
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 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 :تتبع ونگارش 

  ٢٠١۶ نومبر ٠٧

 ٢٧ - تفسير احمد
  ١ - القريش ۀترجمه وتفسير سور

  می باشد ت آي٤ ی دارانازل شده و» مكه « اين سوره در 

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

ٍإليالف قريش ْ َ ُ ِإيالفھم رحلة الشتاء والصيف ﴾١﴿ ِ ِ ِْ َّْ َ َ ِّ َ َ ِ ِْ ِفليعبدوا رب ھذا البيت ﴾٢﴿ ِ ْ َْ َ َْ َْ َ َّ ُ ُ ْالذی أطعمھم من جوع وآمنھم من  ﴾٣﴿ َ ِْ ِ ِْ ُْ ُ َُ َ ََ ٍ َ ْ َ َّ

ٍخوف ْ َ ﴿٤﴾ 

  

  : مؤجز ۀترجم

   هللا الرحمن الرحيمبسم

   مھربانۀبه نام هللا بخشند

ٍإليالف قريش ْ َ ُ   به پاس الفت قريش    ﴾١﴿ ِ

ِإيالفھم رحلة الشتاء والصيف ِ ِْ َّْ َ َ ِّ َ َ ِ ِْ    الفت شان به سفر ھای زمستانی و تابستانی  ) ھمان ( ﴾٢﴿ ِ

ِفليعبدوا رب ھذا البيت ْ َْ َ َْ َْ َ َّ ُ ُ  .را عبادت کنند )کعبه(بايد پروردگار اين خانه را )  اين نعمت بزرگۀبه شکران( پس  ﴾٣﴿ َ

ٍالذی أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف ْ َ َْ ِْ ِ ِْ ُْ ُ َُ ََ ٍ َ ْ َ  و از ناامنى رھائى  که آنھا را از گرسنگى نجات داد ) پروردگار(ھمان ﴾ ٤﴿ َّ

  .بخشيد

  

  : تفسيرۀخالص

بايد مالک اين خانه ) خاطر شکر اين نعمته ب(س که مردم قريش به سفر زمستان و تابستان عادت کرده اند،  پ از اين

   . و از ترس آنھا را در امان گذاشت  را عبادت کنند، آن که به آنھا در گرسنگی طعام داد)کعبه(

 

  :معلومات مختصر

چھل ويک ) ۴١(ھفتاد ونه حرف ، و) ٧٩(کلمه ،  ) ١٧(چھار آيت ، ) ۴(رکوع ، ) ١(مکی، و دارای ) ٔسوره  قريش (

  . استنقطه 
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بخش  رب «ًا  عده ای بر اين باور اند که در مدينه نازل شده، ولی مضمون سوره و اسلوب بيان آن  مخصوصھرچند

  .کيد می داردأبر مکی بودن  سوره ت» ھذا البيت

  :مفسران بدين عقيده اند که

دريک مرحله نازل شده اند در ارتباط تنگا تنگی با ھم دارند، چنان معلوم می شود که ھمزمان و» الفيل و قريش«ٔسوره 

  .ھر دو خطاب متوجه قريش است

نعمت ھای الھی را بيان می دارد و قريش را به سپاسگذاری دعوت می کند در يکی پيروزی بر دشمن مجھز ونيرومند 

که   ياد قريش می آورد و به آنان خاطر نشان می سازد، ھمانطوریه گرسنگی را ب را در ديگری نجات از خوف و

گرسنگی شما را نيزاز ميان برداشته  و در عوض رزق وروزی  فقر و ردگار کعبه از شر اصحاب فيل نجات داد ،پرو

فضای امنيت را به شما عنايت می  امان و شما ارزانی می فرمايد، به حاالت ترس وخوف تان خاتمه بخشيده وه وافر ب

پردازيد وبه امور تجارتی خويش مشغول شويد وکسی ا  وسرما ، در شب وروز به سفر بتوانيد در گرم فرمايد ، می

نيست که برای شما وامور تجارتی شما مزاحمت خلق کند ، پروردگار با عظمت خطر دشمن را دفع وبرای شما نعمت 

  . صلح را به ارمغان اورد

  !ٔخواننده محترم

ھر امنيت آمد و روزی از ھر سو که مشاھده فرموديد که بعد از شکست نيروھای ابرھه در قدم نخست به اين ش طوری

 اول به سراغ شان فقر آمد ۀدر مرحل ًءابه آين شھر سرا زير می شد ، ولی  باشندگان اين سرزمين ناسپاسی  کردند، بن

