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سورة بين إسرائيل
مكية، وهي مع البسملة مائة واثنتا 

عشرة آية واثنا عشر ركوًعا.

سبب تسميتها:
  تســّمى هــذه الســورة »بــي إســرائيل«، 
األمــة  أحــداث  علينــا  تقــّص  ألهنــا 
علــى  ســيأيت  أنــه  منبئــًة  اإلســرائيلية 
إســرائيل.  بــي  علــى  أتــى  مــا  املســلمن 
ذلــك أن هللا تعــاىل كمــا اعتــر نبينا مثيًا 
ملوســى عليهما الســام، فقد اعتر األمة 
اإلسامية مثيلًة لألمة اإلسرائيلية، فكان 
ال بــد أن ميــر املســلمون أبحــداث مماثلــة 
ألحداث اليهود؛ وإىل هذا األمر تلفت 

هذه السورة األنظاَر. 
قــد  الســورة  هــذه  أن  املاحظــة  مــع   
تناولت أحداث اجلزء األول من التاريخ 
اإلســرائيلي فقــط؛ أي ِمــن زمــن موســى 

حى زمن عيسى عليهما السام.
 ومــن أمســاء هــذه الســورة »اإلســراء«، 
ألهنــا اســتهّلت بذكــر حــادث اإلســراء، 

وألنه موضوعها األساسي. 

زمن نـزوهلا:
إهنــا مكيــة ابإلمجــاع عنــد البعــض، بينما 
يــرتاوح   - منهــا  آيٍت  اآلخــرون  اعتــر 
عددهــا مــا بــن آيتن إىل مثان - َمَدنيًة. 
)البحــر احمليــط(. وروى ابــن مردويــه عــن 
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ابــن عبــاس وابــن الزبــري أهنــا مكيــة، وأهنــا 
ممــا نـــزل يف أوائــل الفــرتة املكيــة.. أي يف 

السنة الثالثة أو الرابعة. 
مســعود  ابــن  عــن  البخــاري    وورد يف 
أنه قال يف الســور بي إســرائيل والكهف 
ومرمي: »إهنن ِمن الِعتاق اأُلَول، وُهنَّ ِمن 
تِــادي« )البخــاري: كتــاب التفســري(.. 
أي أهنــا مــن الســور الــي نزلــت يف بدايــة 
البعثة، والي حفظُتها عن ظهر قلب يف 

أوائل أيم إسامي.   
  يبــدو مــن قــول عبــد هللا بــن مســعود 
أن هــذه الســورة مكيــة كلهــا أو بعضهــا، 
ســنة  أّي  ابلتحديــد  نعــرف  ال  ولكــن 
الفــرتة  مــن    مســعود  ابــن  يقصدهــا 

املكية.
  وعنــدي أن الســورة ليســت ممــا نــزل يف 
أوائــل الفــرتة املكيــة، بــل ميتد زمن نـــزوهلا 
عشــرة،  احلاديــة  إىل  الرابعــة  الســنة  مــن 
شــريطة أن ال تكــون الذاكــرة قــد خانــت 
ابن مســعود، وإال فأرى أن هذه الســورة 
كلهــا نـــزلت مــا بــن الســنة العاشــرة إىل 
احلاديــة عشــرة، بــل رمبــا يف الســنة الثانيــة 

عشرة. 
قــد  املســيحين  املستشــرقن  أن    كمــا 
حّددوا زمن نـزوهلا ما بن السنة السادسة 
)تفســري  اهلجــرة  قبــل  الثانيــة عشــرة  إىل 
تصرفــات  ومــن  »ويــري«(.  لـــِ  القــرآن 
ينطقــون  جعلهــم  تعــاىل  هللا  أن  القــدر 

ابحلق هنا، وإال فإن ما يكّنونه من نواي 
خبيثــة ضــد القــرآن مــا كان ليتحقــق إال 

إذا اعتروا هذه السورة مدنية.

