
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

من أعظم القربات قراءة كتاب اهلل تعاىل بفهم وتدبر، فام قيمة أن تقرأ كتاب اهلل بغري فهم كمن ال يفهم لغة  

 قوم يقرأ حروف رسائلهم مثال لكن ال يفهم شيئا مما يف الرسالة!   

وهي   تعاىل،  اهلل  كتاب  من  سورة  لنفهم  البلد فتعالوا  حال  التي  سورة  فيها  اهلل  ربين املتك األغنياء  ذَكر 

املحسنني، وحثواألغنياء    املرسفني، أمواهلم يف    فيها  الصاحلني  إنفاق  الُقَربأعظ األغنياء عىل  وهي    ،اتم 

 الصدقة واإلنفاق. 

اْلَبَلدِ } ِِبََذا  ُأْقِسُم  اْلَبَلدِ  اَل  ِِبََذا  ِحلٌّ  ب  [2،  1البلد:  ]{َوَأْنَت  اهلل  مكةأقسم  احلرام  اْلَبَلِد  َوَهَذا  }املكرمة    البلد 

، ما منعك [12]األعراف:{َما َمنََعَك َأالا َتْسُجَد إِْذ َأَمْرُتَك }: )ال( زائدة، ومثال ذلك قوله تعاىل،  [3]التني:{األَِمنيِ 

أ إذ أمرتك،  ما هو آت {ال}وأن تسجد  باعتبار  أثناء وجودك، وقد أحللت لك   ،نافية  البلد  أقسم ِبذا  ال 

ما شئت، ومل حيلا له إال ساعة من هنار يف فتح مكة، ففي اآلية بشارة للنبي صىل اهلل    اتصنع فيههذه البلدة  

بفتح فيه؛   مكة  عليه وسلم  البلد حال كونك حاالًّ  ُأقسم ِبذا  املعنى  القتال، وقيل:  له يف  عىل يده، وِحلِّها 

 .ياما فيه؛ ألن حلول النبي صىل اهلل عليه وسلم يف مكة وإقامته فيها يزيدها رشفاا إىل رشفها أي: مق

َوَلدَ } َوَما  َكَبدٍ   َوَوالٍِد  يِف  ْنَساَن  اإْلِ َخَلْقنَا  هذا  [،  4،  3البلد:  ]{َلَقْد  ويدخل يف  ولد،  وما  والد  بكل  اهلل  وأقسم 

منه   تناسل  السالم، وما  آدم عليه  البرشية  والد وما ولد حتى من  والُد  القسم كل  بل ويعم هذا  من ولد، 

  . احليوانات

القسم هو  َكَبدٍ } :وجواب  يِف  ْنَساَن  اإْلِ َخَلْقنَا  تعَ [4البلد:  ]{َلَقْد  الدنيا؛  ؛ أي: يف  مكابدة  ٍب وشدة وعناء من 

ْنَسانَ }وتأمل أن اهلل قال:  اإْلِ إنسان  {َخَلْقنَا  إنام كل  او الصالح  الفاسق  التعب يف هذه ومل يقل  ال يسلم من 

وفاته،   إىل  أمه  بطن  فال  ف الدنيا منذ خروجه من  الدار  دمَت يف هذه  فام  ال يسلم من األمراض واألحزان، 

ا فقريا أو  غنيًّا  كنت  األكدار، سواء  املعنى    . تسلم من  نفس  تعاىل:ويف  إِىَل }قوله  َكاِدٌح  إِناَك  ْنَساُن  اإْلِ َا  َأُّيه َيا 

ا فسيحيا يف هذه احلياة الدنيا مبتىل بجسد أو مال أو ولد أو دين فإما يعمل  [      ]االنشقاق:{ُماَلِقيهِ فَ  َربَِّك َكْدحا

 . صاحلا وإما يعمل سوءا 



 

 

 

َوَما  ؛  ل أن اهلل َ لن يقدر عليه [؛ أيُظن هذا الغني بام مجعه من ما 5البلد:  ]  {َأحَيَْسُب َأْن َلْن َيْقِدَر َعَلْيِه َأَحدٌ } 

يِف َذلَِك   َخْلِقِه  ِمْن  َحالِِه،  حِلَِقيَقِة  نِْسَياٌن  َواْنِخَداعه  إالا   ،
ٍ
َوَعنَاء َواْلُقْدَرِة،   َكَبٍد  ِة  اْلُقوا ِمْن  َخالُِقُه  ُيْعطِيِه  باَِم 

