
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٤(سورة الكهف 
  ٩٨اآلية " وكان وعد ربي حقا" إلى قوله تعالى٩٢اآلية " ثم أتبع سببا"من قوله تعالى

  خالد بن عثمان السبت : الشيخ
  

  :أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا، الحمد هللا
 نموذجاً لألقوال التي صلحي ولماذا قيل له ذلك؟ الكالم على تسمية ذي القرنين؛في   إليهما أشرتبفيما يتعلق 
  .ال يمكن أن تتفقوالتي يذكرونها 

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
  :  في كتابه فتح القدير- تعالىرحمه اهللا-قال الشوكاني 

 اليوناني ،سكندر بن فيلقوس الذي ملك الدنيا بأسرهاهو اإل: ، فقيل كثيراًفوا في ذي القرنين اختالفاًواختل
 من ولد ،هو رجل من أهل مصر اسمه مرزبان بن مرزبة اليوناني: باني اإلسكندرية، وقال ابن إسحاق

ل شاب من الروم، س، وقيبملك اسمه هرد: هو ملك اسمه هرمس، وقيل: يونان بن يافث بن نوح، وقيل
مصعب بن عبد اهللا من : اسمه عبد اهللا بن الضحاك، وقيل: ، وقيلكان عبداً صالحاً: ، وقيلكان نبياً: وقيل

  .أوالد كهالن بن سبأ
أحدهما كان على عهد : اثنانإن الظاهر من علم األخبار أنهما : وحكى القرطبي عن السهيلي أنه قال

هو أبو كرب الحميري، : ، وقيل-عليه السالم-ن قريباً من عيسى ، واآلخر كا-عليه السالم-إبراهيم 
ألن من بلغ ملكه من السعة والقوة إلى الغاية :  قال،هو ملك من المالئكة، ورجح الرازي القول األول: وقيل

فوجب القطع بأن ذا :  كما تشهد به كتب التاريخ، قال،التي نطق بها التنزيل إنما هو اإلسكندر اليوناني
 فتعظيم ، ألنه كان تلميذاً ألرسطاطاليس الحكيم، وكان على مذهبه؛وفيه إشكال:  قال،رنين هو اإلسكندرالق

  . وذلك مما ال سبيل إليه؛اهللا إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق
 واهللا ،كدر وترك ما ، فلعله أخذ منهم ما صفا،قلت ليس كل ما ذهب إليه الفالسفة باطالً:  قال النيسابوري

   .أعلم
  .  يعني أرسطو:أرسطاطاليس

عليه - كما قدمنا ذلك، وبين أن األول طاف بالبيت مع إبراهيم اثنانورجح ابن كثير ما ذكره السهيلي أنهما 
فهو اإلسكندر المقدوني اليوناني :  وكان وزيره الخضر، وأما الثاني، أول ما بناه وآمن به واتبعه-السالم

سوف المشهور أرسطاطاليس، وكان قبل المسيح بنحو ثالثمائة سنة، فأما األول المذكور وكان وزيره الفيل
  . هذا معنى ما ذكره ابن كثير في تفسيره راوياً له عن األزرقي وغيره،في القرآن فكان في زمن الخليل

   . في أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية صالحاًوقد ذكرنا طرفاً: ثم قال



 من ؛ ألن كثيراً-اثنانأنهما : يعني- وإنما بينا هذا: بن كثير أنه قالكى أبو السعود في تفسيره عن اوح
 وفساد ، وأن المذكور في القرآن العظيم هو هذا المتأخر، فيقع بذلك خطأ كبير،الناس يعتقد أنهما واحد

، وأما إنه كان نبياً: ه الخضر، وقد قيل، ووزير وملكاً عادالًواألول كان عبداً صالحاً مؤمناً! كثير، كيف ال؟
 ، وكان ما بينهما من الزمان أكثر من ألفي سنة، ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوففقد كان كافراً: الثاني

  .انتهى! فأين هذا من هذا؟
 وسماه بالبداية والنهاية ولم يقف عليه، والذي يستفاد من لعله ذكر هذا في الكتاب الذي ذكره سابقاً: قلت

 وادعى ، ال كما ذكره الرازي، كما ذكره السهيلي واألزرقي وابن كثير وغيرهماثنانكتب التاريخ هو أنهما 
أنه الذي تشهد به كتب التواريخ، وقد وقع الخالف هل هو نبي أم ال؟ وسيأتي ما يستفاد منه المطلوب آخر 

