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الشيخ عبد الرمحن بن انصر الربَّاك  لفضيلة_ عمران وآل البقرة سوريت يف تدبرية وقفات_
 هــ1438رمضان  27بتاريخ  -حفظه هللا تعاىل–

 
سورة )الفاحتة( يف املصحف سورة )البقرة( مثَّ سورة احلمد هلل، وصلَّى هللا وسلَّم وابرك على عبده ورسوله، بعد 

 )آل عمران(، كتبها الصحابة، كتب الصحابة هاتني السورتني مجيعاً مقرتنتني، فبني هاتني السورتني يعين صلٌة.
الرسوُل نوََّه بذلك يف شأن سورة )آل عمران(، سورة البقرة وسورة آل عمران، وأخرب عليه الصالة والسالم 

َُماعنهما:  َُما  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ََيْتَِيانِ  "ِإَّنَّ ، َصاِحِبِهَما" َعنْ  ُُيَاجَّانِ  َصَواف ر  َغَماَمَتان أو َغَيايَ َتاِن أو ِفرقا َطْير  َكَأَّنَّ
قال العلماء: املراد قراءة السورتني، أمَّا السورة هي كالم هللا ال يكون طياً وال يكون شيئاً آخَر، هي كالم هللا، 

هذا تعبٌي عن قراءة املؤمن قراءة القارئ، قراءته لسورة البقرة، وقراءته لسورة آل عمران ميثَّل يوم القيامة  لكن
َُما" ملا جاء يف احلديث: ". َطْير  أَْو ِفْرقَا َأْو َغَيايَ َتاِن، َغَماَمَتاِن، َكَأَّنَّ  َصَواف ر

ٌة، سورٌة هلا شأٌن وهلا ذكٌر يف كالم الصحابة، هلا خاصِ يَّ  -أعين سورة البقرة–وجاء يف فضل هذه السورة 
: "قام قيامًا طويالً  يقدِ رون فيها وينو ِهون هبا، كما جاء يف بعض أحاديث صالة الكسوف، قال ابن عبَّاسر

 حنواً من سورة البقرة" ينو ُِه هبا.
لَّذي أُنزَِلْت عليِه سورُة البقرة" ملَّا وقف لرمي مجرة العقبة قال: "هذا مقاُم ا -رضي هللا عنه–وقال ابن مسعودر 

ا ذروُة سناِم القرآِن، هي أطوُل سورةر جاء يف فضلها أحاديٌث، ومن ذلَك  هلا شأٌن، وهلا متي ٌُّز، وجاء فيها أَّنَّ
 أنَّه يفرُّ الشيطاُن من البيِت الَّذي تُقرَأُ فيه سورُة البقرِة.

نويه ابلقرآن، وهذا كثٌي يف سور القرآن، افتتاح السور بشأن القرآن، وسورُة البقرِة افتُِتَحْت ابلتنويه ابلقرآن ابلت
 [2]البقرة: ِفيِه{ َرْيبَ  اَل  اْلِكَتابُ  }َذِلكَ القرآن الكتاب، 

 َويُِقيُمونَ  اِبْلَغْيبِ  يُ ْؤِمُنونَ  الَِّذينَ ( 2) لِْلُمتَِّقنيَ  ُهًدى ِفيهِ  َرْيبَ  اَل  اْلِكَتابُ  }َذِلكَ { كتاب اْلِكَتابُ  َذِلكَ }
َناُهمْ  َوِمَّا الصَّاَلةَ   يُوِقُنوَن{ ُهمْ  َواِبْْلَِخَرةِ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  أُْنزِلَ  َوَما إِلَْيكَ  أُْنزِلَ  ِبَا يُ ْؤِمُنونَ  َوالَِّذينَ ( 3) يُ ْنِفُقونَ  َرَزق ْ
 [4-2]البقرة:

م ثالٌث،  مثَّ ذكَر سبحانه وتعاىل يف هذه اْلايت األربع واْلايت بعدها، ذكَر هللاُ  فيها أصناَف الناِس، وأَّنَّ
، من حيث، ابعتبار اإلميان والكفر، هم من حيث اإلميان والكفر ثالثٌة: نيا ثالثُة أصنافر  الناُس يف هذه الدُّ

