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 سَزة اإلسساء

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

ثِؼَجِذُِِ لَِ٘لًب هِّيَ الْوَسِزِذِ الْحَشَامِ بِلىَ الْوَسِزِذِ   سُجِحَبىَ الَّزِى ؤَسِشَى
 (1)الْإَلْصَب الَّزِى ثَبسَوٌَْب حََِلَُِ لٌِشَُُِِٗ هِيْ ءَاَٗبتٌَِب  بًَُِِّ ََُّ السَّوِ٘غُ الْجَصِ٘شُ
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 سَزة اإلسساء

ٍَ ءَاتٌََِ٘ب هَُسىَ الْىِتَبةَ ٍَ رَؼَلٌَْبُُ 
ُّذّى لِّجٌَىِ بِسِشَ ءِٗلَ ؤَلَّب تَتَّخِزٍُاْ هِي  

 (2)دًٍُىِ ٍَوِ٘لًب
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 سَزة اإلسساء

ََّٔ هَيْ حَوَلٌَْب هَغَ ًَُحٍ  بًَُِِّ وبَىَ ػَجِذّا شَىَُسّا  (3)رُسِّٗ
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 ذُزِّيَّةَ هَيْ حَوَلٌَْا هَعَ ًَُحٍ  

 ٍَ رَؼَلٌْب رُسَِّّٗتَُِ ُّنُ الْجبل٘يَ 

 (الصبفبت 77)
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 شسيعة ًَح

وبى ششٗؼٔ  : ٍ فِ٘، ثةسٌبدُ ػي بسوبػ٘ل الزؼفٖ ػي ؤثٖ رؼفش ع لبل
ٍ ّٖ الفؽشٓ التٖ   -ًَح ؤى ٗؼجذ اهلل ثبلتَح٘ذ ٍ اإلخالص ٍ خلغ األًذاد

ؤى ٗؼجذٍا اهلل   -ٍ ؤخز اهلل ه٘خبلِ ػلى ًَح ٍ الٌج٘٘ي -فؽش الٌبس ػلْ٘ب
ٍ ؤهش ثبلصالٓ ٍ األهش ثبلوؼشٍف   -ٍ ال ٗششوَا ثِ ش٘ئب -تجبسن ٍ تؼبلى

ٍ الٌْٖ ػي الوٌىش ٍ الحالل ٍ الحشام، ٍ لن ٗفشض ػلِ٘ ؤحىبم حذٍد ٍ  
 ...فْزُ ششٗؼتِ -ال فشائط هَاسٗج

244: ، ص10 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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 سَزة اإلسساء

ثٌَىِ بِسِشَ ءِٗلَ فىِ الْىِتَبةِ لَتُفْسِذُىَّ فىِ   ٍَ لَعٌََِ٘ب بِلىَ
 (4)ٍَ لَتَؼِلُيَّ ػُلَُِّا وَجِ٘شًا   الْإَسِضِ هَشَّتَ٘يْ
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 سَزة اإلسساء

فَةِرَا رَبءَ ٍَػِذُ ؤٍُلَئُْوَب ثَؼَخٌَْب ػَلَِ٘ىُنِ ػِجَبدّا لٌََّب ؤٍُِلىِ ثَإْسٍ 
 (5)شَذِٗذٍ فَزَبسَُاْ خِلَلَ الذَِّٗبسِ  ٍَ وبَىَ ٍَػِذّا هَّفْؼَُلًب

حُنَّ سَدَدًَِب لَىُنُ الْىَشََّٓ ػَلَِِْ٘نِ ٍَ ؤَهِذَدًَِبوُن ثِإَهََِالٍ ٍَ ثٌَِ٘يَ ٍَ 
 (6)رَؼَلٌَْبوُنِ ؤَوْخشََ ًَفِ٘شًا
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 سَزة اإلسساء

فَلََْب  فَةِرَا رَبءَ ٍَػِذُ االَْخِشَِٓ لَِ٘سَُُاْ    ٍَ بِىْ ؤَسَإْتنُ    بِىْ ؤَحِسٌَتُنِ ؤَحِسٌَتُنِ لِإًَفُسِىنُ
 (7)ٍُرََُّىُنِ ٍَ لَِ٘ذِخُلَُاْ الْوَسِزِذَ وَوَب دَخَلَُُُ ؤٍََّلَ هَشٍَّٓ ٍَ لُِ٘تَجشٍُِِّاْ هَب ػَلََِاْ تَتْجِ٘شًا

