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قوله  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،وهي خمس آ�ات ،وهي مكیة �إجماع ،تفسیر سورة الفیل "

̀  c b a{ تعالى:  _  ̂  :قوله تعالى :األولى ؛فیه خمس مسائل  ١الفیل:  }[

} ̂  ،واللفظ استفهام ،ألم تسمع :وقال ابن عباس ،ألم تعلم :وقیل ،ُتخبرأي ألم  ،١الفیل:  }[
ولكنه عام أي ألم تروا ما فعلت  ،-صلى هللا علیه وسلم-والخطاب للنبي  ،والمعنى تقر�ر
و�یف في  ؟فمالكم ال تؤمنون  ،وعرفتم موضع منتي علیكم ،أي قد رأیتم ذلك ؟�أصحاب الفیل
 " قوله. :الثانیة .من معنى االستفهام )�یف تر ألمـ(ال ب )فعل ر�كـ(موضع نصب ب

 ما ،ال �ألم تر �یف من معنى االستفهام ،فعل ر�ك �یف ،و�یف في موضع نصب �فعل ر�ك
 الفرق بینهما؟

 طالب: ..................
 فعل ر�ك �یف �أصحاب الفیل. ،في موضع نصب �فعل ر�ك
 طالب: ..................

 ؟ ى تر  أمال، �قول من معنى االستفهام �عني هل العامل فعَل 
 طالب: ..................

ال، هو تقر�ر المؤلف في موضع نصب �فعل ال بترى، ما العامل �كیف؟ �عني معمول مقدم 
 ألن فاعله عامله فعل أو معمول لترى. ؛على عامله

 طالب: ..................
بتقر�ر الرؤ�ة  -علیه الصالة والسالم-وعلى �ل حال خوطب النبي  ،لعَ وعامله فَ  ،معمول مقدم

بل �الخبر المتواتر  ،و�نما بلغه �الخبر ،ما رأى -علیه الصالة والسالم-الرسول  ،ال �استفهامها
ومنذ نشأ والناس یتحدثون في  ،عام الفیل -علیه الصالة والسالم-ألنه ولد  ؛الذي ال ُ�شك فیه

ألن الخبر بلغه �طر�ق  ؛فلما نزلت علیه السورة ما �ان عنده أي شك وأي تردد ،هذه القصة
والتعبیر عن الخبر القطعي �الرؤ�ة دلیل على أن داللة الخبر القطعي مثل داللة المشاَهد  ،قطعي

-والنبي  ،ما رأیت الماء ،أنا ما أغتسل :قال ،اغتسل :اآلن لو أعمى احتلم وقیل له ،في القطعیة
�الم  :نقول ،»نعم إذا هي رأت الماء ،نعم، إذا رأت الماء« :�قول -لصالة والسالمعلیه ا

ومن ذلك ما یدرك �الحواس حكمه حكم المشاَهد في  ،درك �خبر قطعيصحیح؟! ال، المُ 
�ستطیع  ا�خبروا شخًص  ،من الناس من الصالحین جاؤوا لیخبروا عن منكر الو أن فئامً  ،القطعیة
 ،غیره بیدها فلیمن رأى منكم منكرً  :�قول -علیه الصالة والسالم-قول الرسول هل له أن � ،اإلنكار

؟! ال، خبر هؤالء الصدق السیما إذا وصل إلى حد �فید العلم حكمه حكم ًئاوأنا �هللا ما رأیت شی
 فیلزمك اإلنكار ولو لم تره. ،المشاَهد في القطعیة

 طالب: ..................
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 كیف؟
 ..................طالب: 

 الثابت �التواتر �قیني. نعم ،علم �قیني نعم

قال  ،والجمع أفیال وُفیول وِفیلة ،الفیل معروف  ١الفیل:  }c b{ قوله تعالى:  :الثانیة "
كِّیت �جوز أن �كون أصل  :قال سیبو�ه .وصاحبه َفیَّال ،واألنثى ِفْیَلة ،أْفِیلة :وال تقل :ابن السِّ

هذا ال �كون في  :وقال األخفش .أبیض وِ�ْیض :�ما قالوا ،فُكسر من أجل الیاء ،فیل ُفْعلى
ورجل فاٌل أي  ،والجمع أفیال ،ورجل فیل الرأیي أي ضعیف الرأي ،إنما �كون في الجمع ،الواحد

فه فهو فیِّل أي ضعَّ  الً وقد فال الرأي �فیل ُفُیولًة وفّیل رأ�ه تفیی ،ضعیف الرأي مخطئ الفراسة
وهي �نیسة لم  ،وذلك أن أبرهة بنى الُقَلیِّس �صنعاء ،في قصة أصحاب الفیل :الثالثة .الرأي

 " ر مثلها في زمانها.یُ 
 الُقلَّْیس.
 الُقلَّْیس؟

 نعم التشدید على الالم.
 ،او�ان نصرانی�  ،وهي �نیسة لم یر مثلها في زمانها �شيء من األرض ،بنى الُقلَّْیس �صنعاء "

ولست  ،بن مثلها لملك �ان قبلكإني قد بنیت لك أیها الملك �نیسة لم یُ  :ثم �تب إلى النجاشي
فلما تحدثت العرب �كتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب  ،�منتٍه حتى أصرف إلیها حج العرب

فُأخبر  ،هفلحق �أرض ،فقعد فیها أي أحدث ثم خرج ،فخرج حتى أتى الكنیسة ،رجل من النسأة
صنعه رجل من أهل هذا البیت الذي تحج إلیه العرب  :من صنع هذا؟! فقیل :فقال ،بذلك أبرهة

أي أنها لیس لذلك  ،غضب فجاء فقعد فیها ،�مكة لّما سمع قولك أصرف إلیها حج العرب
 " فغضب عند ذلك أبرهة. ،�أهل

 �عني قضى حاجته فیها.
�ان عنده إلى بني  و�عث رجالً  ،البیت حتى یهدمه فغضب عند ذلك أبرهة وحلف لیسیرّن إلى "

 ،اا وحنقً فزاد أبرهة ذلك غضبً  ،فقتلت بنو �نانة ذلك الرجل ،كنانة یدعوهم إلى حج تلك الكنیسة
ثم سار وخرج معه �الفیل وسمعت بذلك العرب فأعظموه  ،ثم أمر الحبشة فتهیأت وتجهزت

فخرج  ،أنه یر�د هدم الكعبة بیت هللا الحرام ا علیهم حین سمعواورأوا جهاده حق�  ،عوا �هظوف
فدعا قومه ومن أجا�ه من سائر  ،ذو نفر :إلیه رجل من أشراف أهل الیمن وملو�هم �قال له

فأجا�ه من  ،العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بیت هللا الحرام وما یر�د من هدمه و�خرا�ه
 ،اوأخذ له ذو نفر فُأتي �ه أسیرً  ،ا�هفُهزم ذو نفر وأصح ،ثم عرض له فقاتله ،أجا�ه إلى ذلك

ا لك أیها الملك ال تقتلني فإنه عسى أن �كون �قائي معك خیرً  :فلما أراد قتله قال له ذو نفر
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ثم مضى أبرهة  ،احلیمً  و�ان أبرهة رجالً  ،فتر�ه من القتل وحبسه عنده في وثاق ،من قتلي
حتى إذا �ان �أرض خثعم عرض له نفیل بن حبیب الخثعمي  ،على وجهه ذلك یر�د ما خرج له

 " س ومن تبعه من قبائل العرب.في قبیلتي خثعم شهران وناهِ 
 شهران من خثعم أو خثعم من شهران؟ 

 طالب: ..................
 ناهس �عني استقلت �االسم.
 طالب: ..................

