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سورة بين إسرائيل

مكية ،وهي مع البسملة مائة واثنتا
كوعا.
عشرة آية واثنا عشر ر ً
سبب تسميتها:
تسـ ّـمى هــذه الســورة «بــي إس ـرائيل»،
ـص علينــا أحــداث األمــة
ألهنــا تقـ ّ
اإلس ـرائيلية منبئ ـ ًة أنــه ســيأيت علــى
املســلمني مــا أتــى علــى بــي إس ـرائيل.
ذلــك أن هللا تعــاىل كمــا اعتــر نبينا مثي ًال
ملوســى عليهما الســام ،فقد اعترب األمة
اإلسالمية مثيل ًة لألمة اإلسرائيلية ،فكان
ال بــد أن ميــر املســلمون أبحــداث مماثلــة
ألحداث اليهود؛ وإىل هذا األمر تلفت
األنظار.
هذه السورة
َ
مــع املالحظــة أن هــذه الســورة قــد
تناولت أحداث اجلزء األول من التاريخ
اإلس ـرائيلي فقــط؛ أي ِمــن زمــن موســى
حىت زمن عيسى عليهما السالم.
ومــن أمســاء هــذه الســورة «اإلس ـراء»،
ألهنــا اســتهلّت بذكــر حــادث اإلس ـراء،
وألنه موضوعها األساسي.
زمن نـزوهلا:
إهنــا مكيــة ابإلمجــاع عنــد البعــض ،بينما
اعتــر اآلخــرون ٍ
آايت منهــا  -ي ـراوح
عددهــا مــا بــن آيتني إىل مثان َ -م َدني ًة.
(البحــر احمليــط) .وروى ابــن مردويــه عــن
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ابــن عبــاس وابــن الزبــر أهنــا مكيــة ،وأهنــا
ممــا ن ــزل يف أوائــل الفــرة املكيــة ..أي يف
السنة الثالثة أو الرابعة.
وورد يف البخــاري عــن ابــن مســعود
أنه قال يف الســور بين إس ـرائيل والكهف
ومرمي« :إهنن ِمن ال ِعتاق األُ َول ،وُه َّن ِمن
تِــادي» (البخــاري :كتــاب التفســر)..
أي أهنــا مــن الســور الــي نزلــت يف بدايــة
البعثة ،واليت حفظتُها عن ظهر قلب يف
أوائل أايم إسالمي.
يبــدو مــن قــول عبــد هللا بــن مســعود
أن هــذه الســورة مكيــة كلهــا أو بعضهــا،
أي ســنة
ولكــن ال نعــرف ابلتحديــد ّ
يقصدهــا ابــن مســعود  مــن الفــرة
املكية.
وعنــدي أن الســورة ليســت ممــا نــزل يف
أوائــل الفــرة املكيــة ،بــل ميتد زمن ن ــزوهلا
مــن الســنة الرابعــة إىل احلاديــة عشــرة،
ش ـريطة أن ال تكــون الذاكــرة قــد خانــت
ابن مســعود ،وإال فأرى أن هذه الســورة
كلهــا نـ ـزلت مــا بــن الســنة العاشــرة إىل
احلاديــة عشــرة ،بــل رمبــا يف الســنة الثانيــة
عشرة.
كمــا أن املستش ـرقني املســيحيني قــد
ح ّددوا زمن نـزوهلا ما بني السنة السادسة
إىل الثانيــة عشــرة قبــل اهلجــرة (تفســر
القــرآن لـ ـِ «ويــري») .ومــن تصرفــات
القــدر أن هللا تعــاىل جعلهــم ينطقــون

ومن أســـماء هذه الســـورة
«اإلســـراء» ،ألنها استهلّت
بذكـــر حـــادث اإلســـراء،
وألنه موضوعها األساســـي.

ابحلق هنا ،وإال فإن ما يكنّونه من نوااي
خبيثــة ضــد القــرآن مــا كان ليتحقــق إال
إذا اعتربوا هذه السورة مدنية.
