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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وبني فيه ما
احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا ،نقلهم به من الكفر والعمى إىل الضياء واهلدىّ ،
أحل وما حرم وما أحب وما أبغض-سبحانه وتعاىل-ابتلى عباده ابلطاعات واإلمساك عن احملرمات ،وأاثهبم على طاعته
وشرع هلم الشرائع وعلمهم ما ينفعهم لتزكية أنفسهم وكان هذا كله يف الكتاب ،كل ما
ابخللود يف اجلنات ،ووعظهم ابألخبار ّ

أنزله هللا يف كتابه فهو رمحة وحجة ،علمه من علمه وجهله من جهله ،والناس يف العلم طبقات ،موقعهم يف العلم ومدحهم

ابلعلم بقدر درجاهتم يف العلم ابلقرآن ،فما ميدح أحد ابلعلم إال إن كان له نصيب من القرآن ،فهذا جيعل لزاما علينا بلوغ غاية
جهدان يف االستكثار من علمه والصرب على كل عارض دون طلبه وإخالص النية هلل يف استدراك علمه سواء كان هذا نصا أو
استنباطا ،سواء كان العلم به بداللة املطابقة أو بداللة التضمن أو بداللة االلتزام.
والرغبة إىل هللا يف العون عليه ،فإنه ال يدرك خري إال بعونه ،ومن أراد الفوز ابلفضيلة يف دينه ودنياه وأراد أن ينتفي عنه
ينور قلبه ابحلكمة ،وأراد أن يكون يف موضع اإلمامة ،فليكن له أكرب النصيب من العلم ابلقرآن والعمل به،
الريب وأراد أن ّ
فمن وفق للقول والعمل فاز.
وليتي ّق ن كل من عامل الكتاب أبنه ال تنزل أبحد انزلة إال ويف كتاب هللا الدليل على سبيل اهلدى فيها؛ ألن هذا الكتاب
ات إِ ََل النُّوِر}  ،ووصف {ونَ َّزلْنَا َعلَي َ ِ 1
ِ
ك لِتُ ْخرِج النَّاس ِمن الظُّلُم ِ
اب تِْب يَ ااًن لِ ُك ِل
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
قد وصف أبنه {كتَ ٌ
ْ
اب أ َ
ك الْكتَ َ
َ
َ
َ َ َ
2
َشي ٍء وه ادى ور ْْحةا وب ْشر ٰى لِل ِ
ِ
اب َوََل
ك أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
ي}  ،ووصف { َوَك َٰذلِ َ
وحا ِم ْن أ َْم ِرًَن ۚ َما ُك َ
ْم ْسل ِم َ
نت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ك ُر ا
ْ َ ُ ََ َ َُ َ ُ
شاء ِمن ِعب ِ
ِ ِ
ِٰ
ِْ
اد ًَن} فمن اعتقد هذا االعتقاد 3أن ما من انزلة إال ويف كتاب هللا اهلدى
ورا نَّ ْهدي بِه َمن نَّ َ ُ ْ َ
اْلميَا ُن َولَكن َج َعلْنَاهُ نُ ا
وأتمل فيه ،ومجع لذلك قواه.
والبيان اجتهد أن يعامل القرآن معاملة من يراه قائده وهاديه ودالّه وسبيل جناته،
فانكب عليه ّ
ّ

فاللهم نسألك شرح الصدور وتيسري األمور والربكة يف األعمار حلصول املأمول من فهم كتابك والعمل به على منهج
نبيك-صلى هللا عليه وسلم-وأصحابه الكرام ،اللهم ابرك ..اللهم ابرك ..اللهم ابرك  ..اللهم اقبل  ..اللهم اقبل ...اللهم اقبل
منا هذا العمل واجعله سببا لنجاتنا.
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التفسري هلذه
هذا وحنن متيقنني أن هللا يسر هذا القرآن للذكر واندى املدكرين {فَ َه ْل ِمن ُّم َّدكِ ٍر} فنحن نشرع يف هذا
السورة العظيمة سورة البقرة مستعينني ابهلل سائلينه -سبحانه وتعاىل -أن يس ّد علينا اخللل ويصوب منا اخلطأ ويغفر منا الزلل،

اللهم آمني.