 و�لهم یرجعون إلى خثعم. ،هذا األصل ،لكن اآلن شهران قسیم لناهس مثل األوس والخزرج نعم،
 طالب: ناهس دخلت في شهران.

 ناهس دخلت في شهران.
 طالب: ..................

 ..؟ أمدخلت فیها؟ حلف  كیف
 طالب: ..................

 ین الشهراني الثاني أخونا؟ ما جاء؟ أ
 ..................طالب: 

وفي �تاب الحدود یوم الخثعمیة قصة الخثعمیة  ،هو طالب عندناو ي �حث الموضوع ذألن ال نعم؛
 ،كالم �ثیرالألن  ؛فهو ما هو موجود اآلن ،و�ذا حصل فیه �الم ،ن شهران من خثعمإ :وقال

 وأحضر فیه مراجع وأشیاء.
 طالب: ..................

 األصل، فیه خثعم فرع؟
 الب: ..................ط

 استقلوا �االسم. ،ولیسوا من شهران وال من ناهس ،فرع �سمون خثعم
 طالب: ..................

الشیابین  ،منهم اإلمام أحمد نیذالشیابین ما هو مثل الشیابین ال �عني مثل شیبان اآلن الموجودین
 وعتیبة من هوازن. ،هؤالء فرع من عتیبة
 ......طالب: ............

وقد  ،أقول األسماء تتشا�ه وتتعدد ،األسماء ما فیه شك ما �صیر بینهم تعارض ،من قبائل نعم
 یتفرع االسم إلى فروع �ثیرة و�ستقل.

 طالب: ..................
 .نعمشهراني 
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 طالب: ..................
 .مالفرق بینه ما نعم،شهري غیر 

 طالب: ..................
وهذه قبیلة  ،هذه قبیلة ،فتدل على ز�ادة المعنى ،فیها ز�ادة مبنى ،�قول فیها ألف ونون  نعم،

 مستقلة.
 طالب: ..................

 �كر بن وائل. ..ال ال ال، ما هو من هوازن ال، من �كر
حتى إذا �ان �أرض خثعم عرض له نفیل بن حبیب الخثعمي في قبیلتي خثعم شهران وناهس "

فلما هم �قتله  ،ا فُأتي �هفهزمه أبرهة وُأخذ له ُنفیل أسیرً  ،فقاتله ،قبائل العرب ومن تبعه من
وهاتان یداي لك على قبیلة خثعم  ،فإني دلیلك �أرض العرب ،أیها الملك ال تقتلني :قال له نفیل

حتى إذا مر �الطائف خرج  ،فخلى سبیله وخرج �ه معه یدله ،شهران وناهس �السمع والطاعة
أیها الملك إنما نحن عبیدك سامعون لك  :عتِّب في رجال من ثقیف فقالوا لهإلیه مسعود بن مُ 

إنما تر�د  ،ولیس بیتنا هذا البیت الذي تر�د �عنون الالت ،لیس عندنا لك خالف ،مطیعون 
غال حتى أ�ا رِ  فتجاوز عنهم و�عثوا معه ،نحن نبعث معك من یدلك علیه ،البیت الذي �مكة

فهو القبر الذي یرجم  ،فرجمت قبره العرب ،فلما أنزله �ه مات أبو رغال هناك ،أنزله المغمِّس
 وفیه �قول الشاعر: ،الناس �المغمِّس

 وأرجــــــــــــــــم قبــــــــــــــــره فــــــــــــــــي �ــــــــــــــــل عــــــــــــــــام
 

 "رغــــــــــــال كــــــــــــرجم النــــــــــــاس قبــــــــــــر أبــــــــــــي 
 ِرغال. 

"...................... 
 

 "أبــــــــــــــــــــي ِرغــــــــــــــــــــال ر........... قبــــــــــــــــــــ 
 طالب: .................. 

 سرها.� لماعندنا ما أدري  لكنهم �فتحونها 
 طالب: ..................

 نعم، لكن..مغمَّس �الفتح عندهم 
 طالب: ..................

ومعروف على  ،موضع قرب من مكة في طر�ق الطائف :وقال ،ال، مضبوطة عندي المغمِّس
 وهم �فتحونها. ،كل حال الموضع

 طالب: ..................
 علیها؟ ماذاالمیم 

 طالب: ..................
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 مغمَّس.
 ..................طالب: 

مما یتعلق  ،وعلى �ل حال المشهور الفتح "،مغمِّس"�صیر  ،اسم مفعول �عني ما هو اسم فاعل
 ،ننتسب إلى هذیل :ومنهم طائفة �بیرة �قولون  ،�الموضوع السابق ُهذیل �قال للواحد منهم هذلي

ن في أنحاء و فرق�سمونه هذلي عندنا متل الهذلي ئمون إلى مطیر عواینت ،ومع ذلك هم مطران
 مافما أدري  ،وهم یزعمون أنهم من هذیل القبیلة الكبیرة المعروفة ،هم في واقعهم مطران ،الجز�رة

 وجه االتفاق واالختالف بینهم.
 طالب: ..................
أنهم من  علىو  ،ومنهم من �عتني بدیوان الهذلیین وأشعار الهذلیین ،ال، هم �قولون من هذیل

دخلهم �المطران  ما الذيفما أدري  ،وهم في حقیقة أمرهم و�عترفون بهذا أنهم مطران ،هذیل
 وهذیل أقدم.

 طالب: ..................
 ال، هذا واحدهم هذلي �عني من هذیل على �المهم.

 طالب: ..................
 تقول أنت؟ ماذاممكن، 

 طالب: ..................
 ما أدري �هللا.

