* تفسي روح العان /اللوسي )ت  1270هـ( مصنف و ل يتم تدقيقه بعد
} فليلا ف
ف قُق اريْ ٍ
ش {)(1
} فليلـ ف
ف قرـلريشش { اليلف على ما قال الفاجي مصدر ألفت الشيء وآلفته من
اللف وهو كما قال الراغب اجتماع مع التئام وقال الروي ف الغريبي اليلف عهود
بينهم وبي اللوك فكان هاشم يؤلف ملك الشام واللطلب كسرى وعبد ش س ونوفل
يؤالفان ملك مصر والبشة قال ومعن يؤالف يعاهد ويصال وفعله آلف على وزن
فاعل ومصدره آلف بغي يء بزنة قبال أو ألف الثليثي ككتب كتابً ويكون الفعل
منه أيضاً على وزن أفعل مثل آمن ومصدره إيلف كإيان وحل اليلف على العهود
خلف ما عليه المهور كما ل يفى على التتبع وف »البحر« إيلف مصدر آلف
ربعياً وآلف مصدر ألف يثليثياً يقال ألف الرجل المر ألفاً وآلفاً وآلف غيه إيه وقد
ييت آلف متعديً لواحد كآلف ومنه قوله:
من الؤلفات الرمل أدماء حرة

شعاع الضحى ف جيدها يتوضح

وسيأيت إن شاء ا تعال ما ف ذلك من القراآت وقريش ولد النضر بن كنانة وهو
أصح القوال وأيثبتها عند القرطب قيل وعليه الفقهاء لظاهر ما روي أنه عليه الصل ة
والسلم سئل من قريش فقال من ولد النضر وقيل ولد فهر بن مالك بن النضر وحكي
ذلك عن الكثرين بل قال الزبي بن بكار أجع النسابون من قريش وغيهم على أن
قريشاً إنا تفرقت عن فهر واسه عند غي واحد قريش وفهر لقبه ويكن بيب غالب
وقيل ولد ملد بن النضر وهو ضعيف وف بعض السي أنه ل عقب للنضر بن كنانة
إل مالك وأضعف من ذلك بل هو قول رافضي يريد بن نفي حقية خلفة الشيخي
أنم ولد قصي بن حكيم وقيل عرو ة الشهور بلقبه كلب لكثر ة صيده أو لكالبته أي
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موايثبته ف الرب للعداء نعم قصي جع قريشاً ف الرم حت اتذوه مسكناً بعد أن
كانوا متفرقي ف غيه وهذا الذي عناه الشاعر بقوله:
أبون قصي كان يدعي

به ج ع ا القبائل من

معمعا

فهر

فل يدل على ما زعمه أصلً وهو ف الصل تصغي قرش بفتح القاف اسم لدابة ف
»البحر« أقوى دوابه تكل ول تؤكل وتعلو ول تعلى وبذلك أجاب ابن عباس معاوية
لا سأله ل سيت قريش قريشاً وتلك الدابة تسمى قرشاً كما هو الذكور ف كلم الرب
وتسمى قريشاً وعليه قول تبع كما حكاه عنه أبو الوليد الزرقي وأنشده أيضاً الرب
لعاوية إل أنه نسبه للجمحي:
وقريش هي الت تسكن البحق

قر با سيت قريش قريشا

تكل الغث والسعمي ول تتق

قرك يوماً لذي جناحي ريشاً
يكلون البلد أكلً كعميشا

هكذا ف البلد حي قريش
ول م آخر الزمان نبقي

يكثر القتل فيه م والعموشا

وقال الفراء هو من التقرش بعن التكسب سوا بذلك لتجارتم وقيل من التقريش وهو
التفتيش ومنه قول الرث بن حلز ة:
أيها الشامت القرش عنا عند ععمرو فهل لنا إبقاء
سوا بذلك لن أبهم كان يفتش عن أربب الوائج ليقضي حوائجهم وكذا كانوا هم
يفتشون على ذي اللة من الاج ليسدوها وقيل من التقرش وهو التجمع ومنه قوله:
اخوة قرشوا الذنوب علينا
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سوا بذلك لتجمعهم بعد التفرق والتصغي إذا كان من الزيد تصغي ترخيم وإذا كان
من يثليثي مرد فهو على أصله وأيً ما كان فهو للتعظيم مثله ف قوله:
وكل أنس سوف تدخل بينه م

دويهية تصفر منها النمل

والنسبة إليه قرشي وقريشي كما ف »القاموس« وأجعوا على صرفه هنا راعوا فيه معن
الي ويوز منع صرفه ملحوظاً فيه معن القبيلة للعلمية والتأنيث وعليه قوله:
وكفى قريش العضلت وسادها

