداا ر های وحیانی و رسررالتی رسررمل کالً از قرآن اس ر  .در بُعد اوّل
ُص رلَ
قرآنِ مُنزَل که «إنَّا أنزَلنَاآُ» .در بُعد دوف قرآن مُنَزَّل که «کِتابٌ أُحکِمَ آیاتُهُ ثُمَّ ف َ
مِن لَدُن حَکیمٍ خَبیرٍ» همد. 2،

آیا قرآن منزل در اب قدر همان قرآن مفصل اس ق
حاال ما چند بح داریم .بح اوّل آیا قرآنی که اررررب قدر بر پیغمبر بزرگمار نازل
ادآ و یا تمامش مکرّرًا یا بخ ی از آن ،دو سال بعد از بعث در اب معراج «فَأوحی
مفصرل اسر یا نخیر،
ّ
إلی عَبدِآِ ما أوحی» نازل ارردآ اسر  ،آیا آن قرآن ،همین قرآن
بلکه مرحلهی پی ین اس که قرآنِ محکم ا س ق بر مطلب دوف ما ادلهای داریم .یک
دلیل چنانچه عرض کردف «أنزَلنَاآُ» در سرررمرآی قدر .و در سرررمرآی دخان «بسرررم اهلل
الرحمن الرحیم حم والکِتابِ المُبینِ إن َّا أنزَلناآُ فی لَیل َةٍ مُبارَک َةٍ إن َّا کُن َّا مُنذِرینَ فی ها
یُفرَقُ کُلُّ أمرٍ حَکیم» .دخان . 1-5،این همان لیلهی قدر اس « .حم والکِتابِ المُبینِ»،
ُقسررمُ بِه «کتاب مبین» اسرر در دو بُعد .یک بُعد
قسررم به کتابِ مبین اسرر ؛ منتها م َ
«أنزَلنَاآُ» ،جمعیِ جُمَلی .بُعدِ دوف کتابِ تف صیل ،قرآنِ مف صل که در مد  23سال بر
پیغمبر نازل ادآ.
حاال« ،حم والکِتابِ المُبین إنَّا أنزَلناآُ« ،»...آُ» به قرآن در بُعد محکم برمیگردد و نه در
بُعد مفصّل .بله «والکِتابِ المُبین» قسم به «کتاب مبین» اس و این کتاب چمن دارای
دو بُعد اس  ،قسم مربمط به هر دو بُعد اس  ،ولیکن «إنَّا أنزَلنَاآُ» ،نه «أنزَلنَاآُ وَ نَزَّلنَاآُ»،
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مفصررل ،نه این طمر نیسرر  .بلکه «إنَّا
ّ
که «أنزَلنَاآُ» بُعد محکم را ب یرد و «نَزَّلنَاآُ» بُعد
أنزَلنَاآُ» تنها بُعد محکم اس « .إنَّا أنزَلناآُ فی لَیلَةٍ مُبارَکَةٍ».
«الکِتابِ المُبینِ» ،دو مُبِین اسر  .یک مُبِین اسر قرآن ،کلِ حقایقِ وحیانیِ رسرالتیِ
محمّدی صلّی اهلل علیه وآله وسلّم را مُبین اس برای اخص پیغمبر .این هم حرو
رمزی قرآن اسرررر  ،هم کل قرآن در بُ عدِ اج مال و إح کامش .مُبینِ دوف ،مُبینِ قرآنِ
مف صّل اس  .پس قرآن در دو بُعد مُبین اس یک مُبین اس برای اخص رسمل اهلل
در آنچه به گمنهای محکم فرود آمدآ اس ر بر قلب رسررمل خدا .و مُبِین اس ر در بُعدِ
مفصّل ،آیا مفصّال ِ قرآن که بر حسب استعدادا و کماشها و کاواهای مختلف
برای مکلفین مُبین اس .
حاال« ،إن َّا أنزَلناآُ فی لَیل َةٍ مُبارَک َةٍ إن َّا کُن َّا مُنذِرینَ» .کینمن انزال ربانی از آغاز زمان
تکلیف اسررر تا پایانش .مرحلهی پایانیاش مرحلهی قرآنی اسررر در دو بُعدش بُعد
إحکاف و بُعد تفصیل .و همچنین در سمرآی مبارکه بقرآ «اَهرُ رَمَضانَ الَّذی أُنزِلَ فی ِه
القُرآنُ »...بقرآ ، 185،اینجا «أُنزِلَ» اسرر « ،نُزَلَ» نیسرر  .هم در سررمرآی قدر ،هم در
