
  عراجوِم سراءِا داستانِ

بــاال «و » عــروج کــردن«معنــاي  و مِعــراج بــه» شــبانه ســفردادن«اِســراء بــه معنــاي 

معنـاي    بـه » اسـراء «در فرهنـِگ اسـالمي،      . نردبان را نيـز مِعـراج گوينـد       . است» رفتن

» مِعـراج «اسـت، و    ) بيـت المقـدس   (برده شدنِ شبانۀ پيامبر اکرم از مکه به اورشـليم           

ز اورشـــليم بـــه آســـمانها تـــا آســـماِن هفـــتم بـــه راهنمـــائي و همراهـــِي         بـــرده شـــدِن او ا 

  .جبرئيل

هـــاي اصـــحاب پيـــامبر  زمـــان اســـراء و معـــراج در روايتهـــائي کـــه بنـــابر يـــادآوري

. مدينه بوده اسـت     حدودِ يکسال و نيم پيش از هجرتِ پيامبر به         ،گزارش شده است  

مـاهي کـه    نـي همـان   يع،رمـضان  سال و نيم پيش از هجرت مصادف است با ماهِ  يک

کـسي    ولي نـه خـوِد پيـامبر بـه        . پيامبر نازل شد   بار وحي بر    در غارِ حراء براي نخستين    

 و نــه کــسي از اصــحابش  ،اســراء و معــراج بــرده شــده   گفتــه کــه در چــه مــاه و روزي بــه   

ــه ــاد مـــي  بـ ــوده اســـت    يـ ــاه و روزي بـ ــه مـ ــه در چـ ــاه را   . آورده کـ ــه روز و مـ ــائي کـ روايتهـ

: آوردند چنين بـود  ياد مي آنچه به. اند و ناهمخوان   آشفته اند اندکي   مشخص کرده 

 در پنجـاه و يکمـين سـال عمـر پيـامبر و چنـدي       1،سال و چنـدماه پـيش از هجـرت        يک

 3،مکــه طــائف و بازگـشتش بــه   پــس از رفـتن پيــامبر بـه  2،پـس از بازگــشت او از طـائف  

ربيـع االول   ۱۷سندي   در روايتِ بي  و   ؛ ماه پيش از هجرت    ۱۸شبِ هفتدهِم رمضان    

  . اند اهل سيره نپذيرفتهاين آخري را  ولي 4،سال پيش از هجرت آمده است يک

 اســراء و پــسگانــۀ روزانــه    کــه نمازهــاي پــنج  انــد تأکيــد کــرده اصــحاِب پيــامبر  
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 و درگذشت ابوطالب    5معراج بر مؤمنين واجب و اوقاتش توسط جبريل تعيين شد؛         

گانــه  زول حکــم وجــوب نمازهــاي پــنجو خديجــه پــيش از اســراء و معــراج و پــيش از نــ 

  . اتفاق افتاد

عمـــدۀ گـــزارش مربـــوط بـــه اســـراء و معـــراج از زبـــان شـــخص پيـــامبر نقـــل شـــده    

 مدينـه  بيشتر روايتها براساس پرسشهائي است کـه بعـدها اصـحاب پيـامبر در           . است

سـپس اصـحاب سـيره    .  اسـت داده مـي  پاسخ  از آنهاهرکدام اند و او به کرده از او مي  

ــنيده ــ شـ ــتهاي ايـــن و آن  هـ ــته را ا و يادداشـ ــتان  . انـــد گـــرد آورده و بازنوشـ ــانِ داسـ راويـ

 اُمِ ، عائـشه ، ابوسـعيد خُـدري   انـس ابـن مالـک،      ،اِسراء و مِعراج عبداهللا ابـن مـسعود       

حسن بـصري و ابـن شـهاب    .  ابن شهاب زُهري و قَتاده هستند ، حسن بصري  ،هاني

انس ابن  اند؛    انِ سدۀ نخست هجري   شناس   فقها و قرآن   ترين  زُهري و قَتاده از بزرگ    

ــدري از نزديـــک     مالـــک و  و  يـــاران پيـــامبر  تـــرين عبـــداهللا ابـــن مـــسعود و ابوســـعيد خـُ

 در  بــود کــه پيــامبر کــسيبودنــد؛ عائــشه همــسر پيــامبر بــود؛ و اُم هــاني    بــرانِ او  فرمــان

ــراء و معـــراج را      خانـــۀ ــه بـــود و پـــس از بيـــدار شـــدنش موضـــوع رفتـــنش بـــه اسـ  او خفتـ

