
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١(سورة اإلسراء 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ   

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
  .تفسير سورة اإلسراء وهي مكية: - تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

  ابن مسعود  عن - تعالىرحمه اهللا- مام الحافظ المتقن أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخارياإلروى 
  .)١(يالِدل وهن من ِتوتاق اُألن من الِعإنه:  قال في بني إسرائيل والكهف ومريم-رضي اهللا تعالى عنه-

 -لى اهللا عليه وسلمص-كان رسول اهللا " : قالت-ارضي اهللا تعالى عنه- عائشة  عن اإلمام أحمدوروى
 وكان يقرأ كل ليلة بني ، ما يريد أن يصوم: ويفطر حتى نقول، ما يريد أن يفطر:يصوم حتى نقول

  .)٢(" والزمر،إسرائيل
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 ويأتي بمعنى ،هو القديم:  العتيق،لوتاق اُألنهن من العإ:  في هذه السور-رضي اهللا عنه-فقول ابن مسعود 

تفيد عتيق أحياناً  وهناك ارتباط بين العتيق والقديم؛ ألن كلمة ، أو البالغ النفاسة،النفيس البالغ في النفاسة
:  قيل، البيت العتيق،وهذا أحد األسماء لبيت اهللا الحراموالقدم يزيد الشيء نفاسة أحيانا،  ،التاقدم وطول العهد

   ،]٩٦:سورة آل عمران[ }ِإن َأوَل بيٍت وِضع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِببكَّةَ{ ،نه القديمإ:  ومن األقوال،لمعتق من الجبابرةا
 ،الطارف والتليد:  وتقول، الشيء القديم الذي حفظته به التالد يقصد،"يالِدل وهن من ِتوإنهن من العتاق اُأل"

  .قديمهو الشيء ال: لتليد وا،هو الشيء الجديد: الطارف
ما يريد أن :  يصوم حتى نقول-صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا ": -رضي اهللا عنها-وحديث عائشة 

القراءة تحتمل أن ، " بني إسرائيل والزمرما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة: يفطر، ويفطر حتى نقول
    مما كان يقرأه هغير صالة، وبعض أهل العلم يجعليكون ذلك في صالة الليل، ويحتمل أن يكون ذلك من 

، ويحتج لذلك بذكر الصوم معه، كان يصوم، -القيام– في الصالة، في صالة الليل -صلى اهللا عليه وسلم-
  .-واهللا تعالى أعلم- ،وكان يقرأ: وأرادت بذلك قيامه، يعني بقولها:  صيامه، قالواذكرتْ

  ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيِم
سبحان الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد اَألقْصى الَِّذي باركْنَا حولَه ِلنُِريه ِمن آياِتنَا {

ِصيرالب ِميعالس وه ١:سورة اإلسراء[}ِإنَّه[.  

                                                
 ). ٤٤٣١(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب سورة بني إسرائيل اإلسراء، برقم  - ١

وكان يقرأ في كل :  قولهحديث صحيح، دون: ، وقال محققوه)٢٤٣٨٨(، برقم )٤٠/٤٥٢(رواه اإلمام أحمد في المسند  - ٢
 ).١١٦٣(ليلة ببني إسرائيل والزمر، وابن خزيمة في صحيحه برقم
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الِّذي { ، فال إله غيره وال رب سواه، يقدر عليه أحد سواه لقدرته على ما ال؛ ويعظم شأنه،يمجد تعالى نفسه
 وهو }من الْمسِجِد الْحراِم{ ، في جنح الليل: أي}ليالً{ ،-صلى اهللا عليه وسلم- محمداً : يعني}َأسرى ِبعبِدِه
  لدن إبراهيم الخليل  وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن األنبياء من }ِإلَى الْمسِجِد األقْصى{ ،مسجد مكة

