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 عراجسراءومِاِداستانِ 

»    رفتنباال«و » عروج كردن«، و مِعراج به معناي  »شبانه سفَردادن «اِسراء به معناي 
به معناي برده شدنِ   »  اسراء«در فرهنگِ اسالمي،  . نردبان را نيز مِعراج گويند  . است

بردن شدنِ او از » مِعراج«است، و ) بيت المقدس(شبانة پيامبر اكرم از مكه به اورشليم  
 . اورشليم به آسمانها تا آسمانِ هفتم به راهنمائي و همراهيِ جبرئيل    

. و معراج از زبان شخص پيامبر نقل شده است  عمدة گزارش مربوط به اسراء 
بيشتر روايتها براساس سؤالهائي است كه بعدها اصحاب پيامبر در مدينه از او دربارة             

سپس اصحاب سيره   . اسراء مي پرسيده اند و او به هركدام ازآنها پاسخ ميگفته است    
 و مِعراج عبداهللا ابن     ناقالن روايتهاي مربوط به اِسراء   .  همه را گرد آورده و بازنوشته اند     

مسعود، انس ابن مالك، ابوسعيد خُدري، عايشه، اُمِ هاني دختر ابوطالب، حسن    
حسن بصري و ابن شهاب زهري و قَتاده از . بصري، ابن شهاب زهري و قَتاده هستند

بزرگترين فقها و قرآن شناسانِ قرن نخست هجري به شمار ميروند؛ عبداهللا ابن مسعود و       
 خُدري دوتن از ياران پيامبر بودند؛ انس ابن مالك پيشخدمت مخصوصِ   ابوسعيد 

پيامبر در مدينه بود؛ عايشه همسر پيامبر بود؛ و اُم هاني دختر ابوطالب و نخستين كسي   
 . بود كه پيامبر موضوع رفتنش به اسراء و معراج را برايش بازگفت      

ك به آنگونه كه از پيامبر     داستان معراج بنا به نوشتة طبري به روايت انس ابن مال     
 : شنيده بوده چنين آغاز ميشود   
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ديگراني نيز خوابيده بودند؛ زيرا كه در   . پيامبر دركنار كعبه خوابيده بود    «

دوتا فرشته آمدند، يكي جبرئيل و       .  آن زمان بسياري از مردها دركنار كعبه ميخوابيدند       
: تور داده اند؟ يكي شان گفت دربارة كدامشان به ما دس : ديگري ميكائيل؛ و به هم گفتند  

در . و رفتند و از پشت ديوار كعبه بازآمدند، و اين بار سه تا بودند     . دربارة سرورشان   
حالي كه پيامبر درخواب بود اورا برپشت خواباندند، شكمش را دريدند، آب زمزم را       

. آوردند و شكمش را شستشو دادند و آن را از شرك و ناداني و گمراهي پاك كردند     
پس تشتي زرين آوردند كه پر از حكمت و ايمان بود و شكمش را با حكمت و       س

 1. »ايمان انباشتند و بعد ازآن اورا به آسمان بردند      

اين حديث را ابن اسحاق به نقل از شنيده هاي مردمِ مدينه تكميل كرده و ابن        
 :هشام چنين بازنويسي كرده است  

خوابيده بودم جبرئيل آمد     )  كعبه  دركنارِ(» حِجر«درحالي كه در : پيامبر گويد «
باز آمد و با  . و با نوك پايش به من زد؛ برخاستم ولي چيزي را نديدم و به بستر برگشتم       

براي بار سوم آمد و     . نوك پايش به من زد و برخاستم و چيزي نديدم و به بستر برگشتم       
ردرِ مسجد   ب. بازويم را گرفت و مرا بيرون برد     . با نوك پايش به من زد و برخاستم      

 يك چارپاي سفيدرنگي را ديدم كه بين قاطر و خر بود،            ) حياطِ پيرامونِ كعبه  (الحرام
و در دوطرف رانهايش دوتا بال بود كه با پايش تكانشان ميداد و دستش را به نوك              

