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مراحل نزول قران کریم

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 فهم قرآن مراتب

ّه امروز مات یهامختصررررر از بح  یاتتم قدّ قه و غ یم قه عرض م ریف . قرآن میکنیف
عاد م،یکرارًا بح  کردکه قبالً هم چنان فان یبرا یدر اب معصررررمف، مفهمف  ریغ یمکلّ

بعد در بُعد ااررارا  و  طش،یاسرر  با ارررا یاسرر . نخسرر  در بُعد عبار  که هم ان
طائف از برا هلِ مخصررررمصررررش و د یل بار  دچیه  ریا به ع که   ر،ی.  فاظِ قرآن  ال

 نیآغاز یالفاظ ،یظاهرِ مستقر هستند در مرادا  ربان ایو  ،یدر مرادا ِ ربان اندحیصر
ظاهر مسرررتقر،  یِمعان اینصّ و  یِمعان نیو بعد ا ؛یمرادا ِ ربان نِییتب یهسرررتند از برا

با  یقرآن را اارررا زیبا درجاتش. و ن یقرآن یاارررارات یهسرررتند از برا یالفاظ زیخمد ن
ب  نی. و ایدالّ هسرررتند بر لطائف قرآن یدرجاتش، الفاظ اارررارا  و لطائف بر حسرررَ

گمناگمن متکامل هسررتند و نه متفاو .  یهااسررتعدادا ، کمارر ررها، کاواررها و دق 
 نیالفاظ نخسررت یکه معان نیو الفاظِ دوم نیالفاظِ نخسررت نیهرگز ب یتناقض و تضرراد

سمم س ، و الفاظ  س ؛ وجمد ندارد. اگر بدون تحم نیدوم الفاظِ یکه معان نیا و  لیا
مطلق، تمجه و دق  اررمد هرگز تناقض و تضرراد و  ریغ ایغلط و  یهافرض شیبدون پ
هافت کامل یت عد ت که در بُ ند؛ بل ند. ا یندار قرآن در هر سرررره  یبخش دالل نیهسررررت
عدادها یااش و هر مرحلهمرحله با اسررررت فان  به مکل  یبا درجاتش مربمط اسرررر  

 .مناگمن انگ

ارررب قدر  یِهم وح قیحقا نیدالّ بر ا لِیاسررر  دل قیبخش چهارف که بخش حقا امّا
 یِسررمرآ آمدآ، و هم الفاظِ دالِو و ررع 29اسرر  که در  یقرآن یاسرر ، هم حرو ِ رمز

در  یدالل  معنم ایو  یگمنه دالل ِ لفظ کیدو گمنه دالل  اسرررر    یکه دارا یقرآن
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 م،یعرض کرد روزیاس . د یدوف، دالل ِ رمز ینهو گم ،یافهیو در بُعد لط یابُعد ااارآ
. بلکه کلّ حرو ، کلما ، سرررر ین هیقرآن در انحصررررارِ حرو  رمز یرمز یهادالل 

در ممردِ رسمل  ژآیو و یدارند به طمرِ خصمص یرمز یقرآن داللتها ا ِیجمال  و آ
تفهّم رمز و  یمرحله نیوآله وسررررلّم  به عنمان آغاز هیاهلل عل یاسررررالف صررررلّ یگرام

 .هستند همیاهرآ سالف اهلل علط یقهیو صد نیدوف ائمه معصمم یمرحله

 

 قرآن لیانزال و تنز مراحل

در چند مرحله اسرر ق قرآن  لشیقرآن انزال و تنز ایخماهد بمد که آ نیبح  در ا حاال
داردق اصررمالً انزال  یلیتنز یداردق و چند مرحله ینزول و وجمد و انزال یچند مرحله

إنَّ عِدَّةَ ». مثالً ینظر یدفع ای ،یقیحق یِدفع ایاسرررر .  یاز نظر لغ  فرود آمدن دفع
هُمرِ عِندَ اللَّ َاهرًا ف هِال ُّ َ رَ  صله،  12 نی  ا36 تمبه،...« کِتابِ اللَّهِ  یاثنا عَ  12ماآ با فا

ماوا ِ  مفَیَ»دارد که  هیماآ در ادامه آ 12 نیهم کنیماآِ سررررال هسررررتند؛ ول خَلَقَ السررررَّ
س . ه مفی کی مفی 12  36 تمبه،« واألرضَ ص مفی 12م ا س  در بُعد تف  یو جدا ،یلیا

 یهابه ماآ ی. اگر ن رالیجم یروز اس  در بُعد ن را کیو هم  ،یتسلسل  ریکدیاز 
 یدرون ین رارر نیماآ اسرر ، ا 12 نیمحرف، صررفر و... ا یفرد یاسررال ب ررمد به گمنه
و فماصرررل  ،یماآ را با حذ  کردن فماصرررل زمان 12 نیکه ا یاسررر . امّا ن رش برون

خَلَقَ  مفَیَ» پسروز اس .  کیماآ  12اس .  مفی کی مف،یروز اس . اش  کی یوجمد
ماوا ِ واألرضَ ماآ را که طمل  12را اررامل اسرر  و هم  مفی  هم اررش 36 تمبه،« السررَّ

 .بمد لیتنز نیسال اس . ا

اسرررر ؛ و  یعلمِ اله یِازل یمرحله شیوجمد نینخسررررت یمرحله فیقرآن اررررر حاال،
  4 زخر ، «مٌیحَکِ یٌّلَعَلِ نَایأُفِّ الکِتَابِ لَدَ یوإنَّهُ فِ»اسرررر  که  هیآ نیاز جمله ا لشیدل

محمر اسرر . « أُفِّ»، «أُفِّ الکِتَابِ»قرآن در  نیمرجعش قرآن اسرر . محقّقا ا« إنَّهُ» ری ررم
اس  نسب  به کل قرآن  یاله یکه قرآن اس ، همان علم ازل« الکِتَابِ» نِ ینخستمحمر 