 ، فدل على أنه هو اإلمام األعظم، فأمهم في محلتهم ودارهم،معوا له هناك كلهم ولهذا ج؛-عليه السالم-
 في : أي}الِّذي باركْنَا حولَه{:  وقوله تعالى،-صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم أجمعين-والرئيس المقدم 
لَقَد رَأى ِمن آياِت ربِه {:  كما قال تعالى، العظام: أي}اِمن آياِتنَ{ ً،ا محمد: أي}ِلنُِريه{الزروع والثمار 

:  وقوله تعالى،-صلى اهللا عليه وسلم- وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من األحاديث عنه }الْكُبرى
}ِصيرالْب ِميعالس وه البصير بهم ،قهم ومكذبهم مصد، السميع ألقوال عباده مؤمنهم وكافرهم: أي}ِإنَّه 

ا منهم ما يستحقه في الدنيا واآلخرةفيعطي كل.  
هذا : بعضهم يقول:  سبحان،}سبحان الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَيالً من الْمسِجِد الْحراِم{: -تبارك وتعالى-قوله 

 ، من لفظهيسالعامل فيه ل" سبحان"ظ ن هذا اللفإ:  وبعضهم كسيبويه يقول،مصدر لسبح يسبح تسبيحاً وسبحاناً
الكالم و ،إنه مفعول مطلق:  وبعضهم يقول،"سبحان" "تنزيهاً" فوضع مكان ،ه ينزه تنزيهاًنز: يعني الكالم هكذا

  .فيه كثير
ر العبودية في هذا المقام الشريف الذي كِْذو ،-صلى اهللا عليه وسلم- محمداً : يعني}َأسرى ِبعبِدِه{: وقوله
ر ذلك في كْ وهكذا ِذ، يدل على شرف العبودية ومنزلتها، فيه السبع الطباق-صلى اهللا عليه وسلم-النبي رقى 

 }وَأنَّه لَما قَام عبد اللَِّه يدعوه{:  وفي مقام الدعوة،]١٠:سورة النجم[ }فََأوحى ِإلَى عبِدِه ما َأوحى{مقام اإليحاء 
سورة [ }تَبارك الَِّذي نَزَل الْفُرقَان علَى عبِدِه ِليكُون ِللْعالَِمين نَِذيرا{ : الوحيتنزيلمقام  وفي ،]١٩:سورة الجن[

  . وما شابه ذلك،]١:الفرقان
إذا كان و ، وبعضهم يخص ذلك بسير أول الليل،اإلسراء هو سير الليل:  أسرى،}الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه{: قال

 هفوجوال يكون في النهار  -هو سير الليل مطلقاً:  أو قيل،في أوله: سواء قيل- بالليل اإلسراء ال يكون إال
؛ لبيان أن ذلك وقع في بعض }لَيالً{: إن هذا مع التنكير في قوله: من أهل العلم من يقول ،}لَيالً{: هه بعدقوِل

 يذهب هذا المسير الذي يقدر - وسلمصلى اهللا عليه- أن النبي ي وه، وهذا فيه آية عظيمة،الليل ال في كله
تبارك - فهذا من آيات اهللا ، ثم بعد ذلك يعرج به إلى السماء في بعض ليلة وليس في ليلة كاملة،بأربعين ليلة

  .-وتعالى
:  وبه قال الحسن وبعضهم يقول،بعض السلف هذا  ذهب إلى ،"وهو مسجد مكة" }اِممن الْمسِجِد الْحر{: قال
   من بيته :  وبعضهم يقول، وهذا ذهب إليه كثيرون، من بيت أم هانئ-صلى اهللا عليه وسلم-ه نه أسري بإ

وهذه الروايات يفهم من بعضها أنه أسري به  ، والروايات الواردة في هذا كثيرة جداً،-عليه الصالة والسالم-
ا في ذلك بناء على اختالف العلماء اختلفوو ، وفي بعضها أنه من بيته، كان نائماً في المسجد،من المسجد

ِإلَى {:  وقوله، من بيت أم هانئ-عليه الصالة والسالم- وذهب كثير منهم إلى أنه أسري به ،الروايات
 يعني : فهو المسجد األقصى،األقصى لبعده عن المسجد الحرام:  قيل له،وهو بيت المقدس: }الْمسِجِد اَألقْصى