مة.  مؤمنون ظاهراً وابطناً، عقيدًة وعمالً وسلوكاً، وهم املذكورون يف اْلايت املتقدِ 
ون للكفر كاليهود والنصارى واملشركني، ُعبَّاد األواثن على اختالف حنلهم، وكفَّاٌر ظاهرًا وابطناً، وهم املعلن

 [6]البقرة: يُ ْؤِمُنوَن{ اَل  تُ ْنِذْرُهمْ  لَْ  أَمْ  أَأَْنَذْرََتُمْ  َعَلْيِهمْ  َسَواءٌ  َكَفُروا  الَِّذينَ  }ِإنَّ وذكرهم هللا يف آيتني: 
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عِلنني، أال وهم املنافقون، وهم الذين قال هللا 
ُ
مثَّ ذكر الصنَف الثالث الَّذي هو أخبُث من الكفَّار الصرُيني امل

 وا{َآَمنُ  َوالَِّذينَ  اّللََّ  ُُيَاِدُعونَ ( 8) ِبُْؤِمِننيَ  ُهمْ  َوَما اْْلَِخرِ  َواِبْليَ ْومِ  اِبّللَِّ  َآَمنَّا يَ ُقولُ  َمنْ  النَّاسِ  }َوِمنَ فيهم: 
 [9-8]البقرة:

م أخطُر، املنافقون أخطر على اإلسالم واملسلمني من  وذكَر يف شأَّنم ثالَث عشرَة آيًة، قال العلماُء: ألَّنَّ
م هم يف قلوهبم ويف بواطنهم مع الكفَّار، أولياء لليهود وللنصارى، هم أولياء  الكفَّار املعلنني للكفر أخطر؛ ألَّنَّ

 [14]البقرة: َآَمنَّا{ قَاُلوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َلُقوا }َوِإَذااملؤمنني، لليهود والنصارى واملشركني، وهم يف ظاهرهم مع 
فيخدعون من ال يدري عن حقيقة حاهلم، يعين يُقال ما للناس إال  الظاهر، لكن أهل العلم وأهل البصائر 

 [31]حممَّد: اْلَقْوِل{ حلَْنِ  يف  }َولَتَ ْعرِفَ ن َُّهمْ يدركون حاهلم، 
هللاُ ذكر صفاَتم، والُؤهم وحبُّهم واهتماُمهم ابلكفَّار، فتجد حديثهم عن يعين مزااي الكفَّار  يُعَرفون بصفاَتم،

والكفَّار، كما تسمعون كثياً على ألسنة بعض الناس من املنافقني حقيقةً أو من املخدوعني املشبهني للمنافقني، 
ة، داء النفاق، داء اإلعجاب ابلكفَّار اإلعجاب، وهذا داءٌ ُعضاٌل، داءٌ ُعضاٌل قد استشرى يف األمَّة اإلسالميَّ 

اإلعجاب إذا وقع من مسلمر فإنَّه جيرُّه إىل النفاق، جيرُّه إىل مواالة الكفَّار وحمبَّة الكفَّار والثناء على الكفار، 
 واحتقار اإلسالم واحتقار املسلمني، وهذا كثٌي.

 َأَضاَءتْ  فَ َلمَّا ََنرًا اْستَ ْوَقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ   }َمثَ ُلُهمْ  م األمثال:ذكر هللا صفاَتم يف ثالث عشرة آيًة، وضرب حلقيقته
-17]البقرة: يَ ْرِجُعوَن{ اَل  فَ ُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ُصم  ( 17) يُ ْبِصُرونَ  اَل  ظُُلَماتر  يف  َوتَ رََكُهمْ  بُِنورِِهمْ  اّللَُّ  َذَهبَ  َحْوَلهُ  َما

