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 محَمَّدسورةُ 

ِحيمِ  ْحٰمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

ِ أََضله أَْعَماَلُهْم ﴿ وا َعْن َسِبيِل َّللاه  ﴾1الهِذيَن َكَفُروا َو َصدُّ

ٍد  َل َعَلى ُمَحمه الَِحاِت َو آَمُنوا ِبَما ُنزِّ َو الهِذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصه
َئاِتِهْم َو أَْصَلَح َباَلُهْم ﴿ ِهْم َكفهَر َعْنُهْم َسيِّ  ﴾2َو ُهَو اْلَحقُّ ِمْن َربِّ
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 محَمَّدسورةُ 

َبُعوا  ٰذلَِك ِبأَنه الهِذيَن َكَفُروا اته
َبُعوا  اْلَباِطَل َو أَنه الهِذيَن آَمُنوا اته

 ُ ِهْم َكٰذلَِك َيْضِرُب َّللاه اْلَحقه ِمْن َربِّ
 ﴾3لِلنهاِس أَْمَثاَلُهْم ﴿
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 محَمَّدسورةُ 

َقاِب َحتهى  َفإَِذا َلِقيُتُم الهِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ
ا َمّناً َبْعُد َو  وا اْلَوَثاَق َفإِمه إَِذا أَْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ
ا ِفَداًء َحتهى َتَضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها ٰذلَِك َو  إِمه

ُ الَْنَتَصَر ِمْنُهْم َو ٰلِكْن لَِيْبلَُو  َلْو َيَشاُء َّللاه
 ِ َبْعَضُكْم ِبَبْعٍض َو الهِذيَن قُِتلُوا ِفي َسِبيِل َّللاه

 ﴾4َفَلْن ُيِضله أَْعَماَلُهْم ﴿
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 محَمَّدسورةُ 

 ﴾5َسَيْهِديِهْم َو ُيْصلُِح َباَلُهْم ﴿

َفَها َلُهْم ﴿ َة َعره  ﴾6َو ُيْدِخلُُهُم اْلَجنه
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 سورةُ محَمَّد

َ َيْنُصْرُكْم َو ُيَثبِّْت أَْقَداَمُكْم  َها الهِذيَن آَمُنوا إِْن َتْنُصُروا َّللاه َيا أَيُّ
﴿7﴾ 

 ﴾8َو الهِذيَن َكَفُروا َفَتْعساً َلُهْم َو أََضله أَْعَماَلُهْم ﴿

ُ َفأَْحَبَط أَْعَماَلُهْم ﴿ ُهْم َكِرُهوا َما أَْنَزَل َّللاه  ﴾9ٰذلَِك ِبأَنه

أَ َفَلْم َيِسيُروا ِفي اْْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الهِذيَن ِمْن 
ُ َعَلْيِهْم َو لِْلَكاِفِريَن أَْمَثالَُها ﴿ َر َّللاه  ﴾10َقْبلِِهْم َدمه
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 سورةُ محَمَّد

َ َمْولَى الَِّذيَن آَمُنوا َو أَنَّ اْلَكافِِريَن الَ َمْولَى لَُهْم ﴿
 ﴾11ٰذلَِك بِأَنَّ َّللاَّ

اٍت َتْجِري ِمْن َتْحتَِها اْْلَْنَهاُر  الَِحاِت َجنَّ َ ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ
إِنَّ َّللاَّ

اُر َمْثًوى لَُهْم ﴿ ُعوَن َو َيأُْكلُوَن َكَما َتأُْكلُ اْْلَْنَعاُم َو النَّ  ﴾12َو الَِّذيَن َكَفُروا َيَتَمتَّ



8 

 سورةُ محَمَّد

ًة ِمْن َقْرَيِتَك الهِتي أَْخَرَجْتَك  ْن ِمْن َقْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوه َو َكأَيِّ
 ﴾13أَْهَلْكَناُهْم َفالَ َناِصَر َلُهْم ﴿

َبُعوا  َن َلُه ُسوُء َعَملِِه َو اته ِه َكَمْن ُزيِّ َنٍة ِمْن َربِّ أَ َفَمْن َكاَن َعَلى َبيِّ
 ﴾14أَْهَواَءُهْم ﴿
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 سورةُ محَمَّد

قُوَن  ِفيَها أَنْهاٌر مِّن  ِة الهتِى ُوِعَد اْلُمته َثُل الْجنه مه
ن لهبنَ  اٍء َغيْر َءاِسٍن َو أَنْهاٌر مِّ لهْم َيَتَغيره    مه

