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 دهيچک

سال چهلم از عام پیامبر اسالم )صلی هللا علیه وآله( در بیست و هفتم ماه رجب رسالت مطابق دیدگاه امامیه، 

شهرت بر آن است که نخستين وحي بر پيامبر اسالم  امروزه. گشت بر همگان آشكار ( سالگي 40سن الفيل )

نابع امامیه حکایت از آن دارد که نخستين در عین حال؛ گزارشاتی از م ه)صلي هللا عليه وآله( در غار حراء بود

آنچه که از منابع معتبر اهل سنت  شد. حضرت نازل بر آن «ابطح»نام وحي در منطقه اي ميان مکه و منا به 

پیرامون چگونگی نزول وحی نخستین بر نبی گرامی اسالم )صلی هللا علیه وآله( بر می آید، هرگز قابل قبول 

حضرت به چشم  و پسندیده همان است که در سخنان اهل بیت آن ستنيبوت ناسازگار ن شامخنبوده و با جایگاه 

، برخی در این باره متوقف حضرت پیش از بعثت، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد پیرامون دیانت آنمی آید. 

نظر بر آن دارند از دانشمندان ، پاره ای تابع هيچگونه شريعتي نبودشدند، برخی قائلند ایشان پیش از رسالتش 
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 یک سری مدارک، اعتقاد دارند آنهم با استناد به از آنها حضرت تابع یکی از شرایع سابق بود و تعدادی  که آن

است و رسالت حضرت قبل از بعثت  حضرت از ابتدا تابع شریعت خودش بود. الزمه دیدگاه اخیر، اثبات نبوت آن

  پذیر است. امکانفی حد نفسه ا هم این الزمه بر اساس سایر دیدگاه ه قبولگر چه 

 درآمد

ه يهللا عل يصل)م كراپیامبر برای هدایت جامعه است. بعثت پیامبر بعثت به معنای برانگیختن فردی به عنوان 

 به شمار می رود. دین اسالم نقطه آغازين و  رغم زده مسلماناندر تاریخ را بزرگترین رویداد  (وآله

حاضر سعی نوشتار اطراف واقعه بعثت گرد آوردند. در مکتوب شیعیان و اهل سنت، بحثهای متنوعی را میراث 

 منابع امامیه فراهم آورد.و عمدتًا با تکیه بر  ز این مباحث را به گونه مختصرتا گوشه ای ابر آن دارد 

 بعثت هنگامه 

ر ب ل(يعام الفاز )سال چهلم  يسالگ 40در سن  (هه وآليهللا عل يصل)امبر اسالم يپبعثت ه، يدگاه اماميمطابق د

روز ماه و  نيير تعسالگي بوده و د 40معتقدند ابتداي پيامبري ايشان در سن گشت. اهل سنت  همگان آشكار

ماه  ياز روزها يکيه وآله( در يهللا عل يآنها، بعثت رسول خدا )صل به باورد، ناختالف نظر دار هيبا امامنيز  بعثت

نظر بر  امامي 12شيعيان  است که ين در حاليا ه؛بودل يسال چهلم عام الفاز  (ا ... يا هجدهم يهفدهم )رمضان 

ه( ي)رحمة هللا عل مجلسى مهعال. ُرخ دادست و هفتم ماه رجب از سال چهلم يدر بحضرت  د که بعثت آننآن دار

  .دارد نظر فاقات باره اين در هيامام است مدعى

 .اإلمامية و على األخير اتفاق

حمد متحقيق: ، 190ص  18بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج هـ(، 1111المجلسي، محمد باقر )متوفاى

 .م1983 - هـ1403، : الثانية المصححةالطبعة لبنان، -بيروت  -ناشر: مؤسسة الوفاء ، الباقر البهبودي

 بر اين نظر اخير، شيعيان اتفاق نظر دارند.
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در چنانکه است،  هم السالم(يامبر )عليت پياهل بث يه بر احاديتکبا  شيعه ياتخاذ موضع از سو ؛است يهيبد

ه يهللا عل يامبر اسالم )صليخ بعثت پيست و هفتم رجب به عنوان تارياز ب هم السالم(يائمه )عل اتيروااز  يبرخ

 است. شدهاد يوآله( 

دًا َص  بََعَث اللَّهُ   . َرَجب ِمنْ  ِعْشِرينَ  وَ  ْبع  َس لَّى اللَُّه َعلَْيِه َو آلِِه َرْحَمًة لِْلَعالَِميَن ِفي َعزَّ َو َجّل ُمَحمَّ

كتب دار الناشر:  ،149ص4ج هـ(،الكافي 328الكليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق )متوفاى

 ش.1367،ثةلثاالطبعة المحقق: علي اكبر الغفاري،  ايران، -تهران ،االسالمية

در  (ه وآلهيهللا عل يصل)ل بعثت رسول خدا يرجب را به دل ست و هفتميب هاستحباب روز ،اتياز روا يدر تعدادو 

 .داند يآن روز م

ةُ  يهِ اَل َتَدْع ِصَياَم َيْوِم َسْبع  َو ِعْشِريَن ِمْن َرَجب  َفِإنَُّه ُهَو اْلَيْوُم الَِّذي َنَزلَْت فِ   .لِهِ آَصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو د  ُمَحمَّ  َعلَى النُُّبوَّ

كتب دار الناشر:  ،149ص4ج هـ(،الكافي 328الكليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق )متوفاى

 ش.1367،ثةلثاالطبعة المحقق: علي اكبر الغفاري،  ايران، -تهران ،االسالمية

 ک شبههيپاسخ 

ه همانطور ک بود، از سوره علق ييابتدا اتيآ ،(ه وآلهيهللا عل يصلاسالم )امبر يبر پ يوح نينخست؛ اتيمطابق روا

ست. ه وآله( در غار ِحراء ايهللا عل يداستان بعثت رسول خدا )صل در ارتباط با ن سورهيا ييات ابتدايآ، ميدان يم

ه( ي)رحمة هللا عل ين االسالم طبرسيام. مقارن با بعثت بوده است ،ين نزول وحياول رفت کهيد پذيباجه يدر نت

 سد: ينو ين باره ميدر ا

 على رسول هللا (عليه السالم)ما نزل من القرآن وأول يوم نزل جبرائيل  أكثر المفسرين على أن هذه السورة أول

 .علمه خمس آيات من أول هذه السورةعلى حراء  وهو قائم (صلى هللا عليه وآله وسلم)

لجنة من ، تحقيق: 398ص ، 10ج ،تفسير مجمع البيانهـ(، 548فاى)متوعلي الفضل بن الحسن  وأب، الطبرسي

 . م1995 ـ هـ1415 ، الطبعة األولى،بيروتـ مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، ناشر: العلماء والمحققين األخصائيين
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ازل وآله( نه يهللا عل يامبر )صلين سوره از قرآن است که بر پياولن سوره )َعلَق( يشتر مفسران، ايدگاه بيمطابق د

ه اول ي، پنج آستاده بوديشان در غار ِحرا ايکه ا يل بر آنحضرت نازل گشت در حاليکه جبرئ ين روزيشد و نخست