 ..............طالب: ....
 هو؟ ماذا

 طالب: ..................
 في �تب األنساب إال الحدیثة. اما تجد له ذ�رً  ،االسم جدید ما هو قد�م نعم، لكن

 طالب: ..................
قد �كون اإلنسان من أحلم  ،واالنتصار للمبادئ �فوق األخالق والجبالت ،هذا انتصار لمبدأ

و�ل مسلم عنده  ،إذا انُتهكت حرمات هللا غضب -علیه الصالة والسالم-النبي  .الناس و�غضب
 نسأل هللا العافیة. ،همعبودلكن هذا غیرته على  ا،و�ن �ان في األصل حلیمً  ،غیرة

األسود بن مقصود على خیل له  :من الحبشة �قال له أبرهة �المغمَّس �عث رجالً  لفلما نز "
وأصاب فیها مائتي �عیر  ،یه أموال أهل تهامة من قر�ش وغیرهمفساق إل ،حتى انتهى إلى مكة

فهبت قر�ش و�نانة وهذیل ومن �ان  ،�بیر قر�ش وسیدها لعبد المطلب بن هاشم وهو یومئذٍ 
ناطة الحمیري و�عث أبرهة حُ  ،فتر�وا ذلك ،ثم عرفوا أنهم ال طاقة لهم �ه ،بذلك الحرم �قتاله
إن الملك �قول إني لم آت  :لبلد وشر�فهم ثم قل لهسل عن سید هذا ا :إلى مكة وقال له



 
 

 
 
 

٧  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٧ 

فإن هو  ،فإن لم تعرضوا لي �حرب فال حاجة لي بدمائكم ،إنما جئت لهدم هذا البیت ،لحر�كم
عبد  :فلما دخل حناطة مكة سأل عن سید قر�ش وشر�فها فقیل له ،لم یرد حر�ي فائتني �ه

 ،�هللا ما نر�د حر�ه :فقال له عبد المطلب ،فجاءه فقال له ما أمره �ه أبرهة ،المطلب بن هاشم
 ،أو �ما قال -علیه السالم -هذا بیت هللا الحرام و�یت خلیله إبراهیم ،وما لنا بذلك منه طاقة

فقال له  ،بینه و�ینه ف�هللا ما عندنا دفع عنه خلِّ و�ن �ُ  ،فإن �منعه منه فهو حرمه و�یته
 " �ك.فإنه قد أمرني أن آتیه  ،فانطلق إلیه :حناطة
 آتَیه.

فسأل عن ذي  ،حتى أتى العسكر ،فانطلق معه عبد المطلب ومعه �عض بنیه ،أن آتَیه �ك "
هل عندك من غناء  ،�ا ذا نفر :ا له حتى دخل علیه وهو في محبسه فقال لهنفر و�ان صد�قً 

 ،اا وعشیً وما غناء رجل أسیر بیدي ملك ینتظر أن �قتله غدوً  :فقال له ذو نفر ؟فیما نزل بنا
ا سائس الفیل صدیق لي فسأرسل إلیه ما عندي غناء في شيء مما نزل �ك إال أن أنیسً 

و�شفع  ،وأسأله أن �ستأذن لك على الملك فتكلمه �ما بدا لك ،وأعظم علیه حقك ،وأوصیه �ك
إن عبد  :فبعث ذو نفر إلى أنیس فقال له ،حسبي :فقال ،لك عنده �خیر إن قدر على ذلك

 ،و�طعم الناس �السهل والوحوش في رؤوس الجبال ،وصاحب عین مكة المطلب سیِّد قر�ش
 ،أفعل :فقال ،فاستأذن له علیه وانفعه عنده �ما استطعت ،وقد أصاب له الملك مائتي �عیر

وهو صاحب عین  ،أیها الملك هذا سّید قر�ش ببا�ك �ستأذن علیك :فكلم أنیس أبرهة فقال له
 ،فائذن له علیك فیكلمك في حاجته ،رؤوس الجبال �طعم الناس �السهل والوحوش في ،مكة
 " فأذن له أبرهة. :قال

رآه أبرهة أجله وأعظمه عن أن  افلم ،و�ان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم"
فنزل أبرهة عن سر�ره فجلس على �ساطه وأجله معه علیه إلى جنبه ثم قال  ،�جلسه تحته

حاجتي أن یرد علي الملك مائتي �عیر  :فقال ،فقال له ذلك الترجمان ،قل له حاجتك :لترجمانه
ثم قد  ،لقد �نت أعجبتني حین رأیتك له: قل :فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه ،أصابها لي

أتكلمني في مائتي �عیر أصبتها لك وتترك بیًتا هو دینك ودین آ�ائك  ،فیك حین �لمتني تزهد
 ،و�ن للبیت ر��ا سیمنعه ،إني أنا رب اإلبل :قال له عبد المطلب ؟فیه قد جئت لهدمه ال تكلمني

 ،وانصرف عبد المطلب إلى قر�ش ،فرد علیه إبله ،أنت وذاك :قال ،ما �ان لیمتنع مني :قال
ا علیهم تخّوفً  ؛والتحرز في شعف الجبال والشعاب ،وأمرهم �الخروج من مكة ،فأخبرهم الخبر
ة وقام معه نفر من قر�ش یدعون ،لمطلب فأخذ �حْلقة �اب الكعبثم قام عبد ا ،معرة الجیش

 فقال عبد المطلب وهو آخذ �حلقة �اب الكعبة: ،هللا و�ستنصرونه على أبرهة وجنده
 الهــم إن العبــد �منــع رحلــه فــامنع حاللــك
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ــبن صــلیبهم ومحــالهم عــدوً   ا محالــكال �غل
 

 إن یـــدخلوا البلـــد الحـــرام فـــأمر مـــا بـــدا لـــك
 

إن عبد  :وقیل ،والمحال القوة ،والحالل جمع حل ،أي شيء ما بدا لك لم تكن تفعله بنا :�قول
 المطلب لما أخذ �حلقة �اب الكعبة قال:

 �ــــــــــــــــــــــا رب ال أرجــــــــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــواك
 

ـــــــــــــــــــــــا رب فـــــــــــــــــــــــامنع مـــــــــــــــــــــــنهم حمـــــــــــــــــــــــاك  � 
ــــــــــــــــــــــت   مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــاداك إن عــــــــــــــــــــــدو البی

 
ــــــــــــــــــــــــــــواك  ــــــــــــــــــــــــــــن �قهــــــــــــــــــــــــــــروا ق  إنهــــــــــــــــــــــــــــم ل

 وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي: 
 الهـــــــــــــــم أخـــــــــــــــز األســـــــــــــــود بـــــــــــــــن مقصـــــــــــــــود

 
 اآلخـــــــــــــــــــــــذ الهجمـــــــــــــــــــــــة فیهـــــــــــــــــــــــا التقلیـــــــــــــــــــــــد 

 مـــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــراء وثبیـــــــــــــــــــــــــــر فالبیـــــــــــــــــــــــــــد 
 

 ......................." 
 بین. 

 بین؟
 بین حراء وثبیر."

