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بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقدمه
هرچنددد پیدددر و خسددته دل و ناتدددوان شددددم

هرگه کده یداد روی تدوکردم جدوان شددم

شكرخدا کده هرچده طلدب کدردم از خددا

بددددر منتهددددای همددت خددددودکامران شدددم

ای گلبُن جدوان بدر دولدت نجدددورکه مدن

در سایدددده تددو بلبددددل بدددداج جهددددان شددددم

با چه خجالتی یا چه افتخاری داستان زیبای معراج پیوندآفرین و اخالقساز جمال و جالل
پیامبراکرم(ص) را بیان کنیم تا خلقوخوی نبوی از خالل گفتهها و نوشدتههدا بده مشدام جانمدان
بنشیند با چه زبان و چه اشكی احساس خویش را با قطره دانش حكایت کنیم.
چده احتیداج بده عطدر اسدت آن پدری رو را

بدده گددل ددرور نباشددد گددالب پاشددیدن را

در البالی کتابها به دنبال زیبائیهدای توگشدتیم و ای سدوره عشدق و ای آیده مهدر عطدر
وجودت را بیشتر در زیبایی معراج پژوهش نمودیم با انداك تدوان و بدا تمدام وجدود و اندیشده
کامل و و ساختیم و با عذر و تقصیر به تماشای معجزهای بزرگ پناه آوردیم و با اجدازات از
خداوند بزرگ و شكرگزاری درگاهش توفیق یافتیم پیرامون این زیبائیهای جذاب و سدازنده
معراج کاغذهای سپید را آرام قلم بدزنیم و از شداهد غیدب و تنددیس اخدالق و الگدوی انسدانی
نسخههایی برای پیروی و الگوپذیری انتخاب کنیم .از بیان ندورانی قدرآن کده فرمدود« :
» و در مقطع دیگدر فرمودندد« :
» همچنددین در گددزار

گویددا و معطددر



پیامبر(ص) زیر روشنای شمس و حی از سیر زمینی و آسمانی درسهای معراجدی فراگیدریم
و بتوانم در تال های معرفت افزائی و آمادگی جهادی و مقاومت ،اخدالق و کرامدت شدریك
کنیم و خا عانه از مكتب معراجی جان جانان و صاحبان فضدائل بدیشدمار بده سدمت و سدوی
ارز های علمی و اخالقی و اجتماعی نبوی سوق پیدا کنیم و سبك زنددگی خدود را از اسدوه
حسنه که شخصیت انبیا و الهی همچنین حضرت نوح ،ابدراهیم ،موسدی و عیسدی در آن وجدود
مقدس متبلدور و مجسدم گردیدده روزآمددی کندیم پدس سزاواراسدت بده گنجیندهای پدر بدار و
فرهنگی و بالنده و آموزنده معراجی نگاهی نو بیاندازیم و این بخش از تاریخ گهربار اسدالم را
که مسجدالحرام تا مسجداالقصی و از آنجا تا سدرة المنتهی برفراز آسمانها و فضاهای مدادی
و معنوی کشیده شده است مد نظر قرار دهیم و از زیبائیهدای حرکتدی سدخن بگدوییم کده هدر
صفحه از آن انسان را بیاختیدار مجدذوب مدینمایدد و دل را همدراه بدا قهرمدان معدرج بده اوج
ارز ها میکشاند چشمانداز زیبای معراج ظاهر و باطن هر انسان را مبهوت مینماید و عظمت
سیمای حقیقی رسول خاتم را برای انسان آشكار میسازد و این واقعه حقیقی اندیشه و فكر ندو
و دانشی دیكر از زندگانی پیامبر اعظم(ص) را که به همراه دارد بازگو کند و رویدادی جدید
در زندگانی انسان ایجاد خواهد کرد.
نوشته ای که پیش روی شماست و اکنون از دید عالقمندان میگذرد زیبدائیهدای معدراج
است که از قرآن و روایات ،دیددگاههدا و تداریخ برگرفتده شدده اسدت امیدد اسدت در افدزایش
اعتقادات و اطالعات پیروان رسول اهلل(ص) کمكی باشد و در ایجاد پیوندی بیشتر مؤثر باشد.
زینب خیرالهی
استاد دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اصفهان (خوراسگان)



فرهنگ جذابیت و زیبایی معراج
عظیمترین حادثه تاریخ زندگی درخشان پیامبر اسالم(ص) حادثه معدراج او بده آسدمانهدا
است همچنین از جذابترین و زیباترین دالئدل عظمدت و شدكوه آن شخصدیت بدزرگ همدین
اعجاز است مجموعهای فرهنگی و تربیتی و سفری زمینی و آسمانی و نمونهها و آیدات بدزرگ
الهی که میتواند سلسله برنامههای دیدنی و شنیدنی این سفر ملكدوتی و پدر محتدوا و جالدب و
زیبا که بخشش مهمیاز زندگی درخشان پیامبراسالم(ص) است گرچه مددتش کوتداه و بددون
زمان بود ولی یك جهان معانی و دستورالعملهای عظدیم تربیتدی وفرهنگدی را در خدود جدای
داده است نه تنها زیبائیهای زمدیننمدا و آسدماننمدا دارد بلكده امدور و اسدرار بسدیار جالدب و
ظریف و لطیف از درسها و آموز ها میباشد که دانستن آنها و در مسیر قرارگرفتن خد و
سیر این معراج میتواند برای پیمودن مراحل و تكامل و ایجداد فرهندگ و سدبك زنددگی هدر
فرد مسلمانان مؤثر باشد و فكر وقلب و جسم و جان انسان را در افق بیكران معرفتشناسی قرار
دهد و پیروان پیامبراسالم(ص) را در فراسوی مرزهای مادی به پرواز در آورد.
پیشددرفت علددم و دانددش و ارتباطددات اینترنتددی و مدداهوارهای تاحدددودی مددا را بددرای درك
عظمت معراج کمك شایان توجهی میدهد .با محاسبات جدید حجم خورشید یدك میلیدون و
سیصد هزار برابر کره زمین است و فاصله آن با زمین حدود  922میلیون کیلومتر میباشد سطح
خورشید بالغ بر شش هزار درجه سانتیگراد است و حدرارت دروندی آن بیسدت میلیدون درجده
جالب اینكه در جهان در میان کهكشانهدا میلیدونهدا خورشدید قدرار دارد و در انتهدای جهدان



کهكشانی وجود دارد که دارای دهها میلیون خورشید است و ابر اختدری کده صدد میلیدون بدار
درخشانتر از خورشید است.
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اینك با توجه به این امدور کده در آسدمان اول اسدت جهدان و آسدمانهدای دیگدر چقددر
بزرگ است و معراج پیامبر(ص) که تا سدر المنتهی بسیار بزرگتر از این جهان است.
زیبائیهای معراج درآیات قرآن
از گذشتههای دور در بین انسانها هرجا سخن از رفتن به فضا و آسدمانهدا در میدان بدوده
شوقی وصف ناشدنی را به همراه داشته است چه رسد بده سدفری آسدمانی کده بدا زیبدائیهدای
خالص برای بندهای خاص صورت پذیرفته وآن هم نده سدفری کده تدا بخشدی از فضدا بلكده تدا
آخرین نقطه هستی پیش رفته است.
قرآن که تمام سخنانش زیبا است .زیبائیهای معراج را در چند سوره از قدران کدریم بیدان
داشته است بطور کلی آیات مربوط به معراج را میتوان بر دوگونه تقسیمبندی کرد:
 .9آیات قرانی که به صورت آشكارا و صریح زیبدائیهدای معدراج را بیدان کدرده اسدت
مانند آیه اول سوره مبارکه اسراء و آیات اول تا هجدهم سوره مبارکده نجدم کده هدر
کدام به تناسب دو مقطع از سیر پیامبر اکرم(ص) را بیان میکند.
 .0آیاتی که مفسران هرکدام از آنها را به گونهای با واقعه معراج در ارتباط دانسدته کده
نمونههای از آنها بیان خواهد شد.
معراجگاه پیامبر(ص)
نخسددتین آیدده سددوره اسددراء سددفر شددبانه پیددامبر(ص) از مسددجد الحددرام بدده مسجداالقصددی
(بیتالمقدس) که مقدمهای برای معراج آسمانی بوده است سخن میگویدد .ایدن سدفر کده در
یك شب و مدتی کوتاهی صورت گرفت حداقل در شرای آن زمان از طریق عادی بده هدی

 .9کتاب همه میخواهند بدانند .ص .24



وجه امكانپذیر نبود و جنبه اعجازآمیز و کامالً خارقالعاده داشت و با چشدمانددازی زیبدا بیدان
میکند منزه است آن خداوندی که بندها

را در یك شب از مسجدالحرام بده مسجداالقصدی

که گرداگرد

را پر برکت ساختهایم برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم چرا که او

شنوا و بینا است.
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«
»

0

این سیر شبانه خارقالعاده به خاطر آن بود که بخشی از آیات عظمت خدود را بده او نشدان
دهد و خدای سمیع بصیر این فیض را اراده کرده است.
اگر خداوند پیامبر

را برای این افتخار برگزید بیدلیدل نبدود زیدرا او گفتدار و کدرداری

آنچنان پاك و شایسته داشت که این لباس بر قامتی کامالً زیبا بود خداوندد گفتدار پیدامبر

را

شنیده و کردار او را دیده و لیاقتش را برای این مقام پذیرفته بود.
در این آیه قرآن مشخصات و زیبائیهای این سفر اعجاز آمیز را بیان میکند:
 .9جمله «اسری» نشان می دهد که این سفر شب هنگام واقدع شدده زیدرا اسدرار در ل دت
عرب به معنی سفر شدبانه اسدت در حدالی کده کلمده سدیر بده مسدافرت در روز گفتده
میشود.
 .0کلمه لیالً در عین این که تاکیدی است برای آنچه از کلمه اسراء فهمیده میشود ایدن
حقیقت را نیز بیان میکند که این سفر به طور کامل در یك شب واقع شد و مهم نیدز
همین است کده فاصدله میدان مسدجدالحرام و بیدتالمقددس حددود هدزار و دویسدت
کیلومتر است که در قدیم در مدت چهل شبانه روز میپیمودند.

 .9تفسیر نمونه ،ج  ،90ص ،91حضرت آیتاله العظمیمكارم شیرازی
 .0قرآن سوره اسراء ،آیه .9



 .3کلمه عبد نشان می دهد کده ایدن افتخدار و اکدرام بده خداطر مقدام عبودیدت و بنددگی
پیامبر(ص) بود چرا که باالترین مقام برای انسان این است که بنده راستین خددا باشدد
جز بر پیشگاه او جبین نساید و در برابر فرمانی جز فرمان او تسلیم نگدردد هدر کداری
میکند برای خدا باشد و هر گامی برمیدارد ر ای او را بطلبد.
 .4همچنین تعبیر عبد نشان میدهد این سفر در بیداری واقدع شدده و ایدن سدیر جسدمانی
بوده است نه روحانی تنها زیرا سیر روحانی تنها معنی معقدولی جدز مسدأله خدواب یدا
حالتی شبیه به خواب ندارد ولی کلمه عبد نشان میدهد جسم و جدان پیدامبر(ص) در
این سفر شرکت داشته منتها کسانی که نتوانستهاند این اعجداز را در فكدر خدود جدای
دهند احتمال روحانی بودن را به عنوان توجیهی برای آیه ذکر کردهاند.
 .2آغاز این سیر مسجدالحرام در مكده و انتهدای آن مسجداالقصدی بدوده اسدت از کندار
کعبه یا خانه یكی از بستگان خود.
 .2هدف از این سیر مشاهده آیات عظمت الهی بوده همان گونه که دنبالده ایدن سدیر در
آسمانها نیز به همین منظور انجام گرفته است تا روح پرعظمت پیدامبر(ص) در پرتدو
مشاهده آن آیات بینات عظمت بیشدتری یابدد و آمدادگی فدزون تدری بدرای هددایت
انسانها پیدا کند نه آن گونه که کوته فكران مدیپندارندد کده پیدامبر(ص) بده معدراج
رفت تا خدا را ببیند.
 .1جمله بارکنا حوله بیا نگر این مطلب اسدت کده مسجداالقصدی عدالوه بدر اینكده خدود
سرزمین مقدسی است اطراف آن نیز سرزمین مبارك و پربرکتی است و ایدن ممكدن
است اشاره به برکات ظاهری آن بوده باشد چرا که میدانیم در منطقدهای سدر سدبز و
خرم و مملو از درختان و آبهای جاری و آبادیهدا واقدع شدده اسدت و نیدز ممكدن
است اشاره به برکات معنوی آن بوده باشد زیرا این سرزمین مقددس در طدول تداریخ
مرکز ظهور پیامبران بزرگ خدا و خاستگاه نور توحید و خداپرستی بوده است.



 .2جملده «

» اشدداره بده ایددن اسددت کدده بخشدش ایددن موهبددت بدده

پیامبر(ص) بی حساب نبوده بلكه به خاطر شایستگیهدایی بدوده کده بدر اثدر گفتدار و
کردار پیامبر(ص) پیدا شد و خداوند از آن بخوبی آگاه بود.
 .1کلمه سبحان دلیلی است بر این که این برنامه پیدامبر خدود نشدانهای بدر پداك و مندزه
بودن خداوند از هر عیب و نقص است و طبق بیان عالمه طباطبائی در تفسدیر المیدزان
بیشتر محتوای سوره اسرا در مورد تسبیح خداوند متعال است.

9

 .92کلمه مِن در مِن آیاتنا نشان میدهد آیات عظمدت خداوندد آن قددر زیداد اسدت کده
پیامبر(ص) با تمام عظمت ،تنها گوشهای از آن را مشاهده کرده است.

0

زیبائیهای بخش دوم معراج در آیات سوره نجم
تا آیه 92

سدوگند

به ستاره هنگامی که فرود آید صاحب شما هیچگداه در داللت نبدوده اسدت و مقصدد را گدم
نكرده است .هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید .آنچه آورد ،چیزی جدز وحدی نیسدت
که به او وحی شده اسدت آنكدس کده قددرت عظیمدی دارد او را تعلدیم داده همدان کدس کده
توانایی فوقالعاده و سلطه بر همه چیز دارد سپس نزدیكتر شد تا آنكه فاصدله او بده انددازه دو
کمان یا کمتر بود پس خدا به بنده خود وحی فرمود آنچه که هیچ کس درك آن نتواند کندد.
آنچه دید دلش هم حقیقت یافت و کذب و خیال نپنداشت آیا کافران بر آنچه رسول مشداهده
کرده انكار میکنند و یك بار دیگر هم رسول او را مشاهده کرد در نظر سدرة المنتهی بهشدتی
ک ه مسكن متقیان اسدت در همدا نجایگداه اسدت در آن هنگدام کده چیدزی ندور خیدرهکننددهای
سدر المنتهی را پوشانده بود چشم از حقایق آن عالم آنچه را باید بیگرد بی هیچ کم و کاسدت
مشاهده کرد آنجا که از بزرگترین آیات حیرت انگیز پروردگار را به حقیقت دیدن کرد.
 .9تفسیر المیزان ،ج  ،93عالمه طباطبایی
 .0تفسیر نمونه ،ج  ،90آیتاله العظمی مكارم شیرازی ،ص 03



حرکت زیبدا و سدیر آ سدمانی پیدامبر(ص) در ایدن سدوره بیدان شدده اسدت سدیری کده در
مرحله ای از آن حتی هیچ کس نتوانست همراهی با پیامبر(ص) کند و جبرائیل امدین نیدز چندین
گفت اگر یك قدم نزدیكتر آیم بالهایم میسوزد.
نكته جالب توجه اینكه پیامبر(ص) وقتی که به قریش فرمدود :مدن فرشدته وحدی را هنگدام
آوردن اولین وحی با قیافه واقعی خود دیدم در این باره قریش با او به مجادله برخاسدتند قدرآن
در پاسخ انكار اینها چنین میفرماید:
چرا درباره دیدن جبرائیل با پیامبر مجادله میکنید او یك بار دیگر نیدز فرشدته را نزدیدك
سدرة المنتهی در مجاورت بهشت که اقامتگاه نیكان است دیده است آندم کده سددر المنتهدی
را آثار شكوه فرا گرفته بود جبرائیل امین را دید و در این نگاه نه خطا رفت و نه منحرف شد و
مقداری از آیتهای بزرگ پروردگار را نیز دید.

9

خداوند متعال در این سوره مطالب مربوط به معراج را با سوگند خویش به ستارگان آغداز
فرموده است ستارگانی که هر کدام در مدار خویش در عالم وجود در حال حرکت میباشدند.
معنای ظاهری نجم در آیه ستاره است ولی در کتب روایدی و در ل دت تأویدل و تفسدیرهایی از
معنای باطنی نجم بیان شده است که مواردی از آن بیان میشود.

 .9فروج ابدیت ،ج ،9ص  ،323آیت اله سبحانی



 .0زیبائی نجم در رسول اهلل
»

علی بن ابراهیم در تفسیر خود روایت کرده است مراد از نجم رسول خداست و «

اشاره دارد به آن موقعی که به سوی آسمان باال برده شد 9و بندابر تأویدل معندی آیده ایدن گونده
است قسم به پیامبر(ص) هنگامی که در شب معراج به سوی ملكوت آسمان باال برده شد.
» ما در آفرینش سدتاره درخشدانی

امام صادق(ع) میفرماید« :
بودیم که از نور ما راه را تمیز میدادند.
شیخ نورالدین آذری میگوید:
چنانكددده هسدددت فلدددك را دوازده تمثدددال

که آفتداب بدر آن دور مدیزندد مده و سدال

بدددر آسدددمان والیدددت دوازده بدددرجاندددد

چددو آفتدداب نبددوت همدده بددر اوج کمددال

ستددددددارگان سپهددددددر والیدددت ائمدددهاندددد

کدده در امددان ز نقصددان احتددراق و وبددال

ز آفتدداب ندددددددوبت صدددور ایددن انجددم

0

مثددال صدددورت تفصددیل آمدددد از جمدددال

زیبائی عصمت
در این سوره به حقیقت عصمت پیامبر(ص) چه قبل از بعثت و چه بعدد از آن اشداره شدده
است که پیامبر(ص) در دوران عمر خویش هرگز مرتكب خطا و گمراهی نشده است از جداده
حق و حقیقت منحرف نگشته و به راه ک نرفته اسدت .بدا آنكده چهدل سدال در میدان مشدرکین
زندگی کرد و لیكن به بیراهه نرفت .همیشده راسدتگو بدود ،امدین مدال مدردم بدوده و هرگدز بده
بتخانهای پا نگذاشت.
خداوند متعال در تأئید داشتن ملكه عصمت پیامبر(ص) در آیه دوم این سوره میفرماید:
«

» هرگز دوست شدما حضدرت محمدد(ص) منحدرف نشدده و

مقصد را گم نكرده است غ وی کده بده معندی گمراهدی و بده دنبدال هدوس بدودن اسدت ظداهر ًا
 .9تفسیر قمی ،ج  ،0ص  ،333علی ابن ابراهیم
 .0تفسیر جالء االذهان ،ج ،1ص  ،044جرجانی



گمراهی پیوسته به نومیدی است و بیشتر در گمراهی معنوی استعمال مدیشدود نده در گمراهدی
برونی و ظاهری به همین جهت به ما ل که در این آیه بده فعدل ما دی آمدده اسدت اسدتدالل
کرده اند که پیامبر(ص) قبل از برگزیده شدن از طرف خدا به پیامبری نیز در عقیده و عمدل در
محمد و سهو در کبیره و ص یره قبل از بلوج و بعدد از بلدوج قبدل مسدئولیت و بعدد از مسدئولیت
دارای ملكه عصمت بوده است و این ردی بر قول مشرکان اسدت کده ایدن طدرف و آن طدرف
شایع میکردند او مجنون است و رد بر قول کسانی است که میگفتند او شاعر است.
امام باقر(ع) در تفسیر این آیه قرآن میفرماید:
» خداوند میفرماید :پیامبر(ص) در حق علی خطا نكرده و گمراه

«

نگشته است و به دلخواه خود درباره علی(ع) سخن نمیگوید .چدون یكدی از مو دوعاتی کده
پیامبر پس از معراج بیان کرد امامت و جانشینی علی(ع) بوده است.

9

نفی هواپرستی پیامبر(ص) در ماجرای معراج
»

«

و هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگوید آنچه میگویدد چیدزی جدز وحدی کده بدر او
نازل شده است نیست.
هوا که به معنی هوس ،میل آرزو و خواهش میباشدد اعدم اسدت از هدوای نفدس و هدوای
عقل که هر دو در سراسر زندگی پیامبر به خصوص در وحی ،نفی شده است.
تقرب پیامبر(ص) به خداوند
یكی از معیارهای ارز های الهی تقرب است و پیامبر اکرم(ص) به علت خلدق عظدیم در
رفتار کریمانها

به مقام باالی تقرب رسیده بود کده نزدیدكتدرین خالئدق بده خددا محسدوب

گردید و آنقدر نزدیك بود که در شب معراج وقتی به آسمان رفت جبرئیل مرتدب مدیگفدت

 .9تفسیر صافی ،مالحسن کاشانی ،ج ،2ص 22



جلوتر برو ای محمد(ص) برو که در جایی قدم نهادهای که نه هیچ ملك مقرّب قدم نهاده و نه
هیچ رسول مرسل و معلوم است که اگدر روح و جدان آن حضدرت نموندهای از آن عدالم نبدود
هرگز نمیتوانست به آنجا برسد و در نزدیكی و تقرب به خدا به حدی برسد که خددای تعدالی
دربارها

فرمود« :

» آ نگداه بده مقدام قدرب نزذیدك شدد و بده

توا ع افتاد و اینقدر نزدیك شد که کمتر از دو قوس قرار گرفت.
حدیثی در امالی شیخ طوسی هست که بیان میکند پیامبر(ص) فرمدود« :وقتدی پروردگدار
مرا به آسمانها برد چنان به مقام قرب رسیده بودم که میان مدن و خددا بده انددازه دو کمدان یدا
نزدیكتر بود».