  .را فرا گرفت  ودر قدم  بعدی خوف وبی آمنی دامن شان

ُلئن شكرت «  :می فرمايد) ٧/ٔسوره ابراھيم(پروردگار با عظمت ما در  َْ َ َ ْ َم ألزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابیِ ََّ ِ ْ ْ ُْ َْ َ َ ْ َِ َ ُ َّ ٌ لشديد َ َ اگر (» َ

  .)ترديد عذابم سخت است افزايم، و اگر ناسپاسى كنيد، بى ًسپاس گزارى كنيد، قطعا بر شما مى

ر به بخشد نيازى به شكر ما ندارد، و اگر دستو ى كه به ما مىئ نيست که خداوند در برابر نعمتھادر اين ھيچ جای شک

  .شكرگزارى داده آن ھم موجب نعمت ديگرى بر ما و يك مكتب عالى تربيتى است

 ۀطور دقيق فکر کنيم بخشنده نعمت كيست؟ اين توجه و ايمان و آگاھى پايه شکران نعمت اينست که در قدم نخست بايد ب

  .اول شكر است

  . عمل استۀازھمه آن باالتر است، مرحلمرحله سوم ادای شکر که  ٔمرحله دوم شکران نعمت ادای به زبان است و

ھر نعمتى براى چه ھدفى به ما داده شده است و آن را در مورد  نديشيم كهجموع شكر عملى آن است كه درست بيدر م

  . ايم خودش صرف كنيم كه اگر نكنيم كفران نعمت كرده

  

  : ٔ سورهیمحتوا 

ٔاين سوره در حقيقت مكمل سوره    .يات آن دليل روشنى بر اين مطلب استمحسوب مى شود و آ» فيل«ِ

 اين سوره بيان نعمت خداوند بر قريش و الطاف و محبتھاى اونسبت به آنھاست ، تا حس شكرگزارى آنھا  یمـحتوا

  . قيام كنند،تحريك شود و به عبادت پروردگار اين بيت عظيم كه تمام شرف و افتخارشان از آن است

  ٔ ھمچنين سوره،درحقيقت يك سـوره مـحـسـوب مـى شود» الم نشرح«ٔ  و سوره »  و الضحى«ٔھمان گونه كه   سوره 

قدرى است كه مى تواند دليل بر ه  يک  سوره می باشند، چرا كه پيوند مطالب آنھا بۀمثابه ب» قريش«ٔو سوره » فيل«

  .وحدت آن دو بوده باشد
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 خود را ۀ نعمت اجتماعي، يعنی انسجام درونی و بقای قبيلترين يئ قريش ابتداۀكه قبيل  قريش با تأكيد بر اينۀ مباركۀسور

ن در انتھا برای نشان دادن اھميت اي. كند  اين نعمت به پرستش او دعوت ميۀاز خدای کعبه دارد، آنان را به شكران

 .کند ی از گرسنگی و فشار اقتصادی و ايمنی از تھديدھای خارجی اشاره میئنعمت، به پيامدھای آن يعنی رھا

 نعمت ھای حيات فردي و اجتماعي خود را از لطف و ۀ خوانندگان خود يادآور می شود كه آنان نيز ھمۀين سوره به ھما

  .تدبير پروردگار خود دارند، از اين رو بايد او را بپرستند

  

   :فضيلت تالوت سوره

اليلف  «ۀ باشد ، خواندن سورابو الحسن قزوينی فرموده است که ھر گاه شخصی  از دشمن يا ھم ازمصيبتی خطر داشته

  مين دادن او محسوب می شود أبرای او ، ت» قريش

  . اين عمل آزمون شده ومجرب است:  امام جزری نقل فرموده است که

فرموده است که شيخ من حضرت ميرزاجان جانان به من » مظھری« پس از نقل آن در تفسير حضرت قاضی ثناء هللا

خواندن  آن برای دفع ھر : و فرموده است که  خطر اين سوره را تالوت نمايم  خوف  ودستور فرموده است که به ھنگام

  . من بار ھا آن را آزموده ام مصيبت وبال مجرب است، حضرت قاضی صاحب فرموده است که

  )ه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندیلف دانشمند عالم اسالم حضرت عالمؤمعارف القرآن  م (

 عبادت خدا را انجام دھد خداوند برای او وسايل تھر کسی که موافق به اين آي: ويش فرموده استابن کثير در تفسير خ

امنيت وبی خوف وخطر بودن را در دنيا فراھم می سازد ، وھم چنين در آخرت ، وھر کسی که از آن اعراض نمايد ،  

