تفسي ممع البيان ف تفسي القران /الطبسي )ت  548هـ( مصنف و مدقق مرحلة
اول
شت ف
} فليلا ف
ص ْي ف
ف قُق اريْ ٍ
ب اهقذ اذا
آء اوٱل َ
ف { * } فاق ْلياق ْعبُ ُدواْ ار َ
ش { * } إفيلافف فه ْم فر ْحلاةا ٱل فِ ا
ف ۤ
ف
وع وآمناقهم فمن اخو ٍ
ف
ف {)(4-1
ٱلْباق ْيت { * } ٱلَذي أاط اْع ام ُهم ِمن ُج ٍ ا ا ُ ِ ْ ْ
القراءة :قرأ أبو جعفر ليلف قريش بغي هز إلهفهم ملتلسة المزة ليس بعدها يء وقرأ
ابن عامر لئلف قريش ملتلسة المزة ليس بعدها يء إيلهفهم مشبعة المزة ف الرهفي
بعدها يء .وقرأ ابن هفليح يليلف قريش الفهم ساكنة الل م ليس بعدها يء وقرأ
الرخرون يليلف قريش إيلهفهم مشبعة المزة ف الرهفي بعدها يء.
الجة :قال أبو علي :قال أبو عبيدة :ألفلته وآلفلته لغلتان أنشد أبو زيد:
ف
ف
فات ال َرم فل أ ْدماء ح َرةٌ ُشعاعُ الضححى فف فج ف
يتوضح
يدها
م ان ال ُْمول ف ْ
ُ ُ
ُ
وأنشد غيه:
زال اكأانَهُ فمِا يق ُقوم اعلاى الث ف
َلِث اك فسيا
ص ُفو ان فال يا ُ
ف ال ح
ألف ا
ا ُ

وقال آرخر:

ش
از اع ْمتُ ْم أ َن إ ْخ اوتا ُك ْم قُق اريْ ٌ
واللف واللف مصدر ألف وا يليلف مصدر آلف.

إلف
س لا ُك ْم ُ
الُ ْم إل ٌ
ْف اولاْي ا

اللغة :ا يليلف إياب اللف بسن اللتدبي واللتلطف يقال ألف يلف إلفاً وآلفه يؤلفه
إيلهفاً إذا جعله يلف هفا يليلف نقيض ا يلياش ونظيه ا يليناس وألف الشيء لزومه
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على عادة ف سكون النفس إليه .والرحلة حال السي على الراحلة وهي الناقة القوية
على السي ومنه الديث الروى " :الناس كإبل مائة ل تد فيها راحلة " والرحل ملتاع
السفر والرتال احلتمال الرحل للسي ف السفر.
العراب :قال أبو السن الرخفش :الل م ف قوله } يليلف قريش { يلتعلق بقوله

}كعصف مأكول{

]الفيل [5 :أي هفعلنا ذلك بم للتأتلف قريش رحللتها وقال الزجاج :معناه أهلك ا
أصحاب الفيل للتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشلتاء والصيف قال أبو علي:
اعتض معتض هفقال إنا جعلوا كعصف مأكول لكفرهم ول يعلوا كذلك للتألف
قريش قال وليس هذا العتاض بشيء لنه يوز أن يكون العن أهلكوا لكفرهم ولا
أ ىدى إهلكهم إل أن تلف قريش جاز كقوله تعال
}ليكون لم عدوا وحزن{

]القصص [8 :وهم ل يللتقطوه لذلك هفلما آل المر إليه حسن أن يعله علة الللتقاط
رب هذا البيت يليلف قريش أي ليجعلوا عبادتم
وقال الليل وسيبويه :هفليعبدوا ى
شكراً لذه النعمة واعتاهفاً با .وقيل :هو على أل تر كيف هفعل ربك يليلف قريش
عن الفراء لنه سبحانه ذكر أهل مكة عظيم نعملته عليهم هفيما صنع بلبشة.
العن } :يليلف قريش { أي هفعلنا ذلك بصحاب الفيل نعمة منّا على قريش
مضاهفة إل نعملتنا عليهم ف رحلة الشلتاء والصيف هفكأنه قال نعمة :إل نعمة هفلتكون
الل م مؤدية معن إل وهو قول الفراء .وقيل :معناه هفعلنا ذلك للتألف قريش بكة
ويكنهم القا م با أو للتؤلف قريشاً هفإنم هابوا من أبرهة لا قصدها وهربوا منه
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هفأهلكناهم لتجع قريش إل مكة ويلفوا با ويولد ممد صلى ا عليه وسلم هفيبعث
إل الناس بشياً ونذيراً وقوله } إيلهفهم { ترجة عن الول وبدل منهم.
} رحلة الشلتاء والصيف { منصوبة بوقوع إيلهفهم عليها وتقيقه أن قريشاً كانت
بلر م آمنة من العداء أن تجم عليهم هفيه وأن يعرض لم أحد بلسوء إذا رخرجت
منه للتجارتا والر م و ٍاد جديب إنا كانت تعيش قريش هفيه بللتجارة وكانت لم رحللتان
ف كل سنة رحلة ف الشلتاء إل اليمن لنا بلد حامية ورحلة ف الصيف إل الشا م
لنا بلد بردة ولول هاتن الرحللتان ل يكنهم به مقا م ولول المن ل يقدروا على
اللتصرف هفلما قصد أصحاب الفيل مكة أهلكهم ا للتألف قريش هاتي الرحللتي
الللتي بما معيشلتهم ومقامهم بكة.
وقيل :إن كللتا الرحللتي كانت إل الشا م ولكن رحلة الشلتاء ف البحر وأيلة طلباً
للدفء ورحلة الصيف إل بُصرى واذرعات طلباً للهواء.
وأما قريش هفهم ولد النضر بن كنانة هفكل من ولده النضر هفهو قرشي ومن ل يلده
النضر هفليس بقرشي وارخلتلف ف تسميلتهم بذا السم هفقيل سوا قريشاً لللتجارة وطلب
الال وجعه وكانوا أهل تارة ول يكونوا أصحاب ضرع ول زرع والقرش الكسب يقال
هو يقرش لعياله أي يكلتسب لم وذكر أنه قيل لبن عباس ل سيت قريش قريشاً هفقال
لدابة تكون ف البحر من أعظم دوابه يقال لا القريش ل تر بشيء من الغث والسمي
إل أكللته قيل أهفلتنشد ف ذلك شيئاً هفأنشد قول المحي:
ش قُق اريْشا
ش فه اي الَفت تا ْس ُك ُن الْبا ْح ار فبا ُفسِيا ْ
ت قُق اريْ ٌ
اوقُق اريْ ٌ
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قل الْغا َ
مي اول
قث وال َ
س ا
اتا ُك ُ

