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  سعيدی الدين امين داکتر الحاج

  ٢٠٢١ جنوری ۴٢
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سورۀ المعراج
  .رکوع می باشد ودو تسورۀ معارج در مکۀ مکرمه نازل شده ودارای چھل وچھارآي

۵  

  

َالذين ھم ألماناتھم وعھدھم راعونَو َ َُ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َ َّ ﴿٣٢﴾ 

  )٣٢. ( عھد ھای خود را رعايت می کنندکه امانت ھا و و آناني

 وفاى به عھد و پيمان كه دردين مقدس اسالم مورد بحث لۀأمس

ترين شرائط زندگى دسته جمعى  قرار گرفته است، از اساسى 

گونه ھمكارى اجتماعى ممكن نيست، و  است و بدون آن ھيچ

ًبا از دست دادن آن زندگى اجتماعى و اثرات آن را عمال از  بشر

 خواھد داد، به ھمين دليل در آيات قرآنی و احاديث نبوی دست

كيد فوق العادۀ و متداوم باالی آن صورت گرفته است، و شايد أت

كمتر چيزى باشد كه اين قدر گسترش داشته باشد، زيرا بدون آن 

عمومى كه بزرگترين بالى اجتماعى  ھرج و مرج وسلب اطمينان

 .شود است در ميان بشر پيدا مى

واوفوا بعھد هللا اذا عـھدتم وال «: عظيم الشأن می فرمايدقرآن 

تنقضوا االيمـن بعد توکيدھا وقد جعلتم هللا عليکم کفيال ان هللا يعلم 

عھدی بستيد بدان عھد وفا کنيد و ھرگز سوگند ) و چون با خدا و رسول و بندگانش). (٩١ آيتسوره نحل،  (»ما تفعلون

   ايد؛ ھمانا خدا به ھر چه می کرديد مشکنيد، چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفتهّو پيمان را که مؤکد و استوار 

  .)کنيد آگاه است
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 »الذين ينقضون عھد هللا من بعد ميثـقه ويقطعون ما امر هللا به ان يوصل ويفسدون فی االرض اولـئک ھم الخـسرون«

ی را که هللا دستور به برقراری آن ئ شکنند، و پيوندھا میکه عھد الھی را پس از محکم کردن  يئآنھا) (٢٥ الرعد ۀسور(

  )!سرای آخرت) و مجازات(نمايند، لعنت برای آنھاست؛ و بدی  کنند، و در روی زمين فساد می  داده قطع می 

َوالذين ھم بشھاداتھم قائمون َ َُ ِ ِِ ِ َِ ْ َْ َ ُ َّ َ ﴿٣٣﴾  

  )٣٣. ( اند و آنانكه بر شھادتھاى خود ايستاده

 جمع آمده است، که اين مطلب را می رساند که شھادت چند قسم است و ۀبه صيغ» شھادات«مبارکه  آيتدر اين 

محافظت آنھا واجب است و اين شھادات شامل ايمان به توحيد و رسالت ھم می شود، و نيز شامل شھادت ھالل رمضان 

ن وکم وزياد کردن آنھا حرام و درست مالت مردم که با ھمديگر انجام می دھند، می باشد، که کتمااو حدود شرعی و مع

برای معلومات مزيد مراجعه شود به تفسير معارف القرآن عالمفتی محمد . (جا آوردن آنھا بنابر اين، فرض استه ب

 .)شفيع عثمانی ديوبندی ـ سوره المعارج

َوالذين ھم على صالتھم يحافظون َ َُ ِ ِ َِ َُ ْ ِْ َ َ ُ َّ َ ﴿٣۴﴾  

 )٣۴. (دبر نمازھايشان مواظب انو آنان که 

قبل از ھمه بايد گفت که عبادت صرف نماز خواندن نيست، ھر چيزی که در راه هللا و برای رضای الھی انجام شود، 

