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} فليلا ف
ف قرـاريشش * إفيلافف فه شم {.

القراء فيها فقرأ عبد ا بن عامر )للف( مهموزا متلسا بل يء ،وقرأ أبو
اختلفت ّ
جعفر )ايلف( بغي هز وإنا ذهب إل طلب ال ّفة )ليلف( بلياء مهموزة مشبعة،
)إلفهم(
وأما قولم) :إيلف( فروى العمري عن أب جعفر والبلخي عن ابن كثي
ش
ساكنة الل م بغي يء وتصديق هذه القراءة ما أخبن السي بن فنجويه قال :ح ّدثنا
ابن خنيس قال :ح ّدثنا أبو خدية أحد ابن داود قال :ح ّدثنا ممد بن حيد قال:
ح ّدثنا مهران عن سفيان بن ليث عن شر بن حوشب عن أساء قالت :سعت النب
صلى ا عليه وسلم ]يقرأ[ " :إلفهم رحلة الشتاء والصيف ".

وروى الفضل بن شاذان بسناده عن أب جعفر ،والوليد عن أهل الشا م )إلفهم(
مهموزة متلسة بل يء ،وروى ممد بن حبيب الموي عن أب يوسف العشى عن
أب بكر عن عاصم )إلفشهم( بمزتي الرول مكسورة والثانية ساكنة الباقون )إيلفهم(.
وأخبين سعيد بن العاف ،أخبهم عن ممد بن جرير قال :ح ّدثنا أبو كرنب قال:
ح ّدثنا وكيع عن أب م ّكي عن عكرمة أنه كان يقرأ )إليالف قريش الفهم(.
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رب بن كعب ول فصل بينهما ف مصحفه.
وع ّد بعضهم السورتي واحدة منهم أ ّ
وقال سفيان بن عيينة :كان لنا اما م ل يفصل بينهما ويقرأها معا ،وقال عمرو بن
ميمون الودي صلّيت الغرب خلف عمر بن الطاب رضي ا عنه فقرأ ف الرول
والتي والزيتون ،وف الثانية أل تّر وليلف قريش.
الفراء :هي متّصلة بلسورة الرول وذلك أنه
واختلفوا ف العلّة الالبة لذه الل م فقال ّ
]تعال[ ذ ّكر أهل م ّكة عظيم نعمته عليهم ف ما صنع بلبشة ،ث قال } :فليلا ف
ف
قرـاريشش { فعلنا ذلك بصحاب الفيل نعمة منّا على قريش أي نعمتنا عليهم ف رحلتهم
الشتاء والصيف ،فكأنّه قال :نعمة إل نعمة فتكون الل م بعن )إل(.
وقال الرازي والخفش :هي ل م التعجب يقول :عجبوا ليلف قريش رحلة الشتاء
رب هذا البيت ،ث أمرهم بعبادته.
والصيف ،وتركهم عبادة ّ
أعجب لذلك،
وهذا كما يقول ف الكل م :لزيد وإكرامنا ّإيه ،على وجه التعجب أي:
ر
التعجب لظهار الفعل فيه كقول
والعرب إذا جاءت بذه الل م اكتفوا با دليل على ّ
الشاعر:
أي أعجبوا لقرة شاعرا.

شاعر
أغَر اك أن قالوا لقرة ٌ

وشاعر
افياك أبه من عريف
ٌ

وقيل هي ل م )كي( مازها
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صٍ
ف َمأْ ُك ٍ
ول{
}فا اج اعلا ُه ْم اك اع ْ

ليؤلف قريشا ،فكان هل ك أصحاب الفيل سببا لبقاء إيلف قريش ،ونظا م حالم
الزجاج :هي مردودة إل ما بعدها ،تقديرهر :فليعبدوا رب هذا البيت
واقوا م ما لم ،وقال ّ
ليلف رحلة الشتاء والصيف.
وقريش هم ولد النضر بن كنانة ،فمن اولاده النضر فهو قرشي ،ومن ل يلده النضر
فليس بقرشي.
قال رسول ا صلى ا عليه وسلم " :نن بنو النضر بن كنانة ل نقفو ِأمنا ،ول
ننتفي من أبينا ".

