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 معراج و اسراء سرای در
 همان است، جهانٌان همه پروردگار که است خداٌی مخصوص ستاٌش
 أَْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ : } فرماٌد می چنٌن خود کرٌم کتاب در که خداٌی
ًل  ِبَعْبِدهِ  ٌْ هُ  َحْولَهُ  َباَرْكَنا الَِّذي اْْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إِلَى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَ ٌَ  لُِنِر
اِتَنا ِمنْ  ٌَ هُ  آ ِمٌعُ  ُهو إِنَّ  بنده که ذاتی است منزه و پاک: »ترجمه{ الَبِصٌرُ  السَّ
 را شردَ رداگِ گِ  که – اْلقصی مسجد به الحرام مسجد از شبی را شاَ 

 بٌگمان ماٌٌم،نَ بِ او  به را خود آٌات از برخی تا برد؛ -اٌم داده برکت
 و واحد هللا جز اٌنکه بر دهم می گواهی و ،«بٌناست واینَ شَ  که اوست

 و سرور که دهم می گواهی و ندارد، وجود برحق معبود، الشرٌک
 فرستادهء و بنده وسلم علٌه هللا صلی مصطفی محمد حضرت ما پٌامبر

 را خوٌش برکات و سلمتی رحمت، درود، او بر! خداٌا ای است، هللا
 رستاخٌز روز به تا او وانٌرَ پَ  و ٌاران و آل بر همچنان و فرما، نازل
 .نما رحمت نٌز
 ! بعد اما

 اسرار با سفر وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر معراج و اسراء سفر شک بدون
 از پس که باشد می بشرٌت تارٌخ در سفر ٌگانه آن چون بود؛ بزرگ
 و او سالها اٌن جرٌان در که گردٌد پٌامبر آخرٌن نصٌب درازی سالهای
 در آنکه از پس کردند، تجربه را بٌشماری سختٌهای و مشکلت ٌارانش

 خود مهربان و هوشمند همسر و طالب ابی خود ویعمُ  بعثت مدهُ  سال
 و همکاری را او آنها که داد دست از را عنها هللا رضی خدٌجه حضرت
 .کردند می پشتٌبانی او از مشکلت و سختی هنگام

 علٌه هللا صلی پٌامبر های سختی و اندوه ،طائف انگٌز غم سفر از پس و
 و سخت خٌلی( ص) او زندگی در رحلت اٌن چون ٌافت افزاٌش وسلم
 سوی از وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر آنکه از بعد زٌرا بود، فرسا طاقت
 طائف طرف به شد متحمل را بٌشماری مشکلت خود خوٌشاوندان و قوم

 برعکس ولی نماٌد، همکاری و پشتٌبانی او از آن اهالی شاٌد تا برآمد
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 آنها چون رساندند، او به را آزار و اذٌت دشوارترٌن و ترٌن سخت آنها
 به بزنند سنگها با را او تا کردند مسلط او بر را خود اطفال و غلمان
 هللا صلی او پس شد، جاری خون شان مبارک پای دو هر به که حدی
 دعا چنٌن خوٌش پروردگار سوی به طائف از برگشت راه در وسلم علٌه
 جل العزت رب درگاه به عاجزی و بندگی مفاهٌم همه آن در که نمود
 بٌچارگی، توانی، نا از تو نزد به تنها! لهاا بارِ : »است شده جمع، جلله

 پروردگار تو! مهربانان ترٌن مهربان ای کنم، می شکاٌت ام خاری و
 مرا آٌا سپاری؟ می کسی چه به مرا پس هستی، من پروردگار و ناتوانان

 دشمنی به ٌا کند؟ می استقبال من از زشتی با که سپاری می بٌگانهء به
 پس نباشی خشمگٌن من از تو اگر ای؟ داده قرار من امر مالک را او که
 پناه من، برای است تر فراخ تو مهربانی و عفو ولٌکن م،ندارَ  باکی من
 تو مبارک روی نور به، برمن تخشمَ  و غضب آمدن فرود از برم می
 فقط نمود، اصلح را آخرت و دنٌا امور و روشن را ها تارٌکی که