تاق ْتقرك ف
فيه لا ادى ا ْل ف
ناج فر ريشا
ا
ُ

وكانت قريش تعيش بلتجارتم ورحللتهم وكان ل يلتعرض لم أحد بسوء وكانوا يقولون
قريش ْس ّكان حر م ا وولة بيلته قال الكلب:وكان أول من حل الية من الشا م ورحل
إليها البل هاشم بن عبد مناف ويصدقه قول الشاعر:
اتا َمل ف
وم بف فه ابْ ُن بف ف
يض
هاش ٌم ما ا
ضاق اع ْنهُ او ْعيا أا ْن ياق ُق ا
ا
اتهقم فبلْغارائف فر متاأ ٍ
ْب الن ف
من أ ْار ف
ض ال َ
َقيض
ْقات
ُ
ْ
أ ُْ
ش فام فبل ُفِ
فاق او َس اع أ ْاه ال ام َكةا فم ْن
ْب فبللَ ْح فم الْغا فر ف
يض
شاب ال َُ
او ا
اه ٍ
شيم

وقال سعيد بن جبي :مىر رسول ا صلى ا عليه وسلم ومعه أبو بكر بل وهم
ينشدون:
َ
ت فب فل اع ْب فد ال َدا فر
ب ال َ
احةا والنَدى اهلِ ام ارْر ا
س ام ا
ي اذا الذي طالا ا
ت ف ف
وك فم ْن اج ْه ٍد اوفم ْن إقْتا فر
اه ُم
امناق ُع ا
لا ْو أا ْن ام ار ْر ا
ب فِه ْم تُ فري ُد قفر ُ
هفقال ليب بكر أهكذا قال الشاعر هفقال ل والذي بعثك بلق بل قال:
سماحةا والنَ ادى هلِ مررت فب فل اعب فد م ف
َف
ناف
ْ ا
ا اا ْ
ب ال َ ا ا
ي اذا الذي طالا ا
وك فمن ج ْه ٍد وفمن ف
ت ف ف
إياف
راه ُم
لا ْو أا ْن ام ار ْر ا
ب فِه ْم تُ فري ُد قف ُ
امناق ُع ا ْ ُ ا ْ
ف
ض ف
ياف
ئش
لي اهلُ َم لفلا ْ
وج ُد ارا ٌ
اوالْ اقائف ا
الر ا
س يُ ا
ِ
ائشي اولاْي ا
والاالف فطي غانفيَقهم ف
ح ِت ي ف
ص اي فافق ايُه ُم اكال ف
ْكاف
بفق فيفه ْم
ا ا
ْ ا ُْ
ال م َكةا مسنتفي فع ف
والْ اقائفلفي بف ُك فل و ْع ٍد ف
جاف
صاد ٍق
اوفر اج ُ ا ُ ْ ا
ا ِا
ا
شت فاء وفرحلاةا الص ف
ف
ياف
َه اما لاهُ اولفاق ْوفم فه
ْ
اس اف اريْ فن اسنق ُ
اس اف ار ال ِ ا ا ْ
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هفليوجهوا عبادتم إل رب
} هفليعبدوا ى
رب هذا البيت { هذا أمر من ا سبحانه أي ّ
ويوحدوه وهو ا سبحانه } الذي أطعمهم من جوع { با سبىب لم من
هذه الكعبة ّ
الرزاق ف رحلة الشلتاء والصيف وأعطاهم من الموال } وآمنهم من رخوف { هفل
يلتعرض لم أحد ف سفرهم إذا قالوا نن أهل حر م ا.
وقيل :آمنهم من رخوف الغارة بلر م الذي جبلت قلوب الناس على تعظيمه لنم
كانوا يقولون ف الاهلية نن قطان حر م ا هفل يلتعرض لم وإن كان الرجل ليصاب
ف الي من أحياء العرب هفيقال هو حرمي هفيخلّي عنه وعن ماله تعظيماً للحر م وكان
غيهم إذا رخرج أغي عليه .وقيل :أطعمهم من جوع أي من بعد جوع كما يقال
ضر
كسوتك من بعد عري يعن ما كانوا هفيه من الوع قال ابن عباس :كانوا ف ّ
أعز من
وماعة حت جعهم هاشم على الرحللتي هفلم يكن بنو أب أكثر مالً ول ّ
قريش.

Page 5 of 5

hatisenang.com

