
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٩( سورة األنبياء
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

 وأتباعه بإحسان إلى يوم ، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه،الحمد هللا رب العالمين
  : أما بعد،يا رب العالمين وللمستمعين ، وللحاضرين، ولشيخنا، اللهم اغفر لنا،الدين

 *ِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً وَأنَا ربكُم فَاعبدوِن {:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-فيقول المفسر 
وناِجعنَا ركُلٌّ ِإلَي منَهيم بهروا َأمتَقَطَّعو* هاِت واِلحالص ْل ِمنمعن يفَم  ِإنَّا لَهِيِه وعِلس انفَلَا كُفْر ْؤِمنم و

ون٩٤-٩٢:سورة األنبياء[}كَاِتب[.  
ِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً {: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله

:  ثم قال،ن لهم ما يتقون وما يأتون يبي:ية وقال الحسن البصري في هذه اآل،دينكم دين واحد:  يقول}واِحدةً
 أي هذه ، وأمتكم خبر إن، إن واسمها}ِإن هِذِه{ : فقوله، سنتكم سنة واحدة: أي}ِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً{

بكُم وَأنَاْ ر{ : ولهذا قال؛ نصب على الحال}ُأمةً واِحدةً{ : وقوله،شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم
وَأنَا {: إلى قوله، ]٥١:سورة المؤمنون[ }يا َأيها الرسُل كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحاً{:  كما قال}فَاعبدوِن

نحن معاشر األنبياء أوالد ((: -صلى اهللا عليه وسلم- وقال رسول اهللا ،]٥٢:سورة المؤمنون[ }ربكُم فَاتَّقُوِن
كما ، بشرائع متنوعة لرسله، أن المقصود هو عبادة اهللا وحده ال شريك له: يعني،)١())ننا واحدالت ديع 

  .]٤٨:سورة المائدة[ }ِلكُلٍّ جعلْنَا ِمنْكُم ِشرعةً وِمنْهاجاً{: قال تعالى
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 وهكذا قول ،"دينكم دين واحد":  هذه اآلية في تفسير قوله}ِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً{: -وتعالىتبارك -فقوله 
 فالسنة والدين والشريعة والملة كل ذلك يرجع إلى ، بمعنى واحدوالعبارتان ،"أي سنتكم سنة واحدة": من قال

نحن معاشر األنبياء (( : كما ذكر في الحديث،واحد -عليهم الصالة والسالم- أي أن دين األنبياء ،شيء واحد
التأوالد ع((،أي -صلى اهللا عليه وسلم-الت كما فسره النبي  ومعنى أوالد ع :))وأوالد ،))ديننا واحد 

 -تبارك وتعالى- فأصل الدين هو اإلسالم الذي بعث به ربنا ،العالت هم الذين لهم أب واحد وأمهات شتى
 ولكن أصل الدين ، الشرائع فاختلفت وتنوعت شرائعهم وشرع لهم،-صالة والسالمعليهم ال-جميع الرسل 

تبارك - وفي قوله ،]١٣٢:سورة البقرة[}ِإن اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ ،واحد
    على]٧٨:جسورة الح[ }لْمسِلمين ِمن قَبُل وِفي هذَاهو سماكُم ا{: -صلى اهللا عليه وسلم- عن إبراهيم -وتعالى

                                                
، عن أبي )٣٢٥٩(، برقم ]١٦:سورة مريم[ }واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها{رواه البخاري، كتاب التفسير، باب  - ١

الت أمهاتهم شتى ودينهم  واألنبياء أخوة لع،بن مريم في الدنيا واآلخرةاأولى الناس بعيسى أنا ((:  بلفظ-رضي اهللا عنه-هريرة 
 . ))واحد



أن اهللا هو الذي :  والقول اآلخر، هو الذي سمانا المسلمين-صلى اهللا عليه وسلم-أي أن إبراهيم : أحد القولين
قال  كما ،الدين معنىب تأتي ،األمة تأتي بمعاٍن متعددةو ، وقد يكون هذا هو مقتضى القواعد التفسيرية،سمانا
  :النابغة

