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2 

 سَرةُ الفَتْح

ِحٌمِ  ْحٰمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

ا َفَتْحَنا َلَك َفْتحاً ُمِبٌناً ﴿  ﴾1إِنه
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َك َو  ٌْ ٌُِتمه ِنْعَمَتُه َعَل َر َو  َم ِمْن َذْنِبَك َو َما َتأَخه ُ َما َتَقده ْغفَِر َلَك َّللاه ٌَ لِ
َك ِصَراطاً ُمْسَتقٌِماً ﴿ ٌَ ْهِد ٌَ2﴾ 

ُ َنْصراً َعِزٌزاً ﴿ ْنُصَرَك َّللاه ٌَ  ﴾3َو 

ْزَداُدوا إٌَِماناً َمَع  ٌَ ِكٌَنَة فًِ قُلُوِب اْلُمْؤِمِنٌَن لِ ُهَو الهِذي أَْنَزَل السه
ُ َعلٌِماً َحِكٌماً  َماَواِت َو اْْلَْرِض َو َكاَن َّللاه ِ ُجُنوُد السه إٌَِماِنِهْم َو ّلِِله

﴿4﴾ 
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اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  ٌُْدِخَل اْلُمْؤِمِنٌَن َو اْلُمْؤِمَناِت َجنه لِ
َئاِتِهْم َو َكاَن ٰذلَِك  ٌِّ ٌَُكفَِّر َعْنُهْم َس اْْلَْنَهاُر َخالِِدٌَن ِفٌَها َو 

ِ َفْوزاً َعِظٌماً ﴿  ﴾5ِعْنَد َّللاه

َب اْلُمَناِفِقٌَن َو اْلُمَناِفَقاِت َو اْلُمْشِرِكٌَن َو  ٌَُعذِّ َو 
ْوِء  ِهْم َداِئَرةُ السه ٌْ ْوِء َعَل ِ َظنه السه انٌَِّن ِباّلِله اْلُمْشِرَكاِت الظه
َم َو َساَءْت  ِهْم َو َلَعَنُهْم َو أََعده َلُهْم َجَهنه ٌْ ُ َعَل َو َغِضَب َّللاه

 ﴾6َمِصٌراً ﴿
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 ُ َماَواِت َو اْْلَْرِض َو َكاَن َّللاه ِ ُجُنوُد السه َو ّلِِله
 ﴾7َعِزٌزاً َحِكٌماً ﴿

ا أَْرَسْلَناَك َشاِهداً َو ُمَبشِّراً َو َنِذٌراً ﴿  ﴾8إِنه

ُروهُ َو ُتَوقُِّروهُ  ِ َو َرُسولِِه َو ُتَعزِّ لُِتْؤِمُنوا ِباّلِله
 ﴾9َو ُتَسبُِّحوهُ ُبْكَرًة َو أَِصٌالً ﴿
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 َ ٌُِعوَن َّللاه ٌَُبا َما  ٌُِعوَنَك إِنه ٌَُبا إِنه الهِذٌَن 
َما  ِدٌِهْم َفَمْن َنَكَث َفإِنه ٌْ ِ َفْوَق أَ ُد َّللاه ٌَ
ْنُكُث َعَلى َنْفِسِه َو َمْن أَْوَفى ِبَما  ٌَ

ٌُْؤِتٌِه أَْجراً َعِظٌماً  َ َفَس ُه َّللاه ٌْ َعاَهَد َعَل
﴿10﴾ 
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قُوُل لََك اْلُمَخلهفُوَن ِمَن اْْلَْعَراِب َشَغلَْتَنا أَْمَوالَُنا َو أَْهلُوَنا َفاْسَتْغِفْر لََنا  ٌَ َس
ئاً إِْن  ٌْ ِ َش ْملُِك لَُكْم ِمَن َّللاه ٌَ َس ِفً قُلُوِبِهْم قُْل َفَمْن  ٌْ قُولُوَن ِبأَْلِسَنِتِهْم َما لَ ٌَ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َخِبٌراً ﴿  ﴾11أََراَد ِبُكْم َضّراً أَْو أََراَد ِبُكْم َنْفعاً َبْل َكاَن َّللاه