الرتابط: 
وتتمثــل عاقــة هــذه الســورة ابلــي قبلهــا 
يف أن ســورة النحــل قــد تنبّــأت ابزدهــار 
ــدًة أهنــم ســينالون ُملــًكا  املســلمن، مؤكِّ
ــر اليهود لنعم  عظيًمــا. كمــا ذّكرهتــم بتنكُّ
إابن  عبادتــه  عــن  وتغاُفلهــم  تعــاىل،  هللا 
الغلبــة، مشــريًة إىل ذلــك بكلمــة الســبت 
)انظــر ســورة النحــل: 125( - وذلــك 
حتذيــرًا للمســلمن كيــا يتغافلــوا عــن هللا 
تعــاىل مثــل اليهــود، بــل جيــب أن ُيكثــروا 

من عبادته  يف أيم االزدهار.
  وهذه الســورة ســورُة بي إســرائيل أيًضا 
أن  وأخــرت  األمــر  هــذا  إىل  أومــأت 
املسلمن سُيمَنحون احلكم على املناطق 

الي كانت حتت حكم اليهود.
 وهنــاك عاقــة أخــرى تربــط بدايــَة هــذه 
الســورة بنهاية ســورة النحل، وهي أن هللا 

تعاىل قد أخر املســلمن يف أواخر ســورة 
أهــل  وبــن  بينكــم  املواجهــة  أن  النحــل 
الكتاب موشــكة، وأهنم ســوف يؤذونكم 
أن  فعليكــم  املّكيــن،  الكافريــن  مثــل 
تصــروا علــى أذاهــم إىل أن حيــن الوقــت 
الــذي تضطــرون فيــه للدفاع؛ ولئن صرمت 
فــإن هللا ســوف ينصركــم عليهــم يف آخــر 
املطاف مثلما وعدكم ابلنصر على كفار 
مكة. واآلن يف سورة »اإلسراء« قد مّلح 
أهــل  وبــن  بينكــم  املواجهــة  أن  إىل  هللا 
الكتاب ستتم يف املدينة، وأنكم ستنالون 
احلكم والسلطان على أماكنهم املقدسة.

ملخص حمتواها:
لقــد رّكــزت هــذه الســورة بشــكل خــاص 
نتيجــة  ابليهــود  حــّا  دمارَيــن  علــى 
فأحاطهــم  مرتــن،  تعــاىل  هلل  عصياهنــم 
يف كل مــرة عــذاٌب مــروّع. وقــد أشــارت 
املســلمن  علــى  ســيأيت  أنــه  إىل  بذلــك 
أيًضــا زمــن الفــن املروعــة مرتــن، ولكــن 
مبــا أن حممــًدا هــو خــامت النبيــن  فلــن 
هتلــك أمتــه مــن جراء هــذه الفن اهلائلة، 
بل ســوف خترج منها أعظَم شــأًن وأكثر 

ملعاًن من ذي قبل.
  هنــاك أمــور ُذكــرت يف ســورة النحــل 
اإلســراء  ســورُة  تناولتهــا  بينمــا  إشــارًة، 
ســورة  يف  تعــاىل  هللا  فقــال  تفصيــًا. 
ِشــَفاٌء  ﴿ِفيــِه  العســل  عــن  النحــل 

 ومن أســـماء هذه الســـورة 
استهلّت  ألنها  »اإلســـراء«، 
اإلســـراء،  حـــادث  بذكـــر 
األساســـي.  موضوعها  وألنه 
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لِلنَّــاِس﴾، مشــريًا إىل أن كام هللا تعــاىل 
ســورة  يف  أمــا  هلــم،  شــفاء  ميثّــل  أيًضــا 
فقــال املعــى  هبــذا  صــرح  فقــد  اإلســراء 
ــزُِّل ِمــَن اْلُقــرْآِن َما ُهَو ِشــَفاٌء َورَْحٌَة  نـَ ﴿َونـُ

