
 
 
 
 
 
 
 

(۶۰۱)قريشيهسور
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

در . ظريفی داردارتباط بسيار ( «فيل») شي قبل از خود با سوره ،«قريش»ي  سوره
دقيقاً مرتبط با کعبه و قوم قريش نقل شده که  ماجراي اصحاب فيل «فيل»سورة 

عرض  بالهمانطور که ق .ستقوم    است، و در سوره قريش نيز باز سخن از همان
در اين سوره . هم ارتباط دارند با هاي گردنبند، مانند حلقهههاي قرآن،  کردم،  سوره

 . که چه عاملی باعث شد که قوم قريش با هم الفت پيدا کنند هم بحث اين است
عربستان هميشه در حال جنگ با يکديگر اقوام غارتگر ساکن اشاره کردم که 

هاي  دست ابراهيم و فرزندش و نسل تب توحيد، بهگذاري مک ولی از زمان پايه ؛بودند
محترمی  جّه وها، به همت مردمان مو پس از آنها، اين کانون توحيدي، در طی قرن

که پاسدار آيين و مناسک کهن بودند، مورد قبول و احترام قبايل وحشی عرب قرار 
قتصادي مبدل وجود آمد که آنجا را به پايگاهی ا گرفت و رفته رفته در مکه امنيتی به

. کردند آمدند و دادوستد می به آنجا میبازرگانان  ،کرد، چنانکه از اطراف و اکناف
: بعدها دو شاخه پيدا کرد قريش بود که ،که در مکه شکل گرفت يکی از قبايلی

سالی . يکی از عبد مناف و ديگري از هاشم که پدر عبدالمطّلب، عموي پيامبر است
، همين هاشم، که آدم ثروتمندي بود،  شد لعاده سختیا که در عربستان قحطی فوق

ي کرامت و  کرد؛ و از آن به بعد آوازهتقسيم اش را ميان مردم  تمام دارايی
و ها  محبت  درواقع، با اين. بخشندگی او و خاندان قريش در تمام عربستان پيچيد

 . بود که قريش معروف شدها  انسانيت
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طور شد در اين  ا يکديگر الفت پيدا کردند و چهاينها بهاي مختلف  تيرهاما چرا 
ها از ميان  جنگ و غارت يکديگر بودند، يکباره اختالفدر حال جزيره، که همه  شبه

دانيد که اصالً ذات و طبيعت زندگی قبيلگی  می ...؟برخاست و از در صلح درآمدند
 وقت قدرتی به اسم هيچ قبايل آنعرب مليت نداشت و . اقتضاي جنگ دارد
. سرمايه نداشتندآنها اصال بود،  تاسيس نشده بينشان یدولت حکومت نداشتند و

توانست به زندگی ادامه دهد که وابسته به نظامات  بنابراين در اين نظام، کسی می
حميت نشان بايد از خود ورزيد؛  اش تعصب می بايست نسبت به قبيله می. قبيلگی باشد

ال جنگ با يکديگر بودند و هيچ عاملی براي قبايل پيوسته در ح ةهم ، چونداد می
 . وحدت و الفت ميانشان وجود نداشت

قُرَيْشٍ: فرمايد حال با اين سابقه، می گردد به  برمی لِإِيلَافِ« الم»اين  .لِإِيلَافِ
اصحاب فيل را نابود کرد و کيد  وندچرا خدا. ي قبل و آن داستان اصحاب فيل سوره

قُرَيْشٍلِإِيلَآنها را خنثی کرد؟ إِيلَافِهِمْ. براي ايجاد الفت و پيوند ميان قريش. افِ

وَالّصَيْفِ الّشِتَاء که عرض  چنان. کوچ زمستانی و تابستانیبه رغم  پيوندي  .رِحْلَةَ
هاي جنوبی و يمن، و تابستان به  کرد به قسمت ها کوچ می کردم، قريش زمستان

يعنی . پرداخت به دادوستد میناطق اين مشمال، يعنی شامات، و در ييالقی مناطق 
 .م درحال حرکت و سفر بودند؛ مثل عشاير خود ما که جاي ثابتی ندارندياينها دا

قريش، مثل عشاير ما، زندگی بسيار سختی داشت و به اين سبب به قبايل ديگر حمله 
چيره سالی  شد و خشک يک سال بارندگی نمیاگر . کرد برد و آنها را غارت می می

عاملی که ميان آنها الفت ايجاد کند بنابراين . مردند از گرسنگی می  اي ، عدهمی شد
آنها هميشه در معرض خطر  زمستانی و تابستانی هاي وجود نداشت، اين بود که کوچ

