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 الدُّ 
ُ
ة َناِئيَّ

ُ
ُرْوِج في ُسْوَرِة اإِلْسَراِء ث

ُ
وِل والخ

ُ
  خ

 دراسة تحليلية لتداعي املعاني وانسجامها

 د. فايز مد اهلل سلمان الذنيبات

 :البحث ملخص

 تناقش هذه الدراسة فكرة االنسجام النصي على مستوى موضووعات السوورة  
سو  سوب    وتفسر بطريقة التنا, إذ تتلمس احللقة الرابطة بني كل معنى واآلخر, كلها

استدعاء كل موضوع لآلخر. وقود وضوعحم روورا ملوضووعات السوورة كلوها هوو         

ژ چ )الدخول واخلروج( وهذا احملور مستوحى من اإلسراء أوال ثم من قوله تعاىل  

. وعرب إجيواد هوذا الوراب     ٨٠اإلسراء   چژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ة. كموا  استطاعحم الدراسوة أن تصول إىل خيوول الورب  بوني املوضووعات يف السوور       

استطاعحم تفسري استهالل السورة على هذا حبادثة اإلسراء وذكر موسى ونوح عليهما 
 السالم بعدها.
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Dual entry and exit in Surat Al-Isra 

Analytical Study of the relay meanings and compatibility 

 

Abstract:  
This study discusses the idea of agreement, between the whole 

script Sura topics, as looking for a nexus between the meaning and 

the other, and explain why the polarization of each topic to another. 

It has developed a hub for all subjects Sura is: (entry and exit) and 

this axis is taken from Isra first and then the verse: {And say, "My 

Lord, cause me to enter a sound entrance and to exit a sound exit} 

exit (Isra: 80). It is to get through this link the study was able to 

reach the filaments linking themes in Sura. As was able to interpret 

the initiation of Surah al-Isra on this incident, said Moses, Noah 

beyond.  
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 املقدمة:

أمحده چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ 
مسبحًا بوحدانيته مؤمنًا بقرآنه ومجيع أنبيائه. ثم الصالة والسالم , ه وعطائهعلى مّن

  على صفيه وسيد أوليائه. وبعد

من حيث -ورة تتماهى مع رورها العام فمن أسرار التناس  يف القرآن أن الس
متاهيوًا بوبه خفوي     -القصص الواردة فيها والرتغي  والرتهيو  واووامور والنوواهي   

حيتاج إىل استجالء. فإن استطاع املتدبر أن حيدد رور السورة فإنه يسوتطيع أن يتعور    
بشيء من التأمل على العالقوة الوت تورب  كول موضووعاتها. وهوذا موا سوعحم إليوه          

فهي حتاول اإلجابة عن سؤالني مهمني هموا  موا هوي العالقوة الوت تنوت م       , دراسةال
موضوعات سورة اإلسراء املتعددة؟ وكيف نفسر اخلروج املفاجئ من موضوع آلخور  
يف السورة كما هو احلال يف اآليات اووىل منهوا موًاًل؟ وبعود ن ور يف كتو  العلمواء       

على إجابة بافية. وبعد توفيق مون اهلل   -يف حدود اطالعي –قدميها وحديًها مل أعًر 
وهوذه  , توصلحم إىل أن السورة تركز تركيزًا واضوحًا علوى ثنائيوة الودخول واخلوروج     

تصلح أن جتي  عن السؤالني السابقني. ومن هنا قامحم الدراسة  -فيما أعتقد–الًنائية 
اعهوا  وفق منهج حتليلي سياقي بتقصي دالالت املوضوعات املتنوعة يف السوورة وإرج 

 هلذه الًنائية. 

وقد انقسمحم الدراسة إىل مقدمة ومتهيود وفصولني  تناولوحم يف الفصول اوول     
جانبًا من جهود العلماء يف ن رتهم لتنووع موضووعات السوورة. أموا الفصول الًواني       

وهوو ينقسوم إىل عودة    , فتناولحم فيه حتليل خيول العالقة بوني املوضووعات املتعوددة   
  اصوطبا  اوفعوال يف السوورة بصوبغة احلركوة وقود       مطال . ثم أعقبحم ذلك جبانو 
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تناولحم يف اخلامتة أهم نتائج الدراسة. أما عن مراجع الدراسة فهي من املراجع الرتاثية 
العامة وبعض املراجع احلديًة. لكن الباحث مل يسر علوى هودد دراسوة بعينهوا وقود      

مألوفووًة يف ارتووأد أن يكووون ملنهجووه هويووة خاصووة مووع أن عووددا موون أدوات املوونهج 
 لكن آلية تطبيقها خمتلفًة انطالقًا من النصية وسياقاتها. , الدراسات

  .متهيد: حول منهج الدراسة

يقوووم موونهج الدراسووة علووى تعوويني رووور داللووي عووام ُيسووت لص عووادة موون  
رل إمجاع من قبل البواحًني    -يف اجململ -موضوعات السورة. وال يكون هذا احملور 

ويكوون  , الن ر للسورة. وقد يكون للسورة الواحدة عدة رواور بسب  اختال  زوايا 
بني هذا احملاور عالقات داللية قائمة على التقاطع أو )التوداعي(. أموا تعريوف احملوور     

 العام فيمكن أن نقول فيه إنه  حاصل ما تدل عليه موضوعات السورة جمتمعًة. 
ارتأد الباحوث   أما العالقة بني كل موضوع وآخر من موضوعات السورة فقد

أن يستعمل مصطلح )التداعي( وُيقصد به  تلوك العالقوة اخلفيوة الوت اسوتدعحم أن      
وهي عالقة مناسبة موع احملوور الوداللي    , يكون هذا املوضوع إىل جان  ذاك املوضوع

 للسورة. 
يقووم علوى اسوتقراء    , وحول منهج الدراسوة فوإن منهجهوا حتليلوي اسوتنباطي     

يول التداعي بني املوضوعات. وهي فرع مون اوا ُعور     والتماس خ, الرواب  اخلفية
, قدميا بعلم )املناسبات( مع حتديث يف اآلليات. فالن رة القدمية مل ُتعَن بفكورة النصوية  

, واسوت راج العالقوات الرابطوة بينهوا    , أو راولة إجياد اللحمة بني بنى النص املتعددة
آلية فق . ومن هنا فإن الدراسة مبا حتقيقًا لفكرة وحدة النص كله ال وحدة املقطع أو ا

هي عليه تقف بني البالغة القدمية وبني لسانيات النص راولًة االستفادة من اجملالني مبا 
 خيدم قدسية النص القرآني. وُي هر بالغة انسجامه وتراب  آياته جبالء. 
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وحتقيقًا لفكرة نصية الونص وتوداعي موضووعاته حوول روور واحود ومتواهي        
فقد مت اختيار )سورة اإلسراء( ونها مون السوورة ذات التنوّوع يف     -ع احملورمفرداته م
وذات اخلروج املفاجئ من موضوع آلخور. فكوان تعويني روور السوورة      , موضوعاتها

مفيدًا يف التقال خيول العالقة اإلعجازية بني املوضوع واآلخر. كما كان معينوًا علوى   
 صفه نصا واحدًا. التقال اللحمة البنائية خلطاب السورة بو

 .الفصل األول: حمور السورة والعالقة بني موضوعاتها يف الدراسات السابقة

نستعرض يف هذا الفصل عددًا من آراء املفسرين والباحًني الذين اهتموا بإجياد 
الرواب  بني موضوعات السورة وحاولوا إجياد رور هلا. وخصوصًا ما يشوب 

مع خفاء رواب  التداعي بني املوضوعات. كما هو  االنتقال املفاجئ من موضوع آلخر
وآتينا احلال يف استهالل السورة عن حادثة اإلسراء ثم العطف املبابر بقوله تعاىل  

اا جعل بأن العالقة بني املوضوعني تبدو خفيًة. وقد حاول بعض  موسى الكتاب
مستهل السورة وما  ( إجياد الراب  بنيوه4٠2من كتبوا يف إعجاز القرآن كالباقالني )

لكن راولته كانحم بعيدًة  فما زاد على , يليها من ذكر بين إسرائيل ونوح عليه السالم 
, ويف ن م القرآن أبواب كًرية مل نستوفها أن حتسس الراب  لكنه مل يبلغه إذ يقول  "

وإذا بلغ الكالم من , وعجائبها ال تنقضي. فمنها الكالم واإلبارات, وتقصِّيها يطول
أو ساوى مواقع التفسري , رمبا زاد اإلفهام به على اإليضاح, هذا القبيل مبلغًا

ٱ ٻ چ  وذلك كقوله , كان النهاية يف معناه, مع استيفائه بروطه, والشرح

ٿ  ٿٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

من قبل البالغة , فصول هذه اآلية وكلماتها على ما برحناه, چٿ ٿ ٹ
واملقام الكريم. ويتلو هذه قوله  ,  تضمن هذا اومر الع يمويف, واللطف يف التقدم
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"َوآَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُهدًى ِلَبِني ِإْسَراِئيَل" هذا خروج لو كان يف غري هذا 
و , وقد متًل يف هذا الن م لرباعته وعجي  أمره, الكالم لتصور يف صورة املنقطع

القول. وقد يتربأ الكالم املتصل بعضه من بعض وي هر  "موقعه" موقع ماال ينفك منه
وقد تصور هذا الفصل للطفه وصاًل , لل لل الواقع يف الن م, عليه التًبيج والتباين

ومل بني عليه متيز اخلروج. حسن االنتقال من قصة موسى إىل قصة نوح عليهما 
وكيف أثنى , ثم ان ر كيف أجرى هذا اخلطاب إىل ذكر نوح عليه السالم, السالم

عليه؟ وكيف يليق صفته بالفاصلة ويتم الن م بها؟ مع خروجها خمرج الربوز من 
وكونهم من ذريته يوج  عليهم , وإجرائه إىل مدحه بشكره, إىل ذكره, الكالم اوول

وال يت ذوا من دونه اهلل , يف أن يشكروا كشكره, وأن يستنوا بسنته, أن يسريوا بسريته
 . (1)"وكياًل

وقود  , قول الزركشي  إذ يقول معلقًا على التناس  بني وحودات املعنوى   ومًله
التق  طر  خي  راب   " واتينا موسى الكتاب فإنه قد يقال  أد راب  بني اإلسوراء و  
وآتينا موسى الكتاب ووجه اتصاهلا مبا قبلها؟ أن التقدير أطلعنواه علوى الغيو  عيانوًا     

خباره على معجزته برهانوًا أد سوبحان الوذى    وأخربناه بوقائع من سلف بيانًا لتقوم أ
أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرًا وأخربك مبا جرى ملوسى عليه السالم وقومه فى 

إىل ربه كما أسرى مبوسوى   ملسو هيلع هللا ىلصالكرتني لتكون قصتهما آيًة أخرى أو أنه أسرى مبحمد 
نوا موع   عليه السالم من مصر حني خرج منها خائفًا يرتق  ثم ذكر بعده ذرية مون محل 

نوح عليه السالم إنه كان عبدًا بكورًا ليتذكر بنو إسرائيل نعمة اهلل عليهم قدميًا حيث 
جناهم من الغرق إذ لو مل ُينج أباهم من أبناء نوح عليه السالم ملا وجدوا وأخربهم أن 
نوحًا عليه السالم كان عبدًا بكورًا وهم ذريتوه والولود سور أبيوه فيجو  أن يكونووا       

مع أن الناظر يف القرآن يدرك . (2)هم ونه جي  أن يسريوا سريته فيشكروا"باكرين كأبي



 فايز مد اهلل سلمان الذنيباتد. 