9

در خطبه حضرت سجاد(ع)که در مسدجد امدوی توسد آن امدام بزرگدوار ایدراد گردیدد
اشاره به این جایگاه پیامبر(ص) شده است منم فرزند کسی که برتری یافت تا از سدر المنتهدی
گذشت و به مقام پروردگار رسید.
مرحوم صدوق در عللالشرایع از هشام بن حكم از امدام موسدی بدن جعفدر(ع) نقدل کدرده
است که امام میفرماید« :
» هنگامیکه پیامبر به معراج برده شد و فاصله او از ساحت قدس پروردگدار

بده انددازه

قوسین یا کمتر بود حجابی از حجابها از برابر دیدگان او برداشته شدد یعندی تقدرّب را تفسدیر
نمودهاند به اینكه پیامبر(ص) همه چیز را دانست و به مرحلده حدق الیقدین رسدید 0و تعبیدر قداب
قوسین کنایه از نهایت نزدیكی است.
به نظر می رسد چیزی که سبب شده غالب دانشمندان روی برتابندد و مسدئله معدراج بدرای
آنان قابل فهم نشود این بوده است که معراج بوی جسم بودن خداوند میدهدد و وجدود مكدان
برای او تصور میشود .در حالی که مسلم است او نه مكانی دارد نه جسمی

 .9امالی ،شیخ صدوق ،ص  320و بحار ج  ،92ص.422
 .0تفسیر نور الثقلین ،ج ،2ص 941



» چشمها او را نمیبیند و او همه چشمها را میبیند

«
«

» به هر سو نگاه کنید خدا آنجاست

«

» هر کجا باشید او با شماست.

و نیز شاید مجموع این مسائل سبب شده که بعضی از مفسران از تفسدیر ایدن آیدات اظهدار
عجز و ناتوانی کنند و بگویند این از اسرار غیدب اسدت کده از همده مدا پوشدیده و پنهدان اسدت
میگویند از یكی از دانشمندان تفسیر این آیات را پرسیدند گفت جائی که جبرئیدل مدا نداتوان
گردد من کیم که قادر به درك این معنی باشم.
ولی با توجه به این که قران کتاب هدایت است و برای تفكر و تدّبر و تذکر انسانها ندازل
شده باشد قبول این معنی نیز مشكل است که آیاتی از جانب خداوند نازل شده باشد که کسدی
را توان فهم آن نباشد.
اما اگر آیات را به معندی یدك ندوع شدهود و قدرب خداص معندوی تلقدی کندیم تمدام ایدن
مشكالت برطرف خواهد شد تو یح اینكه بدون شك رویت جسمیدر مدورد خداوندد نده در
دنیا نه در آخرت امكانپذیر نیست چرا که خداوند الزمه مادی بودن است .همچنین الزمده آن
ت ییر و تحول و فسادپذیر بودن و نیاز به زمان و مكان داشتن است و ذات واجبالوجود از حدد
این امور مبرا است.
خداوند را از طریق دل و عقل میتوان مشاهده کرد و این همان است که امیرالمؤمنین(ع)
در پاسخ (ذعلب یمانی) به آن اشداره فرمدود« :
» جسمها با مشاهده حسی هرگز اورا ندیده ولی دلها با حقیقت ایمدان او
را دریافت نمودند.



زیبائیهای دید باطنی
نگاه درونی و باطنی برد و قسم است یكی نگاه عقلی است که از طریدق اسدتدالل حاصدل
شود و دیگری نگاه شهودی که درکی مافوق درك عقل و دیدی ماوراء دید عقل و اسدتدالل
است این مقام را مشاهده میگویند.
اما مشاهدهای با دل و از طریق درون این مقامیاست که برای اولیاءاهلل با تفاوت مراتدب و
سلسله درجات رخ میدهد و درك این مقام برای کسانی که به آن نرسیده است بسیار مشكل
است و میتوان گفت پیامبر(ص) اگر چه به مقام شهود رسیده بود و بدا زیبدائیهدای معدراج بده
مقام شهود کامل رسیدند .مولوی این قسمت از زیبائیهای معراج را چنین سروده است:
از جددددمددددددادی مدددردم و ندددامی شددددم

و زنمددا مددددددردم بدددددده حیددوان سددر زدم

مدددددددردم از حیدددددددددوانی و آدم شدددددم

پددس چدده ترسددم کددی ز مددردن کددم شددوم

حمدددددددله دیگدددددددددر بمیددددرم از بشددددر

تددددددا بددددددرآرم از مالئددك بدددددال و پددر

بدددددددار دیگدددددر از ملدددك پدددرآن شدددوم

آنچددده آندددددر وهدددم ندددددداید آن شددددددوم

سعدی نیز بیان میکنند:
طیران مدرج دیددی تدو ز پدای بندد شدهوت

بددددده در آی تدددددا ببینددی طیددددران آدمیددت

رسد آدمی بده جدای کده بجدز خدددا نبیندد

تو ببین که تا چده حدد اسدت مقدام آدمیدت

این مقام بزرگی است که هیچ پیدامبری و هدیچ فرشدتهای بده آن دسدت نیافدت جدز پیدامبر
اسالم(ص) و هیچگاه با پیشرفتهای علمیو فنی کسی بآن نمیرسد نكته مهم این است کده ایدن
قرب زمانی اتفاق میافتد که انسان در مقام فنا قرار گیرد .فاصله فكر و نفس حرکت و فصدل،
اعتقاد و عمل از میان برداشته شود فق چشم به رحمت الهی دوخته شود و همواره خویشتن را
به خدا نزدیك ببیند و تنها قدرت خداوند را کارگشای خود بداند اینجاست که محبت پی مبدر
به لطف و عنایت آفریدگار یكتا به اندازهای محكم و استوار میشود که خواست هدر دو یكدی



میباشد هر چه را پی مبر بپذیرد خداوند هم آن را پذیرفته هر چه را پیامبر رد کند معلوم اسدت
که آن چیز نزد خدا مردود بوده است خشنودی محمد خشنودی خدا و نار ایتی او نار ایتی
خداوند است که در زیارت جامعه کبیره میخوانیم:
کسی که شما را دوست دارد خداوندد را دوسدت داشدته اسدت و کسدی کده بدا شدما
دشمنی دارد با خدا دشمنی داشته است.
زیبائیهای معراج در آیات دیگر قرآنی
عالوه بر آیات ذکر شده در سوره اسراء و سدوره نجدم درسدورههدای دیكدر قدرآن مجیدد
آیاتی وجود دارد که بر طبق روایات این آیات به گونهای با مسدئله معدراج ارتبداط دارندد ایدن
آیات اگرچه به صورت تدرجی نازل میشد و در مو دوعات دیگدر سدخن گفتده اسدت ولدی
حقیقت آن در شب معراج نیز بر آن حضرت بیان شده است
جذابیت مشاهده حكومت مطلقه خداوند
سوره انعام:0

» و این چنین آسمانهدا

«

و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا به آن استدالل کند و اهل یقین گردد.
منظور این است که ای محمد(ص) همچنیان که آیات خود را به تو نمایانددیم بده ابدراهیم
نیز آثار قدرت خود را نشان دادیم در آنچه آفریدهایم از خورشید و ماه و ستارگان و آنچده در
زمین است از دریا و آب و باد تا استدالل کند به آنها بر کمال قدرت تامه خداوند.
امام صادق(ع) فرمودند:

0

برای حضرت ابراهیم پرده برداشته شد به طوری که هر چه در آسمان و زمین بود مشاهده
کرد و همچنین حرکت جذاب برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) انجام شدد بدا ایدن تفداوت کده
 .9آیه 12
 .0معراج پیامبر(ص) علیر ا زکی زاد ص24



برای حضرت ابراهیم فرمودند:

سوره یونس آیه :49

سئوال از پیامبران قبل از پیامبر اسالم(ص)
شك و تردید در انبیا و معنا و مفهومیندارد ولی فرمان خداوند برای تاکیدد اسدت و اراده
خداوند این است که اصرار داشته باشد به پیامبران و پیروانشان حقایق را معرفی کند.

و اگر در آنچه برتو نازل کردهایم تردیدی داری از کسانی که پیش از تو کتداب آسدمانی
را می خواندند بپدرس بده یقدین از طدرف پروردگدارت بده تدو رسدیده اسدت بندابراین هرگدز از
تردیدکنندگان مبا .
منظور از کسانی که کتاب آسمانی را میخواندند ،انبیا قبلی هستند که پیامبر باید از آنهدا
سئوال کند و زمانی میتواند این سئوال عملی شود که پیامبر اکدرم پیدامبران را مالقدات کندد و
آنهم در شب معراج است.
امام صادق(ع) فرمودند :چون رسول خدا به معدراج رفدت جبرئیدل بدرای او بدراق را آورد
رسول گرامی اسالم به بیت المقدس رفت و در آنجا با پیامبران دیدار کرد و سپس به آسمانها
رفت و در آنجا نیز بدا پیدامبران مالقدات داشدت و زمدانی کده برگشدت فرمدود :بدین راه مكده و
بیتالمقدس با کاروان ابیسفیان برخدوردیم شخصدی از آنهدا گدم شدده بدود و درصددد پیددا
کردنش بودند.
9

 .9رو ه کافی  324وتفسیر مجمع انبیان مرحوم لبرسی ج ه 021



درخت زیبای طوبی
در شب معراج هنگامیکه پیامبر اکرم داخل بهشت شدند درختی را دیدند بسیار زیبا و بدا
برگهای بزرگ و زیوراالت بسیار که به آن آویزان بود شاخههای این درخدت در خاندههدای
بهشتیان نمایان بود سئوال کردند این چه درختی است جبرئیل گفت:
این درخت طوبی است و خوشا به حال تو و بسیاری از امت تو .در ایدن خصدوص آیدهای
در قرآن داریم که بحث طوبی را بیان داشتهاست.
9

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند طوبی از آن آنها ( خوشا به حالشان) و
خو

سرانجامی دارند
در شددب معددراج پیددامبر(ص) نشسددتی بددا پیددامبران قبددل از خددود را داشددته اسددت گروهددی

پنداشتهاند تال

میکنند تا معدراج پیدامبر را در اندزوا قدرار دهندد در حدالی کده بخدش اعظدم

اعتقادات ما در بحث معراج خالصه شده است و عمده حرفهای مدا در بحدث اعجداز و امدور
خارقالعاده در معراج پیامبر نهفته است بدیهی است برای دستیابی به این حقیقت هم بده تدال
و اجتهاد علمی نیاز است و هم به کوشش و جهاد عملی هم به لطافتها و آرایههای هنری کده
نزد حكیمان این امر پذیرفته شده است و پیدامبر اکدرم کده عالقمندد پرسدش و گفتگدو بدا اهدل
دانش و حقیقت هستند بدنبال فرصت بودند تا در معراج از پیامبران سدئواالتی را پرسدش کنندد
یكی از آیانی که اشاره به این حقیقت دارد این آیه است.
0

ای پیامبر از رسوالنی که قبل از تو فرستادیم بپرس آیا غیر از خداوند رحمان معبدودهدای
برای پرستش آنها قرار دادیم.
 .9سوره رعد آیه 01
 .0سوره زخرف ،آیه .42



بنابر قول زهری و سعیدبن جبیر و ابن زید این آیه در شب معراج نازل شده است.

9

در تفسیر منه الصادقین آمده است که عبداهلل مسعود نقل کدرده اسدت رسدول خددا(ص)
فرمود چون شب معراج مرا به آسمان بردند و پی مبران را جمع کردند مدن بدا ایشدان نشسدتم و
فرشتهای آمد و گفت :خدای تعالی میگویدد از ایدن پیدامبران بپدرس کده بدرای چده مسدئولیتی
فرستاده شدهاند؟
رسول خدا(ص) سئوال کرد شما پیامبران بر چه چیزی مبعوث شدهاید؟ همگی گفتندد مدا
را بر والیت تو و علی بن ابیطالب فرستادند و بر شهادت اینكه خدای جز خدای یكتا نیست.
بنابراین آیه قرآن مورد بحث نیز بیان کنند این اسدت کده اتفاقدات شدب معدراج را بدازگو
میکند.
داستان نافع بن ازرق
عالمه مجلسی در بحاراالنوار داستانی را تعریف میکند کده بددین قدرار اسدت :ابدن ربیدع
روایت میکند در خدمت امام باقر(ع) در سفر ح بودیم هشام بدن عبددالملك نیدز بدا عددهای
آمده بودند که نافع بن ازرق نیز با آنها بود مدردم دور امدام بداقر(ع) را گرفتده بودندد و سدؤال
میکردند امام باقر(ع) نیز جواب میدادند نافع از هشام اجازه گرفت که او هم برود از امام باقر
سئوالی را داشته باشد هشام اجازه داد و نافع آمد سئوال کرد حضرت عیسی چندد سدال قبدل از
پیامبر اسالم بودند امام فرمودند ششصد سال نافع سئوال کرد پس معنای این آیه چیست کده بده
پیامبر گفته اند سئوال کن از پیامبران قبلی .کدامیك از پیامبران را مشداهده نمدودهاسدت .0تدا از
آنها سؤال نماید وقتی فاصله حضرت عیسدی تدا پیدامبر ششصدد سدال باشدد چگونده مدیتواندد
پرسش کند امام باقر(ع) در جواب او ابتدا آیه اول سوره اسراء را خواندند
و پس از آن فرمودند از آیاتی که پروردگدار
 .9ترجمه تفسیر مجمع البیان ،مترجم دکتر میر باقری ،ج ،00ص 030
 .0سوره زخرف آیه42



عالم در شب معراج به پی مبر

نشان داد آن بود که در بیت معمور تمام پیامبران را جمع نمود

آنگاه خطاب نمود از جمیع پی مبران سؤال کن چه چیز پرستش میکنید تا آنان شهادت دادندد
جز خدا کسی را پرستش نمیکنند وگواهی بر رسالت تو میدهیم و اقرار بر والیدت علدی ابدن
ابیطال ب داریم .نافع گفت راست فرمودید سوگند به خدا شما ائمه اوصیاء پی مبر اکرم هستید.
در تورات و انجیل و زبور اسامی شما نوشته شده است.

9

زیبائیهای معراج از زبان راویان
از صحابه پیامبر اکرم(ص) عده زیادی داستان معراج را خبر دادهاندد کده بعضدی از آنهدا
عبارتاند از :علی ابن ابیطالب ،ابوسیعد حذری ،ابوایوب انصداری ،جدابربن عبدداهلل انصداری،
انس بن مالك ،ابوهریره ،عبداهلل بن مسعود ،عمر بن خطاب ،عبداهلل بن عمر ،عبداهلل بن عبداس،
ابن ابی کعب ،سمره ابن جندب ،حذیفه بن یمان ،سهل بن سعد ،ابوالدرداء ،امهدانی ،ام سدلمه،
عایشه ،اسما و دختر ابوبكر ،اگرچه با اختالفات جزئی مسئله معراج را بیان کردندد امدا همگدی
اتفاق نظر دارند که پدارهای از شدب پیدامبر(ص) بده آسدمانهدا رفدت و آیدات بدزرگ الهدی را
مشاهده کردند دستورات الهی را بصورت مستقیم شنیده و بده جایگداه اولیده خدویش در زمدین
بازگشتند.
مجموعه زیبائیهای معراج
سخن درباره معراج مهم و فراوان است و مجموعهای از زیبائیهدا را تشدكیل داده اسدت و
برای ما از زبان روایات یادگاریهای جذابی بجا گذاشته است.
روایات و احادیثی که میتوان با آنها اطمینان پیدا کرد و بر صحت آنها یقین پیدا کندیم
چون در حد تواتر است مانند اخباری که اصل سیر دادن پیامبر(ص) را بیان داشته گداهی اصدل
معراج بیان شده و در مواردی سخنان و موعظههای خداوند به پیامبر اکرم است که با خطاب یا
احمد بیان شده است.
 .9بحار االنوار ،مرحوم مجلسی ،ج ،92ص922



درباره اصل معراج از امام صادق(ع) است که فرمود:
9

کسی که سه مو وع را انكار کند از شیعیان ما نیست.
 .9معراج پیامبر اسالم(ص)  .0سؤال در قبر  .3شفاعت
امام ر ا(ع) در من گفتاری مفصل و ارزنده مسائل مهمی را از نشانههای ایمان معرفدی
فرمودند و از جمله این مسائل اقرار به رجعت و اعتقاد به معراج را مطرح نمودند.

0

روایاتی که پیامبر(ص) زمان معراج از خطابات خداوند بیان میکند عبارتاند از:
» همده

 .9رسول خدا فرمود« :خداوند میفرماید:
موجودات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم خلق کردم
 .0ای احمددد هماننددد کودکددان مبددا

کدده سددبز و زرد و زرق و بددرق را دوسددت دارنددد

هنگامی که غذایی شیرین و لذت بخش را به آنها میدهند م رور گردند و همه چیز
را فرامو

کنند.

ای احمد محبت من محبت به محرومان است به آنها نزدیك شو و در کنار مجلس آنها
قرار گیرد تا من به تو نزدیك شوم
ای احمد عبادت دارای نه جزء است که نه جزء آن طلب حالل میباشد.
در روایتی پیامبر اکرم (ص) بیان میکند که در شب معراج سئوال کردم؟
پروردگارا کدام کار بهترین کار است؟
خداوند در جواب فرمود:
«هیچ چیز نزد من برتر از توکل نیست .ای محمد محبت من شدامل حدال کسدانی از مدردم
می شود که همدیگر را دوست داشته باشند و ای محمد زندگی گوارا آن است که صاحب آن
لحظهای از یاد من غافل نماند و نعمتهای مرا فرامو
 .9امالی ،صدوق ،ص  ،911بحار االنوار ،ج  ،2ص 31
 .0بحار االنوار ،ج ،2ص911

نسازد.



در حدیثی که پیامبر(ص) از ماجرای معراج بیان کردند این بود کده پیدامبر(ص) فرمودندد
در زمان معراج دیدم بر در بهشت با طال نوشده شده بود:
» معبودی جز خدای بیهمتا نیسدت محمدد
دوست خدا ،علی ولی خدا ،فاطمه کنیز خدا حسن و حسین دو برگزیده خدایند.

9

وسایل جذاب و زیبای حرکت برای معراج
موجودات عالم باال در آسمان شور و غوغایی به پا کرده بودند مداه بدا طندازی دلانگیدزی
در اقیانوس بیكران ظلمت شناور گردیده بود و پرتو مالیم و نقره گونش سدینه امدواج تداریكی
را میشكافت .اختران شب تاب گروه گروه با جلوهای خاص در آسمان پدیدار میشددند و بدا
فروج دلربایی به زمینیان گرفتار در آن ظلمات چشمك مدیزدندد گداهی لكده ابدر زودگدذری
پدیدار میشد و آن منظره زیبا را در خود پنهان میکرد ولی تابش برقی که از آن مدیجهیدد و
غرشی که به گو

میرسید ظلمت و سكوت شب را در هم میشكست و خواب خدو

را از

مردم مكه میربود .تاریكی شب افق را فرا گرفته بود و خاموشی در تمام نقاط حكدم مدیکدرد
هنگام آن رسیده بود که جانداران در خوابگاههای خود بده اسدتراحت بپردازندد و بدرای مددت
محدودی چشم از مظاهر طبیعت بپوشند و برای فعالیت روزانه خود تجدید قوا کنند.
پیامبر بزرگ اسالم نیز از ایدن نداموس طبیعدی مسدتثنی نبدود او مدیخواسدت پدس از ادای
فریضه به استراحت بپردازد ولی یك مرتبه صدایی آشنا به گوشش رسید به دنبال طنین آهنگ
صدا جبرئیل را دید که وی را برای آغاز سفری بزرگ و پر رمز و راز فرا میخواند.
مدددژده بدددده مدژده بدده یدار پسدندید مدددرا

سددایه او گشددتم و او بددرد بدده خورشددید مددرا

پرتددو دیدددار خوشددش تافتدده در دیددده مددن

آیندده در آیندده شددد دیدمددددش و دیدددد مددرا

جددان دل و دیددده مددن گریدده خندیددده مددنم

یددددار پسددندیده مددنم یدددددار پسندیدددده مددرا

 .9خصال صدوق ،ج  ،9ص.921



معراج پیامبر اکرم(ص) شبانه از مكه به مسجداالقصی در بیتالمقددس بدوده اسدت و ایدن
سفر در یك شب و مدت کوتاهی انجام شد جمله اسری در ل دت عدرب بده معندی سدیر شدبانه
است به عالوه کلمه لیالً نیز داللت بر شبانه بودن این سفر میکند و اگر اثبات شد که جسدمانی
نیز بوده است که کلمه عبد در آیه مشخص میشود که در بیداری بوده است بنابراین این سدفر
مرکب میخواهد آنهم یك مرکب ویژه کده از نظدر سدرعت وگرمدایش و سدرمایش و امنیدت
قابل اطمینان باشد لذا از زبان پیامبر(ص) بیان شده است که فرمود:
من در مكه بودم جبرئیل نزد من آمد و گفت ای محمد برخیز من ایستادم ناگاه میكائیل و
اسرافیل که از مالئك مقرب هستند را دیدم جبرائیل مرکبی را آورد که نامشرا براق گفتند نزد
من آورد این مرکب سفید رنگ بود گونههای همچون گونههای انسان داشت و یالش همچون
یال اسب و دست و پایش مانند دست و پای شتر بود زین بسیار زیبائی بر پشت آن قرار داشدت
جبرائیل به من گفت سوار شو من بر براق سوار شددم از مكده خدارج شددم و بده بیدتالمقددس
رسیدم.