  .راي ايشان بيان كردن سوره را بيا

ه است؛ چنانچه خداوند در سوره بقره بر اين امر ديواقع گردنزول قرآن در ماه رمضان  ؛ به طور مسّلميوانگه

 :تصريح مي كند

 [185 ]سوره بقره، آيه {َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآن}

صورت در ماه رمضان ه وآله( يهللا عل يرسول خدا )صلبعثت د که يآ ين بدست مين دو مقدمه چنيبا توجه به ا 

ست و هفتم ماه رجب بوده، ناهماهنگ است. يبعثت در بواقعه که قائل اند  هيامامدگاه يمطلب با دن يا ،رفتيپذ

ن را توأم با نزول قرآکه آنها بعثت  آن است يدانند برا ياهل سنت که بعثت را در ماه رمضان م رسد، يبه نظر م

ن قول ياه هم يات منابع اماميروا يبرخ باشد. يمنزول قرآن هم در شب قدر و در ماه مبارک رمضان دانسته و 

  .کند يد مييرا تا

ْهُر الَِّذي َأْنَزَل اللَُّه َتَعالَى ِفيِه اْلُقْرآَن  ئَ  َو ِفيهِ  ...َشْهَر َرَمَضاَن ُهَو الشَّ د   ُنبِّ  .ه وآلهيهللا عل يصل ُمَحمَّ

)عليه عيون أخبار الرضا هـ(، 381)متوفايمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، ابو جعفر الصدوق، القمي

ناشر: مؤسسة األعلمي  ،تصحيح وتعليق وتقديم: الشيخ حسين األعلمي تحقيق:، 123ص  2السالم(، ج 

 .م 1984 - 1404سال چاپ: ، لبنان –بيروت  -للمطبوعات 

 ماه رمضان ماهي است مه خداوند قرآن را نازل نمود .... و در اين ماه حضرت محمد  صلي هللا عليه وآله را نبي

 قرار داد.

 يبما ف يت ادري)اهل بهم السالم يعل تيات گوناگون اهل بيتوجه به روا بام؛ ييگو يم ن شبههيدر پاسخ از ا

ل آنکه يبه دل با نزول قرآن در ماه رمضان ندارد يمنافاتمطلب ن يا گرفت.رجب را  27قول به جانب د يبا ت(يالب

 يجينزول تدرآن در ماه مبارک رمضان و  ي. نزول دفعيجيو تدر ينزول دفعمرحله نازل گشت، دو م در يکرقرآن 

  رجب و همزمان با بعثت بوده است. 27آن در 
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 .دييمراجعه نما "نَشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآ"ه يل آيزان ذير الميد به تفسيتوان يشتر مياطالع ب يبرا

م يتواننه قرار دارد، اگر يامام اتيااز رو يفه ايطاتقابل با ل آنکه در يبه دل ه( هميخ صدوق )رحمة هللا عليت شيروا

. حمل کرد هيمانند تق يد بر ُاموريشد، به ناچار باهماهنگ بافه ين طايا يبا محتوام که ياز آن ارائه کن ييمعنا

 (همانطور که گذشت، اهل سنت قائل اند واقعه بعثت در ماه رمضان بوده است)

 عالمه مجلسي در ابن باره مي نويسد:

ي لنزول القرآن أو غيره من المعان األخبار المستفيضة ، ولعل المراد به معنى آخر ساوقهذا الخبر مخالف لسائر 

لى هللا صالرسالة ، ويكون النبوة فيه بمعنى نزول الوحي عليه )  المجازية ، أو يكون المراد بالنبوة في سائر األخبار

 .تقيةتحقيقه ، ويمكن حمله على ال عليه وآله ( فيما يتعلق بنفسه كما سيأتي

حمد متحقيق: ، 190ص  18بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج هـ(، 1111المجلسي، محمد باقر )متوفاى

 .م1983 - هـ1403، : الثانية المصححةالطبعة لبنان، -بيروت  -ناشر: مؤسسة الوفاء ، الباقر البهبودي

سا اين روايت معناي ديگري داشته باشد كه مناسب با اين روايت مخالف با ساير روايات فراوان است، و چه ب

و نبوت  نزول قرآن داشته باشد و يا معاني مجازي ديگر، يا اينكه مقصود از نبوت در ساير روايات رسالت است

به معناي نزول وحي شخصي بر ايشان است يعني اموري ديني كه فقط مربوط به خود ايشان است ]دستورات 

و ممكن است اين روايت حمل بر  –چنانچه تحقيق پيرامون اين مساله خواهد آمد  -خاص اخالقي و معارفي[ 

 تقيه شود.

 گريد يا جاي؛ ِحراء ين وحيمکان نزول نخست

صرف . ه استه وآله( در غار حراء بوديهللا عل يامبر اسالم )صليبر پ ين وحير آن است که نخستشهرت ب امروزه

"چگونگی نزول در بخش از آن را  ينمونه ا)د نح دارين مسأله تصريبر اکه اهل سنت  يثيحد منابع يبرخنظر از 

 بوده است.از غار حراء بعثت  آغازسر  ان داشتنديب يوارددر م شيعه نيزدانشمندان ، (ميآور يم نخستین وحی"

 د:يگو يمه( ي)رحمة هللا عل يطبرس
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 على رسول هللا (عليه السالم)ما نزل من القرآن وأول يوم نزل جبرائيل  أكثر المفسرين على أن هذه السورة أول

 على حراء علمه خمس آيات من أول هذه السورة. وهو قائم (صلى هللا عليه وآله وسلم)

لجنة من ، تحقيق: 398ص  10ج  ،تفسير مجمع البيانهـ(، 548)متوفاىعلي الفضل بن الحسن  وأب، الطبرسي

 . م1995 ـ هـ1415 ، الطبعة األولى،بيروتـ مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، ناشر: العلماء والمحققين األخصائيين

ازل ه وآله( نيهللا عل يامبر )صلين سوره از قرآن است که بر پين سوره )َعلَق( اوليشتر مفسران، ايدگاه بيمطابق د

ه يستاده بود، پنج آيا ءشان در غار ِحرايکه ا يل بر آنحضرت نازل گشت در حاليکه جبرئ ين روزيشد و نخست

 . براي ايشان بيان كردن سوره را ياول ا

به  يسخن، ين وحياز غار حراء به عنوان محل نزول آغازه يامام يثيحد جوامعدر  ؛ن عالمانيرغم گفته ا يعل

حراء به عنوان محل از  ه السالمير مؤمنان عليام در موارد اندک همانند خطبه قاصعهاستإ نهايتا امده يان نيم

ن ياز اا نه، يبوده  در آنجاهم  ين وحينکه محل نزول اولياما ا اد شده استي عبادت آن حضرت در بخشي از سال

بر  ين وحيکه نخستشود  ين استفاده ميچن يامام عالمان يبرخگفتار از ؛ يوانگه .برداشت نمي شودخطبه 