 نَایأُفِّ الکِتَابِ لَدَ یوإنَّهُ فِ»ف ردآ.  یابطمنش به گمنه قتش،یدر بُعد نصّش، ظاهرش، حق
نه به کل قرآن مفّصل، بلکه  یول گرددیبه کل قرآن برم« إنَّهُ» رِیاواّلً  م «مٌیحَکِ یٌّلَعَلِ
رسررررمل  یاهلل، نه لد یلد ،«نَایأُفِّ الکِتَابِ لَدَ یوإنَّهُ فِ» نکهیا یکل قرآن محکم، برا هب

 نیو بُعد مکلف ج،یرسرررمل اهلل دو بُعد إحکاف اسررر  و تدر ی. لدنیالمکلف یاهلل، نه لد
«  نَا. »«نَایأُفِّ الکِتَابِ لَدَ یوإنَّهُ فِ»ابعادِ من دون اهلل مستثناس   نیاس . کلِ ا جیبُعد تدر

کان دارد انزال که ام یعلم  ِیانیاس  در بُعدِ وح  یصفا ِ ربمب  ِیجمع اس ؛ جمع

 .امد بر قلب رسمل لیامد بر قلب رسمل و امکان دارد تنز
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 یعنی «یعل» «مٌیحَکِ یٌّلَعَلِ نَایأُفِّ الکِتَابِ لَدَ یوإنَّهُ فِ». دیدق  کن  تریب هیآ نیدر ا حاال،
که در دسررتر   یواالسرر ، فرازندآ اسرر ، برازندآ اسرر ، بلند اسرر ، طمر یعنیچهق 
 هُوما کُن َ تَتلُما مِن قَبلِهِ مِن کِتابٍ وال تَخُطُّ». سرر یرسررمل اهلل ن یاز خالئق حت یاحد
القدر و  لةیقرآن در ل ی  قبل از نزول دفع48 عنکبم ،« إذًا ألرتابَ المُبطِلُمن نِکَیمیَبِ

نه مختصر و نه مفصل از  یگمنه اطالع چیه یگرام امبریالمعراج، پ لةیهم در ل یبخ 

 .«یٌّلَعَلِ»قرآن نداا ؛ 

فماصرررل  ،یفماصرررل کَتب ،یبدون فماصرررل لفظ یعنیف رررردآ؛  یعنی میحک ،«مٌیحَکِ»
 ،یاگمنه فاصررله چیفماصررل سررمر، بدون ه ا ،یفماصررل حرو ، فماصررل آ ،یسررمع
بزرگمار در  غمبریقرآن بر پ یو ف رررردآ یو جُمَل یروحِ جمع یعنیف رررردآ؛  یف رررردآ
س . قبل از آ دآینازل گرد یخَلق نِیآغاز یمرحله مِن أن تَنَالَهُ  یٌّلَعَلِ» یعنی «یٌّلَعَلِ» نا
 یایعصم  عُل ینخس  دارا کهنیبا ا هیفهم رسمل اهلل صلما  اهلل عل یحت«. األفهَاف
اررد، هنمز عصررم ِ سررمّف که نزول  یرسررالت یایعصررم  عُل یاررد، و بعد دارا یب ررر
 .«یٌّعَلِلَ»قرآن در بُعدِ محکم و در بُعد مفصل ن دآ،  یانیوح

اسرررر . همانطمر که در عُلُمِو  میاسرررر ، همانطمر هم حک یّهمانطمر که عَلِ. «مٌیحَکِ»و
س چیعند اهلل ه یمعار  قرآن ستر در  ،یدر بُعد ف ردگ. «مٌیحَکِ»به آن ندارد؛  یکس د

 .مرحله اول نیقرآن عند اهلل، در دستر ِ رسمل هم نبمدآ اس . ا یِبُعدِ ف ردگ نیا

 یِنزولِ دفع م،یکه نزولِ حک یاتیانزال اسرر . آ« القَدرِ لَةِیلَ یإنَّا أنزَلنَاآُ فِ»دوف   مرحله
فرود آمدن  لیندارد. تنز لیکردآ اسرررر ، تماما لفز انزال دارد، تنز انیب کجایقرآن را 
اهلل  یسال، از آغاز رسال  تا قبل از مرگ رسمل اهلل صلّ 23اس ؛ در عرض  یجیتدر
نزولش،  نینخسرررت یقرآن در مرحله کندیم نییکه تب یاتیآ کنیلّم . ولوسررر لهوآ هیعل

ف ردآ دااته اس ، و الفاظ نبمدآ اس ، اصما  نبمدآ اس ،  یِجُمَل یِجمع یِنزولِ دفع
 غمبریابِ قدر بر قلب پ ،یجُمَل یِنبمدآ اس ، در بُعدِ جمع لیکتاب  نبمدآ اس ، تفص
 انایقبالً. چمن اح سررر یمرجعش مذکمر ن« آُ» ری رررم «نَاآُإنَّا أنزَل»بزرگمار نازل ارررد. 

که مکتمب  یعاف، مرجع یخاص، مرجع یدارد. مرجع یمرجع« هُمَ» ری ررررم اخص 
س . اح مرجعش مطلق  مرجع،یب ی«هُم» ریندارد.  م یمرجع چیه« هُمَ» ری م انایا
مثل  یعلم یانی ِ وحیمطلق ربّان ای«. قُل هُمَ اللَّهُ أحَدٌ»مثل   یمطلق المه ایاسرررر ؛ 

َاآُ» َّا أنزَلن چه برم« آُ«. »إن به مطلقِ وحیبه مطلقِ وح گرددقیبه  عد  یعال یِ.  در بُ
«  قُل هُمَ اللَّهُ أحَدٌ »در  ی«هُم» نیاسررر  و ف رررردآ اسررر . بنابرا میکه بُعدِ حک نیآغاز
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اسرر   مطلقِ ربّ یِمرجعش وح« إنَّا أنزَلنَاآُ»در  ی«آ»مرجعش ذا ِ مطلقِ رب اسرر  و 
 .اامل اس  امهیالق مفی یرا و افزون ال هایکه تماف وح

