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    امارت اســـــالمی افغانســـتان      

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف     

 است ارشاد و انسجام مساجدير      
 

 موضوع خطابت روز جمعه و

 ات   ير شده که به متام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيتقر  

 گردديبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ش1401/دلو/28 هـ ق مطابق1444/رجب املرجب/26

 صلی الله علیه وسلم کرمارسول  واقعه معراج
 

الحمد لله عــن نعمــه التــىص ل تحالــ والالــالىل والســالم عــن ســيدنا محمــد الــلي امي بــه مــ  املســجد الحــرام ا  املســجد 

 األقال، و علی آله وصحابته الی یوم الدی ؛ امابعد: 

ــ ن  اللــه مــ  الشــلطان الــرجلا: اوذبــعفقد قال الله سبحانه وتعــالی م مح ــا کتابــه بعــد ا َبــَدَه لنــَيال  م  انن الـِـَلي انَمنع َبعن )ُســَبحن

َولنُه لَُُنَينُه َمَ  آيناتَننا إَنُِه ُهون الِسمَ  َسَجَد األنَقالن الَِلي بنارنكَننا حن رناَم إَ ن الَمن َسَجَد الَحن  (۱):يُع البناَلريُ( الماءالَمن

کــریا بــزر می  معجــزه رســو ل اللــه صــلی اللــه عللــه وســلا بــوده اســت کــه درتــاری  اســالم  مقــام اماء ومعراج بعد از قرآن 

 شامخی دارد.

که ( رجب املرجب بوقوع پلوسته در اکرث کشورهای اســالمی رخالــتی رســمی اســت.27به مناسبت اماء ومعراج که در تاری )

 ( رجب املرجب مالادف است بروز شنبه آینده.27امسال تاری  )

َن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إََِل الَْمْسِجِد األَْقََص الَِّذي بَاَركَْنا حَ میفرمایده جل جالله الل ْولَُه :)ُسْبَحاَن الَِّذي أَْْسَى ِبَعبِْدِه لَيْالً مِّ

ِميُع الَبِصريُ( االْساء  (۱):لُُِنِيَُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ

در شبی از مسجدالحرام به مسجد االقصی که در دور وبر آن برکت انداخته ایم،   پاک است آنکه بنده خود را -ترجمه:

 برد وبعضی از نشانه های خویش را به او نشان دهی، یقیناً الله شنوا وبینا است.

 بلت املقدس بنــام اماء  هتــه ملشــود، یعنــی ســهر در شــب کــه  بــه ه علله وسلا را از م ه م رمه  تارفنت رسول اکرم صلی الل

نص قرآن کریا واحادیث صحلحه ثابت است وان ار ازآن کهر است ورفنت رسول الله صلی الله علله وسلا از بلــت املقــدس تــا 

 آسامنها بنام معراج  هته ملشود وازمعراج ان ار منودن  مراهی است؛ چراکه معراج به احادیث صحلحه ثابت شده است.

 ( صورت  رفته است.27ال قبل از هجرت درماه رجب املرجب در شب)اماء ومعراج بعداز بعثت در سال دوازدها ی س



 

2 

محدثل  کرام  بعداز ذکر روایات مختلف در رابطه به تاری  مشخص  معراج کدام فلالله قاطع  نوشته ن رده اند، مشــهور ایــ  

 .]معارف القرآن[( ماه رجب املرجب به وقوع پلوسته است27است که در)

نظر دارند که اماء ومعراج رسول الله صلی اللــه عللــه وســلا در حالــت بلــداری جســام  وروحــا  دریــ  جمهور علامء بر ای  اتهاق 

 شب صورت  رفته است.

وی  در ای  باره ملگوید:اماء ومعراج پلامرب صلی الله علله وسلا در حالت بلداری جســام  وروحــا  صــورت  رفتــه اســت؛ امام نو 

تند وا راماء ومعراج در حالت خواب صورت ملگرفــت ایــ  حالــت را کهــار نــا مم ــ  ا نامم   ملدانسقریش ای  حالت ر  کهچرا

 .]رشح النووی[ منی دانستند

رسول الله صلی الله علله وسلا  بعد از بعثت درم ه م رمه مردم را بـه ی تـا پرسـتی دعـوت مل ـرد، پلغمربعللـه الالـالىل والسـالم 

م رمه بلرون بروند ،هامن هدف بود که رسول الله صلی الله علله وسلا بخاطر دعوت به طـافف  م ه خواستند که بخاطر دعوت از 

سهرکرد ومسافه طولنی را پلاده پلمودند ومردم را بسوی دی  مقدس اسالم فراخواندند، که مـردم طـافف نـه این ـه دعـوت وی را 

علله وسلا را به ال خویش را فرستادند که رسول الله صلی الله به تعقلب رسول الله صلی الله صلی علله وسلا اطهنپلیرفتند بل ه 

م رمـه بر شـت، ایـ   بـه م ـهدر حالت پر از غـا وانـدوه  -علله السالم-ن ه پاهای مبارکش خون آلود شد،پلغمربآ سنگ ملزدند تا 

