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قصة الفيل وبني النعمة التي أنعم هبا عىل  بعد أن ذكر اهلل  ،مَكيَّةٌسُورَةٌ  ،é ڑ

ومن أجل النعمة  ،من أجل اجتامع قريش [ٻ ٱ]فعلنا ذلك  :كأنه يقول ،قريش

حيث  ؛وهذا قول لبعض أهل العلم ،يف الشتاء والصيف رحلتهمالتي أنعم اهلل هبا عليهم من 

 .جعل سورة الفيل وسورة قريش كالسورة الواحدة

نن حيث  أن اهلل  :واملعنى الثاني
ِ
امتنَّ عىل قريش بام أنعم عليهم من النعم ومزيد امل

هم بحرٍم آمن ويرحلون إىل  ،فكانوا يرحلون إىل اليمن يف الشتاء ،وبطريق لرحلتهم آمن ،خصَّ

العتقاد  ؛وكانت ال تعرتضهم قبيلة من قبائل العرب ،للتجارة ونحوها ؛الشام يف الصيف

م ؛فضلهم  .هم صار آمنًافبل إن من دخل يف حل ،ألهنم سكان البيت احلرا

 ڀ ڀ *ڀ
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 پ ٻ ٻ]ثم بني هذا اإليالف  [ٻ ٱ] :فيقول اهلل 

 .وهذا اإليالف هو رحلة الشتاء ورحلة الصيف االجتامعأن هذا  :َأي   [پ

نون عليها رجااًل منهم كاملضاربة فإذا ذهبوا  ،وكانوا جيمعون ما لدهيم من األموال ثم يؤمِّ

وإذا ذهبوا إىل  ،إىل اليمن اشرتوا من لباسها وسالحها وأنواع ما فيها من احلبوب وغريها

 ،ونحو ذلك مما حيتاجونه ألكلهم ولبسهم وجتارهتم ،الشام اشرتوا من حللها وجموهراهتا

خرجوا بحدهم وحديدهم حتى وقعت  ،اللتقاء العري يف بدر ملسو هيلع هللا ىلصولذلك ملا خرج النبي 

 .املعركة املشهورة

فالواجب عليهم شكر اهلل  ،بام أن اهلل أمتن عليهم هبذا اإليالف واألمن والنعمةو

ولكن  ،ومعتقداهتم ،وأفعاهلم ،بأقواهلم أن يوحدوا اهلل  [ڀ ڀ ڀ پ]

فعبدوا الالت والعزى ومناة الثالثة  ،واألصنام البكامء ،الواقع أهنم عبدوا احلجارة الصامء

ومع ذلك  ،حجارة نقصها ظاهر فيها ،ونصبوا حول الكعبة ثالثامئة وستني صناًم  ،األخرى

 .هلالج لجوتركوا عبادة اهلل  ،تسلط عليهم الشيطان فعبدوها
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ] :عىل قريش بقوله وقد امتن اهلل 

 ٿ ٿ ٿ] :وقال اهلل  ،{76:العنكبوت} [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .وهذه القرية هي مكة ،{111:النحل} [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ،صاحب هذا البيت [ڀ ڀ ڀ]أمر ألهل مكة وجلميع الناس  [پ]

د به البيت العتيق  ،وجلليل رفعته ،لعظيم منزلته أضيف إىل اهلل  ،الكعبة املرشفة ،واملرا

وفيه من اآليات البينات واملقامات  ،وهو قبلة املسلمني ،وهو أول بيت وضع للناس

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] :كام قال تعاىل ،العظيامت ما يعرف قدرها كل مسلم وموحد

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ،املكان الذي ُيصىل فيه عند البيت :وقيل املراد بمقام إبراهيم ،{76:آل عمران} [ۋ ٴۇ

وهذا  ،مجيع مقامات إبراهيم ويدخل فيها الصفا واملروة ومنى ومزدلفة وعرفات :وقيل

 .معنى مقارب ومقبول

ا إىل غريه وذكر الطعام تنبيهً  ،رب هذا البيت هو الذي أطعمهم :َأي   [ٺ ٺ]

هو الذي يطعم الناس مجيًعا  فاهلل  ،وال قيام لإلنسان إال بطعام ورشاب ،وهو الرشاب

 .{11:األنعام} [ھ ہ ہ ہ ہ] :وكام قال تعاىل ،▐لكامل غناه  ؛وال ُيطعم

وكانت تأتيهم  ،بل وسع هلم يف غري ذلك ،ومل يطعمهم فقط الطعام الذي تقوم به األبدان

وكان من عجيب قدرة اهلل أن جعل الطائف التي هي بلد زراعي  ،الفواكه وكل ما لذ وطاب

فكانت تأيت مكة من الطائف مجيع  ،يبعد عنها بمقدار مرحلتني ،ومناخه لطيف قريب من مكة