جبرئيل دستش را    . وقتي به آن نزديك شدم كه سوارش شوم چموشي كرد     . بالها ميزد
از اين كاري كه ميكني شرم نداري؟ واهللا كه پيش  ! اي براق: بر پشت او زد و گفت

براق از  . ازاين هيچ كدام از بندگانِ اهللا مكرَّم تر از محمد برتو سوار نشده است   
 2. »شرمندگي خيسِ عرَق شد و برجايش قرار گرفت و من سوارش شدم    

                                                 
  .536 / 1:  تاريخ طبري-1

  .49 -48 / 2:  سيرة ابن هشام-2



 3
يل با او به   پيامبر به راه افتاد و جبرئ   «: ابن هشام از زبان حسن بصري مي نويسد  

درآنجا ابراهيم و موسا و عيسا و چند تن ديگر از        . راه افتاد تا او را به بيت المقدس برد     
سپس دوتا ظرف  . پيامبر پيشنماز شد و آنها پشتِ سرش نماز گزاردند    . پيامبران را ديد

پيامبر ظرفِ شير را گرفت و   . برايش آوردند كه در يكي شير و در ديگري خمر بود  
به فطرت راه يافتي، و امتت    ! اي محمد: جبرئيل به او گفت . ا برنداشت ظرف خمر ر

 3.»نيز راه يافتند، و خمر بر شما حرام شد  

آنجا ابراهيم و   در.  برد)بيت المقدس (مسجد اقصا  به پيامبر را سپس جبرئيل  
 باستاني كه عموما انبياي يهود بودند    اعصار  پيامبرانِموسا و عيسا و چندتن ديگر از 

آنجا سه ظرف     .  پيشنماز شد و همگي با او نماز گزاردند پيامبر «.  انتظار نشسته بودند  به
رسول اهللا    .براي پيامبر آوردند كه در يكي آب بود، در ديگري شير، و در سومي خمر      

 خودش و امتش به گمراهي خواهند    بردارد شنيدم كسي ميگفت اگر خمر را    : گويد
چون شير را نوشيدم، . ش و امتش هدايت خواهند شد خودبرداردافتاد، اما اگر شير را 

 4. تو راه يافتي و امتت نيز هدايت شدند  ! اي محمد: جبرئيل گفت

آنجا سه تا ظرف را برايش آوردند كه در يكي آب، در            «: ابن مسعود گويد 
وقتي ظرفها به من پيشنهاد شد،     : پيامبر گويد . ديگري شير، و در سومي خمر بود  

اگر . اگر آب را گرفت خودش و امتش غرق خواهند شد: فتشنيدم كه كسي ميگ
و اگر شير را گرفت خودش و . خمر را گرفت خودش و امتش گمراه خواهند شد

جبرئيل به من  . پس ظرف شير را گرفتم و ازآن نوشيدم  . امتش هدايت خواهند شد
 5. »هدايت شدي و امتت نيز هدايت شدند! اي محمد: گفت

را   ) نردبانيعني  (معراج م در بيت المقدس تمام شد  چون كار: پيامبر گويد «
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؛ وآن همان است كه ميِّتِ     نديده بودم    را تا آن هنگام  چيزي زيباتر ازآن  من  . آوردند 

 پس همراهم مرا باال برد تا به يكي از    .شما وقتي ميميرد نگاهش را به دنبالش ميفرستد      
  دروازه هاي آسمان رسيديم كه نامش باب نگهبان   . است) وازة نگهبانان   در(فَظَه  الح

، و  نديدروازه فرشته ئي به نام اسماعيل است و دوازده هزار فرشته درزير دست او    
 .هرفرشته دوازده هزار فرشته درزير دست دارد    

چون به آسمان زيرين وارد شدم تمام فرشتگان با خوشرويي به استقبالم آمدند          «
.  و لبخند نزد خوشرو نبود از فرشتگانْيكي. و با لبهاي پرخنده به من خوش آمد گفتند