  . است عبادت

 اما در ھر دينی يک نوع عبادت. ، خدمت به جامعه وعالم بشريت، ھم نوعی از عبادت استءکمک و دستگيری از فقرا

کند، نماز کارت شناخت، تذکره ويا   کامل ويا ھم ھويت آن دين را بيان میرسمی و مشخص وجود دارد که مبين وجود

  .به اصطالح کارت ھويت يک شخصی مسلمان در دين مقدس اسالم است

عبادت مصروف انسانھا از بدو پيدايش تا به امروز به شکلی از اشکال . عبوديت و پرستش يکی از نيازھای انسان است

  . اندودهبوپرستش 

 ھيچ وجود مادی جای عبادت را پر کرده نمی: با تمام صراحت بايد گفت که.  نياز به عبادت و پرستش داردروح انسان

  .تواند

  .زيباترين، مقبولترين و احسنترين و کاملترين شکل پرستش در دين اسالم نماز است

  :دانشمندان گفته اند

ه و بھترين راه وصول عبادت ب. را بايد طی نمود  برای رسيدن به عرفان الھی و شناخت خود و خداوند متعال مراحلی

  .باشد صورت کل و عبادت نماز به صورت خاص می

کسی نمی تواند عبادتی اختراع  در فرھنگ اسالمی تعيين کردن و مشخص نمودن شکل عبادت، با شارع مقدس است و

 .جام داد، نه کمتر و نه بيشتران ّ امور عبادی را ھمان گونه که از طرف شارع مقدس بيان شده است، بايدۀھم. کند

ً خداوند و معبود اوست و اصوال ۀآورد که خواست  بنده با هللا است، و طبيعی است که بنده آن را به جا میۀنماز رابط

طبق   اظھار بندگی است و اگر قرار باشد که ھر انسانی برۀاست و نماز بھترين شيو ھدف اصلی از خلقت انسان بندگی

بندگی خداوند نمی شود بلکه بندگی خود و عمل  نمايد نه آن چيزی که خداوند از او خواسته اين ديگر خود عمل ۀخواست

  .بر طبق خواسته خود است

ن با لفظ و معنای خويش ھماھنگ و اعجاز الھی است به ھمين ترتيب شکل نماز ھم أھمان گونه که قرآن عظيم الش

  . باشد تقديس لفظی است و ھم تقديس عملی می ارد، ھم تسبيح وقشنگ است، ھم معارف بلند اسالمی در آن وجود د
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با اين ھمه . ی ھا در نماز استئدعا و سالم و خالصه ھمـۀ زيبا  تکبير، قيام و قعود، رکوع و سجود و تسبيح و تحميد و

ّإن «: ا می گيردمفاسد اجتماعی ر  بسياری ازنماز به طور صحيح و کامل با حفظ شرايط و آداب خوانده شود، جلو اگر

اوج معنويت   انسان را به نماز اگر با مقدمات و تعقيبات ھمراه باشد، »لذکرهللا اکبر الصالة تنھی عن الفحشاء والمنکر و

  .ذان با آن محتوای زيبا دل را می نوازدأ.  رساند می

  

  :دارد کيد بيشتر میـأچرا اسالم بر خواندن نماز ت

را انسان  ھستی بخش مرتبط و متصل می کند و با اين ارتباط روح و جان أ به مبدنماز روح انسان ھا راکه   اين:اول

زنده، با نشاط و آرام می سازد و او را برای انجام ساير تکاليف و وظايف فردی و اجتماعی آماده می کند از اين رو می 

 يقين به نماز اھميت بدھد، که شخصی ساير اعمال و دستورات اسالمی است، زيرا آن ۀمحرک توان گفت نماز ماشين

  .وردآ  میجاه را ب ی قايل بوده وبا تمام اخالصمندی آنئعبادات اھميت بسزابه ساير داشته باشيد که 