َاآُ فِ» حاال َّا أنزَلن َةِیلَ یإن  نی. امیبکن میخماهینم یلیتا آخر که بح  تفصرررر« القَدرِ ل
قرآن،  یِجُمَل یِعافِو ارراملِ معار ِ محکمِ جمع یِدو بُعد اسرر . بُعد کل یدارا« أنزَلنَاآُ»

قدر بمدآ. ول لةیدر ل َأوح» میدانینم کنیال ما أوح یإل یف بدِآِ  ما   »10 نجم، «یعَ
کمتر از آنق قطعا  ایاسرر  « أنزَلنَاآُ»بعد از دو سررال از بعث  و رسررال ، همان « یأوح
از آن   ررتریکمتر از آن؛ چمن اگر ب ایهمان اسرر  تکرار ارردآ،  ای سرر یاز آن ن  ررتریب

قرآن اسرر  مرجع و  نیکه ا دیمافریکهف م یهی. آکندیم اشیکهف نف یهیبااررد، آ
مِن کِتابِ  کَیإلَ یَواتلُ ما أُوحِ». یرسررمل گرام یِلتو رسررا یانیوح یازهایمَلجَإ کلّ ن

َدًا ِهِ مُلتَح ِدَ مِن دُون ِهِ وَ لَن تَج مات َدِّلَ لِکَلِ ِّکَ ال مُب ح  27 کهف،« رَب که دو روز ب  ، 
 غمبر،یپ یرسررررالت یهایاررررد که کل وح ینظرِ قطع نیبح  محمر ا نیو ا م؛یکرد

رسررمل کالً از قرآن اسرر . در بُعد اوّل  یو رسررالت یانیوح یهاها و برداارر اسررتفادآ
لَ   اتُهُیکِتابٌ أُحکِمَ  آ»در بُعد دوف قرآن مُنَزَّل که «. إنَّا أنزَلنَاآُ»قرآنِ مُنزَل که  ثُمَّ فُصررَ
 . 2 همد، «رٍیخَب مٍیمِن لَدُن حَک

 

 قدر همان قرآن مفصل اس ق قرآن منزل در اب ایآ

بزرگمار نازل  غمبریکه اررررب قدر بر پ یقرآن ای. بح  اوّل  آمیما چند بح  دار حاال
 یفَأوح»از آن، دو سال بعد از بعث  در اب معراج   یبخ  ایتمامش مکرّرًا  ایادآ و 

ل اسرر   نیآن قرآن، هم اینازل ارردآ اسرر ، آ «یعَبدِآِ ما أوح یإل  ر،ینخ ایقرآن مفصررّ
س ق بر مطلب دوف ما ادله نی یپ یبلکه مرحله  کی. میدار یااس  که قرآنِ محکم ا

بسرررم اهلل »دخان  یقدر. و در سرررمرآ یدر سرررمرآ« أنزَلنَاآُ»چنانچه عرض کردف  لیدل
تابِ المُب میالرحمن الرح ناآُ ف نِیحم والکِ َّا أنزَل َةٍیلَ یإن نذِر ل َّا مُ َّا کُن َةٍ إن بارَک  هایف نَیمُ

 ،«نِ یحم والکِتابِ المُب»قدر اس .  یلهیهمان ل نی . ا1-5دخان، . «میکُلُّ أمرٍ حَک فرَقُیُ
مُ بِه  نیقسررم به کتابِ مب بُعد  کیاسرر  در دو بُعد.  «نیکتاب مب»اسرر ؛ منتها مُقسررَ

صیجُمَل یِ، جمع«أنزَلنَاآُ» صل که در مد   ل،ی. بُعدِ دوف کتابِ تف سال بر  23قرآنِ مف

 .ل ادآناز غمبریپ

و نه در  گرددیبه قرآن در بُعد محکم برم« آُ»، «إنَّا أنزَلناآُ... نیحم والکِتابِ المُب» حاال،
 یکتاب چمن دارا نیاس  و ا «نیکتاب مب»قسم به  «نیوالکِتابِ المُب»بُعد مفصّل. بله 

، «نَزَّلنَاآُ وَأنزَلنَاآُ »، نه «إنَّا أنزَلنَاآُ» کنیدو بُعد اس ، قسم مربمط به هر دو بُعد اس ، ول
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ل، نه ا« نَزَّلنَاآُ»و  ردیبُعد محکم را ب « أنزَلنَاآُ»که  إنَّا ». بلکه سرر یطمر ن نیبُعد مفصررّ
 .«مُبارَکَةٍ لَةٍیلَ یإنَّا أنزَلناآُ ف»تنها بُعد محکم اس . « أنزَلنَاآُ

 یِرسرالت یِانیوح قِیاسر  قرآن، کلِ حقا نی  مُبِکیاسر .  نیدو مُبِ ،«نِیالمُب الکِتابِ»
هم حرو   نی. اغمبریاخص پ یاس  برا نیوآله وسلّم  را مُب هیاهلل عل ی صلّیمحمّد
عدِ اجمال و إحکامش. مُب یرمز کل قرآن در بُ قرآنِ  نِیدوف، مُب نِیقرآن اسرررر ، هم 

اخص رسمل اهلل  یاس  برا نی  مُبکیاس   نیدو بُعد مُب رمفّصل اس . پس قرآن د
اسرر  در بُعدِ  نیمحکم فرود آمدآ اسرر  بر قلب رسررمل خدا. و مُبِ یادر آنچه به گمنه

مختلف  یها و کاواهامفصّال ِ قرآن که بر حسب استعدادا  و کماش ا یمفصّل، آ

 .اس  نیمُب نیمکلف یبرا

َّا أنزَلناآُ ف» حاال، نذِر لَةٍیلَ یإن َّا کُنَّا مُ بارَکَةٍ إن از آغاز زمان  یانزال ربان نمن یک. «نَیمُ
اسررر  در دو بُعدش  بُعد  یقرآن یمرحله اشیانیپا ی. مرحلهانشیاسررر  تا پا فیتکل

