تفسي روح البيان ف تفسي القرآن /حقي )ت  1127هـ( مصنف و ل يتم تدقيقه
بعد
} فليلا ف
ف قُق اريْ ٍ
ش {)(1
} ليلف قريش { متعلق بقوله تعال فليعبدوا وهو قول الزجاج والفاء لا ف الكلم
من معن الشرط إذ العن أن نعم ا عليهم غي مصورة فان ل يعبدوه لسائر نعمه
فليعبدوه لهذه النعمة اللية فاليلف تعدية اللف مصدر من البن للمفعول مضاف
إل مفعوله الول مطلقا عن الفعول الثان الهذي هو الرحلة كما قيد به ف اليلف
الثان يقال الفت الشيء بلقصر وآلفته بلد بعن لزمته ودمت عليه وما تركته فيكون
كل من اللف واليلف لزما ويقال أيضا آلفته غيي بلد أي ألزمته إيه وجعلته
يلفه فيكون متعدي قال ف تج الصادر اليلف ألف دادن وألف كرفت .وضد
اليلف واليناس هو الياش وقيل متعلق با قبله من قوله فجعلهم كعصف مأكول
ويؤيده أنما ف مصحف أب رضي ا عنه سورة واحدة بل فصل فيكون اليلف
بعن اللف اللزم فالعن أب اهلك ا من قصدهم من البشة لن يلفوا هايت
الرحلتي ويمعوا بينهما ويلزموا إيها ويثبتوا عليهما متصلل منقطعا بيث إذ فرغا و
من ذه اخهذوا ف ذه وبلعكس وذلك لن الناس إذا تسامعوا بهذلك الهل ك تيبوا لم
زيدة نيب واحتموهم فضل احتام فل يتئ عليهم احد فينتظم لم إل من ف
رحلتيهموكان لقريش رحلتان يرحلون ف الشتاء إل اليمن وف الصيف إل الشأم
فيمتارون ويتجرون وكانوا ف رحلتيهم آمني لنم أهل حرم ا وولة بيته العزيز فل
يتعرض لم والناس بي متخطف ومنهوب وذلك أن قريشا إذا أصاب واحدا منهم
ممصة خرج هو وعياله إل موضع وضربوا على أنفسهم خباء حت يوتوا وكانوا على
Page 1 of 6

hatisenang.com

ذلك إل أن جاء هاشم بن عبد مناف وكان سيد قومه فقام خطيبا ف قريش فقال
إنكم أحدثتم حدث تقلون فيه وتهذلون وانتم أهل حرم ا واشرف ولد آدم والناس لكم
تبع قالوا نن تبع لك فليس عليك منا خلف فجمع كل بن أب على الرحلتي ف
الشتاء إل اليمن وف الصيف إل الشأم لن بلد اليمن حامية حارة وبلد الشام
مرتفعة بردة ليتجروا فيما بدا لم من التجارات فما ربح الغن قسم بينه وبي فقرآئهم
حت كان فقيهم كغنيهم فجاء السلم وهم على ذلك فلم يكن ف العرب بنوا أب
أكثر مال ول اعز من قريش وكان هاشم أول من حل السمراء من الشام وقريش ولد
النضر بن كنانة ومن ل يلده فليس بقرشي سوا بتصغي القرش وهو دابة عظيمة ف
البحر تعبث بلسفن وتقلبها وتضربا فتكسرها ول تطاق إل بلنار فشبهوا با لنا
تكل ول تؤكل وتعلوا ول تعلى والتصغي للتعظيم فكأنه قيل قريش عظيم وقال بعضهم
إل وجه أن التصغي على حقيقته لنه إذا كان القرش دابة عظيمة والقرش مع صغر
حجمه جعل قرشا فهو ل مالة قريش وفيه أن جعل قريش قريشا ل يكن لناسبة الجم
بل كان لوصف الكلية وعدم الأكولية ووصف الغلبة وعدم الغلوبية وههذان الوصفان
يوجد أن ف تلك الدابة على وجه الكمال فل معن للتصغي إل العظيم قال الزمشري
سعت بعض التجار بكة ونن قعود عند بب بن شيبة يصف ل القرش فقال هو
مدور اللقة كما بي مقامنا ههذا إل الكعبة ومن شأنه أن يتعرض للسفن الكبار فل
يدره شيء إل أن يخهذ أهلها الشاعل فيمر على وجهه كالبقوكل شيء عنده قليل
إل النار و به سيت قريش قال الشاعر
} فليلا ف
ف قُق اريْ ٍ
ش{
وقريش هي الت تسكن البحر با ستيت قريش قريشا
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تلكل الغث والسمي ول تت ك فتيه لذي جناحي ريشا
هكذا ف البلد حت قريش