زنِ هبيــره ابــن دختــِر ابوطالــب و خــواهر امــام علــي و  ايــن اُمِ هــاني . گفــتبــرايش باز

هبيـره از دشـمنان سرسـخِت پيـامبر      .  بـود  )پـسِر عمـوي ابوجهـل      (وهـب مخزومـي     ابي

  .بوده ولي در آن هنگام در سفِر چارواداري بوده است

 خوابيــده مــندر خانــۀ شــب  آنپيــامبر «گويــد کــه   مــياز زبــان ام هــاني  روايتــي 

  .خوابيده بود) کنار کعبه(شب در حِجر  گويد که پيامبر آن ي ميو روايت. »ودب

آنگونـه کـه از    روايـت انـس ابـن مالـک بـه          نوشـتۀ طبـري بـه       داستان معـراج بنـا بـه      

  :شود پيامبر شنيده بوده چنين آغاز مي

ديگرانــي نيــز خوابيــده بودنــد؛ زيــرا در   . پيــامبر درکنــار کعبــه خوابيــده بــود  

دوتـا فرشـته آمدنـد،      . خوابيدنـد   ي از مردها درکنـار کعبـه مـي        زمان بسيار   آن

مــا  دربــارۀ کدامــشان بــه : هــم گفتنــد  يکــي جبرئيــل و ديگــري ميکائيــل؛ و بــه  
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و رفتنــد و از پــشت  . دربــارۀ سرورشــان : شــان گفــت  انــد؟ يکــي  دســتور داده

کـه پيـامبر درخـواب     در حـالي . تـا بودنـد   بـار سـه   ديوار کعبه بازآمدند، و ايـن     

ا برپــشت خواباندنــد، شــکمش را دريدنــد، آب زمــزم را آوردنــد و    بــود اور

را از شــــرک و نــــاداني و گمراهــــي پــــاک     شــــکمش را شستــــشو دادنــــد و آن  

سپس تشتي زرين آوردند که پر از حکمت و ايمـان بـود و شـکمش      . کردند

  ٦.آسمان بردند را با حکمت و ايمان انباشتند و بعد ازآن اورا به

هـاي مـردِم مدينـه تکميـل کـرده، و       نقـل از شـنيده     بـه اين حديث را ابن اسـحاق       

  :ابن هشام چنين بازنويسي کرده است

حِجــر خوابيــده بــودم جبريــل آمــد و بــا نــوک    در حــالي کــه در  : پيــامبر گويــد 

باز آمـد و  . بستر برگشتم من زد؛ برخاستم ولي چيزي را نديدم و به   پايش به 

بـراي  . بـستر برگـشتم   و بهمن زد و برخاستم و چيزي نديدم       با نوک پايش به   

بـازويم را گرفـت و مـرا        . مـن زد و برخاسـتم       بار سوم آمد و بـا نـوک پـايش بـه           

بـــردِر مـــسجد الحـــرام يـــک چارپـــاي ســـفيدرنگي را ديـــدم کـــه    . بيـــرون بـــرد

رف رانهــايش دوتــا بــال بــود کــه بــا    دو طــ و در،چيــزي شــبيِه قــاطر و خــر بــود  

آن  وقتـــي بـــه . زد هـــا مـــي نـــوک بال داد و دســـتش را بـــه  پـــايش تکانـــشان مـــي  

جبريل دسـتش را بـر پـشت او    . نزديک شدم که سوارش شوم چموشي کرد  

 کني شرم نداري؟ واهللا که پيش      کاري که مي    از اين ! اي براق «:  و گفت  زد

ــيچاز ايـــن ــدگاِن اهللا ارجمنـــد   هـ ــدام از بنـ ــر از محمـــد  کـ ــو  تـ ــر تـ ــوار نـــشده   بـ سـ

ـــرق شــــد و برجــــاي» .اســـت  ــــراق از شــــرمندگي خــــيِس عـش قــــرار گرفــــت و ب

  ٧.سوارش شدم

) در اورشــليممعبــد ســليمان   (ٰىاَقــصيمــسجد   بــهپيــامبر را ســواره ســپس جبريــل 

  پيــامبر ديــد کــه  در آنجــا.گــاِه پيــامبر و مــؤمنين بــود  زمــان قبلــه  در آن ايــن مــسجد.بــرد
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 نـد ا   نشـسته   او انتظـارِ    بـه   ابراهيمي  و چندتن ديگر از انبياي     ٰىعيسي و   ٰىموسيابراهيم و   

. نمــاز شــد و همگــي بــا او نمــاز گزاردنــد   پــيشپيــامبر . ســرش نمــاز بخواننــدتــا پــشِت

