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الرباك
_وقفات تدبرية يف سوريت البقرة وآل عمران_ لفضيلة الشيخ عبد الرمحن بن انصر َّ
–حفظه هللا تعاىل -بتاريخ  27رمضان 1438ه ـ
احلمد هلل ،وصلَّى هللا وسلَّم وابرك على عبده ورسوله ،بعد سورة (الفاحتة) يف املصحف سورة (البقرة) مثَّ سورة
(آل عمران) ،كتبها الصحابة ،كتب الصحابة هاتني السورتني مجيعاً مقرتنتني ،فبني هاتني السورتني يعين صلةٌ.
الرسول َّنوَه بذلك يف شأن سورة (آل عمران) ،سورة البقرة وسورة آل عمران ،وأخرب عليه الصالة والسالم
ُ
ِ ِ
ر
ان عن ص ِ
ِ ِ
اف ُُي َّ ِ
ِ ِ
احبِ ِه َما"،
ص َو َ
اج َ ْ َ
عنهما" :إِ ََّّنُ َما ََيْتيَان يَ ْوَم الْقيَ َامة َكأَ ََّّنُ َما َغ َم َامتَان أو َغيَايَتَان أو فرقا طَْري َ
آخر ،هي كالم هللا،
قال العلماء :املراد قراءة السورتنيَّ ،أما السورة هي كالم هللا ال يكون طياً وال يكون شيئاً َ
لكن هذا تعبيٌ عن قراءة املؤمن قراءة القارئ ،قراءته لسورة البقرة ،وقراءته لسورة آل عمران ميثَّل يوم القيامة
ان ،أَو فِرقَا طَ ري صو ر
ِ
ِ
َّ
اف".
ملا جاء يف احلديثَ " :كأََّنُ َما َغ َم َامتَان ،أ َْو َغيَايَتَ ْ ْ ْ َ َ
ِ
ذكر يف كالم الصحابة،
وجاء يف فضل هذه السورة –أعين سورة البقرة -هلا خاصيَّةٌ ،سورةٌ هلا شأ ٌن وهلا ٌ
ِ
يقدرون فيها ِ
وينوهون هبا ،كما جاء يف بعض أحاديث صالة الكسوف ،قال ابن عبَّ ر
اس" :قام قياماً طويالً
حنواً من سورة البقرة" ِ
ينوهُ هبا.
ر
مسعود –رضي هللا عنه -ملا وقف لرمي مجرة العقبة قال" :هذا مقام الَّذي أُن ِزلَت ِ
عليه سورةُ البقرة"
وقال ابن
ْ
ُ
َّ
سنام ِ
هلا شأ ٌن ،وهلا متيُّ ٌز ،وجاء فيها َّأَّنا ذروةُ ِ
ذلك
أطول سورةر جاء يف فضلها
القرآن ،هي ُ
ٌ
أحاديث ،ومن َ
ِ َّ
قرأُ فيه سورةُ البقرةِ.
أنَّه ُّ
يفر الشيطا ُن من البيت الذي تُ َ
ِ
ت ابلتنويه ابلقرآن ابلتنويه ابلقرآن ،وهذا كثيٌ يف سور القرآن ،افتتاح السور بشأن القرآن،
وسورةُ البقرةِ افتُت َح ْ
القرآن الكتاب{ ،ذَلِ َ ِ
ب فِ ِيه} [البقرة]2:
ك الْكتَ ُ
اب َال َريْ َ
ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ك الْ ِكتَاب َال ري ِ ِ
{ َذلِ َ ِ
يمو َن
اب} كتاب { َذل َ
ب فيه ُه ًدى ل ْل ُمتَّق َ
ك الْكتَ ُ
ين يُ ْؤمنُو َن ابلْغَْيب َويُق ُ
ني ( )2الذ َ
ُ َْ َ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ك َوِابْْلَ ِخَرةِ ُه ْم يُوقِنُو َن}
ك َوَما أُنْ ِزَل ِم ْن قَ ْبل َ
ين يُ ْؤِمنُو َن ِِبَا أُنْ ِزَل إِلَْي َ
الص َال َة َوِمَّا َرَزقْ نَ ُ
اه ْم يُْنف ُقو َن (َ )3والذ َ
[البقرة]4-2:
أصناف ِ
ثالث،
ذكر هللاُ فيها
الناس ،و َّأَّنم ٌ
َ
ذكر سبحانه وتعاىل يف هذه اْلايت األربع واْلايت بعدهاَ ،
مثَّ َ
ر
أصناف ،من حيث ،ابعتبار اإلميان والكفر ،هم من حيث اإلميان والكفر ثالثةٌ:
الناس يف هذه الدُّنيا ثالثةُ
ُ
مؤمنون ظاهراً وابطناً ،عقيد ًة وعمالً وسلوكاً ،وهم املذكورون يف اْلايت ِ
املتقدمة.
