
 سورة الفيل 

 :مقصد السورة- 

 افتقحقد، نهذه افسقرة مؼصدها مؼصد دؿقؼ، وهق بقان حؽؿ اهلل افؽقين، بحامية حمض

 . ومـطؾؼ افرشافة

وذفؽ دا أصار اهلل . وهذا معـك يـبغل افتػطـ فف ذم هذه افسقرة، وذم شقرة ؿريش افتل تؾقفا

تعاػ إػ ادقؿع اجلغراذم هلذا افديـ، وفذفؽ افتاريخ، افعريؼ، افعؿقؼ، مـ فدن إبراهقؿ 

  اكتفاء بؿحؿد ، .  

 .بافعؼقدة، وافتقحقد، ٓبد مـ افتـبف فف، ـام شـرى (افػقؾ)ؾارتباط مؼصد شقرة 

 ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک ک ک ک ڑ] 

  [   ہ ہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں

  : [  گ گ گ ک ک ک ک ڑ]

وفذفؽ .    ير تؾؽ افؽقػقة؛ إذ أكف وفد ذم ذفؽ  افعامأ  تعؾؿ؛ ٕن افـبل :  يعـل(َأَ ْ َترَ )

 . افرؤية افعؾؿقة: ؾادراد بافرؤية هـا

 . اظجب فػعؾ ربؽ بلصحاب افػقؾ: اشتػفام تعجبل، يعـل: وآشتػفام هـا

ْقَػ َؾَعَؾ َربُّبَؽ )  .  ظذ افؽقػقةكبف (ـَ

 . هؿ أبرهة إرشم، ومـ معف:  أصحاب افػقؾ(بَِلْصَحاِب اْفِػقؾِ )

هق حاـؿ كرصاين مـ إحباش ـان ظذ افقؿـ، إذ أن أهؾ احلبشة ـاكقا ظذ : وأبرهة

افـرصاكقة آكذاك، وؿد اشتقفقا ظذ بالد افقؿـ، حقـا مـ افدهر، ؾـصبقا ظؾقفا حاـام مـفؿ، 

 . "أبرهة": يؼال فف

أن هذا احلاـؿ دا رأى افعرب يؼصدون افؽعبة، ؿام ببـاء ــقسة، شامها : وؿد جاء ذم افتاريخ

رؾفؿ ظـ افؽعبة، وفؽـ افعرب ظذ رؽؿ ما ـ، ودظا افعرب إػ احلج إفقفا؛ فقص"فقسقال"



أحدثقه مـ افؼك، إٓ إهنؿ أبقا ذفؽ؛ إذ ـاكقا يعظؿقن افؽعبة، وحيجقن بقت اهلل احلرام؛ 

  .إتباظا ٕبقفؿ إبراهقؿ 

ذم ــقسة - أـرمؽؿ اهلل - حتك جاء رجؾ مـ ــاكة، أو مـ بعض ؿبائؾ افعرب، ؾتغقط 

أبرهة، وفطخ ؿبؾتفا بإذى، ؾغضب أبرهة، ؽضبا، صديدا، وشار بإؾقال، وافرجال، يريد 

  .هدم افؽعبة، وـان ذفؽ ذم زمـ ظبد ادطؾب، شقد ؿريش، جد افـبل  

وشار حتك . ؾؾام تقجف إػ مؽة، اظسضف بعض ؿبائؾ افعرب، ؾفزمفؿ؛ فؼقة جـده، وجقشف

 .أؿبؾ ظذ مؽة، وأصاب ظسؽره إبال فعبد ادطؾب

ياًم، سأن ظبد ادطؾب، أتك أبرهة، وـان ظبد ادطؾب رجال، وشقاًم، ق: وؿد جاء ذم افتاريخ

ظده ظذ صظظقؿ ادـظر، وافشؽؾ واهلقبة، ؾؾام رآه أبرهة، أظجبف صؽؾف، ومرآه، و  يرى أن ي