9

عجبا این حرکت زمانی بود که تاریكی شب افدق را فدرا گرفتده بدود و خاموشدی در تمدام
نقاط حكم می کرد هنگام آن رسیده بدود کده جاندداران در خوابگداههدای خدود بده اسدتراحت
بپردازند و برای مدت محدودی چشم از مظاهر طبیعدت بپوشدند و بدرای فعالیدت روزانده خدود
تجدید قوا کنند صدای آشنائی را میشنود که امشب سفر دور و درازی را باید بپیمائیم مرکب
فضا پیمدا آوردهام از خاندهامهدانی دختدر ابوطالدب حرکدت مدیکندیم و در مددت کوتداهی در
مسجداالقصی پائین می آئیم زادگاه مسیح و سایر منازل انبیاء و آثدار آنهدا را دیددن مدیکندیم
ودر محلههای مقدس نماز میخوانیم سپس دور دوّم سفر از برنامه تعیین شده را آغاز میکندیم
و من در خدمت شما ستارگان و نظام جهان را مشاهده میکندیم و از مراکدز رحمدت و عدذاب
بازدیدی به عمل میآوریم از رموز هستی و اسرار جهان و وسعت عالم خلقت آگاهی بیشدتری
 .9المیزان ،جلد  ،93ص  ،2و ص .91



پیدا می کنیم و در تمامی این برنامه و پدروهه عظدیم سدخن از تنزیده خدداو عنایدت او و قددرت
ربوبی او در این حرکت مطرح است و پیامبر(ص) را با جسم و روح به دیدن دیدنیها دعدوت
مینماید و از او میخواهد که در بازگشت برای خاص و عام بیان کند و توجهی بده نابداوران و
دروج پردازان نداشته باشد چه اینكه بعدها عدهای باور نداشتند.
در تفسیر نور آمده است معراج مقدسترین سفر در طول تاریخ اسدت چدرا کده مسدافر
پیامبر اسالم(ص) فرودگاهش مسجدالحرام ،گذرگاهش مسجداالقصی ،میزبانش خددا ،هددف
آن دیدن آیات الهی ،سوغاتیا
دنیای مادی بوده است.

اخبار آسمانها و ملكوت و باال بردن سطح فهم بشدر از ایدن

9

بر اساس روایات ،پیامبر اسالم(ص) یك سال قبل از هجدرت یعندی سدال دوازدهدم بعثدت
پس از نماز م رب در مسجدالحرام در شب دوشنبه بوده است و گفته شده در رفت و برگشدت
به وسیله براق بوده و چون بازگشت نمداز صدبح را در مسدجدالحرام خواندد 0ولدی عددهای نیدز
گفتهاند سفر زمینی با براق بوده است و سفر آسمانی بامرکبی به نام «رفرف» که مرکب مرمدوز
و ناشناختهای و حداکثر سرعت را داشته و میتوان گفت بیش از سدرعت ندور از مرکدز جهدان
دور میشود و این مطلب مانع عقلی ندارد و از طرفی این حرکدت یدك حرکدت خدارقالعداده
بوده است مرکب آن نیز باید خارقالعاده باشد در کتاب المنجد رفرف را مدیگویدد پرنددهای
که مانند صوت حرکت کند.

 .9تفسیر نور ،ج ،1ص .94
 .0بحار ،ج ،92ص 321
 .3المنجد ،ص.01
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نظرگاه اندیشمندان از زیبائیهای معراج
ادله ای از کتاب الهی و فرمایشات ائمه معصومین درباره زیبائیهای معراج به اثبات رسدید
در این قسمت گفتاری چند از شخصیتهای اسالمی را یادآور میشویم تا معلوم شدود کده در
بین مسائل روری اسالمی کمتر مسئلهای است که مانند اصل معراج به طور فشرده همگی در
آن این گونه اتفاق نظر و همرأیی نشان داده باشند.
اختالفی که در میان سخنان دانشمندان هست در چگونگی و کیفیت معراج به اصل بحدث
ما رری وارد نمیسازد در میان کتب دانشمندان بزرگ شیعی در مدورد معدراج بسدیار سدخن
گفته شده است در اینجا به سخن چند تن از این بزرگان اشاره میکنیم.
حضرت عبدالعظیم حسنی متوفاق  041هجری
حضرت عبدالعظیم چهار سال قبل از شهادت امامهادی(ع) از دنیا رفتهاند و خدود یكدی از
بزرگان علمای نامدار امامیه میباشند میگوید:
خدمت امام دهم حضرتهادی(ع) شرفیاب شدم پس از خوشامدگویی به من فرمود :حقداً
تو از دوستداران ما هستی ،عرض کردم خددمت شدما رسدیدهام نامعتقددات دیندیام را بده شدما
عر ه بدارم که اگر خوب بود تا دم مرگ بر آن پایدار بمدانم حضدرت اجدازه داد .گفدتم :بده
راستی از روی اعتقاد می گویم قطعد ًا خداوندد تبدارك و تعدالی یكتدا اسدت و همتدایی نددارد و
میگویم:
قطعاً معراج درست است و حقیقت دارد و پرسدش در قبدر حدق اسدت و بهشدت و جهدنم،
صراط و میزان حق است امام(ع) در تصدیق معتقدات من فرمود :بده خددا سدوگند ایدن دیدن و
عقیدهای است که پروردگار آن را برای بندگانش پسندیده است بر آن پایدار با .

 .9امالی ،صدوق ،ص  ،331و بحار االنوار ،ج  ،0ص.12
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دیدگاه شیخ صدوق متوفای  390هجری
گروهددی از شدداگردان شددیخ صدددوق خدددمتش رسددیدند و درخواسددت نمودنددد آئددیننامدده
دینداری چیست؟
در پاسخ به این درخواست فرمود :اقرار کندد بده یكتدائی خداوندد متعدال و اقدرار کندد بده
آفرینش بهشت و جهنم و اقرار کند به این که پیامبر(ص) به معراج برده شد تا به آسدمان هفدتم
و از آنجا به سدرة المنتهی و از آنجا تا حجابهای ندور و در آنجدا خداوندد بدا وی رازگدویی
نموده و این که این عروج به وسیله جسم و روح او بدوده و در حدال کمدال صدحت و واقعیدت
بوده نه در خواب و ایدن عدروج موجدب افدزایش شخصدیت و مقدام آنجنداب بدوده و ملكدوت
آسمانها را باو نشان داد و آیات و عالمتها را بر فراز آسمانها مشاهده نماید.

9

دیدگاه شیخ مفید (متوفای  903هجری)
شیخ مفید در کتابی که مخالفتهای گروه معتزله با عدلیه را برشمرده گوید:
«بیشتر معتزلیان اعتقاد به معراج را نادرست میدانند و فكر میکنند که صحنهای بدوده کده
در عالم خواب اتفاق افتاده است .بلكه پیامبر(ص) در حالت بیدداری بدا جسدم و روح در شدب
بیست و یكم ماه مبارك رمضان به معراج رفت یعنی به آسمانها رفت بدرای مشداهده ملكدوت
رفت و عجیب بوده که حضرت عیسی بن مریم نیز در همان شب به آسمانها رفته اسدت و بداز
نقل شده است که حضرت موسی بن عمران نیز در همین شب از دنیا رفته است».

0

دیدگاه شیخ طوسی (متوفای  971هجری)
در تفسیر تبیان که شیخ طوسی نوشته است در تفسیر اولین آیده از سدوره اسدراء گویدد :بده
عقیده تمامی اصحاب ما و بیشتر اهل تأویل مسئله معراج حتمدی و مسدلم اسدت بددین معندا کده

 .9امالی ،صدوق ،ص ،24و بحار االنوار ج ،92ص.313
 .0تفسیر تبیان ،ج  ،4طوسی ص .442



پیامبر(ص) در آن شب معین و به یادماندی به سوی آسمان باال برده شده تا آن کده در آسدمان
هفتم به سدر المنتهی رسید وخداوند از آیات و آسمانها و زمین به اندازهای کده معرفدت وی
به سبب آن افزوده شود به وی نشان داد.

9

دیدگاه شیخ طبرسی (متوفای )499
شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان در تفسیر آیه اول سوره اسراء مدیفرمایدد:
0

روایات زیادی وارد شده است که ماجرای معراج آسمانی پی مبر(ص) بده تفصدیل بدازگو
می نماید بسیاری از یاران پیامبر(ص) مانند ابن عباس ،ابن مسعود ،جابربن عبداهلل این گفتگوهدا
را از پیشوای بزرگ اسالم نقل کردهاند و در بعضی از روایات مطالب را بسیار تو یح دادهاندد
و در بعضی دیگر بطور اجمال بیان شده است فق میتوان گفت ایدن معدراج بدا جسدم و روح
انجام شده اسدت و ایدن حرکدت یقیندی اسدت و از دروریات اسدالم و در تفسدیر سدوره نجدم
میفرماید« :مشهور در اخبار ما این است که خداوند پیامبر را با همین جسم در حدال بیدداری و
حیات به آسمان برد و اکثر مفسران بر همین عقیده هستند».

3

دیدگاه ابوالفتوح رازی (متوفای )440
ابوالفتوح پس از آنكه مباحث ارزشمند و زیبائیهای معراج را از چند قول نقدل مدینمایدد
میگوید« :و آنچه درست است آن است که رسول گرامی اسالم(ص) را بده آسدمان بردندد بده
نفس و تن او و آسمانها را و آیاتی که در آن است را به او عر ه کردند و او تمامی آنچده در
ال اعتقداد داشدت برخدود
فضا بود مشداهده کدرد و بدا دیددن بهشدت و دوزخ حقدایق را کده قدب ً
حقالیقین نمدود و گفتگوهدا بدا مالئدك و پیدامبران بدیشدماری داشدت و درسهدا آموخدت و
 .9همان.
 .0تفسیر مجمع البیان ،ج ،2ص121
 .3تفسیر مجمع البیان ،ج ،1ص 024



دستورالعملهایی دریافت نمود سپس بر زمین برگشت و هر آنچه به عیان دیده بود نقل کدرد و
بسیاری از دستورات را بازگو کرد.

9

دیدگاه ابن شهر آشوب (متوفای )499
ابن شهر آشوب در کتاب المناقب به داستان معدراج کده مدیرسدد مدوارد مدورد اخدتالف
معراج را بیان میکند و می گوید :مردم در مورد معدراج پیدامبر اکدرم(ص) اخدتالف نظدر پیددا
کردند خوارج آن را انكار کردند جهمیده اعتقداد دارندد پیدامبر(ص) در رؤیدا بدا روح خدود بده
معراج رفت نه با جسم ،امامیه و زیدیه و معتزله اعتقاد دارند که تا بیت المقدس با روح و جسدم
بوده است چنانكه خداوند فرمود :تا مسجداالقصی او را سیر دادیدم و بلكده عدالوه بدر ایدن سده
طایقه دیگران که از دانشمندان شیعه اثنی عشری میباشند گفتهاند :نه فق تدا بیدتالمقددس بده
جسم و روح بوده است بلكه تا به آسمانها نیز با همین جسم و روح برده شده است و این نظدر
برای ما مسلم است.

0

دیدگاه مال فتح اهلل کاشانی (متوفقای )499
در تفسیر کبیدر مدنه الصدادقین کده مطالدب تفسدیری را بسدیار فشدرده بیدان نمدوده اسدت
میگوید دانشمندان بر این نظر اتفاق دارند که معراج پیدامبر اسدالم(ص) در سدال دوازدهدم از
مبعث بود و در ماه آن اختالف دارند که آیا ربیعاالول بوده است یا ماه مبارك رمضان یدا مداه
شوال یا ربیعالثانی یا ماه رجب واشهر اینها در شب بیست و هفتم ماه رجب اسدت و رفدتن آن
حضرت از مكه به بیتالمقدس به نص قرآن ثابت شده است و منكر آن کافر است و عروج بده
آسمانها و وصول به مرتبه قرب با احادیث مشهوره که به حد تواتر ثابت گشته و هر که انكدار
کنند گمراه است و در قسمت دیگر میفرماید :معراج آن حضرت به جسدم و روح در بیدداری

 .9تفسیر روض الجنان (چاپ آستان قدس ر وی) ج ،90ص901
 .0المناقب ،ابن شهر آشوب ،ج  ،9ص912



بوده است و آنان که در این قصه سنگینی جسم را مانع دانسدتهاندد از صدعود و پدرواز از اربداب
بدعت هستند و این افراد منكر قدرت خداوند هستند.
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دیدگاه مالصدرا شیرازی (متوفای )0141
مرحوم مالصدرا در رساله حدوث چنین بیدان مدیکنندد :درود و سدالم بدر شخصدیتی کده
باالترین درجات انسانی را داراست و واسطه ایجاد روح وجود و حدد مشدترك بدین وجدوب و
امكان است کسی که با جسم به عالم آسمان عروج کدرد تدا آنكده بده سددر المنتهدی و جنّدت
مأوی رسید و روح او به عالم اعلی تاقاب قوسین رسید و از جانب خداوند دستورات و احكدام
جوامع کالم که کمال نبوت و انتصاب وصلی بدود رسدید و دایدره والیدت وسلسدله عصدمت و
امامت تكمیل شد.

0

سخن فیض کاشانی
در کتاب محجهالبیضاء میگوید :پدیده معراج چنانكه خداوند آن را یاد کرده است و در
سوره اسراء و نجم فرموده است و همچنین خود پیامبر هم پس از بازگشت بده گوندهای شدیوا و
جذاب از آن خبر داده است که صددق و حقیقدت داشدتن از آن آشدكار اسدت و معجدزات آن
بیشتر از آن است که بتوان شمرد.
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عالمه مجلسی و مسئله معراج
مرحوم عالمه مجلسی این بزرگ شیعی در چندین جای کتب خود اشاره به پدیده معدراج
نموده و در مورد زیبائیهای جذاب آن سخن گفته است که از اهمیت خاص برخوردار است.

 .9تفسیر کبیر منه الصادقین ،ج  ،2ص .031
 .0رسائل مالصدرا ،ص.32
 .3المحجه البیضاء ،ج ،0ص.001



در کتاب بحاراالنوار در فصل معراج پیامبر(ص) گوید :تمامی قدرائن و دالئدل و آیدات و
روایات که از طریق شیعه و سنی رسیده است بر معراج جسمانی داللت دارد و به حد تواتر هدم
رسیده است و انكار و تأویل آنها به عروج روحانی یا به اینكه خواب بودهاندد از دعف دیدن
است و از کمبود عقیده و ایمان سرچشمه گرفته اسدت یدا گدول کلمدات فیلسدوف نماهدایی را
خوردهاند کده بدرای گمدراه سداختن دیگدران سدخنان خدود را بدا اصدطالحات پدر زرق و بدرق
میآرایند گمان نمی کنم درباره هیچ یك از اصول مذهب ایدن انددازه اخبدار وارد شدده باشدد
ایشان می فرمایند عده کمی ایدن حقیقدت را بداور نكردندد و هدیچ دلیدل محكمدی و یدا اشدكال
اساسی بر این مطلب ندارند.

 .9بحاراالنوار ،ج ،92ص.021
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معراج از دیدگاه اندیشمندان اهل سنت
محمد بن جریر طبری
در تفسیر معروف جامعالبیان می گوید :به نظر مدا سدخن درسدت در معدراج آن اسدت کده
قطع ًا خداوند بنده خود محمد(ص) را از مسجدالحرام تدا بده مسجداالقصدی بدرد و بعدد هدم بده
آسمانها و در آنجا نشانههای عظمت خود را به او نشان داد و بر هدیچ کدس روا نیسدت کده از
گفته خداوند جلوتر برود پروردگار در قرآن میفرماید ما عبدد خدود را بدردیم و بدا بدراق هدم
بردیم اگر روح تنها بود براق نیاز نداشت و این یك اتفاق معجزهای بوده است.
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ابن کثیر صاحب تفسیر کبیر
ابن کثیر می گوید :خداوند در کارهای بزرگ آیات خود را آورده است اگر خواب بوده
است حقیقت بزرگی مطرح نشده است و کفار قریش میخواستند از عظمت آن بكاهند آمدند
گفتند در خواب بوده است آیا برای خواب آن هم تكذیب نیاز است و برای خواب آنقدر سدر
و صدا الزم است 0و اگر در خواب میبود هرگز کسی منكر

نمیشد و آن قول بیشدتر علمدا

میباشد و اعتقاد به آن شایسته است و حدیث اسراء را از بیست تن صحابهای که در گوشده و
کنددار عددالم اسددالم بددودهانددد روایددت کددردهانددد و در کتددابهددایی کدده احادیددث را بدده سددند بدده
گویندگانش می رسانند آورده شده است .اما آنچده از عایشده و معاویده رسدیده کده در خدواب
بوده پذیرفتن سخن آنان درست نیست .ابن کثیر میگوید اگر هم صحیح باشد.
حجتی در آن نمی باشد زیدرا در آن زمدان عایشده کوچدك بدوده و در خانده پیدامبر نبدوده
معاویه هم آنوقت کافر بوده همچنین به خاطر آن که آن دو تن نظر خود را اظهدار کدرده و بده
پیامبر نسبت دادهاند مورد اعتبار نیست.

