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البَلَدسورةُ 

حْ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ٰمِن الره
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البَلَدسورةُ 

ِِ  الَ أُْقِسُم بِٰهَذا اْلبَ  ﴾1َلَ

ِِ  َو أَْنَت ِحلٌّ بِٰهَذا ا ﴾2ْلبََلَ
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ذَا الْبَلَدِ ٰ  الَ أُقْسِمُ بِه

:معناه أقسم، و ال صلة، كما قال الشاعر« ال أُقْسِمُ»قوله •
. ان تسخرأي و ال ألوم البيض ان ال تسخرا •
الخهال منهه هي رداً لكالم على طريق الجواب، لمن قد ظهر : قيلو •

.و قد بينا نظائر ذلك فيما مضى. أى ليس االمر على ما يتوهم

350: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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ذَا الْبَلَدِ ٰ  الَ أُقْسِمُ بِه

ههذا ألن« وَ هذَا الْبَلَهدِ الْهمَمِينِ»فإذا أثبت انه اقسم، فال ينافي قوله •
ال »ه و إنما يكون مناقضة لهو أراد نيهي المسهم بموله. قسم آخر مثله

.بينهمافمما إذا كان االمر على ما بيناه فال تنافي « اقسم
.يعني بالبلد مكة: قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و ابن زيد•

350: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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ذَا الْبَلَدِ ٰ  الَ أُقْسِمُ بِه

ك به فمعناه في قول ابن عباس أنه حالل ل« وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ»قوله و •
بمسهتار قتل من رأيت حين أمر بالمتال، فمتل ابن حنظل صبراً، و هو آخذ

قال و. و به قال مجاهد و ابن زيد و الضحاك. الكعبة و لم يحل ألحد بعده
فيهه معناه و أنت: و قال الحسن. لم يحل إال لنبيكم ساعة من النهار: عطاء

.محسن و أنا عنك راض
نهى و المع. معناه أنت حل بهذا البلد أي انت فيه مميم، و هو محلهل: و قيل•

داعي إلهى بذلك التنبيه على شر  البلد بشر  من حل فيه من الرسول ال
: و يمهالتعظيم اللَّه و إخالص عبادته المبشر بالثواب و المنهذر بالعمهاب،

.أي ساكن. حل معناه حال: رجل حل أي حالل و قالوا

350: ، ص10التبيان في تفسير القرآن، ج
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ذَا الْبَلَدِ ٰ  الَ أُقْسِمُ بِه

تؤيهده ذكروا أن المراد بهذا البلد مكهة و« ال أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ»: قوله تعالى•
مراد خاصة بناء على كون ال« وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ»: مكية سياق السورة و قوله

.ءبوالد هو إبراهيم ع على ما سيجي
حال من هذا البلهد، و وعها الظهاهر« وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ»: قوله تعالى•

عتنهاء للداللة على عظهم شهمنه و اال« بِهذَا الْبَلَدِ»: موعا الضمير في قوله
تمرار بممره و هو البلد الحرام، و الحل مصدر كالحلول بمعنى اإلقامة و االس

.في مكان و المصدر بمعنى الياعل
تنبيه و المعنى أقسم بهذا البلد و الحال أنك حال به مقيم فيه و في ذلك•

.على تشرف مكة بحلوله ص فيها و كونها مولده و مقامه

290: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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