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مراتب وحی؛ تفسیر آیه  51شوری
حمَّدٍ وَ عَ َلی آلِهِ
ح ْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی ال َّلهُ عَلَی مُ َ
«بِسْمِ ال َّلهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْ َ
الطَّاهِ ِرینَ».
بحث ما راجع به مراتب وحی بود و یک آیهه در رهرآش شهریه بهه آیهه مهادر و اصهلی
مراتب وحی را بیاش میکند« :وَ ما كاشَ لِبَشَرٍ أَشْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِالَّ وَحْیًا أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ
یُرْسِلَ رَسُوالً فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما یَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكیمٌ»«« 1ما كاشَ» ال یقول لهی لبشهرٍ ،یمکهن
لی لبشر بالفعل حالیًا او بعد ذلک ولکن ما کاش علهی تضهرب الهی االعمهال علهی هول
الخط لیست هذه الکینونة الروحیة رابلیهة و فاعلیهة لبشهر أش یکلمهه ا سهبحانه و تعهالی
بعًا تکلیم الرحمة ال تکلیم العذاب الش ا یکلم احیانًا بعض الخلیقة تکلیم العذاب کما
کلّم الشیطاش الرجیم و دحر الشیطاش من جنة رحمته و هنها الموضهو البشهر .مهن ناحیهة
السلبیة و من ناحیة االیجابیة احیانًا یخیّل الهی بعهض اشّ
وحی الرسالة األحکامیهة ال الاامهًا ،الاها موجهود کمها بیّنها.

سهبحانه و تعهالی اش یهوحی
اش یهوحی وحهی الرسهالة

االحکامیة الی بشر او للممتازین من البشریة الصالحین المخلِصهین و لهو لهم یکونهوا مهن
المخلَصین الذین یحق لام تکلیم ربنا وحیًا رسولیًا احکامیًا« .وَ ما كاشَ لِبَشَرٍ» ضهرب الهی
االعمال استحالة فی حکمة ا سبحانه و تعالی و لو لهم یکهن مسهتحیاً فهی عتتهه و فهی
علوه فی عتة ا سهبحانه و تعهالی مهن الممکهن اش یهوحی ربنها سهبحانه و تعهالی بهوحی
الشرعة االحکامیة الی کل احد ولکن فی حکمة ا تعهالی لهی ههذا ممکنهًا «وَ مها كهاشَ
لِبَشَرٍ أَشْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ» ما بمعنی التکلیم؟ الکلهم بمعنهی التهأثیر« ،أَشْ یُكَلِّمَههُ اللَّههُ» تعهالی ،أش
یوثر فی رلبه بوحی الرسالة الربانیة الحاملة الحکا ا سبحانه و تعالی».
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این امکاش ندارد در بُعد حکمت که خداوند تأثیری بگذارد ،اشهاره در رمهتی بکنهد بهر
رلبها ،حتی بر گوشها و بر رلبهای هیچ بشری چه با لفظ چهه در منها چهه بها شهجره
چه با مائکه وحی ،به هر ریقی« .بایة وسهیلة ممکنهة کونیهًا ،ولکهن لیسهت ممکنهةً فهی
حکمة ا سبحانه و تعهالی أش یکلهم ا سهبحانه و تعهالی ای بشهرٍ« ،وَ مها كهاشَ لِبَشهَ رٍ أَشْ
یُكَلِّمَهُ اللَّهُ» هذه مستثنی منه ،ثم االستثناء «إِالَّ وَحْیًا» اوالً «أَوْ مِنْ وَراءِ حِجهابٍ» ثانیهًا« ،أَوْ
یُرْسِلَ رَسُوالً فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما یَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكیمٌ» لعلهوه ،لعلهو محتهده ربانیهًا و لحکمتهه
ربانیًا لی یکلم ای بشر اال ،اال ،اال ،مراحل ثاث لی رابع».
 این «وَحْیًا» ارسال رسل را هم شامل میشود؟ این را میخواهیم بحث کنیم« .سؤال :ما هو المعنی مهن وحهی؟ ألنهه یرسهل رسهوالبالوحی بعًا ،من وراء حجهاب بهالوحی بعهًا ،مهن وراء حجهاب الکها حجهاب المنها
حجاب الشجرة ،هذه کذلک وحی ،من وراء حجاب جبرئیل ملهک الهوحی کهذلک وحهی.
تعالی درجات من الوحی ،احیانًا یکلم بشرًا بکا کما خلهق کامهًا لموسهی و اسهتمع
موسی کا ا تعالی و لی کامًا من الفم ،کا ٌ مخلولٌ من ا تعالی بارادته او رسهول
الادی و کذلک سائر الرسل احیانًا کانوا یروش فی المنها و یهوحی الاهیم بحجهاب المنها
احیانًا بحجهاب الشهجرة نهودی مهع الشهجرة مهع الکها  ،احیانهًا بحجهاب عارهل ،مائکهة
الوحی ،ا تعالی یوحی الی رسله بمائکة الوحی وحی الرسالة االحکامیة و هذا سهؤال،
الجواب :نقول الوحی اال وحیًا او من وراء حجاب او یرسل رسوالً ،وحیًا مرحلهه اولهی او
من وراء حجاب او یرسل رسوالً مرحلة ثانیة ،هما کالظرف و المجرور اذا اجتمعا افتررها و
اذا افتررا اجتمعا .لمّا یقول ربنا سبحانه و تعالی انه یوحی – بعهًا وحهی الرسهالة -یشهمل
کافة مراتب الوحی ولکن لمّا یذکر بعد الوحی اال من وراء حجاب او یرسل رسهوالً ،نعهرف
أش المقصود من الوحی وحی با حجاب وحی با ارسال الرسول ،با حجاب عارل ،بها
حجاب غیر عارل ،حجاب غیهر عارهل حجهاب الشهجرة ،حجهاب الکها  ،حجهاب المنها .
حجاب عارل کما لک الوحی احیانًا وسیط فی الوحی بین ا تعالی و بین مهن یکلّمهه و
احیانًا با وسیط ،هذا الوحی المجرد».
ما یک وحی بیحجاب داریم ههیچ حجهابی در کهار نیسهت ،چهوش سهه نهو حجهاب
است« .حجاب الموحیٰ الیه بشر محدود ،هذا حجاب .حجهاب ذات ا سهبحانه و تعهالی
لن یرتفع ،ا تعالی ال یخرج عن حجاب ذاته اذا خرج عن حجاب ذاته خرج عن الوهیتهه»
حجاب ذات هیچورت بر رف نمیشود ،چوش الناایت است و الناایت با بصر یا بصهیرت
و هیچ چیت دیگر ادراک نمیشود .خیلی درت کنید ،بحث بسیار عریق و عمیق اسهت .ایهن
2

