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 202الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

يعتذرون إليكم  يف التخلفإذا رجعتم  من غزوة تبوكإليهم قل ال تعتذروا 
أخربان ابلوحي  قد نّبأان هللاال نصدقكم مبا تقولون  لن نؤمن لكماذبة ابملعاذير الك

يف  وسريى هللا عملكمأخبار نفاقكم  من أخباركمعلى نبيه )صلى هللا عليه وآله( 
ترجعون بعد  ورسوله مث ترّدوناملستقبل هل تبقون على النفاق أو ترجعون إىل اإلميان 

 فينبئكمما غاب عن احلواس وما شهدته احلواس  هادةإىل عامل الغيب والشاملوت 
 .مبا كنتم تعملونخيربكم ألجل أن جيازيكم 

سيحلفون  املنافقونابهلل لكم إذا انقلبتم  رجعتم من تبوك إليهم لتعرضوا
إعراض   فأعرضوا عنهمأبن تصفحوا، بزعمهم إن حلفهم على العذر كاف  عنهم

قذر مبا انطووا عليه من النفاق  إهنم رجس  ا كانوا يريدون كراهة، ال إعراض صفح كم
ومأواهم  حملهمجهنم جزاًء مبا كانوا يكسبون .جزاء أعماهلم 

حيلفون لكم لرتضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإّن هللا ال يرضى عن القوم الفاسقني 
 أي إن رضاكم ال ينفعهم إذا غضب هللا عليهم.

األعراب  أهل البدو ًأشّد كفرًا ونفاقا  من أهل املدن، ألهنم أغلظ من أهل
حدود هللا أحكامه  أاّل يعلموا حدود ما أنزل هللا على رسولهأوىل  وأجدراملدينة 

وهللا عليم  أبحوال الناسحكيم  يضع األشياء مواضعها، وقد نزلت هذه اآلية يف
 .مجاعة من القبائل البدوية اليت كانت غليظة الطبائع

ومن األعراب من يتخذ  يعّد ًما ينفق مغرما  ًغرمًا وخسارة، إذ ال يرجو ثوااب
ويرتبص  ينتظربكم  أيها املسلمونالدوائر  دوران الفلك، أبن ينقلب الزمان

وهللا هذا دعاء عليهم، أبن يدور الفلك ابلسوء عليهم  عليهم دائرة السوءعليكم 
 هتم وأعماهلم.بنيا عليمألقواهلم  مسيع
ومن األعراب  نزلت يف مجاعة آخرين من البدو من يؤمن ابهلل واليوم اآلخر
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صلوات سببًا لـ  وسببًا للتقرب إىل هللا تعاىل  ويتخذ ما ينفق قرابت عند هللا
تقرهبم إىل هللا  قربة  هلمنفقتهم  أال إهناأي دعائه هلم ألجل ما تصدقوا  الرسول

ر  رهتته إن هللا وفور رحيمسيدخلهم هللا . 
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 203الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

والسابقون األولون   كعلي )عليه السالم( وخدجية وأيب طالب وجعفر من
الذين نصروا النيب  األنصارمن  والذين هاجروا إىل احلبشة واملدينة  املهاجرين

اتباعًا حسنًا ممن التحقوا  بعوهم إبحسانوالذين ات)صلى هللا عليه وآله( من أهل املدينة 
هلم هيأ  ورضوا عنه وأعدّ خرب )السابقون(  رضي هللا عنهمابملسلمني بعد ذلك 

 .الفوز العظيمالثواب  ذلكدائماً  جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبداً 
وممن حولكم  أي حول املدينةمن األعراب  القبائل البدويةفقون ومن أهل منا
أبشخاصهم، إال  على النفاق ال تعلمهممرنوا واعتادوا  مردوامنافقون أيضاً  املدينة

مرة يف الدنيا ابإلهانة ومعاملة املسلمني معهم  حنن نعلمهم سنعذهبم مرتنيبوحي من هللا 
 .عظيميف اآلخرة  إىل عذابيرجعون  مث يرّدونمعاملة املنافق، ومرة يف القرب 

وآخرون  من الذين ختلفوا عن تبوكاعرتفوا بذنوهبم  ومل يعتذروا األعذار الواهية
 ًخلطوا عماًل صاحلا  هو إسالمهم وسائر صاحلاهتمو  عماًل ًآخر سيئا  هو

أي على هؤالء الذين خلطوا  أن يتوب عليهملعل هللا  عسى هللاختلفهم عن تبوك 
 .ور  رحيمإن هللا وفالصاحل ابلطاحل 

ُخذ  اي رسول هللامن أمواهلم صدقًة تطهرهم  عن الذنوب بواسطة الصدقة
وتزكيهم  تنميهمهبا  ابلصدقة، فإن الصدقة تنمي األموال واألعمار واألوالد وصل

تسكن نفوسهم وتطمئن  إن صالتك سكن  هلمادع هلم عند أخذ الصدقة  عليهم
 .وهللا مسيع عليماضطراب قلوهبم بواسطة الدعاء 

أمل يعلموا  حث على التوبة والصدقة أن هللا هو يقبل التوبة عن عباده وأيخذ
 .الرحيميقبل توبة التائبني  وأن هللا هو التوابيقبلها  الصدقات
وقل اعملوا  ما شئتم من األعمالفسريى هللا  السني للتأكيد عملكم ورسوله

خيربكم  إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكمن يف اآلخرة ترجعو  واملؤمنون وسرتدون

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 5 

 .مبا كنتم تعملونألجل اجلزاء 
وآخرون  من املتخلفني عن غزوة تبوكمرجون  موقوف أمرهمألمر هللا  إرادته

إما يعذهبم وإما يتوب عليهم وهللا عليم  أبحواهلمحكيم  ،يفعل حسب الصالح
 ال نفاقاً فأنزلت هذه اآلية فيهم. فقد ختلف مجع عن تبوك كسالً 
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 204الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

والذين  عطف على )آخرون( وخربه حمذوف، أي أهنم من مجلة من ختّلف اختذوا
أي ألجل اإلضرار ابملسلمني، فإن مجعًا من املنافقني بنوا مسجداً، ألجل  مسجدًا ضراراً 

رسول )صلى هللا عليه وآله( ويتآمروا على اإلسالم أن يتجمعوا هناك وال حيضروا صالة ال
وطلبوا منه )صلى هللا عليه وآله( أن يصلي هبم مرة يف مسجدهم، وكان النيب )صلى هللا عليه 
وآله( إذ ذاك متهيئ لتبوك فلما رجع نزلت اآلايت فأمر النيب )صلى هللا عليه وآله( إبحراق 

 وتفريقًا بني املؤمننيأي ألجل تقوية الكفر  وكفراً ذلك البناء وإلقاء القاذورات فيه 
قبل  ملن حارب هللا ورسوله من قبلأي ترقبًا  وإرصاداً أي ألجل تفرقة بني املؤمنني 

بناء املسجد، واملراد بـ )من حارب( أبو عامر الراهب الذي كان جاسوسًا من قبل الروم، 
وليحلفن م يف نقل أخبار املسلمني إليهم فأراد املنافقون أن جيعلوه واسطة بينهم وبني الرو 

من الصالة والتوسعة على  احلسىناخلصلة  إالما أردان ببناء املسجد  إن أردان
 يف حلفهم. وهللا يشهد إهنم لكاذبونالضعفاء 
ال تقم  اي رسول هللافيه  يف مسجدهم للصالة فيه أبدًا ملسجد أسس على
 من أول يومبين أصله ألجل تعميم تقوى هللا يف الناس وهو مسجد قبا الذي  التقوى

يف  أن تقوم فيه، فيهأوىل  أحقيوم جميء النيب )صلى هللا عليه وآله( إىل املدينة 
من األقذار واآلاثم، ال مثل مسجد ضرار الذي فيه  رجال حيبون أن يتطهروامسجد قبا 

 .وهللا حيب املتطهريناملنافقون 

نيانهأفمن أسس ب  بناءه الذي يبنيهعلى تقوى من هللا ورضوان  أبن طلب
 جرفحافة  خري  أم من أسس بنيانه على شفاببنائه رضى هللا واجتناب معاصيه 

ر  انر جهنم وهللا ببانيه  بهأي سقط البناء  فاهنارمتداٍع للسقوط  هار  جانب 
 عاندوا احلق. أي يرتكهم وشأهنم ملا ال يهدي القوم الظاملني

ال يزال بنياهنم الذي بنوا  أي مسجد ضرارريبة  شكًار  قلوهبم  فإن العمل
وهللا عليم أبن ميوتوا  إاّل أن تقّطع قلوهبمالنفاقي يوجب رسوخ النفاق يف القلب 
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 .حكيم
إن هللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اجلنة  يعطيهم اجلنة يف مقابل

 يقاتلون ر  سبيل هللا فيقتلونبذل أنفسهم وأمواهلم يف سبيل هللا، وذلك ألجل كوهنم 
ر  التوراة واإلجنيل اثبتًا  عليه حقاً أي وعدهم اجلنة  ويُقتلون وعداً الكفار 

 فاستبشرواأي ال أحد أكثر وفاًء مبا عاهد من هللا  والقرآن ومن أوىف بعهده من هللا
، هو الفوز العظيمالشراء  وذلكمبقابله  ببيعكم الذي ابيعتم بهأيها البائعون 

 وقد ورد أهنا نزلت يف أمري املؤمنني علي )عليه السالم(.
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 205الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

التائبون  )عن الكفر والعصيان وهذه صفة )املؤمننيالعابدون  الذين عبدوا هللا
احلامدون  له تعاىلونالسائح )(1)الصائمون ملا روي من أن )الصوم سياحة أميت 
 الراكعون الساجدون اآلمرون ابملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون حلدود هللا

 املتصفني هبذه الصفات. وبشر املؤمنني
ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا  أولئك املشركني

أويل ُقرىب م أقرابءهمن بعد ما تبني هلم  ظهر للنيب )صلى هللا عليه وآله( واملؤمنني
أهنم  أن املشركنيأصحاب اجلحيم  فإن هذا االستغفار طلب احملال إذ هللا ال يغفر

 للمشرك.
وما كان استغفار إبراهيم ألبيه  عمه آزر حيث قال له ألستغفرن لك إال عن
كان   )عليه السالم(لعمه فإن إبراهيم  إايهعدة وعد تلك املو  وعدهاأي وعد  موعدة

ظهر  فلما تبني لهوعد عمه أن يستغفر له قبل أن يعلم أنه يبقى على الكفر إىل األبد 
إّن إبراهيم ومل يستغفر له  تربّأ منهكافٌر به   عدّو هللعمه  أنه )عليه السالم(إلبراهيم 

عد آزر أن يستغفر له قبل أن يتبني له إصراره ومن حلمه و  حليمكثري الدعاء   ألّواه
 على الكفر.

وما كان هللا ليضل قومًا بعد إذ هداهم  أما بعد أن أرشدهم إىل الطريق ال يرتكهم
إن هللا فإذا بني هلم ومل يعملوا تركهم وشأهنم  حىت يبني هلم ما يتقونوشأهنم حىت يضلوا 

 .بكل شيء عليم
 ات واألرض حييي ومييت وما لكم من دون هللا من ويلإن هللا له ملك السماو 

 ينصركم. وال نصرييلي شؤونكم 
لقد اتب هللا  أي عطف حنوهم فان التوبة مبعىن العطف على النيب واملهاجرين

                                                        
(1) 
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يف تبوك  ر  ساعة الُعسرةاتبعوا النيب )صلى هللا عليه وآله(  واألنصار الذين اتبعوه
مييل عن  يزيغ قلوب فريق منهمقرب  من بعد ما كادروب ألهنا كانت من أعسر احل

إنه بسبب ثباهتم وعدم اتباعهم لزيغ القلب  مث اتب عليهماحلق ألجل عسرة املوقف 
 . هبم رؤوف رحيم
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 206الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
و  اتب هللاعلى الثالثة   كعب وهالل ومرارةالذين خلفوا ة ومل بقوا يف املدين

يتبعوا النيب )صلى هللا عليه وآله( يف غزوة تبوك، كأّن الشيطان صار سبب ختلفهم، فان النيب 
)صلى هللا عليه وآله( ملا رجع عن تبوك أمر الناس بعدم معاشرة الثالثة والتكلم معهم وبعد 

أي برحبها  حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رُحبتأربعني يوم نزلت التوبة عليهم 
للوحشة اليت طرأهتا بسبب انقطاع الناس عنهم  وضاقت عليهم أنفسهمعتها وس
وظنوا  أيقنواأن  خمففة من الثقيلةال ملجأ من هللا  ال مفر من عقابهإال إليه 

ويرجعوا  ليتوبواأبن عطف هللا عليهم  مث اتب عليهمأبن يستغفروا حىت يقبل توبتهم 
إن هللا هو التواب هللا وتوفيقه مل حتصل التوبة من العبد عن عصياهنم فإنه لوال عطف 

 .الرحيم
اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا  خافوا عقابهوكونوا مع الصادقني  اعملوا كما

 يعمل الصادقون.
ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب  أي القبائل احمليطة ابملدينة أن

ي بصيغة النفي، أي ليس ألهل املدينة وأطرافها أن ال خيرجوا مع هن يتخلفوا عن رسول هللا
أبن يطلبوا  وال يروبوا أبنفسهم عن نفسهالرسول )صلى هللا عليه وآله( إذا خرج للغزو 

النهي عن  ذلكألنفسهم الدعة فيما يكابد الرسول )صلى هللا عليه وآله( املشاق 
وال تعب  والنصب  عطش  أال يصيبهم ظمبسبب أهنم  أبهّنمالتخلف 

 يغيظال يضعون أقدامهم موضعًا  ر  سبيل هللا وال يطؤون موطئاً جوع  خممصة  
إال ُكتب قتاًل أو جرحًا أو هنبًا أو أسرًا  الكفار وال ينالون من عدّو نيالً ذلك املوطأ 

إن هللا م أي أثبت يف ديوان حسناهت عمل  صاحلبسبب ذلك العمل أو األذى  هلم به
 الذين أحسنوا ابجلهاد فإنه يثيبهم على كل عمل. ال يضيع أجر احملسنني

وال ينفقون  يف سبيل هللا ًنفقة صغرية وال كبرية وال يقطعون واداي  صحراء
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بسبب تلك األمور  ليجزيهم هللايف ديوان احلسنات  إاّل ُكتب هلمبسريهم إىل احلرب 
أحسن ما كانوا يعملون ي أحسن جزاء أعماهلم.أ 

وما كان  هني يف صيغة نفياملؤمنون لينفروا  خيرجوا من بالدهم إىل املدينة
كافة  مجيعًافلوال  حتريض، أي فلماذا ما  نفر من كل فرقة  مجاعة منهم

 قومهمخيوِّفوا  ر  الدين ولينذرواأي يتفهموا تلك الطائفة  ليتفقهواأفراد  طائفة
عما انذروا، ويف اآلية  إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرونهللا إذا ارتكبوا املعاصي   بعذاب

 تفسري آخر. 
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 207الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
اي أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم  يقربون منكم أي األقرب فاألقرب من

 يرعاهم وينصرهم. تقنيواعلموا أن هللا مع املشدة  الكفار وليجدوا فيكم ولظةً 

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم  من املنافقنيمن يقول  للناسأيكم زادته هذه 
إذ املسلم  فأّما الذين آمنوا فزادهتم إمياانً يقوله على طريق االستهزاء  إمياانً السورة 

 يفرحون بنزول السورة. وهم يستبشرونيزداد إمياانً بتكرر سور القرآن 

 الذين ر  قلوهبم مرض  وأما  نفاقفزادهتم  السورة ًرجسا   كفرًا ونفاقًا إىل
السابق، فإن املنافق كلما رأى تقدم اإلسالم صّمم على اإليغال يف النفاق  رجسهم

وماتوا وهم كافرون. 

أو ال يرون  املنافقونأهنم يفتنون  تحنون  ر  كل عام مرة أو مرتنيميم
يتذكرون نعم هللا، واملعىن أهنم  وال هم يذّّكرونمن نفاقهم  توبونمث ال يابلغزوات 

عممي القلوب فال السورة تزيدهم إمياانً وال ظفر الرسول )صلى هللا عليه وآله( يف كل عام مرة 
 أو مرتني يف احلروب.

وإذا ما أنزلت سورة  نظر بعضهم إىل بعض  تغامزوا ابلعيون إنكارًا للسورة، ويقول
مث من املؤمنني وذلك خوفًا من أن يظهر نفاقهم  هل يراكم من أحدم لبعض بعضه

 صرف هللا قلوهبمعن جملس الرسول )صلى هللا عليه وآله( حبال نفاقهم األول  انصرفوا
 ال يفهمون. أبهنم قوم  ال يفقهونعن اإلميان، ملا عاندوا احلق 

لقد جاءكم  أيها البشررسول من أنفسكم  من امللك أو اجلن العزيز  أي
أبن تؤمنوا وتسعدوا  حريص عليكمعنتكم أي مشقتكم  عليه ما عنّتمصعب 

ابملؤمنني رؤوف  الرأفة شدة الرمحةرحيم. 
فإن تولوا  أعرضوا عن اإلميانفقل حسيب هللا  هللا يكفيين ال اله إاّل هو عليه

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 13 

فإن ملكه كل السماوات  عظيمالامللك  وهو رب العرشوثقت به  توكلت
 واألرض.
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 208الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 

 : سورة يونس10
 ألر* بسم هللا الرهتن الرحيم  )رمز بني هللا وبني رسوله )صلى هللا عليه وآله

تلك  ما تضمنته هذه السورةآايت الكتاب احلكيم  احملكم الذي يضع األشياء
 موضعها.
 ًأكان للناس عجبا  موجبًا للتعجبأن أوحينا  وحيناإىل رجل منهم  هو

أخربهم ابلعذاب إن  أن أنذر الناسالرسول )صلى هللا عليه وآله( واالستفهام لإلنكار 
عند أي قدمًا اثبت اإلميان  قدم صدقأبن هلم  وبشر الذين آمنوا أّن هلمخالفوا 

الرسول)صلى هللا عليه وآله(  هذا قال الكافرون إنّ فهو يعرفهم هبذه الصفة  رهبم
لساحر  مبني .واضح 

إن ربكم  أيها الناس  هللا الذي خلق السماوات واألرض ر  ستة أايم  مقدار
إدارة الكون، كامللك يبين  على العرشتوجه  مث استوىستة أايٍم من أايم األرض 

إاّل يشفع للمذنب  ا من شفيع  مأمور الكائنات  يدبر األمراملدينة مث يستويل عليها 
هللا ربكم فاعبدوه أفال املوصوف بتلك الصفات  ذلكمأبن يشفع  من بعد إذنه

 أبنه إهلكم ال غريه. تذّكرون

إليه مرجعكم  رجوعكم يف اآلخرة ًمجيعاً وعد هللا حقا  إن وعد هللا صدقإنه 
ليجزي الذين آمنوا ملوت للقيامة بعد ا مث يعيدهخيلقهم  يبدأ اخللقهللا سبحانه 

ماء حار  والذين كفروا هلم شراب  من هتيمجزاًء ابلعدل  وعملوا الصاحلات ابلقسط
وعذاب  أليم  مؤملمبا كانوا يكفرون .بسبب كفرهم 

 ًهو الذي جعل الشمس ضياء  ذات ضياء ًوالقمر نورا  ذا نوروقّدره  قّدر
عدد السنني هبذا اجلعل والتقدير  لتعلموااء يف السم منازللكل منهما 
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لغرض وغاية، ال عبثاً  ما خلق هللا ذلك إال ابحلقلألايم والشهور  واحلساب
يفّصل  يشرحاآلايت  الكونيةلقوم يعلمون .فإهنم املنتفعون هبذه األمور 

إن ر  اختالف الليل والنهار  تعاقبهما األرضوما خلق هللا ر  السماوات و 
الكفر واملعاصي، وإمنا خصهم ألهنم املنتفعون هبذه  آلايت لقوم يتقونمن املوجودات 

 اآلايت.
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 209الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

إن الذين ال يرجعون لقاءان  أي القيامةورضوا ابحلياة الدنيا  دون أن يعملوا
 ال يتدبروهنا. نا وافلونوالذين هم عن آايتسكنوا إليها  واطمأنوا هبالآلخرة 
أولئك مأواهم  حملهمالنار مبا كانوا يكسبون  أي بسبب كسبهم الكفر

 واملعاصي.
إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهديهم رهبم  إىل اجلنةإبمياهنم  بسبب إمياهنم

جتري من حتتهم  حتت قصورهم وأشجارهماألهنار ر  جنات النعيم .ذات النعمة 

واهم فيهادع  دعاؤهم وذكرهم يف اجلنةسبحانك اللهم  إان نسبحك تسبيحًا اي
آخر   فيها سالم وآخر دعواهمما حييي بعضهم بعضًا  وحتيتهمهللا، والتسبيح التنزيه 

 .أن احلمد هلل رب العاملنيكالمهم 

 ّل هللا للناس الشر عادة  إذا دعوا على أنفسهم وعلى أقرابئهم كما هو ولو يعجِّّ
لقضي إليهم أي كتعجيله هلم ابخلري إذا طلبوه من هللا  استعجاهلم ابخلرياجلّهال 
أي البعث  الذين ال يرجون لقاءاننرتك  فنذرأي هللكوا، ولكن ميهلهم  أجلهم

ر  طغياهنم يعمهون .يتحريون 
 ّوإذا مّس اإلنسان الضر  البالء واملشقةدعاان جلنبه اع يف حال االضطج أو

استمر على  عنه ُضّره مرّ أزلنا  فلّما كشفناأي يف كل األحوال  قاعدًا أو قائماً 
من تعدى  زُّين للمسرفنيهكذا  كأن مل يدعنا إىل ُضرّ  مّسه كذلكطريقته األوىل 

فإهنم يرون أعماهلم حسنٌة ولذا يستمرون  ما كانوا يعملوناحلد يف العقيدة أو العمل 
 فيها.
 لقد أهلكنا القرونو  أهل كل عصر من قبلكم ملّا ظلموا وجاءهتم رسلهم

كهالك   كذلكألهنم عاندوا احلق  وما كانوا ليؤمنوااألدلة الواضحات  ابلبينات
 .جنزي القوم اجملرمنيأولئك 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 17 

مث جعلناكم  أيها املسلمونخالئف  خلفاء ر  األرض من بعدهم لننظر كيف
 أو شٍر لنجازيكم عليه.  من خريٍ  تعملون
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 210الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وإذا تتلى عليهم  على هؤالء اخلالئفآايتنا بينات  يف حال كوهنا واضحات
قال الذين ال يرجون لقاءان  ال يعتقدون ابآلخرةائت  )اي حممد)صلى هللا عليه وآله
بقرآن وري هذا  ال يعيب آهلتناأو بّدله عل مكانه ما اليكون فيه عيب اآلهلة، أبن جت

قل ما يكون يل أن أبّدله من فيكون بنفس األسلوب واملطالب لكن بدون عيب اآلهلة 
 اتّبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عصيُت ريبما  نفسي إنمن جهة  تلقاء

 يف اآلخرة. عذاب يوم عظيمابلتبديل 

قل لو شاء هللا ما تلوته عليكم أمرين هللا أن ال أتلو القرآن أصاًل أو ال أتلو  أبن
 فقد لبثتهبذا القرآن  بهأي ال أعلمكم هللا  وال أدراكمعليكم أنتم ابلذات 

أنه ليس  أفال تعقلونقبل نزول القرآن  من قبلهأربعني سنة  فيكم عمراً مكثت 
 .من تلقاء نفسي وإالّ لكنت أقرؤه عليكم قبل األربعني أيضاً 

 ًفمن أظلم ممن افرتى على هللا كذاب   أي ال أحد أكثر ظلمًا من املفرتي على هللا
إنه ال كالقرآن، أبن أذكر اآلايت   أو كّذب آبايتهكقوله: له تعاىل ولد أو شريك 

 .اجملرمونال يفوز  يفلح
ويعبدون من دون هللا ما ال يضرهم وال ينفعهم سها أي األصنام فإهنا ال تضّر بنف

تشفع يف أمور  شفعاؤان عند هللااألصنام  ويقولون هؤالءوإمنا يعذب هللا عبدهتا 
من ابب  هللا مبا ال يعلمختربون، واالستفهام لإلنكار  قل أتنبئوندنياان وأخراان 

ر  السماوات وال السالبة ابنتفاء املوضوع إذ لو كانت األصنام شفعاء وشركاء لعلمه هللا 
أنّزهه  سبحانهفإنه سبحانه يعلم أن ال شريك له يف السماء وال يف األرض  ر  األرض

يشركوهنا معه  يشركونعن األصنام  عماارتفع عن ذلك  وتعاىلعن الشرك 
 عزوجل.
 ًوما كان الناس إال أمًة واحدة  فإن الناس على لون واحد قبل بعثة كل نيب )عليه
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فبعضهم انصر احلق وبعضهم عارض   )عليهم السالم(ياء مبجيء األنب فاختلفواالسالم( 
أبن قال هللا: أؤخر اجلزاء إىل يوم الفصل، وذلك  ولوال كلمة سبقت من ربكاحلق 

فيما فيه أي لفمصل بني احملق واملبطل يف الدنيا  لُقضي بينهمملصلحة االمتحان الكامل 
 بنجاة احملق وهالك املبطل. خيتلفون
ويقولون لوال  هاّلأنزل عليه  )على حممد )صلى هللا عليه وآلهآية  من

فإن هللا يعلم ملاذا ال ينزل آية مقرتحة، إذ  من ربه فقل إمنا الغيب هللاآلايت اليت نقرتحها 
 .إين معكم من املنتظريننزوهلا والعذاب  فانتظروايعلم أن الصالح يف عدم إنزاهلا 
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 211الصفحة 

 ثمان طهمن قرآن خط ع

 
وإذ أذقنا الناس رهتة   كاخلصب والرخاءمن بعد ضّراء مستهم   كاجلدب

أي عوض أن يشكروا ميكرون، يريدون بذلك إطفاء  إذا هلم مكر ر  آايتناواملرض 
يكتبون ما املالئكة  إّن رسلناجمازاة على املكر  قل هللا أسرع مكراً اآلايت وإبطاهلا 

 ل إبطال احلق، فنجازيكم عليه.ما تدبرون ألج متكرون
هو الذي يسريكم  يقدركم على السرير  الرب والبحر حىت إذا كنتم ر  الفلك 

بسبب ريح حسنة لينة  بريح طيبةأي أجرينا سفنهم  وجرين هبمالسفينة يف البحر 
وفرحوا هبا  بتلك الريحجاءهتا  أي الفلكريح عاصف  شديدة وجاءهم املوج

أي سمّدت مسالك اخلالص  وظنوا أهنم أحيط هبممن أطراف السفينة  مكان من كل
من غري إشراك، إذ الفطرة ترجع إىل حالتها  دعوا هللا خملصني له الدينمن أطرافهم 

 فال نظلم. لنكونّن من الشاكرينالشدة  لئن أجنيتنا من هذهالواقعية عند اهلول 
فلما أجناهم م هللا إجابة لدعائهإذا هم يبغون  يظلمون ر  األرض بغري احلق

متاع فإن وابل الظلم يرجع إىل الظامل نفسه  اي أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم
رجوعكم يف  مث إلينا مرجعكمإمنا تتمتعون متاع احلياة الدنيا بسبب البغي  احلياة الدنيا

 .لنجازيكم عليه فننبئكم مبا كنتم تعملونالقيامة 

إمنا مثل احلياة الدنيا  صفتها يف سرعة زواهلا كماء أنزلناه من السماء فاختلط
من  مما أيكل الناس واألنعامبعضه ببعض  نباُت األرضأي امتزج بسبب املطر  به

وتزينت  وازينتمجاهلا ابلنبات  حىت إذا أخذت األرض زخرفهااحلبوب والعشب 
أاتها ابحلصاد واالنتفاع ابلغالت  أهنم قادرون عليها مالكيها وظن أهلهاابخلضرة 

أي أتلف  لياًل أو هنارًا فجعلناها حصيداً أي جاء إىل األرض املزروعة عذابنا  أمران
أي تكن األرض على تلك  كأن مل تغن  العذاب الزرع حىت صارت األرض كأهنا حمصودة 
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 ليعتربوا هبا. ت لقوم يتفكروناآلاينشرح  ابألمس كذلك نفصلالصفة املخّضرة 
وهللا يدعو إىل دار السالم  هي اجلنة لسالمتها من كل آفةويهدي من يشاء 

 .إىل صراط  مستقيمممن هو قابل للهداية 
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 212الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
للذين أحسنوا احلسىن  مبتدأ، أي املثوبة احلسنة هي للذين أحسنوا  وزايدة  زايدة

أولئك هوان  وال ذّلةسواد  وجوههم قرت  ال يغشى  وال يرهقُ على استحقاقهم 
 دائمون. أصحاب اجلنة هم فيها خالدون

والذين كسبوا السيئات  عملوا ابملعاصيجزاء سيئة مبثلها  بالزايدة وترهقهم
وجوههم ألبست  كأمنا أوشيتحيفظهم من أبس هللا  ذلة  ما هلم من هللا من عاصم

هم املالزمون هلا  أولئك أصحاب النارمن سواد وجوههم  قطعًا من الليل مظلماً 
 .فيها خالدون

و  اذكر اي رسول هللايوم حنشرهم  جنمعهم للجزاء مجيعًا مث نقول للذين
أي فرقنا  فزيّلنا بينهماألصنام  أنتم وشركاؤكمألزموا، وال تذهبوا  أشركوا مكانكم

فإن هللا يمنطق  وقال شركاؤهموقطعنا الصلة اليت كانت بني األصنام وعّبادها  بينهم
 بل كنتم تعبدون األهواء. ما كنتم إايان تعبدوناألصنام ليتربءوا من العّباد 

فكفى ابهلل شهيدًا بيننا  حنن األصناموبينكم  أيها املشركونإن  خمففٌة من
 أي مل نكن نشعر بعبادتكم لنا. كنا عن عبادتكم لغافلنيالثقيلة 
هنالك  يف ذلك املقامتبلو  ختتربكل نفس ما أسلفت  من عمل، ليجزى
حينما  احلقمالكهم  موالهمأرجعوا يف جزائهم إليه تعاىل  ورُّدوا إىل هللاعليه 

 من األصنام. عنهم ما كانوا يفرتونبطل  وضلبطلت أصنامهم الباطلة 
 قكم من السماءقل من يرز  ابملطرواألرض  ابلنباتأّمن ميلك  خيلق ويف
كإخراج   السمع واألبصار ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احليقبضته 

أمر العامل ينظّمه  ومن يدبِّّر األمرالدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة 
فسيقولون هللا  يفعل كل ذلكفقل أفال تتقون ه، أبن الجتعلوا له شريكاً.عقاب 
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فذلكم  الذي يفعل كل ذلك، وكم خطاب ّهللا ربكم احلق فماذا بعد احلق إال
 إىل أين تصرفون عن عبادته. فأىن تصرفونفعبادة غريه ضالل  الضالل

كذلك حّقت كلمة ربك  أي كما حقت الربوبية هلل حقت كلمة هللا وحكمه على
فقد سبق يف علمه  أهنم اليؤمنونالفسق واخلروج على الطاعة عاندوا يف  الذين فسقوا

 أهنم ال يؤمنون ابختيار أنفسهم.
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قل هل من شركائكم  الذين جعلتموهم شركاء هلل من يبدأ اخللق مث يعيده قل هللا
 .يبدأ اخللق مث يعيده فأىن تؤفكون

إىل احلق قل هل من شركائكم من يهدي  إبرسال الرسل ونصب الدالئل قل
أي هو  يهدي للحق أفمن يهدي إىل احلق أحُق أن يتبع أّمن ال يهّديوحده  هللا

أبن يهديه غريه، وهذا وصف أشرف  إال أن يهدىبنفسه ال يتمكن من هداية نفسه 
 حتكمون فما لكم كيفالشركاء كاملسيح )عليه السالم( واملالئكة، فكيف ابألصنام 

 حكماً جائراً.
وما يتبع أكثرهم  أكثر الكفار واملشركني ًإال ظنا  إذ قليل منهم يقطعون بصحة

فإن الظن ليس بعذر وال مرآة  إن الظن ال يُغين من احلق شيئاً األصنام جهاًل مركبًا 
 من اتباع الظن وترك احلجة، وهذا هتديٌد هلم. إن هللا عليم مبا يفعلونللواقع 
وما كان هذا القرآن أن يفرتى  أبن يكون النيب )صلى هللا عليه وآله( افرتاه من

من الكتب السابقة  تصديق الذي بني يديهأنزل  ولكنغري هللا  دون هللا
وتفصيل الكتاب  أي شرح ما كتب وأثبت من أمور الدينال ريب فيه  ليس حمل

 .من رب العاملنيشك وريب 
أم يقولون  بل يقول الكفارافرتاه  )حممد )صلى هللا عليه وآله قل فأتوا بسورة

 وادعوا من استطعتمإن كان القرآن كالم البشر فأتوا بسورة مثل سور القرآن  مثله
 يف أنه افرتاء. إن كنتم صادقنيغري هللا كائناً من كان  من دون هللاملعاضدتكم 

بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه لقرآن قبل أن يتدبروا آايته وحييطوا ابلعلم بشأنه اب وملا
كذب الذين من بدون تدبر  كذلكأي بعدم مل يفهموا معانيه وحقائقه  أيهتم أتويله

حيث نزل هبم العذاب، وهذا  فانظر كيف كان عاقبة الظاملنيأنبياءهم وكتبهم  قبلهم
 هتديد لقريش وسائر الكفار.
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ومنهم  من الناسن يؤمن به ومنهم من ال يؤمن به ورّبك أعلم ابملفسدينم 
 املعاندين الذين يفسدون يف األرض.

وإن كذبوك فقل يل عملي ولكم عملكم   كٌل جيزى مبا عمل أنتم بريئون مما
 وهذا كناية عن تركهم وشأهنم. أعمُل وأان بريء مما تعملون

ومنهم من يستمعون إليك صد االستفادة إذا قرأت القرآن، ال بق أفأنت تسمع
ولو كانوا ال فإهنم كاألصم الذي ال يسمع، واالستفهام لبيان عدم فائدة وعظهم  الصم

 أبن انضّم إىل صممهم عدم تعقلهم.  يعقلون
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ومنهم من ينظر إليك  بدون قصد العربة ابلنظرأفأنت هتدي الُعمي  تقدر على
 أبن انضم إىل عدم البصر عدم البصرية. ولو كانوا ال يبصرونته هداي

إن هللا ال يظلم الناس شيئاً ولكّن الناس أنفسهم يظلمون .برتك اتباع احلق 

ويوم حيشرهم  جيمعهمكأن مل يلبثوا  مل يبقوا يف الدنياإال ساعًة من النهار 
يعرف بعضهم بعضًا كأهنم  تعارفون بينهميوذلك ألن الزمان املنقضي كأنه مل يكن شيئًا 

أي ابلبعث الذي فيه لقاء جزاء هللا  قد خسر الذين كذبوا بلقاء هللامل يتفارقوا إال قلياًل 
وما كانوا مهتدين .هناك يظهر خسراهنم 

وإما نريّنك  )اي حممد )صلى هللا عليه وآلهبعض الذين نعدهم  نعد هؤالء
يف اآلخرة  فإلينا مرجعهمقبل تعذيبهم  أو نتوفينكالدنيا الكفار من العقاب يف 

 على ما يفعلونشاهد  هللا شهيد  للرتتيب يف الكالم  مثوهناك ترى عقاهبم 
 فيجازيهم عليه.

ولكل أمة  رسول  فإذا جاء رسوهلم  وكّذبوهقضي  حمكم، واحلاكم هو هللا
بينهم ابلقسط  ابلعدل، أبن يهلكهم هللاوهم ال يظلمون .بل يعاقبون جزاء عملهم 

ويقولون  الكفار استهزاًءمىت هذا الوعد  ابلعذابإن كنتم صادقني  يف أّن
 من مل يؤمن يمعاقب.

 ًقل ال أملك لنفسي ضرًا وال نفعا  فالضر والنفع يوجههما هللا إىل اإلنسان، فكيف
أن يوجهه إيّل من ضّر أو نفع  إال ما شاء هللاأملك لكم واستعجل يف طلب عذابكم 

  لكل أمة أجل  وقت معلوم فيه فناء تلك األمة إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة
أي إذا جاء وقتهم وهو يف طريق الوصول إليهم ال يتقدم وال يتأخر عن  وال يستقدمون
 الوقت احملدود.

قل أرأيتم  أخربوينإن أاتكم عذابه  الذي تستعجلونهااتً بي  لياًل أو هنارًا
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 أي تندموا على استعجاله. اجملرمونمن العذاب  يستعجل منهأي شيء  ماذا
أمث إذا ما وقع  أي هل بعد وقوع العذابآمنتم به  ،ابهلل، حني الينفعكم اإلميان

واالستفهام لإلنكار، أي يف وقت  وقد كنتم به تستعجلونآمنتم  آآلنفيمقال هلم 
 جال مل تؤمنوا، واآلن تؤمنون حيث الينفع اإلميان.االستع
مث قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب اخللد  أي الباقي الدائم هل جتزون إال مبا كنتم

 االستفهام مبعىن النفي أي ال جتزون إال مبقابل كسبكم. تكسبون
ويستنبئونك  أي يستخربونك اي رسول هللاأحق  هو  عيد ما تقول من الوعد والو

قل أي وريب  حبق ريبإنه حلقُّ وما أنتم مبعجزين  
 ال تتمكنون من أن تعجزوا هللا حىت ال يعذبكم. 
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ولو أّن لكل نفس ظلمت  ابلشرك والعصيانما ر  األرض  من الثروة الفتدت
أي أخفوها كراهة  لندامةوأسّروا اأي جعلها فدية لنفسه ليخلصها من العقاب  به

وهم أي حكم هللا بينهم ابلعدل  ملا رأوا العذاب وقضي بينهم ابلقسطمشاتة املؤمنني 
 فال يزاد يف عقاهبم الذي يستحقونه. ال يظلمون

  أال إن هلل ما ر  السماوات واألرض أال إّن وعد هللا حق  فيأيت ثوابه وعقابه
ولكن أكثرهم ال يعلمون. 

اي أيها الناس قد جاءتكم موعظة  من ربكم *يي ومييت وإليه ترجعون هو حي  على
من االعتقادات السقيمة  وشفاء ملا ر  الصدورلسان الرسول )صلى هللا عليه وآله( 

 فإهنم املنتفعون هبا. ورهتة  للمؤمننيهداية إىل الطريق  وُهدىً واألخالق الرذيلة 

قل بفضل هللا وبرهتته فبذلك  الفضل والرمحةفليفرحوا  ال بسوامها من األموال
من أموال الدنيا، ألهنا زائلة  خري  مما جيمعونالفضل والرمحة  هوواملناصب وما أشبه 

 وفضله دائم.
قل أرأيتم  أخربوين ًما أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما   كالبحرية

يف  أذن لكمأصله )أهللا(  قل هللايتناولوهنا كاحملرمات اليت كانوا   وحالالً والسائبة 
 يف نسبة ذلك إىل هللا. أم على هللا تفرتونالتحرمي والتحليل 

وما ظنُّ الذين يفرتون على هللا الكذب  أّي شيء ظنهم به يفيوم القيامة  هل
ليهم حيث خلقهم وأمهلهم وأرسل إ إن هللا لذو فضل على الناسيظنون أنه ال يعاقبهم 

 هذه النعم بل يكفرون هبا. ولكن أكثرهم ال يشكروناهلدى 

وما تكون ر  شأن  من شؤونك وحال من أحوالكوما تتلو منه  أي من شأنك
من قرآن  بعض القرآنوما تعملون  أيها الناس ًمن عمل إال كّنا عليكم شهودا 

يف ذلك الشأن والقرآن  أي تدخلون إذ تفيضون فيهنشهد حالكم وقراءتكم وعملكم 
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ر  األرض وال هبأته  ذرةثقل  عن ربك من مثقاليغيب  وما يعُزبُ والعمل 
كتاب واضح، أي   وال أكرب إال ر  كتاب مبنياملثقال  ر  السماء وال أصغر من ذلك

 قد كمتب عند هللا. 
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أال إن أولياء هللا ونه الذين يتولال خوف عليهم وال هم حيزنون  فإن خوفهم

آمنوا وكانوا بدل من )أولياء هللا(  الذينوحزهنم ابلنسبة إىل غريهم ليس بشيء يمذكر 
يبشرهم هللا ابملستقبل الزاهر يف  ر  احلياة الدنياالبشارة  هلم البشرىاملعاصي  يتقون
 ذلكفإن البشارة هلم قطعية  هللا ال تبديل لكلماتابجلنة  ور  اآلخرةالدنيا 

 .هو الفوز العظيماملذكور من البشرى 
وال حيُزنك قوهلم  بتكذيبك ًإّن العزة هلل مجيعا  فإن الغلبة والسيادة هلل ولك فال

 .هو السميع العليميضرك قوهلم حىت حتزن 
أال إن هلل من ر  السماوات ومن ر  األرض ركاء له فكّلهم خلقه، وليسوا ش وما

إن يتبعون إاّل أي له أيضًا ما يسمونه شركاء هلل  يتبع الذين يدعون من دون هللا شركاء
يكذبون يف  وإن هم إاّل خيرصونأي إن اتّباعهم لألصنام انشئ عن الظن  الظن

 جعلهم األصنام شركاء هلل.
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا  تسرتحيوا ًفيه والنهار ُمبصرا  أي لتبصروا

مساع  لقوم يسمعونحجٌج وأدلٌة على وجود هللا  آلايتاجلعل  إّن ر  ذلكفيه 
 تدبّر.
 ًقالوا اخّتذ هللا ولدا   كاملسيح وعزير واملالئكةسبحانه  أنزهه تنزيهًاهو الغين 

 ما إنواململوك اليكون ولدًا  له ما ر  السماوات وما ر  األرضعن اختاذ الولد 
عندكم من سلطان  حجةهبذا  الذي تقولون به من اختاذ الولد أتقولون على هللا ما

 استفهام إنكار. ال تعلمون
قل إّن الذين يفرتون على هللا الكذب  ابختاذه الولد أو ما أشبهاليفلحون  ال

 يفوزون ابلثواب.
  متاع  أي افرتاؤهم ألجل متتعر  الدنيا  ابلرائسة واملالمث إلينا مرجعهم 

 بسبب كفرهم. مبا كانوا يكفرونيف جهنم  مث نذيقهم العذاب الشديدرجوعهم 
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 ُواتل  اقرأعليهم نبأ  خرب نوح  إذ قال لقومه اي قوم إن كان كرُب  َّعظم وشق

عليكم مقامي  إقاميت بينكموتذكريي آبايت هللا ي وما أذكركم أي وعظ فعلى هللا
أي مع  وشركاءكماعزموا على أمر تكيدونين به  فأمجعوا أمركموبه وثقت  توكلت

أّدوا  مث اقضوا إيلّ كربًة   عليكم ُومةً يف اإلساءة إيّل  مث ال يكن أمركمشركائكم 
ن هللا حيفظه ال متهلوين، وهذا حتدِّ هلم أب وال تنظرونإيّل ذلك األمر الذي تريدون يب 

 )عليه السالم( من أبسهم كائناً ما كان.
فإن توليتم  أعرضتم عن تذكرييفما سألتكم من أجر  مل أسألكم أجرًا على

ما ثوايب  إن أجريالرسالة حىت يكون ذلك سبباً إلعراضكم، بل إعراضكم إمنا هو للعناد 
إال على هللا وأمرُت أن أكون من املسلمني هلل أم ال. سواء أسلمتم 

فكذبوه  فيما قالفنجيناه ومن معه ر  الفلك  السفينةوجعلناهم  أي الذين
الذين كذبوا آبايتنا فانظر كيف  ابلطوفان  وأورقناخلفاء ملن هلك  خالئفجنوا 

 الذين أمنذروا فلم يقبلوا اإلنذار. كان عاقبة املنذرين
مث بعثنا  أرسلنامن بعده ه السالم( بعد نوح )علي ُرساًل إىل قومهم فجاءوهم

قبل إرسال الرسل  فما كانوا لُيؤمنوا مبا كذبوا به من قبلاملعجزات الظاهرات  ابلبينات
فإن الطبع عبارة عن  نطبعهكذا  كذلكألهنم اعتادوا التكذيب ومعاندة احلق 

الذين جياوزون  نعلى قلوب املعتديالقسوة اليت هي طبيعة ملن ركب رأسه وعاند احلق 
 احلد.
مث بعثنا  أي أرسلنامن بعدهم  بعد أولئك األنبياء كإبراهيم ويوسف ويعقوب

أبدلتنا  آبايتناأشراف قومه  موسى وهارون إىل فرعون ومالئه )عليهم السالم(
فاستكربوا  عن االنقياد للرسمل واآلايتوكانوا قوماً جمرمني .يكسبون اإلمث 
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م احلقفلما جاءه  ما أتى به موسى )عليه السالم( من املعجزات من عندان قالوا
 ظاهر. لسحر  مبنيالذي أتيته من املعجزات  إّن هذا

قال موسى أتقولون للحق ملا جاءكم  إنه سحر، وهذا استفهام إنكار  أسحر
سحر، إذ يظهر ال وال يفلح الساحرونأي هل هذا سحٌر، استفهام إنكار أيضًا  هذا

 فحيث أفلحت دل ذلك على أين لست بساحر.
قالوا أجئتنا  اي موسىلتلفتنا  لتصرفناعما وجدان عليه آابءان  من عبادة

 الكربايء      )عليهما السالم(أي موسى وهارون  تكون لكمالـ  واألصنام 
 ما به.مصدقني ال نصدقكم فيما جئت ر  األرض وما حنن لكما مبؤمننيامللوكية 
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وقال فرعون ائتوين  جيئوا إيّلبكل ساحر عليم .حاذق يف    السحر 
فلما جاء السحرة قال هلم موسى ألقوا ما أنتم ملقون   من احلبال والعصي اليت

 تقلبوهنا حيًة ومهية.
فلما ألقوا  السحرةقال موسى ما جئتم به  هوالسحر  حقيقة له ال إن

 ال يظهره مبظهر الصالح. إّن هللا ال يصلح عمل املفسدينيظهر بمطالنه  هللا سيبطله

وحيق  يظهرهللا احلق بكلماته  بسبب مواعيدهولو كره اجملرمون .ذلك 
  فما آمن ملوسى إاّل ذرية  أوالدمن قومه  قوم موسى )عليه السالم(، فإهنم من

يصرفهم فرعون  أن يفتنهمأشرافهم  خوف من فرعون ومالئهم علىذرية إسرائيل 
الذين أسرفوا يف  ر  األرض وإنه ملن املسرفنيغالب  وإن فرعون لعال  عن اإلميان 

 الطغيان.
وقال موسى  ملا رأى خوف املؤمننياي قوم إن كنتم آمنتم ابهلل فعليه توكلوا 

 يما يقول.أسلمتم هلل ف إن كنتم مسلمنياعتمدوا 
فقالوا على هللا توكلنا ربّنا  اي ربنا ًال جتعلنا فتنة  أي موضع فتنة للقوم

 أي ال تسلطهم علينا ليفتنوان ويصرفوان عن الدين . الظاملني

وجّننا برهتتك من القوم الكافرين .فرعون ومأله 
وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبّوءا  اختذالقومكما  املؤمننيبـ  مدينة مصر

ولعلهم كانوا قبل ذلك بال بيوت مملوكة، كالقبيلة املتفرقة اليت جتتمع يف مكان واحد  بيواتً 
يتقابل بعضكم مع بعض، ولعل املراد اجتماع بيوهتم يف  واجعلوا بيوتكم قبلةبعد ذلك 

جاة ابلن وأقيموا الصالة وبشر املؤمننيحمل واحد حىت يكونوا جمتمعني يف مكان واحد 
 واجلنة.
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وقال موسى ربنا إّنك آتيت فرعون ومأله  مجاعته ًزينة  يتزينون هبا من احللي
الالم للعاقبة أي عاقبة إعطائهم اإلضالل  وأموااًل ر  احلياة الدنيا ربّنا ليضّلواوالثياب 

عن سبيلك ربنا اطمس  أمسخهاعلى أمواهلم   وقد قالوا: صارت أمواهلم حجارة
 على قلوهبمواشدد  أخذهلمفال يؤمنوا  وهذا دعاء عليهم بعد اليأس عن هدايتهم
حىت يروا العذاب األليم .املؤمل يف الدنيا 
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 219الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قال  هللاقد أجيبت دعوتكما  اي موسى وهارونفاستقيما  اثبتا على
 يق اجلهلة.طر  وال تتّبعان سبيل الذين ال يعلموندعوتكما 
وجاوزان ببين إسرائيل البحر  أي عربان هبم البحرفأتبعهم فرعون وجنوده  ألجل

 حىت إذا أدركه الغرقتعدايً، فغرق يف املاء  وعدواً ظلمًا  بغياً إلقاء القبض عليهم 
آمنت أنه ال إله إاّل الذي آم نْت به بنو إسرائيل فرعون  قالأبن أشرف على اهلالك 

 . من املسلمنيوأان

آآلن  أي هل تؤمن يف هذا احلال، فإن اإلميان ال يمقبل إذا جاء املوت وقد
 أفسدت الناس. وكنت من املفسدينابلكفر  عصيت قبل

فاليوم ننجيّنك ببدنك  أي نلقي جسدك بال روح خارج املاء لتكون ملن
من الناس عن آايتنا  وإن كثرياً عالمة تدل على أبس هللا  آيةً وراءك  خلفك

 ال يعتربون هبا. لغافلون
ولقد بّوأان  مكّنابين إسرائيل مبّوأ صدق  أي منزاًل ال ينزعجون فيه كأنه مكان

أي بنو إسرائيل بل بقوا على  ورزقناهم من الطيبات فما اختلفواصادق ال كذب فيه 
)صلى هللا عليه وآله( فآمن بعيسى )عليه السالم( ومبحمد  حىت جاءهم العلمُ يهوديتهم 

إّن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه بعض وبقي بعضهم على دينه املنسوخ 
 فيجازي من آمن منهم ابلثواب ومن كفر ابلعقاب. خيتلفون
فإن كنت ر  شك مما أنزلنا إليك  من القرآن، واجلملة لبيان علم أهل الكتاب حبقية
لقد جاءك فإهنم يعرفون حقية دينك  يقرؤون الكتاب من قبلكفاسأل الذين القرآن 

 الشاكني. احلق من ربك فال تكونّن من املمرتين
وال تكونّن من الذين كذبوا آبايت هللا فتكون من اخلاسرين  الذين خسروا أنفسهم

 دنيا وآخرة.
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إن الذين حقت  ثبتتعليهم كلمُة ربك  أبن علم اهنم ال يؤمنون منونال يؤ 
 ابختيارهم، فإن العلم ليس سبباً.

ولو جاءهتم كل آية   كل معجزة، وهذا وصل مبا قبلهحىت يروا العذاب األليم 
 املؤمل، وإميان ذلك الوقت ليس بنافٍع.
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 220الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فلوال  أي فهاّلكانت قرية  من القرى اليت أهلكناهاآمنت  قبل حلول
لكن  إالّ أي ملاذا مل يؤمنوا قبل العذاب حىت ال يعّذبوا  فنفعها إمياهناهبا العذاب 

قوم يونس ملا آمنوا  حني رأوا آاثر العذابكشفنا  رفعناعنهم عذاب اخلزي 
 أجلهم. ر  احلياة الدنيا ومتعناهم إىل حنيالذي يذهلم 

 ًولو شاء ربك آلمن من ر  األرض كلهم مجيعا  هم على اإلميان أبن جيرب أفأنت
أي ال تقدر على إكراههم ولو قدرت مل تكن مصلحة إذ  تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني

 لو كان اإلكراه مصلحة لفعله هللا تعاىل.
وما كان لنفس أن ُتؤمن إاّل إبذن هللا  إذ اإلميان ال يكون إال بعد إرسال الرسول

 على الذين ال يعقلونلوث العصيان  الرجسهللا  وجيعلالذي هو بيد هللا وإبذنه 
 أبن ال يتدبروا آايته تعاىل عناداً.

قل انظروا ماذا ر  السماوات واألرض  من الدالئل على وجود الصانع وما
أي ال  عن قوم  ال يؤمنونالرسل املنذرون  والنذرالكونية  اآلايتما تفيد  تغين

 عاندوا احلق.تفيد يف دفع العذاب عنهم، ألهنم 
فهل ينتظرون  هؤالء الذين ال يؤمنون بكإاّل مثل أايم الذين خلوا  مضوا، أي

عذاب هللا  من قبلهم قل فانتظرواهل ينتظرون أن يمعاقبوا كما عوقب األمم املكذبة 
إين معكم من املنتظرين. 

مث  إذا جاء العذابننّجي رسلنا والذين آمنوا كذلك  اإلجناء ًعلينا ننج  حقا
 أي ننجي املؤمنني يف حال كون جناهتم حقًا علينا. املؤمنني

قل اي أيها الناس إن كنتم ر  شك  من ديين  من صحة دين اإلسالم فال أعبُد
ولكن أي فال تطمعوا أن اختذ طريقتكم ألين على يقني  الذين تعبدون من دون هللا

 .وأمرت أن أكون من املؤمننيه احلياة واملوت مييتكم، إذ بيد أعبُد هللا الذي يتوفاكم
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وأن أقم وجهك للدين  أي أمرت إبقامة الوجه للدين، أبن ال أصرف وجهي عن
 يف العقيدة والعبادة. وال تكونّن من املشركنيمائالً عن الباطل  حنيفاً اإلسالم 

وال تدُع من دون هللا ما ال ينفعك وال يضرك منها مضرة وال فإن األصنام ال أتيت 
 الذين ظلموا أنفسهم. فإنك إذاً من الظاملنيدعوت األصنام  فإن فعلتمنفعة 
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 221الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
وإن ميسسك  يصيبكهللا بضر فال كاشف له  ال يرفعه إاّل هو وإن يُردك

يصيب فضل هللا  إذ ال أحد يقدر على ردّ  فال راّد لفضلهأبن أراد بك خريًا  خبري
 هبم. الرحيملذنوهبم  من يشاء من عباده وهو الغفوربفضله  به

قل اي أيها الناس قد جاءكم احلق  )القرآن والرسول )صلى هللا عليه وآله من ربكم
 ومن ضلألن فائدة اإلميان ترجع إىل نفس املؤمن  فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه

 وما أان عليكم بوكيلفإن وابل الضالل على نفس الضال  فإمنا يضل عليهاابلكفر 
 حبفيظ وإمنا أان بشرٌي ونذير.

واتبع ما يوحى إليك  أبن اعمل به وبلغه الناسواصرب  على إيذاء الناس حىت
 فإنه ال جور يف حكمه ال عمداً وال سهواً. وهو خري احلاكمنيابلنصر لك  حيكم هللا

 : سورة هود11
ألر*  الرهتن الرحيم بسم هللا  )رمز بني هللا والرسول )صلى هللا عليه وآله  كتاب 

من شمرحت شرحاً وافياً  مث فّصلتأتقنت فال خلل فيها  أحكمت آايتههذا كتاٌب 
 عامل بكل شيء. خبرييضع األشياء مواضعها  حكيمعند  ل ُدن

أاّل تعبدوا  أي أحكمت لئال تعبدوانين لكم منهإال هللا إ  من طرفه تعاىل
نذير  ملن كفر وعصىوبشري .ملن آمن وأطاع 

وأن  )عطف على )أال تعبدوااستغفروا ربكم  من الكفر واملعاصيمث توبوا 
 إىل أجل مسمىيسعدكم يف الدنيا  ميتعكم متاعًا حسناً ابلطاعة  إليهارجعوا 

ابلطاعة  كّل ذي فضليعطي  ويؤتوقت مسمى عنده، وهو منتهى عمركم 
فضله  جزاء عملهوإن تولوا  أعرضوافـ  قل هلم إين أخاف عليكم عذاب يوم

 يوم القيامة. كبري
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إىل هللا مرجعكم  رجوعكموهو على كل شيء قدير  يقدر على إعادتكم بعد
 املوت.
أال إهّنم  الكفاريثنون صدورهم صلى  أي يطوون يف صدورهم بغض الرسول(

أي ليسرتوا عدواهتم للرسول )صلى هللا عليه وآله(  ليستخفواهللا عليه وآله( واإلسالم 
منه  من الرسول )صلى هللا عليه وآله(، فإهنم يريدون النفاق أال حني يستغشون

يف قلوهبم وحتت أغطيتهم  ما يسرونهللا  يعلمأي يغطون أنفسهم بثياهبم  ثياهبم
وما يعلنون ظهرون. واآلية يف مقام بيان أن هللا عامل مبا يف قلوهبم ولو كانوا حتت الغطاء ي

 مبكنوانت القلوب. إنه عليم بذات الصدورفال ينفعهم قصدهم تسرت نفاقهم
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 222الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وما من دابة  كل حيوان يدب ويتحرك ر  األرض إاّل على هللا رزقها  معاشهاويعلم 
مما ذكر  كل  احملل الذي أودع فيه من الرحم والقرب  ومستودعهاموضع قرارها  مستقرها

ر  كتاب  مكتوب عند هللامبني .ظاهر 
وهو الذي خلق السماوات واألرض ر  ستة أايم  من مقادير أايم الدنياوكان عرشه  احملل

خيتربكم  ليبلوكمة للمخلوقات فإنه مصدر احليا على املاءالذي خلقه لنفسه تشريفًا 
 ًأيكم أحسن عمال  ليجازيكم عليهولئن قلت  )اي حممد )صلى هللا عليه وآله إنكم

إال ما هذا القول  ليقولّن الذين كفروا إن هذاحتيون للحساب  مبعوثون من بعد املوت
 واضح. مبنيمتويه ال حقيقة له  سحر  
ولئن أّخران عنهم  عن الكفارالعذاب  املوعودإىل أمة  أمد حسبنا ذلك األمد

  معدودة ليقولن  الكفار استهزاًءما حيبسه  ما مينع العذاب من احللولأال يوم أيتيهم 
ما كانوا به حل هبم يف ذلك اليوم  عنهم وحاق هبممدفوعًا  ليس مصروفاً العذاب 
 من العذاب. يستهزئون
 ّا رهتًة مث نزعناها منهولئن أذقنا اإلنسان من  سلبنا تلك النعمة منهإنه ليئوس   كثري اليأس

 شديد الكفران فال يرجو إعادة الرمحة إليه. كفورمن رمحة هللا 
ولئن أذقناه نعماء  نعمةبعد ضراء  شدة وبالءمسته  أي مست تلك الضراء

كثري   فخوريفرح بذلك  رحعين إنه لفاحملن واملصائب  ليقولّن ذهب السيئاتاإلنسان 
 الفخر.
إالّ الذين صربوا  فإهنم ال ييأسون عند البالء وال يبطرون عند النعماء وعملوا الصاحلات

 ابجلنة والثواب. وأجر كبريغفران لذنوهبم  أولئك هلم مغفرة
فلعلك  )اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآلهاترك بعض ما يوحى إليك  إايه فال تبّلغهم

أي ضائق ألجل أهنم يقولون  صدرك أن يقولواابلوحي  وضائق بهألجل استهزائهم بك 
  لوال أنزل عليه كنـز  من الثروة لينفقها كامللوك  أو جاء معه ملك  يصدقهإمنا أنت نذير 
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 حفيظ فيجازيهم، أما إنزال امللك والكنز وهللا على كل شيء وكيلفليس متلك إاّل اإلنذار 
 فليس من شأن رسالتك.
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 223الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

أم  بليقولون افرتاه  أي القرآن فليس من عند هللا قل فأتوا بعشر سور مثله
وادعوا من فإنه لو كان كالم حممد )صلى هللا عليه وآله( لتمكنتم من اإلتيان مبثله  مفرتايت

 أبنه مفرتى. إن كنتم صادقنيالسور  ملعاونتكم يف إتيان استطعتم من دون هللا
فإن مل يستجيبوا لكم  أبن مل يقدروا على إتيان مثل القرآنفاعلموا أمنا أنزل بعلم هللا 

لعجز غريه ولو كان هناك إله آخر لتمكن من مثله  وأن ال إله إاّل هوهللا أنزله عاملًا به 
فهل أنتم مسلمون .اثبتون على اإلسالم 

 يريد احلياة الدنيا وزينتهامن كان  أبعماله اخلرية ّنوف  نرّدإليهم أعماهلم  جزاء
ال ينقصون، إذ الدنيا دار  ال يبخسونيف الدنيا  وهم فيهايف الدنيا  فيهاأعماهلم 

 جزاء ألعمال الرب ملن ال نصيب له يف اآلخرة.
أولئك الذين ليس هلم ر  اآلخرة إاّل النار  وعصياهنم جزاء كفرهموحبط  بطل ما

ألنه كان  وابطل  ما كانوا يعملونمن األعمال اخلرية فال ثواب هلم يف اآلخرة  صنعوا فيها
 لغري هللا.
أفمن كان على بينة  برهان كالعقلمن ربه ويتلوه شاهد  وهو النيب)صلى هللا عليه
التوراة يف حال كونه  كتاب موسىقبل الشاهد  ومن قبلهمن قبل هللا  منهوآله( 

 ًإماما  يؤمت به ًورهتة  فقبله نور ومعه شاهد وبرهان،كمن ليس كذلك وفيه تعريض
أي ابلقرآن، ويف  يؤمنون بهالذين هم على بينة ويعتقدون ابلشاهد  أولئكابلكّفار 

الم( بعض الرواايت أتويل )من( ابلرسول )صلى هللا عليه وآله( و)الشاهد( بعلي )عليه الس
ومن يكفر به من األحزاب   كأهل مكة وسائر الكفار املتحزبنيفالنار موعده  مستقره

إنه احلق من ربك ولكن أكثر الناس ال أي من القرآن  منهشك  فال تك ر  مريةومصريه 
 لقلة نظرهم وفكرهم. يؤمنون
 ًومن أظلم ممن افرتى على هللا كذاب  نفى عنه ما هو منه أبن نسب إليه ما ليس منه أو

أولئك يعرضون على رهبم  يوم القيامة كما يمعرض اجملرم على احلاكمويقول األشهاد  مجع
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أبن نسبوا إليه ما ليس منه، أو  هؤالء الذين كذبوا على رهبمشاهد، وهم املالئكة وغريهم 
 لكذب على هللا.الذين ظلموا أنفسهم اب أال لعنة هللا على الظاملنينفوا عنه ما كان منه 

الذين يصدون  يصرفون الناسعن سبيل هللا  دينه ًويبغوهنا عوجا  يطلبون أن تكون
 .وهم ابآلخرة هم كافرونالسبل معوجة إذ ال يريدون السبيل املستقيم 
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 224الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
أولئك مل يكونوا معجزين عذهبم وال أيخذهم أي ال يقدرون أن يعجزوا هللا حىت ال ي

مينعوهنم من عقاب  وما كان هلم من دون هللا من أولياءبله يف اآلخرة  ر  األرضحال كوهنم 
مساع  ما كانوا يستطيعون السمعلكفرهم وصدهم عن سبيل هللا  يضاعف هلم العذابهللا 

 بصر اعتبار واتعاظ. وما كانوا يبصروناحلق لعدائهم له 
 وا أنفسهمأولئك الذين خسر  حيث عرضوها للعقاب الدائم ّوضل  ذهب  عنهم ما

 من اآلهلة الباطلة فإهنا ال تنفعهم. كانوا يفرتون
ال جرم  ال حمالةأهنم ر  اآلخرة هم األخسرون .األكثر خسراانً من غريهم من العصاة 
إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأخبتوا  خشعوا اجلنة هم فيها إىل رهبم أولئك أصحاب
 دائمون. خالدون
مثل الفريقني  املؤمنني والكافرينكاألعمى واألصم  هذا مثل الكافر إذ ال يستفيد

أفال استفهام إنكار، أي ال يستواين  والبصري والسميع هل يستواين مثالً بسمعه وبصره 
 ابلتأمل يف األمثال. تذّكرون
ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه م فقال هللكم نذير   إين  أخوفكم عذاب هللامبني .ظاهر 

مؤمل يصيبكم العذاب إن مل  أن ال تعبدوا إالّ هللا إين أخاف عليكم عذاب يوم أليموقال هلم 
 تؤمنوا.
فقال املأل  مجاعة األشرافالذين كفروا من قومه ما نراك إاّل بشرًا مثلنا  فال مزية لك

أخساؤان الذين ال مال هلم وال جاه  تبعك إاّل الذين هم أراذلناوما نراك احىت تكون نبيًا 
شر يف مجلتهم، وهم  ظاهره بدون تعمق ولذا اتبعوك  ابدي الرأيفكيف نتبعك حىت حنم

وما نرى لكم  لك وملن اتبعكعلينا من فضل  فال أفضلية لكم علينا بل حنن مثلكم
ب يف دعواك وهم يكذبون يف دعوهتم العلم فأنت تكذ بل نظنكم كاذبنيفلماذا االتباع 
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 بصدقك.
قال اي قوم أرأيتم  أخربوينإن كنت على بينة  حجةمن ريب  على صدق نبويت

وآاتين رهتة  ابلنبوةمن عنده فعّميت عليكم  خفيت تلك البينة عليكم لقلة أتملكم
للبينة  أنتم هلااحلال  وأي هل نلزمكم االهتداء بتلك البينة  أنلزمكموهاوعنادكم 

كارهون  ال تريدون معرفتها واجلملة يف مقام إفادة أنه ال يلزم الناس اهلداية وإمنا يبني هلم
 احلجة. 
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 225الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

واي قوم ال أسألكم عليه  على التبليغ ًماال  وأجرًاإن  ما أجري إاّل على هللا وما أان
من جهة كالمكم إهنم أراذل، فال وجه إلبعاد املؤمن مهما كان حقرياً  منوابطارد الذين آ

 ولكين أراكم قومًا جتهلونفإذا طردهتم شكوين عنده تعاىل  إهنم مالقوا رهّبمحبسب الظاهر 
 احلق وأهله.

واي قوم من ينصرين من هللا إن طردهتم  فإن طرد املؤمن ال جيوزأفال تذكرون  فتعلمون
 األمر على ما قلته.أن 

وال أقول لكم عندي خزائن هللا  حىت تستعظموا ذلك، واملراد خبزائن هللا أرزاقه وخزائن
وال أقول للذين من أمالك السماء  أعلم الغيب وال أقول إين مل كأقول إين  والرمحته 

أي ال أقول  خرياً  لن يؤتيهم هللاحتتقرهم أعينكم من املؤمنني الذين اتبعوين  تزدري أعينكم
فإنه إذا عرف منهم اإلخالص أاثهبم يف الدنيا  هللا أعلُم مبا ر  أنفسهمذلك جماراًة لكم 

 .ملن الظاملنيإذا قلتم شيئاً من ذلك  إين إذاً واآلخرة 
قالوا اي نوح قد جادلتنا  خاصمتنا ابألدلة واحلججفأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدان  من

 يف دعوتك النبوة. كنت من الصادقني  إنالعذاب 
قال إمّنا أيتيكم به  ابلعذابهللا إن شاء  إذا تعلقت مشيئتهوما أنتم مبعجزين  ال

 تقدرون على أن تعجزوا هللا يف دفع العذاب عن أنفسكم.
وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان هللا يريد أن يغويكم  يضلكم برتككم

إىل جزائه يف اآلخرة  وإليهاملتصرف يف شؤونكم  هو ربكم تضلوا وشأنكم حىت
ترجعون. 

 أم  بليقولون   كفار مكةافرتاه  )افرتى يف قصة نوح )صلى هللا عليه وآله قل
من أنواع جرمكم ابلكفر  وأان بريء مما جترمونعقوبة كذيب  إن افرتيته فعلّي إجرامي

 والعصيان.
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 ح أنّه لن يؤمن من قومك إالّ من قد آمن فال تبتئسوأوحي إىل نو  ال حتزنمبا كانوا يفعلون 
 فقد حان وقت االنتقام.

واصنع الفلك (2)السفينة أبعيننا  برعايتنا وحفظناووحينا  وتعليمنا وال ختاطبين
 ال حمالة.  أهنم مغرقونأبن تطلب مين إمهاهلم  ر  الذين ظلموا

                                                        
 مسيت السفينة فلكاً لدوراهنا يف املاء، وأصله: الدور، ومنه الفلك وفلكة املغزل. (2)
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 226الصفحة 

 ن قرآن خط عثمان طهم

ويصنع  )نوح )عليه السالم  الفلك وكّلما مّر عليه مأل  مجاعةمن  أشراف قومه
إن نوح)عليه السالم(  قالألنه كان يصنع السفينة يف حمل بعيٍد من املاء  سخروا منه

 .كما تسخرونإذا أخذكم الغرق  تسخروا منّا فإان نسخُر منكم
فسوف تعلمون من لذي اأيتيه عذاب خيزيه  يذلهوحيل  ينزلعليه عذاب  مقيم 

 دائم يف اآلخرة.
حىت إذا جاء أمران  بتعذيبهموفار  غلى ابملاءالتنور  فإن فوران املاء من التّنور كان

أي كل نوع من أنواع  من كليف السفينة  قلنا اهتل فيهاعالمة من هللا هلالك القوم 
امحل يف السفينة  وذكر وأنثى، وذلك لبقاء نسل احليواانت  ني اثننيزوجاحليواانت 

أهلك  عائلتكإاّل من سبق  من هللاعليه القول  هبالكه فال حتمله وهو ابنه كنعان
 .قليلمجاعة  وما آمن معه إالّ من قومك  من آمنامحل معك  والذي كان كافراً 

وقال  )نوح )عليه السالموا فيهااركب  يف السفينة قائلنيبسم هللا جمريها  حال
 .إن ريب لغفور رحيمحال إرسائها أي وقوفها  ومرسيهاجريها يف املاء 

وهي  السفينةجتري هبم  أي يف حال كوهنم فيهار  موج كاجلبال  يف عظمها
دين نوح )عليه  عزل وبعد عن ر  معزلاالبن  وكانكنعان   واندى نوح ابنهوارتفاعها 
يف دينك  وال تكن مع الكافرينأبن تؤمن وتركب حىت ال تغرق  اي بين اركب معناالسالم( 

 فتغرق.
قال   كنعانسآوي  آخذ املأوى واحملل  إىل جبل  مرتفعيعصمين  حيفظين

الذي  اليوم من أمر هللاال حافظ  ال عاصمنوح )عليه السالم(  من املاء قالالرتفاعه 
بني نوح  وحال بينهماهللا بسبب إميانه فانه ال يغرق  إاّل من رحمحتمه من غرق الناس 
 .من املغرقنيصار الولد  املوج فكان)عليه السالم( وولده 

و  بعد انتهاء غرق اجملرمنيقيل اي ارض ابلعي  اشريبماءك واي مساء أقلعي 
انتهى أمر هالك الكفار وجناة املؤمنني  مروويض املاء وقضي األامسكي عن املطر 
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واستوت  استقرت السفينةعلى  اجلبل املسمى بـ ًاجلودّي وقيل بعدا  ًهالكًا وابتعادا
 .للقوم الظاملنيعن رمحة هللا 

واندى نوح  ربه فقال ربِّّ إن  ابين من أهلي  عائليتوإّن وعدك احلق  فإنك وعدت بنجاة
 أعدهلم.  وأنت أحكم احلاكمنيمن العائلة فنّجه  عائليت، واالبن
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 226الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
قال اي نوح إنه ليس من أهلك  ألنه ال والية بني املؤمن والكافرإنه عمل  أي ذو عمل

 ِّوري صاحل فال تسألن  اي نوحما ليس لك به علم  أبن مل تعلم أنه مصلحة، إذ ال مصلحة
 فإن ترك األوىل عمل اجلاهل. تكون من اجلاهلنيلئال  إين أعظك أنلولد يف جناة ا
قال  )نوح )عليه السالمربِّّ إين أعوذ بك أن  من أن ّأسألك ما ليس يل به علم  وإال

فإن كل من مل يغفر هللا له يكون خاسراً، ولو كانت اخلسارة  تغفر يل وترهتين أكن من اخلاسرين
 ألوىل.انشئة من ترك ا

قيل اي نوح اهبط  من السفينةبسالم  سالمةمنّا وبركات  خريات اثبتة عليك
نعطيهم املتعة يف الدنيا  سنمتعهمأخرى يف الدنيا  وأمميف السفينة  وعلى أمم  ممن معك

مث  يكفرون فـميّسهم  يصيبهممنا عذاب أليم  مؤمل، كما متعنا أمتك فكفروا
 فأغرقناهم.
لكت  )قصة نوح )عليه السالممن أنباء الغيب  األخبار الغائبة عن حواسك اي

كما صرب   فاصربالقرآن  نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذارسول هللا 
 كما كانت العاقبة لنوح )عليه السالم(.  للمتقنياحملمودة  إن العاقبةنوح )عليه السالم( 

و  أرسلناىل عادإ  قبيلة عادأخاهم  يف القبيلة هودًا قال اي قوم اعبدوا هللا ما لكم
 تكذبون على هللا جبعلكم شركاء له. أنتم إال مفرتونما  من إله  وريه إنْ 

اي قوم ال أسألكم عليه  على التبليغ ًأجرا  أمجرًةإن  ما أجري إاّل على الذي
 فتعلمون أنه احلق. قويل أفال تعقلونخلقين  فطرين
واي قوم استغفروا ربكم  اطلبوا غفرانه عن كفركم وعصيانكممث توبوا إليه  ارجعوا إليه

ويزدكم كثري الدر ابملطر، وقد كانوا أجدبوا   يرسل السماء عليم مدراراً ابألعمال الصاحلة 
ال تعرضوا عن قول يف حال   إىل قوتكم وال تتولوا جمرمنيابملال واألوالد والقوة البدنية  قوةً 
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 كونكم جمرمني.
  قالوا اي هود ما جئتنا ببينة  ال حجة لك على رسالتكوما حنن بتاركي آهلتنا  ال نرتك

 . عن قولك وما حنن لك مبؤمننيعبادة األصنام، انشئاً تركنا 
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 228الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

إن  مانقول  فيك ويف ادعائك الرسالة ّاعرتاكإال   أصابكبعض آهلتنا بسوء 
 أين بريء  مما تشركونأنتم أيضًا  قال إين أشهد هللا واشهدواأبن خّبلك آهلتنا ولذا تنكرهم 

 جتعلونه شريكاً هلل.
من دونه  دون هللافكيدوين  احتالوا ًمجيعا  أنتم وآهلتكم يف إنزال مكروه يب مث ال
 حتدِّ هلم أبهنم ال يقدرون على أذاه ألن هللا انصره.ال متهلوين، وهذا  تنظرونِّ 
إين توكلت  اتكلتعلى هللا ريب وربكم ما من دابة  تدب ومتشيإاّل هو  هللا  آخذ

إن ريب على صراط الناصية مقدم الرأس، وهذا كناية عن كون أمرها بيد هللا  بناصيتها
 أي إن طريقته مستقيمة خبالف طريقتكم. مستقيم
فإن تولوا  أعرضوا عن اإلميانفـ  قل هلمقد أبلغتكم ما أرسلُت به إليكم  فقد أديت

، أما أنتم فيهلككم هللا  جيعلهم مكانكم  ويستخلف ريب قومًا وريكمتكليفي فال شيء عليَّ
وال تضرونه  هللا ًشيئا  بتوليكم ألنه تعاىل غيٌن عن الناسإن ريب على كل شيء حفيظ 

 ويراقبه فال ختفى عليه أعمالكم. حيفظه
وملا جاء أمُران  بعذاب قوم عادجنينا هودًا والذين آمنوا معه برهتة منّا  إذ لوال رمحتنا

 إما أتكيد أو املراد عذاب اآلخرة أيضاً. وجنيناهم من عذاب وليظهبدايتهم هللكوا أيضاً 
وتلك  قبيلةعاد  جحدوا  أنكروارسله واتبعوا أمر كل جبار آبايت رهبم وعصوا  جيرب

 معاند، أي اتبعوا كرباءهم الطاغني. عنيدالناس ويكرههم 
وُأتبعوا ر  هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة  أي جعلت اللعنة اتبعة هلم يف الدارين  ًأال إن  عادا

 .لعاد قوم هودأبعدهم هللا عن رمحته  أال بعداً جحدوه  كفروا رهبم
و لنا أرسإىل  قبيلةمثود أخاهم  يف القبيلة صاحلًا قال اي قوم اعبدوا هللا ما لكم من

ابعتبار آدم )عليه  من األرضخلقكم  أنشأكمال غريه من األصنام  إله وريه هو
جعلكم  واستعمركم فيهاالسالم(، وألن أصل كل إنسان األرض تنقلب نبااتً مث دماً مث منيًا 
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إن ريب ارجعوا إليه ابلطاعة  مث توبوا إليهعن ذنوبكم  فاستغفروها عّمارها وسكاهن
 لداعيه. جميبمن الناس قرب علم وقدرة  قريب
 ًقالوا اي صاحل قد كنت فينا مرجّوا   كنا نرجو خريكقبل هذا  القول وادعائك الرسالة

أتنهاان  استفهام استهزاء، أي هل أنت تنهى عن عبادة األصنامن نعبد ما يعبد آابؤان وإننا أ
 موجب للريبة والتهمة. مريبمن التوحيد  لفي شك مما تدعوان إليه
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 229الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قال اي قوم أرأيتم  أخربوينإن كنتم على بينة  حجةمن ريب  على توحيده وعلى
من مينعين عن عذاب هللا إن مل  صيتهفمن ينصرين من هللا إن عنبوًة  وآاتين منه رهتةً رساليت 

أن أنسبكم إىل اخلسران، فكالمكم  وري ختسريمبا تقولون يل  فما تزيدونينأبلغ رسالته 
 ال يؤثر يف عدم تبليغي بل يؤثر يّف أن أقول أنكم خاسرون.