  :ظيم الشان می فرمايد قرآن عی ديگر ازئاو سلب می گردند ، چنان که در جااين ھر دو امنيت از 

ِوضرب هللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيھا رزقھا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم هللا فأذاقھا هللا لباس الجوع « ُ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُّ َّ ََّ َ َ َ ََ ََ َِ ْ ْ ْ ِْ َ َ ٍَ َ َ َِّ ُ َّْ ً َ َ َُ ِ ْ ً ً ًْ ُ َ ْ ً َ
ِوالخوف ْ َ ْ َ بما كانوا يصنعون َ ُ َ ْ َ ُ َ َ مون ومحفوظ أی را بيان فرمود که آن مئيعنی خداوند مثال يک روستا) ١١٢ٔسوره نحل (» ِ

از ھر خطر مطمئن بود ، رزق آن از ھر طرف به وفور می آمد ، سپس اھالی آن قريه به نعمت ھای الھی کفران  و

  .نمودند ، پس خداوند آنان را در اثر عملکرد  شان به گرسنگی وترس مبتال  فرمود

  

  :  قريش ٔنزول سوره اسباب 

هللا تعالی  «:  صلی االه عليه وسلم فرمودطالب روايت کرده اند که رسول هللادختر ابو) رض( وغيره از ام ھانی حاکم

من از اينھا ھستم ، نبوت، در بانی کعبه، آب رساندن برای حاجيان، (را به ھفت خصلت برتری داده است قريش 

سال خدا را عبادت کردند که در آن زمان ھيچ گروھی اين کار را نمی پيروزی بر اصحاب فيل، عبادت خدا، اينھا ھفت 

 ۀ حديث بيان داشته است که اين سوره در بارۀحاکم در ادام) . تنھا در مورد آنھا نازل کرده استکرد وخدا يک سوره را 

  .قريش نازل شده واز گروه ديگری در اين سوره ياد نشده است 

   دين منظور تبليغ  به  ايشان  اقامت  سال  سيزده  طی مبرصلی هللا عليه وسلم در شھر مكهوری است که حضور پياآقابل ياد 

   تاريخی  خداوند از وقايع  كه  است بوده  مكی ھای  سوره  با نزول  ھمراه توسط كفار قريش  حضرت  و آزار آن  و اذيت اسالم

  .  بياورند ايمان  نبوی  و نبوت  توحيد الھی  به  مكه كنند تا كافران  يادمی  الھی  اليزال  قدرت و  نعمت منظور يادآوری  به مكه

 

  : ٔتفسير سوره قريش 
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ٍإليالف قريش« ْ َ ُ ِ َِ م بـا انـسـجـام و انـس أبه معنى اجتماع تو )الفت( است و به معنى الفت بخشيدن ، ومـصـدر » ايـالف« » ِ

  .و التـيـام اسـت 

، الفت دادن امت و مقصود، الفت دادن ميان خود قريشيان » ايالف «می نويسند که» ايالف«ز مفسران در معنی خی ابر

  . يا قبايل ديگر با ايشان بوده كه خداوند با نابود ساختن اصحاب فيل براى آنان فراھم آورد

كه برخى از مفسرين در  چنان.  مى كندقرار دارد و مضمون آن، اين را ثابت) فيل (ۀبنابراين، اين سوره در دنبال سور

  .اصل اين دو سوره را يكى دانسته اند

 کعبه است ، زيرا آنـھـا و تـمـام اھـل مـکه به خاطر ۀو خان از ايجاد الفت ميان قريش و سرزمين مقدس مکه مـنظور

ل به آنجا مى آمدند، مراسم مرکزيت و امنيت اين سرزمين در آنجا سکنى گزيده بودند، بـسـيـارى از مردم حجاز ھر سا

  . و ازبرکات مختلف اين سرزمين استفاده مى نمودند  مى آوردند، و مبادالت اقتصادى و فرھنگی  داشتندیجاه حج را ب

ويقين ھمين است که اگر کعبه به لشکر کشی ابرھه ويران  سر می بردنده امنيت زندگی ب  ايـنـھـا  در امن وۀھـمـ

  .فت ديگر کسى با اين سرزمين الفتى پيدا نمى کردوامنيت آن از بين می ر

  .و تابستانی الفت بخشدھـدف ايـن بـود کـه خـداونـد قـريـش را در سـفـرھاى زمستانی :  بـعـد مـى افـزايـدتدر آيـ