را به سوره نجم مراجعه کنید« .ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى * فَكاشَ رابَ رَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى * فَأَوْحى إِلهى
عَبْدِهِ مها أَوْحهى» 1یهاد اسهت نوشهته ایهن را در مسهجدالحرا تصهحی میکهرد  ،بعهد در
مسجدالنبی ،بعد ههم جریهانی شهد کهه خیلهی گفتنهی نیسهت ،در کتهاب هسهت ،ماحظهه
میفرمایید .خود که مطالعه میکنم ،متحیر میشو کهه چهه کسهی ایهن را نوشهته کهه آش
مرموزترین درجات وحی و عمیقترین درجات معرفت از برای افضهل العهارفین رسهولا
(ص) است .خداوند توفیق بدهد که ما بتوانیم با ررآش زنهدگی کنهیم و بها رهرآش زنهدگی را
بسازیم و با ررآش زنده باشیم و با ررآش بمیریم.
««وَ ما كهاشَ لِبَشهَ رٍ أَشْ یُكَلِّمَههُ اللَّههُ إِالَّ وَحْیهًا» الدرجهة االولهی العلیها للهوحی یعبهر عنهه
بالوحی و الدرجات الثانیة کاناا لیست وحیًا کما فی آیة اخری من سهورة الشهوری «شهَ رَ َ
لَكُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى» 2وحی ،ولکن یعبّر عهن الهوحی بالوصهیة «مها وَصهَّ ى بِههِ نُوحهًا وَ
الَّذي أَوْحَیْنا إِلَیْكَ»« .ما وَصَّى بِهِ نُوحًا» وحی ،ولکن ما عبهر بهالوحی ،لمهاذا؟ الش الهوحی
علی نوح ربال وحی علی النبی کانه ال شیء ،کما علومنا أما علم الرسهول محمهد کانهه ال
شیء« ،شَرَ َ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذي أَوْحَیْنا إِلَیْكَ» اوحینا متکلم مع الغیهر
جمعیة الصفات ،وحی «وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُوسى وَ عیسى أَشْ أَریمُوا الدِّینَ» فقد عُبّر
بالوصیة أما الوحی و یُعنی بالوصیة الوحی [ ]...علی اولوالعت من الرسل ،الهوحی وحهی
ا رسولیًا احکامیًا علی اولوالعت من الرسل اوسط الوحی ،هنا وحیٌ دانی کهالوحی الهی
مثاً آد ( ) ،وحی اعلی الی اولوالعر من الرسل ،وحهی اعلهی مهن االعلهی الهوحی الهی
خاتم الرسل و هنا ثلّث ربنا سبحانه و تعالی الوحی و رأس التاویهة فهی ههذا المثلهث مهن
الوحی عبارة عن الوحی الهی رسهول الاهدی و التاویهة االخهری القصهیرة وحهی الهی نهوح
«وَصَّی» و الوحی الوسطانی ،الذی وسطٌ بین الوحیین «وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْهراهیمَ وَ مُوسهى وَ
عیسى» کذلک هذه اآلیة« :وَ ما كهاشَ لِبَشهَ رٍ أَشْ یُكَلِّمَههُ اللَّههُ» شهو تکلهیم؟ تکلهیم لفظیهًا؟ ال،
یمکن یتکلم مع القلب ،اذا اشار ربنا سبحانه و تعالی الی رلب شخص مهن دوش کها و ال
ملک وحی و ال فاصل آخر ابدًا ابدًا ابدًا ،هذا خالص الوحی و لی خلیط الوحی احیانهًا
خلیص الوحی» خالص است ،هیچچیهتی بها آش مخلهوی نیسهت« .احیانهًا خلهیط الهوحی،
وحیٌ رمت الی القلب مخلوی بکا  ،لی وحیًا خالصًا ،مخلهوی بالمنها لهی خالصهًا ،ال
نقول فال  ،ال ،صحی ولکن مرتبة أدنی ،وحی بواسطة الشجرة لی وحی خالصًا ،وحی
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بواسطة روح االمین ،وحی به ،اما وحی المشافاة القلبیهة مهن دوش کها و ال شهجرة و ال
منا و ال ملک الوحی ،هذا وحی خالص ال غبار علیه نورانیًا ،غبار احیانًا نورانی و احیانهًا
لی نورانی .جبرئیل غبار نورانی ،وسیط النورانی ،کها الهوحی وسهیط النهورانی ،المنها
وسیط النورانی ،الشجرة وسیطة النورانیة ،ولکن ا تعهالی احیانهًا یلقهی نهور الهوحی بها
ضمیمة انوار اخری نورٌ خالص تمامًا مائة بالمائهة .فکهروا فهی اآلیهة« ،وَ مها كهاشَ لِبَشهَ رٍ أَشْ
یُكَلِّمَهُ» یعنی یلقی الی رلبه ما یرید من مراداته ،ابدًا ابدًا ابهدًا ،اال وحیهًا خالصهًا «فَهأَوْحى
إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى»»
 اینجا استما در کار نبوده []... استما رلب است ،اُذش رلب ،به اذش رلب میشنود ولی کا نیست ،خود معناسهت.کا کنار برود ،معنا القاء شود ،این خالصتر است .اذش رلب اسهت«« .وَ مها كهاشَ لِبَشهَ رٍ أَشْ
یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِالَّ وَحْیًا» یکلم ربنا رسول الادی لیلهة المعهراج وحیهًا «فَهأَوْحى إِلهى عَبْهدِهِ مها
أَوْحى * ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى» 1و کذلک لیلة القدر« ،إِنَّا أَنْتَلْناهُ في لَیْلَةِ الْقَهدْرِ» 2مها کهاش
فی کا  ،ما کاش فهی الفها  ،مها کهاش فهی لغهات او جمهات ،کهذا و کهذا ،وحهی المعنهی
مستقیمًا الی رلب الرسول من دوش ایّ وسیط النورانی ،ظلمانی معلو  ،من دوش أیّ وسیط
نورانی .مرحلة اولی ،لیلة القدر االولی «إِنَّا أَنْتَلْنهاهُ فهي لَیْلَهةِ الْقَهدْرِ» لهم تسهبق سهابقة ألیّ
رسول و ال نبی هکذا وحی ،وحی مجرد خالص ،ما فی حجاب .نعهم ،هنها ثهاث حجهب:
حجابٌ منّی ،حجاب من ربی ،حجاب بینی و بهین ربهی .البهد لخهالص الهوحی أش یرتفهع
حجاباش اثناش حجاب بینی و بین ربی ظلمات الجاالهة و العصهیاش و التقصهیر و الکهذا و
الکذا ،حتی ال یکوش بینی و بین ربی أی حجابٍ ال مکانیًا ال زمانیًا مکانةً معرفیًا
فارفع بلطفك إني من البین»