الرتابط:
وتتمثــل عالقــة هــذه الســورة ابلــي قبلهــا
يف أن ســورة النحــل قــد تنبّــأت ابزدهــار
املســلمني ،مؤِّكــد ًة أهنــم ســينالون ُملـ ًـكا
ذكرهتــم ُّ
بتنكــر اليهود لنعم
عظيمــا .كمــا ّ
ً
هللا تعــاىل ،وتغافُلهــم عــن عبادتــه إابن
الغلبــة ،مشــرًة إىل ذلــك بكلمــة الســبت
(انظــر ســورة النحــل - )125 :وذلــك
حتذيـ ًـرا للمســلمني كيــا يتغافل ـوا عــن هللا
تعــاىل مثــل اليهــود ،بــل جيــب أن يُكثــروا
من عبادته  يف أايم االزدهار.
أيضا
وهذه الســورة ســورُة بين إس ـرائيل ً
أومــأت إىل هــذا األمــر وأخــرت أن
املسلمني سيُمنَحون احلكم على املناطق
اليت كانت حتت حكم اليهود.
وهنــاك عالقــة أخــرى تربــط بداي ـ َة هــذه
الســورة بنهاية ســورة النحل ،وهي أن هللا
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تعاىل قد أخرب املســلمني يف أواخر ســورة
النحــل أن املواجهــة بينكــم وبــن أهــل
الكتاب موشــكة ،وأهنم ســوف يؤذونكم
مثــل الكافريــن ّ
املكيــن ،فعليكــم أن
تصــروا علــى أذاهــم إىل أن حيــن الوقــت
الــذي تضطــرون فيــه للدفاع؛ ولئن صربمت
فــإن هللا ســوف ينصركــم عليهــم يف آخــر
املطاف مثلما وعدكم ابلنصر على كفار
مكة .واآلن يف سورة «اإلسراء» قد ملّح
هللا إىل أن املواجهــة بينكــم وبــن أهــل
الكتاب ستتم يف املدينة ،وأنكم ستنالون
احلكم والسلطان على أماكنهم املقدسة.
ملخص حمتواها:
لقــد رّكــزت هــذه الســورة بشــكل خــاص
دماريــن ح ـ ّا ابليهــود نتيجــة
علــى َ
عصياهنــم هلل تعــاىل مرتــن ،فأحاطهــم
ـروع .وقــد أشــارت
يف كل مــرة عـ ٌ
ـذاب مـ ّ
بذلــك إىل أنــه ســيأيت علــى املســلمني
أيضــا زمــن الفــن املروعــة مرتــن ،ولكــن
ً
مبــا أن حمم ـ ًدا هــو خــامت النبيــن  فلــن
هتلــك أمتــه مــن جراء هــذه الفنت اهلائلة،
أعظم شـ ًـأن وأكثر
بل ســوف خترج منها َ
ملعان من ذي قبل.