 .«نٌست تو از جز قدرتی و چاره طلبم، می را تو ودیخوشنُ  و رضاٌت
 يخداوند دٌگری بزرگ امتحان مشکلت اٌن همه قلب از و همٌنجا از
 معراج و اسراء سفر و رحلت از عبارت امتحان اٌن پٌوست، وقوع به
 و غٌبی حقاٌق همه از را خود پٌامبر سفر دراٌن خداوند که باشد می

 شده فرستاده نبی هٌچ و مقرب فرشتهء هٌچ که نمود آگاه جهانی اسرار
 هللا صلی پٌامبر تکرٌم و احترام برای نعمت اٌن نداشتند، آگاهی آن از

 او اعتماد و ٌقٌن و اٌمان اٌنکه تا و بود، او قلب تثبٌت و وسلم علٌه
 نگهبان و ضامن خداوند و است او با همٌشه خداوند براٌنکه بٌابد افزاٌش

 چون دهد بٌشمار خٌر را هللا رحمه بوصٌری امام خداوند. باشد می او
 : فرماٌد می
 که طوری**  نمودی سفر دٌگری حرم به حرم ٌک از شب ٌک در
 .کند می سفر شب تارٌکی های مٌانه از هتابمَ 
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 قوسٌن قاب جاٌگاه به**  که يداد ادامه حدی تا پٌشرفتت و ترقی به و
 .است نشده دٌده چشمی هٌچ به که رسٌدی

 پٌشگامی مانند**  را تو آنجا در الهی فرستادگان و پٌامبران همهء و
 .دادند قرار جلو به و تقدٌم خادم بر مخدوم

 نشانه و معجزات بزرگترٌن از ٌکی معراج و اسراء معجزه حقٌقت در
 نموده وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر نصٌب آنرا متعال خداوند که است های
 و ها درس از برخی عطرآگٌن ٌادبود اٌن فضای در ما و. است
 برداشت بزرگ تارٌخی واقعهء اٌن از که شوٌم می ٌادآور را زهایرَ اندَ 
 :شود می

 که طوری نٌست، خداوند بر لتوکَ  راستی مخالف اسباب به زدن چنگ
 وسٌله که تا نمود آماده و مسخر را براق خود پٌامبر برای متعال خداوند

 پٌامبر توانست می خداوند آنکه با باشد بوده سفرش در او انتقال ابزار و
 آنکه وجود با و رد،بَ بِ  معراج و اسراء به ابزار و وسٌله بدون را خود

 خداوند به راستٌن توکل و کامل ٌقٌن و باور وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر
 در خداوند که را براقی رسٌد المقدس بٌت به هنگامی اٌنکه مگر داشت

 که بٌاموزاند خود امت به تا نمود، بسته را بود نموده مسخر خدمتش
: فرماٌد می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر بزنند، چنگ اسباب به باٌد حتما
 می بسته را خوٌش انپاس پٌامبران که نمودم بسته حلقهء همان به آنرا»

 اسباب به تمسک براق نمودن بسته در: "فرماٌد می نووی امام ،«نمودند
 ".نٌست خداوند بر توکل مخالف امر اٌن باشد، می امور در احٌاط و

 جز را او گوٌی که کند می تلش و کار مردی مانند حقٌقی مسلمان پس
 می توکل خداوند بر مردی مانند و دهد، نمی نجات دٌگری چٌز عملش

 رسد، نمی است نوشته خداوند که آنچه جز او بر مٌداند گوٌی که کند
 علٌه هللا صلی پٌامبر فرمودهء از هدف متوازن و درست درک همٌن
 اگر: »فرماٌد می چنٌن اسباب به زدن چنگ پٌرامون که باشد می وسلم
 آنرا باٌد باشد بوده نهالی او دست در و شود برپا قٌامت شما از ٌکی بر
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 می هللا بر نمودن توکل پٌرامون دٌگری حدٌث در و ،«نماٌد غرس
 را شما هرآٌٌنه نماٌٌد توکل درست طور به خداوند بر اگرشما: »فرماٌد
 در پرنده اٌن چون دهد می يروز را پرنده که دهد می يروز چنان