«بیني و بینك إني ینازعني

هذا حجاب اول .حجاب ثانی :اش یتغافل الموحیٰ الیه عن نفسه کذلک [ ]...أش ینسی
نفسه الموحی الیه ،یصیر کله بصرًا و سمعًا و رلبًا و فهؤادًا و تلقیهًا ،نسهی نفسهه «ثُهمَّ دَنها»
مرحله اولی ،دنا؛ یعنهی ههذه الفواصهل و الحجابهات التهی بهین المهوحی و المهوحیٰ الیهه
زالت ،حجاب االول .الحجاب الثانی ألنه نف االنساش حجابٌ بینه و بین ربه لمّا یتغافهل
عن نفسه فقد زال الحجاب الثانی ،بقی الحجهاب الثالهث .الحجهاب االول ممکهن الهتوال
کما زال بین الرسول و ربه و حجاب الثانی ممکن التوال ولکن ال فی حالهة الرسهالة ،فهی
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حالة العهروج الهی اعلهی المعهارج و الحجهاب الثالهث مسهتحیل الهتوال ،حجهاب ذات ا
تعالی .حجاب ذاتی أنا [ ]...تغافاً ،ال وارعیًا ،أنا اتغافل عن نفسی»
دلش در چشم و چشمش در دلش بود

از آش دیدش که غفلت حاصلش بود

غفلت از خود .غفلت از خود در حال رسهالت نمیشهود ،بایهد بهه آش بهاال بهرود ،بایهد
حال خلهوتی باشهد کهه اگهر در آش حالهت میمانهد ،نمیگهوییم میمهرد ،اگهر در آش حهال
میماند دیگر رسول نبود.
دلش در چشم و چشمش در دلش بود