اهميت حادثه لشکرکشی ابرهه به  مسئله و همين می گرفت ة قبايل ديگر قرارحمل
اوند چگونه با همان حادثه، ميان آنان شود که خد دهد و معلوم می مکه را نشان می

 . الفت ايجاد کرد و از گزند يکديگر ايمنشان ساخت
هَذَاالْبَيْتِ فرمايد پس بايد خداوند و ربّ اين خانه را عبادت  می .فَلْيَعْبُدُوارَّبَ

کنار هم ريختند،  ها که خون يکديگر را می بعد از قرنياد کنند که باعث شد  و کنند
خواهيد ميانتان  فرمايد حال اگر می می. ندنپيوند دوستی برقرار کهم و با  دنريقرار گ

به ستيز ميان شما چگونه که بنگريد اش را  ي تاريخی اين الفت ادامه پيدا کند، ريشه
ها و آجرهاي يک  مانند مالتی که سنگدا و معنويت در واقع، عبادت خ  .پايان داد



 

 

 

 
 

 3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 016)قريشسوره 

اي شد براي  مايهسازد،  ا يک بناي مستحکم میکند و از آنه هم متصل می بنا را به
هم پيوند و ارتباط داد و وحدت و يکپارچگی  آنچه اين قبايل را به. بقاي اين الفت

 .رَّبَهَذَاالْبَيْتِميان آنها برقرار کرد چه بود؟ 
اي از  تر عرض کردم که در هيچ آيه پيش. اضافه شده است« بيت»به « ربّ»اينجا  

برخالف کلمة . اليه يا متعلقی ديگر نيامده است بدون مضافٌ« ربّ»ي  قرآن کلمه
 ۵۸۹ از. رود می کار شود و هميشه تنها به که به کلمة ديگر اضافه نمی «اهلل»جاللة 

غيرمضاعف واقع نشده  اين کلمه گاه هيچ ،کار رفته بهدر قرآن « ربّ»نام که مرتبه اي 
واالَالسّرّبّ، هربّ، انربّ، كمربّ: مثل. و هميشه اضافه شده است رّبّ، رضماوات

 و دارد یهم اربابکعبه  يعنی. اين بيت رب يعنی هذاالبيترّبّ ،و از جمله العالمين
 .اي و مشيتی بر آن حاکم است ربوبيتی و اراده: صاحب نيست اين خانه بی

ست، و مضاف واقع شدن آن نشان از همان صاحب اختيار و ارباب ا« ربّ» 
عبارت ديگر، اين اضافه شدن دليل  به. حق بر هر چيز و هر کس داردشمول ربوبيت 

، خداداللت بر توجه به « اهلل»بر نسبت قادر با مقدور و ربّ با مربوب است؛ اما 
ي اربّ اين بيت را، که برپيام اين است که . نظر از نسبت او با مخلوق دارد صرف

و در حفظ حرمت اين مکان  شما هم امنيت آورده و هم رزق و روزي، عبادت کنيد
 . يدنشان دهاهتمام 

خَوْفٍ وَآّمَنَهُمّمِنْ آن ربّ و خداوندي که آنها را از  .الَذِيأَطْعَمَهُمّمِنجُوعٍ
خَوْفٍ چنين،گرسنگی رهانيد و اطعامشان کرد و هم و هم از ترس و  .آّمَنَهُمّمِنْ

 .ناامنی بيرونشان آورد و به آنها پناه داد
به  مديترانهاطراف که حضرت ابراهيم از نواحی آباد و سرسبز  يم آنگاهتقبالً گف 

إِّنِي: کند ، به خداوند عرض میکند کوچ می ط عالمايکی از خشک ترين نق رَبَنَا

الْمُحَرَمِأَسْكَنتُّمِنذُرِيَتِيبِوَادٍغَيْرِذِيزَرْعٍ بَيْتِكَ ، من اي صاحب اختيارم ،عِندَ
رَبَنَا ،ما هداداسکان  ي شکوهمند تو نزديک خانه يزرعی ر وادي خشکِ لمام را د ذريه

 .و پرچم توحيد را افراشته نگه دارندتا توجه و ياد تو را بلند  ،لِيُقِيمُواْالّصَالَةَ
يعنی . برپا دارند؟ صالت راچيز را چه . يعنی برپا داشتن و برافراشتن« اقامه» 