ً
هنــاك أمــور ُذكــرت يف ســورة النحــل
إشــارًة ،بينمــا تناولتهــا ســورُة اإلس ـراء
تفصي ـاً .فقــال هللا تعــاىل يف ســورة
النحــل عــن العســل ﴿فِي ـ ِه ِش ـ َف ٌاء
التقوى
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لِلنَّـ ِ
ـاس﴾ ،مشــرًا إىل أن كالم هللا تعــاىل
أيضــا ميثّــل شــفاء هلــم ،أمــا يف ســورة
ً
اإلس ـراء فقــد صــرح هبــذا املعــى فقــال
ح ٌة
﴿وُنـَن ـ ِّـزُل ِمـ َـن الْ ُقـ ْـرآ ِن َما ُه َو ِش ـ َف ٌاء َوَرْ َ
َ
ِ
ِ
ني ﴾ (اآلية.)83 :
لِل ُْم ْؤمن َ
إن سورة اإلسراء أسبق نـزوالً من سورة
النحــل ،ولكنهــا ،مــن حيــث حمتواهــا،
كانت تستحق التأخري ،فلذلك وضعها
النــي  أبمــر هللا تعــاىل بعــد ســورة
النحــل عنــد تدويــن املصحــف .لقــد
ـلفت أن تدويــن الســور يف املصحــف
أسـ ُ
خمتلف عن ترتيبها الن ــزويل ،ألن الرتتيب
ـروري مــن أجــل تــاوة
احلــايل كان ضـ ً
القــرآن ككل ،وكذلــك ابلنظــر حلاجــات
املتأخريــن الذيــن خياطبهــم القــرآن .وإنــه
ملــن معج ـزات القــرآن أن كل ســورة مــن
موضوعــا مســتقالً ،ويف
ُسـ َـوره تتضمــن
ً
ابط قوي بني سورة
الوقت نفسه هناك تر ٌ
وأخرى .عندما كانت ُس َور القرآن تنـزل
منفصل ـ ًة وآخــذ ًة يف عني االعتبار حاج َة
املخا َطبــن األولــن مل يواجــه قارئوهــا أيــة
مشــكلة ،ألن موضــوع كل ســورة كان
دون النــي
مكتم ـ ًا يف حــد ذاتــه ،وحــن ّ
ـور أبمــر هللا  برتتيــب
 هــذه السـ َ
مغايــر لرتتيبهــا الن ــزويل نشــأت سلســلة
مــن املعــاين اجلديــدة ابلرتتيــب اجلديــد -
ابإلضافة إىل املفهوم املستق ّل لكل سورة
وســع معــارف القــرآن ومفاهيمــه
 ممــا ّالتقوى

ال باليهود
لقد ر ّكزت هذه الســورة بشــكل خاص على
دمارين ح ّ
َ
عذاب
نتيجــة عصيانهم لله تعالى مرتين ،فأحاطهــم في كل مرة
ٌ
مــروع .وقد أشــارت بذلــك إلى أنه ســيأتي على المســلمين
ّ
محمدا هو
أن
بمــا
ولكــن
مرتين،
المروعــة
الفتن
زمــن
ــا
أيض
ً
ً
خاتــم النبيين  فلن تهلــك أمته من جراء هــذه الفتن الهائلة،
أعظم شــأنًا وأكثر لمعانًا مــن ذي قبل.
بل ســوف تخرج منهــا
َ

بشكل حمري .فتبارك هللا أحسن اخلالقني!
ولقــد اســتهل هللا  هــذه الســورة
بذكــر اإلس ـراء إشــارًة إىل أن حمم ـ ًدا 
قد جاء ليأخذ مكان موسى  ،وأن
قومه ستقع
األماكن اليت َ
وعد هبا موسى َ
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
بعثــه هللا تعــاىلَّ ،
وحقــق الرقــي لقومــه
بواســطته ،وكيف حذّرهم من أن ينســوه
 يف أايم الغلبــة ،ولكنهــم مل ينتفع ـوا
عقاب شدي ًدا.
هبذا التحذير ،فنالوا ً
مث يؤكــد هللا  أنــه قــد جعــل القــرآن
أقوى أتثريًا من التوراة ،لذا فإن االنقالب
الــذي ســيُحدثه القــرآ ُن ســيكون أعظـ َـم
مــن الــذي أحدثتْــه التــوراة .ولكن القرآن
أيضــا مهـ َّـدد ابخلطــر نفســه الــذي هـ َّـدد
ً

أيضــا يف
التــوراة ،حيــث ســينغمس أهلــه ً
الفســق والفجــور أايم ثرائهــم ورخائهــم،
لذا نبّهت هذه الســورة أن كســب الدنيا
ليــس أمـ ًـرا ســيئًا يف حــد ذاتــه ،ولكــن
ينبغــي لإلنســان أن يكســب الدنيــا غــرَ
مقصر يف ذكر هللا تعاىل وفعل اخلريات.
