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 وأَرسلَ علَـيِهم    2 أَلَم يجعلْ كَيدهم ِفي تضِليٍل       1أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِبأَصحاِب الِْفيِل        + 

  _5 فَجعلَهم كَعصٍف مأْكُوٍل 4  ترِميِهم ِبِحجارٍة من ِسجيٍل3طَيرا أَباِبيلَ 
|     |     | 

عظيم الداللة  ،  تشري هذه السورة إىل حادث مستفيض الشهرة يف حياة اجلزيرة العربية قبل البعثة             
، وحمضن العقيدة اجلديدة  ،  على رعاية اهللا هلذه البقعة املقدسة اليت اختارها اهللا لتكون ملتقى النور األخري            

 وإقرار اهلدى واحلق واخلري فيها    ،  يت تبدأ منها زحفها املقدس ملطاردة اجلاهلية يف أرجاء األرض         والنقطة ال 
 .. 

يف الفتـرة    - أن احلاكم احلبشي لليمن   ،   ومجلة ما تشري إليها الروايات املتعددة عن هذا احلادث        
،  " أبرهة:  " اياتوتسميه الرو  - اليت خضعت فيها اليمن حلكم احلبشة بعد طرد احلكم الفارسي منها          

على نية أن يصرف ـا      ،  كان قد بىن كنيسة يف اليمن باسم ملك احلبشة ومجع هلا كل أسباب الفخامة             
، وقد رأى مبلغ اجنذاب أهل اليمن الذين حيكمهم إىل هـذا البيـت            ،  العرب عن البيت احلرام يف مكة     

  .. ملك احلبشة ذه النيةوكتب إىل . شأم شأن بقية العرب يف وسط اجلزيرة ومشاليها كذلك
فقد كانوا يعتقدون أم أبناء إبـراهيم وإمساعيـل         ،   ولكن العرب مل ينصرفوا عن بيتهم املقدس      

 - وكانت معتقدام . وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر واألنساب       ،  صاحيب هذا البيت  
وهم يرون ما فيها مـن خلـل        ،  مأفضل يف نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حوهل         - على افتها 

 . واضطراب وافت كذلك
وقاد جيشا جـرارا تصـاحبه   ؛ على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها     " أبرهة "  عندئذ صح عزم  

وعـز علـيهم أن     . فتسامع العرب به وبقصده   . ويف مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم       ،  الفيلة
فـدعا  ،  شراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفـر        فوقف يف طريقه رجل من أ     . يتوجه هلدم كعبتهم  

. فأجابه إىل ذلك من أجابه    ،  قومه ومن أجابه من سائر العرب إىل حرب أبرهة وجهاده عن البيت احلرام            
 . ولكنه هزم وأخذه أبرهة أسريا، مث عرض له فقاتله

مـا عـرب     مث وقف له يف الطريق كذلك نفيل ابن حبيب اخلثعمي يف قبيلتني من العرب ومعه              
 . الذي قبل أن يكون دليله يف أرض العرب، فهزمهم كذلك وأسر نفيال، كثري
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إن البيت الذي يقصده ليس عنـدهم       : حىت إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له          
 ! وبعثوا معه من يدله على الكعبة! وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه لالت. إمنا هو يف مكة

بعث قائدا من قواده حىت انتهى إىل مكة فساق إليه          ،  هة باملغمس بني الطائف ومكة     فلما كان أبر  
وهو يومئذ كبري قريش    ،  فأصاب فيها مائيت بعري لعبد املطلب بن هاشم       ،  أموال امة من قريش وغريهم    

مث عرفوا أم ال طاقـة هلـم بـه          . فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك احلرم بقتاله        . وسيدها
 . كوا ذلكفتر

ويبلغه أن امللك مل يأت حلرم وإمنا جاء        ،   وبعث أبرهة رسوال إىل مكة يسأل عن سيد هذا البلد         
فإذا كان سيد البلد ال يريد احلرب جاء به         ! فإن مل يتعرضوا له فال حاجة له يف دمائهم        ،  هلدم هذا البيت  

هذا . ا نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة       واهللا م : فلما كلم عبد املطلب فيما جاء به قال له         .. إىل امللك 
وإن خيل بينه وبينـه  ، فإن مينعه منه فهو بيته وحرمه    .. وبيت خليله إبراهيم عليه السالم    . بيت اهللا احلرام  