از آش دیدش که غفلت حاصلش بود

این غیر از فنایی است که دراویش میگویند« :الدراویش یقولهوش الفنهاء فهی ا یعنهی
االنساش یدور فی ا یصب هو نفسه ا  ،کالفحم ،فحم یحتهرل و یحتهرل ،یهتول الفحهم،
حتی یصیب کله نار ،فاصله نار ،هذا غلط ،العبد ال یصیر ربهًا ،کمها الهرب ال یصهیر عبهدًا و
هم ینتلوش الرب الی العبودیة و یصعدوش العبد الی الربوبیة» فنهای مطلهق آناها ایهن اسهت
دیگر که این فانی میشود کاماً« .انا هو و هو انا» این ور میشود .بایتیهد بسهطامی و آش
دیگری« .أنا هو» خودش هستم ،او هم من است! یعنی من آنقدر جلو رفتم که خهودش شهد .
این فنا برای رسول نیست.
«الرسول لم یفنأ نفسه ذاتیًا و لم یتدخل فی ذات ربه ذاتیًا ،انما فنا عن نفسه تغهافاً ال
کونا ،انما کینونة مها زال کهوش الرسهول کعبهد و کمخلهول ،انمها تغافهل عهن کونهه فارتفعهه
الحجاب «فَتَدَلَّى» لی منی شیء ابدًا ،تغافاً ،ال تجاهاً ،فکل ما کاش یری ،کاش یهری نهور
الربوبیة و کل ما یسمع ،یسمع وحی الربوبیة و کهل مها یعهرف ،یعهرف الربوبیهة ،فهاذًا ههذه
حجوب ثاث ،الحجاب االول ممکن الهتوال لکهل تقریبهًا الّها و الحجهاب الثهانی حجهاب
ذاتی ،أتغافل عن ذاتی و الحجاب الثالث غیر ممکن الهتوال .فهی الحجهاب الثالهث الهوحی
هو الوحی المجرد» ههیچ فاصهله نهدارد ،نهه شهجره فاصهله اسهت ،نهه منها  ،نهه کلمهه ،نهه
جبرئیل ،نه خود « .ریل لاما البارر ( ) ما کاش تلک الغشیة التی تعتری رسول ا اذا لهم
یکن بینه و بین ا احد» اگر «حتی نفسه» باشد ،آش «فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى» اسهت و
ما خبر نداریم .اگر نف موجود است و خود را میبیند که بر خود این وحی نازل شود تها
به مرد برساند ،این مقا «دَنا» است.
«للوحی مقاماش اثناش :مقا دنا و مقا تدلی ،دنا یعنهی ازال کهل الحجهب بینهه و بهین
ربه حتی ال یسمع اال من ربه ولکن یری نفسه .هذه حجاب یتول مع بقاء الرسهالة .احیانهًا
حجاب یتول ،رسالة موجودة شأنیًا ال فعلیًا ،ال یری مرسلٌ إلیام ،ال یری الهدنیا بحهذافیرها
بما فیاا [« ]...فَتَدَلَّى * فَكاشَ رابَ رَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى» .تدلّی یعنی خرج عهن انیتهه معرفیهًا ،ال
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ذاتیًا و کونیًا .نرجع« :ما كاشَ لِبَشهَ رٍ أَشْ یُكَلِّمَههُ اللَّههُ» اال مراحهل ثهاث :اال وحیهًا کمها الهی
رسول الادی فی مراحل :مرحلة لیلة القدر ،مرحلة لیلة المعراج فی نتلتین و صهعودین «وَ
لَقَدْ رَآهُ نَتْلَةً أُخْرى * عِنْهدَ سهِ دْرَةِ الْمُنْتَاهى»« 1فَهأَوْحى إِلهى عَبْهدِهِ مها أَوْحهى» فهی ههاتین
المرحلتین وحی ا تعالی الی الی رلب محمد (ص) مها کهاش فیهه ای حجهاب و ال سهیما
فی حالة التدلی ،فی حالة التدلی ما کاش حتی حجاب نف الرسول ،حتی فهی مها یهوحی
ربنا سبحانه و تعالی الی رلب الرسول فی حالة الدنو ال التهدلی کمها فهی لیلهة القهدر .هنها
مراحل ثاثة من الوحی .مرحلة دانیهة دانیهة جهدًا الهوحی التفصهیلی «آیهاتٍ مُفَصهَّ اتٍ»