 19                                         م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

بل اون كوانوا معوه  بداللوة ظواهر      ! أن بين إسرائيل ليسوا من ذرية نوح عليه السالم

 چٱ ٻ ٻ ٻ چ إال إنووه ورد يف سووياقات أخوورى قولووه تعوواىل      , السووياق

 . چڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ  77الصافات 

 ال تعوتين باملناسوبة والورب  بوني املوضووعات      ومثة طائفة من علمواء التفسوري  
إذ يقول معلقًا على استهالل سورة اإلسراء  "َوآَتْينا ُموَسوى اْلِكتواَب ِأِد    , كالشوكاني
ِباْلِمْعَراِج َوِأْكَرْمَنا ُموَسوى ِباْلِكَتواِب َوَجَعْلنواُه     ملسو هيلع هللا ىلصِقيَل  َواْلَمْعَنى  ِكرَّْمَنا رمدا , التَّْوَراِة

. ويقول (3)َوِقيَل  ُموَسى ُهدًى ِلَبِني ِإْسراِئيَل َيْهَتُدوَن ِبِه ِألَّا َتتَِّ ُذوا", اْلِكَتاَب ِأْد  َذِلِك
اهلررد  "مناسبة هذه اآليات ملا قبلها  أّن اهلل سبحانه وتعاىل ملا ذكر يف اآلية اووىل  أنه 

لوك بوذكر   باإلسراء من مكة إىل بيحم املقدس أرد  ذ, ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله رمدا, أكرم عبده
وجعلوه هودى لوبين إسورائيل     , ما أكرم به موسى عليه السالم قبله من إعطائه التوراة

ثّم قّفى على ذلك ببيوان  , لي رجهم من ظلمات الكفر واجلهل إىل نور العلم واهلدى
 . (4)فسّل  اهلل عليهم البابليني", أّنهم ما عملوا بهديها بل أفسدوا يف اورض

إذا تعلوق  ... إذ يقول  ", دثني الفكرة ومل يزد عليهاوعن السابقني نقل بعض احمل
الكالم بعضه ببعض ومل يتم املعنى فالرتاب  واضح وال حاجة لشورحه. وإذا مل ي هور   
االرتبال وظهر أن كل مجلة مستقلة عن اوخرى وهذا هو موضوع البحث وهو يقسم 

كوون بينهموا جهوة    إىل قسمني. القسم اوول  أن تكون اجلمول معطوفوًة وال بوّد أن ت   

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چجامعووة كقولووه تعوواىل    

 ملسو هيلع هللا ىلصفهنا مقابلة وتضاد. لتكون قصتهما آية أخرى؟ أو أنه أسرى مبحمود   ٢سبأ    چڄ
إىل ربه كما أسرى مبوسى عليه السالم من مصر حني خرج منها خائفًا يرتق . ثم ذكر 

قودميًا حيوث   , إسرائيل نعمة اهلل عليهمذرية من محلنا مع نوح عليه السالم ليتذكر بنو 
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جناهم من الغرق إذ لو مل يًنج أباهم من أبناء نوح عليه السالم ملا وجدوا وأخربهم أن 
نوحًا عليه السالم كان عبدًا بكورًا وهم ذريته والولد سور أبيوه فيجو  أن يشوكروا     

 . (5)النعم كأبيهم "

 مستهل السوورة وموا حلقهوا    ومثة راوالت لبعض البالغيني إلجياد الراب  بني
من ذكر بين إسرائيل ونوح عليه السالم. ولكنها مل تزد على كالم السابقني بيئًا. يقول 

فإنك تقوف مون الكتواب العزيوز علوى مواضوع        ابن أبي اإلصبع العدواني املصرد  "
فإذا أنعمحم الن ور وكنوحم   , جتدها يف ال اهر فصواًل متنافرًة ال تعر  كيف جتمع بينها

سوبحان  چكقوله سبحانه وتعواىل   , ظهر لك اجلمع بينهما, ن له دربة بهذه الصناعةا

فإنك إذا ن رت إىل قوله تعاىل  "وآتينا موسى الكتاب" وجدت  چعبدًا بكورًا... الذد
حتى تفكر فتجد الوصول بوني الفصولني يف قولوه  "سوبحان      , هذا الفصل مباينًا ملا قبله

كموا  , ويرسله إىل عباده, لرييه من آياته ملسو هيلع هللا ىلصرى مبحمد الذد أسرى بعبده" أخرب بأنه أس
, فوأتى مودين  , أسرى مبوسى عليه السالم من مصر حوني خورج منهوا خائفوًا يرتقو      

وآتواه  , ف اطبه ربه وأرسوله إىل فرعوون  , وأسرى بها فرأد النار, وتزوج بابنة بعي 
قولوه   وأما الوصول بوني موا ذكورت وبوني     , فهذا الوصل بني هذين الفصلني, الكتاب

تعاىل  " ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبدًا بكورًا " فقد كان على بين إسورائيل نعموة   
إذ لو مل ُينج أباهم من أبناء نوح عليه السوالم ملوا   , عليهم قدمًا حيث جناهم يف السفن

 . (6)والولد سر أبيه", وهم ذريته, وأخربهم أن نوح عليه السالمًا كان بكورًا, وجدوا

بة بني مستهل السورة وما يليها عند ابن عابور قائمة على أن  "اإلسوراء  واملناس
لياًل لريى من آيات اهلل تعاىل من املناسبة حلالوة موسوى عليوه السوالم حوني       ملسو هيلع هللا ىلصبالنيب 

إذ آنس من جان  , فقد أوتي النبوة لياًل وهو ساٍر بأهله من أرض مدين, أوتي النبوة
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. وقد اكتفى نفور  (7)إىل مناجاة ربه بآيات الكتاب" وحلاله أيضا حني أسرى, الطور نارًا
من البالغيني بالبحث عن الفنون البالغية رواواًل استحضوار داللتهوا كموا جنود عنود       

وذلوك وّن اإِلسوراء ال يكوون إالَّ    , بعضهم  " جاءت يف هذه اآلية كلمة "لوياًل" تتميمواً  
ملوّدِة الوت حصول فيهوا اإِلسوراء ذهابوًا       وفائدة هذا التتميم اإِلبارة إىل ِقَصوِر ا , باللَّْيل
واإِلبارة إىل أّن ِلّلْيِل خَصاِئَص من نفحاِت اهلل وإكراماته الت يفيض بها على , وعودًة

 . (٨)بعض عباده"

لكون  , وقد حتدث غري واحد من العلماء عن راور السورة ومقاصودها العاموة  
ر هذه احملاور غري واضح. فموًاًل  إذ يبدو جتاو, دون عناية بإجياد رواب  بني رور وآخر

, مقصود الّسورة ومع م ما ابتملحم عليوه  تنزيوه احلوقِّ تعواىل     يقول الفريوز أبادد  "
وفسواد  , وبكر نووح عليوه السوالم   , واإِلسراُء ِإىل املسجد اِوقصى, ملسو هيلع هللا ىلصومعراج النيب 

وختليق اللَّيل , وتقويم القرآن اخلالئق, ومكافِأة اإِلحسان واإِلساَءة, حال بنى ِإسرائيل
, ومالزموة الب وحم املورءَ   , وبيان احلكمة فى سري الشمس والقمور وّدورهموا  , والنَّهار

والشوكوى مون القورون    , وبيان احلكمة فى ِإرسال الّرسول , وقراَءة الكت  فى القيامة
وجعول بوّر   , وتفضيل بعض اخِلْلوق علوى بعوض   , وذكر طل  الّدنيا واآلخرة, املاضية

, واِومور بورتك اإِلسورا    , واإِلحسان ِإىل اِوقارب, د فى ِقَرن واحدالوالَدْين والتوحي
وِأكول موال   , وقتول الونَّفس ظلمواً   , وعن الزِّناء, والنَّهى عن قتل اِووالد, وذّم الب ل

صلَّى اهلل عليه  ملسو هيلع هللا ىلصوِأمر الرسول , واِومر بِإقامة الّصلوات اخلمس فى ِأوقاتها... اليتيم
, وُمْ ورج صودق  , وختصيصه مُبدخل صدق, عده بامِلِقام احملمودوو, وسلَّم بقيام اللَّيل

واإِلبوارة ِإىل  ... , والشوكايُة مون ِإعوراض العبيود    , والّرمحوة , ونزول القرآن بالشوفاءِ 
واقرتاحات املشركني على , وعجز اخِلْلق عن اإِلتيان مبًل القرآن, جواب مسِألة الّروح

وبيوان  , ل حواهلم فوى عقوبوات اآلخورة    وتفصوي , رسول اهلل صولَّى اهلل عليوه وسولَّم   
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, وبيان احلكمة فى تفرقوة القورآن  , عليه السالم ومناظرة فرعون ِإَياه, معجزات موسى
وتنزيه احلقِّ َتعاىل عن الشريك والَوِلد فى , وآداب الدعاء وقراَءة القرآن, وآداب نزوله

وال بووك أن هووذا التعووداد  . (9)"چۇ ۆچ ِإىل قولووه   چۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ
وضوعات واحملاور له مستدعيات سياقية وسلك ناظم جيعول مون جتواور وحودات     للم

 املعاني أمرا فائق الدقة. 

وعلى املنوال نفسه جند سيد قط  حياول تعداد راور السوورة متلمسوًا الوراب     
سوورة   -وإن كان يعزو ذلك إىل )االستطراد( كما جواء يف قولوه" هوذه السوورة    , بينها

دأ بتسبيح اهلل وتنتهي حبمده وتضم موضوعات بتى مع مها وهي تب, مكية -اإلسراء
وبعضها عن قواعود السولوك الفوردد واجلمواعي وآدابوه القائموة علوى        , عن العقيدة
إىل بيء من القصص عن بين إسرائيل يتعلق باملسوجد اوقصوى الوذد كوان     , العقيدة

العنصر البارز إليه اإلسراء. وطر  من قصة آدم وإبليس وتكريم اهلل لإلنسان. ولكن 
وموقوف القووم    ملسو هيلع هللا ىلصيف كيان السورة ورور موضوعاتها اوصيل هو ب ص الرسوول  

واستقبال , وما يهدد إليه, وطبيعة هذا القرآن, منه يف مكة. وهو القرآن الذد جاء به
وإىل امتيواز الرسوالة   , القوم له. واستطراد بهذه املناسوبة إىل طبيعوة الرسوالة والرسول    

 . (1٠)ري طابع اخلوارق احلسية وما يتبعها من هالك املكذبني بها"بطابع غ ملسو هيلع هللا ىلصاحملمدية 

وقد حنحم بعض الدراسات منحى إبارّيًا روحيًا يف تلمس بنية املعنى العام كما 
, جاء عند بعضهم إذ يقول  " والصورة املرسومة هنا تنقل احلدث من الغيو  اجملهوول  

