
 ١

 
سورة البقرة مدةني  

  سبع ومثانون و مائتانوهي مع البسملة
 

يتضح من هذه شك أنه ال ال . �ورد هذا االسم يف عدة أحاديث على لسان الرسول : امسها
أم بوحي من اهللا تعاىل، ولكين على نفسه بقد أطلق عليها هذه التسمية  � النيب كان ما إذا األحاديث

قال : عن أيب هريرة قال: ومن الروايات اليت تذكر هذا االسم. أمر اهللا تعاىليقني أن أمساء السور كانت ب
هي .. لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن ":�رسول اهللا 
  )الترمذي، أبوب فضائل القرآن" (.آية الكرسي

قوا يوما ترجعون اتو�: لبعض أن قوله تعاىلنزلت هذه السورة يف املدينة املنورة على فترات، وعند ا
أليام األخرية من وأيضا نزلت آيات الربا يف ا. ل يوم النحر من حجة الوداع نز١ )٢٨٢اآلية(�فيه إىل اهللا

  )وابن ماجة.  أبواب فضائل القرآنالترمذي،. (البعثة النبوية
  

  :ومما جاء عن فضائل سورة البقرة
فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم يعين .  ذو عددما وه بعثً�ث رسول اهللا بع": عن أيب هريرة قال

ما معك يا فالن؟ فقال معي كذا وكذا : هم سنا فقالن أحدثفأتى على رجل م. ما معه من القرآن
 فقال رجل من .اذْهب فأنت أمريهم: قال. نعم: أمعك سورة البقرة؟ قال: فقال. وسورة البقرة

موا القرآن علّت: �فقال رسول اهللا . هللا ما منعين أن أتعلم البقرة إال خشية أال أقوم اوا: أشرافهم
واقرءوه، فإن مرابٍمه فقرأه وقام به كمثل جِعلّثل القرآن ملن تم وحمش ه يف كل مكان، سرحي كًا يفوح

ثل مومسكعلّن تعلى م يوهو يف جوفه كمثل جراب أُوك بواب فضائل القرآن، الترمذي، أ( ".مه فريقُد
  )سورة البقرة

ال جتعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت تقرأُ البقرة فيه ال يدخله ":  قال�عن أيب هريرة أن رسول اهللا و
  )املرجع السابق (."الشيطان

 ."ة البقرة كفتاهن قرأ اآليتني من آخر سورم": �قال رسول اهللا : عن ابن مسعود األنصاري قال
   )رجع السابقامل(

                                                 
  ).الناشر( لقد وضعت أرقام اآليات يف هذا التفسري باعتبار البسملة آية من كل سور  القرآن، ما عدا سورة التوبة ١



 ٢

 تيالْب كلْ ذَلخدي لَم لَةي لَيف ةقَرالْب ةورس نم اتآي رشأَ عقَر نم اللَّه دبقَالَ قَالَ ع بِيعنِ الشع
لَةَ حىتشاللَّي لْكطَانٌ تيبِحصي  :سةُ الْكُرآيا وهلأَو نا معبأَرب انتآيو ثَاليا وهداعلُها أَوهيماتوثٌ خ: � لَّهل

اتومي السا فسنن الدارمي، كتاب فضائل القرآن، سورة البقرة (.�…م .(  
هذه الفضائل الذاتية لسور القرآن تشق يف الظاهر على بعض املتعلمني إذ ال يستسيغون وجود كل 

ظروا من زاوية أن كل سورة حتتوي على موضوع ولكن لو أم ن. هذا التأثري اخلاص يف سورة ما
  . خاص، وال بد هلذا املوضوع أن يترك أثرا على القلب، لسهل عليهم فهم قضية الفضائل هذه

  .  لذلك الشاب أمريا على اجليش حكم عديدة�ويف تعيني الرسول 
اجليش يف ذلك كانت إمارة . أنه رغَّب اآلخرين يف حفظ القرآن وعدم نسيان ما حفظوه: أوهلا

 بدافع حبهم الذي ال �الوقت ال متثل كسبا ماديا وإمنا كانوا يسعون إىل اكتساب رضا أبيهم الروحي 
  . يقدر قدره إال من عرف لذة مثل هذا احلب

أنه جرت العادة يف تلك األيام أن يكون أمري اجليش أيضا إمام الصالة، ومرجع الناس يف : وثانيها
حىت قال حضرة ابن .. حتتوي سورة البقرة على مسائل دينية أكثر من أي سورة سواهاو. املسائل الدينية

العريب إين مسعت من بعض أساتذيت أن يف هذه السورة ألف أمر وألف ي وألف حكم وألف خرب 
وهذا القول فيه حملة من الصوفية، ولكن ال ميكن إنكار أن سورة البقرة ال جتاريها ). تفسري القرطيب(

  .  أخرى من حيث تنوع املواضيع وسعة األحكامسورة
 بأن الشيطان ال يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، فإمنا يعين أنه إذا تدبر اإلنسان ما تتضمنه �أما قوله 

  . هذه السورة من وسائل لصد هجمات الشيطان ووساوسه لعجز الشيطان عن أن يدخل بيته
ففيه إشارة إىل أن التعليم، مهما كان .. يت حىت الصباح إن الشيطان ال يدخل الب�وأما قوله 

والتأثري الصاحل مهما كان عظيماً، فإنه سرعان . عظيماً، فال يترك أثرا كامالً إذا مل يتعهد مرة بعد أخرى
  .ما يزول ما مل يجدد

ملراد به أيضا أن فا..  إن من قرأ اآليات العشر املذكورة يف احلديث فر الشيطان من بيته�وأما قوله 
. فاآليات األربع األوىل من سورة البقرة ترسم صورة حلياة عملية طاهرة. يف هذه اآليات خالصة اإلسالم

.. أما آية الكرسي واآليتان التاليتان هلا واآليات الثالث األخرية منها فتشتمل على دعوات تطهر القلب
االرمتاء ه تعاىل، و والتفكري يف صفات،م اهللا تعاىل األعمال الصاحلة حبسب كالألمور الثالثة، أيوهذه ا

  .  تطَهر قلب اإلنسان وفر عنه الشيطانإذا اجتمعت.. على العتبة الربانية بالدعاء واالبتهال
  : ترتيب السورة



