
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 إبراىيم سورة من 31 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل
ِلُرُسِمِيْم َلُنْخِرَجنَُّكْم ِمْن َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا }: -عميو الصالة والسالم-في سورة إبراىيم  -تبارك وتعالى-فيقول اهلل 

عن قيل  -تبارك وتعالى-، قولو [31إبراىيم:] {َأْرِضَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِممَِّتَنا َفَأْوَحى ِإَلْيِيْم َربُُّيْم َلُنْيِمَكنَّ الظَّاِلِمينَ 
، ىل [31إبراىيم:] {َأْرِضَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِممَِّتَناَلُنْخِرَجنَُّكْم ِمْن } :-عمييم الصالة والسالم-ىؤالء المكذبين لرسميم 

 ؟عمى دين قوميم كما قد ُيفيم من ظاىر ىذه اآلية -عمييم الصالة والسالم-كان الرسل 
-إلى اإليمان والتوحيد، وأرسل إلييم رسولو المالئكي جبريل  -عز وجل-يعني كانوا عمى اإلشراك ثم ىداىم اهلل 

-عن قيل قوم شعيب لشعيب  -جل جاللو-بما شاء من وحيو، ىذه اآلية مع قول اهلل  -لسالمعميو الصالة وا
َلُنْخِرَجنََّك َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْرَيِتَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي } :ومن معو من المؤمنين -عميو الصالة والسالم

عمييم -ا كما فيمو بعضيم أن الرسل مأو ىاتان اآليتان ىل ُيفيم من ظاىرى، فيذه اآلية [88األعراف:] {ِممَِّتَنا
 كانوا عمى دين قوميم؟  -الصالة والسالم

ما كانوا عمى دين  -عمييم الصالة والسالم-فالرسل  ،الجواب: أن ىذا الظاىر الذي قد ُيفيم من اآلية غير مراد
صمى اهلل عميو -أخبر في سورة األنعام عن المناظرة التي جرت بين إبراىيم  -تبارك وتعالى-قوميم قط، واهلل 

رََأى َكْوَكًبا َقاَل َىَذا َربِّي َفَممَّا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ }حينما  -عميو الصالة والسالم-وبين عبدة الكواكب، فيو  -وسمم
الِّيَن  ُكوَننَّ ِمنَ بِّي َفَممَّا َأَفَل َقاَل َلِئْن َلْم َيْيِدِني َربِّي َلَ َفَممَّا رََأى اْلَقَمَر َبازًِغا َقاَل َىَذا رَ *  اآلِفِمينَ  * اْلَقْوِم الضَّ

، [68-67األنعام:] {ُتْشِرُكونَ  َفَممَّا رََأى الشَّْمَس َبازَِغًة َقاَل َىَذا َربِّي َىَذا َأْكَبُر َفَممَّا َأَفَمْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي َبِريٌء ِممَّا
، ىل قال ذلك عمى سبيل التنزل مع ؟ناظراناظرًا أو م في ذلك الحين -عميو الصالة والسالم-فيل كان إبراىيم 

أو كان يعتقد عبادة الكوكب في أول األمر فمما تبين لو بطالنو  ،الخصم مع المخالفين من أجل إلقاميم الحجة
 .؟وحده ال شريك لو -عز وجل-توجو إلى عبادة اهلل 

كان مناظرًا ال ناظرًا، ومعنى كان  -صمى اهلل عميو وسمم-ن إبراىيم الذي عميو كثير من المحققين أاجح الر 
 .مناظرًا أنو قالو عمى سبيل التنزل

  ، عمى سبيل االستنكار واالستبعاد، واهلل ؟يعني أىذا ربي "ىذا ربي"فيو استفيام مقدر،  :وبعض أىل العمم يقول
 {َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكينَ } :قالفالشرك في الكون الماضي  -صمى اهلل عميو وسمم-عن إبراىيم  نفى -عز وجل-
 ،والحاضر ،في الماضي ،، ونفي الشرك في الكون الماضي ينفي ذلك عنو في األزمنة الثالثة[321النحل:]

