
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

سورلعلنا    أطول  مع  اليوم  يفنقف  سورة   ة  مع  أحكاما،  وأغزرها  للموضوعات،  وأشملها  القرآن، 

هذه السورة ،  )البقرة(، السورة التي عّظم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم شأهنا، وأعىل قدرها وأمر بقراءهتا

التي   منها  املباركة  ورسله   عقائدنا،نأخذ  وكتبه  ومالئكته  اهلل  عن  حتدثنا  اإليامن،  أركان  عن  حتدثنا  فهي 

 م اآلخر والقدر خريه ورشه.واليو

 . حتدثنا عن الطهارة والصالة والصيام والزكاة واحلج والعمرة واجلهاد والقصاص 

 حتدثنا عن أحكام األرسة يف النكاح والطالق والرجعة والعدة والنفقة واملتعة والرضاعة. 

األموال يف اإلنفاق والربا    كام حتدثنا عن البيع والربا واخلمر وامليرس، حتدثنا هذه السورة كذلك عن أحكام

 واملداينة، وتفصل يف ذلك تفصياًل وتبني بياًنا شافًيا. 

منا  ومنه  السابقة،    وصلنا  واألمم  الغابرة  القرون  وإبليس،    قصةأخبار  واملالئكة  وحواء،  هاروت  وآدم 

 .يعقوب وبنيه، حديث عن بني إرسائيل، وعزير والنمرودو إبراهيم وإسامعيل، ووماروت، 

وثامنون هذه   مخس  قبلها  نزل  والثامنون،  السادسة  وترتيبها  باملدينة  نزلت  سورة  أول  هي  املباركة  السورة 

سورة قبل اهلجرة، وبعد اهلجرة هذه أول السور نزوالً، وقد امتد نزوهلا إىل عرشة أعوام كلام جتددت حادثة  

 .ها آية أو آياتكلام عرض عارض، كلام احتاج الناس إىل بيان حكم، اهلل عز وجل ينزل في 

هذه السورة فيها آية هي أعظم آية يف القرآن، يف حديث أيب بن كعب ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل  

َفَقاَل َرُجٌل:   َأْعَظُم؟  اْلُقْرآني  آَيٍة يفي  اْلَقيُّومُ }عليه وسلم قال له: ))َأيُّ  احْلَيُّ  ُهَو  إياله  إيَلَه  اَل  ،  [255]البقرة:    {اهللهُ 

َيَدُه َبنْيَ َثدْ قَ  ، َأْو َقاَل: َفَوَضَع  ، َقاَل: َفَوَجْدُت َبْرَدَها َبنْيَ َثْدَييه َيَدُه َبنْيَ َكتيَفيه ، َفَوَجْدُت َبْرَدَها اَل: َفَوَضَع  َييه

ْلَم((  ْلَم اْلعي ري اْلعي ، َقاَل: ََيْنيَك َيا َأَبا املُْنْذي  .َبنْيَ َكتيَفيه

آيتا كذلك  السورة  هذه  عليه ويف  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  ثبت  كام  كفتاه،  ليلة  يف  قرأمها  من  خامتتها  يف  ن 

وسلم أنه كان جالًسا مع جربيل فسمع صوًتا من فوقه، فرفع جربيل عليه السالم رأسه وقال: يا حممد هذا  

 يه وسلم ملك قد نزل من السامء مل ينزل قبل اليوم قط، فنزل ذلك امللك وسلم عىل رسول اهلل صىل اهلل عل



 

 

ثم قال له: أبرش بنورين قد أوتيتهام مل يؤهتام نبي قبلك فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ال تقرأ بحرف 

 منهام إال ُأوتيته 

نُوَن ُكلٌّ َآَمنَ  }ثم ختتم السورة بام بدأت به  احلديث عن اإليامن  هي َواملُْْؤمي ْن َربِّ َل إيَلْيهي مي ُسوُل بياَم ُأْنزي بياهللهي    آَمَن الره

رَ  ُغْفَراَنَك  َوَأَطْعنَا  ْعنَا  َسمي َوَقاُلوا  ُرُسليهي  ْن  مي َأَحٍد  َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ اَل  َوُرُسليهي  َوُكُتبيهي  اَل  َوَماَلئيَكتيهي  رُي  املَْصي َوإيَلْيَك  نَا  به

اْكَتَسبَ  َما  َوَعَلْيَها  َكَسَبْت  َما  هَلَا  ُوْسَعَها  إياله  َنْفًسا  اهللهُ  َواَل    ْت ُيَكلُِّف  نَا  َربه َأْخَطْأَنا  َأْو  ينَا  َنسي إيْن  ْذَنا  ُتَؤاخي اَل  نَا  َربه

ْلنَا َما اَل َطاَقَة َلنَا   مِّ نَا َواَل حُتَ ْن َقْبلينَا َربه يَن مي ذي ا َكاَم ََحَْلَتُه َعىَل اله ْْصً
ْل َعَلْينَا إي مي صىل    ، قال[286،285البقرة:  ]  {بيهي حَتْ