 و در ، در ديگــري شـــير ،آنجــا ســه ظــرف بــراي پيــامبر آوردنــد کــه در يکــي آب بــود         

  : نويسد  ابن هشام از زبان حسن بصري مي.سومي خمر

 .پيامبر به راه افتاد و جبرئيل با او به راه افتاد تا او را به بيـت المقـدس بـرد            

پيـامبر  . درآنجا ابـراهيم و موسـا و عيـسا و چنـد تـن ديگـر از پيـامبران را ديـد          

ســپس دوتــا ظــرف بــرايش . پيــشنماز شــد و آنهــا پــشِت ســرش نمــاز گزاردنــد

پيـامبر ظـرِف شـير را گرفـت     . آوردند که در يکي شير و در ديگري خمر بود         

ه بـه فطـرتْ را    ! اي محمـد  : جبرئيـل بـه او گفـت      . و ظرف خمر را برنداشت    

  ٨.يافتي، و امتت نيز راه يافتند، و خمر بر شما حرام شد

 خــودش و بــردارداگــر خمــر را  « :گفــت کــسي مــي کــه شــنيدم : پيــامبر گويــد 

 خــودش و امــتش بــردارد امــا اگــر شــير را ،گمراهــي خواهنــد افتــاد امــتش بــه

تـو  ! اي محمـد «:  چون شير را نوشيدم جبريل گفـت    ».هدايت خواهند شد  

  9».يز هدايت شدندراه يافتي و امتت ن

من .  را آوردند  )نردبانيعني  (معراج  چون کارم در بيت المقدس تمام شد        

 مِيّــِت همــان اســت کــه  و آن؛ نديــده بــودمهنگــام را تــا آن از آن چيــزي زيبــاتر

 پـس همـراهم مـرا بـاال         .فرسـتد   دنبالش مـي    ميرد نگاهش را به     شما وقتي مي  

ــه  ــا بـ ــرد تـ ــيدي  يکـــي از دروازه بـ ــمان رسـ ــاب هـــاي آسـ ــه نـــامش بـ ــه الح م کـ فَظـَ

 ،نام اسماعيل است ئي به نگهبان دروازه فرشته. است) دروازۀ نگهبانان (

 دسـت  در زيـر هـزار فرشـته   ۱۲ و هرفرشـته  نـد ي دسـت او در زيرهزار فرشته  ۱۲

رويي به استقبالم   آسمان زيرين وارد شدم فرشتگان با خوش        چون به . دارد

ــه   ــا لبهـــاي پرخنـــده بـ ــا فرشـــتهيکـــي از . مـــد گفتنـــد مـــن خـــوش آ آمدنـــد و بـ  هـ
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مـــن   کـــه بـــهايـــن کيـــست« :از جبريـــل پرســـيدم.  و لبخنـــد نـــزدرو نبـــود خـــوش

 او را مــن تــا کنــون هــيچ انــساني مثــل       و،آمــد گفــت ولــي لبخنــد نــزد     خــوش

لبخنـد زده بـود يـا     از تـو  اگر او براي کسي پـيش     «:  جبريل گفت  »؟ام  نديده

او . زد  تـوهم لبخنـد مـي   براي کسي لبخند بزند بـراي  از تو خواست پس  مي

آيــا «: گفــتم ».جهــنم سرپرســِت اســت مالــکاو  .زنــد گــاه لبخنــد نمــي  هــيچ

ــه ــتور مــــي  بــ ــا   او دســ ــه جهــــنم آتــــشدهــــي تــ : گفــــت» ؟مــــن نــــشان دهــــد  را بــ

 سـرپوش   او »!محمـد نـشان بـده       آتش را بـه   «: و به مالک گفت   » .گويم  مي«

د کـه گمـان   هـوا بلنـد شـ     بـه  چنـدان  زبانـه کـشيد و  و آتـش  گرفـت    بر  از آتش  را

او دســتور بــده تــا   بــه«:  گفــتم. فروخواهــد خــوردبيــنم  کــه مــي راهرچــهکــردم 

ــد   بــه جــاي اولــش    بــهو آتــشاو دســتور داد   بــه».جــاي خــودش بــازش گردانَ

جـاي خـودش    چـون بـه  . گشت مثـل افتـادنِ سـايه بـود     وقتي برمي و   ،برگشت

  10.برگشت او سرپوش را بازنهاد

  نشسته ديدم که ارواح فرزنـدان آدم را چون واردِ آسمان اول شدم مردي را 

: گفـت   شد مـي    او عرضه مي    چون روح نيکوکاري به   . کردند  عرضه مي بر او   

و چــون » .روحــي خوشــبو اســت کــه از جــسدي خوشــبو بيــرون آمــده اســت    «

روحــي پليــد اســت کــه   ! اُف«: گفــت شــد مــي  او عرضــه مــي  روح بــدکاري بــه 