 .9تفسیر جامع البیان ،محمدبن طبری ،ج ،92ص93
 .0تفسیر کبیر طبری



دیدگاه انیشتین درباره معراج
آلبرت انیشتین در رساله پایانی عمر خود با عنوان «دی ارکلرونگ» یعنی بیانیه که در سدال
 9124مطابق با سال  9333شمسی که آن را در آمریكدا بده زبدانی آلمدانی نوشدت اسدالم را بدر
تمامی ادیان جهان ترجیح میدهد و آن را کاملترین و معقولترین دین میداند .این رسداله در
حقیقت همان نامه نگاری محرمانه انیشتین با آیتاله العظمی بروجردی است کده مدیگویدد بده
یاد دارید که آشنائی من با شما از ماه آگوست  9142یعنی  2سال قبل از ایدن نامده بدوده اسدت
خوب به یاد دارید که گرچه در این راه برای من توفیقی حاصل نشد ولی ثمدره آن آشدنائی بدا
شما مرد بزرگ بود که هم تاحدی من را از آن اندوه عظدیم خدالص نمدود( .مداجرای کشدف
فرمول اتم و جلوگیری از کتشار هیتلر) و هم باالخره سبب مسلمان شدن پنهانی من شد انیشتین
در این رساله نظریه نسبیت خود را با آیاتی از قرآن کریم و احدادیثی از نهد البالغده و بدیش از
همه از بحاراالنوار عالمه مجلسی که زیر نظر آیتاهلل بروجردی ترجمده مدیشدده اسدت شدرح
دادهاند .و نظر خود را شرح دادهاند که هیچ جا در هیچ مدذهبی چندین احادیدث پدر م دز یافدت
نمیشود و تنها این مذهب شیعه است که احادیث پیشوایان آن پیچیده نیست را ارائه داده ولدی
اکثر دانشمندان نفهمیدده اندد از آن جملده حددیثی اسدت کده عالمده مجلسدی در مدورد معدراج
جسمانی رسول اکرم(ص) نقل میکند که هنگام برخاستن از زمین دامن یا پای مبدارك پیدامبر
به ظرف آبی میخورد و آن ظرف واهگون میشود اما بعد ازاین که پیدامبر اکدرم(ص) معدراج
جسمانی باز میگردند مشاهده میکنند که پس از گذشت این همه زمان هندوز آب آن ظدرف
در حال ریختن روی زمین است.
انیشتین ایدن حددیث را از گرانبهداترین بیاندات علمدی پیشدوایان شدیعه در زمینده انبسداط و
نسبیت زمان دانسته و شرح فیزیكدی مفصدلی بدر آن مدینویسدد .همچندین در ایدن رسداله معداد
جسمانی رااز راه فیزیكی اثبات میکند.
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 . 9آخرین کتاب انیشتین با مو وع بیانیه و نامه نگاری با آیت اله العظمی بروجردی ،اینترنت



معراج پیامبر(ص) در زیبائیهای عقل
طرح این بحث تحت عندوان امكدان معدراج از نظدر عقدل بده خصدوص بدرای کسدانی کده
عالقمند هستند نظرات عقلی در این باره را بررسی کنند مستلزم فراگیری مباحث فلسفی اسدت
چرا که برای بعضی افراد که دچار شك و تردید هستند مباحث منطقی و عقلی برطرف کنندده
مشكل آنان میشود چرا که فكر و تعقل آئینه پاکی است که حقیقت را به آدمینشان مدیدهدد
اگر عقل و قلب و زبان و اعتقادات با یكدیگر توأم شود خداوند را ی میشود و خدود انسدان
نیز آرامش خاطر و ر ایتمندی پیدا میکند .اگر برهان عقلی بر مسئله معراج اقامه گردد بدرای
کسانی که در اعتقادات عیف هستند باعث اطمینان میگردد در برنامهها و سخنان خداوندد و
پیامبر و ائمه حرکتی و سخنی نیست که خالف عقل باشد.
در هیچ یك از ابواب فقهدی مدوردی یافدت نمدیشدود کده در آن عقدل بدا قدرآن و گفتده
معصومین ناسازگاری داشته باشد و در بعضی موارد اسدت کده اندیشده بشدر از درك علدت در
بعضی موارد ناتوان است که البته این ناسازگاری و تعارض نیست.
در مورد معراج عقل سلیم نده تنهدا آن را دور از واقعیدت نمدیشدمرد بلكده آن را تحسدین
کرده و میستاید اگر شخصدیت واال مقدامیدر موقعیدت مناسدبی دوسدت صدمیمیم خدود را بده
جایگاههای اختصاصی خود بار دهد از نظر عقل کار خوبی کرده است.
بدون تردید این حرکدت پیدامبر(ص) کده در درگداه خداوندد مندان از محبوبیدت ویدژهای
برخوردار و در زمین خلیفه اهلل بود از نظر عقل کار پسندیدهای محسوب میشود عقل آن را از
الطاف خداوند می داند که شدامل حدال انسدان واالیدی شدده اسدت .و چدون همده عدوالم از آن
خداوند میباشد عقل نیكو می داند که آخر به کار جهان او را در قلمرو فرمانرواییا

بدوده و

خزائن ملك و ملكوت را به او نشان داده تا پیامبری که عبد صالح او است بتواند همده عظمدت
را از نزدیك ببیند و اشرف انبیاء باشد و شدكل منطدق ایدن اسدتدالل بددین صدورت اسدت کده
خداوند قادر بسیاری از امور را به شكل معجزه انجام داده است و معراج پیامبر اگدر چده دور از



عقل نیست ولی شكل معجزه مسلم داشته است پس خداوند پیامبر را به معراج بدرده اسدت کده
هم توجیه عقلی دارد و هم رنگ معجزه به خود گرفته است.
ایرادی که بعضی بر این دلیل عقلی دارند در دو مرحله است یكی مرحله امكان دیگدر در
مرحله وقوع در جواب باید بگوییم اینكار محال نبدوده اسدت بلكده ممكدن بدوده و در صدورت
محال نیز محال ذاتی نبوده است و با قدرت الیزال خداوند متعال ممكن خواهدد بدود .خداوندد
مرکبی برای پرواز پیامبر

پدید آورد که او را تاجدایی کده فاصدلها

میلیدونهدا سدال ندوری

است ببرد .در سال  9121میالدی مطابق با  9322شمسی فضداپیمای ویجدر  0سدفر  494بیلیدون
مایلی خود را در منظومه شمسی پیروزمندانه به پایان رساند کسی بر آن اشكال نگرفدت و اگدر
مهمتر از این را هم میشنید تعجب نمیکردندد و آن را دور از علدم نمدیدانسدتند ولدی معدراج
پیامبر(ص) که قدرت نمائی خدا بوده را با طرح ایراداتی به زیر سؤال میبرند.
چرائی بیتالمقدس
محدوده معراج و حرکت آغازین آن از منزل ام هدانی در مكده و بعدد هدم بسدوی مسدجد
االقصی و سمت بیت المقدس بوده است بیتالمقدس نام یكی از شدهرهای فلسدطین مدیباشدد
که در غرب آسیا و شمال خاورمیانه واقع شده است از ندامهدای قددیمیدیگدر آن مدیتدوان بده
اورشلیم ،ایلیا ،بالط و قدشه اشاره نمود که مشهور از آن در زمان فتح مسلمانان ایلیدا مدیباشدد
که بر فراز آن کوه طور بوده است که مسجداالقصی در همین شهر میباشد.
شدددددبی رخ تافتددددده زیدددددن دار فدددددانی

بدددددده خلددددددوت در سددددددرای امهددددددانی

رسدددددیده جبرئیدددددل از بیدددددت معمدددددور

براقدددددی بدددددرق سدددددیر آورد از ندددددور

چددددو مرغددددی مكدددده را ناگدددده پریددددده

بدددده اقصددددی ال ایددددت اقصددددی رسددددیده



این معبد بزرگ مدورد احتدرام فدرق یهدود و نصداری بدوده کده قبلده پی مبدران و مندازل و
حجرهگاه انبیاء سلف بوده است .قریب هزار نفدر نبدی و رسدول و پیدامبر بدرای بندی اسدرائیل از
عصر حضرت یعقوب تا ظهور پی مبر خداتم مأموریدت داشدتند کده همده آنهدا در ایدن منطقده
عبادت و فعالیت نمایند در این سرزمین حضرت موسی خیمه عبادت زد و حضدرت داود طدرح
معماری آن را ریخت و بعدها فرزندانش آن را بنا کردند.
گوستاولون میگوید :بیت المقددس را هوسدتی ندین امپراطدور روم بده ندام حضدرت مدریم
ساخت.
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آنچه مسجداالقصی را بلند آوازه نموده است صخره مبدأ عروج پی مبدر اسدالم اسدت کده
تا هم اکنون باقی و مورد احترام است اینجا نخستین جایی است که پی مبر برای عروج از زمدین
برداشت از روی این قطعه سنگ بزرگ بود که به آسمانها رفدت و فضدای بدیکدران الهدی را
معرض نمایشگاه خود قرار داد .این سنگ بزرگ در وس مسجداالقصی معلدق اسدت و مدورد
بازدید بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
در زمان کور

هخامنشی که این سدرزمین را تصدرف کدرد و در اختیدار ایراندیهدا بدوده

است بازسازی شد و سپس ایرانیها از اسكندر مقدونی شكست خوردند و یهودیهدا بده آنجدا
بازگشتند و معبد را از نوبیناد کردند در ابتدای قرن هفتم میالدی خسرو پرویدز پادشداه ساسدانی
بیتالمقدس را اش ال کرد اما پس از مدتی در سال  201میالدی هرشل امپراطدور روم آنجدا را
بازپس گرفت.
در سال  232میالدی خلیفه دوم عمر شخصاً به آنجا رفت و با امضدای قدرارداد صدلحی بدا
مردم ایلیا به بیتالمقدس راه یافت و از محل معبد سلیمان که از پانصدد سدال قبدل بده صدورت
خرابهای درآمده بود بازدید کرده و دستور داد در آنجا مسجدی بسازند.

 .9تمدن اسالم و غرب ،گوستاولون ،ص .912



وقتی جنگهای صلیبی آغاز شد در پانزدهم هوئیده سدال  9211مدیالدی بیدتالمقددس از
دست مسلمانان خارج شد و به دست مسیحیان افتاد و مدت هشت سال در دست آنان بود.
در سال  223هجری مطابق با  9921مدیالدی صدالحالددین ایدوبی بده آنجدا یدور

بدرد و

بیتالمقدس را فتح کرد و آنجا را از لوث وجدود صدلیبیهدا و راهبدان پداکیزه سداخت پدس از
آنكه مسیحیان را از آنجا بیرون راند فرمان داد بار دیگدر مسدجد مزبدور را تجدیدد بندا و تعمیدر
کردند هنوز در یكی از کتیبههای محراب این مسجد این نوشته ثبت است که «به فرمان سدلطان
صالحالدین ایوبی به سال  223ساخته شد» از آن پدس تدا اوایدل قدرن بیسدتم پیوسدته در اختیدار
مسلمانان باقی مانده و هم اکنون روزهای جمعه نماز جمعه خوانده مدیشدود ولدی در مدوارد از
طرف دولت غیر قانونی اسرائیل ممنوعیتهایی برای ورود و خدروج مسدلمانان بده ایدن مسدجد
ایجاد میشود .در سال  9212میالدی تئودور هرتزل طرح ایجاد حكومت یهدودی را ریخدت و
با شعار «کشور بدون مردم برای مردمیبدون کشور» داستان هوالکاست را مطرح کدرد و ادعدا
کرد میلیونها یهودی کشته شدهاند و دولت صهیونیستهدا را در دو جدا پیشدنهاد داد یكدی در
کشور آرهانتین و دیگری در کشور فلسطین سدازمان ملدل بدا ایجداد چندین دولتدی در فلسدطین
موافقت میکند و نیمی از سرزمین فلسطین را در اختیار صهیونیستها قرار میدهند که اعدراب
اعتراض میکنند و جنگ هشت روزه نیز با آنان داشتهاند که نهایتاً سازمان ملل طدرح صدلح را
مطرح میکنند که قرار می شود یهودیان به تددری از ایدن سدرزمین خدارج شدوند کده تداکنون
خارج نشدهاند بلكه به نیمه دیگر فلسطین نیز حمله ور شدند و بسیار از مناطق فلسطینیها را نیدز
اش ال کرده اند که امروزه فق دو منطقه کوچك از این سدرزمین در اختیدار مسدلمان فلسدطین
است یكی نوار غزه و دیگری کرانه باختری و عالوه برا این به خارج از مرزهای فلسطین مانندد
اردن و سوریه و صحرای سینای مصر نیز تجاوز کردهاند و این درگیریها همچنان باقی اسدت.
و قتلعامهای در دیریاسین و صبرا و شتیال انجام داده است.



انتخاب بیتالمقدس به خاطر عروج
چرائی آمدن پیامبر(ص) از مكه به بیت آ لمقدس و از آنجا به آسمانها توجیهات فراوانی
دارد؟
 .0وفاق و اتحاد مكتبها
چون این سرزمین مقدس محل پیدایش و بعثت بسدیاری از پیدامبران الهدی بدوده مسدافرت
پی مبر در یك سفر ملكوتی به آنجا بیان کننده این است کده ادیدان وفداق نظدر دارندد و ادیدان
توحیدی با هم اتحاد دارند و از جانب خداوند مأموریت واحد دارند.
 .0معنوی بودن و دارای احترام بودن و قداست این سرزمین
این منطقه محل عبادت قریب هزار رسول و پیامبر بوده است و این پاکی و عظمت معنوی
این مكان را میرساند و پیامبری که میخواهد به مكان مقدسی سفر کند باید از مكان مقدسدی
پرواز کند و این سرزمین اسم با مسمای بیتالمقدس را به حق داراسدت و امدروز نیدز محبدوب
قلبهای مسلمانان جهان است که در روز قدس همه ساله مشاهده میشود.
 .3صدور اسالم به خارج از مرزها و هشدار همگانی
خبر معراج صاعقهوار هشداری بود که همه را تكان داد و بده آنهدا فهماندد کده بده زودی
اسالم به سراسر دنیا صادر میشود و بر همه ادیان غلبه پیددا مدیکندد و دامنده نفدوذ خدود را تدا
دورترین نقاط جهان هستی خواهد گستراند و کسانی که سعی داشتند برای پیشرفتهای اسالم
مانع تراشی کنند باور کنند که دوران ظلم و ستم آنان بپایدان رسدیده اسدت و آمدادگی جهدانی
شدن اسالم اعالم گردد.



قابل فهم بودن همگانی
مردم عربستان مسافرتهای خدود را بده ایدن سدرزمین داشدتند و رفدت و آمددها در مسدیر
بیتالمقدس بود و با وسایل آن روز چهل روز وقت الزم بود که این مسافرت صورت پدذیرد.
معیار و مالك وقت زمان به طور همگانی در دست مردم بود وقتی اعدالم شدود پیدامبر(ص) در
مدت بسیار کوتاهی این سفر یعنی مسدیر مكده و بیدت المقددس را طدی کدره اسدت قابدل فهدم
همگانی خواهد بود و از طرفی این حرکت شكل معجزه به خود میگیرد این مقیاس زمیندی در
دست مردم است با همان مقیاس به عظمت سیر آسمانی پیامبر(ص) پی مدیبرندد .دیگدر اینكده
حوادثی که در بین راه اتفاق افتاد قابل بیان برای مردم است چون میتوانند پیگیری کنند و بده
درستی آنها آگاه شوند.
امكان معراج
از مباحث مهم مسئله معراج امكان آن است که بشر چگونه ممكن اسدت در مددت کوتداه
به معراج برود تا به آسمانها و مسافتهای دوری بدرود و برگدردد چندین حرکتدی آیدا از نظدر
عقلی باور کردنی است؟ همواره این پرسش ذهنی دانشمندان و مدردم عدادی را مشد ول کدرده
است .با مقیاسهای علمیآیا می شدود توجیده کدرد کده پیدامبر(ص) بدا همدین جسدم بده عدوالم
آسمانی برده شود و هیچگونه مانعی عقلی بر سر راه نباشدد آیدا چندین سدفرهای سدریعی بدرای
پیامبر اسالم(ص) و سایر مردم امكانپذیر است یا خیر؟
برای جواب کلی و اجمالی باید گفت نه تنها برای پیامبر اکدرم(ص) امكدانپدذیر اسدت و
هیچگونه مانع عقلی بر سر راه نیست بلكه برای افراد دیگر نیز امكانپذیر اسدت گرچده در حدد
پائین تر از معراج واقع شده و امروزه دانش روز و علوم فضائی ثابت کرده انسان میتواند چنین
سفرهای سریعی به سوی آسمانها داشته باشد چه اینكه تاکنون موجدودات زندده و بخصدوص
انسان توس سفینههائی به آسمان و کرات دیگر فرستاده شده است .در اینجدا بده طدور مفصدل
پرسش و پاسخهایی در مسئله امكان معراج تو یح داده میشود.



عوامل و علل معراج
بیان علت و هدف سیر زمینی و آسمانی معراج در باور عمومیاهدرم مدوثری اسدت اینكده
خداوند چرا و به چه منظور وجود مقدس و نورانی نبی مكرم(ص) را به آسدمانهدا بدرده اسدت
فالسفه و علماء منطق همیشه گفتهاند برای شكلگیری هدر واقعده و حادثده و پدیدده و معلدولی
چهار علت نیاز است.
اول :علت مادی که پدیده از چه ماده و عنصری ساخته میشود؟
دوم :علت صوری که به چه شكل و صورت این پدیده به وجود میآید؟
سوم :علت فاعلی که پدید آورنده و سازندهها آن حادثه و پدیده کیست؟
چهارم :علت غائی و هدف نهائی آن پدیده یعنی برای چه منظوری انجام میشود؟
بدون تردید علت فاعلی معراج آن اراده و مشدیت حدق تعدالی بدوده و علدت مدادی آنكده
وسیله و مرکب این معراج چه بوده است که گفته شده براق و رفرف و علت صدوری آن خد
سیر از مكه تا بیتالمقدس و از آنجا تا سدر المنتهی و از آنجا تا قداب قوسدین و لقداءاهلل و امدا
علت غایی معراج چه بود؟ باید گفت :خداوند هرگز کار بیهودهای انجام نمدیدهدد و ارادها
به هر چه تعلق بگیرد به خاطر هدف واال و حكمت متعدالی اسدت لدذا معدراج پیشدوای بدزرگ
اسالم نیز حتماً برای اهدافی عالی انجام گرفته است .قرآن کدریم علدت غدایی معدراج را چندین
بیان میکند« :

» این الم در اینجا الم تعلیل است یعندی بده علدت آن کده از آیدات

قدرت ما به شگفتی آسمانها و منظومهها و عوالم انعكاسدی افعدال زمدین را ببیندد و دیددههدای
خود را برای مردم بگوید که او صادق و مصدق است و از سرزبان سخن نمیگوید .مگر آنچه
به او وحی برسد.
همانگونه که می دانیم و آیه نیز در آن ظهور دارد لفظ «آیدات» در آیده ذکدر شدده مطلدق
است و میتواند مصادیق زیادی را در بر گیرد که میتوان چنین بیان کدرد کده خداوندد هددفی
مخصوص برای حبیب خود رسول خاتم(ص) در نظر گرفته بود که آن مقامی بدا شدكوه بدود و



لیكن در پرتو این دیدار بسیاری از آیات الهدی کده گسدتره آن بسدیار اسدت و شدامل مصدادیق
متعددی می گردد برای پیامبر(ص) مكشوف شد .یكی از این آیدات مدیتواندد سدفر فضدایی و
آسمانی پیامبر(ص) باشد که مسلماً با دیدن و ع و چگونگی عوالم باال به علم و داندش پیدامبر
افزوده می شود هر چند که قبالً آن علم را بگوئیم پیامبر(ص) دارا بودند ولی بدا مشداهده عیندی
کرات و منظومههای آن به شهود عینی رسدیده و مرتبده علدمالیقدین را پشدت سدر گذاشدته و بده
عینالیقین و حقالثقین نائل میشدند .یكی دیگر از آن آیات دیدار از بهشت و جهنم است کده
رسول خدا(ص) در دعوت مردم به دین اسالم و بازگویی سرانجام کارها از آن بخوبی استفاده
نمودند از آنجا که جهنم را دیده و شددت عدذاب را از نزدیدك مشداهده نمدوده همدواره گنده
کاران را از این مكان برحذر میداشتند و چون بهشتی آرام ،جداودان ،زیبدا و  ...را دیدندد و در
تمامیعمر خویش مردم را بدان و راه رسیدن به آن فرا مدیخواندندد یكدی دیگدر از آن آیدات
دیدن ملكوت اشیاء و نشان دادن واقعیتهای نهفتده در عدالم ملكدوت و ارائده حقدایق ناپیددای
هستی به پیامبر(ص) بوده است و این معنا در روایت امام زینالعابدین آمده اسدت کده خداوندد
جایگاه خاصی ندارد ولی برای نشان دادن ملكوت آسمانها و شگفتیهای آن و آفرینشهدای
تازه و بدیع را به او نشان دهد .از جملده دیگدر ایدن آیدات حضدور در جمدع پیدامبران پیشدین و
گفتگو با آنان دیدن فرشتگان و سخن گفتن با آنان و دادن گزار

و آمار آن که نقدل محافدل

سازد.
شبهات و موانع معراج
 .0مسئله جاذبه
برای اقدام به یك سفر فضائی نخستین مانع نیروی جاذبه است.
نیروی جاذبه زمین در همه شدئون زنددگی بشدر تدأثیر بسدزایی دارد بده گوندهای کده کلیده
حرکات آدمیدر روی زمین تحت تأثیر نیروی جاذبه است.



آنچه امروزه در علم به اثبات رسیده این است که برای فرار از حوزه جاذبه زمدین سدرعتی
الزم است که در هر ثانیه کمتر از هشت کیلومتر باشدد یعندی تقریبداً بدا سدرعتی معدادل 42222
کیلومتر در ساعت این فرار محقق میشود با توجه به این قانون در فیزیك که جاذبده و قددرت
هر عنصری به جاذبه و قدرت عنصر قویتر از او مجذوب و شكسته مدیگدردد گدوئیام همدان
گونه که در بخشهای بعدی اشاره میکنیم و جلوتر نیز بیان کردیم مرکبی فوق العداده بده ندام
براق برای سفر آسمانی پیامبر(ص) در نظر گرفته شده بود که با توجه به وجه تسدمیها

کده از

برق میباشد میتواند به خوبی سرعت حیرتزای او را پیشبینی نمود.
در مورد سرعت براق پیامبر(ص) فرمودند:
اگر خداوند به براق اذن میداد دنیا و آخرت را با یك گام میپیمود.
در ادبیات آمده است :برقی که براق نام او بود

9

پهنای سپهر گام او بود

با توجه به این مطلب از روی اطمینان میتوان گفدت کده سدرعت بدراق از سدرعت جاذبده
زمین بیشتر بوده است.
 .0مسئله بی وزنی
یكی از عواملی که تعادل جسمی و روحی فضانوردان را به هدم مدیزندد بدی وزندی اسدت
دانشمندان میگویند اگر جسمیبین دو کره قرار گیرد وجودی باشد که اثر هر یك از ایدن دو
کره بر روی او مساوی باشد در چنین و عی بر آن جسم حالت بیوزندی پیددا مدیشدود بددین
معنی که مانند پر کاه معلق در فضا میماند و مثل یك پرواز میتواند به این طرف و آن طدرف
حرکت کند و یا وزنهای به خود آویزان کند که بتواند آرام حرکت کند .در روی کدره زمدین
هر چه وجود دارد سنگین است یعنی وزن دارد و ایدن وزن ناشدی از نیدروی ثقدل هدوای زمدین
است که روی همه چیز اثر میگذارد و همه چیز را به سوی مرکز زمین میکشاند ولدی نیدروی
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جاذبه زمین تا ارتفاع معینی از سطح زمین نا خود مؤثر است و هر جسمیکه بخواهد از اتمسدفر
جو زمین بیرون برود همین که در حوزه جو قرار گرفت تدریجاً سبك و سدبكتدر مدیشدود و
در لحظهای که اتمسفر را پشت سر گذاشت وزن خود را به کلی از دست میدهدد زیدرا دیگدر
نیروی جاذبهای در کار نیست که آن را به سوی زمین بكشاند و آن را سدنگین کندد .تدا زمدانی
که آن جسم وارد حوزه م ناطیسی یك کره دیگر نشدده همچندان فاقدد وزن مدیباشدد در ایدن
حالت از فشار جریان خون کاسته شده و باعث نارسایی خون بده تمدامینقداط بددن مدیشدود و
زیانهای فراوانی به اعضاء بدن وارد میکند .غدد داخلی مترشحه بدن نمیتوانند کدار خدود را
به درستی انجام دهند و دچار کمبدود آب در بددن مدیشدوند .از لحداب بیولدوهی نیدز بدر روی
سیستم عصبی تأثیرات وخیمیدارد.
برای چاره این مشكل در داخل لباسهای فضانورد آستین فشار کار گذارده مدیشدود کده
فشار خون فضانورد را ثابت نگه میدارد تدبیر دیگر اینجاد نیروی ثقدل مصدنوعی بدرای سدفینه
حامل فضانوردان است نیروی شبیه به نیروی جاذبه زمین اما کارشناسدان مسدائل فضدائی اظهدار
میکنند که باید فضانوردان را از لحاب جسمیو روحدی آمدوز
بیوزنی در جریان سفرهای طوالنی فضائی آمادگی پیدا کنند.