وهو مناس  جلّو اإلسراء وما فيه  وتبدأ عرض احلدث بالتسبيح هلل, إىل املشهد املن ور
... ثم تبدأ بتحديد الزمان واملكان هلوذا احلوادث الغوييب   , من إعجاز أو خوارق للعادة

يرمز إىل أن اإلسالم هو , يف هذه احلادثة, كما أن رب  املسجد احلرام باملسجد اوقصى
 . (11)خامت اوديان السماوية"
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أن راوالت الرب  بني موضوعات  وتأسيسًا على ما تقدم خنلص إىل حقيقة هي
وهوذه  , سورة اإلسراء بدأت بتلمس خيول العالقة بني املعواني لكنهوا مل تكون كافيوةً    

احلقيقة ستكون أس احلديث يف الفصل التالي. فاملهمة هي إجيواد روابو  عميقوة بوني     
وحدات املعاني املتعاقبة  حتى ال ت هر يف النص قفزات من معنى آلخر دون استدعاء 

 وحبًًا عن عناصر اللحمة يف ثناياه. , قيقي منسجم مع املعاني. حتقيقًا لنصية النصح

 .الفصل الثاني: ثنائية الدخول واخلروج وعالقتها مبوضوعات السورة

 املطلب األول: التشابه يف احلركة: 

يبحث هذا املدخل من الدراسة العلل الت تفسر تتابع عدد من وحدات املعاني 
. وسياق سورة اإلسراء يضم العديد من اومور اإلخبارية  من قصص عرب نسق واحد

ومون  , ومون امتنوان وتوذكري بونعم اهلل    , وأمور تشريعية كاووامر والنواهي, ومواقف
حديث عن القرآن وعن الصوالة والتسوبيح. وهوذا التنووع للموضووعات جواء عورب        

 راقي. واالنسجام ال, مسّوغات سياقية قائمة على االستدعاء السياقي

فعند الن ر إىل سورة اإلسراء جند أن املستهل الذد ابتدأت به السورة وُسوميحم  
بامسه هو )اإلسراء( وهو حركة انتقوال بوني مركوزين مكوانيني يف زمون هوو الليول.        
واحلديث عن اإلسراء إخبار عن حركة انتقال خارقة من املسوجد احلورام إىل املسوجد    

وهو النقطة الًانيوة الوت بلغتهوا    , سجد اوقصىاوقصى. وقد تفّرع عنه حديث عن امل
وفيه إخبار ثاٍن عن الربكة الت حتي  بذلك املسجد. وكان احلديث عن , حركة االنتقال

احلركة املعجزة )اإلسوراء( توطئوًة للحوديث عون املكوان )املسوجد اوقصوى(. وهوذا         
ادث مهموة  استطراد منطقي يف نقلة اخلطاب. واإلخبار عن املكان اسوتدعى ذكور حوو   

بهدها ذلك املكان  من باب التناس . وهي قصة رسالة موسى وموقف قومه منهوا.  
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إذ إن هذه الرسالة هلا تعّلق جذرد ببيحم املقدس  فبيحم املقدس هوو املقصوود برحلوة    
وهوي متاثول   , أجنى فيها اهلل بين إسرائيل مون فرعوون عورب البحور    العبور اخلارقة الت 

 چائ ائ ى ى ې ې ې ېچ يف كونها لوياِل.  اإلسراء يف كونها خارقًة و

. وهنا التقحم حركتان خارقتان )اإلسراء وعبور بين إسرائيل البحور( إىل  52الشعراء  
وهذا متاثل يف احلركة والوجهة. ثم تفوّرع احلوديث إىل اسوتدعاء    , نقطة مكانية واحدة

-عن احلركة اخلارقة . واحلديثچڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ آخر جاء عرب قوله تعاىل  
مّهد للسياق استدعاء حركة  -مياء إىل حركة بين إسرائيل الت أجنتهم من االستعبادواإل

وهوي  , خارقة مشابهة أخرى وهي حركة محل نوح عليه السالم ومن معوه يف السوفينة  
وموسى  ملسو هيلع هللا ىلصحركة جناة. وعند نوح عليه السالم يلتقي طرفا احلركتني السابقتني )رمد 

اقي اخلفي هو الذد سّو  جتاور املعواني علوى هوذا    عليه السالم(. وهذا التداعي السي
وقووم ظواملون اسوتفزوا    , النحو. ف لف كل مذكور من اونبياء حركة انتقال معجوزة 

 أنبياء اهلل واملؤمنني معهم. 

إن ذكر الرحلة )اإلسراء( استدعى أن ُي رب عن املكان الذد بلغتوه الرحلوة يف   
ذكر حوادث بهرية  -للتناس  مع السياق تبعًا -رطتها اووىل. وهذا بدوره استدعى 

تتعلق بالرسالة وقعحم على هذا املكان. واحلوادث الت وقعحم فيهوا مشواكلة للرسوالة    
وجمابهوة قووة   , الوصوول إىل نقطوة واحودة    –من حيث  االجتياز املكاني  ملسو هيلع هللا ىلصاحملمدية 

, موع كفوار قوريش    ملسو هيلع هللا ىلصطاغية حتاول االستفزاز وتعطيل احلركة وإفشال الرسالة  رمد 
 وموسى عليه السالم مع فرعون. 

فتداعي املكان والرحلة وجمابهوة القووة الطاغيوة قواد احلوديث إىل ذكور بعوض        
املطالبوة التعجيزيوة.    -االسوتفزاز  –عناصر املشواكلة بوني القووتني الطواغيتني  الوًين      
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واحلديث عن القوتني الطاغيتني استدعى استباقًا احلديث عن قوة طاغية ومفسدة هوم  
, ودور العنحم بعوده , دور الضعف قبل العبور –رائيل  الت متًلحم مجيع اودواربنو إس

ثم العلو واإلفساد بعد االستقرار يف بيحم املقدس. مبتعلق ثابحم هوو مكوان اوحوداث    
)بيحم املقدس( عرب رور داللي ميًّل حركات اخلروج والدخول. كاخلروج مون مصور   

. ثم العودة إىل دور الضعف واإلخراج ثم دخول بيحم املقدس ثم اإلخراج منه مرتني
يف املرة اووىل بعد العلو واإلفساد. ثم العبور لبيحم املقدس مرة ثانية والعلوو اإلفسواد   

 الًاني. ثم الضعف واإلخراج يف املرة الًانية. 

اسوتدعحم   -خبطيها الذهاب لبيحم املقودس والعوودة منوه    -إذن رحلة اإلسراء 
من الدخول واخلوروج تتعلوق بهوا  اخلوروج مون       احلديث عن ثالث رحالٍت مشابهة

وكان سببًا لعقاب لل املني. وقد , وهو خروج جناة للمستضعفني, مصر يف املرة اووىل
حلقه خروجان تاليان من بيحم املقدس وهما خروجا عقاب  بسب  تقمص دور العلو 
يف وال لم واإلفساد. وهذا موا يفسور تصوّدر اخلوروجني اوخرييون لوحودات املعنوى        

إذ جاءا مبابرة بعد احلديث عن اإلسراء. كما تالها حوديث عون رواوالت    , السورة

 ٨اإلسوراء    چڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پچ عودة تليها إنذار باإلخراج  

 چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ أما بشأن ذكر نوح عليه السوالم يف قولوه تعواىل     

 جئ ی یچتكرر مرًة أخرى عند قوله تعاىل   كما .3اإلسراء   چڇ چ

جوواء لعلووٍة سووياقيٍة تتناسوو  وثنائيووِة املواجهووة  فإنووه 17  اإلسووراءچ يئ ىئ مئ حئ
سياق السورة مون جهوتني  اووىل  عنواد     والعقاب  إذ تناس  قصة نوح عليه السالم

وهوو موا مياثول    , قومه ومتّسكهم باوصنام ورفضهم السماع لدعوة نوح عليه السوالم 
ك ال املني الكفرة بوالغرق وجنواة   والًاني  هال, حال الدعوة اإلسالمية مع كفار قريش
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حيث , مع فرعونعليه السالم املؤمنني الضعفاء عرب املاء. وهو ما مياثل موقف موسى 
ووسيلة هالك الكافرين. ُيضا  إىل هوذا أن  , كان املاء يف القصتني وسيلِة جناة املؤمنني

وت على يد آل وقحم كان رضيعًا قد كان املاء سببًا يف جناته من امل عليه السالم موسى
  .عليه السالمفرعون. وكمفارقة ربانية باء اهلل أن ميوت فرعون باملاء على يد موسى 

يف مطلوع   (12)ومثة عالقة خفية من عالقوات التناسو  تتعلوق بلف وة )عبوده(     
وقود  , كوان سوببًا يف احلركوة اخلارقوة     ملسو هيلع هللا ىلص فهذا املقام الذد ُأخرب فيه عن النيب, السورة

عندما ُحمل علوى السويفنة بصوفة العبود الشوكور       يه السالمناسبه أن يوصف نوح عل
ويف املقام ذاته حينما برع بنو إسرائيل باخلروج من مصر  چڇ چ چ چچ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ جاء وصفهم يف سورة طه )عبادد( قوال تعواىل    

العبور اخلارق لبين إسرائيل كوان إسوراًء مون     . إن77طه   چ ڀ ڀ ڀ پ پ
العلم أن  . معچ پ پ ٻچطع متاما مع رور اإلسراء وهذا يتقا, حيث التوقيحم
استغرق أربعني سونًة للوصوول إىل بيوحم املقودس       -على ما فيه من آياٍت-إسراءهم 

بسب  نقضهم ميًاق العبودية الذد خرجوا بسببه. ومثة عالقوة خفيوة أخورى تنوت م     
التنقل اجلود  احلركات اخلارقة الًالث وهو  ابتماهلا على كل أنواع التنقل  بدءًا من

وانتهواًء بالتنقول البحورد    , ثم التنقل الربد وميًله عبور بوين إسورائيل  , وميًله اإلسراء
وميًله محل نوح عليه السالم ومن معوه. ويف اسوتيفاء أنوواع التنّقول كلوها مزيود مون        

وكوان متعلقوًا برسول مون     , خصوصًا أن هذا التنقل كان خارقًا أواًل, االنسجام اخلفي
ثانيًا. وعلى هذا النحو مون التوداعي السوياقي والتقواطع بوني الودالالت        أولي العزم

 نلمس حجم االنسجام التكويين بني املوضوعات الت قد تبدو متنافرًة أوَل وهلة. 



 فايز مد اهلل سلمان الذنيباتد. 