سررمرآی حم ،هم در سررمرآی بقرآَ « .اررهرُ رَمَضررانَ الَّذی أُنزِلَ فیهِ القُرآنُ هُدیً لِلنَّا ِ
وبَیِّنا ٍ مِنَ الهُدی والفُرقانِ« .»...أُنزِلَ فیهِ القُرآنُ» فرود آمدنِ قرآن اسررر به صرررمر
دفعی و جُمَلی که روح قرآن اسرررر  .فرود آمدآ اسرررر بر بزرگترین فرودگاآ وحی که
قلب محمّد صلما اهلل علیه ا س  .ولیکن دو صف ِ بعد مربمط به قرآن مُنزَل نی س ،
مربمط به قرآن مُنَزَّل اس  « .اَهرُ رَمَضانَ الَّذی أُنزِلَ فیهِ القُرآنُ هُدیً لِلنَّا ِ« .»...هُدیً
لِلنَّا ِ» در دو بُعد بُعد اوّل با بیان رسرررمل گرامی ،بیان وحیانیِ تفصررریلی آن قرآنی
اس که مختصرًا بر قلبش نازل اد .بیان دوف بیانِ تفصیلی قرآن مُنَزَّل اس  .پس دو
بیان دارد یک پیغمبر بزرگمار که در اب قدرِ اوّل ررررر که  50اب بعد از بعث اس ر
قرآن به صمر مختصر بر او نازل اد .اینجا تبیین میکرد رسمل اهلل آن محکم و آن
مختصررر را با لسرران خمدش از برای مکلفان .این تبیین اول .تبیین محکم به صررمر
م روح .تبیین مفصل آیا ِ مفصّال ِ قرآن که بر حضرتش نازل اد با منطقِ وحیانیِ
مفصررررال ِ قرآن برای مردف تبیین میکرد .ب نابراین «ه ُدیً لِلن َّا ِ وَ بَیِّ نا ٍ مِنَ
ّ
آ یا ِ
الهُدی والفُرقانِ...».
سراال اراید این انزال همان تنزیل باارد و این تنزیل همان انزال باارد و نزول قرآن
دو مرحلهای ا س  ،مرحله اوّل اب قدر و یا بخ ی یا کلی در اب معراج ،کل قرآنِ
مفصل بر حضر نازل ادآ اس ق جماب اوّالً عرض کردیم انزال و تنزیل با هم فرق
ُصررررل َ مِن ل َدُن
دارد .ثان یا آ یاتی از قب یل آ یهی همد «الر ،کِتابٌ أُحکِم َ آ یات ُهُ ثُمَّ ف َ
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حَکیمٍ خَبیرٍ» همد« 2،أُحکِمَ » کجاق «أُحکِمَ » عنداهلل نیسرررر ؛ چمن «وإنَّهُ فِی أُفِّ
الکِت َابِ ل َدَین َا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ» زخر  4،إحکاف نمیخماهد .علم قرآن که در نزد اهلل از
ازل بمدآ اسرررر  ،إح کاف نمیخماهد ،تغییر نمیخماهد ،تبدّل نمیخماهد ،اجمال و
تفصرررریل نمیخماهد .بنابراین عنداهلل حکیم اسرررر  .ولیکن «أُحکِمَ » ،همان حکیمِ
عنداهلل ،عند اهلل حکیم اس  ،که «لَدَینَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ» از عَلِیٌّ بیرون رف  ،از علیٌ ربانی
بیرون رف  ،از حکیم ربانی بیرون رف  ،انزال اررررد و فرود آمد بر قلب رسررررمل اهلل.
«کِتابٌ أُحکِمَ » ،پس «أُحکِمَ » مرحلهی دوف ف رررردگی اسررر  .مرحلهی نخسرررتینِ
ف ررررردگیِ قرآن ،مرحلهی علمِ قرآنیِ ازلی اسرررر که «لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ» .مرحلهی دوف
«أُحکِمَ » همان قرآنِ لیلهی قدر اس « .ثُمَّ فُصَلَ » ،پس دو مرحله اس .