ُه   َف الاِذي يظنه َأنا ُف َتََصه ُع َأْن َيْقِدَر َعَلْيِه  غري    َفَيَتََصا َقاِدٌر َفُيَحاِسَبُه، َفَيْطَغى َوَيْبطُِش  َمْأُخوٌذ بَِعَملِِه، َوال َيَتَوقا

َج، َظانًّا َأْن ُقْدَرَة اهللِ ُسْبَحاَنُه َلْن َتْبُلَغُه! َوَهَذا ُهوَ  ِذي َوَينَْهُب، ُدوَن َأْن ََيَْشى َوُدوَن َأْن َيَتَحرا  َحاُل اإِلْنَساِن الا

ِر، َويِف اْنِحراٍف َعِن  ِذي َيْعَرى َقْلُبُه ِمَن اإِلياَمِن. َيِعيُش يِف َغَبٍش ِمَن التاَصوه ِة، َوَهِذِه ِهي ِصَفُة اإِلْنَساِن الا  اْْلَادا

ا }ثم إذا دعي للخري:  ُلَبدا َأْهَلْكُت َماالا  َشْيـئاا    ،؛ أي: يقول هذا الغني املتكرب متباهياا [6البلد:  ]{َيُقوُل  َأْنَفْقُت 

ا َفَحْسبِي َما َأْنَفْقُت َوَما َبَذْلُت  ِمن أن ينفقها يف احلالل، ويؤيت منها ذوي القربى واملساكني    لكنه بدل   ، َكثرِيا

رها   .عىل امللذات والشهوات وابن السبيل  يبذِّ

ر أمواَله يف شهواتِه أن اهلل ال يراه، وال حياسبه عىل ما أنفقه [7البلد:  ]{َأحَيَْسُب َأْن مَلْ َيَرُه َأَحدٌ }  ؛ أيظن هذا املبذِّ

اَم َأداى بِِه إِىَل َزْعِم َأْن َماَلُه َسُيْخلُِدُه     !األموال يف غري طاعة اهلل؟من   ٍة، َوُربا ُه ُذو َمنََعٍة َوُقوا يِّـُل َلُه َأنا حَيَْسُب }َُيَ

  .{َأنا َماَلُه َأْخَلَدُه ، َكالا َلُينَْبَذنا يِف احْلَُطَمةِ 

َعْيننَْيِ } َلُه  َنْجَعْل  َوَشَفَتنْيِ َولَِسانا  َأمَلْ  الناْجَدْينِ  ا  عيننِي [10  -  8البلد:  ]{َوَهَدْينَاُه  املتكرب  الغني  هلذا  نجعل  أمل  ؛ 

ُيبَص ِبام ما أعطيناه من النِّعم، ولساناا وشفتنِي ينطق ِبا ويفتخر، وبيانا له سبيََلِ اخلري والرش بإنزال الكتب  

ا، واملقصود وإرسال الرسل؟! وهذه نِعم عظيمة، دنيوية   ودينية، ال تقدر بثمن، ومل يسأله اهلل عىل ذلك أجرا

ِبذا تأنيب الغني املتكرب؛ ألنه ال يشكر اهلل بامله وقد أعطاه اهلل هذه النعم تفضالا منه من غري حول منه وال  

، وترك اتباع  قوة، فلم يُقْم بشكرها، بل استعان بعينيه عىل معصية اهلل، وتكلم بلسانه وشفتيه بام ُيسِخط اهللَ 

 !طريق الشكر، واختار سلوك الطريق الذي يغضب اهلل

  ؛ أي: فهالا اقتَحم هذا الغني األمور الشاقة بإنفاق أمواله فيام ُيريض اهلل عنه؟![11البلد:  ]{َفاَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبةَ }

السهل فسلعة اهلل غ  اْلنة ليس باألمر  اْلنة، فاهلل قال فدخول  النار كزحزة }{الية سلعة اهلل  النجاة من  أي 

ي ُيَبيِّـنَُها  َن َعَلْيِه َأْن َيْسـَتِعنَي بَكا  احلجر الكبري، 
تِ تِي ََتُوُل َبْينَُه َوَبنْيَ اْْلَناِة، اْلَعَقَبِة الا نعم اهلل يف اْقتَِحاِم اْلَعَقَبِة الا

يِف   َلُه  اْلَعَقَبةُ } :قوله اهللُ  َما  َأْدَراَك  َرَقَبةٍ  َوَما  بذلك [13،  12البلد:  ]{َفكه  ا  إحسانا ق،  الرِّ َأْْس  من  رقبة  ِعتق  ؛ 

