ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ وویرایش نهایی

معراج پیامبراکرم
کلیدواژهها :معراج ،پیامبراکرم

 ،قرآن ،هفدهم ماه رمضان ،مسجدالحررام ،مسجداالقصر  ،هفر

آسمان ،سدرةالمنته  ،قاب قوسین ،مالئکه ،امیرالمؤمنین

 ،دس حق ،پاک کردن کعبه از بر هرا،

نماز.
در مورد زمان معراج پیغمبراکرم
یقیناً معراج از سال دهم بعث

نظر قاطع واحدی وجود ندارد؛ نظرهای مختلف داده شده؛ امّا
به بعد بوده اس  .بنابه یک از نقلهای رایج ،در شب هفدهم ماه
به مدینه بوده اس  .قرآن کریم

مبارک رمضان و تقریباً شش ماه قبل از هجرت پیغمبراکرم

مکرّر به ماجرای معراج اشاره کرده و در دو آیه از دو سورهی قرآن به صراح آمده اس ؛ یک سورهی
َالقْص ى 1.در این آیه سخن از
اِسراء اس ُ :س ْبحانَ َالَّ ِذیَ َاَ ْسرىَ َبِع ْب ِد ِه َلَْي اًل َِمن َالْم ْس ِج ِد َالْحر ِام َاِلىَالْم ْس ِج ِد َْ
از مسجدالحرام به مسجداالقص اس

سفر شبانهی پیامبر

آنچه نقل شده ،پیغمبراکرم
خواهر امیرالمؤمنین

بودند -امّهان

دخترعموی رسولاهلل

اس  -که جبرئیل آمد و بشارت این سفر را به پیامبر

بهنام بُراق آمد و پیامبر
پیامبر

در خانهی امّهان

که بخش نخستین آن سفر بود .بنابه
و

داد؛ مرکب از نور

بر آن مرکب سوار شدند .مرحلهی اوّل سفر ،سفر زمین

بود.

با آن مرکب در زمان بسیار کوتاه فاصلهی بین مکّه تا قدس ،یعن مسجداالقص را
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ط کردند .بنابه آنچه روای شده ،مسیر را هم کامالً م دیدند .به آنجا هم که رسیدند ،در جایگاههای
متعدّدی نماز خواندند؛ تمام آن منطقه را بازدید کردند و محل تولّد پیامبران و محلّ اقام انبیاء را در
بی المقدّس مشاهده کردند .این مرحلهی اوّل سفر

بود .

سورهی نجم به مرحلهی دوم این سفر اشاره کرده اس  :و َلق ْد َرآهُ َن ْزلةا ََاُ ْخرىَ  ِع ْند ِ
َس ْدرِة َال ُْم ْنتهىَ.
مرحلهی دوم ،سفری بود از مسجداالقص

به سدرةالمنته  ،یعن

2

سفری آسمان  .سفر اوّل ،سفر

َالدنْياَبِ ِزين ٍة َالْكواكِ ِ
َّاَالسماء ُّ
بَ 3.تا
زمین بود و سفر دوم ،آسمان  .آسمان اوّل ،آسمان دنیاس ؛ اِنَاَزيَّن َّ
آنجای که کواکب و ستارگان وجود دارند که خدا م داند چقدر وجود دارند[ ،آسمان اوّل اس  ].اگر
میلیاردها سال نوری بروید؛ سال نوری یعن سال که در هر ثانیهاش سیصد هزار کیلومتر ط کنید؛
حاال میلیاردها سال نوری را که ط کنید ،علم کشف کرده که هنوز ستارگان وجود دارند و تازه این
سماء دنیا و آسمان اوّل اس ! پیامبر

هف

آسمان را پش

سر گذاشتند و به ِع ْند ِ
َس ْدرِةَال ُْم ْنتهىََ؛َ

ِع ْندهاَجنَّةَُالْمأْوىَ 4رسیدند! به آنجای که بین ایشان و حقیق ِ حقّ بیش ازقابََق ْوس ْي ِنََاَ ْوَاَ ْدنىَ 5َ،فاصله
نبود! خدا م داند اینها یعن چه! فرص

نیس

وارد بحث آن شویم .انشاءاهلل عزیزان به تفاسیر و

روایات در بحث معراج مراجعه کنند؛ بسیار حقایق بلند و عمیق در آن اس .
و پیامبر
پیامبر

در این سفر آسمان

چهها دیدند! چه عوالم

را دیدند! بنابه آنچه نقل شده،

مالئکةاهلل را در صنوف مختلفشان مالقات کردند .نماز جماعت به امام

برگزار شد و همهی مالئکه به پیامبر

رسولاهلل

اقتدا کردند و رسید به آنجای که رسید و حقایق را دید.
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حاال اینکه حضرت با خدای متعال چه دیدند و چه شنیدند را مراجعه کنید و احادیث معراجیّه را
ببینید؛ مفصّل اس ؛ خیل زیباس ! حرفهای خصوص خلوت پیامبر
زیباس  .و باز بنابه آنچه روایات نقل کردهاند ،پیامبر
صدای امیرالمؤمنین

