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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 

  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج 
 ٢٠١۶ اکتوبر ٢۶

  

  ٢۶ -تفسير احمد
 ١ -  الفيلۀترجمه وتفسير سور

  

  .استت آي٥زل شده و داراى نا»    مکرمهۀمك« اين سوره در 

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

ِألم تر کيف فعل ربک بأصحاب الفيل ِ ِْ َ َ َ َ َْ َْ َِ ُّ َ َ َ َ َ ْ ٍألم يجعل کيدھم فی تضليل ﴾١﴿ َ ِ ِْ ْ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ َوأرسل عليھم طيرا أبابيل ﴾٢﴿ َ َِ َِ ً ََ َْ ْ َْ ْ َ َ ٍترميھم بحجارة  ﴾٣﴿ َ َ َ ِ ِِ ِْ ْ َ

ٍمن سجيل ِّ ِ َفج﴾٤﴿ ِْ ٍعلھم کعصف مأکولَ ُ ْ َ ٍ ْ َ ََ ْ ُ َ ﴿٥﴾  

  

  :ٔترجمه مختصر

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

    مھربانۀبه نام هللا بخشند

ِألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل« ِ ِْ َ َ َ َْ َْ َِ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ لشكر ابرھه كه براى ( آيا نديدى پروردگارت با فيل سواران ) ای پيامبر(﴾ ١(»َ

  !چه كرد؟) نابودى كعبه آمده بودند

ٍألم يجعل كيدھم في تضليل « ِ ِْ ْ َْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ   !  آنھا را در ضاللت و تباھى قرار نداد؟ۀآيا نقش ﴾٢(»َ

َوأرسل عليھم طيرا أبابيـل « َِ َِ ً ََ َْ ْ َْ ْ َ َ     و بر سر آنھا پرندگانى را گروه گروه فرستاد، ﴾٣(»َ

ٍترميھم بحجارة من سجيل « ِّ ِ ِ ِِّ ٍ َ َ ِ ِ ْ   .دادند را ھدف قرارمىكه با سنگھاى كوچكى آنان ﴾ ۴(»َ

ٍفجعـلھـم كعـصف مـأكـول « ُ ْ َّ ٍ ْ َ َ ََ ْ ُ َ   !  قرار داد) و متالشى(شده   سرانجام آنھا راھمچون كاه خورده﴾ ۵(»َ

  

 :معلومات مؤجز 

)  ٩۴(بيست وچھار کلمه، ) ٢۴(پنج آيت، ) ۵(، رکوع) ١( سوره ھای مکی بوده و دارایۀٔسوره فيل از جمل

  . و شش نقطه استچھل) ۴۶(نودوچھارحرف، و
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  :ٔ کلی سوره فيلیمحتوا

 مى كند كه در سال تولد پيامبر ی ومشھورت، اشاره به داستان تاريخى معروفايـن سـوره چـنـانـكه از نامش معلوم اس

را از شر لشكرعظيم كفارى »  كعبه «   ٔوار اسالم محمد  صلی هللا عليه وسلم در مکه  واقع شده، و خداوند خانهگبزر

  . حفظ كرد،ز سرزمين يمن سوار بر فيل آمده بودندكه ا

يـادآورى اين داستان ھشدارى است به كفار مغرور و لجوج كه بدانند در برابر قدرت خدا كمترين قدرتى ندارند، 

درھم كوبيد »حجارة من سجيل « ھاى نيم بند   و آن سنگريزه خداوندى كه لشكر عظيم فيل را با آن پرندگان كوچك

  . لجوج را نيز مجازات كند را دارد كه اين مستكبران قدرت آن

  :صورت کل از دو بخش تشکيل شده استه  فيل بۀسور

ھای  نمايد که ھيچ چيز مانع خدا در سرکوب دشمنان دين نيست و امکانات مادی و نقشه اعالم می) ١-٢آيات(بخش اول 

  .را ندارد پروردگار با عظمت  ۀپيچيده آنھا يارای مقاومت در برابر اراد

 عالم لشکر خداست و وقتی ۀھم: فرمايد کند و می روش خداوند در سرکوب دشمنان را بيان می) ٣-۵آيات (در بخش دوم 