َّار ظاهراً وابطناً ،وهم املعلنون للكفر كاليهود والنصارى واملشركني ،عُبَّاد األواثن على اختالف حنلهم،
وكف ٌ
ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا َس َواءٌ َعلَْي ِه ْم أَأَنْ َذ ْرََتُْم أ َْم َلْ تُْن ِذ ْرُه ْم َال يُ ْؤِمنُو َن} [البقرة]6:
وذكرهم هللا يف آيتني{ :إ َّن الذ َ
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أخبث من الكفَّار الصرُيني املعلِنني ،أال وهم املنافقون ،وهم الذين قال هللا
مثَّ ذكر
الصنف الثالث الَّذي هو ُ
َ
ُ
اّلل والَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
{وِم َن الن ِ
ين آَ َمنُوا}
ذ
ن
و
ع
اد
ُي
)
8
(
ني
ن
م
ؤ
ِب
م
َّاس َم ْن يَ ُق ُ
ول آَ َمنَّا ِاب َّّلل َوِابلْيَ ْوم ْاْلَخ ِر َوَما ُه ْ ُْ َ
فيهمَ :
َُ ُ َ ََّ َ َ
[البقرة]9-8:
َّ
أخطر ،املنافقون أخطر على اإلسالم واملسلمني من
وذكر يف شأَّنم َ
ثالث عشرةَ آيةً ،قال العلماءُ :ألَّنم ُ
َ
الكفَّار املعلنني للكفر أخطر؛ َّ
ألَّنم هم يف قلوهبم ويف بواطنهم مع الكفَّار ،أولياء لليهود وللنصارى ،هم أولياء
َّ ِ
لليهود والنصارى واملشركني ،وهم يف ظاهرهم مع املؤمننيِ ،
ين آَ َمنُوا قَالُوا آَ َمنَّا} [البقرة]14:
َ
{وإ َذا لَ ُقوا الذ َ
فيخدعون من ال يدري عن حقيقة حاهلم ،يعين يُقال ما للناس إال الظاهر ،لكن أهل العلم وأهل البصائر
[حممد]31:
َّه ْم ِيف َحلْ ِن الْ َق ْوِل} َّ
{ولَتَ ْع ِرفَن ُ
يدركون حاهلمَ ،
اهتمامهم ابلكفَّار ،فتجد حديثهم عن يعين مزااي الكفَّار
عرفون بصفاَتم ،هللاُ ذكر صفاَتمُ ،
والؤهم وحبُّهم و ُ
يُ َ
والكفَّار ،كما تسمعون كثياً على ألسنة بعض الناس من املنافقني حقيقةً أو من املخدوعني املشبهني للمنافقني،
األمة اإلسالميَّة ،داء النفاق ،داء اإلعجاب ابلكفَّار اإلعجاب،
ضال ،داءٌ عُ ٌ
وهذا داءٌ عُ ٌ
ضال قد استشرى يف َّ
جيره إىل مواالة الكفَّار وحمبَّة الكفَّار والثناء على الكفار،
جيره إىل النفاقُّ ،
اإلعجاب إذا وقع من مسل رم فإنَّه ُّ
واحتقار اإلسالم واحتقار املسلمني ،وهذا كثيٌ.
ِ
ت
َضاءَ ْ
استَ ْوقَ َد ََن ًرا فَلَ َّما أ َ
{مثَلُ ُه ْم َك َمثَ ِل الَّذي ْ
ذكر هللا صفاَتم يف ثالث عشرة آيةً ،وضرب حلقيقتهم األمثالَ :
ما حولَه ذَهب َّ ِ
ر
ِ
ْم عُ ْم ٌي فَ ُه ْم َال يَ ْرِجعُو َن} [البقرة-17:
اّللُ بِنُوِره ْم َوتَ َرَك ُه ْم ِيف ظُلُ َمات َال يُْبص ُرو َن (ُ )17
صم بُك ٌ
َ َْ ُ َ َ
]18
اضع أخرى ،يف سورة آل
مثل ضربه هللا للمنافقني ،وقد ذكر هللا يعين َّ
عراهم و َ
كشف عوراَتم يف مو َ
هم ،هذا ٌ
وتفصيل عن أحوال املنافقني ،ال
عمران ويف سورة النساء ويف سورة املائدة ويف سورة براءة شيءٌ و ٌ
اسع وكثيٌ
ٌ
إله َّإال هللا.