 .است بوده"ابطح"نام  ان مکه و منا بهيم يمنطقه اه وآله( در يهللا عل يرسول خدا )صل

 سد:ينو يه( مي)رحمة هللا عل يشابوريفتال ن

ابِ  ِع َو اْلِعْشِريَن ِمْن فإذا أتت أربعون سنة أمر هللا عز و جل جبرئيل أن يهبط إليه بإظهار الرسالة َو َذلَِك ِفي َيْوِم السَّ

نَ َشْهِر اللَِّه اأْلََصمِّ َفاْجَتاَز ِبِميَكاِئيَل َفَقاَل َأْيَن ُتِريُد َفَقاَل َلُه َقْد بََعَث ال ْحَمِة َو َأَمَرنِ لَُّه َجلَّ َو َعزَّ نَِبيَّ ي َأْن َأْهِبَط ا نَِبيَّ الرَّ

َسالَِة َفَقاَل َلُه ِميَكاِئيُل َفأَِجي نَاِئمًا ِباأْلَْبَطِح  ه وآله(يهللا عل ي)صل اللَّهِ  َرُسولَ  َوَجدَ  وَ  َفَنَزاَل  نََعمْ  لَهُ  َقالَ  َمَعكَ  ءُ ِإلَْيِه ِبالرِّ

ِهْم ُبِعْثَت َقاَل ِإلَى اأْلَْوَس َفَقاَل ِميَكاِئيُل لِ  ...هما السالم يعلبِْن َأِبي َطالِب  بَْيَن َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن َو َجْعَفِر  ِط َجْبَرِئيَل ِإلَى َأيِّ

 ِه َتَعالَى.َسالََة َعِن اللَّ َفأَدَّى ِإلَْيِه َجْبَرِئيُل الرِّ  ه وآله(يهللا عل ي)صلُثمَّ اْنَتَبَه النَِّبيُّ 

لسيد محمد مهدى ، تحقيق: ا52، ص روضة الواعظين،  هـ(508الشهيد )حمد بن الفتال م، ابو علي النيسابوري 

 ـ قم.منشورات الرضي  ، ناشر:السيد حسن الخرسان
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غ ابالبراى  تاداد  دستوربه جبريل متعال فرا رسيد، خداوند  ه وآله(يهللا عل يرسول خدا )صلچهل سالگى  آنگاه که

ميكائيل  جبريل از كنار ميكائيل گذشت، ،در روز بيست و هفتم ماه رجب بود آنحضرت فرود آيد و رسالت بر آن 

به من فرمان  و است رحمت پيامبر كه فرموده مبعوث را پيامبرى خداوند همانا: گفت روى؟از او پرسيد: كجا مى

 ن دريا ود آمدند،، هر دو فرگفت: بياآيم،يكائيل گفت: من هم با تو مىمبروم، او  نزدبراى ابالغ رسالت  داد تا

( مهما الساليعلن و جعفر بن ابى طالب )در منطقه ابطح ميان امير مؤمنا( ه وآلهيهللا عل يصلپيامبر )بود که  يحال

كه  يفت: به سوى آن كسى؟ گشد سوى كداميك از ايشان مبعوث ميكائيل به جبرئيل گفت: بهده بود ... يخواب

 به آن حضرت ابالغ كرد. وى خداوند بزرگاز سيل پيام رسالت را ئجبردر وسط است، 

  را آورده است. مضمونن يه، هميدر اثبات الوص شيعي يمسعود

ه صّلى الّله فوجدا رسول اللّ ... أمر الّله عز و جل جبرئيل أن يهبط إليه صّلى الّله عليه و آله و سّلم بإظهار الرسالة  

 الرسالة إليه عن الّله جل جالله.  فأّدى جبرئيل ... عليه و آله و سّلم نائما باألبطح

ری يت هللا شبيآالزم به ذكر است كه  .انصاريانقم،  ناشر:، 116و  115ه، ياثبات الوصن، مسعودی، علی بن الحسي

ر از مسعودی يسد: مسعودی صاحب اثبات الوصيه غيمی نو 225ا" ص يزنجانی در جلد سوم کتاب "جرعه ای از در

 مسلمًا شيعه است.وج الذهب است و صاحب مر

ل با ... جبریی بر پیامبر )صلی هللا علیه وآله( فرود آیدبرای اظهار رسالت خداوند متعال جبرئیل را مأمور کرد تا 

ملک دیگر دیدند که آنحضرت در سرزمین ابطح خوابیده است ... آنگاه جبرئیل رسالت را از سوی خداوند متعال 

 ند.به پیامبر )صلی هللا علیه وآله( رسا

ان آمده است که چه يسخن به م ن ابطح(يدر سرزم ي)نزول وحن موضوع ياز ا هيات منابع امامياز روا يدر پاره ا

ات ين رواياقرار گرفته است.  يو مسعود يشابوريفتال ن چون يافرادمستند ات، يروااز  فهيطان يهمبسا 

ل بر يسخن از فرود آمدن جبرئ يتفاوت برخوردارند، همگ ين حال که از اندکيع در( ديد دي)همچنانکه خواه

 . ان آوردندين ابطح، به ميدر سرزم (ه وآلهيهللا عل يصل)رسول خدا 
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  ه وآله آورده است.يهللا عل ياز قول رسول خدا صل( هيرحمة هللا عل)م يبن ابراه يعل

ِلِب ِعْنَد َو َحْمَزُة ْبُن َعبْ  َعْن َيَساِري ُن َأِبي َطالِب  َو َجْعَفُر بْ  َيِميِنيِبي َطالِب  َعْن َعِليُّ ْبُن أَ دًا ِباأْلَْبَطِح ُكنَّا ُرُقو ِد اْلُمطَّ

اَلَثِة ِإلَى أَ  َرِئيُل ِفي َثاَلَثِة َأْماَلك  َو َجبْ ِرْجِلي  : َو ا، َقالَ َفَقاَل ِإلَى َهذَ  يِّ َهُؤاَلِء اأْلَْربََعِة ُأْرِسْلَت َيُقوُل َلُه َأَحُد اأْلَْماَلِك الثَّ

ينَ  ُد النَِّبيِّ د  َسيِّ   .َمْن َهَذا َفَقاَل: َهَذا ُمَحمَّ

حقيق: تصحيح وتعليق وتقديم: ت347ص  2ج  القمي،تفسير هـ( 310متوفاىالحسن علي بن ابراهيم ) القمي، أبو

 .1404صفر ، : الثالثةالطبعة قم، -ناشر: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ، السيد طيب الموسوي الجزائري

جعفر سمت چپم و حمزه پايين  ، علی بن ابی طالب سمت راست من بود،خوابیده بودیمسرزمین ابطح ما در 

ستاده جبرئیل به همراه سه تا از مالئکه آمدند، یکی از آنها گفتند به سوی کدامیک از این چهار نفر فرپاهايم بود، 

 .اين شخص محمد آقاي پيامبران است شدی؟ گفت: به سوی این فرد. گفت: او کیست؟ گفت:

 خود نقل كرده است: يمالكتاب اتفاوت در  يبا کمرا آن  (هيرحمة هللا عل)خ الطائفه يش، يپس از و