ػُذًَِب  ٍَ رَؼَلٌَْب رٌَََّْنَ لِلْىَبفِشِٗيَ    ٍَ بِىْ ػُذتنُ    ؤَى َٗشْحَوَىنُ   سَثُّىنُ  ػَسىَ
 (8)حَصِ٘شًا
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 هَسَّتَييْالْأَزِضِ فىِ إِسِسَ ءِيلَ بٌَىِ فساد 

ؤهب ؤصل المصٔ التٖ تتعوٌْب اٙٗبت الىشٗؤ فمذ اختلفت الشٍاٗبت ٍ •
فْ٘ب اختالفب ػز٘جب ٗسلت ػٌْب التؼَٗل، ٍ لزله تشوٌب بٗشادّب ّبٌّاب  

 .هي ؤسادّب فل٘شارغ رَاهغ الحذٗج هي الؼبهٔ ٍ الخبصٔ
ٍ لذ ًضل ػلى ثٌٖ بسشائ٘ل هٌز استملَا ثبلوله ٍ السادد ًَاصل ّبهٔ •

ٗوىاي ؤى ٌٗؽجاك هاب     -ػلى هب ٗعجؽِ تابسٗخْن  -وخ٘شٓ فَق احٌت٘ي
تعوٌتِ ّزُ اٙٗبت ػلى احٌت٘ي هٌْب لىي الزٕ َّ وبلوسالن ػٌاذّن   
ؤى بحذى ّبت٘ي الٌىبٗت٘ي اللت٘ي تش٘ش بلْ٘وب اٙٗبت ّاٖ هاب راشى    

هي هلَن ثبثل لجل الوا٘الد ثساتٔ   ( ًجَوذ ًصش)ػلْ٘ن ث٘ذ ثخت ًصش 
 .لشٍى تمشٗجب

 
44: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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 هَسَّتَييْالْأَزِضِ فىِ إِسِسَ ءِيلَ بٌَىِ فساد 

وبى هلىب را لَٓ ٍ شَؤ هي رجبثشٓ ػْذُ، ٍ وبى ٗحوٖ ثٌاٖ بساشائ٘ل   ٍ •
فؼصَُ ٍ توشدٍا ػلِ٘ فسبس بلْ٘ن ثزَ٘ش ال لجل لْن ثْب ٍ حبصش ثالدّان  
حن فتحْب ػٌَٓ فخشة الجالد ٍ ّذم الوسزذ األلصاى ٍ ؤحاشق التاَسآ ٍ    
وتت األًج٘بء ٍ ؤثبد الٌفَس ثبلمتل الؼبم ٍ لن ٗجك هٌْن بال ششرهٔ لل٘لٔ هي 
الٌسبء ٍ الزساسٕ ٍ ظؼفبء الشربل فإسشّن ٍ س٘شّن هؼِ بلاى ثبثال فلان    
ٗضالَا ٌّبن ال ٗحوْ٘ن حبم ٍ ال ٗذفغ ػٌْن دافغ ؼَل صهاي ح٘ابٓ ثخات    
ًصش ٍ ثؼذُ صهبًب ؼَٗال حتى لصذ الىسشى وَسش ؤحاذ هلاَن الفاشس    
الؼظبم ثبثل ٍ فتحِ تلؽف ػلى األسشى هي ثٌٖ بساشائ٘ل ٍ ؤرى لْان فاٖ    

الوسازذ   -الشرَع بلى األسض الومذسٔ، ٍ ؤػابًْن ػلاى تؼو٘اش الْ٘ىال    
ٍ تزذٗذ األثٌ٘ٔ ٍ ؤربص لؼضساء ؤحذ وٌْتْن ؤى ٗىتت لْن التَسآ  -األلصى

 .ٍ رله فٖ ً٘ف ٍ خوس٘ي ٍ ؤسثؼوبئٔ سٌٔ لجل الو٘الد

44: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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 هَسَّتَييْالْأَزِضِ فىِ إِسِسَ ءِيلَ بٌَىِ فساد 