مقصود اين است كه اين الفت به قريش امكان داد كه . الفت قريش در كوچ ھاى زمستانى و تابستانى ظاھر مى شود

  .وانند از كوچ ھاى زمستانى و تابستانى خود نھايت بھره را ببرندبت

آنان دراين . مى رفتند) شام(و در تابستان به سمت شمال ) يمن(قريشيان براى تجارت در زمستان به طرف جنوب 

  .سفرھاى تجارى سود مى بردند و از اين راه امرار معاش مى كردند

ٍإليالف قريش« ْ َ ُ ِ َِ  در   چون  بود که  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  اين ۀ قبيل  قريش  دادن الفت » قريش دادن   الفت برای« » ِ

  گرفتند زيرا اعراب ديگر قرار نمی  قبايل   و ھجوم  مورد غارت رفتند، در راه  می  تجارتی  سفرھای  به  جاھليت دوران

 دستور داد   قريش  به  عزوجل لذا خدای.   داشت آنھا را نگاه   ھستند و بايد حرمت  عزوجل  خدای  خانه  اھل قريش: گفتند می

ارند ذبرخوردارند، خداوند را شکر بگ  خود از آن   و تابستانی  زمستانی  در دو سفر تجارتی  که   و ايمنی  الفت سبب تا به

  . گردانيد  آسان  قرار داد و برايشان  آنان زيرا او ھر دو سفر را مورد الفت

   حيوان  زيرا قرش  شده برگرفته»  قرش« تصغير   از صيغه  که  است کنانه نضربن   از نسل  قبايلی ۀ مجموع ، نام قريش

   کردند که  تشبيه  قرش  حيوان  به  روی  را از آن  قريش ۀقبيل. شود ور می ھا حمله  کشتی  به  که  است  از آبزيان ای  جثه بزرگ

 بر   و کسی  است  چيره  و برديگران  مصون  شدن  خود از دريده  که خورد در حالی  را می ديگر  آبزی ، جانداران  حيوان آن

   تجمع  معنای  به  تقريش  که  است  اين  نام  اين  به  قريش  نامگذاری وجه«: گويد  می  ابوحيان ولی. تواند  نمی  شده  غالب آن

  .» کرد جمع  را در حرم   آنان کالب بن ند و قصی شد  بودند، جمع  پراکنده که  بعد از آن  و قريش است

ِإيالفھم رحلة الشتاء والصيف«  ِْ َّْ َ َ ِّ َ َ ِ ِْ َ ھدف ومـنـظـور ايـجـاد الفـت مـيـان قـريـش و سـايـر مـردم در طول اين دو سفر  »ِ

بـراى کـاروان قـريـش نـگـريـسـتـنـد، و   ديگرى به آنھا مـيـۀبزرگ است ، چرا که بعد از داستان ابرھه مردم با ديد

 و ھم نياز به آن در سرزمين  قريش ھم نياز به اين امنيت در طول راه داشت . احـتـرام و اھـمـيـت و امـنـيـت قائل بودند

  . شکست لشکر ابرھه ھر دو امنيت را به آنھا بخشيدۀمکه و خداوند در ساي

ن نيز محدود بود، بيشترين درآمد از طـريـق ھـمـيـن مـى دانـيـم زمـيـن مـکـه بـاغ و زراعتى نداشت ، زراعت  آ

ً تامـيـن مـى شـد، در فـصـل زمـسـتـان بـه سـوى جـنـوب يعنى سرزمين يمن که ھواى آن نسبأکـاروانـھـاى تـجـارى تـ

 و گرم بود روى مى آوردنـد و در فـصـل تـابـسـتـان به سوى شمال و سرزمين شام که ھواى ماليم و مطلوبى داشـت
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 اتصالى ۀ ھـم سـرزمـيـن يـمن و ھم سرزمين شام از کانونھاى مھم تجارت در آن روز بودند، و مکه و مدينه حلقًاتـفـاقـا

  .در ميان آن دو محسوب مى شد

 و سفر   گرمسير است  يمن  بود زيرا سرزمين  يمن  سوي  به  قريش سفر زمستاني»  و تابستان  سفر زمستان  ھنگام الفتشان«

   تجارتۀ وسيل  به  در مكه  قريش  كه  ذكر است شايان.  سردسير  است  سرزميني ؛ زيرا شام  شام  سوي  به  آنان بستانيتا

  و اگر مجاورت  وجود نداشت برايشان  در مكه   اقامت بود، امكان  نمي  تجارتي  دو كوچ  اگر اين گذراندند پس  مي زندگي

