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193 
 

                                  

                                  

                               

                               

                                 

                       

                               

                                 

                                       

                                  

 

 فإن اهلل شاكر عليم ......إن الصفا واملروةتفسري قوله تعاىل:

                                     

                        



194 
 

                 
        

         

     

             

   

                                      

   

 



195 
 

       

 

     .






                         

               

   

                                                 

 



196 
 

     

    

                               

  

 الرمحن الرحيم ......إن الذين يكتمونتفسري قوله تعاىل:

                                   

                                      

                                  

                                          

                                     

  



                                   

                 

                                                 



197 
 



                     

               



                                                 

«

 



198 
 



                                

        



  

•    

•         

       

       

    

   

  

 قلونلقوم يع ......إن يف خلق السمواتتفسري قوله تعاىل:

                                       

                                  



199 
 

                                  

         
         

    



200 
 

                        

                    



  

 وما هم خبارجني من النار ....ومن الناستفسري قوله تعاىل:

                              

                                     

                                    

                                    

                             

                                                 

 



201 
 

                                

    

                    لو...إذ 

•

•

 

  

       

                          

         

       

   

      



202 
 

        

                                            

     



203 
 

  

 إن اهلل غفور رحيم ......يا أيها الناستفسري قوله تعاىل:

                               

                                    

                                       

                               

                                  

                               

                                       

                 

  

             
         



204 
 



             

                     

   

             

 

        



205 
 

           

              

                       .
                                  

            

   

              

              

                                                 

 



206 
 

     





   

       

       

           

                

  

                                                 

 

 



207 
 

   

  

                         

       

          

        

  

        

  

 لفي شقاق بعيد .....إن الذين يكتمونتفسري قوله تعاىل:

                           

                                   



208 
 

                                       

                                   

              



                   

                                        

               

                 

            

            

                           

                 

            



209 
 

              

              

            

            

           

                                 

    



210 
 

          

    





211 
 



                                   

                                       

                                       

                                

                                        

                                       

                                      

                                 

                               

                                         

                                       

                           

                                 

                               

                            

                                

                         

                                 

                             



212 
 

                                 

                              

                                

                                

                               

                                   

                               

                            

                               

                                   

            

 وأولئك هم املتقون ......ليس الربتفسري قوله تعاىل:

                                   

                                     

                                         

                                   

                              



213 
 

                 

      



              

           

       

                                                 

 

 



214 
 

•      

•      

•      

     

•      

•      

                       

               



215 
 

     

                   

  

 لعلكم تتقون ......يا أيها الذينتفسري قوله تعاىل:

                                           

                                     

                                   

                     





216 
 



          











                                                 

 

 

 

 



217 
 

           

  

  

             



    

                       

                                                 

 

 



218 
 

  

 اهلل غفور رحيم ......كتب عليكمتفسري قوله تعاىل:

                                   

                                       



219 
 

                                     

               

   

   



     

   

      

                             

         

                        

      



220 
 

          

                     

                                          

                                          

                                       

                               

                                 

                                

                                  

                                    

                                  

          

     

             

                                                 

 



221 
 

                            

    

   

   

   



222 
 

  

 لعلكم تشكرونو ......يا أيها الذين تفسري قوله تعاىل:

                              

                                 

                                 

                                  

                                       

                              

                                 

               

        

          

             

        

              

                  



223 
 

  



            

               


       







                                                 

 

 

 



224 
 

       

                  

            

    

       



                   

       

                     

                   

                                                 

 

 

 



225 
 

     

            

         

     

                                                 

 



226 
 

                    

             

        

                



     

                                    

    

                             

                 

    

         

                                                 



227 
 

      

             

                        

   

    

                 

                   

                   

                                  

                

      ،             



228 
 

                   
                 

                 

                

           



                    

                                                 

 



229 
 

                           
         

  

 لعلهم يرشدون ......عبادي إذا سألكتفسري قوله تعاىل:

                                   

                  



          

  

       