َفِإَذا  ِميَكاِئيُل َو ِإْسَراِفيلُ َو َفَنَزَل َجْبَرِئيُل  ُة ِعْنَد ِرْجِليَو َحْمزَ  ُت ِباأْلَْبَطِح َو َعِليٌّ َعْن َيِميِني َو َجْعَفر  َعْن َيَساِريَرَقدْ  

يَن. َفَقاَل ِإلَ  َمَعَك؟ ُبِعْثَنا وَ  ُبِعْثَت  اأْلَْربََعةِ  َأِي  ِإْسَراِفيُل َيُقوُل لَِجْبَرِئيَل: ِإلَى ُد النَِّبيِّ د  َسيِّ  ى َهَذا َو ُهَو ُمَحمَّ

:  تحقيق، 723ص  ،األمالي ـ(،ه460متوفاى) الشيخ ابوجعفر، محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي،

 هـ1414، األولى :الطبعة،  قم ـ الثقافة دار: شران ،البعثة مؤسسة - االسالمية الدراسات قسم

در سرزمین ابطح خوابیده بودم، علی بن ابی طالب در سمت راست و جعفر سمت چپ و حمزه نزد پایم بود، 

 به جبرئیل می گوید: به سوی کدامیک از اینهاجبرئیل، میکائیل و اسرافیل نازل شدند، در این هنگام اسرافیل 

 مبعوث شدی؟ گفت: به سوی محمد که سرور پیامبران است.

)این روایت . آورده است ه السالمير مؤمنان عليام از يا ت را ضمن مناشدهين روايا (هيهللا عل رحمة)خ صدوق يش

 (می از سرزمین ابطح به میان نیاوردنااگر چه به همان داستان اشاره دارد هم 

َقُهمْ  اْلَخْلَق   اللََّه َخلََق ِإنَّ  د  َقاَل لَُه َرُسوُل اللَِّه )صلی هللا علیه وآله(نََشْدُتُكْم ِباللَِّه َهْل ِفيُكْم َأَح    َفَجَعلَِني ِفْرَقَتْينِ  َفَفرَّ

 َجَعلَُهمْ  ُثمَّ  َقِبيلَة   َخْيرِ  ِفي َفَجَعلَِني َقَباِئلَ  َجَعلَُهمْ  ُثمَّ  ُشْعَبة   َخْيرِ  ِفي َفَجَعلَِني ُشُعوباً  َجَعلَُهمْ  ُثمَّ  اْلِفْرَقَتْينِ  َخْيرِ  ِمنْ 
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َن اْبَني َأِبي َخْيِر بَْيت  ُثمَّ اْخَتاَر ِمْن َأْهِل بَْيِتي َأنَا َو َعِلّيًا َو َجْعَفرًا َفَجَعلَِني َخْيَرُهْم َفُكْنُت نَاِئمًا بَيْ  ِفي َفَجَعلَِني ُبُيوتاً 

َهَذا ُثمَّ َأَخَذ ِبَيِدي َفأَْجلََسِني  َطالِب  َفَجاَء َجْبَرِئيُل َو َمَعُه َملَك  َفَقاَل َيا َجْبَرِئيُل ِإلَى َأيِّ َهُؤاَلِء ُأْرِسْلَت َفَقاَل ِإلَى

  َغْيِري َقاُلوا اللَُّهمَّ ال.

تصحيح وتعليق: علي  ،تحقيق، 559الخصال، ص  هـ(،381متوفاىالصدوق، ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين )

  1362 - 1403سال چاپ ، ناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ،أكبر الغفاري

 فرموده باشد صلی هللا علیه وآله( درباره اواست كه رسول خدا )کسی ز من ُج بدر ميان شما  ،خداه شما را ب

 قبيله در مرا كرد قبيله چند را آن سپس نهاد بهتر دسته در مرا و كرد دسته دو را هاخداوند خلق را آفريد و آن

مرا و على و جعفر را  ،ن كرد و مرا در خاندان بهتر نهاد سپس از خاندان منخاندا چند را هاآن سپس نهاد بهتر

راه همه برگزيد و مرا بهتر از آنها گردانيد، من ميان دو فرزند ابى طالب )على و جعفر( خوابيده بودم كه جبرئيل ب

آنگاه ، ه سوی اوبنازل شدى؟ فرمود  نفراين سه از كداميك ه سوی آن فرشته بجبرئيل گفت ب آمد، اىفرشته

 خدا نه.ه بگفتند: د؟ دست مرا گرفت و مرا نشان

بنابراين از مجموع اين روايات به دست مي آيد كه از نظر شيعه مكان نزول وحي حراء نيست و سرزمين ابطح 

 مي باشد. حال در ادامه به چگونگي نزول وحي نخستين مي پردازيم. 

  يوحن ينخستنزول  يچگونگ

، کیفیت و چگونگی بعثت رسول خدا )صلي هللا عليه وآله(مهمترین مباحث در حوزه مسایل مربوط به یکی از 

است. اهميت اين مطلب با توجه به روايات تأمل برانگيز اهل سنت در اين  حضرت نزول نخستین وحی بر آن

 باره، هويدا مي شود.

 که فرشته يوقت، به شمار مي رود هل سنتاک يدرجه  كه كتابشان منبع حديثي ،مسلم بخارى ومطابق نقل 

 :گفتچنين  ه وآله( نازل شد،يهللا عل ي)صل رسول خدا بر راءحِ  غار در يوح
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ِني حتى بَلََغ ِمنِّي الْ  َجْهَد ُثمَّ َأْرَسلَِني فقال اْقَرْأ قلت ما َفَجاَءُه اْلَملَُك فقال اْقَرْأ قال ما أنا ِبَقاِرئ  قال َفأََخَذِني َفَغطَّ

اِنَيَة حتى بَلََغ ِمنِّي اْلَجْهَد ُثمَّ َأْرَسلَِني فقال  ِني الثَّ ِني ْقَرْأ اأنا ِبَقاِرئ  َفأََخَذِني َفَغطَّ فقلت ما أنا ِبَقاِرئ  َفأََخَذِني َفَغطَّ

الَِثَة ُثمَّ َأْرَسلَِني فقال   َفَرَجَع بها رسول اللَّهِ  (ق  اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرمُ اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الذي َخلََق َخلََق اإْلِْنَساَن من َعلَ ) الثَّ

ُلونِ َيْرُجُف ُفَؤاُدُه َفَدَخَل على َخِديَجَة ِبْنِت ُخ  ُلوِني َزمِّ ْوُع َوْيِلد  رضي هللا عنها فقال َزمِّ ُلوُه حتى َذَهَب عنه الرَّ ي َفَزمَّ

ِحَم فقال لَِخِديَجَة َوَأْخَبَرَها اْلَخَبَر لقد َخِشيُت على نَْفِسي فقالت َخِديَجُة َكالَّ وهللا ما ُيْخ  ِزيَك هللا َأبًَدا ِإنََّك لََتِصُل الرَّ

ْيَف َوُتِعيُن على نََواِئِب اْلَحقِّ َفانْ َوَتْحِمُل اْلَكلَّ  َطلََقْت ِبِه َخِديَجُة حتى َأَتْت ِبِه َوَرَقَة بن  َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوَم َوَتْقِري الضَّ

