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 قريشالسوره 
ِحيم  می باشد آيه  4 دارايی نازل شده و» مكه « اين سوره در  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ ْيفِ  ﴾١﴿ قَُرْيٍش إليالِف  بِْسِم  فَْليَْعبُُدوا َربَّ َهَذا  ﴾٢﴿ إِيالفِِهْم ِرْحلَةَ الِشّتَاِء َوالصَّ   ترجمه مؤجز :  ﴾٤﴿ الَِّذی أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوفٍ  ﴾٣﴿  اْلبَْيتِ 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  به نام هللا بخشنده مهربان

  به پاس الفت قريش    ﴾١﴿ إليالِف قَُرْيٍش 
ْيفِ   تابستانی   الفت شان به سفر های زمستانی و (همان )  ﴾٢﴿ إِيالفِِهْم ِرْحلَةَ الِشّتَاِء َوالصَّ

پس (به شکرانه اين نعمت بزرگ ) بايد پروردگار اين خانه   ﴾٣﴿ فَْليَْعبُُدوا َربَّ َهَذا اْلبَْيتِ 
 .عبادت کنند(کعبه )را را 

که آنها را از گرسنگى ن (پروردگار) هما ﴾٤﴿ ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوفٍ  الَِّذی أَْطعََمُهمْ 
  خالصه تفسير:  .و از ناامنى رهائى بخشيد، نجات داد 

از اينکه مردم قريش به سفر زمستان و تابستان عادت کرده اند،  پس ( بخاطر شکر اين 
به آنها در گرسنگی طعام داد، و نعمت ) بايد مالک اين خانه کعبه را عبادت کنند، آن که 

  معلومات مختصر:  از ترس آنها را در امان گذاشت.
)  79) کلمه ،  ( 17) چهار آيت ، (4) رکوع ، ( 1قريش ) مکی، و دارای (  هٔ (سور

  ) چهل ويک نقطه است.  41هفتاد ونه حرف ، و( 
اسلوب بيان  وره وولی عده ای بر اين باور اند که در مدينه نازل شده، ولی مضمون س 

  بر مکی بودن  سوره تاکيد می دارد.» بخش  رب هذا البيت «آن  مخصوصآ 
 مفسران بدين عقيده اند که:

ارتباط تنگا تنگی با هم دارند، چنان معلوم می شود که همزمان » قريش  الفيل و« سورهٔ 
  ودريک مرحله نازل شده اند در هر دو خطاب متوجه قريش است.

قريش را به سپاسگذاری دعوت می کند در يکی  نعمت های الهی را بيان می دارد و 
پيروزی بر دشمن مجهز ونيرومند را در ديگری نجات از خوف وگرسنگی را بياد قريش 

از شر اصحاب پروردگار کعبه  همانطوريکه  ،به آنان خاطر نشان می سازد می آورد و
در عوض رزق وروزی  و از ميان برداشته يزنفقر وگرسنگی شما را فيل نجات داد ،

وافر بشما ارزانی می فرمايد، به حاالت ترس وخوف تان خاتمه بخشيده وامان وفضای 
وسرما ، در شب وروز به  امنيت را را به شما عنايت می فرمايد ، ميتوانيد در گرما 

ما وامور سفر به پردازيد وبه امور تجارتی خويش مشغول شويد وکسی نيست که برای ش
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تجارتی شما مزاحمت خلق کند ، پروردگار با عظمت خطر دشمن را دفع وبرای شما 
  محترم! خوانندهٔ   نعمت صلح را به ارمغان اورد. 

طوريکه مشاهده فرموديد که بعد از شکست نيروهای ابرهه در قدم نخست به اين شهر 
باشندگان اين سرزمين  روزی از هر سو به آين شهر سرا زير می شد ، ولی  امنيت آمد و

در مرحله اول به سراغ شان فقر آمد ودر قدم  بعدی خوف وبی ءکردند، بنآ   یناسپاس
  آمنی دامن شانرا فرا گرفت .

لَئِْن َشَكْرتُْم َألَزيَدنَُّكْم َو لَئِْن  «  ) می فرمايد: 7ابراهيم/ پروردگار با عظمت ما در ( سورهٔ 
افزايم، و اگر ناسپاسى  (اگر سپاس گزارى كنيد، قطعاً بر شما مى» دٌ لََشدي  َكفَْرتُْم إِنَّ َعذابی

 ترديد عذابم سخت است. ) كنيد، بى
بخشد نيازى به  در اين هيچ جای شک نيست که خداوند در برابر نعمتهايى كه به ما مى

شكر ما ندارد، و اگر دستور به شكرگزارى داده آن هم موجب نعمت ديگرى بر ما و يك 
  .عالى تربيتى استمكتب 

شکران نعمت اينست که در قدم نخست بايد بطور دقيق فکر کنيم بخشنده نعمت كيست؟ 
  اين توجه و ايمان و آگاهى پايه اول شكر است.