» ايـــن کيـــست؟«: دمازجبريـــل پرســـي» .ازجـــسدي پليـــد بيـــرون آمـــده اســـت 

 مردانــي را ديــدم کــه پشتهايــشان   در آنجــا».ايــن پــدرت آدم اســت«: گفــت

شان  در دستـ   هـاي آتـش مثـل گرزهـاي گـران           پاره  چون کوهان شتر بود و تکه     

. آمـد   بيـرون مـي    سـوراخ زيرينـشان   افکندنـد و از       درون دهانشان مـي     بود و به  

ــا کيـــستند؟«: گفـــتم ــا کـــساني«: گفـــت» اينهـ وال يتيمـــان را انـــد کـــه امـــ  اينهـ

سـپس مردانـي را ديـدم کـه چنـان شـکمهائي داشـتند کـه                 » .انـد   خورده بوده 

مثـل شــترهاي  . آنهــا مثـل آل فرعـون بودنــد  . ام گـاه مانندشــان را نديـده   هـيچ 
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شان نهـــاده  بــر پشتــ  شـــدند و پــا  آتــش عرضــه مــي    شــدند و بـــه  تــشنه رانــده مــي   

ــي ــي  مــ ــد و نمــ ــستند شــ ــد   از جاتوانــ ــان بخورنــ ــشان تکــ ــيدم. يــ ــا «: پرســ اينهــ

ســــپس مردانـــي را ديـــدم کــــه   » .نـــد ا اينهــــا ربـــاخواران «: گفـــت » کيـــستند؟ 

 ،وشــت الغــر گنديــده دربرابرشــان نهــاده شــده بــود و گگوشــتِ فربــهِ خوشــبو

. زدند گوشت فربه خوشبو دست نمي خوردند و به گوشت الغِر گنديده مي 

ل اينهـا زنهـائي را کـه اهللا برايـشان حـال          «: گفـت » اينها کيـستند؟  «: پرسيدم

رونــد کــه اهللا برايــشان حــرام کــرده      کننــد و دنبــال زنهــائي مــي    کــرده وِل مــي 

: گفـتم . هـائي را ديـدم کـه از پستانهايـشان آويـزان بودنـد               سپس زن » .است

ــا کيــــستند؟« ــا فرزنــــداني را زائيــــده «: گفــــت» اينهــ انــــد کــــه فرزنــــدان   اينهــ

  11».اند شوهرانشان نبوده

 ابن زکريـا  ٰىيحيي ابن مريم و ٰىعيسيها  زاده  خالهچون واردِ آسمانِ دوم شدم 

اش  مـردي را آنجـا ديـدم کـه چهـره     . آسـمان سـوم بـرد       مرا بـه   سپس. را ديدم 

 پـسِر اين برادرت يوسف    « : گفت »اين کيست؟ «: گفتم. مثل ماه تمام بود   

مــردي را ديــدم و چــون  . آســمان چهــارم بــرد   مــرا بــهســپس ».يعقــوب اســت

  در آنجـا   .سـمان پـنجم بـرد     آ   مـرا بـه    سـپس  ».ادريـس اسـت   « :گفـت  پرسيدم

ريش سفيد با ريش بزرگ ديدم که تا کنون پيرمـردي زيبـاتر      و پيرمردي سر 

 عمـران  پـسر اين هـارون  « : گفت »اين کيست؟ « :دمپرسي. ام  نديده او را    از

آســمان   مـرا بــه ســپس ». کــه در قــومش محبوبيـت دارد اسـت ) ٰىموســيبـرادر  (

 کــه کــشيده بــا بينــي نــيم   و بلنــدقامت گــون گنــدم مــردي  در آنجــا.شــشم بــرد 

 »ايــن کيــست؟ «: پرســيدم.  ديــدم راطــرف بــاال کــشيده شــده بــود   نــوکش بــه 

آسـمان هفـتم       مـرا بـه    سپس ». عمران است  پسر ٰىموسياين برادرت   «: گفت

روي  المعمــور  دروازۀ بيــتُ در کنــارمــردي را ديــدم کــه   کامــل در آنجــا.بــرد

هـزار فرشـته    ۷۰روز   هـر    ئي است که    المعمور خانه    بيت  و بود؛ نشسته   کرسي
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مــن   او شــباهت کامــل بــه.گردنــد برنمــيآن  تــا قيامــت بــه وشــوند  ش مــيوارد