 ٌپر و سٌر شکم با شامگاهی و شود می خارج گرسنه شکم به صبحگاهان
 .«گردد می بر

 همه خداوند فرستادگان و انبٌا: الهی فرستادگان و پٌامبران همه برادری
 و شرٌعت فروع در اگرچه بودند، رسالت ٌک صاحب عقاٌد اصول در

 َوَما: }فرماٌد می متعال خداوند هستند، مختلف و متعدد ،احکام مناهج
هِ  ُنوِحً إاِلَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا ٌْ هُ  إِلَ { َفاْعُبُدونِ  أََنا إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّ
 او به آنکه مگر ؛رستادٌمِ فِ نَ  را پٌامبری هٌچ تو از پٌش ما و: »ترجمه
 و ،«کنٌد عبادت مرا تنها پس نٌست، من جز معبودی: که کردٌم وحی
 هستند، علتی برادران پٌامبران: »فرمود وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر
 .«است ٌکی شان دٌن و مختلف شان مادران

 ده های توصٌه پٌرامون عنهما هللا رضی عباس بن هللا عبد حضرت و
 َما أَْتلُ  َتَعالَْوا قُلْ : }فرماٌد می شده وارد کرٌم قرآن آٌت اٌن در که گانهء
مَ  ُكمْ  َحرَّ ُكمْ  َربُّ ٌْ ًئا ِبهِ  ُتْشِرُكوا أاَلَّ  َعلَ ٌْ نِ  َش ٌْ  أَْواَلَدُكمْ  َتْقُتلُوا َواَل  إِْحَساًنا َوِباْلَوالَِد
اُهمْ  َنْرُزقُُكمْ  َنْحنُ  إِْمَلقٍ  ِمنْ  ٌَّ  َبَطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َتْقَرُبوا َواَل  َوإِ
مَ  الَِّتً النَّْفسَ  َتْقُتلُوا َواَل  ُ  َحرَّ اُكمْ  َذلُِكمْ  ِباْلَحق   إاِلَّ  هللاَّ  َواَل * َتْعِقلُونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ

ِتٌمِ  َمالَ  َتْقَرُبوا ٌَ ًَ  ِبالَِّتً إاِلَّ  اْل ْبلُغَ  َحتَّى أَْحَسنُ  ِه هُ  ٌَ لَ  َوأَْوفُوا أَُشدَّ ٌْ  َواْلِمٌَزانَ  اْلَك
 َوِبَعْهدِ  قُْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ  َفاْعِدلُوا قُْلُتمْ  َوإَِذا ُوْسَعَها إاِلَّ  َنْفًسا ُنَكل فُ  اَل  ِباْلِقْسطِ 

اُكمْ  َذلُِكمْ  أَْوفُوا هللاَِّ  ُرونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ  ُمْسَتِقًٌما ِصَراِطً َهَذا َوأَنَّ *  َتَذكَّ
ِبُعوهُ  ِبُعوا َواَل  َفاتَّ ُبلَ  َتتَّ قَ  السُّ اُكمْ  َذلُِكمْ  َسِبٌلِهِ  َعنْ  ِبُكمْ  َفَتَفرَّ  َلَعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ
قُونَ   کرده حرام شما بر پروردگارتان را آنچه بٌاٌٌد: بگو: »ترجمه{ َتتَّ
 پدر به و هٌد،دِ نَ  قرار او شرٌک را چٌزی آنکه: مبخوانَ  تان برای، است

 را آنها و شما ما شٌد،نکُ فقر بٌم از را فرزندانتان و کنٌد، نٌکی مادر و
 ٌا باشد آشکار آنچه ناشاٌست و زشت کارهای به و هٌمدِ  می روزی
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، است کرده حرام را شتنشکُ  خداوند که ار کسی و نشوٌد، نزدٌک پنهان
 شفارِ سِ  آن به را شما خداوند که است چٌزی اٌن نکشٌد، حق؛ به جز

