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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 كلمة الناشر

يسر مؤسسة أنصاريان أن تقدم اىل اجليل اإلسالمي هذه السلسلة 
  .القصصية عن حياة األنبياء عليهم السالم 
قصص األنبياء الذين بعثهم اهللا . . . انية اا قصص عن رسل اهللا اىل اإلنس

ليعلّموا اإلنسان كيف حييا وكيف يعيش وكيف ميوت فهم قدوة اإلنسانية ، 
  .والشموع اليت أضاءت طريق البشرية 

ولوال أولئك النخبة من البشر ، ما صنعت اإلنسانية حضاراا عرب 
   .الزمن

 قرائها يف وقت جدير بالذكر ان مؤسسة أنصاريان سبق وأن قدمت إىل
  :سابق سلسلة 

  .مع املعصومني 
  .مع الصحابة والتابعني 

  .الطريق إىل كربالء 
  .وهي تعاهد اجليل املسلم على االستمرار يف هذا الطريق بإذن اهللا 

   
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 



 امليالدي أعلن ابرهة احلبشي حاكم اليمن استقالله ٥٣٥يف عام 
  .عن امرباطورية احلبشة 

و راح أبرهة احلبشي يتصرف كامرباطور يفكّر يف توسيع رقعة 
  .بالده باحتالل أراضي الغري 

و يف تلك الفترة كان الصراع بني امرباطورية فارس و امرباطورية 
  .الروم على أشده 

برهة و يعززون العالقات معه ، أما و كان الرومان يشجعون أ
الفرس ، فكانوا يدعمون النصارى املعارضني حلكم ابرهة و يدعمون 

  .أيضاً اليهود يف اليمن 
و قد كان لليهود دور يف سقوط اليمن بأيدي االحباش ، ذلك 
إم كانوا حيرضون ذو نؤاس على اضطهاد نصارى جنران مما دفع 

  .حتالل اليمن باحلبشة اىل ارسال قوات ال
  

   القليس 

فكّر أبرهة احلبشي بانه قد يستطيع التوغل يف احلجاز و السيطرة 
.على الطريق الربي للتجارة و بالتايل االتصال بامرباطورية الروم 



  



الرومان كانوا يشجعون على ذلك ، النه ميكن تعزيز نفوذهم يف 
  .مناطق متامخة المرباطورية الفرس 

سلون املبشرين لنشر النصراينة ، و فكّر ابرهة احلبشي هلذا كانوا ير
ببناء أكرب كنيسة يف املنطقة ، و كان اهلدف من ذلك اجتذاب انظار 

  .العرب و صرفهم عن احلج اىل الكعبة و تنصريهم 
انتهى البناء من الكنيسة الكربى ، و دعا العرب اىل زيارا ، و 

  .ة املقدسة لكن قوافل العرب ظلّت تتجه اىل الكعب
و أعلن ابرهة احلبشي إنه سيدمر الكعبة ، و هكذا عبأ قواته 

  .يتقدمها فيل إفريقي مدرب 
  .غادر أبرهة صنعاء على رأس جيش جرار باجتاه مكّة 

و قد حاولت بعض القبائل العربية يف اليمن و اطرافها عرقلة تقدم 
 اجليش احلبشي يتقدم االحباش ، و لكنها منيت باهلزمية ، و هكذا كان

  .باجتاه مكّة الحتالهلا و تدمري الكعبة 
كان اجليش احلبشي يستويل على كل ما يصادفه ، و عندما وصل 
قريباً من مكّة ، وجد يف أحد األودية إبالً لعبد املطلب بن هاشم 

  .فصادرها 
  



  



وصلت انباء احلملة العسكرية اىل مكة ، فغادرها السكّان اىل قمم 
صلى اهللا (  ، مل يبق يف املدينة سوى عبد املطلب جد سيدنا حممد اجلبال

  ) .عليه و آله 

  
  للبيت رب حيميه 

كان سيد مكة قد نصح السكان بإخالء املدينة حىت ال يتعرضون 
  .اىل عدوان اجلنود االحباش 