الزٕ ٗظْش هي تبسٗخ الَْ٘د ؤى الوجؼَث ؤٍال لتخشٗت ث٘ت الومذس ٍ •
َّ ثخت ًصش ٍ ثمٖ خشاثب سجؼ٘ي سٌٔ، ٍ الوجؼاَث حبً٘اب ّاَ ل٘صاش     
الشٍم بسج٘بًَس س٘ش بلْ٘ن ٍصٗشُ ؼَؼَص فخشة الج٘ات ٍ ؤرل الماَم   

 .لجل الو٘الد ثمشى تمشٗجب
ٍ ل٘س هي الجؼ٘ذ ؤى ٗىَى الحبدحتبى ّوب الوشادتبى فٖ اٙٗابت فاةى   •

الحَادث األخشى لن تفي روؼْن ٍ لان تازّت ثولىْان ٍ اساتماللْن     
ثبلوشٓ لىي ًبصلٔ ثخت ًصش رّات ثزوا٘ؼْن ٍ سااددّن بلاى صهاي      
وَسش حن ارتوغ شولْن ثؼذُ ثشّٔ حن غلت ػلاْ٘ن الاشٍم ٍ ؤرّجات    

 .ثمَتْن ٍ شَوتْن فلن ٗضالَا ػلى رله بلى صهي ظَْس اإلسالم
 

44: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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 هَسَّتَييْالْأَزِضِ فىِ إِسِسَ ءِيلَ بٌَىِ فساد 

ال ٗجؼذُ بال هب تمذهت اإلشبسٓ بل٘اِ فاٖ تفسا٘ش اٙٗابت ؤى فْ٘اب      ٍ •
بشؼبسا ثإى الوجؼَث بلى ثٌٖ بسشائ٘ل فٖ الوشٓ األٍلى ٍ الخبً٘أ لاَم   

هشؼش ثإى الىشٓ هي « حُنَّ سَدَدًِب لَىُنُ الْىَشََّٓ ػَلَِِْ٘نِ»: ثإػ٘بًْن ٍ ؤى لَلِ
فَاةِرا رابءَ   »: ثٌٖ بسشائ٘ل ػلى المَم الوجؼَح٘ي ػلْ٘ن ؤٍال، ٍ ؤى لَلِ

هشؼش ثشرَع ظاو٘ش الزواغ بلاى هاب     « ٍَػِذُ الْأخِشَِٓ لَِ٘سَُئُا ٍُرََُّىُنِ
 .«ػِجبداً لٌَب»: تمذم هي لَلِ

لىٌِ بشؼبس هي غ٘ش داللٔ ظبّشٓ لزَاص ؤى ٗىَى الوشاد وشٓ هي غ٘اش  •
ثٌٖ بسشائ٘ل ػلى ؤػذائْن ٍ ّن ٌٗتفؼَى ثْب ٍ ؤى ٗىَى ظو٘ش الزواغ  
ػبئذا بلى هب ٗذل ػلِ٘ الىالم ثسا٘بلِ هاي غ٘اش بٗزابة السا٘بق ؤى      

 (.ٗىَى الوجؼَحَى حبً٘ب ّن الوجؼَح٘ي ؤٍال
 

44: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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  بحث زٍائي
  ثحج سٍائٖ•
فٖ تفس٘ش الجشّبى، ػي اثي ثبثَِٗ ثةسٌبدُ ػي هحوذ ثاي هسالن ػاي    •

ألًِ وبى ٗمَل برا  -بى ًَحب بًوب سوٖ ػجذا شىَسا: ؤثٖ رؼفش ع لبل
 -اللْن بًٖ ؤشْذن ؤًِ هب ؤهسى ٍ ؤصجح ثٖ هي ًؼؤ: ؤهسى ٍ ؤصجح

ؤٍ ػبف٘ٔ فٖ دٗي ؤٍ دً٘ب فوٌه ٍحذن ال ششٗه له، له الحواذ ٍ  
 .له الشىش ثْب ػلٖ حتى تشظى ٍ ثؼذ الشظب

43: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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  بحث زٍائي
ٍ سٍٕ ّزا الوؼٌى ثتفبٍت ٗسا٘ش ثؼاذٓ ؼاشق فاٖ الىابفٖ ٍ      : ؤلَل•