 كه به من خوش آمد گفت ولي لبخند نزد، و من تا      اين كيست:از جبرئيل پرسيدم   
اگر او براي كسي پيش ازتو  : ؟ جبرئيل گفتكنون هيچ انساني مثل اورا نديده ام

 او .لبخند زده بود يا ميخواست بعد ازتو براي كسي لبخند بزند، براي توهم لبخند ميزد     
آيا به او  : گفتم.  استش جهنم آت مسئول  است ومالكاو  .هيچ گاه لبخند نميزند  

: و به مالك گفت. ميگويم: ؟ گفت را به من نشان دهد  جهنم آتشدستور ميدهي تا   
  زبانه كشيد و   آتش گرفت و آتش بر  پس سرپوش را از   !آتش را به محمد نشان بده  

به او  :  گفتم. فروخواهد خورد  مي بينما رهرچه به هوا بلند شد كه گمان كردم چندان
 به او دستور داد وآتش به جاي اولش      .دستور بده تا به جاي خودش بازش گردانَد   

وقتي برميگشت مثل افتادنِ سايه بود؛ و چون به جاي خودش برگشت       برگشت، و 
 .سرپوش را بازنهاد  

آدم را  چون واردِ آسمان اول شدم مردي را نشسته ديدم كه ارواح فرزندان   «
روحي خوشبو : وقتي روح نيكوكاري به او عرضه ميشد ميگفت       . براو عرضه ميكردند   

و چون روح بدكاري به او عرضه ميشد   . است كه ازجسدي خوشبو بيرون شده است
روحي پليد است كه ازجسدي پليد بيرون شده است؛ و رويش را درهم     : ميگفت

اين پدرت آدم   : جبرئيل گفتازجبرئيل پرسيدم اين كيست؟   ! اُف: كشيده ميگفت
درآنجا مرداني را ديدم كه پشتهايشان چون كوهان شتر بود و تكه پاره هاي    . است
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آتش مثل گرزهاي گران دردستشان بود و به درون دهانشان مي افكندند و از مقعدشان             

اينها كساني اند كه اموال يتيمان را خورده      : اينها كيستند؟ گفت  : گفتم . بيرون مي آمد 
سپس مرداني را ديدم كه چنان شكمهائي داشتند كه هيچ گاه مانندشان را           .  ه اندبود

مثل شترانِ تشنه رانده ميشدند و به آتش      . آنها مثل افراد خاندانِ فرعون بودند . نديده ام 
: پرسيدم  . عرضه ميشدند و پا برپشتشان مينهادند و نميتوانستند ازجايشان تكان بخورند        

بعد مرداني را ديدم كه در برابرشان گوشتِ    . نها رباخوارانند اي: اينها كيستند؟ گفت
ازگوشت الغرِ گنديده ميخوردند    . فربهِ خوشبو و گوشتِ الغرِ گنديده نهاده شده بود  

اينها زنهائي را  : اينها كيستند؟ گفت:  پرسيدم  . و به گوشت فربهِ خوشبو دست نميزدند 
 زنهائي ميروند كه اهللا برايشان حرام    كه اهللا برايشان حالل كرده وِل ميكنند و دنبال   

اينها : گفتم. بعد ازآن زن هائي را ديدم كه از پستانهايشان آويزان بودند . كرده است
 . اينها فرزنداني زائيده اند كه فرزندان شوهرانشان نبوده اند     : كيستند؟ گفت

ا   زاده ها عيسا ابن مريم و يحي ابن زكريا ر   خالهچون واردِ آسمانِ دوم شدم «
.   تمام بودمردي را آنجا ديدم كه چهره اش مثل ماهِ. بعد مرا به آسمان سوم برد . ديدم

بعد مرا به آسمان  .  اين برادرت يوسف فرزند يعقوب است     :گفتم اين كيست؟ گفت
بعد مرا به آسمان   .  ادريس است :گفت مردي را ديدم و چون سؤال كردم . چهارم برد
ريش سفيد با ريش بزرگ ديدم كه تا كنون    و در آنجا پيرمردي سر  . پنجم برد