 ٣

هذه السورة هي أول سورة من املفصالت، بدأ نزوهلا من السنة الرابعة عشرة للبعثة النبوية، ومل تزل 
ملاذا حدث ذلك؟ ملاذا مل يدون املصحف .  بقليل�ل لسنوات حىت اكتملت قبل وفاة الرسول تتنـز

  حسب نزول الوحي القرآين؟ 
لقد أجاب على السؤال بعض أعداء اإلسالم، بل بعض املسلمني بقوهلم أنه قد مت تدوين القرآن الكرمي 

وهذا الزعم لغو بعيد عن . حسب طول السور وقصرها، دون أن يالحظ يف ذلك أي ترتيب معنوي
  : احلقيقية متاما وذلك لألسباب التالية

 تشتمل  حيث قصرية)الفاحتة(فالسورة األوىل ، هذا االدعاءترتيب السور يف املصحف يبطل : أوالً
 ربعا، ١١ من قلُّأ  هي)آل عمران(طويلة جدا، والثالثة ) البقرة(الثانية ، والسورة على سبع آيات فقط

.  اختالفًا كبريامن حيث الطول والقصر ختتلف أيضاور التالية والسا، عب ر١٢  هي)النساء(والرابعة 
  . فالقول بأن السور مرتبة حسب طوهلا غري صحيح

إِنَّ �: ، لقول اهللا تعاىل� القرآن الكرمي ليس من عمل البشر، بل وال من فعل الرسول مجع: ثانياً
هَآنقُرو هعما جنلَيأي أن مجع القرآن الكرمي ونشره يف أحناء العامل هو من اختصاصي ..)١٨:القيامة(�ع 

فال ميكن للمسلم أن يعترب مجع القرآن وترتيبه من عمل . أنا، وسوف يتم كالمها بأمري وحتت إشرايف
  . أما غري املسلمني فلهم جوابنا الذي ذكرناه آنفا. إنسان
 مضمونا خاصا ا يتصل مبضمون السورتني السابقة والالحقة إن لكل سورة من القرآن الكرمي: ثالثاً

ولو كان ترتيب السور حسب طوهلا وقصرها ما أمكن أن يتحقق هذا الربط والوصل بني . هلا
مبا ال .. ولسوف يتضح هذا األمر جليا عند تناول الربط والوصل بني مواضيع سور القرآن. مواضيعها

  . حيتاج إىل مزيد من البيان
فلماذا مل يرتل القرآن .. لسائل أن يسأل إذا كان ترتيب سور القرآن يف املصحف من وحي اهللا تعاىلو

  ذا الترتيب نفسه؟ 
من الالزم أن يكون ترتيب الكالم احلكيم خمتلفا عن ترتيب نزوله، فكلما : وجوابا على ذلك نقول

فال بد أن يكون .. هجا وهداية تامةيبعث نيب بشريعة جديدة فيها عقائد وتكاليف للناس وتتضمن من
ألن األمور اليت جيب بياا للناس .. بداية ما يترتل عليه من وحي خمتلف عما يبدأ به تدوين ذلك الوحي

عندما .. جيب أال تذْكَر يف بداية التدوين.. يف بداية دعواه، عندما يكونون غري عارفني بدينه متاما
ومبقتضى هذه احلكمة كان ترتيب نزول سور القرآن خمتلفا عن . حد مايكونون قد عرفوا كالم اهللا إىل 

  . ترتيب تدوينها يف املصحف
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 كلما نزلت �فالثابت من احلديث أن الرسول . كما أن كيفية نزول اآليات حتل مسألة نزول السور
ية األخرى يف عليه آيات من القرآن كان يأمر كتاب الوحي أن يضعوا آية كذا يف املكان الفالين، واآل

فإذا كان ترتيب الرتول كافيا لوضعت كل آية ). أبو داود، الترمذي، ابن حنبل، واملشكاة(مكان آخر 
جند أن آيات الربا منها هي من آخر .. خذوا مثالً سورة البقرة. جديدة جبانب اآليات السابقة يف الترتيل

θ#): ك احلال يف نزول قوله تعاىلكذل. أجزاء القرآن نزوالً، ولكنها مل توضع يف آخر السورة à)̈?$#uρ� $ YΒ öθtƒ 

šχθãèy_ö� è? ÏµŠÏù ’ n<Î) «!$# ( §ΝèO 4†‾û uθè? ‘≅ ä. <§øtΡ $̈Β ôM t6 |¡Ÿ2 öΝèδuρ Ÿω tβθãΚ n=ôà ãƒ �)  ٢٨٢: البقرة.( 
فتبني أن . فقد ورد يف احلديث أنه نزل أيام حجة الوداع ومع ذلك مل يوضع أيضا يف آخر السورة

وهكذا كان احلال .  تكن توضع من سور القرآن حبسب ترتيب نزوهلا وإمنا حبسب مضامينهااآليات مل
  . يف ترتيب السور، فهي مرتبة يف املصحف حبسب مضامينها ال حبسب نزوهلا

&ù: وجدير بالتذكر أن أول ما نزل من الوحي القرآين هو هذه اآليات من سورة العلق t�ø%$#� ÉΟó™$$ Î/ y7În/u‘ 

“Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊄∪ t, n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ô ÏΒ @, n=tã ∩⊂∪ ù& t�ø%$# y7š/u‘ uρ ãΠt�ø.F{ $# ∩⊆∪ “Ï% ©!$# zΟ‾=tæ ÉΟn=s)ø9$$ Î/ ∩∈∪ 

zΟ‾=tæ z≈|¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷ètƒ �.  

قد و.  بالتبليغ ودعوة الناس إىل اهللايف هذه اآليات أمرذا التبليغ ألن أوجب اهللا على اإلنسان القيام 
ا خلَله ربا حيب لعبده االزدهار ه فطرةَقه وأودع قلبا زوده بقوى الرقي والتقدم، رباحلب والتعلق، رب 

كي ال ينتفع بعمله وحده، بل .. ولذلك وهبه ملكة التعلم والتحرير والتصنيف.. فضالً منه وكرماً
نسان باملقدرة على التعلم وفضالً عن تزويد اإل. يوصله لآلخرين، فينتفعوا به وحيفظوه لألجيال القادمة

فإنه عز وجل أوجد الوسائل اليت .. والترقي فيه، وتوصيل املعارف لآلخرين، وطريقة حفظها من الضياع
  . يترتب عليها الرقي العلمي يف كل زمان، ويكتشف ا اإلنسان كل جديد مل يكن معلوما لدى آبائه