  .إن شاء اهللا-هذا البحث 
 ألنه بلغ قرن إنما سمي ذا القرنين: ج واألزهريال الزجاوأما السبب الذي ألجله سمي ذا القرنين فق

إنه كان له ضفيرتان من شعر، والضفائر تسمى :  وقرن الشمس من مغربها، وقيل،الشمس من مطلعها
  :  ومنه قول الشاعر،قروناً

   الحشرجد ماِء النزيف ببربرشُ ***  بقرونها فاها آخذاًمتُفلثَ
إنه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمس فسمي بذلك، : وقيلماء من مياه العرب، : والحشرج

 ثم دعا إلى اهللا فشجوه ،إنه دعا إلى اهللا فشجه قومه على قرنه: كان له قرنان تحت عمامته، وقيل: وقيل
:  ألنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه، وقيلإنما سمي بذلك: قرنه اآلخر، وقيلعلى 
: ، وقيلألنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعاً: انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي، وقيلألنه 
ألنه : ألنه ملك فارس والروم، وقيل: ألنه دخل النور والظلمة، وقيل: عطي علم الظاهر والباطن، وقيلألنه ُأ

  .ألنه كان لتاجه قرنان: ملك الروم والترك، وقيل
سورة [ }والَ تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولِئك كَان عنْه مسُؤوالً{ :وقال اهللا تعالى

 كذب هذا كله من ])٨٢(سورة النساء[ }ولَو كَان ِمن ِعنِد غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيرا{: وقال ])٣٦(اإلسراء
: كان قال واحدما بني إسرائيل، وتحريفهم، فيأتون باألقوال المتناقضة، ولو أن اإلنسان وقف عند حد ما يعلم 

 أخذ بقرني الشمس، :تسميةالكافر، وهكذا هذا التناقض في سبب : نبي، والثالث يقول: إنه ملك، والثاني يقول
 يمكن أن تتفق، وال حاجة ، هذه األقوال ال كذاجهةأو برؤيا، أو كان له ظفيرتان، أو من جهة نسبه، أو من 

وتلفيق األخبار، واختالق مثل   كنموذج للجرأة والكذب عند هؤالء اإلسرائيليين،ا لكن أردت أن أذكره؛ابنا له
  .هذه األمور

ن السديِن وجد ِمن حتَّى ِإذَا بلَغَ بي * ثُم َأتْبع سببا{ : وقال صاحب المصباح المنير في تفسير قوله تعالى
الْقَرنَيِن ِإن يْأجوج ومْأجوج مفِْسدون ِفي األرِض فَهْل ا ذَا يقَالُواْ *  دوِنِهما قَوما لَّا يكَادون يفْقَهون قَولًا

 مكّنّي ِفيِه ربي خَير فََأِعينُوِني ِبقُوٍة َأجعْل بينَكُم قَاَل ما* نَجعُل لَك خَرجاً علَى َأن تَجعَل بينَنَا وبينَهم سداً 
آتُوِني زبر الْحِديِد حتَّى ِإذَا ساوى بين الصدفَيِن قَاَل انفُخُوا حتَّى ِإذَا جعلَه نَارا قَاَل آتُوِني * وبينَهم ردماً 

سورة [ }ثُم َأتْبع سببا{: يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين ])٩٦-٩٢(فسورة الكه[ }ُأفِْرغْ علَيِه ِقطْرا



 بينهما ، وهما جبالن متناوحان،ثم سلك طريقاً من مشارق األرض حتى إذا بلغ بين السدين: أي ])٩٢(الكهف
ل،  ويهلكون الحرث والنس، فيعيثون فيها فساداً، على بالد الترك، يخرج منها يأجوج ومأجوج،ثغرة

 آدم،يا : إن اهللا تعالى يقول((:  كما ثبت في الصحيحين-عليه السالم-ويأجوج ومأجوج من ساللة آدم 
من كل ألف تسعمائة وتسعة : وما بعث النار؟ فيقول:  فيقول،ابعث بعث النار: لبيك وسعديك، فيقول: فيقول

إن فيكم : ات حمل حملها، فقال وتضع كل ذ، يشيب الصغير وواحد إلى الجنة، فحينئٍذ،وتسعون إلى النار
  .)١())ين ما كانتا في شيء إال كثرتاه يأجوج ومأجوجأمت

