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ٱلْباق ْيت { * } ٱلَذي أاط اْع ام ُهم ِمن ُج ٍ ا ا ُ ِ ْ ْ
لا كان ما فعله سبحانه  -من منع هذا اليش العظيم  -الذي من قوته طاعة أكب ما
خلق ا من اليوان البي فيما نعلمه له  -من دخول الرم الذي هو مظهر قدرته
وم ل عظمته الباهرة وعزته والذكر بليله عليه الصلة والسلم وما كان من الوفاء
بعظيم خلته  -كرامة لقريش عظيمة ظاهره عاجلة حاية لم عن أن تستباح دايرهم
وتسب ذراريهم لكونم أولد خليله وخدام بيته وقطان حرمه ومتعززين به ومنقطعي
إليه ،وعن أن يرب موطن عزهم وم ل أمنهم وعيشهم وحرزهم ،ذكرهم سبحانه وتعال
ما فيه من النعمة الجلة إكراما ثنيا بلنظر ف العاقبة ،فقال مشيا إل أن من تعاظم
عليه قصمه ،ومن ذل له وخدمه أكرمه وعظمه } :ليلف قريش * { أي لذا المر
ل غيه فعلنا ذلك وهو إيقاعهم اليلف وهو ألفهم لبلدهم الذي ينشأ عنه طمأنينتهم
وهيبة الناس لم ،وذلك ملزوم للفهم أول ف أنفسهم ،فإذا كان لم اللف برمهم با
حص ل لم من العز والكنة به با دافع عنهم فيه مع ما له من بعد الفا ت عنه ،وكان
لم اللف بينهم ،فكان بعضهم يلف بعضا ،قوي أمرهم فألفوا غيهم أي جعلوه يلف
ما ألفوه إايه أي سنوه له وأمروه به ،أو يكون اللم متعلقا بفع ل العبادة بدللة
} فليعبدوا { أي ليعبدون لج ل ما أوقعنا من ألفهم وإيلفهم ،وعلى التقديرين اللف
علة للعبادة أو لا يوجب الشكر بلعبادة ،وف هذا إشارة إل تام قدرته سبحانه وتعال
وأنه إذا أراد شيئا يسر سبببه لن التدبي كله له يفض من يشاء وإن عز ،ويرفع من
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يشاء وإن ذل ،ليثمر اعتقاد ذلك حبه والنقطاع لعبادته والعتماد عليه ف ك ل نفع
ودفع ،وقريش ولد النضر ابن كنانة واسهم واسم قبيلتهم مشتق من القرش والتقرش
وهو التكسب والمع ،يقال :فلن يقرش لعياله ويقتش أي يكتسب ،وقال البغوي:
وقال أبو ريانة :سأل معاوية ابن عباس رضي ا عنهما :ل سوا بذا؟ فقال :لدابة
تكون ف البحر هي أعظم دوابه ،يقال لا القرش ،ل تر بشيء من الغث والسمي إل
أكلته ،وهي تك ل ول تؤك ل وتعلو ول تعلى ،قال :وه ل تعرف العرب ذلك ف
أشعارها؟ قال :نعم ،وأنشد للجمحي:
وقريش هي الت تسكن البحر با سيت قريش قريشا
سلطت بلعلو ف لة البحر على

سائر اليوش جيوشا

وقال الزمشري :هي دابة عظيمة تعبث بلسفن ول تطاق إل بلنار ،والتصغي للتعظيم
 انتهى .وقي ل :سوا بذلك لتجمعهم إل الرم بعد تفرقهم ،فإن القرش  -كما تقدم المع ،وكان المع لم قصيا ،والقرش أيضا الشديد ،وقي ل :هو من تقرش الرج ل -إذا تنزه عن مدانيس المور ،ومن تقارشت الرماح ف الرب  -إذا دخ ل بعضها ف
بعض.
والادة كلها للشدة والختل،ط ،والتعبي بذا السم لدحهم .وكما أجرى سبحانه
وتعلى مدحهم على اللسنة جعلهم موضعا للمدح ،قال النب صلى ا عليه وسلم" :
إن ا اصطفى كنانة من بن إساعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى بن

