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بشــيء  اإلســراء  حــادث  اآلن  أتنــاول 
مــن التفصيــل. أرى أن روايــة أنــس الــيت 
نقلهــا ابــن جريــر يف تفســره ترســم لنــا 
أدقَّ وأصحَّ صورة لإلسراء، حيث ورد: 
»عــن أنــس بــن مالــك قــال: ملــا جــاء 
  ابلرباق إىل رسول هللا  جربئيل
ضربــْت بذَنبهــا، فقــال هلــا جربئيــل: َمــْه 
اي بــراُق! فــوهللا إْن رَِكبَــك مثلُــه. فســار 
رســول هللا  فــإذا هــو بعجــوٍز انٍء عن 
الطريــق أي علــى جنب الطريق، فقال: 
ما هذه اي جربئيل؟ قال: ِسْر اي حممد. 
فســار ما شــاء هللا أن يســر، فإذا شيء 
يًــا عــن الطريق يقــول: هلمَّ  يدعــوه متنحِّ
اي حممــد، قــال جربئيــل: ِســْر اي حممــد، 
فســار مــا شــاء هللا أن يســر. قــال: مث 
لقيــه َخلــٌق من اخلائق، فقال أحدهم: 
الســام عليك اي أوُل، والســام عليك 
اي حاشــر!  عليــك  والســام  آخــر،  اي 
فقال له جربئيل: ارُْدِد الساَم اي حممد. 
قال: فردَّ الســام. مث لقيه الثاين، فقال 
انتهــى  حــى  األولــني،  مقالــة  مثــل  لــه 
إىل بيــت املقــدس. فُعــرض عليــه املــاُء 
  واللــُن واخلمــُر، فتنــاول رســوُل هللا
اي  أصبــَت  جربئيــل:  لــه  فقــال  اللــَن. 
حممــد الفطــرَة، ولو شــربَت املــاء لغرَقَت 
اخلمــَر  شــربَت  ولــو  ُأّمتُــك،  وغرَقــْت 
لَغَويَت وَغَوْت ُأّمُتك. مث ُبعث لـــه آدُم 
فَمــن دونــه مــن األنبيــاء. فَأمَّهــم رســوُل 
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هللا  تلك الليلَة.
  مث قــال لــه جربئيــل: أمــا العجــوز الــيت 
رأيــَت علــى جانــب الطريق فلم يبق من 
الدنيــا إال بقــدر مــا بقــي من عمر تلك 
العجــوز. وأمــا الــذي أراد أن متيــل إليــه 
فــذاك عــدوُّ هللِا إبليــُس.. أراد أن متيــل 
إليــه. وأمــا الــذي ســّلموا عليــك فذلــك 
إبراهيم وموسى وعيسى«. )تفسر ابن 

جرير الطربي(
  هــذه الروايــة قــد نقلهــا ابــن كثــر يف 
تفســره وعلّــق عليهــا قائــًا: »وهكــذا 
رواه احلافــظ البيهقــي يف دالئــل النبــوة 
بعــض  ويف  وهــب.  ابــن  حديــث  مــن 
ألفاظــه نَــكارٌة وغرابة. طريٌق أخرى عن 
أنــس ابــن مالــك، وفيهــا غرابــة ونــكارة 
ا، وهــي يف ســنن النســائي اجملتــى،  جــدًّ

ومل أرها يف الكبر.« )1(
  وهــذه الروايــة البــن جريــر ميكــن أن 
تســاعدان على الســر يف الطريق السليم 
عنــدي -  البحــث، ألهنــا -  هــذا  يف 

أصدق الرواايت وأصحها.
الروايــة  هــذه  يف  واحــد  خطــأ  هنــاك   
وهــو أهنــا تذكــر أنــه ُعــرض علــى النــي 
 أواًل املــاء مث اللــن مث اخلمــر، ولكــن 