فاملقصود َّ
أن الناس هكذا ،وقد يكون بني هذه األصناف من هو خلي ٌ
ط عنده ،وهم كثيون ،خليط له شبهٌ
يشبه املنافقني يف أشياء ،ويتشبَّه ابلكفَّار يف ر
ط َيخ ُذ من أخالق
أشياء ،وإن كان معه أصل اإلسالم ،لكن ُيلِ ُ
ُ
هؤالء وأخالق هؤالء ،الذين يراؤون يف أعماهلم –نعوذ ابهلل -هم يشبهون املنافقني ،ومن صفات املنافقني
ِِ
اه َد
ني ثََال ٌ
ث :إِ َذا َحد َ
بَ ،وإِ َذا َو َع َد أ ْ
َخلَ َ
الظاهرة ما جاء يف احلديث الصحيح" :آيةُ الْ ُمنَافق َ
فَ ،وإِ َذا َع َ
َّث َك َذ َ
ِ
كن فيه كان منافقاً خالصاً ،ومن كانت فيه واحدةٌ
بع من َّ
َغ َد َر" ،ويف اللفظ اْلخرَ " :وإِ َذا ائْ تُم َن َخا َن" ،أر ٌ
منهن كانت فيه خصلةٌ من ِ
َّد حاله وُيذر من مشاهبة املنافقني يف هذه اخلصال ويف
َّ
النفاق ،فعلى املسلم يتفق ُ
الص َالةِ قَ ُاموا ُك َس َاىل}
{وإِذَا قَ ُاموا إِ َىل َّ
غيها ،ومن صفات املنافقني الكسل ،الكسل عن الصالة َ
[النساء]142:
2

 1438هـ

ّ
عبدالرحمن بن ناصر ّ
ّ
البراك
مؤسسة وقف الشيخ

ويذ َكر يف هذا املقام –سبحان هللا -يعين اهتمام الناس ،دائماً ِ
املتحدثون والدعاة يذكرون هذه احلالة يف الناس،
ُ ُ
الناس يف أمر الصالة جتدهم يغلب عليهم التباطؤ والرتاخي والكسل ،وهكذا يف التعامل مع أوالدهم ،يعين
ِ
ر
انظر إىل حاهلم يف شأن املدارس،
الطيب يشجع أوالده وُيثُّهم وكذا وكذا على تفاوت بني الناس يف هذا ،لكن ْ
يف شأن املدارس مشهور َّأَّنم يف املدارس ال يتساحمون مع األوالد أبداً ،بل يتعاون األبوان على يعين محل
كل األسباب ،ويف أمر الصالة يلتمسون
األوالد على النهوض للدراسة واملدرسة ،فيسوقوَّنم ويهيِئون هلم َّ
َّث به الدعاة والنصحاء يف املناسبات الكثية ،والناس يعرفون هذا من
األعذار ،وهللا كذا كذا ،هذا ِمَّا يتحد ُ
أنفسهم ،لكن إذا عرف اإلنسان العيب الذي عنده فهذا طريق من طرق اإلصالح ،جيب على املسلمني أن
كل ر
يعظموا شأن الصالة ،الصالة عمود اإلسالم ،مخس صلو ر
يوم و ر
ِ
كتبهن هللا على العباد يف ِ
ليلة ،سبحان
ات َّ
هللا واحلمد هلل وال إله َّإال هللا.
