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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 مسجد االقصیصخره سفرمعراج از

 
قبل از همه باید باا ممااق قابی بیاا   

باه  معررا بحقیقی  کنه  داشی که 

 ، انسااان ا باایام مااا مماااق ابداااد    

مدماااااباب بقابااااال دی  بشااااانا ی 

ناه از  معررا حقیقی  . نیسیکامل 

امااابی حساااب اسااای کاااه بمااابا  باااا 

 نایا  بیش انسانب حباس ظاهیم 

دی  کناایق  بااا مماااق  ومااع ب ب دااد    

بنه از امبی  قلب اسای کاه بمابا  

بیاسااااس قااابانی   قلاااب  نااایا بیاااا  

 داشی.

بااادی  اسااااس بااایام دی  حقیقااای 

د یاام مساالما  ب مانناامداایاب بایااد 

بااه  یااای قاای    ظاایق ماانم  بایااد 

میاجداااه  ،باحاااادینب نبااابمااشاااا  

 حقیقای  یا  سا ینمبده ما ب ش از 

ف ق انساانیب حیطه دی یا با  ظمی 

 نیق .ه بمبادی  نمبدب اسالمب 

کامال  ۀاهمیی بمقاق مدیاب دی دی  مقدس اسالق به حدم ذم اهمیی اسای، کاه یام  سابی

مدجاازه  سااام یساابل هللا عاالب هللا  لیااه بساالق   داسااما  مداایاب بااه  ظاایق ااشااا  از قاای   

ب ش هام از داساما  مدایاب یسابل  ه. نامید ءاسیا   س ی دی شب یا  ا معاص  یافمه ب

 هق بیا  شده اسی.نیز  اانجق  ۀدی سبی علب هللا  لیه بسلق اکیق 

ب دی مقیااس بشا یم م ممای از دیای  هیچ جام شم نیسی که مدیاب  بیفم  به دیبای اا ی

اب  ماب باشاد. دی نمیجا   اسیاء ب س ی دیشب  ما بیی اامقدس ب بدد بلند شاد  باه دیباای اا ی

 .  ای  س ی شب  یبب به  یش اا ب عبیی میگیید

کلمه اسایاء ب سایم کاه نالناب مجاید  سیی دی شب ( ااسیم: سیی االیل )« اسیاء:»مدنب 

مدناایش ایا  « سایم ب اسایم»د شاب    اسی به مدنام سایی دی شاب اسای بقماب   ماه مب

شاابانهء  .بناار یساابل هللا عاالب هللا  لیااه بساالق دی ساا ی اساای کااه فالنااب دی شااب یاه  یماابد

  ایبب باه  ایش اا ابب  یحلای کایده معررا ، باه قعاد کلیبممی ۲۰۰۰مسافمب دی حدبد 

  یبسمه.  ببقبع 
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 عرش الهی :
 ب ناداییق زیایا هللا مداااب از  ن ا اطالانسان ا هسمند که ما مبضدامب  یض اا ب ازجمله 

 نچااه کااه باای مااا باجااب اساای ایمااا  باادا  اماابیای اساای ب بظی ااه م   ناایا بااه مااا نیامب مااه.

 بااب فایااده ب بل ااه مضاای  باهااد باابد.باایام مااا دیگاایم نااداییق ب کنج ااابم دی ایاا  مااباید 

ی مدااب دی کمابش ب یاا دی سان اسی که هللا مقدایممحدبده م اطالع ما از  یش اا ب به 

 لق نمب مابانیق اظ اای نظای دیگایم  مقدای یامبیش به ما  بی داده اسی ب ما بیشمی از    

 کنیق زییا اظ ای نظی دی مبید  یش اا ب بدب  دایل شی ب قابل قببل نیسی.
 از ا لاب مایی  ب اش مطابع نعابص بیبایای شای ب :دی زیای  ایش جنای فایدبس کاه

 یامبی  ه  یش اا ب بی باالم ب شی اسی:کاسی مدنب بای  بدی  ب شی اسی قیای داید، 

ََّ فََذ َرر َّللا »دی ایاا  ماابید مااب فیمایااد :عاالب هللا  لیااه بساالق  ُْ ََ فَّللا اُلَوررُر فَررَذَاا َسررتَُل َّللامَّللا َفَ فََُسررتَلَّللْا

ََ َرروَ  رررَّللا أَُ َهرَرَّللا اُل ََ َمُ رر َّللا  َوَ َْ ََرر َّللا َعررُرشَّللا الرَرُحَمَن  ُْ ََ َرَو فَ أَُع َرری اُل َْ ََ َررَو  َّللُا اُل َسر ُْ ی اااه شااما ه» «أَ

چیزم از  دابند  باسمید فیدبس یا از اب ب باهید که    ب میی  جام ب شای ب بااالمیی  

 «.   اساای ب باااالم     اایش یحمااا  قاایای داید کااه از    یبدهااایب جااایم مااب شاابند

 (  2790ب ایم ) )

دی سابیه ااحاقا   17دی  یاه طبیی ه   یش اا ب یا هشی مالئ ه مامبی حمل مب کنند: ـ 

َمَِراث مََمَ َیَرو  »   فیماید: مبابی ای  ب ُْ ُم یَ ََهَّللا ُْ یَُحَملَّللا َعُرَش َربََِّک فَر دی    یبز، هشای ما  «»َْ

 «. دابند  باهند ببد از فیشمگا ، حامل  یش 
اَ  »  هللا مدااب بی باالم  یش  بیش قیای  یفمه اسی: ـ  َْ ََ َرَ  الَسرَمَ إََن َربَکَّللامَّللا َفَّللا الَرَا  

اُْلَُرَض فَ  َْ  َع َی اُلعَُرَش َْ همانا  یبید ای » (.54األ یاف: سبیه « ) ی َس ََو أَیََمث مَّللاَم اُس َ

شااما  اادایب اساای کااه  ساامان ا ب زماای  یا دی شااش یبز )میحلااه(  لااع کااید، ب بدااد باای 

 «. یش، اسمقیای یافی )س س به ادایه ج ا  هسمب  یدا ی( 

 

   مانناد ابایکیساب هللا مداااب دی بیبسدی  یش اا ب بسایای بسایای بسایس اسای چنان اه  ـ

اباابذی  : بیااد حلقااه ام دی بیابااا  اساای ب  اایش هللا مدااااب باااالم  ب اساای:اب  جییاای مب

مرَ الکرَسریف فری : » بیاد شانیدق کاه علب هللا  لیه بسالق   ی: از یسبل هللا یضب هللا  نه

ََُهرَرُ  فراألث مرن اْلرض َث اَّللالقیر  برین  . یدناب کیساب دی مقابال «العَُرَش إَال کح قروث مرن حَیر

 اایش ماننااد حلقاا   هنینااب اساای کااه دی میااا  دشاای بزی ااب افماااده باشااد. ب از اباا  مساادبد 

( 500نقل شده اسی: فاعل   سما  ابل ما  سما  بددم، باه انادازم مساافی)  یضب هللا  نه

باشد. ب فاعل  هی  سما  ما دیگیم، همی  قدی اسای. ب از  ساما  ه امق ماا کیساب  سال مب

همی  مقدای فاعله اسی ب از کیسب ما  ب نیز  انعد سال فاعاله اسای ب  ایش  ادا  نیز

یبم  ایش اسای. ب هایچ یام از ا مااماا  بای اب  بشایده نیسای.  بی یبم  ب، ب  دا بای

ح  اا   باادهللا. ب یباه بنحاابه  )أ یجااه اباا  م اادم  اا  حماااد باا  ساالمه  اا   اعااق  اا  زین

 ،. قااااه ااحااافظ ااااذهبب یحمااه هللا مدااااباامساادبدم  اا   اعااق  اا  أبااب بائاال  اا   باادهللا

 (.«باه طیق» قال:
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 هو  ُبق  مرَم َر زیر سَی  عرش الهی :
 از ابب هیییه یضب هللا  نه یبایی اسی که:  یامبی علب هللا  لیه بسلق فیمبدند: 

َ ر»  َْ لَ  ََ ََ فر : إَمرَم  عرَ َل إَالَ  ََ َم ال  ُْ ََ ََِّ  یَ ََ فهَّللام َف فی  أَل َفَ َعرَز سُبعَو  یَّللا ََ َب   ََ رتَ فری َعبَرَ

رل   َّللَا َْ َوََرَََ َع َُیر َ َْر َُ ََمعََ َع َُی َ  َّللَاان  ََحَبََ فی َفَ ا ََ َْر ََ ل  ََُ بَّللا َّللا َمع َ   بََلَمَسَ َّللَا َر َْ َلَ  َْ 

ََقَ  ل   ََص َّللَا َر َْ َمَلَ فقَل: إَ َِّی أَََفَّللا َفَ  ََ َْ َع ُ َّللا اُمَرأأَل  َاا َّللا َمُ َصبث  وَََهَ َح َی  ََ َُ َ ََوث َ فَت ََ بَص

ََلیًَ فَوَََضُ  َعُی ََفَّللا  ََ ل  َاَکَر َفَ  َّللَا َر َْ  )مم ٌع  لیه(«  ال  َُع ََم َ َمَلَّللا َّللا مَ  َّللاُ َو َّللا یََمی َّللا َ 

ه ی  یبه هسمند که  دابند  ناانیا دی ساایه اش )ساایه  یشاش( دی یبزم کاه ساایه ام »

، ب  ااادل ام مااب دهااد: زماماادای ب یهباای جااز سااایه اش )سااایه  یشااش( بجاابد نااداید، جاا

جبانب که دی  بادی  دام  زبجل نشب ب نما یافمه، ب مایدم کاه دااش باه مسااجد  یبسامه 

اساای، ب دب ماایدم کااه باایام یضااام  دابنااد بااا هااق دبساامب ب بااا هااق نشساای ب بی اساای 

کیدند، ب میدم که زنب عاحب جماال ب زیباا از اب طلاب همبسامیم کاید ب اب   ای: ما  

 اادا مااب میسااق، ب ماایدم کااه  ن ااانب عاادقه داد بنحاابم کااه دساای چاا ش از  نچااه دساای از 

یاساامش ان اااق کاایده بااا بی نشااد، ب ماایدم کااه دی من ااائب  دابنااد یا یاااد نماابد ب اشاام از 

 « چشمانش سیازیی شد

 َْا  َف مح رم !.
هاام  با مبجه به ای  مسااه باید ب  میق که مقیاس هام  یبید اای باا  ظمای ماا  باا مقیااس 

ماجیام ما مم ابی اسی. ماجیام اسیاء دی میازبم هللا مدااب  بزیگ میب  سمیده می از 

به ش ص  یامبی علب هللا  لیاه بسالق میبابط ماب شابد، اماا  معرا اسی. ماجیام  معرا 

بمساالیق کااید  محبیاال  منابااه بااه  ء. اساایااساای  بااه کاال اماای اسااالق میباابط ءماااجیام اساایا

ب  یامبیا  به  یامبی علب هللا  لیه بسلق به  نابا  نماینادۀ  امای  یچق اسالق از سبم ممام

اسالق اسی ب یم سند اساسب بیام امی ج ای انباای شایسامگب  ابد دی زمینا   بیداشام  

  یچق اسالق به شمای مب یبد.