کند که کافران به ھيچ وجه فکرش را ھم  خدا بخواھد دشمنان دين را سرکوب کند، از افراد و امکاناتی استفاده می

  .ھای خيلی کوچکی  در ھم كوبيد  با آن پرندگان كوچك و آن سنگريزهکنند، ھمان گونه که لشكر عظيم فيل را نمی

  

  :داستان اصحاب فيل

ساء ومشھوری است  آيكى  از داستان ھای  عبرت انگيز ، تاريخی ومعجزه   )آن لشکريان و ابرھه( فيل اصحاب داستان

  . ساير داستان ھا تذكر  رفته  است  ۀن  در جملأكه در  قرآن  عظيم الش

  معظمه  نزول  ۀشود كه  اين سوره  در مك وضاحت  تام  فھميده  ميه اسلوب  بيان  اين سوره  ب ضمون ، محتوا واز م

   .باشد  ميتيافته،  وشامل پنج آي

وپروردگار با .  در سال تولد  پيامبر اكرم   صلى هللا  عليه وسلم  واقع شده استواقعهناگفته نبايد گذاشت که ، اين  

    .عظيم  كفار  كه از  سر زمين  يمن  سوار با فيل  آمده بودند  حفظ كرد به  را  از شر لشكر  عظمت ما  كع

وار اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم  گنام داستان اصحاب فيل  شھرت يافت ، در زمان تولد پيامبر بزره اين داستان که ب

  . وقوع پيوست ه ب

  :يسندنو مفسرين در مورد سر آغاز اين داستان می

کرد،  سلطنت مى لی بر يمنا متویدست داشت و سالھاه يمن زمام امور را باز ذونواس يکى از پادشاھان  که بر مناطقی 

ثير تبليغات سحر انگيزی يھوديانى که أانجام داد ، وی در اين سفر تحت ت»   يثرب«دريکی از روز ھا سفری را به  شھر

ی خويش را يعنی  ئذونواس به حدی بود که وی دين اباثير تبليغات يھودی به أبدانجا مھاجرت کرده بودند قرارگرفت، ت

  .به قبوليت دين يھودی گردن  نھاد  بت پرستى را رھا و

 يھوديان متعصب گشت و افراطيت دينی آن تا ۀشدت در دل ذونواس اثر گذارد و ازجمله نکشيد که اين دين تازه ب طولى

که در  خصوص شھرھائیه ب اتخاذ کرد که مردمان ساير  مناطق  جزيرة العرب وسرحدی رسيد ، که در نھايت تصميم 

  طی پالن منظم  پيروان  ساير اديان را  تحت ًءبنا.  دين يھوديت داخل  سازده  حکومتی اش قرار دارد ،  بۀادار تحت
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 يھوديت را قبول و از آن متابعت زار و مظالم  مختلف النوع قرار داد تا به اثر اين فشار به ناچار مردم دينآشکنجه،  

  . نمايند

طور دقيق عملی ، وتعداد زيادی از اعراب  را بدين ه  خويش را بگرام دعوتوذونواس توانست در مدتی کوتاه  پر

  .يھوديت ذونوس داخل گرداند

ق جانشان اثر چندى بود که دين مسيح را پذيرفته و در اعما يکى از شھرھاى شمالى و کوھستانى يمن» نجران « مردم

بغاوت کرده و از   دين يھوديت سر پيچى و ھمين جھت از پذيرفتنه کردند و ب بود و بسختى از آن دين دفاع مى کرده 

  .يھودی سرباز زدند»  ذونواس«  اطاعت

خوشش نيامد وبراين عمل شان خشمکين شد وتصميم گرفت تا آنان »  نجران « بغاوت مردم  ذونواس از اين سرپيجی و

  . شکنجه و وادر به زور به قبولی دين يھودی نمايدرا

  و آتش زيادى در آن افروخته وکسانی  بزرگی حفر نمايند ق ھدف دينی خويش دستور داد تا خندقىبرای تحق»  ذونواس«