 اين هارون فرزند عمران    : اين كيست؟ گفت:دم پرسي . پيرمردي زيباتر از اورا نديده ام  
درآنجا     . بعد مرا به آسمان ششم برد  .  كه در قومش محبوبيت دارد است ) برادر موسا (

يده شده    كه نوكش به طرف باال كشكشيده چهره و بلندقامت با بيني نيم   مردي سبزه
بعد مرا . اين برادرت موسا فرزند عمران است :  اين كيست؟ گفتپرسيدم  .  ديدمبود

روي    المعمور مردي را ديدم كه دركنار دروازة بيت       درآنجا كامل  . به آسمان هفتم برد   
ش  هر روز هفتاد هزار فرشته وارد     بيت المعمور خانه ئي است كه  وبود؛ صندلي نشسته 

 كامل  من شباهت  او شباهت كامل به من داشت و  .برنميگردند  آن و تا قيامت به   ميشوند 
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 6.»پدرت ابراهيم است  : پرسيدم اين كيست؟ گفت  . داشتمبه او 

وقتي «: عبداهللا ابن مسعود براساس شنيده هائي كه از پيامبر داشته است گويد   
: گفتند    مينة ورود ميطلبيد، فرشتگا    پيامبر را جبرئيل به يكي از آسمانها مي برد و اجاز        

مگر مبعوث شده است؟       : ميگفتند  . محمد است :   ميگفت !چه كسي همراه دارد
سان وي را باال برد تا همين  به!دوست و برادرمان خوش آمد : ميگفتند  ! آري: ميگفت

به آسمان هفتم و به حضور پروردگار رسيد؛ و درآنجا روزي پنجاه نوبت نماز براو                
 7. »مقرر شد

رسيدم كه   چون در راه به موسا .  بازگشت نهادم پس رو به «: رسول اهللا گويد 
: گفتم !  شده استمقرر  برتو چند نوبت نماز  : پرسيد   ازمن،بهترين يار شما بوده است  

برگرد و از   . نماز سنگين است و امت تو ضعيفند    : گفت. پنجاه نوبت   روزي  
تقاضاي  پس برگشتم و از اهللا  . برتو و امتت تخفيف دهد  تاپروردگارت تقاضا كن    

باز چون به موسا رسيدم همچون قبل با من     . تخفيف داد  ده نوبت به من  . تخفيف كردم 
. تخفيف داد سخن گفت، و بازگشتم و پروردگارم اين بار هم ده نوبت ديگر به من    

. تقاضاي تخفيف كن    برگرد و از پروردگارت    : هربار كه برميگشتم موسا ميگفت     
.  ت نمازها كاست و به پنج نوبت رساند كه پروردگارم از نوب آن قدر برگشتم تا وقتي 

اين قدر به نزد    : گفتم.   قبل به من گفت   ات مثل دفع برگشتم  موسا  چون به نزد  باز هم
آيد بيش از       كردم كه شرمم مي ي تخفيف   پروردگارم برگشتم و اين قدر از او تقاضا      

 8. »اين برگردم

قطة آسمان    پيامبر درآسمان يك درخت كُناري ديد كه بر باالترين و آخرين ن   
. نام داشت) يعني كُنارِ آخرين حد (واقع شده بود و به همين سبب سِدره المنتَهي   
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او بعدها در مدينه دربارة اين درخت      . بهشت در يكسوي اين درخت واقع شده بود

برگهايش مثل گوش فيل بود؛ و چون چيزهائي به امر اهللا آن را «: به يارانش ميگفت   
 و زمرد و اشيائي ازآن قبيل تبديل شدند و چندان زيبا بود   دربر گرفت همه به ياقوت

سراسرش را پروانه هاي زرين احاطه كرده بودند؛ و     . كه من قادر به وصفش نيستم  
سايه اش  . برروي هر برگي از برگهايش يك فرشته ئي نشسته بود و سبحان اهللا ميگفت  