قال هللا يف املنافقني{ :وإِ َذا قَاموا إِ َىل َّ ِ
اّللَ إَِّال قَلِ ًيال}
َّاس َوَال يَ ْذ ُك ُرو َن َّ
ُ
َ
الص َالة قَ ُاموا ُك َس َاىل يَُراءُو َن الن َ
[النساء]142:
هذه من صفات املنافقني ،فعلى املسلم َّأال يتشبَّه ابملنافقني ،يكون الناس يف ر
جملس فيُؤذَّ ُن للصالة فيرتاخون،
ُّ
ويتوضأُ َّإال إذا أُقيمت الصالة
يتأخر ،اجلماعة يعين ابقي ابقي على اإلقامة كذا ،فال يذهب
يستعد َّ
وهللا اإلمام َّ
أو أوشكت أن تُقام الصالة ،ال ،يف اجمللس إذا حضرت الصالة وأ ُِذ َن للصالة ابدر ابدر ال تتباطأْ ،فإنَّه يفوتك
خيٌ كثيٌ ،يفوتك خيٌ كثيٌ ،يقول العلماء :الكسل ضعف اإلرادة ،تكون اإلرادة ضعيفةً ما يف عزم ،العزم
ضعيف ،جاء يف صفة النيب –عليه الصالة والسالم -أنَّه يكون يف شأن أهله ويف مهنة أهله فإذا ُد ِع َي إىل
الصالة قام إىل الصالة وترك الشغل الذي هو فيه ،وكثيٌ من ِ
الناس يكو ُن يف ِ
الشغل ،شوي شوي بعد ،يريد
ِ
{والْ ُم ْؤِمنُو َن
أمر و ٌ
يكمل ولو فاته شيءٌ من الصالة ،هذا ٌ
اجب على الرجال والنساء على املسلمني واملسلماتَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َال َة َويُ ْؤتُو َن َّ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ر
الزَكا َة}
يمو َن َّ
ات بَ ْع ُ
َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ض ََيْ ُم ُرو َن ابلْ َم ْع ُروف َويَْن َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َويُق ُ
[التوبة]71:
اجبات عامة للجميع للرجال والنساء ،للمؤمنني واملؤمنات ،يعين َّقوة العزمية ،واالهتمام بشأن الصالة،
هذه و ٌ
ِ
الزم.
أمر ٌ
وتعظيم شأن الصالة ،وتعظيم شأن الفرائض كلها هذا ٌ
ر
النكاح و ِ
الطالق
موضوعات كثيًة :اجلهاد واحلج والصيام ،وأحكام تتعلَّق ابألسرة من
تضمنت
ِ
سورة البقرة َّ
ِ
تضمنَت أحكاماً كثيًةِ ،
ول ِِبَا أُنْ ِزَل
الر ُس ُ
والعِ َد ِدَّ ،
ت به بذكر اإلميان وأهل اإلميان {آَ َم َن َّ
ت ِبثل ما بُدئَ ْ
وخت َم ْ
ُ
إِلَْي ِه ِم ْن َربِِه َوالْ ُم ْؤِمنُو َن} [البقرة ]285هذه خامتة سورة البقرة.
أما سورة آل عمران فكثي من آايَتا نزل يف شأن غزوة من الغزوات ،وهي غزوة أحد اليت جرت بني املسلمني
واملشركني ،حيث جاء املشركون حلرب املسلمني يف املدينة ،حلرب الرسول –صلَّى هللا عليه وسلَّم -فجرت
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عدد ،قُتِ َل منهم سبعون ،فكانت
بينهم الوقعة وجرى بينهم القتال ،فحصل على املسلمني مصيبةٌ ،وقُتِ َل منهم ٌ
مصيبةً عظيمةً ،وحصل للمسلمني غم بسبب ذلك ،وأشاع الشيطا ُن َّ
الرسول قُتِ َل ،وما قُتِ َل عليه الصالة
أن
َ
ات أ َْو قُتِ َل
{وَما ُحمَ َّم ٌد إَِّال َر ُس ٌ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإ ْن َم َ
والسالم ،وهلذا جاء فيها ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِ
اّللَ َشْي ئًا} [آل عمران]144:
ضَّر َّ
ب َعلَى َعقبَ ْيه فَلَ ْن يَ ُ
انْ َقلَْب تُ ْم َعلَى أ َْع َقاب ُك ْم َوَم ْن يَْن َقل ْ
الرسول ،وهلذا ملا مات الرسول –عليه الصالة والسالم -وفزع الناس ملوته،
حَّت ولو قُتِ َل
ُ
الواجب الثبات َّ
وحصل عندهم اضطراب وقلق جاء أبو بكر ِ
الصديق أعلم الصحابة وأفضل الصحابة على اإلطالق ،ولعن
ٌ ٌ
هللا الرافضة الذين يبغضونه ويلعنونه ويلعنون سادة الصحابة –رضوان هللا عليهم -فاعلموا هذا ،اعلموا حال
تغرتوا هبم وِبن ِ
يهو ُن أمرهم ،وال من يعدُّهم يف عداد املؤمنني ويف عداد املسلمني ،ويقول :إَّنم
الرافضة وال ُّ
إخواننا ،ال ليسوا إخواننا؛ َّ
أمور كثيةٌ توجب ضالهلم وكفرهم ،ومن ذلك بغضهم
ألَّنم مشركونَ ،
فعندهم يعين ٌ
لسادات الصحابة ولعنهم ،يلعنون أاب بك ر وعمر.
