بسم ا الرحن الرحيم
سورة قريش
مكيةة ،وهي أربع آيت.
تسميتها:
سيت سورة قريش تذكيا لم بنعم ا عليهم ف مطلع السورة :فل ف
يلف قُقَريْ ٍ
ش.
مناسبتها لا قبلها :
ترتبط السورة با قبلها من وجهي :
 -1كلتا السورتي تذكي بنعم ا على أهل مكة  ،فسورة الفيل تشتمل على إهلك
عدوهم الذي جاء لدم البيت الرام أساس مدهم وعزهم ،وهذه السورة تذكر نعمة
أخرى اجتماعية واقتصادية ،حيث حقق ا بينهم اللفة واجتماع الكلمة ،وأكرمهم
بنعمة المن والستقرار ،ونعمة الغن واليسار والمساك بزمام القتصاد التجاري ف
الجاز ،بلقيام برحلتي صيفا إل الشام وشتاء إل اليمن.
 -2هذه السورة شديدة التصال با قبلها ،لتعلق الار والرور ف أولا بخر السورة
التقدمة :فل ف
يلف قُقَريْ ٍ
ش .أي للف قريش أي أهلك ا أصحاب الفيل ،لتبقى قريش،
أب سورة واحدة .ولكن ف الصحف المام فصلت هذه
ولذا كانتا ف مصحف ة
السورة عن الت قبلها ،وكتب بينهما :بفس فم ف
ا الْر ْح فن الْرفحي فم.
ْ
ج  ، 30ص413 :
ما اشتملت عليه السورة:
تضمنت هذه السورة الكية تعداد نعم ا العظمى على قريش أهل مكة ،حيث جع
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ا كلمتهم ،وحقق اللفة والتئام الشمل بينهم :فل ف
يلف قُقَريْ ٍ
ش وم ةكنهم من التنقل
وحرية التجارة إل اليمن شتاء ،وإل الشام صيفا ،لتوفي الثروة والغن :إفيلفف فه ْم فر ْحلَةَ
الش ف
صْي ف
ف.
تاء َوال ْ
فة
وهيةأ لم ف البلد المن الرام نعمة المن والطمئنان والستقرار دون نزاع من أحد:
ف ف
وع ،وآمنَقهم فمن خو ٍ
ف
ف.
فَق ْليَق ْعبُ ُدوا َر ْ
ب ه َذا الْبَقْيت ،الْذي أَطْ َع َم ُه ْم م ْن ُج ٍ َ َ ُ ْ ْ َ ْ
فضلها:

روى البيهقي ف كتاب اللفيات عن أم هانئ بنت أب طالب :أن رسول ا صلةى
سفضل ا قريشا بسبع خلل :أن منهم ،وأن النبوة فيهم،
ا عليه وسلةم قال :ة
والجابة والسقاية فيهم ،وأن ا نصرهم على الفيل ،وأنم عبدوا ا عز وجل عشر
سني ل يعبده غيهم ،وأن ا أنزل فيهم سورة من القرآن ،ث تل رسول ا صلةى ا
الش ف
عليه وسلةم :بفس فم ف
ا الْر ْح فن الْرفحي فم .فل ف
صْي ف
يلف قُقَريْ ٍ
ف،
تاء َوال ْ
ش ،إفيلفف فه ْم فر ْحلَةَ فة
ْ
ف ف
وع وآمنَقهم فمن خو ٍ
ف
فف.
فَق ْليَق ْعبُ ُدوا َر ْ
ب ه َذا الْبَقْيت ،الْذي أَطْ َع َم ُه ْم م ْن ُج ٍ َ َ ُ ْ ْ َ ْ
قال ابن كثي :وهو حديث غريب.
التذكي بنعم ا على قريش ]سورة قريش ) :(106اليت  1ال [4
بفس فم ف
ا الْر ْح فن الْرفحي فم
ْ
ش ِ
ِل ِ
ب ه َذا الْبق ْي ِ
ص ْي ِ
يلِف قُق َريْ ٍ
ت
تاء َوال َ
ف ) (2فَق ْليَق ْعبُ ُدوا َر َ
ش ) (1إِيلفِ ِه ْم ِر ْحلَةَ ال ِِ
َ
ِ
وع وآمنَقهم ِمن َخو ٍ
ِ
ِف )(4
) (3الَذي أَط َْع َم ُه ْم م ْن ُج ٍ َ َ ُ ْ ْ ْ
ج  ، 30ص414 :
العراب :
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الش ف
فل ف
صْي ف
يلف قُقَريْ ٍ
ف اللم ف سإيلفف إما متعلقة بفعل
تاء َوال ْ
ش ،إفيلفف فه ْم فر ْحلَةَ فة
ب ه َذا الْبقي ف
ت
مقدر ،تقديره :اعجبوا ليلف قريش ،أو متعلقة بقوله :لْيَق ْعبُ ُدوا َر ْ
َْ
ف مأْ ُك ٍ
أي لجل هذا ،أو متعلقة بقوله تعال :فَجعلَهم َكع ْ ٍ
ول آخر سورة الفيل.