الرتتيب الصحيح هو: املاء مث اخلمر مث 
اللــن، كمــا ذكــره ابــن كثر يف تفســره؛ 
وســوف أبــنّي بعــد قليــٍل أمهيــة تصحيح 
فأريــد  أمــا اآلن  البســيط،  اخلطــأ  هــذا 
التأكيــد أن املراجــع األخــرى أيًضــا قــد 
الــذي  ابلرتتيــب  املشــروابت  ســجلت 
الطــرباين  أخــرج  فقــد  صحيًحــا.  أراه 
بــن ســنان  وابــن مردويــه عــن صهيــب 
  ُعــرض علــى رســول هللا  ملــا  قــال: 
ليلــَة ُأســرَي بــه املــاُء مث اخلمــُر مث اللــُن 
َأَخــَذ اللــَن« )اخلصائص الكربى ج 1 
ابب خصوصيتــه  اإلســراء، حديــث 

صهيب ص 159(.
 والرواية الواردة يف »الدر املنثور« أيًضا 
تدعــم الرتتيــب الــذي ذكــره ابــن كثــر، 
املــاء  هــو:  فيهــا  الــوارد  الرتتيــب  ألن 

واخلمر واللن.
الشــواهد كلهــا  هــذه  علــى  فبنــاًء  إذن 
ميكــن أن جنــزم أبن الروايــة الــيت نقلهــا 
ابــن جريــر كانــت يف األصــل ابلرتتيــب 
الُنســخ  بعــض  يف  ولكــن  الصحيــح، 
حصل هذا اخلطأ من سهو الكاتب. 

أصــح  هــي  جريــر  ابــن  روايــة  إن    
الرواايت، ألن حمتوايهتا تشــكل شــهادة 
مــرة  اقرأوهــا  صحتهــا.  علــى  داخليــة 
فيهــا  ورد  مــا  أن كل  لتجــدوا  أخــرى 
تناســق  مــن وقائــع وأحــداث جــاء يف 
وانســجام، وأن التأويــات الــيت ذكرهــا 

مــٌة من ِقبل  جربيــل واضحــة متاًمــا ومدعَّ
القرآن الكرمي.

  وعلــى ســبيل املثــال، أّوَل جربيــُل املاَء 
املــاء  فــإن  الدنيــا، وهــذا حــق،  حبطــام 
ينــوب عــن الدنيــا، ألن بــه احليــاة، كما 
قــال هللا تعــاىل ﴿َوَجَعْلنَــا ِمــَن اْلَمــاِء ُكلَّ 

َشْيٍء َحيٍّ ﴾)األنبياء: 31(.
اخلمــَر  شــرِبَت  »لــو  وقــال جربيــل:    
لغَويــَت وغــَوْت ُأمَّتُــك«. وهــذا أيًضــا 
لألعمــال  رمــز  اخلمــر  ألن  حــق، 
َا اخْلَْمُر  الشــيطانية لقــول هللا تعــاىل ﴿ِإمنَّ
رِْجــٌس  وَاأَلْزالُم  وَاأَلْنَصــاُب  وَاْلَميِســُر 
َلَعلَُّكــْم  َفاْجَتِنبُــوُه  ــْيَطاِن  الشَّ َعَمــِل  ِمــْن 

ْفِلُحوَن ﴾ )املائدة:91(.  تـُ
  وحني تناول رسول هللا  اللَن قال 
لـه جربيل: »أصبَت اي حممد الفطرَة«، 
ذلــك ألن اللــن يتكــون يف ثــدي األم، 
ويكــون خالًصــا مــن أيــة شــوائب، لــذا 

يدل على الفطرة الصحيحة.
  مث الِحظــوا روعــة الرتتيــب والتناســق 
مــن    النــي  علــى  ُعــرض  مــا  بــني 
مشــروابت وبــني َمــن قابلــه يف الطريــق. 
فــأول مــن مــّر بــه الني  هــي العجوز 
اليت عرّبها جربيل ابلدنيا، وكذلك أول 
مــا ُعــرض عليــه هــو املــاء الــذي عــرّبه 
جربيــل أيًضــا حبطــام الدنيــا، وهــذا هــو 
ما يعلنه القرآن الكرمي أيًضا يف قول هللا 
َيا  نـْ تعــاىل ﴿وَاْضــِرْب هَلُــْم َمَثَل احْلَيَــاِة الدُّ