   وهو طائعٍة ذو أمنموهل يأثَ***  ك ريبةً لنفِس فلم أتركحلفتُ
يعني وهو مختار يتقصد اإلساءة والمخالفة ،وهو طائع ، يعني ذو دين،ةفهل يأثم يعني هل يتقصد اإلثم ذو أم 

  . وال يمكن أن أحلف على الكذب،أنا حلفت فلم أترك لنفسك ريبة:  يقول،والمعصية
تبارك - كقوله ، أو أي طائفة مجتمعة،أتي بمعنى الطائفة المجتمعة على أمر من األمورت و، بمعنى الدينهفهذ

  }مةً من النَّاِس يسقُونوجد علَيِه ُأ{:  لما ورد ماء مدين قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن موسى -وتعالى
وادكَر {: -تبارك وتعالى- كقوله ،عنى المدة الزمنيةأتي بمتو ، أمة يعني جماعة من الناس،]٢٣:سورة القصص[

أتي ت وهكذا ،-صلى اهللا عليه وسلم-الذي نجا من السجن في قصة يوسف أي  ،]٤٥:سورة يوسف[ }بعد ُأمٍة
-صلى اهللا عليه وسلم- مثل إبراهيم ،بمعنى الرجل الذي اجتمعت فيه األوصاف الكاملة التي تفرقت في غيره

: } ةًكَانالدينهنا  االمقصود بهو ، ففي كل موضع بحسبه،]١٢٠:سورة النحل[ }ُأم.  
صلى اهللا عليه - ليس لهذه األمة اإلسالمية من أمة محمد }ِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً{: والخطاب في قوله

 فكل ، إلى الجميعاًجعا ر فيكون ذلك، جميعاً قال هذا-عليهم الصالة والسالم-وإنما لما ذكر الرسل ، -وسلم
ما كَان { ، بعثهم باإلسالم، وإن تنوعت فيه الشرائع، بعثهم بدين واحد-عز وجل-الرسل الذين بعثهم اهللا 

 وهذه ، فاليهودية مبتدعة والنصرانية مبتدعة محدثة،]٦٧:سورة آل عمران[ }ِإبراِهيم يهوِديا والَ نَصراِنيا
  .]١٩:سورة آل عمران[ }ِإن الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم{ ، بها من سلطاناألسماء ما أنزل اهللا

ُأمةً { :قولهنصب ،  و"أمتكم"، وخبرها "إن" اسم "هذه"ـ ف ،" وأمتكم خبر إن،إن واسمها" }ِإن هِذِه{: وقوله
   . على المصدر}واِحدةً
:  ولهذا قال، فمن بين مصدق لهم ومكذب،اختلفت األمم على رسلها : أي}وتَقَطّعواْ َأمرهم بينَهم{: وقوله

}وناِجعنَا ريوم القيامة: أي}كُّل ِإلَي ،في ولهذا قال، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، بحسب عملهي كلٌّجاز  :
}ْؤِمنم وهاِت واِلحالص ْل ِمنمعن يقلبه مصدق: أي}فَم .  

 وهؤالء أخذوا ، هؤالء أخذوا قطعة، فجعلوه كالقطع، يعني تفرقوا في الدين}َأمرهم بينَهموتَقَطّعواْ {: قوله
إنهم :  فهؤالء قالوا، من أحد ديناً سواه-وجلعز- وهو اإلسالم الذي ال يقبل اهللا ، وهو دين واحد،قطعة
نات الموجودة على وجه  إلى غير ذلك من الديا، وهؤالء عبدة وثن،إنهم نصارى:  وهؤالء قالوا،يهود

على أحد األقوال المشهورة في التفسير أن هذا ف تهم، الرسل فلم ينتفعوا ببعث-عز وجل- فبعث اهللا ،األرض
إن المقصود بذلك هم أهل اإلشراك الذين :  ومن أهل العلم من يقول،في األمم الذين بعث اهللا إليهم الرسل

سورة [ }كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحون{ ،}وتَقَطّعواْ َأمرهم بينَهم{ ،-صلى اهللا عليه وسلم-كانوا في زمن النبي 
  . في اآلية األخرى]٥٣:المؤمنون

   وهذا ،ختص بالمشركيني وأنه ال ،عام في األمم }كُّل ِإلَينَا راِجعون{ :قوله  يرى أن-رحمه اهللا-ابن جرير و



