تفسي جامع البيان ف تفسي القران /الطبي )ت  310هـ( مصنف و مدقق
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
ت { * } ٱلَ فذ ۤي أاطْعمهم ف
وع وآمناقهم فمن اخو ٍ
ٱلْبق ْي ف
ن
ج
م
ف {)(4-1
ٍ
ُ
ا
ااُ ِ ُ ا ا ِ ْ ْ

ف
ليلف قرـيريشش إيلفف فه شم {  ،فقرأ ذلك عامة اقراء المصار
اختلفت القراء ف قراءة} :
ف
ليلف {
بياء بعد ه ز ليلف وإيلفهم ،سوى أب جعفر ،فإنه وافق غي ه ف قوله }
فقرأ ه بياء بعد ه زة ،واختلف عنه ف قوله } إيلفف فه شم { فروي عنه أنه كان يقرؤ ه:
ف
وحكل بعضهم عنه أنه كان
»إلشف فه شم« علل أنه مصدر من ألف يلف إلفا ،بغي يء .ي
يقرؤ ه» :إلفف فه شم« بغي يء مقصورة اللف.
ف
ليلف قرـيريشش إيلفف فه شم { بثبات
والصواب من القراءة ف ذلك عندي :من قرأ ه} :
القراء عليه.
الياء فيهما بعد الم زة ،من آلفت الشيء أرولفه إيلفا ،لجاع الةجة من ا
وللعرب ف ذلك لغتان :آلفت ،وألفت فمن قال :آلفت بد اللف قال :فأن أؤالف
وحكي
ف إلشفا ،وهو رجل آلف ٌ
إيلفا ومن قال :ألفت بقصر اللف قال :فأن آلي ر
ف إلشفا .ر
الش ف
صشي ف
عن عكفرمة أنه كان يقرأ ذلك» :لتألن ف
ف«.
تاء وال ص
ف قرـيريشش إلش يف ره شم فر شحليةي فا
حدثن بذلك أبو ركيريب ،قال :ثنا وكيع ،عن أب مكي ،عن عك فرمة.
النب صلل ا عليه وسلم ف ذلك ،ما:
وقد رروي عن ا
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا فم شهران ،عن سفيان ،عن ليث ،عن شهر بن حوشب ،عن
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الش ف
تاء
النب صلل ا عليه وسلم يقرأ» :إلش يف ره شم فر شحليةي فا
أساء بنت ي زيد ،قالت :سعت ا
صشي ف
ف«.
يوال ص
ف
ليلف قرـيريشش {  ،فكان
واختلف أهل العربية ف العن الالب هذ ه الل م ف قوله} :
صف مأش ركول فهي ف قول
بعض نويي البصرة يقول :الالب لا قوله :في يةج يعلي ره شم يك يع ش
هذا القائل صلة لقوله جعلهم ،فالواجب علل هذا القول ،أن يكون معن الكل م:
ففعلنا بصحاب الفيل هذا الفعل ،نعمة منا علل أهل هذا البيت ،وإحسان منا إليهم،
إل نعمتنا عليهم ف رحلة الشتاء والصيف ،فتكون الل م ف قوله } فل ف
يلف { بعن
إل ،كأنه قيل :نعمة لنعمة وإل نعمة ،لن إل موضع الل م ،والل م موضع إل .وقد
قال معن هذا القول بعض أهل التأويل .ذكر من قال ذلك:
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسل وحدثن الارث ،قال :ثنا
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعا عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،ف قوله } :إيلفف فه شم فر شحليةي
الش ف
صشي ف
يشق عليهم رحلة شتاء ول صيف.
تاء يوال ص
فا
ف { قال :إيلفهم ذلك فل ا
السدي ،قال :أخبن شريك ،عن إبراهيم بن الهاجر ،عن
حدثن إساعيل بن موسل
ا
ف
ليلف قرـيريشش { قال :نعمت علل قريش.
ماهد }
حدثن ممد بن عبد ا الليل ،قال :ثنا فيـروة بن أب ال شغراء ف
الكن ادي ،قال :ثنا
ش
ا
ي
شريك ،عن إبراهيم بن الهاجر ،عن ماهد ،مثله.