وأخرب أن هناك خالقًا للسماوات . ضرورة التبليغ إىل �يف هذه اآليات وجه القران الكرمي نظر النيب 
واألرض وأخرب أيضا أن اإلنسان يف حاجة إىل اهلداية، وأنه مزود بقوة تساعده على االهتداء واالزدهار، 

وما كان بد من ذكر هذه األمور قبل . ومن أجل تنبيه هذه القوى وصقلها يرتل الوحي السماوي
طب اإلنسان خياطب نفسه، وما مل ميتلئ قلبه محاسا وإخالصا وإحساسا التكليف بالنبوة؛ فأول ما خيا

  . بأمهية األمر وضرورته فإنه ال يوطن نفسه أبدا ألمور تتطلب منه تضحية براحته بل حبياته
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هذا املوضوع تتضمنه هذه اآليات األوىل من الوحي القرآين، بل تناولته أيضا السور اليت نزلت يف 

$: فمثالً سورة املدثر تشري إىل ذلك املوضوع حيث تقول.  من الوحيالفترة األوىل pκš‰r' ‾≈ tƒ� ã�ÏoO £‰ ßϑø9$# ∩⊄∪ 

óΟè% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊂∪ y7−/u‘ uρ ÷�Éi9s3sù �.  

مث هناك سورة املزمل وهي من أوائل . قم ونبه الناس وكرب ربك.. أي يا من تدثَّرت خبلعة النبوة

pκ$: تبدأ بقوله تعاىل.. السور نزوالً š‰r' ‾≈ tƒ� ã≅ ÏiΒ̈“ ßϑ ø9$# ∩⊄∪ ÉΟè% Ÿ≅ ø‹©9$# āω Î) Wξ‹Î=s% ∩⊂∪ ÿ…çµ x óÁ ÏoΡ Íρ r& 

óÈ à)Ρ$# çµ÷ΖÏΒ ¸ξ‹Î=s% ∩⊆∪ ÷ρ r& ÷ŠÎ— Ïµø‹n=tã È≅ Ïo?u‘ uρ tβ# u ö� à)ø9$# ¸ξ‹Ï?ö� s? ∩∈∪ $‾ΡÎ) ’ Å+ ù=ãΖy™ 

š� ø‹n=tã Zωöθ s% ¸ξ‹É) rO �..يا من تزم قُ..  برداء النبوةلتقضها يف قراءة دة اهللا، وا يف الليايل لعبام

  . نحملك مسؤولية ال يسهل محلهاالقرآن، ألننا س
يتبني من مضامني هذه السور األوائل يف الترتيل أا إىل جانب بيان صفات اهللا تعاىل، والغاية من خلق 

 �يب فإا حتث الن.. اإلنسان، وضرورة عبادة اهللا، وذكر انتشار الشرور واآلثام، وغريها من املواضيع
أو بعبارة أخرى أعدت هذه . على التبليغ والدعوة إىل اهللا، وتسعى خللق احلماس يف قلبه للقيام بذلك

 ليدرك �والظاهر أنه بدون هذا اإلعداد مل يكن . هي مهمة النبوة..  ملهمة جديدة�اآليات الرسول 
وإذًا، كانت هناك يف البداية . خطورة هذه املهمة اليت سيعهد ا إليه، كما مل يكن ليؤديها حق األداء

مث بعد هذا كانت هناك حاجة لبيان صفات اهللا تعاىل، وضرورة النبوة، . ضرورة ملثل هذا الوحي
إذ مل تكن هناك .. ومواضيع التقوى والطهارة، وأمهية الدعاء، ومسائل القضاء والقدر والبعث بعد املوت

ن من الضروري أن تبني للناس بإجياز أمور مجاعة قد تكونت بعد، ومل يكن الدين قد اكتمل، وكا
  . كي يعرفوا هذه املبادئ اليت متيز اإلسالم عن الديانات األخرى.. أساسية هامة

وعندما اكتمل نزول القرآن، وازداد عدد املسلمني، وعرف الذين كانوا يعيشون معهم من غري 
.. وا هذه املبادئ األساسية من آبائهماملسلمني ذه األمور، ووجد جيل جديد من املسلمني الذين تعلم

ومل تكن عندئذ . ظهرت احلاجة إىل ترتيب القرآن للقارئ ترتيبا آخر يسد حاجات كل زمن إىل األبد
 أن يا حممد، إن قومك قد فسدوا، وعندهم ملكات عطلوها وال يستفيدون �حاجة ليقال للرسول 

ن جيب أن يكون أول املخاطبني بالقرآن الكرمي هم اآل. منها، فقم أنت وبلغهم كالم اهللا وادعهم إليه
املؤمنون به، الذين حتقق يف زمنهم انتصار اإلسالم، وجيب أن تكون للقرآن بداية تبني به الغرض من 
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كما ال بد اآلن أن حياول غري املسلمني النظر إىل . نزوله، وما عليهم من مسؤوليات بوصفهم مسلمني
ما احلاجة إىل دين اإلسالم يف وجود ديانات أخرى؟ وما هي الغاية اليت : نيالقرآن نظرا فلسفيا متسائل

حيققها املسلم ومل حيققها أبناء الديانات األخرى؟ كما سيقارنون تعليم اإلسالم بتعاليم الكتب السابقة 
اء السابقون  مصداقًا للنبوءات اليت جاء ا األنبي�مقارنة تفصيلية، ويبحثون فيما إذا كان اإلسالم ونبيه 

  . عن خامت النبيني
اختلف األسلوب الذي يتوجه به املؤمنون وغري املؤمنني إىل .. وخالصة القول إنه بعد اكتمال الرتول

والكتاب الكامل ال ميكن أن يبقي على كماله إال إذا وضع يف االعتبار هذه احلاالت . القران الكرمي
الذي سد هذه احلاجة، وراعى هذه احلكمة اليت مل تراعها والقرآن الكرمي هو الكتاب الوحيد . املتغرية

حبيث كان ترتيب الكالم اإلهلي يف بداية نزوله مراعيا .. التوراة وال اإلجنيل وال غريمها من الكتب السابقة
حىت .. املخاطبني األول، مث تغري ترتيبه بعد انتشار الدين لرياعي حاجات الناس يف ذلك الوقت وما بعده

فالفرق املوجود بني الترتيب القرآين من حيث . واضيع الكتاب وقع أكرب حبسب األحوال املتغريةيكون مل
  . وإمنا هو عالمة امتياز وفضيلة.. الرتول، وترتيبه من حيث التدوين، ليس حمل اعتراض

