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تفسير احمد٢۶ -
ترجمه وتفسير سورۀ الفيل٢ -
روز موعود حمله بر کعبه:
بعد از اين که روز موعود حمله بر کعبه فرا می رسد  ،لشکر ابرھه در وادی محسر در ميان منی ومزدلفه فيل حربی
ابرھه به نام محمود )ماموت( که در پيشا پيش سربازان در حرکت بود ناگھان از حرکت ايستاد واز رفتن به سوی کعبه
امتناع ورزيد ،با جوپ زدند وبا سيخ ھای تيز خالندند ،ولی )ماموت( از پيشروی به سوی کعبه خود داری می کرد،
ولی اگر روی فيل را به سمت ديگری می گردانيدند چست و چاالک به راه می افتاد ولی از رفتن به سوی مکه امتناع
می کرد .
اولين نشانۀ شکست نيروی ھای ابرھه در ھمان ساعات اول حمله ظاھر شد.
رسيدن ابابيل ھا :
مفسرين می نويسند که نيرو ھای حربی ابرھه تا ھنوز مصروف در مھار کردن فيل بودند که ناگھان ابابيل ھا از سوی
بحر بر وادی محسر سرا زير شدند ،ھر يکی از اين ابا بيل ھا در منقار وچنگال ھای خويش سنگ ريزه ھای حمل می
کردند وبر سپاه ابرھه فرمی ريختند ،بر ھر يکی اصابت می کرد به شدت مجروح می شد ،واز جراحت ھا خون و ريم
بيرون آمده ،گوشت آن گنديده و فرومی ريخت .
تعدادی مجروح ،تعدادی به قتل رسيدند و تعدادی ھم فرار را بر قرار ترجيح دادند.
خود ابرھه نيز از اين عذاب وحشتناک و خشم الھى در اماننماند و يکى از سنگريزهھا به سرش اصابت کرد ،و چون
وضع راچنان ديد به افراد اندکى که سالم مانده بودند ،دستور داد او رابه سوى يمن باز گردانند و پس از تالش و رنج
بسيارى که به يمنرسيد ،گوشت تنش بريخت و از شدت ضعف و بـيحالى در نھايتبدبختى وفات نمود.
عبد المطلب که آن منظرۀ عجيب را مىنگريست و دانستکه خداى تعالى به منظور حفظ خانۀ کعبه ،آن پرندگان را
فرستاده و نابودى ابرھه و سپاھيانش فرا رسيده است ،فرياد برآورد و مژدۀ نابودى دشمنان کعبه را به مردم داد و به
آنھا گفت :به شھر و ديار خود باز گرديد و غنيمت و اموالى که از اينانبه جاى مانده برگيريد و مردم با خوشحالى و
شوق به شھرباز گشتند .و گويند :در آنروز غنائم بسيارى نصيب اھل مکه شد وقبيلۀ خثعم که از قبائل ديگر در
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چپاولگرى حريصتر بودند بيشاز ديگران غنيمت بردند ،و زر و سيم و اسب و شتر فراوانى به چنگ آوردند.
عده ای از مؤرخان می نويسند که :در صفوف لشکريان ابر ھه مرض چيچک شيوع يافت و باعث ھالکت تعداد زيادی
از سربازان گرديد.
عده ای ديگری می گويند که پرندگان مذکور در اصل پرندگان گوشت خوار بودند که بعد از تار و مار شدن لشکر
وکشته شدن تعداد بيشمار آنان بر اجساد مردۀ سربازان حمله ور شده اند .می گويند که پرندگان بر آنان سنگريزه ھا
فرونه ريخته اند  ،بلکه رزمندگان قريش از ھر سوی بر قطعات مختلف اين سپاه  ،ذريعه فالخن ھای سنگ باران کرده
اند ،حمالت آنان از يک سو ،اختالفات داخلی لشکر از سوی ديگر  ،شيوع مريضی از جانب ديگر باعث شده است تا
ترس و رعبی لشکر را فرا گيرد ،به استقامت ھای مختلفی به طور نا منظم و در گروه ھای پراگنده عقب نشينی کنند،
مورد حمالت پيھم قرار بگيرند و جز عدۀ محدودی ھمهٔ لشکر نابود شود.
تفسير سورهٔ :
الفيل« »آيا نديدى پروردگارت با فيل سواران ) لشكر ابرھه كه براى نابودى كعبه آمده
فعل َ ﱡ َ
تر َ ْ َ
ألم َ َ
بأصحاب ْ ِ
ربك ِ َ ْ ِ
»ََْ
كيف َ َ َ
بودند( چه كرد؟!«اين معجزهای مشھود و محسوس ،جھت تنبيه و عبرت گيری است؛ تا مردم به طاعت و عبادت خدا
روی آورند.