 به مگر، نشوٌد نزدٌک ٌتٌم مال به و*  ورزٌد درَ خِ  که باشد است؛ نموده
 و برسد، خود رشد سن به که تا باشد اصلح برای که وجهی نٌکوترٌن

 اندازهء به جز را کس هٌچ ما کنٌد، ادا عدالت به را وزن و پٌمانه حق
 کنٌد، رعاٌت را عدالت پس گوٌٌد سخن هرگاه و. کنٌم نمی تکلٌف توانش
 وفا خدا پٌمان و عهد به و. باشد بوده شما نزدٌکان مورد در اگر حتی
 تا است، نموده سفارش آن به را شما خداوند که است چٌزی اٌن کنٌد،
 و کنٌد پٌروی آن از پس است، من مستقٌم راه اٌن و*  شوٌد متذکر باشد
 اٌن کند، می دور خدا راه از را شما که نکنٌد، پٌروی ندهګپرا راههای از

 پرهٌزگار شاٌد است، نموده سفارش آن به را شما خداوند که است چٌزی
 است محکمی آٌات آٌتها اٌن گوٌد می عباس بن هللا عبد حضرت ،«شوٌد
 آدم فرزندان همه بر اٌنها و است، نشده نسخ شرٌعتی و دٌن هٌچ در که

 کند عمل آنها به که کسی باشند، می کتاب اساس و اصل آنها است، حرام
 .گردد می دوزخ وارد کند ترک را آنها که کسی و شود می بهشت وارد

 فضل به که است اٌن خداوند قدرت بزرگ های نشانه از ٌکی واقع در و
 در خود قبلی فرستادگان و پٌامبران همه با را خود پٌامبر خود کرم و

 همچنٌن و باشد، آنها امام ،نماز در( ص) او تا نمود جمع المقدس بٌت
 و پٌامبر: »فرمودند نموده استقبال آسمانها در را( ص) او پٌامبران همه

 در امامت انتقال اذن امر اٌن ،«آمدٌد خوش نٌکوکارما و صالح برادر
 حال عٌن در و باشد، می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر به زمٌن روی
 بود، گرفته پٌامبران از خداوند که باشد می مٌثاقی و پٌمان عملی تطبٌق
ُ  أََخذَ  َوإِذْ : }فرماٌد می چنانچه ٌ ٌنَ  ِمٌَثاقَ  هللاَّ ِب ُتُكم لََما النَّ ٌْ ن آَت  َوِحْكَمةٍ  ِكَتابٍ  م 

قٌ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  ُثمَّ  َصد  هُ  ِبهِ  لَُتْؤِمُننَّ  َمَعُكمْ  ل َما مُّ  أَأَْقَرْرُتمْ  َقالَ  َولََتنُصُرنَّ
نَ  َعُكممَ  َوأََنا َفاْشَهُدوا َقالَ  أَْقَرْرَنا َقالُوا إِْصِري َذلُِكمْ  َعلَى َوأََخْذُتمْ   م 

اِهِدٌنَ   پٌامبران از خداوند که را هنگامی بٌاورٌد ٌاد به و: »ترجمه{ الشَّ
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 به پٌامبری سپس دادم، حکمت و کتاب شما به هرگاه که گرفت پٌمان
 اٌمان او به باٌد کند، می تصدٌق شماست با را آنچه که آمد شما سوی

 امر اٌن بر و کردٌد، اقرار آٌا: فرمود آنگاه. کنٌد ٌاری را او و بٌاورٌد
 نٌز من و باشٌد گواه پس: فرمود کردٌم، اقرار: گفتند فتٌد؟پذٌرُ  را پٌمانم

 عباس بن هللا وعبد طالب ابی بن علی حضرت «گواهانم از شما با
 خود فرستادهء پٌامبران همه از خداوند: »فرماٌند می عنهما هللا رضی
 فرستاد را وسلم علٌه هللا صلی محمد خداوند اگر که گرفت مٌثاق و پٌمان