  .رسيره، ؾـزل إفقف واشتؼبؾف

  .ؿؾ فف ما حاجتؽ: ؾؼال فؾسمجان

 . أصحابؽ اشتاؿقا مئة بعر يل، وأريدك أن تردها ظع: ؾؼال

ؿؾ فف إين حقـام رأيتؽ أظجبـل حافؽ، : ؾؾام شؿع ذفؽ مـف شؼط مـ ظقـف، وؿال فؾسمجان

 .ـؾؿـل ذم أمر افبقتوــت أطـ أكؽ شت

 . أكا رب اإلبؾ، وفؾبقت رب حيؿقف، ؾاؾعؾ ما بدا فؽ: ؾؼال ظبد ادطؾب

ؾلمر برد إبؾف ظؾقف، ثؿ ذهب ظبد ادطؾب، ومـ معف مـ ؿريش، وأمسؽقا بحؾؼ افبقت، 

 :  أن يدؾع همٓء ادعتديـ، حتك ؿال ظبد  ادطؾبوصاروا يدظقن، ويترضظقن إػ اهلل  

امـع رحافؽ ـه فـلـرحع ـ يؿــــعبدٓ هؿ إن ال

حـاهلؿ أبدا حمـافؽ ـوم  هؿـبـيـبـ صـؾـلـغـٓ ي

ك ـدا لــا بـر مـأمــفإن ــت تارـفؿ وـعبتـا 

 

، ظبد ادطؾب، وـان هذا مـ ظؼائد أهؾ ءإن أول مـ ؿال بافبدا: وهلذا ؿال بعضفؿ 

 .اجلاهؾقة



ثؿ إن ظبد ادطؾب، وأهؾ مؽة، ؿد خرجقا وأخؾقا مؽة، وصعدوا إػ اجلبال، يؼقـا مـفؿ بلن 

 . اهلل تعاػ شقحؿل بقتف

 ؾؾام –ي ـسيصؿالوهل افقاؿعة بغ جدة ومؽة، ادسامة أن ب- ؾؾام بؾغ أبرهة مـطؼة احلديبقة 

 اهلل تعاػ ظؾقفؿ ضرا أبابقؾ، تلتقفؿ مـ جفة افبحر، حتؿؾ ذم أؾقاهفا حجارة، أرشؾبؾغفا 

صغرة، ثؿ تؼصػفا ظذ أبرهة وجـقده، حتك ـاكت احلصاة، تـزل، ؾتخرق بقضة افرأس، 

ـام - وتشؼ بدن افراـب، وخترج مـ دبره، وخترق افػقؾ حتك تبؾغ إرض، حتك ؽدو 

وـان ذفؽ زمـ وٓدة افـبل . ـعصػ ملـقل- وصػ اهلل 
()

.  

ؾفذا ادقضع اختاره اهلل تعاػ ظـ ظؾؿ ،وحؽؿة، ؾفق مقضع رشيػ، ـام ؿال اهلل تعاػ 

 وهلل تعاػ أن يصطػل مـ إمؽـة، {26:احلج} [ چ ڃ ڃ ڃ ڃ])

 [ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]وإزمـة، وإصخاص، ما يشاء؛ ـام ؿال تعاػ 

 ؾؾفذا ادقضع خاصقة، ـقكقة، ؿدرية، جيب ظذ ـؾ مممـ أن يرظاها، وأن {68:القصص}

 . يعظؿفا

أن أجرى هذه أية افعظقؿة، ذم زمـ  اجلاهؾقة؛ ٕن إمر متعؾؼ هبذا : ومـ تعظقؿ اهلل هلا

   يزل اهلل تعاػ حيؿل هذا ادقؿع، .ادقؿع، ادعظؿ، ادؽرم، ؾؾقست هذه افبؼعة ـسائر افبؼاع