پيروان  ی از تعداد کثيره ب»  ذونواس« مبلغين .  که در مخالفت از اساسات دين يھود باشد، آنان را بايد در آتش سوختاند

،  گوش و بينى ی شمشير کرده و يا دست، پاۀ وتعدادی از انسانھا را نيز طعمدمسيحيان نجران را در آن خندق سوختاندن

  .دقبوالندن» نجران « و اساسات دينی خويش را بر مردم  آنھا را بريده

د که در تناسب تعداد نفوس آنعصر شدگان اين مظالم دينی را بيست ھزار نفر تخمين زده ان مؤرخين تلفات وتعداد  کشته

ٔدر سوره ( که در قرآن کريم »داستان اصحاب اخدود« کريم   گروه زيادى از مفسران قرآنۀبه عقيد.  عدد بسيار زياد بود
  .ھمين ماجرا استه  اشاره ب،ذکر شده است )بروج 

گرى بودند که زمين را مى جباران ستم » اصحاب اخدود«به معناى شکاف بزرگ زمين است، و  »  أخدود «ۀکلم

که ايمان دارند در آن انداخته  و تا آخرين نفرشان را مى   نموده، مؤمنين را به جرم اين شکافتند و آن را پر از آتش 

  .سوزاندند

در   ) ۴ تآي(ٔدريمن که در سوره بروج  نام شھری است در جنوب شھر نجران(»  ُاألخدود  به زبان عربی  أخدود« 

  .ن تذکر رفته استأالشقرآن عظيم 

 اصحاب  اخدود سوزانده ۀدر آتش ظالمان» يوسف ذی نواس « طوريکه متذکر شديم مردم متدين  اين شھر به دستور 

  . شدند

  .بود» ذونواس« زرعه بن تبان اسعد آبوکرب ولقبش » يوسف ذی نواس « نام اصلی حاکم :  نويسند مؤرخين می

قتل   نجران توانست از اين جنگ وۀ ودار اين مظالم، يکى از سران مسيحيان منطقدر گير: می افزايندمؤرخين ھمچنان 

  .را يافت که خود را از شر سربازان ذونوس مخفی وقادر به فرار از شھر شود عام جان به سالمت ببرد، و امکانات آن

ار فجيع  مسيحيان نجران را  کشت  و داستان قتل عام و رساند ور درقسطنطنيه میتاين شخصی خود را به  دربار امپرا

  .رددگمی » ذونواس «  شد و مد آن قصه نموده وخواستار کمک وانتقام از اور روم  بتبه امپرا

  :  سخت متأثر شده در جواب درخواست کمک اظھار داشت،ور روم  از شنيدن اين داستان غم انگيزتامپرا

نويسم تا وى شما را در اين  پادشاه حبشه مى»  نجاشى«  بهاى ما دور است ولى من نامهه ی بئايکشور شمااز لحاظ جغرف

  .مورد کمک ومساعدت نمايد
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قرار روايت (نويسد، نجاشی با خواندن اين نامه لشکری بزرگی  ور درقسطنطنيه نامه ای به دربار نجاشی میتامپرا

نام ه به شخصی برا  ءقوا و قوماندانی وسر لشکری اين  يمن فرستاد نفر مرد جنگى به)  شصت الی  ھفتاد ھزار

  .سپرداش ابو يکسوم بود،  ُکه کنيه»  صباح«فرزند »  ابرھه« 

»  ابرھه«مقرر می نمايد و»   ارياط« نام ه  شخصی را بءندانی اين قوا روايت ديگری نجاشی در رأس و قومھکذا به

  .راکه يکى از جنگجويان و سرلشکران بود ھمراه او کرد

  .رساند رساند واز آنجا توسط کشتی ھا خود را به سرزمين  يمن می  بحر احمر خود را میاز حبشه تا کنار» ارياط«

جنگ حبشيان آمد و ھنگامى که ه يمن با خود برداشته ب  ذونواس که از جريان مطلع شد لشکرى مرکب از قبائل 