  .. فانطلق معه إىل أبرهة .. فواهللا ما عندنا دفع عنه
آه أبرهـة أجلـه     فلما ر . وكان عبد املطلب أوسم الناس وأمجلهم وأعظمهم      :  قال ابن إسحاق  

فرتل أبرهة عن   . وكره أن تراه احلبشة جيلس معه على سرير ملكه        ،  وأكرمه عن أن جيلسه حتته    ،  وأعظمه
حاجيت : فقال؟  ما حاجتك : قل له : مث قال لترمجانه  . فجلس على بساطه وأجلسه معه إىل جانبه      ،  سريره

قد كنت أعجبـتين    : قل له : ة لترمجانه قال أبره ،  فلما قال ذلك  . أن يرد علي امللك مائيت بعري أصاا يل       
أتكلمين يف مئيت بعري أصبتها لك وتترك بيتا هو دينـك           ! مث قد زهدت فيك حني كلمتين     ،  حني رأيتك 

وإن للبيـت رب    . إين أنا رب اإلبـل    : قال له عبد املطلب   ؟  ودين آبائك قد جئت هلدمه ال تكلمين فيه       
 . فرد عليه إبله!  .. أنت وذاك: قال. ما كان ليمتنع مين: قال. سيمنعه

والتحرز يف شعف   ،  وأمرهم باخلروج من مكة   ،   مث انصرف عبد املطلب إىل قريش فأخربهم اخلرب       
وروي عـن   . وقام معه نفر من قريش يدعون اهللا ويستنصرونه       ،  مث قام فأخذ حبلقة باب الكعبة     . اجلبال

 : عبد املطلب أنه أنشد
 . الهم إن العبد مينع رحله فامنع رحالك

  يغلنب صليبهم وحماهلم أبدا حمالكال
 ! إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك



 
 
 
 

 

 الجهادمنبر التوحيد و

 

 

4

وجهدوا يف محله على    ،  فربك الفيل دون مكة ال يدخلها     .  فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله ملا جاء له       
يوم احلديبية حني بركت ناقته القصـواء        ع   وهذه احلادثة ثابتة بقول رسول اهللا     . اقتحامها فلم يفلحوا  

وما ذاك  ،  ما خألت القصواء   "  ع    فقال رسول اهللا  ] أي حرنت   [ خألت القصواء   : فقالوا،  ون مكة د
:  " قال يوم فتح مكة    ع   ويف الصحيحني أن رسول اهللا     ..  " )1(ولكن حبسها حابس الفيل     ،  هلا خبلق 

كحرمتـها  وإنه قد عادت حرمتها اليـوم       ،  إن اهللا حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني         
  .. فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة يف يوم الفيل،  " أال فليبلغ الشاهد الغائب، باألمس

فأرسل عليهم مجاعات من الطري حتصبهم حبجارة       ،   مث كان ما أراده اهللا من إهالك اجليش وقائده        
وأصـيب   .. رآن الكرمي كما حيكي عنهم الق   . فتركتهم كأوراق الشجر اجلافة املمزقة    ،  من طني وحجر  
فما مات حىت انشق صدره     ،  حىت قدموا به صنعاء   ،  وخرجوا به معهم يسقط أمنلة أمنلة     ،  أبرهة يف جسده  

  .. عن قلبه كما تقول الروايات
وأحجام ،  وأحجامها،  وأشكاهلا،   وختتلف الروايات هنا يف حتديد نوع هذه اجلماعات من الطري         

كما أن بعضها يروي أن اجلدري واحلصبة ظهرا يف هذا العـام يف              .هذه احلجارة ونوعها وكيفية فعلها    
 . مكة

وإىل رؤية السنن الكونية املألوفة تعمل      ،   ويرى الذين مييلون إىل تضييق نطاق اخلوارق والغيبيات       
وأن الطري قد تكون هي الـذباب     . أن تفسري احلادث بوقوع وباء اجلدري واحلصبة أقرب وأوىل        ،  عملها

 . فالطري هو كل ما يطري،  حتمل امليكروباتوالبعوض اليت
 :  قال األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده يف تفسريه للسورة يف جزء عم