2

مرحلة دانیة بالنسبة للناس .مرحلة اعلی الوحی لیلة القدر ،فهی لیلهة القهدر «ثُهمَّ دَنها» لهم
یتغافههل عههن نفسههه و اال کیههه کههاش یتلقههی الههوحی؟ الههوحی الههذی سههوف یفصههل للنههاس
اجمعین .ثم ارتقی فی وحیه بعد المرحلة االولی و الثانیة لیلهة المعهراج و فهی فصهل بهین
لیلة المعراج و لیلة القدر فصل ویهل .فهی لیلهة المعهراج« :ثُهمَّ دَنها فَتَهدَلَّى * فَكهاشَ رهابَ
رَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى * فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى» فی هذه المرحلة الثالثة مهن الهوحی حتهی
حجاب نفسه زال فی مقا التدلی و فی المرحلة االولی لیلة القدر و کذلک سائر االورهات
لمّا کاش ینتل علیه الوحی کهاش ههو یسهتمع الهی ربهه و یعهرف ربهه و یهری بنهور الیقهین و
المعرفة دوش تناس و تغافل عن ذاته».
 فقط همین دو مورد بود که دیروز گفتید؟ ما این دو مورد را خبر داریم ،باری را نمیدانیم«« .وَ ما كاشَ لِبَشَرٍ أَشْ یُكَلِّمَههُ اللَّههُ إِالَّوَحْیًا» هذه مرحلة علیا مرحلة خاتمیة ،مرحلة تامة ال فوراا مرحلة فهی لیلهة القهدر و فهی
لیلة المعراج لرسول الادی (ص)« .إِالَّ وَحْیهًا أَوْ مِهنْ وَراءِ حِجهابٍ» مها ههو الحجهاب؟ ههل
الحجاب هنا ای حجاب؟ ال ،یقول« :أَوْ یُرْسِلَ رَسُوالً» فالحجاب حجاباش او ثاث حجب:
الحجههاب االول ال یعتبههر حجههاب ،حجههاب الههذات ،حجههاب الههذات ال یعتبههر حجههاب ،اذا
اعتبرتم حجاب هذه کذلک من وراء حجاب .فلنرجع مهرة ثانیهة «مها كهاشَ لِبَشهَ رٍ أَشْ یُكَلِّمَههُ
اللَّهُ إِالَّ وَحْیًا» ما فی ای حجاب االحجاب واحد حجاب ذات ا تعهالی ،بعهًا ههذه []...
لیلة معراج بین الرسول و بین الرب ما فی الحجاب و ال کا و ال جبرئیل و ال شهجرة و ال
نو و ال نفسه .حجاب ابدًا ما فیهه ،الحجهاب ذات محمهد (ص) کهذلک ارتفعهت بالتغافهل
الحجب الممکنة التوال زالت ،بقی حجاب واحد ال یمکن زواله حجهاب ذات الربوبیهة .ال
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یمکن اش یکلم محمد (ص) بدوش هذه الحجاب اش یری ربه محیطًا به «ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصهارُ
وَ هُوَ یُهدْرِ ُ الْأَبْصهارَ وَ هُهوَ اللَّطیههُ الْخَبیهرُ» 1اذا تریهدوش هکهذا نقتسهم« .إِالَّ وَحْیهًا» ههذا
الوحی تدلی« .أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ» الحجاب االول حجاب الذات ،اذا زال حجهاب الهذات
وحیًا خالصًا .ثم اذا کاش حجاب الذات موجودًا فی الوحی المتعبّد علی رسهول الاهدی و
ارواه لیلة القدر .حجاب ثانی حجاب الکا  ،ثالث حجاب الشجرة ،رابهع حجهاب المنها .
الحجب تشمل هذه الحجب او تقول ال «أَوْ یُرْسِلَ رَسُوالً» تبین ههذه الکلمهة أشّ المقصهود
من الحجاب لی حجاب ملک الوحی ،المقصود هنا ،کما أشّ المقصود من «وَحْیًا» وحی
خالص من دوش ای حجاب کذلک المقصود من الحجهاب حجهاب غیهر ملهک الهوحی او
حجاب غیر الشاعر» حجابی که عارل نیست ،این با احتمال اخیر سازگار نیسهت .حجهابی
که عارل نیست ،خودش که اعقل عقا است یا نمیگهوییم حجهابی کهه عارهل نیسهت ،بهر
حسب مرحلتین .حجابی که غیر فرشته وحی است ««أَوْ یُرْسِلَ رَسُوالً» إمّا رسهوالً مائکیهًا
الی رسول البشر کما ا تعالی کهاش یرسهل روح االمهین الهی انبیائهه ،الهی رسهوله .مرحلهة
الثانیة او یرسل رسوال بشریًا الی سائر البشر ،کمها الرسهل ارسهلوا مهن ربهل ا تعهالی الهی
کافة المکلفین .هذه المراحل مهن البدایهة الهی الناایهة و بینامها عهواش «مها كهاشَ لِبَشهَ رٍ أَشْ
یُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِالَّ وَحْیًا أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُوالً فَیُوحِيَ» مین؟ ا  ،یعنی المهوحی
هو ا تعالی «فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ» فی «وَحْیًا» و فی «مِنْ وَراءِ حِجابٍ» بمراحلهه و فهی «یُرْسهِ لَ
رَسُوالً» بمراحله ،لی الوحی مما یؤخذ من ا تعالی من دوش اذنهه و لهی الهوحی علهی
الرسل مما یقال لمرسهل الهیام مهن دوش اذش ا تعهالی .ههم یأخهذوش الهوحی بهاذش ا ،
ینشروش الوحی باذش ا  ،یطبّقوش الوحی باذش ا  ،کما اشّ معجتات النبیهین کلاها آیهاتام
باذش ا « .إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكیمٌ» هذه مراحل للوحی ،راجعوا التفسیر بصورة تفصیلیة»
 [سؤال] سه نو  ،همه «باذنه» پیغمبر سه نو وحی داشهتند ،آش اعهای مراحهل وحهی ههیچحجابی در کار نیست ،حجاب خودش هم نیست[ .مرحله] پایینتر ،حجاب خهود هسهت،