د و ذونواس که تاب تحمل خوردن  نياورده،  شکست شروع شد لشکريان ذونواس در برابر مردم حبشه تاب مقاومت جنگ

  .خود را به بحر انداخته ودر طوفان بحر غـرق شد را نداشت  اين شکست

ه را کشت و خود ب »  ارياط«  پس از چندى » ابرھه«. کردند مردم حبشه وارد سرزمين يمن شده و سالھا در آنجا حکومت 

ھر ه خشمگين شده بود ب» ارياط«  شوريدن او بهاز او نشست و مردم يمن را مطيع خويش ساخت و نجاشى را نيز که  جاى

  .ترتيبى بود ازخود راضى کرد

ُ نواحى چه بت پرستان و چه ديگران توجه واھتمام خاصى  در اين مدتى که ابرھه در يمن بود متوجه شد که اعراب آن

 به زيارت آن ری از مردم يمن  تعداد کثي کعبه دارند، و کعبه در نظر آنان احترام خاصى دارد و ھر ساله ۀمکه و خانه ب

که زيارت کعبه بين  فکر افتاد که اين نفوذ معنوى و اقتصادى مکه و ارتباطىه کم ب کنند، وکم  روند و قربانيھا مى خانه مى

اى براى او و حبشيان ديگرى که درجزيرة  قبائل مختلف عرب ايجاد کرده ممکن است روزى موجب گرفتارى تازه

لذا براى رفع اين نگرانى . ندازدفکر بيرون راندن ايشان بيه ب  و آنھا را کونت کرده بودند بشودالعرب و کشور يمن س

 در زيبائى و تزئينات ظاھرى آن نيز بکوشد و  گرفت معبدى با شکوه در يمن بنا کند و تا جائى که ممکن است تصميم

  .زيارت کعبه باز دارده خته و ازرفتن ببدان معبد متوجه سا اى که ھست ھر وسيلهه ناحيه را ب سپس اعراب آن

 و در تجليل و احترام و شکوه و زينت آن  گزاری نمود نام»  قليس« را آن معبدى که ابرھه بدين منظور در يمن بنا کرد

 خودنگرفت و مشاھده کرد که اعراب ھم چنان ۀاى از زحمات چند سال  را کرد ولى کوچکترين نتيجه حد اعالى کوشش

گونه  روند، و ھيچ مکه مىه ب  کعبه و انجام مراسم حجۀبا خلوص و شور وھيجان خاصى ھر ساله براى زيارت خان

 معبده ب » کنانة«  وى اطالع دادند که يکى از اعرابه عکس روزى به ب.  توجھى به معبد با شکوه او ندارند

  .سوى شھر و ديار خود گريخته استه ب  معبد را ملوث و آلوده کرده و سپسۀ محوطرفته و شبانه» قليس«

می گويند به کليسای القليس اھانتی صورت گرفت، کثافاتی در « : می نويسد»جلوه ھای از اسرار قرآن« مفسر تفسير 

انان قريش در برابر اعالن ابرھه را رد العمل جو را آتش زدند ، عده ای آن درون عبادتگاه انداخته شد و يا قسمتی از آن

  » . ابرھه برای تحريک احساسات مسيحيان گرفته اندۀرا  توطئ شمرده اند و برخی آن

 با به جوش  آمد ووی آنھم در مشھورترين مرکز عبادی ابرھه ، قھر وغضب  به ھمه حال بعد از وقوع اين حادثه و

  .باز گرداند  کرده وقدرت معنوی واقتصادی را  به يمن کعبه را ويرانۀسوى مکه برود و خانه خودعھد نمود ب

 فيل با ساز وبرگ ١٣ يا ٩ميالدی لشکر عظيم  شصت الی ھفتاد ھزار نفری مجھز با ) ۵٧١ – ۵٧٠(ابرھه در سال 

  .مکه حرکت کردکردن کعبه و شھر  قصد ويرانه بزرگ نظامی  ب

اين ميان مادگی جنگی خويش آغاز نمودند ودر به آ حمله ھه اطالع حاصل نمودند، برای دفعاعراب که  از تصميم ابر