همه آن باالتر ازدوم شکران نعمت ادای به زبان است ومرحله سوم ادای شکر که  مرحلهٔ 
  .است ، مرحله عمل است

هر نعمتى براى چه هدفى به ما  ت كه درست بيانديشيم كهدر مجموع شكر عملى آن اس
  : سورهٔ  امحتو . ايم داده شده است و آن را در مورد خودش صرف كنيم كه اگر نكنيم كفران نعمت كرده

محسوب مى شود و آيات آن دليل روشنى بر » فيل «  ل سورهٔ اين سوره در حقيقت مكمِ 
  اين مطلب است.

 ،اين سوره بيان نعمت خداوند بر قريش و الطاف و محبتهاى اونسبت به آنهاست   مـحتوا
تا حس شكرگزارى آنها تحريك شود و به عبادت پروردگار اين بيت عظيم كه تمام شرف 

  و افتخارشان از آن است قيام كنند.
درحقيقت يك سـوره » الم نشرح «   و سورهٔ »    الضحى  و«  همان گونه كه   سورهٔ 

سوره می  يک  بمثابه» قريش «  و سورهٔ » فيل «   همچنين سورهٔ  ،ـحـسـوب مـى شودم
باشند، چرا كه پيوند مطالب آنها بقدرى است كه مى تواند دليل بر وحدت آن دو بوده 

 باشد.
ترين نعمت اجتماعي، يعنی  سوره مباركه قريش با تأكيد بر اينكه قبيله قريش ابتدايي

قبيله خود را از خدای کعبه دارد، آنان را به شكرانه اين نعمت به انسجام درونی و بقای 
كند. در انتها برای نشان دادن اهميت اين نعمت، به پيامدهای آن  پرستش او دعوت مي

 .کند يعنی رهايی از گرسنگی و فشار اقتصادی و ايمنی از تهديدهای خارجی اشاره می
ود كه آنان نيز همه نعمت های حيات فردي اين سوره به همه خوانندگان خود يادآور می ش

 .و اجتماعي خود را از لطف و تدبير پروردگار خود دارند، از اين رو بايد او را بپرستند
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   فضيلت تالوت سوره:
ابو الحسن قزوينی فرموده است که: هر گاه شخصی  از دشمن يا هم ازمصيبتی خطر 

  برای او ، تا مين دادن او محسوب می شود » اليلف قريش « داشته باشد ، خواندن سوره 
  امام جزری نقل فرموده است که:  اين عمل آزمون شده ومجرب است. 

فرموده است که شيخ من » هری مظ«حضرت قاضی ثناء هللا پس از نقل آن در تفسير 
حضرت ميرزاجان جانان به من دستور فرموده است که به هنگام خوف  وخطر اين 
سوره را تالوت نمايم ، و فرموده است که : خواندن  آن برای دفع هر مصيبت وبال 
  مجرب است، حضرت قاضی صاحب فرموده است که من بار ها آن را آزموده ام .

لف دانشمند عالم اسالم حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ؤ( معارف القرآن  م 
  ديوبندی )

ابن کثير در تفسير خويش فرموده است: هر کسی که موافق به اين آيه عبادت خدا را 
انجام دهد خداوند برای او وسايل امنيت وبی خوف وخطر بودن را در دنيا را فراهم می 

ز آن اعراض نمايد ،  اين هر دو امنيت از سازد ، وهم چنين در آخرت ، وهر کسی که ا
  او سلب می گردند ، چنان که در جايی ديگر از قرآن عظيم الشان می فرمايد:

ُ َمثَالً قَْريَةً َكانَْت آَِمنَةً ُمْطَمئِنَّةً يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغداً ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِ «   َّ أَْنعُِم َوَضَرَب 
ِ فَ  ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا َيْصنَعُوَن َّ َّ ) يعنی  112سورهٔ نحل » ( أَذَاقََها 

خداوند مثال يک روستايی را بيان فرمود که آن مآمون ومحفوظ واز هر خطر مطمئن 
بود ، رزق آن از هر طرف به وفور می آمد ، سپس اهالی آن قريه به نعمت های الهی 

دند ، پس خداوند آنان را در اثر عملکرد  شان به گرسنگی وترس مبتال  کفران نمو
 : قريش  سورهٔ  نزول اسباب   فرمود.