پــدرت ابــراهيم  ايــن «:  گفــت»ايــن کيــست؟ «: پرســيدم. او بــهداشــت ومــن  

  12».است

  : گويد۔ براساس آنچه از زبانِ پيامبر شنيده بوده ۔عبداهللا ابن مسعود

 ،طلبيـد  ۀ ورود مـي رد و اجـاز بـ  يکـي از آسـمانها مـي    وقتي پيامبر را جبريل به 

ــتگا ــينفرشـ ــد  مـ ــه: گفتنـ ــراه دارد  چـ ــسي همـ ــي!کـ ــد اســـت : گفـــت  مـ . محمـ

: گفتنـــد  مـــي»!آري«: گفـــت  مـــي»مگـــر مبعـــوث شـــده اســـت؟«: گفتنـــد مـــي

آســمان  بــاال بـرد تــا بـه   او را سـان  همــين  بـه »!دوسـت و برادرمــان خـوش آمــد  «

 بــر او  نمــاز نوبــت۵۰ روزي  در آنجــاحــضور پروردگــار رســيد؛ و   هفــتم و بــه 

  ١٣.مقرر شد

آسـمانِ هفـتم    راهنمائي جبريل رفت تـا بـه   آسمان به  گونه آسمان به    اين  ر به پيامب

 در تـر   چيزهـائي را ديـد کـه پـائين      او در آسمان هفـتم    . اهللا بود رسيد که جايگاهِ عرِش     

هفتم  در آسمان  عظمتِ پروردگارش را از آنکهو پس. خوانيم  سورۀ نجم مي   آيات

ــود را     ــدرِت اهللا بـ ــشانۀ قـ ــه نـ ــا کـ ــسياري چيزهـ ــمانو بـ ــه   در آسـ ــد بـ ــر ديـ ــين  هاي ديگـ زمـ

  .برگردانده شد

رسيدم که بهتـرين    ٰىموسيدر راه به    . بازگشت نهادم  پس رو به  : پيامبر گويد 

 شــده مقــرر بــر تــو  چنــد نوبــت نمــاز  « :پرســيد ٰىموســي. يــار شــما بــوده اســت   

ز سـنگين اسـت و امـت تــو    نمـا «:  گفـت ». نوبـت ۵۰روزي «:  گفـتم »!اسـت 

و امتــت تخفيــف  بــر تــو تــابرگــرد و از پروردگــارت تقاضــا کــن  . نــدا ضــعيف

مـــن   نوبـــت بـــه ۱۰. تقاضـــاي تخفيـــف کـــردم   پـــس برگـــشتم و از اهللا  ».دهـــد

 بــا مــن ســخن بــارِ گذشــته رســيدم همچــون ٰىموســيبــاز چــون بــه . تخفيــف داد

تخفيــف ن مــ نوبــت ديگــر بــه۱۰بــار هــم   و بازگــشتم و پروردگــارم ايــن،گفــت
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برگـــرد و از پروردگـــارت «: گفـــت  مـــيٰىموســـيگـــشتم   کـــه برمـــيهـــر بـــار. داد

کــه پروردگــارم از نوبــت آنگــاه  برگــشتم تــا چنــدان ».تقاضــاي تخفيــف کــن

 مثـل   برگـشتم  ٰىموسـي  نـزد    چـون بـه    همبـاز . وبت رسـاند  ن۵نمازها کاست و به     

 نــزد پروردگــارم برگــشتم و   بــهچنــدان«: گفــتم. مــن گفــت  بــهبارهــاي پيــشين

 نـزدش   بـه آيد بيش از ايـن   کردم که شرمم مي   ي تخفيف تقاضا از او    چندان

  14».برگردم

هفتم يک درخت کناري ديد کـه در بـاالترين و آخـرين نقطـۀ          در آسمان    پيامبر

بهـشت  . حـد   ، يعنـي کُنـارِ آخـرين      نـام داشـت   ٰى بود و سِـدرةُ المنتَهـي     آسمان واقع شده    

ــ. در يکـــسوي ايـــن درخـــت واقـــع شـــده بـــود   ــارۀ ايـــن او بعـ درخـــت  دها در مدينـــه دربـ

  : گفت يارانش مي به

را  امــر اهللا آن ؛ و چــون چيزهــائي بــه پهــن بــود هماننــدِ گــوشِ فيــل   برگهــايش 

قبيـــل تبـــديل شـــدند و  از آن دربـــر گرفـــت همـــه بـــه يـــاقوت و زمـــرد و اشـــيائي