 هِیف لَأُنزِ یاَهرُ رَمَضانَ الَّذ»مبارکه بقرآ   یدر سمرآ نی. و همچنلیإحکاف و بُعد تفص
قدر، هم در  ی. هم در سررمرآسرر ین« نُزَلَ»اسرر ، « أُنزِلَ» نجای ، ا185 بقرآ،« القُرآنُ...
هرُ رَمَضررانَ الَّذ»بقرآ.  یحم، هم در سررمرآ یسررمرآ لِلنَّا ِ  یًالقُرآنُ هُد هِیأُنزِلَ ف یاررَ
قرآن اسررر  به صرررمر   دنِفرود آم« القُرآنُ هِیأُنزِلَ ف«. »والفُرقانِ... یمِنَ الهُد نا ٍیِّوبَ
که  یفرودگاآ وح نیر بزرگترکه روح قرآن اسرررر . فرود آمدآ اسرررر  ب یو جُمَل یدفع

صلما  اهلل عل س . ول هیقلب محمّد   س ،یدو صف ِ بعد مربمط به قرآن مُنزَل ن کنیا
 یًهُد«. »...لِلنَّا ِ یًالقُرآنُ هُد هِیأُنزِلَ ف یَاهرُ رَمَضانَ الَّذ»مربمط به قرآن مُنَزَّل اس . 

 یآن قرآن یلیتفصررر یِانیوح انیب ،یرسرررمل گرام انیدر دو بُعد  بُعد اوّل  با ب« لِلنَّا ِ
قرآن مُنَزَّل اس . پس دو  یلیتفص انِیدوف  ب انیاس  که مختصرًا بر قلبش نازل اد. ب

اب بعد از بعث  اس  ر  50بزرگمار که در اب قدرِ اوّل ررررر که  غمبری  پکیدارد  انیب
رسمل اهلل آن محکم و آن  کردیم نییتب نجایبه صمر  مختصر بر او نازل اد. ا آنقر

محکم به صررمر   نییاول. تب نییتب نیمکلفان. ا یمختصررر را با لسرران خمدش از برا
 یِانیمفصّال ِ قرآن که بر حضرتش نازل اد با منطقِ وح ا ِیمفصل  آ نییم روح. تب

ال ِ قرآن برا ا ِیآ نابراکردین مییمردف تب یمفصررررّ ُد» نی. ب َّا ِ وَ بَ یًه نَ مِ نا ٍیِّلِلن
 .«...والفُرقانِ یالهُد

همان انزال باارد و نزول قرآن  لیتنز نیباارد و ا لیانزال همان تنز نیا دی  اراسراال
اب قدر و  یادو مرحله س ، مرحله اوّل  اب معراج، کل قرآنِ  یکل ای یبخ  ایا در 

با هم فرق  لیانزال و تنز میمفصل بر حضر  نازل ادآ اس ق جماب  اوّالً عرض کرد
تابٌ أُحکِمَ  آ»همد  یهیآ لیاز قب یاتی  آایدارد. ثان لَ  مِن لَدُن  اتُهُیالر، کِ ثُمَّ فُصررررَ
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أُفِّ  یوإنَّهُ فِ»چمن  سرررر ؛یعنداهلل ن« أُحکِمَ »کجاق « أُحکِمَ   »2 همد، «رٍیخَب مٍیحَک
لم قرآن که در نزد اهلل از . عخماهدی  إحکاف نم4 زخر ، «مٌیحَکِ یٌّلَعَلِ نَایالکِتَابِ لَدَ

هد،ینم کافازل بمدآ اسرررر ، إح هد،ینم رییتغ خما بدّل نم خما هد،یت اجمال و  خما
 مِی، همان حک«أُحکِمَ » کنیاسرررر . ول میعنداهلل حک نی. بنابراخماهدینم لیتفصرررر

 یربان یٌرف ، از عل رونیب یٌّاز عَلِ «مٌیحَکِ یٌّلَعَلِ نَایلَدَ»اس ، که  میعنداهلل، عند اهلل حک
رف ، انزال اررررد و فرود آمد بر قلب رسررررمل اهلل.  رونیب یربان میرف ، از حک رونیب
 نِینخسرررت یاسررر . مرحله یدوف ف رررردگ یمرحله« أُحکِمَ »، پس «کِتابٌ أُحکِمَ »

دوف   یمرحله. «مٌیحَکِ یٌّلَعَلِ»اسرررر  که  یازل یِعلمِ قرآن یقرآن، مرحله یِف ررررردگ

 .مرحله اس  دو، پس «ثُمَّ فُصَلَ »قدر اس .  یلهیهمان قرآنِ ل« أُحکِمَ »

 

 قرآن لیو تفص إحکاف

 ریغ لیاسرر . تفصرر لیتفصرر ریفرق ندارندق فرق دارند. إحکاف غ لیإحکاف با تفصرر ایآ
س . تفص س . إحکاف محمرِ تفص لِیتفص ل،یإحکاف ا س . بنابر لیإحکاف ا قرآن  نیا

عند اهلل.  «مٌیحَکِ یٌّلَعَلِ نَایلَدَ»، بَعد از «أُحکِمَ » یبُعد  مرحله کیزل ادآ؛ نا یدو بُعد
 .«رٍیخَب مٍیثُمَّ فُصَلَ  مِن لَدُن حَک اتُهُیکِتابٌ أُحکِمَ  آ. »«فُصَلَ »بُعد دوف  بُعد 

جَمعَهُ وَ قُرآنَهُ  نایال تُحَرِّک بِهِ لِسررانَکَ لِتَعجَلَ بِهِ إ إنَّ عَلَ»  ام یق یاز جمله سررمرآ و
َهُ إ ثُمَّ إنَّ عَلَ َاتَّبِع قُرآن ناآُ ف َإذا قَرَأ َهُیبَ نایإ ف  یبزرگمار وقت غمبری  پ16-19ام ،ی ق «ان

ّصال ِ قرآن را بر حضرتش نا ا یو آ ادینازل م لیجبرئ  یرو غمبریپ کرد،یم زلمف
اگر قبل  غمبریراق پقرآن را، چ یمعان اوردیکه خمدش به زبان ب خماس یچند جه  م

 سرر ینسررب  به قرآن نداارر ، معقمل ن یانیمختصرررِ وح یمطالعه شیاز نزول قرآن، پ
 یمطالعه شیکه هنمز نازل ن رررردآ اسرررر ، بخماند. پس پ یاتیو آ دیکه زبان ب  ررررا