ِة  َر في اْلَجاِهِليَّ ى بن َعمِّ َخِديَجَة وكان اْمَرًأ َتَنصَّ بن َأِخي َماَذا َتَرى  قال له َوَرَقُة ياف... نَْوَفِل بن َأَسِد بن عبد اْلُعزَّ

َل هللا على ُموَس   ىَفأَْخَبَرُه رسول اللَِّه َخَبَر ما َرَأى فقال له َوَرَقُة هذا النَّاُموُس الذي َنزَّ

را فشرد که من هنگام آنچنان يستم، در ايقادر به خواندن ن من :وقتي فرشته الهي آمد به من گفت بخوان، گفتم

را من هنگام آنچنان يستم، در ايقادر به خواندن ن گفت بخوان، من گفتم:م، سپس رهايم نمود و رمق شد يب

 اْسمِ بِ  اْقَرأْ  گفت:مرا فشرد و رها نمود و در مرتبه سوم آن فرشته تا آنکه م و باز رهايم نمود؛ رمق شد يفشرد که ب

، ِمنْ  اإْلِْنسانَ  َخَلَق  َخَلَق، الَِّذي َربَِّك   در حالي كه ه وآله( به منزل آمدي علهللا يامبر )صليپ .اأْلَْكَرمُ  َربَُّك  وَ  اْقَرأْ  َعَلق 

را پوشانيد تا اينكه ترس قلبش مضطرب و ترسان بود، به ايشان فرمود مرا بپوشان، حضرت خديجه ايشان 

از خودم مي ترسم ]شايد اتفاقي برايم رخ دهد[ ايشان بر طرف شد؛ آن حضرت به همسرشان فرمودند من 

زيرا تو صله رحم به جا مي آوري و بار فقيران را به دوش  کند ينم خوار تو را خداوند هرگز: گفت خديجه حضرت

را ياري مي كني. حضرت خديجه  به مستمندان كمك مي كني و مهمان نواز هستي و در حوادث، حق و مي كشي

 چهورقة گفت: بود ...  گزيده مسيحيت آيينت يجاهلدوران در  برد ويش ورقة بن نوفل ياو را نزد پسر عمو

 است ناموسى همان اين: گفت او به ورقهان داشت، يبود ب ديده آنچه ه وآله(يهللا عل ي)صل خدا رسول بينى؟مى

  .فرستاده السالم( ي)عل موسى نزد خداوند كه

 256الوفاة: اسم المؤلف:  محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ، 4ص   1ج الجامع الصحيح المختصر ، 

 .، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا 1987 - 1407 -بيروت  -، دار النشر : دار ابن كثير , اليمامة 
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،  261اسم المؤلف:  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الوفاة: ، 139ص    1ج صحيح مسلم، 

 .روت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقيبي -دار النشر : دار إحياء التراث العربي 

ه قرار گرفت يجد يمورد نقد ها يامامشمندان ياند ياز سو ،ين نزول وحيات اهل سنت درباره واقعه اوليروا

ظه )حف يد جعفر مرتضيسعالمه  «يره النبيح من سيالصح» جلد سوم کتاب  درن اشکاالت يمشروح ا. است

 :به ذكر چند اشكال مي پردازيممختصر ذكر شده است. ما در اينجا به صورت  (هللا

و  يوح يعني ين مسائل اعتقادياز مهمتر يکيدر  (ه وآلهيهللا عل يصل) رفت که رسول خدايتوان پذ يچگونه م

قع او . در واگران پناه آوردياثبات نبوتش به د يو براد شده يگر مسائل است، دچار تردينبوت که سرآغاز د

 دانند!! يگران ميداند اما د يکنند. او خود نم يت ميگران نبوت او را تثبياست که د يامبريپ

عايشه تنها راوي اين نقل است و به ادعاي خودش سال چهارم و يا پنجم بعثت به دنيا آمده پس شاهد عيني  ـ1

 گويد.نبوده که از پيش خود و بدون استناد به ديگري اين مطالب را مي

فرمايد: خواندن بلد و پيامبر مي ـ طبق روايت او ، فرشته وحي به پيامبر فرمان مي دهد کالم خدا را بخواند2

 فرض وجود دارد: سه؛ در اينجا نيستم 

د: طبق اين فرض ديگر فشارهاي مکرر دليلي ندارد نبلد نباشبخواهند از روي لوحي بخوانند ولي پيامبر  الف(

 باطي به يادگيري او ندارد.زيرا فشار دادن فرد ارت

ش و ب( منظور جبرئيل اين بود که پيامبر به دنبال او بخواند: اين کار نيز امر دشواري نبود که پيامبري که به هو

 ذکاوت معروف بود نتواند انجام دهد و جبرئيل مجبور شود به زور متوسل شود.

 .لي استخواندن و نوشتن بلد بوده و اساسا اين روايت جع ج( پيامبر

 چنانچه در ماجراي يوم الخميس آمده است:

 اْئُتوِني ِبَكِتف  َأْكُتْب لَُكْم ِكَتابًا اَل َتِضلُّوا بَْعَدُه َأبًَدا

، دار النشر : دار ابن  256محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي الوفاة: ، 1155ص ، 3صحيح البخاري ج

 .، الطبعة : الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا 1987 - 1407 -بيروت  -كثير , اليمامة 
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 برايم كتفي بياوريد تا برايتان مطلبي بنويسم كه بعد از آن هرگز گمراه نشويد.

آمد ـ بر اساس بسياري از روايات شيعه و سني وقتي جبرئيل بر پيامبر نازل مي شد به صورت فردي با ادب مي3

و در  گويدمي فرمود اين برادرم جبرئيل است و چنينمي آرامش و راحتي گرفت و حضرت در کمالو اجازه مي

 را اينگونه آزار داده باشد. هيچ روايت ديگري نيامده است که جبرئيل پيامبر

را نداشته باشد معنا ندارد خداوند حکيم چنين وظيفه اي )ختم نبوت( تا کسي آمادگي چنين منصب عظيمي ـ 4

 بگويد مي ترسم اتفاقي برايم رخ دهد.را به او واگذار کند به حدي که 

؟! و آيا ـ چگونه ممکن است اطالعات حضرت خديجه و ورقه نسبت به نبوت پيامبر بيش از خوِد پيامبر باشد5

بوت خود آگاه نبود و با گفته يک نصراني فهميد که به پيامبري از ن تواند بپذيرد که پيامبرهيچ مسلماني مي

 مبعوث شده است.