حاکم وغيره از ام هانی (رض) دختر ابو طالب روايت کرده اند : که رسول هللا صلی االه 
قريش را به هفت خصلت برتری داده است ( من از اينها  هللا تعالی « عليه وسلم فرمود : 

هستم ، نبوت ، در بانی کعبه ، آب رساندن بر ای حاجيان ، پيروزی بر اصحاب فيل ، 
عبادت خدا ، اينها هفت سال خدا را عبادت کردند که در آن زمان هيچ گروهی اين کار 

ه است ) . حاکم در ادامه را نمی کرد وخدا يک سوره را تنها در مورد آنها نازل کرد
حديث بيان داشته است که اين سوره در باره قريش نازل شده واز گروه ديگری در اين 

  سوره ياد نشده است .
  سال  سيزده  طی  حضور پيامبرصلی هللا عليه وسلم در شهر مكهقابل ياد اوری است که : 

  همراه  توسط كفار قريش حضرت  ر آنو آزا  و اذيت  اسالم  دين  منظور تبليغ به  ايشان  اقامت
  منظور يادآوری به  مكه  تاريخی  خداوند از وقايع  كه  است  بوده مكی  های سوره  با نزول

  ايمان نبوی  و نبوت  توحيد الهی  به  مكه  كنند تا كافران يادمی  الهی  اليزال  و قدرت  نعمت
 . بياورند
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  :قريش تفسير سورهٔ  
يَالِف «   » قَُرْيٍش ِإلِ
به معنى اجتماع تواءم بـا  ) مـصـدر است و به معنى الفت بخشيدن ، و( الفت »  ايـالف« 

 و التـيـام اسـت .انـسـجـام و انـس 
، الفت دادن امت و » ايالف «  می نويسند که: » ايالف « برخی از مفسران در معنی 

مقصود، الفت دادن ميان خود قريشيان يا قبايل ديگر با ايشان بوده كه خداوند با نابود 
  ساختن اصحاب فيل براى آنان فراهم آورد. 

اين را ثابت مى كند.  بنابراين، اين سوره در دنبال سوره (فيل) قرار دارد و مضمون آن،
  .چنانكه برخى از مفسرين در اصل اين دو سوره را يكى دانسته اند

مـنظوراز ايجاد الفت ميان قريش و سرزمين مقدس مکه ، و خانه کعبه است ، زيرا آنـهـا 
و تـمـام اهـل مـکه به خاطر مرکزيت و امنيت اين سرزمين در آنجا سکنى گزيده بودند، 

م حجاز هر سال به آنجا مى آمدند، مراسم حج را بجا مى آوردند، و بـسـيـارى از مرد
مبادالت اقتصادى و فرهنگی  داشتند، و ازبرکات مختلف اين سرزمين استفاده مى 

 .نمودند
من وامنيت زندگی بسر می بردند ، ويقين همين است که اگر کعبه به در ا هـمـه ايـنـهـا 

بين می رفت ديگر کسى با اين سرزمين الفتى پيدا لشکر کشی ابرهه ويران وامنيت آن از 
  .نمى کرد

 یدر آيـه بـعـد مـى افـزايـد: هـدف ايـن بـود کـه خـداونـد قـريـش را در سـفـرهاى زمستان
  الفت بخشد. یو تابستان

الفت قريش در كوچ هاى زمستانى و تابستانى ظاهر مى شود. مقصود اين است كه اين 
داد كه بتوانند از كوچ هاى زمستانى و تابستانى خود نهايت بهره را الفت به قريش امكان 

 .ببرند
قريشيان براى تجارت در زمستان به طرف جنوب (يمن) و در تابستان به سمت شمال 
(شام) مى رفتند. آنان دراين سفرهاى تجارى سود مى بردند و از اين راه امرار معاش 

يَالِف قَُرْيٍش «  .مى كردند   » ِإلِ
  بود که  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  اين  قبيله  قريش  دادن  الفت »قريش  دادن  الفت  یبرا«

  و هجوم  مورد غارت  رفتند، در راه می  تجارتی  سفرهای  به  جاهليت  در دوران  چون
هستند   عزوجل  خدای  خانه  اهل  گفتند: قريش می  گرفتند زيرا اعراب ديگر قرار نمی قبايل 

و   الفت  سبب دستور داد تا به  قريش  به  عزوجل  . لذا خدای داشت  آنها را نگاه  يد حرمتو با
برخوردارند، خداوند را  خود از آن   و تابستانی  زمستانی  در دو سفر تجارتی  که   ايمنی

