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سورة الفيل



حيواٌن كبيٌر يعيش في الغابة معنى الفيل

رقم السورة في
المصحف

نزول السورة

رقم اآليات

105

مكية

5



هذه القصة تعود لقبل والدة النبي (صىل هللا عليه وسلم). 

كان الناس من كل أنحاء العالم يزورون مكة لطواف بيت هللا الحرام،

لذلك كانت مكة مركزا تجاريا.

سبب النزول



في الحين نفسه، كان هناك ملٌك في اليمن اسمه أبرهة وكان يحسد العرب

عىل زيارة الناس لهم من جميع أنحاء العالم، وأراد أن يدعوا الناس إىل بالده،

بدال من الذهاب إىل الكعبة. لذلك بنى قصرا في اليمن ودعا الناس إليه. 

ولكن أحد العرب الذين زاروا قصره، 

احتقره وقضا حاجته في القصر. 

هذا أغضب أبرهة كثيرا ونوى هدم الكعبة، 

مع جيٌش من الفيلة. ولكن هللا رب الكعبة 

هزمهم ورجع أبرهة وجيشه خائبين.

سبب النزول



هللا (سبحانه وتعاىل) في بداية السورة، ذكّر النبي (صىل هللا عليه وسلم) 

بقصة أصحاب الفيل، وكيف عاملهم هللا.

شرح السورة



أبرهة وجنوده خططوا لهدم الكعبة بجيش كبير من الفيلة 

ولكن هللا تعاىل رد كيدهم في تضليل.

قبل أن يقتربوا من الكعبة، برك الفيل وامتنع من الذهاب باتجاه الكعبة.

أرسل هللا عليهم طيورا في مجموعات كثيرة ترميهم بحجارة، 

وهذا دفع الجيش أن يرجعوا عىل أعقابهم خائبين.

شرح السورة



وهذا من قدرة هللا، أراد أبرهة هدم الكعبة بالفيلة ولكن هللا دّمر جيشه

بطيور. سبحان هللا! 

أسماء هللا المذكورة في السورة: 

الرب 
المربي والمصلح والذي يعتني بنا.

شرح السورة



نحن قد نخطط، ولكن فقط إرادة هللا هي الكاملة والنافذة. 
 

الحسد أمٌر مذموم. 

 

ال يجب أن نستحقر أي شيء ألن هللا قادٌر عىل أن يقوي أصغر
مخلوقاته.

الدروس المستفادة



قصر أبرهة كان اسمه " القليس". 

الطيور التي أرسلهم هللا إلهالك جيش أبرهة كانت

تحمل ثالثة حجارة، حجارتين في مخالبها وحجارة في

المنقار. 

سُمي هذا العام بعام الفيل، وهو العام الذي ُولد فيه

النبي (صىل هللا عليه وسلم).

هل تعلم



الحمد لله
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