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وقرأ المهور } :ليلف قريش {  ،مصدر آلف ربعياً؛ وابن عامر :للف على وزن
فعال ،مصدر ألف ثلثياً .يقال :ألف الرجل المر إلفاً وإلفاً ،وآلفه غي ه إي ه إيلفاً،
وقد ييت ألف متعديً لواحد كإلف ،قال الشاعر:
من الؤلفات الرمل أدماء حرة

شعاع الضحى ف متنها يتوضح

ول يتلف القراء السبعة ف قراءة إيلفهم مصدراً للربعي .وروي عن أب بكر ،عن
عاصم أنه قرأ بمزتي ،فيهما الثانية ساكنة ،وهذا شاذ ،وإن كان الصل أبدلوا المزة
الت هي فاء الكلمة لثقل اجتماع هزتي ،ول يبدلوا ف نو يؤلف على جهة اللزوم
لزوال الستثقال بذف المزة فيه ،وهذا الروي عن عاصم هو من طريق الشمن عن
العشى عن أب بكر .وروى ممد بن داود النقار عن عاصم :إيلفهم بمزتي
مكسورتي بعدها يء ساكنة نشئة عن حركة المزة الثانية لا أشبع كسرتا ،والصحيح
رجوع عاصم عن المزة الثانية ،وأنه قرأ كالماعة .وقرأ أبو جعفر فيما حكى
الزمشري :للف قريش؛ وقرأ فيما حكى ابن عطية الفهم .قال الشاعر:
لم إلف وليس لكم إلف

زعمتم أن إخوتكم قريشاً
جع بي مصدري ألف الثلثي .وعن أب جعفر وابن عامر :إل فهم على وزن فعال.
وعن أب جعفر وابن كثي :إلفهم على وزن فعل ،وبذلك قرأ عكرمة .وعن أب جعفر
أيضاً :ليلف بياء ساكنة بعد اللم اتبع ،لا أبدل الثانية يء حذف الول حذفاً على
غي قياس .وعن عكرمة :ليألف قريش؛ وعنه أيضاً :لتألف قريش على المر ،وعنه
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وعن هلل بن فتيان :بفتح لم المر ،وأجعوا هنا على صرف قريش ،راعوا فيه معن
الي ،ويوز منع صرفه ملحوظاً فيه معن القبيلة للتأنيث والعلمية .قال الشاعر:
وكفقى ققريش العضقلت وسقادهقا

جعله اساً للقبيلة سيبويه ف نو معد وقريش وثقيف،وكينونة هذ ه للحياء أكثر ،وإن
جعلتها اساً للقبائل فجائز حسن .وقرأ المهور } :رحلة { بكسر الراء؛ وأبو
السمال :بضمها ،فبالكسر مصدر ،وبلضم الهة الت يرحل إليها ،والمهور على
أنما رحلتان .فقيل :إل الشام ف التجارة ونيل الرب،ح ،ومنه قول الشاعر:
سفرين بينهما له ولغيه

سفر الشتاء ورحلة اليصياف

وقال ابن عباس :رحلة إل اليمن ،ورحلة إل بصرى .وقال :يرحلون ف الصيف إل
الطائف حيث الاء والظل ،ويرحلون ف الشتاء إل مكة للتجارة وسائر أغراضهم .وقال
الزمشري :وأراد رحلت الشتاء والصيف ،فأفرد لمن اللباس ،كقوله:
كلوا ف بعض بطنكم تعفوا

فإن زمانكم زمن خيص

انتهى ،وهذا عند سيبويه ل يوز إل ف الضرورة ،ومثله:
حامة بطن الواديي ترني
يريد :بطن الواديي ،أنشد ه أصحابنا على الضرورة .وقال النقاش :كانت لم أربع
رحل.
قال ابن عطية :وهذا قول مردود .انتهى ،ول ينبغي أن يرد ،فإن أصحاب اليلف
كانوا أربعة إخوة وهم :بنو عبد مناف هاشم ،كان يؤلف ملك الشام ،أخذ منه خيلً،
فأمن به ف تارته إل الشام ،وعبد ش س يؤلف إل البشة؛ والطلب إل اليمن؛ ونوفل
إل فارس .فكان هؤلء يسمون اليربين ،فتختلف تر قريش إل المصار ببل هؤلء
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الخوة ،فل يتعرض لم .قال الزهري :اليلف شبه الجارة بلفارة ،فإذا كان
كذلك جاز أن يكون لم رحل أربع ،بعتبار هذ ه الماكن الت كانت التجار ف
خفارة هؤلء الربعة فيها ،وفيهم يقول الشاعر يدحهم:
ي أيها الرجل الول رحله

هل نزلت بل عبد مناف

الخذون العهد من آفاقها

والراحلون لرحلة اليلف

والرائشون وليس يوجد رائش

هلم للضياف
والقائلون ِ

والالطون غنيهم لفقيهم

حت يصي فقيهم كالكاف

فتكون رحلة هنا اسم جن س يصلح للواحد ولكثر ،وإيلفهم بدل من } ليلف
قريش {  ،أطلق البدل منه وقيد البدل بلفعول به ،وهو رحلة ،أي لن ألفوا رحلة
تفخيماً لمر اليلف وتذكياً بعظيم النعمة فيه } .هذا البيت { :هو الكعبة ،وتكن
هنا هذا اللفظ لتقدم حايته ف السورة الت قبلها ،ومن هنا للتعليل ،أي لجل الوع.
كانوا قطانً ببلد غي ذي زرع عرضة للجوع والوف لول لطف ا تعال بم ،وذلك
بدعوة إبراهيم عليه السلم .قال تعال:
}يب إليه ثرات كل شيء{
} وآمنهم من خوف { :فضلهم على العرب بكونم يمنون حيث ما حلوا ،فيقال:
هؤلء قطان بيت ا ،فل يتعرض إليهم أحد ،وغيهم خائفون .وقال ابن عباس
والضحاك, } :ىمنهم من خوف { :معنا ه من الذام ،فل ترى بكة مذوماً .قال
الزمشري :والتنكي ف جوع وخوف لشدتما ،يعن أطعمهم بلرحلتي من جوع شديد
كانوا فيه قبلهما ،وآمنهم من خوف عظيم ،وهو خوف أصحاب الفيل ،أو خوف
التخطف ف بلدهم ومسايرهم .وقرأ المهور } :من خوف {  ،بظهار النون عند
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الاء ،والسيب عن نفع :بخفائها ،وكذلك مع العي ،نو من على ،وهي لغة حكاها
سيبويه .وقال ابن السلت ياطب قريشاً:
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فقوموا فصلوا ربكم وتحسحوا

بركان هذا البيت بي الخاشب

فعندكم منه بلء ومصدق

غداة أب مكحسوم هادي الكتائب

كثيبة بلحسهل تشي ورحلة

على العادقات ف رؤوس الناقب

فلما أتكم نصر ذي العرش ردهم

جنود الليك بي ساق وحاجب

فولوا سراعاً هاربي ول يؤب

إل أهله ملجيش غي عصائب
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