لیله ردر که این باید باشد تا بتواند تلقی وحهی رسهالتی کنهد و القهاء کنهد .سهو  :حجهب
دیگر .در خواب وحی میشد ،در کا وحهی میشهد ،آیهات رهرآش کها اسهت .بهوسهیله
جبرئیل وحی میشد و این وحی هم که میشده نه به حساب هادیت رسول بهوده اسهت.
«سؤال :رسول الادی کاش یلیق بکل لیارة و لبارة أش یوحی الیه ربنا مهن دوش ای حجهاب
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فلماذا اوحی الیه االیات المفصات بحجهاب جبرئیهل و لمهاذا؟ الجهواب فهی آیهة ررآنیهة
یقول ربنا سبحانه و تعالی فی هذه اآلیة المبارکة« :رُلْ نَتَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِهنْ رَبِّهكَ بِهالْحَقِّ
لِیُثَبِّتَ الَّذینَ آمَنُوا» 1لماذا نتّله روح القدس؟ «رُلْ نَتَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّهكَ بِهالْحَقِّ لِیُثَبِّهتَ
الَّذینَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمینَ» فلی تنتل روح القدس جبرئیل و من فورهه علهی
رلب الرسول (ص) باآلیات المفصات القرآنیة لعهد لیارهة الرسهول ،لعهد لبارهة الرسهول،
لعد ظرفیة الرسول ،کانت له ظرفیة علیا اعلی من کل الظروف الرسالیة و لهذلک «فَهأَوْحى
إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى» لیلة المعراج و «إِنَّا أَنْتَلْناهُ في لَیْلَةِ الْقَدْرِ» محکم القرآش فی لیلة القهدر.
«رُلْ نَتَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ» رب العالمین ال ،ربک ،ألش انما نتّل القرآش روح القهدس و
القرآش تربیة ربانیة خاصة خالصة خاتمیة لی فیاا نقص ابدًا« .بِالْحَقِّ» مصهاحبًا بهالحق،
تنتیاً بالحق ،روح القدس بالحق ،ربک بالحق ،فی کل المراحل بالحق .مصاحبةً بهالحق،
بسبب الحق ،لغایة الحق ،لماذا؟ «لِیُثَبِّتَ الَّذینَ آمَنُوا» مهو لیثبتهک .تثبیهت الرسهول موجهود
بأصل الوحی من دوش حجاب ،انما «لِیُثَبِّتَ الَّذینَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى» کیه یثبت؟ ألنه
کما سبق اش جماعة کثیرة من المسیحیین رالوا اش المسی هو ا  ،ههذه [ ]...ههو ا  ،النهه
خلق من دوش والد و حتی یثبهت ربنها الهذین آمنهوا باهذه الرسهالة االخیهرة و ال یقولهوا اش
محمدًا هو ا النه یقول کامًا ال یقدر علی هذا الکا اال ا  ،لذلک ا تعالی مصهلحیة
الحفا علی ایماش المؤمنین» همه مؤمنین که در یک درجه نیستند .بعضهی خیهال نکننهد
که وارعًا پیغمبر خودش خداست ،زیرا حرفهایی میزند کهه همهاش حرفههای خداسهت،
خیر ،بر پیغمبر جبرئیل نازل میشود ،جبرئیل آیات مفصات را میآورد کهه مهرد بداننهد
که این خدا نیست ،اگر خدا بود که...
 اگر وحی آشچنینی بود ،لفظ هم نبود. بله ،آش جاات دیگر است یها اینکهه لفظهش را خهودش درسهت میکهرد کهه آش ههماشکال داشت .سؤال :مگر مرد جبرئیل را میدیدند که بر پیغمبر نازل میشود و آیهات را
میآورد تا ربول کنند؟ «هل اشّ الناس ،المؤمنوش کانوا یروش جبرئیهل ینهتل بهالوحی حتهی
یصدروا اش الرسول محمد (ص) لی هو ا تعالی ،انما ینهتل علیهه جبرئیهل .جهواب :لمّها
صدّل المؤمنوش أشّ محمدًا نبی فکل ما راله النبی کانوا یصدروه و من مقاالته انّه« :نَتَلَ بِهِ
الرُّوحُ الْأَمینُ * عَلى رَلْبِكَ لِتَكُوشَ مِنَ الْمُنْذِرینَ * بِلِساشٍ عَرَبِيٍّ مُبینٍ» 2و ما الی ذلک مهن
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آیات بینات تهدل علهی اشّ ههذه اآلیهات المفصهات انمها نهتل باها روح االمهین فابهد اش
یصدروا الرسول .لمّا صدروا الرسول بالوحی ،برسالة علی ضوء رسهالته ،فاهم ال یضهلّوش و
ال یضرّوش .هذه من ناحیة ثانیة».
 در اینجایی که به نف پیغمبر اکر وحی کرده ،غیر از اینکه وحی به پیامبر رسهالتیاست و با وحی زنبور عسل و به مادر موسی که رسالتی نیستند ،هیچ فررهی نهدارد ،چهوش
آناا هم به رلبشاش وحی شده ،بدوش وسیطه بوده ،فقط تناا فررشاش این است کهه وحهی
به ایناا رسالتی نبوده است.
 صحبت بدوش وسیط و باوسهیط نیسهت ،بهدوش وسهیط و باوسهیط در وحیهها فهرلمیکند .اگر وحی باوسیط است کاً و وحی رسالتی است ،این وحی خاتمالنبیین اسهت،
اما اگر وحی باوسیط است بر زنبور عسل ،این مقا نیست ،چوش این اشهاره رمهتی اسهت
به غریته ،مراتب فرل میکند.
 کا نیست. کا نیست ،یک اشاره به غریته است. آیا برای پیامبراش دیگر حتی بهرای اولهوالعت آش مقها نبهوده کهه مسهتقیمًا بهه رلهبوحی شود؟
 -ما اصاً دلیل نداریم .در سوره نجم« :ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى * فَكاشَ رابَ رَوْسهَ یْنِ أَوْ أَدْنهى»