هاشم من قريش واصطفان من بن هاشم " وقال صلى ا عليه وسلم " :الئمة من

قريش " قال العلماء :وذلك أن طيب العنصر يؤدي إل ماسن الخلق ،وماسن
الخلق تؤدي إل صفاء القلب ،وصفاء القلب عون على إدراك العلوم ،وبدراك
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العلوم تنال الدرجا ت العل ف الدنيا والخرة ،وصرف السم هنا على معن الي
ليكون السم بادته دال على المع ،وبصرفه دال على الياة إشارة إل كمال حياتم
ظاهرا وبطنا ،قال سيبويه ف معد وقريش وثقيف :صرف هذه الحياء أكثر ،وإن
جعلتها اسا للقبائ ل  -يعن فمنعتها  -فجائز حسن ،والذي يدل على تعلق اللم
أب رضي ا عنه سورة واحدة من غي
بفع ل دلت عليه الفي ل أن السورتي ف مصحف ّ
فص ل ،وأن عبد الرزاق وابن أب شيبة رواي عن أب إسحاق عن عمرو بن ميمون قال:
صلى بنا عمر رضي ا عنه الغرب فقرأ ف الول بلتي والزيتون ،وف الثانية أل تر
كيف ولئيلف قريش.
وقال المام أبو جعفر بن الزبي :لخفاء ف اتصالما أي أنه سبحانه وتعال فع ل ذلك
بصحاب الفي ل ومنعهم عن بيته وحرمه لنتظام ش ل قريش ،وهم سكان الرم وقطان
بيت ا الرام ،وليؤلفهم باتي الرحلتي فيقيموا بكة وتمن ساحتهم  -انتهى.
ولا عل ل بليلف وكان لزما ومتعداي ،تقول :آلفت الكان أولفه إيلفا فأن مؤلف
وآلفت فلن هذا الشيء أي جعلته آلفا له ،وكان التيان بلشيء متمل لشيئي ث
إبدال أحدها منه أضخم لشأنه وأعلى لمره ،أبدل منه قوله } :إلفهم { أي إيلفنا
إايهم } رحلة الشتاء * { الت يرحلونا ف زمنه إل اليمن لنا بلد حارة ينالون با
متاجر النوب } والصيف * { الت يرحلونا إل الشام ف زمنه لنا بلد بردة ينالون
فيها منافع الشمال ،وهم آمنون من سائر العرب لج ل عزهم بلرم الكرم العظم ببيت
ا والناس يتخطفون من حولم ،ففع ل ا تعال بصحاب الفي ل ما فع ل ليزداد العرب
لم هيبة وتعظيما فتزيد ف إكرامهم لا رأ ت من إكرام ا تعال لم فيكون لم غاية
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التمكن ف رحلتهم ،والرحلة بلكسر هيئة الرحي ل ،وقرىء بلضم وهي الهة الت يرح ل
إليها ،وكانوا معذورين لذلك لن بلدهم ل زرع به ول ضرع ،فكانوا إذا ضربوا ف
الرض قالوا :نن سكان حرم ا وولة بيته ،فل يعرض أحد بسوء ،فلول الرحلتان ل
يكن لم مقام بكة ،ولول المن بوار البيت ل يقدروا على التصرف ،وأول من سن
لم الرحلة هاشم بن عبد مناف ،وكان يقسم ربهم بي الغن والفقي حت كان فقيهم
كغنيهم ،وف ذلك يقول الشاعر:
قل للذي طلب السماحة والندى هل مررت بل عبد مناف
الرائشي وليس يوجد رائش