واي قوم هذه انقة هللا  ًاإلضافة للتشريف، وقد كانت انقة خرجت من اجلبل عظيمة جدا
كم آيةل  عالمة على صدقيفذروها  اتركوهاأتكل  من العشب ر  أرض هللا وال

 عاجل. فيأخذكم عذاب قريبال تسيئوا إليها  متسوها بسوء
فعقروها  جرحوهافقال  صاحل )عليه السالم( هلممتتعوا  عيشوار  داركم 

 يه فقد وعدين هللا بذلك صدقًا.ف ذلك وعد  وري مكذوبفقط  ثالثة أايمبلدكم يف احلياة 
فلما جاء أمران  بعذاب القومجنينا صاحلًا والذين آمنوا معه برهتة منا  فلوال الرمحة مل

إن ربك هو القوي يوم نزول العذاب  يومئذ  عذاب  ومن خزييهدهم هللا حىت ينجهم 
 .العزيز
وأخذ الذين ظلموا  )من قوم صاحل )عليه السالمالصيحة  فقد صاح هبم جربئيل

 ميتني واقعني على وجوههم. فأصبحوا ر  دايرهم جامثني)عليه السالم( صيحة فهلكوا 
كأن مل يغنوا فيها  أي كأهنم مل يقيموا يف دايرهم ًأال إن مثود كفروا رهبم أال بعدا  عن

 .لثمودرمحة هللا 
ولقد جاءت رسلنا  املالئكةإبراهيم ابلبشرى  املولد بشارةقالوا  إلبراهيم )عليه

أن جاء مل يتوقف  سالم  فما لبثإبراهيم )عليه السالم( يف جواهبم  سالمًا قالالسالم( 
 أي مشوي ألجل ضيافتهم. حنيذولد البقر  بعجل  
فلما رأى  )إبراهيم )عليه السالمأيديهم  أيدي الرسلال تصل إليه  الميّدون

أي أنكرهم واستغرب عدم أكلهم  نكرهمألهنم كانوا مالئكة أيديهم إىل األكل، 
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وأوجس  أحس ًمنهم خيفة  أبن خاف منهم أن يريدوا به سوًءقالوا ال ختف  إان ال
 لنهلكهم. إان أرسلنا إىل قوم لوطنريد بك سوًء 

وامرأته  زوجة إبراهيم )عليه السالم( سارة  قائمة  تسمع كالمهمفضحكت   من
 . يعقوبمن بعده  ومن وراء إسحاقأبهنا ستلده  فبشرانها إبسحاقمهم كال
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 230الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قالت اي ويلىت  اي عجبًاأ ألِّد  يكون يل ولدوأان عجوز  خرجت عن وقت احلمل
وهذا بعلي  زوجي ًشيخا  هرمًا ال يكون له ولدإّن هذا  أن يكون ولد هلرمنيشيء ل

 .عجيب
قالوا أتعجبني من أمر هللا  قدرتهرهتة هللا وبركاته عليكم  أي أنتم أهل للرمحة والربكة

  أهل البيت إنه هتيد  فاعل ما يستوجب احلمدجميد .ذو جمٍد ورفعة 
فلما ذهب عن إبراهيم الروع  اخلوف الذي سيطر عليه من جهة عدم أكلهم وجاءته
قوم شأن  ر أي أخذ يباحث ويتكلم مع الرسل  جيادلناولد البشارة ابل البشرى

 وذلك ألجل أن يرفع العذاب عنهم. لوط
إن إبراهيم حلليم  أّواه   كثري الدعاءمنيب .يرجع إىل هللا يف أموره 

وإهنم بعذاهبم  إنه قد جاء أمر ربكاجلدال  اي إبراهيم أعرض عن هذاقالت املالئكة: 
 غري مدفوع عنهم. وري مردودآتيهم عذاب 

وملا جاءت رسلنا  )املالئكة من عند إبراهيم )عليه السالم ًلوطا  إىل لوط )عليه
، أبن (3)أي خملقاً  ذرعاً ساءه جميئهم  سيء هبم وضاق هبمالسالم( ألجل هالك قومه 

د شديد ألن املالئكة كانوا على شكل أوال وقال هذا يوم عصيبضاقت نفسه عنهم 
 مجيلني فخاف أن يطمع فيهم قومه.

وجاءه قومه يهرعون  يسرعونإليه  إىل جانب لوط )عليه السالم( ألخذ ضيوفه
ومن قبل كانوا يعملون السيئات  اللواط وألجله جاءوا إىل الضيوفقال  لوط )عليه

لكم  أنظف من الذكور هّن أطهرتزوجوهن عوض الضيوف  اي قوم هؤالء بنايتالسالم( 
 مينعكم عن املنكر. ر  ضيفي أليس منكم رجل  رشيدال تفضحوين  فاتقوا هللا وال ختزونِّ 

قالوا لقد علمت ما لنا ر  بناتك من حق  حاجةوإنك لتعلم ما نريد .من إتيان الذكور 

                                                        
 ابلضم. (3)
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قال لو أن يل بكم قوة  منعة لدفعكم عن ضيفيأو آوي  أي أنضمإىل ركن شديد 
 ة متنعكم عن املنكر، وجواب لو حمذوف، أي ملنعتكم.أي إىل عشري 

قالوا  :الضيوفاي لوط إان رسل ربك  مالئكتهلن يصلوا  القومإليك  بسوء فال
من الليل وال يلتفت منكم بظلمٍة  بقطعسر مع عائلتك فراراً من القرية  فأسرِّ أبهلكهتتم 
فإهنا كانت كافرة  إال امرأتكوله منظر العذاب ال ينظر أحٌد منكم إىل ورائه لئال يه أحد  

وقت  إن موعدهممن العذاب  مصيبها ما أصاهبمأي الشأن  إنهفال أتخذها معك 
 لبيان قرب عذاهبم. الصبح أليس الصبح بقريبعذاهبم 
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 231الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
فلما جاء أمران  بعذاب أهل القريةهاجعلنا عاليها سافل  أبن قلبناها وأمطران عليها

 نّضد وتتابع بعضه إثر بعض. منضودمن الطني اليابسة  حجارًة من سجيل
مسّومة  معلمًة للعذابعند ربك  أي بعالئمه لدى هللاوما هي  احلجارة من
 وهذا هتديد لكل ظامل. ببعيدككفار مكة   الظاملني
و  أرسلناإىل  قبيلةمدين أخاهم  يف القبيلة شعيبًا قال اي قوم اعبدوا هللا ما لكم من

بسعة  إين أراكم خبريحيث كانوا يطففون الكيل والوزن  إله وريه وال تنقصوا املكيال وامليزان
حييط بكم فال ينجو منكم  وإين أخاف عليكم عذاب يوم حميطفال حتتاجون إىل البخس 

 أحد.
 ابلقسطاي قوم أوفوا املكيال وامليزان  ابلعدل، هناهم عن البخس مث أمرهم ابلوفاء وال
ر  العثو: السعي للفساد  والتعثوااليت يشرتوهنا  الناس أشياءهمال تنقصوا  تبخسوا

 .األرض مفسدين
بقية هللا  ما أبقاه هللا لكم من احلالل بعد إمتام الكيل والوزنخري  لكم  من البخس

عليكم فحفيظإن كنتم مؤمنني وما أان  .أحفظكم وإمنا أان نذيٌر 
قالوا اي شعيب أصلواتك أتمرك أن نرتك ما يعبد آابؤان  من األصنام، واالستفهام لالستهزاء

أو أن نفعل ر  أموالنا ما نشاء  من البخسإنك ألنت احلليم الرشيد  قالوا له ذلك على وجه
 االستهزاء.
ةقال اي قوم أرأيتم إن كنت على بين  حجةمن  قبلريب  ابلتوحيد ًورزقين منه رزقا

حالاًل، تعريض هلم أبن رزقهم حرام ألنه من التطفيف، وجواب )إن( حمذوف، أي  حسناً 
إىل ما وأقصد  وما أريد أن أخالفكمفهل أعدل بعد ذلك عن عبادته وعن رزقه احلالل 

 ما استطعتح عقيدتكم وعملكم إصال أريد إال اإلصالحما  إنفارتكبه  أهناكم عنه
 أرجع يف املعاد. وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيبمن اإلصالح 
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 232الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
واي قومِّ ال جيرمنكم  ال يسّبب لكمشقاقي  خاليف أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم

وما قوم لوط منكم من الصيحة  صاحلأو قوم من الريح  أو قوم هودمن الغرق  نوح
فاعتربوا هبم كيف عذبوا، واملعىن أنكم حيث تريدون خمالفة أقوايل تقعون يف العذاب   ببعيد

 كأولئك األقوام، فارمحوا أنفسكم.
واستغفروا ربكم  ليغفر ذنبكممث توبوا إليه  ارجعوا إليه ابألعمال الصاحلة إن ريب

 حمب للمتقني. رحيم ودود
قالوا اي شعيب ما نفقه  ما نفهمكثريًا مما تقول   كالتوحيد وحرمة البخس وإان لنراك

وما أنت ابحلجارة  لرمجناكعشريتك وحرمتهم  ولوال رهطكال شأن لك  فينا ضعيفاً 
 حىت متنع عزتك عن الرجم. علينا بعزيز
قال اي قوم أرهطي أعّز عليكم من هللا جلهم ال هلل حىت ترتكون رمجي ألواختذمتوه  أي

 علماً وقدرًة فيجازيكم عليه. إن ريب مبا تعملون حميطأي وراء ظهركم  وراءكم ظهرايً هللا 
واي قوم اعملوا على مكانتكم  حالتكم اليت أنتم عليها  إين عامل  على مكانيت، أي كل

أيتيه عذاب  ا ومنكم من منأيّنا املخطئ  سوف تعلمونيعمل عمله حىت نرى النتائج 
إين انتظروا  وارتقبواأان يف توحيدي، أم أنتم يف شرككم  ومن هو كاذب  يفضحه  خيزيه

 منتظر لنرى ملن العاقبة. معكم رقيب
وملا جاء أمران  ابلعذاب جنينا شعيبًا والذين آمنوا معه برهتة  منا وأخذت الذين ظلموا
ميتني على  فأصبحوا ر  دايرهم جامثنيسالم( فأهلكهم صاح هبم جربئيل )عليه ال الصيحة

 وجوههم.
كأن مل يغنوا فيها  أي كأهنم مل يقيموا يف تلك الداير، حيث انقطعت آاثرهم أال

 لتشابه عذاهبما. ملدين كما بعدت مثودعن الرمحة والنجاة  بُعداً 
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ولقد أرسلنا موسى آبايتنا  دالئلناوسلطان  حجة معجزةبنيم .واضح 
إىل فرعون ومأله  أشراف قومهفاتبعوا  املألأمر فرعون  ابلكفر وما أمر فرعون
 بل هو غٌي وضالل. برشيد
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 233الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

يقدم  يتقدم فرعونقومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد  ،هو املاء الذي يورد
 بئس املورد الذي وردوه. أي املورودفشبه به النار 

واتبعوا ر  هذه لعنًة ويوم القيامة  أي لعنوا يف الدنيا واآلخرةبئس  اللعنالرفد 
 الذي يعطونه. املرفودالعطاء 
ذلك  النبأمن أنباء القرى  أخبار البالدنقصه عليك منها  من تلك القرى  قائم 
 خراب مل يعّمر. حصيدمنها  ومعّمٌر 
وما ظلمناهم  إبهالكهمولكن ظلموا أنفسهم  حيث كفروافما أونت عنهم آهلتهم  مل

ملا جاء أمر أي ولو قلياًل  اليت يدعون من دون هللا من شيءتنفعهم إلنقاذهم من العذاب 
أي اخلسران ألن عبادة األصنام زادهتم  وري تتبيباآلهلة  وما زادوهمعذابه  ربك

 عذاابً.
وكذلك  مثل أخذ هؤالءأخذ ربك إذا أخذ القرى  عّذب أهلها وهي ظاملة إن أخذه

 األمل. شديدمؤمل  أليم
إن ر  ذلك  الذي قصصنا عليكآلية  لعربةملن خاف عذاب اآلخرة  أما من مل

 يوم  جمموع  له الناسيوم القيامة  ذلكيعتقد ابآلخرة فهو يلهو وال يعترب ابآلايت 
 يشهده الناس واملالئكة واجلن. وذلك يوم  مشهود للحساب
وما نؤخره  أي ال نؤخر يوم القيامة  إال ألجل  وقتمعدود .قد عد وحوسب 
يوم أيت  احلساب واجلزاءال تكلم  ال تتكلمنفس إال إبذنه  إبذن هللا فمنهم

 حبسن عمله. سعيدمنهم  وبسوء عمله  شقي
 ففي النار هلم فيها زفريفأما الذين شقوا  إخراج النـََّفس بصوتوشهيق  إدخال النـََّفس

 بصوت، وفيها داللة على شدة كرب اإلنسان.
خالدين فيها  يف النارما دامت السماوات واألرض  أي جهتا العلو والسفل إال ما
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 ال مانع منه. إن ربك فّعال ملا يريدممن خيرجهم عن العذاب  شاء ربك
ا الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربكوأم  من

أول الوقت، وهم الفّساق الذين يدخلون النار أواًل مث اجلنة، أو املراد إن هللا قادٌر على 
 عطاءً إخراجهم من اجلنة، وهذا للتنبيه على قدرته تعاىل وإن كان ال خيرجهم من اجلنة 

 مقطوع. وري جمذوذنة عطاًء يعطيهم اجل
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 234الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

  فال تك ر  مرية  شٍكمما يعبد هؤالء  من األواثن، ال تشك يف أهنا ابطلة ما يعبدون
معطوهم  وإان ملوّفوهمفقد عبد آابؤهم األصنام وهم يقلدوهنم  إال كما يعبد آابؤهم من قبل

نصيبهم  حقهموري منقوص .أي اتماً بال نقص 
ولقد آتينا  أعطيناموسى الكتاب  التوراةفاختلف فيه  فبعض آمن وبعض كفر

  ولوال كلمة  بتأخري اجلزاء إىل يوم القيامةسبقت من ربك  قاهلا هللا سابقًا، ملصلحٍة يف
كتاب من ال لفي شك منهالكافرين  وإهنميف احلال إبهالك املبطل  لقضي بينهمذلك 
مريب .موجب للريب، فإن الشك يوجب ترددهم وحتريهم 

 ًوإّن كال  من املصدق واملكذبملا ليوفيّنهم ربك أعماهلم  يعطيهم جزاء أعماهلم إنه
 فيجازيهم عليه. مبا يعملون خبري

فاستقم  يف اإلرشادكما أمرت و  ليستقممن اتب  عن الكفر والعصيان معك
 يرى أعمالكم فيجازيكم عليها. إنه مبا تعملون بصريتعدوا احلدود ال ت وال تطغوا
وال تركنوا  ال متيلوا أدىن ميلإىل الذين ظلموا فتمّسكم النار  أي أتخذكم انر جهنم

وما لكم من دون هللا من أولياء  مينعون العذاب عنكممث التنصرون .ال ينصركم أحد 
وأقم الصالة  أّدهاهارطر ر  الن  الصبح والعصروزلفًا من الليل  أول ساعات الليل

الذي ذكرانه  يذهنب السيئات ذلككالصلوات اخلمس   إن احلسناتالقريبة من النهار 
 الذين يتذكرون هللا. للذاكرينموعظة  ذكرىابستقامتك ومن معك 

واصرب فإن هللا ال يضيع أجر احملسنني .فيجازيهم ابحلسىن 
فلوال  أي فهاّلكان من القرون  األمم املاضيةمن قبلكم أولوا بقية  أصحاب بقية

لكن قلياًل ممن  ينهون عن الفساد ر  األرض إال قلياًل ممن أجنينا منهممن العقل واإلدراك 
أي  فيهما أنمعموا  واتبع الذين ظلموا ما أترفواأجنيناهم من الكفر والعصيان كانوا يهنون 

 عصاة. وكانوا جمرمنيفوا، واملعىن أهنم اتبعوا الشهوات فيما أتر 
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وما كان ربك ليهلك القرى بظلم  منه هلاوأهلها مصلحون  أي واحلال أن أهل القرى
 يصلحون أحواهلم.
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 235الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة  أبن جيربهم على اإلمياننيواليزالون خمتلف  يف
 األداين.
إال من رحم ربك  أبن لطف به لطفًا خاصًا فاهتدىولذلك  للرمحة  خلقهم ومتت

 والناس أمجعنياجلن  ألمألن جهنم من اجلنةثبت ما قاله عن علمه السابق  كلمة ربك
 من الكفار والعصاة، فتمأل النار من هاتني الطائفتني.

 ًوكال  من كل نبأنقص عليك خنربك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك  قلبك، فإن
أمام أذى الكفار يوجب تقوية قلب املصلح  )عليهم السالم(قصص صرب األنبياء السابقني 
فإهنا ليست  احلقالسورة، أو القصص  وجاءك ر  هذهأمام ما يالقيه من الصعوابت 

 .لمؤمننيلتذكري  وذكرىتعظ اجلاهلني هبا  وموعظة  قصصاً ابطلة 
وقل للذين ال يؤمنون اعملوا على مكانتكم  حالتكمإان عاملون .على حالنا 
وانتظروا  عقوبة كفركمإان منتظرون .ثوابنا 
وهلل ويب السماوات واألرض  فما غاب عن احلواس فيهما، يعلمه هللا تعاىل وإليه يرجع

وما ربك بغافل  فإنه كافيك  وتوكل عليه فاعبدهفأمر الكفار يرجع إليه جلزائهم  األمر كله
 إنه عامل هبم فيجازيهم عليه. عما تعملون
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 : سورة يوسف12
 ألر* بسم هللا الرهتن الرحيم  )رمٌز بني هللا والرسول )صلى هللا عليه وآلهتلك  آايت

 الواضح، ال غموض فيه. آايت الكتاب املبنيهذه السور 
إان أنزلناه كتاب أنزلنا ال ًقرآاًن عربيا  بلغة العربلعلكم تعقلون  تفهمونه فتؤمنوا

 به.
حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا  إبحيائناإليك هذا القرآن  أي هذه السورة

وإن كنت من قبله ملن الغافلني .)الذين ال يعلمون قصة يوسف)عليه السالم 
إذ  )بدل )أحسنين رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر قال يوسف ألبيه اي أبتِّ إ

 فقد رآهم يوسف )عليه السالم( قد سجدوا له. رأيتهم يل ساجدين
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 236الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قال  )يعقوب )عليه السالماي بين  تصغري ابنال تقصص رؤايك على إخوتك  ال
فإن يعقوب)عليه السالم( علم  فيحتالوا للخالص منك، فيكيدوا لك كيداً ختربهم مبنامك 

إن الشيطان أن الرؤاي تدل على عظمة يوسف )عليه السالم( مما يثري حقد إخوانه عليه 
 ظاهر، ومن عادته اإلفساد بني اإلخوة. لإلنسان عدو مبني

وكذلك  هكذاجيتبيك  خيتارك اي يوسفربك  للنبوة وامللوكية ويعلمك من أتويل
سائر  وعلى آل يعقوبإبعطائك مجيع النعم  ويتم نعمته عليكرؤاي تعبري ال األحاديث

كما أمتها أوالده ألن من بينهم ينبغ مثل يوسف )عليه السالم( ويكون أوالدهم ملوكاً وأنبياء 
مبن يصلح للرسالة  إن ربك عليمحيث جعلهما نبيني  على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق

حكيم ها.يضع األشياء مواضع 
 لقد كان ر  قصةيوسف وإخوته آايت  دالئل قدرة هللاللسائلني  ملن سأل عن

 قصتهم.
إذ قالوا  اإلخوةل يوسف وأخوه  من أمه وهو بنيامنيأحب إىل أبينا منا و  احلال

حنن عصبة  مجاعة أقوايء فلماذا حيبه أبوان أكثر مناإن أابان لفي ضالل مبني  واضح يف
 يوسف علينا.تفضيله 

أي  خيلُ بعيدة عن عني أبينا  يوسف أو اطرحوه أرضاً  اقتلواقال بعضهم لبعض: 
أي بعد قتله أو  وتكونوا من بعدهخاليًا لكم بال مشاركة يوسف  لكم وجه أبيكمليبقى 
 تتوبون من هذه اجلرمية. قوماً صاحلنيطرحه 
قال قائل منهم  أحد اإلخوة ألقوه ر  ويابت اجلبال تقتلوا يوسف و  قعر البئر حىت

إن كنتم الذين يسريون أي املسافرين  بعض السيارةأيخذه  يلتقطهيغيب عن األنظار 
 إن أردمت فعل شيء ابلنسبة إىل يوسف. فاعلني

مل ختاف منا  قالوا اي أابان ما لك ال أتمنّا على يوسفوملا متت املؤامرة جاءوا إىل أبيهم 
 قائمون مبصاحله. لناصحونليوسف  له وإانعليه 
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 ًأرسله معنا ودا  إىل الصحراءيرتع  يتنعم وأيكل من الرتعة مبعىن اخلصب ويلعب
 من أن يناله مكروه. وإان له حلافظون

قال  )يعقوب )عليه السالمإين ليحزنين أن تذهبوا به  فإين ال أمتكن من مفارقته
وأخاف أن أيكله الذئب  األرض كانت مذئبة فإنوأنتم عنه وافلون  أبن تغفلوا عنه فيأكله

 الذئب.
قالوا لئن أكله الذئب و  احلالحنن عصبة  مجاعة أقوايءإان إذًا خلاسرون  عجزة

 ضعفاء.
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 237الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فلما ذهبوا به وأمجعوا  عزمواأن جيعلوه ر  ويابت اجلب ملا(  قعر البئر، وجواب(
 لتنبئنهم أبمرهم هذاإىل يوسف )عليه السالم(  وأوحينا إليهحمذوف أي فعلوا ما أرادوه 

ال يعلمون ما أوحينا إليه، أو ال  وهم اليشعرونلتخربهنم هبذه املؤامرة بعد أن تصري ملكًا 
 يعرفونه حينذاك.

وجاءوا  أي اإلخوة ًأابهم عشاء  أول ظلمة الليليبكون  ون البكاء.يظهر 
قالوا اي أابان إان ذهبنا نستبق  نتسابق يف العدو والركضوتركنا يوسف عند متاعنا  رحلنا

 .ولو كنا صادقنيلسوء ظنك بنا  لنامصدق  فأكله الذئب وما أنت مبؤمنليحفظه 
وجاءوا على قميصه بدم كذب  لطخوا قميص يوسف )صلى هللا عليه وآله( بدم وجاءوا
لكم زيّنت  قال بل سّولتأبيهم و)دم كذب( أي ليس دم يوسف )عليه السالم(  به إىل

من ابتالء  ما تصفوندفع  وهللا املستعان علىال جزع فيه  أنفسكم أمرًا فصرب مجيل
 يوسف )عليه السالم(.

وجاءت سيارة  قافلة من املسافرينفأرسلوا واردهم  من يرد املاء لالستقاءفأدىل 
املستقي ملا رأى يوسف  قالفتعلق هبا يوسف )عليه السالم(  دلوهل يف البئر أرس

أي أخفى اإلخوة  وأسّروهولد  هذا والمالبشارة  بشرىقوم  اي)عليه السالم( 
أي عبد آبق لنا، فإن اإلخوة جاءوا لريوا مصري يوسف )عليه  بضاعةيوسف قائلني هذه 

فلم خيف عليه ما فعله  وهللا عليم مبا يعملونتخرجوه من البئر السالم( فرأوا أن القوم اس
 اإلخوة.
وشروه  ابعه اإلخوة من القافلةبثمن خبس  قليلدراهم معدودة  عبارة أخرى عن
زهد خالف رغب ألن اإلخوة  من الزاهدينيف يوسف )عليه السالم(  وكانوا فيهالقلة 

 كانوا يريدون التخلص منه.
لذي اشرتاه منوقال ا  أهلمصر  املعروفةالمرأته أكرمي مثواه   أي هيئي له حماًل
كما   وكذلكمكان الولد  أو نتخذه ولداً أبن نبيعه فنربح عليه  عسى أن ينفعناكرميًا 
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أرض مصر حيث عطفنا عليه قلب امللك الذي  مكًنا ليوسف ر  األرضأخرجناه من البئر 
عطف على حمذوف أي مكنا له ليعدل وليفسر للناس  ويل األحاديثولنعلمه من أتاشرتاه 

إن  ولكن أكثر الناس ال يعلمونأي على ما يريده  وهللا والب على أمرهالرؤاي فيظهر مقامه 
 هللا غالب على أمره.

وملا بلغ أشده  منتهى اشتداد جسمهآتيناه  أعطيناه احلكم بني الناس ًحكما
كما جزينا يوسف   وكذلك جنزي احملسنني )عليهم السالم(علوم األنبياء من قبيل  وعلماً 

 )عليه السالم(.
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 238الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وراودته  )أي طلبت املرأة املواقعة من يوسف )عليه السالماليت هو  يوسف)عليه
اب نفس يوسف نفس يوسف )عليه السالم( كأهنا أرادت اغتص عن نفسه ر  بيتهاالسالم( 

أي هلّم إيل، و)لك(  وقالت هيت لكلئال يفر  األبواباملرأة  ووّلقت)عليه السالم( 
ريب إن هللا  إنهأعوذ ابهلل أن أفعل  معاذ هللايوسف )عليه السالم(  قالخطاب 

الذين  الظاملونال يفوز  إنه ال يفلححملي فكيف أعصي من أكرمين  أحسن مثواي
 ن أنفسهم ابلعصيان.يظلمو 
ولقد مهت  املرأة قصدتبه  بيوسف )عليه السالم( للمواقعة وهم هبا لوال أن رأى

فلوال أنه )عليه السالم( كان معصومًا هلَّم هبا لكن رؤية يوسف )عليه السالم(  برهان ربه
وعصمناه أي هكذا أريناه الربهان  كذلكبرهان هللا وحجته منعته عن أن يقصد السوء هبا 

لنصرف عنه  )عن يوسف )عليه السالمالسوء  ابخليانة مع زوجة امللكوالفحشاء 
 الذين أخلصهم هللا لطاعته. إنه من عبادان املخلصنيابلزان 
واستبقا الباب  تسابقا إىل الباب، يوسف )عليه السالم( للهرب وزليخا لتمسكه

وقّدت  شقت زليخاقميصه  السالم( ثوب يوسف )عليهمن دبر  من ورائهوألفيا 
زليخا ممبادرًة ألجل رفع التهمة  لدى الباب قالتزوجها  سيدهاوجدا يوسف وزليخا 

 إال أن يسجناستفهام، أي أي شيء جزاؤه  ما جزاء من أراد أبهلك سوءً عن نفسها 
 أبن يضرب ضرابً مؤملًا. أو عذاب أليمجزاء قصده اخليانة 

قال ف )عليه السالم( يوسهي  زليخاراودتين عن نفسي  أبن قصدت السوء
وشهد شاهد من أهلها  أهل املرأة ّإن كان قميصه قُد  شقمن قبل  من األمام
فصدقت  املرأةوهو  )يوسف )عليه السالممن الكاذبني  ألنه عالمة أنه قصد املرأة

 م.فدفعته أبن أخذت ثوبه لتدفعه فانشق من األما
وإن كان قميصه ُقد  من دبر  من خلففكذبت  املرأةوهو من الصادقني  ألنه

 عالمة أنه فر يوسف )عليه السالم( فجّرت ثوبه لكي متسكه فانشق من اخللف.
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فلما رأى  الزوجقميصه ُقّد من دبر  )وأن احلق مع يوسف )عليه السالمقال إنه 
 ملهارهتن يف الكيد. إن كيدكن عظيمحيلتكن  من كيدكنإن هذا الصنع 

 استغفري لذنبكاي زليخا  واألمر واكتمه  يوسف أعرض عن هذامث قال الزوج: اي 
 املذنبني. إنك كنت من اخلاطئنيألنك اخلاطئة 

وقال نسوة ر  املدينة  يف مصر، ملا مسعن ابلقصةامرأة العزيز  امللك تراود فتاها عن
إان دخل حبه شغاف قلبها أي وسطه  قد شغفها حبّاً ا ليفجر هبا تدعو عبده نفسه

 واضح. مبنيمن الطريق الصحيح  لنراها ر  ضالل
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 239الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فلما مسعت  زليخامبكرهن  ابغتياهبن، ومسي ذلك مكراً، أهّنن اختذن هذا الطريق
وسائد يتكئن  هلن متكأً هيأت  ليهن واعتدتأرسلت إوسيلة لرؤية يوسف )عليه السالم( 

ألجل تقشري الفاكهة اليت هيأهتا هلن  كل واحدة منهن سكيناً أعطت  وآتتعليها 
وقالت  )زليخا ليوسف )عليه السالمأخرج عليهن  لرييّنكفلما رأينه أكربنه  عّظمن

 وقلن حاشى هللعور ابلسكني عوض الفاكهة، ألهنن فقدن الش وقطعن أيديهنّ مجاله 
 ما هذاتنزيهاً له عن املثيل، ألن اإلنسان إذا رأى شيئاً عجيباً تذّكر هللا فنزهه محداً ملا أبدع 

ذو كرامة على هللا حىت خلقه هبذا  كرميمن املالئكة  بشرًا إن هذا إال ملكالغالم 
 اجلمال.
قالت  :زليخا ّفذلكن  هلنَّ، هو أي هذا الفىت، و)كمنَّ( خطابالذي ملتّنين  من
ولئن فامتنع  فاستعصمطلبت منه املواقعة  ولقد راودته عن نفسهيف حبه  فيهاملالمة 

 األذالء. ليسجنن وليكوانً من الصاورينبه  مل يفعل ما آمره
قال  يوسف )عليه السالم(: ايرب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه  فإن سائر

أبن مل ختلصين منهن ابلعصمة واحلفظ  وإال تصرف عين كيدهنّ فيه أيضًا  النساء طمعن
أصب  أميلإليهن  ميل الشهوةوأكن من اجلاهلني .العصاة فإن العاصي جاهل 

فاستجاب له ربه  دعاءهفصرف عنه كيدهن إنه هو السميع  لدعائهالعليم .حباله 
مث بدا هلم  ظهر للملك وصحبها رأوا اآلايتمن بعد م  الدالئل الدالة على براءة

 إىل مدة، قطعاً أللسنة الناس. ليسجننه حىت حنييوسف )عليه السالم( 
ودخل معه  )مع يوسف )عليه السالمفتيان  شخصان آخران قال أحدمها إين

وق رأسي وقال اآلخر إين أراين أهتل فأي أصنع مخراً  أعصر مخراً أرى نفسي يف املنام  أراين
أخربان يوسف  نبئناأييت الطري وأيكل من اخلبز الذي فوق رأسي  خبزًا أتكل الطري منه

 لتعبري الرؤاي، أو ألهل السجن. إان نراك من احملسننيبتعبري الرؤاي  بتأويله)عليه السالم( 
قال  :)يوسف )عليه السالمال أيتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله  أخربكم أي
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أي التأويل، و)كما(  ذلكماقبل أن يؤتى لكم ابلطعام  قبل أن أيتيكمابتأويل رؤايكم 
قوم ال يؤمنون ابهلل وهم ابآلخرة هم  طريقة  إين تركت ملةابلوحي  مما علمين ريبخطاب 

  وقد قال يوسف )عليه السالم( هذا الكالم متهيداً لدعوة أهل السجن إىل اإلميان. كافرون
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 من قرآن خط عثمان طه

واتبعت ملة آابئي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان  ال يصحلنا أن نشرك ابهلل من شيء 
أبن أرسلنا  من فضل هللا علينا وعلى الناساإلميان  ذلكأي نشرك به صنمًا أو غريه 

 .هلذا الفضل فال يؤمنون ولكن أكثر الناس ال يشكرونإلرشادهم 
اي صاحيب السجن  أيها املالزمان يل يف السجن  أأرابب  آهلٌةمتفرقون  من خشب

 الذي يقهر ويغلب، أما أصنامكم فإهنا تمغلب. خري  أم هللا الواحد القّهاروحجر وحيوان 
ما تعبدون من دونه  دون هللا ًإال أمساء  ال حقيقة هلا، إذ األصنام ليست آهلة، وإمنا

من دليل وحجة  من سلطانبعبادهتا  مسيتموها أنتم وآابؤكم ما أنزل هللا هباآهلة مسيتموها 
إن احلكم  ما احلكم بني الناس حكمًا تكوينيًا وتشريعيًاإال هلل أمر أال تعبدوا إال إايه ذلك 

 .ولكن أكثر الناس ال يعلموناملستقيم  الدين القيمالتوحيد 
مااي صاحيب السجن أما أحدك  وهو من رأى أنه يعصر مخرًافـ  خيرج من السجن و

يسقي ربه  امللك ًمخرا   كما كان سابقًاوأما اآلخر  الذي قال رأيت إنين أمحل فوق
! فقال  من خمه، فقال الثاين: كذبت يف رؤايي  فيصلب فتأكل الطري من رأسهرأسي خبزًا 

 أي سألتما عن أتويله. تفتيانقضي األمر الذي فيه تسيوسف )عليه السالم(: 
وقال  عليه السالم(:يوسف( للذي ظن  علم من طريق اإلهلام  أنه انج  ينجو من

عند اذكر حايل وأين مسجون ظلمًا  اذكرينمن صاحبيه، وهو الساقي منهماالسجن 
عند  )عليه السالم(ذكر يوسف  الشيطان ذكر ربهأي أنسى الساقي  فأنساهامللك  ربك

 قيل كانت سبع سنوات. ر  السجن بضع سنني )عليه السالم(مكث يوسف  فلبثامللك 
وقال امللك إين أرى  يف املنامسبع بقرات مسان  مجع مسني مقابل اهلزيل أيكلهن

رأيت  ومجع عجيف أي اهلزيل، فاهلزيل كان أكل السمني  عجافبقرات  سبع
سبع سنبالت ود الذي فيه حبات احلنطة مجع سنبلة: العخضر  خضراءو  سبع

األشراف  اي أيها املألقد التوت على اخلضر وغلبت عليها  أخر ايبساتسنبالت 
أفتوين  أخربوين عن أتويلر  رؤايي إن كنتم للرؤاي تعربون. 
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قالوا  أي املألأضغاث أحالم الرؤاي، وأضغاث مبعىن أخالط، واملراد مجع حلم مبعىن 

 .بعاملنياليت هذه صفتها  وما حنن بتأويل األحالمأحالم ابطلة 
وقال  الساقيالذي جنى منهما  من صاحيب السجنوادّكر  تذكر أمر يوسف

من أرسلوين إىل  أان أنبئكم بتأويله فأرسلونِّ مدة طويلة من الزمان  بعد أمة )عليه السالم(
 يعلم التأويل، فأجازه امللك أن يذهب فجاء إىل السجن وقال:

يوسف أيها الصديق   كثري الصدق أفتنا ر  سبع بقرات مسان أيكلهن سبع عجاف وسبع
لعلهم امللك وحاشيته فأخربهم  إىل الناسأعود  سنبالت خضر وأخر ايبسات لعلي أرجع

 أتويل الرؤاي. يعلمون
قال سالم( يوسف )عليه ال ًتزرعون سبع سنني دأاب  أي دائبني مستمرين، وهذا أتويل

إال بدون الدايس  ر  سنبلهدعوه  فذروهمن احلاصل  فما حصدمتالسمان واخلضر 
 يف تلك السنة. قليالً مما أتكلون

مث أييت من بعد ذلك سبع شداد  جمدابتأيكلن  أي تلك السنوات اجملدابت، واملراد
حتفظونه لبذور الزراعة يف العام املقبل  إال قلياًل مما حتصنونألجلهن  ا قدمت هلنمأهلها 

 وهذا تفسري عجاف وايبسات.
مث أييت من بعد ذلك  السبع الشدادعام فيه يغاث الناس  ميطرون من السماء وفيه
 اكهة.الثمار اليت تعصر يف اخلصب كالزيتون والعنب وغريمها وذلك لكثرة الف يعصرون
وقال امللك  )بعدما جاءه الرسول ابلتعبري من عند يوسف )عليه السالمائتوين به 

رسول  الرسولأي جاء إىل يوسف )عليه السالم(  فلما جاءه )عليه السالم(بيوسف 
سيدك امللك  ارجع إىل ربكيوسف )عليه السالم(:  قالامللك ليخرجه من السجن 

فاسأله ما ابل النسوة  أي ما كان من شأهنن معيالاليت قطعن أيديهن إن ريب  امللك
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بكيدهّن عليم  ،ألنه علم أن الذنب مل يكن ذنب يوسف )عليه السالم( وإمنا ذنب زليخا
وأراد يوسف )عليه السالم( هبذا السؤال أن يظهر أمام املأل براءة نفسه حىت خيرج من 

 السجن استحقاقاً ال تفضاًل.
قال  امللك ّما خطبكن  شأنكّنإذ راودتّن يوسف عن نفسه  هل بدا منه خيانة أم

ما هللا منزه وهذا كناية عن قدرته على خلق عفيف مثله )عليه السالم(  قلن حاشا هللال 
 قالت امرأة العزيز اآلن حصحصخيانة  من سوءعلى يوسف )عليه السالم(  علمنا عليه

 يف قوله إنه مل يقصد سوًء. ه وإنه ملن الصادقنياحلق أان راودته عن نفسظهر 
الذي أردت  ذلكفقال يوسف )عليه السالم( ملا أخربه الرسول مبقالة النساء: 

أي ما خنته يف زوجته يف حال كان  أين مل أخنه ابلغيبامللك  ليعلماستظهاره من براءيت 
اىل ال يوصل كيد اخلائن ومكره ألجل فإنه تع وأن هللا ال يهدي كيد اخلائننيامللك غائبًا 

 اخليانة إىل عاقبة حممودة.
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وما أبرئ نفسي  فإين ال أريد إظهار نفسي مبظهر الربيء، بل أريد بيان احلقيقة إن
وء فعصمها عن الس إال ما رحم ريبابألعمال السيئة  ابلسوءكثرية األمر   النفس ألّمارة

إن ريب وفور رحيم. 
وقال امللك ائتوين به  )أي بيوسف )عليه السالمأستخلصه لنفسي  ًأجعله خالصا
قال إنك اليوم كلم امللك يوسف )عليه السالم( وعرف فضله وعقله   فلما كلمهنفسي 

 مأمون على أمران. أمنيذو قدرة وجاه  لدينا مكني
قال  :يوسف )عليه السالم( للملكاجعلين على خزائن  املال يفاألرض  أرض
 عامل أبمرها وكيفية اإلدارة.  عليمأحفظها  إين حفيظمصر 
وكذلك مكنا ليوسف ر  األرض  أرض مصريتبوأ  ينزلمنها  من مصر حيث يشاء

 .بل نوفيهم أجورهم وال نضيع أجر احملسننيممن توفرت فيهم األهلية  نصيب برهتتنا من نشاء
وألجر اآلخرة خري  من أجر الدنياللذين آمنوا وكانوا يتقون .الشرك واملعاصي 
و  ملا صار القحط أخذ يوسف )عليه السالم( يوزع الطعام على أهل البالد فـ جاء

يوسف )عليه السالم(  فدخلوا عليه فعرفهممن بلدهم ألجل شراء الطعام  أخوة يوسف
وهم له منكرون  فوه.أي مل يعر 

وملا جهزهم جبهازهم  أبن أوقر لكل واحد منهم كيل بعريقال  :)يوسف)عليه السالم
ائتوين  يف املرة الثانيةأبخ  لكم من أبيكم  ال من أمكم وهو بنيامني  أال ترون أين أور

 للضيف، أحسن ضيافتكم. وأان خري املنـزلنيأمت الكيل لكم  الكيل
فإن مل أتتوين به يكم أبخفال كيل لكم عندي  ال أعطيكم الطعاموال تقربون  أي ال

 تقربون مين وال تدخلون علّي.
قالوا سنراود عنه أابه  سنطلبه من األب بكل جهدان بتكرار طلبنا منهوإان لفاعلون 
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 ذلك.
وقال  :)يوسف )عليه السالملفتيانه  غلمانه الذين يكيلوناجعلوا بضاعتهم  اليت

أوعيتهم تفضاًل وخوفًا من أن ال يكون عند يعقوب )عليه  ر  رحاهلموا هبا الطعام اشرت 
يعرفون الفضيلة ليوسف )عليه  لعلهم يعرفوهناالسالم( مثناً آخر لطعام يريدون شراءه جديداً 

 لعلهم يرجعونرجعوا إليهم وفتحوا املتاع  إذا انقلبوا إىل أهلهمالسالم( يف ردها عليهم 
 معرفتهم ذلك تدعوهم إىل الرجوع. لعل

فلما رجعوا إىل أبيهم قالوا اي أابان ُمنع منا الكيل  مينع منا العطاء إن مل نذهب ببنيامني
فأرسل معنا أخاان نكتل  أنخذ الكيلوإان له حلافظون .من أن يناله مكروه 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 81 

 
 243الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

تكم على أخيهقال هل آمنكم عليه إال كما آمن  )يوسف )عليه السالممن قبل  وقد
وهو أرحم من حفظكم  فاهلل خري حافظاً قلتم إان له حلافظون فلم تفوا، فال آمنكم عليه 

 .الراهتني
وملا فتحوا متاعهم  أوعية طعامهموجدوا بضاعتهم  مثن الطعام ردت إليهم قالوا اي أابان
هذه امللك زايدة على هذا حيث رد الثمن إلينا أي شيء نطلب من إحسان  ما نبغي

أي جنلب إليهم املرية وهي الطعام  منري أهلناإذا أرسلت بنيامني معنا  بضاعتنا رّدت إلينا و
وحنفظ أخاان ونزداد كيل بعري  ألنه كان يعطي لكل إنسان مقدار محل بعريذلك  الذي

 األخ زادان كيالً. قليل ال يكفينا فإذا جاء كيل يسريجئنا به 
قال  :)يعقوب )عليه السالم ِّلن أرسله معكم حىت تؤتون  تعطوين ًموثقا  ًعهدا

من هللا لتأتنين به  أبن ترجعوا بنيامني إيّلإال أن حياط بكم  تغلبوا حىت ال تقدروا على
 على ما قال هللاعهدهم  موثقهمأعطى اإلخوة أابهم  فلما أتوهإرجاعه بدون اختياركم 

 شاهد مطلع. نقول وكيل
وقال  :)يعقوب )عليه السالماي بين  اي أوالديال تدخلوا  مصر من ابب واحد

فإين  وما أوين عنكم من هللا من شيءحىت ال يصيبكم الناس ابلعني  وادخلوا من أبواب متفرقة
احلكم إال ما  إنبري يف أمره ال أمتكن من رد قضاء هللا إذا شاء شيئاً، وإمنا على املرء التد

 يفوضوا أمرهم إليه. عليه توكلت وعليه فليتوكل املتوكلونفهو قادر على أن حيفظكم  هلل
وملا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم  من أبواب خمتلفةما كان يغين  ما كان يفيد رأي

إن حكم هللا كان ف هللا من شيءقضاء  منعن األوالد  عنهميعقوب )عليه السالم( 
جاراًي فيهم، كما قال يعقوب)عليه السالم(، ولذا بقي بنيامني يف مصر حيث أراد هللا ذلك 

إال  لكنحاجة ر  نفس يعقوب قضاها  شفقة يف نفس يعقوب )عليه السالم( عليهم
)وما لتعليمنا إايه، ولذا قال  لذو علم ملا علمناهيعقوب )عليه السالم(  وإنهأظهرها هلم 

 أن القدر جيري وال ينفع عنه احلذر. ولكن أكثر الناس ال يعلمونأغين..( 
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وملا دخلوا  األخوةعلى يوسف آوى  )ضم يوسف )عليه السالمإليه  إىل نفسه
أخاه  بنيامنيقال  :يوسف )عليه السالم( لهإين أان أخوك  من األبوينفالتبتئس 

يف حقنا حيث اهتموا بنيامني ابلسرقة وألقوا  يعملوناألخوة  مبا كانواال حتزن 
 يوسف)عليه السالم( يف اجلب.
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فلما جهزهم  )يوسف )عليه السالمجبهازهم  الطعام الذي جاءوا ألجله جعل
أعلم املتويل  مث أذن مؤذنبنيامني  ر  رحل أخيهاملشربة اليت كانت صاعاً للكيل  السقاية

ومل يكن ذلك أبمر يوسف )عليه السالم(  إنكم لسارقونالقافلة  أيتها العريألمر السقاية 
 وإمنا قال الرجل ذلك ملّا فقد السقاية.

قالوا  :أصحاب العريوأقبلوا عليهم  على أصحاب يوسف )عليه السالم( وقولوا
 لسرقة.ماذا فقدمتوه حىت تتهموان اب ماذا تفقدونهلم: 
قالوا نفقد صواع امللك  صاعهوملن جاء به  ابلصواع جائزةهتل بعري  من الطعام

وأان به  إبعطاء احلملزعيم  .كفيل 
قالوا اتهلل  أي وهللالقد علمتم  ملا رأيتم من حسن معاشرتنا وأمانتنا يف مدة

 مدة عمران. قنيوما كنا سار ابلسرقة  ما جئنا لنفسد ر  األرضضيافتكم لنا 
قالوا  :أصحاب امللك لإلخوةفما جزاؤه  جزاء السرقإن كنتم كاذبني  أبن ظهر

 الصواع لديكم.
قالوا  :األخوةجزاؤه  جزاء السرق، اسرتقاقمن وجد ر  رحله  فإن شريعة يعقوب

خربه  )عليه السالم( كانت على اسرتقاق املسروق منه للسارق، فـ )جزاؤه( مبتدأ و)من(
فهو  السارقجزاؤه  جزاء السرق، أي السرقةكذلك  هكذاجنزي الظاملني  يف

 السرقة.
فبدء  املؤذنبـ  فتشأوعيتهم  ورحاهلمقبل  فتشوعاء أخيه  بنيامني مث

أخذ أخيه  ليوسفهيأان  كدانهكذا  من وعاء أخيه كذلكأخرج الصواع  استخرجها
عبارة عن جعل الصواع يف رحل األخ أواًل، مث أنه طلب من اإلخوة تقرير بنيامني، والكيد 

إذ كان قانون  أخاه ر  دين امللكيوسف )عليه السالم(  ما كان ليأخذجزاء السارق ألنه 
أي لكن مبشيئة هللا  إال أن يشاء هللامصر يف أمر السارق أن يضرب ويغرم ضعف السرقة 

كما رفعنا   نرفع درجات من نشاءة يعقوب )عليه السالم( أخذ األخ مبا ظهر حسب شريع
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حىت ينتهي إىل هللا فهو أعلم من  وفوق كل ذي علم عليمدرجة يوسف)عليه السالم( 
اجلميع، ولعل هذا الكيد كان ألجل امتحان يعقوب)عليه السالم(، وليس فيه كذب من 

 يوسف)عليه السالم(.
قالوا  :األخوةإن يسرق بنيامني فقد سرق أخ له  )أي يوسف)عليه السالم من

فإن عمة يوسف )عليه السالم( كانت حتب يوسف )عليه السالم( وأراد أبوه انتزاعه  قبل
منها فشدت منطقة أبيها على وسطه حتت ثيابه وبعثت به إىل أبيه وقالت سرقت املنطقة 

يوسف )عليه السالم(  فوجدت عليه وكان احلكم أن يدفع السارق إىل املسروق منه فدفع
مل يظهرها ومل حَيْكِّ  يوسف ر  نفسه ومل يبدهاأخفى هذه النسبة ابلسرقة  فأسّرهاإليها 
هلم  حقيقة قصة العمةقال  يوسف )عليه السالم( يف نفسه ًأنتم شر مكاان  منزلة

)عليه من سرقة يوسف وهللا أعلم مبا تصفونفيما فعلتم من أمر يوسف )عليه السالم( 
 السالم(، فإنه يعلم أنه مل يسرق.

قالوا اي أيها العزيز  وكانوا يعربون عن امللك ابلعزبزإن له  لبنيامني ًأاًب شيخا  يف
 إلينا. إان نراك من احملسننيعوض بنيامني  فخذ أحدان مكانهيف القدر  كبرياً السن 
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قال السالم(:  يوسف)عليهمعاذ هللا  ًمن  (4)نعوذ ابهلل معاذا أن أنخذ إال من وجدان
 يف مذهبكم ألن دينهم أخذ السارق ال أخذ غريه مكانه. متاعنا عنده إان إذاً لظاملون

فلما استيأسوا منه  يئسوا من إجابة يوسف )عليه السالم( إىل طلبهمخلصوا  اعتزلوا
أمل تعلموا أن كبري األخوة   قال كبريهمضًا فيما يفعلون يناجي بعضهم بع جنياً انحية 

وأمل  ومن قبل ما فرطتم ر  يوسفأن ترجعوا بنيامني إليه  أابكم قد أخذ عليكم موثقًا من هللا
لن أفارق أرض  فلن أبرح األرضتعلموا تفريطكم قبل هذا يف ابب يوسف)عليه السالم( 

ابخلروج من مصر  أو حيكم هللا يل وهو خري احلاكمنيإليه يف الرجوع  حىت أيذن يل أيبمصر 
 مع أخي.

 ارجعوا إىل أبيكم فقولوا اي أابان إن ابنك سرقفتخلف األخ الكبري وقال لسائر األخوة 
وما كنا للغيب من إخراج الصاع من رحله  إال مبا علمناعليه  وما شهدانحسب الظاهر 

 طيناك املوثوق أبن نرجعه إليك.مل نعلم الغيب حني أع حافظني
واسأل القرية اليت كنا فيها  أي مصر أبن تبعث إىل أهلها فتسأهلم عن القصةوالعري 

 يف كالمنا. وإان لصادقونجئنا من مصر معها  اليت أقبلنا فيهاأصحاب القافلة 
قال  :)يعقوب )عليه السالمبل سولت  زيّنت ًلكم أنفسكم أمرا  ه فصنعتمو

 صرب مجيلأمري  فـوذلك أبن جعلتم احلكم حسب حكم شريعيت ال حكم دين امللك 
بيوسف )عليه السالم( وبنيامني وأكرب  أن أيتيين هبملعل هللا  عسى هللاال جزع فيه 

 يصنع حسب احلكمة. احلكيمحبالنا  مجيعاً إنه هو العليماألخوة الذي بقي يف مصر 
وتوىل  عليه السالم( أعرض يعقوب(عنهم وقال اي أسفى  أيها األسف ـ مبعىن طول

فإن طول البكاء يوجب  على يوسف وابيّضت عيناه من احلزناحلزن ـ احضر فهذا وقتك 
 ممتلئ حزانً. فهو كظيمغشاوة بيضاء على العني 

قالوا  :أي األوالداتهلل  قسماً ابهللتفتؤ  ال تزالرضاً تذكر يوسف حىت تكون ح 
                                                        

 ه يعوذ عوذا وعياذا ومعاذا: الذ به وجلأ اليه واعتصم.عاذ ب (4)
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 أبن متوت. أو تكون من اهلالكنيمشرفاً على املوت 
قال  :)يعقوب )عليه السالمإمنا أشكو بثي  أي اهلم الذي ال يصرب عليه حىت يبث

وحزين إىل هللا  ال إليكم، حىت تلوموينوأعلم من هللا  من رمحتهما ال تعلمون .أنتم 
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 246الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

اذهبوا فتحسسوااي بين   تفحصوا يف مصرمن يوسف وأخيه  بنيامنيوال تيأسوا  ال
فإن الكافر ال  إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرونرمحته وفرجه  من روح هللاتقنطوا 

 يعتقد ابهلل فيقنط.
فلما دخلوا  بعد أن ذهبوا املرة اثلثة إىل مصر ألجل الطعامعليه على يوسف 

وجئنا اجلوع  الضرومشل أهلنا  وأهلنامشلنا  قالوا اي أيها العزيز مسنا)عليه السالم( 
إن تفضل علينا ابلزايدة  لنا الكيل وتصدق عليناأمت  فأوفرديئة قليلة  ببضاعة مزجاة

 .هللا جيزي املتصدقني
قال  :)يوسف )عليه السالمهل علمتم  تذكرون وأخيهما فعلتم بيوسف   حيث

 فإن عمل القبيح اليصدر إال عن جاهل. إذ أنتم جاهلونكانوا حيتقرون بنيامني ويذلونه 
قالوا أإنك ألنت يوسف  استفهام تقرير ألهنم عرفوه حني ذاك قال أان يوسف وهذا

قد قاله )عليه السالم( على سبيل التأكيد لكونه يوسف، إذ أهنم كانوا يعرفون األخ  أخي
 .ويصرب فإن هللا ال يضيع أجر احملسننيهللا  إنه من يتقابلسالمة والكرامة   علينامن هللا
قالوا اتهلل  وهللالقد آثرك هللا  اختاركعلينا وإن  خمففة من الثقيلةكنا خلاطئني 

 فيما فعلنا بك.
قال  :)يوسف)عليه السالمال تثريب  توبيخعليكم اليوم م مع فإين ال أوخبك
 .وهو أرحم الراهتنيطلب يوسف )عليه السالم( من هللا املغفرة هلم  يغفر هللا لكمقدريت 
اذهبوا بقميصي هذا  وقد كان جيء به من اجلنة ولذا كانت له رائحة طيبة تعرف من

بعد أن  بصرياً يرجع أيب بربكة هذا القميص  فألقوه على وجه أيب أيتمسافات بعيدة 
 .أبهلكم أمجعنيإىل مصر  وأتويناه ابيضت عين

وملا فصلت العري  انفصلت القافلة أبن خرجت من مصرقال أبوهم  :ملن حضره
 ِّإين ألجد ريح يوسف لوال أن تفندون  تنسبوين إىل الفند أي نقصان العقل، أي لوال التفنيد
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 لصدقتموين.
قالوا  احلاضروناتهلل  وهللاإنك لفي ضاللك (5)ك عن الصوابذهاب القدمي 

 من إكثار ذكر يوسف )عليه السالم( عبثاً.

                                                        
 ضل البعري والفرس: ذهبا عنه. (5)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 89 

 
 247الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فلما أن جاء البشري  )املبشر بوجود يوسف )عليه السالمألقاه  القميص على
 قالبعد ابيضاض العني  بصرياً رجع  فارتدوجه يعقوب )عليه السالم(  وجهه

من رمحته ومن حياة  أمل أقل لكم إين أعلم من هللا ما ال تعلمونلسالم(: يعقوب )عليه ا
 يوسف)عليه السالم(.

قالوا اي أابان استغفر لنا ذنوبنا  اطلب من هللا غفراهنا، وفيه داللة التزامية على طلب
 فيما فعلناه بيوسف)عليه السالم(. إان كنا خاطئنيغفرانه هلم أيضاً 

 لكم ريبقال سوف أستغفر  يقال إنه)عليه السالم( أراد أتخري االستغفار إىل سحر
 .إنه هو الغفور الرحيماجلمعة ألنه وقت استجابة الدعاء 

فلما دخلوا  العائلة أبمجعهمعلى يوسف آوى  ضمإليه  إىل نفسه، وقد استقبلهم
 مكروه.من كل  ادخلوا مصر إن شاء هللا آمننيهلم:  أبويه وقالخارج مصر 

ورفع أبويه  معهعلى العرش  سرير امللكوخروا  أي سقط أهلهله 
ساجدين، إما هلل تعاىل احرتامًا ليوسف)عليه السالم(، أو  سجداً ليوسف)عليه السالم( 

ليوسف)عليه السالم( ألنه كان جائزًا يف ذلك الدين كما رمبا قيل، وهكذا قيل يف سجدة 
يوسف)عليه  وقالم(، وإمنا ال جتوز سجدة العبادة إال هلل تعاىل املالئكة آلدم)عليه السال

ريب جعل الرؤاي  قد جعلهايف أايم الصبا  اي أبت هذا أتويل رؤايي من قبلالسالم(: 
 يب إذ أخرجين من السجنريب  وقد أحسنصدقًا مطابقًا للواقع حيث نلت امللك  حقاً 

البادية، فإهنم سكنوا  وجاء بكم من البدويستفز األخوة  لعله مل يذكر خروجه من اجلب لئال
الشيطان بيين وبني إخويت إن ريب أفسد  من بعد أن نزغالبادية ألجل مواشيهم وزرعهم 

يفعل كل شيء حسب  احلكيمبوجوه الصالح  ملا يشاء إنه هو العليميف تدبريه  لطيف
 الصالح.

بعض  رب قد آتيتين من امللك شاكرًا قائاًل: اي مث توجه يوسف )عليه السالم( إىل هللا
فاطر تعبري الرؤاي  وعلمتين من أتويل األحاديثالسلطة، وهي السلطة على مصر ونواحيها 
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اقبض روحي  ر  الدنيا واآلخرة توفينانصري  أنت ولييخالقهما  السماوات واألرض
 . )عليهم السالم(من األنبياء واألولياء  مسلماً وأحلقين ابلصاحلنيحني املوت يف حال كوين 

ذلك  )الذي ذكر من قصة يوسف )عليه السالممن أنباء الغيب  األخبار اليت هي
 وما كنت لديهم إذ أمجعوااي رسول هللا )صلى هللا عليه وآله(  نوحيه إليكغائبة عنك 

حيتالون للخالص  كرونوهم مييف إلقاء يوسف )عليه السالم( يف اجلب  أمرهماإلخوة 
 منه.

وما أكثر الناس ولو حرصت  على إمياهنممبؤمنني .لك وإن أتيت إليهم أبخبار غيبية 
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  248الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وما تسأهلم عليه  على التبليغمن أجر إن  ماهو  القرآنإال ذكر للعاملني  فمن
 شاء تذكر ومن شاء عاند.

وكأين  وكممن آية ر  السماوات واألرض  دالة على هللا سبحانهميرون  الكفار
عليها  على تلك اآلايتوهم عنها معرضون .ال يفكرون فيها ليؤمنوا ابهلل 

وما يؤمن أكثرهم ابهلل إال وهم مشركون .إذ يشركون ابهلل األصنام 
أفأمنوا أن أتتيهم واشية  عقوبة تغشاهمتيهم الساعةمن عذاب هللا أو أت  القيامةبغتة 
إبتياهنا إذ ال عالمة هلا قبل ذلك مباشرة، واالستفهام للتحذير، أي  وهم ال يشعرونفجأة 

 ال أيمن الكفار من ذلك.
قل هذه  الدعوة إىل اإلميانسبيلي  طريقيتأدعو إىل هللا على  يف حال كوين على

بصرية أان ومن اتبعين  إمياننا إميان اجلهال واملقلدين من املسلمني فليسوسبحان هللا  أنزهه
 .وما أان من املشركنيعن الشركاء 

وما أرسلنا من قبلك إال رجااًل نوحي إليهم   كما أوحي إليكمن أهل القرى  البالد، ومل
من مكذيب  أفلم يسريوا ر  األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهميكونوا مالئكة 

خري للذين احلياة اآلخرة  ولدار اآلخرةل حىت خيافوا أن يصيبهم كما أصاب املكذبني الرس
 أفال تستعملون عقولكم لتدركوا هذه احلقائق. أفال تعقلونالشرك واملعاصي  اتقوا

حىت إذا استيئس الرسل  يئسوا من إميان الناسوظنوا أهنم قد كذبوا  إن قومهم كذبوهم
ابلتفاف الناس حوهلم ونصرهتم على أعدائهم  جاءهم نصرانن منهم بعد ذلك تكذيباً ال إميا

فنجي من نشاء  من املؤمننيوال يُرد أبسنا  عذابناعن القوم اجملرمني  إذا عاندوا يف
 الكفر.
لقد كان ر  قصصهم  واألمم  )عليهم السالم(قصة األنبياءعربة  اعتبار وتذكرة

ألويل األلباب ب العقول أصحاما كان  ما ذكرانه من القرآنحديثًا يفرتى  ًمكذواب
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ولكن  القرآنتصديق الذي بني يديه  فإن القرآن مصدق للكتب السابقة وتفصيل كل
داللة إىل الرشاد  وهدىً حيتاج إىل الشرح والتفصيل من أمور الدين والدنيا  شيء
ورهتة  نعمةلقوم يؤمنون آلخر، وخصهم ألهنم املنتفعون ابلقرآن.ابهلل واليوم ا 
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 249الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 : سورة الرعد13
 املر *بسم هللا الرهتن الرحيم  )رمز بني هللا ورسوله )صلى هللا عليه وآلهتلك  هذه
خرب )الذي(  من ربك احلقأي القرآن  والذي أنزل إليكالقرآن  آايت الكتابهي 
 الناس ال يؤمنونولكن أكثر .لرتكهم التدبر يف القرآن 

  هللا الذي رفع السماوات بغري عمد  مجع عمودتروهنا  ترون السماوات مرفوعة بال
استوىل  مث استوىعمد، وهذه اآلية لبيان األدلة على وجود الصانع املوجب للتصديق به 

ذللهما ملنافع العباد  مروسخر الشمس والقعرش امللك  على العرشأو توجه ابلتدبري 
كل جيري ألجل مسمى  ملدة معينة قد مسيتيدبر األمر  أمر الكون حسب الصالح
يفّصل اآلايت  ينزهلا مشروحة واضحةلعلكم بلقاء ربكم توقنون  ألن الكون واآلايت دالة

 على قدرة هللا فيقدر على البعث الذي فيه لقاء احلساب واجلزاء منه تعاىل .
و الذي مد األرضوه  بسطها ملنافع الناسوجعل فيها رواسي  جبااًل اثبتات ًوأهنارا

للتأكيد، ذكرا وأنثى، أو   اثننيضعفني  زوجنييف األرض  ومن كل الثمرات جعل فيها
أي يلبس الليل  يغشي الليل النهاركاحللو واحلامض والكبري والصغري واملفيد والضار 

يف  آلايت لقوم يتفكرونالذي سبق  إن ر  ذلكك العكس للعلم به بظلمته النهار، وتر 
 الكون.
ور  األرض قطع متجاورات  بقاع متالصقات ولكل قطعة كيفية خاصة كالسبخة واملاحلة

 وخنيل صنوانكاحلنطة واخلضروات   من أعناب وزرعبساتني  وجناتوالطيبة وما أشبه 
يسقى مباء واحد ونفضل متفرقة األصول  ووري صنوانمجع صنو وهي خنالت أصلها واحد 

آلايت الذي ذكر  إن ر  ذلكيف الثمر طعمًا ولواًن وشكاًل  بعضها على بعض ر  األكل
 يستعملون عقوهلم. لقوم يعقلون

وإن تعجب  اي رسول هللا من تكذبيهم رسالتكفعجب قوهلم  فحقيق أبن تعجب
 أولئكأبن حنىي للمعاد  ا كنا ترااًب أإان لفي خلق جديدأإذأيضًا من إنكارهم البعث 
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 (6)وأولئك األواللألهنم كفروا بقدرة هللا على املعاد  الذين كفروا برهبماملنكرون للبعث هم 
 .هم فيها خالدوناملالزمون هلا  وأولئك أصحاب الناريوم القيامة  ر  أعناقهم

                                                        
 الغل: طوق تشد به اليد اىل العنق. (6)
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 250الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

ويستعجلونك ابلسيئة قبل احلسنة  يطلبون منك العذاب، قبل أن يطلبوا الرمحة، وذلك
عقوابت أمثاهلم من  من قبلهم املثالتمضت  قد خلتاحلال إنه  واستهزاًء 

وإن ربك ألنفسهم  وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهماملكذبني فلماذا ال يعتربون هبا 
  يطلبون الرمحة ويطلبون العذاب.فكيف ال لشديد العقاب

ويقول الذين كفروا لوال أنزل عليه آية  مثل انقة صاحل )عليه السالم( وعصى موسى
هلم فيكفي أن أتتيهم مبا تثبت به نبوتك من املعجزات  من ربه إمنا أنت منذر)عليه السالم( 

م خاص من املعجزات قسم خاص من اهلادي يزود بقس ولكل قوم هادال مبا يقرتح هؤالء 
 اليت تالئم عصره.

هللا يعلم ما حتمل كل أنثى  من الولد والبنت، اجلميل والقبيح، السعيد والشقي، إىل
من صغر جثة اجلنني وكربها،  وما تزدادتنقص  وما تغيض األرحامغريها من األوصاف 

ال  ه مبقداروكل شيء عندكأن الرحم غاضت ولذا صغر الولد، أو ازدادت ولذا كرب 
 يتجاوزه صغراً وال كرباً.

عامل الغيب  ما غاب عن احلواسوالشهادة  ًما كان حمسوساالكبري املتعال .العايل 
سواء  عند هللا ويف علمهمنكم  متعلق مبا بعدهمن أسر القول  يف نفسه ومن
طريقه، من سرب سالك  وساربمسترت بظلمته  ومن هو مستخف ابلليلأظهره  جهر به

 .ابلنهارإذا برز 
له  لكل واحد من أولئك األربعةمعقبات  مالئكة يتعاقبون يف حفظه من بني

فإن هللا  من أمر هللامن املهالك حفظًا انشئًا  حيفظونهورائه  ومن خلفهأمامه  يديه
غريوا أحواهلم احلسنة إىل السيئة فإذا  إن هللا ال يغرّي ما بقوم حىت يغرّيوا ما أبنفسهمأيمر بذلك 

ألهنم عملوا  وإذا أراد هللا بقوم سوءً غري هللا ما هبم من الرخاء إىل الشدة، وكذا العكس 
من دونه لذلك القوم  وما هلمأي ال يرد ما أراد هبم من سوء كالبالء  فال مرد لهاآلاثم 
 يلي أمورهم. من وال  
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 ًهو الذي يريكم الربق خوفا ن الصواعق واألمطار املخربة م ًوطمعا  يف األمطار النافعة
وينشئ  خيلقالسحاب الثقال .ابملطر 

ويسبح الرعد  فإن للرعد تسبيح هلل وتنزيه له، ألن كل شيء دال على هللا سبحانه منزه
يسبح  ومتلبسًا حبمده، إذ كل شيء يدل على صفاته الثبوتية والسلبية  فحمدهله 
ئكةاملال  هللمن خيفته  من خوف هللاويرسل  هللاالصواعق  مجع صاعقة وهي النار

هؤالء اجلهال مع  وهمفيهلكه  فيصيب هبا من يشاءاليت تسقط من السحاب 
الكيد، فإنه  وهو شديد احملالخياصمون يف وجوده  جيادلون ر  هللامشاهدهتم هلذه اآلايت 

 اجل األمر بدقة وخفاء.تعاىل يكيد ألخذ أعدائه ويع
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 251الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

له  هللدعوة احلق   كلمة اإلخالص، وهي شهادة أن ال إله إال هللاوالذين 
تلك األصنام  اليستجيبوندون هللا  من دونهاليت يدعوها املشركون  يدعوناألصنام 

هلم  لدعاهتابشيء  من مطالبهمإال  استجابةكـ  استجابةابسط كفيه إىل املاء 
يطلب بذلك أن يبلغ املاء إىل فيه ابنتقاله من مكانه إليه  ليبلغ فاهيبسط كفه حنو املاء 

وما هو ببالغه   فإن البسط للكف حنو املاء ال يفيد يف أخذ املاء، وهذا تشبيه لبسطهم
 عن اإلجابة. إال ر  ضاللأصنامهم حلوائجهم  وما دعاء الكافرينكفهم حنو األصنام 

 ًوهلل يسجد ما ر  السماوات واألرض طوعًا وكرها   فإن األشياء خاضعة هلل سواء أرادت
يسجد  وكاإلنسان املؤمن، أم مل ترد كاإلنسان الكافر فإنه يف قبضة هللا وخاضع إلرادته 

ظالهلم  فإن ظل اإلنسان خاضع هلل تعاىلابلغدو  صباحًاواآلصال عصرًا مجع  أي
، وكأنه أريد التشبيه، فكما أن ظل اإلنسان خاضع ملقابل اجتاه الشمس وليس حتت (7)أصيل

 إرادته كذلك ذاته خاضعة هلل تعاىل يف الشؤون الكونية.
قل من رب السماوات واألرض قل هللا  فإنه اجلواب الطبيعي هلذا السؤالقل  توبيخًا

ال ميلكون أصنام، اختذمتوها وليًا ألنفسكم  أولياء دون هللا أفاختذهتم من دونههلم 
 قل هل يستوي األعمى والبصريفإن الصنم ال ينفع اإلنسان وال يضره  ألنفسهم نفعًا وال ضراً 

فاألول شبيه ابلشرك  أم هل تستوي الظلمات والنورفاملشرك كاألعمى واملؤمن كالبصري 
األصنام  خلقوامن األصنام فهل  هلل شركاء جعلوابل  أموالثاين شبيه ابإلميان 

كخلقه   كخلق هللافتشابه اخللق  خلق هللا وخلق الشركاءعليهم  ولذا اختذوها شركاء
وهو الواحد فال شيء خملوق لألصنام  قل هللا خالق كل شيءحيث أهنا فعلت كفعل هللا 

 الذي يقهر كل شيء وكل شيء خاضع له. القهار
 السماء ماءً أنزل من  مطرًافسالت  أي جرتأودية  مجع وادي وهو مسيل املاء

بقدرها   كل واد أخذ من املاء بقدر سعتهفاحتمل السيل  اجلاري محل ًزبدا  هو

                                                        
 ومسي العصر أصياًل، كأنه أصل الليل الذي ينشأ منه. (7)
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أي  ومما يوقدون عليه ر  النارطافيًا عاليًا فوق املاء  رابياً األبيض املنتفخ على وجه املاء 
لفلزات كالذهب والفضة، ويوقد عليه إبلقاء احلطب فوقه لتزييد ما يوضع يف النار من ا

أي طلب املتاع   أو متاعأي طالب الزينة، كاحللي  ابتغاء حليةاشتعال النار، يذاب 
مثل  يضرب هللاهكذا  كذلكأي مثل زبد املاء  زبد مثلهكصنع األواين وشبهه 

احلق والباطل كالزبد فوق املاء وفوق الفلز حال السيالن   فاحلق كاملاء والفلز، والباطل
فأما الزبد فيذهب وحال اإلذابة، ولعل التمثيل هبذين لبيان أن احلق حياة كاملاء وزينة كالفلز 

ر  األرض يبقى دهراً  فيمكثمن املاء والفلز  وأما ما ينفع الناسابطاًل يرمى به  جفاءً 
 ليتفكر الناس. كذلك يضرب هللا األمثال

للذين استجابوا  أجابوالرهبم احلسىن  الصفة احلسنة والذين مل يستجيبوا له لو أن هلم ما
وهذا من ابب املثال، وإال املراد كلما يتصور من  مجيعًا ومثله معهمن الثروة  ر  األرض

 أولئك هلم سوء احلسابجعلوه فديًة خلالص أنفسهم ولكن بال فائدة  الفتدوا بهالثروة 
 الفراش. املهادجهنم  جهنم وبئسحملهم  ومأواهماحلساب السيئ 
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 252الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

أفمن يعلم أمنا  أي القرآن الذيأنزل إليك من ربك احلق  فيستجيب كمن هو
 أصحاب العقول. إمنا يتذكر أولو األلبابالقلب ال يستبصر فال يستجيب  أعمى
الذين ن يعلم( صفة )ميوفون بعهد هللا  الذي أخذه عليهم ابإلميان وال ينقضون
 كما ينقضه الكفار، وهذه عبارة أخرى عن الوفاء ابلعهد.  امليثاق
والذين يصلون ما أمر هللا به أن يوصل  فإن هللا أمر بوصل الرسل واملؤمنني واألقرابء

وخيشون رهبم  فال خيالفوهوخيافون سوء احلساب  احلساب السيئ، واملراد به يف أي
 احلساب.
والذين صربوا ابتغاء  طلب رضىوجه رهبم  أي ذاته وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم

واسطة  بـيدفعون  ويدرءونأي يف اخلفاء ويف العالنية، أي يف كل حال  سرًا وعالنية
احلسنة  اليت أيتون هباالسيئة سيئات فإن احلسنات يذهنب الأولئك هلم عقىب الدار 

 العاقبة احلميدة يف الدار اآلخرة.
جنات  بساتنيعدن  إقامةيدخلوهنا ومن صلح من آابئهم وأزواجهم وذرايهتم 

واملالئكة يدخلون أوالدهم فإن الصاحل من اجلميع جيتمعون يف اجلنة فينعمون ابجتماعهم 
 دورهم قائلني هلم:أبواب اجلنة، أو أبواب  عليهم من كل ابب

سالم عليكم مبا صربمت  بسبب صربكمفنعم عقىب الدار. 
والذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه  ما وثقوهويقطعون ما أمر هللا به أن يوصل  أي ما

البعد من رمحة هللا  أولئك هلم اللعنةابلكفر والعصيان  ويفسدون ر  األرضأمر بوصله 
وهلم سوء الدار .الدار السيئة وهي جهنم 

هللا يبسط  أي يوسعالرزق ملن يشاء ويقدر  أي يضيقوفرحوا  الكفار ابحلياة
قليل فالالزم أن يعمل اإلنسان  إال متاعابلنسبة إىل اآلخرة  الدنيا وما احلياة الدنيا ر  اآلخرة

 لآلخرة.
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ويقول الذين كفروا لوال أنزل عليه  هللا عليه وآله( أي على حممد )صلىآية من ربه  آية
ممن أعرض عن احلق، إذ املعجزة الكافية قد جاء هبا  قل إن هللا يضل من يشاءنقرتحها 

الرسول )صلى هللا عليه وآله( فاقرتاح اآلايت ليس إال عنادًا واملعاند يرتكه هللا حىت يضل 
ويهدي إليه  إىل نفسهمن أانب .رجع ابلطاعة 

الذين من أانب(  بدل(آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر هللا  فإن تذكر هللا يوجب طمأنينة
 .أال بذكر هللا تطمئن القلوبالقلب لالعتماد عليه سبحانه يف السراء والضراء 
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 253الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب  الصفة الطيبةهلم وحسن مآب .املرجع احلسن 
كذلك  هكذا هبذه اآلايت واألدلةأرسلناك ر  أمة قد خلت  مضتمن قبلها أمم 

من  عليهم الذي أوحينا إليكتقرأ  لتتلوأرسلت الرسل إليهم فليس إرسالك مستغراًب 
قل هو ريب ال إله إال هو بكثري الرمحة اليت أحاطت رمحته هبم  وهم يكفرون ابلرهتنالقرآن 

 مرجعي ومرجعكم. وإليه متابلت واعتمدت اتك عليه توكلت
 ًولو أن قرآان  أي إن كان هناك يف الوجود قرآاًن هبذه الصفات لكان هذا القرآن

سريت به اجلبال  أزيلت عن أماكنها لعظمة ذلك القرآنأو قطعت  تشققت به األرض
 بل هلل األمر مجيعاً مهم أبن أحيوا بسبب القرآن، أو متكن األحياء من تكلي أو كلم به املوتى

فلو شاء أتى مبا اقرتحوه من اآلايت لكنه أنزل هذا القرآن الذي هو أعظم من ذلك كله 
أفلم ييئس الذين آمنوا  عن الكفار املعاندين، استفهام إنكار، أي البد وأن ييأسوا عن

هلداية، واملعىن ايئسوا أبن جيربهم على ا أن لو يشاء هللا هلدى الناس مجيعاً أولئك بعد عنادهم 
أيها املؤمنون عن هداية املعاندين ألان أنزلنا هلم قرآانً أعظم من كل شيء فلم يؤمنوا بل أخذوا 

من الكفر واملعاصي  وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صنعوايقرتحون نزول آايت أخر 
  قارعة  داهية تقرعهم وتنزل هبم من القحط واملرض وما أشبهلأو حت  القارعة قريبًا من

ابلغلبة عليهم أو عذاهبم  حىت أييت وعد هللافيخافون منها فإن اخلوف أيضًا عذاب  دارهم
إن هللا ال خيلف امليعاد  الذي وعد رسوله )صلى هللا عليه وآله( بنصر املؤمنني وهالك

 الكافرين.
ولقد استهزئ برسل من قبلك   كما استهزأ هؤالء بكفأمليت  أمهلتللذين كفروا 

عقايب هلم وهكذا آخذ  فكيف كان عقابأهلكتهم  مث أخذهتموذلك لتكثري عصياهنم 
 املستهزئني بك.

