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 : ف املأكول صلعافي ذكرى 

 قراءة قرآنية 
 جج

------------------------------------- د. محمد إبراهيم المدهون 
 

كانةةف قرنانةةان اةةق  البةةل  الاااةة   امهةةلالان لاةةست المعركةة  الم ةةهمر   العصةةا المةة ك  معركةة  
أةةةر   بهةةةي نقةةةاع ال ةةةاث  بقةةة  قملةةة  الأةةةعح ال ل ةةةاقنل ر و البراةةة  لمأةةةر   البةةةل  ال قر الم

اإل المل(, قل م اجا  العل ا  الاراري الصاق نل ر و البراة  لمأةر   الاااة   الأةر  المأةر   
كُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِـ  مِلَّتِنَـا فَـَْوْ َِ َِلَـ ْهِ    )الغرال(. نا  هعالي:  مْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَـّ

كُمُ األَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ  وَخَافَ وَعِ دِ (11) لِكَنَّ الظَّالِمِنيَرَبُّهُمْ لَنُهْ ]إاةرايقع  (وَلَنُسْكِنَنَـّ
فََْمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِ  الْـَْرْضِ  ).  الااا  ق هق ى االق   المالق  ظانان  ناا مصلر النصر [11-11:

ا قُـوَّ     بِغَ ْرِ الْحَقِّ وَقَ ذِينَ كَفَـرُوا يُنْفِقُـونَ أَمْـوَالَهُمْ لِ َوُـدُّوا عَـنْ       ).  اهلل ه ثةليع [11 قصةلف:] (الُوا مَنْ أَشَـدُّ مِنَـّ َِنَّ الَـّ

 .(13)األنفال:   (حْشَـرُونَ سَبِ لِ اللَّهِ فَسَ ُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَ ْهِمْ  َسْرَ   ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا َِلَـِ جَهَـنَّمَ يُ  
اِلحَا ِ        )انصةر المةنمنق    رغع سلة  اهلل ققاةع ثلةي ن  ةد ثاةلان  ذِينَ نمَنُـوا مِـنكُمْ وََعِملُـوا الوَـّ هُ الَـّ وَعَـدَ اللَـّ

 (وَالْعَاقِبَـُُ لِلْمُـتَّقِنيَ   األَرْضَ لِلّـهِ يُورِثُهَـا مَـن يَشَـاُِ مِـنْ عِبَـادِ ِ      )  رالة  ارر   [11 النة ر:] (لَ َسْـتَخْلِفَنَّهُم فِـ  الْـَْرْضِ   
 [121 ارثراا:]

بملةف لل ةة  المنمنة  ثلةي ارقةل البةل معةانل القةرا  بةق  صةرا  العصا الم ك  معرك  
ــرَ ذَا ِ   ) اهلل ثناةةا الهالةةة  قكانةةف ساف الأةة ك  ــوَدُّونَ أَنَّ  َ ْ ــا لَكُــمْ وَتَ ــانِفَتِ ْنِ أَنَّهَ ــدَا الََّ ــهُ َِ ْ ــدُكُمُ اللّ وََِذْ يَعِ

 ههبقةل معقة  . [7]األنفـال     (لشَّوْكَُِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ احلَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقََْعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ا
 المةنمنق  قةلاهلل االلثاء م  النال صلي اهلل ثلقد   لع قل ق ع ال رنا   كسا امالقق  اركا م  

 ست ال ةةة .  ق ا ةةل اهلل هاةةار   هعةةالي يةةست ال ةةة  امةةا نةةلمف مةة  أةةالاء رجةةاء المعمةة ر  اةة م ه اةة ع يةة
( ِ لَـن يَُُـرُّوكُمْ َِ َّ أَذ ا وََِن يُقَـاتِلُوكُمْ يُوَلُـوكُمُ األَدُبَـارَ      . وأنـه ) [111 عمـران  ]نل ( وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُـهَدَا

َِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَـوََْ قَـرْحٌ مِّلْلُـهُ     و) [.  اما  صاااا م  امهبا 111 عمران ]نل  (ثُمَّ  َ يُنوَرُونَ