به پیامبر

دادند (قریب به این مضمون) :او ملک اس

که خدای متعال به صورت امیرالمؤمنین

دس

درآورده .از

هستند ،خدا برای پاسخ به اشتیاق آنها ملک

به نقطهی اوج سفر رسیدند ،آنطورکه نقل شده ،دست

احساس کردند؛ لذّت عجیب داش ! بعدها ،لذّت این دس
پیامبر

سؤال فرمودند؛ پاسخ

خلق کرده و مالئکه به دیدار او م آیند؛ او را تماشا م کنند و لذّت م -

به صورت امیرالمؤمنین
برند .وقت

آسمانها را که ط م -

آنجا هستند .رسولاهلل

آنجا که مالئکه مشتاق دیدار و مالقات امیرالمؤمنین

پیامبر

م گف ؛ امّا از جانب خدای متعال پاسخ با

م رسید! باز دیدید؛ رسولاهلل

کردند ،به جای رسیدند که دیدند امیرالمؤمنین

و خدای متعال خیل

برای پیامبر

روی شانهشان

تکرار شد .روزی که

در سال هشتم هجری مکّه را فتح کردند و برای پاک کردن کعبه از ب ها ،بهخاطر اینکه
نم رسید ،به امیرالمؤمنین

امیرالمؤمنین

امر رسولاهلل

از ب ها نم رسید .پیامبر
امیرالمؤمنین

اطاع

امر کردند که من دس هایم را م گیرم ،شما باال بروید؛
را اطاع کردند و رفتند .امّا باز دس امیرالمؤمنین

امر فرمودند :یا عل ! پای

کردند .آن روزی که امیرالمؤمنین

را روی شانهی من بگذار و باال برو! و
پایشان را روی شانهی رسولاهلل

گذاشتند و باال رفتند و خانهی کعبه را از ب ها خال کردند ،پای امیرالمؤمنین
پیامبر

قرار گرف  ،پیامبر

به بعض

که روی شانهی

را به یاد دس حقّ که در معراج روی شانهی حضرت قرار گرفته

بود انداخ .
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در ایررن سررفر چرره گفتگوهررای عاشررقانهای شررد بررین رسررولاهلل

و خداونررد ! در آسررمان ،اسررم

احمد اس ؛ 6خدای متعال خطاب م کرد یا احمد! و با او سرخن مر گفر  .اقیانوسر از

پیامبر

لطایف بلند عرفان در احادیث مفصّل معراجیّه اس و امیدوارم مراجعه کنید .کتابهای خوب در ایرن
زمینه وجود دارد .خدا آقاشیخ عل پهلوان
عالّمه طباطبای

رضاواناهللتعالی علیا

رضواناهللتعالی علیا

را رحم کنرد؛ از شراگردان ارزشرمند مرحروم

در سیر و سلوک عرفان بودند که کتابهای ایشران برهنرام مرحروم علر

سعادتپرور منتشر شده اس  .کتاب بهنام سِرُّاالِسراء دارند که شرح حدیث اِسراء اس و به فارس هم
ترجمه و منتشر شده اس ؛ کتاب قشنگ اس  .کتابهای دیگری هم در ماجرای معراج نوشرته شرده
اس .
عل ایّحال پیامبر

از معراج برای این امّ سوغات بزرگ آوردند .سروغات رسرولاهلل

بود .نماز ،سوغات سفر معراج رسولاهلل
کپسول کوچ

نمراز

بود .بره بیران ویترامین سرفر معرراج را گرفتنرد و یر

درس کردند؛ شد صالة! اَ َّ ِ
َالم َْ ِم َِن! 7و لذا تمام عوالم کره رسرولاهلل
لصًلةَُمع ر ُ
اُ ُ

در سفر معراج ط کردند تا اوج قلّهی قابََق ْوس ْي ِنََاَ ْوَاَ ْدنىَ ،تا مقامَاَ ْوَاَ ْدن ىَ که نزدی تر از قاب قوسرین
اس  ،و خدا م داند چیس ! فقط خدا م داند و آن کس که رفته .گف :
خدا م داند و آن کس که رفته

خرد مومینقدم ویرن راه ،تفتره
کهَاَ ْوَاَ ْدنىَ کجاس
خدا م داند َ

! تمام این سفر را در رف و برگش  ،در نماز خالصره کردنرد و صرالة

شد معراج المؤمن .مؤمن با دو رکع نماز م تواند سفر معراج را ط کند!
ََ...ل ِّ ٍ
ِ
 .6جاءَن فر َِم نَالْي ه ِ
ودَاِل ىَر ُس ِ
َالر ِ َوَام اَ
حم و ٌدَفِ َْ
ولَال ِهَفس أَلهُ ِ
ُ
َمح َّم داَوَامم دََ...فق الَالنَّب ُّ مَام ُ
َس َِّمَْيت ُ
یَش َْء ُ
ٌ
اَمح َّم ٌدَف اَنِّ َم ُ
امم ُدَفِاَنِّ َمحمو ٌد ِ
ماءمَصدوق ،عللالشرایع ،ج  ،1ص 121؛ مجلسی ،،حایاراالنیوار ،ج ،16ص  91و  96و عروسی،حیوییی،
َالس َِ
َف َّ
ُ
نورالثّقلین ،ج  ،1ص .21
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