18] 
هم، هذا مثٌل ضربه هللا للمنافقني، وقد ذكر هللا يعين عرَّاهم وكشَف عوراَتم يف مواضَع أخرى، يف سورة آل 
عمران ويف سورة النساء ويف سورة املائدة ويف سورة براءة شيٌء واسٌع وكثٌي وتفصيٌل عن أحوال املنافقني، ال 

 إله إالَّ هللا.
فاملقصود أنَّ الناس هكذا، وقد يكون بني هذه األصناف من هو خليٌط عنده، وهم كثيون، خليط له شبٌه 
يشبه املنافقني يف أشياء، ويتشبَّهُ ابلكفَّار يف أشياءر، وإن كان معه أصل اإلسالم، لكن ُيلِ ُط َيخُذ من أخالق 

هم يشبهون املنافقني، ومن صفات املنافقني  -نعوذ ابهلل–هؤالء وأخالق هؤالء، الذين يراؤون يف أعماهلم 
 َعاَهدَ  َوِإَذا َأْخَلَف، َوَعدَ  َوِإَذا َكَذَب،  َحدَّثَ  ِإَذا: َثاَلثٌ  "آيُة اْلُمَناِفِقنيَ  الظاهرة ما جاء يف احلديث الصحيح:

خالصاً، ومن كانت فيه واحدٌة أربٌع من كنَّ فيه كان منافقًا "، َوِإَذا ائْ ُتِمَن َخانَ " ويف اللفظ اْلخر:، َغَدَر"
، فعلى املسلم يتفقَُّد حاله وُيذر من مشاهبة املنافقني يف هذه اخلصال ويف منهنَّ كانت فيه خصلٌة من النفاقِ 

 ُكَساىَل{  قَاُموا الصَّاَلةِ  ِإىَل  قَاُموا }َوِإَذاغيها، ومن صفات املنافقني الكسل، الكسل عن الصالة 
 [142]النساء:
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ثون والدعاة يذكرون هذه احلالة يف الناس،  -سبحان هللا–ويُذَكُر يف هذا املقام  يعين اهتمام الناس، دائماً املتحدِ 
الناس يف أمر الصالة جتدهم يغلب عليهم التباطؤ والرتاخي والكسل، وهكذا يف التعامل مع أوالدهم، يعين 

بني الناس يف هذا، لكن انظْر إىل حاهلم يف شأن املدارس، الطيب يشجِ ع أوالده وُيثُّهم وكذا وكذا على تفاوتر 
م يف املدارس ال يتساحمون مع األوالد أبداً، بل يتعاون األبوان على يعين محل  يف شأن املدارس مشهور أَّنَّ
األوالد على النهوض للدراسة واملدرسة، فيسوقوَّنم ويهيِ ئون هلم كلَّ األسباب، ويف أمر الصالة يلتمسون 

ذار، وهللا كذا كذا، هذا ِمَّا يتحدَُّث به الدعاة والنصحاء يف املناسبات الكثية، والناس يعرفون هذا من األع
أنفسهم، لكن إذا عرف اإلنسان العيب الذي عنده فهذا طريق من طرق اإلصالح، جيب على املسلمني أن 

على العباد يف كلِ  يومر وليلةر، سبحان  يعظِ موا شأن الصالة، الصالة عمود اإلسالم، مخس صلواتر كتبهنَّ هللا
 هللا واحلمد هلل وال إله إالَّ هللا.

 قَِلياًل{ ِإالَّ  اّللََّ  َيْذُكُرونَ  َواَل  النَّاسَ  يُ رَاُءونَ  ُكَساىَل   قَاُموا الصَّاَلةِ  ِإىَل  قَاُموا }َوِإَذاقال هللا يف املنافقني: 
 [142]النساء:

سلم أالَّ يتشبَّه ابملنافقني، يكون الناس يف جملسر فُيؤذَُّن للصالة فيرتاخون، هذه من صفات املنافقني، فعلى امل
وهللا اإلمام يتأخَّر، اجلماعة يعين ابقي ابقي على اإلقامة كذا، فال يذهب يستعدُّ ويتوضَّأُ إالَّ إذا أُقيمت الصالة 