 کعبه فرا خواند و ديگر قبايل عرب را نيز ۀدفاع از خانه ب قوم خود را »ذونفر« نام ه يمن بيکی از شيوخ قوم مشھور 
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اه  خدا برانگيخت و جمعى را با خود ھمرۀليغاتی حميت و غيرت آنھا را در جنگ با دشمن خانبکرده وطی ت تحريک

  .جنگ ابرھه آمده کرده ب

ش شکست می خورد وشخص خودش در  ي نيروی قومی اش توان مقابله با نيرو ھای منظم  ابرھه رانداشت، نيرو  ولى

چنان ديد و   که» ذونفر«قتل برسانند وه اسارت نيروی  ابرھه در آمد و چون اورا پيش ابرھه آوردند دستور داد او را ب

  .شايد زنده ماندن من براى توسودمند باشدقتل نرسان ه مرا ب: گفت

سای قبايل يمنی ؤشکست خورد ونيرو ھايش در جنگ در ھم شکست، يکی ديگر از ر» ذونفر«که نيرويھای  بعد از اين

ی ابراھه عليه نيروبله را مقا کمر جنگ و بيرق جھاد را در دفاع  از کعبه بلند نمود و»   نفيل بن حبيب خثعمى« نام ه ب

ه دچار شد و ب »ذونفر«  سرنوشته جنگ ابرھه آمد ولى او نيز به ، با تعداد زيادی از مردم قبايل خثم  ب بربست

  .سپاھيان ابرھه اسير گرديد دست

شد که قبائل ديگرى که سر راه ابرھه بودند فکر جنگ با  شکست پى در پى قبائل مزبور در برابر لشکريان ابرھه سبب

 ثقيف بود که در طائف سکونت داشتند ۀ برابر او تسليم و فرمانبردار شوند، و از آنجمله قبيلاو را ازسر بيرون کنند و در

مکه و ه يم و براى رسيدن بئمامطيع تو: سرزمين رسيد، زبان به تملق و چاپلوسى باز کرده و گفتند و چون ابرھه بدان 

نام ه گفتار مردى را ب دنبال اينه  کرد و بدارى راھنما و دليلى نيز ھمراه تو خواھيم مقصدى که در پيشه وصول ب

است راھنمائى  که جائى در چھار کيلومترى مکه» مغمس«لشکريان ابرھه را تا و ابو رغال  ھمراه او کردند»  ابورغال« 

ابن  مرگش فرا رسيد و او را در ھمانجا دفن کردند، و چنانچه مريض  شد و»  ابو رغال « کرد و چون بدانجا رسيدند

  .زنند قبرابو رغال سنگ مىه رسند ب اکنون مردم که بدانجا مى: نويسد  مىھشام

مور کرد تا اموال أم» اسود بن مقصود« نامه يکى ازسرداران خود را ب رسيد،»  مغمس«  که ابرھه در سرزمين ھمين

  . بياورندی ومواشی آنان را جمع کرده و به نزد ابرھهئرااومواشى مردم آن ناحيه را چور وچپاول نموده د

ی از سربازان ابرھه به نواحی چھار اطراف  رفته و ھر جا مال، گوسفند ويا شترى ديدند ھمه را با تعداد  کثير» اسود«

  .نزد ابرھه بردنده تصرف کرده وب

در اطراف مکه مشغول چريدن بودند و  شتر متعلق به عبد المطلب بود که مؤرخين می نويسند در ميان اين اموال دوصد 

شدند  نزد ابرھه بردند، و بزرگان قريش که از اين ماجرا  مطلعه آنھا را به گروکان  گرفته و ب»اسود« بازان سر

  باز ستانند ولى ھنگامى که از کثرت ه خويش را دوبارۀجنگ ابرھه رفته و مال ومواشی يغما شده خواستند ب نخست

  . به اين ستم و تعدى تن دادندنيروھای ابرھه با خبر شدند از اين فکرخويش منصرف گشته و

بعد از تثبيت  شھر مکه برو وه ب :برايش  گفت فرستاد و مکهه حميرى ب» حناطه« نامه در اين ميان ابرھه شخصى را ب