وأخبن أبو بكر الوزي قال :أخبن الرعول قال :ح ّدثنا ممد بن يي قال :ح ّدثنا أبو
الغية قال :ح ّدثنا الوزاعي قال :ح ّدثنا أبو عمار شداد عن واثلة بن السقع قال:
وجل اصطفى بن كنانة من بن
قال رسول ا )عليه السل م( " :إن ا ِ
عز ِ

إساعيل ،واصطفى من بن كنانة قريشاً ،واصطفى من قريش بن هاشم ،واصطفان

من بن هاشم ".

التكسب والتقلّب والمع والطلب ،وكانوا قوما على الال
وسّوا قريشا من التقرش ،وهو ّ
والفضال حراصا.
وسأل معاوية عبد ا بن عباس :فلا سّيت قريش قريشا؟ فقال :لدابّة ف البحر يقال
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لا :القرش ،تكل ول تؤكل ،وتعلو ول تعل .قال :وهل يعرف العرب ذلك ف
أشعارهم؟ قال :نعم:
وقريش هي الت تسكن البحر با
سلطت بلعلو ف لِفة البق
الغث والسمي ول تتك فيه
تكل ِ

هكذا ف البل د حي قريش

سيت قريش قريشا
حر على ساير البحور جيوشا
لذي جناحي ريشا
يكلون البل د أكل كميشا
فيهم والموشا
يُكثر القتل ُ

