سورة قريش
...
سورة قريش
مكية وآيتا أربع آيت
بسم ا الرحن الرحيم
ِِل ِ
ب ه يذا الشبُي ِ
صشي ِ
ت ) (3الّ ِذي
الشتي ِاء يوال ّ
يلف قرُيريشش ) (1إِيلفِ ِه شم ِر شحليةي ِّ
ف ) (2فيُ شلييُ شعبر ردوا ير ّ ي ي ش
أيطش يع يم ره شم ِم شن رجوع يو يآمنيُ ره شم ِم شن يخ شوف )(4
شرح الكلمات:
ليلف :اليلف مصدر آلفه الشيء يؤالفه إيلفا إذا اعتادوه وزالت الكلفة عنه والنفرة منه.
قريش : 1هم ولد النضر بن كنانة وهم قبائل شت.
__________
 1قريش لقب الد الذي يمع بطون قريش كافة وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة .وأما
ما فوق فهر فهم من كنانة ولقب بقريش تصغي قرش بفتح القاف وسكون الراء والنسبة إليه
قرشي وهل اشتقاق قرش من التقريش الذي هو الكتساب أو التجمع أو نسبة إل القرش
وهو سكة برية قوية والنسبة إل قرش قرشي وقريش تصرف إن أريد الي وتنع إن أريد القبيلة
ورجح القرطب أن يكون قريش بن النضر بن كنانة .فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي
ورجحه للحديث) :إن ولد النضر بن كنانة ل نقفو أمنا ول ننتفي من أبينا( وبلتأمل ل توجد
منافاة إذ قبائل قريش تعود إل النضر بن كنانة.
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رحلة الشتاء :أي إل اليمن.
والصيف :أي إل الشام.
فليعبدوا :أي إن ل يعبدوا ا لسائر نعمه فليعبدوه لتحبيب هاتي الرحلتي إليهم.
رب هذا البيت :أي مالك البيت الرام ورب كل شيء.
الذي أطعمهم من جوع :أي من أجل البيت الرام.
وآمنهم من خوف :أي من أجل البيت الرام.
معن اليت:
}ل ِ
قوله تعال ِِ
يلف قرُيريشش{ 1هذا الار والرور متعلق بكلم قبله وهو فعلت ما فعلت
بصحاب الفيل ليلف قريش رحلتيهم ،أو أعجبوا ليلف قريش رحلتهم والرحلتان ها رحلة
ف الشتاء إل اليمن ،ورحلة ف الصيف إل الشام وذلك للتار وجلب الرزاق إل بلدهم
الت ليست هي بذات زرع ول صناعة فإيلفهم هاتي الرحلتي كان بتدبي ا تعال ليعيش
ب يه يذا
سكان حرمه وبلده ف رغد من العيش فهي نعمة من نعم ا تعال وعليه }فيُ شلييُ شعبر ردوا ير ّ
ِ ِّ
ِ
}و يآمنيُ ره شم ِم شن يخ شوف{ كذلك ول
الشبيُشيت الذي أيطش يع يم ره شم م شن رجوع {2با هيأ لم من أسباب ي
يعدلون عن عبادته إل عبادة الصنام والوثن فال أحق أن يعبدوه إذ هو الذي أطعمهم من
جوع وآمنهم من خوف با ألقى ف قلوب العرب من احتام الرم وسكانه وتعظيمه وتعظيمهم
فتمكنوا من السفر إل خارج بلدهم والعودة إليها ف أمن وطمأنينة قال تعال جعل ا الكعبة
البيت الرام قياما للناس أي لقريش تقوم مصالهم عليها لا ألقى ف قلوب العرب  3من
تعظيم واحتام أهله.
هداية اليت:
من هداية اليت:
 -1مظاهر تدبي ا تعال وحكمته ورحته فسبحانه من إله حكيم رحيم.
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__________
 1اليلف مصدر آلف يؤلف إيلفاق قال الشاعر:
النعمي إذ النجوم تغيت
والظاعني لرحلة اليلف
وأما ألفه يلفه إلفاق والفا ،فقد فرأ به أبو جعفر للف قريش ،وقد جع بي الصدرين الشاعر
ف قوله:
أزعمتم أن إخوتكم قريش
لم إلف وليس لكم إلف
ولم الر ف متعلقها ثلث احتمالت ذكر ف التفسي منها اثنان ،والثالث أنا متعلقة بُ
فليعبدوا :كأنه قال آلف ا قريشاق إيلفاق فليعبدوا رب هذا البيت ،ويقدر شرط مذوف أي إذا
كان المر كذلك فليعبدوا ،ويرجح الول لصحف أب بن كعب ،إذ ل يفصل فيه بي
السورتي .وكذا قراءة عمر إذ صلى الغرب يوماق فقرأ ف الول بلتي وف الثانية بلفيل وقريش
ول يفصل بينهما بلبسملة ،ول مانع منه وهو أوضح.
 2إنا هي استجابة ا دعوة إبراهيم :رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات.
ِ
ِ
ِ
ات رك ِّل يش شيء ِرشزقاق ِم شن لي ردنّ{.
 3مصداق قوله تعال} :أ ييويلش رني ّك شن يلرشم يحيرماق آمناق رشي يب إِليشيه يثيير ر
 -2بيان إفضال ا تعال على قريش وإنعامه عليها المر الذي تطلب شكرها ول تشكر
فأذاقها ا لباس الوع والوف بتكها للشكر.
 -3وجوب عبادة ا تعال وترك عبادة من سواه.
 -4وجوب الشكر على النعم وشكرها حدا ل تعال عليها والثناء عليه با وصرفها ف
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مرضاته.
 -5الطعام من الوع والتأمي من الوف عليهما مدار كامل أجهزة الدولة فأرقى الدول اليوم
وقبل اليوم ل تستطع أن تقق لشعوبا هاتي النعمتي نعمة العيش الرغد والمن التام.
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