  .لرحمن الرحيمبسم اهللا ا
  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

سورة [ }ادون يفْقَهون قَولًاحتَّى ِإذَا بلَغَ بين السديِن وجد ِمن دوِنِهما قَوما لَّا يكَ{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 ."، وهما جبالن متناوحانحتى إذا بلغ بين السدين": -رحمه اهللا-يقول الحافظ ابن كثير  ])٩٣(الكهف

   .متقابالن أي :متناوحان
وحفص قرأه ابن كثير وأبو عمرو  ])٩٣(سورة الكهف[ }حتَّى ِإذَا بلَغَ بين السديِن{: -تبارك وتعالى-وقوله 
رحمه - وبعض أهل العلم كابن جرير }دينالس{وقرأه الباقون بالضم  ])٩٣(سورة الكهف[ }بين السديِن{بالفتح 

، وكثير من أهل  فهما لغتان،هما بمعنى واحديدين كلسدين والأن السو ، يقول بأن القراءتين بمعنى واحد-اهللا
د، وما كان متراكماً،  بينك وبين غيرك فهو ساًكل ما كان حجزأن ق  الفر:العلم يفرقون بينهما، فبعضهم يقول

: بعض أهل العلم يقولو ،])٩٥(سورة الكهف[ }ردما{: أن بعضه على بعض فهو ردم، كما سيأتي في قوله: أي
ما : دين، وبعضهم يقولى على السسد، ويثنّ: كل ما كان أمامك يحجز ما بعده عما قبله فإنه بالضم، يقال له

 -كالذي يكون على األبصار كالغشاوة-معنوياً كان  فهو بالضم، وما -بمعنى أنه شيء حسي-رأته العيون 
بأن الذي يكون بخلق اهللا خلقة كالحاجز من جبل ونحو ذلك فهو  فإنه يكون بالفتح أو العكس، وبعضهم يقول

  .تعالى أعلمي مسدود، وما كان من فعل اإلنسان فهو بالفتح، واهللا أ سد ،بالضم
  .ا لغتان، والذين ذكروا هذه الفروقات هم من أئمة اللغةمه:  يقول- رحمه اهللا -على كل حال ابن جرير 

، وبعدهم عن الستعجام كالمهم: أي ])٩٣(سورة الكهف[ }وجد ِمن دوِنِهما قَوما لَّا يكَادون يفْقَهون قَولًا{
   .الناس

أي أمامهما، : رائهما، وبعضهم يقولو من : أيبعضهم يفسره ])٩٣(سورة الكهف[ }ِهماوجد ِمن دوِن{: في قوله
: هون، أييفِق: حمزة والكسائيكقرأه بعض السبعة  ])٩٣(سورة الكهف[ }لَّا يكَادون يفْقَهون قَولًا{: وقوله

فهم قولهم وكالمهم،  لعجمته، ال يبينيال يكاد : فقه، يعني إذا أبان عما في نفسه، ال يكاد يمون، من أفقهيفِه
   .ال يكادون يفهمون: أي ])٩٣(سورة الكهف[ }لَّا يكَادون يفْقَهون{: وقرأه الباقون

                                                
وفـي غيـره مـن      ) ٤٧٤١ -٦/٩٧(] ٢: الحـج [} سكارى الناس وترى {باب،  القرآن تفسير كتاب في   البخاري أخرجه   - ١

 ٢٠١/ ١( وتـسعين  وتسعة تسعمائة ألف كل من النار بعث أخرج :آلدم اهللا يقول :قوله باب ،اإليمان كتاب في   مسلماألبواب، و 
– ٢٢٢ ()٣٧٩(.  



تعددت وعادت إلى ذات واحدة فإن ذلك من تعدد األوصاف لهذه الذات، أنها إذا وكما سبق في القراءات 
على أنهم ال يفهمون،  )فقهوني(بينون، ودلت القراءة الثانية نهم ال ي على أ)فقهوني(فهؤالء دلت القراءة األولى 

  . وهم أيضاً كذلك،وهذا الستعجام كالمهم، فالسامع ال يكاد يفهم
قال  ])٩٤(سورة الكهف[ }قَالُوا يا ذَا الْقَرنَيِن ِإن يْأجوج ومْأجوج مفِْسدون ِفي الَْأرِض فَهْل نَجعُل لَك خَرجا{