اجملتى« هو  املراد من »النسائي  أن  علًما    .1
خمتصر سنن النسائي، ومن »الكبر« هو »سنن 

النسائي«. )املرتجم(
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زَْلَناُه ﴾ )الكهف:46(. َكَماٍء أَنـْ
  مث بعد العجوز رأى الني  يف طريقه 
الشيطاَن، وابلرتتيب نفسه ُعرض عليه 
 اخلمــر بعــد املــاء، ذلــك تبيــااًن أبن 
مثــل  الغوايــة  إىل  شــارهَبا  تدفــع  اخلمــر 

الشيطان.
  وآخــر مــا رآه النــي  مجاعــٌة مــن 
األنبيــاء الذيــن ســّلموا عليــه أي دعــوا 
  لـــه ابلســامة، وابملثــل ُعــرض عليــه
يف آخــر األمــر اللــُن، وكان إشــارًة إىل 
ابلعلــوم  دائًمــا  ســتحظى    أمتــه  أن 

الروحانية، وستنجو من الدمار. 
  فــكل مــا يف هــذه الروايــة مــن ترتيــب 
مجيــل حمكــم وتعبــرات صحيحــة رائعــة 
يــدل علــى أن راويهــا ال بــد أن يكــون 

. قد مسع هذا اخلرب من رسول هللا
بنــاًء  اإلســراء  مغــزى  لكــم  أبــني  واآلن 
الكــرمي  القــرآن  مــن  فهمتُــه  مــا  علــى 

والعلوم الروحانية.
 إن اإلســراء، يف رأيي، كان كشــًفا من 

الكشوف اللطيفة، وإليكم أدليت:
الدليــل األول: هــو روايــة أنس  اليت 
أفّضلهــا علــى ابقــي الرواايت من حيث 
النــي  أن  فيهــا  جــاء  فقــد  التفصيــل. 
الطريــق عجــوزًا، مث شــيًئا   رأى يف 
يدعــوه متنّحيًــا عــن الطريــق، مث خلًقــا 
مــن اخلائــق، وبعــد ذلــك ُعــرض عليــه 
املــاء واخلمــر واللــن، فتنــاول اللــن، مث 

قام جربيل  بتأويل هذه األحداث 
كلها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا 
مل يكــن اإلســراء كشــًفا مــن الكشــوف 
التأويــات؟  هبــذه  قــام جربيــل  فلمــاذا 
وإذا كان النــي  قــد ُأســرَي جبســده 
املــادي فلمــاذا رأى الدنيــا علــى شــكل 
عجوز؟ وهل يف القرآن أو احلديث أن 
الدنيــا امــرأة عجــوز يف احلقيقــة؟ فرؤيــة 
الني  الدنيا على صورة عجوز تدل 
صراحــًة علــى أن اإلســراء كان كشــًفا 
مــن الكشــوف الروحانيــة اللطيفــة، وإال 
لقــال النــي  جلربيــل على الفور: ملاذا 
تتكلــف وتلجــأ إىل التأويــل، فقد رأيُت 
هذه العجوز أبم عيين اجلسمانية آنًفا؛ 
فهــل حيتــاج مــا يُــرى ابلعــني إىل أتويل؟ 
ولكنــا جنــد النــي  قــد لــزم الصمــت 
علــى أتويــل جربيــل هلــذه املناظــر، ممــا 