اإلنسانية من  أما سورة البقرة فيتبني عند دراستها أا ترد على كل األسئلة الطبيعية اليت تثريها الفطرة 
.. وتدل مضامينها على أا ما نزلت إال لتأيت يف بداية القرآن. وجهة النظر الفلسفية إزاء الدين الكامل

مما يدل مرة أخرى أا مل .. بل إا، كما سنبين، ترتبط بسورة الفاحتة ارتباطًا خاصا وتتمم مضامينها
  . طها العميق مبضامني سورة الفاحتةتوضع يف بداية القرآن لطوهلا، وإمنا بسبب ارتبا

لبيد بن ربيعة العامري شاعر جاهلي من شعراء . هناك لطيفة أدبية جديرة بالذكر بصدد سورة البقرة
وسأله سيدنا . أسلم يف آخر أيامه، وتأثر بفصاحة سورة البقرة وبالغتها حىت هجر قرض الشعر. املعلقات

: فقال له سيدنا عمر. فأخذ لبيد يتلو سورة البقرة..  من شعرهعمر رضي اهللا عنه أن ينشده شيئًا جديدا
مين اهللا  بيتا من الشعر بعد أن علّرضما كنت ألق: اجلديد؟ فأجاب لبيدسألتك أن تنشدين بعض شعرك 

 عمر من جوابه كثريا وأمر بزيادة راتبه السنوي من ألفي درهم إىل ألفني رفس. البقرة وآل عمران
  )أسد الغابة( .ومخسمائة درهم

قد تبدو هذه الواقعة يف ظاهرها عادية، ولكننا إذا وضعنا يف االعتبار مقام لبيد بني العرب وقتئذ فال 
كان لبيد ذا مكانة مرموقة يف األوساط األدبية العربية يف زمن أوج األدب العريب، وكالم . تبدو عادية

لشاعر الكبري الذي كان يعد ملك البالغة هذا ا. شعراء ذلك الوقت يعترب حىت اليوم من أمجل الشعر
والشعر يتأثر من بالغة سورة البقرة وينبهر منها حىت يتخلى متاما عن قرض الشعر الذي كان غذاَء روحه 

وعندما طلب إنشاد بعض كالمه . وسبب عزه، والذي بوءه مكان الصدارة يف جمالس احلكام العرب
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ال لكالم آخر غري سورة البقرة؟ وهذا جيربنا على االعتراف بأن هل بقي هناك جم: قال يف حرية.. اجلديد
  . هذا التأثري ال ميكن أن يكون إال من كالم معجز

  خالصة سورة البقرة
أرى من املناسب هنا أن أُمجل خالصة مضامينها، وهذا .. قبل أن أشرع يف تفسري السورة آية آية

قي مقدمة القرآن الكرمي رغم تأخرها نزوالً، سوف ييسر على القارئ تفهم سبب وضع هذه السورة 
  . وإدراك ترتيب مضامينها بصورة موجزة، وهذا بدوره سوف يساعده على فهم معانيها

أما تفسري سورة البقرة فلم أتلَقَنه . لقد ذكرت عند تفسري الفاحتة أن مالكا علمين تفسريها يف الرؤيا
وكل من تدبر يدرك أن . اىل قد علمين إياه عن طريق اإللقاءذا الطريق، ولكن مما ال شك فيه أن اهللا تع

النكتة اليت علِّمتها يف هذا الصدد حتول هذه السورة كلها إىل موضوع مرتب ترتيبا حمكما، وبالتايل ال بد 
وبيان ذلك أنه قبل حوايل سبع وعشرين . له من التسليم بأن هذا التفهيم مل يكن إال بفضل اهللا وحده

: وعندما وصلت إىل قوله تعاىل. نت أعلم القرآن لبعض أصدقائي، وكان الدرس يف سورة البقرةسنة ك
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. اآلية هي مفتاح مضامني سورة البقرة، وأن مواضيعها هي نفس مواضيع السورة، ورتبت بنفس الترتيب
وعندما درست سورة البقرة على ضوئها مل يكن هناك حد لدهشيت وسعاديت وامتناين هللا تعاىل إذ 

ليس هذا فحسب، بل رسخت هذه . مني هذه اآليةوجدت مضامني سورة البقرة مطابقة متاما ملضا
  . املضامني يف ذهين رغم تعددها حىت وجدت أا منظومة كعقد من الآللئ

يقول . ا يف مكة لسيدنا إبراهيم دعا به اهللا تعاىل ليبعث نبيإذا تدبرت هذه اآلية وجدا تذكر دعاًء
  : التاليةاملهامبيا يقوم ب وبني هذا القوم، نابعثْ يا رب يف هذا البلد،: الدعاء

 (#θè=÷G tƒ� öΝÍκ ö� n=tæ y7ÏG≈ tƒ# u..� .. يأيت بآيات ودالئل من اهللا تعاىل تصحح اإلميان واليقني أي

  :وتقومهما، وتنشئ عالقة باهللا تعاىل، وتكون معامل ومنارات على الطريق املؤدي إىل اهللا تعاىل

ÞΟßγ ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ� |=≈ tG Å3ø9$# .. � .. ا شامالً كامالًيقدم لأيلناس كتاب.  
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π yϑ õ3Ïtø:$# uρ�.. � .. يأيت بشريعة مصحوبة ببيان حكمة أحكامها والغرض من الدين واألمور أي

  . املتعلقة به واليت عليها مدار رقيه

öΝ Íκ�Ïj. t“ ãƒ uρ�..� .. اأيدف إىل ازدهار األمة وطهار خيتار وسائل.  