أنهم أرادوا أن : أجراً عظيماً، يعني: -مارضي اهللا تعالى عنه-عن عطاء عن ابن عباس  ابن جريج
وديانة وصالح ينهم سداً، فقال ذو القرنين بعفة يجمعوا له من بينهم ماالً يعطونه إياه حتى يجعل بينه وب

إن الذي أعطاني اهللا من الملك والتمكين خير : أي ])٩٥(سورة الكهف[ }ما مكَّنِّي ِفيِه ربي خَير{: وقصد للخير
 }َأتُِمدونَِن ِبماٍل فَما آتَاِني اللَّه خَير مما آتَاكُم{: -عليه السالم-لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان 

عدوني بقوة،  ولكن سا،الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه: اآلية، وهكذا قال ذو القرنين ])٣٦(سورة النمل[
: والزبر ])٩٦-٩٥(سورة الكهف[ }آتُوِني زبر الْحِديِد* َأجعْل بينَكُم وبينَهم ردما{  البناءبعملكم وآالت: أي

 ، وهي كاللبنة، ومجاهد وقتادة-مارضي اهللا تعالى عنه- وهي القطعة منه، قاله ابن عباس ،جمع زبرة
  .  أو تزيد عليه،ي كل لبنة زنة قنطار بالدمشق:يقال

سورة [ }قَالُوا يا ذَا الْقَرنَيِن ِإن يْأجوج ومْأجوج مفِْسدون ِفي الَْأرِض فَهْل نَجعُل لَك خَرجا{: في قوله
 تحمل على أعم :مفسدون في األرض :-رحمه اهللا-مفسدون في األرض، يقول الحافظ ابن كثير  ])٩٤(الكهف

نه إذا ظهر الربيع مثالً في أرض إ:  كما يقول بعضهم، لتخصيص ذلك بنوع من اإلفسادمعانيها وال حاجة
هؤالء عدا عليهم هؤالء فلم يبقوا لهم خضراء، وغير ذلك من األقاويل التي تذكر، هم مفسدون في األرض 

   . ذلك مما يتصور من ألوان اإلفساد إلى غيرل، والتعدي على الناس في أموالهمبالقت
خراجاً، وبعض أهل العلم : قرأه الكوفيونو ])٩٤(سورة الكهف[ }دون ِفي الَْأرِض فَهْل نَجعُل لَك خَرجامفِْس{

إن الخراج هو : يقول بأن الخرج والخراج بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بينهما في المعنى، وبعضهم يقول
ا يجعل على الرقاب ألرض، والخرج مالخراج ما يجعل على ا: رج هو المصدر، وبعضهم يقول والخَ،االسم

   .مثل الجزية
يجعل لمن عمل عمالً أو نحو ما  أو ،كاألجرة: يعني ])٩٤(سورة الكهف[ }فَهْل نَجعُل لَك خَرجا{ :وبعضهم يقول

 ذكر هذا وهذا، فهذا يدل على -عز وجل-يجعل على األرض، واهللا ما  ذلك من العطاء، وأما الخراج فإنه
   . أعلم-تبارك وتعالى- واهللا ،اًأنهم أرادوا شيئاً واحد

ع عن أنهم عرضوا عليه أن يعطوه أجرة على هذا العمل، فترفّ:  المقصود به؟فهل نجعل لك خرجاً أو خراجاً
  .ه الصالة والسالمعلي- قال سليمان  كما،ما آتاني اهللا خير من هذا الذي تجعلونه لي:  وقال،ذلك وتعفف

 سداً: هناك قال ])٩٥(سورة الكهف[ }َأجعْل بينَكُم وبينَهم ردما{:  عن قول ذي القرنين-تبارك وتعالى-وقوله 
، والمعنى متقارب، الردم والسد هو كل ما يحجز بين شيئين فإنه يقال له ذلك، وبعضهم يفرق ردماً: وهنا قال

ل ما حجز بين شيئين فهو سد، وما كان بعضه على بعض فهو ردم، إن كان مبنياً ك:  فيقول،بينهما كما سبق
 أو نحو ،من الحجارة أو اللبن أو غير ذلك فهو ردم، والسد يمكن أن يكون بقطعة واحدة بخشبة أو بحديدة