 اختلفت األمم على رسلها فمن :أي" }وتَقَطّعواْ َأمرهم بينَهم{: هقولفي  -رحمه اهللا-ثير عبارة ابن كو ،أقرب
 لكن عبارته أدق من عبارة ابن ،ن هذا في سائر األممإ : وهذا يوافق قول ابن جرير،"بين مصدق لهم ومكذب

 ولكن الفرق أن ،عنى بهذا المفكالمه ، عام في األمم،هذا في كل األمم: هي قولهعبارة ابن جرير و ،جرير
م حينما يكتب أنه يزن  ترى األصل في العاِل،اختلفت األمم على رسلها: يقولعبارته دقيقة  هنا ابن كثير
وتَقَطّعواْ { ،"اختلفت األمم على رسلها فمن بين مصدق لهم ومكذب":  يقول، ويقصد كل كلمة قالها،الحرف

منَهيب مهرهذا ال يخالف قول ابن ، به طائفةت به طائفة وكفرتول انقسموا فآمن كلما جاءهم رس: يعني}َأم 
 ،هذا في األمم:  فقالمم وع أطلقَ-رحمه اهللا-أن ابن جرير :  الناحية األولى، لكن هو أدق من ناحيتين،جرير

هاية هي النو فالنتيجة ، انقسموا فيه رسوٌلكلما جاء أمةً:  ابن كثير يقول،يعني صارت األمم إلى أديان شتى
 في كنه أدقل ، من هذا الوجه، يرجع إلى قول ابن جرير من هذه الناحية،أن البشرية تفرقت على أديان

 وطائفة ، وطائفة صاروا نصارىاً فكالم ابن جرير وجماعة من السلف أن طائفة صاروا يهود،العبارة
صلى اهللا عليه -ما جاء عيسى  فمثالً ل، هذا ال يخالف قول ابن كثير، ونحو ذلك،صاروا يعبدون األوثان

 كفرت لتيفا ، طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفةت فآمن، إلى بني إسرائيل وهم اليهود انقسموا-وسلم
عليهم الصالة - وهكذا في سائر األنبياء ، والذين آمنوا هم النصارى،ما يعرف باليهود اآلنإلى صاروا 
 ، إال من شاء اهللا،نبقى على يهوديتنا:  اليهود قالت-ليه وسلمصلى اهللا ع-  فلما بعث اهللا محمداً،-والسالم

وتَقَطَّعوا { ،]٦:سورة ص[ }واصِبروا علَى آِلهِتكُم{:  وتواصوا وقالوا، وعبدة األوثان كذلك،والنصارى كذلك
وناِجعنَا ركُلٌّ ِإلَي منَهيم بهرير وما قاله ابن كثير هو موافق له  فالشاهد أن هذا القول الذي قاله ابن جر،}َأم

 وهذا ال ،-صلى اهللا عليه وسلم-أحسن من قول من خص ذلك بالمشركين الذين بعث فيهم النبي و ،في المآل
وتَقَطَّعوا َأمرهم بينَهم كُلٌّ ِإلَينَا { ،-عز وجل- والعلم عند اهللا ،ال دليل على هذا التخصيصو ،دليل عليه
وناِجعقولهاألخرى  كما في اآلية ،ذه اآلية ذكرها اهللا في سياق الذم لهؤالء الذين تقطعوا أمرهم بينهم وه}ر: 

}ونفَِرح ِهميا لَدٍب ِبمباالجتماع واالعتصام بحبله المتين-عز وجل- وفي المقابل يأمر اهللا ،}كُلُّ ِحز ، 
والَ تَكُونُواْ { وينهى عن مشابهة هؤالء ،]١٠٣:سورة آل عمران[ }واْواعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تَفَرقُ{

 ذكر في اقتضاء -رحمه اهللا- وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،]١٠٥:سورة آل عمران[ }كَالَِّذين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ
لتتبعن سنن من (( ، من وجوه موافقة هذه األمة لمن قبلهااًالصراط المستقيم ما يقرب من ثمانية عشر وجه

 ، عنه-عز وجل- فهذا مما نهى اهللا ، والتناحر، والتنازع، وذكر منها التفرق في الدين،)٢())كان قبلكم
 وأما أن يبقى ، والتآلف والمحبة بين المسلمين، وجمع القلوب على هذا،والواجب االعتصام بالكتاب والسنة