واضيع وجدت مواضيعها تتطابق متاما مع مواضيع اآلية وعندما درست سورة البقرة على ضوء هذه امل
كما وجدت يف كل عنصر من هذه . لفظًا لفظاً، بل وجدا مرتبةً بنفس الترتيب املذكور يف اآلية

مبعىن أن مضمون آيات سورة البقرة تشري إىل اآليات . العناصر األربعة إشارات إىل كلمات هذه اآلية
 "تعليم الكتاب"فقد ورد موضوع . مث إىل الشريعة وحكمتها، مث إىل التزكيةوالدالئل، مث إىل الكتاب، 
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من يدرس سورة البقرة من هذا املنظور يدرك و. يستمر إىل آخر السورة" التزكية"مث موضوع ). ٢٤٣
  . بشكل مدهش سعة ومشول معانيها، وما لترتيبها من حسن وتأثري

  )٨ إىل ١اآليات من (خالصة الركوع األول 
يف سورة الفاحتة دعاء علَّمنا اهللا إياه لطلب اهلداية، ويف اآليات األوىل من سورة البقرة إشارة إىل هذا 

داية اليت التمستموها يف سورة الفاحتة، أي هداية املنعم عليهم يف السابقني، هي هذا إن اهل: الدعاء وقيل
وبرتول هذا الكتاب لبى اهللا تعاىل نداء الفطرة الذي كان يهز عرش الرمحن، . القرآن الكرمي.. الكتاب

  . والذي ارتفع من قلوب الناس عند اندراس هداية الكتب السابقة
قرآن الكرمي ال يقدم للعامل منهجا هاديا فحسب، بل منهجا كامالً شامالً كل مث يقول عز وجل إن ال

. ولذلك ال يبين دعواه على الطعن والتشكيك يف تلك الديانات.. احلقائق املوجودة يف األديان السابقة
وهذا الكتاب ال يقتصر على حتسني أخالق وتصحيح سلوك اإلنسان فحسب، بل يسمو به إىل مقام 

                                                 
وهي أقسام صغرية تناسب القراءة يف ركعات الصالة، وهي ..  إىل ركوعاتأيضا، فإنه ينقسم  باإلضافة إىل تقسيم القرآن إىل أجزاء وأحزاب وأرباع٢

  .وخاصة يف القارة اهلندية وإيران وأفغانستان وأندونيسيا وبعض بالد املغرب العريب.. مألوفة يف املصاحف املطبوعة خارج اجلزيرة العربية
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يذكر هذا الكتاب أمورا اعتقادية جيب أن يؤمن ا املؤمنون، .  عالقة حب خالص مع ربه تعاىلتوطيد
كما يبني هلم طرق العبادة اليت ينبغي هلم السري فيها، ويوضح هلم حقوق بين جنسهم اليت ال بد هلم من 

اول كل احلقائق كما يذكر هلم هذا الكتاب أحوال مؤسسي الديانات السماوية السابقة، ويتن. أدائها
وينبغي أال يكون هذا اإلميان شكلياً، بل ال . املتعلقة باملاضي واملستقبل اليت جيب عليهم اإلميان ا كلها

  . ألن الناس سوف يعارضوم، ولكن يفشل املعارضون يف النهاية.. بد من تقدمي التضحيات يف سبيله
  )٢١ إىل ٩اآليات من (خالصة الركوع الثاين 

وسيكون هناك طائفة أخرى . ناك أناس منافقون يتظاهرون باإلميان وقلوم فارغة منهوسيكون ه
إال أن عداوة . مؤمنة، ولكنهم جلبنهم الشديد ال يترددون يف إقامة عالقات سرية مع أعداء اإلسالم

  . لن تضر اإلسالم شيئًا.. هؤالء ومؤامرات أولئك
  )٣٠ إىل ٢٢اآليات من (خالصة الركوع الثالث 

فعلى كل من يؤمن باهللا تعاىل أن يدخل يف هذا الدين، ويشترك يف عبادة اهللا وحده، وينال مقام 
وإذ قال قائل كيف نقبل . فهذا هو الغرض من خلق العامل.. التقوى، ويصل مبعونة القرآن الكرمي إىل ربه

فإن مل .  القرآن بتعاليم دينكمال بد وأنكم تتبعون دينا من األديان، فقيسوا: هذا اإلدعاء القرآين؟ فقل هلم
وإال فال مناص لكم، بناء على مبادئ دينكم .. جتدوا تعاليمه أمسى مما عندكم فلكم احلق عندئذ يف رفضه

كما ميكن لكم أن . من التسليم بكون هذا الكتاب مساويا متضمنا تعليما أمسى مما يف الكتب السابقة
فإن . يان باآليات السماوية لتعرفوا من الذي حيظى بتأييد اهللا تعاىلتتباروا مع أتباع القرآن يف جمال اإلت

وال شك يف أن املؤمنني ذا التعليم سينالون . أبيتم إال الرفض دون تفكري فال مفر لكم من عذاب النار
  . النعم اإلهلية باستمرار، لكي ال يظن أحد أن هذه النعم جاءم صدفة وليست ثوابا من اهللا تعاىل

..  أشرنا إىل هذه النعم على وجه اإلمجال، وإال فسوف تتضح عظمة هذه البشارات يف حينهالقد
وحرمان الكافرين من اإلميان نتيجة طبيعية، فالعني . وعندها يزداد الكافرون كفرا واملؤمنون إميانا ويقينا

  . املريضة ال تستطيع رؤية النور
فقد جاءت اهلداية . عا من الكالم اإلهليكيف ال تستطيعون رؤية صدق القرآن، وهو ليس بد

فما الذي يقطع سلسة . السماوية يف املاضي إىل أقوام كانوا موتى يف الروحانية فبعثوا ا من جديد
. اهلداية هذه؟ لقد جاءكم احلق من اهللا تعاىل طبقا هلذه السنة اإلهلية املستمرة، وليأتني يف املستقبل كذلك

   القرآن باملقاييس اليت عرف ا صدق الكتب السابقة؟ وما املانع من قياس صدق
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مل ال ينظر هؤالء إىل نظام الكون الدال على سنة االرتقاء الذي تتجلى فيه يد القدرة اإلهلية؟ : مث يقول
وملاذا خيتلقون األعذار الواهية لريفضوا احللقة األخرية من سلسلة االرتقاء، مع أن هذه احللقة األخرية هي 

  .  النهائي لنظام االرتقاء، وبِتركها يبقى ناقصااهلدف
  )٤٠ إىل ٣١اآليات من (خالصة الركوع الرابع 

إنكم تؤمنون : فقال.. سيدنا آدم، أول من تلقى الوحي.. مث يذكر احللقة األوىل من هذه السلسة
ه معاصرو  باملعيار الذي عرف ب�بآدم، فما الدليل على صدقه عندكم؟ إن بوسعكم معرفة صدق حممد 

لقد أثريت االعتراضات على شخصه، ومل تكن من أشخاص عاديني، بل من أناس هم . آدم صدقه
كاملالئكة، ولكن هل نال هذا من صدقه؟ إن اهللا تعاىل أيده حىت مل يبق على مالئكيته إال من أطاعوا آدم 