 .تفس٘شٕ الموٖ، ٍ الؼ٘بشٖ،
ٍ فٖ الذس الوٌخَس، ؤخشد اثي هشدٍِٗ ػي ؤثاٖ فبؼوأ ؤى الٌجاٖ ص    •

ثسان اهلل ٍ  : وبى ًَح ع ال ٗحول ش٘ئب صغ٘شا ٍ ال وج٘شا بال لابل : لبل
 .الحوذ هلل فسوبُ اهلل ػجذا شىَسا

43: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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  بحث زٍائي
ٍ الشٍاٗبت ال تٌبفٖ هب تمذم هي تفس٘ش الشىش ثبإلخالص فواي  : ؤلَل•

الوؼلَم ؤى دػبءُ لن ٗىي بال ػي تحممِ ثحم٘مٔ هب دػب ثِ ٍ ال ٌٗفاه  
 .رله ػي اإلخالص فٖ الؼجَدٗٔ

43: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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  بحث زٍائي
فٖ تفس٘ش الجشّبى، ػي اثي لَلَِٗ ثةسٌبدُ ػي صبلح ثي سْل ػاي  ٍ •

ثٌَِٖ بِسِشائِ٘لَ فِٖ   ٍَ لَعٌَِ٘ب بِلى»: فٖ لَل اهلل ػض ٍ رل: ؤثٖ ػجذ اهلل ع
لتل ؤه٘ش الوااهٌ٘ي ٍ ؼؼاي   : لبل« الْىِتبةِ لَتُفْسِذُىَّ فِٖ الْإَسِضِ هَشَّتَِ٘يِ

فَاةِرا  »لتل الحسا٘ي ع  : لبل« ٍَ لَتَؼِلُيَّ ػُلَُِّا وَجِ٘شاً»الحسي ثي ػلٖ ع 
ثَؼَخٌْب ػَلَِ٘ىُنِ ػِجبداً لٌَاب  »برا ربء ًصش الحس٘ي : لبل« ربءَ ٍَػِذُ ؤٍُالُّوب
لاَم ٗجؼاخْن اهلل لجال ل٘ابم     « فَزبسَُا خِاللَ الذِّٗبسِ -ؤٍُلِٖ ثَإْسٍ شَذِٗذٍ

 .«ٍَ وبىَ ٍَػِذاً هَفْؼَُلًب»ال ٗذػَى ٙل هحوذ ٍتشا بال ؤخزٍُ  -المبئن

43: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   



19 

  بحث زٍائي
ٍ فٖ هؼٌبّب سٍاٗبت ؤخشى ٍ ّٖ هسَلٔ لتؽج٘ك هب ٗزشٕ فٖ : ؤلَل•

ّزُ األهٔ هي الحَادث ػلى هب رشى هٌْب فٖ ثٌٖ بساشائ٘ل تصاذٗمب   
األهٔ ستشوت هب سوجتِ ثٌَ بسشائ٘ل حازٍ  ّزُ ص لوب تَاتش ػي الٌجٖ 

الٌؼل ثبلٌؼل ٍ المزٓ ثبلمزٓ حتى لَ دخلَا رحش ظت لذخلِ ّاالء، ٍ 
ل٘ست الشٍاٗبت ٍاسدٓ فٖ تفس٘ش اٙٗبت، ٍ هي شَاّذ رله اخاتالف  

 .هب فْ٘ب هي التؽج٘ك
 

43: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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 سَزة اإلسساء

بِىَّ َّبرَا الْمُشْءَاىَ َْْٗذِى لِلَّتىِ ِّىَ ؤَلََْمُ ٍَ ُٗجَششُِِّ الْوُاْهٌِِ٘يَ 
 (9)الَّزِٗيَ َٗؼِوَلَُىَ الصَّبلِحَبتِ ؤَىَّ لَُْنِ ؤَرِشًا وَجِ٘شًا

ٍَ ؤَىَّ الَّزِٗيَ لَب ُٗاْهٌَُِىَ ثِبالَْخِشَِٓ ؤَػِتَذًَِب لَُْنِ ػَزَاثّب  
 (10)ؤَلِ٘وّب



