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Тафсири сураи Қурайш 

Сураи Қурайш макки буда дорои чаҳор оят аст. 

َِّحيمِ  َّ  لر ِ لر ِّ  � ل

�ٍۡش ﴿ ََ يَ�ِٰف قُ ۡيِف  ١ِ�ِ َّ ََلر  ِ ِء ََا ِ ِّ ِِۡحَََة لر ِِۡم  ِِٰ ََ َّ َ�ٰذَ  ٢ِِ� َِ   َْ ُُ ُُ ۡۡ  ٣ْ لۡ�َۡيِت ََََۡي
 ِۢ ۡۡ ََ  ۡۡ ِ ِّ م  ُِ ََ َّ ْ َِ ََ   ٖ ِۡ ُجۡ ِّ م  ُِ ََ َۡ ۡط

َ
ٓء َ ِ ّّ  ﴾٤ل

�ٍۡش ﴿ ََ يَ�ِٰف قُ ِ�ِ﴾ 

«Барои шукри улфату амни Қурайш». 

ۡيِف ﴿ َّ ََلر  ِ ِء ََا ِ ِّ ِِۡحَََة لر ِِۡم  ِِٰ ََ �ِِ﴾ 

«Улфату амнашон дар сафари зимистониву 
тобистонӣ». 

﴿ ٰ�َ َّ َِ   َْ ُُ ُُ ۡۡ  ﴾َذْ لۡ�َيۡتِ ََََۡي

«Пас бояд Парвардигори ин хонаро (Каъбаро) 
бипарастанд». 

﴿ ِۢ ۡۡ ََ  ۡۡ ِ ِّ م  ُِ ََ َّ ْ َِ ََ   ٖ ِۡ ُجۡ ِّ م  ُِ ََ َۡ ۡط
َ
ٓء َ ِ ّّ  ﴾ل

«Он Парвардигоре ки дар гуруснаги таъомашон дод 
ва аз тарсу бим дар амонашон гузошт». 
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Тафсир: 

Бисёри аз муфассирон гуфтаанд, ки ҷор ва маҷрур 
мутаалиқ ба сурае аст, ки қабл аз он мебошад. (сураи 
Фил) Яъне ончи бо асҳоби фил кардем ба хотири 
амнияти қурайш ва пойдор будани манофеъашон 
буд, то инки  сафари онон дар зимистон ба Яман ва 
дар тобистон ба Шом барои касби ризқ ва тиҷорат ба 
хуби анҷом гирад. 

Пас Худованд касонеро, ки ба онҳо қасди бад карданд 
ҳалок кард ва ҳараму аҳли онро дар назди арабҳо бо 
аҳамият гардонид то ҳама ба онҳо эҳтиром 
гузоштанд ва ҳеҷ гоҳ ба суи онҳо дар ҳеҷ сафаре дасти 
таъарруз дароз накунанд. 

Бинобарин онҳоро ба шукргузори фармон дод ва 
фармуд: 

﴿َْ ُُ ُُ  ۡ َّ  َََ يَ َي تِ  َهَذْ َِ  �ْ﴾ 

Бояд парвардигори ин хонаро парастиш кунанд, яъне 
Ӯро ягона бидонанд ва ибодатро холисона барои Ӯ 
анҷом диҳанд. 

﴿ِٓ ّّ م ْ ُِ ََ َۡ ط 
َ
َ ِۡ ِّ  ٍٖ م ُجۡ ُِ ََ َّ آ ََ   ۡ ِ ِّ  ٍۢ  ۡ ََ﴾ 
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Пас рӯзии фаровон ва амният аз бузургтарин 
неъматҳои дуняви аст, ки лозим мегардад одами 
шукри худоро ба хотири он ба ҷой оварад. 

Пас эй Худо! Туро бар неъматҳои зоҳири ва ботиният 
ситоиш мекунем. Ва Худованд фармуд: 
Парвардигори хонаи Каъба. 

Агарчанде Худованд Парвардигори ҳама чиз аст, вале 
Каъбаро барои баёни шарофат ва фазилаташ танҳо 
зикр кард. 

Поёни тафсири сураи Қурайш. 

 