ْيٍ   افذي حرمف، حتك إكف جاء ذم حديث ـْ  َأنَّن افـبل ؿام اْفَغدَ  َأِ  رُشَ اْفَػْتِ ، ََحَِد اهللَّنَ،  َيْقمِ  ِم

ةَ  إِنَّن  :َؿاَل  َوَأْثـَك َظَؾْقِف، ُثؿَّن  ْمَفا افـَّناُس، َمؽَّن َمَفا اهللَّنُ، َوَ ْ حُيَرِّ ـُ بِاهللَّنِ،  َؾاَل حَيِؾُّب  َحرَّن ْمِرٍئ، ُيْمِم
ِٓ

ا ِخِر، َأْن َيْسِػَؽ هِبَ ْٔ َٓ  َواْفَقْقِم ا َص  َيْعِضدَ  َدًما، َو فِِؼَتاِل َرُشقِل اهللَّنِ  هِبَا َصَجَرًة، َؾنِْن َأَحٌد َتَرخَّن

 ،اَم َأِذَن يِل ؾِقَفا ؾِقَفا ـْ هَنَاٍر، َؾُؼقُفقا إِنَّن اهللَّنَ َؿْد َأِذَن  فَِرُشقفِِف، َوَ ْ َيْلَذْن َفُؽْؿ، َوإِكَّن ُثؿَّن  َشاَظًة ِم

اِهُد اْفَغاِئَب  َْمِس، َوْفُقَبؾِّْغ افشَّن ْٕ ُحْرَمتَِفا بِا ـَ رواه افبخاري(َظاَدْت ُحْرَمُتَفا اْفَقْقَم، 
()

 . 

 . جعؾ:  هذا اشتػفام تؼريري، بؿعـك(َأَ ْ جَيَْعْؾ ) [   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ] 

                                                           
(. 1/167)السيرة البن هشام , (2/215)البداية والنهاية :  انظر((
( . 104) صحيح البخاري()



ْقَدُهؿْ ) ذه إؾقال، افتل ٓ بفوا أتتدبرهؿ هلدم افؽعبة، وـان مـ تدبرهؿ، أن ي:  أي(ـَ

 ؾؽان إذا وجفف "حمؿقد"إن أبرهة ـان معف ؾقؾ، ـبر، يؼال فف : تعرؾفا افعرب، وؿد ؿقؾ

 . مضـك رسيًعابادماه مؽة حرس، وامتـع ظـ اديض، وإذا وجفف بادماه افقؿـ، 

 مؽة ، ظام احلديبقة، خألت كاؿتف، يعـل حركت؛ ـام جاء  ذم حديث  وحقـام ؿدم افـبل  

ـَ  َخَرَج َرُشقُل اهللَّنِ ): ادسقر بـ خمرمة، ؿال ِريِؼ،  احْلَُدْيبَِقِة، َزَم اُكقا بَِبْعِض افطَّن ـَ َحتَّنك إَِذا 

ـَ اْفَقفِقدِ  إِنَّن  َؿاَل افـَّنبِلُّب  َضؾِقَعٌة َؾُخُذوا َذاَت اْفَقِؿِغ، َؾَقاهللَّنِ  فُِؼَرْيٍش، ذِم َخْقؾٍ  بِاْفَغِؿقؿِ  َخافَِد ْب

ُض َكِذيًرا َما َصَعَر  هِبِؿْ  ـُ ِة اجْلَْقِش، َؾاْكَطَؾَؼ َيْر  َوَشاَر افـَّنبِلُّب  فُِؼَرْيٍش، َخافٌِد، َحتَّنك إَِذا ُهْؿ بَِؼَسَ

انَ  ـَ ْت بِِف َراِحَؾُتُف َؾَؼاَل افـَّناُس  بِافلَّنـِقَّنةِ  َحتَّنك  إَِذا  ـَ تِل ُ َْبُط َظَؾْقِفْؿ ِمـَْفا، َبَر  َؾَلحَلَّنْت  َحْؾ َحْؾ، :افَّن

اْفَؼْصَقاُء َوَما َذاَك هَلَا  َخأَلَْت  َما) افـَّنبِلُّب  اْفَؼْصَقاُء، َؾَؼاَل  َخأَلَْت  اْفَؼْصَقاءُ  َخأَلَْت  :َؾَؼاُفقا

ـْ َحَبَسَفا َحابُِس 
رواه افبخاري(اْفِػقؾِ  بُِخُؾٍؼ َوَفؽِ

()

.  