  .عز وجل- والعلم عند اهللا ،ذلك



 وهي القطعة منه، وبعضهم قيده بالقطعة ،زبرةجمع : يقول ])٩٦(سورة الكهف[ }آتُوِني زبر الْحِديِد{ :قال
القطع العظيمة من الحديد، :  زبر الحديد يعني،-رحمه اهللا-العظيمة، وهذا الذي ذهب إليه الخليل بن أحمد 

كل لبنة :  يقال،فيجعل ذلك بمنزلة اللبن، يضع هذه القطع على بعض، ثم بعد ذلك يوقد عليها، وهي كاللبنة
  . أو تزيدزنة قنطار بالدمشقي

 حتى إذا حاذى ،وضع بعضه على بعض من األساس: أي ])٩٦(سورة الكهف[ }حتَّى ِإذَا ساوى بين الصدفَيِن{
  .وس الجبلين طوالً وعرضاً، واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوالءبه ر

إذا ساوى في الصفي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو بالضم، ضم:فيند فين،  الصاد والدال الصد
فين والصكأنهما تصادفا أو ف ، وإذا تحاذى الجبالنبين رأسي الجبلين، أو بين جانبي الجبلين: يعنيبالفتح د
  .وسهماءساوى بين طرفي أو بين ناحيتي أو بين جانبي الجبلين إلى ر: صدفان، يعني:  فيقال لذلك،تالقيا

 }وِني ُأفِْرغْ علَيِه ِقطْراقَاَل آتُ{  عليه النار حتى صار كله ناراًججأ: أي ])٩٦(سورة الكهف[ }قَاَل انفُخُوا{
: دي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والس-مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس  ])٩٦(سورة الكهف[

ولهذا  ])١٢(سورة سبأ[ }ِروَأسلْنَا لَه عين الِْقطْ{:  زاد بعضهم المذاب، ويستشهد بقوله تعالى،هو النحاس
  .يشبه بالبرد المحبر

 الحديد هنإ: ن القطر المقصود به النحاس المذاب، وبعضهم قالإ :أهل اللغةوهذا قول جمهور المفسرين 
  .الرصاص، لكن المشهور هو هذا، وهذا الذي يدل عليه القرآن، واهللا تعالى أعلم: المذاب، وبعضهم يقول

قَاَل هذَا رحمةٌ من ربي فَِإذَا جاء وعد * ا اسطَاعوا َأن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا فَم{: ثم قال اهللا تعالى
اهم وتَركْنَا بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض ونُِفخَ ِفي الصوِر فَجمعنَ * ربي جعلَه دكَّاء وكَان وعد ربي حقا

أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من : يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج ])٩٩-٩٧(سورة الكهف[ }جمعا
 ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كالً بما يناسبه ؛ وال قدروا على نقبه من أسفله،فوق هذا السد

وهذا دليل على أنهم لم يقدروا  ])٩٧(سورة الكهف[ }وا لَه نَقْبافَما اسطَاعوا َأن يظْهروه وما استَطَاع{: فقال
  . وال على شيء منه،على نقبه

صلى اهللا -استيقظ النبي :  قالت-صلى اهللا عليه وسلم-روى اإلمام أحمد عن زينب بنت جحش زوج النبي 
تح  فُ،ن شر قد اقترب ويل للعرب م،ال إله إال اهللا((:  وهو يقول، من نومه وهو محمر وجهه-عليه وسلم

 أنهلك يا رسول اهللا: قلت )) وحلق بإصبعيه اإلبهام والتي تليها،اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا
  . اتفق البخاري ومسلم على إخراجه،هذا حديث صحيح )٢())نعم إذا كثر الخبث((: وفينا الصالحون؟ قال

كما سبق أن زيادة المبنى لزيادة  ])٩٧(سورة الكهف[ }طَاعوا لَه نَقْبافَما اسطَاعوا َأن يظْهروه وما استَ{: قوله
نة ي استطاعوا، وهذه من األشياء التي تلحظ فتكون مع: لما كان نقضه أصعب من الظهور عليه قيلعنى؛الم

كثيرة، فمن منها مالحظة المعنى، وهذا له أمثلة  على الحفظ، يعني مما يذكر في الحفظ أشياء مما يقويه ويثبته
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ألن الظهور أسهل،  ])٩٧(سورة الكهف[ }فَما اسطَاعوا َأن يظْهروه{: قوله في األولى أنهذا إذا عرفت 
: -عليه الصالة والسالم-وهكذا في قول الخضر لموسى  ])٩٧(سورة الكهف[ }وما استَطَاعوا لَه نَقْبا{: والثانية