وجه احسن انجام ندھد وبه آن اھميتی قايل نباشد، ساير اعمال عبادی اش نيز از بھره ه اما اگر مسلمانی نماز خويش را ب

  . برخورد دار نخواھد بود ایهوثمر

 الھی است، بلکه خواندان نماز خود ۀکه انجام يک فريض  نبايد فراموش کرد که خواندان نماز عالوه بر آن:که ايندوم 

  . گيرد  بسياری از گناھان را میمانع بسياری از اعمال بد شده وجلو

ی عن ان الصاله تنھ«ماند و اين خاصيت بازدارندگی نماز را   و منکرات به دور میءنماز گزار واقعی از فحشا

  . يافتتوان در ساير عبادات اسالمی  را نمی»الفحشاء و المنکر

نماز، از لحاظ فھم سياسی مسلمانان سراسر جھان را ھر روز به سمت قبله واحد و مردم ھر شھر و قريه در نماز 

  .اين حرکت در ھر روز برای مسلمانان شکوه، عظمت و اقتدار خاص می بخشد. جماعت با ھم متحد می سازد

َأولئك في جنات مكرمون ُ َُ َْ ٍ َّ ِ َِ َ ُ ﴿٣۵﴾  

   )٣۵. (ّاينان در بھشت ھا مكرم و محترم اند

  :ايمان داشتن به روز آخرت

ی خداوندی و دور اايمان به روز آخرت بيشترين تأثير را در توجيه و نظم پذيری و التزام انسان به عمل صالح وتقو

  .شدن از ريا و تظاھر را دارد

: يشتر اوقات ميان ايمان به روز واپسين و عمل نيک ارتباط ايجاد شده است، مانند اين فرمودۀ الھیبه ھمين دليل در ب

ِإنما يعمر مساجد هللا من آمن با واليوم اآلخر«  ِ َِ ْ ِ ِْ َ َ َْ َ ِ َُ ََ َ َ ََ ْ ُ ْ  کند که به هللا و  مساجد هللا را فقط کسی آباد می) (٩٢:سورۀ انعام (»َّ

    . )١٨سورۀ توبه، (. »روز آخرت ايمان آورده

ُوالذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به وھم على صالتھم يحافظو«:ھمچنان می فرمايد ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُْ ِْ ِ َِ َ ََ َ َ َُ َ َُ ُْ ْ ْ که  و کسانی) (٩٢: سورۀ االنعام (»َّ

 ).کنند آورند و آنان بر نمازھای خود محافظت می  ايمان می) نيز(به آخرت ايمان دارند به آن 

ه امور زندگی و متاع آن مشغول شده و از مسابقه در طاعات و غنيمت شمردن وقت برای تقرب به هللا که ب کسانی

 اند که آخرت ھمان   اند و فراموش کرده اند، حقيقت زندگی و کوتاه بودنش را از ياد برده متعال با طاعات غافل شده 

  .سرای ماندن و جاودانگی است

ش را بر خود دشوار ديدند، خداوند جھت آگاه نمودن از دستور هللا تعالی و پيامبران که برخی از مسلمانان پيروی ھنگامی

ُّأرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل«: شان فرمود ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ُّْ ُّْ ُْ َ َ َ َ َ ِ ْ آيا به جای ) (٣٨:سورۀ توبه(» َ

  ).نيست) ھيچ(آخرت جز اندکی ) برابر(که متاع زندگی دنيا در  حال آن!  ايد؟  دنيا راضی شدهآخرت به زندگی
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ھای دنيا قابل مقايسه با  ھنگامی که انسان به روز آخرت ايمان داشته باشد يقين خواھد داشت که ھيچ نعمتی از نعمت

 ھای دنيا ـ که  ھمۀ عذاب.  در عذاب نيست ھای دنيا برابر با يک لحظه درنگ نعمت آخرت نيست و از جھت ديگر نعمت