والقائلي هلم لليضياف

والالطي فقيهم بغنيهم

حت يكون فقيهم كالكاف

القائلي بكل وعد صادق

والراحلي برحلة اليلف

عمرو العل هشم الثريد لقومه

ورجال مكة مسنتون عجاف

سفرين سنِهما له ولقومه

سفر الشتاء ورحلة الصياف

وتبع هاشا على ذلك إخوته ،فكان هاشم يؤلف إل الشام وعبد شس إل البشة،
والطلب إل اليمن ،ونوف ل إل فارس،وكان تار قريش يتلفون إل هذه المصار
ببال هذه الخوة  -أي عهودهم  -الت أخذوها بلمان لم من ملك ك ل نحية من
هذه النواحي ،وأفرد الرحلة ف موضع التثنية لتشم ل ك ل رحلة  -كما هو شأن الصادر
وأساء الجناس ،إشارة لم بلبشارة بنم يتمكنون عن قريب من الرحلة إل أي بلد
أرادوا لشمول المن لم وبم جيع الرض با نشره ا سبحانه وتعال من الي ف
قلوب عباده ف سائر الرض بواسطة هذا النب الكري الذي هو أشرفهم وأعظمهم
وأجلهم وأكرمهم.
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ولا كان هذا التدبي لم من ا كافيا لمومهم الظاهرة بلغن والباطنة بلمن ،وكان
شكر النعم واجبا ،فإذا أنعم با يفرغ النعم عليه للشكر كان وجوبه عليه أعظم ،سبب
عن النعام عليهم بذلك قوله } :فليعبدوا { أي قريش على سبي ل الوجوب شكرا على
هذه النعمة خاصة إن ل يشكروه على جيع نعمه الت ل تصى لنم يدعون أنم
أشكر الناس للحسان وأبعدهم عن الكفران } رب هذا البيت * { أي الوجد له
والسن إل أهله بتبيتهم به وبفظه من ك ل طاغ ،وتثيه لج ل حرمته ف ك ل بغ،
وبذلل البابرة له ليكم ل إحسانه إليهم وعطفه عليهم بكمال إعزازه لم ف الدنيا
والخرة وجع ل ما داموا عابدين له موصول بعز الخرة ،فتتم النعمة وتكم ل الرحة،
والراد به الكعبة ،عب عنها بلشارة تعظيما إشارة إل أن ما تقدم ف السورة الاضية
من الدافعة عنهم معروف أنه بسببه ل يتاج إل تصريح ،وأن ذلك جعله متصورا ف
ك ل ذهن حاضرا مشاهدا لك ل ماطب ،وف هذا التلويح من التعظيم ما ليس
للتصريح ،ث وصف نفسه القدس با هو ثرة الرحلتي ومظهر لزايدة شرف البيت
فقال تعال } :الذي أطعمهم { أي قريشا بم ل الية إل مكة بلرحلتي آمني من أن
يهاجوا ،وبهلك الذين أرادوا إخراب البيت الذي به نظامهم ،إطعاما مبتدئ } من
جوع * { أي عظيم فيه غيهم من العرب ،أو كانوا هم فيه قب ل ذلك لن بلدهم مهيأ
لذلك لنه ليس بذي زرع ،فهم عرضة للفقر الذي ينشأ عنه الوع ،فكفاهم ذلك
وحده ول يشركه أحد ف كفايتهم ،فليس من الشكر إشراكهم ف عبادته ول من الب
ببيهم إبراهيم عليه الصلة والسلم الذي دعا لم بلرزق ونى أشد النهي عن عبادة
الصنام ،ول يق ل :أشبعهم لنه ليس كلهم كان يشبع ،ولن من كان يشبع منهم
طالب لكثر ما هو عنده
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" ول يأل جوف ابن آدم إل التاب ".
ولا ذكر السبب ف إقامة الظاهر ،ذكر السبب ف إقامة العيش بنعمة الباطن فقال:
} وآمنهم { أي تصيصا لم } من خوف * { أي شديد جدا من أصحاب الفي ل
وما ينال من حولم من التخطف بلقت ل والنهب والغارا ت وبلمن من الذام بدعوة