 27                                         م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

والغطرسة مع  (13)ويلتقي مع ثنائية الدخول واخلروج أو االستفزاز وجو التكرب

 ے ےچاسبة  قال تعاىل  فقد استدعى السياق حالته لعمق املن, إبليسموقف 

 ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

الرب  العجي  بني التكرب واالغرتار  مع 64  اإلسراء چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
ومن باب , واجلربوت مجيعا باملال والولد واالستفزاز الذد جيمع قوى الطغيان

التناس  بني احلاالت جاء قوله تعاىل يصف غطرسة إبليس وتكّبره اللذان تشبهان 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچقال تعاىل  , فرعون وكفار قريشدعوى 

هنا تتحد أجزاء  ومن 62  اإلسراء چڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
االستفزاز , الصورة الكلية حملتوى السورة. من التكرب املقرتن باملال والذرية والطغيان

خروجًا أبديًا من اجلنة وقد تسب   واإلخراج من اورض. مع التذكري أن إبليس خرج
 أبينا آدم خروجًا معلقًا بالعودة.  يف خروج

إن احلديث عن رحلة اإلسراء وخروجات بين إسرائيل وعبور نوح عليه 
السالم بكل خيوطه املتشابكة كان له يف السورة مفتاح نصي كبري متًل يف قوله تعاىل  

 چڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ

 يات كلها. فهذه اآلية جتمل لنا خيول التناس  يف اآل, ٨٠اإلسراء  

ومن املعرو  أن احلديث عن اخلروج من بني يدد ال امل يستدعي احلديث عن 
راولة ال امل تعطيل اخلروج وراولة االستفزاز وثين اخلارج عن الرحلة. واالستفزاز 

راولة التضييق على اخلارج لًنيه عن فكرته الت سي رج وجلها. وليس معناه هو 
رعون منع بين إسرائيل من اخلروج. وكان موسى عليه محل الش ص على اخلروج. فف
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 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئچ السالم يطل  إذنًا باخلروج قال تعاىل  

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ

. لذلك جاء يف سورة اإلسراء قوله تعاىل  1٠5 - 1٠4اوعرا    چٿ

. كما ورد 1٠3  اإلسراء چېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئچ
وعن الفكرة , وراولتهم ثنيه عن اخلروج ملسو هيلع هللا ىلصقريش لسيدنا رمد  كفار (14)استفزاز

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ الت دفعته لل روج 

. وحنن ال ننسى أن استفزاز قريش كان 76  اإلسراء چٺ ڀ ڀ ڀ
, وقد تبع ذلك مطاردته أثناء اهلجرة, ملسو هيلع هللا ىلصوضغ  على النيب , مبًابة حرب نفسية

  ومالحقة أصحابه إىل احلبشة.
االستفزاز مبعناه العوام يف السوورة يودل علوى التقييود وراولوة إحبوال         ومبا أن

فوإن هوذا اسوتدعى معنوى     , أو اإلخراج من الدين, أو إحبال مشروع النجاة, الدعوة
تكوينيًا آخر يتعلق مبعصية إبليس الوذد خورج خروجوًا أبوديًا مون اجلنوة. وتسوببه يف        

د إبلويس لوبين آدم الوذين حيواولون     إخراج آدم من اجلنة. ويف املعنى اجملمول ورد توّعو  

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ للنقطة املركز )اجلنة( قال تعاىل  العودة 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

. ويف سووياق آخوور يتكوورر توّعوود 64 - 62اإلسووراء   چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ   إبليس حملاولي العوودة للنقطوة املركوز كموا يف قولوه تعواىل      

 . كمحاولة لقطع طريق العودة 16  اوعرا  چ ڍ ڍ
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أنه ميًل  إال -وإن جاء يف آية واحدة-بعد هذا العرض السريع تبّينا أن اإلسراء 
حركة رب  قوية بني موضوعات السورة يف جمملها. خصوصًا تلك القائمة منهوا علوى   

علوى احلركوة   احلركة كالدخول واخلروج. وكول موضووع مون املوضووعات القائموة      
 يستدعي بدوره موضوعات أخرى تتعلق به. وإليك تفصيل ذلك  

 املطلب الثاني: تقاطع املوضوعات الفرعية مع حمور السورة: 

ويف هذا النوع من االنسجام تندرج عودة فوروع كلوها تتعلوق بواحملور الوداللي       
نجاة وما يتشع  عنهما من خروج اإلميان وخروج ال, السابق وهو اخلروج والدخول

 وخروج العقاب. وذلك على النحو اآلتي  

  .أواًل  تداعي االمتنان

مبا أن السورة كان فيها تلميح لركوب البحر بالنسبة لسيدنا نوح عليه السالم 
وجناته منه ومن القوم ال املني. كذلك خروج بين إسرائيل وعبورهم البحر وجناتهم 

ن االمتنان الرباني على بين آدم فرعون. فإن هذا استدعى احلديث عمن الغرق ومن 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ چيف جناتهم من املاء حني يركبونه كما جاء يف قوله تعاىل  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ىئ ىئ ی ی ی  ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀپ پ پ ڀ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڌچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 .7٠ – 66اإلسراء   چڱ ں ں 
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وتنّكور اإلنسوان لنعموة    , ويف هذه اآليات تركيز على خروج النجاة من اخلطور 
النجاة بعد بلوغه الرب. وهذا يشاكل يف جان  منه خروج بين إسرائيل وعبورهم البحر 

يف كما أن فيه مفهوم العودة أو )الدخول واخلروج( , وتنّكرهم هلذه النعمة بعد النجاة

واالمتنووان بهوذه النعمووة حتديودًا يف هووذه    چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچقولوه   
السورة جاء انسجامًا مع احملور الداللي. ونستطيع أن نصف نوع هذه العالقة الرابطوة  

بعالقة  -املاء بني اإلخبار عن جناة املؤمنني باملاء وبني االمتنان على بين آدم بالنجاة من
ثوم  , بإعطاء النموذج التطبيقوي هلوذه احلالوة أو )اومًلوة(    التن ري والتطبيق. فقد ابتدأ 

أعقبه باالمتنان ن ريًا على عموم جنس بين آدم. مع مالح ة أن اختيار هوذا االمتنوان   
 هنا جاء وفق االستدعاء املنسجم مع موضوعات السورة. 

  .ثانيا  اووامر والنواهي

اهي االجتماعيوة  ابتملحم سورة اإلسراء علوى عودد كوبري مون اووامور والنوو      
وتكفول  , واوخالقية الت تنّ م اجلانو  االخالقوي واالجتمواعي يف حيواة الشوعوب     

العدالة واومن والوفاء والوسوطية. وقود تنّوعوحم مون حيوث طبيعتهوا إىل اجتماعيوة        
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چقال تعاىل  , قتصادية وأخالقية وغريهاوا

 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ ںڱ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ

ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ے ےھ  ہ ہ ہ ہ

 ې ې ى ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ٴۇ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ى ائ ائ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ی جئ حئ مئ ىئ یی ىئ ی ېئ ىئ ىئ

ٹ  ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ٻ پ پ پ پ ڀ
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ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڈ ژ  ڎ ڈ ڌ ڌ ڎ ڍڇ ڇ ڍ ڇچ چ ڇ ڃ چ چ

 ڱ ڱڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ گ ڳ ڳ ک ک ک ک ڑژ ڑ

ھ ھ ھ ے  ھ ہ ہہ ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ

ۅ ۅ ۉ  ٴۇ ۋ ۋ ۈۆ ۈ ۆڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ ے ۓ ۓ

 ېئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ائ ائ ىى ې ې ۉ ې ې

خب مب ىب  حبمئ ىئ يئ جب حئ ی ی جئ ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ىئ

  .37 - 22اإلسراء  چمت خت يب جت حت

إن هذه التشريعات الربانية الت هوي دون أدنوى بوك جواءت بهوا الرسواالت       
د قامحم على املقاصود الكوربى مون حفون الونفس واملوال والودين        السماوية كلها وق

والنسل. لو تتبعنا خي  العالقة اخلفي الذد يربطها بوحدات املعاني السابقة والتداعي 
الذد حيكمها جند أنه متعلق مبحور السورة العام وهو )اإلسراء( الذد قاد السوياق إىل  

هذا استدعى ذكور حركوة مشوابهة    و, احلديث عن املكان الذد بلغه وهو بيحم املقدس
وهذه احلركوة اسوتدعحم املورور    , كانحم متجهًة لبيحم املقدس وهي حركة بين إسرائيل

على بريعة موسى عليه السالم )التوراة( وما ابتملحم عليه من برائع ربانية ُعرفوحم  
بالوصايا العشر. وهذه الوصايا العشر مودعة يف القرآن الوذد نسوت تلوك الشوريعة.     

 . (15)حو من التداعي احملكم تتسلسل موضوعات السورةوبهذا الن

يقول ابن عابور  "عن ابن عباس أنه قال  " التوراة كلها يف مخس عشرة آية من 
سورة بين إسرائيل". ويف رواية عنه  "مثان عشرة آيًة منها كانحم يف ألواح موسى " أد 
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پ ڀ ڀ چ إىل قوله   چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گچمن قوله تعاىل  

بالتوراة اولواح  . ويعين39 - 22اإلسراء  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ
يف التوراة ولكنها  وليس مراده أن القرآن حكى ما, املشتملة على الوصايا العشر

أحكام قرآنية موافقة ملا يف التوراة. على أن كالم ابن عباس معناه  أن ما يف اولواح 
منها قوله  , اآليات تزيد بأحكامون تلك , وال يريد أنهما سواء, مذكور يف تلك اآلد

  وقوله, 27 - 25اإلسراء  چحئ مئ چإىل قوله   چۅ ۅ ۉ ۉ ېچ

إىل  چھ ے ے ۓچ  وقوله, 31  اإلسراء چچ چ ڇ چ چ چ

ما ختلل ذلك كله  مع, 39-34  اإلسراء چٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻچ قوله  
البعث  . وإثباتمن تفصيل وتبيني عريحم عنه الوصايا العشر الت كتبحم يف اولواح

. فاووامر والنواهي يف سورة (16)واجلزاء. واحلث على إقامة الصلوات يف أوقاتها"
متاثل الوصايا العشر املذكورة يف التوراة وهي مبًابة ترحيل الشريعة من  -االسراء

التوراة الت نالحم منها أيدد العابًني إىل القرآن الكريم. يقول الزحيلي  " والوصايا 
كانحم أول ما , والت هلا ن ري يف سورة اإلسراء, يف اآليات الًالثالعشر الت ذكرت 

وكانحم أول ما نزل على موسى , نزل مبكة قبل تشريع أحكام العبادات واملعامالت
وهي أيضا أصول اوديان على ألسنة الرسل لقوله , السالم من أصول دينهعليه 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ تعاىل  

املشرتك من الدين الذد  والقدر 13الشورى   چکک  ڑ ڑ ک ژڈ ژ
عن الفواحش  والبعد, ومكارم اوخالق, أوصى به مجيع الرسل  هو التوحيد

. ومن هنا نلمس عالقة هذه اووامر والنواهي بسياق سورة اإلسراء (17)واملنكرات"
 وما خيول ارتباطها بباقي املوضوعات السورة. 
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والنوواهي ميكون است الصوها مون رمزيوة      إن مناسوبة اسوتدعاء هوذه اووامور     
اإلسراء  فرحلوة املعوراج كوان مون املمكون أن توتم مبابورًة مون املسوجد احلورام إىل           
السموات العلى. لكن إرادة اهلل باءت أن تتوقف يف رطة املسجد اوقصى ثم تتوابع  
مسريها. وهذا التوقف له رمزية سنأتي عليها يف نهاية الدراسوة لكنهوا حتمول مفهووم     
ترحيل الشرائع السابقة ونس ها وإلغاء العمل بها. مع تضمن بيء مون هوداياتها يف   

حتى ال يرتاب أتباع تلك الشرائع من الرسالة اجلديدة. وقد باء اهلل أن يكون , القرآن
هووذا التضوومني ضوومن سووورة اإلسووراء  تأكيوودًا علووى رمزيووة الرحلووة. يقووول أحوود   