  . وا إىل شياطنيأما الباقون فقد حتول. ووضعوا أيديهم يف يده، وخروا بني يديه يف تواضع
  )١٢٢ إىل ٤١اآليات من  (١٤ إىل ٥خالصة الركوعات من 

فمن . وال يظنن أحد أن كالم اهللا قد نزل على آدم عليه السالم فال حاجة إىل نزول كالم آخر بعده
إىل أن نزل كالم اهللا تعاىل على موسى .. املعلوم أن اهللا مل يزل يرتل وحيه بعد آدم حسب حاجة البشر

لقد بعث إلصالح قومه نيب بعد نيب، ولكن قومه ما انفكوا يعصون . لسالم، وما ذلك منكم ببعيدعليه ا
فقضى اهللا تعاىل بتحويل مركز الوحي من بين إسرائيل إىل بين إمساعيل فبعث فيهم حممدا . مرة بعد مرة

ري هذه العداوة واآلن بدأ بنو إسرائيل يعادونه حسدا من عند أنفسهم، وسيكون مص.  بشريعة ائية�
  . مثل مصري عداوة األمم الغابرة ألنبيائهم

  )١٣٠ إىل ١٢٣اآلية من (خالصة الركوع اخلامس عشر 
مث جيب على بين إسرائيل أن يعرفوا أن أفضال اهللا اليت نزلت عليهم كانت بسبب وعود قطعها اهللا 

حدهم، وإمنا تشمل بين إمساعيل تعاىل إلبراهيم عليه السالم، ومل تكن هذه الوعود خاصة ببين إسحاق و
لذلك كان من الضروري أنه إذا قصر بنو إسحاق يف أداء واجبام أن يتم الوفاء لبين إمساعيل . أيضا

ولتحقيق هذه الوعود قدر اهللا تعاىل جميء إمساعيل عليه السالم للعيش يف واد غري ذي زرع . بوعودهم
فبعث اهللا اآلن فيهم نبيا، من . إمساعيل مثرة هذه التضحيةوأخريا حان أن ينال بنو . عند مكة املكرمة

  . مهامه أن يتلو عليهم آيات اهللا ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم
  )١٤٢ إىل ١٣١اآليات (خالصة الركوع السادس عشر 
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وال حق لبين إسرائيل أن ميتعضوا من ذلك، بل عليهم أن يتذكروا أن آباءهم إبراهيم وإسحاق 
فعليهم أن ينالوا نعم اهللا . عليهم السالم قد نصحوهم بأن العز احلقيقي هو يف الطاعة الكاملةويعقوب 

  . تعاىل عن طريق طاعته، وال يثريوا غضبه بالعصيان
  )١٥٣ إىل ١٤٣اآليات من  (١٨ و١٧خالصة الركوعني 

لكنهم ينسون أن و..  ألنه ترك قبلة األنبياء السابقني�يعترض بنو إسرائيل على حممد رسول اهللا 
مث عليهم أن يتذكروا أن إجابة دعاء إبراهيم . القبلة ليست مقصودة لذاا، وإمنا هي عامل على الوحدة

يف حق بين إمساعيل تتضمن نبأ بأن الكعبة املشرفة ستكون قبلة للناس، وأن مكة املكرمة ستكون مركز 
ق له أن يعلن كون الكعبة قبلة الناس وإال فح..  هو الذي حتقق فيه هذا النبأ�فإذا كان حممد . احلج

لذلك . استحال على قومه نيل نصيبهم من الربكات اليت صارت منوطة ذه القبلة نتيجة لدعاء إبراهيم
وذلك بفتحها وحتريرها وإزالة معدات الشرك منها، .. أمره اهللا تعاىل بتطهري الكعبة تطهريا ظاهريا

  . ا من أفكار الشرك والكفر، وجعلها قبلة للعامل كلهوذلك بتخليصه.. وتطهريها باطنيا
  )١٦٤ إىل ١٥٤اآليات من (خالصة الركوع التاسع عشر 

. مث يقول إن هذه املهمة حمفوفة بالصعاب، وأن الكفار سيسعون ملنع املسلمني من ذلك حبد السيف
من يقتل يف سبيل اهللا يفُز فال ختافوهم، بل امضوا قدما مستعينني بالدعاء والسعي احلثيث، وتذكروا أن 

باحلياة األبدية، وأن الفوز حمتم للمسلمني، وال بد أن تفتح مكة ليجد املسلمون الفرصة لتطهريها ظاهرا 
  . وباطنا

  )١٦٨ إىل ١٦٥اآليات من (خالصة الركوع العشرين 

θ#): ليشري إىل قوله تعاىل) آيات(يف هذا الركوع استخدم القرآن كلمة  è=÷G tƒ� öΝÍκ ö� n=tæ y7ÏG≈ tƒ# u � 

دعاء الفارغ، بل إن خلق السماوات واألرض ا ليست من قبيل االيت ذكرناها آنفًوبين أن األمور ال
إن قانون الكون املادي واكتماله : فأوال. واختالف الليل والنهار وسائر الظواهر الكونية تصدق ذلك

سوف ترون بأنفسكم : وثانيا. ا باالرتقاءباالرتقاء يقضي وجود قانون الكون الروحي الذي يكتمل أيض
أن السماء واألرض والليل والنهار والسحاب والرياح ووسائل النقل يف الرب والبحر، ال تنفك تعمل يف 

 ونصرته، لتعرفوا أن هذا الشخص حمبوب عند اهللا تعاىل، وهذا هو السبب يف �تأييد حممد رسول اهللا 
  . إن الذي يسلك طريقا ينأى عن اهللا تعاىل يذل ويهانوإال ف.. أن الكون كله يعمل لنصرته

θ#) :ولقد انتهى إىل هذا الركوع معىن قوله تعاىل è=÷G tƒ� öΝ Íκ ö� n=tæ y7ÏG≈ tƒ# u �.  
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  )١٧٧ إىل ١٦٩اآليات من (خالصة الركوع الواحد والعشرين 
فشرع باألمر . هاأي الشريعة مع بيان حكم.. بدأ من هذا الركوع العنصر الثاين من دعاء إبراهيم

. بأكل احلالل والطيب، ألن أعمال اإلنسان تابعة حلالته الذهنية، وهذه تتأثر بالغذاء الذي يتناوله اإلنسان
وبني أربعة . واحلالل ما رخصت به الشريعة، والطيب ما جتيزه مبادئ الصحة والعرف والذوق السليم