 .زنده و احيا شود خواهی خالصخدامرکز اين  يعنی تا در، رويکرد به خدا را
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تَهْوِيإِلَيْهِمْ  النَاسِ ّمِنَ أَفْئِدَةً يَّشْكُرُونفَاجْعَلْ لَعَلَهُمْ الّثَمَرَاتِ ّمِنَ  0َ.وَارْزُقْهُم
هواي کانون توحيدي  تا گردانخانه را شيفته و مشتاق اين  یپس خدايا، دل مردمان
بينيم که دعاي ابراهيم اجابت  و می .آن بگرايند يو به سوکنند که در اينجا برپا شده 

 .جوشد کند و چاه زمزم در آن می شود و مکه رفته رفته شهريت و مدنيتی پيدا می می
آن  حوالی چاه آب درحلقه تا سی به تدريج اما مکه دره اي خشک و بی آب بود، 

 .شود میحفر 
اجْعَلْ :کهبود ابراهيم اين ديگر دعاي   آّمِنًاهَرَّبِ الْبَلَدَ خدايا اينجا را  2.ذَا

الّثَمَرَاتِ :؛ و بعدبگرداناز امنيت برخوردار شهري   ،باشدت يوقتی امن. وَارْزُقْهُمّمِنَ
زندگی راحت فراغت و مردم  رونق يافت، که اقتصاد رونق پيدا می کند،اقتصاد هم 

 اصل اين سهو، می روند ايمان به دنبال ارزش هاي اخالقی ودر پی  پيدا می کنند و
کسی  ،هُلَدَعاالّمَهُلَعاشَنالّمَّمَ :ه اندگفت. اول بايد شکم سير بشود. با هم ارتباط دارند

اول بايد شکم . داشتمعادي از او نبايد توقع  ،شبش محتاج استنان  به که
اولين چيزي که براي مدنيت . کند تا بتواند به آينده اش فکر کنداش را سير گرسنه

 را و تجارت کرد و زندگی کار شود امنيت که بود می. امنيت است ،ضرورت دارد
کند  گاه مجال پيدا می اش آسايشی پيدا کرد، آن وقتی انسان در زندگی. داد سامان

 . برسد هاي انسانی ي ارزش که به هنر برسد، به علم برسد، به ايمان و به همه
شما را سير شکم ه خدا چگونه سورة قريش در مقام بيان اين مقدمات است ک

ا ي شد براي  ها مقدمه ي اين و همهراه انداختيد  یتجارتتا امنيت داد  به شما کرد و
خشک و محروم  منطقه اي بسيار فرماييد که در پس، مالحظه می. بعديمراحل 

هجرت ابراهيم سبب پديد آمدن مرکزيتی شد که تصور آن  ازمواهب طبيعی،
 0۵2ي  ، در خطبهالبالغه نهجده نيست، حضرت علی در اين نظر بن. رفت نمی

دهند که خدا  شرح میبه تفصيل که بخشی از آن راجع به مکه است،  ،«قاصعه»
جنگل و در  ميان در کنار دريا يامثالً اش را در سرزمينی سبز و خرم  توانست خانه می

و ياقوت زمرد سنگ هاي توانست آن را از  می ،برپا کند مجاورت شهرهاي آباد
سوي خود  ها مردم را به چنان درخشنده که پرتو آن از فرسنگ ياز گوهر ،بسازد

ترين   هاي سياه و ساده و با سنگفاقد استعداد کشاورزي بکشاند، ولی آن را در وادي 
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هم ، دراينصورت همگان به آن هجوم می آوردند :گويد سپس می. شکل بنا کرد
مديترانه بود، در سواحل ي خدا مثالً  ، اگر خانهخوب !تماشا براي براي هم فال و هم

. بگذارند هم سر خدا ش راکنند؛ و منتب ي سياحتی و زيارتیهمه دوست داشتند سفر
بينيم  پس، می .هم سفر کردن به آنجا دشوار استجايی بنا شده که هنوز کعبه اما 
 . گيرد ت میآيد و رفع شود و باال می طور اين مکتب آهسته و پيوسته ساخته می چه

يافته الفيل والدت  آموز توجه کنيم که پيامبر در عام به اين نکته عبرتاکنون 
که فرشتگان  يدرست مانند دو خبر ،تقارن اين دو اتفاق خيلی جالب است. است

 فرزنددار شدن ،ديگرو  ،يکی عذاب قريب الوقوع قوم لوط ؛ندآوردبراي ابراهيم 
همچنان که   ؛اند  با همهميشه  موضوع اين دو. يعنی بشارت به اسماعيل ؛ابراهيم