  گردانيد.  آسان  قرار داد و برايشان  آنان  شکر بگزارند زيرا او هر دو سفر را مورد الفت
»  قرش«تصغير   از صيغه  که  است  کنانه نضربن  از نسل  قبايلی  مجموعه  ، نام ريشق

ور  ها حمله کشتی  به  که  است  از آبزيان  ای جثه  بزرگ  حيوان  زيرا قرش  شده  برگرفته
  ، جانداران حيوان  آن  کردند که  تشبيه  قرش  حيوان  به  روی  را از آن  قريش  شود. قبيله می
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  است  چيره  و برديگران  مصون  شدن  خود از دريده  که  خورد در حالی ديگر را می  بزیآ
  اين  به  قريش  نامگذاری  وجه«گويد:  می  ابوحيان  تواند. ولی نمی  شده  غالب  بر آن  و کسی

  ، جمعبودند  پراکنده  که بعد از آن  و قريش  است  تجمع  معنای  به  تقريش  که  است  اين  نام
تَاء َوالصَّْيفِ «   ».کرد  جمع را در حرم   آنان  کالب بن شدند و قصی   »إِيَالفِِهْم ِرْحلَةَ الّشِ

 هدف ومـنـظـور ايـجـاد الفـت مـيـان قـريـش و سـايـر مـردم در طول اين دو سفر بزرگ
مـيـنـگـريـسـتـنـد، و است ، چرا که بعد از داستان ابرهه مردم با ديده ديگرى به آنها 

بـراى کـاروان قـريـش احـتـرام و اهـمـيـت و امـنـيـت قائل بودند. قريش هم نياز به اين 
امنيت در طول راه داشت ، و هم نياز به آن در سرزمين مکه ، و خداوند در سايه 

  .شکست لشکر ابرهه هر دو امنيت را به آنها بخشيد
زراعتى نداشت ، زراعت  آن نيز محدود بود، بيشترين  مـى دانـيـم زمـيـن مـکـه بـاغ و

درآمد از طـريـق هـمـيـن کـاروانـهـاى تـجـارى تـاءمـيـن مـى شـد، در فـصـل زمـسـتـان 
بـه سـوى جـنـوب يعنى سرزمين يمن که هواى آن نسبة گرم بود روى مى آوردنـد، و در 

واى ماليم و مطلوبى داشـت ، و فـصـل تـابـسـتـان به سوى شمال و سرزمين شام که ه
اتـفـاقـا هـم سـرزمـيـن يـمن و هم سرزمين شام از کانونهاى مهم تجارت در آن روز 

  .بودند، و مکه و مدينه حلقه اتصالى در ميان آن دو محسوب مى شد
بود زيرا   يمن  سوي  به  قريش  سفر زمستاني» و تابستان  سفر زمستان  هنگام  الفتشان«

  است  سرزميني  ؛ زيرا شام شام  سوي  به  آنان  و سفر تابستاني  گرمسير است  يمن  سرزمين
اگر   گذراندند پس مي  زندگي  تجارت  وسيله  به  در مكه  قريش  كه  ذكر است  سردسير. شايان

 و اگر مجاورت  وجود نداشت  برايشان در مكه   اقامت  بود، امكان نمي  تجارتي  دو كوچ  اين
كار و   گونه هيچ  انجام  قادر به  شد، آنان نمي شان  امنيت  تأمين  وسيله  كعبه  در كنار خانه  شان

  نبودند.  فعاليتي
در نزد   زيرا معني  است  خود متعلق  ماقبل  به  سوره  اين  كند كه مي  تصريح  اسحاق محمدبن

و   در شهر مكه  و مطمئنشان  ايمن  و حفظ اجتماع  قريش  دادن  الفت  است: ما براي  اين  وي
  »فَْليَْعبُُدوا َربَّ َهَذا اْلبَْيتِ «   . را نابود كرديم  فيل  و اصحاب  بازداشته  را از مكه  ، فيل در سفرهايشان  الفتشان

خاطر  را به  تعالي  حق  يعني: اگر قريش» كنند  را عبادت  خانه  بايد پروردگار اين  پس«
  كه  مخصوص  نعمت  خاطر اين  نكردند، بايد او را به  پرستش  يگانگي به  ساير نعمتهايش

او پروردگار   كه  سبحان  خداي  از سوي  قريش  به  حقيقت  اين  كنند. اعالم  ذكر شد، پرستش
  را پرستش  بتان  زيرا قريش است   از بتان  وي  بيزاري  اعالم  ، در واقع است  كعبه  خانه
  كه  خانه  اين  وسيله  به  گردانيد كه  حقيقت  اين  را متوجه  آنان  تعالي  قكردند لذا ح مي