لِْلُمْؤِمِنَن ﴾ )اآلية: 83(.
  إن سورة اإلسراء أسبق نـزواًل من سورة 
حمتواهــا،  حيــث  مــن  ولكنهــا،  النحــل، 
كانت تستحق التأخري، فلذلك وضعها 
ســورة  بعــد  تعــاىل  هللا  أبمــر    النــي 
لقــد  املصحــف.  تدويــن  عنــد  النحــل 
أســلفُت أن تدويــن الســور يف املصحــف 
خمتلف عن ترتيبها النـــزول، ألن الرتتيب 
تــاوة  أجــل  مــن  ضــرورًي  احلــال كان 
القــرآن ككل، وكذلــك ابلنظــر حلاجــات 
املتأخريــن الذيــن ياطبهــم القــرآن. وإنــه 
ملــن معجــزات القــرآن أن كل ســورة مــن 
تتضمــن موضوًعــا مســتقًا، ويف  ُســَوره 
الوقت نفسه هناك ترابٌط قوي بن سورة 
وأخرى. عندما كانت ُسَور القرآن تنـزل 
منفصلــًة وآخــذًة يف عن االعتبار حاجَة 
املخاَطبــن األولــن مل يواجــه قارئوهــا أيــة 
مشــكلة، ألن موضــوع كل ســورة كان 
مكتمــًا يف حــد ذاتــه، وحــن دّون النــي 
 هــذه الســوَر أبمــر هللا  برتتيــب 
النـــزول نشــأت سلســلة  مغايــر لرتتيبهــا 
مــن املعــاين اجلديــدة ابلرتتيــب اجلديــد - 
ابإلضافة إىل املفهوم املستقّل لكل سورة 
- ممــا وّســع معــارف القــرآن ومفاهيمــه 

بشكل حمري. فتبارك هللا أحسن اخلالقن!
الســورة  هــذه    اســتهل هللا  ولقــد    
  بذكــر اإلســراء إشــارًة إىل أن حممــًدا
قد جاء ليأخذ مكان موسى ، وأن 
األماكن الي وَعد هبا موسى قوَمه ستقع 
يف قبضــة حممــد ، وأنــه  ســيضطر 
للهجــرة مثــل موســى، وأن هــذه اهلجــرة 

. ستكون فاحتة خري وازدهار ألمته
  مث تتحــدث هــذه الســورة عــن أحــداث 
جــرت مــع موســى ، وتبــن كيــف 
لقومــه  الرقــي  وحقَّــق  تعــاىل،  هللا  بعثــه 
بواســطته، وكيف حّذرهم من أن ينســوه 
 يف أيم الغلبــة، ولكنهــم مل ينتفعــوا 

هبذا التحذير، فنالوا عقااًب شديًدا. 
  مث يؤكــد هللا  أنــه قــد جعــل القــرآن 
أقوى أتثريًا من التوراة، لذا فإن االنقاب 
الــذي ســُيحدثه القــرآُن ســيكون أعظــَم 
مــن الــذي أحدثْتــه التــوراة. ولكن القرآن 
د  أيًضــا مهــدَّد ابخلطــر نفســه الــذي هــدَّ

التــوراة، حيــث ســينغمس أهلــه أيًضــا يف 
الفســق والفجــور أيم ثرائهــم ورخائهــم، 
لذا نّبهت هذه الســورة أن كســب الدنيا 
ولكــن  ذاتــه،  حــد  ســيًئا يف  أمــرًا  ليــس 
ينبغــي لإلنســان أن يكســب الدنيــا غــرَي 
ر يف ذكر هللا تعاىل وفعل اخلريات. مقصِّ