سورة [ }والَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب ِريحكُم{: قول ي-عز وجل-الناس أوزاعاً وأشتاتاً متناحرة فاهللا 
  . واهللا المستعان، وهذا شيء مشاهد،]٤٦:األنفال

                                                
صلى -  كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ،-رضي اهللا عنه- رواه البخاري، من حديث أبي سعيد الخدري  - ٢

 .)٧٣٢٠(برقم ، ))لتتبعن سنن من كان قبلكم((: -اهللا عليه وسلم



 ،}فَالَ كُفْران ِلسعِيِه{ صالحاً وعمَل قلبه مصدق : أي}فَمن يعمْل ِمن الصاِلحاِت وهو مْؤِمن{: ولهذا قال
شكر فال كفر سعيه وهو عمله بل ي ال ي: أي]٣٠:سورة الكهف[ }ع َأجر من َأحسن عملًاِإنَّا لَا نُِضي{: كقوله

ولهذا قال؛ظلم مثقال ذرةي  :}ونكَاِتب ِإنّا لَهيكتب جميع عمله فال يضيع عليه منه شيء: أي}و .  
 ،ضمن شروط قبول العمل الثالثةتهذه ت }فَمن يعمْل ِمن الصاِلحاِت وهو مْؤِمن{: -تبارك وتعالى-قوله 
 فإنه إذا ،- الخالصالتوحيد–  الدين الصحيح، وأن يكون ذلك على قاعدة اإليمان، والمتابعة، اإلخالص:وهي

ويبشِّر {:  يقول في أول سورة الكهف-عز وجل- واهللا ،اختل شرط من هذه الشروط فإن العمل ال يقبل
ْؤِمِنيناِت{ : والشرط الثاني في قوله، هذا الشرط األول،]٢:سورة الكهف[ }الْماِلحالص لُونمعي سورة [ }الَِّذين

 ،-صلى اهللا عليه وسلم-هو العمل الخالص الصواب الذي تابع فيه العامل النبي و: العمل الصالح ،]٩:اإلسراء
بد القبور، ويذبح لها ويدعوها رجل يع، أو لو جاء يهودي أو وثنيف ،فلو جاء إنسان على غير عقيدة التوحيد

  فجاء وصلى صالة ،-صلى اهللا عليه وسلم- وتابع فيه النبي ، وعمل عمالً يريد به وجه اهللامن دون اهللا،
    فإن اهللا  ، أو تصدق بصدقة يريد بها وجه اهللا، يريد بها وجه اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-كما صلى النبي 

فَمن كَان { : وقال سبحانه،اإليمان الصحيحألنه اختل شرط وهو مل منه؛  ال يتقبل ذلك الع-تبارك وتعالى-
  .]١١٠:سورة الكهف[ }يرجو ِلقَاء ربِه فَلْيعمْل عملًا صاِلحا ولَا يشِْرك ِبِعبادِة ربِه َأحدا

عز - هذا كما قال اهللا ،}ن فَلَا كُفْران ِلسعِيِهفَمن يعمْل ِمن الصاِلحاِت وهو مْؤِم{: -تبارك وتعالى-وفي قوله 
 ، فاألعمال عنده ال تضيع،]١٩٥:سورة آل عمران[ }َأنِّي الَ ُأِضيع عمَل عاِمٍل منكُم من ذَكٍَر َأو ُأنثَى{: -وجل

ويجازيه  فيشكر العبد بالثواب ، وهذا من معاني اسمه الشكور،فهو يجزئ بالحسنات إحساناً ويضاعف ذلك
  .ويضاعف له ذلك

}لَكْنَاهٍة َأهيقَر لَىع امرحاوونِجعرالَ ي مَأنّه *  نِسلُونٍب يدن كُّل حم مهو وجْأجمو وجْأجتْ يِإذَا فُِتح تّىح  *
شَاِخص قّ فَِإذَا ِهيالْح دعالْو باقْتَرواْوكَفَر الِّذين ارصةٌ َأب يْل كُنّا ظَاِلِمينذَا به نكُنّا ِفي غَفْلٍَة م لَنَا قَديو{ 