أفمن هو قائم  ابلعلم والتدبريعلى كل نفس مبا كسبت  من خري وشر أي كمن ليس
قل هلل استفهام إنكار أي كيف جيعلون شريكًا  وجعلوا هلل شركاءكذلك من أصنامكم 
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ختربون هللا  تنبئونهبل  أمأي مسوا تلك الشركاء حىت يتبني أهنم ليسوا شركاء  مسوهم
مبا ال يعلم ر  األرض  أي بشركاء ال يعلم هللا أهنم شركاء له يف األرضأم  بل تسموهنا

 بل زين للذين كفروا مكرهمبقول ظاهري فقط ال حقيقة له  بظاهر من القولشركاء 
منعوا،  وصدواكهم. ومسي مكرًا ألهنم احتالوا جبعل اآلهلة ألجل معاشهم وسيادهتم شر 

فما له يرتكه لعناده حىت يضل  ومن يضلل هللاسبيل هللا  عن السبيلواملانع هلم الشيطان 
 يهديه ألن اهلداية خاصة ابهلل. من هاد
هلم عذاب ر  احلياة الدنيا  ابلقتل واألسر واملصائب لعذاب اآلخرة أشقو  أشد وما

 حافظ حيفظهم. من واقمن عذابه  هلم من هللا
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 254الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

مثل اجلنة اليت وعد املتقون  ،الذين اتقوا الكفر واملعاصي، و)مثل( مبتدأ خربه حمذوف
ال  دائم أي مثرها األهنار أكلهاحتت قصورها وأشجارها  جتري من حتتهاوهو )جنة( 

 تلكدائم فال يرون فيها مشسًا  وظلهاينقطع، وليس مثل مثار الدنيا هلا فصل خاص 
 .الذين اتقوا وعقىب الكافرين النارعاقبة  عقىباجلنة املوصوفة 

والذين آتيناهم الكتاب  ممن أسلم منهميفرحون مبا أنزل إليك من القرآن ومن
من ن حتزبوا على رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( ابلعداوة من أهل الكتاب الذي األحزاب

 قل إمنا أمرت أن أعبد هللا وال أشرك بهما خيالف شرائعهم وما خيالف حتريفاهتم  ينكر بعضه
 وإليه مئابالناس  أدعوإىل توحيده  إليهفال أكون كأهل الكتاب حيث أشركوا ابهلل 

 مرجع الناس فهو املبدئ املعيد.
وكذلك  هكذاأنزلناه  أنزلنا القرآن ًحكما  للحكم بني الناس ًعربيا  بلسان
بعد ما جاءك من ميول أهل الكتاب يف عقيدهتم وشريعتهم  ولئن اتبعت أهواءهمالعرب 

 حيفظك من العذاب. وال واقنصري  ما لك من هللا من ويلابإلسالم  العلم
علناهم أزواجاً ولقد أرسلنا رساًل من قبلك وج  نساًء ًوذرية  أوالدًا وهذا رد ملا زعمه

وما  بعضهم من أن حممدًا )صلى هللا عليه وآله( ليس برسول وإال مل تكن له زوج وأوالد 
فليست اآلايت بيده حىت أييت مبا  إال إبذن هللامعجزة  لرسول أن أييت آبيةما صح  كان

شيء مكتوب  كتابوقت  لكل أجلهم اآلايت يقرتحون عليه وهذا رد هلم يف اقرتاح
حسب ما يقتضيه صالح البشر فصالحهم يف كل زمان حسب الغالب على أهله فعصى 
موسى )عليه السالم( للسحرة وإحياء عيسى )عليه السالم( املوتى لألطباء وقرآن حممد 

 )صلى هللا عليه وآله( للفصحاء.
ميحو هللا  ينسخما يشاء سخه ما يستصوب نويثبت  ما يشاء مكانه وعنده أم
أي أصل الكتاب وهو اللوح احملفوظ فيه كل شيء، وهذا رد لقوهلم إن كان أحكام  الكتاب

 التوراة واإلجنيل صحيحة فلم نسخت.
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وإن ما  أصله )إن( الشرطية و)ما( الزائدةنريّنك بعض الذي نعدهم  من العذاب أبن
ليس مما يهمك ذلك إذ  فـمنيتك قبل أن ترى عذاهبم  أو نتوفينكنعذهبم يف حياتك 

إمنا عليك البالغ  أن تبلغهم الدينوعلينا احلساب .اجلزاء مبا فعلوا من التبدل والرد 
أومل يروا أان أنيت األرض  نقصد أرض الشركننقصها من أطرافها  بتوسيع رقعة اإلسالم

وهللا حيكم  مبا يريدال معقب حلكمه ال أحد يتمكن من رد حكمه ف وهو سريع
 يسرع يف حماسبة الناس، أو أن حسابه آت قريباً. احلساب
وقد مكر الذين من قبلهم  دبروا يف تكذيب الرسل ًفلله املكر مجيعا  فإن

يعلم ما التدبري كله بيد هللا، حىت أن تدبريهم إمنا هو برتك هللا هلم حىت يدبّروا كيدهم 
العاقبة احلسنة لدار الدنيا واآلخرة، هلم  سيعلم الكفار ملن عقىب الدارتكسب كل نفس و 

 أم للمؤمنني.
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 ًويقول الذين كفروا لست مرسال  مل يرسلك هللاقل كفى ابهلل شهيدًا بيين وبينكم  فإن
أهل الكتاب  الكتابومن عنده علم ظهور اآلايت على يدي يشهد يل أبن هللا أرسلين 

الذين ال يعاندون يشهدون بصدقي، ويف التأويل إن من عنده علم الكتاب هم األئمة 
 .)عليهم السالم(املعصومون 

 : سورة إبراهيم14
 ألر *بسم هللا الرهتن الرحيم  )رمز بني هللا والرسول )صلى هللا عليه وآلهكتاب  أي

إىل النور ظلمة الكفر والعصيان والتفرقة  ن الظلماتأنزلناه إليك لتخرج الناس مهذا كتاب 
 احملمود يف أفعاله. احلميدالغالب يف أمره  إىل صراط العزيزأبمره  إبذن رهبم
هللا  )بدل من )العزيزالذي له ما ر  السماوات وما ر  األرض وويل  سخط للكافرين

 يوم القيامة. من عذاب شديد
الذين فرين( بدل من )الكايستحبون  خيتاروناحلياة الدنيا على اآلخرة ويصدون 
 أولئك ر  ضالل بعيديريدون أن يكون السبيل أعوج  عن سبيل هللا ويبغوهنا عوجاً مينعون 

 عن احلق.
وما أرسلنا من رسول إال بلسان  بلغةقومه ليبني هلم  بدون احتياج إىل الرتمجة فيضل

الذي يضع األشياء  ويهدي من يشاء وهو العزيز احلكيميعاند ليضل  يرتك من هللا من يشاء
 مواضعها.
ولقد أرسلنا موسى آبايتنا  اليد والعصا أن أخرج قومك من الظلمات إىل النور وذكرهم أبايم

إن ر  أايم الوقائع اليت وقعت على األمم من خري كنزول املائدة أو شر كعذاب األمم  هللا
 يشكر نعمائه. شكوريصرب على بالء هللا  آلايت لكل صبار التذكري ذلك

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 106 

 
 256الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
و  اذكر اي رسول هللاإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة هللا عليكم إذ أجناكم  زمان أجناكم

من آل فرعون يسومونكم  يذيقونكمسوء العذاب  العذاب السيئ حيث كان يكلفهم
 ور  ذلكميبقوهنن أحياًء لالستخدام  ويذفحون أبناءكم ويستحيون نسائكممال الشاقة ابألع

 .من ربكم عظيمامتحان  بالءذلك العذاب و)كم( للخطاب 
وإذ أتّذن  أعلمربكم لئن شكرمت ألزيدنكم  أزيد النعمة عليكمولئن كفرمت   كفر

 .إن عذايب لشديدعقيدة أو كفر عمل كعدم الشكر 
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن ر  األرض مجيعًا فإن هللا لغين  عن شكركمهتيد  حممود

 يف أفعاله.
أمل أيتكم نبأ  خربالذين من قبلكم  من األمم املكذبةقوم  )بدل )الذين نوح

أحوال فإن الناس مل حيصوا  ال يعلمهم إال هللامن سائر األمم  وعاد ومثود والذين من بعدهم
أيديهم ر  األمم جعلوا  فردواابألدلة الواضحة  جاءهتم رسلهم ابلبيناتاألمم لكثرهتم 

على  وقالوا إان كفران مبا أرسلتم بهأبن أخذوا أمام أفواه الرسل حىت ال يتكلموا  أفواههم
 مريب من اإلميان وإان لفي شك مما تدعوننا إليهزعمكم، ألهنم مل يكونوا آمنوا ابلرسل 

 موجب للرتدد.
قالت رسلهم أر  هللا شك فاطر  خالقالسماوات واألرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 

بعض ذنوبكم، فليست دعوته ألن يضركم، ولعل املراد ببعض الذنوب اليت هي حقه سبحانه، 
قالوا ب وقت مساه لكم وال يعاجلكم ابلعقا ويؤخركم إىل أجل مسمىيف مقابل مظامل العباد 

عما كان يعبد متنعوان  تريدون أن تصدوانال فضل لكم علينا  أنتم إال بشر مثلناما  إن
 واضح. مبنيحجة على قولكم  آابؤان فأتوان بسلطان
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 قالت هلم رسلهم إن حنن  ما حننإال بشر مثلكم  يف أصل البشرية على ولكن هللا مين

وما كان لنا أن أنتيكم إبرساله رسواًل وهذا هو الفارق بيننا وبينكم  من يشاء من عباده
حبجة فليس ما اقرتحتم يف وسعنا وإمنا يكفينا أن أنيت ابملعجزات الكافية يف  بسلطان

 يكلون إليه تعاىل أمورهم. إال إبذن هللا وعلى هللا فليتوكل املؤمنوناالحتجاج 
وما لنا ي عذر لنا يف أأال نتوكل على هللا وقد هداان سبلنا  سبل اخلري فعرفناه ومن

أذيتكم فإن من عرف هللا وتوكل  ولنصربن على ما آذيتموانعرف هللا البد وأن يتوكل عليه 
من يريد  املتوكلونيعتمد  وعلى هللا فليتوكلعليه علم أن للصرب يف سبيله عاقبة حممودة 

 التوكل.
 الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضناوقال  بالدانأو لتعودن ر  ملتنا  طريقتنا، ألن

إىل  فأوحى إليهمالكفار كانوا يظنون أن الرسل قبل ادعاء الرسالة كانوا على طريقتهم 
 .رهبم لنهلكن الظاملنيالرسل 
ولنسكننكم األرض لكم أرضهم، فإهنم أرادوا إخراجكم لكن هللا خيرجهم ألج من

قيامي عليه رقيبًا  ملن خاف مقامياخلري الذي يسبغه هللا للرسل واملؤمنني  بعدهم ذلك
وخاف وعيد .وعيدي ابلعقاب 

واستفتحوا  طلب الرسل النصر والفتح على الكفار، فاستمجيب للرسلوخاب 
 معاند للحق. عنيد (8)كل جبارخسر 
من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد اء من القيح يسيل من فروج الزانة.م 
يتجرعه  يشربه جرعة جرعةوال يكاد  ال يتمكن الشاربيسيغه  يبلعه بسهولة

من أطرافه من شدة  من كل مكانأسباب املوت  وأيتيه املوتلوساخته ونتنه وحرارته 

                                                        
 اجلبار: املتكرب الذي ال يرى ألحد عليه حقا.  (8)
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د يف النار وهو اخللو  ومن ورائه عذاب وليظال ميوت حىت يسرتيح  وما هو مبيتالعذاب 
 الذي هو أشد من كل عذاب.

مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد  رماد احلطباشتدت به  بذلك الرماد  الريح ر
كثري الريح فكما يذر الريح العاصف الرماد كذلك تذهب أعماهلم احلسنة هباًء   يوم عاصف

ال يقدرون  الكفارمما كسبوا  من أعماهلم احلسنةعلى شيء  ولو يسري منها ألن
 عن احلق. هو الضالل البعيدالكفر املوجب لذلك  ذلكالكفر حيبط احلسنات 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 109 

 
 258الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
أمل تر  أمل تعلمأن هللا خلق السماوات واألرض ابحلق  ابحلكمة اليت حيق أن ختلق عليها

 .خبلق جديد وأيتإبعدامكم  إن يشأ يذهبكمال ابلباطل واللعب 
وما ذلك  إعدامكم وإجياد غريكمعلى هللا بعزيز .مبتعسر 
وبرزوا  أي ظهروا يف يوم القيامة ًهلل مجيعا  الكفار ورؤساؤهمفقال الضعفاء  األتباع

للذين استكربوا  :تكربوا عن اإلميان ًإان كنا لكم تبعا  اتبعني يف الكفرفهل أنتم مغنون 
إىل طريق اخلالص  قالوا لو هداان هللاولو مقدارًا قلياًل  ن عذاب هللا من شيءعنا مدافعون 

مفر ومنجى من العقاب وفيه  هلديناكم سواء علينا أجزعنا أم صربان ما لنا من حميصمن العذاب 
 إشارة إىل عدم فائدة اجلزع.

وقال الشيطان ملا قضي األمر ار أبن دخل السعداء اجلنة واألشقياء الن إن هللا وعدكم
خالف ذلك أبنه ال بعث فافعلوا ما شئتم  ووعدتكمابلبعث واجلزاء  وعد احلق

فأخلفتكم  أي وعداً خمالفاً للواقعوما كان يل عليكم من سلطان  تسلط وقهر فأجربكم على
إن ف فاستجبتم يل فال تلوموين ولوموا أنفسكمابلوسوسة  إال أن دعوتكمالكفر والعصيان 

وما مغيثكم من العذاب  ما أان مبصرخكماملالمة عليكم حيث أطعتموين مبجرد الوسوسة 
إين كافر إبشراككم يل مع هللا،  إين كفرت مبا أشركتمونِّ مبنقذ يل من العذاب  أنتم مبصرخي

 مؤمل. إن الظاملني هلم عذاب أليميف الدنيا  من قبلحيث أطعتموين 
وأدخل الئكة املدخل هم املالذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها  حتت

حييي بعضهم  رهبم حتيتهم فيها سالمأبمر  األهنار خالدين فيها إبذنأشجارها وقصورها 
 بعضاً ابلسالم، ألن هناك حمل السالمة.

أمل تر  أمل تعلم ًكيف ضرب هللا مثال  بني مثاًل للكالم احلسنكلمة طيبة نة حس
كشجرة طيبة أصلها اثبت  يف األرضوفرعها  رأسهار  السماء .يف جهة العلو 
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تؤيت  تعطيأكلها  مثرهاكل حني  يف وقت اإلمثارإبذن  أبمر رهبا ويضرب

ت يف األرض يتعظون، فإن الكالم الطيب اثب للناس لعلهم يتذكرونيبينها  هللا األمثال
 وينفع الناس كما ينفع مثر الشجرة.

ومثل كلمة خبيثة   كالكفر والباطلكشجرة خبيثة اجتثت  اقتلعتمن فوق األرض 
استقرار فهي بال مثر  ما هلا من قرارألن عروقها كانت قريبة من سطح األرض ال أساس هلا 

 وال أساس هلا.
يثّبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت  ال تقلب هلم من قول إىل قولر  احلياة الدنيا  هلم

فال يدهشهم هول املوقف حىت يبدلوا كالمهم كما أن ال كفار  ور  اآلخرةقول واحد حق 
الذين  ويضل هللا الظاملني (9)هناك يبدلون كالمهم حيث يقولون )وهللا ربنا ما كنا مشركني(

مما فيه الصالح من تثبيت املؤمن  فعل هللا ما يشاءويعاندوا احلق يرتكهم وشأهنم حىت يضلوا 
 وترك الظامل.

 ًأمل تر إىل الذين بدلوا نعمة هللا كفرا  أبن كفروا عوض الشكروأحلوا  أدخلواقومهم 
 دار اهلالك. دار البوارالتابعني هلم 

جهنم  )عطف بيان لـ )دار البواريصلوهنا  يدخلوهناوبئس القرار  هي.املقر 
وجعلوا  الكفار ًهلل أندادا  أمثااًل أبن أشركوا بهليضلوا   كانت عاقبة األنداد

فإن مصريكم إىل خذوا املتعة والتلذذ بشرككم  قل متتعواسبيل هللا  عن سبيلهاإلضالل 
 وهذا هتديد هلم. النار

نيًة من قبل أن أييت يومقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة وينفقوا مما رزقناهم سرًا وعال  يوم
أي  وال خاللفال ميكن هلم أن يشرتوا أنفسهم ابملال من عذاب هللا  ال بيع فيهالقيامة 

 صداقة انفعة.
                                                        

 .23سورة األنعام:  (9)
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 ًهللا الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماًء فأخرج به من الثمرات رزقا  من
لتجري ر  السفينة  الفلكنافعكم مل لكمذلل  لكم وسخرالطعام واللباس وغريمها 

 .وسخر لكم األهنارمبشيئته تعاىل  البحر أبمره
وسخر لكم الشمس والقمر دائبني  دائمني يف العملوسخر لكم الليل  لتسكنوا فيه

والنهار. 
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وآاتكم  أعطاكممن كل ما سألتموه  من أنواع النعمعدوا نعمة هللا ال حتصوهاوإن ت 

كثري الكفران، ال   كفاركثري الظلم لنفسه وغريه   إن اإلنسان لظلومال حتصروها لكثرهتا 
 يشكر النعم.

وإذ  واذكر اي رسول هللاقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد  مكة ًآمنا  حمل أمن ملن
 .األصنامأن نعبد وبّعد أوالدي  وبينبّعدين  واجنبيندخلها 
رب إهنن  أي األصنامأضللن  ضل بسببهنكثريًا من الناس فمن تبعين  على ديين

فإنه مين  من زمريتومن عصاين فإنك وفور  تقدر على هدايته لتغفر لهرحيم  حىت
 ابلعصاة.
ربنا إين أسكنت من ذرييت  بعض أوالديبواد  وادي مكةوري ذي زرع  ال زراعة

عند بيتك  ربنا ليقيموا الصالةحيرم التعرض له بسوء وله حرمة  بيتك احملرم عندفيه 
فاجعل أفئدة  مجع فؤاد مبعىن القلبمن الناس هتوى  متيل إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم

 فإن النعمة توجب الشكر. يشكرون
ربنا إنك تعلم ما خنفي  يف أنفسناوما نعلن  نظهرهللا من شيء ر  األرض  وما خيفى على

 .وال ر  السماء
احلمد هلل الذي وهب يل على الكرب  وأان كبري آيس عن األوالد إمساعيل وإسحاق إن ريب

 فقد دعوته للولد فاستجاب. لسميع الدعاء
رب اجعلين  بلطفكمقيم الصالة ومن ذرييت  من يقيم الصالة ِّربنا وتقبل دعاء 

 استجب دعائي.
فر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلسابربنا او .يثبت كأنه قائم 
وال حتسنب  ال تظنن أيها السامعهللا وافاًل عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم  يؤخر

 فال تستقر بل تنظر هنا وهناك ذهواًل. ليوم تشخص فيه األبصارحساهبم وعقاهبم 
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مهطعني ي يف حال كون الظاملني مسرعني يف املشي بال قصد أمقنعي رؤوسهم 
أي ال يرجعون  ال يرتد إليهم طرفهمرافعيها إىل السماء خلوفهم من نزول العذاب منها 

خالية  هواءقلوهبم  وأفئدهتمأعينهم إىل أنفسهم كما هو شأن اخلائف ينظر هنا وهناك 
 من الفكر والقصد.

 م أيتيهم العذابوأنذر الناس يو  عذاب اهلالك يف الدنيافيقول الذين ظلموا ربنا أخران 
 ونتبع الرسلإىل اإلميان  جنب دعوتكقليلة، فإن أخرتنا  قريبمدة  إىل أجلأمهلنا 

 ما لكم من زواليف الدنيا، فقلتم:  أومل تكونوا أقسمتم من قبلفيما يقولون، فيقال هلم: 
 آلخرة، بل منوت ونفىن.عن الدنيا إىل ا

وسكنتم ر  مساكن الذين ظلموا أنفسهم  ابلكفر واملعاصيوتبني لكم كيف فعلنا هبم  من
من أحوال  وضربنا لكم األمثالالعذاب حني كذبوا، وهذا كان يقتضي أن تعتربوا أبحواهلم 

 األمم املكذبة فلم ينفعكم كل ذلك.
وقد مكروا  أولئك األمممكرهم عليهم السالم(بطال أمر األنبياء يف إ(  وعند هللا
 وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبالأي جزاء مكرهم، أو املراد أنه تعاىل أبطل مكرهم   مكرهم

 ألنه كان مكراً عظيماً لكن هللا أبطله وأمت نوره.
فال حتسنب هللا خملف  خيلفوعده رسله  حيث وعدهم إبظهار دينهم وإابدة

 .ذو انتقامغالب على ما يريد  إن هللا عزيزخصومهم 
يوم  ظرف لالنتقامتبّدل األرض وري األرض  املعهودة ألهنا تسوى بال جبال وال

أي تبدل السماوات غري السماوات ألن نظام السماوات ينهدم  والسماواتاعوجاج 
 .هلل الواحد القهارظهر الناس خارجني من قبورهم  وبرزوابتكوير الشمس وتناثر النجوم 

وترى اجملرمني يومئذ  مقّرنني  يقرن ويضم أحدهم إىل اآلخرر  األصفاد .يف األغالل 
سرابيلهم  قميصهممن قطران  دهن أسود مننت لزج تشتعل فيه النار بسرعة
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وتغشى  حتيطوجوههم النار. 
ال  هللا سريع احلساب إنمن خري أو شر  هللا كل نفس ما كسبت ليجزيإمنا برزوا 

 يشغله حساب عن حساب، أو إن قيام القيامة إمنا هو يف وقت قريب.
هذا  القرآنبالغ  تبليغ وكفايةولينذروا به للناس  خيافوا بسبب هذا البالغ

وليعلموا  ابلنظر والتأمل يف البالغأمنا هو إله  واحد وليذّكر  يتذكرأولو األلباب 
 أصحاب العقول.
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 262الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 : سورة احلجر15
 ألر *بسم هللا الرهتن الرحيم  )رمز بني هللا والرسول )صلى هللا عليه وآلهتلك  هذه

 واضح. مبنيختصيص بعد تعميم  وقرآنالشيء املكتوب  آايت الكتاباآلايت 
رمبا يود  حيبالذين كفروا لو كانوا مسلمني  حني يشاهدون العذاب.وذلك 
ذرهم  دعهمأيكلوا ويتمتعوا  يتلذذوا بدنياهمويلههم  يشغلهماألمل  يف البقاء

 وابل ذلك. فسوف يعلمونيف الدنيا 
وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب  أجل مكتوبمعلوم  .كتب لوقت هالكها 
ما تسبق من أمة أجلها جلها عن املوعد احملدد ال تسبق أمة أجلها أبن يتأخر أ وما

 أبن يتقدم أجلها عن الوقت احملدد. يستأخرون
وقالوا  :الكفاراي أيها الذي نزل عليه الذكر  القرآنإنك جملنون .قالوا ذلك استهزاًء 
لوما  لماذا الأتتينا ابملالئكة  ليصدقوكإن كنت من الصادقني. 

ما ننـزل املالئكة إال ابحلق ضى احلكمة ال ابقرتاح املعاندين مبقت ًوما كانوا إذا  إذا نزلنا
ممهلني ألن مشيئة هللا اقتضت أن تكون نزول املالئكة عند املوت أو  منظريناملالئكة 
 العذاب.
إان حنن نزلنا الذكر  القرآنوإان له حلافظون .عن التغيري والنقصان والزايدة 
ولقد أرسلنا من قبلك لى هللا عليه وآله( رساًل اي حممد )صر  شيع  فرقاألولني  

 كما أرسلناك يف هذه الفرقة.
وما أيتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون  .كما استهزأ هؤالء بك 
كذلك  هكذا كما أرسلنا الرسل وأرسلناكنسلكه  ندخل الذكرر  قلوب اجملرمني 

 ن هلم حجة.إذ هللا يرسل الرسل لوعظ الناس، حىت ال تكو 
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ال يؤمنون به  ابلذكر لعنادهموقد خلت  مضتسنة األولني  أي سنة هللا يف
 األولني أهنم إذا مل يؤمنوا نزل عليهم العذاب، وهذا هتديد هلم.

ولو فتحنا عليهم اباًب من السماء فظلوا فيه  أخذوا يف البابيعرجون  يصعدون، أبن
 ملسوا املعجزة.

 ّرتلقالوا إمنا سك  أي أغشيت فال تنظر صحيحًاأبصاران بل حنن قوم مسحورون 
 سحران حممد )صلى هللا عليه وآله( فما نراه إمنا هو كذب، وذلك لبيان أهنم معاندون.
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 263الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 ًولقد جعلنا ر  السماء بروجا  اثين عشروزيناها  ابلكواكبللناظرين  ملن نظر إىل
 ء.السما
وحفظناها من كل شيطان رجيم  مرجوم، ضرب ابلشهاب أو ابللعنة، وحفظها عبارة عن

 عدم وصول الشياطني إليها.
إال  لكنمن اسرتق السمع  أبن قرب إىل حمل حماورة املالئكة فسمع بعض

 ظاهر. مبنيشعلة من النار  فأتبعه شهابالكلمات منهم 
واألرض مددانها  بسطناهانا فيها رواسيوألقي  جبااًل اثبتات وأنبتنا فيها من كل شيء
 مقدر مبقدار معني. موزون
وجعلنا لكم فيها  يف األرضمعايش  من مطعم ومشرب وسائر أسباب العيش

ومن (عطف على )لكم لستم له برازقني  من األنعام، وفيه بيان أن رزقها من هللا ال من
 أصحاهبا، كما يزعمون

وإن ما من شيء إال عندان خزائنه  فله سبحانه القدرة على إجياد كل شيء وما
 تقتضيه احلكمة. إال بقدر معلومنوجده  ننـزله

وأرسلنا الرايح لواقح  تلقح السحاب ليمطر، واألشجار لتحمل فأنزلنا من السماء
 ا أنتم له خبازننيومتشربون من مائه  فأسقيناكموهاملطر بعد تلقيح الريح للسحاب  ماءً 

 لستم حبافظيه يف املخازن األرضية كالعيون، بل كل ذلك بفعل هللا تعاىل. 
وإان لنحن حنيي ومنيت وحنن الوارثون .ميوت الكل ونبقى حنن 
ولقد علمنا املستقدمني منكم  الذين استقدموا والدة ومواًتولقد علمنا املستأخرين 

 خيفى علينا شيء.أتخروا والدة أو مواتً، أي ال 
وإن ربك هو حيشرهم  جيمعهم للجزاءإنه حكيم عليم. 
ولقد خلقنا اإلنسان  عليهما السالم(آدم وحواء( من صلصال  طني ايبس يصلصل
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مصبوب كما يصب الذهب يف  مسنونطني متغري أسود  من هتأأي يصوت إذا نقر 
 القالب.
واجلان  أاب اجلنخلقناه من قبل خلق آدم )عليه السالم(  قبلمن انر السموم 

 شديد احلرارة.
وإذ  واذكر اي رسول هللا قال ربك للمالئكة إين خالق بشرًا من صلصال من هتأ مسنون* 

أعطيته الروح، واإلضافة للتشريف، أو  ونفخت فيه من روحيعدلت خلقته  فإذا سويته
 .ساجدينله من وقع يقع أي اسقطوا  فقعواروح خلقته 

 إال إبليس أىب* فسجد املالئكة كلهم أمجعون  امتنعأن يكون مع الساجدين. 
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 264الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قال  :هللااي إبليس ما لك  ملاذا وأي شيء لك يف عدم السجود أال تكون مع
 .الساجدين
قال مل أكن  ما كنتونألسجد لبشر خلقته من صلصال من هتأ مسن. 
قال  :هللافاخرج منها  من اجلنةفإنك رجيم .مطرود ملعون 
وإن عليك اللعنة  البعد عن الرمحةإىل يوم الدين  يوم اجلزاء، وبعده حتاسب لتدخل
 جهنم.
قال ريب فأنظرين  أمهلينإىل يوم يبعثون .يوم القيامة 
قال  :هللافإنك من املنظرين .أمهلتك 
 قت املعلومإىل يوم الو  عجل هللا لدى هللا سبحانه وهو النفخة أو ظهور اإلمام املهدي(
 .فرجه(
قال رب مبا أوويتين  بسبب إغوائك يل أبن هيئت سبب ضاليلألزينن  املعاصي

هلم  بين آدمر  األرض وألووينهم أمجعني .بدعوهتم إىل الغواية 
إال عبادك منهم املخلصني عتك.الذين أخلصتهم لطا 
قال  :هللاهذا  اإلخالصصراط علي  رعايتهمستقيم .)صفة )صراط 
إن عبادي  املخلصنيليس لك عليهم سلطان  تسلط ابلوسوسة إال من اتبعك من
 الضالني فإن سلطانك عليهم ألهنم يتبعونك. الغاوين
وإن جهنم ملوعدهم  حمل وعد إبليس وأتباعهأمجعني. 
ب لكل ابب منهمهلا سبعة أبوا  من الكفار والعصاةجزء  منهممقسوم  قسم هلم

 حسب تفاوهتم يف اإلجرام.
إن املتقني  الذين اجتنبوا الشرك واملعاصير  جنات وعيون  من ماء ومخر وعسل
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 ولنب.
 من كل خموف. آمننيبسالمة من اآلفات  بسالمأي اجلنة  ادخلوهايقال هلم: 

ونزعنا  أقلعناما ر  صدورهم من ول  حقد وعداوة يف حال كوهنم ًإخواان  
أحدهم يف مقابل  متقابلنيمجع سرير: الكرسي  على سرركاإلخوان يف تبادل احلب 

 اآلخر.
ال ميسهم فيها نصب  ال يصيبهم يف اجلنة تعبوما هم منها مبخرجني  بل هم فيها

 خالدون.
نبئ  وآله( أخرب اي حممد )صلى هللا عليهعبادي أين أان الغفور الرحيم. 
وأن عذايب هو العذاب األليم .املؤمل 
ونبئهم  أخربهمعن ضيف إبراهيم. 
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 265الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

إذ دخلوا عليه فقالوا سالمًا قال  )إبراهيم )عليه السالمإان منكم  أيها الضيوف الثالثة
وجلون وا من طعام فظن أهنم يريدون به سوًء.خائفون ألهنم مل أيكل 

قالوا ال توجل  إان مالئكةإان نبشرك بغالم  ولدعليم .وهو إسحاق من سارة 
قال أبشرمتوين على أن مسين الكرب  يف وقت أصابتين الشيخوخةفبم تبشرون  فبماذا

 تبشروين والعادة جرت أن ال يولد ملثلي.
قالوا بشرانك ابحلق يه ال كذب ففال تكن من القانطني  اآليسني من الولد أو من رمحة

 هللا.
قال ومن  استفهام إنكار، أي ال أقنطيقنط من رهتة ربه إال الضالون  الذين ال

 يعتقدون ابهلل.
قال  :)إبراهيم )عليه السالمفما خطبكم  أمركم الذي نزلتم من السماء ألجله أيها

 ألن هللا أرسلهم. املرسلون
قالوا إان أرسلنا إىل قوم جمرمني .)هم قوم لوط )عليه السالم 
إال  فلم نرسل العذاب علىآل لوط  لوط )عليه السالم( وآله إان ملنجوهم
 .أمجعني
إال امرأته  )زوجة لوط )عليه السالمقدران  قضيناإهنا ملن الغابرين  الباقني فيمن
 يهلك.
فلما جاء آل لوط املرسلون .املالئكة 
قال  )لوط )عليه السالمإنكم قوم منكرون  تنكركم نفسي خلويف من حلوق أذى

 القوم بكم.
قالوا بل جئناك مبا  ابلعذاب الذيكانوا   كان قومكفيه ميرتون  يشكون، فإن

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 122 

 لوط )عليه السالم( كان خيوفهم ابلعذاب وهم ينكرون ذلك.
وأتيناك ابحلق قع قطعاً بعذاهبم الذي هو واوإان لصادقون .فيما أخربانك 
فأسر  أخرج لياًلأبهلك بقطع  بطائفةمن الليل  أبن مضى قسم من الليل

واتبع  )اي لوط )عليه السالمأدابرهم  عقب أهلك حىت تطلع على أهنم يسريون ومل يبق
وامضوا حيث  لئال يرى عذاب أهل املدينة منكم أحدإىل ورائه  وال يلتفتمنهم أحد 

 إىل املكان الذي تؤمرون ابملضي إليه. تؤمرون
وقضينا  أوحيناإليه  )إىل لوط )عليه السالمذلك األمر  أمر عذاب القوم أن

 مقطوعأي هؤالء إىل آخرهم، فإن دابر من الدبر مبعىن الوراء واألخري  دابر هؤالء
 حال دخوهلم يف الصباح. مصبحنيمستأصل 
 أهل املدينةوجاء  )مدينة لوط )عليه السالميستبشرون  ًيبشر بعضهم بعضا

 أبضياف لوط يريدون هبم اللواط.
قال  :لوط )عليه السالم(، قبل أن يعرف أهنم مالئكة ِّإن هؤالء ضيفي فال تفضحون 

 أي ال تفضحوين ابلتعرض هلم.
 ِّواتقوا هللا وال ختزون .ختجلوين بسببهم 
قالوا  :القومأومل ننهك  ننهاكعن العاملني .عن أن جتري أحداً من الناس 
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 266الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
قال  :)لوط )عليه السالمهؤالء بنايت  أزّوجكم إايهنإن كنتم فاعلني  تريدون

 النكاح. 
لعمرك  )قسمًا حبياتك اي لوط )عليه السالمإهنم  القوملفي سكرهتم  ضالهلم

 يتحريون. يعمهونسكر هلم املغطي على عقوهلم امل
فأخذهتم الصيحة  الصوت اهلائلمشرقني  يف حال كوهنم داخلني يف وقت شروق

 الشمس.
فجعلنا عاليها  عايل املدينةسافلها  أبن قلبناهاوأمطران عليهم حجارة من سجيل 

 طني متحجر.
إن ر  ذلك  العذابآلايت  أدلةللمتومسني  الذين ينظرون إىل العالئم واألشياء

 فيعرفون حقائقها.
وإهنا  قراهم اهلالكةلبسبيل  يف الطريق، والالم للتأكيدمقيم  ذلك السبيل أي

 اثبت قائم ميرون عليها الناس بني مكة والشام.
إن ر  ذلك  العذاب ًآلية  لعربًة وداللًةللمؤمنني. 
وإن  إنهكان أصحاب األيكة  هي الشجر امللتف كانت غيضة بقرب مدين، فيها

 يف تكذيب الرسول )عليه السالم(. لظاملنيقوم شعيب 
فانتقمنا منهم  ابإلهالكوإهنما  عليهما السالم(مدينيت لوط وشعيب( لبإمام 

 واضح. مبنيطريق يؤّمه الناس أي يقصده 
ولقد كذب أصحاب احلجر دينة والشام، وأصحاب احلجر سكان احلجر وهو واد بني امل

 .املرسلنيهم مثود قوم صاحل )عليه السالم( 
وآتيناهم آايتنا  )الناقة وسائر معجزات صاحل )عليه السالمفكانوا عنها معرضني  ال

 يعتربون هبا.
وكانوا ينحتون من اجلبال بيواتً آمنني .من خراهبا ومن األعداء واللصوص 
فأخذهتم الصيحة  جربئيل ابلعذاب صيحةمصبحني .حال كوهنم دخلوا الصباح 
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فما أوىن عنهم  ما أفادهمما كانوا يكسبون .من حنت البيوت ومجع املال 
وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال ابحلق  فال يالئمان الشر والفساد وإن
صلى هللا عليه وآله( عن أعرض اي رسول هللا ) فاصفحلعذاهبم  آلتيةالقيامة  الساعة

 عفواً مجيالً فإن األخالق الطيبة تقرب الناس إىل املبلغ. الصفح اجلميلالكفار 
إن ربك هو اخلالق العليم .بتدبري خلقه، ولذا أيمرك ابلصفح 
ولقد آتيناك  )أعطيناك اي حممد )صلى هللا عليه وآله ًسبعا  سبع آايتمن املثاين 

الثناء ألن سورة احلمد ثناء هلل، أواملراد ما تثىن تالوهتا يف كل صالة  بيان السبع وهو من
والقرآن  عطف الكل على البعضالعظيم. 

ال متدن  ال تنظر نظر راغب، وحيث أن شعاع العني ميتد نسب املد إىل العني عينيك
من الناس  نهممأصنافًا  أزواجاً واملراد به كل نعمة  (عائد إىل )ما إىل ما متعنا به

الكفار، أي ال تنظر إىل نعم الناس بنظر الرغبة، ألن نَِّعم الدنيا كال شيء ابلنسبة إىل نَِّعم 
ألن جانبك، تشبيه ابلطري حني  واخفض جناحكإن مل يؤمنوا  وال حتزن عليهماآلخرة 

 .للمؤمننيخيفض جناحه تواضعاً 
وقل إين أان النذير املبني ن أبس هللا.الواضح أنذرهم م 
كما  متعلق بـ )آتيناك( أي أنزلنا عليك الكتاب كماأنزلنا  الكتاب على

أي أهل الكتاب الذين اقتسموا القرآن إىل حق وهو ما يوافق توراهتم وابطل وهو  املقتسمني
 ما ال يوافق توراهتم.
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 267الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
الذين  بيان للمقتسمني آن عضنيجعلوا القر  مجع عِّضة، أصلها عضوة، أي
 .(10)أجزاءً 
 عما كانوا يعملون* فوربك لنسأهلم أمجعني .والسؤال إمنا هو ألجل اجلزاء 
فاصدع  )أي اجهر اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآلهمبا تؤمر  من األوامر وأعرض

 ال تبال هبم. عن املشركني
إان كفيناك املستهزئني  ئون بك فنكفيك شرهم.الذين يستهز 
الذين جيعلون مع هللا إهلاً آخر فسوف يعلمون .سوء عاقبتهم 
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون .من أنك شاعر وساحر وكاهن وجمنون 
فسبح  نزّه متلبسًافحمد ربك  فإن احلمد ذكر صفات الكمال، والتسبيح ذكر

 .وكن من الساجدينصفات اجلالل 
 ربك حىت أيتيك اليقنيواعبد .املوت ألنه متيقن، أي أعبده ما دمت حيًا 

 : سورة النحل16
 أتى *بسم هللا الرهتن الرحيم  آخذ يف اإلتيانأمر هللا  بعذاب الكفار فال

منزه عن  سبحانهفإن الكفار كانوا يقولون إن كنت صادقًا فأتنا ابلعذاب  تستعجلوه
يشرك الكفار به من  عما يشركونن أن يكون له شريك هو أرفع م وتعاىلالشريك 
 األصنام.
ينـزل  هللااملالئكة ابلروح   ،ما يوجب روح الناس، ألن الناس بدون اإلميان أموات

على من إبرادته، فليس جمبوراً فيما يفعل  من أمره (11)كما قال: )إذا دعاكم ملا حيييكم(

                                                        
 يء: فرقته وبّعضته.عضوت الش (10)
 .24سورة األنفال:  (11)
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خافوا  أنه ال إله إال أان فاتقونِّ الناس  أن أنذروارسواًل ممن يريد أن يتخذه  يشاء من عباده
 من خمالفيت.

خلق السماوات واألرض ابحلق  ًال عبثاتعاىل عما يشركون. 
خلق اإلنسان من نطفة  قطرة مينفإذا هو خصيم  خياصم هللامبني .واضح 
واألنعام  مجع نعم: اإلبل والبقر والغنمفءخلقها لكم فيها د  ما يستدفئ به من
 اللحم وما يتأتى من اللنب. ومنها أتكلونمن ثروة وركوب  ومنافعاللباس 
ولكم فيها مجال  حسن منظر وزينةحني ترحيون  تردوهنا إىل مراحها ومباركها ابلليل

وحني تسرحون .ترسلوهنا إىل مرعاها ابلغداة 
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 268الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
قالكموحتمل أث  أمحالكمإىل   كلبلد مل تكونوا ابلغيه  ال تقدرون على بلوغه لبعده

إال بشق  بكلفةاألنفس  وإيقاعها يف املشقةإن ربكم لرؤوف  الرأفة فوق الرمحة
رحيم. 

واخليل  الفرس عطف على األنعاموالبغال واحلمري لرتكبوها وزينة  لتتزينوا هبا وخيلق ما
 خلق من أنواع احليواانت اليت ال تعلموهنا، أو خيلق يف املستقبل. ال تعلمون
وعلى هللا قصد السبيل  أي بيان الطريق املستقيمومنها  من السبل ما هوجائر 

 أبن أجلأكم إىل اإلميان. ولو شاء هلداكم أمجعنيمائل عن القصد 
هو الذي أنزل من السماء  جهة العلوماء لكم منه شراب  ما تشربونهومنه شجر 

 ترعون ماشيتكم. تسيمونيف ذلك الشجر  فيهينبت بواسطة املاء 
ينبت لكم به  مباء السماءالزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل الثمرات  مجيع أنواع

 يف اآلايت. لقوم يتفكرونعلى هللا سبحانه  آليةاملذكور  إن ر  ذلكأشجار األمثار 
روسخ  ذلل ملنافعكملكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات   كلها

إن ر  تعاىل وإرادته، ال أنه تعاىل جمبور فيما يفعل وال أهنا تفعل ما تشاء  أبمرهمذلالت 
 يستعملون عقوهلم. ذلك آلايت لقوم يعقلون

و  سخرما ذرأ  خلقلكم ر  األرض  من حيوان ونبات معدنتلفًا ألوانهخم 
 يتذكرون . إن ر  ذلك آلية لقوم يذّكرونأبلوان خمتلفة 

 ًوهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلماً طراي  حلم السمك، فإن حلومهم كانت غالباً ايبسة
وترى للزينة  تلبسوهناكاللؤلؤ واملرجان   وتستخرجوا منه حليةألهنم كانوا يصنعوهنا قديدًا 

من تطلبوا  ولتبتغوايف البحر  فيهمجع ماخرة أي تشق املاء  مواخرنة السفي الفلك
 هللا لنعمه. ولعلكم تشكرونتعاىل أبن تركبوه للتجارة  فضله
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 269الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
وألقى ر  األرض رواسي  جبااًل ثوابتأن متيد بكم  لئال متيل األرض بكم، فلوال

 لعلكم هتتدونطرقًا  أهنارًا وسبالً جعل يف األرض  ورض واضطربت اجلبال ملالت األ
 إىل مقاصدكم، أو إىل توحيده تعاىل فإن األثر يدل على املؤثر.

و  جعلعالمات  لكل أمر عالمةوابلنجم  جنس النجمهم يهتدون  إىل
 الطرق واىل بعض الكائنات.

أفمن خيلق  هذه األشياء وهو هللا ال خيلقكمن  وهي األصنامأفال تذكرون  فكيف
 تشركون األصنام ابهلل تعاىل.

وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها  ال تتمكنوا من إحصائها وعّدهاإن هللا لغفور رحيم  فال
 يقطع نعمه لعدم شكركم له.

وهللا يعلم ما تسرون  ًمن نية وعمل أتتون به سراوما تعلنون .تظهرون 
 يدعون من دون هللاوالذين  أي األصنام ًوهم خيلقون ال خيلقون شيئا  فإن األصنام

 خملوقة هلل.
 أاينال تفهم األصنام  وما يشعرونأتكيد  وري أحياءال حياة هلا  أمواتهم 

 بعثهم، خبالف هللا فإنه خيلق وهو حي ويشعر وقت بعث الناس. يبعثونوقت 
ؤمنون ابآلخرةإهلكم إله واحد فالذين ال ي  وذلك الزم عدم إمياهنم ابإلله الواحد قلوهبم
 يتكربون عن قبول احلق. وهم مستكربونللحق  منكرة
ال جرم  ًحقاأن هللا يعلم ما يسرون وما يعلنون  فيجازيهمإنه الحيب املستكربين. 
وإذا قيل هلم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني كان األولون أي األكاذيب اليت 

 يقولوهنا.
ليحملوا  أي كانت عاقبة تكذيبهم محل معاصيهم ومعاصي من ضل بسببهم

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 129 

أوزارهم  ذنوهبمكاملة يوم القيامة ومن  بعضأوزار الذين يضلوهنم بغري علم  فإن الضالل
 حيملون من الذنوب، أي بئس احلمل محلهم. ما يزرونبئس  أال ساءواإلضالل جهل 

كر الذين من قبلهمقد م  ، )أمم سائر الرسل قبل أمتك اي حممد )صلى هللا عليه وآله
أساسه  بنياهنم من القواعدجاء أمر هللا إىل  فأتى هللاواملراد مكروا إلطفاء نور الرسل 

فخر عليهم السقف من فوقهم   كناية عن إهالكهم كمن يسقط عليه سقف بيته وأاتهم
 ال يتوقعون. رونالعذاب من حيث ال يشع
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 270الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

مث يوم القيامة خيزيهم  يفضحهمويقول  :هللا هلمأين شركائي  أي األصنام اليت
قال الذين يف شأهنم  فيهمتعاندون املسلمني  الذين كنتم تشاقونجعلتموها شركاء يل 

الذلة  إن اخلزي: )عليهم السالم(ء واملالئكة أعطوا العلم وهم األنبياء واألوليا أوتوا العلم
 .على الكافرينالعذاب  والسوءيوم القيامة  اليوميف هذا 
الذين  )بدل )الكافرينتتوفاهم  متيتهماملالئكة ظاملي أنفسهم  يف حال كوهنم

لني ـ كذابً ـ استسلموا وانقادوا للمالئكة، قائ فألقوا السلمظلموا أنفسهم ابلكفر واملعاصي 
ما كنا نعمل من سوء   كفر وعصيانبلى   كنتم تعملونإن هللا عليم مبا كنتم تعملون. 

فادخلوا أبواب جهنم   كل صنف من الباب املعد لهخالدين فيها فلبئس مثوى  حمل
املتكربين .الذين تكربوا عن احلق 

وقيل  قالت املالئكةللذين اتقوا  الكفر واملعاصيماذا أنزل ربكم قالوا  أنزل
 ًخريا  ولعل هذا السؤال واجلواب ألجل زايدة سرورهمللذين أحسنوا  ابإلميان والعمل

اآلخرة هي  ولنعمهلم  ولدار اآلخرة خريكرامة وسعادة   ر  هذه الدنيا حسنةالصاحل 
دار املتقني. 

جنات  )بدل )دارعدن  إقامة أي هي دار إقامة هنا جتري من حتتهايدخلو  حتت
 جيزي هللا املتقنيهكذا  كذلكما يريدون  األهنار هلم فيها ما يشاءونأشجارها وقصورها 

 الذين جيتنبون الكفر واآلاثم.
الذين تتوفاهم  متيتهماملالئكة طيبني  طاهرين عن الكفر والعصيان يقولون سالم
 أبعمالكم الصاحلة. ا اجلنة مبا كنتم تعملونادخلو سالمة لكم من كل آفة وعاهة  عليكم
هل ينظرون  استفهام إنكار، أي ماذا ينتظر الكفار، يف عدم إمياهنم إال أن أتتيهم
فعل الذين هكذا  كذلكابهلالك والعذاب  أو أييت أمر ربكلقبض أرواحهم  املالئكة

 ولكن كانوا أنفسهم يظلمونم إبهالكه وما ظلمهم هللاكذبوا رسلهم فأهلكوا   من قبلهم
 ابلكفر واملعاصي فاستحقوا العقاب.
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فأصاهبم سيئات  عقاب أعماهلم السيئةما عملوا وحاق  أحاط هبم ما كانوا به
 فإهنم كانوا يستهزئون ابلعذاب. يستهزئون
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 271الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وقال الذين أشركوا  جعلوا هلل شريكًاما عبدان من دونه من شيءلو شاء هللا   من
كالبحرية والسائبة   من شيءدون أمر هللا  حنن وال آابؤان وال حّرمنا من دونهاألصنام 

كذلك فعل الذين من قبلهم  فعلوا الكفر والقبائحفهل على الرسل إال البالغ  التبليغ
املبني ا هو تكليفهم، وإمنا عصى الواضح، واالستفهام لإلنكار ولبيان أن الرسل فعلوا م

 الناس بعد إمتام احلجة.
ولقد بعثنا  أرسلنار  كل أمة  مجاعة ًرسوال  :فيقول هلم أن اعبدوا هللا واجتنبوا

أبن لطف هبم اللطف اخلفي ملا سلكوا  فمنهم من هدى هللاعبادة األصنام  الطاووت
سافروا أيها  فسريوايقبل اهلداية  ألنه مل عليه الضاللةثبتت  ومنهم من حقتالطريق 
من األمم فإنكم ترون دايرهم اخلربة  ر  األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبنيالكفار 

 وتسمعون أخبارهم ممن يسكنون حوايل بالدهم.
إن حترص  اي رسول هللاعلى هداهم  هداية هؤالء املعاندين فإن هللا ال يهدي من

يدفع العذاب  وما هلم من انصرينهنم عاندوا فرتكهم هللا حىت ضلوا أي اأيس منهم أل يضل
 عنهم.
وأقسموا ابهلل جهد إمياهنم  مجع ميني مبعىن القسم أي أقسامهم املؤكدة ال يبعث هللا من

 حقاً إجنازه  وعدًا عليهيبعثهم، وعد ذلك  بلىفليس هناك حياة بعد املوت  ميوت
 أهنم يبعثون. ولكن أكثر الناس ال يعلمون فإنه ال خيلف امليعاد

فإن اآلخرة حمكمة كربى يتبني  خيتلفون فيهاحلق الذي  ليبني هلم الذيوإمنا يبعثهم 
يف نفيهم للبعث فيجازيهم، وليس  وليعلم الذين كفروا أهنم كانوا كاذبنيفيها احملق عن املبطل 
 البعث صعباً على هللا.

أردانه إمنا قولنا لشيء إذا  أردان وجود ذلك الشيءأن نقول له كن فيكون  فإذا أردان
 البعث نقول له كن، فيكون.

والذين هاجروا ر  هللا  يف سبيل هللامن بعد ما ظلموا  أبذى كفار مكة هلملنبوئنهم 
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انوا لو كمما نعطيهم يف الدنيا  وألجر اآلخرة أكربمنزاًل حسنًا  ر  الدنيا حسنةننـزهلم 
 لعلموا ذلك. يعلمون
الذين  )بدل من )الذين هاجرواصربوا وعلى رهبم يتوكلون 
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 272الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وما أرسلنا من قبلك إال رجااًل نوحي إليهم  فهم من جنس البشر خالفًا ملا كان يزعمه
إن  أهل الكتب السابقة  أي فاسألوا أهل الذكرقريش أن الرسول ال يكون إال من املالئكة 

 .)عليهم السالم(ذلك حىت يعلموكم، وقد ورد أتويل اآلية ابألئمة الطاهرين  كنتم ال تعلمون
ابلبينات  متعلق بـ )أرسلنا( أي ابألدلة الواضحةوالزبر  الكتب املنزلة وأنزلنا إليك

فيه فريجعوا   ولعلهم يتفكرونمن الشرائع والعلوم  لتبني للناس ما نّزل إليهمالقرآن  الذكر
 إىل احلق.
أفأمن الذين مكروا السيئات  عليهم السالم(احتالوا هلالك األنبياء(  أن خيسف هللا هبم
ال  أو أيتيهم العذاب من حيث ال يشعرونأبن تبلعهم األرض كما خسف بقارون  األرض

 وغريهم. يظنون جميء العذاب منه كما فعل هللا بقوم لوط وصاحل وشعيب
أو أيخذهم ر  تقلبهم  يف أسفارهمفما هم مبعجزين  ال يتمكنون من تعجيز هللا تعاىل

 سواء كانوا يف حضر أو سفر.
أو أيخذهم على ختوف  أي يف حال خوفهم أبن كانوا يتوقعون البالء، يف قبال قوله

 حيث ال يعاجلكم ابلعقوبة. فإن ربكم لرؤوف رحيمتعاىل )ال يشعرون( 
أو مل يروا  هؤالء الكفار آاثر قدرة هللا فيؤمنواإىل ما خلق هللا من شيء   له ظل

عن اليمني حني تقع الشمس عليه  ظاللهيتمايل  يتفيؤكالشجر واإلنسان واجلبل 
خاضعة تلك  سجداً مجع مشال، حال كون الشمس يف طريف املشرق واملغرب  والشمائل
تشبيه واقع األشياء يف كوهنا بيد هللا ابلظالل املرئية لإلنسان صباحًا وهذا لبيان  هللاألظلة 
 أذالء. وهم داخرونومساًء 
وهلل يسجد  خيضعما ر  السماوات وما ر  األرض من دابة  تدب وتتحركو  يسجد

املالئكة  ًأيضاوهم ال يستكربون .ال يتكربون عن السجدة 
خيافون رهبم من فوقهم فوقهم ابملنزلة والرتبة أي وهللا ويفعلون ما يؤمرون  ما أيمرهم هللا
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 سبحانه.
وقال هللا ال تتخذوا إهلني اثنني   كما اختذت الثنويةإمنا هو إله واحد فإايي  فمين ال من
 خافوا. فارهبونغريي 
وله ما ر  السماوات واألرض وله الدين  الطاعة ًواصبا  له دائمًا فليس بعض الطاعة

 ختافون من غريه، واحلال أن غريه ال يضر. أفغري هللا تتقونوبعض الطاعة لغريه 
وما بكم من نعمة فمن هللا مث إذا مسكم الضر  أصابتكم شدةفإليه  إىل هللاجتأرون 

 تتضرعون لكشف ذلك الضر.
مث إذا كشف  هللاالضر عنكم إذا فريق منكم  وهم الكفاربرهبم يشركون علون له جي
 شريكاً.
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 273الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

ليكفروا  إمنا أشركوا كفرااًن للنعمة، والالم للعاقبةمبا آتيناهم  أعطيناهم من النعم
فتمتعوا  أمر للتهديد، أي تلذذوا ابلنعم أيها الكفارفسوف تعلمون .سوء عاقبتكم 

وجيعلون  املشركونملا ال يعلمون ا، وهي األصنام ال علم هل ًنصيبا  قسما مما
من أن  عما كنتم تفرتونأيها املشركون  لتسألنوهللا  اتهللزرعهم وأنعامهم  رزقناهم

 األصنام آهلة.
وجيعلون هلل البنات   كانوا يقولون املالئكة بنات هللاسبحانه  أنزهه تنزيهًاو 

 .من البنني ما يشتهونألنفسهم  هلمجيعلون 
وإذا بشر أحدهم ابألنثى  أخرب بوالدة بنت لهظل  صار ًوجهه مسودا  يعلوه سواد

 ممتلئ غيظًا. وهو كظيممن شدة احلزن 
يتوارى  يستخفيمن القوم  الناس خجاًلمن سوء ما بشر به   كأن البنت شيء

أم ذلة على هوان و  على هونهل حيفظ املولود، أي البنت  أميسكهسيئ، ويتفكر 
حكمهم  ما حيكمونبئس  ساءفلينتبه السامع  ر  الرتاب أالخيفيه ويقربه حيًا  يدسه
 هذا.
للذين ال يؤمنون ابآلخرة مثل السوء  الصفة السيئة ألهنم يوصفون ابلظلم والكفر والشرك

وهلل املثل األعلى  الصفات احلسنة كالسلطة والقدرة والعلموهو العزيز احلكيم. 
ولو يؤاخذ هللا الناس بظلمهم  وغريهم بسبب ظلمهم أنفسهمما ترك عليها  على

يؤخر  ولكن يؤخرهمفإن ظلم الظاملني يوجب عذااًب إذا جاء عّم الكل  من دابةاألرض 
هلكوا يف  فإذا جاء أجلهممساه هللا سبحانه هلم  مسّمىوقت  إىل أجلهللا عقاهبم 

 .اليستأخرون ساعة وال يستقدمونقدم أو أتخر الوقت احملدد بدون ت
وجيعلون هلل ما يكرهون  من البناتو  مع ذلكتصف ألسنتهم الكذب  وهو أن

انر  أن هلم النارحقًا  ال جرمالصفة احلسنة أي اجلنة والقرب عنده سبحانه  هلم احلسىن
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 مقدمون إىل النار. وأهنم مفرطونجهنم 
اتهلل ن حال هؤالء الكفار حال الكفار السابقني وهللا إ لقد أرسلنا إىل أمم من قبلك

متويل أمرهم  وليهمفالشيطان  فهوكما زين هلؤالء أعماهلم   فزين هلم الشيطان أعماهلم
اليوم  يف الدنيا، كالفرق الباطلةوهلم عذاب أليم .مؤمل يف القيامة 

الذي اختلفوا فيه وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني هلم  من التوحيد وأحوال املعاد وسائر ما
فإهنم هم املنتفعون ابهلداية وتنزل  وهدى ورهتة لقوم يؤمنوناختلف فيه أهل الكتاب وغريهم 

 عليهم الرمحة.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 138 

 
 274الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وهللا أنزل من السماء ماًء فأحيا به األرض  ابلنباتبعد موهتا  يبسهاإن ر  ذلك آلية 
 مساع اعتبار. لقوم يسمعوندالة على التوحيد والبعث 

وإن لكم ر  األنعام لعربة  اعتباراً فإن نعم هللا موجبة لالعتبارنسقيكم مما ر  بطونه   بطن
 ودم لبنًا خالصًا سائغاً املأكوالت املنهضمة بعض االهنضام  من بني فرثكل واحد منها 
 .للشاربنيحلقهم سهل املرور يف 

ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه  من كل واحد واحد ًسكرا  مادة حلوة، أو
إن سائر أقسام العصري  ورزقًا حسناً املسكر وفيه إشعار ابلتحرمي لوصف قسيمها ابحلسن 

 يستعملون عقوهلم. ر  ذلك آلية لقوم يعقلون
وأوحى  أهلممن اجلبال بيواتً  ربك إىل النحل أن اختذي  أتوين إليها إلنتاج العسل ومن

 يرفعون من كرم العنب. الشجر ومما يعرشون
مث كلي من كل الثمرات  اليت تشتهينهافاسلكي سبل ربك  طرقه جائية وذاهبة ألجل

خيرج من حال من السبل مجع ذلول، يف حال كون تلك السبل مذللة  ذلالً إنتاج العسل 
فيه شفاء للناس إن ر  ذلك أمحر وأصفر وأسود وأبيض  خمتلف ألوانهالعسل  بطوهنا شراب

 يف صنع هللا تعاىل. آلية لقوم يتفكرون
وهللا خلقكم مث يتوفاكم  مييتكم ّومنكم من يرد  يعادإىل أرذل العمر  أردأه وهو اهلرم

لكي ال يعلم بعد علم  بعد أن كان عاملًا ًشيئا ينسى معلوماته، أي ليبلغ  فيصري كالطفل
 .إن هللا عليم قديرإىل هذه احلالة 

وهللا فضل بعضكم على بعض ر  الرزق  فرزق بعضكم أفضل من رزق بعض فما الذين
السادة واملوايل  فهمعلى مماليكهم  رزقهم على ما ملكت أمياهنممبعطي  فضلوا برادي

فيه سواء ي ما رزقناهم شركة بينهم وبني ممالكيهم حىت يف الرزق، واملعىن ما هم جباعل
ينكرون،  أفبنعمة هللا جيحدونيتساووا فكيف جيعلون عبيد هللا شركاء مع هللا يف األلوهية 

 ألن معىن جعل الشركاء أن بعض النعم ليست من هللا وإمنا من الشركاء.
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وهللا جعل لكم من أنفسكم  جنسكمني وحفدةأزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بن  أوالد
يؤمنون وبنعمة هللا هم من األصنام  أفبالباطلاألرزاق الطيبة  ورزقكم من الطيباتاألوالد 
 حيث ينسبون بعض نعمه إىل األصنام. يكفرون
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 275الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

ويعبدون من دون هللا ما ال ميلك هلم رزقًا من السماوات  املطرواألرض  النبات ًشيئا 
 شيئاً. واليستطيعونفإن شيئاً من الرزق ال يرتبط ابألصنام 

فال تضربوا هلل األمثال  ال جتعلوا له أشباهًا يف األلوهيةإن هللا يعلم  فساد قولكم
وأنتم ال تعلمون .ذلك 

 ًضرب هللا مثال  لبطالن ما جتعلونه شريكاً هللعبداً مملوكاً ال يقدر على شيء  عن عاجز
ينفق منه سراً يتصرف فيه  ومن رزقناه منا رزقًا حسنًا فهوالتصرف ألنه مربوط إبذن املوىل 

احلمد املالك واململوك، وهكذا ال يتساوى هللا واألصنام اليت هي خملوقاته  وجهراً هل يستوون
إىل  فيضيفون نعمه تعاىل بل أكثرهم ال يعلمونال يستحق غريه من األصنام احلمد  هلل

 غريه.
وضرب هللا مثاًل رجلني أحدمها أبكم  ولد أخرس ال َيفهم وال يمفهماليقدر على شيء 

ويل أمره ألن له أتعاابً  على موالهثقل  وهو كلمن نطق وتدبري، واألخرس أصم أيضًا 
 هلبكفاية مهم  خبرياألبكم  ال أيتيرسله املوىل  أينما يوجههوال فائدة له عادة 

ال يتوجه  وهو على صراط مستقيمألنه انطق فاهم  ومن أيمر ابلعدلاألبكم  يستوي هو
 إىل مطلب إال ويبلغه أبقرب طريق، وهللا سبحانه إله حق واألصنام كاألبكم.