 معرا  :
 کمام  باه کاه اسای ام بسایله مدناام به  کلمه ای  دینب ف ق بدی ببده  یبب  کلمه مدیاب

 مابید دی کلمه ای  دینب، بم سیی اسالمب یبایای دی اما نمبد، عدبد باال به مبا  مب   ،

 از ب اامقادس بیای به مدظمه م ه از بسلق  لیه هللا علب هللا یسبل جسمب شبانه مسافیی

  شبد. مب بیده کای به  مدظمه م ه به میاجدی س س ب ها  سما  به جا   

 عاایف  ساا یمهمچب کااه میماابانیق   مااه ، عبعاایای ایاا  بااه معرررا  اسااالمب یبایاای از

 اساای،  یفمااه عاابیی بساالق  لیااه هللا عاالب هللا یساابل مبسااط  بشااییی  مااایی  دی ی بااای

 ب ادییاس ب سالیما  مانناد دیگیم؛  یامبیا  مبسط مدیاب، میاحل بی ب مشابه که هیچند

 بااا دیگاایم هااام معرررا  اساای مم اا  کااه چنااد هاای ب اساای  ذییفمااه انجاااق نیااز )ع(،  یسااب

 .باشد شده م یای نیز   بسلق  لیه هللا  یامبیعلب بیام بایها دیگی، عبعیای 

 باز شمه م یمه م ه به  مسمقیمر ،معرا  از بدد  بسلق  لیه هللا علب  محمد اسالق  یامبی 

 قطداب شاباهدم ب یساانده قاییش ب مایدق  اطالع به یا اسا بمدجزه م ق باقده ای   بی ب
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 نبابی طابل دی ایشا  همچنی ، دادند. قیای  نا  ا میای دی هق یا مبضبع ای  انبای بیام

 سااده زباانب باا بابد، کاید  بااز ب قابال که مدیاب دی یا  بد مشاهدای از مقدای     بد،

 بکمااب بم اساایی حاادی  کمااب دی مااباید، ایاا  از بساایایم کااه دادنااد قاایای ماایدق ا میااای دی

 اسی. یافمه بیا   م عیل به نببم سییی مدمبی

برر  مَی رر    از هَررر   َبررل  سررَل سررراو ْمعرررا  رسررْل هللا صرر ی هللا ع یرر  ْسرر م یررک سورا

صرْر  ررف ر  َ ارر ر  برَری از سریر   ْیسرَن سرور اسررا و   االْل ربیر   م ْرف َر مرَف

معرفی َا    ا َ :ک  س َ رْای   َف از ََ رب   رَب  ْ هو م  بیس   رسْل هللا را َر  ب

  می بَ َ.  آ هَ  صحیحی

س ی اسایاء بمدایب یام مبضابع  یا باا  لاق اایقای  باا یاد ا االق داشای کاه یسابل هللا دی 

  قابل ب باه   دی  اباب  انجااق داده بناه   علب هللا  لیه بسلق ایا  سا ی مباای  یا دی بیادایم

  دیدب میحلاه  سایی ب سا ی کاه  ایا    بد به  ب یبح  یسبل هللا با بد   مسلمی   اکنییی  لمام

 شدند.  عبیی  یفمه اسی. ، بیده  بب سمان  زمینب

سَّللارُبَحََن الَرَا  »ماب فیمایاد: ای  س ی بمااجیام مدجازه اساا  یبید ای با  ظمی دی مبید 

لَر َّللا َل َّللاَریَر َّللا  ُْ ََُصری الَررَا  بَََرُک َرَ َح ََ اُْلَ ََ ََ اُلَحرَراَم إَلَری اُلَمُسر ََ رَن اُلَمُسرر َف لَرُیًا َمِّ ََ َمررُن أَُسرَر   بَعَُبر

َْ الَسرَمی َّللا اُلبََصریرَّللا آیََ َ ََ إَ    کاه   ادایب      اسای  ب منازه  ) اا  ( 1سابیه اسسایاء: یه «) َر َّللا هَّللار

   ییاماب   کاه  مسجداالقعب  سبم به  از مسجدااحیاق   بد )محمد( یا سیی داد شبانگاهب بنده 

،  ااب( شنباسایاب )هللا مدا  ماا   بب  اب بنمایاانیق   بد باه هام ماا از نشاانه  ایاق داده  یا بیکی    

 .( بیناسی

 ماد اادی  ابب ااغداء اسما یل ب   می ب  کنیی قیشب دی م سایی م سیی ش یی ج ا  اسالق 

بمطااابع نعاابص    یا بااا م عاایل« اسررراو» دیبااایه یبایااای بایده «  ابررن کمیررر»  اابیش 

 فیمبده اسی .بیا  شی ب 

   ناق  به  بی میکبب  اامقدس یبی  سبم  به  بیا  یافمه اسی که: اسیاء از م ه  دی احادی 

اق »   مساجد االقعاب  ۀ دیباز  هللا علب هللا  لیه ب سلق به  یسبل  ب چب    یفی  انجاق«   بَّللارِّ

اق »یسیدند،    نمااز محیاه  دب یکدای  مسجد مشییف بیدناد ب  یا بی محلب بسمند، ب به«    بَّللارِّ

یفمناد ب   مدایاب   لیاه ااساالق باهمی    با جبیئیل  س س اجیاء کیدند.        مسجد یا دی قبله

کیدناد.   عادبد مب  دیگای     لاه   باه   لاه  از یام  ببد کاه   له  به   له   ،مانند زینه  شا  مدیاب

عادبد کیدناد ب از    اناه ه ی   سامان ام  بقیاه  باه  دنیاا ب سا س   سما   ابمدا به  یبب   دی ای 

 مسااجد  بااای دیگاای بااه  مساایی یا بی شاامه  همااا    اااه دیدنااد ب      دیدنااد  نچااه  ب  یااای   جایااب

  ایشاا   نمااز امااق ادام ب دی  ء کیدنادادا   مدند ب با انبیاء  لی ق ااسالق نماز جما ی االقعب

اق سبای بی او مجدد  شب  دی هما    اه .    شدند  18 یاه بی شمند. مطابع ح اق )  م ه  به   بَّللارِّ

َُ َرأَ   »  یا دیاد(    یبید اایش  بزیگ  هام از نشانه  ببی   که  یاسمب  اانجق ( )بهۀ سبی لَقَر

  عالب هللا  لیاه ب سالق دی شاب  اکایق  یسابل کاه   یاسامب  یدناب: باه «َمُن آیَََ  َربَِّرَ  اُلکَّللاُبرَر   

  بم  ب مل ااابی  ملااام  ب از  جایاااب   یبید اااایش  بااازیگ  هام ب نشاااانه  از  یاااای  معررررا 

  نجد. نمب انسا    دی بعف   نقدی هق  یا دید که  چیزهایب
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 ؟  را سور معرا 
،  اااق اساباب ید حاامب مدنابم یسابل هللا عالب هللا  لیاه بسالق ، بداد از این اه اباب طاااب

 زای ب  سیب ام جسمب ب یبانب مبسط مشیکی  ب قییش  لیه یسابل   ۀدایی افمند ،بفای ی

ی اب از یبایای اباب طاااب )مطاابع بهللا علب هللا  لیه بسلق بساایی مسالمانا  شادی یافی.

یافای ،ا ای چاه بی اب سال قبل از بدنی ( بفاای  3ق بدنی )10اق ماه یمضا  سال  7دی 

از ماانی ی  مااایی  بفااای  ناایا نیمااه شاابال ببی ااب هااق از جملااه اباا  انیاای ابل ذم ااقدااده 

 (. ۲۰۳ع حه، ۷جلداسعابه فب ممییز ااعحابه سب  حجی اادسقالنب،  :میدانند 

اببطاااب یا از کاکاام م یباا   ابیش عالب هللا  لیاه بسالق  ه یسبل هللا اینزهمچنا  بددا

دیگاایم هااق دی زنااد ب  یااامبی اسااالق  بااه بقاابع  یبساای ، بایاا   حادنااه نمنااا  داد،دساای 

یفی ب    بفاای همسای م یباا  یسابل هللا بزی ب دی حیای یسبل هللا بشمای  حادنه نق0

ییی منی ی  بسییی نبیساا  ماایی  بفاای باب ببد )اکنعلب هللا  لیه بسلق بب بب  دیجه 

سال دهق بدنی یدنب سه سال قبال از هجایی  یاامبی عالب هللا  لیاه بسالق از بب  دیجه یا 

مابی  مشا بی ج اا  اساالق ابا  سادد ماایی  بفاای باب باب بااب م ه باه مدیناه مینبیساند ، 

 یبز بدد از بفای ابب طااب میداند (. 35 دیجه یا سال دهق ، یدنب 

عالب هللا  هللا عحیح مسلق از حضیی  ائشاه یضاب هللا  ن اا یبایای شاده کاه یسابل دی 

ها یا باایام دبسااما    بشاای»فیماابد:  کااید، مب  لیااه بساالق هی اااه  بساا ندم یا قیبااانب مب

فیمایااد: یبزم ایاا  مطلااب یا یاااد بیم کاایدق.  ااس   ائشااه مب«. حضاایی  دیجااه ب یساامید

 «. دیجه یا همانند اب دبسی دایق بدیسمب که م  دبسما »فیمبد:  هللایسبل 

بب بب  دیجه یضب هللا  ن ا ساه ساال قبال از هجایی دی طبیی ه دی فبق یاد ابی شدیق :

با بفاای باب .دی م ه م یمه بفای کید مییسید ،شعی ب  نج سال  می شا  به حااب که 

 بااب  دیجااه  یامبیعاالب هللا  لیااه بساالق  کماام کننااده ببااازبم قاابم  دیگاای  اابیش هااق  از

 دسی میدهد.

فیسا ببه اعطالح بایام   یسبل هللا علب هللا  لیه بسلق نیض کاسم  از ای  اندبه طاقی

طائف مسافیی یا انجااق میدهاد بمی باهاد ش یبدل کید  نق  بیش بجلب کمم میدق به 

مااا ماایدق طااایف بااا یساابل هللا عاالب هللا  لیااه بساالق ایسااماده شاابند بکماام یا بااا اسااالق 

ظلق بمددم قییش م ه قایای داشامند، بدمال ایناد. یسابل هللا عالب هللا بمسلمانا  که محی 

 لیه بسلق از میدق طایف  باسمای کمم بحمایی ببد ما مبانسمه باشد از یام طایف دیا  

اا ب  یا به میدق بیساند، بدی ضم   بد بمسلمانا  یا از ای  بضاس دشابای نجاای دهاد.  

بل ب  یفمای نیی انساانب بنیای ا القاب باا  دیی  بقی جباب میدق طایف نه من ا من ب ببد

 یسبل هللا علب هللا  لیه بسلق از طیف ایشا  عبیی  یفی.