ٌَِّن  ُسوُل َو اْلُمْؤِمُنوَن إِلَى أَْهلٌِِهْم أََبداً َو ُز ْنَقلَِب الره ٌَ َبْل َظَنْنُتْم أَْن لَْن 
ْوِء َو ُكْنُتْم َقْوماً ُبوراً ﴿  ﴾12ٰذلَِك ِفً قُلُوِبُكْم َو َظَنْنُتْم َظنه السه
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َشاُء َو  ٌَ ْغِفُر لَِمْن  ٌَ َماَواِت َو اْْلَْرِض  ِ ُمْلُك السه َو ّلِِله
ُ َغفُوراً َرِحٌماً ﴿ َشاُء َو َكاَن َّللاه ٌَ ُب َمْن   ﴾14ٌَُعذِّ

ا أَْعَتْدَنا لِْلَكاِفِرٌَن  ِ َو َرُسولِِه َفإِنه ٌُْؤِمْن ِباّلِله َو َمْن َلْم 
 ﴾13َسِعٌراً ﴿
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قُوُل اْلُمَخلهفُوَن إَِذا اْنَطَلْقُتْم إَِلى َمَغاِنَم لَِتأُْخُذوَها  ٌَ َس
ِبُعوَنا  ِ قُْل َلْن َتته لُوا َكالََم َّللاه ٌَُبدِّ ٌُِرٌُدوَن أَْن  ِبْعُكْم  َذُروَنا َنته

قُولُوَن َبْل َتْحُسُدوَنَنا َبْل  ٌَ ُ ِمْن َقْبُل َفَس َكٰذلُِكْم َقاَل َّللاه
ْفَقُهوَن إاِله َقلٌِالً ﴿ ٌَ  ﴾15َكاُنوا الَ 

قُْل لِْلُمَخلهِفٌَن ِمَن اْْلَْعَراِب َسُتْدَعْوَن إَِلى َقْوٍم أُولًِ 
 ُ ٌُْؤِتُكُم َّللاه ٌُْسلُِموَن َفإِْن ُتِطٌُعوا  َبأٍْس َشِدٌٍد ُتَقاِتلُوَنُهْم أَْو 
ْبُكْم  ٌَُعذِّ ُتْم ِمْن َقْبُل  ٌْ أَْجراً َحَسناً َو إِْن َتَتَولهْوا َكَما َتَوله

 ﴾16َعَذاباً أَلٌِماً ﴿
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ِ  )اّل الوذٌٗٔ، ٍ اثي ػابهش  قشأ • ثابلٌَى ػلاو ٍ اِ    ( ًذخلاِ ٍ ًؼزثا
 . سداً ػلو اسن اللَِّ -ثبل٘بء -الجبقَى. االخجبس هي اللَِّ ػي ًفسِ

إٔ لْؤالء الوخلف٘ي ( قُلْ لِلْوُخَلَّفِ٘يَ هِيَ الْأَػِشاةِ)اللَِّ تؼبلو لٌجِ٘ ٗقَل •
فٖ هاب ثؼاذ   ( ستذػَى)الزٗي تخلفَا ػٌل فٖ الخشٍج إلو الحذٗج٘ٔ 

 ( قََِمٍ أٍُلِٖ ثَأْسٍ شَذِٗذٍ تُقبتِلًََُُْنِ أٍَِ ُٗسِلِوَُىَ  إِلو)
ٍ قال ابي أبي ليلى   . فارسأٍلَا البأس الشديد أهل : ابي عباسقال •

هىن  : ٍ قال سعيد بىي ببيىر ٍ عمرهى  ٍ قتىا ة    . الرٍمهن : ٍ الحسي
بٌَ حٌيف  هع هسىيلو  المىبا و ٍ   هن : السهريٍ قال . بحٌيي هَازى

 .كاًَا بهبُ الصف 

324: و ص9 التبياى في تفسير القرآىو ج   



11 

 سَرةُ الفَتْح

استذل  وبػٔ هي الوخبلف٘ي ثْزُ اٙٗٔ ػلو إهبهٔ أثاٖ ثناش، هاي    ٍ •
ح٘ث اى أثب ثنش دػبّن إلو قتبل ثٌٖ حٌ٘فٔ، ٍ ػوش دػبّن إلو قتابل  
فبسس ٍ الشٍم، ٍ مبًَا قذ حشهَا القتبل هغ الٌجٖ صَلو اللَُِّ ػَلِ٘ ٍ آلِ 