إبراهيم عليه الصلة والسلم ،ومن الطاعون والدجال بتأمي النب صلى ا عليه
وسلم ،وعن ذلك تسبب التاف با خصهم به من اليلف ،فعلم أن آخرها علة
لولا ،ويوز أن يكون إلفهم للبلد وقع أول فحماه ا لم ما ذكر ،فيكون ذلك
مسببا عن اللف فيكون أولا علة لخرها ،فقد التقى الطرفان ،والتأم البحران
الغتفان ،وكما التقى آخر ك ل سورة مع أولا فكذلك التقى آخر القرآن العظيم بوله
بلنسبة إل تسع سور هذه أولا إذا عدد ت من الخر إليها ،فإن حاصلها الن على
قريش بلعانة على التجر إيلفا لم بلرحلة فيه والضرب ف الرض بسببه
من عليهم بلبيت الرام وجلب لم به الرزاق
واختصاصهم بلمر بعبادة الذي ّ
والمان ،ومن أعظم مقاصد التوبة  -الناظرة لذه بكونا التاسعة من الول  -الباءة
من ك ل مارق ،وأن فع ل ذلك يكون سببا لللفة بعد ما ظن أنه سبب الفرقة ،وذكر
مناقب البيت ومن يصلح لدمته ،والفوز بمانه ونعمته ،والبشارة بلغن على وجه
أعظم من تصيله بلتجر وأبى وأبر ،وأوف وأوفر ،وأزهى وأزهر ،وأج ل وأفخر ،بقوله
تعال:
}ما كان للمشركي أن يعمروا مساجد ا شاهدين على أنفسهم{
الاي ت]،التوبة [17 :وقوله تعال:
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}وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم ا من فضله{
]التوبة [28 :فعلم بذا علما جليا أنه شرع سبحانه ف رد القطع على الطلع من
سورة قريش الذين أكرمهم ا بنزال القرآن بلسانم وأرس ل به النب صلى ا عليه
وسلم إليهم كما أكرمهم ببناء البيت ف شأنم ،وتعظيمه لغناهم وأمانم ،ومن أعظم
الناسبا ت ف ذلك كون أول السورة الت أخذ فيها ف رد القطع على الطلع شديد
الشابة للسورة الناظرة لا حت أن ف ك ل منهما مع الت قبلها كالسورة الواحدة فإن
براءة مع النفال كذلك حت قال عثمان رضي ا تعال عنه إن النب صلى ا عليه
وسلم توف ول يبي أمرها ،فلم يتحرر له أنا مستقلة عنها ،ولذلك ل يكتب بينهما
سطر بسم ا الرحن الرحيم ،وكانت هذه الت من الخر مقطوعا بنا مستقلة مع ما
أب رضي ا تعال عنه ،وقراءة
ورد من كونا مع الت قبلها سورة واحدة ف مصحف ّ
عمر رضي ا عنه لما على وجه يشعر بذلك كما مضى إشارة إل أن الخر يكون
أوضح من الول ،ومن أغرب ذلك أن السورتي اللتي قب ل سورت الناظرة بي أمريهما
طباق ،فالول ف الخر وهي الفي ل أكرم ا فيها قريشا بهلك أه ل الجني ل ،والول
ف الول وهي النفال أكرمهم ا فيها بنصر أه ل القرآن عليهم بهلك جبابرتم،
فكان ذلك سببا لكسر شوكتهم وسقو،ط نوتم الفضي إل سعادتم ،وعلم أن الباءة
وغيها إنا عم ل لكرامهم لنم القصودون بلذا ت وبلقصد الول بلرسال والناس
لم تبع كما أن جيع الرس ل تبع للرسول الفاتح الات الذي شرفوا برساله إليه صلى
ا عليه وسلم ،وكان عدد التسع مشيا إل أن قريشا أه ل لن يتصلوا بعروج السرار
ف اللكو ت إل الفلك التاسع ،وهو العرش الذي هو مقلوب الشرع ،فهم يصعدون
بسرار الشرع  -الت من أعظمها الصلة  -من السف ل إل العلى من الطرفي معا