ونسأله تعاىل وإن تباعدت أبداننا وقت مساعنا هلذا اللقاء ووقت دراستنا هلذه السورة أن جيعلنا ممن اجتمع يف جملس ذكر
فح ّفته املالئكة وذكره هللا فيمن عنده.
نبدأ يف لقائنا اليوم ابلكالم عن هذه السورة العظيمة ،وكل ما استفتحنا لقاءان يف تفسري سورة البقرة سنزيد يف الكالم عن
هذه السورة العظيمة.
سورة البقرة
هذه السورة كما هو معلوم مدنية نزلت يف مدد شىت ،وهي أطول سورة يف القرآن وفيها أطول آية يف القرآن اليت هي آية
املداينة ،وفيها أعظم آية يف القرآن وهي آية الكرسي ،وقد ذكر من فضلها مجلة من األحاديث ،منها ما بلغ درجة الصحة
ومنها ما بلغ درجة احلسن ومنها ما يعضد بعضه بعضا وإن كان فيه ضعف ،من ذلك ما ورد يف احلديث الصحيح عن النيب-
الزْهراوي ِن الْب َقرةَ ،وسورةَ ِ ِ
ان ي وم ال ِْقيام ِة َكأَنَّهما غَمامتَ ِ
ِ ِ
ان،
آل ع ْم َرا َن ،فَِإنَّ ُه َما ََتْتيَ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ
صلى هللا عليه وسلم-أنه قال)( :اق َْرءُوا َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
ِ ِِ
اج ِ
ِ
ص َو َّ
َص َحاِبِِ َما(( غمامتان :أي ما أظلك من فوقك ،فرقان:
افُُ ،تَ َّ
ان َع ْن أ ْ
أ َْو َكأَنَّ ُه َما غَيَايَتَان ،أ َْو َكأَنَّ ُه َما ف ْرقَان م ْن طَ ٍْي َ
ورَة الْبَ َق َرةِ ،فَِإ َّن أَ ْخ َذ َها بَ َرَكةٌَ ،وتَ ْرَك َها َح ْس َرةٌَ ،وََل تَ ْستَ ِطيعُ َها
القطعة من الشيء .مث قال-صلى هللا عليه وسلم(( :-اق َْرءُوا ُس َ
5
ال م َعاويَة" :بَلَغَن أَن الْبَطَلَةَ :الس َحَرة" .
الْبَطَلَةُ)) .قَ َ
ت الَّ ِذي تُ ْق َرأُ فِ ِيه الْبَ َق َرةُ ََل يَ ْد ُخلُهُ َّ
الش ْيطَا ُن)) .
وورد أيضا يف فضل سورة البقرةََ (( :ل ََتْ َعلُوا بُيُوتَ ُك ْم َم َقابَِر َوإِ َّن الْبَ ْي َ
ِ ِ
ِِ
ِ َّ ِ
ويف روايةََ (( :ل ََتْ َعلُوا بُيُوتَ ُك ْم َم َقابَِر ،إِ َّن َّ
ورةُ الْبَ َق َرةِ)) .
الش ْيطَا َن يَ ْنف ُر م َن الْبَ ْيت الذي تُ ْق َرأُ فيه ُس َ
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ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ين َكانُوا يَ ْع َملُو َن بِ ِه يف
ومن األحاديث الصحيحة قوله-صلى هللا عليه وسلم(( : -يُ ْؤتَى ِِبلْ ُق ْرآن يَ ْو َم الْقيَ َامةَ ،وأ َْهله الذ َ
8
ِ ِ ِ
ورةُ الْبَ َق َرِة
ورةُ الْبَ َق َرة َوآل ع ْم َرا َن)) وهذه من أهم الشروط أهله الذي كانوا يعملون به يف الدنيا ((تَ َق َّد ُمه ُس َ
الدنيا تَ َق َّد ُمه ُس َ
وِ
آل ِع ْم َرا َن)).
َ
[ 4القمر ]22 :
 5رواه مسلم يف صحيحه.
صحيح.
 6رواه الرتمذي يف سننه ،وقَ َ
الَ :ه َذا َحديث َح َسن َ
 7رواه مسلم يف صحيحه.
 8رواه مسلم يف صحيحه.
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ٍ
ِ
ِ
ورةُ الْبَ َق َرِة َ ،م ْن قَ َرأ ََها
وورد يف احلديث الذي أخرجه الطرباين وابن حبان(( :إِ َّن ل ُك ِل َش ْيء َسنَ ااما َ ،وإِ َّن َسنَ َ
ام الْ ُق ْرآن ُس َ
ث لَيَ ٍ
ال َ ،وَم ْن قَ َرأَ َها نَ َه اارا ََلْ يَ ْد ُخ ِل َّ
ِيف بَ ْيتِ ِه لَْي اًل ََلْ يَ ْد ُخ ِل َّ
الش ْيطَا ُن بَ ْي تَهُ ثًََلثَةَ أَ ََّّيٍم)).
الش ْيطَا ُن بَ ْي تَهُ ثًََل َ
وورد يف البخاري أنه-صلى هللا عليه وسلم-قال(( :من قرأ ِبآليتي من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه)).
وورد يف ذلك عدة نصوص كلها تدور حول مكانة سورة البقرة ،وقلنا أن منها الضعيف مثل ما أخرج الرتمذي عن النيب
صلى هللا عليه وسلم ((إِ َّن لِ ُك ِل َشي ٍء سنَاما ،وسنَام الْ ُقر ِ
آن ُسوَرةُ الْبَ َق َرةِِ ،ف َيها آيَةٌ َسيِ َدةُ ِ
آي الْ ُق ْرآ ِن وهي آية الكرسي))
ْ َ ا ََ ُ ْ
هذا لفظ ضعيف لكن معناه صحيح.
على كل حال علمنا بذلك ما لسورة البقرة من فضل ،كما ورد يف أحاديث النيب-صلى هللا عليه وسلم-وقد وصفت هذه
السورة أبهنا فسطاط القرآن ،وهذا يشبه أهنا سنام القرآن ،الفسطاط هو ما حييط ابملكان ،وابلنسبة لسورة البقرة فإن معانيها
أحاطت ابملعاين ،فهي سورة مرتامية األطراف وأساليبها ذات أفنان ،مجعت وشائج من املعاين واملفاهيم واألمثال والقصص،
تعجبت من
فإن نظرت هلا منفصلة رأيت علما غزيرا ،لو قضيت احلياة يف تعلّمه انتهت احلياة وما انتهى! وإن نظرت هلا إمجاال ّ
نسقها ،ففي األول ال نستطيع إحصاء حمتواها ،وعليك أن ترتقب املعىن بعد املعىن ،وترى االنتقال بعد االنتقال يف السورة،