ٍ ّزا الزٕ ( لَيْ تَخْشُ َُا هَؼَِٖ أَثَذاً، ٍَ لَيْ تُقبتِلَُا هَؼَِٖ ػَذًٍُّا)ثذل٘ل قَلِ 
 :رمشٍُ غ٘ش صح٘ح هي ٍ ْ٘ي

 .أًِ غلط فٖ التبسٗخ ٍ ٍقت ًضٍل اٙٗٔ -أحذّوب•
 أًِ غلط فٖ التأٍٗل، ٍ ًحي ًج٘ي فسبد رلل أ وغ،  -ٍ الثبًٖ•
 

324: و ص9 التبياى في تفسير القرآىو ج   
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 :     لٌب فٖ النالم فٖ تأٍٗل اٙٗٔ ٍ ْبىٍ •
إًِ تٌبصع فٖ اقتضبئْب داػ٘بً ٗاذػَ ّاؤالء الوخلفا٘ي غ٘اش      -أحذّوب•

الٌجٖ صَلو اللَُِّ ػَلِ٘ ٍ آلِ ٍ ٗج٘ي أى الذاػٖ لْن فٖ هب ثؼذ مبى الٌجٖ 
صَلو اللَُِّ ػَلِ٘ ٍ آلِ ػلو هب حنٌ٘بُ ػي قتبدٓ ٍ سؼ٘ذ اثي  ج٘ش فاٖ  
اى اٙٗٔ ًضلت فٖ اّل خ٘جش، ٍ مبى الٌجٖ صَلو اللَُِّ ػَل٘اِ ٍ آلاِ ّاَ    

 .الذاػٖ إلو رلل
اى ٗسلن اى الذاػٖ غ٘شُ، ٍ ًج٘ي اًِ لن ٗني أثاب ثناش ٍ ال    -ٍ اٙخش•

 .ػوش ثل مبى أه٘ش الوؤهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم
 

324: و ص9 التبياى في تفسير القرآىو ج   
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ٍَ )إلو قَلِ ( سََ٘قَُلُ لَلَ الْوُخَلَّفَُىَ)فبهب الَ ِ االٍل فظبّش، ألى قَلِ •
قذ ثٌ٘ب اًِ أساد ثِ الزٗي تخلفَا ػي الحذٗج٘ٔ ثئ وابع  ( مٌُْتُنِ قََِهبً ثَُساً

إلو آخاش اٙٗأ،   ....( سََ٘قَُلُ الْوُخَلَّفَُىَ إِرَا اًْطَلَقْتُنِ )الوفسشٗي ثن قبل 
فواٌؼْن   خ٘جاش فج٘ي أى ّؤالء الوخلف٘ي سألَا اى ٗخش َا إلو غٌ٘ؤ 

قُالْ لَايْ   )اللَِّ هي رلل، ٍ أهش ًجِ٘ صَلو اللَُِّ ػَلِ٘ ٍ آلِ اى ٗقَل لْان  
إلو ّزُ القشٗٔ، ألى اللَِّ تؼبلو حنن هي قجل ثاأى غٌ٘وأ   ....( تَتَّجِؼًَُب 

 ،ٍ اًِ ال حظ فْ٘ب لوي لن ٗشْذّب الحذٗج٘ٔخ٘جش لوي شْذ 
مَزلِنُنِ قبلَ )ٍ قَلِ ( ُٗشِٗذٍُىَ أَىْ ُٗجَذِّلَُا مَالمَ اللَِِّ)ٍ ّزا َّ هؼٌو قَلِ  •

 ( اللَُِّ هِيْ قَجِلُ
 

324: و ص9 التبياى في تفسير القرآىو ج   
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قََِمٍ أٍُلِٖ ثَأْسٍ شَذِٗذٍ   قُلْ لِلْوُخَلَّفِ٘يَ هِيَ الْأَػِشاةِ سَتُذِػََِىَ إِلو)قبل ثن •
ٍ إًوب أساد الشسَل س٘ذػَّن فٖ هب ثؼاذ إلاو   ( تُقبتِلًََُُْنِ أٍَِ ُٗسِلِوَُىَ