ِّ

فصلــت الســورة مبــادئ اخلــر
مث ّ
وأصولــه ،وأخــرت أن منكــري القــرآن
حــن يســمعون هــذه املبــادئ يعرضــون
ـتكبارا ،غافلــن عــن مصريهــم،
عنهــا اسـ ً
بــدالً مــن أن يتدبــروا فيهــا ،وإذا ُذ ّكــروا
ابملصــر فــا يبالــون كذلــك ،ولــذا فــإن
مناهضــي القــرآن -س ـواء أكان ـوا مــن
عقاب
اخلارج أو الداخل  -سوف يلقون ً
شــدي ًدا مــن هللا تعــاىل .ســيح ّل ابلدنيــا
عند اقرتاب القيامة ،أي يف زمن املسيح
املوعــود ،عــذاب شــديد لتكذيب الناس
القــرآ َن الكــرمي ،وســتقع عندئــذ حــرب
أخــرى بــن املالئكــة وإبليــس ســينتصر
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أتباع آدم.
فيها ُ
مث أوضح هللا تعاىل لرس ـوله  أن القوم
يريــدون تدمــرك ،ولكننــا قــد ق ـ ّدران لــك
غاية عظمى :ســنذيع صيتك إىل أرجاء
العــامل حــى آخــر األزمــان ،وسنكشــف
كفاءاتك للدنيا قاطب ًة.
مث ّبي  أننا قد جعلنا القرآن لينفع
إىل أبــد اآلبديــن ،وســوف نكشــف بــه
اخلزائــن الروحانيــة شــيئًا فشــيئًا ،ألن هللا
تعاىل ليس ببخيل.
ويف اخلتــام ذكــر هللا تعــاىل عالمـ ِ
ـات
مذك ًرا أن الدعاء هو
الزمن األخري وفِتنَهِّ ،
الوسيلة للوقاية من تلك الشرور والفنت.
ان الَّ ِذي أَ ْسـ َـرى بِ َع ْب ِد ِه ل َْي ًل ِم َن
﴿سـ ْـب َح َ
ُ
َْرا ِم إَِل ال َْم ْس ِج ِد َْ
ْصى
الق َ
ال َْم ْس ِج ِد ال َ
الَّ ـ ِذي َب َرْكنَــا َح ْولَ ـ ُه لِنُرِيَ ُه ِمـ ْـن َآَيتِنَا إِنَّه
يع الْبَ ِص ُري﴾ ()2
ُه َو َّ
الس ِم ُ
شرح الكلمات:
أبرئ هللاَ
سبحان« :سبحان هللا» ..أي ّ
من السوء براء ًة (األقرب).
سيه ابلليل( .ر ِاج ْع
أَ ْسـ َـرى :أس ـراه وبهّ :
للمزيــد شــرح اآليــة رقــم  66مــن ســورة
ا ِحلجر)
ـار التذلل ،والعباد ُة
َع ْبــد :العبودية :إظهـ ُ
أبل ـ ُغ منهــا ألهنــا غايــة التذلــل وال
ُّ
يستحقها إال َمن له غاي ُة اإلفضال وهو

هللاُ .والعبــاد ُة ض ـراب ِن :عبــادةٌ ابلتسخ ــر
وعبــاد ٌة ابالختيــار .والعب ـ ُد يقــال علــى
أربعــة أضـ ُـر ٍب :األول عب ٌد حبكم الشــرع،
بيعه وابتياعه
وهــو اإلنســان الذي يصــح ُ
(ومجعــه عبي ـ ٌد) ،والثــاين عبــد ابإلجيــاد،
ُ
وذلك ليس إال هللِ ،والثالث عب ٌد ابلعبادة
واخلدمــة ،والنــاس يف هــذا ض ـراب ِن :عب ـ ٌد
ومجعــه عبــاد)،
هلل خملِ ًصــا (أي العاب ـ ُد ُ
وعب ٌد للدنيا وأعراضها (املفردات).