 ذم خسار وضقاع  (ذِم َتْضؾِقؾٍ )

 . أكشلها تعاػ وخؾؼفا. يعـل بعث ظؾقفؿ [ڱ ڱ] 

 :  ؿقؾ ذم تػسرها ظبارات متؼاربة(ں)

 . ؾرؿا:  ؿقؾ     -

 . مجاظات:  وؿقؾ     -

 . ضرا متتابعة: متتابعة، يعـل:  وؿقؾ     -

 .ـلرة:  وؿقؾ     -

 . جمتؿعة:  وؿقؾ     -

 .ـؾ هذه ادعاين صاحلة، ؾفذا افطر ـان ؾرؿا، ظذ صؽؾ مجاظات، ـلرة، متتابعة، جمتؿعة

(إِبَّنْقل) أو(ليِّ بإِ )مػرده : ٓ واحد فف مـ جـسف، وؿقؾ:  ؿقؾ(َأَبابِقَؾ )وفػظ 
()

. 

                                                           
(. 2731)صحيح البخاري ( )
. (أبل)مختار الصحاح مادة :  انظر((



  يعـل تؼذؾفؿ (ترمقفؿ) [   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]

قؾٍ ) ، ؿد ُأدخؾ ذم إؾران، "افطقب إَحر" بـ  افققم ما يسؿكوهق.  هق افطغ ادطبقخ(ِشجِّ

 .ؾتحقل إػ حجارة صؾبة

 . ؾجعؾ ذفؽ اجلقش، وهذا ادعسؽر، افذي ـان  ؿ هبدم افؽعبة: يعـل [ۀ]

