ففل َيل ف
ف قُقَريْ ٍ
ش )(1
بسم ا الرحن الرحيم
} فليلَ ف
ف قُقَريْ ٍ
ش { أي لتعودهم وموالفتهم متعلق بيعبدوا والفاء زائدة ل تنع عمل ما بعدها
فيما قبلها وإنا زيدت لا ف العن من الشرط أي إن ل يعبده قريش لنعمه الت ل تصى
فاليعبدوه لنعمة اليلف أو الفاء ف جواب أما مذوفة غي دالة على تفصيل أو دالة عليه
فيقدر عديل .
واختار الدمامين تقدير أما وأورد على جعل الفاء زائدة مشعرة بشرط ف العن تقدي ما بعد
حرف الزاء عليه أو معمول ما بعد فاء الزاء عليها مع أن الشرط غي أما والعمول غي اسم
الشرط وأجيب بن ذلك ل يلزم لن إنا قدرن معن الشرط بدللة الفاء وليس الراد أن لفظ
الشرط مقدر ومن علق اللم بيعبدوا ابن هشام وذكر أن بعضا جعل اللم واجبة لختلف
زمان اليلف وزمان العبادة فإن زمان اليلف سابق على زمانا وزمانه حاضر وزمانا
مستقبل وهذا الشتاط اتاد الزمان لنصب الفعول له وقيل متعلقة بحذوف دل عليه فليعبدوا
وقال الكسائي والخفش متعلقة بعجبوا مقدرا أي عجبوا بيلفهم الرحلة ألفوها ول يعبدوا
من سخرها لم
وقال الزجاج متعلقة بعلهم كعصف مأكول إما على منزلة التضمي ف الشعر وهو أن يتعلق
معن البيت بلذي قبله وأقول مثل هذا ف الشعر معيب وليست الية من ذلك لصحة معن
ما مضى بدون أول هذه السورة  ،وإما على أنما سورة واحدة كما كتبتا ف مصحف أب
سورة واحدة بل فصل بلبسملة او غيها وكما روي ان عمر قرأ ف الول من الغرب والتي
وقرأ ف الثانية أل تر وليلف قريش بل فصل اي اهلك البشة ودقهم ليثبوا على الرحلتي ول
يتي عليهم احد فنزيدهم مهابة وكانوا متمي فيها لنم خدمة بيت ا بلف غيهم فانم
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ياف عليهم من القطاع والنتهيي .
والمهور على ان ليلف قريش سورة وحدها لطباق الصحابة والتواتر على ذلك إل رواية
شاذة عنهم .
قال الشيخ خالد ويضعف التعليق بعلهم ان جعلهم كعصف إنا كان لكفرهم وجرأتم على
البيت وياب بن جزاء الكفر والرأة هو يوم القيامة أو هذا الزاء الواقع ف الدنيا لجلهما
لكن اللم للعاقبة لا هلكوا لكفرهم وجرئتهم صار هلكهم صلحا لقريش فكأنه وقع الهلك
لصلحهم ول تشدد لم ليلف لجل تنوين مأكول لن البسملة فاصلة وهي آية ل بد من
قراءتا وهكذا ل يؤثر آخر السورة فيما بعد البسملة ل نطقا ول خطا هذا مذهبنا معشر
البضية ومذهب من وافقنا وإيلف مصدر ألف كأتى إيتاء بمزة بعدها ألف ف الفعل
فالمزة زائدة وهي هزة أفعل واللف بدل من هزة هي فاء الكلمة فوزن إيلف إفعال أو
مصدر ألف والمزة فاء الكلمة واللف زائدة فالوزن فاعل بفتح العي ووزن الصدر فيعال
بكسر الفاء كقاتل قتال كذا قيل ويرده أن إثبات يء فيعال وهي بدل ألف فاعل بفتح العي
ندرا أو ضروري  ،وقرأ ابن عامر للف قريش بدون يء مثل قاتل قتال فالمزة فاء الكلمة
ألف إيلفا ومؤالفة كقاتل قتال ومقاتل .

وقرأ أبو جعفر » للف قريش بسكان اللم الثانية مصدر ألف الثلثي أو اسم مصدر الربعي
وقرأ عكرمة ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف بر الفهم بدل من مصدر يلف وهي
قراءة موافقة لقراءة من قرأ للف إذا جعلنا اللف مصدرا للثلثي أو بنصب الفهم على
الفعولية الطلقة .
وقريش ولد النظر ابن كنانة سوا بتصغي القرش وهو دابة عظيمة ف البحر تعبث بلسفن ول
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تطاق إل بلنار قال أبو ريانه سأل معاوية ابن عباس ل سيت قريشا قال لدابة من أعظم
دواب البحر يسمى القرش ل تر بشيء إل أكلته  ،تكل ول تؤكل وتعلو ول تعلى قال وهل
تقول العرب ذلك ف أشعارها قال نعم وأنشد شعر المحي :
وقريش هي الت تسكن البحر  ...با سيت قريش قريشا
سلطت بلعلو ف لج البحر  ...على سائر البحور جيوشا
تكل الغث والسمي ول  ...تتك فيه الذي الناحي ريشا
هكذا ف الكتاب حي قريش  ...يكلون البلد أكل كشيشا
ولم آخر الزمان نب  ...يكثر القتل فيهم والموشا
يل الرض خيله ورجاله  ...يشرون الطي حشرا كميشا
وهذا التصغي عند بعض للتعظيم وقيل من القرش وهو الكسب لنم كسابون ضرابون ف
التجارة ل زرع ول ضرع تقرش لعياله كسب وقرش لم فهو قارش وقريش تصغي قارش تصغي
ترخيم وقيل من قرشت الشيء جعته وتقرشوا تمعوا وكانوا متفرقي ف غي الرم فجمعهم
قصي ف الرم قال الشاعر :
أبوكم قصي كان يدعى ممعا  ...به جع ا القبائل من فهر
وروي عنه صلى ا عليه وسلم « أن ا اصطفى كنانة من ولد اساعيل واصطفى قريشا من
كنانة واصطفى من قريش بن هاشم واصطفان من بن هاشم  ،وإن الناس تبع لقريش ف الي
والشر مسلمهم لسلمهم وكافرهم لكافرهم وأن من أراد هوان قريش أهانه ا وإنه قال اللهم
اذقت أول قريش نكال أي عذاب فأذق آخرهم نوال أي عطاء » .

