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 سورةُ 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 ﴿



9 

 سورةُ الفَتْح

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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َس َعَلى اْْلَْعَمى َحَرٌج َو الَ َعَلى اْْلَْعَرِج َحَرٌج َو الَ َعَلى  ٌْ َل
اٍت َتْجِري ِمْن  ٌُْدِخْلُه َجنه َ َو َرُسوَلُه  ٌُِطِع َّللاه اْلَمِرٌِض َحَرٌج َو َمْن 

ْبُه َعَذاباً أَلٌِماً ﴿ ٌَُعذِّ َتَوله  ٌَ  ﴾17َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر َو َمْن 

َجَرِة َفَعلَِم َما فًِ  ٌُِعوَنَك َتْحَت الشه ٌَُبا ُ َعِن اْلُمْؤِمِنٌَن إِْذ  ًَ َّللاه َلَقْد َرِض
ِهْم َو أََثاَبُهْم َفْتحاً َقِرٌباً ﴿ ٌْ ِكٌَنَة َعَل  ﴾18قُلُوِبِهْم َفأَْنَزَل السه

ُ َعِزٌزاً َحِكٌماً ﴿ أُْخُذوَنَها َو َكاَن َّللاه ٌَ  ﴾19َو َمَغاِنَم َكِثٌَرًة 
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ِدَي النهاِس  ٌْ َل َلُكْم ٰهِذِه َو َكفه أَ ُ َمَغاِنَم َكِثٌَرًة َتأُْخُذوَنَها َفَعجه َوَعَدُكُم َّللاه
ُكْم ِصَراطاً ُمْسَتقٌِماً ﴿ ٌَ ْهِد ٌَ ًة لِْلُمْؤِمِنٌَن َو  ٌَ  ﴾20َعْنُكْم َو لَِتُكوَن آ

ًْ ٍء  ُ َعَلى ُكلِّ َش ُ ِبَها َو َكاَن َّللاه َها َقْد أََحاَط َّللاه ٌْ َو أُْخَرى َلْم َتْقِدُروا َعَل
 ﴾21َقِدٌراً ﴿

ٌّاً َو الَ َنِصٌراً  ِجُدوَن َولِ ٌَ َو َلْو َقاَتَلُكُم الهِذٌَن َكَفُروا َلَولهُوا اْْلَْدَباَر ُثمه الَ 
﴿22﴾ 

ِ َتْبِدٌالً ﴿ ِة َّللاه ِ الهِتً َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َو َلْن َتِجَد لُِسنه َة َّللاه  ﴾23ُسنه
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ُهْم َعْنُكْم َو  ٌَ ِد ٌْ َو ُهَو الهِذي َكفه أَ
َة ِمْن َبْعِد  ُكْم َعْنُهْم ِبَبْطِن َمكه ٌَ ِد ٌْ أَ
ُ ِبَما  ِهْم َو َكاَن َّللاه ٌْ أَْن أَْظَفَرُكْم َعَل

 ﴾24َتْعَملُوَن َبِصٌراً ﴿
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ٍَ ََُّ الَّرِٕ كَفَّ أَِٗدَُِْٗنِ ػٌَْكُنِ ٍَ أَِٗدَِٗكُنِ ػٌَُْْنِ بِبَطْيِ هَكَّةَٔ  »: تؼبلىقَلِ •
إلخ، الظبّس أى الوساد بكف أٗدٕ كل هةي  «  أَىْ أَظْفَسَكُنِ ػَلَِِْ٘نِبَؼِدِ هِيْ 

الطبئفت٘ي ػي األخسى هب ٍقغ هي الصلح ب٘ي الفئت٘ي ببلحدٗب٘ٔ ٍ ّةٖ  
بطي هكٔ لقسبْب هٌْب ٍ اتصبلْب بْب حتى ق٘ل إى بؼة  أزايةْ٘ب هةي    

 الحسم 

288: ، ص18 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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ذلك أى كال هي الفئت٘ي كبًت أػدى ػةدٍ لخخةسى ٍ قةد اّتوةت     ٍ •
قسٗش بجوغ الوجوَع هي أًفسْن ٍ هي األحبب٘ش، ٍ ببٗغ الوؤهٌةَى  
الٌبٖ ص ػلى أى ٗقبتلَا، ٍ ػزم الٌبٖ ص ػلى أى ٌٗبجز القَم، ٍ قد 
أظفس اهلل الٌبٖ ٍ الرٗي آهٌَا ػلى الكفبز ح٘ث دخلَا أزيْن ٍ زكزٍا 
أقداهْن فٖ ػقس دازّن فلن ٗكةي ل٘تةَّن ب٘ةٌْن إل القتةبن لكةي اهلل      
سبحبًِ كف أٗدٕ الكفبز ػي الوؤهٌ٘ي ٍ أٗدٕ الوؤهٌ٘ي ػةي الكفةبز   

 .بؼد إظفبز الوؤهٌ٘ي ػلْ٘ن ٍ كبى اهلل بوب ٗؼولَى بص٘سا
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ُّنُ الَّرِٗيَ كَفَسٍُا ٍَ صَدٍُّكُنِ ػَيِ الْوَسِجِدِ الْحَسامِ ٍَ الَْْةدَِٕ  »: تؼبلىقَلِ •
الؼكةَ  ػلةى أهةس ّةَ اةقبهةٔ ػل٘ةِ، ٍ       « هَؼِكَُفبً أَىْ َٗبِلُةََ هَحِلَّةُِ  

الووٌَع هي الرّبة إلى جْةٔ ببةقبهةٔ    -كوب فٖ الوجوغ -الوؼكَ 
 .فٖ هكبًِ، ٍ هٌِ الػتكب  ٍ َّ اةقبهٔ فٖ الوسجد للؼببدٓ

288: ، ص18 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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الوشسكَى هشسكَ هكٔ ّةن الةرٗي كفةسٍا ٍ هٌؼةَكن ػةي      : الوؼٌىٍ •
حبن كًَِ هحبَسب هي  -الرٕ سقتوَُ -الوسجد الحسام ٍ هٌؼَا الْدٕ

أى ٗبلَ هحلِ إٔ الوَيغ الرٕ ٌٗحس أٍ ٗربح ف٘ةِ ٍ ّةَ هكةٔ التةٖ     
ٌٗحس أٍ ٗربح فْ٘ب ّدٕ الؼوسٓ كوب أى ّدٕ الحج ٌٗحس أٍ ٗربح فةٖ  
هٌى، ٍ قد كبى الٌبٖ ص ٍ هي هؼِ هةي الوةؤهٌ٘ي هحةسه٘ي للؼوةسٓ     

 .سبقَا ّدٗب لرلك
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وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  ُهُم الهِذٌَن َكَفُروا َو َصدُّ
ْبلَُغ َمِحلهُه َو َلْو الَ ِرَجاٌل  ٌَ َو اْلَهْدَي َمْعُكوفاً أَْن 

ُمْؤِمُنوَن َو ِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت َلْم َتْعَلُموُهْم أَْن 
ٌُْدِخَل  ِر ِعْلٍم لِ ٌْ ةٌ ِبَغ َتَطُئوُهْم َفُتِصٌَبُكْم ِمْنُهْم َمَعره
ْبَنا الهِذٌَن  لُوا َلَعذه ٌه َشاُء َلْو َتَز ٌَ ُ ِفً َرْحَمِتِه َمْن  َّللاه

 ﴾25َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاباً أَلٌِماً ﴿