 ھای دنيا با يک لحظه  شود قابل مقايسه با عذاب آخرت نيست و از جھت ديگر تمام عذاب  خاطر خداوند تحمل می  به

  . ھای آخرت برابر نيست درنگ در نعمت

َفمال الذين كفروا قبلك مھطعين َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ ِ َ َ ﴿٣۶﴾  

  )٣۶ (ه به سوى تو به سرعت می آيند؟پس كافران را چه شده است ك

َمھطعين« ِ ِ   . شتابند  گردنھای خود را دراز کرده به سوی تو می:»ُ

َعن اليمين وعن الشمال عزين َ َِ ِ ِ ِِ ِِ َ ِّ َ َ ْ ﴿٣٧﴾  

  )٣٧ ( از جانب راست و از جانب چپ، گروه، گروه

َعزين« ِ  ھای پراگنده  گروه:»ِ

ْأيطمع كل امرئ منھم أن يد ُْ ُ َُ َْ ٍ ْْ ِ ِ ُّ ُ َ ْ ٍخل جنة نعيمَ ِ َ ََ َّ َ َ ﴿٣٨﴾  

  )٣٨(آيا ھر كدام از آنان طمع دارد كه در بھشت پرناز و نعمت درآورده شود 

َكال إنا خلقناھم مما يعلمون ُ َ َْ َ َّ ِ ْ ُ َ َْ َّ ِ َّ َ ﴿٣٩﴾ 

  )٣٩! ( ايم دانند آفريده ما آنھا را از آنچه خود شان ميھرگز چنين نيست، 

َمما يعلمون« ُ َ َ َّ  .دانند، نطفه کوچک از آنچه خود می: »ِّ

َفال أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ُ ِ ِ َِ َ َّ َِ ِ ِ ِ َُ َْ َْ ِ َ ِّ َ ْ ُ َ َ ﴿۴٠﴾  

 )۴٠. (سوگند به پروردگار مشرق ھا و مغرب ھا که ما قادريم

ُفال أقسم« ِ ُ ٓ َ   .زايد است» ال«خورم   قسم می:»َ

ِعلى أن نبدل خيرا منھم وما نحن بمسبوق ُِ ُْ ْ َْ َ َِ ُ َ ََ ْ ْ ً َِّ ُ ْ َ َ   ﴾۴١﴿ َينَ

 )۴١. (كه بھتر از آنان جايگزين كنيم و ما ناتوان نيستيم بر آن

َبمسبوقين« ِ ُ َ   . مغلوب و ناتوان:»ِ

َفذرھم يخوضوا ويلعبوا حتى يالقوا يومھم الذي يوعدون َُ ُُ ُ ُ ُ ُِ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َّ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ﴿۴٢﴾  

 .اند مالقات کنند زی را که وعده داده شدهپس آنان را به حال خود بگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا رو

)۴٢( 

ُفذرھم« َ   . آنھا را به حال خود بگذار:»َ

ْيخوضوا« ُ ُ   . ور شوند  در باطل غوطه:»َ

َيوم يخرجون من األجداث سراعا كأنھم إلى نصب يوفضون ً َ َ َُ ُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍِ ُ َ ِ ْ َّ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َ ْ ﴿۴٣﴾ 

  )۴٣(.  دوند نصب شده می) ھای بت(ھای   سوی نشانه ن بهی آنائگوروزی که شتابان از قبرھای خود بيرون آيند، 

ِمن ٱألجداث« َِ   . از قبرھا:»ََ

َسراعا«   . شتابان به سوی دعوت کننده:»ِ

ُنصب«  .که در جاھليت مورد احترام آنھا بود ھای  سنگ:»ُ

َيوفضون« ُ  .دوند  می:»ُِ

ُخاشعة أبصارھم ترھقھم ذلة ذلك اليوم ا ْ َ َ َْ َ ِ ِ َِ ٌ َّ ْ ُْ ُُ َ ْ َْ ُ َ ً َلذي كانوا يوعدونَ َُ ُ ُ َ ِ َّ ﴿۴۴﴾  
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 . شدند که چشمانشان زير افتاده و خواری و ذلت ايشان را فرا گرفته است، اين است آن روزی که وعده داده می درحالی