ََ ُْ َ
ص َ
وإفيلفف فه ْم :مرور على البدل من سإيلفف الول ،و سإيلفف مصدر ربعي ،وهو
ألف يؤلف إيلفا .وقرئ سإل فهم ف على أنه مصدر فعل ثلثي ،وهو )ألف يلف
إلفا(.
وقُقَريْ ٍ
ش إن أردت به الي صرفته ،وإن أردت به القبيلة ل تصرفه.
وفرحلَةَ منصوب لنه معمول الصدر الضاف وهو إيلفهم ،مثل ولَو ل دفْع ف
ْاس
ن
ال
ا
ْ
َْ َ ُ
َ
]البقرة ] [251 /2الج .[40 /22
البلغة :
الش ف
وع وخو ٍ
صْي ف
ف.
تاء َوال ْ
فة
ف بينهما طباق ،وكذلك بي ُج ٍ َْ
ََ ه َذا الْبقي ف
ت
ةَ
َْ
الضافة للتكري والتشريف.
فل ف
ب ه َذا الْبقي ف
يلف قُقَريْ ٍ
ت
ش وقوله :لْيَق ْعبُ ُدوا َر ْ
َْ
رب هذا البيت ،ليلفهم رحلة الشتاء
تقدي ما حقه التأخي ،والصل :ليعبدوا ة
والصيف ،فقدم اليلف تذكيا بلنعمة.
وع خو ٍ
ف التنكي لبيان شدتما ،أي جوع وخوف شديدين.
ُج ٍ َ ْ
الفردات اللغوية:
فل ف
يلف قُقَريْ ٍ
ش يقال :آلف الشيء إيلفا ،وألف إلفا وإلفا ،أي لزمه وعكف عليه ،مع
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النس به وعدم النفور منه ،قال الزمشري :متعلق بقوله :لْيَق ْعبُ ُدوا
أمرهم أن يعبدوه لجل إيلفهم الرحلتي ،ودخلت الفاء على لْيَق ْعبُ ُدوا
لا ف الكلم من معن الشرط إذ العن :أن نعم ا عليهم ل تصى ،فإن ل يعبدوه
لسائر نعمه ،فليعبدوه لجله .وقُقَريْ ٍ
ش مموعة القبائل من ولد النضر بن كنانة .منقول
من تصغي قرش وهو دابة عظيمة ف البحر تعبث بلسفن ،شبهوا با لنا تكل ول
تؤكل ،وتعلو ول تعلى ،وصغر السم للتعظيم .وقال أبو حيان :سوا بذلك لتجمعهم
بعد التفرق ،جعهم قصي بن كلب ف الرم ،والتقريش :التجمع واللتئام.
الش ف
صْي ف
ف أي بسبب إلفهم الرتال إل اليمن ف الشتاء ،وإل
تاء َوال ْ
إفيلفف فه ْم فر ْحلَةَ فة
الشام ف الصيف كل عام ،يستعينون بلرحلتي للتجارة على القام بكة ،لدمة البيت
الذي هو فخرهم
ج  ، 30ص415 :
و مدهم .والرحلة :ارتال القوم ،بشد الرحال للمسيْ.بقي ف
ت
َْ
وع فمن خو ٍ
ف
ف أي من أجل جوع وخوف.
الكعبة .أَطْ َع َم ُه ْم ة
وسع لم ف الرزق .م ْن ُج ٍ ْ َ ْ
وآمنَقهم جعلهم ف أمن وسلمة ف الموال والنفس .فمن خو ٍ
ف خوف أصحاب
ْ َْ
َ َ ُْ
الفيل ،أو التخطف ف بلدهم ومسايرهم .وكان يصيبهم الوع لعدم الزرع بكة ،وخافوا
جيش الفيل.