سران وشيوخ  قوم با آنان صحبت نموده وبرای شان  بگو ما برای جنگ وخونريزی لشکر کشی نکرديم وھدف اساسی 

واگر شما مانع پالن ما نشويد ،  مرا با جان شما کارى .  تا خانه کعبه را را ويران کنيم از اين لشکر کشی  اين است

  .خون شما را ندارم نيست و قصد ريختن

اگر حس کردی که سران وشيوخ قوم نيت جنگ را به : برود برايش گفت دنبال اين مأموريت ه ب و چون حناطه خواست

  .بياور ما  ندارد او را پيش من

جوی  و که به شھر مکه رسيد به جست  خويش عازم شھر مکه شد ھمينۀموريت اعطا شدأعد از اخذ دستور به محناطه ب

و او نزد عبد المطلب   عبد المطلب راھنمائى کردندۀرئيس وملک قوم آغاز کرد، باشندگان مکه يکه راست اورا به خان

  : ويد  گبرايش گفت که ابرھه می و پيغام ابرھه را برايش رسانيد آمد و
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 ۀنمايند ، ھستيد موافق من خواھش اين با رگا کنم، ويران را کعبه فقط تا ام آمده ندارم، را مکه اھالی با گجن قصد من(

  )يدئنما ارسال  نزدم هگوجر مذاکره راغرض خويش

 از بعد  مکه سران .نمايند اتخاذ را مشترک تصميم اقدام اين مورد در تا کردند جرگه ھم با  مکه مردم ميان اين در

  . فرستند می ابرھه  نزد  مذاکره منظور به را المطلب عبد مکه سردار ابرھه آميز تھديد نامه عۀمطال

 خدا سوگندما سر جنگ با ابرھه را نداريم و نيروى مقاومت در برابر او نيز درما نيست،ه ب :عبد المطلب در جواب گفت

ه خدا قسم ماقادر به وگرنه ب فرمايد از ويرانى آن جلوگيرى خواھد کرد و اينجا خانه خدا است پس اگر خداى تعالى اراده

  .دفع ابرھه نيستيم

 ايشان در  بانزد ابرھه رفته وموضوع راه اکنون که شما سر جنگ با ابرھه را نداريد پس برخيز تا ب:گفت» حناطه«

  .اريم ذميان بگ

مقر حربی ابرھه حرکت کرد قبل  از  رسيدن عبد المطلب ی از فرزندان خودبه سوی در اين ميان عبد المطلب با تعداد

از آمدن عبد المطلب اطالع حاصل می کند، » ذونفر«نام ه قبل از مالقات به ابرھه شخصی ب به قرار گاه ابرھه و

که اين مرد رھبر :و بدو گفته شد بزرگ قومی عبد المطلب را آگاه ساخت شخصی را نزد ابرھه فرستاد واز شخصيت 

و او کسى است که مردم اين سامان و وحوش بيابان  است   قريش ويکی از شخصيت ھای واالی اين سرزمينوزعيم

  .کند رااطعام مى

 داشت وجذابی نورانی  وصورت وسر ، شانه  چھار مرد ، مبارک ريش دارای ، ھيکل قوی مرد المطلب عبد ويندگ می

.  

 مطابق ابرھه ويندگ می .رفتگ قرار تــأثيرش تحت  اوسخت ديدن از  ابرھه ، آمد ابرھه نزد به المطلب عبد که ھمين

 آمد ينئپا خود تخت از بودند، گفته برايش المطلب دعب ۀبار در  احترام خاطر هب برای شان مشاورين ًقبال که ای مشوره

  .نشست او نزديک و زمين وروی

 با است کعبه وتخريب ويرانی که  را ويشخ وعزم کرد آغاز المطلب عبد با را صحبت  سر ابرھه سالم عرض از بعد

  .ذاشتگ ميان در المطلب عبد

 وچيزی کرد نمی نظر ابراز ھيچ صحبت جريان ودر ، ردک می وشگ تام دقت با را  ھهابر ھای صحبت المطلب عبد