»آلم يجعل کيدھم فی تضليل« آيا بی حاصلی ونابود نساخت چال شان؟ مگر کيد و مکر آنان را بی حاصل نساخت
ونتائجی به ضرر خود شان تحويل نداد؟ مگر نديدی که پروردگار با عظمت نگذاشت تير ابرھه به ھدف اصابت کند ،
به عکس سنگی که برداشته بودند که کعبه را ويران ومنھدم کند ،اين سنگ بر پای خود شان اصابت کرد ،آنان طوری
سنجيده بودند که از اعتبار کعبه بکاھند ،آن را ويران کنند وبا زمين يکسان نمايد ،برای ھمين منظور لشکر بزرگ
ومجھزی فراھم آورد ،بھانه ای برای لشکر کشی ساز ماندھی کردند ،احساسات سربازان خويش را تحت بھانه ھای
دينی به حملۀ عاجل بر کعبه تحريک کردند ،ديديدکه خداوند خير الماکرين دسيسۀ اورا خنثی وسپاه مجھزش را يک
سره نابود کرد ،او وحاميان رومی آنان را خاسر ونامراد ساخت ؟
شکست ونابودی لشکر مجھز ابرھه اعتبار ومقام بزرگ کعبه را نه تنھا متضرر نساخت  ،بلکه به ھمه ثابت کرد که
صاحب اين خانۀ مقدس ومعبد يکتا پرستان ،خداست ،در برابر ھر ھجومی از آن دفاع خواھد کرد.
عليھم طيراً
أبابيل« »و بر سر آنھا پرندگانی را گروه گروه فرستاد«.
ٍ
أرسل َ َ ِ ْ
» َو ْ َ َ
»ابابيل « نام پرندۀ خاص نيست و » طيراً أبابيل« يعنی :پرندگانی فوج فوج در دستهھای پراكنده ،بر سر آنھا فرود
آمدند .پس كلمۀ "طيراً" به معنای جنس پرندگان است ،نه به معنای مفرد پرنده.
و در ماده »ابل« و ابابيل مفسرين تفاسير مختلفی را ارائه نموده اند  ،وھريک از مفسرين در مور شکل والوان اين
پرندگان تفاسير مختلفی به عمل آورده اند:
مفسران در تفسير پرندهھاى ابابيل گفتهاند :آنھا پرندگانىبودند که از بحر بيرون آمده و سربازان ابرھه را با سنگھائى
کهدر منقار داشتند بزدند و آنھا نابود شدند...
ابن زيد گفته :که آنھا پرندگانى بودند که از بحر آمدند و در رنگ آنھا اختالف کردهاند ،برخى گفتهاند سفيد بودند ،و
برخى گويند :سياه بوده و قول ديگر آن که سبز بودند ومنقارھائى ھمچون منقار پرندگان و دستھائى ھمچون دستسگان
داشتند و برخى گفتهاند :سرھاشان ھمچون سراندرندگان بوده.«...
سجيل« »كه با سنگھای كوچكی آنھا را ھدف قرار میدادند«.
»َْ
بحجارة ِمن ِ ّ
ٍ
ترميھم ِ ِ
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» سجيل « در لغت آميختهاى از سنگ و گل را گفتهاند؛ فلھذا اصل آن فارسى بوده كه ّ
معرب )تبديل به عربی( شده
است ).مفردات راغب ،ص( .٣٩٨
کلمۀ »سجيل« در قرآن عظيم الشأن سه بار مورد استعمال قرار گرفته است  ،دو بار با تعبير » َ َ
وامطرنا« )بر آن ھا
ترميھم« )پرتاب كرديم( در
بارانديم( در آيت  ١٨٢سورۀ ھود و آيت  ۴۵سورۀ حجر آمده است و يك بار ھم با تعبير » َ ِ
سورۀ فيل.
و در رابطه با سنگھائی كه بر سر اصحاب فيل باريد ،دو مطلب بی نھايت قابل دقت است:
اول :آن سنگھا که به ھريکی از سربازان ابرھه اصابت میكرد ،بدن آنان را سوراخ نموده وآنان را به قتل می رساند
.
