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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

  اکرممعراج پیامبر

  هفر   ،قصر  مسجداال الحررام،  هفدهم ماه رمضان، مسجدقرآن، ، پیامبراکرممعراج، ها:  کلیدواژه

هرا،   ، دس  حق، پاک کردن کعبه از بر  ، قاب قوسین، مالئکه، امیرالمؤمنینالمنته سدرةآسمان، 

 نماز.

؛ امّا ده شدهنظر قاطع واحدی وجود ندارد؛ نظرهای مختلف  دا اکرمبرغمدر مورد زمان معراج پی

در شب هفدهم ماه  ،های رایجبه یک  از نقلبه بعد بوده اس . بنا معراج از سال دهم بعث  یقیناً

. قرآن کریم بوده اس  ه مدینهب اکرمشش ماه قبل از هجرت پیغمبرو تقریباً مبارک رمضان 

ی یک  سوره ؛به صراح  آمده اس  ی قرآندو سوره از در دو آیه وماجرای معراج اشاره کرده به  مکرّر

َل يَََْْسرىَ ا َََالَِّذیََُسْبحانَ  اس : ءسرااِ َاْلَ ِبع ْبِدِه َِال ىَاْلم ْسِجِد َاْلح راِم َاْلم ْسِجِد َِمن   سخن ازاین آیهدر 1.ىْقصًلا

بخش نخستین آن سفر بود. بنابه  که اس قص  جداالاز مسجدالحرام به مس پیامبر یسفر شبانه

و  اهللعموی رسولهان  دختر امّ- هان  بودند امّ یدر خانه اکرممبرغپی ،آنچه نقل شده

داد؛ مرکب  از نور  جبرئیل آمد و بشارت این سفر را به پیامبرکه  -س ا خواهر امیرالمؤمنین

ی اوّل سفر، سفر زمین  بود. بر آن مرکب سوار شدند. مرحله د و پیامبرمراق آنام بُ به

را  تا قدس، یعن  مسجداالقص ه ی بین مکّفاصله ن مرکب در زمان بسیار کوتاه ا آب پیامبر
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های در جایگاه ،دیدند. به آنجا هم که رسیدندم  مسیر را هم کامالً ،روای  شدهبه آنچه بنا .ط  کردند

اقام  انبیاء را در  محلّ د پیامبران ومحل تولّ و دی نماز خواندند؛ تمام آن منطقه را بازدید کردندمتعدّ

ی اوّل سفر بود.این مرحله .مشاهده کردندالمقدّس بی 

َاَُ :سفر اشاره کرده اس این ی دوم مرحلهبه  ی نجمسوره َن  ْزل ةا َر آُه َل ق ْد َاْلُمْنت هىَ ْخرىَ و  َِسْدر ِة  2.َِعْند 

سفر  ،سفر اوّل .آسمان  یسفریعن  المنته ، سدرةقص  به سفری بود از مسجداال ،ی دوممرحله

َاْلك واِكبَِِانَ  ؛. آسمان اوّل، آسمان دنیاس آسمان  ،و سفر دوم زمین  بود َِبزِين ٍة ْنيا َالدُّ َالسَّماء  َز ي َّنَّا تا  3.َا

اگر  ، ]آسمان اوّل اس .[دنداند چقدر وجود دارآنجای  که کواکب و ستارگان وجود دارند که خدا م 

 ؛ط  کنیداش سیصد هزار کیلومتر انیههر ثدر میلیاردها سال نوری بروید؛ سال نوری یعن  سال  که 

د و تازه این نستارگان وجود دار هنوزکرده که ، علم کشف ط  کنیدرا که میلیاردها سال نوری  حاال

َِسْدر ِةَاْلُمْنت هىَ و به  ندهف  آسمان را پش  سر گذاشتپیامبر !س ا آسمان اوّلو  سماء دنیا ََ؛ِعْند 

ْأوىَ  نَُّةَاْلم  فاصله  5َ،ْدنىَ اَ ْوَا َََق  ْوس ْينَََِقابَ بیش از حقّ و حقیق ِ ای  که بین ایشانآنج به رسیدند! 4ِعْند هاَج 

شاءاهلل عزیزان به تفاسیر و ان .شویم آن فرص  نیس  وارد بحث !اینها یعن  چه داندخدا م  !نبود

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

 ،نقل شدهبه آنچه ! بناندچه عوالم  را دید !ندها دیدر این سفر آسمان  چهد پیامبرو 

 اهلل. نماز جماعت  به امام  رسولندمالقات کرد وف مختلفشانصندر را  اهللالئکةم پیامبر

 .به آنجای  که رسید و حقایق را دیدرسید اقتدا کردند و  ی مالئکه به پیامبررگزار شد و همهب
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ه را مراجعه کنید و احادیث معراجیّرا  ندو چه شنید ندچه دیدبا خدای متعال حضرت  اینکه حاال

خیل   خدای متعال و های خصوص  خلوت پیامبرحرفخیل  زیباس ! ببینید؛ مفصّل اس ؛ 

امّا از جانب خدای متعال پاسخ با  ؛گف م  پیامبر ،نداهبه آنچه روایات نقل کردو باز بنا .زیباس 