داد تدا بدرای تحمدل شدرای

9

بنابراین امكان از بین بردن بیوزنی به شكل مادی وجدود دارد کده یدك انسدان مدیتواندد
چنین کند و از طرف دیگر قدرت خداوند و معجزه این مشكل را بخوبی حل و فصل میکند.
 .3فقدان هوا در مسیر معراج
برای یك سفر فضائی هوای الزم باید همراه باشد چنانچه میداندیم در فضدای بیدرون جدو
زمین هوائی وجود ندارد که انسان تنفس کند و انسان بدون هوا نمیتواند زندگی کندد .انسدان
از اول خلقت با این پدیده طبیعی به دنیا آمده است و با این پدیده بایدد زنددگی کندد خداوندد
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متعال جهت تنفس و زیستن کلیه موجودات این نعمت را آفریده است و به صورت یدك قشدر
گازی است که دور زمین را فرا گرفته و این موجدود ندام هدوا را بخدود گرفتده اسدت .ترکیدب
شیمیائی این موجود که بخاری است بیرنگ و بیبود و بیطعم مرکب از یك پدنجم اکسدیژن
و چهار پنجم ازت به عالوه بخار آب و گاز کربنیك که تمام کره زمین را احاطه کدرده اسدت
و دیده نمیشود فق هنگام وز

باد وجود آن احساس میشود .هدوا در نقداط مختلدف زمدین

مت یر است .خامت آن را بین  22تا  922کیلومتر دانستهاند وقتی کسدی از ایدن پوشدش فراتدر
رود آنجا دیگر هوا نیست و با کمبود اکسیژن کار تنفس مشدكل پیددا مدیکندد و انسدان دچدار
مرگ میشود.
در سفرهای فضائی ذخیدره اکسدیژن و کپسدولهدای حداوی آن ایدن مشدكل را بده خدوبی
برطرف کرده بعید نیست که بگوئیم چنین وسایلی حتی پیشرفته برای پیامبر آماده بوده اسدت و
با توجه به این نكته که در این سفر فضائی قدرت الیزال الهی دخیدل بدوده اسدت و خداونددی
که خود این نعمت را آفریده و در وجود عالم آسمانی قرار داده است.
همه تحت فرمان او میباشند شرای را به گوندهای فدراهم مدیکندد کده بدرای پیدامبر(ص)
مشكلی بوجود نیاید و او را به گونهای مجهز نموده که هوای کافی همراه او باشدد و همانگونده
که آتش برای حضرت ابراهیم سرد و خنك شد در فضا نیز برای پیامبر(ص) هوا باندازه کدافی
موجود باشد و از طرفی بدون شكل مسأله معراج پیدامبر(ص) جنبده عدادی نداشدته بلكده شدكل
معجزه بخود گرفته است و قدرت بیپایان خداوند وسیله ساز آن بوده است.
 .9گرمای سوزان و سرمای شدید
مانعی دیگر مانند گرمای سدوزان و سدرمای شددید و کشدندهای کده در فضدا وجدود دارد
مسئله معراج را زیر سؤال میبرد؟ حتی در روی زمین بعضی مناطق بسیار گرم و بعضدی منداطق
بسیار سرد است برای کسانی که در مناطق گرم زندگی میکنند حضور در مناطق سرد سدخت
است و کسانی که در مناطق سرد هستند در مناطق گرم خست است ولی پیشرفتهای علم ایدن



مسئله را حل کرده است چرا که در مناطق بسیار گرم کولرهای خنك کننده و در مناطق سدرد
بخاریهای گرم کننده فراهم نمودهاندد بدرای فضدا نیدز دانشدمندان پدیشبیندی کدردهاندد بدرای
فضاپیماها لباسهای مخصوص فراهم نمودهاندد کده در برابدر سدرما و گرمدا مدیتدوان از آنهدا
استفاده کرد و آسیب ندید و خداوند با قدرت خود در سدرما وگرمدا مدیتواندد پیدامبر(ص) را
نگهداری کند.
 .4مانع اشعههای خطرناك کیهانی
در ماوراء جو زمین اشعههای خطرناکی همچون اشعه کیهانی ،اشعه ماوراء بدنفش و اشدعه
ایكس وجدود دارد کده ایدنهدا سدرعتی معدادل سدرعت ندور دارا مدیباشدند و بده طدور مدداوم
بار هایی سیالبی را تشكیل میدهند .بعضی از این اشعههدا هدر چندد دارای اجزائدی کوچدك
هستند ولی قابلیت نفوذی زیادی را دارا میباشند به گونهای که به عنوان مثال «پروتون» در هدر
یك ثانیه  92222عدد از آن برهر متر مربع از زمین برخورد و تا صدها متر نفوذ میکند.
و شگفتانگیز از آن این که در ارتفاع  0422کیلومتری زمین در هر ثانیه یك میلیدون ذره
بر هر سانتیمتر از زمین برخورد مینماید بدیهی است که این شدت برخورد بده بددن انسدان یدا
جاندار دیگر باعث هالکت و نابودی او خواهد شد.
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آنچه به عنوان مشكل بیان شد در علم امروزه ثابت شده است که انسان میتواند در مقابدل
این اشعهها ،مخصوصاً اشعههای کیهانی با پردههایی کدر از خود محافظت نمایدد و بدرای ایدن
کار حتی یك پرده کاغذ سیاه کافی است.
 .7اشكال سنگها و شهاب آسمانی
جسمیآسمانی و کوچك به اندازه دانه شن به نام شهاب که از ستارگان جدا مدیشدود یدا
از محی مجاور زمین جدا میشود و با سرعت زیداد وارد جدو سدیاره مدا مدیگدردد .شدهابهدا
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معموالً در ارتفاع  22تا  932کیلومتری به چشم دیده میشوند و همواره بدا یدك دنبالده ندورانی
همراه میباشند .شهابها وقتی به طدرف زمدین مدیآیندد هدوا را در جلدوی خدود فشدرده و بده
اندازهای گرم میشوند که الیه سطحی آنان ذوب گردیده از بین مدیرود و بدا رسدیدن بده جدو
اتمسفر زمین بر اثر اصطكاك و حرارت شدید سوخته و تبخیر مدیگردندد بده رندگ سدفید در
آمده نور خیرهکنندهای از آنها ساطع میشود و به خاکستر یدا ذرههدای بسدیارکوچك تبددیل
می گردند گرچه به وسیله اتمسفر جو زمدین از فدرود آمددن آنهدا بده سدطح زمدین جلدوگیری
میشود اما گاهی بعضی از آنها به زمین میرسند که آنها را سنگهای آسدمانی مدیگویندد.
در هر سال تقریباً دو هزار سنگ آسمانی به جرم متوس  922کیلوگرم به زمدین مدیافتدد .ایدن
مطلب نشان میدهد که همه ساله  022.222کیلوگرم به جرم زمین ا افه میشود.
بزرگترین سنگ آسمانی شناخته شده در نزدیكی «گدروت فدون تدن» در جندوب غربدی
آفریقا قرار دارد که جرم آن  22222کیلوگرم بوده و از آهن ونیكل تشكیل شدده و حجدم آن
در حدود  9متر مكعب است.
آزمایش ها و تجربیدات در ایدن زمینده نشدان داده اسدت کده خطدر برخدورد ایدن ذرات بده
سفینههای فضایی و ماهوارهها از آنچه تصور میشده خیلدی کمتدر اسدت و بدا هددایت صدحیح
سفینههای فضائی میتوان از برخورد آنها جلوگیری نمود.
پیامبر اکرم(ص) در این سفر آسمانی با امكاناتی کده بدراق بده همدراه داشدت و ایدن سدفر
شكل معجزه داشت میتوانند کاری کنند که از آسیب این شهاب سنگها مصون بمانند و ایدن
اشكال نمیتواند مانع معراج بشود.
زیبائیهای معراج در جسمانی و روحانی بودن آن
نزد حكیمان این امر پذیرفته شده است کده هدر موجدودی بده انددازه رتبده وجدودی خدود
می تواند اندیشه کند اندیشه که عبارت است از توان و حیات هدر موجدودی بهدرهای از بارگداه
الهی به رسم امانت در اختیار دارد و انسان این اندیشده را دارد کده بایدد قددر آن را بداندد و بده



درستی از آن بهره برد .مسئولیت عظیم انسان و ندوع بهدرهوری در مو دوعات مختلدف باعدث
تفكیك حق از باطل می شود این انسان بدا هرف بیندی خداص معدراج و زیبائیهدایش را بررسدی
میکند که اگر معراج خواست یك معجزه باشد و پیامبر اسالم(ص) بده آسدمانهدا رفتده باشدد
جسمانی بودنش به مو وع اهمیت میدهد نه اینكه سؤال کند آیدا ایدن واقعده در خدواب بدوده
که همه کس میتواند چنین خوابی و رؤیایی را ببیند و یا اینكه آیا روح پیامبر(ص) بده معدراج
رفته و عروج جسمانی نبوده با اندیشیدن و اسدتفاده از تجربده دیگدران و حضدور در پدای درس
احادیث و روایات و آیات قرآن میپذیریم که پیامبر(ص) با جسم و روح در حال بیداری ایدن
سفر معنوی را حضور پیدا کرده است.



انكار معراج
بین دانشمندان شیعه و سنی در اصل اینكه پیامبر اکدرم(ص) از جاندب خداوندد بده معدراج
برده شده اختالفی وجود ندارد لذا کسانی که انكار معراج داشدتهاندد را رهدا کدرده نگداهی بده
دیگر اقوال می اندازیم که گروهی از خوارج اصدل معدراج را منكدر شدده بودندد و امدروزه نیدز
ممكن است کسانی باشدند کده بگویندد مگدر چندین چیدزی امكدان دارد کده کسدانی بده سدوی
آسمانها پرواز کنند.
پیامبر(ص) در حالت خواب
یكی از فرقههای جبری مسلك به نام «جهمیه» که از پیروان جهم بن صدفوان متوفدای 902
هجری می باشند اعتقاد دارند روح پاکیزه پیامبر(ص) همچنان در میان بسدتر روی زمدین بجدای
مانده بود در حالت خواب پر از آرامش بود که به طرف باال رفت این گروه و همچنین معتزلده
استناد به خوابهای دیگر پیامبر(ص) داشتهاند و استدالل کردهاند جسم در زمان کم نمیتواند
مسافت طوالنی را قطع کند پس در خواب بوده است.
مسافتی با جسم و مسافتی با روح
نیروی اکتشافی عقل چراج روشن و پر فروغی است کده حقدایق را بدرای انسدان مشدخص
مینماید و در تشخیص صدراط مسدتقیم و ارائده آن سدهم بسدزایی دارد ایدن مصدباح پدر فدروج
میتواند شفافسازی حوزه شریعت داشته باشدد و حقدایقی بدر مدالء نمایدد و دلمایدهای بشدود
آرامش بخش .درباره اینكه پیامبر اسالم(ص) مسافت معراج را با جسم و روح رفتند یدا بدا روح
تنها مباحثی که تا کنون مطرح گردیده در اینجا بعضی از نگاهها را بیان میداریم عددهای قائدل
هستند که معراج پیامبر(ص) از مسجدالحرام تا مسجداالقصی به بدن و جسم بود ولی از انجا تا
آسمان فق به روح بوده است.



ابن شهر آشوب این قول را منسوب به بعضی از امامیه ،زیدیه و معتزله میداند .ایدن گدروه
به ظاهر آیه اول سوره اسرا و تمسك کردهاند «الی المسجد االقصدی» کده تدا مسجداالقصدی را
پیامبر با جسم آمد عالمده طباطبدائی نیدز ظداهر ًا همدین قدول را تقویدت نمدوده اسدت ایشدان در
تفسیرالمیزان می فرماید :بدا در نظدر داشدتن یكسدری قدرائن از آیدات و روایدات چندین اسدتفاده
میشود که آنجناب با روح و جسمش از مسجدالحرام تا مسجداالقصی رفته و اما عدروجش بده
آسمانها از ظاهر سوره نجم و صریح روایات برمیآید که این عروج واقع شده و نمیتوان آن
را انكار کرد چیزی که هست ممكن است بگوییم این عروج با روح بوده است.
و لكن نه آنطور که قائلین به معراج روحانی معتقدند که بده صدورت رویدای صدادقه بدوده
است زیرا اگر رویای صادقه بوده دیگر جا نداشدت آیدات قدرآن ایدن قددر دربداره اهمیدت آن
سخن بگوید و در مقام اثبات کرامت درباره آنجنداب برآیدد .همچندان کده دیگدر جدا نداشدت
قریش وقتی که آنجناب قصه را برایشان نقل کرد آنطور به شدت انكار نمایند و نیز مشداهداتی
که آن جناب در بین راه دیده و نقل فرموده با رؤیا بدودن معدراج نمدیسدازد و معندای معقدولی
برایش تصور نمیشود .بلكه مقصود از روحانی بودن آن این است کده روح مقددس آن پیدامبر
عظیمالشأن به ماورای این عالم مادی یعنی آنجائی کده مالئكده مكدرمین مندزل دارندد و اعمدال
بندددگان بدده انجددا منتهددی و اقددرار از آنجددا صددادر مددیشددود عددروج نمددوده و آن آیددات کبددری
پروردگار

را مشاهده و حقایق اشیاء و نتای اعمال برای او مجسم شده ارواح انبیداء عظدام را

مالقات و با آنان گفتگو کرده است .مالئكه کدرام را دیدده و بدا آندان صدحبت نمدوده اسدت و
آیاتی الهی دیده که جز با عبارات عر  ،حجب سرادقات تعبیر از آنها ممكن نبوده است این
است معنای معراج روحانی.
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طی مسافت با جسم تا آخرین مأموریت
بیشتر اندیشمندان اسالمیبر این عقیده اندد کده رسدول خددا(ص) از اول تدا بده آخدر حتدی
آسمانها را هم با جسم و روح خود عروج کرده اسدت و ایدن حقیقدت در قدرآن و روایدات و
اجماع علماء و عقل دیده میشود وقتی خداوند میفرماید:
منزه است خدایی که بندها

پداك و

را در یك شب سدیر داد پوشدیده نیسدت کده واهه عبدد در قدرآن

فراوان ذکر شده این واهه تنها به معنای جسم انسان آمده که مجموعهای است از تن و روح لذا
اگر مراد فق به معراج بردن روح بوده الزم بود که خداوند بفرماید «اسدری بدروح عبدده» کده
چنین نفرموده است لذا این آیه به داللت صریح و مطابقی معراج پیامبر را به طور جسمانی بیان
میکند.
در آیه دیگر خداوند در سوره نجم میفرماید:
چشم او هرگز منحرف نشد و ط یان نكرد آنچه دید واقعیت بدود او پدارهای از نشدانههدای
بزرگ پروردگار

را دید.

عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان میفرماید:
این که پیامبر(ص) در خواب به معراج رفتند منافات دارد با ظاهر آیدات .چدون عدالوه بدر
این که آیه در مقام منت نهادن است در عین حال ثنای بر خدای سدبحان نیدز هسدت کده چندین
پیشامد بی سابقه را پیش آورده و چنین قدرت نمائی عجیبی را انجام داده و پر وا ح است کده
مسئله قدرت نمایی با خواب دیدن به هیچ وجه سازگار نیسدت .خالصده خدواب دیددن پی مبدر
سابقه و قدرت غایی نیست چون خواب را همه کس چه صدالح چده طدالح مدیبیندد و چده بسدا
انسان فاسقی خوابهایی ببیند که عجیب باشد.



زیبائیهای شواهد معراج جسمانی پیامبر اعظم در اخبار
محدثین از صحابه و تابعین آنقدر در این خصوص روایاتی نقل کردهاند که به حدد تدواتر
رسیده است در میان این روایات بعضی از اخبار شفاف و صریح است که پیامبر اکدرم(ص) در
بیداری و با جسم بوده است و بعضی نیز به صورت منی داللت بر این مطلب دارد.
روایات فراوانی از رسول خدا نقل شده که ایشان میفرماید« :جبرئیل آمد مرکب بدراق را
آورد مرا بر آن نشانید تا ملكوت آسمانها باال برد و چنانچه میدانیم قدرآن کدریم مدیفرمایدد:
«پیامبر(ص) در قول خویش صادق است» ایشان در کالم خویش نفرمودند که مرا در خدواب و
رؤیا سدیر دادندد کده اگدر چندین بدود خدود بیدان مدیفرمودندد .همچندان کده بسدیاری دیگدر از
خوابهای خویش را بیان فرمودند و حضرت ابراهیم نیز چدون در خدواب دیدده بودندد گفتندد
پسرم در خواب دیدهام که تو را قربانی میکنم.
اکنون به چند نمونه از اخبار معراج جسمانی اشاره میکنیم
روایتی که ثقهاالسالم یعقوب کلینی از ابان بن عثمان نقل کرده که گوید امدام صدادق(ع)
فرمود :از جمله چیزهایی که امیرالمؤمنین هنگام وفات رسول خدا(ص) به ارث بردندد پیراهندی
بود که پیامبر با آن به معراج رفته بودند که عبارت اینچنین است
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و پیراهنی که پیامبر(ص) بدا آن سدیر د اده شدده بدود بده معدراج رفدت در اختیدار علدی(ع)
گذاشته شد اگر معراج با روح بود و یا در خواب بود چنین سخنی معنا پیدا نمیکند.
شاهد دیگر از اخبار روایتی است که به طریقههای متعدد در کتب شیعه و سنی نقدل شدده
است که رسول خدا(ص) دختر

فاطمه را زیاد میبوسید .عایشه همسر پیامبر(ص) نگران شد

رسول خدا(ص) به او فرمود چون مرا به آسمانها بردند وقتی وارد بهشدت شددم جبرائیدل مدرا
نزدیك درخت طوبی برد و از میوههای آن به من داد من آنها را خدوردم و خداوندد آن را در
پشت من مبدل به نطفه گردانید چون به زمین آمدم با حضرت خدیجه هدم بسدتر شددم و او بده
 .9اصول کافی ،ج ،9ص 031



حضرت فاطمه بارور گردید .من هیچگاه او را نمیبوسم مگر این که بوی خو
از او به مشامم میرسد.