 یامبیعالب هللا  لیاه بسالق باا  بفاای اببطاااب ب  دیجاه بهمچنای   ب ییشاانب  اندبه ،نق  

معاامیم ام ساا ی ب دشاابای قااییش بیشاامی ببی اابید نیاای انسااانب ماایدق طااایف بااه حاادم 

 (انادبه ب ییشاانبناق ،ساال )«   عرَم الحرزن»بل هللا     ساال یا بنااق  یسیده ببد که  یسا

 بیام  بد مسمب  سا ی.
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بگاذاید   یبید ای با  ظمی  باسی ما  فیعمب یادی ا میای  یامبی علب هللا  لیاه بسالق 

ما مبانسمه باشد که دی    از مظاهی باالم قادیی اا اب،   ااهب  یادا نمایاد ب دااش سیشاای 

مبکل به هللا مدااب ) ب(   یدد ب دی یبیایبیب با قادیی کاافیا  کاه دی زمای  از ا مماد ب 

هما   بنه که ای  قضایه بایام مبساب  ،کیدند، نییب ب قدیی بیشمیم بیابد ح م یمایب مب

ام اق افماد ب  دابند  باسی ما شگ می ام قدیی  ابد یا بنمایاناد؛ هنگاامب کاه   لیه ااسالق

  ای:    یا بیناداز »هام بزیگ منبیی کید ب به اب فیمابد:  یهدل مبسب یا با مشاهده ای  

کاید.   ای:    یا  ام مبسب!  س    یا اندا ی، نا  اا  باه ماایم مبادیل شاد کاه فایای مب

 یدانیق ب دسمی یا به زیی بغلی بچسابا .  اش بی مب بی ییب نمیس. ما اب یا به ش ل اباب

«  یا از  یای بزیگ  بد بنمایاانیق.ما مب  یدد بای  نشانب دیگیم اسی  یب بیمب س ید بب

 .(۲۳ – ۱۹  )سبیه طه

هام  ها ب  یااه  ااس نمیجااه اساایاء ب مداایاب ایاا  باابد کااه  دابنااد  یااامبیش یا از ایاا  نشااانه

  مایی  ام بایام هجایی ب بزی دهنده که مدداد  ن ا زیاد ببدند، مطلس ساازد ماا مقدماه بشایی

مابا   ها مب ایا  نشاانه هل مایی  باشاد ب از جملایبیایبیب با ک ی ب  میاهب بمباهب دی طب

اامقدس،  یبب به  سمان ا، یبیی  ااق  ن ا  که  یاامبیا  باه ایماا   بید   به یفم  به بیی

هایب از ندمای  ، نمبناهجنی بدبز  ، مالقای با فیشمگا ، دید  مناظیاند به    د بی داده

 اشایه نمبد.… ب  ذاب ب 

اسایاء ب دی سابیۀ مدایاب دی سابیۀ نجاق بیاناای  ۀ ی دی سبیقی    ظیق ااشا  از ای  س 

 چناای  بیااا بااا زیبااام  اعااب م عاالب نماابده  اساای ب ح ماای اساایاء یا دی ساابیۀ  اساایاء 

میدیااد  بب (»۱ )ساابیۀ  اساایاء  «مااا  یااای قاادیی  اابد یا بااه اب بنمایااانیق.» فیماابده اساای :

 (.۱۸نجق،  ۀ)سبی  « یای بزیگ  یبید ای  بد یا دید.

ا  فررَ  ْ  اسراو فقُ حََمر  ۀْاَع» بید:  مند ش یی ج ا  اسالق اببااحس  ندبم مبدانش

هَ  الهرری را َیررَ ْ  هَ ْ آیرر  َر آن   ررَ   سررََف  بررَْ کرر   یررَمبر صرر ی هللا ع یرر  ْسرر م 

م کرررْ  آسرررمَ هَ ْ زمرررین بررر  صرررْر  آ رررکَر بررررا  اْ م َ ررری  رررَ  ب کررر  ایرررن سرررور 

ا  یز َر  ْ َالل هرَ  حکیمَ ر  ْ  کرَ ی  رر و اسررارآمیز  برْ َ اهرَافی ََیر  ْ عمیرر  

 برَا  . 

و  بیاام ایا   هام اسیاء ب نجق که دی ای  بایه نازل شده داسما  مدیاب ب سبیه اند، عاییحا

 یاامبیا   ب جانشای « مغایبی »ب « مشایقی »بامااق « قبلمای »اند که محمد  یاامبی  مطلب 

  ذشمه ب  یشبام نسل ام  ینده اسی. 

ب مسااجدااحیاق بااا مسااجد االقعااب  یبنااد « قاادس»بااا شاا ی « م ااه»، شاا ی معرررا دی ساا ی 

 یافی ب سایی  یامبیا   شی سی ایشا  نماز  باندند. 

ای  باقده دی حقیقی ا الق ای  مطلب ببد کاه یسااای محماد فیا یای ب امااممش جاابدانب ب 

شاد ب با مداایق بم انسا  سااز ب عاالحیی یهبایم بشای یا دی های زماا  ب م اا  دایا مب

ام  ای  سبیم کییمه، ش عیی  یامبی اکیق علب هللا  لیه بسلق یا به  نابا  فاید بی زیاده

مش ص نمبد ب امامی ب یهبیم اب یا مبعیف کید ب جایگاه اممب یا که  یامبیعالب هللا 
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دی میا   ن ا مبدب  شده ببد ب  نا  به اب ایما   بیده ببدند یا نیاز بیاا  نمابد   لیه بسلق 

 باشد، باز ب کید. ساای ای  امی یا که دی ج ا  ب دی میا  ملم ا ممماز مببنقش ب ی

 رابُ  میَن مسََ الحرام ْ مسََ االَصی:
ب یسابل هللا عالب هللا  لیاه بسالق یابطاه یا بای  مساجد ااحایاق بمساجد ابمدی ءس ی اسیا

 سابیه االسایاء چنای  بیاا  1 یاه االقعب بیقیای ساا ی، طبیی اه ح مای ایا  یابطاه دی

ََُصری الَرَا  »یافمه اسی:  ََ اُْلَ ََ ََ اُلَحَراَم إَلَری اُلَمُسر ََ َن اُلَمُس َف لَُیًا َمِّ ََ سَّللاُبَحََن الََا  أَُسَر   بَعَُب

َْ الَسَمی َّللا اُلبََصیرَّللا  لَ َّللا َل َّللاَریَ َّللا َمُن آیََ َ ََ إَ َ َّللا هَّللا ُْ  « بَََرُک ََ َح

م بای  ایا  دبم اا  مقادس ایجااد دی باقدیی باید   ی که س ی مدیب یابطه مح مب بزیباا

 نمبد .

دی مابید  امال ایا   یبناد ب  «فاب ضاالل ااقای  »م سیی  ابیش بنااق سید قطب دی  المه 

ساا ی از مساجد ااحاایاق باه مسااجد :» اهمیای شاب اساایا ب مدایاب ساا   زیباام مااب فیمایاد 

ام االقعب یم س ی بی زیده از جانب  دابند اطیف ب دانا اسای، ایا  مساااه میاا  بابیها

ی ما یسمب از حضیی ابیاهیق ب اسما یل  یفمه ماا حضایی  اامق ب همچنای  میاا  امااک  

مقاادس ادیااا  مبحیاادم  یبنااد بیقاایای مااب کنااد، انگااای کااه هاادف از ایاا  ساا ی شااگ ی انگیااز 

ا اال  بیاناای یسابل اکاایق عالب هللا  لیااه بساالق  بای مقدسااای  یاامبیا  قباال از  اابدش ب 

یاا  ساا ی بااه کیانااه هااام دبی دساای زمااانب ب م ااانب شاامبایی یساااای بم باای  ن اساای ب ا

اشایه مب کند ب شامل افع هام بسایس مای از زماا  ب م اا  اسای ب دیبی ییناده مداانب ب 

 )م سیی فب ضالل  ااقیا  ( «م اهیق نزدیم میم اسی که دی نگاه ابل  یا  مب  یدد.

   رسْل هللا  اََّللابَوَّللاالصَِّرفَ ََّللابَوَّللا معر

 ََّللابَوَّللاالصَِّرف:
از جملاا    َبرر  المعرررا ااعاا یه یااا  مسررََ َبرر 

یم ب شب از مسجد االقعب ببده که دی دا ال 

قایای بیی اامقادس دی م اه مبییاا مایی ب   قدله 

 داید. 

 اادمی  باننااد ا  محماایق بایااد بداایض بیسااانق 

کاااه بی اااب از نبیساااند ا  بمحققاااا  دی نبشااامه 

 اابیش نااا بد ا اااه دساای بااه اشاامباه مااب زننااد ، 

یا بجااام مسااجد االقعااب  َبرر  الصررَرفبمسااجد 

بااااااای  ببااااااادی  میمیاااااااب ، میدایناااااااد  مدیفاااااااب

مسجداالقعب ب مسجد قب  ااع یه ب دی  ای  

 .میدق  لل ایجاد کندف ق م ابی بی  

یااا قبااه اامداایاب  َبررو الصررَرفمسااجد دی حاای اه 

 کاااااه  نبااااادم طالیاااااب داید، ب شاااااب از مساااااجد

اسی ب دی دا ل محبطاه    باقاس شاده االقعب 



 

9 

 . ب  ااع یه بددها بنا شده اسیمسجد دی قدس اسی ب ق ابای  اسی، مسجداالقعب 

دیهماا   ادیااا  ابیاهیمااب ) دیاا  نا  مااه نبایااد  ذاشاای کااه ایاا  مسااجد یگانااه مسااجد اساای کااه 

ی بدیی، مسیحیی ب اسالق ( بحی  ش ی مقدس بم ا  مقدس شنا مه شد اسای. ایا   شا ی 

 بدد از م   مدظمه بمدین  منبیه سبمی  ش ی مقدس بیام مسلمانا  اسی.

  ر  این مسََ ب  ََّللابَوَّللاالصَِّرف  َر    اس ؟ع    َم راا
ایا  مساجد بجابد داید. ایا  سان   دا ل  لماء  لی  نیا مبجبدیی سنگب میدانند  که دی 

 ظیق هما  سنگب اسی کاه دی زماا  مدایاب،  یاامبی عالب هللا  لیاه بسالق بزیگ ببسیای 

 بی ا  ذاشم  بیای  سن  به  سما   عدبد نمبد.

 ۶۶ا  قباه اامدایاب دی زماا   لی اه  باد ااملام با  مایبا  دی ساال یا  مسََ َب  الصَرف

میالدم به امماق یسایده  ۶۹۱هجیم مطابع  ۷۲میالدم بنا ب دی سال  ۶۸۵هجیم مطابع 

اسی.  ای  مسجد از احااظ مدماایم از جملاه مشا بیمیی  مسااجد دیج اا  بابده بدی کاای 

 سی.اسم اده بدمل  مده ا م عبص مدمییامب    از سن  ی اق

م  انجینای یجااء  ۳۵ای  مسجد که ایم اع    باه  ممای مییساد،  محای نظای مسال ب  مدماایی

 سی حیبه اا ندم ی اب از مشا بیمیی  ماابدب بابده بانجینای یزیاد با  ساالق ا ماای  یدیاده  

دیبازه مب باشد. ) دیبازۀ شامااب،  دیبازۀ  ۴اسی. ای  مدمیی بش ل میبس ببده بدایایب 

قب، دیبازۀ نیبب ( دیبازه جنببب بناق باب اام ه بشیقب    باه نااق جنببب ، دیبازۀ شی

 باب ااقضاء ش یی داید.

ی ب از  لی هام که  بد ااملم از ا مای ای  بناا دی نظای داشای ، جلاب مبجاه مسالمانا  

به ای  محل ببد بای  ف ی زمانب شدی  یفی که امبم هاا ح بمای  اساالمب یا از مدیناه 

 ل دادند . منبیه به دمشع انمقا

معااایف مااااب ایاا  مدمااایم یا ماایااای ه اای سااااه ماایدق کشاابی معاای مشاا یل میااداد. دی 

ماایالدم مساایحب هااا ایاا  محاال بایاا   نبااد  زیبااا  یا بااه کلیسااا مباادیل نمبدنااد  ۱۰۹۹ساااا ام 

بحمب بییبم ع یۀ محلب یا بایام قیباانب  ابیش ساا مند، بااب زمانی اه عاالح ااادی  

  ایا  ناای مسایحیا   یا دی   هماه یا فامح کاید،  ئیشلیق(یشلیق ) ایدنب اببیی اامقدس ایببب 

مسجد  از بی  بید،  نبد انیا مزئی  بدیبای هام  نیا باه سان  زیباا میمایم مازی  ساا ی 

 ب نیا به بیی اامقدس مسمب سا ی.