وفات منـوده وجـد رسـول اللـه صـلی اللـه عللـه  -رضی الله عنها-هامن وقتی بود که همرس رسول الله علله وسلا، خدیجه ال ربی 

یـاد شـده  (عـام الحـزن)از همل  جهت ای  سـال را در تـاری  اسـالمی بنـام  ؛وسلا وکاکایش ابوطالب نلز قبال  وفات کرده بودند

کنـد  خواست که  غا واندوه وبی حرمتی پلغمرب صلی اللـه عللـه وسـلا را بـه خوشـی مبـدل -جل جالله-از همل  جهت الله  ؛است

ورسول الله صلی الله علله وسلا را در راه دعوت از مالئونلت وحامیت اطملنان کامـل دهـد تاسـ ون وآرامـش قلبـی بـه اونالـلب 

شود، والله جل جالله رسول الله صلی الله علله وسلا رابه آسامنها خواست، بخاطر این ه مرحله جدید از دعوت او  در حـال رشوع 

، ازایـ  جهـت اللـه تعـالی بـه اسـتوار باشـدو لی الله صلی الله علله وسلا در مقابل آن ثابت قـدم  شدن هست  وباید رسول الله ص

 ن ه عل  اللقل  به او حاصل شود.آ تا  )لَُُنَينُه َمَ  آيناتَننا(به دللل ای  آیه مبارکه پلامربخود نظام عامل کافنات را نشان داد

درمقابــل رســول اللــه صــلی اللــه عللــه وســلا انجــام داده آن بــی حرمتــی کــه کهــار از حقلقت قدر دانــی در سلروسهر معراج وی 

 بودند؛شخاللتی را که مردم طافف بی حرمتی کرده بودند،رب العاملل  اورا به فوق آسامنها مهامن خواست.

َســدر ای  مورد ملهرمایدالله جل جالله  ــ ن الَمن َبَدَه لنــَيال  م  انن الَِلي انَمنع َبعن ــ الـِـَلي بنارنكَننــا :)ُسَبحن َســَجَد األنَقالن ــرناَم إَ ن الَمن َجَد الَحن

َولنُه لَُُنَينُه َمَ  آيناتَننا إَنُِه ُهون الِسَميُع البناَلريُ(.الماء:)  (۱حن

تــا پاک است آن ه بنده خود را در شبی از مسجدالحرام به مسجد القالی  که در  دور وبر آن برکت انداخته ایــا بــرد،   -ترجمه:

 دهلا یقلنا  الله شنوا وبلنا است. نش را به او نشابعضی از نشانه های  خوی

َد رنانع َمَ  آينــدر آیت دیگری نلز ملهرمایدوهمچنان  ب ــَه الَْبرَُبنع(.الــنجا::)لنقن ، ترجمه:شــ ی نلســت کــه او در آن شــب (18)اَت رن

 کرد. ه انه های بزرگ پرورد ارش را مشاهدبخشی از نش



 

3 

رشایط فعلی درعامل اسباب انسانها از طریق فضاء در وقت اندک به صدها هزار مم فاصله را طــی مل ننــد واز رشق طوری ه در 

د که در غرب ویا در دیگر نقاط جهان ســ ونت دارنــد؛ واللــه تعــالی کــه ننلبه غرب ملروند ودر رشق مردم تالویر آن مردم را ملب

 محبوب خود را دری  شب به معراج بخواهد.-صلی الله علله وسلا -خالق اسباب است به او خللی آسان است که پلامرب 

 تهاللل واقعه معراج:

ت لــه کــرده بــود  کــه  یدر خانه ام هــانی شــبدر احادیث صحلحه آمده است که رسول الله صلی الله علله وسلا در م ه م رمه  

نا هان چت خانه سوراخ شد وجربفلل علله الالالىل والسالم از آن طریق پافل  شــد  ونبــی عللــه الســالم را بــه طــرف حطــلا بــرد 

بجــا ی آن را در سلنه مبارکش جــا باردیگروقلب مبارک رسول الله صلی الله علله وسلا را بلرون کرد وبه آب زم زم اورا شست  و 

 کرد ودر همل  شب به طرف مسجد القالی روان شدند.

الٍَك  ُسولن اللَِه  -ريض الله عنه  -در صحلح مسلا آمده است:)عنَ  انننَس بََ  من لِان  -انِن رن سن لنَيَه ون ِن اللُِه عن ابٌِة  -صن ُهون دن قنالن اُتَيُت َبالرَُبناَق ون

َر ون  بنطَُتهُ انبَينُض طنَويٌل فنَوقن الََحامن َقَدَس فنرن ِتى انتنَيُت بنَيتن الَمن اَفرنُه َعَندن ُمَنتنهنى طنرََفَه قنالن فنرنَكَبُتُه حن ُع حن َة الَِتىص ينَرَبُط  ُدونن الَبنَغَل ينضن لَقن َبالَحن