بايد از   اند پس پيدا كرده  و برتري  شرف ، بر ساير اعراب  است  الشريك  پروردگار آن
بر دو   دادن  نعمت  كه بدان«گويد:  رازي: مي نياورند. امام  بپرهيزند و شرك  نعمت  كفران

  دفع  ؛ و از آنجا كه منفعت  نمودن با جلب   ضرر و ديگري نمودن  كي: با دفع ؛ ي است  قسم
ضرر را در   دفع  خداوند نعمت  جهت  ، بدين تر است مهمتر و مقدم  منفعت  ضرر از جلب
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  دادنشان  ذكر كرد و با توجه  سوره  را در اين  سويشان به  منفعت  جلب  و نعمت  فيل  سوره
در   ، شكري عبوديت  داد تا اين  فرمان  خويش  عبادت  را به  ، آنان عظيم  دو نعمت اين  به

ْن َخْوفٍ «    ها باشد. نعمت  برابر اين ن ُجوعٍ َوآَمنَُهم ّمِ   »الَِّذي أَْطعََمُهم ّمِ
دو سفر غذا   آن  سبب  را به  قريش  تعالي  يعني: حق» داد  غذايشان  در گرسنگي  كه  همان«

  و ترس  و از بيم«بردند، رهانيد  سر مي به  در آن  كه  شديدي  از گرسنگي را  داد و آنان
گرفتند  مي  اسارت و به  كرده  ديگر را غارت يك  اعراب  زمان  زيرا در آن» گردانيد  ايمنشان

  كه  بودند چنان  و غارتگريها ايمن  حمالت  خدا از اين  خانه  مجاورت  سبب  به  اما قريش
  بايد به  گردانيد پس  نيز ايمن  و لشكر فيل  حبشه  سپاه  هجوم  را از ترس  آنان  تعالي  حق

و همتا   را شريك  گردانند و بجز او، بتان  يگانه  عبادت  ، فقط او را به نعمت  همه  شكر اين
  اين  به  هر كس  كه  است  جهت  بدين«گويد:  كثير مي نگيرند. ابن  پرستش  و به  قرار نداده

  فرمان  اين  شد و هر كس  جمع  هر دو برايش  دنيا و آخرت  ، ايمني گفت  لبيك  الهي  رمانف
ـ  112(  كه آيات  گرديد چنان  سلب  از وي  كرد، هر دو امنيت  را عصيان  تعالي  حق

 اسماء بنت  روايت  به  شريف  در حديث».  ناظر است  معني بر اين   نحل  ) از سوره113
خدا صلي هللا عليه   رسول  كه  است  هللا عنها آمده رضي انصاري   نسك يزيدبن 

يَالِف قَُرْيٍش «  سوره:  وسلم !  قريش  گروه  اي«فرمودند:   سپس  نموده را تالوت » …ِإلِ
و از   اطعام  شما را از گرسنگي  كنيد كه  را عبادت   خانه  بر شما! پروردگار اين  واي
  سفرزمستانی وبهاری قريش:   ».يدگردان  ايمن  و هراس  ترس

اين امر معروف ومعلوم است که سر زمين مکه مکرمه در جای موقعيت دارد که نه در 
انجا مزرعه است ونه در انجا باغ سر سبز وميوه ، که اهل مکه از آن استفاده نمايند ، 

به بارگاه بنابر اين حضرت خليل هللا بانی بيت هللا ، هنگام اباد شدن مکه به اهل مکه 
خداوند متعال چنين دعا فرمود : اين شهر را جای امنی قرار بده ، وبه اهل مکه از 

که هر نوع ميوه از بيرون آورده » ارزق اهله من الثمرات « ثمرات رزق عطا بفرما ، 
بنابر اين ، مدار معيشت وزندگی اهل مکه بر »  يجبی  اليه ثمرات کل شی ء « شود ،

  ه خاطر تجارت به مسافرت بروند واز آنجا ضروريات خودرا بياورند .اين بود که آنها ب
دو باربه سفر می پرداختند ، سفر اول   سال  بنآ معمول طور بود که اهالی مکه  در طول

ردند و امتعه خويش را بفروش ک)  مسافرت می  فعلی (سوريه  شام  به  كه  آن سفر تابستانی
ول سال در ماها ی  زمستان بود که مردم قريش به می رساندند ، وسفر دومی شان در ط

كردند  دور را خريد می  آفريقا وآسيای  غرب  سوی يمن می رفتند ،  و معموال محصوالت
وناگفته نماند که مردمان شام ومردم يمن به مردمان مکه وبخصوص قريشی ها به احترام 