لصالة ابدر ابدر ال تتباطْأ، فإنَّه يفوتك أو أوشكت أن تُقام الصالة، ال، يف اجمللس إذا حضرت الصالة وأُذِ َن ل
خٌي كثٌي، يفوتك خٌي كثٌي، يقول العلماء: الكسل ضعف اإلرادة، تكون اإلرادة ضعيفًة ما يف عزم، العزم 

أنَّه يكون يف شأن أهله ويف مهنة أهله فإذا ُدِعَي إىل  -عليه الصالة والسالم–ضعيف، جاء يف صفة النيب 
صالة وترك الشغل الذي هو فيه، وكثٌي من الناِس يكوُن يف الشغِل، شوي شوي بعد، يريد الصالة قام إىل ال

 }َواْلُمْؤِمُنونَ يكمِ ل ولو فاته شيءٌ من الصالة، هذا أمٌر واجٌب على الرجال والنساء على املسلمني واملسلمات، 
َهْونَ  اِبْلَمْعُروفِ  ََيُْمُرونَ  بَ ْعضر  َأْولَِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ   الزََّكاَة{ َويُ ْؤُتونَ  الصَّاَلةَ  َويُِقيُمونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَ ن ْ

 [71]التوبة:
هذه واجباٌت عامة للجميع للرجال والنساء، للمؤمنني واملؤمنات، يعين قوَّة العزمية، واالهتمام بشأن الصالة، 

 أمٌر الزٌم. وتعظيم شأن الصالة، وتعظيم شأن الفرائض كلِ ها هذا
سورة البقرة تضمَّنت موضوعاتر كثيًة: اجلهاد واحلج  والصيام، وأحكام تتعلَّق ابألسرة من النكاِح والطالِق 

 أُْنزِلَ  ِبَا الرَُّسولُ  }َآَمنَ  والِعَدِد، تضمََّنت أحكاماً كثيًة، وُخِتَمْت ِبثل ما بُِدَئْت به بذكر اإلميان وأهل اإلميان
 [ هذه خامتة سورة البقرة.285]البقرة َواْلُمْؤِمُنوَن{ َربِ هِ  ِمنْ  إِلَْيهِ 

أما سورة آل عمران فكثي من آايَتا نزل يف شأن غزوة من الغزوات، وهي غزوة أحد اليت جرت بني املسلمني  
فجرت  -صلَّى هللا عليه وسلَّم–واملشركني، حيث جاء املشركون حلرب املسلمني يف املدينة، حلرب الرسول 
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ينهم الوقعة وجرى بينهم القتال، فحصل على املسلمني مصيبٌة، وقُِتَل منهم عدٌد، قُِتَل منهم سبعون، فكانت ب
مصيبًة عظيمًة، وحصل للمسلمني غم  بسبب ذلك، وأشاع الشيطاُن أنَّ الرسوَل قُِتَل، وما قُِتَل عليه الصالة 

 قُِتلَ  َأوْ  َماتَ  أَفَِإنْ  الرُُّسلُ  قَ ْبِلهِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ  ِإالَّ  حُمَمَّدٌ  }َوَماوالسالم، وهلذا جاء فيها، قال تعاىل: 
ُتمْ  َقِلبْ  َوَمنْ  َأْعَقاِبُكمْ  َعَلى انْ َقَلب ْ ًئا{ اّللََّ  َيُضرَّ  فَ َلنْ  َعِقبَ ْيهِ  َعَلى يَ ن ْ  [144]آل عمران: َشي ْ

وفزع الناس ملوته،  -عليه الصالة والسالم–الواجب الثبات حَّتَّ ولو قُِتَل الرسوُل، وهلذا ملا مات الرسول 
يق أعلم الصحابة وأفضل الصحابة على اإلطالق، ولعن  وحصل عندهم اضطراٌب وقلٌق جاء أبو بكر الصدِ 

فاعلموا هذا، اعلموا حال  -رضوان هللا عليهم–هللا الرافضة الذين يبغضونه ويلعنونه ويلعنون سادة الصحابة 
وِبن يهوِ ُن أمرهم، وال من يعدُّهم يف عداد املؤمنني ويف عداد املسلمني، ويقول: إَّنم الرافضة وال تغرتُّوا هبم 

م مشركون، فعنَدهم يعين أموٌر كثيٌة توجب ضالهلم وكفرهم، ومن ذلك بغضهم  إخواننا، ال ليسوا إخواننا؛ ألَّنَّ
 لسادات الصحابة ولعنهم، يلعنون أاب بكرر وعمر.