اِرِبيَن َو أَنْهاٌر  ٍة لِّلشه ْن َخْمٍر لهذه َطْعُمُه َو أَنْهاٌر مِّ
َصّفًى  َو لَهْم ِفيَها ِمن كلُ  ْن َعَسٍل مُّ َمَراِت     مِّ الثه

اِر َو  بهِّْم  َكَمْن ُهَو َخالٌِد فِى النه َو َمْغِفَرةٌ مِّن ره
َع أَْمَعاَءُهمْ   (15)ُسقُوْا َماًء َحِميًما َفَقطه
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ن َيْسَتِمُع إَِلْيَك َحتىه إَِذا َخَرُجوْا ِمْن ِعنِدَك  َو ِمنْهم مه
َقالُوْا لِلهِذيَن أُوُتوْا اْلِعْلَم َما َذا َقاَل َءاِنًفا  أُْوَلئَك الهِذيَن 

ُ َعلىَ  َبُعوْا أَْهَواَءُهمْ   َطَبَع َّللاه  (16)قُلُوبِهْم َو اته

 (17)َو الهِذيَن اْهَتَدْوْا َزاَدُهْم ُهًدى َو َءاَتئُهْم َتْقَوئُهمْ 
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 سورةُ محَمَّد

اَعَة أَن َتأِْتيَهم َبْغَتًة  َفَقْد َجاَء  َفَهْل َينُظُروَن إاِله السه
 (18)لَهْم إَِذا َجاَءتْهْم ِذْكَرئُهمْ   أَْشَراُطَها  َفأَنىَ 

ُ َو اْسَتْغِفْر لَِذنِبَك َو لِْلُمْؤِمِنيَن  ُه اَل إاَِلَه إاِله َّللاه َفاْعَلْم أَنه
ُ َيْعَلُم ُمَتَقلهَبُكْم َو َمْثَوئكمُ   (19)  َو اْلُمْؤِمَناِت  َو َّللاه



12 

 سورةُ محَمَّد

َ َلكاََن َخيْراً  ْعُروٌف  َفإَِذا َعَزَم اْْلَْمُر َفَلْو َصَدقُوْا َّللاه َطاَعٌة َو َقْوٌل مه
 (21)لهُهمْ 

َكَمٌة َو  َلْت ُسوَرةٌ  َفإَِذا أُنِزَلْت ُسوَرةٌ محُّ َو َيقُوُل الهِذيَن َءاَمُنوْا َلْو اَل ُنزِّ
َرٌض َينُظُروَن إَِلْيَك َنَظَر  ُذِكَر فِيَها اْلقَِتاُل  َرأَْيَت الهِذيَن فِى قُلُوبِهم مه

 (20)َلُهمْ   َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت  َفأَْولىَ     اْلَمْغشىِ 
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 22-21محَمَّدسورةُ 

أٍلىى لْىن   : لؼلِ خبس لوبتدإ هحرٍف، ٍ التقدٗس« لَُْنِ  فَأٍَِلى»: ٍ قَلِ•
 ذلك إٔ حسٕ بْن أى ٌٗظسٍا كرلك إٔ أى ٗحتضسٍا ف٘وَتَا، 

كلوىٔ تْدٗىد هؼٌىوُ ٍل٘ىك ٍ     « لَكَ  أٍَِلى»: ػي األصوؼٖ أى قَلْنٍ •
  ثُنَّ أٍَِلى  لَكَ فَأٍَِلى  أٍَِلى»: قوزًك هو تكسُ، ٍ اٙٗٔ ًظ٘سٓ قَلِ تؼولى

 .35: الق٘وهٔ: « لَكَ فَأٍَِلى

239: ، ص18 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 22-21محَمَّدسورةُ 

ٍ ٗقَل الرٗي آهٌَا ّال أًزلت سَزٓ فإذا أًزلت سىَزٓ  : هؼٌى اٍٙٗٔ •
هحكؤ ال تشوبِ فْ٘و ٍ أهسٍا فْ٘و بولقتىول ٍ الهْىور زأٗىت الضىؼ و      
اإلٗووى هٌْن ٌٗظسٍى إل٘ك هي شدٓ الخش٘ٔ ًظس الوحتضس فأٍلى لْىن  