الِّذي {:  قال، فيه-عز وجل-عبد اهللا وراءه مسجد ييكن  م اآلية لحينما نزلتف ، وليس بعده مسجد،األبعد
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 أن تحمل -واهللا أعلم- واألقرب ،-عليهم الصالة والسالم-يعني ببعث األنبياء :  بعضهم يقول،}باركْنَا حولَه
 ،عالمين ووصف األرض تلك بأنه بارك فيها لل، جعله مباركاً-عز وجل- فاهللا ،اآلية على ظاهرها وإطالقها

ذكر أن ذلك كان إلى األرض -عليه الصالة والسالم- ولوط -صلى اهللا عليه وسلم-ا ذكر نجاة إبراهيم لم 
 وذلك ،]٧١:سورة األنبياء[ }ونَجينَاه ولُوطًا ِإلَى الَْأرِض الَِّتي باركْنَا ِفيها ِللْعالَِمين{ ،التي بارك فيها للعالمين

 وبالد الشام ورد فيها من ، بيت المقدس وما حوله،أكناف بيت المقدس: ضهم يقول وبع،يعني بالد الشام
أنه ال تزال ((: -صلى اهللا عليه وسلم- ومن البركة التي فيها ما ذكره النبي ،األحاديث أنها أرض مباركة

ا إذ((: ث وجاءت األحادي،)٤())وهم بالشام((:  وجاء في بعض األحاديث قال،)٣())طائفة من األمة منصورة
  .)٥())فسد أهل الشام فال خير فيكم

: كثير من أهل العلم يقولونف ، وال شك أنه كان قبل الهجرة،؟واإلسراء العلماء مختلفون فيه كثيراً متى كان
       صلت مع النبي -ارضي اهللا عنه-قبلها بسنوات باعتبار أن خديجة :  وبعضهم يقول،قبل الهجرة بسنة

 واختلفوا ،-صلى اهللا عليه وسلم-والصالة لم تفرض إال حينما عرج بالنبي :  قالوا،-صلى اهللا عليه وسلم-
 اختلفوا فيه ، وبعضهم يقول غير هذا،كان ذلك قبل الهجرة بخمس:  فبعضهم يقول،في وقت وفاة خديجة أيضاً

 وعرج في مرة ، به في ليلةهل أسرياختلفوا ثم  ،لعلماء كالم كثير فيها بناء على الروايات المتفاوتةول ،كثيراً
ير حينما خُوأخرى غير ليلة اإلسراء؟ هل صلى ببيت المقدس باألنبياء قبل أن يعرج به أو بعدما عرج به؟ 

بين اآلنية من الخمر واللبن والعسل هل كان هذا قبل المعراج أو كان بعد المعراج؟ أو أن ذلك وقع مرتين؟ 
ة دة؟ ومتى كانت؟ ألن من الروايات ما يدل على أن ذلك وقع ليل الصدر أيضاً هل كانت مرة واحقوحادثة ش
 وهو في الصغر حينما كان -رضي اهللا عنه-كما في حديث أنس - ومنها ما يدل على أنه وقع ،اإلسراء

األنبياء و فلذلك اختلفوا هل وقع ذلك مرة واحدة ومتى كانت؟ أو وقع أكثر من مرة؟ ،مسترضعاً ببني سعد
 إلى غير ،-صلى اهللا عليه وسلم- في األوصاف التي ذكرها حينما أتى على وادي األزرق جاءالذين رآهم 

كأني أنظر (( ،))أي واٍد هذا؟((:  وهو في الطريق إلى مكة-صلى اهللا عليه وسلم-ذلك مما ورد في سؤاله 
   ىجال وعيس كذلك حينما ذكر الد،)٦())-عليه الصالة والسالم- كأني أنظر إلى موسى ،إلى يونس بن متى

 أو أن ذلك كان رؤيا ،المعراج واإلسراء هل رأى ذلك في ليلة ، وهو يطوف بالكعبة-عليه الصالة والسالم-
 أخبر عن أمر أطلعه اهللا عليه مثالً في علم الغيب دون أن يراه في ليلة -عليه الصالة والسالم-منام؟ أو أنه 