 . قتبل قَم ثْزُ الصفٔ، ٍ قذ دػبّن ثؼذ رلل إلو غضٍات مث٘شٓ
أٍلٖ ثأس شذٗذ، موَقؼِ حٌ٘ي ٍ تجَك ٍ غ٘شّاب، فواي   : قبل قَمٍ •

 آلِأٗي ٗجت أى ٗنَى الذاػٖ لْن غ٘ش الٌجٖ صَلو اللَُِّ ػَلِ٘ ٍ 
 

324: و ص9 التبياى في تفسير القرآىو ج   
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َّ اًِ أساد قَلاِ  ( مَزلِنُنِ قبلَ اللَُِّ هِيْ قَجِلُ)فأهب قَلْن إى هؼٌو قَلِ  •
طبئِفَأٍ هِاٌُْْنِ فَبسِاتَأْرًََُكَ لِلْخُاشٍُجِ فَقُالْ لَايْ         فَئِىْ سَ َؼَلَ اللَُِّ إِلو)

هولؤ ثبلغلط الفابح  فاٖ   ( تَخْشُ َُا هَؼَِٖ أَثَذاً ٍَ لَيْ تُقبتِلَُا هَؼَِٖ ػَذًٍُّا
( تبىَ  )ألًا قد بيٌا أى هبُ اآلي  التي في التَبى  ًسلىب     التبسٗخ، 
 ٍ آي  سَرة الفتح ًسلب سٌ  سبو فميف تمَى قبلهاو . سٌ  تسع

325: و ص9 التبياى في تفسير القرآىو ج   



16 

 سَرةُ الفَتْح

ٌٗجغٖ لوي تنلن فٖ تأٍٗل القشآى أى ٗش غ إلو التابسٗخ ٍ ٗشاػاٖ   ٍ •
ٍ . ػلو هب سٍٕ، ٍ ال ٗقَل ػلو اٙساء ٍ الشَْاتاٙٗٔ اسجبة ًضٍل 

 .تج٘ي أٗضبً أى ّؤالء الوخلف٘ي غ٘ش أٍلئل، ٍ إى لن ٗش غ إلو تبسٗخ

326: و ص9 التبياى في تفسير القرآىو ج   
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فَئِىْ تُطِ٘ؼَُا ُٗؤْتِنُنُ اللَُِّ أَ ِاشاً حَسَاٌبً ٍَ إِىْ تَتَََلَّاَِا مَواب     )ٍ ًقَل قَلِ  •
فلن ٗقطغ ػلو طبػأ، ٍ ال ػلاو   ( تَََلَِّ٘تُنِ هِيْ قَجِلُ ُٗؼَزِّثِنُنِ ػَزاثبً أَلِ٘وبً

هؼص٘ٔ ثل رمش الَػذ ٍ الَػ٘ذ ػلو هب ٗتؼلق ثِ هي طبػٔ اٍ هؼص٘ٔ ٍ 
حنن الوزمَسٗي فْ٘ن فٖ سَسٓ التَثٔ، ثخالفِ ألًِ تؼابلو قابل ثؼاذ    

ٍَ )إلو قَلاِ  ( إًَِّنُنِ سَضِ٘تُنِ ثِبلْقُؼَُدِ أٍََّلَ هَشٍَّٓ فَبقْؼُذٍُا هَغَ الْخبلِفِ٘يَ)قَلِ 
فبختالف أحنبهْن ٗذل ػلو اختالفْن، ٍ قذ حنٌ٘ب « 1»( ُّنِ مبفِشٍُىَ

ٍ . ػي سؼ٘ذ ثي  ج٘ش اًِ قبل ّزُ اٙٗٔ ًضلت فٖ َّاصى ٗاَم حٌا٘ي  
 ّن َّاصى ٍ ثق٘ف، : ّن ثق٘ف، ٍ قبل قتبدٓ: قبل الضحبك

326: و ص9 التبياى في تفسير القرآىو ج   