إحکاف و تفصیل قرآن
آیا إحکاف با تفصرریل فرق ندارندق فرق دارند .إحکاف غیر تفصرریل اسرر  .تفصرریل غیر
إحکاف ا س  .تف صیل ،تف صیلِ إحکاف ا س  .إحکاف محمرِ تف صیل ا س  .بنابرین قرآن
دو بُعدی نازل ادآ؛ یک بُعد مرحلهی «أُحکِمَ » ،بَعد از «لَدَینَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ» عند اهلل.
بُعد دوف بُعد «فُصَلَ »« .کِتابٌ أُحکِمَ آیاتُهُ ثُمَّ فُصَلَ مِن لَدُن حَکیمٍ خَبیرٍ».
و از جمله سررمرآی قیام

«ال تُحَرِّک بِهِ لِسررانَکَ لِتَعجَلَ بِهِ إ إنَّ عَلَینا جَمعَهُ وَ قُرآنَهُ

إ ف َإذا قَرَأناآُ ف َاتَّبِع قُرآن َهُ إ ثُمَّ إنَّ عَلَی نا بَ یان َهُ» ق یام  16-19،پیغمبر بزرگمار وقتی
جبرئیل نازل می اد و آیا مف صّ ال ِ قرآن را بر ح ضرتش نازل میکرد ،پیغمبر روی
چند جه میخماس که خمدش به زبان بیاورد معانی قرآن را ،چراق پیغمبر اگر قبل
از نزول قرآن ،پیش مطالعهی مختصررِ وحیانی نسررب به قرآن نداار  ،معقمل نیسر
که زبان ب رررراید و آیاتی که هنمز نازل ن رررردآ اسرررر  ،بخماند .پس پیش مطالعهی
وحیانیِ جمعیِ جُمَلی ف ررررردآی لیلهی قدر یکی از علل بمد که پیغمبر میخماسرررر
قبل از جبرئیل الفاظ را بخماند.

تعجیل پیامبر در خماندن قرآن
دوف عالقهی ادید رسمل اهلل که از جبرئیل و جبرئیلها و از روح که از جمله مالئکه
اسرر برتر اسرر  ،میخماسرر خمدش به جای اینکه جبرئیل بخماند ،خمدش بخماند.
کما اینکه مهمتر از قرآنِ مفصل همان وحیِ قرآن مختصر و ف ردآ اس که در اب
قدر بدون واسطه بمد .در اب قدر ،در اب معراج ،هیچ واسطهای در کار نبمد .واسطه
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فقط «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األمینُ إ عَلی قَلبِکَ »...ارعرا 193-194،،در قرآن مفصرل اسر ؛
ولیکن در قرآن محکم هیچ واسررررطهای در کار نبمدآ ،و وحیهایی که خدا دارد ،گاآ
وحی بیحجاب اسر  ،گاآ وحی باحجاب اسر  .کما آنکه در سرمرآی ارمری دارد
رسرررلَ ر َُسرررمالً فَیُمحِیَ
«وما کانَ لِبَ َررررٍ أن یُکَلَمَهُ اللَّهُ إأل وَحیا أو مِن وَرا ِ،حِجابٍ أو یُ ِ
بِإذنِهِ ما یَ ا ُ،إنَّهُ عَلِیٌّ حَکیمٌ» امرا« . 51،وَحیا» در مقابل «وَرا ِ،حِجابٍ» چی س ق
دو وحی اس ؛ یک وحی خالص اس و یک وحیِ ورا ،حجاب اس  .وحی خالص،
وحیی اس ر که نه لفز دارد ،نه گمش سررر میاررنمد و نه گمش س ررّ .نه لفز دارد ،نه
عبار دارد ،بلکه خالص معناسرر  .معنای خالصِ قرآن بدون وسرراط ِ جبرئیل ،هیچ
واسطهای در کار نی س  ،بدون حجاب ،فقط حجاب ذا  ،حجاب ذا رسمل اهلل اگر
میرف کنار ،میارررد «تَدَلَّی» نمیفهمید« .ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّی» نجم« 8،دنا» یعنی «...لَم
یَکُن بَین َهُ وبَینَ الل َّهِ أح َد »...بحار األنمار،ج،18ص 256که خمد هم از خمد بیخمد
اد .اگر پیغمبر از خمد بیخمد امد وحی نمیفهمد .بنابرین حُجُب همه رفتند کنار،
حجب ظلمانی که نبمد ،حجب نمرانی مرسررررل إلیهم و عالَم ادنای تکلیف ،همه رف
کنار« ،وهُمَ بِاألُفُقِ األعلی» نجم 7،در باالترین آفاق معنمی و آفاق مادی قرار گرف ،
«ثُمَّ دَنا» ،یعنی «...لَم یَکُن بَینَهُ وبَینَ اللَّهِ أح َدٌ »...احدی نبمد .حتی جبرئ یل در لی لهی
معراج بین راآ پر انداخ ...« .وَ لَم دَنَم ُ أنمُلَةً لَاحتَرَق ُ» بحاراألنمار،ج ،18ص. 382