 و نماٌند، ٌاری را او و بٌاورند اٌمان او به باٌد بودند زنده آنها و
 محمد خداوند وقتی بگٌرند پٌمان شان امت از تا نمود امر را پٌامبران
 بٌاورند اٌمان او به باٌد بودند زنده آنها و فرستاد را وسلم علٌه هللا صلی

 .«کنند ٌاری را او و
 هللا صلی پٌامبر اسراء: الحرام مسجد ضمن در اْلقصی مسجد جاٌگاه
 سپس و آسمانها سوی به( ص) او معراج و ٌافت پاٌان آن به وسلم علٌه
 دو نخستٌن آن همچنان گردٌد، آغاز آنجا از المنتهی سدرت سوی به

 برای که باشد می مسجدی سه از ٌکی و حرمٌن سوم و مسلمانان قبلهء
 ٌندوم همٌنطور شود، می بسته سفر بارِ  آن در ثواب وکسب نماز ادای

 ذر ابی حضرت است، شده گذاری بنٌان زمٌن روی در که است مسجدی
 نخستٌن برای مسجد کدام!  خدا پٌامبر ای گفتم گوٌد می عنه هللا رضی

 سپس گفتم ،«الحرام مسجد: »فرمود است؟ شده نهاده زمٌن روی در بار
 دو اٌن بنٌانگذاری مٌان گفتم ،«اْلقصی مسجد: »فرمود مسجد؟ کدام

 اٌن از بعد سپس ،«سال چهل: »فرمود دارد؟ وجود فاصله چقدر مسجد
 برتری و فضل چون بخوان را نمازت رسٌد نماز وقت جای هر در اگر
 پنجصد از بهتر اْلقصی مسجد در نماز ٌک ادای. است جا همان در

 باشد، می نبوی مسجد و حرام مسجد از غٌر به مساجد دٌگر در نماز
 در نماز ٌک فضٌلت: »فرماٌد می وسلم علٌه هللا صلی پٌامبر که طوری
 در نماز ٌک فضٌلت و است، نماز هزار صد با برابر الحرام مسجد
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 برابر اآلقصی مسجد در و نماز هزار با برابر( نبوی مسجد) من مسجد
 تجزٌه قابل غٌر بخش ٌک اآلقصی مسجد پس ،«باشد می نماز پنجصد با
 صلی محمد امت دل در مسجد اٌن و باشد، می اسلمی مقدسات از ی
 امانت مسلمانان همه دوش به آن و دارد، وٌژه جاٌگاه وسلم علٌه هللا

 کفاٌتی بی و انگاری سهل امانت اٌن نگهداری و حفظ در نباٌد پس است،
 خود فرزندان ذهن در را مفهوم اٌن تا است واجب ما بر همچنٌن نماٌٌم،
 نزد اْلقصی مسجد قدسٌت و جاٌگاه آٌنده های نسل که تا نماٌٌم کشت

 .نکنند فراموش را مسلمانان
 !!!ولکم لی هللا واستغفر هذا قولی اقول

 
 می گواهی و است، جهانٌان پروردگار که است خداٌی مخصوص ستاٌش

 دهم می گواهی و نٌست، دٌگری معبود الشرٌک و واحد هللا جز که دهم
 بار است، خدا فرستاده و بنده وسلم علٌه هللا صلی محمد حضرت که

 نازل برکت و سلمتی رحمت، او اصحاب و آل همه بر و او بر خداٌا
 !.نما

 !اسلم برادران
 دارند، می گرامی را ٌتٌم روز جهان همه سال هر اورٌل ماه آغاز در
 نهادهای و سازمانها همه از پٌش ما اسلمی حنٌف دٌن های آموزه ولی