21 

 أَقََْمُإِىَّ هرَا الْقُسْآىَ يَهِدِي لِلَّتِي هِيَ 

ؤٕ للولٔ التٖ ّاٖ  « بِىَّ ّزَا الْمُشْآىَ َِْٗذِٕ لِلَّتِٖ َِّٖ ؤَلََْمُ»: تؼبلىلَلِ •
صِاشاغٍ هُسِاتَمِ٘نٍ دٌِٗابً      لُلْ بًٌَِِّٖ َّذاًِٖ سَثِّٖ بِلى»: ؤلَم ووب لبل تؼبلى

 .                      161: األًؼبم: «لَِ٘وبً هِلََّٔ بِثِشاِّ٘نَ حٌَِ٘فبً

47: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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 أَقََْمُإِىَّ هرَا الْقُسْآىَ يَهِدِي لِلَّتِي هِيَ 

األلَم ؤفؼل تفع٘ل ٍ األصل فٖ الجبة الم٘بم ظذ المؼَد الازٕ ّاَ   ٍ •
ؤحذ ؤحَال اإلًسبى ٍ ؤٍظبػِ، ٍ َّ ؤػذل حبالتِ ٗتسلػ ثِ ػلى هب 
ٗشٗذُ هي الؼول ثخالف المؼَد ٍ االستلمبء ٍ االًجؽابح ٍ ًحَّاب حان    
وٌٖ ثِ ػي حسي تصذِٗ لألهَس برا لَٕ ػلْ٘ب هي غ٘ش ػزض ٍ ػٖ ٍ 

لبم ثإهش وزا برا تَالُ ٍ لبم ػلى ؤهش وازا  : ؤحسي بداستْب للغبٗٔ ٗمبل
 .ؤٕ سالجِ ٍ حفظِ ٍ ساػى حبلِ ثوب ٌٗبسجِ

47: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   
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 أَقََْمُإِىَّ هرَا الْقُسْآىَ يَهِدِي لِلَّتِي هِيَ 

فَاإَلِنِ  »: لذ ٍصف اهلل سجحبًِ ّزُ الولٔ الحٌ٘ف٘ٔ ثبلم٘ابم وواب لابل   ٍ •
ٍَرَِْهَ لِلذِّٗيِ حٌَِ٘فبً فِؽْشَتَ اللَِِّ الَّتِٖ فَؽَشَ الٌَّبسَ ػَلَِْ٘ب ال تَجِذِٗلَ لِخَلْكِ 

: «فَإَلِنِ ٍَرَِْهَ لِلذِّٗيِ الْمَِّ٘نِ»: ، ٍ لبل30: الشٍم: «اللَِِّ رلِهَ الذِّٗيُ الْمَِّ٘نُ
 .43: الشٍم

47: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   



24 

 أَقََْمُإِىَّ هرَا الْقُسْآىَ يَهِدِي لِلَّتِي هِيَ 

رله لىَى ّزا الذٗي هْ٘وٌب ػلى هب فِ٘ خ٘اش دً٘ابّن ٍ آخاشتْن    ٍ •
ل٘وب ػلى بصالح حبلْن فٖ هؼبشاْن، ٍ هؼابدّن ٍ لا٘س بال لىًَاِ     
هَافمب لوب تمتعِ٘ الفؽشٓ اإلًسبً٘ٔ ٍ الخلمأ التاٖ ساَاُ اهلل ساجحبًِ     
ػلْ٘ب ٍ رْضُ ثحسجْب ثوب ْٗذِٗ بلى غبٗتِ التٖ ؤسٗذت لِ، ٍ ساؼبدتِ  

 .التٖ ّ٘ئت ألرلِ

47: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   



25 

 أَقََْمُإِىَّ هرَا الْقُسْآىَ يَهِدِي لِلَّتِي هِيَ 

ثإًْب ؤلَم بى « لِلَّتِٖ َِّٖ ؤَلََْمُ»: ػلى ّزا فَصف ّزُ الولٔ فٖ لَلٍِ •
وبى ثم٘بسْب بلى سبئش الولل بًوب َّ هي رْٔ ؤى وال هي تلاه الولال   