كما أنه يتنزل عليهم بلبكا ت من الانبي ،وإذا ضممت التسع الول إل الخرى
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كانت ثان عشرة ،فكانت مشية إلركعا ت الصلوا ت مضموما إليها الوتر ،وإل
ظهور الدين ظهورا كامل على غالب أقطار الرض كما كان ف سنة ثان وعشرين،
وهي الثامنة عشر من مو ت النب صلى ا عليه وسلم ،وذلك ف أثناء خلفة عثمان
رضي ا عنه فإنه كان فيها قد تزق ملك كسرى وضعف جدا ،وكذا ملك الروم مع
ما كان من زوال أمر القبط بلكلية ،ومن بديع الشارا ت أيضا أنك إذا نظر ت إل
نزول براءة وجدته سنة تسع من الجرة ف غزوة تبوك وعقب الرجوع منها ،فكان كونا
تسعة ونزولا ف السنة التاسعة مشيا إل كون الدين يظهر على ك ل مالف بعد تسع
سني ،وهي السنة الثامنة من مو ت النب صلى ا عليه وسلم ف وسط خلفة الفاروق
حي ظهر السلمون على الفرس والروم ،فقتلوا رجالم ،وانتثلوا أموالم ،كما كان قد
ظهر عند نزولا على عباد الوثن من العرب ،ومن الغريب أن قصة الفي ل كانت سنة
مولد النب صلى ا عليه وسلم ،فهي قب ل النبوة بربعي سنة بعدد كلما ت السورتي:
الفي ل وقريش ،فإن الفي ل ثلث وعشرون وقريش سبع عشرة ،وذلك  -وا أعلم -
إشارة إل أن ابتداء المن  -بهلكهم والشباع بنهب ما كان معهم من أموالم
ومتاعهم  -كان لولده صلى ا عليه وسلم وتشريف الوجود بوجوده ،ويكون ذلك
ظاهرا كما كان السبب  -الذي هو وجوده صلى ا عليه وسلم  -ظاهرا ،وإل أن
وسطه يكون بنبوته صلى ا عليه وسلم ،ويكون ذلك بطنا كما أن السبب  -وهو
الوحي بطن ،ث كان أمن الصحابة رضي ا تعال عنهم ف السنة الثامنة الوازية لعدد
كلما ت البسملتي على يد النجاشي ملك البشة الذين كان المن أول بهلكهم،
وإذا ضممت إليها أحد عشر ضميا  -سبعة ف الفي ل وأربعة ف قريش  -كانت تسعا
وخسي توازيها إذا حسبت من الولد سنة ست من الجرة ،وفيها كانت عمرة
الديبية وهي الفتح السبب الفي ،وإل ذلك أشار صلى ا عليه وسلم بقوله ف بروك
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نقته الشريفة حي بركت فقالت الصحابة رضي ا تعال عنهم :خل ت القصوى -
أي حرنت:
" ما خألت ولكن حبسها حابس الفيل " وفيها نزلت سورة الفتح ،فكان سبب
المن العظيم والغن ،وعقبها ف سنتها كان البعث إل ملوك المصار ،وفتح خيب
وانبسا،ط ذكر السلم ف جيع القطار ،وكذا كان عقبها قب ل عمرة القضية إسلم
عمرو بن العاص على يد النجاشي لا سأله أن يعطيه عمرو بن أميه الضمري رضي ا
عنه ليقتله ،وذلك حي أرسله النب صلى ا عليه وسلم إل النجاشي رضي ا عنهما
يدعوه إل السلم فأنكر النجاشي ذلك على ابن العاص وشهد للنب صلى ا عليه
وسلم بلرسالة وأمره بن يؤمن به ،ففع ل فكان ملك البشة بدعاء النب صلى ا عليه
وسلم نجيا هاداي ،وإل النب صلى ا عليه وسلم داعيا ،عكس ما كان للك البشة
بولده صلى ا عليه وسلم من أنه كان هالكا ،وإل الحيم هاواي ،وإن حسبت من
سنة بنيان الكعبة ف الامسة والعشرين من مولده صلى ا عليه وسلم كانت السنة