كان عبد املطلب رجالً مهاباً ، و هو الذي حفر بئر زمزم و ذلك 
و منذ ذلك الوقت و الناس يعظّمونه و يؤيدون  ميالدية ، ٥٤٠سنة 

  .زعامته 
توجه عبد املطلب اىل الكعبة يتضرع اىل اهللا حلماية بيته العتيق ، مث 

  :هتف بصوت مؤثر 
  !ـ ال هم إنّ املرُء مينع ِرحله فأمنع رحالك 

إنّ كل انسان يدافع عن بيته إذا ما تعرض للعدوان ، يا رب فأحم 
  . االحباش بيتك من عدوان



وصلت قوات األحباش مشارف مكّة ، فعسكرت هناك استعداداً 
  .الحتالهلا 

سأل ابرهة عن زعيم مكّة فأخربوه ان زعيمها شيخ يدعى عبد 
  .املطلب من نسل ابراهيم اخلليل 

طلب ابرهة مقابلته ، و انطلق رجل محريي ، و جاء اىل عبد 
  :املطلب ، قال له 

مل يأت للحرب ، و أمنا جاء هلدم الكعبة ـ إنّ امللك يقول إنه 
  .فقط ، فاذا مل يقاوموا اجليش فلن يتعرض اجلنود ألهل مكة 

  :أجاب عبد املطلب 
ـ إننا أيضاً ال نريد احلرب ، و لسنا قادرين على مقاومة جيش 

  . . .احلبشة 
  :و أشار عبد املطلب اىل الكعبة و قال 

 ابراهيم ، و أن اهللا هو ـ هذا بيت اهللا احلرام ، و بيت خليله
  .اننا ال منلك جيشاً للدفاع . . وحده يستطيع أن حيمي بيته 

  :قال املبعوث 
ـ اذا مل تكن لديكم نوايا للحرب ، فان امللك يود مقابلتك و 

  .انطلق عبد املطلب اىل خارج مكة ملقابلة ابرهة احلبشي 



  . مثني كان ابرهة جالساً على سرير املُلك و قد فُرش له سجاد
عندما رأى ابرهةُ عبد املطلب دخلت اهليبةُ يف قلبه و ض له 
باحترام و استقبله حبفاوة ، و اجلسه معه على السرير ، و راح حيادثه 

  .مؤكداً أنه مل يأت إالّ هلدف واحد هو هدم الكعبة 
  :التفت ابرهة اىل املترجم و قال 

  !ـ اسأله هل لديه حاجة ؟
  :قال عبد املطلب 

عندما . ان اجليش قد صادر مئيت بعري يل ، و أنا اطالب باعادا ـ 
  :مسع ابرهة الترمجة نظر اىل عبد املطلب نظرة فيها استصغار و قال 

. . ـ عندما رأيتك هبتك ، و لكن عندما حتدثت زهدت فيك 
  !أتطلب مين إعادة إبلك ، و تترك بيتاً تقدسه أنت و آباؤك ؟

  :هة و أجاب نظر عبد املطلب اىل ابر
  .أما البيت فله رب حيميه . . ـ انا رب األبل 
  قال ابرهة ساخراً ؟

  .ـ ال أظن ذلك 
  :قال عبد املطلب باميان راسخ 

  .ـ سوف نرى 



شعر ابرهة باالنزعاج فنهض منهياً املقابلة ، و ض عبد املطلب 
ل عائداً اىل الكعبة ، فأمسك حبلقة الباب املقدس و هزها بقوة و قا

  :باكياً 
 ـ يا اهلي ان كل إنساٍن يدفع العدوان عن بيته ، فادفع يا رب

  .العدوان عن بيتك 
  

  اهلجوم 

يف الساعات األوىل من الصباح بدأ جيش األحباش بالتقدم حنو 
  .الكعبة ، و كان الفيل األبيض يتصدر الزحف يف مهمة تدمري الكعبة 