وهلل ويب السماوات واألرض  خيتص به علم ما غاب عن اخللق فيهماوما أمر الساعة 
أو هو أقرب إن هللا على كرد الطرف يف السرعة   إال كلمح البصرة أمره تعاىل يف إقامة القيام

 فيقدر أن حييي اخلالئق يف سرعة خاطفة. كل شيء قدير
 ًوهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا  يف حال كونكم جهااًل وجعل لكم

 تعاىل.نعمه  لعلكم تشكرونمجع فؤاد مبعىن القلب  السمع واألبصار واألفئدة
أمل يروا إىل الطري مسخرات  مذلالت للطريان أبجنحتهار  جو السماء  وسطها ما

 لقوم يؤمنوندالة على قدرة هللا  إال هللا إن ر  ذلك آلايتحيفظهن عن السقوط  ميسكهن
 فإهنم املنتفعون هبذه اآلايت.
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 276الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 سكناً وهللا جعل لكم من بيوتكم  موضعًا تسكنون فيه مما يتخذ من احلجر واملدر وما
 تستخفوهناالقبة من جلد احليواانت وأصوافها  وجعل لكم من جلود األنعام بيواتً أشبه 

ال يثقل نصبه  ويوم إقامتكمسفركم ال يثقل محله عليكم  يوم ظعنكمجتدوهنا خفيفة 
ومن أصوافها  للضأنوأوابرها  لإلبلشعارهاوأ  للمعز ًأاثاث  ًفراشًا وأكسية
 ًومتاعا  تتمتعون بهإىل حني .موتكم أو حني تبلى 

وهللا جعل لكم مما خلق  من اجلبال والبناء والشجر ًظالال  تتقون بسببه حر الشمس
 ًوجعل لكم من اجلبال أكناان  مجع كن، وهو املوضع الذي يسترت به اإلنسان كالكهوف

والربد  احلرحتفظكم  تقيكممجع سرابل مبعىن القميص  جعل لكم سرابيلو والغريان 
وسرابيل  دروعًاتقيكم أبسكم  أي احلربكذلك  هكذا يتم نعمته عليكم لعلكم

 تفكرون يف نعمه فتسلمون له. تسلمون
فإن تولوا  أعرضوا عن اإلميانفإمنا عليك البالغ املبني هم.الواضح، واليضركم تولي 
يعرفون نعمة هللا مث ينكروهنا  ابإلشراكوأكثرهم الكافرون .ًعنادا 
ويوم  اذكر اي حممد )صلى هللا عليه وآله( يوم القيامة ًنبعث من كل أمة شهيدا  

مث ال يؤذن كالنيب)صلى هللا عليه وآله( واإلمام )عليه السالم( ليشهد على األمة مبا فعلت 
 ال يطلب رضاهم. وال هم يستعتبونار، وهذا أحد مواقف القيامة يف االعتذ للذين كفروا
وإذا رأى الذين ظلموا  أشركوا عنادًاالعذاب فال خيفف  العذاب عنهم وال هم
 ال ميهلون. ينظرون
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم  األصنام اليت أشركوها ابهلل قالوا ربنا هؤالء شركاؤان الذين

 فألقوافحملهم اي رب بعض عذابنا ألهنم سبب شركنا  من دونكعبدهم ن كنا ندعو
فال تقصري لنا يف  إنكم لكاذبونأي قالت األصنام لعّبادها:  إليهم القولاألصنام 

 عبادتكم إايان.
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وألقوا  املشركونإىل هللا يومئذ  السلم  االستسالم ألمرهوضل  اختفى وبطل
عنهم م ينفعهم عن املشركني فلما كانوا يفرتون  أي األصنام اليت كذبوا يف كوهنا شركاء

 هلل.
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 277الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

الذين كفروا وصدوا  منعوا الناسعن سبيل هللا زدانهم عذاابً فوق العذاب  عذاابً لكفرهم
 لفسادهم. مبا كانوا يفسدونوعذاابً لصدهم عن سبيل هللا 

 كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم  ويوم نبعث ر  نبيهم أو إمامهموجئنا بك  اي حممد
بياانً  تبياانً القرآن  ونزلنا عليك الكتابقومك  شهيدًا على هؤالء)صلى هللا عليه وآله( 

 وبشرى ًً ورهتة ًً وهدىما حيتاج إليه اإلنسان يف سبيل اهلداية  لكل شيءواضحًا 
 .مسلمنيللابلسعادة يف الدارين 

إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان  هو زايدة على العدل كأن حتسن إىل إنسان ال يطلب
القبيح املتزايد قبحه  وينهى عن الفحشاءاألقارب  ذي القرىبإعطاء  وإيتاءمنك شيئًا 

واملنكر  ما أنكره العقل والشرعوالبغي  الظلميعظكم  هللا ابألمر والنهي لعلكم
 تتعظون. ونتذكر 

وأوفوا بعهد هللا   كل عهد عاهده اإلنسان مما أوجب هللا الوفاء به إذا عاهدمت وال
وقد جعلتم توثيقها بذكر اسم هللا تعاىل  بعد توكيدهامجع ميني مبعىن القسم  تنقضوا األميان

 عليه.فيجازيكم  إن هللا يعلم ما تفعلونفيما عاهدمت أو حلفتم  هللا عليكم كفيالً 
وال تكونوا كاليت   كاملرأة اليتنقضت وزهلا  ما غزلتهمن بعد قوة  فتل حمكم له

 ًأنكااث  مفعول اثن لـ )نقضت( مجع نكث وهو ما ينكث فتله، فقد كانت ريطة بنت
غدراً ومكراً، وهو ما  دخالً مجع ميني  تتخذون أميانكمعمرو القرشية خرقاء تغزل وتنكث 

هي مجاعة  تكون أمةلئال  بينكم أنء للفساد أي حتلفون للفساد يدخل يف الشي
أخرى فقد كانوا إذا رأوا يف أعادي حلفائهم شوكة نقضوا عهد احللفاء  من أمةأكثر  أرىب

إمنا وحالفوا أعاديهم حىت ال يكون األعادي أكثر عددًا من حلفائهم فنهوا عن ذلك 
 وليبينّن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفوناء هل تفون أم ال ابلوف  هللا بهخيتربكم  يبلوكم

 فيجازيكم على ذلك: احملق ابلثواب واملبطل ابلعقاب.
ولو شاء هللا جلعلكم أمًة واحدة  أبن جعل الكل مهتدينولكن يضل  يرتكه حىت يضل
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 ما كنتم تعملونمن يشاء ولتسألن عابأللطاف اخلفية  من يشاء ويهديألنه عاند احلق 
 فيجازيكم عليه.
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 278الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
 ًوال تتخذوا أميانكم دخال  ألجل الفساد،كما تقدمبينكم فتزل قدم  من نقض اليمني

بعد ثبوهتا  ثبوت القدم واستقرارها فإن الناقض يزل عن احلقوتذوقوا السوء  العذاب مبا
 يف اآلخرة. ولكم عذاب عظيمعن طريق هللا وهو الوفاء منعتم  صددمت عن سبيل هللا

 ًوال تشرتوا بعهد هللا مثنًا قليال  أبن تنقضوا العهد ألجل متاع الدنيا الزائلةإمنا عند هللا 
 لعلمتم أن ما عند هللا خري. هو خري لكم إن كنتم تعلمونمن الثواب على الوفاء 

ما عندكم ينفد  يفىنوما عند هللا  من الثوابابق ولنجزين الذين صربوا  على مشاق
 أحسن األجر. أجرهم أبحسن ما كانوا يعملونالتكليف 
من عمل صاحلًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن  إذ ال اعتداد أبعمال الكافر فلنحيينه حياًة

أبحسن  أجرهميف اآلخرة  ولنجزينهمفإن املؤمن الصاحل مراتح الضمري راٍض بعيشه  طيبة
 .ما كانوا يعملون

فإذا قرأت  أردت قراءةالقرآن فاستعذ  اطلب اإلجارةابهلل من الشيطان الرجيم. 
إنه  الشيطانليس له سلطان  تسلطعلى الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون .يعتمدون 
إمنا سلطانه على الذين يتولونه  يطيعون الشيطانوالذين هم به ن بسبب الشيطا

مشركون .جيعلون شريكاً هلل 
وإذا بدلنا آية  ابلنسخمكان آية وهللا أعلم مبا ينـزل  ما هو مصلحة البشرقالوا 

فوائد  بل أكثرهم ال يعلمونتنسب إىل هللا النسخ وليس من عنده  إمنا أن مفرتالكفار 
 النسخ.
قل نزله روح القدس  جربئيل، فإنه روح طاهرةق ليثبت الذين آمنوامن ربك ابحل  على

وهدًى وبشرى م إمياهنم ألهنم إذا تدبروا ما يف الناسخ من الصالح رسخ اإلميان يف قلوهب
 .للمسلمني
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 من قرآن خط عثمان طه
 
ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعّلمه  )يعلم القرآن حممداً )صلى هللا عليه وآلهبشر  سلمان

ه فكان الكفار يقولون إن القرآن من تعليم ذلك الرجل حملمد )صلى هللا عليه الفارسي، أو غري 
أي يقولون إنه يعّلم حممداً )صلى هللا عليه  إليهمييلون  الذي يلحدونلغة  لسانوآله( 
واضح فكيف سلمان الفارسي  لسان عريب مبنيالقرآن  وهذاغري بني  أعجميوآله( 

 يعّلم لغة العرب.
الذين ال يؤمنون آبايت هللا إن  ًعناداال يهديهم هللا  أبلطافه اخلاصةوهلم عذاب أليم 
 مؤمل.
إمنا يفرتي الكذب  خيرتع الكذبالذين ال يؤمنون آبايت هللا وأولئك هم الكاذبون  أشد

 الكاذبني كذابً.
من  )مبتدأ خربه: )فعليهمكفر ابهلل من بعد إميانه إال من أكره ى قول كلمة الكفر عل

وقلبه مطمئن  اثبت ًابإلميان ولكن من شرح ابلكفر صدرا  فتح صدره للكفر وطابت نفسه
 يف الدنيا واآلخرة. فعليهم وضب من هللا وهلم عذاب عظيمبه 

ذلك  العذابأبهنم  بسبب أهنماستحبوا  رجحوا حب احلياة الدنيا على اآلخرة
 خيذهلم إذا عاندوا فلهم العذاب هبذا السبب. هدي القوم الكافرينهللا ال يوبسبب أن  وأن

أولئك الذين طبع هللا  تركهم وشأهنم حىت صارت قلوهبم ال تفهم احلق على قلوهبم
فهم ال ينظرون إىل احلق نظر اعتبار  وأبصارهمال يسمع احلق مساعًا مفيدًا  ومسعهم

وأولئك هم الغافلون لة.الكاملون يف الغف 
ال جرم  ًحقاأهنم ر  اآلخرة هم اخلاسرون .خسروا أنفسهم وكل شيء 
مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا  عذبوا، أو تلفظوا ابلكفر، أو كانوا كفارًا بغري

لغفور اهلجرة واجلهاد والصرب  مث جاهدوا وصربوا إن ربك من بعدهاعناد كأن الشيطان فتنهم 
 .رحيم
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 من قرآن خط عثمان طه

يوم  )اذكر اي حممد )صلى هللا عليه وآلهأتيت كل نفس جتادل عن نفسها  ذاهتا ألجل
فال  وهم اليظلمونجزاء أعماهلا  كل نفس ما عملتتعطى كاماًل  وتوىفاخلالص 

 ينقص من أجر احملسن وال يزاد يف عقاب املسيء.
 ًوضرب هللا مثال م هللا عليها ابلنعم فأبطرهتم النعمة فكفروا لكل أمة أنع قرية كانت آمنة
من النواحي  من كل مكانواسعًا  أيتيها رزقها روداً ال خوف وال اضطراب هلا  مطمئنة

فشمل جسدهم  فأذاقها هللا لباس اجلوع واخلوفمل تؤد شكرها  فكفرت أبنعم هللااملختلفة 
 بسبب كفراهنم. مبا كانوا يصنعوناجلوع واخلوف 

ولقد جاءهم رسول منهم  من أنفسهم ال من املالئكة، أو ال من أمة أخرى فكذبوه
 حال ظلمهم ألنفسهم. فأخذهم العذاب وهم ظاملون

 ًفكلوا مما رزقكم هللا حالال  شرعًا ًطيبا  ال خبث فيه واشكروا نعمة هللا إن كنتم إايه
 .تعبدون
 الدم وحلم اخلنـزير وما أهل لغري هللا بهإمنا حرم عليكم امليتة و  الضمري عائد إىل )ما( واملراد

إىل  فمن اضطرما مسي اسم األصنام عليه عند الذبح، واإلهالل رفع الصوت عند الذبح 
مل يتعد يف أكله مقدار  وال عادمل يبغ أي مل يطلب ذلك  وري ابغأكل هذه األشياء 

فإن هللا وفور ابلنسبة إىل ما حرموه من السائبة والبحرية  (إمنا)ـ الضرورة، وإمنا حصر احملرم ب
 .رحيم

وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب  ًأي ما تقوله ألسنتكم كذابهذا حالل وهذا حرام 
فال تقولوا ملا أحللتموه أبنفسكم كامليتة هذا حالل وملا حرمتموه أبنفسكم كالسائبة هذا حرام 

الكذبلتفرتوا على هللا   أبن تضيفوا على أصل التحرمي والتحليل، اإلفرتاء على هللا إن الذين
 ال يفوزون ابلثواب. يفرتون على هللا الكذب ال يفلحون

 مؤمل. أليميف اآلخرة  قليل وهلم عذابمتتع يف الدنيا  متاعهلم 
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وعلى الذين هادوا  اليهودحرمنا ما قصصنا عليك من قبل األنعام يف آية  يف سورة
يف حترمي تلك احملرمات عليهم  وما ظلمناهم (12))وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر(

ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .ابلكفر والعصيان فالتحرمي كان جزاء أعماهلم 

                                                        
 .164سورة األنعام:  (12)
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 من قرآن خط عثمان طه

مث إن ربك  )اي حممد )صلى هللا عليه وآلهوءللذين عملوا الس  املعصيةجبهالة 
إن ربك عملهم  مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحواجاهلني ابهلل وعقابه، فإن كل عاص جاهل 

 .لغفور رحيمبعد التوبة واإلصالح  من بعدها
 ًإن إبراهيم كان أمة   ألنه كان مؤمناً فهو أمة كاملة يف مقابل سائر البشر الذين كانوا أمة
كما زعم   ومل يك من املشركنيمائالً عن الشرك إىل اإلميان  هلل حنيفاً مطيعاً  قانتاً كافرة 

 أهل الكتاب وقريش أنه )عليه السالم( كان مشركاً.
شاكراً ألنعمه  لنعم هللا تعاىلاجتباه  اختاره هللا للنبوةوهداه إىل صراط مستقيم  وهو

 صراط الدين.
 ًوآتيناه ر  الدنيا حسنة ادة الرسالة والسعوإنه ر  اآلخرة ملن الصاحلني  الذين يدخلون
 اجلنة.
مث أوحينا إليك  )اي حممد )صلى هللا عليه وآلهأن اتبع ملة إبراهيم  طريقته يف التوحيد

 .من املشركنيإبراهيم )عليه السالم(  وما كانمائالً عن الباطل  حنيفاً وااللتزام ابلدين 
إمنا جعل السبت ه وجب تعظيمعلى  اليهودالذين اختلفوا فيه  فاصطاد بعض فيه

وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما  منهم  )عليه السالم(ومل يصطد اآلخر، ومل يكن إبراهيم 
 إباثبة احملق وعقاب املبطل. كانوا فيه خيتلفون

ادع  صلى هللا عليه وآله(اي حممد( إىل سبيل ربك  اإلسالمابحلكمة تضع  أبن
انظرهم  وجادهلماملواعظ املقبولة ترهيبًا وترغيبًا  واملوعظة احلسنةالدعوة يف موضعها 

ابليت  ابلطريقة اليتهي أحسن  ابللني والرفق إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو
 فال يهمك عدم اهتدائهم وإمنا عليك البالغ والدعوة. أعلم ابملهتدين

وإن عاقبتم عقاب املسيء  أردمتفعاقبوا مبثل ما عوقبتم به  أبن تعاقبوه بقدر ما
خري الصرب  هلوفلم تعاقبوا، يف موقع حسن الصرب  ولئن صربمتعاقبكم وآّذاكم ال أكثر 
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 ملا فيه من األجر والثواب. للصابرين
واصرب  اي حممد )صلى هللا عليه وآله( يف تبليغ الرسالةوما صربك إال ابهلل  بتوفيق هللا

وال حتزن عليهم  يف إعراضهموال تك ر  ضيق  ال يضيق صدركمما ميكرون  مكرهم
 ضدك.
إن هللا مع الذين اتقوا  الكفر واملعاصي، فإنه تعاىل معهم ابلنصرة والثواب والذين هم
 أحسنوا زايدة على التقوى. حمسنون
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 282الصفحة 
 من قرآن خط عثمان طه

 راء: سورة اإلس17
سبحان * بسم هللا الرهتن الرحيم  أنزهه تنزيهًاالذي أسرى  أذهببعبده  حممد

بيت املقدس يف  إىل املسجد األقصىمكة  لياًل من املسجد احلرام  )صلى هللا عليه وآله(
علة  لنريهفحوله مبارك بكثرة األنبياء وبكثرة األشجار والثمار  الذي ابركنا حولهاألردن 

األدلة اليت يشاهدها يف السماء  من آايتنا  سراء والضمري حملمد)صلى هللا عليه وآله(لإل
ألقوال الرسول )صلى هللا عليه  هو السميعتعاىل  إنهويف األرض يف مسريه السريع 

 ألفعاله. البصريوآله( 
وآتينا  أعطيناموسى الكتاب  التوراة ًوجعلناه هدى  هدايةيل أاللبين إسرائ  بيان

 راّبً تكلون إليه أموركم. تتخذوا من دوين وكيالً كونه هدى 
فإنكم ذريّة أولئك الذين فضلنا  مع نوحيف السفينة  من هتلناأوالد  ذريةاي 

 كثري الشكر.  ًً إنه كان عبداً شكوراعليهم بنجاهتم من الغرق 
وقضينا  أوحينا وأخربانإىل بين إسرائيل ر  الكتاب  التوراةلتفسدن ر  األرض مرتني 

 ولتعلن )عليهما السالم(أوهلما بقتل شعيا النيب )عليه السالم( واثنيهما بقتل زكراي وحيىي 
 ابجلرأة على هللا يف انتهاك حمرماته. علواً كبرياً تستكربون 

فإذا جاء وعد  عقابأوالمها  أوىل املرتنيبعثنا  أرسلنااعليكم عبادًا لن  ت خبم
خالل طاف أولئك العباد  شديد فجاسوابطش  أبسأصحاب  أويلنصر وجالوت 

البّد وأن  وعدًا مفعوالً وعد عقاهبم  وكانأواسط بالد اليهود للقتل والنهب  الداير
 يفعل.
مث رددان لكم  اي بين إسرائيلالكرة  الدولةعليهم  أي على أولئك الذين بطشوا
 عدداً من السابق. انكم أبموال وبنني وجعلناكم أكثر نفرياً وأمددبكم 
إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم  ألن جزاء اإلحسان يعود إىل نفس اإلنسان وإن أسأمت

وعد عقوبة املرة الثانية  فإذا جاء وعُد اآلخرةفوابل اإلساءة يعود إىل أنفسكم  فلها
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ليسوءوا وجوهكم ل أن يسيئوا إليكم فيجعلوا وجوهكم ابدية آاثر أي بعثنا عبادًا لنا ألج
 كما دخلوه أول مرةبيت املقدس  املسجدأولئك املبعوثني  وليدخلوااملساءة فيها 

 هالكاً. تتبرياً ما غلبوا عليه  ما علواليهلكوا  وليترّبواللفساد، يف عقوبة املرة األوىل 
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 283الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

عسى  لعلربكم  اي بين إسرائيلأن يرهتكم  بعد املرة الثانية إن تبتموإن عدمت 
 سجناً وحمبساً. وجعلنا جهّنم للكافرين حصرياً إىل عقوبتكم  عدانإىل الفساد 

إن هذا القرآن يهدي لليت  للطريقة اليتهي أقوم  أشد الطرق استقامًة ويبشر املؤمنني
 عظيماً. أن هلم أجراً كبرياً  الذين يعملون الصاحلات

وأن الذين ال يؤمنون ابآلخرة أعتدان  هّيأانهلم عذاابً أليما .مؤملًا 
ويدُع اإلنسان ابلشر  يدعو عند غضبه ابلشر على نفسه وأهلهدعاءه  مثل دعائه

 ًابخلري وكان اإلنسان عجوال .يسارع إىل ما خيطر بباله وال ينظر إىل عاقبة دعائه 
وجعلنا الليل والنهار آيتني  تدالن على هللافمحوان آية الليل  أي اآلية اليت هي الليل

 فضالً لتطلبوا يف النهار  لتبتغوامضيئة  وجعلنا آية النهار مبصرةفمحوان نورها ابلظالم 
لتعلموا  عدد السنني واحلسابابختالفهما  من ربكم ولتعلموارزقًا ومعاشًا ابلتجارة 

 فصلناه تفصيالً حيتاج إليه اإلنسان يف أمور دينه ودنياه  وكل شيءاحلساب لألوقات 
 شرحناه شرحاً وافيًا.

وكل إنسان ألزمناه طائره  عمله، فإنّه كالطائر يصعد إىل فوقر  عنقه   كالطوق املالزم
 اً أمامه.مفتوح يلقاه منشوراً صحيفة عمله  وخنرج له يوم القيامة كتاابً لإلنسان 

فأنت حتاسب نفسك من كتابك  اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ويقال له: 
 الذي تقرؤه.

من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه  ففائدة هدايته لنفسهومن ضل فإمنا يضل عليها  ضرره
نفس  وزر أخرىحاملة للعصيان  وازرةال حتمل نفس  وال تزرُ يعود إىل نفسه 

 فنلزمهم احلجة. وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً فذنب كل إنسان على نفسه  أخرى،
وإذا أردان أن هُنلك قرية  ألهنم خالفوا األوامر العقلّية ابلفساد والظلم، مل هنلكهم قبل
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أصحاب النعمة فيها، أمران هم أبوامران  أمران مرتفيهاإمتام احلّجة ببعث الرسول، بل 
ففسقوا فيها الفوا أوامران يف تلك القرية، كما يقال أمرته فعصاين وإمنا خص املرتفني خ

على تلك القرية  عليهاثبت  فحقّ ابلذكر، لرتتيب العصيان عليهم فإهنم رؤوس العصاة 
القول  لعقاهبا بعد خمالفتها أوامر هللافدمرانها  أهلكناها ًتدمريا .ًإهالكا 

وكم  للتكثريقرونأهلكنا من ال  األمم ًمن بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبريا
 كفى ربك عاملاً مبصراً لذنوب الناس فيجازيهم عليها.  بصرياً 
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من كان يريد  بعمله الدنياالعاجلة  فيعمل هلا فقطعّجلنا له فيها  يف الدنيا ما
 مدحوراً ملومًا  مذموماً يدخلها  جعلنا له جهنم يصالها مثإعطائه منها  نشاء ملن نريد

 مطروداً من رمحة هللا.
ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها  السعي الالئق ابآلخرة إبتيان األعمال الصاحلة وهو

يشكره هللا  فأولئك كان سعيهم مشكوراً إذ العمل الصاحل ال ينفع بدون اإلميان  مؤمن
 ب.إبعطائهم الثوا

 ًكال   كل واحد ممن يريد اآلخرة ويريد الدنيا ّمند  نعطيه هؤالء وهؤالء من عطاء ربك
 ممنوعاً، بل يشمل املؤمن والكافر. وما كان عطاء ربك حمظورا

انظر كيف فّضلنا بعضهم على بعض  يف الذكاء والرزق واجلمال وغريهاولآلخرة أكرب 
وهذا تشويق لتكثري العمل  وأكرب تفضيالً فدرجة بعضهم فوق بعض  درجاتأعظم 

 ألجل اآلخرة.
ال جتعل مع هللا إهلاً آخر فتقعد  فتصريمذموماً خمذوال .ال انصر لك 
وقضى  أمرربك أال تعبدوا إال إايه وابلوالدين  حتسنواإحسااًن إّما  )أصله )إن

فال  دمها أو كالمها فال تقل هلما أفأحالشيخوخة  يبلغّن عندك الكربالشرطية و)ما( الزائدة 
ال تطردمها وال تزجرمها إبغالظ  والتنهرمهاتتضّجر منهما وال تقل هلما هذه الكلمة اجلافية 

 مجيالً رقيقاً. وقل هلما قوالً كرمياً وصياح 
واخفض هلما جناح الّذل  ًأي تواضع هلما كما خيفض ولد الطائر جناحه ذلة وتواضعا
وقل رب والعطف عليهما، فال يكون اخلفض ألجل الطمع وما أشبه  الرهتة منألبويه 

 أي كما أهّنما رمحاين صغرياً حيث ربياين يف حال كوين صغرياً. ارهتهما كما ربياين صغرياً 
ربكم أعلم مبا ر  نفوسكم  من بّر وعقوقإن تكونوا صاحلني  إبطاعة أوامر هللافإنّه 
 يغفر ذنوهبم. وفوراً التوابني  كان لألّوابنيتعاىل 
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وآت  أعطذا القرىب  األقرابءحقه  املقرر يف الشريعة من صلة الرحم واإلحسان
و  آتاملسكني  الفقريوابن السبيل  املنقطع يف سفره ًوال تبذر تبذيرا  ابإلنفاق يف

 غري ما أحله هللا.
إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني  م يف كون كل واحد منهما يعصي هللا تعاىل كاألخ هل

 ًوكان الشيطان لربه كفورا .شديد الكفر فال ينبغي ألحد أن يتخذه أخًا 
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وإما تعرضّن عنهم  أي تعرض عن ذي القرىب واملسكني وابن السبيل فيما إذا مل جتد ما
فقل هلم قوالً أبن تنتظر رمحة هللا إليك تعطيهم منها  ابتغاء رهتًة من ربك ترجوهاتعطيهم 

 لّيناً حىت جتلب قلوهبم. ميسوراً 
وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك  أبن ال تعطي شيئاً كمن جعل يده يف قيد مربوطة بعنقه

وال تبسطها  أبن تعطي كل ما عندك كاليد املبسوطة اليت ال يبقى فيها شيء كل البسط
عاجزاً، حمبوسًا ال تقدر  حمسوراً يلومك هللا والناس، ابإلسراف  ملوماً صري فت فتقعد

 على قضاء حوائجك.
 إن ربك يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر  أي يضيق ملن يشاء ًإنه كان بعباده خبريًا بصريا 

 فال ختف الفقر حىت ال تعطي شيئاً، وال تسرف اعتماداً على أن هللا يرزقك.
 ا أوالدكم خشية إمالقوال تقتلو  :فإهنم كانوا يقتلون أوالدهم من خشية الفقر، ويقولون

 إمثاً عظيماً. حنن نرزقهم وإايكم إن قتلهم كان خطئاً كبرياً من يرزقهم؟ 
وال تقربوا الزان  ي عن قربه مبالغة يف النهي عنه كثري الفحش   إنه كان فاحشةً هنم

أي  وساء سبيالً تد قبحه من الذنوب واملعاصي والتعدي عن احلق، والفحش كل ما يش
 بئس الطريق طريق الزان.

وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا  أي حرمها هللا وجعلها حمرتمةإالابحلق   ًكالقتل قصاصا
تسلطًا على القاتل أبن  فقد جعلنا لوليه سلطاانً بغري حق  ومن قُتل مظلوماً أو ما أشبه 

أبن جياوز احلد ابملثلة أو قتل غري  ر  القتلالويل  فال يسرفية منه يقتله أو أيخذ الد
من هللا إبعطائه حق  كان منصوراً أي الويل  انّهالقاتل، مّمن يمسّمى مؤامراً، أو حنو ذلك 

 القصاص.
وال تقربوا مال اليتيم إال ابليت  ابلصفة اليتهي أحسن  حلفظه وتثمريهحىت يبلغ 
ابملعاهدات اليت بينكم وبني غريكم  وأوفوا ابلعهدأبن يصري ابلغًا ورشيدًا  شدهأاليتيم 

 ًإن العهد كان مسؤوال .يسأل عنه يوم القيامة هل ويف به أم ال 
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وأوفوا الكيل  أمتوهإذا كِّلتُم  أعطيتم ابلكيلوزنوا  أمر من وزنابلقسطاس 
 مآاًل. خري وأحسن أتويالً ابمليزان املستقيم الوزن  ذلكاملستوي  املستقيمامليزان 
 ُوال تقف  ال تتبعما ليس لك به علم  يف العقائد واألعمال إن السمع والبصر
يسأل عنها يف القيامة، فإذا عمل  كان عنه مسؤوالً األعضاء  كل أولئكالقلب  والفؤاد

 حسب العلم أعفي، وإالّ عوقب.
 ًوال متش ر  األرض مرحا  ذا مرح واختيالإنك  بوضع رجلك على األرض وضع

حني  ولن تبلغ اجلبال طوالً ال تتمكن من أن تشق األرض  لن خترق األرضاملتكربين 
 تتطاول عند املشي خيالًء، فما فائدة مشيك بكربايء.

كل ذلك  الذي تقدم النهي عنهكان سيئه  السوء املنهي عنه من أفرادهعند ربك 
 هللا يكرهه. مكروهاً 
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ذلك  املذكور من األوامر والنواهيمما أوحى إليك ربك  )اي حممد)صلى هللا عليه وآله
من احلكمة  معرفة وضع األشياء مواضعهاوال جتعل مع هللا إهلًا آخر  أبن تشركفتلقى 

 مطروداً. مدحوراً والناس  يلومك هللا ر  جهنم ملوماً فتطرح إذا أشركت 
أفأصفاكم  خّصكم، اي من تقولون أبن املالئكة بنات هللا، أبن أعطاكم البنني ربكم

بنسبة األوالد  إنكم لتقولون قواًل عظيماً واالستفهام لإلنكار  ابلبنني واختذ من املالئكة إاناثً 
 إليه تعاىل.
ولقد صرفنا   كرران الدالئل والعربلقرآن ليذكروار  هذا ا  ليعتربواوما يزيدهم  القرآن

 ًإال نفورا .عن احلق 
قل لو كان معه آهلة كما يقولون  يقول الكّفار ًإذا  حينذاكالبتغوا  طلبوا تلك اآلهلة

إىل ذي العرش  وهو هللا ًسبيال .طلبوا طريقاً ملغالبته كما يفعل امللوك بعضهم ببعض 
سبحانه  ًأنزهه تنزيها وتعاىل  ارتفع ًعما يقولون عّلوًا كبريا  فهو يف غاية العلو

 واالرتفاع عن كالمهم.
تسبح له  تنزهه عن الشرك ّالسماوات السبع واألرض ومن فيهن  ألن كل شيء يدل

ينزهه عن النقص حامدًا له لكماله  من شيء إال يسبح فحمدهما  وإنعلى توحيده 
ولكن ال تفقهون مون ال تفه ًتسبيحهم إنه كان حليما  فال يعاجلكم ابلعقوبة ًوفورا  ملن

 اتب منكم.
 ًوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون ابآلخرة حجااًب مستورا  ساترًا لكم عنهم

 فال يتمكنون من إيذائك.
وجعلنا على قلوهبم  قلوب الكّفار ًأّكنة  أغطيًةأن يفقهوه  أن يفهموا أي كراهة

القرآن، ألهّنم ملا تركوا احلق تركهم هللا تعاىل حىت صار قلبهم كأنه يف غطاء فال يفهم احلق 
 ًور  آذاهنم وقرا  محاًل ثقياًل فال يسمعوا احلق مساعًا انفعًاوإذا ذكرت ربك ر  القرآن وحده 
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ع انفر أي يف حال  مج نفوراً أي مدبرين  على أدابرهمأعرضوا  ولوابدون ذكر آهلتهم 
 كوهنم انفرين.

حنن أعلم مبا  ابلنحو الذييستمعون به  بذلك النحو القرآن، فإنه مساع مستهزئ
إذ يستمعون إليك  حني تقرأ القرآن وترشدوإذ  أي ويف زمانهم جنوى   كوهنم

 تتبعون إال رجالً ما  إنيف تناجيهم  إذ يقول الظاملونمتناجني بعضهم مع بعض 
 قد سمحر فذهب السحر بعقله، فهو جمنون. مسحوراً 
انظر كيف ضربوا لك األمثال  شّبهوك ابملسحور والساحر والشاعر والكاهن واجملنون

فضلوا  عن احلق ًفال يستطيعون سبيال .لتكذيبك إال الكذب والبهتان 
وقالوا  :إنكاراً للبعث ًأإذا كنا عظاماً ورفاات  ًترااببعوثونأإان مل  يف يوم القيامة ًخلقا
 أحياًء جمدمد. جديداً 
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قل  :اي حممد )صلى هللا عليه وآله( جوااًب هلمكونوا  بعد املوت شيئًا ال ميكن أن
 يف الشدة. أو حديداً يف القوة  حجارةيرجع بشراً يف نظركم 

أو خلقًا مما يكرب ر  صدوركم لقًا أشد من احلجارة واحلديد خفسيقولون من يعيدان  إذا
أول أي خلقكم فإن من يقدر على البدء يقدر على املعاد  قل الذي فطركمصران كذلك 
رؤوسهم يقولون حنوك، تعجبًا واستهزاءًا  إليكحيركون ارتفاعًا واخنفاضًا  مرة فسينغضون

 فإن كل آت قريب. قريباً  قل عسى أن يكونيف أي وقت البعث  مىت هو
يوم يدعوكم  هللا لإلحياءفتستجيبون فحمده  جتيبونه حامدين لهوتظنون إن  لبثتم 

 ألن املاضي قليل يف نظر اإلنسان. إال قليالً ما مكثتم يف الدنيا 
وقل  )اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآلهلعبادي  املؤمننييقولوا  للكّفار الكلمة

هي أحسناليت   من سائر الكلمات يف مقام البحث واإلثباتإن الشيطان ينـزغ  يفسد
بينهم  بني املؤمنني والكافرين لدى الشدة والغلظة ًإن الشيطان كان لإلنسان عدوًا مبينا 

 ظاهر العداوة.
إن يشأ يرهتكم أو إن يشأ يعذبكم وما حبالكم  ربكم أعلم بكم: (13)مثال يقولون هلم

 وإمنا أنت مبلغ سواء قبلوا أو مل يقبلوا. وكيالً على الناس  سلناك عليهمأر 
وربك أعلم مبن ر  السماوات واألرض  أبحواهلمولقد فضلنا  ابلفضائل النفسية

)عليهم وكما فضلنا األنبياء  داود زبوراً أعطينا  بعض النبيني على بعض وآتيناواخلارجية 
 ذلك جعلنا مراتب الناس متفاوتة.بعضهم على بعض ك السالم(
قل ادعوا الذين زعمتم  أهنم آهلةمن دونه  دون هللافال ميلكون  ال يستطيعون

كشف الضر  رفع األضرار كاملرض والفقرعنكم  إبزالتها ًوال حتويال .منكم إىل غريكم 
أولئك الذين يدعون  يدعوهنم آهلةيبتغون  يطلبونإىل رهبم  هللاالوسيلة  أي

                                                        
 أي يقول عباده املؤمنون للكفار. (13)
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إليه تعاىل،  أقربهو  أيهميريدون القرب من هللا، حيث يعرتفون أبهنم ليسوا آبهلة 
ويرجون رهتته وخيافون عذابه إن عذاب فاألقرب يطلب القرب فكيف ابلقريب والبعيد واألبعد 

 حيذره كل واحد حىت األنبياء واملالئكة واألولياء. ربك كان حمذوراً 
وإن  ما قرية إال حنن مهلكوهامن  ابملوت ًقبل يوم القيامة أو معذبوها عذااًب شديدا 

اللوح احملفوظ  ر  الكتاباحلكم إبهالك والتعذيب  كان ذلكابلقحط واملرض وما أشبه 
 ًمسطورا .مكتوابً، ولعل املراد إهالك الكافرين وتعذيبهم 
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 نرسل ابآلايتوما منعنا أن  اليت اقرتحها قريشإال أن كذب هبا األولون  ملا اقرتحوها
 وآتينا مثودوآتينا هبا فأهلكناهم، ولذا ال أنيت هبا اآلن حىت ال هنلك املقرتحون املعاندون 

 وما نرسل ابآلايتملا عقروها  فظلموا هباداللة واضحة  الناقة مبصرةقوم صاحل 
 للعباد من عذابنا ليؤمنوا. يفاً إال ختو املعجزات 
وإذ  واذكرقلنا لك  أوحينا إليكإن ربك أحاط ابلناس  إحاطة علم وقدرة فبّلغهم

فقد رأى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( بين أمية  وما جعلنا الرؤاي اليت أريناكوال ختشهم 
ما  وتحااًن هلم فال تغتم له ام إال فتنة للناسينزون على منربه نزو القردة فساءه ذلك 

وخنوفهم فما إال فتنًة وامتحااًن  ر  القرآنبين أمية الذين لعناهم  الشجرة امللعونةجعلنا 
عّتوا عظيماً، أي أهنم خيرجون من االمتحان ـ بنو أمية  إال طغيااًن كبرياً ذلك  يزيدهم

 لون على احلكم.وأتباعهم ـ أكثر طغياانً مما إذا كانوا رعية ال يستو 
وإذ  واذكر ًقلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خلقت طينا 

 يف حال كونه من الطني.
قال أرأيتك  أخربينهذا  الطني هوالذي كّرمت علي  جعلته أكرم مين ِّلئن أخرتن

 منهم. ذريته إال قليالً غواء ألستأصلن ابإل ألحتنكنّ فلم متتين اي رّب  إىل يوم القيامة
قال  هللا ًاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاًء موفورا .مكماًل 
واستفزز  استخف للحركة والتباعك اي إبليسمن استطعت منهم  من البشر

بصوتك  بدعوهتم إىل الشروأجلب عليهم  من اجللبة مبعىن الصياح أي أمجع عليهم
الراجلني من أتباعك، وهذا كناية عن أن يكيد  ورجلكفرسانك  خبيلكألجل إضالهلم 

أبن يزنوا،  واألوالدأبن يكسبوا من احلرام  وشاركُهم ر  األموالهلم جبميع أتباعه وأعوانه 
ابملواعيد الباطلة، مثل أنه يشفع هلم اآلهلة الصنمية وما  وعدهمواملراد افعل ما شئت هبم 

 ابطالً يزينه يف أنفسهم.يعدهم الشيطان إال وروراً وما أشبه ذلك 
إن عبادي  الذين يتبعون اهلدىليس لك عليهم سلطان  سلطة يف إغوائهم وكفى
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 يتكلون إليه يف إنقاذهم من شر الشيطان. بربك وكيالً 
ربكم الذي يزجي  جيريلكم الفلك  السفينةر  البحر لتبتغوا  تطلبوامن فضله 
 .إنه كان بكم رحيماً ارة ابلتج
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 من قرآن خط عثمان طه

 ّوإذا مسكم الضر  أصابكم خوف الغرق ّر  البحر ضل  غابمن تدعون  من
 إىل الربّ من الغرق  فلّما جنّاكمهللا تعاىل، إذ هو الكاشف للضّر  إال إايهاألصنام 

 كثري الكفر والكفران.  سان كفوراً وكان اإلنعن توحيده  أعرضتمحيث اإلطمينان 
أفأمنتم  حىت أعرضتم عنه تعاىلأن خيسف  هللابكم  معكم ّجانب الرب  أبن

 مث ال جتدوا لكم وكيالً رحياً فيه احلصى من السماء  أو يرسل عليكم حاصباً يقلبه وأنتم عليه 
 حيفظكم من أبسه.

أم أمنتم أن يعيدكم فيه  يف البحررىاترة أخ  مرة اثنية، إبجياد الرغبة يف أنفسكم حىت
بكسر  من الريح فيغرقكمما يقصف، أي يكسر  فريسل عليكم قاصفاً تركبوا السفينة 

اتبعًا يطلب بثأركم  مث الجتدوا لكم علينا به تبيعاً بسبب كفركم السابق  مبا كفرمتالسفينة 
 ويقول لنا مل فعلت هذا هبم؟

ولقد كرمنا بين آدم  ابلعقل والنطق وسائر املزااي ّوهتلناهم ر  الرب  على الدواّب وما
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري مّمن خلقنا على السفن وما أشبه  والبحرأشبه 
 على غري اخلواص من املالئكة، وإن كان يف البشر من هو أفضل من اخلواص أيضاً. تفضيالً 

إمام زماهنم من نيب أو أمام  ندعو كل أانس إبمامهمة وهو يوم القيام يومأذكر 
فمن  من الناسأويت  أعطيكتابه بيمينه  وهو عالمة الفالحفأولئك يقرءون كتاهبم 

 ال يظلمهم هللا بقدر ما يف شق النواة. وال يظلمون فتيالً فرحاً مبا فيه 
ومن كان ر  هذه  الدنياأعمى  القلب عن احلق اآلخرة أعمىفهو ر   عن طريق
 أبعد عن طريق احلق والسعادة. وأضل سبيالً اجلّنة 
وإن  خمففة من الثقيلةكادوا  قارب الكّفارليفتنونك  يضّلونك عن الذي أوحينا

غري الذي  لتفرتي علينا وريهمن الشرائع والعقائد، وهذا كناية عن شدة كيدهم  إليك
 ولياً هلم. الخّتذوك خليالً بعت مرادهم لو ات وإذاً أوحينا إليك 
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ولوال أن ثبتناك  على احلق ابلعصمةلقد كدت  قربتتركن  متيلإليهم  إىل
 لكن العصمة منعت عن ذلك. قليالً ركوانً  شيئاً الكفار 
 ًإذا  إذا ملت إليهمألذقناك ضعف  عذاباحلياة  يف الدنياوضعف  عذاب

املمات رسول إذا خالف استحق ضعف عذاب الناس ألّن ال ًمث ال جتد لك علينا نصريا 
 دافعاً عنك.
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 من قرآن خط عثمان طه

وإن  خمففة من الثقيلةكادوا  قرب الكفارليستفزونك  يزعجونكمن األرض 
لو  ليخرجوك منها وإذاً أرض مكة، فإن اإلنسان ال يقدر على البقاء يف أرض األعداء 

 ألاّن هنلكهم حسب: إال قليالً بعدك  خالفكال يبقون  ال يلبثونأخرجوك 
سّنة  طريقةمن قد أرسلنا قبلك من رسلنا  فإن أقوامهم ملّا أخرجوهم عذبناهم، أي
 تبديالً. وال جتد لسنتنا حتويالً األقوام 
أقم الصالة لدلوك الشمس  زواهلا من نصف النهاريلإىل وسق الل  وسط الليل

قراءة الصبح وهي صالة  قرءان الفجرأقم  ووظلمته، وهذا ابلنسبة إىل الصلوات األربع 
 يشهده مالئكة الليل ومالئكة النهار. إن قرءان الفجر كان مشهوداً الصبح 
ومن الليل  بعضهفتهّجد  السهر للصالةبه  ابلليلانفلة  زايدة على الفرائض

لك  لنفعكعسى  لعلأن يبعثك ربك  ألجل ما أتيت من الفرائض والنوافل ًمقاما
 أي مكاانً يف اجلنة حيمده الناس. حمموداً 
وقل رب أدخلين  يف كل أمر أدخل فيهمدخل صدق  إدخااًل مرضياً، والكذب ما

قوة  واجعل يل من لدنك سلطاانً إخراجًا مرضيًا  وأخرجين خمرج صدقخالف ظاهره ابطنه 
 تنصرين هبا على أعدائك. نصرياً وسلطة 
وقل  )اي حممد)صلى هللا عليه وآلهجاء احلق  اإلسالموزهق  ذهب وزال الباطل

 مضمحالً زائاًل، فإن من شأن الباطل الزوال. ًً إن الباطل كان زهوقا
وننـزل من القرآن ما هو شفاء ماعية من األمراض النفسية واجلسدية، الفردية واالجت

ورهتة للمؤمنني وال يزيد  القرآن ًالظاملني إال خسارا  خسارة، فإن القرآن يوجب زايدة
 عنادهم، وذلك يوجب زايدة خسراهنم.

وإذا أنعمنا على اإلنسان  مبختلف النعم كالصحة والسعةأعرض  عن ذكر هللا تعاىل
ونئا  بّعدجبانبه  بنفسه عن هللا تعاىلوإذا مسه الشر  أصابه الشر كاملرض والفقر
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 ًكان يؤوسا .قنوطاً من روح هللا 
قل  )اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآلهكل   كل إنسانيعمل على شاكلته  أي

فربكم أعلم طريقته اليت اعتادها، فإن اعتاد الشكر شكر، وإن اعتاد الكفران كفر، وهكذا 
 ، مث جيازيهم عليه.أكثر هداية واستقامة مبن هو أهدى سبيالً 

ويسألونك عن الروح  الذي حيىي به اإلنسان، يسألونك ما هوقل الروح من أمر ريب 
وما حصل من أمر هللا الذي قال له كن فكان، فليس شيئًا أزليًا كما زعمه بعض الفالسفة 

ا ابآلاثر، فليكن فليس تعلمون أكثر احلقائق واألشياء، وإمّنا تعرفوهن أوتيتم من العلم إال قليالً 
 الروح منه.
ولئن شئنا لنذهنب ابلذي أوحينا إليك  أبن منحي القرآن عن األذهان واأللواح مث ال جتد

من يتوكل علينا السرتداده،  علينا وكيالً القرآن  بهاي حممد )صلى هللا عليه وآله(  لك
 تعاىل فاهتم هذا اخلري، وال فالواجب أن يشكر الناس القرآن ويؤمنوا به، ألنه لو أذهبه هللا

 أحد يقدر على إرجاعه.

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 169 

 
 291الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
إال رهتًة من ربك  فإن إبقاء القرآن ـ مع كفران الناس له ـ ليس إال من رمحة هللا تعاىل

 ًإن فضله كان عليك كبريا .إبرسالك وإنزال القرآن إليك وإبقائه 
على أن أيتوا مبثل هذا القرآن قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن  يف فصاحته وبالغته ال أيتون

 معينًا. مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً 
ولقد صّرفنا  بّينا وكّررانر  هذا القرآن من كل مثل  ليعتربوا به  فأىب أكثر الناس إال

 جحوداً وإنكاراً وعدم اهتداء القرآن. كفوراً 
وقالوا  ًبعد إمتام احلجة عليهم: عنادًا واقرتاحا ،لن نؤمن لك  اي حممد )صلى هللا

 عيناً من املاء. لنا من األرض ينبوعاً تظهر  حىت تفجرعليه وآله( 
أو تكون لك جنة  بستانمن خنيل وعنب فتفجر  تظهراألهنار خالهلا  يف أواسط

 ابإلعجاز. تفجرياً البستان 
أو تسقط الّسماء كما زعمت  ة إىل قوله تعاىل: )أو نسقط عليهم كسفًا من إشار

مقاباًل  أو أتيت ابهلل واملالئكة قبيالً قطعًا، قطعة إثر قطعة  علينا كسفاً  (14)السماء(
 نعاينهم.
أو يكون لك بيت من زخرف  من ذهبأو ترقى ر  السماء  أبن نراك وأنت تصعد حنو
فيه تصديق  نقرؤهبيدك  ل علينا كتاابً حىت تنز لصعودك وحده  ولن نؤمن لرقيكالعلو 

كسائر   هل كنت إال بشراً أنزهه تنزيهاً، وفيه معىن التعجب  قل سبحان ريبأنك رسول 
كسائر الرمسمل، وهل البشر يقدر على ذلك، أو هل الرسل أتوا مبقرتحات   رسوالً الناس 

 أقوامهم، إمنا على الرسول البالغ املؤّيد ابملعجز.
عوما من  مل مينعالناس أن يؤمنوا  من اإلميانإذ جاءهم اهلدى  حني جاءهتم اهلداية

إال إنكارهم أن يكون الرسول بشراً، لزعمهم  إال أن قالوا أبعث هللا بشراً رسوالً واحلجة من هللا 

                                                        
 .9سورة سبأ:  (14)
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 أن الرسول البد وأن يكون ملكاً.
قل  :يف جواب شبهتهملو كان ر  األرض مالئكة ميشون  ميشي ابن آدم  كما

مطمئّنني  ساكنني فيها ًلنـزلنا عليه من السماء ملكًا رسوال  إذ البد من جتانس الرسول
 واملرسل إليه ليمكنهم إدراكه، وليكون قدوة يف حركاته وسكناته.

قل كفى ابهلل شهيدًا بيين وبينكم  أنه يشهد يل ابلرسالة مبا أجراه على يدي من املعاجز
ده خبرياً إنه كان بعبا  أبحواهلم ًبصريا .يرى حركاهتم وسكناهتم 
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 من قرآن خط عثمان طه

ومن يهد هللا فهو املهتد  ألن اهلداية ال تكون من غري هللاومن يضلل  يرتكه حىت
من أنصار يهدوهنم  أولياءألولئك الضالني  فلن جتد هلميضّل، ألنّه رأى احلق فعانده 

مجع أعمى  عمياً يسحبون عليها  وحنشرهم يوم القيامة على وجوههمهللا  غري دونه
 ًوبكما  مجع أبكم، الذي ال يتكلم ًوصّما  مجع أصم، الذي ال يسمع، أي حيشرون

هكذا، كما كانوا يف الدنيا ال يرون احلق لإلعتبار، وال يتكلمون ابحلق، وال يسمعون احلق 
 تلّهبا. زدانهم سعرياً سكنت انرها  م كلما خبتجهنحملهم  مأواهممساع عمل 

ذلك جزاؤهم أبهنم كفروا آبايتنا وقالوا  :إنكارًا للبعث ًأإذا كنا عظامًا ورفاات  ترااًب أإان
 .ملبعوثون خلقاً جديداً 

أو مل يروا  أو مل يعلمواأن هللا الذي خلق السماوات واألرض قادر على أن خيلق مثلهم 
فأىب ال ينبغي الشك فيه  الريب فيهوقتًا إلعادهتم  وجعل هلم أجالً م إىل احلياة إبعادهت
 جحوداً. إال كفوراً املنكرون للبعث  الظاملون
قل لو أنتم متلكون خزائن رهتة ريب   كخزائن األعمار واألرزاقإذًا ألمسكتم  ومل تعطوا

خشية اإلنفاق  من خوف النفاد إذا أنفقتماإلنسان قتوراً  وكان  خبياًل، ألن يف طبيعته
 احلاجة.
ولقد آتينا موسى تسع آايت بّينات  معاجز واضحات وهي: العصا واليد واللسان والبحر

اي حممد  فسألواجلراد والطوفان والقمل والضفادع والدم، وقيل غريها بتبديل بعضها آبخر 
فقال له سى)عليه السالم( هبذه اآلايت مو  بين إسرائيل إذ جاءهم)صلى هللا عليه وآله( 

 سمحرت فخولط عقلك. فرعون إين ألظّنك اي موسى مسحوراً 
قال  )موسى )عليه السالملقد علمت  اي فرعونما أنزل هؤالء  اآلايت إال رب

هالكًا  وإيّن ألظّنك اي فرعون مثبوراً بينات ألجل أن تبصركم  السماوات واألرض بصائر
 لكفرك.
فأراد  فرعونأن يستفّزهم  يستخفهم ألجل أن ينفيهممن األرض  أرض مصر
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 ًفأورقناه ومن معه مجيعا. 
وقلنا من بعده  بعد فرعونلبين إسرائيل اسكنوا األرض  أرض مصر والشام فإذا جاء

 أنتم وهم للمحاكمة واجلزاء. جئنا بكم لفيفاً وقت قيام الساعة  وعد اآلخرة
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 من قرآن خط عثمان طه

وابحلق أنزلناه  أنزلنا القرآن، فلم ننـزله ألجل الباطلوابحلق نزل  فلم يبدل إىل
الباطل، مثاًل قد يصدر احلاكم أمراً بقتل زيد ابطاًل وقد يصدره حقاً، مث إذ جيء للتطبيق قد 

ابلسعادة واجلّنة ملن  شراً وما أرسلناك إال مبيؤخذ زيد اجملرم وقد يؤخذ رجل بريء امسه زيد 
 ملن خالف. ونذيراً أطاع 
و  أنزلناهقرآاًن فرقناه  مفرقاً، فإّن نزول القرآن كان يف بضع وعشرين سنة لتقرأه

 حسب املصاحل. ونزلناه تنـزيالً مهل  على الناس على مكث
قل آمنوا به أو ال تؤمنوا  عليه وآله( وإمنا فائدة فإن ذلك ال يهّم هللا والرسول )صلى هللا

إذا قبل القرآن وهم أهل الكتاب  إن الذين أوتوا العلم من قبلهاإلميان ترجع إىل أنفسكم 
مجع ذقن، وهو منتهى الوجه  لألذقانيسقطون  عليهم خيّرونيقرأ القرآن  يتلى
 ًسجدا .مجع ساجد 

ويقولون سبحان ربنا  ننزه هللا تنزيهًا عن خلف الوعدن كانإ  إنه كانوعد ربنا 
منجزًا وهذا اعرتاف منهم  ملفعوالً إبرسال حممد )صلى هللا عليه وآله( وإنزال القرآن 

 ابلرسالة والقرآن.
وخيرون لألذقان يبكون  من خوف هللاويزيدهم  هللا، أو القرآن ًخشوعا  ًخضوعا

 هلل.
قل  )اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآلهادعوا أيها املشركون اي  هللا أو ادعوا
ما تدعوا فله األمساء من هذين االمسني  أايًّ فإن اللفظني يشريان إىل ذات واحدة  الرهتان
ال ترفع هبا صوتك  وال جتهر بصالتكاحلسنة الدالة على صفات اجلالل واجلمال  احلسىن

وال ختافت هبا  حبيث ال تسمع أذنيكوابتغ  اطلبسبيال بني ذلك  وسطاً ال جهراً وال
 إخفااتً.
وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدًا ومل يكن له شريك  يف األلوهيةومل يكن له ويل من الّذل 

 تعظيمًا. وكرّبه تكبرياً من أجل ذل به، يريد ابلويل دفع ذله عن نفسه 
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 : سورة الكهف18
لى عبدهاحلمد هلل الذي أنزل ع * بسم هللا الرهتن الرحيم  )حممد )صلى هللا عليه وآله

الكتاب  القرآنومل جيعل له  للقرآن ًعوجا .شيئاً من االعوجاج عن طريق اهلداية 
 ًقّيما  يف حال كون القرآن مستقيماً، ال إفراط وال تفريط فيهلينذر  هللا بسبب

ويبشر املؤمنني الذين ده صادرًا من عن شديدًا من لدنهعذااًب  أبساً القرآن الذين كفروا 
 .يعملون الصاحلات أن هلم أجراً حسناً 

ماكثني  ابقنيفيه  يف ذلك األجر وهو اجلنة ًأبدا .بال انقطاع 
 ًوينذر الذين قالوا اختذ هللا ولدا  وهم اليهود والنصارى ينذرهم ابحلروب يف الدنيا

 والعذاب يف اآلخرة.
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 294الصفحة 

 طهمن قرآن خط عثمان 

 
ما هلم به  ابلولدمن علم وال آلابئهم  الذين كانوا يقولون هذا القولكربت 

فهي جمرد قول  خترج من أفواههممتصفة أبهنا  كلمةعظمت مقالتهم هذه يف حال كوهنا 
 .يقولون إال كذابً ما  إنيقال ال أصل له 

فلعلك  )اي حممد )صابخع  هالكنفسك على آاثرهم  أثر إعراضهم يف إن مل
 على عدم إمياهنم، واألسف املبالغة يف احلزن. أسفاً القرآن  يؤمنوا هبذا احلديث

إان جعلنا ما على األرض  من احليوان والنبات والشجر واملعادن وغريهازينًة هلا لنبلوهم 
 حسن عماًل.فمن زهد عن زينة الدنيا ورغب يف اآلخرة فهو األ أيّهم أحسن عمالً خنتربهم 
وإان جلاعلون  جنعلما عليها  على األرض ًصعيدا  أرضًا مستوية ًجرزا  النبات
 فيها.
أم  بلحسبت  ظننتأن أصحاب الكهف  غار يف جبل، فقد كانوا مجاعة هربوا

من ملكهم الكافر، حتفظًا على إمياهنم، والتجأوا إىل الكهف ـ جبل ـ فأبقاهم هللا أحياًء 
كانوا هو لوح رقم وكتب فيه تفصيل قصتهم ووضع يف اجلبل  والرقيمئة سنة أو أكثرثالمثا

 أي ما كانوا عجباً ابلنسبة إىل قدرة هللا تعاىل. من آايتنا عجباً 
إذ أوى  التجأالفتية  الشبابإىل الكهف  غار اجلبل فقالوا ربنا آتنا من لدنك

 .(15)لنكون راشدين وهيئ لنا من أمران رشداً ارمحنا  رهتة
فضربنا على آذاهنم   كناية عن إانمتهم، فإن النائم تمسد أذنه عن السماع ر  الكهف

 ذوات عدد. سنني عدداً 
مث بعثناهم  أيقظناهملنعلم  ليقع ما علمناه قدميًا، يف اخلارجأي احلزبني  املؤمنني

أي ضبط مدة  أمداً  الكهف يف ملا لبثواضبط، من ابب اإلفعال  أحصىوالكافرين 

                                                        
 الرشد: نقيض الغي، لسان العرب. (15)
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لبثهم، فقد اختلفوا فقال الكافرين املنكرون للبعث: انموا قلياًل، وقال املؤمنني: انموا طوياًل، 
 فاإليقاظ كان ألجل إثبات البعث بعد تبني صحة قول املؤمنني.

 ّحنن نقص  نذكر قصتهمعليك نبأهم  خربهمابحلق  املطابق للواقع  إهنم فتية 
 أبن ثبتناهم على طريقتهم. آمنوا برهبم وزدانهم هدىفىت وهو الشاب  مجع

وربطنا على قلوهبم  قويناها مبا أريناهم من اآلايتإذ قاموا  هنضوا ألجل التحفظ
فليس دقيانوس امللك إهلًا  فقالوا ربنا رب السماوات واألرض لن ندعو من دونه إهلاً على دينهم 
قوال ذا شطط، أي ذا بعد مفرط عن  شططاً إذ عبدان غري هللا  اً لقد قلنا إذكما يزعم 

 احلق.
هؤالء قومنا  عطف بياناختذوا من دونه  دون هللاإهلًة لوال  هالأيتون عليهم 

بنسبة الشريك  فمن أظلم ممن افرتى على هللا كذابً حجة ظاهرة  بسلطان بنّي على عبادهتم 
 له.
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 295الصفحة 

 خط عثمان طه من قرآن

و  خاطب بعضهم بعضًا قائاًلإذ اعتزلتموهم  ابتعدمت عن القوم وما يعبدون إال
يرمحكم  ينشر لكم ربكم من رهتتهاجعلوه مأواكم  فأووا إىل الكهفواعتزلتم آهلتهم  هللا

 ما ترتفقون به أي تنتفعون. ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً ببسط الرمحة عليكم 
شمس إذا طلعتوترى ال  وقت طلوعهاتزاور  متيلعن كهفهم ذات اليمني  طرف

اليمني، لئال يقع شعاعها عليهم فتؤذيهم فإن ابب الكهف كان مستقباًل للقطب الشمايل 
وإذا وربت  وقت غروهباتقرضهم  تقطع أشعتها عنهمذات الشمال  طرف الشمال

املذكور  ذلكمن الكهف  منهفسحة  وهم ر  فجوةفال يقع شعاعها عليهم أيضًا 
من آايت هللا  دالئل قدرتهمن يهد هللا فهو املهتد  فال هداية سوى هدايتهومن يضلل 

إذ ال أحد يرشد  فلن جتد له وليًا مرشداً برتكه حىت يضّل، حيث عاند فلم يقبل اهلدى 
 سواه.
وحتسبهم  أي تظّنهم ًأيقاظا  ا كانت أعينهم مفتوحة، وهللا غري انئمني، فقد قالو

على  ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمالانئمون  وهم رقوديقّلبهم من جنب إىل جنب 
يديه، كما ينام  ذراعيهماد  ابسطاحلارس هلم  وكلبهمجنوهبم لئال أتكلهم األرض 

ليت منهم لو لو رأيتهم أيها الرائي  لو اطلعت عليهمبفناء الكهف  ابلوصيدالكلب 
 خوفاً للهيبة اليت أضفاها هللا عليهم. ول ُملئت منهم رعباً هربت منهم  فراراً 

وكذلك  فكما أمنناهمبعثناهم  أي أيقظناهمليتساءلوا بينهم  عن مدة لبثهم
ألهنم ظّنوا  قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوممكثتم  قال قائل منهم كم لبثتمفيعرفوا صنع هللا هبم 

ن نومهم كان يف ساعات فقط ألهنم انموا صباحاً وقاموا عصراً، فظّنوه عصر نفس اليوم، أو أ
أرسلوا  فابعثواإذ ال علم لنا ابملقدار املضبوط  قالوا ربكم أعلم مبا لبثتماليوم التايل له 

أحدكم بورقكم  الفضة النقديةهذه إىل املدينة  طرسوسفلينظر أيها  أي أهلهاأزكى 
يظهر اللطف واللني مع  وليتلّطفمن األزكى  منهطعام  طعامًا فليأتكم برزقأحسن 

 ال يفهم أحد أنك من اهلاربني عن دقيانوس. وال يشعرن بكم أحداً البائع لئال يعرف 
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إهنم إن يظهروا  يطلعواعليكم يرمجوكم  يقتلوكم برمي احلجارة عليكم  أو يعيدوكم ر
 إىل األبد. أبداً إذا دخلتم يف ملتهم  ولن تفلحوا إذاً هم يف دين ملتهم
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 296الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
وكذلك   كما أمنناهم وأيقظناهمأعثران  أطّلعناعليهم  أهل املدينةليعلموا  ليعلم

وت ألن نومهم وانتباههم مبنزلة امل حقابملعاد  أن وعد هللاالذين اطّلعوا على أمرهم 
 إذليس حمل الريب والشك  الريب فيهاالقيامة  أن الساعةليعلموا  ووالبعث 

هل ماتوا  أمرهمالناس الذين اطلعوا على قّصتهم  يتنازعون بينهمظرف لـ )أعثران( 
حائطًا يسرتهم، أرادوا بذلك  ابنوا عليهم بنياانالكفار  فقالواواحتيوا أم انموا واستيقظوا 

قال الذين مجلة معرتضة، أي أن هللا أعلم حباهلم فيما اختلفوا فيه  رهبم أعلم هبمآرائهم حمو 
موضعًا للصالة، وذلك  لنتخذن عليهم مسجداً أمر الفتية وهم املؤمنون  ولبوا على أمرهم

 لتذكري الناس أبمرهم، وتقريبهم إىل طاعة هللا.
سيقولون  املختلفون يف شأهنم، هم ابعهم كلبهم ويقولون مخسة سادسهم كلبهم رمجاً ثالثة ر
ويقولون سبعة واثمنهم كلبهم قل ريب أعلم أي قذفًا ابملوضع اجملهول، وقواًل بغري علم  ابلغيب

فال جتادل يف  فال متار فيهم )عليهم السالم(كالنيب وأوصيائه   بعدهتم ما يعلمهم إال قليل
 فيهمأي ال تستخرب  وال تستفتلك من أمرهم  أي مبا ظهر إال مراًء ظاهراً عددهم 

 فأهنم ال علم هلم بشأهنم. أحداً من أهل الكتب  منهميف شأن أهل الكهف 
وال تقولّن لشيء  ألجل شيء تعزم عليهإين فاعل ذلك  أفعل ذلك الشيء ًودا 

 يف املستقبل.
إال  :متلبسًا بقولكأن يشاء هللا  ذلكواذكر ربك ن شاء هللا بعد ذلك إب إذا
ذكر املشيئة وقت الوعد، ولعّل ذكر هذه اآلية يف وسط آايت الكهف للتنبيه على  نسيت

أن أهل الكهف انموا ليقوموا بعد ساعات، لكن األمر حيث كان بيد هللا أانمهم هذا النوم 
 ألقرب من هذا وقل عسى أن يهدينِّ ريّب الطويل، فالالزم التوجه إىل هللا حال وعد املستقبل 

 .رشداً 
ولبثوا  بقوا، قبل يقظتهم ًر  كهفهم ثالث مائة سنني وازدادوا تسعا  تسع سنوات، قالوا
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فدعوا قول أهل الكتاب  قل هللا أعلم مبا لبثواواألول بسين القمر والثاين بسين الشمس 
ويف األرض ما غاب عن احلواس يف السماء  له ويب السماوات واألرضواتبعوا الوحي 

أبصر به  أي ابهللوأمسع  أي ما أبصره وأمسعه، كناية عن أنّه تعاىل يرى ويسمع كل
فال  وال يشرك ر  حكمه أحداً يتوىّل أمورهم  من ويلدون هللا  ما هلم من دونهشيء 

 شريك له يف احلكم كما ال شريك له يف امللك.
واتُل ما أوحي إليك من كتاب ربك  القرآنمبّدلال   ال أحد يقدر على تبديلها

لكلماته  أي أحكامه وما يريده ًولن جتد من دونه ملتحدا .ملجأ 
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 من قرآن خط عثمان طه

 
واصرب نفسك  احبسهامع الذين  املؤمننييدعون رهبم ابلغداة والعشي  أي يف عامة

ال  وال تعد عيناك عنهمبالشرك ورايء  رضاه وذاته، يريدون وجههأوقاهتم، صباحًا ومساًء 
زينة احلياة الدنيا وال بذلك  تريدجتاوز نظرك عنهم إىل غريهم من أصحاب الثروة واجلاه 

ال نظام له،  عن ذكران واتبع هواه وكان أمره فرطاً تركنا قلبه حىت غفل  تطع من أوفلنا قلبه
فر فيميل إىل هنا وهناك كالعنب الفرط الذي فان املؤمن إميانه نظام جلميع أموره، أما الكا

 انسلخ عن عنقوده.
وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر  هتديدًا هلمإاّن اعتدان  هّيئنا

للظاملني انرًا أحاط هبم سرادقها  فسطاطها، ألن النار كالسرادق ذات قاعدة واسعة ورأس
كالنحاس املذاب ثقالً وحرارة   يغاثوا مباء كاملهلالعطش من  وإن يستغيثواتنتهي إىل نقطة 

بئس الشراب مبجرد اقرتابه منها، لشدة حرارته  الوجوهيطبخ ذلك املاء  يشويولزوجة 
 ألصحاب اجلّنة، كما سيأيت. (16)مقابل )حسنت مرتفقاً( مرتفقاً النار  وساءت
أولئك هلم جنات عدن* ر من أحسن عماًل إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إان ال نضيع أج 

يلبسون  األهنار حيلونحتت أشجارهم وقصورهم  جتري من حتتهمبساتني إقامة للخلود 
 من ذهب ويلبسون ثيااًب خضراً ما يوضع يف الذراع من احللي  فيها من أساوراحللّي والزينة 

الديباج الغليظ، وللغليظ منظر  وإستربقالديباج الرقيق  من سندسفإنه أمجل األلوان 
مجع أريكة وهي السرير  متكئني فيها على األرائكمجيل كما أن الرقيق له ملمس حسن 

نعم الثواب  اجلنةوحسنت  األرائك ًمرتفقا .ًمتكئا 
 ًواضرب هلم مثال  لعاقبة حال الكافررجلني  مؤمن وكافر وراث مااًل تصّدق أحدمها

بستانني  جعلنا ألحدمها جنتنيوابه، واشرتى به اآلخر مااًل فذهب ضياعًا مباله فبقي له ث
من أعناب وحففنامها  أي أحاط النخل ابألعناب يف أطراف البستانبنخل وجعلنا بينهما 

                                                        
 املرتفق: املتكأ، يقال: قد ارتفق اذا اتكأ على من يرفقه. لسان العرب. (16)
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 فعنب وخنيل وزرع منظر مجيل وثروة طائلة. زرعاً بني البستانني 
كلتا اجلنتني آتت اُكلها  أعطت مثارها تظلمومل  اجلّنةمنه  من الثمر ًشيئا  أبن

 يسقيهما بسهولة. هنراً  (17)وسط اجلّنتني وفّجران خالهلماأعطتا مثراً كامالً بال نقص 
وكان له  للرجلمثر   )أي مثر كثري، كقوهلم )إن له إلباًلفقال  الكافر

لصاحبه  املؤمنوهو حياوره  :يراجعه يف الكالمك مااًل وأعّز نفراً أان اكثر من  ،مجاعة
 فجماعيت أكثر عزة من مجاعتك.

                                                        
 التفجري: التشقيق. (17)
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 298الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

ودخل جّنته وهو ظامل لنفسه  بكفره وعصيانهقال ما أظن أن تبيد  تفىنهذه  اجلنة
 ًأبدا .بل هي ابقية يل ما دمت 

وما أظن الساعة  القيامةقائمة  حدون، وأنت منهم فال أصدق ملا يقوله املو ولئن
 منقلباً من هذه اجلنة  ألجدن خريًا منهاأبن صدقتم يف وجود يوم القيامة  رُددت إىل ريب

مرجعاً، ألنه زعم أن هللا أعطاه البستان ابستحقاق، فإذا أرجعه بعد املوت أعطاه أيضاً 
 أحسن من هذا البستان.

قال له صاحبه  املؤمنوهو حياوره يف الكالم:  يباحث معه أكفرت ابلذي خلقك من
عّدلك  مث من نطفة مث سواك رجالً ألن الرتاب ينقلب نبااًت مث طعامًا مث دمًا مث منيًا  تراب

 وكملك، واالستفهام إنكاري.
لكنّا  لكن أان ًهو هللا ريب وال أشرك بريب أحدا .ًال أجعل له شريكا 
ولوال  هالإذ دخلت جّنتك وأعجبت هبا قلت ما شاء هللا   :كائن وقلت ال

أان أقل ترين أيها صاحب البستان  إن ترنِّ ال ابلنفر، كما قلت يل:  إال ابهلليل  قوة
 .منك ماالً وولداً 

فعسى  لعلريب أن يؤتنيِّ خريًا من جنتك  يف الدنيا واآلخرةويرسل  هللاعليها 
 من السماء فتصبح صعيداً ي الصاعقة صواعق، مجع حسبانة وه حسباانعلى جنتك 
 يزلق عليها القدم. زلقاً أرضاً ملساء 

 ًأو يصبح ماؤها وورا  غائراً يف األرض فتجف الزروع واألشجارفلن تستطيع له  للماء
 ًطلبا .حيلة ترد املاء إىل النهر 

وأحيط بثمره  أحاط اهلالك بثمره فهلكفأصبح يقلب كفيه  ادم، حتسراً كما يفعله الن
على ما أنفق فيها  يف عمارة البستانوهي خاوية  ساقطةعلى عروشها  دعائم أعناهبا

فإن  ليتين مل أشرك بريب أحداً قوم  ويقول ايفإهنا سقطت وسقط عليها الكروم والنخيل 
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 جزاء الكفران احلرمان.
ومل تكن له فئة  مجاعةينصرونه من دون هللا  أعز نفراً( مقابل ما قال( وما كان
 ليست له قوة ينتصر بنفسه فال يصبه السوء. منتصراً 
هنالك  يف ذلك املقامالوالية  تويل األمورهلل  فإذا شاء هللا شيئًا مل يقدر أحد

 وخري عقباً جزاًء من غريه  هو خري ثواابً ال األصنام واألفكار الباطلة  احلقعلى دفعه 
 عاقبة للمتقني.

 اضرب هلمو  للناسمثل احلياة الدنيا  فهي يف سرعة زواهلا كماء أنزلناه من السماء
 فأصبحفإن يف النبات قدرًا من املاء كأنه خملوط به  نبات األرضابملاء  فاختلط به

وكان تطريه الرايح هناك وهنالك  تذروه الرايحيهشم ويكسر بعد يبسه  هشيماً النبات 
 فينشئ ويفين. يء مقتدراً هللا على كل ش
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 299الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

املال والبنون زينة احلياة الدنيا  يتزين اإلنسان هبما يف الدنياو  اخلرياتالباقيات 
فإن أمل اإلنسان فيها  وخري  أمالً من املال والبنني  الصاحلات خري  عند ربك ثواابً لآلخرة 

 ياه.خري من أمله مبا يف دن
و  اذكريوم  وهو عند قيام القيامةنسري اجلبال  يف اجلّو كالسحاب وترى

فلم مجعنا الناس للحساب  وحشرانهمال يسرتها شيء، جبل وال غريه  األرض ابرزة
 من الناس. منهم أحداً مل نرتك  نغادر
 ًوعرضوا على ربك صفا  :مصطفني ال حيجب بعضهم بعضاً، فيقال هلمد جئتموان  لق

وقتاً  بل زعمتم أّلن جنعل لكم موعداً بدون مال وعشرية وقوة  كما خلقناكم أول مرة
 حلسابكم، وهذا هتديد هلم.

ووضع الكتاب  أي صحائف األعمال للنظر فيهافرتى اجملرمني مشفقني  خائفني مما
تعجبًا من شأنه  تابما هلذا الكسوء حالنا  ويلتناقوم  ويقولون ايمن السيئات  فيه
ال يغادر  ال يرتك معصيًةإال أحصاها ًً وال كبرية ًً صغرية  عّدها ًووجدوا ما عملوا حاضرا 

فال يزيد سيئات أحد وال ينقص من حسنات  وال يظلم ربك أحداً مل حيذف شيء منه 
 أحد.
وإذ  اذكر زماننقلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجل  من

عن خرج  ففسقجنسهم ال من جنس املالئكة، وإمنا أمر ابلسجود يف ضمن املالئكة 
وأان لكم ويل  من دوين وهم لكم عدوتتولوهنم  أولياءبنيه وأتباعه  أمر ربه أفتتخذونه وذريته

بئس  إبليسللظاملني  التابعني له ًبدال .من هللا 
ما أشهدهتم ريته ما أحضرت إبليس وذخلق السماوات واألرض  حال خلقت الكون

وال خلق أنفسهم  مل استعن هبم حال اخللق، فمن هذا حاله كيف تتخذونه أولياء وما كنت
 أعواانً يف خلق أو أمر. عضداً الشيطان وذريته  متخذ املضّلني

ويوم يقول  هللا للكّفاراندوا  صيحواشركائي الذين زعمتم أهنم شركائي 
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فدعوهم  اندوهمفلم يستجيبوا  األصنامهلم وجعلنا بينهم  بني املشركني وآهلتهم
 ًموبقا .مهلكاً يعم مجيعهم، من )وبق( مبعىن هلك 

ورأى اجملرمون النار فظّنوا  أيقنواأهنم مواقعوها  واقعون فيها ًومل جيدوا عنها مصرفا 
 مكاانً ينصرفون إليه ختلصاً من النار.
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 300لصفحة ا

 من قرآن خط عثمان طه

ولقد صّرفنا  بّينار  هذا القرآن للناس من كل مثل  بقصد اعتبارهم ابألمثال وكان
 ابلباطل. أكثر شيء جدالً الكافر  اإلنسان
وما منع الناس  ماذا ينتظرونأن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى  )الرسول)صلى هللا عليه وآله

أو أيتيهم أبن نعّذهبم عذاب االستيصال  هبم إاّل أن أتتيهم ُسّنة األولنيويستغفرون ر والقرآن 
 عياانً، أو املراد ابلعذاب: عذاب اآلخرة أبن ميوتوا فريوا عذاهبا. قبالً ابلسيف  العذاب
وما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين وجيادل الذين كفروا ابلباطل  جيادلون ألجل إنكار
من  وما أنذرواكالقرآن   احلق واختذوا آاييتابلباطل  بهأي يبطلوا  واليدحضالرسل 

 استهزاءاً. هزواً العذاب 
ومن أظلم ممن  الكافر الذيذُّكر آبايت ربه  ذكره النيب )صلى هللا عليه وآله( ابلقرآن

فأعرض عنها  ومل يتدبرهاونسي ما قدمت يداه كر يف عاقبة من الكفر واملعاصي أبن مل يتف
أي القرآن، واملعىن تركناهم  أن يفقهوه، كراهة ًً أغطية إان جعلنا على قلوهبم أكّنةً نفسه 

محاًل ثقياًل  ور  آذاهنم وقراً حيث عاندوا حىت صار على قلوهبم كالغطاء يف عدم فهم احلق 
اهلدى فلن يهتدوا  إىلاي حممد )صلى هللا عليه وآله(  وإن تدعهمفال يسمعون مساعًا انفعًا 

 ألهنم يعاندون احلق. أبداً إذا دعوهتم  إذاً 
وربك الغفور ذو الرهتة لو يؤاخذهم مبا كسبوا  من الكفر واملعاصيلعجل هلم العذاب  يف
 منجى وملجًأ. موئالً دون هللا  لن جيدوا من دونهيوم القيامة  بل هلم موعدالدنيا 
وتلك القرى ريمها لعاد ومثود وغأهلكناهم ملّا ظلموا  عليهم بتكذيب األنبياء(

 وقتاً معلومًا. موعداً هلالكهم  وجعلنا ملهلكهم  السالم(
وإذ  واذكرقال موسى لفتاه  يوشع بن نونال أبرح  ال أزال أسري حىت أبلغ جممع
أو ليه السالم( حمل اجتماع حبري فارس والروم، ألنه وعد هناك مبالقاة اخلضر )ع البحرين

 زماانً طوياًل. حقباً أسري  أمضي
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فلّما بلغا  موسى )عليه السالم( وفتاهجممع بينهما  بني البحريننسيا حوهتما   كاان
أعدا مسكًا لطعامهما، فنسي يوشع السمك، وإمنا نسب إليهما كقوهلم )نسي القوم زادهم( 

ر  البحر وت طريقه حيث أحياه هللا تعاىل اختذ احل فاختذ سبيلهإذا نساه معتمد أمرهم 
 مسلكاً، قالوا صار مسلك احلوت كالكوة يف املاء ال يلتئم.  سرابً 
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 301الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فلما جاوزا  ذلك املكانقال  )موسى )عليه السالملفتاه آتنا  جئ إلينا
وداءان  طعامنا ًلقد لقينا من سفران هذا نصبا باً.تع 

قال  الفىتأرأيت  هل علمت ما حدثإذ أوينا  ذهبنا لالسرتاحةإىل الصخرة 
بدل  وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكرههناك  فإين نسيت احلوتالكائنة عند جممع البحرين 

سبياًل عجبًا أبن بقي املاء   واختذ سبيله ر  البحر عجباً عن )نسيت( أي نسيت ذكر احلوت 
 ة يف مكان ذهابه!كالكو 
قال  )موسى )عليه السالمذلك  فـَْقد احلوت وإحياء هللا تعاىل لهما كنا نبغ 

رجع موسى  فارتّدانطلب، ألن هللا وعده بلقيا اخلضر )عليه السالم( يف ذلك املكان 
 ا.أي اتباعاً آلاثرمه قصصاً يف الطريق الذي أتيا منه  على آاثرمها)عليه السالم( وفتاه 

 ًفوجدا عبدا  )هو اخلضر)عليه السالم ًمن عبادان آتيناه رهتة  ابلنبوة من عندان وعلمناه
ومل يكن أهلم هللا موسى )عليه السالم( ذلك العلم، وال غرابة فقد كان جربئيل  من لدان علماً 

 )عليه السالم( يعلم النيب مع أنه أفضل منه.
 ِّمما ُعلمت قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن  علمك هللا ًرشدا  ًأي تعلمين علما

 ذا رشد.
قال  العامل ًإنك لن تستطيع معي صربا .يثقل عليك الصرب ملا تراه 
 ًوكيف تصرب على ما مل حتط به خربا .فإن ظاهره منكر وال تعلم ابطنه 
قال  )موسى )عليه السالم ًستجدين إن شاء هللا صابراً وال أعصي لك أمرا .أتمرين به 
قال  العاملفإن اتبعتين فال تسألين عن شيء  ممّا أفعله ًحىت ُاحدث لك منه ذكرا 

 أفسره لك.
فانطلقا  عليهما السالم(مشيا موسى واخلضر( حىت إذا ركبا ر  السفينة  سفينة تعرب

 موسى )عليه السالم( قالشق اخلضر )عليه السالم( السفينة  خرقهاهبما املاء 
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أخرقتها لتغرق أهلها  على حنو استفهام إنكاريلقد جئت شيئًا إمرا  منكرًا عظيماً، ومل
 يكن اعرتاض موسى )عليه السالم( خالف وعده ألنه علق الوعد مبشيئته هللا تعاىل.

قال أمل أقل  حني أردت اتباعي ًإنك لن تستطيع معي صربا. 
قال  )موسى )عليه السالما نسيتال تؤاخذين مب  جعلته كاملنسي يف االعرتاض
 مشقًة بل عاملين ابملساحمة. من أمري ُعسراً ال تكلفين  وال ترهقينعليك 
فانطلقا  بعد ما خرجا من السفينة ًحىت إذا لقيا ُوالما  ولدًافقتله  خضر )عليه

بغري  بغري نفسبريئة من الذنب  أقتلت نفسًا زكّيةموسى )عليه السالم(  قالالسالم( 
 فظيعاً منكراً. لقد جئت شيئاً ُنكراأن كان قتل نفساً فليس قتلك له قوداً 

 
 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 191 

 
 302الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قال  )اخلضر )عليه السالم ًأمل اقل لك إنك لن تستطيع معي صربا. 
قال  )موسى )عليه السالمإن سألتك عن شيء بعدها  بعد هذه املرةاحبين قد فالتص

 يف مفارقتك إايي. عذراً من قبلي  بلغت من لدين
فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما  طلبا الطعام، ملا أصاهبم من اجلوع الكثري أهلها

يسقط  فوجدا فيها جدارًا يريد أن ينقضامتنع أهل القرية عن ضيافتهما  فأبوا أن يضيفومها
فأقامه  السالم( فبناه اخلضر )عليهقال  )موسى)عليه السالملو شئت  بنائه
 ًالختذت عليه أجرا .أجرة لنسّد هبا جوعنا 

قال  )اخلضر )عليه السالمهذا  اإلنكار لبنائي احلائطفراق  سبب الفراق
بيين وبينك سأنبئك بتأويل  مآلما  األمور اليت فعلتها مما ًمل تستطع عليه صربا. 

 فكانت ملساكنيأما السفينة  فقراءيعملون ر  البحر  يكتسبون يف البحر بسبب
 ملك  أيخذ كّل سفينةوراء أولئك املساكني  فأردُت أن أعيبها وكان وراءهمالسفينة 
 فإذا كانت معيوبة مل يغصبها وخرق بعض ألواح السفينة عيب فيها. وصباً صحيحة 
 ُوأما الغالم  الذي قتلته مننيفكان أبواه مؤ  وقد علمنا أنه إذ كرب كفر وسّبب كفر
طغياانً أن يسبب هلما إرهاقًا وتعباً، أو أن يغشامها وحيملهما  فخشينا أن يرهقهماأبويه 
 ابتباعهما له فقتله كان خرياً للثالثة. وكفراً 

فأردان أن يبدهلما  يرزقهما بدلهرهبما خريًا منه  من الغالمزكاة  ًطهارًة وصالحا 
 ًوأقرب رهتا  رمحًة وعطفًا أببويه، وكانت جارية من نسلها خرج سبعون نبيًا وكان القصاص

 قبل اجلناية جائزاً يف تلك الشريعة.
 وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني ر  تلكوكان حتته كنـز  هلما املدينة  خلف هلما وقد عّلم

فحفظ هللا لولدمها بسبب  مها صاحلاً وكان أبو بذلك اجلدار فإذا سقط اجلدار ذهب أثره 
ويستخرجا كنزمها رهتًة من كمال الرشد   فأراد ربك أن يبلغا أشدمهاصالح األب ذلك الكنـز 
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الذي  ذلكوإراديت بل عن أمر هللا تعاىل  عن أمريفعلت ما فعلت  ربك وما فعلته
وقد كانت أعمال اخلضر)عليه قالوا:  أتويل ما مل تسطع عليه صرباً ذكرت يف سبب ما فعلت 

السالم( إشارة إىل أعمال موسى)عليه السالم( فالسفينة إشارة إىل وضعه يف التابوت حال 
صغره، وقتل الغالم إشارة إىل قتل موسى)عليه السالم( للقبطي، وإقامة اجلدار إشارة إىل 

 سقي أغنام شعيب)عليه السالم( وهو جائع حمتاج إىل اخلبز.
 ذي القرننيويسألونك عن  من هو وماذا صنع ًقل سأتلو عليكم منه ذكرا  أذكر لكم

 بعض قصصه.
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 303الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
إان مكنّا له ر  األرض  أبن يتصرف فيها ويسري كيفما شاءوآتيناه من كل شيء  حيتاج

 طريقاً يوصله إىل مراده. سبباً إليه 
 ًب الشمسحىت إذا بلغ مغر  * فأتبع سببا  آخر العمارة مما يلي املغربوجدها  هكذا

 قوما قلناعند العني  ووجد عندهاأسود  هتئةحبر  تغرب ر  عنييرتاءى للنظر 
 وإّما أن تّتخذ فيهم ُحسناً القوم بسبب كفرهم  اي ذا القرنني إّما أن تُعّذبابإلهلام إىل قلبه: 

 أي حتسن إليهم هبدايتهم.
من ظلم قال أّما  ابإلصرار على الكفرفسوف نُعّذبه  يف الدنيامث يُرّد إىل ربّه  يف
 منكراً غري معهود لشّدته. فيعذبه عذاابً ُنكراً اآلخرة 
 ًوأّما من آمن وعمل صاحلًا فله جزاء  لفعلتهاحلسىن  أو هي مثوبة حسىن وسنقول له

 يف هللا يسريه.فإن تكال ُيسراً أوامران الشرعّية  من أمران
مث أتبع  ذو القرنني ًسببا .طريقاً يوصله إىل املشرق 
حىت إذا بلغ مطلع الشمس  أول املعمورة من طرف املشرق وجدها تطلع على قوم  مل جنعل

 إذ مل يكن هلم ساتر من جبل أو بيوت أو مالبس. سرتاً غري الشمس  هلم من دوهنا
كذلك ابلقتل أو اهلداية كما أمرانه يف أهل املغرب  أي أمرانه يف أهل املشرق وقد

 إحاطة علم. ُخرباً من اجليش والعدة  أحطنا مبا لديه
 ًمث أتبع سببا .طريقاً اثلثاً آخذاً من اجلنوب إىل الشمال 
حىت إذا بلغ بني السّدين  ،قيل: مها جبالن مبنقطع أرض الرتك سّد االسكندر ما بينهما

يفهمون  قومًا ال يكادون يفقهوندون السدين  وجد من دوهنماني وقيل: هو سد الصّ 
 ًقوال .لغرابة لغتهم 

قالوا اي ذا القرنني إّن أيجوج ومأجوج  قبيلتانمفسدون ر  األرض  ابلقتل والنهب فهل
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حاجزاً ال يتمكنون من  على أن جتعل بيننا وبينهم سّداً شيئًا نصرفه من مالنا  جنعل لك خرجاً 
 اخلروج علينا.