باسمانب که از ای  مساجد شاییف  نای مایی ب  ب همه ام سیاحی  بهمه دانشمندا   بیی دی

بیده اند بدی مبید ای  مسجد محقیع  نمبده اند، بدی  بابی اند که ایا  مساجد  دمل بازدید ب

 نای مایی  مدمایم اسالمب دی ج ا  مب باشد. ی ب از  زیبا میی  

دی یبیی بجمال  بیش نظیایم دی ج اا  ناداید بزمانی اه انساا  باه ایا  بنایاه ای  مسجد 

یب انساا  کاه دی ا ماای ایا  بنایاه بدا ل ب ایب ا  مییسد  ظمی انسا  بدسی هام طال

 مدجب می ند. ،ب یچ داده اسی

ررَرف   قاای   ۱۳ب عاابص  اابیش ماننااد  نگینااب زیبااا  ااس از سااا مای بااا مدمااایم بََّللابَوَّللاالصِّ

 همچنا  اسمبای ب  ابیجاسی باز  نماد هام زیبا ش ی بیی اامقدس به شمای مب یبد.
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نعایب   یی ب ،اساالمب بمقادس یا ای  م اا  ماااز  یبید ای با  ظمی می باهق که دیادای

 هی مسلما  بگیداند .

 َب   رَف  یَمبران اسراِی ی:  ۀصَر
طبیی ه دی فبق هق یاد ابی  شدیق دی محی سقف قباه ااعا یه ) مساجد االقعابس ( سانگب 

زیبام قیای داید که ماهنبز به ین  طبیدب  بیش  ا بی جاا اسای. ایا  عا یه سان  کاه 

ایال س ی اسای دایام ینا  سا ید م

یی باااه  و مانناااد ناااب ب کی یماااب  ب مقییباااا

ساان  میماای بااه نظاای مییسااد. ایاا  

، ۱۰۶۷سااان  دی انااای زازااااه  ساااال 

دیزم  بااای یبم عااا یه ایجااااد شاااد 

 اکنااب  قاباال مشاااهده  هااقدیز    کااه 

 اسی. بیبیی 

دی بااالمیی  نقطاه مساجد  ای  سان ،

مبااای  االقعااب ب دقیقاار  دی میکااز 

   قاایای داید . محققاای  طاابل ساان  

مماای از شاامال بااه جناابب    ۵/۱۷ یا

ب اایض    یااز مشاایق بااه مغاایب 

 ممی بایم اع    یا یم ااب دبممی مدیفب داشمه اند. ۱۳

 مغَرأل اْلرْاح:
مد ل    مبسابق باه بااب اامغاایه )مغاایم األیباح ( بجبد دایند که  زیی ع یه مغایهام

س مانناد بطابل شا ل میبا مقییبار.مسمب میباشد بدیطیف  جنبب شیقب ع یه قایای داید
دی چای بااالم    سابیا ب کاه شااید طابل  . هی ضلس    چ ای یا چ ای نیق ممی ماب باشاد

 اسی. شده  باقس     به یم ممی بیسد،
دی جناابب ایاا  عاا یه محلااب اساای کااه مطااابع 

عالب  قادق محماد»دی     محال  یبایای منی ی 
یساابل هللا  باای   ن اااده شااده ب« هللا  لیااه بساالق 

ساااالق  دی شاااابب مداااایاب ساااا ی عاااالب هللا  لیااااه ب
 ساامانب  اابیش یا از هماای  ساا یه  ناااز نماابده 

  اسی.
عاا یه یاام ساان   بی ااب ازمحققااا   میگبینااد:

ام  دی محی ای  ع یه مدلع، حجیهمدلع اسی ب
ج اای چلحااه  انااه بنااا  یدیااده اساای .) چلحااه محلااب 
اسااااای کاااااه اهااااال معااااابف معااااایبف  باااااادی 
م عاااابص  اااابیش دی   میشاااابند .( دی هاااایم  

 ای محیاب بجبد  دایند. اطاق ، چ 
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 ـ محیابب که  حضیی ابیاهیق  لیل هللا  لیه ااسالق دی    نماز  بانده ،
 ـ محیابب که  حضیی  یسب  لیه ااسالق دی    نماز  بانده ،

 ـ محیابب که  حضیی جبیئیل امی   لیه ااسالق دی   نماز  بانده، 
محیاب یسابل هللا  ماز  بانده اسی.ـ بمحیبب که یسبل هللا  علب هللا  لیه بسلق دی    ن

 علب هللا  لیه بسلق ازسن  مقییبا ممبسط به اندازه قد یم انسا  میانه سا مه شده اسی.
بحمب میگبیند که از همی  نقطه حضیی  یسب  لیه ااسالق به  سما  عدبد کایده اسای، 

 یسند:بی ب از محقیقی  دی محقیقای  بیش دی بایه ای  زیی زمینب محی ع یه مینب 
 که زیا  بایاق یسابل هللا عالب هللا  لیاه بسالق دی شاب مدایاب دی همای  جاا  ذاشامه شاده

اسی. )م عیل مبضبع دی یسااه مبیی  احابال م ا  اامدظماه ب اامدینا  اامنابیه ب اامساجد 
األقعى( نبشمه:  بداایحما  قاایم سامیقندم کاه دی زماا  سالطنی امیای نعای هللا ب اادی 

 از سالطی  َمغنیمی  ب ایا انیا ، مأایف  نمبده اسی .( (۱۲۷۷ما  ۱۲۴۲امایی از )
عاا یه ، نقطااه از زماای  نزدی ماایی  جااا بااه  سااما   بحمااب بی ااب از باااحنی  مینبیسااند کااه:

مدیفب شده اسی بنبشمه اند که دیبقی قیامی، اسیافیل فیشمه مقیب اا ب بایای  عا یه 
 کند. بب قیامی یا ا الق م همیدایسماده میشبد بعبی بیش یا د

بی ب از باحنی  دی بایه ای  ع یه مینبیسند که : ایا  عا یه سان  زمانی اه یسابل هللا 
علب هللا  لیه بسلق می باسی باه مدایب مشاییف بباید ، می باسای باا اب ی جااء باه سابم 
 سما   یباز نماید باب دی حی  بلند شد  از زمی  یسبل هللا عالب هللا  لیاه بسالق بایایش 

 .یدنب ایسماد شب( ب سن  دی هما  حال به طبی مدلحع دی هبا ایسمادقیف ) فیمبد ند :

 سَیراسراِیا  ْارَف َر مْرَ صَرف:
کاه  ناداسایائیالی  باایی از  نداده یبایاای بقعاص بم ااهیق ا قبل از هماه بایاد   ای کاه:

قی    ظیق ااشا  باحادی  نببم بجبد نداشامه باشاد، بایا   مسمندای شی ي، اساس    دی 
امم ااام قبلااب ب عاابص ی اابد بنااب اساایائیل  مداااایق کمااب ببااه قعااص بم اااهیق ، یبایااای

باید نساابی داده شااده بیااا از    سیچشاامه عیفمااه ب  مااداو بیااا ساا باو بمساایحیا  نعااایم 
 یبایای اسالمب شده باشد.

ایا  یبایاای که قسامی ازمنی ی  مینبیسند 
مبسااط داسااما  هااا  یااااب مبسااط ی اابدا  کااه 

بیده  مشایف شاده اناد،  به دی  اساالق او جدید
 شده.

نساابی داده شااده بااه قعااص  ایاا  یبایااای ب
ی اااابدم بمساااایحب مبسااااط یابیااااا  ادیااااا  

بمابایی  مسلما  بی ابد باه احادیا ، م سایی 
  مااه « اساایائیلیای»یاه یافمااه انااد کااه بااه    

 .شبند مب
مش بیمیی  یبایامب اسیائیلب مبسط  کداب 

االحبای( کاه اعای ی ابدم باز قبیلاه ذباا ایال ابب اسحاق کدب ب  مامس ااحمییم  االحبای )
حضاایی  ماای )یض( زنااد ب  ااماانمنی  مساالما  شااد بدی زمااا  امیاای  او بدااد یمنااب باابد،

 می ید.
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ببد که بداد از هجایی  یاامبی  ها  بد هللا ب  سالق  از جمله ابای  ی بدمش ص دیګی بناق 
یف شاد، ابشا ص باساباد علب هللا  لیاه بسالق  باه مدیناه، باه دیا  اساالق مشااسالق محمد 

 بم داسما  هام مش بی م بمدیبفب به اسیائیالی داید.  ببد.
 منبیحه ب  کامل ب  سیج یمنب ناق باید کاه دیساال  از یابیانب اسیائیالی میمبا  از بهب ب  

ایا   .قمایم دی عاندا ء بفاای یافماه اسای ۱۱۴قمیم دی یم  ممباد  یدیده بدی سال  ۳۴
   سااااه دااددم دی بااایه قعااص انبیااا ء داید ، م مماایی  ییبایااای مم شاا ص قعااه هااا ب

میَی ب أ بایهق ب قعع ق ب قببیهق ب أشدایهق )شااها  بی اسامه » جه م  حی ااملب  ااممبیح
 باشد. ها ب شدیهایشا ( مب ها ب  یامگاه از حمییم ها ،   بیها ب داسما 

 مح رم! ۀَْا  َ
حاادینب، بی ااب از ماانی ی   بااه  لاای  اادق مبجبدیاای یبایااای قی نااب بیبایاای عااحیحب

یبایای بقعه هام حییی  بیم یا دی بی  مسلمانا   دی مبید ای  عا یه اشاا ه نمابده 
بی شادیق ، کاه ایا   دی هابا مدلاع بابده، همانطبیی اه یااد  اساساربمیگبیند که ای  عا یه 

ع یه مانند  یام  یناده بابد، کاه می باسای باه دنباال  یاامبی عالب هللا  لیاه بسالق  ایباز 
 اید باب مبسط یسبل هللا علب هللا  لیه بسلق مبقف داده شد.نم

به بیی اامقدس داشمق،   ۲۰۱۹دیس یم که دی ماه جنبیم اینجانب نبیسندهء ای  مضمب  
بازدید نمبده بدی منزل محمانب با مماق دقای اطایاف باکنااف سان  ها نیز باز ای  ع یه 

 سنګ نابی دی جام  بیش ببد. چشق دب مق، 
بحیا   قبلاه  ااه  یاامبیا  بناب اسایائیل بابد  یه مطاابع یبایاای ماایی ب همیشاه،ای  عا  

 بدی شب اسیاء یسبل هللا علب هللا  لیه بسلق از بلندم    به مدیاب  س ی نمبده اسی.

 سَیراسراِیا  رْای   َف َر مْرَ صَرف:
 ـ ای  ع یه از جمله ع یه هام ب شمب اسی.

یاب باه یام ـ ع یه بیی اامقدس بدد ازسا ی مدا
 میجا  س ید ین  مبدیل شده اسی.

 ـ ای  ع یه ایزشمندمیی  ع یه ج ا  اسی.
ـ  ب هاام کال زمای  از زیای ایا  عا یه  اایب 

 مب شبد.
 دی هبا  بیزا  اسی. ـ ای  ع یه اعالو 

ـاا  باای یبم    جااام  ااام حضاایی محمااد عاالب 
 هللا  لیه بسلق قیای داید.