انماع وحی حجابهای وحی
ب نابراین وحی پیغمبر در لی لهی معراج و در لی لهی قدر بیح جاب بمد .پیغمبر که
اای ستهی وحی بیحجاب اس  ،آیا وحی باحجاب برایش م کل اس ق نخیر .وحی
باحجاب جبرئیلی این به حسرراب مصررالحی اس ر  .ولیکن کس ری که وحی بیحجاب
بدون حجابِ لفز ،حجاب نمف ،حجاب اجرآ ،حجاب جبرئیل ،حجاب کالف ،حجاب
صررررم  ،بدون هیچ حجابی بر پیغمبر نازل میاررررمد ،این وحی اهم اسرررر یا وحی
مفصل باحجابِ لفز ،حجاب اجرآی ممسی ،حجاب جبرئیل ،حجاب نمفق که وحی
در نمف هم بمدآ ،ارررجرآ هم بر ممسررری بمدآ ،لفز هم بمدآ یا نبمدآ .بنابرین در انزال
کتاب که آیا سررمرآی قیام از جملهی این اررماهد اس ر که «ال تُحَرِّک بِهِ لِسررانَکَ
لِتَعجَلَ بِه» زبان را حرک ندآ که عجله کنی در خماندن قرآن.
آیا بر پیغمبر وحی ادآ قبالًق ادآ و ن دآ .ادآ ا س  ،پیش مطالعه .پیش مطالعهی
قرآن همان محکم و مجمل قرآن اسررر  .ن ررردآ ،مفصرررل .خدا میخماهد ب مید که
همانطمری که محکم قرآن وحیانی اس ر  ،مفصررل قرآن هم وحیانی اسرر  .قرآن در
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سرره بُعد وحیانی اسر  .یکی در بُعد نازل لیلة القدر که بطمر مختصررر نازل اررد .بُعد
دوف در بُعد تف صیل الکتاب ،بُعد سمف در بعد جمع .هم وحی مخت صرش ،هم وحی
مفصرررلش اینجا و آنجا ،و هم جمعِ وحیِ مفصرررل« .إنَّ عَلَینا جَمعَهُ وَ قُرآنَه» بنابرین
جامع القرآن هم اهلل ،ال علیٌ وال عثمان وال غیر .خدا همانطمری که قرآن را نازل کرد
به صمر جمعی جملی در لیلهی قدر ،و همانطمر که قرآن را به الفاظ مفصل نازل
کرد ،همانطمر هم اینها را جمع کرد .جمع قرآن هم وحیانی اسرر  .انزال قرآن در دو
بُعد وحیانی اس و جمعاش هم وحیانی اس « .ال تُحَرِّک بِهِ لِسانَکَ لِتَعجَلَ بِهِ إ إنَّ
عَلَی نا جَمعَهُ وَ قُرآن َهُ إ ف َإذا قَرَأناآُ ف َاتَّبِع قُرآن َهُ إ ثُمَّ إنَّ عَلَی نا بَ یان َه» در ب یان هم ،قرآن
مُبَیّن خمدش اس .
آیه دی ر سمرآ طاها ا س