, ها أرضًا اىل داللة التشوّكل الرموزد للعقيودة   . "فهي خترج عن داللة كون(1٨)" الباحًني
فهوي  , فاملسألة مسألة وراثة دين ووراثة توحيد ووراثة هذه اومة ملا سبقها من اوموم 

إىل ما يتشكل من آثار مشول , نقلة ذهنية للمتلقي ليقيم أواصر أبعد من احلركة املادية
 . (19)هذه الرحلة على وقفات ذات أثر فاعل يف عامل امل اط "

وال ننسى أن موسى عليه السالم قد تلّقى اولواح بعود خروجوه اخلوارق مون     
قد تلّقى هوذه الوصوايا بعود اإلسوراء وهوذه       ملسو هيلع هللا ىلصمصر باجتاه بيحم املقدس. وأن رمدا 

لكون بوين   فهذه الوصوايا ارتبطوحم بواحلركتني اخلوارقتني.     , مناسبة بني سياق التنزيلني
وقود  , ملسو هيلع هللا ىلص إسرائيل قد حرفوها مل يعملوا بها اا اقتضوى إعادتهوا يف الرسوالة احملمديوة    

ناس  أن ُتذكر يف سورة اإلسراء الت حتودثحم عون احلركوات اخلارقوة وعون الرحلوة       
الرمزية الت أذن اهلل أن تنست الشرائع السابقة. وميكن أن نسمي نوع العالقة الرابطوة  

ي وبني رور السورة بو  عالقة التقاطع. فحني تقاطعحم الرحلتوان  بني اووامر والنواه
ين منها  ملسو هيلع هللا ىلصوالتقتا عن نقطة واحدة استدعى السياق تقاطعات أخرى بني رسالة النيب 

 هذه الوصايا. 
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 .عن القرآن ثالًًا  احلديث

وكان هلذا , كًر احلديث عن القرآن يف سورة اإلسراء أكًر من أد سورة أخرى

 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچفقد قال اهلل تعاىل  , سرهعلة سياقية تف

ڄ چ اهلل تعاىل   وقال 9  اإلسراء چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ھ چ وقال اهلل تعاىل   41اإلسراء   چچ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ

 ەئ ەئ وئ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ۅۅ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 چی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ۈئ ېئ ېئ ۆئ ۆئ ۈئ وئ ۇئ ۇئ

ۅ ۉ ۉ ې ې  ۋ ۅچاهلل تعاىل   وقال 47 – 45اإلسراء  

ۆئ ۈئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ىې ې ى

ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤچوقال اهلل تعاىل   74 - 73اإلسراء   چۈئ ېئ

اهلل تعاىل   وقال 7٨اإلسراء   چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ

 چۓ ھ ے ے ۓ ھھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ی ی جئچل اهلل تعاىل  وقا ٨2اإلسراء 

ڀ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ىب يب جت

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

پ پ پ پ ڀ  ٻٱ ٻ ٻ ٻچ اهلل تعاىل   وقال ٨9 – ٨6اإلسراء 
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ڤ ڦ  ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ڀ ڀ ٺ ڀ

  .1٠7 - 1٠5اإلسراء   چ ڃ ڃ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

حاالت القرآن مون حيوث وظيفتوه )يهودد(      إن هذا اآليات املتفرقات تبني لنا
والغاية من هذه الوظيفة )ِلَيذَّكَُّروا( ثم كيفية نزوله )فرقنواه( فوائوده اوخورى )بوفاء     
ورمحة(. حاالت الكافرين معه بداية من حتققهم سرا منوه )إذ هوم جنووى( تفسوريهم     

م حتودد  املغلول إلعجازه )مسحورا( ثم)راوالت حتريفه( )لوتفرتد علينوا غوريه( ثو    
ثم حاالت املوؤمنني معوه )خيورون( ثوم     , املكذبني به )قل لو اجتمعحم اجلن واإلنس(

 اوزمنة املفضلة لتالوته )الفجر(. إنها رسالة تعريفية مفصلة عن القرآن جبميع حاالته. 

إن احلديث عن القرآن جاء عورب التناسو  الوذد قواده املسوجد اوقصوى عون        
إذ قواد احلوديث إىل   , م يف التووراة مون أنبوائهم   قصص بين إسرائيل وما قضوى اهلل هلو  

-ومتضومن لوبعض بورائعها    , وهو ناست للتوراة ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب الذد أنزل على رمد 
الت أكدت سورة اإلسراء على مجلة منهوا. إن   -وعلى وجه اخلصوص الوصايا العشر

د علوى  احلديث عن الوصايا العشر الت وردت يف التوراة قاد السياق إىل التأكيد الشدي
وأنه الشريعة الت ارتضاها اهلل لعباده  لذلك كًر يف السوورة احلوديث   , معجزة القرآن

وأنه أهدى الكتو  إىل طريوق اهلل. يقوول سويد     , وتنزله, عن القرآن وحاالت تنجيمه
قط   "ومبناسبة املسجد اوقصى يذكر كتاب موسى عليه السالم وما قضوى فيوه لوبين    

بسوب  طغيوانهم وإفسوادهم موع إنوذارهم      , شريد مرتنيمن نكبة وهالك وت, إسرائيل
. ثم يقرر أن الكتاب اوخري )القورآن( يهودد للوت    چ َوِإْن ُعْدُتْم ُعْدناچبًالًة ورابعة 
. ويقول البقاعي" فذكر اإلسراء أواًل دليل على حذ  مًله ملوسوى عليوه   (2٠)هي أقوم"

فاآليوة مون   , ذ  مًلوه أوالً وذكور إيتواء الكتواب ثانيوًا دليول علوى حو       , السالم ثانيواً 
 . إذن احلديث عن القرآن جاء عرب سلسلة من التداعي احملكم. (21)االحتباك"
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بول جواء   , يف سوور اإلسوراء مل يوأِت متتابعوا     (22)إن احلديث املرّكز عن القرآن
متقطعا يف ثنايا السورة عدا بعض املواطن تتالحم فيها اآليات الت تتحدث عن القورآن  

. يف حني أن السورة مل تفتح باحلديث عن القرآن علوى غورار   اوخري حتى بلغ مقطعها
كًري من السور كسورة يوسف أو احلجر أو غريها. ويف هذا إبارة إىل تنجويم القورآن   

قوال  , ونزوله املتقّطع الذد حتدثحم عنه سورة اإلسراء يف آخر آية تتحدث عن القورآن 

 فالتفرقوة . 1٠6اإلسوراء    چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ تعاىل  
يف التنزيل الزمها تفرقة يف احلديث عن القرآن داخول السوورة مناسوبًة للحركوة. موع      

 مالح ة أن التنزيل هو من مقتضيات احلركة. 

عون رسوالة موسوى عليوه      إن مناسبة احلديث عن اإلسراء اسوتدعحم احلوديث  
السالم جبامع املكان واحلركة. وهوو بودوره اسوتدعى احلوديث عون التقاطعوات بوني        

ومبا أن القرآن هو الرسالة اوخورية فقود اسوتدعى احلوديث عون حاالتوه       , الشريعتني
حبكم أنه نزل مفّرقًا وليس دفعًة واحودًة   -وهيئاته وهداياته وعن حتديه لإلنس واجلن

كما نزلحم التوراة. وميكن أن نسمي هذه املناسبة بني رور السورة وبني احلوديث عون   
. إذ إن املوازاة بوني القورآن والتووراة )احملرفوة( ُطويوحم      القرآن بو  التقاطع االفرتاضي

 ظاهريًا. لكننا نستطيع است الصها من الرتكيز على القرآن والسكوت عن التوراة. 
  .رابعًا  اليوم اآلخر

كما قال اهلل تعاىل  , كًر احلديث يف سورة اإلسراء عن البعث واليوم اآلخر
ت املعنى نفسه أكد ثم 1٠  اإلسراء چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ

مت ىت يت جث مث  جت حت ختچ إذ يقول اهلل تعاىل  , يف موضعني الحقني

 ٿٺ ٺ ٺ ٺڀ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ىث يث
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ڄ ڄ  ڦ ڦ ڄ ڦڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 52 - 49اإلسراء   چچ چ ڇ  چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

پ پ پ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ ثم تكرر املعنى نفسه يف قوله تعاىل  

ڤ ڤ  ڤٹ ڤ ٹٹ ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ٺ ڀ

چ چ چ  ڃ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .99 – 97اإلسراء   چ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ک

يف البدء جي  التأكيد على أن املوت والنشور يقومان على ثنائية الدخول 
, اموهذا مناس  لسياق السورة وحملورها الع, واخلروج )الدخول للقرب واخلروج منه(

وهو من أصول االعتقاد. ولكًرة هذا احلديث يف سورة اإلسراء مستدعيات سياقية 
تتعلق باحلديث عن بين إسرائيل. فهذه احلقيقة ُمحيحم من التوراة وال يؤمن بها 

ربيد رضا  "َوِلْيَس ِفي التَّْوَراِة الَِّتي ِفي ِأْيِدد اْلَيُهوِد  ملسو هيلع هللا ىلصيقول الشيت رمد , اليهود
َوِإنََّما ِفيَها َوِفي َمَزاِمرِي َداُوَد , َبَياٌن َصِريٌح ِلْلَبْعِث َواْلَجَزاِء َبْعَد اْلَمْوِت َوالنََّصاَرى

 . (23)ِإَباَراٌت ِغْيُر َصِرحِيٍة"
وون عقيدة اإلميوان بواليوم اآلخور ُحّرفوحم يف الشورائع السوابقة وعلوى وجوه         

هوذه السوورة الوت جتورد      اخلصوص )التوراة( فإنه كان لزامًا بأن يوتم اسوتدعااها يف  
تقاطعات افرتاضية بني الشريعتني  مبناسبة احلديث عن بيحم املقودس وعون الورحلتني    
السابقتني. وون هذه العقيدة أيضًا اا أنكره كفار قريش. كما أنكوره قووم نووح عليوه     

وموا  , السالم. إذن هناك نص مواٍز لسورة اإلسراء هو التوراة وموا فعلوه البشور فيهوا    
 ه سورة اإلسراء هو تصحيح هلا وتأكيدا على ما بقي صحيحا فيها. جاءت ب
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 املطلب الثالث: تبادل أدوار الطغيان: 

ميًّل هذا املطل  فرعًا من رور )الدخول واخلروج(  إذ يضم يف ثناياه تناظرًا 
 ملسو هيلع هللا ىلصوبني رسالة رمد , بني رسالة موسى وحاالت بين إسرائيل بكل رطات صراعها

ا. فمن عناصر اللُّحمة االنسجام بني موضوعات سورة اإلسراء ما وحاالت قومه معه
ميكن تسميته بو )تبادل اودوار( وهو يشبه الدخول واخلروج. إذ تدل حادثة اإلسراء 
على خ  السري املكاني الذد يرب  مكة بالقدس  فكأن هذا اخل  جيسد لنا فكرة أن 

ثم , من عهد إبراهيم عليه السالمالرساالِت السابقِة بدأت من مكة إىل بيحم املقدس 
ثم عادت عودتها اوخرية إىل مكة. , حتّولحم يف عهد أنبياء بين إسرائيل إىل القدس