شجره طدوبی
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مسلم است این خصوصیات ذکر شده مربوط به جسم است میوه بهشتی خدوردن بده زمدین
برگشتن هم بستر شدن ،مواد آن میوه و غذاهای بهشتی دیگدر تبددیل بده نطفده شددن ایدنهدا را
نمیشود گفت در خواب بوده است و یا اینكه به واسطه روح چنین توجیهاتی پیددا شدده اسدت
بلكه این جسم پیامبر (ص) بوده است که چنین حضوری در آنجا پیدا کدرده و چندین طهدارتی
داشته است و مواد غذائی که مصرف کرده چنین نطفه پاکی را ایجاد کرده است.
ورود عقل در زیبائیهای معراج جسمانی
عقل انسانها به دنبال زیبائیها میگردد زیبائیهای جمال و جالل در جستجوی انسانهدای
متفكر و اندیشمند بوده و هست اگر انسانها به زیبائیهدا برسدند افدق جدیددی برایشدان نمایدان
میگردد مطالبات خود را پویا و به روز میکنند مطالب قرآن اگدر بخواهدد بده روز باشدد بایدد
اندیشه و عقل را بكار ببندیم .اکنون اگر توجده کامدل داشدته باشدیم هدیچ عقدل سدلیمیمعدراج
پیشوای بزرگ اسالم را دور از واقعیت نمیشمرد بلكه آن را تحسین کرده و میستاید چرا کده
بزرگداشتی از شخصیت واال مقامیدر موقعیت مناسبی برای پیامبر(ص) است ایدن بزرگداشدت
پیامبر (ص) که در درگاه الهی مقامیویژه را دارد از نظر عقل کار پسندیدهای است.
ایرادی که بعضی بر این دارند گفتیم گاهی مورد سئوال قرار میگیرد که آیدا امكدان دارد
و دیگر اینكه اگر جسمانی بوده باشد استبعاد عقلی دارد که در مباحدث قبلدی جدواب داده شدد
که نه تنها واقعه معراج محال نخواهد بود بلكه نظایر آن در حددی پدائینتدر واقدع شدده چطدور
وقتی فضاپیماهائی کهنه کار سفر منظومه شمسی را به پایان میرساند کسی ایرادی عقلی بر آن
وارد نمی کند ولی معراج پی مبر بزرگ اسالم که در حقیقت قدرت نمائی خداوند بدوده اسدت
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را با اشكاالتی سطحی دور از واقعیت و عقل پنداشتهاند و مدیگویندد محدال اسدت در حالیكده
عقل بخوبی میپذیرد وشكل منطقی نیز برای آن ارائه میدهد بدین صورت که خداوند از نظر
عقلی کارهای خارقالعاده میتواند انجام دهد که ص رای قضدیه اسدت و معدراج از نظدر عقلدی
امری خارقالعاده است که کبری قضیه است پس نتیجه میگیدریم کده معدراج توسد خداوندد
انجام شده است و این یك امر عقالنی است.
چرا برای عدهای قبول معراج سخت بوده است
آنهایی که معراج جسمانی را مشكل دانسته و قبول آن را از نظر علمیمحال شمردهاند به
اصول نظام بطلمیوسی معتقد بودهاند که عبور از اطراف و افطار کرات مالزم پاره شدن و بسدته
شدن افالك است یعنی چنانچه کسی بخواهدد از روی هدر فلكدی بده بیدرون آن بدرود موجدب
می شود خرق و التیام یعنی پارگی و بهم آمدگی پیددا شدود و چندین چیدزی را محدال و ممتندع
میدانستند چون معتقد بودند افالك مزبور قابل سوراخ شدن و وصدله پدذیرفتن نیسدت .امدا در
این زمان که بشر به کرات منظومه شمسی یكی بعد از دیگری قدم نهاده و مینهدد عمدالً ثابدت
کرده است که اکثر مباحث در علم هیأت قدیم تئوری و فر یه و از روی خیال و توهم بوده و
هیچ ارز

علمیندارد اینها بر این اساس معراج را فق روحدانی و عقالندی تصدور نمدودهاندد

چون آن روزها فضاپیما و سفینههای بزرگ ماه نشین نبوده تا معراج و سفر فضدایی قابدل قبدول
باشد همانطور که بیان شد عمده دلیل قائل شدن ابوعلی سینا به سدفر روحدانی نیدز همدین بدوده
است.
گروههای دیگری در اشكال قبول معراج جسمانی از نظر عقل گفتدهاندد چدون بددن ثقیدل
است و حرکت جسم ثقیل در فضا غیر ممكن است از این رو معراج جسمانی را محال و ممتندع
دانسته و به معراج روحانی تأویل نمودهاند.
نكته قابل مالحظه اینكه در قرن  92میالدی نظریه بطلمیوس را که مورد توجه قرار گرفتده
بود و در مدرسه فلكیه به مدیریت فیثاغورس ریا یدان معروف مردی بنام «ابرخوس» او داع



آسمانها را به یك صورت خاصی تصور نموده است آقای «کوپرنیدك» باطدل نمدود و هیدأت
جدیدی را جایگزین نمود نظر بطلمیوس خالصدها

ایدن بدود کده افدالك همده از درون هدم

سطح اند و هر کدام مماس دیگری است و مرکز همه افالك زمین است و بده اصدطالح قدانون
«زمین مرکزی» را قبول داشتند که کوپرنیك لهستانی نظریات جدیدی داشت کده کپلدر مدنجم
معروف به نظرات او بال و پر داد و قانون خورشید مرکزی را جایگزین نمود.
سرعت و حرکت حضرت سلیمان
امروزه مسائل جدید که در اختیار انسدانهدا قدرار مدیگیدرد حداکی از سدرعتهدای قابدل
مالحظددهای اسددت قددبالً وسددائل نقلیدده سددرعتهددای کمتددری داشددتند ولددی وسددائل نقلیدده جدیددد
سرعتهای زیادی دارد این اتفاق هم برای اتومبیلها و هم برای قطار هم بدرای هواپیمدا افتداده
است بنابراین امكان عقلی سرعت زیاد برای حرکت و پیمودن مسافتها وجدود دارد .در اینجدا
داستان حضرت سلیمان قابل ذکدر اسدت کده او هدم مسدافتهدای طدوالنی را بدا سدرعت زیداد
حرکت میکردند.
آیه قرآن در سوره سبأ درباره حضرت سلیمان میفرماید:
9

و برای سلیمان باد را مسخر کردیم که به وسیله آن صبحگاهان مسیر یك ماه را میپیمدود
و عصرگاهان نیز مسیر یك ماه را میپیمود.
در اینكه باد چگونه کرسی یا فر

مخصوص سلیمان را به حرکت درمیآورد و در چندد

ساعت مسیر یك ماه را میپیمود برای ما درست روشن نیست همین قدر میداندیم او قالیچدهای
را مینشسته و به هر کجا میخواسته است حرکت میکرده و این مو دوع بیدان کنندده قددرت
خداوند است.
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داستانی در احتجاج طبرسی آمده است که:
یددك نفددر از علمدداء یهددود در گفتگددویی بددا امیرالمددؤمنین(ع) مطددرح کددرد کدده حضددرت
سلیمان(ع) باد را در اختیار داشت و خداوند بود که در تسدخیر او گذاشدت او بدا ایدن وسدیله و
خواست خداوند در شهرهای خدود سدیر مدی کدرد .در یدك ندیم روز صدبح مسدیر یدك مداه را
می پیمود و در نیم روز بعد از ظهر مسیر یك ماه را طی میکرد و برمدیگشدت آیدا شدما قبدول
دارید .حضرت علی(ع) فرمودند این سخن صحیح است و در قرآن نیز مطرح شده است سوره
سبأ آیه  90را خواند ولی از طرف خداوند به حضرت محمد(ص) باالتر از سلیمان عطا شد آن
حضرت از مسجدالحرام تا بیت المقدس را که الزم بود در یك ماه پیموده شدود در قسدمتی از
یك شب پیمودند و تازه از آنجا به سوی ملكوت آسمانها که مسیر آن نیاز به پنجاه هزار سال
وقت است در کتمر از یك سوم شب پیمود تا به علم و آگاهی بیشتر نزدیك شود و به بهشدت
نزدیكتر گردید پرندده رفدرف سدبز رندگ بداالی سدر

آمدد ندور خیدره کنندده چشدمش را

فراگرفت عظمت خدا را با چشم دل دیده و خداوند برای او وحی میفرستاد.

9

آوردن تخت ملكه سبابه بیتالمقدس
حضرت سلیمان به بزرگان اطرافیانش گفت کدام یدك از شدما تواندائی آن را داریدد کده
تخت ملكه سبا که در صنعا در سرزمین یمن بود را به اینجا یعنی بیتالمقدس بیداورد بدا اینكده
بین بیتالمقدس و سرزمین یمن صدها فرسخ فاصله بود .عفریتی از جن گفت پیش از آنكده از
مجلس برخیدری مدن آن تخدت را از یمدن بده اینجدا مدیآورم امدا کسدی کده دانشدی از کتداب
میدانست گفت من آن را پیش از آنكه چشم بر هم زنی نزد تو خدواهم آورد و او همدین کدار
را کرد ناگهان حضرت سلیمان تخت بلقیش را نزد خود مستقر دید و شكر خدا را بجا آورد.
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آنگاه حضرت سلیمان رو به حضار بارگاه کرد و گفت کدام یك تخدت بلقدیش را پدیش
از آنكه تسلیم امر من شود خواهید آورد .از آن میدان عفریدت از طایفده جدن گفدت مدن چندان
برآوردن تخت او قادر و امینم که پیش از آن که تو از جایگاه قضاوت خود برخیدزی آن را بده
حضور آورم و آن کس که به علم کتاب الهی دانا بود گفت من قبل از آنكه چشم بر هم زندی
تخت را به اینجا آرم و حضرت سلیمان وقتی سریر و تخت را نزد خود دید گفت ایدن تواندائی
از فضل خدای من است.
مطابق روایات این شدخص «آصدف بدن برخیدا» وزیدر سدلیمان(ع) بدود کده اسدم اعظدم را
میدانست در پرتو آن نیروی معندوی چندین کدار عظیمدی را انجدام داد .آیدا آصدف بدا قددرت
معنوی خود تخت ملكه سبأ را تبدیل به امواج نور کرد و در یك لحظه در آنجا حا ر نمدود و
بار دیگر آن را مبدل به ماده اصلی خود ساخت و آنقدر علم و یقین بر این مطلب اسدت کده از
نظر علمیمحال نیست و در برابر قدرت عظیم الهی هیچ مشدكلی در میدان نخواهدد بدود مسدئله
معراج نیز از همین قبیل است.
طی االرض ،طی اللسان و طی الخلق
مو وع دیگری که مسئله معراج را از نظر مشكل زمان در ذهن ما حل و آسان میگرداند
این است که ما در فرهنگ خود مو وعاتی مانند طی االرض ،طی اللسان ،و طی الخلق داریدم
که به اثبات رسیده و برای آنها شواهد عینی بسیار وجود دارد.
منظور از طی االرض پیچیده شدن زمین در زیر پای انسان است که در نتیجده او مدیتواندد
راه طوالنی را در یك لحظه بپیماید و با سرعت راه طوالنی را بدون وسیله نقلیه در یدك چشدم
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بهم زدن بروند مثالً چشم میبندند و باز میکنند خود را در کربال با مكه یا حدرم امدام ر دا یدا
جاهای دیگر میرسانند و حتی می توانند افراد دیگری را نیز همراه خود با طی االرض به مكان
مورد نظر ببرند.
منظور از طی اللسان آن است که انسان بر اثر سرعت حرکت زبان بدا قددرت الهدی بتواندد
مثالً در یك لحظه همه قرآن را بخواند و یا همه نه البالغه را مو وعی یا به ترتیب بخواندد بدا
همه اشعار مولوی را بتواند یكجا بخواند یا خطبه بدون نقطه و یا بدون الف بخواند.
منظور از طی الخلق آن است که انسان در پرتو فوقالعاده معندوی و کرامدت یدا اعجداز بده
اذن خدا آدم مرده را در یك لحظه زنده کند و یا به مجسمه پرنده با گل درست شدده بدمدد و
او را به پرواز درآورد چنانچه طبق آیه  41سوره آل عمران حضرت عیسی(ع) بده اذن خداوندد
این کارها را انجام داد برای تو یح بیشتر به کتب تفسیری مراجعه شود.
در سخنان دانشمندان اسالمیو عارفان این سخن فراوان است که اگدر سدالك بده درسدتی
سلوك کند و از پیچ و خمهای مادیات عبور کنند و بر طبق موازین شرعی تهذیب نفدس کندد
میتواند کارهای خارقالعاده انجام دهد و کارهائی که از روح برمیآید با جسم نیز انجام دهد
و مثالً طی االرض انجام دهد و در کتب زیادی بیان شدده کده مو دوعاتی خدارقالعداده حتدی
برای غیر معصومین امكانپذیر است.



اهم زیبائیها در مالقاتهای معراج
 .0مالقات با حضرت آدم(ع)
اصول و قواعد کلی در مناسبات انسانی وجود دارد که نیازی بده تشدریح و تو دیح نددارد
مناسبات انسانی بدون ابطه یا بدون هدف نسبت گفتگوها و رفتارها نتای شایسدتهای خواهدد
داشت حرکتها و گفتمانها در استحكام فعالیتهای بعدی تأثیر بسیاری دارد .براین مبندی در
مسئله معدراج مالقدات پیدامبر اکدرم بدا حضدرت آدم بدا اصدل شدناخت روابد ویدژه مدیتواندد
تجربههای فراوانی به دست بدهد.
پیامبر اکرم در ماجرای معراج من گزار

از رخدادهای که صورت گرفتده اسدت خبدر

مالقدات بدا حضدرت آدم ابوالبشدر را نیدز مدیدهدد .مدیفرمایدد در دمن بازدیدد ناگداه انسددان
گندمگون و تنومندی زیبا و خو

رو را دیدم از جبرائیل پرسدیدم ایدن شدخص کیسدت؟ البتده

پیامبر(ص) طبق یك قانون خاص باید این گونه افراد را بدون سؤال کردن بشناسد ولی قرار بر
این بود که جبرائیل همراه او باشد و او تو یح دهد .جبرائیل در جواب سؤال پیامبر گفت ایدن
پدرت حضرت آدم(ع) است در همان زمان مشاهد کردم بعضی از فرزندان او در کنار او قدرار
میگیرند بر او سالم کردم جواب داد:

9

مرحبا به فرزند امام صالحم و پی مبر صالح و مبعوث در روزگار صالح خوب کسی آمد
پیامبر اکرم(ص) فرمود :در این هنگام سوره مطفقین را از آیه هجدهم که میفرماید:
تا آخر سوره را تالوت کردم
چنان نیست که آنها درباره معادی میپندارند بلكه نامه اعمال نیكان در علیین است و تدو
چه میدانی علیین چیست؟ نامه ای است رقم خورده و سرنوشتی است قطعی که مقربدان شداهد
آناند
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پیامبر(ص) میفرماید دران لحظه بر پدرم حضدرت آدم از خداوندد متعدال طلدب آمدرز
نمودم او نیز برای من طلب آمدر ز

نمدود .مدن از ایدن مالقدات تجربده زیدادی بدسدت آوردم

اطالعات فراوانی دربداره حضدرت آدم و فرزنددانش بدسدتم رسدید و بسدیار جالدب توجده بدود
هیچگاه فرامو

نمیکنم.

 .0مالقات با مسئول دوزخ
روشنترین و محكمترین و محوریترین دیدارها است که جاذبههای شدادی داشدته باشدد
پیامبر اکرم(ص) دیدارهای خدود بدا فرشدتگان را تبیدین مدیکندد و بیدان دارد مالقدات بدا همده
فرشتگان با چهره شاد و نشاطانگیز و بشارتدهنده بود که بسدیار خرسدند مدیشددم بده غیدر از
یك فرشته که نه خندهای از او دیدم و نه نشاطانگیز و نشانه شادی تعجدب کدردم چدرا کده بدد
منظر و خشن بود او نیز مانند سایر فرشتگان در حق من دعا کرد ولدی نخندیدد و روی خوشدی
نشان نداد از جبرئیل سؤال کردم این فرشته کیست؟ که بسیار هراسان و پریشان شدهام جبرئیدل
گفت شما طبیعی است که پریشان شوی همه مابا دیدن او پریشان میشویم این فرشته مالدك و
خازن و مسئول دوزخ است هرگدز نخندیدد و از آن زمدان کده خداوندد او را سرپرسدت دوزخ
نمود روز به روز بر غیظ و خشمش نسبت به گمراهان و گنهكاران افزوده میشدود خداوندد بده
وسیله این فرشته از بدکاران انتقام میگیرد .پیامبر(ص) میفرماید :من به آن فرشته سالم کدردم
او جواب سالم مرا داد و مرا به بهشدت مدژده داد تقا دا کدردم دوزخ را بده مدن نشدان دهدد او
پردهای را کنار زد دری از دوزخ نمایان شد که شعلههدای آتدش زبانده مدیکشدید فدورات تقا دا
کردم پرده به جای خود برگردد و آتش ناپدید شود که اینچنین شد و پیامبر برای مدتی دیگر
نخندیدند.



 .3مالفات و دیدار با عزرائیل
مشاهدات پیامبر(ص) بسیار جالب بود است گفتگوهای بسیار مؤثر بوده و گدزار

آنهدا

نیز مفید و برای آمادگی جامعه تأثیرگذار میباشد حضرتش در من گزار های مالقداتهدا
بیان میکنند آنگاه به فرشتهای از فرشتگان گذشتم که در مجلسی نشسته بود فرشتهای که همده
دنیا میان دو زانویش قرار داشت در این میان دیدم لوحی از نور در دست دارد و آندرار مطالعده
میکند و در آن چیزی نوشته بود و او سرگرم دقت در آن بود نه به چپ مینگریسدت و نده بده
راست و چهره او چون چهره مردم اندوهگین به خود گرفته بود .پرسیدم ایدن فرشدته کیسدت؟
جبرائیل همراه من بود جواب داد او ملكالموت یا فرشته مرگ است .مسدئولیت او ایدن اسدت
که در لحظات آخر زندگی افراد حضور پیدا کند و جان آنان را دریافت میکندد کدار او ایدن
است که دائماً سرگرم قبض ارواح میباشد گفتم مرا ندزدیكش ببدر قددری بدا او صدحبت کدنم
وقتی مرا نزدیكش برد سالم کردم و جبرائیل مرا معرفی کرد و بده وی گفدت ایدن محمدد نبدی
رحمت است که خدایش به سوی بندگان مبعوث داشته است عزرائیل مرحبدا گفدت و جدواب
سالم تحسینم داد و گفت ای محمد مژد باد تو را که تمامیخیرات را میبیدنم کده در امدت تدو
جمع شده است .گفتم حمد خدای منان را که منتها بر بندگان خدود دارد ایدن خدود از فضدل
پروردگارم میباشد آری رحمت او شامل حال ماست.
جبرائیل گفت این ملك از همه مالئكه شدید العملتر است .پرسیدم آیا هر کده تدا کندون
مرده و از این به بعد میمیرد او جانش را مدیگیدرد گفدت آری از خدود عزرائیدل پرسدیدم آیدا
هرکس در هرجا به حال مرگ میافتد تدو او را مدیبیندی و در آن واحدد بدر بدالین همده آنهدا
حا ر میشوی گفت آری من شخصاً عهده دار قبض روح آنها مدیشدوم سدپس ا دافه کدرد
همه دنیا درنزد من مانند درهمی اسدت کده در کدف دسدت شخصدی باشدد همانگونده کده آن
شخص بر آن درهم مسل است هرگونه بخواهد آن را زیر و رو میکند مدن نیدز بدر دنیدا ایدن
گونه تسل دارم هیچ خانهای نیست مگر اینكه هر روز پن مرتبه به آن خانه سر میکشم و هدر



گاه صاحبان عزا برای میت خود گریه کنند به آنها میگویم برا او گریه نكنید همانا من به نزد
شما باز میگردم و باز میگردم تا هیچكس از شما باقی نمیماند رسول خدا(ص) در این وقت
9

فرمود

ای جبرائیل مرگ به عنوان یك حادثه جانكاه غمانگیز برای عبرت کافی است.
جبرائیل گفت حوادث بعد از مرگ جانكاهتر و اندوهبارتر است بدین معنا که زندگی بعد
از مرگ شدیدتر است.
 .9دیدار با گروه پایمالکننده مال یتیم
در گزارشات پیامبر اکرم(ص) آمده است که:
قومی را دیدم که لبهایشن مانند لب شتر است و در کنار هر یك ملكی گماشته شدده و
با حربههای آتشین آن لبها را از ایشان میبرند و سنگهای آتشین در دهن ایشان مدینهادندد
سؤال کردم اینها چه کسانی هستند آنها کسانی هسدتند کده مدال یتیمدان را بده ظلدم مصدرف
میکردند.
آنان که اموال ایتام را به ناحق میخورند لقمهای آتش است که در دهن فدرو مدیبرندد بده
زودی این آتشها زبانه میکشد و او را به سعیر جهنم میکشاند.

0

 .4دیدار با گروه بدگویان در غیاب
در ادامه گزار

پیامبر اکر(ص) فرمودند :قدومیرا دیددم کده از پوسدت وگوشدت ایشدان

لقمه لقمهی میگرفتند و در دهن خودشان میگذاشتند و میگفتند:
آنچه میخوردید.