قال  ذو القرننيما مكيّن فيه ريب  الذي مكنين هللا فيه من املالخري  مما جتعلونه
 حاجزاً حصينًا. أجعل بينكم وبينهم ردماً ابلعمل مما أتقوى به  فأعينوين بقوةيل من اخلراج 

آتوين زبر احلديد  قطع احلديدالّصدفني حىت إذا ساوى بني  اجلبلني بنضد الزبر وجعل
 حىت إذا جعلهابملنافخ النريانية على احلديد  انفخواذو القرنني  قالالفحم بينهما 
 أي حناساً. عليه قطراً أصب  قال آتوين أفرغكالنار   انراً جعل احلديد 

فما اسطاعوا  أي أيجوج ومأجوجأن يظهروه  يعلوه الرتفاعهاعوا لهوما استط 
 أن يثقبوه لصالبته. نقباً للسد 
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 304الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قال  ذو القرننيهذا  السّدرهتة  نعمة من ريب فإذا جاء وعد ريّب  خبروج أيجوج
 كائناً ال حمالة.  وكان وعد ريب حقاً مدكوكاً مسّوى ابألرض  جعله دّكاءومأجوج 
وتركنا بعضهم ومأجوج  بعض أيجوجيومئذ  يوم خروجهم، وهو من عالمات

البوق الذي ينفخ فيه  ر  بعض  ونفخ ر  الّصوركموج البحر، أي خيتلط   ميوجالقيامة 
 .مجعاً أي اخلالئق  فجمعناهمإسرافيل إلحياء األموات 

 ًوعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا .أظهرانها هلم إلخافتهم 
 وطاء عن ذكري الذين كانت أعينهم ر  عن آاييت، فال يعتربون هبا كأّن عيوهنم يف غطاء

 أي يثقل عليهم استماع احلق. وكانوا ال يستطيعون مسعاً ال ترى 
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي   )كاملسيح )عليه السالممن دوين أولياء 

 منـزاًل. نُزالً  جهّنم للكفرينهّيأان  إاّن أعتدانمعبودين، بدون أن أعذهبم 
قل هل ننّبئكم  خنربكم ًابألخسرين أعماال .من حيث العمل 
 ّالذين ضل  ضاعسعيهم  عملهم ألن الكفر يبطل العمل ر  احلياة الدنيا وهم

 صنيعاً وعماًل. حيسبون أهنم حيسنون ُصنعاً 
أولئك الذين كفروا آبايت رهبم  بدالئله وحججهولقائه ه، فينكرون أي لقاء جزائ
أي قدراً بل  فال نقيم هلم يوم القيامة وزانً أي بطلت بسبب كفرهم  فحبطت أعماهلماملعاد 

 نعاقبهم.
بسبب كفرهم  جزاؤهم جهنم مبا كفرواالذي ذكران من حبط أعماهلم  ذلكاألمر 

واخّتذوا آاييت  األدلة الدالة على هللا ًورسلي هزوا .مهزواً هبما 
ن آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوسإّن الذي  البستان اجلميل اجلامع بني

 منـزاًل. نزالً الثمر والزهر وسائر املناظر احلسنة 
خالدين فيها ال يبغون  ال يطلبونعنها  عن اجلّنات ًحوال .حتواًل 
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 ًقل لو كان البحر مدادا  املداد هو ما يكتب به لكلمات ريّب لوقاته، ألن كل أي خم
ألهنا غري متناهية من حيث  البحر قبل أن تنفد كلمات ريبانتهى ماء  لنفدخملوق كلمة 

 للبحر.  مدداً مبثل البحر  ولو جئنا مبثلهأن هللا سبحانه يستمر يف خلقها 
قل  )اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآلهإمّنا أان بشر مثلكم ر ولذا أفعل ما يفعله البش

فمن كان ال شريك له  يوحى إيل أمّنا إهلكم إله واحدمن األكل والنوم واملشي، والفرق أنه 
أي  فليعمل عماًل صاحلًا وال يشرك بعبادة ربّه أحداً لقاء جزاء هللا ابجلنة والثواب  يرجو لقاء ربّه

 ال جيعل أحداً شريكاً هلل تعاىل يف عبادته.
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 305الصفحة 

 ان طهمن قرآن خط عثم

 : سورة مرمي 19
 كهيعص *بسم هللا الرهتن الرحيم .)رمز بني هللا والرسول )صلى هللا عليه وآله 

 .زكرايّ أي فيها ذكر لرمحة هللا عبده  ذكر  رهتة رّبك عبدههذه السورة 
إذ اندى  )دعا زكراي )عليه السالم ًربّه نداًء خفيّا  ال جيهر به وذلك أقرب إىل

 اخللوص.
  قال رّب إيّن وهن  ضعفالعظم مين  فإّن وهن العظم وهو شيء صلب يدل على

بياضاً، أي أن الشيب قد عم الرأس، فشبه ابلنار  واشتعل الرأس شيباً وهن جلميع اجلسد 
حمروماً، أي  رب شقيّابدعائي إايك اي  ومل أكن بدعائكاليت تشتعل فتشمل كل األطراف 

 فأرجو أن ال أحرم يف املستقبل.مل أكن كذلك فيما مضى 
 وإين خفت  أخافاملوايل  الذين يتوّلون أمر األمةمن ورائي  بعدي أبن يبدلوا

 ولداً. وليّاً من عندك  فهب يل من لدنكال تلد  وكانت امرأيت عاقراً دين الناس 
يرثين  مايل ومقاميويرث من آل يعقوب آل  ألن زكراي )عليه السالم( هو من

مرضيًا عندك،  واجعله رّب رضياً يعقوب، فإذا جاءه ولد ورث الوالد ذلك املقام واملنزلة 
 فاستجاب هللا دعاءه فخاطبه بقوله:

 ًاي زكراّي إان نبشرك بغالم  امسه حيىي مل جنعل له من قبل مسيّا  فال أحد هبذا االسم قبل حيىي
 )عليه السالم(.

قال رب أىن   كيفم وكانت امرأيت عاقراً يكون يل وال  ال تلد وقد بلغت من الكرب
 .(18)يبساً وجفافاً  عتيّا

قال  هللاكذلك  هكذاقال رّبك هو  إعطاء الولد لكما علّي هنّي  سهل وقد
فمن أوجدك من العدم قادراً على أن  ومل تُك شيئاً قبل حيىي)عليه السالم(  خلقتك من قبلُ 

                                                        
 انتهى فقد عتا. لسان العرب. كل شيء قد  (18)
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 يعطيك الولد.
اجعل يل آية قال رب  عالمة دالة لوقت احلملقال آيتك أال تكّلم الناس  ال تقدر

 أي يف حال كونك صحيحاً بال آفة ومرض وخرس. ثالث ليال سوايًّ على تكليمهم 
فخرج  )زكراي )عليه السالمعلى قومه من احملراب فأوحى  أشارإليهم أن سّبحوا  هللا

بكرًة وعشيّا .طريف النهار 
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 306الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

جبد وعزم  بقّوةالتوراة  اي حيىي خذ الكتابفوهبنا له حيىي )عليه السالم( وقلنا له: 
وآتيناه  )أي أعطينا حيىي)عليه السالماحلكم  النبوة ًصبيّا .يف حال الصىب 

و  آتيناه ًحناان  رمحة ّمن لدان  من عندان على الناس ًوزكاة هارة ونزاهة ط
وكان تقيّا .عن الشرك واملعاصي 

 ًوبراً بوالديه ومل يكن جبارا  ًمتكرباً ظاملاعصيّا ًً .عاصياً لربّه 
وسالم  سالمةعليه يوم ولد  فهو سامل األعضاءويوم ميوت  من العذاب يف القرب

 ًويوم يبعث حيا .من النار 
واذكر ه( اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآلر  الكتاب  القرآن قصةمرمي إذ انتبذت 

 يف طرف مشرق بيت املقدس. من أهلها مكاانً شرقيّاً أي اعتزلت 
فاخّتذت من دوهنم  دون الناس ًحجااب  سرتًا لتغتسلفأرسلنا إليها روحنا 

 يف صورة شاب اتّم اخللق. ًً فتمّثل هلا بشراً سوايّ جربئيل)عليه السالم( 
قالت عليها السالم( مرمي(  ًإين أعوُذ ابلرهتن منك إن كنت تقيّا  ،خائفًا من هللا

 واجلواب حمذوف أي فابتعد عيّن.
 ًقال إمّنا إان رسول ربك ألهب لك والماً زكيّا .طاهراً من األدانس 
قالت أىن   كيف  يكون يل والم ومل ميسسين بشر  ابحلالل ًومل أك بغيّا .زانية 
قال كذلك كذا هقال رّبك هو  إحداث الولد بال أب علّي هنّي  سهل ولنجعله

 كائناً ال حمالة.  أمراً مقضياً خلقه  للنّاس ورهتًة منّا وكانبرهاانً لكمال قدرتنا  آيةً 
فحملته  عليهما السالم(محلت مرمي بعيسى( فانتبذت به  أي تنّحت ابحلمل

 ًمكاانً قصيّا .بعيداً من أهلها 
فأجاءها املخاض  أتى هبا صعوبة الطلق وأجلأهاإىل جذع النخلة  ساقها قالت اي
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من شأنه أن ينسى  وكنت نسياً األمر وذلك خلجلها من الناس  ليتين مّت قبل هذا
 ًمنسيّا .منسّي الذكر 

فناداها  عليهما السالم(اندى املسيح أمه( من حتتها  بعد الوالدةأال حتزين  اي
 هنراً من املاء للشرب. سرايّ حتت قدمك  قد جعل ربك حتتكاه أم

وهزي  أجذيبإليك  حنوكجبذع النخلة تساقط  النخلة ًعليك رطبًا جنيا  طراّي
 قد جين اآلن.
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 من قرآن خط عثمان طه

فكلي  الرطبواشريب  من املاء اجلاري ًوقري عينا  لتطب نفسكفإما  إن
أشريي  فقويليسألك عن الولد  من البشر أحداً إن رأيت  تريّنشرطية وما الزائدة ال
 ًإين نذرت للّرهتن صوما  ًأي صمتا ًفلن أكلم اليوم إنسيّا .ًإنساان 

فأتت  عليها السالم(مرمي( به  ابلولدقومها  إىل قومهاحتمله  حاملة له
 ًّقالوا اي مرمي لقد جئت شيئاً فراي .منكراً عظيمًا 

اي أخت هارون   كان رجاًل صاحلاً، فقيل هلا أنت يف الصالح كأنك أخت هارون  ما
 زانية. وما كانت أّمك بغيّاً زانياً  كان أبوك امرأ سوء

فأشارت  عليها السالم(مرمي( إليه  أبن كلموه ليجيبكم )إىل عيسى)عليه السالم
د صبيّاً قالوا كيف نكّلم من كان ر  امله. 

قال إين عبد هللا  رداً على من زعم ربوبيتهآاتين  أعطاينالكتاب  اإلجنيل وجعلين
 .نبياً 

 ًوجعلين مباركا   كثري الربكة واخلريأين ما كنت وأوصاين  أمرين ابلصالة والزكاة ما دمت
 .حياً 

 ًوبرّا  ًأن أكون ابرا ًبوالديت ومل جيعلين جبّارا  ًطاغياً متكربا ًشقيّا .عاصيا هلل تعاىل 
والسالم علّي يوم ولدت  فأين سامل يف الدنيا من جراء سالميت عن العيوب حال الوالدة

ويوم أموت  فإين سامل يف القرب عن العذاب ًويوم أبعث حيّا .فإين سامل إىل األبد 
ذلك  الذي قال إين عبد هللا بتلك الصفات املذكورةقولعيسى ابن مرمي   قلنا فيه
 يشكون، فاليهود يقولون ليس بنيب والنصارى يقولون هو إله. احلق الذي فيه ميرتونقول 
ما كان هلل أن يتخذ من ولد سبحانه أنزهه تنزيها ًً  ًإذا قضى أمرا  أراد شيئًا فإمنا يقول

 فال يهم أن خيلق إنساانً بدون أب. له كن فيكون
وإّن هللا ريب وربكم يس املسيح)عليه السالم( راّب أو ابن رب ول فاعبدوه هذا صراط
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 ال احنراف فيه. مستقيم
فاختلف األحزاب  مجاعات اليهود والنصارىمن بينهم  أي اختالفًا انشئًا من بينهم

 من حضورهم يوم القيامة. فويل لّلذين كفروا من مشهد يوم  عظيمال من قبل هللا 
أمسع هبم وأبصر شديدو السمع والبصر يف  أي هميوم أيتوننا  يف القيامة لكن

 واضح، فال يسمعون احلّق وال يرون اآلايت. ر  ضالل مبنييف الدنيا  الظاملون اليوم
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 308الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
وأنذرهم  )خّوفهم اي حممد )صلى هللا عليه وآلهيوم احلسرة  يتحسر فيه الناس إذ

ر  وفلة احلال  وهمانتهى كل شيء، فال يتمكن اإلنسان من تبديل جزائه  رُقضي األم
 .وهم ال يؤمنون

إان حنن نرث األرض ومن عليها  فلماذا يبقون على الكفر من أجل الرائسة واملال، فالكل
 .يرجعونإىل حسابنا  وإلينازائل 
 ًواذكر ر  الكتاب إبراهيم إنه كان صّديقا صدق مالزماً لل ًنبيّا. 
إذ قال ألبيه  عّمه آزر ًاي أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا  فان

 الصنم ال يدفع عن اإلنسان شيئاً.
اي أبت إيّن قد جاءين من العلم  ابهللما مل أيتك  فأنت جاهل ابهلل ًفاتبعين أهدك صراطا

 مستقيمًا. سوايً 
اناي أبت ال تعبد الشيط  ال تطعه، فإن الكفر عبادة وطاعة للشيطان إن الشيطان كان

 عاصيًا. للرهتن عصيّاً 
اي أبت إين أخاف أن ميسك  يصيبك ًعذاب من الرهتن فتكون للشيطان وليا  قرينًا يف

 العذاب.
قال  آزرأراوب  انفر، واالستفهام لإلنكارأنت عن آهليت  األصنام اي إبراهيم

زمنًا طوياًل،  مليّاً أي ابتعد عين  واهجرينابحلجارة  ألرمجّنكعن مقالك  تهإلن مل تن
 وإال رمجتك.

قال  )إبراهيم )عليه السالمسالم عليك  سّلم عليه سالم الوداع سأستغفر لك ريّب 
كان يب أي هللا  إنهأي أطلب منه غفرانك أبن يوفقك للتوبة حىت تكون أهاًل للغفران 

 أي لطيفاً ابرّاً. اً حفيّ 
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وأعتزلكم  أبتعد عنكموما تدعون من دون هللا  أي وأعتزل أصنامكموأدعو  أعبد
 ًريّب عسى أن ال أكون بدعاء ريّب شقيّا .خائباً، كما شقيتم يف دعاء األصنام 

فلما اعتزهلم وما يعيدون من دون هللا  أبن هجرهم ًوهبنا له إسحاق ويعقوب وكال  من
 .جعلنا نبياً والده أ

ووهبنا هلم  للثالثةمن رهتتنا  سعادة الدارين ًوجعلنا هلم لسان صدق عليّا  ًثناءا
حسنًا رفيعًا، وعرب ابللسان عن الثناء بعالقة السبب واملسبب، وحيث أن املدح صادق قال 

 لسان صدق.
واذكر ر  الكتاب  القرآن ًموسى إنّه كان خملصا نفسه أخلصه هللا ل ًوكان رسوال  إىل
 خمرباً عن هللا تعاىل. نبياً الناس 
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وانديناه  تكلمنا معهمن جانب الطور  جبل يف الشاماألمين  األكثر مينًا وبركة
وقّربناه  تقريب كرامة ًجنيّا .مناجياً له 

 ًووهبنا له من رهتتنا أخاه هارون نبيا جعلنا أخاه نبياً ووزيراً له. أي 
واذكر ر  الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد  إذا وعد بشيء وىف به ًوكان رسوالً نبيا. 
 ًوكان أيمر أهله ابلصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا .رضي أعماله 
 ًورفعناه مكاانً علياً  *واذكر ر  الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيا .ًعاليا 
أولئك الذين أنعم هللا عليهم من  )بيان )الذينالنبيني من ذرية آدم وممن هتلنا  يف

يعقوب  إسرائيلمن ذرية  مع نوح ومن ذريّة إبراهيم والسفينة أي من ذرية من محلنا 
إذا تتلى عليهم آايت اخرتانهم  واجتبيناهم  ممن هديناأولئك  و)عليه السالم( 

ابكني من خوف  وبكيّاً ساجدين  سّجداً وقعوا على األرض تواضعًا هلل  الرهتن خّروا
 هللا.

فخلف من بعدهم خلف  أي من أقوامهم وأوالدهم الذين هم من بعدهم أضاعوا
جزاء  ويّاً أولئك اخللف  فسوف يلقوناحملّرمة  واتبعوا الشهواتأبن تركوها  الصالة

 غّيهم وضالهلم.
إال من اتب ندم عن معاصيه  ًوآمن وعمل صاحلًا فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئا 

 ال ينقصون شيئاً من جزاء أعماهلم.
جنات  )بدل )اجلنةعدن  إقامةاليت وعد الرهتن عباده ابلغيب  وهي غائبة عنهم

إنّه  تعاىل ًكان وعده مأتيا .آتيا 
 ًال يسمعون فيها لغوا فائدة فيه من الكالم الذي ال  ًإاّل سالما  لكن يسمعون من

 .(20)عصراً  وعشيّاً صباحًا  بكرةً يف اجلنة  وهلم رزقهم فيها (19)املالئكة سالماً 
                                                        

 واالستثناء منقطع كما ال خيفى. والسالم اسم جامع لكل خري. (19)
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تلك  اجلنة املذكورة هياجلنة اليت نورث  نعطي ًمن عبادان من كان تقيّا  اتقى
عطف على أحوال  ًً الماالكفر واملعاصي، وحيث ذكر اجلنة وقول املالئكة هناك للناس س

 املالئكة، فقد قالوا:
وما نتنـّزل  أي ال ننزل من السماء إىل األرضاال أبمر ربك له ما بني أيدينا  املستقبل

وما خلفنا  املاضيوما بني ذلك  احلال ًوما كان ربك نسيّا  ينسى شيئاً من أمور األزمان
 ذكر األماكن فقال:الثالثة، وحيث ذكر األزمنة الثالثة جاء إىل 

                                                                                                                                                               
 واملراد: دوام الرزق. (20)
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 رب السماوات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب  اصربهل تعلم له مسيّاً  لعبادته  ًمثال
 وشبيهاً يسمى هبذا االسم حقيقة، واالستفهام مبعىن النفي.

ويقول اإلنسان  الكافرأإذا ما  زائدة ًمّت لسوف أخرج حيا  املوت، بعد
 واالستفهام على طريق اإلنكار واالستهزاء.

 ًأو ال يذكر اإلنسان أاّن خلقناه من قبل ومل يك شيئا  فمن قدر على اإلجياد يقدر على
مث لنحضرهنم حول أي مقّرنني ابلشياطني  والشياطنيجنمعّنهم  فوربك لنحشرهّنماإلعادة 

قف، فإن كثرة اخلوف توجب سقوط اإلنسان أي واقعني على ركبهم هلول املو  جهنم جثيّاً 
 الضطراب أعصاب الرِّجل.

 مث لننـزعن  لنستخرجنمن كل شيعة  من كل مجاعة ًأيهم أشد على الرهتن عتيّا  أي
أحق جبهّنم  مث لنحن أعلُم ابلذين هم أوىل هبا، فنلقيهم يف جهنم أوالً فأول (21)األعىت فاألعىت

 ًصليّا ال ندخل جهنم إال املستحق هلا. دخواًل، واملعىن 
وإن  انفيةمنكم  أيها البشرإال واردها  ألّن الصراط على النار، فكلهم يردون

حكم بذلك حكم واجبًا على  كان على ربك حتمًا مقضيّاً على النار عبورًا على الصراط 
 نفسه.
مث لننجي الذين اتقوا م الكفر واملعاصي، أبن يعربوا الصراط بسالونذر  نرتك

 ًالظاملني فيها جثيا .ساقطني، ألن أرجلهم ال حتملهم من اخلوف والعذاب 
وإذا تتلى عليهم آايتنا بّينات  واضحاتقال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقني 

 وأحسن ندايًّ مقامكم على اإلميان، أو مقامنا على الكفر  خري  مقاماً املؤمنني والكافرين 
 اً، ومعناه أن الكفار يقولون: حنن أحسن منكم.جملس
وكم أهلكنا قبلهم من قرن  أهل كل عصر خالفوا أوامر هللاهم أحسن  من هؤالء

                                                        
 عتا يعتو عتواً وعتيًا: استكرب وجاوز احلد، لسان العرب. (21)
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 ًأاثاث  متاعاً وزينًة ًورئيا .من الرؤية مبعىن املنظر 
قل من كان ر  الضاللة  عن احلقفليمدد له  ميّده وميهله بطول العمر وإعطاء متاع

إّما عند انتهاء أمدهم  حىت إذا رأوا ما يوعدون ًً الرهتن مّدانيا، وذلك استدراجًا له الد
فسيعلمون من أي املوت، فمن مات قامت قيامته  وإما الساعةابلقتل واألسر  العذاب

 هل جندهم أو جند املؤمنني. ًً شرُّ مكاانً وأضعف جندامن الفريقني  هو
 هدىويزيد هللا الذين اهتدوا  أبن يلطف هبم األلطاف اخلفّيةو  الطاعات الباقيّات

 عاقبة. وخري مرّداً مما متع به الكفار  الصاحلات خري  عند رّبك ثواابً 
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أفرأيت  استفهام للتعجبالذي كفر آبايتنا   ورد أن املراد به العاص بن وائل، وإن
كثرياً   ًً ماالأمعطى من هللا على تقدير احلساب والقيامة  وقال ألّوتنيكان اللفظ عامًا 

وولدا ًً  أوالداً، فإن الكفار يزعمون كرامتهم على هللا حىّت إذا كانت هناك قيامة أكرمهم
 هناك أيضاً كما أعطاهم يف الدنيا.

أطّلع الغيب ول هذا هل أشرف على أحوال اآلخرة اليت هي غائبة عن احلواس حىت يق
 فعهد هللا إليه أبن يعطيه املال والولد. أم اختذ عند الرهتن عهداً الكالم واالستفهام لإلنكار 

 ّكال  ال هذا وال ذاك ُسنكتب  السني للتأكيدما يقول   حنفظ عليه لنجزيه على
 نزيده عذاابً، كما زدانه عمراً وماالً فكفر. ومنّد له من العذاب مّداً كذبه 
ونرثه  نرث منه عند هالكهما يقول  من املال والولد، إذ يبقى ماله وولده هلل تعاىل

بال مال  فرداً يف اآلخرة  وأيتينابعد أن مات فال يقدر أن يذهب هبما إىل اآلخرة 
 وولد.
واختذوا  الكفار ًمن دون هللا آهلة  ًأصناما ًليكونوا هلم عّزا .ليتعززوا هبم 
 ّكال ر كما ظّنوا، بل اآلهلة أسباب ذهّلم ليس األمسيكفرون  تكفر اآلهلة

بعبادهتم  أبن تنكر منهم عبادهتم هلاويكونون  اآلهلةعليهم  على الكفار ًضدا 
 أعداء هلم، عوض ما أرادوا من أن تكون عزة هلم.

أمل تر أان أرسلنا الشياطني على الكافرين  خلينا بينهم وبني الشياطنيم أزّاتؤزّه  تزعجهم
إزعاجاً، فكما إن الشياطني ـ الذين هم أولياء الكفار ـ سبب إليذائهم، كذلك اآلهلة املعبودة 

 للكّفار سبب زايدة عذاهبم يف اآلخرة.
فال تعجل عليهم  على الكّفار بطلب عذاهبمإمّنا نعّد هلم  األايمعّدا  حىت ينهوا

 أجلهم املقّدر هلم مث أنخذهم.
الذين اتقوا الكفر واملعاصي  املتقنيجنمع  حنشروهو يوم القيامة  يوموذلك 
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 ًإىل الرهتن وفدا (22)يذهبون مجاعًة إىل ثواب هللا. 
ونسوق  نسرّيهم سرياً بدون احرتام ًاجملرمني إىل جهنم وردا .واردين هلا عطاشا 
ال ميلكون  ال ميلك أحدالشفاعة  ألحدالرهتن عهداً  إاّل من اخّتذ عند  أبن آمن

وعمل صاحلًا وهو عهده عند هللا أبن يدخله اجلنة، و)إال( مبعىن لكن من كان كذلك دخل 
 اجلنة.
وقالوا  الكفار ًاختذ الرهتن ولدا. 
لقد جئتم  أيها القائلون هبذا القول ًشيئاً إّدا .منكراً عظيمًا 
تكاد السماوات يتفطرن  يتشّققنمنه  الكالم من هذاوتنشق األرض وختّر اجلبال 

 كسراً، فان الكالم السيئ يزلزل الكون.  هّداً تسقط ابنكسار 
 .للرهتن ولداً املشركون  أن دعواوذلك لـ 

وما ينبغي  ال يليق ًللرهتن أن يتخذ ولدا. 
إن  ماكل من ر  السماوات واألرض إال آيت  أتى ًالرهتن عبدا والعبد ليس بولد. 
لقد أحصاهم  حصرهموعّدهم  عّد أشخاصهم ًعّدا. 
 ًوكلهم آتيه يوم القيامة فردا .منفردين بال مال وال شخص نصري 

                                                        
 والوفد: الركبان املكرمون. لسان العرب. (22)
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 ًإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرهتن وّدا يف قلوب الناس، والسني  ًً حمبة
 للتأكيد.
فإمنا يسّرانه قرآن البلسانك  أبن أنزلناه على لغتكلتبشر به املتقني  من الشرك

 مجع ألّد: شديد اخلصومة والعناد. وتُنذر به قوماً لّداً واملعاصي 
وكم أهلكنا قبلهم من قرن  أمة من األممهل حتس منهم من أحد  هل تشعر أبحد منهم

أي صواتً خفّيا فلم يبق منهم خرب  ركزاً  أو تسمع هلموتراه، وهذا بيان ألنه مل يبق منهم أحد 
 وال أثر، وكما أهلكناهم هنلك هؤالء.

 : سورة طه20
 طه *بسم هللا الرهتن الرحيم .اسم الرسول )صلى هللا عليه وآله( ، أو رمز 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى .لتتعب بكثرة العبادة 
 ًإالّ تذكرة  ًتذكرياملن خيشى نتفع ابلتذكري.هللا، فإنه امل 
 ًتنـزيال  ًأي أنزل تنزيالمّمن خلق األرض والسماوات العلى .الرفيعة 

 استوىل. استوىأي السلطة  الرهتن على العرشهو 
له ما ر  السماوات وما ر  األرض وما بينهما  من املخلوقاتوما حتت الّثرى .أي الرتاب 
وإن جتهر  تريد اجلهرابلقول ة والدعاء، فهو غين عن ذلك ابلعبادفإنّه يعلم الّسر 

 من الّسر كاخلطرات القلبية. وأخفىما أسررته إىل غريك 
هللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن  .كالرازق واخلالق وما أشبه 
وهل أاتك حديث  قّصةموسى. 
 ًإذ رأى انرا  يف الصحراء على الشجرةفقال ألهله  زوجتهامكثوا  ابقوا يف

عند  أو أجد على الناربشعلة  لعلي آتيكم منها بقبس  أبصرهتا  إين آنست انراً مكانكم 
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 هادايً يدلين على الطريق، إذ كانوا يف الصحراء واهلواء ابرد وقد ضّلوا الطريق. هدىالنار 
فلما أاتها  اقرتب من النارنودي اي موسى. 
إين أان رّبك  ت هناك فسمعه موسى )عليه السالم( خلق هللا الصوفاخلع  انزع

نعليك  من رجلكإّنك ابلوادِّ املقدس  املباركطوى .هو اسم الوادي 
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وأان اخرتتك  اصطفيتكفاستمع ملا يوحى .إليك من كالمي 
إنيّن أان هللا ال إله إال أان فاعبدين  شريك خالصًا بدون جعلوأقم الصالة لذكري  ألن

 تكون مذكرة يل.
إن الّساعة  القيامةآتية أكاد أخفيها  أريد أن أخفيها عن عبادي لتأتيهم بغتة، أو

 ابلذي سمعي وعممل. لتجزى كلُّ نفس مبا تسعىأكاد أظهرها، من أخفاه مبعىن أزال خفاءه 
فال يصّدنك  ال مينعنكعنها اعة أي عن اإلميان ابلسمن ال يؤمن هبا واتّبع هواه 

 فتهلك. فرتدىهوى نفسه يف اإلنكار 
وما تلك بيمينك  يف يدك اليمىناي موسى. 
قال هي عصاي أتوّكأ  اتكئ ّعليها وأهش  أسقط ورق الشجرهبا على ونمي  علوفة

يها كحمل الزاد يف السفر وإلقاء الكساء عل  أخرىحوائج  ويل فيها مآربُ هلا 
 لالستظالل وطرد املوذايت.

 فألقاها فإذا هي *قال ألقها اي موسى  تنقلبحّيًة تسعى .متشي بسرعة 
قال  هللاخذها وال ختف سنعيدها  نرجع احلّية إىلسريهتا  حالتهااألوىل  أي

 جنعلها عصا.
واضمم  أخفيدك إىل جناحك  إبطكخترج  اليدبيضاء  هلا شعاع كشعاع

 معجزة اثنية لك. آية أخرىفليس بياضها كبياض الربص  من وري سوءالشمس 
اليت هي من أكرب  من آايتنا الكربىاي موسى )عليه السالم(  لنريكنفعل ذلك 

 املعجزات.
اذهب إىل فرعون إنه طغى .جتاوز احلّد 
قال رب اشرح يل صدري .وسع صدري حىت ال أضجر 
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ويّسر يل أمري  أمر القيام ابلرسالة.سهل 
واحلل عقدة من لساين .ًحىت ال أرتج يف الكالم بل أكون بليغا 

 .قويليفهموا  يفقهواكي 
 هارون أخي *واجعل يل وزيراً من أهلي .يعاضدين يف التبليغ 
اشدد به  هبارونأزري .ظهري يف الدعوة إليك 
وأشركه ر  أمري .ًأمر النبوة ليكون نبيا 
 نسّبحك كثرياً كي .فإّن التعاون يوجب زايدة النشاط 
 ًإّنك كنت بنا بصرياً  *ونذكرك كثريا .وعاملاً أبن هارون نعم الظهر 
قال  هللاقد أوتيت  أعطيتسؤلك  سؤالكاي موسى. 
ولقد مننّا  أنعمناعليك مرًة أخرى .يف السابق 
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 من قرآن خط عثمان طه

اإذ أوحين  أهلمناإىل أّمك ما يوحى .ما يلزم أن تلهم 
أن اقذفيه  والوحي هو أن اجعليهر  التابوت  الصندوق ّفاقذفيه ر  اليم  اطرحي

أمر مبعىن اخلرب أي فيلقي  فليلقه اليمالتابوت الذي فيه موسى )عليه السالم( يف البحر 
عدو يل وعدو  )عليه السالم( أي موسى  أيخذهالشاطئ  ابلّساحلالبحر الصندوق 

اي موسى)عليه  وألقيت عليكملوسى )عليه السالم(، فإّن فرعون كان عدواً هلل ولرسوله  له
 من عندي فكان إذا رآه أحد أحّبه فوراً. حمّبًة ميّن السالم( 
ولتصنع  تمرىّبعلى عيين .برعاييت، ال برعاية عدوي فرعون 

فإن األم أرسلت أخت  إذ متشي أختكلك من قوله وأرجعناك إىل أّمك ويفهم ذ
موسى )عليه السالم( لتقتفي أثره فجاءت ورأت موسى)عليه السالم( عند فرعون وهو 

 على من يكفلهأرشدكم اي آل فرعون  هل أدّلكماألخت  فتقوليطلب له احلاضنة 
اي  فرجعناكيكفل موسى)عليه السالم(، فقالوا: نعم، فجاءت أبّمه فقبل ثديها 

 ال حتزنكي   وبرؤيتك، أي تفرح  إىل أّمك كي تقّر عينهاموسى)عليه السالم( 
قبطيًا حال انزعت مع اإلسرائيلي  قتلت نفساً منة أخرى منّنا عليك حني  وبفراقك 

أبن أهلمنا إليك ابلفرار ففرت واسرتحت عن  فنّجيناك من الغمّ فخفت أن يقتلوك 
سنني مكثت وبقيت  فلبثتاختربانك اختباراً ابلشدائد واآلالم  ك فتوانً وفتنّاقصاصهم 

اي قدرة على الرسالة  مث جئت على قدرقبيلة شعيب النيب )عليه السالم(  ر  أهل مدين
 .موسى
واصطنعتك لنفسي .صنعتك ألن تكون نبياً يل 
اذهب أنت وأخوك آباييت  دالاليتوال تنيا فتور تفرتا، من الر  ذكري  ابلتسبيح

 وتبليغ الرسالة.
اذهبا إىل فرعون إنّه طغى .جاوز احلّد 
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 ًفقوال له قوالً لّينا .رقيقاً بدون خشونة 
لعله يتذّكر  يتّعظأو خيشى .العقاب 
قاال ربنا إننا خناف أن يفرط علينا  ًأبن يعاقبنا فوراأو أن يطغى .ًيزداد طغياان 
 إنين معكماقال ال ختافا  ابحلفظ والنصرةأمسع  قولكموأرى  أفعالكم، فأدفع شرّه

 عنكما.
فأتياه  اذهبا إليهفقوال إان رسوال ربك فأرسل  أطلقمعنا بين إسرائيل  حىت خنرج هبم

السالمة  من رّبك والسالمأدلة  قد جئناك آبيهابلتكاليف الشاقة  وال تعّذهبمعن مصر 
 اهلداية. على من اتبع اهلدىيا واآلخرة من عقاب الدن

إان قد أوحي إلينا أن العذاب على من كّذب  مبا جئنا به وتوىّل .أعرض 
قال ربنا الذي أعطى كل شيء *قال فمن ربكما اي موسى  من املخلوقاتخلقه  صورته

مث هدى .هداه إىل ما جيلب له النفع ويدفع عنه الضرر 
قال  فرعونلفما اب  ما حالالقرون األوىل  ،األمم السابقة فما حاهلم يف اآلخرة

 على زعمك أبن بعد املوت عاملاً آخر.
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 من قرآن خط عثمان طه

قال علمها عند ريب  أعماهلم معلومة هلل حمفوظة لديهر  كتاب اليضّل ريب  ال يضيع
سى )عليه السالم( عدم التفصيل يف هذا وقد أراد مو  وال ينسى (23)ريب شيئًا من أعماهلم

 املوضوع الذي ال يرتبط بكالمه ولذا رجع إىل بيان صنائع هللا تعاىل:
 ًالذي جعل لكم األرض مهدا  فراشًاوسلك  جعللكم فيها  يف األرض ًُسبال 

نبات من أصنافًا  ماًء فأخرجنا به أزواجاً جهة العلو  وأنزل من السماءطرقًا تسلكوهنا 
 خمتلفة األلوان والطعوم واألشكال. شىّت 

كلوا  منهاوارعوا أنعامكم  حيواانتكم فيهاإّن ر  ذلك  املذكورآلايت  لعرب أو
 لذوى العقول، )هنى( مجيع هنية، مبعىن العقل. ألوىل النهىأدلة 
منها  من األرضخلقناكم  مث منّيًا فان الرتاب يتحّول نبااتً مث مأكاًل مث دمًا وفيها
بتأليف األجزاء األرضّية  ومنها خنرجكمبعد املوت، فإن اإلنسان يصبح ترااًب  نعيدكم

 كما أخرجناكم من األرض يف املرة األوىل.  أخرىمرّة  اترةوإحيائها 
ولقد أريناه  أي فرعونآايتنا كلها  املعاجز التسعفكّذب  اآلايتوأىب  امتنع

 عن القبول.
قال أجئتنا  اي موسىلتخرجنا من أرضنا  مصربسحرك اي موسى  فإن موسى )عليه

 السالم( لو استوىل اضطر القبط بقبول دينه أو اخلروج منها.
فلنأتينك بسحر مثله  يقابله حىت يبطل ادعاؤك اإلعجاز ًفاجعل بيننا وبينك موعدا 
يف الوسط يستوي بيننا  مكااًن سوىد بل حنضر عند املوع ال خنلفه حنن وال أنتوعدًا 

 وبينك.
قال موعدكم يوم الزينة   كان يوم عيد هلم يتزينون فيه وخيرجون للتفرج، عّينه )عليه

قبل الظهر لريوا رؤية   الناس ضحىجيمع  وأن حيشرالسالم( ليشهد اجلميع املقابلة 

                                                        
 ضل الشيء: خفي وغاب. لسان العرب. (23)
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 كاملة.
 فتوىّل  انصرففرعون فجمع كيده  السحر وآالته وأهبته أسباب كيده منمث أتى 

 يف املوعد.
قال هلم موسى ويلكم  السوء عليكم ًال تفرتوا على هللا كذاب  أبن تنسبوا إعجازي إىل

 .من افرتىخسر  وقد خابمن عنده  بعذابيهلككم  فيسحتكمالسحر 
فتنازعوا أمرهم بينهم دق يف أي وقع النزاع بني أصحاب فرعون يف أن موسى هل صا

أي أخذوا خيفون الكالم حول موسى )عليه السالم( حىت ال  وأسّروا النجوىدعواه أم ال 
 يسمع موسى وقومه أهنم شاكون وحيتملون صدق موسى)عليه السالم(.

قالوا إن  خمففة من الثقيلةخيرجاكم من أرضكم هذان لساحران يريدان أن  ابالستيالء
بدينكم األحسن  بطريقتكم املثلىيبطال  ويذهبابسبب سحرمها  بسحرمهاعليها 

 الذي هو عبادة فرعون واألصنام.
فأمجعوا كيدكم  أحكموه واجعلوه جممعًا عليه ًمث ائتوا صّفا  مصطّفني ليكون أكثر

 صار األعلى لدى احملاّجة واملقابلة. اليوم من استعلىفاز  وقد أفلحرهبة وأنظم لألمر 
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 قرآن خط عثمان طهمن 

قالوا اي موسى إما أن تُلقي  ما معكوإما أن نكون  حنن السحرةأّول من ألقى  ما
 معنا.
قال  )موسى )عليه السالمبل ألقوا فإذا حباهلم  اليت صوروها كاحلّياتوعصّيهم 

 همسحر جهة  منأي إىل فرعون، أو إىل موسى )عليه السالم(  خيّيل إليهمجع عصى 
 تتحّرك مسرعة. أهّنا تسعىبتلك احلبال والعصي 

فأوجس  فأحس ووجدر  نفسه خيفة  خوفًاموسى  قيل: كان اخلوف من جهة
 التباس األمر على الناس.

قلنا ال ختف إنك أنت األعلى .عليهم ابلغلبة 
وألق ما ر  ميينك  عصاكتلقف  أتكل بسرعةما صنعوا  من احلبال والعصي إمنا
أينما   واليفلح الساحر حيث أتىال حقيقة له  كيد ساحرأي الذي افتعلوه هو  صنعوا

كان الساحر، فألقى موسى )عليه السالم( عصاه، فأكلت سحرهم مما أذعن اجلميع أن 
 عمله ليس سحراً.

فألقي السحرة  فإن أنفسهم ملا أذعنت أبنّه حق أجربهتم على االعرتاف ًسّجدا 
 .قالوا آمنا برب هارون وموسىن ساجدي
قال  فرعونآمنتم له قبل أن آذن لكم  يف اإلميان، استفهام توبيخيإنه  موسى

وقد تواطأمت مع موسى  الذي عّلمكم الّسحرأستاذكم ورئيسكم  لكبريكم)عليه السالم( 
يمىن والرجل اليد ال فألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف)عليه السالم( على ما فعلتم 

 أيناأيّها السحرة  ولتعلمنعلى أجسام النخيل  وألصلبنكم ر  جذوع النخلاليسرى 
 عذابه أكثر بقاًء. أشد عذاابً وأبقىأان أو موسى )عليه السالم( 

قالوا  السحرةلن نؤثرك  خنتاركعلى ما جاءان من البينات  املعجزات والذي
 إمنا تقضيفاحكم ما تريد أن حتكم فينا  فاقض ما أنت قاضقسماً ابلذي خلقنا  فطران
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 أما اآلخرة فليست بيدك. هذه احلياة الدنياحتكم يف 
إاّن آمنا بربنا ليغفر لنا خطاايان  الكفر واملعاصيو  يغفر لنا ما أكرهتنا عليه من
وقد علموا قبل فإّن فرعون أكرههم على أن يسحروا يف قبال موسى)عليه السالم(  السحر

 أما ثوابك فهو زائل. وأبقىثواابً  وهللا خريذلك أن موسى )عليه السالم( ليس بساحر 
 ًإنه من أيت ربه جمرما  أبن ميوت على الكفرفإن له جهنم ال ميوت فيها  حىت يسرتيح

وال حيىي .حياة مرحية 
لىومن أيته مؤمناً قد عمل الصاحلات فأولئك هلم الدرجات الع .املنازل الرفيعة 
جنات  )بدل من )الدرجاتعدن  بساتني إقامةجتري من حتتها  حتت أشجارها

 تطهر من أدانس الكفر. األهنار خالدين فيها وذلك جزاء من تزّكىوقصورها 
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 من قرآن خط عثمان طه

 
ولقد أوحينا إىل موسى أن أسر  أذهب لياًلبعبادي ين إسرائيل، وذلك مع عبادي ب

يصري ايبسًا لعبور  هلم طريقًا ر  البحر يبساً أي اضرب بعصاك  فاضربفرارًا عن فرعون 
 غرقاً. وال ختشىفكن آمنا من أن يدرككم فرعون  ال ختاف دركاً بين إسرائيل 

مع جنوده لريدهم إىل مصر  فأتبعهم فرعون جبنودهفخرج هبم موسى )عليه السالم( 
مفغشيه  عالهم ّمن اليم  ماء البحرما وشيهم .هتويل لكيفّية غرقهم 

وأضّل فرعون قومه  سّبب ضالهلم يف ابب الدينوما هدى .مل يهدهم إىل اخلري 
إعطاء التوراة يف  وواعدانكمفرعون  اي بين إسرائيل قد أجنيناكم من عدوكممث قلنا هلم: 

جانب الطور  اسم جبلاألمين ثر مينًا األك ّونزلنا عليكم املن  قسم من السكرايت
والّسلوى .قسم من الطري، وذلك حني كنتم يف التيه 

كلوا من طيبات ما رزقناكم  أي اللذائذ احملّللةوال تطغوا فيه  أي فيما رزقناكم أبن
ه عليكم وضيب ومن حيلل عليمن احللول أي الدخول  فيحلّ تبطروا ابلنعم وال تشكروها 

 هلك وسقط يف النار. وضيب فقد هوى
وإيّن لغّفار ملن اتب  من الكفروآمن وعمل صاحلًا مث اهتدى  استمر على ما ذكر من

 اإلميان والعمل الصاحل.
وما أعجلك  ما سبب أن تعجل أنتعن  اجمليء معقومك اي موسى  حيث قال

خيرج موسى )عليه السالم( مع قومه  سبحانه: )وواعدانكم جانب الطور(، إذ كان امليعاد أن
 فتعّجل )عليه السالم( ووصل إىل الطور قبل قومه.

قال   )موسى )عليه السالمهم  القوم هـأوالء  الذينعلى أثري  يف عقيب
وعجلت إليك رب لرتضى .زايدة لرضاك 

قال  هللافإان قد فتنّا  امتحناقومك من بعدك  بعد خروجك من بينهم وأضلهم

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 222 

الذي كان أحد بين إسرائيل حيث صنع هلم عجاًل من الذهب ودعاهم إىل عبادته  السامري
 فعبدوه.
 ًفرجع موسى إىل قومه وضبان أسفا  حزينًا ًقال اي قوم أمل يعدكم ربكم وعدًا حسنا  أبن

ليكم عيثبت  أم أردمت أن حيلّ زمان مفارقيت لكم  أفطال عليكم العهديعطيكم التوراة 
وعدكم إاّيي ابللحاق يب والبقاء  فأخلفتم موعديحيث عبدمت العجل  وضب من ربكم

 على ديين واالستفهام إنكاري.
قالوا ما أخلفنا موعدك مبلكنا  أي وحنن مالكون إلرادتنا، بل فقدان اإلرادة حني غلبنا

القبط فإهنم أخذوا  ة القوممن زينأثقااًل  أوزاراً كان معنا   ولكنا هتلناالسامري بتزويره 
ألقينا  فقذفناهامنهم مجلة من احللي وقت كانوا يف مصر فكانت معهم ملا عربوا البحر 

ما معه يف النار  ألقى السامريكما ألقينا   فكذلكتلك الزينة يف النار أبمر السامري 
 حيث قال جيب أن حترتق هذه الزينة.
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 318الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
فأخرج  السامري ًهلم عجال  صاغه من الذهب ًجسدا  جسماً بالروحله خوار 

 هذا إهلكم وإله موسى فنسيالسامري وأتباعه  فقالواصوت إما ابلريح أو من أثر جربئيل 
 موسى )عليه السالم( أن هذا إهله.

أفال يرون  أفال يرى بنو إسرائيلأن ال يرجع  يرد العجل الً إليهم قو  جواابً، ومن
 .وال ميلك هلم ضراً والنفعاً ال يقدر على جواب السؤال ليس إهلاً 

ولقد قال هلم هارون من قبل  )قبل عود موسى )عليه السالماي قوم إمنا فتنتم به  فتنكم
فيما أدعوكم إليه  فاتّبعوينال العجل  وإن ربكم الرهتنالسامري هبذا العجل أي أضلكم 

 ا أمريوأطيعو. 
قالوا لن نربح  لن نزالعليه  على العجلعاكفني  مقيمني حىت يرجع إلينا
 .موسى
قال  )موسى )عليه السالماي هارون ما منعك إذ رأيتهم ضّلوا .بعبادة العجل 
 ِّأن ال تتبّعن  أبن خترج إيّل وترتكهم فما سبب عدم خروجكأفعصيت أمري  حيث

 أقمت فيما بينهم.
ال اي ابن أم ال أتخذ بلحييت وال برأسيق  حيث أخذمها موسى )عليه السالم( جير هارون

)عليه السالم( إىل اخلارج من اجلماعة، إظهارًا لرباءهتما منهم، وحيث كان ذلك منظر 
إين خشيت أن تقول فرقت بني الساخط على هارون أمام بين إسرائيل، هناه هارون عن ذلك 

رقتهم فانه يقع اخلالف الشديد بينهم كما هو شأن خروج كل زعيم من لو فا بين إسرائيل
حيث قلت يل: )أصلح(، أبن تقول يل  قويلمل تراع  مل ترقبتقول يل  وبني الناس 

 خروجك مل يكن إصالحًا.
شأنك الذي محلك على  قال فما خطبكمث توّجه موسى )عليه السالم( إىل الّسامري 
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 .اي سامريما فعلت 
قال بصرت مبا مل يبصروا به  رأيت ما مل يره بنو إسرائيل حيث عند دخولنا البحر رأيت

فقبضت قبضة من أثر جربئيل وحتت قدمه الرتاب يتحّرك، حيث تضفي قدمه عليه روحًا 
هكذا  وكذلكألقيتها يف جوف العجل، ولذا صار له خوار  فنبذهتاجربئيل  الرسول

سّولت  زيّنتسييل نف .أبن أفعل هكذا 
قال  موسى )عليه السالم( للسامريفاذهب  طريدًافإن لك ر  احلياة  ما دمت
أي ال متسيّن وكان إذا مّسه أحد أخذته احلّمى فصار  ال مساسملن لقيته  أن تقولحيًا 

د لن ختلف عن ذلك املوعد وهو عن لن ختلفهبعذابك  وإّن لك موعداً يهيم يف الربّية 
 لنحرقّنهتقيم على عبادته  وانظر إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكفاً املوت أو يف القيامة 

 .نسفاً يف البحر  ر  اليمّ نذريه  مث لننسفنّهابلنار 
إمّنا إهلكم  املستحق للعبادة ًهللا الذي ال إله إال هو وسع كل شيء علما  علمه مشل كل
 شيء.
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 319الصفحة 
 عثمان طه من قرآن خط

كذلك   عليهما السالم(كما قصصنا عليك أخبار موسى وهارون(  نقص عليك من
 ذكراً عندان  من لدانّ أعطيناك  وقد آتيناكمن األمم  ما قد سبقأخبار  أنباء

 قرآانً.
من أعرض عنه  عن الذكر ًفإنه حيمل يوم القيامة وزرا .محالً ثقيالً من الذنب 
خالدين فيه  يف ذلك الوزر ًوساء هلم يوم القيامة هتال .بئس احلمل محلهم 
يوم ينفخ ر  الصور  بوق ينفخ فيه ألجل إحياء األمواتوحنشر  أنيت هبم إىل احملشر

 ًاجملرمني يومئذ زرقا .مجع أزرق، أي أجسامهم زرق من شدة العذاب 
يتخافتون ببينهم يتكلمون سرًا من جهة اهلول احمليط هبم  ًإن لبثتم إال عشرا  يقولون

 بقيتم يف الدنيا عشرة أايم.
حنن أعلم مبا يقولون  أي مبّدة لبثهم يف الدنيا ًإذ يقول أمثلهم طريقة  أعدهلم يف الرأي

 ًإن لبثتم إال يوما .فيظنون أّن مّدة مكثهم يف الدنيا يوم واحد فقط 
ويسألونك عن اجلبال  ما حاهلا يف القيامة ينسفها ريب نسفاً فقل .جيعلها كالرمل 
فيذرها  يدع موضع اجلبال ًقاعا  أرضًا ملساء ًصفصفا  مستواًي الترى فيها

 ارتفاعاً. وال أمتاً اخنفاضًا  عوجاً 
يومئذ  يوم القيامةيتبعون الداعي  الذي يدعوهم إىل احملشر، إذ اليتمكنون من

ال مييل عنه أحد، ألنه ال مييل  ال عوج لهلدنيا العصيان كما كانوا يعصون الدعاة يف ا
سكنت لعظمة الرمحن وهول  وخشعت األصوات للرهتندعاؤه عن أحد حىت ال يبلغه 

 صواتً خفّيًا. فال تسمع إال مهساً املوقف 
 ّيومئذ ال تنفع الشفاعة إال  شفاعةمن أذن له الرهتن  يف الشفاعة ًورضي له قوال  أبن

 القول سابقًا، فإنه هو الذي يؤذن له.كان مرضي 
يعلم ما بني أيديهم  ما قّدموه إىل اآلخرةوما خلفهم   ما تركوه من خري وشر بعدهم
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 هم ال يعلمون ذاته سبحانه. ًً وال حييطون به علماكسّنة حسنة أو سيئة 
وعنت  خضتالوجوه لّلحي القّيوم  القائم على كل شيءوقد خاب  خسر من

 . ظلماً ارتكب  هتل
ومن يعمل من الصاحلات  بعض الطاعات الصاحلات ًوهو مؤمن فال خياف ظلما  أبن

 أبن ينقص من حّقه، واملعىن ال يعّذب يف مقابل غريه مّمن يعذب. وال هضماً يظلم هناك 
وكذلك  هكذاأنزلناه قرآان عربيًّا وصّرفنا   كّرران وبّينافيه من الوعيد  عد بعض الو

موعظة بسبب ما  هلم ذكراً القرآن  أو حيدثالكفر واملعاصي  لعّلهم يّتقونابلعذاب 
 علموه من عقوابت األمم السابقة.
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 320الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فتعاىل  ارتفع عن مشاهبة املخلوقنيهللا امللك احلق  ال كملوك الدنيا ملكهم حيث
أبن تقرأه أثناء قراءة جربئيل لك، فإن النيب )صلى هللا  قرآنوال تعجل ابلامسي فقط وزائل 

بل اقرأه يف  إليك وحيهيتم  من قبل أن يقضىعليه وآله( كان يقرأه عاجاًل لئال ينساه 
فإن فوق كل  وقل رب زدين علماً إثر قراءة جربئيل ألن هللا قد أقوى ذاكرتك حىت ال تنسى 

  تعاىل.علم علم، حىت ينتهي إىل علم هللا
ولقد عهدان إىل آدم  ابلكف عن الشجرةمن قبل  زمانك اي حممد)صلى هللا عليه
ثبااتً، فهو )عليه السالم(  ومل جند له عزماأي ترك العهد، وكان ترك األوىل  فنسيوآله( 

 ليس من أويل العزم.
وإذ  )واذكر اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآله ا آلدم فسجدوا إال قلنا للمالئكة اسجدو

 امتنع. إبليس أىب
فقلنا اي آدم إن هذا  الشيطانعدو لك ولزوجك فال خيرجنكما من اجلنة  بوساوسه

فتشقى .تتعب يف كسب املعاش وتوابع الدنيا 
إن لك أال جتوع فيها  يف اجلنةوال تعرى .من الثياب 
وأنك ال تظمأ  ال تعطشفيها وال تضحى ّر الشمس.ال يصيبك ح 
فوسوس إليه  )إىل آدم )عليه السالمالشيطان قال اي آدم هل أدلك على شجرة اخللد 

 ال يزول وال يضعف. وملك ال يبلىإذا أكلت منها بقيت دائماً يف اجلنة 
فأكال منها  من الشجرةفبدت  ظهرتهلما سوءاهتما  عورهتما، حيث سقطت

من ورق  عليهما من ورق اجلنةيلصقان  خيصفان أخذا وطفقاعنهما ألبسة اجلنة 
خالف أمره اإلرشادي كقول الطبيب أمرته فعصاين  وعصىأشجار اجلنة ألجل السرت 

آدم ربه فغوى .احنرف عن طريق عيشه اهلينء 
مث اجتباه  اصطفاهربه فتاب عليه  قبل توبته وصرف النظر عن تركه لألوىلوهدى 
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 وحفظ ما يبقيها. أبن أهلمه العصمة
قال اهبطا  انزال اي آدم وحوامنها مجيعًا بعضكم لبعض عدو  فإنه عداوة بني الرجال
فمن اتبع هداي فال كتاب وشريعة   أيتينكم مين هدىأصله )إن( و)ما(  فإّما (24)والنساء

 يف اآلخرة. وال يشقىيف الدنيا  يضل
ومن أعرض عن ذكري اييت أبن مل يعمل طبق هد ًفإن له معيشة   عيشا ًضنكا 

ضيقًا كما نرى أن دول العامل الكبار يف أشد الضيق من املناهج املعقدة واحلروب والقلق 
 العني. يوم القيامة أعمىأنيت به يف احملشر  وحنشرهالنفسي 
 ًقال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا .يف الدنيا 

                                                        
 عداوة بني الشيطان واإلنسان، وذلك حيث قال سبحانه )بعضكم( ومل يقل: بعضكما.أو  (24)
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 321الصفحة 

 طه من قرآن خط عثمان

قال  مثل ذلك فعلت: أتتك آايت مبصرة يف الدنيا فعميت عنها كذلك أتتك
 هتمل وترتك والتقّدر. وكذلك اليوم تنسىتركتها  فنسيتهاأدلّتنا  آايتنا

وكذلك  هكذاجنزي من أسرف  جاوز احلّدومل يؤمن آبايت ربه  حبججه تعاىل
ولعذاب اآلخرة أشد  من عذاب الدنياقىوأب .ألنه دائم ابق 

أفلم يهد  يبني هللاهلم  هلؤالء الكفاركم أهلكنا قبلهم من القرون  األمم يف حال
فأخذهم العذاب بغتة، أو املراد إن هؤالء الكفار  ر  مساكنهممطمئنني  ميشونكوهنم 

 ايتآلاهلالك  إن ر  ذلكميشون يف مساكن أولئك األمم وذلك مما يوجب أن يعتربوا 
 لذوي العقول. ألويل النهىعرباً وعظات 

ولوال كلمة سبقت من ربك  أبن قال ربك أمهل هؤالء الكفار والأعاجلهم ابلعقوبة
لكان  األخذ العاجل ًلزاما  الزمًا هلم ألن كفرهم يقضي بتعجيل عقاهبمو  لوال
أجل  مدةمسمى .قد مّسي 

فاصرب يه وآله( اي رسول هللا )صلى هللا علعلى ما يقولون  من الطعن فيك ويف
نزهه تنزيهًا مقرتاًن ابحلمد، فإنك قد تقول إن هللا ليس له شريك  وسبح فحمد ربكالقرآن 

قبل فهذا تنزيه، وقد تقول إن هللا واحد فهذا تنزيه حبمد، إذ احلمد ذكر صفات الكمال 
ساعاته، صالة  ومن آانء الليلن صالة الظهري وقبل وروهباصالة الصبح  طلوع الشمس

مبا  لعلك ترضىمبا شئت من التسبيح، أو صالة النافلة  فسبح وأطراف النهارالعشائني 
 يعطيك هللا يف الدارين فإنك إذا فعلت ما أمرت به أعطاك هللا ما يرضيك.

وال متدّن عينيك  ال تنظر بنظر الرغبة والتمين فإن يف التمين مد شعاع البصر إىل ما
بدل من )ما متعنا(  احلياة الدنيازينة  زهرةمن الناس  منهمأصنافًا  متعنا به أزواجاً 

الذي  ورزق رّبكأي متعناهم ألجل امتحاهنم  لنفتنهم فيهفإهنا زينة الدنيا وال دوام هلا 
 أكثر بقاء. خري وأبقىوعدك يف اآلخرة 

وأمر أهلك  أهل بيتكابلصالة واصطرب  داوم أنت ًعليها ال نسألك رزقا  حىت يشق
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لذوي التقوى  للتقوىاحملمودة  حنن نرزقك والعاقبةعليك حتصيله بل أنمرك ابلصالة 
 واخلوف من هللا.

وقالوا  الكفارلوال  هالأيتينا  )حممد )صلى هللا عليه وآلهآبية من ربه  مما
بيان ما يف سائر الكتب املنزلة يعين القرآن،  صحف األوىلأو مل أتهتم بينة ما ر  النقرتح عليه 

 لتضمنه أصول ما يف تلك الكتب، وهو بينة أي معجزة.
 ولو أان أهلكناهم بعذاب من قبله  )قبل القرآن أو قبل حممد )صلى هللا عليه وآله لقالوا

يف الدنيا  ًّ نذل فنتبع آايتك من قبل أنهلدايتنا  أرسلت إلينا رسوالً هال  ربنا لوال
وخنزى .يف اآلخرة ابلعذاب 

قل كل  منا ومنكممرتّبص  منتظر ملا حيل ابآلخرفتربصوا  أنتم وانتظروا لرتوا
 ومن اهتدىاملستقيم  أصحاب الصراط السويمنا ومنكم  فستعلمون منعاقبة األمر 
 من الضاللة.
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 322الصفحة 
 من قرآن خط عثمان طه

 نبياء: سورة األ21
اقرتب * بسم هللا الرهتن الرحيم  قربللناس حساهبم  وقت حساهبم وذلك حني ميوت

 عن االستعداد. معرضونعنه  وهم ر  وفلةاإلنسان، أو يوم القيامة 
ما أيتيهم من ذكر من رهبم حمدث  تنزيلهاال استمعوه وهم يلعبون  يستهزئون به غري

 مبالني ابلذكر.
 ًالهية ًة منصرفًة غافلقلوهبم وأسروا النجوى  ابلغوا يف إخفائهاالذين ظلموا 

أي الرسول )صلى هللا عليه  هذابدل من )النجوى( مبعىن )ما(  هلابلكفر والعصيان 
هل حتضرون سحر حممد )صلى  أفتأتون السحروليس برسول  إال بشر  مثلكموآله( 

 ترون أنه بشر وكالمه سحر. أنتم تبصرونو هللا عليه وآله( واالستفهام لإلنكار 

قال  )الرسول )صلى هللا عليه وآلهريب يعلم القول   ًكائنار  السماء واألرض 
أي كل قول يصدر من قائل سواء كان القائل يف السماء أو األرض فيعلم ما ليس يعلم 

 .وهو السميع العليمهؤالء الكفار 

بل قالوا  إن القرآنأضغاث اليط ختأحالم  مناماتبل افرتاه  نسبه
 فليأتنا آبيةفما أتى به شعر  بل هو شاعر)صلى هللا عليه وآله( إىل هللا افرتاًء 

 األنبياء السابقون كاليد والعصا. كما أرسل األولوننقرتحها 

ما آمنت قبلهم من قرية  مل أيمنوا ابآلايت املقرتحة فـأهلكناها   كما جرت عادة
 لو جئت هبا. أفهم يؤمنون إبهالك غري املؤمن ابآلايت املتقرحة هللا

 ًوما أرسلنا قبلك إال رجاال ( كالم سخيف …فقوهلم )هل هذا إال بشر نوحي
ذلك فإهنم يعلمون أن  إن كنتم ال تعلمونأهل الكتاب  إليهم فاسألوا أهل الذكر

 األنبياء كانوا بشراً.
وما جعلناهم اء أي األنبيجسدًا ال أيكلون الطعام  رد لقول الكفار أبن النيب
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 ال ميوتون، فكوهنم بشراً يالزمهم كل ذلك. وما كانوا خالدينملاذا أيكل الطعام 
مث صدقناهم الوعد  ابلنصرة هلمفأجنيناهم ومن نشاء  ممن آمن هبم وأهلكنا

 املكذبني هلم. املسرفني
 ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتاابً فيه  ما يوجب حسن الذكر لكم إن متسكتم به أفال

 .تعقلون
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 323الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وكم قصمنا  أهلكنامن قرية كانت ظاملة  ابلكفر والعصيانوأنشأان  أوجدان
بعدها قوماً آخرين .مكان أولئك 

فلما أحّسوا  أدركوا حبواسهمأبسنا  عذابناإذا هم منها القرية  من
يركضون .إىل خارجها لينجوا من العذاب 

ال تركضوا وارجعوا إىل ما أترفتم فيه  أي إىل احملل الذي نعمتم فيهو  إىل
مساكنكم  بيوتكملعلكم تسألون  عن أعمالكم وحتاكمون، فإن من يريد أخذ شيء

 م.من شخص يسأله احلاكم عن دليله وبرهانه، وهذا على سبيل االستهزاء هب
قالوا اي ويلنا  اي سوء حالناإان كنا ظاملني .ألنفسنا بتكذيب الرسل 

فما زالت تلك دعواهم  أي كالمهم يرددون اي ويلنا إان كنا ظاملني حىت جعلناهم
 موتى ال يتحركون كالنار اليت ختمد. خامدينكالزرع احملصود   حصيداً 
وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما العبني .بل ألجل غاية وغرض 
 ًلو أردان أن نتخذ هلوا  ما يلهى به من األلعاب ّالختذانه من لدان  أبن خنلق اللهو

يف امللكوت، فلماذا نتخذ اللهو من جنس البشر والسماء واألرض، إذ هلو كل شخص من 
 اختاذ اللهو. إن كنا فاعلنيالشيء املالئم له 

بل  إضراب عن اختاذ اللهوفنقذ  نضربابحلق على الباطل  الذي من
ولكم ابطل مضمحل  زاهقالباطل  فإذا هويظهر بطالنه  فيدمغهمجلته اللهو 

 تصفون هللا به من أنه اختذ اخللق هلواً. الويل مما تصفون

وله من ر  السماوات واألرض ومن عنده  أي املالئكة الذين هلم القرب الشريف منه
عبادته وال يستحسرون ال يستكربون عن .ال يعجزون منها 

يسبحون  ينزهون هللا يفالليل والنهار ال يفرتون .ال يكسلون 
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أم اختذوا آهلة من األرض   كائنة منها كاحلجر واخلشبهم ينشرون  أي هل
 يقدرون على إحياء املوتى ونشرهم، الذي هو من لوازم األلوهية.

لو كان فيهما ألرض يف السماوات واآهلة إال هللا  غري هللالفسدات  خربت
السماوات واألرض، فإن إرادة كٍل إن وافقت األخرى لزم أتثري عّلتني يف معلول واحد وتقع 
املطاردة، إذ قدرة أحدمها تطرد قدرة اآلخر، وإن خالفت لزم التصادم، وإن تعلقت إرادة دون 

أنزهه عن الشريك  فسبحان هللايعقل  إرادة لزم االجتماع املصلحة واملفسدة، وهذا ال
رب العرش  السلطة املطلقةعما يصفون .ًهللا من أن له شريكا 

ال يسأل عما يفعل  ألن كل أعماله حسب الصواب واحلكمةوهم يسألون 
 ألهنم عبيد.

أم  بلاختذوا من دونه آهلة   كرر الختالف ما رتب عليهقل هاتوا   ائتوا
برهانكم ليلكم على تعدد اآلهلة دهذا  القرآنذكر من معي  تذكري ألميت وذكر

بل أكثرهم ال يعلمون من سائر الكتب، ليس فيها دليل على تعدد اآلهلة  من قبلي
 عن النظر. فهم معرضونالذي هو توحيد هللا  احلق
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 324الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
وحي إليه أنه ال إله إال أان فاعبدونِّ وما أرسلنا من قبلك من رسول إال ن 

 فوحدوين.

 ًوقالوا اختذ الرهتن ولدا  قال املشركون إن املالئكة بنات هللاسبحانه  ًأنزهه تنزيها
بل  املالئكةعباد  مكرمون .أكرمهم هللا تعاىل 

ال يسبقونه ابلقول  ال يقولون شيئاً حىت يقوله هللاوهم أبمره يعملون لون ال يعم
 إال ما أيمرهم هللا به.

يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم  أي ما عملوا وما هم عاملونواليشفعون  أي
خوفه تعاىل  وهم من خشيتهاختاره هللا أن يشفع املالئكة له  إال ملن ارتضىاملالئكة 

مشفقون .خائفون 
ومن يقل منهم  من املالئكةإين إله  أو ولد لهمن دونه  دون هللافذلك 

الذين يظلمون أنفسهم ابّدعاء  جنزي الظاملنياجلزاء  جنزيه جهنم كذلكالقائل 
 األلوهية.
أومل ير الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقا ًً  ملتصقة فالسماء ال تنزل

ا النبات أنزلنا من السماء املطر ومن األرض أخرجن ففتقنامهااملطر واألرض ال خترج النبات 
وجعلنا من املاء كل شيء حي  فإن حياة احليوان والنبات ابملاءأفال يؤمنون  مع

 ظهور اآلايت.
وجعلنا ر  األرض رواسي  اجلبالأن متيد  لئال تزل األرض  هبم وجعلنا فيها
 إىل مصاحلهم. لعلهم يهتدونبدل )فجاجاً(  سبالً طرقاً  فجاجاً 
 ًحمفوظاً  وجعلنا السماء سقفا  عن الفسادوهم عن آايهتا  األدلة الدالة املوجودة
 ال يتفكرون. معرضونفيها 
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وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل  واحدر  فلك  دائرة
 يسرعون يف احلركة كسباحة اإلنسان يف املاء. يسبحونخاصة به 

وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد ا البقاء يف الدنيأفإن مت فهم اخلالدون 
 واملعىن أن الكل ميوتون، وهذا مما يوجب معرفة اإلنسان أن له رابً بيده زمام أمره.

كل نفس ذائقة  تذوقاملوت ونبلوكم  خنتربكمابلشر  ابلبالءواخلري 
 بعد املوت جلزاء عملكم. والينا ترجعونابتالًء  فتنةً النعم 
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 325الصفحة 

 ط عثمان طهمن قرآن خ

 
وإذا رآك الذين كفروا إن  ما ًيتخذونك إال هزوا  مهزوًا به ويقولون أهذا

 هم كافرونالذي هو اإلله حقيقًة  وهم بذكر الرهتنبسوء  الذي يذكر آهلتكم
 فمن يكفر ابإلله احلقيقي كيف يّتخذ اآلهلة الباطلة.

خلق اإلنسان من عجل ور، كأنه خلق من جنس فإنه لفرط استعجاله يف األم
األدلة الدالة على التوحيد  سأوريكم آاييتالعجل، كما نقول خلق زيد من الشجاعة 

 لرؤيتها، وفيه إشارة إىل لزوم التأمل والتفكر يف األمور. فال تستعجلونوالرسالة واملعاد 
ويقولون مىت هذا الوعد وعد وقت العذاب الذي يهددان به حممد)صلى هللا عليه 
 يف أن هللا يعاقبنا إن بقينا على الكفر. صادقنيأيها املسلمون  إن كنتموآله( 

لو  جوابه حمذوف، أي لو علموا شدة العذاب ملا استعجلوه يعلم الذين كفروا
يعين وقت  عن وجوههم النار وال عن ظهورهمال يدفعون  ال يكفونوقت  حني

 ال ينصرهم أحد لدفع العذاب عنهم. صرونوال هم ينإحاطة النار بكل جوانبهم 

بل أتتيهم  القيامةبغتة ًً  فجأًةفتبهتهم  حتريهمفال يستطيعون ردها  دفع
 يؤخرن إىل وقت آخر. وال هم ينظرونالقيامة 

ولقد استهزئ  )استهزأ الكفار، وهذا تسلية للرسول )صلى هللا عليه وآله برسل من
ما كانوا من الرسل أي استهزءوا هبم، جزاء  سخروا منهم ابلذينأحاط  قبلك فحاق
 .به يستهزئون

قل من يكلؤكم  حيفظكمابلليل والنهار من الرهتن  من أبسه ولعل ذكر الرمحن
 اليلتفتون إليه. بل هم عن ذكر رهبم معرضونألنه كانوا ينفرون من هذا االسم 

أم هلم آهلة متنعهم  من حلول العذاب هبممن دوننا  غرياناليستطيعون  تلك
وال هم منا أبن يدفعوا عن أنفسهم من يريد كسرها وحتطيمها  نصر أنفسهماآلهلة 
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 حيفظون، يقال: صحبك هللا أي حفظك. يصحبون
بل متعنا هؤالء  الكفار أبنواع نعيم الدنياو  متعناآابءهم  من قبل حىت

أفال يرون أان أنيت األرض ننقصها من هللا هلم فغّرهم عدم أخذ  طال عليهم العمر
 أفهم الغالبونبتسليط املسلمني على بالد الكفار داللة على قدرتنا الكاملة  أطرافها

 أي فهل هلم الغلبة علينا بعد ما يرون من غلبتنا على الكفار أبخذ أراضيهم؟
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 326الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قل إمنا أنذركم ابلوحي ا أوحي إيّل مبوال يسمع الصم  شّبه الكفار ابألصم ألهنم
خيوفون   إذا ما ينذرونإذا دعي ونودي األصم  الدعاءمثله يف عدم االنتفاع ابلسماع 

 و)ما( زائدة.
ولئن مستهم نفحة  أقل شيءمن عذاب ربك ليقولن اي ويلنا  اي سوء حالنا

إان كنا ظاملني ( أنفسنا بتكذيب النيب.)صلى هللا عليه وآله 
ونضع املوازين  اليت تزن األعمال بـالقسط  العدلليوم القيامة  ألهل يوم
حبة زنة  وإن كان مثقالبتقليل ثواب أو زايدة عقاب  فال تظلم نفس  شيئاً القيامة 

أحضرانها لنعطي جزاء عاملها  أتينا هباحبة األفيون وهي صغرية جدًا  من خردل
بنا حاسبني وكفى .إذ ال حساب أحسن من حسابنا 

ولقد آتينا  أعطيناموسى وهارون الفرقان  الفارق بني احلق والباطل ًوضياء 
 فإهنم املنتفعون ابلذكر. وذكراً للمتقنييستضاء به الناس 

الذين خيشون رهبم ابلغيب  وهو غائب عن حواسهموهم من الساعة  القيامة
مشفقون خائفون. 

وهذا  القرآنذكر مبارك   كثري الربكة واخلريأنزلناه أفأنتم له منكرون  استفهام
 توبيخي.
ولقد آتينا إبراهيم رشده  اهلداية والنبوةمن قبل  موسى )عليه السالم( وحممد

 أبنه أهل لذلك. وكنا به عاملني)صلى هللا عليه وآله( 

إذ  اذكر حيثقال الم( إبراهيم )عليه السألبيه  عمه آزر ما هذه
 مقيمون. اليت أنتم هلا عاكفوناألصنام  التماثيل
قالوا وجدان آابءان هلا عابدين .فقلدانهم 
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قال لقد كنتم أنتم وآابؤكم ر  ضالل مبني .واضح 
قالوا أجئتنا ابحلق  ابجلد يف ما تقولهأم أنت من الالعبني  تريد اللعب

 واالستهزاء.
ل ربكم رب السماوات واألرض الذي فطرهنقال ب  خلقهنوأان على ذلكم 

فإن الشاهد من حقق الشيء  من الشاهديناملذكور من التوحيد و)كم( للخطاب 
 وأثبته.
واتهلل  وهللاألكيدن أصنامكم  ألدبّرن يف كسرهابعد أن تولوا  تذهبوا إىل
 فشاه.عنها، قاله سراً فسمعه رجل فأ مدبرينعيدكم 
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 327الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فجعلهم  جعل األصنام ًجذاذا  قطعًة قطعةإال كبريًا هلم  أكرب األصنام فجعله
فيسألونه فيكون عدم جوابه حجة إلبراهيم )عليه  يرجعونإىل الكبري  لعلهم إليهحباله 

 السالم( يف أهنا ليست آهلة.
قالوا  بعد رجوعهممن فعل هذا  الكسرآبهلتنا إنه ملن الظاملني  لنفسه حيث

 عرضها على القتل.
قالوا  قال بعضهممسعنا فىًت يذكرهم  يذكر اآلهلة ابلسوءيقال له إبراهيم. 