      

                       



 عن الدعاء ئدةفا

                                                 

 

 



230 
 

             

                            

        



           

                        



                       









                                                 

 

 

 

 



231 
 









       

                                    

   











                                                 

 

 

 



232 
 

  

                               

                              





                                                 

 

 



233 
 

           

         

  

 لعلهم يتقون ......أحل لكم ليلةتفسري قوله تعاىل:

                             

                                  

                            

                                                 

 



234 
 

                       

                                 

     

   





                    

        

    

                                                 

 



235 
 

           



                              

                    

             



     

         

        

            

                                                 

 

 

 



236 
 

                      

            

      

            



      

                                                 

 



237 
 

                    

  

 تم تعلمونـنأو ......وال تأكلواتفسري قوله تعاىل:

                                   

                

                 

   



238 
 

                    

          

    

            

                         

 

                                                 

 



239 
 



                             

                                   

                               

                             

                                  

                                   

                              

                             

                                      

                                  

                                 

                                     

                               

                                     

                                    

                                 

                                 

                        

                                    



240 
 

                              

                              

                          

                          

                             

                                 

                              

            

 لعلكم تفلحون ......يسألونك عن األهلةتفسري قوله تعاىل:

                                 

                                   

         

          

                                                 

 



241 
 



    

      

               

                

    

                                                 

 



242 
 

                           

                

                       

                          

   

  

 على الظاملني ...وقاتلوا يف سبيل اهللتفسري قوله تعاىل:

                  

                              

                                        

                                   



243 
 

                              

  

             

                            

                                        

                                        

                        

                             

            

                                     

                             

                                        

                                           

                                    

                                     

                                       

                                   

                                      

                                          

                                          



244 
 

                                       

                                              

                                      

                                    

      

                                  

                                   

                                      

                                

                                          

   











 



                                                 

 



245 
 





 

                      

             

                       

                           



246 
 



                 



•                

•                 

•                              

                                   

     



• 

• 

                 

                                                 



247 
 



      

      

 

          

                           



                     

                                                 



248 
 

          

              

       

       

              

                  

                                       

        



249 
 







           

  

            

     

   

         

                                

                               

      

       

       

              

                          



250 
 

    

  

 إن اهلل حيب احملسنني ...الشهر احلرامتفسري قوله تعاىل:

                                       

                                          

                                   

                       

  









251 
 









                              

                       

                          

    

         

              

    







252 
 



                        

        

     

                

  

 ن اهلل شديد العقابأ .....أمتوا احلج والعمرةتفسري قوله تعاىل:

                                     

                                

                                       

                                      

                                        

     



                                                 



253 
 

               

       

                

    

  



       





                                                 



254 
 

       

     

    

              

        

 

         

                              

                                    

                

                                









                                                 



255 
 



                          

            









           

           

                          

      





                                                 



256 
 

        

                      





          

                 

                  

        

                      

  

                         

                                                 



257 
 

                       

               

                  

                  

     

              

                                        

        

            



258 
 

                    

  

 إن اهلل غفور رحيم ......احلج أشهرتفسري قوله تعاىل:

                         

                                        

                                

                             

                             

             

          

          



259 
 





                        

            

          

                

                                                 



260 
 

     

         

                

    

                        

    

                            

     



261 
 

                   

        

                   

       

                                                 



262 
 

           

   

               



         



            

             

                                                 
1  



263 
 

 

 

            

           

 

           

         

  

     

      

 



264 
 

  

 واهلل سريع احلساب ......فإذا قضيتمتفسري قوله تعاىل:

                                 

                                    



265 
 

                                

          

 

                    

    

                

      





266 
 



267 
 

 

 

 

اخلميس
7السابع والعشرون من حمرم سنة

حزيرانلث عشر

من اآلية             

 إلى اآلية                 252



268 
 



                               

                                   

                                    

                                  

                                

                                

                                

                              

                              

                                     

                               

                                  

                                     

                            

                                    

                                    