ا رنَجُت فنجن تنَْيَ ثُِا خن لَِيُت َفيَه رنكَعن َسَجدن فنالن لَُت الَمن ن َبَه اأَلننََبيناُء ثُِا دنخن َُت اللَِبن ٍ فناَخمن إَنناٍء َمَ  لنَبن َمٍر ون م َبإَنناٍء َمَ  خن لنَيَه الِسالن ءنَِن َجرَبَيُل عن

الن َجرَبَيُل  َ  اننَتن قنالن َجرَبَيُل -عليه السالم  -فنقن َء فناَستنَهتنحن َجرَبَيُل فنَقيلن من جن َبننا إَ ن الِسامن َتن الََهطَرنىلن قال ثُِا عنرن ـكن  : اَخمن عن ـَ  من من َقيلن ون

من فنرنِحـبن َ  ون  ا َبـَدن ا اننـن قنَد بَُعثن إَلنَيَه قنالن قنَد بَُعثن إَلنَيَه فنُهَتحن لنننـا فنـإَذن ِمٌد َقيلن ون َء الِثانَينـَة قنالن ُمحن جن َبننـا إَ ن الِسـامن ـرَيٍ ثُـِا عنـرن ـا َي َبخن عن دن

لنَيَه الِسالن  قنَد بَُعثن إَلنَيَه قنالن قنَد بَُعثن إَلن فناَستنَهتنحن َجرَبَيُل عن ِمٌد َقيلن ون كن قنالن ُمحن عن َ  من من َ  اننَتن قنالن َجرَبَيُل َقيلن ون َيَه قال فنُهـَتحن لنننـا م فنَقيلن من

ا  ون عن دن كنَريِا فنرنِحبنا   ون ينَحينى بََ  زن َرينان ون النَة َعيَسن ابََ  من ا انننا َبابَننىَص الَخن َء الِثالَثنـَة فناَسـتنَهتنحن َجرَبَيـُل فنإَذن جن َبنـا إَ ن الِسـامن رَيٍ ثُِا عنـرن َي َبخن

قنَد بَُعثن إَلنَيَه قنالن قنَد بَُعثن إَلنيَ  ِمٌد َقيلن ون كن قنالن ُمحن عن َ  من من َ  اننَتن قنالن َجرَبَيُل َقيلن ون ا انننا َبُيوُسفن فإَذن فنَقيلن من ا ُهـون قنـَد اَُعَطـىصن َه فنُهَتحن لنننا فنإَذن

َة فناَستنَهتنحن َجرَبَي َء الِراَبعن جن َبننا إَ ن الِسامن رَيٍ ثُِا عنرن ا َي َبخن عن دن طَرن الَُحَسَ  قال فنرنِحبن   ون كن شن عن َ  من من ا قنالن َجرَبَيُل َقيلن ون لن َ  هن ُل فَقيلن من

قنَد بَُعثن إَلنَيَه قنالن قن  ِمٌد قنالن ون ـِل  ون قنالن ُمحن جن ـِز ون رَيٍ قنالن اللِـُه عن ا َي َبخن عن دن ا انننا َبإََدَريسن فنرنِحبن   ون ا َد بَُعثن إَلنَيَه فنُهَتحن لنننا فنإَذن ْبنانـ  رنفنَعننـاُه من

الن جَ  ا فنقن لن َ  هن َة فناَستنَهتنحن َجرَبَيُل َقيلن من اَمسن َء الَخن جن َبننا إَ ن الِسامن لَيًّا{ ثُِا عنرن قنَد بَُعثن إَلنَيـَه قنـالن عن ِمٌد َقيلن ون كن قنالن ُمحن عن َ  من من رَبَيُل َقيلن ون

جن َبننـا إَ ن الِسـامن  رَيٍ ثُِا عنرن ا َي َبخن عن دن اُرونن فنرنِحبن ون ا انننا َبهن ـَ  قنَد بَُعثن إَلنَيَه فنُهَتحن لنننا فنإَذن ـَة فناَسـتنَهتنحن َجرَبَيـُل َقيـلن من ا قنـالن َء الِساَدسن ـلن هن

ا  قنَد بَُعثن إَلنَيَه قنالن قنَد بَُعثن إَلنَيَه فنُهَتحن لنننا فنإَذن ِمٌد َقيلن ون كن قنالن ُمحن عن َ  من من جن إَ ن َجرَبَيُل َقيلن ون رَيٍ ثُِا عنرن ا َي َبخن عن دن انننا َِبُوَسن فنرنِحبن   ون

َة فناَستنَهتنحن َجرَبَيُل فنقَ  َء الِساَبعن قنَد بَُعثن إَلنَيَه قنالن قنَد بَُعـثن إَلنَيـَه فن الِسامن ِمٌد َقيلن ون كن قنالن ُمحن عن َ  من من ا قنالن َجرَبَيُل َقيلن ون لن َ  هن ُهـَتحن لنننـا يلن من

بَ  ا ُهون ينَدُخلُُه كُِل ينَوٍم سن إَذن َعُموَر ون ا ظنَهرنُه إَ ن الَبنَيَت الَمن ا انننا َبإَبَرناَهيان ُمَسَند  ـَدرنىَل فنإَذن ـبن َ  إَ ن الس  لنٍك لن ينُعوُدونن إَلنَيـَه ثُـِا ذنهن ُعونن انلَفن من