تلم اإلسالم مرة واحدة! لكن ننظر هلا بنوع تقسيم وحنن يف هذه
وإذا نظرت هلا قطعة واحدة رأيت من العجب يف كوهنا ّ
املدارسة سنسري على مهل على ما ييسر هللا لكن اآلن سننظر هلا على وجه اإلمجال وننظر لتقسيم عام للسورة مث هذا التقسيم
ما مينعنا من النظر التفصيلي أيضا للسورة.
معظم أغراض السورة ينقسم لقسمي:
مسو هذا الدين وإرشاده إىل هذا السمو ،يف اجلزء األول الدين سامي ويرشد أصحابه لطريق السمو ويتحاشون
 .1قسم ترى فيه ّ
طريقة أهل السفول ،وهذا له أفانني يف عرضه وبيانه ،وترى فيه من لطائف النظر للنفوس ما تعجز عن وصفه ،وهنا العجيبة يف
أن من يريد أن يعاجل النفوس ويبعدها عن االكتئاب واالضطراب يتجاهل سورة البقرة! هذا العجيب!
 .2فإذا نظرت هلذا نظرا صحيحا سرتى اجلزء الثاين وترى اتصاله به ،القسم الثاين ورد فيه شرائع الدين اليت لو حتققت للسالك
طريق السمو ألصلحته وأصلحت اجملتمع معه ،فهذه النظرة اإلمجالية للسورة ستبني ملاذا هي سنام القرآن؟ ملاذا هي فسطاط
القرآن كما قيل فيها؟ كيف عظمها؟ وهباءها؟ وما تضمنت من األحكام واملواعظ؟! وقد تعلّمها عبدهللا بن عمر-رضي هللا
عنهما-بفقهه وفهمه يف مثانية أعوام!
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يدل على عظم ما فيها وأهنا تتمثل فيها
وقد ع ّد بعضهم أن فيها مخسمائة حكم ،وفيها مخسة عشر مثال ،فهذا كله ّ
اإلسالم ،االسالم يريد أن يزكيك ويرشدك كيف تصل إىل ذلك؟ ي ّبني لك من أنت؟ وأصناف الناس ماذا تكون؟ مث يرشدك