قلٍ ) ـُ َعْصٍػ َمْل  : (ـَ

 . ـقرق افزرع، افذي أـؾتف افدواب، وداشتف، وأؾـتف:  ؿقؾ     -

  .فق شؾط ؿطقع مـ افغـؿ، ظذ حؼؾ ؾقف زرع، ؾجعؾت تؼضؿف، وتؾػظف، وتطله، بلؿدامفاـام 

 .(ـعصػ ملـقل)ؾفؽذا بدت هذه اجللث، ادسامقة يؿـة ويرسة، 

 .  هقئتفؿ، ـافتبـ ادسامل، ظذ وجف إرضتإكف افتبـ، يعـل صار:  وؿقؾ     -

 .ملؾ ؿؼ افُز :  وؿال بعض افسؾػ     -

 . ـقرق احلـطة:  وؿقؾ     -

وهل ظبارات متؼاربة، تمول إػ كػس ادعـك، وادؼصقد أهنؿ صاروا ذم هقئة وضقعة، ؿد 

. دمروا تدمرا، وأوؿع اهلل تعاػ ؾقفؿ اهلالك افشديد

 يؿفؾ، وٓ  ؿؾ، وأن  أخذه أفقؿ، وهذا ادعـك جيب أن يؼقم ذم ؿؾقبـا، ؾـعؾؿ أن ربـا  

صديد، وأن افؽػار، وافطغاة، مفام أوتقا مـ ؿقة، ومفام تسؾحقا مـ شالح كقوي، أو ؽره، 

 . أن فق صاء اهلل ٕؾـاهؿ، ذم د  افبرص

 ؾػل ثقاين معدودة، يتحطؿ افبـاء،  ويؼع افـاس حتت ؛افزٓزل- -  اهلل وتلمؾ تسؾقط

 . رـام اخلرشاكات، ادسؾحة، يسترصخقن، وٓ رصيخ هلؿ

 إذا أؾاض اهلل تعاػ إهنار، وافبحار، ـقػ دمرف افـاس، ودمعؾفؿ ضاؾغ ظذ وجففا، ذاوك

 . ى، رصعىهؾؽ

وتؼؾبفا رأًشا ظذ ، ؾتعصػ بافـاس وافبققت وادراـب حقـام هتب افرياح، وإظاصر،و

ؾقجب  أن يؼقى ظـد اإلكسان افشعقر بعظؿة اهلل، وؿقتف، .  ٓ حرص هلا ؾجـد اهلل  ،ظؼب



وؿدرتف، وأكف ٓ يضاهل ؿقتف، وؿدرتف، يشء مما يتباهك بف أظداء افديـ، مـ أكقاع افؼقى، 

 .افتل يؾقحقن هبا و ددون

 الفوائد المستنبطة

 . ظظقؿ ؿدرة اهلل، وصديد بلشف، وأخذه: افػائدة إوػ

 . َحاية اهلل فبقتف احلرام، وإهالك مـ يريده بنحلاد، أو إؾساد: افػائدة افلاكقة

  افسابؼةادؼدمات: ، وبعلتف، وادؼصقد باإلرهاصاإلرهاص بؿقفد كبقف : افػائدة افلافلة

، وبعلتف، ؾؾؿ يؽـ هذا مـ باب ادقاؾؼة، وافصدؾة، أن جيري هذا  احلدث ذم وفد كبقف  

 أراد أن  قل افـاس، هبذا احلدث  افعظقؿ، ٕمر ظظقؿ، وهق بعلة ـلن اهلل  . ظام مقفده 

  . حمؿد 

ُرُج ِمـَْفا ُكقٌر "  ؿال  حقادث ـقكقة أخرى، وؿد راؾؼ مقفد افـبل   ُف ََيْ ل َأكَّن  َرَأْت ُأمِّ

امِ  رواه أَحد"َأَضاَءْت ِمـُْف ُؿُصقُر افشَّن
حتك إن أهؾ افؽتاب صعروا بذفؽ، وظؾؿقا أكف ؿد , ()

  . أطؾفؿ زمان كبل

 

  

                                                           
(. 1545)صححه األلباني في الصحيحة , (4175)المستدرك للحاكم , (22261) مسند أحمد ((



   سورة قريش 

 : مقصد السورة

  .صؽًرا هلل، هتدف هذه افسقرة إػ بقان افقاجب ظذ أهؾ احلرم، ؿريش، وهق حتؼقؼ افتقحقد

َْشَؼعِ وؿريش أرشف ؿبائؾ افعرب، ؾؼد ؿال كبقـا  ْٕ ـَ ا  إِنَّن اهللَّنَ ": ـام ذم حديث َواثَِؾَة ْب

ـْ  ـِـَاَكةَ  اْصَطَػك ـْ  ُؿَرْيًشا َواْصَطَػك إِْشاَمِظقَؾ، َوَفدِ  ِم ـْ  ـِـَاَكَة، ِم  َبـِل َهاِصٍؿ، ُؿَرْيشٍ  َواْصَطَػك ِم

ـْ  َواْصَطَػايِن  رواه مسؾؿ"َبـِل َهاِصٍؿ  ِم
()

 وؿد أـرمفا اهلل، وأحؾَّنفا هذا ادقضع، وؿؾدها شداكة 

.  بقتف

   ڀ ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ]

 [   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ياَلِف )  : جار وجمرور، وـؾ جار وجمرور ٓبد فف مـ متعؾؼ(إِلِ

، يعـل أن (َؾْؾَقْعُبُدوا َربَّن َهَذا اْفَبْقِت )متعؾؼ بؼقفف تعاػ ذم آخر افسقرة :  ؾؼقؾ -