وعن سيبويه أنه قال ف نو معد وقريش ويثقيف هذه الحياء أكثر وإن جعلت أساء
للقبائل فجائز حسن واللم ف ليلف للتعليل والار والرور متعلق عند الليل بقوله
} فليعبدوا { والفاء لا ف الكلم من معن الشرط إذ العن أن نعم ا تعال غي
مصور ة فإن ل يعبدوا لسائر نعمه سبحانه فليعبدوا لذه النعمة الليلة ولا ل تكن ف
جواب شرط مقق كانت ف القيقة زائد ة فل يتنع تقدي معمول ما بعدها عليها
وقوله تعال:
شت ف
ص ْي ف
ف {)(2
آء اوٱل َ
} إفيلافف فه ْ م فر ْحلاةا ٱل فِ ا

صشي ف
ف { بدل من
ٱلشتلاء لوٱل َ
} إفيلـ فف فه شم فر شحلةل ت

}إيلف قريش{

]قريش [1:ورحلة مفعول به ليلفهم على تقدير أن يكون من اللفة أما إذا كان من
الؤالفة بعن العاهد ة فهو منصوب على نزع الافض أي معاهدتم على أو لجل
رحلة ال وإطلق ليلف ث أبدل القيد منه للتفخيم وروي عن الخفش أن الار
متعلق بضمر أي فعلنا ما فعلنا من إهلك أصحاب الفيل ليلف قريش وقال

Page 3 of 7

hatisenang.com

الكسائي والفراء كذلك إل أنما قدرا الفعل بدللة السياق اعجبوا كأنه قيل أعجبوا
ليلف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عباد ة ا تعال الذي أعزهم ورزقهم
وآمنهم فلذا أمروا بعباد ة ربم النعم عليهم بلرزق والمن عقبه وقرن بلفاء التفريعية
وعن الخفش أيضاً أنه متعلق ب
}جعله م كعصف{

]الفيل [5:ف السور ة قبله والقرآن كله كالسور ة الواحد ة فل يضر الفصل بلبسملة
خلفاً لمع والعن أهلك سبحانه من قصدهم من البشة ول يسللطهم عليهم ليبقوا
على ما كانوا عليه من إيلفهم رحلة الشتاء والصيف أو أهلك عز وجل من قصدهم
ليعترب الناس ول يتىء عليهم أحد فيتم لم المن ف رحلتهم ول يناف هذا كون
إهلكهم لكفرهم بستهانة البيت لواز تعليله بمرين فإن كلً منهما لي س علة حقيقية
ليمتنع التعدد وقال غي واحد أن اللم للعاقبةوكان لقريش رحلتان رحلة ف الشتاء إل
اليمن ورحلة ف الصيف إل بصرى من أرض الشام كما روي عن ابن عباس وكانوا ف
رحلتيهم آمني لنم أهل حرم ا تعال وول ة بيته العزيز فل يتعرض لم والناس بي
متخلطف ومنهوب وعن ابن عباس أيضاً أنم كانوا يرحلون ف الصيف إل اللطائف
حيث الاء والظل يرحلون ف الشتاء إل مكة للتجار ة وسائر أغراضهم وأفردت الرحلة
مع أن الراد رحلتا الشتاء والصيف ل من اللب س وظهور العن ونظيه قوله:
حامة بطن لواديي ترني
كلوا ف بعض بطنك م تعفوا

فإن زمانك م زمن خيص

حيث ل يقل بلطونكم بلمع لذلك وقول سيبويه :إن ذلك ل يوز إل ف الضرور ة فيه
نظر وقال النقاش كانت لم أربع رحل وتعقبه ابن علطية بنه قول مردود وف »البحر«
ل ينبغي أن يرد فإن أصحاب اليلف كانوا أربعة إخو ة وهم بنو عبد مناف هاشم

Page 4 of 7

hatisenang.com

كان يؤالف ملك الشام أخذ منه خيلً فأمن به ف تارته إل الشام وعبد ش س يؤالف
إل البشة واللطلب إل اليمن ونوفل إل فارس فكان هؤلء يسمون التجرين فيختلف
تر قريش بيل هؤلء الخو ة فل يتعرض لم قال الزهري اليلف شبه الجار ة
بلفار ة فإن كان كذلك جاز أن يكون لم رحل أربع بعتبار هذه الماكن الت
كانت التجار ة ف خفار ة هؤلء الربعة فيها فيكون رحلة هنا اسم جن س يصلح للواحد
وللكثر وف هؤلء الخو ة يقول الشاعر:
ي أيها الرجل الول رحله