قالوا فأتوا به  )إببراهيم )عليه السالمعلى أعني الناس  مبرأى من الناس لعلهم
 أبنه كسر األصنام فتتم احلجة. يشهدون

الواق  )بعد إحضار إبراهيم )عليه السالمأأنت فعلت هذا  الكسر آبهلتنا اي
 .إبراهيم
قال  )إبراهيم )عليه السالمبل فعله كبريهم هذا  الصنم الكبري  فسألوهم إن

 أي أن كانوا ينطقون فكبريهم فعل. كانوا ينطقون
فرجعوا إىل أنفسهم  إىل عقوهلمفقالوا  بعضهم لبعضكم أنتم الظاملونإن 

 حيث تعبدون ما ال يدفع األذى عن أصدقائه األصنام وال يتكلم إذا سئل.
مث نكسوا على رؤوسهم  انقلبوا إىل اجلدال كاملنكس على رأسه بعد استقامتهم

فإن  لقد علمت ما هؤالء ينطقونابلتفكر، أو معناه إهنم نكسوا رؤوسهم خجاًل قائلني: 
 ف نسأهلم.األصنام ال تنطق فكي

قال  )إبراهيم )عليه السالمأفتعبدون من دون هللا  غري هللا ًما ال ينفعكم شيئا
 .وال يضركم

أف لكم  تضجر من استمرارهم على الباطلوملا  ألصنامكم اليت تعبدون من
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 أليس لكم عقل يدرك قبح فعلكم. دون هللا أفال تعقلون
قالوا  :قال بعضهم لبعضحرقوه حرقوا إبراهيم )عليه السالم( وذلك حيث أ

 انصرين هلا. إن كنتم فاعلنيابالنتقام ممن كسرها  وانصروا آهلتكمأعوزهتم احلجة 
 .على إبراهيميسلم فيك  قلنا اي انر كوين برداً وسالماً فألقوه يف النار و 

وأرادوا به  )إببراهيم )عليه السالم ًكيدا  إحراقًاخسرينفجعلناهم األ  ألن
 النار انقلبت دليالً آخر إلبراهيم )عليه السالم( على صحة كالمه.

 ًوجنيناه ولوطا  وهو من أقرابء إبراهيم )عليه السالم( كاان ابلعراق إىل األرض اليت
وكثرة الثمار  )عليهم السالم(وهي أرض بيت املقدس اليت بورك إبرسال األنبياء  ابركنا فيها

للعاملني أرض بركة لكل الناس. فهي 
 ًووهبنا له إسحاق ويعقوب انفلة عطية ًً وكاًل جعلنا صاحلني  وفقناهم

 للصالح.
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 328الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
وجعلناهم أئمة يهدون  الناسأبمران  إىل هللا تعاىلوأوحينا إليهم فعل  أي أن
خملصني يف عبادهتم بال  ا لنا عابديناخلريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانو افعلوا 
 شرك.
 ًولوطًا آتيناه حكما  سلطة ألن حيكم بني الناس، فإنه ال جيوز احلكم إال إبذن هللا

 ًوعلما  نبوةوجنيناه من القرية  سدوم يف أراضي الشاماليت كانت تعمل اخلبائث 
خارجني  فاسقنيسيئني  إهنم كانوا قوم سوءفإن أهل القرية كان يلوطون مع الذكور 

 عن طاعة هللا.
وأدخلناه ر  رهتتنا  أبن أفضنا عليه الرمحة واللطفإنه من الصاحلني. 

و  اذكرنوحًا إذ اندى )ً(25)قائاًل: )رب ال تذر على األرض من الكافرين دايرا 
من قبل  )قبل إبراهيم )عليه السالمعظيمفاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب ال 

 الغّم الذي أصابه بسبب أذى قومه وكفرهم.
ونصرانه من  خلصناه من أيدي القوم الذين كذبوا آبايتنا إهنم كانوا قوم سوء

 .فأورقناهم أمجعني
و  اذكرداود وسليمان إذ حيكمان ر  احلرث  الزرعإذ نفشت فيه  تفرقت

 )عليهما السالم(وسليمانحكم داود  ونم القوم وكنا حلكمهملياًل وأكلت منه 
حاضرين حكم داود )عليه السالم( أبن الغنم تكون  شاهدينواملتحاكمني إليهما 

لصاحب الزرع، وحكم سليمان )عليه السالم( أبن ينتفع أهل الزرع بدرها ونسلها وصوفها 
إن  ويقوم أهل الغنم على احلرث حىت يعود كما كان مث يرتاّدان، وكان كال احلكمني صحيحاً و 

كان الثاين أحسن، كما إنك لو استعملت قلم زيد فصارت قيمته نصف دينار بعد أن كانت 

                                                        
 .26سورة نوح:  (25)
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ديناراً فللحاكم أن يقول أعط قلمك الذي يساوي نصف دينار لزيد وأن يقول خذ أنت قلم 
زيد وزيد قلمك وأصلح قلمه مث ترادا القلمني ألنه يف كال احلالني ردت القلم ذاته أو نقصه 

 إىل زيد.
فّهمناها سليمانف  أي احلكومة اليت هي أحسن ّوُكال  من سليمان وداود

اجلبال مع  آتينا حكمًا وعلمًا وسخران مع داود اجلبال يسبحن )عليهما السالم(
فكان الطري يسبح  الطريسخران  وتسبيح داود )عليه السالم( حبيث يسمع صوهتا 

 هلذه األمور وان استغرهبا الناس. وكّنا فاعلنيبتسبيح داود )عليه السالم( 
وعلمناه صنعة  صنعلبوس  لباس احلرب وهي الدرعلتحصنكم  حتفظكم

 نعمي. فهل أنتم شاكرونشدتكم يف احلرب  من أبسكمالدرع حال احلرب 
و  سخرانلسليمان الريح  فكانت حتمل بساطه يف حال كوهناعاصفة 

إىل األرض اليت أبمر سليمان )عليه السالم(  مرهأبالريح  جتريشديدة اهلبوب 
فنفعل كل شيء حسب احلكمة  وكنا بكل شيء عاملنيوهي أرض الشام  ابركنا فيها
 والصالح.
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 329الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

و  )سخران لسليمان )عليه السالممن الشياطني  أي من اجلن من يغوصون
سوى الغوص من البناء  ويعملون عماًل دون ذلكيل يف البحار الستخراج الآل له

 حنفظهم من أن يفسدوا. حافظنيللشياطني  وكنا هلموغريه 

و  )اذكر اي حممد )صلى هللا عليه وآلهأيوب إذ اندى ربه أين مسين الضر 
 .وأنت أرحم الراهتنيالضرر حيث إنه مدة مديدة مرض مرضاً شديداً 

فاستجبنا له ه دعاءفكشفنا ما به من ضر  إبذهاب مرضهوآتيناه  أعطيناه
أهله  فقد مات بعض أهله فأحياهم هللا لهومثلهم معهم  أبن ولد له أوالد أخر
 ًرهتة   كائنًةمن عندان  )على أيوب )عليه السالموذكرى للعابدين  فيصربوا كما

 صرب أيوب )عليه السالم( فيثابوا كما أثيب.
و  اذكرإمساعيل  أو غريه  )عليهما السالم(بن إبراهيم وإدريس وذا الكفل كل

 الذين صربوا ألوامران. من الصابرين
وأدخلناهم ر  رهتتنا  سعادة الدارينإهنم من الصاحلني .عماًل 

وذا النون  )صاحب احلوت وهو يونس )عليه السالم ًإذ ذهب مغاضبا  غضبان
أن لن نضيق  فظن أن لن نقدر عليهأيذن له هللا يف هجرهم على قومه، فهجرهم قبل أن 

ر  دعى  اندىملا حبسناه يف بطن احلوت  فـعليه حببسه يف بطن احلوت 
 أن ال إله إال أنت سبحانكظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن احلوت  الظلمات

برتك  الظاملني منيف هجريت للقوم بدون إذن  إين كنتأنزهك عما ال يليق بك 
 األوىل.
فاستجبنا له وجنيناه من الغم  احلزنوكذلك  هكذاننجي املؤمنني  من

 غمومهم.
و  اذكر ًزكراي إذ اندى ربه رب ال تذرين فردا  بدون ولدوأنت خري الوارثني 
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 الذي ترث اخللق بعد فنائهم.
فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه انت هرمة عقيمة فرددانها زوجته فك

راغبني يف ثوابنا  ر  اخلريات ويدعوننا روباً يبادرون  إهنم كانوا يسارعونشابة ولودة 
 ًورهبا  خائفني من عقابناوكانوا لنا خاشعني .خاضعني 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 247 

 
 330الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

و  عليها السالم(اذكر مرمي( اليت أحصنت فرجها  ان وعن الزواج حفظته عن الز
فنفخنا فيها من روحنا  الروح املشرفة ابنتساهبا إليناوجعلناها وابنها  عيسى )عليه

 .للعاملنيدليالً على قدرة هللا  آيةً السالم( 

إن هذه  عليهم السالم(هؤالء األنبياء( أمتكم   مجاعتكم املنقادون هلل يف حال
 اعبدوين والتشركون. وأان ربكم فاعبدونِّ لوحدة دين اجلميع  أمة واحدةكوهنا 
وتقطعوا  تفرقوا أمم هذه األنبياءأمرهم  أمر دينهمبينهم  أبن اختلفوا يف
 فنجازيهم. إلينا راجعونمن الفرق  كل  الدين 
فمن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال كفران لسعيه  أي ال جنحد أعماله

نكتب أعماله يف صحيفة حسناته  كاتبونلسعيه  هوإان لالصاحلة بل نثيبه عليها 
 لنجزيه عليها.

وحرام  ممتنعأهلكناها على قرية  ابلعذابأهنم ال يرجعون  بل يرجعون إلينا
 لنعاقبهم يف اآلخرة، واحلاصل أن املؤمن والكافر رجوعهم إىل هللا تعاىل.

حىت يامة متعلق بـ )كاتبون( أي نكتب األعمال إىل زمان الق إذا فتحت أيجوج
 وهم من كل حدبأي فتحت األرض أمام قبائلهما ليأتوا إىل البالد للفساد  ومأجوج

 يسرعون فال مينعهم ارتفاع عن التسلق. ينسلونارتفاع يف األرض 

واقرتب الوعد احلق  القيامةفإذا هي  ضمري القصةشاخصة  أي أن قصة
أبصار الذين كفروا اي هي متحركة خائفة غري مستقرة القيامة هي شخوص أبصار الكفار ف

بل كنا اليوم فلم نعلم أنه حق  قد كنا ر  وفلة من هذاقائلني: اي سوء حالنا  ويلنا
 ألنفسنا حيث مل ننظر إىل اآلايت بنظر االعتبار. ظاملني
إنكم وما  األصنام اليتتعبدون من دون هللا حصب  وقودجهنم أنتم  أيها

 داخلون فيها. واردونللنار  هلاالكفار 
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لو كان هؤالء  األصنام ًآهلة  حقيقةما وردوها  ،إذ دخوهلا ينايف األلوهية
من  وكلفاإلله ال يرد ال أن كل من مل يرد فهو إله، فال ينقض ابملسيح )عليه السالم( 

 .فيها خالدونالعابد واملعبود 
وهلم فيها زفري الة على شدة التلهف صوت شديد دوهم فيها ال يسمعون  

 كالماً حسناً أو شيئاً لشدة العذاب.
إن الذين سبقت هلم منا احلسىن  أي العدة احلسنة أبن قلنا إهنم حمسنون، وكان قولنا

 بعيدون. مبعدونعن النار  أولئك عنهاتبعاً ملا علمنا من أعماهلم 
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 331الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

يسمعون حسيسهاال   صوت الناروهم ر  ما اشتهت أنفسهم  من نعم اجلنة
خالدون .ًابقون دائما 

ال حيزهنم الفزع األكرب  اخلوف األكرب الذي هو خوف القيامة وتتلقاهم
الذي كنتم وقت ثوابكم ويوم عزكم  هذا يومكمتستقبلهم ابلتهنئة قائلني:  املالئكة
 يف الدنيا. توعدون

الذي يسجل  كطي السجلجنمعه مبحو نظامه  يوم نطوي السماءذلك يف و 
كما بدأان أول بيان السجل، أي طي الصحيفة اجملعولة للكتابة  للكتبفيه ويكتب 
إان كنا إجنازه  وعدًا عليناكما خلقنا أواًل الناس نعيدهم، وعدانه   خلق نعيده

 .فاعلني

ولقد كتبنا ر  الزبور  عليه السالم( لداود(من بعد الذكر  من بعد أن كتبنا يف
فإن هللا يظهر  يرثها عبادي الصاحلونالدنيا  أن األرضالذكر الذي هو التوراة 

)عجل اإلسالم على كل األداين وميلك املسلمني الدنيا، وأّولت اآلية بظهور اإلمام احلجة 
 .هللا فرجه(
إن ر  هذا  املواعظ واملواليد الذي ذكرانه من األخبار و ًلبالوا  لكفاية من جهة

 هلل تعاىل. لقوم عابديناإلرشاد والتنبيه 

وما أرسلناك إال رهتًة للعاملني  فإن النيب )صلى هللا عليه وآله( مبناهجه رمحة لكل
البشر، أما املسلمون منهم فواضح، وأما الكفار فتعلموا من املسلمني فكان النيب)صلى هللا 

 له( رمحة هلم ابلواسطة.عليه وآ
قل إمنا يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فهل أنتم مسلمون .استفهام إرشادي 
فإن تولوا  عن التوحيدفقل آذنتكم  أعلمتكم دين اإلسالمعلى سواء 

من غلبة  أقريب أم بعيد ما توعدونال أعلم  وإن أدريمستوين يف اإلعالم 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 250 

 م يف الدنيا واآلخرة.املسلمني عليكم ومن عذابك
إنه يعلم اجلهر من القول  ما تقولونه جهرًا يف الطعن ابإلسالم ويعلم ما

 من عداوة الدين واملسلمني، يعلم كل ذلك فيجازيكم عليه. تكتمون
وإن  ماأدري لعله  لعل أتخري عذابكم وما توعدونفتنة  امتحانلكم 

 أييت أجلكم املقرر. إىل حنيتع ألجل التم ومتاعليظهر كل قبائحكم 

قال  )الرسول )صلى هللا عليه وآلهرب احكم ابحلق  بيين وبني املكذبني وربنا
من تكذيب القرآن والرسول )صلى  على ما تصفونالذي نستعني به  الرهتن املستعان

 هللا عليه وآله( والبعث، فإان نستعني به ألجل أن نغلب عليكم. 
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 332الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 : سورة احلج22
 اي أيها الناس اتقوا ربكم *بسم هللا الرهتن الرحيم  عذابه فأطيعوه إن زلزلة

 هائل. شيء عظيمالزلزلة اليت تقارن يوم القيامة  الساعة
يوم تروهنا  ترون الزلزلةتذهل كل مرضعة عّما أرضعت  تدهش املرأة املرضعة عن

جنينها، أي تسقط من شدة  وتضع كل ذات هتل هتلهاشدة هوهلا ولدها وتذهب ل
وما هم كأهنم يف حالة سكر من اهلول   وترى الناس سكارىاخلوف ما يف بطنها 

 حبيث أذهلهم. ولكّن عذاب هللا شديدعلى احلقيقة  بسكارى
ومن الناس من جيادل ر  هللا  يف توحيده أو صفاته  بغري علم  برهان ّبع كّل ويت

 املارد املفسد. شيطان مريد
كتب عليه  على الشيطانأنه من تواّله  اتبع الشيطانفأنه يضّله  عن الطريق

ويهديه  يسلك بهإىل عذاب السعري .املشتعل 

اي أيها الناس إن كنتم ر  ريب  شكمن البعث  القيامةفـ  اعتربوا أبول
حتول نبااًت مث  إان خلقناكم من ترابر على اإلعادة اخللقة فإن من يقدر على البدء يقد

حلمة  مث من مضغةدم جمّمد  مث من علقةاملين  مث من نطفة  طعامًا مث دمًا مث منيًا 
هبذا التدريج  لنبني لكمغري اتم اخللقة  ووري خملقةاتم اخللقة  خمّلقةقدر ما ميضغ 

وقت الوضع الذي  إىل أجل مسمىولد وبنت  من ونقّر ر  األرحام ما نشاءقدرتنا 
ومنكم من كمالكم وقوتكم   مث خنرجكم طفاًل مث لتبلغوا أشدّكممسي أبن يوضع فيه 

أردأه وهو اهلرم واخلرف  إىل أرذل العمريرجع  ومنكم من يـُر دّ قبل اهلرم  يتوىّف 
 ًلكي ال يعلم من بعد علم شيئا عدم علمه بشيء، والالم  أبن يرجع إىل حالة طفولته يف

حتركت  فإذا أنزلنا عليها املاء اهتّزتايبسًة ميتًة  وترى األرض هامدةً للعاقبة 
وربت  انتفختوانبتت من كل زوج  صنفهبيج  ذو رونق، فالقادر على إحياء
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 اإلنسان واألرض قادر على املعاد.
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 333الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

ذلك ياء اخللق واإلحأبن  بسبب أن ّهللا هو احلق  واإلله احلق قادر على كل
 .وأنه حييي املوتى وأنه على كل شيء قديرشيء 
وأن الساعة  القيامةآتية  أتيت ال حمالة حيث وعد ذلك ال ريب فيها وأن هللا

 .يبعث من ر  القبور
ومن الناس من جيادل ر  هللا بغري علم  يف نفسه ًوال هدى  حسب داللة عقلية

وال كتاب  مبادئمنري .ذي نور ينري الطريق 

اثين عطفه  العطف جانب اإلنسان، والثاين مبعىن املائل لإلعراض وهذا كناية عن
عن سبيل هللا له ر  الدنيا علة )جيادل(  ليضلالتكرب إذا املتكرب يلوي جانبه معرضًا 

عذاب الشي احلريق  م القيامة عذاب احلريقونذيقه يو ذل بغلبة املسلمني عليه  خزي
 وهو النار.

مبا عملته يف الدنيا من الكفر  مبا قدمت يداكالعذاب  ذلكويقال له: 
 .للعبيدبذي ظلم  وأن هللا ليس بظالموالعصيان 

ومن الناس من يعبد هللا على حرف  طرف من الدين ال على كل األوجه والتقلبات
فإن أصابه خري  نعمة ورخاءاطمأن به  بسببه على عبادة هللاوإن أصابته فتنة 

 خسر الدنياعاد إىل كفره كمن سقط على وجهه  انقلب على وجههحمنة وبالء 
 الواضح. ذلك هو اخلسران املبنيابلعذاب  واآلخرةبفقد فوائد اإلسالم 

يدعو من دون هللا ما ال يضره وما ال ينفعه  من األصنام ذلك هو الضالل
 عن القصد. البعيد

يدعو ملن  الصنم الذيضره  ألنه يوجب عذاب هللاأقرب من نفعه  الذي
 الصاحب. ولبئس العشريالنصري  املوىلالصنم  لبئسيرجوه من أن يشفع له 

إن هللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها  حتت
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 من إاثبة املؤمن وعذاب الكافر. ألهنار إن هللا يفعل ما يريداأشجارها وقصورها 
من كان يظن أن لن ينصره هللا ر  الدنيا واآلخرة  أبن يئس عن نصرة هللا ورمحته

فـ  ليعلم أنه ال طريق آخر ولو أنه أوصل نفسه إىل السماءليمدد  ميّدبسبب 
فلينظر ن يصعد بسببه إىل السماء الطريق أب إىل السماء مث ليقطعحببل من األرض 
أي غيظه أبن يتمكن من إحراز النصرة  ما يغيظابلذهاب إىل السماء  هل يذهنب كيده

 حىت يذهب غمه ومهه.
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 334الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
وكذلك  هكذاأنزلناه  أي القرآنآايت بينات  واضحات وأن هللا يهدي

 .أبن يقيم له احلجة من يريد
إن الذين آمنوا والذين هادوا  اليهودوالصابئني  قسم من املتدينني بيحي )عليه

ابحلكومة بينهم وإظهار  والنصارى واجملوس والذين أشركوا إن هللا يفصل بينهمالسالم( 
 شاهد عليه. يوم القيامة إن هللا على كل شيء شهيداحملق من املبطل 

أمل تر أّن هللا يسجد  ينقاد له من ر  السماوات ومن ر  األرض والشمس
من الناس  وكثرياملؤمنني  والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من الناس

حق  ثبتعليه العذاب  بسبب كفرهومن يُهن هللا  يهنه أبن أراد إذالله فما له
 مما فيه الصالح. إن هللا يفعل ما يشاءإذ اإلكرام واإلذالل بيد هللا  من مكرم
هذان  املؤمنون والكافرونخصمان اختصموا ر  رهبم  فاملؤمنون يوحدونه

هلم ثياب من انر كما يقص اخلّياط الثياب   فالذين كفروا قطعتوالكافرون ينكرونه 
 املاء املغلي. يصب من فوق رؤوسهم احلميم

يصهر  يذاببه  ابحلميمما ر  بطوهنم  من األحشاء اجللودو  أي يصهر
 جلودهم أيضاً.

وهلم مقامع  سياطمن حديد .للضرب على رؤوسهم 
كلما أرادوا أن خيرجوا منها  من النارمن وم  من غموم النار وكرهبا أعيدوا

 أي النار احملرقة. وذوقوا عذاب احلريقيف النار وقيل هلم:  فيها
جنات جتري من حتتها إن هللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  حتت

ما يلبس يف  فيها من أساوريلبسون احللي والزينة  األهنار حيلونأشجارها وقصورها 
 . من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حريراليد من الزينة 
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 335الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 
وهدوا  هداهم هللاإىل الطيب من القول  التحيات احلسنة يف اجلنة وهدوا إىل

 هللا احملمود. صراط احلميد

إن الذين كفروا ويصدون  مينعونعن سبيل هللا  دينهو  عن املسجد
 الذي جعلناه للناس سواءأبن خيرجوا أهله منه ومينعوا الناس عن زايرته  احلرام

يت اآل والباديف حول املسجد  فيهاملقيم  العاكفمتساوين يف حق االستفادة منه 
أي إحلاداً  إبحلاديف بلد املسجد  فيهأي يريد  ومن يردمن اخلارج ألجل الزايرة 

مؤمل،  من عذاب أليمجواب )من(  نذقهبيان )ابحلاد(  بظلمواحنرافًا عن القصد 
واملراد إما التعدي من مكة فإنه يقتص منه وإما الشرك فيها فإنه يضاعف له العذاب يف 

 رف املكان.اآلخرة وذلك لش
وإذ  اذكر اي رسول هللا حيثبّوأان  عيّناإلبراهيم مكان البيت  أي حمل

ال جتعل شريكًا يل  أن ال تشرك يب شيئاً الكعبة وذلك ألجل أن يبين البيت وقلنا له: 
وطهر  من عبادة األواثن واألقذار، واملعىن أن حل بينه وبني أن يكون حماًل لألواثن

الراكعني  والركع السجودللصالة  والقائمنيحوله  يت للطائفنيبيواألقذار 
 الساجدين.

وأّذن  اندر  الناس ابحلج  أبن أيتوا ألجل املناسكأيتوك  الناس ًرجاال 
تلك الضامرات  أيتنيكل بعري مهزول أهزله السفر   وعلى كل ضامرراجلني مشاة 

من كل فج  طريقعميق ناية عن أن الناس يتوجهون إىل البيت من بعيد، وهذا ك
 أبعد األماكن.

ليشهدوا  علة لـ )أذن( أي حيضروامنافع هلم  التجارة والشوكة يف الدنيا والثواب
على ما رزقهم من هي أايم احلج  يذكروا اسم هللا ر  أايم معلوماتلـ  ويف اآلخرة 

مبعىن اليت ال تفصح فهي من إضافة الصفة إىل  اإلبل والبقر والغنم، والبهيمة هبيمة األنعام
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املوصوف، وإمنا قال أن يذكروا االسم على ما رزقهم الن ذلك من أكرب املظاهر يف مقابل 
من هبيمة األنعام  فكلوا منهاالشرك فاهنم كانوا يذكرون اسم أصنامهم على الذابئح 

وأطعموا البائس  الذي أصابه بؤس أي شدةالفقري. 
 ليقضوامث  ليزيلواتفثهم  وسخهم بقص العشر وحنوه للتحليل من اإلحرام

وليوفوا نذورهم  ما نذروا من الرب يف حجهموليطوفوا  طواف الزايرة والنساء، بعد
 الكعبة املعظمة وكان عتيقاً ألنه أول بيت وضع للناس. ابلبيت العتيقرجوعهم من مىن 

ذلك  أي أمر احلج هكذاّظم حرمات هللاومن يُع  ما احرتمه هللا من أحكام احلج
إذ يثيبه عليه ثوااًب كبرياً  خري له عند ربهفالتعظيم  فهووغريه، ما الحيل انتهاكه 

وُأحلت لكم األنعام  اإلبل والبقر والغنمإاّل ما يتلى  يقرأعليكم  حترميه من امليتة
أي الذي هو األصنام أبن ال تعبدوها  اثنمن األو القذر  فاجتنبوا الرجسوالدم إخل 

واجتنبوا قول الزور .الكذب وحنوه 
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ُحنفاء  موحدين، مائلني عن الشرك هلل وري مشركني به ومن يشرك ابهلل فكأمنا

أي  فتخطفهفقد أهلك نفسه هالك من يسقط من السماء  من السماءسقط  خر  
به الريح ر  مكان متيل  أو هتوييف وسط السماء فنأكله  الطريه بسرعة أتخذ

 بعيد فهو جيمع بني اهلالك واهلول. سحيق
ذلك  األمر كما ذمكرومن يعظم شعائر هللا  األمور املرتبطة ابهلل، مجع شعرية وهي

من يمها أي فإن الشعائر، أي تعظ فإهنااألمر الالصق ابلشخص كأنه الصٌق بشعره 
 فإن القلب املتقي هو الباعث على التعظيم. تقوى القلوب

لكم فيها  يف األنعام اليت هتدي إىل البيتمنافع   كاللنب والركوبإىل أجل 
إىل حمل ذحبها وحنرها  مث حملهاقد مسي وهو حني النحر والذبح  مسمىوقت 

 حواليه كمىن ومكة. البيت العتيق
ولكل أمة ألمم املتدينة من ا ًجعلنا منسكا  حمل عبادة، من النسك مبعىن العبادة

ليذكروا اسم هللا على ما رزقهم من هبيمة األنعام  أي عند ذحبها  فإهلكم إله  واحد 
اخلاضعني  وبشر املخبتنيانقادوا  فله أسلِّموافال تذكروا اسم األصنام على الذابئح 

 هلل.
الذين إذا ذكر هللا وجلت  خافت هيبًة منهقلوهبم والصابرين على ما أصاهبم 

 فيما أمر هللا. واملقيمي الصالة وممّا رزقناهم ينفقونمن املصائب 
والُبدن  مجع بدنة وهي اإلبل، واملراد هبا اليت تمنحر يف احلج جعلناها لكم من

فاذكروا اسم هللا عليها نفع ديين ودنيوي  لكم فيها خري  املرتبطة بدين هللا  شعائر هللا
 فإذا وجبتقائمات قد صفقت أيديها وأرجلها وذلك حني تريدون حنرها  صوافّ 

فكلوا منها وأطعموا مجع جنب أي وقعت على األرض ألهنا ماتت  جنوهباسقطت 
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الذي يعرت أي يعرتض لك بسؤال أو بدون سؤال  واملعرتّ الذي يقنع مبا أمعطي  القانع
كذلك هكذا سخرانها  ذللناهالكم  مع عظمها وقوهتالعلكم تشكرون. 

لن ينال هللا  لن يصعد إليهحلومها وال دماؤها ولكن يناله  يصعد إليه التقوى
فاألمر بنحرها ليس ألجل استفادة هللا من حلمها ودمها، وإمنا ألجل تقواكم اليت  منكم

على ما لتعرفوا عظمته  تكربّوا هللاسخرها لكم لهكذا  كذلكتصعد إليه سبحانه 
 .وبشر احملسننيأرشدكم إىل طريق تسخريها وكيفية التقرب هبا  هداكم
إن هللا يدافع  يبالغ يف الدفاععن الذين آمنوا   كيد املشركني واملنافقني إّن هللا

 جحود هلل ولنعمه. كفوركثري اخليانة ابلشرك وغريه   ال حيب كل خوان  

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 260 

 
 337صفحة ال

 من قرآن خط عثمان طه

ُأذِّن  هللا أذن هلمللذين يقاتلون  يقاتلهم الكفارأبهنم  بسبب أهنمظلموا 
قادر على أن  وإن هللا على نصرهم لقديرحيث ظلمهم الكفار فحق هلم القصاص 

 ينصرهم.
الذين  )بدل من )للذينُأخرجوا من دايرهم  يعين مكة أخرجهم املشركونغري ب

ولوال دفع سوى التوحيد  إاّل أن يقولوا ربنا هللابال موجب استحقوا به اإلخراج  حق
خربت  هلُّدمتأبن ينصر كل ذي دين على من خيالف دينه  هللا الناس بعضهم ببعض

صوامع  مجع صومعة للرهبان  وبيع   كنائٌس للنصارى مجع بيعةوصلوات  أي
يف املساجد، أو يف األربعة  يذكر فيهاللمسلمني  ومساجد  مكان صلوات اليهود 

اسم هللا كثرياً ولينصّرن هللا من ينصره  ينصر دينهإّن هللا لقوي  على النصرعزيز 
 ال يغالب.
الذين  )وصف لـ )الذين أخرجواإن مكّناهم ر  األرض  أبن جعلنا هلم السلطة

عروف وهنوا عن املنكر وهلل عاقبة األمورأقاموا الصالة وآُتوا الزكاة وأمروا ابمل  ولذا
 ينهي األمور إىل أصحاب الدين.

وإن يكذبوك  )اي رسول هللا، وهذا تسلية للرسول )صلى هللا عليه وآله فقد كذبت
 .قبلهم قوم نوح وعاد ومثود

وأصحاب مدين*  وقوم إبراهيم وقوم لوط  )شعيب )عليه السالم وكذب موسى
أي إنكاري  فكيف كان نكريابلعذاب  مث أخذهتمأمهلتهم  افرينفأمليت للك

 عليهم ابالنتقام منهم، واالستفهام للتقرير.
فكأين  فكم  من قرية أهلكناها وهي ظاملة  نفسها ابلكفر والعصيان فهي

وبئر أبن سقطت سقوفها مث سقطت جدراهنا على السقوف  خاوية على عروشها
 مبين أبن مات أهله وبقي خاليًا. وقصر مشيدت أهلها مرتوكة مبو  معطلة
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أفلم يسريوا                    يذهب الكفار ويسافروا لريوا آاثر األمم اهلالكة  ر
أخبار األمم  أو آذان يسمعون هبايعرفوا العرب  األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا

ولكن عمى يوجب هالك اإلنسان  ال تعمى األبصارفإن القصة  فإهناالسابقة 
 إذ عمى القلب يوجب اهلالك. تعمى القلوب اليت ر  الصدور
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 338الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

ويستعجلونك ابلعذاب  يطلبون منك أن تنَزل عليهم العذاب كما أوعدهتم ولن
م عذاهبم من أاي وإن يوماً أنه البد وأن يعذهبم حال حيني موعدهم  خُيلف هللا وعده

عند ربك  يف اآلخرةكألف سنة مما تعّدون .يف الدنيا 

وكأّين  وكممن قرية أمليت هلا  أمهلتهاوهي ظاملة مث أخذهتا  ،ابلعذاب
 مرجع اجلميع إىل حسايب وجزائي. وإيّل املصريوهكذا أفعل هبؤالء الكّفار 

قل اي أيها الناس إمنا أان لكم نذير  مبني .واضح 

فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة  غفرانورزق  كرمي .يرزقونه مع كرامة 
والذين سعوا ر  آايتنا  سعوا ألجل إبطال اآلايتمعاجزين  يظنون أهنم يعجزوان

 .أولئك أصحاب اجلحيمفال نقدر على تنفيذ مقاصدان 
وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إاّل إذا متىن أحكام هللا  قرأ ألقى

قراءته كما نرى أن املعاندين يزيدون يف كالم  ر  أمنيتهالزوائد واألكاذيب  الشيطان
يبطله ببيان  فينسخ هللا ما يلقى الشيطانالكبار ما يقصدون به التشويش وتنفيذ مأرهبم 

بال زايدة يبقيها حمكمة  مث حُيكم هللا آايتهالنيب أن هذا ابطل ليس من احلكم املنزل 
 يف تدبريه. حكيممبا يفعل الشيطان  وهللا عليموتشويش 

ليجعل  الالم للعاقبة أي إن عاقبة زايدة الشيطان فتنة املنافقني، وحيث إن هللا
 ما يلقي الشيطانسبحانه يرتك الشيطان ليلقي ما يشاء نسب اجلعل إىل نفسه تعاىل 

شٌك ونفاٌق ألن هؤالء هم الذين  قلوهبم مرض   للذين ر امتحااًن  فتنةً من الزايدة 
أي الكفار الذين قست قلوهبم  القاسية قلوهبملـ  ويلتفون حول كل ابطل ومشكوك 

 بعيدخالف  وإن الظاملني لفي شقاقفلم يدخلها نور اإلميان، فإنه فتنة هلم أيضًا 
 من احلق.
وليعلم  )عطف على )ليجعلالذين أوتوا العلم ملؤمنون الصادقون اأنه  أي
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فيزيد إمياهنم، أي  احلق من ربك فيؤمنوا بهالقرآن، وما قرأه النيب )صلى هللا عليه وآله( 
 لهختضع  فتخبتإن عاقبة إلقاء الشيطان زايدة نفاق وكفر أولئك وإميان هؤالء 

يهم ما أشكل عليهم يهد وإّن هللا هلاد الذين آمنواابإلميان واالنقياد  قلوهبمللقرآن 
إىل صراط مستقيم . 

وال يزال الذين كفروا ر  مرية  شكمنه  من القرآنحىت أتتيهم الساعة 
ال خري فيه، واملراد عذاهبم  أو أيتيهم عذاب يوم عقيمفجأة  بغتةً القيامة أو املوت 

 على أيدي املؤمنني، أو نزول العذاب الغييب عليهم.
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 339الصفحة 

 رآن خط عثمان طهمن ق

امللك يومئذ  يوم القيامةهلل  بدون أن يكون هناك من يزعم أنه مالك حيكم
يتنعمون  فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات ر  جنات النعيمفيما اختلفوا فيه  بينهم
 فيها.
والذين كفروا وكذبوا آبايتنا فأولئك هلم عذاب مهني .يهينهم ويذهلم 
والذين هاجروا ن بالدهم مر  سبيل هللا  ألجل الدينمث قتلوا  قتلهم الكفار

 ًأو ماتوا لريزقنهم هللا رزقاً حسنا  يف اجلنةوإن هللا هلو خري الرازقني. 

ليدخلنهم  هللا ًمدخال  حماًل يدخلون فيه، واملراد به اجلنة يرضونه وإن هللا
 بة.ال يعاجل الكفار ابلعقو  حليمأبحواهلم  لعليم

ذلك  األمر هو الذي قصصنا عليكومن عاقب مبثل ما عوقب به  جازى من
 لينصرنّه هللاظلمه الظامل اثنيًا  بُغي عليهبعد ذلك  مثظلمه بقدر ظلمه بال زايدة 

ابالنتقام من ظامله فإن املسلمني إذا قاتلوا الكفار ـ حيث ظلمهم الكفار ـ مث قتل الكافر 
هللا ابالنتقام من قاتله يف الدنيا واآلخرة، واآلية مربوطة بقوله )والذين  أحدًا منهم ينصره

هاجروا( فإن املهاجرين ظملموا مث إذا أرادوا االنتقام ظلمهم الكفار اثنيًا أبن قمتلوا كان هللا 
 .إن هللا لعفو  وفورانصرهم 
ذلك  النصر للمسلمنيبـ  سببأ ن هللا  أنه قادر على كل شيء بدليل

يوجل  يدخلالليل ر  النهار  ابمتداد الليلويوجل النهار ر  الليل وإن هللا مسيع 
 ابألفعال. بصريلألقوال 
ذلك  الوصف ابلقدرةبـ  سببأن هللا هو احلق  واإلله احلق قادر على كل
هو  وأن هللافال يقدر على نصرة من عبده  وأّن ما يدعون من دونه هو الباطلشيٍء 
 الذي ال أكرب منه. الكبريشأانً  العلي
أمل تر  دلياًل على قدرة هللاأّن هللا أنزل من السماء ماًء فتصبح األرض خمضرة 
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 بتدبري خلقه. خبرييف أفعاله  إن هللا لطيفابلنبات 
 ّله ما ر  السماوات وما ر  األرض وإن هللا هلو الغين  فال حيتاج إىل إميان أحد

 احملمود يف أفعاله. احلميدله وعم
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 340الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

أمل تر أن هللا سخر لكم ما ر  األرض  جعلها معدة ملنافعكمو  سخر لكم
الفلك  السفينةجتري ر  البحر أبمره ومُيسك السماء  ما فيها من األجرام أن تقع

إّن هللا ابلناس ماء على األرض وقعت فإنه إذا أراد وقوع الس على األرض إاّل إبذنه
 ومن رمحته هّيأ هلم أسباب الراحة. رحيم  هي فوق الرمحة  لرؤوف  
وهو الذي أحياكم  أعطاكم احلياة بعد أن كنتم مجادًامث مييتكم مث حيييكم  يف

 جحود لنعمة هللا عليه. إّن اإلنسان لكفور  العامل اآلخر 

لكل أمة  أهل دين منسكاً جعلنا  شريعةهم انسكوه  عاملون بتلك الشريعة
فال ينازعنك ر  األمر   أبن يقول أهل الكتاب والكفار ملاذا تعمل هكذا، فإن اجلواب إّن

 إنك لعلى هدًى مستقيمعبادته  وادع إىل ربككل أمة هلم شريعة، وهذه شريعيت 
 أي أنك مستقيم.

وإن جادلوك  يف أمور الدين أعلم مبا تعملونفقل هللا .فيجازيكم عليه 
هللا حيكم بينكم  أيها املسلمون والكّفاريوم القيامة فيما كنتم فيه ختتلفون  من

 أمر الدين.
أمل تعلم أن هللا يعلم ما ر  السماء واألرض  ومنه أمر هؤالء الكّفارإّن ذلك 

على هللا الكتاب  الثبت يف إّن ذلكهو اللوح احملفوظ  ر  كتابالعلم مثبت 
 سهل. يسري
ويعبدون من دون هللا  من األصنام ًما مل ينزل به سلطاان  حجة تدل على جواز

 وما للظاملنيفال علم وال دليل على صحة عبادته  وما ليس هلم به علمعبادته 
 يدفع عنهم العذاب. من نصريأنفسهم ابلشرك 

وإذا تتلى عليهم آايتنا بينات ت واضحاتعرف  ترى ر  وجوه الذين كفروا
ابلذين يتلون يبطشون  يكادون يسطوناإلنكار ملا تكره نفوسهم من اآلايت  املنكر
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من  بشر من ذلكمأخربكم  قل أفأنبئكميقرءون هلم آايت القرآن  عليهم آايتنا
الذين   وعدها هللايف اآلخرة  النارغيظكم على الذين يتلون، و)كم( للخطاب، هو 

 أي بئس النار مرجعاً وحمالً هلم. كفروا وبئس املصري
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  اي أيها الناس ضرب مثل  ألصنامكم فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون
 ولو اجتمعوا لهأي ولو شيئًا صغريًا كالذابب  لن خيلقوا ذابابً من األصنام  هللا

ال أبن أيخذ منهم شيئًا فيطري  وإن يسلبهم الذابب شيئاً م خللقه اجتمع كل األصنا
من الذابب، فقد كانوا يطلون أصنامهم ابلعطر  منهال يقدرون على إرجاعه  يستنقذوه

 ضُعف الطالبفيأيت الذابب فيلمسه فال يقدرون على حفظ ذلك العطر وإرجاعه منه 
 املعبود. واملطلوبالعابد 

حق قدرهما قدروا هللا   ما عظموه حق عظمته حيث أشركوا به  إن هللا لقوي 
 خبالف الصنم الذليل. عزيزواألصنام ال قوة هلا 

هللا يصطفي  خيتار ًمن املالئكة رسال  إىل أنبيائهومن الناس  رساًل إىل البشر
  إن هللا مسيع  أبقواهلم  بصري .أبفعاهلم 

فهميعلم ما بني أيديهم وما خل  ما مضى وما أييت من أحوال املالئكة واألنبياء
وإىل هللا ترجع األمور .يف يوم القيامة فيجازي الكل حسب عمله 

اي أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون 
 تفوزون.
وجاهدوا ر  هللا حق جهاده (26)مبا يلزم من اجلهاد هو اجتباكم  اختاركم لدينه

وما جعل عليكم ر  الدين من حرج  من ضيق بل أحكامه سهلةملة  اختار لكم
فإن دين إبراهيم )عليه السالم( كان التوحيد، ال اليهودية والنصرانية  أبيكم إبراهيمطريقه 

حيث قال إبراهيم )عليه السالم(: )ومن  مساكم املسلمني من قبلهللا  هووالشرك 
ألم العاقبة أي اختاركم ليشهد  ليكونأي القرآن  ور  هذا (27)أمة مسلمة( ذريتنا
الرسول شهيدًا عليكم  ابلطاعةو  لـتكونوا شهداء على الناس  أبن بلغتم أوامر

                                                        
 اجلهاد: ممارسة األمر الشاق وأصله من اجلهد. (26)
 .128سورة البقرة:  (27)
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فأقيموا الرسول )صلى هللا عليه وآله(، فإن كل أعدل يكون شهيدًا على األقل تعدياًل 
وليكم واملتويل  هو موالكممتسكوا بدين هللا  وا ابهللالصالة وآتوا الزكاة واعتصم

 الناصر. فنعم املوىل ونعم النصريألموركم 
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 : سورة )املؤمنون(23
 قد أفلح* بسم هللا الرهتن الرحيم  فاز خبري الدنيا واآلخرةاملؤمنون. 
الذين هم ر  صالهتم خاشعون  هلل.متذللون 
والذين هم عن اللغو  الذي ال فائدة فيه من قول أو فعلمعرضون  ال يلتفتون إليه

 وال يقاربونه.
والذين هم للزكاة فاعلون .مؤدون 
إاّل على أزواجهم * والذين هم لفروجهم حافظون  زوجاهتمأو ما ملكت أمياهنم  إمائهم

فإهنم وري ملومني لوا فروجهم ابلنسبة إىل زوجاهتم وإمائهم.ال يالمون شرعاً إذا استعم 
فمن ابتغى وراء ذلك  طلب غري ذلك املباح من الفرجفأولئك هم العادون  تعدوا

 حدود هللا.
والذين هم ألماانهتم  ما أمتنه الناس عندهموعهدهم  مع هللا ومع الناسراعون 

 يرعون فال خيونون وال ينقضون.
 حيافظونوالذين هم على صلواهتم .فيؤدوهنا يف أوقاهتا 
الذين يرثون الفردوس * أولئك هم الوارثون  اجلنةهم فيها  يف الفردوسخالدون 

 دائمون.
ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة  خالصة وصفوةمن طني. 
مث جعلناه نطفة  منياً، ألن الطني يتبدل نبااًت مث مأكاًل مث دمًا مث منيًار  قرار م الرح

مكني .مستحكم حمفوظ 
مث خلقنا النطفة علقة  دمًا جامدًافخلقنا العلقة مضغة  قطعة حلم فخلقنا املغضة
مث أثبتنا اللحم على العظام  فكسوان العظام حلماً أبن صّلبناها حىت صارت عظامًا  عظاماً 
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 أحسن اخلالقنيري دام ذا خ فتبارك هللاإبعطاء الروح له  خلقًا آخرخلقناه  أنشأانه
 فإن كل صانع لشيء يسمى خالقًا.

مث إنكم بعد ذلك  املذكور من خلق اإلنسانمليتون. 
مث إنكم يوم القيامة تبعثون .حتيون للحساب 
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق  مساوات ألهنا طرق املالئكة والكواكب وما كنّا عن اخللق
 ا.بل ندبّرها ونعرف أموره وافلني
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وأنزلنا من السماء ماًء بقدر  مبقدار ما علمنا من الصالحفأسكنّاه ر  األرض  جعلناه
 .لقادرونبذلك املاء ابلتصعيد إىل السماء أو اإلعدام  وإاّن على ذهاب بهمستقراً فيها 

فأنشأان  خلقنالكم به  ابملاءجنات  بساتنييل وأعناب لكم فيهامن خن  يف تلك
 تتعيشون. فواكه كثرية ومنها أتكلوناجلنات 
 ًوشجرة  )عطف على )جناتخترج من طور  جبلسيناء  حمل يف أطراف مصر

تنبت  خترجابلدهن  متلبسًا ابلدهن وهو الزيتونو                  بـصبغ  أي
 .فإن الزيتون يكون إداماً  لآلكلنيإدام 
وإّن لكم ر  األنعام  اإلبل والبقر والغنملعربة  اعتباراً دااًل على وجود هللا نسقيكم مما

من  ومنهاكالركوب واحلمل واجللد وما أشبه   ولكم فيها منافع كثريةمن اللنب  ر  بطوهنا
 .أتكلونحلومها 
وعليها  على اإلبل يف الربوعلى الفلك  السفينة يف البحر ُملونحت. 
ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه فقال اي قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله وريه أفالتتقون .عذابه 
فقال املأل  األشرافالذين كفروا من قومه ما هذا إال بشر مثلكم  خاطبوا أتباعهم يريد

كامه إىل يؤدوا أح ألنزل مالئكةإرسال الرسول  ولو شاء هللايسودكم  أن يتفضل عليكم
يف األمم  ر  آابئنا األولنيالذي يدعوان نوح )عليه السالم( إليه  ما مسعنا هبذاالناس 
 املاضية.
إن هو إاّل رجل به جنة  جنون وكالمه صادر عن جنونفرتبصوا به  انتظروا بنوح

 يفيق عن جنونه أو حني ميوت. حىت حني)عليه السالم( 
قال  )نوح )عليه السالم ّب انصرين مبا كذبونِّ ر  ّبسبب تكذيبهم يل فلم يبق إال
 نصرك.
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك أبعيننا  برعايتنا وإعانتنا لكووحينا  وتعليمنا لك فإذا
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يف السفينة  فيهاأدخل  فاسلكارتفع املاء منه  وفار التنوربعذاب القوم  جاء أمران
من كل  من أنواع احليواناثننيزوجني   ذكر وأنثىو  أدخلأهلك  عائلتك ّإال

وال ختاطبين من أهلك زوجته الطاحلة وولده الفاسق  منهمإبهالكه  من سبق عليه القول
يغرقون قطعًا فالجمال  إهنم مغرقونال تكلمين اي نوح يف إمهال الكفار  ر  الذين ظلموا

 إلمهاهلم.
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فإذا استويت  ركبتأنت ومن معك  من املؤمنني على الفلك فقل احلمد هلل الذي جناان

 الذين ظلموا أنفسهم ابلشرك. من القوم الظاملني
وقل رب أنزلين  يف السفينة ًمنزالً مباركا   كثري اخلريوأنت خري املنزلني. 
إّن ر  ذلك  أمر نوح )عليه السالم( وقومهآلايت  ِّربًا ملن أراد االعتبار عوإن 

 خمتربين الناس لنجازيهم مبا عملوا. كنّا ملبتلنيخمففة من الثقيلة 
مث أنشأان من بعدهم  )أي بعد قوم نوح )عليه السالم ًقران  أمة، ولعله عاد قوم هود

 .آخرين)عليه السالم( 
فأرسلنا فيهم رسواًل منهم  :من نفس قبيلتهم فقال هلمعبدوا هللا ما لكم من إله وريه أن ا

 عذاب هللا. أفال تتقون
وقال املأل  األشرافمن قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة  أبن أنكروا يوم القيامة

وأترفناهم  نعمناهم ر  احلياة الدنيا ما هذا إاّل بشر مثلكم أيكل مما أتكلون منه ويشرب مما
 .والبشر ال يكون رسوالً  تشربون
ولئن أطعتم بشرًا مثلكم  فيما أيمركم به بزعم أنه من جانب هللاإنكم إذًا خلاسرون 

 ابتّباعه.
 ًأيعدكم أنكم إذا مّتم وكنتم ترااب  صارت حلومكم ترااًبوعظامًا أنكم خمرجون  من قبوركم

 أحياء ألجل احلساب.
هيهات هيهات  بعيد بعيدملا توعدون وت.من احلياة بعد امل 
إن هي  ما هي احلياةإالّ حياتنا الدنيا  القريبة فقطمنوت وحنيا  ميوت قوم وحييا قوم

وما حنن مببعوثني .مبحيون بعد املوت 
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إن هو  ما هو ًإاّل رجل افرتى على هللا كذاب  فيما ادعى من الرسالة وما حنن له
 .مبؤمنني
قال رب انصرين  عليهممبا كذبون كذيبهم يل.بسبب ت 
قال  هللاعّما قليل  بعد زمان قليلليصبحن اندمني .لتكذيبهم 
فأخذهتم الصيحة  صاح هبم جربئيل )عليه السالم( فأهلكهمابحلق  حيث استحقوا

هو الذي حيتمله السيل من النفاايت، شبهوا به يف عدم الروح  فجعلناهم ُوثاءً العذاب 
 .للقوم الظاملنيأي أبعدوا عن الرمحة بعداً  داً فبعوعدم ترتب الفائدة عليه 

مث أنشأان من بعدهم قروانً آخرين .مجاعات أخر 
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ما تسبق من أمة أجلها  أبن متوت قبل وصول أجلهاوما يستأخرون  أبن يصل وقت
 أجلها وال متوت.

 ًمث أرسلنا رسلنا ترتا  بعضهم بعضًا متواترين يتبع كلما جاء أمًة رسوهلا كذبوه فأتبعنا
مل يبق منهم إاّل  وجعلناهم أحاديثببعض يف اإلهالك  بعضاً بعض األمم  بعضهم

 .فبعداً لقوم ال يؤمنونحكاايت 
مث أرسلنا موسى وأخاه هارون آبايتنا  أبدلتناوسلطان  حجةمبني .ظاهر 
إىل فرعون ومأله  أشراف قومهفاستكربوا (28)عن اإلميان وكانوا قومًا عالني 

 متكربين.
فقالوا أنؤمن لبشرين  عليهما السالم(موسى وهارون( مثلنا وقومهما  بنو إسرائيل لنا
 خاضعون فكيف نؤمن مبن ال قوم له. عابدون
ولقد آتينا موسى الكتاب * فكذبومها فكانوا من املهلكني  التوراةلعلهم إسرائيل لعل بين 

يهتدون. 
وجعلنا ابن مرمي  عليه السالم(املسيح( وأمه آية  دالة على قدرة هللا ابإليالد من غري
استواء يستقر عليها  ذات قرارمرتفع من األرض  إىل ربوةأسكنامها  وآوينامهاأب 

 ماء جار. ومعنياإلنسان 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا  ايبقولنا:  )عليهم السالم(وقد خاطبنا األنبياء 

 .إين مبا تعملون عليمعمالً صاحلاً  صاحلاً 
 ًوإن هذه أمتكم أمًة واحدة  ألن املؤمنني يف كل زمان مبنزلة أمة واحدةوأان ربكم 
 اخشوا عقايب. فاتقونالواحد 
فتقطعوا  األممأمرهم  أمر دينهم ًبينهم زبرا   كتبًا يدينون هباكل حزب  فريق

                                                        
 االستكبار: االمتناع عن قبول احلق معاندة وتكرباً. (28)
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 لظنهم أنه احلق وما عداه ابطل. فرحونمن الدين  مبا لديهمومجاعة 
فذرهم  دعهمر  ومرهتم  يف جهالتهمحىت حني .ميوتون حيث يعاقبون هناك 
أحيسبون  يظنونأمنا مندهم  نعطيهمبه من مال وبنني. 
نسارع هلم ر  اخلريات يظنون ذلك؟  نسارع هلم فيما فيه خريهم، هلبل ال يشعرون 

 إنه ألجل االستدراج ال ألجل اخلري.
إن الذين هم من خشية  خوفرهبم مشفقون .خائفون 
والذين هم آبايت رهبم يؤمنون .يصدقون 
والذين هم برهبم ال يشركون .ًال جيعلون له شريكا 
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والذين يؤتون  يعطونواما آت  أعطوا من األموالوقلوهبم وجلة  خائفة أن ال يقبل
برجوعهم إىل رهبم العامل خبفّيات نفوسهم فال  إىل رهبم راجعونألهنم يوقنون  إهنممنهم 

 يقبل إنفاقهم الحتمال رايء أو مسعة فيه.
أولئك  الذين مجعوا هذه الصفات هم الذينيسارعون ر  اخلريات وهم هلا  ألجل تلك

 . (29)أولئك املقربون( *إىل اجلنة، كما قال تعاىل: )والسابقون السابقون  سابقوناخلريات 
وال نكلف نفسًا إال وسعها  ما تتمكن أن أتيت به يف يسرولدينا كتاب ينطق ابحلق  مبا
 ال ينقص من ثواهبم كما ال يزيد يف عقاب املسيئني. وهم ال يظلمونعملوا 
 ةبل قلوهبم ر  ومر  غفلةمن هذا  الكتاب وهذا كناية عن عدم اعتنائهم مبا يكتب

 هم هلاسوى ذلك الكفر  من دون ذلكسيئة  وهلم أعمالعنهم ألهنم منكرون له 
 .عاملونلتلك األعمال السيئة 

حىت إذا أخذان مرتفيهم والنسبة إليهم مع أن العذاب شامل للجميع (30)متنعميهم ،
يضجون من شدة  ابلعذاب إذا هم جيأرونس يف الضالل واإلضالل ألجل أهنم الرؤو 

 العذاب.
 .إنكم منا ال تنصرونفال يفيدكم اجلأر فـ  ال جتأروا اليومفيقال هلم: 

قد كانت آاييت  القرآنتتلى عليكم  أيها الكافرونفكنتم على أعقابكم تنكصون 
 ترجعون القهقرى أي تكفرون.

مستكربين به ذبني ابلقرآن مك ًسامرا  أي تسمرون وتتحدثون بذكر القرآن والطعن
 تقولون كالماً هجراً وهذايانً. هتجرونفيه 

أفلم يدبّروا القول  يتدبروا القرآن، واالستفهام لإلنكار أم جاءهم ما مل أيت آابءهم

                                                        
 .11-10سورة الواقعة:  (29)
 م املتوسع يف ملذات الدنيا وشهواهتا.املرتف: املتنع (30)
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د جاء آابءهم فكيف يكفرون ابلقرآن والرسول )صلى هللا عليه وآله( واحلال أنه ق األولني
 رسل وكتب.

أم مل يعرفوا رسوهلم  ابلصدق واألمانة وكمال العقلفـ  لذاهم له  للرسول )صلى
نعم كل ذلك كان، فقد تدبروا القرآن وعلموا إعجازه، وقد جاء  منكرونهللا عليه وآله( 

 آابءهم رسل وكتب وعرفوا رسوهلم ولكنهم معاندون.
أم يقولون به جنة  جنونلب  ليس شيء من ذلك وإمناجاءهم  الرسول )صلى

 ألنه خمالٌف لشهواهتم. ابحلق وأكثرهم للحق كارهونهللا عليه وآله( 
ولو اتبع احلق أهواءهم  وميوهلم ّلفسدت السماوات واألرض ومن فيهن  ألهنم يريدون

مبا فيه تذكري هلم  بذكرهمأعطيناهم  بل أتيناهمأشياء وتغيريات يف الكون توجب الفساد 
فهم عن ذكرهم معرضون. 

 ًأم تسأهلم خرجا  أجرًا على تبليغ الرسالة ولذا يفرون من اإلميان بكفخراج  أجر
ربك خري  من أجرهم، فإن  أجرك على هللاوهو خري الرازقني .فرزقك منه تعاىل ال منهم 

وإنك لتدعوهم إىل صراط مستقيم  يكون فرارهم ألجل فال اعوجاج لطريقك حىت
 اعوجاج الطريق.

وإّن الذين ال يؤمنون ابآلخرة عن الصراط لناكبون .ملنحرفون عنه 
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ولو رهتناهم وكشفنا  رفعناما هبم من ضر  شدة هم فيهللجوا  أصروار  طغياهنم  

 عاىل.يرتددون وال يشكرون هللا ت يعمهونكفرهم وظلمهم 
ولقد أخذانهم ابلعذاب  ابلشدائدفما استكانوا  ما خضعوالرهبم وما يتضرعون  ال

 يرغبون إليه يف الدعاء والضراعة.
حىت إذا فتحنا عليهم اباًب ذا عذاب شديد  أبن نعذهبم جبوع أو خوف أو ما أشبه إذا

 متحريون آيسون من كل خري. هم فيه مبلسون
وهو الذي أنشأ خلق لكم السمع واألبصار واألفئدة  مجع فؤاد مبعىن القلب ًقليال

 .تشكرونأتكيد للقلة  ما
وهو الذي ذرأكم  أوجدكمر  األرض وإليه  إىل حسابهحتشرون .جتمعون 
وهو الذي حييي ومييت وله اختالف الليل والنهار  أي كون أحدمها يعقب اآلخر أفال
 ولكم حىت تدركوا إن كل شيء منه تعاىل.أفال تستعملون عق تعقلون
بل قالوا  هؤالء الكفارمثل ما قال األولون .الكفار من آابئهم 
 ًقالوا ءإذا متنا وكنّا ترااب  أبن تبّدل حلمنا إىل ترابوعظامًا أئنا ملبعوثون  ،يف القيامة

 قالوا ذلك على وجه اإلنكار.
لقد ُوعدان حنن وآابؤان هذا  املعادمن قبل  أي ومعد آابؤان بذلك قبل هذاإن هذا 

 ممن ادعوا النبوة. األولنيخرافات  إالّ أساطريأي ما هذا الوعد 
قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون .ذلك فأجيبوين 
سيقولون هلل  ألهنم كانوا يعرتفون ابهلل وإمنا جيعلون األصنام وسطاء وشركاء قل أفال
ن من قدر على االبتداء يقدر على اإلعادة، أو أبن من له كل شيء هو هللا، ال أب تذكرون

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 281 

 غريه من أصنامكم.
سيقولون هلل قل أفالتتقون * قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم  عقابه ابتباع
 أوامره.
قل من بيده ملكوت  ملككل شيء  أي إن التصرف يف كل شيء حتت إرادته

وهو جيري  يغيث من يشاءوال جيار عليه  وال أحد يغيثه ألنه الحيتاج إىل إغاثة إن كنتم
 .تعلمون
 ّسيقولون هلل قل فأىن  فمن أين وكيفتسحرون  تكونون كاملسحور خييل إليه الباطل

 حقاً واحلق ابطاًل.
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بل أتيناهم ابحلق  التوحيد واملعاد بّينا هلم ما هو حق منوإهنم لكاذبون  يف ادعاء
 الولد والشريك ونفي املعاد.

ما اختذ هللا من ولد  واملالئكة  )عليهما السالم(املسيح وعزيروما كان معه من إله 
أبن احناز مع خملوقاته يف  لذهب كّل إله مبا خلق أي إذا كان له شريك  إذاً شريك له 

ابلتغالب كما يفعل امللوك، وقد تقدم استحالة ذلك  عضولعال بعضهم على بجانب 
سبحان هللا  إنه منـزّهعما يصفون .من الولد والشريك 

عامل الغيب والشهادة  ما غاب عن احلواس وما حضر لديهافتعاىل  ارتفع عما
 عن شركهم. يشركون
 قل رب إّما  الزائدة « ما»الشرطية و« إن»أصلهونتريين ما يوعد  من عذاهبم والنقمة

 عليهم.
رب فال جتعلين ر  القوم الظاملني  أي معهم كل ال يصيبين ما أصاهبم، وهذا دعاء

 الستمرار لطفه.
وإاّن على أن نريك ما نعدهم  من العذابلقادرون  ولكن نؤخرهم للوصول إىل أجلهم

 املسمى.
 ادفع بـ  الكيفيةاليت هي أحسن  الكيفياتالسيئة  )مفعول )ادفع حنن أعلم مبا
 هللا به من الشرك والولد فنجازيهم عليه. يصفون
وقل رب أعوذ بك من مهزات (31)وساوس  ِّالشياطني وأعوذ بك رب أن حيضرون  أي

 حيضر الشياطني عندي إلغوائي.
 حىت إذا جاء أحدهم  أي الكّفاراملوت  أبن قارب موته ِّقال رب ارجعون  أي

 يب وردوين إىل الدنيا.ارجعوا 

                                                        
 واهلمزة يف اللغة: شدة الدفع. (31)
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لعلي أعمل صاحلًا فيما تركت  من األموال أبن أنفق منها حق هللا ّكال  ال رجوع
إهنا  أي الكلمة اليت يقوهلاكلمة هو قائلها  فهي جمرد لفظ ال أثر لهومن ورائهم برزخ 

 يف اآلخرة. إىل يوم يبعثونوهو ما بني الدنيا واآلخرة 
ورفإذا نفخ ر  الص  بوق ينفخ فيه إسرافيل )عليه السالم( إلحياء الناسفالأنساب 

ال يسأل بعضهم بعضًا خوفًا من أن يبتلى به، وألن  بينهم يومئذ وال يتساءلوننسب يفيد 
 كل إنسان مشغول بنفسه.

فمن ثقلت موازينه  ابلطاعاتفأولئك هم املفلحون .الفائزون 
ومن خفت موازينه اصيه أكثر أبن كانت معفأولئك الذين خسروا أنفسهم  ضيعوها
 ابقون دائمًا. ر  جهنم خالدونوهم 
تلفح وجوههم النار (32)تضرهبا فتحرقها وهم فيها كاحلون  عابسون تتقلص شفاههم

 من شدة االحرتاق. 

                                                        
 لفحت وجهه النار: أصابته. (32)
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 . تكذبونابآلايت  تم هباتتلى عليكم فكنكالقرآن   أمل تكن آاييتيقال هلم: 
قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا  بعد أن متت احلجة عليناوكنّا قومًا ضالني  اعرتاف منهم

 أبهنم ضّلوا عن احلق.
ربنا أخرجنا منها  من النارفإن عدان  إىل التكذيبفإاّن ظاملون .ظلماً يقينيًا 
قال  هللااخسئوا  اسكتوا سكوت هوانافيه  يف النار ِّوالتكلمون  ال تكلموين

 يف رفع العذاب، وذلك ألن هللا عامل أبهنم إذا رجعوا عملوا مثل أعماهلم السابقة.
إنه  إن الشأنكان فريق من عبادي  املؤمنني يقولون ربنا آمنّا فاوفر لنا وارهتنا وأنت

 .خري الراهتني
فاختذمتوهم  اي معاشر الكفار ًسخراي  ًهزوا حىت أنسوكم ذكري  أبن تركوكم وشأنكم

 استهزاًء هبم. وكنتم منهم تضحكونإىل أن نسيتم ذكر هللا 
إين جزيتهم اليوم مبا صربوا  بسبب صربهم يف الدنيا على أوامريأهنم هم الفائزون 

 جزاؤهم فوزهم ابجلنة والثواب.
قال  هللا للكفاركم لبثتم  بقيتمر  األرض عدد سنني. 
قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم  ألهنم استقلوا بقاءهم يف الدنيافاسأل العاّدين  الذين عّدوا

 بقاءان ابلساعات.
قال إن  ما ًلبثتم إاّل قليال  ابلنسبة إىل مكثكم يف النار الذي يطول لو أنكم كنتم
 مل تفعلوا ما فعلتم. تعلمون
 ًأفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا جل العبث واللهو أي ألوأنكم إلينا  إىل حكمنا ال
 .ترجعون
فتعاىل هللا  عما ال يليق به ّامللك احلق  فإنه حيق له امللك دون سواه تعاىل ّال إله إال
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ال دليل له  ومن يدع مع هللا إهلًا آخر ال برهان له بهذي الكرم والرفعة  هو رب العرش الكرمي
ال  إنّه ال يفلح الكافرونفيجازيه حسب استحقاقه  حسابه عند ربّهفإمنا على اإلله اآلخر 
 يفوزون ابلثواب.

وقل رب اوفر وارحم وأنت خري الراهتني. 
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 : سورة النور24
بسم هللا الرهتن الرحيم  هذهأنزلناها وفرضناها سورة  فرضنا ما فيها من األحكام

يها آايت بيناتوأنزلنا ف  ظاهرات الداللةلعلكم تذّكرون .تتعظون هبا 
الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال أتخذكم هبما رأفة  رمحةر  دين هللا 

أي  عذاهبماليحضر  إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر وليشهديف حكمه فتعطلوا حّده 
 .املؤمنني منمجاعة  طائفةجلدمها 
الزاين ال ينكح  ال يزينإاّل زانية  بزانية غري مشركةأو مشركة والزانية ال ينكحها  ال

 .على املؤمننيالزان  إالّ زان أو مشرك وُحّرم ذلكيزين هبا 
والذين يرمون  يتهمون ابلزاناحملصنات  العفيفات من النساء مث مل أيتوا أبربعة
مثانني جلدة وال أي اجلدوا كل واحد من املدعني  فاجلدوهما ادعوا يشهدون مب شهداء

 اخلارجون عن طاعة هللا. وأولئك هم الفاسقونما مل يتوبوا  تقبلوا هلم شهادًة أبداً 
إالّ الذين اتبوا من بعد ذلك  القذفوأصلحوا  أعماهلمفإن هللا وفور رحيم. 
والذين يرمون أزواجهم  زوجاهتم مل يكن هلم شهداء إاّل أنفسهم فشهادة أحدهم أربع و

 أبن حيلف أربع مرات إنه صادق يف دعواه زان زوجته. شهادات ابهلل إنه ملن الصادقني
واخلامسة  :أي يشهد وحيلف شهادة خامسة هبذا اللفظأن لعنة هللا عليه  أي على

حلف الرجل كذلك حمدت املرأة حّد يف ادعائه زان زوجته، فإذا  إن كان من الكاذبنياملدعي 
 الزان.
ويدرؤ  أي مينع ويدفععنها  عن املرأةالعذاب  احلّدأن تشهد  يدرؤ»فاعل »

أربع شهادات ابهلل إنّه ملن الكاذبني .أبن حتلف أن زوجها كاذب يف نسبة الزان إليها 
و  تشهداخلامسة  :هبذا اللفظأن وضب هللا عليها إن كان زوج ال من

 .الصادقني

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 287 

ولوال فضل هللا عليكم ورهتته وأن هللا تواب  يكثر قبول  التوبةحكيم  يضع األشياء
 مواضعها، لعاجلكم ابلعقوبة.
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إن الذين جاءوا ابإلفك  )الكذب العظيم فإن بعض زوجات النيب )صلى هللا عليه وآله
أي اإلفك  منكم ال حتسبوهمجاعة  عصبةابلزان، وقيل غري ذلك رمت مارية القبطية 

شّرًا لكم  ألنه يوجب االمتحان مما يعود خريه إليكم، كقولك الحتسب اجلهاد شراً، مع أنه
أي  ما اكتسبت من اإلمثمن العصبة  بل هو خري  لكم لكل امرئ منهمموجب إلراقة الدماء 

منهم له معظمه  والذي توىل كربهض فيه كثريًا أو قلياًل مبقدار كسبه من اإلفك وما خا
 يف الدنيا واآلخرة. عذاب عظيم

لوال  هاّلإذ مسعتموه  مسعتم اإلفك أيها املسلمونظّن املؤمنون واملؤمنات أبنفسهم 
 ظاهر. إفك مبنيالقول  وقالوا هذاأبن يقول إنه كذب  خرياً ظن بعضهم ببعض 

عليه لوال جاءوا  أي على اإلفكأبربعة شهداء  ليشهدوا ابلزانفإذ  فحني مل أيتوا
 يف نسبتهم الزان إىل زوجة الرسول )صلى هللا عليه وآله(. ابلشهداء فأولئك عند هللا هم الكاذبون

ولوال فضل هللا عليكم ورهتته ر  الدنيا  أبن أمهلكم لتتوبواواآلخرة ملّسكم  أصابكم
مفيما أفضت  دخلتمفيه  من اإلفكعذاب عظيم. 

إذ  )ظرف لـ )مسكمتلقونه  يرويه بعضكم لبعض أبلسنتكم وتقولون أبفواهكم ما
ألنه  وهو عند هللا عظيمسهاًل  وحتسبونه هيناً إذ كنتم تقولونه عن ظن  ليس لكم به علم

 افرتاء.
ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون  أي ال حيل نتكلم هبذالنا أن  الكالمسبحانك  أبن

 .عظيمكذٌب   هذا هبتانتقولوا حني تسمعون ننزهك اي هللا تنزيهاً 
يعظكم هللا أن تعودوا  لئال ترجعواملثله أبداً إن كنتم مؤمنني. 
إن الذين حيّبون أن تشيع * ويبني هللا لكم اآلايت وهللا عليم حكيم  تظهرالفاحشة  الزان

ين آمنوار  الذ  بنسبتها إليهمهلم عذاب أليم ر  الدنيا  إبقامة احلدواآلخرة  بعذاب النار
وهللا يعلم  ما فيه من العقاب والسخطوأنتم ال تعلمون. 
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ولوال فضل هللا عليكم ورهتته  لعاجلكم ابلعقابوأن هللا رؤوف رحيم. 
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 آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطاناي أيها الذين  طرقه املؤدية إليه، واملراد هبا املعاصي ومن
اإلمث الفاحش كالزان  أيمر ابلفحشاءأي الشيطان  أنهليعلم  يتبع خطوات الشيطان فـ

من دنس  منكم من أحدما طهر  واملنكر ولوال فضل هللا عليكم ورهتته ما زكىوالراب 
 ولذا أيمركم مبا هو خري لكم. هللا يزكي من يشاء وهللا مسيع عليم أبداً ولكناملعاصي 
وال أيتل  ال حيلفأولوا الفضل  الغىنمنكم والسعة  يف املالأن  اليؤتوا 

الذين  واملهاجرين ر  سبيل هللاالفقراء  واملساكنيأقرابءهم  أويل القرىبيعطوا من أمواهلم 
أصله إدارة صفح الوجه  وليصفحواإذا رأوا إساءة  ليعفواو هاجروا ألجله سبحانه 

فإذا  أال حتّبون أن يغفر هللا لكمإعراضاً، واملراد عدم املباالة مبا بدر من الطرف من اإلساءة 
أحببتم غفران هللا فاغفروا ملن أساء إليكم، واآلية هني لغالب األغنياء الذين جيعلون بعض 

 .وهللا وفور رحيمحللفهم على ترك اإلعطاء األعذار الواهية مربراً 
إن الذين يرمون  يقذفون ابلزاناحملصنات  العفائفالغافالت  أي التاركات

يف الدنيا  ر  الدنيا واآلخرة وهلم عذاب عظيمأبعدوا عن رمحة هللا  املؤمنات لعنواللفواحش 
 ابجللد ويف اآلخرة ابلنار.

فإن يف يوم القيامة   تهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملونيوم تشهد عليهم ألسنوذلك 
 تشهد اجلوارح ابجلرائم.

يومئذ  أي يف ذلك اليوميوفّيهم هللا دينهم  يعطيهم جزاءهماحلق  الذي
الظاهر، فإهنم لو علموا يف الدنيا ذلك مل يرتكبوا  ويعلمون أن هللا هو احلق املبنييستحقونه 

 اآلاثم.
ثاتاخلبي  الزانيات من النساءللخبيثني  للزانة من الرجال واخلبيثون للخبيثات

 (33)اإلعفاء، وهذا كقوله تعاىل: )الزاين الينكح إال زانية( للطيبنيالعفيفات  والطيبات
والطيبون للطيبات أولئك  األطياب من الصنفنيمربءون مما يقولون  يقول أهل الفسق فيهم

                                                        
 .3سورة النور:  (33)
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 ورزق كرميغفران ألجل ما قذفوا به  هلم مغفرةلفرض أهنم أطياب  من كلمات القذف،
 مقرتن ابلتكرمي هلم.