يلكلون البلد ألكل لكمتيشا

ولم آخر الزمان نب

يكثر القتل فتيهموا والوشا

النوش الدوش واكل كميشا أي سريعا وف القاموس قرشه يقرشه ويقرشه قطعه وجع
من ههنا وههنا وضم بعضه إل بعض ومنه قريش لتجمعهم إل الرم أو لنم كانوا
يتقرشون البيعات فيشتونا أو لن النضر ابن كنانة اجتمع ف ثوبه يوما فقالوا تقرش
أو لنه جاء إل قومه فقالوا كأنه جل قريش أي شديد أو لن قصيا كان يقال له
القريشي أو لنم كانوا يفتشون الاج فيسدون خلتها أو سيت بصغر القرش وهو
دابة برية يافها دواب البحر كلها أو سيت بقريش بن يلد بن غالب بن فهر وكان
صاحب عيهم فكانوا يقولون قدمت عي قريش وخرجت عي قريش والنسبة قرشي
وقريشي انتهى.
شت ف
ص ْتي ف
ف {)(2
آء اوٱل َ
} إفيلافف فه ْم فر ْحلاةا ٱل فِ ا
} إيلفهم رحلة الشتاء والصيف { بدل من الول ورحلة مفعول به ليلفهم وهى
بلكسر الرتال وبلضم الهة الت يرحل إليها واصل الرحلة السي على الراحلة وهى
الناقة القوية ث استعمل ف كل سي وارتال وإفرادها مع انه أراد رحلت الشتاء والصيف
لمن اللباس مع تناول اسم النس للواحد والكثر وف إطلق اليلف عن الفعول
أول ث أبدال القيد منه تفخيم لمره وتهذكي لعظيم النعمة فيه والشتاء الفصل القابل
للصثيف وف القاموس الشتاء احد أربع الزمنة والوضع الشت والصيف القيظ أو بعد
الربيع والقيظ صميم الصيف من طلوع الثري إل طلوع سهيل.
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ت { * } ٱلَ فذ ۤي أاطْعمهم ف
وع وآمناقهم فمن اخو ٍ
ب اهقذ اذا ٱلْبق ْتي ف
ن
ج
م
ف {)
} فاق ْلتياق ْعبُ ُدواْ ار َ
ٍ
ااُ
ُ
ِ
ِ
ا
ُ ا ا
ْ ْ
(4-3

} فليعبدوا رب ههذا البيت الهذي أطعمهم { بسبب تينك الرحلتي اللتي تكنوا منها
بواسطة كونم من جيانه وسكان حرمه وقيل بدعوة إبراهيم عليه السلم يىب إليه
ثرات كل شيء } من جوع { شديد كانوا فيه قبلهما وكان الوع يصيبهم إل أن
جعهم عمرو العلى وهو هاشم الهذكور على الرحلتي قالوا أبو حيان من ههنا للتعليل
أي لجل الوع وقال سعدي الفت الوع ل يامع الطعام والظاهر أنا للبدلية.
يقول الفقي الظاهر أن مآل العن ناهم من الوع بسبب الطعام والتزيق } وآمنهم
من خوف { عظيم ل يقادر قدره وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف ف
بلدهم ومسايرهم وقال صاحب الكشاف الفرق بي عن ومن أن عن يقتضى حصول
جوع قدر زال بلطعام ومن يقتضى النع من لاق الوع والعن أطعمهم فلم يلحقهم
جوع وآمنهم فلم يلحقهم خوف فيكون من لبتداء الغاية والعن أطعمهم ف بدء
جوعهم قبل لاقه إيهم وآمنهم ف بدء خوفهم قبل اللحاق ومن بدع التفاسي وآمنهم
من خوف من أن تكون اللفة ف غيهم كما ف الكاشف وعن أم هانئ بنت أب
طالب رضي ا عنها قالت إن رسول ا صلى ا عليه وسلم فضل قريشا أي ذكر
تفضيلهم بسبع خصال ل يعطها احد قبلهم ول يعطاها احد بعدهم النبوة فيهم
واللفة فيهم و الجابة للبيت فيهم والسقاية فيهم ونصروا على الفيل أي على
أصحابه وعبدوا ا سبع سني وف لفظ عشر سني ل يعبده احد غيهم ونزلت فيهم
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سورة من القرآن ل يكهذر فيها احد غيهم ليلف قريش و تسمة ليلف قريش سورة
يرد ما قيل إن سورة الفيل وليلف قريش سورة واحدة فلينظر ما معن عبادتم ل دون
غيهم ف تلك الدة.
يقول الفقي أشار بقريش إل النفس الشركة وقواها الظالة الاطئة الساكنة ف البلد
النسان الهذي هو مكة الوجود وبلشتاء إل القهر واللل وابل صيف إل اللطف
والمال وأغن بلقهر واللل العجز والضعف لن القهور عاجز ضعيف وبللطف
والمال القدرة والقوة لن الطلوف به صاحب التمكي فأما عجز النفس وضعفها
فعند عدم مساعدة هواها وأما قوتا وقدرتا فعند وجود الساعدة فهي وصفاتا ترتل
عند العجز والضعف إل بن العقولت لنا ف جانب يي القلب وعند القوة والقدرة
ترتل إل شأم السوسات لنا ف جانب شال القلب الهذي يلي الصدر فهي تتقلب
بي نعم العقولت ونعم السوسات ول تشكرها بن تقر بوحدة الوجود ورسالة رسول
القلب كالفلسفة التوغلة ف العقولت والفراعنة النهمكة ف السوسات ولهذا قال
تعال فليعبدوا رب ههذا البيت إل بيت القلب الهذي هو الكعبة القيقية لنا مطاف
الواردات واللامات ومن ضرورة العبادة له القرار برسالة رسول الدى الهذي هو
القلب فالبيت معظم مشرف مطلقا لضافة الرب إليه فما ظنك بعظمة الرب وجلله
وهيبته ورب القلب هو السم لامع اليط بميع الساء والصفات وهو السم العظم
الهذي نيط به جيع التاثيات العقلية والروحانية والعلمية والغيبية أمروا بن يكونوا تت
ههذا السم ل تت الساء الزئية ليتخلصوا من الشر ك ويتحققوا بسر وحدة الوجود
فان الساء الزئية تعطى التقييد والسم الكلى يعطى الطلق ومن ثة بعث النب
عليه السلم ف أم البلد إشارة إل كليته وجعيته وههذا الرب الليل الفيض العطى
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أزال عنهم جوع العلوم والفيوض وأطعمهم با وآمنهم من خوف الل ك من الوع لن
نفس الاهل كاليت ول شك أن الحياء يافون من الوت هكهذا ورد بطريق اللام
من ا العلم.
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