ينا حتقيق  ،من أعناهبا ورماهنا ونحوها ،أنواع الفاكهة ولو تأملنا البيت العتيق يف هذه األيام لرأ

فتجد كل ما لذ وطاب من  ،سخر جبي مجيع الثمرات إىل البيت فإن اهلل  ،هذا األمر

 .املأكول واملرشوب وامللبوس

ه ،ألن اجلوع شديد [ٺ ٺ] وحلقه  ،وأسهر ليله ،وإذا تسلط عىل اإلنسان أضعف قوا

نهم من أعدائهم [ٿ ٿ ٿ] ،الرضر فقد  ،مكة ومن غزاها هلك ىفلم تغز ،أمَّ

التي ترميهم  فسلط اهلل عليه الطري األبابيل  ،جاءها أبرهة األرشم بجيش ال يدان ألحد بقتاله

 .فجعلهم كعصف مأكول ،بحجارة من سجيل



 
 é [ :1-4] 234 ڑ حي جك

 ،هلالج لجحتى كفروا ومتردوا عىل دين اهلل  ،ساعة من النهار مكة   ملسو هيلع هللا ىلصوأباح اهلل ملحمد 

َض » :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  َمَواِت َواألَر  َم َخَلَق السَّ َة َيو  َم َمكَّ َ َحرَّ ِم  ،إِنَّ اَّللَّ  إََِل َيو 
ِ
ِم اَّللَّ ٌم بَِحَرا َفِهَي َحَرا

ِدي ،الِقيَاَمةِ  لُّ أِلََحٍد َبع 
لَّ أِلََحٍد َقب ِِل َوالَ ََتِ

رِ  ،ََل  ََتِ ه  ُر  ،َوََل  ََت لِل  ِِل َقطُّ إاِلَّ َساَعًة ِمَن الدَّ الَ ُينَفَّ

ُكَها ،َصي ُدَها َضُد َشو  ُن ِشدٍ  ،َوالَ ُُي َتََل َخالََها ،َوالَ ُيع 
ِ
 .(1)«َوالَ ََتِلُّ ُلَقَطُتَها إاِلَّ ِل

ومن أعظم شكر اهلل أن يوحد ويفرد  ،وام نعمة اهلل عليه فليشكر ربه عليهافمن أراد د

  َرُسوُل  ال  ق   ،بحقه
ِ
ِن َجَبٍل ِلُ  ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ   :ُقل ُت  «َيا ُمَعا ُ » :◙َعاِ  ب 

ِ
َلبَّي َك َرُسوَل اَّللَّ

َك  َدي   َعََل ِعَباِدهِ » :َقاَل  ،َوَسع 
ِ
ِري َما َحقُّ اَّللَّ َلمُ  :ُقل ُت  «َهل  َتد  ُ َوَرُسوُلُه َأع   » :َقاَل  ،اَّللَّ

ِ
َحقُّ اَّللَّ

ُبُدوهُ  ُكوا بِِه َشي ئًا ،َعََل ِعَباِدِه َأن  َيع  ِ  .(2)«َوالَ ُيْش 

ولو تأملنا  ،ونجد أن املجتمعات اإلسالمية تأن من احلروب والويالت والفقر والدمار

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ] :وإال فوعد اهلل ،إىل سبب ذلك لوجدناه البعد عن الدين

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

د اإلسالم تعج بالقبور والقباب جتد كثرًيا من بالو ،{55:النور} [گ گ گ ک

أنَّى يكون له  ،ثم بعد ذلك يطلبون األمن واألمان ،والسحرة واملشعوذين والكهان والعرافني

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعاىل ،األمن ومل حيصل منهم اإليامن

 جب يئ]األمن للمؤمنني  هكذا جعل اهلل  ،{21:األنعام} [ڀ ڀ ڀ پ

وهذه قريش  .{11:األحقاف} [جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب

 ،التي كانت منيعة حصينة سلط اهلل عليها أهل اإلسالم حني أبوا إال الكفر والعناد واإلجرام

ثم غزا مكة وفتحها يف السابع عرش من  ،منهم يف بدر سبعني وأرس سبعني ملسو هيلع هللا ىلصفقتل النبي 

 .واهلل أعلم ،رمضان من السنة الثامنة للهجرة
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