«...وال تَعجَل بِالقُرآنِ مِن قَبلِ أن یُق ضی إلَیکَ وَحیُهُ وقُل

رَبِّ زِدنی عِلما» طه« 114،زِدنی عِلما» چیسررر ق اگر علمِ قرآن یکجا ،بدون سرررابقه،
بدون مف صّ ل بر پیامبر دو بار نازل ادآ ،بار اوّل لیلهی قدر و بار دوف در لیالی و ایّاف
 23سررررال ،پس این «ال تَعجَل بِالقُرآنِ» چیسرررر ق عجله به چه چیزیق عجله به آنچه
میدانسته تحصیل حاصل اس  .به آنچه نمیدانستهق بله .نمیدانسته اس تفصیل
را و میدانسته اجمال را« .وال تَعجَل بِالقُرآنِ مِن قَبلِ أن یُقضی إلَیکَ وَحیُهُ وقُل رَبِّ
زِدنی عِلما» با این مختصر ظاهرًا تبیین اد که قرآن نزولش دو مرحلهای اس .
حاال ،بحثهای فقهی ما ،بحثهای معرفتی ما ،فطری ما ،عقالنی ما ،فکری ما ،عمقی از
نظر معرفتی ،عمقی از نظر عملی ،تماما و کالً در قرآن ممجمد اسرررر ؛ و چنانکه دو
روز قبل عرض اررررد با دل یل آ یهی کهف و آ یا دی ر ،قرآن «تِب یانا لِک ُلَ َارررری»،
ن حل 89،اسرررر « .بَالغ لِلنَّا ِ» ابراهیم 52،اسرررر « .لَن تَج ِدَ مِن دُون ِهِ مُلتَح َدًا»
کهف 27،اسرررر  .کل مطالب وحیانی محمّدی صررررلما اهلل علیه که ممرد نیاز کل
مکلفان اسر در طمل و عرض زمان و مکانِ تکلیف کالً در قرآن ممجمد اسر  .منتها
سه بُعدی .چنانکه م روحا عرض کردیم.

منبع اصلی تمامی احکاف تنها قرآن اس
روی این اصررررل ،آنچه را قرآن تبیین کند ،حتما همان اسرررر و آنچه را قرآن برای
مکلفان تبیین نکردآ و برای رسرررمل خدا به صرررمر رمز تبیین کردآ اسررر یا رمزِ در
حرو خاصهی رمزی یا رمزِ در حرو ِ و عی که هر دو رمز اس  .پس پیغمبر ،چهار
بُ عدی قرآن را میفه مد .یک بُ عد رمز لی لة ال قدر .بُ عد دوف رمز حرو رمزی .بُ عد
سمف رمز حرو کلما و عی .بُعد چهارف دالل کتابی.
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دالل کتابی ،دالل قرآنی که «عَرَبِیّ مُبِین» نحل 103،و اعرا 195،،اس  ،این دالل
در بُعد نص و ظاهر مسررتقرش هم انی اس ر  .ولیکن در سرره بُعدِ قبلی در اختصرراص
رسرررمل گرامی اسررر  .بنابرین روایاتی که از پیغمبر بزرگمار قطعی الصررردور باارررد و
مخالف با قرآن نبااررررد ،نه مخالف و نه ممافق می پذیریم .به این معنی که پیغمبر
استفسار کردآ اس  17رکع نماز را .استفسار کردآ اس  5 ،2/5و  10درصد زکا
را ،ا ستف سار کردآ ا س کیفی و ترتیب حج را ،ا ستف سار کردآ ا س رکعا نماز را،
اسررتفسررار کردآ اسر چیزی که قرآن نه تصررریح به نفی دارد ،نه تصررریح به اثبا  .نه
ت صریح به نفی ،نه دالل به نفی ،چه ظاهرًا و چه ن صا ،و نه دالل ن صا یا ظاهرًا به
اثبا  ،اینها را قبمل میکنیم .و دیروز عرض کردیم که برای اینکه مردف با دو رابطهی
تن اتنگ مسررررلمان اررررمند ،یک رابطهی رسررررال قرآنی در دالالتش ،و یک رابطهی
رسرررررالتی محم ّدی در رممزش .در هر دو بُ عد مردف ارت باط تن ات نگ با رسررررمل
گرامی صلّی اهلل علیه وآله وسلّم دااته بااند .روی این جه و ع ما مسلمانها،
و ع وُحدانیِ داللتیِ نصی یا ظاهری یا رمزیِ قرآن اس .