دوم :با باريدن آن سنگھا ميان لشكر ابرھه مرض حصبه و آبله پيدا شد ،که عدهای به حالت مرض به زمين افتادند و
برخی مردند .اين حوادث موجب فرارسربازان شده و نتوانستند در آنجا بمانند) .قرشی ،سيد علی اكبر؛ تفسير احسن
الحديث ،تھران ،چاپ سوم ،جلد  ،١٢صفحه ( .٣۶٠
برخى از دانشمندان معاصر عقيده دارند که اين پرندگانعبارت بودند از ميکروبھائى که حامل طاعون بودند و يا
پشۀماالريا بودند و يا ميکروب آبله بودهاند و در آيت شريفه ھمکالمى که منافات با اين نظريه و معنى باشد وجود ندارد
وبدين ترتيب منقول با معقول با ھم متحد و موافق خواھدشد«...
علماء ومفسرين معاصر می افزايند »:و ما ھم اين نظريه را پسنديده و تأئيد مىکنيم ،به خصوص کهھيچ مانعى نه لغوى
و نه علمى براى رد اين نظريه وجود نداردکه مانع تفسير پرنده به ميکروب گردد و بسيار اتفاق افتاده که طاعون در
لشکرھا سرايت کرده و آنھا را به ھزيمت ونابودى کشانده» )«.اعالم قرآن«(
ھمچنان مفسرين در بارۀ»سجيل«گفتهاند :گل متحجر بوده و قول ديگر آن که گل بوده و قول سوم آن که :سجيل ،ھمان
»سنگ وگل«است و قول ديگر آن که سنگى بوده که چون به سوارمىخورد بدنش را سوراخ کرده و ھالکش مىکرد و
عکرمهگفته :پرندگان سنگھائى را که ھمراه داشتند مىزدند و چونبه يکى از آنھا اصابت مىکرد بدنش آبله در مىآورد
و عمروبن حارث بن يعقوب از پدرش روايت کرده که پرندگان مزبورسنگھا را به دھان خود گرفته بودند و چون
مىانداختند پوستبدن در اثر اصابت آن تاول مىزد و آبله در مىآورد.
تأثير سنگريزهھا از طرق طبيعي يا قدرت الھي:
با نگاھي گذرا به سورۀ فيل و داستان تاريخي آن در مييابيم كه ھالكت اصحاب فيل از طرق عادي و طبيعي نبوده بلكه
قدرت مافوق قدرت طبيعت در آن دخالت داشته است چرا كه:
الف .برخاستن پرندگان كوچك و ھمراه آوردن سنگريزهھا و ھدف قراردادن افرادي خاص و متالشي كردن لشكر عظيم
و ...نشان از آن دارد كه كسي آنھا را ھدايت كرده است و خود به تنھائي و از طرق عادي قادر به چنين كاري نبودند.
ب .اين ماجرا نشان ميدھد كه معجزات و خوارق عادات ،لزومي ندارد كه به دست پيامبر ظاھر شود بلكه در ھر
شرائطي كه خدا بخواھد و الزم بداند ،انجام ميگيرد ).تفسير نمونه ،مكارم شيرازي ،جلد  ،٢٧صفحه ( .٣۴٣
ج .نقل داستان اصحاب فيل از طريق وحي الھي و بيان اين نكته كه ھالكت اصحاب فيل معجزه بوده ،دليل ديگري بر
مدعاي ماست.
د .بعد از آن كه سورۀ فيل نازل شد به علت مشھور بودن آن و مشھود بودن معجزۀ الھي در ھالكت آنھا ،قريش ھيچ
گونه اعتراضي در مورد نزول اين سوره نكردهاند.
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اما اين كه آيا سنگريزهھا ميتواند غير از سنگھاي معمولي و داراي مواد ھستهئي باشد ،بايد گفت:
اوالً :خداوند داراي قدرت بيمنتھاست و قادر است از يك سنگريزه يا گل معمولي ،شخصي يا گروھي را به ھالكت
برساند» .و كان ﷲ علي كل شي قدير)«.سورۀ نساء (١٣٣
ثانيا ً :ھمچنين خداوند قادر است پرندگان را به مكاني بفرستد تا سنگريزهھائي بردارند كه قدرت اتمي داشته باشد كه اگر
آزاد شود ،انفجارعظميي توليد كند.
وطوری که ياد آور شديم برخی از مفسرين احتمال دادهاند كه آن پرندگان ،امراض آبله و حصبه را شيوع دادند و
اصحاب فيل كشته شدند) .تفسير جزء عم ،شيخ محمد عبده ،دار و مكتبه الھالل ،بيروت ،١٩٨۵ ،جلد  ،١صفحه (.١۶٠
ولي اينھا در حد يك احتمال است و ھالكت اصحاب فيل نشان از معجزۀ الھي می باشد .