 .9بحار االنوار ،ج ،92ص 039و ترجمه تفسیرالمیزان ،ج  ،93ص.94
 .0تفسیر صافی ،ج ،9ص313

بخوریدد



سئوال کردم ای جبرائیل اینهدا چده کسدانی هسدنتد؟ جدواب دادن آنهدا غیبدت مدردم را
میگفتند و پشت سر یكدیگر بدگوئی میکردند که به این روز گرفتار شدهاند.
 .7دیدار با مردارخواران
پیامبر اکرم(ص) فرمودند یك گروهی را دیدم که سفرههای آنچنانی گسترده و غذاهایی
خیلی خوب درون سفره ها چیده شده و در اطدراف سدفره پدر از مدردار و غدذاهای فاسدد قدرار
گرفته که بجای استفاده از غدذاهای داخدل سدفره از آن مردارهدا تنداول مدیکنندد پرسدیدم ای
جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ گفت :آنان که غذاهای حالل دارند و به حرامی میخورند.
 .7دیدار با جماعت رباخواران
رسول خدا که در دیدارها کنجكاوانه مشاهدات خود را انجام میدادند فرمودند جمداعتی
را دیدم که هرگاه یكی از ایشان میخواست برخیزد از بزرگی شكمش نمیتوانست از جبرئیل
پرسیدم اینها چه کسانیاند .گفت :رباخواران کده روز قیامدت برنمدیخیدزن مگدر مانندد افدراد
سرگردان و متعجب ناگاه ایشان را بر راه آل فرعون دیدم که بامگاه و شدامگاه آتدش برایشدان
عر ه میداشتند و می گویند خداوندا چه وقت قیامت برپا میشدود بددیهی اسدت کده مدراد از
آتش در اینجا عذاب برزخی است.
 .9دیدار سخنچینان
میددان دو کددس جنددگ چددو آتددش اسددت

سددخنچددین بدددبخت هیددزمکددش اسددت

دگددر بدددداره دل

وی اندددر میددان ،کدددددور بخددت و خجددل

میدددددددددان دو تدددن آتدددش افددددددددروختن

ندده عقددل اسددت خددود را در آن سددوختن

کنددد ایددن و آن خددو



پیامبر(ص) فرمودند :قومیرا دیدم که زبانه آتدش در ایشدان آویختده و باگازهدای آتشدین
آنها و آنجا که پر میشد باز میبریدند گفدتم بدا جبرئیدل

دهن ایشان را میبریدند تا سر دو

اینها چه کسانی هستند؟ گفت سخنچینهائی که مردم را به هم درافكنند و این سدخن بقددری
پست و شنیع میباشد که خداوند متعال در قرآن کدریم مدیفرمایدد:
9

این افراد دائم عیبجوئی و سخنچینی میکنند و خلق را هر چه بتوانند از خیر و سدعادت
باز میدارند و به ظلم و بدکاری میکوشند با این همه متكبرند و خشن بدا آن کده حدرام زاده و
بیاصل و نسباند.
همچنین در جای دیگری میفرماید:
کننده.

وای بدر هدر سدخنچدین غیبدت

0

وای بر هر سخن چین غیبت کننده کده ایدن آفدت اخالقدی هدم در ایدن جهدان باعدث بهدم
ریختگی جامعه میشود هم در جهان دیگر عذاب خطرناك در انتظار

میباشد.

 .4دیدار با خطیبان فتنهانگیز
یك روز پیامبر اکرم روایتی نقل کردند که در شب معراج از میدان جمعیتدی عبدور کدردم
که لبهایشان را باقیچیهای آتشین میبریدند و دوباره جایش سبز میشد از جبرئیدل پرسدیدم
اینها چه کسانی هستند گفت اینها خطیبانی از امت تو هستند که بر مدردم چیدزی مدیگویندد
که خود عمل نمیکنند.
خداوند متعال درباره این قوم و این دسته افراد میفرماید:
3

 .9سوره قلم ،آیه 93-99
 .0سوره همزه ،آیه .9
 .3سوره بقره ،آیه .44



آیا مردم را به کارهای نیك وا میدارید و خود را فرامو

میکنید در حالی که قدرآن را

هم تالوت میکنید آیا تفكر و تعقل نمیکنید.
0

و آیه قرآن:

ای کسانی که ایمان دارید چرا سخن میگویند که عمل نمیکنید.
 01و  .00دیدار با حضرت یحیی(ع) و حضرت عیسی(ع)
حضددرت یحیددی(ع) و حضددرت عیسددی(ع) از پیددامبرانی هسددتند کدده در زمددان کددودکی بدده
پیامبری انتخاب شدند قرآن دربارهی حضرت یحیی میفرماید:
0

ای یحیی کتاب الهی را با قوت بگیرد و ما در کو دکی فرمان نبوت به او دادیم
و درباره حضرت عیسی میفرماید:

آن گدروه گفتندد

چگونه با کودك در گهواره سخن بگوئیم
و حضرت عیسی گفت من بنده خدایم او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قدرار داده
است.
پیامبر اکرم(ص) که از قبل توصیف این دو پیامبر که در کودکی سخن گفتده بودندد و بده
پیا مبری انخاب شده بودند را شنیده بود مشتاق دیدار آنان بدود فرمدود :بده آسدمان دوم صدعود
کردیم یعنی به جایگاه عالیتر در آنجا به دو مرد زیباروی برخورد کردم بسیار شبیه هم بودندد
از جبرئیل پرسیدم این دو تن چه کسانی هستند جبرئیل گفت :اینان دو پسدر خالدهاندد و هدر دو
پیامب ر حضرت یحیی و حضرت عیسی من جلو آمدم بر آن دو سدالم کدردم ایشدان نیدز بده مدن
جواب سالم دادند و برایم طلب م فرت نمودند و استقبال گرمدی از مدن نمودندد آندان بده مدن
گفتند مرحبا به برادر صالح و پیامبر صالح من هم برای آنان دعا کردم و طلب م فرت نمودم.
 .9سوره صف ،آیه 3
 .0سوره حضرت مریم ،آیه .90



 .00دیدار با حضرت ادریس(ع)
در هر جامعهای همیشه عالمان از مقدام ویدژهای برخدودار بودندد و کرسدیهدای آموزشدی
احترام ویژهای را داشتهاند در اسالم بر این مقام توصیههای زیاد شده است.
آیه قرآن میفرماید« :

آیا کسانی که به دنبال

مسائل علمی هستند و کسانی که نیستند مساوی هستند که هرگز چنین نیست؟
انبیاء الهی همه عالم بودهآند وبرای بعضی از آنهدا شدرایطی پدیش آمدد کده کرسدیهدای
آموزشی زیادتر ایجاد کنند حضرت ادریس از جمله پیامبرانی هستند که در زمدان مسئولیشدان
به جامعه آموز های فراوانی را انتقال دادند پیامبر اکرم(ص) در سفر آسمانی خدود گزارشدی
جالب را ارائه میدهند میفرماید.
در مقام چهارم آسمانها بودم که مشاهده نمودم که کالس درسی تشكیل داده به عدهای
درس میدهد البته این مطلب نیز از امام صادق(ع) منتشدر شدده اسدت کده مدیفرمایدد
ادریس بده جهدت تددریس و تعلدیم فدراوان ادریدس نامیدده شدده
است.

9

پیامبر(ص) از جبرائیل سئوال کردند این مردکیست؟
در جواب گفت :این ادریس پیامبراست که خداوند به مقام باالی رفعتش داده است .و در
قرآن نیز درباره او چنین دادیم

0

من به او سالم کردم و برایش طلب م فرت نمدودم او نیدز جدواب مدرا داد و بدرایم طلدب
م فرت نمود.

3

قرآن درباره حضرت ادریس میفرماید:
از حضرت ادریس یاد کن که بسیار راستگو و پیامبر بزرگی بود.
 .9تفسیر قمی ،ج ،0ص 29
 . 0سوره مریم ،آیه 21
 . 3بحار االنوار ،ج ،99ص  ،011ترجمه المیزان ج  3ص 92
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 .03دیدار با حضرت یوسف
موجودات عالم همه زیبا هستند و در بین موجودات ناگهان موجودی نظدر انسدانهدا را بده
خود بیشتر جلب میکند و طبق قراردادهای و شرای خاص آن موجود بیشتر جلوه میکند و با
اصطالح زیبا تر خود نمای میکند مانند سدتارگان آسدمان و سدیارات کده همده زیبدا هسدتند و
جلوه گری ماه بیشتر است که رب المثدل شدده هدر موجدودی زیبدای دیگدر را بده مداه تشدبیه
میکنند حضرت یوسف(ع) مانند پیامبران دیگر الهی خود بسیار شایسته بوده است و زیبدای او
شهرت پیدا کرده است هم زیبای ظداهری او هدم زیبدای بداطنی او کده قدرآن دربداره حضدرت
 9ما به یوسف در زمین قدرت دادیم

یوسف میفرماید:
0

هنگامی که یوسف به پدر

گفت دیدم یازد سدتاره و خورشدید و مداه در برابدرم سدجده

میکنند و سوره یوسف داستان بسیار زیبا و جذابی از او بیان میکنند:
3

هنگامی که چشمشان به او افتاد او را بسدیار بدا شدكوه و زیبدا یافتندد و از روی بدیتدوجهی
دستهای خود را بریدند و گفتند منزه اسدت خددا ایدن بشدر نمدیباشدد ایدن جدز یدك فرشدته
بزرگوار نیست.
همه این توصیفها بیانکننده جذابیت یوسف است از نظدر زیبدائی و اخدالق و دیندداری.
چنین پیامبر مشهوری با آن همه ویژگیها دیدنی میشود و پیامبر(ص) که قبالً فرموده بود مدن
از برادرم یوسف زیباترم یا ملیحترم اکنون فرصت دیدار پیدا شده اسدت موقعیدت بسدیار عدالی
است .پیامبر(ص) در گزار
 .9سوره یوسف ،آیه 22
 .0سوره یوسف4 ،
 .3سوره یوسف ،آیه 39

معراج فرمود به مدردی برخدورد کدردم بسدیار زیبدا بسدیار خدو



قامت و زیبائی چهره ا

نسبت به سایر افراد که دیدده بدودم مانندد درخشدش مداه درخشدان در

شب چهارم ماه نسبت به نور ستارگان دیگر .سئوال کردم ایدن شدخص کیسدت جبرئیدل گفدت
این برادر شما حضرت یوسف به یكدیگر نزدیك شددیم پیدامبر مدیفرمایندد :مدن بده او سدالم
کردم و این ویژگی پیامبر اکرم بوده است که همیشه پیش سالم بوده است و آنجا نیز به همدین
منوال و یوسف جواب سالم مرا داد او برای من دعا کرد و فرمود آفرین بر پیامبر شایسدته خددا
و برادر شایسته من و کسی که از جانب خدا برانگیخته شده است به پیدامبری در زمدان و عصدر
بسیار شایسته و درکنار ما فرشتگان در حال خضوع و خشوع بودند آندان نیدز در آن منطقده مدرا
بسیار احترام کردند.
 .09دیدار با حضرت هارون و موسی دو پیامبر برادر
خداوند تبارك و تعالی نام موسی را در قرآن  932مرتبه و نام هدارون را  02مرتبده مطدرح
میکند او را برادر موسی معرفی میکند در آیه  940سوره اعدراف مدیفرمایدد:
موسی به برادر

هارون گفت در میان قوم من جانشین من با

کن و در آیه دیگری میفرماید

و امدور آنهدا را اصدالح
9

و موسی گفت برادرم هارون زبانش از من فصیحتر است او را همراه من بفرست
و آیه دیگر
و سحره گفتند ما ایمان آوردیم به پروردگار هارون و موسی
درباره معجزات حضرت موسی میفرماید:
همه دالیل روشن و معجزات داشت.
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و درباره مكالمه خداوند با موسی میفرماید:

 9و خداوند با موسدی

سخن گفت چه سخن گفتنی.
پیامبر اکرم در اطالعرسانی از معراج فرمودند به آسمان پنجم صعود کردم در آنجا مردی
بزرگ چشم را دیدم که به عمرم در این دنیا به آن عظمت ندیده بودم نزد او عده زیادی بودند
که به نظر می رسید از پیروانش بودند من از کثرت ایشان بسیار خوشم آمد از جبرئیدل پرسدیدم
این کیست؟
گفت این پی مبری است که امتش دوستش میداشتند این هدارون پسدر عمدران اسدت مدن
سالمش کردم جوابم را داد برایش طلب م فرت کردم او نیز برای من طلب م فرت نمود.
آنگاه به مقامی دیگر صعود کدردم در آنجدا مدردی بلندد بداال و گنددم گدون دیددم بسدیار
جذاب و دوست داشتنی بود او سخن میگفت و در من گفتگو میگفت بنیاسدرائیل گمدان
کردند که من محترمترین فرزند آدم نزد پروردگار هستم و حال آن که این مدرد گرامدیتدر از
من است و مرا به افرادی که آنجا بودند نشان داد از جبرئیل سؤال کردم این مرد کیست گفدت
این برادر تو موسی بن عمران است پس او را سالم کردم او نیز به من سالم گرمی کدرد سدپس
برای همدیگر دعا کردیم و جدا شدیم د در حالیكه حضرت موسی گریه میکرد و میگفت:
گریه بر امت خود میکنم که میبینم پس از من جوانی مبعدوث بده رهبدری مدیشدود کده
امت او داخل بهشت میشوند بیش از امدت مدن کده داخدل بهشدت مدیشدوند و چندین بده نظدر
میرسید که ملت مسلمان نه اینكه جمعیت زیادتری داشته باشند که در بهشت میروند بلكه بده
جهت اطاعت از پیامبر خود بیشترین جمعیت بهشت را تشكیل میدهند ولی بنیاسرائیل چده در
زمان حضرت موسی و چه بعد از او کمتر از پیامبر خود اطاعت کردند.
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 .04مالقات با حضرت ابراهیم
یكی از پیامبران اولیالعزم حضرت ابراهیم است که قرآن  21مرتبه نام او را بیدان مدیکندد
در مواردی شرای زمان او را بیان میدارد و در مواردی دیگر آزمایشدات سدختی کده از او بده
عمل آمده است و در مواردی نیز مبارزه با بت پرستی او را مطرح مدینمایدد .حضدرت ابدراهیم
معروف است بده قهرمدان توحیدد چدون بدا رو هدای متندوع بدا گدروههدای مختلدف اسدتدالل
خداشناسی داشته است و غالباً نیز موفق بوده است.
در سوره بقره آمده است:
و یاد کنید که پروردگار ابراهیم او را با دستوراتی آزمود و او به طور کامل از عهده آنها
برآمد خداوند به او فرمود من تو را به امام و پیشوائی مردم قرار دادم ابراهیم گفت :از دودمدان
من نیز امامانی قرار بده خداوند به او فرمود پیمان من به سدتمكاران نمدیرسدد مگدر آنهدا کده
شایستهاند.

9

درباره شخصیت اعتقادی حضرت ابراهیم میفرماید :حضرت ابدراهیم سدؤال کدرد خددایا
مردگان را چگونه زنده میکنید وبرای آرامش قلب و حق الیقین پیدا کردن چندین تقا دائی را
دارد که دستور انتخاب کردن چهار پرندده از گوندههدای مختلدف داده مدیشدود کده حضدرت
ابراهیم آنها را ذبح کنند و مخلوط کند و هر قسمتی را سدر کدوهی بگدذارد و سدپس دعدوت
کند تا پرندگان به سرهای خود وصل شود و این کار اتفاق افتاد و شخصدیت حضدرت ابدراهیم
مشخص میگردد.
و در سوره آل عمران میفرماید :بگو خدا راسدت گفتده اسدت از آئدین حضدرت ابدراهیم
پیروی کنید که به حق واقعاً گرایش داشت.
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در ماجرای معراج این زیبائی نیز توس پیامبر اکرم(ص) گزار

شد که در آسمان هفدتم

بازدیدی داشتم که اوالً مالئكه مرتب با من سدخن گفتندد و توصدیه بده حجامدت و خدونگیری
نمودند و طریق مداوا نمون بسیاری از بیماریها خواهد بود و امروز ،نیز پزشكان زیادی مسدئله
حجامت را احیا نمودهاند.
و ثانیاً با مردمی روبرو شدم با موهای سر و صورت سفید و سیاه که بر تختی نشسته بود بدا
او مالقات کردم هم می دانستم او کیست هم سئوال کدردم از جبرائیدل کده ایدن مدرد کیسدت؟
گفته شد او ابراهیم نبی(ص) پدر شما میباشد (چون پیامبر(ص) از طایفه عدنانیان کده از نسدل
حضرت اسماعیل بود معرفی شده است)
با پدرم حضرت ابراهیم به گفتگو نشستیم که به من فرمود در آینده اینجدا محدل سدكونت
تددو و پیددروان تددو خواهددد بددود و پرهیزکدداران در ایددن محددل سددكونت خواهنددد داشددت .پیددامبر
می فرمایند من در این هنگام این آیه قدرآن را تدالوت کدردم
سزاوارترین مردم به ابدراهیم آنهدا هسدتند
که از او پیروی کردند و همچنین این پیامبر و کسانی که به او ایمان آوردهاند و خداوند ولی و
سرپرست مومنان است.

9

حضرت ابراهیم فرمودند آفرین بر فرزند صالح من که برانگیخته شده به پیامبری در یدك
عصر شایسته در این منطقه فرشتگان خاشعی را دیدار کردم کده مدرا و پیدروان مدرا بده نیكدی و
سعادت و رحمت بشارت دادند.
بازدید پیامبر(ص) از بیت معمور
در قرآن سوره طور آیات بسیار زیبائی دارد و خداوند در ابتددا و ایدن سدوره سدوگندهای
دارد که یكی از آنها سوگند به بیت معمور است.
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 9به کوه طور سوگند به کتابی نوشته شده در صفحهای گشوده سوگند و بده آن
خانهی آباد سوگند.
دو مكان را بیت معمور گفتهاند ،یكی خانه خدا کده همدواره بده واسدطه حضدور زائدران و
حاجیان معمور و آباد بوده و قرآن ده بار از کعبه به عنوان بیدت مانندد بیدت عتیدق 0و اول بیدت

3

بیت الحرام 4و سایر اسامی سخن به میان آمده است در روایات نیز آمده است که در آسمانهدا
محلی در مقابل کعبه قرار دارد که فرشتگان به روی آن طواف میکنند و آن نیدز بیدت معمدور
نام دارد 2سادهترین خانههاست ولی مباركترین بناهاست.
در حدیث معراج آمده است پیامبر اکرم(ص)به همراه جبرئیدل بده منطقدهای رسدیدیم کده
گفته شد اینجا بیت معمدور اسدت خانده آبداد آسدمانی محداذی کعبده کده همدواره زیارتگداه و
عبادتگاه فرشتگان است در این مكان دو رکعت نمداز خوانددم در آنجدا عددهای از اصدحابم را
دیدم که بعضی لباس محكم داشتند وارد بیدت المعمدور شددند ولدی آندان کده لبداس فرسدوده
داشتند را جلوگیری کردند در آنجا دو نهر بنامهای نهر کوثر و نهر رحمت وجدود داشدت کده
از نهر کوثر نوشیدم و در نهر رحمت غسل کردم .امام باقر(ع) میفرمایند :هنگام نمداز در بیدت
معمور پیامبر جلو ایستادند و جبرئیل و سایر فرشدتگاه پشدت او صدف کشدیدند جبرئیدل اذان و
اقامه گفت و نماز به جماعت برگزار شد و همه بهشتیان به پیامبر اقتدا کردند.

2

پیامبر(ص) فرمودند :در کنار بیت معمور باج و بهشت زیبائی بود که مدن و همراهدان وارد
آن شدیم خانههایی شبیه خانههای اصحاب خدود کده در روی زمدین بدود در آنجدا دیددم در و
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دیوار آنها بوی مشك و مواد خوشبو میدا د در میدان ایدن بداج درختدی بسدیار زیبدا دیددم کده
جبرئیل نام آن را طوبی معرفی کرد تمام خانههدای آنجدا شداخهای از ایدن درخدت را در خدود
داشت خداوند این درخت را در قدرآن یداد کدرده اسدت در سدوره رعدد ،آیده  01مدیفرمایدد:
برای آنها طوبی بهترین سرانجام است.
آمدن پیامبر(ص) به کنار سدر المنتهی
در قرآن درباره درخت سدر المنتهی میفرماید:
و بار دیگر نیز او را مشداهده کدرد ندزد سددر المنتهدی کده بهشدت مدأوی در
آنجاست.

9

درباره سدر المنتهی هدر چندد قدرآن تو دیح زیدادی ندداده اسدت ولدی اخبدار و روایدات
اسالمی توصیفهای گوناگونی درباره آن دارد و همه بیانگر این واقعیت است که انتخاب ایدن
تعبیر به عنوان یك نوع تشبیه و بخاطر تنگی و کوتداهی ل دات مدا از بیدان ایدن گونده واقعیدات
بزرگ است.

0

سدره درختی است پدر بدرگ و پدر سدایه ایدن درخدت در بهشدت در منتهدا الیده عدروج و
فرشتگاه است جبرئیل نیز هنگامی که همراه پیامبر(ص) بود به آن رسید متوقف شد.
در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است
من بر هر یك از برگهای آن فرشتهای دیدم که ایستاده بود و تسبیح خداوند میکرد.
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درختی که هر برگی از آن میتواند بر امتی سایه بیفكند .این تعبیرات نشدان مدیدهدد کده
هرگز منظور درختی شبیه آنچه در زمین است نیست بلكده اشداره بده سدایبان عظیمدی اسدت در
جوار قرب رحمت حق قرار دارد.
پیامبر اکرم(ص) فرمودند :آنگاه به درخدت سددر المنتهدی رسدیدم کده فاصدله مدن بدا آن
درخت همانقدر بود که خدای سبحان دربارها

فرمود .تا آنكده فاصدله او بدا پیدامبر بده انددازه

فاصله دو کمان یا کتمر بود
پیامبر اکرم(ص) فرمود :مكالمه در این مكان بدین مدن و خداوندد صدورت گرفدت و ایدن
 9رسدول خددا بده

خاطرهای از کنار سدر المنتهی شد خداوند فرمود:
آنچه که به او نازل شد ایمان آورد.
من در جواب خداوند از ناحیه خود و امتم گفدتم:

همه مؤمنان نیز به خدا و فرشدتگان و کتدابهدای آسدمانی و رسدوالن او ایمدان آوردهاندد
میگویند ما بین هیچ یك از پیامبران خدا فرقی نمیگذاریم به همه ایمان داریم.
باز گفتم:
گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگارا انتظار آمرز

تو را داریم و بازگشت مدا بده

سوی تو است.
خداوندد بدیش از تدوان کسدی را مكلدف

خداوند فرمودند:
نمیکند
باز عر ه داشتم:
پروردگارا اگر ما فرامو

یا خطا کردیم ما را باز خواست نكن

خداوند فرمود :مؤاخذ نمیکنم
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عرض کردم:
پروردگارا سنگینی بر ما قرار مده آن چنان که بر کسانی که قبل از ما بودند قرار دادی
فرمود :چنین نمیکنم.
گفتم :خداوندا آنچه طاقت و تحمل آن را ندارم بر ما قرار مده وآثار گناه را از مدا بشدوی
و ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده تو موال و سرپرست مایی پس ما را بر جمعیت کدافران
پیروز گردان.
خداوند فرمود :همه این امور را به تو و امت تو عطا کردم.
امام صادق(ع) میفرماید :در آن وقتی که پیامبر(ص) ایدن تقا داهدا را داشدته اسدت هدیچ
مهمانی به درگاه خداوند عزیزتر از پیامبر(ص) نبوده است و گفتمان ارزشمندی بوده است.