ترسد و حضرت يحيي نيز در و نمي آگاه استـ چطور ممکن است حضرت عيسي در گهواره از پيامبري خويش 6

بر داند پياميترين آنان در چهل سالگي نه تنها نمسد اما خاتم انبيا و با فضيلتهراو نمي شودکودکي پيامبر مي

  پوشاند تا ترسش بريزد؟!گيرد و همسرش او را ميشده بلکه وحشت وجود او را فرامي

با آيات قرآن که نزول وحي را عامل و باعث آرامش روحي و اطمينان قلب علی رغم اینکه این ترس و وحشت 

َل َعَلْيهِ َوَقاَل الَِّذيَن َكفَ مانند مي داند در تنافي و تعارض آشکار است  پيامبر اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذلَِك  ُروا َلْواَل ُنزِّ

ْلَناُه َتْرِتياًل  َت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّ « !شود؟نمى نازل او بر جا كي قرآن چرا»: گفتند كافران و» [32]سوره فرقان آيه  .لُِنَثبِّ

 «.خوانديم تو بر تدريج به را آن( رو اين از) و داريم، محكم آن وسيلهه ب را تو قلب كه است آن بخاطر اين

 فرماید:چنین می امبر ای ديگر خداوند خطاب به پييها در آيو 

 َْبَعِني َوَمنِ  َأَنا َبِصيَرة   َعَلى اللَّهِ  ِإَلى َأْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقل  آيه]سوره يوسف، . اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َأَنا َوَما هِ اللَّ  َوُسْبَحانَ  اتَّ

 منّزه! كنيممى دعوت خدا سوى به را مردم همه كامل، بصيرت با و پيروانم، و من است من راه اين»: بگو » [108

 .««!نيستم مشركان از من و! خدا است
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کند با بصیرت کامل است و خواهد به مردم بگوید راهی را که به آن دعوت میدر این آیه خداوند از پیامبرش می

تواند داشته ه معنايي ميحال در اين صورت ديگر شک و ترديد در نبوت چای شک و تردید در آن راه ندارد. ذره

 باشد؟!

مخالف قرآن نیست؟  شک و تردید در نبوت به پیامبر اکرم ترس و با توجه به آیاتی که ذکر شد، آیا نسبت دادن 

 یست؟!و آیا چنین نسبتی با حکمت فرستادن پیامبران در تعارض ن

را متهم نمود که در نبوت خود شک داشته است؟! از  توان پيامبر خاتم بنابراين طبق داليل مذکور، چگونه مي

اي ها را در کتابهداند و وارد ساختن اين نسبتهاي ناروا مبّرا ميرا از اين نسبت  اين روست که شيعه پيامبر

 .دانداهل تسنن، کار دستان ناپاک اموي و عباسي مي

ن قرار يدشمنان دز يتواند دست آو يم (وآله هيهللا عل يصل)امبر بزرگ اسالم ياز پ يرين تصوياست چن يهيبد 

 رد.يگ

م، اصالً سخن از ين ابطح آورديدر سرزم يرامون نزول وحيپه ياز منابع امامرا که  ياتيروااست؛  ين در حاليا

که د نظر بر آن دارن ،دگاه فوقيالسالم( در تقابل کامل با د هميعه )عليامامان ش. اصوالً نمی آوردان يک به ميتشک

به د از ساحت نبوت يهر گونه شک و تردو بوده و رسول  ينبشخص کامل الت مالزم با يقين و ايمان نبوت و رس

 .329ص  20ج ، تفسير ميزان. استدور 

 د:يفرما يم يک سخنيه السالم( در ي)علامام صادق 

 .ينهقبل هللا مثل الذي يراه بع من يأتيه[ فكان ]الذي ل عليه السكينة و الوقارأنز رسوالإن هللا إذا اتخذ عبدا 

 الرسولي هاشم السيد الحاج:  تحقيق، 201ص  2ج ، العياشي تفسيرهـ(، 320) متوفايالعياشي مسعود بن محمد

 .طهران – اإلسالمية العلمية المكتبة:  ناشر، المحالتي

، فرستد يموقار بر او ک نوع آرامش و ي، نديگز يل خود بر مرا به عنوان رسو يگاه بنده اهمانا خداوند بزرگ، هر 

 ند.يب ياست که با چشم خود م يزيشود مثل آن چ يبر او نازل مخداوند متعال  يپس آنچه که از سو
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 بعثت )صلی هللا علیه وآله( پیش از آیین پیامبر 

دانشمندان اسالمی پیرامون چگونگی شريعت پيامبر اسالم )صلي هللا عليه وآله( پيش از بعثت، دیدگاه های 

 را می آوریم.در این باره تعدادی از مهمترین آراء  ادامهارایه کردند. در گوناگون 

 .اصطالح متوقف شدند و بهن باره صرف نظر کرده از هر گونه اظهار نظر در ايدانشمندان  يبرخالزم به ذکر است؛ 

آیت هللا سبحانی )حفظه هللا( در نقد این دیدگاه می نویسد: بر پایه مدارک موجود، رسول خدا )صلی هللا علیه 

هر  بدیهی استوآله( پیش از بعثت، یک سری اعمال عبادی از قبیل طواف خانه خدا و اعتکاف انجام می داد. 

 این مطلب با قول به توقف ناسازگار است.ادی باید مطابق شریعتی بوده باشد. عمل عب

، (عليه السالمالناشر : مؤسسة اإلمام الصادق ) ،260ص ، عصمة األنبياء في القرآن الكريمالسبحاني، الشيخ جعفر، 

 1420سنة الطبع : ، الطبعة : الثانية، ايران

یت آبنا به گفته تابع هيچگونه شريعتي نبود. پیش از رسالتش  )صلی هللا علیه وآله(پیامبر اسالم بر آنند  عده اي

 ابوالحسن )ابوالحسين( بصري نسبت داده شد. هللا سبحانی )حفظه هللا( اين قول به 

، یک سری اعمال شهمانطور که در نقد دیدگاه پیشین آوردیم، رسول خدا )صلی هللا علیه وآله( پیش از بعثت

 متبعد به هیچگونه شریعتی نبود؟آنحضرت فت که حال چگونه می توان پذیر انجام می داد.عبادی 

عليه الناشر : مؤسسة اإلمام الصادق ) ،259و  256ص ، عصمة األنبياء في القرآن الكريمالسبحاني، الشيخ جعفر، 

 .1420سنة الطبع : ، الطبعة : الثانية، ايران، (السالم

 تهاییعیکی از شر مطابقاز آِن کسانی است که می گویند نبی گرامی اسالم )صلی هللا علیه وآله(  بعدیدیدگاه 

 .می کرد عمل []شریعت ابراهیم یا موسی )علیهما السالم( یا ...پیشین 

مردود می دارد و بر  «قبح تبعیت فاضل از مفضول»شیخ طوسی )رحمة هللا علیه( این نظریه را به دلیل قاعده 

التری از جایگاه باو این باور است پیامبر اسالم )صلی هللا علیه وآله( نسبت به انبیاء پیشین )علیهم السالم( برتر 

 نمی تواند تابع شریعت آنها بوده باشد.به همین دلیل  ،برخوردار است

 .أن يؤمر الفاضل باّتباع المفضول ثبت باإلجماع من أّنه عليه الّسالم أفضل من سائر األنبياء وال يجوز
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الطبعة : ، تحقيق : محمد رضا األنصاري القمي، 591ص  2ج  ، العدة في أصول الفقهالطوسی، محمد بن الحسن، 

 قم -المطبعة : ستاره ، ش 1376 - 1417سنة الطبع : ذوالحجة ، األولى

برتر است و جایز نیست به )علیهم السالم( اجماع بر آن است که پیامبر )صلی هللا علیه وآله( از دیگر انبیاء 

