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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل

أما اآلية األولى في سورة النمل وآية في سورة القصص، ف آيةٌ  فمن اآليات التي قد تفيم عمى غير مراد اهلل تعالى
َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع المَِّو الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء }: -جل وعال-قولو فيي 

 .[88النمل:] {ِإنَُّو َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُمونَ 
ن ىذه اآلية بعض من  يتكمم عمى اإلعجاز في ىذا العصر يقولون: إن ىذه اآلية تدل عمى دوران األرض، وا 

شار إليو في ىذه اآلية ىو في ىذه عصر، ويقولون: إن سير الجبال المذلك لم ُيعرف ولم ُيكتشف إال في ىذا ال
أنيا تتحرك بدوران األرض تتحرك والواقع تحسبيا ال ، [88النمل:] {َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدةً }الحياة الدنيا، 

 .التي ىي جاثمة عمييا
وىذا المعنى الذي ذكروه ال تدل عميو ىذه اآلية، نحن ليس من شأننا ىنا أن نتحدث عن قضية كروية األرض، 

حركة  نافي أن تكون األرض تتحرك؛ ألنا، أي: مستقرة وذلك ال يأخبر أنو جعل األرض قرارً  -عز وجل-اهلل 
: -تبارك وتعالى-   الِجرم الكبير ال تظير لمن يعيش في داخمو كما ىو الحال في األرض، ثم إن قول اهلل 

وتتناقمون من غير  ،، أي: مستقرة تستقرون عمييا، وتقيمون فييا معايشكم[16النمل:] {َجَعَل اأَلْرَض َقرَارًا}
 .اضطراب، وىذا شيء مشاىد، فنحن ال نشعر بحركة األرض فيي مستقرة بالنسبة إلينا

أو أنيا ال تدور، ليس الحديث عن ىذه القضية،  ،عارض أن األرض تدورقصود أن القرآن ال أعمم فيو ما يفالم
، ىل معنى ىذه اآلية أن حركة الجبال [88النمل:] {ةً َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمدَ }الحديث اآلن عن قولو تعالى: 

 ، أن ذلك في الدنيا اآلن؟ [88النمل:] {َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ }في قولو: 
ال، وىذا الذي عميو إطباق المفسرين فيما وقفت عميو من كالميم، ومما يدل عمى  :-واهلل تعالى أعمم-الجواب 

 أن ىذا المعنى غير صحيح أمران: 
 .وىو قرينة في اآلية :أحدىما
 {َوَيْوَم ُينَفُخ ِفي الصُّورِ }قال بعدىا:  -عز وجل-وىو دليل من القرآن، أما ما يتعمق بيذه اآلية فإن اهلل  :والثاني

َفَفِزَع َمْن ِفي السََّمَواِت َوَمْن ِفي اأَلْرِض ِإَّلَّ َمْن َشاَء المَُّو َوُكلٌّ َأَتْوُه }يوم القيامة،  يكون، وىذا [88النمل:]
، متى؟ يوم ينفخ في الصور، وليذا فإن الواو عاطفة [88النمل:] {َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا}، [88النمل:] {َداِخِرينَ 

، يوم ينفخ في الصور يحصل الفزع لمن في السموات ومن [88النمل:] {َفَفِزَع َمْن ِفي السََّمَواتِ }، عمى ما قبميا
َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي }وُتسير الجبال، وترى الجبال، يعني: حينما ُينفخ في الصور،  ،في األرض

قرينة من نفس اآلية، وأما من القرآن فجميع المواضع التي جاء فييا تسيير  ه، ىذ[88النمل:] {َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ 
إذا كان محتماًل فإنو ُيحمل عمى نظائره في القرآن،  -عز وجل-الجبال كميا في اآلخرة، والموضع في كتاب اهلل 



َوَحَشْرَناُىْم َفَمْم ُنَغاِدْر ِمْنُيْم }تى يكون؟ ىذا م {َوَيْوَم ُنَسيُِّر اْلِجَباَل َوَتَرى اأَلْرَض َباِرَزةً }فما الذي في القرآن؟ 
، فيذه ونظائرىا كل ذلك في اليوم [02النبأ:] {اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسرَاًبا َوُسيَِّرتِ }، ىذا في اآلخرة، [78الكيف:] {َأَحًدا

 .اآلخر، وال يوجد موضع واحد من ىذه المواضع في الدنيا
، [88النمل:] {َوَتَرى اْلِجَبالَ }، إلى أن قال: [88النمل:] {َوَيْوَم ُينَفُخ ِفي الصُّورِ }المقصود أن قولو في ىذه اآلية: 

؟ ىذه األجرام الكبيرة [88النمل:] {َتْحَسُبَيا َجاِمَدةً }: -تبارك وتعالى-ما المراد بقولو ن كل ذلك واقع في اآلخرة، إذ
ر بيا، وليذا ترى الجيش العظيم الكبير حين تراىم وىم يمشون عمى الجمال مثاًل أو كالجبال حركتيا قد ال ُيشع  