هـاي    سراسـرش را پروانـه    . چندان زيبا بود کـه مـن تـوانِ توصـيفش را نـدارم             

ي ئــ  هــر برگــي از برگهــايش يــک فرشــته   بــر رويه بودنــد؛زريــن احاطــه کــرد 

اش چنـان گـسترده بـود کـه در سـايۀ        سـايه گفت؛ نشسته بود و سبحان اهللا مي     

 دوتا رودخانۀ ظاهري و دوتـا  ؛توانند جا بگيرند اش صد سوار مي    هر شاخه 

 جبريـــل  دربـــارۀ آنهـــا از؛آمدنـــد اش بيـــرون مـــي رودخانـــۀ بـــاطني از زيـــر تنـــه

اند؛ و آن دوتا کـه ظاهرنـد    اند در بهشت آن دوتا که باطن  «: گفت پرسيدم،

  15».يکي نيل است و ديگري فرات

اش ابــراهيم بــود و   ديــد کــه نگهبــان دروازه  در آســمان پيــامبر بيــت المعمــور را 

  :گفتاو بعدها براي اصحابش . نشسته بود ئي روي کرسي
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 گرفتـه  که درسـت برفـراز کعبـه قـرار        در آسمان    بيت المعمور مسجدي است   

هـر روز   . کعبه فروخواهـد افتـاد     بر روي بان     ئي که اگر فروافتد     گونه  است به 

  .ايستند نماز مي  در آن به فرشتههزار۷۰

 در آســمان همچنــين بــراي اصــحابش تعريــف کــرد کــه وقتــي بيــت المعمــور را     

  :است گفته  چنيناش پرسيده و جبريل ديده از جبريل درباره

 هـزار ۷۰ و روزي    ،اي فرشتگان ساخته است   ين ساختماني است که اهللا بر     ا

آن  گوينــد و ديگــر بــه  شــوند و اهللا را تقــديس و تــسبيح مــي  فرشــته واردش مــي

   ١٦.گردند برنمي

 هــزار۷۰يعنــي فرشــتگان آســمان چنــدان پرشــمارند کــه بــا وجــودي کــه روزي         

 باز هم هر فرشته در طول عمر ،شوند فرشته براي نماز وارد مسجد بيت المعمور مي

  .تواند وارد بيت المعمور شود بار مي  فقط يکدنيا

  

ّ روي ايــن شــب داســتان پيــامبر همينکــه بيــدار شــد  ،بامــداد روز بعــد  را بــراي اُمِ

  : ام هاني گويد. هاني تعريف کرد

 را خوانــد و خوابيــد و شــب مــن خوابيــده بــود؛ نمــاز  در خانــۀپيــامبر آن شــب

ــديم ــپيده . خوابيــ ــرد   پــــيش از ســ ــدار کــ ــا را بيــ ــه  و ،دم مــ ــا او بــ ــبح   بــ ــاز صــ نمــ

گونـــه کـــه ديـــدي نمـــاز شـــب را اينجـــا   مـــن همـــان«: آنگـــاه گفـــت. ايـــستاديم

 ســپس ،نمــاز خوانــدم  در آن بــه بيــت المقــدس رفــتم و   از آن  پــس،خوانــدم

چـون خواسـت از خانـه    » .بينـي بـا شـما خوانـدم     نمـاز بامـداد را چنانکـه مـي    

ي ظـاهر  رم؛ شـکمش مثـل کتـان سـفيد مـص           الي عبايش را گـرفت     ،بيرون رود 

را بـراي مـردم بـازمگو کـه بـاور نخواهنـد                ايـن  !ي اهللا يـا نَبـ   «: او گفـتم    شد؛ به 
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واهللا کــــه برايــــشان «: پيــــامبر گفــــت» .دل خواهنــــد کــــرد آزرده تــــو را کــــرد و

  ١٧».بازخواهم گفت

خــواب رفتــنش ديــده در بيــداري    پيــامبر ترديــد نداشــت کــه آنچــه را پــس از بــه   

را براي  رو آن از اين.  و بازگشته استرفتهآسمان  و او در بيداري به اورشليم و بوده

  داسـتان   از ايـن   هـا   قريـشي . هـا رسـيد     گوش قريشي    و داستانش به   ،بازگفتپيروانش  

 از خـاطر آنکـه   ؛ و مؤمنين را نيز به پرداختندپيامبر استهزاي  بهنُقل محفل ساختند و     

اورکردني نبـود کـه    بـ مـؤمنين  بـراي بـسياري از   .ريشخند گرفتند کنند به   پيروي مي او  

ين از مؤمنشماري . مکه برگشته باشد دم به  از سپيدهپيش شبانه تا فلسطين رفته و   او

 او را  نيــزشــماري ١٨. از ديــن برگــشتند آن بــا شــنيدن  را بــاور کننــد  کــه نتوانــستند ايــن  