  .]٩٧-٩٥:سورة األنبياء[
 يعني قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم ال ،وجب:  قال ابن عباس}وحرام علَى قَريٍة{: يقول تعالى

  .ر الباقر وقتادة وغير واحد هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعف،يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة
أحياناً البد و ،إن هذه الطريقة تولد اإلشكاالت: نقول  لكن،المعنىها اإلنسان وال يستشكل ؤهذه اآلية ربما يقر

حرام عليهم : ولم يقل }اوحرام علَى قَريٍة َأهلَكْنَاه{: -تبارك وتعالى- فانظر مثالً في قوله ،من بيان المعنى
حرام ف ، الرجوعحرام عليهم } َأنّهم الَ يرِجعوناوحرام علَى قَريٍة َأهلَكْنَاه{ : وإنما قال،أنهم يرجعون مثالً

 ، حرام عليهم أن يرجعوا،حرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا: ولم يقل }الَ يرِجعون{: قالف ،بمعنى ممتنع
:  من أهل العلم من يقول، أن األقوال فيها ترجع إلى ثالثةوخالصة الكالم في هذه اآلية ،الممتنع هو الرجوعف

 "ال"و ،الحافظ ابن كثير هنا وهذا هو القول الذي ذكره ،الموعد القيامةف ،ال يرجعون إلى الدنيا بعد اإلهالك
 أن تفعل حرام علي:  يقول اإلنسان أحياناً مثلما،"بجو"ـ بعضهم يفسرها ب }َأنّهم الَ يرِجعون{: في قولههذه 
 بمعنى وجب أو }وحرام علَى قَريٍة{ فيكون ، علي يعني وجب،حرام علي:  يريد أن يفعل ويؤكد يقول،كذا

من أهل العلم من يقول بأن الرجوع هنا ليس إلى و ، وجب أنهم ال يرجعون إلى الدنيافيكون المعنى ،واجب



وحرام { : ممتنع عدم رجوعهم إلينا للجزاء: فيكون المعنى،-تبارك وتعالى-رجوع إلى اهللا  وإنما ال،الدنيا
لَكْنَاهٍة َأهيقَر لَىاعونِجعرالَ ي مويجازيهم  فسيرجعون إليه، حرام عليهم أنهم ال يرجعون إلى اهللا،} َأنّه 

أي ممتنع عدم رجوعهم إلى اهللا للجزاء : يكون المعنىوحرام بمعنى ممتنع، ف ،ويحاسبهم على أعمالهم
 وكثير من أهل العلم من السلف فمن ، هذه في مكانها"ال" وعلى هذا تكون ، بل البد أن يرجعوا،والحساب

،  زائدة إعراباً:أي ،زائدة  هذه"ال" وتكون ،إن الرجوع المراد به هنا إلى التوبة أو بالتوبة: بعدهم يقولون
 فبعض الذين ، والقرآن منزه عن ذلك،ألن الزيادة حشوونه ال زائد في القرآن؛ أل ؛المعنىفي وليست زائدة 

حرام عليهم :  وبعضهم يقول، زائدة"ال":  ويقول،حرام عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا:  يقول،إنها زائدة: يقولون
 ،م فإنهم ال يرجعون وختم على قلوبه، بإهالكهم-عز وجل-من قضى اهللا ف ، أن يرجعوا إلى التوبة،أن يتوبوا

 }ولَو ردواْ لَعادواْ ِلما نُهواْ عنْه{:  عن الكفار في اآلخرة حينما يتمنون الرجعة يقول-عز وجل-كما قال اهللا 
   إهالكه واستئصاله وعذابه فإنه ال سبيل إلى رجوعه إلى اهللا -عز وجل- فمن قضى اهللا ،]٢٨:سورة األنعام[

 القول كبير المفسرين ابن ا وممن اختار هذ،ذا معنى ذكره جماعة من أهل العلم وه، بالتوبة-عز وجل-
 ،فيها إضمار:  وبعضهم يقول،-مارضي اهللا تعالى عنه- وهو مروي عن ابن عباس ،-رحمه اهللا-جرير 

 لبتقأو بالختم على قلوب أهلها أن يحرام على قرية حكمنا باستئصالها : بعضهم يقولو ،وهذا خالف األصل
إذا دار الكالم بين و ،هذا في نظري أبعد هذه األقوال؛ ألن األصل عدم التقديرو ،منهم عمل؛ ألنهم ال يتوبون