كيف تصل إىل ذلك ،هذا ابلنسبة للنظرة اإلمجالية.

ننظر أيضا للسورة إىل شيء من النظرة التفصيلية ،على األقل ننظر بشيء من التفصيل يف اجلزء األول:
هذه السورة كما هو معلوم ابتدأت ابلتحدي الذي هو احلروف املقطعة ،حتدي العرب املعاندين ،وهم ليسوا وحدهم
املعاندين إمنا احلروف املقطعة اليت ابتدأت هبا السورة إمنا لتحديهم حتدي إمجاليا ،هذه احلروف املقطعة ،ابتدأ السورة ابلتحدي
اإلمجايل.
جير وراءه التنويه بشأن القرآن مث ملا ذكر القرآن ومكانته ذكر انقسام الناس عليه أربعة أقسام ،يعن ذكر صدق
هذا التحدي ّ

هذا الكتاب وهديه مث من ذلك صنّف الناس جتاه تلقيهم هذا الكتاب وانتفاعهم هبديه أصنافا أربعة ،وقد كانوا قبل اهلجرة
أخص األصناف
صنفني ،وبعد اهلجرة أصبحوا أربعة أصناف ،طبعا هذا حبسب اختالف أحواهلم يف تلقيهم للقرآن ،فذكر
ّ
وأشرفها وهي اليت انتفعت هبديه وذكروا أبميز صفة وهي مفتتح كل صفات اخلري ،مفتتح كل صفات االنتفاع ابلقرآن ،يعن

الذي عنده هذه الصفة يبشر أنه سينتفع من القرآن لو أقبل عليه واجتهد فيه ،معلوم هذه الصفة هي االميان ابلغيب.
مث ذكر أشد األصناف عنادا وحقدا ،وهم املشركون الصرحاء ،وبعدهم املنافقني ،وهذان الصنفان ل ّفوا لفا واحدا وأتت
ورد مطاعنهم،
عليهم احلجج الدامغة والرباهني الساطعة ،وإن كان هناك إطالة يف صنف أهل النفاق ألجل إعالن دواخلهم ّ

لفوا لفا واحدا ونوقشوا وإن كان فيه تفصيل ،ملا انتهينا من الكالم عن املثل فيهم عاد النقاش لكال الفريقني -املشركني
واملنافقني -وهذا يبدأ من آية  21مرة أخرى كانت هذه اخلامتة يف تقريع أنوفهم ،جاء التحدي من جديد الذي يلجئهم إىل
االستكانة وخيرس ألسنتهم ويلقي يف قرارة نفوسهم مذلة اهلزمية وصدق الرسول -صلى هللا عليه وسلمَ { :-وإِن ُكنتُ ْم ِيف َريْ ٍ
ب