املسجد احلرام :الكعبة (األقرب).
األقصــى :اســم تفضيل ِمــن قصا يقصو
قصــىَ :بـ ُع ـ َد ،فاألقصى
املــكا ُن وقَ ِصـ َـي يَ َ
ومجعــه األقاصــي (األقــرب).
هــو األبعــد ُ
فاملسجد األقصى يعين املسجد البعيد.
التفسري:
إن هــذه اآليــة هــي مــن تلــك اآلايت
اهلامــة الــي تضاربــت اآلراء يف تفســرها
ـارب كبــرًا ،وتقــول األغلبيــة العظمــى
تضـ ً
مــن املفس ـرين والعلمــاء  ،القدامــى منهــم
واملعاصريــن ،أبهنــا تتكلــم عــن حادثــة
املع ـراج النبــوي ،وإن كانــت الــرواايت
حــول تفاصيــل املع ـراج ختتلف فيما بينها
اختالفًــا كبــرًا .وقــد بلغت هذه القضية،
ـارب األحاديــث والــرواايت،
بســبب تضـ ُ
مــن التعقيــد واإلشــكال حبيــث إنــي
ســأضطر لتقســميها إىل عدة أجزاء حىت
تتضح احلقيقة.
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فــأوالً وقبــل كل شــيء أوضــح لكــم أن
حــادث املع ـراج مذكــور يف مــكان آخــر
أيضا ،وذلك يف سورة
من القرآن الكرمي ً
النجــم حيــث قــال هللا تعــاىل ﴿إِ ْن ُهـ َـو
وحــى* َعلَّ َم ـ ُه َشــدي ُد الْ ُقـ َـوى*
إِال َو ْحـ ٌـي يُ َ
اسَتـ َوى* وهو ابألُفُق األعلَى*
ُذو ِم َّرٍة فَ ْ
ـاب َقـ ْو َسـ ْ ِ
ـن أَ ْو
ُثَّ َدَن فتَــد َّل* فــكان قَـ َ
أَ ْد َن* فَأَ ْو َحــى إَِل عبــده مــا أَ ْو َحــى* َمــا
َب الْ ُف ـ َؤا ُد َمــا َرأَى* أََفـتُ َم ُارونَـ ُه علــى
َك ـذ َ
مــا َي ـ َـرى* ولقــد َر ُآه َنـ ْزلَـ ًة أُ ْخـ َـرى * عن ـ َد
ِس ـ ْد َرِة ال ُْمْنـَتـ َهــى *عندهــا َجنَّـ ُة ال َْم ـ ْأ َوى*
الس ـ ْد َرَة َمــا َيـ ْغ َشــى * َمــا َز َاغ
إِ ْذ َيـ ْغ َشــى ِّ
الْبَ َصـ ُـر َوَمــا َط َغــى* لَ َق ـ ْد َرأَى ِمـ ْـن َآي ِت
َربِّ ِه الكربى*﴾ (النجم)19 - 5:
تشــر هــذه اآلايت إىل املع ـراج النبــوي
الش ـريف ،والدليــل علــى ذلــك هــو أن
كل مــا ورد فيهــا يتعلــق حبــادث املعراج.
ويُستخلص من هذه اآلايت ما يلي:
 .1وصو ُل النيب  إىل سدرة املنتهى
 .2غشيا ُن شي ٍء ما سدرَة املنتهى أثناء
ذلك.
 .3رؤيتُه  اجلن َة عندها
 .4وصولُــه  إىل حالــة وصفهــا قولــه
اب َقـ ْو َس ْ ِ
ي أَ ْو أَ ْد َن﴾
تعاىل﴿ :فَ َكا َن قَ َ
 .5رؤيتُه  البارئ تعاىل
 .6نـزو ُل الوحي عليه .
وكل هــذه األمــور مذكــورة يف الــرواايت
اليت تصف حادث املعراج.
التقوى