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علي ،قال :ثنا عامر بن إبراهيم الصبهانا ،قال :ثنا خطاب بن
حدثنا عمرو بن ا
جعفر بن أب الغية ،قال :ثن أب ،عن سعيد بن رجبي ،عن ابن عباس ،ف قوله:
ف
ليلف قرـيريشش { قال :نعمت علل قريش
}
وكان بعض نويي الكوفة يقول :قد قيل هذا القول ،ويقال :إنه تبارك وتعال ع صةجب
نبيه صلل ا عليه وسلم فقال :اعةجب ي ممد لنف يعم ا علل قريش ،ف إيلفهم رحلة
الشتاء والصيف .ث قال :فل يتشاغلوا بذلك عن اليان واتباعك يستدل بقوله:
ب ه يذا الشبـي ف
ت {.
} فيـ شلييـ شعبر ردوا ير ص ي ي ش
ف
ف
ليلف قرـيريشش { إل أرلفة بعضهم بعضا.
يوجه تويل قوله} :
وكان بعض أهل التأويل ا
ذكر من قال ذلك:
ف
ليلف
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قول ا} :
قرـيريشش { فقرأ:
صح ف
اب ال فْف ف
يل{
}أ الْ تاق ار اك ْي ا
ف فاق اع ال اربك ا
ك فب ا
إل آخر السورة ،قال :هذا ليلف قريش ،صنعت هذا بم للفة قريش ،لئل اأفرق
أرلفتهم وجاعتهم ،إنا جاء صاحب الفيل ليستبيد حريهم ،فصنع ا ذلك.
والصواب من القول ف ذلك عندن أن يقال :إن هذ ه الل م بعن التعةجب .وأن معن
رب هذا البيت،
الكل م :اعةجبوا ليلف قريش رحلة الشتاء والصيف ،وتركهم عبادة ا
رب هذا البيت ،الذي أطعمهم
الذي أطعمهم من جوع ،وآمنهم من خوف ،فليعبدوا ا
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من جوع ،وآمنهم من خوف .والعرب إذا جاءت بذ ه الل م ،فأدخلوها ف الكل م
للتعةجب اكتفوا با دليل علل التعةجب من إظهار الفعل الذي يلبها ،كما قال
الشاعر:
يف و ف
ف
ف
ف
ٍ
شاع فر
أغا َر اك أ ْن قالُوا ل ُق َراة شاعراً فيالبهُ م ْن اع فر ا

أغرك أن قالوا:
فاكتفل بلل م دليل علل التعةجب من إظهار الفعل وإنا الكل م :ا
ف
ليلف {.
لقرة شاعرا فكذلك قوله} :
اعةجبوا ا

صف مأش ركول
وأما القول الذي قاله من يحكينا قوله ،أنه من صلة قوله } :في يةج يعلي ره شم يك يع ش
{ فإن ذلك لو كان كذلك ،لوجب أن يكون »ليلف« بعض »أل تر« ،وأن ل
تكون سورة منفصلة من »أل تر« وف إجاع جيع السلمي علل أنما سورتن ت صمتان
كل واحدة منهما منفصلة عن الخرى ،ما يبي عن فساد القول الذي قاله من قال
ا
ف
ليلف قرـيريشش { من صلة قوله:
ذلك .ولو كان قوله} :
صٍ
ف مأ ُك ٍ
ول{
}فا اج اعلا ُه ْم اك اع ْ
ف
يتم إلص
ل تكن »أل تر« ت صمة حت
توصل بقوله } :ليلف قرـيريشش { لن الكل م ل ا
ي
بنقضاء الب الذي ذركر .وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال
ذلك:
علي ،عن ابن عباس ،ف قوله:
علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثن معاوية ،عن ا
حدثن ا
الش ف
صشي ف
ف« يقول :ل زومهم.
تاء يوال ص
»إلش يف ره شم فر شحليةي فا
حدثن ممد بن سعد ،قال :ثن أب ،قال :ثن عمي ،قال :ثن أب ،عن أبيه ،عن ابن
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ف
رب
عباس ،ف قوله } :ليلف قرـيريشش { قال :ناهم عن الرحلة ،وأمرهم أن يعبدوا ا
هذا البيت،وكفاهم الؤنة وكانت رحلتهم ف الشتاء والصيف ،فلم يكن لم راحة ف
شتاء ول صيف ،فأطعمهم بعد ذلك من جوع ،وآمنهم من خوف ،وألفوا الرحلة،
فكانوا إذا شاءوا ارتلوا ،وإذا شاءوا أقاموا ،فكان ذلك من نعمة ا عليهم.
حدثن ممد بن الثن ،قال :ثن ابن عبد العلل ،قال :ثنا داود ،عن عك فرمة قال:
صيرى واليمن ،يتلفون إل هذ ه ف الشتاء ،وإل هذ ه ف
كانت قريش قد ألفوا بر ش
ب هذا الشبـي ف
ت { فأمرهم أن يقيموا بكة.