وهو أول جـدري    : قال عكرمة  .. ويف اليوم الثاين فشا يف جند اجليش داء اجلدري واحلصبة          " 
 واجلدري ببالد العرب    إن أول ما رؤيت احلصبة    : وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث     . ظهر ببالد العرب  

فكان حلمهم يتناثر ويتساقط فذعر اجلـيش       . وقد فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله       . ذلك العام 
وأمنلة أمنلة حـىت انصـدع      ،  ومل يزل يسقط حلمه قطعة قطعة     ،  وأصيب اجليش ،  وصاحبه وولوا هاربني  
  " . صدره ومات يف صنعاء

                                                 
 .  أخرجه البخاري)1(
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وقد بينت لنا هذه السورة الكرميـة أن        . ويصح االعتقاد به   ،هذا أول ما اتفقت عليه الروايات      " 
ذلك اجلدري أو تلك احلصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد اجليش بواسطة فرق عظيمـة            

  " . من الطري مما يرسله اهللا مع الريح
فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطري من جنس البعوض أو الذباب الذي حيمل جـراثيم بعـض                   " 

وأن تكون هذه احلجارة من الطني املسموم اليابس الذي حتمله الرياح فيعلق بأرجـل هـذه                ،  مراضاأل
فأثار فيه تلك القروح اليت تنتهي بإفساد اجلسم وتسـاقط          ،  فإذا اتصل جبسد دخل يف مسامه     ،  احليوانات

، هالكه من البشر  وأن كثريا من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود اهللا يف إهالك من يريد إ               . حلمه
وهو فـرق ومجاعـات ال      . ال خيرج عنها   - الذي يسمونه اآلن باملكروب    - وأن هذا احليوان الصغري   
على أن يكون الطـري     ،  وال يتوقف ظهور أثر قدرة اهللا تعاىل يف قهر الطاغني          .. حيصي عددها إال بارئها   

 على أن يكون له ألوان خاصة       وال،  وال على أن يكون من نوع عنقاء مغرب       ،  يف ضخامة رؤوس اجلبال   
  " . فلله جند من كل شيء .. وال على معرفة مقادير احلجارة وكيفية تأثريها، به

 ويف كل شيء له آية تدل على أنه الواحد
أرسل ،  فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت      . وليست يف الكون قوة إال وهي خاضعة لقوته        " 

. قبل أن يدخل مكة   ،  فأهلكته وأهلكت قومه  ،   مادة اجلدري أو احلصبة    اهللا عليه من الطري ما يوصل إليه      
 ع  حىت يرسل من حيميه بقوة دينـه      ،  حفظا لبيته  - على وثنيتهم  - وهي نعمة غمر اهللا ا أهل حرمه      

وإن كانت نعمة من اهللا حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا االعتداء علـى البيـت دون جـرم                   
  " . رفهوال ذنب اقت، اجترمه

، وما عدا ذلك فهو مما ال يصح قبوله إال بتأويل         . هذا ما يصح االعتماد عليه يف تفسري السورة        " 
وهو أضخم حيـوان مـن ذوات        - ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل        . إن صحت روايته  

ال ريـب   .  القدر حيث ساقه ،  وال يدرك بالبصر  ،  حبيوان صغري ال يظهر للنظر    ،  ويهلك - األربع جسما 
 ! !  " . عند العاقل أن هذا أكرب وأعجب وأر

صورة اجلدري أو احلصبة من طـني        - وحنن ال نرى أن هذه الصورة اليت افترضها االستاذ اإلمام         
أو تلك اليت جاءت ا بعض الروايات من أن احلجارة ذاا كانت ختـرق الـرؤوس        - ملوث باجلراثيم 

ال نرى   "  .. العصف " ق األجساد فتدعها كفتات ورق الشجر اجلاف وهو       واألجسام وتنفذ منها ومتز   
فهذه كتلك يف نظرنا من حيـث    . وال أوىل بتفسري احلادث   ،  أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة اهللا        
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، ويستوي عندنا أن تكون السنة املألوفة للناس      ،  ومن حيث الداللة على قدرة اهللا وتدبريه      . إمكان الوقوع 
دة املكشوفة لعلمهم هي اليت جرت فأهلكت قوما أراد اهللا إهالكهم أو أن تكون سـنة اهللا قـد                   املعهو