1

من پایین نوشتم« :دُنُوًّا وَ ارْتِرَابًا مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى» این دعای ندبه است برخاف آنچه کهه
خیال میکنند که دنوّ الی جبرئیل است .جبرئیل که بود که دنهوّ پیغمبهر بهه جبرئیهل مقها
باشد؟ دنو جبرئیل به پیغمبر مقا است ،به عک که مقا نیست .این آرایاش همگی تقریبًا
اینطور نوشتند که «عَلَّمَهُ شَدیدُ الْقُوى» 2جبرئیل است و «ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى» یعنهی بهه جبرئیهل
نتدیک شد ،خیر ،برعک است .به یک جایی رسیدند که جبرئیل عرض کرد :یا رسولا ،
شما برو باال! «لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَاحْتَرَرَتْ» 3حتی در آش مکاش جسمانی من نمیتوانم بیهایم.
چوش یک مکانت خاص معنوی که هیچک نمیتواند به آنجا برود ،هیچ صاحب جسم و
روحی نمیتواند به آنجا برود« .دُنُوًّا وَ ارْتِرَابهًا مِهنَ الْعَلِهيِّ الْهأَعْلَى؛ دنهو معرفهي الهى اللّهه»

4

زمههانی و مکههانی نیسههت« .و تههدل معرفههي بهها » در روایههت آمههده« :دَنهها بِههالْعِلْمِ» احتجههاج
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برسی« :عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ اْلحُسهَ یْنِ بْهنِ عَلِهيٍّ ( ) فِهي حَهدیثٍ رَهالَ :دَنها
بِالْعِلْمِ» علم چیست؟ علمهای عادی نیست ،علم معرفت است« .إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِهنْ عِبهادِهِ
الْعُلَماءُ» 1علما در اینجا عارفین با هستند ،نه اینکهه صهرف علهم فلسهفه و ایهن حرفهها
باشد« .و تدلى بالتجاهل عن نفسه «و لو ال اش روحه و نفسه كانت من ذلك المكاش»» کهه
این سدرة المنتای است .این روحش و جانش از اعلی علّیین مقا خلهق اسهت کهه سهدرة
المنتای است که بحث آش در جای خودش است« .لما ردر اش یبلغه» ایهن روح و جسهم از
آنجا بود که توانست برگردد به هماشجا ،اگر از آنجا نبود که نمیتوانست .جبرئیل از آنجا
نیست ،روح و جسم جبرئیل که تما نور است از آنجها نیسهت .آنجها حسهاب مکهاش فقهط
نیست ،حساب مکانت و مورعیت عظیم است .حدیث دیگر «لم یتل عن موضع و لم یتهدل
ببدش»« .ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى» از جایی به جایی ،روحش از جهایی بهه جهایی ،از بهدنش بهه جهای
دیگر یا با بدش به جای دیگر یا بدش ...خیر ،اینجا دنو معرفهی اسهت و تهدلی معرفهی اسهت.
حدیث دیگر« :لی بدنو حدٍّ»...
 این در آش «دَنا فَتَدَلَّى» ،بعد که آش «رابَ رَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى»... «رابَ رَوْسَیْنِ» برای «دَنا» است« ،أَدْنى» برای «تَدَلَّی» اسهت« .لهی بهدنو حهدٍّ و انمهادنو النبي (ص) من ربه و رربه منه ،إبانة عظیم منتلتهه» 2منتلهه معرفتهی پیغمبهر را خداونهد
میخواههد إبانههه و روشههن کنههد بههرای دیگهراش «و تشههریه رتبتههه ،و اشههرال نههور معرفتههه ،و
مشاهدة اسرار غیبه و ردرته» اسرار غیب و ردرت حق را با رلب نیّهر عهارف مشهاهده کهرد.
«و مههن ا لههه مبههرة و تههأنی و بسههط و إكههرا » باتههرین مامههانی را بههر سههفره معرفههت از
رسولا کرد .این مامانی نمیتواند دوا داشته باشد چوش اگر دوا داشته باشهد ،پیغمبهر
خودش را نمیبیند ،پ چطور میتواند با مرسل الیام صهحبت کنهد؟ «و كمها یهروى مهن
صاحب المعراج أیضًا« :لما عرج بي الى السماء دنوت من ربي حتى كاش بیني و بینه رهاب
روسین او ادنى»» رب که در سماء نبوده ،این عالم کوش را زیر پا گذاشت که تمها کائنهات
زیر پا ررار گرفت ،بعد در آنجا که بصرش و بصیرتش و لمسش و حسش دور است از کهل
کائنات که این حجب کائنات به ور کلی از نظر تغافل و از نظر بُعد مکهانی بر هرف شهد،
شد« :دنوت من ربي حتى كاش بیني و بینه راب روسین» ایهن دو رهوس کمهاش .عربهها بها
هم میجنگیدند ،مثال هم بهه همهین مثهال عربهی زده اسهت .بعضهی ورتهها دو دسهته از
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اعراب که میخواستند با هم آشنا شوند و رفیق شوند ،یکی روس خود را میآورد و یکهی
هم روس خود را ،این راب روس است ،این هم کماش است .یعنی چهه؟ تهو هرجها را بتنهی،
من هم هماشجا را میزنم ،هرجا من میزنم ،تو میزنی .هر دو با هم هستیم.
اینجا هم راب روسین است ،یعنی هیچ فاصلهای بین پیغمبر بترگوار و خهدا نبهود .ههر
چه تو بخواهی من هم میخواهم ،هر چه من بخهواهم تهو خواسهتهای .ایهن رهاب روسهین
است منتاا «این روس من روس» روس امکاش و روس وجود ،ولکهن تخلهی از ذات ،تخلهی
از نف و تغافل از نف نیست .باالتر« :أو ادنی» میگوید من اصاً کماش نهدار  ،از کمهاش
غافل شد .این تدلّی است .یعنی چه؟ گاهی اورات ،یعنهی همهه اورهات این هور اسهت کهه
انساش تکیه دارد بر وجود خودش تا زندگی کند ،نمیشود ،من هسهتم تها زنهدگی مهیکنم.
یکمرتبه خیر ،این من هستم ،این من را در هماش بُعد نورانی معرفتهی و در بُعهد ایمهانی و
باالتر رسالتی ،این تغافل میشود.
دلش در چشم و چشمش در دلش بود