 حرام على ، واآلية تحتمل المعاني السابقة،يقدم على القول باإلضمارفاالستقالل واإلضمار فاألصل االستقالل 
 ويحتمل أن ،ع عدم رجوعهم إلى اهللا ليجازيهم ممتن،-عز وجل- ال يرجعون إلى اهللا ،قرية أنهم ال يرجعون

 ويحتمل أن يكون االمتناع إنما هو ، ممتنع رجوعهم بالتوبة، بالتوبة: يعني}َأنّهم الَ يرِجعون{يكون المراد 
  . هو أقرب هذه األقوال-واهللا أعلم- وأظن أن هذا ،برجوعهم إلى الحياة الدنيا من جديد

   .عليه السالم- قد قدمنا أنهم من ساللة آدم }حتْ يْأجوج ومْأجوجحتّى ِإذَا فُِت{: وقوله
}وجْأجمو وجْأجتْ يِإذَا فُِتح تّىتتحدث وتقول، هذه هي التي يذكر بعدها كالم"حتى" يحتمل أن تكون }ح  :

حتّى {:  ثم قال،حو ذلكاألمم المهلكة ون ذكر -عز وجل- فاهللا ،اً وحتى قابلت فالن،حتى ذهبنا إلى مكان كذا
وجْأجمو وجْأجتْ يمشيت حتى مكان كذا:  تقول، للغاية"حتى " ويحتمل أن تكون، فذكر كالماً بعده}ِإذَا فُِتح، 

ذكر بعدها هذه التي ي:  من أهل العلم من يقول}حتّى ِإذَا فُِتحتْ يْأجوج{ فهنا ، فتكون للغاية،حتى نهاية الطريق
 ، هذه للغاية وما قبلها مرتبط بما بعدها،ال:  وبعضهم يقول،كر بعد ذلك خبر يأجوج ومأجوج فذ،كالم

 ،}حتّى ِإذَا فُِتحتْ يْأجوج ومْأجوج  * َأنّهم الَ يرِجعوناوحرام علَى قَريٍة َأهلَكْنَاه{ فيكون الكالم ،والعكس
 ويظهر ، حينما تظهر هذه العالمات الكبرى،ى نهاية المطافيعني أنهم يستمرون في غيهم وباطلهم حت

واقْتَرب الْوعد { ، ثم تقوم القيامة، انفرطإذاعقد ال وعند ذلك تتابع أمارات الساعة هذه ك،يأجوج ومأجوج
  هؤالء الذين قضينا بإهالكهم ال يرجعون إلى اهللا: فيقول، القيامة فخروج يأجوج ومأجوج قريب من،}الْحقُّ

 فهم يستمرون في غيهم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ، وال يتوبون إليه على هذا التفسير-عز وجل-
 هذه هي التي يذكر بعدها كالم "حتى" ولو قيل بأن المعنى أن ، الحالا فهم باقون على هذ،واقتربت الساعة

 ال سبيل إلى ،من مات فاتف ، السيما إذا فسرنا ما قبله بأنهم ال يرجعون إلى الدنيا،لربما يكون أقرب



 ، ويمكن أن يقال هذا في األفراد إال ألمر خارق، أهل القرية}وحرام علَى قَريٍة{ :قولهوالمقصود ب ،رجوعه
عز - فأحياه اهللا ،رب ببعض البقرة فمثل ما حصل في قصة قتيل بني إسرائيل لما ض،خارج عن األصل

سورة [ }موتُواْ ثُم َأحياهم{: رجوا فراراً من الموت فقال لهم اهللا وأولئك الذين قص اهللا خبرهم خ-وجل
 فهذه أمور ،]٢٥٩:سورة البقرة[} ِهي خَاِويةٌ علَى عروِشهاَأو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة و{ وهكذا أيضاً ،]٢٤٣:البقرة

بطل الحكايات التي تسمعونها  وهذا ي، فاألصل أن من مات ال سبيل إلى رجوعه،ارقة للعادة خالف األصلخ
 ا لهس ال أسا،أشياء تذكر في الوعظ أحياناًو ، وكلمه وقال كذااً ووجد شخصاً حفر قبراً أن شخص:والقصص
  .الذي مات مات ال يرجع مرة ثانيةف ،من الصحة