 خاصی می نگريستند.
را به اين قوم ارزانی    نعمت همه  اين  كند كه می  ریيادآو  قريش  پروردگار با عظمت ما به 

نمودم ، مهمترين اين نعمت دين مقدس اسالم ونبوت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود . در 
  حاليکه قبل از اعطای اين دو نعمت مصروف بت پرستی ودر جاهلت می زيستند .
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  :پروردگار كعبه
  ) بنا شده (ع ) و اسماعيل (ع  توسط ابراهيم كه  است  كعبه»  االطالق  علی «   مراد از بيت

  به  مند بودند و سفر آنان ازآنها بهره  قريش  مردم  كه  است  بزرگی  خود نعمت  واين  است
  ديگری  ها نعمت ساير ملت در چشم  آنان  و بزرگی  تجارت   برای  مكه  وجنوب  شمال  ناحيه
  به  با توجه  كه  اينجاست تعجب  ، اما جای است  داشته  ارزانی  آنان داوند بهخ  كه  است

و   سنگی  های بت پرستش  پرودگار به  عبادت  جای  به  ، آنان اسالم و نعمت  گذشته  های نعمت
را از   قريش كه  است  خدايی  همان  كعبه  و صاحب  پرداختند. خداوندبزرگ می  چوبی

 . ساخت  ايمن  وترس  از خوف  دانيد و آنانسير گر  گرسنگی
و   تجاوز بيگانگان  از خطرهای  ، مكه كه اين  است  و مبرهن  واضح  مكه  از تاريخ  كه  آنچه

  است  نبوت  عظيم  نعمت  خاطرهمان  به  و اين  است  مانده  نؤمص  و آسمانی  زمينی بالهای
  ودند. مقرر فرم  مكه  خداونددر منطقه  از ازل  كه

 از فرزندان  تعالی  حق:«در حديثی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت است که 
  و از هاشم  ، هاشم ، را و از قريش قريش كنانه  ، را برگزيد و از بنی كنانه  بنی  ، اسماعيل 

  بديلی  وبی  بزرگ  پيامبرصلی هللا عليه وسلم  نعمت  و شخص  خانواده  مرا برگزيدو اين
  ».  داشت ارزانی  قريش  قوم  خداوند به  ودند كهب

 تپيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديثی می فرمايد :خداوند از همه فرزندان حضر
اسماعيل عليه والسام کنانه را وسپس از کنانه قريش وبعد از قريش بنی هاشم وسپس از 

  وائله بن االسقع )بنی هاشم محمد صلی هللا عليه وسلم را بر گزيد . ( البغوی عن 
 مردم در خير وشر تابع قريش هستند   همچنان در حديثی ديگری می فرمايد :همه 

(  رواه مسلم عن جابر ، مظهری  ). علت بر گزيدن خداوند که در حديث اول بيان 
گرديده است غالبآ اين است که قبايل از ملکات واستعداد خاصی برخوردارند ، در زمان 

ت هم آنها بعضی اخالق وملکات فوق العاده داشتند ، استعداد قبول کفر وشرک وجاهلي
 کرام و اوليا ء هللا از گذشته اند   حق در آنها بسيار کامل بود ، از اينجاست که صحابه 

  ( مظهری )
  امتعه  را جهت  شام  به  تجارت  بود كه  كسی  اولين» عبدمناف  بن  هاشم«پيامبر   جد اعالی 

  اصلی  پرداختند. نام  كار تجارت  به طور وسيع  به  داد و بعد از او قريش  شگستر  وارزاق
  مساكين  اطعام  محرومان و تنگدستی  قحطی  هنگام  به  بود و چون» عمروالعالء«    هاشم

  نام  كرد هاشم تريدمی  فراوان  های گوشت و در آب  را شكسته خشك  های كرد و نان می
  جز در مورد قريش:معلومات مؤ  . گرفت

نام يكى از قبايل عرب است.و حضرت محّمد در آن قبيله ظهور كرد.نام قبيله قريش در »  قريش «    تذکر رفته است .» قريش « سوره   
برخی از مفسرين فرموده اند که : لفظ قريش از تقريش به معنى مجتمع ساختن مأخوذ 

رده است قبيله او به اين نام موسوم شده است چون قصى  افراد پراكنده اين قبيله را جمع ك
به معنى تجارت كه شغل عمده آنها بوده مشتق مى » قرش « اند. و بعضى قريش را از 
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  دانند.
طوريکه در فوق تذکر داديم سرزمين مكه فاقد توليد بود. نه زمين قابل كشتى داشت، و نه 