 . فحققت قدره ذاك، وغري املعهود املكشوف لعلمهم، جرت بغري املألوف للبشر
وما يعرف البشر من سنة اهللا إال طرفـا         .  إن سنة اهللا ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه          

، ومبقدار ما يتهيأون له بتجارم ومداركهم يف الزمن الطويـل         ،   هلم مبقدار ما يطيقون    يسريا يكشفه اهللا  
 ! ولكنها خوارق بالقياس إىل ما عهدوه وما عرفوه. هي من سنة اهللا - كما يسموا - فهذه اخلوارق

 أو كان يف   - مىت صحت الرواية   -  ومن مث فنحن ال نقف أمام اخلارقة مترددين وال مؤولني هلا          
. ومل جتر على مألوف الناس ومعهـودهم      ،  النصوص ويف مالبسات احلادث ما يوحي بأا جرت خارقة        

ويف الوقت ذاته ال نرى أن جريان األمر على السنة املألوفة أقل وقعا وال داللة من جريانه على السـنة                    
إن طلوع الشـمس     .. فالسنة املألوفة هي يف حقيقتها خارقة بالقياس إىل قدرة البشر         . اخلارقة للمألوف 
وإال ،  وهي تقع كل حلظـة     - وإن والدة كل طفل خارقة     - وهي معهودة كل يوم    - وغروا خارقة 

حيمـل حجـارة مسـحوقة ملوثـة         - كائنا ما كان   - وإن تسليط طري  ! فليجرب من شاء أن جيرب    
، باء يف اجلـيش   وإحداث هذا الو  ،  يف هذا األوان  ،  مبيكروبات اجلدري واحلصبة وإلقائها يف هذه األرض      

إن جريان قدر اهللا على هذا النحو خارقة بل عـدة خـوارق    .. يف اللحظة اليت يهم فيها باقتحام البيت   
وليست بأقل داللة وال عظمة من أن يرسل اهللا طـريا خاصـا     . كاملة الداللة على القدرة وعلى التقدير     

هـذه خارقـة     .. هذه من تلك  .  .حيمل حجارة خاصة تفعل باألجسام فعال خاصا يف اللحظة املقررة         
  .. وتلك خارقة على السواء

فنحن أميل إىل اعتبار أن األمر قد جرى على أساس اخلارقة غـري             ،   فأما يف هذا احلادث بالذات    
وإن مل تكن هناك حاجة إىل قبول الروايـات الـيت            - وأن اهللا أرسل طريا أبابيل غري معهودة      ،  املعهودة

جند له نظائر يف مواضع أخرى تشي بـأن عنصـر املبالغـة             ،  وصفا مثريا تصف أحجام الطري وأشكاهلا     
  .. تفعل باألجسام فعال غري معهود، حتمل حجارة غري معهودة -!  والتهويل مضاف إليها

ولكـن ألن جـو السـورة       . ال ألنه أعظم داللة وال أكرب حقيقـة       .  حنن أميل إىل هذا االعتبار    
. يريد ذا البيـت أمـرا   - سبحانه - فقد كان اهللا  .  هو األقرب  ومالبسات احلادث جتعل هذا االعتبار    

وليكون نقطة جتمع للعقيدة اجلديدة تزحف منـه حـرة          ؛  كان يريد أن حيفظه ليكون مثابة للناس وأمنا       
وال تسيطر عليها حكومة قاهرة حتاصر      ،  ال يهيمن عليها أحد من خارجها     ،  يف أرض حرة طليقة   ،  طليقة
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حـىت  ،  عل هذا احلادث عربة ظاهرة مكشوفة جلميع األنظار يف مجيع األجيـال           وجي. الدعوة يف حمضنها  
فممـا   .. ويضرا مثال لرعاية اهللا حلرماته وغريته عليها، ليمنت ا على قريش بعد البعثة يف هذه السورة     

بكل مقوماتـه وبكـل     ،  يتناسق مع جو هذه املالبسات كلها أن جييء احلادث غري مألوف وال معهود            
وال داعي للمحاولة يف تغليب صورة املألوف من األمر يف حادث هو يف ذاته ومبالبساته مفـرد                 . ئهأجزا
  .. فذ

 وخباصة أن املألوف يف اجلدري أو احلصبة ال يتفق مع ما روي من آثار احلادث بأجسام اجلـيش   
 لصدر عن القلـب   وال يشق ا  ،  فإن اجلدري أو احلصبة ال يسقط اجلسم عضوا عضوا وأمنلة أمنلة          ،  وقائده