ا َمَ  انَمَر اللِ  َل قنالن فنلناِم غنَشينهن ا كنالََقالن نرُهن ا َثن إَذن اَن الََهينلنَة ون ا كنَذن رنُقهن ا ون إَذن لََق الَُمَنتنهنى ون ٌد َمَ  خن رِينَت فنامن انحن ا غنَِشن تنغن اللِـَه ينَسـتنَطيُع انَن َه من

لنَيلن  ىل  َم كُل  ينَوٍم ون الن َمَسْين صن ِ خن ى فنهنرنضن عنَلن ا انَوحن ِ من ى اللُِه إَين ا فنأنَوحن ا َمَ  ُحَسَنهن تنهن ـلِان  -ٍة فنننزنلَُت إَ ن ُموَسن ينَنعن سن لنَيَه ون ِن اللُِه عن  -صن

بُّكن عننن اُِمَتكن  ا فنرنضن رن الن من لَكن فنإَِن   فنقن ب كن فناَسأنلَُه الِتَخَهيفن فنإَِن اُِمتنكن لن يَُطيُقونن ذن ىل  قنالن اَرَجَع إَ ن رن الن َمَسْين صن  قنَد بنلنَوُت بنَنىص ُقلَُت خن

طِ  َف عننن اُِمَتىص فنحن ه  َعُت إَ ن رن   فنُقلَُت ينا رنب  خن َتُُهَا قنالن فنرنجن ربن خن ـا  إََمنافَيلن ون َمس  ن ـىص خن ـِط عن َعُت إَ ن ُموَسن فنُقلَـُت حن ا فنرنجن َمس  ن ىص خن عن

ب كن فناَسأنلَُه الِتَخَهيفن قنالن فنلنَا انزنَل انَرَجُع بنَْين  لَكن فناَرَجَع إَ ن رن ِتـى قنـالن ينـقنالن إَِن اُِمتنكن لن يَُطيُقونن ذن م حن لنَيـَه الِسـالن بنَْين ُموَسن عن ا  رن   ون

ِا بَ  َ  هن من ىل  ون الن َمُسونن صن لَكن خن ىٍل عنَْشٌ فنلن الن لنَيلنٍة لَْبُل  صن لنوناٍت كُِل ينَوٍم ون َمُس صن ِمُد انُِهِ  خن ـننة  فنـإََن ُمحن سن ـا كَُتبنـَت لنـُه حن لَهن ننٍة فنلنَا ينَعمن سن حن

ي ئنٍة فنلنَا ينَعمن  ِا َبسن َ  هن من ا كَُتبنَت لنُه عنَْش ا ون َملنهن َيُت إَ ن ُمـوَسن عن ِتى انَتنهن ىل  قنالن فنننزنلَُت حن اَحدن ي ئنة  ون ا كَُتبنَت سن َملنهن َيئ ا فنإََن عن ا لنَا تُْبَتنَب شن لَهن
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لِان فن  سن لنَيَه ون ِن اللُه عن ُسوُل اللَه صن الن رن ب كن فناَسأنلَُه الِتَخَهيفن فنقن الن اَرَجَع إَ ن رن َتُُه فنقن ِتى اَستنَحينَيُت َمَنـُه(. ُقلَُت فنأنَخربن َعُت إَ ن رن   حن قنَد رنجن

 صحلح مسلا

براقــی آورده شــد کــه  ماز حرضت انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علله وسلا فرمودند:بــه نــزد- ترجمه:

و وشهای آن از حلوان بود که اندازه آن از خر بلند تر واز قاطر کمی خوردتربود، سا خــود را یعنی)پــای خــود  رنگ آن سهلد بود

به آسامنها رفته ملتوانست(م  بــه آن ســوار شــدم وبــه بلــت املقــدس  لحظه  را در جای ملگلاشت که نظر او ملرسلد  ودر ی 

دیگر پلامربان مرکب  خود را بسته مل ردند، مــ  وارد مســجد شــدم  ودو رفتا، آنجا براق خود را در آن حلقه ای بسته کردم که 

از رشاب  وجــام دیگــری  حرضت جربفلل علله السالم یــ  جــام در حالل ه کهو اداء کردم ، بعداز آن بلرون شدم  را  رکعت مناز

بــه مــ   هــت: شــام دیــ  را اختلــار از شلر  را  به م  پلش کرد، م  شلر را اختلار کردم)یعنی نوشلدم(، جربفلل علله الســالم 

بعد از آن جربفلل علله السالم همرای م  بــه آســامنها بــال شــد، جربفلــل عللــه الســالم تقاضــای بــاز کــردن کردید)یعنی فطرت(

 هــت :محمدصــلی اللــه  ســت؟کلشــام  دروازه آسامن را منود، مالف   هتند: کلستی؟  هت م  جربفلــل هســتا،  هــت: همــراه

 هتند : آیا او خواسته شده است؟ جربفلل علله الالالىل والسالم  هــت: بلــی او خواســته شــده اســت، دروازه مالف   -علله وسلا

 به روی ما باز شد، م  با حرضت آدم علله السالم روبرو شدم، او به م  مرحبا  وخوش آمدید  هت: وبرایا دعا کرد.