 خماسرررر یم غمبریاز علل بمد که پ یکیقدر  یلهیل یف ررررردآ یلجُمَ یِجمع یِانیوح
 .الفاظ را بخماند لیقبل از جبرئ

 

 در خماندن قرآن برمایپ لیتعج

و از روح که از جمله مالئکه  هالیو جبرئ لیرسمل اهلل که از جبرئ دیاد ی  عالقهدوف
بخماند، خمدش بخماند.  لیجبرئ نکهیا یخمدش به جا خماسرر یاسرر  برتر اسرر ، م

قرآن مختصر و ف ردآ اس  که در اب  یِتر از قرآنِ مفصل همان وحمهم کهنیکما ا
در کار نبمد. واسطه  یاواسطه چیقدر بدون واسطه بمد. در اب قدر، در اب معراج، ه
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  در قرآن مفصرل اسر ؛ 193-194 ارعرا،،« قَلبِکَ... یإ عَل نُینَزَلَ بِهِ الرُّوحُ األم»فقط 
که خدا دارد، گاآ  ییهایدر کار نبمدآ، و وح یاواسررررطه چیدر قرآن محکم ه کنیول
دارد   یارمر یرآکه در سرمباحجاب اسر . کما آن یاسر ، گاآ وح حجابیب یوح
رٍ أن » لَیُأو مِن وَرا،ِ حِجابٍ أو  ایاللَّهُ إأل وَح کَلَمَهُیُوما کانَ لِبَ رررَ مالً فَ رسرررِ  یَمحِ یُرَسرررُ

امرا، «مٌیحَک یٌّإنَّهُ عَلِ  ا،ُیَبِإذنِهِ ما   س قیچ« وَرا،ِ حِجابٍ»مقابل در  «ایوَح  . »51 
خالص،  یورا، حجاب اس . وح یِوح کیخالص اس  و  یوح کیاس ؛  یدو وح
و نه گمش سرررّ. نه لفز دارد، نه  اررنمدیاسرر  که نه لفز دارد، نه گمش سررر م ییوح

 چیه ل،یخالصِ قرآن بدون وسرراط ِ جبرئ یعبار  دارد، بلکه خالص معناسرر . معنا
بدون حجاب، فقط حجاب ذا ، حجاب ذا  رسمل اهلل اگر  س ،یدر کار ن یاواسطه

لَم »... یعنی« دنا  »8 نجم، «یثُمَّ دَنا فَتَدَلَّ». دیفهمینم «یتَدَلَّ»  اررردیکنار، م رف یم
َهُیبَ کُنیَ َّهِ أحَد... نَیوبَ ن حار األنمار،ج« الل  خمدی  که خمد هم از خمد ب256،ص18 ب

حُجُب همه رفتند کنار،  نی. بنابرفهمدینم یامد وح دخمیاز خمد ب غمبریاد. اگر پ
همه رف   ف،یتکل یو عالَم ادنا همیمرسررررل  إل ینمران حجبکه نبمد،  یحجب ظلمان

قرار گرف ،  یو آفاق ماد یآفاق معنم نی  در باالتر7 نجم، «یوهُمَ بِاألُفُقِ األعل»کنار، 
نا»  یلهیدر ل لیجبرئ ینبمد. حت یاحد« اللَّهِ أحَدٌ... نَیوبَ نَهُیبَ کُنیَلَم »... یعنی، «ثُمَّ دَ

 . 382،ص18 بحاراألنمار،ج « وَ لَم دَنَم ُ أنمُلَةً لَاحتَرَق ُ».... اخ راآ پر اند نیمعراج ب

 

 یوح یهاحجاب یوح انماع

نابرا جابیقدر ب یلهیمعراج و در ل یلهیدر ل غمبریپ یوح نیب که  غمبریبمد. پ ح
 ی. وحریم کل اس ق نخ شیباحجاب برا یوح ایاس ، آ حجابیب یوح یستهیاا

 حجابیب یکه وح یکسرر کنیاسرر . ول یبه حسرراب مصررالح نیا یلیباحجاب جبرئ
کالف، حجاب  حجاب ل،یبدون حجابِ لفز، حجاب نمف، حجاب اجرآ، حجاب جبرئ

 یوح ایاهم اسرررر   یوح نیا اررررمد،ینازل م غمبریبر پ یحجاب چیصررررم ، بدون ه
 یحجاب نمفق که وح ل،یحجاب جبرئ ،یممس یمفصل باحجابِ لفز، حجاب اجرآ
در انزال  نینبمدآ. بنابر ایبمدآ، لفز هم بمدآ  یدر نمف هم بمدآ، ارررجرآ هم بر ممسررر

ال تُحَرِّک بِهِ لِسررانَکَ »اررماهد اسرر  که  نیا یلهاز جم ام یق یسررمرآ ا یکتاب که آ
 .در خماندن قرآن یکه عجله کن زبان  را حرک  ندآ«  بِهلَلِتَعجَ

س ، پ یوح غمبریبر پ ایآ ادآ ا ادآ و ن دآ.   یمطالعه شیمطالعه. پ شیادآ قبالًق 
که  دیب م خماهدیقرآن همان محکم و مجمل قرآن اسررر . ن ررردآ، مفصرررل. خدا م

اسرر . قرآن در  یانیاسرر ، مفصررل قرآن هم وح یانیکه محکم قرآن وح یطمرهمان
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که بطمر مختصررر نازل اررد. بُعد  رالقد لةی  در بُعد نازل لیکیاسرر .  یانیسرره بُعد وح
ص سمف  در بعد جمع. هم وح لیدوف  در بُعد تف صرش، هم وح یالکتاب، بُعد   یمخت

 نیبنابر« جَمعَهُ وَ قُرآنَه نایإنَّ عَلَ»مفصرررل.  یِو آنجا، و هم جمعِ وح نجایمفصرررلش ا
که قرآن را نازل کرد  یطمر. خدا همانریوال غوال عثمان  یٌجامع القرآن هم اهلل، ال عل