، خيروىم بين [31إبراىيم:] {ِممَِّتَناَأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي } :-عمييم الصالة والسالم-والمستقبل، وىنا لما قالوا لرسميم 
ود في لغة العرب وىذا من خصائصيا كما ذكره ، أن الع  "حتى"بمعنى  "أو"األمرين، أو عمى المعنى اآلخر أن 

  أن كممة عاد تأتي لمعنيين:  ،الثعالبي في فقو المغة



د فالن إلى خمقو، عاد فالن إلى تأتي بمعنى العود إلى الشيء الذي كان عميو، تقول: عاد فالن إلى عادتو، عا
نما بمعنى  ،عاد الفتى كياًل، ىو لم يكن كيالً  :عممو األول، بمعنى رجع، وتأتي بمعنى الصيرورة المطمقة تقول وا 

بمعنى  التراب طينًا، وعاد الخشب كرسيًّا صار، وعاد الطين خزفًا وىو لم يكن خزفًا، وعاد الماء ثمجًا، وعاد
ال تقوم الساعة حتى تعود ))في الحديث المشيور:  -صمى اهلل عميو وسمم-صار، والمعنيان يحتمميما قول النبي 

، والذين يتكممون في اإلعجاز العممي يقولون بأن ىذا الحديث يدل عمى أنيا (3)((جزيرة العرب مروجًا وأنيارا
ستعود كذلك، نحن نقول: الحديث ال يدل عمى ىذا كانت كذلك في الزمن الماضي كانت مروجًا وأنيارًا و 

ىذا الحديث عمى أحد المعنيين المذين  :بالضرورة، ىذا عمى أحد المعنيين وكان ينبغي عمييم أن ُيعبروا فيقولوا
، يمكن أن تكون كانت كذلك ثم ترجع إلى ((حتى تعود جزيرة العرب))ُيفيم منو أنيا كانت كذلك،  ،مميمايحت

  .قةحالتيا الساب
، أي: حتى تصير جزيرة العرب، كما تقول: عادت ىذه ((حتى تعود جزيرة العرب))ويمكن أن يكون المراد 

 .عميو الصالة والسالم-الصحراء ُحمة ُمخضرة، وىي لم تكن كذلك، فيذا معنى، وىذا موضع في سورة إبراىيم 
َلَقاُلوا * السََّماِء َفَظمُّوا ِفيِو َيْعُرُجوَن  َعَمْيِيْم َباًبا ِمنَ َوَلْو َفَتْحَنا }: -تبارك وتعالى-جر يقول اهلل وفي سورة الح

َوَلْو َفَتْحَنا }ىنا  -تبارك وتعالى-، في قولو [31-31الحجر:] {ِإنََّما ُسكَِّرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُرونَ 
، أي: عمى "لو فتحنا عمييم"و ، أكثر المفسرين من السمف فمن بعدىم قالوا: [31الحجر:]{ السََّماءِ  َعَمْيِيْم َباًبا ِمنَ 

، أي: المالئكة تعرج، والناس ىؤالء من [31الحجر:] {السََّماِء َفَظمُّوا ِفيِو َيْعُرُجونَ  َباًبا ِمنَ }الكفار والمشركين، 
، وىذه قراءة [31الحجر:] {ِإنََّما ُسكَِّرْت َأْبَصاُرَناَلَقاُلوا }والسموات ليا أبواب،  ،الكفار يرونيم، يرون المالئكة تصعد

 .الجميور
ى بالتخفيف، بمعنى ُسدت، والمعنى أنيم يقولون ذلك عم {رت أبصارنالقالوا إنما ُسكِ }والقراءة األخرى المتواترة: 

َوَما َمَنَعَنا َأْن ُنْرِسَل }: -عز وجل-، يقولونو عمى سبيل المكابرة كما قال اهلل سبيل المكابرة بإجماع المفسرين
ُلوَن َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرةً   {َفَظَمُموا ِبَيا}، أي: آية مبصرة، [15اإلسراء:] {ِباآلَياِت ِإالَّ َأْن َكذََّب ِبَيا اَلوَّ