لذلك جند سورة اإلسراء تركز تركيزا بديدًا على معجزة القرآن ويف آيات كًرية. كما 
قرآن ومعجزة ال ملسو هيلع هللا ىلصجندها توّجه خطابها إىل الفئة الت رفضحم االعرتا  برسالة رمد 

)مسحور( ليصرفوا قلوب الناس عن  ملسو هيلع هللا ىلصوهم كفار قريش. إذا اّدعوا باطال أن رمدًا 
وقد رصدت , وهي الدعوى نفسها الت ألقاها فرعون على موسى عليه السالم, احلق

 ۈئ ېئ ېئ ۆئ ۆئ ۈئ وئ ۇئ ۇئ ەئ وئچالسورة لنا هذين املوقفني قال تعاىل  

 ہ ھ ھ ھچ 47اإلسراء   چی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۓ ۓ ےھ ے
أن  وهذا تقاطع بني الرسالتني مع قوى الطغيان بادئ اومر. والغري . 1٠1  اإلسراء

كما , دعوى فرعون بسحر موسى عليه السالم جاءت مقرونًة باإلخراج من اورض

 چگ ک گ گ ک ک کچوردت يف سورتني أخريني. قال تعاىل  
 چۈئ ېئ ۈئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچوقال تعاىل   .57طه  
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ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۉ ې ې ې ې ىچ 63طه  

  .35 - 34الشعراء   چۆئ ۇئ

ودعوى , وتكذيبهم هلا ملسو هيلع هللا ىلصيف رسالة رمد  -والتشابه بني دعوى كفار قريش 
وقد , أوجه كًرية وصور متطابقة -فرعون يف رسالة موسى عليه السالم وتكذيبه له

ہ ھ ھ  ہ ہ ہ ۀ ۀچ رصدها القرآن يف غري ما موضع كقوله تعاىل  

وقوله  ٨الفرقان   چڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ

 ڇ ڇ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃچ تعاىل  

ک ک ک گ گ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍڍ

  .53 - 51الزخر    چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

وبني رسالة سيدنا , وسريته ملسو هيلع هللا ىلصإن مثة تناظرًا ببه جلي بني رسالة سيدنا رمد  
ئية يف عدة رطات هي  مواجهة القوة الطاغية املتجربة  موسى وسريته. وتبدأ هذه الًنا
بادئ اومر. وفرعون وبالنسبة ملوسى عليه السوالم يف   ملسو هيلع هللا ىلصقريش بالنسبة لسيدنا رمد 

وخوروج سويدنا    ملسو هيلع هللا ىلصبادئ أمره. ثم اإلفالت من قبضتها. وتتمًل يف هجورة الرسوول   
, هم وكفورهم موسى وبين إسرائيل من مصر. ثم مواجهة عصيان بين إسورائيل وعنواد  

ويهوود املدنيوة. حتوريم     ملسو هيلع هللا ىلصمع موسى عليه السالم بعد اخلوروج. وموع سويدنا رمود     
اورض على بين إسرائيل. أرض بيحم املقدس يف عهد موسى عليه السوالم. وجزيورة   

 . وكلها رطات دخول وخروج. ملسو هيلع هللا ىلصالعرب يف عهد رمد 

وهي , راءإن هذه الراية ُتفسر لنا سب  نبوءة اآليات يف مقدمة سورة اإلس
آيات الوعد الت حتدثنا عن إفساد بين إسرائيل يف اورض املقدسة. وهما إفسادان 
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وكل منهما جاء بعد وفاة موسى. ومن أوجه املناسبة الشديدة حلالة , وإخراجان
يف ذلة -اإلفساد اوول والًاني اخلاص ببين إسرائيل  هو حتّوهلم من العناد واخلبث 

اورض مًل علو فرعون. وهنا ستتوحد خطول الداللة  إىل علو يف -وضعف ومسكنة
, حيث ستعود املواجهة مع اليهود مواجهة احلق مع القوة الطاغية املتجربة, يف السورة

مع كفار قريش.  ملسو هيلع هللا ىلصأو مواجهة رمد , كحال مواجهة موسى عليه السالم مع فرعون
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچقال تعاىل  

. املادية نفسها املال والبنني باوسبابالطغيان ماثلة  ر هذاوعناص, 4 اإلسراء چڑ
جماز يف الطغيان  چڑ ژ ژ چيقول ابن عابور  " والعلو يف قوله  

 چھ ھ ہ ہہ چ وقوله  ، چڭ ۓ ۓ ے ےچوالعصيان كقوله  

 تشبيهًا للتكرب والطغيان بالعلو على الشيء چڭ ڭ ۓ ۓ ےچوقوله  
حتّول بين إسرائيل إىل قوة طاغية هو خروج  . إن(24)المتالكه تشبيه معقول مبحسوس"

من حالة ضعف ودخول يف حالة علو ملرتني تنتهيان بالدخول يف حالة من الضعف 
واإلخراج من اورض. وقد استدعى السياق هذه احلالة لوجود عدة أوجه من 

الذد جيمع فرعون , املناسبة تداخلحم مع بعضها  اوول الطغيان والتجّبر واإلفساد
الًاني مناسبة املكان )بيحم املقدس( , ر قريش واليهود يف طور علوهم ملرتنيوكفا

والذد , يف اإلسراء والذد قصده موسى عليه السالم يف العبور ملسو هيلع هللا ىلصالذد قصده رمد 
الًالث  حتول اليهود مع الزمن من أمة مستضعفة تتبع احلق , سيفسد فيه اليهود مرتني

الرابع  , ية تقاوم احلق وتفسد يف اورضإىل أمة متجربة طاغ, أمام جترب طاغوت
مع فرعون وكفار قريش ومع اليهود يف , متابعة ثنائية االستفزاز واإلخراج والعقاب

ې ې ې چ, إفساديهما. حيث سُيعاقبون باإلخراج والعودة للذل واجلالء املستمر

  .3احلشر   چى ى ائ ائ ەئ ەئ
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إسرائيل(. مع العلم أن إن هذا كله جعل سورة اإلسراء حتمل اسم )سورة بين 
حديث سورة اإلسراء عن بين إسرائيل " إمنا هو يف بضع آيوات وإن كوًريًا مون السوور     
القرآنية كان احلديث فيها عن بين إسرائيل أكًر بكًري من سورة اإلسراء كسورة البقرة 
وآل عمران. وهنا جيدر بنا أن نتساءل  أمل يكن حريًا أن ُتسمى تلك السور بسورة بين 

؟ لعل السب  الكامن وراء هذا من وجهة ن ر د. (25)إسرائيل بداًل من سورة اإلسراء"
فضل عباس  "إن السور الت تتحدث عن بين إسرائيل مطواًل كان احلديث فيها عن بين 

لكن سورة اإلسراء مل تتحدث , إسرائيل يف الزمن املاضي من حيث تارخيهم ونشأتهم
فالشيء الذد جي  أن يقوف  , ما خيص هذه اومةعن بيء من هذا بل كان حديًها في

. والصلة اللف ية (26)عنده املسلمون الصلة بني هذين االمسني )اإلسراء وبين إسرائيل"
 واضحة بني اإلسراء وإسرائيل وهذا من وجوه التناس  اللف ي. 

وقد تقّمصووا  , إن بين إسرائيل كانوا طرفًا رئيسيًا يف كل راور الصراع املذكورة
, أدوار العصوويان وأدوار الطاعووة, اودوار املتاحووة  أدوار القوووة وأدوار الضوعف كول  

جواءت يف السوورة   , يف ثنائية متداخلة بوديدة الدقوة  , أدوار املؤمنني وأدوار الكافرين
ولكوون ميكوون است الصووها مووع ثنائيووة اخلووروج , بشووكل موووّزع علووى عوودة سووياقات

وهناك خروج العقاب , م من مصرفهناك خروج اإلنقاذ والرمحة ك روجه, والدخول
واجلزاء ك روجهم من اورض املقدسة بعد اإلفساد فيها. وبوؤرة الودخول واخلوروج    

 هي اورض املقدسة. 

 أفعال احلركة )منوذجا(:   - انسجام املفردات مع حمور السورةاملطلب الثالث: 

نوا إىل  وقود تعرف , مبا أن من راور السورة )الدخول واخلروج( وما يتعلق بهموا 
رواب  االنسجام والتقاطع بني املوضوعات السابقة وهو انسوجام معنوود. فإنوه مون     
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الضرورد أن نتحسس جانبًا من االنسجام اللف ي والداللي يف السورة. وقود اخرتنوا   
عّينًة للدراسة هي )اوفعال( فوجودنا أن هوذه اوفعوال متيول يف مع مهوا إىل اجلانو        

 احلركي. 

ص )سورة اإلسراء( هو اسم السورة وهلا امسان )اإلسراء أول عتبة لولوج الن
وهما قريبان جدًا يف املدلول. وسأقف مع االسم اوول  (27)وسورة بين إسرائيل

 -كما مر سابقًا–وسيأتي الرب  مع االسم الًاني الحقًا. فالتعريف البسي  لإلسراء 
اوقصى انتهحم حنو املسجد  ملسو هيلع هللا ىلصهو احلركة الليلية. وحنن نعلم أن حركة الرسول 

بعودته. وهذا رور مبين أساسًا على احلركة. لذلك سنجد تقاطعاٍت عديدًة يف السورة 
أو راولة تعطيل احلركة. وهذا يفسر ملح ًا عامًا يف السورة وهو , مع عنصر احلركة

اكتساب اوفعال صفة الذهاب واحلركة تناسبًا مع رور السورة العام. فمستهل 
عالوًة –د أسرى( جند أن من أسباب استهالل السورة بالتسبيح السورة )سبحان الذ

أن جذر الكلمة اللغود يقوم على  -على ما فيها من تنزيه اهلل وإظهار ع مة قدرته

ويف  .4٠  يس چىئ مئ حئ جئچ اىل  كما جاء يف قوله تع, احلركة واالجتياز
التصر  يف "]سبح[ السباحة  العوم. والسبح  الفرا . والسبح  معجمات اللغة  

. ولبعض اللغويني رأد حيصر جذر سبحان يف الفعل )َسَبح( كقوله  (2٨)املعاش"
إمنا هو , وعندد أن ُسْبحانا ليس مبصدر سّبَح, "وحكى ثعل   َسّبَح َتسبيحا وُسْبحانا

. أما عند ابن فارس فإن اجلذر له أصالن كما جاء يف قوله  " )سبح( 29مصدر َسَبَح"
. (3٠)واآلخر جنٌس من السَّعي", أصالن  أحدهما جنٌس من العبادة السني والباء واحلاء
تت للها ثنائية الدخول واخلروج يناسبها االفتتاح بالتسبيح بناء على ما وون السورة 

تقدم. ومتابيًا مع احلركة تتميز اوفعال يف سياق السورة مبيزة احلركة من بني بدائلها 
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 ڑڑ ژ ژچسورة اإلسراء نقرأ قوله تعاىل   املعجمية. فمًاًل يف باب النواهي يف

اختار االقرتاب كفعل يدل على حركة  إذا 32  اإلسراء چگ ک ک ک ک
الذهاب متابيا مع إيقاع احلركة. كما اختار كلمة )سبيال( متابيا مع الذهاب  ون 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچالذهاب يقتضي وجود طريق. ومًله قوله تعاىل  