  :فتگ نمی

 توانيد یم  باشيد داشته من از یخواھش شما رگا :فتگ نموده  المطلب عبد طرف هب روی ھهابر صحبت ختم در

 ايشان به اند، برده غارت به مرا شتر دانه دوصد تو لشکريان و سربازان( :فتگ ابرھه ترجمان به  المطلب عبد:يدئوگب

  . ) .نمايند مسترد من هب  دوباره را آن تا فرمايد ھدايت

 را شما که امیگھن :(ويدگب المطلب عبد به :فتگ مترجم به افتاد تعجب در سخت المطلب عبد  درخواست اين از ابرھه

 عجب  کاست، نزدم  وقارت از اموالت ۀمطالب مورد در شما صحبت شنيدن ولی آمد، وجود هب دلم در تو از عظمتی ديدم

 نتا واجداد ءباآ  عبادت محل شما، عبادت محل که  کعبه ۀبار در ولی داری،  اصرار ھايت شتر  استرداد در که است

  )!! آوری نمی زبان هب حرفی مطلقآ ام بسته کمر اش رانیوي و تخريب برای حاال من و بود،

 ۀومطالب ھستم خود ھای شتر مالک من( ) ! سيمنعه ربآ للبيت ان و بلاال رب انا ( :فتگ ابرھه  جواب در المطلب عبد

 خواھد اظتحف آن از خود که دارد ریگدي  مالک خانه واين اهگ وعبادت معبد اين دارم، شما از را آن  ۀدوبار  استرداد

  ) .کرد
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 حمله ابرھه  سپاه بر ھا ابابـيـل رسند، می   محسر وادی منطقه  به ھه ابر لشکريان که زمانی  شد، ھم ھمانطور ًاواقع

 واين نمايند، می آغاز ابرھه متجاوز برلشکر ھای، گسن پرتاب به ) سجيل من بحجاره ميھم تر ( .شدند  ور

 وويرانی تخريب از  را کعبه ۀوخان ساخته، مواجه یئورسوا شکست به  را ابرھه نفری ھزار ھفتاد الی شصت  لشکر

  .است افتاده اتفاق به ّمحسر وادی  در که کعبه از دفاع در که آسمانی ۀمعجز اينست دھند، می نجات

المطلب  المطلب را به او باز دھند و عبد، ابرھه دستور داد شتران ومواشی عبدصحبتدنبال اين ه ب :مؤرخين می نويسند

مردم شھر و قريش دستور داد از شھر خارج شوند ه وارد شھر شد ب مکه آمد و چون ه نيز شتران خود را گرفته و ب

جان اطفال و خانواده ھای خويش را  ازخطر ھاى اطراف مکه پناھنده شوند تا  کوھھا و درهه ب وشھر را تخليه کند و

  .سپاھيان ابرھه محفوظ دارند

 در خانه را بگرفت و ۀحلق  کعبه آمد وۀ شھر مکه با تعدادی از سران قريش به کنار  خانۀدستور تخليالمطلب بعد از عبد

درخواست  ريانش راکتضرع وزارى پرداخت و از خداى تعالى نابودى ابرھه و لشه  قلبى سوزان ب بااشگ ريزان و

   :صورت نظم گفته اين دوبيت استه کرد و از جمله سخنانى که ب

»   امنعھم ان يخربوا قراکا ارجو لھم سواکا  ، يا رب فامنع منھم حماکا  ، ان عدو البيت من عاداکا ،يا رب ال« 

  که دشمن -   پروردگارا حمايت و لطف خويش را از ايشان بازدار - پروردگارا در برابر ايشان جز تو اميدى ندارم (

  ).ات بازدار خانه ا از ويرانىر   و تو نيز آنان- کسى است که با تو دشمنى دارد  خانه ھمان

اطراف رفتند و در  يکى از کوھھاى ه دنبال مردم مکه به  اخالصمندانه در کعبه خود و ھمراھان نيز بیبعد از دعا

  .خواھد شد  کعبه چهۀانتظار ماندند تا ببينند سرانجام ابرھه و خان

  ادامه دارد

  
   