دوتا  .   جا بگيرند چنان گسترده بود كه در ساية هر شاخه اش صد سوار ميتوانند  
دربارة آنها از      . رودخانة ظاهري و دوتا رودخانة باطني از زير تنه اش بيرون مي آمدند        

آن دوتا كه باطنند در بهشتند؛ و آن دوتا كه ظاهرند يكي نيل        : جبرئيل پرسيدم؛ گفت   
 9.»است و ديگري فرات

 اش  همچنين بيت المعمور را پيامبر درآسمان هفتم ديد كه نگهبان دروازه        
خانه ئي است كه ) يعني خانة آباد  (بيت المعمور . ابراهيم بود و بر صندلي ئي نشسته بود

در آغازِ خلفت به دستور اهللا و كمك جبرئيل و فرشتگان توسط حضرت آدم در مكه           
بعدها در طوفان نوح كه قرار بود سراسرِ آباديهاي روي        .  براي عبادتِ اهللا ساخته شد 

المعمور توسط مالئكه از زمين بلند كرده شده به آسمان برده    زمين ويران گردد، بيت 
مدتي بعد حضرتِ ابراهيم و پسرش اسماعيل به دستورِ اهللا     . شد و عبادتگاهِ مالئكه شد 

بر شالوده هاي بيت المعمور همين خانة كعبه كه در مكه است براي عبادتِ اهللا بنا            
 آسمان هفتم كه درست برفراز     بيت المعمور مسجدي است در  «: پيامبر گويد . كردند

هر .  كعبه قرار گرفته است به گونه ئي كه اگر فروافتد برروي بام كعبه فروخواهد افتاد    
 همچنين پيامبر براي اصحابش      10.» روز هفتاد هزار فرشته درآن به نماز مي ايستند      

تعريف كرد كه وقتي بيت المعمور را در آسمان هفتم ديده از جبرئيل درباره اش         
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اين ساختماني است كه اهللا براي فرشتگان ساخته است، و       «ده و جبرئيل گفته   پرسي 

روزي هفتاد هزار فرشته واردش ميشوند و اهللا را تقديس و تسبيح ميكنند و ديگر به آن     
 يعني فرشتگان آسمان آن قدر پرشمارند كه با وجودي كه روزي هفتاد         11. »برنميگردند  

ت المعمور ميشوند، باز هم هر فرشته در طول     هزار فرشته براي نماز وارد مسجد بي  
 .عمرِ دنيا فقط يك بار ميتواند وارد بيت المعمور شود    

هاني     را براي دختر عمويش اماين شبروي داستان پيامبربامداد روز بعد،   
 را   عشاءة من خوابيده بود؛ نماز    پيامبر آن شب در خان   «:  ام هاني گويد .تعريف كرد

پيش از سپيده دم ما را بيدار كرد، و با او به نماز صبح            . ابيديمخواند و خوابيد و خو  
من همانطور كه ديدي نماز شب را اينجا خواندم، بعد ازآن به     : آنگاه گفت . ايستاديم

بيت المقدس رفتم و درآن نماز خواندم، و اينك نماز صبح را چنانكه مي بيني با شما   
 . »خواندم

 الي عبايش را   من. رون رفتن از خانه كرد پيامبر قصد بي   : ام هاني مي افزايد
 اين را براي مردم  ! يا نَبِي اهللا: گفتم. م؛ شكمش مثل كتان سفيد مصري ظاهر شد  گرفت

واهللا كه برايشان  : پيامبر گفت  . بازمگو كه باور نخواهند كرد و تورا خواهند آزرد      
كن و بنگر كه  اورا دنبال  : به كنيز حبشي خودم گفتم: ام هاني گويد. بازخواهم گفت

چه به مردم ميگويد و مردم به او چه ميگويند؟ پيامبر چون بيرون رفت موضوع را به        
آيا دليلي براي اين سخنت   ! اي محمد: مردم در شگفت شده گفتند  . مردم خبر داد