طمر که قرآن را به الفاظ مفصل نازل قدر، و همان یلهیدر ل یجمل یبه صمر  جمع
اسرر . انزال قرآن در دو  یانیرا جمع کرد. جمع قرآن هم وح نهایطمر هم اکرد، همان
سانَکَ لِتَعجَلَ بِهِ إ إنَّ »اس .  یانیاش هم وحاس  و جمع یانیبُعد وح ال تُحَرِّک بِهِ لِ

هم، قرآن  انیدر ب «انَهیبَ نایجَمعَهُ وَ قُرآنَهُ إ فَإذا قَرَأناآُ فَاتَّبِع قُرآنَهُ إ ثُمَّ إنَّ عَلَ نایعَلَ

 .خمدش اس  نیّمُبَ

س     رید هیآ ضیُوال تَعجَل بِالقُرآنِ مِن قَبلِ أن »...سمرآ طاها ا وقُل  هُیُوَح کَیلَإ یق
بدون سرررابقه،  کجا،یاگر علمِ قرآن  سررر قیچ« عِلما یزِدن  »114 طه،« عِلما یرَبِّ زِدن

ّصل بر پ ادآ، بار اوّل ل امبریبدون مف  افیّو ا یالیقدر و بار دوف در ل یلهیدو بار نازل 
عجله به آنچه  قیزیعجله به چه چ سرررر قیچ« ال تَعجَل بِالقُرآنِ» نیسررررال، پس ا 23
 لیاس  تفص دانستهیبله. نم دانستهقیحاصل اس . به آنچه نم لیتحص دانستهیم

وقُل رَبِّ  هُیُوَح کَیإلَ یقضیُوال تَعجَل بِالقُرآنِ مِن قَبلِ أن »اجمال را.  دانستهیرا و م
 .اس  یااد که قرآن نزولش دو مرحله نییمختصر ظاهرًا تب نیابا « عِلما یزِدن

از  یما، عمق یما، فکر یما، عقالن یما، فطر یمعرفت یما، بحثها یفقه یبحثها ال،حا
تماما و کالً در قرآن ممجمد اسرررر ؛ و چنانکه دو  ،یاز نظر عمل یعمق ،ینظر معرفت

با دل بل عرض اررررد  نایتِب»قرآن   ر،ید ا یکهف و آ یهیآ لیروز ق   «،  یلِکُلَ اررررَ  ا
حل، ِهِ مُلتَحَدًا»  اسرررر . 52م،ی ابراه «ا ِبَالغ  لِلنَّ»  اسرررر . 89 ن « لَن تَجِدَ مِن دُون
کل  ازیکه ممرد ن هیصررررلما  اهلل عل یمحمّد یانی  اسرررر . کل مطالب وح27 کهف،

کالً در قرآن ممجمد اسرر . منتها  فیمکلفان اسرر  در طمل و عرض زمان و مکانِ تکل

 .می. چنانکه م روحا عرض کردیسه بُعد

 

 حکاف تنها قرآن اس ا یتمام یاصل منبع

 یکند، حتما همان اسرررر  و آنچه را قرآن برا نییاصررررل، آنچه را قرآن تب نیا یرو
رمزِ در  ایکردآ اسررر   نییرسرررمل خدا به صرررمر  رمز تب ینکردآ و برا نییمکلفان تب

چهار  غمبر،یکه هر دو رمز اس . پس پ یرمزِ در حرو ِ و ع ای یرمز یحرو  خاصه
عد عد  رمز ل کی. فهمدیقرآن را م یبُ عد دوف  رمز حرو  رمزیبُ قدر. بُ عد یلة ال . بُ

 .ی. بُعد چهارف  دالل  کتابیسمف  رمز حرو  کلما  و ع
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دالل   نی  اس ، ا195و اعرا،، 103 نحل، «نیمُبِ یّعَرَبِ»که  یدالل  قرآن ،یکتاب دالل 
در اختصرراص  یدر سرره بُعدِ قبل کنیاسرر . ول یدر بُعد نص و ظاهر مسررتقرش هم ان

الصررردور باارررد و  یبزرگمار قطع غمبریکه از پ یاتیروا نیاسررر . بنابر یرسرررمل گرام
نه ممافق م نه مخالف و  بااررررد،  با قرآن ن به امیریپذیمخالف   غمبریکه پ یمعن نی. 

درصد زکا   10و  5، 5/2رکع  نماز را. استفسار کردآ اس   17استفسار کردآ اس  
س  ک سار کردآ ا ستف س  رکعا  نماز را،  بیو ترت  یفیرا، ا سار کردآ ا ستف حج را، ا
. نه با به اث حیدارد، نه تصررر یبه نف حیکه قرآن نه تصررر یزیاسررتفسررار کردآ اسرر  چ

صر صا  ،ینه دالل  به نف ،یبه نف حیت صا، و نه دالل  ن ظاهرًا به  ایچه ظاهرًا و چه ن
 یمردف با دو رابطه کهنیا یکه برا میعرض کرد روزی. و دمیکنیرا قبمل م نهایاثبا ، ا

 یرابطه کیدر دالالتش، و  یرسررررال  قرآن یرابطه کیتن اتنگ مسررررلمان اررررمند، 
ّد یرسرررررالت با رسررررمل  یمحم نگ  باط تن ات عد مردف ارت در رممزش. در هر دو بُ
اته بااند. رو هیاهلل عل ی صلّیگرام ها، جه  و ع ما مسلمان نیا یوآله وسلّم  دا

 .قرآن اس  یِرمز ای یظاهر ای ینص یِتدالل یِو ع وُحدان

 

 باب طهار  یبر بح  فق یورود

 یرسرررم یبمد، قبالً بح  ارررد. مرحله دیفقه که بح  اجتهاد و تقل نیآغاز یمرحله
از  ینجاسررت چیااررارآ اررد که در قرآن ه روزیاول باب طهار  اسرر . د یتسررلسررل

به نجاستش ن دآ اس . بله راجع مطهرا ، آب ذکر ادآ. آب اول  صِینجاسا ، تنص
طهار   رش،یطهار  و تطه ایآاسرررر . آب،  ریمرحله و آغازگرِ مراحلِ طهار  و تطه