9

فوقالعادگی زیبای معراج با حضور و مالقات علی(ع)
علی(ع) در جائی چشم به جهان گشود که نقطه آغاز معراج پیامبر عظیمالشأن اسدالم بدود
و در جای به شهادت رسیدند که پیامبر اکرم(ص) در شب معراج خیر و برکدت و فضدل آن را
مشاهده فرمودند و حضرت مهدی آنجا را پایتخت حكومت جهانی خود قدرار مدیدهندد و آن
مسجد کوفه است.
ابن مسعود نقل میکند پیامبر اکرم(ص) زیبائیهای معراج را که برای مدا بیدان مدیکدرد و
یك وقت به این قسمت رسید که در شب معراج بجایی رسیدم بسیار جذاب از جبرائیل سدئوال
کردم این مكان کجاست و نام آن چیست؟ جبرائیل گفت :این جا مسجدی مبارك و پدر خیدر
و برکت است که خداوند آن را برای اولیای خود برگزیده و این مسجد را برای اهدل خدود در
روز قیامت شفاعت خواهد کرد .پیامبران زیادی در این مكان نماز بجا آوردند که پیدامبر اکدرم
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نیز در این مسجد دو رکعت نماز بجا آوردندد سدپس فرمودندد :بده دربدی از دربهدای بهشدت
رسیدم نوشته شده بود
علی فرزند ابوطالب که قبل از آدم خلق شده است.
پیامبر(ص) فرمودند :در شب معراج وقتی به مقام قاب قوسین اوادنی رسدیدم خداوندد بده
من فرمود ای محمد از بین مردم چه کسی مطیع تدر اسدت گفدتم ای خداوندد بدزرگ علدی بدن
ابیطالب از همه مطیعتر است خداوند فرمود :علی را خلیفه و جانشین خود قدرار ده کده مدن او
را برگزیدم و برای آرامش و اطمینان قلب تو با صدای محبوبت علی باتو صحبت میکنم.

9

زیبائی نام علی(ع) در معراج
نام علی(ع) از اسم خدا گرفته شده ا ست بخاطرهمین اسدت کده توسدل بده ایدن ندام بدرای
رسیدن به خدا همیشه برای پیروانش کارگشا بوده است برای علی(ع) نامهای زیادی است کده
هر کدام اشاره به روح بلند و جنبهای از شخصیت ایشان دارد.
امام صادق(ع) از رسول گرامدیاسدالم (ص) ایدن چندین نقدل کردندد کده در شدب معدراج
نزدیك سدر المنتهی ندایی به من گفت ای محمد چه کسی را جانشین انتخاب کردهای گفدتم
عادلترین و صادقترین افراد یعنی علی(ع) را خداوندد فرمدود :اسدم خدود را بدرای او انتخداب
کردم او را علی نامیدم و خود هم علی اعلی هستم.

0

سئوال مرد یهودی درباره معراج و اسالم آوردن او
بعد از وفات پیامبر(ص) مردی یهودی وارد مدینه شد و سئوال کرد جانشین پیدامبر اسدالم
کیست مردم گفتند علی(ع) یهودی از علی سدئوال کدرد در شدب معدراج اولدین کدالم خددا بدا
پیامبر(ص) چه بود حضدرت علدی(ع) فرمودندد اگدر جدواب دهدم اسدالم خدواهی آورد؟ مدرد
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یهودی گفت بله حضرت فرمودند :در آن شب خداوند از پیامبر(ص) سدئوال کردندد جانشدین
شما کیست سالم مرا به او برسانید پیدامبر سدئوال کردندد بده چده کسدی سدالم برسدانم خداوندد
فرمودند به سید و موال علی(ع) پس یهودی حرف حضرت را تصددیق کدرده بده او گفدت ابدن
مطلب را در کتاب داود دیده ام بعداً پیامبر(ص) فرمودند وقتی گفتم علی در آزمدون والیدت و
امامت سربلند بوده است خداوند متعال هم علدی(ع) را تأییدد کدرد و او را بدا ندام امیرالمدؤمنین
خواند و بشارت داد.
فضایل امام علی(ع) در معراج
علی(ع) روح وسیعی دارد همه جانبه و چند بعدی او زمامداری بوده اسدت عدادل عابددی
بوده است شب زندده دار در محدراب عبدادت گریدان و در میددان نبدرد جددی در برخدورد بدا
بیچارگان و یتیمان خنددان ،سدربازی مهربدان ،سرپرسدتی مددیر ،حكیمدی اسدت هرف انددیش
فرماندهی الیق ،هم معلم وهم خطیب ،هم قا ی و هم مفتدی ،هدم کشداورز و هدم نویسدنده او
یك انسان کامل است و بر همه چیز محی .
گذشته از مدح حضرت علی در قرآن و روایات ادبیان عرب و عجم جایگاه بلنددی بدرای
او اختصاص دادهاند وقتی به نام علی(ع) میرسند سر تعظیم فرود میآورد و صورت به خداك
پای او متبرك میکند باالترین اندیشههای انسانی و کرامت انسدان در کدالم و گفتدار او نهفتده
است .او در آسدمانهدا نیدز شدهرت یافتده اسدت و فضدایل زیبدای او در زبدان و کدالم عرشدیان
میدرخشد.
پیامبر اکرم(ص) میفرماید :در معراج هر ملكی بدامن برخدورد کدرد سدئوال وحدرفش در
مورد علی ابن ابیطالب بود تا جای که پنداشتم نام علی در آسمان معروفتر از نام من است
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قرار شد عطایای به من عنایت شود مشابه آن نیز به علی داده شد خداوند متعدال پدن چیدز
به من عطا کرد و به علی(ع) نیز الطاف خود را عطا کرد.
به من کلمات جامع مقام نبوت ،کوثر ،وحی و معراج عطا کرد
و به علی علوم جامع ،مقام جانشینی ،سلسبیل ،الهام و مقام کشف تحویل داده شد.

9

ملک علیگونه در معراج
در شب معراج پیامبر اکدرم(ص) ملكدی را مشداهده کدرد کده تمدام خصوصدیات او شدبیه
علی(ع) بود با او سخن گفت جبرائیل نیز تو یح داد او ملكی است از مالئكه رحمان کده حدق
جل جالله او را به صورت علی خلق کرده است و مالئكه مقدربین هرگداه مشدتاق دیددار علدی
باشند به او توجه میکنند هرگاه مشتاق شنیدن کالم علی باشند پای صحبت او مینشینند.

0

در دست آن ملك شمشیری همچون ذوالفقار بود که وقتدی آن را حرکدت مدیداد مانندد
علی(ع) حرکت میداد.
پیامبر(ص) فرمودند :بر ساق عر

نوشتهای دیدم که چنین بود.

من پروردگار عالم هستم هیچ کس غیر از مدن الیدق خددایی نیسدت بهشدت را آفریددم و
مالئكه را در آن جای دادم محمد برگزیده من است در میان مخلوقاتم و او را با علدی حمایدت
و تأیید کردم.

3

در اینجا پیامبر(ص) می فرماید :خداوند بدا مدن سدخن گفدت بسدیار زیبدا و دلنشدین و آرام
بخش سئوال کردم آیا خدا با من سخن میگوید یا علی خداوند فرمود :ای محمد تو را از ندور
خود خلق کردم و علی را از نور تو ،من از درون تو آگاهم و میدانم که علی محبوب تو است
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چقدر او را دوست داری و او هم چقدر تو را دوست دارد شدما از جدان یكدیگریدد شدما ندور
واحدید پس من هم با صدای محبوب تو سخن میگویم تا قلب تو اطمیندان پیددا کندد و تمدام
وجود تو آرامش پذیرد و سخن برای تو جذاب باشد و شنیدنی و بدا فصداحت و بالغدت چشدم
من به درختی طوبی افتاد و پی گیری کردم کده اصدل ایدن درخدت در کجاسدت مشدخص شدد
اصل این درخت وجود نورانی علی(ع) است.
گفتگو در معراج از بهترین اهل زمین
جابربن عبداهلل انصاری این صحابه ارزشمند پیامبر اکرم(ص) که تا زمان امام باقر(ع) زنده
بود نقل کرد در یك فرصتی که همدراه پیدامبر(ص) در عرفدات بدودم و علدی(ع) نیدز حضدور
داشت ،پیامبر(ص) فرمودند :ای علی به من نزدیك شدو و قتدی علدی(ع) آمدد ندزد پیدامبر(ص)
پیامبر فر مودند :ای علی دست خود را در دست من بگذار سپس فرمود در شب معدراج بده مدن
گفتند جانشین خود را چه کسی قرار میدهی .گفدتم خیدرا اهدل االرض .بهتدرین اهدل زمدین را
آنگاه پیامبر(ص) چند مرتبه فرمودند :یا علی یا علی و علی لبیك گفتند پیامبر فرمودندد :مدن و
تو از یك درخت هستیم که من اصدل آن درخدت و تدو شداخههدای آن و فرزنددانت حسدن و
حسین گلهای آن درخدتاندد ای علدی هدرکس راه ایدن فرزنددان را دنبدال کندد وارد بهشدت
می شود .اگر امت من بسیار روزه بگیرند و بسیار نماز بخوانند ولی در عین حدال بدا تدو دشدمنی
کنند خداوند آنها را با صورت به آتش جهنم خواهد انداخت.
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امتیازهای علی(ع) در معراج
کتاب فصدل تدو را آب بحدر کدافی نیسدت

که تر کنم سدر انگشدت و صدفحه بشدمارم

حضرت علی(ع) در میان همه افراد بشر دارای امتیازهایی است که حتدی بسدیاری از انبیداء
هم ندارند ائمه نیز فرمودهاند او بهترین ما بعد از رسول اهلل(ص) است.
امام باقر(ع) میفرماید:
علی اولین و برترین وبهترین ما بعد از رسول اهلل است.

9

در معراج حقایقی به پیامبر اکرم(ص) نشان داده شدد کده از امتیدازات بسدیار سدطح بداالی
علی علیهالسالم است.
پیامبر(ص) فرمود :در شب معراج بر یكی از جایگاههدای عدالی بهشدت ایدن جملده نوشدته
شده بود.
هیچ خدائی به جز خدای یكتا نیست و محمد رسول اهلل و فرسدتاده او اسدت و علدی بدرادر
پیامبر است.
جبرائیل نیز حضور داشت و به پیامبر گفت:
چه خوب برادری است برادر تو علی ابن ابیطالب.

0

پیامبر اکرم(ص ) با پیراهنی که بده معدراج رفتده بودندد و انگشدتری کده در دسدت داشدتند
همیشه در نگهداری آنها دقدت نظدر مدیکردندد و یدك روز نیدز ایدن پیدراهن و انگشدتر را بده
علی(ع) دادند و او را رسماً وارث خود معرفی کردند.
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در شب معراج خداوند به پیامبر فرمود یازده جانشین تو از فرزندان علی(ع) خواهند بود و
آخرین آنها کسی است که حضرت عیسی به او در نماز اقتددا خواهدد کدرد و زمدین را پدر از
عدل و داد خواهد کرد.
امام صادق(ع) فرمودند :در شب معراج خداوند انبیاء را جمع کرده است و از آنهدا عهدد
و پیمان گرفت و با آنان بر ربوبیت خود و رسدالت پیدامبر اکدرم و امامدت امیرالمدؤمنین و ائمده
میثاق بست.

9

محبت علی(ع) هدیه الهی
درباره محبت علی(ع) و اثرات این محبت در دنیا مطالدب فراواندی اسدت کده در فرهندگ
دینی ما وجود دارد از امتیازات شیعه بر سدایر مدذاهب ایدن اسدت کده پایده و زیدر بندای اصدلی
معارف ما محبت است که از زمان شخص پیامبر(ص) پایهگذاری شده اسدت زمزمده محبدت و
دوستی علی(ع) در رگ و ریشه یك پیرو واقعی اسالم است از ایدن رو تشدیع مدذهب عشدق و
شیفتگی به علی(ع) است.
پیامبر اکرم از گزارشات شب معراج محبت علدی(ع) را نیدز بیدان کدرد کده بسدیار جدذاب
است پیامبر نقل کردند :در شب معراج ملكی را دیددم کده بدر منبدری از ندور نشسدته و مالئكده
اطراف او بودند به جبرئیل گفتم او کیست جبرئیل گفت :نزدیك شو نزدیك شددم دیددم کده
علی(ع) است گفتم او از ما سبقت گرفته است جبرئیل گفت نه بلكه چون مالئكه محبت علدی
را دارند این ملك به شكل علی است و همچون علی سخن میگوید.
اینجا جبرئیل گفت اگر امت تو بر محبت علی اجتماع میکردند خداوندد جهدنم آتدش را
خلق نمیکرد بعدها پیامبر(ص) به علی میفرمود :ای علی در معراج در چند جدا بدا مدن بدودی
اگر چه تو را در زمین جانشین خود قرار داده بودم از خدا خواستم تو بدا مدن باشدی و خداوندد
قبول کرد که تو با من باشی.
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در سوره نجم آیه  92آمده است

 9آنگاه به بندها

آنچه را بایدد

وحی کند وحی کرد.
پیامبر اکرم(ص) فرمدود :در شدب معدراج در مدورد علدی و مقدام و منزلدت او جانشدینی و
امامت او به من وح ی کرد تا اینكه زمدان اعدالن کده شدد در آخدرین سدفر حد در غددیر خدم
خطاب آمد
زیبائی نماز در معراج
انسان نیازمند است به مبدأ و مقصد و ع نابهنجار بعضی از جوامع انسان را وادار مدیکندد
به خواستههای فطری و منبع فیض که پیش روی انسان قرار میگیرد نگاهی به دستورات دیندی
اندازد ناگهان چشمش به نماز روشن میشود و در اندیشه فرو میرود که ایدن نمداز اسدت کده
توسن فكر او را به جوالن میآورد و متوجه این حقیقت میشود که با اسدتعداد از درگداه ذات
خداوندی تسكین می یابد و اگدر از صدبح گداه تدا شدامگاه یداد خددا باشدد درجدات کمدالی را
میپیماید.
علت تأکید اسالم بر ذکر پیوسته و نماز این است که انسان در خالل زندگی دنیوی لحظده
به لحظه ممكن است فشارهائی بر او وارد شود که غلبه بر آنها به تنهائی ممكن نیست بلكده بدا
ارتباط با خدای خود بر آنچه سر راه خود میبیند غلبه پیدا میکند و در پرتو نیایش و یاد خددا
بواسطه نماز پیشرفتهای ارزشمندی بدست میآورد .کوتاه سخن که ذکر و یاد قلبی و زبدانی
و عملی که در نماز نهفته است پیامدهای عدالی روحدی ،معندوی زیبدا و حداالت بسدیار دلنشدین
دنیوی برای انسان خواهد داشت و خیلی زود به وادی ایمن میرسد و حالت اتصال بده نیرویدی
مافوق پیدا میشود.
یكی از دانشمندان بزرگ مسدیحی ویكتدور فرانكدل مدیگویدد :انسدان آنگداه از سدالمت
جسمی و روانی برخوردار است که آرامش را لمس کند و در زندگی احساس معنا کند هدم او
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می گوید :عبادت ،دعا و نیایش و دائماً با خدای خود راز و نیاز کردن به زندگی انسدان حیدات
پاك میدهد و آدمی معنا پیدا میکند.

9

پیامبر اکرم(ص) از سفر معراج برای پیروان بهترین سوغات که نماز با ایدن آرایدش فعلدی
است آورد که خود از زیبائی نماز در معراج چنین گزار

میکند :صدای دلنشین اذان شدنیدم

تا آنوقت چنین صوت زیبا از نظر فصاحت و بالغت و محتدوای عدالی نشدنیده بدودم آن فرشدته
مؤذن صدا برآورد اهلل اکبر اهلل اکبر و  ...فضای بهشدت معندوی بدود درجدات معنویدت چنددین
برابر بیشتر شد.
سپس خطاب شد یا محمد به آب چشمه صاد نزدیك شو و اعضدای از بددنت را بشدوی و
بسوی پروردگارت نماز بجای آور بدانجا نزدیك شدم و وی شادابی گرفتم خدای تبارك و
تعالی دستور نماز را صادر کرد و نماز خواندم سوره حمد را پس از تكبیر قرائت کدردم سدپس
سوره توحید را تعلیم داد و من خواندم رکوع و سجود و آموز

داد انجام دادم پایان نمداز بدر

خداوند سالم دادم و خداوند جواب داد.
اسحاق بن عمار میگوید :من پای نقل این قسمت از گزار

معدراج بدودم سدئوال کدردم

آن چشمه صاد چه بود پیامبر(ص) فرمود :چشمه زیبائی از ارکان یكی از مناطق عدر

کده آن

را آب حیات میگویند و همان است که خداوند در قرآن از آن یاد کرده است با حرف صداد.
سوگند به قرآنی که دارای ذکر است.
شیخ صدوق در عللالشرایع میگوید« :این نماز دو رکعت بدوده اسدت هدر رکعدت دارای
یك رکوع و دو سجده که همین نماز را پیامبر اکرم وقتی از معراج برگشدت بده پیدروان تعلدیم
نمود» و در هر کجا فرصتی پیدا میکرد میفرمدود« :
»
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شما را به صبر (در اینجا یعنی روزه) و نماز توصیه میکنم هدر چندد کدار بسدیار بدزرگ و
پیچیدهای است اما برای فروتنها زیبا و آسان خواهد بود.
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علی(ع) میفرماید :با وجود این که خداوند بهشت را بده پیدامبر(ص) بشدارت داده بدود از
بس نماز آن هم با تمام شرای نماز بجای میآورد خود را به زحمت انداخته بود او عاشق نماز
بود که خود فرمود نماز نور چشم من است.
از اینددددرو گفددددت شدددداه عشددددق سددددیرت

بدده بدددددوذر چدددددونكه دیددد

کددده روشدددن دیدددده مدددن از نمددداز اسدددت

دلدم چدون صدحن گلشدن زیدن نیداز اسدت

این تال

بددا بصددیرت

و فعالیت و عشق ورزیدن به نمداز چندان در اعضدا و خدانواده پیدامبر(ص) تدأثیر

گذاشته بود که حضرت زهرا(س) نماز میخواند چنان در نماز توجده داشدت کده بعدد از نمداز
دعا میکرد خدایا برای ما سفره آسمانی نازل کن و چنین میشد.
ایددن نمدداز رسددول گرامددی اسددالم چنددان در امددام حسددین تددأثیر گذاشددته بددود کدده حضددرت
سیدالشهداء در شب عاشورا به برادر

حضرت عباس بن علی فرمدود :اگدر بتدوانی ایندان را از

جنگ منصرف کنی این کار را امشب بكن مدی خدواهم امشدب هدم در پیشدگاه الهدی بده نمداز
بایستم و فرمود:
خدا میداند که من نماز خواندن و تالوت قرآن را چقدر برای او دوست دارم
به امید آنكه از این سوغات پیامبر(ص) از سفر معراج بهره گیریم و با کلید نماز دربهای
دنیا و آخرت را بر روی خود باز نمائیام و ما نیز در حد و ظرفیت خود با نماز به معدراج رویدم
که
زان جدددددالی قلدددب روحدددددانی شددددوی

در صدددفات لدددم یدددزل فددددددانی شدددوی

هددم صددلوتت کددو حضددور دائددم اسددت

ذکدددر و فكدددر بدددی قیددددود دائدددم اسدددت

 .9سوره هود



شدددددد بمددددددانند دو بددددال از بهددددر طیدددر

مدددرج جددددددانت زان هددددوا گیددددرد سددددیر

چه زیبا معراجی و چه زیبا گزارشی و چه زیبدا سدوغاتی کده اگدر پیدروان رسدول گرامدی
اسالم با اعتقادی محكم معراج را باور کنند معرفت و بصیرت مر ی خدا پیدا خواهند کرد.

پایان
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