 ی داید.ـ بی یبم    انی انگشما  فیشمگا  قیا
ـاا ایاا  عاا یه باای یبم دییااا هااا م از یبدهااام 

 ب شی قیای داید.
ـاا دی زیاای ایاا  عاا یه چشاامه هااام  اابایا مااب 

 مب بزد.  جبشد ب بادهام اقاح
ـااا ایااا  عااا یه نزدیااام مااایی  نقطاااه باااه  ااایش 

اساای ب  یبید ااای بلنااد میمبااه زماای     یبید ااای
 ع یه  سمیانده اسی. دی زیی ای 
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 میکاز کال کایه  ااکب باه شامای ماب یبد.بحیا  ـ ای  ع یه دی میکز دنیاا قایای داید ب 
 ـ ای  ع یه ح ق حجی االسبد بیام کدبه یا داید.

اکنییااای مطلاااع بااااحنی   ایااا  نظییاااای یا دی 
مبید ع یه نقال نمابده اناد ببی اب از بااحنی  
ایاااا  یبایااااای یا ماااایدبد باز جملااااه یبایااااای 

باادی  اماای مدمقااد انااد کااه  ئیلب شاامیده انااد باسایا
عااا یه از جملاااه عااا یه طبیداااب بیااام ایااا  

ب شااب از مسااجد مبااای  االقعااب باابده بهاایچ 
  عبعیای مقدسب دیگیم یا دایا نمب باشد.

 ااق ش یی ج ا  اسالق شای  االساالق ابا  میمیاه 
مااااب « مجمااابع فماااابام / کماااااب اازیااااایه »دی 

دی  کاااه اهااال  لاااق از عاااحابه ب مااااب» فیمایاااد: 
عاااحب فضاال ب نی ااب هساامند بااه ایاا  عاا یه 
قداساامب قائاال نببدنااد، بی ااب انسااا  هااام نااادا  
مب  بیند جام  ام  یامبی اکایق عالب هللا  لیاه 
بساالق ب  مامااه    بزی اابای یبم ایاا  عاا یه 
کااامال مشاا بد اساای ب همااه  ن ااا دیب  اساای ب 

بای یبم    قایای  ذ باا(() اادیاا دبی  می از همه این ه کسب معبی کند جام  ام  دابناد
 «داید.

شااا ید اماااق اباا  میمیااه ضاادف ممااامب احادیاا  بایده «  اباا  قاایق ااجبزیااه »همچنااا  شاای  
 دیبایه فضل ای  ع یه یا بیا  ب  ن ا یا م ذیب کیده اسی. بم دی کماب  بد به ناق  

فمایا هی س نب که دی مبید ع یه   مه شاده اسای دیب  ا:» مینبیسد « اامنای اامنیف » 
 میز اسی، بح  میببط به جام  ام  یامبی اکایق عالب هللا  لیاه بسالق بای یبم    دیب  
سا مگب اسی که انسا  هام دیب   یداز    یا به هق بافمه اند ب  ن ا یا مبلیغ ماب کنناد ماا 
بی نادانب زائیا  بی زایند، مده میی  مسااه دی مبید ای  ع یه این ه قبله ی بدیاا  بابد ب 

یه ح اااق یبز شااانبه دی ابقاااای ه ماااه یا داید ب  دابناااد ممداااال    یا باااا کدباااه ایااا  عااا 
 «جایگزی  کید.

 ب  مسََ اَصی:)ص( ْر  رسْل هللا آ  ریف 
منی ی  میگبیند یسابل هللا عالب هللا  لیاه بسالق دی شاب االسایا ء باه مساجد االقعاب از 

 قیای داید . دی سمی م ه مدظمه   میسمی جنبب شیقب  باید  یدید ، بای  سمی 
باز جانب دیگی سمی جنبب شیقب مسجد دی باقس یم دیه  میع اسی که فاقاد های  بناه 

 دیبازه ب مبق گاه بیاق مب باشد.
ایا  حادی   ماده  دیببی ب از  لماء بیحدینب اب  کنیی دی ای  بابی اسامدالل  ماب نمایناد ،

آف َب  ْ مَف َر آ ََ  مَ از َرْازف ا  ْارَ مسََ االَصی  َیم ک  زاْی   َبش»اسی : 
باب قابل مذکی اسی که ای  حدینب بایده یا شی  اابانب از جمله احادیا  .« ا حراف َا  

. بیسااااه 15، عاا حه : 3ضاادی ه بشااما ی  ابیده اساای . )م ساایی ااقاای   اادظاایق، جلااد: 
 . (69مدیاب ب ذکی احادی     ب اسم یاب ب بیا  دیسی ب نلط. ع حه  
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 َسمَ ی ْ رْحَ ی:ْمعرا  سور  واسرا
 ا  ب منزه اسی  دایب کاه »  یبید ای با  ظمی مب فیماید:  ء االسیا ءسبیه ۱دی  یه 

بنده اش یا دی یم شب از مسجدااحیاق به مسجد االقعب بید که  یدا ایدش یا  یبیکای 
 «.هام  بد یا به اب نشا  دهیق. اب شنبا ب بیناسی سا میق، ما نشانه

ی مب ایاد کاه سا ی مدایاب دی دب میحلاه عابیی  یفماه اسای ، از یبایی اسالمب چنی  ب
میحلااه ابل طبیی ااه  یااه مبایکااه  هااق  بیااا  ایاا  مطلااب اساای ، یساابل هللا عاالب هللا  لیااه 
بسلق  شبانه  از مسجدااحیاق ما مسجداالقعب سیی مب نمایند ب  س از    ما  سما  ه امق ب 

ضابی نداشامه اسای ب ممااق ایا  سا ی کنند که احدم جز  دابناد ممداال ح ما جایب عدبد مب
  میق  با همی  بد  جسامانب ام ااق افمااده ب ناه دی دی فبق هق مبای  دب میحلب  طبیی ه 

و یبحانب فضایلی چنادانب یا بایام ایشاا  انباای نماب   باب یا با یبح، زییا مدیاب عیفا
 کند. 

عالب ل هللا ب قیده م اهل سنی ب جما ی هق همی  اسی کاه ایا  سا ی ب سایی شابانه یساب
سَّللارُبَحََن الَرَا  » مطابع ح ق ) یه ابل سبیه االسیاء( بب عابص دی جملاه هللا  لیه بسلق 
فَ  ََ مباید بنشاندهنده ای  حقیقی اسی که : یسابل هللا عالب هللا  لیاه بسالق دی «  أَُسَر  بَعَُب

 ها با یبح ب جسد هیدب ببده اسی. ای  س یاز مسجد االقعب ما  سما 

 بَّللاراق :
ناااق میکبااب اساای  اقبَّللاررر

کااه یساابل هللا عاالب هللا 
 لیاااااه بسااااالق دی سااااا ی 

سامانب  اابیش دی شااب  
مداایاب فاعااله یاه باای  
مساااجد ااحااایاق دی م اااه 
مدظمه بمسجد االقعاب 

 طب نمبد.یا 
  کاه محدنی  مب نبیساند:

مدظمااه   اساایاء از م ااه
بای   اامقادس بیی  سبم  به

   ناق  به  میکبب
   یفای  انجااق«   بَّللاراق »

  یسابل زمانی اه اسی ب
  ابیش  «  بَّللارراق »مشاییف ماب ابیناد ،  مسجد االقعاب  دیبازه  هللا علب هللا  لیه ب سلق به

 زایدناد،       مساجد یا دی قبلاه  نماز محیه  دب یکدی  مسجد دا ل ب  یا دی محل بسی  ب به
« سَّللار َم»   لاه  باه   لاه  مانناد زیناه   یفمناد ب مدیاجشاا   مدیاب  با جبیئیل  لیه ااسالق به  س س

دنیاا    سما   ابمدا به  یبب   کیدند، دی ای  عدبد مب  دیگی      له  به   له  از یم  که دانسمه  
ب بی اب دیگایاز م سایی   مدایاب یا بای عدبد کیدند    انه ه ی   سمان ام  بقیه  به  ب س س

 اند. بال جبیئیل دانسمه
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   ااه دیدناد ب     دیدناد  نچاه  ب  یاای  از  جایاب یسبل هللا علب هللا  لیه بسلق دی ایا  سا ی 
 مدند ب بااا انبیاااء  لاای ق ااسااالق نماااز  االقعااب مسااجد  بااای دیگاای بااه  مساایی یا بی شاامه  همااا 

  باه  مجاددا سابای بای بایاق  شب  دی هما    اه شدند     ایشا   ب دی نماز اماق   زایده  جما ی
 بی شمند.   م ه

ی  اسیاء به نقل از انس ب  ماام یبایی کیده اسی کاه یسابل اماق احمد ب  حنبل دی حد
با بیاق که چ ای ایب س ید ینا  بلنادمی از دیاز  ابش ب کبمااه مای از »  دابند فیمبدند: 

قاطی اسی ب سمش یا ما   ی بینایب اش ماب کشاید باه بیای اامقادس  مادق ب    یا باه حلقاه 
 « بیدق س س  ایب شدق ... ما  ایا  ام بسمق س س باید شدق ب دب یکدی نماز به جام  

 . (  480، ع حه، 10)مسند احمد ب  حنبل، جلد 
مسلق دی عحاح  بد به نقل از اناس با  مااام یبایای ماب کناد کاه  یاامبی عالب هللا  لیاه 

 بیده شدق ب    حیبانب اسی بلندمی از  ی ب کبماه مای از قااطی  بَّللاراقبا » بسلق  فیمبدند:
ش ماب کشید،سابای    شادق ب باه بیای اامقادس  ماد ب حیابا  یا باه سمش یا به کنای دید ان

حلقه ام بسمق که  یامبیا  چ ای  ایا   بد یا به    مب بسمند، س س دا ل  مساجد شادیق ب 
دب یکدی دی    نماز  باندق، س س  ایب شدق ب نا  ا  جبیئیل امی  بای ما  ناازل شاد ب 

 ق س س میا به  یش  یبب داد.بی م  شیی ب شیاب ایزانب کید، شیی یا بی زید

 مََْْف َر مسََ براق:ح ق  
 ابیش دی  بَّللارراق لماء بدی   قیده  اند که یسبل هللا علب هللا  لیه بسالق  دی شاب اسایاء 

شا یی داید ، بسامه اسای ، بااب حلقاه مبجابده هماا   بَّللارراقدیبال که امیبز به ناق مسجد 
حلقه اسی بیاا  یای ! نسابی نبابد  دالیال 

با  دی مبید ح ق قطدب عاادی نقلب نمیم
نماابد، باااب دیایاا  باباای  بااه دالیاال  قلااب 
نبیسااااند ا  بمحققاااای  دی ماااابید اکم اااااء  

  باهیق نمبد.
اماااق احمااد باا  حنباال دی حاادی  دی حاادی  

اساایاء بااه نقاال از انااس باا  ماااام یبایاای 
شد ه باماق مالحظه نمبدیق کاه یسابل هللا 

ابیده شااااادق  ...  بَّللارررررراقباااااا » فیمبدناااااد 
یا به حلقه ام بسامق کاه  یاامبیا  بحیبا  

 ...«  چ ای  ایا   بد یا به    مب بسمند 
فحبام ای  حدی  مبی  ای  باقدیای اسای 
کااه دی دیاابال باای  اامقاادس محاال  اااص 
بب عااابص  حلقاااه  اعاااب بااایام بسااام  
چ ای ایااا  بجاابد داشاای کااه  یااامبیا  دی 
   چ ای اااااا   ااااابیش یا ماااااب بسااااامند ، 

لق  از ایا  بیسبل هللا عالب هللا  لیاه بسا
از   اساام اده بدماال  بَّللاررراقحلقااه دی بساام  

 ابید .باب محل بجام دقیع ای  حلقه مدلبق نیسی .
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یم جسی ب جب دقیاع بدمال ایاد ، دیاده میشابد کاه : جاام  بَّللاراقباب  ا ی دی منطقه دیبای 
 ای  حلقه دی معلب مسجد اابیاق باقس دی مسجد االقعب قیای داید. 