يتة اليت بدأت تتغري طعما أو رائحة أو هيئة؛ وال تأكلوا ال تأكلوا امل: أصول تتعلق باألطعمة احملرمة، فقال
أي املواد السامة، وال تأكلوا حلم اخلرتير ألنه سيئ الطباع، ومن أكل حلمه أخذ من .. الدم وما شاه

كاألطعمة اليت توزع يف مناسبات الشرك .. سوء طبعه، وال تأكلوا ما يفقد اإلنسان الغرية هللا تعاىل
  . وغريها
  )١٨٣ إىل ١٧٨اآليات من (صة الركوع الثاين والعشرين خال

يبني هذا الركوع خالصة التعاليم اإلسالمية من إميان باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتب السماوية 
ويؤكد بضرورة حسن املعاملة مع الناس، . كي ال يقع اإلنسان يف إنكار أي حقيقة من احلقائق.. والنبيني

نفاق يف سبيل األهداف القومية، وحسن اخللق، والصرب والوفاء بالعهد، وإقامة العدل، وعبادة اهللا، واإل
  . ومساعدة األقارب بالرب، ووضع القوانني للتمدن االجتماعي اليت من أمهها قانون املرياث

  ) ١٨٩ إىل ١٨٤اآليات من (خالصة الركوع الثالث والعشرين 
فالصوم يصحح . هلذا الغرض فرض اإلسالم الصومال بد لتحسني األخالق من تدريب ظاهري، و

  . األخالق، ويساعد على الدعاء ويزيده تأثريا
  )٢١١ إىل ١٩٠اآليات من  (٢٥ و ٢٤خالصة الركوعني 

يتناول هذا الركوع قواعد احلج الذي هو ذريعة لوحدة األمة، ويبني أن من يعيث الفساد يف الطرق 
ضده ليست فسادا، بل هي وسيلة الستتباب األمن، فعلى املسلمني املؤدية إىل هذا البلد اآلمن فاحلرب 

كما يبني أنه ال ميكن أن يتمسك العامل كله حببل واحد إال إذا كان هلم . أال حيجموا عن حماربة هؤالء
  . مركز واحد، ومن مث فال حتسبوا أمر احلج هينا

  )٢١٧ إىل ٢١٢اآليات من (خالصة الركوع السادس والعشرين 
.. فنبه أال تنظروا إىل الشريعة بعدم االكتراث.  يف هذا الركوع احلكم وراء األوامر اإلهليةوردت

والسبب احلقيقي يف خمالفة الشريعة هو حب الدنيا، ألن اإلنسان ال . فالظاهر يساعد على إصالح الباطن
وهي السبب وراء .. ملعاذيريريد أن يبذل أوقاته وأمواله يف سبيل اهللا، وفرارا من محل هذا العبء خيتلق ا
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مع أن تطهري النفس .. كثرة اخلالفات يف العامل، فيشوه الناس تعاليم األنبياء ويبدلوا إىل ما خيالفها متاما
  . ال ميكن أن يتم من دون بذل وتضحية

مث ذكر الصدقات وعدد مصارفها، وبين أن أعظم مصرف للصدقات أن تنفق يف اجلهاد يف سبيل 
  .  من يعتدون على اآلخرين بسبب عقيدم ويسلبوم حرية الضمريضد.. اهللا

  )٢٢٢ إىل ٢١٨اآليات من (خالصة الركوع السابع والعشرين 
وإذا كان الوضع هكذا فال مناص من القتال والتضحية باملال والنفس، حىت وإن هامجكم أعداء احلق 

ومييل الناس يف أوقات احلرب عادة إىل ممارسة . ميف أشهر احلج اليت حيرم فيها القتال، فلكم احلق يف قتاهل
إن حرب املسلمني حرب دينية : فقال.. القمار وشرب اخلمر طلبا للَّهو ومجعا للمال الالزم للحرب

  . مقدسة، وإن سكينة قلوم لتكمن يف رضا اهللا تعاىل، لذلك ينبغي عليهم جتنب هذه املساوئ
 فعلى اإلنسان أن يضحي بأكثر ما يستطيع دون اإلضرار حبقوق .مث بين أنه ال حد للتضحية املالية

  . اآلخرين عليه
واحذروا من الزواج باملشركني . مث ذكر أن اليتامى يكثرون بسبب احلروب، فعاملوهم خري معاملة

  . واملشركات، ألن هذا إخالل بالنظام
  )٢٤٣ إىل ٢٢٣اآليات من  (٣١ إىل ٢٨خالصة الركوعات 

وقال إذا . فنهى عن مباشرن يف احمليض، وأمر حبسن معاشرن.  اخلاصة بالنساءمث بني األحكام
أما إذا مل تستطيعوا االستمرار يف العيش معهن . اضطررمت هلجرهن فال يطولن اهلجر أكثر من أربعة أشهر

  . بعد ذلك بني أحكام الطالق والرضاعة وأحكام األرامل. فطلقوهن
  . تاب واحلكمةوبذلك ينتهي موضوع تعليم الك

  )٢٥٤ إىل ٢٤٤اآليات من  (٣٣ و ٣٢خالصة الركوعني 
فتذكروا دائما . فبين أن الرقي القومي غري ممكن من دون تضحية. يبدأ هنا موضوع التزكية ومبادئها

مبعىن أنه تعاىل .. وذه الطريقة حييي اهللا املوتى. أن احلياة ال تكتب إال لقوم مستعدين الستقبال املوت
  . در أوامر حيسبها القوم موتا هلم، ولكنهم إذا عملوا ا كتبت هلم احلياةيص

  )٢٥٨ إىل ٢٥٥اآليات (خالصة الركوع الرابع والثالثني 
ذكر اهللا فيه أن احلياة الدنيا تنتهي على حني غرة، ولذلك جيب أن تسارعوا إىل فعل اخلريات وإنشاء 

أال وهو آية .. هناك بيان موجز، ولكنه جامع للصفات اإلهليةمث . عالقة باهللا جلّ وعال قبل فوات األوان
مث بين أن اإلنسان ال حيتاج إىل جرب وإكراه إلنشاء .  سيدة آي القرآن�الكرسي اليت مساها الرسول 
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ومثل هذه الصلة . عالقة مع هذا الرب املتصف بتلك الصفات احلسىن، ذلك ألن حسنه خالب للقلوب
ألن .. لذلك إياكم واللجوء إىل اإلكراه يف أمور الدين. ى احملبة هي اليت تنفع اإلنسانباهللا القائمة عل