سُأنَبُئك ِبتَْأِويِل {:  قالبعد أن أخبره، وقبل أن يخبره ])٨٢(سورة الكهف[ }علَيِه صبراذَِلك تَْأِويُل ما لَم تَسِطع {
مفيدة حظت مثل هذه المعاني سهل عليك ضبط الحفظ، وهناك أشياء فإذا ال ])٧٨(سورة الكهف[ }ما لَم تَستَِطع

   ). القرآنمتشابه(في كتاب ذكر بعضها ابن المنادي وذكر أيضاً في هذا ، ت
 }هذَا رحمةٌ من ربي{: لما بناه ذو القرنين قال:  أي])٩٨(سورة الكهف[ }قَاَل هذَا رحمةٌ من ربي{ :في قولهو
: أي ])٩٨(سورة الكهف[ }هذَا رحمةٌ من ربي قَاَل{:  ويحتمل أن يكون المعنى،بالناس: أي ])٩٨(سورة الكهف[

هذَا رحمةٌ من { :اإلشارة عائدة إلى ما حصل من تمكينه من بناء هذا السد، وإعانته عليه، قال و،هذا التمكين
   .تبارك وتعالى- وإنما تواضع لربه ،فلم ينسب ذلك إلى نفسه ])٩٨(سورة الكهف[ }ربي

سورة [ }حمةٌ من ربيقَاَل هذَا ر{ :عبارته تجد أنه جمع بين المعنيين إذا نظرت في -رحمه اهللا-وابن جرير 
حيث أعان عليه ويسره، وأيضاً هو رحمة بالناس الذين كانوا يالقون ما يالقون من هؤالء القوم  ])٩٨(الكهف

  .المفسدين
 }قَاَل هذَا رحمةٌ من ربي{لما بناه ذو القرنين : أي ])٩٨(سورة الكهف[ }قَاَل هذَا رحمةٌ من ربي{: وقوله

منعهم من العيث في األرض بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائالً ي: أي ])٩٨(سورة الكهف[
 ])٩٨(سورة الكهف[ }جعلَه دكَّاء{إذا اقترب الوعد الحق : أي ])٩٨(سورة الكهف[ }فَِإذَا جاء وعد ربي{ والفساد

فَلَما تَجلَّى { :هرها مستوياً ال سنام لها، وقال تعالىناقة دكاء إذا كان ظ: ساواه باألرض، تقول العرب: أي
  .مساوياً لألرض: أي ])١٤٣(سورة األعراف[ }ربه ِللْجبِل جعلَه دكا

سورة [ }جعلَه دكَّاء{حمزة وعاصم والكسائي، : على قراءة الكوفيين الثالثة }دكَّاء{: وهنا قال }دكا{: هناك قال
   ألن ذلك مذكريههذا على وجه التشب:  دكاء، فبعضهم يقول:وهذا يقال للناقة التي ال سنام لها ])٩٨(الكهف

}لَهعكَّاء{ السد: أي ])٩٨(سورة الكهف[ }جهذا على وجه التشبيه بالناقة : وهذه من صفة المؤنث، قالوا }د
  .}اجعلَه دك{بالتنوين من غير همز : -قراءة بقية السبعة-الدكاء، والقراءة األخرى 

 ])٩٩(سورة الكهف[ }وتَركْنَا بعضهم{: كائناً ال محالة، وقوله: أي ])٩٨(سورة الكهف[ }وكَان وعد ربي حقا{
  . ويخرج هؤالء فيموجون في الناس،يوم يدك هذا السد: ، أيالناس يومئٍذ: أي

هل المقصود به القيامة كما قال بعضهم؟  ])٩٨(سورة الكهف[ }يفَِإذَا جاء وعد رب{: -تبارك وتعالى-في قوله 
 ، فيخرج هؤالء إلى الناس في آخر الزمان،أو المقصود به إذا جاء الوعد الذي يحصل به انهدام هذا السد

سورة [ }وعد ربي حقاقَاَل هذَا رحمةٌ من ربي فَِإذَا جاء وعد ربي جعلَه دكَّاء وكَان { ؟قرب قيام الساعة
أن يأجوج : يعني ])٩٩(سورة الكهف[ }وتَركْنَا بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض{: ويكون قوله ])٩٨(الكهف