ی اناد کاه حلقاه مبجابده اهناب دی دیابای مساجد االقعاب ، حلقاه بی ب از محقیقی  بدی  نظا
 اهنب اسی که از زما  دبیا   نمانب ها باقب مانده اسی .

باب دالیل  قلب همه محقیقی   بیام ای  ماکیاد دایناد کاه ایا  محال  دی دیابای بای  اامقادس 
 «بیاق  حلقه  نمانب دی مسجد:   یفمه شده ازیسااهببده اسی .  )  بَّللاراقمحل بسم  

 محل معرا :
دیمبید این ه یسبل هللا علب هللا  لیه بسلق بطبی دقیع از کداق نقطه بمحل بیای اامقادس 
به مدیب مشییف بیده اند ، هیچ نص قی ناب بحادی   یاامبی عالب هللا  لیاه بسالق  دی ایا  
بابی که عحی محل یا مدیی  ، مدی  بعحیح قلمداد نماید ، بمعیف ما نمب باشاد ، بااب 

حقیقاای  ، محاادنی  بم ساایی  بیدبنقطااه دی مسااجد اقعااب  نظییااای  اابیش یا مممیکااز م
 بیا هق دیبل ندبه یا بیا  نمبده اند . بَّللاراقسا مه اند ، ی ب  بد ع یه بدیگیم دیبال 

یا بناابی  بَّللارراقباب  ع یه نقطه قابال ام ااق بمائیاد اکنییای مطلاع  لمااء بابد ه ،ب دیابال 
 اقعب مبقدیی داید    نقطه یانیی مم   مب دانند. این ه  کمب دبی می از مسجد

باب ا ی بد ع یه از نزدیم مشاهده شبد ، چاب  دی بلنادمیی  نقطاه مساجد اقعاب بدی 
قلب     قیای داید بدید به نظی نمب یسد که  منطقه ،م ا  بمحل  اسی که از    مدایاب 

احمما ل قبم همای   شای یسبل هللا علب هللا  لیه بسلق به  سما  عبیی  یفمه اسی .به 
 ع یه محل مدیاب مب باشد .

بی ب  لما بدی  بابی اناد کاه دی عا یه  
قباااه اامدااایاب محااال مدااایاب یسااابل هللا 
عاالب هللا  لیااه بساالق اساای .باااب نساابی 

قاابم  نباابد  دالیاال نقلااب بااه هماای  دالیلااب
 قلاااب اکم اااا  اااباهیق نمااابد کاااه مدااایاب 
یسبل هللا عالب هللا  لیاه بسالق از هماا  

عااا یه شاااییف عااابیی  یفماااه  شااای 
 اسی. بهللا ا لق.

 محل اَا  اََم   مَز:
دیمبید این اه یسابل هللا عالب هللا  لیاه 
بسلق دی کداق محل از مسجد اقعب نماز 
 باند ، دی احادی  مدی  بمشحص نشده 

 اسی.
 لماء  نیا یم سبال منطقاب  باناده اناد 
، بمی یمایند که ا ی  ی دادهام ماایی ب 

ب فق ااب اماای اسااالق دی ب شاایایط  لمااب 
بیهاه هااا ب م ااا  هااام م ملااف یا دنبااال 
مب کنایق  ممبجاه  اباهیق  شاد کاه   ناد ب 

اناادیزهام  ظیمااب دی  ن ااا ن  مااه اساای ب بااه طاابی کلااب بایااد مسااجد االقعااب بااه عاابیی 
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ی  ایچه نزد ممامب مسلمانا  بماند ب نباید  نا  فقط یم ب ش از    یا دی کانب  مبج ای 
 . بد قیای دهند

 :ْمعرا  َر حَیمی ا َّ بن مَلک واسرا
حضیی انس یضب هللا  نه باه نقال از ابابذی یضاب هللا  ناه ماب ماب  بیاد: یسابل اکایق 

زمانب که دیم ه بسی مب بیدق، شابب ساقف منازاق سابیا  »علب هللا  لیه ب سلق فیمبد: 
 میا ش افی ب با  ب زمزق شسمشب داد.   شد بجبیئیل  ایا    مد ب سینه

ز   ، طشمب یا که  ی از ح می ب ایما  ببد،  بید ب دی سین  م   ااب کاید ب نایا ا   س
 بید.    سما   به سبم  بسی. س س دسی میا  یفی ب

یسیدق، جبیئیل به محافظی   سما    ی: دی یا باز کا .  یساید: شاما    سما  دنیا بقمب به
همایاه مبسای؟  دیگایمچه کسب هسمید؟  ی: م  جبیئیل هسمق. فیشمه  یسید:  یاا شا ص 

جبیئیل   ی:بلب ، محمد علب هللا  لیه ب سلق با م  اسی. محافظ    ی:  یا ایشاا  د ابی 
شده اند؟ جبیئیل   ی: بلب . بدد، دی باز شد ب ما از  سما  دنیا باال یفمیق. نا  اا ، نگااهق 

ه با  به ش عب افماد که  دم زیادم سمی یاسی ب چپ اب قیایداشمند.   ش ص هی بقای
کاید.   ندید. ب هی بقی به سمی چپ نگاه می ید،  ییاه ماب کید، مب سمی یاسی نگاه مب

بقمااب ماایا دیااد، فیماابد: بساایای  اابش  ماادم ام  یااامبی ب فیزنااد نی بکااای ماا . از جبیئیاال 
 یسیدق: ای  ش ص کیسی؟   ی:  دق  لیه ااسالق اسی. ب این ا که سمی چپ ب یاسای اب 

مند.  نا  که سمی یاسی اب قایای دایناد، اهال ب شای اناد ب مب بینب، ایباح فیزندانش هس
اب هساامند، اهاال دبز  انااد. باادینج ی هاای بقاای بااه ساامی یاساای نگاااه    ن ااا کااه ساامی چااپ

کاید، ماب  ییسای. بداد، جبیئیال مایا   ندید. ب هی بقی به سمی چپ نگاه مب کید، مب مب
نااد. نگ بااا   سااما  دبق بااه ساابم  سااما  دبق بااید ب از نگ بااا      باساای مااا دی یا باااز ک

 «.هما  چیزم یا که نگ با   سما  ابل  یسیده ببد، م یای کید ب س س دی یا باز کید
 بیاد: یسابل هللا عالب هللا  لیاه ب  انس یضب هللا  نه به نقل از ابابذی یضاب هللا  ناه ماب

الق ابایاهیق  لای ق ااعاالم بااسا  مبساب،  یساب ب  ادییس،   دق،  سلق دی مسیی  سمان ا با
مالقای کید. اابماه دی باایم جزئیاای میمباه ب جایگااه  ناا  باه م عایل چیازم ن یمابد. فقاط 

اباایاهیق  لیااه ااسااالق یا دی  سااما   یاااد بیم نمبدکااه  دق  لیااه ااسااالق یا دی  سااما  دنیااا ب
 ششق مالقای کیده اسی.

  لیاه ب میگبید: هنگامب که جبیئیال  لیاه ااساالق یسابل هللا عالب هللا  انس یضب هللا  نه
ادییااس  لیاه ااسااالق فیمابد: بساایای  اابش   سالق یا بااا  ابد ناازد ادییاس  لیااه ااسااالق باید،

فیمایااد: از  مااب   ماادم ام  یااامبی ب باایادی نی بکااای ماا . یساابل هللا عاالب هللا  لیااه ب ساالق
جبیئیل  یسیدق: که ای  ش ص، کیسی؟ جبیئیل   ای: ایشاا  ادییاس  لیاه ااساالق هسامند. 

مبسب  لیه ااسالق  ذشمیق. بقمب نگاه مبسب  لیه ااسالق به م  افماد، فیمبد:   بدد از کنای
 بش  مدم ام  یامبی ب بیادی نی بکای م . دیبایه اب از جبیئیل  یسایدق، فیمابد: ایشاا  
مبسااب  لیااه ااسااالق هساامند. بدااد بااه  یسااب  لیااه ااسااالق یساایدیق.  یسااب  لیااه ااسااالق نیااز 

ب بایادی نی بکاای ما . از جبیئیال  لیاه ااساالق  یسایدق: اب فیمبد:  بش  مدم ام  یاامبی 
ابایاهیق  لیاه ااساالق نزدیام    یساب  لیاه ااساالق اسای. سا س باه  کیسی؟ فیمابد: ایشاا 

جبیئیاال  لیااه ااسااالق ساانال   شاادیق. ایشااا  نیااز میحبااا ب  اابش  مااد   اای. دیبااایه بم از
 اسی.  ابیاهیق  لیه ااسالق  کیدق. فیمبد: ایشا 
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 بیاد: ابا   بااس ب اببحباه انعاایم یبایای ماب کنناد کاه  اب )ی ب از یابیا ( مباب  ش 
س س میا  یبب داد ب بجاایب یسایدق کاه عادام »یسبل هللا علب هللا  لیه ب سلق فیمبد: 

 «.شنیدق هام فیشمگا  یا که مشغبل نبشم  ببدند،   ش  ش قلق
 دابناد دی سا ی مدایاب، »مبد:  بید: یسبل هللا علب هللا  لیه ب سلق فی انس ب  ماام مب

یبزانه  نجاه نماز بای امامق فایض  یدانیاد. باا     نجااه نمااز، بی شامق ماا این اه باه مبساب 
 لیه ااسالق یسیدق. ایشا   یسید:  دابند بای اممای چاه چیازم فایض کاید؟   امق: یبزاناه 

ی مباناایب مبسب  لیه ااسالق فیمابد: دبباایه نازد  یبید اایی بایب. زیایا امما  نجاه نماز. 
انجاق ای  کای یا نداید. نزد  دابند ممدال بی شمق. حاع مداااب ب شاب از     نجااه نمااز یا 
کق کید. بقمب نزد مبسب  لیه ااسالق  مدق،   مق: ب شب از نمازها یا مدااف نمابد. مبساب 
 لیه ااسالق   ی: بازهق بسبم  دا بی اید زیایا اممای مباناایب ایا  یا هاق ن باهاد داشای. 