)۴۴(  

ُخشعة أبصرھم« ُ َٰ ََ ً ِ   .توانند باال نگاه کنند  نمی:»َٰ

َّترھقھۡم ذلة« ِ ُ ُ َ   . در ذلت و خواری غرقند:»َ

 !خوانندۀ محترم

ٌترھقھم ذلة« مبارکه درجمله آيتدر  َّ ِ ْ ُ ُ َ ْ خواھم توجه شما را به  آنان در ذلت و خواری غرق اند؛ می : گفته شده است»َ

  :است در اين بخش جلب نمايم» عزت«مفھوم بی نھايت عالی که ھمانا 

ر انسان ھمان نبود عزت و شرافت د» ذلت«به معناى حالتى است که از شکست انسان پيش گيرى مى کند و » عزت«

  ).مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفھانى. (کند به ھمين دليل، انسان ذليل شکست را به راحتى قبول می. است

ى ئشکوفا. ، امرى فطرى است که در نھاد ھمۀ انسان ھا وجود دارد»ذلت«و تنفر داشتن از » عزت«عالقه مندى به 

 .ا سبب پذيرش ذلت و شکست در انسان مى شودبه پيدايش عواملى نياز دارد که بى توجھى به آن ھ» عزت«

  .بار طعم شيرين عزت را بچشد، ھيچ گاه به ننگ ذلت و خوارى، تن در نمى دھد که يک انساني

هللا تعالی، سرچشمۀ عزت به معناى واقعى است . ّنبايد فراموش کرد که عزت خواھى از جانب پروردگار با عظمت باشد

قرآن . آنان به خداوند نيازمندند و خداوند عزيز مالک ھمۀ آن ھا است. ير و ذليل ھستندو ديگر آفريده ھا در ذات خود، فق

ًمن کان يريد العزة فلله العزة جميعا«: می فرمايد)  سورۀ فاطر١٠ آيت(ی خاصی در ئعظيم الشأن با زيبا ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َّْ َّْ َ َ ُ ِ ُ َ ْ کسى که  (»َ

  .)ّکه عزت، ھمه از آن اوست] بداند[خواھان عزت است 

 آن است که عزت جويان بايد عزت را ازپروردگار با عظمت طلب نمايند، زيرا عزت در ملک آيتسخن اصلى اين 

  . خداوند است و انسان در پرتو پرستش خدا و تسليم شدن در برابر او به عزت مندى واقعی مى رسد

  

  :رسيدن به زندگی طيبه

] ٩٧/نحل[«. است عمل صالح ين خداوند در زندگی يا ھمانکار بستن فرامه رمز رسيدن به حيات طيبه از نظر قرآن، ب

  ایهبه او زندگى پاکيز) در دنيا(ترديد  که ايمان داشته باشد پس بى  ھر کس از مرد يا زن، عمل نيک انجام دھد در حالي

  .»ھاى بسيار خوبشان خواھيم داد پاداششان را در برابر عمل) در آخرت(خواھيم بخشيد و 

انگشت ) عالم برزخ(جا نياورده و آخرت خود را تباه ساخته اند در بدو ورود به عالم ديگره ح بکه عمل صال یئانسانھا

) کهبه او خطاب شود . ( شايد به تدارک گذشته عملى صالح به جاى آرم ]١٠٠/منونؤم[«: حسرت به دندان خواھند گزيد

و در برابر آنھا عالم برزخ است تا ) بخشد  و ثمرى نمى(گويد  مي) از حسرت(ى است که  ا ھرگز نخواھد شد، اين کلمه