 .ذلك

239: ، ص18 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 22-21محَمَّدسورةُ 

طوػٌَٔ ٍَ قََِلٌ هَؼِسٍُفٌ فَإِذا ػَزَمَ الْىأَهِسُ فَلَىَِ صَىدَقَُا الل ىَِ     »: تؼولىقَلِ •
 .ػزم األهس إٔ جد ٍ تٌهز« لَكوىَ خَِ٘ساً لَُْنِ

كأًِ خبس لوبتدإ هحىرٍف ٍ التقىدٗس   « طوػٌَٔ ٍَ قََِلٌ هَؼِسٍُفٌ»: ٍ قَلِ•
إٔ إٗووًْن بٌو طوػٔ ٍاثقًَو ػلْ٘و ٍ قَل  -أٍ أهسّن ٍ شأًْن -أهسًو

هؼسٍف غ٘س هٌكس قولَا لٌو ٍ َّ إظْوز السوغ ٍ الطوػىٔ كوىو ٗحك٘ىِ    
 -آهَيَ الس سَُلُ بِوو أًُْزِلَ إِلَِِِ٘ هِيْ زَبِّىِِ ٍَ الْوُْْهٌُِىَىَ  »: تؼولى ػٌْن بقَلِ

 .285: البقسٓ: «ٍَ قولَُا سَوِؼٌِو ٍَ أَطَؼٌِو -إلى أى قول

239: ، ص18 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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فَإِذا ػَزَمَ الْأَهِسُ فَلََِ صَىدَقَُا الل ىَِ لَكىوىَ    »: ػلى ّرا ٗتصل قَلِ بؼدٍُ •
أى األهس ّىَ هىو ٍاثقىَا ا     : بوو قبلِ اتصوال بٌ٘و، ٍ الوؼٌى« خَِ٘ساً لَُْنِ

أًْن ح٘ي ػىزم األهىس صىدقَا ا     أَطَؼٌِو فلَ سَوِؼٌِو ٍَ : ػلِ٘ هي قَلْن
 .ف٘وو قولَا ٍ أطوػَُ ف٘وو ٗأهس بِ ٍ هٌِ أهس القتول لكوى خ٘سا لْن

240: ، ص18 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 22-21محَمَّدسورةُ 

إلخ، خبسا لضو٘س ػوئد إلىى القتىول   « طوػٌَٔ»: ٗحتول أى ٗكَى قَلٍِ •
الوركَز ٍ التقدٗس القتول الوىركَز فىٖ السىَزٓ طوػىٔ هىٌْن ٍ قىَل       
هؼسٍف فلَ أًْن ح٘ي ػزم األهس صدقَا ا  فٖ إٗووًْن ٍ أطوػَُ بىِ  

أهو كًَِ طوػٔ هٌْن فظوّس، ٍ أهو كًَِ قىَال هؼسٍفىو   . لكوى خ٘سا لْن
فألى إٗهوب القتول ٍ األهس بولدفوع ػي الوهتوغ الصولح إلبطىول ك٘ىد   

 .أػدائِ قَل هؼسٍف ٗؼسفِ الؼقل ٍ الؼقال 

240: ، ص18 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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إلخ، هبتدأ الخبىس ٍ التقىدٗس طوػىٔ ٍ قىَل     « طوػٌَٔ»: إى قَلِ: ق٘لٍ •
 هؼسٍف خ٘س لْن ٍ أهثل، 

في اآلية السابققة فبآلياة ماه تماب      « لَهُمِ  فَأَوِلى»مبتدأ خبره : قيلو •
 اآلية السبققة، و هو قول ردي، 

ِ    « طوػٌَٔ»إى : أزرأ هٌِ هو ق٘لٍ • فَىإِذا  »: إلخ، صى ٔ لسىَزٓ فىٖ قَلى
 .ٍ ق٘ل غ٘س ذلك« أًُْزِلَتِ سَُزٌَٓ

 

240: ، ص18 الميزان في تفسير القرآن، ج   
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 سورةُ محَمَّد

َفَهْل َعَسْيُتْم إِن َتَولهْيُتْم أَن ُتْفِسُدوْا فِى اْْلَْرِض 
ُعوْا أَْرَحاَمُكمْ   (22)َو ُتَقطِّ

ُهْم َو أَْعَمى  ُ َفأََصمه أُْوَلئَك الهِذيَن َلَعَنُهُم َّللاه
 (23)أَْبَصَرُهمْ 