 حييل الكعبة اليت كان ابرهة يراقب تقدم قواته التالل سوف
  .يقدسها العرب اىل أنقاض 

كانت الفكرة أن يبدأ الفيل بزعزعة البناء وبدء الضربة األوىل مث 
  .ينهال عليها اجلنود باملعاول و احلراب 

  .كان أهل مكّة يراقبون من فوق اجلبال املشرفة ما جيري يف الوادي 
  .كانوا يتطلعون بأسى اىل بيت بناه ابراهيم اخلليل 

  .و كان عبد املطلب أكثر الناس حزناً و فجيعة 



جتّار مكة كانوا أيضاً يشعرون باحلزن ، و لكن خوفاً على 
مصاحلهم الشخصية ، ألن مكّة قد اصبحت منذ زمن بعيد مركزاً 

  .جتارياً هاماً 
و كان عبد اهللا بن عبد املطلب يف رحلة اىل الشام ، و قد ترك 

لب ، إنها اآلن مع أهايل مكة و هي تفكر زوجته آمنة يف بيت عبد املط
  .يف جنينها املبارك 

  

  مترد الفيل 

أصبح الفيل األبيض قريباً من الكعبة ، فجأة وقع شيء عجيب ، 
  !إنّ الفيل ال يطيع قائده ، توقف 

إنه حياول التراجع و االنسحاب ، القائد يلهب ظهره بالسياط و 
  .لكن دون جدوى 

راقب حائراً ما جيري ، أطلق صيحة غاضبة ، و ابرهة القائد العام ي
قائد الفيل يفعل املستحيل لكي يتقدم بالفيل صوب الكعبة ، و لكن 

  !الفيل ال يتقدم خطوة واحدة 
  



  



و حدث شيء آمر أعجب برك الفيل ، و أصبحت مهمة القائد 
  .مستحيلة جداً ، لقد مترد الفيل و مل يعد ميكن السيطرة عليه 

برهة ذرة من االميان لفكّر ملاذا يفعل الفيل ذلك رغم لو كانت أل
  !السياط الالهبة ؟

  .و لكن أبرهة مغرور و ال يفكّر إالّ بأطماعه التوسعية و السيطرة 
  

  القصف اجلهنمي 
فجأة ظهر يف األفق سواد يشبه الغيوم مل يكن غيوماً ، كانت 

  .سجيل طيور االبابيل حتمل حجارة من . . أسراب من الطيور 
  .حجارة تشبه اجلمر يف شدة اشتعاهلا 

  !حلقت الطيور فوق اجليش احلبشي ، و بدأت قصفها اجلهنمي 
كانت هجمات الطيور على شكل اسراب متتابعة كل ِسرب يلقي 

  .محولته و ميضي ليأيت سرب آخر و يقصف 
حدثت فوضى بني اجلنود ، و كانت القذائف تصيب أهدافها بدقّة ، 

   .عتدون يتساقطون كالذبابو كان امل



كان عبد املطلب يراقب ما جيري و قد غمرته حالة من اخلشوع و 
  .إا قدرة اهللا . . كانت عيناه تشعان إمياناً 

أهلب ابرهة ظهر حصانه بالسياط و كانت األبابيل تالحقه بقذائفها 
  .احلارقة 

وصل ابرهة عاصمته صنعاء ، و لكنه سقط من فوق حصانه عند 
  .ابتها ، و كانت عيناه جاحظتني ، تعكسان احساسه بالرعب بو

  

  العصف املأكول

جاء عبد املطلب اىل الكعبة و راح يتأمل املنطقة احمليطة بالكعبة و 
  .قد حتولت اىل ساحة ملعركة رهيبة تكتظ باالجساد احملترقة 

  

  ميالد الشمس

مري و ما كاد عبد املطلب يبشر أهل مكّة بنجاة الكعبة من التد
انتقام اهللا من املعتدين ، حىت بشر مبيالد صيب مبارك ، لقد اجنبت آمنة 