اخلــري  مبــادئ  الســورة  فّصلــت  مث    
القــرآن  منكــري  أن  وأخــرت  وأصولــه، 
املبــادئ يعرضــون  حــن يســمعون هــذه 
عنهــا اســتكبارًا، غافلــن عــن مصريهــم، 
بــداًل مــن أن يتدبــروا فيهــا، وإذا ُذّكــروا 
ابملصــري فــا يبالــون كذلــك، ولــذا فــإن 
مــن  أكانــوا  ســواء  القــرآن-  مناهضــي 
اخلارج أو الداخل - سوف يلقون عقااًب 
شــديًدا مــن هللا تعــاىل. ســيحّل ابلدنيــا 
عند اقرتاب القيامة، أي يف زمن املسيح 
املوعــود، عــذاب شــديد لتكذيب الناس 
حــرب  عندئــذ  وســتقع  الكــرمي،  القــرآَن 
وإبليــس ســينتصر  املائكــة  بــن  أخــرى 

لقد رّكزت هذه الســورة بشــكل خاص على دماَرين حاّل باليهود 
نتيجــة عصيانهم لله تعالى مرتين، فأحاطهــم في كل مرة عذاٌب 
مــرّوع. وقد أشــارت بذلــك إلى أنه ســيأتي على المســلمين 
أيًضــا زمــن الفتن المروعــة مرتين، ولكــن بمــا أن محمًدا هو 
خاتــم النبيين  فلن تهلــك أمته من جراء هــذه الفتن الهائلة، 
بل ســوف تخرج منهــا أعظَم شــأنًا وأكثر لمعانًا مــن ذي قبل.
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فيها أتباُع آدم.
مث أوضح هللا تعاىل لرســوله  أن القوم 
يريــدون تدمــريك، ولكننــا قــد قــّدرن لــك 
غاية عظمى: ســنذيع صيتك إىل أرجاء 
العــامل حــى آخــر األزمــان، وسنكشــف 

كفاءاتك للدنيا قاطبًة.
  مث بّن  أننا قد جعلنا القرآن لينفع 
إىل أبــد اآلبديــن، وســوف نكشــف بــه 
اخلزائــن الروحانيــة شــيًئا فشــيًئا، ألن هللا 

تعاىل ليس ببخيل.
عامــاِت  تعــاىل  هللا  ذكــر  اخلتــام  ويف   
رًا أن الدعاء هو  الزمن األخري وِفتَنه، مذكِّ
الوسيلة للوقاية من تلك الشرور والفن.

﴿ُســْبَحاَن الَِّذي َأْســَرى ِبَعْبِدِه َلْيًل ِمَن 
اْلَمْسِجِد اْلَرَاِم ِإَل اْلَمْسِجِد اْلَْقَصى 
الَّــِذي َبرَْكنَــا َحْولَــُه ِلُنرَِيُه ِمــْن َآَيِتَنا ِإنَّه 

ِميُع اْلَبِصرُي﴾  )2( ُهَو السَّ

شرح الكلمات: 
سبحان: »سبحان هللا«.. أي أبرّئ هللَا 

من السوء براءًة )األقرب(.
َأْســَرى: أســراه وبه: سرّيه ابلليل. )راِجْع 
للمزيــد شــرح اآليــة رقــم 66 مــن ســورة 

احِلجر(
َعْبــد: العبودية: إظهــاُر التذلل، والعبادُة 
وال  التذلــل  غايــة  ألهنــا  منهــا  أبلــُغ 
يستحقُّها إال َمن له غايُة اإلفضال وهو 

هللُا. والعبــادُة ضــرابِن: عبــادٌة ابلتسخـــري 
علــى  يقــال  والعبــُد  وعبــادٌة ابالختيــار. 
أربعــة أضــُرٍب: األول عبٌد حبكم الشــرع، 
وهــو اإلنســان الذي يصــح بيُعه وابتياعه 
)ومجُعــه عبيــٌد(، والثــاين عبــد ابإلجيــاد، 
وذلك ليس إال هلِل، والثالث عبٌد ابلعبادة 
واخلدمــة، والنــاس يف هــذا ضــرابِن: عبــٌد 
عبــاد(،  ومجُعــه  العابــُد  )أي  خمِلًصــا  هلل 

وعبٌد للدنيا وأعراضها )املفردات(. 
املسجد الرام: الكعبة )األقرب(.

