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ب ِ  ْليُْؤِمن فََمن َشاَء فَ كمُ َو قُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ
لظَّاِلِميَن نَّا أَْعتَْدنَا لِ َو َمن َشاَء فَْليَْكفُْر  إِ 
ِغيثُواْ َها  َو إِن يَْستَ نَاًرا أََحاَط بِهْم ُسَراِدقُ 
هَ   يَْشِوى اْلُوُجويُغَاثُواْ بَِماٍء كاَْلُمْهلِ 
(29)ْت ُمْرتَفَقًابِئَْس الشََّراُب َو َساءَ 
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 َعِملُواْ إِنَّ الَِّذيَن َءاَمنُواْ وَ 
اِلَحاِت إِنَّا ََل نُ  ِضيُع أَْجَر َمنْ الصَّ
(30)أَْحَسَن َعَملً 
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تِهُم ٍن تَجِرى ِمن تحَ أُْولَئَك لُهْم َجنَّاُت َعدْ 
ا ِمْن أََساِوَر ِمن اْْلَنَهاُر يُحلَّْوَن فِيهَ 
ن سُ َذَهٍب َو يَْلبَُسوَن ثِيَ  نُدٍس ابًا ُخْضًرا م ِ
تَِّكينَ  ائِك   فِيَها َعلَى اْْلَرَ َو إِْستَبَرٍق مُّ

(31)ْت ُمْرتَفَقًانِْعَم الثََّواُب َو َحُسنَ 
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جُ *  ثًَل رَّ ا َجعَْلنَ لَينْ َو اْضِرْب لُهم مَّ
اُهَما أَْعنَاٍب َو َحفَْفنَ ِمنْ ِْلََحِدِهَما َجنَّتَينْ 

(32)َما َزْرًعابِنَْخٍل َو َجعَْلنَا بَْينهُ 

ْنهُ َشيًا  أُكلَُها َو لَْم تَْظلِ َءاتَتْ كِلتَا الَجنَّتَينْ  م م ِ
ْرنَا ِخَللَُهَما نَهرً  (33)اَو فَجَّ
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ُرهُ أَنَا اِحبِِه َو ُهَو يُحاوِ َو كاََن لَهُ ثََمٌر فَقَاَل ِلصَ 
(34)فًَراأَْكثُر ِمنَك َماًَل َو أََعزُّ نَ 

نَْفِسِه قَالَ َو َدَخَل َجنَّتَهُ َو ُهَو َظالِ  َما أَُظنُّ ٌم ل ِ
(35)أَن تَبِيَد َهاِذِه أَبًَدا

ِددتُّ إِ َو َما أَُظنُّ السَّاَعةَ قَائَمةً  لىَ َو لَئِن رُّ
نْ َربى   (36)َها ُمنقَلَبًاَْلَِجَدنَّ َخيًرا م ِ
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اِوُرهُ أَ َكفَْرتَ قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َو ُهَو يحُ 
ٍة ثمُ ِمن نُّْطفَ  ثمُ بِالَِّذى َخلَقََك ِمن تَُرابٍ 
ئَك َرُجًل  (37)َسوَّ

ُ َربى   ِكنَّا ُهَو َّللاَّ  ََل أُشِرُك بَِربى  وَ َلَّ
(38)أََحًدا
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ُ َلَ َو لَْو ََل إِْذ َدَخْلَت َجنَّتَكَ  ةَ إَِلَّ قُْلَت َما َشاَء َّللاَّ  قُوَّ
ِ  إِن تََرِن أَنَا أَقَلَّ مِ  (39)نَك َماًَل َو َولًَدابِاَّللَّ

ن َجنَّتَِك َو يُ َخيأَن يُْؤتِينَ َربى  فَعَسىَ  ْرِسَل ًرا م ِ
َن السََّماءِ  (40)َزلَقًافَتُْصبَِح َصِعيًداَعلَيَها ُحْسبَانًا م ِ

(41)لَبًان تَْستَِطيَع لَهُ طَ أَْو يُْصبَِح َماُؤَها َغْوًرا فَلَ 
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يَها َو ِهَى َخاِويَةٌ َما أَنفََق فِ  َكفَّْيِه َعلىَ َو أُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح يُقَل ِبُ 
(42)أََحًدا أُشِرْك بَِربى  ُعُروشِها َو يَقُوُل يَالَْيتَنِى لَمْ َعلىَ 

ِ َو َما كاََن ُمنتَصَو لَْم تَُكن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرونَهُ ِمن دُ  (43)ًراوِن َّللاَّ

ِ الَحق   (44)يٌر ثََوابًا َو َخيٌر ُعْقبًاُهَو خَ ُهنَاِلَك اْلَوََليَةُ َّلِلَّ
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هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الحَقّ
،اوابكستها العدااةةبفتح الوتولوا ت االوالية و•

.اوالوسلط ناالمارة

واامت الوب قونابضتمحن .ابسكونالوق ف«اعقب ً»واقهأاع صماواحمزةا•
رةالوىايومالش (اواان وك)وغح نابمعنىالوع قبة،اوااوانصباعلىالوحمننزا

ألوون ئهوالومعنىالنايومالوقن مةاتحبن انصهةالولَّه.الوقن مة

51: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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