 بـــــــــــــــــــــــــــین حـــــــــــــــــــــــــــراء وثبیـــــــــــــــــــــــــــر فالبیـــــــــــــــــــــــــــد
 

ـــــــــــــــــــــــــــــد   �حبســـــــــــــــــــــــــــــها وهـــــــــــــــــــــــــــــي أوالة التطر�
ـــــــــــــــــــــــى طمـــــــــــــــــــــــاطم ســـــــــــــــــــــــود   فضـــــــــــــــــــــــمها إل

 
 قــــــــــــــــــــــد أجمعــــــــــــــــــــــوا أال �كــــــــــــــــــــــون معبــــــــــــــــــــــود 

 المعمــــــــــــــــــودو�هــــــــــــــــــدموا البیــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــرام  
 

 والمــــــــــــــــــــــــــــروتین والمشــــــــــــــــــــــــــــاعر الســــــــــــــــــــــــــــود 
 خفره �ا رب وأنت محمودأ 

ُقَرْ�ٍش  َقاَل اْبُن ِإْسَحاَق: ُثمَّ َأْرَسَل َعْبُد اْلُمطَِّلِب َحْلَقَة َ�اِب اْلَكْعَبِة، ُثمَّ اْنَطَلَق ُهَو َوَمْن َمَعُه ِمنْ 
ُزوا ِفیَها، َیْنَتِظُروَن  َما َأْبَرَهُة َفاِعٌل ِ�َمكََّة ِإَذا َدَخَلَها. َفَلمَّا َأْصَبَح َأْبَرَهُة ِإَلى َشَعِف اْلِجَباِل، َفَتَحرَّ

ِلَهْدِم اْلَبْیِت، َتَهیََّأ ِلُدُخوِل َمكََّة، َوَهیََّأ ِفیَلُه، َوَعبََّأ َجْیَشُه، َوَ�اَن اْسُم اْلِفیِل َمْحُموًدا، َوَأْبَرَهُة ُمْجِمٌع 
ُهوا اْلِفیَل ِإَلى َمكََّة، َأْقَبَل ُنَفْیُل ْبُن َحِبیٍب، َحتَّى َقاَم ِإَلى َجْنِب ُثمَّ اِالْنِصَراِف ِإَلى اْلَیمَ  ِن، َفَلمَّا َوجَّ

 للااَِّ اْلِفیِل، ُثمَّ َأَخَذ ِ�ُأُذِنِه َفَقاَل َلُه: اْبُرْك َمْحُموُد، َواْرِجْع َراِشًدا ِمْن َحْیُث ِجْئَت، َفِإنََّك ِفي َبَلدِ 
، َحتَّى َأْصَعَد ِفي اْلَجَبِل. َوَضَرُ�وا اْلَحَراِم. ُثمَّ   َأْرَسَل ُأُذَنُه، َفَبَرَك اْلِفیُل. َوَخَرَج ُنَفْیُل ْبُن َحِبیٍب َ�ْشَتدُّ

 "محاجن له في مراقِّه. لیقوم فأبى، فأدخلوا ى، َفَضَرُ�وا في رأسه �الطبرز�ناْلِفیَل ِلَیُقوَم َفَأبَ 
 محر�ة الفأس.الطََّبْرِزْ�ن �قول الطَّبر 

 طالب: ..................
 الطبر مستعملة.
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 طالب: ..................
هو  :وقیل ،ر محر�ة الفأس من السالح والطبرز�ن آلة من السالح تشبه الطبربَ ال، مستعملة الطَ 

 الطبر �عینه.
فقام یهرول ا إلى الیمن، بها لیقوم، فأبى، فوجهوه راجعً  لهم في مراقه، فبزغوه محاجنفأدخلوا "

ووجهوه إلى الشام، ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق، ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة 
ا من البحر، أمثال الخطاطیف والبلسان، مع �ل طائر منها ثالثة فبرك. وأرسل هللا علیهم طیرً 

إال ا أحجار: حجر في منقاره، وحجران في رجلیه، أمثال الحمص والعدس، ال تصیب منهم أحدً 
وا منها، و�سألون عن ؤ هلك، ولیس �لهم أصابت. وخرجوا هار�ین یبتدرون الطر�ق التي جا

بن حبیب، لیدلهم على الطر�ق إلى الیمن. فقال نفیل بن حبیب حین رأى ما أنزل هللا بهم نفیل 
 :من نقمته

ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــه الطال ــــــــــــــــــّر واإلل ــــــــــــــــــن المف  أی
 

 واألشــــــــــــرم المغلـــــــــــــوب لـــــــــــــیس الغالـــــــــــــب 
 "ا.وقال أ�ًض  

 األشرم هو أبرهة.
 ا:وقال أ�ًض "

 احمــــــــــــــــــــدت هللا إذ أ�صــــــــــــــــــــرت طیــــــــــــــــــــرً 
 

 وخفــــــــــــــــــت حجــــــــــــــــــارة تلقــــــــــــــــــي علینــــــــــــــــــا 
 تلقى. 

.......................... 
 

 وخفــــــــــــــــــــــــت حجــــــــــــــــــــــــارة تلقــــــــــــــــــــــــى علینــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــوم �ســــــــــــــــــأل عــــــــــــــــــن نفی  فكــــــــــــــــــل الق

 
 كـــــــــــــــــــــــــأن علـــــــــــــــــــــــــّي للحبشـــــــــــــــــــــــــان دینـــــــــــــــــــــــــا 

وأصیب أبرهة في جسده  ،و�هلكون �كل مهلك على �ل سهل ،فخرجوا یتساقطون �كل طر�ق 
ةٌ ْنُمَلٌة َأْتَبَعْتَها ِمْنُه مأُ ا سقطت منه م�ل ،وخرجوا �ه معهم �سقط أنملة أنملة  ".تمث دَّ

ة.  ِمدَّ
ة.  ِمدَّ
.  تمثُّ

فما مات حتى انصدع صدره عن  ،ا حتى قدموا �ه صنعاء وهو مثل فرخ الطائرا ودمً قیحً  َتُمثُّ  "
 وقال الكلبي ومقاتل بن سلیمان. " ،قلبه فیما یزعمون 

 طالب: ..................
 جرت السنة اإللهیة أنه ال ُ�قصد البیت إال �قصم من �قصده.

 طالب: ..................
 كل من جاء لیر�د البیت أو أهل البیت �سوء �قصم.
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 طالب: ..................
 لكن القصة أصلها في القرآن. ،هللا أعلم ،حصل فیها وماهذا متواتر �عني التفاصیل  نعم،

یز�د أحدهما و�نقص سبب الفیل ما روي أن فتیة من قر�ش  :وقال الكلبي ومقاتل بن سلیمان "
فنزلوا على ساحل البحر إلى بیعة للنصارى تسمیها النصارى  ،ا إلى أرض النجاشيخرجوا تجارً 

بت ر�ح عاصف على النار فأضرمت البیعة فه ،ا لطعامهم وتر�وها وارتحلوافأوقدوا نارً  ،الهیكل
فأتاه أبرهة بن الصباح  ،افاستشاظ غضبً  ،فأتى الصر�خ إلى النجاشي فأخبره ،ا فاحترقتنارً 

و�ان النجاشي  ،وضمنوا له إحراق الكعبة وسبي مكة ،وحجر بن شرحبیل وأبو �كسوم الكندیون 
وحجر بن شرحبیل من  ،وز�ر :لوقی ،وأبو �كسوم ند�م الملك ،صاحب الجیش وأبرهةهو الملك 

 " أبو �كسوم هو أبرهة بن  الصیاح. :وقال مجاهد ،قّواده
 الصباح.