سبب النزول :نزول الية ):(1

أخرج الاكم وغيه عن أم هانئ بنت أب طالب قالت :قال رسول ا صلةى ا عليه
سفضل ا قريشا بسبع خصالف
وسلةم :ة
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الديث التقدم ،وفيه:
نزلت فيهم سورة ل يذكر فيها أحد غيهم :فل ف
يلف قُقَريْ ٍ
ش.
التفسي والبيان:
الش ف
فل ف
ب ه َذا الْبقي ف
صْي ف
يلف قُقَريْ ٍ
ت أي فلتعبد
تاء َوال ْ
ف ،فَق ْليَق ْعبُ ُدوا َر ْ
ش ،إفيلفف فه ْم فر ْحلَةَ فة
َْ
ويسر لم ذلك( رحلتي:
قريش ربا ،شكرا له ،لجل إيلفهم )أي جعلهم يلفون ،ة
رحلة إل اليمن شتاء للب العطور والبهارات التية من الند والليج ،وكونا ف الشتاء
حارة ،ورحلة إل الشام ف الصيف ،للب البوب الزراعية ،وكونا ف
لنا بلد ة
الصيف لنا بلد بردة ،وكانت قريش ف مكة تعيش بلتجارة ،ولول هاتن الرحلتان
ل يتمكنوا من القام با ،ولول المن بوار البيت ،ل يقدروا على التصرف ،وكانوا ل
يغار عليهم لن العرب يقولون :قريش أهل بيت ا عز وجل .وكل هذا الحتام
والجلل لقريش أهل مكة من ا عز وجل الذي هيأه لم بواسطة البيت الرام،
فكان عليهم القرار بذه النعمة ،وإفراد ا بلعبادة والتعظيم.
وصريح ممد بن إسحاق وعبد الرحن بن زيد بن أسلم أن هذه السورة متعلقة
ج  ، 30ص416 :
با قبلها لن العن عندها :حبسنا عن مكة الفيل ،وأهلكنا أهله ليلف قريش ،أي
لئتلفهم واجتماعهم ف بلدهم آمني.
وعلى كل حال فهاتن نعمتان :نعمة صد أصحاب الفيل ،ونعمة جوار البيت الرام
عرفهم
والئتلف فيه ،فإن ل يعبدوا ا لسائر نعمه ،فليعبدوه لاتي النعمتي .وقد ة
رب هذا البيت ،بلرغم من أوثنم الت يعبدونا حول الكعبة ،فميةز نفسه
سبحانه بنه ة
ويقرون به .وكانت الشارة
عنها ،وبلبيت تشرفوا على سائر العرب ،وهم يدركون هذا ة
إل البيت ف السورة لفادة التعظيم.
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ب ه َذا الْبقي ف
ت :اعلم أن النعام على
قال الرازي رحه ا عند قوله تعال :لْيَق ْعبُ ُدوا َر ْ
َْ
قسمي :أحدها -دفع الضرر ،والثان -جلب النفع  ،والول أهم وأقدم ،ولذلك
قالوا :دفع الضرر عن النفس واجب ،أما جلب النفع ،فإنه غي واجب ،فلهذا السبب
ةبي ا تعال نعمة دفع الضرر ف سورة الفيل ،ونعمة جلب النفع ف هذه السورة،
ونظرا لاتي النعمتي العظيمتي أمرهم ربم بعبادته والعبودية له وأداء الشكر على
ب ه َذا الْبقي ف
ت
ذلك :لْيَق ْعبُ ُدوا َر ْ
َْ
».«1
والعبادة :هي التذلل والضوع للمعبود على غاية ما يكون ،وهي تقق معن العبودية.
ث ذكر ا تعال نعما أخرى على قريش ،وصف بما رب هذا البيت ،فقال:
ووسع لم
 الْ فذي أَطْ َع َم ُه ْم فم ْن ُج ٍوع أي هو ة
رب البيت ،وهو الذي أطعمهم من جوع ة
ويسر لم سبيله ،بسبب هاتي الرحلتي ،فخلةصهم من جوع شديد كانوا فيه
ف الرزق ة
قبلهما.
___________
) (1تفسي الرازي107 /32 :
ج  ، 30ص417 :
 وآمنَقهم فمن خو ٍف أي وتفضل عليهم بلمن والستقرار ،فليفردوه بلعبادة وحده ل
َ َ ُْ ْ َْ
شريك له ،ول يعبدوا من دونه صنما ول ندا ول وثنا ،قال ابن كثي :ولذا من
استجاب لذا المر ،جع ا له بي أمن الدنيا وأمن الخرة.