طور نيست؟ درهرحال، تولد پيامبر  اين. گل بکارد تا کند هاي هرز را می باغبان علف
تقارن عجيبی است ميان نابودي سپاه ابرهه، که واقعا . در آن سال تأمل برانگيز است

سپاه ابرهه، که . ادثهبا اين ح کردجزيره معروف  يکباره کعبه و قريش را در تمام شبه
با  يکباره در آنجا رسد و داده بود، بی هيچ درگيري به مکه میرا شکست  قبائل همه

کوپترهايی که در طبس سقوط کردند و  درست مثل هلی. شود میآتش فشانی نابود 
از ايران بخشيد، آن هم در اوايل انقالب که ايران به اعتباري استحکام و اين حادثه 
 .ودبهم پاشيده 

در نسبت به قريش، به عنوان متولی و نگهبان کعبه،  هم بعد از شکست سپاه ابرهه 
 اي زمينهظاهرا و اين حادثه  ها ايجاد شد در دلابهت جزيره احترامی توأم با  تمام شبه

پس  که وجود آورد به چنان آمادگيی و در بين قبايل مکهگرديد براي رسالت اسالم 
، در مدتی کمتر از جزيره اسالم آوردند و بعد از آن مام شبهاز بعثت در مدتی کوتاه ت

سرزمين ) آن روز پيام اسالم را شنيد و اسالم تا قلب فرانسه متمدن پنجاه سال، جهان
از ، جهان اسالم  هجريتا قرن چهارم و پنجم و . و جاهاي ديگر پيش رفت (قوم گُل

قدرت و اتفاقا  .التر بودبا یاز هر جاي ديگر دنيا سروگردنحيث فرهنگ و تمدن 
نه بهداشت داشتند که بود  در اروپا سطیشکوه تمدن اسالمی مقارن با دورة قرون و

حدود شش قرن در اروپا، تا . اي از مدنيت پيشرفته و نه دانشگاه و نه هيچ نشانه
هاي بسيار  گيري به همين قياس، بهره شد و و رازي تدريس می سينا هاي ابن کتاب

 . انجام می شدنگ و تمدن اسالميديگر از فره
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 يکی از ن، دردر قرون بسيار کهن، در اين سوي جهابه اين ترتيب،
اي بنا کرد که تا  مدرسه خليل ، ابراهيمعالم اطقمنرين ت ترين و محروم افتاده عقب

آن، توسط پيروان او،  استمرار يافت و با گسترش اسالم  پيامبرذريه او ان زم
مان در جهان پديد آمد، هر چند متأسفانه، بعد از قرون پنج و ز آن تمدنترين  بزرگ

 ،رفتيم و آنها که عقب بودند غفلت شش هجري، جريان عوض شد و ما به خواب
که اين هم خود يکی از مسائل بزرگ تاريخی  ،کردندرونسانس يعنی تجديد حيات 

 .است
ی که جوامع بريم از شرّ انحرافات و اعوجاجات فکري و عمل به خدا پناه می

خواهيم چشم بصيرت ما را براي درست  از خدا می. اسالمی را دچار خود کرده است
اسالم را سيادت ديدن رويدادهاي تاريخی باز کند و بدانيم که اگر سربلندي و 

فَلْيَعْبُدُوارَّبَ: خواهيم، راه رسيدن به آن جز روي آوردن به ربّ اين خانه نيست می

 .هَذَاالْبَيْتِ
 وابستهدانند و  يْن میيفشر ميْنِرَه پاسداران اين خانه هم، که خودشان را متولی حَب 
خانه توحيد اند و مثل بختک بر اين  مانده و جاهل و عقبآمريکا و انگليس به 

الْبَيْتِ :اند، بايد گفت که افتاده هَذَا رَّبَ هاي امروز، که مانند  مسلمان. فَلْيَعْبُدُوا
و تشتت و تشعب  اند و تفرقه همه به جان هم افتادهو   له قبيله شدهدوران جاهليت قبي

بازگشت به اين  ،تنها راهشان براي رسيدن به وحدت و صلح ،کند بيداد می آنها ميان
هَذَاالْبَيْتِيعنی پرستش  ،يگانه اصل توحيدي  گاه ، آناگر چنين کردند. است رَّبَ

د و سربلندي خويش را نخود بايستقدرت آن را پيدا خواهند کرد که روي پاي 
 .حفظ کنند

شاءاهلل در  به اميد آن روز، که اگر در عصر و نسل ما صورت نپذيرد، قطعاً ان 
 صدق اهلل العلی العظيم. آينده متحقق خواهد شد


