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 »محمد(ص) مبعوث«

بود كه در مقام صلح بـا آسـمان    (ص)تنها محمد

در مقابـل  بود و فقط خانـدان شـريف او بودنـد كـه     

تفـاوت   اطهـر بـي    يازي آزمندان به حريم بيت دست

ها بـود كـه در    سال (ص)توانستند بنشينند. محمد نمي

ها بود  امان بود. او سال درون خود شاهد پيكاري بي

كه كشتي امان فكر بكر خود را در پيش چشم استاد 

كـران   ازل ساخته بـود. كشـتي در روي دريـاي بـي    

ي انبيـا،   سكّاندار كشتي همه او شناور بود.ي  انديشه

 ،، غروب روزي كه كهف امانش، كوه حرا(ص)محمد

را  1يرمنـا اعلـي  بود، از دور در افـق   اش بار كشتي
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اي را  كشتي خود را به سوي آن نور راند. فرشتهديد. 

خوانـد. رعشـه و    وحي مـي  ي ديد كه خود را فرشته

ي  ف از رؤيت او به جانش نشست. لحظـه كيلذّتي م

باشكوهي بود. فرشته كه در افق اعلي قرار داشت، از 

بلـد نبـود،    ناو خواست كـه بخوانـد. او كـه خوانـد    

از او  ،دانست چه چيز را و چطور بخواند. فرشته نمي

ي  خواست كه به نام پروردگارش بخواند. از معجـزه 

بـراي او خوانـا    ،هستيتخته سبق  ،اسم پروردگارش

در او ايجاد  نناپذيري براي خواند ش سيريطعشد. 

ــوالت را   ــامي صــحاري مجه ــد و تم شــد. او خوان

را خوانـد.   لوح مكنونرا و  كتابدرنورديد. او 

هاي ممكـن گذشـت. او    ي شدن خواند و از مرز همه
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عرش را خواند و فرش را خواند. او خواند و خواند 

خــودش را و خوانــد و بــه جــايي رســيد كــه ديــد 

ــد مــي ــْن َعــَرَف َنْفَســهُ « .خوان او وقتــي كــه  ١»....َم

كه با عرش يكي شد. افـالك  خواند فرش را ديد  مي

ها  بين اطباق آسمانبه سماع درآمده بودند و ماليك 

، خوانـد  ي آنهايي را كه مـي  سرودند. او همه او را مي

ان سـ ِ ان شكوه شدن ،زيسته بود. آسمان در رحمِ حرا

ي  لحظـه  در ،(ص)كامل را جشن گرفته بـود. محمـد  

ملـك و ملكـوت را زيـر نگـين      ،تولّد از بطن حـرا 
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قامت رساي شدنِ  ،محمدي خود إقرأاشت. او با د

 سود. انسان را ديد كه سر بر افالك مي

اي به خـود   ، لحظهآشيان فرشي عرش (ص)محمد

او  ،گيـري عظـيم را   فرورفت. سكّوي پرتاب اين اوج

جسـت و بـه خـودش پنـاه      بايد از درون خـود مـي  

كه آيـا او تختـه سـبق     او از خود سؤال كرد برد. مي

 سمان تخته سبق او شده بود؟آيا  آسمان بود

دريـده   ،هـاي اسـرار   پـرده  ،خوانـد  او وقتي مـي 

ادامـه   ،اي او كه كاهنده نبـود  شدند و معراج لحظه مي

 داشت. 
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 او خــالق ملــك و ملكــوت را ديــد كــه بــه رب

(پروردگاري) و م(خدايي) ناس  الهك (پادشاهي) و ل

ُه َاْحَسـُن الّلـ َفَتبـاَرَک «و لفـظ   نازيـد  بودن خـود مـي  

امضـاي نقّـاش   بر زبانش جاري بـود. او   ١»الخاِلقین

ازل را در پاي تابلويي كـه از او كشـيده بـود ديـد.     

 ،اما وقتي كه شنيد كه از شرّ ناس اغواگر (ص)محمد

بايد به دامن كبريـايي او پنـاه ببرنـد، پـر پـروازش      

درسـت در  ؛ گيري نداشـت  شكست و ديگر ناي اوج

را شنيد كه بـا   العرش العظيم ربآن لحظه، صداي 

َلْم َنشَرْح َلك صـْدَرك«گويد:  دلجويي به او مي
َ
ما  ٢؟»أ

به اين دليل تو را شرح صدر كرديم تا در مقابل ايـن  
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