 . رب هذا افبقت إيالؾفؿ مقجب فعبادهتؿ

ياَلِف ُؿَرْيشٍ " "اظجبقا": ، أو"ظجبا": متعؾؼ بػعؾ حمذوف، تؼديره:  وؿقؾ - ، "إِلِ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]ـام ؿقؾ ذم ؿقل اهلل تعاػ 

ؿْ " : [ۇ ـْ ِدياِرِهْؿ َوَأْمَقاهِلِ ـَ ُأْخِرُجقا ِم ِذي ـَ افَّن  ادَُْفاِجِري
ِ
  "اظجبقا فِْؾُػَؼَراء

 يعـل أن اهلل –!! وهذا مـ أظجب ما ؿقؾ - (افػقؾ)متعؾؼ بسقرة :  وؿقؾ - 

، وأكف جعؾفؿ ـعصػ ملـقل، (افػقؾ)شبحاكف وتعاػ، دا ذـر ما ذـر ذم شقرة 

ياَلِف ُؿَرْيشٍ )أتبعف بؼقفف  ، يعـل أن ذفؽ افذي جرى وحصؾ ٕجؾ إيالف  (إِلِ

 .ؿريش

 

 : (إِياَلِف )معـك 

                                                           
(. 2276)  صحيح مسلم()



آفػت بغ هذه إصقاء، ؾصـعت مـفا ـذا، "-:  ملال –مْجع، ـام تؼقل : ؿقؾ ( 1

  "آفػت بغ هذه افـصقص، ؾجؿعت مـفا بحلا، أو ـتابا" أو "وـذا

 . اظتاد: مـ أفِػ، أي:  وؿقؾ  (2

ْقِػ ):  ذم ؿقفف(إِياَلؾِِفؿْ )وظذ هذا يؽقن معـك   َوافصَّن
ِ
َتاء   :(إِياَلؾِِفْؿ ِرْحَؾَة افشِّ

 . مجعفؿ بغ افرحؾتغ؛ رحؾة افشتاء، وافصقػ:  ظذ افؼقل إول     -

 . اظتقادهؿ ظذ هاتغ افرحؾتغ:  وظذ افلاين     -

 پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ]: وهبذا يؽقن ادعـك اإلمجايل فؼقفف تعاػ 

 [ پ

  اظجبقا جلؿع ؿريش، بغ رحؾتل افشتاء، وافصقػ،      -

 .  أو اظجبقا ٓظتقاد ؿريش ظذ هاتغ افرحؾتغ، ذم افشتاء وافصقػ     -

:  هق(إِياَلِف ُؿَرْيشٍ ) وثؿ معـك ثافث، يـؼدح ذم افذهـ، وهق أن ادؼصقد بـ  -

تلفقػفؿ فؼبائؾ افعرب، بحقث يؼطعقن هذه افرحؾة، إػ افشامل، وهذه افرحؾة 

إػ اجلـقب، دون أن يتعرض هلؿ أحد، مـ ؿبائؾ افعرب، مع أن افعرب ذم أيام 

اجلاهؾقة، ـان ؿقام ـسبفؿ افسؾب، وافـفب، وافغزو، وؿطع افطريؼ، ؾاظجبقا 

ـقػ متؽـت ؿريش مـ إجياد إفػة، وافتآفػ، مع هذه افؼبائؾ، افتل متر هبا، ذم 

ضريؼفا إػ افشام، وذم ضريؼفا إػ افقؿـ، دون أن يؼع هلؿ ؿطع ضريؼ، أو 

 !ظدوان

ْقِػ )  َوافصَّن
ِ
َتاء وذم افصقػ، يرحؾقن .  ذم افشتاء، ـاكقا يرحؾقن إػ افقؿـ؛ فدؾئفا(ِرْحَؾَة افشِّ