 و بـراي اهللا بـردن   ، توانـا اسـت  چيـز  اهللا بـر همـه   زيرا يقين داشـتند کـه   ؛تصديق کردند 

هم زدن نيز ميـسر اسـت تـا چـه رسـد       يک جاي دوردست در يک چشم به     هپيامبرش ب 

مــؤمنين کــه   کــس از نخــستين. ســفر کــرده اســت  در آن پيــامبر چندســاعته کــه زمــانِ بــه

 اهللا مؤمنين گفت که رسـول  و بها. داستان اسراء و معراج را قلبا باور کرد ابوبکر بود         

يني کــه دربــاورکردنِ ايــن بــراي چنــدتا از مــؤمن.  اســتتعــين حقيقــگويــد  هرچــه مــي

ائي آورد و سفِر شبانۀ پيـامبر را بـا   استداللهترديد افتاده بودند نيز ابوبکر        داستان به 

  .قبول آن واداشت  را بهشده مؤمنينِ دودل توجيه کرد و بيانِ قدرتِ اهللا

در داد تــا ترديــدي کــه  تأييــد قــرارمــورد  ايــن ســفر شــبانه و آســماني را وحــي نيــز

 دربـارۀ موضـوعي   وحـي وقتـي  .  ببـرد  از ميـان  باقي مانده بـود را     ؤمنينم برخي از    دل

مـؤمنين    ديگر براي کـسي از ،فرستاد ميکرد و اهللا از فراز آسمان گواهي        داوري مي 

عقـل و درک       که بايد بـدون توجـه بـه        پذيرفتند  مي و همه    ،ماند  جاي ترديد باقي نمي   

جـائي رسـيد     کـه پيـامبر بـه    تـه شـد    در آياتِ وحي گف    .باور داشته باشند  آن     به خودشان

متـر بـاالي   ۴حـدود  (ۀ دوکمـان  فاصـل   در افقِ برين در ارتفاعي بـه آن ذاتِ نيرومند که  
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 و . را وحـــي کـــرداش چيزهـــائي  بـــه بنـــده در آنجـــا وايـــستاد دربرابـــر ديـــدگان او) ســـر

او دروغ نگفتـه بـود؛ و    چـشِم خـويش ديـد و قلـبش بـه      تأکيد شد ايـن ذات را پيـامبر بـه     

نــار ديـــد؛ درختـــي کـــه چنـــان شـــکوه و جاللـــي  کُ نـــزد آخـــرين او را ار ديگـــر هـــمبـــ يــک 

شد؛ ولي پيامبر با چـشمان بـاز        اش تار مي    نگريست ديده   آن مي   داشت که هرکس به   

 .هـاي بـزرگ پروردگـارش را ديـد      بود کـه برخـي از نـشانه        در آنجا  و. آن نگريست   به

  :چنين بوداين آيات 

راهه  بي  شما گمراه نيست و به     يارِ. شود يبشستاره آنگاه که سرا     سوگند به 

 چيـزي جـز وحيـي نيـست     ايـن  .گويد بخواهي سخن نمي   و دل  نيفتاده است 

داراي ] کـه [اسـت  او يـاد داده    بـه »بـسيار توانمنـد   «.شـود  وحي کرده مـي  که  

 . در افـق بـرين بـود        در حـالي کـه      درسـت قـرار گرفـت      ].اسـت [نيروي بـسيار    

 وحي کرد  و. بودتر پائين دوکمان يا    فاصلۀ  هب معلق شد و   و   پائين آمد سپس  

بــر آيــا  . آنچــه را ديــد دلْ دروغ نگفــت .کــرد وحــي را کــه چيــزياش  بــه بنــده

سِـدرةُ   را نـزد      او بـار ديگـر هـم      يـک ! د؟کنيـ   مـي  با او چـالش   بيند   مي  او آنچه

 ، آنـست نـزِد  )بـاِغ اقامتگـاه  (ٰى ىأوالمـ ةُ  جنَّـ ديـد؛  )حـد  کُنـارِ آخـرين   (ٰى المنتَهي

 ه بينايي لغزيـد و نـه   ن.گيرد دربر مي آنچه دربر گرفته بود  نگاه که سدره را     آ

 آيــا شــما .ديــد پروردگــارش را  بــزرِگهــاي نــشانهبرخــي از  .رفــت  دراز جــا

  19مي است؟ايد؟ و ديگر منات را که سِو يده را دٰىعزّيالت و 

آورد و  گانه را براي اصـحابش هديـه           آسماني، نمازهاي پنج   سفِر  از اين پيامبر  