  .»روزى که برانگيخته شوند

در آيات ديگری از قرآن کريم، . جا می آورد که ديگر دير شده استه بله، روزی انسان متوجه می شود که بايد اعمالی ب

ی باعث افتادن چه عامل] ٤٢/مدثر[«:که از دوزخيان می پرسند ھنگامی. به يکی از اعمال صالح مھم اشاره شده است

  .»ما از نماز گزاران نبوديم] ٤٣/مدثر«:  بعد، از زبان اينھا می گويدآيت؟ بالفاصله در »شما در جھنم شد

ست که راجع به آن می پرسند البته نمازی آن اثر مطلوب را دارد که باز  ی که نماز ستون دين و اولين موضوعمی دانيم

توان گفت که به حيات  شود می) باز دارنده از بديھا( موفق به اينگونه نمازی دارنده از منکرات و بديھا باشد اگر کسی

  .و عمل صالح، خود را مزين کرده است) دور از منکراتزندگی پاک و ب(طيبه 
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دوزخيان در . حيات طيبه برای کسی است که با انجام اعمال صالح و پيوند با خداوند، خود را پاک و پاکيزه نموده است

  .ی به قيامت می دانندئو بی اعتنا) نماز خواندن(بب افتادن خود در جھنم را عدم انجام عمل صالح آن جھان، س

 ! خجالت و شرمساری دنيا و آخرت نگه دارما را از! الھی

  و من هللا توفيق

  عات سورۀ المعراجوفھرست موض

 صفحه  :فھرست موضعات  اسم سورۀ 

   تسميه وجه المعراج

  حث مطرح شده در اين سورهموضوعات و مبا 

  ترجمه و تفسير مؤجز 

  فرشتگان مقرب الھی 

  بصورت کل فرشتگان مقرب در بار الھی عبارتند از 

  صفات جبريل 

  جمع شدن زمين ودرھم پيچيدن آسمان 

  در ساختار جامعه انسانی نقش زکات 

  ا آشاره نمايمًدر اين بخش ميخواھم مختصرا به اضرار جسمی و روانی استمن 

  کيد بيشتر ميداردـأچرا اسالم بر خواندن نماز ت 

  رسيدن به زندگی طيبه 

  

 :عمدهخذ آمنابع و م

تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از ( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

 عبد الکريم ارشد فاريابی

  ھروی تأليف  عبدالرؤ ف مخلص:ن  تفسير انوار القرآ-

   فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی-

 ) ھـ٥١٦متوفی سال (بغوی / ـ تفسير معالم التنزيل

  ) ھـ٥٩٧متوفی سال (ابن الجوزی / ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير

 ) ھـ٧٥٤متوفی سال (ابو حيان األندلسی / ـ تفسير البحر المحيط

 ) ھـ٧٧٤متوفی سال (ابن کثير / ـ تفسير تفسير القرآن الکريم

 ) ھـ٧٩١متوفی سال (بيضاوی / ـ تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل

 و وفات جالل الدين ٨٦٤وفات جالل الدين محلی سال (جالل الدين محلی و جالل الدين سيوطی / ـ تفسير تفسير الجاللين

  ) ھـ٩١١سيوطی سال 

 ) ھـ٣١٠متوفی سال (طبری / جامع البيان فی تفسير القرآن تفسير ـ

   تفسير الميزان-
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   تفسير پرتوی از قران-

  ) م ١٩٣٠مولود (صابونی / تفسير صفوة التفاسيرـ 

  ) ھـ٩۵١متوفی سال (ابو السعود / ـ تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم

   مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی-

    تفسير معارف القران مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پور-

  ) ھـ١٣٨٧متوفی سال (تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب  -

 ) ھـ۶٧١متوفی سال (قرطبی /  تفسير الجامع الحکام القرآنـ

  ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

   ّسردکتر عايض بن عبدهللا القرنيـ تفسير المي

   صحيح مسلم-

   صحيح البخاری-

 

  