الصيف } فيـ شلييـ شعبر ردوا ير ص ي ي ش
ف
ليلف
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،عن إساعيل ،عن أب صال }
قرـيريشش إيلفف فه شم { قال :كانوا تارا ،فعلم ا حبهم للشا م.
ف
ليلف قرـيريشش {
حدثنا ابن عبد العلل ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة }
قال :عادة قريش عادتم رحلة الشتاء والصيف.
رحدثت عن السي ،قال :سعت أب معاذ يقول :ثنا عبيد ،قال :سعت الضحاك
ف
ليلف قرـيريشش { كانوا ألفوا الرتال ف القيظ والشتاء.
يقول ف قوله} :
وقوله } :إيلفف فه شم { مفوضة علل البدال ،كأنه قال :ليلف قريش ليلفهم ،رحلة
الشتاء والصيف .وأما الرحلة فنرصبت بقوله } :إيلفف فه شم {  ،ووقوعه عليها.
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الش ف
صشي ف
ف { يقول :رحلة قريش الرحلتي ،إحداها إل الشا م ف
تاء يوال ص
وقوله } :فر شحليةي فا
الصيف ،والخرى إل اليمن ف الشتاء.
الش ف
تاء
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :فر شحليةي فا
صشي ف
ف { قال :كانت لم رحلتان :الصيف إل الشا م ،والشتاء إل اليمن ف التةجارة،
وال ص
إذا كان الشتاء امتنع الشأ م منهم لكان البد ،وكانت رحلتهم ف الشتاء إل اليمن.
الش ف
صشي ف
ف { قال :كانوا
تاء يوال ص
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان } فر شحليةي فا
ترصارا.
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان ،ثنا ابن عبد العلل ،قال :ثنا ابن ثور،
صشي ف
ف { قال :كانت لم رحلتان :رحلة ف
عن معمر ،عن
الشتاء يوال ص
الكلب } فر شحليةي فا
ا
الشتاء إل اليمن ،ورحلة ف الصيف إل الشأ م.
علي ،قال :ثنا عامر بن إبراهيم الصبهان ،قال :ثنا خطاب بن
حدثنا عمرو بن ا
جعفر بن أب الغية قال :ثن أب ،عن سعيد بن رجبي ،عن ابن عباس } إيلفف فه شم فر شحليةي
الش ف
ف { قال :كانوا ي ششترون بكة ،وي ف
صشي ف
صيفون بلطائف.
تاء يوال ص
فا
ي
ي
ب ه يذا الشبـي ف
ت { يقول :فليقيموا بوضعهم ووطنهم من مكة،
وقوله } :فيـ شلييـ شعبر ردوا ير ص ي ي ش
رب هذا البيت ،يعن بلبيت :الكعبة ،كما:
وليعبدوا ا
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حدثن يعقوب بن إبراهيم ،قال :ثنا هشيم ،قال :أخبن رمغية ،عن إبراهيم ،أن عمر
ف
ليلف قرـيريشش { فلما انتهل
بن الطاب رضي ا عنه ،صلل الغرب بكة ،فقرأ} :
ب ه يذا الشبـي ف
ت { أشار بيد ه إل البيت.
إل قوله } :فيـ شلييـ شعبر ردوا ير ص ي ي ش
علي ،قال :ثنا عامر بن إبراهيم الصبهانا ،قال :ثنا خطاب بن
حدثنا عمرو بن ا
جعفر بن أب الغية ،قال :ثن أب ،عن سعيد بن رجبي ،عن ابن عباس ،ف قوله
ب ه يذا الشبـي ف
ت { قال الكعبة.
} فيـ شلييـ شعبر ردوا ير ص ي ي ش
ف
رب مكة كإلفهم الرحلتي .ذكر من قال ذلك:
وقال بعضهم :أرمروا أن يلفوا عبادة ا
الملف اي ،قال :ثنا مروان ،عن عاصم الحول ،عن عك فرمة،
حدثنا عمرو بن عبد الميد ر
ف
رب هذا
عن ابن عباس ،ف قول ا } :ليلف قرـيريشش { قال :أرمروا أن يلفوا عبادة ا
البيت ،كإلفهم رحلة الشتاء والصيف.