ِّمَّا نَ َّزلْنَا َعلَ ٰى َعب ِد ًَن فَأْتُوا بِس ٍ
رد العجز 9على الصدر ،وكان فيه مناقشة لدعوة املنصفني إىل عبادة الرب
ورة} فكان هذا من ّ
ْ
ُ َ
الكرمي الذي خلقهم وخلق السماوات واألرض وأنعم عليهم مبا يف األرض مجيعا ،هذا يف سياق مناقشتهم ،فلما ق ّرعوا وب ّني هلم
أنه إن كانوا يف ريب فليأتوا مبثله.

أييت اآلن املنصفني يف الفريقني منصف يريد احلق عليه أن ينظر فيما ذكر له ليتخلص إىل احلق ،فلما ذكر خلقهم وخلق
السماوات واألرض وما يف األرض من نعم ،وصل ذلك لصفة بدء خلق اإلنسان ،فإن يف ذلك تذكريا هلم ابخللق األول قبل أن
توجد األصنام وقبل أن يوجد املعبودين من دون هللا سواء كانوا من صاحلوا قوم نوح أو من بعدهم ،فذ ّكروا أبول اخلليقة وذ ّكروا

أبصل هذا التفضيل وهو العلم ،والعلم هذا هو األداة األوىل للتزكية
مبنّة هللا عليهم بتفضيل أصلهم على املخلوقات ،وذ ّكروا ْ
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وعدم تسليم العقل الذي هو أداة للمعرفة عدم تسليمه ملا خيالف الفطرة ،وهنا ذكر لنا كيف نشأت عداوة الشيطان البن آدم
ولنسله؟ وهذا كله من أجل أن تتهيأ للنظر يف نفسك والهتام شهوتك وحملاسبتها على أي دعوى.
فلما ذكر هذا ذكر الصنف الرابع بذكر املنّة اخلاصة على أهل الكتاب الذين هم أش ّد الناس مقاومة للقرآن وهلديه ،وهم

أنفذ الفرق قوال يف الناس؛ ألن أهل الكتاب يومئذ هم أهل العلم وهم مظنة االقتداء ،وهذا هو الرابط العجيب بني قصة آدم
وبني ذكر بن اسرائيل مباشرة بعدهم بعد ذكر آدم.
يعن ذكر آدم تذكريا ابملنة على بن آدم أبهنم أعطوا األداة اليت لو استعملوها كما ينبغي وصلوا لإلميان ابلغيب وملعرفة
تفاصيله ،فإن هللا ملا-عز وجل -ابتالهم هبذا االبتالء أعطاهم من األدوات ما يعينهم ،فشرفهم وكرمهم وعلمهم.
فلما ذكر التشريف ألصل اخلليقة ذكر التشريف هلذا الفريق الذي كان ينتظر أن يكون من أشد الناس اهتماما ابلقرآن
تصديقا واهتماما ونشرا له فأطنب يف تذكريهم بنعم هللا وأيمه ،وأيضا ذكر ردهم على هذه النعم وكيف احنرافهم عن الصراط
السوي؟ احنرافا بلغ هبم ح ّد الكفر ،وذكر ماكان منهم مع موسى-عليه السالم-مث ما كان من أحداثهم أيضا مع األنبياء الذين

أتوا بعد موسى إىل أن تلقوا دعوة الرسول ابحلسد والعداوة حىت من عداوهتم عادوا جربيل -عليه السالم!-