القصــى: اســم تفضيل ِمــن قصا يقصو 
ُعــَد، فاألقصى  املــكاُن وَقِصــَي َيقَصــى: بـَ
هــو األبعــد ومجُعــه األقاصــي )األقــرب(. 
فاملسجد األقصى يعي املسجد البعيد.

التفسري: 
اآليت  تلــك  مــن  هــي  اآليــة  هــذه  إن 
اهلامــة الــي تضاربــت اآلراء يف تفســريها 
تضــاراًب كبــريًا، وتقــول األغلبيــة العظمــى 
مــن املفســرين والعلمــاء ، القدامــى منهــم 
حادثــة  عــن  تتكلــم  أبهنــا  واملعاصريــن، 
الــروايت  وإن كانــت  النبــوي،  املعــراج 
حــول تفاصيــل املعــراج ختتلف فيما بينها 
اختاًفــا كبــريًا. وقــد بلغت هذه القضية، 
بســبب تضــاُرب األحاديــث والــروايت، 
إنــي  حبيــث  واإلشــكال  التعقيــد  مــن 
ســأضطر لتقســميها إىل عدة أجزاء حى 

تتضح احلقيقة. 

فــأواًل وقبــل كل شــيء أوضــح لكــم أن 
حــادث املعــراج مذكــور يف مــكان آخــر 
من القرآن الكرمي أيًضا، وذلك يف سورة 
النجــم حيــث قــال هللا تعــاىل ﴿ِإْن ُهــَو 
ِإال َوْحــٌي ُيوَحــى* َعلََّمــُه َشــديُد اْلُقــَوى*  
ُذو ِمرٍَّة َفاْستـََوى*  وهو ابأُلُفق األعَلى* 
ْوَســْنِ َأْو  َقــاَب قـَ * فــكان  ىلَّ مُثَّ َدَن فتَــدَ
َأْدَن* َفَأْوَحــى ِإىَل عبــده مــا َأْوَحــى* َمــا 
ُتَماُرونَــُه علــى  َكــَذَب اْلُفــؤَاُد َمــا رََأى* َأفـَ
زْلَــًة ُأْخــرَى * عنــَد  ــرَى* ولقــد رَآُه نـَ مــا يـَ
َهــى *عندهــا َجنَّــُة اْلَمــْأَوى*    تـَ ِســْدرَِة اْلُمنـْ
ْغَشــى * َمــا زَاَغ  ــْدرََة َمــا يـَ ْغَشــى السِّ ِإْذ يـَ
اْلَبَصــُر َوَمــا َطَغــى*  َلَقــْد رََأى ِمــْن آَيِت 

رَبِِّه الكرى*﴾ )النجم:5 - 19(
  تشــري هــذه اآليت إىل املعــراج النبــوي 
الشــريف، والدليــل علــى ذلــك هــو أن 
كل مــا ورد فيهــا يتعلــق حبــادث املعراج. 

وُيستخلص من هذه اآليت ما يلي: 
1. وصوُل الني  إىل سدرة املنتهى 

2. غشياُن شيٍء ما سدرَة املنتهى أثناء 
ذلك. 

3. رؤيُته  اجلنَة عندها 
4. وصولُــه  إىل حالــة وصفهــا قولــه 
ْوَسْنِ َأْو َأْدَن﴾ تعاىل: ﴿َفَكاَن َقاَب قـَ

5. رؤيُته  البارئ تعاىل 
. 6.  نـزوُل الوحي عليه

 وكل هــذه األمــور مذكــورة يف الــروايت 
الي تصف حادث املعراج. 