 .. 
إحياء مباشرا   "  .. فجعلهم كعصف مأكول  :  "  وهذه الصورة هي اليت يوحي ا النص القرآين       

 . قريبا
فهي ال  .  ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصا يف أن اجليش أصيب باجلدري              

ومل ترد يف أقواهلما أية إشـارة        .إن اجلدري ظهر يف اجلزيرة يف هذا العام ألول مرة         : تزيد على أن تقول   
مث إن إصابة اجليش على هذا النحو وعدم إصابة العـرب            .. ألبرهة وجيشه خاصة باإلصابة ذا املرض     

وما دامت املسألة خارقة    . القريبني مبثله يف حينه تبدو خارقة إذا كان الطري تقصد اجليش وحده مبا حتمل             
        وجريان األمر علـى    ! رد أن هذه الصورة مألوفة ملدارك البشر      فعالم العناء يف حصرها يف صورة معينة

 ! ؟ غري املألوف أنسب جلو احلادث كله
على رأسـها يف     - رمحه اهللا  -  إننا ندرك ونقدر دوافع املدرسة العقلية اليت كان األستاذ اإلمام         

نقدر دوافعها إىل تضييق نطاق اخلوارق والغيبيات يف تفسـري القـرآن الكـرمي              ندرك و  .. تلك احلقبة 
فلقد كانت هذه املدرسـة      .. وحماولة ردها إىل املألوف املكشوف من السنن الكونية       ،  وأحداث التاريخ 

 كما تواجه سيل األسـاطري    ؛  تواجه الرتعة اخلرافية الشائعة اليت تسيطر على العقلية العامة يف تلك الفترة           
كتب التفسري والرواية يف الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم احلديث           ،  واإلسرائيليات اليت حشيت ا   

فقامت هذه املدرسة حتاول أن ترد إىل الـدين         . وموجة الشك يف مقوالت الدين إىل قمتها      ،  إىل ذروا 
. من اخلرافات واألسـاطري   ومن مث جتتهد يف تنقيته      . اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل         

وترد إليهـا احلركـات     ،  وتدرك ثباا واطرادها  ،  كما حتاول أن تنشئ عقلية دينية تفقه السنن الكونية        
 - وهي يف صميمها العقلية القرآنيـة      - اإلنسانية كما ترد إليها احلركات الكونية يف األجرام واألجسام        
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ها القاعدة الثابتة املطردة املنظمـة ملفـردات احلركـات          فالقرآن يرد الناس إىل سنن اهللا الكونية باعتبار       
 . والظواهر املتناثرة

 ولكن مواجهة ضغط اخلرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركـت آثارهـا يف           
وامليل إىل جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسـنة           ،  من املبالغة يف االحتياط   . تلك املدرسة 

كما شاع يف تفسري تلميذيه األستاذ الشـيخ رشـيد           -  يف تفسري األستاذ الشيخ حممد عبده      فشاع. اهللا
شاع يف هذا التفسري الرغبة الواضحة يف        - رمحهم اهللا مجيعا   - رضا واألستاذ الشيخ عبد القادر املغريب     

 الئم ما يسمونه  وإىل تأويل بعضها حبيث ي    ،  رد الكثري من اخلوارق إىل مألوف سنة اهللا دون اخلارق منها          
 . وإىل احلذر واالحتراس الشديد يف تقبل الغيبيات " ! املعقول" 

، فإننا نالحظ عنصر املبالغـة فيـه  ،  ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة ملثل هذا االجتاه       
الـيت  وهو طالقة مشيئة اهللا وقدرته مـن وراء السـنن           . وإغفال اجلانب اآلخر للتصور القرآين الكامل     

هذه الطالقة اليت ال جتعل العقل البشـري هـو           - سواء املألوف منها للبشر أو غري املألوف       - اختارها
كمـا   - وال جتعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر حبيث يتحتم تأويل ما ال يوافقـه           . احلاكم األخري 

 . يتكرر هذا القول يف تفسري أعالم هذه املدرسة
إمنا هو طرف يسري ال يفسر كـل  .  من سنة اهللا ليس هو كل سنة اهللا      هذا إىل جانب أن املألوف    
  .. وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير. ما يقع من هذه السنن يف الكون