قد اختار فعل االقرتاب كما اختار فعل )يبلغ( ف . 34  اإلسراءچ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئچ الذد يدل على الوصول. ومل يقل حتى يربد. ومن النواهي أيضا  

الِقْفُو  مصدُر   " اختار الفعل )تقفو( جاء يف املعجمات وقد 36  اإلسراءچ ۈئ ۈئ ۆئ

 حبجب يئ ىئ مئ حئچ . ومن النواهي  (31)وهو ِأن يتَّبع بيئًا", قوِلك  ِقِفا َيْقُفو ِقْفوًا

قد اختار لل يالء الفعل و 37اإلسراء   چمت خت حت جت يب ىب مب خب
)متشي( وللتكرب فعل )تبلغ( وكالهما خمتصان بالذهاب واحلركة. ومًلها يف قوله 

, (11٠)اإلسراء  َوِلا َتْجَهْر ِبَصِلاِتِك َوِلا ُتَ اِفحْم ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلِك َسِبيًلاتعاىل  
حالة التوس  بابتغاء السبيل وهو من متعلقات احلركة والقصد. ويف  وقد عّبر عن

بالذهاب واجمليء كقوله احلركية املتعلقة  جمال اووامر جند أن اوفعال تنحو حنو الصيغة

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچتعاىل  

. ويف هذه ٨1 - ٨٠اإلسراء   چڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
ور السورة متجسدًة يف الفعلني )أدخلين مدخل( و)أخرجين اآلية جند البؤرة احلقيقية حمل

خمرج( كذلك جندها يف قوله )جاء احلق( للتعبري عن الغلبة فالفعل جاء ليس موازيًا 
إال أن اختياره للغلبة جاء متابيا مع رور السورة. , للفعل )زهق( من حيث الداللة

اضي أو املضارع لإلخبار. كقوله ومًله الكًري من اوفعال يف السورة جاءت بصيغة امل
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چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کچتعاىل  

ففي هذه اآلية نصاد  الفعل )جاء( مبعنى )حان أوانه( ثم الفعل )بعًنا(  5اإلسراء  
ليدالن على رور احلركة واالنطالق والذهاب. ثم الفعل )جاسوا( الذد حيمل يف 

ى التمّكن والسيطرة. يقول القرطيب  ِقاَل م انه معنى الذهاب واجمليء معًا  ليدل عل
أبو زيد  احلوس واجلوس والعوس واهلوس  لطوا  ِباللَّْيِل. َوِقاَل اْلَجْوَهِردُّ  

ِأْد َتَ لَُّلوَها ِفِطِلُبوا َما ِفيَها ِكَما َيُجوُس , اْلَجْوُس َمْصَدُر ِقْوِلِك َجاُسوا ِخِلاَل الدَِّياِر
ْد َيْطُلُبَها... َوِقاَل الطََّبِردُّ  ِطاُفوا َبْيَن الدَِّياِر َيْطُلُبوَنُهْم َوَيْقُتُلوَنُهْم الرَُّجُل اْلِأْخَباَر ِأ
ِفَجَمَع َبْيَن ِقْوِل ِأْهِل اللَُّغِة. ِقاَل اْبُن َعبَّاٍس  َمَشْوا َوَتَردَُّدوا َبْيَن الدُّوِر , َذاِهِبنَي َوَجاِئنَي

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻچآليات الت تليها قوله تعاىل  كما جند يف ا. (32)َواْلَمَساِكِن"

 ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ې ې ې ې ۉ ۉ

كتعبري عن  چۀ ڻ ڻ چجند قوله تعاىل   إذ ٨ - 6اإلسراء   چڀ
, الغلبة من جديد. لكن جاءت الصيغة حركيًة فالرد معناه العودة وكذلك الكّرة

تماهى أفعال السياق مع احملور العام. ثم استعمل الفعل )جاء وعد( ليعرب عن داللة لت
)حان( ثم ورد الفعل )ليدخلوا( و)كما دخلوه( ثم ورد الفعالن )وإن عدمت عدنا( 
لتمعن السورة يف استعمال اوفعال الدالة على الذهاب واجمليء يف غري أصل وضعها  

كم كبري من اومًلة سأورد بعضها على سبيل الذكر دون متابيًا مع احملور العام. ومثة 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچتفصيل. مًل قوله تعاىل  

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ وكذلك قوله   19اإلسراء   چ ڦ ڦ ڤ
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 چ ائ ائ ى ىچقوله   وكذلك 42اإلسراء   چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

قوله   وكذلك ٨6اإلسراء   چجئ ی یچقوله   وكذلك 46اإلسراء  

مبا تقدم  وأكتفي 95اإلسراء   چېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ
وكلها تؤكد على متاهي , من أمًلة مع أن السورة حتتود على الكًري الذد مل أورده

املفردة مع السياق. فامليل إىل اختيار مفردة على أخرى لسبيني سب  داللي وسب  
لسورة تناسيب أو مشاكلة لفكرة النص اووىل. وإن كان هلذا تفسري فإن متعلق مبحور ا

وهو الدخول واخلروج. فمن أسرار التناس  يف القرآن أن السورة تتماهى مع رورها 
 العام. 
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 ةــامتاخل

املرتضوى املبعووث    ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم على الرسوول  , احلمد هلل بدءًا وختامًا
بالرسالة الت ارتضاها اهلل لنا. وبعد. فقد حاولحم هذه الدراسة إظهوار موا خفوي مون     

سياق سورة اإلسراء. وقد انتهحم إىل أن )ثنائية الدخول واخلروج( كانوحم  عالقات يف 
وأن موا  , مفتاحًا نصيًا تلتئم خلفه كل موضوعات السورة عرب آلية التوداعي السوياقي  

ي هر للقارئ للوهلة اووىل من خروجات وانتقاالت سريعة بني موضوعات السوورة  
ته. وقد بينحم الدراسة العالقة بني سياق وإمنا له آلية مجالية تنضود حت, ليسحم بال راب 

أو دراسة الونص  , اإلخبار وسياق اومر والنهي وسياق االمتنان. حتقيقًا لفكرة النصية
 ككل متكامل ال كأجزاء منفصلة. 

كما أظهرت الدراسة خفايا التناس  العميق بني وحودات املعنوى يف السوورة.    
 كفار قريش يف تبادل أدوار العلو وحاولحم الرب  بني قصص اليهود وبني فرعون وبني

والذل عرب استقراء ملا وراء السياق احلريف. كما قدمحم تعلياًل أسلوبيًا لنوزوع اوفعوال   
يف سورة اإلسراء حنو الصيغة احلركيوة املتعلوق بالودخول واخلوروج متابويًا موع روور        
السورة. ون رًا لضويق املسواحة فقود ضوربحم الوذكر صوفحًا عون وجووه كوًرية مون           

 كتاب.  تتم هلا دراسة موسعة عربأن  -بعد توفيق اهلل -التقاطعات يف هذه السورة آماًل 

وقد تبّدى للقارئ عالقوة روور السوورة بامسهوا وعالقتوه بالًنائيوة )الودخول        
واخلروج( وعالقة ذلك كله بقصص بين إسرائيل وتصدرها ملستهل السورة وملقاطعها 

ودوار املتبادلة الت لعبها بنوو إسورائيل يف رطوات    وكان ذلك سببًا إلظهار ا, اخلتامية
 حياتهم. 
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 االت:  ــي واإلحــاحلواش

 –دار املعوار   , السويد أمحود صوقر   حتقيق  , إعجاز القرآن, أبو بكر رمد بن الطي , الباقالني - 1
 .21٠ص  , )دت(, القاهرة

دار , حتقيوق  رمود أبوو الفضول إبوراهيم     , الربهان يف علووم القورآن  , رمد بن بهادر, الزركشي - 2
 .42ص   -1ج, هو1391)دل( , بريوت, املعرفة

دار ابون  , التفسريفتح القدير اجلامع الرواية بني فين والدراية من علم , الشوكاني رمد بن علي - 3
وان ور التأويول   , 247ص  -3ج, هوو  1414, 1ل, بريوت, دمشق -دار الكلم الطي  , كًري

دار , زهورة التفاسوري  , هوو( 1394رمد بن أمحد بن مصوطفى بون أمحود )   , نفسه عند أبي زهرة
 .433٠ص   -٨ج, )دت( , )دل(, الفكر العربي

تفسوري حودائق الوروح والرحيوان يف روابوي      , لوود رمد اومني بن عبد اهلل اورمي الع, اهلررد - 4
, دار طوق النجاة, إبرا  ومراجعة  الدكتور هابم رمد علي بن حسني مهدد, علوم القرآن

 .9ص   -16ج, م 2٠٠1 -هو  1421, 1ل, بريوت

, 2٠٠3, لييوا  –دار الكت  الوطنيوة  , املعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة, أمحد عمر أبو بوفة - 5
 .255ص  

هوو( حتريور التحوبري يف صوناعة الشوعر والنًور وبيوان إعجواز         654), ابن أبي اإلصبع العدواني - 6
اجمللس اوعلى  -اجلمهورية العربية املتحدة , تقديم وحتقيق  الدكتور حفين رمد بر , القرآن

 .434)دل( )دت( ص  , جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي -للشئون اإلسالمية 

, مؤسسوة التواريت العربوي   , م( التحريور والتنووير  1973)ت  , رمود بون الطواهر   , ابن عابور - 7
 .21ص   -14م. ج2٠٠٠-هو142٠, 1بريوت. ل

, الودار الشوامية  , دمشوق , دار القلوم , البالغوة العربيوة  , عبد الرمحن بن حسون َحَبنَِّكوة امليوداني    - ٨
 .٨9ص   -2ج, م 1996 -هو  1416, 1ل, بريوت
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, بصوائر ذود التمييوز يف لطوائف الكتواب العزيوز     , د الدين رمد بون يعقووب  جم, الفريوزآبادى - 9
, جلنة إحياء الورتاث اإلسوالمي   -اجمللس اوعلى للشئون اإلسالمية , حتقيق  رمد علي النجار

 . 2٨٨ص   -1ج, م1996 -)دل( هو  1416, القاهرة
, القواهرة  -بوريوت  -دار الشوروق  , يف ظوالل القورآن  , سيد قط  إبوراهيم حسوني الشواربي    - 1٠

 .22٠٨ص  -4ج, هو 1412 -, 17ل
فصولحم للدراسوات والرتمجوة    , وظيفوة الصوورة الفنيوة يف القورآن    , عبد السالم أمحد الراغو   - 11

 .252م ص   2٠٠1 -هو  1422, الطبعة  اووىل, حل  –والنشر 
امسه. إبارة دقيقوة  إذ  ويف تعبري القرآن الكريم ِبَعْبِدِه بدل حبيبه مًال أو بدل يقول حجازد  " - 12

 ملسو هيلع هللا ىلصحادثة اإلسراء واملعراج معجزة خارقة قد تؤثر على بعض النفوس الضعيفة فتضوع الونيب   
يف غري موضعه كما وضعحم النصارى املسيح فقيل  عبده أد  اخلاضع لعزه وسولطانه". رمود   

 .351 ص  -2ج هو, و1413, 1٠ل, الواضح, دار اجليل اجلديد, بريوترمود حجازد, التفسري 
منهوا يف سوورة    6مورة   17اا جتدر اإلبارة إليه أن كلمة )كبريا( بالنصو  وردت يف القورآن    - 13

