
 األقسام في سورة البلد

 لَقَدْ *  َولَدَ  َوَما َوَوالِدٍ *  اْلبَلَدِ  بَِھَذا ِحلٌّ  َوأَْنتَ *  اْلبَلَدِ  بَِھَذا أُْقِسمُ  َال سورة الفجر: 
ْنَسانَ  َخلَْقنَا  *  َكبَدٍ  فِي اْإلِ

 
 البلد: لقد خلقنا اإلنسان في كبد + فال اقتحم العقبةمحور سورة 

 
 : األقسام

 ال أقسم:  .1
o  للتنبیھ –ال: االستفتاح 

 
 المقسم بھ: 

 بھذا البلدبھذا البلد وأنت حل  .1
 : اسم إشارة قریبھذاب .2
 أشرف بقاع األرض  –مكة  : (معرفة)البلد .3

o  لیست  –بعیدة  –عن األرض المیتة في القرآن:  ”البلد“ُذكر
 مسكونة

 
أقسم هللا بمكة حال حلول النبي صلى هللا علیھ وسلم : وأنت ِحل بھذا البلد .4

 فیھا
o  َّالنبي صلى هللا علیھ وسلم من ذریة  –لم یكن ھناك وجيء بھ  :َحل

 إسماعیل علیھ السالم، وإسماعیل حل في مكة ولم یكن في مكة. 
o  ّبي صلى هللا علیھ وسلم عام الفتح. حال كون مكة حل للن :ِحل 

 
 آدم علیھ السالم –: ُكل والد ووالد .5
 ذریة آدم  – : ُكل َولَدوما ولد .6

 مشقة) فیھا (َولََد: والدة =>  -
 من آیات هللا تعالى  وھذا -

 
ð السالم) ھسكان (آدم علیوأصل ال (مكة) أقسم هللا بأصل المكان 

 جواب القسم: 



 لقد خلقنا اإلنسان في كبد  .1
 لقد: توكید -
 في كبد: مغموس في الشدائد  -

 
الى  لقربةلفانظر الى االنسان الذي یكون في كبد ولكن ال یعلم كیف یقتحم العقبة 

 هللا:
 لُبًَدا َماًال  أَْھلَْكتُ  یَقُولُ 

 
 الى هللا: للقربةوانظر الى االنسان الذي یكون في كبد فیقتحم العقبة 

 َرقَبَةٍ  فَكُّ 
 َمْسَغبَةٍ  ِذي یَْومٍ  فِي إِْطَعامٌ  أَوْ 
 َمْقَربَةٍ  َذا یَتِیًما

 َمْتَربَةٍ  َذا ِمْسِكینًا أَوْ 
ْبرِ  َوتََواَصْوا آَمنُوا الَِّذینَ  ِمنَ  َكانَ  ثُمَّ   بِاْلَمْرَحَمةِ  َوتََواَصْوا بِالصَّ
 

 الفوائد: 
 علینا تعظیم ما أقسم هللا بھ "مكة" أشرف بقاع األرض 
 جاء النبي صلى هللا علیھ السالم، الى المكة بعد عام الفتح بصعوبة.  
 ال تأتي الفتوحات اال بعد المجاھدات والصعوبات 
  إذا علمنا أننا ُخلقنا في كبد:  

o  نتقبل األمور واألقدار بال تشكي 
o  علینا االجتھاد في رفع ھذا الكبد وھو ال یأتي اال بعبادة هللا
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