                                  

                                   

                                       



269 
 

                           

                                        

                              

                                

                             

                              

                                     

                               

                                     

                         

                      

 إليه حتشرون ......واذكروا اهلل يف أيامتفسري قوله تعاىل:

                                

                                       

            

                    

                        

:ع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام الحج عرفة، فمن جاء ليلة جم



270 
 

منى الثالثة، فمن تعجل في يومين فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه

 

» 

                       
                            

                  



 

         

                                         

      

 

                                                   
                                                 



271 
 

                  

          

 

            

           

             

                         

                                                 



272 
 

 

 ؤوف بالعبادواهلل ر ......ومن الناستفسري قوله تعاىل:

                                

                                     

                                 

                              

  

                       

                                                        

                     

فإذا قضيتم مناسككم



273 
 

              

 

            

     

  

 

                    

                  

                                                 



274 
 

                               

                                               

                                                          

                                                          

         
 

  
 

                

                

           

                                             

 

                                                 



275 
 

  

  

   

 

                             
                

 

 و

                

 

 ترجع األمور ......يا أيها الذين آمنوا تفسري قوله تعاىل:

                              

                                      

                                 

                   



276 
 

 

                 

                 
 ـ     

      

  

   طالبني العمل ببعض شرائعهم
 فأنزل اهلل اآلية. السابقة،

                            

                                 
   

     

      



277 
 

       

                   

                              
                                           

                                                  
             

      

 

       

          

        

                                           
       

                                        
                                                     
                                                        

                                                  
                                                  

                                    

                                                 



278 
 

                         

                             

                    
              



 

  

 

  

           









279 
 



       

  

                              

          



280 
 

        

         

            

                    

                          

    

     

6

                 

                      

                   

                         
  

 



281 
 

 بغري حساب ......سل بين إسرائيلتفسري قوله تعاىل:

                                     

                                

                                    





         

       

           

 

                     



282 
 

 

        

       

                 

                                              

    

                 

              

            

                   



283 
 

  

 أال إن نصر اهلل قريب ...س أمةكان الناتفسري قوله تعاىل:

                           

                                

                                   

                                 

                                          

                            



284 
 

                 

                        

     

        

                              

                

                                  

         

          

       

       



285 
 

 





             

      

                 

  

                                                 

 

 



286 
 

         

                 

     

       

     

    

   



 فإن اهلل به عليم ......يسألونك ماذاتفسري قوله تعاىل:

                                    

                              





287 
 



         

                            

   

  

       

        

       

                

                                                 

 



288 
 

 





                 



  

 اهلل غفور رحيمو ......ليكمكتب عتفسري قوله تعاىل: 

                                  

                                

                                  

                                                 

 



289 
 

                                           

                                 

                                           

                               

                 

          

      



290 
 

            



                

   







                                                 



291 
 











    

  



                                   

                

                                                 



292 
 

             

  

   



      

      

                                  

                          



293 
 

                 

                            

   

               

                     

  





                     

  



294 
 

                        

                      



                    

                                          

     

                           

     

       

       

  



295 
 

       

                        

                    

  

                                

       

                         







                                                 



296 
 





                                

                                         

             

                    

       

                                                 



297 
 



                    

                            





298 
 



                           

             





     

             





299 
 



                              

                                  

                                   

                                    

                          

                                  

                                   

                                        

                              

                                  

                              

                                  

                              

                            

                                   

                                  

                          

                               

                                    



300 
 

                                       

                             

                                

                               

                                

                                 

                                 

                                      

                                   

                                

                                      

                                     

                                   

                  

 عزيز حكيم ......يسألونك عن اخلمرتفسري قوله تعاىل: 

                                

                                 

                                    

                            

        



301 
 



             

              



                                                 



302 
 

                      

                       

                                     

                                               

                      

                        

       

              

                                       

         

      

       





                                                 



303 
 



                                                 



304 
 



             

           

                                                 



305 
 

                                            

      

                

    







