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 الزَّحِ٘نِ الزَّحِويِ اللَِِّ ثِسِنِ •

 ﴾1﴿حن •
 ﴾2﴿تٌَْشِٗلُ الْىِتَبةِ هِيَ اللَِِّ الْعَشِٗشِ الْحَىِ٘نِ •
هَب خَلَمٌَْب السَّوَبٍَاتِ ٍَ الْؤَرِضَ ٍَ هَب ثٌََُِْ٘وَاب ََِِّّ ثِابلْحَكو ٍَ   •

 ﴾3﴿أَجَلٍ هُسَوًّى ٍَ الَّذِٗيَ وَفَزٍُا عَوَّب أًُْذِرٍُا هُعِزِضَُىَ 
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أَ رَأَِٗتُنِ هَب تَدِعَُىَ هِيْ دٍُىِ اللَِِّ أَرًٍُِٖ هَاب ََا خَلَمُاَا   لُلْ •
هِيَ الْؤَرِضِ أَمِ لَُْنِ شِزْنْ فِٖ السَّوَبٍَاتِ ائْتُاًَِٖ ثِىِتَابةٍ   

 ﴾4﴿أٍَِ أَثَبرٍَٓ هِيْ عِلْنٍ ِِىْ وٌُْتُنِ صَبدِلِ٘يَ ّذَا هِيْ لَجِلِ 
ٍَ هَيْ أَضَلُّ هِوَّيْ َٗدِعَُ هِيْ دٍُىِ اللَِِّ هَيْ ََّ َٗسِتَجِ٘تُ لَاُِ  •

 ﴾5﴿ِِلَى ََِٗمِ الْمَِ٘بهَِٔ ٍَ ُّنِ عَيْ دُعَبئِِْنِ غَبفِلَُىَ 
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ََِِا حُشِزَ الٌَّبسُ وَابًَُا لَُْانِ أَعِادَاوّ ٍَ وَابًَُا ثِعِجَابدَتِِْنِ      ٍَ •
 ﴾6﴿وَبفِزِٗيَ 

ٍَ ََِِا تُتْلَى عَلَِِْ٘نِ آَٗبتٌَُب ثٌََِّ٘بتٍ لَبلَ الَّذِٗيَ وَفَزٍُا لِلْحَكو لَوَّب •
 ﴾7﴿جَبوَُّنِ ّذَا سِحِزٌ هُجِ٘يٌ 
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َٗمَُلَُىَ افْتَزَاُُ لُلْ ِِىِ افْتَزَِٗتُُِ فَالَ تَوِلِىَُىَ لِٖ هِيَ اللَّاِِ  أَمِ •
شَِ٘ئبً ََُّ أَعِلَنُ ثِوَب تُفِ٘ضَُىَ فِِِ٘ وَفَاى ثِاِِ شَاِْ٘داً ثٌَِِ٘اٖ ٍَ     

 ﴾8﴿ثٌََِ٘ىُنِ ٍَ ََُّ الْغَفَُرُ الزَّحِ٘نُ 
لُلْ هَب وٌُْتُ ثِدِعبً هِيَ الزُّسُلِ ٍَ هَب أَدِرِٕ هَب ُٗفْعَلُ ثِٖ ٍَ ََّ •

ثِىُنِ ِِىْ أَتَّجِعُ ََِِّّ هَب َُٗحَى ِِلََّٖ ٍَ هَب أًََاب ََِِّّ ًَاذِٗزٌ هُجِا٘يٌ    
﴿9﴾ 
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أَ رَأَِٗتُنِ ِِىْ وَبىَ هِيْ عٌِْادِ اللَّاِِ ٍَ وَفَازْتُنِ ثِاِِ ٍَ شَاِْدَ      لُلْ •
شَبِّدْ هِيْ ثٌَِٖ ِِسِزَائِ٘لَ عَلَى هِثْلِِِ فَآهَيَ ٍَ اسِاتَىْجَزْتُنِ ِِىَّ  

 ﴾10﴿اللََِّ ََّ َِْٗدِٕ الْمََِمَ الظَّبلِوِ٘يَ 
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 (هِثْلِِِ  ٍَ شَِْدَ شبِّدْ هِيْ ثٌَِٖ ِِسِزائِ٘لَ عَلى)•
لبل اثي عجبس ٍ هجبّد ٍ لتبدٓ ٍ الضحبن ٍ الحسي ٍ عَى ثي  •

ًشلت اٙٗٔ فٖ عجد اللَّاِ ثاي   : هبله اَّشجعٖ صحبثٖ، ٍ اثي سٗد
سالم، ٍ َّ الشبّد هي ثٌٖ ِسزائ٘ل، فزٍٕ أى عجد اللَِّ ثي ساالم  

ٗاب رساَل اللَّاِ سال     : جبو ِلى الٌجٖ صَلى اللَُِّ عَلِ٘ ٍ آلِ ٍ لبل
الَْ٘د عٌٖ فْن ٗمَلَى َّ أعلوٌب، فإَا لبلَا َلاه للات لْان ِى    
التَرآ دالٔ على ًجَته ٍ أى صفبته فْ٘ب ٍاضحٔ، فلواب ساؤلْن   
عي َله، لبلَا َله، فحٌ٘ئذ اظْز اثي سالم ِٗوبًِ ٍ أٍلفْن على 

ّاَ رجال هاي    : ٍ لابل الفازاو  . َله، فمبلَا َّ شزًب ٍ اثي شزًب
 .الَْ٘د
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الشبّد هي ثٌٖ ِسزائ٘ل َّ هَسى علِ٘ : لبل هسزٍقٍ •
السالم شْد على التَرآ ووب شْد الٌجٖ صَلى اللَُِّ عَل٘اِ  

َّى السَرٓ هى٘ٔ ٍ اثاي ساالم   : ٍ آلِ على المزآى، لبل
 .أسلن ثبلودٌٗٔ

271: ، ص9 التبيان في تفسير القرآن، ج   