صْي ف
ف )(2
الشتَ فاء َوال َ
إف َيلفف فه ْم فر ْحلَةَ فِ
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ف ف
هم { فيه القراءتن السابقتان الفهم والفهم وهو بدل من الول أو بيان } فر ْحلَةَ
} إيلَف ْ
صْي ف
ف { مفعول ليلفهم جاء بليلف أول مبهما أعن غي مقيد بلفعول وجاء
الشتَ فاء َوال َ
فِ
به ثنيا مقيدا وذلك تفخيم لنعمة اليلف وأنه هيأ لم الرحلة حت ألفوها ول ينغصها عنهم
لفتنة أو غيها ويقدر مضاف أي ورحلة الصيف أو يراد برحلة ما يعمهما لمن اللبس وإن
قلت لو قدر مضاف لنصب الصيف نوب عنه جاز قلت بقاءه مفوضا لذكر مثل الضاف
وكانوا يرحلون ف كل عام رحلتي إل الشام رحلة ف الشتاء ورحلة الصيف يستعينون بما على
التجارة والقام بكة لدمة البيت  ،وعن ابن عباس يرحلون ف الصيف إل الطائف حيث الاء
والظل وف الشتاء إل مكة وقيل ف الشتاء ال اليمن لنا حارة وف الصيف إل الشام لنه
برد ويتارون لطعمهم ويتجرون واليمن أذن إل مكة ووافقهم أيضا ف الشتاء وذلك مذهب
المهور ث اخصب اليمن فألفوا طعامهم أهل البحر القوه بدة على السفن وأهل الب
بلصت على البل والمي وأخصب الشام فحملوا ال مكة وأنخوا بلبطح فكفاهم ا
مأونة الرحلتي وكانوا ف ماعة حت جعهم هاشم على الرحلتي فكانوا يقتسمون ربهم بي
الفقي والغن فكان فقيهم كغنيهم وهو أول من رحل البل إل الشام وحل منه القمح قال
الشاعر :
قل للذي طلب السماحة والندا  ...هل مررت بل عبد مناف
هل مررت بم تريد قراهم  ...متنقل بم من الكفاف
الرائشي وليس يوجد رائش  ...والقائمي هلم للضياف
والالطي غنيهم بفقيهم  ...حت يكون فقيهم كالكاف
والقائمي بكل وعد صادق  ...والراحلي رحلة اليلف
عمرو العل هشم الثريد لقومه  ...ورجال مكة مستنون عجاف
سفران بينهم له ولقومه  ...سفر الشتاء ورحلة الصياف
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وقيل الرحلتان لفلسطي وا أعلم بصحته  ،وقرئ بضم الراء فالراد الهة الت يرحل اليها
واختلف القراء العشرة على إزالة يء إيلفهم ف الط واختلفوا ف يء إيلف قريش ولذلك
نكتبها بلمرة .

ف
وع وآَمنَقهم فمن خو ٍ
ف
ف
ف )(4
فَق ْليَق ْعبُ ُدوا َر َ
ب َه َذا الْبَقْيت ) (3الَذي أَطْ َع َم ُه ْم م ْن ُج ٍ َ َ ُ ْ ْ َ ْ
ف ف
وع وآمنَقهم فمن خو ٍ
ف
ف { قال ابن عباس
} فَق ْليَق ْعبُ ُدوا َر َ
ب َه َذا البَقْيت الَذي أَطْ َع َم ُه ْم م ْن ُج ٍ َ ُ ْ ْ َ ْ
يشتون بكة ويصيفون بلطائف فذلك الرحلتان فأمرهم أن يقيموا بلرم ويعبدوا رب بيته وهو
الكعبة وا يكفيهم الأونة أو لا أنعم عليهم بدفع ضر أصحاب الفيل وبلرحلتي للطعام
أمرهم بلعبادة للذي أنعم عليهم أو لا عصوا رسول ا صلى ا عليه وسلم دعا عليهم بسني
كسني يوسف واشتد جوعهم حت أكلوا اليفة والعظام الرقة فقالوا ادع لنا فإن مؤمنون فدعا
فأخصبت البلد وقيل لا كفاهم أمر الرحلتي أمرهم بذلك وتنكي الوع والوف للتعظيم ومن
ف الوضعي للتعليل أو للبتداء أي نقلهم من الوع والوف والوف هو خوفهم من
أصحاب الفيل أو جعلهم ل يافون ف حضر ول سفر والعرب تتقاتل وتتسابر أو خوف
الذام فل يصيبهم ببلدهم وقيل أنم بحمد صلى ا عليه وسلم وبلسلم وقيل ذلك بدعاء
ابراهيم عليه الصلة والسلم وزعم بعض أن العن آمنهم من خوف من أن يكون اللفة ف
غيهم وقرئ من خوف بخفاء النون .
اللهم ي رب ببكة سيدن ممد صلى ا عليه وسلم وبركة السورة أخز النصارى وأهنهم واكسر
شوكتهم وغلب السلمي والوحدين عليهم صلى ا على سيدن ممد وآله وصحبه وسلم عدد
كل رومي استهزأ به .
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