غري متأثر بإحيـاء بيئـة      ،   وكل ذلك مع االحتياط من اخلرافة ونفي األسطورة يف اعتدال كامل          
 ! ! ! ئع يف عصر من العصوروال مواجهة عرف تفكريي شا، خاصة

إنه ال جيوز لنـا   .. لعل هنا مكان تقريرها،  إن هنالك قاعدة مأمونة يف مواجهة النصوص القرآنية       
وال مقررات يف املوضوع الـذي  ، . ال مقررات عامة. أن نواجه النصوص القرآنية مبقررات عقلية سابقة    

، فمنها نتلقى مقرراتنا اإلميانية   .  منها مقرراتنا  بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى      . تعاجله النصوص 
ذلـك أن مـا     ! فإذا قررت لنا أمرا فهو املقرر كما قررته       ؛  ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا مجيعا     

ونريد أن حناكم إليه مقررات القرآن عن األحداث الكونيـة والتارخييـة واإلنسـانية               " العقل " نسميه
 . وجتاربنا البشرية احملدودة، البشري احملدودوالغيبية هو إفراز واقعنا 

 وهذا العقل وإن يكن يف ذاته قوة مطلقة ال تتقيد مبفردات التجارب والوقائع بل تسمو عليها إىل                 
وهذا الوجود ال ميثل املطلـق      . إال أنه يف النهاية حمدود حبدود وجودنا البشري       ،  املعىن ارد وراء ذواا   
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ومقرراته هي اليت نسـتقي منـها       . آن صادر عن هذا املطلق فهو الذي حيكمنا       والقر. كما هو عند اهللا   
إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فال بـد مـن            : ومن مث ال يصلح أن يقال     . مقرراتنا العقلية ذاا  

. وليس معىن هذا هو اإلستسالم للخرافـة      . كما يرد كثريا يف مقررات أصحاب هذه املدرسة        - تأويله
ومىت كانت املدلوالت التعبرييـة مسـتقيمة       .  أن العقل ليس هو احلكم يف مقررات القرآن        ولكن معناه 

ويكف تصوغ منها قواعـد تصـورها ومنطقهـا جتـاه           ،  واضحة فهي اليت تقرر كيف تتلقاها عقولنا      
  .. وجتاه احلقائق الكونية األخرى، مدلوالا

|     |     | 
  .. وإىل داللة القصة،  ونعود من هذا االستطراد إىل سورة الفيل

والتنبيه إىل  ،  وهو سؤال للتعجيب من احلادث     "  .. ؟  أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل       " 
يقولـون  . حىت لقد جعلوه مبدأ تاريخ    ،  فاحلادث كان معروفا للعرب ومشهورا عندهم     . داللته العظيمة 

 .. عد عام الفيل بعشر سنوات    وحدث كذا ب  ،  وحدث كذا قبل عام الفيل بعامني     ،  حدث كذا عام الفيل   
 ! ولعل ذلك من بدائع املوافقات اإلهلية املقدرة. كان يف عام الفيل ذاته ع واملشهور أن مولد رسول اهللا

املقصود به مـا    ،  إمنا كانت تذكريا بأمر يعرفونه    ،   وإذن فلم تكن السورة لإلخبار بقصة جيهلوا      
  .. وراء هذا التذكري

 : ا املطلع يف صورة االستفهام التقريري كذلك مث أكمل القصة بعد هذ
شأن من يضل   ،  أي أمل يضل مكرهم فال يبلغ هدفه وغايته       "  .. ؟    أمل جيعل كيدهم يف تضليل     " 

، ولعله كان ذا يذكر قريشا بنعمته عليهم يف محاية هذا البيت وصيانته          .. الطريق فال يصل إىل ما يبتغيه     
لعلهم ذه الذكرى يستحون    . قوف يف وجه أصحاب الفيل األقوياء     يف الوقت الذي عجزوا هم عن الو      

كما يطامنون من اغترارهم بقوم اليوم      ،  من جحود اهللا الذي تقدمت يده عليهم يف ضعفهم وعجزهم         
؛ فقد حطم اهللا األقوياء حينما شاءوا االعتداء على بيته وحرمته         . والقلة املؤمنة معه   ع   يف مواجهة حممد  