ی باز کردن دروازه کرد مالف   هتند: کلستی؟ جربفلـل یم  به آسامن دوم بال شد وجربفلل تقاضا هبعدا  جربفلل علله السالم همرا

ست؟ او  هت:محمد صلی الله علله وسلا هست ، مالفـ   هتنـد کل ه شامجربفلل هستا .مالف   هتند همرا علله السالم  هت :

داخـل شـدیا کـه بـا  ، دروازه بـه روی مـا بـاز شـداسـت آیا او خواسته شده است؟ جربفلـل عللـه السـالم  هـت: او خواسـته شـده

: هـر دو بـرایا دعـا نـدروبرو شدم ، به م  خوش آمدیـد ومرحبـا  هت -علله السالم - پرسکاکایا علسی اب  مریا ویحلی اب  زکریا

دروازه آسـامن را کـردم بـه او هتـه  نوتقاضـای بازشـد ن سـوم بـال شـدبـه آسـام ه  مـ همـرا–عللـه السـالم کردند. بـاز جربفلـل 

محمدصـلی اللـه جربفلل علله السالم  هت:ست؟کلشام  ه جربفللا به او  هته شد که همراشد:کلستی؟جربفلل علله السالم  هت:

مـ  دروازه به روی ما باز شـد آیا او خواسته شده است فرمود بلی! خواسته شده است.وسلا همرای م  است مالف   هتند: علله

کرد.باز دعای خلر  اا خوش آمدید  هته وبرایبایوسف علله السالم روبرو شدم دیدم که نالف زیبافی دنلا به او داده شده است، مر 

ا کـرد وبـرای او  هتـه شـد جربفلل علله السالم مرا به آسـامن چهـارم بـال کـرد جربفلـل عللـه السـالم تقاضـای بـاز کـردن دروازه ر 

 است. ه م  : محمدصلی الله علله وسلا همرا ست؟  هتکل ه شام هته شد که همرا لل برای اواو  هت: جربفستی؟کل

یابرای او پلغام فرستاده شده است؟ جربفلل علله السالم  هت:بلی پلغام فرستاده شده اســت ودروازه بــروی مــا بــاز آ هته شد 

وبــرایا دعــای خلــر کــرد، اللــه تعــالی فرمــوده شد، آنجا با ادریس علله السالم روبرو شدم او به م  خوش آمدیــد ومرحبــا  هتــه 

ْبنان ا عنلَيًّا{است: رنفنَعنناُه من  ما ادریس را به مقام عالی بلند کردیا.مراد از مقام عالی آسامن چهارم هست. ون

 هــت  ، بــه او  هتــه شــد کلســتی؟ اوبعدا  جربفلل علله السالم م  را به آسامن پنجا بال کرد، وتقاضای باز شدن دروازه را کــرد

ست؟ او  هت : محمد صلی الله علله وسلا بام  است،به او  هتــه شــده ایــا بــه او کل ه شاملل هستا، به او  هته شد همراجربف

پلغام فرستاده شده است؟ او  هت: بلی! پلغام فرستاده شده است،باز دروزاه به روی  ما بــاز شــد در آنجــام  بــا هــارون عللــه 

، باز جربفلل م  را به آسامن ششــا بــال کــرد وتقاضــای  آمدید ومرحبا  هته ودعای خلر کردالسالم روبرو شدم او به م  خوش 

باز شدن دروازه را کرد، به او  هته شد کلستی؟ او  هت جربفلل هستا، به او  هته شد همرایت کی هست؟ او  هت : محمد صلی 
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ده است؟ او  هت: بلی! پلغام فرستاده شـده اسـت، دروازه الله علله وسلا بام  است،به او  هته شده ایا به او پلغام فرستاده ش

؛ بعـدا  جربفلـل  حرضت موسی علله السالم روبرو شدم او مرا خوش آمدید  هته وبـرایا دعـای خلـر کـردبا م و به روی ما باز شد 

ربفلل هستا، بـه علله السالم م  را به آسامن ههتا بال کرد، وتقاضای باز شدن دروازه را کرد، به او  هته شد کلستی؟ او  هت ج

پلغـام فرسـتاده شـده یـا بـه اوآلله وسلا بام  اسـت،به او  هتـه شـد ست؟ او  هت : محمد صلی الله عکلشام هاو  هته شد همرا

با حرضت ابراهلا علله السالم مالقات کردم  شد در آنجالی! پلغام فرستاده شده است،باز دروزاه به روی  ما باز است؟ او  هت: ب

د که دوباره بـر ندرحالل ه ابراهلا علله السالم به بلت املعمور ت له زده بود که در بلت املعمور روزانه ههتاد هزار مالف  داخل ملشو 

سالم م  را به سدرىل املتنهی  برد، دیدم که بر های آن مانند  وش هـای فلـل وملـوه هـای او ماننـد باز جربفلل علله ال منی  ردند.