وقوله } :الص فذي أطش يع يم ره شم فم شن رجوع { يقول :الذي أطعم قريشا من جوع ،كما:
علي ،عن ابن عباس ،قوله} :
علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثن معاوية ،عن ا
حدثن ا
الص فذي أطش يع يم ره شم فم شن رجوع { يعن :قريشا أهل مكة ،بدعوة إبراهيم صلل ا عليه وسلم
حيث قال:
قهم فمن الثَمر ف
ات{
} او ْارُز ُ ْ ا ا ا
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ف
وآمنيـ ره شم فم شن يخ شوف {
وآمنيـ ره شم م شن يخ شوف { اختلف أهل التأويل ف معن قوله } :ي
} ي
فقال بعضهم :معن ذلك :أنه آمنهم ما يياف منه يم شن ل يكن من أهل الر م ،من
الغارات والروب والقتال ،والمور الت كانت العرب ياف بعضها من بعض .ذكر
من قال ذلك:
علي ،عن ابن عباس
علي ،قال :ثنا أبو صال ،قال :ثن معاوية ،عن ا
حدثن ا
ف
اج يع شل يه يذا الشبيـلي يد فآمنا
ب ش
وآمنيـ ره شم م شن يخ شوف { حيث قال إبراهيم عليه السل م } :ير فا
} ي
{.
حدثن ممد بن عمرو ،قال :ثنا أبو عاصم ،قال :ثنا عيسل وحدثن الارث ،قال :ثنا
وآمنيـ ره شم فم شن
السن ،قال :ثنا ورقاء ،جيعا عن ابن أب نيح ،عن ماهد ،قوله } :ي
عدو ف حرمهم.
كل ا
يخ شوف { قال :آمنهم من ا
ف
ليلف قرـيريشش إيلفف فهم
حدثنا بشر ،قال :ثنا ي زيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله} :
{ قال :كان أهل مكة تارا ،يتعاورون ذلك شتاء وصيفا ،آمني ف العرب ،وكانت
العرب يغي بعضها علل بعض ،ل يقدرون علل ذلك ،ول يستطيعونه من الوف،
حي من أحياء العرب ،وإذا قيل فحشرفم ٌي رخلفاي عنه
حت إن كان الرجل منهم ليرصاب ف ا
وعن ماله ،تعظيما لذلك فيما أعطاهم ا من المن.
وآمنيـ ره شم فم شن يخ شوف
حدثنا ابن عبد العلل ،قال :ثنا ابن ثور ،عن معمر ،عن قتادة } ي
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{ قال :كانوا يقولون :نن من حر م ا ،فل يعرض لم أحد ف الاهلية ،يمنون
بذلك،وكان غيهم من قبائل العرب إذا خرج أرغي عليه.
وآمنيـ ره شم فم شن
حدثن يونس ،قال :أخبن ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،ف قوله } :ي
يخ شوف { قال :كانت العرب يغي بعضها علل بعض ،ويي شسفب بعضها بعضا ،فأمنوا من
ذلك لكان الر م ،وقرأ:
}أو ال ُنا ِفكن الم حرماً ف
ات ُك فِل اش ْي ٍء{
آمناً ُْي اب إلاْي فه اثاار ُ
ا ْ ْ ُْ ا ا

وقال آخرون :رع فن بذلك :وآمنهم من الر يذا م .ذكر من قال ذلك:
وآمنيـ ره شم فم شن
حدثنا الارث ،قال :ثنا السن ،قال :ثنا ورقاء ،قال :قال الضحاك } :ي
يخ شوف { قال :من خوفهم من الرذا م.
وآمنيـ ره شم فم شن يخ شوف { قال :من الذا م
حدثنا ابن حيد ،قال :ثنا مهران ،عن سفيان } ي
وغي ه.
وآمنيـ ره شم
حدثنا أبو ركيريب ،قال :قال وكيع :سعت أطعمهم من جوع ،قال :الوع } ي
فم شن يخ شوف { الوف :الذا م.
علي ،قال :ثنا عامر بن إبراهيم اليصبهانا ،قال :ثنا خطاب بن
حدثنا عمرو بن ا
Page 9 of 10

hatisenang.com

وآمنيـ ره شم فم شن
جعفر بن أب الرغية ،قال :ثن أب ،عن سعيد بن رجبي ،عن ابن عباس } ي
يخ شوف { قال :الوف :الذا م.
والصواب من القول ف ذلك أن يقال :إن ا تعال ذكر ه أخب أنه } يآمنيـ ره شم فم شن يخ شوف
يص ف
ص ا الب عن أنه آمنهم من
العدو موف منه ،والذا م موف منه ،ول ر
{و ا
عم الب بذلك فالصواب أن يـر يع ام
العدو دون الذا م ،ول من الذا م دون ا
ا
العدو ،بل ا
جل ثناؤ ه ،فيقال :آمنهم من العنيي كليهما.
كما ا
عم ا
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