  لسل  رقعةف غة   أةعار ر ة   اهلل صةلي اهلل قة ع  بةل .[111 عمران ]نل  (وَتِلْكَ األيَّاَُ نُدَاوِلُهَا بَ ْنَ النَّاسِ 

   ُ ــ ــار وشــهدا نا ر ا ن قاةةا ال اقةة  مةة  (.  بةةللف ال ل لةة  الهةةل قمقةة  اهلل ق)لســنا ســواِ قــتاكم ر الن
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َِذْ جَا ُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وََِذْ زَا َتْ الَْْبْوَارُ وَبَلَغَتِ )الاقح  قهبقل اعليا نصر اهلل 

ــا  ــهِ الظُنُونَ ــونَ بِاللَّ ــاجِرَ وَتَظُنُّ ــو ُ الْحَنَ ــ َا ( 11) الْقُلُ ــوا زِلْ ــونَ وَزُلْ ِلُ ــ َ الْمُنْمِنُ ــكَ ابْتُلِ ــدِيدا  ]األ ــ ا   هُنَالِ  .[11-11   شَ

وَلَمَّا رَأَا الْمُنْمِنُونَ الَْْ ْ َا َ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُـولُهُ وَََـدَ َ اللَّـهُ وَرَسُـولُهُ     ) أا صان ن   اهلل هعالي هج ل 

 [22]األ  ا     وَمَا زَادَهُمْ َِلَّا َمِيَانا  وَتَسْلِ ما 

قرناٌ  اق  الأعح ال ل اقنل السي  مةلت اهلل اصةار ثجقةح   ةكح   ك  العصا الممعرك  
ــوَ الَّــذِن أَنــ َلَ والســك نُ )قةةل نلاةةد ردةةا أةةلقل اقدةةاء اهلل  ه ةةلقع مالةةل لمأةةقةهد قكانةةف الام نقنةة   هُ

 ح العةل ا  رغةع ةلة  . اقنمةا نةسا الرثةح قةل نلة[1]ال ةه  :  (السَّكِ نََُ فِـ  قُلُـو ِ الْمُـنْمِنِنيَ لِ َـ ْدَادُوا َمِيَانـا      
.  هج ةل رثةح الم اجاة  [23]اربة اح :  (وَقَـذَفَ فِـ  قُلُـوبِهِمُ الرُّعْـ َ    )الجار ف  اللمار الهل قق ليا 

 هج ل  [11]البأر :  (لََْنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَُ  فِ  َُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ)للى جنل الااا  قل المقلا   كا  بقان 
]الاقةر  :  (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَ ْرَصَ النَّاسِ عَلَِ  َ َا ٍ )انل القرة  ب   بققق  قا ل مع العصا الم ك  قل  قاع 

. بقةة  هجلةةي قةةل كاقةة  م اجاةةاهاع البققققةة  مةةع جنةةل اهلل  يةةع ق ةةر   مةة  المةة ف  قصةةر    [63
عا  َِلَّا فِ  قُر ا مُّحَوَّنٍَُ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِ )مهأالق  االبقا   يع قق ل   إقما إقما. قهج ل ققاع ن لد هعالي 

       ِ . قأةهف اهلل أةملاع [11]البأةر :  (َأْو مِن َورَاِ جُُدٍر بَْْسُـهُْم َب ْـنَهُْم شَـدِيٌد َتحْسَـبُهُْم َجِم عـا  َوُقلُـوبُهُمْ شَـتَّ
ــونَ    ) مةة ل صةة اع  جعلاةةع  ــدَيْهِمْ فَرِ ُ ــا لَ ــ ْ ٍ بِمَ ــلُ  ِ امةةا اثهقةةل ا  ناةةع  نجةة  ت  [11 ]المنمنةة  : (كُ
 لمعركهاع امنه ااق .