نداردق  ایدارد  دیق ایهسررتند آ ریکه قابل تطه ینسررب  به نجاسررات رشیو تطه یخمد
 دیق  ،یکُرّ دیدارد. ق دیکه ق دیگمیم  یروا میو مفاه ییهااررررهر  ،ینظرات ،یاقمال
قرآن  یو نصّ عممم یبرخال  نص اطالق دهرایرق نیکرل ا کنیبمدن و... ول یجرار
 .اس 

اد. تطه  یّاگر کُر کنم،یعرض م میکه وق  دار یمطلب کی ارط با  ریدر عدف انفعال 
و... اگر  یکه ذکر ارردآ، حدود هندسرر یبا حدود  یکالً محال اسرر . اگر کُرّ لیبا قل
اد که اگر نجس ریتطه در  یکُر ارط با اد  فتد،یدر آب ب یمتنجس ای یآب  اگر کُر با

که اصررالً  مییگمیاصررل م نیا یرو اررمد،یم نفعلو اگر کُر نبااررد م اررمدیمنفعل نم
در  نی. امیلبا  متنجس دار کیمثالً  کهنیا یمحال اسرر . چراق برا لیمطهِور بمدن قل

س  امکان  لیسه بُعد با برخمرد با قل امکان طهار  دارد؛ و اگر قلّ  ممجب انفعال ا
متنجس و  ،یاررر نیا مثالً کهنیا یاصرررالً وجمد ندارد. چراق برا لیمطهِور بمدن آب قل
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 دی. در سررره بُعد باریاز ز ایهمسرررطح اسررر   ای دیآیاز باال م ای لینجس، حاال آب قل
. در ارتباط یریارتباط ز ،یسررررطحارتباط هم ،یکند با نجس. ارتباط فمق دایارتباط پ
باال  ریکند، چه از ز دایچه همسررطح و اتصررال پ زد،یچه از باال فرو ر لیآبِ قل نِیآغاز
با متصررل  لیآب قل نیا ایبه نجس اسرر ، آ لیکه اتصررالِ آبِ قل نیان یبُعد م دررود. 

. م ر اررررما کندیم سیقبالً تنج ای کندقیم ریقبالً تطه ایمتنجس آ ایارررردن به نجس 
متنجس به آن متصرررل ارررد، فمرًا منفعل  اینجس  ،ِیاگر اررر لیکه آب قل دییگمینم
 نیاتصررال ا امدیپ نیآغاز ی. پس مرحله یفمر نیا اررمدیاگر فمرًا منفعل م اررمدقیم

چه  یسررطحهم یدر مرحله لیآب قل نیندارد که ا یمنفعل ب ررمد. معن دیاسرر  که با
اد، چه از پائ یچه مماز د،یایاز فمق ب سمف تا متصل به نجس  یدر مرحله دیایب نیبا

در اتصررررال به متنجس و نجس دو  لیآب قل  یو متنجس ن ررررمد، فاعله ندارد. فاعل
مقدف اسرررر   ریتطه یمرحله ای. آریتطه یمرحله کیمرحله تنجس،  کیدارد؛  حلهمر
با مالقا   لیآب قل نیا نیمقدف اسرررر ، بنابر ریتطه یتنجّسق اگر مرحله یمرحله ای

و اگر قرار بمد متنجس ارررمد که متنجس منجس  ارررمدینجس و متنجس، متنجس نم
امد،  ای نجساتصال به  یاوال یدر مرحله لی. اگر آب قلس ین متنجس، اگر متنجس 

صال هم لی. اگر متنجس ن مد پس آب قلس یمتنجس مطهِّر ن سطح با متنجس، با ات
 لیداد محال اسر  که آب قل میخماه حیاصرل، بعد تم ر نیا ی. روارمدیمتنجس نم

 .مطهّر بااد، اگر قلّ  ممجب انفعال اس 

که آب اسرررر ،  یمادام لیآب قل یحسررررّ  لیدل نیو به ا یعقالن لیدل نیبه ا نیبنابرا
سما،» ا یو آ امد؛یمتنجس نم س .  نیبر ا لیدر قرآن دل« ما، ال وَ أنزَلنا »...مطلب ا

ما،ِ ما،ه طَهُمرًا ما،ِ ما،ه لِ کُمیعَلَ نَزَلُیُو  »...48 فرقان،« مِنَ السررررَّ « ...بِهِ طَهِّرَکُمیُمِنَ السررررَّ
بح   شیکمنه ما، هم طاهر اسرر  هم مطهّر. طهمر را رو  ی  پس ما، مِن ح11 انفال،
 س ؛یبح  الزف ن نیا مییگمیق ماس  رآینفسه و مطهر لغ یطهمر طاهر ف ایاند آکردآ
کهیا یبرا ما،ه لِ کُمیعَلَ نَزَلُیُو»... ن ما،ِ  ِهِ... طَهِّرَکُمیُمِنَ السررررَّ نازل م«. ب ما،ِ  ما،،   نپس 

ما،ِ ما،ه بِقَدَرٍ فَأسکَنَّاآُ فِ» دیآیالسما، اس  که تماف از سما، م األرضِ  یوأنزَلنا مِنَ السَّ
 نیارض کالً از سما، اس . حاال ا اآی  پس م18 مامنمن،« قادِرُونذَهابٍ بِهِ لَ یوَ إنَّا عَل

  31 نازعا ، «عَاهَاأخرَجَ مِنهَا مَا،َهَا وَ مَر»احتمال هم هس  که ارض قبالً ما، دااته  
چه ارض ما، داارررته، چه ارض ما، نداارررته، ما، به قمل مطلق هم طاهر اسررر  و هم 

خَلَقَ اللَّهُ »که  هیمتماتر از رسرررمل اهلل صرررلما  اهلل عل  یبرحسرررب حد نیمطهر. بنابر
  9،ص77 بحاراألنمار،ج «حَهُیلَمنَهُ أو طَعمَهُ أو رِ رَیَّإلَّا مَا غَ ،ٌیاَ  نَجُِّسهُیُالمَا،َ طَهُمرًا لَا 