 {َوَقاُلوا َيا َصاِلُح اْئِتَنا ِبَما َتِعُدَناَفَعَقُروا النَّاَقَة َوَعَتْوا َعْن َأْمِر َربِِّيْم }، يعني: كذبوا بيا، [15اإلسراء:]
عميو -يقول عن ىؤالء المكذبين كما قال عن الفراعنة لما قالوا لموسى  -تبارك وتعالى-، واهلل [66األعراف:]

، في غاية [312عراف:األ] {َمْيَما تَْأِتَنا ِبِو ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَيا َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنينَ }: -الصالة والسالم
ا الصفا ذىبًا، لماذا ال يكون لك قصر من ذىب؟، ل لن، حو  -يعني المعجزات-المكابرة، فيؤالء يقترحون اآليات 

  ؟.، لماذا ال تزيح عنا جبال مكة؟كون لك جنة من وصفيا كذا وكذاال تلماذا ، ؟المالئكة معك لماذا ال يأتي
السََّماِء  َوَلْو َفَتْحَنا َعَمْيِيْم َباًبا ِمنَ }يقول: ىؤالء ال يؤمنون، يقول:  -وجلعز -كل ىذا من باب التعنت، فاهلل 

، [31الحجر:] {َلَقاُلوا ِإنََّما ُسكَِّرْت َأْبَصاُرَنا}حرنا، س   :، ورأوا المالئكة تعرج لقالوا[31الحجر:] {َفَظمُّوا ِفيِو َيْعُرُجونَ 
بل نحن قوم مسحورون،  ،، ُسدت أبصارنا[31الحجر:] {َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُرونَ َبْل }حرنا محمد، ُأخذت أبصارنا، س  

 .ىذا ىو المعنى الذي عميو عامة أىل العمم
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 {َفَظمُّوا ِفيِو َيْعُرُجونَ }: -تبارك وتعالى-ن قولو إومن أىل العمم من قال وىو اختيار الحافظ ابن كثير: 
سحرنا محمد،  :الكفار يعرجون وليس المقصود المالئكة، لو صعدوا لكابروا غاية المكابرة وقالوا :، أي[31الحجر:]

 والذين يتكممون عن اإلعجاز يقولون: إن ىذه اآلية ليس ىذا ىو المراد منيا، ما ىو المراد؟ 
المراد لو أنيم صعدوا فعاًل وتجاوزوا الغالف الجوي لصاروا إلى ظممة تامة، فإذا صاروا إلى الظممة التامة  :قالوا

- ابل نحن قوم مسحورون، فيقولون: فمن أدرى محمدً  ،ُأخذت ،ُسكرت أبصارنا ،؟أين ذىبت أبصارنا :سيقولون
ىكذا يزعمون، واآلية ال تدل عمى ىذا أبدًا، ، ؟ظممة تامة أن ما فوق الغالف الجوي أنو -صمى اهلل عميو وسمم

  نحن ال ننكر أن ما فوق الغالف الجوي أنو ظممة، ال نتكمم عن ىذا، لكن ىل اآلية تدل عميو؟ 
نيم يقولون ذلك عمى سبيل المكابرة لو رأوا المالئكة تصعد أو ىم صعدوا إ :باإلجماع قالوا ،بإجماع المفسرين

  ت أبصارنا، واهلل تعالى أعمم.ذىبأين  :لى ظممة ويستغربون ويقولونليس أنيم يصيرون إ ،لكابروا
 ،كر اإلعجاز العممي، يوجد من ينكر اإلعجاز العمميننكر اإلعجاز العممي، نحن ال نن وليس معنى ذلك أننا
ال  ما -عز وجل-والتوسط في األمور واالعتدال والروية وعدم التسرع في تحميل كالم اهلل  ،وأظن أن ىذا شطط

، تخالف إجماع السمف يحتمل ىذا ىو الواجب، ىناك أشياء صحيحة ومقبولة، وىناك أشياء ما يدل عمييا القرآن
 فال يفيم أحد أن المقصود ىو إبطال اإلعجاز العممي، أنا ال أقول بيذا إطالقًا. ،ُترد فيذه

ياكم ىداة ميتدين، ويتقبل منا ومنكم. -عز وجل-سأل اهلل أو  ياكم بالقرآن العظيم، ويجعمنا وا   أن ينفعنا وا 
  وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