ت فآمنَةً ُمطْ َمئفنْةً،
ومن عصاه سلبهما منه ،كما قال تعالَ :
ب اُ َمثَل قَق ْريَةً كانَ ْ
ضَر َ
ا ،فَأَذاقَقها ا لف
كان  ،فَ َك َفرت فبَنْقع فم ف
الو ف
يْتفيها فرْزقُها ر َغداً فمن ُك فل م ٍ
ف
الُ ف
باس ْ
وع َو ْ َْ
ْ
َ
ُ
ْ ةَ
َ
َ
ُ َ
َ
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فبا كانُوا يصنَقعو َن .ولََق ْد جاءهم رس ل ف
ذاب َوُه ْم ظالف ُمو َن
ول مْنق ُه ْم ،فَ َك ْذبُوهُ ،فَأ َ
َخ َذ ُه ُم الْ َع ُ
َُ ْ َ ُ
َُْ َ
]النحل . « 1 » [113 -112 /16

و كانت العرب يغي بعضها على بعض ،ويسب بعضها بعضا ،فأمنت قريش كما
تقدم من ذلك لكان الرم ،كما آمنهم من خوف البشة مع الفيل قال ا تعال :أ ََوَلْ
ف
ْاس فم ْن َح ْولفف ْم؟
يَقَرْوا أَ ْن َج َع ْلنا َحَرماً آمناًَ ،ويقُتَ َخطْ ُ
ف الن ُ
]العنكبوت .[67 /29
فقه الياة أو الحكام:
أمر ا تعال ف هذه السورة قريشا وهم أولد النضر بن كنانة بعبادة وتوحيد ربم
الذي أنعم عليهم بذه النعم الكثية ومنها:
 -1إهلك أصحاب الفيل وصدهم عن مكة  ،كما أهلكوا أيضا لجل كفرهم ،وف
هذا دفع لضرر عظيم مؤكد الصول لول عناية ا وحايته ،وتوفي أيضا للمن
والسلمة والطمئنان بوار البيت الرام.
 -2نعمة الرزق وتوفي الاجة والكفاية بسبب ارتالم إل اليمن شتاء وإل الشام
صيفا للب متلف أنواع التجارات من الطعمة والثياب ،مع أمنهم من إغارة العرب
عليهم لنم أهل بيت ا وجبانه.
___________
) (1تفسي ابن كثي553 /4 :
ج  ، 30ص418 :
 -3نعمة المن من الخاوف ،سواء ف داخل مكة حيث جعل ا لم مكة بلدا
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آمنا ،ويتخطف الناس من حولم ،أو ف خارجها عند ما يتنقلون للتجارة والكسب.
والكسب.
 -4نعمة وجود البيت الرام أو الكعبة الشرفة مل التعظيم والتقديس من العرب،
شرفوا بلبيت على سائر العرب ،فذ ةكرهم ا بذه النعمة.
وأساس مدهم وعزهم ،فإنم ة
واللصة :إن نعم ا عليهم ل تصى ،فإن ل يعبدوه لسائر نعمه ،فليعبدوه لذه
النعمة الظاهرة وهي إيلفهم رحلتي.
روى ابن أب حات عن أساء بنت يزيد بن السكن أم سلمة النصارية ،قالت :سعت
رسول ا صلةى ا عليه وسلةم يقول :سويل لكم قريش :فل ف
يلف قُقَريْ ٍ
شف .
و
روى عنها أيضا :قالت :سعت رسول ا صلةى ا عليه وسلةم يقول :س فل ف
يلف
الش ف
صْي ف
قُقَريْ ٍ
ف ويكم ي معشر قريش ،اعبدوا رب هذا البيت
تاء َوال ْ
ش ،إفيلفف فه ْم فر ْحلَةَ فة
الذي أطعمكم من جوع ،وآمنكم من خوفف.
واستدل المام مالك بلسورة على أن الزمان قسمان :شتاء وصيف ،ول يعل لما
ثلثا ،فالشتاء نصف السنة ،والصيف نصفها.
واستدل العلماء بذا أيضا على جواز تصرف الرجل ف الزماني بي ملةي ،يكون
حالما ف كل زمان أنعم من الخر ،كاللوس ف اللس البحري ف الصيف ،وف
القبلي ف الشتاء ،وف اتاذ أدوات التبيد صيفا ،ووسائل الدفء شتاء.
شتاء.
ج  ، 30ص419 :
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