َواٍد ): ـاكقا يرحؾقن فؾتجارة، وذفؽ أن بؾدهؿ ، ـام وصػ اهلل تعاػ. إػ افشام؛ فزودهتا

وهذا آكػتاح . افشتاء، وافصقػ: ، ؾؼامت معقشتفؿ ظذ افتجارة، ذم رحؾتل (َؽْرِ ِذي َزْرعٍ 

، وأن يؽقن (أم افؼرى)احلضاري، باإلضاؾة إػ وجقد افبقت احلرام، أدى إػ أن تؽقن مؽة 



، متفقًدا  وآتصال هبؿأهؾفا، ظذ ؿدر ـبر مـ افلؼاؾة، وآضالع، وافعؾؿ بلحقال افـاس

  . ، وتلهقؾف حلؿؾ افرشافةفبعلة افـبل 

دَّنا ؿدم اهلل امتـاكف ظذ ؿريش، رتب ظذ ذفؽ أمرهؿ : [   ڀ ڀ ڀ ڀ پ]

ؾال يؾقؼ هبؿ أن جياورا بقت اهلل، ويعبدوا ؽره، . بعبادتف وحده، مؼابؾة فؾـعامء، بافشؽران

وٓ يؾقؼ أن يـعؿ اهلل تعاػ ظؾقفؿ، افـعؿ افعظقؿة، مـ تقسر أرزاؿفؿ، ومعاصفؿ، ذم رحؾة 

  .بعباتف أحًداافشتاء، وافصقػ، ثؿ يؼـقا 

، وأن يعؾؿ أكف ظذ بساط ادؾؽ،  ؾافذي ؾقجب ظذ شاــ مؽة، أن يؼقم بعبادة اهلل  

فعبد اهلل بـ وهلذا ـان . يعيص ادؾؽ ظذ بساضف، فقس ـافذي يعيص ادؾؽ ذم أضراف ممؾؽتف

أحدمها ذم احلّؾ، وأخر ذم احلرم، ؾنذا أراد أن يعاتب : ؾسطاضانريض اهلل ظـفام ظؿرو 

: ــا كحّدث أن مـ اإلحلاد ؾقف أن يؼقل افرجؾ: أهؾف ظاتبفؿ ذم احلّؾ، ؾسئؾ ظـ ذفؽ، ؾؼال

ـال واهلل، وبذ واهلل
()

مقئال فؾتؼاة، وأهؾ افطاظة،  ؾقجب  أن يؽقن بقت اهلل، وحرم اهلل،  .

وافقرع؛ مـ افطائػغ، وافعاـػغ، وافؼائؿغ، وأن يطفر مـ أهؾ افؼك، وافبدظة، 

 وهلذا جعؾ اهلل تعاػ هذه اجلزيرة، مقئال فإلشالم، يلرز ، يع مؽة، مـ افبؾدانما. وافػسؼ

واهلل أظؾؿ حقث جيعؾ رشافتف، . وافعرب هؿ أوػ افـاس بديـ اإلشالم، وافدؾاع ظـف. إفقفا

ؾاختار اهلل تعاػ افعرب، واختار أن يؽقن كبقف مـفؿ، ظـ ظؾؿ، وحؽؿة، ؾفؿ حػظة ديـف، 

 .روكف ذم أؾاقـافذيـ جياهدون ذم شبقؾف، ويـش

 . ما يعرؾقكف، ويعفدوكف، وهق افؽعبة:  ادشار إفقف هق(َهَذا اْفَبْقِت )