عمى أقداميم كأنيم وقوف، وىذا معروف ومشاىد، فحركة الِجرم الكبير ال يشعر بيا اإلنسان وال يدركيا ببصره، 
عز -وتدور، واهلل  ولذلك نحن ال نشعر بحركة الشمس حينما ننظر إلييا، وال حركات النجوم مع أنيا تتحرك

 .، ىذه ىي اآلية األولى[88يس:] {َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقرٍّ َلَيا}يقول:  -وجل
ليس معنى ذلك أننا وىو أنو ، [88النمل:] {َوَتَرى اْلِجَبالَ }كد عميو فيما يتعمق بقولو تعالى: أؤ قبل ذلك وما ذكرتو 

نما نكر اإلعجاز العممي في نن ل ال ينبغي أن ُيحم   وا ما ال يدل عميو القرآن فإنالصحيح منو، وأمّ ثبت القرآن، وا 
وال يصح أن  ،القرآن ما ال يحتمل، وال يجوز ألحد أن يتكمم بمثل ىذه القضايا بال عمم، والقرآن كتاب ىداية

 واهلل تعالى أعمم. ،يحول إلى موسوعة عممية تكمفًا، وتحمياًل لنصوصو وألفاظو ما ال تحتمل
 -صمى اهلل عميو وسمم-موسى لما وقع ع -تبارك وتعالى-وذلك قولو  ،وىي في سورة القصص :الثانية واآلية

من قتل القبطي واستنصار اإلسرائيمي بو مرتين، حينما قتل القبطي في أول مرة بعد أن استنصره اإلسرائيمي بعد 
َفِإَذا الَِّذي اْسَتنَصَرُه }في المدينة خائفًا يترقب، قال اهلل تعالى:  -صمى اهلل عميو وسمم-ذلك أصبح موسى 

َقاَل َلُو ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ }يستغيث،  ،، يعني: يستنجد بو[68القصص:] {َيْسَتْصِرُخوُ }وىو اإلسرائيمي،  {ِباأَلْمسِ 
 .تل مع واحدت، أي: بّين الغواية، كل يوم تق[68القصص:] {ُمِبينٌ 

 .كئكافوبعضيم يقول: تقتتل مع من ال ي
َأْن َيْبِطَش ِبالَِّذي ُىَو }، -صمى اهلل عميو وسمم-، أي: موسى [61القصص:] {َفَممَّا َأْن َأرَادَ }والمعنى األول أقرب، 

إلى ، من الذي قال؟ إذا أعدت الضمير [61القصص:] {َقاَل َيا ُموَسى}، وىو القبطي، [61القصص:] {َعُدوٌّ َلُيَما
ث عنو؟ القبطي، ، من المتحد  [61القصص:] {َأْن َيْبِطَش ِبالَِّذي ُىَو َعُدوٌّ َلُيَما}، ؟أقرب مذكور فإنو يرجع إلى من

َيا ُموَسى َأُتِريُد َأْن َتْقُتَمِني َكَما َقَتْمَت َنْفًسا ِباأَلْمِس ِإْن ُتِريُد }ضمير ىنا قال ىو، قال، أي: القبطي،  يوجدقال، 
، إذا مشينا عمى ىذه القاعدة بأن [61القصص:] {اْلُمْصِمِحينَ  َأْن َتُكوَن َجبَّارًا ِفي اأَلْرِض َوَما ُتِريُد َأْن َتُكوَن ِمنَ ِإَّلَّ 

-، لكن ىذا القبطي كيف عرف أن موسى إن الذي قال ىذا ىو القبطي :قمنا ،الضمير يرجع إلى أقرب مذكور
   .ىو الذي قتل القبطي باألمس؟ -عميو الصالة والسالم

قد نيض ليقتل القبطي  -صمى اهلل عميو وسمم-أن الذي قال ذلك ىو اإلسرائيمي، لما رأى موسى  :القول اآلخر
َيا ُموَسى َأُتِريُد َأْن َتْقُتَمِني َكَما َقَتْمَت َنْفًسا }وقال لو:  ،رهوأنو ييم بالبطش بو فخاف، فذكّ  ،ريدهظن أنو ي

وألقاىا عمى باب الممك،  ،فتمقفيا القبطي من فيو، لما سمع ىذه الكممة ،، فأفشى ذلك[61القصص:] {ِباأَلْمسِ 
ثم  ،ألقاىا عمى باب فرعون، قال: أنا سمعت كذا وكذا؛ ألنيم يبحثون عن قاتل القبطي فأخبرىم بذلك، فعمموا بو

 ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ اْلَمَلَ َوَجاَء َرُجٌل } :بدأ الطمب، فجاءه رجل كما في اآلية التي بعدىا



وتحتمل أن القائل ىو  ،أن القائل ىو القبطي :، فاآلية تحتمل المعنيين[02القصص:] {َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُموكَ 
 ،أن القائل ىو اإلسرائيمي -وىو اختيار كبير المفسرين ابن جرير وابن كثير-اإلسرائيمي، والذي عميو الجميور 

ال فالقبطي من الذي أعممو مع أن اآلية تحتمل ىذا، وتحتمل المعنى اآلخر، واهلل تعالى  ؟،وىذا ىو األقرب، وا 
 أعمم.

  وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