طوری که در فوق مالحظه فرموديد اصحاب فيل با تمام شوکت و قدرت آمده بودند تا کعبه را ويران سازند ،و خداوند
با لشکرى به ظاھر بسيار كوچك و ناچيز ،آنھا را درھم كوبيد؛ پس فيلھا را با پرندهھاى كوچك ،و سالحھاى پيشرفتۀ آن
روز را با سنگريزه از كار انداخت ،تا ضعف و ناتوانى اين انسان مغرور و خيرهسر را در برابر قدرت الھى ظاھر و
آشكار سازد.
در ادامه ،آنھا را به زراعت و برگی كه دانهاش خورده شده و كاه آن باقی مانده ،تشبيه نموده است:
كعصف ُ
مأكول« »در نتيجه آنھا را ھمچون كاه خردشده قرار داد«.
فجعلھم َ َ ْ ٍ
»َ َ ََ ُْ
منظور اين است كه اصحاب فيل بعد از ھدفگيرى مرغان ابابيل يا به صورت جسدھاى بىروح در آمدند ،و يا سنگ
ريزهھا ،با شدت حرارتی که داشتند ،اندرونشان را سوزانيد) .تفسيرالميزان ،جلد،٢٠صفحه (.٣۶٢
پروردگار با عظمت ما بعد از بيان و شرح نابودى وشکست اصحاب فيل و سربازان » ابرھه «  ،در اولين آيت سورۀ
إيالفھم ِ ْ َ
الصيفُ ُ ْ َ ْ َ 2
فليعبدوا
قريشْ ِ ِ 1
الشتاء َو ﱠ ْ ِ
رحلةَ ﱢ ِ
ِ
قريش كه در واقع تكملهاى براى سورۀ فيل است ،مىفرمايدِ » :
إليالف ُ َ ْ ٍ
رب َ
آمنھم ِ ْ
أطعمھم ِ ْ
َ ﱠ
خوف( 4
من َ ْ ٍ
جوع َو َ َ ُ ْ
البيت 3ﱠالذی َ ْ َ َ ُ ْ
ھذا ْ َ ْ ِ
من ُ ٍ
) (١اصحاب فيل را نابود کرد ) برای الفت دادن و مأنوس کردن قريش ( به يک ديگر و به مردم و سرزمين مکه ،تا
ظھور پيامبر خاتم را دريابند و به او بگروند (
) (٢الفت دادنشان در سفر وکوچ ھای زمستانی ) به سوی يمن ( و سفر وکوچ تابستانی ) به سوی شام(.
) (٣پس بايد پروردگار اين خانه ) کعبه معظمه ( را بپرستند.
) (۴آن خدائی که آنھا را در گرسنگی طعام داد و از ترس ايمنی بخشيد.
در سورۀ قريش با تمام صراحت بيان می گردد که  :ما لشكر فيل را نابود كرديم ،و آنھا را ھمچون كاه درھم كوبيده شده
متالشى ساختيم تا قريش با اين سرزمين مقدس الفت گرفته و مقدمات ظھور پيامبر اسالم فراھم گردد.
منظور از » الفت « که به معنى اجتماع توأم با ُانس ،انسجام و التيام بوده ،ايجاد الفت ميان قريش و سرزمين مقدس مكه
و خانۀ

كعبه است؛ و منظور از»رحلت قريش«

مسافرت آنان از مكه به بيرون براى تجارت است.

با اين بيان معلوم شد که خداوند به قريش اين عزت و احترام را ارزانى داشت تا با مسافرت ھای زمستانى و تابستانى
مأنوس شده و امر معاش آنھا بگذرد؛ چرا که قريش و تمام اھل مكه به خاطر مركزيت و امنيت اين سر زمين در آنجا
سكونت گزيدند و بسيارى از مردم حجاز ھر سال به آنجا آمده و مراسم حج به جای مىآوردند و با مبادالت اقتصادى و
ادبى و ...از بركات مختلف اين سرزمين استفاده مىنمودند.