ای دیگی نزد  یبید ای یفمق.  دابند ممدال ای  بای نیز ب شب از نمازهاا یا کاق کاید. م  ب
باااز چااب  ناازد مبسااب یفاامق ب   اامق کااه  دابنااد ب شااب دیگاای از نمازهااا یا ب شاایده اساای، 
مبسب  لیه ااسالق باز هما  س   قبلب  ابد یا م ایای کاید. بایام   ایی  باای، نازد حاع 

زاناه  انج باای نمااز ب بانیاد ب ناباب  نجااه نمااز یا دییافای مدااب یفمق،  دابند فیمبد: یب
کنید ب م  هیچگاه  الف ب ده  مل نمب کنق. م  بسبم مبسب باز شمق.   ای: باای دیگای 
به  دابند میاجده ک . )ایا  باای ن اذییفمق(   امق: از  دابناد شایق ماب کانق.  نگااه، جبیئیال 

یق. دی  نجا، چیزهام  بناا بنب دیادق کاه از میا با  بد بید ما این ه به سدیم اامنم ب یسید
 ن ااا ساای دی نیااابیدق. ساا س باید ب شاای شاادق. ب دی  نجااا بااا زنجییهااام سااا مه شااده از 

 «.میبایید ب  ا  ب شی که از مشم ب  نبی ببد، یببیب شدق
ـ   اسایاء ب مدایاب  ـ دی شب  نماز دی م ه  شد   فیض  دی مبضبع  شبد که مب   اطی نشا 

عاااحیح ». )ب امااااق ب اااایم یحمااا  هللا  لیاااه دی کماااابش  نیسااای  ا مالفاااب  ماااا هااایچ ل  میاااا 
 حادنه اسیاء ب مدیاب یا به شیح فبق بیا  داشمه اسی .(«  ب ایم

  :ابَزر   از سور اسراو ْمعر
از سا ی مباایکش باز شای، قابمش یا از ایا  مااجیا  بقمب یسبل هللا علب هللا  لیه بسلق 

مطدق ب   دم ب میب ب  هشاق ب بایدب  مغیایه حضابی داشامند    اه کید ب دی مجلسب که
م  دی شب  ذشمه نماز  شاء یا دی ایا  مساجد  بانادق ب عابح یا نیاز دی »به  ن ا   ی: 
اامقادس یفامق.  اس  یبهاب از  یاامبیا  یا  اق ب دی میا   شاء ب عبح باه بیی اینجا  بانده

ا  ببدنااد ب  ن ااا  شاای ساای ماا  نماااز دیاادق کااه اباایاهیق ب مبسااب ب  یسااب نیااز از زماایم  ناا
ها ب  عبعایای   باندند ب م  با  ن ا سا     امق.  مایبب  هشااق باا ممسا ی   ای: نشاانه

فیماابد:  یسااب دایام قاااممب ممبسااط ب   نااا  یا باایام ماا  باااز ب کاا .  یااامبی اکاایق )ص(
دای ب فیفاایم ب  ام   اا  باابد ب  بیااا  ااب  زیاای  بساامش نمایااا  باابد ب مبهااایب چاای  سااینه

 سمیده داشی. ینگش سای ، مایال باه سا یدم بابد.  بیاا  ایبم با  مسادبد نق اب بابد. اماا 
مبسااب دایام هی لااب دیشاای انااداق باابد ب ینگااب  ناادمگب  ب قاااممب بلنااد داشاای. ابااانش 

ام ا مااب بدیهااق کشاایده داشاای؛ باااب  یسااید؛ چ اایه باییاام ب دیهااق فاایب یفمااه بااه نظاای مب
 به م  شباهی داشی. سب ند به  دا که ابیاهیق بیشمی از همه

اامقدس یا بیام ما مدییف ک . یسبل  دا فیمابد: شاب هنگااق باید      اه   مند:  س بیی
اامقادس یا  اق. دی    انناء جبیئیل معابییم از بیی    شدق ب شب هنگاق از    بییب  شده
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م داد کاه : یا نشاا  داد. یسابل  ادا نیاز مبضایح ماب عالب هللا  لیاه بسالق  به  یامبی اکیق
 … .دیبازه    چنی  ب دی فال  جاسی ب دیبازم دیگی    چنا  ب دی فال  جاسی ب 

سا س  ن اا از یسابل  اادا دی مابید کاایبا  مجاایم  اابد  یسایدند.  یاامبی اکایق عاالب هللا 
به  ن ا   ی: از کنای کایبا  بنب فاال   اذی نمابدق.  ن اا دنباال شامیم  اق شاده   لیه بسلق 

بنه  ن ا  مدق، هیچ کس دی  نجا نببد. دیادق ظیفاب  ای از  ب اسای  شمند. م  نزد بای ب  مب
از    نبشیدق، شما از  ن ا دی ای  مبید ب یسید.   مند به  ادا ساب ند کاه ایا  نشاان   اببب 
اسی؛ س س یسبل  دا ادامه داد ب   ی : به کایبا  بنب فال  یسیدق. شمیا  باا دیاد  ما  

بابد ب بای    جباا اایب بابد کاه باا ن ل اام سا ید یق کیدند ب شامینی قیماز ینگاب  بابیاده 
دانق که شمی ش سمه بابد یاا  یای. از  ن اا دی ایا  باایه ب یساید :   مناد  دب مه شده ببد، نمب

ای  نیز نشا   ببب اسی. یسبل  دا   ی: س س به کایبا  بنب فال  دی مندیق یسایدق کاه 
کاید ب اینام  ایبا  حیکی مبشد، جلبم ک شمینی س یدینگب که سیاهب هق دی    دیده مب

از    سبم م ه بی شما باید  باهد شد. بایادب  مغیایه   ای اب یام جاادب ی اسای. بقماب 
دی عاادد محقیااع بی مدنااد، بااه عااحی ب دیساامب ایاا  مبضاابع  ااب بیدنااد؛  ااس اب یا بااه 

 بیاد. ایا  باقداه بایام بی اب از  جادب یم مم ق کیدند ب  مند: بایاد با  مغیایه یاسای مب
ایما   بیده ببدند ب د بی یا معدیع کیده ببدند  زمایشب ببد؛ چنان ه بدضاب  کسانب که

باید کاه شاب  میمد شدند ب بی ب نزد اببب ی عدیع یفمند ب به اب   مند: دبسامی  ماا  مب
اامقادس یفماه اسای. ابابب ی   ای: ا ای چنای    ماه اسای، ما  اب یا معادیع   ذشمه باه بیی

 اق. ی  اب یا معدیع کیدهکنق؛ چب  دی مسافی دبیمی از ا مب
ا شاما از ایا  باقداه   بید: هی عبح ب شاق از  سما  بیام اب  بی مب ب    این ه مب  ید، امح

 کنید، از ای  یب اببب ی یا عدیع نامید. اظ ای مدجب مب

  :ابَ  رْرَرَر َرسور معر اسام محمَ )ص(َیَار یَمبر
ی شاب مدایاب  یبید اای  ابیش یا دیاد دی مبید این ه یسبل  هللا علب هللا  لیاه بسالق د

عاحابه نظیشاا  بای ایا  اسای کاه  یغمبای عالب هللا  لیاه ب سالحق  بیا  یی ! اکنییی مطلاع 
 دی شب مدیاب هللا مدااب  یا ندیده اسی.

ًَا َصر َی َفَّللا  » :از  ایشه یضب هللا  ن ا نابی شده اسی که فیمبدناد  َحَمر ََمََک أََن مَّللا َمرُن َحر
 َْ َرکَّللاررر َّللا اُْلَُبَصرررَرَّللا َع َُیرررَ   َُ َْ یَقَّللارررْلَّللا ال  َّللا هَّللاررر َْ َُ َکرررَاَب  یبایااای ب اااایم   ...« ) َسررر ََم َرأَ  َربَررر َّللا فَقَررر
د  علب هللا  لیه ب سالحق    یبید اایش 6832اامبحید/ ( ، )یدنب : هی کس به مب   ی محمح

 یا دیده اسی ، دیب    مه اسی چب  اب مب فیماید : چشم ا اب یا دی نمب یابند ...(
َهررُل : »   ب از اباابذی یبایاای شااده اساای کااه از یساابل هللا عاالب هللا  لیااه ب ساالحق    یساایدق

ر  أَ َی أراف ( ، یدنب :  یاا  یبید اایی یا 261یبایی مسلق ) اسیما /«  َرأَُیَ  َربََک ََََل  َّللْا
 دیده ام ؟ فیمبدند : اب نبی اسی چگبنه اب یا مب بینق .

رَر  ََرََل »اسی :  از اب   باس نقل شده که   مه َُ َّللا َُ َرآفَّللا  َُزلَروً أ لَقَر َْ َّللَا َمرَ َرأَ   َمرَ َکرَاَب اُلوَّللارَدا
َف َمَر َُیَن  ََ ( ، یدنب :  نچه یا دل دیاد ان اای ن اید ، 258)یبایی مسلق )اسیما /« َرآفَّللا بَوَّللاَدا

و بای دیگیم هق اب یا دیده اسی ، مب  بید با دل  دا یا دب بای دیده اسی .   قطدا
نقاال مااب کنااد کااه :  «ااینیاا   »مااب  بیااد : ب  نمااا  باا  ساادید دایمااب دی کمااابش  اباا  قاایق

اجماع عحابه بی ای  اسای کاه  یغمبای  عالب هللا  لیاه ب سالحق   شاب مدایاب هللا  یا ندیاده 
ابا  )اسی ، ب بدضاب از  لماا ابا   بااس یا از ایا  اجمااع اسامننا ماب کنناد ، ب اساماد ماا 
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اب م اا ی ن یده اسی ، چب  اب   باس نگ ماه کاه اب یا باا  دی حقیقی فیماید مب  (میمیه 
دب چشق سی دیده اسی ب احمد نیاز بای ایا  ا ممااد نمابده دی ی اب از دب یبایم اا ، چنان اه 
ا نگ مه که با دب چشاق سای دیاده اسای ، ب  باایی    مه اسی :  دام  زح ب جلح یا دیده ، امح

اسای . ب مبضایحش بیحادی   -ناا  بااد یضاام  ادا بای   -احمد هما   بایی ابا   بااس 
    – ادا داناا مای اسای  -دیگیم که مب فیماید :  ایده اش نابی اسای ، ب    نابی ابسای 

باه کمااب اجممااع )نبیم که دی حدی  اببذی یضب هللا  نه ذکی شده ، ) نبیم یا دیادق ( .
 .(میاجده شبد  12:  ع حه 1 جلدااجیبش اسسالمی  

ا دیده شد   دابند ،  نچاه  -دا بی اب باد یحمی   –ب شی  اسسالق  مب  بید : ) فعل ( امح
ااد بااا قلاابش دب بااای  دی حاادی  عااحیح از اباا   باااس یبایاای ب ناباای شااده اساای کااه : محمح

دیده شد   دابند یا ان اای کایده اسای .  (یضب هللا  ن ا ) یبید ایش یا دیده ، ب  ایشه
عاابیی مبافااع حاعاال کاایده انااد :  بدضااب از ماایدق دی باای  ایاا  دب م  اابق م ااااف باادی 

 ایشه دید   دا یا با چشق سی ان ای، ب اب   باس ینیی  دا یا با قلب انبای نمبده اناد ، 
ذکای شاده اناد ،  «قلاب  » بایامب که از اب   باس نابی شده اند یاا مطلاع اناد ب یاا باا قیاد 

اد اب یا د  دایش یا دیده ب یم بای مب  بیاد محمح دیاده اسای ، ب از  یم بای مب  بید محمح
 اب   باس  بایی عحیحب نابی نشده که  یغمبی با چشق سی  دایش یا دیده باشد .