 تا پيش.  او حاضر باشند در کنارمقرر کرد که روزانه پنج نوبت براي برگزاري نماز

خواندنـد ولـي وقـت معينـي نداشـت و بيـشتر در همـان         پيامبر و مؤمنين نماز مياز آن   

هـم نبــود کـه همـه مجبــور    » واجـب «خواندنـد؛   اوقـاتي بـود کـه عمــوم قـريش مکـه مــي     

خــود . خواندنــد هــرکس درحــدِ همــتِ خــودش    ولــي البتــه همــه مــي ،باشــند بخواننــد

ولـي  . خوانـد  شـبها نمـاز مـي     بيـشتر در نيمـه    ،پيامبر هـم عـالوه بـر چاشـتگاه و شـامگاه           
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وقــت از روز بــراي نمازهــاي مــؤمنين     اوقــات معينــي در پــنج ،پــس از اســراء و معــراج 

هـا فـرِض    مقرر شد که با اوقات پيشين تفاوت داشت و خواندن نماز هم براي مؤمن          

  .شد) يعني وظيفۀ اجباري (عين

اشـاره   گونـه   ايـن   سـفِر شـبانه    ايـن    بـه  وحـي نيـز     آمد بعد ديگري که چندي     در آيۀ 

بــرد تــا ٰى بيــت المقــدس و ديــدار مــسجِد اَقــصي شــب بــه نمــود کــه اهللا پيــامبرش را در آن

  :او نشان بدهد هاي عظمت خودش را به نشانه

 ٰىاَقـصي  مـسجِد   حـرام بـه   از مـسجد ال    اش را شـبانه      بنـده  که  کسي است   سبحان

او نشان دهـيم؛   آياتمان بهاز  تا سير داد ايم که پيرامونش را پربرکت ساخته    

  20.شنوا و بينا است  اوهمانا

؛ ه اسـت  ؤيـا بـود   شـب ديـده ر     در آن     کرد که آنچه پيامبر    وحي تصريح  همچنين

 اسـالم  ند شـنيد از پيامبررا  و همينکه آن ند داستان را باور نکردکه کساني نسبت به  و

 يکـي از علتهـاي    کـه يـادآور شـد   ابـراز خـشم نمـوده   ند از پيامبر جـدا شـد  را رها کرده    

هــا  و بعــضي مـورد آزمــايش قــرار گيرنـد   مــردم آن بــود تـا  پيــامبر ؤيــا بـه نـشان دادنِ آن ر 

 همچنـين گفتـه شـد کـه آن درختـي           .دين سابقشان برگردند    دست از اسالم کشيده به    

ايـــن همـــان . پيـــامبر نـــشان داده شـــده اســـت  گرفتـــه بـــهکـــه در قـــرآن مـــورد لعنـــت قـــرار  

ــوم« بــا نــام  در قــرآندرختــي اســت کــه    ه شــده بــود کــه    و گفتــيــاد شــده بــود   از آن »زَقّ

 ، همچـون سـر شـيطان اسـت        در زشـتي   پنگهايش   ،درختي است در بِن دوزخ روئيده     

 از آنجـا    21.کنـد   فلز درشکم غليان مي   ۀ  و ثمرش که غذاي دوزخيان است مثل گداز       

 ،خوابيـد   خـودش نمـي  در خانـۀ   آزارهـاي کـافرانِ مکـه     سـبِب    به پيامبر شبها در آن    که

پيــامبر اطمينــان داده بــوده کــه مــردِم مکــه در         ايــن آيــه اشــاره شــد کــه اهللا بــه     در آغــاز

همچنين ابـراز تعجـب     . او گزندي برسانند     به  که  اويند و نخواهند توانست    محاصرۀ

 ولـي آنهـا نـه تنهـا       ،دهـد   اي گوناگون هشدار مـي    راهه  همه به   شد که اهللا کافران را آن     
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  :کنند کشي مي ترسند بلکه بيشتر گردن نمي

؛ و ]…[ پروردگارت مـردم را محاصـره کـرده اسـت             که تو گفتيم   آنگاه که به  

 مـردم قـرار نـداده بـوديم؛ و     آزمـايش جـز بـراي   تـو نـشان داديـم       که به ئي  ؤيار

ــده در قـــرآن را   آن درخـــتِ لعنـــت  ــه [شـ ــه بـ ــو نـــشان  کـ ــمتـ ــز] داديـ ــا را .  نيـ اينهـ

 22.افزايد  بزرگي بر آنان نمي ولي جز سرکشِي،ترسانيم مي
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