 . قوياء الذين يقفون لرسوله ودعوتهفلعله حيطم األ
وأرسل علـيهم طـريا     :  "  فأما كيف جعل كيدهم يف تضليل فقد بينه يف صورة وصفية رائعة           

وسـجيل  . اجلماعـات : واألبابيل "  .. فجعلهم كعصف مأكول  . ترميهم حبجارة من سجيل   ،  أبابيل
اجلاف مـن   : والعصف.  بالطني أو حجارة ملوثة  . حجر وطني : كلمة فارسية مركبة من كلمتني تفيدان     

أو حـني يأكلـه   ، حني تأكله احلشرات ومتزقـه   ! أي فتيت طحني  : ووصفه بأنه مأكول  . ورق الشجر 
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وهي صورة حسية للتمزيق البدين بفعل هذه األحجار اليت رمتهم ا مجاعات            ! احليوان فيمضغه ويطحنه  
 . دري أو احلصبةوال ضرورة لتأويلها بأا تصوير حلال هالكهم مبرض اجل. الطري

|     |     | 
  ..  فأما داللة هذا احلادث والعرب املستفادة من التذكري به فكثرية

ولو أم كـانوا  ، مل يرد أن يكل محاية بيته إىل املشركني    - سبحانه -  وأول ما توحي به أن اهللا     
 محايته له وغريته عليه ترك      فلما أراد أن يصونه وحيرسه ويعلن     . وحيمونه وحيتمون به  ،  يعتزون ذا البيت  

حىت ال تتكون   ،  وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت اهللا احلرام       . املشركني يهزمون أمام القوة املعتدية    
ولعل هذه املالبسة ترجح ترجيحا قويـا  . حبميتهم اجلاهلية، للمشركني يد على بيته وال سابقة يف محايته      
 فهذا أنسب وأقرب   - ال السنة املألوفة املعهودة    - سنة اخلارقة أن األمر جرى يف إهالك املعتدين جمرى ال       

 .. 
 ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة اإلهلية حلماية البيت احلرام أن تبادر قريش                

وأال يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته      ع   ويبادر العرب إىل الدخول يف دين اهللا حينما جاءهم به الرسول          
وهذا التذكري باحلادث على هذا النحو هو طرف        ! حوله من وثنية هو املانع هلم من اإلسالم       وما صاغوا   

 ! والتعجيب من موقفهم العنيد، من احلملة عليهم
أن حيطمـوا   - أبرهة وجنوده  -  كذلك توحي داللة هذا احلادث بأن اهللا مل يقدر ألهل الكتاب          

ليبقي هذا  . واملشركون هم سدنته  ،   والشرك يدنسه  حىت. البيت احلرام أو يسيطروا على األرض املقدسة      
وليحفظ هلذه األرض حريتها حىت تنبـت       . مصونا من كيد الكائدين   ،  البيت عتيقا من سلطان املتسلطني    
وال يهيمن على هـذا     ،  وال يطغى فيها طاغية   ،  ال يهيمن عليها سلطان   ،  فيها العقيدة اجلديدة حرة طليقة    
وكان هذا مـن تـدبري اهللا   . ويقود البشرية وال يقاد  ،  ديان وعلى العباد  الدين الذي جاء ليهيمن على األ     

 ! لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نيب هذا الدين قد ولد يف هذا العام
إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة مـاكرة تـرف   ،  وحنن نستبشر بإحياء هذه الداللة اليوم ونطمئن 

وال تين أو دأ يف التمهيد اخلفي اللئـيم         ،  ية والصهيونية العاملية  حول األماكن املقدسة من الصليبية العامل     
سـيحفظه إن  ، فاهللا الذي محى بيته من أهل الكتاب وسدنته مشـركون  . هلذه األطماع الفاجرة املاكرة   

 ! وحيفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر املاكرين، شاء اهللا
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. قبل اإلسـالم  . بل مل يكن هلم كيان    . ر يف األرض   واإلحياء الثالث هو أن العرب مل يكن هلم دو        
وكانت دولتهم حني تقوم هناك أحيانا تقوم حتت محايـة          . كانوا يف اليمن حتت حكم الفرس أو احلبشة       

ويف الشمال كانت الشام حتت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية حتـت محايـة                 . الفرس
ولكنه ظل يف حالـة بـداوة أو يف حالـة    . من حتكم األجانب فيه  ومل ينج إال قلب اجلزيرة       .. الرومان