ش هبم وال بظاهر أنه من أهل الكتاب وال بظاهر أن معهم علم ،فإن
فكأنه يقال :هؤالء ال يصلحون لالقتداء ،فال ت غَ ّ
تدل على التعلق
احلسد والعداوة يقضيان على أثر العلم ،ويذهبان بتزكية النفس بل إن هذا الصنف هلم من األخالق اليت ّ
يدل على أنه ال أثر للعلم عليهم ،فرأينا يف كتاب هللا يف هذه السورة الكرمية وصفهم أبهنم أحرص الناس على حياة،
ابحلياة ما ّ
وصفهم أبهنم اتبعوا السحر ،وصفهم أبهنم يؤذون الرسول-صلى هللا عليه وسلم-ويوجهون له كالم سيءََ { ،ل تَ ُقولُوا
1
0
رِ
كيات من تعلم فزكا!!
اعنَا}  .هذه كلها ليس سلو
َ
مث بعد ذ ْكرهم خاصة قرن بني اليهود النصارى واملشركون ،يف أي شيء؟ يف قرن حسدهم للمسلمني ،سخطهم على الدين،
احملق ،مث
مع أهنم يف نفسهم خمتلفني ،لذلك أتى بعد هذا ذكر اخلالف بني اليهود والنصارى وادعاء كل فريق منهم أنه هو ّ

عظّم ما فعله أهل الشرك يف كوهنم منعوا املسلمني من ذكر هللا يف املسجد احلرام وسعوا يف ذلك يف خرابه ،وأهنم بذلك تشبهوا

ابليهود والنصارى واحتدوا يف كراهية اإلسالم ،فمن هنا أتى ذكر فضائل املسجد احلرام وفضل ابنيه ودعوته لذريته ابهلدى ،وكل
هذا فيه بيان أن اإلسالم هو دين إبراهيم-عليه السالم-وهو التوحيد وأن اليهودية والنصرانية ليستا ملة إبراهيم ،ومن هنا أتت
املناسبة للرجوع إىل استقبال الكعبة ،وهللا-عز وجل-جعل مسألة الرجوع إىل الكعبة آية على أن اإلسالم هو القائم على
أساس احلنيفية.

[ 1البقرة]104:
6

ونوقشت مسألة حتويل القبلة وظهر فيها ما يف قلوهبم من احلسد والكرب على احلق ،فإهنم يعلمون أكثر مما يعلم النيب أبنه
البد أن يستقبل الكعبة ،والنيب –صلى هللا عليه وسلم-أن يقلب وجهه يف السماء ينتظر أن يتحول إىل الكعبة.
مث ي َذكروا بكثري من افرتائهم وكذهبم من ذلك امتناعهم عن قبول النسخ يف الدين ،وهذه كلها من الكرب ،فإهنم يعلمون احلق
ويردونه ويشبّهون على احلق.
مث أاتان مرة أخرى حماجة املشركني ابالستدالل على آاثر صنعة هللا مبحاجتهم مبا يعرتفون به بعقوهلم وفطرهم ،كل هذا يكون
التنقل فيه بديع بني ذكر أهل الكتاب وذكر الصفة اليت تشبهها عند املشركني وهكذا.
إىل أن أنيت إىل أصناف الناس وكيف يكون حال أهل الشرك يف هذا التصنيف وحال أهل النفاق وحال أهل الكتاب؟ فلما
قضي هذا كله أببدع بيان وأضح برهان ،انتقلت السورة إىل قسم التشريعات ،فأتى تشريع القصاص والوصية والصيام
واالعتكاف واحلج واجلهاد ونظام املعاشرة والعائلة واملعامالت املالية واإلنفاق يف سبيل هللا والصدقات واليتامى واملواريث
والصدقات والراب والديون واإلشهاد والرهن والنكاح والعدة والرضاع والطالق والنفقات واألميان كل هذا يف قسم التشريعات،
وكأنه يقال إذا كنت مؤمن اتبع هذا التشريع لرتى أثره يف التزكية ،وهكذا.
صل يف السورة
وختمت السورة ابلدعاء املتضمن خلصائص الشريعة اإلسالمية ،وخصائص من يتبع هذا الدين ،فتجد ما ف ّ
1
الكاملة من املؤمنني
كلها أمجل هنا ،فأتى الكالم حول االستسالم وأتى الكالم حول { ََِس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا}  ،فأتت هذه احلالة
الذين آمنوا واستسلموا وانكسروا وذلوا ،فطلبوا الغفران وخافوا من اخلذالن.
تصور أن السورة قصدت أن املؤمن يسعى يف تزكية
هذا نظر جممل ال ميكن أن يويف السورة حقها ،لكن كان املقصود هبذا ّ