قرنةةاٌ  اةةق  اإلقمةةا   الن ةةال بةةق  مع الةةاع  ثلةةي المقا مةة  معلنةةان  العصةةا المةة ك  معركةة  
يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ نمَنُــواْ  َ تَكُونُــواْ )انهاةاء الهالةةة      بمةاو  غةة   جنةةف ثلةي ن  ةةاا  جلاةف القهةة   الةةسا  

وْ كَـاُنواْ عِنـدَنَا مَـا مَـاُتواْ وَمَـا ُقتِ        كَالَّذِينَ كَفَرُو ]ة   (لُـواْ ْا َوقَاُلوْا إلِْخوَانِهِْم َِذَا ضَرَُبواْ ِف  اأَلرْضِ َأوْ كَـاُنواْ  ُـ  ا لَـّ
. قرقل الن ال رلل ساف المق ل  قةل الهالقةل  ال ثقةل ل رقةل اإلقمةا  اة   غة   انهاةف [113ثمرا  : 

وََِذْ يَقُــولُ )هرقةةع الراقةة  الاقدةةاء  ةةرقعان ناة     ق ةةه ب  ققاةةا القهةة        قاماةا معةةل ل      ثلقاةةا   

ا  ُـرُورا      هُ وَرَسُـولُهُ َِلَـّ نْهُمْ يَـا َأهْـلَ يَلْـرِ َ لَـا مُقَـاََ         ( 12) الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِ  قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَـّ ُم مِـّ وََِْذ قَالَـت ََّّانِفَـ

نْ مِـنْ َأرْضِـنَا       )، [11 -12]اربة اح :عُوا لَكُـمْ فَـارْجِ   َـَّ َِن نَّتَّبِـعِ الْهُـدَا َمعَـكَ ُنَتَخ . [17]القصة  :  (َوقَـاُلوا 
فَمَا لَكُمْ فِ  الْمُنَافِقِنيَ فِئَتَ ْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ ) الناو قل هقلقر الم نا ثلي قرققق  

 .[11]الن اء :  (أَضَلَّ اللّهُ أَن تَهْدُواْ مَنْ
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كانةةةف قرنانةةةان اةةةق   صةةةباح اإلثةةةالع   ال قا ةةة    صةةةباح القلةةةع  العصةةةا المةةة ك  معركةةة  
اسِ وَ َ    ) صباح  الن ةال ال قا ةل(  سق   نا قرقل مناع مع البل.  لك  الهبلق  ال يَسْـتَخْفُونَ مِـنَ النَـّ

وََِذَا قِ لَ لَهُـمْ  َ تُفْسِـدُواْ فِـ  األَرْضِ    )، [111]الن اء : (بَ ِّتُونَ مَا  َ يَرْضَِ مِنَ الْقَوْلِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ َِذْ يُ

هُ الْمُعَـوِّقِنيَ مِـنكُمْ      ).   لة  السق  ج ةل ا نة   اهلل هعةالي [11]الاقر  : (قَالُواْ َِنَّمَا نَحْنُ مُوْلِحُونَ قَـدْ يَعْلَـمُ اللَـّ

ا قَلِـ ا  ]     وَالْقَانِلِنيَ ُ  َعلَـْ كُمْ فَـإِذَا جَـاِ اْلخَـوْفُ رَأَيْـتَهُمْ يَنظُـُرونَ ََِل ْـكَ          [11لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ َِلَ ْنَا وَلَا يَـْْتُونَ الْبَـْْسَ َِلَـّ أَشِـحَّ

م بَِْلْسِنٍَُ  ِدَادٍ أَشِحَُّ  عَلَِ الْخَ ْرِ أُوْلَئِـكَ لَـمْ   تَدُورُ أَعْ ُنُهُمْ كَالَّذِن يُغْشَِ عَلَ ْهِ مِنَ الْمَوْ ِ فَإِذَا ذَهَ َ الْخَوْفُ سَلَقُوكُ

 .[16 -11]ارب اح : [16يُنْمِنُوا فََْ ْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ]

 ظاةةرف قرققةةان مةة  النةةاو ثةة  نصةةل ب ةة  ق ةةها قاع نقةة  ار اةةار  العصةةا المةة ك  معركةة  
أاث  ارنااء ل   هبقل م  صةلناا  . [3]البجةراف :  لَّذِينَ نمَنُـوا َِن جَـاِكُمْ فَاسِـقٌ بِنَبَـٍْ فَتَبَ َّنُـوا     يَا أَيُّهَا ا) ا 