                                                
، )٦(، برقم -سلمصلى اهللا عليه و-ع سنة رسول اهللا ، كتاب اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اتباهرواه ابن ماج -  ٣

 ).٤٠٣(وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم 

 آية فأراهم انشقاق القمر، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي رواه البخاري،  - ٤
)٣٤٤٢.( 

هذا : ، وقال)٢١٩٢(، باب ما جاء في الشام، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- رواه الترمذي، كتاب الفتن عن رسول اهللا  -  ٥
 ).٤٠٣(لصحيحة برقم حديث حسن صحيح، وصححه األلباني في السلسلة ا

 إلى السماوات وفرض الصلوات، برقم - صلى اهللا عليه وسلم-  رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب اإلسراء برسول اهللا - ٦
)١٦٦.( 
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 ، هل هذا حديث عن أمر وقع في السابق يعني،؟األشياءهذه  غير ذلك مما قاله أهل العلم في مثل  أو،المعراج
 من الروايات اًكثير -رحمه اهللا-اإلمام مسلم وقد ذكر أو أنه قد وقع لهم هذا الحج وهم في المأل األعلى؟ 

 شرحو ،مسلمشرح صحيح و  الباري،فتح في صحيحه، ويمكن الرجوع إلى ما قاله العلماء في والتفاصيل
القاضي  شرح وكذلك) ٤٠٣ ،٣٨٤ ،١٤٥: (النووي على المسلم في الجزء األول صفحة فشرح ،الطحاوية

 ،٥٧٩ (: والسادس،)٤١٤: ( والثالث،)٤٥٨: ( األولالجزء والفتح ،)٤٩٤: (عياض على مسلم الجزء األول
 تجدون ،)٤٧٨ ،٩٦( والثالث عشر ،)٣٣،٧٠ (:العاشر و،)٦٠٩ (: والثامن،)٢٠٣ (: والسابع،)٤٧٨ ،٤٨٥

  .لكالم على هذه القضاياها افي
 أو بالجسد والروح؟ فذهب بعض السلف إلى أن ،من األشياء التي اختلفوا فيها هل كان اإلسراء بالروحو

 والذي عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً أن اإلسراء كان بروحه ، وهذا قول غير صحيح،اإلسراء كان بالروح
التسبيح ف }سبحان{ ، منها ما في هذه اآلية من األدلة،على هذا كثيرة واألدلة ،-عليه الصالة والسالم-وجسده 

سبحان {:  وكذلك في قوله،نسان في المنامإل وأما ذهاب الروح فهو أمر يحصل ل،ال يكون إال على أمر عظيم
:  وكذلك لقوله،د فاإلنسان لمجموع الروح والجس،ع الروح والجسد والعبد يكون لمجمو}الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه

 والركوب ال ، البراق فقد ركب في هذا،الواردةألحاديث لو ،المقصود بذلك رؤية العين }ِلنُِريه ِمن آياِتنَا{
 ،ذلك وشنعوا عليهعوا ظأنه كذبه المشركون واستف وكذلك ،-وال تحتاج إلى ركوب-يكون لألرواح بمجردها 

 ففي الرؤيا يصل اإلنسان إلى ،نام لما استكثروا شيئاً من ذلك ولو كانت رؤيا م،وارتد بعض ضعفاء اإليمان
؛ ألنها لم تكن بمجرد -عليه الصالة والسالم-ذب عوا واستكثروا هذا واتهموه بالككن إنما شن ول،أبعد من هذا

  .الروح
:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا :-رضي اهللا تعالى عنه-  اإلمام أحمد عن أنس بن مالكوروى

 فسار هفركبت،  يضع حافره عند منتهى طرفه، فوق الحمار ودون البغل، أبيض،تيت بالبراق وهو دابةُأ((
ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم ، قة التي يربط فيها األنبياء فربطت الدابة بالحلَ،بي حتى أتيت بيت المقدس