وقتل ه امر پرورد ار ای  درخت را فرا ملگرفت در آن تغلر می آمد یعنی چنل  )مزی  ملشد(که مخلـوق منـی  )کوزه آب(  بزرگ بود

  وحی کرد آنچه را که وحی کرد، وقتل ه از آنجا پافل  شدم به نزد حرضـت توانست که آن  زیبافی را بلان کند، باز الله تعالی به م

الله تعالی چه چلزی بر امتت فـرض کـرد؟م  بـه او  هـتا: پنجـاه منـاز، موسـی عللـه به م   هت: ی و ،موسی علله السالم آمدم 

توان ادای پنجا وقت مناز را ندارند، یقلنا  م  بنی امافلل تو السالم به م   هت: بر رد واز پرورد ارت  تخهلف بخواه چرا که امت 

را آزمایش کردم واز آنها امتحان  رفتا، پلغمرب علله السالم  هت: م  واپس به نزد پرورد ار رفتا وعـرض کـردم، ای پرورد ـارم  

علله السـالم بر شـتا وبـه او  هـتا کـه بر امت م  آسانی بلاور، الله تعالی پنج وقت مناز را از آن کا کرد، م  باز به سوی موسی 

پنج مناز برایا معاف شد، موسی علله السالم به م   هت: امت تو توان ای  را ندارد، بر ـرد وتخهلـف بخـواه از پرورد ـارت، نبـی 

  فرمـود: ای علله السالم ملهرماید: م  تا آن وقت بل  الله تعالی وموسی علله السالم رفت وآمد کردم، تا این ه اللـه تعـالی بـه مـ

محمد! ای  پنج وقت مناز است در شب وروز که ثواب هرمناز  ی  بر ده است،که ای  در مجموع پنجاه مناز ملشود، یعنـی )پـنج 

وقت مناز ثواب پنجاه وقت مناز را دارد(وکسی که قالدی  نل ی را کند وآن را انجام ندهد بازها بـرای او یـ  نل ـی اجـر نوشـته 

اجر وپاداش ده نل ی  برای او داده ملشود وکسل ه اراده بدی را کند وآن بدی را انجام ندهد را انجام دهد  ملشود،  وا ر آن نل ی

، پلغمربعللــه الســالم بــدی در حــق او نوشــته منــی شــود وا ــر کســی بــدی را انجــام بدهــد  نــاه یــ  بــدی بــه او نوشــته ملشــود

، مـ  بـه او به م   هت: باز بر رد وتخهلـف بخـواه از پرورد ـار خـود ملهرماید:م  باز پافل  شدم به نزد موسی علله السالم ، وی

  هتا م  آنقدر زیاد رفت وآمد کردم  که از رفنت نزد پرورد ارم مرا حلا می آید.

ُسولن اللــهَ در روایت امام بخاری آمده است ُث انِن رن د  الٍَك قنالن كنانن انبُو ذنرٍّ يُحن قنــالن ُفــَرجن  -للــه وســلا صــلی اللــه ع-: )عنَ  انننَس بََ  من

انننا َِبنْبِةن فنننزنلن َجرَبَيُل  َقَف بنَيَتىص ون ــة   -علله السالم-عنَ  سن ٍَ َحْبَمن ــٍب ُمَمتنلـَـ اءن َبطنَســٍت َمــَ  ذنهن لنُه َِبناَء زنَمزنمن ثُِا جن َدَري ثُِا غنسن جن صن رن فنهن

ُه( صحيح  َدَري ثُِا انطَبنقن إَمينان ا فنأنَفرنغنُه َم صن  البخاريون

کــه نبــی عللــه  کــردبلــان را ازانس اب  مال  رضی الله عنه روایت است ، او ملگوید که ابــوذر رضــی اللــه عنــه حــدیثی  -ترجمه:

که چت خانه م  باز شد  وم  در م ه م رمه بودم وجربفلل علله السالم از آن پافل  شد وسلنه م  را بــاز کــرد السالم فرمودند: 

شست، بازطشتی از طــال را  آورد در حالل ــه از ح مــت ایــامن پــر بــود وآنــرا در ســلنه مــ  خــالی کردبــاز وقلب م  را به آب زمزم 

 سلنه م  را بند کرد.