  . نبودند  كار و فعاليتي گونه  ھيچ  انجام  قادر به شد، آنان نمي شان   امنيت تأمين  ۀ وسيل  كعبهۀ در كنار خان شان

   الفت ما براي:  است  اين  در نزد وي  زيرا معني  است  خود متعلق  ماقبل  به  سوره  اين كند كه  مي  تصريح اسحاق محمدبن

   و اصحاب  بازداشته  را از مكه ، فيل  در سفرھايشان الفتشان و   در شھر مكه  و مطمئنشان  ايمن  و حفظ اجتماع  قريش دادن

  .  را نابود كرديم فيل

ِفليعبدوا رب ھذا البيت«  ْ َْ َ َْ َْ َ َّ ُ ُ خاطر ساير   را به  تعالي  حق اگر قريش: يعني»  كنند  را عبادت  خانه  بايد پروردگار اين پس« »َ

   اين اعالم.  كنند  ذكر شد، پرستش  كه  مخصوص  نعمت  خاطر اين  به نكردند، بايد او را  پرستش يگانگي  به نعمتھايش

زيرا   است   از بتان  وي  بيزاري  اعالم ، در واقع  است  كعبه ۀ او پروردگار خان  كه  سبحان  خداي  از سوي  قريش  به حقيقت

   پروردگار آن  كه  خانه  اين ۀ وسيل  به  گردانيد كه  حقيقت  اين  را متوجه  آنان  تعالي كردند لذا حق  مي  را پرستش  بتان قريش

.  نياورند  بپرھيزند و شرك  نعمت  بايد از كفران اند پس  پيدا كرده  و برتري شرف ، بر ساير اعراب   است الشريك

؛ و   منفعت نمودن لب  با ج ضرر و ديگري نمودن  با دفع : ؛ يكي  است  بر دو قسم  دادن  نعمت كه بدان«: گويد مي: رازي امام

 و   فيل ۀ ضرر را در سور  دفع  خداوند نعمت  جھت ، بدين تر است  مھمتر و مقدم  منفعت  ضرر از جلب  دفع از آنجا كه

   عبادت  را به ، آنان  عظيم دو نعمت  اين  به  دادنشان  ذكر كرد و با توجه  سوره  را در اين سويشان  به  منفعت  جلب نعمت

    .ھا باشد  نعمت  در برابر اين ، شكري  عبوديت  داد تا اين رمان ف خويش

ٍالذي أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف«  ْ َ َْ ِّ ُِّ ُ َُ ََ ٍ َ ْ َ ِ    سبب  را به  قريش  تعالي حق: يعني»  داد  غذايشان  در گرسنگي  كه ھمان« »َّ

»  گردانيد  ايمنشان  و ترس و از بيم«بردند، رھانيد  ميسر   به  در آن  كه  شديدي  را از گرسنگي  دو سفر غذا داد و آنان آن

   خدا از اين ۀ خان  مجاورت  سبب  به گرفتند اما قريش  مي اسارت  و به  كرده ديگر را غارت  يك  اعراب  زمان زيرا در آن

   گردانيد پس  نيز ايمن  لشكر فيل و  حبشه  سپاه  ھجوم  را از ترس  آنان  تعالي  حق  كه  بودند چنان  و غارتگريھا ايمن حمالت

   و به  و ھمتا قرار نداده  را شريك جز او، بتانه  گردانند و ب  يگانه  عبادت ، فقط او را به  نعمت  ھمه  شكر اين بايد به

 ھر دو  ا و آخرت دني ، ايمني  گفت  لبيك  الھي  فرمان  اين  به  ھر كس  كه  است  جھت بدين«: گويد كثير مي ابن.  نگيرند پرستش

 ـ ١١٢ (  كه آيات  گرديد چنان  سلب  از وي  كرد، ھر دو امنيت  را عصيان  تعالي  حق  فرمان  اين  شد و ھر كس  جمع برايش

هللا  رضي  انصاري  سكن يزيدبن   اسماء بنت  روايت  به  شريف در حديث. »  ناظر است معني  بر اين   نحل ۀاز سور) ١١٣

ٍإليالف قريش«ۀسور   خدا صلي هللا عليه وسلم  رسول  كه  است عنھا آمده ْ َ ُ ِ َِ    گروه اي«:  فرمودند  سپس نموده را تالوت » …ِ

   ايمن  و ھراس  و از ترس  اطعام  شما را از گرسنگي  كنيد كه  را عبادت  خانه  پروردگار اين!  بر شما واي!  قريش

   .»گردانيد
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