يوضح أنه اعترب هذا احلدث كشًفا. 
  مث إن فرحــة جربيــل علــى رفــض النــي 

 املاَء أيًضا تؤكد كون اإلسراء كشًفا 
من الكشوف، إذ لو كانت رحلته هذه 
جبســده املادي فلماذا تغرق أمته نتيجة 
شربه  املاَء وقد كان يشرب املاء يف 
حياتــه دائًمــا؟ فمــا الضمــان إًذا لنجــاة 
أمتــه مــن الغــرق وقــد شــرب املاء آالف 

املرات يف حياته املادية؟  !
الدليــل الثــاين: إن القــرآن الكــرمي أيًضــا 
قــد مّســى هــذا احلــادث رؤاي كمــا قــال 
نفســها:  الســورة  هــذه  يف  تعــاىل  هللا 
َنًة  َناَك ِإال ِفتـْ ﴿َوَمــا َجَعْلنَــا الــرُّْؤاَي الَّيِت َأرَيـْ
حــدا  ممــا   ،)61 )اإلســراء:  لِلنَّــاس﴾ 
بعديد من الصحابة والعلماء األساف 
علــى اعتبــار اإلســراء رؤاي مــن الــرؤى. 
فقــد »أخــرج ابــُن إســحاق وابــن جريــر 
عــن معاويــة بــن أيب ســفيان أنه كان إذا 
ســئل عــن مســرى رســول هللا  قــال: 
)الــدر  صادقــًة«  مــن هللا  رؤاي  كانــت 
املنثــور(. وهــو أيًضا مذهب أم املؤمنني 
عائشــة رضي هللا عنها. )الســرة النبوية 

فرؤية النبي  الدنيا على صورة عجوز تدل صراحًة على أن اإلسراء 
كان كشًفا من الكشوف الروحانية اللطيفة، وإال لقال النبي  لجبريل 
علــى الفور: لماذا تتكلف وتلجأ إلى التأويل، فقد رأيُت هذه العجوز 
بأم عيني الجســمانية آنًفا؛ فهل يحتاج ما ُيرى بالعين إلى تأويل؟ 
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البــن هشــام:)2(  ذكــر اإلســراء، وخمتصر 
زاد املعاد: فصل يف اإلسراء ص 203(

الدليل الثالث: قوُل الني : ملا أخربُت 
أن  ســألوين  القــدس  إىل  بذهــايب  النــاَس 
َأِصَفهــا هلــم، وكنــت ال أعلــم مــن َمعاملهــا 
شيًئا، فرتددت يف وصفها. فلو كان الني 
 قــد زار القــدس زايرة ظاهــرة ملــا تــردد 
يف وصفهــا. فقــد ورد أن النــي  قــال: 
»ملــا كّذبتــين قريــش حــني ُأســرَي يب إىل 
بيــت املقــدس، قمــُت يف احِلجــر، فجلّــى 
هللاُ يل بيــتَ املقــدس، فَطِفْقــُت أخربهــم 
عــن آايتــه وأان أنظــر إليــه.« )البخــاري: 
كتاب التفســر، ابب قوله أســرى بعبده 

ليًا( 
  فهذا احلديث أيًضا يؤكد كون اإلسراء 
لــدى    النــي  فّكــر  حيــث  كشــًفا، 
ســؤاهلم أن ما رآه من مناظر القدس رمبا 
ال يكــون مطابًقــا للواقع الظاهر، ولذلك 
تــردد يف وصفهــا، ولكــن مبــا أن موجــة 
الكفــار  قبــل  مــن  واالســتهزاء  املعارضــة 
كانــت علــى أشــدها لــدى مساعهــم هــذا 
اخلــرب لذلــك قــرر هللا تعــاىل أن يكشــف 
لنبيّــه َمعــامل القــدس على صورهتــا الظاهرة 

رؤيــَة  أخــرى  مــرة  النــي  فرآهــا  أيًضــا، 
كشٍف، فجعل يصفها هلم. فصّدقه من 

كانوا على معرفة مبعامل القدس. 
  وقــد قــال بعــض املتعصبني من الكّتاب 
النصــارى تعليًقــا علــى هــذا أبن خرائــط 
القــدس كانــت متيســرة يف زمــن حممــد، 
فرمبا استعان هبا حممد يف وصفه ملعاملها. 