التاسعة والمسون هي الادية والثلثون بعد الجرة ،وهي سنة استئصال ملك الفرس
بقت ل آخر ملوكهم يزدجرد ،والفرس هم الذين أزالوا البشة عن بلد اليمن وطهروا منهم
أرض العرب ،ولع ل قسمة السورتي إل ثلث وعشرين وسبع عشرة إشارة إل أن هذا
الولد الشريف الذي حرست الكعبة بولده صلى ا عليه وسلم وحص ل المن والعز
ببكته تبن الكعبة وتدد بعد بضع وعشرين سنة من مولده ،قالوا :كان بنيانا وسنه
خس وعشرون سنة ،فلعله كان ف آخر الرابعة والعشرين ،ولع ل قصة الفي ل كانت وله
نو سنة من حي الولدة ،وبه حي البنيان ألف ا بي قريش بعد أن كانوا تنافروا
أشد النافرة وتعاقدوا على الرب ف أمر الجر السود من يضعه ف موضعه حت
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أصلح ا بينهم به صلى ا عليه وسلم فوضعه بيده الشريفة ف ثوب ،وأمرهم
فأمسكت جيع القبائ ل بطرافه ،ث رفعوه حت وازوا به موضعه فأخذه هو صلى ا
عليه وسلم فوضعه ف مكانه ،فكان الشرف له خاصة ف الصلح والبنيان ،وتشي مع
ذلك إل أنه يبقى ف النبوة ثلث وعشرين سنة ،ث يتوفاه ا سبحانه وتعال بعد أن
جع ل ا كيد جيع الكفرة ف تضلي ل من عباد الوثن والفرس والروم وغيهم با فتح
ا عليه من جزيرة العرب الت ألف ا با بي كلمتهم حت انسابوا على غيهم فما
وافقهم أحد نوشوه القتال وساوموه النضال والنزال ،ولع ل الشارة بكون قريش سبع
عشرة كلمة إل أنه صلى ا عليه وسلم بعد سبع عشرة سنة من بنيان البيت يبعثه ا
سبحانه وتعال لمر قريش بلعبادة الت أجلّها الصلة الت أعظمها الفرائض الت هي
سبع عشرةركعة شكرا لنعمة من آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع بعظم العبادة،
وإل أن ابتداء ألفة قريش بلقوة القريبة من الفع ل بعد الشتا ت العظيم الظاهر وجع ل
كيد الكفار ف تضلي ل يكون ف السنة السابعة عشرة من النبوة ،وذلك سنة أربع من
الجرة فإن فيها كان إجلء بن النضي من اليهود من الدينة الشريفة وإخلف قريش
الوعد ف بدل الوعد وهنا منهم عن لقاء جيش النب صلى ا عليه وسلم ،وكانت بعد
بيسي غزوة الحزاب ،ولذلك قال النب صلى ا عليه وسلم بعد انصرافهم:
" الن نغزوهم ول يغزون " يعن أن نوة الشيطان منهم وحية الاهلية أخذ ت ف
الضمحلل لنتهاء قوتم ف الباط ل الذي كان سبب عزهم الظاهري الذي هو الذل
ف الباطن ،وكان ذلك ابتداء عزهم ف الباطن الذي هو ذلم له ل السلم ف الظاهر،
وف أثر الحزاب كانت غزوة بن قريظة ،فإذا ضممت إل الكلما ت الضمائر الربعة
كانت إحدى وعشرين توازيها سنة ثان من الجرة وهي سنة الفتح العظم الذي
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وقعت به اللفة العظمى بي قريش وأمنهم وغناهم الذي وعدهم ا به ف السورة
الناظرة لا  -وهي براءة  -بتئلف جيع العرب وانبعاثهم لجتماع كلمتهم إل جهاد
الفرس والروم والقبط وأخذهم لبلدهم ،وانتثالم لكنوزهم وتكمهم ف نسائهم
وأولدهم ،فسبحان من هذا كلمه ،وتعال شأنه وعز مرامه.
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