ورودی بر بح فقی باب طهار
مرحلهی آغازین فقه که بح اجتهاد و تقلید بمد ،قبالً بح ارررد .مرحلهی رسرررمی
تسررلسررلی اول باب طهار اسرر  .دیروز ااررارآ اررد که در قرآن هیچ نجاسررتی از
نجاسا  ،تنصیصِ به نجاستش ن دآ اس  .بله راجع مطهرا  ،آب ذکر ادآ .آب اول
مرحله و آغازگرِ مراحلِ طهار و تطهیر اسرررر  .آب ،آیا طهار و تطهیرش ،طهار
خمدی و تطهیرش نسررب به نجاسرراتی که قابل تطهیر هسررتند آیا قید دارد یا نداردق
اقمالی ،نظراتی ،اررررهر هایی و مفاهیم روای میگمید که ق ید دارد .قید کُرّی  ،قید
جراری بمدن و ...ولیکن کرل این قیردهرا برخال نص اطالقی و نصّ عمممی قرآن
اس .
یک مطلبی که وق داریم عرض میکنم ،اگر کُریّ در عدف انفعال ارط با اد .تطهیر
با قلیل کالً محال اسرر  .اگر کُرّی با حدودی که ذکر ارردآ ،حدود هندسرری و ...اگر
کُری در تطهیر آب ارط با اد که اگر نج سی یا متنج سی در آب بیفتد ،اگر کُر با اد
منفعل نمیاررمد و اگر کُر نبااررد منفعل میاررمد ،روی این اصررل میگمییم که اص رالً
مطهِور بمدن قلیل محال اسر  .چراق برای اینکه مثالً یک لبا متنجس داریم .این در
سه بُعد با برخمرد با قلیل امکان طهار دارد؛ و اگر قلّ ممجب انفعال ا س امکان
مطهِور بمدن آب قلیل اصرررالً وجمد ندارد .چراق برای اینکه مثالً این اررری ،متنجس و
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نجس ،حاال آب قلیل یا از باال میآید یا همسرررطح اسررر یا از زیر .در سررره بُعد باید
ارتباط پ یدا کند با نجس .ارتباط فمقی ،ارتباط همسررررطحی ،ارتباط زیری .در ارتباط
آغازینِ آبِ قلیل چه از باال فرو ریزد ،چه همسررطح و اتصررال پیدا کند ،چه از زیر باال
رود .در بُعد میان ین که اتصررالِ آبِ قلیل به نجس اس ر  ،آیا این آب قلیل با متصررل
ارررردن به نجس یا متنجس آیا قبالً تطهیر میکندق یا قبالً تنجیس میکند .م ر اررررما
نمیگمیید که آب قلیل اگر اررری ِ،نجس یا متنجس به آن متصرررل ارررد ،فمرًا منفعل
میاررمدق اگر فمرًا منفعل میاررمد این فمری  .پس مرحلهی آغازین پیامد اتصررال این
اسر که باید منفعل ب ررمد .معنی ندارد که این آب قلیل در مرحلهی همسررطحی چه
از فمق بیاید ،چه ممازی با اد ،چه از پائین بیاید در مرحلهی سمف تا متصل به نجس
و متنجس ن ررررمد ،فاعله ندارد .فاعلی آب قلیل در اتصررررال به متنجس و نجس دو