ـْ ُجقعٍ )  .  مع أهنؿ ذم واٍد ؽر ذي زرع(افَّنِذي َأْضَعَؿُفْؿ ِم

ـْ َخْقٍف )  . مع ٕهنؿ ذم بقئة جاهؾقة مضطربة :(َوَآَمـَُفْؿ ِم

 :اختؾػ ذم ادراد باخلقف

                                                           
(. 16/510) تفسير الطبري ((



آمـفؿ مـ افغارات، وافلارات، وافسؾب، وافـفب، افتل ـاكت شائدة ذم :  ؾؼقؾ -

 . جزيرة افعرب، ؾفذا أمر يدظق فؾعجب، ويقجب أن يؼابؾ بافشؽر

فؽـ ختصقص ادعـك بإمـ مـ مرض اجلذام، ! آمـفؿ مـ اجلذام:  وؿقؾ -

دون ؽره، بعقد؛ ٕن اهلل تعاػ أضؾؼ ؾقدخؾ ؾقف ـؾ خقف، شقاء ـان مـ 

ؾفل افؼبقؾة افقحقدة، افتل تلمـ مـ . مرض، أو ظدو، أو ؽر ذفؽ مـ ادخاوف

حتك إكف إذا وؿع بغ ؿريش، وبغ بعض ؿبائؾ افعرب . أن يغر ظؾقفا أحد

ٕهنؿ رأوا أهنؿ ؿد ؾجروا، واكتفؽق .  احلرم، ـػقاحدحرب، ؾدخؾقا ذم 

وـذفؽ بؼقة افعرب، يؾؼك افرجؾ ؿاتؾ أبقف، ذم احلرم، ؾال يعرض . حرمات اهلل

. فف بسقء

واجلائع، ٓ يؿؽـ أن . ؾاخلائػ، ٓ يؿؽـ أن  ـل بطعام، حتك وإن ـان افطعام مقؾقًرا ظـده

 . ؾال تتؿ افـعؿة افدكققية، إٓ بافشبع، وإمـ، وفق ـان مستتبا ـل بلمـ

. وهذه ادـة فقست خاصة بؼريش، ؾربام ذفؽ فؽلر مـ بـل آدم، ؾقجب أن يؼابؾقها بافشؽر

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]: وتدبر هذا ادلؾ افذي رضبف اهلل ذم ؿقفف

 ؾفل ؿرية تـعؿ بإمـ، وافشبع، {112:النحل} [ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

، [   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

 . ؾعقؿبقا باجلقع، واخلقف

 الفوائد المستنبطة

 .مـة اهلل تعاػ ظذ ؿريش، وأهؾ حرمف: افػائدة إوػ

 ڳ ڳ]:  ، ٕهؾ افقادي، ـام ذم ؿقفف تعاػحتؼؼ دظقة إبراهقؿ : افػائدة افلاكقة

 ہ ]، ؾتحؼؼت افدظقة، وصار جيبك إفقف ثؿرات ـؾ يشء، {37:إبراهيم} [    ڱ

 .{57:القصص} [  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ



بػؼدمها، أو ؾؼد : واختالهلا. بافشبع، وإمـ: أن متام افـعؿة افدكققية: افػائدة افلافلة

 . أحدمها، أو كؼصفام، أو كؼص أحدمها

 . أن أوػ افـاس بعبادة اهلل، وافؼقام بديـف، هؿ أهؾ حرمف: افػائدة افرابعة

  : وادضاف إػ اهلل كقظان. رشف افبقت احلرام؛ إلضاؾتف إفقف شبحاكف: افػائدة اخلامسة 

ؾقؽقن مـ باب إضاؾة ادخؾقق إػ خافؼف؛ إما : أن يؽقن ادضاف ظقـًا ؿائؿة بذاهتا: أحدمها

 .إضاؾة حمضة،ـعبد اهلل، أو إضاؾة تؼيػ، ـبقت اهلل، وكاؿة اهلل

ؾقؽقن مـ باب إضاؾة : أن يؽقن ادضاف ٓ يستؼؾ بـػسف، بؾ يؼقم بؿـ أضقػ إفقف: افلاين

 .افصػة إػ ادقصقف، ـعؾؿ اهلل، وظزة اهلل، ووجف اهلل

 