 ،ي أبي الترك أ،بل هم من نسل نوح أيضاً من أوالد يافث ،-عليه السالم-قد قدمنا أنهم من ساللة آدم 
هذَا رحمةٌ ِمن ربي فَِإذَا جاء وعد {:  وقال، تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين،والترك شرذمة منهم

   . اآلية]٩٩-٩٨:سورة الكهف[ } وتَركْنَا بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض *ربي جعلَه دكَّاء وكَان وعد ربي حقّاً
؛ ألن يأجوج ومأجوج  الترك على كثرتهم يعتبرون شرذمة من يأجوج ومأجوج،يعني أن الترك شرذمة منهم

 -صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي : -رضي اهللا عنه-أبي سعيد الخدري  كما جاء في حديث ،أمة كبيرة جداً
 وما بعث : قال، أخرج بعث النار: فيقول،كيا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يدي: يقول اهللا تعالى((: قال

 وترى ، وتضع كل ذات حمل حملها،من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير: النار؟ قال
أبشروا ((:  يا رسول اهللا وأينا ذلك الواحد؟ قال:، قالوا)) ولكن عذاب اهللا شديد،الناس سكارى وما هم بسكارى

، )) والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة: ثم قال،مأجوج ألفامنكم رجال ومن يأجوج وفإن 
، ))أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة((:  فقال،، فكبرنا))أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة((: فكبرنا فقال
لد ثور  أو كشعرة بيضاء في ج،ما أنتم في الناس إال كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض((: فكبرنا، فقال

 وال يفسر هؤالء بأهل ، فهم بهذه الدرجة من الكثرة، ما وجدوا في أمة إال كثروها، فيأجوج ومأجوج)٣())أسود
صلى اهللا عليه - وال يوجد عندهم ما ذكره النبي ،الصين؛ ألن أهل الصين ال يحول بينهم وبين الناس سد

 استيقظ في يوم مذعوراً - اهللا عليه وسلمصلى- والنبي ، السد من أنهم في كل يوم يخرقون في هذا-وسلم
صلى اهللا - وذكر النبي ،)٤())ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا((: يقول

 حتى ، فيجدونه رجع كما كان،نرجع في اليوم الثاني:  ثم يقولون، أنه في كل يوم يحاولون نقبه-عليه وسلم
ال هذه األشياء و ، فعند ذلك يواصلون العمل ويفتح،إن شاء اهللا: -فتحء اهللا أن يإذا شا-يقولوا في النهاية 

 ، والطائرات، والطرق،إنها في الصين؛ ألن الناس يختلطون معهم واألبواب مفتحة: يمكن أن يقال
ر ا وص، والناس يذهبون ويتنزهون عليه، القرنيني وسد الصين هذا ليس هو سد ذ، كلها والدنيا،والسيارات

                                                
 يقول اهللا آلدم :، ومسلم، كتاب اإليمان، باب قوله)٣١٧٠( رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، برقم - ٣

 ).٢٢٢(أخرج بعث النار، برقم 

، )٦٦٥٠(، برقم )ويل للعرب من شر قد اقترب(: -صلى اهللا عليه وسلم- رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي - ٤
، من حديث زينب بنت جحش )٢٨٨٠(سلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اقتران الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، برقم وم
 . رضي اهللا عنها-



 هؤالء في دليل على أن وما يأتي ،كل األحاديث إذا نظرت إليهاو ، يأتيه الناس من أقاصي الدنيااً سياحياًمعلم
بأن  على القولالذي يحمل هؤالء الناس و ،-صلى اهللا عليه وسلم- وأنهم يأتون في زمن عيسى ،آخر الزمان

األقمار الصناعية ما باآلن كل الكرة األرضية :  أنهم يقولون-واهللا أعلم- هو يأجوج ومأجوج هم أهل الصين
      سيأتي و كما جاء في األحاديث ،ي تقدر بهذااألمة الضخمة الت فأين هذه ،رف عبقي منها شبر واحد إال
 ،قد كان ههنا ماء:  ويأتي من بعدهم ويقول،يشربونهافبحيرة الوعلى  ،هيشربونفأنهم يمرون على النهر 