 .داري؟ ما هيچگاه چنين چيزي را نشنيده ايم    

م كاروان فالن طايفه     دليلش آنكه وقتي در راه شام بود   : پيامبر به آنها پاسخ داد    
را در فالن دره ديدم، و شترانشان از براق رميدند و يك شتري گريخت و من آن را             

سپس در راه بازگشتم در ضَجنانْ كاروان فالن طايفه را ديدم و          . به آنها نشان دادم  
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ظرفي آب داشتند كه چيزي برسرش كشيده  . مردم در آن ساعت در خواب بودند 

 .ز كردم و هرچه آب درآن بود را نوشيدم و سرش را باز بستم    بودند، من سرش را با  

ردم از آن كاروان جويا شدند و آنها گفتند كه ظرفشان را پر از آب   م…
نهاده و سرش را بسته اند و سپس ديده اند كه سرش همچنان بسته است ولي آب  

 كه شترانمان  ما در فالن دره بوديم  ! آري واهللا :  كاروانِ ديگر هم مردمش گفتند  . ندارد
رميدند و يك شتر گم شد و صداي مردي را شنيديم كه جاي شتر را نشانمان داد؛ و  

 12. رفتيم و گرفتيمش  

در قرآن  .داد  تأييد قرارمورد به زودي آيات قرآن اين سفر شبانه و آسماني را    
ة ذات نيرومندي در افقِ برين در فاصل    گفته شد كه پيامبر به جائي رسيد كه يك     

اين  .  و درآنجا به بنده اش چيزهائي را وحي كرد    ايستاد دربرابر ديدگان او دوكمان 
يك بار ديگر هم اورا نزد سِدرتِ     .  ذات را پيامبر ديد و قلبش به او دروغ نگفته بود      

المنتَهي ديد؛ درختي كه چنان شكوه و جاللي داشت كه هركس به آن مينگريست   
 باز به آن نگريست، و درآنجا برخي از آيات     ديده اش تار ميشد؛ ولي پيامبر با چشمان

 :اين آيات را با هم ميخوانيم  .بزرگ پروردگارش را ديد   

 و به بيراهه   نشدهيار شما گمراه . آنگاه كه سراشيب شود   سوگند به ستاره  
نيست مگر اين    . حرف نميزند )يعني دلبخواهي  (  از روي هوا و؛ نيفتاده است  

است  به او ياد داده  )ذات نيرومند  (وا لقُاشديد .وحي كرده ميشودكه وحيي 
حالي كه در افق  دردرست قرار گرفت    پس . داراي نيروي بسيار است ] كه[

تا به ارتفاع دوكمان يا   گرفت،  سپس نزديكتر شد و فروتر قرار     .برين بود
 آنچه را ديد   .وحي كرد چيزي را كه پس وحي كرد به بنده اش      . بودنزديكتر 

بار ديگر    يك ! كنيد؟ مي  با او چالش مي بيند     آنچه او  بر آيا  .دلْ دروغ نگفت    
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آنگاه كه سدره     ؛  آنستنزدِالمأوا   جنَّت]كه [ينتَهالمسِدره  نزد  ديد هم اورا

 .رفت نه بينايي لغزيد و نه ازجا در .دربرميگيرد   آنچه دربر گرفته بود را 
زَّي را   آيا شما الت و ع  . ديد بزرگ پروردگارش را    نشانه هاي  برخي از 

 13ديده ايد؟ و ديگر منات را كه سِومي است؟  

ه تصريح كرد كه پيامبر را اهللا    اشاره كرد واقعه   قرآن مجددا به اين    چندي بعد 
 :شبانه از مكه به مسجد اقصا در اورشليم برد تا آيات خويش را به او نشان دهد     

ه ك  بنده اش را شبانه از مسجدالحرام به مسجد اقصا كسي كهمنزه است 
  هماناير داد تا آياتمان را به او نشان دهيم؛  پيرامونش را پر بركت ساخته ايم س 

 14.شنوا و بينا است  او
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