اي أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيواًت وري بيوتكم حىت تستأنسوا  تستأذنوا وتسلموا على
سالم االستئذان، وذلك أبن يقول: السالم عليكم، ثالث مرّات، فإن أذن له وإاّل  أهلها

 لعلكممن الدخول فجأة، وأنزلنا هذا احلكم  خري لكماالستئذان  ذلكمانصرف 
 تتعظون. تذكرون
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 ًفإن مل جتدوا فيها أحدا  أيذن لكمفال تدخلوها حىت يُؤذن لكم  أبن جتدوا من أيذن
لكم وهللا مبا تعملون سن أطهر وأح أزكىالرجوع  وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هولكم 
 .عليم

ليس عليكم جناح أن تدخلوا  بغري استئذانبيواًت وري مسكونة  أمثال احلمامات
تظهرون  لكم وهللا يعلم ما تبدوناستمتاع وانتفاع  متاعيف تلك البيوت  فيهاواخلاانت 

وما تكتمون ختفون يف أنفسكم، يف دخولكم ويف قصدكم اإلفساد وعدمه. 
قل للمؤمنني يغّضوا  غض طرفه خفضه، واملراد أمام ما حيرم النظر إليه كاألجنبية من

 .ذلك أزكى هلم إّن هللا خبري مبا يصنعونعما ال حيل  أبصارهم وحيفظوا فروجهم
 ّوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهّن وحيفظن فروجهّن وال يبدين زينتهن   ،كالسوار وما أشبه

مجع مخار  خبمرهنّ يلقني  وليضربنبدون اختيارهن  إاّل ما ظهر منهاعها فضاًل عن مواض
جيب الثوب ما يلي الصدر، ويف ذلك سرت للوجه  على جيوهبنّ وهو ما يلفُّ على الرأس 

أو آابئهّن أو آابء بعولتهّن أو أبنائهّن أو أزواجهن  واليبدين زينتهّن إال لبعولتهنّ والرقبة والصدر 
أمام املسلمات فال يتجردن  بعولتهّن أو إخواهنّن أو بين إخواهنّن أو بين أخواهتّن أو نسائهنّ  أبناء

هو الذي يتبعك ألنه  أو التابعنيمن اإلماء، أو األعم  أو ما ملكت أمياهننّ أمام الكافرات 
الذين ال وهم البله  من الرجالليس بصاحب حاجة للنساء  وري أويل اإلربةال استقالل له 

 على عورات النساءمل يطلعوا  الذين مل ي ظهرواالصغري  أو الطفليعرفون احلاجة إىل النساء 
فقد   ليعلم ما خيفني من زينتهنّ على األرض  وال يضربن أبرجلهنأي مل يعرفوها لعدم شهوهتم 

فإن  يعًا أيها املؤمنونوتوبوا إىل هللا مجكانت املرأة تضرب برجلها لتسمع قعقعة اخللخال فيها 
 تفوزون. لعلكم تفلحونالغالب ارتكاب بعض هذه املناهي 
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وأنكحوا  زوجوااألايمى  مجع )أمّي( مبعىن من ال زوج أو ال زوجة له منكم

يكونوا فقراء إن مجع أمة  وإمائكمالعبيد  من عبادكمالذين يصلحون للزواج  والصاحلني
 عليم  فضله  وهللا واسعفال مينعكم فقرهم من تزوجيهن أو تزوجيهم  يغنهم هللا من فضله

 مبآل األمور.
وليستعفف  ليجهدوا يف العفة ًالذين ال جيدون نكاحا  أسباب النكاح حىت يغنيهم هللا

املكاتبة وهي  لكتابايطلبون  الذين يبتغونالعبيد  وفيتمكنوا من النكاح  من فضله
أي العبيد  ممّا ملكت أميانكمبكمية من املال أعتقه أن يقرر املوىل والعبد إن جاء العبد 

متكنًا من أداء املال، أو كانت الكتابة خريًا هلم  فكاتبوهم إن علمتم فيهم خرياً واإلماء 
وآتوهم  أعطوهممن مال هللا الذي آاتكم  مال الكتابة ختفيفًا هلم أبن حطوا بعض وال

 إن أردن حتصناً الزان  على البغاءمجع فتاة تطلق على البنت احلرة واألمة  تكرهوا فتياتكم
تطلبوا  لتبتغواعفًة فقد كان بعض أهل اجلاهلية يكره فتاته على الزان ليدر عليه ابملال 

فإّن هللا من بعد إكراههّن الزان  على احلياة الدنيا ومن يكرههنّ  (34)مال عرضابإلكراه 
 هبّن. رحيميغفر هلّن إذا تنب  وفور  

ولقد أنزلنا إليكم آايت مبينات  قد بّينت وأوضحتو  أنزلنا ًمثال  أخبارًا من
 للمتقنيوعظًا وإرشادًا  موعظةأنزلنا  ومن األمم  من قبلكممضوا  الذين خلوا

 فإهنم املنتفعون ابلوعظ.
هللا نور  هو الظاهر يف نفسه املظهر لغريه، وهللا سبحانه هكذا، ولذا شبه ابلنور

السماوات واألرض مثل نوره  أحسن األنوار وأهباه، فليس كنور ضعيف، ونوره، أي النور
هو الذي فيه الزيت وعليه الفتيلة  فيها مصباحكوة يف احلائط   كمشكوةالذي هو 

املصباح ر  زجاجة  قنديل يفالزجاجة كأهنا كوكب دّري  متألأل فإن املصباح يف الزجاجة يف

                                                        
 عرض الدنيا: متاعه وحطامه. (34)
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الكوة يوجب كثرة النور النعكاسه بسبب الزجاجة وبسبب حصره يف الكوة، وذلك املصباح 
يوقد  نورهمن  زيتشجرة مباركة   كثرية الربكةزيتونة  بدل شجرة ال شرقية

نعها املرتفعات الشرقية عن إشراق الشمس عليها ال انبتة يف طرف الشرق حىت مت والوربية
حال الشروق، وال انبتة يف طرف الغرب حىت متنعها املرتفعات الغربية عن إشراق الشمس 
عليها حال الغروب، بل تشع الشمس عليها يف كل النهار مما يسبب جودة زيتها وكثرة ضوء 

مل متسسه وصلية  ولوأللؤه يعطي الضياء لصفائه وت زيتها يضيءيقرب  يكادالزيت 
مضاعف نوره لقوة زيته  نور على نوريضيء قبل أن تصيبه النار وتشتعل فيه  انر

من أي نور ذاته املقدسة، أبن يعرف هللا سبحانه نفسه  يهدي هللا لنورهوللزجاجة والكوة 
قريبًا إىل اإلفهام ت ويضرب هللا األمثال للناسمن خلقه إبرسال الرسل وإنزال الكتب  يشاء
وهللا بكل شيء عليم. 

ر  بيوت  يوقد ذلك املصباح يف بيوت هللا  ـ املساجد ـ فنور زائد يف حمل طاهر، كمال
رفعة بنائية  أذن هللا أن ترفعالضياء وكمال النزاهة، وهكذا مثل هللا سبحانه ضياء ونزاهة 

املنازل كما كره ترفيع ذكر من ال يليق  ورفعة معنوية، وذلك ألنه ورد يف احلديث كراهة علو
ويذكر فيها  يف تلك  البيوت وهي املساجدامسه   تعاىل، فإنه كره الصالة يف أماكن

مجع أصيل،  واآلصالابلصباح  له فيها ابلغدوّ ينزه  يسبحخاصة كما ذكر يف الفقه  
 العصر.
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رجال ال تلهيهم  ال تشغلهمجتارة وال بيع  ذكر اخلاص بعد العامعن ذكر هللا و 
يف  فيهتضطرب  تتقلبيوم القيامة  الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوماً إقامة  إقامعن 

 فإن اخلائف يفكر بقلبه وجيول ببصره ليجد مأمنًا. القلوب واألبصارذلك اليوم 
ليجزيهم هللا ل طلب اجلزاء من هللا أي عدم تلهيهم ألجأحسن  جزاء ما عملوا
أي بال عّد،  من فضله وهللا يرزق من يشاء بغري حسابيعطيهم أكثر من جزائهم  ويزيدهم

 وإمنا كثرياً زائداً.
والذين كفروا أعماهلم كسراب  وهو ما يرى يف الصحراء كأنه ماء، وذلك بسبب انعكاس

أي حيسب  حيسبهيف قيعة، مبعىن القاع وهي األرض أي  بقيعةأشعة الشمس يف اهلواء 
ألنه  مل جيده شيئاً جاء حمل السراب  ماء حىت إذا جاءهالعطشان  الظمآنالسراب 

أي عند حمل السراب، وهكذا الكافر يظن  عندهقدرته وهيمنته  ووجد هللاخيال حمض 
فوفّاه جيد عمله ووجد أمر هللا  أن له أعمااًل صاحلة يف اآلخرة فإذا جاء إىل اآلخرة مل

فإن القيامة أتيت بسرعة فإن كل آت  وهللا سريع احلسابأعطاه حسابه كاماًل  حسابه
 قريب.
أو  أعماهلم يف خلوها عن نور احلقكظلمات ر  فحر جلي  عميق وهي الظلمة يف قعر
ذلك املوج  فوق من فوقهيزيد يف ظلمة قعره  موجيغطي البحر  يغشاهالبحر 

موج  آخرمن فوقه  فوق املوج الثاينسحاب  حيجب نور الشمسظلمات  هذه
إذا فظلمة السحاب فوق اجلميع وظلمة البحر حتت اجلميع  بعضها فوق بعضظلمات 

مل يقرب من رؤيتها لشدة  مل يكد يراهالينظر إليها  يدهمن يف تلك الظلمات  أخرج
أبن تركه وشأنه حىت أخذته ظلمات الكفر والعصيان، فإن  هللا له نوراً ومن مل جيعل الظلمة 

فما له من الكفر واتباع الشهوات والعادات والتقاليد الباطلة أوجبت ظلمة أعمال الكّفار 
 .نور

أمل تر  أمل تعلمأّن هللا يسبح له من ر  السماوات واألرض و  يسبح لهالطري   حال
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ممن يف السماوات واألرض والطري  كلت أجنحتهّن يف اهلواء ابسطا صافاتكوهنا 
قد علم  هللاصالته  دعاءهوتسبيحه  تنزيهه هلل تعاىلوهللا عليم مبا يفعلون. 

وهلل ملك السماوات واألرض وإىل هللا املصري .املرجع يف اآلخرة 
أمل تر أّن هللا يزجي  يسوق إىل حيث يريد بينهسحااًب مث يؤّلف  يضم بعضه إىل بعض

 ًمث جيعله ركاما  مرتاكمًا بعضه فوق بعضفرتى الودق  املطرخيرج من خالله  فرج
يف السماء، فإن السحاب كاجلبال  فيهاالسحاب  وينزل من السماء من جبالالسحاب 

 فيصيب بهأي برداً، وهو الثلج  من بردكما يشاهده راكب الطائرة فوق السحاب 
 عن من يشاء يكادأبن مينع الربد عن إصابة بعض الناس  من يشاء ويصرفهلك الربد بذ

أببصار الناظرين من فرط  يذهب ابألبصاربرق ذلك السحاب  برقهضوء  سنايقرب 
 اإلضاءة.
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يقّلب هللا الليل والنهار  أبن أييت أبحدمها مكان اآلخر ر  ذلكإّن  املذكور من
 لذوي البصائر. ألويل األبصارداللًة  لِّعربةً عجائب صنع هللا 

وهللا خلق كّل دابة  تدب على وجه األرضمن ماء  النطفة فمنهم من ميشي على
كالنعم   ومنهم من ميشي على أربعكاإلنسان   ومنهم من ميشي على رجلنيكاحلية   بطنه
هللا على كل شيء قدير خيلق هللا ما يشاء إن .فيخلق ما يريد 

لقد أنزلنا آايت مبينات  موضحات للحقائق  وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 
 يؤدي إىل السعادة.

 ويقولون آمنا ابهلل وابلرسول وأطعنا مث يتوىّل  يعرض عن اإلطاعةفريق منهم  هم املنافقون
من بعد ذلك  الذي قالوا آمنا أولئكوما  الذين يقولونابملؤمنني. 

وإذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم  )الرسول )صلى هللا عليه وآله بينهم إذا فريق منهم
 عن حكم الرسول )صلى هللا عليه وآله(، ألهنم يعلمون أن احلق عليهم. معرضون
وإن يكن هلم احلق أيتوا إليه  )إىل الرسول )صلى هللا عليه وآلهمذعنني  منقادين  أر

 أم اراتبوانفاق حىت مل يسلموا حلكم الرسول )صلى هللا عليه وآله( مطلقًا  قلوهبم مرض
 هللا عليهم ورسولهجيور  أم خيافون أن حييفشكوا يف عدالة الرسول )صلى هللا عليه وآله( 

ن للرسول ألنفسهم حيث ال ينقادو  أولئك هم الظاملونليس ذلك وإمنا  بليف احلكم 
 )صلى هللا عليه وآله(.

إمّنا كان قول  أي الالزم على املؤمن أن يقول: مسعت  «أن يقولوا»وامسه  «كان»خرب
املؤمنني إذا دعوا وأطعت، إذا أمره الرسول )صلى هللا عليه وآله( بشيء سواء كان له أو عليه 

ليحكم بينهم  عليه وآله( واحلضور عند الرسول )صلى هللا ورسولهإىل حكم هللا  إىل هللا
 الفائزون. أن يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفلحون

ومن يطع هللا ورسوله وخيشى هللا ويّتقه  يتقي عقابهفأولئك هم الفائزون  ابلسعادة يف
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 الدارين.
وأقسموا ابهلل جهد  أغلظلئن أمرهتم أمياهنم  ابجلهاد ّليخرجن  إىل اجلهاد قل ال

فإن املطلوب منهم طاعة للرسول )صلى هللا عليه وآله(  طاعة معروفةابلكذب  قسموات
 إن هللا خبري مبا تعملونمعروفة، ال طاعة مزورة، أما اليمني للطاعة فهي ليست مبهمة 

 فيجازيكم عليه.
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 357الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قل أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا عن الطاعة  أعرضوافإمنا عليه ما هّتل   كلف
وما على الرسول إال إىل الرشد  وإن تطيعوه هتتدوامن الطاعة  وعليكم ما هتلتمأبدائه 

 أداء الرسالة أداًء واضحاً. البالغ املبني
وعد هللا الذين آمنوا منكم  أيها املسلمون إميااًن بال نفاق وعملوا الصاحلات

كما بدل الكّفار  ر  األرضهم خلفاء ملن سبق منهم بتمكينهم جيعل ليستخلفّنهم
اإلسالم ومتكني الدين أخذه  وليمكّنن هلم دينهممن املؤمنني  استخلف الذين من قبلهم

فهم  أمناً من األعداء  هلم وليبدلنهم من بعد خوفهماختار  الذي ارتضىمبجاري األمور 
ومن  ال جيعلون شيئًا شريكًا يل  يب شيئاً  ال يشركونن أولئك املؤمنو  يعبدونينآمنون 

كاملو الفسق، وقد   فأولئك هم الفاسقونالوعد الصادق  بعد ذلكهبذه األمور  كفر
 . )عجل هللا فرجه(أمّولت اآلية ابإلمام املهدي 

وأقيموا الصالة وآتوا  أعطواالزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترهتون .يرمحكم هللا 
 ّال حتسنب  ال تظنّنالذين كفروا معجزين  يعجزوننا فال نتمكن عليهم ر  األرض
 أي احملل واملرجع. النار ولبئس املصريحملهم  ومأواهم
اي أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم  أي مروا عبيدكم أن يطلبوا األذن

والذين مل يبلغوا احللم بالغني أي أوالدكم غري المنكم ثالث مرات  يف ثالث أوقات إذا
ألنه وقت القيام من  من قبل صالة الفجرأرادوا أن يدخلوا غرفكم اخلاصة يف هذه األوقات 

من أي تنزعوهنا للقيلولة  وحني تضعون ثيابكماملضاجع وتبديل لباس الليل بلباس النهار 
فإنه  ومن بعد صالة العشاءوة ابألهل فإن ذلك وقت تبديل الثياب والنوم واخلل الظهرية

هذه األوقات ثالث أوقات خلل،  ثالث عورات لكموقت تبديل لباس النهار بلباس الليل 
أي بعد هذه األوقات  بعدهنّ حرج  ليس عليكم وال عليهم جناحفإن العورة مبعىن اخللل 

طّوافون  يطوفون ابجمليء بال استيذانعليكم بعضكم على بعض  طوافون عليكم»بيان» 
كذلك  هكذايبنّي هللا لكم اآلايت  األحكاموهللا عليم  مبا يصلحكمحكيم  يف
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 تشريعه األحكام.
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 358الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وإذا بلغ األطفال منكم  أيها األحراراحللم  البلوغ الشرعيفليستأذنوا  يف مجيع
كما استأذن الذين ث أوقات كان خاصًا ابلعبيد واألطفال األوقات، فإن االستيذان يف ثال

 .يبني هللا لكم آايته وهللا عليم حكيمهكذا  كذلكمن األحرار الكبار  من قبلهم
والقواعد  مجع قاعدة وهي املسنة اليت قعدت عن التزويج حيث ال يرغب فيها أحد

 ًمن النساء الاليت ال يرجون نكاحا  ال يطمعن فيه ّفليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن   الظاهرة
خفية فإن إظهار الزينة ال  بزينةمظهرات  وري متربجاتكامللحفة والرداء يف حال كوهنّن 

أقواهلّن  خري هلّن وهللا مسيععن وضع الثياب أبن يكّن كسائر النساء  وإن يستعففنجيوز 
عليم .أبحواهلّن 

ى األعرج حرج وال على املريض حرجليس على األعمى حرج وال عل  فقد كان أهل اجلاهلية
وال يستقذرون األعمى واألعرج واملريض فال أيكلون معهم فنزلت اآلية أبنه ال قذارة فيهم 

بيوت الزوجات  أن أتكلوا من بيوتكمأي ليس عليكم حرج من أنفسكم يف  على أنفسكم
أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت آابئكم أو بيوت أمهاتكم واألزواج 

أي وكلتم حبفظه أبن   أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خاالتكم أو ما ملكتم مفاحته
متفرقني وهذا ألن  أو صديقكم ليس عليكم جناح  أن أتكلوا مجيعاً أو أشتااتً كان بيدكم مفتاحه 

فإذا دخلتم فنزلت اآلية مصرحة بعدم البأس يف ذلك  بعضهم كان يتحرج من األكل منفرداً 
شرعها لكم  حتيًة من عند هللاليسّلم بعضكم على بعض  بيواًت فسلموا على أنفسكم

 ًمباركة  ألهنا دعاء ابلسالمة من آفات الدارين، والربكة: الدوام والثبات ًطيبة  تطيب
ا حتتاجون إليه يف دنياكم وآخرتكم مم يبني هللا لكم اآلايتهكذا  كذلكالنفس هبا 

لعلكم تعقلون .معامل دينكم 
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 359الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
إمنا املؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسوله  من صميم قلبهموإذا كانوا معه  مع الرسول

ىت مل يذهبوا حجيمع املسلمني كاجلماعة واحلرب  على أمر جامع)صلى هللا عليه وآله( 
أّما الذين  إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون ابهلل ورسولهيطلبوا منه األذن  يستأذنوه

لبعض  فإذا استأذنوك لبعض شأهنميذهبون بدون استئذان فليسوا مبؤمنني كاملي اإلميان 
اطلب غفران هللا هلم من جهة خروجهم عن  فأذن ملن شئت منهم واستغفر هلم هللامهامهم 

 .إن هللا وفور رحيممجاعة املؤمنني فإنه خالف حيتاج إىل السرت والعفو 
ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم  أي حال تنادونه )صلى هللا عليه وآله( ال تسموه ابمسه

 ًكدعاء بعضكم بعضا   كما ينادي أحدكم اآلخر ابمسهقد  للتحقيق يعلم هللا الذين
ماعة خفية بدون استيذان الرسول)صلى هللا عليه وآله( خيرجون عن اجل يتسلّلون منكم 

 ًلواذا  مالوذين يسترت بعضهم ببعضفليحذر الذين خيالفون عن أمره  أمر الرسول )صلى
مؤمل يف  أو يصيبهم عذاب أليمعقوبة يف الدنيا  أن تصيبهم فتنةهللا عليه وآله( أو أمر هللا 

 اآلخرة.
ت واألرضأال إن هلل ما ر  السماوا  فاهلل عزوجل مالك كل شيء وعلى اململوك إطاعة
 ويوم يرجعونمن األعمال الصاحلة أو الطاحلة  يعلم ما أنتم عليهللتحقيق  قدمالكه 
مبا عملوا وهللا بكل شيء خيربهم ألجل أن جيازيهم  فينبئهمإىل ثوابه وعقابه  إليهالناس 

 فال يفوته شيء. عليم

 فرقان: سورة ال25
تبارك * بسم هللا الرهتن الرحيم  دام وثبت، أو كثر خريهالذي نّزل الفرقان  القرآن

للعاملني عبده  ليكون )صلى هللا عليه وآله(حممد  على عبدهالفارق بني احلق والباطل 
 خموفاً من العذاب. نذيراً 
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الذي له ملك السماوات واألرض  أي مجيع الكون ًومل يتخذ ولدا   كما زعم أهل
من املخلوقات  وخلق كل شيءكما زعم املشركون   ومل يكن له شريك ر  امللكالكتاب 

 ًفقدره تقديرا .حسب ما تقتضيه احلكمة والصالح 
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 360الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

واختذوا  الكّفارمن دونه  غري هللاآهلًة ال خيلقون  تلك اآلهلةشيئًا وهم خُيلقون 
وال فيجرونه  وال نفعاً فيدفعونه  وال ميلكون ألنفسهم ضّراً خملوقون هلل فكيف تكون آهلًة 

 بعثاً بعد املوت. ميلكون مواتً وال حياة وال نشوراً 
وقال الذين كفروا إن هذا  ما هذا القرآنإاّل إفك   كذب نسب إىل هللاافرتاه 

كسلمان وصهيب وبعض أهل الكتاب   ه قوم آخرونوأعانه عليحممد )صلى هللا عليه وآله( 
فقد جاءوا  هبذه املقالة ًظلماً وزورا  .ًكذاب 

وقالوا أساطري األولني  أكاذيبهماكتتبها  مجعهافهي متلى  تقرأعليه  على حممد
 وأصيالً صباحًا  بكرة)صلى هللا عليه وآله( ألجل أن حيفظها فينشرها يف اجملتمع 

 عصراً.
قل  )اي حممد )صلى هللا عليه وآلهأنزله  أي القرآن ّالذي يعلم السر  الغيب  ر

ولذا أنزل القرآن مبا يفيد حال البشر، ولو كان أساطري لكان حسب  السماوات واألرض
 ولذا ال يعاجلهم ابلعقوبة ويغفر ملن اتب منهم. إنه كان وفوراً رحيماً الظواهر اخلارجية 

ذا الرسولوقالوا ما هل  أي الزاعم أنه رسولأيكل الطعام وميشي ر  األسواق  فكان
فيكون من السماء  لوال أنزِّل إليه ملكزعمهم أن الرسول جيب أن ال يعمل أعمال البشر 

 يعينه يف اإلنذار والتخويف. معه نذيراً 
أو يلقى إليه  من السماءكنـز  ليستغين به عن املعاشأو تكون له جنة  بستان

أيكل منها  أي جيعله إلدرار معاشهوقال الظاملون  أنفسهم ابلكفرإن  ماتتبعون 
 سمحر فذهب عقله. إالّ رجالً مسحوراً أيها املؤمنون 

انظر كيف ضربوا لك األمثال  أبنك مسحور وساحر وجمنون وكاهن وشاعرفضّلوا 
 سبيل احلق، أو سبيالً لتكذيبك. أي سلوك فال يستطيعون سبيالً عن قصد السبيل 

تبارك  دام وثبتالذي إن شاء جعل لك خريًا من ذلك  الذي قالوه من اجلنة والكنز
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جنات  )ًبدل من )خرياجتري من حتتها  حتت قصورها وأشجارها األهنار وجيعل لك
 .قصوراً 
بل كّذبوا ابلساعة نيا ابلقيامة، ولذا اقتصرت أنظارهم على حطام الدوأعتدان  هّيأان

 ًملن كّذب ابلساعة سعريا .انراً تلتهب 
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 361الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

إذا رأهتم  النار، أي كانت مبرأى منهممن مكان بعيد  عنهم ًمسعوا هلا تغّيظا  ًغلياان
 ًوزفريا .صواتً شديداً، فكيف مبا إذا اقرتبوا منها وألقوا فيها 

هاوإذا ألقوا من  أي من النار، واملراد فيها ًمكااًن ضيقا  فإن أهل النار مبتلون بضيق
قرن بعضهم ببعض، فإن ذلك مما يسبب   مقرننياملكان على سعتها، وذلك لتكثري عذاهبم 

أي هالكًا فإهنم يتمنون  ثبوراً يف ذلك املكان  دعوا هنالككثرة األذى، أو مغللني 
 اهلالك وال أيتيهم.

فإن عذاهبم أنواع   ال تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا ثبورًا كثرياً هلم بقصد التبكيت: ويقال 
 كثرية يستدعي كل نوع منه ثبوراً.

قل أذلك  العذاب  خري  هلؤالء الكّفارأم جنة اخللد  اليت فيها اخللود اليت ُوعد
 ون إليها.يصري  ومصرياً ألعماهلم  هلم جزاءً اجلنة  املتقون كانت

هلم فيها ما يشاءون  من أنواع النعيمخالدين كان  إدخاهلم فيها ًعلى رّبك وعدا
 .(35)يسأله الناس قائلني: )ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك( مسئوالً 
ويوم حيشرهم  أي جيمع هللا الكّفاروما يعبدون من دون هللا  أصنامهمفيقول  هللا

وهذا السؤال ألجل توبيخ  أضللتم عبادي هؤالء أم هم ضّلوا السبيلءأنتم لتلك األصنام: 
 العّباد هلا مبا تقوله األصنام من اجلواب.

قالوا  أي املعبودونسبحانك  تنزيهًا لك عن الشريك حنن مل نضلهم بل هم ضّلوا
ما كان ينبغي  يصحلنا أن نتخذ من أولياء  عّباداً لنا أبن نوايل أعداءك الكافرين وأنخذهم
ولكن متعتهم و  متعتآابءهم  أبنواع النعمحىت نسوا الذكر  تركوه كأنه منسي أبن مل

 هالكني. وكانوا قوماً بوراً يعملوا مبا ذكروا به 
فقد كذبوكم   كذبتكم أيها املشركون آهلتكممبا تقولون  من أهنم آهلة ألهنم تربأوا منكم

                                                        
 .194سورة آل عمران:  (35)
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فما تستطيعون  أي آهلتكمرفاً ص  دفعًا للعذاب عنكم ًوال نصرا  أبن ينصروكم يف دفع
وهو  عذااًب كبرياً يف اآلخرة  نذقهنفسه ابلشرك  ومن يظلم منكمالعذاب عن أنفسكم 

 جهنم.
وما أرسلنا قبلك  )اي حممد )صلى هللا عليه وآله من املرسلني إاّل إهّنم ليأكلون الطعام

وجعلنا م: )ما هلذا الرسول أيكل الطعام وميشي يف األسواق( رّد لقوهل وميشون ر  األسواق
امتحاانً، فالشريف مبتلى ابلوضيع والفقري ابلغين وهكذا، كما ابتلى  بعضكم لبعض فتنة

 وكان ربك بصرياً أبداء أمر هللا يف حال االبتالء  أتصربونابألمم  )عليهم السالم(األنبياء 
 مبن يصرب ومن ال يصرب.
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 362فحة الص

 من قرآن خط عثمان طه

وقال  الكفارالذين ال يرجون لقاءان  حيث ينكرون البعثلوال  أي هاّل
أنزل علينا املالئكة  أبن نزلت على حممد )صلى هللا عليه وآله( دونناأو نرى ربنا 

ر  أظهروا الكرب الكامن  لقد استكربواليقول لنا شريعته شفاهًا بدون واسطة 
طغوا يف  وعتوافهل كل إنسان قابل لنزول املالئكة عليه أو هل هللا ميكن رؤيته  سهمأنف

 .عتّواً كبرياً مقاهلم 
يوم يرون املالئكة  لقبض أرواحهمال بشرى يومئذ للمجرمني  أي مينعون من

، وهذه كلمة  (36)أي حرامًا حمرماً  حجرًا حمجوراً الكّفار حينذاك  ويقولونالبشارة 
كانت العرب تقوهلا إذا رأت العدو، أي إن دمي عليك حرام، فإذا رأى الكفار املالئكة  

 كانت املالئكة عدّواً هلم ال مبشراً ومنزالً للوحي.
وقدمنا  تقدمناإىل ما عملوا من عمل  صاحل كصلة رحم وإعانة فقري فجعلناه

يث ال فائدة له إطالقاً هو الغبار الذي يرى يف الشمس الداخلة من الكوة، ح هباءً 
 ًمنثورا  متفرقاً، وذلك ألن اإلميان شرط قبول العمل، نعم األعمال الصاحلة توجب ختفيف

 العقاب.
أصحاب اجلنة يومئذ  يوم القيامة ًخري مستقرا  مكااًن يستقرون فيه وأحسن
 موضعاً ينامون فيه نوم القيلولة. مقيالً 

ويوم تشقق  تنفطرمامالسماء ابلغ  بظهور الغمام منها كأنه بساط عليه املالئكة
 ًونّزل املالئكة تنزيال .وذلك ألجل حساب الناس 

امللك يومئذ  بيان لـ )يوم(، يعىن: امللك يف يوم التشقق للرمحناحلق  الثابت وقد
 شديداً. للرهتن وكان يوماً على الكافرين عسرياً زال كل ملك زائف 

ويوم يعض الظامل  لنفسه بكفر أو عصيانعلى يديه  ندمًا وحتسرًايقول اي 

                                                        
 اصل احلجر: الضيق ومسي احلرام حجراً لضيقه ابلنهي عنه. (36)
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 إىل اهلدى. اختذت مع الرسول سبيالً يف الدنيا  ليتينقوم 
اي ويلىت  اي هلكيت احضري فهذا وقتك ًليتين مل أختذ فالان  الذي أضلين وسبب

 صديقًا. خليالً العذاب يل 
لقد أضلين (37)فالن عن الذكر  عن القرآنبعد إذ جاءين  الذكر، وكان

لإلنسان الذي أضّله، إنسًا كان أو جنًا  وكان الشيطانمقتضى القاعدة أن أؤمن 
 فال ينفعه يف ذلك الوقت العصيب، بل أضّله يف الدنيا وتركه يف اآلخرة. خذوالً 
وقال الرسول  صلى هللا عليه وآله(حممد( اي رّب إّن قومي  الكفار الذين بعثتين
 مرتوكاً فلم يقبلوه ومل يعملوا به. اخّتذوا هذا القرآن مهجوراً إليهم 
وكذلك   كما تركنا أعداءك ليعادوك، حىت تتم احلجة جعلنا لكل نيب عدوًا من

وذلك ألن الدنيا دار اختيار  )عليهم السالم(أبن تركناهم حىت يعادوا األنبياء  اجملرمني
إذا تركهم وشأهنم، ويف هذا  «جعل امللك الناس مفسدين»واختبار، وقوله: )جعلنا( كقولك: 

 ونصرياً يهديك فال يضلونك  وكفى بربك هادايً  )صلى هللا عليه وآله(تسلية للنيب 
 ينصرك عليهم.

وقال الذين كفروا لوال  ّهالنّزل عليه  صلى هللا عليه وآله(على حممد(  القرآن
 فؤادكلنقوي ابلقرآن  لنثبت بها نزلناه متفرقاً إمن كذلكال تدرجياً  مجلًة واحدةً 

 ورتّلناه ترتيالً قلبك حيث أن التدريج يوجب االستمرارية وتقوية امللكة خبالف الدفعة 
أي أنزلناه شيئًا بعد شيٍء لإلرشاد يف خمتلف املناسبات، مثاًل آايت بدر إمنا نزلت يف تلك 

 احلرب، وآايت الصيام يف وقت تشريعه وهكذا.الغزوة، وآايت حنني إمنا نزلت يف تلك 

                                                        
 ريق.أضله: وجهه للضالل عن الط (37)
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 363الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
وال أيتونك مبثل  لبطالن أمرك كقوهلم: ملاذا مل ينزل عليه القرآن مجلة واحدة، متثياًل

يف جواهبم  إاّل جئناكالذين نزلت كتبهم مرة واحدة  )عليهم السالم(بسائر األنبياء 
ابحلق كاهلم الراد إلش ًوأحسن تفسريا  أي مبا هو حسن بيااًن من املثل الذي ضربوه

 لبطالن أمرك.
الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم  جيمعون ويسحبون على وجوههم إىل النار

 ًأولئك شر مكاان  من املؤمنني ًوأضّل سبيال  من سبيل املؤمنني، والكالم جار على
 يف مكان املؤمنني شر وال ضالل.حسب املنطق العريف، وإالّ فليس 

ولقد آتينا  أعطينا ًموسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. 

فقلنا اذهبا إىل القوم الذين كّذبوا آبايتنا  فرعون ومجاعتهفدّمرانهم  أي القوم
 .تدمرياً أهلكناهم ملّا مل يقبلوا اإلرشاد 

لناهم للناس آيةً وقوم نوح ملا كّذبوا الرسل أورقناهم وجع  عربةوأعتدان  هيأان
للظاملني  سوى ما حّل هبم يف الدنيا ًعذاابً أليما .مؤملاً، يف اآلخرة 

و  أهلكنا ًعادا  )عليه السالم( قوم هودومثود  )قوم صاحل )عليه السالم
 ّوأصحاب الرس سري ـ هي البئر، واملراد قوم شعيب )عليه السالم( ـ كما يف بعض التفا

إهنم كانوا قومًا على  (ألنه كانت هلم بئر مشهورة يستقون املاء منها، وعن اإلمام الرضا )ع
أهل عصور  وقروانً شاطئ هنر يسمى الرس ألقوا نبّيهم يف البئر فأنزل هللا عليهم العذاب 

بني ذلك  املذكور ًكثريا  .كال أهلكناهم 

 ًوكال  من أولئك األقوام اهلالكةله األمثال ضربنا  القصص والعِّرب، فلم يتنبهوا
وكالً تربان  أهلكنا ًتتبريا. 

ولقد أتوا  )مّر قومك اي حممد )صلى هللا عليه وآلهعلى القرية  قرية لوط )عليه
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أفلم مطروا حبجارة السجيل  اليت أمطرت مطر السوءالسالم( ألهنا بني الشام واملدينة 
 بل كانوا ال يرجون نشوراً أسفارهم فلماذا مل يعتربوا هبا  يف يروهناقومك  يكونوا

 وبعثاً، ولذلك ال ينظرون إىل العرب وال يتعظون ابلزواجر.
وإذا رأوك إن  ما ًيتخذونك إاّل هزوا  حمل استهزاء يقولونأهذا  ًاستحقارا

 .الذي بعث هللا رسوالً يقصدون أنه ال يليق ابلرسالة 

إن  إنهكاد رب قليضّلنا  يصرفناعن آهلتنا  ًأبن نرتكها ونتخذ إهلًا واحدا
لوال أن صربان عليها  أي ثبتنا على عبادهتاوسوف يعلمون حني يرون العذاب  عند

 طريقه خطأ، هم أو أنت. من أضّل سبيالً املوت 

أرأيت من اخّتذ إهله هواه ام يف أبن أطاع شهوات نفسه وترك أوامر هللا، واالستفه
)صلى هللا عليه اي حممد  أفأنتمعرض اإلنكار عليه، أي أرأيته كيف ضّل هبذا السبب 

حفيظًا حتفظه عن الكفر، واملعىن أنك ال تقدر على هدايته إذا  تكون عليه وكيالً  وآله(
 هو عاند.
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 364الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

أم حتسب أن  أكثرهم  أكثر هؤالء الكفار نيسمعو  احلق مساع تفهم أو
إذ  هم إاّل كاألنعام بل هم أضلُّ سبيالً ما  إنيستعملون عقوهلم ويتدبرون  يعقلون

 األنعام إذا عرفت مصاحلها اتبعته، وهؤالء يعرفون احلق ويعاندونه.
أمل تر إىل ربك  أي إىل قدرته تعاىل  كيف م د  بسطالظل  فإن لألشياء ظاًل

ال يتحرك، لكنه  ولو شاء جلعله ساكناً س يف السماء وهو نعمة كبرية عند ظهور الشم
إذ لوال الشمس ما كان  دليالً على الظل  مث جعلنا الشمس عليهيضرُّ مبصاحل الناس 
 يعرف معىن للظل.

مث قبضناه إلينا  أزلنا الظّل إبيقاع شعاع الشمس مكانه ًقبضاً يسريا .قليالً قلياًل 
عل لكم الليل لباساً وهو الذي ج  ساترًا بظالمه كما يسرت اللباس ًوالنوم سباات 

 بعثاً للناس من النوم. وجعل النهار نشوراً قاطعاً للعمل ألجل الراحة 
 ًوهو الذي أرسل الرايح بشرا  مبشراتبني يدي رهتته  أي املطر، فإن الريح

 مطهراً. طاهراً  وأنزلنا من السماء ماًء طهوراً تبشر ابملطر 

لنحيي  ابلنباتبه  ابملطربلدة  أرضًا ًميتا  والتذكري ابعتبار البلد إذ التاء
مما أي ولنسقي من ذلك املاء أنعامًا وأانسًا  ونسقيهيف بلدة إلفراد اجلنس ال التأنيث 

 .كثرياً مجع إنسان  وأانسي «مما»بدل  أنعاماً بعض خلقنا  خلقنا

ولقد صّرفناه  أي املطر، نقلناه من هنا إىل هناكبينهم  بني بالدهمليذّكروا 
 جحوداً لنعم هللا. أكثر الناس إال كفوراً امتنع  فأىبليتفكروا فيعرفوا كمال قدرة هللا 

 ًولو شئنا لبعثنا ر  كل قرية نذيرا  نبيًا ينذر أهلها، وخففنا عليك الدعوة، لكن
 صلى هللا عليه وآله( ـ نبيَّاً لكل البشر.املصلحة أن تكون ـ اي حممد )

فال ُتطع الكافرين  بعد أن علمت احلقوجاهدهم به  ابلقرآن ًجهادًا كبريا 
 بكل قواك وإمكاانتك.
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وهو الذي م ر ج البحرين  جعلهما متالصقني، فإن املياه العذبة حتت األرض واملياه
أحدمها ابآلخر بسبب احلواجز األرضية  املاحلة يف البحار متالصقان ومع ذلك ال خيتلط

هذا  أحد البحرينع ذب  حلوفرات  ابلغ العذوبةوهذا ملح  ماحلأجاج 
أي حرامًا  وحجرًا حمجوراً حاجزًا من قدرته تعاىل  وجعل بينهما برزخاً شديد امللوحة 

 حمرماً أن يفسد املاحل العذب.
وهو الذي خلق من املاء  النطفة ًفجعله نسباً  بشرا  األوالد الذكور للنسب

 ًوصهرا  البنات للصهر ًوكان ربك قديرا .ًحيث خلق من املاء الواحد رجاالً ونساءا 
ويعبدون من دون هللا  غري هللاما  أي األصنام ال ينفعهم واليضرهم وكان

 .يظاهر الشيطان ويعاونه على خمالفة أوامر هللا الكافر على ربِّّه ظهرياً 
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 365الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 ًوما أرسلناك إالّ مبشرا  ابلثواب ًونذيرا .خموفاً من العقاب 
قل ما أسألكم عليه  على تبليغ الرسالة ّمن أجر إال  فعل من شاء أن يتخذ

 فإن فعل ذلك اإلنسان هو األجر الذي أبغيه وأطلبه. سبيالً وجزائه  ربهثواب  إىل

وتوكل  فّوض أمركعلى احلي الذي ال ميوت  وهو هللا، أّما سائر األحياء
 بذنوب عباده خبرياً ابهلل  وكفى بهنزهه تعاىل حامدًا له  وسّبح فحمدهفيموتون 

 فيجازيهم على ذنوهبم وهذا إلفات هلم حىت ال يذنبوا.
الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما ر  ستة أايم ايم من أايم أي بقدر ستة أ
لك، أو املوضع املخلوق اخلاص، وهذا  على العرشتوجه  مث استوىالدنيا 

م
عرش امل

من ابب التشبيه كما أن امللك يصرف نظره بعد بناء املدينة إىل عرشه مث يتوجه إلدارة شؤون 
كأنك إذا سألته فقد سألت بسببه   خبرياً ابلرمحن  فاسأل بهمبتدأ  الرهتنالبالد 

صًا عاملاً، حنو اشرب به عساًل يعين إذا شربته فقد شربت بسببه عساًل، وهذا إلفادة شخ
 علمه تعاىل بكل شيء فهو اخلالق وهو املدبر وهو العامل.

وإذا قيل هلم  للكفاراسجدوا للرهتن قالوا وما الرهتن  ،أي أيِّّ شيء الرمحن
ابلسجود له، واالستفهام  ملا أتمران أنسجدفإهنم كانوا يكرهون هذا اللفظ، جهاًل وسفهاً 

 تنفراً وابتعاداً عن احلق. نفوراً كالمك   وزادهملإلنكار 

تبارك  دام وثبت ًالذي جعل ر  السماء بروجا  للكواكبوجعل فيها  يف
 ذا نور. وقمراً منرياً مصباحاً وهو الشمس  سراجاً السماء 
 ًلفة ملن أراد خيلف أحدمها اآلخر ويقوم مقامه  وهو الذي جعل الليل والنهار خِّ

 شكر هللا على هذه النعم. أو أراد شكوراً يتذكر، فإن الكون مذكر ابهلل تعاىل  أن يذّّكر
وعباد الرهتن  همميشون على األرض هوانً  الذين  مشيًا هّينًا بدون تكرّب، بل

أي   سالماً للجاهلني  اقالو تكلموا معهم  وإذا خاطبهم اجلاهلونبسكينة وتواضع 
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 كالماً سلمّياً فال يقابلوهنم ابلكالم السيئ.
والذين  الذين»عطف على» يبيتون  يقضون الليل، والتخصيص ابلليل ألنه حمل

 قائمني يف الصالة. وقياماً ساجدين  لرهبم ُسّجداً الفراغ للعبادة وهو أبعد من الرايء 
والذين يقولون ربّنا اصرف ادفع  ًعّنا عذاب جهّنم إّن عذاهبا كان وراما 

حمل استقرار  ساءت مستقراً جهنم  إهناغرامة، أو الزمًا لإلنسان ال ينفك منه 
 ًومقاما .حمل بقاء وإقامة 

والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا  مل يتجاوزوا احلد يف اإلنفاقومل يقرتوا  مل يضيقوا أبن
 وسطًا. قواماً اإلسراف واإلقتار  بني ذلكإنفاقهم  انوكمل يعطوا املقدار الكايف 
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 من قرآن خط عثمان طه

والذين ال يدعون مع هللا إهلًا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم هللا  قتلها إاّل
 يلقالشرك أو القتل أو الزان  وال يزنون ومن يفعل ذلككالقصاص وما أشبه   ابحلق

 عصياانً كبرياً. ماً أاثيالقي 

يضاعف  يشتدله العذاب  ألنه أكثر جرمًا من سائر اجلرائم الصغرية يوم
 ذلياًل. مهاانً يف العذاب حال كونه  القيامة وخيلد فيه

إاّل من اتب  عن تلك املعاصي وآمن وعمل عماًل صاحلًا فأولئك يبدل هللا
كاهنا احلسنات اليت أتوا هبا من اإلميان أبن ميحوا السيئات ويكتب م سيئاهتم حسنات

 .وكان هللا وفوراً رحيماً والعمل الصاحل 
ومن اتب وعمل صاحلاً فإنه يتوب   يرجع ًإىل هللا متااب .ًمرجعا حسنا 

والذين ال يشهدون الزور  ال يقيمون شهادة ابطلةوإذا مّروا ابلّلغو  أي
متخذين موقف اإلنسان الشريف من ذلك اللغو،  مّروا كراماً ابلساقط من القول والفعل 

 فإن كان املقام مقام النهي هنوا وإن كان مقام اإلعراض أعرضوا وهكذا.
والذين إذا ذُّكروا آبايت رهبم   كالقرآن والعربمل خيّروا  مل يقيموا ًعليها ُصّما  

وا من مساع املواعظ كاألعمى الذي ال يبصر، بل استفاد  وعمياانً كاألصم الذي ال يسمع 
 ومن رؤية العرب.

والذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرايتنا  أوالدانقـُّرة أعني  أي صلحاء
تستقر هبم األعني فرحاً وحبوراً، فإن اخلائف واحملزون تتقلب عينه هنا وهناك ليجد ملجأ بزيل 

 قتدون بنا يف أمر الدين.ي واجعلنا للمتقني إماماً به مهه خبالف املطمئن الفرِّح 

أولئك جيزون الغرفة  غرف اجلنة املشرفة عليهامبا صربوا  أي بسبب صربهم
ويلّقون فيها  تتلقاهم املالئكة يف الغرفة ًحتية  أي أحياك حياة  «حّياك هللا»من
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 سالمًة من اآلفات. وسالماً  (38)طيبة
خالدين فيها  دائمني يف تلك الغرفة والنعمةسنت مستقرًا ومقاماً ح  مقابل

 )ساءت مستقراً ومقاماً(.
قل ما يعبؤا  ال يكرتثبكم ريب لوال دعاؤكم  أبن تدعوهفقد كذبتم  رسوله

مالزمًا  لزاماً جزاء تكذيبكم  فسوف يكونودينه، ولذا فلستم مبوضع مباالته واكرتاثه 
 لكم. 

                                                        
 التحية: التلقي ابلكرامة يف املخاطبة. (38)
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 367الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
 

 الشعراء: سورة 26
 طسم *بسم هللا الرهتن الرحيم .)رمز بني هللا والرسول )صلى هللا عليه وآله 

تلك  هذه اآلايت املذكورة يف هذه السورةآايت الكتاب  القرآناملبني 
 الواضح.
لعلك  اي رسول هللاابخع  هالكنفسك أاّل يكونوا مؤمنني  أي من أجل

 م لعدم إمياهنم.عدم إمياهنم، واملعىن: ال تغت
 ًإن نشأ ننـزل عليهم من السماء آية  عالمًة جتربهم على اإلميان فظّلت أعناقهم

 منقادين، وذكر األعناق ألنه موضع اخلضوع. هلا خاضعني

وما أيتيهم من ذكر  موعظة وإرشادمن الرهتن حمدث  جمدد تنزيله إال كانوا
 جددوا إعراضاً. عنه معرضني

فقد كّذبوا  ابلذكرفسيأتيهم أنباء  أخبارما كانوا به يستهزءون   فيعلمون أنه
 كان حقاً، حيث أيخذهم جزاء تكذيبهم.

أو مل يروا  أال ينظرونإىل األرض كم أنبتنا فيها من كل زوج  صنف من أصناف
 ذي فوائد هي حمل تكرمي اإلنسان له. كرميالنبات 
إّن ر  ذلك  النبات الذي رأوه من إنباتآلية ًً  على هللا تعاىل وما كان

 .أكثرهم مؤمنني

وإّن رّبك هلو العزيز  الغالبالرحيم .وبرمحته ميهلهم 
و  اذكرإذ  زماناندى رّبك موسى أن ائت  اذهب إىلالقوم الظاملني. 
قوم فرعون  بدلأال يتقون .الكفر والعصيان، واالستفهام لإلنكار 
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قال ( موسى )عليه السالم ِّرب إين أخاف أن يكذبون .يكذبوين 
ويضيق صدري  بتكذيبهم يلوال ينطلق لساين  لست أفصح الكالم كما ينبغي

فأرسل  مالئكتكإىل  أخيهارون .ليكون معيناً يل 
وهلم  آلل فرعونعلّي ذنب  يف اعتقادهم حيث قتلت أحدهم فأخاف أن
 يقتلوين قصاصًا. يقتلون

قال  هللا، بعد أن حّل عقدة لسانه وجعل أخاه نبيًا يعضده ّكال  اليقتلونك
فاذهبا  اي موسى وهارونآبايتنا  حججنا وبراهينناإاّن معكم مستمعون   أمسع

 كالمكما وكالمهم.
فأتيا  اذهبا إىلفرعون فقوال إاّن رسول رب العاملني. 
أن أرسل معنا بين إسرائيل ون معنا إىل الشام، فجاءا إليه وقاال له.دعهم يذهب 

قال  فرعونأمل نرّبك  اي موسى تربيةفينا  يف منازلنا ًوليدا  طفاًل
ولبثت  بقيتفينا من عمرك سنني .ًسنوات من عمرك حىت صرت شااب 

وفعلت فعلتك اليت فعلت  من قتل القبطيوأنت من الكافرين  بنعميت اليت
 يث قتلت أحد أتباعي.أسبغتها عليك ح
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 368الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قال  )موسى )عليه السالمفعلتها  فعلت الفعلة، أي القتل إذًا وأان من
 عن طريقك، أي مل أكن اعرتف بطريقتكم، ولست كافراً بنعمتك كما زعمت. الضالني
ففررت منكم ملّا خفتكم  أن تقتلوين قصاصًا للقبطي يب حكماً فوهب يل ر 

 نبياً. وجعلين من املرسلنيسلطة وحكومة 
وتلك  الرتبية ّنعمة متنها علي  أي هذه ليست نعمة وإمنا هي خالف النعمة أن

 اختذهتم عبيداً تقتل أوالدهم مما أجلأت أمي إىل أن تقذفين يف النيل. عب دت  بين إسرائيل

قال فرعون وما رب العاملني .ما هو حقيقته 
الق  موسى )عليه السالم( هو رب السماوات واألرض وما بينهما إن كنتم
 بشيء، فهذا أوىل األشياء ابليقني. موقنني
قال  فرعونملن حوله أال تستمعون  جواب موسى )عليه السالم( أان أسأله عن

 حقيقة إهله، وهو جييبين عن آاثره.
قال ربكم ورب آابئكم األولني ني.فهو خالقكم أمجع 
قال  )فرعون غيظًا وهبتًا من جواب موسى )عليه السالم إّن رسولكم الذي ُأرسل

 ألنه يقول أشياء ال حقيقة هلا حسب زعمه. إليكم جملنون

قال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون  أي إن استعملتم عقلكم
 لعلمتم ذلك.

قال  فرعون، بعد أن عجز عن اجلوابذتلئن اخت  اي موسى إهلًا وريي
 أحبسك يف السجن. ألجعلّنك من املسجونني

قال  )موسى )عليه السالمأ  تفعل ذلكولو جئتك بشيء  مبعجزةمبني 
 واضح.
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قال  فرعونفأت به إن كنت من الصادقني .يف دعواك 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان  حيةمبني .ظاهر 

ونزع يده يبه أخرج يده من جفإذا هي بيضاء  بياضًا منريًاللناظرين  ملن
 ينظر.
قال  فرعونللمأل  األشرافحوله إّن هذا  )موسى )عليه السالم لساحر
 خبري بفنون السحر. عليم
يريد أن خيرجكم من أرضكم  فإنه إذا تسلط اضطرت اهليئة احلاكمة إىل الفرار

بسحره فماذا أتمرون .يف دفعه 

أرجه وأخاه قالوا  أي أخّر أمرمهاوابعث  أرسلر  املدائن  يف البالد
حاشرين .أشخاصاً جامعني للسحرة 

أيتوك بكل سحار عليم .حاذق يف السحر 
فجمع السحرة مليقات  وقتيوم معلوم .معنّي 
وقيل للناس هل أنتم جمتمعون  حث للناس على االجتماع ليشاهدوا مقابلة موسى )عليه

 لسالم( للسحرة.ا
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 369الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

لعلنا نّتبع السحرة  أي نبقى على ديننا القدميإن كانوا هم الغالبني  على موسى
 .)عليهما السالم(وهارون 
 ًفلّما جاء السحرة قالوا لفرعون أئّن لنا ألجرا  أي هل تعطينا جزاءًا إن كّنا حنن

 موسى )عليه السالم(. إن تغلبنا على الغالبني
قال  فرعوننعم  أعطيكم األجر ًوإنكم إذا  إذا غلبتمملن املقربني  أقّربكم

 إىل بالطي.
قال هلم موسى ألقوا ما أنتم  أيها السحرةملقون .من أنواع السحر 
فألقوا حباهلم  مجع حبلوعصّيهم  مجع عصى، وهي اليت أظهروها يف أعني

 .بعزة فرعون إاّن لنحن الغالبونأي السحرة: قسماً  وقالواات الناس كأهنا حيّ 
فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف  تبلع بسرعةما أيفكون  ما أظهروه يف أعني

 الناس حيات، من اإلفك مبعىن الكذب.
فألقي السحرة ساجدين  ألقاهم ما هبرهم من احلق حىت مل يتمالكوا أنفسهم أن

 .أذعنوا وسجدوا هلل
قال * ربِّّ موسى وهارون * قالوا آمّنا برب العاملني  فرعون هلآمنتم له  لرب

ألنه كان يزعم أنه ال جيوز ألحد اإلميان إال  قبل أن آذن لكمموسى )عليه السالم( 
الذي عّلمكم السحر فلسوف رئيسكم  لكبريكمموسى )عليه السالم(  إنهإبذنه 

ركم مع موسى )عليه السالم(، فإن فرعون أظهر أن موسى وابل عملكم، وآتم تعلمون
اليد  ألقطعّن أيديكم وأرجلكم من خالف)عليه السالم( والسحرة آتمروا على ذلك 

 شنقاً على املشانق. وألصلبنكم أمجعنياليمىن والرجل اليسرى 
قالوا ال ضري  ال ضرر علينا يف ذلكإاّن إىل ربنا  إىل ثوابهمنقلبون  اجعون.ر 
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إاّن نطمع أن يغفر لنا ربّنا خطاايان   كفران وذنوبناأن  ألن، أي يف قبال كّنا
 املصدقني إبله موسى )عليه السالم(. أول املؤمنني

وأوحينا إىل موسى أن أسر  أخرج لياًلبعبادي  بين إسرائيلإنكم متبعون  أي
 يتبعكم فرعون، ولذا أخرج هبم ليالً.

فأرسل فرعون  حني أمخرب أبهنم خرجوا عن مصرر  املدائن  اليت كانت اتبعة له
حاشرين :جامعني للناس ليقولوا هلم عن لسان فرعون 

إن هؤالء  موسى )عليه السالم( وبين إسرائيللشرذمة  مجاعةقليلون. 
وإهنم لنا لغائظون .فاعلون ما أغضبنا 

وإاّن جلميع حاذرون ىت اليفسدوا، وكان هذا الكالم من فرعون يف حذر من هؤالء ح
وقد أعلنه قبل أن خيرج لتعقيب موسى )عليه  )عليه السالم(ألجل توقي البالد من موسى 

 السالم(.
فأخرجناهم  فرعون ومألهمن جنات  بساتني مصروعيون  عيون مياهها
 جارية.
وكنوز  أمواهلم املكنوزةومقام كرمي .منازل حسنة كانت هلم 

كذلك  هكذاوأورثناها  تلك النعمبين إسرائيل  حيث إن موسى )عليه
 السالم( بعد أن  غرق فرعون أرسل مجاعة من بين إسرائيل حلكومة مصر.

فأتبعوهم  أتبع فرعون وجنوده موسى )عليه السالم( ومن معهمشرقني  وقت
 دخوهلم يف شروق الشمس.
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 370الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فلما تراء ا اجلمعان  رأى مجع موسى )عليه السالم( ومجع فرعون أحدمها اآلخر قال
 يدركنا فرعون اآلن، قالوا ذلك خائفني. أصحاب موسى إاّن ملدركون

قال  )موسى )عليه السالم ّكال  ال يدركونناإن معي ريب  ابلنصرة واخلالص
سيهدين .يهديين إىل طريق اخلالص 

موسى أن اضرب بعصاك البحرفأوحينا إىل   البحر األمحر الذي كان أمامهم، فضربه
فانفلق  أي انشق اثين عشر مسلكًافكان كل فرق   كل قطعة من ماء البحركالطود 

 فدخلوا يف البحر يسلكون الطرق. العظيماجلبل 
وأزلفنا  قربنا إىل البحرمث  هناكاآلخرين لبحر.فرعون وجنوده حىت دخلوا ا 
وأجنينا موسى ومن معه أمجعني .أبن خرجوا من البحر، وفرعون وجنوده وصلوا إىل وسطه 
مث أورقنا اآلخرين .إبطباق ماء البحر عليهم 
إن ر  ذلك  جناة موسى )عليه السالم( وهالك فرعون ًآلية  ملعجزة كبرية وما كان
 ية.مع رؤية هذه اآل مؤمننيأكثر بين إسرائيل  أكثرهم
وإن ربك هلو العزيز  يف سلطانهالرحيم .بعباده، ولذا ال يعاجلهم ابلعقوبة 
واتل  اقرأعليهم  على الناسنبأ  خربإبراهيم .)عليه السالم( 
إذ قال ألبيه  عمه آزروقومه ما تعبدون .استفهام إنكار 
 ّقالوا نعبد أصناماً فنظل  ندومهلا عاكفني  عبادهتا.مقيمني على 
قال  )إبراهيم )عليه السالمهل يسمعونكم  أي يسمعون كالمكمإذ تدعون  حني

 تدعون األصنام.
قالوا * أو ينفعونكم أو يضرون  أي الكّفاربل وجدان آابءان كذلك يفعلون  يعبدون

 األصنام، وحنن تبع هلم.
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قال  )إبراهيم )عليه السالمأفرأيتم ما كنتم تعبدون. 
نتم وآابؤكم األقدمونأ .فإن الباطل ال ينقلب حقاً بتقادم عهده 
فإهنم عدّو يل  أي عدو لإلنسان حيث يسبب هالكه وعقابهإاّل رب العاملني  فإنه

 املعبود احلق الذي ال يضر اإلنسان إذا عبده، بل ينفعه.
 ِّالذي خلقين فهو يهدين .يهديين، يرشدين إىل مصاحلي 
ويسقنيوالذي هو يطعمين  .يسقيين، فإنه خلق املاء والغذاء 
 ِّوإذا مرضت فهو يشفني .يشفيين، الشفاء بيده وإمنا الطبيب وسيلة 
 ِّوالذي مييتين مث حييني  حيييين يف اآلخرة للحسابوالذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت  ترك

ا أشبه يعدوهنا الضرورية كاألكل والشرب وم )عليهم السالم(األوىل، فإن أعمال األنبياء 
خطااي، ملعرفتهم ابهلل معرفة اتمة فريون قصور أنفسهم أمام جالله، كما إذا اضطر اإلنسان 

يوم  يوم الدينملد رجله أمام امللك فإنه يعده خطًأ وإن كانت الضرورة ساقته إىل ذلك 
 اجلزاء.
 ًربِّّ هب يل حكما لبيان أن احلكم بني الناس إمنا هو هلل وملن أذن له  وأحلقين

 من عبادك. ابلصاحلني
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 371الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
واجعل يل لسان صدق ر  اآلخرين  ذكرًا مجياًل صادقًا فيمن أييت بعدي، وذلك ليكون

 حمفزاً للناس على اخلري وأكون أسوة هلم.
واجعلين من ورثة جنة النعيم  لغريي أبن أرث اجلنة ذات النعمة فأملكها بعد أن كانت

 فإهنا حمل احلور والولدان حىت أييت اإلنسان فيملكها منهم.
واوفر أليب  أبن توفق عمي للتوبة حىت يستحق غفرانكإنّه كان من الضالني. 
وال ختزين  ال تفضحين بذنبيوم يبعثون .يبعث الناس 
يوم ال ينفع مال وال بنون .لنجاة الناس وإلسعادهم 
قلب سليمإالّ من أتى هللا ب .سامل عن الكفر واملعصية 
وُأزلفت  قّربتاجلنة للمتقني .حبيث يروهنا 
وبـُّرزت  أظهرتاجلحيم للغاوين .الضالني 
وقيل هلم  للغاوينأين ما  أي األصنام اليتكنتم تعبدون  تعبدوهنا، ملاذا ال

 تنصركم.
من دون هللا هل ينصرونكم  بدفع العذاب عنكمصرونأو ينت  بدفع العذاب عن

 أنفسهم فإن األصنام تكون حصب جهنم، واالستفهام للتقريع والتوبيخ.
فكبكبوا  ألقوافيها  يف النارهم  اآلهلةوالغاوون .أتباعهم 
وجنود إبليس  من اجلن واإلنس عبدوا األصنام أم مل يعبدوهاأمجعون. 
قالوا  أي العبدةوهم فيها خيتصمون ألصنام.مع ا 
اتهلل  وهللاإن  إاّنكنّا لفي ضالل  احنرافمبني .ظاهر 
إذ نسّويكم  ًجنعلكم أيها األصنام عدالبرب العاملني. 
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وما أضّلنا  عن التوحيدإالّ اجملرمون .رؤساؤان 
فمالنا من شافعني  يشفعون لنا إلنقاذان من العذاب كما يشفع األنبياء واألولياء للعصاة

 من أتباعهم.
وال صديق هتيم .يودان وّداً حبيث يهمه أمران 
فلو  للتمينإّن لنا كّرة ًً  رجعًة إىل الدنيافنكون من املؤمنني. 
إّن ر  ذلك  الذي قصصناه عليكآلية ًً  داللة ملن نظر فيهاوما كان أكثرهم 

 .مؤمننيأكثر قوم إبراهيم )عليه السالم( 
كّذبت قوم نوح املرسلني*  زيز الرحيموإن رّبك هلو الع  الذين أرسلهم هللا إليهم، ألهنم

، أو املراد اجلنس فإن اجلمع )عليهم السالم(بتكذيبهم نوح )عليه السالم( كذبوا سائر األنبياء 
 قد أييت يف مكان اجلنس كالعكس.

إذ قال هلم أخوهم  من قبيلتهمنوح أال تتقون ن.هللا برتك الشرك والعصيا 
إين لكم رسول أمني .يف أداء الرسالة 
 ِّفاتقوا هللا وأطيعون .أطيعوين فيما آمركم به 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إالّ على رّب العاملني. 
فاتقوا هللا وأطيعون .أطيعوين 
قالوا أنؤمن لك و  احلال أنهاتبعك  يف اإلمياناألرذلون  السفلة فنكون حنن وهم

 ء.سوا
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 372الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

قال وما علمي مبا كانوا يعملون  أي إين ال أعلم أعماهلم السابقة وإمنا املهم إمياهنم اآلن
 فإنه جيّب ما قبله. 

إن  ماحساهبم  حساب أعماهلمإاّل على ريب  العامل بكل شيءلو تشعرون 
 لعلمتم ذلك، ولكنكم تريدون اجلدال.

ان بطارد املؤمننيوما أ .ال أطردهم لكالمكم 
إن  ما  أان إالّ نذير  أنذر ابلعقاب من كفر وعصىمبني .واضح 
قالوا لئن مل تنته اي نوح  عّما تقوللتكونّن من املرجومني .نرمجك ابحلجارة 
قال  نوح )عليه السالم( اي ِّربِّّ إن قومي كّذبون  .كذبوين 
فافتح  احكمينهم فتحاً وجنين ومن معي من املؤمننيبيين وب .من أذاهم وسوء أعماهلم 
فأجنيناه ومن معه ر  الفلك  السفينةاملشحون .اململوء ابإلنسان واحليوان 
مث أورقنا بعد  ركوهبم يف الفلكالباقني .من قومه الكّفار 
حيموإن ربك هلو العزيز الر  * إن ر  ذلك آليًة وما كان أكثرهم مؤمنني. 
كذبت عاد  قبيلة عاداملرسلني. 
إذ قال هلم أخوهم  يف القبيلةهود  )النيب )عليه السالمأال تتقون. 
إين  لكم رسول أمني. 
 ِّفاتقوا هللا وأطيعون .أطيعوين 
أتبنون بكل ريع   * وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إاّل على رب العاملني  مكان مرتفع

 ًآية ة من البناء عالمتعبثون  ببنائها، فإهنم كانوا يبنون حماّلت اللهو يف مرتفعات
 الطرق.
وتتخذون مصانع  حصوانً مشيدةلعلكم ختلدون  ترجون اخللود والبقاء األبدي بسبب
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 تلك احلصون.
وإذا بطشتم  ًعاقبتم أحدابطشتم جبارين .أي بطش اجلبابرة بزايدة عن االستحقاق 
فاتقوا هللا  برتك هذه األموروأطيعون .أطيعوين 
واتقوا الذي أمدّكم  أعطاكممبا تعلمون .من ضروب النعم 
أمدّكم أبنعام  اإلبل والبقر والغنموبنني. 
وجنات  بساتنيوعيون. 
إين أخاف عليكم  إن عصيتمعذاب يوم عظيم .يف الدنيا واآلخرة 
قالوا سواء علينا أوعظت اي هود  وعظتناأم مل تكن من الواعظني .ألاّن ال نرتك عادتنا 
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 373الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

إن  ماهذا  الذي تقولهإالّ خلق األولني .اختالقهم وكذهبم 
وما حنن مبعذبني  .كما تزعم 
فكّذبوه فأهلكناهم  بسبب تكذيبهم بريح صرصر عاتيةم إّن ر  ذلك آليًة وما كان أكثره
 .وإن ربك هلو العزيز الرحيم * مؤمنني
كذبت مثود  قبيلةاملرسلني. 
إذ قال هلم  أخوهم صاحل  عليه السالم(النيب( أال تتقون. 
فاتقوا هللا وأطيعونِّ  * إين لكم رسول أمني .أطيعوين 
أترتكون ر  ما هيهنا * وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إالّ على رّب العاملني  أي هل تظنون

 يف حال أمن وسالم. آمننيأنكم ترتكون يف ما أعطاكم هللا من اخلري يف الدنيا 
 وزروع وخنل طلعها *ر  جنات وعيون  أي ما يطلعها من الرطبهضيم .هينء يهضم 
وتنحتون من اجلبال بيواتً فارهني .من الفراهة مبعىن السعة والنشاط 
 ِّفاتقوا هللا وأطيعون  ين.أطيعو 
وال تطيعوا أمر املسرفني .الذين جياوزون احلد يف أمورهم، وهم رؤساؤهم 
الذين يفسدون ر  األرض وال ُيصلحون .فيها 
قالوا إمنا أنت من املسحرين   الذين سحرهم الساحرون حىت ذهب عقلهم، فكالمك

 كالم جمنون.
ما أنت إال بشر مثلنا  ولست برسولفأت آبية  مبعجزةنت من الصادقنيإن ك  يف

 دعواك الرسالة.
قال  :صاحل )عليه السالم( بعد أن دعا هللا فأخرج هلم انقة كبرية وفصيلها من اجلبل

هذه انقة هلا شرب  نصيب من املاءولكم شرب يوم معلوم  ،فيوم لكم املاء ال تشرب هي
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 ويوم هلا املاء ال تشربون أنتم.
وال متّسوها ال تصيبوا الناقة بسوء  أبذىفيأخذكم عذاب يوم عظيم  يف الدنيا

 واآلخرة.
فعقروها  جرحوها وقتلوهافأصبحوا اندمني  .من عقرها حيث رأوا نزول العذاب 
فأخذهم العذاب  الذي وعدهم صاحل )عليه السالم( به إن ر  ذلك آليًة وما كان أكثرهم
 .وإّن ربك هلو العزيز الرحيم *مؤمنني
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 374ة الصفح

 من قرآن خط عثمان طه

 فاتقوا هللا  *إيّن لكم رسول أمني  * إذ قال هلم أخوهم لوط أال تتقون *كذبت قوم لوط املرسلني
 أطيعوين. وأطيعون
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إاّل على ربِّّ العاملني  عليهم وقد كانت دعوة األنبياء(

 اد ابأللوهية والرسالة واإلطاعة والتقوى.كلهم هبذه األمور من االعتق   السالم(
أأتتون الذكران  تلوطون هبممن العاملني .الناس 
وتذرون  ترتكونما خلق لكم رّبكم من أزواجكم  نسائكمبل أنتم قوم عادون 

 تتجاوزون احلالل إىل احلرام.
قالوا لئن مل تنته  عن كالمكاي لوط لتكونّن من املخرجني بلدان. خنرجك عن 
قال  لوطإين لعملكم  القبيحمن القالني .املبغضني 
رب جنين وأهلي ممّا يعملون .بّعدين عنهم حىت ال أرى أعماهلم 
إاّل عجوزاً  * فنجيناه وأهله أمجعني  هي زوجته الكافرةر  الغابرين  بقيت يف الباقني

 وعّذبت معهم.
مث دمران  أهلكنااآلخرين .الكافرين 
وأمطران  ابحلجارةعليهم مطرًا فساء  فبئس املطرمطر املنذرين  الذين أنذروا فلم
 يقبلوا.
وإن ربك هلو العزيز الرحيم * إن ر  ذلك آليًة وما كان أكثرهم مؤمنني. 
كّذب أصحاب األيكة  هي الشجرة امللتفة كانت غيضة يف قرهبا قوم شعيب )عليه

 .املرسلنيالسالم( 
فاتقوا هللا وأطيعونِّ  * إين لكم رسول أمني * ل هلم شعيب أال تتقونإذ قا .أطيعوين 
أوفوا الكيل * وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إاّل على رّب العاملني  أمتوه وال تكونوا من
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 حقوق الناس. املخسرين
وزنوا  )من )وزن يزنابلقسطاس  امليزاناملستقيم  حق الناس.التام حىت التنقصوا 
وال تبخسوا  ال تنقصواالناس أشياءهم وال تعثوا  ال تسعوا سعي فساد ر  األرض

 يف حال كونكم مفسدين. مفسدين
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 375الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

واتقوا الذي خلقكم و  خلقاجلبلة  اخلليقةاألولني .آابءكم 
قالوا إمّنا أنت من املسحرين رياً فذهب عقلهم.الذين سمّحروا كث 
وما أنت إاّل بشر مثلنا  فلست بنيبوإن  خمففة من الثقيلةنظنك ملن الكاذبني  يف
 دعواك.
 ًفاسقط علينا كسفا  ًقطعامن السماء إن كنت من الصادقني .يف أنك نيب 
قال ريب أعلم مبا تعملون .فيجازيكم عقاابً يناسب عملكم، من إسقاط كسف أو غريه 
وه فأخذهم عذاب يوم الظّلةفكذب  أصاهبم حر شديد مث أظلتهم سحابة ظنوا أن فيها

إّن ر  ذلك آليًة وما كان  *كان عذاب يوم عظيم إنّهاملاء واهلواء فأمطرت عليهم انرًا فأحرقتهم 
 .وإّن ربك هلو العزيز الرحيم * أكثرهم مؤمنني

وإنّه  القرآنلتنـزيل  أنزلهرب العاملني. 
زل به الروحن  جربئيلاألمني .يف ما أيت به 
على قلبك  ًإهلامالتكون من املنذرين .املخوفني للكّفار والعصاة 
بلسان  بلغةعريب مبني .واضح 
وإنّه  أي إن ذكر القرآنلفي زبر   كتباألولني عليهم األنبياء السابقني(

 .السالم(
أو مل يكن هلم  ألهل الكتابآية الة على صدق القرآن دأن   كي يعلمه علماء

 حىت يصدقوا به، وهذا استفهام تقريري، أي كانت هلم آية لكنهم أخفوها. بين إسرائيل
ولو نزلناه  أي القرآنعلى بعض األعجمني .احليواانت العجم 
فقرأه عليهم  أي على الكفار، مما مل يكن حمل شبهة أنه إعجازما كانوا به مؤمنني 

 . )صلى هللا عليه وآله(ألهنم معاندون،  وهذا تسلية للرسول 
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كذلك   كما أنزلنا القرآن عربّيًاسلكناه  أدخلناهر  قلوب اجملرمني  ليتم عليهم
 احلجة.

املؤمل عند املوت  حىت يروا العذاب األليمابلقرآن عنادًا  ال يؤمنون بهوحنن نعلم أهنم 
 أو يف اآلخرة.

فيأتيهم  العذاب ًبغتة  فجأًةوهم ال يشعرون .بوقت جميئه 
فيقولوا  حني أيتيهم العذابهل حنن منظرون  ميهلوننا لنؤمن، وقوهلم ذلك من الندم

 والتحسر حني ال ينفع.
أفبعذابنا يستعجلون  فإن الكّفار كانوا يطلبون العذاب من هللا استهزاًء ابلرسول )صلى

 هللا عليه وآله(.
يتأفرأ  أخربينإن مّتعناهم سنني .أبن أمددان يف عمرهم 
مث جاءهم ما  أي العذاب الذيكانوا يوعدون .وعدانهم به إن مل يؤمنوا 
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 376الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه
ما أوىن عنهم ما كانوا ميّتعون  مل يغن عنهم متتيعهم يف رفع العذاب، واملعىن أن أتخري

 يفيدهم شيئاً فإهنم معذبون ال حمالة. العذاب أو تعجيله ال
وما أهلكنا من قرية إالّ هلا منذرون .أنبياء أو من يقوم مقامهم يف إمتام احلجة 
ذكرى  أي إمنا نرسل هلم ألجل تذكريهموما كنّا ظاملني .فما ظلمناهم بعذاهبم 
وما تنـّزلت به  ابلقرآنالشياطني  كالم الشيطان وإنه    كما زعم الكّفار أبن القرآن من

 ككهانة الكهان.
وما ينبغي  ال يصحهلم  للشياطني التنّزل بهوما يستطيعون .ذلك 
إهنم  الشياطنيعن السمع  مساع كالم املالئكةملعزولون  ،ممنوعون ابلشهب

 فكيف يقدرون على أخذ القرآن وإنزاله.
فال تدع مع هللا إهلاً آخر فتكون من املعذبني ن املشرك يعّذبه هللا تعاىل.فإ 
وأنذر  خّوفعشريتك  أقرابءكاألقربني .منهم، أي ابدأ ابألقرب فاألقرب منهم 
واخفض جناحك (39)أي تواضع، كما خيفض الطائر جناحه لصغاره تواضعًا وحمبة 

ملن اتبعك من املؤمنني. 
فإن عصوك  الناس ومل يؤمنوا بكفقل إين بريء مما تعملون .من الكفر والعصيان 
وتوكل  فّوض أمركعلى العزيز الرحيم. 
الذي يراك حني تقوم .ابألمر 
و  يرىتقّلبك  حركتكر  الساجدين  يف مجلة املؤمنني، واحلاصل أنه يرى قيامك

 وحركتك يف طائفة من املؤمنني، وهو مطّلع على كل أحوالك.
إنه هو السميع  ألقوالكالعليم  الك.أبحو 
هل ُأنبئكم  أخربكم أيها الكّفار، الذين تقولون أبن القرآن تنزيل الشيطان على من

 .الشياطنيتتنزل  تنـزل
تنـّزل على كل آفّاك   كذابأثيم .عاص 

                                                        
 أو كما خيفض الطائر جناحه عند سكونه. (39)
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يلقون السمع  يلقي األفاك أذنه إىل الشيطان ويصغي إليهوأكثرهم كاذبون  فيما
 م الواقع.يقولون، نعم أحياانً يطابق كالمه

والشعراء  منهم كما زعمتم، وليس بكاهن كما قلتم  )صلى هللا عليه وآله(ليس حممد
يتبعهم الغاوون  الضاّلون، ابستحسان أشعارهم الباطلة، وهل أتباع حممد)صلى هللا عليه

 وآله( ضالون؟ كال، فليس بشاعر.
أمل تر أهنم  الشعراءر  كل واد  ومسلكيهيمون  متحريون، اترة يذمون يرتددون

 واترة ميدحون، واترة ابلعفيفات والغلمان يتشببون وهكذا.
وإهنم يقولون ما ال يفعلون  من وعد كاذب وحلف ابطل ووعيد فارغ، فليس حممد

 كالشعراء، وال أتباعه كأتباعهم.  )صلى هللا عليه وآله(
إال  الشعراء اً الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وذكروا هللا كثري  أبن مل يكن شعرهم ابطاًل

طلبوا االنتصار والغلبة بشعرهم  وانتصرواوأهنم يكثرون من ذكر هللا حىت ال يرديهم الشعر 
حيث  من بعد ما ظلمواواإلسالم  )صلى هللا عليه وآله(على الكفار الذين يهجون الرسول 

يه، واملراد التهويل من إل ينقلبونمرجع  وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبيرون العذاب 
 مصريهم الذي هو النار...
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 377الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
 : سورة النمل27

طس * بسم هللا الرهتن الرحيم  )رمٌز بني هللا والرسول )صلى هللا عليه وآلهتلك  هذه
آايت القرآن  املقروءوكتاب  مكتوبمبني .واضح 

 .للمؤمننيبشارة  رىوبشهداية  هدىيف حال كونه 
الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم ابآلخرة هم يوقنون .ال يشكون فيه 
إن الذين ال يؤمنون ابآلخرة زينا  مجّلناهلم أعماهلم  حىت رأوها حسنة، وذلك حيث

ن يتحريو  فهم يعمهونتركوا اهلدى تركناهم وشأهنم حىت زانت أعماهلم يف أعينهم فالزموها 
 يف الضالل.

أولئك الذين هلم سوء العذاب  العذاب السيئوهم ر  اآلخرة هم األخسرون  األكثر
 خسراانً من كل عاص.