جاء ووجده يف بيته،  -عليه الصالة والسالم–عندما بلغه خرب وفاة النيب  - عنهرضي هللا-ملا جاء أبو بكرر 
قب ََّلُه وقال رضي هللا عنه: "طْبَت حيًَّا وميِ تاً" وقب ََّلُه، مثَّ خرج للناس وخطبهم خطبته العظيمة املشهورة، وتال 

ُتمْ  قُِتلَ  َأوْ  َماتَ  أَفَِإنْ  الرُُّسلُ  قَ ْبِلهِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ  ِإالَّ  حُمَمَّدٌ  َوَما}مثل هذه اْلية   َوَمنْ  َأْعَقاِبُكمْ  َعَلى انْ َقَلب ْ
َقِلبْ  ًئا اّللََّ  َيُضرَّ  فَ َلنْ  َعِقبَ ْيهِ  َعَلى يَ ن ْ  [144:عمران آل] {الشَّاِكرِينَ  اّللَُّ  َوَسَيْجزِي َشي ْ

ُمْ  َميِ تٌ  }ِإنَّكَ وقال، وذكر قوله:  -30]الزمر: ََتَْتِصُموَن{ َربِ ُكمْ  ِعْندَ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ِإنَُّكمْ  مُثَّ ( 30) َميِ ُتونَ  َوِإَّنَّ
31] 

 اخْلُْلدَ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  }لَِبَشرر  كان  َوَمافأعلمهم أنَّ الرسول بشر جيري عليه املوت مثلما جرى على الذين من قبله 
ُلوُكمْ  اْلَمْوتِ  َذائَِقةُ  نَ ْفسر  ُكلُّ (  34) اخْلَاِلُدونَ  فَ ُهمُ  ِمتَّ  أَفَِإنْ  َنةً  َواخلَْْيِ  اِبلشَّر ِ  َونَ ب ْ َنا ِفت ْ  تُ ْرَجُعوَن{ َوإِلَي ْ

 [35-34]األنبياء:
املقصود إنَّ هذه السورة تضمَّنت كثٌي من آايَتا يعين جوانب كثية من هذه الغزوة وذكر هللا فيه، ومن ذلك 

 [169]آل عمران: قُِتُلوا{ الَِّذينَ  حَتَْسَبَّ  }َواَل أنَّه ذكر فيها عاقبة الشهداء: 
 َرهبِ ِمْ  ِعْندَ  َأْحَياءٌ  َبلْ  أَْمَواتً  اّللَِّ  َسِبيلِ  يف  قُِتُلوا الَِّذينَ  حَتَْسَبَّ  }َواَل هذه نزلت يف شهداء أحد، يف شهداء أحد: 

 َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َأالَّ  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  هِبِمْ  يَ ْلَحُقوا لَْ  اِبلَِّذينَ  َوَيْستَ ْبِشُرونَ  َفْضِلهِ  ِمنْ  اّللَُّ  َآَتُهمُ  ِبَا َفرِِحنيَ ( 169) يُ ْرَزُقونَ 
 [، اْلايت170-169:عمران آل] {َُيَْزنُونَ  ُهمْ  َواَل 

 تُ ْفِلُحوَن{ َلَعلَُّكمْ  اّللََّ  َوات َُّقوا َورَاِبطُوا َوَصاِبُروا اْصربُوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها }ايَ  وُخِتَمْت السورةُ ِبا يناسب هذا املقام:
 [200]آل عمران:

كم بكتابه.  نفعنا هللا وإايَّ


