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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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البَلَدسورةُ 

  َِ ٍِ َو َما َولَ ﴾3َو َواِل
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﴾3﴿وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ 

،قسم آخر بالوالد و ما ولد( وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ)و قوله •
بذلك كل  واللد و ملا وللد  عنلي المعني : قال ابن عباس و عكرمة•

. العاق 
: قال الحسن و مجاهد و قتادة و الضلحا  و فلاناو و ابلو حلال و •

.  عني آدم و ولده
. عني به إبراهنم علنه السالم و ولده: قال ابو عمراو الحوبيو •
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﴾3﴿وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ 
ن لزوم نلو  ملن التنافل  و اباتبلا  بلن« وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ»: قوله تعالى•

ننله و القسم و المقسم علنه  ستدعي أو  كوو المراد بوالد و ما ولد ملن ب
فلماعن    بنن البلد المقسم به نسبة ظاهرة و  نطبق على إبراهنم و ولده إ

: ام قال تعلالىو هما السبباو األحلناو لبناء بلدة مكة و البانناو للبنت الحر
و إبراهنم 127: البقرة: «وَ إِذْ  َرْفَعُ إِبْراهِنمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَنْتِ وَ إِفْماعِن ُ»

راهِنمُ وَ إِذْ قالَ إِبْ»:    هو الذي فأل اهلل أو  جع  مكة بلدا آمنا قال تعالى
للتعظلنم و « والِلدٍ»و تنكنلر . 35: إبلراهنم: «اَبِّ اجْعَ ْ هَذَا الْبَلَلدَ آمِنلاً

لة عللى و من ولد، للدب: دوو أو  قال« وَ ما وَلَدَ»التاخنم، و التعبنر بقوله 
عَتْ»: التعجن  من أمره مدحا كما في قولله آل : «وَ اللَّلهُ أَعْلَلمُ بِملا وََلَ

.36: عمراو
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﴾3﴿وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ 

المعنى و أقسم بوالد عظنم الشأو هو إبلراهنم و ملا وللد ملن وللد و •
للد عجن  أمره مباا  أثره و هو إفماعن  ابنه و هما البانناو لهذا الب

ذي هلو فمااد اآل ات الثالث اإلقسام بمكة المشرفة و بلالنبي   الل
.ح  فنها و بإبراهنم و إفماعن  اللذ ن بنناها
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﴾3﴿وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ 

.المراد بالوالد إبراهنم و بما ولد جمنع أوبده من العرب: قن و •
نن أمثال أبي و فنه أو من البعند أو  قااو اهلل فبحانه بنن النبي   و إبراهنم   و ب•

د تبلرأ له  و أبي جه  و غنرهم من أئمة الكار فنقسم بهم جمنعا في فلنا،، و قل
 اجْنُبْنِلي وَ وَ»: إبراهنم   ممن لم  تبعه من بننه على التوحند إذ قال فنما حكاه اهلل

هُ مِنِّلي وَ مَلنْ بَنِيَّ أَوْ نَعْبُدَ الْأَحْنامَ اَبِّ إِنَّهُنَّ أََْلَلْنَ كَثِنراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ
.36: إبراهنم: «عَصانِي فَإِنَّكَ غَاُواٌ اَحِنمٌ

ما في دعاء فعلى من  اسر ما ولد بأوبد إبراهنم أو  خصهم بالمسلمنن من ذا ته ك•
لِمَنْنِ اَبَّنا وَ اجْعَلْنلا مُ»: إبراهنم و إفماعن  عند بنائهما الكعبة على ما حكاه اهلل سلْ

.           128: البقرة: «لَكَ وَ مِنْ ذُاِّ َّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَاِنا مَنافِكَنا وَ تُ ْ عَلَنْنا
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﴾3﴿وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ 
ذه األقسام المراد بوالد و ما ولد، آدم   و ذا ته جمنعا بتقر   أو المقسم علنه به: و قن •

ة فقلد خلق اإلنساو في كبد و قد فن اهلل في خلق هذا النو  و إبقاء وجوده فلنة اللوبد
د و أقسم في هذه اآل ات بمحصول هذه السنة و هو الوالد و ما ولد على أو اإلنساو في ك

.تع  بحس  نو  خلقته من حنن  حنى إلى حنن  موت
كة و بنن والد و و هذا الوجه في ناسه ب بأس به لكن  بقى علنه بناو المنافبة بنن بلدة م•

.ك  مولود في الجمع بننهما في األقسام
و  قسم المراد بهما آدم و الصالحوو من ذا ته، و كاو الوجه فنه تنز هه تعالى من أ: و قن •

.بأعدائه الطغاة و الماسد ن من الكااا و الاسا،
ي فل« ما»من  لد و من ب  لد منهم بأخذ : المراد بهما ك  والد و ك  مولود و قن : و قن •

.نافنة ب موحولة« ما وَلَدَ»
.ه بعندةالمراد بوالد هو النبي   و بما ولد أمته ألنه بمنزلة األب ألمته و هي وجو: و قن •
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