 پایین تر از خود تبعیت کند.دستور داده شود تا از برخوردار است باالتر  ی که از رتبهفرد

ت از ابتدای امر بر اساس شریع له(پیامبر اسالم )صلی هللا علیه وآنظر بر آن دارند هم شمندان ياز اند يپاره ا

نچه آصرفًا آنها را دریافت و خود مأمور بود  مأمور به ابالغ نبود بلکه ،خودش عمل می کرد. البته تا هنگامه بعثت

 يانياز عالمان متقدم و م ييهما( نمونه هاي)رحمة هللا عل يو عالمه مجلس يخ طوسيش. بدو مي رسيد عمل کند

 کردند. يه طرفدارينظر نيه اند که از ايامام

 شیخ طوسی )رحمة هللا علیه( در این باره می نویسد:

هللا عليه  صلَّى)عندنا أّن الّنبي ن كان قبله من األنبياء أم ال؟ في أّنه عليه الّسالم هل كان متعّبدا بشريعة م :فصل

به كان شرعا  ّن جميع ما تعّبدوال بعدها وألم يكن متعّبدا بشريعة من تقّدمه من األنبياء ال قبل الّنبّوة  (وآله وسلَّم

 .له

الطبعة : ، تحقيق : محمد رضا األنصاري القمي، 590ص  2ج  ، العدة في أصول الفقهالطوسی، محمد بن الحسن، 

 قم -المطبعة : ستاره ، ش 1376 - 1417سنة الطبع : ذوالحجة ، األولى

وآله( متعبد به شریعت انبیاء پیشبن بود یا نه؟ )مطلب  فصلی درباره اینکه آیا پیامبر اسالم )صلی هللا علیه

)علیهم به هیچ یک از شریعتهای انبیاء پیشین قبل از نبوت و بعد از آن، درست( نزد ما آن است که آنحضرت 

 و هر آنچه بدان تعبد داشت، شریعت خودش بود. متعبد نبودالسالم( 

 سخن عالمه مجلسی )رحمة هللا علیه( این است:

( كان قبل بعثته مذ واآلثار المستفيضة هو أنه )صلى هللا عليه وآلهمن األخبار المعتبرة  فاعلم أن الذي ظهر لي

وكان يعبد هللا  سنة صار رسوال ونزل عليه القرآن وامر بالتبليغبعد أربعين  ثم ...في بدو سنه نبيا  أكمل هللا عقله

 .أو على وجه آخر أظهر ه الناس بعد التبليغ وهوقبل ذلك بصنوف العبادات إما موافقا لما أمر ب
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تحقيق: ، 278ص  18بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج هـ(، 1111المجلسي، محمد باقر )متوفاى

 .م1983 - هـ1403، : الثانية المصححةالطبعة لبنان، -بيروت  -ناشر: مؤسسة الوفاء ، محمد الباقر البهبودي

از همان ه که پیامبر اسالم )صلی هللا علیه وآله( پیش از بعثت، وایات گوناگون چنین برایم ثابت شدبدان، از ر

بعد از چهل سال به مقام  که خداوند متعال در ابتدای سنین، عقل او را کامل گرداند، نبوت داشت ... سپسزمان 

 )ایناز آن انواع عبادات را انجام می داد و نازل گشت و مأمور به تبلیغ گشت و پیش رسالت نایل شد و قرآن بر ا

 همان بودند که آنحضرت بعد از رسالت به مردم رساند، این وجه اظهر است. یا به نحو دیگر.  یاعبادات( 

ه( رسول خدا )صلی هللا علیه وآلمی گویند از جمله آنکه  آوردند، يل گوناگونيشان دالياثبات مدعا ين گروه برايا

نمی تواند در برهه ای از زندگی تابع شریعت  به همین جهت،برتری دارد، نسبت به دیگر انبیاء )علیهم السالم( 

، پس باید همیشه تابع شریعت خودش بوده باشد و این مقتضی نبوت آنحضرت پیش از یکی از آنها بوده باشد

 رسالت است.

 .عليه الّسالم أفضل من سائر األنبياء وال يجوز أن يؤمر الفاضل باّتباع المفضول ثبت باإلجماع من أّنه

الطبعة : ، تحقيق : محمد رضا األنصاري القمي، 591ص  2ج  ، العدة في أصول الفقهالطوسی، محمد بن الحسن، 

 قم -المطبعة : ستاره ، ش 1376 - 1417سنة الطبع : ذوالحجة ، األولى

برتر است و جایز نیست به )علیهم السالم( اجماع بر آن است که پیامبر )صلی هللا علیه وآله( از دیگر انبیاء 

 دستور داده شود تا از پایین تر از خود تبعیت کند.برخوردار است باالتر  ی که از رتبهفرد

ه السالم( يت، امام )علين روايکنند، در ا ياستناد مه( ي)رحمة هللا عل ينيکل يت از کافيک روايبه همچنین آنها 

ا"هيبا استناد به آ ه السالم( در ي)عل يسيبر نبوت حضرت ع م(يمر/30" )ِإنِّي َعْبُد اللَِّه َآَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعلَِني نَِبيًّ

ام يحتم در اه وآله( هم به طور يهللا عل يامبر اسالم )صلين است، پيحال که چن کند. ياستدالل م يدوران کودک

ه السالم( ي)عل يسيامبران از جمله عيآنحضرت بر همه پ)عالوه بر آنکه را يت مقام نبوت را حائز بود زيطفول

ت کرد، به يعنا)علیهم السالم( ن يشياء پيات فراوان، هر آنچه را که خداوند بزرگ به انبيمطابق روا (دارد يبرتر

 نمود.ه وآله( هم عطا يهللا عل يامبر اسالم )صليپ
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 عالمه مجلسی )رحمة هللا علیه( پس از بیان روایت فوق می گوید:

( يه وآلهأعطاه نبينا )صلى هللا عل وقد ورد في أخبار كثيرة أن هللا لم يعط نبيا فضيلة وال كرامة وال معجزة إال وقد

إلى أربعين سنة  آله()صلى هللا عليه و ولم يكن نبينا ( في المهد نبياً فكيف جاز أن يكون عيسى )عليه السالم

 ؟نبيا

تحقيق: ، 278ص  18بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج هـ(، 1111المجلسي، محمد باقر )متوفاى

 .م1983 - هـ1403، : الثانية المصححةالطبعة لبنان، -بيروت  -ناشر: مؤسسة الوفاء ، محمد الباقر البهبودي

نداد مگر گذشته )علیهم السالم( و کرامتی را به انبیاء  فضیلتهیچ در روایات فراوان آمده است خداوند متعال 

م( چگونه جایز است که عیسی )علیه السال حالآنکه همان را به پیامبر اسالم )صلی هللا علیه وآله( هم داده است، 

شته هللا علیه وآله( تا سنین چهل سالگی این مقام را ندا مقام نبوت را دارا باشد و پیامبر اسالم )صلیدر کودکی 

  باشد؟

بر رسول خدا هم باید پذیرفت پیش از بعثت مطرح شود: مطابق دیدگاه اخیر، در اینجا ممکن است این پرسش 

مستلزم دریافت وحی از سوی خداوند عمل نمودن به شریعتی نو )اسالم( زیرا  )صلی هللا علیه وآله( وحی می شد

بر پایه گزارشات موجود، نخستین وحی بر رسول خدا )صلی هللا علیه وآله( ، این در حالی است که تعال استم

نزول وحی تا پیش از قول به بعثت آنحضرت اشاره دارد. بنا بر این؛ آیات ابتدایی سوره علق بود که به داستان 

  واقعه بعثت با مشکل مواجه است.