العبودية،   من  له  ا  وَتريرا سيدهالرقيق،  برشائه من  إال  يكون  ال  عىل وهذا  األغنياء  بعض  التعاون مع  أو   ،

 .السعي يف َفكاك األسري املسلم من الظالمةأو  رشاء هذا العبد أو األََمة وعتقهام لوجه اهلل، 



 

 

 

َمْسَغَب َعامٌ إِطْ َأْو  } ِذي  َيْوٍم  يِف  َمْقَرَبةٍ     َذا  َبةٍ  َيتِياما  َمْْتَ َذا  ِمْسكِيناا  ذي [16  -  14البلد:  ]{َأْو  يوم  إطعام يف  أي:  ؛ 

الطعام،   فيها  يقله  شديدة،  سعر  وأجماعة  بإطعام  هيرتفع  الغني  هذا  فيقوم  املساكنُي،  رشاَءه  يستطيع  فال   ،

ه باملال الكثري، ويبذله للمساكني، ال سيام لليتيم ِمن ذوي قرابته، فيجتمع فيه الطعام يف هذه املجاعة، فيشْتي

، ال يشء عنده، فيطعمه لوجِه اهلل يف تلك املجاعة  ِحم، أو مسكيناا ليس من أقاربهفضل الصدقة وصلة الرا 

 .الشديدة

وإع مظلوم،  ونَص  ملهوف،  وإغاثة  مكروب،  عن  التنفيس  ا:  أيضا العقبة  اقتحام  سبيل وِمن  يف  جماهد  انة 

اهلل، وقضاء َديِن ُمعرِس، وعالج مريض، وتزويج شابٍّ مل يستطع النكاح، وبناء مسجد، أو إصالح طريق،  

  .أو حفر بئر للناس، وغري ذلك من الُقَرب العظيمة التي تنفق فيها األموال الكثرية

َوتَ } رْبِ  بِالصا َوَتَواَصْوا  آَمنُوا  ِذيَن  الا ِمَن  َكاَن  بِاملَْْرََحَةِ ُثما  األعامَل [17البلد:  ]{َواَصْوا  فعله  مع  كان  ثم  أي:  ؛ 

ا بالصرب عىل طاعة اهلل، وعن معاصيه،  صاحلة كان  ال ِمن الذين أخلصوا اإليامن هلل، وأوىص بعضهم بعضا

   .وتواَصْوا بالرَحة باخللق

 .اْلنة إىل  هم الذين يؤخذ ِبم يوم القيامة ذاَت اليمني  ؛ أي[18البلد: ]{ُأوَلئَِك َأْصَحاُب املَْْيَمنَةِ }

ِذيَن َكَفُروا بِآَياتِنَا ُهْم َأْصَحاُب املَْْشَأَمةِ } أي: والذين كفروا يؤخذ ِبم  [؛  20،  19البلد:  ]{َعَلْيِهْم َناٌر ُمْؤَصَدةٌ  َوالا

مل حيِسنوا إىل َخْلق اهلل،  بِخلوا ِبا يف الدنيا، ويوم القيامة ذاَت الشامل إىل نار جهناَم، فال تنفعهم أمواهلم التي  

ا، فيدخلهم اهلل نار جهنم، وتكون مطبقة مغَلقة عليهم،  بل   با الذي يزيد املساكني ذالًّ وفقرا ربام تعاملوا بالرِّ

ذ أيب  عن  الصحيحني  يف  ثبت  وقد  ُيْرَحم،  ال  َيْرَحم  ال  وَمن  اهلل،  خلق  يرَحوا  مل  ألهنم  اهلل؛  يرَحهم  رٍّ  وال 

 ظلِّ الكعبة، فلاما رآين قال:  الغفاريِّ ريض اهلل عنه قال: انتهيت إىل النابيِّ صىل اهلل عليه وسلم وهو جالٌس يف 

َمن   وأمي،  أيب  فداك  اهلل،  رسول  يا  فقلت:  الكعبة!  وربِّ  األخرسون  هم  الكعبة!  وربِّ  األخرسون  هم 

هكذا   قال  َمن  إالا   ، أمواالا األكثرون  هم  قال:  يمينه هم؟!  وعن  خلفه  وِمن  يديه  بني  ِمن  وهكذا   وهكذا 

 ((.وعن شامله  وقليٌل ما هم

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

    