هي ثمانیة  :وقال الضحاك ،هو فیل واحد :فساروا ومعهم الفیل قال األكثرون  ،ابن الصباح "
فصعد ا وأتى الراعي نذیرً  ،واستاقوا سرح مكة وفیها إبل عبد المطلب ،ونزلوا بذي المجاز ،فیلة

فخرج عبد المطلب وتوجه  ،ثم أخبر الناس �مجيء الجیش والفیل ،واصباحاه :الصفا فصاح
وقال  ،�ان معهم :فقال قوم ؟واخُتلف في النجاشي هل �ان معهم ،إلى أبرهة وسأله في إبله

 :فقال عبد المطلب ،ونظر أهل مكة �الطیر قد أقبلت من ناحیة البحر ،لم �كن معهم :األكثرون 
 ،و�نها أشباه الیعاسیب ،وما هي بنجد�ة وال تهامیة وال حجاز�ة ،الطیر غر�بة �أرضنا إن هذه

قال عطاء  .فلما أطلت على القوم ألقتها علیهم حتى هلكوا ،و�ان في مناقیرها وأرجلها حجارة
في  :وقال الكلبي .جاءت الطیر عشیة فباتت ثم صبحتهم �الغداة فرمتهم :بن أبي ر�اح

مناقیرها حصى �حصى الخذف أمام �ل فرقة طائر �قودها أحمر المنقار أسود الرأس طو�ل 
فلما جاءت عسكر القوم وتوافت أهالت ما في مناقیرها على من تحتها مكتوب على �ل  ،العنق

ومن  ،من أطاع هللا نجا :�ان على �ل حجر مكتوب :وقیل .حجر اسم صاحبه المقتول �ه
سألت عنها أ�ا سعید الخدري  :وقال العوفي .اعت راجعة من حیث جاءتثم انص ،عصاه غوى 

 ،�ان �قع الحجر على بیضة أحدهم فیخرقها و�قع في دماغه :وقیل .حمام مكة منها :فقال
 " و�خرق الفیل والدا�ة.

هذا الحجر و�قدر  ،على رأسه بیضة مثل المغفر یلبسها المقاتل على رأسه ایلبسه التيالبیضة 
 والحّمص �خرق هذه البیضة والغالب أنها من حدید.البندق 

 طالب: ..................
لكن  ،أنا �هللا ما شفتهن ،�هللا أعلم ،حمام الحرم منها �ما سمعت مر بنا "�عني استمرت؟ �قولون 

 على �المهم أن حمام الحرم حمام مكة منها.
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و�ان أصحاب الفیل ستین  ،و�غیب الحجر في األرض من شدة وقعه ،و�خرق الفیل والدا�ة "
 " ا لم یرجع منهم أحد إال أمیرهم رجع ومعه شرذمة لطیفة فلما..ألفً 

 �عني قلیلة.
أبرهة جد النجاشي الذي �ان في زمان رسول هللا  :وقال الواقدي ،فلما أخبروا �ما رأوا هلكوا "

ط حتى تزاحفا ثم ألنه تفاتن مع أر�ا ؛مي بذلكوأبرهة هو األشرم سُ  ،-صلى هللا علیه وسلم-
 " فمن غلب فله األمر فتبارزا. ،اتفقا على أن یلتقیا �شخصیهما

تفاتن �عني حصلت بینهم فتنة �سبب اختالف في الرأي وجدال وتطورت إلى أن صارت إلى ما 
 صار.

ا ذا دین في ا حلیمً ا حادرً وأبرهة قصیرً  ،ا في یده حر�ةا عظیمً فتبارزا و�ان أر�اط جسیمً  "
فلما دنوا ضرب أر�اط �حر�ته رأس أبرهة فوقعت  ،ومع أبرهة وز�ر له �قال له ِعْتَودة ،النصرانیة

وحمل ِعْتَودة على أر�اط  ،فلذلك ُسمِّي األشرم ،على جبینه فشرمت عینه وأنفه وجبینه وشفته
ن ناصیة أبرهة و�طأن بالده ،فاجتمعت الحبشة ألبرهة ،فقتله  ،فغضب النجاشي وحلف لیجزَّ

إنما �ان عبدك  :ومأل مزوًدا من تراب أرضه و�عث بهما إلى النجاشي وقال ،فجز أبرهة ناصیته
و�عثت إلیك بتراب أرضي لتطأه وتبر  ،وقد جززت ناصیتي ،وأنا أقوم �أمر الحبشة ،وأنا عبدك
لیصرف إلیها حج العرب على  ؛ثم بنى أبرهة �نیسة �صنعاء ،فرضي عنه النجاشي ،في �مینك

�أر�عین  -صلى هللا علیه وسلم-�ان عام الفیل قبل مولد النبي  :قال مقاتل :الرا�عة .مما تقد
بثالث  -صلى هللا علیه وسلم-�ان قبل مولد النبي  :وقال الكلبي وعبید بن عمیر .سنة

ولدت عام « :أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-والصحیح ما روي عن النبي  .وعشر�ن سنة
 ".»الفیل

 �ان عام الفیل. -علیه الصالة والسالم-في السیر أن مولده  وهذا المعروف
 :وقال في �تاب أعالم النبوة ،حكاه الماوردي في التفسیر له ،یوم الفیل :وري عنه أنه قال "

 ".-صلى هللا علیه وسلم-ُولد رسول هللا 
 أعالم النبوة للماوردي معروف.