اَرجَ بُطُونََهَا  :در روایت اب  ماجه آمده  ِياُت تُرنع َمَ  خن ــَ  ، فنُقلـَـ)انتنَيُت لنَيلنةن اَُمَين َ  عننن قنَوٍم بُطُونُُهَا كنالَُبُيوَت ، َفيهنا الَحن ُت : من

ُؤلنَء ينا َجرَبن  بنا.(. فَيُل ؟ قنالن هن ُؤلنَء انكنلنُة الر   سن  اب  ماجة:هن
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ش مهایشــان مارهــا بــود کــه از بزرگ بودند مانند خانــه هــا کــه در در شب اماء مردمی را دیدم که ش ا هایشان آنقدر -ترجمه:

 هستند جربفلل به م   هت:اینها سود خوران اند.ها ربفلل علله السالم  هتا : اینها کی بلرون دیده ملشد، م  به ج

:) لنــاِم آمــده اســت دیگــر چنــل حــدیث  درو شــان داده شــد در سهر معراج جنت ودوزخ برای رسول الله صلی اللــه عللــه وســلا ن

اَريضن َمــ اُهُهَا َِبنقن اٍل تَُقرنُض َشهن َرُت َبرَجن َء ُخطنبنــاُء َمــَ  اُِمَتــكن اَُمَين َ  منرن ــُؤلن : هن َء ينــا َجرَبَيــُل؟ قنــالن ــؤُلن ــَ  هن :  فنُقلـَـُت: من َ  ننــاٍر قنــالن

ُهَا(.مسند احمد  َونن اننَُهسن ينَنسن  ينأَُمُرونن النِاسن َبالرََب  ون

 هــتا اینهــا کلســتند م که لبهایشان به قلچی های آتشل  قطع می شــد، مــ  ه اکرداشخاصی عبور در شب اماء بر  -ترجمه:

 ای جربفلل؟ به م   هت:ای  خطلبان امت تو هستند که مردم را به نل ی امر مل نند وخود را فراموش کرده اند.

 در شب معراج نبی علله السالم جربفلل علله الالالىل والسالم را دیده اند که ششالد بال داشته است.

دالله ابن مسعود در تفسیر این آیه عبمن آيات ربه الكربى()لقد رأى رشیف امام مسل، رحمه الله در ذیل این آیت

  ترجمه: فرموده که او دیده حرضت جربئیل له ستامئة جناح(. صحيح مسل، )قال رأى جربيل يف صورتهمیگوید: مبارکه

 را  که دارای ششصد بال بوده.

ــت  درو  ــل  روای ــده اســت:دیگــر چن ــه آم ــه عن ــاس ريض الل ــ  عب ــه وســلا کــه :ملگوید عبدالله اب ــه علل ــه صــلی الل رســول الل

شبی که اماء صورت  رفت وصبح شد، م  از ای  حالت خود پریشان بودم وملدانستا که مردم مــرا در ایــ  مــورد فرمودند:در

 هت:آیــا کــدام اســتهزاء  جهل تلر ملشد وبه نزد م  آمد وبطوردروغگو ملشامرند، از مردم جدا غمگل  نشستا، دشم  خدا ابو 

 صلی اللــه عللــه وســلا پلغمرب  ول الله صلی الله علله وسلا به او  هت:بلی ! باز ابوجهل  هت: چه خربی است؟رسخربی است؟

،ابو جهل  هـت: شب  لشته به ی  سهری برده شده بودم، او  هت: کجا؟نبی علله السالم به او هت:به بلت املقدس هت: به او 

م  مردم راجمع منایا آیا تو ایـ  ا ر  :؟ ابوجهل  هته بودی دما صباح کردکه شب را نز  در حالیو چگونه به بلت املقدس رفته ای 

:بلی! م  ای  سخ  را به آنها ملگویا! ابو جهل  هــت:ای مــردم خانــدان کعــب علله السالم  هتنبی  سخ  را به آنها ملگوفی؟

ابوجهــل بــرای نبــی عللــه الســالم اب  لوی بلافلد! ای  سخ  در بل  مردم پخش شد، مردم به طرف ای  هردو آمــده ونشســتند 

مــ  شــب  لشــته بــه ســهر بــرده شــدم .آنهــا   هت:آن  واقعه را که برای م   هتی به مردم بلان ک ! نبی علله السالم فرمــود:

که شــب را بــا  در حالی ه ایدبلت املقدس رفتبه به بلت املقدس.آنها  هتند:چگونه  هتند:کجا؟نبی علله السالم به ایشان  هت:

، کــف زدنــد وتعــدادی دســتان خــود را از روی م؛ نبی علله السالم فرمود: بلی! در ای  وقت تعــدادی از مــرده بودی ردماصباح ک

در  و دتعجب به م نهادند و امن دروغ را کردند.باز آنها  هتند:آیا تو ملتوانی نشانه های از مسجد بلت املقــدس را  بلــان  کنلــ

رســول اللــه صــلی اللــه بــه بلــان و  بودند ومسجدالقالــی را دیــده بودنــدبل  ایشان کسانی بودندکه  به بلت املقدس سهر کرده 

ن ــه آ قــدس بــه حضــورم  نشــان داده شــد تــا کردن نشانه های مسجد قدس رشوع کرد، نبی علله السالم فرمود: کــه مســجد 

او ملدیدم  ونشانه های مسجد را بلان مل ردم، باوجود ای  ها بعضــی نشــانه آورده شد، م  به  (عقلل)ویا  (عقال)قریب خانه 

 ]مسند احمد، مسندالبزار[.دها به م  معلوم نبود، مردم  هتند: یقلنا  نشانه هارا صحلح  هتل
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ــالن  وقتل ه رســول اللــه صــلی اللــه عللــه وســلا واقعــه اماء ومعــراج را بــه مــردم م ــه بلــان کــرد آنهــا در بــل  خــود  هتنــد: )فنقن