اش قرآن اس . امروز بس بااد تتمه یمطابق اطالق نصّ نیقیفر نیب هیمتّفقٌ عل  یحد

 .میکنیو اقمال عرض م  یو روا ا یفردا که از نظر آ یاهلل برابااد إن اا، 
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 و رحمة اهلل و برکاته کمیعل والسّالف

 

س یایوح نیا] أُمِّکَ  یإل نایإذ أوحَ»ادآ  همایسالف اهلل عل یکه به مادر حضر  مم

 [داردق «نایأوحَ»  در قرآن 38 طه،  «یمحیُما 

س   مثالً  یدارا یالهاف اس . چمن وح نیا  زلزله، « لَها یبِأنَّ رَبَّکَ أوح»چهار بُعد ا
 نی  ا68 نحل،« النحل یربک إل یأوح«. »لَها یأوح»اسرر ؛  یهم ممرد وح نی  زم5

 یف یاارررارآ ی. چمن وحنکهیمثل ا میبعدًا، قبالً بح  کرد میکنیبعد بح  م دیرا با
اس ، مثل زنبمر  یزیغر یااارآ ایاس ،  یرسالت یااارآ ای زرم یف یرمز اس . ااارآ

اس   یزیاس  که نه غر یاااارآ ای. یاس ، مانند مادر ممس یالهام یااارآ ایعسل. 
 غمبریپ نیزم ایآ« لَها یبِأنَّ رَبَّکَ أوح»زلزال   یاس ؛ سمرآ یاس  نه رسالت ینه الهام

چهار بعد اسررر  که  یدارا یوح نیبنابرا دقدار زآیغر نیدارد، زم مانیا نیاسررر ق زم

 .میعرض کن الًیتفص دیبعدًا با

 

 [یوح انیساال دربارآ راو]

 

س . در بُعد دوف ائمّه عل غمبریدر بُعد اوّل پ یوح انیراو ستند  همیبزرگمار ا ّسالف ه ال
ائمه  ای غمبریاز پ ایو در بُعد سمف روا ِ صادق القمل هستند که  غمبرندیاز پ یکه راو

 .کنند یاز هر دو نقل م ای

 

 [دارندق ا یچه خصمص]

 

نکرد،  بیتکذ ایکرد  قیقرآن اس . اگر قرآن تصد قیبنا بر تصد نهایو صدق قمل ا بله؛
« لَکَ بِهِ عِلمٌ... سَیوال تَقفُ ما لَ»اش مفصررررل اسرررر . بح  نیقابل قبمل اسرررر  که ا

ظاهر  ایبرخال  نص  یمتماتر هم بااد ول یتیاگر روا نکهیاس  بر ا لی  دل36 اسرا،،
و واحد بااد و مطابق  فیمرسل و  ع  یاگر روا یس ؛ ولیقرآن بااد، قابل قبمل ن

درسرررته چه اماف باقر  میگمیم میدهیقرآن باارررد، قابل قبمل اسررر . منتها اسرررناد نم

 .نه ایفرممدآ بااد 
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أو مِن  ایإأل وَح»نه و گر نه  ایهم حجاب هسرررر   امبریحجاب، ذا  پ نیدر ممرد ا]
 [دقیآیااتباآ در م میتقس نیا« وَرا،ِ حِجابٍ

. تا یوح یکی ه،یإل یممحَ یکی ،یممحِ یکیسررره بعد اسررر    یدارا ی. چمن وحرینخ
منها اررررمد،  هیإل یمعنا ندارد. اگر ممحَ یبرابر هم نبااررررند، وح هیإل یو ممحَ یممحِ
حجابِ ذا  محفمظ،  یعنیبالحجاب  نیبنابر امدقیم یبه چه کس یامد، وح یتدلّ

ند،ینم غمبریمحفمظ، ذا  خدا را پ غمبریحجاب پ ند،یرا خدا م غمبریو ذا  پ دا  دا
نه  ل،ینه لفز، نه اررجرآ، نه جبرئ ،یافاصررله چیبدون ه اررمدیکه م یوح نیا کنیول

دو حجاب  نیو ا سرر ؛یبه جز حجاب ذا  اهلل و ذا  رسررمل اهلل ن یحجاب چینمف. ه
س ؛ برا اد  نیاگر ا نکهیا یالزف ا اد وح یکی ایدو حجاب هر دو نبا  امدینم ینبا
 .اس  غمبریقلب پ یوح ریکجاس ق  م یوح ریاصالً.  م

 [را اامل اس ق  ریحجب د نیا نیبنابر]

که امکان ارتفاع  یکه ممکن اإلرتفاع  قابل حذ   اس . حجب یممکنه، حجب حُجُبِ
 دیحجابها با نیقابل ارتفاع اسررر . کل ا لیدارد. حجاب لفز و ارررجرآ و نمف و جبرئ

 یحجاب«. وَرا،ِ حِجابٍ»بلکه دارد « ورا، الحجاب»نفرممدآ  نیهم یبرطر  ب مد. برا
 .خالص رسمل اهلل وجمد ندارد یِوح درکه قابل ارتفاع اس ، اصالً و کالً 

 

 [... :ساال]

 

 «...وَرا،ِ حِجابٍأو مِن  ایاللَّهُ إأل وَح کَلَمَهُیُکانَ لِبَ َرٍ أن  وما»

 

رسرررل را  یانیوح یهاخالص. حجاب، تماف حجاب یوح یعنی «ایوَح  »51 ارررمرا،
لَیُأو »...اررامل اسرر .  مالً... رسررِ به  کندیخدا با ما صررحب  م یعنی  51 اررمرا،« رَسررُ

 یالهیوس چیخدا بدون ه یو... ول ل،یکالف، جبرئ یلهیرسمل. با رسمل به وس یلهیوس
سمل گرام سه م یبا ر س   دو مرحله وح رحلهصحب  کردآ. پس  س   یربان یا  ایا
س  که احجابیب ایباحجاب  سمف، باحجابِ رسمل ا  س ،یبه ما ن یوح نی. مرحله 

 .رسمل یلهیما به وس یاس  برا یوح