ملا جاء أبو بك ر -رضي هللا عنه -عندما بلغه خرب وفاة النيب –عليه الصالة والسالم -جاء ووجده يف بيته،
ت حيَّاً وميِتاً" وقبَّلَهُ ،مثَّ خرج للناس وخطبهم خطبته العظيمة املشهورة ،وتال
"طب َ
قبَّلَهُ وقال رضي هللا عنهْ :
ات أ َْو قُتِ َل انْ َقلَْب تُ ْم َعلَى أ َْع َقابِ ُك ْم َوَم ْن
مثل هذه اْلية { َوَما ُحمَ َّم ٌد إَِّال َر ُس ٌ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإ ْن َم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ين} [آل عمران]144:
اّللَ َشْي ئًا َو َسيَ ْج ِزي َّ
ضَّر َّ
ب َعلَى َعقبَ ْيه فَلَ ْن يَ ُ
يَْن َقل ْ
اّللُ الشَّاك ِر َ
ت وإِ ََّّنُم ميِتُو َن (ُ )30مثَّ إِنَّ ُكم ي وم الْ ِقيام ِة ِعْن َد ربِ ُكم ََتْتَ ِ
ص ُمو َن} [الزمر-30:
وقال ،وذكر قوله{ :إِن َ
ْ َْ َ َ َ
َّك َميِ ٌ َ ْ َ
َ ْ
]31
ِ
ِ
فأعلمهم َّ
اخلُْل َد
ك ْ
أن الرسول بشر جيري عليه املوت مثلما جرى على الذين من قبله َوَما كان {لبَ َش ر ِم ْن قَ ْبل َ
س ذَائَِقةُ الْمو ِ
ت َونَْب لُوُك ْم ِابلش ِ
اخلَالِ ُدو َن (ُ )34ك ُّل نَ ْف ر
اخلَِْي فِْت نَةً َوإِلَْي نَا تُ ْر َجعُو َن}
َّر َو ْ
ت فَ ُه ُم ْ
أَفَِإ ْن ِم َّ
َْ
[األنبياء]35-34:
املقصود َّ
تضمنت كثيٌ من آايَتا يعين جوانب كثية من هذه الغزوة وذكر هللا فيه ،ومن ذلك
إن هذه السورة َّ
أنَّه ذكر فيها عاقبة الشهداء{ :وَال َحتس َّ َّ ِ
ين قُتِلُوا} [آل عمران]169:
َ ْ ََ
ب الذ َ
ب الَّ ِذين قُتِلُوا ِيف سبِ ِيل َِّ
َحيَاءٌ ِعْن َد َرهبِِ ْم
اّلل أ َْم َو ًات بَ ْل أ ْ
َ
هذه نزلت يف شهداء أحد ،يف شهداء أحدَ :
{وَال َْحت َس َ َّ َ
ِ ِ َّ ِ
اّلل ِمن فَ ْ ِ ِ
ي رَزقُو َن ( )169فَ ِرِح ِ
ف َعلَْي ِه ْم
ين َلْ يَ ْل َح ُقوا هبِِ ْم ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم أََّال َخ ْو ٌ
َ
ني ِبَا آَ َت ُه ُم َُّ ْ
ُْ
ضله َويَ ْستَ ْبش ُرو َن ابلذ َ
َوَال ُه ْم َُْيَزنُو َن} [آل عمران ،]170-169:اْلايت
َّ ِ
ِ
اّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن}
صابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّ ُقوا َّ
وخت َم ْ
ين آَ َمنُوا ْ
ُ
اصِربُوا َو َ
ت السورةُ ِبا يناسب هذا املقامَ :
{اي أَيُّ َها الذ َ
[آل عمران]200:
وإايكم بكتابه.
نفعنا هللا َّ
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