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 الَّـِذي   3 فَلْيعبدوا رب هـذَا الْبيـِت        2 ِإيلَاِفِهم ِرحلَةَ الشتاء والصيِف      1ِلِإيلَاِف قُريٍش   + 

  _4أَطْعمهم من جوٍع وآمنهم من خوٍف 
     |     || 

رب اجعل هذا   :  " وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت وتطهريه      ،   استجاب اهللا دعوة خليله إبراهيم    
وجعله عتيقا من سـلطة املتسـلطني       ،  فجعل هذا البيت آمنا    "  .. بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات     

 احنـرف   حىت حـني   .. وجعل من يأوي إليه آمنا واملخافة من حوله يف كل مكان          ؛  وجربوت اجلبارين 
 . ألمر يريده سبحانه ذا البيت احلرام .. الناس وأشركوا برم وعبدوا معه األصنام

وحفـظ اهللا   . مما فصلته سورة الفيـل    ،   وملا توجه أصحاب الفيل هلدمه كان من أمرهم ما كان         
نـا  أو مل يروا أنا جعلنـا حرمـا آم  :  " وكان من حوله كما قال اهللا فيهم ؛  وصان حرمته ،  للبيت أمنه 

  " . ؟ ويتخطف الناس من حوهلم
،  وقد كان حلادث الفيل أثر مضاعف يف زيادة حرمة البيت عند العرب يف مجيع أحناء اجلزيـرة                

حيثمـا حلـوا    ،  مما ساعدهم على أن يسريوا يف األرض آمـنني        ،  وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش     
 عن طريق القوافل   - ن خطوط التجارة  وشجعهم على إنشاء خطني عظيمني م     ،  وجدوا الكرامة والرعاية  

إحـدامها إىل   : وإىل تنظيم رحلتني جتاريتني ضـخمتني     . وإىل الشام يف الشمال   ،  إىل اليمن يف اجلنوب    -
 . والثانية إىل الشام يف الصيف، اليمن يف الشتاء

وعلى ما كان شائعا مـن غـارات   ؛  ومع ما كانت عليه حالة األمن يف شعاب اجلزيرة من سوء    
فإن حرمة البيت يف أحناء اجلزيرة قد كفلت جلريته األمن والسالمة يف هـذه التجـارة                ،  ب والنهب السل

يف ،  وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع املكفـول      ؛  وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة ظاهرة     ،  املغرية
 ! دة وإلفافصارتا هلم عا، وألفت نفوسهم هاتني الرحلتني اآلمنتني الراحبتني. أمان وسالم وطمأنينة

كما ذكرهم منة حادث الفيـل يف السـورة          - بعد البعثة  -  هذه هي املنة اليت يذكرهم اهللا ا      
وبالدهم  - ومنة الرزق الذي أفاضه عليهم اتني الرحلتني      ،  منة إيالفهم رحليت الشتاء والصيف    ،  السابقة

يف عقر دارهم جبوار بيـت      سواء  . ومنة أمنهم اخلوف  . قفرة جفرة وهم طاعمون هانئون من فضل اهللا       
 . أم يف أسفارهم وترحاهلم يف رعاية حرمة البيت اليت فرضها اهللا وحرسها من كل اعتداء، اهللا
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وهو رب هـذا البيـت الـذي     ؛   يذكرهم ذه املنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غري اهللا معه           
  .. نيويسريون بامسه مرعيني ويعودون سامل؛ يعيشون يف جواره آمنني طاعمني

رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفـل          : من أجل إيالف قريش   :  يقول هلم 
فليعبدوا رب هذا البيـت الـذي        " وتنال من ورائها ما تنال    ،  هلم األمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة     

هم من  فأطعمهم اهللا وأشبع  ،  أن جيوعوا  - حبسب حالة أرضهم   - وكان األصل  "  .. أطعمهم من جوع  
حبسب ما هم فيه من ضعف وحبسب حالة البيئة          - وكان األصل  "  .. وآمنهم من خوف   " هذا اجلوع 
 ! أن يكونوا يف خوف فآمنهم من هذا اخلوف - من حوهلم

وما كانت قريش جتهل قيمـة      . ويثري اخلجل يف القلوب   .  وهو تذكري يستجيش احلياء يف النفوس     
. كانت يف ساعة الشدة والكربة تلجأ إال إىل رب هذا البيت وحـده            وما  . البيت وأثر حرمته يف حياا    

إمنا يواجهه برب هذا البيت الذي يتوىل محايـة         . وها هو ذا عبد املطلب ال يواجه أبرهة جبيش وال قوة          
أنا رب اإلبل وإن    :  " إمنا قال له  . إن اآلهلة ستحمي بيتها    .. ومل يقل له  ،  مل يواجهه بصنم وال وثن    ! بيته
وال يرجـع إىل    ،  وال يثوب إىل حق   ،  ولكن احنراف اجلاهلية ال يقف عند منطق       "  .. ت ربا سيمنعه  للبي

 . معقول
وإن كانت سـورة    .  وهذه السورة تبدو امتدادا لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها          

. تسع سـور  والروايات تذكر أنه يفصل بني نزول سورة الفيل وسورة قريش           ،  مستقلة مبدوءة بالبسملة  
  .. ولكن ترتيبهما يف املصحف متواليتني يتفق مع موضوعهما القريب
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

ة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا  مبل دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

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

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           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         استبانة سبيل ارمني،   دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل      |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

ل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت         األصعدة للجهاد يف سبي    دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

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