هل نزلت بل عبد مناف الخذون العهد من آفاقها

والراحلون لرحلة اليلف

والرائشون وليس يوجد رائش

والقائلون هل م للضياف

والالطون غنيه م بفقيه م

حت يصي فقيه م كالكاف
انتهى وفيه مالفة لا نقلناه سابقاً عن الروي ث إن إراد ة ما ذكر من الرحل الربع غي
ظاهر ة كما ل يفى وقرأ ابن عامر للف قريش بل يء ووجه ذلك ما مر ول تتلف
السبعة ف قراء ة إيلفهم بلياء كما اختلف ف قراء ة الول ومع هذا رسم الول ف
الصاحف العثمانية بلياء ورسم الثان بغي يء كما قاله السمي وجعل ذلك أحد
الدلة على أن القراء يتقيدون بلرواية ساعاً دون رسم الصحف وذكر ف وجه ذلك
أنا رست ف الول على الصل وتركت ف الثان اكتفاءً بلول وهو كما ترى فتدبر
وروي عن أيب بكر عن عاصم أنه قرأ بمزتي فيهما الثانية ساكنة وهذا شاذ وإن كان
الصلوكأنم إنا أبدلوا المز ة الت هي فاء الكلمة لثقل اجتماع هزتي وروى ممد بن
داود النقار عن عاصم ائيلفهم بمزتي مكسورتي بعدها يء ساكنة نشئة عن حركة
المز ة الثانية لا أشبعت والصحيح رجوعه عن القراء ة بمزتي وأنه قرأ كالماعة وقرأ
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أبو جعفر فيما حكى الزمشري للف قريش وقرأ فيما حكى ابن علطية الفهم وحكيت
عن عكرمة وابن كثي وأنشدوا:
زععمت م أن إخوتك م قريش

ل م إلف وليس لك م إلف

وعن أبـي جعفر أيضاً وابن عامر إلفهم على وزن فعال وعن أبـي جعفر أيضاً ليلف
بياء ساكنة بعد اللم ووجه بنه لا أبدل الثانية يء حذف الول حذفاً على غي قياس
وعن عكرمة ليألف قريش على صيغة الضارع النصوب بن مضمر ة بعد اللم ورفع
قريش على الفاعلية وعنه أيضاً لتالف على المر وعنه وعن هلل بن فتيان بفتح لم
المر والظاهر أن إيلفهم على جيع ذلك منصوب على الصدرية ول أر من تعرض له
وقرأ أبو السمال رحلة بضم الراء وهي حينئذ بعن الهة الت يرحل إليها وأما مكسور
الراء فهو مصدر على ما صرح به ف البحر.

ب اهقذ اذا ٱلْبق ْي ف
ت {)(3
} فاق ْلياق ْعبُ ُدواْ ار َ
ا
ب هـ لذا ٱلشبـي ف
ت { هو الكعبة الت حيت من أصحاب الفيل وعن عمر أنه
} فلـ شليلـ شعبر ردواش لر َ ل ل ش
صلى بلناس بكة عند الكعبة فلما قرأ فليعبدوا رب هذا البيت جعل يومي بصبعه
إليها وهو ف الصل ة بي يدي ا تعال:
ف ۤ
ف
وع وآمناقه م فمن اخو ٍ
ف {)(4
} ٱلَذي أاط اْع اعم ُه م ِمن ُج ٍ ا ا ُ ِ ْ ْ

} ٱلَ فذى ألطش لع لم رهم { بسبب تينك الرحلتي اللتي تكنوا منهما بواسلطة كونم من
جيانه } فمن رجوع { شديد كانوا فيه قبلهما وقيل أريد به القحط الذي أكلوا فيه
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اليف والعظام } ٱلَ فذى ألطش لع لم رهم تمن { عظيم ل يقادر قدره وهو خوف أصحاب
الفيل أو خوف التخلطف ف بلدهم ومسايرهم أو خوف الذام كما أخرج ذلك ابن
جرير وغيه عن ابن عباس فل يصيبهم ف بلدهم فضلً منه تعال كاللطاعون وعنه
أيضاً أنه قال اطعمهم من جوع بدعو ة إبراهيم عليه السلم حيث قال
}وارزقه م من الثعمرات{

]إبراهيم [37:وآمنهم من خوف حيث قال إبراهيم عليه السلم

}رب اجعل هذا البلد آمناً{
]إبراهيم .[35:ومن قيل تعليلية أي أنعم عليهم وأطعمهم لزالة الوع عنهم ويقدر
الضاف لتظهر صحة التعليل أو يقال الوع علة بعثة ول تقدير وقيل بدلية مثلها ف
قوله تعال:
}أرضيت م بلياة الدنيا من الخرة{

]التوبة[38:وحكى الكرمان ف غرائب التفسي أنه قيل ف قوله تعلى } :ٱلَ فذى
ألطش لع لم رهم تمن { أن اللفة ل تكون إل فيهم وهذا من البلطلن بكان كما ل يفى
وقرأ السيب عن نفع من خوف بخفاء النون ف الاء وحكى ذلك عن سيبويه وكذا
إخفاؤها مع العي نو من على مثلً وا تعال أعلم.
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