 صاحب مجمع البیان آورده است:

 على رسول هللا (عليه السالم)ما نزل من القرآن وأول يوم نزل جبرائيل  أكثر المفسرين على أن هذه السورة أول

 على حراء علمه خمس آيات من أول هذه السورة. وهو قائم (صلى هللا عليه وآله وسلم)

لجنة من ، تحقيق: 398ص  10ج  ،تفسير مجمع البيانهـ(، 548)متوفاىعلي الفضل بن الحسن  وأب، الطبرسي

 . م1995 ـ هـ1415 ، الطبعة األولى،بيروتـ مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، ناشر: العلماء والمحققين األخصائيين
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ازل ه وآله( نيهللا عل يامبر )صلين سوره از قرآن است که بر پين سوره )َعلَق( اوليشتر مفسران، ايدگاه بيمطابق د

ه اول يستاده بود، پنج آيشان در غار ِحرا ايکه ا يحضرت نازل گشت در حالل بر آنيکه جبرئ ين روزيشد و نخست

 اد داد. ين سوره را به او يا

الی و ابالغی نظر دارد سآنچه مرحوم طبرسی و دیگران بیان داشتند به وحی رِ می گوییم: از این شبهه در پاسخ 

لی( شده باشد، رسول خدا )صلی هللا علیه و این منافاتی ندارد که پیش از بعثت هم بر آنحضرت وحی )غیر رسا

مه و خود مأمور به انجام آن بود تا هنگا پیش از بعثت، آموزه های وحیانی را از عالم باال دریافت می کردوآله( 

عالمه  اینهم  پیشتر رسالت بر انگیخته شد.با نزول آیات نخستین سوره علق، رسمًا به  و رجب( 27بعثت )

 را آوردیم:مجلسی )رحمة هللا علیه( 

 .بليغسنة صار رسوال ونزل عليه القرآن وامر بالتبعد أربعين  ثم ...كان قبل بعثته نبيا (أنه )صلى هللا عليه وآله

تحقيق: ، 278ص  18بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج هـ(، 1111المجلسي، محمد باقر )متوفاى

 .م1983 - هـ1403، : الثانية المصححةالطبعة لبنان، -بيروت  -ناشر: مؤسسة الوفاء ، لباقر البهبوديمحمد ا

... سپس بعد از چهل سال به مقام  را دارا بودنبوت مقام پیامبر اسالم )صلی هللا علیه وآله( پیش از بعثت، 

 أمور به تبلیغ گشت.رسالت نایل شد و قرآن بر او نازل گشت و م

در پایان؛ خواننده گرامي، جهت دريافت اطالعات بيشتر پیرامون چگونگی شریعت رسول خدا )صلی هللا علیه 

، نيز (اثر آيت هللا سبحاني )حفظه هللا"  عصمة األنبياء في القرآن الكريمبه کتاب "می توانید وآله( پیش از بعثت، 

ه آقاي محسن ثت" نوشتبع از پیش سلم و آله و علیه الله صلی پیامبر دین مسئله های "دیدگاهمقاله اي با عنوان 

 .تنها، مراجعه نماييد
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 بعثت و نبوت مقارن یا در دو زمان

مربوط به ماجرای بعثت به  می تواند در زمره مباحثو نبوت، )رسالت( بحث از همزمان بودن یا نبودن بعثت 

اراي دي هللا عليه وآله( قبل از واقعه بعثت )رسالت(، آيا پيامبر اسالم )صلکه در این بحث در صدد آنیم  شمار آید.

 مقام نبوت بود يا آنکه در بيست و هفتم ماه رجب، همزمان مقام نبوت و بعثت )رسالت( را حائز گشت؟

معلوم می بیان داشتیم،  )آیین پیامبر صلی هللا علیه وآله پیش از بعثت(آنچه که در بخش پیشین با توجه به 

اساس  دیدگاه آن دسته از عالمان که می گویند پیامبر اسالم )صلی هللا علیه وآله( از ابتدای امر برمطابق که  گردد

)رحمة هللا علیه( عالمه مجلسی  ،دارا بودپیش از بعثت نبوت را مقام آنحضرت  عمل می کرد، شریعت خودش

بدیهی است که مطابق این دیدگاه،  زیرا ،(أنه صلى هللا عليه وآله كان قبل بعثته نبياً ) بدان تصریح می کند.

 را از عالم باال دریافت می نمود و این چیزی ُجز نبوت نیست.آنحضرت آموزه های شریعت تازه )اسالم( 

 ، ملتزم شدپیش از بعثتامکان آن وجود دارد که به نبوت آنحضرت فی حد نفسه هم سایر دیدگاه ها مطابق 

قف متورا انکار کرده یا ال اقل در این باره پیش از بعثت در بازه زمانی ی نو شریعت تنها وجود یکزیرا این عده، 

حال که تابع شریعت دیگران است،  همانرسول خدا )صلی هللا علیه وآله( در منافاتی ندارد که مطلب این شدند، 

  .آموزه های وحیانی هم در یافت کند

 نتیجه

گشت که امامیه با استناد به روایات ائمه )علیهم السالم( وقوع  بر پایه آنچه که در این نوشتار کوتاه گفتیم، معلوم

بعثت در بیست و هفتم ماه رجب سال چهلم از عام الفيل را پذیرفت. نیز گفته شد اگر چه شهرت بر آن است 

که نخستين وحي بر پيامبر اسالم )صلي هللا عليه وآله( در غار حراء بود اما مستنداتی هم بدست آمد که حکایت 

داشت. آموزه های اهل سنت درباره چگونگی نزول اولین وحی بر   «ابطح»از نزول نخستین وحی در سرزمین 

رسول مکرم اسالم )صلی هللا علیه وآله( را هرگز نتوانستیم بپذیریم و بیان شد آنچه در این باره با مقام ارجمند 

ابطه با شریعت آنحضرت پیش از بعثت، دیدگاه نبوت و رسالت میانه دارد کالم ائمه )علیهم السالم( است. در ر
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های گوناگونی وجود داشت که مطابق برخی از این دیدگاه ها نبوت آنحضرت پیش از بعثت ثابت می شد و مطابق 

سایر دیدگاه ها اگر چه به طور قاطع نتوانستیم نبوت آنحضرت قبل از بعثت را ثابت کنیم اما مستندی بر رّد آن 

م و گفتیم فی حد نفسه امکان دارد که بر اساس این دیدگاه ها هم قائل به نبوت آنحضرت هم در دست نداشتی

 پیش از بعثت گشت.

 موفق باشيد                                                                                  

 گروه پاسخ به شبهات

 سسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر عجل هللا تعالي فرجه الشريفؤم

 