عام الفيل سال تولد پيامبر اسالم :
afgazad@gmail.com
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مطابق روايات اسالمی مؤرخين می نويسند که پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم روز دوشنبه به دنيا آمده است .ھمچنين
اکثر آنان ،تولد پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم را در دوازدھم ربيع االول تاريخ دقيق به حساب می آورند )صحيح
السيرة النبوی  ،ابراھيم العلی ،صفحه (.۴١
ھمچنين مؤرخين دراين مورد اجماع دارند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در »عامالفيل « به دنيا آمده است .مادرش به
ھنگام تولد او در خانۀ ابوطالب در شعب بنیھاشم زندگی می گرد »السيرة النبويه  ،ابن کثير ،جلد  ،١صفحه (.۴٧
در روايت از ابن عباس منقول است که  :پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم در عام الفيل تولد يافت .ابى حويرث گويد شنيدم كه
عبد الملك مروان به قباث بن اشم گفت:
قباث گفت» :پيامبر خدا از من بزرگتر بود و من از او

»اى قباث تو بزرگترى يا پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ؟«

سالمندترم ،پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم به سال فيل تولد يافت«.
مخرمه گويد» :من وپيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ھر دو به عام الفيل تولد يافتيم «.از ابن اسحاق روايت كردهاند كه پيامبر
صلى ﷲ عليه و سلم در عام الفيل به روز دوشنبه دوازدھم ربيع االول تولد يافت .
) تاريخالطبري/ترجمه،جلد ،٢صفحه » ( ٧٠٧:و كان مولد رسول ﷲ في عام الفيل ،بينه و بين الفيل خمسون ليلة، ،
ميالد رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم در عام الفيل واقع شد و ميان آن و واقعۀ فيل پنجاه شب فاصله بود«.
)تاريخاليعقوبى،جلد ،٢صفحه ( ٧:
صلى ﷲ عليه و ّ
قال أبو إسحاق :إبراھيم بن المنذر :ھذا وھم ،و الذي ال يشك فيه أحد من علمائنا :أن رسول ﷲّ ،
سلم،
ولد عام الفيل ،و بعث على رأس أربعين سنة من الفيل ).داليل النبوة  ،جلد اول صفحه . ( ٧٩
محمد بن عمر از ھشام بن سعد ،از زيد بن اسلم ،از عبد ﷲ بن علقمة بن فغواء ،و اسحاق بن يحيى بن طلحه از عيسى
بن طلحة ،از ابن عباس ،و موسى بن عبيده ،از محمد بن كعب ،و محمد بن صالح از عمران بن ّ
مناح و قيس بن ربيع از
ابن اسحاق ،از سعيد بن جبير ،و عبد ﷲ بن عامر اسلمى از دختران ابو تجراة ،و حكيم بن محمد از پدرش ،از قيس بن
مخرمة ھمگى متفقا ً براى من نقل كردند كه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در عام الفيل متولد شده است.
يحيى بن معين از حجاج بن محمد ،از يونس بن ابى اسحاق ،از سعيد بن جبير ،از ابن عباس نقل مىكرد كه مىگفت
پيامبر در عام الفيل متولد شده است).الطبقاتالكبرى  /ترجمه ،جلد،١صفحه (٩٢:
قيل إنه ولد في شعب بنى ھاشم ،و ال خالف أنه ولد عام الفيل ؛ قيل .إنه ولد أول اثنين من ربيع األول ،و قيل :الثنتي
عشرة ليلة خلت منه عام الفيل ،إذ ساقه الحبشة إلى مكة في جيشھم يغزون البيتّ ،
فردھم ﷲ عنه ،و أرسل عليھم طيرا
أبابيل ) .االستيعاب،جلد ،١صفحه ( ٣٠:
و قد روى عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عليھم السالم :أن قدوم الفيل للنصف من المحرم ،و بين الفيل و بين مولد
رسول ﷲ ّ
صلى ﷲ عليه و سلم خمس و خمسون ليلة .
)از امام باقر عليه السالم روايت شده كه آمدن اصحاب فيل در نيمۀ محرم بود و بين والدت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
با جريان اصحاب فيل پنجاه و پنج شب فاصله بوده است ).البدايةوالنھاية،جلد ،٢صفحه ) (٢۶٢:تفصيل موضوع را می
توان در  :تاريخ طبري ترجمه ،جلد ،٢صفحه ٧٠٧ :تاريخاليعقوبى ،جلد ،٢صفحه ٧:دالئلالنبوة ،جلد  ،١صفحه٧٩:
الطبقاتالكبرى/ترجمه،جلد ،١صفحه ٩٢:البدايةوالنھاية،جلد ،٢صفحه  ٢۶٢:مطالعه نمود(.
ادامه دارد
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