وإنك لتلّقى  لتأخذالقرآن من لدن حكيم  الذي يضع األشياء مواضعهاعليم  عامل
 ابألشياء.
إذ  اذكر زمانقال موسى ألهله  زوجته، ومها يف الصحراءآنست إين  رأيت ًانرا

 قبسشعلة من النار  أو آتيكم بشهابعن الطريق وقد ضل فيه  سآتيكم منها خبرب
 ألجل الدفء فإن اهلواء كان ابرداً. لعلكم تصطلونمقبوسة أي مأخوذة 

فلما جاءها  جاء حنو النارنودي  انداه هللا أبن خلق الصوتأن بورك  ابرك هللا
من ر  النار حيث كان مشارفاً هلا  )عليه السالم(و موسى وهومن حوهلا  حول النار من

تنزيهًا له فليس هو كاملخلوقني وليس كالمه خارجًا عن فم ولسان  وسبحان هللااملالئكة 
رب العاملني. 
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اي موسى إنّه  أي املتكلم وخالق النورأان هللا العزيز  الغالب يف سلطانهاحلكيم 
 ألشياء مواضعها.الذي يضع ا

وألقِّ عصاك  على األرضفلما رآها هتتز  تتحرك ّكأهنا جان  حية وىّل  أعرض
اي موسى الختف إيّن ال خياف لدّي مل يرجع  ومل يعّقبفارًّا  مدبراً موسى )عليه السالم( 

 ألهنم يعلمون أن هللا حافظهم. املرسلون
 ّإال  لكنمن ظلم  نفسه بفعل القبيحمث بّدل حسنًا بعد سوء  ًأبن عمل خريا

فإين وفور رحيم. 
وأدخل يدك ر  جيبك  طرف شق الثوب يف جانب العنقخترج  اليدبيضاء  ذات
الفلق والطوفان واجلراد  تسع آايتمع  ر ال كبياض الربص  من وري سوءشعاع 

رعون وقومه إهنم كانوا قوماً إىل فوالقمل والضفادع والدم والطمس واجلدب ونقص الثمرات 
 خارجني عن طاعة هللا، ولذا أرسلناك إليهم. فاسقني
فلما جاءهتم آايتنا مبصرة  واضحة كأهنا تبصرقالوا هذا  الذي جاء به موسى )عليه

 واضح. سحر  مبنيالسالم( 
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 378الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وجحدوا   كذبواهبا واستيقنتها أنفسهم تيقنوا هبا  أي ًظلما  ألنفسهم ًوعلّوا 
 حيث أمغرقوا. فانظر كيف كان عاقبة املفسدينتكرباً 
 ًولقد آتينا داود وسليمان علما  عظيمًا وقاال احلمد هلل الذي فّضلنا على كثري من عباده
 ممن مل يؤت مثل علمنا. املؤمنني
وورث سليمان داود  إراًث من املال والعلم واجلاهوقال اي أيها الناس ُعّلمنا  علمنا هللا

منطق  معىن نطقالطري  الطيور، قاله حتداًث بنعمة هللاوأوتينا  أعطاان هللا من كل
 الواضح. املبنيمن هللا  إّن هذا هلو الفضلممّا حنتاج إليه  شيء

وحشر  ع ألجل  حيبسون لسليمان جنوده من اجلن واإلنس والطري فهم يوزعونمجم
 االجتماع وفيه هيبة وعزة.

حىت إذا أتوا  أتى سليمان )عليه السالم( مع جنوده راكبًا البساطعلى واد النمل 
الحيطمنكم سليمان وجنوده ألجل أن  قالت منلة اي أيها النمل ادخلوا مساكنكمواد كثري النمل 
 بتحطيمكم. وهم ال يشعرون

فتبّسم  هو أول الضحك سليمان )عليه السالم(، وضاحكًا من قوهلا  ،قول النملة
من   أن أشكر نعمتك اليت أنعمت عليّ وّفقين  وقال رّب أوزعينتعجبًا من حذرها وحتذيرها 

أبن جعلته نبيًا وجعلتها زوجة نيب  وعلى والديّ كل النعم اليت منها معرفة منطق الطري 
 وأن أعمل صاحلاً ترضاه وأدخلين برهتتك ر ة مجلعبادك الصاحلني .مقابل الفاسدين 

وتفقد الطري  افتقدهفقال ما يل ال أرى اهلدهد أم  بلكان من الغائبني. 
 ًألعذبنه عذااًب شديدا   كنتف ريشهأو ليأتيين بسلطان أو ألذفحّنه  حجةمبني  واضح

 تكون عذراً له يف غيبته.
فمكث  )لبث سليمان )عليه السالموري بعيد  زماانً قصرياً حىت جاء اهلدهد فقال
 يقنيخبرب  بنبأمدينة ابليمن  وجئتك من سبأ بهتعلم  مبا مل حتطأطلعت  أحطت
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 صادق.
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 379الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
إين وجدت امرأة متلكهم  وهي بلقيس ملكة سبأوأوتيت  أعطيتمن كل شيء 

 كبري.  عظيمرير س وهلا عرشحيتاج إليه امللوك 
وجدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون هللا  فال يسجدون هلل وزين هلم الشيطان
 فهم ال يهتدونسبيل هللا  عن السبيلمنعهم  فصّدهمالقبيحة فرأوها حسنة  أعماهلم

 إليه.
 كاملطر  ر  السماواتاملخبوء املخفي  أاّل يسجدوا هلل الذي خيرج اخلبءوذلك بـ 

واألرض   كالنبات، أي كلما خيرج من العدم إىل الوجودويعلم ما ختفون وما تعلنون 
 اخلفااي والظواهر.

قال * هللا ال إله إاّل هو رّب العرش العظيم  )سليمان )عليه السالمسننظر  يف أمرك اي
 .أصدقت أم كنت من الكاذبنيهدهد 
اذهب بكتايب هذا م( كتب كتااًب إىل بلقيس فإن سليمان )عليه السالفألقه  اطرح

 فانظر ماذا يرجعونإىل جانب  عنهمتنح  مث تّولإىل أهل سبأ  إليهمالكتاب 
 يرجع بعضهم إىل بعض من القول، فجاء اهلدهد فألقى الكتاب إىل بلقيس.

قالت  ملن حوهلااي أيها املأل  األشرافإين أُلقي إيّل كتاب كرمي .حمرتم 
نّهإ  أي الكتابمن سليمان وإنّه  أي املكتوببسم هللا الرهتن الرحيم. 
 ّأال تعلوا علي  )أبن ال تتكربوا على سليمان )عليه السالموأتوين مسلمني   حال

 كونكم منقادين هلل، والكتاب دعوة إىل األلوهية وإىل الرسالة.
قالت اي أيُّها املأل أفتوين ر  أمري ينبغي أن أختذ يف هذا املوقف  أجيبوين فيما ما كنت

 حتضرون وتشريون علّي ابلصواب. حىت تشهدونيف أمر  أمراً قاضية  قاطعة
قالوا حنن أولوا قوة  ابملال واجلندوأولو أبس شديد .مراس يف احلرب وشجاعة 
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واألمر إليك فانظري ماذا أتمرين .من احلرب والصلح 
وا قريةقالت إّن امللوك إذا دخل  ابلقهر والغلبةأفسدوها  خربوها وجعلوا أعّزة أهلها

 يفعلونكما قلت   وكذلكأهانوهم ابلقتل واألسر، مث أكدت كالمها بقوهلا:  أذلةً 
 امللوك.
وإين مرسلة إليهم  إىل سليمان )عليه السالم( وأصحابههبدية  أصانعهم هبا

فناظرة  مث أنظرمب  مباذارسلونيرجع امل  الذين أرسلهم ابهلدية هل يرجعون ابلّرد أو
 القبول.
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 380الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فلّما جاء  الرسولسليمان قال  )سليمان )عليه السالمأمتدوننِّ مبال  أتزيدونين
كم خري  ممّا آاتما أعطاين من األموال واجلاه  فما أاتين هللامااًل، على حنو استفهام إنكاري 

 حيث تزدادون هبا أمواالً.تفرحونمبا يهدي بعضكم إىل بعض  بل أنتم هبديتكم
ارجع  أيها الرسولإليهم  مع ما جئت من اهلديةفلنأتيّنهم جبنود القبل  طاقة هلم

 مهانون. أذلة وهم صاورونمن سبأ  ولنخرجّنهم منهابتلك اجلنود  هبا
قال  )سليمان )عليه السالمأيها املأل أيكم أيتيين بعرشها قبل أن أيتويناي   أييت أشراف

 .مسلمنيسبأ وبلقيس يف حال كوهنم 
قال عفريت  مارد قويمن اجلن أان آتيك به  أي بعرشهاقبل أن تقوم من مقامك 

على محل العرش  وإين عليهجملسك الذي جتلس فيه للحكم، وكان مدته إىل الظهر تقريبًا 
منيلقوي أ .ال أخون ما فيه من اجلواهر 

قال الذي عنده علم من الكتاب  من كتب هللا املنزلة، وهو آصف، وكان يعرف اسم هللا
رأى  فلما رآهوهو كلمح البصر  إليك طرفكيرجع  أان آتيك به قبل أن يرتدّ األعظم 

اإلحضار للعرش  عنده قال هذاساكنًا حاضرًا  مستقراً سليمان )عليه السالم( العرش 
من فضل ريب ليبلوين  خيتربينءأشكر أم أكفر ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه  ألن منفعة الشكر

فإنه  كرميعن شكره فال يضرّه كفرانه  ومن كفر فإّن ريب وينعائدة إىل نفس الشاكر 
 يتفّضل على الشاكر والكافر.

قال  )سليمان )عليه السالمنّكروا هلا عرشها  بتغيري هيئته وشكلهننظر أهتتدي 
وقد أراد سليمان )عليه السالم( بذلك  أم تكون من الذين ال يهتدونإىل معرفة عرشها 

 اختبار عقلها وفطنتها.
فلما جاءت  بلقيسقيل  هلاأهكذا عرشك  ًأي هل عرشك مثل هذا، تشبيها

أبن سليمان  وأوتينا العلمقالت:  ال أنه مثله، مث قالت كأنه هوعليها لزايدة اختبارها 
 وكنّا مسلمنيقبل هذه املعجزة إبحضار العرش  من قبلها)عليه السالم( نيب من عند هللا 
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 قد أسلمنا هلل.
وصّدها  منعها عن اإلميان سابقًاما كانت تعبد من دون هللا  أي عبادة الشمس إهنا

 نشأت بينهم ولذا كفرت. كانت من قوم كافرين
قيل هلا  لبلقيسادخلي الصرح  أي القصر وقد بين من زجاج أبيض وحتته ماء فيه
 وكشفت عن ساقيهاماءًا غامرًا  جلةظنت أنّه  حسبتهرأت الصرح  فلما رأتهمسك 

ليس مباء بل  إنّهسليمان )عليه السالم( هلا  قالرفعت الثوب عن رجلها لتخوض املاء 
مبا  ربِّّ إين ظلمت نفسيبلقيس  قالتالزجاج  من قواريرس مملّ  صرح ممّردهو 

 .هلل رب العاملنيكما هو مسلم   وأسلمت مع سليمانسبق يل من الكفر 
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 من قرآن خط عثمان طه

ولقد أرسلنا إىل  قبيلةمثود أخاهم  يف القبيلةصاحلًا أن  فقال هلم أبن اعبدوا هللا
 .خيتصمونفريق كافر وفريق مؤمن  قانفإذا هم فري
قال اي قوم مل تستعجلون ابلسيئة  ابلعقوبةقبل احلسنة  أبن تقولوا ائتنا مبا تعدانلوال 
 فال تعذبون يف الدنيا واآلخرة. تستغفرون هللا لعلكم ترهتونهالّ 
قالوا اّطري ان بك و منك أي تشاءمنا بوجودك، فإن ما يصيبنا من البالء فه ومبن

فإن ما حل بكم من الشؤم إمنا هو من هللا حيث  قال طائركم عند هللامن املؤمنني  معك
 ختتربون ابلرخاء والشدة. بل أنتم قوم تفتنونجازاكم بكفركم 

وكان ر  املدينة  )مدينة صاحل )عليه السالمتسعة رهط  تسعة رجال  يفسدون ر
 .وال يصلحون ويقومون مبخالفة نبيهم األرض
قالوا  أي بعضهم لبعضتقامسوا ابهلل  احلفوا بهلنبّيتنّه  أي على قتل صاحل )عليه

لويل دم صاحل)عليه السالم( إذا سألنا  مث لنقولّن لوليّهوقتل أهله  وأهله (40)السالم( ليالً 
ها الويل، وقت هالك أهلك أيُّ  مهلك أهلهما كّنا حاضرين  ما شهدانعنه وعن قتله 

 فيما نقول. وإاّن لصادقونفضالً عن أن نكون حنن قتلناه 
 ًومكروا مكرا  هبذا التدبري ًومكران مكرا  أبن جازيناهم إبرسال العذاب عليهم وهم

 مبا مكرانهم به، واملكر عبارة عن حتّري األسباب اخلفّية للوصول إىل املقصد. ال يشعرون
م أاّن دمرانهمفانظر كيف كان عاقبة مكره  أهلكنا أولئك التسعةوقومهم  الكّفار

أمجعني. 
فتلك بيوهتم خاوية  منهدمة خربةمبا ظلموا  بسبب ظلمهمإّن ر  ذلك  هالك
 ألهل العلم فإهنم املتعظون ابلعرب. لقوم يعلمونعربة  آليةً هؤالء 
وأجنينا الذين آمنوا صاحلاً )عليه السالم( ومن آمن به وكانوا يّتقون .الكفر والعصيان 

                                                        
 بّيت األمر: عمله ليالً أو دبره ليالً. (40)
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و  اذكرلوطًا إذ  يف زمانقال لقومه أأتتون الفاحشة  ترتكبون اللواط وأنتم
 تعلمون فحشها وسوءها. تبصرون
أئنكم لتأتون الرجال شهوة  إتيان شهوةمن دون النساء  ،الاليت خلقهّن هللا لكم

 .أنتم قوم جتهلونبل  وكانت نساؤهم تساحق إطفاًء لشهوهتا 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 348 

 
 
 382الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 فما كان جواب قومه إاّل أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إهنم أانس
 يتنزهون عن فعلنا. يتطهرون

فأجنيناه  )لوطًا )عليه السالموأهله إاّل امرأته  إذ كانت كافرة مثل القوم
قّدرانها  جعلناهامن الغابرين باقني الذين مشلهم العذاب.ال 

 ًوأمطران عليهم مطرا  من احلجارةفساء  فبئس املطرمطر املنذرين  الذين
 أمنذروا فلم يقبلوا اإلنذار.

قل  )اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآله احلمد هلل وسالم على عباده الذين
أّما للعبادة  خري أصله أ هللا هللاالذين اختارهم هللا لنبّوته ودينه  اصطفى
 جيعلونه شريكاً هلل من األصنام. يشركون
أّمن  :بل من، أي بل اخلري هو من له هذه الصفات خلق السماوات واألرض

ذات بساتني  حدائقابملاء  من السماء ماًء فأنبتنا بهملنافعكم  وأنزل لكم
قدرون على إنبات شجر أي ال ت ما كان لكم أن تنبتوا شجرهاحسن ونضارة  هبجة

عل شريكاً له  ء إله مع هللااحلدائق بل هللا ينبتها  من احلق  بل هم قوم يعدلونحىت جيم
 إىل الباطل جبعل الشريك هلل سبحانه.

  ًأّمن جعل األرض قرارا  ليستقر عليهاوجعل خالهلا  بينهاأهنارًا وجعل هلا 
حبر املاء العذب املوجود يف العيون واألهنار  وجعل بني البحرينجبااًل  رواسيلألرض 

أإله مع هللا بل أكثرهم ال من األرض مينع عن اختالطهما  حاجزاً وحبر املاء املاحل 
 وحدانية هللا فيشركون به. يعلمون
أّمن جييب املضطر  الذي أجلأته احلاجة وال خمرج لهإذا دعاه  دعى هللا تعاىل فإنه

أّمن  واحلالة السيئة اليت وقع اإلنسان فيها  السوءيزيل  فويكشيقضي حاجته 
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جيعلكم  أيها البشرخلفاء األرض  أبن أيتيكم خلف السابقني أإله مع هللا قلياًل
 تتذكرون وتتعظون. تذّكرونأتكيد للقلة  ما

أّمن يهديكم ر  ظلمات الرّب والبحر ربية بسبب النجوم والرايح وسائر العالمات ال
بني ألجل البشارة ابملطر  ومن يرسل الرايح بشراً والبحرية، يهديكم إىل مقاصدكم 

أإله مع هللا قبل نزول املطر، فإن الرايح تدلُّ على املطر يف اهلواء املناسب له  يدي رهتته
 عن األصنام اليت يشركوهنا ابهلل. عّما يشركونارتفع  تعاىل هللا
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 383الصفحة 

 خط عثمان طه من قرآن

أّمن يبدأ اخللق  إبجيادهمث يعيده  يف يوم القيامةومن يرزقكم من السماء 
 برهانكمائتوا  قل هاتوايفعل ذلك  أإله مع هللاابلنبات  واألرضابملطر 

 يف كون شريك هلل. إن كنتم صادقنيحجتكم على شريك هلل يف ذلك 

الغيب إاّل هللا قل ال يعلم من ر  السماوات واألرض  فإنه وحده يعلم ما غاب عن
ال يعرف هؤالء الكّفار، أو من يف  وما يشعروناحلواس فله اخللق والقدرة والعلم 

 ينشرون للقيامة. يبعثونوقت  أاّينالسماوات واألرض 

بل اّدارك  تدارك وتكاملعلمهم ر  اآلخرة  أبن اقتصر علمهم أبمر الدنيا، فال
بل هم منها من اآلخرة، وهذا فوق اجلهل  بل هم ر  شك منهااآلخرة يعلمون 

كاألعمى الذي ال يبصر، فاألول جهل بسيط، والثاين جهل مع االلتفاف، والثالث   عمون
 جهل مع عناد.

 ًوقال الذين كفروا أئذا كّنا ترااب  أبن متنا فصران يف القرب ترااًبوآابؤان  صاروا
 من القرب للحساب. ونأئنا ملخرجتراابً 

لقد وعدان هذا  البعثحنن وآابؤان من قبل  )قبل حممد )صلى هللا عليه وآله
إن هذا إالّ أساطري األولني .خرافاهتم وأكاذيبهم 

قل سريوا  سافروار  األرض فانظروا كيف كان عاقبة اجملرمني  أهلكهم هللا
 أخبارهم، فإهنم أيضاً كذبوا ابملعاد.ابلعذاب، فإذا سافرمت رأيتم آاثرهم ومسعتم 

وال حتزن  اي رسول هللاعليهم  على هؤالء الكّفاروال تكن ر  ضيق  ال يضيق
 من مكرهم فإان نعصمك منهم. ممّا ميكرونصدرك 

ويقولون مىت  يف أي وقتهذا الوعد  أي وعدكم ابلعذاب إذا بقينا على الكفر
إن كنتم صادقني  من ال يؤمن.أبنه يعذب 

قل  اي رسول هللاعسى  لعلأن يكون ردف لكم  أي تبعكمبعض 
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 أي تطلبون تعجيله. الذي تستعجلونالعذاب 
وإّن ربك لذو فضل على الناس  ولذا يؤخر عذاب الكّفار ولكن أكثرهم ال

 نعمه. يشكرون
 ّوإّن ربك ليعلم ما تكن  ختفيصدورهم وما يعلنون جازيهم على كل يظهرونه في
 ذلك.
وما من وائبة  خافية على احلواسر  السماء واألرض إاّل ر  كتاب مبني 

 واضح، وهو اللوح احملفوظ فيعلم هللا كل ذلك.
إّن هذا القرآن يقص  خيرب ابحلقعلى بين إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون 

 وغريهم. )عليهم السالم(من أمر املسيح ومرمي وعزير 
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 384الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
وإّنه  أي القرآنهلدى  داللة على احلقورهتة  أسباب رمحةللمؤمنني 

 فإهنم املنتفعون به.

إّن رّبك يقضي بينهم  بني املختلفني يف الدينفحكمه  مبا حيكم هو وهو
 مبا صدر من كل إنسان. العليمالنافذ قضاؤه  العزيز
فتوكل على هللا  وال هتتم ابملكذبنيإّنك على احلق املبني .الواضح 
إّنك  اي رسول هللاال ُتسمع  إمساعًا انفعًااملوتى  وهؤالء الكفار كاملوتى يف

أي ال تسمعهم دعاءك  الدعاءمجع األصم  وال تسمع الصمعدم انتفاعهم ابلكالم 
أبن أدبروا فإنه ال طمع يف  دبرينمأعرض أولئك الصم  إذا وّلواهلم وكالمك معهم 
 إفهام األصم املدبر.

وما أنت هبادي العمي  الذين فقدوا بصرهمعن ضاللتهم  فإهنم كالعمي يف
إاّل من إمساعًا انفعًا  ُتسمعما  إنالضاللة، فال تقدر على هداية من عمي قلبه 

 منقادون. فهم مسلمون أبن يكون يف صدد اإلميان وال يكون معانداً  يؤمن آبايتنا
وإذا وقع  قرب وقوعالقول  وهو الذي قلناه من البعثعليهم  على الناس

أخرجنا هلم دابًة من األرض تكّلمهم  وذلك من آاثر القيامة  أن  أبن الناس كانوا
 أي ال يتيقنون، وهذا هو كالم الدابّة. آبايتنا ال يوقنون

 ًويوم حنشر من كّل أمة فوجا  مجاعة، ولعلهم الرؤساء خصوا ابلذكر مع أن احلشر
 مّمن يكذب آبايتنا )عجل هللا فرجه(للجميع، ويف التأويل إنه وقت ظهور اإلمام املهدي 

 أي حيبسون حىت جتتمع مجيع األفواج. فهم يوزعونمن الكّفار 
حىت إذا جاءوا  يف موقف احلسابقال  هللاأكّذبتم آباييت إنكار  استفهام

أم أي واحلال اّنكم مل تنظروا فيها حىت تعلموا صحتها  ومل حتيطوا هبا علماً وتوبيخ 
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، وهذا استنكار لعملهم، بعد االستنكار كنتم تعملونأي بل ـ بعد التكذيب ـ  ماذا
 لعقيدهتم.
ووقع القول  أي ما وعدانهم من عذاهبم، أبن غشيهم العذابعليهم مبا ظلموا 

 حينذاك. فهم ال ينطقونلمهم بسبب ظ
أمل يروا  األدلة الدالة على وجود هللا وكمال قدرتهأاّن جعلنا الليل ليسكنوا فيه 

دالالت على  إّن ر  ذلك آلايتليبصروا فيه حوائجهم  والنهار مبصراً ابلنوم والدعة 
 فهم املنتفعون ابآلايت. لقوم يؤمنونوجود هللا وقدرته 

و  ذكرهميوم ينفخ ر  الصور  البوق ينفخ فيه إسرافيل ألحياء الناس للحساب
ففزع  خافمن ر  السماوات ومن ر  األرض إاّل من شاء هللا  أن ال خياف من

 صاغرين أذالء. داخرينجاءوا إىل حساب هللا  وكل  أتوهاألنبياء واألولياء واملالئكة 
وترى اجلبال حتسبها جامدة ماكنها اثبتة يف أو  احلال إهّنا ليست كذلك بل

 ّهي متر  تسريمّر السحاب   كما يسري السحاب، وهي تكون كالقطن املندوف، وهو
صنع هللا الذي أتقن كل شيء  ومن إتقانه يوم القيامة صريورة اجلبال هكذا إنّه خبري

 فيجازيكم عليه. مبا تفعلون

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 354 

 
 385الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

اء ابحلسنة فله خري منهامن ج  زى أبكثر خوف وهول  وهم من فزع  ألنه جيم
يومئذ  يوم القيامةآمنون. 

ومن جاء ابلسيئة  ابلشرك أو حنوهفكّبت وجوههم ر  النار  ألقوا فيها منكوسني
 أي هذا جزاء أعمالكم. هل جُتزون إالّ ما كنتم تعملونويقال هلم: 

 ّهذه البلدة إمنا ُأمرت أن أعبد رب  أي مكة املكرمةالذي  الرب الذي
حّرمها  ًجعلها حرماً آمناوله كل شيء  فإن مجيع املخلوقات خلق هللا تعاىل وُأمرت

 هلل تعاىل. أن أكون من املسلمني
وأن أتلو  أقرأالقرآن فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه  فإن ثواب اهلداية عائد

فما علّي إالّ  فقل إمنا أان من املنذرينبرتك اإلجابة  ضلّ ومن إىل نفس املهتدي 
 اإلنذار، أما ضالل الناس فال يعود وابله إالّ عليهم.

وقل احلمد هلل  جنس احلمد له فال جيوز محد األصنام وغريهاسرييكم آايته 
يبقى جمال للعذر حىت ال  فتعرفوهنااألدلة الدالة عليه ـ يف املستقبل ـ كما أراكم يف املاضي 

وما ربُّك بغافل عما تعملون .بل هو عامل أبعمالكم فيجازيكم عليها 

 : سورة القصص28
طسم * بسم هللا الرهتن الرحيم .)رمز بني هللا والرسول )صلى هللا عليه وآله 
تلك  هذهآايت الكتاب  القرآناملبني .الواضح 
نتلو  نقرأعليك من نبأ  بعض خربى وفرعون ابحلقموس  ابلصدق ال

 فإهنم املنتفعون هبا. لقوم يؤمنونقصتهم حمرفة مكذوبة 
إن فرعون عال  تكرّبر  األرض  أرض مصروجعل أهلها  أهل األرض

 ًشيعا  فرقًا متضاربةيستضعف طائفة منهم  يعدهم ضعفاء، وهم بنو إسرائيل يذبح
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دهم موسى، حيث أخربته الكهنة أن أحد أوالد بين أوالدهم الذكور لئال يكون أح أبناءهم
ألجل االستخدام  نساءهميبقي أحياًء  ويستحييإسرائيل سيقضي على فرعون 

 ابلقتل والظلم والكفر. إنّه كان من املفسدينوالزواج 
ونريد  أي كّنا أردان يف ذلك الوقت ّأن منن  نتفضل  على الذين استضعفوا ر
لفرعون وقومه.  وجنعلهم الوارثنيللخلق  وجنعلهم أئمةإسرائيل  وهم بنو األرض

 .)عجل هللا فرجه(ويف التأويل إن هذه اآلية يف اإلمام املهدي املنتظر 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 356 

 
 386الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
ومنّكن هلم ر  األرض  أبن يتمكنوا من التصرف فيها كيفما شاءوا ونري فرعون

ما كانوا أي نريهم من جهة بين إسرائيل  وجنودمها منهموزير فرعون  وهامان
 خيافون من ذهاب ملكهم على أيدي بين إسرائيل. حيذرون
وأوحينا  ألقينا يف قلبهاإىل ُأم موسى أن أرضعيه  ما دمت ال ختافني ظهور أمره

ألقي اجعليه يف صندوق و  فألقيهأبن يقتله فرعون  فإذا خفتِّ عليهجلالوزة فرعون 
نرده  إاّن راّدوهلفراقه  وال حتزينأن يغرق  وال ختار البحر  ر  اليمالصندوق 

إليك  عن قريب، فأرضعته ثالثة أشهر مث جعلته يف صندوق مطلي ابلقري وألقته يف املاء
وجاعلوه من املرسلني. 

فالتقطه  أخذهآل فرعون ليكون ة موسى )عليه السالم(، والالم للعاقب هلم
 إّن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئنيأسباب حزهنم  وح ز انً يعاديهم  عدواً 

 عاصني لرهبم.
وقالت امرأت فرعون  وذلك ملا التقطوه من املاء وأراد فرعون قتله: إن موسى )عليه

ابستخدامه  أن ينفعنالعل  يل ولك ال تقتلوه عسىنفرح به  قّرة عنيالسالم( 
أبن هالكهم على  وهم ال يشعرونألهنم ما كان هلم ولد  أو نتخذه ولداً أموران يف 

 يده.
وأصبح فؤاد  قلب ًأمِّّ موسى فاروا  فإن اإلنسان إذا أمّهه أمر فأجنزه يفرغ قلبه

لتظهر  لتبدي بهقربت  كادتإهنا، بعد أن ألقته يف املاء  إنعن تلك املهمة 
سّكناها حفظًا هلا وله  لوال أن ربطنا على قلبهام( جزعًا أبمر موسى )عليه السال

لتكون من املؤمنني  فإن ربطنا كان ألجل إمياهنا، فإن هللا إذا ربط على قلب إنسان انقاد
 له تعاىل وصرب على قضائه.
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وقالت  )عليه السالم( أم موسىألخته  )ألخت موسى )عليه السالمقّصيه 
مبوسى  بهاألخت  فبصرتيه السالم( حىت تعلمي أين صار اتبعي أثر موسى )عل

أبهنا أخته  وهم ال يشعرونعن بعد  عن ُجُنب)عليه السالم( وهو يف بيت فرعون 
 وتريد التعرف عليه.

وحّرمنا عليه  )على موسى )عليه السالماملراضع  أماكن الرضاع أي ثدي النساء
من قبل م يكن أيخذ موسى )عليه السالم( ثدي امرأة قبل أن تقص أخته أثره فل
فقالت  األختهل أدلكم  أرشدكمعلى أهل بيت يكفلونه لكم  ابإلرضاع

 يقومون أبمره كاماًل. انصحونملوسى )عليه السالم(  وهم لهوالرتبية 

فرددانه إىل أمِّّه كي  ألجل أنتقر  عينها  بولدهاوال حتزن  لفراقه ّولتعلم أن 
 ال يعلمونأكثر الناس  ولكن أكثرهمصدق  حقحيث وعدها برّده إليها  وعد هللا

 أن وعده حق.
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 387الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وملا بلغ  )موسى )عليه السالمأشده   كمال قوتهواستوى  مت يف استحكام
آتيناه  أعطيناه ًحكما خوله هللا  أن حيكم على الناس، فإن احلكومة شأن منوعلما 

 من أحسن يف العقيدة والعمل. جنزي احملسننيهكذا  وكذلكنبوًة 
ودخل املدينة  بعد أن كان خارجًا عنها لغرضعلى حني وفلة من أهلها  أبن مل

أشياع موسى )عليه  فوجد فيها رجلني يقتتالن هذا من شيعتهيكونوا منتشرين يف الطرق 
الذي طلب غوثه وإعانته  فاستغاثهمن القبط  وهذا من عدّوهيل السالم(، من بين إسرائ

فضرب موسى )عليه السالم( القبطي جبميع كفه  من شيعته على الذي من عدّوه فوكزه موسى
فقضى عليه  أبن قتلهقال  موسى )عليه السالم( بعد أن قتلههذا   التخاصم الذي

ظاهر  مبنيله  مضللإلنسان  إنه عدوبه ألنه أيمر  من عمل الشيطانكان بينها 
 الضالل.
قال رب إين ظلمت نفسي   الظلم وضع الشيء يف غري موضعه، أي جميئي إىل املدينة

أبن سرته  فغفر لهالغفران السرت، أي اسرتين من فرعون  فاوفر يلكان يف غري موقعه 
 .إنه هو الغفور الرحيمعن أعني أعدائه 

أنعمت علي   قال رّب مبا  بسبب إنعامك علّيفلن أكون ظهريًا للمجرمني  بل أكون
 عوانً ألوليائك كما كنت عون اإلسرائيلي على القبطي.

فأصبح  موسى )عليه السالم( يف اليوم الثاين ًر  املدينة خائفا  من بئس فرعون
يرتّقب  ينتظر األخبار يف أمر قتل القبطيفإذا الذي  الذي اإلسرائيلياستنصره 

 يستصرخهحال نزاعه مع القبطي املقتول  ابألمسطلب نصرة موسى )عليه السالم( 
قال يطلب من موسى )عليه السالم( أيضًا أن يعينه حيث أخذ يتخاصم مع قبطي آخر 

أي منحرف عن طريق املعاشرة حيث ختاصم كل يوم  موسى إّنك لغويلإلسرائيلي  له
 الغواية.بني  مبنيشخصاً 
فلما أن أراد  )موسى )عليه السالمأن يبطش  يضرب وأيخذ بشدةابلذي 
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اإلسرائيلي، وقد ظن أن  قالملوسى )عليه السالم( واإلسرائيلي  هو عدو هلماابلقبطي 
ما  اي موسى أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسًا ابألمس إنموسى )عليه السالم( يريد البطش به: 

أن تكون جباراً  تريد إال  متطاوالً ابلقهرر  األرض وما تريد أن تكون من املصلحني  بني الناس
 فانتشر اخلرب وبلغ فرعون فأخذ يف طلب موسى )عليه السالم( ليقتله.

وجاء رجل من أقصا املدينة  آخر مصريسعى  يسرع يف املشيقال اي موسى إن املأل 
إين لك من من مصر  ليقتلوك فاخرجشاورون فيك يت أيمترون بكأشراف قوم فرعون 

 .الناصحني
فخرج منها  من أرض مصر ًخائفا  من فرعونيرتقب  األخبار قال رب جنين من

 .القوم الظاملني
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 388الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وملّا توج ه  )موسى )عليه السالمتلقاء  جهةمدين وهي قرية شعيب النيب)عليه 
 الطريق املؤدي إىل السالمة. السبيلوسط  قال عسى ريب أن يهديين سواءالسالم( 
وملا ورد ماء مدين  بئر كانت يف خارج املدينةوجد عليه  على املاء ًُأمة  مجاعة

من الناس يسقون  مواشيهم من البئرووجد من دوهنم  ورائهمامرأتني تذودان  متنعان
قالتا ال ما شأنكما تذودان  ما خطبكماموسى )عليه السالم(  قالشياههم عن املاء 

مجع الراعي، أي يمتّم الرعاة إشراب شياههم  الرعاءينصرف  حىت يصدرشياهنا  نسقي
يف العمر فال يقدر على السقي  كبريكثري السن   وأبوان شيخوينصرفون فنسقي شياهنا

 ولذا يضطر إلخراجنا.
فسقى ليه السالم( موسى )عهلما  أبن فتح املاء ألجلهمامث توىل  انصرف

إىل الظل  أبن جلس حتت ظل شجرةفقال رب إين ملا  )متعلق بـ )فقري أنزلت إيّل
حمتاج ألنه كان جائعاً، فذهبت البنتان  فقريواملراد به الطعام  «ما»بيان  من خري

 فأرسل إحدامها لتأيت مبوسى)عليه السالم(. وأخربات أابمها شعيباً )عليه السالم( ابخلرب
فجاءته إحدامها  )جاءت إحدى البنتني إىل موسى )عليه السالممتشي على استحياء 

 ليجزيك أجر ما سقيت لنااي موسى )عليه السالم(  قالت إن أيب يدعوكعلى حالة احلياء 
جاء  فلما جاءهم( وذهب إىل بيت شعيب )عليه السال )عليه السالم(فأجاهبا موسى 
شعيب )عليه  قالقصته يف مصر  وقّص عليه القصص )عليهما السالم(موسى شعيبًا 

إذ ال سلطان لفرعون  جنوت من القوم الظاملنياي موسى )عليه السالم(  الختفالسالم( 
 على بالدان.

قالت إحدامها  إحدى البنتنياي أبت استأجره  اختذه أجرياً لكمن استأجرت إن خري 
خرب )إن( أي إن خري األجراء من كان قوايً على العمل وأميناً، وموسى )عليه  القوي األمني

 السالم( جامع هلذين الوصفني.
قال  )شعيب )عليه السالمإين أريد أن ُأنكحك  أزوجك إحدى ابنيت هاتني على أن
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فإن سنني  مثاين حججمهرًا تكون أجريًا يل يف مقابل النكاح، أبن يكون ذلك  أتجرين
وما أريد تفضل منك تلك السنتان  فمن عندكأبن خدمتين عشر سنوات  أمتمت عشراً 

 يف حسن الصحبة. ستجدين إن شاء هللا من الصاحلنيبتكثري العمل عليك  أن أشق عليك
قال  )موسى )عليه السالمذلك  الذي قلتبيين وبينك  تزوجين البنت

ا األجلنياملدة وأخدمك  ال  فال عدوان عليأمتمت  قضيتالثمان أو العشر  أمي 
 شهيد. وهللا على ما نقول وكيلتعدى علّي أبن تطلب مين األكثر 
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 389الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فلما قضى  أمتموسى األجل  املدة وهي أبعد األجلنيوسار أبهله  سافر مع
انرًا قال ألهله جبل الطور  من جانب الطورأبصر  آنسر زوجته قاصدًا أرض مص

عن الطريق حيث كان ضّل  انرًا لعلي آتيكم منها خبربأبصرت  إين آنستاصربوا  امكثوا
 تستدفئون هبا. من النار لعلكم تصطلونقطعة حيث كان اهلواء ابردا  أو جذوةالطريق 
فلّما أاتها )عليه السالم( إىل النار  جاء موسىنودي  )موسى )عليه السالم

املكان  ر  البقعةاجلانب اليمني من الوادي  من شاطئ الواد األمينواملنادي كان هللا 
املباركة  ألن هللا ابركها إبنزال الوحي فيهامن الشجرة  )متعلق بـ )نودي أن اي موسى
 .أان هللا رب العاملنياملتكلم  إين

فلما وأن ألق عصاك  ألقاهارآها هتتز  تتحرك ّكأهنا جان  حيةوىل  أدبر موسى
اي موسى أقبل وال ختف مل يرجع  ومل يعقبمنهزمًا خوفًا من احلية  مدبراً )عليه السالم( 

 من كل خوف. إنك من اآلمنني
اسلك  أدخليدك ر  جيبك  شق القميص مما يلي العنقخترج  يدكبيضاء 

 واضمم إليك جناحكال يشبه بياض الربص  من وري سوءكشعاع الشمس   ذات بياض
من أجل التقوي من اخلوف املسيطر عليك لدى  من الرهبأي امجع يدك على نفسك 

اليد والعصا  فذانكرؤية احلية، فان ذلك يقوي األعصاب فاليظهر االرتعاش على البدن 
برهاانن  حجتانمن ربك إىل فرعون ومأله  أشراف قومهإهنم كانوا قوماً فاسقني  خارجني

 من طاعة هللا.
قال رب إين قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون .يقتلوين هبا 
وأخي هارون هو أفصح مين لسااًن فأرسله معي  اجعله رسواًل ًردءا  ًوزيرًا ومعينا

يصدقين إين أخاف أن يكذبون على املواجهة. يكذبوين، فإذا كنا اثنني كنا أقدر 
قال  هللاسنشد  نقويعضدك   كناية عن تقوية النفس أبخيك وجنعل لكما
آبيتنا أنتما ومن اتبعكما بسوء، اذهبا  فال يصلون إليكماعليه على الكفار  سلطاانً 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 363 

 عليهم. الغالبون
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 من قرآن خط عثمان طه

 هذافلما جاءهم موسى آبايتنا بينات قالوا ما  الذي جاء به من اآلايتإال سحر مفرتى 
زمن  ر ابدعاء النبوة أو ابلسحر املفرتى كائنًا  وما مسعنا هبذايفرتيه وينسبه إىل هللا 

آابئنا األولني. 
وقال موسى ريب أعلم مبن جاء ابهلدى من عنده  فيعلم أين على حق وأنتم على ابطل

ومن تكون له عاقبة  حممودة يفالدار  الدنياإنه اليفلح  ال يفوزالظاملون  أنفسهم
 ابلكفر واملعاصي.

وقال فرعون اي أيها املأل  اي مجاعة اإلشرافما علمت لكم من إله وريي  فأان إهلكم
فاجعل يل الختاذ اآلجر املطبوخ  يل اي هامان على الطنيأشعل النار  فأوقدالوحيد 

ألين أريد أن أصعد القصر فأرى هل هناك إله  ي أطلع إىل إله موسىلعلقصراً عاليًا  صرحاً 
 يف ادعاء إله آخر. وإين ألظنه من الكاذبنييف السماء يدعي موسى )عليه السالم( وجوده 

واستكرب  تكربهو  فرعونوجنوده ر  األرض بغري احلق  بدون استحقاق وظنوا
 حىت جنازيهم جبزاء أعماهلم.يف يوم القيامة  أهنم إلينا ال يرجعون

فأخذانه وجنوده فنبذانهم  طرحناهمر  اليم  يف البحرفانظر كيف كان عاقبة الظاملني 
 فليحذر الظاملون يف كل زمان.

وجعلناهم  فرعون وجنوده برتكهم حىت ضلوا، إذ عاندوا احلق ًأئمة  رؤساء يدعون
 بدفع العذاب عنهم. ويوم القيامة الينصروننار دعوا أتباعهم إىل ما عاقبته ال إىل النار
 ًوأتبعناهم ر  هذه الدنيا لعنة  طردًا عن اخلري ولعنة الناسويوم القيامة هم من املقبوحني 

 ممن قبحوا وشّوه خلقتهم.
ولقد آتنيا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون  األمماألوىل   كأقوام نوح وهود

أي يف حال كون آايت التوراة أنواراً يستبصرون  بصائر للناس م السالم()عليهوصاحل ولوط 
 ما يلزم عليهم من العقيدة والشريعة. وهدًى ورهتًة لعلهم يتذكرونهبا 
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 من قرآن خط عثمان طه

  وما كنت  )اي حممد )صلى هللا عليه وآلهجبانب الغريب  من اجلبل الذي كلم هللا فيه
أمر الرسالة والشريعة  إىل موسى األمرأوحينا  قضينازمان  إذ)عليه السالم( موسى 

وما كنت من الشاهدين .احلاضرين للوحي إليه 
ولكنّا  أوحينا إليك خرب موسى )عليه السالم( لتذكري الناس إذأنشأان  أوجدان

 ًقروان  )أممًا بعد موسى )عليه السالمفتطاول عليهم العمر ا سبب نسياهنم العرب، فإن مم
اإلنسان إذا طال عمره اغرت أكثر فأكثر فلم يبال ابلدين واألحكام فأرسلناك إليك لتذكرهم 

مدينة  ر  أهل مدينمقيمًا  اثوايً اي حممد )صلى هللا عليه وآله(  وما كنتما نسوه 
ك فنتلو عليك قصة ل ولكنا كنا مرسلنياليت وقعت يف مدين  تتلو عليهم آايتناشعيب 

موسى )عليه السالم( وقصة شعيب )عليه السالم( وغريمها. وهذا إعجاز جيب أن يرضخوا 
 له.

وما كنت  )صلى هللا عليه وآله( اي حممدجبانب الطور إذ اندينا  )موسى )عليه السالم
صر ابلتورية، واألول يراد به عند نبوته عندما ذهب إىل مصر، والثاين عندما خرج من م

ولكن  علمناك ًرهتًة من ربك لتنذر قوما  قريش وسائر القبائلما آهتم من نذير من قبلك 
ألهنم مل يكونوا على شريعة بل طالت الفرتة بني املسيح )عليه السالم( وحممد )صلى هللا عليه 

 .لعلهم يتذكرونوآله( ما يقارب مخسة قرون 
ولوال نرسلك إليهم، فإرسالك ألجل قطع عذرهم فال  أن هلم العذر يف عدم اإلميان مل

مبا عقوبة  أن تصيبهم مصيبةيقولوا إذا عذبناهم: ملاذا تعذبنا اي رب بدون إرسال الرسول 
أرسلت إلينا رسواًل فنتبع آايتك هال  فيقولوا ربنا لوالمن الكفر واملعاصي  قدمت أيديهم

 عقاهبم مل نرسلك ألان نعلم عنادهم. لوال هذا القول منهم حال ونكون من املؤمنني
فلما جاءهم احلق  حممد )صلى هللا عليه وآله( والقرآنمن عندان قالوا لوال  هال

أويت  حممد )صلى هللا عليه وآله( أبن أعطاه هللامثل ما أويت موسى  من اليد والعصا
قالوا اإلشكال واملعاندة فإن يف جنس البشر  أو مل يكفروا مبا أويت موسى من قبلوغريمها 
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من  وقالوا إاّن بكل )عليهما السالم(تعاوان، أي موسى وأخوه  تظاهراساحران  سحران
فإنه لوال العناد والكفر لكفى القرآن دلياًل، ومع العناد ال تنفع  كافرونآايتك اي موسى 

 آايت كالعصا واليد.
قل فأتوا بكتاب من عند هللا هو أهدى ايًة وإرشادًا أكثر هدمنهما  من التوراة والقرآن
يف أن القرآن افرتاء، كما قال معاصروا موسى )عليه السالم( أبن  أتبعه إن كنتم صادقنيحىت 

 التوراة كالم موسى ال كالم هللا.
فإن مل يستجيبوا لك  مل جييبوك إبتيان كتاب هو أهدى من الكتابني فاعلم أمنا يتبعون
استفهام إنكاري، أي  ومن أضل ممن اتبع هواهكانوا يتبعون حجة ألتوك هبا   إذ لو أهواءهم

إن هللا ال فال هداية له من قبل هللا تعاىل  بغري هدى من هللاال أحد أضل منه يف حال كونه 
 الذين ظلموا أنفسهم ابلكفر عناداً. يهدي القوم الظاملني

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 367 

 
 392الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

 
 ّصلناولقد و  أتبعنا البعض ببعضهلم القول  ًأي القرآن أنزلناه تباعالعلهم يتذكرون 

 فإن التدريج قد يوجب ذهاب العناد.
الذين آتيناهم الكتاب من قبله  قبل القرآنهم به  ابلقرآنيؤمنون  أي الذين ليسوا

 مبعاندين، فإهنم أدرى من اجلهال ابحلقائق.
وإذا يتلى  القرآنيهم قالوا آمنا به إنّهعل  أي القرآن احلق من ربنا إان كنا من قبله
 ملا رأينا ذكره يف الكتب السابقة. مسلمني
أولئك يؤتون أجرهم مّرتني  مرة إلمياهنم بكتاهبم ومرة إلمياهنم ابلقرآنمبا صربوا  بسبب

ومما ب السيئات فإن احلسنات تذه ابحلسنة السيئةيدفعون  ويدرءونصربهم على احلق 
 .رزقناهم ينفقون

وإذا مسعوا اللغو  القول القبيح أو الذي ال فائدة فيهأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا  فإان
كونوا يف سالمة، وهذا   سالم عليكماللغوية  ولكم أعمالكمنعمل هبذا وجنازى عليه 

 هم أنتم. الذين اجلاهلنيال نطلب خمالطة  ال نبتغيسالم الوداع 
إنك ال هتدي  التصل إىل املطلوبمن أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء  فإن مهمة

وهو الرسول )صلى هللا عليه وآله( اإلرشاد أما اإليصال إىل املطلوب فإمنا يكون بلطف هللا 
 فيجازيهم على هدايتهم. أعلم ابملهتدين

وقالوا  أي الكفارإن نتبع اهلدى معك  صلى هللا عليه وآله(اي حممد( نتخطف 
ألن العرب حتاربنا وخترجنا من بالدان انتقاماً، قاله بعض اجلاهلني  من أرضنانؤخذ بسرعة 

 ًأو مل منكن هلم حرمًا آمنا  هو حرم مكة املكرمة، فإن العرب ال حتارب من فيه، واالستفهام
من خمتلف حاجات  ل شيءمثرات كإىل احلرم  إليهجيلب  جيىبلبيان كذب القائل 

عندان هلم، هذا وهم كفرة فكيف نعاملهم إذا أسلموا وزادوا على أمن  رزقاً من لداناإلنسان 
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 ما أنعمنا عليهم. ولكن أكثرهم ال يعلموناحلرم أمن اإلسالم 
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فقد كانوا مثلكم (41)استعملتها يف البطر والطغيان ،
 مل تسكن من بعدهم إال قليالً خربة  فتلك مساكنهمعة والرزق فلما بطروا أهلكناهم يف الد

إذ مل خنلف هلم ورثة يرثون تلك  وكنا حنن الوارثنيللمارة عند العبور أو بعض البيوت 
 البيوت.
وما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث ر  أمها  يف القرية الكبرية اليت تلك القرى تكون
وما كنا مهلكي القرى إال وأهلها فإذا كفروا ابآلايت أهلكناها  رسواًل يتلو عليهم آايتناحوهلا 
 ألنفسهم ابلكفر والعصيان. ظاملون

                                                        

 ( البطر: الطغيان يف النعمة. 41)
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وما أوتيتم من شيء  من أسباب الدنيافمتاع احلياة الدنيا  تتمتعون هباوزينتها 
ألنه أحسن  خريمن الثواب على األعمال الصاحلة  وما عند هللاتتزينون هبا يف الدنيا 

 فلماذا تقدمون الدنيا على اآلخرة. أفال تعقلونأدوم خللود اجلنة  وأبقىوأكثر 
 ًأفمن وعدانه وعدًا حسنا  ابجلنةفهو القيه  يلقى ذلك الوعد كمن متعناه متاع احلياة

حيضر للحساب  مث هو يوم القيامة من احملضرين الذي هو فاٍن ومشوب ابآلالم الدنيا
 والعقاب، واالستفهام لبيان عدم استواء الشخصني.

و  اذكريوم يناديهم  يناديهم هللا يف يوم القيامةفيقول أين شركائي  األصنام اليت
 حتسبون أهنا شركائي. الذين كنتم تزعمونجعلتموها شركاء يل 

 ّقال الذين حق  ثبتهم القولعلي  )ابلعذاب، ألنه سبحانه قال: )ألمألن جهنم
أوويناهم أي هؤالء أتباعنا الذين أغويناهم  ربنا هؤالء الذين أوويناواملراد هبم رؤساء الكفار 

أي حنن براء من هؤالء االتباع ونعلن براءتنا منهم إليك  تربّأان إليكحنن أبنفسنا  كما ووينا
ما كانوا إايان يعبدون  أي مل تكن عبادة هؤالء األتباع لنا وألجلنا بل عبدوا ابختيارهم فإمثهم

 يقع على أنفسهم.
وقيل  من قبل هللا تعاىل للمشركنيادعوا شركاءكم  األصنام لينجوكم من عذاب هللا

فدعوهم  فدعى املشركون األصنامفلم يستجيبوا  تلك األصنامهلم  للمشركني ورأوا
 يف الدنيا ملا رأوا العذاب. لو أهنم كانوا يهتدونهيأ هلم امل العذاب
و  اذكريوم  القيامة حيثيناديهم  ينادي هللا الكفارفيقول  هلم ماذا أجبتم
 .)عليهم السالم(ما كان جوابكم ملن أرسل إليكم من النبيني املرسلني

فعميت عليهم األنباء دي إليهم، حىت يتمكنوا من األخبار، صارت كأهنا عمياء ال هتت
ال يسأل بعضهم بعضا لشدة دهشتهم،  فهم ال يتساءلونيف يوم القيامة  يومئذاجلواب 

فال يتمكنون من اجلواب هم أبنفسهم وال يتمكنون من السؤال عن غريهم حىت حيصلوا على 
 اجلواب.
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فأما من اتب  من الشركوآمن وعمل صاحلًا فعسى  لعله املفلحنيأن يكون من 
 الفائزين، ولفظة )عسى( يف هذه املقامات ترجٍّ من التائب.

وربك خيلق ما يشاء وخيتار  ما يشاءما كان هلم اخلرية  أن خيتاروا فكيف اختاروا
عن األصنام اليت  عما يشركونترّفع  وتعاىلأنزهه تنزيهًا  سبحان هللااألصنام آهلة 
 يشركوهنا ابهلل.

 ما تكنّ ورّبك يعلم  ختفيصدورهم وما يعلنون .فيجازيهم على كل ذلك 
وهو هللا ال إله إال هو له احلمد ر  األوىل  الدنياواآلخرة  ألن كل النعم منه وله
 إىل جزائه رجوع الكل. وإليه ترجعونبني الناس إذ ليس ألحد أن حيكم سواه  احلكم
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يتمقل أرأ  أخربوين ًإن جعل هللا عليكم الليل سرمدا  ًدائما إىل يوم القيامة من إله وري هللا
 مساع تدبر. أيتيكم بضياء أفال تسمعون

قل أرأيتم إن جعل هللا عليكم النهار سرمدًا إىل يوم القيامة  إبسكان الشمس فوق األرض
من إله وري هللا أيتيكم بليل تسكنون فيه لالسرتاحة أفالتبصرون .هذه اآلايت 

ومن رهتته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه  يف الليلولتبتغوا  تطلبوامن فضله 
 نعمه تعاىل. ولعلكم تشكرونيف النهار 
و  اذكريوم  القيامة إذيناديهم  هللافيقول أين شركائي  األصنام الذين كنتم
 .تزعمون
ونزعنا  أخرجنا  كل أمة شهيداً من  نبيهم أو إمامهم أو من قام مقامهما، الشهيد

دليلكم على  برهانكمائتوا  هاتوالألمم  فقلناعليهم مبا عملوا من الكفر واملعاصي 
 وضليف األلوهية  أن احلق هللحينذاك علمًا وجدانيًا  فعلمواصحة شرككم يف الدنيا 

 صنام اليت جعلوها إهلة كذابً وافرتاءاً.أي األ عنهم ما كانوا يفرتونغاب 
إن قارون كان من قوم موسى  أي من بين إسرائيلفبغى  استطال وتكربعليهم 

تثقل  لتنوءمجع مفتح مبعىن املفتاح  من الكنوز ما إن مفاحتهأعطيناه  وآتيناهعلى القوم 
ابلعصبة  ابجلماعةأويل القوة تيح فما ظنك مبقدار الكنوز أصحاب القوة لكثرة املفا إذ

 ابلبطر. إن هللا ال حيب الفرحنيهبذه األموال بطراً ورائءاً  قال له قومه ال تفرح
وابتغ  اطلبفيما آاتك  أعطاكهللا الدار اآلخرة  أبن تنفق يف سبيل هللا وال تنس

اآلخرة فقد نسيت  فإن هذا الذي جاءك من الدنيا إن مل تصرفه يف أمر نصيبك من الدنيا
كما إىل عباد هللا  وأحسننصيبك، ومعناه اطلب كاًل من اآلخرة والدنيا هبذه األموال 

الفساد ر  األرض إن هللا ال ال تطلب  وال تبغأبن أعطاك هذه األموال  أحسن هللا إليك
 يكرههم بسوء أعماهلم. حيب املفسدين
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 من قرآن خط عثمان طه

قال  قارون تكربًا وانصرافًا عن احلقإمنا أوتيته على علم عندي  فليس هلل فضل علّي
أو مل يعلم أن هللا قد أهلك من وإمنا علمي بكيفية مجع األموال هو الذي ساق هذا املال إيّل 

للمال  قوة وأكثر مجعاً من قارون  من هو أشد منهاألمم الكافرة  قبله من القرون
وال إلنكار والتخويف، أي كيف ينكر صنع هللا وقد علم حالة األمم الطاغية واالستفهام ل

ألن هللا يعلم أعماهلم فيجازيهم عليها، ويف هذا زايدة هتديد وإمنا  يسئل عن ذنوهبم اجملرمون
 السؤال الذي يقع ابلنسبة إىل اجملرمني إمنا هو لتذكريهم وفضحهم أمام الناس.

فخرج ءًا قارون بطرًا وكربايعلى قومه  بين إسرائيلر  زينته  تزين أبنواع اجلواهر
من  قال الذين يريدون احلياة الدنيا اي ليت لنا مثل ما أويت قارونواحللي وخرج يريهم ماله وثروته 

 كبري.  عظيمنصيب من الدنيا  إنّه لذو حظاملال والثروة 
وقال الذين أوتوا العلم خرة وثواهبا أعطوا العلم أبحوال اآلويلكم  هالكًا لكم، وهي

 ملن آمن وعمل صاحلًا وال يلّقاهامن أموال قارون  خرييف اآلخرة  ثواب هللاكلمة زجر 
 الذين صربوا على أوامر هللا تعاىل. إال الصابرونأي ال يعطي هللا مثوبة اآلخرة 

فخسفنا به  بقارونوبداره األرض  ن وداره اليت فيها خزائنه أبن ابتلعت األرض قارو
فما كان له من فئة  أعوان ومجاعةينصرونه من دون هللا  أبسهوما كان من املنتصرين  أبن

 يقدر هو على دفع العذاب عن نفسه.
وأصبح الذين متنّوا مكانه  منزلة قارون يف املال واجلاهابألمس يقولون وي   كلمة تعجب

كأن هللا  وتقتريه ليسا لكرامة اإلنسان على هللا أو إهانته بل ملصاحل أي كأن بسط الرزق
يضيق ملن  ويقدرعبيده  يبسط الرزق ملن يشاء من عبادهخاصة حسب مشيئته تعاىل 

ألن املال يولد  بناهللا األرض  خلسفحيث مل يعطنا مثله  لوال أن م ّن هللا علينايشاء 
بنعم هللا، واإلتيان  الكافرونال يفوز خبري الدارين  فلحويكأنه ال يفينا ما أولده يف قارون 

 بلفظ كأن تواضع منهم، إذ اجلزم يف األمر دليل على أن املتكلم يرى نفسه عاملًا.

تلك الدار اآلخرة جنعلها  )خرب )تلك ًللذين ال يريدون علوا  غلبة استعالء ر  األرض
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 الذين يتقون الكفر واملعاصي. للمتقنياحملمودة  والعاقبةوظلمًا  وال فساداً 
من جاء ابحلسنة  العقيدة والعمل احلسنفله خري منها  من جهة الذات والقدر

 بدون زايدة. ومن جاء ابلسيئة فال جيزي الذين عملوا السيئات إال ما كانوا يعملونوالوصف 
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إن الذي فرض  أوجبقرآنعليك ال  تالوته وتبليغه والعمل بهلرادك  لريدك
حمل العود أي اآلخرة، أو مكة وذلك  إىل معادويرجعك اي حممد )صلى هللا عليه وآله( 

من جاء ابهلدى ومن أنفذ علمًا  قل ريب أعلمحني رجع إليها يوم الفتح بعد أن أخرج منها 
الرسول )صلى هللا عليه وآله( جاء مبا يهدي  واضح، واملراد أن هللا يعلم أن هو ر  ضالل مبني

 الناس وأنتم الكفار يف ضالل وسيجازي الطرفني كال حسب عمله.
وما كنت  )اي حممد )صلى هللا عليه وآلهترجو أن يُلقى  ينزلإليك الكتاب  القرآن

إال رهتة من رّبك ء فرمحته تعاىل هي اليت سببت إنزال الكتاب ولوالها مل يكن رجا فال
 .للكافرينمعيناً  ظهرياً حيث تفضل هللا عليك ابلكتاب  تكوننّ 
وال يصّدنك  ال مينعك هؤالء الكفارعن  اتباع وتبليغآايت هللا  القرآن بعد إذ

 .وال تكونن من املشركنيابلتوحيد له والطاعة ألمره  إىل ربِّّكالناس  أنزلت إليك وادعُ 
 ُوال تدع  ال تعبدمع هللا إهلًا آخر ال إله إال هو كل شيء هالك  يهلك وميوت ّإال

فإن احلكم على الناس وبني الناس هلل  له احلكمذاته، وما هو هالك ال يكون إهلًا  وجهه
 إىل حكمه وجزائه يف اآلخرة. وإليه ترجعونوحده 

 : سورة العنكبوت29
امل * بسم هللا الرهتن الرحيم  ورسوله )صلى هللا عليه وآله(.رمز بني هللا 
أحسب  هل ظنالناس أن يرتكوا  ،هم وشأهنم بدون امتحان هلم ليظهر مدى إمياهنم
 الميتحنون، كال ليس األمر كذلك. هم ال يفتنونظنوا أن  أن يقولوا آمنا ومبجرد 
و  احلاللقد فتنا  امتحناالذين من قبلهم  من األممفليعلمن هللا  يتعلق أي

أبن رسبوا  وليعلمن الكاذبنييف إمياهنم  الذين صدقواعلمه السابق هبم يف حال االمتحان 
 يف االمتحان.

أم  بلحسب الذين يعملون السيئات  الكفر واملعاصيأن يسبقوان  فنعجز عن
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 ما حيكمونبئس احلكم  ساءعذاهبم، كما يسبق الشارد من يريد أخذه فال يقدر عليه 
 حكمهم.
من كان يرجو  أيمللقاء هللا  الوصول إىل ثوابهفإن أجل هللا  الوقت الذي وقته هللا

 ابألحوال. العليملألقوال  وهو السميعليأيت ال حمالة  آلتإلعطاء الثواب 
ومن جاهد  تعب يف اتباع أوامر هللافإمنا جياهد لنفسه  ألن ثواب اجلهاد يرجع إىل

 .عن العاملنيعن جهاد اجملاهد و  إن هللا لغيند نفس اجملاه
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والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنكفرن  لنبطلنعنهم سيئاهتم  فإن احلسنات تذهب
جزاء العمل، مثاًل أحسن جزاء البّناء دينار وأوسطه نصفه وأقله  ولنجزينهم أحسنالسيئات 

 .الذي كانوا يعملونديناراً كامالً  ربعه فنعطيه
ووصينا  أي أمران ًاإلنسان بوالديه حسنا  أبن حيسن إليهما عماًل حسنًا وإن

أي لتجعل شريكي صنماً  لتشرك يب ماأي أصر الوالدان عليك ـ أيها اإلنسان ـ  جاهداك
ليس لك به  بذلك الصنمعلم  من ابب السالبة حيث تعلم أنه ليس شريكًا هلل،  فهو

رجوعكم مجيعاً  مرجعكمإىل جزائي  إيلّ يف ذلك الشرك  فال تطعهماابنتقاء املوضوع 
فأنبئكم  أخربكم، ألجل اجلزاءمبا كنتم تعملون .من خري أو شر 

 والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لندخلهم ر  مجلةالصاحلني .الذين هلم اجلنة 
ومن الناس قون وهم املنافمن يقول آمنا ابهلل فإذا أوذي ر  هللا  أبن أصابه أذى يف

فكما إن خوف العذاب صرفه إىل  كعذاب هللاأي أذاهم  جعل فتنة الناسسبيل هللا 
اإلميان فإن أذى الناس يصرفه إىل الكفر حىت يسرتيح من أذاهم، فريى أنه ال داعي 

من فتح وغنيمة  ولئن جاء نصر الستعجال األذى يف سبيل دفع عذاب يف املستقبل
أو ليس هللا أبعلم مبا ر  يف الدين فأشركوان يف الغنيمة  ليقولن إان كنا معكمللمسلمني  ربك

 من اإلخالص والنفاق، فيجازي كالً حسب ما يف صدره. صدور العاملني
وليعلمن هللا الذين آمنوا  بقلوهبموليعلمن  هللااملنافقني  فريق مبا فيجزي كل

 يستحق.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا  يف الكفرولنحمل  أي حنن حنمل

ألن  وما هم فحاملني من خطاايهم من شيءفال تعاقبون عليها  خطاايكميوم القيامة 
 .«حنمل خطاايكم»يف قوهلم  إهنم لكاذبونخطيئة كل إنسان على نفسه 

وليحملن  الكفارهلمأثقا  ذنوهبموأثقااًل مع أثقاهلم  وهي الذنوب اليت اقرتفوها
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من األكاذيب  يوم القيامة عما كانوا يفرتونهؤالء الكفار  وليسألنبسبب إضالل الناس 
 اليت ضلوا هبا سائر الناس، يسألون عنها ألجل اجلزاء.

ولقد أرسلنا نوحًا إىل قومه فلبث  مكثفيهم يدعوهم إىل اإلميان  ألف سنة إال
ألنفسهم  وهم ظاملونأغرقهم املاء الكثري  فأخذهم الطوفانفلم جييبوه  مخسني عاماً 

 ابلكفر والعصيان.
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 398الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فأجنيناه  )أي نوحًا )عليه السالموأصحاب السفينة  الذين ركبوا معه من املؤمنني
وجعلناها الم( أي قصة نوح )عليه الس ًآية عالمة مبصرةللعاملني  ليعلموا مصري

 الكفار.
و  اذكرإبراهيم إذ  زمانقال لقومه اعبدوا هللا واتقوه  اجتنبوا الكفر واملعاصي

ذلكم للخطاب  «كم»أي االتقاء وخري لكم  مما أنتم فيهإن كنتم تعلمون  لعلمتم أن
 ذلك خري لكم.

واثانً إمنا تعبدون من دون هللا أ  أصنامًاوختلقون  بنحت األصنام ًإفكا   كذابً، إذ
فان األصنام ال ترزق الناس  إن الذين تعبدون من دون هللا ال ميلكون لكم رزقاً ليست هذه آهلة 

فابتغوا  اطلبواعند هللا الرزق إذ هو الرازقواعبدوه واشكروا له إليه ترجعون  إىل جزائه
 رجوعكم يف اآلخرة.

 إن تكذبواو  تكذبوينفقد كذب أمم من قبلكم  الرسل فلم يضر الرسل تكذيبهم
وما  جيبعلى الرسول إال البالغ  التبليغاملبني  الظاهر، أما إميان الناس وعدم إمياهنم

 فليس الرسول مكلفاً به.
أومل يروا  هؤالء اللذين ينكرون البعثكيف يبدئ هللا اخللق  ينشئه وخيلقهيعيدهمث  

 سهل. على هللا يسريأي اإلعادة  إن ذلكأحياًء بعد املوت كما بدأه 
قل سريوا  سافروا أيها الكفارر  األرض فانظروا كيف بدأ  هللااخللق  فإن املسافر

خيلق  ينشئهكذا،كما بدأ  مث هللايرى من عجائب خلق هللا ما أيخذ بقلبه إىل اإلميان 
النشأة اآلخرة  أي احلياة بعد املوتإن هللا على كل شيء  اإلنشاء واإلعادةقدير. 

يعذب من يشاء  ممن استحق العقابويرحم من يشاء  ممن هو أهل الرحم وإليه
 أي ترجعون ألجل احلساب. تقلبون
وما أنتم مبعجزين  هللار  األرض  أبن هتربوا، فال يتمكن من أخذكم وعقابكم  وال ر
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يلي أموركم  وما لكم من دون هللا من ويلأبن تصعدون يف أطباق السماء للفرار منه  اءالسم
وال نصري .ينصركم 

والذين كفروا آبايت هللا ولقائه  أي جحدوا البعث الذي فيه لقاء ثواب هللا وعقابه
أولئك يئسوا من رهتيت  أي البد هلم أن ييأسوا من رمحة هللا ألهنم كفروا بهولئك هلم وأ

 مؤمل. عذاب أليم

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 380 

 
 399الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

فما كان جواب قومه  )قوم إبراهيم )عليه السالم إال أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأجناه هللا من
أدلة على  آلايتاإلجناء  إن ر  ذلكحني قذفوه فيها جبعل النار بردًا وسالمًا  النار

 فإهنم املنتفعون ابآلايت. لقوم يؤمنونه وخذالن أعدائه وجود هللا ونصرة أوليائ
وقال  )إبراهيم )عليه السالمإمنا اختذمت  عبدمتمن دون هللا  غري هللا ًأواثان 

ر  احلياة أي لتوادوا وحتابوا بينكم ألن األصنام هي رابطة اجتماعكم  مودة بينكمأصنامًا 
مث يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم احلياة  فان هذه املودة خاصة هبذه الدنيا
النار وما لكم من حملكم ومصريكم  ومأواكمفيكون بينكم التعادي والتالعن  بعضاً 

 ينصرونكم من عذاب هللا. انصرين
فآمن له  )إلبراهيم )عليه السالملوط  وكان من أقرابئهوقال  إبراهيم )عليه

إنه هو إىل حيث أمرين ريب، فذهب من العراق إىل الشام  إىل ريبإين مهاجر السالم( 
 يف ما يفعل. احلكيمالذي ال يغالب  العزيز
ووهبنا له  )أعطينا إبراهيم )عليه السالمإسحاق ويعقوب وجعلنا ر  ذريته  ذرية إبراهيم

كموسى)عليه   أبن أنزلنا الكتب السماوية على أوالده النبوة والكتاب)عليه السالم( 
أجره ر  أعطيناه  وآتيناهالسالم( وعيسى )عليه السالم( وحممد )صلى هللا عليه وآله( 

 فيدخل اجلنة. وإنه ر  اآلخرة ملن الصاحلنيابلذكر احلسن  الدنيا
و  اذكر ًلوطا  )النيب )عليه السالمإذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة  تفعلون
 فإنكم أول من ابتدعها. من أحد من العاملنيهبذه الفاحشة  اما سبقكم هباللواط 
أإنكم لتأتون الرجال  تفعلون هبم، واالستفهام لإلنكاروتقطعون السبيل   فإن املارة

حمل  وأتتون ر  انديكمكانوا ال ميرون بقرهبم حيث علموا بفعلهم السيئ مع املارة 
طون ويفعلون سائر املنكرات يف جمالسهم بال فكانوا يلوطون ويتضار  املنكراجتماعكم 

إن كنت الذي تعدان به على أعمالنا  فما كان جواب قومه إال أن قالوا ائتنا بعذاب هللاحياء 
 يف أن هللا يعذبنا على هذه األعمال. من الصادقني
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قال  لوط )عليه السالم( عند ذلكرب انصرين على القوم املفسدين  إبنزال العذاب
 فنائهم.إل
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 400الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وملا جاءت رسلنا  املالئكةإبراهيم ابلبشرى  )يبشرونه إبسحاق )عليه السالمقالوا 
إن قرية لوط )عليه السالم(  إان مهلكوا أهل هذه القريةأي املالئكة إلبراهيم )عليه السالم( 

 ن.ألنفسهم ابلكفر والعصيا أهلها كانوا ظاملني
قال  )إبراهيم )عليه السالم ًإن فيها لوطا  فكيف هتلكوهناقالوا حنن أعلم مبن فيها 

إال امرأته املؤمنني  أهلهننجي  وأي لوطًا )عليه السالم(  لننجينهابلذين يف القرية 
 الباقني يف القرية حىت هتلك ألهنا كانت كافرة. كانت من الغابرين

وملا أن جاءت رسلنا  )املالئكة، من عند إبراهيم )عليه السالم ًلوطا  إىل لوط)عليه
ابملالئكة، أي ساءه جميئهم ملا رأى فيهم من  هبملوط )عليه السالم(  سيءالسالم( 

ضاق صدره عن جميء هؤالء الضيوف،  وضاق هبم ذرعاً اجلمال فخاف عليهم من قومه 
من قومك  ال ختفئكة للوط )عليه السالم( أي املال وقالواوالذرع كناية عن الطاقة 

إاّن منجوك وأهلك إال امرأتك كانت من إان مالئكة من هللا ألجل إهالك القوم  وال حتزنعلينا 
 يف العذاب. الغابرين
 ًإاّن منـزلون على أهل هذه القرية رجزا  عذااًبمن السماء مبا كانوا يفسقون  أي بسبب

 فسقهم.
ولقد تركنا بقينا أمنها  من القرية بعد تدمريها ًآية  عالمة املنازل اخلربة املقلوبة

 ًبينة  واضحًةلقوم يعقلون .يستعملون عقوهلم 
وإىل مدين  أرسلنا إىل قوم مدينأخاهم  يف القبيلة ًشعيبا  والخيفى أن تكرار هذه

مجااًل، ألن هؤالء األمم القصص للرتكيز يف األذهان، وألن العرب كانوا يعرفون بعضها إ
سكنوا يف اجلزيرة وحواليها، وألن أهل الكتاب كانوا يصدقون هبا، وقد جاءت القصة يف كل 
مرة مبزااي مل تذكر يف مرة أخرى، وألن التكرار أدعى إىل التحدي إذ يظهر عجز العرب عن 

أي افعلوا  وا اليوم اآلخرفقال اي قوم اعبدوا هللا وارجاإلتيان مبثلها أكثر فأكثر، إىل غري ذلك 
 مفسدينيف حال كونكم  ر  األرضال تسعوا  وال تعثواما ترجون بسببه ثواب اآلخرة 
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 فيها.
فكذبوه فأخذمت الرجفة  الزلزلة الشديدةفأصبحوا ر  دارهم جامثني  ميتني ساقطني على

 وجوههم.
و  اذكر ًعادا  )عليه السالم( قوم هودومثود قوم صا )حل )عليه السالم وقد

اليت مترون عليها يف أسفاركم أهنم أهلكوا  من مساكنهمأيها الكفار،  لكمظهر  تبني
أبن رأوها حسنة  وزين هلم الشيطان أعماهلموعذبوا ملا تشاهدون من آاثر دايرهم اخلربة 

فصدهم  منعهم الشيطانعن السبيل  طريق احلقوكانوا مستبصرين من النظر  متمكنني
 لكنهم مل ينظروا فأمهلكوا.
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 401الصفحة 

 من قرآن خط عثمان طه

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى ابلبينات  ابألدلة الواضحةفاستكربوا  تكربوا
 مل يفوتوان بل أخذانهم. ر  األرض وما كانوا سابقنيعن قبول احلق والعمل الصاحل 

 ًفكال  من املذكورينأخذان  عاقبناه ًبذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا  ًأي رحيا
صيحة  ومنهم من أخذته الصيحةفيها حصباء وهي احلجارة، وهم قوم لوط )عليه السالم( 

كقارون   ومنهم من خسفنا به األرضجربئيل )عليه السالم( فأهلكهم وهم مثود ومدين 
ومنهم من أورقنا   عون كقوم نوح )عليه السالم( وفروما كان هللا ليظلمهم  حيث عذهبم
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون .ابلكفر والعصيان حىت استحقوا العقاب 

مثل الذين اختذوا من دون هللا  غري هللاأولياء  آهلةكمثل العنكبوت   فاملشركون
 وإن أوهن البيوتصنعت بيتًا ضعيفًا موهواًن  اختذت بيتاً كالعنكبوت حال كوهنا 

لعلموا أن بناءهم كبناء العنكبوت، فكما إن بيت  لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمونأضعفها 
العنكبوت إمنا هو ألجل الرزق فقط والينفعها يف حر وال برد وال بقاء له، كذلك دين 

 املشركني ال مستقبل له والينفعهم.
إن هللا يعلم ما  األصنام اليتيدعون  أي املشركون إايهان دونه من شيءم  بيان

 ومن حكمته اليعاجلهم ابلعقوبة. احلكيمالذي ال يغالب  وهو العزيز« ما»
وتلك األمثال  هذه األمثال ونظائرهانضرهبا  نذكرهاللناس    تقريبًا إىل أفهاههم

وما يعقلها  ال يفهم فائدهتاإال العاملون .الذين يريدون التعلم 
واألرض ابحلق خلق هللا السماوات  مل يقصد هبما عبثًا وابطاًلإن ر  ذلك  اخللق

 ًآلية  دليالً على وجود هللا وقدرتهللمؤمنني .فإهنم املنتفعون ابآلايت 
أتل  )اقرأ اي حممد )صلى هللا عليه وآلهما أوحي إليك من الكتاب  القرآن وأقم
الفعال القبيحة املتعدية  عن الفحشاءاء ألهنا سبب لالنته إن الصالة تنهىأدها  الصالة

من  أكربأبن تكونوا يف ذكره  ولذكر هللاسائر اآلاثم  واملنكريف الفحش واإلمث 
 ما تعملون فيجازيكم عليه. وهللا يعلم ما تصنعونالصالة، ألن الذكر يقود إىل كل خري 
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 الفهرس

 354 ......................................................................................تتمة سورة التوبة
 14 ............................... : سورة يونس10

 39 ................................. : سورة هود11

 67 .............................. : سورة يوسف12

 93 ................................ : سورة الرعد13

 105 .............................: سورة إبراهيم14

 115 ............................. : سورة احلجر15

 125 ............................. : سورة النحل16

 151 ............................ : سورة اإلسراء17

 174 ........................... : سورة الكهف18

 197 ................................ : سورة مرمي19

 211 ................................. : سورة طه20

 231 ............................ : سورة األنبياء21

 251 ............................... : سورة احلج22

 270 ........................ نون(: سورة )املؤم23

 286 ............................... : سورة النور24

 302 ............................ : سورة الفرقان25

 318 ............................ : سورة الشعراء26
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 338 .............................. : سورة النمل27

 354 .......................... : سورة القصص28

 374 ........................ : سورة العنكبوت29
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