 طوری است، نموده دفاع او حقوق از و داده بٌشتر اهتمام ٌتٌم به انسانی
ْسأَلُوَنكَ : }فرماٌد می متعال خداوند که ٌَ َتاَمى َعنِ  َو ٌَ رٌ  لَُهمْ  إِْصَلحٌ  قُلْ  اْل ٌْ  َخ
ُ  َفإِْخَواُنُكمْ  ُتَخالُِطوُهمْ  َوإِنْ  ْعلَمُ  َوهللاَّ ُ  َشاءَ  َولَوْ  اْلُمْصلِحِ  ِمنَ  اْلُمْفِسدَ  ٌَ  َْلَْعَنَتُكمْ  هللاَّ
َ  إِنَّ  : بگو پرسند، می ٌتٌمان باره در تو از و: »ترجمه{ َحِكٌمٌ  َعِزٌزٌ  هللاَّ

 آنها کنٌد، همزٌستی آنان با اگر و است، بهتر آنان کار کردن اصلح
 می درستکاران از را تبهکاران خداوند و هستند، شما دٌنی برادران
 راستی به انداخت، می زحمت به را شما خواست می خدا اگر و شناسد،

 فکر مبارک آٌت اٌن پٌرامون که کسی ،«است حکٌم توانمند خداوند که
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 است آمده( اصلح) واژهء به کرٌم قرآن تعبٌر که بٌند می نماٌد تدبر و
 چون باشد، بوده تٌمٌ به اهتمام و رعاٌت های راه همه شامل که تا

 می شامل ٌتٌم ضرورٌات انواع همه آن ضمن در که است اسمی اصلح
 به اصلح صورت دراٌن باشد می مال نٌازمند ٌتٌم گاهی پس شود،
 باشد می ثروتمند ٌتٌم گاهی و باشد، می مادی عطای و نٌکوٌی معنای
 اصلح پس باشد، بوده تقوٌم و تربٌت نٌازمند شاٌد صورت اٌن در پس

 باشد می کسی نٌازمند گاهی و است، تربٌت و رعاٌت معنای به درٌنجا
 را او صنعت و کشاورزی امور ٌا و نماٌد، تجارت را ثروتش برای که

 باشد، می اعمال آن انجام مفهوم به اصلح حاالت اٌن در پس ببرد، پٌش
 احساس و عطوفت و مهربانی به بلکه نٌست چٌزها اٌن نٌازمند گاهی و

 چنٌن که آٌد می وجود به صورتی در اصلح پس دارد ضرورت پدری
 و درست در اصلح گاهی و گردد، مهٌا براٌش عطوفت و مهربانی
 می متحقق اخلقش و سلوک تنظٌم و ها رفتاری کج ساختن راست
 رعاٌت شامل و عام مفاهٌم چنٌن به نبوی احادٌث و قرآن متون و. گردد

 و اصلح را ٌتٌمان احوال تا خواهد می ما از و است آمده ٌتٌم کفالت و
 .نماٌٌم مرتب را شان زندگی امور و بسازٌم، منظم
 کسی: »فرماٌد می وسلم علٌه هللا صلی مصطفی محمد حضرت ما پٌامبر

 و نماٌد رفتاری خوش و نٌکی است او با که ٌتٌمی ٌا و خود ٌتٌم با که
 انگشت دو) باشٌم می چنٌن بهشت در او و من سازد اصلح آنرا امور
 بهترٌن: »فرمود همچنٌن ،(«نمود ٌکجا هم با را خود مٌانهء و سبابه
 و نٌکی به او با و است ٌتٌم آن در که است خانهء همان مسلمانان خانه
 همان مسلمانان خانهء بدترٌن و شود، می رفتار برخورداری خوش
 در و ،«شود می رفتاری بد او با و است ٌتٌم آن در که است خانهء
 ٌتٌم ٌا خود – ٌتٌم سرپرستی که کسی و من: »فرمود دٌگری حدٌث
 و سبابه انگشت با) باشٌم، می چنٌن بهشت در دارد عهده به را -دٌگری
 («.نمود اشاره خود مٌانهء
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 آن از و ندوَ نَ شَ  می را حق سخن که بگردان کسانی جمله از را ما! هللا ای
 هداٌت را اٌشان خداوند که اند کسانی آنها کنند، می پٌروی احسن وجه به

 .هستند عقل و درَ خِ  اصحاب آنها و نموده