وكان ميكن أن تقوم احلروب بني القبائل أربعني        . تفكك ال جتعل منه قوة حقيقية يف ميدان القوى العاملية         
وما حدث يف   . ولكن مل تكن هذه القبائل متفرقة وال جمتمعة ذات وزن عند الدول القوية ااورة             ،  سنة

 . ان مقياسا حلقيقة هذه القوة حني تتعرض لغزو أجنيبعام الفيل ك
وأصبحت هلم قوة   .  وحتت راية اإلسالم وألول مرة يف تاريخ العرب أصبح هلم دور عاملي يؤدونه            

بعـد أن  ، وتتوىل قيادة البشـرية ، قوة جارفة تكتسح املمالك وحتطم العروش    . دولية حيسب هلا حساب   
ولكن الذي هيأ للعرب هذا ألول مرة يف تارخيهم هو أم نسوا             .. لضالةتزيح القيادات اجلاهلية املزيفة ا    

ورفعوا رايـة   . مسلمون فقط . وذكروا أم ومسلمون  ،  وعصبية العنصر ،  نسوا نعرة اجلنس  ! أم عرب 
ومل ؛  ومحلوا عقيدة ضخمة قوية يهدوا إىل البشرية رمحة وبرا بالبشرية         . وراية اإلسالم وحدها  ،  اإلسالم
محلوا فكرة مساوية يعلمون الناس ا ال مذهبا أرضـيا خيضـعون     .  قومية وال عنصرية وال عصبية     حيملوا

ومل خيرجوا ليؤسسوا إمرباطورية عربية     ،  وخرجوا من أرضهم جهادا يف سبيل اهللا وحده       . الناس لسلطانه 
وم والفرس  وخيرجون الناس من حكم الر    ،  ويشمخون ويتكربون حتت محايتها   ،  ينعمون ويرتعون يف ظلها   

إمنا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد مجيعا إىل عبـادة اهللا            ! إىل حكم العرب وإىل حكمهم أنفسهم     
اهللا ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة      :  " كما قال ربعي بن عامر رسول املسلمني يف جملس يزدجرد         ،  وحده

 " )1(ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم       ،  ومن ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة     ،  العباد إىل عبادة اهللا وحده    
 . 

ولكنها كانت كلـها هللا   .. وكانت هلم قيادة ،  وكانت هلم قوة  ،   عندئذ فقط كان للعرب وجود    
حىت إذا احنرفوا عنها    . وظلت هلم قيادم ما استقاموا على الطريقة      . وقد ظلت هلم قوم   . ويف سبيل اهللا  

ألن ،  اية اهللا لريفعوا راية العصبية نبذم األرض وداستهم األمم        وتركوا ر ،  وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم  
 ! ونسيهم مثلما نسوه، اهللا قد تركهم حيثما تركوه

                                                 
 .  البداية والنهاية البن كثري)1(
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ما الفكرة اليت قدموها للبشرية أو ميلكون تقدميها إذا هم ختلـوا عـن        ؟   وما العرب بغري اإلسالم   
ادت البشرية يف فترة من فترات التاريخ       إن كل أمة ق   ؟  وما قيمة أمة ال تقدم للبشرية فكرة      ؟  هذه الفكرة 

والربابرة الذين اجتاحوا   ،  واألمم اليت مل تكن متثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق         . كانت متثل فكرة  
والفكرة الوحيـدة   . إمنا ذابوا يف األمم اليت فتحوها     ،  الدولة الرومانية يف الغرب مل يستطيعوا احلياة طويال       

فإذا ختلوا  ،  وهي اليت رفعتهم إىل مكان القيادة     ،  للبشرية كانت هي العقيدة اإلسالمية    اليت تقدم ا العرب     
وهذا ما جيب أن يذكره العرب جيدا        .. ومل يعد هلم يف التاريخ دور     ،  عنها مل تعد هلم يف األرض وظيفة      

  .. واهللا اهلادي من الضالل .. وأرادوا القيادة، وأرادوا القوة، إذا هم أرادوا احلياة
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله  ، وإبداءالسالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار       من معينه الصايف،     دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . سلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلملتحرير امل وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت

 
 
 
 
 
 


www.alsunnah.info 
www.tawhed.ws 

www.almaqdese.com 

http://www.alsunnah.info
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com