  كاال كه خود مصرف كنند و به ديگران عرضه نمايند. 
روز باشندگان  مكه به كار وبار تجارت و سوداگرى اشتغال داشتند و زندگى خود از اين 

  نمودند.  را با وارد ساختن نيازمنديهاى خويش از خارج تامين مى
وجود مكه و تقدسى كه در ميان قبايل عرب جاهلى داشت، و منطقه حرم كه جايگاه امنى 

هاى  ن به مكه چه براى پرستش بتنشي قبائل عرب از نقاط مختلف عرب آمد رفت وبود، و
خود و چه به منظور شركت در مراسم ساالنه حج كه در ماه رجب و ذى حجه انجام 

  گرفت، زمينه خوبى براى تجارت تجار عرب و مبادالت تجارى آنها بود.  مى
تجارت حجاز تقريبا در اختيار مردم قريش يعنى مردم مكه و اشراف طائف بود. تجارت 

ين و سوره (شامات) در شمال، و با يمن در جنوب بود، و گاهى تجار از قريش با فلسط
راه بحر به حبشه، و از راه نجد به حيره (عراق) تا مدائن بود،  حتى با روم و مصر و 

  .هند هم رابطه تجارى داشتند
رفتند كه آب و هوائى خوش داشت، و زمستانها كه هوا  تجار مكه تابستانها  به شمال مى

  شدند.  ، راهى جنوب مىسرد بود
گذشتند، و  هاى هولناك و مخوف مى قريش در سفرهاى تجارى خود از بيابان اجرانت

هاى سوزان  كه در همه جاى آن سكوت  ها و دشت پيمودند. بيابان صدها فرسخ راه را مى
  مطلق حكمفرما بود. نه راهى، نه آبى و درختى ، و نه آبادى ونه تعمير .

عبور »  مدينه«و از شهر » خيبر«شمال يا بازگشت از آنجا از  فقط هنگام سفر به
واقع در دوازده فرسخى مكه را »  طائف«كردند، و در موقع سرازير شدن به جنوب  مى
  .و نقطه مسكونى آنجا را»  تهامه«ديدند، و بعد هم وادى  مى

رياى و د» بحر احمر«در سمت چپ حركت آنها هنگام بيرون رفتن از شهر مكه سواحل 
هاى مخوف فراوان  ها و دره كران و سوزان و كوه هاى بى سرخ، و در سمت غرب، دشت

  .تر خليج فارس، و در جنوب درياى عمان واقع بود وجود داشت، و آن طرف
هاى  تجار مكه در سفرهاى تجارى خود، از وجود اعراب بدوى كه به خوبى از راه

هاى خود استفاده  هنمائى و حمايت كاروانصحرا و منازل ميان راه آگاه بودند، براى را
  .كردند مى

گانه آنها در نقاط مختلف عربستان از شمال يعنى شامات تا  تجارت قريش در بازارهاى ده
»  اسواق«گرفت. اعراب در  ترين نقطه عربستان يعنى يمن و حضرموت انجام مى جنوبى

اى و خودنمائى و  ت قبيلهو بازارهاى خود ضمن تجارت و مبادله كاالى خود، به مفاخر
ها ضمن اشعار   دلكش  پرداختند. اين مفاخرت هاى مادى و معنوى خويش مى ارائه جنبه

  .هاى پر شورشان، به خوبى نمايان بود آنان و خطابه
بود كه پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز »  سوق عكاظ«ترين اين بازارهاى فصلى،  معروف

 .شته استدر ايام جوانى، در آن شركت دا
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  مشهورترين اسواق قريش:  
است. اسواق عرب، ده »  اسواق«در زبان عربى به معناى بازار وجمع آن »  سوق«

يعنى دوران پيش از ظهور اسالم  بازار بزرگ و همگانى فصلى بوده كه در زمان جاهليت
توانستد در اين بازارها  درنقاط مختلف عربستان شهرت داشت. در حقيقت عرب را مى

  .شناخت
الحجه در مكه و عرفات و منا  اسواق عرب پس از مراسم حج آنها كه در ماه رجب و ذى

گرفت، و شعار بزرگ قبائل عرب بود، مهمترين مرسم و كنگره بزرگ آنها در  انجالم مى
  .رفت هاى مختلف سال به شمار مى ماه

رموت، محل برگزارى بازرهاى دهگانه عرب در كشور كنونى اردن،يمن، عدن، حض
  .بحرين، مسقط و عمان و نجد يعنى عربستان كنونى بود

پرست و نصرانى  در اين قلمرو وسيع شبه جزيره تقريبا از مجموع قبائل عرب اعم از بت
پرست و پيروان ساير اديان و عقايد خرافى، از شام و عراق و يمن و  و يهودى و ستاره