 اإلسراء. واختتمحم هذه السورة بقوله وكربه تكبريا. 
إال أن –يف معنى االستفزاز  احلرب النفسية لقطع طريق الدعوة. وليس حيمل معنى اإلخوراج   - 14

اختال  يف تأويل اآلية, وحنن جنزم أن فرعون مل يشأ أن  وقد وقع -يكون اإلخراج من الدين
, بل وحلقهم عنودما  عليه السالم خيرج بين إسرائيل من مصر, وقد كان هذا هو مطل  موسى

 . ان ر يف سبيل هذا اخلال   عبد الرحيم خوري ملسو هيلع هللا ىلصهربوا, وكذلك فعل كفار قريش من رمد 
, "من سوورة اإلسوراء   1٠3َتِفزَُّهْم " يف اآلية دراسة نقدية لتأويل معنى " َيْس, اهلل عمر الشريف

اجمللود التاسوع   , )سلسلة الدراسات اإلسوالمية( , غزة, حبث منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية
 . 37٠-357ص, م2٠11كانون الًاني )يناير( , العدد اوول, عشر

سوتقلة. ان ور   مجع أحد الباحًني وصايا سورة اإلسراء يف سوبع وعشورين وصوية يف دراسوة م     - 15
, وصوايا سوورة اإلسوراء ت   , عايد بون عبود اهلل عيود املربوودد احلربوي     تفصيل ذلك عند  " 
 .132 هو, ص 1426, 131اإلسالمية , املدينة املنورة, العدد  جملة اجلامعة , فسريها ودالالتها

 .9ص   -14التنوير  جالتحرير و, ابن عابور - 16

http://library.tafsir.net/scholar/1902
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, دار الفكر املعاصر, التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج, د وهبة بن مصطفى, الزحيلي - 17
 .1٠9-1٠٨ص   -٨ج, هو. 141٨, 2ل, دمشق

دار فصولحم للدراسوات والرتمجوة    , وظيفة الصورة الفنية يف القورآن , عبد السالم أمحد الراغ - 1٨
 .252م ص   2٠٠1 -هو  1422, اووىلالطبعة  , حل  –والنشر 

, التفسري البياني للرتاكي  القرآنيوة ذوات الودالالت االحتماليوة   , نوار رمد إمساعيل احليالي - 19
-هوو 1425, أطروحة دكتوراه مقدمة  إىل جملس كلية اآلداب يف جامعوة املوصول )خمطوطوة(   

 .٨٨ص  , م2٠٠4

 .22٠9ص  , 4ج, يف ظالل القرآن, سيد قط   - 2٠

, ن م الودرر يف تناسو  اآليوات والسوور    , برهان الدين أبي احلسن إبراهيم بن عمر, البقاعي - 21
-4ج, م 1995 -هوو  1415, بريوت, دار الكت  العلمية, حتقيق  عبد الرزاق غال  املهدد

 .334ص  

( موره. حنوو   69( مورة. وتكوررت يف بواقي القورآن )    11تكررت كلمة )القورآن( يف السوورة )   - 22
 ا يف هذه السورة. ُسدسه

اهليئوة املصورية   , تفسري القرآن احلكويم )تفسوري املنوار(   , هو(1354رمد ربيد بن علي رضا ) - 23
. ويقول ابن حزم  " التوراة الت بأيودد اليهوود   252-1٠ج, م 199٠, )دل(, العامة للكتاب

ن أمحد بن سعيد علي ب, ابن حزم فليس ذكر ما لنعيم اآلخرة أصال وال جلزاء بعد املوت البتة"
-2ج, م2٠1٠)دل( , القواهرة , مكتبة اخلاجني, الفصل يف امللل واوهواء والنحل, ال اهرد
 .  ٨6ص  

 .25ص   -14التحرير والتنوير  ج, ابن عابور - 24

رسوالة ماجسوتري   , املضامني االجتماعية يف سورة اإلسراء, لطفي عبد الرمحن مصطفى راجنة - 25
 .14ص  , 2٠12, فلسطني, نابلس, )خمطوطة( جامعة النجاح

 .34ص  , 2٠٠1, 1ل, اوردن, دار الفرقان, اإلسراء واملعراج دروس ونفحات, فضل عباس - 26
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بتفاصويل أمورهم يف مسوريهم إىل     -أيضوًا   -فمون أحوال   , يقول البقاعي  " وأما بنو إسرائيل - 27
ذلك من بأنهم يف هوذه   وما ذكر مع, وإيتائهم الكتاب, الذد هو كاِلإسراء, اورض املقدسة

, عر  ذلك". البقواعي  , الذد هو عرو  بالفرق بني اإلسراءين الفرق بني اإليتاءين, السورة
الريواض  , َمَصاِعُد النَِّ ِر لإلْبَراِ  َعِلى َمِقاِصِد السِّوَوِر. مكتبوة املعوار    , هو(٨٨5إبراهيم )

سوؤال   1٠٠٠, بوور   قاسم عا. وان ر أيضا  231ص   -2ج, م 19٨7 -هو  14٠٨, 1ل
 .274ص  , م 2٠٠1 -هو  1422, 1ل, بريوت, دار ابن حزم, وجواب يف القرآن

, 4بوريوت. ل  -إمساعيل بن محاد  تاج اللغة وصحاح العربية. دار العلم للماليني, اجلوهرد - 2٨
 .395ص   -2. ج199٠

اوع وم, حتقيوق    (, احملكوم واحملوي    وه45٨ابن سيده, أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي ) - 29
 .211 ص -3م, ج2٠٠٠ -هو 1421, 1لبريوت,  – , دار الكت  العلميةعبد احلميد هنداود

حتقيوق  عبود السوالم    , معجم مقاييس اللغة, هو(395أبو احلسني أمحد بن زكريا ), ابن فارس - 3٠
 . 125ص   -3ج, م1979 -هو 1399طبعة عام  , دار الفكر, رمد هارون

دار إحيواء  , حتقيق  رمد عووض مرعو   , تهذي  اللغة, منصور رمد بن أمحدأبو , اوزهرد - 31
 .245ص   -9ج, م2٠٠1, 1ل, بريوت , الرتاث العربي

اجلوامع وحكوام القورآن ) تفسوري     , هوو( 671رمد بن أمحد بن أبي بكر اونصارد ), القرطيب - 32
, 2ل, القواهرة  –رية دار الكتو  املصو  , حتقيق  أمحد الربدونوي وإبوراهيم أطفويش   , القرطيب(
 .216ص   -1٠ج, م1964 -هو 13٨4
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 راجعاملصادر وامل

 .  2٠٠3, لييا –دار الكت  الوطنية , املعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة, أمحد عمر أبو بوفة -1

دار إحيواء  , حتقيوق  رمود عووض مرعو     , تهذي  اللغة, أبو منصور رمد بن أمحد, اوزهرد -2
 م. 2٠٠1, 1ل, بريوت , الرتاث العربي

هو( حتريور التحوبري يف صوناعة الشوعر والنًور وبيوان إعجواز        654), ابن أبي اإلصبع العدواني -3
اجمللس اوعلى  -اجلمهورية العربية املتحدة , تقديم وحتقيق  الدكتور حفين رمد بر , القرآن

 )دل( )دت(.  , جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي -للشئون اإلسالمية 

, مكتبة اخلاجني, الفصل يف امللل واوهواء والنحل, أمحد بن سعيد ال اهرد علي بن, ابن حزم -4
 م.  2٠1٠)دل( , القاهرة

حتقيق  عبود  , احملكم واحملي  اوع م, ه(45٨أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي ) , ابن سيده -5
 م.  2٠٠٠ -هو  1421, 1ل, بريوت –دار الكت  العلمية , احلميد هنداود

, مؤسسوة التواريت العربوي   , م( التحريور والتنووير  1973)ت  , د بون الطواهر  رم, ابن عابور -6
 م.  2٠٠٠-هو142٠, 1بريوت. ل

حتقيوق  عبود السوالم    , معجم مقاييس اللغوة , هو(395أبو احلسني أمحد بن زكريا ), ابن فارس -7
 م.  1979 -هو 1399طبعة عام  , دار الفكر, رمد هارون

, القواهرة , دار املعوار  , حتقيق  أمحد صقر, عجاز القرآنإ, أبو بكر رمد بن الطي , الباقالني -٨
 )دت(.  

, )دل(, دار الفكور العربوي  , زهورة التفاسوري  , رمد بن أمحد بن مصوطفى بون أمحود   , أبو زهرة -9
 )دت(.  

َمَصاِعُد النَِّ وِر لإلْبوَراِ  َعِلوى    , هو(٨٨5برهان الدين أبي احلسن إبراهيم بن عمر ), البقاعي -1٠
 م.  19٨7 -هو 14٠٨, 1الرياض ل, . مكتبة املعار َمِقاِصِد السَِّوِر



 دراسة حتليلية لتداعي املعاني وانسجامها ُثَناِئيَُّة الدُُّخوِل واخُلُرْوِج يف ُسْوَرِة اإِلْسَراِء 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                            52

, ن م الودرر يف تناسو  اآليوات والسوور    , برهان الدين أبي احلسن إبراهيم بن عمر, البقاعي -11
 م.  1995 -هو 1415, بريوت, دار الكت  العلمية, حتقيق  عبد الرزاق غال  املهدد

 ,4العلم للماليوني, بوريوت, ل   وصحاح العربية. دارتاج اللغة , إمساعيل بن محاد, اجلوهرد -12
199٠ . 

, دار الفكور املعاصور  , التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج, وهبة بن مصطفى, الزحيلي -13
 هو.  141٨, 2ل, دمشق

دار , إبوراهيم  أبو الفضل ملسو هيلع هللا ىلصرمد حتقيق  , الربهان يف علوم القرآن, رمد بن بهادر, الزركشي -14
 هو.  1391)دل( , بريوت, املعرفة

 هو.  1412 -, 17ل, القاهرة -بريوت -دار الشروق , يف ظالل القرآن, سيد قط  الشاربي -15

دار ابن , فتح القدير اجلامع الرواية بني فين والدراية من علم التفسري, الشوكاني رمد بن علي -16
 هو.  1414, 1ل, بريوت, دمشق -دار الكلم الطي  , كًري

جملوة  , وصوايا سوورة اإلسوراء تفسوريها ودالالتهوا     , عايد بن عبد اهلل عيد املربوودد احلربوي   -17
 هو. 1426, 131العدد  , املدينة املنورة, اجلامعة اإلسالمية 

, الودار الشوامية  , دمشوق , دار القلوم , البالغوة العربيوة  , عبد الرمحن بن حسن َحَبنَِّكة امليوداني  -1٨
 م.  1996 -هو  1416 ,1ل, بريوت

مون   1٠3دراسة نقدية لتأويل معنى " َيْسوَتِفزَُّهْم " يف اآليوة   , عبد الرحيم خري اهلل عمر الشريف -19
)سلسوولة الدراسووات , غووزة, حبووث منشووور يف جملووة اجلامعووة اإلسووالمية , " سووورة اإلسووراء

 . م2٠11كانون الًاني )يناير( , العدد اوول, اجمللد التاسع عشر, اإلسالمية(
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