تعاىل اهلل  قال  وسلم:  عليه  فعلت:  اهلل  وال  .  قد  بالنسيان  يؤاخذنا  ال  الدعاء  هلذا  استجبت  استجبت،  أي 

ا من جنس ما َحله عىل من كانوا قبلنا، ال حيملنا ما ال طاقة لنا به   .باخلطأ، ال حيمل علينا إْصًّ

َواْرََحْ   َواْعُف }فنقول: ثم بعد ذلك ندعو   َلنَا  ْر  َواْغفي اْلَقْومي  َعنها  َعىَل  َنا  َفاْنُُصْ َمْواَلَنا  َأْنَت  ينَ نَا  البقرة: ]{اْلَكافيري

286].                                                                                                                                                      

عباد   املسلمون  السورة أَيا  البقرة ألهنا  أسامؤها لعظم شأهنا، فهي سورة  املباركة كثرت  السورة  اهلل: هذه 

التي ذكر اهلل فيها قصة قتيل بني إرسائيل فتنازعوا من يكون قاتله حتى كادوا يقتتلون ثم احتكموا إىل نبي  

َتذْ  }اهلل موسى عليه السالم فأمرهم بأمر اهلل َأْن  َيْأُمُرُكْم  َبَقَرةً إينه اهللهَ  ذبحوها، فقال هلم:  ف[  67البقرة:  ]{َبُحوا 

 ارضبوه ببعضها فأحيى اهلل ذلك القتيل وأخرب عن قاتله.

اْقَرُءوا ُسوَرَة اْلَبَقَرةي َفإينه َأْخَذَها َبَرَكٌة ))   :قالوقد سامها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سورة البقرة حني  -

ٌة َوال َتْسَتطييعُ  ي  ))  :وقال ،  اْلَبَطَلُة((َها  َوَتْرَكَها َحرْسَ َن اْلَبْيتي الهذي ُر مي ْيَطاَن َينْفي َعُلوا ُبُيوَتُكْم َمَقابيَر، إينه الشه اَل جَتْ

 ((.   ُتْقَرُأ فييهي ُسوَرُة اْلَبَقَرةي 

القيامة (  الزهراء )وتسمى كذلك  - يوم  له  الدنيا وتيضء  والنقاء؛ ألهنا تيضء لصاحبها يف  ،  وهو والضياء 

َياَمةي : ))قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اَُم َتْأتيَياني َيْوَم اْلقي ْمَراَن، َفإيهنه ْهَراَوْيني اْلَبَقَرَة َوُسوَرَة آلي عي اْقَرُءوا الزه

ا ْن َطرْيٍ َصَوافه حُتَ اَُم فيْرَقاني مي اَُم َغَياَيَتاني َأْو َكَأهنه اَُم َغاَمَمَتاني َأْو َكَأهنه ياَم َكَأهنه اني َعْن َأْصَحاِبي  ((.جه

سنام- تسمى  عليه    قد صحف  القرآن  وكذلك  اهلل  اهلل صىل  َوإينه  :وسلمعنه رسول  َسنَاًما   
ٍ
ء ََشْ ليُكلِّ  ))إينه 

 .والسنام قمة اليشء وأعالهَسنَاَم اْلُقْرآني ُسوَرُة اْلَبَقَرةي(( 

 . اد مذكور فيها، وبه الرفعةوُسميت كذلك ألهنا أكثر سور القرآن أحكاًما، أو ألن اجله

 



 

 

أن  و أراد  ملا  عارًفا،  وبأحكامها  السورة حافًظا،  هلذه  كان  من  أصحابه  يقدم من  وسلم  عليه  اهلل  صىل  كان 

يبعث بعًثا ويؤمر عليهم أمرًيا، بدأ صلوات ريب وسالمه عليه يتفرس يف الناس، ثم سأل كل واحد منهم  

أحفظ كذا وكذا وسورة  :ا عنده من السور حتى قال قائلهمماذا حتفظ من القرآن؟ فجعل كل واحد يرسد م

 .قال: اذهب فأنت أمريهم  "البقرة

هذا الذي حيفظ سورة البقرة ليس حفًظا كحفظنا يف زمننا هذا نرسد اآليات رسًدا، نرسد القرآن وننثره أو  

 أمريهم. ذهب فأنت ا  هنزه هز الشعر، بل كان حفًظا مع تدبر وعلم، معرفًة باألحكام وإدراًكا للمعاين

عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه حفظ سورة البقرة يف ثامين سنني، فلام أمتها نحر مجاًل شكًرا هلل عز وجل عىل  

  .نعمته وطلًبا للمزيد من فضله

القرآن عىل اإلطالق، واشتملت عىل    286وقد اشتملت عىل   حرف، هذه    25500آية فهي أطوال سور 

 . كلمة  6121قرأها فله من احلسنات ما ال حيصيه إال اهلل وفيها من الكلامت السورة املباركة من  

 

 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