-ط  م که ها را سمانآ اهللرسولباز دیدید؛  رسید! م به پیامبر صدای امیرالمؤمنین

پاسخ  ؛ندؤال فرمودس اهللرسول .ندسته آنجا امیرالمؤمنین نددیدند که به جای  رسید ،ندکرد

از  درآورده. صورت امیرالمؤمنین ملک  اس  که خدای متعال به وا :(ین مضمون)قریب به ا ندداد

رای پاسخ به اشتیاق آنها ملک  خدا ب ،هستندآنجا که مالئکه مشتاق دیدار و مالقات امیرالمؤمنین

-م  لذّت و کنندآیند؛ او را تماشا م م  به دیدار او خلق کرده و مالئکه صورت امیرالمؤمنین به

 انششانهدست  روی که نقل شده، طورآن ،نداوج سفر رسید یبه نقطه پیامبروقت   .برند

روزی که شد. ر تکرا پیامبربرای  این دس  لذّت ،بعدها !؛ لذّت عجیب  داش نداحساس کرد

خاطر اینکه  به ،هاو برای پاک کردن کعبه از ب  ندر سال هشتم هجری مکّه را فتح کردد پیامبر

بروید؛  شما باال ،گیرمهایم را م دس مر کردند که من ا به امیرالمؤمنین ،رسیددس  نم 

 بعض ه ب امّا باز دس  امیرالمؤمنین و رفتند. اطاع  کردند ار اهللامر رسول امیرالمؤمنین

و  !و باال بروبگذار ی من پای  را روی شانه !یا عل  :امر فرمودند رسید. پیامبرها نم از ب 

 اهللی رسولایشان را روی شانهپ امیرالمؤمنینطاع  کردند. آن روزی که ا امیرالمؤمنین

ی ه روی شانهک پای امیرالمؤمنین ،ها خال  کردندی کعبه را از ب خانه و رفتند و باال ذاشتندگ

قرار گرفته  حضرتی که در معراج روی شانه ا به یاد دس  حقّر پیامبر ،رار گرف ق مبراپی

 .انداخ  بود
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اسررم  ،در آسررمان !خداونررد و  اهللای شررد بررین رسررولعاشررقانهدر ایررن سررفر چرره گفتگوهررای 

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

در ایرن  های خوب  کتاب .اس  و امیدوارم مراجعه کنید هاحادیث مفصّل معراجیّ در ف بلند عرفان لطای

ارزشرمند مرحروم    اناز شراگرد  ؛رحم  کنرد را  علیا تعالی اهللرضوانپهلوان  عل  شیخآقا خدا .زمینه وجود دارد

نرام مرحروم علر      بره  انشر ای هایکتابکه بودند  در سیر و سلوک عرفان  علیا تعالی اهللرضاوانمه طباطبای عالّ

به فارس  هم  و اس  ءسراشرح حدیث اِکه  دندار ءسرااالِرُّسِنام  کتاب  به .منتشر شده اس پرور عادتس

های دیگری هم در ماجرای معراج نوشرته شرده   کتاب قشنگ  اس . کتاب ؛و منتشر شده اس  ترجمه

 اس .  

مراز  ن اهللرسرول  سروغات  ند.بزرگ  آورد سوغات از معراج برای این امّ  پیامبرحال  ایّ عل 

یر    و بره بیران  ویترامین سرفر معرراج را گرفتنرد       .بود اهللسفر معراج رسول سوغات ،بود. نماز

َُُالُم  َْا َ !ةصال ؛ شدکپسول کوچ  درس  کردند  اهللرسرول تمام عوالم  کره  و لذا  7!ِمنَِلصًَّلُةَِمع را

 تر از قاب قوسرین نزدی که  ْدن ىَ اَ ْوَا ََمقامتا  ،ْدنىَ اَ ْوَا َََق  ْوس ْينَََِقابَ ی هتا اوج قلّط  کردند ر سفر معراج د

 گف :. داند و آن کس که رفتهفقط خدا م  !داند چیس خدا م  و ،اس 

 تفتره  ،راه نیر قدم و نیخرد موم
 

 و آن کس که رفته داند خدا م 

 

 ةصرال  در نماز خالصره کردنرد و  این سفر را در رف  و برگش ،  تمام !کجاس   ْدنىَ اَ ْوَا َََکهداند  خدا م 

 معراج را ط  کند!تواند سفر مؤمن با دو رکع  نماز م  .المؤمن معراجشد 

                                            

َر ُس وِلَال    . 6 ُه وِدَِال ى  َاْلي   ل یَِّش   َِْهَف س  أَ جاء َن  ف ٌرَِم ن  مَا م  اَُمح مَّ ٌدَف  ِانِّيٍَْءَُس مََِّل ُهَ...َِ َالنَّب  ُّ َ...َف ق ال  َا مم  د  و  َُمح مَّ داَا َا م  اَ َم حُم وٌدَِف  َاْلَ ت  رِ َو 
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