از آش دیدش که غفلت حاصلش بود

این تدلی است .آویتاش شد .ایهن آویهتاش شهدش جسهم نیسهت .آمیخهتن کهل رسهولا
(ص) است که خودش اصاً جای پا ندارد ،خودش به جهایی تکیهه نهدارد ،فقهط تکیهه بهر
حق است« .رربني ربي حتى كاش بیني و بینه كقاب روسین او ادنى» ما عرض میکنیم« :و
في هذه الحالة التجردیهة «رُفِهعَ لَههُ حِجَهابٌ مِهنْ حُجُبِههِ»» کهدا ؟ «و ههو الحجهاب األخیهر
الممكن رفعه» .این عبارت «رُفِعَ لَهُ حِجَابٌ مِهنْ حُجُبِههِ» حهدیث اسهت ،در علهل الشهرایع:
«فَلَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ وَ كَاشَ مِنْ رَبِّهِ كَقَابِ رَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى رُفِعَ لَهُ حِجَابٌ مِنْ حُجُبِههِ» 1کهدا
است؟ حجاب من الحجب که بین انساش و بین رب است ،حجهاب ذات پیغمبهر رفهع شهد،
منتاا رفع تغافلی شد ،رفع وارعی نشد .ما عرض میکنیم« :و هو الحجاب األخیهر الممكهن
رفعه ،و هو حجاب ذاته المقدسة ،و بقي حجاب ذات اللّهه سهبحانه و تعهالى ،المسهتحیل
رفعه لمن سوى اللّه .فانا لك دنو ،ثم تدل ،ثم وحي» چه زمانی وحی شهد؟ «فَهأَوْحى إِلهى
عَبْدِهِ ما أَوْحى» بعد از دنو و بعد از تدلّی «وَ لَقَدْ رَآهُ نَتْلَةً أُخْرى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَاى»

2

«و أهم من كل ذلك رؤیهة اللّهه :أرهرب القهرب الیهه معرفیهًا :دعهائم اربهع تهدعم مكانهة
صاحب المعراج ،و تتبنى كیانه الروحي ألعلى الدرجات المعرفیة باللّه ،حیث ال خبهر عنهه
ال لملك مقرب ،و ال نبي مرسل ،فإناا من خصائص صاحب المعراج! و كما تتبنهى سهفرته
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الفضائیة لمنتااها حیث رأى من آیات ربه الكبرى» 1این رؤیت دو بُعد دارد :یکی اینکه پا
بر فرل کائنات گذاشهت و بها آش بصهر و بصهیرت نافهذهای کهه خداونهد عنایهت کهرد تمها
کائنات را از نتدیک دید .هر چه افق انساش باالتر باشد ،دیدش بیشتر است .افهق کهه بهاالتر
بود ،دید در دو بُعد بیشتر است :یک بُعد که افق بهاالتر اسهت «وَ هُهوَ بِالْهأُفُقِ الْهأَعْلى» 2مهن
افق اعلی همین است .اینکه در باالترین آفال ررار گرفهت ،آفهال کهوش ،تمها کائنهات را بها
رؤیت بصر و چشم دید .علوّ دو  :خداونهد بصهر او را ممتهد کهرد و بصهیرت او را ممتهدتر
کرد تا اینکه بتواند کل من سوی ا را ببیند .پ دو رؤیت حاصل شهد :یهک رؤیهت کهل
من سوی ا بالبصر و البصیرة ،یکی رؤیت ا بنور المعرفة و الیقین در باالترین مراحل.
«و كما تتبنى سفرته الفضائیة لمنتااها حیث رأى من آیهات ربهه الكبهرى» «أَ فَتُمارُونَههُ
عَلى ما یَرى * وَ لَقَدْ رَآهُ نَتْلَةً أُخْرى» 3چه کسی ممارات میکند؟ شما میگویید پیغمبر به
آش حد اعای معرفت نرسید ،چطور؟ چطور شما خداهایتاش را میبینید؟ «أَ فَهرَأَیْتُمُ الهاَّتَ
وَ الْعُتَّى * وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى» 4شما ایناا را میبینید .شما که خداهایتاش مهادی اسهت،
میبینید ،با این چشمهای کور میبینیهد ،امها مهن بها ایهن چشهم بهاز معرفتهی رؤیهت حهق
سبحانه و تعالی را با نظر معرفت نمیکنم؟
«اللَّاُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَاشِ وَ مَعَارِفِ الْقُرْآشِ الْعَظِیمِ وَ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّههُ وَ
تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَا ُ عَلَیْکُمْ».
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