و�ان �عد  ،االثنین الثاني عشر من ر�یع األولیوم  -صلى هللا علیه وسلم-ُولد رسول هللا  "
ووافق من شهور الروم العشر�ن من أسباط في السنة الثانیة عشرة من  ،االفیل �خمسین یومً 

صلى هللا -وحكى أبو جعفر الطبري أن مولد النبي  :قال ،ملك هرمز بن هرمز بن أنوشروان
علیه  -إنه :وقد قیل ،نوشروان�ان االثنین الثنتین وأر�عین سنة من ملك أ -علیه وسلم

وولد یوم االثنین اثنتي عشرة لیلة  ،حملت �ه أمه آمنة في یوم عاشوراء من المحرم -السالم
 " .ًال مْ فكانت مدة حمله ثمانیة أشهر �ُ  ،خلت من شهر رمضان

 �عني �املة. كمالً 
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حكاه  ،إنه ولد یوم عاشوراء من شهر المحرم :وقیل ،و�ومین من التاسع الً مْ ثمانیة أشهر �ُ  "
 :قال ابن العر�ي قال ابن وهب عن مالك ،ابن شاهین وأبو حفص في فضائل یوم عاشوراء له

ولدت أنا ورسول هللا  :وقال قیس بن مخرمة .عام الفیل -صلى هللا علیه وسلم-ولد رسول هللا 
من مروءة الرجل أال  :الك أنه قالوقد روى الناس عن م ،عام الفیل -صلى هللا علیه وسلم-

ألن  ؛وهذا قول ضعیف ،ا استهرموهو�ن �ان �بیرً  ،ا استحقروهألنه إن �ان صغیرً  ؛�خبر �سنه
وهو من أعظم العلماء  ،و�كتم سنه -صلى هللا علیه وسلم-مالًكا ال ُ�خبر �سن رسول هللا 

 " ا.ا أو صغیرً فال �أس أن �خبر الرجل �سنه �ان �بیرً  ،قدوة �ه
أما إذا �انت منزلته بین الناس أو بین من �سمعه ال ترتفع  ،هذا إذا لم ترتفع منزلته عن التكذیب

هذا معروف ف ،أنت أكبر أو أصغر :عن التكذیب �حیث لو أخبر �سنه الصحیح �ّذبوه إما قالوا
 فال داعي لهذا اإلخبار. ،عند الناس وال مصلحة تترتب على اإلخبار

؟ -صلى هللا علیه وسلم-أنت أكبر أم النبي  :بن مروان لعّتاب بن أسیدوقال عبد الملك  "
 " وأنا أسن منه ُولد. ،أكبر مني -صلى هللا علیه وسلم-النبي  :فقال

وأنا أسن  ،هو أكبر مني :هذا معروف عن العباس بن عبد المطلب أنه سئل أ�كما أكبر؟ قال
 ا وأنا أكبر منه سن�ا.منه، �عني أكبر مني قدرً 

وأنا أدر�ت سائسه وقائده أعمیین مقعدین  ،عام الفیل -صلى هللا علیه وسلم-ولد النبي  "
-سن عّتاب بن أسید حین واله النبي  :قال ؟�م سنك :وقیل لبعض القضاة ،�ستطعمان الناس

 و�ان سنه یومئذ دون العشر�ن. " ،مكة -صلى هللا علیه وسلم
 طالب: هذا یرد الخبر السابق.

 ما فیه شك، ال، المعروف أن الكالم للعباس بن عبد المطلب. نعم،
 طالب: ..................

 اسمه؟  ما
 طالب: ..................

 أما عّتاب بن َأِسْید فال یرد. ،ومع ذلك المشهور أنه العباس ،قباث
 طالب: ..................

 ؟ ماذا
 طالب: ..................

 ،هذا سمع العباس وهو من أسنانه وقال مثله ،مال أن تقع ألكثر من واحداحتف ،ألكثر من واحد
وأنت أعظم  ،ومازالت تقال اآلن إذا سئلت عن شخص هو في سنك أو أصغر منك ؟�منع ماذا

 منه منزلة أو هو أكبر منك منزلة تقول مثل هذا الكالم ما فیه شيء.
 ما �طیعك. ،لهئ؟ اسأله ما هو �قانا و��اهأكبر أ مناسأله  ،مثل ما قاله أبو عبد هللا
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 قال علماؤنا.. :الخامسة
 طالب: ...................

 �هللا �مكن �قاؤه حكمة حتى �خبر من وراءه �ما حصل.
و�ن  -صلى هللا علیه وسلم-�انت قصة الفیل فیما �عد من معجزات النبي  :قال علماؤنا "

 " ا لشأنه.ألمره وتمهیدً ا ألنها �انت تو�یدً  ؛كانت قبله وقبل التحدي
 .-علیه الصالة والسالم-إرهاص لبعثته 

هذه السورة �ان �مكة عدد �ثیر ممن  -صلى هللا علیه وسلم-ولما تال علیهم رسول هللا  "
ولم �كن �مكة أحد إال وقد رأى قائد الفیل وسائقه أعمیین  ،ألم تر :ولهذا قال ،شهد تلك الوقعة
لقد رأیت قائد الفیل وسائقه  :مع حداثة سنها -رضي هللا عنها -وقالت عائشة ،یتكففان الناس

ا من رأیت في بیت أم هانئ بنت أبي طالب نحوً  :وقال أبو صالح .أعمیین �ستطعمان الناس

  ٢الفیل:  }i h g f e{ قوله تعالى:  .ا مخططة �حمرةقفیز�ن من تلك الحجارة سودً 
 " أي في إ�طال وتضییع.

 ،فهذا الخبر منكر ،ضعفه شدید ،أبو هانئ �اذان مولى أبو صالح مولى أم هانئ هذا ضعیف
 قفیز�ن من تلك الحجارة.

 طالب: ...................
ولیخبروا من وراءهم  ،أ�قاهم عبرة وعظة للناس -جل وعال -قد �كون هللا ،ما یلزم أن �كونوا قتلوا

 ما یلزم.
 في إ�طال...أي 

 لو �قوا منعمین مكرمین لكن أعمیین یتكففان الناس ز�ادة عذاب هذا.
فُحكي عن عبد المطلب أنه  ،والبیت �التخر�ب والهدم ،ا �القتل والسبيألنهم أن �كیدوا قر�شً  "

 ،افإذا القوم متشدخین جمیعً  ،�عث ابنه عبد هللا على فرس له ینظر ما لقوا من تلك الطیر
وما  ،إن ابني هذا أفرس العرب :فلما رأى ذلك أبوه قال ،ا عن فخذهفرسه �اشفً فرجع یر�ض 

ما  :قالوا ،فلما دنا من نادیهم �حیث �سمعهم الصوت ،اا أو نذیرً كشف عن فخذه إال �شیرً 
و�انت أموال بني عبد  ،فخرج عبد المطلب وأصحا�ه فأخذوا أموالهم ،اهلكوا جمیعً  :قال ؟وراءك

 " ألنه احتمل ما شاء من صفراء و�یضاء. ؛و�ها تكاملت ر�اسة عبد المطلب ،المطلب منها
 �عني من ذهب وفضة.