                                                 



306 
 

               

                     

                          





  

                 

     

  

    

   



307 
 

 لعلهم يتذكرون ......وال تنكحوا املشركاتتفسري قوله تعاىل:

                                

                                  

                                           

               

              

             

            

            

            

                                   



308 
 

   

   

                                    

                                    

                                          

               

{املشركني

                       

            

        

                                         

                      



309 
 

         

         

                    



                                                 



310 
 



    

              

        

                                                 



311 
 



       

         

           

                        

     

            

                   

                               

                        

         

  

                                                 



312 
 

 وبشر املؤمنني ......ويسألونك عنتفسري قوله تعاىل:

                            

                                     

                                       

                             

                          

                

    

    



313 
 



       

                                   







               

    

            

           

                                                 



314 
 

    

               

      





            

      



      

                                                 



315 
 

                  

            

           

            

           

           

       

            

                  

   



316 
 

            

            

                 

            

         



                

     





                                                 



317 
 

         

  

 واهلل غفور حليم ......وال جتعلوا اهللتفسري قوله تعاىل:

                             

                                     

             

                                                 



318 
 

      

   

              

         

                

                                 

                                                 



319 
 

                                      





  

  

 فإن اهلل مسيع عليم ......ؤلون للذين يتفسري قوله تعاىل:

                                  

                    

                                                 



320 
 



            

                         

            

                                                 



321 
 

      

          

     

        

            

               

  

 لقوم يعلمون ......واملطلقات يرتبصن تفسري قوله تعاىل:

                                  

                                        

                                      

                                



322 
 

                               

                                    

                                       

                                     

        

            



323 
 

       

                                             

                    

                     



                  

                                      

               

       

     

           

                

                                                 



324 
 





                    

     



     

                                                 



325 
 



                





     

                     

  

    

   

         



326 
 



                                       

                                        

      



            

                                                 



327 
 

        



       

              

    

           

     

                







                     

                                                 



328 
 

   

                                         

        







                                                 



329 
 

            

     

 

           

            





                                                 



330 
 

                

           

           









                

 

                        

                

                                                 



331 
 





            

            

                         

                                    

                      

              

       

                  





332 
 















                                                 



333 
 



                              

      

                      

                         

     

    

                                                 



334 
 







          

    

                             

                                                 



335 
 



      







                                                 



336 
 

                         

        

           

     











                                                 



337 
 

                        

        

                  

  

 أنتم ال تعلمونو ....طلقتم النساء وإذاتفسري قوله تعاىل:

                           

                                      

                                        

                                      

                              

                                                

  



338 
 



      

        

          

        

                   

      

              

   



339 
 

     

        

                   

    

                             

     

        

    

                    

              



340 
 

                

            



                                                 



341 
 



                                  

                                       

                                     

                                     

                                       

                                   

                                      

                               

                                  

                               

                                        

                           

                                       

                                

                                

                                   

                             

                               

                              



342 
 

                                  

                        

                               

              

 اهلل غفور رحيم .....والوالدات يرضعن تعاىل:تفسري قوله 

                                

                                 

                                  

                                        

                                    

                                     

                                   

                                     

                             

                                           

     



343 
 

                

               

     

          

                               



344 
 

          

            

           

                      

          

                          

               

    

        

                        

          

                        

                   

       



345 
 

                 

    

            

      



          

           







                                                 



346 
 

                     

 

        

                             

                                

          

       

                

                                                 



347 
 

                      

            

          

           

           

             



348 
 

  

 236مبا تعملون بصري ......ال جناح عليكم تفسري قوله تعاىل: 

                             

                                       

                              

                                

                        

                   

               

      

                                                 
1  



349 
 





       

                        

      

           

      

       

    

        

          

  

                                                 



350 
 

                  

          

        

  

                     

  

   

                                      

                   

                                      

               

             

            



351 
 

  

 تكونوا تعلمون ......حافظوا علىتفسري قوله تعاىل:

                              

                               