وإن اللذين ينعم اهللا عليهم بالقرب والوالية . غرض الدين هو التزكية، وتزكية القلوب ال تتم باإلكراه
  . يزيل عن قلوم الظلمات بالدالئل والرباهني، وال يرضى من أحد بظاهر األقوال

  )٢٦١ إىل ٢٥٩اآليات من (صة الركوع اخلامس والثالثني خال
والتزكية اليت تمنح من اهللا تعاىل على نوعني، األوىل اليت يهبها اهللا لألفراد مباشرة، كتزكيته تعاىل 

مث ذكر أن اهللا تعاىل قدر أن مينح . لألنبياء، والثانية التزكية القومية اليت توهب لألمم عن طريق األنبياء
  .  التزكية بنوعيها لذرية سيدنا إبراهيم عليه السالم يف أربعة أزمنة بوجه خاصهذه

  )٢٦٧ إىل ٢٦٢اآليات من (خالصة الركوع السادس والثالثني 
وقد يعترض معترض بأن التعاون . مث بني أن احلصول على التزكية القومية يقتضي سعيا وتعاونا مجاعيا

فاجلواب أن غري املؤمنني باهللا . انوا مؤمنني أو غري مؤمننياجلماعي هو سبب ازدهار أي قوم سواء ك
أما الذين يتعاونون لوجه اهللا .. تعاىل إذا تعاونوا على فعل شيء كانت نتائج أعماهلم بقدر جهودهم

يقدمون تضحيام ) أوال(ومن عالمام أم . تعاىل فتكون نتائج أعماهلم أعظم كثريا من تضحيام
يبذلون تضحيام ابتغاء مرضاة اهللا، وال مينون على عباده ) ثانيا( تعاىل وإقامةً لشريعته، وامتثاال ألمر اهللا

  . شيئا
  )٢٧٤ إىل ٢٦٨اآليات من (خالصة الركوع السابع والثالثني 

ا، وتوالذين يضح ممث يبني أن . طهر أعماهلمتون لوجه اهللا تعاىل ال تضيع أعماهلم، وتطمئن قلو
 يشتغلون يف إصالح اخللق فهذا أدعى جلزيل الذين إىل أي أحد أمر حممود، ولكن إذا كان اإلحسان إىل

  . مع مالحظة أن يكون اإلحسان بطريق مشروع.. الثواب
  )٢٨٢ إىل ٢٧٥اآليات من (خالصة الركوع الثامن والثالثني 

إن . على املؤمن جتنبهمث بني أن التعامل بالربا يتعارض مع اإلحسان وروح التعاون اجلماعي، وجيب 
األمم اليت تتعامل بالربا جريئة على شن احلروب، وال حتفل بأمن الشعوب، فال ختافوا احلرمان من 

  . االزدهار إذ امتنعتم عن التعامل الربوي، ألننا سوف يئ األسباب لتدمري األمم املتعاملة بالربا
  )٢٨٤ إىل ٢٣٣اآليات من (خالصة الركوع التاسع والثالثني 

وإذا كان اإلنسان غري قادر على أن يهب ماله . واإلقراض من طرق اإلحسان والتعاون اجلماعي
وملا كان . فبوسعه أن يساعده بإقراضه إياه، وجيب عليه أال يتردد يف إسداء املعروف.. ألخيه احملتاج
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وإذا . ليه من فسادالقرض سيرد بعد فترة، لذلك جتب كتابته أمام شهود؛ لتجنب اخلصام وما يترتب ع
  . نياإلقراض نظري رهن كشهادة على الدمل يكن هناك كاتب فيمكن 

  )٢٨٧ إىل ٢٨٥اآليات من (خالصة الركوع األربعني 
كالم اهللا اإلميان ب) ثانيا(بار، وأخذ صفات اهللا تعاىل يف االعت) أوال(ولكن أفضل وسائل الطهارة هي 

  . ن قبل األنبياء والصلحاء ومن يتعلق مالدعاء م) ثالثا(تعاىل والتفكري فيه، و
حيث قيل .. وفيها أقيمت احلجة مباشرة على اليهود والنصارى وقريش. هذه خالصة سورة البقرة

 حتقيق �وها هو حممد رسول اهللا .. كان هناك دعاء إلبراهيم قَبِلَه اهللا تعاىل، وكان حتقيقه منتظرا: هلم
إبراهيم ال حمالة، وتكذيبه يعين تكذيب السلسلتني من النبوة املوسوية جمسد له، فإذا كذبتموه كذبتم 

  . واملسيحية معا
إذ من احملال أن يكون .. كما أثبت اهللا تعاىل ذا الشكل صدق اإلسالم للعامل كله إثباتا غري مباشر

  . خلْق اإلنسان بال هدف
ألننا .. �ذي أنزله على رسوله حممد وإذا كان هناك كالم حيقق هذا اهلدف فهو كالم اهللا تعاىل ال

  . من معرفة اهللا، والتشريع الصحيح وحكمته، وتزكية القلب.. نتزود به بأمور هامة
فإنه جيد يف ذلك لذة جديدة وينفتح له باب .. إذا قرأ أحد سورة البقرة على ضوء هذه املالحظات

  . واسع على معانيها
  عالقة سورة البقرة بالفاحتة

ولكن ورود سورة البقرة بعد . ة ارتباط بكل سورة من القرآن الكرمي، لكوا خالصة لهلسورة الفاحت
  . الفاحتة مباشرة يف ترتيب املصحف يدل على أنه ال بد أن يكون هلا ارتباط ا أكثر من أي سورة أخرى

قرآن وأول صلة هلا بالفاحتة هي أن الفاحتة خالصة القرآن كله، كذلك سورة البقرة هي خالصة ال
وهذه العناصر . ألا تتضمن الدالئل والرباهني والشريعة وحكمتها وأساليب التزكية والطهارة.. أيضا

  .هي اهلدف من جميء مبعوث أخري وعد به يف دعاء سيدنا إبراهيم عليه السالم

‰tΡÏ$ :منا دعاء وعالقتها الثانية بالفاحتة أن هذه تعلّ ÷δ $#� xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9$# � ، وسورة البقرة
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  . السورة حتقق اهلدف من السري يف الصراط املستقيم، وبالتايل هي عالمة ظاهرة لقبول دعاء الفاحتة
  