إن عبد المطلب حفر حفرتین فمألهما من الذهب  :وقیل ،ثم خرج أهل مكة �عده ونهبوا"
ثم أصاب  ،اختر أیهما شئت : لعبد المطلبثم قال ألبي مسعود الثقفي و�ان خلیًال  ،والجوهر

 ا فقال عبد المطلب عند ذلك:الناس من أموالهم حتى ضاقوا ذرعً 
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ـــــــــــــــاال ـــــــــــــــبش واألفی ـــــــــــــــت منعـــــــــــــــت الُح  أن
 

 وقــــــــــــــــــــد رعــــــــــــــــــــوا �مكــــــــــــــــــــة األجبــــــــــــــــــــاال 
ــــــــــــــــــــاال   وقــــــــــــــــــــد خشــــــــــــــــــــینا مــــــــــــــــــــنهم القت

 
 و�ــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــــم معضــــــــــــــــــــاال 

ا لـــــــك ذا الجـــــــالال                    وحمـــــــدً ا شـــــــكرً   
 

 

قاتل  ،هم أهل هللا :ا وقالوامت العرب قر�شً ولما رد هللا الحبشة عن مكة عظّ  :قال ابن إسحاق
 وقال عبد هللا بن عمرو بن مخزوم في قصة أصحاب الفیل: ،هللا عنهم و�فاهم مؤونة عدوهم

ــــــــــــــــــت الجلیــــــــــــــــــل ر�نــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــدنس  أن
 

 أنــــــــــــــــــــت حبســــــــــــــــــــت الفیــــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــــالمغمس 
 مــــــــــــــــن �عــــــــــــــــد مــــــــــــــــا هــــــــــــــــم �شــــــــــــــــر ....... 

 
 .........................." 

 .  ال، ِ�َشرٍّ
 مــــــــــن �عــــــــــد مــــــــــا هــــــــــم ِ�َشــــــــــرٍّ مــــــــــبلس"
 

ــــــــــــــــة المكــــــــــــــــر�س   حبســــــــــــــــته فــــــــــــــــي هیئ
ومــــــــا لهــــــــم مــــــــن فــــــــرج ومــــــــنفس                      

 
 

 
 "والمكر�س المر�وس المطروح.

 مثل المنكس.

ا من السماء �انت طیرً  :قال سعید بن جبیر  ٣الفیل:  }n m l k{ قوله تعالى:  "
سمعت رسول هللا  :وروى جو�بر عن الضحاك عن ابن عباس قال .لم یر قبلها وال �عدها مثلها

 ".»إنها طیر بین السماء واألرض تعشش وتفرخ«�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-
 قال عنه؟ ماذاهذا واضح، 

 طالب: .................
 السماء واألرض تفرخ! ال، لیس �صحیح. بال شك، تعشش بین

�انت  :وقال عكرمة .وأكف �أكف الكالب ،�انت لها خراطیم �خراطیم الطیر :وعن ابن عباس "
وقالت  .ولم تر قبل ذلك وال �عده ،ا خرجت من البحر لها رؤوس �رؤوس السباعا خضرً طیرً 

ت أشباه الوطاو�ط بل �ان :وقیل ،هي أشبه شيء �الخطاطیف :-رضي هللا عنها -عائشة
�انت  :وقیل .هي طیر خضر لها مناقیر صفر :اوعن سعید بن جبیر أ�ًض  .حمراء وسوداء

إنها  :وقیل .هي طیر سود �حر�ة في مناقیرها وأظفارها الحجارة :وقال محمد بن �عب .ابیًض 
 " قال عكرمة. .بها األمثال بر تضالعنقاء المغرب التي 

هي التي أغر�ت في البالد فنأت فلم ُتحس ولم ُتر، العنقاء �قولون العنقاء  :هو المغرب؟ �قول ما
 هي را�ع المستحیالت.

قاله ابن عباس  ،متتا�عة �عضها في إثر �عض :وقیل .أ�ابیل أي مجتمعة :قال عكرمة "
قاله ابن مسعود وابن  ،مختلفة متفرقة تجيء من �ل ناحیة من هاهنا وهاهنا :وقیل ،ومجاهد
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�قال  ،وحقیقة المعنى أنها جماعات عظام ،وهذه األقوال متفقة :قال النحاس .واألخفشز�د 
م علیه و�كثِّر واختلف في واحد أ�ابیل  ،وهو مشتق من اإلْبل ،فالن یؤ�ِّل على فالن أي �عظِّ

وهذا في معنى  :أ�ابیل قال رٌ وطیا �قال جاءت إبلك أ�ابیل أي فرقً  :قال األخفش :فقال الجوهري 
 " واحده إبُّول. :وقال �عضهم ،وهو من الجمع الذي ال واحد له ،كثیرالت

 مثل اإلبل جمع ال واحد له.
 طالب: .................

 " واحده إبُّول مثل ُعُجول. "
ول. ول ِعجُّ  ِعجُّ

ا وال أعرف العرب تعرف له واحدً  :قال ،إبیل مثل سكین :دوقال �عضهم وهو المبرِّ  ،مثل ِعجُّول"
 وقال رؤ�ة بن العّجاج في الجمع: ،إ�َّال :وقیل في واحده ،الصحاحفي غیر 

 ولعبــــــــــــــــــــت طیــــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــــم أ�ابیــــــــــــــــــــل
 

 فُصـــــــــــــیِّروا مثـــــــــــــل �عصـــــــــــــف مـــــــــــــأكول 
 وقال األعشى: 

 طر�ــــــــــــــــــــــق وجبــــــــــــــــــــــار رواء أصــــــــــــــــــــــوله
 

 "علیــــــــــه أ�ابیــــــــــل مــــــــــن الطیــــــــــر تنُعــــــــــب 
 تنَعب. 

 وقال آخر:"
 كــــــــادت تهــــــــد مــــــــن األصــــــــوات راحلتــــــــي

 
 �ــــــــــــالجرد األ�ابیــــــــــــل إذا ســــــــــــالت األرض 

 وقال آخر: 
ــــــــــداعي ســــــــــراعً  ــــــــــى ال  ا �ــــــــــأنهمتــــــــــراهم إل

 
 "أ�ابیـــــــــــــــــــــــــــــــل ......................... 

هللا  ،هذه جرد ،د�سوونه اآلن طائرات �غیر قائ ماجرد �عني خیل مجردة من راكبیها مثل  
 المستعان.

 طالب: .................
 ؟ ماذا

 طالب: .................
 كــــــــادت تهــــــــد مــــــــن األصــــــــوات راحلتــــــــي

 
 إذا ســــــــــــــالت األرض �جــــــــــــــرد األ�ابیــــــــــــــل 

رجالة فیها �عني ما علیها ر�اب من �ثرتها �كون لها أصوات ولها �عني ما معه الجرد خیل ال  
 ألنه إذا �ان فوقها قائد إذا خشي من شيء رجع وهرب. ؛كذا وتخیف
 وقال آخر:

ــــــــــداعي ســــــــــراعً  ــــــــــى ال  ا �ــــــــــأنهمتــــــــــراهم إل
 

 جـــــــــن مســـــــــّخنطیـــــــــر تحـــــــــت دَ أ�ابیـــــــــل  
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إ�َّالة  :وسمع الرؤاسي و�ان ثقة أنه سمع في واحدها ،قال الفراء: ال واحد له من لفظه "
ا سمعت �عض العرب �قول: ضغث على إّ�الة یر�د خصبً  :ا قالوحكى الفراء إَ�الة مخففً ، مشددة

وقال إسحاق بن عبد هللا  ،ا مثل دینار ودنانیرإیبال �ان صوا�ً  :ولو قال قائل :قال ،على خصب
 " األ�ابیل مأخوذ من اإلبل المؤ�لة وهي األقاطیع. :بن الحارث بن نوفل

 �عني �قال ذلك لكثرتها مثل ألوف مؤلفة إبل مؤ�َّلة متى �قال ألوف مؤلفة؟ لكثرتها.