رضي اهللا تعالى - كما قال ابن عباس ،إذا أراد اهللا أمراً كان:  فنقول جواباً عن هذا،ينهؤالء أكثر من الصيني
 ،هذا الصبي يضع له الفخ ويصطاده:  فقيل،إنه يرى الماء تحت األرض:  يقال، لما سئل عن الهدهد-ماعنه
ب موضع الوقف  حس، فبنو إسرائيل بقوا في التيه هذه المدة الطويلة،إذا جاء القدر عمي البصر: فقال

صلى - ومعهم موسى ، بقوا مدة طويلة]٢٦:سورة المائدة[ }َأربِعين سنَةً يِتيهون ِفي اَألرِض{ ،والوصل في اآلية
 ليست واسعة ، في صحراء ليست ضخمةء وهم يتحركون ويجولون في أرض سينا،-اهللا عليه وسلم

 ، ويجلسون نحو أربعين سنة،ةعونها في أيام يسيرنهم لو توجهوا من أي اتجاه فإنهم سيقطإاألطراف بحيث 
عز - فاهللا ،وقد جاء في األخبار أنهم يمشون فإذا باتوا في محل وجدوا أنفسهم في المكان الذي مشوا منه

 ، لما وجد الدجال في جزيرة-رضي اهللا تعالى عنه- وتميم الداري ، فكان، أراد أن يخفى عليهم هذا-وجل
 واكتشفوا ، اكتشفوا الجزر،اآلن األقمار الصناعية:  وقال،أحدهم كتاباً في الدجال وكتب ،سمعت بعض الناس

رضي اهللا - أن يطلع عليه تميم الداري -عز وجل- أراد اهللا ، للحديثمنه تكذيب هذاوكل مكان أين الدجال؟ 
 قلمه وقد وضعه يبحث عن أو ،ها لاإلنسان أحياناً يبحث عن نظارته وهو البسو  فكان ما أراد،،-تعالى عنه
اإلنسان و ، شيئاً كان-عز وجل-فإذا أراد اهللا ما يبحث عنه، معه ال يتفطن لمن يبحث  وأحياناً ،في أذنه

  . واهللا المستعان،ضعيف واهللا يريه ضعفه بأمور كثيرة
 يسرعون في : أي} ينِسلُونحتّى ِإذَا فُِتحتْ يْأجوج ومْأجوج وهم من كُّل حدٍب{ :وقال في هذه اآلية الكريمة

   .المشي إلى الفساد
هؤالء من كل حدب و ،مثل مشية الذئب:  وبعض أئمة اللغة يقول، هذه صفة للمشية السريعة}ينِسلُون{ :قوله

 فهؤالء من كل ، بنوع من اإلسراعواإلنسان ينزل من المكان المرتفع ، ينزلون من كل مكان مرتفع،ينسلون
عز - يمشون بهذه الطريقة التي وصفها اهللا ،ينزلون مثل الجراداهم ترفكل مكان مرتفع  من ،حدب لكثرتهم

  .وجل
والحوهذه صفتهم في ، قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم،ب هو المرتفع من األرضد 

 هذا إخبار عالم ما كان وما ]١٤:سورة فاطر [}وال ينَبُئك ِمثُْل خَِبيٍر{ كأن السامع مشاهد لذلك ،حال خروجهم
  . الذي يعلم غيب السموات واألرض ال إله إال هو،يكون

 فقال ،رأى ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض يلعبون: عن عبيد اهللا بن يزيد قالوروى ابن جرير 
  .ة وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوي،هكذا يخرج يأجوج ومأجوج: ابن عباس

كََأنَّهم { ، أيضاً عن الناس في المحشر-عز وجل- وكما أخبر اهللا ،يعني أنهم يخرجون بسرعة في مشيتهم
نتَِشرم ادروإذا انتشر في ، وهذا الجراد المنتشر من كثرته يركب بعضه بعضاً،من كثرتهم ]٧:سورة القمر[ }ج 



 ، ينزلون من كل مرتفع، فهم يسرعون،م لكثرته فيأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون،مكان يمأله كالفراش
 . واهللا المستعان،وهي ساعة لطالما انتظروها