نب
ولم آخر الزمان ٌ
الطي حسراً كشيشا
يل الرض خيله ورجال
يسرون ِ
ف فف
الول ويرخه له ،ومن أسقط الياء من اليلف
وقوله } :إيلافه شم { بدل من اليلف ّ
احتج بقول اب طالب يوصي أب لب برسول ا صلى ا عليه وسلم:
ا
ف
وعفاف
وكن رجل ذا ندة
ول تتكنه ما حييت لعظم
تذو د العدا عن عصبة هاشية إلفهم ف الناس خي ف
إلف
ُ
ٱلشت ف
صشي ف
ف { اختلفوا ف وجه انتصاب الرحلة فقيل :نصبت على
آء اوٱل َ
} فر شحلاةا فّ ا
الصدر أي ارتالم رحلة ،وإ شن شئت نصبته بوقوع إيلفهم عليه ،وإ شن شئت على
الظرف بعن :على رحلة ،وإ شن شئت جعلتهما ف مل الرفع على معن ها رحلتا
لّنا مكتوبة ف الصاحف بغي يء.
الشتاء والصيف ،والول أعجب
إل ّ
ّ
وأحب ّ
وأما التفسي :فروى عكرمة وسعيد بن جبي عن ابن عباس قال :كانوا يشتون ب ّكة
ّ
رب البيت.
ويصيفون بلطائف ،فأمرهم ا سبحانه أن يشتوا بلر م ويعبدوا ّ
وقال أبو صال :كانت الشا م فيها أرض بردة وفيها أرض حارة ،وكانوا يرتلون ف
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كل عا م للتجارة :أحدها
الشتاء إل الارة ،وف الصيف إل الباردة وكانت لم رحلتان ّ
ف الشتاء إل اليمن؛ لّنا أدفأ ،والرخرى ف الصيف إل الشا م ،وكان الر م وادي جدب
ل زرع فيه ول ضرع ،ول ماء ول شجر ،وإّنا كانت قريش تعيش با بتجارتم
ورحلتهم ،وكانوا ل يرتعرض لم بسوء.
وكانوا يقولون :قريش سكان حر م ا وولة بيته ،فلول الرحلتان ل يكن لحد ب ّكة
فشق عليهم الختلف إل
التصرفّ ،
مقا م ،ولول المن بوار البيت ل يقدروا على ّ
اليمن والشا م ،وأخصبت تبالة وجرش والند من بلد اليمن ،فحملوا الطعا م إل م ّكة،
أهل الساحل ف البحر على السفن ،وأهل الب على البل والمر ،فألقى أهل الساحل
بملصب ،وأخصبت الشا م فحملوا الطعا م إل م ّكة ،فحمل أهل الشا م
الب ّ
ب ّدة وأهل ّ
إل البطح ،وحل أهل اليمن إل ال ّدة ،فامتاروا من قريبوكفاهم ا مؤونة الرحلتي
رب البيت.
وأمرهم بعبادة ّ
أخبن أبو القاسم السن بن ممد قال :أخبن أبو الوليد حسان بن ممد قال :ح ّدثنا
الطرز قال :ح ّدثنا ممد بن سليمان قال :ح ّدثنا أبو عوانة عن أب
القاسم بن ّ
زكري ّ
بشر عن سعيد بن رجبي قال " :م َر رسول ا )عليه السلم( ومعه أبو بكر بلائفهم
ينشدون:
ي ذا الذي طلب السماحة والندى * هلِ مررت بل عبد الدا فر
ف
راهم * منعوك من جهد ومن إقتار
هلِ مررت بم تريد ق ُ
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فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم ليب بكر " :أهكذا قال الشاعر ي أب بكر؟
" قال :ل ،والذي بعثك بلق ،بل قال:
ي ذا الذي طلب السماحة والندى * هلِ مررت بل عبد ف
مناف
ف
اهم * منعوك من جهد ومن إياف
لو أ ْن مررت بم تريد قر ُ
الرائشي وليس يوجد رائش * والقائلي هلُ َم لليضياف
والالطي غنَيهم بفقيهم * حت يصي فقيُهم كالكاف
والقائلي بكل وعد صا دق * ورجال م ِكة مسنتي عجاف
سفرين سنِهما له ولقومه * سفر الشتاء ورحلة الصياف "
قال الكلب :وكان ّأول من حل السمراء من الشا م ورحل اليها البل هاشم بن عبد
مناف.
ب هـذ اذا ٱلشبـي ف
ت * ٱلَ فذ ۤي أاطش اع ام رهم فّمن رجوع {.
} فاـ شلياـ شعبر ردواش { ل م المر } ار َ ا ا ش
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أخبن أبو عبد ا السي بن ممد قال :ح ّدثنا أبو الفضل عبيد ا بن عبد الرحن
بن ممد قال :ح ّدثنا جعفر قال :سعت ابن ملك بن دينار يقول :ما سقطت أرمة من
عي ا سبحانه إلّ ضرب أكبادها بلوع.
} او اآمناـ رهم فّم شن اخ شوف { وذلك أّنم كانوا يقولون :نن قرطّان حر م ا سبحانه ،فل
يعرض لم أحد ف الاهلية ،وإ شن كان الرجل ليصاب ف الي من أحياء العرب فقال:
حرمي حرمي فيرخلّى عنه وعن ماله تعظيما للحر م ،وكان غيهم من قبائل العرب إذا
خرج أرغي عليه.
الضحا ك والربيع وشريك وسفيان :وآمنهم من الذا م ،فل يصيبهم ببلدهم
وقال ّ
الذا م.
وأخبن أيضا أبو السن القري قال :ح ّدثنا أبو عبد ا ممد بن عيسى القري
البوجردي ببغداد قال :ح ّدثنا أبو سعيد عمر بن مرداس قال :ح ّدثنا ممد بن بكي
الضرمي قال :ح ّدثنا القاسم بن عبد ا عن ]أب[ بكر بن ممد عن سال قال :قال
رسول ا صلى ا عليه وسلم " :غبار الدينة يُب ئ من الذام ".

وقال علي كر م ا وجهه :وآمنهم من ]خوف[ أن تكون اللفة إلّ فيهم.
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