)تفسر القرآن لـِ »ويري«( 
القــدس  خريطــة  تكــون  قــد  وأقــول:    
متيســرة حينــذاك، ولكــن هــل يوجــد بــني 
هــؤالء املتعصبــني مــن يســتطيع أن جييب 
هكــذا علــى أســئلة النــاس عــن مدينة من 
املــدن مســتعيًنا خبرائطهــا فقــط دون أن 

يزورها؟!
  وجديــر ابلذكــر أنــه ممــا ال شــك فيــه 
أن القــرآن الكــرمي قــد اســتخدم لإلســراء 
كلمــة الــرؤاي، ولكــن جيــب أن ال ينخدع 
بذلــك أحــد فيظنهــا كاألحــام والــرؤى 
األرديــة  بُلغتنــا  »الــرؤاي«  فــإن  العاديــة. 
تطَلق فقط على ما يراه النائم من مناظر 
ومشــاهد، ولكنهــا يف العربيــة تطَلق على 
احللــم وكذلــك علــى الكشــف الروحــاين. 
والكشــف هــو غــر احللــم العــادي، وال 
مــا  يــراه  وإمنــا  النــوم،  يف  اإلنســان  يــراه 
بــني النــوم واليقظــة.. أي يف حالــة شــبه 
غيبوبــة حــني ال يكــون انئًما، وإمنا تكون 
حواســه الظاهــرة نشــيطة يف عملهــا، بــل 
أحيااًن يرى اإلنسان الكشف وهو حياور 

صاحبــه. وكشــوف األنبيــاء أكثــر لطافــة 
وشــفافية مــن كشــوف اآلخريــن، ألهنــم 
يســتطيعون أن يــروا بعيوهنــم الكشــفية مــا 

يقع ابلضبط يف أماكن انئية للغاية.
  واعلم أن الكشوف ثاثة: 

  1- مــا تكــون َمناظــرُه مطابقــًة للواقــع 
املــادي، متاًمــا كما يرى اإلنســان ابملرقب 

األشياء البعيدة. 
  2- مــا يكــون بعــض مناظــره مطابًقــا 
للواقع املادي، وبعضه يتطلب التأويل. 
  3- ما حتتاج كل مناظره إىل التأويل.

  وإن مــا رآه النــي  يف اإلســراء كان 
مــن  رآه  مــا  فبعــض  الثــاين.  النــوع  مــن 
مشاهد كان مطابًقا للواقع املادي، بينما 
كان بعضــه يتطلــب التأويــل. وقــد ســبق 
أن حتدثــت ابلتفصيــل عمــا كان حباجــة 
إىل التأويــل. أمــا املناظــر اليت كانت طبًقا 
يف  ورد  - كمــا  فمنهــا  املــادي  للواقــع 
احلديــث - أن النــي  قــال للســائلني: 
مــررت عنــد العــودة بقافلــة لقريش مبكان 
كذا وكذا قد أضلوا َبعرًا هلم. وملا وصلت 
تلــك القافلــة مكــة أكــدوا أهنــم ابلفعــل 
كانوا ضلوا بعرًا هلم يف ذلك اليوم نفسه 
ويف املــكان نفســه )اخلصائــص الكــربى: 

حديث شداد بن أوس ص 159(
  علًمــا أنــين صاحــب خــربة ابلكشــوف، 
بفضــل هللا تعــاىل، ومل أقــل مــا قلــت إال 

بناًء على خربايت الشخصية.
 

2.   ورد يف السرة النبوية البن هشام: »قال ابن 
إسحاق: وحّدثين بعض آل أيب بكر أن عائشة 
زوَج الني  كانت تقول: ما ُفِقَد جسُد رسول 

هللا ، ولكن هللا أسرى بروحه«.)املرتجم(