 }ونُِفخَ ِفي الصوِر{ زلوا عنهم هذه المدة الطويلةأن عومأجوج ينطلقون فيفسدون ويختلطون بالناس بعد 
 سريعة الوقوع، ويكون بعدها قيام ،معلوم أن أشراط الساعة تأتي متتابعةوبعد ذلك، : يأ ])٩٩(سورة الكهف[

 وهو الذي تدل عليه األحاديث الواردة في صفة ،-واهللا أعلم-، فهذا هو األقرب -النفخ في الصور-الساعة 
   .خروج يأجوج ومأجوج



 ل من األحوال،ا ال تصدق وال تقبل بح،يات ونقلوا أشياء هي من قبيل اإلسرائيل،وهؤالء تكلم عنهم المفسرون
  .هم الناسؤكانوا على قدر شبر سيطهم على قدر شبر، إذا : بعضهم يقول

، هذا الكالم كله غير صحيحووبعض الناس في هذا العصر يقول بأنهم أهل الصين، وأن السد هو سد الصين، 
نهم إ: إلى ما كان عليه، يقولون السديرجع  ثم ، أخبر أنهم في كل يوم يحفرون-صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف

 بخروجهم قال القائم -عز وجل-ذن اهللا أسيكملونه في الغد، فإذا رجعوا إليه وجدوه أشد مما كان، حتى إذا 
وهؤالء إذا خرجوا حصل منهم هذا  ويفتحونه ويخرجون، ،إن شاء اهللا، فيكملونه في اليوم اآلخر: على عملهم

  هل الصين فإن هذا السد ال يحول بينهم وبين الناس، وال يخرقون فيه كل يوم، والنبي اإلفساد العظيم، أما أ
 )٣())ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-

ابة يفسدون في  ال يمكن أن يقال هذا، وهل أهل الصين بهذه المثإطالقاً! ذا ينطبق على سد الصين؟فهل ه
 والناس ن حتى البحيرة وال يتركون شيئاً؟ ويختلطون بالناس، ويشربو،األرض، ويفعلون هذه األشياء كلها

 اآليات أقوال عجيبة، وأين فهذه! ؟يذهبون إليهم، والذي يسافر إلى الصين ذهب إلى يأجوج ومأجوج
   ؟كارثةو مهول ء شيالتي تدل على أن خروجهماألحاديث و

ننا في عصر وجدت فيه األقمار الصناعية إ: حال الذي يحمل هؤالء على هذا الكالم هو أنهم يقولونعلى كل 
رف، هاتان أمتان عظيمتان، فأين هم إذن؟ وغير األقمار الصناعية، وما بقي موضع شبر من األرض إال ع

عز وجل-اء اهللا إذا ش:  على جمل، نقول لهم،ولاأل الناس مثل ادعرفوا ويكتشفوا، ما عالبد أن ي-ي  أن يعم
أمراً على الناس فلو كان أمام أعينهم ما رأوه، وهذا شيء مشاهد، وهذا أشرت إليه في بعض المناسبات، 

ولربما نسان أحياناً يبحث عن قلمه وهو أمامه، ويسأل ويفتش، ويبحث عن كتابه في كل مكان وهو أمامه، اإل
، وهذه األمة من بني إسرائيل  إال ويسأل عنها وهي على عينه وال يترك محالًبحث عن نظارته وهو يلبسها

 في صحراء صغيرة، لو اتجهوا من أي اتجاه في فترة واتاه و-عليه الصالة والسالم-أمة معهم موسى 
   . فيها هذه المدة الطويلةاجلسومع هذا سيخرجون منها، وفوجيزة في أيام 

؟ وبعض من  ما المانع من هذاو خبرهم على الناس، ي كن، فعم: إذا أراد شيئاً قال له-تبارك وتعالى-فاهللا 
لهم أكثر من خروج، من أجل أن يجمع بين هذا وبين ما يحصل من اإلفساد، طيب وأين : تكلم في هذا يقول

ما فائدة فالسد الذي يحفرون فيه كل يوم؟ أين هو الذي يحول بينهم وبين الناس؟ وإذا كان لهم أكثر من خروج 
؟ وهل أصالً أهل الصين هم من هاتين القبيلتين من يأجوج ومأجوج؟ فمثل هذا كله ال يقبل، واهللا اًد إذهذا الس

  .أعلم
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