نفسه وال ميكن أن حتصل التزكية إال ابالستسالم هلذه الشريعة الفاضلة ،وهذا ما جيعلنا نعود فنتكلم عن تسميتها بسورة البقرة
وأن هذا االسم إمنا للقصة املعروفة املوجودة يف السورة ،وهذه القصة قصة من قصص بن إسرائيل وهي من أدلة قدرة هللا ومن
عجائب فعله لكن ملاذا هذه القصة خاصة ذكرت؟ -مبعىن مسيت السورة ابمسها فكانت ذات ذكر.-
هذا وهللا أعلم ملا يف هذه القصة من معاين فريدة لالستسالم وتفاصيل دقيقة حول االستسالم ،فإن كل كلمة يف القصة
تعطينا تفصيل لوصف املستسلم ووصف غري املستسلم حىت فكران حول االستسالم وحول األسباب وحول قدرة هللا وقدر هللا
وتفاصيل كثرية يف القصة فإن نظرت هلا من جهة عظمة هللا فهي من أعظم االدلة على قدرة هللا وعظمته ،وإن نظرت هلا من
جهة األسباب فإن النار سبب عجيب ،فكما هو معلوم يف القصة يؤمر فيؤخذ بشي من هذه البقرة امليتة {ا ْ
ض ِربُوهُ
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1
بِب ْع ِ
االنسان امليت فيحييه هللا! وهكذا سنة هللا إمنا ضربنا يف األرض
ض َها} وهو ميت ،فاجلزء امليت 2من البقرة يضرب به
َ
وسعينا ابألسباب ميت يضرب به ميت ويرزقنا هللا!

ويف نفس القصة داللة على أن االبتالء ابلسعي ،ابتالئهم كان ابلسعي الزم تسعى وأتمتر أبمر هللا يف السعي  ،رغم أن
األسباب هذه حاهلا ،إذا نظرت للسبب هذا هو السبب إذا نظرت لقدرة هللا هذه قدرة هللا إذا نظرت ملا كلفت به البد أن
تستلم فرتى فيها من التكليف ما ترى ،وترى فيها من اإلميان املوجب امتثال أمر هللا ،كما تعلمون امتنعوا عن امتثال أمر هللا
بسبب أهنم حكموا عقوهلم حىت أهنم كادوا يرتكون هذا األمر وحىت أهنم يف كالمهم يتهمون رسوهلم أبنه اختذهم هزوا ،واملؤمنون
يقولون { ََِس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا} ومن املؤكد أن يف تسميتها سورة البقرة من املعاين ما هو أغزر وأكثر.
وعلى كل حال القصة مل ترد إال يف هذه السورة وهللا أعلم مبراده.
بعد هذه النظرة اإلمجالية للسورة نبتدئ إن شاء هللا يف اللقاء القادم يف شرح ما يتيسر من اآليت ،سيكون لنا أبمر هللا
ثالثون لقاء ،واللقاء مبن على ما تيسر ،ال يتصور حىت أننا ننجز اجلزء األول من السورة لكن سنحاول ولن نعطي السورة
حقها يف هذه احملاولة إمنا نربز املعاين املتصلة مبفهوم التزكية ،وهذه من الكلمات اليت تكررت يف السورة.
فنسأل هللا-عز وجل-أن يعيننا ويبارك يف أعمالنا وأقوالنا وأعماران وجيعل املتكلم والسامعني من أهل القرآن واإلميان العاملني
املصدقني املتيقنني ،اللهم آمني.
جزاكم هللا خريا ،إن شاء هللا نلتقي يف اللقاء الثاين ونناقش مطلع السورة.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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