مرحله دارد؛ یک مرحله تنجس ،یک مرحلهی تطهیر .آیا مرحلهی تطهیر مقدف اسرررر
یا مرحلهی تنجّسق اگر مرحلهی تطهیر مقدف اسرررر  ،بنابرین این آب قلیل با مالقا
نجس و متنجس ،متنجس نمیارررمد و اگر قرار بمد متنجس ارررمد که متنجس منجس
نی س  .اگر آب قلیل در مرحلهی اوالی ات صال به نجس یا متنجس ،اگر متنجس امد،
متنجس مطهِّر نی س  .اگر متنجس ن مد پس آب قلیل با ات صال هم سطح با متنجس،
متنجس نمیارمد .روی این اصرل ،بعد تم ریح خماهیم داد محال اسر که آب قلیل
مطهّر بااد ،اگر قلّ ممجب انفعال اس .
حسرررری آب قلیل مادامی که آب اسرررر ،
بنابراین به این دلیل عقالنی و به این دلیل ّ
متنجس نمی امد؛ و آیا «ما ،ال سما »،در قرآن دلیل بر این مطلب ا س ...« .وَ أنزَلنا
السررررما ِ،ما،ه لِیُطَهِّرَکُم بِهِ»...
السررررما ِ،ما،ه طَهُمرًا» فرقان...« 48،ویُنَزَلُ عَلَیکُم مِنَ َّ
مِنَ َّ
انفال 11،پس ما ،مِن حی کمنه ما ،هم طاهر اسرر هم مطهّر .طهمر را رویش بح
کردآاند آیا طهمر طاهر فی نفسه و مطهر لغیرآ اس ق میگمییم این بح الزف نی س ؛
السرررر ما ِ،ما،ه لِیُطَهِّرَکُم ب ِهِ .»...پس ما ،،ما ِ،نازل من
برای اینکه «...ویُنَزَلُ عَلَیکُم مِنَ َّ
السما ،اس که تماف از سما ،میآید «وأنزَلنا مِنَ ال سَّما ِ،ما،ه بِقَدَرٍ فَأسکَنَّاآُ فِی األرضِ
وَ إنَّا عَلی ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُون» مامنمن 18،پس میاآ ارض کالً از سما ،اس  .حاال این
احتمال هم هس که ارض قبالً ما ،دااته «أخرَجَ مِنهَا مَاَ،هَا وَ مَرعَاهَا» نازعا 31،
چه ارض ما ،داارررته ،چه ارض ما ،نداارررته ،ما ،به قمل مطلق هم طاهر اسررر و هم
مطهر .بنابرین برحسرررب حدی متماتر از رسرررمل اهلل صرررلما اهلل علیه که «خَلَقَ اللَّهُ
سهُ َای ٌ،إلَّا مَا غَیَّرَ لَمنَهُ أو طَعمَهُ أو رِیحَهُ» بحاراألنمار،ج،77ص9
المَا َ،طَهُمرًا لَا یُنَجِّ ُ
حدی متّفقٌ علیه بین فریقین مطابق اطالق نصّی قرآن اس  .امروز بس بااد تتمهاش
بااد إن اا ،اهلل برای فردا که از نظر آیا و روای و اقمال عرض میکنیم.
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[این وحیای که به مادر ح ضر مم سی سالف اهلل علیهما ادآ «إذ أوحَینا إلی أُمِّکَ
ما یُمحی» طه 38 ،در قرآن «أوحَینا» داردق]
این الهاف اس  .چمن وحی دارای چهار بُعد ا س