  .جستند و حجاز شركت مى بحرين و سواحل خليج فارس و نجد و يمامه و تهامه
گرديد تا  االول آغاز مى برنامه كار آنها و شركت در اين بازرها اين بود كه از ماه ربيع

  الحجه پس از شكت در آخرين بازرها بتوانند به مكه بيايند و در مراسم حج در ماه ذى
  .حضور يابند و بعد از پايان موسم به ميان قبايل خود ، بازگردند

بايل عرب در دوره سال شخصيت و منافع مادى و معنوى خود را بدين گونه بنابراين ق
كردند. اين غير از سفرهاى تجارى عرب به يمن و شام وفارس و حبشه و ديگر  تامين مى
  .نقاط بود

آوردند اغلب در اسواق دهگانه خود  تجار عرب كاالهاى خود را كه از اين كشورها مى
  .نمودند هاى خود مبادله مى ندگان نيز آنها را با فرآوردهكردند و بقيه شركت كن عرضه مى

بازارهاى دهگانه عرب را كه در آنها براى مبادله تجارى و داد «يعقوبى مورخ مشهور 
آمدند، و بدان وسيله از  كردند، و ساير مردم هم در آنها گرد مى و ستد خود اجتماع مى

  :دهد ان شرح مىبدين س» گشتند تامين خون ومال خود برخوردار مى
شد.  االول برگذار مى يكى از بازارهاى دهگانه عرب در دومة الجندل در ماه ربيع -1

  رؤساى اين بازار از دو قبيله غسانى و بنى كلب بودند.
يافت، و  االولى گشايش مى بازار مشقر واقع در هجر در بحرين بود كه در ماه جمادى -2

  .دنمو قبيله بنى تميم آن را برگذار مى
بازار صحار (شهرى واقع در كنار دريا درمسقط و عمان) در اولين روز ماه رجب  -3

  .شد افتتاح مى
شدند به بازار ريا، و آل جلندى حكمرانان  بازار ريا عرب از بازار صحارسرازير مى -4

  .گرفتند آنجا از آنها ماليات مى
) بازار آنجا در سايه هند در خاك يمن در سرزمين مهره بحربازار شحر (در ساحل  -5
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كوهى كه قبر حضرت هود (عليه السالم) در آن واقع است، به وسيله اعراب مهره 
  .شد برگذار مى

گرديد، و تجار از آنجا  بازار عدن در روز اول ماه مبارك رمضان برگذار مى - 6
  بردند. به ساير نقاط مى ريات عط
  .شد ىبازار صنعاء در نيمه ماه مبارك رمضان افتتاح م -7
  .گرديد بازار رابيه درحضر موت در جنوب يمن برگذار مى -8

رفتند. زيرا حضر موت مملكت نبود، و قبيله كنده آن را  اعراب با محافظ به آنجا مى
  .خواست نمودند و به حفاظت از آمد و رفت مردم برمى برگذار مى

ده در بازار عكاظ القع بازار عكاظ واقع در باالى سرزمين نجد بود. عرب درماه ذى -9
آمدند، و بيشتر آنها  كردند. در اين بازار قريش و ساير قبائل عرب گرد مى اجتماع مى

  .نمودند اعراب مضرى بودند. در بازار عكاظ بود كه قبايل عرب اقدام به مفاخرت مى
المجاز براى شركت در مراسم به سوى  المجاز عرب از بازار عكاظ و ذى بازار ذى -10

  شدند. سرازير مىمكه 
مشهورترين اين بازارها كه در تاريخ اسالم از آن سخن رفته است همان بازارعكاظ بود. 

آمدند و  مى»  سوق عكاظ«چون تمام قبائل پس از شركت در بازارهاى ديگر در آخر به 
 در آنجا بود كه به مفاخرت و ايراد شعر و خطابه و شناسائى و شناساندن خود مى

  .پرداختند 
يامبر صلی هللا عليه وسلم  نيز در اين بازار حضور يافته بود و پس از اعالم نبوت و پ

  .كرد هاى خود در بازار عكاظ ياد مى كت و ديدنىرش
به طور خالصه قبائل عرب از شمال و غرب براى شركت در بازارهاى خود به حركت 

پرستان) وارد مكه  و ستارهها  آمد و سرانجام بيشتر آنها (غير از يهوديان و نصرانى در مى
شدند، و پس از شركت در موسم و طواف خانه كعبه و زيارت بعضى از بتهاى خود  مى

  ) 1جلد  -يعقوبى  (تاريخ   .گشتند به اوطان خويش بازمى
   
 
 
 
 
 
 

 صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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