ب همچنی  اماق احمد ی بای مطلع مب  بید :  دا یا دیده ، ب ی بای ماب  بیاد باا قلابش  ادا 
اا  یا دیده ، هیچ کس از اماق احمد نشنیده اسی که  یغمبی  دا یا با چشق سی دیده اسای ، امح

دضااب از یااایانش کااالق مطلااع اب یا شاانیده ب  اابد دیااد  بااا چشااق یا بیداشاای کاایده انااد ، ب
همچنان ه بدضب از میدق کالق مطلع اب   بااس یا شانیده ب دیاد  باا چشاق یا از    دی  
کیده اند ، دی  ی  دایل ا چیزم بجبد نداید که مقمضب چنی  مدنایب باشد ، ب از هیچیام 

ده نااه دی کماااب ب نااه دی ساانحی کااه چناای  م  اابمب از    از اعااحاب هااق چیاازم ناباای نشاا
دییافی شبد بل اه نعابص ب  باایای عاحیح بیشامی بای ن اب    دالاای دایناد چنان اه دی 
عحیح مسلق از اببذی یبایای شاده اسای کاه ماب  بیاد : از یسابل هللا ) عالب هللا  لیاه ب 

ی اسای چگبناه ماب مابانق اب سلحق (  یسیدق  یا  دا یا دیده ام ؟ دی جباب فیمبدناد : اب ناب
ََ اُلَحرَراَم إَلَری  :»یا ببینق . ب  دابند مب فیماید ََ رَن اُلَمُسر َف لَرُیاً مَِّ ََ سَّللارُبَحََن الَرَا  أَُسرَر  بَعَُبر

لَ َّللا َل َّللاَریَر َّللا َمرُن آیََ َ َرَ ُْ ََُصی الََا  بَََرُک ََ َح ََ اْلَ ََ یدناب : منازه  ( 1اسایاء / سابیه «)... اُلَمُس
اش یا شابانگاهب از مساجد ااحایاق باه سابم مساجد االقعاب کاه  ایب[ کاه بنادهاسای    خ اد

هام  بد به اب نشاا  دهایق . دی عابیمب  ایق سیی داد ما از نشانه  ییامب     یا بیکی داده
که  بدش یا به اب نشا  مب داد ذکی کید     شایسمه مای بابد ، ب همچنای  ماب فیمایناد : 

بنَه  َ لَب َما یَ  کنیاد ، اَقَاد   / اانجق ، یدنب :  یا دی  نچه دیده اسی با اب جدال ماب12َیم أَفَم َمای 
/ ااانجق ، یدناب : باه یاسامب کاه خبی اب[ از  یاای بازیگ 18َیأَم می    یَایی َیبحیاهی اا   ب اَیم ، 

 یبید ای  بد یا بدید . ا ای باا چشاق  ابد اب یا ماب دیاد ذکای کاید     ابابیای بیشامیم 
 داشی .

ی نابی شده اسی کاه   هایچ کاس دی ایا  دنیاا  ادا   با نعح ام عحیح ب ام اق سلف ای  امح
یا نمب بیند مگی ا مالفب که دی مبید ینیی  اص  یغمبی ) علب هللا  لیه ب سلحق ( یبم 
داده اسی دی حاای ه ام اق دایند بی این ه دی قیامی همه مسلمانا   دا یا مب بینند چنان ه 
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/ ص :  6د . ب  ادا از هماه داناامی اسای . )مجمابع اا ماابم ب : ماه ب افمااب  یا ماب بیننا
509-510 ) : 

 سَرأل الم  هی:
ااَیم ) »  یبید ااای بااا  ظماای مااا مااب فیمایااد : اَاا و أ    ن مََ ااب 13َباَقَااد  َی َه  نَز  َیمی اا م  ااد  ااَد سی ن  (  ی

ن َدَها َجنَّ   اا َمأ َبم )14) َیمَ َما یَغ  15(  ی د  ( َماا َزاَ  اا بََعای  َبَماا َطغَاب 16َشاب )( إیذ  یَغ َشب ااسحی
 (18-13 / اانجقسبیه « )( اَقَد  َیأَم می    َیَایی َیبحیهی اا   ب َیم17)
اب که بای دیگی بم یا دیده اسی * نزد سدیه اامنم ب * ب شی که مأبم ممقیا  اسای دی »

 یفماه * چشاق  یاید بابد کاه دی بی کنایش اسی * دی    زما  چیزهایب سدیه یا دی بیمب
هام  محمااد منحاایف نشااده ب بااه  طااا نیفمااه ب سیکشااب ن اایده اساای * اب ب شااب از نشااانه

 «.بزیگ ب  یبید ایش یا مشاهده نمبد
سا ی یسابل  ادا »ب دی عحیح مسلق ب مسند احمد از  بدهللا ب  مسدبد یبایی شده اسی: 

   دی  ساما  ه امق دی اسایاء ب مدایاب باه سادیه اامنم اب  امق شاد ب   علب هللا  لیه بسلق
  یدد ب هی چه به زمی  فیب یاد نیاز از اسی. هی چه از زمی  باال یبد، همانجا ممبقف مب

َرألَ َمَ یَُغَ ی» یید     سیچشمه مب َُ دی    هنگاق کاه  »  (16اانَّجق:)سبیه « إَُا یَُغَ ی السَِّ
 «.سدیم اامنم ب یا  بشانده ببد  ( ام کننده نبی  ییه)چیزم 

مب از حدی  اب  مسدبد باید شده اسی که سادیم اامنم اب دی  ساما  ششاق قایای دی یبای )
داید ب اکناای  لمااا همچااب  نااببم ب قاضااب  یاااض ب دیگاایا  نیااز قاابل دبق یا ماایجیح 

اناد : اعال ب ییشاه    دی  ساما  ششاق  اند. بدضب از  لما دی جمس بی  دب حدی    مه داده
  ب  بدش دی  سما  ه مق اسی )بهللا ا لق(.

عاالب هللا  لیااه  هللادی عااحیحی  دی حاادی  اساایاء از اباابذی ن ااایم نقاال شااده کااه یساابل 
هاایب بای    بابد کاه  س س میا بیدند ماا باه سادیه اامنم اب یسایدیق. ین »فیمبدند:   بسلق

 دی یبایی مسلق  مده اسی:«. ندانسمق چیسی
م کاه هایچ کاس از بقمب به دسمبی  دا چیزهایب    یا احافظه نمبد، مغییای کاید. باه حاد»

 «.مباند زیبایب ب جمااش یا بعف نماید بند ا   دا نمب
 هللا عاالب هللا  لیااه بساالق ب دی عااحیحی  از حاادی  ماااام، دی حاادی  مداایاب از یساابل 

هاایش( همچاب   سدیه اامنم ب به م  نشا  داده شاد. ک نایش)میبه» شده که فیمبدند: یبایی
یل بابد زیای    چ اای یبد جییاا  داشای، دب هام ف هام َهَجی ب بی ش همچب   بش کبزه

دی نزدی اب مدیناه بابده  قییاه ام یبد  ش ای ب دب یبد  ن ا ، از جبیئیل  یسایدق. )هجای 
شااده کااه ماایدق مدینااه    یا ج اای نقاال  ب ماابید  هااایب سااا مه مب اساای کااه دی  نجااا کبزه

 اند( داده اسم اده قیای مب

 !ا کَر از معرا  کور اس 
 کسای ه از مدایب دی»  ااق ش یی ج ا  اسالق طب فمبام فیمبده اسی : شی  اب   نیمی  

کسااب کااه مداایاب یا ان ااای کنااد؛ ا اای حااع باایام اب مبیاای   اایدد ب بااه نعاابص عااییح ب »
ظاااهیم کااه دی ایاا  بااایه دی ساانی ب قاای   کااییق  مااده   اااه شاابد، دی اینحاااای اب بااه دایاال 

 ش یا م ذیب کیده اسی.ان ایش کافی اسی؛ زییا با ای  ان ایش  دا ب یسبا
ب ا ی بیایش شب ه ایجاد شده دی اینحاای باجب اسی شب ای بم یا بیطیف نمبد ما حاع 
بیایش یبش   یدد، بدد از زبال شب ه ا ی همچنا  بی ان ایش اعایای بیزیاد بااز ح اق 
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به ک ی بم داده  باهد شد، زییا مدیاب حع ب نابی شده اسی، هللا ممداال دی ایا   یاای باه 
قی إیَذا َهَبم )»اشایه کیده اسی:    ب   ق  َبَما َنَبم )1َباانَّج  ع  َ ا ی 2( َما َضلَّ َعاحی ( َبَما یَن طی

اٌب ی ابَحب )3اا َ َبم ) ید  اا ق اَبم )4( إی   ه اَب إیالَّ َبح  امََبم )5( َ لََّماه  َشادی من فَاس  ایَّ ( َبه اَب 6( ذ ب می
لَب ) اَیم )» ما  نجا که مب فیماید: « َداَّب( ن قَّ َدنَا فَمَ 7بیاأل ف عی األَ   اَا و أ    ناَد 13َباَقَد  َی ه  نَز  (  ی
ن مََ ااب ) َیمی اا م  ااد  نااَدَها َجنَّاا   اا َمااأ َبم )14سی َیمَ َمااا یَغ َشااب)15(  ی حااد  ( َمااا َزاَ  16( إیذ  یَغ َشااب ااسی

 (از سبیه نجق.)« (18) ( اَقَد  َیأَم می    یَایی َیبیحهی اا   ب َیم17اا بََعی  َبَما َطغَب )
یاای شاما )محماد(  مایاه ب  کناد،  باه سامایه دی    زماا  کاه داید نایبب مب قساق  » یدنب: 

 بیاد،  نچاه  ب از یبم هبا ب هبس س   نمب منحیف نشده اسی ب یاه  طا ن بئیده اسی، 
 بیااد چیاازم جااز بحااب کااه باای اب نااازل شااده نیساای،    کااس کااه قاادیی  ظیمااب داید  مااب

همااا  کسااب کااه دایام  ااید اساامبای ب اندیشااه  [    یا باادب  مب مااه اساای،  ماای خجبیئیاال ا
هام  ساما  یا  ای  بایسمه اسی س س اب )دی عبیی فیشمگب  بد ب با باا ائب کاه کیاناه

دی حاااب کاه اب دی ج ای بلناد ) ساما  یب باه یبم بینناده( قایای  کیده ببد( یاسی ایسماد، 
اب باای  ماا  نجاا کاه ماب فیمایاد:  -ی دی نشیب  ذاشی س س )جبیئیل(  ائی   مد ب س داشی، 

کاه ب شای  نازد سادیماامنم ب )م اانب اسای دی  ساما  ه امق(،  دیگی جبیئیل یا دیده اسای، 
دی    هنگااق چیزهاائب سادیم اامنم اب یا فایا  منزل ) ب مأبام ممقیاا ( دی کناای    اسای، 

بیاا  نیسای(، چشاق اب هی از  یفمه بابد ) ب چناا   جائاب ب نیائباب کاه قابال مبعایف ب 
هام باازیگ )ب  اب ب شااب از نشااانه منحاایف نشااد ب طغیااا  ن ااید ) نچااه دیااد باقدیحاای باابد(، 
 «. جائب مل بی(  یبید ایش یا ) دی  نجا( مشاهده کید

ب همچنی  اسیاء )شب یبم  یامبی علب هللا  لیاه بسالق( باه ناص قای   نابای اسای،  نجاا 
دی األَق َعابس ب َحاَ  ااَّ  »که مب فیماید:  اجی دی اا َحَیاقی إیاَاب اا َمس  َ  اا َمس جی هی اَی الو می م أَس َیم بیدَب دی «  ذی

ه اسی  دایب که بنده »(.یدنب: 1)اسیاء  اش یا دی یم شب، از مسجد ااحایاق   ا  ب منزح
ب احادیا  زیاادم دیباایه مااجیام مدایاب دی ماییاد ایا  مبضابع «.به مسجد االقعاب باید

ب قطدا ای  یبیداد حع ب نابای اسای، ب بایام همای  بسایایم از اهال  لاق باید شده اسی 
ایاا  مبضاابع یا دی کماب ااام  قایااد باید کیدنااد ب  ناایا جاازب  قیااده اهاال ساانی ب جما اای 

 (.فمابم نبی  لب اادیب) بیشمیده اند.
 ْ مَع ی َ اال الباغ المبین
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