مثالً «بِأنَّ رَبَّکَ أوحی لَها» زلزله،

 5زمین هم ممرد وحی اس ر ؛ «أوحی لَها»« .أوحی ربک إلی النحل» نحل 68،این
را باید بعد بح میکنیم بعدًا ،قبالً بح کردیم مثل اینکه .چمن وحی اارررارآی فی
رمز اس  .ااارآی فی رمز یا ااارآی رسالتی اس  ،یا ااارآی غریزی اس  ،مثل زنبمر
عسل .یا ااارآی الهامی اس  ،مانند مادر ممسی .یا ااارآای اس که نه غریزی اس
نه الهامی اس نه رسالتی اس ؛ سمرآی زلزال «بِأنَّ رَبَّکَ أوحی لَها» آیا زمین پیغمبر
اسررر ق زمین ایمان دارد ،زمین غریزآ داردق بنابراین وحی دارای چهار بعد اسررر که
بعدًا باید تفصیالً عرض کنیم.

[ساال دربارآ راویان وحی]

راویان وحی در بُعد اوّل پیغمبر بزرگمار ا س  .در بُعد دوف ائمّه علیهم ال سّ الف ه ستند
که راوی از پیغمبرند و در بُعد سمف روا ِ صادق القمل هستند که یا از پیغمبر یا ائمه
یا از هر دو نقل می کنند.

[چه خصمصیا دارندق]

بله؛ و صدق قمل اینها بنا بر تصدیق قرآن اس  .اگر قرآن تصدیق کرد یا تکذیب نکرد،
قابل قبمل اسرررر که این بح اش مفصررررل اسرررر « .وال تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ»...
اسرا 36،،دلیل اس بر اینکه اگر روایتی متماتر هم بااد ولی برخال نص یا ظاهر
قرآن بااد ،قابل قبمل نی س ؛ ولی اگر روای مرسل و عیف و واحد بااد و مطابق
قرآن باارررد ،قابل قبمل اسررر  .منتها اسرررناد نمیدهیم میگمیم درسرررته چه اماف باقر
فرممدآ بااد یا نه.
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[در ممرد این حجاب ،ذا پ یامبر هم حجاب هسرررر یا نه و گر نه «إأل وَح یا أو مِن
وَرا ِ،حِجابٍ» این تقسیم ااتباآ در میآیدق]
نخیر .چمن وحی دارای سررره بعد اسررر یکی ممحِی ،یکی ممحَی إلیه ،یکی وحی .تا
ممحِی و ممحَی إلیه برابر هم نبااررررند ،وحی معنا ندارد .اگر ممحَی إلیه منها اررررمد،
تدلّی امد ،وحی به چه کسی میامدق بنابرین بالحجاب یعنی حجابِ ذا محفمظ،
حجاب پیغمبر محفمظ ،ذا خدا را پیغمبر نمیداند ،و ذا پیغمبر را خدا میداند،
ولیکن این وحی که میاررمد بدون هیچ فاصررلهای ،نه لفز ،نه اررجرآ ،نه جبرئیل ،نه
نمف .هیچ حجابی به جز حجاب ذا اهلل و ذا رسررمل اهلل نیسرر ؛ و این دو حجاب
الزف ا س ؛ برای اینکه اگر این دو حجاب هر دو نبا اد یا یکی نبا اد وحی نمی امد
اصالً .میر وحی کجاس ق میر وحی قلب پیغمبر اس .
[بنابرین این حجب دی ر را اامل اس ق]
حُجُبِ ممکنه ،حجبی که ممکن اإلرتفاع قابل حذ اس  .حجبی که امکان ارتفاع
دارد .حجاب لفز و ارررجرآ و نمف و جبرئیل قابل ارتفاع اسررر  .کل این حجابها باید
برطر ب مد .برای همین نفرممدآ «ورا ،الحجاب» بلکه دارد «وَرا ِ،حِجابٍ» .حجابی
که قابل ارتفاع اس  ،اصالً و کالً در وحیِ خالص رسمل اهلل وجمد ندارد.

[ساال]: ...

«وما کانَ لِبَ َرٍ أن یُکَلَمَهُ اللَّهُ إأل وَحیا أو مِن وَرا ِ،حِجابٍ»...

ارررمرا« 51،وَحیا» یعنی وحی خالص .حجاب ،تماف حجابهای وحیانی رسرررل را
رسررلَ ر َُسررمالً »...اررمرا 51،یعنی خدا با ما صررحب میکند به
اررامل اسرر ...« .أو یُ ِ
وسیلهی رسمل .با رسمل به وسیلهی کالف ،جبرئیل ،و ...ولی خدا بدون هیچ وسیلهای
با ر سمل گرامی صحب کردآ .پس سه مرحله ا س دو مرحله وحی ربانی ا س یا
باحجاب یا بیحجاب .مرحله سمف ،باحجابِ ر سمل ا س که این وحی به ما نی س ،
وحی اس برای ما به وسیلهی رسمل.
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