  .صبياً 



لّل وجه عبد املطلب بالفرح ، لقد محى اهللا بيته ، و أجنبت آمنة 
  .صبياً مباركاً 

  :احتضن عبد املطلب حفيده و قال 
  .ـ مسيته حممداً 

  :تعجب الناس و تساءلوا 
  !م ـ ملاذا مسيته هذا االس

  :قال عبد املطلب 
  .ـ ليكون حمموداً يف السماوات و األرض 

  

  عام الفيل 

عاد أهل مكّة اىل منازهلم فرحني ، و اجته عبد املطلب اىل الكعبة 
  .ليطهرها من رجس املعتدين 

و انتشرت االنباء بني القبائل العربية ، و زادت قداسة الكعبة لدى 
  .العرب 

 الفيل ، و هو العام الذي ولد فيه و مسى الناس ذلك العام عام
  ) .صلى اهللا عليه و آله ( سيدنا حممد 



صلى اهللا (  سنة و عندما أصبح عمر سيدنا حممد ٤٠و بعد حوايل 
أربعني سنة ، و هبط جربيل يبشره بالرسالة ، كانت سورة ) عليه و آله 

  :الفيل من أوائل السور اليت ذكّرت أهل مكّة بعام الفيل 
  

  للِّه الرحمِن الرِحيِمِبسِم ا
أَلَم يجعلْ كَيدهم ِفي * أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِبأَصحاِب الِْفيِل { 
* ترِميِهم ِبِحجارٍة من ِسجيٍل * وأَرسلَ علَيِهم طَيرا أَباِبيلَ * تضِليٍل 

   .}فَجعلَهم كَعصٍف مأْكُوٍل 
  

  احلنيفية 

  .كان عبد املطلب يدين باحلنيفية و هي دين جده ابراهيم اخلليل 
و عندما انقذ اهللا سبحانه الكعبة ، من عدوان األحباش ، عرف 

  .الناس قدر عبد املطلب و وجاهته عند اهللا سبحانه 
عبد املطلب مل يتوسل اىل االصنام ، مل يتوسل اىل هبل و الالت و 

  .العزى ، لقد تضرع اىل اهللا سبحانه فقط 
  .اهللا سبحانه استجاب دعاءه و انزل عذابه على املعتدين 

  



  



  التجارة 

أصبحت مكّة مركزاً جتارياً هاماً ، و كانت قوافل قريش تنطلق يف 
  .صيف ، و اىل اليمن يف فصل الشتاء رحالت جتارية اىل الشام يف ال

و كان جتار قريش يسريون آمنني من غارات القبائل ، و كل ذلك 
  .يعود اىل الكعبة اليت يقدسها العرب مجيعاً 

ذكر اهللا ) صلى اهللا عليه و آله ( و عندما بعث سيدنا حممد 
سبحانه فضله يف انقاذ الكعبة من العدوان و الدمار ، كما ذكر فضله 

  : رحالت قريش اآلمنة قال تعاىل يف
  

  ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيِم

فَلْيعبدوا رب * ِإيلَاِفِهم ِرحلَةَ الشتاء والصيِف * ِلِإيلَاِف قُريٍش { 
   .}الَِّذي أَطْعمهم من جوٍع وآمنهم من خوٍف * هذَا الْبيِت 

  
و اليوم أصبحت الكعبة شعاراً للتوحيد ، و رمزاً الحتاد املسلمني 

  .كلّ املسلمني 

  



  



و عندما نتوجه يف صالتنا اليومية اىل اهللا سبحانه علينا أن نتذكر 
  .إبراهيم و إمساعيل البيت الذي بناه . . الكعبة ، بيت اهللا احلرام 

  .علينا أن نعرف انه رمز قوتنا ، و رمز عزتنا 

  .الكعبة لؤلؤة االسالم 

  .الكعبة قلب العامل االسالمي و قبلة املسلمني يف كل مكان 

   .٥ ـ ١:  األيات ، ) ١٠٥( سورة الفيل  
  .لربيع والسالم  .٤ ـ ١: ، اآليات  ) ١٠٦( سورة القريش  



  