 :حجارة من سجیل قالوا :في الصحاح  ٤الفیل:  }s r q p{ قوله تعالى:  "

 2 1 0 / ]لقوله تعالى:  ؛حجارة من طین طبخت بنار جهنم مكتوب فیها أسماء القوم
3 4 5 Z  :وهي  ،من السماء من سجیلوقال عبد الرحمن بن أبزى   ٣٤ - ٣٣الذار�ات

ا �ما ثم أبدلت الالم نونً  ،وهي سجین ،من الجحیم :وقیل ،الحجارة التي نزلت على قوم لوط
 قالوا في أصیالن أصیالل �ما قال ابن مقبل:

.............................. 
 

 اا تواصـــــــبت �ـــــــه األ�طـــــــال ســـــــجینً ضـــــــر�ً  
مشتق من  ،وقال الزجاج: من سجیل أي مما �تب علیهم أن �عذبوا �ه ،و�نما هو سجیالً  

 " قال عكرمة. ،ستوفىوقد مضى القول في سجیل في هود مُ  ،السجل
وقرأ الناس ما �تب علیها في وسائل  ،إیران العام الماضي �شفت عن صوار�خ عابرة للقارات

 �اتبین علیها سجیل �الحروف العر�یة. ،اإلعالم
 ............طالب: .....

 ما علینا.. نحنلكن إن �فانا هللا شر ذنو�نا  ،ي نرجوهذإن شاء هللا تكون.. هذا ال
فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج �ه الجدري لم ُیَر  ،�انت ترمیهم �حجارة معها :قال عكرمة "

�ان الحجر إذا وقع  :وقال ابن عباس .و�ان الحجر �الحّمصة وفوق العدسة ،قبل ذلك الیوم
ترمیهم �التاء لتأنیث جماعة  :وقراءة العامة .فكان ذلك أول الجدري  ،على أحدهم نفط جلده

+ , { دلیله قوله تعالى:  ،یرمیهم �الیاء أي یرمیهم هللا :وقرأ األعرج وطلحة ،الطیر
وألن تأنیثها  ،لخلوها من عالمات التأنیث ؛و�جوز أن �كون راجًعا إلى الطیر  ١٧األنفال:  }-.

 " غیر حقیقي.
 لكن إذا عاد الضمیر إلى مؤنث ولو �ان غیر حقیقي وجب تأنیث الفعل.

أي جعل هللا أصحاب الفیل �ورق الزرع إذا   ٥الفیل:  }w v u{ قوله تعالى:  "
ُروي معناه عن ابن ز�د  ،أكلته الدواب فرمت �ه من أسفل شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه

ومما یدل على أنه ورق الزرع قول  ،وقد مضى القول في العصر في سورة الرحمن ،وغیره
 َعلقمة:
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 تســــــــقي بـــــــــذان وقـــــــــد مالـــــــــت عصـــــــــیفتها
 

 حــــــــــــــــــــــــــــدورها مــــــــــــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــــــــــــى..... 
 من أتي. 

........................... 
 

 مـــــــــــــــــــــن أتـــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــاء مطمـــــــــــــــــــــوم 
 وقال رؤ�ة بن العّجاج: 

ــــــــــــــلومســــــــــــــهم مــــــــــــــا مــــــــــــــس   أصــــــــــــــحاب الفی
 

ـــــــــــــــــــــــرمیهم حجـــــــــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــجیل   ت
ـــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــــــــــم أ�ابی ـــــــــــــــــــــــــت طی  ولعب

 
ـــــــــــــــــــل �عصـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــأكول   فصـــــــــــــــــــیروا مث

وأدخل الكافل في �عصف للتشبیه مع مثل  ،العصف جمع واحدته عصفة وعصافة وعصیفة 

فالن حسن  :ومعنى مأكول حبه �ما �قال  ١١الشورى:  }1 2 43{ نحو قوله تعالى: 
 " فجعله.. :وقال ابن عباس ،أي حسن وجهه

 مأكول حبه ما یبقى إال القشور التي تقع في مهب الر�اح فتذروها وتطیرها.

أن المراد �ه قشر البر �عني الغالف   ٥الفیل:  }w v u{  :وقال ابن عباس "
و�روى أن الحجر �ان �قع على أحدهم فیخرجوا �ل ما في جوفه  ،الذي تكون فیه حبة القمح

لما رمت الطیر �الحجارة �عث  :وقال ابن مسعود ،فیبقى �قشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة
ولم �سلم منهم إال  ،إال هلكفكانت ال تقع على أحد  ،ا فضر�ت الحجارة فزادتها شدةهللا ر�حً 

 رجل من �ندة فقال:
 فإنـــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــو رأیـــــــــــــــــــــت ولـــــــــــــــــــــم تر�ـــــــــــــــــــــه

 
 س مـــــــــــــــــا لقینـــــــــــــــــالـــــــــــــــــدى جنـــــــــــــــــب المغّمـــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــثَّ   ــــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــــرً  خشــــــــــــــــــــــیت هللا إذ ق  اطی
 

ــــــــــــــــــــــــا وظــــــــــــــــــــــــلّ    ســــــــــــــــــــــــحا�ة مــــــــــــــــــــــــرت علین
ـــــــــــــــــــــــــدعو �حـــــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــت �لهـــــــــــــــــــــــــا ت  و�ات

 
 بشـــــــــــــــــان دینـــــــــــــــــاعلـــــــــــــــــى الحُ  كـــــــــــــــــأن لهـــــــــــــــــا 

وقد تقدم أن أمیرهم رجع  ،لكنها أصابت من شاء هللا منهم ،و�روى أنها لم تصبهم �لهم 
لما رد هللا  :وقال ابن إسحاق ،فاهلل أعلم ،فلما أخبروا �ما رأوا هلكوا ،وشرذمة لطیفة معه

فكان  ،نة عدوهمأهل هللا قاتل عنهم و�فاهم مؤو  :ا وقالواالحبشة عن مكة عّظمت العرب قر�شً 
 " ذلك نعمًة من هللا علیهم.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعین...