قنَد من  َا ون : ننعن ، قنالن َقَدَس اللَِيلنةن ةن ينَزُعُا اننُِه انَتن بنَيتن الَمن : انَظُُروا إَ ن انَ  كنَبشن ــلُّوا الَُمَْشَكُونن ا، قنــَد انضن ا ونكنــلن َرُت بنَعريٍ لنْبَُا َِبنَوَضعَ كنــلن رن

ا، ثُِا ينأَتُوننْبُاَ  ا ونكنلن اَن  ، فنلنــاِم كنــانن ذنلـَـكن  بنَعري ا لنُهَا َِبنْبناَن كنلن اون ــَودن َغرنارنتناَن سن ُد ون َسٌح انَسون لنَيَه من ٌل اندنٌم، عن من ا ينَقُدُمُهَا جن ا ونكنلن  ينَومن كنلن

ِتى انَقبنلنَت الََعريُ، ينَقُدُمُهاَ  ِتى كنانن قنَريب ا َمَ  نَاَلَف الِنهناَر حن ، حن ُســوُل اللـِـَه  الَينَوُم انرَشنفن الِناُس ينَنظُُرونن ــفن رن ــُل كنالـِـَلي ونصن من لَكن الَجن ذن

( مسند البزار  لِان سن لنَيَه ون ِن اللُه عن  صن

 لشته به بلت املقدس رفته  م  شبملگوید:که صلی الله علله وسلا(رایعنی)محمد ابوکبشه  هتند:ببلنلد مْشکل  -ترجمه:

فالنه فالنه جای بودند، که از ایشان ی  شمی که در عبور قافله شام هت:بلی! م  ازکنار  ایشان بودم.پلغمربعلله السالم به 

در حالل ه شم سهلد پلشاپلش قافله ملباشد که بالی او  قافله به شام می آید روز  ا شده بود ودر فالن جای ودرفالن 

ن ه نالف آ به قافله ملدیدند تا و ند چادر سلاه  ودو جوال سلاه ملباشد، وقتل ه آن روز فرا رسلد مردم به جاهای بلند بال شد

 .روز شد نا  هان قافله آمد وآن شم پلشاپلش قافله بودکه رسول الله صلی الله علله وسلا نشانی آن را  هته بود

اهل م ه یگانه کسی که بدون کدام چون وچرا رسول الله صلی الله علله وســلا را در مــورد معــراج راســتگوی  هتــه  ای از جمله 

:)إن محمدا يــزعا انــه بلــ  بيــت  املقــدس بود.هنگامل ه برای او  هته شد که عنه ووی را تالدیق کرد ابوب ر صدیق رضی الله 

ابــوب ر صــدیق  باشــد؟قــدس رفتــه باشــد ودوبــاره بر شــته به بلــت امل -لاصلی الله علله وس-محمد که برید  که  امن می ورجع(

 ملحــو همــل   بها  در ای   هتارش نلز صادق اســت.شامری رضی الله عنه فرمود:وقتل ه ما اورا در مورد نزول وحی صادق می

 ملقب به صدیق منود.  رضی الله عنه را نبی علله السالم ابوب ر 

 درس وعربت ها از واقعه معراج:

 واقعه معراج درواقع معاوضه نل   از سختی ها وغا هابود که الله تعالی برای رسول الله صلی الله علله وسلا اعطا کرد.    .1

کالن او وپدر  معراج درحقلقت برای رسول الله صلی الله علله وسلا تعزیت وتسلی بخاطر وفات خدیجه رضی الله تعالی عنها .2

 بوده.

 .؟ویا نه بود برای اهل م ه که آیا به ای  معجزه ایامن می آورند معراج درواقع امتحان .3

 معراج در واقع دللل برای اثبات نبوت وپلغمربی وراستگوفی نبی علله الالالىل والسالم بوده. .4

 مقام ومرتبه مسجد القالی وارتباط او با مسجد الحرام از ای  واقعه  معلوم ملشود. .5

 وسلا برای دیگر انبلاء در ای  واقعه دللت بر فضللت وی مل ند.امامت رسول الله صلی الله علله  .6

اثبات تواضع وفروتنی نبی اکرم صلی اللـه عللـه وسـلا بـاوجود آن ـه اللـه تعـالی وی را آنقـدر مرتبـه ومقـام داده بـود کـه بـه  .7

 خواست.(سدرىلاملنتهی )

 .است وقت مناز را به طور تحهه دادهچرا که الله تعالی برای نبی علله الالالىل والسالم پنج  :اهملت منازها .8

 متام انبلاء عللها الالالىل والسالم رسول الله صلی الله علله وسلا را خوش آمدید  هته وبرای وی دعای خلر کردند. .9

سهر معراج رسول الله صلی الله علله وسلا بخاطری صورت  رفت که برای او اشلایی مغلبات را به چشـا م مشـاهده کنـد  .10

 قدرت الله تعالی را از نزدی   ببلند.ونشانه های 

 