ء هي ؤهَس ح٘بتْن لىٌْاب   سٌٔ حَ٘ٗٔ اتخزّب ًبس لٌ٘تفؼَا ثْب فٖ شٖ
بى وبى تٌفؼْن فٖ ثؼعْب فْٖ تعشّن فاٖ ثؼاط آخاش ٍ بى وبًات     
تحشص لْن شؽشا هوب فِ٘ َّاّن فْٖ تفَت ػلْ٘ن شؽشا ػظ٘وب هوب فِ٘ 
خ٘شّن، ٍ بًوب رله اإلسالم ٗمَم ػلى ح٘بتْن ٍ ثزو٘غ هب ْٗوْن فٖ 
الذً٘ب ٍ اٙخشٓ هي غ٘ش ؤى ٗفَتِ فبئت فبلولٔ الحٌ٘ف٘ٔ ؤلَم هي غ٘شّب 

 .ػلى ح٘بٓ اإلًسبى

47: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   



26 

 أَقََْمُإِىَّ هرَا الْقُسْآىَ يَهِدِي لِلَّتِي هِيَ 

بى وبى ثبلم٘بس بلى سبئش الششائغ اإللْ٘ٔ السبثمٔ وششٗؼٔ ًَح ٍ هَساى  ٍ •
ٍ ػ٘سى ع ووب َّ ظبّش رؼلْب هوب ْٗذٕ بلْ٘ب المشآى لجبل هب تماذم هاي   
روش التَسآ ٍ رؼلْب ّذى لجٌٖ بسشائ٘ل فةًوب َّ هي رْٔ ؤى ّازُ الولأ   
الحٌ٘ف٘ٔ ؤوول هي الولل السبثمٔ التٖ تتعوٌْب وتت األًج٘بء السابثم٘ي فْاٖ   
تشتول هي الوؼبسف اإللْ٘ٔ ػلى آخش هب تتحولاِ الجٌ٘أ اإلًسابً٘ٔ ٍ هاي     
الششائغ ػلى هب ال ٗشز هٌِ شبر هي ؤػوبل اإلًسبى الفشدٗٔ ٍ االرتوبػ٘أ،  

ٍَ ؤًَْضَلٌْب بِلَِ٘هَ الْىِتبةَ ثِبلْحَكِّ هُصَذِّلبً لِوب ثَاِ٘يَ َٗذَِٗاِِ هِايَ    »: ٍ لذ لبل تؼبلى
فوب ْٗذٕ بلِ٘ المشآى ؤلَم هوب ْٗذٕ  48 -الوبئذٓ: «الْىِتبةِ ٍَ هَُِْ٘وٌِبً ػَلَِِِ٘

 .بلِ٘ غ٘شُ هي الىتت
 

47: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج   



27 

 أَىَّ لَهُنِ أَجِساً كَبِيساً

ٍَ ُٗجَشِّشُ الْوُاْهٌِِ٘يَ الَّزِٗيَ َٗؼِوَلَُىَ الصَّبلِحبتِ ؤَىَّ لَُْنِ ؤَرِاشاً  »: تؼبلىلَلِ •
الصبلحبت صفٔ هحزٍف هَصَفْب اختصبسا ٍ التمذٗش ٍ ػولاَا  « وَجِ٘شاً

 .األػوبل الصبلحبت

  48: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج



28 

 أَىَّ لَهُنِ أَجِساً كَبِيساً

فٖ اٙٗٔ رؼل حك للواهٌ٘ي الزٗي آهٌَا ٍ ػولَا الصبلحبت ػلاى  ٍ •
اهلل سجحبًِ ووب ٗاٗذُ تسو٘ٔ رله ؤرشا، ٍ ٗاٗذُ ؤٗعب لَلِ فٖ هَظغ 

حان  : «بِىَّ الَّزِٗيَ آهٌََُا ٍَ ػَوِلَُا الصَّبلِحبتِ لَُْنِ ؤَرِشٌ غَِ٘شُ هَوٌَُِىٍ»: آخش
ٍ ال هحزٍس فٖ ؤى ٗىَى لْن ػلاى اهلل حاك برا وابى اهلل     8: السزذٓ

حُنَّ ًٌَُزِّٖ سُسُلٌَب ٍَ الَّزِٗيَ آهٌَُاَا  »: سجحبًِ َّ الزبػل لِ، ٍ ًظ٘شُ لَلِ
 .103: ًَٗس: «وَزلِهَ حَمًّب ػَلٌَِ٘ب ًٌُْذِ الْوُاْهٌِِ٘يَ

 

  48: ، ص13 الويزاى في تفسيس القسآى، ج
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