         

                                      

                                            

                              



352 
 

         





          







     

              



                                                 



353 
 





                   

      



      



    

                                                 



354 
 

                                                 

                                             

                                         

                                   

                   



             





                                                 



355 
 







              





             

                           

                                                 



356 
 

  

 لعلكم تعقلون ......والذين يتوفون تفسري قوله تعاىل:

                                

                               

                                 

                    

      

        

           

    

                



357 
 

              

    

                                    

                      

                                 

                                       

         

                                   

                 



                          

                  

                                           

    

                  

                



358 
 

           

                             

            

                     

                       

                      

                     

           









 

                                                 



359 
 

      

                       

                       

         

                             

              

                     

 



360 
 



                              

                          

                          

                                 

                              

                               

                              

                                          

                          

                                     

                                

                              

                              

                            

                           

                                     

                                

                              

                             



361 
 

                                       

                           

                                

                            

                           

 وإليه ترجعون ......أمل تر إىل الذينتفسري قوله تعاىل:

                                      

                              

                                     

                            



    

                      

                              

              



362 
 

             

         

   



     

        



       

    

  

      

       

             





363 
 

                 

                              

                

               

                  

                



         

           

    

  

                                                 



364 
 

 إن كنتم مؤمنني ......أمل تر إىل املألتفسري قوله تعاىل:

                                  

                                    

                                        

                                   

                                   

                                      

                               

                             

                             

                  

                            





365 
 

                          

   

          



366 
 

     

               

                      

                 

  

                                   

   

                                     

         

                                

                  



367 
 



   



   





  

 فضل على العاملني .....فلما فصل طالوتتفسري قوله تعاىل:

                              

                                    



368 
 

                               

                                  

                                     

                                     

               

                         



369 
 

            

          

      

      

             

             

    

    



370 
 

             

            

              

  

     

               

  

 إنك ملن املرسلني ......تلك آيات اهللتفسري قوله تعاىل:

                               



     

      



371 
 





372 
 

             

            

              

            



373 
 

 

 

من اآلية                 253آخر ىـإل

 سورة البقرة             286

 



374 
 



                               

                                    

                                       

                               

                                   

                             

                             

                                

                                

                                

                                    

                             

                               

                            

                                

                            

                                    

                               

                                 



375 
 

                              

                             

                               

                             

                                 

                                  

                              

                              

                               

                     

 .. فيها خالدون...تلك الرسل فضلنا.تفسري قوله تعاىل:

                                

                                            

                                          

                                          

                                       

                                       

                                  

                             



376 
 

                                      

                                  

                                      

                               

     

                   

        

               

  



377 
 

            

                               

                                     

                     

                 

          



                            



378 
 



               

                  

                   

    

   

          

                                      

     

       

          

                 

           

                                   

                   

                                                 

 

 



379 
 

        

           

                      

                      

              

    

              

           

          

                    

                      



380 
 

                

          

                       

                      

    



           

                                                 

 



381 
 





     

      

       

    

           

                                                 

 



382 
 

     

   

  



   

     

       

   

    

          



          



383 
 

              

                

  

          

                 



                

              

             

                 

                                                 



384 
 

             

      

                  















 



385 
 

              

                 

                



386 
 

          

    

          

    

    

   

                                   

                               

                  

                                  

                          

        

              

                 

      

      



387 
 

                 

      

     

            



                  

           

   

                                                 



388 
 

         

         

                       

           العروة
     

          

                                                 



389 
 

      

         

             

              

                  



   

      

               


  

                                                 



390 
 

 .. عزيز حكيم...أمل تر إىل الذي حاج.تفسري قوله تعاىل:

                                    

                                 

                                        

                                

                                 

                               

                                  

                                

                                      

                                             

        



391 
 

   

          

         

    

                                   

                  

                      

       

        

                



                 



392 
 

   

      

   

                       

        

      

    

     



393 
 

                     

                      

      



              

      

       

              

     

            



394 
 

         