ــِ    ) الةةاع  ق ةةعي لةةسل  ناصةةلان إأةةاث  ال هنةة   ــوْ رَدُّو ُ َِلَ ــهِ وَلَ ــواْ بِ ــوْفِ أَذَاعُ ــنِ أَوِ الْخَ ــنَ األَمْ ــرٌ مِّ ــاِهُمْ أَمْ وََِذَا جَ

ــنْهُمْ لَعَلِ   ــرِ مِ ــ  األَمْ ــِ أُوْلِ ــولِ وََِلَ ــنْهُمْ  الرَّسُ ــتَنبَُِونَهُ مِ ــذِينَ يَسْ ــهُ الَّ ــ كُمْ  )، [11]الن ةةاء :  (مَ ــَُ وَفِ ــونَكُمُ الْفِتْنَ يَبْغُ

ــمَّاعُونَ لَهُـــــمْ . يةةةةةنمء    لةةةةةة  ثلقنةةةةةا البةةةةةسر مةةةةةناع اةةةةةال ثل  اإلقمةةةةةا   البةةةةةرح [17]اله اةةةةة  :  (سَـــ
 .[61]ي ل :  (عَلَ ْنَا بِعَ ِي ٍ وَمَا أَنتَوَلَوْ َ رَهَُْكَ لَرَجَمْنَاكَ ) ام هةصا  قاع السق  قق ل   

ب مف ال قاراف ال قا ق   لكة  ينةا  قرقةل مةا  ا  قهلظةي انقةرا   العصا الم ك  معرك  
 (مُّذَبْــذَبِنيَ بَــ ْنَ ذَلِــكَ  َ َِلَــِ هَـــنُ ِ وَ َ َِلَــِ هَـــنُ ِ وَمَــن يُُْــلِلِ اللّــهُ فَلَــن تَجِــدَ لَــهُ سَــبِ ا   )البقةةر ،  م قب ةةع  قاراهةةد.. 

سَـَتجُِدوَن نخَـرِيَن يُرِيـُدوَن َأن يَـْْمَُنوكُْم وَيَـْْمَُنواْ قَـوْمَهُمْ كُـلَّ مَـا رُدُّوَاْ َِلَـِ الِْفتْنِـُِ ُأْركِسُـواْ            ). [111]الن اء : 

 .[61]الن اء :  (فِ ِهَا

انجلةي غااريةا الاةاف   ةا ري  انهصةار للةلع ثلةي ال ةقا  للكةا  العصةا المة ك  معركة  
. [116َ  ]ة  ثمةرا  : (وَ َ تَهِنُوا وَ َ تَحْ َنُوا وَأَنتُمُ األَعْلَوْنَ َِن كُنتُم مُّنْمِنِني)اق لد هعةالي ثلي الم ر    

 ال ف البأ ل قل العم  م   ج  اإلثلال إلثمار غ   ا م ا  ثراق  بهي قعقل امبهال  هلمقريا 
بمةةاو كةةةل هقةة ل ثملقةةة  ر ل  الم ةةهبق  مةةن   مةةة ا  اإلثمةةا ةةرذ ساف قرقةةل الن ةةةال لققةة    نةةد مةةة

ِ يَنَفُُـوا           )اإلثمار ر  سل  قأك  ن   لبماو  غ    هِ َ تَـّ ذِينَ يَُقولُـونَ لَـا تُنفِقُـوا َعلَـِ مَـنْ عِنـدَ رَسُـولِ اللَـّ  (هُمُ الَـّ
 .[7]المناقق   : 

اكةة  هجلقاهاةةا أةةكلف قرنانةةان بققققةةان  اصةةا اقا مهجلقةةان  اقهرانةةا اةةق   العصةةا المةة ك  معركةة  
 هق   ن  س مناا لم هقالنا المأرل االع   الكرام   الهبرقر.مربل
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 (123"    ثمرا : وَمَا النَّوْرُ َِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَ ِي ِ الْحَكِ مِ"