ثم : قال، أصبت الفطرة:  جبريل فاخترت اللبن فقال،خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن
   .))...عرج بي إلى السماء الدنيا

 وبعض ، لكن في بعضها أنه لما نزل إلى بيت المقدس بعد المعراج،في البدايةالتخيير بين اآلنية هنا كان 
 ،الضيافة يكون فيها اإلكرام في أولها وفي آخرهاو ، فذلك أوالً كان لضيافته،وقع ذلك مرتين: العلماء يقول

  .فأعطي في أول مجيئه ثم بعد العروج
وقد أرسل إليه؟ :  قيل،محمد: ومن معك؟ قال:  قيل،جبريل: ؟ قال من أنت:فاستفتح جبريل فقيل له ...((

 ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح ، ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير،قد أرسل إليه: قال
قد أرسل : وقد أرسل إليه؟ قال:  قيل،محمد: ومن معك؟ قال:  قيل،جبريل: ال ق،من أنت: جبريل فقيل له

 إلى السماء نا ثم عرج ب، ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير،إليه
 ؟هيلإ وقد أرسل : قيل، محمد: قال؟ ومن معك: قيل،جبريل:  قال؟من أنت:  له فقيل، فاستفتح جبريل،الثالثة

 وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ،-عليه السالم- ففتح لنا فإذا أنا بيوسف ،هيلإ قد أرسل :قال
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ومن : قيل ،جبريل: ؟ قالمن أنت:  فقيل،بعة فاستفتح جبريل ثم عرج بنا إلى السماء الرا،ودعا لي بخير
ذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي  ففتح لنا فإ،قد بعث إليه: وقد أرسل إليه؟ قال:  قيل،محمد: ؟ قالمعك
 فاستفتح ، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة،]٥٧:سورة مريم[ }ورفَعنَاه مكَاناً عِلياً{:  ثم يقول اهللا تعالى،بخير

 ،قد بعث إليه: قد أرسل إليه؟ قال:  قيل،محمد: ومن معك؟ قال:  قيل. من أنت؟ قال جبريل:جبريل فقيل
 : ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل، فرحب بي ودعا لي بخيربهارونففتح لنا فإذا أنا 

 ففتح لنا فإذا أنا ، قد بعث إليه:وقد بعث إليه؟ قال:  قيل،محمد:  ومن معك؟ قال: قيل، جبريل:من أنت؟ قال
 :تح جبريل فقيل ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستف، فرحب بي ودعا لي بخير-عليه السالم-بموسى 

 ففتح لنا فإذا أنا ، قد بعث إليه: وقد بعث إليه؟ قال: قيل،محمد:  ومن معك؟ قال: قيل،جبريل: من أنت؟ قال
 وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم ال ، وإذا هو مستند إلى البيت المعمور،-عليه السالم-بإبراهيم 

 فلما غشيها من ، وإذا ثمرها كالقالل،ها كآذان الفيلةا ورقُ ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذ،يعودون إليه
  .)٧()) فما أحد من خلق اهللا تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها،أمر اهللا ما غشيها تغيرت

 وهكذا فسرها بعض ، وما ينزل منه،-عز وجل-ألنه ينتهي إليها ما يعرج به إلى اهللا : سدرة المنتهى قيلو
 عندها ألنه انتهى جبريل:  وقيل،ينتهي إليها علم الخالئق:  وقيل،-لى عنها اهللا تعرضي-السلف كابن مسعود 

  .فلم يتقدم بعد هذا
  

                                                
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال : ، وقال محققوه)١٢٥٠٥(، برقم )١٩٤٨٥(رواه أحمد في المسند  -  ٧

 إلى -صلى اهللا عليه وسلم-ة فمن رجال مسلم، ومسلم، كتاب اإليمان، باب اإلسراء برسول اهللا الشيخين غير حماد بن سلم
 .، واللفظ ألحمد)١٦٤(السماوات وفرض الصلوات، برقم 
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