     

    

     

    

    

    

     

        

          

                       



395 
 

                     

              

       

       

      



396 
 





         

  

                    

   

         



397 
 

         

         

      

           

           



398 
 

    

     

          

          

  

 .. هم حيزنون...مثل الذين ينفقون.تفسري قوله تعاىل:

                                  

                                

                                    

            
   

                   



399 
 

      

                    





         

  

                 

                   

    

                                                 



400 
 

                        

     

  

           

   

        

            





401 
 



                             

                                     

                                   

                              

                                  

                                 

                            

                              

                                    

                             

                                   

                                

                                     

                                 

                                

                            

                          

                                 



402 
 

      

 .. لعلكم تتفكرون...قول معروف.تفسري قوله تعاىل:

                                 

                                  

                                        

                                       

                                 

                                

                      

                                

                          

          

     



403 
 

  

      

                                    

          

                       

                 

    

     

                                     

        

      

     



404 
 

       

        

             

          

                           

     

    

         

      

       

    

           



405 
 

                 

    



406 
 

       



  

                     

  

 ريـ.. تعملون خب...يا أيها الذين.تفسري قوله تعاىل:

                             

                                   

                                      

                                

                                     

                                     

                                   

                 

                

        

                                                 



407 
 

                         

         

     

                

                                    

              

               

                                                 

2  



408 
 

             

     

            

                        

   

        

    

              

              

    

                

          

              

               

     



409 
 

    

       

           

            

      



410 
 

            

             

               

        

      



                         

           

                  

                                                 



411 
 

      

            

     

            

               









412 
 

          

        

         

        



          

    

                                                 

 



413 
 

        

               

                

          



                       

                   



414 
 

     

 

                       

                                                 



415 
 

            

 

             

                

      

          

كفرـون

 

      

 

               

  

 

 



416 
 

          

 



417 
 



                         

                             

                             

                            

                               

                            

                             

                               

                                     

                                    

                            

                            

                                 

                               

                                 

                          

                            

                           

                                



418 
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 ْأخرجه الرتمذي...  َأْو َأَحلا َحَراًما لً َشْرطًا َحراَم َحالَ  إ لا  ،وَن َعَلى ُشُروط ه مْ ـمُ ـل  ـاْلُمس
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              اهلل ولـرس قرأها  قد اهلل قال ربنا غفرانك الـق فلما 
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ماجه أخرجه ابن اْسُتْكر ُهوا َعَلْيه  
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                            يونس 

 2«إليك وأتوب أستغفرك أنت إال إله ال أن أشهد وبحمدك، اللهم سبحانك »
 منه ضحى السبت لـ: ولما فرغت  

 ليلة خلت بعد ذكرى مولد رسول اهلل ثالث عشرة 
 سنة ألف وأربعمائة وسبع عشرة قلت:

 هلل األحــــــــــــــــــد   الحمــــــــــــــــــد  
ـــــــــــــــــه   له  ـفبفضـــــــــــــــــ  وبهدي
 إلـــــــــى ير  ـتفســـــــــ بأصـــــــــول  

 تحــــــــــو  مــــــــــن ا يــــــــــات  
ــــ ــــ نام  ـفهــــس الس   نام  ـوذا الس 
 للمـــــــــولى وقـــــــــد   فالحمـــــــــد  

 

 د  ن  ـالس ـــ قـــد كـــان لـــس خيـــر   
 د  ش ــــمنــــه مــــع الر   ن  والعــــو  

ـــــــــــــرا     د  ر  و   ر  يـتيســـــــــــــ الزه
ــــر   هــــا ومــــن شــــر  م  أعظ    د  ص 

ـــــــق   ه  رضـــــــاك صـــــــاحب    د  ـص 
ـــــ ـــــح   مـــــن  ل   اإللـــــه   ع  م  س   د  م 
 

 انتهى تفسير سورة البقرة

                                                 

 طريق أيب هريرةأخرجه الرتمذي من  2
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